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

ယကကည်ြဆ
့် သည်မှ အဘယ်အရ ဆလသည်က မျက်ပခည်ပပတ်သွ ိုးခဲက့် ကက ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တကယ်အ
့် ဆိုးအထ ဆက်လက် ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ခပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရရှမည်မဟတ်၊ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် နင်ိုးတလျှ က်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် အန္ှစ်မဲ့်သည့်် အယူဝါဒမျ ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ရှတနတသိုးတပသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မ၏
ှု အန္ှစ်သ ရ
့်
ကင်ိုးမဲသ
ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ မရရှ
န္င်တပ။
့် ည်က ၎င်ိုးတ မသ
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
တဘိုးကင်ိုးလပခြုပခင်ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် လတလ က်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ တတ င်ိုးတလျှ က်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ငါတ ရပ်
၊ ့် ငါတ၏
့်
့် တနက် ကစ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ပငမ်သက်တစပပီိုး မမတက
့် ယ်ကယ် တမိုးကကစ-့် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တွင ် အမှနတ
် ကယ် အလွယ်ကဆ
ူ ိုးတသ အရ ပြစ်န္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ မျ ိုးစွ တသ တကျိုးဇူိုးတတ ် ရရှပခင်ိုးထက်
ဘ မျှမပဟ ဆလသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က မသဘဲလျက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သ၊ူ
သမဟ
် ့် ျင်သတ
ူ သည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
့် ဆနက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက အမှနတ
် ကယ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ လ
့်် ူသ ိုးက တန်ိုးတူတပပ ဆ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူတအြ
ဉ
့်
့် ဏ်မမီန္င်ဆိုးတသ အရ န္ှင ့်် န ိုးမလည်န္င်ဆိုးတသ
အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတလ
ကတွင ် သူ၏အမှုက
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် မတပပ ဆပါက၊
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ န ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
ှ
ိုးပြစ်သည့််
့်
့် ဘဝတစ်ခလိုး ဆက်ကပ်အပ်န္ကကပပီ
သူတပင်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးအကကအစည်မျ ိုးထက် အပမဲပမငမ
့်် ိုးတနမည်ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည သည် လူတ၏
့် သတဘ တပါက်န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးက
တကျ ်လွနတ
် သ တကက င်၊့် လူသ ိုးသည် မည်မျှတက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အ ိုးကကြုိုးမ န်တက် အမှုမပပြုပါက၊ အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက “အပပည့်အ
် ဝ သသည်” ဟ
့်
အခင်အမ ဆသူမျ ိုးမှ အသိုးမကျသည့်် လူတစ်သက်ပြစ်သည်ဟ ငါဆတပသည်။
၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
့် ိုးလိုးသည် တထ င်လ ိုးက မသန ိုးမလည်သမ

ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသတ်မှတသ
် ငတ
့်် ပ။ ထအပပင်
လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
့်
မသတ်မှတန္
် င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် လူသ ိုးသည် ပရွ က်ဆတ် တစ်တက င်မျှပင်
အတရိုးမပါတပ။ သပြစ်
့် လျှင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သ န
့် ိုးလည်
သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ “ဘရ ိုးသခင်က ဤသမလ
့် ပ်ပါ၊ ဒါမှမဟတ် ထသမလ
့် ပ်ပါ။”
သမဟ
့် သ
့် ပြစ်
် န်
့် တ် “ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် မဟ
့် တ် ထကဲသ
့် သည်။” ဟ တလတကက ရှညရ
န္ှစ်သက်သမ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
မ နတထ င်လ ိုးစွ စက ိုးတပပ တနကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်သည်က ငါတအ
့်် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တကယ့်် သဘ ဝမှ
့် ိုးလိုး သသငသ
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တန်ိုးတူ
မပြစ်န္င်တပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အကကတပိုးရန် တမျှ ်လငြ
့်် သ
့် ၍ပင်
မပြစ်န္င်တပ။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က မည်သလမ်
် တွက်မူ၊ ဤသည်မှ
့် ိုးပပသည် ဆသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အလပ် ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် ြန်မှုနသ
် ့်
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဟဟသည်သည် အပမင် ြွငဟ
့်် ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ကျြုိုးန္ွန ခသငသ
့်် ည်မှ
သငတ
့်် တ ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွရန်မှ ငါတ၏
် တွက်၊
့် ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ဆင်ပခင်သိုးသပ်မအ
ှု တွက် ထပ်မဆငသ
့်် ငတ
့်် ပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင်တက အစွမ်ိုးကန်
ဆနက
် ့် ျင်ရန် ငါတ၏
ိုးပပြုြ ့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ငါတ အသ
့်
သ ၍ပင်မသင်တ
့် တ ်တပ။ ယင်ိုးက ငါတက
့် အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်တစမည် မဟတ်တလ ။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ယ
့်
့် ကကည်န္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးရသည်
ှ
ဟ ငါတယ
့် ကကည်သည့်် အတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးက သူက
ျို့ ပမင်လသည့်အ
် တွက်၊ သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက ငါတ ့်
့် ငါတ တတွ
့်
ရှ တြွသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ြ နည်
ိုးလမ်ိုး တစ်ခက ရှ တြွသငတ
့်် ပသည်။
့်
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တခါင်ိုးမ သည့်် ဆနက
် ့် ျင်မှုပြင့်် မရပ်တည်သငတ
့်် ပ။ ထသတသ
့်
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးမှ မည်သည့်တ
် က င်ိုးကျြုိုး ရလဒ်ပြစ်တပေါ် န္င်မည်နည်ိုး။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
သင်လက်ခတက င်ိုး လက်ခန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သငအ
့်် ြ ထူ
့် ိုးဆန်ိုးပတပေါ် န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် ဆ ငတ်တသ သူတသ
့်
သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်ပပီိုး၊ အမှနတ
် ကယ် ဘ သ တရ ိုး အလွနရ
် တသ ကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
သူတသည်
သ သူ၏ ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုက ခရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ သင်၏
့်

သဘ ဝကျပခင်ိုးက မတြ ်ထတ်ရန် ငါအကကပပြုသည်။ အကျြုိုးရလဒ်မျ ိုးက စက ိုးမျ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ယှဉ်ပပြုင်မပှု ြင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ တည်ကကည်တသ ဆတ်ပငမ်မအ
ှု ိုးပြင ့်် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးမှ
ရရှန္င်တပသည်။ “ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ် လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။” ဟ
ငါတပပ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တအပြစ်သ ပပန်
့် လည် ကကလ ပခင်ိုးက ငါ
ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သငက
့်် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်
တပိုးတက င်ိုးတပိုးမည် မဟတ်။ သင်သည် ယင်ိုးတက
့် စက်ဆပ်တက င်ိုး စက်ဆပ်မည်၊ သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးတသည်
သငြ
့်် အလွ
နစ
် တ်ဝင်စ ိုးြွယ် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်။ မည်သပင်
့်
့်
့် ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်က အမှနတ
် ကယ် တမ်ိုးတသူတအ
့် ိုးလိုးသည် ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ချက်ချင်ိုးရမ်ိုးသန်ိုး တက က်ချက်ချသည်ထက်၊ ဤအမှနတ
် ရ ိုးက ရင်ဆင်န္င်ပပီိုး
တသတသချ ချ တစတ
့်် ည်။ ယင်ိုးမှ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးန္င်မည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
အတပမ ်အပမင်ရသည့်
ှ
် လူတစ်ဦိုး လပ်တဆ င် သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ထသတသ
အရ က စစမ်ိုးရန် မခက်ခတ
ဲ သ ်လည်ိုး၊ ငါတ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီအတနပြင ့််
့်
့်
ဤသမမ တရ ိုးတစ်ရပ်ကသရန် လအပ်တပသည်- လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပပခင်ိုးက ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ
ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် တွက် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုက သူ လပ်တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ ပြစ်သွ ိုးသည့်် အတွက်၊ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပမည်ပြစ်က
လူသ ိုးထ သမမ တရ ိုးက ယူတဆ င်လ န္င်မည်၊ သူအတပေါ်
အသက်က အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သူအတွ
က် လမ်ိုးခရီိုးက ညန်ပပန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ မရှသည့််
့်
ဇ တပကတသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တကယ် မဟတ်တပ။ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍
သသယပြစ်ြွယ် မရှတချ။ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ ဟတ်မဟတ်
ဆသည်က လူသ ိုးက စစမ်ိုးရန် ရည်ရွယ်ပါက၊ သူတြ ်ပပတသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဤအရ က အတည်ပပြုရမည်ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ ဟတ် မဟတ် ဆသည်န္င
ှ ့််
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ် ဆသည်က အတည်ပပြုရန်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရအရ
ခွပဲ ခ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ ဟတ်
့်
မဟတ် ဆသည်က ဆိုးပြတ်ရ တွင ် သူ၏ အပပင်ပန်ိုးသင
ွ ပ် ပင်ထက် သူ၏အန္ှစ်သ ရတွင ်
(သူ၏အမှု၊ သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုး ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးစွ )
့်
အဓကအချက် တည်ရတပသည်
ှ
။ အကယ်၍ လူတသည်
သူ၏ အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်ကသ
့်

တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးက အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရက
သတမမူမပါက၊ ဤအရ က လူသည် မသန ိုးမလည်သကဲသ
့် ပည
မဲပ့် ြစ်သည်က ပပတပသည်။
့်
အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်သည် အန္ှစ်သ ရက အဆိုးအပြတ်မတပိုးန္င်တပ။ ထပပင်
့် ၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ကက်ညန္
ီ င်မည်
မဟတ်တပ။ တယရှု ၏ အပပင်ပန်ိုးပသဏ္ဌ န်သည် လူ၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ခသ
ဲ့် ည်
မဟတ်ပါလ ိုး။ တယရှု ၏ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် အဝတ်အစ ိုးက သူ၏ စစ်မှနတ
် သ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်် သဲလန
ွ စ
် မျှ မတပိုးန္င်သည် မဟတ်တလ ။ အတစ ပင်ိုး
ြ ရရှဲမျ ိုးသည် အတအကျအ ိုးပြင ့်် သူ၏ အပပင်ပန်ိုးသင
ွ ပ် ပင်ကသ ကကည့်ရ
် မျှခကဲ့် ကပပီိုး သူ၏
န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န္ှလိုးမသွငိုး် ခဲက့် ကတသ အချက် အတအကျတကက င ့်် တယရှု က
ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွကကတသ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ အတယ က်စီတင်ိုးသည် သမင်ိုး၏ အပြစ်ဆိုးက ထပ်ခါထပ်ခါ
ပြစ်တစမည်မဟတ်သည်မှ ငါ၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တခတ်သစ် ြ ရရှဲမျ ိုး
့်
ပြစ်လ ၍ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က က ိုးတင်တွင ် တစ်ြန် သမှုရက်၍လည်ိုး မပြစ်တပ။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက မည်သကက
့်
့် ြုဆရမည်က တသတသချ ချ
စဉ်ိုးစ ိုးထ ိုးသငပ့်် ပီိုး သမမ တရ ိုးက ကျြုိုးန္ွန ခသူတစ်ဦိုး မည်သပြစ်
ှ ့််
့် ရမည် ဆသည်န္င
စပ်လျဉ်ိုး၍ ရှငိုး် လင်ိုးတသ စတ်ရရမည်
ှ
။ ဤသည်မှ တယရှု က မိုးတမ်စီိုးရင်ိုး
ပပန်ကကလ သည်က တစ ငဆ
့်် င်ိုးသူတင်ိုး၏ တ ဝန် ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
ငါတ၏ဝ
် ငပ့်် ပီိုး လွနက
် ဲသည့််
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ကကည်လင်သွ ိုးတစြ ပွ
့် တ်သပ်ကကည့်သ
စတ်ကူိုးယဉ် စက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ် န္ွနစ်မသွ ိုးသငတ
့်် ပ။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လက်တတွျို့ကျသည့်် အမှုအတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျသည့််
ရှု တထ ငက
့်် ကကည့်သ
် ငသ
့်် ည်။ သခင်တယရှု က မိုးတမ်စီိုးရင်ိုး၊ သင်တအလယ်
ရတ်တရက်
့်
ကကဆင်ိုးက သူက
် ခါတွငမ
် ျှ မသြူိုး သမဟ
့် ၊ ့် သူ၏ အလက
့် မည်သည့်အ
့် တ် မပမင်ြူိုးသကဲသ
မည်သ တဆ
င်ရွက်ရမည်က မသသည့်် သင်တက
့် က အပမဲ
့်
့် တခေါ်တဆ င်မည့်် တနရက်
တတ ငတ
့်် ရင်ိုး၊ စတ်ကိုးူ ယဉ်အပ်မက်ထတ
ဲ ွင ် အလွနအ
် မင်ိုး စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးမတနန္ှင ့်် သမဟ
့် တ်
မမတက
ျို့ ျတသ ကစစမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ယ်ကယ် နစ်ပမြုပ်မတနတလန္ှင။့်် သ ၍လက်တတွက
စဉ်ိုးစ ိုးရန် သ ၍ တက င်ိုးတပသည်။
သတတသနလပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ သမဟ
့် တ် လက်ခရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့်် ဤစ အပ်က
သင်ြွငခ
့်် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ သင်၏သတဘ ထ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊
ယင်ိုးက သင်အဆိုးအထ ြတ်လမ်မ
် ကူ တမထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အလွယတ
့် ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ

ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပပီိုးတန က်၊ သင်၏ သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲတက င်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ယင်ိုးမှ သင်၏စတ်ပါဝင်စ ိုးမှုန္င
ှ ့်် သင်၏
့် ည်၊ သတသ
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ အတပေါ် မူတည်သည်။ သတသ
် သင်သသငသ
့်် ည့််
့်
အရ တစ်ခရှသည်- ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူစက
ိုးအပြစ် တပပ ၍ မရဘဲ၊
့်
လူစက
ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အပြစ် သ ၍ပင် တပပ ၍ မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်
့်
အသိုးပပြုတသ သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ လူတစ်ဦိုး မဟတ်တပ။ ဤတွင ် ပဓ နကျတသ ကွဲပပ ိုးမှုတစ်ခ
ရှသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပပီိုးတန က် ယင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ် သင်လက်မခဘဲ၊ လူသ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည့််
ဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးအပြစ်သ လက်ခပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ထသပြစ်
့် ပါက၊ သင်သည်
မသန ိုးမလည်မှု၏ မျက်စအလင်ိုးကွယ်တစပခင်ိုး ခရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ရရှသည့်် ဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သ တူ
ီ င်မည်နည်ိုး။
့် ညန္
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် စ
ှ ်သည်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက လမ်ိုးပပသည်၊ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊ တခတ်သစ်တွင ်
လူသ ိုးတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်် ဦိုးတည်ရ က ပပသတပသည်။ လူသ ိုးရရှတသ
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးမှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အသပည အတွက်
ရိုးရှငိုး် တသ သွနသ
် င်မှုမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
တခတ်သစ်တစ်ခထဲသ လမ်
ိုးပပန္င်ပခင်ိုးမရှ၊ သမဟ
ဲ ှုမျ ိုးက
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ နက်နမ
ထတ်တြ ်မပပန္င်တပ။ တန က်ဆိုး စ ရင်ိုးချြုပ်လက်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး လူသည် လူပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး
လူသည် လူ၏အန္ှစ်သ ရ ရှသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ရိုးရှငိုး် တသ ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုး အပြစ် ရှု ပမင်ပပီိုး၊
တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး၏စက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယူပါက၊ လူတ၏အမှ
ိုး ပြစ်တပမည်။ မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစ
သင်သည် အမှနန္
် င
ှ ့်် အမှ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတရ တထွိုးသငတ
့်် ပ၊ သမဟ
့် တ်
ပမငမ
့်် ိုးတသ အရ က နမ်က
့် ျတသ အရ မပြစ်တစသင၊့်် သမဟ
့် တ် တလိုးနက်တသ အရ က
တပါတန်
့်် ပ။ မည်သပင်
် ရ ိုးဟ
့် တသ အရ န္ှင ့်် မမှ ိုးသငတ
့် ပြစ်တစ အမှနတ
သင်သထ ိုးတသ အရ က တမင်သက်သက် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပငင်ိုးဆသငတ
့်် ပ။
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်ဟ ယကကည်သတ
ူ င်ိုးသည် ပပဿန မျ ိုးက မှနက
် န်တသ ရှု တထ ငမ
့်် ှ

စစမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အသစ်မျ ိုးက သူ၏
ြန်ဆင်ိုးခ ရှု တထ ငမ
့်် ှ လက်ခသင်တ
့် ပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ခ
့် ည်။
့် ရလမ်မ
တယတဟ ဝါ၏ အမှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် တယရှု သည် လူတအလယ်
သူ၏အမှုက
့်
လပ်တဆ င်ရန် လူဇ့် တခခဲသ
ဲ့် ၊ဲ တယတဟ ဝါ၏
့် ည်။ သူ၏အမှုက သီိုးပခ ိုး မတဆ င်ရွက်ခဘ
အမှုတပေါ်တွင် အတပခခ၍ ဆက်လက် အတက င် အထည်တြ ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ပညတ်တတ ်တခတ်က ဘရ ိုးသခင် အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က် တခတ်သစ်တစ်ခအတွက်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှု ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
တစ်ခလိုးသည် အပမဲ တရှ ဆ
ျို့ က် တိုးတက်တနတသ တကက င၊့်် တယရှု ၏အမှု အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က်
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တခတ်အတွက် သူ၏အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
တခတ်တဟ င်ိုး ကန်လွနသ
် ည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးက တခတ်သစ်တစ်ခပြင ့်် အစ ိုးထိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုတဟ င်ိုး ပပည့်စ
် သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်မည့်် အမှုသစ် ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
တယရှု ၏အမှုတန က်လက်လ သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် သီိုးပခ ိုး မပြစ်တပေါ်တပ။ ယင်ိုးသည်
ပညတ်တတ တ
် ခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တန က်ပင်ိုး အမှု၏ တတယအဆင ့်် ပြစ်သည်။
အမှု၏ အဆငသ
့်် စ်တစ်ခက ဘရ ိုးသခင် အစပပြုသည့်် အချန်တင်ိုးတွင၊် အသစ်တသ
အစပပြုပခင်ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက တခတ်သစ်တစ်ခက အပမဲ တဆ င်ကကဉ်ိုးရမည် ပြစ်သည်။
ထနည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ အလပ်လပ်ပ၊ သူ၏အမှု တည်တနရ န္ှင ့််
သူ၏ န မတတ တ
် တွ
် ည်ိုး လက်တလျ ညီတထွတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ရှတပသည်။
့် ငလ
သဆ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လက်ခရန်
့် လျှင၊် လူသ ိုးအတနပြင့်် တခတ်သစ်ထတ
ခက်ခသ
ဲ ည်မှ အဩ
့် ြွယ်မရှတပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ဆနက
် ့် ျင်မှုက မည်သ ့်
့်
ခရသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် မမ၏အမှုက အပမဲ လပ်တဆ င်တနပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
အပမဲ တရှ သ
ျို့ ဦိုး
ကထဲသ ကကလ
ခဲတ
့် သ အချန်တွင၊်
့် တဆ င်တနတပသည်။ တယရှု သည် လူတလ
့်
့်
သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးခဲပ့် ပီိုး ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တစ်ကကမ် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး၊
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြင ့်် သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်က န္င်ငတတ ်တခတ်က
ြွငလ
့်် ှစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက လက်ခန္င်တသ သူ
အ ိုးလိုးသည် န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ဦိုး
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တဆ င်ပခင်ိုးခရမည် ပြစ်သည့်အ

လမ်ိုးပပမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လက်ခလ န္င်လမ်မ
ွ ်
့် ည်။ တယရှု သည် လူသ ိုးအလယ်တင
အမှုမျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးကသ
ပပီိုးစီိုးတစခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးတ၏
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးထမှ သူ၏
့် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်လ ခဲသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုး ြယ်ရှ ိုးမတပိုးခဲတ
့် ပ။ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ
လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တယရှု အတနပြင ့်် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်လ ပပီိုး
လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သယ်တဆ င်ရန် လအပ်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
လူသ ိုးထမှ သူ၏ ဆိုးယတ်စွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး
လိုးဝြယ်ရှ ိုးတပိုးရန် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်လည်ိုး လအပ်တပသည်။
ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် သူ၏အပပစ်မျ ိုးမှ ခွငလ
့်် တ်ခရပပီိုး ပြစ်သပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးက တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဦိုး
့် တဆ င်ရန် လူဇ့် တ ပပန်လည်ခယူပပီပြစ်ပပီိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက စတင်ပပီပြစ်သည်။ ဤအမှုသည် လူသ ိုးက
သ ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့်် တလ ကတစ်ခထဲသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွင်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခသူအ ိုးလိုးသည် သ ၍ပမငမ
့်် ိုးတသ သမမ တရ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပပီိုး
သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးတွင ်
့်
အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငက် ကရမည် ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်တက
့်
ရရှကကရလမ်မ
့် ည်။
အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် ဆက်လက် တသ င်တင်တနပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက သရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ြယ်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်အလျှပယ်ကက ိုး အပမဲ အသက်ရင
ှ တ
် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က သရန် သမဟ
့်် ပိုးသည့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် ၎င်ိုးတက
့် အခွငတ
အသက်လမ်ိုးခရီိုး မရှကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တတ ၌
် ၎င်ိုးတ၏
ှု ွင ် သူက
့်
့် ယကကည်မတ
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အမှနတ
် ကယ် ရရှလမ်မ
ှု ျြုိုးသည်
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤယကကည်မမ
ဧကန်အမှန ် သန ိုးစြွယ် ပြစ်သည်။ ဤစ အပ်က သင်ြတ်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊
န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငတ
့်် င်ိုးက သင်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးချန်တွင၊် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သင်၌ ရှခဲသ
့် ည့်် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ်
တကယ်ပြစ်တပေါ်လ ပပီ ပြစ်သည်က သင်ခစ ိုးရတပမည်။ ယခမှသ ဘရ ိုးသခင်က
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် သင် အမှနတ
် ကယ် ပမင်တတွျို့ရပပီ၊ ယခမှသ သူ၏ မျက်န္ ှ က ကကည့်ရ
် ပပီ၊
သူ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီ၊ သူ၏ အမှု၏ ဉ ဏ်ပည က
့်

န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး သူသည် မည်မျှစစ်မန
ှ ပ် ပီိုး အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်သည်က
အမှနတ
် ကယ် သရပပီဟ သင်ခစ ိုးရလမ်မ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် ့်
့် ည်။ ယခင်တခတ်က လူမျ ိုး မပမင်ခြ
မပင်ဆင်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် အရ မျ ိုးစွ က သင် ရရှပပီိုးပြစ်သည်ဟ သင်ခစ ိုးသလမ်မ
့် ည်။
ဤအချန်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ ဆ
် ရ ပြစ်သည်က ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် သည်မှ မည်သည့်အ
သလမ်မ
် က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ သင်သည် အတတ်၏ အပမင်မျ ိုးက တွယြ
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အချက်က ပယ်ချပါက၊ သမဟ
့် တ် ပငင်ိုးပယ်ပါက၊ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရရှဘဲ လက်ချည်ိုးသက်သက် ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအပပစ်ရှသည်ဟ တကကည ခရလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက
န ခန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တသ သူတသည်
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်- အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န မတတ ်တအ က်တွင ် အကျြုိုးဝင်လမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
သ ၍ မျ ိုးပပီိုး သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးအပပင် စစ်မှနတ
် သ
့်
အသက်က ရရှရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပမှုက လက်ခန္င်လမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
အတတ်က လူတ လ
့် ည့််
့် ိုးဝ မပမင်ြူိုးကကသည့်် ရူ ပါရကလည်ိုး ရှု ပမင်ကကရလမ်မ
“ထသ ငါန္ှ
့်် က ိုးတပပ ၍ အသပမည်တသ သူက ပမင်ပခင်ိုးင ှ ငါသည် လှညက့်် ကည့်လ
် ျှင၊်
့် ငစ
တရမီိုးခက
ွ ် ခနစ်လိုးက၎င်ိုး၊ ထမီိုးခက
ွ ် ခနစ်လိုး အလယ်၌ လူသ ိုးတတ ်န္င
ှ တ
့်် ူတသ
သူတစ်ဦိုးက၎င်ိုး ပမင်၏။ ထသူသည် တပခသတ
့် င်တအ င် ဝတ်ပခြုလျက် ရင်တတ ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက
စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ တခါင်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဆပင်တတ ်သည် ပြြူတသ သိုးတမိုးကသ
ဲ့် ၎င်
့်် သ
ဲ့် ့်
့် ိုး၊ မဃ်ိုးပွငက
၎င်ိုးပြြူ၏။ မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ တပခတတ ်သည်လည်ိုး မီိုး၌
ချွတ်ပပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ ့်် တူ၏။ အသတတ သ
် ည်လည်ိုး သမဒဒရ သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။
လက်ျ လက်တတ ် သည်လည်ိုး ကကယ်ခနစ်လိုးကကင်၏။ ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး ထက်တသ
သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ မျက်န္ ှ တတ သ
် ည် အရှန်တန်ခိုးန္ှင ့်် ထွနိုး် တတ က်တသ တနကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။”
(ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး ၁:၁၂-၁၆) ဤရူ ပါရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုး၏
တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုး တြ ်ပပပခင်ိုးသည် သူ၏ လက်ရှအချန်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ တြ ်ပပချက်လည်ိုး ပြစ်သည်။
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တစ်ပတစ်ပင်ထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုးသည်
တယ ဟန်တတွျို့ ပမင်ခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးမျက်န္ ှ ၏ တကျတသ သရပ်တြ ်ချက်တစ်ခပြစ်သည့််
လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
လက်ခသူအ ိုးလိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏
့်

ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။ (ဟတ်တပ၏၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လက်မခတသ သူမျ ိုးအြ ပမင်
့် ည်
့် ၍ရန္င်လမ်မ
မဟတ်တပ။) ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ အစစ်က လူတ၏
် ဝ
့် ဘ သ စက ိုးက သိုးလျက် အပပည့်အ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးတပပ ဆ၍ မရန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏ မျက်န္ ှ အစစ်က
့်
လူတထ
့် ပပသရန် သူ၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး
အသိုးပပြုတလသည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်လန
ွ ိုး် ပပီိုး လူဘ သ စက ိုးက
အသိုးပပြုလျက် အပပည့်အ
် ဝ ရှငိုး် လင်ိုးတပပ ဆ၍ မရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူ၏
ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
မျက်န္ ှ က ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ လူသည် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ က တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ မီိုးခက
ွ ်မျ ိုးအလယ် လူသ ိုးဟ
တပပ သည့်အ
် ချန် တယ ဟန်၏ စက ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က သတပလမ်မ
့် ည်“တခါင်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဆပင်တတ ်သည် ပြြူတသ သိုးတမိုးကဲသ
့် ၎င်
့်် သ
ဲ့် ၎င်
့် ိုး၊ မဃ်ိုးပွငက
့် ိုးပြြူ၏။
မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ တပခတတ ်သည်လည်ိုး မီိုး၌ ချွတ်ပပီိုးတသ
တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ ့်် တူ၏။ အသတတ ်သည်လည်ိုး သမဒဒရ သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ လက်ျ လက်တတ ်
သည်လည်ိုး ကကယ်ခနစ်လိုးကကင်၏။ ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး ထက်တသ
သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ မျက်န္ ှ တတ သ
် ည် အရှန်တန်ခိုးန္ှင ့်် ထွနိုး် တတ က်တသ တနကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။”
ထအချန်တွင၊် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ ဤသ မန်လဇ
ူ ့် တသည် သသသ သ ဒတယ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သသယကင်ိုးစွ သင်သလမ်မ
့် ည်။ ထပပင်
့် ၊ သင်မည်မျှ
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်က အမှနတ
် ကယ် သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မမကယ်ကယ်
ကအတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က လက်ခရန် သင်
လလ ိုးလျက် မရှသတလ ။
ဤစ အပ်၏ပထမပင်ိုးသည် “အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး” ပြစ်သည်။
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အဆိုးမှ န္င်ငတတ ်တခတ်အစသ ့်
အကူိုးအတပပ င်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုက ၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသရှငက် က ိုး သက်တသခချက်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးထက
ဲ ၊ “ဝည ဉ်တတ သ
် ည် အသင်ိုးတတ တ
် အ
်မသ
ူ ည်က
့်
့် ိုး အဘယ်သ မ
့် န်တတ
န ိုးရတသ
ှ
သူ မည်သည်က ိုး ကက ိုးပါတစ” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပည်စ
့် ပခင်ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင် အစပပြုခဲသ
့် ည့််
အမှု၏ ကနဦိုးအဆငက
့်် ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ဤစ အပ်၏ ဒတယပင်ိုးမှ လူသ ိုးက

မမကယ်ကယ် တရ ိုးဝင် ထတ်တြ ပ် ပပပီိုးတန က် ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆထ ိုးသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတွင ် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး၊
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး၏ ြွငပ့်် ပချက်န္င
ှ ့်် အတကက င်ိုးအရ အတတ ်အတန် မျ ိုးပပ ိုးကကယ်ဝသည့််
အသက်လမ်ိုးခရီိုးကဲသ
့် တသ
မန်မမက်
ချက်အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပါဝင်တလသည့််
့်
န္င်ငတတ ်၏ အန င်္တ်အတွက် တဟ ကန်ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အစီအစဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး၏ ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုး၊ လူသဘ
ဝက စတ်ပြ တလ့်လ မှု၊
့်
တက်တွနိုး် အ ိုးတပိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတတပိုးချက်မျ ိုး၊ ပပင်ိုးထန်တသ တရ ိုးစီရင်ချက်မျ ိုး၊
လှုက်လှဲတသ န္ှစ်သမ်ရ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တဆွိုးတန္ွိုးမှု၊
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ အသက်န္င
ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အကျယ်တဝင်တ
့် ဟ တပပ ချက်မျ ိုး စသည်တ ရှ
့် တလသည်။
တတတပပ ရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင်
့် သူ၏အမှုန္င
အ ိုးလိုးတြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ လက်ရှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ
အဓကအ ိုးပြင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ပပရန်ပြစ်သည်။ ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ဆက်လက် အတက င်အထည်တြ ်ရင်ိုး၊
သူသည် သ ၍မျ ိုးတသ သမမ တရ ိုးက လူတထ
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ပမညန်ပပတပိုးသည်၊ ဤသပြင်
့် ့် လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတက
့်
မမကယ်တင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
သူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်ကယ
ွ ်တင
ွ ် တည်ရသည့်
ှ
အ
် ရ ပြစ်သည်။ တခတ်သစ်ထသ
ဲ သင်
့်
ဝင်တရ က်လသတလ ။ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက မမကယ်ကယ်မှ
ြယ်ရှ ိုးရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သ ၍ပမငမ
့်် ိုးတသ သမမ တရ ိုးက သင်ရရှရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။
လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သင်ပမင်တတွျို့ရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ ဤဘဝက တန်ြိုးရတစရန်
ှ
ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် သင် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သဆ
့် လျှင ် တယရှု ၏
ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက သင်မည်သ ကက
့် ြုဆမည်နည်ိုး။

မ တိက

အပင်ိုး တစ် အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ၏
် မန်မမက်
ချက်မျ ိုး —အသင်ိုးတတ ်တထ
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး (၁၉၉၁ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် မှ
၁၉၉၁ ခန္ှစ်၊ န္ဝင်ဘ လ ၂ဝ ရက် အထ)
နဒါန်ိုး
အခန်ိုး ၁
အခန်ိုး ၂
အခန်ိုး ၃
အခန်ိုး ၄
အခန်ိုး ၅
အခန်ိုး ၆
အခန်ိုး ၇
အခန်ိုး ၈
အခန်ိုး ၉
အခန်ိုး ၁၀
အခန်ိုး ၁၁
အခန်ိုး ၁၂
အခန်ိုး ၁၃
အခန်ိုး ၁၄
အခန်ိုး ၁၅
အခန်ိုး ၁၆
အခန်ိုး ၁၇
အခန်ိုး ၁၈
အခန်ိုး ၁၉
အခန်ိုး ၂၀
အခန်ိုး ၂၁

အခန်ိုး ၂၂
အခန်ိုး ၂၃
အခန်ိုး ၂၄
အခန်ိုး ၂၅
အခန်ိုး ၂၆
အခန်ိုး ၂၇
အခန်ိုး ၂၈
အခန်ိုး ၂၉
အခန်ိုး ၃၀
အခန်ိုး ၃၁
အခန်ိုး ၃၂
အခန်ိုး ၃၃
အခန်ိုး ၃၄
အခန်ိုး ၃၅
အခန်ိုး ၃၆
အခန်ိုး ၃၇
အခန်ိုး ၃၈
အခန်ိုး ၃၉
အခန်ိုး ၄၀
အခန်ိုး ၄၁
အခန်ိုး ၄၂
အခန်ိုး ၄၃
အခန်ိုး ၄၄
အခန်ိုး ၄၅
အခန်ိုး ၄၆

အခန်ိုး ၄၇
အခန်ိုး ၄၈
အခန်ိုး ၄၉
အခန်ိုး ၅၀
အခန်ိုး ၅၁
အခန်ိုး ၅၂
အခန်ိုး ၅၃
အခန်ိုး ၅၄
အခန်ိုး ၅၅
အခန်ိုး ၅၆
အခန်ိုး ၅၇
အခန်ိုး ၅၈
အခန်ိုး ၅၉
အခန်ိုး ၆၀
အခန်ိုး ၆၁
အခန်ိုး ၆၂
အခန်ိုး ၆၃
အခန်ိုး ၆၄
အခန်ိုး ၆၅
အခန်ိုး ၆၆
အခန်ိုး ၆၇
အခန်ိုး ၆၈
အခန်ိုး ၆၉
အခန်ိုး ၇၀
အခန်ိုး ၇၁

အခန်ိုး ၇၂
အခန်ိုး ၇၃
အခန်ိုး ၇၄
အခန်ိုး ၇၅
အခန်ိုး ၇၆
အခန်ိုး ၇၇
အခန်ိုး ၇၈
အခန်ိုး ၇၉
အခန်ိုး ၈၀
အခန်ိုး ၈၁
အခန်ိုး ၈၂
အခန်ိုး ၈၃
အခန်ိုး ၈၄
အခန်ိုး ၈၅
အခန်ိုး ၈၆
အခန်ိုး ၈၇
အခန်ိုး ၈၈
အခန်ိုး ၈၉
အခန်ိုး ၉၀
အခန်ိုး ၉၁
အခန်ိုး ၉၂
အခန်ိုး ၉၃
အခန်ိုး ၉၄
အခန်ိုး ၉၅
အခန်ိုး ၉၆

အခန်ိုး ၉၇
အခန်ိုး ၉၈
အခန်ိုး ၉၉
အခန်ိုး ၁၀၀
အခန်ိုး ၁၀၁
အခန်ိုး ၁၀၂
အခန်ိုး ၁၀၃
အခန်ိုး ၁၀၄
အခန်ိုး ၁၀၅
အခန်ိုး ၁၀၆
အခန်ိုး ၁၀၇
အခန်ိုး ၁၀၈
အခန်ိုး ၁၀၉
အခန်ိုး ၁၁၀
အခန်ိုး ၁၁၁
အခန်ိုး ၁၁၂
အခန်ိုး ၁၁၃
အခန်ိုး ၁၁၄
အခန်ိုး ၁၁၅
အခန်ိုး ၁၁၆
အခန်ိုး ၁၁၇
အခန်ိုး ၁၁၈
အခန်ိုး ၁၁၉
အခန်ိုး ၁၂၀
အပင်ိုး န္ှစ် စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး (၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊

တြတြ ်ဝါရီလ ၂ဝ ရက် မှ ၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဇွနလ
် ၁ ရက် အထ)
နဒါန်ိုး
အခန်ိုး ၁
အခန်ိုး ၂
အခန်ိုး ၃
အခန်ိုး ၄
အခန်ိုး ၅
အခန်ိုး ၆
အခန်ိုး ၇
အခန်ိုး ၈
အခန်ိုး ၉
အခန်ိုး ၁၀
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး
အခန်ိုး ၁၁
အခန်ိုး ၁၂
အခန်ိုး ၁၃
အခန်ိုး ၁၄
အခန်ိုး ၁၅
အခန်ိုး ၁၆
အခန်ိုး ၁၇
အခန်ိုး ၁၈
အခန်ိုး ၁၉
အခန်ိုး ၂၀
အခန်ိုး ၂၁
အခန်ိုး ၂၂

အခန်ိုး ၂၃
အခန်ိုး ၂၄
အခန်ိုး ၂၅
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတ၊ ့် ဝမ်ိုးတပမ က်ကကတလ ။့်
အခန်ိုး ၂၆
အခန်ိုး ၂၇
အခန်ိုး ၂၈
အခန်ိုး ၂၉
အခန်ိုး ၃၀
အခန်ိုး ၃၁
အခန်ိုး ၃၂
အခန်ိုး ၃၃
အခန်ိုး ၃၄
အခန်ိုး ၃၅
အခန်ိုး ၃၆
အခန်ိုး ၃၇
အခန်ိုး ၃၈
အခန်ိုး ၃၉
အခန်ိုး ၄၀
အခန်ိုး ၄၁
အခန်ိုး ၄၂
အခန်ိုး ၄၃
အခန်ိုး ၄၄
အခန်ိုး ၄၅
အခန်ိုး ၄၆

အခန်ိုး ၄၇
တန က်ဆက်တ-ွဲ စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက အနက်ြွငဆ
့်် ချက် （အခန်ိုးအချြုျို့၏
အနက်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုး)
အခန်ိုး ၁
အခန်ိုး ၃
အခန်ိုး ၄
အခန်ိုး ၅
အခန်ိုး ၆
တပတရ၏ အသက်တ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အခန်ိုး ၈
အခန်ိုး ၉
ပြည်စ
့် က
ွ ်ချက်- အခန်ိုး ၁
အခန်ိုး ၁၀
အခန်ိုး ၁၁
ပြည်စ
့် က
ွ ်ချက်- အခန်ိုး ၂
အခန်ိုး ၁၂
အခန်ိုး ၁၃
အခန်ိုး ၁၄
အခန်ိုး ၁၅
အခန်ိုး ၁၆
အခန်ိုး ၁၇
အခန်ိုး ၁၈
အခန်ိုး ၁၉
အခန်ိုး ၂၀

အခန်ိုး ၂၁
အခန်ိုး ၂၂ န္ှင ့်် ၂၃
အခန်ိုး ၂၄ န္ှင ့်် ၂၅
အခန်ိုး ၂၆
အခန်ိုး ၂၇
အခန်ိုး ၂၈
အခန်ိုး ၂၉
အခန်ိုး ၃၀
အခန်ိုး ၃၁
အခန်ိုး ၃၂
အခန်ိုး ၃၃
အခန်ိုး ၃၅
အခန်ိုး ၃၆
အခန်ိုး ၃၈
အခန်ိုး ၃၉
အခန်ိုး ၄၀
အခန်ိုး ၄၁
အခန်ိုး ၄၂
အခန်ိုး ၄၄ န္ှင ့်် ၄၅
အခန်ိုး ၄၆
အပင်ိုး သိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
(၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဇွနလ
် မှ ၂ဝ၁၄ ခန္ှစ်၊ ကသင်္တ်လ အထ)
နဒါန်ိုး
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၁ (၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊

ဇွနလ
် မှ ၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တအ က်တဘ လ အထ)
လမ်ိုးတကက င်ိုး ... (၁)
လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၂)
လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၃)
လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၄)
လမ်ိုးတကက င်ိုး… (၅)
လမ်ိုးတကက င်ိုး… (၆)
လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၇)
လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၈)
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်အ
့် ိုး ဆပ်ကင်ထ ိုးသင်သ
့် နည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် အဆငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်
ဘ သ တရိုး အတစခပခင်ိုးက သန်စင်
့် ရမည်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခသငသ
့်် ည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးတစ်ခတည်တဆ က်ရန် အလွနအ
် တရိုးကကီိုး၏
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ သည် လူတက
် ပေါ်သ ပ
င်တပိုး၏
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
့် တဆ
့်
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူတအြ
ကတ
တတ ်မျ ိုး
့်
့်
ဆိုးညစ်တသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက မချခကကရလမ့််မည်
ပမှနအ
် တပခအတနတစ်ခထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပ
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တရှစွ အတစခနည်ိုး
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သရှပ
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
အသင်ိုးတတ ် အသက်တ န္ှင ့်် လက်တတွအ
ျို့ သက်တ တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး
မမတ၏
့်် တ်သက်၍
့် အလပ်တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ကကတသ အတယ က်တင်ိုးန္ှငပ
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍

သမမ တရ ိုးကသင်န ိုးလည်သွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် သင်သည် ၎င်ိုးကလက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှသည့်် လူတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးလျက်ရှသူ ပြစ်သည်
ပပည့်စ
် တသ သိုးထန်ိုးတစ်ဦိုး ရှသငသ
့်် ည့်အ
် ရ
တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုး
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရလ
ှ
ခဲပ့် ပီ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆက်ဆတရိုး မည်သရှ့် သနည်ိုး
စစ်မှနမ
် အ
ှု တပေါ် သ ၍အ ရစက်တလ ့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်က
သင်သသင်သ
့် ည်
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ လျှင် စစ်မှနမ
် ှု ပင်ဆင်ပခင်ိုးပြစ်သည်
ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုက သပခင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုးထင်သကဲသ
့် ရ
့် ိုးရှငိုး် ပါသတလ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ တကက င့်် သမမ တရ ိုးအတွက် အသက်ရှငသ
် င်သ
့် ည်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးမည်ဟ
တဟ တပပ တနသည့်် မိုးကကြုိုးသ ခနစ်ချက်ပမည်ဟည်ိုးသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ လူတကက
့် ိုး ပဓ နကျသည့်် ကွ ပခ ိုးချက်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး
ခရလမ့််မည်
လူတစ်ဦိုးသည် ယကကည်ပခင်ိုး၌ စစ်မန
ှ မ
် ှုက အဓကထ ိုးရမည်၊ ဘ သ တရိုး ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်၌
ပါဝင်လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ယကကည်ပခင်ိုးမဟတ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအမှု
့် က သတသ သူမျ ိုးသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က အတစခန္င်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးသည် သဘ ဝအတလျ က် ပြစ်သည်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်ဆိုးတသ အမှုက သပပီိုး သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလ ့်

မမတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး ပငမ်သက်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
စလင်ပခင်ိုးကရရှြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က အတလိုးထ ိုးတလ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့တသ သူတက
့် စလင်တစသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် န ခတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက
့်
ဧကန်အမှန ် ခကကရလမ်မ
့် ည်
န္င်ငတတ ်တခတ်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ပြစ်သည်
အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
် ကယ်ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးက
အကကင်ိုးမဲ့် ကျြုိုးန္န
ွ ခန္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်
စလင်ပခင်ိုးသ တရ
က်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခကကရမည်
့်
န ကျင်သည်စ
့် မ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက
သန္င်မည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည်သ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်
“န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရှလ ခဲပ့် ပီ” န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကျဉ်ိုးချြုပ်တဆွိုးတန္ွိုးချက်
ဘရ ိုးသခင်ကသတသ သူမျ ိုးသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခန္င်ကကသည်
တယရှု က တပတရ သကျွမ်ိုးလ ခဲပ
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးကကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ပင်ဆင်န္င်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် သူ၏အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ထ ဝရတနထင်လမ်မ
့် ည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အ ရစက်သမ
ူ ျ ိုးသ စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် စ တန်၏အလပ်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက သတတပိုးချက်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏ကိုးကွယ်ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးသငသ
့်် ည်
သင်သည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ တရ
က်လ ပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သတလ
့်

မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သ စတ်သတဘ ထ ိုး ရှပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရန်ဘက်ပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၂ (၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊
န္ဝင်ဘ လ မှ ၁၉၉၃ ခန္ှစ်၊ ဇွနလ
် အထ)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၁)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၂)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၃)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၄)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၅)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၆)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၇)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၈)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၉)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး (၁၀)
ဘရ ိုးသခင်အ
် ရူ ပါရ (၁)
့် မှုတတ ၏
ဘရ ိုးသခင်အ
် ရူ ပါရ (၂)
့် မှုတတ ၏
ဘရ ိုးသခင်အ
် ရူ ပါရ (၃)
့် မှုတတ ၏
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ (၁)
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ (၂)
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ (၃)
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ (၄)
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၁)
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၂)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၁)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၂)

လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၃)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နရ
ဲ အချက် (၄)
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှစ်ကကမ်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ပပည်စ
့် တစသည်
သိုးပါိုးတစ်ဆူ တည်ရပါသတလ
ှ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၃)
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၄)
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၅)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၁)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၂)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၃)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုး (၄)
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၆)
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၇)
အပြည်ခ
့် ပြစ်ရန် သင်အဘယ်တကက င့်် လလ ိုးပခင်ိုးမရှသနည်ိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ဒတယအဆင၏
့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှပ
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အတစခခဲသ
့် အတစခ
တလ ့်
့် ကဲသ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး (၈)
အရည်အချင်ိုးက ပမြှငတ
့်် င်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှတရိုးအတွက်
ပြစ်သည်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး အဓပပါယ်
တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး- ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့််
သူ၏အသပည
သင်တသည်
အမှုတတ ်က သန ိုးလည်ရမည်- စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် မလက်ကကတလန္ှင။့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က သင်တလျှ က်လှမ်ိုးသငပ
့််
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၃ (၁၉၉၃

ခန္ှစ်၊ ဇူလင်လ မှ ၁၉၉၄ ခန္ှစ်၊ မတ်လ အထ)
သင်၏အန င်္တ်တ ဝန်က မည်သ အ
့်် နည်ိုး
့် ရစက်၍ လပ်တဆ င်သငသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်
လူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပင်ကလကခဏ
လူသ ိုး၏ ပင်က ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ တန်ြိုး- ထအရ မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် တူပါသနည်ိုး
မသင်ယူတသ တကက င့်် ပည မဲပ့် မဲ မဲတ
သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး
့် နတသ သူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ
တရတ်န္င်င၏ တရွ ိုးတက က်ခရတသ လူတသည်
မည်သည့်် ဣသတရလမျြုိုးန္ယ
ွ ်စကမျှ
့်
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စွမ်ိုးမရှတပ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး သင်တ၏န
ိုးလည်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မသ
ှု ည် အဘယ်နည်ိုး
စစ်မှနတ
် သ လူတစ်တယ က် ပြစ်ပခင်ိုးဆသည်မှ
ယကကည်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သင် မည်သည့်အ
် ရ သရှသနည်ိုး
ရွ က်တကကမျ ိုး ၎င်ိုးတအပမစ်
မျ ိုးဆီ ပပန်သွ ိုးကကချန် ပပြုပပီိုးသမျှ မတက င်ိုးမှုအ ိုးလိုးက
့်
သင်တန င်တရလတတ ့်
အမျက်တဒါသ ကျတရ က်မည်တ
့် နက
ူ ျှ မလွတ်တပမ က်န္င်
့် အတသွိုးအသ ိုးရှတသ သူ မည်သမ
ကယ်တင်ရင
ှ သ
် ည် “ပြြူတသ မိုးတမ်” စီိုးလျက် ပပန်ကကလ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝသည့်် အလပ်သည် လူသ ိုးက ကယ်တင်သည့််
အလပ်လည်ိုးပြစ်သည်
သင်တအ
့်် ရက် အလွန ် ယတ်ညက့် ကသည်တက ိုး
့် ိုးလိုးသည် အကျငစ
ပညတ်တတ ်တခတ်ရှ အမှုတတ ်
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးတခတ်၏အမှု တန က်ကယ
ွ ်မှ အပြစ်မှန ်
လူငယ်န္င
ှ ့်် သက်ကကီိုးရွ ယ်အတအတွ
က် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် မျက်တမှ က်တခတ်ထ မည်သ ြွ
့် ျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်က
သင်သသငသ
့်် ည်

အမည်န မမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်ပင်လကခဏ တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသ လျှင ် အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ ပြင ့်် အသက်ရင
ှ န္
် င်သည်
သင်တသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တဘိုးြယ်ပပီိုး လူသ ိုးထ
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ဘ
့််
့် ရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်သင၏
မမ၏ အယူအဆမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က တဘ င်ခတ်ထ ိုးတသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ လက်
ခရရှန္င်မည်နည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုက သရှသူတသ
့် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်၏
လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် လူ၏တ ဝန်ကက ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ သခင်ပြစ်တတ ်မူ၏
ဩဝါဒစ တစ င် ဆယ်သ
့် ိုးတစ င်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ရပ်တည်သနည်ိုး။
တအ င်ပမင်မှု သမဟ
့် တ် ရှု ိုးနမ့််မှုသည် လူတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ်တွင ် မူတည်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏အလပ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင့်် သိုးဆင်က
့် သပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုး၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
သ ၍လအပ်သည်
ဘရ ိုးသခင် ကန်ိုးဝပ်တသ ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
ခရစ်တတ ၏
် အန္ှစ်သ ရမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ၏
် အလတတ ်က န ခပခင်ိုးပြစ်သည်
လူ၏သ မန်ဘဝက နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်လ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်သ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည်
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၄ (၁၉၉၆ ခန္ှစ်
မှ ၁၉၉၇ ခန္ှစ် အထ၊ ၂ဝဝ၃ ခန္ှစ် မှ ၂ဝဝ၅ ခန္ှစ် အထ)
တယရှု ၏ဝည ဉ်ခန္ဓ က သင်တတွျို့ ပမင်သည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက အသစ်တစ်ြန် ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်လမ့််မည်

ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်တသ သူမျ ိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရန်ဘက်မျ ိုးပြစ်ကကသည်
တခေါ်တတ ်မတ
ူ သ သူအမျ ိုးရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး တရွ ိုးတက က်တတ ်မူတသ သူနည်ိုး၏
သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ရ လမ်ိုးက ရှ တြွသင်သ
့် ည်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သစ
ူ စ်စစ်တစ်တယ က် ပြစ်သတလ
ခရစ်တတ သ
် ည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက သမမ တရ ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်၏
သင်သခဲသ
့် တလ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီိုးပပီ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်သည်သ လူသ ိုးအ ိုး ထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက
တပိုးန္င်သည်
သင်၏ ပန်ိုးတင်အတွက် လတလ က်တသ တက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ပပင်ဆင်တလ ့်
သင်မည်သက
ူ ့် သစစ တစ င်သ
့် သနည်ိုး
ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
သတတပိုးချက် သိုးချက်
လွနက
် ျြူိုးပခင်ိုးအပပစ်မျ ိုးက လူသ ိုးကငရဲသ ဦိုး
့် ည်
့် တဆ င်လမ်ိုးပပလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရန်မှ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတပ၏
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်က သရှန္င်ပ
အလွနက် ကီိုးတလိုးတသ ပပဿန တစ်ခ- သစစ တြ က်ပခင်ိုး (၁)
အလွနက် ကီိုးတလိုးတသ ပပဿန တစ်ခ- သစစ တြ က်ပခင်ိုး (၂)
န္င်ငတတ ်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး လက်န ရမည့််
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနတ
် ့် တ ် ဆယ်ရပ်
သင်တ၏
့် ည်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တ သ
့် ိုးသပ်ဆင်ပခင်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအသက်
၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် သက်ပပင်ိုးချတတ ်မူပခင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပပြုခဲ၏
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တ ဝန်ယူဦိုးတဆ င်သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအလယ်၌သ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရန္င်သည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး (၏အဆက်)
(၂ဝ၁၃ ခန္ှစ်၊ တအ က်တဘ လ ၁၇ ရက် မှ ၂ဝ၁၄ ခန္ှစ်၊ ကသင်္တ်လ ၁၈ ရက်)
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
တရှ င်ပခင်ိုးဆသ
ီ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးပြစ်၏
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူအမှု
့် တတ ်မှရရှမည့်် ရလဒ်မျ ိုးက သန ိုးလည်ပ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်
(၁)
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် (၂)
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်
(၃)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၁)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၂)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၃)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၄)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၅)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၆)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၇)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၈)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၉)
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် (၁၀)
တန က်ဆက်တ-ွဲ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၌ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုး
နင်္ိုးအမှ စက ိုး

အပိိုင်း် တစ် အစအဦ်း၌ ခရစ်တတ ်၏ မိန်မမက်
ချက်မျ ်း —
ူ့
အသင််းတတ ်တထံ
ိို ူ့ သန်ရှူ့ င်း် တသ ဝိည ဉ်တတ ်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း
(၁၉၉၁ ခိုနစ
ှ ၊် တေတေ ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် မှ ၁၉၉၁ ခိုနစ
ှ ၊်
နိဝ
ို င်ဘ လ ၂ဝ ရက် အထိ)

နိဒါန််း
၁၉၉၁ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်တနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ပထမဆိုးတသ
မန်မမက်
ချက်က အသင်ိုးတတ ်တွင် ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး ဤမနမ် မက်
ချက်သည် ထအချန်က
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် အသက်ရှငတ
် နကကတသ
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအတပေါ် သ မန်ထက် လွနက
် ဲတသ သက်တရ က်မှု ရှခဲသ
့် ည်။
ဤမန်မမက်
ချက်က “ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ိုးဝပ်တတ ်မူရ အရပ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တပပပီ” န္ှင ့််
့်
“စကကဝဠ ၏ဦိုးတသျှ င်၊ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ခရစ်တတ ်- သူသည်
တတ က်ပတနသည်တ
့် နပြစ်၏” တက
် မင်ိုး အတရိုးပါသည့််
့် ည်။ ဤအလွနအ
့် တြ ်ပပခဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် လူအတပါင်ိုးတသည်
နယ်ပယ်သစ်တစ်ခထဲသ တခေါ်
့်
့် တဆ င်ပခင်ိုး
ခခဲက့် ကရ၏။ ဤမန်မမက်
ချက်က ြတ်ရှုသအ
ူ ိုးလိုးသည် အမှုသစ်၊ ဘရ ိုးသခင်စတင်တတ မ
့်
့် ည့််
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု၏ အရပ်အမမက်က ခစ ိုးခဲရ
ွ ်အ ိုးလိုးက
့် ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအသစ်န္င
ှ ့်် တခတ်သစ်တစ်ခထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်လ ပပီိုး၊
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်ချတပိုးခဲပ့် ပီိုး ဇ တ်ခက
ပပင်ဆင်တပိုးခသ
ဲ့် ည်မှ ဤလှပသည့်၊် ချြုသ ပငမ်တ
့် တသ
့် ည င်ိုးပပီိုး ကျစ်လစ်ပပည်စ
မန်မမက်
ချက်ပြစ်၏။ ဤအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ မန်မမက်
ချက်သည် တခတ်မျ ိုးက
့်
့်
တပါင်ိုးကူိုးတပိုးသည့်် မန်မမက်
ချက်တစ်ခသည်၊ ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အစကတည်ိုးက
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ပထမဆိုးအကကမ် လူသရှငက် က ိုး တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်၊
ယင်ိုးမှ သူသည် အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င် ကွယ်ဝက
ှ ်တနခဲပ့် ပီိုးတန က် ပထမဆိုးအကကမ်
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ ယင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
တဆ င်ရွကတ
် တ မ
့် မှုအတွက် နဒါန်ိုးပျြုိုးပခင်ိုးတစ်ရပ်၊ အတရိုးပါတသ အစပပြုရ အမှတ်
့် ည်အ
တစ်ခဟ ဆန္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က မန်မမက်
ချက်တစ်ရပ်က ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုးအကကမ်တွင၊် သူသည်
့်
တတယလူ၏ ရှု တထ င်အ
့် ပမင်တစ်ခမှ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပစပြင်၊့် တစ်ချန်က ရည်မွနပ် ပီိုး
ရိုးစင်ိုးတပေါ်လွငတ
် သ ဘ သ စက ိုးအပပင် လွယ်လယ
ွ က
် က
ူ ူန္င
ှ ့်် အရန်သင့်် ရယူ၍ရခဲသ
့် ည့််
အသက်အတထ က်အပပ့် ြငလ
့်် ည်ိုး ထသ လ
ဲ့် ည်။ ဤအရ ပြင့်် သူသည်
့် ပ်တဆ င်ခသ
သခင်တယရှု ပပန်အလ က စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တမျှ ်လင်ရ
့် င်ိုး သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က
မည်သတမွ
့် ည့်် အနည်ိုးငယ်တသ ဤလူစက ယူတဆ င်သွ ိုး၍
့် ျို့တလျ ်ရမည်ကသ သခဲသ
၎င်ိုးတအ
ဲ ှုအစီအစဉ်ထဲက အမှုတန က်တစ်ဆင်ထ
ဲ တ
့် သ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
့် တ်တဆတ်
တခေါ်တဆ င်လ ခဲ၏
့် ။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်၌ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆိုးတွင ် မည်သည့််
အမှုမျြုိုး လပ်တဆ င်မည်၊ သမဟ
့် ရ က
့် တ် တရှ ျို့လမ်ိုးခရီိုးတွင ် မည်သည်အ
အဆင်သငခ
့်် င်ိုးကျင်ိုးထ ိုးသည်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စတ်ကိုးူ ဝ့်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့််
့်
သပင်မသင်တချ။ ထတန
ွ ်အ ိုး တခတ်သစ်ထသ
ဲ ့်
့် က် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် တခေါ်တဆ င်ြ ပ
ချက်မျ ိုးက
့်
့် မမျ ိုးပပ ိုးတသ မန်မမက်
ဆက်လက်ပပြုလပ်ခ၏
ဲ့် ။ အအ
့် ိုးသင်ြ
ချက်တင်ိုးသည်
့် ွယ်တက င်ိုးစွ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
့်
ပါဝင်တသ အတကက င်ိုးအရ တွင ် ကွဲပပ ိုးသည်အ
့် ပပင်၊ ကွဲပပ ိုးတသ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပစမျ ိုးန္ှင ့််
တြ ်ပပချက်နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ သတဘ သွ ိုးတွင် တူညတ
ီ သ ်လည်ိုး
ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ တွင ် ကွဲပပ ိုးသည့်် ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
င်္ရပပြုစက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပူပန်ပခင်ိုး ခစ ိုးချက်တပြင်
့် နပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ နိုးီ ပါိုးသည်
့် ့် အစဉ်ပပည်တ
ကွဲပပ ိုးတသ အတကက င်ိုးအရ ပြင့်် အသက်အတထ က်အပမ
့် ျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လူသ ိုးဆသ
ီ သတ
တပိုးစက ိုးမျ ိုး၊ တက်တွနိုး် မှုန္င
ှ ့်် န္ှစ်သမ့််မှုတ ပါဝင်
သည်။
့်
့်
ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးတင
ွ ၊် “တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက
့်
ခယူပပီိုးပြစ်က သူသည် စကကဝဠ ၏ ဦိုးတသျှ င် ပြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်၏”၊
“တအ င်ပဲခ
ွ တသ ရှငဘ
် ရင်သည် ဘန်ိုးအသတရန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ သူ၏ပလလင်တပေါ်၌ ထင်တလ၏”၊
“သူသည် စကကဝဠ က သူ၏လက်ထ၌
ဲ ဆပ်ကင်၍” စသည်ပြင့်် ဤသတသ
စ ပဒ်မျ ိုးသည်
့်
ထပ်သလဲလဲ ထွက်တပေါ်၏။ ဤစ ပဒ်မျ ိုးတွင ် သတင်ိုးစက ိုးတစ်ရပ်က အသတပိုးထ ိုး၏၊

သမဟ
် သ သတင်
ိုးစက ိုးတစ်ရပ်က
့် တ် ဤစ ပဒ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယထ
့်
ထတ်လင်သ
ကသ ကကလ
န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊
့် ည်ဟ ဆန္င်၏- ဘရ ိုးသခင်သည် လူတလ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သ ၍င် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက စတင်မည်ပြစ်သည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏န္င်ငတတ ်သည် အချြုျို့တသ လူတစ်စအလယ် ဆင်ိုးသက်ပပီိုးပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က သူ၏ ရန်သူ အတပမ က်အပမ ိုးက
အန္င်ယူပပီိုးပြစ်သည် ဟူ၍ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်အသီိုးသိုးီ သည်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးက ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ သည်အ
့် ခါတင်ိုးတွင ် သူသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အပမစ်မျ ိုးထ
ကင်လပ
ှု ်သည်အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်
အမှီပပြုပပီိုး ထထက်ပင်ပ၍ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တလိုးစ ိုးရန်အလငှ့်
လူသ ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးန္ှင ့်် စတ်ခစ ိုးမတ
ှု င်ိုးက သူ စီမက တည်တတ
့် စတသ တကက င၊့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် သ ၍ပင်မျ ိုးပပ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သစ်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်တပိုးရန် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ပြင့်် တစ င်ဆ
် မဲ့်၊
့် င်ိုးကက၏၊...ဤနည်ိုးပြင့်် အမှတတ
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က အတပခခအ ိုးပြင့််
့်
တမ့်တလျ သ
အတတ်၏ အတရိုးအသ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ွ ိုးကကပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွက် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခတစ်တလက
ရှ မတတွျို့ ကကသကဲသ
့် ဤမ
န်မမက်
ချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က
့်
့်
မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ျှ မရှ တတွျို့ န္င်ကကတသ တကက င့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏
တခတ်တန က်ကျတသ တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရိုးသ ိုးချက်မျ ိုးက သ ၍ပင်
အတလိုးမထ ိုးကကတတ တ
ချက်မျ ိုးသည်
့် ပ။ ဤသပြစ်
့်
့် လျက်၊ ဤမန်မမက်
အချန်က လအစကတည်ိုးက မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် မကက
ိုးြူိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အသပြစ်တကက င်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သူ မည်သမ
ူ ဆ
့်
လက်လှမ်ိုးမမီသည့်တ
် နရ တွင ် တည်ရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတသည်
ကန်လွနသ
် ည့်် တခတ်မျ ိုးထက
ဲ
့်
မည်သည်ဝ
့် ည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မဆက တပပ ခဲသ
် ရ တစ်ခတစ်တလ သမဟ
့် ည့်အ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတတ်က မန်မမက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးထက် သ လွနတ
် ကက င်ိုးက ယင်ိုးက
့်
လူသ ိုးမျ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး မည်မျှသ ၍ ဝန်ခအပ်တစခဲသ
့် ည်တက ိုး။
ဤမန်မမက်
ချက်အသီိုးသိုးီ အ ိုးပြင ့်် တစ့်တဆ ်ခရလျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏ တရ င်ဝါလကခဏ ထဲသ၊ ့် တခတ်သစ်၏ တရှ ျို့တန်ိုးမျ ိုးရှ
အသက်တ ထဲသ အလစ်
ဝင်တရ က်ခ၏
ဲ့် ။ ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
့် တ
့်

တစ့်တဆ ်ခရလျက်၊ တမျှ မ
် ှနိုး် ချက်မျ ိုးပပည်လ
့် ျက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ကယ်တင် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခရပခင်ိုး၏ ချြုပမန်မက
ှု
ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
် သည့်် အမှတ်ရမှုပြင ့််
့် သည်။ ဤတဒင်္ဂက လသည် တ ရှညခ
လူတင်ိုးပပန်တပပ င်ိုးတတွိုးကကမည့်် အချန်က လတစ်ခပြစ်ြ ငါယ
ကကည်သည်အ
့် ချန်၊ အမှနတ
် ွင ်
့်
ဤက လအတွငိုး် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် မွျို့တလျ ်ခသ
ဲ့် ည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏
တရ င်ဝါလကခဏ ထက် မပတပ၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက တအ က်ကတဆိုးလိုးက အပ်ထ ိုးသည့််
သက ၏ ချြုပမန်တသ အရသ ဟ ဆန္င်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤအချန်မစ
ှ ၍ ဘရ ိုးသခင်န္
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွငပ
် င်၊
့် တ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏ တရ င်ဝါလကခဏ တွငပ
် င် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ ပထမအဆင်-့်
့်
အတစခသူမျ ိုး၏ စစ်သပ်ခရပခင်ိုး- ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် တ
တန က်တစ်ဆင်ထ
ဲ အမှ
တ်တမဲ့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခခဲရ
့် သ
့် တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
့်
အတစခသူမျ ိုး၏ စစ်သပ်ခရပခင်ိုးမတင်မီ မန်မမက်
ခတ
ဲ့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
အမျ ိုးအ ိုးပြင့်် သင်ကက ိုးပချပခင်
ိုး၊ တက်တွနိုး် ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ကနက
် ့် က
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးပစပြင ့်် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး အချြုျို့တနရ မျ ိုးတွင ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အသိုးပပြုခဲတ
့် သ
အမည်တပ်တခေါ်သည့်် ပစတဟ င်ိုးက ၎င်ိုးတ အသ
ိုးချခဲက့် ကသည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရန်အတွက် သ ၍လွယက
် တ
ူ စရန်အလငှ့် ၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏ဆက်
ဆတရိုးက
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ဆက်ဆတရိုးအပြစ် မှတယ
် ူတစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
လက်ခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအတွက် “ငါ၏သ ိုးမျ ိုး” ဟူသည်အ
့် မည်က အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤနည်ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မမကယ်ကယ် စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုး၊ မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အပခ ိုးတသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည်တ
့် ရ ိုးစီရင်ချက်ကမဆ ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ လူသ ိုးသည် သူ၏ “သ ိုး” ဟူတသ
ကယ်ပင်လကခဏ ပြင ့်် “ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်” ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးအတပေါ်
့်
မန်ိုးတီိုးမှုမထ ိုးဘ၊ဲ ယင်ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး လက်ခန္င်မည်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏
အထက်တွင် “ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်”က သူ၏ “သ ိုးမျ ိုး”ထ ပပြုခဲသ
့် ည့်် ကတက လိုးဝ
သသယမရှခဲတ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် န္စ့် ကတလိုး
တစ်ဦိုးတမျှ
့် ပ။ ဤက လအတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ဒကခကင်ိုးတဝိုးသကဲသ
့် တသ
တည်ရပခင်
ှ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခကဲ့် ကပပီိုး ဤအရ က ၎င်ိုးတ ့်
့်
“အရွ ယ်တရ က်”သည်အ
့် ခါ သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တရ ိုးစီရင်မက
ှု စတင်တပိုးမည်ဟူတသ
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်တရ ိုးဝင်စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုအတွက်
အတပခခအတ်ပမစ်ကလည်ိုး ချတပိုးခဲ၏
့် ။ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးထဲက ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
အဓကအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့််
သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ် သူ၏တပခတက
့်
ပမဲပမစွ ချပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
့် - လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်က
ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်် အမှု- ၏ နည်ိုးလမ်ိုးထသ
ဲ ချက်
ချင်ိုး ဝင်တရ က်ခ၏
ဲ့် ။ သသသ သ ပင်၊
့်
ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှနမ
် ှ ထင်ရသည်အ
့် ရ မှတစ်ပါိုး အပခ ိုးအရ ပြစ်လျက်၊
အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုးမတင်မီ မန်မမက်
ချက်အ ိုးလိုးသည် အကူိုးအတပပ င်ိုးက
့်
ပြတ်သန်ိုးပခင်ိုးအလငှ့် ပပြုလပ်ထ ိုးခတ
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်အ ိုးထက်သန်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မှ သူသည် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ် သူ၏အမှုက တတ်န္င်သမျှအပမန်ဆိုး
တရ ိုးဝင်စတင်န္င်ရန်ပြစ်သည်။ သူသည် သက ြိုးထ ိုးတသ တဆိုးလိုးမျ ိုးက တကျွိုးပခင်ိုးပြင့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်တချ ရ
့် န် ဆန္ဒလိုးဝမရှခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည်
သူ၏တရ ိုးပလလင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် လူသ ိုးတင်ိုး၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ ထ ိုးက ပမင်ရန်
စတ်အ ိုးထက်သန်ပပီိုး၊ သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ဆိုးရှုိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
သူအတပေါ်
ထ ိုးရှမည့်် စစ်မှနတ
် သ သတဘ ထ ိုးက ပမင်ရန် သ ၍ပင် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
့်
ဆန္ဒရှခဲသ
ှ
့် ည်။ သူသည် ပြစ်စဉ်ကမဟတ်ဘ၊ဲ ရလဒ်မျ ိုးကသ တတွျို့ ပမင်ရန် ဆန္ဒရ၏။
သရ့် တွင ် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အန င်္တ်
တမျှ ်လင်ခ
့််
ပတ်သက်တသ တကက င်၊့် ထအချန်၌
့် ျက်မျ ိုးန္ှငသ
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်အ ိုးထက်သန်တသ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်သူ တစ်ဦိုးမျှမရှခဲတ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတပေါ် အြန်ြန်
ဦိုးတည်ထ ိုးခဲသ
့် ည်မှ သပ်အက့် သြွယ်မရှတပ။ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်က စတင်
အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည့်အ
် ချန်တွငသ
်
ပြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခန္ှစ်သည် ထူိုးပခ ိုးတသ န္ှစ်ပြစ်၏။ ဤန္ှစ်က “တရတရ င်လမ်ိုးတသ န္ှစ်” တစ်န္စ
ှ ်ဟ
တခေါ် ကကစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် န္င်ငတတ ်တခတ်၏အမှုသစ်က စတင်ခက
ဲ့်
သူ၏မန်မမက်
ချက်က
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးထ ဦိုးတည်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
မကကြုစြူိုးတသ တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု တမွတ
ျို့ လျ ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ထထက်ပ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးအတပေါ်
မကကြုစြူိုးတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန က်မှ လက်ပါလ သည်န
့် ကျင်မက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့် သည်။

ဘရ ိုးသခင်က ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က တစ်ြန် ဆိုးရှု ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤအချန်အထ မသခဲသ
ှု ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
့် ၊ ့်
့် ည့်် ချြုပမန်မက
့် သကဲသ
ဤအချန်အထ မသခဲသ
် ့် ခရပခင်ိုးတက
့် ည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စွနပစ်
့် သည်။
့် လည်ိုး ခစ ိုးခဲရ
ပင်ဆင်ပခင်ိုး၌ ဒကခခရပခင်ိုးန္ှင ့်် အခက်အခဲ၌ ဒကခခရပခင်ိုး- ဤခစ ိုးချက်မျ ိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲသ
ူ ျ ိုးသ သ၏၊ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတနပြင့််
့် မ
့်
တြ ်ပပရန် အစွမ်ိုးအစမရှသကဲသ
့် ၊ ့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသတသ
့်
ဒဏ်ရ မျြုိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးတင်ိုးအတပေါ် လက်ဆပ်လက်ကင် မပပန္င်သည့်် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
တန်ြိုးရတသ
ှ
ပင်ဆင်မှုပစပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အပ်န္င
ှ ိုး် တသ အရ ပြစ်၏။ ဤန္ှစ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ ပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် အမှနတ
် ွင ်
့်
အဓကအစတ်အပင်ိုး န္ှစ်ရပ် အကျြုိုးဝင်၏- ပထမသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
ဧည်သ
့် ည်မျ ိုးအပြစ် သူ၏ပလလင်တရှ သ
ျို့ လ
ကထဲသ ဘ
့် ရန် ြတ်ကက ိုးြ လူ
့် တ၏တလ
့်
့် ရ ိုးသခင်
ဆင်ိုးသက်ခသ
ဲ့် ည်တ
့် နရ ပြစ်သည်။ ဒတယမှ ဝလင်သည်အထ စ ိုးတသ က်ခပဲ့် ပီိုးတန က်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အတစခသူမျ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့််
တနရ ပြစ်၏။ ဟတ်တပ၏၊ ပထမအပင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပမတ်န္ိုးဆိုးန္ှင ့််
အတလိုးနက်ဆိုးဆန္ဒပြစ်သည်မှ တပပ စရ မလတပ၊ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အရ ရ တင်ိုးအ ိုး တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတယ
့် ကကည်ပခင်ိုး
ရည်ရွယ်ချက်အပြစ် ပပြုလပ်ပခင်ိုးက အချန်ကက ပမင်စ
် တွက်
့် ွ က အကျင်ပ့် ြစ်တနခဲသ
့် ည့်အ
သ ၍ပင်ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက
့်
စတင်ြွငဟ
့်် လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ှ ့််
့် တရ က်ရန်န္င
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်က အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဆလ ဘ်မျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ြရန်
့်
့် အတွက် ထတနရ တွင ်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးြ အသင
ပ့်် ြစ်ကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအတပခအတနမျ ိုးထက
ဲ
့်
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တကျနပ်တစရန်ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အတလိုးထ ိုးမှုပပပခင်ိုး အစရှတသ
သင်တ
် ည့်် အြိုးအခက တကယ်က မတပိုးခဲက့် ကတပ။ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင်က့် ကည်ရ
့် တွင၊်
့် တ သ
လူတသည်
မမတက
ှ အ
့်် မျှ
့်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခပပီိုး လပ်လပ်ခကဲ့် ကသည်န္င
စဉ်ဆက်မပပတ် ဟဟသည်သည် ပျ ိုးပန်ိုးခပ်မျှ လှုပ်ရှ ိုးတနပရကက၏၊ အကယ်စင်စစ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတွငိုး် ကျကျ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်တချ င်ကကြုတချ င်ကက ိုးမျ ိုးတွင် ၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန်၊ သမဟ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစရန် ၎င်ိုးတ ့်
့် တ် ရှငဘ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသငသ
့်် ည့်် တန က်အဆင်က
် တနခဲက့် ကပခင်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးန္လ
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် တွကဆ

ဘရ ိုးသခင်က တမွျို့တလျ ်တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အပင်ကကတနကကသည့််
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်ဟ ဆန္င်၏။ ဤအတပခအတနတွငရ
် သည်
ှ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ ရွ ရှ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စက်ဆပ်ပခင်ိုးတက
့်
တတွျို့ ကကြုရ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမဆ၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊
သမဟ
် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည သည်
့် တ် သူက
့် အသိုးချပခင်ိုးအ ိုး သည်ိုးမခတပ။ သတသ
့်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးအြမျှ
ှ ်ိုးမမီန္င်တပ။ သူသည် သူ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏
့်
့် လက်လမ
ပထမအပင်ိုးက တပပ ဆခဲသ
့် ည်မှ ၊ ဤဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးလိုးက သည်ိုးခမှုအလယ်တွင ် ပြစ်သည်။
ဤအကကမ်တွင ် ဆင်ိုးရဲဒကခမည်မျှ ဘရ ိုးသခင် ကက့် ကက့် ခခဲပ့် ပီိုး င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် အတတွိုးမည်မျှ သူ
အသိုးပပြုခဲသ
့် သ
ူ ိုးကမျှ စတ်ကိုးူ န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ။ ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏
့် ည်က မည်သည်လ
့်
ပထမအပင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မှ ရ ထူိုးန္ှင ့်် အပမတ်အစွနိုး် တန္ှ့် င ့်် ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ
လူသ ိုးပပသသည့်် ကွဲပပ ိုးတသ အကျည်ိုးတန်မှုပစအ ိုးလိုးက တြ ထ
် တ်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏တလ ဘန္ှင ့်် စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးတက
် တ်ရန်ပြစ်သည်။
့် တြ ထ
စက ိုးတပပ ဆရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ခင်တသ မခင်တစ်ဦိုး၏ စစ်မှနပ် ပီိုး၊
စတ်အ ိုးထက်သန်တသ တလသပြင့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သိုးန္နှု ိုး် တပပ ဆတသ ်လည်ိုး
သူ၏အတွငိုး် ကျကျ န္ှလိုးသ ိုးရှ အမျက်တဒါသသည် သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက
ဦိုးတည်ထ ိုးသည်အ
့် လ ိုး မွနိုး် တည်တ
့် နကဲသ
့် တတ
က်တလ င်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုး၏သ မန်ပသဏ္ဌ န် ကင်ိုးမဲ့်တနတသ လူတစ်စက စက ိုးတပပ ရန်
မည်သည်အ
့် တပခအတနတအ က်တွငမ
် ျှ လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င့််
့်
သူစက ိုးတပပ သည်အ
့် ခါတင်ိုးတွင ် သူသည် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ အမျက်တဒါသက
ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးတနသည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးအြ တြ
်ပပချက်တပိုးရန်
့်
့်
မမကယ်ကယ် ြျစ်ညြှစ်၍တပပ တလသည်။ ထအပပင်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ မရှတသ ၊
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးကင်ိုးမဲတ
့် သ ၊ အဆိုးစွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ၊
ပင်ကစရက်သြွယ်ပြစ်သွ ိုးသည့်် တလ ဘန္ှင ့်် အကကတ်အနယ် ပွဲသမ်ိုးသည်အထ
ဘရ ိုးသခင်က န ခမှုမရှသကဲသ
့် ပ
့် န်ကန်တတ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က
သူစက ိုးတပပ တနပခင်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယက
် ျဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် တဇ က်အနက်မျ ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ မန်ိုးတီိုးမှုန္င
ှ ့်် စက်ဆပ်ရွရှ မှု အတင်ိုးအတ က
အလွယတ
် ကူ စတ်ကူိုးကကည်န္
့် င်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတနပြင့်် စတ်ကိုးူ ရန် ခက်ခတ
ဲ နသည်မှ စက ိုးမျ ိုးပြင့်် တြ ပ် ပရန်မပြစ်န္င်တသ - ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတတပိုး
့် သည့်် န ကျင်မှုပြစ်၏။
သတသ
် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် အရှကတ
် စ်စက်မျှ၊ သမဟ
့် ကခ
့်
့် တ် ကယ်ကျင်သ

တစ်စက်မျှမရှဘဲ မည်သမ
ူ ျှ တန က်ကျကျန်တနလသည်ဆ
့် န္ဒမရှသကဲသ
့် အ
့် ိုးလိုးသည်
အခွငအ
့်် တရိုး ဆိုးရှုိုးရမည်က အလွနအ
် မင်ိုးစိုးရမ်လျက် တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး တပပြုင်သည်အထ၊
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်ပပီိုးပြစ်သည့်် ဆလ ဘ်အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးအတနပြင့်် လက်ခရရှရန် ၎င်ိုးတ လ
ွ ရ
့်် ှသည်ဟ
့် ပ်ပင်ခင
အတလိုးမမှုခကဲ့် ကသည်မှ - ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုး မည်သခ့် စ ိုးခဲရ
ူ ျှ
့် သည်က မည်သမ
မတတွျို့ရန္င်သည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်မျှ ယတတမတန်သကဲသ
့် ပပြုပပင်
၍မရသည်က
့်
မည်သမ
ူ ျှ မတတွျို့ န္င်ခသ
ဲ့် ည်တ
့် နရ - ဤတန က်ခ အတအကျတွင ် ပြစ်သည်။ ထအချန်က
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ မည်သည်အ
့် တနအထ ိုးမျြုိုး ယူခကဲ့် ကသည်က ယခ
သင်သသငတ
့်် ပသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
မျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်စသည် ဘရ ိုးသခင်၏ဆလ ဘ်မျ ိုးက
့်
မည်သရရှ
် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လူသ ိုးရရှသည်အ
့် ရ သည် အချန်တင်ိုးတွင ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သတသ
့်
အြိုးတန်ဆိုးရတန ပြစ်ပပီိုး၊ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် လူသ ိုးထမှ
ဘရ ိုးသခင်ရရှသည်အ
့် ရ သည် အဆိုးစွန ် န ကျင်မှုပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ လ
့်် သ
ူ ိုးအကက ိုး
ဆက်ဆတရိုးစတင်ကတည်ိုးက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ လူသ ိုးက
အစဉ်အပမဲလက်ခရရှပပီိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးက အစဉ် တပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အရ ပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပူပန်တသ ကပြင်ပ
ွ ်သည်
့် ူတလ င်တနသမျှ၊ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆအ
ီ ထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလျက်ရသည်
ှ
က သူ ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ သူအတနပြင်
့် ၎င်ိုးတ ့်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရရန်အလငှ့် မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
့် ပ။
့် ချရမှတစ်ပါိုး အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲတ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သူ၏အတစခသူမျ ိုးအပြစ် အသိုးပပြုတသ
သူမ့် န်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ ဒတယအပင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့်
ပျက်စီိုးတသ သဘ ဝက တြ ်ထတ်ရန် “ဘရ ိုးသခင်၏ဇ တအပြစ်တတ ်” အတနအထ ိုးက
တည်ကကက်အပြစ်အသိုးပပြုလျက်၊ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တရွ ိုးချယ်ရန်
အတစခသူမျ ိုး၊ လူမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးမျ ိုးဟူသည့်် ကွဲပပ ိုးသည်အ
့် တန်ိုးအစ ိုးမျ ိုးကက အဆပပြုရင်ိုး၊
နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် အတင်ိုးအတ န္ှစ်ခလအရ၊ န္ရ မှ ကကမ်ိုးရ သ တပပ
င်ိုးက နည်ိုးရ မှ မျ ိုးရ သ ့်
့်
တပပ င်ိုးခဲ၏
့် တင်ိုးပင် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ။ ဘရ ိုးသခင်ကကြုတင်တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
အတစခသူတစ်ဦိုးပြစ်ရန် မည်သမ
ူ ျှ မတရွ ိုးချယ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တအပြစ်တတ ်ပြစ်လ ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးခဲက့် ကသည်မှ တသချ သတလ က် ပြစ်သည်။
ဤက လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆခဲတ
့် သ ပပင်ိုးထန်မှုမှ လူသ ိုးမျ ိုးက
ကက ိုးြူိုးရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ တမျှ ်လင်ထ
့် ရ တစ်ခ
့် ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှသည်အ

ပြစ်သည်။ သပါလျက်
၊ လူတသည်
အဆင်အ
့်် တ်သက်၍ အလွနအ
် မင်ိုး
့် တန်ိုးန္ှငပ
့်
့်
နီိုးန္ယ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ဤအရ ထက် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှပခင်ိုးပြင ့်် အလွနပ
် ျ ယ ခတ်လျက်
စတ်အ ရတရ က်ရင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စက ိုးတပပ သည့်် တလသန္ှင ့်် သူ၏
့်
စက ိုးတပပ ဆနည်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆတစ်ရပ် ပြစ်တပေါ်တစြ အချ
န် မရှခဲက့် ကဘဲ၊
့်
ထအစ ိုး ၎င်ိုးတက
ှ ့်် အန င်္တ်တွင ် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်မည့််
့် တန်ိုးန္င
့် ယ်တင်၏ အဆင်အ
အရ တသည်
၎င်ိုးတ၏
ွ ်သည်
့်
့် စတ်မျ ိုးက အစဉ်ြစီိုး၏။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအတွ
က် ချမှတထ
်
ိုးသည့်် “ဝကဂပါ”ထဲသ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အလစ် တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
့် သည်။ အန င်္တ်န္င
မက်လိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ အ ိုးပြင့်် ကကြုက်သည်ပြစ်တစ၊ စတ်ပါပါ
့်
မပါပါပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်ခရလျက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဇ တတတ ်ပြစ်လ ရန် အရည်အချင်ိုးမပပည်မ
့် ီကကသည်က မမတက
့် ယ်ကယ်
သခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး သူ၏အတစခသူမျ ိုးအပြစ် တဆ င်ရွက်ရန် တွနဆ
် ့် တ်တနခဲက့် ကသည်။
ဤဆန်ကျင်
ဘက်စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္စ
ှ ်ခအကက ိုးတွင ် တဝခွမ
ဲ ရန္င်ပြစ်လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် စီရင်သည့်် မကကြုစြူိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက မရည်ရွယ်ဘဲ လက်ခလက်ကက၏။ သဘ ဝအ ိုးပြင၊့််
ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးပစသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လက်ခရန် လိုးဝ
လလ ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊ အဆိုး၌ ၎င်ိုးတ ့်
အတလျှ တ
့် ပိုးကကရန်အလငှ့် လလ ိုးစွ ပြစ်တစ၊ မလလ ိုးစွ ပြစ်တစ၊ ပျက်စီိုးတနသည့််
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ တအ က်ကျြုျို့သည့်် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးက အရယူရန် ဘရ ိုးသခင်သည်သ
ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၌သ တန်ခိုးရတပသည်
ှ
။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တရွ ိုးချယ်စရ
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်သ ဆိုးပြတ်ပင်ခင
ွ ရ
့်် ှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်သ
လူသ ိုးအတပေါ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်က အပ်န္င
ှ ိုး် ြန္ှ့် င ့်် သူက
့် လမ်ိုးညန်မှုတပိုးရန်
ဤကဲသ
့် တသ
နည်ိုးစနစ်တစ်ခက အသိုးပပြုန္င်၏။ ဤနည်ိုးစနစ်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ တရှ င်လဲ၍မရပခင်ိုးပြစ်က ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ မရှမပြစ်တသ
လအပ်ချက်လည်ိုးပြစ်သည်မှ သသယပြစ်စရ သမဟ
့် တ် အပငင်ိုးပွ ိုးစရ မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတမျ
် ဤအမှနတ
် ရ ိုးက ထသတသ
နည်ိုးစနစ်တစ်ခပြင ့််
့် ြုိုးန္ွယထ
့်
စက ိုးတပပ က အမှုပပြုသည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရ ၌၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် အကကင်န တမှ့် ၊ ပပီိုးလျှင် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွက် ထသ ့်
လပ်တဆ င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်

ကယ်တင်ကယ်ကျ မတပပ ဘဲမတနန္င်သည့်် အဆငထ
့်် ကျဆင်ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ရတပသည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှသည်အ
့် ခါ၊ ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုး မျက်န္ ှ သ တစ်ခလည်ိုးပြစ်၏။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်က
လူကယ်တင် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ြွငဟ
့်် ပခင်ိုးတကက ငသ
့်် မဟတ်ပါက၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ကကကမမ သည် မျြုိုးသဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စက်ဆပ်ရွရှ သည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အြိုးအခတစ်ခတစ်တလ တပိုးရန် အဆင်သင်ရ
ှ
့် က
လလ ိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ အ ိုးလိုးက သူဆက်ကပ်ပက
ထပ်တလဲလဲတပပ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျြုိုးစက ပခမ်ိုးတပခ က်တတ င်ိုးယူစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ကျင်တစပပီိုး
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးအတပေါ် တပပ မပပန္င်တသ န ကျင်မှုကပင် ပြစ်တပေါ်တနတစသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုး ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပခင်ိုးတ၏
့်
သသ သည့်် ဆနက
် ့် ျင်မှု ပြစ်၏။
အမှုပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ထူိုးနည်ိုးစနစ်ကမျှ
လက်န ရန် ကန်သတ်
ခထ ိုးရပခင်ိုးမရှဘဲ ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးက
့်
သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်တစသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် သူမ့် န်မမက်
ချက်မျ ိုး၏
့်
ဤအပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ြွငခ
့်် ျြ ့်
မပျက်မကွက် မလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ “တန က်ဆိုးတသ က လ၏ခရစ်တတ ်”၊ “စကကဝဠ ၏ဦိုးတသျှ င်”
အစရှသည့်် တဝါဟ ရအနည်ိုးငယ်က ထတ်တြ ်ရန်ကသ မပျက်မကွကပ် ပြုလပ်ခ၏
ဲ့် ။
ဤအရ က အထူိုးသပြင့်် ထကနဦိုးတနရက်
ွ ်သည် “ခရစ်တတ ်” န္ှင ့််
့် မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
“လူဇ့် တခယူပခင်ိုး” ဟူတသ အယူအဆမျ ိုးက လိုးဝမသန ိုးမလည်ခကဲ့် ကသည့်အ
် တွက်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက တြ ်ပပြရန်
့်
့် “အထူိုး လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ ” တစ်ရပ်
ရှသည့်် လူတစ်ဦိုးအပြစ် မမကယ်ကယ် န္ှမ့််ချြအလ
ငှ့် ၊ ဤသည်မှ ခရစ်တတ ၏
် အမှုတတ ်
့်
သမဟ
ွ ်၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အသပည အတပေါ်
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လိုးဝသက်တရ က်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထအချန်က လူတသည်
ဤအမည်တပ်တခေါ်သည်ပ
့် စကသ
့်
လက်ခန္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပတ်တကတ်လပ်ရတသ
င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် အတတွိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် မည်တပ်တခေါ်သည်ပ
့် စက

အသိုးပပြုသည်ပြစ်တစ သူလပ်သမျှအ ိုးလိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး
တပပ င်ိုးလဲတစန္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လူသ ိုးသ ိုး ရရှတစန္င်ြ ့်
ရည်ရွယ်တသ တကက င်၊့် သူအမှု
့် ၏ရလဒ်မျ ိုးသည် ထခက်မခရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏လအပ်ချက်မျ ိုးက
အစဉ် မှတ်ထ ိုး၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စက ိုးတပပ ပခင်ိုး
တန က်ကယ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
သွငပ် ပင်လကခဏ အ ိုးလိုးက စဉ်ိုးစ ိုးရ တွင ် တစ့်တစ့်စပ်စပ် အ ရစက်ပပီိုး၊ သူ
လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးတွင ် အလွနတ
် ပပ င်တပမ က်စွ အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊
ဤအရ က ငါ တပပ န္င်၏- ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် သက်တသမခခဲလ
့် ျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က သတပပြုန္င်စွမ်ိုးရသူ
ှ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ထလျက်
သက်တသခန္င်စွမ်ိုးရသူ
ှ တစ်ဦိုးမျှ ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် ရှမည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှု၌ အမည်တပ်တခေါ်သည်ပ
့် စအပြစ် “အထူိုး
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ တစ်ခရှသည့်် လူတစ်ဦိုး”က အသိုးပပြုပမဲ အသိုးပပြုတနခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဘရ ိုးသခင်ဟ သတဘ ထ ိုးမည့်် လူသ ိုး တစ်ဦိုးမျှရမည်
ှ
မဟတ်တပ- ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တသ ကတရ က်စရ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊
ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်မည်သ
့် ၊ူ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
င်္ရစက်မည်သ
့် န္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ထသ တ
့် ူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှြမဆ
့် ိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်မည်သ
့် ထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှတပ။ လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရရန် တစ်ခတည်ိုးအတွက် ပြစ်၏။ အထူိုး
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ တစ်ခရှသည့်် လူတစ်ဦိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအြ အရ
ပ်အမမက်တစ်ခ တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးရန် လွယ်ကူ၏၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တပိုးသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ န ကျင်မှုန္င
ှ ့််
အရှက်ရတစပခင်ိုးသည် အတအကျအ ိုးပြင့်် သူပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်အ
့် ခါ၊ သမဟ
့် တ်
အမှုပပြုသည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ပငင်ိုးပယ်မှုက ခရဆဲပြစ်က
သူ၏တမတ
ှု ပင် ခရပခင်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန်အလငှ့်
့် လျ မ
့် က
ဘရ ိုးသခင်သည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အရှက်ရပခင်ိုးက သည်ိုးခ၏။ အရ ရ ကတပိုးရ တွင ်
သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးက ရယူရန်ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်တပိုးပပီိုးတသ

အြိုးအခမှ အသစတ်ရသူ
ှ တင်ိုး အသအမှတ်ပပြုန္င်မည့်် အရ တစ်ခပြစ်၏။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုက ရရှပပီိုးပြစ်က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်၏။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဤအရ ကတမိုးပမန်ိုးြ ့်
မည်သမ
ူ ျှ စတ်မကူိုးမကကတပ- ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ မည်သည်အ
့် ရ က
ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက် တစ်ခစီတင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
သမမ တရ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ တပပ င်ိုးလဲရ တွင် တအ င်ပမင်ပပီိုးပြစ်၏၊ အသက်တ တွင်
ဦိုးတည်ချက်က ရှ တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်ရရှပပီိုးတလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
၎င်ိုးတ၏
ွ ် အသိုးပပြုတသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ပခင်ိုးကတြ ်ပပရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အ ိုးနည်ိုးတသ တီိုးတိုးချီိုးမွမ်ိုးသမျ ိုးထက် မပတပ။ ဤသည်မှ ဧကန်မချ လူသ ိုးထမှ
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည့်် နစ်န တကကိုး မဟတ်တပ။
ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏မန်မမက်
ချက် မျ ိုးစွ က တြ ်ပပပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူအမျ ိုးစသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည န္ှင ့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတွငိုး် ရှ
အစအဦိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အဆင်၌
့်
ရပ်တန်တနဆဲ
ရှပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ တရှ
် ကယ်
့်
့် ျို့မဆက်တသိုးတပ- ဤသည်မှ အမှနတ
စတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ အတကက င်ိုးအရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ “အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုး”၏ ဤအပင်ိုးသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးကြွငရ
့်် န် တသ တ
့်
့် စ်တချ င်ိုးမျှသ
ပြစ်၏၊ ဤတနရ တွင ် ရပ်တန်ပခင်
့် ည်ိုးရ ၌
့် ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ဆ
အလွန ် အဆင်မ
ချက်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးက တပပ ရ ၌
့် မီပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူမ့် န်မမက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ့်
တခေါ်တဆ င်ရန်သ ပြစ်၏၊ သူမ့် န်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
လိုးဝဥဿရပ်ရန် သမဟ
ချက်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးက လမ်ိုးညန်ချက်တစ်ရပ်အပြစ်
့်
့် တ် သူမ့် န်မမက်
သတဘ ထ ိုးရန် သူ၌လိုးဝဆန္ဒမရှတပ၊ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏
အန င်္တ်မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် လအပ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ်ရှမည် မဟတ်တပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်မ
ချက်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးရရှရန်
့် န်မမက်
့်
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်ပခင်ိုးမရှတသိုးသူ တစ်ဦိုးတစ်တလရှပါက၊
ထလူ၏ဝင်တရ က်မသ
ှု ည် မသရှရတသ အရ တစ်ခအပြစ် ဆက်လက်ရှတနသည်။
ဘရ ိုးသခင်မ
ချက်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင် ဘရ ိုးသခင်က
့် န်မမက်
့်
လူသ ိုးအတပေါ် ပပြုလပ်သည့်် အတပခခအကျဆိုး သတ်မှတခ
် ျက်ပြစ်ပပီိုး၊ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင်တရ က်မည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်

မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ န ိုးမလည်တသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက ဤအပင်ိုးထက
ဲ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပခင်ိုးပြင့်် စတင်သငတ
့်် ပသည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ကွပဲ ပ ိုးသည်အ
့် တန်ိုးအစ ိုးမျ ိုး” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

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

ကျွန္ပ်
် တလ
့် ိုးဝ တသချ သွ ိုးကကသည်။ ကယ်တတ ်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် ထင်ရှ ိုးလ ကက၏၊ မှနက
် န်တသ သူမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ထင်ရှ ိုးလ ကက၏။
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဧကန်အမှန ် တက င်ိုးချီိုးအလွနခ
် စ ိုးကကရပါ၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တနစဉ်
့်
့်
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တတွျို့၍ အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲက
ျို့
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ တပိုးလျက်ရကကသည်
ှ
။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် ျန်၍
ကျွန္ပ်
် တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ပငမ်သက်လျက်ရှပပီိုး၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလင်ိုးက လက်ခရရှသည့်် တနရ ပြစ်တသ
့်
ကယ်တတ ၏
် တရှ ျို့တမှ က်သ လ
် တ၏
ှု ျ ိုး၊
့် ကျွန္ပ်
့် ကက၏။ တနစဉ်
့် အသက်တ မျ ိုး၊ လပ်တဆ င်မမ
စက ိုးမျ ိုး၊ အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် တွင ်
ကျွန္ပ်
် တ အသက်
ရှငက် ကပပီိုး အစဉ်အပမဲ ခွပဲ ခ ိုးစတ်ပြ န္င်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် တကျတသချ စွ လမ်ိုးပပ၏၊ ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး်
့်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ မတမျှ ်လင်ဘ
့် ဲ တပေါ်လ ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးသည် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးက သည်ိုးခသည်မဟတ်တပ။
ကျွန္ပ်
် တ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ထတ်ပခင်ိုးက ခရသည်။
အခက်အတန်တ
ွ ် ကျွန္ပ်
် တသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် င်ိုးတင
့်
ကကြုရသည်တ
့် နရ ပြစ်တသ ခရစ်တတ ်၏ပလလင်တတ ်တရှ ျို့၌ အသက်ရှငတ
် နထင်လျက်ရှကက၏။
ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးအတွငိုး် ရှ တနရ တင်ိုးသည် စ တန်၏
ဆက်လက်သမ်ိုးပက်ထ ိုးပခင်ိုးက ခတနရသည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ပပန်လည် ရရှရန်အလငှ့် ၊ သူ၏ဗမ န်တတ ်သည် သန်ရှ့် ငိုး် ရတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝခရြရန်
် တသည်
တသတရိုးရှငတ
် ရိုး
့် ကျွန္ပ်
့်
ရန်ိုးကန်မတ
ှု စ်ရပ်တွင ် ပါဝင်ရမည်။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် လူတဟ င်ိုးမျ ိုးက
က ိုးစင်တင်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ခါမှသ ခရစ်တတ ၏
် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက်သည်
အထွတ်အထပ် စိုးစန္င်တပသည်။
ယခတွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တက
ွ င်ရန်
့် ဆယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် တက်ပဲဝ
ကျွန္ပ်
် တ၏
ွ စ်ရပ် စတင်၏။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့် တနရ အန္ှတွ
့် င ် ရတ်တရက် တစ်ဟန်ထိုးတက်ပဲတ
့်
မမတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကြ
် လ
ှ
့် ယ်ကယ် ပငင်ိုးပယ်ရန်န္င
့် လ ိုးလျက်ရရန်
အဆင်သငရ
့်် ှသတရွ ျို့၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် တတ်န္င်သမျှအပမန်ဆိုး
့်
စလင်သွ ိုးန္င်တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တက
့် အတွငိုး် မှ အချန်တင်ိုး

အလင်ိုးတပိုးက သန်စင်
့် ရ က အသစ်ပပန်လည်
့် တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သမ်ိုးပက်ထ ိုးခဲသ
့် ည်အ
သမ်ိုးယူလမ်မ
့် ည်မှ တသချ ၏။ အချန်မပြြုန်ိုးန္ှင-့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အချန်တင်ိုး အသက်ရှငတ
် လ ။့် သန်ရှ့် ငိုး် သူတ န္ှ
့်် တူ
့် ငအ
တည်တဆ က်ပခင်ိုးခကကတလ ၊့် န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးခကကတလ ၊့်
ပပီိုးလျှငဘ
် ရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဘန်ိုးတတ ်ဝင်စ ိုးကကတလ ။့်

အခန််း ၂
ြလတဒလြအသင်ိုးတတ ်သည် ရပ်လိုးတပေါ်လ ခဲသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးန္ှင ့််
ကရဏ တတ ်တကက င ့်် လိုးလိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ ခရီိုးတပေါ်တွင ်
ယမ်ိုးယင်ပခင်ိုးမရှသည့်် မတရမတွက်န္င်တသ သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထွက်တပေါ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ ပပီပြစ်သည်၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည့်် စကကဝဠ ၏ ဦိုးတသျှ င် ပြစ်သည်ဟတ
ူ သ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက
စွဲစဲပွ မဲပမဲ ကင်စဲကွ ကတလသည်။ ယင်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အတည်ပပြုထ ိုး၏၊
ယင်ိုးသည် တတ င်တန်ိုးမျ ိုးတမျှပင် မတရွ ျို့လျ ိုးန္င်တပ။ ပပီိုးလျှင် ဘယ်တသ အခါမျှ
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
အိုး၊ အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်၊ ယတနတွ
ူ ျ ိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊
့် င ် မျက်စမပမင်သမ
တပခမသန်တသ သူမျ ိုးက လမ်ိုးတလျှ က်တစလျက်န္င
ှ ့်် န္ူန စွဲတသ သူမျ ိုးက
တပျ က်ကင်ိုးတစလျက် ကျွန္ပ်
် တ၏ဝ
့်် ပိုးခဲသ
ူ ှ
့် မ
့် ည ဉ်တရိုးရ မျက်စတက
့် ြွငတ
ကယ်တတ ပ် ြစ်ပါ၏။ ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး သပမင်တစလျက်၊
မိုးတက င်ိုးကင်သ တ
့်် သ
ဲ့် ည်မှ ကယ်တတ ် ပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
့် ခါိုးက ြွငခ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် စမ်ဝ
် တသည်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည့််
့် င်ပျျို့ န္ှက
့် ကျွန္ပ်
့်
လူသဘ
ဝမှ ကယ်တင်ခရလျက်- ကယ်တတ ၏
် မခနမ
် ့် ှနိုး် န္င်တသ မဟ အမှုတတ ်န္င
ှ ့််
့်
မခနမ
် ့် ှနိုး် န္င်တသ မဟ ကရဏ တတ ်သည် ဤကဲသ
့် ပြစ်
် တသည်
ကယ်တတ ၏
်
့် ပါ၏။ ကျွန္ပ်
့်
သက်တသခမျ ိုး ပြစ်ကကပါ၏။
ကယ်တတ သ
် ည် န္ှမ်ခ
ှ ်၍တနလ ခဲသ
့် ျစွ န္ှင ့်် တတ်ဆတ်စွ ကွယ်ဝက
့် ည်မှ
က လကက ပမင်ခ
ဲ့် ချပပီ။ ကယ်တတ သ
် ည် တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး၊
့် တ

က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးဒကခ၊ လူဘဝ၏
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊
့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခက်ခပဲ ခင်ိုးတက
က၏
့် ကကြုရပပီိုးပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်သည် လူတလ
့်
န ကျင်မှုက တတွျို့ ကကြုက ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးပြစ်က တခတ်က လ၏ ပစ်ပယ်မှုက ကယ်တတ ်
ခရပပီိုးပြစ်ပါ၏။ လူဇ့် တကခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်တတ ်မူ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အြ က
် တက
့် ယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ ၏
် လက်ျ လက်တတ ပ် ြင ့်် ချီပငရ
့်် င်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
ကျွန္ပ်
် တအ
် တက
့် ိုး အခမဲ့် တပိုးရင်ိုး တန က်တချိုးပမှ ကျွန္ပ်
့် ကယ်တင်ပပီိုးပြစ်ပါ၏။
မည်သည့်န
် ကျင်မက
ှု မျှ မတရှ င်ရှ ိုးဘ၊ဲ ကယ်တတ ်သည် ကယ်တတ ၏
် အသက်က
ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး် ၌ ပြစ်တပေါ်တစခဲတ
့် လပပီ။ ကယ်တတ ်၏ တသွိုး၊ တချွိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်တပြင်
့်
့် ့်
ကယ်တတ ် တပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခသည် သန်ရှ့် ငိုး် သူတအတပေါ်
ပတပေါ်လ ပါ၏။
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ်၏ အပင်ပန်ိုးခတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး၏ ရလဒ်က ပြစ်ပါ၏။
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ်တပိုးဆပ်သည့်် အြိုးအခပြစ်ပါ၏။
့်
အ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကရဏ တတ ်၊
ကယ်တတ ၏
် တပြ င်မ
် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တတ ်၊ ကယ်တတ ၏
န္ှမ့််ချပခင်ိုးတတကက
င့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ ၏
် တရှ ျို့တတ ၌
် ထ ဝရက လပတ်လိုး
့်
ပျပ်ဝပ်၍ ကိုးကွယက် ကပါလမ့််မည်။
ယတန၊ ့် ကယ်တတ ်သည်- ြလတဒလြ အသင်ိုးတတ ်- အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးက
စလင်တစပပီိုးပြစ်က ထသပြင
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်က
့် ့်် ကယ်တတ ်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခနခ
ပပည့်စ
် တစပပီိုးပြစ်ပါ၏။ စတ်ဝည ဉ်တွင ် ဆက်န္ယ်လျက်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငအ
့်် တူ
လက်တလျှ က်ရင်ိုး၊ စမ်ိုးတရ၏ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့်် ဆက်သယ
ွ ်လျက် ကယ်တတ ်၏တရှ ျို့တွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် သူတသည်
မမတက
် န်တသ
့် ျစွ ပြင ့်် န ခန္င်ကကပါ၏။ ရှငသ
့်
့် ယ်ကယ် န္ှမ်ခ
အသက်စမ်ိုးတရသည် အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ ရ ျို့ န္ှင ့်် ညစ်ညြူိုးမအ
ှု ိုးလိုးက တဆိုးတကက က
သနစ
် ့် င်ြယ်ရှ ိုးလျက်၊ ကယ်တတ ၏
် ဗမ န်တတ က
် တစ်ြန် သနစ
် ့် င်တစရင်ိုး၊ မရပ်မန ိုး
စီိုးဆင်ိုးပါ၏။ ကျွန္ပ်
် တသည်
လက်တတွျို့ကျသည့်် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ကကပါပပီ၊
့်
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် တွင ် တလျှ က်လှမ်ိုးကကပါပပီ၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ပင်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက သမှတ်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်အြအလ
ငှ့် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် အသိုးခြ ့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်သည်
့်
ကျွန္ပ်
် တ၌့် မပတ်ဆရန်
့် ၊ ကယ်တတ ်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အပမဲ ဆတ်ဆတ်တနလျက်

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုတတ က
် ကျွန္ပ်
် တ အတရိုး
စက်ရပါမည်။
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် အပပန်အလှန ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှပပီိုး အချြုျို့၏ အ ိုးသ ချက်တသည်
့်
အပခ ိုးသတ
ူ ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတွက် အစ ိုးထိုးတပိုးပါလမ်မ
့် ည်။ ထသူတသည်
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရက အလင်ိုးပပခရလျက်၊ အချန်တင်ိုး
ဝည ဉ်တတ ်၌ တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
သရှန ိုးလည်သည်န္င
ှ ့်် ချက်ချင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကသည်။ အသစ်တသ အလင်ိုးက
အမီလက်က ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်ကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ကကတလ ၊့် ကယ်တတ က
်
ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးမှ ကယ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူတလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ပင်
စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ကီ ပငတွယပ် ခင်ိုးမျ ိုးသည်
မီိုးခိုးတငွျို့ကသ
ဲ့် တပျ
က်ချင်ိုးမလှ တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးကကသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
့်
ကျွန္ပ်
် တ၏ဝ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ အထွ
တ်အထပ်
့် ည ဉ်မျ ိုးထတ
့်
အပ်စိုးခွငပ့်် ပြုတသ တကက င၊့်် သူန္င
ှ အ
့်် တူတလျှ က်က ၊ ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး၊ တလ ကက
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးတက
် တ၏စ
့် ရရှကကပပီိုး ကျွန္ပ်
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုးသည် လွတ်လပ်စွ ပျသန်ိုးက
လွတ်တပမ က်မက
ှု ရရှကက၏။ ဤသည်မှ အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်သည်
ရှငဘ
် ရင်ပြစ်လ သည့်အ
် ခါ ရရှတသ အကျြုိုးရလဒ်ပင် ပြစ်တပ၏။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ အသစ်တသ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက ပူတဇ ်ရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
အဘယ်သ ့်
့်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မကခန်၊ မသီဆဘဲ တနန္င်ကကမည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်ကချီိုးမွမ်ိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ အမှနရ
် ၏ှ
ကယ်တတ န
့်် မတတ က
် ဟစ်တခေါ် ပခင်ိုး၊
ကယ်တတ ထ
့်် တိုးဝင် ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး၊ ကယ်တတ ်အ
့် တကက င်ိုးက တတွိုးတတ ပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးြတ်ရှုပခင်ိုး၊ မတ်သဟ ယ၌ ပါဝင်ပခင်ိုး၊ ဆင်ပခင်စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွိုးဆပခင်ိုး၊
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် ချီ
့် ိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျြုိုးမျ ိုးတွင ်
တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးရက
ှ
ဘသက်ရှ၏၊ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး၌ တန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး ဝန်တ တစ်ခလည်ိုး ရှ၏။
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး၌ ယကကည်ပခင်ိုးရက
ှ
အသစ်တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်ပခင်ိုး ရှတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တလ ၊့် အတစခပခင်ိုးတွင်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်က တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်ကကတလ ၊့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတလ ၊့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တရိုးရ ခန္ဓ တစ်ခ ပြစ်ရန်
အလျင်အပမန်ပပြုတလ ၊့် စ တန်အ ိုး တပခပြင်န
့် င်ိုးက စ တန်၏ ကကကမမ က အဆိုးသတ်တလ ။့်

ြလတဒလြအသင်ိုးတတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်ထသ
ဲ ချီ
့် တဆ င်ခရပပီိုးပြစ်က
သူ၏ ဘန်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင် ထင်ရှ ိုးတစပပီ ပြစ်သည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ရလဒ်” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

အခန််း ၃
တအ င်ပဲခ
ွ တသ ရှငဘ
် ရင်သည် ဘန်ိုးအသတရန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ သူ၏ပလလင်တပေါ်၌ ထင်တလ၏။
သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်က ၊ သူ၏လူအတပါင်ိုးက ဘန်ိုးအသတရပြင ့််
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ြ ဦိုး
ဲ ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးက ၊
့် တဆ င်ပပီိုးတလပပီ။ သူသည် စကကဝဠ က သူ၏လက်ထ၌
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ခွနအ
် ိုးပြင ့်် ဇအန်က တည်တဆ က်က
ခင်ခတ
့် စတလပပီ။ သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြင ့်် ဆိုးယတ်တသ တလ ကကကီိုးက တရ ိုးစီရင်၏၊
သူသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအတပါင်ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတထဲ
့် ရှ
သက်ရအရ
ှ
အ ိုးလိုးအပပင်၊ မတရ ိုးတသ တမထန်၏ စပျစ်ရည်ပြင့်် ယစ်မူိုးကကသူမျ ိုးက
တရ ိုးစီရင်ပပီိုးတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ဧကန်မချ တရ ိုးစီရင်လမ်မ
သူသည် ၎င်ိုးတက
ွ ်မည်ပြစ်က ၊ ယင်ိုး၌ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည်
့် မချအမျက်ထက
ချက်ချင်ိုးပင်ပြစ်က ၊ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အ ိုး
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသမီိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးတသ ပပစ်မှုမျ ိုးက ဧကန်မချ မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ကပ်တဘိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အချန်မတရွ ိုး ကျတရ က်တလမည်။ ၎င်ိုးတသည်
လွတ်တပမ က်ရန်
့်
့်
လမ်ိုးက သကကမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ပန်ိုးတအ င်ိုးစရ တနရ မရှ ပြစ်ကကမည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငတကကိုးက
့်
အသွ ိုးခကဲ ကတ်ကကတလမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
စီိုးပခင်ိုးက
့်
့် ယ်တင်အတပေါ်သ ပျက်
့်
ကျတရ က်တစကကလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပဲခ
ွ တသ ချစ်သ ိုးမျ ိုးသည် ဇအန်၌ မချတနထင်ကကမည်ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
ထတနရ မှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ထွက်ခွ ကက မည်မဟတ်။ တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
သူ၏အသတတ ်က တစတ
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့် စန
့် ိုးတထ င်ကကလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်

အတသအချ အတလိုးင်္ရပပြုကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး အသမျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရပ်စဲမည်မဟတ်တပ။ စစ်မှနသ
် ည့်် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလပပီ။ ငါတသည်
စတ်ဝည ဉ်၌ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ယမှ ိုးြွယ်မရှဘဲ၊ သူတန
့်
့် က်သ ့်
နီိုးကပ်စွ လက်သငတ
့်် ပသည်။ ငါတသည်
အစွမ်ိုးကန် တရှ ျို့သ တစ်
ဟန်ထိုးတပပိုးပပီိုး တန က်ထပ်
့်
့်
မတဆ
့်် ပ။ ကမဘ တလ က၏ အဆိုးသတ်သည် ငါတတရှ
့်် လျက်ရှ၏။
့် င်ိုးသငတ
့် ျို့၌ ြွငဟ
မှနက
် န်တသ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ အပပင် ငါတပတ်
့် လည်၌ရှတသ လူမျ ိုး၊
အတရိုးကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးသည် ယခပင်လျှင် ငါတ၏
့် တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးက
ပ၍ပပင်ိုးထန်တစတနသည်။ တလ ကက အလွနခ
် ျစ်တသ ငါတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးက အလျင်အပမန်
့် တ်န္လ
ပပန်ယကူ ကပါစ။့် အလွန ် တမှိုးမှန်တသ ငါတ၏ရူ
့် ပါရက အလျင်အပမန် ပပန်ယကူ ကပါစ။့် ငါတသည်
့်
နယ်နမတ်မျ ိုးက မတကျ ်လွနမ
် န္င်တစရန် ငါတ၏
့် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးကကစ။့် ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုး ငါတ၏
ှ ့််
့် အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးန္င
ဆိုးရှု ိုးမှုတက
ငှ့် ငါတ၏န္ှု
။့်
့် အလ
့်
့် ခခတပပ ဆပခင်ိုးမရှန္င်တတ ြ
့်
့် တ်မျ ိုးက ရပ်တနက် ကစ
တလ ကီန္င
ှ ့်် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ပခင်ိုးက သင်၏ အလကကီိုးတသ တွယတ
်
ပခင်ိုး- အ၊ ယင်ိုးက
လက်လတ်တလ ။့် ခင်ပန
ွ ိုး် သည်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက သင်၏ တန္ှ င်တွယ်တနတသ
သတယ ဇဉ်- အ၊ ယင်ိုးမှ မမကယ်ကယ် လွတတ
် ပမ က်တစကကတလ ။့်
သင်တ၏ရှု
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပခအပမစ် မရှတသ စွဲလမ်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက- တကျ ခင်ိုးကကတလ ။့်
့် တထ ငအ
အ၊ န္ိုးထကကတလ ၊့် အချန်သည် တတတ င်ိုး၏။ သင်တ၏စ
့် တ်ဝည ဉ်အတွငိုး် မှ အထက်သ ့်
တမျှ ်ကကည့်တ
် လ ၊့် အထက်သ တမျှ
်ကကည့်တ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလ ။့် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ တလ တ၏ တန က်ထပ်ဇနီိုး
ပြစ်မလ တစကကန္ှင။့်် ပစ်ပယ်ခရပခင်ိုးမှ သန ိုးချငစ
့်် ြွယ် ပြစ်သည်တက ိုး။ အမှနပ
် င်
သန ိုးချငစ
့်် ြွယ် ပြစ်ပါတက ိုး။ အ၊ န္ိုးထကကတလ ။့်

အခန််း ၄
ငါတသည်
စဉ်ဆက်မပပတ်တစ ငက့်် ကည့်၍
် တစ ငဆ
့်် င်ိုးရမည် ပြစ်က ၊ စတ်ဝည ဉ်ထဲ၌
့်
ဆတ်ပငမ်ပပီိုး စင်ကကယ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် ရှ တြွတနရမည်။ ငါတအတပေါ်
မည်သည့်အ
် ရ
့်
ကျတရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ငါတသည်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုး မပပြုရတပ။
့်
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ဆတ်ပငမ်တနပပီိုး သူန္င
ှ ့်် အဆက်မပပတ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ရန်သ
့်
လအပ်သည်၊ ထအခါ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ငါတအ
့် ိုး အတသအချ ပင်

ထတ်တြ ်ပပတလမည်။ ငါတသည်
စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် ၌ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရန် အပမဲတမ်ိုး
့်
အသငရ
့်် ှတနရမည် ပြစ်က ၊ စတ်အ ိုးထက်သန်ပပီိုး အတလျှ မ
့် တပိုးတတ်သည့်် စတ်ဝည ဥ်
ရှရမည်။ ငါတသည်
ငါတ၏
့် စပပီိုး
့်
့် တပခ က်ကပ်တသ ဝည ဉ်က အ ဟ ရပပည်တ
ပြည်တ
့် င်ိုးတပိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ ရှ အသက်တရက ရယူရမည်ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ငါတ၏
့်
့်
မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ ယူမှတ်မှု၊ မ နတထ င်လ ိုးမှု၊ စတ်ကကီိုးဝင်မှုန္င
ှ ့်် မမကယ်ကယ်
တကျနပ်အ ိုးရမှုရတသ
ှ
စ တန်ဆန်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ့််ကယ်ကယ် သနစ
် ့် င်ရန်
အချန်တင်ိုး အသငရ
့်် ှရမည်။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခရရှရန်
့်
ငါတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးက ြွငထ
့်် ိုးပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတပေါ် အတပခခ၍
့် တ်န္လ
လပ်တဆ င်ရမည်။ ငါတသည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး တသချ မှု ရှရမည်၊
့်
ထပပင်
့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ရပ် ရရှက ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ငါတ၏
ွ ့်် တပိုးရမည်။ ဤသည်မှ ငါတ၏
့် အသက်တ ပြစ်ခင
့် ဘရ ိုးတပိုးတ ဝန်တပတည်ိုး။
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငသ
် ည့်အ
် ခါမှသ
့်
တအ င်ပဲခ
ွ န္င်မည်ပြစ်သတည်ိုး။
ယခအခါ ငါတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးသည် အလွန ် အသက်မပါကကဘဲ၊ ငါတသည်
့်
ရန်ိုးရန်ိုးတဝတအ င် တပပ ဆကက၍၊ မဆင်မပခင် ပပြုမူကကက ၊ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။ ယတနသည်
အတတ်က ပြစ်တလ့်ရသကဲ
ှ
သ
့် မဟ
တ်တချ၊
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် ကကီိုးတသ အရှန်ပြင ့်် တရှ ျို့သ တရွ
့် ျို့လျ ိုးတလ၏။ ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အတသိုးစတ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်။ စတ်ကူိုးန္ှင ့််
အတတွိုးတင်ိုး၊ လှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့်် တပပန်
ှု င်ိုးအ ိုး ငါတသည်
ငါတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် မတ
့်
့် စတ်န္လ
ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်ရမည်။ တစ်စတစ်ဦိုး၏ တရှ ျို့၌ သမဟ
ွ ်၌ ငါတ ပပြုသမျှ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ကယ
့်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ခရစ်တတ ်၏ ပလလင်တရှ တ
ျို့ ွင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လွတ်တပမ က်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ငါတက
ဲ သ
့် ပ၍နက်နတ
အတတွအ
ျို့ ကကြုတလ ကထဲသ လမ်
ိုးပပတနဆဲပင် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတနရ ၌ ငါတသည်
့်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှငအ
် တကက င်ိုး တသချ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပ၍ နီိုးကပ်လ လမ့််မည် ပြစ်သည်။
စကကဝဠ ၏ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ၏
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ စတ်ဝည ဉ်ထဲက
့် ဝည ဉ်မျက်လိုးမျ ိုးက ြွငတ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါတအ
ှ ိုးပြင ့််
့် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်တြ ်ပပတနသည်။ စင်ကကယ်တသ စတ်န္လ
ရှ ကကတလ ။့် အြိုးအခတပိုးရန် လလလ ိုးလ ိုးရှကကတလ ၊့် စည်ိုးလိုးညည
ီ ွတ်စွ ပြင ့််
တရှ ျို့ဆက်ကကတလ ၊့် သင်တက
့် ှကကတလ ၊့်
့် ယ်သင်တ ပငင်
့် ိုးပယ်ရန် အသင်ရ

တလ ဘမကကီိုးကကတတ န္
ှ ၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တန က်က လက်၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၌ တမွတ
ျို့ လျ ်ကကတလ ၊့် ထအခါ စကကဝဠ တစ်ခလိုးဆင်ရ အသစ်တသ လူသ ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ့််မည်။ ထအခက်အတန်သည်
လက်တစ်ကမ်ိုး၌ရှပပီိုး၊ စ တန်က ၎င်ိုး၏ နင်္ိုးန္ှင ့််
့်
ကကြုတတွမ
ျို့ ည်အ
့် ချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်သည် ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်၊ ကမဘ တလ က၏
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ခရစ်တတ ၏
် န္င်ငတတ ် ပြစ်လမ့််မည်၊ ထပပင်
် ည်
့် ခရစ်တတ သ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ရှငဘ
် ရင်အပြစ် အပမဲထ ဝရ စိုးစလမ့််မည်။

အခန််း ၅
တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပမစ်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲကကသည်၊ တရမျ ိုးက မမတ၏
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က်
စီိုးဆင်ိုးကကပပီိုး၊ လူသ ိုး၏အသက်သည် တပမကကီိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ကသ
ဲ့် တည်
တပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် ရ သက်ပန် ဆက်လက်
တည်ရတသ
ှ
ထ ဝရန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက် ပြစ်သည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် သူ၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ပပီ
ှ ိုး စ တန်သည် သူ၏
တပခတအ က်၌ ရှ၏။
ယတနတွ
် တက
့် င၊် ကျွန္ပ်
့် စ တန်၏လက်တွငိုး် မှ သူကယ်န္တ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
် တ၏
့် တ်သ ိုးထ ိုးတသ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ကျွန္ပ်
့်
တရွ ိုးန္တ်ရှင ် အစစ်အမှန ် ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တအတနပြင
့်် သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် လ န္င်ြ၊ ့် သူက
့်
့်
စ ိုးတသ က်က တမွျို့တလျ ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ကျွန္ပ်
် တက
ှ ့််
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏အသက်န္င
ဆက်န္ယ်တစရန် စီမရင်ိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ ထ ဝရ၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက်က
ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး် ၌ ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏ န္ှလိုးတသွိုး အြိုးအခပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးပြစ်သည့်် ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ ဆက်ကပ်မှု ပြစ်သည်။
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ ဘဝ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုး၊ န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အတဒကခမျ ိုး၊
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ တလ ကကကီိုး၏ ပငင်ိုးပယ်မှုမျ ိုး န္ှင ့်် အသတရြျက်မှုမျ ိုး၊
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ အစိုးရ၏ မမှနမ
် ကန် စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တတွျို့ဆရလျက်၊ တလန္ှင ့််
ဆီိုးန္ှငိုး် တက
့် ပြတ်သန်ိုးရင်ိုး ရ သီဥတမျ ိုး လ လက်သွ ိုးလက် ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးပြတ်ချက်တမှ့် အနည်ိုးငယ်မျှ ဆတ်ယတ်ပခင်ိုး မရှတပ။
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲပ့် ြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့််

အစီအစဉ်တက
့် ဆက်ကပ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ ပပီ
့် ိုးတပမ က်တစန္င်ြရန်
့် အလငှ့် သူသည်
မမကယ်တင်၏ အသက်က တဘိုးြယ်ထ ိုး၏။ သူ၏ လူထအ ိုးလိုးအတွက် သူသည် ၎င်ိုးတက
့်
င်္ရတစက် တကျွိုးတမွိုးပပီိုး တရတလ င်ိုးတပိုးလျက် န ကျင်မှုမျ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။
ကျွန္ပ်
် တ မည်
မျှ မသန ိုးမလည်ပါတစ၊ သမဟ
့်
့် တ် မည်မျှ ဆက်ဆရခက်ပါတစ သူ၏တရှ ျို့တွင ်
န ခရမျှန ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ခရစ်တတ ၏
် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက်သည် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
ဗီဇတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။… ဤသ ိုးဦိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် သူသည်
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အပ်စက်ပခင်ိုးတက
် ့် တ်ရင်ိုး မတမ န္င်မပန်ိုးန္င် အလပ်လပ်သည်။
့် စွနလ
တနန္ှ့် ငည
့်် မျ ိုး မည်မျှ မျ ိုးပပ ိုးပါတစ၊ မည်မျှချစ်ချစ်တတ က်ပူတသ အပူရန်
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
အလွနအလွ
် ့်
နတ
် အိုးတသ တအိုးစက်မမ
ှု ျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးရပါတစ၊ သူသည် ဇအန်တွင်
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် တစ င်က့် ကည်တ
့် လသည်။
တလ က၊ တနအမ်၊ အလပ်န္င
ှ ့်် အ ိုးလိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ၊ လလလ ိုးလ ိုး လိုးဝ
စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊ တလ က၏ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှတပ။... သူ၏ န္ှုတ်မှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
့် စတ်န္လ
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက တြ ်ထတ်ရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တထဲ
် လသည်။
့် က ထမှနတ
ကျွန္ပ်
် တသည်
လက်ခယကကည်မှုမရှဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ သူ၏န္ှုတ်မှ
့်
့်
ထွက်လ တသ ဝါကျတင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တအထဲ
တွင ် အချန်မတရွ ိုး အမှနတ
် ကယ်
့်
ပြစ်တပေါ်လ တက င်ိုး ပြစ်တပေါ်လ န္င်သည်။ သူ၏ မျက်တမှ က်တွငပ် ြစ်တစ သူထ
့် မှတဝိုးရ ၌
ြိုးကွယ်၍ပြစ်တစ ကျွန္ပ်
် တလ
် ရ မဆ သူမသတသ အရ မရှ၊ သူ
့် ပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
န ိုးမလည်တသ အရ မရှတပ။ ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ ့်် အစီအစဉ်မျ ိုး
့် ကယ်ပင် ကကဆချက်မျ ိုးန္င
ရှတစက မူ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ဧကန်အမှန ် ထတ်တြ ပ် ပခရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။
သူတရှ
ျို့ ွင ် ထင်ရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် တ
့် စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် တွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု ခစ ိုးရင်ိုး၊
ပငမ်ိုးပငမ်ိုးချမ်ိုးချမ်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်တသ ်လည်ိုး၊ အပမဲ အန္ှစ်မဲက
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရှသည်ဟ ခစ ိုးရပခင်ိုး- ဤသည်မှ စတ်ကိုးူ ၍ မရန္င်သကဲသ
့် ့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ မပြစ်
န္င်သည့်် အြ
့် ွယ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သက်တသပပြ သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် လတလ က်တပ၏။ ယင်ိုးမှ မပငင်ိုးန္င်တသ သက်တသပြစ်သည်။
ဤလူစထဲမှ ကျွန္ပ်
် တသည်
တပပ မပပန္င်တလ က်တအ င် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးကကရ၏။
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ တကက င့်် မဟတ်ပါက၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ထ ဝရ ပျက်စီိုးပခင်ိုးသသ
့် သွ ိုးပပီိုး စ တန်တန က်သ လ
့် က်မန္င်တပသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်သ ကျွန္ပ်
် တက
့် ကယ်တင်န္င်တပသည်။
အလတလိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၊ လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်။ ဝည ဉ်တလ က၏
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တအ
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ိုး ရှု ပမင်ခင
့်
ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့်် ပိုးပပီိုးတလသူမှ ကယ်တတ ်ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်၏
အလ ိုးအလ မျ ိုးမှ အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်တပသည်။ ကျွန္ပ်
် တ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးတနရင်ိုး
့်
င်္ရတစက်ကကည်က့် ကပါစ။့် ထတနရက်
် ့်
န ် မတဝိုးန္င်တပ။
့် သည် အလွနအလွ
စစ်၏မီိုးလျှမျ ိုး တဝလ
် န၏၊
့် ည်သည်၊ တလထသည် စက်အတပမ က်မီိုးခိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
မိုးတလဝသအတပခအတန ပူတန္ွိုးသွ ိုးသည်၊ ရ သီဥတ တပပ င်ိုးလဲသည်၊ ကပ်ဆိုးတစ်ခ
ပျျို့ န္ှလ
် ျန်ရစ်ရန် တမျှ ်လင်ခ
သ
့် ည်ပြစ်က ၊ အသက်ရှငက
့် ျက်မရှဘဲ လူတ တသြ
့် မ်မ
့်
့် ရှန္င်သည်။
အလတလိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် ည် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ထိုးတြ က်မရန္င်တသ ခတပ်ကကီိုးပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ သ
့်
ခလှုရ ပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ အတတ င်တတ ်မျ ိုး တအ က်တွင ် ကျွန္ပ်
် တတ
့် ိုးဝင်ပပီိုး
တဘိုးဒကခသည် ကျွန္ပ်
် တထ
့် မတရ က်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ ကယ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
ကွယ်က ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ ငမ
့်် ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် တပသည်။
ကျွန္ပ်
် တအ
် တ ့်
့် ိုးလိုး သီချင်ိုးမျ ိုး ကျယ်တလ င်စွ သီဆကကသည်၊ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ကျွန္ပ်
သီဆကကပပီိုး ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးအသသည် ဇအန်တစ်တလျှ က်လိုး ပမည်ဟည်ိုး တလသည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တအတွ
က်
့်
ထဘန်ိုးကကီိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ပပင်ဆင်တပိုးတလပပီ။ င်္ရတစက်ကကည်တ
့် လ -့် အ၊
သတပပြုတလ ။့် ယခချန်ထ အချန်န ရီသည် တန က်မကျလွနိုး် တပ။

အခန််း ၆
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တ၏
့် ဦိုးတသျှ င် ပြစ်တသ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ရှငဘ
် ရင်တန်ခိုးအ ဏ က သူ၏ပလလင်ထက်မှ စွဲကင်၏။ သူသည် စကကဝဠ န္ှင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ
အရ မျ ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပပီိုး၊ ကမဘ တပမ တစ်ခလိုးတပေါ်၌ ငါတအ
ှ
။
့် ိုး လမ်ိုးပပလျက်ရသည်

ငါတသည်
သူန္င
ှ ့်် အချန်တင်ိုးတွင ် နီိုးကပ်တနရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အခက်အတနတ
် ့် စ်ခကမျှ လိုးဝ
့်
လက်မလတ်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် ငါတအတွ
က် အချန်တင်ိုး သင်ယူြ သင်
ခန်ိုးစ မျ ိုးပြင၊့်် သူ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့်
့်
ဆတ်ပငမ်လျက် တရ က်ရကကရမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ငါတ၏
့် ပတ်လည်၌ရှသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှသည်
လူမျ ိုး၊ အတရိုးကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အရ ဝတထြုမျ ိုးအထ၊ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ပလလင်တတ ်၏
ခွငပ့်် ပြုချက်အ ိုးပြင့်် တည်ရကကပခင်
ှ
ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့််
အတကက င်ိုးတကက ငမ
့်် ျှ မတကျနပ်ချက်မျ ိုး မရှတစန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတပေါ်
့်
သူ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
် ခါတွင၊်
့် ည် မဟတ်။ န မကျန်ိုးမှု တပေါ်တပါက်သည့်အ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး၊ အတွငိုး် တွင ် သူ၏ ကကင်န တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မချ ရှတပ၏။ သင်၏ ခန္ဓ ကယ်သည် ဆင်ိုးရဲဒကခ အနည်ိုးငယ်
ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်ထမှ မည်သည့်စ
် တ်ကိုးူ မျှ လက်သငမ
့်် ခန္ှင။့််
ြျ ိုးန ပခင်ိုးအလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမမ
ွ ်ိုးက ၊ သင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး အလယ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၌ တမွျို့တလျ ်တလ ။့် န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးက ရင်ဆင်ရ တွင ် စတ်ပျက်ပခင်ိုး မရှန္ှင၊့််
အြန်ြန် ကကြုိုးစ ိုးပမဲကကြုိုးစ ိုးက လက်မတလျှ န္
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် င
့် သူ၏
အလင်ိုးပြင ့်် အလင်ိုးတပိုးလမ်မ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ည်။ တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် အဘယ်သပြစ်
့် ခသ
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်တသ သမ ိုးတတ ်တစ်ဦိုး
တပတက ိုး။ န မကျန်ိုးမ၌
ှု တည်ပခင်ိုးသည် မကျန်ိုးမ ြ ပြစ်
့် တသ ်လည်ိုး၊ စတ်ဝည ဉ်၌
တည်ပခင်ိုးသည် ကျန်ိုးမ ြ ပြစ်
့် ၏။ သင်သည် ထွက်သက်ဝင်သက်တစ်ခ ရှတသိုးသတရွ ျို့၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး တသတစလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ငါတသည်
ငါတအတွ
ငိုး် ၌ ခရစ်တတ ်၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အသက်က ပင်ဆင်၏။
့်
့်
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်၌ သသသ သ ယကကည်ပခင်ိုး ကင်ိုးမဲက့် ကတပသည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ၏အတွ
ငိုး် ၌ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးက ထည့်တ
် ပိုးမည်သ ပင်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဧကန်အမှန ် ချြုပမန်သည်တက ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ထတရ က်တသ တဆိုးဝါိုး ပြစ်တပသည်တက ိုး။ ယင်ိုးက နတ်ဆိုးမျ ိုး န္ှင ့််
စ တန်က အရှက်ရတစသည်တက ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးက ငါတက
့် တထ က်ပ့်မှုတပိုး၏။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ငါတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ြ အလျင်
အပမန် လပ်တဆ င်တလသည်။ ယင်ိုးက အရ အ ိုးလိုးက
့်
ပတပျ က်တစပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးက တအိုးချမ်ိုးတစ၏။ ယကကည်ပခင်ိုးသည် သစ်လိုးတစ်လိုးတည်ိုး
တတ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
ှု ချလျက် ြက်တယ
ွ ထ
်
ိုးသူတသည်
့် သည်- အသက်က လက်မင်
့်
ယင်ိုးတတ ိုးက ပြတ်ကိုးူ ရ တွင ် အခက်ကကြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မမတက
့် ယ်ကယ်

စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခရန် အသငရ
့်် ှတသ သူတသည်
တပခပမဲက စိုးရမ်မက
ှု င်ိုးလျက်
့်
ပြတ်ကူိုးန္င်ကက၏။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် တွနဆ
် ့် တ်က တကက က်ရွ ျို့တသ အတတွိုးမျ ိုး
သထ ိုးပါက၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ြ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုး တတ ိုးအ ိုး ငါတ ့်
ပြတ်ကူိုးမည်စိုးလျက်၊ စ တန်သည် ၎င်ိုးတက
့်် ိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် လှညစ
စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ငါတထ
့် ပရန်
့် ပြစ်န္င်သမျှတသ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက
ကကြုိုးစ ိုးတန၏။ ငါတက
န်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်ထ ငါတ ့်
့် သူ၏အလင်ိုးပြင ့်် အလင်ိုးတပိုးြ အချ
့်
ဆတတ င်ိုးသငသ
့်် ည်၊ ငါတအတွ
ငိုး် မှ စ တန်၏ အဆပ်အတတ က်က သနစ
် ့် င်တစရန်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အချန်တင်ိုး ငါတ မှ
့်် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ီခသငသ
မည်သနီ့် ိုးကပ်လ ရမည်ဆသည်က ငါတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် ၌ အချန်တင်ိုး
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး၊ ငါတ၏
ှု စ်ခလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်က
့် ပြစ်တည်မတ
အပ်စိုးခွငတ
့်် ပိုးသငတ
့်် ပသည်။

အခန််း ၇
ငါတပတ်
့် လည်မှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၏ တပေါ်တပါက်ပခင်ိုးသည် စတ်ဝည ဉ်ထဲသ ငါတ
့်
့်
တန က်တကက င်ိုးပပန်လည
ှ ပ့်် ခင်ိုးက လျင်ပမန်တစသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
ပူပန်ပခင်ိုးရမရှ
ှ က လျစ်လျြူရှု လျက်၊ မ တကက တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်န္င
ှ ၊့်် ထပပင်
့်
တတ်သကျွမ်ိုးကျင်ဟန် မပပြုန္ှင၊့်် မမကယ်ကယ်အ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် တကျနပ်ပခင်ိုး
မရှန္ှင၊့်် သမဟ
် ကကီိုးမချဲျို့ န္ှင။့်် လပ်တဆ င်ရမည့််
့် တ် သင်ကယ်တင်၏ အခက်အခဲမျ ိုးက အလွနပ
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်က စတ်ဝည ဉ်န္ှင ့်် သစစ တရ ိုးပြင ့်် ကိုးကယ
ွ ်ရန်
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကျ ခင်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတက
့် အတရိုးမစက်ပခင်ိုး ပပြု၍မရတပ။ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တသချ စွ န ိုးလည်ရမည်၊
ဆတတ င်ိုးြတ်ရှုပခင်ိုးမျ ိုးက အြန်ြန်ပပြုလပ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အသက်က
အမအရယူရမည်။ ၎င်ိုးတက
့် တကျညက်ရန် မမကယ်ကယ် အချန်မတပိုးဘဲ ၎င်ိုးတက
့်
အတင်ိုးမျြုချပခင်ိုးပြင ့်် အချည်ိုးန္ိုးီှ မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် သင်သည် ပပြုတလသမျှ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုသတလ ။ ကတလိုးငယ်ကသ
ဲ့် တလလ
ိုးထွ ိုးလျက်
့်
စက ိုးတပပ ပပီိုးမှ ပပဿန တစ်ခ ရတ်တရက် တပေါ်တပါက်လ တင်ိုး
ကတမ က်ကမပြစ်၍ချည်ိုးသ မတနန္ှင။့်် သင်၏ စတ်ဝည ဉ်က တနရက်
့် တင်ိုး န ရီတင်ိုး
တလ့်ကျငရ
့်် မည်၊ တစ်ခဏတ မျှပင်လျှင် မတလျှ တ
င။့်် သင်၌ ထက်သန်တသ
့် ပါတလန္ှ
့်

စတ်ဝည ဉ် ရှရမည်။ သင်သည် မည်သူ သမဟ
် ပြစ်အပျက် သမဟ
့် တ် မည်သည့်အ
့် တ်
မည်သည်အ
့် ရ က ကကြုရလင်က
က်လ ပါက သင်၌
့် စ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ တရ
့်
လက်တလျှ က်စရ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်တန
တ
ိုးမရှဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် င်ိုး စ ိုးတသ က်ရမည်၊ တပါဆပခင်
့်
့်
အနက်အဓပပ ယ်က န ိုးလည်တအ င် လပ်ရမည်၊ ပ၍ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု ပပြုရမည်၊
အမှုအရ မျ ိုးက တကယ်အ
့် တသိုးစတ်မှအစ န ိုးလည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတပေါ်
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲမှ ိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန်အလငှ့် စလင်တသ သမမ တရ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ်
တပ်ဆင်ထ ိုးရမည်။ သင်တ၏
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် အတတွျို့အကကြုအမျြုိုးမျြုိုးက ကျယ်ပပန်တစပပီ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအတပေါ် အတလိုးထ ိုးရမည်။ သင်သည်
အတတွအ
ျို့ ကကြုမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ပ၍တသချ န္င်မည် ပြစ်သည်။
အတတွျို့အကကြုမရှပါက သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တသချ သည်ဟ ဆပခင်ိုးမှ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးတစ်စသ ပြစ်သည်။ ငါတသည်
အတတွိုးအပမင် ရှငိုး် လင်ိုးရတပမည်။ န္ိုးထတလ ။့်
့်
မတပါဆတလတတ
န္
ှ ။့်် အမှုအရ မျ ိုးက တပါဆသည့်
ပ
် စပြင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး
့်
့် င
့်
တိုးတက်မအ
ှု တွက် မကကြုိုးပမ်ိုးပါက သင်တသည်
အမှနပ
် င်
့်
လွနစ
် ွ မျက်စကန်ိုးတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
့်
အ ရစက်ရမည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက င်္ရတစက် န ိုးတထ င်ရမည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် န ိုးစွငထ
့်် ိုးရမည်၊ သင်၌ကျန်ရတသ
ှ
အချန်က
ပမတ်န္ိုးပပီိုး၊ မည်သည့်အ
် ြိုးအခ ပြစ်တနပါတစ တပိုးရမည်ပြစ်သည်။ သင်တ၌့် သမဏရှတသ အခါ
ယင်ိုးက အတရိုးပါသည်တ
့် နရ ၊ ခင်မ တသ ဓ ိုးတစ်လက်ပပြုလပ်ရန် အသိုးချတလ ။့်
အဓကကျတသ အရ က တက င်ိုးစွ ဆပ်ကင်ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်တလ ။့် အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တကျ ခင်ိုးထ ိုးပါက သင်သည် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့််
မည်မျှတက င်ိုးမွနစ
် ွ လပ်တဆ င်တနပါတစ၊ အလိုးစမှ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပင် ပြစ်သည်။
အတပပ မျှသ ပြင့်် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လက်ခန္င်ြွယ် မဟတ်တပ။
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် သင်၏အပပြုအမူ၊ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ယကကည်ပခင်ိုး၊ ရဲစွမ်ိုးသတတန္ှင ့််
ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မှ လ ရမည်။
အချန်နိုးီ တလပပီတက ိုး။ ဤတလ က၏ အတက င်ိုးဆိုးတသ အရ မျ ိုးကပင်
တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်။ မည်သည့်် အခက်အခဲ သမဟ
့် တ် အန္တရ ယ်ပမ ဏကမျှ ငါတက
့်
မတန်လပ
ှု ်တစန္င်သည့်အ
် ပပင်၊ တက င်ိုးကင်ကကီိုးပပြုကျမည် ဆလျှငပ
် င် ငါတက
့် ဒကခမတပိုးန္င်တပ။

ဤစတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျြုိုး မရှပါက သင်တအတနပြင်
့် အတရိုးပါတသ သူ တစ်ဦိုးဦိုး ပြစ်လ ရန်
့်
တကယ်က
့် ခက်ခလ
ဲ ွနိုး် လမ်မ
ှ ့်် ဘဝက
့် ည် ပြစ်သည်။ သူရဲတဘ နည်ိုးတသ သူမျ ိုးန္င
အတကက က်ကကီိုးစွ ပြင ့်် ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ရပ်တနရန်
မထက်တန်တပ။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
မည်မျှပင် မသန ိုးမလည်ပြစ်လင်က
့် စ ိုး၊ သူသည် ငါတက
့် ကရဏ သက်တနဦိုးမည်ပြစ်သည်၊
သူ၏ လက်မျ ိုးက ငါတက
့် ဧကန်မချ ကယ်တင်ပပီိုး၊ သူက ငါတက
့် စလင်တစဦိုးမည် ပြစ်သည်။
ငါတ၌့် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ အလရှတသ စတ်န္လ
ှ ိုးပင်ဆင်တနသတရွ ျို့၊ ငါတသည်
နီိုးကပ်စွ
့်
လက်တလျှ က်ပပီိုး စတ်ပျက်အ ိုးတလျ ့် မသွ ိုးသတရွ ျို့၊ ထပပင်
့် အတရိုးတကကီိုးအသစတ်ပြင ့်် ငါတ ့်
ရှ တြွတနသတရွ ျို့ သူသည် ငါတ တစ်
စတစ်ဦိုးကမျှ လိုးဝ မတရ ိုးဆက်ဆလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
သူသည် ငါတ၌့် ကင်ိုးမဲတ
့် သ အရ က အတသအချ ပင် တထမတစပပီိုး ငါတက
့်
သူတကျနပ်တစမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အလိုးစမှ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကင်န ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် အစ ိုးကကြူိုး၍ ပျင်ိုးရပပီိုး၊ မမဝမ်ိုးဗက်က အပမဲပပည်တ
့် စတသ
ဘဝပြင ့်် အသက်ရှငက
် ၊ အရ ရ တင်ိုးက စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဆိုးရှုိုးမှုခစ ိုးရပခင်ိုးက တရှ င်လဲရန် အခက်အခဲတတွျို့လမ့််မည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်သည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးက ချြုပ်ကင်ထ ိုးသည်တက ိုး။
ငါတသည်
သူက
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အချန်တင်ိုး ကကည်ညြုပပီိုး စတ်ဝည ဉ်ထဲသ ့်
့်
့် ငါတ၏စ
့် တ်န္လ
ဝင်တရ က်က သူန္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့တနသတရွ ျို့ သူသည် ငါတ ရှ
့် တြွတသ အရ ခပ်သမ်ိုးက
ငါတ
့် အ
့် ိုး ပပသပပီိုး သူ၏ အလတတ ်က ငါတအ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပမည်မှ တသချ တပသည်။
ထအခါ ငါတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊
့် စတ်န္လ
ပကတရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တည်ပငမ်တနမည် ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရရန်
ှ အတရိုးကကီိုးတလသည်။ သူ၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုလျက်
အသက်ရှငန္
် င်စွမ်ိုးရပခင်
ှ ိုးက သ စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုအပြစ် သတ်မှတ်တလသည်။
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်မှသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သမမ တရ ိုးသည် ငါတအထဲ
သ ဝင်
့်
့် တရ က်ပပီိုး ငါတ၏အသက်
့်
ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြု တစ်ခမျှမရှဘဲ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ စစ်မှနမ
် ှုထဲ မည်သ ဝင်
့် တရ က်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ အသက်အပြစ် လက်ခရရှန္င်ပခင်ိုး မရှပါက
သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် တစ်ဟန်ထိုး တိုးတက်တနသည်တက ိုး။ အကယ်၍
သင်တ နီ
့်် ှုလည်ိုး မရရှပါက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် ိုးကပ်စွ မလက်တလျှ က်ဘဲ တလ့်ကျငမ
တရှ ျို့သဆက်
တိုးတသ အခါ သူ၏အရှန်အဟန်က အမီလက်ရန် သင်အ
ဲ မ်မ
့် တွက် ခက်ခလ
့် ည်။
့်
သင်သည် စ တန်၏ တပခြဝါိုးတအ က်တွင ် နင်ိုးတပခခရပပီိုး လွတလ
် မ်ိုးမရှသည့််
ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ရတစရန် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပပ င်ိုးလဲမက
ှု
့်
အလျင်အပမန် ပြစ်တပေါ်တစတလ ။့် သင်သည် တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုးက မခရတစရန် ယခသွ ိုး၍
တတ်န္င်သမျှ တက င်ိုးစွ ရှ တြွကကတလ ။့်

အခန််း ၈
န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်ပြစ်သည့်် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သက်တသထူခရပပီိုး
ပြစ်သည်အ
့် ချန်ကတည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အတင်ိုးအတ က စကကဝဠ တစ်ခလိုး
အန္ှအပပ
ိုးတွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ြွငဟ
့်် ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
့်
တရတ်န္င်ငတွင ် သက်တသခပပီိုးသည်သ မက၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န မကလည်ိုး
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တနရ အ ိုးလိုးတွင် သက်တသခပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပြစ်န္င်သမျှ မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမဆပြင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးရင်ိုး၊
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သတဘ တပါက်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်၌
ပူိုးတပါင်ိုးအတစခရင်ိုး၊ ဤသနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မတတ က
် ဟစ်တခေါ် ကက၏။ ဤသည်မှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည့်် အက့် သြွယ်နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်တပသည်။
တင်ိုးန္င်ငအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့်် စ်ခ ကွဲပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
့် ဘ သ စက ိုးမျ ိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
ဝည ဉ်တတ ်သည် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ရှသည်။ ဤဝည ဉ်တတ ်သည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်
အသင်ိုးတတ ်တက
ှ ့်် လိုးဝ
့် တပါင်ိုးစည်ိုးတပိုးပပီိုး ကွ ပခ ိုးချက် စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ယမှ ိုးြွယ် မရှတသ အရ ပြစ်သည်။ ယခတွင ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတက
့် တခေါ် ပပီိုး၊ သူ၏အသသည် ၎င်ိုးတက
့်
န္ိုးထတစသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကရဏ တတ ် အသ ပြစ်တပသည်။

၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက ဟစ်တခေါ်တနကက၏။
၎င်ိုးတသည်
ချီိုးမွမ်ိုးက လည်ိုး သီချင်ိုး သီဆကက၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်ထတ
ဲ ွင ် ဘယ်တသ အခါမျှ မည်သည်တ
့် သွြည်ပခင်ိုးမျှ မရှန္င်တပ။
ဤလူမျ ိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က် တရှ ျို့တိုးချီတက်ရန် အလွနအလွ
် ့်
န်
ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး လပ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတ တန
က်မဆတ်ကက- အကသြွယ်ရ မျ ိုးသည် ထပ်ဆင ့််
့်
ပလျက်ရသည်
ှ
။ ဤသည်မှ လူတ စ
န္င်ဟ တတွျို့ရသည့််
့် တ်ကိုးူ ြခက်
့် ပပီိုး မှနိုး် ဆြ မပြစ်
့်
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တွင် အသက်၏ အရှငသ
် ခင် ပြစ်၏။ သူသည်
ဘန်ိုးကကီိုးတသ ပလလင်ထက်တွင ် ထင်ပပီိုး၊ တလ ကက တရ ိုးစီရင်၏၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက
ကကီိုးစိုးက ၊ တင်ိုးန္င်င အ ိုးလိုးက အပ်စိုးတလသည်။ လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည် သူထ
့်
ဒူိုးတထ က်ကကသည်၊ သူအ
ှ ့််
့် ိုးဆတတ င်ိုးက ၊ သူထ
့် ချဉ်ိုးကပ်ကကပပီိုး သူန္င
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က သင် မည်မျှကက ယကကည်ပပီိုး ပြစ်သည်၊ သင်၏
အဆငအ
့်် တန်ိုး မည်မျှပမငမ
့်် ိုးသည် သမဟ
့်် ှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်က
့် တ် သင်၏ ဝါရငမ
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က သင်ဆန်ကျင်
ပါက၊ သင်သည်
့်
တရ ိုးစီရင်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး န ကျင်ြွယ် အသန ိုးခပခင်ိုးအသက ပမည်တမ်ိုးလျက် သူ၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် မမကယ်ကယ် ပျပ်ဝပ်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်၏ ကယ်ပင်
လပ်ရပ်မျ ိုး၏ အသီိုးအပွငတ
့်် က
့် ဧကန်အမှန ် ရတ်သမ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤပမည်တမ်ိုးတသ အသသည် ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထတ
ဲ ွင ် ညြှဉ်ိုးဆဲခတနရပခင်ိုး
အသပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သလှတပြင့်် ဆိုးမခရရ မှ ငညည်ိုးသပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ခရစ်တတ ၏
် ပလလင်တတ ်တရှ ျို့ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူအချြုျို့သည် တကက က်ရွ ျို့ ကက၏၊ အချြုျို့သည် အပပစ်ရှသည့်် အသစတ် သထ ိုးကကသည်၊
အချြုျို့သည် န္ိုးကက ိုးကကသည်၊ အချြုျို့ မှ အ ရတစက် န ိုးတထ င်ရန် သတထ ိုးကကသည်၊
အချြုျို့သည် အဆိုးစွန ် ဝမ်ိုးနည်ိုးမက
ှု ခစ ိုးလျက် တန င်တရကကပပီိုး အသစ်တစ်ြန်
စတင်ကကသည်၊ အချြုျို့ မှ န ကျင်လျက် ခါိုးသိုးီ စွ ငတကကိုးကကသည်၊ အချြုျို့ မှ အရ ရ က
စွနလ
် ့် တ်က အသည်ိုးအသန် ရှ တြွကကသည်၊ လူအချြုျို့ မှ မမတက
့် ယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး
အထန်ိုးအကွပ်မဲ့် မပပြုမူဝ့်တတ တ
့် ပ၊ အချြုျို့ မှ ဘရ ိုးသခင်ထ ချဉ်ိုးကပ်ရန် အတဆ တလျင်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည်၊ အချြုျို့ မှ မမတ၏
့် ကက င့်် မတိုးတက်န္င်သည်က
့် အသက်မျ ိုး အဘယ်တ
စစမ်ိုးရင်ိုး၊ မမတက
့် ယ်တင်၏ အသစတ်မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ကကသည်။ အချြုျို့ မှ

စတ်ရှုပ်တနကကဆဲပြစ်သည်၊ အချြုျို့ မှ မူ အဓကအချက်က သတဘ တပါက်က မမတ၏
့်
အသက်မျ ိုးက အ ရစက်ရ တွင ် အချန်မပြြုန်ိုးဘလ
ဲ ျက် မမတ၏
့် တပခမျ ိုးက အချြုပ်အတန္ှ င်မှ
လွတ်တစကက၍ သတတပြင့်် တက်လှမ်ိုးကကသည်။ အချြုျို့ မှ တွနဆ
် ့် တ်တနဆဲ ပြစ်ပပီိုး ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနကကသည်- ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ထမ်ိုးပိုးက
့် စတ်န္လ
သယ်တဆ င်ရတသ ဝန်ထပ်သည် ဧကန်အမှန ် တလိုးလတပသည်။
သင်၏စတ်သည် ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သင်၏အတွငိုး် ၌
အလပ်လပ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ သင် အ ရစက်တလသမျှ အ ိုးလိုး၊ သင်တလျှ က်တသ
လမ်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး တတ င်တ
သင်၏
့် တလသမျှ အရ အ ိုးလိုးတသည်
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မမကယ်မမ မှနသ
် ည်ဟ မှတယ
် ူပခင်ိုးတပြင
့် က
ှ ်တနသည်။ ငါသည်
့် ့်် ပပည်န္
စတ်မရှညမ
် ပှု ြင ့်် စတ်ပပင်ိုးပပလျက်ရ၏ှ
ငါ၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရရန် သင်တက
့် မကက မီ
သငတ
့်် တ ်တစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ တလိုးလတသ ဝန်ထပ်က
့်
တပါပါိုးသွ
ိုးတစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တအ
ရတလစွ
ှ
။
့်
့်
့် ိုးလိုးက ချက်ချင်ိုး စလင်တစန္င်ြ ငါဆန္ဒ
့်
သတသ
် သင်တက
် ခါ၊ ပမန်ဆန်တသ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှြ ့်
့်
့် ဤပစပြင ့်် ပမင်ရသည့်အ
ကကြုိုးစ ိုးရန်မှ အလပ်ပြစ်မည်မဟတ်သည်က ငါ ပမင်ရ၏။ ငါသည် စတ်ရှညစ
် ွ တစ င်ြ
့် ၊ ့်
ပြည်ိုးညင်ိုးစွ တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး ပြည်ိုးညင်ိုးစွ သင်တက
့် တထ က်ပ့်က လမ်ိုးပပြသ
့်
တတ်န္င်၏။ အဲ၊ သင်၏တခါင်ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် ထ ိုးသင၏
့်် ။ အဘယ်အရ တက
့်
စွနလ
် ့် တ်သင်သ
် ရ မျ ိုးနည်ိုး၊ သင်၏
့် နည်ိုး၊ သင်၏ ရတန မျ ိုးက မည်သည့်အ
တသတလ က်တသ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးသည် မည်သည့်် အရ မျ ိုးနည်ိုး၊ သင်၏
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးနည်ိုး။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက သင်၏ စတ်ဝည ဉ်၌
သ ၍ တတွိုးဆပပီိုး ငါန္ှင ့်် မတ်သဟ ယပပြုတလ ။့် ငါအလရှသည်မှ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ
ငါက
့် တတ်တဆတ် ကိုးစ ိုးရန် ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် အတပပ သက်သက်က ငါ အလမရှ။
သင်တထဲ
် ကယ် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူတအြ
့် မှ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် အမှနတ
့် ၊ ့် ငါသည်
အရ အ ိုးလိုးက သငအ
့်် ိုး ထတ်တြ ်ပပမည်။ ငါ၏ တပခလှမ်ိုးသည် အဟန်ပမငလ
့်် ၏။ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါက
် ှုအ ိုးပြင ့်် ငါ၏
့် ကိုးစ ိုးပပီိုး၊ သင်တစ်ချန်လိုး လက်တလျှ က်သတရွ ျို့၊ တစ့်တဆ မ
အလတတ ်က သငအ
့်် ိုး အချန်မတရွ ိုး တပိုးန္င်ပပီိုး ထတ်တြ ်ပပန္င်တပသည်။ တစ င်တ
့် မျှ ်ပခင်ိုးငှ
င်္ရပပြုတသ သူတသည်
အ ဟ ရ ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တရှ ျို့ဆက်ရမည့်် လမ်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။
့်
တထ က်ထ ိုးစ န မှု မရှသူတသည်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်ြ အခက်
တတွလ
ျို့ မ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
တစ်ြက်ပတ်လမ်ိုးထဲသ ၎င်
က်ကကလမ်မ
့် ည်။
့် ိုးတ တလျှ
့်

သင်တအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်၊ တစ်ရက်တည်ိုး၊
့် ိုးလိုး ပမန်ပမန်ထပပီိုး ငါန္ှငအ
တစ်ညတည်ိုးအတွကမ
် ဟတ်ဘ၊ဲ တစ်ချန်လိုး ငါန္ှငန
့်် ိုးီ ကပ်စွ ရှရန် ငါ ဆန္ဒရ၏။
ှ
ငါ၏လက်သည်
သင်တက
ဲ ခေါ် ပပီိုး လှုျို့တဆ ်ရမည်၊ တွနိုး် ပရမည်
၊ ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန်
့် အစဉ်ဆွတ
့်
တြျ င်ိုးြျရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တရှ ျို့တိုးြ စ
ဲ ဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ ငါ၏အလတတ ်က သင်တ ့်
့် တ်က ဆွတ
န ိုးကမလည်ကကတပ။ သင်တက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် ယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုး၏ အဟန်အတ
တလ ကီချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုး၏ အဟနအ
် ့် တ ိုးမျ ိုးသည် အလွနပ် ပင်ိုးထန်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
ငါန္ှငသ
့်် ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ ရင်ိုးန္ိုးီှ မှု မရှန္င်ကကတချ။ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ရမည်ဆလျှင၊်
သင်တသည်
ပပဿန တစ်ခရှတသ အခါ၌ ငါထ
် ည်ိုး၊ မည်သည့်ပ် ပဿန မျှ
့် သ လ
့်
့် ကကတသ လ
မရှတသ အခါတွင ် သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုး ဗျ မျ ိုးကန်ကက၏။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည်
့် စတ်န္လ
့် စတ်န္လ
လွတလ
် ပ်တသ တ ိုးကွက်တစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် ပပီိုး၊ စ တန်ဆန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပပည်တ
့် နကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တလ ကီ အရ မျ ိုးပြင့်် အချန်ကန်တနကကပပီိုး ငါန္ှငမ
့်် ည်သ ့်
့်
မတ်သဟ ယ ြွဲျို့ရမည်က သင်တမသ
့် ကကတပ။ ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍
ပူပန်တသ ကမခစ ိုးဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ သတသ
် ပူပန်တသ ကပြစ်ပခင်ိုးက
့်
့်
အလပ်ပြစ်မည်မဟတ်။ အချန်သည် လွနစ
် ွ အတရိုးကကီိုးပပီိုး အလပ်တ ဝန်သည်
အလွနခ
် က်ခလ
ဲ ှသည်။ ငါ၏တပခလှမ်ိုးတသည်
တရှ ျို့သ အတပပိုး
အလ ိုး သွ ိုးတနသည်။ သင်တ ့်
့်
့်
ရှသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက သင်တ ခ
့်
့် င်မ စွ ဆပ်ကင်ရမည်၊ အချန်တင်ိုး ငါက
ကိုးစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ မတ်သဟ ယပပြုရမည်။ ထအခါ၊ ငါ၏ အလတတ ်က
သင်တအ
ှ ိုးက သင်တ ့်
့် ိုး ဧကန်မချ အချန်မတရွ ိုး ထတ်တြ ပ် ပမည်။ ငါ၏စတ်န္လ
န ိုးလည်သည့်အ
် ခါ၊ တရှ ဆ
ျို့ က်ရမည့်် လမ်ိုးတစ်ခ သင်တ၌့် ရှကက၏။ သင်တအတနပြင
့််
့်
တန က်ထပ် တဆ
့်် စ်မှနတ
် သ မတ်သဟ ယက ထန်ိုးသမ်ိုးတလ ၊့်
့် ည် မဟတ်။ ငါန္ှငစ
့် င်ိုးရတတ မ
ပပီိုးလျှင် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက အ ိုးမကိုးန္ှင ့်် သမဟ
် ါိုးနပ်ရန် မကကြုိုးစ ိုးတလန္ှင။့််
့် တ် အလွနပ
ယင်ိုးသည် မမကယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့၌
အချန်မတရွ ိုး ထတ်တြ ပ် ပခရမည် ပြစ်သည်။ တရအစစ်သည် မီိုးပြင ့်် အစစ်တဆိုးခရပခင်ိုးက
မတကက က်တပ- ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။ ဝန်မတလိုးန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အ ိုးမငယ်န္င
ှ ့််
သမဟ
့် ပ့် ခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သင်၏ စတ်ဝည ဉ်၌ ငါန္ှင ့်် တက်ရက်
့် တ် တပျ ည
သ ၍မတ်သဟ ယပပြုတလ ၊့် စတ်ရှညစ
် ွ ပြင့်် တစ င်တ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင် ငါတရွ ိုးချယ်သည့််
့် မျှ တ
အချန်တွင ် ငါသည် သင်တအ
့် တနပြင ့်် လိုးဝ
့် ိုး ဧကန်မချ ထတ်တြ ပ် ပမည်။ သင်အ
င်္ရစက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်် တပေါ် ငါ၏ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုက အလဟဿ မပြစ်တစတလန္ှင။့််
တစ်ခဏကမျှ လက်လတ
ွ ်မခတလန္ှင။့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ငါန္ှင ့်် စဉ်ဆက်မပပတ်

မတ်သဟ ယပပြုလျက် ရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
စဉ်ဆက်မပပတ် အသက်ရှငသ
် ည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွငိုး် က ငါန္ှင ့်် သင်၏
မတ်သဟ ယက မည်သမ
ူ ျှ၊ မည်သည်ပ့် ြစ်ရပ်မျှ၊ မည်သ
့် ည်အ
့် ရ ကမျှ၊ မည်သ
့် ည်ခ
့် င်ပွနိုး် ၊
မည်သည့်် သ ိုးသမီိုးကမျှ မတန္ှ င်ယ
ှ ်န္င်တပ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
့် က
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ခရတသ အခါ၊ သင်သည် ငါန္ှင ့််
အချန်တင်ိုးတွင ် မတ်သဟ ယပပြုတသ အခါ ငါ၏ အလတတ ်က သင်အ
့် ိုး ဧကန်မချ
ထတ်တြ ်ပပတပမည်။ သင်သည် ဤသ ငါ
် ခါ၊
့် စဉ်ဆက်မပပတ် တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်တနသည့်အ
့် ထ
သင်၏ မည်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၊ သမဟ
် ူ၊ အပြစ်အပျက် သမဟ
့် တ် မည်သည့်လ
့် တ်
အမှုအရ တက
ျို့ က်ရမည့်် လမ်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။
့် ကကြုရပါတစ၊ သင်သည် စတ်မရှု ပ်ဘဲ တရှ ဆ
သ မန်အ ိုးပြင၊့်် ကစစ အကကီိုးအတသိုးတတွ
် ရ ကမျှ
့် င ် သင်သည် မည်သည့်အ
ချွတ်တချ ်ခင
ွ မ
့်် တပိုးပါက၊ သင်၏ အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ တင်ိုး သနစ
် ့် င်ခရပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည်
သင်၏ စတ်ဝည ဉ်၌ ပငမ်ဝပ်မည်ဆပါက၊ ပပဿန တစ်ရပ်ရပ် သင် ကကြုရသည့််
အချန်တင်ိုးတွင၊် သငက
့်် ယ်သင် ယှဉ်၍ စစ်တဆိုးြအတွ
က် ကကည်လင်တတ က်ပသည့််
့်
မှနတ
် စ်ချပ်ကသ
ဲ့် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်၏အတွငိုး် တွင ် ချက်ချင်ိုး
့်
လှုျို့တဆ ်လမ်မ
် မ်ိုးတစ်ခ သင်၌ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ တရှ ျို့ဆက်ရမည့်လ
့် ည်။ ဤအရ က
အန န္ှငတ
့်် ဆိုး တည့်သ
် ည်ဟ တခေါ်တပသည်။ ပပီိုးလျှင ် တရ င်္ါအတပခအတနသည် ဧကန်မချ
တပျ က်ကင်ိုးလမ်မ
့် ည်- ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမှ ထသ ပြစ်
့် ၏။
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ဆ ငတ်ခင်မွတ်တသ သူတန္ှ့် င ့်် စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင့်် ရှ တြွတသ သူတက
့်
ငါသည် ဧကန်မချ အလင်ိုးတပိုးက ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမည်။ ငါသည် ဝည ဉ်တလ က၏
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် တရှ ျို့ဆက်ရမည့်လ
် မ်ိုးက သင်တအ
့််
့် ိုးလိုးအ ိုး ပပသမည်၊ သင်တအတနပြင
့်
အသက် ရငက
့်် ျက်မှုက ရရှပပီိုး၊ ငါ၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့််
့်
ဧဝတင်္လအမှုသည် အဟနအ
် ့် တ ိုးမရှဘဲ မကက မီ တရှ ျို့ဆက်န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
သင်တ၏တြ
က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးအတဟ င်ိုးမျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန်
့်
သင်တက
် ့် စ်တစမည်။ ထအခါမှသ ငါ၏ အလတတ ်သည် အ ိုးရတကျနပ်လမ်မ
့် ည်၊
့် ငါစွနပ
ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည် ပြစ်န္င်သမျှ
အတတတ င်ိုးဆိုးတသ အချန်တွင ် ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္င်ငတတ က
်
ရရှလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမသ ကကဆင်
ိုးလ က ငါတအတူ
တကွ ဘန်ိုးတတ ်ဝင်စ ိုးကကမည်
့်
့်
ပြစ်သည်။

အခန််း ၉
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အနည်ိုးငယ်တသ မတရရ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အတရိုးမထ ိုးပခင်ိုးသည်ပင်လျှင် လက်ခန္င်ြွယ် မဟတ်တကက င်ိုး သင်က
့် ငါသတတပိုးလသည်။
သင်သည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ အတလိုးင်္ရပပြုပပီိုး န ခက ၊
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်။ သင်သည် အပမဲတမ်ိုး န္ိုးကက ိုးတနရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
မ နတထ င်လ ိုးတသ သမဟ
် န်သည်ဟ ယူမှတ်တသ
့် တ် မမကယ်ကယ် မှနက
စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ မပပသရတပ။ သင်၏အထဲ၌ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးတသ ပင်က
စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက စွနပစ်
် ့် ရန် သင်သည် အစဉ်အပမဲပင် ငါအတပေါ်
အမှီပပြုရမည်။
့်
သင်သည် ငါ၏တရှ ျို့တွင ် သ မန်အတပခအတနက အစဉ်အပမဲ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
တည်ပငမ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ပင်ဆင်သင်သ
့် ည်။ သင်တ၏
့် တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးသည်
သင်တ
့် ူပင်္္ြုလ်၊ အပြစ်အပျက်
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်ပပီိုး ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးက ၊ မည်သည်လ
သမဟ
့် ပ။
့် တ် အမှုအရ တ၏
့် ထန်ိုးချြုပ်ခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တမ်ိုးညွတ်တစပခင်ိုးက မခရသင်တ
သင်သည် ငါ၏မျက်တမှ က်တွင် အစဥ်အပမဲ ပငမ်သက်န္င်စမ
ွ ်ိုးရက
ှ
၊ ငါန္ှင ့်် စဉ်ဆက်မပပတ်
ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်မှုန္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယ ြွဲျို့ ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည်
ကက့် ခင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အ ိုးမ န်က ပပသက ၊ ငါအတွက် သင်၏ သက်တသခချက်၌ ပမဲပမစွ
ရပ်တည်ရမည်ပြစ်သည်။ ထ၍ ငါ၏ကယ်စ ိုး စက ိုးတပပ တလ ၊့် ထပပင်
့် အပခ ိုးတသ လူတ ့်
တပပ တက င်ိုးတပပ မည်အ
့် ရ က မတကက က်ရွ ျို့တလန္ှင။့်် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးကသ
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုး မည်သက
ူ ့် မျှ သင်အ
ွ ့်် မတပိုးတလန္ှင။့်် သင်အ
့် ိုး ထန်ိုးချြုပ်ခင
့် ိုး
ငါထတ်တြ တ
် သ အရ က ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လက်န ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
တန္ှ င်တ
ဲ ွင ် မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် န္ှိုးကကန်ကက
့် ၍ မရတပ။ သင်၏အတွငိုး် ထတ
့် စ ိုးရသနည်ိုး။ သင်သည်
မသက်မသ ပြစ်တနသည် မဟတ်တလ ။ သင်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက
တထ က်ထ ိုး ညြှ တ လျက် သင်သည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါ၏ကယ်စ ိုး ထရပ်၍
မတပပ န္င်ရသနည်ိုး။ သင်သည် သမ်ြျင်ိုးတသ လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်မူထတ
ဲ ွင် မတလျှ တ
့် မ်ိုး
ပါဝင်တနတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် အရ ရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ရသည်။ ငါသည် သင်၏
ကိုးစ ိုးရ န္ှင ့်် သင်၏အကွယ်အက ပြစ်က ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏လက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
။
သပြစ်
် ဲစွ
့် လျှင ် သင်သည် အဘယ်အရ က တကက က်သနည်ိုး။ သင်သည် လွနက
စတ်လှုပ်ရှ ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သင်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက
တတ်န္င်သမျှအပမန်ဆိုး ြယ်ရှ ိုးရမည်။ ငါသည် စတ်ခစ ိုးမတ
ှု ကက င့်် လပ်တဆ င်မမ
ှု ပပြုဘဲ၊

ထအစ ိုး တပြ င်မ
အသင်ိုးတတ အ
် ြ ့်
့် တ်ပခင်ိုးက ကျင်သ
့် ိုးသည်။ သင်၏မဘတသည်
့်
အကျြုိုးမရှတသ အရ တစ်စတစ်ခကပပြုလျှင၊် သူတ လွ
့် တ်တပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ငါ၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်အ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပပပီိုးပပီပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သင်လျစ်လျြူမရှု ရတပ။
ထအစ ိုး သင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သင်၏ အ ရစူိုးစက်မှု အလိုးစက ထ ိုးရက
ှ
စတ်ပါလက်ပါ
့်
လက်တလျှ က်ရန် အပခ ိုးအရ ဟူသမျှက တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး
ငါ၏လက်ထတ
ဲ ွင ် အစဉ်အပမဲ ထ ိုးရမည်
ှ
။ အပမဲတမ်ိုး တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်ခ
့် င်ပွနိုး် သမဟ
့် တ်
ဇနီိုးသည်၏ ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်တွင် ရှမတနန္ှင။့်် သင်သည် ငါ၏ အလတတ ်က
လပ်တဆ င်ပပည်စ
့် တစရန် အခွငတ
့်် ပိုးရမည်။
ယကကည်ပခင်ိုးရှတလ ။့် ယကကည်ပခင်ိုးရှတလ ။့် ငါသည် သင်၏ အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်သည်။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်၌ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု တစ်စတစ်ရ ရှတက င်ိုးရှလမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သတထ ိုးရဦိုးမည် ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်၊ ငါ၏ အလတတ န္
် င
ှ ့််
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အြအလ
ငှ့် သင်သည် အပပည်အ
့် ဝ ဆက်ကပ်အပ်န္ရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ အလိုးစတသ
့်
နက်နရ
ဲ မျ ိုးန္ှင ့်် ရလဒ်မျ ိုးက သင်အ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်တစမည် ပြစ်သည်။
တန က်ထပ်ကကန်ကက
အဆိုးသ ့်
့် ပခင်ိုး ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ တနရက်
့် က လတသည်
့်
တရ က်ရလ
ှ
တနပပီ ပြစ်သည်။ သင်မည်သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်သင်သ
့် နည်ိုး။ သင်သည်
အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး ရင်က
ဲ့် ကက
့်် နည်ိုး။ သင်သည်
့် ျက်ရန် မည်ကသ
့် ြုိုးစ ိုးသငသ
သ ၍တဆ လျင်စွ ငါအတွ
က် အသိုးဝင်လ တစရန် သင်က
ဲ့် ့်
့်
့် ယ်သင် မည်ကသ
ပပြုလပ်န္င်သနည်ိုး။ သင်သည် ငါ၏ အလတတ ်ကတဆ င်ရွက်ရန် မည်ကသ
ဲ့် ့်
တထ က်ကမ
ူ ည်နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက မျ ိုးစွ တသ ဆင်ပခင်တတွိုးတတ ပခင်ိုးန္ှင၊့်် ငါန္ှင ့််
ပ၍နက်ရှုင်ိုးတသ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက လအပ်သည်။ ငါက
့် အမှီပပြုတလ ၊့်
ငါက
့် ခါမျှ အတရိုးမထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ ငါ၏ လမ်ိုးညန်မန္
ှု င
ှ အ
့်် ညီ
့် ယကကည်တလ ၊့် မည်သည်အ
အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်ရမည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးစွ
ပပင်ဆင်ထ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ပ၍မကက ခဏ စ ိုးတသ က်ရမည်။ သမမ တရ ိုးတင်ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးမလည်န္င်ခင် ၎င်ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်။
သင်၌ လတလ က်တသ အချန်မရှဟ သင် ယခ ခစ ိုးရသတလ ။ သင်သည် အတွငိုး် ထ၌
ဲ
ယခင်န္င
ှ ့်် မတူသည်အ
့် ပပင်၊ သင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမှ ယခ အလွနတ
် လိုးလပ ရသည်ဟလည်ိုး
ခစ ိုးရသတလ ။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ သင်အ
့် တပေါ်တွင ် ရှသည်။ သင်သည်
အတတွိုးအပမင်ရှငိုး် လျက်၊ ထအရ မျ ိုးမှ မခွထ
ဲ က
ွ ်ဘ၊ဲ အပမဲတမ်ိုး ငါန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တနရမည်

ပြစ်သည်။ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး အစဉ်အပမဲ ထတ်တြ ်စမ့််တသ ငှ ငါန္ှင ့််
နီိုးကပ်စွ တနတလ ၊့် ငါန္ှင ့်် တဆွိုးတန္ွိုးတလ ၊့် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး တထ က်ထ ိုးညြှ တ တလ ၊့်
ပပီိုးလျှင် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွကလ
် ျက် အတစခန္င်ပခင်ိုးရှတလ ။့် အစဉ်အပမဲ
တသချ စွ အထူိုးအ ရစက်တလ ။့် တသချ စွ အ ရစက်တလ ။့် အနည်ိုးငယ်မျှပင်
တပါတလျ
ပ့် ခင်ိုး မရှတလန္ှင။့်် ယင်ိုးသည် သင်၏ တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏အမှုသည် ထအထဲ၌
့်
တည်၏။
ယခအချန်တွင ် သင်သည် အနည်ိုးငယ်မျှတသ န ိုးလည်မှု ရတက င်ိုးရခဲပ့် ပီိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ
အတတ ်ပင် အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးရန္င်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး၊
စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပခ ိုးန ိုးတနသည်ဟ ခစ ိုးရလျက်
သင်သည် အတတ်က သသယမျ ိုးရှတက င်ိုးရှန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ယခတွင ် အတပခခကျကျ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တလသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ အက့် သြွယ်တသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အက့် သြွယ်တသ အမှုလည်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ထအထဲ၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးစဥ်
အပပည်အ
့် ဝန္ိုးကက ိုးက တစ င်စ
ဲ ွင် ရှသည်၊
့် ိုးရမည် ပြစ်သည်။ အချန်သည် ငါ၏လက်ထတ
ယင်ိုးက မပြြုန်ိုးတီိုးန္ှင၊့်် ထပပင်
ပ့် ခင်ိုး မရှတလန္ှင။့််
့်
့် တစ်ခဏတ မျှပင် လိုးဝ တပါတလျ
အချန်ပြြုန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက ငါ၏အမှုက တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးကကန်ကက
့် တစပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်အ
့် တပေါ်၌
ငါ၏အလတတ ်က အဟန်အတ
ိုးပြစ်တစသည်။ သင်တသည်
တစမ်စ
့်
့် မ့််ချင်ခ
့် ျန်ပပီိုး၊
့်
ငါန္ှငမ
့်် ကက ခဏ မတ်သဟ ယြွဲရ
ျို့ မည်။ သင်သည် သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုး၊
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး၊ စတ်ကိုးူ မျ ိုး၊ သင်၏ မသ ိုးစ၊ ခင်ပွနိုး် သည်၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး အလိုးစတက
့်
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ယူ
့် ဆ င်ပခင်ိုး၌ မမကယ်ကယ်
့် တဆ င်လ ရမည်။ သင်၏ လက်တတွျို့ကျင်တ
အမှီမပပြုန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ်ပါက ငါသည် ပပင်ိုးစွ တဒါသထွက်လ ပပီိုး၊ သင်၏ ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးသည်
ကကီိုးမ ိုးလမ်မ
့် ည်။
အချန်တင်ိုးတွင ် သင်ကယ်တင်၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ အစဉ်အပမဲ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတလ ။့် သင်၌ ငါ၏ဉ ဏ်ပည ရှရမည်။
သင်သည် မည်သည်အ
့် ခက်အခဲမျ ိုးကမဆ ကကြုရသည်အ
့် ခါ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် တလ ၊့်
ထအခါ ငါသည် သင်က
့် လမ်ိုးညန်မှုတပိုးမည်။ ပပဿန ြန်တီိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပရမ်ိုးပတ
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး မပပြုန္ှင။့်် သင်၏အသက်တ သည် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး မရရှပါက၊ ယင်ိုးသည်
သင် အသပည မဲပ့် ပီိုး၊ တက င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက ပင်ိုးပခ ိုး၍
မသပမင်န္င်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် အန္တရ ယ်ကျတရ က်ခရပပီိုးက ၊

ဆိုးဝါိုးတသ အတပခအတန၌ရှတနက ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အတူပါရှပခင်ိုး မရှတသ
အချန်အထ ဤအရ က န ိုးလည်မည် မဟတ်တပ။ သတသ
် ထအချန်ကျလျှင် အလွနအ
် မင်ိုး
့်
တန က်ကျပပီိုးပြစ်လမ်သ
့် ည်။ ယခတွင ် အချန်သည် အပူတပပင်ိုး ပြစ်တနတသ တကက င့်် သင်သည်
အသက်တ ပပြုင်ပဲ၌
ွ အနည်ိုးငယ်မျှပင် တန က်ကျကျန်ရစ်ပခင်ိုး မရှရတပ။ သင်သည်
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အလွနန
် ိုးီ ကပ်စွ လက်တလျှ က်ရမည်။ အခက်အခဲမျ ိုး တစ်စတစ်ရ
တပေါ်လ သည့်် အချန်တွင၊် ငါန္ှင ့်် အနီိုးကပ်အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင့်် မကက ခဏ
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုးက ပပြုလပ်ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် တက်ရက် မတ်သဟ ယြွဲျို့တလ ။့်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်လျှင၊် ဤအရ က သင်တ
့် ရှ ျို့က
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက လွယက
် ူတစလမ့််မည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်က
့် သ တက်ရက်ရည်ရွယ်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
အသင်ိုးတတ ်ရှ လူတင်ိုးသည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ လကခဏ သွငပ် ပင်မျ ိုး ကင်ိုးမဲ့်ကကသည်။
သင်တသည်
ပ၍ မတ်သဟ ယြွဲျို့က ၊ သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ
ဆည်ိုးကပ်ချန်မျ ိုးအတွငိုး် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ စ ိုးတသ က်န္င်ပပီိုး၊ အခရ ကျတသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်က ယင်ိုးတက
့် ချက်ချင်ိုးပင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့််
့်
အကျွမ်ိုးတဝင်ရရမည်
ှ
- ယင်ိုး၏ တကယ်အ
့် ချက်အချ န္ှင ့်် ယင်ိုး၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ြမ်ိုးဆပ်ပပီိုး သင်၏ ဆပ်ကင်ထ ိုးမှုက မတလျှ တ
့် ပိုးတလန္ှင။့််
အစဉ်အပမဲ တစမ်စ
ျို့ လ ၊့် ထတန
့် မ့််ချင်ခ
့် ျန်လျက်၊ ငါန္ှင ့်် အစဉ်အပမဲ မတ်သဟ ယြွဲတ
့် က်
အမှုအရ မျ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
တစ်ခဏတ မျှ နီိုးကပ်လ ပပီိုးတန က် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
ပငမ်ဝပ်လ တအ င် တစ င်ဆ
့် ခါ
့် င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အပခ ိုးအရ တစ်ခခ သင်အ
့် တပေါ် ပြစ်ပျက်သည်အ
စတ်အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်၍မရတပ။ သင်သည် အစဉ်အပမဲ ဇတဝဇဝါပြစ်လျက်
အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးမရှသည်အ
့် ပပင် ငါ၏မျက်န္ ှ က မပမင်န္င်တပ။ ထသပြစ်
့် ၍
သင်သည် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သတဘ တပါက် န ိုးလည်ပခင်ိုးက မရရှန္င်တပ။ ထပပင်
့်
သင်သည် ယင်ိုးက အနည်ိုးငယ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်တသ ်လည်ိုး သင်သည် မတသချ ဘဲ
သသယပြစ်တသိုးသည်။ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ငါသည် အပပည်အ
့် ဝ ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သင်၏
စတ်အ ရသည် မည်သည်တ
့် လ ကီအရ တ၏
ှ ်ပခင်ိုးကမျှ မခရတတ ဘ
့် ၊ဲ သင်သည်
့် တန္ှ က်ယက
ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးပပီိုး ပငမ်သက်တသ စတ်အ ရပြင့်် တစ င်စ
့် ိုးန္င်တသ အခါမှသ ငါသည်
သင်တအ
ှ အ
့်် ညီ ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးမျ ိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ
့် ိုး ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င

ပပြုမည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါန္ှင ့်် ဤရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက
့်
န ိုးလည်သင်သ
ှ ်သည် သမဟ
့် ည်။ သင်အ
့် ိုး မည်သူ ရက်န္က
့် တ် ဆဲဆသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
သင်အ
တသ အရ မျ ိုး မည်မျှပင် တက င်ိုးမွနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်အ
့် ိုး လူတ တပိုး
့် ိုး
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် နီိုးကပ်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးပါက ယင်ိုးမှ လက်ခန္င်ြွယ်ရ မရှတပ။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါ၏လက်ထ၌
ဲ ရှတစတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါအပါိုး
မှ လိုးဝ မထွက်ခွ တလန္ှင။့််
့်
ဤကဲသ
့် တသ
ရင်ိုးန္ှိုးီ ကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သင်၏ မဘမျ ိုး၊ ခင်ပွနိုး် ၊
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ အပခ ိုးတသ မသ ိုးစဆက်သယ
ွ ်မှုန္င
ှ ့်် တလ ကီတရိုးရ အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးအ ိုးလိုး
လွငပ
့်် ါိုးသွ ိုးလမ်မ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တြ ပ် ပ၍ မရန္င်လနီိုးပြစ်တသ
့် ည်။ သင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ချြုပမန်မက
ှု ခစ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ တမိုးကကြုင်ပပီိုး တက င်ိုးမွနတ
် သ အရသ က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်
ပြစ်သည်။ ထမျှမက သင်သည် အမှနတ
် ကယ် ငါထ
ဲ ွ ၍ရန္င်မည် မဟတ်တပ။
့် မှ ခွခ
ဤပစအတင်ိုး ဆက်သွ ိုးပါက၊ သင်တသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှတသ အရ က န ိုးလည်
့်
သတဘ တပါက်လမ်မ
င့််
့် ည်။ ငါသည် သင်တ၏
့်
့် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါတကက
ပြစ်တည်တနတသ တကက င့်် သင်တသည်
ဆက်လက်၍ တိုးတက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လမ်ိုးတပျ က်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်၏အသက်တ မည်မျှရင်က
့် ျက်သည်၊
သင်သည် မည်သည်အ
့် ချန်၌ တလ ကီတရိုးရ မျ ိုးမှ ထွက်တပပိုးလတ
ွ ်တပမ က်န္င်မည်၊ သင်၏
စတ်လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ချန်၌ ြယ်ရှ ိုးန္င်မည်၊ သင်၏ ခင်ပွနိုး် န္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ချန်၌ ချန်ထ ိုးခဲန္
့် ချန်၌
့် င်မည်၊ သင်၏အသက်တ မည်သည်အ
ရင်က
့် ရ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏ အချန်န ရီန္င
ှ အ
့်် ညီ
့် ျက်လ မည်...စသည်အ
့်
ပြစ်ပျက်လ လမ့််မည်။ စိုးရမ်တကက င်က့် ကရန် မလအပ်တပ။
သင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်သည်ဘ
့် က်မှ ဝင်တရ က်မက
ှု ရယူရမည်။ မလှုပ်မယှက်
တစ င်စ
့် ိုးတနခဲလ
့် ျှင ် သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်တနဆဲသ ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါန္ှင ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုက ြန်တီိုးယူရ ၌ လလ ိုးတက်ကကတနရမည် ပြစ်သည်။ လလဝီ
့် ရယရှပပီိုး
ဘယ်တသ အခါမျှ မပျင်ိုးရတလန္ှင။့်် ငါန္ှင ့်် အပမဲတတစ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် ပ၍ပင်
နက်ရှုင်ိုးတသ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုးက ရယူတလ ။့် အကယ်၍ သင်န ိုးမလည်ပါက၊
ပမန်ဆန်တသ ရလဒ်မျ ိုး ရရှရန် ဆန္ဒမတစ တလန္ှင။့်် ငါသည် သင်အ
့် ိုး မတပပ ပပဘဲ တနမည်
မဟတ်။ သင်သည် ငါမျက်
တမှ က်တွငရ
် စဥ်
ှ
ငါအတပေါ်
အမှီပပြုပခင်ိုး ရှမရှန္ှင၊့်် ငါအတပေါ်
သင်၏
့်
့်
့်
မှီခအ ိုးထ ိုးမှုတွင ် သင်သည် ယကကည်စတ်ချပခင်ိုး ရှမရှက ငါပမင်တတွလ
ျို့ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် အစဉ်အပမဲ ငါန္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ ရှတနပပီိုး၊ အမှုအရ ခပ်သမ်ိုးက ငါလက်
ထတ
ဲ ွင ်
့်
ထ ိုးရရမည်
ှ
။ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပပန်လည
ှ မ
့်် သွ ိုးန္ှင။့်် သင်သည် အချန်က လတစ်ခအထ သတမမူမဘဲ

ငါန္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ ရှတနပပီိုးတန က်တွင ် သင်အ
့် ိုး ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပသမည်။
သင်သည် ယင်ိုးတက
် ကယ် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
့် သတဘ တပါက်န ိုးလည်လျှင် ငါန္ှင ့်် အမှနတ
တတွဆ
ျို့ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ငါ၏ မျက်န္ ှ က အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ရှပပီိုး ပြစ်လမ့််မည်။
သင်သည် အတွငိုး် ထ၌
ဲ မျ ိုးစွ တသ ရှငိုး် လင်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တည်ကကည်ခင်မ မှုက ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၌ မှီခအ ိုးထ ိုးစရ တစ်စတစ်ရ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် သင်သည်
လပ်န္င်စွမ်ိုးန္င
ှ ့်် ယကကည်စတ်ချမှုကလည်ိုး ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် တရှ ျို့ဆက်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုး ရှလမ့််မည်ပြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးမှ သင်အ
် ူတပလမ့််မည်။
့် တွက် လွယက

အခန််း ၁၀
သင်သည် ဤအရ ထအရ တက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှအပ်။ မည်မျှမျ ိုးပပ ိုးတသ
အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် အန္တရ ယ်မျ ိုး သင်ရင်ဆင်ရတစက မူ၊ ငါ၏ အလက မပတ်ဆိုးီ ဘဲ
တဆ င်ရွကန္
် င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်သည် မည်သည့်် အဟနအ
် ့် တ ိုးမျှပြင ့်် ပတ်ဆခ့် ရပခင်ိုးမရှဘဲ
့်
ငါ၏တရှ ျို့၌ ပမဲပမလျက် တနန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
။ ဤသည်မှ သင်၏ တ ဝန်ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
ငါ၏ အမျက်တဒါသက သငအ
့်် တပေါ်သ ငါ
့် ယူတဆ င်လ မည် ပြစ်ပပီိုး ငါ၏လက်ပြင ့်် ပပြုမည်....။
ထအခါ သင်သည် မဆိုးန္င်တသ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆင်ိုးရဲဒကခက ခရပ်ရလမ်မ
့် ည်။ အ ိုးလိုးက
သင် ခရပ်ရမည်။ ငါအတွ
က် သင်သည် သင်ပင်ဆင်သမျှ အရ ရ တင်ိုးက စွနလ
် ့် တ်ြန္ှ့် င ့််
့်
ငါတန
သင ့်် ရှရမည် ပြစ်က ၊
့် က်လက်ရန် သင်လပ်န္င်သမျှ အရ ရ က လပ်တဆ င်ြ အဆင်
့်
သင်၏ အရ အ ိုးလိုးက အသိုးပပြုြ အဆင်
သင ့်် ရှရမည်။ ယခအချန်သည် သငက
့််
့်
ငါစစ်တဆိုးမည့်် အချန်ပြစ်သည်။ သင်၏ သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ငါအ
့် ိုး သင်ဆက်ကပ်မည်တလ ။
သင်သည် လမ်ိုးဆိုးအထ သစစ ရှစွ ငါတန
့် က် လက်န္င်သတလ ။ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှန္ှင။့််
ငါ၏မစပခင်ိုးပြင၊့်် အဘယ်သသ
ူ ည် ဤလမ်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပတ်ဆန့္် င်မည်နည်ိုး။
ဤအရ က သတရတလ ။့် မတမတ
ှ ။့်် ပြစ်သမျှအ ိုးလိုးသည် ငါ၏တက င်ိုးမွနတ
် သ
့် လျ န္
့် င
ရည်ရွယ်ချက်အ ိုးပြင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ရ သည် ငါ၏ တစ င်က့် ကည်ပ့် ခင်ိုးတအ က်တွင ် ရှ၏။ သင်
တပပ သမျှန္င
ှ ့်် လပ်သမျှအ ိုးလိုးတင
ွ ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင် လက်တလျှ က်န္င်သတလ ။
မီိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး သငအ
့်် တပေါ် တရ က်လ တသ အခါ၊ သင်သည် ဒူိုးတထ က်က
ဟစ်တခေါ်မည်တလ ။ သမဟ
ွ ်ိုးမရှဘဲ တွနဆ
် ့် တ်မည်တလ ။
့် တ် တရှ ျို့ဆက်န္င်စမ
သင်၏အတွငိုး် ၌ ငါ၏သတတက သင် ပင်ဆင်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မယကကည်တသ တဆွမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့််

ရင်ဆင် လ ရသည့်အ
် ခါတွင ် သင်သည် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးမျ ိုး ရှရမည်။ သတသ
် ငါအတွ
က်
့်
့်
သင်သည် မည်သည့်် အတမှ င်အင်အ ိုးစကမျှလည်ိုး အတလျှ မ
့် တပိုးရ။ စလင်တသ လမ်ိုးက
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန် ငါ၏ဉ ဏ်ပည က အမှီပပြုတလ ။့် စ တန်၏ မည်သည့််
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုးကမျှ ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ ့်် မတပိုးန္ှင။့်် ငါ၏တရှ တ
ျို့ မှ က်သ ့်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ ိုးရှရ တွင ် သင်၏ရှသမျှလလစ
့််
့် က်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါသည် သငက
န္ှစ်သမ်က
သင်ထ
့်
့် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး ယူတဆ င်လ တပိုးမည်။
အပခ ိုးသတ
ူ တရှ
ြုိုးပမ်ိုးန္ှင။့်် ငါက
့် တကျနပ်တစပခင်ိုးသည်
့် ျို့တွင ် ပစတစ်မျြုိုး ပြစ်ြ မကက
့်
သ ၍တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး အတလိုးသ သည် မဟတ်တလ ။ ငါက
့် တကျနပ်တစပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည်
ထ ဝရတည်ပပီိုး ရ သက်ပန်ပြစ်တသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် သ ၍ပင်
ပပည့်လ
် မ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ သင်၏ လတ်တတလ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် သင်၏ အန င်္တ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးမည်ကသ တြ ်ပပ၏။ ၎င်ိုးတသည်
တြ ်ပပမရန္င်တအ င်
့်
ပြစ်သည်။ သင် ရရှမည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးမှုက သင် မသတပ။ ယင်ိုးက
သင်အ
့် တနပြင ့်် စတ်ကိုးူ ယဉ်၍ပင် ရန္င်မည်မဟတ်။ ယတနတွ
့် င ် ထအရ သည်
အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ တလပပီ။ အလွနအလွ
် ့်
နက
် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ
အလှမ်ိုးတဝိုးလွနိုး် လှသည် မဟတ်- သင်ပမင်န္င်သတလ ။ ဤအရ ၏ ရှသမျှတင်ိုးသည်
ငါ၏အတွငိုး် တွငရ
် ၏။
ှ
တရှ ျို့ကလမ်ိုးသည် တတ က်ပလှတပစွတက ိုး။ သင်၏ မျက်ရည်မျ ိုးက
သတ်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် န ကျင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတက
့် တန က်ထပ် မခစ ိုးန္ှင။့််
အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏လက်မျ ိုးပြင ့်် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုး ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ သင်တက
့် မကက မီ
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်တစက ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးအသတရထဲသ သင်
တက
့်
့်
တခေါ်တဆ င်ရန်ပြစ်သည်။ သင်၌ ပြစ်ပျက်သမျှ အ ိုးလိုး အတွက်၊ သငအ
့်် တနပြင ့််
လက်တလျ ညီတထွစွ တကျိုးဇူိုးတင်က ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်သ
် ငတ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးက ငါက
့်
နက်ရှုင်ိုးသည့်် စတ်တကျနပ်မှု ယူတဆ င် လ တပိုးလမ်မ
့် ည်။
ခရစ်တတ ၏
် ထူိုးကဲသ လွနတ
် သ အသက်သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် န္ှငတ
့်် လပပီ။ သင်အ
့် တွက်
တကက က်ရွ စ
ျို့ ရ ဘ မျှမရှတပ။ စ တန်တသည်
ငါတ၏တပခတအ
က်၌ရှက
့်
့်
၎င်ိုးတ၏အချ
န်သည် မျ ိုးစွ ကကည်ရှညခ
် လမ်တ
့် တ မ
့် ည် မဟတ်။ န္ိုးထတလ ။့်
့်
ကတလသ ညစ်ညြူိုးပခင်ိုး တလ ကက စွနပ
် ့် ယ်တလ ။့် တသပခင်ိုး၏ တချ က်နက်မှ မမကယ်ကယ်
လွတ်တပမ က်တစတလ ။့် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ ငါက
့်် ပပီိုး၊ ရဲရငစ
့်် ွ
့် သစစ တစ ငသ
တရှ ျို့သတက်
လှမ်ိုးတလ ။့် ငါသည် သင်၏ခွနအ
် ိုး တကျ က်တဆ င်ပြစ်၏၊ ထတကက
င ့်် ငါအတပေါ်
့်
့်
့်
အမှီပပြုတလ ။့်

အခန််း ၁၁
ငါသည် သင်၏ဘရ ိုးသခင်တလ ။ ငါသည် သင်၏ ရှငဘ
် ရင်တလ ။ သင်သည် သင်အ
့် ထဲ၌ ငါက
့်
ရှငဘ
် ရင်အပြစ် အမှနတ
် ကယ် အပ်စိုးခွငပ့်် ပြုပပီတလ ။ သင်က
့် ယ်သင် တစ့်စပ်တသချ စွ
ဆန်ိုးစစ်သင်၏
့် - အလင်ိုးသစ်လ တသ အခါ၊ ယင်ိုးတန က်သမလ
့် ိုးသည်အထ
့် က်ဘဲ ဟန်တ
တင်တအ င်ပင် တသချ စွ မတလ့်လ ဘဲ၊ ပငင်ိုးပယ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤအတွက် သင်သည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ပျက်စီိုးကန်ိုးသ ကျတရ
က်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရက သလှတပြင့်် ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ခစ ိုးရမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် မျ ိုးမကက မီ ငတကကိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး
တအ ်ငပမည်တမ်ိုးရင်ိုးပြင့်် ဒူိုးတထ က်လျက် ဝတ်ပပြုလမ့််မည်။ ငါသည် သင်တ
့် က
့် အပမဲတမ်ိုး
တပပ ဆပပီိုး စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ
့် အ
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထမ်ချန်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ။ ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးတလ -့် ငါသည် သင်တက
့်
တစ်စတစ်ခတပပ ပပရန် ပျက်ကွက်ခြ
ဲ့် ူိုးသတလ ။ သပါလျက်
အမှုအရ မျ ိုးက
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ နည်ိုးပြင့်် လပ်ပမဲလပ်ကကတသ လူအချြုျို့ ရှသည်။ သူတသည်
တနမင်ိုးက
့်
ပတ်ြိုးထ ိုးတသ သသယ ပမြူခိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လမ်ိုးတပျ က်တနကကပပီိုး၊ သူတသည်
အလင်ိုးက
့်
လိုးဝ မပမင်ကကတပ။ ဤသည်မှ သူတ၏
့် “အတတ” ဟူတသ အသက အလွန ်
ပပင်ိုးထန်တသ တကက င့်် သမဟ
ယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက အလွန ်
့် တ် သူတ၏က
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ တကက င့်် မဟတ်သတလ ။ သင်သည် မည်သည်အ
့် ချန်မှစ၍ ငါအတပေါ်
့်
အတလိုးထ ိုးမှု ရှခဲသ
့် ချန်မှစ၍ သင်စ
ှ ိုးထဲတွင ်
့် နည်ိုး။ သင်သည် မည်သည်အ
့် တ်န္လ
ငါအတွ
က်တနရ တပိုးခဲသ
့်
့် နည်ိုး။ သင်ကျရှု ိုးခဲတ
့် သ အခါ၊ မတတ်စွမ်ိုးတကက င်ိုး သင်က
့် ယ်သင်
တတွျို့ ပမင်တသ အခါန္ှင ့်် သင်၌ တရွ ိုးချယ်စရ မျ ိုး လိုးဝမရှတသ အခါမျ ိုးမှသ သင်သည် ငါထ
့်
ဆတတ င်ိုး၏။ သဆ
့် ည်ိုးကယ်ဟ
့် န်ပြင့််
့် လျှင ် တက င်ိုးပပီ- ယခ အမှုအရ မျ ိုးက ကယ်န
အဘယ်တကက င့်် မလပ်တဆ င်သနည်ိုး။ အသင်လူသ ိုးတ။့် သင်က
့် ြျက်ဆိုးီ သည်မှ
ထအတတတဟ င်ိုးပင် ပြစ်တချသည်။
လူအချြုျို့တသည်
လမ်ိုးက ရှ မတတွျို့ န္င်ကကသည်အ
့် ပပင် သူတသည်
အလင်ိုးသစ်က မီတအ င်
့်
့်
မလက်န္င်ကကတပ။ သူတသည်
ယခင်က သူတပမင်
့်
့် တတွျို့ ြူိုးသည့်် ထအရ မျ ိုးကသ
မတ်သဟ ယပပြုကက၏။ သူတအတွ
က် အသစ်တသ အရ မရှတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
အဘယ်တကက င်န
မမကယ်တင်၏ အတွငိုး် ထ၌
ဲ တနထင်ပပီိုး ငါအတွ
က်
့် ည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်

တခါိုးက ပတ်ထ ိုးကက၏။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်က တတွျို့ ပမင်လျက်၊ မှ ိုးယွငိုး် မှု မရှတစရန် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အပမဲပင်
သတထ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးက အဘယ်မှ နည်ိုး။ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင့်် မျက်တမှ က်၏ ဆတ်ပငမ်မှုထ၌
ဲ သင် ရှ တြွခပဲ့် ပီတလ ။ သင်သည် “သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က အမှနတ
် ကယ် ထကဲသ
့် အမှု
ပပြုသတလ ။” ဟသ တတွိုးမသည်။ အချြုျို့တသ
့်
လူတ ပမင်
့် တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးတသ အရ မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပင် ပြစ်သည်၊
သရ့် တွင ် သူတ၌့် ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ စရ အတကက င်ိုးမျ ိုး ရှတနတသိုးသည်။
အပခ ိုးသတ
ူ က
့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်သည်ဟ ဝန်ခတသ ်လည်ိုး၊
ထသူတက
ဦိုးစီ၏ အတွငိုး် ထ၌
ဲ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့် ၎င်ိုးက လက်မခကကတပ။ သူတ တစ်
့်
အယူအဆမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ ပပီိုး သူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
့်
န ိုးမလည်ကကတပ။ သူတသည်
တပါတလျ
ပ့် ပီိုး င်္ရမစက်ကကသည်အ
့် ပပင်၊ အြိုးအခ တပိုးရန်န္င
ှ ့််
့်
့်
ငါမျက်တမှ က်၌ စတ်အ ိုးထက်သန်ရန် အလမရှကကတချ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သူတက
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးရန် သမဟ
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
့်
့် တ်
ရှ တြွရန် ငါတရှ
ိုး သူတသည်
သူတသတဘ
ရှသည့််
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် ကကမည် မဟတ်တချ။ ထအစ
့်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်လျက်၊ သူတ၏
့် ကယ်ပင် လအင်ဆန္ဒမျ ိုး တန က်ကသ
လက်ကကသည်။ ဤသည်မှ မည်ကသ
ဲ့် တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။
့်

အခန််း ၁၂
အကယ်၍ သင်၌ တလန္ှင ့်် မိုးကဲသ
့် ဟ
့် ဟသည်သည် တက်ခတ်တတ်သည့်် မတည်ပငမ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ သင်အ
့် စွမ်ိုးရှသမျှပြင့်် စဉ်ဆက်မပပတ် တရှ ျို့မဆက်မသွ ိုးန္င်ပါက၊
ငါ၏လှတသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင်န္င
ှ ့်် အတဝိုးတွင ် ရှလမ့််မည်မဟတ်။ သင်သည်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ခတနရသည်အ
့် ခါ၊ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ပ၍ ဆိုးကျြုိုးတပိုးသည်အ
့် ခါန္ှင ့််
သင်သည် ပ၍ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး ခရသည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ထ ိုးရတသ
ှ
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ ပ၍ ကကီိုးမ ိုးလ ပပီိုး၊ သင်သည် တလ ကအတပေါ် တွယ်တ မှု
ရပ်သွ ိုးလမ့််မည်။ သင်သည် တရှ ျို့သ အပခ
ိုးတသ လမ်ိုး မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ငါထ
့် သလ
့်
့် ပပီိုး
သင်၏ခွနအ
် ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် စတ်ချယကကည်မက
ှု ပပန်လည်ရရှမည် ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး သင်သည် ပ၍လွယ်ကူသက်သ တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌ ရှတနတသိုးပါက၊
့်
တတ ်စွတလျ ်စွ ကကြုရ ကျပန်ိုး ပြစ်တနတပမည်။ သင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဘက်မှ

ဝင်တရ က်ရမည်၊ တက်ကကပပီိုး မလှုပ်မယှက် မတနန္ှင။့်် မည်သတကက
ူ ့်
င့်် သမဟ
့် တ်
မည်သည်အ
့် ရ တကက င်မ
့် ဆ၊ အတပခအတနမျ ိုးအ ိုးလိုး၌ သင်သည် တန်လှုပ်ပခင်ိုး မရှရဘဲ၊
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုး၏ လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးကလည်ိုး မခရတပ။။ သင်၌
တည်ပငမ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတ မည်
သည်အ
့် ရ တပပ တစက မူ၊
့်
သင်သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်သသည်အ
့် ရ က ချက်ချင်ိုး လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးရမည်။
သင်သည် မည်သန္
ူ င
ှ ့်် ရင်ဆင်တနရတစက မူ၊ သင်အ
့် ထဲတွင ် အလပ်လပ်တနသည့််
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်က အပမဲရှတနရမည်။ သင်သည် ငါအတွ
က် သက်တသခပခင်ိုး၌ ခင်ပမဲစွ
့်
ရပ်တည်န္င်ပပီိုး၊ ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးအတွက် စ န တထ က်ထ ိုးမှုက ပပသန္င်ရမည်။
ကယ်ပင်အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး မရှဘဲန္င
ှ ့်် လူတအ
့် ိုး ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ သတဘ တူလျက်
စတ်ရှုပ်တထွိုးပခင်ိုး မရှရတပ။ ထထက်
သင်သည် ရပ်တည်ရန်န္င
ှ ့်် ငါထ
့် မှမလ တသ
့်
ထအရ မျ ိုးက ကန်ကွ
့် က်ရန် သတတရှရမည်။ တစ်စတစ်ခ မှ ိုးတနသည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
သင်သတသ ်လည်ိုး န္ှုတ်ဆတ်တနပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးတသ
လူတစ်တယ က် မဟတ်တပ။ သင်သည် တစ်စတစ်ခ မှ ိုးတနသည်က သတသ ်လည်ိုး၊
အတကက င်ိုးအရ က လှညလ
့်် က်ပပီိုး စ တန်၏ ပတ်ဆပခင်
့် ််
့် ိုးက ခရလျက်၊ သငက
မည်သည်အ
့် ကျြုိုးသက်တရ က်မှုမျှ မရှဘဲ တပပ ဆတစပပီိုး အဆိုးတင်တအ င်
မဆတ်မနစ်လလထ
တ်ပခင်ိုး မရှတစန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်သည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက
့်
မမစတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သယ်တဆ င်တနတသိုးသည် ဟူသည်အ
့် ဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ၍
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးမှ စ တန်၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တနတသိုးသည် ဟူသည့််
အတကက င်ိုးကစစပင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
တအ င်ပမင်တသ သူဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ခရစ်တတ ်၏ စစ်သည်တက င်ိုးမျ ိုးသည်
ရဲရင်ရ
် ိုးကကီိုးရန် ငါအတပေါ်
မှီခရမည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တရိုးရ ခွနအ
့်
့်
စစ်သရ
ူ ဲမျ ိုး ပြစ်လ ရန် တက်ခက်ပပီိုး စ တန်က အတသအတကက စစ်ထိုးရမည်။ သင်သည်
အပမဲတမ်ိုး န္ိုးကက ိုးတနရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
့် ၍ အချန်တင်ိုးတွင ် ငါန္ှင ့်် တက်ကကစွ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြရန်
ှ ့်် ငါထ
ယူရန် သင်က
့် ပ၍ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ြ သင်
့်
့် န္င
့်
ငါတတ င်ိုးဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ မည်သည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
် ဆ၊
ငါတဟ
တပပ ချက်က န ိုးတထ င်က ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
အ ရစက်လျက်၊ ငါတရှ
့် ျို့တွင ် ဆတ်ပငမ်စွ တနန္င်ပါလျှင၊် သင်သည် ယမ်ိုးယင်ပခင်ိုးမရှဘဲ
သင်၏ရပ်တည်ချက်က ဆိုးရှုိုးမည်မဟတ်တချ။ ငါ၏အထဲမှ သင် လက်ခရရှတသ
အရ မှနသ
် မျှက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးန္င်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တစ်လိုးစီတင်ိုးသည်

သင်အ
ှ ိုးက ထိုးတြ က်သည်။ သင်သည်
့် တပခအတနက ဦိုးတည်ထ ိုးပပီိုး ယင်ိုးတက
့် တ်န္လ
့် သင်စ
န္ှုတ်အ ိုးပြင့်် ယင်ိုးတက
် င်၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ မပငင်ိုးဆန္င်တပ။ ထပပင်
့် ပငင်ိုးဆတနလျှငပ
့်
သင်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စစ်တကက လျှင် သင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရမည်။
ဆလသည်မှ ၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၊ အသက်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်၏။
၎င်ိုးတသည်
အသွ ိုးန္ှစ်ြက်ရှတသ ထက်ပမသည့်် ဓါိုးတစ်လက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
့် စ တန်က
န္ှမ်န္င
ှ ိုး် န္င်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး၊ လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုးရတသ
ှ
သူတသည်
မင်္ဂလ ရှကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် ိုးတသ
့်
့် လက်တတွျို့မကျင်သ
သူမျ ိုးမက
ူ
ိုး ဧကန်မလွဲ စီရင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
ျို့ ျသည်။
့် ည်။ ဤသည်မှ အလွန ် လက်တတွက
မျက်တမှ က်တွင် ငါ တရ ိုးစီရင်တသ သူတ အတ
င်ိုးအတ သည် ပမကျယ်ပပန်လ
့် ပပီ
့်
ပြစ်သည်- ငါက
တမှ က်တွင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့် သတသ သူမျ ိုးသည်သ ငါမျက်
့်
ခရမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါက
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
့် မယကကည်တသ သူမျ ိုးန္င
ခခပပီိုး၊ တ ိုးဆိုးီ ရန် အစွမ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူတသည်
လည်ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တတ က်တလ င်တနတသ မီိုးပြစ်တကက င်ိုး ငါတရှ
့် ျို့၌ ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး
လက်တလျ က်တသ သူ အ ိုးလိုးတက
ျို့ လတတ။့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ပမင်တတွရ
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တပတည်ိုး။ သူသည် သူ၏တရ ိုးစီရင်ချက်မျ ိုးက အတက င်အထည်
တြ ်တနပပီိုး၊ သူတအ
့် ိုး တသပခင်ိုးသ ပပစ်
့် ဒဏ်ချမှတ်တနသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်တန က်က လက်တလျှ က်ရန် အတလိုးမထ ိုးတသ အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် မှ လူမျ ိုး၊
ထအလပ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်သမ
ူ ျ ိုး၊ ကက ိုးဝါသူမျ ိုး၊ မမှနက
် န်တသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
့် က
ပန်ိုးတင်မျ ိုးရသူ
ှ မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၌
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှု မရှသူမျ ိုး၊ န ိုးတဝတမ်တတ င် ပြစ်တနပပီိုး သသယဝင်တနသူမျ ိုး၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က တစတ
ူ ျ ိုး၊ ဤသူမျ ိုးထသ ့်
့် စ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးသမ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှငယ
့်် ှဉ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အချန်မတရွ ိုး တရ က်လ လမ်မ
့် ည်။
လူတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးခရမည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူတ၏
့် အတွငိုး် ကျကျန္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ရှ တြွသည် ပြစ်တသ တကက င်၊့်
သတလက်လွတမ
် တနန္ှင၊့်် င်္ရစက်ပပီိုး သတရှတလ ။့် ကယ်ကယ်တင် တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ
မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် အကယ်၍ သင်လ
့် ပ်တဆ င်မှုမျ ိုးမှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
မညီညတ
ွ ်ပါက၊ သင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရမည်။ အတခိုးပခင်ိုး၊ သသယရှပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်ပခင်ိုးက လိုးလိုး လက်မခန္င်ြွယ် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် မကက ခဏ တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးရမည်။

ငါ၏အထဲမှ သင်ယူတဆ င်တသ အရ မှနသ
် မျှက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး
သင်က
့် တပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ငါ၏တန်ခိုးမျ ိုး၏ အတူလက်ပါပခင်ိုးက ခရမည်၊
ငါ၏မျက်တမှ က်က ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထ၌
ဲ အစဉ်သွ ိုးလ ရမည်။
သင်သည် တလ ကအရ အ ိုးလိုးက တကျ ်လ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး
တန်ခိုးက ပင်ဆင်ရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ စက ိုးမျ ိုး၊ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး၌ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏မျက်တမှ က်တ မရှ
့် ယ်သင် ငါန္ှင ့််
့် ပါလျှင၊် အကယ်၍ သင်က
တဝိုးကွ တစပပီိုး၊ မမအထဲ၌သ အသက်ရှငလ
် ျှင၊် စတ်၏ အယူအဆမျ ိုးထ၌
ဲ အသက်ရှငလ
် ျက်
အယူဝါဒမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး ထဲ၌ အသက်ရှငလ
် ျှင၊် ယင်ိုးမှ သင်စ
့် တ်က
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် တည်မီထ
ှ
ိုးတကက င်ိုး သက်တသပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
သင်သည် သင်၏ အသက်တ တဟ င်ိုးက စွဲကင်ထ ိုးလျက်၊ သူတစ်ပါိုးအ ိုး သင်၏
ပင်ကသတဘ က ထခက်တစရန် သမဟ
့် တ် သင်၏ စတ်ဝည ဉ်က ပျက်စီိုးတစရန် စိုးစဉ်ိုးမျှ
ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဤအရ ကပပြုတသ လူတ၌့် အလွနအ
် မင်ိုးညြ
့် ျင်ိုးတသ အစွမ်ိုးအစရှပပီိုး၊
အတတ ်ပင် အဓပပ ယ်မကဲ့် ကက ၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က မတတွျို့ ပမင်န္င်
့်
သမဟ
့် တ် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မသမှတ်န္င်တပ။ သင်သည် ဆက်လက်၍
အလွနတ
် ဝလ
့် ချန်မှ သင်အ
့် ည်တကက င်ပတ် ပပြုမူတနပါက၊ မည်သည်အ
့် ထဲ၌ ငါက
့် အမှုပပြုခွင ့််
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါစက ိုးတပပ ပပီိုးသွ ိုးတသ အခါ၊ သင်သည် န ိုးတထ င်ခပဲ့် ပီ ပြစ်တသ ်လည်ိုး
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ စွဲမှတ် မထ ိုးခဲဘ
် ကယ်
့် ၊ဲ သင်၏ ပပဿန မျ ိုး အမှနတ
တထ က်ပပခရသည့်် အခါတင်ိုး၌ သင်သည် အထူိုးသပြင့်် ခွနအ
် ိုးနည်ိုးလ ၏၊ ယင်ိုးမှ
မည်ကသ
ဲ့် တသ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မမ
ှု ျြုိုးနည်ိုး။ သင်သည် အပမဲပင် တချ တ
့် ပပ တနရန် လအပ်ပါက၊
့်
ငါသည် သင်က
့် ခါမှ စလင်တစန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် အြူိုးအတရ င်မျ ိုးန္ှင ့််
့် မည်သည်အ
ပွနိုး် ပဲ့်ပခစ်ရ မျ ိုးက တကက က်သည်ဆလျှင၊် သင်သည် အတပပိုးအလ ိုးသွ ိုး၍ သူတစ်ပါိုးတအ
့် ိုး
“ငါသည် အဘယ်သက
ူ ့် မျှ ငါအ
ွ ်တပြရှငိုး် ခွင ့်် တပိုးမည်မဟတ်ပါ။ ငါ၏ ပင်က
့် ိုး ကင်တယ
စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက ငါကယ်တင်ပင် ြယ်ရှ ိုးန္င်သည်။” ဟ သတတပိုးသင်သ
့် ည်။
ထ သအ
ူ ျှ သင်အ
့် ိုး တဝြန်ပခင်ိုး သမဟ
့် ိုး ထခက်ပခင်ိုး
့် ိုးပြင့်် အဘယ်သမ
့် တ် သင်အ
ပပြုလမ်မ
ူ မျှ သင်အ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည်လည်ိုး အဘယ်သက
့် ိုး င်္ရမစက်ဘ၊ဲ သင်အလရှရ
နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး လွတ်လပ်စွ ယကကည်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည်
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ဤကဲသ
့် လ
ှ ့်် သင်၏
့် က်န္င်သတလ ။ ငါသည် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
သခင်ပြစ်သည်မှ သင်တသချ သည်ဟ တပပ ဆပခင်ိုးမှ အန္ှစ်သ ရမဲတ
့် သ
စက ိုးလိုးမျ ိုးသ လျှင ် ပြစ်ကကသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အမှနပ
် င် သသယမရှပါက

ဤအရ မျ ိုးမှ ပပဿန တစ်ခ ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ သင်အ
့် တပေါ် တရ က်လ သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးပင် ပြစ်တကက င်ိုး သင်ယကကည်လမ်မ
့် ည်။ ငါ
စက ိုးတပပ တသ အခါ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုး တပပ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးတပြင်
့် ည်။
့် ့် တပပန်
့် သင်သ

အခန််း ၁၃
သင်တ၏
ှ
င၊် သင်တသည်
အတတ၏အယူအဆမျ ိုးက အလွနအ
် မင်ိုး
့် လက်ရအတပခအတနတွ
့်
လက်န က ၊ သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် အတတ ်ဆိုးရွ ိုးတသ ဘ သ တရိုး အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုး ရှ၏။
့်
သင်တသည်
စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်န္င်ကက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုက
့်
သင်တ သတဘ
မတပါက်န္င်ကကသကဲသ၊ ့် အသစ်တသ အလင်ိုးက သင်တ ပငင်
့်
့် ိုးပယ်ကကသည်။
သင်သည် မျက်စကန်ိုးတနတသ တကက င်၊့် တနအချ
န် တနမင်ိုးက မပမင်န္င်၊ လူတက
့်
့် သင် မသ၊
သင်၏ “မဘမျ ိုး” က သင်သည် ဘယ်တသ အခါမျှ မစွနခွ
် ့် န္င်၊ ဝည ဉ်တရိုးရ ချင်ခ
့် ျန်န္င်စွမ်ိုး
ချြုျို့တဲသ
့် ည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု သင် သတမပပြုမသကဲသ
့် ၊ ့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မည်သ စ
ဲ့် ့်
့် သ မည်ကသ
့် ိုးတသ က်ရမည်က မသတပ။ သင်ဘ
စ ိုးတသ က်ရမည်က မသသည်မှ ပပဿန ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လပ်တဆ င်ချက်သည် အလွနအ
် အ
့် ိုးသင်ြ
ိုး
့် ွယ်တက င်ိုးတသ အရှန်ပြင့်် တစ်တနတပခ
့်
တရှ ျို့ဆက်တနသည်။ တနရက်
ှ ိုး၊ သစ်လွငပ် ပီိုး လတ်ဆတ်တသ
့် တင်ိုးတွင ် အလင်ိုးသစ်ရပပီ
အရ မျ ိုးလည်ိုး တနတ
် သင်သည် န ိုးမလည်တပ။ ထအစ ိုး သင်သည်
့် င်ိုးရှ၏။ သတသ
့်
သတတသနပပြုရန် န္ှစ်သက်သည်၊ သင်သည် အမှုအရ မျ ိုးက တသချ စွ
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ သင်ကယ်တင်၏ စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
မှနဘ
် လ
ီ ူိုးပြင်သ
ကကည်ရ
့် ှု ပပီိုး မှငတ
် က်လျက် န ိုးတထ င်သည်။ သင်သည် စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
လလဝီ
့် ၊ ့် ငါက
့် အ ိုးမထ ိုး သမဟ
့် ရယရှစွ ဆမတတ င်ိုးသကဲသ
့် တ် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ တတွိုးဆပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ထတကက
င့်် သင်၌ ရှသမျှမှ
့်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး၊ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
မည်သစ့် ိုးတသ က်ရမည်က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ သရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သ ၍ မကက ခဏ ယူတဆ င်လ ရမည်။
ယတနတခတ်
လူတသည်
သူတက
ူ မစွ
် ့် တ်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ မှ
် န်သည်ဟ
့်
့်
့် ယ်သတ
့် နလ
့် နက

အပမဲထင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင် ကမဘ ငယ်တလိုးမျ ိုးတွင ် ပတ်မတနကကပပီိုး၊
မှနက
် န်တသ လူစ ိုးမျြုိုး မဟတ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
မှ ိုးယွငိုး် တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ဤအရ မျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ မတလျှ
တ
့် မ်ိုး လပ်တဆ င်မည်ဆပါက၊
့်
ဧကန်မချ ၎င်ိုးတ တရ
ိုးစီရင်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးရွ ိုးတသ ကစစမျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ြယ်ရှ ိုးသတ်သင် ခရလမ့််မည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါန္ှင ့်် စဉ်ဆက်မပပတ်
့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ပမအ ိုးထတ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်တမ့် တ်သဟ ယြွဲလ
ျို့ သူ မည်သမ
ူ ဆန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ရမည် မဟတ်။
သင်မတ်သဟ ယြွဲျို့သည့်် လူတအတပေါ်
သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ သင်၌ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
အသက်တ ထဲက ဝည ဉ်တရိုးဆင်ရ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင် မတ်သဟ ယြွဲျို့ရမည်။
ထအခါမှသ ၊ သင်သည် အပခ ိုးသူတအ
့် ပိုးန္င်က ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး အသက်က တထ က်ပတ
့်
ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက ြ တထိုးတပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် ဩဝါဒတပိုးသည့်် တလသပြင ့််
မတပပ ဆသငတ
့်် ပ။ ယင်ိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင့်် မှ ိုးယွငိုး် တသ အတနအထ ိုးပြစ်သည်။
မတ်သဟ ယြွဲျို့ရ တွင၊် သင်သည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက သန ိုးလည်မှု ရှရမည်အ
့် ပပင်
ဉ ဏ်ပည ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး လူတ၏န္ှ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ ရှသည်က
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
သင်န ိုးလည်န္င်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အတစခြပြစ်
့် ပါက၊ သင်သည်
မှနက
် န်တသ လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၌ ရှသမျှပြင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ရမည်။
ယခတွင ် အတရိုးပါတသ အရ မှ သင် ငါန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င်ြ၊ ့် ငါန္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ရန်၊ သင်ဘ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် နီိုးကပ်လ ရန်ပြစ်သည်။
့် သ စ ိုးတသ က်ရန်န္င
သင်သည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက တတ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် န ိုးလည်လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဝန်ိုးကျင်တွင ် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် အရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ရမည် ပြစ်သည်။ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးက သင်န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး ရှသတလ ။
သင်ချြုျို့တဲတ
့် သ အရ တပေါ် အတပခခ၍ စ ိုးတသ က်ပပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် အသက်ရှငရ
် န်
အတရိုးကကီိုးသည်။ ငါ၏လက်မျ ိုးက အသအမှတ်ပပြုက မညည်ိုးညြူတလန္ှင။့်် သင်သည်
ညည်ိုးညြူက ခွထ
ဲ က
ွ ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှြ အခွ
ငအ
့်် တရိုး သင်
့်
ဆိုးရှုိုးတက င်ိုး ဆိုးရှုိုးန္င်သည်။ ငါအ
့် ရ
့် ိုးချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးပြင့်် အစပပြုတလ -့် သင် မည်သည်အ
ချြုျို့တဲတ
့် နသနည်ိုး၊ သင်သည် ငါအ
ဲ့် ချဉ်ိုးကပ်
သင်ပ့် ပီိုး၊ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက မည်ကဲသ
့် ့်
့် ိုး မည်ကသ
့်
န ိုးလည်သင်သ
အတတက လက်မလတ်န္င်ကကတသ တကက င ့်် ငါန္ှင ့်် နီိုးစပ်ြရန်
့် နည်ိုး။ လူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် ခက်ခတ
ဲ ပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ်
ခတစ်မျြုိုး တတ ်ကက တစ်မျြုိုးတပပ င်ိုးလျက် အပမဲတမ်ိုး မတည်ပငမ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤလူတသည်
့်

အနည်ိုးငယ်တသ ချြုပမန်မှု အရသ က ရရှသည်န္င
ှ ့်် စတ်ကကီိုးဝင်လ ကကက ကယ်က
့် ယ်ကယ်
တကျနပ်ကကတလသည်။ အချြုျို့တသ လူတသည်
န္ိုးထပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ သင်တပပ တသ အရ
့်
မည်မျှသည် သင်၏ပြစ်ပခင်ိုးက ပတြ ်သနည်ိုး။ ထအရ အနက် မည်မျှသည် မမကယ်ကယ်
က ကွယ်ပခင်ိုးပြစ်သနည်ိုး၊ ထအရ ထဲမှ မည်မျှသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အတခိုးတနပခင်ိုး
ပြစ်သနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ထအရ ထဲမှ မည်မျှသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပခင်ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က န ိုးမလည်န္င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
ငါန္ှင ့်် အဘယ်သ နီ
့် ိုးစပ်ရမည်က သင် မသတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးတွင၊် သင်သည်
အတတန္ှင ့်် သငစ
့်် တ်၏ အယူအဆမျ ိုးတပေါ်တွင ် မှီခတနလျက် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက အပမဲ
တတွိုးဆတနသည်။ သင်သည် တတ်တဆတ် သတတသနပပြုတနပပီိုး၊ အတရိုးမပါသည့််
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်မှုမျ ိုးတွက် ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်် င်ိုးစွ ပင် မတြ ်ပပန္င်တပ။
့် ပွငလ
ဤသည်မှ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုး အမှနတ
် ကယ်
န ိုးမလည်သည်က ပပသသည်။ တစ်စတစ်ရ သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ပခင်ိုးမဟတ်သည်က
သင် စစ်မှနစ
် ွ သရှပါက၊ ထရပ်က ပငင်ိုးပယ်ရန်အတွက် အဘယ်တ
့် ကက င့််
တကက က်ရွ ျို့တနသနည်ိုး။ မည်မျှသည် ငါအတွ
က် ထရပ်က ၊ တပပ ဆန္င်သနည်ိုး။ သင်သည်
့်
သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုး ပင်ဆင်တသ အကျငစ
့်် ရက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတသိုးငယ်ဆိုးတသ
အစွမ်ိုးအစ အစတ်အပင်ိုးပင် မရှတချ။
လက်ရတွ
ှ င ် စီစဉ်ထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ်
သင်တ ကကီ
ငှ့် သင်တက
့် ပိုးြ၊ ့် သင်တ၏
့် ိုးထွ ိုးန္င်ကကြအလ
့်
့် တလ့်ကျင်တ
့် စတ်ဝည ဉ်တက
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်တစက ထက်ပမက်တစြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်ထမှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး
လ သည်က သင်တ သတ
ပပြုမြအလ
ငှ့် သင်တ၏
့်
့်
့် ဝည ဉ်တရိုးရ မျက်စမျ ိုးက
ြွငတ
့်် ပိုးြပြစ်
့် ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ အရ သည် သင်အ
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတပြင်
့် မှ
့် ့် အတစခန္င်တစပပီိုး စတ်ဝည ဉ် တည်ကကည်ခင်မ တစသည်။ ငါထ
မလ တသ အရ အ ိုးလိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်၏။ ထအရ မျ ိုးက သင်တက
့် ရ မျှ
့် မည်သည်အ
မတပိုးတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်၏စတ်ဝည ဉ်၌ ဟ ကွက်ပြစ်တစပပီ၊ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး
့်
တပျ က်ဆိုးတစက ၊ သငက
့်် သင်ကယ်တင်၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ပတ်မတစလျက် ငါန္ှင ့်် သင်က့် က ိုးတွင ်
တဝိုးကွ တစသည်။ သင်သည် စတ်ဝည ဉ်၌ အသက်ရှငတ
် သ အခါ တလ ကီကမဘ ရှ
အရ အ ိုးလိုးက ယခ တကျ ်လွနန္
် င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည်
စ တန်၏ သမ်ိုးယူပခင်ိုးခရြ ပြစ်
် ိုးစင်ိုးသည်။
့် သည်။ ဤသည်မှ လမ်ိုးဆိုးပြစ်၏။ ယခ အလွနရ
သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ငါအ
့် လ ၊့် သပြစ်
့် ိုး တမျှ ်ကကည်တ
့် လျှင ် သင်၏ စတ်ဝည ဉ်သည် ချက်ချင်ိုး

တိုး၍ သန်မ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခ ရှလမ့််မည်
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက ငါ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်အ
့် ိုး
အချန်တင်ိုး န္ှင ့်် တနရ တင်ိုးတွင ် ထတ်တြ ပ် ပ လမ်မ
့် နရ
့် ည်ပြစ်သည်။ မည်သည်တ
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ပတ်ဝန်ိုးကျင် မည်မျှ ဆိုးရွ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အကယ်၍
သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ငါအ
့် ိုး အ ိုးထ ိုးပါက၊ ငါသည် သင်အ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တစမည်ပြစ်ပပီိုး
ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက သင်အ
ျို့ ွငရ
် တသ
ှ
လမ်ိုးတွင ်
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပမည်။ ဤပစပြင၊့်် သင်သည် တရှ တ
တပပိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ လမ်ိုးတပျ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အချြုျို့တသ
လူတသည်
မမတ၏
် မမတ၏
့်
့် လမ်ိုးခရီိုးက အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ခစ ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးကက၏၊ သတသ
့်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးအတွငိုး် မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထသ မလ
ပ်တဆ င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မကက ခဏ သတဘ မတပါက်န္င်ကက။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲသ
ျို့ ည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
လက်တလျှ က်စရ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမရှဘဲလျက်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က မသဘဲလျက်
ပမစတ်ရှုပ်တထွိုးသွ ိုးကကတလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ က ၎င်ိုးတက
့်
တဝဒန ခစ ိုးတစသည်က မသကကတချ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ က ပင်ဆင်န္င်ပပီိုး၊
့်
အတွငိုး် တွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တကျနပ်တက င်ိုး တကျနပ်န္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
အသိုးဝင်မှု တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် လက်တလျှ က်ြ ့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှသတလ ။ အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုး
တစ်ခတစ်တလ သင်၌ ရှသတလ ။ သင်ထ
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ျ ိုး
့် တွင ် အသစ်တသ ထိုးထင
တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ သင်သည် တိုးတက်ပပီိုးပပီတလ သမဟ
့် လပပီတလ ။
့် တ် ယတ်တလျ တ
အသစ်တသ အလင်ိုးက သင် အမီလက်န္င်သတလ ။ သင်သည် န ခမှု လိုး၀မရှတပ၊
သင်မကက ခဏ တပပ တသ ကျြုိုးန္န
ွ ခမှုသည် မည်သည်မျှ မဟတ်ဘဲ တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်။ န ခတသ အသက်တ တစ်ခက သင် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပပီိုးပပီတလ ။
လူတ၏
် န်သည်ဟ မှတ်ယူပခင်ိုး၊ မမဘ သ အ ိုးရတကျနပ်မ၊ှု
့် မမကယ်ကယ် မှနက
မမကယ်ကယ် တကျနပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးတက
့် ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အတ ိုးအဆီိုးသည်
မည်မျှကကီိုးမ ိုးသနည်ိုး။ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ သင်
မဝင်တရ က်န္င် သည့်အ
် ခါ မည်သက
ူ
့်
အပပစ်တင်ရမည်နည်ိုး။ သင်သည် မှနက
် န်တသ လူ ဟတ်သည် မဟတ်သည်က သရန်
သင်က
့် ယ်သင် တသချ စွ ဆန်ိုးစစ်သင်သ
့် ည်။ သင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် ငါအတွ
က် ရည်ရွယ်၍ ြန်တီိုးထ ိုးသတလ ။ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ မျက်တမှ က်တွင် တပပ ဆ၊ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။

သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ ဆန်ိုးစစ်၏။ အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ
သင်မခစ ိုးရသတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပမင်တစရန် သင်သည် ဟန်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး၊ သင်သည်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ မှတ်ယူပခင်ိုး ပပန်ိုးတစ်ခက တည်ပငမ်စွ ပြမ်ိုးထ ိုးသည်။
သင်သည် မမကယ်ကယ် က ကွယ်ရန် ဤအရ က လပ်တဆ င်သည်။ သင်၏ဆိုးယတ်ပခင်ိုးက
ြိုးကွယ်ရန် ဤအရ က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ထဆိုးယတ်ပခင်ိုးက အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးအတပေါ်
တွနိုး် ပရန်
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကပင် အကကထတ်တလသည်။ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင ်
တြ က်ပပန်မှုသည် ကန်ိုးဝပ်တနတလတက ိုး။ သင်တပပ ခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့်
သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ ဝည ဉ် ထခက်လ မည်စိုးသပြင်၊့် စ တန်က ြိုးကယ
ွ ်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
သင်၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးတက
့် အတင်ိုးအကျပ် လယူခပဲ့် ခင်ိုးသည်
သင်၏ အကျြုိုးအလငှ့် သ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် မမကယ်ကယ်
မည်သရှ့် ငိုး် ပပမည်နည်ိုး။ ယခအကကမ် စ တန်ယူတဆ င်သွ ိုးတသ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးက သင်သည်
တန င်တစ်ကကမ်တွင် ပပန်လည် တထမန္င်မည်ဟ ထင်သတလ ။ ထတကက
င့်် ယခ သင်ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
ပမင်ရ၏။ ဤသည်မှ သင်ပပန်လည်တလျ ်တပိုးန္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခ ပြစ်သတလ ။
သင်သည် ဆိုးရှုိုးသွ ိုးသည့်် အချန်အတွက် ပပန်လည် တထမန္င်သတလ ။ လွနခ
် တ
ဲ့် သ
တတွဆ
ျို့ မှုအနည်ိုးငယ်တွင် မည်သည့်် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမျှ အဘယ်တ
့် ကက င့််
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အဘယ်သသ
ူ ည် ဤဒကခက ပြစ်ပွ ိုးတစခဲသ
့် ည် ဆသည်တက
့်
ပမင်န္င်ြရန်
မမတက
့် သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ် လလရှ
့် စွ ဆန်ိုးစစ်ရမည်။ သင်သည်
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးသည်အထ တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး မတ်သဟ ယြွဲျို့ရမည်။ အကယ်၍
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးက ပပင်ိုးထန်စွ ထန်ိုးချြုပ်မထ ိုးလျှင၊် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တသည်
့်
့်
န ိုးလည်လမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအရ တြန်ပြစ်ပျက်မည်သ ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ မျက်စမျ ိုးသည် ပတ်တနကက၏။ သင်တထဲ
့် မှ မျ ိုးလှစွ တသ သူတသည်
့်
မျက်စကွယတ
် နကက၏။ ထအပပင်
၊ ပမင်တသ သူတသည်
ထအရ က အတရိုးမထ ိုးကကတချ။
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ထရပ်က ြွငတ
့်် ပပ ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၎င်
လည်ိုး မျက်စကန်ိုးတနကက၏။
့်
့် ိုးတသည်
့်
ပမင်တသ လ
် ည်ိုး ြွငမ
့်် တပပ တသ သူတသည်
ဆွအ
ျို့ တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤတနရ တွင ်
့်
မသန်မစွမ်ိုးသူ မျ ိုးစွ ရှတနသည်။
လူအချြုျို့သည် သမမ တရ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ အသက်က အဘယ်အရ ပြစ်သည်
ဆသည်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးခရီိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည် ဆသည်တက
၊
့် သတဘ မတပါက်တပ၊ ထအပပင်
့်
စတ်ဝည ဉ်က န ိုးမလည်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
ပတသနည်ိုးအပြစ်မျှသ သတဘ ထ ိုးကက၏။ ဤသည်မှ မျ ိုးစွ တင်ိုးကျပ်လွနိုး် သည်။

၎င်ိုးတသည်
အဘယ်အရ က စစ်မန
ှ တ
် သ တကျိုးဇူိုးတရ ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်က
့်
န ိုးမလည်ကက။ လူအချြုျို့သည် အတရိုးပါပပီိုး အဓကကျတသ အရ မျ ိုးက သတဘ မတပါက်
န္င်ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး အဓကမဟတ်တသ အရ ကသ သတဘ တပါက်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးဆသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က
့် က
ဆလသနည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ်၏ အတဆ က်အဦိုးအ ိုး ပပြုပျက်တစပခင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ က
ဆလသနည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမှ
မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။ စ တန်၏ လက်ပါိုးတစဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မတရမရ တြ တ
့် ပပ ပခင်ိုးမျှသ
မဟတ်ရ။ ဤတစ်ကကမ်တွင ် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး မရှရပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က
ပြစ်တစခဲသ
့် နည်ိုး။ လူအချြုျို့က ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အသကျယ်ကျယ်
ချီိုးမွမ်ိုးသင်သ
် ည်ိုး၊ သူအ
သ ချီ
့် ည်ဟ ထင်ကကတသ လ
့် နည်ိုး။
့် ိုး ၎င်ိုးတ အဘယ်
့်
့် ိုးမွမ်ိုးသင်သ
ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးဆက ကခန်ပခင်ိုးပြင့်် ထသ လ
့်် တလ ။ အပခ ိုးတသ
့် ပ်တဆ င်သငသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးအပြစ် မယူဆသတလ ။ လူအချြုျို့က ဝငက့်် က ိုးဝမ်ိုးတပမ က်တသ
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချီိုးမွမ်ိုးြ နည်
ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်ဟူတသ အယူအဆပြင့််
့်
အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးက လ ကကသည်။ လူတသည်
ဤအယူအဆမျ ိုး ရှကကပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု အ ရမစက်ကကတချ။ ဤအရ ၏တန က်ဆိုးရလဒ်သည်
အတန္ှ င်အ
့် ယှက်မျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးဆပဲ ြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအစည်ိုးအတဝိုးတွင ် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး
မရှခဲတ
့် ပ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အတရိုးထ ိုးက ၊ အသင်ိုးတတ ်၏
သက်တသခချက်က က ကွယ်တပပ ဆမည်ဟ တပပ ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အမှနတ
် ကယ် အတရိုးထ ိုးခကဲ့် ကပပီနည်ိုး။ သင်က
့် ယ်သင်
တမိုးတလ -့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ် ဝန်ပိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးမှု ပပသပပီိုးတသ
သူတစ်စတစ်ဦိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက သင်လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်န္င်သတလ ။ ငါအတွ
က် သင်ထရပ်က တပပ ဆန္င်သတလ ။ သင်သည်
့်
သမမ တရ ိုးက တည်ကကည်ခင်မ စွ လက်တတွျို့လပ်တဆ င် န္င်သတလ ။ စ တန်၏
လပ်ရပ်အ ိုးလိုးက ဆနက
် ့် ျင်တက်ခက်ရတလ က်တအ င် သင်သည် ရဲရင်သ
့် တလ ။ သင်သည်
သင်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက တဘိုးြယ်က ၊ ငါ၏ သမမ တရ ိုးအတွက် စ တန်က
တြ ်ထတ်တပိုးန္င်မည်တလ ။ သင်အ
့် တစခွင ့်် သင်
့် ထဲတွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ပပည်စ
တပိုးန္င်သတလ ။ အတရိုးအပါဆိုးတသ အခက်အတနမ
် ့် ျ ိုးတွင ် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက သင်
ဆက်ကပ်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်သည် ငါ၏အလက လပ်တဆ င်တသ သူ တစ်စတစ်ဦိုးတလ ။

ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက သင်က
့်် တ်သက်၍ မကက ခဏ စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့်
့် ယ်သင် တမိုးပပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
သင်အ
့် ့်
့် ထဲတွင ် စ တန်၏ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး ရှပပီိုး- သင်သည် လူတက
့် န ိုးမလည်သကဲသ
စ တန်၏အဆပ်က သတပပြုမရန် ပျက်ကွကသ
် ည့်အ
် တွက်- ယင်ိုးအတွက် သငက
့််
အပပစ်တင်ရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် တသပခင်ိုးဆသ
ီ တခေါ်
့် တဆ င်တန၏။
စ တန်သည် သင် လိုးဝ စတ်ရှုပ်တထွိုးသွ ိုးသည်အထ သငက
့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ သင်သည် လူတက န္ှင ့်် တသ င်ိုးတပပ င်ိုးလင်ဆက်ဆပခင်ိုး စပျစ်ရည်ပြင ့်် ယစ်မူိုးက ၊
တရှ ျို့တန က် ယမ်ိုးထိုးလျက်၊ ခင်မ တသ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်တစ်ရပ်က မထန်ိုးသမ်ိုး န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
သင်၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မအ
ှု တွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးမရှတပ။ သင်သည် တက င်ိုးမွနစ
် ွ
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမရှ၊ သင်သည် အထန်ိုးအကွပ်မဲ့်တသ ရန်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးခန်ပခင်ိုးတတွ
့် င ်
ပါဝင်သည်၊ သင်သည် အမှနန္
် င
ှ ့်် အမှ ိုးက မသသကဲသ
့် ၊ ့် ဦိုးတဆ င်သည့်် မည်သမ
ူ ဆတန က်သ ့်
သင်လက်၏။ သင်သည် သမမ တရ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှသတလ ။ အချြုျို့တသ လူတသည်
့်
မမတက
် င် ပါဝင်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့် ယ်ကယ် က ကွယ်ကကပပီိုး၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှုတွငပ
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လမ်ိုးဆိုးသသ
့်
ဦိုးတည်တစသည်။ ဤလူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၊
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက ရရှသည်မှ ငါထ
့် မှတလ ။ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး ယူတဆ င်သွ ိုးခရသည့်် အပြစ်အတွက် သင်
အတလျ ်တပိုးန္င်သည်ဟ ထင်သတလ ။ မတ်သဟ ယြွဲျို့ရန် လူအနည်ိုးငယ်ရှ ပပီိုး တမိုးတလ ။့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ်အတွက် တပပ ဆပါတစ- ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တစ်စတစ်ရ
တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုးပပီတလ ။ သမဟ
လက်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမရှဘဲ
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ထ ိုးရစ်ခရလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးဗက်မျ ိုးက ညစ်ပတ်တသ တရန္ှင ့်် အမှုက်မျ ိုးပြင့််
ပြည့်ထ
် ိုးသတလ ။ ယင်ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်အ ိုး ပြြုြျက်လမ့််မည် မဟတ်တလ ။ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအကက ိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အဘယ်မှ ရှသနည်ိုး။ သင်သည် မည်သမ
ူ ှနသ
် ည်၊
မည်သမ
ူ ှ ိုးသည်က လျှြုျို့ ဝှက်စွ သတတသနပပြုတသ ်လည်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက
အဘယ်တကက င့်် မထမ်ိုးရွက်သနည်ိုး။ သ မန်အ ိုးပြင်၊့် သင်သည် တပေါ်ပင်တရပန်ိုးစ ိုးတသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက တအ ဟ
် စ်ရ တွင ် တတ ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုး အမှနတ
် ကယ်
ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ မတရမရ ပြစ်တလသည်။
အချြုျို့တသ သူတသည်
န ိုးလည်တသ ်လည်ိုး သသသပ်သပ် တီိုးတိုးသ တပပ ဆလငက
့်် စ ိုး၊
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် မျှ မတပပ သည့်အ
် ချန်တွင ် ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးလည်သည်အ
့် ရ က ထတ်တြ ်တပပ ဆကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့်

မည်သည်အ
့် ရ လ ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ သည် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်သည်က
မသကက။ အသက်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ၏
ဲ ပြစ်တသ ခစ ိုးချက်မျ ိုးသည်
့် စတ်ထ၌
အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှုက တကယ်
န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု သတလည်ိုးမပပြုမတပ၊
ပပီိုးလျှင ် သင်သည် အသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခရန် အခက်အခဲ ရှတလသည်။ သင်သည်
လူတ၏
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ သ ဘ သ တရိုးန္ှင ့်် တလ ကီအရ မျ ိုးကသ လက်ခ၏။
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သင်သည် အတကက င်ိုးမဲ့်သက်သက် တက်ခက်တလသည်။ လူမည်မျှက
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ လူမည်မျှသည်
အသင်ိုးတတ ်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခက အမှနတ
် ကယ် ထမ်ိုးရွက် ကကပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်
သတဘ တပါက်သတလ ။ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက သီဆပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချီိုးမွမ်ိုးသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးမလည်တပ။ ထအပပင်
၊ သူက
့်
့် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်
လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည် တင်ိုးကျပ်၏။ ယင်ိုးမှ သင်၌ရှသည့်် အယူအဆတစ်ခ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက အပမဲတမ်ိုး မဆတ်မနစ် တွယ်ြက်ထ ိုးပပီိုး၊
ယတနတွ
့် ရ လပ်တဆ င်မည်က အ ရမစက်န္င်၊
့် င ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သည်အ
သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး မည်သည်အ
့် ရ ခစ ိုးတနရသည်က မခစ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က တတ်ဆတ်စွ မရှ တြွန္င်တပ။ သင်သည် အမှုအရ မျ ိုးက
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘလ
ဲ ျက် လပ်တဆ င်သည်။ သင်သည် သီချင်ိုးမျ ိုးက တက င်ိုးစွ
သီဆတက င်ိုးသဆ
ီ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ရလဒ်သည် လိုးဝ ကတမ က်ကမအတပခအတနတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ်ပင်တလ ။ အမှနတ
် ကယ် မည်သက
ူ
အတန္ှ င်အ
့် ယှက်မျ ိုး ပြစ်တနတစသည်က သင် ပမင်သတလ ။ သင်သည် စတ်ဝည ဉ်အ ိုးပြင ့််
လိုးဝ အသက်မရှငတ
် ပ။ ထထက်၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အယူအဆမျ ိုးက သင် ကင်စဲထ
ွ
ိုး၏။
ယင်ိုးမှ အသင်ိုးတတ ်၏ ဝန်က ထမ်ိုးရွ က်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခ အဘယ်သ ပြစ်
့်
့် သနည်ိုး။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် ယခတွင ် ပ၍ပင် ပမန်ဆန်စွ
ခရီိုးတပါက်တနသည်က သင်တ ပမင်
င၊့်် အကယ်၍ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏
့် ရမည်။ ထတကက
့်
အယူအဆမျ ိုးက တင်ိုးကျပ်စွ ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်မက
ှု
ခခတနပါက၊ သင်သည် မျက်စကန်ိုးတနသူ မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ နရမျ ိုးက ဝင်တက်ပပီိုး
ဟဟသည်သည် တဝီဝီပမည်တနတသ ယင်တက င်တစ်တက င်န္င
ှ ့်် ဆင်တူသည် မဟတ်သတလ ။
သင်သည် ဤပစပြင ့်် ဆက်လက်ပပြုလပ်ပါက၊ တဘိုးြယ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။

တဘိုးအန္တရ ယ်မတင်မီ စလင်တစပခင်ိုးခရတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ခရစ်တတ အ
် တပေါ် ကိုးစ ိုးလျက်
့်
အသက်ရှငက် ကသည်၊ သူအြ
သက်
တသခကကပပီိုး၊ သူက
့်
့်
့် ချီိုးတပမြှ က်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရစ်တတ ၏
် တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်သည်တက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယခ
သင်က
ှ အ
့်် တူ မတ်သဟ ယြွဲရ
ျို့ န်
့် ယ်သင် တည်ပငမ်တစက ၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ချဉ်ိုးကပ်ပပီိုး၊ သူန္င
အတရိုးကကီိုးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ ချဉ်ိုးကပ်န္င်ပခင်ိုး မရှပါက၊
စ တန်၏ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရြ အန္တ
ရ ယ် ရှတပသည်။ သင်သည် ငါထ
့် ချဉ်ိုးကပ်န္င်ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့််
့်
မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င်ပါက၊ သမမ တရ ိုး အလိုးစက သင်အ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သင်သည် အသက်ရှငက
်
ပပြုမူြ စ
့်် င်ိုးန္ှိုးီ တသ သူ
့် ည်။ သင်သည် ငါန္ှငရ
့် န္ှုနိုး် တစ်ခ ရှလမ်မ
ပြစ်တသ တကက င်၊့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်၏အန ိုးမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ စွနခ
် ့် ွ လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ ဘဝတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သင်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထမှ
ဘယ်တသ အခါမျှ တသွြည်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ စ တန်သည် သင်က
့်
တက င်ိုးတက င်ိုးအသိုးချရန် နည်ိုးလမ်ိုးရှလမ်မ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ၎င်ိုးသည်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အရှက်ရက ၊ ရှု ိုးနမ်လ
့် ျက် ထွက်တပပိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင်၏အတွငိုး် ၌
တပျ က်ဆိုးတနတသ အရ က အပပင်၌ ရှ တြွပါက၊ တစ်ခါတစ်ရ ထအရ တစ်ချြုျို့က
သင်ရှ တတွတ
ျို့ က င်ိုးတတွျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင် ရှ တတွျို့သည့်် အရ အမျ ိုးစမှ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သင်မလအပ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် လက်လတ်ရမည်၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမ စ ိုးတသ က်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် မည်သတတွ
့် ိုးဆရမည်က သရမည်။
သင်သည် တစ်စတစ်ရ က န ိုးမလည်ပါက၊ ငါထ
့် ချဉ်ိုးကပ်ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် မကက ခဏ
မတ်သဟ ယြွဲျို့တလ ။့် ဤသပြင
် ရ မျ ိုးသည် စစ်မှနက
်
့် ၊့်် သင်န ိုးလည်သည့်အ
မှနက
် န်လမ်မ
့် ည်။ ငါထ ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးပြင့်် သင် အစပပြုရမည်။ ဤသည်မှ အတရိုးပါလှ၏။
သမဟ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည်
့် တ်လျှင၊် သင်သည် မည်သ စ
့် ိုးတသ က်ရမည်က သလမ်မ
မမဘ သ မစ ိုးတသ က်န္င်တပ။ အမှနပ
် င် သင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ သည်
အလွနတ
် သိုးန္ပ်လှ၏။

အခန််း ၁၄
ယခ၊ အချန်သည် ဧကန်အမှန ် အတရိုးတကကီိုး ပြစ်တန၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
ငါတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဦိုး
့် တဆ င်ရန် ကွဲပပ ိုးတသ

နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ က အသိုးပပြု၏။ သင်သည် သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးသင၏
့်် ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် စင်ကကယ်ပခင်ိုး ရှသငက
့်် ၊ စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ ငါန္ှင ့်် နီိုးကပ်သငပ့်် ပီိုး၊ ငါန္ှင ့််
တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆမှု ရှသင၏
့်် ၊ ပပီိုးလျှင် သင်က
့် စတရွ ိုးစရ အတပခအတန တပိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် စတ်ခစ ိုးချက် ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊
သင် မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်က င်္ရမစက်တပ။ သင်သည် ဆင်တပခမျ ိုးတပိုးပခင်ိုး
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ ကယ်ပင် အပမတ်အစွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုး အတပေါ် ပငင်ိုးခပခင်ိုး မပပြုဘဲတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ဆ ငတ်မတ
ှု စ်ခပြင ့်် ရှ တြွက လက်တလျှ က်ရန် ဆန္ဒရသတရွ
ှ
၊ျို့ ငါသည်
သငက
့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်မျှ မက်မဲက
မသန ိုးမလည်သည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် ငါ အ ရမစက်တပ။ သင်သည်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ ငပ့်် ြင ့်် မည်မျှ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်သည်က ပမင်ရန် ငါ
ကကည့်သ
် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကယ်ပင် ကမဘ ငယ်တလိုးထ၌
ဲ ပတ်ချ လည်လျက်၊
အတတ၏အယူအဆက ပမဲပမစွ စွဲကင်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်သည် အန္တရ ယ်ရှသည်ဟ
ငါထင်၏။… ချီတဆ င်ပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ စွနပ
် ့် စ်ခရပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ သင် မည်သ ့်
အသက်ရှငသ
် ငသ
့်် နည်ိုး။ သင်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ မည်သ တက်
ကကစွ
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် နည်ိုး။ သင်၏ ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးတလ ၊့်
သငက
့်် ယ်သင် ပင်ိုးပခ ိုးစစစ်တလ ၊့် သင်၏ မျက်န္ ှ ြိုးက ချွတ်တလ ၊့် သင်၏ စရက်အမှနက
်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တလ ၊့် သငက
့်် ယ်သင် ရွ မန်ိုးတလ ၊့် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ဆ တလ င်
ငတ်မတ
ွ ်စွ ပြင ့်် ရှ တြွတသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှတလ ၊့် သင်ကယ်တင်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည့်် သတဘ သက်တရ က်သည်က ယကကည်တလ ၊့် သငက
့်် ယ်သင် စွနလ
် ့် တ်ရန်
လလ ိုးလျက်တနတလ ၊့် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏
ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက ရပ်တနန္
် ့် င်စွမ်ိုးရှတလ ၊့် ငါ၏တရှ ျို့တွင ် သငက
့်် ယ်သင်
တည်ပငမ်တစတလ ၊့် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ပ၍ ပူတဇ ်ဆက်သတလ ၊့် ငါအတပေါ်
့်
တလိုးတလိုးနက်နက် မှီခအ ိုးကိုးတလ ၊့် ငါက
့် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါထ
့်
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရပ်တနန္
် ့် င
ှ -့််
ဤအရ မျ ိုးတွင ် အဓကအချက်က တတွျို့ ရှရတပသည်။ လူတသည်
မကက ခဏ
့်
မမတက
ွ ်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌
့် ယ်ကယ် ြက်တယ
့်
မရှကကတချ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လတ်တတလ အမှုသည် လူတအတွ
က် စတ်ကူိုးကကည့်ရ
် န်
့်

ဧကန်အမှန ် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ကကတလသည်။
ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးစ ိုး မရှပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အဆင်တပပလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်သည် ထ ိုးသင်သ
့် ည့်် တနရ တွင ် မရှပါက၊
သင်သည် တရှ ျို့ဆက်ရမည့်လ
် မ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အစမှ အဆိုးအထ၊ အချန်တင်ိုး သင်
သတရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တပါဆမှု
တစရမည်။ စဉ်ဆက်မပပတ်
့် အတပေါ် န္ိုးန္ိုးကက ိုးကက ိုးရှြ တသချ
့်
သတရှက တစ ငဆ
့်် င်ိုး တနတသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်သက်တသ သူမျ ိုးသည်
မင်္ဂလ ရှကက၏။ မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါအ
့် ိုး အပမဲ တလိုးစ ိုးကကည်ညြုတသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏
့် စတ်န္လ
အသက တသချ စွ န ိုးတထ င်ြ င်္ရ
့် စက်တသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
အ ရစက်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် မင်္ဂလ ရှကက၏။ အချန်သည် တန က်ထပ်
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးမှုက အမှနတ
် ကယ် ခွငမ
့်် ပပြုန္င်တပ။ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ကပ်ဆိုးတသည်
့်
သင်တအ
့် ဝါိုးမျ
ြုပစ်ရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးလိုးက တရလမ်ိုးမိုးမှုတစ်ခကဲသ
့်
့်
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ ၊ တသွိုးစန
ွ ိုး် တနတသ ပါိုးစပ်မျ ိုးက ြွငဟ
့်် လျက်၊
တသ င်ိုးကျန်ိုးကကလမ်မ
့်် ျန်တတွိုးဆစရ
့် ည်။ ငါ၏ သ ိုးတ။့် အချန် ကျတရ က်တလပပီ။ ချငခ
တန က်ထပ်မရှတတ ။့် သင်တအ
်
မှုတအ က်သ တခေါ်
့် ိုး ငါ၏ ကွယက
့် တဆ င်လ တပိုးမည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ လွတလ
် မ်ိုးမှ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ပပန်
့် လ ြ ပြစ်
့် သည်။ သင်သည်
သ ိုးတယ က်ျ ိုး၏ အကျငစ
့်် ရက် ခွနအ
် ိုး ရှရမည်။ အ ိုးမနည်ိုးန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် စတ်ပျက်ပခင်ိုး
မရှန္ှင။့်် သင်သည် ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက မီတအ င်လက်ရမည်၊ အသစ်တသ အလင်ိုးက
မပငင်ိုးပယ်ရ၊ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ စ
့် ိုးတသ က်ရမည်က
သင်တအ
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တသည်
ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ိုး ငါ တပပ ပပသည်န္င
့်
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ စ ိုးတသ က်သင၏
့်် ။ အချင်ိုးချင်ိုး ထင်ရ ပမင်ရ တက်ခက်ရန်
သမဟ
ှ
သတလ ။ သင်သည် ဝလင်စွ မစ ိုးတသ က်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် ယှဉ်ပပြုင်ရန် အချန်ရတသိုး
သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပည့်ဝ
် စွ မပပင်ဆင်ထ ိုးပါက၊ တက်ပဲွ ဆင်န္န္
ဲ င်မည်တလ ။ သင်သည်
ဘ သ တရ ိုးက တအ င်န္င်လပါက၊ သမမ တရ ိုးပြင ့်် အပပည့်အ
် ဝ ပပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပ၍ စ ိုးတသ က်က ၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍
တန က်ထပ်တတွိုးဆတလ ။့် သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှီအခကင်ိုးစွ
့်
စ ိုးတသ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးပြင ့်် အစပပြုရမည်။ ဤအရ က
သငအ
့်် တွက် သတတပိုးချက်တစ်ခ ပြစ်တစတလ ။့် သင် အတလိုးင်္ရပပြုရမည်။
ချက်ချ ပါိုးနပ်တသ သူတသည်
သမမ တရ ိုး၌ အလျင်အပမန် န္ိုးထသငတ
့်် ပ၏။ သင်
့်

မစွနလ
် ့် သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ စွနလ
် ့် တ်တလ ။့် ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် သင်၏
့်
အသက်တ အြ အမှ
နတ
် ကယ် အန္တရ ယ်ရပပီ
ှ ိုး၊ အကျြုိုးမရှသည်က သငအ
့်် ိုး ငါ
့်
တန က်တစ်ကကမ် တပပ တလပပီ။ သင်သည် သင်၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးတွင် ငါအတပေါ်
့်
အမှီပပြုန္င်မည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ သမဟ
ျို့ က်ရမည့််
့် တ်ပါက၊ တရှ ဆ
တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ တသပခင်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်- ထအခါ သင်သည်
အသက်လမ်ိုးက မည်သည့်တ
် နရ ၌ သွ ိုးရှ မည်နည်ိုး။ အပပင်ပန်ိုး အရ မျ ိုးန္ှင ့််
အလပ်မျ ိုးရသည်က န္ှစ်သက်တသ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရပ်သမ်ိုးတလ ။့် အပခ ိုးလူတက
့်
မန ခတတ်တသ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရပ်သမ်ိုးတလ ။့် သင်၏ အသက်တ သည်
မရငက
့်် ျက်န္င်ပါက၊ သင်သည် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး ခရပါက၊ သင်သည် မမကယ်ကယ်
အမှ ိုးပပြုလပ်တစတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည် မဟတ်တလ ။ သနရ
လက်ရှ လပ်တဆ င်ချက်သည် သင် စတ်ကိုးူ သည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည်
သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက မစွနလ
် ့် တ်န္င်ပါက၊ ကကီိုးစွ တသ ဆိုးရှုိုးမတ
ှု စ်ခက သင်
ခစ ိုးရလမ်မ
ီ နတစရန်ဆပါက၊ သင်၏
့် ည်။ အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညတ
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ သဘ ဝန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးသည် တပေါ်လွငလ
် န္င်မည်တလ ။ သင်သည်
မမကယ်ကယ် သရှန္င်မည်တလ ။ သင်သည် အယူအဆမျ ိုး ကင်ိုးရင
ှ ိုး် သည်ဟ သင်
တတွိုးထင်ဆဲ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအချန်တွင ် သင်၏ အကျည်ိုးတန်သည့််
စရက်လကခဏ အမျြုိုးမျြုိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပေါ်လွငလ
် လမ်မ
့်် ယ်သင်
့် ည် ပြစ်သည်။ သငက
တသချ စွ တမိုးတလ -့်
သင်သည် ငါက
ွ ခတသ သူတစ်ဦိုးတလ ။
့် ကျြုိုးန္န
သင်သည် မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး ငါတန
့်် ငရ
့်် ှတနသတလ ။
့် က်လက်ြ လ
့် လ ိုးက အဆငသ
သင်သည် ပြြူစင်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခပြင ့်် ငါ၏ မျက်န္ ှ က ရှ တြွတသ သူတစ်ဦိုးတလ ။
ငါထ
သချဉ်ိုးကပ်
ပပီိုး ငါန္ှင ့်် မည်သ မ
့် သ မည်
့်
့်
့် တ်သဟ ယပပြုရမည်က သင် သသတလ ။
သင်သည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သငက
့်် ယ်သင် တည်ပငမ်တစပပီိုး၊ ငါ၏ အလက
ရှ တြွန္င်သတလ ။
သငက
့်် ငါ ထတ်တြ ်ပပတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သတလ ။

ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်သည် ပမှနအ
် တပခအတနတစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်သတလ ။
စ တန်၏ စဉ်ိုးလဲတသ အကကအစည်မျ ိုးက သင် ရပ်စ ိုးန္င်သတလ ။ ယင်ိုးတက
့် သင်
တြ ်ထတ်ဝသ
့် တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက သင် မည်သ အတလိုး
ထ ိုးသနည်ိုး။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အတလိုးထ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးတလ ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က သင် မည်သ သတဘ
တပါက်သနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မသ ိုးစအတွငိုး် တွင ် ပူိုးတဆ င်တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင ့်် သင် မည်သ ့်
အတစခသနည်ိုး။
ငါအတွ
က် သင် မည်သ အ
့်
့် ိုးတက င်ိုးသည့်် သက်တသခသနည်ိုး။
သမမ တရ ိုးအတွက် သင် မည်သ တက
င်ိုးစွ တသ တက်ပဲဝ
ွ င်သနည်ိုး။
့်
သင်သည် ဤသမမ တရ ိုးတက
န်ယူရမည်။ တနရက်
့် သည်
့် တစ့်တစ့်စပ်စပ် တတွိုးဆြ အချ
့်
အလွနအလွ
် ့်
န ် နီိုးကပ်တနပပီပြစ်သည်က သက်တသပပရန် အချက်အလက်မျ ိုးမှ
လတလ က်တပသည်။ တဘိုးဒကခမျ ိုး တရ က်မလ မီ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရမည်ဤအရ သည် အတရိုးကကီိုးသည့်် ကစစ၊ အတဆ တလျင် တပြရှငိုး် ရမည့်် ကစစတစ်ခ ပြစ်၏။
ငါသည် သင်တက
ှ
်လည်ိုး၊ သင်တသည်
ဧကန်အမှန ် အတတ ်အတန်
့် စလင်တစရန် ဆန္ဒရတသ
့်
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ပြစ်ကကသည်က ငါ ပမင်ရသည်။ သင်သည် အန္င်မခအရှု ိုးမတပိုးလစတ်
ရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ယင်ိုးစတ်က အတက င်ိုးဆိုး အသိုးမချသကဲသ
့် ၊ ့်
အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မျ ိုးက သတဘ မတပါက်တချ။ ယင်ိုးအစ ိုး သင် သတဘ တပါက်သမျှ
အရ အ ိုးလိုးမှ အတသိုးအမ ိုး ကစစရပ်မျ ိုးသ ပြစ်၏။ ဤအရ မျ ိုးအတပေါ်
စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အကျြုိုး ရှသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အချန်ပြြုန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်တအ
် ည်ိုး၊
့် ိုး ဤနည်ိုးပြင ့်် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ က ပပတသ လ
သင်တသည်
မည်သည့်တ
် န်ြိုးထ ိုးမှုမျှ မပပန္င်ကကတချ။ သင်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုးကက ိုး
့်
့်
ခက်ရန်ပြစ်ပွ ိုးရမျှသ ရှကက၏- ထတကက
င ့်် ငါ၏ အပတ်တကတ်ကကြုိုးပမ်ိုးသည့်် အ ိုးထတ်မှု
့်
အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးပပီ မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆက်သွ ိုးပါက၊
ငါသည် သင်တက
သမမ တရ ိုးအြ ့်
့် မ မ
့် ည် မဟတ်။ သင်တသည်
့် အချန်ယူက တချ တ
့်
မန္ိုးထကကပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် သင်တထ
့် မှ

ရပ်သမ်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟ သင်တက
့် ငါတပပ ၏။ သင်တက
့် စ ိုးတသ က်ရန် တန က်ထပ်
တပိုးတတ မ
့် ၊ ့် သငတ
့်် တ ်သည်ဟ သင်တ ပမင်
် တင်ိုး သင်တ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် သည့်အ
ယကကည်န္င်သည်။ ငါသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပည့်စ
် တစစ
့် ပ်စွ
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တ န
မူတည်၏။
့် ိုးတထ င်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှဆသည်မှ သင်တအတပေါ်
့်
သင်တ စ
် ချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ တရှ ဆ
ျို့ က်ရန် လမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
့် တ်ရှုပ်တထွိုးသည့်အ
စစ်မှနတ
် သ အလင်ိုးကလည်ိုး မပမင်န္င်သည့်အ
် ခါတွင၊် ငါက
့် အပပစ်တင်လမ်မ
့် ည်တလ ။
မသန ိုးမလည် လက်တလပခင်ိုး။ သင်၏ အတတက တင်ိုးကျပ်စွ ြက်တယ
ွ ်ပါက၊ လက်လတ်ရန်
ပငင်ိုးဆန်ပါက၊ အကျြုိုးဆက်သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သငသ
့်် နည်ိုး။ သင်၏ အလပ်သည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ တလ့်ကျငမ
့်် တ
ှု စ်ခမျှသ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ တဘိုးဒကခမျ ိုး
ကျတရ က်သည့်အ
် ခါတွင၊် ြယ်ရှ ိုးခရပခင်ိုးသည် သန ိုးစြွယ်ပြစ်လှတပသည်တက ိုး။
ယခအချန်သည် အသင်ိုးတတ ်အ ိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါတသ အဆင ့်် ပြစ်၏။
သင်သည် ငါန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်အတပခအတနက ြန်တီိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
့်
မမကယ်ကယ် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် မဆက်ကပ်န္င်ပါက၊ အရ ရ က သင် မစွနလ
် ့် တ်န္င်ပါက၊
သင်သည် ဆိုးရှုိုးမှုက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ အပခ ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်
သထ ိုးန္င်တသိုးသတလ ။ သင်တအတနပြင
့်် တန င်တရက ၊ အသစ်ပပန်စမည်က
့်
တစ ငတ
့်် မျှ လ
် ျက်၊ ငါသည် သင်တအ
်လည်ိုး
့် ။ သတသ
့် ိုး သက်ညြှ မှုက ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပခဲ၏
့်
ဤအရ က အချန်က တကယ်က တန က်ထပ် အခွငမ
့်် တပိုးတတ သ
့် ၊ ့် ငါသည် အတပခအတန
့် ကဲသ
တစ်ရပ်လိုးက သိုးသပ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏
ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် တရှ ဆ
ျို့ က်လျက်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည်
တစ်တနတပခ
ိုး၊ တစ်န ရီပပီိုးတစ်န ရီ၊ အခက်အတန် တစ်
ခပပီိုးတစ်ခ တရှ ျို့သ တက်
လမ
ှ ်ိုးတန၏့်
့်
့်
မီတအ င် မလက်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည်။ တနရက်
့် တင်ိုးတွင ်
အသစ်တသ အလင်ိုး ရှ၏၊ တနရက်
့် တင်ိုးတွင ် အသစ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
လပ်တဆ င်၏။ တနရက်
့် တင်ိုးတွင ် အသစ်တသ အရ မျ ိုး ထွက်တပေါ် ပပီိုး၊ အလင်ိုးက
မပမင်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် မျက်စကန်ိုးတနသူမျ ိုးပြစ်ကကတပသည်။ လက်တလျှ က်ပခင်ိုး မရှတသ
သူတသည်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခကကရလမ်မ
့် ည်...။
့်

အခန််း ၁၅

ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ် ထွက်တပေါ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
မနတ
် ့် တ ်မသ
ူ မ
ူ ှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်- ကယ်တတ ်သည် တလ င်တသ မီိုးပြစ်သည်၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရပပီ
ှ ိုး၊ တရ ိုးစီရင်တနသည်။ ကယ်တတ သ
် ည် လူသ ိုးပြစ်သည်။
တပခသတ
ှ ့််
့် င်တအ င် ဝတ်ပခြုလျက်၊ ရင်တတ ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ ဦိုးတခါင်ိုးတတ ်န္င
ဆပင်တတ ်သည် သိုးတမိုးကဲသ
့် ပြြူ၏။
မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် ၏။
တပခတတ သ
် ည်လည်ိုး မီိုး၌ချွတ်ပပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ တ
့်် ူ၏။ အသတတ ်သည်လည်ိုး
သမဒဒရ သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ လက်ျ တတ ်သည်လည်ိုး ကကယ်ခနစ်လိုးက ကင်၏။
ခတွငိုး် တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ မျက်န္ ှ တတ သ
် ည် အရှန်တန်ခိုးန္ှင ့််
ထွနိုး် တတ က်တသ တနကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။
လူသ ိုးက သက်တသခပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ
ထတ်တြ ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် တတ က်တလ င်တနတသ တနကဲသ
့် ့်
ပပင်ိုးထန်စွ တတ က်ပလျက် ထတ်လတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်၏
ဘန်ိုးကကီိုးတသ မျက်န္ ှ သည် အလွနစ
် ူိုးရှတတ က်ပတသ အလင်ိုးပြင ့်် တတ က်တလ င်သည်၊
မည်သ၏
ူ မျက်လိုးတသည်
ကယ်တတ ်က ခခမှုပြင့်် ဆက်ဆန္င်သနည်ိုး။ ခခမှုသည် တသပခင်ိုးသ ့်
့်
ဦိုးတည်သည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကကစည်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆ၊ သင်တပပ ဆသည့််
မည်သည်စ
့် က ိုးကမဆ သမဟ
့် ရ မဆ အတွက်
့် တ် သင်လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည်အ
အနည်ိုးငယ်ဆိုးတသ သန ိုးကရဏ က ပပသမည်မဟတ်တပ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
သင်တရရှ
့် ပပီိုးတသ အရ မှ ငါ၏စီရင်မှုမှတစ်ပါိုး အပခ ိုး မည်သည်မျှ မရှတကက င်ိုး
န ိုးလည်လ ကက၊ ပမင်တတွျို့လ ကကလမ်မ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့် ည်။ သင်တသည်
့်
စ ိုးတသ က်ရန် အ ိုးမထတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးအစ ိုး ငါတည်တဆ က်ထ ိုးတသ အရ က
စတ်ကူိုးတပါက်သည်အတင်ိုး ဝင်တရ က် တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်က ြျက်ဆိုးီ တသ အခါ၊ ငါသည် ယင်ိုးက
သည်ိုးခန္င်မည်တလ ။ ငါသည် ဤကဲသ
့် တသ
သူက သမ်တမွျို့ စွ ဆက်ဆလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
သင်၏စရက်သည် သ ၍ဆိုးရွ ိုးစွ ယယွငိုး် လ ပါလျှင၊် သင်သည် မီိုးတလ င်ပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ဦိုးတခါင်ိုးမှသည် တပခြျ ိုးအထ
ဆက်သယ
ွ ်ထ ိုးတသ အသ ိုး သမဟ
့် တ် အတသွိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတသ ဝည ဉ်ခန္ဓ ကယ်တွင ်
ကယ်ထင်ပပသည်။ ကယ်တတ ်သည် စကက ဝဠ တလ ကက တကျ လ
် န
ွ သ
် ည်၊
တတယတက င်ိုးကင်ရှ ဘန်ိုးကကီိုးတတ ်မူတသ ပလလင်တတ ်ထက်တွင ် ထင်တတ မ
် က
ူ
အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမအပ်ချြုပ်တနသည်။ စကက ဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
ငါ၏လက်မျ ိုးအထဲတွင ် ရှကကသည်။ ငါသည် မမက်တတ ်မလ
ူ ျှင် ထအတင်ိုးပြစ်သည်။

ငါချမှတ်ဆိုးပြတ်လျှင၊် ထအတင်ိုးပြစ်လမ်မ
ွ ရ
် သည်
ှ
့် ည်။ စ တန်သည် ငါ၏တပခတအ က်တင
၎င်ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် အထဲ၌ရှသည်။ ငါ၏အသတတ ် ထွက်တသ အခါ၊
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးသည် တည်ရှတတ မ
့် ရ မျှ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ မည်သည်အ
့် ည်
မဟတ်တပ။ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
အသစ်ပပြုပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်၊၎င်ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့်
့်
မှနက
် န်တသ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်သည့်် သမမ တရ ိုး တစ်ခပြစ်သည်။ ငါသည် တလ ကအပပင်
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ဤတနရ တွင ် ထင်တတ ်မူက
သင်တအ
တတ ်မသ
ူ ည်၊ ထတကက
င့်် န ိုးရတသ
ှ
သူအ ိုးလိုး ကက ိုးသငပ့်် ပီိုး၊
့်
့် ိုး မန်မမက်
့်
အသက်ရှငတ
် နတသ သူ အ ိုးလိုး လက်ခသငသ
့်် ည်။
တနရက်
အဆိုးသတ်လမ်မ
တည်ရှတတ မ
့် တသည်
့် ည်၊ ဤတလ ကရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့် ည်
့်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
အသစ် တမွိုးြွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်က သတရတလ ။့်
့်
မတမ့်တလန္ှင။့်် မည်သည့်် ယမှ ိုးသသယမျှ မရှန္င်တပ။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုး
မတည်တသ ်လည်ိုး၊ ငါစက
ိုးတည်လမ်မ
့်
့် ည်။ ငါ သင်တက
့် တန က်တစ်ကကမ် တက်တွနိုး် မည်အကျြုိုးမရှဘဲ မတပပိုးတလန္ှင။့်် န္ိုးထတလ ။့် တန င်တရတလ ။့် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
တရ က်လနီိုးပပီ။ ငါသည် သင်တအလယ်
တွင ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အသတတ ်သည်
့်
တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အသတတ ်သည် သင်တ မျက်
တမှ က်တွင် တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးသည် တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး သင်တက
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ရင်ဆင်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည်
တနရက်
့် အသီိုးသီိုးတွင ် လန်ိုးဆန်ိုးက အသစ်ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
့် ပမင်သည်၊
ငါသည်လည်ိုး သငက
့်် ပမင်သည်၊ ငါသည် သငအ
့်် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ ဆပပီိုး၊ သင်န္င
ှ ့််
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ရှသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး သင်သည် ငါက
့် ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး၊ ငါက
့် မသတပ။
့်
ငါသ
ငါစက
ိုးသက ကက ိုးန္င်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
့် ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
တွနဆ
် ့် တ်ကကတသိုးသည်။ သင်တသည်
တွနဆ
် ့် တ်ကကသည်။ သင်တ၏
မက်လျက်၊
့်
့် န္ှလိုးတသည်
့်
သင်တ၏မျက်
လိုးတသည်
စ တန်၏ ကွယ်တစပခင်ိုးက ခရကကသည်၊ ငါ၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ
့်
့်
မျက်န္ ှ တတ ်က မပမင်န္င်တပ၊ သင်တသည်
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလက် တလပခင်ိုး။
့်
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။
ငါ၏ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့ မှ ဝည ဉ်ခန္ှစ်ပါိုးတက
တ်ပပီိုး၊ ငါသည် ငါ၏
့် တပမ၏တလိုးမျက်န္ ှ သ တစလ
့်
တမန်တတ ်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသ စက
ိုးတပပ ရန် တစလတ်လမ်မ
့်် တ်က
့် ည်။ ငါသည် တပြ ငမ
့်
သစစ ရှသည်၊ ငါသည် လူန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အသင်ိုးတတ ်တအ
် ့် တ ်မပူ ပီိုး၊
့် ိုး မနတ

ငါ၏ သ ိုးတတ ်အတွငိုး် မှ ထွက်တပေါ်သည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်၊
န ိုးရတသ
ှ
သူအ ိုးလိုး ကက ိုးသငသ
့်် ည်။ အသက်ရှငတ
် နတသ သူအ ိုးလိုး လက်ခသငသ
့်် ည်။
၎င်ိုးတက
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသ ပပြုတလ ၊့် သသယမရှတလန္ှင။့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ခ၍ သတပပြုတသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်။
့်
ငါ၏မျက်န္ ှ တတ က
် တလိုးနက်စွ ရှ တြွတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
အသစ်တသ အလင်ိုး၊
့်
အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အသစ်တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်စမ
ွ ်ိုးတသ ဉ ဏ်မျ ိုးက
အကယ်စင်စစ် ရရှလမ်မ
လန်ိုးဆန်ိုးက အသစ်ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့် ည်။
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတသည်
သငထ
့်် သ အချ
န်မတရွ ိုး တရ က်ရှလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
သင်သည် ဝည ဉ်တလ က၏ နက်နရ
ဲ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပမင်န္င်ပပီိုး န္င်ငတတ ်သည်
လူတအလယ်
တွင ် ရှတကက င်ိုး ပမင်န္င်တစရန် ၎င်ိုးတသည်
သငဝ
့်် ည ဉ်၏မျက်လိုးက
့်
့်
ပွငတ
့်် စလမ်မ
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့််
့် ည်။ ခလှုရ သ ဝင်
့် တရ က်တလ ၊့် ထသပပြုပါက
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အတပါင်ိုးတသည်
သငအ
့်် တပေါ်သ ကျတရ
က်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ အစ တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးန္င
့်
့်
အန တရ င်္ါတသည်
သငက
့်် ထခက်တစန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဝပတလွမျ ိုး၊ တမမမျ ိုး၊
့်
ကျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျ ိုးသစ်မျ ိုးတသည်
သငက
့်် အန္တရ ယ်ပပြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ သွ ိုးလမ်မ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးလမ်မ
့်် တူ
့် ည်၊ ငါန္ှငအ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါန္ှငအ
ဘန်ိုးတတ ်ဝင်စ ိုးလမ်မ
့် ည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်၏ဘန်ိုးကကီိုးတသ ခန္ဓ ကယ်သည် ပွငလ
့်် င်ိုးစွ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တတ ်မူတသ ဝည ဉ်ခန္ဓ တတ ်သည် တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်သည်
ပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ တလ ကန္ှငလ
့်် ဇ
ူ ့် တ န္ှစ်ခစလိုးတ ့်
တပပ င်ိုးလဲကကပပီိုး၊ တတ င်တပေါ်တွင ် ကယ်တတ ၏
် အဆင်ိုးသဏ္ဌ န်တတ ်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် ဦိုးတခါင်ိုးထက်၌ တရသရြူက
တဆ င်ိုး၏၊ ကယ်တတ ၏
် ဝတ်ရတတ ်သည် ပြြူစင်သနရ
် ့် ှငိုး် သည်၊ ရင်တတ ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက
စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ တလ ကရှ အရ အ ိုးလိုးတသည်
ကယ်တတ ်၏ တပခတင်ရ ခပြစ်သည်။
့်
မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
ဲ လည်ိုး
့် ၏။ ခတွငိုး် တတ ်ထက
ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏။ လက်ျ လက်တတ ်သည်လည်ိုး ကကယ်ခနစ်လိုးက ကင်၏။
န္င်ငတတ ်သ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးသည် အဆိုးမဲ့်စွ တတ က်ပပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည်
ထွက်တပေါ်က ထွနိုး် တတ က်သည်။ တတ င်တသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်လျက်၊ တရတသည်
့်
့်
ရယ်တမ လျက်၊ တန၊ လန္ှင ့်် ကကယ်တ အ
့် ိုးလိုးသည် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် အစဉ်အတင်ိုး
လည်ပတ်ကကလျက်၊ န္ှစ်တပါင်ိုးတပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် အပပီိုးသတ်ပခင်ိုးက

တကကပင က တအ င်ပဲခ
ွ ပပန်လ သည့်် အတမရှ၊ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က ကကြုဆကကသည်။
အ ိုးလိုး ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကခန်ကကတလ ။့် ကသဘ တပိုးတလ ။့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ပလလင်တတ ထ
် က်တွင ် ထင်တတ မ
် သ
ူ ည်။ သီချင်ိုးဆတလ ။့်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တအ င်လက ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပပည်စ
့် ၍ ခမ်ိုးန ိုးတသ ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင ်
ပမင်မ
့်် သ
ူ ည်။ လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
ကသဘ တပိုးတနကကသည်၊
့် ိုးစွ လငထ
့်
လူမျြုိုးအ ိုးလိုးတသည်
သီချင်ိုးသဆ
ီ တနကကသည်၊ ဇအန်တတ င်သည် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ
့်
ရယ်တမ တနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် ထွက်တပေါ် ပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ တတ ်က တတွျို့ ပမင်ရလမ်မ
် ခါမျှ အပ်မက်ပင်
့် ည်ဟ မည်သည့်အ
မမက်ဘိုးူ တပ၊ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ၎င်ိုးက တတွျို့ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ တနစဉ်
့်
့်
ကယ်တတ န္
် င
ှ မ
့်် ျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ငါသည် ကယ်တတ ်ထ ရင်ြွငသ
့်် ည်။ ကယ်တတ သ
် ည်
စ ိုးြွယ်န္င
ှ တ
့်် သ က်ြွယက
် ကကယ်ဝစွ တပိုးသန ိုးတတ မ
် ူသည်။ အသက်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး၊ အတတွိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး အ ိုးလိုးတက
့် ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ
အလင်ိုးတတ ်မှ အလင်ိုးတပိုးတတ မ
် သ
ူ ည်။ ကယ်တတ ်သည် လမ်ိုးခရီိုး၏တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက
ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်မှုသည် မည်သည့်် တတ ်လှနလ
် တသ
န္ှလိုးသ ိုးတပေါ်သမဆ
ချက်ချင်ိုး ကျတရ က်တလသည်။
့်
စ ိုးပခင်ိုး၊ အတူတနထင်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၊ ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် အတူရပခင်
ှ ိုး၊
အတူတကွ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုး၊ အတူတကွ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုး၊ အတူတကွ ဘန်ိုးတတ ်ရရှပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးခစ ိုးပခင်ိုး၊ ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဘရင်အရက်အရ က အတူခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
န္င်ငတတ ်တွင ် အတူတကွ တည်ရပခင်
ှ ိုး- အ၊ တပျ ်ရင်ြွယ် တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ အ၊
ချြုပမန်လက်တလပခင်ိုး။ ငါတသည်
ကယ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ တနစဉ်
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ရှတနသည်၊
့်
ကယ်တတ န္
် င
ှ ့်် တနစဉ်
့် စက ိုးတပပ တနပပီိုး၊ စဉ်ဆက်မပပတ် စက ိုးတပပ တနသည်၊ ထအပပင်
့်
တနတ
ွ ိုး် ပမင်န္င်စွမ်ိုးတသ
့် င်ိုး အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် အသစ်တသ ထိုးထင
အသဉ ဏ်မျ ိုးက တပိုးသန ိုးတတ မ
် ူသည်။ ငါတ၏
့်် စပပီိုး၊ ငါတသည်
့် ဝည ဉ်မျက်စတက
့် ပွငတ
့်
အရ ရ တင်ိုးက တတွျို့ ပမင်သည်။ ဝည ဉ်၏ နက်နရ
ဲ အလိုးစတက
့် ငါတအ
့် ိုး
ထတ်တြ ်တတ ်မူသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အသက်တ သည် အကယ်ပင် ပူပင်တကက ငက့်် ကမှု
ကင်ိုးမဲသ
မပပတ် တိုးသွ ိုးသည့်် ည်၊ လျင်ပမန်စွ တပပိုးပပီိုး၊ မရပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင် တရှ ျို့သ စဉ်ဆက်
့်
တရှ ျို့တွင ် သ ၍အက့် သြွယ် ဘဝတစ်ခ ရှသည်။ ချြုပမန်တသ အရသ ၌သ တကျနပ်မတနတလန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်ထတွငိုး် သ ဝင်
် ည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် တရ က်ရန် အစဉ် တရှိုးရှု တလ ။့် ကယ်တတ သ
လမ်ိုးပခြုက ကကယ်ဝပပီိုး ငါတ ချ
ဲ့် သ အရ အမျြုိုးမျြုိုးက ပင်ဆင်သည်။
့် ြုျို့တတ

ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုက ြန်တီိုးယူပပီိုး ကယ်တတ ််အတွ
ငိုး် သ ဝင်
့်
့် တရ က်တလ ၊့် ထအခါ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ တန က်တစ်ြန် တူလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ငါတ၏ဘဝမျ
ိုးသည် ထူိုးကဲသ လွနက
် ၊ မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်၊ မည်သည်က
့် စစ သမဟ
့်
့် တ်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ငါတက
ှ ်န္င်လမ်မ
့် က
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တန္ှ င်ယ
ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး။ ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး။ စစ်မှနတ
် သ ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
ထူိုးကဲသ လွနတ
် သ အသက်သည် အထဲတွင် ရှပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် စစ်မန
ှ စ
် ွ
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှသွ ိုးကကပပီ ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ခင်ပွနိုး် မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးတအတပေါ်
သတယ ဇဉ် မရှဘဲ၊ တလ ကန္ှင ့်် တလ ကီအရ မျ ိုးတက
့်
့်
တကျ ်လွနသ
် ည်။ ြျ ိုးန ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတ၏
ှု ငါတ တကျ
်လွနသ
် ည်။
့် ထန်ိုးချြုပ်မက
့်
စ တန်သည် ငါတက
့်် က
ှ ်ရဲတပ။ ငါတသည်
တဘိုးအန္တရ ယ်အလိုးစတက
့် မတန္ှ ငယ
့်
့်
တကျ ်လွနသ
် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဘရင်ပြစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
စ တန်က တပခြဝါိုးတအ က် နင်ိုးတပခကကသည်၊ အသင်ိုးတတ အ
် ြ သက်
တသခကကပပီိုး၊ စ တန်၏
့်
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တြ ထ
် တ်ကကသည်။ အသင်ိုးတတ က
်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ခရစ်တတ ်၌ပြစ်ပပီိုး၊ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ခန္ဓ တတ ်သည်
တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်- ၎င်ိုးသည် ချီတဆ င်ပခင်ိုး၌ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။

အခန််း ၁၆
လူသ ိုးအ ိုး သက်တသခပပီိုးတန က်တွင ် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတထ
့် သ ့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတနမင်ိုးအပြစ် ကယ်တတ ်တင် လူသရှငက် က ိုး ထတ်တြ ်ပပတလသည်။
ဤသည်မှ တတ င်တပေါ်တွင ် ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်တပတက ိုး။ ထအရ သည် ယခတွင ်
ပ၍ပ၍စစ်မှနလ
် ပပီိုး စစ်မှနမ
် တ
ှု စ်ခ ပြစ်လ တနတလသည်။ ငါတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုတတ ်တဆ င်ပက ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် လူဇ့် တမှ ထွက်တပေါ်လ သည်။ ကယ်တတ ်သည်
လူသ ိုး၏ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်၌လည်ိုး မရှ၊ အ က သ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်၌လည်ိုး မရှ၊
ပထဝီအတနအထ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်၌လည်ိုး မရှတပ။ ကယ်တတ ်သည် တပမထန္ှင ့််
ပင်လယ်တ၏
် ည်။ ကယ်တတ ်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး
့် နယ်နမတ်တက
့် တကျ ်လွနသ
အန္ှအပပ
ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးစန
ွ ိုး် တင်တအ င် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည်
့်

သူ၏အသတတ ်က ပငမ်သက်စွ န ိုးတထ င်တနကကသည်။ ငါတသည်
့်
ငါတ၏ဝ
့်် သ အခါ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
သူ၏ဘန်ိုးအသတရန္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ကယ်ခန္ဓ မှ တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်က ပမင်တလသည်။
ဤသည်မှ လူဇ့် တခန္ဒ မှ တပေါ်ထက
ွ ်တနတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်၏။ သူသည်
စစ်မှန၍
် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် ငါတက
့်
လူသရှငက် က ိုး တပပ ဆ၏။ သူသည် ငါတန္ှ့် င ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရ၏။
ှ
ကယ်တတ သ
် ည် ငါတက
့်
တက်တွနိုး် တပိုးတတ မ
် ၏
ူ ။ ကယ်တတ ်သည် ငါတအတပေါ်
၌ သန ိုးပခင်ိုးရ၏။
ှ
ကယ်တတ ်သည်
့်
ငါတက
့်် ည်။ ကယ်တတ သ
် ည် ငါတက
ှ ်သမ်၏
့် ။ ငါတက
့် တစ ငသ
့် အ ိုးတပိုးန္စ
့် ဆိုးမပဲပ့် ပင်၍
တရ ိုးစီရင်တတ ်မူ၏။ ကယ်တတ သ
် ည် ငါတက
့် လက်ပြင ့်် လမ်ိုးပပဦိုးတဆ င်လျက် ငါတအတပေါ်
့်
သူ၏ပူပန်မသ
ှု ည် သူ၏အထဲ၌ မီိုးတတ က်ကသ
ဲ့် တလ
င်ကျွမ်ိုးတလသည်။ ကယ်တတ ်သည်
့်
ထက်သန်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် ငါတက
ငိုး် သဝင်
့် န္ိုးကက ိုး၍ သူအတွ
့်
့် တရ က်ရန် န္ှုိုးတဆ ်၏။
ကယ်တတ ၏
် ထူိုးကဲသ လွနတ
် သ အသက်တ က ငါတအ
့် ိုးလိုးအတွငိုး် ပြစ်တပေါ်တစခဲပ့် ပီိုး၊
ကယ်တတ အ
့်် တွငိုး် သ ဝင်
ူ ဆ ထူိုးကဲသ လွနမ
် က
ှု ရရှ၍၊ ကမဘ တလ ကန္ှင ့််
့် တရ က်သူ မည်သမ
ဆိုးယတ်သအ
ူ ိုးလိုးတက
ှ အ
့်် တူ ဘရင်မျ ိုးအပြစ်
့် တအ င်န္င်မည်ပြစ်က ၊ ကယ်တတ ်န္င
စိုးစရမည်ပြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြစ်သည်။
ကယ်တတ က
် ထအရ က စီမထ ိုးလျှင၊် ထအရ သည် ထစီမထ ိုးချက်အတင်ိုးသ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ကယ်တတ ်က ထအရ က တပပ သည်ဆလျှင၊် ထအရ သည်
ထတပပ ဆချက်အတင်ိုးသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်က ထအရ က
အမနတ
် ့် ပိုးသည်ဆလျှင၊် ထအရ သည် ထအမနတ
် ့် တ ်အတင်ိုးသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ကယ်တတ သ
် ည် စစ်မန
ှ တ
် သ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ စ တန်သည်
ကယ်တတ ၏
် တပခတအ က်၌ အဆိုးမရှတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ရှတန၏။ စကကဝဠ ထဲရှ
အရ ရ တင်ိုးသည် ကယ်တတ ်၏လက်ထတ
ဲ ွင် ရှသည်။ အချန်အခါသည်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်ပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးတသည်
ဘ မျှမရှပခင်ိုးသ ပပန်
ှ
့်
့် လည်တရ က်ရက
အသစ်တသ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၁၇
အသင်ိုးတတ ်သည် တည်တဆ က်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည် အသင်ိုးတတ က
် ပြြုချရန် အစွမ်ိုးကန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည်။ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ တည်တဆ က်ပခင်ိုးက ပြစ်န္င်သမျှတသ မည်သည့််

နည်ိုးလမ်ိုးမဆပြင့်် ပြြုချလ၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် အသင်ိုးတတ ်က လျင်ပမန်စွ
သန်စင်
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသိုးမဝင်သည့်အ
် ရ အနည်ိုးငယ်မျှ
့် ရမည်ပြစ်သည်။ ဆိုးယတ်မှုန္င
မကျန်ကကင်ိုးတစရ။ အသင်ိုးတတ ်သည် ဆက်လက် စင်ကကယ်လ က ယခင်အတင်ိုး
အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးမဲသ
် ့် င်ပခင်ိုးခရမည်။ သင်တသည်
န္ိုးထကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်အထ သနစ
့်
အချန်တင်ိုး၌ တစ င်စ
့် ိုးတနက ၊ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သ ၍ ဆတတ င်ိုးကကရမည်။ သင်တသည်
့်
စ တန်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အကကမျ ိုးန္ှင ့်် တက က်ကျစ်တသ အကကအစည်မျ ိုးက
သတပပြုရမည်၊ ဝည ဉ်မျ ိုးက သတပပြုရမည်၊ လူတက
့် သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုး၊
အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျြုိုးစတက
့် ရပ်စ ိုးမန္င်ရမည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး သင်တ သ
့် ၍ စ ိုးတသ က်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ သင်တအတနပြင
့်် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတဘ
့်
့် သ
စ ိုးတသ က်န္င်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်် ပိုးန္င်ြန္ှ့် င ့််
့် ဝည ဉ်တရိုးရ မျက်စမျ ိုးက ငါြွငတ
စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် တည်ရတသ
ှ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး
ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးပြင ့်် မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
ပပင်ဆင်ထ ိုးကကပပီိုး၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ကကတလ ။့် … အသင်ိုးတတ ်သည် ၎င်ိုး၏
တည်တဆ က်ပခင်ိုး အဆင်ထ
ဲ ဝင်
် ချန်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးသည် တက်ပဲဆ
ွ သ
ီ ့်
့် သ
့် တရ က်သည့်အ
ချီတက်ကကသည်။ စ တန်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အကျည်ိုးတန်သည့်် မျက်န္ ှ တပါက်တက
့်
သင်တတရှ
ျို့ ွင ် ချပပထ ိုး၏။ သင်တသည်
ရပ်တနက
် ့်
တန က်သ ပပန်
့် တ
့်
့် တရွ ျို့သွ ိုးကကသတလ ၊
သမဟ
ငါက
ျို့ က်သွ ိုးကကသတလ ။
့် အ ိုးထ ိုးရင်ိုး မတ်တပ်ရပ်ပပီိုး တရှ ဆ
့် တ် သင်တသည်
့်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ တပါက်မျ ိုးက တစ့်တစစ
့် ပ်စပ်
တြ ်ထတ်တလ ၊့် ၎င်ိုး စတ်မချမ်ိုးသ ပြစ်မည်က လိုးဝ မစိုးရမ်တလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင်
သက်ညြှ ပခင်ိုးမရှတလန္ှင။့်် စ တန်က တသသည်တ
့် င်တအ င် တက်ခက်တလ ။့် ငါသည် သင်၏
အတထ က်အပ့် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် တယ က်ျ ိုးသ ိုး၏ စတ်ဓါတ်ရရမည်
ှ
။ စ တန်သည် ၎င်ိုး၏
တန က်ဆိုးတသ မချတင်ကဲ တသဆိုးပခင်ိုး၌ ရတ်တရက် တဒါသတကကီိုး
တက်ခက်တနတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တသိုးတပ။ စ တန်သည် ငါ၏ တပခတအ က်တွင် ရှတနပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
တပခတအ က်တွငလ
် ည်ိုး အနင်ိုးခရလျက်ရသည်
ှ
- ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။
ဘ သ တရိုးတန္ှ င်ယ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်၏ အတဆ က်အဦိုးက ပြြုချသူမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် ှကသ
သည်ိုးခပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ ပပရလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ချက်ချင်ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။
စ တန်သည် တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်၊ နင်ိုးတပခခရလမ်မ
့် ည်၊ လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊

ပန်ိုးကွယ်စရ တနရ မရှဘဲ ကျန်ရစ်လမ်မ
့် ည်။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တတစဆမျြုိုးစတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
် က
ျို့ မှ က် ဧကန်မချ ထတ်တြ ်ပပကကလမ်မ
့် ည်
့် ပသဏ္ဌ န်အစစ်အမှနတ
့် ငါ၏ တရှ တ
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ဘယ်
တသ အခါမျှ လွတ်တပမ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သည့်် အနက်ဆိုးတသ
့်
တွငိုး် ထဲသ ၎င်
့် ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ငါပစ်ချမည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါတ၏
့် တပခတအ က်၌
ရှကကလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် သမမ တရ ိုး အတွက် တက င်ိုးတသ တက်ခက်ပခင်ိုးက
ပပြုလပါက၊ ပထမဦိုးဆိုး အတနပြင်၊့် စ တန်က အလပ်လပ်တစရန် မည်သည့်် အခွငအ
့်် တရိုးမျှ
မတပိုးရ- ဤရည်ရွယ်ချက် အထတပမ က်ြရန်
တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးရှြန္ှ့် င၊့််
့် ၊ သင်တသည်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခန္င်ြ၊ ့် သင်၏ ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး၊ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး၊
အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်န္င်ြ၊ ့်
ငါ၏အတွငိုး် တွင ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစန္င်ြ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အသက
အ ရစက်န္င်ြ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု အတပေါ် အ ရစက်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတသိုးစတ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ြတ
့် ည်
့် က
့် လအပ်လမ်မ
ပြစ်သည်။ သင်တတွ
့် င ် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခသ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ အလက
ပပည်စ
့် တစြ ပြစ်
့်် ပ။ သင်၏
့် သည်။ ဤအရ မှလွဲ၍ အပခ ိုးရည်ရွယ်ချက် သင်တ၌့် မရှသငတ
စတ်န္လ
ှ ိုး အကကင်ိုးမဲပ့် ြင ့်် ငါက
့် မည်၊ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါ အမှုအရ မျ ိုးက
့် ကကည်ရ
လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုး တသချ စွ ကကည့်ရ
် မည် ပြစ်ပပီိုး၊ လိုးဝ မတပါဆရတပ။
့်
သင်၏ စတ်ဝည ဉ်သည် ထက်ပမက်ရမည်၊ သင်၏ မျက်စမျ ိုး ြွငထ
့်် ိုးရမည်။ သ မန်အ ိုးပြင်၊့်
မမတ၏
် န်မှုမရှသည့်် သူမျ ိုးအပပင်၊
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး မှနက
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပမင်သည်က န္ှစ်သက်တသ သူမျ ိုး အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန်
စတ်အ ိုးထက်သန်တသ သူမျ ိုး၊ အတန္ှ င်အ
ူ ျ ိုး၊ ဘ သ တရိုး
့် ယှက်မျ ိုးက ပြစ်တစတတ်သမ
အယူဝါဒက တလတကက ရှညရ
် တွင ် တတ ်တသ သူမျ ိုး၊ စ တန်၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုး
စသည်တကဲ
့် တသ
သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါတွင-် ဤလူမျ ိုး ထရပ်သည့်အ
် ခါ၊
့် သ
့်
ထသူတသည်
အသင်ိုးတတ ်အတွက် အခက်အခဲမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ
ပြစ်သွ ိုးတစသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုး ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးက သင် ကကြုရချန်တွင ် ချက်ချင်ိုး
့်
တ ိုးပမစ်တလ ။့် အြန်ြန် သတတပိုးခရတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ မတပပ
င်ိုးလဲပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ မမတ၏
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အတင်ိုး တခါင်ိုးမ မ န္ှင ့််
မရမကလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် က ကွယ်ြကက
့် ြုိုးပမ်ိုးပပီိုး
မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ြိုးကွယ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ အသင်ိုးတတ က
် ၎င်ိုးတက
့်
့် ချက်ချင်ိုး

ပြတ်တတ က်ပစ်သငပ့်် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ လှု
ငအ
့်် လမ်ိုး မရှတစသငတ
့်် ပ။
့် ပ်ရှ ိုးတဆ င်ရွက်ြ အခွ
့်
အနည်ိုးငယ်က ကယ်တင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မျ ိုးစွ မဆိုးရှု ိုးတစန္ှင။့််
အတပခအတနတစ်ရပ်လိုးက ကကည့်တ
် နတလ ။့်
ယခ သင်တ၏
့်် ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ လူအမျြုိုးမျြုိုးက
့် ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငထ
သတပပြုန္င်ရမည်အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်က
့်
သသနည်ိုး။
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်သနည်ိုး။
့်
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်ရှသနည်ိုး။
့်
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက် မမတအထဲ
တင
ွ ် ရှသနည်ိုး။
့်
့်
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးက ပြစ်တစတတ်သနည်ိုး။
့်
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
့်
မမတအထဲ
တွင ် ရှသနည်ိုး။
့်
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်က အတရိုးထ ိုးမှု ပပသနည်ိုး။
့်
အဘယ်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် ငါအလ
က လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။
့်
့်
ငါ၏ သစစ ရှတသ သက်တသမျ ိုးမှ အဘယ်သမ
ူ ျ ိုးနည်ိုး။
ယတန၏
့်် ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရမှ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် အပမငမ
ယူတဆ င်လ သည့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်က သတလ ။့် ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
န ိုးတဝတမ်တတ င် မပြစ်တလန္ှင၊့်် ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတက
့် တစ့်တစ့်စပ်စပ် သတဘ တပါက်န ိုးလည်ြ ့်
အချန်ယူတလ -့် ဤသည်မှ သင်တ၏
် ့်
န်
့် အသက်တ တိုးတက်ပခင်ိုးအတွက် အလွနအလွ
အတရိုးပါ၏။ သင်ကယ်တင်၏ မျက်စတရှ ျို့တွင ် ရှတသ ဤအရ မျ ိုးက သင် န ိုးမလည်ပါက၊
သင်သည် တရှ ျို့တွငရ
် သည့်
ှ
် လမ်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်လမ့််မည် မဟတ်။ သင်၌
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးသ လဲ
ှ ့်် အကျဉ်ိုးချ ခရမည့်် အန္တရ ယ်
့် ကျမည့်် အန္တရ ယ်န္င
စဉ်ဆက်မပပတ် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင် ဝါိုးမျြုခရတက င်ိုး ခရန္င်သည်။ ယခတွင ် အဓက

လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ မျ ိုးမှ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ငါထ
့် တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်န္င်စွမ်ိုး
ရှလ ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်ြန္ှ့် င ့်် ငါန္ှင ့်် သ ၍ မတ်သဟ ယပပြုြတ
့် ပြစ်
့် သည်။ ထသတသ
့်
ရင်ိုးန္ှိုးီ မှုန္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးတပြင
့် ည့်အ
် ရ သမဟ
့် ့်် သင် ချြုျို့တဲသ
့် တ် သင်
ရှ တြွသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မဆ ပပည်စ
့် တစပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်၏
အသက်တ သည် ဧကန်မချ တထ က်ပ့် တပိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အသစ်တသ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ရရှလမ်မ
့် ည်။ ယခင်က သင် မည်မျှ မသန ိုးမလည်သည်က ငါသည်
လိုးဝ မကကည်ရ
့် ှု ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့်် တ်သက်၍ ငါ၏ စတ်၌
့် အတတ်က အပပစ်မျ ိုးန္ှငပ
စွဲမကျန်တစတပ။ ငါသည် ငါက
် - သင်သည် ငါက
့် သင် အဘယ်မျှ ချစ်သည်က ကကည့်၏
့် အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ မဆထက် ပချစ်န္င်သတလ ။ သင်အ
့် တနပြင ့်် သင်၏မသန ိုးမလည်ပခင်ိုးက
စွနပစ်
် ့် ရန် တန က်ပပန်လည
ှ ပ့်် ပီိုး ငါအတပေါ်
မှီခန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ပမင်ရန် ငါကကည်ရ
့် ှု သည်။
့်
အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည် ငါက
် ့် ျင်ကကသည်၊ ငါက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး အ ခကကပပီိုး
့် ဆနက
့် ပွငပ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တဝြန်အကဲပြတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏မျက်န္ ှ က ရှ တတွျို့ရန် အလ ိုးအလ သ ၍ပင် နည်ိုးတပသည်။ ငါက
့်
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ စ
် ွ ရှ တြွသ၊ူ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ဆ တလ င်ပပီိုး ငတ်မတ
ွ ်တသ
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးရှသူတ ပြစ်
့် ငါသည်
့် သည့်် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ရှတသ သူအ ိုးလိုး- သင်က
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစမည်၊ သင်ထ
့် ထတ်တြ ်ပပမည်၊ သင်ကယ်တင်၏ မျက်စမျ ိုးပြင့်် ငါက
့်
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏အလတတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ သတဘ တပါက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ သင်
န ိုးလည်န္င်တစြအလ
ငှ့် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်ထ
့် ဧကန်မချ တြ ်ထတ်ပပမည်။ ငါ၏
့်
န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင်၏အတွငိုး် တွင ် ငါ ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးသည့်အ
် ရ က သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်။ သမဟ
့် ည်။
့် တ်ပါက၊ သင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
ငါ၏အလက လက်တလျှ က်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်သည် လမ်ိုးတပျ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ငါ၏ န္ူတ်ကပတ်တတ ်ထသ
ဲ ဝင်
န္ှစ်ဆတသ
့် တရ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသူ အ ိုးလိုးအြ၊ ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရှလမ်မ
အသစ်တသ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထိုးထွငိုး် သပမင်မတ
ှု က
့် င်ိုး ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
့် တနတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ စ ိုးတသ က်ရ တွင် သ ၍ လန်ိုးဆန်ိုးမက
ှု ၎င်ိုးတ ့်
့် ငအ
ခစ ိုးရလမ်မ
ှု ်ပြင ့်် ပမည်ိုးစမ်ိုးကက ရလမ်မ
့် ည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် ကယ်ပင်န္တ
ချြုပမန်လက်ပါဘ။… သင်သည် သတရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုအချြုျို့ န္ှင ့်် ချြုပမန်မှု
အရသ တစ်ခက ရရှပပီိုးချန်တွင ် တကျနပ်အ ိုးရတနရမည် မဟတ်တပ။ အဓက တသ ခ
့် ျက်မှ
တရှ ျို့ဆက် ဆက်လက်ကကြုိုးစ ိုးြ ပြစ်
် လပ်တဆ င်မှုသည်
့် သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏

အမှနတ
် ကယ် အကသြွယ်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနသ
် ည်ဟ အချြုျို့တသ လူတ ထင်
ကကသည်- ဤသည်မှ
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ်က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
သ ၍ ကကီိုးတသ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အဩ
့် ြွယ်ရ မျ ိုးသည် တရှ တ
ျို့ ွင် တည်လျက်ရှသည်။
အချန်တင်ိုး သတထ ိုးပပီိုး န္ိုးကက ိုးတနတလ ၊့် အရင်ိုးအပမစ်အတပေါ် စူိုးစက်ကကည်တ
့် လ ၊့်
ငါ၏တရှ ျို့တွင် ပငမ်သက်တနတလ ၊့် အတလိုးင်္ရပပြုပပီိုး တသချ စွ န ိုးတထ င်က ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်ချတလ ။့် မတရရ ပခင်ိုး မရှရ၊ အကယ်၍ သင် စိုးစဉ်ိုးမျှ
သသယရှပါက၊ တခါိုး ပပင်ပတွင ် သင် အစွနပစ်
် ့် ခရလမ်မ
့် ည်က ငါစိုးရမ်မသည်။ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ရူ ပါရမျ ိုး ရှတလ ၊့် ခင်မ တသ ရပ်တည်ချက်တပေါ်တွင ် ရပ်တလ ၊့် ဤအသက်တရစီိုးတချ င်ိုး
တန က်လက်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးစီိုးဆင်ိုးရ မည်သည်အ
့် ရပ်ကမဆ နီိုးကပ်စွ လက်တလ ။့်
မည်သည့်် လူသ ိုး တွနဆ
် ့် တ်မှုကမျှ သင် လိုးဝ န္ှလိုးမသွငိုး် ရ။ စ ိုးတသ က်၍သ ချီိုးမွမ်ိုးတလ ။့်
ပြြူစင်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့်် ရှ တြွပပီိုး၊ လိုးဝ အရှု ိုးမတပိုးတလန္ှင။့်် သငအ
့်် တနပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုး ခစ ိုးရပခင်ိုးက တရှ င်လန္
ဲ င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်န ိုးမလည်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆ
့်
ငါ၏ တရှ ျို့သ မကက
ခဏ ယူတဆ င်လ ပပီိုး မည်သည့်် သသယကမျှ သမထ ိုးသည်က
့်
တသချ တစတလ ။့် ဆက်ထန်ိုးထ ိုးတလ ။့် ဆက်ထန်ိုးထ ိုးတလ ။့် နီိုးနိုးီ ကပ်ကပ် တနတလ ။့် သင်၏
အဟနအ
် ့် တ ိုးမျ ိုးက သင်မှ ြယ်ရှ ိုးပပီိုး၊ အတသ က်အစ ိုး အတပျ ်အပါိုး၌ မတမွျို့တလျ ်တလန္ှင။့််
စတ်ပါလက်ပါ တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးပပီိုး အ ိုးထတ်က မတွနဆ
် ့် တ်တလန္ှင။့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
အချန်တင်ိုး သင် ဆက်ကပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဘယ်တသ အခါမျှ တဒင်္ဂပင် လက်မလွတ်တလန္ှင။့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လပ်တဆ င်ြ အမှု
သစ် စဉ်ဆက်မပပတ်ရှသည်၊ အသစ်တသ
့်
အရ မျ ိုးက တနစဉ်လ
ပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမျ ိုးလည်ိုး တနရက်
့်
့် တင်ိုး
ရှသည်။ တတ င်တပေါ်တွင် ထူိုးပခ ိုးတသ အဆင်ိုးအတရ င်န္င
ှ ့်် ပပည့်စ
် သည်ပြစ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲတ
့် လပပီ။ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး တနမင်ိုးသည် အလင်ိုးက
ထတ်လတ်ပပီိုး ထွနိုး် လင်ိုးတလသည်။ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးတသည်
သင်၏
့်
ဘန်ိုးအသတရ ရှတသ မျက်န္ ှ က ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အလင်ိုးသည် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
လ တသ သူအ ိုးလိုးအတပေါ် ထွနိုး် လင်ိုးလမ်မ
့််
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငက
တရှ ျို့ဆက်ဦိုးတဆ င်တနသည့်် အလင်ိုးပြစ်၏။ သင်တ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လက်ယ ဘက်
့်
သမဟ
့် ည် မဟတ်ဘဲ ငါ၏ အလင်ိုးအတွငိုး် တွင ်
့် တ် လက်ဝဲဘက် တသွြည်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ သင်၏ တပပိုးလ ိုးပခင်ိုးသည်လည်ိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ အ ိုးထတ်မှု
ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှုက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ရမည်။ ငါ၏ အလတတ ်သည် ထအထဲတွင ် ရှ၏။

လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုအ ိုးလိုး ြိုးကွယ်ပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး
သင်အ
ွ ် အချန်တင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုး
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်တင
ထ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါန္ှင ့်် ပ၍ မတ်သဟ ယပပြုရန် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် တလ ။့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် တိုးတက်၏။ ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး
တလျှ က်တလ ။့် ကကီိုးမ ိုးတသ အကသြွယ်ရ မျ ိုးသည် တရှ တ
ျို့ ွငရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက သင်ထ
့်
တစ်ခချင်ိုးစီ ထတ်တြ ပ် ပလမ်မ
့် ည်။ င်္ရစက်တသ သူမျ ိုး၊ တစ င်ဆ
့် င်ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
န္ိုးတနတသ သူမျ ိုးသ ၎င်ိုးတက
တစတလ ။့်
့် တသချ
့် တတွျို့ ပမင်ရလမ့််မည်။ အ ိုးထတ်မှု မတလျ ြ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်သည် ၎င်ိုး၏ တန က်ဆိုးအဆင်န္
ှ ့်် နီိုးကပ်တနတလပပီ။
့် င
အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး တအ င်ပမင်လမ့််မည်၊ တအ င်ပမင်တသ သူ အတရအတွက်
သတ်မတ
ှ ထ
်
ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်၊ တအ င်ပမင်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုးက
ြန်တီိုးလမ်မ
့်် တူ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့်် တူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် ငါန္ှငအ
့် ည်၊ ငါန္ှငအ
့် တရ က်လမ်မ
ဘရင်အ
့် ရက်အရ က ခယူလမ်မ
့် ည်၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက သလှတပြင့်် အပ်စိုးပပီိုး အတူတကွ
ဘန်ိုးဝင်စ ိုးလမ့််မည်။

အခန််း ၁၈
အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် အမှနအ
် ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ရန် လွယက
် ူတသ အရ
မဟတ်လက်တလပခင်ိုး။ အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ရ တွင ် ငါသည် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်ပြင့််
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ စ တန်သည် ယင်ိုးက ပြြုြျက်ြရန်
့် ၎င်ိုးတတ်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်လမ့််မည်။ သငက
့်် တည်တဆ က်တစလလျှင် သင်သည် ရူ ပါရတစ်ခရှတသ သူ
ပြစ်ရမည်၊ ငါက
် မည်၊ ခရစ်တတ ်အတွက် သက်တသခရမည်၊
့် မှီခအ ိုးကိုးလျက် အသက်ရှငရ
ခရစ်တတ က
် ချီိုးတပမြှ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါအတပေါ်
သစစ တစ င်သ
့်
့် ရမည်။ သင်သည်
ဆင်တပခမျ ိုးမတပိုးသင်ဘ
ှု မဆ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး အကကင်ိုးမဲန
့် ခက မည်သည့်် စမ်ိုးသပ်မက
ကက့်ကက့် ခပပီိုး၊ ငါထ
် ည်
့် မှ လ သမျှအ ိုးလိုးက လက်ခရမည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
သင်က
့် မည်သပင်
့် ဦိုးတဆ င်သည်ပြစ်တစ သင်က လက်န ရမည်။ သင်၌
တက်ကကတသ စတ်ဓ တ်န္င
ှ ့်် အမှုအရ တက
့် ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှရမည်။ သင်သည် လူတက
့်
န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏တန
က်သ တကက
င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ မလက်ရ။ သင်၏
့်
့်
ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုးက တတ က်ပတနတစပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးအတကက င်ိုးက တစ့်တစ့်စပ်စပ်
သထ ိုးရမည်။ ငါန္ှငစ
့်် တ်တူတသ လူတသည်
ငါအတွ
က် သက်တသခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်

စ တန်ကတက်ရန် အဆိုးအပြတ်စစ်ပဲက
ွ ဆင်န္ရ
ဲ မည်။ သင်သည် တည်တဆ က်ခရပခင်ိုးကတရ
တက်ပဲတ
ွ ွငပ
် ါဝင်ပခင်ိုးကပါ ပပြုရမည်။ ငါသည် သင်တအကက
ိုးတွင ် ရှ၏၊ သင်တက
့်
့်
တထ က်မ၏၊ ထပပင်
့် ငါသည် သင်တ၏
့် ခလှုရ ပြစ်၏။
ပထမဆိုး လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ မျ ိုးမှ သင်က
့် ယ်သင် စင်ကကယ်တစရန်ပြစ်ပပီိုး၊
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးတသ လူတစ်ဦိုးပြစ်လ က ၊ တည်ပငမ်တသ စတ်သတဘ ရှရန် ပြစ်သည်။
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတပခအတန တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဆိုးသည်ပြစ်တစ ငါက
့် အ ိုးထ ိုးရမည်။
အမ်တွငရ
် သည်
ှ
ပြစ်တစ၊ အပခ ိုးမည်သည်ပ
့် တ်ဝန်ိုးကျင်မဆတွင ် ရှသည်ပြစ်တစ
အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးဦိုးတကက င့်် သမဟ
့် တ် ပြစ်ရပ်အချြုျို့ သမဟ
့် တ် အတကက င်ိုးကစစအချြုျို့တကက င ့််
တဆ
့် ပင်
့် င်ိုးပခင်ိုး မရှတစရ။ ထပပင်
့် သင်သည် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ခါတင်ိုးကဲသ
့်
ခရစ်တတ အ
် တင်ိုး အသက်ရှငရ
် မည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်အ ိုး
ထင်ရှ ိုးတစရမည်။ သင်လ
် တင်ိုး
့် ပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပမှနအ
သင်တ
် ည်ိုးရမည်။ ယင်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါသ
့် ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
လပ်တဆ င်ရမည်မဟတ်ဘဲ တရရှညလ
် ပ်တဆ င်တနရမည်။ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက သင်စ
ှ ိုးကဲသ
့် ့်
့် တ်န္လ
မှတ်ယူရမည်၊ ငါရည်
သင်၏အတတွိုးမျ ိုး ပြစ်လ ရမည်၊
့် ရွယ်ချက်တသည်
့်
အတပခအတနတစ်ရပ်လိုးက ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရမည်၊ သင်အ
့် ထဲမှ ခရစ်တတ ်က
တပေါ်ထက
ွ ်လ တစပပီိုး၊ သင်သည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုးလျက် အတစခရမည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက အမီလက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးထဲသ သင
က
့်် ယ်သင် တပခစပစ်ဝင်တရ က်ရမည်။ သင်က
့် ယ်သင်
့်
အမှုအရ မျ ိုးမှ ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုးတန က် အပပစ်ကင်ိုးစင်ပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးတသ သူ ပြစ်တစရမည်။
သင်သည် သင်၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် ပမှနမ
် တ်သဟ ယြွဲျို့ရမည်၊ အမှုအရ မျ ိုးက
စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင ့်် လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရှရမည်၊ အချင်ိုးချင်ိုး ချစ်ရမည်၊ သူတ၏
့်
အ ိုးသ ချက်မျ ိုးပြင့်် သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ထန်ိုးညြှတစတလ ၊့် ထပပင်
့်
အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ၌ တည်တဆ က်ခရရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတလ ။့် ထအခါမှသ န္င်ငတတ တ
် ွင ်
တနရ တစ်ခက အမှနတ
် ကယ် ရလမ့််မည်။

အခန််း ၁၉
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် တရှ ဆ
ျို့ က်တိုးသည့်အ
် ိုးတလျ ်စွ ဘရ ိုးသခင်သည်

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတသ လမ်ိုးခရီိုးအသစ်ထသ
ဲ ငါတ
က
့်
့် တစ်ြန်ပပန်၍
ခရီိုးဦိုးကကြု တနရ ချတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ရလဒ်အတနပြင ့်် လူအချြုျို့သည် ငါက
ဲ ကန်
့် မလွဧ
အထင်လွဲမှ ိုးကကပပီိုး ငါထ
် ့် ျင်ကကပပီိုး
့် ညည်ိုးညြူတင်တန်ိုးကက၏။ အချြုျို့က ငါက
့် ခခက ဆနက
ငါက
်လည်ိုး သင်တက
င်တရပပီိုး
့် စစ်စစ်တပါက်တပါက် စစ်တဆိုးကက၏။ သတသ
့်
့် ယ်သင်တ တန
့်
ပပြုပပင်ရန် သန ိုးကရဏ ပြင ့်် ငါတစ ငတ
့်် နဆဲပြစ်၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအရ မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် လူပအလယ်၌
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် မတပပ င်ိုးမလဲ ဆက်ရတနအ
ှ
။့် ငါ
ကယ်တင်တနသူသည် သင် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သငက
့်် လမ်ိုးခလတ်၌ စွနလ
် ့် တ်ရန် လိုးဝ
ဆန္ဒမရှ။ သင်တသည်
ယမှ ိုးသသယတက
့်
့် သထ ိုးပပီိုး လက်ဗလ လှညပ့်် ပန်ချင်ကကပခင်ိုးသ
ပြစ်၏။ အပခ ိုးသူတ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးကကည့်ရ
် ှု တနကကရမျှ ရှတနစဉ် သင်တထဲ
့်
့် မှ အချြုျို့ကမူ
တရှ ျို့ဆက်တိုးပခင်ိုးက ရပ်တနလ
် ့် က်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဆင်တူတအ င် တပရမျှက အချြုျို့က
ပပြုလပ်တနကကစဉ်၊ အပခ ိုးသူတသည်
အတပခအတနက မတန်မလှုပ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တနကကဆဲ
့်
ပြစ်၏။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ဧကန်ပင် မ တကျ တစကကတချပပီတက ိုး။
သင်သည် သင်တအ
့် ည်က ယူပပီိုးယင်ိုးက သင်င်္ဏ်ယူတသ သမဟ
့် ိုး ငါတပပ ခဲသ
့် တ်
သင်ကက ိုးဝါအမမ်ိုးတင်တသ တစ်စတစ်ရ အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးက
့်
ထထက်တိုး၍ ချငခ
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးကကတလ -့် ဤသည်မှ သငအ
့်် တပေါ်သ သက်
ဆင်ိုးလ တသ
့်
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ပါိုး အပခ ိုးမဟတ်။
သင်တသည်
ဧကန်ပင် ပန်ကန်လကကသည်က ပမင်တသ အခါ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
့်
တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ပြ တလ့်လ တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးက ချက်ချင်ိုး ပပြုလပ်တလသည်။ သင်တ ့်
တကက က်ရွ သ
ျို့ ငတ
့်် ပ၏။ အရမ်ိုးမဲ့် မပပြုမူကကန္ှင၊့်် သမဟ
့် ရ ကမျှ မဆင်မပခင်
့် တ် မည်သည်အ
မပပြုကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် စတ်ကကီိုးဝင်တသ ၊ မ နတထ င်လ ိုးတသ သမဟ
့် တ် တခါင်ိုးမ တသ
စတ်သတဘ မရှကကန္ှင။့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
သင်က
ဲ ှ စစ်မှနစ
် ွ
့် အတွငိုး် ထမ
့်
တပပ င်ိုးလဲတစမည် ပြစ်သလ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်ရရှတစရန် သင်သည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အရ ၌ သ ၍ အ ရစက်ပပီိုး သင်
သွ ိုးတလရ ၌ ယင်ိုးတအတ
င်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်သင်သ
့် တသ
့် ည်။ ယင်ိုးတကဲ
့်
့် သ
့်
ရလဒ်မျ ိုးသည်သ အစစ်အမှန ် ပြစ်ကကတလ၏။
အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ရန်အလငှ့် သင်တသည်
အထူိုး ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု
့်
ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး သည်ိုးလက်
ှု အူလက်
ှု မရပ်မန ိုး ကကြုိုးပမ်ိုးရှ တြွရမည်။ ထအပပင်
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသူ တစ်ဦိုး ပြစ်လ တစရန် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တလ င်ကျွမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််

သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးက လက်ခရမည်။ ဤကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုး တအ က်တွငသ
်
့်
အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်န္င်သည်။ အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးက စတင်
လပ်တဆ င်ရန် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် ယခအခါ သင်တက
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲပ့် ပီိုး ပြစ်၏။ အကယ်၍ သင်သည် အတတ်က သင်ပပြုခဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
ဇတဝဇဝါပြစ်ပပီိုး တန္ှိုးတကွိုးတလိုးလသည့်် ပစအတင်ိုး ဆက်လက်ပပြုမူပါက၊ သင်အ
့် တွက်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် မရှတပ။ သင်တသည်
သင်တက
တရ ိုး အလိုးစန္ှင ့််
့်
့် ယ်သင်တ သမမ
့်
ပပည်စတစလျက် ဝည ဉ်တရိုးရ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်က
စလင်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှငအ
့်် ညီ တလျှ က်ရတပမည်။ အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ရန်အလငှ့် သင်သည် အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် တပရမျှမဟတ်ဘဲ အသက်ရှငတ
် စတသ
ဝည ဉ်တတ ်အတွငိုး် ၌ ရှရတပမည်။ သင်၏အသက်တ ထဲ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်သည် သငက
့််
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်ထ ိုးသည့်် ပြစ်စဉ်န္ှင ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
ဆတကျိုးဇူိုးတအတပေါ်
အမှီထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သမဟ
ွ ်ိုး
့်
့် တ် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်စမ
မရှသူမျ ိုး သမဟ
် ှု မရှသူမျ ိုးသည် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်
့် တ် စစ်မှနမ
မခရန္င်သလ ငါန္ှင ့်် အစဉ် နီိုးကပ်တနတစရန်၊ ငါန္ှင ့်် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးရန်
မစွမ်ိုးသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က် မခရန္င်တကက င်ိုး င်္ရပပြုတလ ။့်
၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်က အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် ြစီိုးတစသူမျ ိုး သမဟ
့် တ် တဒသန မျ ိုးအတင်ိုး
အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်၍ မရသကဲသ
့် ့်
၎င်ိုးတစ့် တ်ခစ ိုးမှုမျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရသူတသည်
လည်ိုး တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
့်
တည်တဆ က်၍ မရန္င်။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် မည်သ ဆက်
ဆသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အပပည့်အ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခရမည်။ သမဟ
့် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
့် တ်လျှင ် သင်က
တည်တဆ က်၍ မရန္င်။ မမကယ်တင်၏ စတ်ကကီိုးဝင်မှု၊ မမကယ်က မှနက
် န်သည်ဟ
ယူမှတ်မြုှု ၊ ပလ ိုးမှုန္င
ှ ့်် အ ိုးရတကျနပ်မှုတတွ
့် င ် စွဲပငတနသူမျ ိုး၊ တင်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝါကက ိုးပခင်ိုးက
န္ှစ်သက်သမ
ူ ျ ိုးသည် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်၍ မရတပ။ အပခ ိုးသတ
ူ န္ှ့် င ့််
ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ပပီိုး အတစမခန္င်သတ
ူ က
့် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်၍ မရသလ
ဝည ဉ်ဆင်ရ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု မရှဘဲ ၎င်ိုးတက
ူ ဆ၏ တန က်သ ့်
့် ဦိုးတဆ င်တနသူ မည်သမ
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လက်သတ
ူ သည်
လည်ိုး ထနည်ိုးန္ှငန္
် င
ှ ပ
် င် ပြစ်ကက၏။ အလ ိုးတူပင် ငါ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်ရန် ပျက်ကွကသ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တခတ်မမီတတ တ
့် သ အတနအထ ိုး၌
ရှငသ
် န်သမ
ူ ျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်၍ မရသလ အသစ်တသ အလင်ိုးထသ ့်
အမီလက်ရန် တန္ှိုးတကွိုးလွနိုး် သမ
ူ ျ ိုး၊ သူတ၏
့် အတပခခအတ်ပမစ် အပြစ် မည်သည့်် ရူ ပါရမှ

မရှသူတသည်
တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တည်တဆ က်၍ မရတပ။
့်
အသင်ိုးတတ ်က တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုး မရှဘဲ တည်တဆ က်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်က ိုး ငါအတွ
က်
့်
အတရိုးတကကီိုး ပူပန်စရ အတကက င်ိုးတပတည်ိုး။ သင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ က
အ ရစက်ပခင်ိုးပြင ့်် စတင်သငက
့််
အ ိုးကန်သိုးပပီိုး သငက
့်် ယ်သင် ဆက်ကပ်လျက်၊
တည်တဆ က်တရိုး တရစီိုးတကက င်ိုး၌ ပူိုးတပါင်ိုးပါဝင်သငတ
့်် ပသည်။ သမဟ
့် တ်လျှင ် သင်သည်
ပငင်ိုးပယ်ခရလမ်မ
် ့် တ်ခရသငသ
့်် ည့်အ
် ရ တက
် ့် တ်က
့် ည်။ သင်သည် စွနလ
့် လိုးလိုးစွနလ
စ ိုးတသ က်ခရသငသ
့်် ည့်အ
် ရ က သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ စ ိုးတသ က်သငတ
့်် ပသည်။
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးအတင်ိုး သင်အသက်ရင
ှ တ
် နထင်သငပ့်် ပီိုး တလိုးနက်မှု
မရှဘဲ၊ မည်မည်ရရ မဟတ်တသ အတကက င်ိုးအရ တအတပေါ်
အ ရစက်ပခင်ိုးက ရပ်တနသ
် ့် င၏
့်် ။
့်
သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အဘယ်မျှ မှတ်ယူပပီိုးပပီနည်ိုး။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အဘယ်မျှ အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ယင်ိုးက
သငက
့်် ယ်သင်တမိုးတလ ။့် သင်သည် တခါင်ိုးရှငိုး် ရှငိုး် ထ ိုးရလျက်
ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
မဆင်မပခင် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ကကဉ်သင၏
့်် ။ သမဟ
့် တ်လျှင ် ထသတသ
့်
အပပြုအမူသည် အသက်တ ၌ သငက့်် ကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးတွင ် အကျြုိုးမပပြုဘဲ သငက့်် ကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးကသ
ထခက်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်သငပ့်် ပီိုး ယင်ိုးက မည်သ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က သသင်က
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်၏ အသက်တ ဧကန်
့်
ပြစ်လ ရန် ခွငပ့်် ပြုသင၏
့်် ။ ဤသည်မှ အတကက င်ိုးအချက်၏ အခရ တည်ိုး။
ယခအခါတွင် အသင်ိုးတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုးမှ အလွနအ
် တရိုးပါတသ အခက်အတနသ
် ့် ့်
တရ က်ရတနပပီ
ှ
ပြစ်ရ စ တန်သည် အစီအစဉ်မျ ိုး ြန်တီိုးတနပပီိုး အသင်ိုးတတ က
် ပြြုြျက်ရန်
အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်တနတလသည်။ သင်တ သတ
လက်လွတ် မတနသငဘ
့်် ဲ သတဝီရယန္ှင ့််
့်
တရှ ျို့ဆက်တိုးက ဝည ဉ်ဆင်ရ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက အသိုးပပြုသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် ့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမရှပါက၊ သင်တသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်။
့်
ဤသည်မှ တပါတန်
့် တသ ကစစမဟတ်တပ။ ယင်ိုးက အထူိုးအတရိုးကကီိုးတသ ကစစအပြစ် သင်တ ့်
မှတ်ယူရမည်။ စ တန်သည်လည်ိုး ယမှ ိုးတစတသ အသွငတ
် က
ှ ိုး
့် တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
အတအပမျ ိုးကလည်ိုး ပြနတ
် ့် ဝန္င်စွမ်ိုးရှ၏၊ သတသ
် ထအရ တ၏
့်
့် အတွငိုး် အန္ှစ်သ ရမှ မူ
ကွ ပခ ိုး၏။ လူတသည်
လွနစ
် ွ မက်မဲစွ ကကပပီိုး သတမမူကက၊ ထအပပင်
ကွဲပပ ိုးမက
ှု
့်
့်
မပမင်န္င်ကက။ ထသူတသည်
တစ်ချန်လိုး တခါင်ိုးရှငိုး် ရှငိုး် န္ှင ့်် တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးမှု
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသည်က ယင်ိုးကပပသ၏။ သင်တ၏
ှ ိုးတက
့် စတ်န္လ
့်

မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ ရှ တြွမရတပ။ အတစခပခင်ိုးသည် တစ်ြက်တွင် င်္ဏ်အသတရ
ပြစ်သကဲသ
့် အပခ
ိုးတစ်ြက်တွငလ
် ည်ိုး ဆိုးရှုိုးမှု ပြစ်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
့်
သမဟ
့် တ် ကဆိုးပခင်ိုး ပြစ်တစန္င်၏။ ငါ၏ တရှ ျို့တတ ်တမှ က်တွင် တတ်ဆတ်ပငမ်သက်တနပပီိုး
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်တလ ၊့် သင်သည် ဧကန်အမှနပ
် င်
ဝည ဉ်ပကတန္ှငစ
့်် ပ်ဆင်တသ သတရှလျက် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ကျငသ
့်် ိုးလမ်မ
့် ည်။ စ တန်
တရ က်လ ချန်တွင ် သင်သည် ယင်ိုးမှ ချက်ချင်ိုးက ကွယ်န္င်က စ တန်
တရ က်လ ပခင်ိုးကလည်ိုး သတပပြုမန္င်လမ်မ
် ကယ်
့် ည်၊ သင်၏ဝည ဉ်ထဲ၌ အမှနတ
တနမထထင်မသ ပြစ်ပခင်ိုးက သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဦိုးတည်ရ မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည့််
အ ိုးတလျ စ
် ွ စ တန်၏ လက်ရအလ
ှ
ပ်သည် အလက်သင ့်် တပပ င်ိုးလဲသည်။ လူတသည်
့်
ဇတဝဇဝါ ပပြုမူလျက် သတကင်ိုးမဲတ
ဆက်လက် အကျဉ်ိုးချထ ိုး
့် သ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရလမ်မ
် ျက် န္ိုးန္ိုးကက ိုးကက ိုး သတရှသငတ
့်် ပသည်။
့် ည်။ သင်သည် အပမဲတတစ င်္ရစက်ကကည့်လ
သင် ကယ်တင်၏ အပမတ်အစွနိုး် မျ ိုး တပေါ်တင
ွ န္
် င
ှ ့်် ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးတပေါ်တွင် အတပခအတင်
မပငင်ိုးခကကန္ှင၊့်် သမဟ
် ည်ိုး မတရတွက်တလန္ှင။့််
့် တ် သင်ကယ်တင်၏ အကျြုိုးအပမတ် အတွကလ
ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏အလက ပပည်စ
့် တစရန်သ ကကြုိုးပမ်ိုးကကတလ ။့်
အရ ဝတထြုတသည်
ထပ်တူပြစ်သတယ င် ထင်ရန္င်သည်၊ သတသ
် သူတသည်
အရည်အတသွိုး
့်
့်
့်
ကွဲပပ ိုးန္င်၏။ ထအတွ
က်တကက င ့်် သင်သည် လူပင်္္ြုလ်တက
် သကဲသ
့် ဝ
့်
့် မှတမ
့် ည ဉ်တက
့် လည်ိုး
မှတ်မရမည်။ သင်သည် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ကျငသ
့်် ိုးက ဝည ဉ်တရိုးရ တွင ် တခါင်ိုးရှငိုး် ရှငိုး်
ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ စ တန်၏အဆပ် တပေါ်လ တသ အခါ၊ သင်သည် ယင်ိုးက ချက်ချင်ိုး
မှတ်မန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှသင်သ
့် ည်။ ထအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအလင်ိုးမှ
မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက သင်၏ဝည ဉ်၌
နီိုးကပ်စွ န ိုးတထ င်ရန် ပ၍ အ ရစက်သင်သ
ူ ၏တန
က်သ အပမင်
ကန်ိုးစွ
့် ည်။ အပခ ိုးသတ
့်
့်
မလက်န္င
ှ ့်် သမဟ
် တလွမ
ဲ ထင်န္င
ှ ။့်် ကကီိုးစွ တသ ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
့် တ် အမှ ိုးက အမှနဟ
သင်မခစ ိုးရတစရန် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပသည့်် မည်သမ
ူ ဆ၏တန က်သ ယတ
ပပတ်မလက်န္င
ှ ။့််
့်
ထအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တထ
အရ မျြုိုးက ကျန်ရစ်တစသနည်ိုး။
့် တွင ် မည်သတသ
့်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက သင်တ ခ
့်် လ
့် စ ိုးပပီိုးသတလ ။ သင်သည် အတစခပခင်ိုး၌ အလျဉ်ိုးသငသ
ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုး မပပြုသင ့်် သမဟ
့် တ် သင်၏ ကယ်ပင်ထင်ပမင်ချက်တက
့်
ယင်ိုး၌ထည့်သ
် င
ွ ိုး် ပခင်ိုး မပပြုသငတ
့်် ပ သမဟ
့်် ဒဏ်ခတ်မည်။
့် တ်ပါက ငါသည် သငက
သည့်ထ
် က်ပဆိုးသည်မှ သင်သည် ကျြုိုးန္နွ ခရန် ပငင်ိုးဆန်လျက် သင်အလရှသည်ကသ
တပပ ဆ၍ လပ်ကင်ပါက ငါသည် သငက
့်် ပယ်ရှငိုး် မည်။ အသင်ိုးတတ ်သည် တန က်ထပ်

မည်သတ
ူ က
့် မှ ကတ်ကတ်ကတ်ကတ် စစည်ိုးရန် မလအပ်တပ။ အသင်ိုးတတ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ရိုးသ ိုးစွ ချစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အမှနတ
် ကယ်
အသက်ရှငသ
် တ
ူ က
့် သ အလရှတပသည်။ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ ပကတအတပခအတနက
သတမူသငတ
့်် ပ၏။ ဆင်ိုးရဲသ ိုးတသည်
သူတက
ူ ချမ်
့်
့် ယ်သတ
့် ိုးသ သည်ဟ ထင်ပမင်ပါက
ဤသည်မှ ကယ့််ကယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ အသင်ိုးတတ ်က
တည်တဆ က်ရန်အတွက် သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်က န ခလက်တလျှ က်ရမည်။ အပမင်ကန်ိုးစွ
ပပြုမူပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တရှ ဆ
ျို့ က်တိုးမည့်အ
် စ ိုး သင်၏တနရ မျ ိုး၌သ တန၍ သင်ကယ်တင်၏
တ ဝန်တက
် အ င် တဆ င်ရွက်တလ ။့် သင်သည် သင်အ
့် ခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုး၏ အပပင်သ ့်
့် တကျပွနတ
တကျ ်မသွ ိုးသငဘ
့်် ၊ဲ သင်တဆ င်ရွက်န္င်တသ မည်သည့်် တ ဝန်ကမဆ အစွမ်ိုးကန်
တကျပွနတ
် အ င် တဆ င်ရွက်သငသ
့်် ည်။ သပြစ်
ှ ိုးသည် အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုး
့် လျှင ် ငါ၏ စတ်န္လ
ရှလမ်မ
ီ သ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က တဆ င်ရွက်ရမည် မဟတ်။
့် ည်။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် တူညတ
ယင်ိုးအစ ိုး သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုးသည် သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင် အခန်ိုးကဏ္ဍကသ
တဆ င်ရွကသ
် င်ပ့် ပီိုး အသင်ိုးတတ ်ရှ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက၍
် သင်၏အတစခမှုက
ဆက်ကပ်တလ ။့် သင်၏အတစခပခင်ိုးသည် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခခထ တသွြည်မသွ ိုးသငတ
့်် ပ။

အခန််း ၂၀
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် သင်တက
် သ
့် လိုးဝ သစ်လွငတ
တလ ကတစ်ခဆီသ တခေါ်
့် တဆ င်လ လျက်၊ အရှန်အဟန်ပြင ့်် တရှ ျို့သချီ့် တနသည်၊ ဆလသည်က ိုး
န္င်ငတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသက်တ ၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် သင်တ၏တရှ
ျို့တမှ က်သ ့်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့ မှုက တက်ရက် ြွငပ့်် ပခဲပ့် ပီိုး၊ ပရပ် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ
သင်တတရှ
ွ ိုး် တနလျက် ရှသည်။ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ဆ တလ င်တသ ၊
့် ျို့ မှ တပေါ်ထန
ငတ်မတ
ွ ်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကျြုိုးန္နွ ခရန် ရည်ရွယ်ချက်ရသူ
ှ မျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
့်
ဇအန်တတ င်တွင ် ဧကန်မချ ကျန်ရှတနကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသစ်တသ တယရရှလင်ပမြုျို့၌
တနရကကလမ်မ
ငါန္ှငအ
့်် တူရစဉ်
ှ ဘန်ိုးတန်ခိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်အသတရက ဧကန်မချ
့် ည်။ ထသူတ သည်
့်
ရရှကကပပီိုး လှပတင်တ
့် ယ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးကကရလမ်မ
့် ည်။ သင်တ၏
့်
ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုး မပွငတ
့်် သိုးတသ တကက င၊့်် တလ တလ ဆယ်တွင ် သင်တ မပမင်
ကကရတသိုးတသ
့်
ဝည ဉ်တရိုးတလ ကန္ှငဆ
့်် င်တသ လျှြုျို့ ဝှက်နက်နသ
ဲ ည့်အ
် ရ အချြုျို့ ရှတနတပသည်။ အရ

အ ိုးလိုးတသည်
လွနစ
် ွ အဩ
့် ဘွယ်တက င်ိုးကကသည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အဩ
့် ဘွယရ
် မျ ိုးန္ှင ့်် လူတတစ်
ဲ့် ူိုးကကသည့်် အမှုအရ မျ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် ခါမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးခြ
ပြစ်တပေါ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုး အပပင် ငါ၏ဘန်ိုးတန်ခိုးအ န္တဘ ်၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးတ ့်
တည်ရသည်
ှ
့် တနရ ကလည်ိုး စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမ အစွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့််
တင်ိုးန္င်ငရှသမျှန္င
ှ ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတ သူ
့် တက
့် ယ်တင်၏မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်တတွျို့တစပခင်ိုးငါှ
ပပတတ ်မလ
ူ မ်မ
့် ည်။ ထတနရက်
့် သည် သ ၍ နီိုးကပ်လ တနပပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ အချန် ပြစ်သည်- သင်တန က်ဆတ်မည်တလ သမဟ
့် တ်
အဆိုးတင်တအ င် လိုးဝတန က်မလှညဘ
့်် ဲ စွဲပမဲစွ လပ်တဆ င်မည်တလ ။ မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်၊
မည်သည့်အ
် ပြစ်အပျက် သမဟ
့် မှုအရ ကမျှ မကကည့်တ
် လန္ှင။့်် ကမဘ တလ က၊
့် တ် မည်သည်အ
သင်၏ခင်ပန
ွ ိုး် ၊ သင်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး သမဟ
့်် တ်သက်၍
့် တ် အသက်တ န္ှငပ
သင်ဒဟပြစ်
ွ
တသ အရ မျ ိုးက မကကည့်တ
် လန္ှင။့်် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ ကသ
ကကည့်၍
် သင်တက
ဲ့် သ အြိုးအခအပပင် ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ရယူရန် ငါတပိုးဆပ်ခတ
့် ပမင်တလ ။့်
ဤအရ မျ ိုးသည် သငက
့်် ခွနအ
် ိုးပြစ်တစြ လ
့် ည်။
့် တလ က်တပလမ်မ
အချန်သည် အလွန ် နီိုးကပ်တနပပီိုး၊ ငါ၏အလတတ ်သည် အလွန ် လျင်ပမန်စွ တအ င်ပမင်ရမည်။
ငါ၏ န မတတ ်၌ တည်တနတသ သူတက
် ့် စ်မထ ိုးတပ၊ သင်တအ
့် ငါသည် စွနပ
့် ိုးလိုးက
ဘန်ိုးတတ ထ
် သ
ဲ ငါတခေါ်
တဆ င်သွ ိုးမည်။ သတသ
် ယခအချန်က ကကည့်သ
် ည်အ
့် ခါ
့်
့်
အတရိုးကကီိုးတသ က လတစ်ခ ပြစ်တနသည်၊ တန က်တစ်ဆငသ
့်် မတက်
လှမ်ိုးန္င်တသ
့်
သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တန င်တရြ လွ
် ွ တန က်ကျန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
် ည်ိုး
့် ည်ပြစ်တသ လ
့် နစ
၎င်ိုးတဘဝတစ်
တလျှ က်လိုး၌ ငချင်ိုးချကကရပပီိုး၊ တန င်တ ရကကတပလမ်မ
့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်က
့်
တည်တဆ က်န္င်သတလ ၊ သင်တ တစ်
ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး န ခမှုရန္
ှ င်သတလ ၊ မရှန္င်သတလ
့်
ဆသည်ကပမင်တစရန် သင်တ၏
ျို့ စ်တဆိုးပခင်ိုး
့် ျက်မှုမျ ိုးသည် ယခ လက်တတွစ
့် ဝည ဉ်ရင်က
ခတနကကရသည်။ ဤရှု တထ င်မ
် ှု သည်အ
့် ခါ၊ သင်၏န ခပခင်ိုးသည် သင် စတရွ ိုးထ ိုးတသ
့် ှ ကကည့်ရ
န ခပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်အတပေါ်၌ သင် န ခန္င်တက င်ိုး
န ခန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်တယ က်တသ သူအတပေါ်၌ န ခြရန်
ဲ ကက င်ိုး
့် ခက်ခတ
သင်တတွျို့တနရတသိုးသည်။ လူသ ိုးတ၏
ှ
့် အယူအဆမျ ိုးအတပေါ် သင်အ ိုးထ ိုးတနလျှင ် န ခမှုရရန်
မည်သမျှ
် င် ပြစ်သည်။ သတသ
်
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သည်မှ အမှနပ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အကကအစည်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏အကကအစည်မျ ိုးထက် အပမဲသ လွနသ
် ည်။
ခရစ်တတ သ
် ည် တသသည့်တ
် င်တအ င် န ခလျက် က ိုးတင်တပေါ်တွင် အတသခခဲသ
့် ည်။

ခရစ်တတ သ
် ည် မည်သည့်သ
် တ်မှတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးပပချက်ကမျှမတပိုးခဲတ
့် ပ။
ခမည်ိုးတတ ၏
် အလတတ ်ပြစ်တနသတရွ ျို့ လလလ ိုးလ ိုး န ခခဲသ
့် ည်။ သင်၏ လက်ရှ
န ခပခင်ိုးအဆင်သ
် ွ နမ့််လွနိုး် သည်။ သင်တအ
့် ည် လွနစ
့် ိုးလိုးက ငါဆသည်က ိုး
န ခပခင်ိုးမည်သည် လူမျ ိုးကန ခပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်က န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က န ခပခင်ိုးဟ ဆလသည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တက
ဲ ှ အသစ်ပပြုပပင်၍
့် အတွငိုး် ထမ
တပပ င်ိုးလဲတနတစသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထသမဟ
ူ မည်သက
ူ ့်
့်
့် တ်ပါက၊ မည်သက
န ခလမ်မ
ူ ျ ိုးက မန ခကကတပ။ သင်တသည်
့် ည်နည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အပခ ိုးသမ
့်
န ခပခင်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် န ခသည်အ
့် သက်တ က မည်ကသ
ဲ့် အသက်
ရှငတ
် နထင်န္င်သည်က
့်
သတဘ တပါက်တအ င် အချန်ယူကကရမည်။ သင်တသည်
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သ ပ
့်
့် ၍
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်က ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုးပပီိုး မတ်သဟ ယပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအရ က သင်တသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်သရှလ ပပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အပြစ်
့်
သင်၏အထဲ၌ရှတသ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက သင် စွနလ
် ့် တ်လ မည် ပြစ်သည်။
အမှုအရ မျ ိုးက ငါလပ်တဆ င်တသ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည် လူတအတွ
က်
့်
တစ့်တစ့်စပ်စပ်န ိုးလည်ြရန်
ဲ ည်။ ဤအရ က ိုး လူတသည်
မည်သ ့်
့် ခက်ခသ
့်
တက င်ိုးပမတ်ကကသည် သမဟ
့် တ် မည်သ စွ
့် မ်ိုးတဆ င်န္င်ကကသည်
စသည့်အ
် တကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှငမ
့်် ဆင်တပ။ ငါသည် အသဉ ဏ် အနည်ိုးဆိုး န္ှင ့််
အတရိုးမပါဆိုးကပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးက ြွငပ့်် ပရန် အသိုးပပြုသည်။
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး၊ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်မှု အချြုျို့ကလည်ိုး
တပပ င်ိုးပပန်လှနတ
် ပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည် လွနစ
် ွ
အဩ
့် ဘွယ်တက င်ိုး၏၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သည့််
့်
စွမ်ိုးရည်ထက် တကျ လ
် န
ွ သ
် ည်။
အကယ်၍ သင်သည် ငါအတွ
က် သက်တသခတသ သူ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လလျှင်
့်
သမမ တရ ိုးက စစ်မှနစ
် ွ လက်ခပပီိုး၊ မှ ိုးယွငိုး် စွ လက်မခရတပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ပမ အ ရပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏အသက်တ လျင်ပမန်စွ
ရငက
့်် ျက်လ တစရန် ကကြုိုးပမ်ိုးရမည်။ တန်ြိုးမရှတသ အရ မျ ိုးက မရှ တြွတလန္ှင။့််
ထအရ မျ ိုးသည် သင်တ၏ဘဝတ
ိုးတက်မက
ှု အကျြုိုးမပြစ်တစပါ။ သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုး ရငက
့်် ျက်ပပီိုးမှသ တည်တဆ က်ပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ
့်
န္င်ငတတ ်သ တခေါ်
့်
့် တဆ င်ပခင်ိုးခရန္င်မည် ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ပငင်ိုးပယ်၍မရတပ။ သင်က

ငါထပ်၍တပပ ချင်တသိုးသည်။ ငါသည် သင်က
် ည်ိုး၊ သင်သည်
့် မျ ိုးစွ တပိုးခပဲ့် ပီိုးတသ လ
အမှနတ
် ကယ် အဘယ်မျှ န ိုးလည်သနည်ိုး။ ငါတပပ တသ အရ မည်တရွ ျို့မည်မျှသည်
သင်၏ဘဝ၌ လက်တတွျို့ အရှတရ ိုး ပြစ်လ ပပီနည်ိုး။ ငါတပပ တသ အရ မည်တရွ ျို့မည်မျှက
သင်၏ အသက်ရှငတ
် နထင်တနသနည်ိုး။ ဝါိုးပခင်ိုးတတ င်ိုးန္ှင ့်် တရမခပ်န္င
ှ ။့်် တန က်ဆိုးတွင ်
သင်သည် ဘ မျှမရဘဲ အန္ှစ်သ ရမဲ့်ပခင်ိုးကသ ရလမ်မ
ူ ျ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ
့် ည်။ အပခ ိုးသမ
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက အလွန ် လွယ်ကူစွ ရရှခဲက့် ကပပီ။ သင်တရ ရပပီတလ ။ သင်သည်
လက်နက်မပဲ့် ပီိုး မည်သည့်် လက်နက်မျှ မကင်တဆ င်ပါက၊ စ တန်က အန္င်ယူ န္င်သတလ ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မမကယ်ကယ် က ကွယြ
် အတက
င်ိုးဆိုး
့်
လက်နက်မျ ိုးပြစ်ကကသပြင့်် သင်၏အသက်တ တွင ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အတပေါ်၌ သ ၍
မှီခရမည်။ သင် မှတ်သ ိုးသငသ
့်် ည်မှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
မမှတယ
် ူန္င
ှ ။့်် အကယ်၍ သင်သည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်၊ ရှ လည်ိုးမရှ တြွ၊
သတဘ တပါက်ြရန်
့် လည်ိုး မကကြုိုးစ ိုး သမဟ
့် တ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အတကက င်ိုးန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုးပပီိုး ငါန္ှငတ
့်် ဆွိုးတန္ွိုးတင်ပင်ပခင်ိုး မပပြုဘဲ၊ မမကယ်ကယ် တကျနပ်က
တရ ငရ
့်် ဲတင်ိုးတမ်တနမည်ဆပါက၊ ဆိုးရှုိုးမှုက သင် ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ယခ ဤသင်ခန်ိုးစ မှ သင်
သင်ခန်ိုးစ ယူသင်ပ့် ပီိုး၊ သငက
့်် ယ်သင် တဘိုးသြယ်
့် ထ ိုးက သင်၏ကယ်ပင်
ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက တထမတစရန် အလငှ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ခွနအ
် ိုးမျ ိုးက ယူရမည်။
သင်လပ်ချင်သည့်် အရ တင်ိုးကသ မလပ်တဆ င်တလန္ှင။့်် အချန်သည် လူကမတစ ငတ
့်် ပ။
သင်၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုးသည် တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက်
ကကီိုးထွ ိုးလ တနကက၏၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတနကကပပီိုး တနစဉ်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးကလည်ိုး ခစ ိုးတနကကရသည်။ သင်၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အင်အ ိုး
တိုးတနပပီိုး ဤအရ သည် တက င်ိုးလှတသ အရ တစ်ခပင်တည်ိုး။ ပန်ိုးတင်သ အပမန်
တပပိုးတလ ။့်
့်
မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ အပခ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တယ က်က င်္ရတစက် ကူညန္
ီ င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်။ ငါန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် ခစ ိုးချက်အရ မမကယ်တင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးကသ
ပပြုတလ ။့် ရူ ပါရရှတသ သူမျ ိုး၊ တက်လမ်ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး၊ စတ်ပျက်အ ိုးတလျှ ပ့် ခင်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် တရှ ျို့သတက်လမ
ှ ်ိုးရန် အပမဲတမ်ိုး တမျှ မ
် ှနိုး် ကကသူမျ ိုးသည်
တအ င်ပမင်မရ
ှု ရှမည်မှ အတသအချ ပင်ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် အတရိုးကကီိုးတသ
က လတစ်ခ ပြစ်သည်။ စတ်အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် စတ်ပျက်ပခင်ိုးမရှရန် တသချ တစတလ ။့်
အရ ရ ၌ တရှ ျို့သတမျှ
်ရည်မှနိုး် လျက် တန က်ပပန်မလှညတ
့်် လန္ှင။့်် အရ အ ိုးလိုးက
့်
စွနလ
် ့် တ်ရမည်။ ပငတွယမ
် ှုမျ ိုး အ ိုးလိုး စွနလ
် ့် တ်က အစွမ်ိုးရှသမျှန္င
ှ ့််

ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ရ တလ ။့် သင်၌ တန က်ဆိုးထက
ွ ်သက်တစ်မျှင ် ကျန်တနတသိုးသတရွ ျို့
အဆိုးအထ စွဲပမဲစွ လပ်တဆ င်တလ ။့် ဤသည်မှ သင်သည် ချီိုးမွမ်ိုးရန် ထက်တန်တသ သူ
ပြစ်ရန် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၂၁
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ယခအခါ သင်တက
့်
အသစ်တသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် အသစ်တသ ကမဘ တပမထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။
အရ ရ သည် အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုး ခရလျက်ရသည်
ှ
၊ အရ ရ သည် ငါလက်
တွင ် ရှသည်၊
့်
အရ ရ သည် အသစ်တြန် အစပပြုတနသည်။ ၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးပြင ့်် လူတသည်
့်
့်
ထအရ က န ိုးမလည်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအရ သည် ၎င်ိုးတအြ
အဓ
ပပါယ်လိုးဝ
့်
့်
မရှတသ ်လည်ိုး၊ အမှုပပြုတသ သူမှ ငါပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ဉ ဏ်ပည သည် အတွငိုး် တွငပ
် ါရှ၏။
ထတကက
င ့်် သင်တအတနပြင
့်် သင်တ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
့်
့်
စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးပြင ့််
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးကသ စတ်ဝင်စ ိုး သငတ
့်် ပသည်။ မည်သည့်် ဒွဟမျှ မရှန္ှင။့်် ငါသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်တနသည့်အ
် တွက်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပမငပ့်် မတ်တသ တ ဝန်က
ငါထမ်ိုးတဆ င်မည်။ အကယ်စင်စစ်၊ လူတသည်
သီိုးပခ ိုးပစ တစ်ခပြစ်ြ မလ
အပ်တပ။
့်
့်
ယင်ိုးထက်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက ထင်ရှ ိုးတစရင်ိုး၊
အဩ
့် ြွယ်ရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
မကက ိုးဝါပါက၊ မကက ိုးဝါန္င်တပ။ သမဟ
ှု သင်ခစ ိုးရလမ့််မည်။
့် တ်ပါက ဆိုးရှုိုးမက
ဘရ ိုးသခင်သည် ဆင်ိုးရဲသက
ူ တပမမှုနမ
် ့် ှ ချီမ၏။ န္ှမ်ခ
့် ျတသ သူမျ ိုးသည်
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရမည်။ ၎င်ိုးတအ
ငှ့် န္ှင ့််
့် ိုးလိုး ငါ၏အတွငိုး် တွင ် ရှကကြအလ
့်
အသင်ိုးတတ ်တွငရ
် တသ
ှ
သင်တအ
ငှ့် ၊ ငါသည်
့် ကျြုိုးန္ွန ခကကြအလ
့် ိုးလိုး ငါက
့်
စကကဝဠ န္ှငဆ
့်် င်တသ အသင်ိုးတတ ်က အပ်စိုးြ၊ ့် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက
အပ်စိုးြရန်
ူ ျ ိုးသည်
့် မ
့် ငါ၏ဉ ဏ်ပည က ပစမျြုိုးစပြင ့်် ငါ အသိုးပပြုမည်။ ယခင်က မန ခခဲသ
ယခ ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် န ခရမည်၊ အချင်ိုးချင်ိုး ကျြုိုးန္နွ ခရမည်၊ အချင်ိုးချင်ိုး သည်ိုးခရမည်
ပြစ်သည်။ သင်ကယ်တင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထမြရန်
့် အ ိုးလိုးသည် အချင်ိုးချင်ိုး၏
အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက ထတ်သိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခရင်ိုး၊ သင်တ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးသည် ဆက်န္ယ်တနရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ အချင်
ိုးချင်ိုး ချစ်ခင်ရမည်။
့်

ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်မည် ပြစ်ပပီိုး စ တန်သည် အပမတ်ထတ်ြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုး ရရှလမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခါမှသ ငါ၏စီမခနခ
ကျရှု ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤတွင ် အပခ ိုးသတတပိုးချက်တစ်ခက သင်တအ
့် ိုး ငါတပိုးဦိုးမည်။
အကကင်မည်တသ လူသည် တစ်ချြုျို့တသ ပစပြစ်တသ တကက င၊့်် သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ရ တသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ပပြုမူခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အတပခအတနအတွငိုး်
ဆတ်ယတ်လ သည့်် အကျြုိုးဆက်န္င
ှ အ
့်် တူ သင်အ
ွဲ ှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့် ထဲတွင ် န ိုးလည်မှုလမ
ပြစ်တပေါ်ခင
ွ မ
့်် တပိုးန္ှင။့်် ငါပမင်ရသမျှ၊ ဤသည်မှ မသငတ
့်် တ သ
် ကဲသ
့် ၊ ့် တန်ြိုးမဲ့်တသ အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ သင် ယကကည်တသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
လူတစ်စတစ်တယ က် မဟတ်တပ။ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးသည် မတူတပ။
ကယ်တစ်ခတည်ိုးရ၏။
ှ
အသီိုးသိုးီ က မမ၏ တ ဝန်က လပ်တဆ င်သည်၊ အသီိုးသိုးီ က မမ၏
တနရ တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး အတက င်ိုးဆိုးလပ်တဆ င်တနပပီိုး- မီိုးပွငတ
့်် စ်ခစီအတွက် ပပြုိုးပပြုိုးပပက်ပပက်
အလင်ိုးတရ င်တစ်ခ ရှသည်- အသက်တ ၌ ရငက
့်် ျက်မက
ှု ရှ တြွတနကက၏။ ထသပြင
့် ့်် ငါသည်
စတ်တကျနပ်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ ရှပခင်ိုးအပြစ်ကသ သင်တ စ
့် တ်ဝင်စ ိုးရမည်။ ငါန္ှင ့်် အနီိုးကပ်
မတ်သဟ ယပပြုတနတလ ၊့် သင်န ိုးမလည်တသ တနရ မျ ိုးက သ ၍ကကြုိုးစ ိုးတလ ၊့်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး ဆက်ကပ်အပ်န္ပပီ
ှ ိုး ငါ၏အချန်က တစ ငတ
့်် လ ။့် စတ်ဝည ဉ်မှ အရ ရ က
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တလ ။့် တသွြည်လျက် တလျှ က်လှမ်ိုးမပခင်ိုးမှ မမကယ်ကယ် တ ိုးဆြ
ီ ရန်
့်
မဆင်မပခင် မပပြုတလန္ှင။့်် ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မကက ခဏ စ ိုးတသ က်တလ ၊့် ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ က တတွိုးဆတလ ၊့် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အ ရစက်ပပီိုး
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုက အသက်ရှငတ
် နထင်တလ ။့် ဤသည်မှ အဓက
အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်သည်
အသက်ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အသက်
ကကီိုးထွ ိုးမှုရပ်တနပ
် ့် ါက၊ သင်သည် တည်တဆ က်ပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ သဘ ဝကျမှု၊
ဇ တပကတ၊ စတ်အ ိုးထက်သန်မ၊ှု အတထ က်အကူပပြုတသ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမျ ိုး၊
အရည်အချင်ိုးမျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုလျက်၊ သင်မည်မျှပင် တက င်ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ၊
ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် သင် အမှီပပြုပါက သင် တည်တဆ က်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
သင်သည် အသက်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငရ
် မည်၊

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုးအတွငိုး် တွင ်
အသက်ရှငရ
် မည်၊ သင်၏ တကယ့်အ
် တပခအတနက သရမည်ပြစ်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်ရမည်။ စတ်ဝည ဉ်၌ အလ ိုးတူ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရှရမည်၊ အသစ်တသ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသစ်တသ အလင်ိုးက အမီလက်န္င်ရမည်။
သင်အ
့် တနပြင ့်် ငါထ
့် မရပ်မန ိုး တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်န္င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှင ့််
အဆက်အသွယ်ပပြုန္င်ရမည်၊ တနစဉ်အသက်
တ ၌ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် အတပခခန္င်ရမည်၊ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ
မျြုိုးစတက
် န်စွ ကင်တွယ်န္င်ရမည်
့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခလျက် မှနက
ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏စန္ှုနိုး် စထ ိုးအပြစ် ထ ိုးရက
ှ
သင်၏အသက်တ ထဲ လှုပ်ရှ ိုးမှုအ ိုးလိုးတွင် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ရမည်ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ငါအလ
က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး င်္ရပပြုရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက် ရမည်။ အမှုအရ မျ ိုးက မဆင်မပခင် မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့််
ငါမတထ က်ခတသ အရ အ ိုးလိုးသည် ဆိုးရွ ိုးတသ နင်္ိုးန္ှင ့်် ကကြုရလမ်မ
့် ည်။
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် ငါ တထ က်ခတသ အရ မျ ိုးပြငသ
့််
လ ၏။ ငါတပပ လျှင၊်
ပြစ်လမ်မ
် ့် ပိုးလျှင ် ပမဲပမစွ တည်လမ်မ
ွ ်တစပခင်ိုးအ ိုး
့် ည်။ ငါ အမနတ
့် ည်။ ငါက
့် အမျက်ထက
တရှ င်ရှ ိုးရန်၊ ငါခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးတသ အရ က သင်တ လ
့် ိုးဝ မလပ်တဆ င်ရ။ လပ်တဆ င်ပါက၊
သငအ
့်် တွက် တန င်တရြ အချ
န် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
့်

အခန််း ၂၂
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် လပ်တဆ င်ြ လွ
် ူတသ အရ မဟတ်တပ။ သင်သည်
့် ယက
အရ ရ က စ ိုးတသ က်က ၊ အ ိုးလိုးသည် အလွနစ
် တ်ဝင်စ ိုးစရ တက င်ိုးသည်၊ အလွန ်
အရသ ရှသည်ဟ တတွိုးထင်လျက်၊ တတ ်စတ
ွ လျ ်စွ ကကြုရ ကျပန်ိုးတန၏။ ချီိုးကျြူိုးတနတသ
လူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်- ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် ချင်ခ
့် ျန်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။
့်
့် တ်န္လ
ဤသည်မှ သင်တ မချွ
့် ငိုး် မချန် စတ်ပြ ရှငိုး် လင်ိုးထက်သည့်် အတတွျို့အကကြုတစ်ခ ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် ဝည ဉ်မျြုိုးစတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၏
့်
တိုးတက်မက
ှု ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်က အသင်ိုးတတ ်၏တည်တဆ က်ပခင်ိုးက

တမင်ြျက်ဆိုးီ ရ တွင ် ပါဝင်လျက် ၎င်ိုးတ၏အခန်
ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက တဆ င်ရွက်ရန်
့်
ထွက်တပေါ် ကက၏။ သင်သည် ဤအရ က တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးပပီိုး စ တန်က
အလပ်လပ်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုး တပိုးပါက၊ ယင်ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်က ကတမ က်ကမ
့်
အတပခအတနတစ်ခ ြန်တီိုးလမ်မ
အထတ်တလန် ပြစ်
့် ည်၊ လူတသည်
့် က ၊
့်
ထင်ရ စင်ိုးကကလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးရွ ိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် လူတ၏
့် ရူ ပါရမျ ိုး
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤသပြင
့် ၊့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် ငါအပင်ပန်ိုးခ
တပိုးဆပ်ထ ိုးသည့်် အြိုးအခသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ရမည့်် အချန်သည် စ တန်၏ တသွိုးရူိုးတသွိုးတန်ိုးပြစ်ပခင်ိုး
အပမငဆ
့်် ိုးအရှန်သ တရ
က်ရသည့်
ှ
် အချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ စ တန်သည်
့်
လူအနည်ိုးငယ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် အ ရပျက်တစမှုန္င
ှ ့်် တန္ှ င်ယ
် ှုတက
့် ှကမ
့် မကက ခဏ ပြစ်တစပပီိုး၊
ယင်ိုးမှ ဝည ဉ်က မသတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ အခန်ိုးကဏ္ဍက အလွယက
် ူဆိုး
ဝင်တရ က်လပ်တဆ င်န္င်သည့်် ယကကည်သအ
ူ သစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက တယဘယျအ ိုးပြင့်် န ိုးမလည်ကကတသ တကက င်၊့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ အကကြုက်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့််
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး
ထင်ရ ပမင်ရ လိုးဝ ပပြုမူတတ်ကကတပသည်။ သင်၏န္ှုတ်ကတစ င်ထ
့် န်ိုးတလ -့် ဤသည်မှ
သင်က
့် က ကွယ်ရန်အတွက် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးစွ န ိုးစက်တထ င်က တက င်ိုးစွ န ခတလ ။့်
အသင်ိုးတတ ်သည် လူအြွ
ှ ့်် မတူတပ။ သင် စတ်ရတ
ှ င်ိုး လွယ်လယ
ွ ်တပပ ၍ မရတပ။
့် ဲျို့အစည်ိုးန္င
သင် တတွိုးထင်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ တပပ ၍မရတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အမ်တတ ် ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ ယင်ိုးသည် ဤတနရ တွင ် အလပ်ပြစ်မည်မဟတ်။
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုး လူတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် လက်မခတပ။ သင်သည်
ဝည ဉ်တတ ်တန က်သ လ
့် က်ပခင်ိုးပြင့်် အတရိုးကစစမျ ိုးက လပ်တဆ င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အသက်ရှငတ
် နထင်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါတွင ်
အပခ ိုးတသ သူတသည်
သင်က
့် တလိုးစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
မှီခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်ကယ်တင်အတွငိုး် ရှ အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဦိုးစွ တပြရှငိုး် ရမည်။
သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် အဆိုးသတ်တစပပီိုး၊ သင်ကယ်တင်၏
အတပခအတနက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်လ န္င်က ၊ မည်သ ပပြုမူ
ရမည်က သတလ ။့်
့်
န ိုးမလည်တသ အရ မှနသ
် မျှန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဆက်၍ မတ်သဟ ယ ပပြုတလ ။့်
လူတစ်တယ က်အတွက် မမကယ်ကယ် မသပခင်ိုးမှ လက်ခန္င်ြွယ်ရ မရှတပ။

သင်ကယ်တင်၏ အန တရ င်္ါက ဦိုးစွ ပငမ်ိုးတစတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သ ၍ မကက ခဏ စ ိုးတသ က်က စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ရင်ိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတပေါ်
အတပခပပြု၍ သင်၏အသက်တ က ရှငသ
် န်က သင်၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက
လပ်တဆ င်တလ ။့် သင်သည် အမ်တွင ် ရှသည်ပြစ်တစ အပခ ိုးတနရ တွင် ရှသည် ပြစ်တစ၊
သင်၏အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်ခင
ွ ့်် ပပြုသင်သ
့် ည်။ ဇ တပကတန္ှင ့််
သဘ ဝကျပခင်ိုးတက
် ့် တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် စွနပစ်
သင်၏အတွငိုး် တွင ် အပမဲစိုးမိုးခင
ွ တ
့်် ပိုးတလ ။့် သင်၏ အသက်တ သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှ
ပြစ်တနသည်က စိုးရမ်စရ မလတပ။ အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ကကီိုးစွ တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်က သင်သည် ခစ ိုးလ ရလမ်မ
့် ည်။ ယခင်က သင်သည်
တကျ ်ကက ိုးြရန်
ဲ့် ၊ သင်သည် မည်သက
ူ ့် မျှ မန ခခဲတ
့် ပ၊ သမဟ
့် စတ်အ ိုးထက်သန်ခ၏
့် တ်
ရည်မှနိုး် ချက်ကကီိုးခဲက
် န်သည်ဟ မှတယ
် ူခသ
ဲ့် ည်၊ သမဟ
့် ၊ မမကယ်ကယ် မှနက
့် တ်
မ နကကီိုးခဲသ
့် ည်- ဤအရ မျ ိုးသည် သင် တပြည်ိုးပြည်ိုး ြယ်ရှ ိုးပစ်မည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ၎င်ိုးတအ
် ့် လပါက၊ မပြစ်န္င်တပ။ ဤသည်မှ
့် ိုး ယခချက်ချင်ိုး စွနပစ်
သင်၏ အတတတဟ င်ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ထအရ က ထတတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုး၏ အပမစ်မျ ိုးသည် အလွန ် နက်ရှုင်ိုးလှ၏။ ထတကက
င့််
့်
သင်သည် စတ်ခစ ိုးချက်အရ အ ိုးထတ်မှု ပပြုရမည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်က အပပြုသတဘ တဆ င်စွ န္ှင ့်် တက်ကကစွ န ခရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် သင်၏အလဆန္ဒက အသိုးပပြုပပီိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး ရှရမည်။ သင်သည် အပပစ်တစ်ခက ကျြူိုးလွနပ
် ါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့််
့် ိုး ဆိုးမပဲပ့် ပင်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် တန က်ပပန်လှညက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ ချန်တွင၊် အ ိုးလိုးသည် သင်၏ အတွငိုး် ၌ ရတ်ပခည်ိုး
တက င်ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် စတ်အလလက်လျက် တပပ ဆလျှင၊်
သင်ကယ်တင်၏အတွငိုး် ၌ ချက်ချင်ိုး ဆိုးမပဲပ့် ပင် ခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထသတသ
အရ တတွ
င့်် သင်ချက်ချင်ိုး
့်
့် င ် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး မရှသည်က သင် သပမင်၏၊ ထတကက
့်
ရပ်တန်လ
့် က်မည်ဆလျှင၊် အတွငိုး် စတ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးက သင် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရလမ့််မည်။
ဘဝ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် ထခစ ိုးချက်မျ ိုးအတွငိုး် မည်သ ့်
အသက်ရှငရ
် မည်က န ိုးမလည်တသ ယကကည်သအ
ူ သစ်တစ်ချြုျို့ ရှ၏။ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မတပပ တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏အတွငိုး် ၌ အဘယ်တကက င့်် အလွနင်္
် န မပငမ်
ပြစ်ရသနည်ိုးဟ တစ်ခါတစ်ရတွင် သင် တတွိုးမသည်။ ထသတသ
အချန်မျ ိုးတွင၊်
့်

မှ ိုးတနသည်မှ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သင်၏စတ် ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရ၌ သင်သည်
ကယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး၊ ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး ရှ၏။ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်ထ
့် ည်ဟ ယူဆ၏။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် သင်သည်
့် က် ယတ်ညသ
တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ ကယ်ပင်တွက်ချက်မှုမျ ိုးက ပပြုလပ်ပပီိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မပပြု၊
သင်က
့် ယ်သင် ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး မပပြုတပ။ ဤသည်မှ အတွငိုး် ၌ သင်င်္န မပငမ်ပြစ်ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ပပဿန က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်
သတက င်ိုးသလမ်မ
င့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏န မက ချက်ချင်ိုး
့် ည်၊ ထတကက
့်
တခေါ်ဆတလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်ထ ချဉ်ိုးကပ်တလ ၊့် သပပြုလျှ
င ် သင် သက်သ လမ်မ
့် ည်။ သင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် တိုး၍ ပျ ယ ခတ်ပပီိုး င်္န မပငမ် ပြစ်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
့်် ပိုးသည်ဟ သင် လိုးဝ တတွိုးရမည်မဟတ်။ အထူိုးသပြင့််
့် ိုး စက ိုးတပပ ရန် အခွငတ
ယကကည်သအ
ူ သစ်မျ ိုးသည် ဤအရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးအ ိုး
တသချ အ ရစက်သင၏
့်် ။ လူသ ိုး၏အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင် ထ ိုးရသည့်
ှ
် ခစ ိုးချက်တမှ့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တသချ ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ၏။
တယဘယျအ ိုးပြင်၊့် ကတမ က်ကမအတပခအတန ပြစ်တစပပီိုး ထင်ရ ပမင်ရ ပပြုမူမည့််
န ိုးမလည်သည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ရှ၏ - ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အတန္ှ င်အ
့် ယှက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ က တသချ စွ အတရိုးထ ိုးတလ ။့် သင်သည် ဤအတပခအတနမျြုိုး ပြစ်တတ်ပါက၊
ထအရ က တ ိုးဆိုးီ ြ “ကက
ြုတင်က ကွယ်တဆိုး” က မှီဝဲသင်သ
့် ည်။ သမဟ
့်
့် တ်လျှင၊် သင်သည်
အတန္ှ င်အ
့် ယှက်မျ ိုးက ြန်တီိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး
ပပစ်ဒဏ်တပိုးလမ့််မည်။ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ မမှတယ
် ူတလန္ှင။့်် သင်ကယ်တင်၏
မပပည်ဝ
့် ပခင်ိုးတက
ူ ျ ိုး၏ အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက ယူပပီိုး အသိုးပပြုတလ ။့်
့် တထမတစရန် အပခ ိုးသမ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မည်သ အသက်
ရှငက် ကသည်က
့်
ကကည်ရ
့် ှု ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပပ အဆမျ ိုးက အတယူထက်ပခင်ိုး
ရှမရှဆသည်က ကကည်တ
့် လ ။့် အပခ ိုးတသ သူမျ ိုးက သင်ထ
့် က် နမ်က
့် ျသည်ဟ
သတဘ ထ ိုးပါက၊ သင်သည် မမကယ်ကယ်မှနက
် န်သည်ဟ ယူမှတ်တသ သူ၊
စတ်ကကီိုးဝင်တသ သူ ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သက
ူ ့် မျှ အကျြုိုးမတပိုးတပ။ ယခအချန်တွင ် မရှမပြစ်
လအပ်သည်မှ အသက်တ အတပေါ် အ ရစက်ရန်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပ၍
စ ိုးတသ က်ရန်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရန်၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သရှရန်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သင်၏အသက်တ ပြစ်လ တစရန်တ ့်
ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးသည် အဓကကျတသ အရ မျ ိုး ပြစ်၏။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် အသက်မရှငန္
် င်ပါက၊ ၎င်ိုး၏ အသက်တ
ရငက
့်် ျက်န္င်သတလ ။ မရငက
့်် ျက်န္င်တပ။ သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် တစ်ချန်လိုး
အသက်ရှငရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်တ အတွက် သင်၏
ကျငဝ
့်် တ်စည်ိုးကမ်ိုးအပြစ် ထ ိုးရရမည်
ှ
၊ သမှ့် သ ထကျင်ဝ
့် တ်စည်ိုးကမ်ိုးပြင ့်် ပပြုမူပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဝမ်ိုးတပမ က်တစတသ အရ ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးတသ နည်ိုးပြင့်် ပပြုမူပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် မန်ိုးတီိုးတသ အရ ပြစ်သည်က သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် သင်သည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် တပြည်ိုးပြည်ိုး တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလ လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လ သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် စ တန်ထမှ လ သည့်အ
် ရ တက
့် သင် န ိုးလည်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လ တသ အရ သည် သင်က
့််
့် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် သငက
ရူ ပါရမျ ိုးတပိုးပပီိုး၊ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ယခင်ထက် သ ၍ နီိုးကပ်တစသည်။ သင်သည်
တလိုးနက်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ တန္ှ့် ငအ
့်် တူ မျှတဝခစ ိုးသည်၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအတွက် အတရိုးထ ိုးမှုက ပပသန္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဘယ်တသ အခါမျှ
ဆတ်ယတ်မသွ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ သင်၌ ရှတလသည်။
သငအ
့်် တွက် တရှ တ
ျို့ ွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ လမ်
ိုးတစ်ခ ရှ၏။ စ တန်ထမှ လ တသ အရ သည်
့်
ရူ ပါရမျ ိုးက သင်န္င
ှ အ
့်် တူ တပျ က်ကယ
ွ သ
် ွ ိုးြ ပြစ်
့် ည့််
့် တစပပီိုး၊ ယခင်က သင်ရှခဲသ
အရ အ ိုးလိုး ဆိုးရှု ိုးြ ပြစ်
ှ ့်် ခပ်ခွ ခွ ပြစ်လ သည်၊ သင်၏
့် တစသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက် သင်၌
့် နတသ
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှဘဲ အမန်ိုးတရ ိုးန္ှငပ့်် ပည်တ
န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ရှ၏။ သင်သည် တမျှ ်လင်ခ
ဲ့်
က ၊ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က
့် ျက်မလ
အသက်ရှငရ
် န် ဆန္ဒမရှတတ သ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည်လည်ိုး
့် ကဲသ
မရှတတ တ
့် ပ။ ဤသည်မှ စ တန်၏ လပ်တဆ င်မှုပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏
လပ်တဆ င်ချက်က ဆက်တရ က်တစသည့်် အကျြုိုးဆက်လည်ိုး ပြစ်သည်။
ယခသည် အတမ်ိုးအတစ င်ိုးမခတသ အခက်အတန်တစ်
့် ခ ပြစ်၏။ သင်သည်
သင်၏တန က်ဆိုးအချန်ဆင်ိုးအထ သင်၏ တနရ တွင ် ရှရမည်၊ အတက င်ိုးန္ှငအ
့်် ဆိုးက
ခွပဲ ခ ိုးန္င်ရန် သင်ဝ
့် ည ဉ်၏ အပမင်မျ ိုးက ကကည်လင်တစရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ရ တွင ် သင်တ၏
့် အ ိုးထတ်မှု အ ိုးလိုးက အသိုးပပြုရမည်။ စ တန်၏
လက်ပါိုးတစမျ ိုး၊ ဘ သ တရိုး အတန္ှ င်အ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏
့် ယှကမ
လပ်တဆ င်မှုက ြယ်ရှ ိုးကကတလ ။့် အသင်ိုးတတ ်က သန်စင်
့် တစက ၊ ငါ၏ အလက
မပတ်ဆိုးီ တစဘဲ တဆ င်ရွက်တစတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ကပ်တဘိုးမျ ိုး မတင်မီ ဤမျှ တတတ င်ိုးသည့််
အချန်တွင ် ငါသည် သင်တက
့် တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအ
့် ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ပပည်စ
့် ိုး

ဘန်ိုးအသတရထဲသ တခေါ်
် င် ပြစ်သည်။
့် တဆ င်မည်မှ အမှနပ

အခန််း ၂၃
ငါအသ
က ကက ိုးကကပပီပြစ်တသ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ အတပါင်ိုးတ-့် သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏ပပင်ိုးထန်တသ တရ ိုးစီရင်သက ကက ိုးကကပပီိုးပြစ်က ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခက
ကက့်ကက့် ခပပီိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ငါ၏ ခက်ထန်တသ အသ တန က်ကယ
ွ ်တွင်
ြိုးကွယထ
် ိုးသည့်် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်တ ရှ
့် ပတက ိုး။ သင်တ ့်
့် တကက င်ိုး သင်တ သ
့် သင်တ
ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရန္င်ြရန်
က်၊
့် အလငှ့် သင်တက
့် ငါ ဆိုးမပဲပ့် ပင်၏။ ငါချစ်တသ သ ိုးတအတွ
့်
သင်တက
့် ငါ ဧကန်မချ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပပီိုး ပပြုပပင်က မကက မီ စလင်တစမည် ပြစ်တကက င်ိုးက
သင်တ သ
ှ ိုးသည် အလွန ် စတ်အ ိုးထက်သန်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့် ။ ငါစ့် တ်န္လ
့် သင်၏
့်
ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးမလည်၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီလည်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှကက။
ယတနတွ
သင်တအတပေါ်
သ ကျတရ
က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င ် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်တသည်
့်
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငပ့်် ပည်ဝ
့် တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက သင်တအ
် ကယ်
့် ိုး အမှနတ
သတပပြုမတစက ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ တမတတ က သင်တအ
့် ိုးလိုးက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတစသည်။ သတသ
် ဟန်တဆ င်တနကကတသ လူ အတရအတွက် အနည်ိုးငယ်လည်ိုး
့်
ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးလူမျ ိုး၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုက ပမင်တတွျို့ရချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် စလျက်၊ ထသူတက
့် မျက်လိုးမျ ိုးတွင ် မျက်ရည်မျ ိုး ပပည်တ
့် အတခိုးသည်။
အတပေါ်ယအ ိုးပြင်-့် ဘရ ိုးသခင်၏ အတကကိုးတင်ရပ
ှ တပေါ် ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
တန င်တရတနသည်ဟ ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးကလည်ိုး မတသချ ဘဲ၊ အမှနမ
် ှ
အပပင်ပန်ိုး ဟန်ပပရသ ပြစ်တသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှကကတပ၏။ ဤလူတက
့် ငါသည်
စက်ဆပ်အရွ ရှ ဆိုးပင် ပြစ်တလတက ိုး။ ဤလူတသည်
ငါပမ
့်် ပမန်
့် ြုျို့ န္ှင ့်် အတန္ှိုးန္ှငအ
့်
အဆက်အသွယ်ပြတ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ - ငါအ
့် ိုး ပပင်ိုးပပစွ
အလရှတသ သူမျ ိုးက ငါအလရှပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ငါတန
့် က်သ ့်
လက်သမ
ူ ျ ိုးသည်သ ငါက
ငါလက်
တတ ်မျ ိုးပြင့််
့် တကျနပ်တစန္င်သည်။ ထသူတသည်
့်
့်
ငါအတသအချ တထ က်ပတ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ တဘိုးဒ
ကခန္င
ှ ့်် မတတွျို့ ကကြုရတစရန်
့် ပိုးမည်သ
့်
ငါတသချ တစမည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် အလရှတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက အတလိုးထ ိုးရန် လလ ိုးတနကကပပီိုး၊ ငါအလ
တတ က
် လပ်တဆ င်ကကသည်။
့်

ထတကက
င့်် သင်တသည်
မကက မီ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့်
့်
့် တရ က်ပပီိုး
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်က သင်တ၏အသက်
အပြစ် လက်ခသင်က့် က၏။ ဤသည်မှ
့်
ငါ၏အကကီိုးတလိုးဆိုးတသ ဝန်ထပ် ပြစ်၏။ အကယ်၍ အသင်ိုးတတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့်် က်ရက်
့် တရ က်ကကပပီိုး၊ ငါန္ှငတ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င်က ငါန္ှငမ
့်် ျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ပပီိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကမှသ လျှင၊် ထသူတသည်
ငါ၏ ချစ်သ ိုးမျ ိုး၊ ငါ
့်
န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတပမည်။ ထသူတအတပေါ်
သ ငါသည်
ကကီိုးစွ တသ
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အလိုးစက အပ်န္င
ှ ိုး် မည်။

အခန််း ၂၄
အချန်သည် အစဉ် ပ၍နီိုးကပ်လ သည်။ န္ိုးထကကတလ ။့် သန်ရှ့် ငိုး် သူအ ိုးလိုးတ။့် ငါသည်
သင်တထ
န္ိုးထကကလမ်မ
့် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကက ိုးတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
့် ည်။ ငါသည်
့် မန်ဆ
့်
ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတွငိုး် သင်တယ
့် င ် ငါသည်
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ ယတနတွ
လူဇ့် တက ခယူပပီိုး သင်တမျက်
စတရှ ျို့တွင ် တရ က်လ သည်၊ ထသအ
့်
့် ိုးပြင့််
ငါက
် ကယ်အလရှသူ၊ ငါအတွ
က် မည်သည်အ
့် ြိုးအခကမဆ တပိုးချင်တနသူ၊
့် အမှနတ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဧကန်အမှန ် န ိုးတထ င်သန္
ူ င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်လတနသူက ထတ်တြ သ
် ည်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င ့်် တမှ င်မက်တွင် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ လူသ ိုး၏
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးတက
် လရှတသ သူက ငါသပပီိုး၊
့် အမှနအ
့် တတွျို့ ပမင်န္င်သည်၊ ငါက
ငါက
့် ည်။
့် ခခတသ သူက ငါသသည်။ ငါသည် အရ အ ိုးလိုးတက
့် တစ င်က့် ကည်သ
ယခတွင ် ငါသည် ငါန္ှငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးညီညွတ်သလ
ူ တ
ူ စ်စ၊ ငါ၏ဝန်ထပ်တက
့်
န ိုးလည်စ န တပိုးန္င်သလ
ူ ူတစ်စက တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ပပြုလပ်လသည်။ သတသ
်
့်
ငါသည် အသင်ိုးတတ ်က သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုးန္ှင ့်် စင်ကကယ်တစပခင်ိုးက မချြုပ်တည်ိုးန္င်တပ၊
အသင်ိုးတတ ်သည် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်တ ့်
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမရှရန် တ ိုးဆိုးီ တသ ဆိုးယတ်သတ
ူ က
့် ငါစက်ဆပ်ရွရှ ၏။
ထသပြစ်
် ကယ် အလမရှသည့်် အပခ ိုးလူအချြုျို့ ရှပခင်ိုးတကက င ့််
့် အမှနတ
့် ရပခင်ိုးအတကက င်ိုးမှ ငါက
ပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
လမ်ည မှုန္င
ှ ပ့်် ပည့်ဝ
် လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနတ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့််
့်
့်

ငါထ
ဆိုးယတ်ကကပပီိုး ငါ၏အလတတ ်က တဆ င်ရွက်ရ တွင ်
့် သမတ
့် ိုးဝင်ကကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တ ိုးဆိုးီ တန္ှ င်ယ
ှ ်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့် က
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ ဤသူတသည်
မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ
့်
ယူမတ
ှ ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မ နကကီိုးပခင်ိုးတပြင်
် လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်
့် ့် ပပည့်ဝ
့်
ကကီိုးလွနိုး် ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အထက်စီိုးမှ ဆက်ဆပခင်ိုးက န္ှစ်သက်ကကသည်၊
့်
၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမှ န ိုးဝင်ချြုလှတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက တတ်တဆတ်
့်
့်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတပ။ ဤဆိုးယတ်သတ
ူ သည်
အဆက်ပြတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက
့်
ခရမည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တဘိုးဒကခအလယ်တွင် ဆင်ိုးရဲခရလမ်မ
် ပတ်တတ ်တမှ့်
့် ည်။ ဤန္ှုတက
့်
သင်တသည်
ငါ၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ သ လမ်ိုးတပေါ်တွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန် သင်တက
့်
့်
သတရတစရန်န္င
ှ ့်် သတတပိုးရန် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
ပပန်၍လ တလ ၊့်
့် ဝည ဉ်ထသ အပမဲ
့်
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါက
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲပ့် ြင ့်် ချစ်တသ သူတက
့် မမတ၏စ
့် တ်န္လ
့်
ငါချစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါထ
့် သ တ
့်
့် ိုးဝင်တသ တကက င့်် ငါသည်
သင်တက
ူ ထ
့် ကွယ်က ၍ ဆိုးယတ်သတ
့် မှ ကွယ်က မည်၊ ငါသည် သင်တက
့် ငါ၏အမ်တတ ်၌
ပမဲပမဲရပ်တစလျက် အဆိုးတင် သင်တက
့်် ရှ က်မည်။
့် တစ ငတ

အခန််း ၂၅
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၊ ထ ဝရအဘ၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး၏အရှင၊် ငါတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရင်ပြစ်၏။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သလွငတ
် တ င်တပေါ်တွင ် တပခချတလ၏။
လှပတင်တ
့် ယ်တလစွ။ န ိုးတထ င်တလ ။့် ကင်ိုးတစ င်တ
့် သ သူမျ ိုးတည်ိုးဟူတသ ငါတသည်
့်
ငါတ၏
့် အသမျ ိုးက လင်က့် က၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇအန်ပမြုျို့သ ပပန်
့် လ ခဲပ့် ပီပြစ်တသ တကက င့််
ငါတသည်
ငါတ၏
့်
့် အသမျ ိုးန္ှင ့်် သီဆကက၏။ တယရရှလင်ပမြုျို့၏ အနဋ္ဌ ရပမင်ကွငိုး် က ငါတ ့်
ကယ်တင်၏ မျက်စမျ ိုးန္ှင ့်် ပမင်၏။ ဝမ်ိုးတပမ က်တသ အသန္ှင ့်် တကကိုးတကက ်၍
တညီတညွတ်တည်ိုး သီချင်ိုးဆကကတလ ၊့် အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတွ
က်
့်
န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးက ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး တယရရှလင်ပမြုျို့က တရွ ိုးန္တ်ပပီိုးတသ တကက င့်် ပြစ်၏။
ခပ်သမ်ိုးတသ လူအမျြုိုးမျြုိုးတ၏တရှ
ျို့တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ လက်ရိုးက
့်
ြွငပ့်် ပပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ တလပပီ။
တပမကကီိုးစွနိုး် ရှသမျှတသည်
ငါတဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက သပမင်ခပဲ့် ပီ။

အ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်၏ နက်နရ
ဲ ရှသမျှက ထတ်တြ ်ရန်
ဝည ဉ်တတ ်ခန္ှစ်ပါိုးက ကယ်တတ ၏
် ပလလင်မှ အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးထသ တစလ
တ်ခတ
ဲ့် လပပီ။
့်
ကယ်တတ သ
် ည် ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးတတ ်ပလလင်တပေါ်၌ ထင်လျက် မမ၏ န္င်ငတတ ်က
စီမခန်ခွ့် ခ
ဲ က
ဲ့်
ယင်ိုးက တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် တပြ င်မ
့် စခဲပ့် ပီိုး
့် တ်ပခင်ိုးတပြင်
့် ့် ခင်မ ပပီိုး တည်တတ
ကယ်တတ ၏
် တရှ ျို့တွင ် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ တလပပီ။ အ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။
ရှငဘ
် ရင်တ၏
့် ခါိုးစည်ိုးက ကယ်တတ ်ချွတ်တလပပီ၊ ပမြုျို့တခါိုးတက
့် တန က်တစ်ြန်
မပတ်တစပခင်ိုးင ှ ကယ်တတ ်ြွငခ
့်် ပဲ့် ပီ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ကယ်တတ ်၏အလင်ိုး
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်၍ ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် န္ိုးထက ယင်ိုး၏တတ က်ပမှုက
ထွနိုး် လင်ိုးတစ၏။ တမှ င်မက်သည် တပမကကီိုးက ြိုးလမ်ိုး၍ ထူထပ်တသ တမှ င်မက်သည်
လူမျ ိုးက ြိုးလမ်ိုးတလသည်။ အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်မူက ိုး ငါတထ
ွ ိုး် ၍
့် တပေါ်ထန
ငါတအတပေါ်
ကယ်တတ ၏
် အလင်ိုးက ထွနိုး် လင်ိုးက ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည်
့်
ငါတအတပေါ်
၌ ထင်ရှ ိုးလမ်မ
ကယ်တတ ်၏
့် ည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ လူမျြုိုးတသည်
့်
့်
အလင်ိုးသလည်
ိုးတက င်ိုး၊ ရှငဘ
် ရင်တသည်
ကယ်တတ ၌
်
့်
့်
ထွနိုး် လင်ိုးတတ က်ပပခင်ိုးသလည်
ိုးတက င်ိုး လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် အရပ်ရပ်သ ့်
့်
တမျှ ်ကကည်တ
့် လသည်- ကယ်တတ ၏
် သ ိုးတသည်
ကယ်တတ ်တ
ျို့ င
ွ ် စရိုးကက၍ ၎င်ိုးတသည်
့် ရှ တ
့်
့်
အတဝိုးက လ ကက၏။ ကယ်တတ ၏
် သမီိုးတသည်
တပွျို့ချီပခင်ိုးက ခရတလပပီ။ အ အနန္တတန်ခိုးရှင်
့်
ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်၏ ကကီိုးစွ တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ငါတက
့် ြမ်ိုးဆပ်တတ ်မူ၏။
ကယ်တတ ၏
် န္င်ငတတ ်သ သွ
ျို့ ဦိုးတဆ
င်သမ
ူ ှ
့် ိုးရ လမ်ိုးတွင ် ငါတအ
့် ိုး တရှ သ
့်
ကယ်တတ ပ် ြစ်ပပီိုး ငါတ၌့် စမ့််ဝင်ပျျို့ န္ှသည်
မှ ကယ်တတ ၏
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။
အ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်က
ဇူိုးတင်၍ ချီိုးမွမ်ိုးကက၏။ ငါတက
့် ငါတ တကျိုး
့်
့်
ကယ်တတ အ
့်် ိုး ကကည်ညြုခွင၊့်် သက်တသခခွငန္
့်် င
ှ ့်် ချီိုးတပမြှ က်ခင
ွ က
့်် တပိုး၍၊ ရိုးသ ိုး၍
တည်ပငမ်က ပမဲပမတသ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်က
့်် ိုး တပိုးပါတလ ။့်
့် သီချင်ိုးကျြူိုးဧခွငအ
ငါတ၌့် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးတသ စတ်သ ရှတစ၍ အတူတကွ တည်တဆ က်ခင
ွ က
့််
တပိုးပါတလ ။့် ကယ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန်၊ ကယ်တတ ်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ
သူမျ ိုးအပြစ် ကယ်တတ ်သည် ငါတအ
့် ိုး မကက မီ ပပြုလပ်ပါတစ။ ကယ်တတ ်၏အလသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတွင ် အဆီိုးအတ ိုး မရှ တဆ င်ရွက်စမ့််တသ ငှ ငါတဆန္ဒ
့် ပပြုပါ၏။

အခန််း ၂၆
ငါသ
့် ိုးတ၊ ့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရပပြုကကတလ ၊့် ငါ၏အသက ပငမ်သက်စွ
န ိုးတထ င်တလ ၊့် ငါသည် သင်က
့် ဗျ ဒတ်မျ ိုး တပိုးမည်။ ငါသည် သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်၊
သင်တ၏
ငိုး် ၌
့်
့် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ တရွ ိုးန္တ်တသ အရှင ် ပြစ်တသ တကက င့်် ငါအတွ
ပငမ်ဝပ်တနတလ ။့် သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးက အချန်တင်ိုး ပငမ်သက်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် စတ်န္လ
ငါအတွ
ငိုး် ၌ အသက်ရှငရ
် မည်။ ငါသည် သင်တ၏တကျ
က်၊ သင်တက
်
တပိုးသပူ ြစ်၏။
့်
့်
့် ကွယက
အပခ ိုးစတ်မျ ိုး မထ ိုးဘ၊ဲ ငါက
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်ပြင ့်် ကိုးစ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ်
့် သင်တ၏
့် စတ်န္လ
ငါသည် သင်တထ
ွ ိုး် လ မည်။ ငါသည် သင်တ၏
့် အတသအချ တပေါ်ထန
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ အ
သသယမျ ိုးသတ
ူ ။့် ၎င်ိုးတသည်
ဧကန်မချ ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရရှကကလမ်မ
် ချန်ပြစ်သည်က သင်သရမည်၊
့် ည် မဟတ်။ ယခ မည်သည့်အ
အတရိုးကကီိုးလှသည့်် အချန်ပါတက ိုး။ အတရိုးကကီိုးလှပါတက ိုး။ အသိုးမဝင်တသ
အမှုအရ မျ ိုးပြင့်် မမဘ သ အလပ်မရှု ပ်န္င
ှ ။့်် ငါ ့် အနီိုးသ အပမန်
လ တလ ၊့် ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
မတ်သဟ ယပပြုတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါသည် ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုးက သင်တထ
့် ထတ်တြ ်ပပမည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက သင်
န ိုးတထ င်ရမည်။ ၎င်ိုးတက
ကက
ွ န္
် င
ှ ။့်် ငါ၏
့် စဉ်ဆက်မပပတ် န ိုးတထ င်ြ မပျက်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်စက ိုးမျ ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးလစ
ှ ွ သင် ကက ိုးြူိုးပပီိုးတန က်
တမ့်ထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ အ တထ က်ထ ိုးစ န မှု မရှသူတ။့် သင်သည် အလွနမ
် ျ ိုးသည့််
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးစွ ဆိုးရှုိုးပပီိုးတလပပီ။ ယခ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ စွ
န ိုးတထ င်ပပီိုး အတလိုးင်္ရ ပပြုရမည်၊ ငါန္ှင ့်် သ ၍ မတ်သဟ ယပပြုပပီိုး ငါထ
့် သ ၍
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်တလ ။့် သင် န ိုးမလည်တသ အရ အ ိုးလိုးတွင် သင်က
့် ငါ လမ်ိုးပပမည်ပြစ်ပပီိုး၊
သငက
့်် တရှ ဆ
ျို့ က် ဦိုးတဆ င်မည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက
အ ရမပပြုန္ှင။့်် ယခအခါ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက တဟ တပပ သူ
အမျ ိုးအပပ ိုး ရှပပီိုး ငါ၏စစ်မှနမ
် က
ှု အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်သူ နည်ိုးပါိုးလွနိုး် ၏။ ၎င်ိုးတ၏
့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က အဘယ်သ တ
့် ိုးတက်ရမည်က မသဘဲလျက်၊
စတ်ရှုပ်တထွိုးတစက ထထင်ိုးတစသည်။ ၎င်ိုးတတပပ
သည်က ကက ိုးရင်ိုး၊
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး အတကက င်ိုး အနည်ိုးငယ်
သ ၍ သတက င်ိုးသလမ်မ
မ်ိုးက သတထ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် ည်။ သင်တတပခလှ
့်
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါ၏ တရှ ျို့တွင် တစ်ချန်လိုး ဆက်ရင
ှ သ
် န်တစရမည်။ ငါန္ှင ့်် ဆက်သယ
ွ ်ပပီိုး ငါထ
့်
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရမည်ပြစ်က ၊ ငါသည် သင်န ိုးမလည်တသ အရ က သငအ
့်် ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။
သင်၏ စက ိုးတွင ် သတထ ိုးတလ ၊့် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အချန်တင်ိုး တလ့်လ တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုး
ငါ တလျှ က်တသ လမ်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးတလ ။့်
ယခ ကက လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အချန်အနည်ိုးငယ် ကျန်တသိုး၏။ ငါမှတစ်ပါိုး အရ အ ိုးလိုးက
အပမန်စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး ငါတန
့် က်သ လ
့် က်တလ ။့် ငါသည် သင်တက
့် န္ှပ်စက်မည်မဟတ်။
သင်တသည်
ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ န ိုးလည်မှုလွဲတလပပီ၊ သတသ
် သင်တအ
့်
့်
့် ိုး
ငါမည်မျှချစ်သည်က သင် သပါ၏တလ ။ အ၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သင် တကယ်က
န ိုးမလည်ပါတက ိုး။ သင်တသည်
ငါက
့် မည်သ သ
့် ည်ပြစ်တစ၊ ငါထ
့်
့်
့် သယရှခဲသ
မည်မျှတကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ ငါ တအ က်တမ့်မည်မဟတ်၊ သတ
့် င် သင်တ ့်
တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးက ငါအလ
အတင်ိုး တဆ င်ရွကြ
် ရန်
ဲ့် ပသည်။
့်
့် ငါသည် သင်တက
့် တရွ ိုးချယ်ခတ
ယတနသည်
ကကနက် က
န်မရှတပ။ ယခအချန်မှစ၍ သင်သည် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ
့်
့် ြ အချ
့်
ရည်မှနိုး် ချက်အချြုျို့ သထ ိုးပါက၊ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
့်
ကျတရ က်လမ့််မည်။ ငါက
် ့် သွ ိုးပါက၊ သင်သည် တလ တ၏
့် တစ်ခဏတလိုးပင် သင်စွနခွ
မယ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ည်။ ယခ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည်
့် လ လမ်မ
အရှန်အဟန်ပမင်လ
့် ပပီိုး အလင်ိုးသစ်က အမီမလက်န္င် သူမျ ိုးသည် တဘိုးအန္တရ ယ်ထဲ
ကျတရ က်ကကသည်။ သတန္ှင ့်် မတနသူမျ ိုးသည် စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
မမတက
့် ဝန်ိုးရသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်ရှ အရ အ ိုးလိုးသည်
့် ယ်ကယ် က ကွယ်ရမည်။ သင်က
ငါ၏အခွငအ
့်် ိုးပြင်ပ့် ြစ်သည်၊ ငါ စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်က သင်သထ ိုး၏။ သင်က
့်
ငါတပိုးထ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတလ ။့် မတကက က်န္င
ှ ၊့်် တက င်ိုးကင်ဗလ်တပခတ၏
့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဧကန်အမှန ် ရှလမ့််မည်။ သူသည် သင်က
့် တထ က်မတပိုးပပီိုး သူသည် သင်၏
ဒင်ိုးလ ိုးပြစ်သည်။ ယတနတွ
အယူအဆမျ ိုးစွ ရှကကသည်၊ ယင်ိုးက
့် င ် လူတသည်
့်
စတ်ကကီိုးဝင်ပပီိုး မမသ မှနသ
် ည်ဟ မှတ်ထင်သမ
ူ ျ ိုး၊ ပလ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ ရည်မှနိုး် ချက်ကကီိုးပပီိုး
တင်စီိုးတတ်တသ အဆငအ
့်် တန်ိုး ပမငမ
့်် ိုးသူမျ ိုးက အရှက်ရတစြ အပခ
ိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
အထင်တသိုးတသ လူမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါ၏အလက တြ ်ပပရန် အတင်ိုးအကျပ်ပပြုတလသည်။
သင်တသည်
ငါ၏ဝန်က စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးသည့်် အတလိုးင်္ရမှု ပပသတနသတရွ ျို့၊ ငါသည်
့်
သင်တအတွ
က် အရ ရ တင်ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးမည်။ ငါတန
့် က်သသ
့်
့် လက်တလ ။့်

အခန််း ၂၇
စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတအတပေါ်
အပ်စိုးတတ ်မသ
ူ ည့်် စစ်မှနသ
် ည့်် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၊ အနတတတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၊ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ခရစ်တတ ။် ဤသည်မှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏သက်တသခချက်၊ ပငင်ိုးဆန်၍မရတသ သက်တသပြစ်သည်။
မည်သမ
ူ ျှ သသယမရှကကတစရန်အလငှ့် ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် တနရ အန္ှတွ
့် င ်
သက်တသခရန် တဆ င်ရွက်လျက်ရ၏။
ှ
တအ င်န္င်သူ ရှငဘ
် ရင်၊ အနတတတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။
ကယ်တတ သ
် ည် ကမဘ တလ ကက တအ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၏၊ ကယ်တတ သ
် ည် အပပစ်တရ ိုးက
တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်၏၊ ကယ်တတ ်သည် ကယ်တတ ်၏တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်၏။
စ တန်၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခရတသ ဤလူအပ်စ ပြစ်သည့်် ငါတ
့် အ
့် ိုး
ကယ်တတ သ
် ည် ကယ်တင်ပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်က တဆ င်ရွကတ
် စရန်အလငှ့်
ငါတအ
် တစခဲပ့် ပီိုးပြစ်၏။ ကယ်တတ သ
် ည် ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးအတပေါ်
့် ိုး ပပည့်စ
မင်ိုးအ ဏ စက်ပြင့်် စိုးမိုးက ၊ ဤတပမအ ိုး ပပန်လည်သမ်ိုးယူ၍လျက်၊ စ တန်အ ိုး
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ တမ
င်ိုးထတ်တလသည်။ ကယ်တတ ်သည် ကမဘ တလ ကက
့်
တရ ိုးစီရင်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ကယ်တတ ၏
် လက်တတ ်မျ ိုးမှ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။
ကယ်တတ သ
် ည် ရှငဘ
် ရင်ကသ
ဲ့် စ
့် ိုးစတလသည်။
ကမဘ တလ တစ်ခလိုး ဝမ်ိုးတပမ က်လျက် တကကိုးတကက ်တလသည်။ ကမဘ တလ ကသည်
တအ င်န္င်သူ ရှငဘ
် ရင်၊ အနတတတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုးတလသည်။
အစဉ်ထ ဝရပင်ပြစ်သည်တက ိုး၊ ကယ်တတ သ
် ည် င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး၊ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ထက်တန်တပ၏။ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘန်ိုးတတ ်သည် စကကဝဠ ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
အရှငဘ
် ရင်အတွက် ပြစ်ပါတစတသ ်။
အချန်သည် တတတ င်ိုး၏။ အနတတတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ လ
့် က်၍
တရှ ျို့ဆက်တလ ။့် တစ့်စပ်လွနိုး် စွ တကျတလ ၊့် ကယ်တတ ၏
် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက
ညြှ တ တထ က်ထ ိုးတလ ၊့် ကယ်တတ ်န္င
ှ တ
့်် စ်စတ်တ၀မ်ိုးတည်ိုး ပြစ်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင်
ကယ်တတ ၏
် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်အတွက် သင်က
့် ယ်သင် အသိုးခတလ ။့် သင်သည်
သင်၏ပင်ဆင်မတ
ှု က
ှ
့် အချန်နည်ိုးလွနိုး် သည်။ ထအရ တက
့် စွဲကင်မထ ိုးရ။ ကျန်ရသည်
့်
ဆက်ကပ်တလ ။့် ထအရ တက
့် ဆပ်ကင်မထ ိုးတလန္ှင။့်် ထအရ တက
့် ဆက်ကပ်တလ ။့်
ထအရ တက
့် ဆပ်ကင်မထ ိုးတလန္ှင။့််

အခန််း ၂၈
အချန်သည် ပမန်ဆန်လွနိုး် တနပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုသည် သငက
့််
အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှတစပပီိုး န္င်ငတတ ်၏အရှငဘ
် ရင်၊
တတ က်ပတသ တနမင်ိုး ပြစ်သည့်် အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင် တည်ိုးဟူတသ စကကဝဠ ၏
အရှငဘ
် ရင်က လက်ခ ရရှတစ ပပီိုးတန က်၊ တရှ ျို့သ တစ်
ဟန်ထိုးသွ ိုးသည်က သင်ပမင်သည့်အ
် ခါ့်
ဤသည်မှ ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန ိုးကရဏ အ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး ငါ၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ ပြတ်တတ က်န္င်သည်အ
့် ရ တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။
တသချ စွ တတွိုးဆတလ ၊့် လွတ်တပမ က်ရန် မကကြုိုးစ ိုးန္ှင၊့်် ငါ၏ တရှ ျို့တွင် အချန်တင်ိုး
ပငမ်သက်စွ တစ င်ဆ
့်် ည်သွ ိုးလ ပခင်ိုး မပပြုန္ှင။့်် သင်၏
့် င်ိုးပပီိုး၊ ပပင်ပတွင် အပမဲ လှညလ
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ လက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ
ပြစ်ပျက်ပါတစ၊ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ သမဟ
ှ ။့်် သင်သည် ငါ၏
့် တ် ထင်ရ ပမင်ရ မလပ်န္င
အလက ကကည်ရ
့် မည်၊ ငါဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ
မလလ ိုးတသ အရ က စွနပစ်
် ့် ရန် စတ်ပင်ိုးပြတ် ထ ိုးရမည်။ သင်သည် သင်၏ စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုး
အတင်ိုး မပပြုမူရ၊ သတသ
် ယင်ိုးအစ ိုး သင်၏ မဘမျ ိုး အတွကပ
် င် ခစ ိုးချက်မရှဘဲ ငါကဲသ
့် ့်
့်
တပြ င်မ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့််
့် တ်ပခင်ိုးက လက်တတွလ
အရ အ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့် ယ်သင် ဆက်ကပ် ရမည်ပြစ်က ၊ ငါအ
့် ိုး
ချစ်တသ ပြြူစင်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့်် ငါအတွ
က် မမကယ်ကယ် အသိုးခရမည်။ မည်သည်လ
့် ူ၊
့်
မည်သည်အ
့် ပြစ်အပျက် သမဟ
့် မှုအရ ထန်ိုးချြုပ်မှုကမျှ မခတလန္ှင။့်် ငါ၏
့် တ် မည်သည်အ
အလန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ တရွ ျို့၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တလ ။့်
ငါ၏ လက်မျ ိုးသည် သငက
့်် မစသည့်် အ ိုးတလျ ်စွ ၊ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ငါသည်
သင်က
ူ ျ ိုးထမှ တဝိုးတဝိုးတနတစမည်။ သင်၏ အသက်သည် ရှငသ
် န်ပခင်ိုး၌ ငါ
့် မတက င်ိုးမပှု ပြုသမ
ကယ်တင်၏ အသက်အတပေါ် တည်မီသ
ှ ည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အချန်တင်ိုး
ငါ၏အတွငိုး် တွင ် ရှတစလျက် တစ င်က့် ကပ်သင်သ
် ့် ပါက ချက်ချင်ိုး
့် ည်။ သင်သည် ငါက
့် စွနခွ
ညြှြုိုးတပခ က်လမ်မ
့် ည်။
ဤတနရက်
့် မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ ပြစ်သည်က သင် သသင်သ
့် ည်။
စ တန်မ ရ်နတ်သည်၊ ဟန်ိုးတသ ပခတသဂက
့် သ
ဲ့် လူ
ိုး
့် တက
့် မျြုြရန်
့် အတွက် အန္ှအပပ
့်
ရှ တြွလျက်ရ၏။
ှ
ကပ်တရ င်္ါမျြုိုးစတသည်
ယခ ပြစ်ပွ ိုးလျက်ရတနပပီ
ှ
ိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်

ဆိုးညစ်သည့်် ဝည ဉ်မျ ိုးစွ ရှ၏။ ငါသည်သ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။
ငါသည်သ သင်၏ ခလှုရ ပြစ်သည်။ ယခ သင်သည် ငါ၏ လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ ၊ ငါ၏
အတွငိုး် ၌သ ပန်ိုးကွယန္
် င်ပပီိုး၊ တဘိုးဒကခမျ ိုးသည် သင်အ
့် ၊ ့်
့် တပေါ် ကျတရ က်မည် မဟတ်သကဲသ
မည်သည့်က
် ပ်တဘိုးမျှ သင်၏တဲအနီိုးသ တရ
က်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် ငါန္ှင ့်် ပ၍
့်
မကက ခဏ နီိုးကပ်လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ တွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ မတ်သဟ ယပပြု
ရမည်။ အပခ ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မတရမရ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး မပပြုန္ှင။့်် သင်သည် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ အဓပပ ယ်က သတဘ တပါက်ရမည်- သင်အ
့် တနပြင ့််
မတ်သဟ ယပပြု ခွငမ
့်် ရှဟ ငါတပပ တနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် ချင်ခ
့် ျန်န္င်စွမ်ိုး မရှတသိုးဟ
တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤအချန်အတွငိုး် တွင ် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
ထကကလျက်ရသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
သင်အ
ြုိုးမျြုိုးတသ လူတက
့် ိုး မတ်သဟ ယပပြုတပိုးြ အမျ
့်
့်
့်
အသိုးပပြု၏။ ၎င်ိုးတ၏
် စ
ှ ်လြွယ်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ အတွငိုး် ၌
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အလွနန္
အဆပ်ရတလသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
သကက ိုးအပ် ထ ိုးတသ ကျည်ဆန်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်
့်
မသလက်မီ ၎င်ိုးတ၏
့် မ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
့် အဆပ်က သင်၏အတွငိုး် တွင ် ထည်လ
လူအမျ ိုးစသည် အရက်မူိုးတနသကဲသ
့် မတည်
ပငမ်ကကသည်က သင် သသင်သ
့် ည်။ သင်၏
့်
အခက်အခဲမျ ိုးအတကက င်ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သင် မတ်သဟ ယပပြုသည်အ
့် ခါ၊ သင်က
့်
၎င်ိုးတတပပ
သည့်အ
် ရ မှ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါန္ှင ့််
့်
တက်ရက် မတ်သဟ ယ ပပြုပခင်ိုးတလ က် မတက င်ိုးတပ။ ငါ၏ တရှ ျို့သလ
့် ပပီိုး၊ သင်၏
အတွငိုး် ၌ရှသည့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက ပွငအ
့်် ထွက် လ တစတလ ။့် ငါအ
့် ိုး သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ြွငတ
့်် လ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်အ
့် ိုး မချ ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်။ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် လလဝီ
့် နီိုးကပ်စွ
့် ရယရှရမည်။ မပျင်ိုးရဘဲ မကက ခဏ ငါထ
လ တလ -့် ဤသည်မှ သင်၏ အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးရန် အပမန်ဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
သင်သည် ငါ၏ အတွငိုး် တွင ် ရှငသ
် န်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် သင်၏အတွငိုး် တွင ် ရှငသ
် န်မည်၊
ပပီိုးလျှငင
် ါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးတွင် သငက
့်် ညန်ကက ိုးရင်ိုး သင်၏ အတွငိုး် တွင ်
ရှငဘ
် ရင်ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် န္င်ငတတ ်က မျှတဝခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
သင်သည် ငယ်ရွယ်တသ တကက င ့်် မမကယ်ကယ် တလျှ မ
ှ ။့်် သင်သည် ငါထ
့် တွက်န္င
့်
မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ် အပ်န္သင်
ှ
၏
့် ။ ငါသည် လူတက
့် အတပေါ်ယအ ိုးပြင့်် မည်သ ့်
ထင်ရသည်က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးသကဲသ
့် ၎င်
အရွ ယ် မည်မျှရသည်
ှ
က ငါ
့် ိုးတ အသက်
့်
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးတပ။ ၎င်ိုးတ ငါ
် ွ ချစ်မချစ်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၏လမ်ိုးက
့် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
့် က
လက်တလျှ က်က ၊ အပခ ိုးအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက အတလိုးမထ ိုးဘဲ သမမ တရ ိုးက

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်ကသ ငါ ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသည်။ မနက်ပြန်
မည်သပြစ်
ှ ။့်် တနစဉ်
ှ ရ
် န်
့် အသက်ရင
့် မည်၊ အန င်္တ်သည် မည်သပြစ်
့် မည်က မစိုးရမ်န္င
သင်သည် ငါအတပေါ်
အမှီပပြုသတရွ ျို့၊ ငါသည် သင်က
့်
့် ဧကန်မချ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည် ပြစ်သည်။
စ တန် တစလတ်သည့်် အတတွိုးတစ်ခပြစ်တသ ၊ “ငါအသက်
တ သည် အလွနတ
် သိုးန္ပ်လှသည်၊
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ န ိုးမလည်။” ဟူသည့်် အတတွိုးအတပေါ် တရစ်ဝဲဝဲတတွိုးမတနန္ှင။့််
သင်သည် အချန်တင်ိုး ငါန္ှင ့်် နီိုးကပ်လ ြ၊ ့် လမ်ိုးဆိုးထ ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်ြရန်
့်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အသိုးပပြုရန်သ ပြစ်သည်။ ငါ၏ အပပစ်တင်က သတတပိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ချက်ချင်ိုး န္ိုးထပပီိုး တရှ သ
ျို့ တပပိုးတလ
။့်
့်
မရပ်မန ိုးဘဲ ငါထ
့် နီိုးနိုးီ ကပ်ကပ် လ တလ ၊့် လူအပ်က အမီလက်ပပီိုး၊ တရှ ျို့သ ့်
မပပတ်ကကည်တ
့် လ ။့် ငါ၏မျက်တမှ က်တွင၊် သင်သည် သင်၏ဘရ ိုးသခင်က သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်အလိုးစပြင ့်် ချစ်ရမည်။ အတစခပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပ၍ မကက ခဏ စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်ရ တွင ် သူရဲတဘ နည်ိုးပခင်ိုး မရှန္ှင-့်် တယ က်ျ ိုးသ ိုး၏ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့််
စတ်ပင်ိုးပြတ်မတ
ှု ပြင
ှ ိုး
့် ့်် အ ိုးကကီိုးသည့်် န္ှလိုးသ ိုးရှတလ ။့် ရှန်တလ က်တသ စတ်န္လ
ပင်ဆင်ထ ိုးရှတလ ။့် သင်သည် ငါက
့် ချစ်လလျှင၊် သင်အ
့် ထဲတွင ် ငါပြစ်တပမ က်တစလသည့််
အရ အ ိုးလိုးပြင့်် သင်သည် ငါက
့် စတ်တကျနပ်တစရမည်။ ငါတန
့် က်က သင် လက်လလျှင၊်
သင်၌
ွ ် ရိုးရှငိုး် တသ
့် ရှသမျှ၊ သင် ချစ်တသ အရ အ ိုးလိုးက ပစ်ပယ်ရမည်။ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
စတ်ပြင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျစွ ကျြုိုးန္နွ ခရမည်။ ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး မစူိုးစမ်ိုး သမဟ
့် တ် မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက ရင်တပါင်တန်ိုးလက်တလ ။့်
ဤတွင၊် ငါသည် သင်က
့် အကကပပြု၏- သင်၏အတွငိုး် တွင ် ငါ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည့််
အရ အ ိုးလိုးက ပမဲပမစွ ထန်ိုးသမ်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သည်က တသချ တစတလ ။့်

အခန််း ၂၉
အချန် သပ်မရှတတ တ
င့်် က လတအတွငိုး် သင်သည် ငါအတပေါ်
့် ကက င်ိုး သင်သသတလ ။ ထတကက
့်
့်
မှီခပပီိုး၊ ငါစ့် တ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်သည့်် မသန ိုးမလည်မ၊ှု တပပန်
့် မှုတန္ှိုးတကွိုးပခင်ိုး၊
မရှငိုး် လင်ိုးတသ အတတွိုးမျ ိုး၊ စတ်တပျ ပ့် ခင်ိုး၊ စတ်ဓ တ်အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊ ရယ်ြွယ်ရ မျ ိုး၊
တသ ကခစ ိုးမှုမျ ိုး၊ စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုန္င
ှ ့်် အတပမ ်အပမင်မဲ့်ပခင်ိုး စတသ အရ အ ိုးလိုးက

စွနပစ်
် ့် ရမည်။ ယင်ိုးတ က
် ့် ရမည်။ ငါသည်
့် တတ်န္င်သမျှပမန်ပမန် စွနပယ်
အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ သင်သည် ငါန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လလလ ိုးလ ိုး
ရှတနသမျှက လပတ်လိုး သင်က
့် တဝဒန တပိုးတနတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
ငါကစ ိုးတပိုးန္င်သည်။ ငါသည် လူတ၏
ှ ိုးအတွငိုး် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
့် စတ်န္လ
ကကည်ရ
့် ှု တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ သင်၏တဝဒန အလိုးစန္ှင ့်် သင်၏အပပစ်အန အဆ မျ ိုး
ရှတနသည်တ
့် နရ က ငါသ၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘဝတွင ် သင်က
့် တိုးတက်ရ တိုးတက်တကက င်ိုးမှ
့်
ဆီိုးတ ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ွ ပစ်
် ့် ရမည်။ သမဟ
့် မကက ခင်စန
့် တ်ပါက
ငါ၏အလတတ ်က သင်၏အတပေါ်၌ လပ်တဆ င်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ငါ အလင်ိုးတပိုးသည့််
သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သမျှအရ အ ိုးလိုးက စွနပစ်
် ့် ြ၊ ့် ငါအ
် ၊ ့် ငါအနီိုးတနပပီိုး၊
့် ိုးပြင ့်် အစဉ်အသက်ရှငြ
သင်၏အပပြုအမူန္င
ှ ့်် အမူအကျငမ
့်် ျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါ၏သဏ္ဌ န်တတ ်ပြင့်် လပ်တဆ င်ြ ့်
ငါက
် ရ အတကက င်ိုး ငါန္ှငပ
့်် ၍ မတ်သဟ ယြွဲတ
ျို့ လ ၊့် ထအခါ
့် မှီခတလ ။့် သင်န ိုးမလည်သည့်အ
သင်တရှ ျို့သ ဆက်
တလျှ က်န္င်ြအလ
ငှ သငက
့်် ငါလမ်ိုးညန်တပိုးမည်။ သင်မတသချ ပါက
့်
့်
ထင်ရ ပမင်ရ မလပ်ဘ၊ဲ ငါ၏အချန်က တစ င်တ
့် လ ။့် တည်ပငမ်တသ ပင်ကယ်စရက်က
ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး သင်စ
့် တ်တဇ မျ ိုးက ပူလက်၊ တအိုးလက် မပြစ်တစန္ှင။့်် ငါက
့် အစဉ်ကကည်ညြု
တသ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုး သင်၌ရှရမည်။ ငါတရှ
် ၌ပြစ်တစ၊
့် ျို့၌ ပြစ်တစ၊ ငါကွ
့် ယရ
သင်လပ်တဆ င်သမျှသည် ငါ၏ အလတတ န္
် င
ှ ့်် အညီ အပမဲတမ်ိုး ပြစ်ရမည်။
သင်၏ခင်ပန
ွ ိုး် ပြစ်တစ၊ မသ ိုးစဝင်ပြစ်တစ၊ ငါက
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
့် ယ်စ ိုး မည်သတ
သက်ညြှ ပခင်ိုးမရှတစန္ှင။့်် ၎င်ိုးတသည်
မည်မျှပင်တက င်ိုးတစက မူ ယင်ိုးသည်
့်
လက်မခန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက အတပခခပပီိုး သင်သည် လပ်တဆ င်ရမည်။
သင်သည် ငါက
့် ချစ်လျှင၊် ငါသည် သင်အ
့် ိုး ကကီိုးစွ တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
သွနိုး် တလ င်ိုးတပိုးမည်။ ခခသူ မည်သက
ူ ့် မျှ ငါသည် သည်ိုးခမည်မဟတ်။ ငါချစ်တသ သူတက
့်
ချစ်ပပီိုး၊ ငါမန်ိုးတသ သူတက
့် သ
ူ ိုး၊ မည်သည်အ
့် ပြစ်အပျက်၊ သမဟ
့် မန်ိုးတလ ။့် မည်သည်လ
့် တ်
မည်သည်အ
့် မှုအရ ကမျှ အတလိုးင်္ရမပပြုန္ှင။့်် သင်ဝ
့် ှု ပပီိုး၊ ငါအသိုးပပြုတသ
့် ည ဉ်ပြင့်် ကကည်ရ
လူတက
့် တသ လူတန္ှ့် င ့်် မကက မကက
့် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးပမင်တလ ။့် ဝည ဉ်တရိုးရ ပပည်ဝ
ဆက်သယ
ွ မ
် ှုပပြုတလ ။့် မသန ိုးမလည်ပခင်ိုးမပြစ်တလန္ှင၊့်် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်တတ်ရမည်။
င်္ျြုပင်သည် အပမဲပင် င်္ျြုပင်ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တပါင်ိုးပင်သည် ဘယ်တသ အခါမျှ
င်္ျြုပင်ပြစ်မလ တပ၊ လူအမျြုိုးမျြုိုးတက
့် က ိုးက
့် ခွပဲ ခ ိုးသပမင်ရမည်။ သင်တပပ သည်စ
အထူိုးသတပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငက
့်် က်ညတ
ီ သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် သင်တ
့် ပခက
ထ ိုးရမည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ စွ တစ့်တစစ
့် ပ်စပ် ဆင်ပခင်တလ ။့်

ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအလ ပပည်စ
့် တစြအလ
ငှ့် သင်၏ ပန်ကန်လမှုက ချက်ချင်ိုးစွနပစ်
် ့် ပပီိုး၊
့်
ငါ၏အသိုး ပပြုမှုအတွက် သင်တ
်
တလ ။့်
့် တ လ

အခန််း ၃၀
န္ိုးထတလ ၊့် ညီအစ်ကတ။့် န္ိုးထတလ ၊့် ညီအစ်မတ။့် ငါ၏တနရက်
့် သည်
ကကနက် က
့် လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အချန်သည် အသက်ပြစ်ပပီိုး၊ အချန်က ပပန်လည် မလတ်တမ်ိုး
အသိုးချြဆ
့် သည်မှ အသက်က ကယ်တင်ြပြစ်
့် ၏။ အချန်သည် အလှမ်ိုးမတဝိုးလှတပ။
အကယ်၍ သင်တသည်
တက လပ် ဝင်ခင
ွ စ
့်် တမိုးပွဲ ကျရှု ိုး ပါက၊ သင်တ ့်
့်
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သတလ က် အကကမ်မျ ိုးစွ တလ့်လ ပပီိုး ပပန်တပြန္င်သည်။ သတသ
်
့်
ငါ၏တနရက်
့် သည် တန က်ထပ် ကကနက် က
့် ပခင်ိုးက သည်ိုးခလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အမှတ်ရကကတလ ။့်
အမှတ်ရကကတလ ။့် ငါသည် သင်တက
့် ဤတက င်ိုးပမတ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
တက်တွနိုး် ၏။ ကမဘ ကကီိုး၏ နင်္ိုးသည် သင်တ၏မျက်
စတရှ ျို့တွင ် ြွငဟ
့်် က ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
တဘိုးဒကခတသည်
ရတ်ပခည်ိုးနိုးီ ကပ် လ ကက၏။ မည်သည့်အ
် ရ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသနည်ိုး့်
သင်တ၏
ပ်စက်ပခင်ိုး၊ သင်တ၏အစ
ိုးအတသ က်န္င
ှ ့််
့် အသက်တ တလ သမဟ
့် တ် သင်တ၏အ
့်
့်
အဝတ်အစ ိုးတတလ
။ ဤအရ မျ ိုးက ချန်ဆရန် သငအ
့်် တွက် အချန်ကျတရ က်လ တလပပီ။
့်
သသယ မရှတလတတ န္
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် တသချ တရရ ပခင်ိုးက မတရှ င်ရှ ိုးန္င
ှ ။့််
့် င
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးတလစွ။ န္ချ လက်တလစွ။ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်တလစွ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ရက်စက်လတ
ှ ပသည်တက ိုး။ ဧကန်အမှန၊် သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
န ိုးမတထ င်တပ- ငါသည် သင်တက
အလွနပ
် င်
့် အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆတနသည်တလ ။ သင်တသည်
့်
တပါတလျ
တ
့်် ည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ထသပြစ်
့်
့် နဆဲပြစ်သည်- အဘယ်တကက ငန
့် သနည်ိုး။
သင်တသည်
ထသတသ
အတတွိုးတစ်ခ အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ မရှြူိုးကကသတလ ။ ငါသည်
့်
့်
မည်သအတွ
ူ ့်
က် ဤအရ မျ ိုးက တပပ ဆသနည်ိုး။ ငါက
့် ယကကည်တလ ။့် ငါသည် သင်တ၏
့်
ကယ်တင်ရင
ှ ပ် ြစ်သည်။ ငါသည် သင်တ၏
် လ ။့်
့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်သည်။ ဆက်တစ ငက့်် ကည့်တ
ဆက်တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ ။့် ဆိုးရှုိုးသွ ိုးတသ အချန်သည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန်
လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်- ဤသည်က အမှတ်ရကကတလ ။့် တန င်တက
ကသတပျ က်ကင်ိုးတစတသ တဆိုး တလ ကတွင ် မရှ။ ထတကက
င၊့်် ငါသည် သင်တက
့်
့် အဘယ်သ ့်
တပပ ဆသငသ
့်် နည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်တ၏
့် သတရှသည့်၊် အြန်ြန်

စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မထက်တန်သတလ ။ သင်တသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အလွန ် အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
သင်တ၏အသက်
တ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အလွန ် တ ဝန်မဲ့်တလသည်။ ငါသည် ယင်ိုးက မည်သ ့်
့်
သည်ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ မည်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဤတစ်ချန်လိုး၊ မှနက
် န်တသ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ တစ်ခသည် သင်တအလယ်
့်
အဘယ်တကက င ့်် မတပေါ်ထက
ွ ်န္င်တသိုးသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ဆတသ ် သင်တသည်
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ကင်ိုးမဲ့်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အြိုးအခက တပိုးဆပ်ရန်၊
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် ဆက်ကပ်ရန်၊ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် မမတက
့် ယ်ကယ် အသိုးခရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှကကတပ။ န္ိုးထကကတလ ၊့် ငါသ
့် ိုးတ။့် ငါက
့် ယကကည်ကကတလ ၊့် ငါသ
့် ိုးတ။့်
ငါ၏ချစ်လစ
ှ ွ တသ သူတ၊ ့် သင်တသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ မည်သည့်အ
် ရ ရှသည်က
့်
အဘယ်တကက င ့်် မစဉ်ိုးစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။

အခန််း ၃၁
ငါက
ငါက
့် ရိုးသ ိုးစွ အလရှတသ သူအ ိုးလိုးက ငါချစ်သည်။ သင်တသည်
့် ချစ်ပခင်ိုးအတပေါ်
့်
အတလိုးင်္ရပပြုလျှင် သင်တက
် ါတပိုးမည်။ ငါ၏
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တပမ က်မျ ိုးစွ ဧကန်အမှနင
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်တ န
် ွင ် အဆင်အ
့် မ်တတ တ
့် တန်ိုး နမ့််ပခင်ိုး၊
့် ိုးလည်သတလ ။ ငါအ
ပမင်ပ့် ခင်ိုး ခွပဲ ခ ိုးမှုမရှ။ လူတင်ိုးသည် ငါ၏သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ငါသည် သင်တ၏အြ၊
့်
သင်တ၏
ှ ့်် အတမရှ ပြစ်၏။
့် ိုးတသ အထွတ်အထပ်န္င
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ ငါသည် အပမင်ဆ
ငါသည် စကကဝဠ န္ှင ့်် ၎င်ိုးအထဲရှ အရ အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုး ၏။
ငါအ
် တ
ဲ ွင ် သင်သည် "န္ှမ့််ချစွ ပြင့်် မထင်မရှ ိုး မထင်မရှ ိုး ငါက
့် မ်တတ ထ
့် အတစခ"
သငတ
့်် ပသည်။ ဤစက ိုးရပ်သည် သင်၏တဆ င်ပဒ်အပြစ် အသိုးတတ ခ
် သင်၏
့် ။
သစ်ပင်တစ်ပင်တပေါ် ရှ သစ်ရွက်တစ်ရွက် မပြစ်ဘ၊ဲ အပင်၏အပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊ အသက်တ ၌
နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တယ
ွ တ
် လ ။့် အသက်တ ၏ စစ်မှနတ
် သ အတတွအ
ျို့ ကကြုထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုး၊
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် အသက်ရှငတ
် လ ၊့် အတကက င်ိုးအရ တင်ိုး၌ ငါက
့် ပမရှ တြွက ၊
ငါန့် ိုးသချဉ်ိုးကပ်
ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့တလ ။့် မည်သည့်် အပပင်ပန်ိုးအရ ကမျှ
့်
အတလိုးင်္ရမပပြုန္ှင။့်် ထအပပင်
မည်သည်လ
့် ူ၊ မည်သည့်ပ် ြစ်ရပ် သမဟ
့်
့် တ်
မည်သည့်အ
် မှုအရ ၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးကမျှ မခဘဲ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးက

ဝည ဉ်တရိုးရ ပပည့်ဝ
် တသ သူမျ ိုးန္ှငသ
့််
မတ်သဟ ယြွဲတ
ျို့ လ ။့် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်တက
့်
န ိုးလည်တလ ၊့် ငါအသက်
က သင်တ၏အကက
ိုး စီိုးဝင်တစပပီိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး
့်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်က ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက လက်န တလ ။့်
ငါသင်အ
် ိုးရှသမျှပြင ့််
့် ိုးတ ဝန်တပိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ကစစရပ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် သင်၏ခွနအ
ဆက်ကပ်တလ ၊့် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစရန် သင်တတ်စွမ်ိုးသမျှ လပ်တဆ င်တလ ။့်
ငါသည် သင်၏ စွမ်ိုးအ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ဝမ်ိုးတပမ က်မှုပြစ်၏။… ငါသည် သင်၏အလိုးစပြစ်၏။
ငါတန
ှ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ ဆန္ဒမျ ိုးက သပပီိုး၊
့် က်သသ
့် တ်န္လ
့် လက်တလ ။့် ငါသည် သင်စ
ငါအတွ
က် သင်က
် ွ အသိုးပပြုတကက င်ိုးက ငါသ၏၊ သတသ
် ငါအ
် ွင ်
့်
့် ယ်သင် စစ်မှနစ
့် မ်တတ တ
့်
သစစ တရ ိုးက ငါအ
ဲ့် ပပရမည်
န္င
ှ ့်် အဆိုးထ ငါတန
့် ိုး အဘယ်ကသ
့် က်သမည်
့်
့် သလ
့် က်ရမည်က
သင်သသင်၏
့် ။
အသင်ိုးတတ သ
် ည် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်တရိုးအတွက် ငါသည်
စိုးရမ် တသ ကပပင်ိုးပပလျက်ရ၏။
ှ
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုး တကျနပ်ြအလ
ငှ့် သသယစိုးစဉ်ိုးမျှမထ ိုးဘဲ
့်
သင့်် ကယ်သင် ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးပြင့်် ငါအတွ
က် သင်က
့်
့် ယ်သင် အသိုးပပြုသင်ပ့် ပီိုး
ငါရည်
် ျက်မျ ိုးအတပေါ် ဆင်ပခင်သိုးသပ်မက
ှု ပပသသင်တ
့် ရွယခ
့် ပသည်။

အခန််း ၃၂
အလင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယခင်က သင်တသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုတတ ်၏ သဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက အလင်ိုးဟ
အကယ်စင်စစ် မှတယ
် ခ
ူ ကဲ့် က၏။ စစ်မှနတ
် သ အလင်ိုးသည် အစဉ်အပမဲ ရှတပ၏- ဆလသည်မှ
၄င်ိုးသည် ငါထချဉ်ိုးကပ်လျက် ငါန္ှငမ
့်် တ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးက
ရရှပခင်ိုးက ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရရှပခင်ိုးပပီိုး
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးတန က်- ဆလသည်မှ ၄င်ိုးတက
့် စ ိုးတသ က်တနစဉ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ဝည ဉ်တတ ်က ခစ ိုးရပပီိုး သင်တက
ဲ
့် ယ်တင်၏ အတွငိုး် ထ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှလျက်၊ သင်သည် အတတွအ
ျို့ ကကြုအ ိုးပြင့််
ကယ်တတ ၏
် ပြစ်ပခင်ိုးက န ိုးလည် သတဘ တပါက်ပပီိုး ကယ်တတ န္
် င
ှ ့်် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးစဉ်တွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက လက်ခရရှ၏၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အလင်ိုးပြစ်သည်။

စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ တနစဉ်အတွငိုး် မည်သည့်အ
် ချန်တွငမ
် ဆ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး အသစ်တသ
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ရရှန္င်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
သင်န ိုးလည်ပပီိုး အလင်ိုးသစ်က ခစ ိုးရပါက၊ အတစခပခင်ိုးတွင ် တန်ခိုးရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
သင်တသည်
အတစခစဉ်တွင ် စတ်ပူပန်လွနိုး် ၏။ ထသပြစ်
စစ်မှနမ
် က
ှု
့်
့် ရပခင်ိုးမှ သင်တသည်
့်
မထတတွျို့ ရတသိုး၍ ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြု သမဟ
ွ ိုး် သပမင်မှု မရှကကတပ။
့် တ် ထိုးထင
သင်၌ စစ်မန
ှ တ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရှခဲပ
ရမည်က မသဘဲ တနမည်တလ ။
့် ါက၊ မည်သ အတစခ
့်
အချြုျို့တသ ကစစမျ ိုး သင်အ
က်သည်အ
့် ခါ၊ သင်သည် ယင်ိုးတက
့် တပေါ်သ ကျတရ
့်
့် ဝီရယရှရှ
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်။ လွယက
် ူပပီိုး သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်
အတပခအတနမျြုိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ တတ ်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး
တနန္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ တတ က
် တနစဉ်
့် ပမင်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ တတ က
် ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ခဲပ
့် ါက၊ သင်၌
အလင်ိုး မရှမည်တလ ။ သင်တသည်
စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ မဝင်
ဘဲ အပပင်ပန်ိုးတွင ် အပမဲရတနကကသည်
ှ
။
့်
့်
အကျြုိုးဆက်အပြစ် သင်သည် အဘယ်အရ ကမျှ ရှ မတတွျို့ဘဲ သင်ဘ
့် ဝ၌ တိုးတက်မှုသည်
တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတပတတ သ
့် ည်။
အပပင်ပန်ိုးက အ ရမပပြုန္ှင၊့်် ၄င်ိုးအစ ိုး အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်ထ ချဉ်ိုးကပ်ပပီိုး
လတလ က်တသ နက်ရှုင်ိုးပခင်ိုးပြင့်် မသဟ ယြွဲျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တလ ၊့် ထအခါ သင်၏အတစခပခင်ိုးတွင ် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
ရမည်မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ဝီရယရှရှ အတလိုးထ ိုးပပီိုး န ခရန် လအပ်သည်။ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အရ အ ိုးလိုးကသ လပ်တဆ င်ပပီိုး
ငါညန်ပပတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပါက၊ သင်၌ လမ်ိုးတကက င်ိုးတခရမည်
မဟတ်တလ ။ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တတွျို့ ရှပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခကလည်ိုး ရတပမည်။ ရိုးရှငိုး် လှတပ၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်သ ပ
့် မတိုးဝင်တလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပမဆင်ပခင်တလ ၊့် ထအခါ သင်၌ လအပ်တနတသ အရ က သင်ရရှလမ်မ
့် ည်။ သင်၌
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုအသစ်၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမှုအသစ်န္င
ှ ့်် အလင်ိုး ရှလမ့််မည်။

အခန််း ၃၃

ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ သူတတ ်တက င်ိုး အတယ င်မတဆ င်တသ သူမျ ိုး
သမဟ
့် တ် မလှညပ့်် ြ ိုးတသ သူမျ ိုးက လအပ်တပသည်။ စတ်ရင်ိုးမှနပ် ပီိုး ရိုးသ ိုးတသ သူတသည်
့်
ကမဘ တလ ကတွင ် လူကကြုက်နည်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် တကယ်က
့် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်
ပြစ်၏။ ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ငါထ
့် သလ
့် ရန်မှ လက်ခန္င်ြွယ် ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤလူစ ိုးမျြုိုးက
အထူိုးန္ှစ်သက်သကဲသ
့် ဤလူ
စ ိုးမျြုိုးက ငါသည် လလည်ိုးလအပ်၏။ ဤသည်မှ
့်
ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး အတအကျ ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ လူတသည်
မသန ိုးမလည်ကကတပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မခစ ိုးန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ငါ၏အလက သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏မ
့်
့် သ ိုးစန္ှင ့််
၎င်ိုးတ၏ဝန်
ိုးကျင်မျ ိုး တည်ရသည့်
ှ
် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လပ်တဆ င်ကကက တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးစွ ဆိုးရှုိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက အကကမ်ကကမ်
တန င်တရကကပပီိုး ကစစတစ်ခန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ကက
့် ြုရတသ အခါတွင၊် တစ်ြန် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
မပမင်န္င်ကကတပ။ တစ်ခါတစ်ရ ၎င်ိုးတသည်
တအ င်န္င်ပခင်ိုးက ခက်ခက်ခခ
ဲ ဲ ရယူရန်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှီပပြုန္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် အလ ိုးတူ ကစစရပ်မျြုိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ့်
ကကြုရသည့်အ
် ခါ၊ တရ င်္ါတဟ င်ိုး ပပန်ထလ ပပီိုး ငါ၏အလက ၎င်ိုးတ ့်
သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ။ သတသ
် ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက မကကည့်သ
် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့်
့်
အပပစ်မျ ိုးက အမှတ်မရမတပ။ ထထက်၊ လူတက န္ှင ့်် တသ င်ိုးတပပ င်ိုးလင်ဆက်ဆတသ
ဤပပည်မှ သင်တက
တ မျ ိုးက အသစ်ပပြုပပင်ခင
ွ ့််
့် ငါကယ်တင်လပပီိုး၊ သင်တ၏အသက်
့်
တပိုးလသည်။ ငါသည် သင်တက
့်် တ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်
့် အကကမ်ကကမ် ခွငလ
့်
ယခအချန်သည် အလွနအ
် တရိုးပါဆိုးတသ အဆင ့်် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တန က်ထပ်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုး၍မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထကဲသ
့် သွ
့် ိုးလက်၊ ရပ်လက်နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တရှ ျို့ဆက်၍
မပြစ်တပ။ သင်တသည်
ပန်ိုးတင်သ မည်
သည့်အ
် ချန်တွင် တရ က်န္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
့်
့်
သင်တသည်
ပန်ိုးတင်သ မရပ်
န ိုးဘဲ တပပိုးရန် အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ အလွန ်
့်
့်
အတရိုးပါဆိုးတသ အချန်တွင ် တလျှ မ
ှ ၊့်် ရဲရငစ
့်် ွ တရှ ျို့ဆက် လှမ်ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင်
့် ချလက်န္င
အလျှအပယ်တသ စ ိုးပဲတ
ွ တ သ
် ည် သင်တ၏တရှ
ျို့တွင ် ရှ၏။ သင်တ၏မင်္ဂ
လ ဝတ်စမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးဝတ်လတက
် မင်္ဂလ တဆ င်
့် အလျင်အပမန် ဝတ်ဆင်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ၏
ညစ စ ိုးပဲက
ွ တက်တရ က်တလ ။့် မသ ိုးစအတသခက ထ ဝရက လပတ်လိုး တမွျို့တလျ ်တလ ။့်
သင်သည် ယခင်ကသ
ဲ့် စ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တ်ဓ တ်ကျ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးက သက်ပပင်ိုးချတတ မ
ထအချန်က လန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် မီိုးခိုးတငွျို့ကသ
ဲ့် ့်

တပျ က်ကယ
ွ ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ ခရစ်တတ ်၏ အသက်သည်သ သင်၌
တန်ခိုးအ ဏ ရှလမ်မ
့်် တွငိုး် တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုးန္ှင ့်် တဆိုးတကက ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ည်။ သငအ
သန်စင်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး
့် ထ ိုးသည့်် ဗမ န်တတ ်ရမည်
အသက်သည် သင်၌ အစဉ်ထ ဝရ ကန်ိုးဝပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

အခန််း ၃၄
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် အကကင်ိုးမဲ့် တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် ပပီိုး အလိုးစအထတပမ က်က
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး စစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် ကကယ်ခန္ှစ်လိုးက
ကင်တဆ င်သည်သ မက၊ ဝည ဉ်တတ ်ခန္ှစ်ပါိုးန္ှင ့်် ပပည့်စ
် က မျက်လိုးခန္ှစ်လိုးရပပီ
ှ ိုး တဆပ်
ခန္ှစ်ချက်ကြွင၍
့်် စ တစ င်ကြွငသ
့်် ည်အ
့် ပပင်၊ တဘိုးဒဏ်ခန္ှစ်ပါိုးန္ှင ့်် ြလ ိုးခန္ှစ်လိုးက သူ
စီမအပ်ချြုပ်ပပီိုး ခန္ှစ်ချက်တသ မိုးကကြုိုးသမျ ိုးက ထတ်တြ ်တလသည်။ လွနတ
် လပပီိုး
တသ အခါကလည်ိုး ကယ်တတ သ
် ည် တပိုးခန္ှစ်လိုးက မှုတ်တတ ်မခ
ူ သ
ဲ့် တည်ိုး။
ကယ်တတ ြ
် န်ဆင်ိုး၍ စလင်တစခဲတ
့်် ချီိုးမွမ်ိုးသင်ပ့် ပီိုး
့် သ အရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ က
ကယ်တတ က
့်် င်္ဏ်တင်က ကယ်တတ ်၏ပလလင်တတ က
် တထ မန ပပြုသင်သ
့် ည်။ အ၊
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ ပြစ်၏။ ကယ်တတ ်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် အ ိုးလိုးသည်
ပပီိုးပပည်စ
့် က လင်ိုးလက်တတ က်ပပပီိုး အဆီိုးအတ ိုးမှ လွတက
် င်ိုး၍ လွတလ
် ပ်၊ သန်မ က
တန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် ပ၏။ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ြိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုး သမဟ
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး
့် တ် ကွယ်ဝက
အလျဉ်ိုးမရှတပ။ အ ိုးလိုးတသ နက်နရ
ဲ မျ ိုးသည် ကယ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် လျှင ်
ထတ်တြ ်ခကကရသည်။ ထအပပင်
ကယ်တတ သ
် ည် ကယ်တတ ်၏ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ခ၍
ဲ့် ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ကထတ်တြ ်က ကယ်တတ ်၏
ပပင်ိုးထန်တသ ်မီိုးက တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး အမျက်တဒါသကပပသည်အ
့် ပပင်၊ ကယ်တတ ၏
်
မကကြုစြူိုးပြစ်တသ ၊ ထ ဝရခင်ပမဲတသ ၊ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အနန္တ ပြစ်တသ
ဘန်ိုးတတ ်ကပပသတလသည်။ လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
လိုးဝဉဿ စစ်မှနတ
် သ ၊ အကကင်ိုးမဲ့်
့်
အသက်ရှငတ
် သ ၊ ကကယ်ဝတသ ၊ ဘန်ိုးကကီိုးပပီိုး စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့််
ကမဘ အဆက်ဆက် ပြစ်တသ အနန္တတန်ခိုးရှငက
် တထ မန ပပြုလျက် မခင်ိုးချက်မရှ ချီိုးမွမ်ိုး၍
သီချင်ိုးဆရန် န္ိုးထသင်တ
် ပလလင်တတ ်သည် အဆက်မပပတ်
့် ပသည်။ ကယ်တတ ၏
ချီိုးမွမ်ိုးခရသင်သ
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မသည် ချီိုးမွမ်ိုးခရပပီိုး ဘန်ိုးပွငတ
့်် တ မ
် ူပခင်ိုး
့် ည်၊ ကယ်တတ ၏

ခရသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါဘရ ိုးသခင်၏ ထ ဝရအလတတ ်ပြစ်က ငါတအတပေါ်
့်
ကယ်တတ ထ
် တ်တြ ်ပပပပီိုး န္ှငိုး် အပ်သည့်် အကန်အသတ်
မတ
ဲ့် သ တက င်ိုးချီိုးတပတည်ိုး။
့်
ငါတအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည် ယင်ိုးက မဆက်ခရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးက
့်
ဆက်ခရန်အတွက် လူတစ်ဦိုးသည် ကယ်တတ ်၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုး
ကယ်တတ ၏
် ပလလင်က ကိုးကွယ်လျက် ဝန်ိုးရရန် လ ရမည်ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ၏
် တရှ ျို့သ ့်
အပခ ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင့်် သွ ိုးကကတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ကယ်တတ ၏
် တလ င်တသ မီိုးပြင့်် အရည်တပျ တ
် ပျ က်ကွယ် သွ ိုးကကမည်ပြစ်သည်။ ယတနသည်
့်
ကယ်တတ ၏
် ရန်သမ
ူ ျ ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခကကရမည့်် တနရက်
့် ပြစ်ပပီိုး သူတ ့်
ပျက်စီိုးရမည်မှ လည်ိုး ဤတနမှ့် ပင်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ ငါ အနန္တတန်ခိုးရှင်
့်
ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုး ခရမည်တ
့် နန္ှ့် င ့်် ဘန်ိုးအသတရက ငါရရှမည်တ
့် နလည်
ိုး ပြစ်သည်။ အ
့်
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတ၊ ့် တရှိုးအတီတတက လမှ အဆိုးမရှတသ က လအထ ငါတအ
့် ိုး
တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ က
် ပ၍
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုး အထတပမ က်တစပပီိုး ငါတက
့်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးတပိုးက သူ၏သ ိုးမျ ိုးက စလင်တစပပီိုး သူ၏န္င်ငတတ ်က
တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ အနန္တဘန်ိုးတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်က တထ မန ပပြု၍
ကကြုဆရန် အလျင်အပမန်ထကကတလ ။့် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အက့် သြွယ်
တဆ င်ရွက်ချက်ပင်ပြစ်တလသတည်ိုး။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ငါတက
့်
ကယ်တင်ရန်၊ စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် ဘန်ိုးတတ ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးရန် ကယ်တတ ်၏
ထ ဝရတည်တသ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးချက်န္င
ှ ့်် စီမမှုပြစ်၏။
ထပပီိုး သက်တသမခတသ သူအ ိုးလိုးသည် မျက်ကန်ိုးသူတ၏
ီ င်မျ ိုး၊
့် ဘိုးတဘိုးဘဘ
မသန ိုးမလည်တသ သူတ၏
ထ ဝရ
့် ဘရင်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ထသူတသည်
့်
မသန ိုးမလည်သမ
ူ ျ ိုး၊ ထ ဝရ မက်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရတသတနတသ မျက်ကန်ိုးမျ ိုး
ပြစ်သွ ိုးကကမည်။ ငါတ၏
့် ည်မှ ယင်ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့််
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် န္ိုးကက ိုးသင်သ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုး ထသင်သ
့် ည်။ ဘန်ိုးတတ ်၏ ဘရင်၊ ကရဏ တတ ်၏အြ၊
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၏သ ိုးတတ ်၊ ကကယ်ဝတသ ဝည ဉ်တတ ်ခန္ှစ်ပါိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်တသ
တလ င်တသ မီိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်မှုက ယူတဆ င်လ တသ ၊ အကကင်ိုးမဲ့်
လတလ က်တသ ၊ ကကယ်ဝတသ ၊ အနန္တတန်ခိုးရ၍
ှ ပပီိုးပပည်စ
့် တသ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးမရှ ကသဘ တပိုး၊ ချီိုးမွမ်ိုး၍ တထ မန ပပြုကကတလ ။့်
ကယ်တတ ၏
် ပလလင်သည် အစဉ်အပမဲ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးခရလမ့််မည်။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည ပြစ်တကက င်ိုး၊ ကယ်တတ ်၏ အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးသ ့်

လမ်ိုးခရီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးကကီိုးတသ အလတတ ်၏ တအ င်ပမင်မှု
ပြစ်တကက င်ိုး လူအ ိုးလိုး ပမင်သင်သ
ိုး သက်တသမခလျှင၊် ထအချန်အခါ
့် ည်။ ငါတ ထပပီ
့်
ကန်လွနပ် ပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တပပ င်ိုးလဲ၍မရတပ။ ငါတသည်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး သတည်
ိုးမဟတ်
့်
့်
ကဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး ရရှမည်တလ ဆသည်က ငါတခရီ
ှ
အ
့် တတ အတွငိုး်
့် ိုး၏ ဤလက်ရအဆင်
ယခအချန်၌ ငါတ အဘယ်
အရ က လပ်တဆ င်သည်၊ အဘယ်အရ က တတွိုးတတ သည်န္င
ှ ့််
့်
အဘယ်အရ က အသက်ရှငတ
် နထင်သည်တအတပေါ်
အတပခခက ဆိုးပြတ်ပခင်ိုးက ခတနရသည်။
့်
သင်တသည်
မည်ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
သင်သ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခပပီိုး သူက
့်
့်
့် ထ ဝရ
ချီိုးမွမ်ိုးကက၊ ထ ဝရတည်၍ အတမရှဘဲ စစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်တည်ိုးဟူတသ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ က
် ချီိုးမွမ်ိုးကကတလ ။့်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသမခတသ ၊ ဤအတမရှတသ ၊ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသမခတသ သူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်အ
့် တပေါ် သသယ ထ ိုးသတသ သူတအ
့် ိုးလိုးသည်
မကျန်ိုးမ ကကက တသဆိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အ ခသူမျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက ယခအချန်မစ
ှ ပပီိုး
သင်တ ရှ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်သင်သ
တရှိုးသတရ အခါ ကတည်ိုးကပင် သက်တသပပခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်- ငါန္ှငစ
့်် ရိုးပခင်ိုး
မရှသူအ ိုးလိုးသည် ကွဲလွငက့်် ကပပီိုး ငါဘက်
ကမဟတ်တသ သူတသည်
့်
့်
ငါက
တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤအရ သည် တကျ က်တပေါ်တွင ် တရိုးထင
ွ ိုး် ထ ိုးတသ
့် ဆန်ကျင်
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သည့်် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသမခတသ သူမျ ိုးသည် စ တန်၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုးပြစ်ကကသည်။
ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက စတ်အတန္ှ င်အ
့် ယှက်တပိုးရန်၊
့်
လှညပ့်် ြ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တတ ်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန်လ ခဲက့် ကတလပပီ၊ သူတက
့်
သတ်ရမည်ပြစ်သည်။ ထသူတအတပေါ်
တက င်ိုးမွနတ
် သ တစတန မျ ိုးက ပပသူအ ိုးလိုးသည်
့်
သူတက
့် ယ်တင်၏ ပျက်စီိုးရ ပျက်စီိုးတကက င်ိုးက ရှ တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုး ယကကည်သင်သ
့်
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အသက်ရှငတနထ
်
င်သင်သ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ က
် ထ ဝရ ချီိုးမွမ်ိုးသင်သ
့် ည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်ခန္ှစ်ပါိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။
မျက်လိုးခန္ှစ်လိုးန္ှင ့်် ကကယ်ခန္ှစ်လိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်မှ လည်ိုး ကယ်တတ ်ပင်ပြစ်သည်။

ကယ်တတ သ
် ည် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ြွငပ့်် ပီိုး စ တစ င်တစ်ခလိုးက သူြွငခ
့်် သ
ဲ့် ည်။
ကယ်တတ သ
် ည် တပိုးခန္ှစ်လိုးက မှုတ်ခပဲ့် ပီိုး ြလ ိုးခန္ှစ်လိုးန္ှင ့်် တဘိုးဒဏ်ခန္ှစ်ပါိုးက
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်အတင်ိုး လတ်ထတ်ရန် ကယ်တတ ်လ
ဲ ွင ် ရှတနသည်။ အ၊
့် က်ထတ
အစဉ်အပမဲ တဆပ်ခတ်ထ ိုးပခင်ိုး ခရတသ မိုးကကြုိုးသ ခန္ှစ်ချက်တ။့် ၎င်ိုးတက
့်
ထတ်တြ ်ရ အချန်သည် ကျတရ က်လ တလပပီ။ မိုးကကြုိုးသ ခန္ှစ်ချက်က
ယူလ တပိုးမည်သ
့် သ
ူ ည် ငါတ၏
ျို့ ွင ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
့် င
့် မျက်စတရှ တ
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် အရ ရ တင်ိုးသည် အတ ိုးအဆီိုးမှ
လွတက
် င်ိုး၍ လွတလ
် ပ်၏။ အခက်အခဲမျ ိုးမရှ၊ အရ ရ တင်ိုးသည် တချ တမွျို့ စွ စီိုးဆင်ိုးတပ၏။
အဘယ်အရ မျှ သင်က
ှ ်ပခင်ိုး မပပြုရဲဘဲ အရ ရ တင်ိုးသည်
့် ဟန်တ
့် ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် က
့် တ် တန္ှ င်ယ
သင်က
ွ ခကကသည်။ ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး မရှသူအ ိုးလိုးသည် တသဆိုးကကအ။့်
့် ကျြုိုးန္န
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၊ မျက်လိုးခန္ှစ်လိုးရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်။ အရ ရ တင်ိုးသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး အရ ရ တင်ိုးသည် တတ က်ပက ြိုးအပ်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
ထတ်တြ ထ
်
ိုးပပီိုး ြွငခ
့်် ျထ ိုးသည်။ ကယ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် အရ ရ တင်ိုးသည်
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည်သ ဤကဲသ
့် မဟ
တ်ဘ၊ဲ
့်
ကယ်တတ ၏
် သ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ထနည်ိုးန္င
ှ န္
် င
ှ ် ပြစ်ကကသည်။ မည်သမ
ူ ျှ၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ၊
မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ မျှ ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် ကယ်တတ ၏
် သ ိုးမျ ိုးတရှ ျို့တမှ က်တွင်
ြိုးကွယထ
် ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကယ်ခန္ှစ်လိုးတသည်
တတ က်ပတနကကသည်။
့်
အသင်ိုးတတ ်သည် ကယ်တတ ်အ ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုးက ခခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည်
ကယ်တတ ်
် အသင်
ိုးတတ ်၏ တစတမန်မျ ိုးက သတ်မတ
ှ ်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်တစ်ခလိုးသည်
့်
ကယ်တတ ၏
် ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်အတွငိုး် တွင ် ရှသည်။ ကယ်တတ ်သည် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်စလိုးက
ြွငပ့်် ပီိုး သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်န္ှင ့်် သူ၏အလတတ ်က သူကယ်တတ ်တင်
အပပီိုးသတ်တစတလသည်။ စ တစ င်သည် ကယ်တတ ်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၏ လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်တသ
ဝည ဉ်ဘ သ စက ိုးပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ်သည် ထစ တစ င်က ြွငပ့်် ပ၍ ထတ်တြ ်ပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
ကယ်တတ ်၏တပိုးခန္ှစ်လိုး ပမည်ဟည်ိုးသက န ိုးတထ င်သင်သ
့် ည်။
့်
ကယ်တတ န္
် င
ှ ဆ
့်် လျှင ် အရ ရ တင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်လည်ြိုးကယ
ွ ်မထ ိုးတတ ရ
့် န်
တကကည ထ ိုးပပီိုး တန က်ထပ်ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ မရှတတ တ
် တ်ထ ိုးပပီိုး
့် ပ။ အရ အ ိုးလိုးက တြ ထ

အရ အ ိုးလိုးသည် တအ င်ပမင်တလသည်။
အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်၏ တပိုးခန္ှစ်လိုးသည် ပွငတ
့်် နကကက ဘန်ိုးကကီိုး၍ တအ င်ပဲခ
ွ တသ
တပိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တတ ၏
် ရန်သမ
ူ ျ ိုးက တရ ိုးစီရင်တသ တပိုးမျ ိုးလည်ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်။ ကယ်တတ ်၏တအ င်ပဲအ
ွ လယ်တွင ် ကယ်တတ ်၏ တပိုးခရ သည် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး
ခတနရသည်။ ကယ်တတ ်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတပေါ် အပ်စိုးတလသည်။
ကယ်တတ သ
် ည် တဘိုးဒဏ်မျ ိုး၏ ြလ ိုးခန္ှစ်လိုးက ပပင်ဆင်ထ ိုး၏၊ သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက
ပစ်မတ
ှ ်ထ ိုးက ယင်ိုးတက
့် ပပင်ိုးထန်စွ ဒလတဟ စီိုးတနသည့်် တရအလျဉ်သ လ
့် တ်တပိုးပပီိုး
ထရန်သတ
ူ သည်
ကယ်တတ ်တ
ဲ ွင ် ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက
့် လ င်တသ မီိုးမျ ိုး၏ မီိုးတတ က်မျ ိုးထတ
့်
ခကကရလမ်မ
အ ဏ ၏ခွနအ
် ိုးကပပပပီိုး
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သူကသဇ
့်
ကယ်တတ ၏
် ရန်သအ
ူ ိုးလိုး ပျက်စီိုးကကသည်။ တန က်ဆိုးတသ မိုးကကြုိုးသခန္ှစ်ချက်သည်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် တဆပ်ခတ်ထ ိုးပခင်ိုးခရန် မဟတ်တတ တ
့် ပ။
၎င်ိုးတအ
်
ိုးသည်။ သူတအ
့် ိုးလိုးက ထတ်တြ ထ
့် ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ထ ိုးသည်။
ကယ်တတ သ
် ည် တပမကကီိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ထပ်မ၍ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရတစတတ ရ
့် န်
တည်ပငမ်တစက သူအ
ူ ျ ိုးက မိုးကကြုိုးသ ခန္ှစ်ချက်ပြင့််
့် ိုး အတစခတစလျက်၊ သူ၏ရန်သမ
တသတစ၏။
တပြ င်မ
် ရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်က
် တထ
့် တ်တသ အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
့် ကျွန္ပ်
့် ဝရ ချီိုးမွမ်ိုးပါ၏။
ကယ်တတ သ
် ည် အဆိုးမရှတသ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရ တထ မန ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးက ခထက်တပ၏။ ကယ်တတ ၏
် မိုးကကြုိုးသ ခန္ှစ်ချက်သည် ကယ်တတ ်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတွက် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန် သက်သက်သ မဟတ်ဘ၊ဲ အရ အ ိုးလိုးက
စလင်တစရန်အလငှ့် ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဩဇ အ ဏ အတွက် သ ၍
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန် ပြစ်တပသည်။
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ပ် ြစ်တသ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်က တထ မန ပပြုလျက် ချီိုးမွမ်ိုးက ပလလင်တတ ်တရှ ျို့တွင ်
တအ င်ပဲက
ွ ျင်ိုးပသည်တက ိုး။ ထသူတ၏
့် အသမျ ိုးသည် မိုးကကြုိုးသအလ ိုး
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက လှုပ်ခါတလ၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်ပင်
ကယ်တတ တ
့်် ကက င်သ
တည်ရကကပပီ
ှ
ိုး ကယ်တတ တ
့်် ကက င်သ
တပေါ်တပါက်ကကသည်။
့်
့်
အ ိုးလိုးတသ ဘန်ိုးတတ ်၊ င်္ဏ်အသတရ၊ ကသဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည ၊ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၊

တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကယ်တတ ်တကက င်သ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
ပြစ်တကက င်ိုး မမှတ်ယူဘဲ မည်သူ တနဝသ
် အလတတ ်
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ကယ်တတ ၏
ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ၏
် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု တြ ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ တန က်ဆိုး
အပပီိုးသတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။

အခန််း ၃၅
မိုးချြူန်ိုးသ ခန္ှစ်ချက် ပလလင်မှ ထွက်တပေါ်လ သည်၊ စကကဝဠ က တန်ခါတစသည်၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးက တမှ က်လှနပ် ပီိုး၊ မိုးတက င်ိုးကင်တစ်တလျှ က် ပဲတ
့် င်ထပ်တလ၏။ အသသည် န ိုးက
စူိုးဝင်ပပီိုး လူတသည်
ယင်ိုးအသမှ မလွတ်တပမ က်န္င်ကကသကဲသ
့် ယင်
ိုးမှ မပန်ိုးကွယ်န္င်ကကတပ။
့်
့်
မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်စီိုးလက်ပခင်ိုးသည် တပါက်ထက
ွ ်ပပီိုး ချက်ချင်ိုး တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုး
အသွငတ
် ပပ င်ိုးက လူတသည်
တသလတပမ ပါိုး ပြစ်ကကတလ၏။ ထတန
့်
့် က်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးသည် မိုးတက င်ိုးကင်မှ ကျဆင်ိုးတနသည့်် ပပင်ိုးထန်တသ မိုးသက်မန်တင်ိုး
တစ်ခပြင ့်် လျှပ်တစ်ပပက် ပတ်ရခရတလသည်။ ကမဘ တပမ၏ အစွနဆ
် ိုးတနရ မျ ိုးတွင ် ယင်ိုးသည်
အကန်အစင် ရွ သည့်မ
် ိုးကဲသ
့် တပခဆ
ိုးတခါင်ိုးဆိုး တဆိုးတကက သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အစွနိုး် အထင်ိုး
့်
မကျန်တစဘဲရ၏။
ှ
ယင်ိုးထမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ြိုးကွယ်၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်လ
် ူမျှ
ထအရ မှ တသီိုးတသန ် တန၍မရန္
င်တပ။ လျှပ်စီိုးအလင်ိုးတရ င်မျ ိုးအလ ိုး၊ မိုးချြုန်ိုးသ
့်
တအန်ိုးအန်ိုးပမည်သတသည်
တအိုးစမ်တ
့် သ အလင်ိုးပြင ့်် ဝင်ိုးလက်က လူတက
့်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် တန်လှုပ်တစ၏။ အသွ ိုးန္စ
ှ ်ြက်ပါသည့်် ထက်ပမတသ သန်လျက်သည်
အဓမမလူအတပါင်ိုးတက
ူ ည် ပန်ိုးကွယ်စရ တနရ မရှဘဲ ကပ်တဘိုးက
့် အဆိုးစီရင်ပပီိုး၊ ရန်သသ
ရင်ဆင်ရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပပြုကျလ သည့်် တလန္ှငမ
့်် ိုးတတွ
် က်သွ ိုးကကပပီိုး၊
့်
့် င ် မှငတ
တလတက်မတ
ှု ကက င ့်် ချ ချ လည်လျက်၊ စီိုးဆင်ိုးတနတသ တရမျ ိုးထသ
ဲ ချက်
ချင်ိုး တိုးခနဲ
့်
လဲတသကကပပီိုး တရစီိုး၌ ပါသွ ိုးကကတလသည်။ တသပခင်ိုးသ ရှပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် ရှငက
် ျန်ြ ့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ မိုးချြုနိုး် သ ခန္ှစ်ချက်သည် ငါထ
့် မှ ထွက်တပေါ် ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် အချင်ိုးချင်ိုး
ဆက်န္ယ်မှု ရှန္င်ကကြ၊ ့် မမတက
် န်စွ ပပြုမူန္င်ကကြန္ှ့် င ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် ယ်ကယ် မှနက
တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ပြစ်န္င်ကကြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် စကကဝဠ ထဲရှ အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးသည်
တစ်ခတည်ိုးအပြစ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး ခရန္င်ကကြအလ
ငှ့် အဲင်္တတြုပပည်၏
့်
အကကီိုးဆိုးသ ိုးမျ ိုးက အဆိုးစီရင်ရန်၊ ဆိုးယတ်တသ သူတအ
ှ ့်် ငါ၏
့် ိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးရန်န္င
အသင်ိုးတတ မ
် ျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တစရန်ပြစ်သည့်် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်က သရှတစ၏။ ဤသည်မှ

ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်။
မိုးချြုန်ိုးသ ပမည်ပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ တန က်တွင ် ပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး အသမျ ိုး ပမည်ဟီိုးတလသည်။
အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
့် လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပ်စက်ပခင်ိုးမှ န္ိုးကကပပီိုး၊ အလွန ် အထတ်တလနပ် ြစ်
့်
ဝည ဉ်မျ ိုး ထဲ၌ စူိုးစူိုးစက်စက် ရှ တြွကကပပီိုး ပလလင်တရှ ျို့သ အတပပိုး
အလ ိုး
့်
ပပန်သွ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တသ င်ိုးကျန်ိုးတသ လမ်လည် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
လက်ခန္င်ြွယ် မရှတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက ရပ်တနလ
် ့် က်ကကသည်။ ထသတသ
လူတအတွ
က်
့်
့်
န္ိုးထရန် တန က်မကျလွနိုး် တသိုးတချ။ ငါသည် ပလလင်ထက်မှ တစ ငက့်် ကည့်လ
် ျက်တနသည်။ ငါသည်
လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထဲသ ကကည့်
၏
် ။ ငါအ
့် ိုး တလိုးတလိုးနက်နက် ပပင်ိုးပပစွ
့် အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
့်
တတ ငတ
့်် တသ သူတက
့် ငါသည် ကယ်တင်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ငါသည် သန ိုး၏။ မမတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ အပခ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးထက် ငါက
့် ပ၍ချစ်တသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ အလက
န ိုးလည်က ၊ ငါ၏တန က်သ တကယ့်
်လမ်ိုးဆိုးတင်တအ င် လက်တသ သူမျ ိုးက ငါသည်
့်
ထ ဝရ ကယ်တင်မည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဤအပြစ်အပျက်က မကကြုရြန္ှ့် င ့်် မည်သည့််
့်
တဘိုးအန္တရ ယ်မျှ ရှမလ ြရန်
့် အလငှ့် ငါ၏လက်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အတသအချ
ဆပ်ကင်ထ ိုးမည်ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသည်
ဤပပြုိုးပပက်တသ လျှပ်စီိုးလက်ပခင်ိုး ပမင်ကွငိုး် က
့်
ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တပပ မပပတတ်သည့်် န ကျင်မှု ရှကကပပီိုး၊
့် စတ်န္လ
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တန င်တရမကကတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
မတလျှ တ
က် တန က်ကျလွနိုး် တပသည်။ အ၊
့် မ်ိုးဆက်လပ်ပါက၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တ။့် အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ သည်လည်ိုး ငါ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ ပြစ်၏။ ငါက
့် ချစ်တသ သူမျ ိုးက ငါကယ်တင်ပပီိုး၊
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက ငါအဆိုးစီရင်၏၊ ငါသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်က ကမဘ တပမတပေါ်၌ ပမဲပမက
ခင်ခတ
့် စပပီိုး၊ ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ပြစ်တကက င်ိုး၊ ပပင်ိုးထန်တသ မီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊
လူအတယ က်တင်ိုး၏ အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရှ တြွတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုး၊ စကကဝဠ ထဲန္င
ှ ့်် ကမဘ ့် အစွနဆ
် ိုးတနရ မျ ိုးရှ
အရ အ ိုးလိုးက သခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ဤအချန်မစ
ှ ၍၊ ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
လူထန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတထ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးတပသည်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့် ပွငပ
စတင်ပပီဟ တကကည ထ ိုးတပသည်။ မမတ၏
ှု သည်ိုးလှုက်
့် စက ိုးမျ ိုးက အူလက်
မပြစ်တသ သူမျ ိုး၊ သသယပြစ်က မတသချ ဝ့်သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါ၏ အလဆန္ဒမျ ိုးက သတသ လ
် ည်ိုး၊
၎င်ိုးတက
့် လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် အချန်ပြြုန်ိုးတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုး၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခကကရမည်မှ သသယပြစ်ြွယ် မရှတချ။ သင်တသည်
့်

သင်တက
့် ယ်တင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှငက့် ကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက တသချ စွ ဆန်ိုးစစ်ရမည်
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့်် တ ်တသ တနရ ယူရမည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တလိုးနက်စွ
့် သငတ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တလ ၊့် သင်၏ အသက် အတတွျို့အကကြုက တန်ြိုးထ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ်
အတပေါ်ယ စတ်အ ိုးထက်သန်မပှု ြင ့်် မလပ်ဘ၊ဲ သင်၏ အသက်တ က ကကီိုးထွ ိုးတစတလ ၊့်
ရငက
့်် ျက်တစတလ ၊့် တည်ပငမ်တစပပီိုး အတတွျို့အကကြုရငတ
့်် စတလ -့် ထအခါမှသ သင်သည်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညတ
ီ သ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ငါ တည်တဆ က်သည့်အ
် ရ က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်က ြျက်ဆိုးီ သည့်် စ တန်၏အတစအပါိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ အကျ
ြုိုးအတွက် အမှုအရ မျ ိုးက အပမတ်ထတ်ြ ့်
့်
မည်သည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးကမဆ ပငင်ိုးပယ်ကကတလ ။့် ၎င်ိုးတက
် ့် တ်ပပီိုး
့် အပပင်ိုးအထန် ကနသ
ချြုပ်ထန်ိုးရမည်။ ၎င်ိုးတအ
့််
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် န္င်သည်။
့် ိုး ထက်တသ ဓါိုးတစ်စင်ိုးပြငသ
အဆိုးဆိုးတသ သူမျ ိုးက တန င်ပြစ်မည့်ဒ
် ကခက တ ိုးဆိုးီ ြ ချက်
ချင်ိုး အပမစ်ပါမကျန်
့်
ြယ်ရှ ိုးပစ်ရမည်။ ထအခါ အသင်ိုးတတ ်သည် ပပန်ိုးမကျပခင်ိုးအ ိုးလိုး ကင်ိုးမဲ့်လျက်
စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
ှ ့်် အ ိုးအင်ပပည့်လ
် ျက် ကျန်ိုးမ တပလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ တက်ကကမှုန္င
့် ည်။
ပပြုိုးပပက်တသ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးတန က်တွင ် မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုး ပမည်ဟည်ိုး၏။ သင်သည် မတပါဆရ၊
့်
ပပီိုးလျှင် သင်သည် လက်မတလျ ဘ
့် ဲ အမီလက်ရန် အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ငါ၏လက် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၊ ငါ ရရှြ ရည်
ရွယ်သည့်အ
် ရ ၊ ငါ ြယ်ရှ ိုးြ ့်
့်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ၊ ငါ စလင်တစြ ရည်
ရွယ်သည့်အ
် ရ ၊ ငါ အပမစ်ပြတ်ြယ်ရှ ိုးြ ့်
့်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ၊ ငါ အဆိုးစီရင်ြ ရည်
ရွယသ
် ည့်အ
် ရ တက
့်
့် သင် ဧကန်မချ
ပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်- ငါ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက သင်တအ
့် ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက် ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်တ၏
ျို့ ွင ် ြွငဟ
့်် မည်ပြစ်သည်။
့် မျက်စတရှ တ
ပလလင်ထက်မှသည် စကကဝဠ န္ှင ့်် ကမဘ ့် အစွနဆ
် ိုးတနရ မျ ိုး အထ၊ မိုးချြုန်ိုးသ ခန္ှစ်ချက်သည်
ပဲ့်တင်ထပ်တလ၏။ ကကီိုးစွ တသ လူတစ်စသည် ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
ပလလင်တရှ တ
ျို့ ွင် ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအသက်၏အလင်ိုး တန က်လက်ရင်ိုး၊ လူတသည်
့်
ရှငသ
် န်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ရှ တြွကကပပီိုး၊ ဒူိုးတထ က် ကိုးကွယရ
် န်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့််
စစ်မှနတ
် သ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န မက တအ ်တခေါ် ပပီိုး မမတ၏
့်
အသန ိုးခပခင်ိုးမျ ိုးက ြွငဟ
့်် ရန် ငါထ
် ငါက
့် မလ ဘဲ မတနန္င်ကကတပ။ သတသ
့်
့်
အတက်အခပပြုတသ သူမျ ိုး၊ မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက မ တကျ တစတသ သူမျ ိုးကမူ၊
့် စတ်န္လ
မိုးချြုန်ိုးသသည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ပဲ့်တင်ထပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ဧကန်
မချ ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ ့်
့် န ိုးမျ ိုးထ၌
့်

တရ က်ကကရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတက
့် တစ ငက့်် ကြုတနသည့်် ရလဒ်သက်သက်
ပြစ်သည်။ တအ င်ပမင်တသ ငါ၏ ချစ်သ ိုးမျ ိုးသည် ဇအန်တွင ် တနကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
ရရှမည့်အ
် ရ က လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
ပမင်ကကလမ်မ
ျို့၌
့် ည်ပြစ်က သင်တ၏တရှ
့်
့်
အလွနက် ကီိုးစွ တသ ဘန်ိုးအသတရသည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
် င် ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ည်။ အမှနပ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ပပန်တပပ ပပြ ခက်
ခသ
ဲ ည့်် ချြုပမန်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။
့်
မိုးချြုန်ိုးသခန္ှစ်ချက် ထွက်တပေါ် ပခင်ိုးသည် ငါအ
် သ
့် ိုး ချစ်တသ သူမျ ိုး၊ ငါအ
့် ိုး စစ်မှနတ
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် တတ ငတ
့်် တသ သူမျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုး တရွ ိုးတက က် ထ ိုးတသ
သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏န မတအ က်သ တရ
က်လ န္င်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
၎င်ိုးတက
့် တခေါ် ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ငါ၏အသက ကက ိုးန္င်ကကတလသည်။ ကမဘ တပမကကီိုး၏ အဆိုးစွန ်
တနရ မျ ိုးတွင ် ရှတသ သူတအ
့်် တ်တကက င်ိုး၊ သစစ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တကက င်ိုး၊
့် ိုး ငါသည် တပြ ငမ
ငါသည် တမတတ ပြစ်တကက င်ိုး၊ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ပြစ်တကက င်ိုး၊
ငါသည် ပပင်ိုးထန်တသ မီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် တန က်ဆိုးတွင ် ရက်စက်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ပြစ်တကက င်ိုးက ပမင်တစကကတလ ။့်
ငါသည် စစ်မှနပ် ပီိုး စလင်တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တကက င်ိုးက
ကမဘ တလ ကကကီိုးထရ
ဲ ှ လူအတပါင်ိုးတ ပမင်
အပပည့်အ
် ဝ
့် တစကကတလ ။့် လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
ယကကည်လက်ခ ကကပပီိုး ငါအ
ူ ျှ တန က်တစ်ြန် မခခဝသ
့် ၊ ့် တန က်တစ်ြန်
့် ိုး မည်သမ
့် ကဲသ
ငါအ
ိုးမဟတ် အသတရြျက်ရန် မပပြုဝ့်ကကတချ။ သမဟ
့် ိုး တဝြန်ရန် သတည်
့်
့် တ်ပါက၊
၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျန်ပခင်ိုး အမင်္ဂလ မျ ိုး ချက်ချင်ိုး တရ က်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
ကပ်တဘိုးကျတရ က်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
ကျတရ က်တစပပီိုးတန က် ငတကကိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အကကတ်ပခင်ိုးတက
့် သ ပပြုန္င်ကကတပသည်။
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
ှ ့်် ကမဘ တပမ၏
့် ိုး သတစကကတလ ၊့် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်န္င
အဆိုးစွနမ
် ျ ိုးအထ၊ အမ်တထ င်တင်ိုး န္ှင ့်် လူတင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သတစကကတလ -့် အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ လူအတပါင်ိုးသည်
တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် ဒူိုးတထ က်က ငါက
ွ ်ကကလမ်မ
့် ကိုးကယ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
စက ိုးတပပ တတ်စ ကတလိုးငယ်မျ ိုးကပင် “အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်” ဟ
တအ ်တခေါ် ကကလမ်မ
ျို့ ွင်
့် ည်။ အ ဏ က စွဲကင်ထ ိုးသည့်် အရ ရှမျ ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတ တရှ
့် တ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လျက်ရှသည့်် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်စမျ ိုးပြင ့််

ပမင်တတွျို့ ကကရလမ်မ
လည်ိုး သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တတ င်ိုးခလျက်၊ ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးပြင ့်် မမတက
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် ယ်ကယ် ပျပ်ဝပ်ကကလမ်မ
၎င်ိုးတ၏
် တွက် ဧကန်အမှန ်
့် ပျက်စီိုးပခင်ိုးအချန်သည် တရ က်လ ပပီ ပြစ်သည့်အ
တန က်ကျလွနိုး် တလပပီ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အပပတ်ရှငိုး် ပခင်ိုးသ ခရပပီိုး
့်
အတင်ိုးမသတသ တွငိုး် နက်ထသ
ဲ စီ
့် ရင်ပခင်ိုးခရကကတလသည်။ ငါသည် တခတ်တစ်ခလိုးက
အဆိုးသတ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ က
် ယခင်ကထက် သ ၍ အ ိုးတက င်ိုးတစမည်။
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
ငါ၏တရှ ျို့၌ ထ ဝရက လပတ်လိုး
့်
ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။

အခန််း ၃၆
အနန္တတန်ခိုးရှင် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၊ နန်ိုးတက် ရှငဘ
် ရင်သည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး မျက်န္ ှ မူလျက် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက စိုးစပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးပြင ့်် ထန်လင်ိုးလျက်ရ၏။
ှ
စကကဝဠ န္ှင ့််
့်
ကမဘ အ
် ြျ ိုးတင်တအ င်ရှ သက်ရှအတပါင်ိုးတသည်
ပမင်ကကရမည်။ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊
့် စွနအ
့်
တရကန်မျ ိုး၊ ကန်ိုးတပမမျ ိုး၊ သမဒဒရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ရှသတတဝါအတပါင်ိုးတသည်
စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ အလင်ိုးတွင ် အပ်မက်မှ န္ိုးထလျက်ရကကသည့်
ှ
အ
် လ ိုး၊ တပမက
ထိုးတြ က်၍ အတညြှ ငထ
့်် က
ွ သ
် ည့်အ
် လ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် ့် နက
် ့် မျ ိုးက ြွငလ
့်် ှစ်ခကဲ့် ကတလပပီ။
့် ကနလ
အဲ၊ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကတရှ ျို့၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလသည်။
မည်သသ
ူ ည် ကယ်တတ ်အ
့် ိုး ခခမှုပြင့်် ချဉ်ိုးကပ်ဝသ
့် နည်ိုး။ အ ိုးလိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့််
တန်လှုပ်ကက၏။ အ ိုးလိုး လိုးဝ ယကကည်လက်ခကကပပီိုး၊ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ထပ်က တလဲ
တတ င်ိုးခကက၏။ လူအ ိုးလိုး သူ၏တရှ ျို့တွင ် ဒူိုးတထ က်က န္ှုတ်ရသမျှ
ှ
သည် သူက
့်
ရှခိုးကကတလသည်။ တက်ကကီိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သမဒဒရ မျ ိုး၊ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးအရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ကယ်တတ အ
့်် ိုး အတတ မသတ် ချီိုးမွမ်ိုးကကသည်။ တန္ွဦိုးသမယသည်
့်
၎င်ိုး၏ တန္ွိုးတထွိုးတသ တလညင်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ သနစ
် ့် င်တသ တန္ွဦိုးမိုးက ယူတဆ င်လျက်
တရ က်လ သည်။ လူအ ိုးလိုးကဲသ
့် ၊ ့် စမ်ိုးတချ င်ိုးမျ ိုး၏ တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတင်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် အပပစ်တင်ပခင်ိုး မျက်ရည်မျ ိုး ယစီိုးလျက် ပူတဆွိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် စီိုးဆင်ိုးကကသည်။ ပမစ်မျ ိုး၊ တရကန်မျ ိုး၊ ကမ်ိုးခတ်လှုင်ိုးန္ှင ့််

လှုင်ိုးတပိုးထပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မက
သီဆလျက်၊ ချီိုးမွမ်ိုးတထ ပန ပပြုလျက် ရှတနကကသည်။ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးအသမျ ိုးမှ အင်မတန်
ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် ပမည်ဟည်ိုးထက
ွ ်သွ ိုး၏။ တစ်ချန်က စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခခဲရ
့် သည့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုး- တစ်ခစီတင်ိုးသည်
အသစ်ပပြုပပင်ခရက တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
် သ နယ်ပယ် တစ်ခထဲသ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လိုးဝ သစ်လွငတ
ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည် …
ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တပိုးပြစ်ပပီိုး စတင်အသပမည်တလပပီ။ န ိုးစက်တထ င် ကကတလ ။့်
အချန်ကျတရ က်ပပီ ပြစ်တကက င်ိုး၊ တန က်ဆိုးတသ နင်္ိုး တရ က်လ ပပီ ပြစ်တကက င်ိုးက
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှင ့်် လူတင်ိုးအ ိုး အသတပိုးလျက် အလွန ် သ ယ န တပျ ်ြွယ်တက င်ိုးတသ
ထအသသည် ပလလင်၏ မနမ် မက်
ချက်ပြစ်သည်။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်မှ
့်
ပပီိုးတပမ က်ပပီပြစ်သည်။ ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူပအလယ်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလပပီ။ တလ က၏ န္င်ငမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ငါ၏ န္င်ငတတ ်
ပြစ်လ ကကတပပပီ။ ငါ၏ တပိုးခန္ှစ်လိုးသည် ပလလင်မှ အသပမည်က ၊ အင်မတန် အဩ
့် ြွယ်
အရ မျ ိုး ပြစ်တပေါ်လမ်မ
အချြုျို့က ပင်လယ်မျ ိုးတွင ်
့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုး အစွနိုး် ရှ လူတသည်
့်
ရွ က်လငလ
့်် ျက်၊ အချြုျို့တသည်
တလယ ဉ်ပြင ့်် ပျသန်ိုးလျက်၊ အချြုျို့တသည်
ပသဏ္ဌ န်
့်
့်
အရွ ယ်အစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးရတသ
ှ
တမ တ
် တ ယ
်
ဉ်မျ ိုးက စီိုးလျက်၊ အချြုျို့တသည်
ပမင်ိုးစီိုးလျက်၊
့်
တရခဲတတ င်တစ်ခ ပပြုကျသည့်် အရှန်မျြုိုး၊ မိုးကကြုိုးတ၏
့် အင်အ ိုးမျြုိုးပြင ့်် အရပ်ရပ်မှ
တစ်ဟန်ထိုး တပပိုးလ ကကလမ်မ
် လ ။့် င်္ရတစက် န ိုးတထ င်တလ ။့်
့် ည်။ တသချ စွ ကကည့်တ
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး န္ိုးထလျက်၊ အင်အ ိုးကကီိုးမ ိုးပပီိုး ခည
့် ိုးလျက်၊ စစ်တပမပပင်က
သမ်ိုးပက်သည့်အ
် လ ိုး၊ အတရ င်အမျြုိုးမျြုိုးတသ ပမင်ိုးမျ ိုးက စီိုးန္င
ှ လ
် သည့်် ဤသူမျ ိုးသည်
တသပခင်ိုးက င်္ရမစက်တပ။ ပမင်ိုးမျ ိုး၏ ဟီသန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ဟစ်တခေါ် ကကတသ လူတ၏
့် ပွက်ပွက်ညသကက ိုးတွင ် အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၊ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ကတလိုးမျ ိုးစွ သည် ၎င်ိုးတ၏ခွ
မျ ိုးပြင ့်် ချက်ချင်ိုး နင်ိုးတချခရကကလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့တသည်
့်
့်
တသတကျကကလမ်မ
၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊ အချြုျို့တသည်
့် ည်၊
့်
့် တန က်ဆိုး ထွက်သက်က ရှု က်ကကလမ်မ
အချြုျို့တသည်
ကတယ င်တချ က်ချ ိုး တအ ်ဟစ်ရင်ိုး၊ န ကျင်မှုတဝဒန ပြင ့်် ငတကကိုးရင်ိုးပြင ့််
့်
၎င်ိုးတအ
့်် ရှ က်မည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးမျှ မရှဘဲ ရပ်ပျက်ဆင်ိုးပျက်ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
့် ိုး တစ ငတ
ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ သ ိုးမျ ိုးတပတက ိုး။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် တန က်ဆိုးရလဒ် မဟတ်တလ ။
ငါ၏အသက ကက ိုးပပီိုး တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် နယ်တပမအ ိုးလိုးမှ စတဝိုးကကကန်တသ ငါ၏ လူမျ ိုးအတပေါ်

ငါသည် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကကည်၏
့် ။ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က မမတ၏
့် န္ှုတ်တွင ်
ထ ိုးရကကတသ
ှ
လူအတပါင်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်သည့်အ
် တွက် အတတ မသတ် ချီိုးမွမ်ိုးက
့်
ခန်တပါက်ကကတလ၏။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တလ ကက သက်တသခကကပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် သက်တသခချက်အသသည် တရထ၏ ပမည်ဟည်ိုးတနတသ
အသကဲသ
့် ပြစ်
ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ စ
့် ည်။
့် သည်။ လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
့် ရိုးကကလမ်မ
ငါ၏ တပိုးခန္ှစ်လိုးသည် အပ်တမ ကျတနသူတအ
့် ိုး န္ိုးထတစလျက် အသပမည်ကက၏။
အလျင်အပမန် ထကကတလ ၊့် အချန် သပ်မတန္ှ င်ိုးတသိုးတပ။ သင်တ၏
့် အသက်တ က
ကကည့်က် ကတလ ။့် သင်တ၏
့်် ၊ ယခ မည်သည့်အ
် ချန် ရှပပီပြစ်သည်က
့် မျက်လိုးမျ ိုးက ြွင၍
ပမင်ကကတလ ။့် ရှ တြွစရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ စဉ်ိုးစ ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။
ြက်တယ
ွ ်စရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ ငါ၏ အသက်က ရပခင်ိုးန္ှင ့်် သင် ချစ်ခင်က
ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက ရရှပခင်ိုးကက ိုး တန်ြိုးကွ ပခ ိုးမှုက သင်
ဆင်ပခင်စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးပါသတလ ။ တဇွတ်ထိုးမလပ်သကဲသ
့် ကပပက်
ကတချ ် မလပ်ကကန္ှငတ
့်် တ ။့်
့်
ဤ အခွငအ
့်် တရိုးက လက်လတ်မခတလန္ှင။့်် ဤအချန်သည် တစ်ြန် တရ က်လ လမ်မ
့် ည်
မဟတ်။ သင်တ၏
ှ ့်် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအတင်ိုး
့် ဘဝအတတွျို့အကကြု ပ၍ နက်ရှုင်ိုးတစရန်န္င
သင်တ အသက်
ရှငရ
် န်အလငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏
့်် ျက်ပပီိုး
့်
့် အသက်တ ရငက
အတတွအ
ျို့ ကကြုရငတ
့်် စရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ သင်
တ အပမဲ
လက်န္င်ပပီိုး စ တန်က
့်
့်
တအ င်န္င်ကကတစြအလ
ငှ့် ၊ ချက်ချင်ိုး ထရပ်တလ ၊့် သင်တ၏
့်
့် စတ်ဝည ဉ်က
လက်တတွျို့တလ့်ကျငတ
့်် လ ၊့် စ တန်၏ ကကစည်မှုန္င
ှ ့်် လှညက
့်် ွက်တင်ိုးက ရပ်မပပီိုး ြျက်ဆိုးီ ရန်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ လက်နက်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလ ။့် စတ်ဓ တ်ကျပခင်ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊
တရှ ျို့သ အပမဲ
တရ ျို့ရင်ိုး၊ တစ်လှမ်ိုးချင်ိုး လမ်ိုးဆိုးထ တည့်တ
် ည့်် သွ ိုးကကတလ ။့်
့်
တပိုးခန္ှစ်လိုး တစ်ြန် အသပမည်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်တသ
သ ိုးမျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအတပါင်ိုးန္င
ှ ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအြ ့်
တကကည ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ျို့ ွင ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တင်ိုးန္င်ငအသီိုးသိုးီ သည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ တ
အညခ
့် ကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကျက်သတရရှတသ မျက်န္ ှ သည် တင်ိုးန္င်ငအတပါင်ိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတတရှ
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် လိုးဝ
့် ျို့၌ ဧကန်အမှန ် တပေါ်ထန
လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
် သ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတတ မသတ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
တကကိုးတကက က် ကလမ်မ
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
ကျက်သတရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငအတပါင်ိုးန္ှင ့််

လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး တရ ိုးစီရင်လျက်၊ မတရ ိုးတသ သူတအ
့် ိုး ပပစ်ဒဏ်တပိုးလျက်၊
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သူတအ
်
့် ိုး ကယ်တင်က သန ိုး ကရဏ ထ ိုးလျက်၊ န္င်ငတတ က
ခင်မ ပပီိုး တည်ပငမ်တစလျက် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ရှငဘ
် ရင် အရက်အရ က
မျှတဝခစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ တပိုးခန္ှစ်လိုး၏ အသမှတစ်ဆင၊့်် လူတပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ တသည်
့်
အစဉ် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဒူိုးတထ က်ကိုးကွယရ
် န် ငါ၏တရှ ျို့သ ပပန်
့် လ ကကရင်ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး
ခရကကလမ်မ
့် ည်။
တပိုးခန္ှစ်လိုး တန က်တစ်ြန် အသပမည်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် တခတ်က လ၏ အဆိုးမှ
နင်္ိုးချြုပ်အပြစ်အပျက်၊ စ တန်မ ရ်နတ်အတပေါ် တအ င်ပမင်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ကျယ်တလ င်စူိုးရှသည့်် တပိုးမှုတ်သ၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် လူပအလယ်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၏ အစအဦိုးက တကကည သည့်် င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး ပြစ်လတတ။ အလွနပ် မငပ့်် မတ်သည့််
အသတပတက ိုး၊ ပလလင်ပတ်လည်တွင ် ပဲ့်တင်ထပ်တနတသ ဤအသ၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက
တန်ခါတစတသ ဤကျယ်တလ င်စူိုးရှသည့်် တပိုးမှုတ်သသည် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်
အထတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး လကခဏ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက တဟ င်ိုးန္ွမ်ိုးတသ ဤကမဘ တလ ကကကီိုး တစ်ခလိုးက
တသဆိုးပခင်ိုးသ၊ ့် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပပန်
့် သွ ိုးြ စီ
့် ရင်တလသည်။ ကျယ်တလ င်စူိုးရှတသ
ဤတပိုးမတ
ှု ်သသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခါိုး ပတ်တတ မ
့် ည်၊ န္င်ငတတ ်၏အသက်တ သည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ စတင်လမ်မ
် န်ပပီိုး တလျ ်ကန်တသ အချက်တက
့် ည်ဟူသည့်် မှနက
့်
ညန်ပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး ချစ်တသ သူမျ ိုးက ကယ်တင်၏။ သူ၏
န္င်ငတတ ်ဆသ
ီ ၎င်
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတသည်
့် ိုးတ ပပန်
့် သွ ိုးကကသည်န္င
့်
ငတ်မတ
ွ ်ပခင်ိုးတဘိုးန္ှင ့်် ကပ်တရ င်္ါတဘိုးက ရင်ဆင်ကကရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ြလ ိုးခန္ှစ်လိုးန္ှင ့်် တဘိုးဒဏ်ခန္ှစ်ပါိုးသည် တစ်ခပပီိုး တစ်ခ သက်တရ က်မည် ပြစ်သည်။
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး မတည်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏စက ိုး တည်လမ့််မည်။

အခန််း ၃၇
သင်တသည်
ငါ၏မျက်တမှ က်တွင် ယကကည်ပခင်ိုး အမှနပ
် င် ကင်ိုးမဲက့် ကပပီိုး
့်
လှုပ်ရှ ိုးလပ်တဆ င်ရ တွင ် မမကယ်ကယ် အ ိုးထ ိုးတလ့်ရကက၏။"သင်
ှ
တသည်
ငါမပါဘဲ
့်
မည်သည်မျှ မပပြုန္င်တပ"။ သတသ
် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သင်တသည်
ငါစက
ိုးမျ ိုးက
့်
့်
့်

အစဉ်အပမဲ ကက ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် ချက်ချင်ိုးတမ့်ပစ်လက်ကက၏။ ယခက လ အသက်တ သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပြစ်တသ အသက်တ ပြစ်တပ၏၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မရှဘဲ
အသက်မရှ၊ အတတွျို့အကကြုမရှ၊ ယကကည်ပခင်ိုးမရှတကက င်ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးကပင် တလျှ အ
့် ပ်သည်။
ယကကည်ပခင်ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ရှ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ ့်
သငတ
့်် က
ပစ် သ ၍တိုးဝင်မသ
ှ လျှင် အရ ရ က သင်ရန္င်သည်။ ကကီိုးထွ ိုးမှု
့် ယ်သင်တ တပခစ
့်
မရှလမ်မ
ှ -့်် အသက်တ သည် ကကီိုးထွ ိုးက ကကီိုးထွ ိုးပပီိုး၊ လူတ၏
့် ည်က မစိုးရမ်န္င
့်
စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးမှ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးမဟတ်တပ။
သင်တသည်
အပမဲပင် စိုးရမ်တကက င်က့် ကတတ်လ ကကပပီိုး၊ ငါ၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက
့်
န ိုးမတထ င်ကကတချ။ သင်တသည်
ငါ၏ တပခလှမ်ိုးက အပမဲတကျ ်လွနလ
် ကကသည်။
့်
အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်တနသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူ၏ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒ ပြစ်သည်။ မည်သည်က
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး မည်သည်က သင်တက
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် ယ်တင်ထမှ လ သည်က ရှငိုး် ရင
ခွပဲ ခ ိုးသင်၏
့် ခါမျှ
့် ။ စတ်အ ိုးထက်သန်မှုသည် ငါ၏မျက်တမှ က်၌ မည်သည်အ
ချီိုးကျြူိုးခရမည်ဟတ်တပ။ သင်တသည်
မတပပ င်ိုးလဲတသ အစဉ်သစစ ရှမှုပြင ့်် ငါတန
့် က်သ ့်
့်
အဆိုးတင် လက်န္င်ရန် ငါအလရှ၏။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ပပြုမူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တ ယ
တမှ က်သ ့်
့်
့် ကကည်ကက၏။ လူကန်ိုးတ၊ ့် ငါမျက်
အဘယ်တကက င့်် ရှ တြွရန် ပမတိုးဝင်ပခင်ိုးမ ရှဘဲ သင်တဘ
့် သ သင်တ ဟ
့် ဟသည်သည်
ြရြရဲပြစ်ကကသနည်ိုး။ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ရမည်။ အကယ်စင်စစ် ယခအလပ်လပ်တနသူမှ
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးမဟတ်ဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက အစိုးရသူ၊ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်၏။ သင်သည် လျစ်လျြူမရှု ဘဲ သင်တ၌့်
ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးက အပမဲြက်တွယ်ထ ိုးရမည်၊ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏တနရက်
့် သည်
နီိုးကပ်လ ပပီ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤသတသ
အချန်၌ပင်လျှင် သင်တသည်
န္ိုးထပခင်ိုး
့်
့်
မရှတသိုးသတလ ။ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်တသိုးသတလ ။ သင်တသည်
တလ ကန္ှင ့််
့်
ဆက်ဆပမဲဆက်ဆတနတသိုး၏၊ ထအရ မှ ပြတ်တတ က်ပခင်ိုး မပပြုန္င်တပ။ အဘယ်တ
့် ကက င်န
့် ည်ိုး။
ငါက
် ကယ် ချစ်သတလ ။ ငါပမင်ရန် သင်တ၏
ှ ိုးတက
့် အမှနတ
့် စတ်န္လ
့် ြွငပ့်် ပန္င်သတလ ။
သင်တ၏ပြစ်
တည်မှုမျ ိုး အလိုးစတက
့် ိုး ဆက်ကပ်န္င်သတလ ။
့်
့် ငါအ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍တတွိုးတတ ပပီိုး၊ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
အစဉ်အပမဲန ိုးလည်သတဘ တပါက်တလ ။့် စတ်ရှုပ်တထွိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
စတ်မပါတပါပြစ်
ပခင်ိုးတ မပြစ်
န္င
ှ ။့်် ငါ၏ မျက်တမှ က်တွင ် သ ၍ ရှတလ ၊့် ငါ၏ ပြြူစင်တသ
့်
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍န ယူတလ ၊့် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်မှု မလွဲန္င
ှ ။့််
ငါအ
ှ ိုးတသည်
့် ိုး သင်တက
့် အဘယ်အရ မျ ိုး ထပ်တပပ တစလတသိုးသနည်ိုး။ လူတ၏
့် စတ်န္လ
့်
မ တကျ ၏၊ လူတသည်
အယူအဆမျ ိုး၏ တလိုးလွနိုး် တသ ဝန်က ထမ်ိုးတနရ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တနသ ရန္ှင ့်် လတလ က်သည်ဟ အပမဲထင်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက အပမဲ ပပက်လိုး
ထတ်ကကသည်။ မက်မဲတသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးတပတက ိုး။ အချန်တန္ှ င်ိုးပပီ။ အတပျ ်အပပက်
ရှ တြွရန် အချန်မဟတ်။ သင်တ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက ြွငပ့်် ပီိုး မည်သည်အ
့် ချန် ဟူသည်က
့်
ကကည်ရ
့် ှု သင်ပ့် ပီ။ တနသည် မိုးကပ်စက်ဝင်ိုးက ပြတ်ပပီိုး ကမဘ တပမက အလင်ိုးတပိုးတတ မ
့် ည်။
သင်တ၏မျက်
စတက
့် ှု တလ ၊့် သတမဲစ
့် ွ မတနန္ှင။့််
့်
့် ကျယ်ကျယ်ြွငပ့်် ပီိုး ကကည်ရ
ဤသည်မှ ကကီိုးကျယ်သည်အ
့် မှုပြစ်၏၊ သတသ
် သင်တသည်
ယင်ိုးအတပေါ် ဤသ ့်
့်
့်
တပါတပါ
ကကသည်တက ိုး။ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ပူပန်၏၊
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးကကပပီိုး ဤသ ပပြုမူ
့်
သတသ
် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အတရိုးထ ိုးသ၊ူ ငါ၏ တက င်ိုးတသ တက်တွနိုး် မှုမျ ိုးက ကက ိုးန္င်သ၊ူ
့်
ငါ၏ အကကဉ ဏ်က န ိုးတထ င်န္င်သူ နည်ိုး၏။ ဤတ ဝန်သည် ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးသည်၊
သတသ
် သင်တအထဲ
တွင ် ငါအတွ
က် ဤဝန်က မျှတဝခစ ိုးန္င်တသ သူ နည်ိုး၏။ သင်သည်
့်
့်
့်
ဤကဲသ
့် တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ဆပ်ကင်ထ ိုးတနတသိုး၏။ အတတ်က လပြင့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်လျှင်
့်
သင်၌တိုးတက်မအ
ှု ချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဤအတပခအတနတွင ် အပမဲရပ်တန်မတနန္
င်တပ။
့်
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် အလျင်အပမန် တရှ ျို့သသွ
် သင်တ၏အရှ
န်သည်
့် ိုးတန၏၊ သတသ
့်
့်
ဤအတင်ိုးပင် ရှတနတသိုး၏။ သင်သည် ယတနအလင်
ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ တပခလှမ်ိုးတက
့်
့် မည်သ ့်
အမီလက်န္င်မည်နည်ိုး။ တဆ
ှ ။့်် ငါသည် သင်တက
့် င
့် င်ိုးပခင်ိုး မရှတလတတ န္
့်
တစ်ကကမ်ပပီိုးတစ်ကကမ် အတလိုးထ ိုးတပပ ပပီိုးတပပပီ- ငါ၏တနရက်
့် သည်
တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးကကနက် က
့် တတ မ
့် ည် မဟတ်။
ယတနအလင်
ိုးသည် ယတနန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ယခင်တနက
့်
့် အလင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုး
မပပြုန္င်သည်သ မက နက်ပြန်တန၏
ှ လ
့်် ည်ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုး မပပြုန္င်ရ ။
့် အလင်ိုးန္င
တနအသီ
ိုးသီိုးကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အသစ်တသ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမျ ိုး န္ှင ့််
့်
အသစ်တသ အလင်ိုးသည် ပမပပင်ိုးထန်ပပီိုး ပမထွနိုး် တတ က်လ ၏။ တတွတဝမတနတတ န္
ှ ၊့််
့် င
မက်မဲ မတနတတ န္
ှ ၊့်် နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ပခင်ိုး မရှတတ န္
ှ ၊့်် ငါ၏အချန်က
့် င
့် င
ထပ်၍ မတန္ှ င်တ
ှ ၊့်် သမဟ
ှ ။့််
့် န္ှိုးတစတတ န္
့် င
့် င
့် တ် အချည်ိုးန္ိုးီှ မပြစ်တစတတ န္
င်္ရစက်ကကည်တ
့် လ ၊့် င်္ရစက်ကကည်တ
့် လ ။့် ငါထ
့် ၌ ပမဆတတ င်ိုး၍ ငါ၏မျက်တမှ က်၌
ပမတနထင်တလ ၊့် ထအခါ သင်သည် အရ ရ တင်ိုးက ဧကန်မချ ရတပလမ့််မည်။

ဤသပပြုပခင်
ိုးပြင့်် သင်သည် အရ ရ တင်ိုးက ဧကန်အမှန ် ရမည်ပြစ်တကက င်ိုးက
့်
ယကကည်တလ ။့်

အခန််း ၃၈
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် တက င်ိုးမွနသ
် ည်၊ သမဟ
် ့် င်သည် မဟတ်၊ သတသ
် ထထက်
့် တ် သနစ
့်
ငါ၏အမှုသည် အဩ
့် ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ အရ ရ တင်ိုးသည် ငါ၏သန ိုးကကင်န ပခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သည်။ သင်ထ
့် တွင ် တကယ်တက င်ိုးဆန်မှု သမဟ
့် တ် မ နတထ င်လ ိုးမှုတန္ှ့် င ့််
သက်ဆင်သည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ မရှရ၊
သမဟ
့် တပေါ် အမှုပပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် တ်ပါက ငါသည် သင်အ
န ိုးလည်ရမည်မှ လူတသည်
လဲကျသည်ပြစ်တစ၊ ခင်ခင်မ မ ရပ်သည်ပြစ်တစ ယင်ိုးတမှ့်
့်
၎င်ိုးတတကက
ငမ
့်် ဟတ်၊ ငါတကက
ငသ
့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့််
့်
့် င ် သင်သည် ဤအဆငက
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် န္င်ငတတ ်သ ဝင်
့် တရ က်ရန်အတွက်
မတအ င်ပမင်မည်မှ တသချ လမ်မ
် ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်တနသည့်အ
အြ
့် ွယ်တသ အမှု ပြစ်သည်က သင်န ိုးလည်ရမည်၊ ထအရ သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ
သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုး၏လပ်ရပ်တသည်
မည်သည့်အ
် တရိုးပါမှုရသနည်
ှ
ိုး။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တကယ်တက င်ိုးမဆန်၊ မ နတထ င်လ ိုးမှုမရှ၊ င်္ဏ်မတမ က်ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မက
ှု တန္ှ ငယ
့်် ှက်တန၍ ကယ်တတ ်၏ အကကအစည်တက
့်
ြျက်ဆိုးီ တနတလသည်။ အတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သူတ။့် သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် ငါက
့်
့်
အမှီပပြုရန် လ ရမည်၊ အကယ်၍ သင်တမလ
လျှင၊် သင်တသည်
ဘယ်တသ အခါမှ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ရရှလမ်မ
သည်။ အ ိုးလိုးတသည်
့် ည်မဟတ်ဟ ယတန ငါဆ
့်
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ သက်သက် ပြစ်လမ်မ
့် ရ တမှ့် တန်ြိုးမဲ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်တ ဝန်ယူတနသည်အ
ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
အချန်ဆပွဲ ခင်ိုး သမဟ
့် င ် ငါက
့် ချစ်တသ သူ
့် တ် တဆ
့် င်ိုးပခင်ိုး မပပြုန္ှင၊့်် ယတနတွ
အတယ က်စီတသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
၌ ငါ၏အြ
့် ွယ်တသ အမှု တဆ င်ရွက်တစပခင်ိုးခရမည်။
့်
့်
မမကယ်ကယ် မန္ှမ်ခ
ငါအတွ
က် အသိုးမဝင်တပ၊ ထအပပင်
ယတနတွ
့် ျတသ သူတသည်
့်
့် င ် ငါသည်
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န္ှမ်ခ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့််
့် ျသူတက
့် စစ်မှနတ
့် သ လျှင ် အသိုးပပြုသည်။ ငါက
ချစ်တသ သူတ၊ ့် အပခ ိုးသတ
ူ ၏
့် သ ့်
့် အထင်အပမင်တသိုးပခင်ိုးက ခရတသ သူတန္ှ့် င ့်် ငါထ

၎င်ိုးတက
အ
့် ဝ ြွငဟ
့်် န္င်တသ သူတက
့် ဝ
့် ယ်၎င်ိုးတ အပပည်
့်
့် သ လျှင ် ငါသည် အပပည်အ
ြွငဟ
့်် မည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်တက
့် ိုး န ိုးလည်တစ၍ သင်သည် အချန်တင်ိုး
့် သင်အ
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
က်
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါအတွ
့်
့် ရရှက ငါ၏တရှ ျို့တွင ် ရှလမ်မ
မမကယ်ကယ် အသိုးပပြုသူ၊ ယတနတွ
က် မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ်သန္
ူ င
ှ ့်် ယတနတွ
့် င ် ငါအတွ
့်
့် င ်
ငါအတွ
က် ဝန်တက
့်
့် ထမ်ိုးသူတက
့် ငါသည် ဘယ်တသ အခါမျှ မတရ ိုးစွ ဆက်ဆမည်မဟတ်၊
ထသပြင
့်် တ်ပခင်ိုးက ထတ်တြ သ
် ည်။ ငါန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ မညည်ိုးညြူကကန္ှင။့်် ငါ၏
့် ့်် ငါ၏တပြ ငမ
တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် သင်တအြ
လ
့်
့် တလ က်တပ၏။ န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတသ ချြုပမန်ပခင်ိုးအရသ က
သင်ခစ ိုးရန် သင်လ ၍ယူလျှင ် တက င်ိုးလမ်မ
က်
့် ည်။ ဤအရ သည် သင်အ
့် တွငိုး် ၌ ငါအတွ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ြန်တီိုးလမ့််မည်သ မက သင်၏ ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကပါ
တလိုးနက်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ငါ၏အမှုက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တဆ င်ရွက်ပပီိုး ထအမှုအရ သည် င်္ရမပပြုပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
မတရရ ပခင်ိုး လိုး၀မရှ။ ငါတန
လည်ိုး ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
့် က်သလ
့် က်ရန်၊ သင်တသည်
့်
အမှုအရ တက
ှု ်အမူအရ က ကကည့်ရ
် ှု ၍ ငါထ
့် မှ
့် တဆ င်ရွက်ရမည်။ ငါ၏ ကယ်န္တ
သင်ယူတလ ၊့် ဤနည်ိုးပြင၊့်် ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလျှ က်ပါက၊ သင်တသည်
့်
န္င်ငတတ ်၏ သရပ်သကန်အတွငိုး် သ တခေါ်
့် ည်။ တစ်သတည်ိုးပြင ့််
့် တဆ င်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
တက င်ိုးချီိုးဩဘ တပိုးတလ ။့် ငါ၏သ ိုးတ။့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်တလူ
့် စအတပေါ်သ ့်
ပပီိုးတပမ က်တစလမ်မ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရသည်ဟ မခစ ိုးကကရသတလ ။
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ဤအရ သည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် အမှနတ
် ကယ် ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်။ ငါ၏
အြ
့် ွယ်တသ အမှုတက
ပမင်န္င်ရန် ငါသည် သင်တက
့်
့် သင်တသည်
့်
့် ဤတနရ သ ယတန
့်
တခေါ်တဆ င်ခတ
ဲ့် လပပီ။

အခန််း ၃၉
သင်၏ မျက်စတအ
့် လ ၊့် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက တနရ တင်ိုး၌ သင်
့် ိုး ြွငပ့်် ပီိုး ကကည်တ
ပမင်န္င်သည်။ သင်သည် တနရ တင်ိုး၌ ငါက
့် တသချ န္င်သည်။ စကကဝဠ န္ှင ့််
မိုးမျက်န္ ှ ကကက်သည် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက ပျျို့ န္ှတစတနသည်
။ ငါဆခဲတ
့် သ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
ရ သီဥတပူတန္ွိုးမှု၊ ဥတရ သီ တပပ င်ိုးလဲမှု၊ လူတအတွ
ငိုး်
့်
့်
မူမမှနမ
် ှုမျ ိုး၊ လူမှုဆက်ဆတရိုးမျ ိုး ကစဉ့််ကလျ ိုးပြစ်မှုန္င
ှ ့်် လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး်

လမ်ည လှညပ့်် ြ ိုးမှုမျ ိုးတွင ် အမှနပ် ြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တနသည် ပြြူလ ပပီိုး၊ လသည်
နီလ သည်၊ အရ အ ိုးလိုးသည် ဟန်ချက်မညီ ပြစ်တနသည်။ သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးက
့်
အမှနပ
် င် မပမင်တသိုးသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက ဤတနရ တွင ် ထတ်တြ ပ် ပသထ ိုးသည်။
ကယ်တတ သ
် ည် လူတ န္ှ
ဲ့် ည်၊့် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တလ့်လ ကိုးစ ိုးခသ
စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်သည်က သသယ ရှစရ မလတပ။ မည်သသ
ူ ည်
စက ိုးလိုးတက
ရပြင့်် အမှုအရ မျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစန္င်သနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် မန်မမက်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ် တပပ ဆလျှငတ
် ပပ ဆချင်ိုး သမမ တရ ိုး
တပေါ်လ သည်။ ကယ်တတ ်သည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုး သင်သည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် မတပပ ဘဲတနန္င်သနည်ိုး။
သင်တအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်လ တကက င်ိုး ငါသည် ရင်ထက
ဲ သပပီိုး၊
့် ိုးလိုးသည် ငါန္ှငအ
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ ချစ်လှစွ တသ ညီအစ်ကမျ ိုးန္င
ှ ့်် ညီအစ်မမျ ိုး အ ိုးလိုးတ ့်
၌ ဤကဲသ
့် တသ
ပပင်ိုးပပသည့်် ဆန္ဒရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ စစ်မှနမ
် ှုပြစ်စဉ်န္ှင ့်် ရင်ဆင်ရတသ အချန်တွင ်
့်
အကယ်ပင် မဝင်တရ က်န္င် သမဟ
် ကယ် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ဘ၊ဲ
့် တ် အမှနတ
တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး တည်ပငမ်လျက် ရှမတနန္င်တကက င်ိုး ငါယကကည်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပဓ နမပပြုဘဲ၊ မမကယ်တင်၏
ပင်္္ြုလ်တရိုးဆင်ရ စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးက တရှ တ
ျို့ န်ိုးတင်ပပီိုး၊ တစ င်စ
့် ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ မမဘ သ
လပ်တဆ င်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်တအ
့် ခါမျှ
့် ိုး မည်သည်အ
တကျနပ်တစလမ်မ
့် ည် မဟတ်တကက င်ိုး သင်တက
့် ငါ တပပ မည်။ ကတလိုးငယ်။ သင်၏
န္ှလိုးသ ိုးကသ ငါအ
့် ဝ တပိုးတလ ။့် အတတွိုးအပမင် ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးတလ ။့်
့် ိုး အပပည်အ
ငါသည် သင်၏ တငွတကကိုးကတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်၏ ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးကတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး
မလချင်သကဲသ
့် ၊ ့် သင် ငါတရှ
ှ ပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးပြင့််
့် ျို့တမှ က်သ စ
့် တ်အ ိုးထက်သန်စွ ၊ လမ်လည်လည
သမဟ
် ပမင်ကျဉ်ိုးစွ ပြင့်် အတစခရန် လ တရ က်ပခင်ိုးကလည်ိုးပဲ
့် တ် ဉ ဏ်အတပမ အ
အလမရှတပ။ ပပဿန မျ ိုး တပေါ်လ သည့်် အချန်တွင ် တတ်ဆတ်စွ တန၍ ပြြူစင်တသ
န္ှလိုးသ ိုးရှတလ ၊့် တစ င်ဆ
့် င်ိုး၍ ရှ တြွ တလ ၊့် ထအခါ ငါသည် သင်က
့် အတပြ တပိုးမည်။
သသယမရှတလန္ှင။့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
မှနက
် န်တကက င်ိုး သင်သည်
့်
အဘယ်တကက င့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မယကကည်သနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် သင်သည် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အ
့် ိုး မယကကည်န္င်သနည်ိုး။ သင်သည် ဤမျှအစွနိုး် တရ က်သည့််

အတင်ိုးအတ အထ တခါင်ိုးမ ၍၊ ယခကဲသ
့် တသ
ချန်တွငပ
် င်လျှင ် ထကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် တနတသိုး၏၊
သင်သည် အသဉ ဏ်မဲလ
့်် င်ိုးပခင်ိုး အလျင်ိုးမရှတပ။ အဓက
့် ွနိုး် က ၊ အသဉ ဏ်ပွငလ
သမမ တရ ိုး မည်မျှက သင်တသည်
မှတ်မသနည်ိုး။ ဤအရ က အမှနတ
် ကယ်
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ပပဿန မျ ိုးန္ှင ့်် ကကြုတတွျို့သည်အ
့် ချန်တွင ် သင်သည်
စတ်ရှုပ်တထွိုးလ ပပီိုး၊ မဆင်မပခင်၊ အတလ တကကီိုး လပ်တဆ င်သည်။ ယတနအတွ
က် အဓက
့်
အရ မှ ၊ သင်တက
ွ ိုး် မျ ိုးက မကက ခဏ
့် ယ်တင်၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် တမိုးခန
စဉ်ိုးစ ိုးသည်န
့် ည်ိုးတူ၊ သင်သည် ဝည ဉ်တတ အ
် ထဲဝင်တရ က်က ၊ ငါန္ှင ့်် မသဟ ယ
သ ၍ြွဲျို့ရန် ပြစ်သည်။ သင်န ိုးလည်သတလ ။ ဤအရ သည် အဓက တသ ခ
့် ျက် ပြစ်သည်။
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် တန က်ကျပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်ပင် ပပဿန ပြစ်သည်။
လျင်ပမန်စွ လပ်တဆ င်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးမတနန္ှင။့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့်
ကက ိုးပပီိုး၊ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးမတနဘဲ ချက်ပခင်ိုးလက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူတသည်
ကကီိုးစွ တသ
့်
တက င်ိုးချီိုးက ခစ ိုးရမည်။ ငါသည် သင်တ အတပေါ်
တွင ် န္ှစ်ဆ အပ်န္င
ှ ိုး် မည်။ မစိုးရမ်န္င
ှ ။့််
့်
တစ်စကကန်မျှ
့် တန က်မကျတစဘဲ၊ ငါတပပ ဆသည်အတင်ိုး လပ်တဆ င်တလ ။့် သင်တ၏
့်
လူအယူ
အဆမျ ိုးသည် တယဘယျအ ိုးပြင့်် ဤသ ပြစ်
ွဲ
့်
့် ပပီိုး၊ သင်သည် အချန်ဆက
ယတနလ
ှ
အစဉ်အပမဲ
့် ပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အရ က နက်ပြန်တနတ
့် င်တအ င် တရ က်ရတစလျက်
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစတလ့်ရှသည်။ အလွနပ
် ျင်ိုးရပပီိုး၊ အလွန ် တရ တပါတီ
့် ိုးတပါဆန္
့် င်တပတက ိုး။
ယင်ိုးက စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် မတြေါ် ပပန္င်တပ။ ငါသည် ချဲျို့က ိုးတပပ ဆတနပခင်ိုးမဟတ်၊ ဤသည်မှ
အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထအရ က မယကကည်လျှင၊် သင်က
့် ယ်သင်
င်္ရတစက် ဆန်ိုးစစ် တလ့်လ ၍၊ သင်၏ အတပခအတနက စစ်တဆိုးတလ ။့် ထသပပြုလျှ
င်
့်
ထအရ သည် အကယ်ပင် ထသ ပြစ်
့် ည်။
့် တကက င်ိုးက သင်တတွျို့ ရှလမ်မ

အခန််း ၄၀
သင်တသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် အလွနဉ
် ဏ်ထင်ိုးကကသနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င့််
့်
အလွနထ
် ကကသနည်ိုး။ အကကမ်ကကမ် သတတပိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး
န္ိုးကက ိုးတစခဲပ့် ခင်ိုးမရှတသိုး၊ ထတကက
င့်် ဤအရ သည် ငါအ
့် ိုး စတ်တသ က ပြစ်တစသည်။
့်
ငါသည် ငါ၏သ ိုးတအ
့် အမှ
နပ
် င် မပမင်ရက်တပ။ ငါ၏ န္ှလိုးသည် ဤအရ အ ိုး
့် ိုး ထကဲသ
့်
မည်သ ခ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ အ ိုး။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏လက်ပြင့်် သင်ကက ိုးရမည်။ ငါ၏
တပခလှမ်ိုးသည် ဆက်လက် အရှန်ပမင်လ
့်် တူ
့် သည်။ ငါသ
့် ိုးတ။့် လျင်ပမန်စွ န္ိုးထလျက် ငါန္ှငအ

ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တလ ။့် ယခ မည်သသ
ူ ည် မမကယ်ကယ် ငါအတွ
က် ရိုးသ ိုးစွ
့်
အသိုးခသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘဲ မမကယ်ကယ်
အပပည်အ
့် ဝ ဆက်ကပ်န္င်သနည်ိုး။ သင်တသည်
အပမဲတမ်ိုး အလွနထ
် ပပီိုး
့်
ဉ ဏ်ထင်ိုးကကတပတက ိုး။ အဘယ်မျှတသ သူတသည်
ငါ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
့်
တထ က်ထ ိုးန္င်ကကပပီိုး၊ ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တ၏
ူ ည် အမှနတ
် ကယ်
့် ဝည ဉ်က မည်သသ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ ငါပပြုန္င်သည်မှ စိုးရမ်စွ တစ င်ဆ
့် င်ိုးပခင်ိုး န္ှင ့််
တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ သင်တ ၏
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး
့် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခစီတင်ိုးတသည်
့်
တကျနပ်မှု မရှတစသည်က ပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ငါဘ တပပ န္င်မည်နည်ိုး။ ငါသ
့် ိုးတ။့် ယတနတွ
့် င ်
သင်တ၏အြပပြုတသ
အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ သ ိုးတအတွ
က် ပြစ်ကကသည်။
့်
့်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါသ
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ န ိုးမလည်ကကသနည်ိုး၊
့် ိုးတသည်
့်
ထအပပင်
ငါသ
၊ သင်တ၏အြ၊
ငါအ
့် ကက င့်် အပမဲ စတ်ပူပန်တစသနည်ိုး။
့် ိုးတသည်
့် ိုး အဘယ်တ
့်
့်
့်
မည်သည့်် အချန်တွင ် ငါသ
ကကီိုးရင်လ
့် ိုးတသည်
့် ျက်၊ ငါအ
့် ိုး မစိုးရမ်တစဘဲ၊
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ငါအ
့် ချန်တွင ်
့် ိုး စတ်တအိုးချမ်ိုးခွင ့်် ရတစမည်နည်ိုး။ မည်သည်အ
ငါ၏သ ိုးတသည်
မှီခပခင်ိုးကင်ိုးစွ အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး၊ မတ်တပ်ရပ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏အြ၏
့်
့်
ပခိုးထက်မှ ဝန်တက
နည်ိုး။ ငါသည် ငါသ
က် တတ်ဆတ်စွ သ
့်
့် ိုးတအတွ
့် တပါပါိုးတစမည်
့်
မျက်ရည်ကျလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် အပပီိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါချစ်တသ သူတ၊ ့်
ငါသ
့် ိုးတအ
့် တွင ် အပခ ိုးတသ
့် ိုး ကယ်ဆယ်ြရန်
့် အစွမ်ိုးကန်အ ိုးထတ်သည်။ ငါထ
တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။
ငါ၏ကတတတ ် တသည်
ပြစ်ပွ ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ သင်တ၏
ျို့ ွင ်
့်
့် မျက်စမျ ိုး တရှ တ
သသ ထင်ရှ ိုးလျက်ရသည်
ှ
။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် သင်တသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး
့်
မတထ က်ထ ိုးသနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င်န
့် ကက င်န
့် ည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ည်ိုး။ ယခအချန်ထ ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး တကျနပ်အ ိုးရတစတသ အရ မျ ိုး မည်မျှန္င
ှ ့်် အသင်ိုးတတ ်အ ိုး
အ ဟ ရပြစ်တစပပီိုး တကျွိုးတမွိုးတသ အရ မျ ိုး မည်မျှ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သင်
တရတွက်ပပီိုးပပီတလ ။ ဤအရ က တသချ စွ တတွိုးဆတလ ၊့် င်္ရမပပြုဘဲ မတနန္ှင။့််
သမမ တရ ိုး၏ တသိုးငယ်တသ ပမ ဏ တစ်ခကမျ လက်မလတ်တလန္ှင။့််
ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်မျ ိုး၌သ အ ရစက်ပပီိုး အန္ှစ်သ ရအတပေါ် သတမမူဘ၊ဲ တန၍မရ။ သင်၏
စက ိုးလိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ လှုပ်ရှ ိုးမှု တစ်ခစီတင်ိုးက ခရစ်တတ ်၏
ပလလင်တတ ်တရှ ျို့တွင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည် မပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့််
အတအပမဟတ်ဘဲ အသက်၏တြ ်ပပပခင်ိုးပြင့်် နက်ရှုင်ိုးတသ အတွငိုး် မှ တပေါ်ထက
ွ ်က

အသစ်တသ သူ၏ သဏ္ဌ န်သ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည် မပြစ်သည်ဆသည်က အချန်တင်ိုး၌
့်
ဆန်ိုးစစ်ရမည်။ ဆိုးရှုိုးမမ
ှု ျ ိုး ခစ ိုးရပခင်ိုး မှ ကင်ိုးလွတ်န္င်တစရန် သင်၏ ဘဝက
မတန္ှ င်တ
ှ ိုးက
့် န္ှိုးတစန္ှင။့်် ဤအတပခအတနအ ိုး အလျင်အပမန် ကစ ိုးက ၊ ငါ၏ စတ်န္လ
တကျနပ်တစပပီိုး၊ အရ ရ တင်ိုးအ ိုး တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမ ဓရှပခင်ိုး တပြင်
့် ့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးဟူသည့်် ကျင်၀
ှ ိုးက
့် တ် နယ မမျ ိုးက စတ်၌ စွဲမှတ်လျက်၊ ငါ၏ စတ်န္လ
တကျနပ်တစတလ ။့် မဆင်မပခင် မပြစ်န္င
ှ ။့်် ဤအရ က သင်မတ
ှ ်မ န္င်မည်တလ ။

အခန််း ၄၁
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ပြစ်တပေါ်တသ ပပဿန မျ ိုးန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ မျ ိုးစွ တသ ဒွဟမျ ိုးပြင့််
မပပည်န္
့် င
ှ ။့်် အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ဆအ
ဲ ချန်၌ အမှ ိုးမျ ိုးက တရှ င်လဲ၍ မရန္င်၊ သတသ
်
့်
ပပဿန မျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုရသည်အ
့် ခါ သင်သည် အထတ်တလန ် မပြစ်
န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးထက်၊
့်
စတ်လှုပ်ရှ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ စတ်တည်ပငမ်တလ ။့် ငါသည် သင်တက
့် တပပ န္ှငပ့်် ပီ မဟတ်တလ ။
ငါ၏တရှ ျို့သ မကက
ခဏ လ ပပီိုး ဆတတ င်ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ငါသည် သငအ
့်် ိုး
့်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပပမည်။ အသင်ိုးတတ ်သည် ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးသည် ငါ၏ တန က်ဆိုး ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် ယင်ိုးက အဘယ်သ ့်
့်
မချစ်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ မတကက က်ကကန္ှင-့်် ဤသတသ
အရ မျ ိုး အသင်ိုးတတ ်၌
့်
ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ခွငပ့်် ပြုချက်ပြင ့်် ပြစ်ပျက်ကကတပသည်။ မတ်တပ်ရပ်က
့်
ငါ၏ကယ်စ ိုး စက ိုးတပပ တလ ။့် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် ကစစရပ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ပလလင်က
ခွငပ့်် ပြုထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ပါရှသည်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုးရှတလ ။့် အကယ်၍ သင်သည် အတကက င်ိုးမဲသ
့် က်သက် ပစပြင ့်် ဆက်လက်
မတ်သဟ ယပပြုပါက၊ ပပဿန မျ ိုး ရှလမ့််မည်။ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက သင် စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုးပပီတလ ။
ဤသည်မှ စ တန် တက င်ိုးတက င်ိုးအသိုးချမည့်် အရ မျြုိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏တရှ ျို့သ ့်
မကက ခဏလ တလ ။့် ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ မည်- သင်သည် ငါ၏ တရှ ျို့သ လ
့် ပခင်ိုးမရှဘဲ
တစ်စတစ်ရ လပ်တဆ င်မည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက သင် ပပည်စ
့် တစန္င်လမ်မ
ှ ။့််
့် ည်ဟ မထင်န္င
ဤအတပခအတနထဲသ ငါ
မှ သင်တ ပြစ်
့် တွနိုး် ပသည်
့် က
့်
့် သည်။
စတ်မပျက်န္င
ှ ၊့်် အ ိုးမနည်ိုးန္ှင၊့်် ထအခါ ငါသည် သင်အ
့် တွက် အမှုအရ မျ ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးတစမည်။ န္င်ငတတ ်သ သွ
့် ရ မျှ
့် ိုးရ လမ်ိုးသည် သပ်တချ တမွျို့ ပခင်ိုးမရှ။ မည်သည်အ

ထမျှ မရိုးရင
ှ ိုး် တပ။ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး သင်ထ
် ကူ တရ က်လ သည်က သင် လချင်သည်
့် အလွယတ
မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် အတယ က်တင်ိုးသည် ခါိုးသိုးီ တသ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး ရင်ဆင်ြ ့်
ရှလမ်မ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမရှပါက၊ သင်တ၌့် ရှသည့်် ငါက
့် ည်။ ထသတသ
့် ချစ်တသ
့်
န္ှလိုးသ ိုးသည် တိုး၍ အ ိုးတက င်ိုးလ လမ်မ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ငါအတွ
က်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးတွင ် အတရိုးမပါတသ
အတပခအတနမျ ိုးသ ပါရှလျှငပ
် င်၊ အတယ က်တင်ိုး ၎င်ိုးတက
့် တကျ ပ် ြတ်ရမည်။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၏ ခက်ခမ
ဲ ှုက လူတစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး ပခ ိုးန ိုး လမ်မ
့် ည်သ ပြစ်သည်။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် ငါထ
့် မှလ တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်တထဲ
့် မှ မည်မျှသည်
ငါ၏ တရှ ျို့သ မကက
ခဏ လ ပပီိုး ဒူိုးတထ က်လျက် တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
တတ င်ိုးခကကသနည်ိုး။ မက်မဲတသ ကတလိုးတ။့် အနည်ိုးငယ်တသ မင်္ဂလ ရှသည့်် စက ိုးမျ ိုးက
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအပြစ် သင်တ အပမဲ
ယူဆ ကကတသ ်လည်ိုး၊ ခါိုးသိုးီ မှုသည် ငါ၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်က သင်တ သတ
မပပြုမကကတပ။ ငါ၏ ခါိုးသိုးီ ပခင်ိုးက
့်
မျှတဝခစ ိုးတသ သူတသည်
ငါ၏ ချြုပမန်ပခင်ိုးက တသချ တပါက် မျှတဝခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့်
သင်တအြ
ငါ၏
ကတန္ှင ့်် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
စ ိုးတသ က်ရန်န္င
ှ ့်် တမွျို့တလျ ်ရန် မတွနဆ
် ့် တ်န္င
ှ ။့်် အတမှ င် တကျ ်လွနသ
် ည့်အ
် ခါ၊ အလင်ိုး
စရိုး၏။ အရဏ်မတက်မီ အတမှ င်ဆိုးပြစ်၏။ ဤအချန်ပပီိုးတန က် တက င်ိုးကင်သည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး လင်ိုးလက်လ ပပီိုး၊ ထတန
ွ ်တပသည်။ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှန္ှင ့််
့် က် တန တပေါ်ထက
သမဟ
် ့် တ်ပခင်ိုး မပြစ်န္င
ှ ။့်် ယတနတွ
့် င ် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးက ငါ အ ိုးတပိုးပပီိုး၊
့် တ် တွနဆ
၎င်ိုးတအတွ
က် ငါ၏ တန်ခိုးက ငါစွဲကင်၏။
့်
အသင်ိုးတတ ်၏ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ န္ှင ့်် ပတ်သက် လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးက
အပမဲ တခါင်ိုးမတရှ င်န္င
ှ ။့်် အကယ်၍ သင်သည် ငါ၏တရှ ျို့သ အတကက
င်ိုးကစစက တ ဝန်သစွ
့်
ယူတဆ င်လ ပါက၊ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက သင်ရှ တတွလ
ျို့ မ်မ
မပြစ်စတလ က်
့် ည်။ ဤသတသ
့်
ပပဿန တစ်ခ ပြစ်ပွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ လပ်ရမည်မသ တကက က်ရွက
ထတ်လနလ
် ့် ပါသတလ ။ “ငါအနီ
ခဏ လ တလ ”့် ဟ ငါသည်
့် ိုးသ မကက
့်
အကကမ်အတတ ်မျ ိုးမျ ိုး တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တက
် ရ မျ ိုးက
့် ငါတစခင်ိုးသည့်အ
တ ဝန်သစွ သင်တ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င် ပပီိုးပပီတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ဘယ်န္စ
ှ ်ကကမ်မျှ သင် တတွိုးဆြူိုးသနည်ိုး။ ထသ မလ
ပ်တဆ င်ြူိုးပါက၊ သင်၌ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု တစ်ခတစ်တလမျှ မရှတပ။ ဤသည်မှ သင်၏ ကယ်ပင်လပ်တဆ င်ချက်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် အပခ ိုးသတ
ူ က
့် အပပစ်တင်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအစ ိုး မမကယ်ကယ်

ရွ ရှ မှု အဘယ်တ
့် ကက င့်် သင် မခစ ိုးရသနည်ိုး။ အမှုအရ မျ ိုးက သင်သည် ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး၊
ထတန
့် ဝတ်
တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်ပမဲပြစ်တလသည်။
့် က်တွင ် သင် င်္ရမစက်ပမဲ င်္ရမစက်သကဲသ
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အတရိုးစက်ရမည်။
န ခတသ သူန္င
ှ ့်် ကျြုိုးန္တသ
ွ
သူတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
ရရှကကလမ်မ
က် သင်၏ သက်တသခချက်၌ ခင်မ စွ
့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်တွင၊် ငါအတွ
့်
ရပ်တည်တလ ၊့် သမမ တရ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးတလ ။့် အမှနသ
် ည် အမှန၊် အမှ ိုးသည် အမှ ိုး ပြစ်၏။
အပြြူန္ှင ့်် အမည်ိုးက တရ တထွိုးပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲပွ ြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးက အဘယ်တသ အခါမျှ တစ်ြန် မထကကတစြအလ
ငှ့် အလျှငိုး် န္ှမ်နင်ိုးရမည်။ ငါ၏
့်
သက်တသခချက်က က ကွယ်ရန်အတွက် သင်၌ ရှသမျှအရ ရ က တပိုးရမည်။ ဤအရ သည်
သင်တ အပပြုအမူ
မျ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်ပြစ်ရလမ်မ
ှ ။့််
့် ည်- ဤအရ က မတမတ
့် လျ န္
့် င
့်
သတသ
် ယခတွင၊် သင်တသည်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်တသ
့်
့်
အစွမ်ိုးအစတတွ
့် နကကပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် င ် ချြုျို့တဲတ
သင်တ အပမဲ
ပင် န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ မည်သပင်
ူ န်ပခင်ိုး မရှန္ှင။့််
့်
့် ဆတစက မူ၊ စိုးရမ်ပပ
အရ ရ သည် ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး တရှ ဆ
ျို့ က်တနပပီိုး၊ စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးသည် ဒကခကသ
ပြစ်တစသည်။ ငါ၏တရှ ျို့တွင ် အချန် သ ၍ ကန်ဆိုးပပီိုး၊ က ယခန္ဓ အတွကပ် ြစ်သည့််
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အဝတ်အစ ိုးတက
ှ ။့်် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် အတရိုးကကီိုးသည်ဟ မထင်န္င
မကက ခဏ ရှ တြွတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ အဘယ်
အရ ပြစ်သည်က သင်တအ
့်
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါ
ပပမည်။ ငါသည် လူသ ိုးတင်ိုးအတွက် ပတ်ပင်တ ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးမရှဘဲ အဝင်လမ်ိုးတစ်ခ
ရှြအလ
ငှ့် အရ ရ တင်ိုး၌ သင်သည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး
့်
ရှ တတွလ
ျို့ မ်မ
ှ ိုးက တကျနပ်တစလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့် ည်။ ဤအရ က ငါ၏ စတ်န္လ
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက က လအစဉ်အပမဲ ရရှကကလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၄၂
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည် ကကီိုးပမတ်တပတက ိုး။ အဩ
့် ြွယ်
ပြစ်တပတက ိုး။ ထူိုးကဲလှတပတက ိုး။ တပိုးခရ ခနစ်ခတသည်
အသပမည်ကက၏၊ မိုးကကြုိုးသ
့်
ခနစ်ချက်ပမည်က ြလ ိုးခနစ်လိုးအ ိုး သွနိုး် တလ င်ိုး၏ - ဤအရ မျ ိုးသည် လူပအလယ်၌
ချက်ပခင်ိုး ထတ်တြ ်ပပခရမည်ပြစ်ပပီိုး သသယမရှန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်

ငါတထ
၏။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည်သ ငါတက
့်
့် တနစဉ်လ
့် ကယ်တင်န္င်၏၊
ငါတသည်
ကဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုရသည်ပြစ်တစ၊ တက င်ိုးချီိုးက ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ သူအတပေါ်
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တည်မီပှ ပီိုး၊ ငါတလူ
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ဤအရ က ဆိုးပြတ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခလိုးပြင ့်် မမတက
ူ ဇ ်တသ သူတသည်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆက်ကပ်ပတ
့်
ကကီိုးစွ တသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ဧကန်မချ ရရှကကလမ်မ
် ည်ိုး မမတ၏
့် ည် ပြစ်တသ လ
့်
အသက်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်မျ ိုးက
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးသ ပြစ်လမ့််မည်။ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကစစရပ်အ ိုးလိုးသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထ၌
ဲ သ ရှသည်။ သင်၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ရပ်တန်မထ
ိုးပါန္ှငတ
့်် တ ။့်
့်
ဧရ မတပပ င်ိုးလဲမှုကကီိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးဆသ
ီ တရ
က်ရလ
ှ
ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
့်
ယင်ိုးမှ ပန်ိုးကွယ်ရန် မည်သမျှ
က် ခါိုးသိုးီ တသ
့် မပြစ်န္င်တပ။ သူအတွ
့်
ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုးကလွဲ၍ အပခ ိုး တရွ ိုးချယ်စရ ရှလမ်မ
ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည် မဟတ်။ ယတန သန်
့်
ဝည ဉ်တတ ် လပ်တနသည့်် အလပ်တန က်သ လ
့် ဆငသ
့်် ့်
့် က်တလ ။့် သူ၏ အမှုတတ ် မည်သည်အ
တိုးတက်ပပီိုးသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ အသတပိုးစရ မလဘဲ၊ မမစတ်ထတ
ဲ ွင ်
ရှငိုး် လင်ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ယခ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်ထသ
ဲ ့်
သင်တတ်န္င်သတရွ ျို့ မကက ခဏ ပပန်လ တလ ။့် အရ ရ တင်ိုးအတွက် သူက
့်
တတ င်ိုးတလျှ က်တလ ။့် သူသည် သင်အ
့် ိုး အတွငိုး် ၌ ဧကန်မချ အသဉ ဏ်
ပွငလ
့်် င်ိုးတစလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသတရိုးရှငတ
် ရိုးပြစ်တသ အခက်အတနမ
် ့် ျ ိုး၌ သူသည် သင်က
့်
က ကွယလ
် မ်မ
့် ည်။ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သူသည် သင်၏ ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုးအ ိုး
ပင်ဆင်ထ ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီပြစ်၏။ သူ၏ က ကွယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုးရှလျှင၊် သင်အ
့် တွက်
အဘယ်အရ တကက က်ြရှ့် သနည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်
ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်မသ
ှု ည် လက်တစ်ကမ်ိုးတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး တကက က်ရွ ျို့တသ မည်သမ
ူ ဆ
ဆိုးရှုိုးန္င်တပခသ ပမင်မ
့်် ငါတပပ တနသည်မှ သမမ တရ ိုးပြစ်၏။ သင်၏
့် ိုးတပသည်။ သငက
ဝည ဉ်တရိုးမျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့်် လ -့် တက င်ိုးကင်သည် ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်၏၊ သတသ
်
့်
သငအ
့်် တွက် တကက က်ရမည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ သူ၏ လက်က အနည်ိုးငယ်မျှ
လှုပ်ရှ ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် ချက်ချင်ိုး ပျက်သဉ်ိုးသွ ိုးကက၏။ ထတကက
င ့််
့်
လူသ ိုးသည် စိုးရမ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုးပြင ့်် အဘယ်အရ ရရှန္င်သနည်ိုး။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထ၌
ဲ ရှသည် မဟတ်သတလ ။ အကယ်၍ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက
တပပ င်ိုးလဲြ သူ
် ့် ပိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ ငါတသည်
့် အမနတ
့်
့်
စလင်ခရြပြစ်
့် ည် ပြစ်သည်။
့် သည်ဟ သူဆပါက၊ ငါတ စ
့် လင်ပခင်ိုးခရကကလမ်မ

လူသ ိုးအတနပြင့်် စိုးရမ်ပူပန်ရန် မလအပ်တပ၊ သတသ
် တည်ပငမ်စွ တရှ ျို့ဆက်သင၏
့်် ။
့်
မည်သပင်
့် ဆတစ၊ သင်သည် တတ်န္င်သမျှ အတလိုးင်္ရပပြုက န္ိုးန္ိုးကက ိုးကက ိုး ရှရမည်။
တက င်ိုးကင်သည် ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးန္င်သည်။ လူသည် မမ၏ ပကတမျက်စမျ ိုးက
မည်မျှကျယ်ဝန်ိုးစွ ြွငထ
့်် ိုးပါတစ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သပ်ပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ယခ
င်္ရစက်ကကည်တ
့် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်သည် ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သူ၏
စီမကန်ိုးသည် ပပည်စ
့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သူ၏ အစီအစဉ်သည် တအ င်ပမင်ပပီိုး ပြစ်က သူ၏
သ ိုးတသည်
သူ၏ပလလင်ဆသ
ီ အ
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှင ့််
့်
့် ိုးလိုးတရ က်ရှပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တရ ိုးစီရင်ြ အတူ
တကွ
့်
လ ကကတလသည်။ အသင်ိုးတတ ်က န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးတနခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတက
့်
ထခက်နစ်န တစခဲတ
ပပင်ိုးထန်တသ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကကြုရကကလမ်မ
့် သ သူတသည်
့် ည့််
ဤသည်မှ ဧကန်မလွဲပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မမတက
် ိုးသ ိုးစွ
့် ယ်ကယ် စစ်မှနရ
တပိုးအပ်သ၊ူ အရ ရ တင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးတသ သူတက
့် ခါမျှ
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ထ ဝရက လပတ်လိုး ဧကန်မချ ချစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။

အခန််း ၄၃
ငါသည် သင်တ
ှ ၊့်် သင်တသည်
ငါအ
့် က
့် တလ ။ စိုးရမ် တကက င်က့် ကပခင်ိုး မပြစ်န္င
့် ိုး
့် သတမတပိုးခဲသ
့်
န ိုးကမတထ င်ကက၊ သင်တသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် စဉ်ိုးစ ိုးဉ ဏ်မရှတသ
့်
လူတပြစ်
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက မည်သည်အ
့် ချန်၌
့် ကကတပတက ိုး။ သင်တသည်
့်
န ိုးလည်န္င်လမ့််မည်နည်ိုး။ တနရက်
ှ ိုး၊
့် တင်ိုး၌ အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုးရပပီ
တနရက်
ှ ်ကကမ်မျှ သင်တသည်
ထအရ က
့် တင်ိုး၌ အသစ်တသ အလင်ိုး ရှသည်။ ဘယ်န္စ
့်
သင်တအြ
ငှ့် န ိုးလည်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ငါသည် ငါကယ်တင် သင်တအ
့် အလ
့်
့် ိုး တပပ ခဲပ့် ပီိုး
မဟတ်သတလ ။ ထိုးန္က
ှ ်ပခင်ိုး ခရချန်မှသ လျှင ် လှုပ်ရှ ိုးတတ်တသ အင်ိုးဆက်ပိုးတက င်
မျ ိုးကဲသ
့် သင်
သည် မလှုပ်မယှက်ပြစ်တနတသိုးပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်
့်
ကယ်စွမ်ိုးကယ်စ ပြင့်် သင်မှ စတင်လပ်တဆ င်ရန် န္ှင ့်် ငါ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအတွက်
စ န တထ က်ထ ိုးတကက င်ိုး ပပသရန် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ငါသည် သင်တ၏
့် ရင်ပျပပီိုး
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတသ အပပြုိုးမျ ိုး၊ ငါသ
့် ိုးတ၏
့် ြျတ်လတ်၍ ထကကလလရှ
့် တသ
ဟန်အမူအရ မျ ိုးက ပမင်လတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် မပမင်ရ။ ထအစ ိုး၊ သင်သည် စတ်ခန
ွ အ
် ိုး
နည်ိုး၊ မက်မဲ ပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုး ဉ ဏ် မရှတပ။ သင်တသည်
ရှ တြွရန် သင်တမှ့် စတင်လပ်တဆ င်
့်

သင်သ
့်် ငါက
့် ည်။ ရဲရင်စ
့် ွ ပြင့်် အ ိုးထတ်တလ ။့် သင်တ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက သ ြွင၍
သင်တ၏
့်် ပိုးတလ ။့် သတရှ၍၊ န္ိုးကက ိုးစွ တစ င်က့် ကည်တ
့် လ ။့်
့် အတွငိုး် ၌တနရန် အခွငတ
အသင်ိုးတတ ်တွငိုး် ရှ အချြုျို့တသ လူတသည်
လူတက
့်် ိုးကကသည်၊ ထတကက
င့််
့်
့် လှညစ
့်
သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုးက ထခက်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် အချြုျို့တသ ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ
ကင်ိုးလွတ်တစရန် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် သင်သည် အစဉ်အပမဲ အတလိုးထ ိုးရမည်။
ငါအတွ
က် ရပ်တည်ရန် န္ှင ့်် တပပ ဆရန် ရဲရင်ပ့် ခင်ိုး သင်၌ရှတသ က လပတ်လိုး
့်
စတ်တအိုးချမ်ိုးစွ ိုးတနတလ ၊့် ငါသည် အ ိုးလိုး၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက ထမ်ိုးပပီိုး သင်အ
့် ိုး
ခွနအ
် ိုးတပိုးမည်။ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက တကျနပ်အ ိုးရတစတသ က လပတ်လိုး၊ ငါသည်
အစဉ်အပမဲ သင်အ
် ပပသမည်။ သင်၌တတ င်တ
့် ိုး ငါ၏ အပပြုိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အလတတ က
့် င်ိုးတသ
တကျ ရိုးရပပီ
ှ ိုး တယ က်ျ ိုးကတလိုးငယ်တစ်ဦိုး၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးပြင့််
တနထင်တသ က လပတ်လိုး၊ ငါသည် သင်အ
့် ိုး တထ က်ပပ့် ပီိုး သင်က
့် အတရိုးပါတသ
တနရ ၌ထ ိုးမည်။ သင်သည် ငါတရှ
ျို့ လ
ိုးသသ
့် သ
့်
့် တသ အချန်၌ ငါအန
့် ချဉ်ိုးကပ်တလ ။့်
သင်သည် စက ိုးမတပပ န္င်သည့်် အခါတွင ် မတကက က်ရွ ျို့ န္ှင။့်် သင်ထ
့် ၌ ရှ တြွတသ
န္ှလိုးသ ိုးရသည်
ှ
့် က လပတ်လိုး၊ ငါသည် သင်အ
့် ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပိုးမည်။ ငါသည်
တချငတပပပပစ်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏တပမြှ က်ပင်မ
့် ့်
့် ှုမျ ိုးက မလအပ်၊ ငါသည် ထကဲသ
တသ အရ က အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အမန်ိုးဆိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
လူအ ိုး
့်
အရ အ ိုးလိုးထက်ပ၍ မန္ှစ်သက်ဆိုးပြစ်သည်။ သူတသည်
ငါမျက်
စ အတွငိုး် မအ
ှ မှုက်စ
့်
့်
သမဟ
ဲ ှ ဆူိုးကသ
ဲ့် ြယ်
ထတ် ပစ်ရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ် ငါ ့် အသ ိုးထမ
့်
့် တ်လျှင၊်
ငါသ
ငါအတွ
က် အ ဏ စွဲကင် ပခင်ိုးင ှ မတတ်န္င်ဘဲ မွနိုး် ကျပ်တသ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး
့် ိုးတသည်
့်
့်
ခရလမ်မ
့် ကက င့်် ကကလ သနည်ိုး။ ငါသ
့် ည်။ ငါသည် အဘယ်တ
့် ိုးတအ
့် န် န္ှင ့််
့် ိုး တထ က်ပရ
ခွနအ
် ိုးတပိုးရန် အတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
ြန္ှပ်ပခင်ိုး၊ ကကီိုးန္င်ငယ်ညြှဉ်ိုးပပြုပခင်ိုး၊
့် ၍ သူတအတပေါ်
့်
တအိုးစက်တသ န္ှလိုးသ ိုး န္ှင ့်် အလွဲသိုးစ ိုးပပြုခရပခင်ိုးတက
့် ကက့် ကက့် ခတနရသည့်် သူတ၏
့်
တနရက်
ထ ဝရ ကွယ်တပျ က်သွ ိုးရန် ပြစ်သည်။
့် မျ ိုးတသည်
့်
ရဲရင်တ
ှ အ
့်် တူတလျှ က်လှမ်ိုးက ၊ သင်န္င
ှ အ
့်် တူတနထင်မည်၊
့် လ ။့် ငါသည် အစဉ်အပမဲ သင်န္င
သင်န္င
ှ ့်် စက ိုးတပပ ပပီိုး သင်န္င
ှ အ
့်် တူ လပ်တဆ င်မည်။ မတကက က်ရွ ျို့ န္ှင။့်် စက ိုးတပပ ြရန်
့်
မတွနဆ
် ့် တ်န္င
ှ ။့်် သင်တသည်
အပမဲပင် စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးလယ
ွ ်ကကသည်၊ ရှက်တကက က်က ၊
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။ အသင်ိုးတတ ်ကတည်တဆ က်ပခင်ိုးအတရိုးတွင ် အကျြုိုးမပပြုတသ သူတက
့်
ြယ်ထတ်ရမည်။ ဤအထဲတွင ် အသင်ိုးတတ ်တွငရ
် တသ
ှ
အတပခအတနမတက င်ိုးတသ သူတန္ှ့် င ့််
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး မလပ်တဆ င်န္င်တသ သူတပါဝင်
၍၊ သင်၏ မယကကည်သူ
့်

ြခင်န္င
ှ ့်် မခင်တက
့် မူ တြေါ် ပပရန်ပင် မလတပ။ ငါသည် ထအရ မျ ိုးက အလမရှ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တချမှုနိုး် သတ်သင်ပခင်ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး မည်သတ
ူ စ်ဦိုး တစ်တယ က်မှ မကျန်ရရ။
ှ သင်၏
လက်မျ ိုးန္ှင ့်် တပခတက
့် ချည်တန္ှ င်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးကသ လတ်လက်တလ ။့်
သင်ကယ်တင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
အပမတ်အရှု ိုးတန္ှ့် ငတ
့်် သ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ တကျ ်တစ ပခင်ိုး န္ှင ့်် ကကယ်ဝပခင်ိုးန္င
ှ တ
့်် သ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
ပင်္္ြုလ်တရိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှငတ
့်် သ ်လည်ိုးတက င်ိုး သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှသည့််
က လပတ်လိုး၊ ငါသည် သင်အ
့် ိုး အတြ ်ပပြု လမ့််မည်၊ သင်အ
့် ိုး အမှုအရ မျ ိုးက ညန်ပပပပီိုး၊
သင်က
့် အချန်တင်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ လမ်ိုးညန်ချက်မျ ိုး တပိုးလမ်မ
့် ည်။
အ၊ ငါသ
့် ိုးတ။့် ငါဘ တပပ သင်သ
့် နည်ိုး။ ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက တပပ တသ ်လည်ိုး၊
သင်တသည်
ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးအ ိုး စ န တထ က်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အလွနတ
် ရ
့်
တကက က်ရွ ျို့တနတသိုးသည်။ သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က တကက က်ရွ ျို့တနသနည်ိုး။ သင်သည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး ၏ တန္ှ င်ြဲွျို့ ပခင်ိုးက
ခရဆဲပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး လွတ်တပမ က်တစပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
လွတလ
် ပ်ပခင်ိုး မရရှတသိုးတပ။ ဤအရ မှ အဘယ်တ
့် ကက င်န
့်် တူ သ ၍
့် ည်ိုး။ ငါန္ှငအ
မတ်သဟ ယ ြွဲျို့ပါက ငါသည် သင်က
ှ ။့်် ငါသည်
့် တပပ ပပလမ့််မည်။ ငါအ
့် ိုးမစမ်ိုးသပ်န္င
စစ်မှန၏
် ။ ငါန္ှငဆ
့်် လျှင ် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးမရှ။ အရ ရ တင်ိုးသည် စစ်မှန၏
် ။
ငါတပပ တသ အရ သည် မှနက
် န်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တအ
့် ိုး မည်သည့်် အခါမျှ
ပပန်လည် မရပ်သမ်ိုးတပ။

အခန််း ၄၄
ငါသည် တပြ င်မ
ှ ိုးက
့် တ်သည်၊ ငါသည် ယကကည်စတ်ချရပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
စစ်တဆိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ မည်သူ စစ်မှနပ် ပီိုး မည်သူ မှ ိုးယွငိုး် သည်က ငါသည်
မဆင်ိုးမတွ ထတ်တြ ်မည်။ အထတ်တလန် မပြစ်
တလန္ှင။့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
ငါ၏အချန်အတင်ိုး အလပ်လပ်၏။ မည်သက
ူ ငါအ
် ိုးသ ိုးစွ လချင်ပပီိုး မည်သက
ူ
့် ိုး စစ်မှနရ
ငါအ
် ိုးသ ိုးစွ မလချင်သည်က ငါသည် သင်တအ
့် ိုး စစ်မှနရ
့် ိုး တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
တပပ ပပမည်။ သင်တအတနပြင
့်် ငါ၏ မျက်တမှ က်သ လ
် ခါ စ ိုးြ၊ ့် တသ က်ြန္ှ့် င ့််
့်
့် ကကသည့်အ
ငါထ
့် တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ြသ
့် င်္ရစက်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ငါ၏အလပ်က ငါကယ်တင်လပ်မည်။

ပမန်ဆန်တသ ရလဒ်မျ ိုးအတွက် အလွန ် စိုးရမ်တကက င်က့် ကပခင်ိုး မရှတလန္ှင။့်် ငါ၏အလပ်သည်
အ ိုးလိုး ချက်ချင်ိုး ပပီိုးတပမ က်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ထအထဲ၌
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ဉ ဏ်ပည တ ရှ
့် ပပီိုး ယင်ိုးမှ ငါ၏ဉ ဏ်ပည က
ထတ်တြ ်ပပန္င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆိုးတသ သူက အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးတသ သူက ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငပ့်် ခင်ိုး ပြစ်သည့်် ငါ၏လက်မျ ိုးပြင့်် မည်သည့်အ
် ရ
လပ်တဆ င်ထ ိုးသည်က သင်တအ
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ ငါသည် မည်သက
ူ မျှ
့် ိုး ငါပမင်ခင
ဘက်မလက်သည်မှ အတသချ ဆိုး ပြစ်သည်။ ငါက
် ွ ချစ်တသ အသင်၊
့် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
ငါသည် သငက
့်် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ ချစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအ
် ွ မချစ်တသ
့် ိုး ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
သူတအတွ
က်မူ ငါသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၊ လူသ ိုး၏ အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
ှ ိုးက
့်
ဆန်ိုးစစ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ထ
ငှ့်
့် ဝရတစ်တလျှ က် အမှတ်ရန္င်ြအလ
့်
ငါ၏ အမျက်တဒါသသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အပမဲရှလမ်မ
ူ ျ ိုး၏တရှ တ
ျို့ ွင ် တစ်မျြုိုး၊
့် ည်။ အပခ ိုးသမ
၎င်ိုးတ၏
် တစ်ြ မပပြုမူတလန္ှင။့်် ငါသည် သင်ပပြုသမျှ အရ အ ိုးလိုးက
့် တန က်ကွယ၌
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ပပီိုး၊ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး အရူ ိုးလပ်တက င်ိုး လပ်န္င်လမ့််မည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါအ
့် ိုး အရူ ိုး လပ်၍မရန္င်။ ငါသည် အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်၏။
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ြိုးကွယ်ရန် သငအ
့်် တွက် မပြစ်န္င်။ အရ အ ိုးလိုး ငါ ့် လက်တွင ် ရှ၏။
သင်၏ အတရိုးမပါတသ တသိုးငယ်သည့်် တွကခ
် ျက်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ပခင်ိုးက သငအ
့်် တွက်
အကျြုိုးအပမတ် ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးတကက င့်် သင်က
် ရ လမမ ပါိုးနပ်သည်ဟ
့် ယ်သင် အလွနတ
မထင်တလန္ှင။့်် ငါ သငက
့်် တပပ သည်- လူသ ိုးသည် အစီအစဉ်မျ ိုးစွ ၊ တထ င်ချီ သမဟ
့် တ်
တသ င်ိုးချီပြစ်တစ၊ လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်တက င်ိုး ကကစည်န္င် တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုး၌ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏လက်ြဝါိုးမှ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ့််
အရ ဝတထြု အ ိုးလိုးသည် ငါလက်
မျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးခရကက၏။ ငါအ
့်
့် ိုး တရှ င်တပပိုးရန်
သမဟ
် န် မကကြုိုးစ ိုးန္င
ှ ၊့်် တပမြှ က်ထိုးပင်တ
် ပ်ရန် သမဟ
့် က လ
့် တ် ပန်ိုးကွယရ
့် တ် ြိုးကွယ်ရန်
မကကြုိုးစ ိုးတလန္ှင။့်် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ ရှတသ မျက်န္ ှ ထ ိုး၊ ငါ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
လူသရှငက် က ိုး ထတ်တြ ်ပပီိုးပြစ်သည်က သင် မပမင်တသိုးသည်မှ
့်
ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါအ
် ွ အလမရှတသ သူ မည်သမ
ူ ဆ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ိုး ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
့်
သန ိုးညြှ တ ပခင်ိုး မရှဘဲ ချက်ချင်ိုး တရ ိုးစီရင်မည်။ ငါ၏သန ိုးပခင်ိုးကရဏ သည်
အဆိုးသတ်ပပီပြစ်၏။ ဘ မျှ မကျန်ကကင်ိုးတတ တ
့် ပ။ သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်တသ သူ
မပြစ်တတ ဘ
့် ၊ဲ သင်၏ အထန်ိုးအကွပ်မပဲ့် ပီိုး အဆင်အပခင်မဲတ
့် သ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
ရပ်တန်တလ
။့်
့်

ငါသ
တမှ က်၌ အချန်ပမ ကန်ဆိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ငါသည် သငက
့််
့် ိုး၊ င်္ရစက်တလ ။့် ငါမျက်
့်
တ ဝန်ယူမည်။ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှတလန္ှင၊့်် ငါ၏ ထက်ပမက်သည့်် အသွ ိုးန္စ
ှ ်ြက်
ပါတသ ဓါိုးက တရှ ျို့သယူ
့်် ညီ
့် တဆ င်ပပီိုး စ တန်က ငါ၏အလတတ ် န္ှငအ
တန က်ဆိုးပဲသ
ွ မ်ိုးသည်အထ အကကတ်အနယ် တက်ခက်တလ ။့် ငါသည် သင်က
့် ကွယ်က မည်။
စိုးရမ်ပခင်ိုး မရှတလန္ှင။့်် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ အရ မှနသ
် မျှ ြွငဟ
့်် ခရပပီိုး ထတ်တြ ပ် ခင်ိုး
ခရလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် အတမှ င်ထဟူသမျှက ရက်ရက်စက်စက် လင်ိုးတစလျက်၊
အလင်ိုးကတပိုးတသ တနမင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် အပပည်အ
့် ဝ ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး
ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်သည် စစ်တပမပပင် ပြစ်၏။ သင်တအ
့် ိုးလိုး အဆင်သင်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊
တန က်ဆိုး အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် စစ်ပဲအ
ွ တွက် သင်၏ ပြစ်တည်မအ
ှု ိုးလိုးက
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ငါအတွ
က် တက င်ိုးပမတ်၊
့်
တအ င်ပမင်သည့်် စစ်ပဲက
ွ တက်န္င်ကကြအလ
ငှ့် သင်က
့် ဧကန်မချ ငါကွယ်က မည်။
့်
သတရှကကတလ -့် ယတနတခတ်
တွင ် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် လှညစ
့်် ိုးတတ်ပပီိုး ခန်မှ့် နိုး် ၍
့်
့် စတ်န္လ
မရန္င်သကဲသ
့် အပခ
ိုးလူတ၏ယ
ကကည်မက
ှု ရရှရန် ၎င်ိုးတ မည်
သမျှ
့်
့်
့်
့် မပြစ်န္င်တပ။ ငါသည်သ
သင်တအတွ
က် အလိုးစ ပြစ်သည်။ ငါအထဲ
၌ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမရှ။ ငါအတပေါ်
တွငသ
်
မှီခတလ ။့်
့်
့်
့်
ငါသ
တန က်ဆိုး အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် စစ်ပဲတ
ွ ွင ် ဧကန်မချ တအ င်ပမင်ကကလမ်မ
့် ိုးတသည်
့် ည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည် တသခါနီိုး ဆန်တငင်
ငင် အတပခအတနတွင ် မလွဲမတသွ ထွက်တပေါ်ရလမ့််မည်။
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှတလန္ှင။့်် ငါသည် သင်၏တန်ခိုးပြစ်ပပီိုး သင်၏အလိုးစ ပြစ်၏။
အမှုအရ မျ ိုးက ထပ်ခါထပ်ခါ မစဉ်ိုးစ ိုးတလန္ှင၊့်် သင်သည် မျ ိုးလှစွ တသ အတတွိုးမျ ိုးက
အ ရစက်၍မပြစ်တပ။ အချန်သည် အလွနပ
် င် အပူတပပင်ိုး အတရိုးကကီိုးတနတသ တကက င်၊့် ငါသည်
သင်တက
ဲ ခေါ်မသွ ိုးန္င်တတ သ
့် ည်က ယခင်က
့် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်တလျှ က် ဆွတ
ငါတပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တက
့်် င်ိုး သတတပိုးရန် ငါ၌
့် န ိုးရွက်မှ ြမ်ိုးကင်ပပီိုး အလှညတ
တန က်ထပ် အချန်မရှတတ တ
ွ တွက် သင်တ၏
့် ပ- ယင်ိုးသည် မပြစ်န္င်တပ။ တက်ပဲအ
့်
ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးကသ အပပီိုးသတ်ကကတလ ။့် ငါသည် သင်အ
့် ဝ တ ဝန်ယူသည်။
့် တွက် အပပည်အ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏လက် အတွငိုး် တွင ် ရှ၏။ ဤသည်မှ တသသည်အထ တက်ရမည့််
စစ်ပဲတ
ွ စ်ခပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ြက် မဟတ် တစ်ြက် ပျက်ဆိုးီ ဆိုးရှု ိုးြ တသချ
၏။ သတသ
် သင်သည်
့်
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ရမည်- ငါသည် ထ ဝရတအ င်န္င်ပပီိုး
ရှု ိုးပဲမ
ွ ရှတသ သူပြစ်က စ တန်သည် ဧကန်မချ ပျက်စီိုးရလမ့််မည် ပြစ်၏။ ဤသည်မှ
ငါ၏ချဉ်ိုးကပ်နည်ိုး၊ ငါ၏အမှု၊ ငါ၏အလန္ှင ့်် ငါ၏အကကအစည်တ ပြစ်
့် သည်။

ပပီိုးတပမ က်ပပီ။ အရ အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်ပပီ။ သူရဲတဘ မတကက င်တလန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ်
မတကက က်တလန္ှင။့်် ငါသည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ၊ သင်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ထ ဝရ အစဉ်အပမဲ
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တစ်ကကမ် တပပ လက်သည်န္င
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ၊ ့် အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် သင်တအတပေါ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
မကက ခင် ကျတရ က်လ လမ့််မည်။ သတရှကကတလ ။့် သင်သည် စ တစ်ကက င်ိုးစီတင်ိုးက
တက င်ိုးစွ တတွိုးဆသင၏
့်် ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တန က်ထပ် မတရမရ
မပြစ်တလတတ န္
ှ ။့်် သင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်တနရမည်။ သင်
့် င
အမှတ်ရရမည်မှ - ငါ၏မျက်တမှ က်တွင် သင် တတ်န္င်သမျှ အချန်မျ ိုးမျ ိုး ကန်ဆိုးတလ ။့်

အခန််း ၄၅
သင်သည် သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လူသရှငက် က ိုး အကဲပြတ်တဝြန်သည်မှ
ယင်ိုးသည်မည်သည့်အ
် ရ မှ မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ သင်သည် အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက
အမှနတ
် ကယ်မသ။ ရှက်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက မသ။ ဤအပပြုအမူသည် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး မထီတလိုးစ ိုးတသ ၊
ထင်တင်ိုးကကဲတသ အပပြုအမူ မဟတ်သတလ ။ သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးသည်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးက စတ်န္လ
ှ ိုး တလိုးလလျက် ရှကက၏။ သင်တသည်
မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် တသ
့်
ဝန်စည်စလယ်က သယ်တဆ င်ထ ိုးက သင်၏အထဲတွင ် ငါအတွ
က် တနရ မရှ။ မျက်ကန်ိုးတ။့်
့်
သင်တ၏
့် ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ပခင်ိုးသည် ဤမျှ အစွနိုး် တရ က်ပပီိုးပြစ်ရ ယင်ိုးသည်
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် အဆိုးသတ်မည်နည်ိုး။
ငါသည် သင်တအ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ ထပ်ခါတလဲလဲ တပပ ကက ိုးပပီိုး ငါ၌ရှသမျှ
့် ိုး ငါ၏စတ်န္လ
အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
အလွနတ
် ရ ကပ်တစိုးန္လ
ဲှ ျက်
့် ိုး တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
လူသဘ
ဝ စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတပ။ ဤအရ သည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် အမှနတ
် ကယ်
့်
ခက်သည်။ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးသနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် သင်၏အထဲ၌ ငါအတွ
က် တနရ အချြုျို့ မရှတစသနည်ိုး။
့်
ငါသည် သင်တအ
့် ိုး အဘယ်သမျ
့် ိုး ထခက်န ကျင်တစန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဆက်လက် မပပြုမူရ၊ ငါ၏တနရက်
် ကယ်
့် သည် ယခအချန်မှ အမှနတ
မတဝိုးတတ တ
ှ ၊့်် သမဟ
့် ပ။ င်္ရမထ ိုးဘဲ မတပပ န္ှင၊့်် မဆင်မပခင် မပပြုမူန္င
့် တ် ခက်ရန်ပြစ်ပွ ိုးပပီိုး
ပပဿန မပြစ်တစန္ှင။့်် ယင်ိုးသည် သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးအတပေါ် မည်သ ့်

တက င်ိုးတစန္င်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တက
် န်စွ တပပ ကက ိုးတနသည်။
့် မှနက
ငါ၏တနရက်
် င်၊ ငါသည်
့် တရ က်တသ အခါ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရလျှငပ
အမှုအရ တက
ွ သ
် ွ ိုးလမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ငါသည်
့် ငါ၏ အစီအစဉ်အတင်ိုးသ ကင်တယ
အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက သင်သရမည်။ မည်သည့်် အရ ဝတတြု တစ်ခကမျှ၊
လူပင်္္ြုလ် တစ်ဦိုးကမျှ၊ အပြစ်အပျက် တစ်ခကမျှ ငါ၏ တရှ ျို့ဆက်တသ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
တန္ှ င်တ
ငါ၏ အလတတ က
် ဆက်လက် လပ်တဆ င်ြရန်
့် န္ှိုးတစရန် မဝရ
့် ဲ။ သင်တမပါဘဲ
့်
့်
ငါတွ
် ည်ိုးလမ်ိုးမရှဟ သင်တမထင်
သင်။့် အကယ်၍ သင်သည်
့် ငန
့်
သင်ကယ်တင်၏အသက်တ အ ိုး ဤအပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အပပြုအမူပြင့်် ပပြုမူပါက၊
သင်ကယ်တင်၏အသက်တ က ပျက်စီိုးတစမည်သ ပြစ်တကက င်ိုး ငါတပပ န္င်သည်။ ယင်ိုးသည်
ငါအမှုထ ိုးစရ ကစစမဟတ်တပ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်သည် အဆငတ
့်် စ်ခအထ တိုးတက်ပပီိုးပြစ်က
သက်တသခချက်သည် အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ပပီိုးပြစ်၏။ ဤအရ သည် ရိုးရှငိုး် တသ
့်
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်် လ ။့်
့် တဝဝါိုးတနတသ မျက်စမျ ိုးက အပမန်ြွငတ
သင်တ၏အတွ
ငိုး် ၌ ငါ၏ အပင်ပန်ိုးခ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ မပြစ်တစဘဲ၊
့်
သင်တက
ှ ။့်် သင်တသည်
ငါ၏တရှ ျို့တတ ်တမှ က်၌
့် င
့် ယ်သင်တ စ
့် တ်အလလက်ပခင်ိုး မပပြုတတ န္
့်
တက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ငါမရှသည့်် အချန်တွင ်
သင်တ၏
့် ျို့တတ ်၌ ငါပမင်ရန်အတွက် ဆက်လက်
့် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးက ငါတရှ
ထန်ိုးထ ိုးန္င်မည်တလ ။ သင်တသည်
အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက မသ။ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
့်
န ိုးမတထ င်၊ ငါ၏တရှ ျို့တွင် တစ်မျြုိုးပပြုလျက် ငါ၏တန က်ကယ
ွ ်ရ တွင ် တစ်မျြုိုး ပပြုကကသည်။
ငါသည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုး နက်ရှုင်ိုးရ ထဲသ ကကည်
တ
့် သ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သင်သည်
့်
သတဘ မတပါက်န္င်တသိုးတပ။ သင် မသန ိုးမလည်မှုက လွနက
် ဲလက်တလတက ိုး။
တန က်ပင်ိုး၌ တရှ ျို့တွငရ
် တသ
ှ
လမ်ိုးတွင ် သင်သည် လှညပ့်် ြ ိုးမှုက မြန်တီိုးရ၊ သမဟ
့် တ်
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မရိုးတပြ င်ပ့် ခင်ိုးတ၌့် စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ တနရမည်။ ထကဲသ
့် မဟ
့် တ်လျှင ်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် မစဉ်ိုးစ ိုးတတ်တအ င်ပင် ပြစ်လမ့််မည်။ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
မရိုးတပြ င်ပ့် ခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်က သင်တ အ
့် ိုးလိုး
န ိုးမလည်ကကတသိုးတပ။ ငါပမင်ရန် သင်အခွငမ
့်် တပိုးန္င်တသ မည်သည်လ
့် ပ်ရပ် သမဟ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ပပြုအမူမျ ိုးကမဆ၊ အမျ ိုးသင
ူ ါ အသမခန္င်တသ အရ မှနသ
် မျှသည်
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မရိုးတပြ င်ပ့် ခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယခ ဤအရ က

သင်န ိုးလည်သတဘ တပါက်သင်သ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ အကယ်၍ အန င်္တ်တွင ် သင်သည် လှညစ
မရိုးတပြ င်ပ့် ခင်ိုးမျ ိုး၌ ပါဝင်သည်အ
့် ခါ၊ န ိုးမလည်တယ င်မတဆ င်န္င
ှ -့်် အကယ်၍ သင်သည်
ဤအရ က ပပြုလပ်ပါက၊ သလျက်န္င
ှ ့်် အမှ ိုး ပပြုတနပခင်ိုးပြစ်က န္ှစ်ဆ အပပစ်ရ၏။
ှ
ဤအရ သည် သင်အ
့် ိုး မီိုး၌တလ င်ပမြုက်ပခင်ိုးခရရန် သမဟ
့် တ် ပ၍ဆိုးရွ ိုးတသ
သင်က
့် ယ်သင် ပျက်ကန်ိုးဆက်တစရန်အတွက်သ ဦိုးတည်လမ့််မည်။ သင်န ိုးလည်ရမည်။
ယတန သင်
တ ရင်
့်
့် ဆင်တတွျို့ ကကြုတနရတသ အရ သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် အသန ိုးအကကင်န မဲ့်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မဟတ်သည်မှ
အတသအချ ပြစ်သည်။ ဤသည်ကြု သင်မပမင်န္င်လျှင၊် သင်သည်
အလွနသ
် န ိုးြွယ်ရ တက င်ိုးပပီိုး သငထ
့်် တွင ် တကယ့်က
် တမျှ ်လငခ
့်် ျက် မဲ့်တချပပီ။ အကယ်၍
သင်သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်မခလလျှင၊် သင်တအတပေါ်
သ ့်
့်
ကျတရ က်န္င်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးမှ အသန ိုးအကကင်န မဲ့်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ ပြစ်မည်။
ထအရ ပြစ်လ တသ အချန်၌၊ ငါသည် သင်အ
့် ိုး မတပပ ခဲဟ
့် မညည်ိုးညြူတလန္ှင။့်် ငါ၏
တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက တခါင်ိုးတရှ င်သမ
ူ ှ ငါ မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ိုးမတထ င်၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မထမ်ိုးရွက်တသ သင်တသ
့် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါက
့် ပပစ်တင်ကကမည်က စိုးသပြင့်် ငါသည် ယင်ိုးက သင်တအ
့် ိုး ယခ
တပပ ကက ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။

အခန််း ၄၆
မည်သမ
ူ ဆ ငါအတွ
က် မမကယ်က ရိုးသ ိုးစွ အပ်န္အသ
ှ
ိုးပပြုပါက ငါသည် သင်က
့်
့်
အဆိုးတင်တအ င် ဧကန်အမှန ် အက အကွယ်တပိုးမည်၊ သင်သည် အစဉ်အပမဲ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး အစဉ်အပမဲ ဝမ်ိုးတပမ က်ြရန်
သည် သင်က
့်
့်
့် အလငှ့် ငါလက်
အမှနဆ
် က
ွဲ င်ထ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး သင်ထ
ှ ့်် ြွငပ့်် ပချက်တ တန
့် တွင ် ငါ၏ အလင်ိုးန္င
့် ရှတနမည်။
့် စဉ်
ငါ၌ရှသည်အ
့် ရ တက
့်
့် သင်ရရှပပီိုး ငါ၌ပြစ်သည်က သင်ပင်ဆင်ြရန်
့် အလငှ့် သင်က
န္ှစ်ဆတသ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ဧကန်အမှန ် ငါတပိုးမည်။သင်အ
့် ထဲ၌ သင်အတွငိုး် ၌
တပိုးထ ိုးသမျှသည် သင်၏ အသက်ပြစ်ပပီိုး သင်ထ
ူ ျှ မယူန္င်ရ ။ သငက
့်် ယ်သင်
့် မှ မည်သမ
ဒကခမတပိုးန္ှင ့်် သမဟ
ှ ၊့်် ငါ၏အတွငိုး် ၌ ပငမ်ိုးသက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် စတ်ပျက်ညြှြုိုးငယ်ပခင်ိုး မပြစ်န္င
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးသ ရှ၏။ ငါက
့် ရိုးသ ိုးစွ အတလိုးထ ိုးပပီိုး ငါက
့် န ခတသ အသင်သ ိုးသမီိုး၊
ငါသည် သင်က
့် စတ်ရင်ိုးအတင်ိုး ချစ်၏၊ ငါအမန်ိုးဆိုးက ိုး

သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါသည်
ဆက်ဆက်သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးမည်။ ငါအ
က အရပ်အတယ င် မှနသ
် မျှ
့် မ်မှ လူတလ
့်
ငါြယ်ရှ ိုးမည်၊ ငါမပမင်လသည်အ
့် ရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါြယ်ရှ ိုးမည်။
ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သသ
ူ ည် ငါအ
ူ ည် အလမရှတကက င်ိုး
့် ိုး ရိုးသ ိုးစွ အလရှရှပပီိုး မည်သသ
ငါအတအကျ သ၏။ သူတသည်
ကျကျနန အတယ င်တဆ င်န္င်ပပီိုး ပါိုးပါိုးနပ်နပ်
့်
ရပ်ြျက်န္င်ကက၏။ သူတက
့် တက င်ိုးဆိုး သရပ်တဆ င်မျ ိုးဟပင် တခေါ်ဆန္င်တပမည်။
့် ကမဘ အ
သတသ
် သူတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ သထ ိုးသမျှအရ အ ိုးလိုးက ငါရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့်
့် စတ်န္လ
ပမင်သည်။သင်န္
ှ ိုးထဲ၌ အဘယ်အရ ရှသည်က ငါမသဟ မထင်န္င
ှ ၊့်် လက်တတွျို့တွင ်
့် လ
ငါထက်
ပ၍ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး န ိုးလည်န္င်တသ သူ တစ်တယ က်မျှမရှ။ သင်စ
ှ ိုးထဲ၌
့်
့် တ်န္လ
အဘယ်အရ ရှသည်က ငါသ၏၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်က
့် ယ်သင် ဆက်ကပ်ရန်
လလ ိုး၏၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်က
ူ ျ ိုး
့် ယ်သင် အသိုးပပြုလ၏၊ အပခ ိုးသမ
ဝမ်ိုးတပမ က်တစရန် ချြုသ တသ စက ိုးမျ ိုးက သင်မတပပ လပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သန ိုးလည်တလ ။့် ယတန န္
် ိုးပြင့််
့် င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးတ၏
့် ခွနအ
တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးမဟတ်၊ သတသ
် ငါ၏ ပည အသတခဂျန္ှင ့်် ဒကခသခခ၍
့်
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုတက
့် အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တအ င်ပမင်စွ
တည်တထ င်မည်။ ဉ ဏ်ပည ရှတသ မည်သမ
ူ ဆန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးက
့်
ပင်ဆင်သတ
ူ သည်
န္င်ငတတ တ
် ည်တထ င်ရ တွင ် တဝစရတပမည်။ ထပ်မ၍ စတ်ပူပန်ပခင်ိုး
့်
မရှန္ှင။့်် သင်အ
့် ထဲတွင ် ငါ၏အလက ြွငပ့်် ပပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဉ ဏ်အလင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့်
သင်သည်အတလိုးမထ ိုးဘဲ အပမဲစိုးရမ်ပူပန်လျက် မမကယ်က စတ်ဆင်ိုးရဲတစသည်။ ထသ ့်
ထပ်မမလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် သင်၏ အပပြုအမူမျ ိုးတကက င်ပ့် ြစ်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခတဝဒန မျ ိုးက
တရှ င်ကကဉ်ရန်အတွက် မည်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မဆန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ငါန္ှင ့်် ပမ၍
မတ်သဟ ယြွဲျို့တလ ။့်
အပပင်ပန်ိုးတွင ် ငါသည် လူတင်ိုးန္င
ှ ့်် ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှသကဲသ
့် ထင်
ရတသ လ
် ည်ိုး
့်
ငါသည် အတွငိုး် ထ၌
ဲ အဘယ်အရ က တတွိုးတတ တနသနည်ိုး ဆသည်က သင်သပါသတလ ။
ငါသည် န္ှမ်ခ
ူ က
့် ျသူမျ ိုးက အပမဲပမြှင်တ
့် င်၍ စတ်ကကီိုးဝင်သ၊ူ မမကယ်က တရှ ျို့တန်ိုးတင်သတ
့်
အပမဲပြြုတ်ချသည်။ ငါ၏အလက မသန ိုးမလည်သတ
ူ သည်
ကကီိုးစွ တသ ဆိုးရှု ိုးမတ
ှု က
့်
့်
ခစ ိုးရမည်။ဤသည်မှ ငါပြစ်တကက င်ိုး သင်သရမည်။ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
ပြစ်၏။ မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်၊ မည်သမ
ူ ျှ တစ့်တစ့်စပ်စပ် မသတပ။ ငါြွငပ့်် ပမှသ

သင်န ိုးလည်န္င်မည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက သင်သည်လည်ိုး တစ့်တစ့်စပ်စပ် န ိုးလည်မည် မဟတ်တပ၊
မ နမကကီိုးန္ှင။့်် အချြုျို့လတ
ူ သည်
အတပပ တက င်ိုးတသ ်လည်ိုး သူတ၏
ှ ိုးသည်
့်
့် စတ်န္လ
ငါက
ှ
၊
့် ဘယ်တသ အခါမျှ သစစ မရှ၊ ငါအ
့် ိုး တတ်တဆတ် အတက်အခလပ်လျက်ရသည်
ထသတသ
လူစ ိုးမျ ိုးက ငါတရ ိုးစီရင်မည်။
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမှ အရပ်နမတ်မျ ိုးက အ ရမပပြုန္ှင၊့်် ငါအမူ
့် အယ န္ှင ့်် ဟန်ပန်တက
့် သ
အထူိုးင်္ရပပြုတလ ။့် ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်သ
သင်သည် ငါ၏အလက တပြည်ိုးပြည်ိုး
့်
န ိုးလည်လ လမ့််မည်။ သင်၏ လပ်တဆ င်မတ
ှု သည်
ငါ၏အလန္ှငအ
့်် ညီ
့်
ပြစ်လ လမ်မ
် မည်မဟတ်တပ။ ဝမ်ိုးနည်ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည် အမှ ိုးမျ ိုး ကျြူိုးလွနမ
ငတကကိုးပခင်ိုး မပပြုန္ှင။့်် သင်လပ်သမျှအ ိုးလိုး၊ သင်၏အပပြုအမူအ ိုးလိုးန္ှင ့််
သင်တတွိုးသမျှအ ိုးလိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ငါသပမင်၏။ ထပပင်
့် သင်၏ ရိုးသ ိုးတသ
လအင်ဆန္ဒမျ ိုးကလည်ိုး ငါသ၏။ ငါသည် သင်က
့် အသိုးပပြုမည်။ ယခအချန်သည်
အတရိုးပါလှတသ အချန်ပြစ်၏၊ သင်က
့် စစ်တဆိုးချန် တရ က်တပပပီ။ သင်မပမင်တသိုးသတလ ။
သင်သတဘ မတပါက်တသိုးသတလ ။ သင်အ
ထ ိုးသနည်ိုး။
့် တပေါ် အဘယ်တကက င့်် ထသ ငါသတဘ
့်
သင်သပါသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးကသင်အ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပသပပီိုး ပြစ်ပပီိုး သင်၌
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စွမ်ိုး အနည်ိုးငယ်သ ရှ၏။ သတသ
် မရပ်တန်န္ှ့် င။့်် သင်၏
့်
ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ အ
့်် တူ ဆက်လက်တလျှ က်လှမ်ိုးတလ ၊့် ငါသည် သင်က
့် ဆက်လက်၍
ဉ ဏ်အလင်ိုးပပမည်။ သင်သည် ငါက
့် န ခပပီိုး အတလိုးင်္ရပပြုတလတလ သင်သည်
အတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ပမထက်ပမက်ပပီိုး ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုး ပမရရှတလတလ ပြစ်သည်က
သင်သတပပြုမပါ၏တလ ။ သင်သည် ငါအတကက
င်ိုး ပမသရှတလတလ၊ အတတွျို့အကကြု
့်
ပမရရှတလတလ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင်၏ ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက
အပမဲတယ
ွ ်ြက်မထ ိုးန္ှင။့်် ထသလ
ှု ပတ်တစပပီိုး
့် ပ်ပခင်ိုးသည် ငါ၏ အသက်စမ်ိုးတရ စီိုးဆင်ိုးမက
ငါ၏အလက အတက င်အထည်တြ ်ရန် အဟန်အတ
ိုး ပြစ်တစတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
လူတစ်ဦိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရရှပခင်ိုးသည် လွယက
် ူတသ ကစစတစ်ရပ် မဟတ်တကက င်ိုး
သင်သရမည်။ ခက်ခရ
ဲ ှု ပ်တထွိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုးပါန္ှင။့်် ရိုးရိုးပင် လက်န ပပီိုးထပ်မ
မစဉ်ိုးစ ိုးပါန္ှငတ
့်် တ ။့်

အခန််း ၄၇

တပြ ငမ
့်် တ်တသ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်- အနန္တတန်ခိုးရှင။် ကယ်တတ ်၌ အဘယ်အရ မျှ
လိုးဝကွယ်ဝှက်မထ ိုးပါ။ တရှိုးက လမှစ၍ ထ ဝရက လအထ လူသ ိုးတအ
့် ိုးပြင ့််
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တြ ထ
် တ်၍ မရန္င်တသ နက်နတ
ဲ သ အရ တစ်ခစီတင်ိုးသည် ကယ်တတ ၌
်
ထင်ရှ ိုးပပီိုး လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးသည်။ ကျွန္ပ်
် တ ကက
့် ြုိုးစ ိုးရန် န္ှင ့်် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး ရှ တြွရန်
မလအပ်တတ ပ
် တအ
် ဇ တအပြစ်တတ က
်
့် ါ၊ အတကက င်ိုးမှ ယတန ကျွ
့် န္ပ်
့် ိုး ကယ်တတ ၏
လူပအလယ်တွင ် ထင်ရှ ိုးတြ ်ပပ လ တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ကယ်တတ ်သည်
ထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။ ယတန က
် ည် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ပပီိုး၊
့် ယ်တတ သ
ကျွန္ပ်
် တက
် တတွျို့ ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
့် ကယ်တတ ်၏ ဇ တအပြစ်တတ က
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်၏ နက်နမ
ဲ ှုတင်ိုးက တတွျို့ ပမင်လ သည် ။ အမှနစ
် င်စစ် ဤအရ သည်
အဘယ်သမ
ူ ျှ စတ်မကူိုးန္င်တသ အရ ပင် ပြစ်သည်။ ယတန က
့် ယ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် တအလယ်
တွင ် ရှသည်၊ ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငပ
့်် င် အတူရှတနတသ တကက င၊့်် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့််
့်
အလွနန
် ိုးီ စပ်သည်။ ယင်ိုးမှ ရှငိုး် ပပြ ခက်
ခတ
ဲ ပ၏။ အတွငိုး် ၌ရှတသ နက်နမ
ဲ ှုသည်
့်
အန္ှုင်ိုးမဲပ
့် ါသည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်က ပပည့်စ
် တစခဲသ
့် ည်။ သူသည်
စကကဝဠ ၏ တအ င်ပမင်တသ ဘရင်ပြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကစစရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးတက
့်
သူလက်
ထမ
ဲ ှ ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးန မတတ ့််
အနန္တတန်ခိုးရှင-် က တအ ်တခေါ်၍ ဒူိုးတထ က် ဝတ်ပပြုကကသည်။ သူ၏ န္ှုတ်တတ ်ထက
ွ ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အ
ှ အ
့်် တူ စတ်အ ိုး
့် ိုးပြင ့်် အရ ရ ပပီိုးစီိုးပါသည်။ ကယ်တတ ်န္င
ထက်သန်စွ အလပ်လပ်န္င်ပခင်ိုး၊ သူန္င
ှ ့်် အနီိုးကပ်လက်တွဲန္င်ပခင်န္င
ှ ့်် သူန္င
ှ အ
့်် တူ
ဘန်ိုးတတ ်ဝင်စ ိုးန္င်ပခင်ိုးတမရှ
အဘယ်တကက င ့်် လွနစ
် ွ ပျင်ိုးရပါသနည်ိုး။
့် ဘဲ၊ သင်တသည်
့်
ယင်ိုးမှ သင်တသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခခြ လ
် တွက် ပြစ်န္င်သတလ ။ န္ှငထ
် တ်ခရြ ့်
့်
့် လ ိုးသည့်အ
လလ ိုးပါသလ ိုး။ ငါအ
က်
့် ိုး စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင ့်် ဆက်ကပ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါအတွ
့်
အသိုးတတ ်ခတသ သူမျ ိုးအ ိုး ငါမသဟ သင်တ ထင်
ပါသတလ ။ အဝဇဇ တ၊ ့် လူမက်တ။့် ငါ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်တက
မတြ ်တဆ င်န္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တအတွ
က် ငါအ
့် ိုး
့် သင်တသည်
့်
့်
ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ လပ်တစက ၊ သင်တအတွ
က် ငါအ
့် ိုး အပမဲစိုးရမ်ပူပန်တစလျက်၊ ငါ၏
့်
ဝန်ထပ်မျ ိုးအတွက် အတရိုးထ ိုးမက
ှု သ ၍ပင် မပပန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ်
အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။

အရ ရ တင်ိုးမှ ငါ၌ အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်၊ အရ ရ တင်ိုးမှ ငါက
့် သက်တသခရန်- ဆသည်မှ
သင်တ န္ှု
့်် န္ှင ့်် သူတစ်ပါိုး န ိုးလည်န္င်တအ င် တစ်စတစ်ရ က တပပ ပခင်ိုး
့် တ်ပါိုးစပ်အ ိုး ြွငရ
သက်သက်သ ပြစ်ပါသတလ ။ တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတ အကက
ိုး ကွဲပပ ိုးချက် က
့်
သင်မသတပ။ သင် လပ်သည့်အ
် ရ မျ ိုး၌ ငါမပါရှဘဲ၊ သင်၏ တနစဉ်
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ်
ငါသည် သ ၍ပင် မတည်ရတသိုး
ှ
တပ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး
့်
တလိုးနက်တသ အရ အပြစ် ထင်မှတ်မထ ိုးတကက င်ိုး ငါသသည်၊ ထတကက
င ့်် ဤအရ တသည်
့်
့်
သင်တသီ
့်် ျ ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် မန္ိုးတသိုးပါ၊ ပပီိုးလျှင် ထအတင်ိုး
့် ိုးတသ အသီိုးအပွငမ
ဆက်သွ ိုးတနမည်ဆလျှင ် သင်သည် ငါ၏ န မက င်္ဏ်သတရပျက်တစလမ်မ
့် ည်။
သင်စက ိုးတပပ သည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှသတလ ဟ သငက
့်် ယ်သင်တမိုးတလ ။့်
သင်စ ိုးသည့်အ
် ခါ သမဟ
် ခါ ငါကတ
တတ ် ထတနရ မှ
့်
့် တ် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ဝတ်သည့်အ
ရှပါသလ ိုး။ အမှနစ
် င်စစ် သင်တသည်
တထ က်ထ ိုးစ န မှု မဲ့်ပါတက ိုး။ သင်တ၏
့်
့်
ပပဿန က တက်ရက် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမရှသည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ သငစ
့်် ရက်အမှနက
် သင်ပပပပီိုး၊
သင်တထဲ
ူ ့် ကျြုိုးန္န
ွ ခလသူ မရှတချ။ ထကဲသ
့် မဟ
့် က မည်သမျှ
့် တ်လျှင၊် သင်တသည်
့်
သင်တက
၌ မျ ိုးစွ တသ ပင်ဆင်မှု ရှသည်ဟ
့် ယ်ကယ် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး သင်တအထဲ
့်
ထင်မကကမည်။ သငအ
့်် ထဲမှ သင်ကပြည့်ဆ
် ည်ိုး ထ ိုးတသ အရ သည် စ တန်၏
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ ပြစ်သည်က သင်မသသတလ ။ ထအရ တက
့် အကန်အစင်
သွနပ
် စ်န္င်ရန် ငါန္ှငအ
့်် တူ အလပ်လပ်ပါ။ သင်တသည်
ငါအတွ
က် အသက်ရှငန္
် င်ရန်၊ ငါအတွ
က်
့်
့်
့်
သ ၍စစ်မန
ှ မ
် ှုပြင ့်် သက်တသခန္င်ရန် န္ှင ့်် လူမျ ိုးစွ ငါပလ
့် လ င်တရှ ျို့ မှ ဆက်ကပ်န္င်ရန်အတွက်
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်တစရန် သင်တ၏အထဲ
၌ ငါ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက လိုးလိုး
့်
တနရ ယူခင
ွ တ
့်် ပိုးတလ ။့် မတရမတွက်န္င်တသ လူမျ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှ တစရန်အလငှ့် ါ၊ ငါ၏
န္င်ငတတ ်သည် ဆက်လက် ခင်မ ပပီိုး၊ မတန်လှုပ်ရှ တစရန် ခရစ်တတ ်အ ိုး ချီိုးတပမြှ က်ရင်ိုး၊
ခရစ်တတ အ
် ိုး ထင်ရှ ိုးတစရင်ိုး၊ ခရစ်တတ အ
် ိုး သက်တသခရင်ိုးပြင်
့်် ့််် သင်တ၏
့် ပခိုးတပေါ် ရှ
ဝန်ထပ်သည် မည်မျှတလိုးလသည်က သင်သရမည်။ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ်၏
အတရိုးကကီိုးပခင်ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှပါဘဲ၊ သင်တသည်
တတ ်စွတလျ ်စွ ကကြုရ ကျပန်ိုး
့်
မတနရန် ငါသည် ဤအရ တက
့် ညန်ပပပါသည်။
ပပဿန မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရတသ အခါ၊ ပူတလ င်တနတသ အတကက အ
် ိုးတစ်လိုးထက
ဲ
ပရွ ကဆ
် တ်မျ ိုးကဲသ
့် ပတ်
ချ လှညတ
့်် ပပိုးလျက် ကူကယ်ရ မဲတ
့် နသည်- ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် အပပင်ပန်ိုးမှ အရွ ယ်တရ က်ပပီိုး သူမျ ိုးကသ
ဲ့် ့်

ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အတွငိုး် ပင်ိုးအသက်တ မျ ိုးသည် ကတလိုးငယ်တစ်ဦိုးန္ှင ့်် တူသည်။
သင်လပ်န္င်သည့်် အရ ဟူသည် ပပဿန က ရှ ပပီိုး ငါအ
့် ိုး ပမဝန်ပတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ငါစတ်ဝင်စ ိုးမှု အနည်ိုးဆိုးအရ ရှပါက၊ သင်တ ပပဿန
ြန်တီိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်မည်။ ယင်ိုးမှ
့်
မမှနက
် န်ပါသတလ ။ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ မယူမတ
ှ ်န္င
ှ တ
့်် လ ။့်
ငါတပပ တသ အရ သည် သမမ တရ ိုးပြစ်၏။ ငါသည် စက ိုးကကီိုးစက ိုးကျယ်မျ ိုးကသ
အသိုးပပြုတနသည့်ပ
် တပါက်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး အစဉ်မပပတ် ကသဝါဒတချွတနသည်ဟ
အပမဲ မတတွိုးန္င
ှ တ
့်် လ ။့် ဤအရ သည် သင်တ၏
် သ အတပခအတနပင်တည်ိုး။
့် စစ်မှနတ

အခန််း ၄၈
ငါသည် စိုးရမ်တကက ငက့်် ကလျက်ရ၏၊
ှ
သတသ
် သင်တအထဲ
တွင ် မည်မျှတသ သူတသည်
ငါန္ှင ့််
့်
့်
့်
တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ တ
် က
့်
့်
အတရိုးစက်ပခင်ိုးပင်မပပြု၊ ထအရ တက
့် အလျှငိုး် လျစ်လျြူရှု လျက် အ ရစက်န္င်ပခင်ိုး မရှကကပပီ၊
ထထက်
သင်တ၏
ှ
။
့်
့် အတပေါ်ယမျှသ ပြစ်တသ အရ တက
့် သ အ ရစက်လျက်ရကကသည်
သင်သည် ငါ၏အပင်ပန်ိုးခ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု န္ှင ့်် အ ိုးထတ်မတ
ှု က
့် အလဟဿအပြစ်
သတဘ ထ ိုးတလသည်၊ သင်တ၏အသ
တရ ိုးသည် ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး မခရသတလ ။
့်
သင်တသည်
မသန ိုးမလည်ကကဘဲ ဆင်ပခင်တတရ ိုး မဲက့် ကသည်၊ သင်တသည်
့်
့်
မက်မဲသမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါက
က် အလိုးစ
့် အလျှငိုး် မတကျနပ်တစန္င်ကကတချ။ ငါသည် သင်တအတွ
့်
ပြစ်၏- သင်တသည်
အဘယ်မျှတလ က် ငါအတွ
က် ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က
့်
့်
သင်တသည်
န ိုးလည်မှု လွဲကကပပီ၊ ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
့် အပမင်ကန်ိုးပခင်ိုး န္ှင ့််
အတကက င်ိုးအရ တက
ပြစ်သည်၊ သင်တသည်
အစဉ် ငါက
့်
့် ရပ်စ ိုးမန္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုးတ ဧကန်
့်
့်
သင်တအတွ
က် စိုးရမ်ရန်န္င
ှ ့်် သင်တအတွ
က် အချန်ကန်ရန် လပ်တဆ င်တနကကသည်။ ယခတွင်
့်
့်
သင်တ၏မည်
မျှတသ အချန်က ငါအတွ
ကအ
် သိုးပပြု၍ ငါအြ
ဆက်
ကပ်ပမြုပ်န္််
ှ မည်နည်ိုး။
့်
့်
့်
့်
သင်တက
ခန
ွ ိုး် မျ ိုးက ပ၍ မကက ခဏ တမိုးသငတ
့်် ပသည်။
့် ယ်သင်တ ဤတမိုး
့်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်တသ အရ အ ိုးလိုး ပြစ်သည်- သင်တသည်
့်
ဤသည်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတလ ။ အကယ်၍ သင်တသည်
ဤသည်က
့်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တသည်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က တရှိုးကတည်ိုးကပင်
့်
သတဘ တပါက်န္င်ခမ
ဲ့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ဝန်ကလည်ိုး တထ က်ထ ိုးစ န ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

ထပ်မ၍ င်္ရမပပြုဘဲ မတနန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ်လျှင် သင်တ၌့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုပပြုပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ ယင်ိုးက
သင်တ၏စ
က်တစမည်ပြစ်သည်။
့် တ်ဝည ဉ်တက
့် တသတစလျက် မရဏန္င်ငသ ကျတရ
့်
ဤသည်မှ သငအ
့်် တွက် အလွနမ
် ဆိုးရွ ိုးသတလ ။ ငါသည် သင်တက
့် တစ်ြန်ပပန်၍
သတတပိုးရန် မလအပ်တတ တ
သင်တ၏
့် ပ။ သင်တသည်
့်
့် အသတရ ိုးမျ ိုးက ရှ တြွလျက်
မမကယ်က
့် ယ်က တမိုးစမ်ိုးသငတ
့်် ပသည်၊ ဤသည်မှ ငါသည် သင်တအ
့် ိုးလိုးအတွက် အလွန ်
စတ်မတက င်ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် သမဟ
ငါက
် တကကိုးတင်တသ တကက င ့််
့် အလွနအ
့် တ် သင်တသည်
့်
ပြစ်သတလ ။ အမှ ိုးအမှနက
် မတရ တထွိုးကကန္ှင၊့်် အသတရ ိုးကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မပြစ်ကကန္ှင။့််
ယခသည် အ ဏ န္ှင ့်် အကျြုိုးအပမတ်အတွက် တက်ခက်ရမည့်အ
် ချန်၊ တပခပန်ိုးခတ်ပခင်ိုး်တ၌့်
ပါဝင်ရမည်အချန် မဟတ်တပ။ ထထက်
သင်တသည်
အသက်တ က
့်
့်
အလွနအ
် ကျြုိုးပျက်ပပ ိုးတစတသ ဤအရ တက
် ှုထသ
ဲ ဝင်
့် အပမန်တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး စစ်မှနမ
့် ရန်
ကကြုိုးစ ိုးကကရမည်။ သင်သည် အလွနပ
် င် င်္ရမစက်ပြစ်သည် တက ိုး။ သင်သည်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးမလည်န္င်တပ သမဟ
့် တ် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က သတဘ မတပါက်န္င်တပ။
ငါသည် သင်တက
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
ထကဲသ
့် တသ
့် ငသ
့် မတပပ ခဲသ
့်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုး၍ န ိုးမလည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် အကကမ်ကကမ် ဆတနခဲရ
့် သည်၊
ထသပြစ်
် င် သင်တသည်
ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်အ ိုးရတစပခင်ိုး မရှတသိုးပါ။
့် လျှငပ
့်
သင်တက
့် တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် တရတွက်လျက်၊ သင်တထဲ
့် မှ
အဘယ်မျှတလ က်တသ သည် ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တထ က်ထ ိုးစ န န္င်မည်နည်ိုး။

အခန််း ၄၉
ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခြရန်
် န်စွ ၊ ထကကလလပြင
့်် တပေါ်တပေါ်လွငလ
် ွင ်
့် မှနက
့်
ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက် ရမည်။ ထအပပင်
တက်ကကမှု၊ အ ိုးအင် န္ှင ့်် မမကယ်ကယ်ယကကည်မှု
့်
အပပည်ရ
့် ရမည်
ှ
၊ သမှ့် သ လျှင ် အပခ ိုးသူတသည်
ပမင်တသ အခါ၊ တထ က်မခရလျက်
့်
ပပည့်ဝ
် လမ်မ
့် အတစခ
ရမည်၊ ငါ၏သတဘ န္ှင ့််
့် ည်။ ငါအ
့် ိုး အတစခရန်၊ ငါ ရည်ရွယ်သကဲသ
့်
ကက်ညရ
ီ မည်သ မက ထထက်
သ ၍ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်၊ ထမှသ
့်
ငါသည် သငထ
့်် ၌ ပပီိုးတပမ က်တသ အရ အ ိုးပြင ့်် တကျနပ်မည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
သင်၏အသက်တ က ပပည့်ဝ
် တစတလ ၊့် သင်၏စက ိုးက ငါ၏တန်ခိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် စတလ ၊့်

ဤသည်မှ သငက
့်် ငါ တတ င်ိုးဆတသ အရ ပြစ်၏။ သင်၏လအင်ဆန္ဒမျ ိုးတန က်သ ့်
လက်ပခင်ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဏ္ဌ န်တူပခင်ိုးက ထတ်တြ ်သတလ ။ ယင်ိုးသည် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
တကျနပ်တစမည်တလ ။ သင်သည် ငါ၏ရည်ရွယခ
် ျက်တက
် ွ လက်န ပပီိုးသည့််
့် စစ်မှနစ
တစ်စတစ်တယ က်တလ ။ သင်သည် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်ရန် အမှနတ
် ကယ်
ကကြုိုးစ ိုးပပီိုးသည့်် တစ်စတစ်တယ က်တလ ။ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် ငါအတွ
က် အမှနပ
် င်
့်
ဆက်ကပ်ပပီတလ ။ သင်သည် ငါအတွ
က် သငက
့်် ယ်သင် အမှနတ
် ကယ် အသိုးခပပီတလ ။
့်
သင်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ဆင်ပခင်ပပီတလ ။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင ့်် ကဏ္ဍတင်ိုးတွင် ဉ ဏ်ပည က အသိုးပပြုပပီိုး၊
ငါ၏ပပီိုးပပည့်စ
် တသ လမ်ိုးခရီိုးက လက်တလျှ က်ရန် ဉ ဏ်ပည က အသိုးပပြုရမည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၌ ပပြုမူတနထင်တသ သူတသည်
ဉ ဏ်ပည အရှဆိုးပြစ်၍၊
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အညီ ပပြုမူတနထင်သတ
ူ မှ့် န ခမှုအရှဆိုးသူတ ပြစ်
့် ၏။
ငါတပပ တသ အရ သည် ပြစ်တပေါ်၍၊ သင်သည် ငါန္ှင ့်် စက ိုးရည်လရန် သမဟ
့် ိုး
့် တ် ငါအ
န ိုးသွငိုး် တြျ င်ိုးြျြ ကက
့််
့် ြုိုးစ ိုးရန် မလအပ်တပ။ ငါ ဆသည့်် အရ တင်ိုးသည် သငက
အမှနတ
် ကယ် ရည်ရွယ်၍တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည် (ငါသည် စည်ိုးကမ်ိုးတင်ိုးကျပ်သည် ပြစ်ပါတစ၊
န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ သည်ပြစ်ပါတစ)။ အကယ်၍ သင်သည် န ခပခင်ိုးက အ ရစက်ပါက၊ ထအရ သည်
တက င်ိုးမွနမ
် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ မှနက
် န်တသ ဉ ဏ်ပည ၏လမ်ိုး ပြစ်သည် (ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ကျတရ က်ပခင်ိုးအ ိုး တ ိုးဆိုးီ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်)။
ယတနတွ
ျို့ ွင ် ယဉ်တကျိုးလျက်၊ ငါတန
ွ တ
် ွင ် အပခ ိုးအရ မျ ိုး
့် င ် ငါ၏အမ်တတ ်၌ ငါတရှ
့် တ
့် က်ကယ
တပပ ပခင်ိုးက မပပြုန္ှင။့်် ငါသည် သငက
့်် လက်တတွျို့ကျတစချင်၏၊ ဟန်မျ ိုးတသ တလလိုးတက
့်
အသိုးပပြုရန် မလအပ်တပ။ လက်တတွျို့ကျတသ သူတအတွ
က် အရ ရ ရှတလသည်။
့်
လက်တတွျို့မကျသူတအတွ
ကမ
် ူ ဘ မျှ မရှတပ။ သူတ၏ခန္ဓ
တသည်
ပင်လျှင ် သူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
့်
့်
့်
မတည်ရပခင်
ှ ိုးသ ပပန်
့် သွ ိုးမည်၊ အတကက င်ိုးမှ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးမရှတသ အခါ အနတတသ ရှ၏၊
အပခ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးချက် မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးတွင ် ငါသည် သင်တက
့်
့် အလွန ်
စတ်အ ိုးထက်သန်တစလပပီိုး၊ သင်ရအတ
့် သ အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုး
အတကက င်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်၌ရှတသ အရ အ ိုးလိုးအတွက်တသ ်လည်တက င်ိုး
မစိုးရမ်ကကန္ှင၊့်် သင်သည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးတပေါ်တွင ် တပခချြရန်
့် သ ကကြုိုးပမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး
မည်သတ
ူ ကက င်မ
ှ ့်် သမဟ
ူ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးကမျှ မခတလန္ှင။့််
့် ျှ မယမ်ိုးယင်န္င
့် တ် မည်သ၏

ဤသည်မှ အသင်ိုးတတ ်၏တထ က်တင်တစ်ခပြစ်ပခင်ိုး၊ န္င်ငတတ ်၏
တအ င်ပမင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုး ဟူ၍ တွငတ
် သ အရ ပြစ်၏၊ သတသ
် အပခ ိုးအရ
့်
လပ်တဆ င်လျှငမ
် ူ၊ သင်သည် ငါ၏ မျက်တမှ က်တတ ်တွင် အသက်ရှငရ
် န် မထက်တန်ဟ
ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်် အတပခအတနတတွ
့် သ နီ
့် င၊် ငါထ
့် ိုးကပ်တစသည့်် လမ်ိုးခရီိုးသည်လည်ိုး
ထအတူ
ပင် ပခ ိုးန ိုးသည်။ အချြုျို့တသ သူတသည်
န ိုးဝင်ချြု်ှတသ စက ိုးတက
့်
့်
့် တပပ ရန်
န္ှစ်သက်ကက၍၊ ငါ၏ မျက်တမှ က်တတ ်တွင် ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးကက၏။ သတသ
် တန က်ကယ
ွ ်၌မူ
့်
သူတသည်
အလိုးစ ကစဉ့််ကလျ ိုးပြစ်၍၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
သူတ၌့် မရှ။
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်က စတ်အတန္ှ င ့်် အယှက်ပြစ်တစ၏၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး တည်တဆ က်န္င်ရန် သမဟ
့် တ် တထ က်မမှုတပိုးန္င်ရန်မှ မပြစ်န္င်တပ။
သင်တသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တထ က်ရှုန္င်စွမ်ိုးမရှတပ၊ အတကက င်ိုးမှ သင်တသည်
ငါန္ှင ့််
့်
့်
သ ၍မနီိုးစပ်မှု မရှန္င်ပခင်ိုး သမဟ
့််
ပြစ်သည်၊
့် တ် မတ်သဟ ယမပပြုန္င်ပခင်ိုး တကက ငသ
သင်တသည်
ငါအ
အစဉ်အပမဲ
စိုးရမ်တစ၍၊ သင်တအြ
အစဉ်အပမဲ
့် ိုး သင်တအြ
့်
့်
့်
့်
့်
အလပ်ပင်ပန်ိုးတစ၏။

အခန််း ၅၀
အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုး န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် သူအ ိုးလိုးတသည်
အတတ်က
့်
ပပန်လည်တတွိုးကကည့်သ
် ငသ
့်် ကဲသ
့် အန
င်္တ်ကလည်ိုး တမျှ ်ကကည့်သ
် ငသ
့်် ည်။ အတတ်မှ သင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက် အဘယ်မျှတသည်
အရည်အတသွိုးပပည့်မ
် ီသနည်ိုး၊ သူတထဲ
့်
့် မှ အဘယ်မျသည်
န္င်ငတတ ်တည်တဆ က်ရ တွင ် တဝစရှသနည်ိုး။ သငက
့်် ယ်သင် တတ လ
် ှပပီဟ ထင်မတနန္ှင။့််
သင်၏ကယ်ပင် အ ိုးနည်ိုးချက်တက
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သငပ့်် ပီိုး၊ သင်သည်
မမ၏ကယ်ပင်အတပခအတနက န ိုးလည်သငပ
့်် ါသည်။ ဤကစစန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ရန် သမဟ
ူ ျှ
့် တ် အချန်မတရွ ိုး အသိုးခရန် သင်တထဲ
့် မှ မည်သမ
လလ ိုးလျက်မရှသည်က ငါသသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
မည်သည့်် တအ င်ပမင်စွ
့်
့်
ရယူပခင်ိုးမျ ိုးကမျှ မပင်ဆင်န္င်ပါ။ သင်တသည်
သင်တ၏အချ
န်အ ိုးလိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး
့်
့်
န္ှင ့်် တပျ ်ပါိုးပခင်ိုးတပြင
့််
အလဟဿ ပြြုန်ိုးတီိုးတလသည်။ အနည်ိုးစတသ သင်တသည်
့် သ
့်
အတူဆသည့်အ
် ခါ၊ အသက်တ ၌ ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး သမဟ
့် တ်

အချင်ိုးချင်ိုး အသက်တ က တထ က်မပခင်ိုးက အ ရမစက်ကကဘဲလျက်၊ ပပက်တိုးီ ပပက်တချ ်
လပ်ကကသည်။ သင်သည် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊ ရယ်တမ လျက် စတန က်လျက် တနသည်က
ငါသည်ကကည့််
် ရ
ှ ှု ရန် ခန္င်ရည်မရှပါ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
ယခထ အလွန ်
့်
အဓပပ ယ်မကဲ့် ကသည်။ ငါသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပပီ၊ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
ငါတပပ သည့်အ
် ရ ၏အဓပပ ယ်က သကမသကကတပ- ယင်ိုးသည် သင်တ၏
့်
န္ှ တစ်ြျ ိုးအကွ တွငသ
် ရှ၍ အလွနပ
် င်ပမင်သ တသ တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
ငါသည် ဤကဲသ
့် တသ
အရ တက
့်
့် ယခင်က တပပ ြူိုးပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
လက်ခယကကည်ပခင်ိုး မရှတသိုးတသိုး၊ ငါသည် သင်တက
ဲ ည်ဟထင်လျက်၊
့် န ိုးလည်မှု လွသ
ငါတပပ တသ အရ တမှ့် အစစ်အမှန ် မဟတ်ဟ ထင်လျက်၊ ငါတပပ တသ အရ က သင်တ ့်
အသအမှတ် မပပြုကက။ သမဟ
် န်၍မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။
့် တ် ဤသည်မှ မမှနက
အကယ်၍ သင်သည် ငါအ
့််
့် ိုး ဟန်တဆ င်လပ်ပပရသ ပြစ်ပါက၊ ငါသည်သငက
တဘိုးတစ်ဘက်သ ြယ်
ထ ိုးမည်။ သင်သည် တစ်ြန် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်ဝတ
့် လသည်။
့်
သင်သည် တစ်ြန် ဆင်ပခင်တတရ ိုးမဲ့်လျက် အတရိုးမထ ိုးလျက် ရှပပန်သည်တက ိုး။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
ပသွငိုး် ထင
ွ ိုး် ထသည့်် ဓါိုးပြစ်သည်- ငါ၏အလတတ န္
် င
ှ ့််
့်
မကက်ညသ
ီ ည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆသည် ဤဓါိုးပြင ့်် လှီိုးထတ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်သည် မမကယ်ကယ် တလိုးစ ိုးမှုအတွက် အလွနအ
် မင်ိုး အတရိုးထ ိုးြ မလ
အပ်တပ။
့်
သင်သည် ငါ၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ပီိုး သဏ္ဌ န် တပပ င်ိုးန္င်ြ၊ ့် သငက
့်် ငါ စီမြန်တီိုးတပသည်။
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်မှု မလွတ
ဲ လန္ှင၊့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအတပေါ် တတ်န္င်သမျှ
တထ က်ရှုန္င်မှသ လျှင ် ယင်ိုးသည် လက်ခန္င်ြွယ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည်
စိုးစဉ်ိုးမျှတသ စ န တထ က်ထ ိုးမှုကပင် ပပသပါက၊ ငါသည် သငက
့်် အမှုမထ ိုးဘဲ
တရှ င်လဲမည်မဟတ်။ ထအရ က ဆင်ပခင်မမ
ှု စ
ဲ့် ွ လျစ်လျြူမရှု တလန္ှင၊့်် ငါ၏အလတတ က
်
သင်၏အတပေါ်တွင ် အစဉ်တဆ င်ရွက်တစပခင်ိုးငါှ ခွငပ့်် ပြုတလ ။့်
သနရ
် ့် ှငိုး် သူအတပမ က်အပမ ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ရ ထူိုးတတွ
့်
့် င ်
အ ိုးလိုးတည်လျက်တနကကသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးတတွ
့် င ် ပခ ိုးန ိုးတသ
လပ်တဆ င်ချက်တ ဝန်မျ ိုး ရှကကသည်။ သတသ
် သင်တသည်
ငါအတွ
က် စစ်မန
ှ စ
် ွ
့်
့်
့်
မမကယ်ကယ် အသိုးတတ ်ခရန် အရ ရ တင်ိုးက အစွနိုး် ကန် တဆ င်ရွက်သငသ
့်် ည်၊
သင်တ၏တ
ဝန်မှ သင်တတတ်
န္င်သမျှ အစွမ်ိုးကန် တဆ င်ရွက်ရန်ပြစ်သည်။ သင်သည်
့်
့်
ဤတွင ် သစစ ရှသငသ
့်် ည်၊ ဝမ်ိုးတပမ က်စွ လလလ ိုးရှသငသ
့်် ည်။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်

စတ်မပါတပါ
မပြစ်ရ။ သမဟ
၌
့်
့် တ်ပါက ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
့်
အစဉ်ကျတရ က်၍၊ သင်တ၏ခန္ဓ
၊ စတ်ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဝည ဉ်တသည်
မခန္င်ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
့်
့်
ပပီိုးလျှင် သင်အ
့် တွက် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး န္ှင ့်် အသွ ိုးခကဲ ကတ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ည်။
့် လမ်မ

အခန််း ၅၁
အ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်။ အ မင်။ ကယ်တတ ်၌ အရ အ ိုးလိုးက လွတ်ပငမ်ိုးသည်၊
အရ အ ိုးလိုးက လွတ်တပမ က်သည်၊ အရ အ ိုးလိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးသည်၊ အရ အ ိုးလိုးက
ထတ်တြ ထ
်
ိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးက တတ က်ပက ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ြိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုး
အလျဥ်ိုးမရှတချ။ ကယ်တတ ်သည် လူဇ တခယူထ ိုးတသ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်။ ကယ်တတ သ
် ည် ရှငဘ
် ရင်ကသ
ဲ့် စ
့်် င်ိုးစွ
့် ိုးစပပီပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် ပွငလ
ထတ်တြ လ
် ှစ်ဟပပီပြစ်က ၊ နက်နရ
ဲ တစ်ခ မဟတ်တတ ဘ
ဲ စဉ်အပမဲ အလျဥ်ိုး
့် အ
ထတ်တြ လ
် ှစ်ဟထ ိုးပပီတက ိုး။ ငါက
့် ယ်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဧကန်အမှန ်
ထတ်တြ လ
် ှစ်ဟထ ိုးပပီ၊ ငါသည် လူသရှငက် က ိုး တရ က်ရတလပပီ
ှ
ပြစ်ပပီိုး ငါသည်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတနမင်ိုးအပြစ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ယတနသည်
့်
မိုးတသ က်ကကယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တခတ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုးအဆငတ
့်် ွင ်
ရှတနသည်လည်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ငါ၏အမှုသည် လျှပ်စီိုးပပက်သကဲသ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးသည်
မိုးကကြုိုးပစ်သသမျှ အလျင်အပမန်ပပီိုးတပမ က်တလပပီ။ ငါ၏အမှုသည် ဤလက်ရအဆင
ှ
သ
့်် ့်
တိုးတက်ခပဲ့် ပီပြစ်၍ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးသူ သမဟ
ူ ဆ
့် တ် တက်ကကလှုပ်ရှ ိုးမှုမရှသူ မည်သမ
ငဲည
ှ သ
့်် လျှင ် ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင့်် ငါသည်
့် ြှ ပခင်ိုးမရှတသ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် သင်စတ်ကိုးူ ထ ိုးမသကဲသ
့် ့်
သန ိုးင်္ရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မဟတ်တတ သ
့် ည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်မှု
ရှရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအချက်တပေါ်တွင ် မရှငိုး် လင်ိုးတသိုးပါက
သင်ရရှမည့်အ
် ရ မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ လျှငပ် ြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ သင်အသအမှတ်
မပပြုရတသိုးသည့်အ
် ရ က သင်ကယ်တင် ပမည်ိုးစမ်ိုးခစ ိုးရမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
သမဟ
့် တ်ပါက သင်သည် သသယမျ ိုး ရှတနဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး၌ ခင်ပမဲတနရန်
ဝရ
့် ဲမည်မဟတ်တပ။
သင်တထ
ှ ိုး် ထ ိုးတသ အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တသည်
ယင်ိုးက
့် ငါအပ်န္င
့်

အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပပည့်စ
် တစန္င်မည်တလ ။ ငါဆသည်မှ မည်သည်လ
့် ပ်ငန်ိုးတ ဝန်မဆ
ဉ ဏ်ပည က လအပ်တပသည်၊ သတတစ
တစ်စတစ်ခက ပပြုလပ်တနစဥ်
့်
ငါ၏တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် သင်တသည်
အကကမ်ကကမ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ထပ်၍ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုး မည်မျှမကက ခဏ ပပြုခဲပ့် ပီတလ ။ အကယ်၍ သင်သည်
ငါတက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ချက် စက ိုးတစ်လိုးအတပေါ် န ိုးလည်မှုအနည်ိုးငယ် ရှပပီိုး ယင်ိုးက
သင်ကက ိုးတသ အခါ တက င်ိုးမွနသ
် ည်ဟ သင်ထင်မတ
ှ ်လျှငပ
် င် တန င်တွင ် ယင်ိုးက သင်
အတလိုးအထ ိုးတပ။ ယင်ိုးက သင်ကက ိုးတသ အခါ သင်၏ကယ်ပင် အတပခအတနမှနက
်
သင်ရည်ညန်ိုးပပီိုး သငက
့်် ယ်သင် မထီမဲပ့် မင်ပပြုတလသည်၊ သတသ
် တန င်တွင ် သင်သည် ယင်ိုးက
့်
အတသိုးအြွဲကစစရပ်အပြစ် ယူဆတလသည်။ ယတနတမိုးခွ
နိုး် မှ သင်၏အသက်တ
့်
တိုးတက်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အပပင်ပန်ိုးတွင ် သင်က
့် မည်သ ့်
တန်ဆ ဆင်ထ ိုးသည် ဟူတသ တမိုးခန
ွ ိုး် မဟတ်တပ။ သင်တတစ်
် ျှ
့် တယ က်တွငမ
မည်သည့်ဆ
် ိုးပြတ်ချက်မျှ မရှသည့်အ
် ပပင် စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးလစတ်မရှတပ။ သင်သည်
အြိုးအခက မတပိုးလ၊ သင်သည် ယ ယီပြစ်တသ တလ ကီသ ယ မှုက တဘိုးြယ်မထ ိုးလတပ၊
သတ
့် င် တက င်ိုးကင်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ဆိုးရှုိုးမှ လည်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။
သင်တသည်
မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သင်သည် လူမက်ပင်ပြစ်ပါတက ိုး။
့်
့်
သင်တသည်
စတ်ထခက်မှုက မခစ ိုးသငတ
့်် ပ။ ငါဆထ ိုးတသ အရ သည် အပြစ်မန
ှ ်
့်
မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးက သင်ကယ်တင် စဥ်ိုးစ ိုးထ ိုးပပီိုးတသ အရ ကသ တထ က်ပပတပပပီ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် လူသ ိုးသဘ ဝမရှပါတက ိုး။။ သင်၌ သ မန်လူ၏
အရည်အချင်ိုးမျှပင် မရှတပ။ ထမျှမက အကယ်၍ ထသပြစ်
် င် သင်သည် သငက
့်် ယ်သင်
့် လျှငပ
ချွတ်ပခြုကျတနသည်က မတတွျို့ ပမင်တသိုးတချ။ သင်သည် တစ်တနတ
့် ပတ်လိုး စမ်တပပနတပပန္ှင ့််
အပူအပင်ကင်ိုးမဲ့်စွ တနပပီိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တကျနပ်အ ိုးရ တနသည်တက ိုး။ သင်သည်
မမကယ်တင်၏ တပျ က
်
ကွက်တ မည်
မျှကကီိုးမ ိုးတကက င်ိုး သမဟ
့် ွကဟ
့်
့် တ်
သင်လအပ်တနသည့်အ
် ရ က မသတပ။ မက်မဲလက်တလပခင်ိုး။
ငါ၏အမှုသည် ထသတသ
အဆင်သ
က်ရလ
ှ
ပပီိုးပြစ်သည်က သင်မပမင်သတလ ။
့် တရ
့်
့်
ငါ၏အလတတ ် အ ိုးလိုးမှ သင်တ၌သ
ရှသည်။ သင်တသည်
ယင်ိုးက မည်သည့်အ
် ချန်တွင ်
့်
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး တထ က်ထ ိုးစ န ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်က ပပသမည်နည်ိုး။ သင်တ ့်
ပျင်ိုးရပါတက ိုး။ သင်တသည်
အြိုးအခကမတပိုးလ၊ ပင်ပန်ိုးတသ အလပ်က မလပ်လ၊
့်
အချန်မယူလသည်အ
့် ပပင် အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုက မတဆ င်ရွက်လကကတပ။ သငက
့်် တစ်စတစ်ခ
ငါတပပ အ။့် သင်သည် ဆင်ိုးရဲဒကခက ခရြ ပ
့် ၍တကက က်ရွ ျို့တလ သင်၏အသက်တ က

ပ၍နည်ိုးပါိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးက ခစ ိုးရတလပြစ်သည်သ မက သင်၏အသက်တ
ကကီိုးထွ ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည်အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးက ပ၍တတွျို့ ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး
သင်၏အသက်တ တိုးတက်ြ ပ
့်် ငါ ထပ်မ၍
့် ၍အလ ိုးအလ နည်ိုးတလ ပြစ်သည်။ သငက
သတတပိုးရအ့် (ယင်ိုးက တန က်ထပ် တပပ မည်မဟတ်)။ မမ၏ ကယ်ပင်အသက်တ အတွက်
တ ဝန်ယူပခင်ိုး မရှတသ သူ မည်သမ
ူ ဆအ ိုး ငါသည် င်္ရပပြုမည်မဟတ်ဘဲ
စွနပ
် ့် စ်မည်ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤအရ က စတင်၍ အကျြုိုးသက်တရ က်တစပပီ ပြစ်သည်။
ဤသည်က သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်ရတသိုးသတလ ။ ဤသည်မှ စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုးကစစ
မဟတ်သကဲသ
့် က
ွ ်မှုလည်ိုးမဟတ်၊ အသက်တ ပြစ်သည်။ ရှငိုး် သတလ ။
့် န်သယ

အခန််း ၅၂
ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတနမင်ိုးကဲသ
့် တပေါ်
ွ ်လ ပပီိုး သင်တန္ှ့် င ့်် ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
့် ထက
တက င်ိုးမွနတ
် သ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတူတကွ က လအစဉ်အပမဲ တဝမျှမည်။
ဤသည်မှ အပငင်ိုးပွ ိုးစရ မရှတသ အချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး သင်တ၌့် စတင်၍ အတပခခင်လ ပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါကတထ ိုးပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင်တအတွ
က်
့်
ငါပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးမည် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ငါဆတသ အရ အ ိုးလိုးမှ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ အကျြုိုးမဲ့် မပပန်ရ။ ဤတက င်ိုးမွနတ
် သ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးမှ သင်တအတပေါ်
တွငရ
် ှပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ ထအရ တက
့်
့် တတ င်ိုးဆ၍မရတပ။
ထအရ တမှ့် ငါန္ှငတ
့်် စ်သတဘ တည်ိုး ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင့်် ပပြုလပ်တသ
သင်အ
့် တစခပခင်ိုး၏အသီိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တ၏
့် ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုးက
ြယ်ရှ ိုးတလ ၊့် ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှနက
် န်ပခင်ိုးက ယကကည်ပပီိုး သသယမပြစ်တလန္ှင။့််
ငါသည် သင်တက
် ရ က ငါအမှန ် ရည်ရွယ်သည်။
့် စတန က်တနသည်မဟတ်။ ငါဆသည့်အ
ငါတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အပ်န္င
ှ ိုး် သူတက
င်ိုး တက င်ိုးချီိုးရရှသကဲသ
့် ့်
့် ထသအတ
့်
ငါတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မအပ်န္င
ှ ိုး် သူတမူ့် က ိုး အဘယ်တက င်ိုးချီိုးမျှ ရရှသည်မဟတ်တပ။
ဤသည်က ငါသ လျှင် ဆိုးပြတ်၏။ တလ ကီန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ကတက င်ိုးပခင်ိုးဆသည်မှ
အမှနတ
် ကယ် အတရိုးမပါလှတချ။ ငါ၏အပမင်တွငမ
် ူ ယင်ိုးက တစ်ပပ ိုးမျှပင် တန်ြိုးမရှတသ
တရ စဆ န်တချိုးသ လျှင ် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
တလ ကီတပျ ်တမွျို့ ြွယ်ရ မျ ိုးက
့်
့်
လွနက
် ဲစွ တန်ြိုးမထ ိုးသင်တ
့်် တူ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ပ။ ငါန္ှငအ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးက မျ ိုးစွ ပ၍

အဓပပ ယ်ရပပီ
ှ ိုးအကျြုိုးတကျိုးဇူိုးရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။
ယခင်ကမူ သမမ တရ ိုးက မထတ်တြ ်ရတသိုးသည်အ
့် ပပင် ငါသည် လူသရှငက် က ိုး
တပေါ်မလ တသိုးတပ။ ထစဥ်က သင်တသည်
ငါက
င်ိုးက
့် သသယဝင်လျက် ငါအတကက
့်
့်
တသချ ပခင်ိုးငါှ မဝ့်ရဲကက။ သတသ
်လည်ိုး ယခတွငမ
် ူ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ထတ်တြ ပ် ပီိုးပြစ်လ ၍
့်
ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတနမင်ိုးကဲသ
့် တပေါ်
ွ ်လ ပပီပြစ်တသ တကက င်အ
့် ကယ်၍ သင်တသည်
့် ထက
့်
သသယရှတနဆဲပြစ်ပါက ထအရ အတွက် သင်ဘ တပပ မည်နည်ိုး။ အတမှ င်ထသည်
တပမကကီိုးက ြိုးလမ်ိုးတသ အခါ သင်တက
ဲ့် ည်မှ
့် အလင်ိုးက မတတွျို့ န္င်ခသ
ခွငလ
့်် တ်န္င်တလ က်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် ယခတွင် တနမင်ိုးသည် တမှ င်မက်တသ အရပ်တက က
့်
ထွနိုး် လင်ိုးတစပပီပြစ်က ၊ ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ အရ မှ ြိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ပပင်
့် ည်အ
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မှ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
သသယရှတနတသိုးပါက သငတ
့်် က
့်် တ်မည်မဟတ်။ ယခအချန်မှ
့် ငါ အလွယ်တကူ ခွငလ
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တသချ ရမည့်အ
် ချန်၊ သင်တက
့် ဆက်ကပ်ပပီိုး
့် ယ်က ငါထ
ငါအတွ
က် အသိုးခရန် ဆန္ဒရရမည့်
ှ
အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ငါက
် ့် ျင်တသ
့်
့် စိုးစဥ်ိုးမျှပြစ်တစ ဆနက
မည်သမ
ူ ဆက န္ှစ်ခါပပန်စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ သမဟ
့် ပခင်ိုးမရှဘဲ
့် တ် တစ်ခဏမျှ ကကန်ကက
ချက်ချင်ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမီိုးလျှက ခရမည်။ ယခတွင ် သက်ညြှ မှုမရှတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
တရ က်လ ပပီပြစ်သည့်် အချန်ပြစ်တသ တကက င်၊့် မမစတ်န္လ
ှ ိုး မမှနက
် န်တသ သူတအတွ
က်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လျင်ပမန်လမ်မ
် ့် ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး "ငါ၏အမှုသည်
့် ည်။ ဤသည်မှ မနဆ
ပပက်တသ လျှပ်စီိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
် န်တသ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။
့် သည်" ၏ မှနက
ယင်ိုးသည် လျင်ပမန်စွ တိုးတက်တနသည်၊ ယင်ိုးက လူတက
့် တစဘဲ မတနန္င်၊ ယင်ိုးက
့် မအဩ
လူတက
ွဲ မရတတ ပ့် ပီပြစ်ပပီိုး
့် မတကက က်ရွ ျို့တစဘဲ မတနန္င်၊ ထအရ က တန က်ထပ် အချန်ဆ၍
ရပ်တန၍
် ့် မရတတ တ
ျို့ ့်
့် ပ။ ငါ၏အမှုက ပ၍တဆ င်ရွက်တလတလ ပ၍လျင်ပမန်စွ တရှ သ
တရွ ျို့လျ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ သတဝီရယမရှသူန္င
ှ ့်် ကကြုတင်မပပင်ဆင်ထ ိုးသူ မည်သမ
ူ ဆ
စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရမည့်် အန္တရ ယ်က အပမဲတမ်ိုး သယ်တဆ င်ထ ိုးတလသည်။ သင်သည်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး၏ တွနိုး် အ ိုးက တန က်ထပ် အရှု ိုးတပိုး၍ မရတတ တ
့် ပ။ ငါ၏အမှုသည်
အပပည်အ
့် ဝ စတင်ပပီပြစ်ပပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငတန္ှ့် င ့်် စကကဝဠ ကမဘ ဆီသ ့်
ကျယ်ပပန်တနပပီ
ပြစ်သည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ မီိုးလျှမျ ိုးမှ ရက်စက်ပပီိုး မည်သက
ူ ့် မျှ
့်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ သမဟ
့် တ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှတသ ်လည်ိုး
မမှနက
် န်တသ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အကကအစည်မျ ိုးရတသ
ှ
သူ သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်မျှသ

ခခသူပင်လျှငလ
် ည်ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရမည်။ ဤအတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သသယပြစ်စရ
မရှတပ။ ငါ၏အလင်ိုးအ ိုး သူအတပေါ်
ချထ ိုးသူ မည်သမ
ူ ဆ အလင်ိုးထဲတွင ် အသက်ရှငပ် ပီိုး
့်
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် လပ်တဆ င်ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်က လမ်ိုးဆိုးထတင်တအ င် ငါက
့်
အတစခလမ်မ
ဲ ွင ် အသက်မရှငတ
် သ သူတမှ့် တမှ င်မက်တွင်
့် ည်ပြစ်သည်။ အလင်ိုးထတ
တနထင်တနကကသည်။ ငါသည် သူတက
့် တရ ိုးစီရင်ပပီိုးတသ အခါ၊ သူတက
့် ယ်တင်၏
အပပစ်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် မမတ၏
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးအတပေါ် မူတည်၍ ငါသည်
ဆိုးပြတ်ချက်ချမည်။
ငါ၏တနရက်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ဆင်ိုးသက်တသ တကက င ့််
့် သည် တရ က်လ ပပီ။ သင်တသည်
့်
အထက်တင
ွ ဆ
် ခဲပ့် ပီိုးတသ “ငါ၏တနရက်
် ပပီ
ှ ပြစ်သည်။
့် ” သည် ယခ သင်၏မျက်စတရှ ျို့တွငရ
ငါန္ှငသ
့်် င်၊ သင်န္င
ှ င
့်် ါသည် မိုးတပေါ်တွင ် တတွဆ
ျို့ ပပီပြစ်က ၊ ဘန်ိုးကျက်သတရက
အတူတဝမျှခစ ိုးကကသည်။ ငါ၏တနသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
တရ က်လ တပပပီ။

အခန််း ၅၃
ငါသည် အစပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် အဆိုးလည်ိုး ပြစ်၏။ ငါသည် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်သူ ပြစ်၍
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စလင်က စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ငါသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
် ့် ပပီိုး၊ သင်တသည်
ငါတပပ သည်အ
့် ရ က
့် သင်တတရှ
့် ျို့၌ မနဆ
့်
ပပတ်သ ိုးစွ ယကကည်ရမည်။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုး မတည်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါဆတသ
စ လိုးတစ်လိုး သမဟ
် ခါမျှ မတည်ဘရ
ဲ မည်
ှ
မဟတ်။
့် တ် ကတလ င်တတစ်ချက်မျှ မည်သည့်အ
ဤသည်က သတရကကတလ ။့် ယင်ိုးက သတရကကတလ ။့် ငါသည် ယင်ိုးက တစ်ခါ
မန်မမက်
ပပီိုးပါက၊ စက ိုးလိုး တစ်လိုးကမျှ ပပန်လည် ရပ်သမ်ိုးမည် မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊
့်
စက ိုးလိုး တစ်လိုးစီတင်ိုးက ပပည့်စ
် တစလမ်မ
့် ည်။ ယခတွင ် အချန်ကျတရ က်ပပီပြစ်၍
သင်တသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ အပမန်
ဝင်တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ အချန်အမျ ိုးကကီိုး
့်
့်
မရှတတ တ
် တသ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
့် ပ။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးတက
့် ဘန်ိုးအသတရန္ှငပ့်် ပည့်စ
ဦိုးတဆ င်မည် ပြစ်၍၊ သင်တ ကက
့်် ပပီိုးပြစ်တသ အရ သည် အမှနတ
် ကယ်
့် ြုိုးပမ်ိုးက တတ ငတ
ပြစ်တပေါ် လ တပလမ်မ
့် ည်။ ငါသ
့် ိုးတ။့် အလျင်အပမန် န္ိုးထလျက် ငါတန
့် က်သ လ
့် က်တလ ။့်
ယခတွင ် ယင်ိုးက အချန်ယူ တတွိုးတတ တနဆဲပပြုရန် သင်တအတွ
က် လတလ က်သည့်် အချန်
့်

မရှတပ။ ကန်ဆိုးသွ ိုးတသ အချန်သည် ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်လ မည် မဟတ်တပ၊
တမှ က်မက်ပခင်ိုး အပပီိုးတန က် အလင်ိုးရလ
ှ
ပပီိုး၊ ချီတဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တ မျက်
စတရှ ျို့တွင ်
့်
ပြစ်သည်။ သင်တ န
လိုးမျ ိုးကြွငတ
့်် လ ။့် လျင်ပမန်စွ
့် ိုးလည်ကကသတလ ။ သင်တ မျက်
့်
န္ိုးထတလ ။့် ယခတွင ် သင်တ အချင်
ိုးချင်ိုးအကက ိုး တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးကကစဉ်၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
့်
စက ိုးမျ ိုး တပပ ရန် သမဟ
့် တ် အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်တရိုးအတွက် အကျြုိုးမရှတသ အရ
တစ်စတစ်ခကမျှ တပပ ဆရန် သင်တက
့်် ပပြုတပ။ အတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ
့် ခွငမ
သင်၏လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး သမဟ
် ွင ်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တတ တ
သင်မည်သ အလင်
ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်ဆသည့်် အတကက င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် သင်၏
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ တအ
ှ ့်် သင်တက
့် ိုး ပ့်ပိုးတပိုးရန်န္င
့် ယ်သင်တ သ
့် ရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်တက
့်
ပပ
ူ ဆသည် ဝည ဉ်ရင်က
့် ိုးတပိုးန္င်သူ မည်သမ
့် ျက်မှု ရှလမ်မ
့် ည်။ ယခအခါတွင ် သင်တအနက်
့်
အချြုျို့တသ သူတသည်
မတကက က်မရွ ျို့ ရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး ငါ မည်သည့်အ
် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊
့်
ငါ မည်မျှပင် စိုးရမ်သည်ပြစ်တစ သင်သည် မတကက က်မရွ ျို့ ရှပမဲ ရှတနသည်၊ သင်၏
အတတအတဟ င်ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှပင် အထမခတပ။ ကင်ိုး၊ ဤသဆ
့် လျှင ် ထအတင်ိုးသ
ဆက်လက် စခန်ိုးသွ ိုးတလ ။့် မည်သြ
ူ ျက်ဆိုးီ ခရမည်က တစ င၍
့်် သ ကကည့်တ
် နတလ ။့်
သင်သည် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုက လလ ိုးလျက်၊ သင်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ခင်ပွနိုး် တက
့်
အလွနအ
် မင်ိုး တွယတ
်
လျက် ဤတလ ကက ဆပ်ကင်ရန် အစဉ် တတွိုးတတ လျက် ရှသည်။
ကင်ိုး၊ သင်သည် ဆက်လက်၍သ တွယတ
်
တနန္င်သည်။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်တက
့်
သင်တအ
့် လ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ အလ
ရှသည့်အ
် တင်ိုးသ
့် ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်သည်အ
့် ိုး မမန်ကက
့်
ဆက်လက် လပ်တဆ င်န္င်သည်အ
့် လ ိုးပင် ပြစ်တနသည်။ မျ ိုးမကက မီတွင ် သင်တသည်
့်
အရ ရ တင်ိုးက န ိုးလည်လမ်မ
် ထအခါ တန က်ကျလွနိုး် တနန္ှငပ့်် ပီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ သတသ
့် ည်
့်
ပြစ်သည်။ သင်တက
့်် နလျက် ရှတနသည့်အ
် ရ မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ ပြစ်တတ သ
့် ည်။
့် တစ ငတ

အခန််း ၅၄
ငါသည် အသင်ိုးတတ ်တစ်ခစီ၏ အတပခအတနက ခတရတစတ
့် ွငိုး် ကျ သသည်။
ယင်ိုးတအတကက
င်ိုးက ငါ န ိုးမလည် သမဟ
ှု ရှဟ မထင်န္င
ှ ။့််
့်
့် တ် ရှငိုး် လင်ိုးမမ
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးရှ လူအမျြုိုးမျြုိုးတအတွ
က်မူ ငါ၌ သ ၍ပင် ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အသပည ရှသည်။ ယခတွင ် သင်က
့်် မည်မှ ငါ၏ အတရိုးတကကီိုးလပ်တဆ င်ရမည့််
့် တလ့်ကျငရ
အလတတ ်ပင်ပြစ်သည်၊ ထသပြင်
့် ့် သင်သည် လူလ ိုးတပမ က်တသ အရွ ယ်သ ပ
့် ၍လျင်ပမန်စွ

ကကီိုးထွ ိုးလ န္င်မည် ပြစ်သည်။ ထသပြင်
က် သင်အသိုးကျန္င်တသ တနမှ့် မျ ိုးမကက မီ
့်
့် ့် ငါအတွ
တရ က်လ န္င်မည် ပြစ်သည်။ သဆ
မည်သည်တ
့် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတစန္င်ရန်အတွက် သင်တ၏အမူ
အရ မျ ိုးမှ ငါ၏
့် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
့်
ပပည့်ဝ
် န္င်မည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ၏အဆ
ိုးစွနတ
် သ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည်
့်
တအ င်ပမင်လမ်မ
ငါ၏အလတတ ်အတပေါ် အတရိုးထ ိုးမှုက
့် ည်ပြစ်သည်။ ငါသ
့် ိုးတ။့် သင်တသည်
့်
ပပသသင်တ
့်် သင်ကက ိုးတသ အခါ အတသိုးအြွဲတလိုးမအ
ှ စ
့် ပသည်။ ငါသည် သငက
သင်ကက ိုးရတအ င် မလပ်န္င
ှ ။့်် သင်တသည်
ငါအလ
တတ က
် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး
့်
့်
ကစစရပ်မျ ိုး၏ အချက်အချ က ပမင်တတွျို့ရန် သင်ယူရမည်။ သင်တကက
့် ြုတတွျို့တသ
ကစစရပ်တင်ိုးက အခက်အခဲမရှ၊ လွယ်လင်တ
် တ်တစရန် ဤအရ က သင်တ
့် ကူ ကင်တွယတ
့် က
့်
အတထ က်အကူပပြုလမ်မ
့် ည်။ သင်က
့် တလ့်ကျင်ရ
့် တွင၊် အစပထမ၌ ယင်ိုးက သင်
န ိုးလည်ချင်မှ န ိုးလည်န္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး ဒတယအကကမ်န္င
ှ ့်် တတယအကကမ် စသည်ပြင့််
တန က်ဆိုးတွင ် ငါ၏အလတတ ်က သင်န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပါလမ်မ
့် ည်။
သင်တ၏စက
ိုးလိုးမျ ိုး၌ ခဲကတ်တသ လကခဏ တစ်ခ အပမဲတမ်ိုး ရှတနသည်။ ဤအရ က
့်
ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်ဟ သင်တယ
့် ကကည်သည် မဟတ်ပါသတလ ။ တစ်ခါတစ်ရ သင်တ၏
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက မန ခတတ်တပ။ တစ်ခါတစ်ရ တန က်တပပ င်သည်ပ
့် စပြင့်် သင်တ ့်
စက ိုးတပပ တတ်ကကသည်။ ထပပင်
လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် တစ်ခါတစ်ရ သင်တသည်
့်
သဝန်တပခင်ိုးန္ှငင
့်် ဆ
့်် င်တသ အရပ်အတယ င်ပြင့်် စက ိုးတပပ ကကသည်။...အချြုပ်ဆရတသ ်၊
သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး မည်သ အသက်
ပြည်စ
့် ွမ်ိုးတပိုးရမည် သမဟ
့်
့် တ်
သူတ၏အတပခအတနမျ
ိုးက မည်သ န
့်
့် ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည်က တည်ကကည်ပငမ်သက်မှု
မရှဘဲ၊ တပါတပါ
ိုးတခေါ်မသ
ှု ည်
့် တန်
့် တန် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးတတ်ကကသည်။သင်တ၏တတွ
့်
မရှငိုး် လင်ိုးသည်အ
့် ပပင် သင်သည် ဉ ဏ်ပည သည် မည်သည်အ
့် ရ ဟူသည်န္င
ှ ့််
တက က်ကျစ်မှုသည် မည်သည်အ
့် ရ ဟူသည်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှတပ။
သင်သည် အဘယ်မျှ န ိုးတဝတမ်တတ င် ပြစ်လက်တလပခင်ိုး။ သင်သည် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်လည်ပခင်ိုးက ဉ ဏ်ပည အပြစ် မှတ်ယူသည်။ ဤအရ က ငါန့် မက အရှက်ရတစသည်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ငါက
်
ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤအရ က ငါက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ က
့်
မမှနမ
် ကန်စပ
ွ ်စဲခ
ွ ျက်တင်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သဆ
့် လျှင ် သင်ရှ တြွတနတသ ပန်ိုးတင်က ိုး
အဘယ်နည်ိုး။ သင်တ ထ
့် အရ က င်္ရတစက် စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ဤကစစရပ်တွင ်
ရှ တြွပခင်ိုးတစ်စတစ်ရ က သင်တ လ
့် ိုးငါဆ၏၊
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်အ
ငါ၏အလတတ ်သည် သင်တရှ့် တြွတနတသ ဦိုးတည်ချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်ပင် ပြစ်သည်။

ဤသမဟ
့် ည်။ ငါ၏ အလတတ ်က
့် တ်ပါက အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
မသတသ သူတသည်
မည်သရှ့် တြွရမည်က မသတသ သူမျ ိုး၊ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး၊ န္ှုတ်ပစ်ပခင်ိုးက
့်
ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ ငါ၏အလတတ ်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးသည်
သင်တသင်
့် ယူရမည့်် ပထမသင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်မှ ထင်ရှ ိုးတပ၏။ ယင်ိုးသည်
အလပ်တ ဝန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးကကနက် က
့် ပခင်ိုးက
ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ သင်တအ
့်် လန္ှင။့််
့် မတစ ငတ
့် ိုး တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် အပပစ်ရှ ရန် ငါက
သင်သည် မတရမရ ပြစ်ပပီိုး ဉ ဏ်ထင်ိုးတသ ထအပခင်ိုးအတပခအတန၌ တစ်တနတ
့် မျ ိုးက
ကန်ဆိုးတစသည်။ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးလက်သည်ပ့် ြစ်ပခင်ိုး။ သင်တ၏
့်
န ိုးတဝတမ်တတ င်ပြစ်ပခင်ိုးမှ အအ
့် ိုးသင်စ
့် ရ တက င်ိုးလှသည်။ ငါ၏အလတတ ်အတပေါ် သင်
အတရိုးထ ိုးမှု မပပပါတက ိုး။ သင်တက
-့် လပ်တဆ င်ချက်ပပြုတသ အခါ
့် ယ်သင်တ တမိုးတလ
့်
ငါ၏အလတတ ်က ဘယ်န္စ
ှ ်ကကမ် န ိုးလည်ခပဲ့် ပီနည်ိုး။ ယခသည် သင်တအတနပြင်
့်
့်
မမကယ်ကယ် တလ့်ကျင်ရ
့် ချန်ပင် ပြစ်တပသည်။ သင်တ တစ်
တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က်က
့် မည်အ
့်
ငါအ
ှ ့််
့် ိုး ကင်တွယ်တစပခင်ိုးက ခွကျတပသည်။ သင်သည် အတတွျို့အကကြုက ရယူရန်န္င
သင်လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်န္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည က ဆည်ိုးပူိုးရန် သင်ယသ
ူ ငသ
့်် ည်။
သင်တ၏န္ှု
ှ က
ွ ်တသ စက ိုးမျ ိုးက တက င်ိုးမွနလ
် ှပါတသ ်လည်ိုး စစ်မှနမ
် ှုက ိုး
့် တ်မထ
အဘယ်နည်ိုး။ သင်တသည်
စစ်မှနမ
် က
ှု ရင်ဆင်ရတသ အခါ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
မည်သည့်အ
် ရ မှ မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။ သင်တပပ တသ အရ က စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့််
လိုးဝမကက်ညတ
ီ ပ။ အမှနဆ
် ရလျှင် ငါသည် သင်တလ
့် ပ်တနတသ အရ အ ိုး တတွျို့ ပမင်ရသည်က
သည်ိုးမခန္င်တပ။ ကကည့်တ
် နရင်ိုးပြင ့်် ငါ အလွနအ
် မင်ိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးတပသည်။ ဤအရ က
သတရတလ ။့် အန င်္တ်တွင ် ငါ၏အလတတ ်က န ိုးလည်ရန် သင်ယူတလ ။့်

အခန််း ၅၅
သ မန် လူသ ိုးသဘ ၀ဟ ဆကကတသ အရ သည် လူမျ ိုးစတ်ကူိုးသလ
သဘ ဝလွနမ
် ဟတ်တပ။ တကယ်တမ်ိုးတွငမ
် ူ ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊
အရ ဝတထြုမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ ထွက်တပေါ်လ တသ
ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ တန္ှ င်ြဲွျို့ မှုမျ ိုးက တကျ ်လွနန္
် င်တပသည်။ ၎င်ိုးသည်
မည်သည်တ
့် နရ သမဟ
် ဆ ငါထ
့် ချဉ်ိုးကပ်န္င်ပပီိုး ငါန္ှင ့််
့် တ် မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးန္င်သည်။ သင်တလူ
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်တက
့် အပမဲ

အဓပပါယ်တက က်လကွဲ ကသည်။ သင်တသည်
သ မန် လူဘဝက
တနထင်သင်သ
့် ည်ဟ ငါ
့်
့်
တပပ ဆသည်အ
့် ခါ သင်တသည်
မမကယ်က ထန်ိုးချြုပ်၍ သင်တ၏
့်
့် ဇ တပကတက
ယဥ်ပါိုးတစသည်။ သတသ
် သင်တသည်
သင်တ၏
ဲ ွင ် င်္ရတစက် ရှ တြွရန်
့်
့်
့် ဝည ဉ်အတွငိုး် ထတ
သင် အ ရမစက်ကက။ သင်သည် သငအ
့်် တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ငါပြစ်တစသည့်် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်လှုပ်ရှ ိုးထခက်တစပခင်ိုးမျ ိုးက လျစ်လျြူရှု လျှက် သင်၏အပပင်ပန်ိုး ရပ်သင
ွ အ
် တပေါ်သ
အ ရစက်၏။ သင်သည် အတရိုးမစက်လွနိုး် စတ
ွ က ိုး။ အလွနပ
် င် အတရိုးမစက်လန
ွ ိုး် စွတက ိုး။
ယင်ိုးသည် သင်ထ
န္ထ
ှ ိုးသည်အ
့် ရ အ ိုး ပပီိုးဆိုးတအ င်ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် သ ငါအပ်
့်
တအ င်ပမင်မအ
ှု ပြစ် သင်ယဆ
ူ တသ တကက င့်် ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည် မက်မဲစွ။ သင်သည်
နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယတ
် ရိုးက အ ရစက် မတနတပ။ “သစ်ပင်တပေါ်မှ သစ်ရွက်တစ်ရွက်
မပြစ်တလန္ှင၊့်် သစ်ပင်၏ အပမစ်ပြစ်တလ ”့် ၊ ဤသည်က ိုး အမှနတ
် ကယ်ပင် သင်၏ တဆ င်ပဒ်
ပြစ်သတလ ။ တထ က်ထ ိုးစ န မှုကင်ိုးမဲ့်စ။ွ အတရိုးမစက်လွနိုး် စွ။ တိုးတက်မှု အနည်ိုးငယ်က
သင်ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ သင်ထင်လက်သည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက် သင်တကျနပ်သွ ိုးသည်။
ငါ၏ အလတတ ်က သင် င်္ရစက်သည်မှ နည်ိုးလွနိုး် လ၏
ှ ။ ယခမှစ၍ အတလိုးင်္ရပပြုတလ ၊့်
ပငမ်သက်မတနန္ှင၊့်် အဆိုးပမင်ပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သင် အတစခသည်အ
့် ခါတွင ် ငါထ သ ၍
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ချဉ်ိုးကပ်က ငါန္ှင ့်် သ ၍ ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆတလ ။့် ဤသည်သ သင်၏
တစ်ခတည်ိုးတသ ထွက်တပါက်ပြစ်သည်။ သင်သည် သင်က
့် ယ်သင် ပငင်ိုးပယ်ပပီိုးသည်က၊
သင်ကယ်တင်၏ တပျ က
ွ ်မျ ိုးက သရှသည်က၊ သင်ကယ်တင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက
့် က
သတထ ိုးမသည်က ငါ သတပပြုမသည်။ သတသ
် သပခင်ိုးသက်သက်သည် မလတလ က်တပ။
့်
သင်သည် ငါန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်ကင်တဆ င်ရွက်ရန် လအပ်ပပီိုး ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်တက
့် သင်
န ိုးလည်သည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတက
့် သင် ချက်ချင်ိုး အထတပမ က်တစတလ ။့်
ဤအရ သည် ငါ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အတလိုးထ ိုးတကက င်ိုး ပပသရန် အတက င်ိုးဆိုးနည်ိုးလမ်ိုး၊
ကျြုိုးန္နွ ခရန် အတက င်ိုးဆိုးနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။
ငါက
ဆသည်ပြစ်တစ ငါသည် သင်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် သူ အ ိုးလိုးတထဲ
ွ ် ငါ၏
့် သင်မည်သ ဆက်
့်
့် တင
အလတတ ်က လပ်ကင်တဆ င်ရွက်လသည်။ ငါ၏ အလတတ ်က နယ်တပမတစ်ခလိုးသ ့်
အဆီိုးအတ ိုးမရှ လပ်ကင်တဆ င်ရွက်ရန် ငါအလရှသည်။ ဤအချက်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
သတပပြုတလ ။့် ၎င်ိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။
သင်သည် စိုးစဥ်ိုးမျှ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှသတလ ။ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်တန္ှ့် င ့််
အပပြုအမူအတွက် တကက က်ရွ ျို့ မှုပြင ့်် တန်လှုပ်မတနသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် သူအ ိုးလိုးတ အကက
ိုးတွင ်
့်
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သတပပြုမသူ မရှသတလ က်ပင်။ ငါ၏ အလတတ က
် စစ်မှနစ
် ွ

သတရှသူတစ်တယ က်အပြစ် မတပေါ်လွငလ
် သတလ ။ သင်သတပပြုမသတလ ။
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် ငါ၏ အတရိုးတပေါ် ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါ၏ အလတတ ်က အပပည်အ
့် ဝ
သတရှန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
့် လူတစ်စက ရှ တြွရန်ပြစ်၏။ သင်သည် ထသူတထဲ
့် မှ တစ်ဦိုး
မပြစ်လသတလ ။ သင်သည် ငါအတွ
က် သင်က
က် သင်က
့်
့် ယ်သင် အသိုးချရန်၊ ငါအတွ
့်
့် ယ်သင်
တပိုးအပ်ရန် ဆန္ဒမရှသတလ ။ သင်သည် အတသိုးငယ်ဆိုးတသ တန်ြိုးကပင် တပိုးအပ်ရန်
သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်ဆိုးတသ အ ိုးစက်မှုကပင် ပပြုလပ်ရန် ဆန္ဒမရှတပ။ ဤသ ့်
ဆက်လက်ပြစ်တနလျှင် ငါ၏ အပတ်တကတ် ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုတသည်
သင်တထ
့်
့် တွင ်
ပပြုန်ိုးတီိုး ရလမ်မ
့် ည်။ ယခ သင်အ
့် ိုး ဤအရ က ငါ တထ က်ပပပပီိုးပြစ်ရ ဤပပဿန ၏
တလိုးနက်မက
ှု သင် န ိုးမလည်တသိုးသတလ ။
“ငါအတွ
က် စစ်မှနစ
် ွ အသိုးတတ ်ခသည့်် သူမျ ိုးအတွက် ငါသည် သင်က
့်
့် ကကီိုးပမတ်စွ
ဧကန်တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်။” သင် ပမင်သတလ ။ ဤအရ က သင်အ
့် ိုး ငါ အကကမ်အချြုျို့
တပပ ခဲသ
့်် ွင ် ဒွဟမျ ိုးစွ ရှတနတသိုးသည်၊ မသ ိုးစ အတပခအတနမျ ိုး၊
့် ည်။ သတ
့် င် သငတ
ပပင်ပပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အတကက က်တရ ိုးမျ ိုး ရှတနတသိုးသည်။ သင်အ
့် တွက်
မည်သည်အ
့် ရ က တက င်ိုးမွနသ
် ည်က အမှနတ
် ကယ် သင်မသရှတပ။ ငါသည် ရိုးသ ိုးသည်၊့်
ရိုးရှငိုး် သည်၊့် ပွငလ
့်် င်ိုးသည့်် လူမျ ိုးကသ အသိုးပပြုသည်။ သင်သည် ငါက သင်က
့်
အသိုးပပြုရန်အတွက် တပျ ်ရင်ပပီိုး လလလ ိုးလ ိုးရတနသည်
ှ
။ သတသ
် မည်သည်အ
့် တွက်တကက င့််
့်
သင် အလွန ် စိုးရမ်တနဆဲ ပြစ်သနည်ိုး။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
သင်အ
့် တပေါ်
့်
လိုးဝအကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှပခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါသည် သင်က
့် အသိုးပပြုတနသည်ဟ
ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်သည် ဤအရ ၌ တည်ကကည်ခင်မ စွ မယကကည်န္င်ပါ။
ငါသည် သင်က
် ့် တ်မည်က သင် တကက က်ရွ ျို့တနလျက် သင်သည် အပမဲတမ်ိုး
့် စွနလ
သသယဝင်တနသည်။ သင်၏ ထင်ပမင်ယူဆချက်တသည်
အလွနပ
် င် အပမစ်တွယတ
် နသည်။
့်
ငါသည် သင်က
့် အသိုးပပြုတနသည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ ငါသည် သင်က
့် အသိုးပပြုတနသည်ဟ
ယင်ိုးက ဆလသည်။ သင်သည် မည်သည်အ
့် တွက်တကက င့်် အပမဲတမ်ိုး သသယဝင်တနသနည်ိုး။
ငါသည် အလအတလ က် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ခဲပ့် ပီိုး မဟတ်သတလ ။ ငါတပပ သည့််
စက ိုးလိုးတင်ိုးသည် မှနက
် န်တပသည်။ မမှနက
် န်သည့်် မန်မမက်
ချက် တစ်ခမျှ မရှတပ။ ငါသ
့်
့် ိုး၊
ငါက
ှ
။့် သပြစ်
့် ယကကည်တလ ။့် ငါ၏ ကယ်စ ိုး ဆက်ကပ်အပ်န္တလ
့်
့် လျှင ် ငါသည်လည်ိုး သင်ထ
တသချ တပါက် ဆက်ကပ်အပ်န္တပလ
ှ
မ့််မည်။

အခန််း ၅၆
မတက င်ိုးမှုပပြုတသ သူမျ ိုး၊ တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးက
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုး အပပစ်တပိုးြ ငါ
့် စတင် အတရိုးယူပပီ ပြစ်သည်။ ယခမှစ၍
ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ ကကီိုးကကပ်ကွပ်ကဲမှုသည် မမတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုး အတပေါ်၌ အစဉ်ရှလမ်မ
့် ဆနက
့် ည်။ ဤအရ က
သကကတလ ။့် ဤသည်မှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှု အစပြစ်ပပီိုး မည်သက
ူ ့် မျှ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ
ပပမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့််
ဘက်မလက်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်အ
့် တွက် မည်သက
ူ မျှ အလွတ်တပိုးမည် မဟတ်၊
ပပီိုးလျှင် သငတ
့်် အ
့် ိုးလိုး ဤအရ က သတပပြုမလျှင် တက င်ိုးတပမည်။
ငါသည် မတက င်ိုးမပှု ပြုတသ သူမျ ိုးက အပပစ်တပိုး လသည် မဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ ဤသည်မှ
မမတက
့် ကျင်က့် ကပခင်ိုးပြင ့်် မမတက
့် ယ်တင် ဒစရက်အကျင်က
့် ယ်ကယ်အတပေါ် မမတ ့်
ကျတရ က်တစသည့်် ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ အလျင်အပမန်
အပပစ်မတပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ ့် မျှ မတရ ိုးသပြင ့်် မဆက်ဆတပ- ငါသည် အ ိုးလိုးအတပေါ်
တပြ င်မ
့် တ်တပသည်။ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက ငါ ဧကန် ချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး၊ ငါက
့် အ ခသည့််
ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက ငါ ဧကန် မန်ိုး၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ
နယ မ ပြစ်သည်။ သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၌
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်အချြုျို့ ရှသင်တ
အနည်ိုးငယ်မျှ
့် ပသည်။ အကယ်၍ မရှခဲပ
့် ါက၊ သင်တသည်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး ရှကကလမ်မ
့် ငါ၏
တရှ ျို့တွင ် သတမမူဘဲ ပပြုမူကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည်။ ငါ
့်
မည်သည့်အ
် ရ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလသည်၊ ငါ မည်သည်အရ ပပီိုးတပမ က်လသည်၊
မည်သည့်အ
် ရ က ငါ ရယူလသည် သမဟ
့် တ် ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည် မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက
လအပ်သည် ဆသည်တက
့် ည်မဟတ်တပ။
့် လည်ိုး သင် သလမ်မ
ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးမှ ၁။ သင်တ မည်
သပူ ြစ်ကကပါတစ၊ သင်တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ ငါက
် ့် ျင်ပါက၊ သင်တ ့်
့် ဆနက
့်
့် စတ်န္လ
တရ ိုးစီရင်ခရလမ်မ
့် ည်။
၂။ ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် မမှနက
် န်တသ အတတွိုး တစ်စတစ်ရ အတွက် ချက်ချင်ိုး
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။

၃။ ငါက
့် မယကကည်တသ သူမျ ိုးက တစ်ြက်တွင ် ငါထ ိုးမည်။ ၎င်ိုးတက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အပပစ်တပိုးပပီိုး အမျြုိုးအစ ိုး ခွမ
ဲ ည်အ
့် ချန်ပြစ်သည့်် တကယ့််အဆိုးထတင် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
မဆင်မပခင် စက ိုးတပပ ရန်န္င
ှ ့်် ပပြုမူရန် အခွငတ
့်် ပိုးမည်။
၄။ ငါက
့် ှု တစ င်တ
်
မည်။
့် ယကကည်တသ သူမျ ိုးက ငါသည် အချန်တင်ိုး ကကည်ရ
့် ရှ က်ပပီိုး ကွယက
ငါသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတက
့် အချန်တင်ိုး အသက်က တထ က်ပ့်တပိုးမည်။
ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးက ရကကလမ်မ
ဧကန်မချ လဲကျပခင်ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
သမဟ
့် ည်မဟတ်။ ၎င်ိုးတ၌့် ရှသည့််
့် တ် လမ်ိုးတပျ က်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
မည်သည့်အ
် ိုးနည်ိုးချက်မဆသည် ယ ယီသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တသချ တပါက် တအ က်တမ့်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။
၅။ ယကကည်သည်ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး အမှနတ
် ကယ် မယကကည်တသ သူမျ ိုးဘရ ိုးသခင်တစ်ဆရ
ူ သည်
ှ
က ယကကည်တသ လ
် ည်ိုး ခရစ်တတ က
် မရှ တြွတသ သူမျ ိုး၊
သတသ
် အတက်အခလည်ိုး မလပ်တသ သူမျ ိုး- ဤသူတသည်
သန ိုးစရ အတက င်ိုးဆိုး
့်
့်
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်ကကပပီိုး ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ငါ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပမင်တစမည်ပြစ်သည်။ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါသည် ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
ကယ်တင်ပပီိုး ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်လ မည်။
၆။ ငါ၏န မက ပထမဦိုးဆိုး လက်ခခဲက့် ကတသ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရကကလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် အတက င်ိုးဆိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုး တရ ငရ
့်် ဲတင်ိုးတမ်သည်အထ တမွျို့တလျ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး ထတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
သင်တအတပေါ်
ဧကန်မချ အပ်န္င
ှ ိုး် မည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ တ ိုးဆိုးီ ဝ့်မည်မဟတ်။
့်
ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
ှ အ
့်် မျှ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် သည်န္င
သင်တအတွ
က် အပပည်အ
့် ဝ ပပင်ဆင်ထ ိုးတပသည်။
့်
အတပခအတနတင်ိုးတွင ် သင်တသည်
ငါ၏လက်၏ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုး၏ အတတွိုး အ ိုးလိုးက ပမင်န္င်သငတ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးမှ သင်တအတွ
က်သ
့်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
ူ ည် ငါအတွ
က် ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့် မှ မည်သသ
့်
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ အတတွိုးမျ ိုး သမဟ
့် စတ်န္လ
့် တ် သင်တန္ှု့် တ်ခမ်ိုးမျ ိုးထက်က
စက ိုးမျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ြူိုးသတလ ။ သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးက တ ဝန်သသည့်် ချဉ်ိုးကပ်မှု
့်
ပပြုြူိုးသတလ ။ န ိုးတဝတမ်တတ င်ပြစ်တသ သူတ။့် အကျငပ
့်် ျက်တသ သူတ။့် သင်တသည်
့်

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ချယ်မက
ှု လက်မခကကတလတက ိုး။ ငါသည်
သင်တ၏အတွ
ငိုး် ၌ ငါ၏ အသက အထပ်ထပ်အခါခါ လင်တ
် ည်ိုး၊ တပပန်
့် နပပီိုးပြစ်တသ လ
့်
့် ချက်
လိုးဝ မရရှတလပပီ။ မထထင်ိုးတတ န္
ှ ။့်် သင်၏တ ဝန်မှ ငါ၏အလက
့် င
သတဘ တပါက်ရန်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးသည် သင်ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် စတ်ရှုပ်တထွိုးတန၏၊ သင်၌ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင် မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
သငအ
့်် ထဲ၌ ငါ ပပီိုးတပမ က် လသည့်အ
် ရ သမဟ
် ရ က သင်
့် မှ ငါ ရယူလသည့်အ
့် တ် သင်ထ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်တပ။ ငါ၏ အလက သတဘ တပါက်ရန် သင်တသည်
ငါထ
့် သ ့်
့်
နီိုးကပ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ ပ၍ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးပြင ့်် အစပပြုရမည်။ သင်သည်
ငါ၏အလက သတဘ မတပါက်န္င်ဟ သင် အပမဲ ဆသည်၊ သင်သည် မမ၏
ကယ်ပင်အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်ပါက၊ သင်တအတပေါ်
ငါအဘယ်သ ့်
့်
အမှုပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ပဏ မတပခလှမ်ိုးလှမ်ိုးပပီိုး ငါတရှ
ကကဘဲ၊ မတန်မလှုပ်
့် ျို့သ မလ
့်
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးရမျှ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတလသည်။ သင်သည် ပိုးတက င်တစ်တက င်န္င
ှ ့်် တူသည်ဟ
ငါတပပ တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် မတရ ိုးသပြင့်် ခရသည်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး ဤအရ က လက်ခရန်
ပငင်ိုးတလသည်။ ဤအကကမ်တွင ် သင်တသည်
ထပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သင်သ
့် ည်။
့်
မတန်မလှုပ် မတနန္ှင။့်် ယင်ိုးသည် သင်၏အသက်တ က တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစ လမ်မ
့် ည်။
အတပခအတနက ြန်တီိုးယူပခင်ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထ မဟတ်ဘ၊ဲ သငထ
့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုး
ယူတဆ င်လ တပိုး၏။ ဤအရ က သင် သတမပပြုတသိုး သကဲသ
့် န
့် ိုးမလည်တသိုးသတလ ။
ငါ၏ အလသည် သင်အ
ှ
ယင်ိုးက သင်
့် ထဲတွင ် စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်တြ ်လျက်ရ၏။
သတမမူမတသိုးသတလ ။ သင်သည် ယင်ိုးက အဘယ်တကက င့်် လိုးဝ အ ရမစက်ြူိုးပါသနည်ိုး။
ငါ၏အလက အဘယ်တကက င့်် သင် လိုးဝ န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး မရှြူိုးသနည်ိုး။ ငါ၏အလက
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးသည် သင်က
် ကယ်
့် မည်သည့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျှ အမှနတ
မတဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်သတလ ။
ငါသည် သင်မှတစ်ဆင ့်် တရှ ျို့ဆက်ရမည့်လ
် မ်ိုးန္ှင ့်် ခန ိုးစရ အမ်တစ်ခ ရှြရန်
့် အလငှ့် သင်သည်
ငါ၏အလက အတပခအတနအ ိုးလိုးတွင် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးြ ငါ
့်် ည်။ ငါက
့်
့် တမျှ ်လငသ
မတ ိုးဆိုးီ တတ န္
ှ -့်် ယင်ိုးမှ ရက်စက်လွနိုး် လ၏
ှ ။ သင်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် င
န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနပ် ပန်
့် ပခင်ိုး
မပပြုတချ။ ယခ မည်သည်အ
့် ချန်ပြစ်သည်က ကကည်တ
့် လ ။့် တန က်ထပ် တစ င်ဆ
့် င်ိုး၍ မပြစ်။
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် နီိုးကပ်စွ သင်မလက်ပါက၊ ယင်ိုးက သင် တရွ ိုးန္တ်န္င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခတစ်တလရှြ မတပပ
န္ှင၊့်် တန က်ကျလွနိုး် သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်

အခန််း ၅၇
သင်၏ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ မှုမျ ိုး၊ စတ်ကူိုးအကကဉ ဏ်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ပပြုမှုတဆ င်ရွက်မှု
တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးက သင်စစ်တဆိုးပပီိုးပပီတလ ။ ၎င်ိုးတအနက်
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည် ငါ၏
့်
အလတတ န္
် င
ှ က
့်် က်ညပီ ပီိုး မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ မကက်ညတ
ီ ကက င်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ထင်ပမင်ချက်တစ်ခ သငတ
့်် ွငရ
် ှသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စွမ်ိုး သင်၌
လိုးဝမရှပါတလတက ိုး။ သင်သည် အဘယ်တကက င့်် ငါတရှ
ျို့ မှ က်သ မလ
သနည်ိုး။ ငါသင်က
့် တ
့်
့်
မတပပ ပပတသ တကက င်တ
့် လ သမဟ
့် လ ။ ဤသည်က
့် တ် အပခ ိုးအတကက င်ိုးပပချက်တကက င်တ
သင်သသင်သ
တသည်
ငါ၏ အလတတ က
် လိုးဝန ိုးမလည်န္င် သမဟ
့် ည်။ တပါဆသူ
့်
့်
့် တ်
မည်သည့်် ကကီိုးပမတ်တသ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးကမှ မရရှန္င်ဟူသည်က
သတလ ။့်
အသင်ိုးတတ ်သည် အ ဟ ရက မရရှန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ မှုမရှပခင်ိုးတ၏
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက သင်ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲပ့် ပီိုးသတလ ။ ယင်ိုးသဦိုးတည်
တသ
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမည်မျှက သင်တ
့် ကက င်ပ့် ြစ်သည် ဆပခင်ိုးက သင်သတပပြုမသတလ ။
အသက်တ က တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး ငါ၏ အသတတ ်က ထတ်လတ်ရန် သင်က
့်
ငါညန်ကက ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးက သင်လပ်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏
အသက်တ တိုးတက်မှုက တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစပခင်ိုးအတွက် သင်တ ဝန်ယူန္င်သတလ ။
ပပဿန မျ ိုးက သင်ကကြုတတွျို့ရသည်အ
့် ခါတွင ် တအိုးတဆိုးတည်ပငမ်၊ အတ္န္ဒရရမည်အ
့် စ ိုး
သင်သည် စတ်ပူပင်တမ ပန်ိုးတနသည်။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင် ပည မဲ့်လတ
ှ က ိုး။ ငါ၏
အသတတ ်က သူတတ စ
် င်မျ ိုးထသ ထ
်
့် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
့် တ်လတ်တပိုးသင်သ
အမှုတတ ်က မြန္ှပ်န္င
ှ ၊့်် ြငတ
့်် န္ှိုးမှုအ ိုးပြင ့်် ငါက
မည်သက
ူ ့် မှ
့် မတန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစန္ှင၊့်် ယင်ိုးတသည်
့်
အကျြုိုးမပြစ်တစပါ။ သင်၏ စတ်အ ိုး၊ ကယ်အ ိုးပြင ့်် ငါထ
့် လိုးဝဥဿ န္ှစ်ပမြှြုပ်ရည်စူိုးထ ိုးရန်
ငါအလရှသည်။ သမှ့် သ သင်၏ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ မှုန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးအကကဉ ဏ်တင်ိုးသည်
ငါအတွ
က်ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်၊ သမှ့် သ ငါ၏ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးအကကဉ ဏ်မျ ိုးက
သင်မျှတဝခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ရ မဆသည်
့် ည်၊ သမှ့် သ သင်ပပြုလပ်သည့်် မည်သည်အ
သင်ကယ်တင်အတွက် မဟတ်ဘဲ ယတနန့္် င်ငတတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွက်
ပြစ်န္င်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ ကသ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက တကျနပ်တစလမ့််မည်။
ငါပပြုလပ်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆ သက်တသသကက ယ မရှသည်အ
့် ရ မရှတချ။ သင်သည်

အဘယ်တကက င့်် ငါက
့် ရ အတွက် အဘယ်တကက င့််
့် အတမယူသနည်ိုး။ သင်လပ်တဆ င်သည်အ
သက်တသ မရှ တြွသနည်ိုး။ သင်သည် ငါက
့် အဘယ်အရ ထပ်တပပ တစချင်သနည်ိုး။ သင်က
့်
သင်ကက ိုးပပသရန် သင်၏ လက်က ငါဆွက
ဲ င်ထ ိုး၏၊ သတသ
် သင်သည် သင်ယူန္င်ပခင်ိုး
့်
မရှတပ။ သင်သည် အလွနဒ
် ိုးတဝိုးတပတက ိုး။ သင်သည် အ ိုးလိုးက တန က်တစ်ြန် အစမှ
ပပန်စချင်သတလ ။ အ ိုးငယ်ပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် ကယ်က
့် ယ်က တြန်ပပန်လည်၍ အ ိုးတင်ိုးထ ိုးပပီိုး
သူတတ စ
် င်မျ ိုး မျှတဝတပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက အလိုးစ
ကယ်စ ိုးပပြု၍ သင်က
ှ ိုးရှရမည်။ ဤစက ိုးတက
့် ယ်သင် န္ှစ်ပမြှြုပ်အပ်န္ပခင်
့် သတရတလ ၊့်
“ငါအတွ
က် ရိုးသ ိုးစွ အသိုးခတသ သူမျ ိုး၊ ငါသည် သငက
့်် ဧကန်ပင် ကကီိုးစွ
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်။”
သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး မဟတ်ဘဲ စီစဉ်တကျ
လပ်တဆ င်ရမည်။ သင်သည် သူတတ ်စင်မျ ိုး၏ အတနအထ ိုးက (မမ၏ လက်ြမိုးအ ိုး
သသကဲသ
့် )့် တက င်ိုးစွ သ၏ဟ အမှနတ
် ကယ် တပပ ဆရဲသတလ ။ ဤအချက်က သင်သည်
အသဉ ဏ်ပည မရှ၊ ဤအပခင်ိုးအရ က သင် လိုးဝအတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးအတပေါ်တွင ်
သင်အချန်တပိုးပခင်ိုးမရှဟ ပပဆတနသည်။ ဤအပခင်ိုးအရ အတပေါ်တွင ် သင်သည်
သင်၏အချန်အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးအတပေါ်တွင ် အမှနတ
် ကယ် တပိုးန္င်လျှင် သင်၏
အတွငိုး် စတ်အတပခအတနသည် မည်သပြစ်
့် မ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဓမမဓဌ န်
့် မည်က သင်သခဲလ
မကျတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ပပြုလပ်ရန် မကကြုိုးစ ိုးဘဲ ဓမမဓဌ န်ကျတသ
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးကသ ရှ တြွပပီိုး ငါ၏အလက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးမှု လိုးဝမပပသတပ။
ဤအချက်သည် ငါက
မလပ်န္င
ှ ။့်် ဤသည်မှ
့် နက်ရှုင်ိုးစွ န ကျင်ထခက်တစသည်။ ဤသ ဆက်
့်
ငါသည် သင်အ
့် ိုး တပိုးသန ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက သင်လက်မခပခင်ိုးတပတလ ။
အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏ ရင်တသွိုးသည် ကယ်တတ ထ
့်် တပိုးဆပ်စရ ရှတနသည်။
ကယ်တတ ၏
် အလပ်က ကျွန္ပ်
် အတလိုးအနက်ထ ိုးပခင်ိုးမရှခဲပ
့် ါ သမဟ
့် တ် ကယ်တတ ်၏
အလတတ ်က ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှခဲသ
ှု တပေါ်တွင ်
့် လ ကယ်တတ ်၏ တွနိုး် အ ိုးတပိုးမအ
ကျွန္ပ်
် သစစ တစ င်သ
် ရင်တသွိုးသည် ဤအရ အ ိုးလိုးတက
့် ပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ါ။ ကယ်တတ ၏
့် ပပန်ပပီိုး
ပပြုပပင်ချင်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ် မစွနပစ်
် ့် ပါန္ှင။့်် ကယ်တတ ၏
် အမှုတတ ်က
ကျွန္ပ်
် မတ
ှ စ်ဆင့်် ဆက်လက် တဆ င်ရွက်တတ မ
် ူပါ။ အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ၏
်
သ ိုးသမီိုးက တစ်ကယ်တည်ိုး ပစ်မထ ိုးပါန္ှင။့်် ယင်ိုးအစ ိုး အချန်တင်ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့််
အတူရတတ
ှ
်မူပါ။ အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏ ရင်တသွိုးသည် ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က

ချစ်သည်က သပမင်ပါသည်။ သရ့် တွင ် ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး မရှပါ။ ကယ်တတ ်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအတွက် မည်သ အတရိုး
ထ ိုးရမည်က
့်
ကျွန္ပ်
် မသပါ သမဟ
် က အပ်န္ထ
ှ ိုးသည်အ
့် ရ က မည်သ ့်
့် တ် ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ရမည်က ကျွန္ပ်
် မသပါ။ အသင်ိုးတတ ်က မည်သ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရမည်က သ ၍ပင် မသပါ။ ဤအပခင်ိုးအရ အတပေါ်တွင ် ကျွန္ပ်
် သည်
စတ်တပျ ်ရင်မှုမရှဘဲ စတ်ြစီိုးတနသည်က ကယ်တတ ် သပါသည်။ အ ဘရ ိုးသခင်၊
အချန်တင်ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် အ ိုး လမ်ိုးညန်ပပသတတ ်မူပါ။ ကျွန္ပ်
် မည်မျှ ချြုျို့တဲတ
့် နသည်က
ယခမှသ ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးမပါသည်၊ ကျွန္ပ်
် သည် လွနစ
် ွ ချြုျို့တဲ၏
့် ။ မည်မျှချြုျို့တဲသ
့် ည်က ကျွန္ပ်
်
တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုးပင် မရှပါ။ ကယ်တတ ်၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
့် သည့်် လက်တတ န္
် င
ှ ့််
ကယ်တတ ၏
် ရင်တသွိုးအ ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်က ပပသတတ ်မပ
ူ ါ၊ ကျွန္ပ်
် အ ိုး အချန်တင်ိုး
တထ က်ပ့်တတ ်မူပါ၊ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ တ
့်် ရှ ျို့တတ ်တမှ က်ဝယ် အလိုးစ ဝပ်စင်ိုးန္င်ရန်၊
ကျွန္ပ်
် ၏ ကယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက မပပြုလပ်န္င်တတ ရ
် ၏ ကယ်ပင်
့် န်၊ ကျွန္ပ်
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ မှုမျ ိုး သမဟ
့် န် ပပြုလပ်တတ ်မူပါ။
့် တ် စတ်ကူိုး အကကဉ ဏ်မျ ိုး မရှတတ ရ
အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်၏ ရင်တသွိုးသည် ကယ်တတ အ
့်် ကျြုိုးသက်သက်အတွက်၊
ယတနန့္် င်ငတတ ်၏ အကျြုိုးသက်သက်အတွက် အရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်လတကက င်ိုးက
ကယ်တတ သ
် ပါသည်။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ကျွန္ပ်
် မည်သည်အ
့် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနသည်၊
မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်တနသည်က ကယ်တတ ်သပါသည်။ အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် က
ကယ်တတ တ
် င် ရှ တြွတတ ်မူပါ။ ကယ်တတ ၏
် အ ိုးအင်သည် ကျွန္ပ်
်
လပ်ကင်တဆ င်ရွက်သမျှအ ိုးလိုးက အတြ ပ် ပြုတပိုးရန် အလငှ့် အသက်တ တွင် အချန်တင်ိုး၌
ကျွန္ပ်
် န္င
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး ကျွန္ပ်
် န္င
ှ အ
့်် တူ ဆက်ရတနရန်
ှ
ကသ
ကျွန္ပ်
် တတ င်ိုးဆပါသည်။

အခန််း ၅၈
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ထ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် ငါ၏ဝန်က
စ န တထ က်ထ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အလင်ိုးန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်တတ ်က
ရယူန္င်က လွတပ် ငမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လွတတ
် ပမ က်မှုက ရရှန္င်တလသည်။ ဤအရ က ငါက
့်
တကျနပ်တစလျက် သင်အ
ွ တ
့်် ပိုးက ၊
့် တွက် ငါ၏အလတတ ်က တဆ င်ရွက်ခင
သနရ
် ့် ှငိုး် သူအ ိုးလိုးတက
့်် င်တရိုး ယူတဆ င်တပိုးပပီိုး ငါ၏န္င်ငတတ ်က
့် စတ်ဓါတ်ပမြှငတ

တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ခင်ပမဲတည်ပမဲတအ င် လပ်တဆ င်လမ့််မည်။ ယခတွင ်
အတရိုးပါလှတသ အရ မှ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သင်တ ဝင်
့်် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထမျှမက ယင်ိုးမှ လူတင်ိုး
့် တရ က်သငတ
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးသင်သ
့် ည့်် တ ဝန်ပင်ပြစ်သည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ြျ ိုးန ပခင်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက ကသတပိုးတသ တဆိုးတက င်ိုးပြစ်သည်။
သင်သည် ငါတရှ
့်် ကျန်ိုးမ တစမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ အနန္တတန်ခိုး၊
့် ျို့သ လ
့် လသ၍ ငါသည် သငက
ငါ၏အြ
့် ွယ်အမှုမျ ိုး၊ ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
် က
ွ တ
့်် ပိုးမည်။
့် တတွျို့ ပမင်ခင
ထမျှမက၊ သင်တ၏
ှ ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သင်အ ိုး တတွျို့ ပမင်တစမည်။
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုန္င
သငအ
့်် ထဲတွငရ
် ှတသ အတပခအတနတင်ိုးက ငါသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ိုးလည်တပသည်။
သင်သည် အမှုအရ မျ ိုးက သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ အပမဲလပ်တဆ င်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
အပပင်ပန်ိုးတွင ် ပပသပခင်ိုးမရှတပ။ သင်လပ်တဆ င်တသ အရ တစ်ခစီတင်ိုးက ငါသည် ပ၍ပင်
န ိုးလည်သည်။ သတသ
် ငါအဘယ်အရ တက
ှ ့်် အဘယ်အရ တက
့်
့် ချီိုးမွမ်ိုးသည်န္င
့်
မချီိုးမွမ်ိုးသည်က သင်သသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဤအရ န္ှစ်ခက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးသငပ့်် ပီိုး ဤသည်က သ မန်က လျှက သတဘ မထ ိုးသငတ
့်် ပ။
“ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်က တထ က်ထ ိုးစ န မှု ပပရမည်” ဟ ဆလျက် သင်သည်
့်
န္ှုတ်အ ိုးပြငသ
့််
အတစခတနသည်။ သတသ
်လည်ိုး အပြစ်မန
ှ တ
် န္ှ့် င ့်် ရင်ဆင်ရချန်တွင် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်က တက င်ိုးတက င်ိုးကကီိုး သတသ ်လည်ိုး ယင်ိုးအ ိုး
မည်သည့်် တထ က်ထ ိုးစ န မှုကမျှ မတပိုးတပ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင် အတတ က
့််
စတ်ရှုပ်တထွိုးပပီိုး မက်မဲတနက ၊ ထမျှမက ကမ်ိုးကန်တအ င် အသပည ကင်ိုးမဲတ
့် လသည်။
ဤအရ က လူသည် ဆက်ဆရန် အဘယ်မျှခက်ခသ
ဲ ည်က တြ ်ပပတနသည်။
သူတလ
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က အကယ်ပင်
့် ပ်တဆ င်သမျှမှ “ကျွန္ပ်
န ိုးမလည်န္င်ပါ၊ သတသ
် အကယ်၍ ကျွန္ပ်
် သည် အမှနပ
် င်န ိုးလည်ပါက ထအရ အတင်ိုး
့်
အတသအချ လပ်တဆ င်ပါမည်” စသည်ကသ
ဲ့် ကက
ိုးတက င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက ြွငဟ
့်် ပခင်ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
် င် မဟတ်တလ ။ သင်တအ
့် အတပခအတနအမှနပ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က သပပီိုး သင်တ၏
့် ြျ ိုးန ရပခင်ိုး အတကက င်ိုးတရ ိုးက
သတသ ်လည်ိုး၊ ပဓ နကျတသ အတကက င်ိုးကစစမှ သင်တသည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
့်
လိုးဝဆန္ဒမရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အခက်အခဲပြစ်သည်။
သင်တသည်
ဤအရ က ချက်ချင်ိုးမတပြရှငိုး် ပါက ယင်ိုးသည် သင်၏အသက်တ အတွက်
့်

အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အဟန်အတ
ိုး ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်။

အခန််း ၅၉
သင်တတွထ
ျို့ တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးထ၌
ဲ ငါ၏ အလတတ ်က ပ၍ ရှ တြွတလ ၊့် သင်သည် ငါ၏
တထ က်ခမှုက ဧကန် ရရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ငါက
့် ကကည်ညြုပခင်ိုးအ ိုး ရှ တြွ၊
ထန်ိုးသမ်ိုးလစတ် ရှတနသမျှ က လပတ်လိုး သင်၌ မရှတသ အရ မှနသ
် မျှ သင်က
့်
ငါတပိုးအပ်မည်။ ယခအခါ အသင်ိုးတတ ်သည် နည်ိုးလမ်ိုးတကျပြစ်တသ
တလ့်ကျငမ
့်် တ
ှု စ်ခထဲသ ဝင်
် မျှသည် မှနတ
် သ
့် တရ က်တနပပီိုး ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မှနသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှတန၏။ ပြစ်တပေါ်လ မည့်် အရ မျ ိုး၏ နမူန တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့််
အချန်ကကဲသ
့် အမှု
အရ မျ ိုးသည် ဆက်ရှမတနတတ တ
့် ပ။ သင်တ၌့် ရှု ပ်တထွိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုး ဆက်၍ မရှတစရ။ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
သင်တ ဝင်
် ွ သင်
့် တရ က်ရန် အဘယ်တကက င့်် ငါလအပ်သနည်ိုး။ ဤအရ က သင် စစ်မှနစ
တတွျို့ ကကြုြူိုးပပီတလ ။ ငါသည် သင်တအ
် ည်ိုးတပိုးသကဲသ
့် ပင်
့် ိုး ပြည့်ဆ
့် သင်တက
့် ငါလအပ်တသ
အရ ၌ သင်တ ငါ
် ကယ် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်သတလ ။ လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး
့် အမှနတ
့် က
မပပြုကကန္ှင။့်် ငါသည် သင်တက
့် အကယ်ပင် ထပ်တလဲလဲ ဆက်လက် သည်ိုးခတနတသ ်လည်ိုး
သင်တသည်
အတက င်ိုးန္ှငအ
့်် ဆိုးကက ိုး ပခ ိုးန ိုးချက်က တပပ ရန်န္င
ှ ့်် သင်တ၏
့်
့် တန်ြိုးထ ိုး
အသအမှတ်ပပြုမှုက ပပသရန် ထပ်ခါထပ်ခါ ပျက်ကွက်ခကဲ့် က၏။
ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးစသည့််
ငါပင်ဆင်တသ အမှုအရ အလိုးစန္ှင ့်် ငါပြစ်တည်သည့်် အမှုအရ မျ ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ်
ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးပပီတလ ။ သင်သည် ဧကန်ပင် အလွန ် တထ က်ထ ိုးမှု မရှ၊ ငါ၏ အလတတ က
်
သတဘ တပါက် သပမင်ပခင်ိုးမရှဟ မတလျှ တ
ွ ျ ိုးက
့် မ်ိုးတပပ သည်။ ငါပပင်ဆင်တသ စ ိုးပဲမ
သင်တက
့် ယ်တင် ပမည်ိုးစမ်ိုးရမည် ပြစ်တကက င်ိုး သင်တက
့် ငါအကကမ်ကကမ်
တပပ ခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး သင်တသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် အြန်ြန် ပြြုတ်ချပပီိုး တက င်ိုးတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် မတက င်ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ခွပဲ ခ ိုး၍ မတပပ န္င်ကကတပ။
ယင်ိုးပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်က သင်တက
့် ယ်တင် ြန်တီိုးခဲက့် ကသနည်ိုး။
မည်သည်အ
့် ရ တက
့် နည်ိုး။ သင်တက
့် ငါ၏ လက်ပြင့်် စီမခဲသ
့် ယ်သင်တ က
့် ကွယ်တနပခင်ိုးက
ရပ်ကကတလ ။့် ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်ပပီိုး သင်သည်

သွ ိုး၍ မရှ ပခင်ိုးတကက င်သ
ပြစ်သည်။ ငါဘ မျ ိုး ထပ်တပပ န္င်ဦိုးမည်နည်ိုး။
့်
ငါ၏ အလတတ ်အ ိုး သတဘ တပါက်သူ အ ိုးလိုးက ငါအပမဲန္စ
ှ ်သမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည်
သူတက
့်် ပိုးမည် မဟတ်။ ယခ
့် ဒကခဆင်ိုးရဲခရရန် သမဟ
့် တ် ထခက်နစ်န ရန် အခွငတ
အတရိုးပါတသ အရ မှ သင်တသည်
ငါ၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ လပ်တဆ င်န္င်ရန်ပြစ်ပပီိုး
့်
ဤသပပြုတသ
သူမျ ိုးသည် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဧကန်ရရှက
့်
ငါ၏က ကွယ်မှုတအ က်တွင ် ရှလ ကကလမ်မ
ူ ည် ငါအတွ
က်
့် ည် ပြစ်သည်။ မည်သသ
့်
သူတက
ူ အမှ
နတ
် ကယ် ပပည့်ဝ
် စွ အသိုးခက သူတ၏
က်
့်
့် ယ်သတ
့်
့် အရ အ ိုးလိုးက ငါအတွ
ဆက်ကပ်န္င်သနည်ိုး။ သင်တ အ
တနကကပပီိုး သင်တ၏
့်
့် ိုးလိုးသည် စတ်မပါတပါပြစ်
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် တဝဲလည်လည် ပြစ်က အမ်၊ အပပင်တလ က၊ အစ ိုးအစ န္ှင ့််
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး တတွိုးတနကကသည်။ သင်သည် ငါအတရှ
ျို့ ဤတနရ တွင ် ရှတနပပီိုး
့်
ငါအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်တနတသ ်လည်ိုး သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ထတ
ဲ ွငမ
် ူ
့်
သင်သည် အမ်ရှ သင်၏ ဇနီိုးသည်၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မဘမျ ိုးအတကက င်ိုးက
တတွိုး၍တနတသိုးသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏ ဥစစ ပြစ်သတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် ငါ၏
လက်ထသ
ဲ သင်
အဘယ်တကက င့်် မအပ်န္သနည်
ှ
ိုး။ ငါက
့် သင်အလအတလ က်
့်
မယကကည်သတလ ။ ထသမဟ
့် တွက် မဆီတလျ ်တသ
့် တ်လျှင ် ငါသည် သင်အ
စီစဉ်ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ပပြုလမ်မ
့် ည်ဟူ၍ သင်စိုးရမ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သတလ ။ သင်သည်
သင်၏ဇ တပကတ မသ ိုးစက အဘယ်တကက င့်် အပမဲတတစ စိုးရမ်ပူပန်သနည်ိုး။ သင်သည်
သင်ချစ်ရသူမျ ိုးက အပမဲတအ က်တမ့်တနသည်။ ငါသည် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ကျန်ိုးတသတနရ တစ်ခ ရှသတလ ။ ငါက
ှ ့်် သင်၏
့် သင်အ
့် ထဲ၌ အပ်စိုးမှုရှရန်န္င
ပြစ်တည်ပခင်ိုးအလိုးစထဲတွင ် တနရ ယူရန် ငါက
့် တကက င်ိုး သင်တပပ ဆဲပြစ်သည်၊
့် ခွငပ့်် ပြုသည်အ
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ လှညစ
့်် ိုးတသ မသ ိုးမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ မည်မျှသည်
သင်တ၏
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲပ့် ြင့်် အသင်ိုးတတ ်ထ ကတခကကသနည်ိုး။ ထအပပင်
သင်တထဲ
့် စတ်န္လ
့်
့် မှ
မည်သသ
ူ ည် ကယ်အ
့် တွကက
် ယ် မတတွိုးဘဲ ယခက လ၏ န္င်ငတတ ်အတွက်
ပပြုမူလပ်တဆ င်ကကသနည်ိုး။ ဤအတကက င်ိုးက အလွန ် တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့်
သင်တသည်
ငါက
ှ ်ရန်န္င
ှ ့််
့် ဤအတင်ိုးအတ အထ တွနိုး် ပခဲ့် က့် ကသပြင့်် သင်တက
့်
့် ရက်န္က
သင်တက
င်ိုးန္င
ှ ရ
် န် ငါသည် ငါ၏လက်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုန္င်၏။ သင်တက
့် တရှ ျို့သ တမ
့်
့်
ငါလက်၍တချ တ
့် တ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးသည် အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည်
ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၍ ငါက
ကသ
ဲ့် ့်
့် သင်တ မည်
့်

သစစ ရှသည်အတပေါ်မတ
ူ ည်ပပီိုး ကွဲပပ ိုးတသ လူတက
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးတပြင်
့် မတူညတ
့် ့်
ငါဆက်ဆတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ တရှ ျို့ဆက်တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ဟန်တ
့် ိုးဝသ
့် နည်ိုး။ ငါက
့် သစစ တြ က်ြျက်ဝသ
့် ူ
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ လက်တအ က်သ ယခ
မှစ၍ ဧကန်
့်
သက်တရ က်မည်။ သမှ့် သ လျှင ် သူတသည်
ငါ၏ အန္တတန်ခိုးက သတစရန် ပပြုလပ်ပခင်ိုး
့်
ခကကရလမ်မ
် ှု ပြစ်သည်။
့် ည်။ ငါအလရှတသ အရ မှ လူအတပမ က်အပမ ိုးမဟတ်ဘဲ ထူိုးချွနမ
သစစ မရှတသ ၊ မရိုးတပြ င်တ
ူ ဆ၊ တက က်ကျစ်တသ အမူအကျင်န္
ှ ့််
့် သ မည်သမ
့် င
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးမှု ပပြုတသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ငါစွနပ
် ့် စ်ပပီိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးအ။့် ငါသည်
သက်ညြှ သည် သမဟ
ှ ၊့်် ထသတသ
့် င
့် တ် ငါသည် ချစ်ခင်၍ ကကင်န သည်ဟ မထင်ကကတတ န္
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် သင်တက
့်
့် ယ်သင်တ လ
့် က်တလျ တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ သင်က
ငါတချ တ
့် လတလ သင်သည် ပ၍ အန္တ်လကခဏ ဆန်ပပီိုး မလှုပ်မယှက်ပြစ်က သင်သည်
သင်က
် ့် တ်ရန် ပ၍အလမရှ ပြစ်လ မည်က ငါသသည်။ လူတသည်
့် ယ်သင် စွနလ
့်
ဤအတင်ိုးအတ အထ ခက်ခလ
ဲ
သည်အ
့် ခါ ငါသည် သူတက
့် အချန်တင်ိုး တစ့်တဆ ်ပပီိုး
ဆွတ
ဲ ခေါ် ပခင်ိုးကသ ပပြုန္င်သည်။ ဤအရ က သကကတလ ။့် ယခမှစတင်က ငါသည်
တရ ိုးစီရင်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး ငါက
့် လူတ မှ
့် တ်ထင်ကကသည့်် သက်ညြှ တသ ၊
ကကင်န ပပီိုး ချစ်တတ်တသ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တတ တ
့် ပ။

အခန််း ၆၀
အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးသည် လွယ်ကူတသ အရ မဟတ်။ နည်ိုးစနစ်လအပ်သည်အ
့် ပပင်၊
သင်တသည်
အြိုးအခတပိုးန္င်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ တစ်စတ်တစ်တဘ တည်ိုး
့်
စတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ထသပြင
့် ့်် ငါ၏ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ရရှကကလမ့််မည်။ မိုးတက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါမန်မမက်
သည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
့်
တည်တထ င်ပပီိုး စလင်ပခင်ိုးသ တရ
က်ရပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
့်် တူ အရ ရ က တအ င်ပမင်န္င်သည်။
့်
ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ ဆန္ဒမှ သင်တသည်
လျင်ပမန်စွ ကကီိုးထွ ိုး၍ ငါပ့် ခိုးတပေါ်မှဝန်က
့်
ယူတင်က ငါ၏အလပ်က ငါက
့် ယ်စ ိုး လပ်တပိုးရန်ပြစ်ပပီိုး ထအခါမှသ ငါက
့်
တကျနပ်တစမည်ပြစ်သည်။ သ ိုးသည် ြခင်၏ဝန်တက
့် ပငင်ိုးဆမည်တလ ။ ြခင်သည်လည်ိုး
သ ိုးအတွက် တနညမပပတ်
အလပ်မလပ်ဘဲ တနမည်တလ ။ သပါလျက်
သင်တသည်
့်
့်
့်
ငါ၏အလတတ ်က န ိုးလည်ပခင်ိုး တကယ်မရှကကသည်အ
့် ပပင် ငါ၏ဝန်မျ ိုးက မငဲက
့် ွကက် က။

ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးမထ ိုးသည်အ
့် ပပင် ငါတပပ သည့်အ
် တင်ိုး
မလပ်တဆ င်ကကတပ။ သင်တသည်
အပမဲတတစ အတန္ှ င်အြွဲျို့ ကင်ိုးလွတက် က၏။
့်
တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်လှပါတက ိုး။ သင်တသည်
မမအတွက်သ စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်။
့်
သင်သည် ငါ၏အလတတ ်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတလ ၊ သမဟ
့် တ်
န ိုးမလည်ဟန်တဆ င် တနသတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် တပါပျက်
တသ အပပြုအမူ၌ အပမဲတမ်ိုး
့်
ပါဝင်တနကကသနည်ိုး။ ထသပပြုမူ
် န်စွ ပပြုလပ်တနသည်ဟ
့် ျို့ မှ မှနက
့် ရ ၌သင်သည် ငါတရှ
သင်၏အသစတ်က ဆပါသတလ ။ သင်၏ြျ ိုးန ိုးပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရင်ိုးက တတွျို့ ရှတသ အခါ
သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ကသမှုအတွက် ငါအ
့််
့် ိုး တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးမှု မပပြုရသနည်ိုး။ သငက
ငါတပပ ပပမည်- ယတနမှ့် စ၍ သင်တသည်
ကယ်ခန္ဓ ၌ တန က်ထပ်အန တရ င်္ါမျ ိုး
့်
ရှမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်တ၏
ဲ့် ျှင ်
့် အစတ်အပင်ိုးတချြုျို့က တနထင်မတက င်ိုးပြစ်ခလ
ပပင်ပအတကက င်ိုးအရင်ိုးက ရှ ြ မ
့် မကယ်ကယ် အလပ်မရှု ပ်တစန္ှင။့်် ထအစ ိုး
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သလ
့် ၍ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်ကသရန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကတလ ။့် ဤအရ က
သင်တမှ့် တမ
် မည်တလ ။ ငါ၏ကတသည်က ိုး- ယတနမှ့် စ၍ သင်တသည်
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
့်
ခန္ဓ ကယ်က လိုးဝထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကသ ဝင်
့် သွ ိုးရမည်။ ဆလရင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
ခန္ဓ ကယ်က ြျ ိုးန ပခင်ိုးပြင ့်် ဝန်တလိုးတစတတ မ
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ သင်သည် ယင်ိုးအတွက်
တပျ ်ရင်ပါသတလ ။ ဝမ်ိုးတပမ က်ပါသတလ ။ ဤသည်မှ ငါ၏ကတတတ ် ပြစ်သည်။ ထမျှမက
ယင်ိုးသည် သင်တ ကက
ပမငစ
့်် ွ တမျှ လ
် ငခ
့်် ြ
ဲ့် ူိုးတသ အရ လည်ိုးပြစ်၏။ ယတနတွ
့် င ် ယင်ိုးမှ
့်
မင်္ဂလ ရှတသ သင်တ၌ပပီ
့် ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး
့် ိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပပီပြစ်သည်။ အဘယ်မျှ အဩ
ဉ ဏ်မမီန္င်ြွယ် တက င်ိုးလက်သနည်ိုး။
ငါ၏အလပ်သည် အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တနတရ
့် ခါမျှ
့် ညပါ တိုးတက်တနက ၊ မည်သည်အ
မရပ်တနတ
် ့် ပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ အတရိုးတကကီိုးဆန္ဒသည် သငက
့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္င
ှ ့််
ညီညတ်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သင်တအ
ှ
့် ိုးပြင့်် မကက မီ န္ှစ်သမ့်် ပခင်ိုးရရန်
ပြစ်၏။ ငါသ
့် ိုးတ။့် သင်တအတနပြင်
့် ငါ၏ တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးတက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
့်
တဝမျှခစ ိုးရန်အတွက် အချန်ကျတရ က်တလပပီ။ အတတ်တွင် သင်တသည်
ငါန့် မအတွက်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲခခဲရ
် ူ သင်တ၏
့် တသ ်လည်ိုး ယခတွငမ
့် မျ ိုး ကန်ဆိုးပပီ။
့် စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုး တနရက်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ငါသ
် ပင် အန္တရ ယ်ပပြုဝ့်ပါအ၊့်
့် ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးထက်မှ ဆချည်တစ်မျှငက
ထသတက
် ကူ ခွငမ
့်် လတ်သည်သ မက၊ ထသူတသည်
လိုးဝ ပပန်ထန္င်မည်
့် ငါသည် အလွယတ
့်
မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
့် တသ တကက င ့်် ယင်ိုးက

တြ က်ြျက်တသ သူသည် မမကယ်က အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ ငါသ
့် ိုးတ။့် သင်တ ့်
စတ်ရှသမျှ ပမြူိုးထူိုးတပျ ရ
် င်ကကတလ ။့် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် သီဆဟစ်တကကိုးကကတလ ။့်
သင်တသည်
တန က်ထပ် အန္င်ကျင်ခ
့် ပပင်၊
့် ရပခင်ိုးန္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုးက ခရတတ မ
့် ည်မဟတ်သည်အ
့်
သင်တသည်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးကလည်ိုး တန က်ထပ် ခရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
သင်တသည်
ငါအတပေါ်
ယကကည်ပခင်ိုး၌ တန က်ထပ် မတကက က်ရွ ျို့ရတတ တ
့်
့် ပ။ သင်သည်
့်
သင်ယ
ှ ့််
့် ကကည်ပခင်ိုးက လူသရှငက် က ိုး ထတ်တြ ်တပပ သင်တ
့် ပသည်။ စကကဝဠ ကကီိုးန္င
ကမဘ တပမစွနိုး် တအ
် ့် ှငိုး် တသ န မက
့် ိုး တန်ဟည်ိုးသွ ိုးတလ က်သည်အထငါ၏ သနရ
ကျယ်တလ င်စွ တခေါ် ကကတလ ။့် ထသူတ အထင်
အပမင်တသိုး၍ ထသူတ၏
့်
့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့််
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခခဲရ
ယတနတွ
့် တသ သူတသည်
့် င ် ထသူတ၏
့်
့် အထက်၌ရပ်လျက်
ထသူတက
့် အပ်ချြုပ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ အစိုးရသည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ အထူိုးသပြင ့််
တရ ိုးစီရင်ရသည်ကလည်ိုးတက င်ိုး သပမင်တစကကတလ ။့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးကသ သင်တ စ
င ် သင်တခ့် စ ိုးတမွတ
ျို့ လျ ်ြရ့်
့် တ်ဝင်စ ိုးကကတလ ၊့် သပပြုလျှ
့်
တစ င်ဆ
ွ တ
် သ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက သင်တအတပေါ်
ငါန္ှငိုး် အပ်၍၊
့် င်ိုးတနသည့်် ပ၍တက င်ိုးမန
့်
သင်တသည်
လည်ိုး အန္ှုင်ိုးမဲ့်တသ ချြုပမန်မှု၊ အကန်အသတ်
မရှတသ နက်နရ
ဲ မျ ိုးန္င
ှ ၊့််
့်
့်
ဉ ဏ်မမီန္င်တသ နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့ မှုတက
့် အရသ ပခစ ိုးန္င်ကကမည်ပြစ်သတည်ိုး။

အခန််း ၆၁
သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနက သင် သတပပြု မတသ အခါ၊ ငါ၏အလတတ ်က သင်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတက င်ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်လမ်မ
် င်စစ် ငါ၏အလတတ ်သည်
့် ည်။ အမှနစ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ခက်ခသ
ဲ ည်မဟတ်။ အတတ်က လတွင် သင်သည်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ မည်သည့်အ
် ခါကမှ မရှ တြွခတ
ဲ့် သ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။
လူတ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အယူအဆမျ ိုးက ငါအလမရှ၊ သင်၏တငွ သမဟ
့် တ်
သင်၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက သ ၍ပင် ငါ အလမရှ။ ငါ အလရှသည်မှ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုး ပြစ်၏။
သင်န ိုးလည်သတလ ။ ဤအရ သည် ငါ၏အလတတ ် ပြစ်၏၊ ထအပပင်
၎င်ိုးသည်
့်
ငါရရှလတသ အရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ငါက
့် အကဲပြတ်တဝြန်ြ သူ
့်
့် တ၏
့်
ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက အပမဲ အသိုးပပြုကကပပီိုး အ ိုးပြင ့်် ငါ၏ဝည ဉ်ရငသ
့်် န်မှုက
ချငတ
့်် ွကသ
် တ်မတ
ှ ်ြ သူ
ှ ့််
့် တ၏
့် စမျ ိုးက အသိုးပပြုကကသည်။ ဤအရ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င

ပတ်သက်၍ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် အခက်ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည်
ငါအမန်ိုးတီိုးဆိုးန္ှင ့်် စက်ဆပ်အရွ ရှ ဆိုးတသ အရ ပြစ်၏။ သင် ယခသပပီတလ ။
အတကက င်ိုးမူက ိုး ဤအရ သည် စ တန်၏ အပမင်သ ဆိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး
ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငပ
့်် င်တည်ိုး။ ထအပပင်
သင်တ၏
့်် ျက်မှုသည်
့်
့် ဝည ဉ်ရငက
နည်ိုးပါိုးလှတသ တကက င၊့်် သင်တသည်
စ တန်၏ စဉ်ိုးလဲတသ အကကအစည်မျ ိုးထသ
ဲ ့်
့်
မကက ခဏ ကျတရ က်တတ်ကကသည်။ သင်တသည်
ထအရ တက
့်
့် ယတပပတ်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ စ တန်၏ လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမက
ှု မခရပခင်ိုးအလငှ့်
အချန်တင်ိုး၊ အရ ရ တင်ိုး၌ သတရှကကရန် သင်တက
့် ငါအကကမ်ကကမ် တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
န ိုးမတထ င်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ငါတပပ တသ အရ က တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
့်
့်
လျစ်လျြူရှု ၏။ ရလဒ်အတနပြင ့်် အသက်တ ၌ ဆိုးရှု ိုးမှုကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် သင်ဇ တ်သမ်ိုးပပီိုး၊
ထတန
် ူ တန င်တတရ ိုးမျ ိုးအတွက် အလွနတ
် ရ တန က်ကျတချပပီ။ သငအ
့်် တနပြင ့််
့် က်တွငမ
ဤအရ က သင်၏ အန င်္တ် ရှ တြွမှုအတွက် သင်ခန်ိုးစ တစ်ခအပြစ် မှတ်ယူရန်မှ
အလွနတ
် က င်ိုးတသ စတ်ကိုးူ အကကဉ ဏ်တစ်ခ ပြစ်မည် မဟတ်သတလ ။ သင်က
့် ငါတပပ မည်၊
အပျက်သတဘ တဆ င်လွယပ် ခင်ိုးသည် သင်၏ အသက်တ ၌ အဆိုးစွန ် ပပင်ိုးထန်တသ
ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးက ပြစ်တစလမ်မ
် ချန်
့် ည်။ ဤအရ က သရှပါလျက်၊ ယင်ိုးသည် သင်န္ိုးထပပီိုးသည့်အ
မဟတ်တလ ။
လူတသည်
လျင်ပမန်တသ ရလဒ်မျ ိုးအတွက် စတ်မရှညက် ကဘဲ၊ သူတတရှ
် ည့်တ
် ွင ်
့်
့် ျို့တည့်တ
ရှတသ အရ ကသ ပမင်ကကသည်။ ငါသည် အ ဏ ရှသူမျ ိုးက ပပစ်ဒဏ်စတပိုးပပီဟ
တပပ တသ အခါ၊ သင်တသည်
“အဘယ်တကက င ့်် ထသူတ အ
့်
့် ဏ ရှတနတသိုးသနည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ သ ပြစ်၏ဟ ဤသည်က
မဆလသတလ ။” ဟတမိုးလျက်၊ သ ၍ပင် စိုးရမ်ပူပန် လ ကကသည်။
လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးသည် အလွနခ
် င်မ စွ အပမစ်တွယတ
် နကကသည်။ ငါတပပ တသ
အရ ၏ဆလရင်ိုးက သင်တန့် ိုးမလည်။ ငါပပစ်ဒဏ်တပိုးတသ သူတမှ့် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုး၊
ငါက
ူ ျ ိုး၊ ငါက
့် ြီဆန်သမ
့် မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး သမမ တရ ိုးက မရှ တြွဘ၊ဲ
ငါက
ဧကန်
့် ယကကည်ရသ ယကကည် တသ သူတက
့် မူ ငါလျစ်လျြူရှု ၏။ သင်တသည်
့်
မသန ိုးမလည်ကကတပတက ိုး။ ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးတသ အရ ၏ဆပခည်တစ်မျှငမ
် ျှကပင် သင်တ ့်
န ိုးမလည်ကက။ သပြစ်
မမကယ်က ရင်က
့် ျက်ပပီဟ လည်ိုးတက င်ိုး၊
့် တစက မူ သင်တသည်
့်
သင်တသည်
အမှုအရ မျ ိုးက န ိုးလည်ပပီဟ လည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တသည်
ငါ၏အလတတ ်က
့်
့်
န ိုးလည်န္င်ပပီဟ လည်ိုးတက င်ိုး တတွိုးထင်တနကကရင်ိုး သင်တက
့် ယ်သင်တ ချီ
့် ိုးကျြူိုးကကဆဲ

ပြစ်၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ့်် ကစစရပ်မျ ိုးသည် ခရစ်တတ အ
် တွက် အတစခမှုတပိုးကကသည်ဟ
ငါမကက ခဏတပပ တသ ်လည်ိုး၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စစ်မှနစ
် ွ သင်န ိုးလည်သတလ ။
၎င်ိုးတ မည်
သည်က ဆလတကက င်ိုး အမှနစ
် င်စစ် သင်သသတလ ။ ငါသည် မည်သက
ူ ့် မှ
့်
မဆင်မပခင် အပပစ်ဒဏ် မတပိုးတကက င်ိုး တရှိုးမဆွက ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးပပီ။ စကကဝဠ ကမဘ ရှ လူပင်္္ြုလ်
တစ်တယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည် ငါ၏တလျ ်ကန်တသ စီစဉ်ချက်မျ ိုးက လက်န ကကသည်။ ငါ၏
အပပစ်ဒဏ် တပိုးပခင်ိုးက ခရသူမျ ိုး၊ ခရစ်တတ အ
် တွက် အတစခမှု တပိုးတသ သူမျ ိုး (ထသူတက
့်
ငါမကယ်တင်)၊ ငါတရွ ိုးတက က်တသ သူမျ ိုးန္ှင၊့်် ငါတရွ ိုးတက က်တသ လ
် ည်ိုး၊ တန က်မှ
သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး- ဤအ ိုးလိုးတက
၌ ငါကင်ထ ိုးသည်၊ ငါ
့်
့် ငါလက်
တရွ ိုးတက က်ထ ိုးပပီိုး ငါ ပ၍ န ိုးလည်ထ ိုးတသ သငက
့်် မူ တပပ စရ ပင်မလ။
ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် လည်ိုးတက င်ိုး၊ တန က်အဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် လည်ိုးတက င်ိုး ငါပပြုသမျှ
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ရှတသ စီစဉ်မှုမျ ိုးအတင်ိုး လက်တလျှ က်ကကသည်။
့်
သင်သည် ငါအတွ
က် စီစဉ်မှုမျ ိုးက ကကြုလပ်ထ ိုးရန် မလ။ တစ ငဆ
့်် င်ိုးပပီိုးသ တမွျို့တလျ ်တလ ။့်
့်
ဤသည်မှ သင်ထက်တန်တသ အရ ပြစ်သည်။ ငါအပ
့် င်ပြစ်တသ အရ မျ ိုးက ငါအပ်စိုး၍
ငါက
့်် တ်သက်ပပီိုး အပခ ိုးအယူအဆမျ ိုး
့် တစ ဒကတက်ဝတ
့် သ သူတက
့် လည်ိုးတက င်ိုး၊ ငါန္ှငပ
ရှသူတက
့်် တပိုး။ ငါစီစဉ်ပပီိုးပြစ်တသ
့် စွ သက်ညြှ ချမ်ိုးသ ခွငမ
့် လည်ိုးတက င်ိုး ငါသည် တပါတန်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး အစီအစဉ်သည် ဤအဆငသ
့်် အတပခအတန
့်
တိုးတက်လ တသ တကက င၊့်် ငါသည် ယခက လတွင ် မကက ခဏ တဒါသထွက်လျက်ရသည်
ှ
။
ငါတွ
် တင်ိုး
့် င ် ခစ ိုးချက်မျ ိုးမရှဟ မယူဆကကန္ှင။့်် ဤသည်မှ တရှိုးမဆွက ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
အဘယ်အရ ၊ အဘယ်ပင်္္ြုလ် သမဟ
့် တ် အဘယ်အပြစ်အပျက်ကမျှ ငါ၏တရှ ျို့ဆက်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ဟနတ
် ့် ိုးရန် မဝရ
် တင်ိုး
့် ဲကကတသ တကက င ့်် ပြစ်တလသည်။ ငါသည် တပပ သည့်အ
လပ်၏၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ထအပပင်
ဤသည်မှ ငါစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏
့်
အပမင်သ ဆိုး သရပ်သကန်ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
ငါသည် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ညီတူညမ
ီ ျှဆက်ဆပပီိုး၊ သင်တ တစ်
တယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးက
့်
ငါချစ်သည်။ အဘယ်မည်တသ ြခင်သည် သူသ
့် ိုး၏ဘဝအတွက် တ ဝန်မယူဘဲ တနမည်နည်ိုး။
အဘယ်မည်တသ ြခင်သည် သူသ
့် ညပါ အလပ်မလပ်ဘဲ
့် ိုး၏ အန င်္တ်အတွက် တနတရ
တနမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးက သင်တထဲ
ူ
့် မှ အဘယ်သူ အသအမှတ်ပပြုသနည်ိုး။ အဘယ်သက
ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးမှု ပပသန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင်
က မင်္ဏ်ခစ ိုးသ ယ မှုမျ ိုးအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကကအစည်မျ ိုးက အဆက်မပပတ်
ပပြုလပ်ကကပပီိုး ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘ ဆဘ မျှ န ိုးမလည်ကကတပ။ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုး

အစတ်စတ်အမ မ ပြစ်သည်အထ သင်တအတွ
က် ငါပူပန်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
က မင်္ဏ် ခစ ိုးသ ယ မှုမျ ိုး၊ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ အပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဝတ်အထည်မျ ိုးက အပမဲ
စွဲလမ်ိုးတတ ငတ
့်် ကကသည်။ သင်တ၌့် အသတရ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှကကသတလ ။ အကယ်၍
ဤသပြစ်
လူအဝတ်
အစ ိုး ဝတ်ထ ိုးတသ သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးသ
့် လျှင၊် သင်တသည်
့်
့်
ပြစ်ကကသည်။ ငါတပပ တသ စက ိုးသည် မလွနက
် ဲတသ တကက င၊့်် သင်တသည်
့်
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက ခန္င်သငသ
့်် ည်။ ၎င်ိုးသည် သင်တက
့် ကယ်တင်ရန်
အတက င်ိုးဆိုးနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည တည်ရ သ ၍ပင် ပြစ်တလသည်၊
စ တန်၏ အဓက အ ိုးနည်ိုးချက်က ထိုးန္က
ှ ်က ၎င်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အန္င်ယူပပီိုး
အလျှငိုး် ြျက်ဆိုးီ ထ ိုးခတ
ဲ့် လ ။့် သင်သည် တန င်တရပပီိုး သင်၏ ဗီဇတဟ င်ိုးက ြယ်ရှ ိုးက
လူသစ်တစ်ဦိုး၏ပသဏ္ဌ န်က အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် ငါအတပေါ်
သင်အ ိုးထ ိုးတကက င်ိုး
့်
တသချ တအ င်ပပြုတနသတရွ ျို့၊ ယင်ိုးသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး၊
ငါန့် မက သက်တသခပခင်ိုး မည်တသ တကက င၊့်် ငါသည် အပပည့်အ
် ဝ တကျနပ်အ ိုးရမည်ပြစ်၏။
ငါက
ပ၍ တပျ ရ
် င်တစတသ အရ မရှ။
့် ထထက်
့်
သင်သည် ငါန္ှင ့်် အစဉ်နီိုးကပ်စွ တနရမည်။ ငါ၏အဟန်သည် တစ်တနတပခ
ိုး
့်
ပမန်ဆန်လ သည်မှ ထင်ရှ ိုးပမင်သ ၏။ သင်၌ ဝည ဉ်တရိုးရ မတ်သဟ ယ အခက်အတနမ
် ့် ျှ
ကင်ိုးမဲလ
် င်၊ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သငထ
့်် ချက်ချင်ိုး တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
့် ျှငပ
့် ည်။
ဤအချက်၌ သင်သည် အပပည့်အ
် ဝ သတဘ တပါက် န ိုးလည်ပခင်ိုး ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သငက
့််
ငါဆိုးမသည်မှ ငါ သငက
့်် မချစ်တသ တကက ငမ
့်် ဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး ငါသည် သငက
့််
ချစ်တသ တကက င ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသမပပြုလျှ
င ် သင်သည်
့်
ကကီိုးထွ ိုးတိုးတက်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အထန်ိုးအကွပ်မျ ိုး
့် ည် မဟတ်ဘဲ သနရ
ကင်ိုးမဲလ
့်် ရ ိုး ပျက်တနလမ်မ
့် ျက်၊ အစဉ်အပမဲ ကယ်ကျငတ
့် ည်။ ယင်ိုးက ငါဉ့် ဏ်ပည က တိုး၍
ထင်ရှ ိုးတစတပသည်။

အခန််း ၆၂
ငါ၏အလတတ ်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးသည် အလတတ ်က သင်သရှရ
သရှရန်သက်သက်မဟတ်ဘဲ ငါ၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင်အသက်ရှငန္
် င်ြပြစ်
့် သည်။
လူတသည်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးအ ိုး တကယ့်က
် ပင် န ိုးမလည်ကကတပ။
့်

ဦိုးတည်ရ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် အတရှ ျို့ဘက်ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည့်အ
် ခါ သူတသည်
့်
မယကကည်န္င်ကကဘဲ “၎င်ိုးသည် အမှနပ
် င် အတရှ ျို့ဘက်တလ ။ ဤသမဟ
့် တ်ဘဲ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးက ယကကည်ပခင်ိုးသက်သက်ပြင ့်် ကျွန္ပ်
် လက်မခန္င်ပါ။
ကယ့််ဘ သ ကယ် ကကည်ြ
့် ရန်
့်် ျန်ကက၏။
့် လအပ်သည်။” ဟူ၍ တတွိုးတတ လျက် စဥ်ိုးစ ိုးချငခ
ဤမျှတလ က်အထ အသင်လူသ ိုးတသည်
ကင်တယ
ွ ်ြရန်
ဲ ပ၏။ မည်သည့်အ
် ရ သည်
့်
့် ခက်ခတ
စစ်မှနသ
် ည့်န
် ခပခင်ိုးပြစ်သည်က သင်တမသ
် ခါ
့် ကက။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်သသည့်အ
၎င်ိုးတက
့် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး၌သ အ ရစက်တလ ။့် တတွိုးတတ ပခင်ိုးမပပြုတလန္ှင။့်် သင်သည်
ငါတပပ တသ အရ အ ိုး အပမဲပင် သသယပြငက့်် ကည့်ပ် ပီိုး ယင်ိုးက ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသ နည်ိုးပြင ့််
လက်ခ၏။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု မည်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ွ ိုး် တစန္င်မည်နည်ိုး။
့် ထန
သင်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ မဝင်
တရ က်တပ။ ငါယခင်က
့်
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး ငါလချင်သည့်အ
် ရ သည် လူအတရအတွက်မျ ိုးပပ ိုးပခင်ိုးထက်
လူတအထဲ
၌ အရည်အတသွိုးထိုးူ ချွနပ် ခင်ိုးပြစ်၏။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် သဝင်
့်
့် တရ က်ရန်
အတလိုးမထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ခရစ်တတ ်၏ တက င်ိုးတသ စစ်သရ
ူ ဲပြစ်ြရန်
့်
မထက်တန်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏အတစပါိုးကဲသ
့် အသက်
ရှငက် ကပပီိုး
့်
့်
ငါ၏အမှုတတ ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်ကကသည်။ ဤသည်က တသိုးငယ်တသ ကစစဟ မထင်တလန္ှင။့််
့် က
ငါ၏အမှုတတ ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
့် က
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထသတသ
သူမျ ိုးက ငါသည်
့်
ဧကန်အမှန ် ပပင်ိုးထန်စွ ဆိုးမပဲပ့် ပင်လမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ယခအချန်မှစ၍ သင်တသည်
့်
ငါထ
မျှ လှညသ
့်် ွ ိုးလျှငပ
် င် သင်တအတပေါ်
သ ့်
့် မှ တဝိုးရ သ ခဏတ
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးကျတရ က်လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မယကကည်လျှင် ငါမျက်
န္ ှ ၏ အလင်ိုးထ၌
ဲ တနထင်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် တပခအတနဆသည်န္င
ှ ့််
့်
ငါက
် ့် စ်ခပဲ့် ခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် တပခအတနဆသည်က သင်ကယ်တင်ကကည့်တ
် လ ။့်
့် စွနပ
သင်သည် ဝည ဉ်တတ အ
် ထဲ၌ အသက်မရှငလ
် ျှင် ငါမစိုးရမ်တပ။ ငါ၏အမှုတတ ်သည်
ယခလက်ရအဆင
ှ
အ
့်် ထ တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်တသ တကက င ့်် သင်သည် ဘ မျ ိုးလပ်န္င်သနည်ိုး။
ငါလပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုး၌ အဆငဆ
့်် ငရ
့်် ှပပီိုး ငါ၏အမှုတတ ်က
ငါကယ်တင်တဆ င်ရွက်မည်ပြစ်သည့်အ
် တွက် စတ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုးမရှန္ှင။့််
ငါစတင်တဆ င်ရွကသ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အ ိုးလိုးတသ သူတသည်
့်
အကကင်ိုးမဲယ
့် ကကည်ကကသည်။ သူတမယ
့် ကကည်လျှင ် န္ှစ်ဆတသ ပပင်ိုးထန်မှုပြင ့်် ငါသည် သူတက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမည်ပြစ်က ယင်ိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ဒီထက်ပ၍

ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဥ်ိုးစ ိုးတပသည်။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးသည်
ြန်ိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုးမရှတတ ဘ
ှ ့်် အတက င်အထည်တြ ြ
် ရန်
့် ဲ ဋ္ဌ န်ိုးြရန်
့် န္င
့် စတင်ခပဲ့် ပီိုးသည်က
ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ ယခ ဤအရ အ ိုး သင်တရှ့် ငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တတွျို့ ကကရမည်။
အရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဥ်ိုးစ ိုးကကပပီိုး
၎င်ိုးတအ
ူ ဆသည် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးကကြုရကကတပမည်။ ဤအရ သည်
့် ိုး ချြုိုးတြ က်သူ မည်သမ
တသိုးငယ်တသ ကစစမဟတ်တပ။ သင်တသည်
ဤအရ အတပေါ် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်စွမ်ိုး တစ်စတစ်ရ
့်
အမှနပ
် င် ရှကကသတလ ။ ဤအရ အ ိုး သင်တရှ့် ငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ကကသတလ ။ ငါသည် စ၍
မသ ဟ ယြွဲျို့မည်။ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တလ က၏လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
ငါလက်
တတ ထ
် ၌
ဲ
့်
့်
အပ်ချြုပ်ပခင်ိုးခကကရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏ဘ
သ တရ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘဲ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏ပလလင်တတ ်သပပန်
် ပ၏။ အချြုျို့တသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့် လ ရကကမည်။ မှနတ
့်
ခကကရပပီိုးတန က် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချပခင်ိုးခရမည် (တလ င်ပမြုက်မီိုးပခင်ိုးခရ၍
မကျန်ရစ်တတ ပ
့် ဲ ပျက်စီိုးပခင်ိုးသတရ
့် က်တသ အရ မျ ိုးပြစ်လျက်။) အချြုျို့တသ သူတမှ့် မူ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခကကရပပီိုးတန က် ငါ၏န မက လက်ခကကက
ငါ၏န္င်ငသ ိုးမျ ိုးပြစ်လ ကကမည် (ဤသည်က ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးတတထ င်သ
့်
တမွျို့တလျ ်ကကရတပမည်)။ မည်သပင်
က ိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘရငအ
့်် ရက်အရ
့် ပြစ်တစ သင်တသည်
့်
စွဲကင်မည်ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
ယခင်က ငါအတွ
က် ဒကခဆင်ိုးရဲခခဲက့် ကတသ တကက င ့်် သင်တ၏
့်
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးအ ိုး ငါသင်တအတပေါ်
အစဥ်မပပတ်တပိုးအပ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးပြင ့််
့်
ပပန်၍အစ ိုးထိုးတပိုးမည်။ ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်ကကတသ သူတသည်
ခရစ်တတ ်အ ိုး ဆက်၍
့်
အတစခရသ အတစခကကလမ်မ
့် ည်။ ဤတနရ တွင ် တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးဟတခေါ်ဆသည့်် အရ သည်
တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးကသ ဆလသည်မဟတ်ဘဲ ထသူတသည်
ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ခစ ိုးရပခင်ိုးမလ
ှ ည်ိုး
့်
က ကွယ်ပခင်ိုးခကကရမည်ပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုး ဆလ၏။ ဤအရ သည် ယခအချန်တွင ်
သင်တအတပေါ်
ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအလွနတ
် င်ိုးကကပ်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် ယခတွင ်
့်
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ထည်သင
ွ ိုး် စဥ်ိုးစ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုး၏ အဓပပ ယ်
အချြုပ်အပခ ပြစ်၏။ ယင်ိုး၏အတကက င်ိုးအရင်ိုးမှ ငါ၏တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးမှုအ ိုး
သင်တလက်
မခခဲလ
ဆက်ခရန်အြ ရည်
ရွယ်ထ ိုးသည့်် အရ ကတပိုးြ ့်
့် ျှင ် သင်တအတမွ
့်
့်
့်
ငါအတွ
က်နည်ိုးလမ်ိုးရှမည်မဟတ်တပ။ သတသ
ပ် င ိုးလည်ိုး သင်တသည်
အစဥ်အပမဲပင်
့်
့်
့်
ဇ တပကတအတွက်စဥ်ိုးစ ိုးက စဥ်ဆက်မပပတ် သင်တအတွ
က်သ အစီအမမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အစီအစဥ်မျ ိုးပပြုလပ်လျက် တကက က်ရွ ျို့တနတသိုးက သင်တ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုး
အန တရပြစ်မည်ကလည်ိုး တကက က်ရွ ျို့တနသည်။ ငါ၏အကကစည်မျ ိုးသည် သင်တအတွ
က်
့်

မသင်တ
် တလ ။ ထသပြစ်
့်် တွက် အစီအမမျ ိုး
့် တ သ
့် ပါက သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် သငအ
ဆက်၍ပပြုလပ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး သွ ိုးပတ်တလလွင ့်် တပပ တလတက ိုး။
့်
သင်အ
့် တွက် ငါတစ်စတစ်ခစီမတပိုးပပီိုးတန က် သင်သည် ၎င်ိုးက လိုးဝပငင်ိုးပယ်ပပီိုး မမဘ သ
အကကအစည်မျ ိုးပပြုတလ၏။
သင်တသည်
အတဟ အတပပ တက င်ိုးန္င်တလ က်တသ လ
် ည်ိုး အမှနတ
် ွင ် သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏အလတတ ်က ဘ မျှမလက်န ကကတပ။ ငါက
တွင ်
့် န ိုးတထ င်တလ ။့် သင်တအထဲ
့်
ငါ၏အလတတ ်က စစ်မှနစ
် ွ အတရိုးထ ိုးမှု ပပသန္င်တသ သူတစ်ဦိုးရသည်
ှ
ဟ
ငါတပပ မည်မဟတ်သည်မှ ဧကန်မချပြစ်သည်။ သင်တ၏
် င
ှ ့််
့် လပ်ရပ်သည် ငါ၏အလတတ န္
ကက်ညတ
ီ က င်ိုး ကက်ညန္
ီ င်တသ ်လည်ိုး သင်တက
့် ငါချီိုးမွမ်ိုးမည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်၏။ သတ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုး
့် င် သင်တသည်
့်
မထီမပဲ့် မင်ပပြုတနစဥ် မမတက
့် ယ်ကယ် အကသြွယ်အပြစ်ထင်မှတ်က တစ်ခါတစ်ရ
မမတဘ
့်် ဲလျက် ရှတနတသိုးသည်။ ဤအရ သည် လူသ ိုး၏
့် သ တကျနပ်တရ ငရ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၏ လကခဏ တစ်ခပင် ပြစ်၏။ ငါတပပ တနသည့််
ဤအရ က သင်တအ
ပခင်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
့်
့် ိုးလိုးသည် အသမှတ်ပပြုတနပခင်ိုးသည် တပါပပက်
အမှနတ
် ကယ် တပပ င်ိုးလဲန္င်ြရန်
လ ရမည်။ ငါန္ှင ့်် မသဟ ယ ြွဲတ
ျို့ လ ။့်
့် ိုးသ သင်
့် ငါအနီ
့်
သပပြုလျှ
င ် သင်အ
ဇူိုးတတ တ
် ပိုးအပ်မည်။ အချြုျို့တသ သူတသည်
အတချ င်ခ
့် တပေါ်သ ငါ၏တကျိုး
့်
့်
့်
ငတ်တတ်ထင်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စက်ပျြုိုးတသ အရ မျ ိုးကသ ရတ်သမ်ိုးလကက၏။
အဝတ်ဝတ်ြရန်
ကသ ဆနထ
် ့် တ်ရန်သ လပပီိုး သူတစ်ပါိုးအစ တကျွိုးြရန်
့် သူတလက်
့်
့်
သူတပါိုး
့်် ိုးရသ လကက၏။ သူတ မမျ
န္င
ှ ့်် သူတစ်ပါိုး
့် စပ်က ြွငထ
့် ြုချခင်ပင် သူတဝါိုးတပိုးရန်
့်
ခွနတ
် ့် ပိုးပခင်ိုးရန် တစ ငတ
့်် နကက၏။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် အမက်မဲဆိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
သူတစ်ပါိုးဝါိုးပပီိုးတသ အရ မျ ိုးက န္ှစ်သက်ကကတပသည်။ ဤအရ သည် လူသ ိုး၏
အပျင်ိုးရဆိုးလကခဏ တြ ်ပပပခင်ိုးလည်ိုးပြစ်၏။ သင်တသည်
ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကက ိုးပပီိုးတန က် တကျ ၍
် မသွ ိုးရတတ တ
့် ပ။ သင်၏အ ရစူိုးစက်မှု န္ှစ်ဆတိုးမှသ လျှင်
မှနက
် န်တသ အမှု သင်ပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သမှ့် သ လျှင ် ငါ၏အလတတ ်က
သင်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် အတက င်ိုးဆိုးတသ ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှင ့််
လက်န ပခင်ိုးပြစ်တပသည်။

အခန််း ၆၃

သင်သည် သင်၏ကယ်ပင်အတပခအတနက န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ထအပပင်
့်
သင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန်လအပ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သရမည်ပြစ်၏။
သင်န
် ျ ိုးက ငါဆွမ
ဲ ၍ အရ မျ ိုးက သငထ
့်် ညန်ပပတပိုးရန် တစ င်မ
့်် တ ။့် ငါသည်
့် ိုးရွ ကမ
့် တနန္ှငတ
လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ဆိုးက ကကည်ရ
့် ှု တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တတ ်မူပပီိုး
သင်အ
့် တတွိုးခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် အကကဉ ဏ်ခပ်သမ်ိုးက ငါသရသ မက သင်လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
အပပြုအမူက ငါန ိုးလည်သည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုး၌ ငါ၏ကတ ပါဝင်သတလ ။
၎င်ိုးတတွ
် ကယ်
့် င ် ငါ၏အလတတ ် ပါဝင်သတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် ယခင်က သင်အမှနတ
ရှ တြွခြ
ဲ့် ူိုးသတလ ။ ၎င်ိုးအတွက် ဧကန်အမှနပ
် င် သင်အချန်ယူခပဲ့် ပီိုးပပီတလ ။ ဧကန်ပင်
သင်ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ခသ
ဲ့် တလ ။ သင်က
့် ငါတဝြန်တနသည်မဟတ်။ သင်တသည်
့်
ဤရှု တထ ငက
့်် ယတပပတ် လျစ်လျြူရှု ထ ိုးကကသည်။ သင်တသည်
အပမဲတတစ
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်ကက။ ထသပြစ်
့် ရပခင်ိုး၏
အတကက င်ိုးအရင်ိုးက သင်သသတလ ။ သင်တ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည် မကကည်လင်ဘဲ
သင်တ၏
် င်ပမဲစွ အပမစ်တယ
ွ ်တနပခင်ိုးတကက င်ပ
့် င် ပြစ်သည်။
့် အယူအဆမျ ိုးသည် အလွနခ
ထအပပင်
ငါအလ
က သင်တ အတရိုး
ထ ိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ “ကယ်တတ အ
့်် လတတ က
်
့်
့်
့်
ကျွန္ပ်
် တ မစဉ်ိုး
စ ိုး မဆင်ပခင်ဟ ကယ်တတ ် အဘယ်သ တပပ
န္င်သနည်ိုး။
့်
့်
ကယ်တတ အ
့်် လတတ က
် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ကျွန္ပ်
် တ အစဉ်တစ
က်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတနတသ ်လည်ိုး ကျွန္ပ်
် တ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ မတအ င်ပမင်၊ ထတကက
င ့်် ကျွန္ပ်
် တ ့်
့်
့်
အဘယ်သ ပပြုသင
သ
့်် နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
လလစ
့်
့်
့် က်ထတ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှဟ ကယ်တတ ်သည်
အမှနပ
် င် တပပ န္င်သတလ ” ဟ အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးက တပပ ဆကကလမ့််မည်။ သင်က
့် ငါတမိုးမည်၊
သင်သည် ငါအတပေါ်
ဧကန်အမှန ် သစစ တစ င်သ
့်
့် သည်ဟ အခင်အမ ဆဝသ
့် တလ ။ ထအပပင်
့်
စလင်တသ သစစ တစ င်သ
ကပ်သည်ဟ
့် မှုပြင့်် မမတက
့် သ ဆက်
့် ယ်မမ ငါထ
့်
မည်သတ
ူ ပပ ဝသ
ူ မျှ ယင်ိုးသ မတပပ
န္င်ကကသည်က
့် နည်ိုး။ သင်တထဲ
့် မှ မည်သက
့်
ငါစတ်မတက င်ိုး၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးတွင ် သင်တ၏
့်
ကယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်အကကြုက်မျ ိုးသ မက သင်တ၏
့်
ကယ်ပင်ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ကယ်စီရကက၍
ှ
ဟူသည်မှ ငါတပပ စရ ပင် မလ။ မသ ိုး၌
မကျင်လည်ကကန္ှင။့်် သင်တ၏
့် အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးအ ိုး ငါသည် ယခင်ကတည်ိုးက
န္ှန္ှ့် စပ်
့်် တနပြင ့််
့် စပ် န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးက ငါရှငိုး် ပပရန် လတသိုးသတလ ။ သငအ
ရှု တထ င်တ
ဆသည့်အ
် ရ တင်ိုး၊
့် င်ိုးမှ (သင်တ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ သင်တတပပ
့်
စက ိုးလိုးတင်ိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်တင်ိုးန္ှင ့်် သင်ပပြုသည့်် လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်ရှ

ကကရွ ယ်ချက် အရင်ိုးခအတကက င်ိုးအရင်ိုး) ပ၍ ဆန်ိုးစစ်ရမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည်
ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးသ ဝင်
် ပပင် သင်သည်
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့် တရ က်မှု ရရှန္င်လမ်မ
ပပီိုးပပည်စ
့် တသ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သငက
့်် ယ်သင် ပမတလ က်ငပပည့်စ
် တစတပလမ်မ
့် ည်။
အကယ်၍ ငါသည် သင်တက
့် ျှင ် သင်တသည်
့် ထအရ မျ ိုး မတပပ ပပခဲလ
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနခဲလ
့် မ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး က မင်္ဏ် တပျ ်ပါိုးမှုမျ ိုးကသ တစ်တနကန် တတ င်တ
့် ၍
မည်သပင်
က အတရိုးထ ိုးရန် ဆန္ဒမရှ။ သင်တက
့်
့် ပြစ်တစ ငါအလ
့် ကယ်တင်ရန်
ငါတမတ
တ လက်က အစဉ်အသိုးပပြုတန၏။ ယင်ိုးက သင်တသ
့်
့် သတလ ။ သင်တ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ ပပီတလ ။ ငါသည် သင်က
့် ရိုးသ ိုးစွ ချစ်၏။ သင်သည် ငါက
့်
ရိုးသ ိုးစွ ချစ်၏ဟ သင်ဆဝ့်သတလ ။ သင်၏လပ်ရပ်တင်ိုးက ငါ၏စစ်တဆိုးပခင်ိုးထ
ကျြုိုးန္ွန ခရန်အလငှ့် ငါတရှ
အမှနတ
် ကယ် လ တရ က်န္င်မည်တလ ၊
့် ျို့တတ ်တမှ က်သ သင်
့်
ယင်ိုးက သငက
့်် ယ်သင် မကက ခဏ တမိုးကကည့်တ
် လ ။့် သင်၏ လပ်ရပ်တင်ိုးက ဆန်ိုးစစ်ရန် ငါက
့်
ဧကန်ပင် သင်အခွငတ
့်် ပိုးန္င်သတလ ။ သင်သည် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး ပျက်ယွငိုး် ပပီိုး သငက
့်် ယ်သင်
အမှနထ
် င်သည်ဟ ငါတပပ သည်။ ငါတရ
ိုးစီရင်မှု သင်အ
့်
့် တပေါ် ကျတရ က်ပပီ။ ယခ
သမမ တရ ိုးက သင်သတပပြုသငပ့်် ပီ။ ငါမမက်ဟသမျှသည် သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်အ
့် တွငိုး် ရှ ပကတ အတပခအတနက တထ က်ပပသည်။ တဟ
လူသ ိုး၊ သင်တက
် က်ခလ
ဲ သ
ှ ည်တက ိုး။ ငါသည် သင်၏
့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် အလွနခ
ပကတ အတပခအတနက တထ က်ပပမှသ သင်တသည်
ငါတပပ သည်က အသည်ိုးလက်
ှု အူလက်
ှု
့်
ဧကန် လက်ခကကသည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးက ငါမလပ်ခပ
ဲ့် ါက သင်တသည်
ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တွင်
့်
သင်တထက်
ချက်ချ ပါိုးနပ်သူ တစ်တယ က်မှမရှဟ ယူဆလျှက် သင်တ၏
့်
့်
အတတွိုးအတခေါ်တဟ င်ိုးမျ ိုးက ခင်မ စွ အပမဲဆပ်ကင်ထ ိုးပပီိုး သင်တ၏
့် တတွိုးတခေါ် ပ
တတွိုးတခေါ်နည်ိုးမျ ိုးက အစဥ်ြက်တယ
ွ ် ထ ိုးခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်က
့် ယ်သင်
တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ ခယူတနပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ သင်သည် မမဘ သ တကျနပ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အ ိုးရပခင်ိုး၌ တမွျို့တလျ ်တနပပီိုး တမ က်မ တထ င်လ ိုး၍ စတ်ကကီိုးဝင်တနသည် မဟတ်တလ ။
၎င်ိုးက သင် ယခသရှသင်ပ့် ပီ။ သင်သည် ချက်ချ ပါိုးနပ်သည် သမဟ
့် တ် သ မန်ထက်
ထူိုးပမတ်သည်ဟ သငက
့်် ယ်သင် မထင်သင၊့်် ယင်ိုးအစ ိုး သင်ကယ်တင်၏ ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အစဉ်သတပပြုရမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါက
့် ချစ်ရန်ဟူတသ
သင်၏စတ်ပင်ိုးပြတ်မမ
ှု ှ တမှိုးမှန်မသွ ိုးဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး ပမအ ိုးကကီိုးသထက် အ ိုးကကီိုးလ က
သင်က
့် ယ်ပင်အတပခအတနသည် ဆက်လက်တိုးတက်လ လမ်မ
့် ည်။ ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ
သင်ဘ
့် ဝအသက်တ သည် တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန တ
့် ိုးတက်လ မည်။

ငါအလ
တတ ်က သင်န ိုးလည် သတဘ တပါက်လ တသ အခါ သင်သည် သင်က
့်
့် ယ်သင်
သလ မည်ပြစ်ပပီိုး ထသပြင်
င်ိုး ပမန ိုးလည်မှု ရရှက ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
့် ့် ငါအတကက
သင်၏ကျန်ိုးတသမှုတွင ် အတပခအတန ပမတိုးတက်လ မည်။ လက်ရတွ
ှ င ် အကယ်၍
တစ်စတစ်တယ က်သည် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ကိုးဆယ်ရ ခင်န္နှု ိုး် တသချ ပခင်ိုးမရရှန္င်ဘဲ
တက်လက်ကျလက်ပြစ်တနပပီိုး ပူလက်တအိုးလက် ဆက်တက်ပြစ်တနလျှင် ထသူသည်
ဧကန်အမှန ် စွနပစ်
် ့် ခရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ ငါတပပ မည်။ ကျန်တသ
တစ်ဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် မှ မူ ငါ၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတအတပေါ်
့်
လိုးလိုး မူတည်တနက လူတသည်
၎င်ိုးတအ
င်ိုး တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် တသချ မှု
့်
့်
့် ိုးပြင ့်် ငါအတကက
ရရှန္င်တပမည်။ လက်ရတွ
ှ င၊် ဆလသည်မှ ယတနတွ
ဝည ဉ်ရငသ
့်် န်မှုက
့် င ် ဤသတသ
့်
ဘယ်န္စ
ှ ်တယ က် ရရှန္င်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်အ
တတ က
် အဆက်မပပတ်
့် ိုး ငါအလ
့်
တြ ်ပပတနပပီိုး သင်အ
့် တွငိုး် ၌လည်ိုး အသက်တ ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုး အစဉ်ဝင်တရ က်
စီိုးဆင်ိုးတန၏။ သဆ
ှ အ
့်် ညီ
့် လျှင ် သင်သည် အဘယ်တကက င့်် ဝည ဉ်တတ ်န္င
မကျင်တ
့် ဆ င်သနည်ိုး။ အမှ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်မမည်က သင်တကက က်ရွ ျို့သတလ ။ သဆ
့် လျှင ်
တလ့်ကျင်မ
ှု အဘယ်တကက င့်် သင်လိုးဝ အ ရမစက်သနည်ိုး။ လူတသည်
တစ်ကကမ် သမဟ
့် က
့်
့် တ်
န္ှစ်ကကမ် ကကြုိုးစ ိုးရမျှန္င
ှ ့်် ငါအလ
တတ က
် သတဘ တပါက်န္င်မည် မဟတ်ဟ ငါတပပ မည်၊
့်
သူတသည်
ပြစ်စဉ်တစ်ခက ကကြုရတပမည်။ ၎င်ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါတထ က်ပပပပီိုး
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်အဘယ်တ
့် ကက င့်် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သနည်ိုး။ သင်သည် မန ခဘဲ
ပြစ်တနသည်ဟ သင်မထင်သတလ ။ သင်သည် အရ အ ိုးလိုးက ချက်ချင်ိုး
ပပီိုးတပမ က်ချင်စတ်သ ရှပပီိုး အဘယ်အမှုကမျှ လလစ
့် က်ထတ်လစတ် သမဟ
့် တ်
အချန်တပိုးလစတ်မရှ။ သင်သည် မက်မဲရသ မက ပ၍ အသဉ ဏ်ကင်ိုးမဲသ
့် ည်တက ိုး။
ငါသည် အမှုအရ အမျ ိုး အတကက င်ိုးက ကဗျ ဆန်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး မပါဘဲ
အပမဲတပပ တကက င်ိုး သင်တ သတ
မထ ိုးမသတလ ။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ဆက်လက်၍
့်
့်
ထူ၊ထထင်ိုးက တိုးအတနသနည်ိုး။ သင်တသည်
သင်တက
့်
့် ယ်သင်တ သ
့် ၍စစ်တဆိုးသငပ့်် ပီိုး
သင်တ န
တပ
့် ျို့တတ ်တမှ က်သ သင်
့် ိုးမလည်တသ အရ တစ်စတစ်ခရှပါက ငါတရှ
့်
့် ၍မကက ခဏ
လ တရ က်သငသ
့်် ည်။ ဤသ၊ ့် ထသ ငါတပပ
ရပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တက
့်
့်
ငါတရှ
် မှ က်သ ဦိုး
့် ျို့တတ တ
့် တည်တခေါ်တဆ င်ရန် ပြစ်၏ဟ ငါတပပ မည်။ ဤမျှတလ က်
ကက ပမင်တ
တကက င့်် သတဘ မတပါက်တသိုးသနည်ိုး။
့် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးက သင်တ အဘယ်
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တက
့် လ ။ သမဟ
့် လိုးလိုးရှု ပ်တထွိုးတစတသ တကက င်တ
့် တ်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စက ိုးလိုးတစ်လိုးစီတင်ိုးက သင်တ ့်

အတလိုးနက်မထ ိုးတသ တကက င်တ
တသ အခါ သင်တသည်
့် လ ။ ၎င်ိုးတက
့် သင်တ ြတ်
့်
့်
မမကယ်က တက င်ိုးမွနတ
် သ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ ရရှပပီိုး သင်တသည်
ငါအတပေါ်
့်
့်
အတကကိုးတင်တကက င်ိုး သမဟ
က သတဘ မတပါက်၊ န ိုးမလည်န္င်တကက င်ိုး
့်
့် တ် ငါအလ
ဆက်လက် တပပ ကကသည်။ သစင်
် ိုး အသနည်
့် လျှက် ထတန
့် က်တွငက
့် ိုး။ ဤအရ မျ ိုးသည်
သင်တန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ကကသူကသ
ဲ့် ့်
့်
ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
အချက်အလက်မျ ိုးက တကကညက်တအ င် သင်တက
့်
့် ယ်သင်တ ့်
အချန်မတပိုးဘဲ အငမ်ိုးမရ မျြုချကကသည်သ မဟတ်တလ ။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်တတမွ
့် ျို့တလျ ်ချန်တွင ် ၎င်ိုးသည် ပမင်ိုးတကျ တပေါ်၌ သင်ဒန်ိုးစင်ိုးစီိုးတနစဉ် ပန်ိုးမျ ိုးက
ြျတ်ခနဲမျှသ လှမ်ိုးကကည်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူသည်၊ ငါအလ
တတ သ
် ည် အဘယ်ပြစ်သည်က
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် သင်တ ့်
ဘယ်တသ အခါမှ မကကြုိုးစ ိုးကက။ လူတမှ့် ဤသပင်
န္ှမ်ခ
့် ျပ
့် ပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
အစဥ်တပေါ်တနတစလ၏။ ထသတသ
သူတသည်
မန်ိုးြွယ်ရ အတက င်ိုးဆိုး လူအမျြုိုးအစ ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်။ သူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲရ
ျို့ န် တတွျို့ဆချန်၌ သူတအတကက
င်ိုးက
့်
့်
အပခ ိုးလူမျ ိုးတရှ ျို့တွငတ
် ပပ ရန် အပမဲန္စ
ှ ်သက်ကကပပီိုး သူတသည်
ငါဝန်
့် က
့်
အတရိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးအပြစ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပမင်တစရန် ပပြုလပ်တနကကတသ ်လည်ိုး
စင်စစ်တွငမ
် ူ သူတသည်
အမက်မဲဆိုး သူရူိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည် (ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
မတ်သဟ ယြွဲလ
ျို့ ျှငလ
် ည်ိုး ငါအတကက
င်ိုး စစ်မန
ှ တ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်န္င
ှ ့်် အသပည မျ ိုးက
့်
တပပ မည်အ
့် စ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့၌ သူတအတကက
င်ိုးကသ တြ ်ထတ်ကက ိုးဝါတနသည်။
့်
သူတသည်
အမန ပတပပ ပပီိုး ငါက
့် မတရ ိုးသပြင ့်် ချြုိုးန္ှမ်တသ တကက င့်် ထသူမျ ိုးက
့်
ငါအရွ ရှ ဆိုးပြစ်သည်။
ငါ၏အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပပ ဋဟ မျ ိုးက သင်တ
၌ ငါမကက ခဏ ထင်ရှ ိုးတစတနသည်။
့် အထဲ
့်
၎င်ိုးတက
န္င်သတလ ။ ငါက
် ွ ချစ်တသ သူမျ ိုးက
့် စစ်မှနစ
့် သင်တ မပမင်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးဟ ဆအပ်တသ အရ က အသက်ရှငတ
် နထင်ကကသည်။ ၎င်ိုးက သင်တ ့်
မတတွျို့သတလ ။ သင်တ ငါ
့် သကျွမ်ိုးန္င်ရန် ဤအရ သည် အတက င်ိုးဆိုးတသ
့် က
သက်တသသကက ယ မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးသည် ငါအတွ
က် ပတက င်ိုးတသ သက်တသက
့်
မခသတလ ။ သစင်
၎င်ိုးက အသအမှတ်မပပြုကက။ မသနရ
် ့် ှငိုး် လွနိုး် ၊
့် လျှက် သင်တသည်
့်
ညစ်ပတ်တပတရလွနိုး် က စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခထ ိုးရတသ ၊ လူတက န္ှင ့််
တသ င်ိုးတပပ င်ိုး လင်ဆက်ဆတနသည့်် ဤကမဘ တပေါ်ဝယ် မည်သက
ူ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက
အသက်ရှင ် တနထင်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဗလ ပြစ်ပပီိုး

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည် မဟတ်တလ ။ မည်သဆ
့် တစ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သူတ၏
် ထပ်သ တရ
က်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤထက်သ ၍ န ိုးလည်လွယမ
် ည့််
့် အထွတအ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှတပ။ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တိုးအသူတစ်ဦိုးပင်လျှင်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
င့်် သင်တသည်
့် န ိုးလည်န္င်သည်။ ထတကက
့်
့်
လတလ က်တသ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှု မထည့်ပ် ခင်ိုးသ မဟတ်တလ ။

အခန််း ၆၄
သင်သည် လွဲတချ ်ပပီိုး ယတတအမှ ိုးတပေါ် အတပခခတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအ ိုးပြင့််
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ရ၊ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့်် လိုးစမှ
့် ရှု တထ ငအ
န ိုးလည်က သ ၍ သတဘ တပါက်တအ င် ကကြုိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး တစ်မနက် သမဟ
့် တ် တစ်ညမျှ
အတွက်သ မဟတ်ဘဲ အြန်တလဲလဲ အတလိုးအနက် သိုးသပ်တဝြန်သငသ
့်် ည်။
ငါအလ
တတ ်သည် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည် သမဟ
့်် ျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
့် တ် မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
အပတ်တကတ် အြိုးအခတစ်ခအ ိုး ငါတပိုးပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် စပ်လျဥ်ိုးပပီိုး သင်မသတပ။
ငါအလ
တတ ်အတွက် အတရိုးထ ိုးမှုက သင်တ မည်
သ ပပသန္
င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
့်
သင်တလူ
ှု ချွတ်ချွတ် ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွရန်
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ဤအတင်ိုးတည်ိုး၊ အတသိုးစတ် န္ှုက်န္က်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မတတ်န္င်ကက၊ အတပေါ်ယ၌သ အ ရစက်၍ တပပခင်ိုးမျှသ တတ်စွမ်ိုးသည်။
ဤသည်က ယကကည်သက်ဝင်ပခင်ိုးဟ မည်သဆ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် လူ၏
စတ်အ ိုးထက်သန်မှုမျှသ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက ငါမချီိုးကျြူိုးရမက သ ၍ငါရွ ရှ သည်။
ငါရွ ရှ တသ အရ အ ိုးလိုးသည် သတ်သင်ပခင်ိုးခရ၍ တဘိုးဒကခမျြုိုးမျြုိုးပြင့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခရက
ငါ၏ မီိုးတင်ရှု ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မလွနဆ
် န်န္င်ဟ သင်တက
့် ငါတပပ မည်။
သမဟ
့် တ်လျှင ် “တကက က်မက်ြွယ်တက င်ိုးတသ ” ဟူသည် အဘယ်အရ က ဆလတကက င်ိုး
လူတ သ
့် ပပင် အတပျ အ
် ပါိုးကကြူိုးကကက ငါက
့် ည် မဟတ်သည်အ
့် လူသ ိုးမျက်စပြင့််
့် လမ်မ
အစဥ်ပမင်ကကလမ်မ
အလွန ် မက်မဲစွတက ိုး။ သင်ကယ်တင်ထမှ စ တန်၏
့် ည်၊ သူတသည်
့်
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးရန် အတက င်ိုးဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးမှ ငါထ
ကပ်၍ ငါန္ှင ့််
့် သ ချဉ်ိုး
့်
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တရ ိုးစီရင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် အသက်တ ၌ ဆိုးရှုိုးမှုဒဏ်က
သင်တ တရှ
င်ရှ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် သင်တအ
့်် ညီ ပပြုမူကကရန်
့်
့် ိုးလိုး ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးန္ှငအ
ငါအလရှသည်။

လူသ ိုးမျ ိုးသည် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် အလွနခ
် က်ခသ
ဲ မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး အပပင်လူမျ ိုး၊
ပြစ်ရပ်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သူတ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင်
အပမဲရှတနကက၏။ ရလဒ်အပြစ် သူတသည်
ငါအတွ
က် တက င်ိုးမွနတ
် သ သက်တသခရန်န္င
ှ ့်် ငါန္ှင ့််
့်
့်
အလွနတ
် က င်ိုးစွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် မတတ်န္င်ကကတပ။ ငါသည် သင်တက
့် အဆက်မပပတ်
တထ က်ပ့်၍ အ ိုးတပိုးပမြှငတ
့်် င်တသ လ
် ည်ိုး သင်တသည်
ငါန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်
့်
အတက င်ိုးဆိုးကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး မပပြုန္င်ကကတပ။ ငါက
့် သင်တန့် ိုးမလည်ကကတကက င်ိုးက
ဤအတကက င်ိုးအရ အ ိုးလိုးက ပပည့်စ
် လတလ က်စွ တြ ပ် ပတနတလသည်။ အချန်တန်၍
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး သင်တ မည်
သည့်သ
် သယမျ ိုးမှ မရှတတ တ
် သ
့် သ အခါ စစ်မှနတ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် သင်တတလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တ ိုးဆိုးီ န္င်ကကလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်သည်အ
့် ပပင် မည်သည့်် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးကမှ သငအ
့်် တပေါ် အပ်စိုးမှု ရှမည်မဟတ်။
၎င်ိုးက အဘယ်တကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။ ငါမ့် နမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က သင် စစ်မှနစ
် ွ
့်
န ိုးလည်သတလ ။ ဤသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါရှငိုး် ပပမှသ သင်တ အနည်
ိုးငယ်မျှ
့်
့်
န ိုးလည်ကကသည်။ လူတသည်
လွနစ
် ွ မက်မဲညြ
့် ျင်ိုးပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုးဉ ဏ် န္နဲကကသည်
။ အပ်န္င
ှ ့််
့်
့်
အရိုး ထိုးမမှသ အနည်ိုးဆိုးတသ န ကျင်မှုက သူတစတင်
ခစ ိုးကကရသည်။ ဆလသည်မှ
့်
သင်၏ တရ င်္ါဇ စ်ပမစ်က ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက ညန်ပပတသ အခါမှသ အပပည်အ
့် ဝ
သင်ယကကည်လက်ခသည်။ သပြစ်
့် င် သင်တသည်
တစ်ခါတစ်ရတွင ် ငါ၏
့် သည်တ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ိုးလပခင်ိုးမရှဆဲ သမဟ
့် လက်တတွျို့လက်န ကျင်သ
့် တ်
သင်တက
့် ယ်သင်တ သ
့် လစတ် မရှဆဲ ပြစ်ကက၏။ ဤတနရ တွင ် လူသ ိုးမျ ိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် မည်မျှခက်ခသ
ဲ ည်အ
့် တကက င်ိုး သင်တ အဘယ်
တကက င့််
့်
သတဘ မတပါက်ကကတသိုးသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လလတလ က်တလ က် မထင်ရှ ိုးကက သမဟ
့် လ ။ သင်တ ငါန္ှ
့် တ် မရိုးစင်ိုးကကတသ တကက င်တ
့် င ့််
တလိုးနက်စွ ၊ ရိုးသ ိုးတပြ င်မ
့် တ်စွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သည်က ငါအလရှသည်။
သ ယ န တပျ ်ြွယ်တသ စက ိုးလိုးတက
့် သင်ဆသည်ပြစ်တစ၊ မဆသည်ပြစ်တစ ငါန္ှင ့််
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်လစတ်ရက
ှ
မှနက
် န်တသ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ငါက
့် ကိုးကွယ်န္င်တနသတရွ ျို့ ငါ၏
က ကွယ်တစ င်တ
ှ မ့််မည်။ ဤလူမျြုိုးသည်
့် ရှ က်မှုတအ က်တွင ် သင်ရလ
လွနစ
် ွ ပည မဲလ
ှ ျှငပ
် င် သူတ၏
ှု သူတစွ့် နပ
် ့် စ်တစပခင်ိုးငှ ငါသည် သူတက
့် လ
့် က
့် ပည မဲမ
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငတ
့်် စမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တသချ တပါက် ကက်ညတ
ီ သ တကက ငပ့်် ြစ်၏။ ငါသည်
မမမတစ င်စ
့် ည်ိုးန္င်သည့်် ကတသစစ က ဘယ်တသ အခါမျှ မပပြုတသ အနန္တတန်ခိုးရှင်

ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။
ငါအလ
က အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သ ိုးဦိုးအ ိုးလိုးထသ ငါချက်
ချင်ိုးထတ်တြ ်မည်။
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ထတ်တြ ်ရမည်တ
့် နရက်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုး ပြစ်သည်အ
့် တင်ိုး
့်
မည်သည်အ
့် ရ မဆ ြိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုး တြန်ရတတ
ှ
မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ
“ြိုးကွယထ
် ိုးပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးရပ်က ယခမှစ၍ တြန်ပပန်လည် အသိုးပပြုတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ၊ ြိုးကွယထ
် ိုးတသ အရ တစ်စတစ်ရ ဆက်လက် တည်ရရန်
ှ က ိုး တဝိုးစွ။
ြိုးကွယထ
် ိုးတသ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ကျန်ိုးတသတပါက်
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ြွငပ့်် ပပခင်ိုးခရတတ မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည် အ ဏ အလိုးစက
ချြုပ်ကင်ထ ိုးတသ အတပမ ်အပမင်ကကီိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ပြစ်ရပ် အ ိုးလိုး၊
အမှုအရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက ငါလက်
မျ ိုးအထဲ၌ ချြုပ်ကင်ထ ိုးသည်။ သူတက
့်
့်
ြွငပ့်် ပရန် ငါကယ်တင် စတင်လပ်တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက အစီအစဉ်တကျ
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါြွငပ့်် ပသွ ိုးမည်။ ငါက
့် ပူဆ ဝသ
့် ူ သမဟ
့် ိုး တစ်စတစ်ရ
့် တ် ငါအ
ကွယ်ဝက
ှ ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးဝသ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မဆ ဘယ်တသ အခါမျှ
့် ူ မည်သတ
တြန်ပပန်မထန္င်တစရန် ငါအတသအချ ပပြုမည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုး ထင်ရှ ိုးပမင်တတွျို့တစရန်
ဤနည်ိုးပြင့်် ငါအတရိုးယမ
ူ ည်။ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ကကည့်က် ကတလ ။့် ငါတပိုးခဲတ
့် သ အပတ်တကတ်
အြိုးအခသည် အလ ဟဿမဟတ်ဘဲ အသီိုး သီိုးလမ့််မည်။ အတရိုးမထ ိုးသူ သမဟ
့် တ်
မန ခသူ မည်သမ
ူ ဆ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ချက်ချင်ိုးခရမည်။ ငါက
့် မည်သူ
ြီဆန်ရဲတသိုးသတလ ။ သင်တအ
သမျှ၊
့် ကျြုိုးန္နွ ခရမည်။ ယတန ငါတပပ
့်
့် ိုးလိုး ငါက
လပ်သမျှအ ိုးလိုး၊ လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုး၊ စတ်ကူိုးအကကဉ ဏ်တင်ိုး၊ အတတွိုးတင်ိုးန္ှင ့််
အကကအစည်တင်ိုးသည် အ ိုးလိုး လိုးဝဥဿမှနက
် န်၍ လူသ ိုး ထပ်မစဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်ရန်
လိုးဝမလအပ်ဟ သင်တက
ပ်ရန်လသည့်အ
် ရ မှ
့် ငါတပပ မည်။ သင်တ ပပြုလ
့်
လက်တလျှ က်ရန်သ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ထပ်မ တတွိုးတတ ရန် မလသည်အ
့် တကက င်ိုး
သင်တအ
့် ိုး အဘယ်တကက င ့်် အြန်တလဲလဲ ငါတပပ သနည်ိုး။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။
သင်တက
့် ငါရှငိုး် ပပရန် လတသိုးသတလ ။
သင်တ၏
စိုးမိုးမှုရတသ
ှ
်လည်ိုး ယင်ိုးသည်
့် အယူအဆမျ ိုးသည် သင်တအတပေါ်
့်
သင်တက
့် ယ်တင် လတလ က်တသ အ ိုးထတ်မှု မရှတသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်ဟ မစဉ်စ ိုးဘဲ
ယင်ိုးအစ ိုး ငါက သငက
့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးမြွငတ
့်် ပိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည် ဟဆက ငါအတပေါ်
တွင ်
့်
အပပစ်ပကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်သတသ
စက ိုးနည်ိုး။ သင်တသည်
မမကယ်က
့်
့်

တ ဝန်ယူပခင်ိုး မရှဘဲ ငါက
့််
့် သ အစဉ်အပမဲ ညည်ိုးညြူတင်ကက ိုးကကသည်။ သငက
ငါသတတပိုးတနသည်။ သင်တသည်
အြိုးအခတပိုးဆပ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှဘဲလျှက်
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ဆက်တလျှ က်ကကလျှင် သင်တသည်
စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တက
့် ပခမ်ိုးတပခ က်ရန် ငါတစ်တနကန် ကကီိုးကကီိုးကျယ်ကျယ် တပပ တနပခင်ိုးမဟတ်။
ဤသည်မှ စင်စစ်တွင ် အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါတပပ သည်အ
့် တင်ိုး ငါလပ်၏။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါန္ှု့် တ်မထ
ှ က
ွ သ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး
့်
စတင်ပပည့်စ
် လ သည်။ ယခင်ကဆလျှင် ငါမမက်ဟခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ပပည်စ
့် ခဲ၏
်လည်ိုး ယခအခါတွင် အမှုအရ မျ ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပပီိုး
့် ။ သတသ
့်
ပြည်ိုးညင်ိုးစွ ပြစ်တတ လ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင် တက်တွနိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တချ တ
့် မ ပ့် ခင်ိုးက ငါပပြုတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ ထအစ ိုး သင်တက
့် မ န်တင်ိုးတပိုးက
အတင်ိုးအကျပ်ပပြုမည်။ သ ၍ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပပ ရလျှင် လက်န္င်တသ သူတ လ
့် ည်၊
့် က်ကကလမ်မ
မလက်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ တရှ မ
ျို့ ဆက်န္င်တတ သ
ူ ျ ိုးသည် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် မ
့် ည်။ ငါသည်
သင်တက
် ွ တပပ ဆတလ့်ရှခဲသ
် သင်တ လ
့် ည်။ သတသ
့် ပြစ်န္င်သမျှ နည်ိုးမျြုိုးစပြင့်် စတ်ရှညစ
့်
့် ိုးဝ
န ိုးမတထ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ယခတွင ် အမှုမှ ဤအဆင်ထ
အရ က
့် ဆက်လ ပပီိုးပြစ်ရ သင်တ အဘယ်
့်
လပ်ကကမည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ဧကန်ပင် မမကယ်က အလလက်ဆဲ ရှဦိုးမည်တလ ။
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် စလင်တအ င် ပပြုပခင်ိုးက မခရန္င်ဘဲ ငါ၏ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ဧကန်မချ
့်
ခရတပလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၆၅
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သငက
့်် အပမဲ အရှု က်ထသည်၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
သင်တ၏
့် တသတလ က်တသ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထ က်ပပ တပသည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက
သင်တသည်
ယခ မည်သည့်် အချန်ပြစ်သည်က မသကကဘဲ အချန်ဆတ
ွဲ နကကဦိုးမည် ပြစ်သည်။
့်
ဤအရ က သကကတလ ။့် သင်တက
့် ကယ်တင်ရန် ချစ်ပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးက ငါအသိုးပပြု၏။ သင်တ ့်
မည်သ ပပြုမူ
ကကပါတစ၊ ငါ လက်ခပပီိုးပြစ်တသ အရ မျ ိုးက ငါ ပပည့်စ
် တစမည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့််
့်
အမှ ိုးမျ ိုးကမျှ ပပြုမည် မဟတ်။ တပြ ငမ
့်် တ်တသ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည့််
ငါသည် အမှ ိုးတစ်ခက ပပြုမန္င်သတလ ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ အယူအဆတစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ငါက
ှ ့်် တပပ သမျှတသည်
သင်တအြ
့် တပပ တလ -့် ငါလပ်တဆ င်သမျှန္င
့်
့်
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူအချြုျို့တက၊
့် “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ် လပ်တဆ င်သမျှသည်

ကျွန္ပ်
် တ အတွ
က် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် မည်ကသ
ဲ့် ပူ
့်
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည်က
ကျွန္ပ်
် တ မသ
ကကပါ။” ဟ န္ှမ်ခ
့် ျစွ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ အသမဲလ
့် က်တလစွ။ သင်တက
့်
့် ငါန္ှင ့််
အဘယ်သ ပူ
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည်က မသဟူ၍ပင် တပပ ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ
ရှက်ြွယ်တသ အလမ်အည မျ ိုးသ ပြစ်၏။ သင်တသည်
ထသတသ
အရ မျ ိုး
့်
့်
ြွငဟ
့်် ပပီိုးပြစ်သည်က တထ က်ဆလျှင၊် တကယ့်် အမှနတ
် ရ ိုးတွင၊် အဘယ်တကက င ့််
ဇ တပကတ အတွက် အတရိုးထ ိုးမှု အကကမ်ကကမ် ပပကကသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးသည်
ကက ိုးတက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
တြ ်တရွ ပပီိုး န္ှစ်လြွယ်တသ ပစပြင ့်် မပပြုမူကကတပ။
့်
ဤအရ က သင်တ န
တက
့် ၊ ့် ငါ၏
့်
့် ိုးလည်ရမည်- ယတန သင်
့် ငါ မျ ိုးစွ မတတ င်ိုးဆသကဲသ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင်တ လက်
လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်် အရ လည်ိုး မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးထက်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တက
့်
့်
ပလွနခ
် နမ
် ့် ှနိုး် ပခင်ိုး လိုးဝမပပြုတပ။ ငါသည် လူသ ိုး၏ လပ်န္င်စွမ်ိုး အတင်ိုးအတ က
မသဘဲတနမည်တလ ။ ထအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါသည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုး
ရှတပသည်။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တက
့်် စတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
့် စဉ်ဆက်မပပတ် အသဉ ဏ်ပွငတ
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးမှ မ တကက လွနိုး် ပပီိုး သင်တသည်
သင်တ၏
့် စတ်န္လ
့်
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌
ငါ၏အလက သတဘ မတပါက် န္င်ကကတချ။ ငါက
့် တပပ တလ -့် အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည်
သမဟ
့် တ် သင်တ၏
့် ပပန်ိုးက အ ရမစက်ကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တ၏
့်
အတွငိုး် အသက်မျ ိုးက အ ရစက်ကကရန် အကကမ် မည်မျှ သင်တက
့် ငါသတတပိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။
သင်တသည်
တကယ်က န ိုးတထ င်ကကမည်မဟတ်။ တပပ ဆရသည်က ငါစတ်ကန်ပပီ။
့်
ဤသည်မှ သင်တ ထ
လိုးဝ
့် ထင်ိုးလ ကကပ ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
့်
အသတရ ိုးမဲ့်ကကသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်န္င်သတလ ။ မှ ိုးယွငိုး် တသ အရ တစ်ခတစ်တလက ငါတပပ မပပီတလ ။ ငါသ
့် ိုးတ။့် ငါ၏
တလိုးနက်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အတရိုးထ ိုးကကတလ ။့် သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုး
ရငက
့်် ျက်ပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တန က်ထပ်စိုးရမ်ရန် လအပ်တတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
အရ အ ိုးလိုးက တထ က်ပပ့် ခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ယခ ထအရ မျ ိုးက အ ရပပြုပခင်ိုးမှ
တန်ြိုးမရှတပ။ ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊
ယင်ိုးသည် ကမဘ တလ ကထဲသ လူ
့် သရှငက် က ိုး ဆင်ိုးသက်လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လိုးဝ တရ က်ရှပပီပြစ်သည်က သ ၍ပင် ညန်ပပတပသည်။ ယင်ိုးက သင်တ ့်
ကကြုတတွျို့ ပပီိုး ပပီတလ ။ သင်တက
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
ငါ၏
့် တရ ိုးစီရင်ရန် ငါမန္ှစ်ပမြုျို့တသ လ
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးပခင်ိုး ဘ ဆဘ မျှ မပပကကတပ။ ရက်စက်တသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးထက် ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ တစ ငမ
့်် ပခင်ိုး န္ှင ့်် ကွယက
်
ပခင်ိုးတက
့်
သင်တအ
့် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပိုးြမှ့် ငါ၏ ဆန္ဒပြစ်သည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရန် သင်တ ့်
လလ ိုးတနသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ သမဟ
ငါထ
့် အဘယ်တကက င ့််
့် တ်ပါက သင်တသည်
့်
ထပ်တလဲလဲ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး မရှသနည်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး မရှသနည်ိုး၊
ပပီိုးလျှင် ငါန္ှင ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ သင်သည် ငါက
့် အလွန ် တအိုးတတအိုးစက်
ဆက်ဆတသ ်လည်ိုး၊ စ တန်သည် သင်အ
့် ခါ ယင်ိုးတသည်
့် ိုး အကကဉ ဏ်မျ ိုး တပိုးသည်အ
့်
သင်၏ ကယ်ပင်အလဆန္ဒန္င
ှ ့်် ကက်ညသ
ီ ည်ဟ ထင်လျက် သင်ဘဝင်ခက်တလသည်- သတသ
်
့်
သင်ပပြုတသ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ငါအြ
မဟ
တ်တပ။ သင်တသည်
ငါက
့်
့် အပမဲ
့်
့်
အလွနရ
် က်စက်စွ ဆက်ဆရန် ဆန္ဒရကကသတလ
ှ
။
ငါသည် သငက
့်် တပိုးရန် ဆန္ဒမရှသည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
အြိုးအခက မတပိုးလပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ စွဲကင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲလျက်၊
့် သပြင၊့်် သင်တသည်
့်
လက်ချည်ိုးဗလ ပြစ်ကကတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မည်မျှ
လျင်ပမန်စွ တိုးတက်သည်က သင်တ မပမင်
ကကသတလ ။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ပူပန်ပခင်ိုးပြင ့််
့်
တတ က်တလ င်သည်က သင်တ မပမင်
ကကသတလ ။ ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်
့်
သင်တက
လလ ိုးပခင်ိုးမရှပမဲ ပြစ်ကကသည်။
့် ငါတတ င်ိုးဆ တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
တဘိုးဒကခမျြုိုးစ တစ်ခပပီိုး တစ်ခ ကျတရ က်လမ်မ
ှ ့်် တနရ အ ိုးလိုး
့် ည်။ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္င
တဘိုးဒကခမျ ိုး ကကြုတတွရ
ျို့ လမ်မ
့် ည်— ကပ်ဆိုး၊ ငတ်မွတ်ပခင်ိုး၊ တရကကီိုးပခင်ိုး၊ မိုးတခါင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ငလျင်လှုပ်ပခင်ိုးမျ ိုးသည် အရပ်ရပ်တ၌့် ပြစ်တလ၏။ ဤကပ်တဘိုးဒကခမျ ိုးသည် တစ်တနရ ၊
န္ှစ်တနရ ၌သ ပြစ်ပျက်တနပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် တစ်
ရက်၊ န္ှစ်ရက်အတတ အတွငိုး် ပပီိုးဆိုး
့်
သွ ိုးလမ်မ
သ ၍ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
နယ်ပယ်အန္ှ တ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သ ၍ သ ၍ ပပင်ိုးထန်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ိုးချဲျို့လမ်မ
ဤအချန်က လ အတတ အတွငိုး် တွင၊် အင်ိုးဆက်ကပ်ဆိုး မျြုိုးစ တစ်ခပပီိုး တစ်ခ
ပြစ်တပေါ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ခပ်သမ်ိုးတသ တနရ တ၌့် လူသ ိုးစ ိုးသည့်် ပြစ်ရပ် ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ငါသ
န ကျင်ပခင်ိုးတဝဒန သမဟ
့် ိုးတ။့် သင်တသည်
့်
့် တ် ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ အခက်အခဲမျ ိုးက
မခစ ိုးကကရ။ သင်တ မကက
မီ အရွ ယ်တရ က်ပပီိုး ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန် ငါ၏ပခိုးမျ ိုး တပေါ် ရှသည့််
့်
ဝန်က လက်ခကကြ ငါအလ
ရှ၏။ ငါ၏အလက သင်တ အဘယ်
တကက င့်် န ိုးမလည်ကကသနည်ိုး။
့်
့်
တရှ ျို့တလျှ က် အလပ်သည် ပ၍ပ၍ ပင်ပန်ိုးလမ်မ
ငါက
့် ည်။ သင်တသည်
့် တစ်ကယ်တည်ိုး
့်

အလွနခ
် က်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးစွ အလပ်လပ် တစလျက်၊ ငါက
့် လက်မလည်န္င်တအ င် ထ ိုးရစ်ြ ့်
အကကင်န တရ ိုးမဲ့် ကကသတလ ။ ပ၍ ရှငိုး် ရှငိုး် ငါတပပ မည်- အသက်တ ရငက
့်် ျက်တသ
သူမျ ိုးသည် ခလှုရ ထဲသ ဝင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ န ကျင်ပခင်ိုးတဝဒန သမဟ
့် တရ က်လမ်မ
့် တ်
အခက်အခဲက ခစ ိုး ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ အသက်တ မရင်က
့် ျက်တသ သူမျ ိုးသည်
န ကျင်ပခင်ိုး တဝဒန န္ှင ့်် တဘိုးအန္တရ ယ်က ခစ ိုးကကရလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အတတ အ
် သင ့်် ရှငိုး် သည် မဟတ်တလ ။
အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မက သကကပပီိုး ငါက
ငှ့် ၊
့် သန္င်ကကြအလ
့်
ငါ၏န မသည် ဦိုးတည်ရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် တနရ အ ိုးလိုးတွင် တိုးချဲျို့ရမည်။
အတမရကန်ပပည်တထ င်စ၊ င်္ျပန်၊ ကတနဒါ၊ စကဂ ပူ၊ ဆဗီယက်ပပည်တထ င်စ၊ မက အ၊
တဟ င်တက င်န္င
ှ ့်် အပခ ိုး န္င်ငမျ ိုးမှ လူအလ
အ ိုးလိုးထဲက လူတသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက
့်
့်
ရှ တြွရင်ိုး၊ တရတ်ပပည်ထတ
ဲ ွင ် အတူတကွ စရိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတထ
့် ငါ၏န မက
သက်တသခန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ကျန်ရသမျှ
ှ
မှ သင်တအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးက
ဦိုးတဆ င်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ရင်က
့် ျက်ကကြ ပြစ်
့်
့် သည်။ ဤသည်မှ
လပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ် သ ၍ပင် ရှသည်ဟ ငါတပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါ၏န မသည် ကျယ်ကျယ်ပပန်ပပန်
့် ပျ
့် ျို့ န္ှလ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် မ်မ
သင်တ သတ
မထ ိုးပါက၊ သင်တ၏
့် ည်။
့်
့် ရထက်တသ တဝစက သင်တ ဆ
့် ိုးရှုိုးကကရလမ်မ
သင်တ မစ
အ ိုးလိုး၊
့် ိုးရွ ျို့ ကကသတလ ။ ငါ၏န မသည် ဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုး၊ လူအလ
့်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏအ ိုးလိုးထ တိုးချဲျို့၏။ ဤသည်မှ စနစ်ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုး၊
နီိုးကပ်တသ အချတ်အဆက်ပြင ့်် လပ်တဆ င်လျက်ရသည့်
ှ
် ငါ၏အမှု ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏ အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်ပျက်တပသည်။ သင်တသည်
ငါ၏
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် နီိုးကပ်စွ လက်တလျှ က်ရင်ိုး တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး တရှ ျို့တိုးန္င်ြသ
့်
ငါဆန္ဒရတပသည်
ှ
။

အခန််း ၆၆
ငါ၏ အလပ်သည် ဤအဆငသ
့်် ဆက်
လက်တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
၏
့်
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါလက်
အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
စီမမှုမျ ိုးတန က် လက်ပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးသည် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
တအ င်ပမင်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်၏။ လူသ ိုးတအနက်
မည်သက
ူ ဤသတသ
အရ တစ်ခက
့်
့်

ပပြုလပ်န္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးအစ ိုး လူတသည်
ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်ကကသည်
့် က
့်
မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် ရ မျ ိုးက တပပ ဆန္င်တသ
့် တစက မူ ငါလပ်တဆ င်၊ တပပ ဆသည်အ
သမဟ
့် တ် လပ်တဆ င်န္င်တသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလမျှ မရှသည့်် အ ိုးတလျ ်စွ ငါ၏ ကယ်စ ိုး
ငါ၏ အလပ်က မည်သမ
ူ ျှ မလပ်တဆ င်န္င်ဆသည်က သင်သရမည်၊ ၎င်ိုးက
တ ိုးဆိုးီ ြဆ
့် တသ
့် သည်မှ ပ၍ တဝိုးစွ။ ဤသဆ
့် တသ ်လည်ိုး ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည်စ
အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ငါက
ကကတသိုး။ သင်တသည်
့် လူတ မသ
့်
့်
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါက
့်် င်ိုးစွ မဆန်ကျင်
ရဲကကတသ ်လည်ိုး သင်တ၏
့် ပွငလ
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတွငိုး် စတ်မျ ိုးထတ
ဲ ွငမ
် ူ ငါက
ကကသည်။ အမက်အမဲတ၊ ့် ငါသည် လူသ ိုး၏
့် ဆန်ကျင်
့်
အတွငိုး် ကျဆိုး န္ှလိုးသ ိုးက တစ င်က့် ကည်သ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်တ ့်
မသရှသတလ ။ သင်၏ စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးအ ိုး ငါတစ င်က့် ကည်သ
့် ည်က
သင်မသတလသတလ ။ ငါ သင်က
့် မ်တမွတ
ျို့ သ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့် တပပ မည်၊ န္ူိုးညသ
့် ငါ၏
န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးမှ တန က်တစ်ြန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါမမက်ဆတတ မ
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးတသည်
ခက်ထန်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယခမှစ၍ မမတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် သင်ခန္င်ရည် ရှမရှ ငါတစ င်က့် ကည်မ
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးမှ ငါန္ှင ့်် မနီိုးကပ်တသ သူတသည်
၊ အဓပပ ယ်မှ ငါအတွ
က် စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးမရှတသ သူတသည်
ငါက
့်် င်ိုးစွ ဆန်ကျင်
သတ
ူ ပြစ်
့် ပွငလ
့်
့်
့် ကကသည်။
ယခအချန်က လတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် ယခင်နည်ိုးလမ်ိုးက
ဆက်လက်အသိုးမပပြုတတ ဘ
့် ဲ နည်ိုးလမ်ိုးသစ်တစ်ခက အထတပမ က်တစသည့််
အတပခအတနတစ်ခသ တရ
က်လ သည်။ ငါန္ှငအ
့်် တူ တက်ကကစွ ၊ အပပြုသတဘ ဆန်စွ
့်
အတူတကွ လပ်ကင်တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှတသ သူတသည်
တသမင်ိုးတချ က်ပြစ်သည့််
့်
မရဏ န္င်ငထဲသ ကျတရ
က်လမ့််မည် (ဤလူတသည်
ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က
့်
့်
ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်)။ နည်ိုးလမ်ိုးသစ်သည် တအ က်ပါအတင်ိုးပြစ်၏၊ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
အတွငိုး် စတ်တ မမှ
် န်လျှင် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သင်ထ
ချင်ိုး ကျတရ က်အ။့်
့် သ ချက်
့် နက
့်
၎င်ိုးတွင ် တလ က၊ ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှု၊ သင်၏ မသ ိုးစ၊ လင်တယ က်ျ ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ မဘမျ ိုး၊ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်၏
အစတ်အပင်ိုး မဟတ်တသ အဆပါ အရ အ ိုးလိုးတက
ွ ပ် ခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။
့် ြက်တယ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
့် ည်။ ဆလသည်မှ
့် အလင်ိုးြွငပ့်် ပပခင်ိုးသည် တိုး၍တိုး၍ ပမင်သ လ လမ်မ
အသက်တ ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးသည် ပ၍ပင် သသ ထင်ရှ ိုးလ က စဉ်ဆက်မပပတ်
တရွ ျို့လျ ိုးတနလမ့််မည်။ အနည်ိုးဆိုးတသ တန္ှ င်ယ
ှ ်မှု ပြစ်တစသည့်် မည်သမ
ူ ဆ အသက်တ ၏
့် က

ပပြုင်လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် တန က်ကျကျန်ရစ်ရင်ိုး ဆိုးဝါိုးတသ ကျွမ်ိုးထိုးတမှ က်ခကျပခင်ိုးက
ခစ ိုးရလမ်မ
ှ ်ပမြှြုပ်လျက် အ ိုးထတ်ရှ တြွပခင်ိုး မရှတသ
့် ည်။ စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှတသ ၊ စတ်န္စ
သူတက
် ့် မည်ပြစ်ပပီိုး သူတအ
့် ငါသည် လိုးဝ စွနပစ်
့် ိုးလိုးက မခင်ိုးချက်မရှ
လျစ်လျြူရှု မည်ပြစ်သည်။ တဘိုးဒကခမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် န္ှစ်တစ်တထ င် ဒကခခစ ိုးကကရတစရန် သူတက
့်
ငါပပြုလပ်မည်။ စတ်အ ိုးထက်သန်စွ အ ိုးထတ်ရှ တြွကကတသ သူတသည်
၊ ဆလသည်မှ
့်
အပမဲတမ်ိုး ကက ိုးပြတ်ဝင်တရ က်လပ်တဆ င်ကကတသ သူတအတွ
က်မူ ငါသည် သူတ၏
့်
့်
ပည မဲ့်မက
ှု ြယ်ရှ ိုးပပီိုး သူတငါ
သစစ ရှတအ င် ပပြုလပ်အ။့် ထအပပင်
သူတသည်
့်
့် အတပေါ်
့်
့်
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဉ ဏ်ရည်ဉ ဏ်တသွိုးတ ရှ
့် ကကမည်ပြစ်ပပီိုး သ ၍ပင် ကကီိုးပမတ်သည့််
ယကကည်မသ
ှု ဒဓါပြင ့်် အ ိုးထတ်ရှ တြွကကလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက န္ှစ်ဆ ငါတပိုးသန ိုးပပီိုး ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
သ အချ
န်တင်ိုး
့်
့်
သက်တရ က်တပသည်။ ငါသည် သင်တက
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်ပပီိုး
့် အစဥ် ကကည်ရ
က ကွယ်တပိုးတနသည်။ သင်တက
် သ
ဲ သက်
ဆင်ိုးရန် ငါခွငပ့်် ပြုမည်
့် စ တန်၏ ပက်ကွနထ
့်
မဟတ်တပ။ လူအ ိုးလိုးတအထဲ
တင
ွ ် ငါ၏ အမှုက စတင်လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ဆလသည်မှ အပခ ိုးအမှု စီမကန်ိုးတစ်ခက ငါထည်သ
့် င
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
ခရစ်တတ ထ
် န္ှစ်တစ်တထ င် အတစခကကမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏
့်
န္င်ငတတ ်သ ပပ
့် ည်။
့် ြုတိုး၍ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
ငါသ
တ၏
့် ိုးတ သင်
့် င်ရမည်။ သင်တ ပပီ
့်
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက ပပပီိုးပမြှင်တ
့် ိုးဆိုးတအ င်
ပပြုလပ်ရန်အမှု မည်မျှ ရှတနသနည်ိုး။ သင်တက
့် ငါတ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးထ ိုးသည့်် အမှုက
အဆိုးသတ်ရန်အလငှ့် သင်တအတနပြင
့်် ခပ်ပမန်ပမန် ပပြုလပ်ရန်န္င
ှ ့်် ရင်က
့် ျက်ရန်သ
့်
ငါအလရှသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် ပမင်ပ့် မတ်တသ ဝတတရ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ သင်တ ပပြုလ
ပ်သငသ
့်် ည့်် တ ဝန်ပြစ်သည်။ ခရီိုးလမ်ိုးတကက င်ိုး
့်
အဆိုးသ သင်
တတရ
် င် သင်တက
် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
့် က်သည့်တ
့် ငါက ကွယမ
တပျ ်ရင်ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုက သင်တ ထ
့် ဝရခစ ိုးန္င်တစရန်အတွက် သင်တက
့် ငါက ကွယ်မည်။
သင်တက
် ့် တ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးစွ တက
့် စလင်တစရန်အလငှ့် အနစ်န ခ စွနလ
့်
ငါစီမခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်ဆသည်အ
့် ချက်က ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးတွင ်
ရှသင်သ
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးတပြစ်
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးတသည်
့်
့် သည်က သင်တ ့်
သသည်မဟတ်တလ ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ချစ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
ငါအ
် ွ ချစ်ပမတ်န္ိုးသတရွ ျို့ ငါသည် သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
့် ိုး စစ်မှနစ
့်
စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
်လည်ိုး ထအချက်မှ သင်တသည်
ငါန္ှင ့်် လက်ြက်ညစ
ီ ွ
့် ည်မဟတ်။ သတသ
့်
့်

အတူတကွ လပ်ကင်တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှအတပေါ်တွင ် မူတည်သည်။

အခန််း ၆၇
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးသည် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတရှ တ
ျို့ ွင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ကက၏။ ၎င်ိုးတက
့်
လူသရှငက် က ိုး အ ခဝသ
ူ မဆ ငါသည် ပပင်ိုးထန်စွ ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ယင်ိုးသည်
့် ူ မည်သက
တသချ ၏။ ယတနတွ
့် င ် ထ၍ အသင်ိုးတတ ်က လမ်ိုးပပန္င်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် သ ိုးဦိုး
အဆငအ
့်် တန်ိုးက ရရှကကပပီိုးပြစ်က ယခ ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးဝင်စ ိုးကကရ၏- ငါပင်သမျှ
အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏
့်် အပခ ိုးလူမျ ိုး၏ ခွနအ
် ိုးက
့် အပင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင
့်
တကျ ်လွနလ
် ျက် အ ိုးကကီိုးလ ကကြအလ
ငှ့် ငါက
့် တလိုးတလိုးနက်နက်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခသူအ ိုးလိုးအတပေါ် လတလ က်တသ တကျိုးဇူိုးက ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ၏။ ငါ၏အလသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တထ
် ဝရှပပီိုး သင်တအတနပြင
့်် ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန်
့် အပပည့်အ
့်
ရငက
့်် ျက်က ငါတပိုးအပ်ထ ိုးတသ တ ဝန်မျ ိုးက ပပီိုးပပည့်စ
် တစြသ
ှ
။
့် သင်တက
့် ငါဆန္ဒရသည်
ဤအရ က သတလ ။့် သင်တက
် ့် မ
ွဲ ှု
့် ငါတပိုးအပ်တသ အရ သည် ငါ၏ စီမခနခ
အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တန က်ဆိုး စီမကန်ိုးပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ၊့်
ဉ ဏ်ရသမျှ
ှ
၊ အစွမ်ိုးသတတရှသမျှပြင ့်် သင်၏အလိုးစက ငါထ
က်
့် ဆက်ကပ်န္င်ြန္ှ့် င ့်် ငါအတွ
့်
အ ိုးလိုးအသိုးပပြုန္င်ြသ
့်် ည်။ အချန်သည် ဧကန်အမှန ်
့် သင်တက
့် ငါတမျှ ်လငသ
လူကမတစ ငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်လ
် ူ၊ မည်သည့်အ
် ပြစ်အပျက် သမဟ
် ရ ကမျှ
့် တ် မည်သည့်အ
ငါ၏ အမှုက မတ ိုးဆိုးီ န္င်။ ဤအရ က သတလ ။့် ငါအမှု
့်် င်ိုးတွင ်
့် သည် အဆငတ
အဟနအ
် ့် တ ိုးမရှဘဲ၊ တချ တမွျို့ စွ တိုးတက်၏။
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် ကမဘ တပမ အဆိုးထ နင်ိုးတလျှ က်၏၊
ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ဆန်ိုးစစ်တနကကပပီိုး ထမျှမက
စကကဝဠ က တတပါင်ိုးတစည်ိုးတည်ိုး ငါတစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
စကကဝဠ ၏ တနရ တင်ိုးတွင ် အမှနတ
် ကယ် အမှုပပြုလျက်ရသည်
ှ
။ ငါက
့် အတစခပခင်ိုးအမှု
မတပိုးဘဲတနဝ့်သူ မည်သမ
ူ ဆ၊ ငါအတပေါ်
သစစ မတစ ငသ
့်် ဘဲ တနဝ့်သူ မည်သမ
ူ ဆ၊ ငါန့် မက
့်
အကဲပြတ်တဝြန်ဝ့်သူ မည်သမ
ူ ဆန္ှင၊့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက ပတ်ခတ်တဝြန်ပပီိုး အသတရြျက်ဝ့်သူ
မည်သမ
ူ ဆ- ထသ အမှ
နတ
် ကယ် လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှသူတသည်
ပပင်ိုးထန်တသ
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုကကရမည်။ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် အလိုးစ ကျတရ က်လမ်မ
့် ည်၊

ဆလသည်မှ ယခအချန်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ် ပြစ်က ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည်
စကကဝဠ တလ က တစ်တလျှ က်လိုး တိုးချဲျို့သည်က င်္ရတစ်စက်
တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင် တတွျို့ ရှရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ငါ၏
အမ်သည် ကင်ိုးလွတလ
် မ်မ
့် ည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုး၊ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုး
ငါ၏ အလန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ တ
ူ ထ
့် ည်။ ဤအရ က န ိုးလည်တလ ။့်
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး လ လမ်မ
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လူတစ်စ သမဟ
့် တ် အမှုအရ မျ ိုးကသ ဦိုးတည်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ
စကကဝဠ တလ က တစ်ခလိုးက ဦိုးတည်တပသည်။ ဤအရ က သင် န ိုးလည်လ ပပီတလ ။
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတ်ထက
ဲ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးတွင ် ကွဲလွဲမှုရပါက၊
ှ
သင်သည် အတွငိုး် ကျကျ
ချက်ချင်ိုး တရ ိုးစီရင်ခရလမ်မ
့် ည်။
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ပသဏ္ဌ န်အမျြုိုးမျြုိုးန္င
ှ ့်် ပစအမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် လ ၏။ ဤအရ က
သကကတလ ။့် ငါသည် စကကဝဠ တလ က၏ အတမဲပ့် ြစ်ပပီိုး ဉ ဏ်ပည ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ငါ၏တန်ခိုး လက်လှမ်ိုးမမီတသ အရ ဟူ၍ မရှ။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
အ ိုးလိုးတက
့် သင်တထ
့် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်။ သင်တ၏
့် အတတွိုးမျ ိုး ထဲတွင ်
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သတဘ ကွဲလွဲမှု ရှပါက၊ သတတပိုးချက်တစ်ခအပြစ် သင်က
့် ငါ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမည်။ သင်တန့် ိုးမတထ င်လျှင ် သင်တက
် ့် စ်မည် (ဤတွင ်
့် ချက်ချင်ိုး ငါစွနပ
ငါ၏န မက သသယရှပခင်ိုးအ ိုး ငါ ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တသွိုးသ ိုး
က မင်္ဏ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် အပပင်ပင်ိုး အပပြုအမူမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်)။ ငါအတပေါ်
သင်တ၏
ှ
သင်သည်
့်
့် အတတွိုးမျ ိုးသည် အ ခမှုရပါက၊
ငါက
့် ညည်ိုးညြူပါက၊ စ တန်၏ စတ်ကိုးူ မျ ိုးက ထပ်တလဲလဲ သင် လက်ခပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
အသက်၏ ခစ ိုးမှုမျ ိုးတန က် သင် မလက်ပါက၊ သင်၏ ဝည ဉ်သည် အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ်
ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ ဇ တပကတသည် န ကျင်မှုက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ငါန္ှင ့််
သ ၍နီိုးကပ်စွ တနရမည်။ သင်၏ ပမှနအ
် တပခအတနမျ ိုးက တစ်ရက်၊ န္ှစ်ရက်မျှပြင ့််
ပပန်လည်ရရှြ မပြစ်
န္င်သကဲသ
့် သင်
၏အသက်တ သည် သသသ သ အလွန ်
့်
့်
တန က်ကျကျန်ရစ်လမ်မ
့်် ရ ိုးပျက်တသ သူတအတွ
က်မူ၊
့် ည်။ အတပပ အဆ၌ ကယ်ကျငတ
့်
သင်တ၏န္ှု
ှ ့်် လျှ တက
မျ ိုးက
့် တ်န္င
့် ငါသည် ပဲ့်ပပင်ဆိုးမမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏လျှ
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ခတစမည်။ လပ်တဆ င်ချက်တွင ် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ
အကျငပ
့်် ျက်တသ သူမျ ိုးတ၊ ့် သင်တ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၌ သင်တက
့် ငါသတတပိုး၏၊ ပပီိုးလျှင်
န ိုးမတထ င်တသ သူတက
့် ငါ ပပင်ိုးထန်စွ ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ မန ခမှုက စက ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ
လပ်တဆ င်ချက်ပြငပ့်် ြစ်တစ ပပသတသ သူမျ ိုးပြစ်လျက်၊ ငါက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် ပွငပ

တဝြန်အကဲပြတ်၍ အ ခသူမျ ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်် ိုးဆိုး
့် ပျက်စီိုးတစပပီိုး အပမငမ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးတစလျက်၊ ၎င်ိုးတက
် ့် စ်မည်။
့် လိုးဝ သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် က စွနပ
ဤသူတသည်
တရွ ိုးတက က်ခရပပီိုးတန က် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်သည်။
့်
မမတ၏
့် သ သူမျ ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ရူ ပါရမျ ိုး မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်လျက် အသမဲတ
့် အသဉ ဏ်
ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး ကယ်တင်လမ်ဦ
် အမှနတ
် ရ ိုးက န ိုးလည်တသ ်လည်ိုး လက်တတွျို့
့် ိုးမည်။ သတသ
့်
မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် အသမဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ အသမမဲသ
့် ည်ပြစ်တစ အထက်တွင ်
ဆခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး စီမပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ အစကတည်ိုးက လမ်ိုးလွဲတသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှသည့်် လူတအတွ
ကမ
် ူ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
ှ မ
် ှုအ ိုး ထ ဝရ
့်
့် စစ်မန
သတဘ မတပါက်န္င်ဘဲ ပြစ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး
တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည်။ (ငါသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အတလ တကကီိုး မပပြုဘဲ စနစ်ကျသည့်် ပစပြင ့်် ပပြုသည့်အ
် တွက်) ငါ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုပြင ့်် ယခ ၎င်ိုးတ ကျန်
ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ တစ်တယ က်မျှ ကျန်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်မဟတ်။
့်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လိုးဝ ထတ်တြ ်ပပထ ိုး၏။ ယင်ိုးသည် မမတ၏
့်် တ သ
် ည့််
့် သငတ
တနရ မျ ိုးက ယူရမည့်် လူအမျြုိုးမျြုိုးက ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်ိုးတ ချ
့် ြုိုးတြ က်ထ ိုးတသ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး ငါသည် လူတက
့် စီမအပ်ချြုပ်က တရ ိုးစီရင်မည်။ ဤအမည်တွင ်
မပါရှသကဲသ
့် တန
က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ က
် လက်မခတသ သူမျ ိုးအတွက်မူ၊
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခသ သက်ဆင်သည်- ငါက
ူ ဆ၏ စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၊
့် အ ခတသ သူ မည်သမ
အသက်ဝည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ခန္ဓ တက
့်
့် ငါသည် ချက်ချင်ိုး ယူပပီိုး မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
့် ချမည်။ ငါက
အ မခတသ သူ မည်သမ
ူ ဆ၊ ငါသည် ဒတယတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမပပြုမီ သင်တ ့်
ရငက
့်် ျက်ြရန်
့်် င်ိုးတပိုးမည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အရ ရ က လိုးဝ
့် အတွက် တစ ငဆ
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် ရှငိုး် ပပပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ မကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတပ။ သင်တသည်
့်
၎င်ိုးတက
ဲ အချန်တင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ြသ
့်် ည်။
့် စတ်ထ၌
့် ငါတမျှ ်လငသ

အခန််း ၆၈
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န္င်ငတင်ိုး၊ တနရ တင်ိုး၊ လူမျြုိုးတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၌
အတက င်အထည် တြ လ
် ျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သတ်မှတ် ထ ိုးသည့််
မည်သည့်အ
် ချန်တွငမ
် ဆ အရပ်တင်ိုး၌ ပပည့်စ
် လျက်ရ၏။
ှ
တနရ တင်ိုးတွင ် ပြစ်ပွ ိုးတသ

ကပ်တဘိုးမျ ိုးသည် လူမျ ိုးကက ိုးက တက်ပဲမ
ွ ျ ိုး မဟတ် သကဲသ
့် ၊ ့် လက်နက်မျ ိုးပြင ့််
တက်ခက်ကကသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ တန က်ပင်ိုးတွင ် စစ်ပဲမ
ွ ျ ိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်။
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ လက်တွငိုး် ၌ ရှသည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
ရင်ဆင်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ကပ်တဘိုး အလယ်တွင် ဆင်ိုးရဲဒကခခရလမ်မ
့် ည်။ ငါက
့် ခခတသ သူမျ ိုး
အပပင် ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ြ အစမပပြုတသ
သူတသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်
့်
ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ န ကျင်မှုက ခစ ိုးကကတစ။ ၎င်ိုးတ င
ဲ ွင ် ထ ဝရ
့် တကကိုးပပီိုး အတမှ င်ထတ
ကျန်ရလျက်
ှ
၊ အသတခဂျ အသွ ိုးခကဲ ကတ်ကကတစ။ ၎င်ိုးတ ရှ
် ျန်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ငါသည်
့် ငက
ရိုးရိုးစင်ိုးစင်ိုးန္ှင ့်် တပါပါိုးြျတ်
လတ်မပှု ြင ့်် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အတတ်တွင ် သင် ငါအတပေါ်
မည်မျှ
့်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ခဲသ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သင်သည် ငါက
့် ည်က ငါသည် ထည့်သ
့် ခခတနသမျှ
က လပတ်လိုး၊ တစ်စကကနမ
် ့် ျှပင် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ကရ
ဏ တစ်စက်မျှလည်ိုးမရှဘဲ
့်
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး လက်သည် သငအ
့်် တပေါ် ပမန်ဆန်တသ အမျက်တဒါသက
ထတ်လတ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် မမစက ိုးက တည်တစတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
တစ်တလျှ က်လိုး ငါတပပ တနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ငါမနမ် မက်
သမျှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးသည်
့်
ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတတစ်
့် ခစီက သင်တအ
့် ိုး ငါပမင်တစမည်။ ဤသည်မှ အရ ရ ၌
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးဟ ဆလတသ အရ ဧကန်အမှန ် ပြစ်တပသည်။
ငါချစ်တသ ငါသ
့် ိုးမျ ိုးအတပေါ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး တသချ တပါက်
ကျတရ က်လမ်မ
ှ ့်် စကကနတ
် ့် င်ိုး ငါ တစ ငတ
့်် ရှ က်မည်။
့် ည်မဟတ်။ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက အချန်တင်ိုးန္င
ထသတသ
န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက သင်တ လ
့် ည်မဟတ်။
့်
့် ိုးဝ ခရပ်စရ လလမ်မ
ယင်ိုးအစ ိုး၊ ထအရ ၏ ဆလချက်မှ ငါသ
၌
့် ိုးမျ ိုးက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတအထဲ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပပည့်စ
် တစြ ပြစ်
ငါ၏
့် သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သင်တသည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက အသအမှတ် ပပြုန္င်သည်၊ အသက်၌ တိုး၍ကကီိုးထွ ိုးန္င်သည်၊
ငါအတွ
က် ဝန်က သ ၍တစ တစ ထမ်ိုးရွက်တပိုးန္င်ပပီိုး ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်
့်
ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက် သင်တသည်
မမကယ်ကယ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဆက်ကပ်န္င်တပသည်။
့်
ဤအရ တကက င ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်မှုပြင ့်် သင်တ ဝမ်
့် ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ ငါသည် သင်တက
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ အရ ရ က သင်တထ
့် ထန်ိုးချြုပ်ခင
့်
လဲအပ်မည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်တလက်
ထ၌
ဲ ငါထ ိုးမည်။ သ ိုးသည် ြခင်၏
့်
အတမွဥစစ တစ်ခလိုးက အတမွဆက်ခ ရသည် မှနလ
် ျှင၊် ဤအရ သည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်တသ သင်တအတွ
က် မည်မျှ သ ၍ပင် မှနက
် န်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် မင်္ဂလ ရှကက၏။ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးမှ ဆင်ိုးရဲဒကခခရသည်ထက်၊

ထ ဝရ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တခ့် စ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဘန်ိုးအသတရရှတပစွ။
ဘန်ိုးအသတရရှတပစွ။
သင်၏ အရှန်က ပမြှငပ့်် ပီိုး ငါ၏တပခရ မျ ိုးတန က်သ တနရ
တင်ိုးန္ှင ့်် အချန်တင်ိုး
့်
လက်တလျှ က်ကကတလ ။့် တန က်ကျ မကျန်ရစ်တလန္ှင။့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးတန က်သ လ
့် က်တစတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် သင်၏စတ်အ ိုး ငါ၏စတ်တန က်သ ့်
လက်တစတလ ။့် ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပပီိုး တစ်စတ်တည်ိုး တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ရှတလ ။့်
ငါန္ှငအ
့်် တူစ ိုးတလ ၊့် ငါနငအ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုး အတူတမွျို့တလျ ်တလ ။့် သင်တအတွ
က်
့်
တမွျို့တလျ ်ြန္ှ့် င ့်် လက်ခြ အ
့် ြွယ်တသ တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုး တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်ရှသည်။
့် ဩ
ထသတသ
မယှဉ်သ တသ အလျှပယ်ရှပခင်ိုးသည် ငါအတွ
ငိုး် တွင ် ရှ၏။ ယင်ိုး၏
့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် အပခ ိုးမည်သူ တစ်ဦိုး တစ်တယ က်အတွက်မျှ ပပင်ဆင်မထ ိုးတလပပီ။
ဤအရ က ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအတွကသ
်
ငါ လိုးဝ လပ်တဆ င်တပသည်။
ယခတွင၊် ငါ၏ စတ်၌ရှသည့်အ
် ရ မှ ပပည့်စ
် လ မည့်် အရ ပြစ်သည်။ သင်တက
့်
ငါစက ိုးတပပ ပပီိုးတသ အချန်တွင၊် ထကစစမျ ိုး ပပည့်စ
် န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အမှုတတ ်သည်
အမှနတ
် ကယ် ထမျှ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် တရှ ျို့ဆက်ပပီိုး အချန်တင်ိုး တပပ င်ိုးလဲလျက်ရသည်
ှ
။
သင်တ၏
့်် ါက၊ “ခွထ
ဲ က
ွ ်တရိုး”
့် အ ရစက်ပခင်ိုးသည် တစ်ခဏအတွက်ပင် ဟဟသည်သည် ပျျို့လွငပ
ပြစ်ရပ်မျြုိုး ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အတတ ်တဝိုးတဝိုးတွင ် တသ င်တင်
ကျန်ရစ်လမ်မ
ဲ ွ သွ ိုးရလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ထသပြင
့် ည်။ သင်တသည်
့် ့်် ဤစီိုးတကက င်ိုးမှ ခွခ
့်
တလိုးတလိုးနက်နက် မကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ငါ၏ အပင်ပန်ိုးခတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သင်တ ့်
အချည်န္ိုးီှ ပြစ်တစကကလမ်မ
့် ည်။ အန င်္တ်တွင၊် အမျြုိုးမျြုိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူတသည်
့်
အချန်မတရွ ိုး စရိုးကကလမ်မ
ရှ အဆငတ
့်် င
ွ ၊် ၎င်ိုးတက
့် ည်- သင်တ၏လက်
့်
့် သင်တ ့်
ဦိုးတဆ င်န္င်မည်တလ ။ ငါ၏ တစခင်ိုးချက်က ပပည့်စ
် တစြအလ
ငှ့် ငါသည် သင်တက
့်
့်
ဤတတတ င်ိုးသည့်် အချန်က လအတွငိုး် စစ်သ ိုးတက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ြ တစ
့် ့်တစ့်စပ်စပ်
တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးမည်။ အရ အ ိုးလိုးတွင် ငါ၏ န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစြန္ှ့် င ့်် ငါအတွ
က် အဩ
့် ြွယ်
့်
သက်တသမျ ိုး ခကကြရန်
အပမင်တသိုးခဲက့် ကသူမျ ိုးသည်
့် သင်တက
့် ငါအလရှ၏။ ၎င်ိုးတ အထင်
့်
၎င်ိုးတက
၎င်
တင
ွ ် ရပ်တည်ကကတစ။
့် ိုးတအထက်
့် ဦိုးတဆ င်ပပီိုး အပ်စိုးြ ယတန
့်
့်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်တ သတဘ
တပါက်သတလ ။ ငါပပြုပပီိုးပြစ်သည့်် အပင်ပန်ိုးခတသ
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သင်တ န
က်
့် ိုးလည်ကကပပီတလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်တအတွ
့်
ငါပပြုတပသည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တ တမွ
့် ျို့တလျ ်န္င်ပခင်ိုး

ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ်သ မူတည်တပသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်န္င
ှ န္
့်် လ
ှ ိုးက စစစ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ငါသည် ကမဘ တပမ၏
အစွနဆ
် ိုး တနရ မျ ိုးထတင် ခရီိုးန္င
ှ ၏
် ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါက
့် အတစခမှု မတပိုးဝသ
့် နည်ိုး။
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုး အလယ်တွင် တင်ိုးမ မှုမျ ိုး ပမငတ
့်် က်ပပီိုး ၎င်ိုးတ အသည်
ိုးအသန်
့်
ရန်ိုးကန်ကက၏။ သတသ
်၊ တန က်ဆိုးတွင ် ငါလက်
မှ ၎င်ိုးတ လွ
့်
့် ည် မဟတ်။
့်
့် တ်တပမ က်ကကလမ်မ
ငါသည် ၎င်ိုးတက
် ကူ လတ်လက်မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဧကန်မချ အလွယတ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် တန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ကီ က မင်္ဏ်မျ ိုး
့် တလ ကီအဆငအ
န္ှငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတက
့် တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ ငါ
့် တခေါ်တဆ င်မည်
ပြစ်သည်။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်။ ငါ၏အမျက်တဒါသက
စတင်ထတ်တြ ်ပပီ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အ ိုးလိုး သွနဆ
် င်ိုးလ လမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတတွ
့်
့် င ်
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ အ ိုးလိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက မမတက
့် ယ်ကယ်အတပေါ်
မမတ ကျတရ
က်တစခဲလ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အတတ်က ငါက
့် မသကျွမ်ိုးခဲက့် ကသူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ငါက
့် အထင်အပမင်တသိုး ခဲက့် ကသူမျ ိုးသည် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ယခ ရင်ဆင်ကက
ရလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ြူိုးကကသူမျ ိုး အတွက်မူ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ယခင်ကစက ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ိုးတက
့် အထူိုးပပစ်တင်ဆိုးမမည်။
ကတလိုးမျ ိုးကပင် ငါသည် အလွတတ
် ပိုးမည် မဟတ်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည်
စ တန်၏အတန်ိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ ၊
့်
မလပ်တဆ င်လျှငပ
် င်၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ငါသ
့် ိုးမျ ိုးက မန်ိုးတီိုးမှု သထ ိုးပါက၊ သူတထဲ
့် မှ
တစ်တယ က်ကမျှ ငါသည် ချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်။ ဤလူစပြစ်သည့်် ငါတသည်
ယတန ့်
့်
စိုးစက တန်ခိုးအ ဏ ကင်စဲသ
ွ ည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးအ ိုး ငါ ပမင်တစမည်။ ယင်ိုးမှ
တသချ တပါက် ၎င်ိုးတ မဟ
တ်ကကတပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် သင်တသည်
တနရ တင်ိုး၊
့်
့်
တထ ငတ
့်် င်ိုး၊ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၌ ငါ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစပပီိုး
သက်တသခန္င်ြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးန္င
ှ ့်် ကမဘ တပမ၏ အစွနဆ
် ိုးတနရ မျ ိုးထ
ထန မက ပျျို့ န္ှတစြ
ရန်
် ိုးက ဆက်ကပ်ပပီိုး၊ မမကယ်ကယ်
့်
့် အလငှ့် သင်၏ အဆိုးစွန ် ခွနအ
ငါအတွ
က် တလိုးနက်စွ အသိုးခြမှ့် သ ၍ပင် အတရိုးပါလှတပသည်။
့်

အခန််း ၆၉

ငါ၏အလတတ ် ထွက်တသ အခါ ခခဝ့်သူ မည်သက
ူ မဆ၊ တရ ိုးစီရင်ဝ့်သူ သမဟ
့် တ်
သသယရှဝသ
ူ မဆ ငါသည် ချက်ချင်ိုး န္တ်ပယ်သနစ
် ့် င်အ။့် ယတန ့်
့် ူ မည်သက
ငါအလ
တတ ်အတင်ိုး မလပ်တဆ င်တသ မည်သမ
ူ ဆ သမဟ
တတ က
်
့်
့်
့် တ် ငါအလ
မှ ိုးယွငိုး် စွ ယူဆတသ မည်သမ
ူ ဆသူက ငါ၏န္င်ငတတ ်မှ ြယ်ရှ ိုးသတ်သင်က
ပယ်ထတ်ပခင်ိုး ခရမည်။ ငါ၏န္င်ငတတ ်တွင် ငါချစ်တသ သူမျ ိုး၊
ငါက
ှ စ်ပါိုး အပခ ိုးမည်သမ
ူ ှ
့် စ န တထ က်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးမတ
မရှတပ။ ထအပပင်
သူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး ပပြုမူကကသူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး
့်
့်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတက
့် ယ်စ ိုး တရ ိုးစီရင်ရန် တန်ခိုးပြင ့်် အပ်စိုးန္င်တသ
့် ငါက
သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ထမျှမက သူတသည်
အပပစ်ကင်ိုး၍ သွက်လက်တသ သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး
့်
ရိုးရှငိုး် ၍ ပွငလ
့်် င်ိုးကကက ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်၍ ဉ ဏ်ပည ရှကကသည်။ သင်တတွ
့် င ်
ငါ၏အလတတ ်သည် ပပည့်ဝ
် ပပီိုး ငါလပ်လတသ အရ သည်လည်ိုး သင်တတွ
် ည်ိုးပပီိုး
့် င ် ပြည့်ဆ
ပြစ်က အမှ ိုးအယွငိုး် မရှ၊ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပွငလ
့်် င်ိုးပပီိုး၊ ထတ်တြ ခ
် ပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။
မှ ိုးယွငိုး် တသ အကကမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှတသ သူတက
် ့် စ်ရန် ငါအစပပြုပပီပြစ်၍
့် စွနပ
ငါသည် သူတက
ရှင ်
့် တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် လဲကျတစမည်။ သူတ အသက်
့်
မကျန်ရစ်န္င်ရန် တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ငါြျက်ဆိုးီ မည်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူတ၏
့်
စတ်မျ ိုး၊ သူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတ၏
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
သူဆင်ိုးရဲမျ ိုးအ ိုး ပ့်ပိုးပခင်ိုး၊ ငါက
့် ချစ်တသ သူမျ ိုးအ ိုး င်္ရစက်ပခင်ိုး၊ က ကွယ်ပခင်ိုး၊
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတွင ် ဝင်မစွက်သည့်် အသပည မဲ့်က စတ်အ ိုးထက်သန်တသ သူမျ ိုးအ ိုး
ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ ငါက
့်် က်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးအ ိုး
့် ခခသူမျ ိုး၊ ငါန္ှငတ
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး တသည်
ငါလက်
၏ အမှုအရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
့်
ငါ၏မမက်ဟချက်မျ ိုးအတင်ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခ အတည်ပပြုမည်က န ိုးလည်ကကတလ ။့် သင်သည်
ငါက
် ွ ချစ်သတ
ူ စ်ဦိုးတလ ။ သင်သည် ငါအတွ
က် သစစ ရှစွ မမကယ်က
့် စစ်မှနစ
့်
အသိုးပပြုသူတစ်ဦိုးတလ ။ သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးတထ င်၍ ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
ပပြုမူသတ
ူ လ ။ သင်သည် ငါက
် ့် ျင်သူ တစ်ဦိုးတလ သမဟ
့် ဆနက
့် တ် ငါန္ှင ့််
သဟဇ တပြစ်သတ
ူ စ်ဦိုးတလ ။ တကယ်ဆလျှင ် ဤအရ မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သငတ
့်် ွင ်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ အကကဉ ဏ်တစ်ခ ရှသတလ ။ ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ တစ်ခချင်ိုးစီက
သင်တပပန်
့် န္င်သတလ ။ အကယ်၍ သင်မတပပန်
့် န္င်လျှင ် သင်သည် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုပြင ့််
ရှ တြွတသ လ
် ည်ိုး ငါ၏အလတတ ်က သတဘ မတပါက်သူ ပြစ်၏။ ဤသတသ
ပင်္္ြုလ်တသည်
့်
့်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက အလွယ်ကူဆိုး တန္ှ ငယ
့်် ှက်၍ ငါ၏အလတတ က
် လည်ိုး

တလွထ
ဲ င်ကကလမ်မ
် င်
့် ည်။ အကယ်၍ သူတ၌့် တဒင်္ဂမျှ မှ ိုးယွငိုး် တသ ရည်ရွယ်ချက်ရှလျှငပ
ငါ၏န္တ်ပယ်သနစ
် ့် င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက သူတ ခ
့် ည်။
့် ကကရလမ်မ
မတတွိုးတတ်တအ င် ခက်ခန
ဲ က်နတ
ဲ သ အဆိုးမဲ့် လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုး ငါထဲ
့် တွင ် ရှသည်။
၎င်ိုးတအ
့်် ညီ တစ်ခပပီိုးတစ်ခ လူတထ
တ်တြ ်မည်။ ဆလရင်ိုးမှ
့် ိုး ငါ၏အစီအစဉ်န္ှငအ
့် သ ငါထ
့်
၎င်ိုးတက
တ်တြ ်မည်။ မယကကည်ကကသူမျ ိုးန္ှင ့််
့် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးထသ ငါထ
့်
ငါက
သူတဆ င်တအ င် ယတပပတ် ငါခွငပ့်် ပြုထ ိုးမည်
့် ခခတသ သူတမူ့် က ိုး သူသတဘ
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်ပပီိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးက တန က်ဆိုးတွင်
သူတအ
ကကည်ကကသူမျ ိုးသည် သူတ၏မျက်
စတရှ ျို့၌
့်
့် ိုး ငါသတဘ တပါက်တစရမည်။ ယတန မယ
့်
ပြစ်ပျက်တသ အရ ကသ သကကပပီိုး ငါ၏အလတတ ်ကမူ မသကကတပ။ ငါချစ်တသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကတသ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးသ လျှင ် ငါ၏အလတတ က
် သ၍ သတဘ တပါက်ကကသည်။ ငါသည်
ငါသ
့်် င်ိုးစွ ထတ်တြ ်ပပီိုး စ တန်ထမူ ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်ပပီိုး
့် ိုးမျ ိုးထသ ပွ
့် ငလ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်၏။ ြိုးကွယ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ လက်ရတွ
ှ င ် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသ လျှင်
ငါ၏အလတတ ်ကသရှရန် ထက်တန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အပခ ိုး မည်သမ
ူ ှ
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီကကတပ။ ဤအရ အလိုးစသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီ
ငါကကြုတင်စီစဉ်တသ အရ ပြစ်သည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရ၍ အဘယ်သသ
ူ ည်
န္ှပ်ကွပ်ခရမည့်အ
် တကက င်ိုးက ငါသည်အတစ ပင်ိုးကတည်ိုးက စနစ်တကျ စီစဉ်ခဲသ
့် ည်။
ဤအရ ၌ ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုး၍ ယတနတွ
် ဝ တပေါ်လွငတ
် စပခင်ိုး
့် င ် ၎င်ိုးသည် အပပည့်အ
ခခဲရ
၎င်ိုးတ၏
့် ပပီိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရသူတသည်
့်
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
စ၍ခစ ိုးကကပပီိုး န္ှပ်ကွပ်ခရသူတသည်
လည်ိုး တဘိုးဒကခက စ၍ခစ ိုးကကရပပီ ပြစ်သည်။
့်
န္ှပ်ကွပ်ပခင်ိုးက မခလကကသူတသည်
မခလတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးကခရကကသည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး
့်
ဤအရ သည် ငါချမှတဆ
် ိုးပြတ်ခတ
ဲ့် သ အရ ပြစ်ပပီိုး ဤအရ သည် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ လက်မျ ိုးပြင ့်် စီစဉ်ခဲတ
့် သ အရ ပြစ်သည်။
အတအကျဆလျှင် မည်သတသ
ပင်္္ြုလ်သည် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရ၍ မည်သတသ
ပင်္္ြုလ်သည်
့်
့်
န္ှပ်ကွပ်ခရသနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးက ငါထတ်တြ ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် သင်တအတွ
က်
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမဟတ်ဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးသည် ဘွငိုး် ဘင
ွ ိုး် ရတန၏။
ှ
ငါက
့် လက်ခတသ ်လည်ိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှသူမျ ိုး၊ ငါက
့် လက်ခတသ ်လည်ိုး
ငါက
့် မရှ တြွသ၊ူ ငါက
့် သတသ ်လည်ိုး ငါထ
့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှသူမျ ိုး၊ မရိုးတပြ ငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့််
သစစ တြ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါက
ူ ျ ိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် လှညပ့်် ြ ိုးရ တွင ် ပါဝင်သမ
ြတ်ရှုတသ လ
် ည်ိုး အပျက်သတဘ က အန်ထတ်သမ
ူ ျ ိုး၊ မမကယ်ကမသ၊ မမသည်

မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မသဘဲ မမကယ်က ကကီိုးပမတ်သည်ဟ အထင်ရ၍
ှ မမတ ့်
ရငက
့်် ျက်ပပီဟ ယူဆသူမျ ိုး (စ တန်၏ ဥပမ )၊ ထသတသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
န္ှပ်ကွပ်ခရမည့်် အရ မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ငါက
့် လက်ခကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးသည် ငါအတွ
က် ပြစ်သမ
ူ ျ ိုး (အကယ်၍ သူတသည်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးက
့်
့်
ပြစ်တစပါက သူတ၏
် သူတ၏
့် ည် မဟတ်တပ။ သတသ
့် တြ က်ြျက်မှုမျ ိုးက ငါမှတ်မလမ်မ
့်
့်
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးသည် မှနက
် န်၍ သူတသည်
အပမဲသတရှ၊ င်္ရစက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
အတသ က်အစ ိုး၊ အတပျ ်အပါိုး၌ မတမွျို့တလျ ရ
် ။ ထအပပင်
သူတသည်
ငါက
့်
့်
့်
န ိုးတထ င်လစတ်န္င
ှ ့်် ငါထ
့် ကျြုိုးန္ွန ခလစတ်တက
့် အပမဲတမွိုးပမြူထ ိုးရမည်)၊
သနစ
် ့် င်တသ သူမျ ိုး၊ ပွငလ
့်် င်ိုးတသ သူမျ ိုး၊ ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ မည်သည့်် ပင်္္ြုလ်၊
မည်သည့်ဝ
် တထြုပစစညိုး် ၊ မည်သည့်အ
် ရ တ၏
့် ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးကမှ မခရသူမျ ိုး၊ အသက်တ တွင ်
ရငက
့်် ျက်တသ ်လည်ိုး သူငယ်ကသ
ဲ့် တသ
ပပန်ိုးရသူ
ှ မျ ိုး၊ ဤသူတသည်
့်
့်
ငါချစ်တသ သူမျ ိုးပြစ်၍ ငါတက
င်ိုးချီိုးမျ ိုး ဦိုးတည်ရည်မန
ှ ိုး် တသ သူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
ယခ သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည် သင်တ၏
့်် ညီ သင်တ၏
့်
့် အတပခအတနန္ှငအ
့် အပ်စပ်တသ
တနရ က ယူကကရမည်။ ထအပပင်
သင်သည် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရသူ သမဟ
့်
့် တ် န္ှပ်ကွပ်ခရသူ
ပြစ်တကက င်ိုးက သင်သရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးက ငါ ထင်ရှ ိုးစွ တပပ ပပရန် မလအပ်တပ။
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရသူတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်၍ တပျ ်ရင်အပ်တသ ်လည်ိုး န္ှပ်ကွပ်ပခင်ိုးက
့်
ခစ ိုးရတသ သူတသည်
စတ်ဒကခမတရ က်အပ်။ ဤကစစန္စ
ှ ်ရပ်လိုးက ငါလက်
အ ိုးပြင ့််
့်
့်
စီစဉ်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါက
့်် တူ
့် အပပစ်မတင်အပ်တပ။ ဤအရ သည် သင်ကယ်တင် ငါန္ှငအ
တက်တက်ကကကက ပူိုးတပါင်ိုးပခင်ိုး မရှတသ တကက ငန္
့်် င
ှ ့်် ငါသည် လူသ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုး
စတ်န္လ
ှ ိုးက ရှ တြွတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တတ မ
် ူတကက င်ိုး သင် န ိုးမလည်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ကကြုတင်လျက် ငါဆိုးပြတ်ပပီိုးသည့်် အရ ပြစ်က သင်သည် သင်၏
တသိုးန္ပ်တသ ကယ်ပင်လှညစ
့်် ိုးမအ
ှု ိုးပြင ့်် သငက
့်် ယ်သင် ထခက်တစပခင်ိုး ပြစ်၏။ သင်သည်
ကယ့််ကကမမ ကယ်ြန်ပခင်ိုးပြစ်၏။ မရဏန္င်ငထဲသ သင်
ကျသွ ိုးသငသ
့်် ည်မှ သငက
့််
့်
န္ှပ်စက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးသည် သင်၏ အဆိုးသတ်ပြစ်၏။ ၎င်ိုးသည် သင်၏
အကျြုိုးတရ ိုးပြစ်၏။
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရတသ သ ိုးဦိုးတ၊ ့် လျင်ပမန်စွ ထပပီိုး တက င်ိုးချီိုးကသဘ တပိုးကကတလ ။့်
လျင်ပမန်စွ ထပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်က ချီိုးမွမ်ိုးကကတလ ။့် ယခမှစ၍ ခါိုးသိုးီ မှုမျ ိုး၊
ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးမျ ိုး တန က်ထပ်မရှတတ ဘ
ဲ
့် ဲ အရ ရ သည် ငါတ၏
့် လက်မျ ိုးထ၌
ရှကကကန်၏။ ငါ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူတ၏
ူ ဆသည်
့် အတတွိုးမျ ိုး ညီညွတ်ကကတသ သူ မည်သမ

ငါချစ်တသ သူပြစ်၍ တဘိုးဒကခက ခစ ိုးရလမ်မ
့်် လ
ှ ိုးသ ိုး၏
့် ည် မဟတ်တပ။ သငန္
အလဆန္ဒသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တစ ၎င်ိုးက ငါပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးမည်။ (သတသ
် ၎င်ိုးသည်
့်
ထင်ရ ပမင်ရ မပြစ်ရ)။ ဤအရ သည် ငါ၏အလပ်ပြစ်တလသည်။

အခန််း ၇၀
ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုး ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထင်ရှ ိုးက မကွယ်ဝက
ှ ်တတ သ
့် ည်မှ
ငါ၏ တကျိုးဇူိုးန္ှင ့်် ကရဏ တကက င ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်၏။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုးတကက
့်
့် ိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး ြိုးကယ
ွ ်မထ ိုးတတ သ
ှ ့််
့် ည်မှ လည်ိုး ငါ၏ တကျိုးဇူိုးန္င
ကရဏ တတကက
င ့်် ပြစ်သည်။ ငါအတွ
က် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ အသိုးခကကပပီိုး မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
ငါအြ
ဆက်
ကပ်အပ်န္သူ
ှ အ ိုးလိုးက ငါ ချစ်၏။ ငါထ
့်
့် မှ တမွိုးြွ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် မသဘဲ
့်
အ ခပခင်ိုးပင် ပပြုတသ သူအ ိုးလိုးက ငါ မန်ိုး၏။ ငါအတွ
က် ရိုးသ ိုးစစ်မှနတ
် သ သူ
့်
မည်သက
ူ မဆ ငါ စွနလ
် ့် မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ ထလူ၏ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ငါ
န္ှစ်ဆပြစ်တစမည်။ တကျိုးဇူိုးကန်ိုးပပီိုး ငါ၏ ကကင်န မှုက တစ က
်
ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ငါသည် န္ှစ်ဆ
ပပစ်ဒဏ်တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သက်ညြှ မည် မဟတ်။ ငါ၏ န္င်ငတတ ်တွင်
တက က်ကျစ်ပခင်ိုး သမဟ
့်် ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် တလ
ကီဆန်ပခင်ိုးမရှ။ ယင်ိုးမှ
့် တ် လှညစ
့်
လူတသအနမရှ
့်် တ်ပခင်ိုးတ ့်
့် ဟ ဆလသည်။ ယင်ိုးထက်၊ အ ိုးလိုးသည် ရိုးသ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
ရှတလသည်။ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကွယ်ဝက
ှ ်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုး
့် တ် ြိုးကွယ်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ပြြူစင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုး ရှတလသည်။ အရ ရ သည် လတ်ဆတ်၏၊ အရ ရ မှ
တပျ ်တမွျို့စရ ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ရ သည် တည်တဆ က်စရ ပြစ်တလသည်။ လူတသ
အနထွ
ူ ဆသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် မကျန်ရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး
့် က်တနတသိုးသူ မည်သမ
ငါ၏ သမဏတတ င်တဝှိုးပြင ့်် အပ်စိုးပခင်ိုး ခရမည်။ မမှတ်မန္င်သည့်် အချန်က လမှ
မျက်တမှ က်တခတ်အထ၊ မကန်ဆိုးန္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါအ
့် ိုးပြင ့်် ရယူပခင်ိုးခရသည့်် လူစ ပြစ်တသ သင်တအ
့် ိုး
အပပည့်အ
် ဝ ထတ်တြ ပ် ပတလပပီ။ သင်တ တက
င်ိုးချီိုး ခစ ိုးရသည်ဟ မထင်သတလ ။ ထအပပင်
၊
့်
့်
အရ အ ိုးလိုး ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထတ်တြ ်ပပခရသည့်် တနရက်
့် မျ ိုးသည်၊ ငါ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးက
သင်တ မျှ
့် မျ ိုး ပြစ်သည်။
့် တဝခစ ိုးရသည့်် တနရက်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကဲသ
့် အမှ
နတ
် ကယ် အပ်စိုးသည့်် လူစသည် ငါ၏ ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်

တရွ ိုးချယ်မတ
ှု အတပေါ်
မှီခကကပပီိုး ထအတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးအလ လိုးဝ မရှတပ။ ဤအရ တွင ်
့်
ပါဝင်ဝသ
ူ ဆသည် ငါ၏ လက်မှ ရက်န္က
ှ မ
် ှုတစ်ခက ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
့် ူ မည်သမ
့်
လူတသည်
ငါ၏ ပပင်ိုးပပတသ မီိုးက ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ၏
် အပခ ိုးတစ်ြက် ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါ
အပ်စိုးသည်ဟ ငါ တပပ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါသည် ဩဇ အ ဏ အပပည့်အ
် ဝက ကင်စဲသ
ွ ည့််
ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ သက်ညြှ ပခင်ိုးမရှ။ ငါသည် လိုးဝ
ရက်စက်၏၊ ပင်္္ြုလ်တရိုး ခစ ိုးချက်မျ ိုး လိုးဝ ကင်ိုးမဲ့်၏။ ငါသည် မည်သက
ူ မဆ (သူမည်မျှ
အတပပ တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် သူက
့်် တ်ပခင်ိုး၊
့် သက်ညြှ မည်မဟတ်) ငါ၏ တပြ ငမ
ရိုးသ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တပြင
့် ့်် ဆက်ဆ၏၊ ထအတတ အတွငိုး်
ငါလ
့် ွယ်ရ အပပင် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အြ
ဆလသည်တက
် ွ ပမင်န္င်တစသည်။ ငါသည်
့် အတယ က်တင်ိုးအ ိုး ပမတက င်ိုးမွနစ
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ အသီ
ိုးသိုးီ ပစ်ချရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ကျြူိုးလွနသ
် ည့်် လပ်ရပ်မျြုိုးစတအတွ
က် အပပစ်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့် ရ ထူိုးမရှ
ပြစ်ကျန်ရစ်တစက ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အလပ်လပ်ရန် တနရ မရှ ပြစ်ကျန်ရစ်တစလျက်၊ အချန်က လ
မစတင်မီ ဤအမှုက ငါ ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ည်။ ငါ၏ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးပခင်ိုး ခရပပီိုး တရွ ိုးချယ်ခရသည့််
သူမျ ိုးပြစ်တသ ငါ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏
ဝင်ပူိုးပခင်ိုးက မခရန္င်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး အစဉ်အပမဲ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ကကတပလမ်မ
့် ည်။ ငါ
ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် တရွ
က်မူ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ိုးချယ်မခရသူတ အတွ
့်
့်
စ တန်ထ လဲတပပ င်ိုးတပိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ှ အခွငတ
့်် ပိုးတတ မ
့် ည်
့် ဆက်လက်တည်ရရန်
မဟတ်။ အ ိုးလိုးက ကကည့်လ
် ျှင၊် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအမနမ
် ့် ျ ိုးသည် ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တ ပါဝင်
သည်။ စ တန်အမှုပပြုသည့်သ
် တ
ူ ထဲ
ူ စ်ဦိုး
့်
့် မှ မည်သတ
တစ်တယ က်ကမျှပင် ငါသည် သက်ညြှ မည် မဟတ်ဘ၊ဲ စ တန်က ငါ မန်ိုးတီိုးသည့်အ
် တွက်
၎င်ိုးတက
့်် တူ မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ခန္ဓ မျ ိုးန္ှငအ
့် ချမည်။ ယင်ိုးက ငါသည် လိုးဝ
အလွယတ
် ကူ ချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်ဘဲ သူ၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် နည်ိုးနည်ိုးမျှ
အခွငအ
့်် တရိုး မတပိုးဘလ
ဲ ျက်၊ ငါလိုးဝ ြျက်စီိုးမည်။ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ စ တန်
ြျက်ဆိုးီ ထ ိုးသည့်် သူတသည်
(ယင်ိုးမှ ကပ်တဘိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက ဆလသည်)
့်
ငါကယ်တင်၏ လက်၏ အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတအ က်တွင ် ရှကက၏။ ဤသည်မှ
စ တန်၏ ကကမ်ိုးကကြုတ်ရက်စက်ပခင်ိုး ရလဒ်တစ်ခ အပြစ် ပြစ်ပျက်တလပပီဟ မထင်န္င
ှ ။့်် ငါသည်
စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် အပ်စိုးသည့်် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က

သတလ ။့် ငါအတွ
က်၊ တပြရှငိုး် မရသည့်် ပပဿန မျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မပပီိုးတပမ က်န္င်သည့်အ
် ရ
့်
တစ်ခခ သမဟ
မရသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခန
ွ ိုး် တစ်တလမျှ သ ၍မရှတပ။
့်
့် တ် မနမ် မက်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ အကကတပိုးပင်္္ြုလ်မျ ိုးအပြစ် ပပြုမူရမည်မဟတ်။ ငါ၏ လက်ပြင ့််
ရက်ချခရပပီိုး မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
် ပြစ်က သတပပြုတလ ။့် ဤအရ က သငအ
့်် ိုး ငါ
့် ချခရမည့်အ
တပပ ၏။ ယတန ငါန္ှ
့်် တူ တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည်
့် ငအ
အတတ ်ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးက
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ န ကျင်မှုမှ လွတ်တပမ က်ကကတလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
အစီအစဉ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အဆင်ပခင်မဲတ
့် သ
မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပြုန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင် အလွနက် ကီိုးပမတ်သည်ဟ တတွိုးထင်လျက် စက ိုးကကီိုး
စက ိုးကျယ်မျ ိုး မတပပ ဆန္ှင။့်် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ အကကတပိုးမျ ိုးပြစ်မည့််
သင်တသည်
အရှက် မရှကကတလတက ိုး။ သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင် ဝည ဉ်အသက်တ က သင်တ ့်
မသကက။ ယင်ိုးမှ သန ိုးစြွယ် တသိုးန္ပ်လက်ပါဘ။ ထသပြစ်
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ သည်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကစစရပ်တစ်ခမဟတ်ဟ သင်တ ထင်
ပပီိုး မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မမတမသ
့် တပ။
တစ်ကကမ်ပပီိုးတစ်ကကမ်၊ ငါ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခ ကကီိုးမ ိုးတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တစလျက်၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ န္
် င
ှ ့်် ကရဏ တတ တ
် ၏
့်
့်
သရပ်သကန်မျ ိုးပြစ်သည်က လိုးဝ န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲလျက် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်တ င်္ရ
ှု အကကမ်ကကမ် ကက ိုးြ သင်
့် မစက်တချ။ ယင်ိုးထက်၊ သင်၏ ကယ်ပင် လမမ ပါိုးနပ်မက
့်
ကကြုိုးစ ိုးတလသည်။ ဤအရ က သင် မှတ်မပါသတလ ။ ၎င်ိုးတ အလွ
နတ
် တ သ
် ည်ဟ ထင်တသ
့်
လူတသည်
မည်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ရရှရမည်နည်ိုး။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
စတ်မဝင်စ ိုးသကဲသ
့် သစစ
မရှဘဲလျက်၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတက
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့် သင်တ၏
့် စတ်န္လ
စွဲပမဲပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ သင်တသည်
ဤအရ ၊ ထအရ တက
တဆ င်ရ တွင်
့်
့် လပ်တဆ င်ြ ဟန်
့်
ငါက
မည်သည့်အ
် ချန်တွင် ငါ၏
့် အသိုးပပြုကကသည်။ မတက င်ိုးမှု ပပြုသူတ။့် သင်တသည်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ထအရ က
့်
အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
င ့်် သင်တက
့်
့် “မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး” ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးသည်
သင်တက
့်် တ တ
် ပသည်။
့် န္ှပ်စက်ပခင်ိုးတစ်ခ မဟတ်တချ။ ယင်ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့်် လိုးဝ သငတ
ယတန တစ်
ချန်က ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက ငါသည် သင်တက
့်
့် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ
ပပသတန၏။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချခရပပီိုး လိုးဝ
ြျက်ဆိုးီ ခရတလသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ယင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးက လိုးဝ

အသိုးဝင်မည် မဟတ်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ခရစ်တတ ်အတွက် အတစခမှု
မလပ်တဆ င်န္င်ဟ ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်တန င်တွင၊် နီတသ အရ မျ ိုးသည်
တည်ရှတတ မ
ဘ မျှမရှပခင်ိုးသ ့်
့် ည် မဟတ်။ တပြည်ိုးပြည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တလျ ပ
ွ တ
့်် ပျ က်သွ ိုးရတပမည်။ ငါတပပ သည့်အ
် ရ က ငါ လပ်၏။ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ါိုးလင
့် ၏
စလင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးတလ ။့် ငါ တပပ ပပီိုးသမျှအရ ရ က ငါ
လပ်တဆ င်ပပီိုးတလပပီ။ လမမ ပါိုးနပ်ြ ကက
ူ ဆသည် မမတက
့် ြုိုးစ ိုးသူ မည်သမ
့် ယ်ကယ်အတပေါ်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အထင်တသိုးပခင်ိုးတ တဆ
င်ယူလ တနပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ အသက်မရှငခ
် ျင်တပ။
့်
ထတကက
င၊့်် ငါသည် သငက
့်် စတ်တကျနပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
လူတက
့်
့်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးမည်မဟတ်သည်က ိုး တသချ တပသည်။ တန က်တန င်တွင၊် လူအသ
င်ိုးအဝင်ိုးသည်
့်
ထူိုးချွနမ
် ှု တိုးပွ ိုးလမ်မ
့်် တူ တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့် ည်၊ ငါန္ှငအ
မရှသူအ ိုးလိုးမှ မူ ဘ မျှမရှပခင်ိုးသ ြယ်
ရှ ိုးပခင်ိုးခရကကလမ်မ
့် ည်။ ငါ လက်ခပပီိုးပြစ်သည့််
့်
သူတသည်
ငါ စလင်တစမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါ စွနပ
် ့် စ်မည်မဟတ်။
့်
ငါတပပ သည့်အ
် ရ တွင် တရှ ျို့တန က် မညီပခင်ိုးမျ ိုး မရှ။ ငါန္ှငအ
့်် တူ တက်ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုး
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သ ၍ ခစ ိုးရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတက
်၊
့် ငါဧကန်မချ ကယ်တင်မည်ပြစ်သည်။ သတသ
့်
ထအချန်အတရ က်တွင ် ၎င်ိုးတ အသက်
တ မျ ိုး၏ အတင်ိုးအတ သည် အတတ ်အတန်
့်
ကွ ပခ ိုးလမ်မ
လူတစ်ဦိုး ပြစ်ချင်သတလ ။ ထက ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် ည်။ သင်သည် ထသတသ
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တလ ။့် ငါအတွ
က် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ အသိုးခသူ မည်သက
ူ မဆ ငါသည်
့်
ဧကန်မချ တတ ်ရတလျ ်ရ ဆက်ဆမည် မဟတ်။ ငါထ
့် မမတက
့် ယ်ကယ် တလိုးတလိုးနက်နက်
ဆက်ကပ်တသ သူတအတွ
ကမ
် ူ၊ သငအ
့်် တပေါ် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် မည်။ ငါထ
် ဝ ဆက်ကပ်တလ ။့် သင် စ ိုးသည့်အ
် ရ ၊
့် သင်ကယ်သင် အပပည့်အ
ဝတ်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သင်၏ အန င်္တ် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွင် ရှ၏။ ဘယ်တသ အခါမျှ
သိုးကန်မည်မဟတ်သည့်် မဆိုးန္င်တသ တပျ ်တမွျို့ မှုက သင် ရရှြအလ
ငှ့် အရ ရ က
့်
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ ငါ စီစဉ်မည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်၊ ငါက၊ “ငါအတွ
က်
့်
ရိုးသ ိုးစွ အသိုးခတသ သူတအြ
် င် ကကီိုးစွ တသ
့် ဧကန်အမှနပ
့် ၊ ့် ငါသည် သင်က
တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်။” ဟ ဆတလပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ငါအတွ
က် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ အသိုးခသည့်် လူတင်ိုးထ တရ က်လ လမ်မ
့်
့် ည်။

အခန််း ၇၁
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
် ည်ိုး အဘယ်တကက င ့််
့် ိုးလိုးထ ငါ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးပြစ်တသ လ
သင်တသည်
ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက စတ်ဝည ဉ် အလိုးစပြင ့်် မတတွိုးဆန္င်ကကသနည်ိုး။
့်
အဘယ်တကက င ့်် ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက အမှုက်အပြစ် သင်တ သတဘ
ထ ိုးကကသနည်ိုး။
့်
ငါတပပ တသ အရ သည် မမှနက
် န်သတလ ။ ငါစက
ိုးမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက
ထမတလပပီတလ ။ သင်သည် ထပ်လဲလဲ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးက တဆ
့် င်ိုးတနကကသည်။ အဘယ်တကက င ့််
သင်တသည်
ဤသပပြုမူ
ိုးမျ ိုးက
့်
့်
့် ကကသနည်ိုး။ ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတပပ ဆပပီတလ ။ ငါစက
တသချ စွ တတွိုးဆသငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုးတက
အ ရစက်သငသ
့်် ည်ဟ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့် သင်တ တသချ
့်
ငါ တပပ တလပပီ။ သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တလသည် န ခက ကျြုိုးန္နွ ခတသ ကတလိုးမျ ိုး
ပြစ်သတလ ။ ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးသည် အချည်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်ပပီတလ ။ ယင်ိုးတသည်
လိုးဝ
့်
ထတရ က်မှု မရှတလပပီတလ ။ သင်သည် ငါ၏အလန္ှင ့်် အဘယ်မျှ ကက်ညန္
ီ င်သနည်ိုး။
တစ်ဒင်္ဂအတွကပ
် င် သင်သည် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးမခရဘဲရပါက၊
ှ
သင်သည်
အကျငပ
့်် ျက်လ လမ်မ
ဲ့်
လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အထန်ိုးအကွပ်မလ
့် ည်။ မည်သပပြုမူ
့် က တပပ ဆ
ရမည်က ငါသည်ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတြ ပ် ပပါက၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် သင်သည် လိုးဝ
မသဘဲရန္
ှ င်မည်တလ ။ သင်က ငါတပပ ပပပါရတစ။ ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးက ခစ ိုးရသူသည်
န မခတသ သူ၊ ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး မရှတသ သူန္င
ှ ့်် မက်မဲစွ ယကကည်တသ သူ ပြစ်သည်။
ငါတပပ သည့်အ
် ရ က အ ရမစက်သကဲသ
့် အတသိုး
စတ်မျ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်တသ
့်
လူတသည်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ငါ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
့်
့် က
အတစခန္င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ငါ၏ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက
့်
့်
ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည်။ အတသိုးစတ်အချက်မျ ိုးက
န ိုးမလည်ပခင်ိုးမှ အလွနအလွ
် ့်
န ် မတလိုးစ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည့်အ
် ပပင် တဇွတ်ထိုး
မဆင်မပခင်ပပြုလပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက င ့်် ထသတသ
လူမျ ိုးက ငါမန်ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
ငါတလျ တ
မဟတ်။ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ပါမည်
့်
့် ိုး သက်ညြှ မှု ပပမည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးကသ ငါ ပပမည်။ ထတန က် သင်သည် ငါက
လှညိုး် ပြ ိုးဝတ
် လ ။ ငါသည် လူသ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုး၏
့် သိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ကကည့်တ
အတွငိုး် ကျကျ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။
ဤအချက်သည် အတယ က်တင်ိုးအြ ထင်
ရှ ိုးပမင်သ သငတ
့်် ပသည်။ သမဟ
့်
့် တ်ပါက
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့််
့်
့် အလပ်က သ မန်က လျှက ပြစ်တသ ပစပြငသ

လပ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ဆက်ဆကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လူအချြုျို့တသည်
အမှတ်တမဲ့် ငါ၏ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးခရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
့်
မည်သက
ူ မျှ မတတ ်မတရ ိုး ဆက်ဆပခင်ိုးမရှ၊ ငါသည် မှ ိုးယွငိုး် တသ အရ ကမပပြုသကဲသ
့် ့်
ငါ၏ လပ်ရပ်အ ိုးလိုးက ငါလက်
၏ အတမျှ အ
် ပမင်ရတသ
ှ
အစီအစဉ်မျ ိုးပြင ့််
့်
လပ်တဆ င်သည်ဟ ငါ တပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ငါက
် ကယ် မချစ်တသ လူအ ိုးလိုးအတပေါ် ကျတရ က်တလပပီ။
့် အမှနတ
မည်သတ
ူ က
ွဲ နမ
် ့် တ
ှ ်သ ိုးက တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့် ငါ၏ကကြုတင်ခခ
မည်သတ
ူ သည်
ငါ၏ သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးခရမည့်် ပစ်မှတ်မျ ိုးပြစ်မည်ဆသည်တက
့်
့်
သသ ရှငိုး် လင်ိုးလ သည်မှ ဤအချန်တွင ် အတအကျ ပြစ်တပသည်။
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ထတ်တြ ပ် ပခရလမ်မ
် ရ မျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
ကွယဝ
် က
ှ ်လျက် ကျန်ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ လူအ ိုးလိုး၊ အပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးန္ှင ့််
အမှုအရ အ ိုးလိုးတသည်
ငါစက
ိုးမျ ိုးက ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြ ရပ်
့်
့်
့်
့် တည်က
တည်ရကကပပီ
ှ
ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်မှ မနမ် မက်
တသ စက ိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်ပြစ်တစရင်ိုး
့်
အလပ်မျ ိုးတနကက၏။ စကကဂ ဝဠ န္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏ အစွနိုး် တနရ မျ ိုးက ငါ တစ်ဦိုးတည်ိုးက
ထန်ိုးချြုပ်သည်။ ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက န မခဝ့်သူ သမဟ
့် တ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တဆ င်ရွက်ရန် ပငင်ိုးပယ်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ထလူအ ိုး မရဏ န္င်ငသ န္ှ
့် စ်ပမြှြုပ်တစက
မတည်ရှတစတတ ဘ
ဲ ျက် ငါရက်န္က
ှ ်မည်။ ငါစက
ိုးအ ိုးလိုးသည် သငတ
့်် တ ပ် ပီိုး မှနက
် န်က
့် လ
့်
မစင်ကကယ်မှု လိုးဝ မရှတချ။ သင်တ၏
့် စက ိုးတပပ ဆပသည် ငါ၏ စက ိုးတပပ ပန္ှင ့််
ဆင်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
အလွန ် စက ိုးတကက ရှညက် က၏။ သင်တသည်
အဓပပါယ်မဲ့်ပပီိုး
့်
့်
မမတက
် သင်တသည်
့် ယ်ကယ် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မရှငိုး် ပပတပ- သတသ
့်
့်
အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက ရယူပပီိုးပြစ်က ယင်ိုးက သင်တ ရရှ
့် လနီိုးပါိုး ပြစ်ပပီဟ
တတွိုးထင်ကကသည်။ သငက
့်် ငါ တပပ ပါရတစ။ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် စတ်တကျနပ်တလ၊
ငါ၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ တဝိုး
တလတလ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အလက
့်
့်
အတရိုးထ ိုးမှု မပပကကသကဲသ
့် ငါ
့်် ိုးက ငါ၏န မက အပပင်ိုးထန်ဆိုး
့် လမ်လည်လှညစ
့် က
အရှက်ရတစကက၏။ အရှက်မလ
ဲ့် က်တလစွ။ သင်သည် မမကယ်တင် မည်သည့််
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုမျြုိုး ရှသည်က မကကည့်တ
် ပ။ မက်မဲက မသန ိုးမလည်လက်တလစွတက ိုး။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ်န္င
ှ ့်် သွငပ် ပင်လကခဏ အ ိုးလိုးပြင ့််
အမှုအရ မျ ိုးက တထ က်ပပတနသည်။ သင် န ိုးမလည်န္င်တသိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။

သင်တ န
့် စတ်ပျက်တစရန်
့် ိုးမလည်ကကတသိုးသတလ ။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ငါက
ပြစ်သတလ ။ သင်တ၏
တက
့် စတ်ဓ တ်မျ ိုးက ပပန်တက က်က သင်တ၏သတ
့်
အ ိုးတင်ိုးကကတလ ။့် ငါက
့် ချစ်တသ လူတစ်ဦိုးကမျှ ငါသည် မတက င်ိုးတတရ င်ိုး မဆက်ဆတပ။
ငါသည် လူသ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုး၏ အတွငိုး် ကျကျ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်ရသည့်
ှ
အ
် ရ တင်ိုးက ငါသသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုး
ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ည်။
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
ငါက
် ကယ်ချစ်တသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါလိုးဝ
့် အမှနတ
လျစ်လျြူရှု လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
လက်ခရရှတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရင်မျ ိုးအပြစ် ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပပီိုးပြစ်တသ
သ ိုးဦိုးမျ ိုး အပ်စ ပြစ်သည်။ ငါက
် ကယ်မချစ်တသ သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အမှနတ
့်
မမတ၏
့်် ွကမ
် ျ ိုး၏ ပစ်မှတ်မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ကအတကက င်ိုးမလှသည့််
့် ကယ်ပင် လှညက
ပြစ်ရပ်က ခစ ိုးကကရလမ်မ
ွဲ နမ
် ့် တ
ှ ်သ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် ည်။ ဤအရ ကလည်ိုး ငါကကြုတင်ခခ
မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် ၎င်ိုးတက
် ွ
့် ငါ တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ထတ်တြ ပ် ပမည်။ ငါသည် ဤအမှုက တက င်ိုးမွနစ
ကကြုတင်ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ယင်ိုးက စတင်လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
ထအရ အ ိုးလိုးက စနစ်တကျ ပစတစ်ခပြင ့်် လပ်တဆ င်လျက် ရှ၏။ အဘယ်သသ
ူ ည်
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရပပီိုး အဘယ်သသ
ူ ည် ြယ်ရှ ိုးသတ်သင်ပခင်ိုး ခရမည်က ငါဆိုးပြတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး
ပြစ်သည်။ တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ၎င်ိုးတသည်
သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်ြအတွ
က် ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
့်
ဤအချန်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ငါ၏လက်က အဘယ်အရ လပ်တဆ င်တနသည်က
သင်တပမင်
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ သ
် ည် တစ်ဦိုးတစ်တလထမှ
့် ည်။ ငါ၏တပြ ငမ
့် ရကကလမ်မ
မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှု သမဟ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ပ
့် တ် ခခမှုကမျှ ခွငမ
့် န်ကန်ပပစ်မှ ိုးသူ
မည်သမ
ူ ဆ ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်က လူအ ိုးလိုး တတွျို့ ပမင်လမ်မ
့် ည်။
ငါသည် အတယ က်တင်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုး အတွငိုး် ကျကျ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးက
စဉ်ဆက်မပပတ် စစစ်တသ သူ ပြစ်သည်။ ငါက
် င
ှ ။့််
့် အပပင်ဘက်မှသ မကကည့်န္
မျက်စကန်ိုးတသ လူတ။့် ငါအလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက သင်တ ့်
န ိုးမတထ င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က- သက်သက်
့် - ပပီိုးပပည့်စ
မယကကည်ကကတပ။ ငါက
ွ ်ဝသ
့် န ိုးပူ န ိုးဆ လပ်ဝသ
့် ူ သမဟ
့် မှ တစ်စတစ်ရ က ြိုးကယ
့် ူ
့် တ် ငါထ
မည်သဆ
ူ က ငါ တသချ တပါက် သည်ိုးခလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ငါ၏ မနမ် မက်
ချက် အသီိုးသိုးီ က သင်တ မှ
့်
့် ပမင်ပခင်ိုးသည်
့် တ်မကကသတလ ။ “ငါက

ကမဘ အဆက်ဆက် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ နက်နမ
ဲ တ
ှု စ်ခစီတင်ိုးက ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တူ၏။”
ဤထတ်ပပန်ချက်က တသချ စွ သင် တတွိုးဆြူိုးသတလ ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးမျ ိုးက သင်တအတွ
က် ပပသပပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတက
ပပီတလ ။
့်
့် သင်တ မပမင်
့်
အဘယ်တကက င ့်် သင်တသည်
ငါက
့် အ ရမစက်ကကသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် အဘယ်တကက င ့််
့်
သငစ
့်် တ်၌ရှသည့်် ထမတရရ တသ ဘရ ိုးက သင် အလွနက
် ိုးကွယ်သနည်ိုး။ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
တပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်- ငါသည် တစ်ခတစ်တလက အဘယ်သ မှ
့် ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တသချ ကကတလ ။့် ငါ၏ စက ိုးတင်ိုးန္င
ှ ့်် လပ်ရပ်တင်ိုး၊ ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးန္ှင ့်် လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုး၊ ငါ၏ပပြုိုးရယ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊
ငါ၏ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး၊ ငါ၏အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
သင်တသည်
ငါက
ှ
ပခင်ိုးမတင်မီ သင်တသည်
့် တဝြန်ကကသည်- ငါ၏ တရ က်ရလ
့်
့်
ဘရ ိုးကပမင်န္င
ှ က့်် ကပပီိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်တသည်
့်
အဘယ်တကက င ့်် ငါန္ှင ့်် သင်တ၏
ှ ဆ
့်် င်တသ န္ှုင်ိုးယဉ်ချက်မျ ိုး အပမဲ
့် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး စတ်န္င
ပပြုတနကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်၏။ ငါ၏
လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည် သင်၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှတပ၊
ဟတ်ပါသတလ ။ ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အပပြုအမူမျ ိုး မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က
ထင်ပမင်ချက်တပိုးရန် မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ ငါခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ငါသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်သည့်၊် မပငင်ိုးန္င်တသ အမှနတ
် ရ ိုး
ပြစ်သည်။ မမကယ်တင်၏ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး လှညိုး် စ ိုးပခင်ိုးက မခကကန္ှင။့်် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဤအရ က အကကင်ိုးမဲ့် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် တထ က်ပပပပီိုး
ပြစ်သည်။ ငါ၌ လူသဘ
ဝ တစ်စက်မျှ မရှတပ။ ငါ၏အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တင်ပြစ်၏၊ အမှုအရ တစ်ခမျှ ကွယဝ
် က
ှ ်ပခင်ိုးမရှဘဲ အပပည့်အ
် ဝ သင်တထ
့်
သသ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။

အခန််း ၇၂
ချြုျို့ယွငိုး် ချက် သမဟ
့် တ် အ ိုးနည်ိုးချက် တစ်ခတစ်တလက သင်ရှ တြွတတွျို့ ရှပါက၊ ယင်ိုးက
သငအ
့်် ိုး ြယ်ရှ ိုးတစရန် သင်သည် ငါအတပေါ်
တွင် မှီခရမည်။ အချန်မဆွန္
ဲ င
ှ ။့်် သမဟ
့်
့် တ်လျှင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် သင်န္င
ှ ့်် အလွနတ
် ဝိုးကွ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည်
အလွနတ
် န က်ကျကျန်ရစ်လမ်မ
့်် ငါ တပိုးအပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အလပ်က ငါ၏
့် ည်။ သငက

မျက်တမှ က်တွင် မကက ခဏ တိုးချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးတပြင်
ပပီိုးတပမ က်န္င်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက သင် မလပ်တဆ င်ပါက၊
့်
့် သ
မည်သည်ရ
့် လဒ်မျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
သည် အတတ်ကကဲသ
့် မဟ
တ်။
့် ည်။ ယတန ငါ၏အမှု
့်
့်
ငါချစ်တသ လူတထဲ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် အလွန ်
့် က အသက်၏ အတင်ိုးအတ သည် ယခင်က ပြစ်ခသ
ကွ ပခ ိုး၏။ ၎င်ိုးတအ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခအပပင်၊ ယင်ိုးတထဲ
ွ ိုး် တသ အပမင်တစ်ခလည်ိုး ရှကက၏။
့် သ ထ
့် ိုးထင
ဤအရ သည် အသသ အထင်ရှ ိုးဆိုးတသ ရှု တထ င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
ငါအမှု
့် ၏အက့် သြွယ်ရ က သိုးသပ်ဆင်ပခင်န္င်စွမ်ိုး အရှဆိုး ပြစ်သည်။ ငါအမှု
့် ၏
အရှန်အဟန်သည် အရှန်ပမင်ပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ဤအမှုသည် အတတ်ကန္ှင ့်် တသချ တပါက် ကွဲပပ ိုး၏။
ယင်ိုးသည် လူတအတွ
က် စတ်ကူိုးကကည်ရ
့် န် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတ န
့်
့်
့် ိုးလည်ြ ့်
မပြစ်န္င်တပ။ သင်တအြ
အဘယ်
အရ မျှ နက်နမ
ဲ တ
ှု စ်ခ မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ထအစ ိုး၊
့်
့်
အ ိုးလိုးက သရှတစပပီိုးပြစ်က သသ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုး၏၊
ယင်ိုးသည် လတ်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ထအပပင်
လိုးဝ လွတလ
် ပ်သည်။ ငါချစ်တသ သူတသည်
့်
့်
မည်သည့်လ
် ူမျှ၊ မည်သည့်် အပြစ်အပျက်မျှ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည့်် အမှုအရ မျှ၏ တကယ်က
ကနသ
် ့် တ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် မည်
သည့်် တနရ သမဟ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
့် တ် ပထဝီဝင်
အတနအထ ိုးမျှ၏ ကန်သတ်
ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့်
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးလိုးက ချမှတ်တသ ထန်ိုးချြုပ်မှုက တကျ ်လွနက် ကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဇ တပကတမှ လွတလ
်
ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှု ပပီိုးစီိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် လပ်တဆ င်ြ တန
က်ထပ် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
့်
ယင်ိုးသည် လိုးဝ ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ့််မည် ပြစ်သည်။
ကကီိုးပမတ်တသ အမှု ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးက သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါချစ်တသ သူတအ ိုးလိုးက
ရည်ညန်ိုးရ တွင ် တြ ပ် ပထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တန င်တွင ် သင်သည် မည်သည့်လ
် ူ၊ အပြစ်အပျက်
သမဟ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
့် တ် အမှုအရ မျှ၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုက ခရလမ်မ
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ပြတ်သန်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် တနရ တင်ိုးတွင ် သင်၏ တပခရ က ချန်ထ ိုးရင်ိုး၊
စကကဝဠ ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတစ်တလျှ က် ခရီိုးန္ှငလ
် မ်မ
့် ည်။ ဤအရ က
အလွနရ
် ှညက် က လွနိုး် လသ
ှ ည်ဟ မစဉ်စ ိုးန္ှင။့်် ဤသည်မှ သင်မ
် ည့်တ
် ွင ်
့် ျက်စတရှ ျို့တည့်တ
မျ ိုးမကက မီ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ မည့်် တစ်စတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါပပြုတသ အရ က
သင်တအ
ှ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏နင်ိုးတလျှ က်သွ ိုးတသ တနရ မျ ိုးသည်
့် ိုး အပ်န္လ

သင်တ၏တပခရ
မျ ိုး ရှလမ့််မည်။ ထအပပင်
ဤသည်မှ ငါတ-သင်
တန္ှ့် င ့်် ငါသည့််
့်
့်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကဲသ
့် အတူ
စိုးစပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ် ပြစ်တပသည်။ ငါတပိုးသည့််
့်
ထတ်တြ ်ပပချက်မျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှ ကွယ်ဝက
ှ ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အဘယ်တ
့် ကက င့်် တိုး၍
ယခင်ထက် ရှငိုး် လင်ိုးလ က သ ၍ သ ၍ ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငလ
် သည်က သင်တ ့်
တတွိုးဆြူိုးပါသတလ ။ အဘယ်တကက င့်် ငါသည် အပမင်ဆ
့် ိုးသက်တသခပပီိုးပြစ်က
ဤနက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက သင်တထ
့် တပပ ပပီိုးပပီနည်ိုး။
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အထက်တြ ်ပပပါ အမှုမှလ၍
ွဲ အပခ ိုးမရှတပ။ သတသ
်၊ လက်ရတွ
ှ င်
့်
သင်တ၏
ှု ည် တန္ှိုးတကွိုးလွနိုး် လှ၏။ ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက သင်သည်
့် အလပ် တိုးတက်မသ
အမှီမလက်န္င်တပ၊ သင်တသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အလွနတ
် က င်ိုးစွ
့်
မပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွကန္
် င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယခတွင ် ငါ၏အလက သင်တ စွ
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး
မရှကကတသိုးတပ။ သင်တသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် စတ်တကျနပ်မှု
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် သင်တက
့် ပိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
့် ပမပပင်ိုးထန်စွ တလ့်ကျင်တ
သင်တအ
့် တပမည်။
့် ိုး ငါ၏စလင်တစပခင်ိုးက အရှန်ပမြှင်ရ
လတ်တတလ တွင၊် အသသ အထင်ရှ ိုးဆိုးတသ အရ မှ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအြွဲျို့သည် လိုးဝ
ြွဲျို့စည်ိုးပပီိုးသွ ိုးပပီပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အတည်ပပြုပခင်ိုးခရက ၊ ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ငါ၏ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးကပင် ခရပပီိုး ပြစ်သည်။
အသီိုးသိုးီ က ငါ၏ကယ်ပင်လက်ပြင့်် အတထ က်အကူပပြုထ ိုးသည်။ ဤအရ တွင် လူသ ိုး
သိုးသပ်ပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလမျှအတွက် အခွငအ
့်် တရိုး မရှတပ။ ယင်ိုးသည် သင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု
တကျ ်လွနသ
် ည်။ မ နမကကီိုးန္ှင။့်် ယင်ိုးသည် ငါ၏ ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးကရဏ ပြစ်သည်။
ငါ၏ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ အရ ရ တင်ိုးသည် ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
မျက်စမျ ိုးသည် အလွန ် မှုနဝ
် ါိုးတနတသ တကက င်သ
် င် သင်တသည်
ငါ၏
့် ပြစ်ပပီိုး ယခတွငပ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် အက့် သြွယ် ပမင်ကွငိုး် တစ်ခက ရရှန္င်တချ။ သင်တ ့်
မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၊ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ၊ ငါ၏ လပ်ရပ်တင်ိုး သမဟ
့် တ်
ငါ၏ စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မှုတင်ိုး၏ လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သမဟ
် န်သည့််
့် တ် မှနက
သန ိုးလည်မှုတစ်ခက မပင်ဆင်ကကတပ။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါတပပ ဆ၏။
ငါသ
် ည်ိုးပြင ့်် တပိုးဆပ်ရန်၊
့် ိုးမျ ိုးအတွက်၊ ငါ၏ ချစ်ရသူမျ ိုးအတွက၊် ငါသည် ပြစ်သည့်န
ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုး လပ်ရန်န္င
ှ ့်် ငါက
ှ
။ ငါ၏
့် ယ်ငါ အသိုးခရန် ဆန္ဒရသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် သင်သည် ငါက
့် သသတလ ။ ယင်ိုးတက
့် သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ြွငဟ
့်် ြ ငါ
့်် ပျက်တတ န္
ှ ။့်် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
့် သင် လအပ်သတလ ။ တန က်ထပ် အကျငမ
့် င
့် က

စ န တထ က်ထ ိုးတလ ။့် ယခတွင ် ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုက သင်တအ
့်
့် ိုး
တပပ ပပပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်တ အဘယ်
အရ က တပပ ရန် ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
တစ ဒကတက်ပခင်ိုးမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှတသိုးသတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် အြိုးအခက
မတပိုးသကဲသ
့် ကက
့် ြုိုးစ ိုးမလပ်တဆ င်ပါက၊ ငါ ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတသ အပင်ပန်ိုးခသည့််
အ ိုးထတ်မအ
ှု ိုးလိုးန္ှင ့်် သင် ထက်တန်န္င်မည်တလ ။
ယတနတခတ်
လူတသည်
၎င်ိုးတက
ရှကကလျှငပ
် င် ငါ
့်
့်
့် ယ်ကယ် မထန်ိုးချြုပ်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ အလ
့်
မျက်န သ မတပိုးတသ သူတတွ
်
့် ချစ်ပခင်ိုး မထွက်တပေါ် န္င်တပ။ သတသ
့် င ် ငါက
့်
ငါခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပပီိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ အလ
ရှကကလျှငပ
် င်
့်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်ကကလမ်မ
သည့်တ
် နရ သ သွ
့် ည်မဟတ်။ ၎င်ိုးတ မည်
့်
့် ိုးကကသည်ပြစ်တစ၊ ငါ၏
လက်က မတရှ င်လဲန္င်ကက။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပင် သ ၍ ငါ၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏အစီအစဉ်၊ ငါ၏အလန္ှငအ
့်် ညီ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတရိုးကစစမျ ိုးက လပ်ရမည်။ ဤတနမှ့် စ၍ အရ ရ သည် ငါ၏လက်သ လ
့် ိုးဝ
ပပန်တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မထ
န်ိုးချြုပ်န္င်တလ က်တအ င် ပြစ်သည်။ အရ ရ တင်ိုးက ငါ
့်
ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
အတသိုးအြွဲနည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
့်
ပါဝင်ကကပါက၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် စွ အလတ်တပိုးလမ့််မည် မဟတ်။ ယတနမှ့် စလျက်၊
့် တပါတန်
ငါသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး- အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်၊် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် ကကလ ခဲပ့် ပီိုး
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အသတရြျက်ပခင်ိုးတက
့် ၊ ့် အရ ရ တင်ိုးက အလိုးစ
့် သကဲသ
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးန္င
့် ခခဲရ
ထန်ိုးချြုပ်က စီစဉ်တသ စစ်မှနသ
် ည့်် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၊ န္င်ငတတ ်က
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည့်် ရှငဘ
် ရင်၊ စကကဝဠ က စီမခန်ခွ့် တ
ဲ သ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၊ ထအပပင်
့်
လူသ ိုးတ၏
ှ ့်် ရှငပ် ခင်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ မရဏ န္င်ငတသ က
ွ ိုးတသ
့် ကင်စဲထ
့် တသပခင်ိုးန္င
ဘရ ိုးသခင်- ငါက
့်် ပိုးမည်။ ငါသည် လူသ ိုး အ ိုးလိုးတအ
့် သခွငတ
့် ိုး (၎င်ိုးတ ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုး
ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ မ
့် က်မဲသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
မသန်မစွမ်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ စသပြင ့်် လူကကီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုးအ ိုး)
ငါအတကက
င်ိုးက သတစမည်။ ငါသည် ဤအလပ်မှ မည်သက
ူ မျှ လွတ်ပငမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးမည်မဟတ်။
့်
ယင်ိုးသည် အကကီိုးတလိုးဆိုးတသ အလပ်၊ ငါတက င်ိုးမွနစ
် ွ ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ အလပ်န္င
ှ ့်် ယခ
စတင်လျက်၊ တဆ င်ရွက်လျက်ရှတနသည့်် အလပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်ရမည်။ သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့်် လ ၊့် သင်၏ ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုးက ချထ ိုးပပီိုး၊ ငါသည် စကကဝဠ က စီမအပ်ချြုပ်တသ စစ်မှနသ
် ည့််
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သမှတ်တလ ။့် ငါသည် မည်သမ
ူ ျှထမှ

မကွယ်ဝက
ှ သ
် ကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် အတယ က်တင်ိုးအတပေါ် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်မျ
့် ိုးက တဆ င်ရွက်သည်။
သင်တ၏
့် မှ သင်တ ရရှ
့် ကယ်ပင် အမှုအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် ငါထ
့် တသ
အရ မျ ိုးသည် ပ၍တန်ြိုးကကီိုးပပီိုး၊ မျ ိုးစွ ပ၍ အတရိုးပါသည် မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးတန္ှ့် င ့််
သင်၏အမှုက် ကက ိုးတင
ွ ် ကမဘ တစ်ခပခ ိုးသကဲသ
့် ကွ
ှ
မဟတ်သတလ ။
့် ပခ ိုးပခင်ိုးရသည်
ပမန်ပမန်လပ်က အသိုးမဝင်တသ အရ မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် တလ ။့် သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှမည် သမဟ
့် တ် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်
ကကြုရမည်ဆသည်က ယခ ဆိုးပြတ်ထ ိုးလျက် ရှသည်။ ဤသည်မှ အတရိုးပါလှတသ
အခက်အတနတ
် ့် စ်ခ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် အတရိုးပါဆိုးတသ အခက်အတနတ
် ့် စ်ခပင် ပြစ်၏။
သင်သည် ဤအရ က အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်သတလ ။

အခန််း ၇၃
ငါစက
ိုးတသည်
ငါတပပ ဆလက်သည်န္င
ှ တ
့်် ပပြုင်နက် ပပည်စ
့် ပခင်ိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဘဲ အပပည်အ
့် ဝ မှနက
် န်ကကသည်။ ဤအရ က
တအ က်တမတ
့် လ ။့် သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်မှ ထွက်ဆတသ စက ိုးလိုးတင်ိုး၊ စက ိုးရပ်တင်ိုးက
တသချ စွ ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။ သင်သည် ဆိုးရှုိုးမှုက ခစ ိုးရပပီိုး ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ငါ၏အမျက်တဒါသ၊ ငါ၏တလ င်ပမြုက်ပခင်ိုးတက
့် သ ရရှမည်ကစိုး၍ အထူိုးသတပပြုတလ ။့်
ယခတွင ် ငါ၏ အမှုသည် မည်က မတတမဟတ်ဘဲ အလွနလ
် ျင်ပမန်တသ အဟန်ပြင့််
တရွ ျို့လျ ိုးလျက်ရှ၏၊ ၎င်ိုးက အလွနသ
် မ်တမွျို့ စွ မွမ်ိုးမထ ိုးသပြင့်် ပကတမျက်စပြင့််
မပမင်ရန္င်သတလ က်ပြစ်ပပီိုး၊ လူလက်
ပြင့်် ြမ်ိုးဆပ်၍ မရန္င်တပ။ ၎င်ိုးသည် အထူိုးပင်
့်
တစ့်စပ်တကျသည်။ ငါသည် အဓပပ ယ်မဲ့်တသ စက ိုးမျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မမန်မမက်
၊
့်
ငါဆသမျှအ ိုးလိုးက မှနက
် န်သည်။ ငါ၏စက ိုးလိုးတင်ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး တကျမှနက
် န်သည်က
သင်ယကကည်သင်သ
့် ည်။ အတရိုးမထ ိုးဘဲ မတနန္ှင၊့်် ဤသည်မှ အတရိုးပါတသ
အခက်အတန်ပြစ်
့် တပသည်။ သင် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှမည် သမဟ
့် တ် ကဆိုးပခင်ိုးက
ရရှမည်က ဤအခက်အတန်မှ့် ပင် ဆိုးပြတ်မည်ပြစ်ပပီိုး။ ပခ ိုးန ိုးချက်မှ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးကက ိုးထရ
ဲ ှ ထကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ သင်သည် တက င်ိုးကင်သ သွ
့် ိုးမည်တလ သမဟ
့် တ်
မရဏ န္င်ငသ သွ
့် ိုးမည်တလ ဆသည်မှ ငါ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင ်

လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးရသည်
ှ
။ မရဏ န္င်ငသ ဦိုးတည်
တနသူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
တန က်ဆိုးတသအဆ
့် ဆ
ဲ ဲ ရန်ိုးကန်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးက ရင်ဆင်တနရစဥ် တက င်ိုးကင်သ ့်
သွ ိုးမည်သ
့် တ
ူ မှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ဆိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခအနည်ိုးငယ်က ခစ ိုးရပပီိုး၊
တန က်ဆိုးအတနပြင့်် ငါအတွ
က် အသိုးခတနကကသည်။ အန င်္တ်တွင ်
့်
သူတပပြုသမျှ
အရ အ ိုးလိုးသည် လူတအ
့်
့် ိုး ဒကခတပိုးတသ အတရိုးမပါသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး
(အမ်တထ င်တရိုး၊ အလပ်အကင်၊ စတ်ညစ်ညြူိုးြွယ် ဓနဥစစ ၊ ရ ထူိုးအဆင်အ
့် တန်ိုး စသည်တ)့်
မပါတသ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးတ ပါဝင်
မည်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး မရဏ န္င်ငသ ့်
့်
့်
သွ ိုးမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးအတွကမ
် ှ မူ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆင်ိုးရဲဒကခခရပခင်ိုးသည် ထ ဝရပြစ်သည်
(ဤအရ က ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ခန္ဓ တက
ငါ၏
့် ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
့် ရည်ညန်ိုးသည်။) ၎င်ိုးတသည်
့်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးလက်မှ ဘယ်တသ အခါမျှ လွတ်တပမ က်မည်မဟတ်တပ။
ဤအစွနိုး် န္စ
ှ ်ြက်မှ မီိုးန္င
ှ တ
့်် ရကဲသ
့် တပခ
ိုးစီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတမှ့် တရ တထွိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှ့်
ကဆိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရတသ သူတက
့် ကဆိုးပခင်ိုးက ဆက်လက်ခစ ိုးတနရမည်ပြစ်စဥ်
တက င်ိုးကကီိုးခစ ိုးရတသ သူတသည်
သူတ၏ စတ်ရှသတလ က် တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တတွဆ
ျို့ ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ပြစ်ရပ်အ ိုးလိုးန္ှင၊့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ခရသည်သ မက သင်တ ့်
(ငါ၏ သ ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ ချစ်လှစွ တသ သူမျ ိုး) သည် ထအတူ
ငါန္ှင ့်် ပ၍ပင်စပ်ဆင်သည်။
့်
သင်တသည်
ငါ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဥ်၏ ပတဆ င်ခပဲ ြစ်က ၊ သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏ ရတန မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
ငါအ
့် ိုး သသ ထင်ရှ ိုးတစတသ တကက င့််
့်
ငါချစ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါအပမင်
တွင ် န္ှစ်လြွယ်ရ ပြစ်သည်။ ငါမန်ိုးတီိုးတသ သူမျ ိုး
့်
သူတအ
့် င်မကကည်ဘ
့် ဲ ငါစက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ သည်မှ သူတသည်
စ တန်မှ
့် ိုး ကကည်ပ
့်
ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး စ တန်န္င
ှ ့်် စပ်ဆင်ကကသည်။ ယတနတွ
့် င ် လူတအ
့် ိုးလိုးသည်
မမကယ်ကယ် ပပန်လည်စစ်တဆိုးသင်သ
့် ည်- အကယ်၍ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည်
မှနက
် န်ပပီိုး သင်သည် ငါအ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးလျှင ် သင်သည် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးက
့် ိုး အမှနတ
ဧကန်မချ ခရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါအ
် ွ ချစ်ပမတ်န္ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါအ
့် ိုး စစ်မှနစ
့် ိုး
မလှညပ့်် ြ ိုးရ။ ငါသည် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက စစ်တကက တသ
့် အတွငိုး် ကျဆိုးတသ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် ပပီိုး သင်သည်
ငါအတပေါ်
တအိုးစက်က သစစ မဲ့်လျှင ် သင်သည် ငါ၏စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက အတသအချ
့်
ခရမည်ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်က
့် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးလည်ိုး
မပပြုခဲသ
့် ကက
့် ချန်ကသ
့် ကဲသ
့် ပ။ သင်ငရဲသွ ိုးရမည်အ
့် ြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ

ဆက်၍တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနတလ ။့် အပခ ိုးတသ သူတက
့် ဤအရ မျ ိုးက ပမင်ချင်မှပမင်န္င်လမ့််မည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူတ၏
ှ ိုးအတွငိုး် က နက်နက်နန
ဲ ကဲ ကည်တ
့် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့််
့် စတ်န္လ
ငါန္ှငသ
့်် င်သ သတလသည်။ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးမှ တသချ တသ အချန်တစ်ခ၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
် န်တသ သူတသည်
စိုးရမ်ပူပန်ရန် မလအပ်ဘ၊ဲ ရိုးသ ိုးမှနက
် န်ပခင်ိုး
့် ည်။ ရိုးသ ိုးမှနက
့်
မရှတသ သူတသည်
တကက က်ရွ ျို့စရ မလအပ်တပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ငါ၏
့်
အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
အကကအစည်တ၏
့် အစတ်အပင်ိုးပင် ပြစ်တပသည်။
လက်ရလ
ှ ပ်ငန်ိုးတ ဝန်သည် အတရိုးတကကီိုးန္ှင ့်် ခက်ခကဲ ကီိုးတလိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်တအတနပြင်
့်
့်
ဤတန က်ဆိုးအလပ်က လက်စသတ်ြရန်
က် တန က်ဆိုးအကကမ် အသိုးခ ရန်
့်
့် ငါအတွ
အလရှသည်။ ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်တွင် အလွနမ
် တင်ိုးကျပ်တပငါသည် သင်တက
့်် တူ တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်ရန်၊ ငါက
့် အရ ရ ၌
့် ငါန္ှငအ
တကျနပ်အ ိုးရတစန္င်ရန်န္င
ှ ့်် အတွငိုး် ထ၌
ဲ သင်အ
့် ိုး ငါတပိုးတသ လမ်ိုးညန်မှုက
လက်တလျှ က်န္င်ရန်သ လအပ်သည်။ မျက်စမကန်ိုးန္ှင။့်် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတိုးတင် ရှပပီိုး၊ ငါ၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ရှု တထ င်တ
့် လ ။့် ဤသည်မှ
့် ပါင်ိုးစန္ှင ့်် အရ ရ တင်ိုး၌ ခစ ိုးကကည်တ
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
ြ
့် တသ ် ငါသည် သင်တအြ
့်
့် ိုးကွယ်ထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်
မဟတ်တတ တ
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်ရန်အလငှ့်
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး သင်တသည်
့်
ဤအတကက င်ိုးက လွနစ
် ွ ရှငိုး် လင်ိုးတနရမည် ပြစ်သည်။ အလွနတ
် တတ င်ိုးတသ
အချန်က လအတွငိုး် ၌၊ သင်တသည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးက ရှ တြွတသ
့်
တင်ိုးတစ်ပါိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ဆရမည်သ မက၊ ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ သင်တ၌့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန်အတွက် အရည်အချင်ိုး ရှသင်ပ့် ခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ ထအရ သည် ငါ၏
အတရိုးတကကီိုး ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအရ က သင်မပမင်န္င်လျှင်
အလပ်ပြစ်လမ့််မည်မဟတ်တပ။ သရ့် တွင ် သင်သည် ငါ၏အနန္တတန်ခိုးက ယကကည်ရမည်။
လူတသည်
မှနက
် န်တနသတရွ ျို့ ငါသည် သူတက
့်
့် စစ်သည်တက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်တစရန် တသချ စွ
တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးမည်။ အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ သင်တ
့် လျ ်စွ စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးခရသည်။
သင်တသည်
ငါအတွ
က် ဒကခခြရန်
့်
့်
့် ဆန္ဒပပင်ိုးပပတနရမည်။ ဤသည်မှ အဓကကျတသ
အခက်အတန်ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးက လက်မလွတ်တစန္ှင။့်် ငါသည်အတတ်က သင်တပပြုခဲ
့် သ
့် တ
အရ မျ ိုးက အမှတထ
် ိုးမည်မဟတ်။ သင်သည် ငါတရှ
ွ ် မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးပပီိုး
့် ျို့တင
အသန ိုးခရမည်။ ငါသည် သင်၏ တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် အသိုးပပြုမှုတအတွ
က် လတလ က်တသ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်အ
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည်
့် တပေါ် န္ှငိုး် အပ်လမ်မ
့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
တူညသ
ီ ည်အ
့် ရ မဟတ်တချ။ ယခ သင်တတမွ
့် ျို့တလျ ်တနတသ အရ သည် ငါ၏

တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အပမင်တွင ် တြ ်ပပရန် မထက်တန်တသ လ
် ည်ိုး
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးမူက ိုး အန င်္တ်တွင ် သင်တ အဆ
ိုးမရှ တမွျို့တလျ ်ရတသ အရ
့်
ပြစ်လမ့််မည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၌့် မပြစ်ခြ
ဲ့် ူိုးသည်အ
့် ပပင်၊ သူတစ့် တ်ကူိုး၍ပင် မရန္င်ခတ
ဲ့် သ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤသည်မှ သင်တ တက
င်ိုးချီိုးခစ ိုးကကရပပီဟ
့်
ငါဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤတက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက လကတည်ိုးက
လူသ ိုးတ မခ
့် ူိုးပါတချ။
့် စ ိုးရခဲြ
ငါ၏အလိုးစက သင်တအ
ှ ိုးက
့် ငါ၏စတ်န္လ
့် ိုး ငါထတ်တြ ်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင်
့်
အတရိုးထ ိုးန္င်တစရန်၊ သင်တပပြုသမျှ
အရ ရ တင်ိုး၌ သင်တ၏
့် ိုး
့်
့် အကကအစည်မျ ိုးက ငါအ
တပိုးအပ်ပပီိုး အတကက င်ိုးအရ တင်ိုး၌ ငါက
ှ ့်် ငါအစဥ်တတွျို့ ပမင်သည်မှ
့် အတရိုးထ ိုးန္င်ရန်န္င
သင်တ၏
့် ပသည်။ ယခမှစ၍ သ ိုးဦိုးအရ က
့် အပပြုိုးမျက်န္ ှ မျ ိုး ပြစ်မည်ဟသ ငါတမျှ ်လင်တ
ရရှတသ သူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကသ
ဲ့် အ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
့် ပ်စိုးရမည်သ
သူတသည်
မည်သည်ည
့် အ
ီ စ်က၏ အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုးက ခရလမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် သူ
့်
့် တသည်
့်
ငါ၏ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်မဟတ်၊
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ငါလပ်တဆ င်ရ ၌ အသိုးပပြုတသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ သ ိုးဦိုးအပ်စတွင ် ပါဝင်တသ လူတသည်
သူတစ်ပါိုးတ၏
ှ ့််
့်
့် အထင်အပမင်တသိုးပခင်ိုးန္င
အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုးက ခခဲရ
့် တသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘဝ၏ အတက င်ိုးအဆိုး တပပ င်ိုးလဲတတ်တသ
တလ ကဓတရ ိုးအ ိုးလိုးက ခစ ိုးခရ
ဲ့် ပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ (ထသူတသည်
ငါ၏
့်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးြဲ့်ပခင်ိုးက ကကြုတင်၍ ခခဲက့် ကရပပီပြစ်က ၊ စလင်တစပခင်ိုးကလည်ိုး
ကကြုတင်၍ ခခဲက့် ကရပပီိုးပြစ်တလသည်။) ဤလူတသည်
သူတ ရရှ
့်
့် ထက်တသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
ငါန္ှငအ
့်် တူ ကကြုတင်၍ တမွျို့တလျ ်ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်သည်ပြစ်၍၊
မည်သက
ူ ့် မျှ ဘက်လက်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။

အခန််း ၇၄
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုး ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် လ မည်ဟ
ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် မင်္ဂလ ရှကက၏။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး လိုးဝ န္ှပ်စက်မည် မဟတ်တပ၊
ငါသည် သင်ယကကည်တသ အရ က သင်၏အတွငိုး် တွင ် ပပည့်စ
် တစမည်။ ဤသည်မှ
သင်တအတပေါ်
တရ က်ရလ
ှ
မည့်် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်၏။ ငါ၏
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတင်ိုး၌ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက အရှု က်ထ
တလသည်။ လူတင်ိုးတွင ် တသတလ က်တသ ဒဏ်ရ မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
ကသတပျ က်ကင်ိုးတစသည့်် သမ ိုးတတ ်တက င်ိုး ပြစ်တပသည်- ငါမျက်
တမှ က်ထသ
ဲ သ
့်
့်
လ ကကတလ ။့် အန င်္တ်တွင ် တန က်ထပ် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်မျ ိုး
ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါအဘယ်တကက င ့်် ဆခဲသ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သည်။ ငါ၌ အရ ရ ပပီိုးတပမ က်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုး၌ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး၏၊ အန္ှစ်သ ရမဲ့်ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးတတ် တပသည်။ ငါ၏မျက်တမှ က်တွင ်
သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ရရှြတသချ
ပပီိုး သင် လိုးဝစတ်ကူိုး၍ မရန္င်ခသ
ဲ့် ည့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအ ိုးလိုးက တကယ်က ပမင်က တမွတ
ျို့ လျ ်န္င်တပသည်။
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ မလ
တသ သူမျ ိုးသည် တသချ တပါက် ပန်ကန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုး လိုးဝ ပြစ်တပသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် တန်
့် တန် သက်ညြှ မည်
့် တပါတပါ
မဟတ်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက ငါသည် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ဤအရ က
့်
သတရတလ ။့် ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်သ ပြစ်လမ်မ
် ည်ိုး- ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့် ည် ပြစ်တသ လ
လူမျ ိုး သ ၍လ တလတလ၊ ၎င်ိုးတ သ
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊်
့် ၍ ရရှတလတလ ပြစ်လမ်မ
၎င်ိုးတသည်
သ ၍ပင် ကကီိုးပမတ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကက လမ်မ
့် ည်။
့်
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ငါသည် ဤလူစ၊ အတအကျဆရတသ ် ယတန ့်
သင်တက
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးက တရွ ိုးတက က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ၊ စတင် ခွခ
့် ပင်ကစရက်၊
အစွမ်ိုးအစ၊ သွငပ် ပင်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်အသက်တ ၊ သင်တမွိုးြွ ိုးခတ
ဲ့် သ သင်၏မသ ိုးစ၊ သင်၏
အလပ်န္င
ှ ့်် သင်၏ အမ်တထ င်- သင်၏ဆပင်အတရ င်န္င
ှ ့်် အသ ိုးအတရ င်၊ ပပီိုးလျှင ်
သင်တမွိုးြွ ိုးသည်အ
့် ချန်တပင်
့် အပါအဝင် သင်၏ အလိုးစထဲက သင်- အ ိုးလိုးက
ငါ၏လက်မျ ိုးပြင ့်် စီစဉ်ထ ိုးခဲတ
တက
တမှ က်တတ ် ထဲသ ့်
့် ပသည်။ ယတန သင်
့်
့်
့် ငါမျက်
တခေါ်တဆ င်လ ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် ငါ၏ အစီအစဉ်အ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်က မဆထ ိုးန္ှငဦ
့်် ိုး၊
တနရက်
ဆ
ျို့ တသ လူမျ ိုးကပင်
့် စဉ်တင်ိုး သင်တလ
့် ပ်တဆ င်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ တတွ
့်
ငါ၏လက်ပြင ့်် စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ကစဉ့််ကလျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးထဲသ တပခစ
ပစ်မဝင်န္င
ှ ။့််
့်
တည်ပငမ်စွ သင် တရှ ျို့ဆက်သငသ
့်် ည်။ ယတန သင်
က
ွ တ
့်် ပိုးသည့်် အရ သည်
့်
့် ငါတမွျို့တလျ ်ခင
သင်န္င
ှ ထ
့်် က်တန်သည့်် တဝစတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက
ငါအ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် အလွန ်
့် ိုးပြင ့်် ခွခ
အစွနိုး် တရ က်ကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
လွနက
် ဲစွ တခါင်ိုးမ တသ သူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
အရှက်လိုးဝမရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်

ငါ၏အစီအစဉ်န္ှင ့်် စီမချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ မလပ်တဆ င် န္င်ကကတချ။ ဤအရ က
တန က်ထပ်ကက ရှညစ
် ွ မလပ်ကကန္ှင။့်် ငါ၌ အ ိုးလိုးသည် လွတ်တပမ က်တစပခင်ိုး ခရသည်။
သင်၏ အသက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဆိုးရှု ိုးမှုရှလမ့််မည် ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ သင်က
့် ယ်သင်
မချည်တန္ှ င်န္င
ှ ။့်် ဤအရ က သတရတလ ။့်
အရ ရ တင်ိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုး၌ ရှသည်က ယကကည်တလ ။့် အတတ်တွင ် သင်တအြ
့်
့်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအပြစ် ယူဆထ ိုးခဲသ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် ယတနတွ
့် င ် အ ိုးလိုးက ပွငပ
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ (အန င်္တ်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကွယဝ
် က
ှ ်ထ ိုးမည်မဟတ်ဟ
ငါဆပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်) ၎င်ိုးတက
့် ည် မဟတ်တပ။ လူမျ ိုးသည်
့် ြိုးကွယ်ထ ိုးတတ မ
မကက ခဏ စတ်မရှည် ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးက ပပည့်စ
် တစြ အလွ
န်
့်
့်
စတ်ပူပန်ကကပပီိုး ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ မည်သည့်အ
် ရ ရှသည်က မစဉ်ိုးစ ိုးကကတပ။ သင်တသည်
့်
ငါ၏ဝန်ထပ်က မျှတဝန္င်ြရန်
ဲ င်ရန်အလငှ့် ငါသည် သင်တက
့် န္ှင ့်် ငါ၏အမ်တထ င်က စီမခန်ခွ့် န္
့်
တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တထက်
ငယ်ရွယ်တသ သင်တ၏ညီ
မျ ိုးက
့်
့်
ဦိုးတဆ င်န္င်ြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ြခင်န္င
ှ ့်် သ ိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် ငါတသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန်
့်
မတဝိုးကွ ဘဲ မကက မီ ပပန်လည် တပါင်ိုးစည်ိုးန္င်ြရန်
့် အလငှ့် ငါသည် သင်တက
့် အလျင်အပမန်
အရွ ယ်တရ က်တစလသည်။ ဤအရ က ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်စ
် တစလမ်မ
့် ည်။
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက လူအ ိုးလိုးထ ထတ်တြ ပ် ပန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က မည်သည့်အ
် ရ မျှ လိုးဝ ဆက်လက်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ- သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
့်
န္ှစ်မျြုိုးလိုးက ပင်ဆင်တသ ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည့်် ငါသည် ယတန ့်
သင်တ၏
ျို့ ည့်တ
် ည့်တ
် ွင် ထတ်တြ ပ် ပခရပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး
့် မျက်စတရှ တ
တစ်ခလိုး (အဝတ်အစ ိုး၊ အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်န္င
ှ ့်် ခန္ဓ ကယ်ပစ) သည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်၏ စလင်တသ သရပ်သကန်ပင်ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက လူတ စ
် ည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ မပမင်ြူိုးကကတလသည့််
့် တ်ကိုးူ ကကပပီိုးပြစ်တသ လ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ၏
် ပပယင်္် ပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတလ က်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး တက င်ိုးပမတ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါ၏သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသဘ ဝတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ပပည့်စ
် တစကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
ထအပပင်
ဤအရ က သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်တယ က်သည် အင်မတန် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
တန်ခိုးအ ဏ အမှနတ
် ကယ် ကင်စဲသ
ွ ည်က လူအ ိုးလိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။
သင်တသည်
ငါက
ငှ့် စစ်မန
ှ ရ
် ိုးသ ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခက
့် ချစ်န္င်ကကြအလ
့်
့်
သင်တအသီ
ိုးသီိုးအ ိုး ငါတပိုးခဲတ
် ကယ်
့် သ တကက င၊့်် သင်တထဲ
့် အမှနတ
့်
့် မှ ငါက

ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် ထသ ယ
့် ငါ
့် ကကည်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်က
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တြ ်ထတ်တပိုးပပီိုး သင်က
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးက ၊ ငါက
့်် ပိုးသည်မှ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။
့် သခွငတ
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သင်က
ွ ်တပပိုးလမ်မ
့် ငါ မည်သ က
့် ည်
့် င်တွယ်တပြရှငိုး် ပါတစ၊ သင်ထက
မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး သင်သည် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ပပပပီိုး တသချ လ လမ်မ
့် ည်။
သင်အ ိုးနည်ိုးတသ အခါတွင၊် ဤသည်မှ လည်ိုး ငါ၏ စီမမှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်က ၊ ယင်ိုးက ငါက
့်
သင်စွနခွ
် ့် သွ ိုးမည်ဆလျှင ် သင် တသဆိုးက ညြှြုိုးတပခ က်လမ်မ
့်် ိုး
့် ည် ပြစ်သည်က သငအ
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်။ ငါသည် သင်၏ အသက်ပြစ်သည်က ယင်ိုးမှ သင် သင်ယူန္င်တပသည်။
သင်သည် အ ိုးနည်ိုးလျက်ရပပီ
ှ ိုးတန က် သန်မ လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
သန်မ ပခင်ိုးသည် သင်၏သတဘ အတင်ိုး မဟတ်သည်က သငအ
့်် ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။
ယင်ိုးသည် လိုးဝ ငါ၏ သတဘ အတင်ိုး ပြစ်တပသည်။
နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုးက လိုးဝ ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးတပသည်။ သင်တ၏
့် အန င်္တ်လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးတွင်
လပ်ငန်ိုးတ ၀န် တစ်ခပပီိုးတစ်ခအတွက် ငါ၏ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပိုးမည်။
ငါသည် မတရမရ ပြစ်မည် မဟတ်။ ငါသည် လိုးဝ တကျပပတ်သ ိုးမည်ပြစ်က သင်တက
့်
တက်ရက်ပင် တပပ ဆမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တအတနပြင
့်် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ည်စိုးသပြင၊့်် အမှုအရ မျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မမတဘ
့် သ ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရန်
မလအပ်တစြ ပြစ်
ှ ၍ တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့် သည်။ ယခချန်မစ
ကွယ်ဝက
ှ ်မည်မဟတ်သည်က အြန်ြန် ငါ အတလိုးထ ိုးပမဲ ထ ိုးတနသည်မှ
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်တပသည်။

အခန််း ၇၅
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တအ
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် စိုးစဥ်ိုးမျှ
့် ိုး မမက်ဆလက်သည်န္င
လမ်ိုးလွဲတြ က်ပပန်ပခင်ိုး မရှဘဲ အ ိုးလိုး ပပည့်ဝ
် တစအ။့် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ယခမှစ၍ ြိုးြထ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုး
လိုးဝရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ သင်တထ
့် ထတ်တြ ်အ၊့် ငါ၏ ချစ်စွ တသ သ ိုးတ။့် ငါသည်
ငါအတွ
ငိုး် ရှ သ ၍ပင်ကကီိုးစွ တသ နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ အခ
့် ျီိုးြွယ်ရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
သ ၍ပင်ကကီိုးစွ တသ လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်အ
့် ိုး ပမင်တစအ။့် ဤအရ မျ ိုးသည်

သင်တက
့် ိုးသင်တ
့် စ မည် ပြစ်သလ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ငါအတပေါ်
့်
့် မချ အအ
ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ န ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက သင်တအ
့် ိုး တပိုးမည်ပြစ်က
ယင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် က်စပ်သမျှ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က သင်တ သတဘ
တပါက်န ိုးလည်တစမည်
့်
ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက လမှစ၍ လူသ ိုးတ အဘယ်
တသ အခါမျှ မပမင်ြူိုးခဲသ
့် ည့််
့်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ်
့်
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ဆခွငရ
့်် ကကပပီ၊ ထပပင်
့်် တ်သက်၍ အထူိုးတလည် ဘ မျှမရှ။ ငါသည်
့် ငါန္ှငပ
စ ိုးတသ က်၏၊ တနထင်၏၊ စက ိုးတပပ ၏၊ သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရယ်တမ ၏၊ ငါသည်
သင်တအတွ
ငိုး် ၌ အပမဲတမ်ိုး တနထင်သလ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သင်တအကက
ိုး၌
့်
့်
လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ တန၏။ မယကကည်တသ သူမျ ိုး သမဟ
် ိုးရွ ိုးတသ
့် တ် အလွနဆ
ကယ်ပင်အယူအဆ ရှသူမျ ိုးအတွက်မူ ဤအရ သည် ဆူိုးတညြှ ငခ
့်် လတ်တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဤအရ သည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။ ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတွင ် မသတသ အရ မျ ိုး
အတပေါ်တွငလ
် ည်ိုး ငါသည် အချြုျို့တသ လူမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပမည်၊ သတသ
် ငါသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် မဟတ်ဟ ၎င်ိုးက မဆလတပ။ အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင့််
၎င်ိုးန္ှငဆ
့်် နက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပရန်
ဤအချက်က လတလ က်၏။ ယကကည်တသ သူတအြ
ဤအချက်
သည်
့်
့်
အဆိုးအပြတ်တပိုးတသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှပပီိုး ဤအချက်တကက င်ပ
့် င်လျှင ် သူတသည်
့်
ငါတွ
ှု ိုး် တသချ မှု ရှကက၏။ လွနက
် ဲစွ စိုးရမ်ပခင်ိုး မရှကကန္ှင၊့်် ငါသည်
့် င ် တစ်ရ ရ ခင်န္န
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သင်တထ
့် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ထတ်တြ ်သွ ိုးအ။့်
သင်တအတွ
က် ငါသည် ြွငလ
့်် ှစ်ထ ိုး၏၊ ြိုးကွယ်မထ ိုး။ သတသ
လ
် ည်ိုး တြ က်ပပန်သမ
ူ ျ ိုး၊
့်
့်
စ တန်တကက င့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ပျက်စီိုးတနသူမျ ိုးပြစ်ကကသည့််
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအတွက်မူ ငါသည် ဆက်လက်ပန်ိုးကယ
ွ တ
် နလမ့််မည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတထ
့် ယ်ငါ ထတ်တြ ပ် ခင်ိုး မတင်မီ ငါ တပပ ဆခဲတ
့် သ အချန်၌ ငါသည် ငါ
့် ငါက
၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တက
့် ။
့် ငါရည်ညန်ိုးပပတနခဲ၏
သမှ့် သ လျှင ် ငါသည် စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးတကက င်ိုးက သူတ ရရှ
့် တသ
ရလဒ်မှ သကကတစရန်ပြစ်သည်။ ရဲရဲဝ့်ဝ့် ပပြုမူကကတလ ။့် သင်တ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက
တမ သ
့် ထ ိုးတလ ။့် မတကက က်ရွ ျို့ န္ှင၊့်် သင်တ၏
့် အြပြစ်တသ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
တထ က်ပ့်ရန် ဤတနရ ၌ ရှပပီိုး သင်တသည်
ဒကခခစ ိုး ရလမ့််မည်မဟတ်။ သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးလျက် ကျြုိုးန္စွ
ွ အသန ိုးခတနသတရွ ျို့ ငါသည်
သင်တအတပေါ်
တွင ် ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးလမ့််မည်။ အ ဏ ရှတသ သူတသည်
့်
့်

အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် တကက က်စရ တက င်ိုးသည်ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှန္ှင၊့််
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ဤသည်မှ သင်တတွ
့် င ် ယကကည်မှု အနည်ိုးငယ်သ
ရှပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးသည့်် က လပတ်လိုး
့်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ အလွနတ
် ရ ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်တစ့် တ်ရှသတရ ျို့
ပမြူိုးထိုးူ ခန်တပါက်ကကတလ ။့် အရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏
ှ ့်် ငါ၏
့် တပခတထ က်တအ က်န္င
လက်ထတ
ဲ ွင် ရှ၏။ ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတက
့်
ငါ၏စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် ပြင့်် မဆိုးပြတ်သတလ ။
ယခ ငါ အသိုးပပြုတနတသ သူ အ ိုးလိုးက တရှိုးမဆွကပင် တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ငါအတည်ပပြုခဲ၏
့် ။
ဆလသည်မှ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအပ်စတွင် ပါဝင်တသ ထသူတက
့် အဆိုးအပြတ်တပိုးထ ိုးပပီိုးသ ိုး
ပြစ်သလ ကမဘ တလ ကက ငါက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်ကတည်ိုးကပင်
အဆိုးအပြတ်တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမှ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်၊ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အမန်တတ
အ
် တင်ိုး ပြစ်ရမည်။ မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးကမှ
့်
၎င်ိုးက မလပ်န္င်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ငါန္ှငဆ
့်် လျှင ်
အရ အ ိုးလိုးသည် တည်ပငမ်က လပခြုအ။့် ငါန္ှငဆ
့်် လျှင ် အနည်ိုးဆိုးတသ အ ိုးထတ်မှုက
မသိုးရဘဲ အရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ
် ွ ပပီိုးစီိုးအ။့် ငါ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်စွ ၊ တက င်ိုးမွနစ
တပပ ဆသည်န္င
ှ ့်် ထအရ သည် အတပခခင်၏၊ ငါ တပပ ဆသည်န္င
ှ ့်် ထအရ သည် ပပီိုးတပမ က်၏။
န္င်ငတက အတပခအတနသည် ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုးပြစ်တနလျက်န္င
ှ ့်် သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
တလ့်ကျင်မ
ှု စတင်ရန် အဘယ်တကက င့်် အလျင်မလကကသနည်ိုး။ မည်သည်အ
့် ချန်အထ
့် က
သင်တတစ
့် ိုးမည်နည်ိုး။ သင်တန္ှ့် င ့်် တတွျို့ဆရန်အတွက် တရတ်ပပည်သ ့်
့် င်စ
တင်ိုးတစ်ပါိုးသ ိုးမျ ိုး လှမ့််ဝင်လ တသ တနရက်
့် အထ တစ င်စ
့် ိုးမည်တလ ။ သင်တသည်
့်
ယခင်က အနည်ိုးငယ် တန္ှိုးတကွိုးတနခဲန္
၍ အလလက်ရန်
့် င်တသ ်လည်ိုး သင်တက
့် ယ်သင်တ ဆက်
့်
မပြစ်န္င်တတ ။့် ငါသ
့် ိုးတ၊ ့် ငါ၏ အပတ်တကတ် လပ်ရတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
အတရိုးထ ိုးကကတလ ။့် ငါန္ှင ့်် နီိုးကပ်တသ သူတသည်
အရ ရ အ ိုးလိုးက သ ၍မကက ခဏ
့်
ရရှလမ့််မည်။ ငါက
ကကည်သတလ ။
့် သင်တ မယ
့်
ငါအမှု
် အရှန်အဟန်သည် လျှပ်စီိုးပပက်သကဲသ
့် ပြစ်
် ည်ိုး မိုးပခမ်ိုးသ၏
့် တတ ၏
့် တသ လ
ပမည်ဟည်ိုးသမျြုိုး မဟတ်သည်မှ တသချ ၏။ ဤစက ိုးလိုးတ၏
် သင်
့် အဓပပါယ်အစစ်အမှနက
န ိုးလည်သတလ ။ သင်တသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ပ၍ တက င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အတရိုးထ ိုးရမည်။ သင်သည်

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှလတသ လ
် ည်ိုး ဒကခခရမည်ကလည်ိုး တကက က်ရွ ျို့
ပခင်ိုးရသည်
ှ
၊ ဤသည်မှ သင်တ၏
ှ ်ခပွ ြစ်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် ိုး ငါတပပ မည်။
့် စတ်န္စ
အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ယတနတွ
့် င ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှရန်
ဆန္ဒရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ထအဆိုးသ တရ
က်သည်အထ စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
မပပြုလျှင် သူတ ရရှ
့် သ အရ အ ိုးလိုးမှ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏
့် အတ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သတသ
် အ ိုးလိုးတသ စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခပခင်ိုးမျ ိုးက
့်
ပပြုသူတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ပငမ်သက်ပခင်ိုးက ကကြုတတွခ
ျို့ စ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
အရ ရ အ ိုးလိုးတွင် အလျှပယ်ရှကကက သူတ လက်
ခရရှတသ အရ တင်ိုးသည် ငါ၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်လမ့််မည်။ ယတနတွ
့် င ် အတရိုးတကကီိုး လအပ်တသ အရ မှ သင်တ၏
့်
ယကကည်မသ
ှု ဒဓါတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး သင်တကလည်
ိုး အြိုးအခ တပိုးရန်ပြစ်သည်။ ငါ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အဓပပ ယ်တက က်မလွန္
ဲ င
ှ ။့်် အရ ရ တင်ိုးသည် ပြစ်ပျက်လ မည် ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတက
့် သင်တ၏
့် ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရလမ်မ
့်် လျှင ် မစစ်မန
ှ တ
် သ စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် သမဟ
့် ည်။ ငါန္ှငဆ
့် တ် မသ ိုး
တစ်ခမျှ မရှ၊ ငါတပပ သမျှ အရ တင်ိုးသည် အလိုးစ စစ်မှနပ် ပီိုး ဉ ဏ်ပည ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
တစ်ဝက်တစ်ပျက်ယပခင်ိုး၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက် သသယရှပခင်ိုး မပြစ်န္င
ှ ။့်် သင်တအကက
ိုးတွင ်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်သမ
ူ ှ ငါပင် ပြစ်ပပီိုး မတက င်ိုးမှုပပြုသူတက
့် တရ ိုးစီရင်၍
တရွ ိုးြယ်တသ သူမှ လည်ိုး ငါပင်ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တက
့် ချစ်ပပီိုး ငါသည် သင်တက
့်
စလင်တစ၏။ သတသ
လ
် ည်ိုး သူတအတွ
ကမ
် ူ ငါသည် လိုးဝဆန်ကျင်
ဘက် ပြစ်၏၊
့်
့်
့်
လူိုးသ လွနသ
် ့် ခွင ့်် မတပိုး၊ သဲလွနစ
် မချန်သည့်် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏
အလျှပယ်ပြစ်ပခင်ိုးသည် ငါ တပပ တသ ၊ လပ်တသ အရ အ ိုးလိုး၌ ရှရင်ိုးစဲပွ ြစ်သည်။
သင်တသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် အနည်ိုးငယ်စီ ဆန်ိုးစစ်ပပီိုးသတလ ။ အချြုျို့တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အ
င့််
့် ိုး ငါသည် အကကမ်မျ ိုးစွ တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
မည်သည်အ
့် ရ က ငါ ဆလတကက င်ိုး အဘယ်တကက င ့်် သင်တ န
့် ိုးမလည်ရသနည်ိုး။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ည်
့် သင်တြတ်
့် ပပီိုးတသ အခါ အရ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးပြစ်သင်သ
အတင်ိုးသ ပြစ်လမ့််မည်တလ ။ ယင်ိုးအချန်တွင ် အရ ရ တင်ိုးသည် ပပီိုးတပမ က်သတလ ။
သင်သည် ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက အတရိုးထ ိုးရန် ရည်ရွယ်ချက် လိုးဝမရှ။ ငါသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အ ဏ သိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးက သက လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး
အတွငိုး် အထ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုးကကည်တ
့် တ ်မသ
ူ ည့်် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်အစစ်အမှန ်
ပြစ်တကက င်ိုးက အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါ တပပ သနည်ိုး။ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တ၏
့် အဓပပါယ်က

သင်န ိုးမလည်တသိုးသတလ ။ ငါ အတလိုးတပိုးတပပ ထ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခချင်ိုးစီက
သင်အလွတ်ရပပီိုးသတလ ။ ထအရ တသည်
သင် မည်သ ပပြုမူ
ရမည်ဆသည့််
့်
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ပပီိုးသတလ ။
ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးအ ိုး တစ င်က့် ကည်လ
့် ျက် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် ရပ်၏။ ငါ၏
ကကီိုးစွ တသ တန်ခိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည အ ိုးလိုးက တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှငလ
့်် ူမျြုိုးတင်ိုးထ
ငါထင်ရှ ိုးတစအ။့် ယခအချန်တွင ် တပျ ်ရင်ချမ်ိုးတပမ့်မှုတန က် လက်ရန်အတွက်
သင်တလ
် ကူ မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် ကမဘ တလ က၏
့် ပ်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးက အလွယတ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး တပါင်ိုးစည်ိုးသွ ိုးတသ အခါ သငဟ
့်် မဟတ်တသ အရ အဘယ်မှ
ရှလမ်မ
့် စမည်မဟတ်သလ
့် ည်နည်ိုး။ သပြစ်
့် တစက မူ ငါသည် သင်တက
့် ယခအချန်တွင ် ချြုျို့တဲတ
သင်တက
် ရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က
့် ဒကခခစ ိုးတစမည်လည်ိုး မဟတ်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
ယကကည်တလ ။့် အရ အ ိုးလိုးသည် ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး သ ၍ သ ၍
တက င်ိုးမွနလ
် အ။့် ငါ၏သ ိုးဦိုးတ။့် အ ိုးလိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တသည်
သင်တထ
့်
့်
တရ က်လ လမ့််မည်။ ထအရ တက
ှ
တပါမျ ိုး၍
့် ိုး မကန်ခန်ိုးန္င်တအ င်ရက
အလျှပယ်ပြစ်လျှက် ပပည်စ
့် လှပပီိုး သင်တသည်
ထအရ တက
့်
့် မဆိုးန္င်တအ င်
ခစ ိုးကကရလမ့််မည်။

အခန််း ၇၆
ငါ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အလတတ ်အ ိုး တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက တထ က်ထ ိုးန္င်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ သင်တအ
ွ ိုး် တစ်ခတင်ိုးစီက
့် ိုး ငါ တမိုးတသ တမိုးခန
သင်တသည်
သိုးသပ်ဆင်ပခင်ကကပပီိုးပပီတလ ။ အလွနတ
် ရ သတ မမူလက်တလပခင်ိုး။
့်
ငါ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက တန္ှ င်ယ
် ့်လက်တလပခင်ိုး။ သင်သည် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ပြစ်တနသည်။
့် ှကဝ
အကယ်၍ နတ်ဆိုးတ၏
့် တသ
လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဆက်လက် ပြစ်ပွ ိုးတနပါက၊
့် ဤကဲသ
့်
ငါသည် ချက်ချင်ိုးပင် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ၎င်
့် ိုးတအ
့် ိုး တသတစရန် ပစ်ချလမ့််မည်။
ငါသည် နတ်ဆိုးတ၏
ဲ့် ည်မှ ကက ပမင်လ
့် ပှ ပီ
့် လပ်ရပ်အမျြုိုးမျြုိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ခသ
ပြစ်သည်။ နတ်ဆိုးမျ ိုး (မှ ိုးယွငိုး် တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှသူမျ ိုး၊ ဇ တပကတန္ှင ့််
ကကယ်ဝမှုတက
့် လချင်တပ်မက်တမ သူမျ ိုး၊ မမတက
့် ယ်ကယ် ချီိုးတပမြှ က်တသ သူမျ ိုး၊

အသင်ိုးတတ ်က ြျက်လြျက်ဆိုးီ လပ်တသ သူမျ ိုး၊ အစရှသည်ပြင်)့် ၏ အသိုးချပခင်ိုးခရတသ
လူတစ်တယ က်ချင်ိုးစီကလည်ိုး ငါသည် ထိုးထင
ွ ိုး် ပမင်တတွျို့ ခဲတ
့် လပပီ။ နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်ဟ
မယူဆတလန္ှင။့်် သငအ
့်် ိုး ငါ တပပ ကက ိုးမည်။ ယခမှစ၍ ငါသည် ထလူတအ
့် ိုး
တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ရှငိုး် ထတ်ပစ်က ၊ ထသူတအ
် ခါမျှ
့် ိုး မည်သည့်အ
အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဆလသည်မှ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခရသူ
မည်သမ
ူ ဆ ငါ၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရလမ့််မည် မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး ခရလမ့််မည်။ ငါတွ
့် င ်
ခစ ိုးချက်မျ ိုး မရှဟ မထင်တလန္ှင။့်် ဤအရ က သတလ ။့် ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်ပပီိုး၊ ညစ်ညမ်ိုးတသ ဗမ န်တတ တ
် ွင ် တနထင်လမ့််မည် မဟတ်။ ငါသည် ငါအတပေါ်
့်
အပပည်အ
့် ဝ သစစ ရှပပီိုး ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက တထ က်ထ ိုးန္င်တသ လူမျ ိုးပြစ်သည့််
ရိုးသ ိုးတပြ င်မ
့် ကက င်ဆ
့် တ်ပပီိုး ဉ ဏ်ပည ရှသူမျ ိုးကသ အသိုးပပြုသည်။ အဘယ်တ
့် တသ ်
ထသတသ
လူတသည်
ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တသ သူတ ့်
့်
့်
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
တွင ် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ အဘယ်လပ်တဆ င်မှုမျှ
့်
လိုးဝမရှတပ။ အရ တစ်ခအ ိုး ငါရှငိုး် လင်ိုးတအ င်တပပ မည်- ယခမှစ၍
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု မရှတသ သူအ ိုးလိုးတ၌့်
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏လပ်တဆ င်မှု ရှကကသည်။ ငါ ထပ်တလ င်ိုး တပပ ဆမည်- နတ်ဆိုးမျ ိုး
လပ်တဆ င်မှုရသည်
ှ
့် မည်သူ တစ်ဉိုးီ တစ်တယ က်ကမျှ ငါမလလ ိုးတပ။ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည်
မရဏန္င်ငသ ၎င်
့်် တူ ပစ်ချပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။
့် ိုးတ၏
့် ဇ တပကတန္ှငအ
အတတ်တင
ွ ် သင်တထ
့် တလျ ရ
့် ဲ ပြစ်ပပီိုး၊
့် မှ ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးမှ အနည်ိုးငယ် တလျ တ
သင်တသည်
အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လျှင် အတသ က်အစ ိုး အတပျ ်အပါိုး၌
့်
တမွျို့တလျ ်တနခဲက့် ကသည်။ ယတနမှ့် စ၍ ငါသည် သင်တအ
့် ဆက်
လက်
့် ိုး ဤကဲသ
့်
လပ်တဆ င်ခင
ွ ပ့်် ပြုလမ့််မည် မဟတ်။ အကယ်၍ သင်တ၏စက
ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည်
့်
နည်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးအြြပြင ့်် ငါက
ငါ၏သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
့် မထင်ရှ ိုးတစလျှင ် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် ကွဲပပ ိုးလျှင၊် ငါသည် သငက
့်် လွယလ
် ယ
ွ န္
် င
ှ သ
့်် က်ညြှ မည် မဟတ်သည်မှ
တသချ ၏။ ထသမဟ
ထန်ိုးချြုပ်မမ
ှု ရှဘဲ၊ ခွက်ထိုးခက
ွ ်လန်
့် တ်လျှင ် သင်တသည်
့်
ရယ်တမ တနလျက် အစဉ်အပမဲ ရယ်တမ တန က်တပပ င်တနကကလမ့််မည်။ သင်သည် အမှ ိုး
တစ်စတစ်ရ က ပပြုမတသ အခါ၊ ငါသည် သင်အ
် ့် သွ ိုးပပီ ပြစ်တကက င်ိုး သင်
့် ိုး စွနခွ
မခစ ိုးရသတလ ။ သင် သကသတနသပြင်၊့် အဘယ်တ
့် ကက င့်် အတသ က်အစ ိုး အတပျ ်အပါိုး၌
တမွျို့တလျ တ
် နဆဲ ပြစ်သနည်ိုး။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်တသ လက်ပြင့်် တထ
့် ပခင်ိုးက သင်သည်

တစ င်ဆ
ှ ့်် တစ်ခဏမျှပင် ကက်ညပီ ခင်ိုး
့် င်ိုးတနသတလ ။ ယတနမှ့် စ၍ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်န္င
မရှတသ သူမည်သက
ူ မဆ ငါသည် ချက်ချင်ိုးပင် အပပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ သင်တသည်
့်
အတူထင်ပပီိုး အတင်ိုးအြျင်ိုးမျ ိုး တပပ ဆတနလျှင၊် ငါသည် သင်အ
် ့် လမ့််မည်။ သင်သည်
့် ိုး စွနခွ
ဝည ဉ်တရိုးရ အတထ က်အပ့် မတပိုးလျှင ် စက ိုးမတပပ တလန္ှင။့်် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
ချြုပ်ထန်ိုးရန် ဤသည်က တပပ ပခင်ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အမှုသည် ယခအဆငထ
့််
တိုးတက်တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်က ငါသည် ငါ၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ ဆက်လက်
လပ်တဆ င်လမ့််မည်ဟ ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အတူတကွ ထင်လျက်
့်
အသက်တ ၌ ဝည ဉ်တရိုးရ မျ ိုး အတကက င်ိုးက တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး ပြစ်ပါက၊ ငါသည်
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဧကန်အမှန ် ရှတနလမ့််မည်။ ငါသည် သင်တထဲ
့် ရှ မည်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ မတရ ိုး ဆက်ဆလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် သင်၏ပါိုးစပ်က
ြွငလ
့်် ျှင၊် ငါသည် သင်အ
ှ ိုး် တပိုးမည်။
့် တပေါ်တွင ် သင်တ
့် တ ်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက အပ်န္င
သင်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွငိုး် မှ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည်။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး စွျို့အတနပ ဟန်တဆ င်၍တနရန်
တပပ တနပခင်ိုးမဟတ်၊ သင်တအ
့် ိုး တထွရ တလိုးပါိုး တပပ ဆရန် တပပ တနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။
အဘယ်တကက င့်် ငါသည် အချန်မျ ိုးစွ မကျန်တတ တ
့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏တနရက်
့် သည်
မတန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစရဟ ထပ်က တပပ ကက ိုးတနသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဤအရ အတကက င်ိုးက
့်
တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က သင် စစ်မှနစ
် ွ
န ိုးလည်သတလ ။ ဆလသည်မှ ငါ စတင် စက ိုးတပပ သည့်် အချန်ကတည်ိုးက ငါ အလပ်လပ်
တနခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုး တစ်တယ က်ချင်ိုးစီသည် ငါအမှု
့် ၏ ဦိုးတည်ရ
့်
ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်ကကသည်။ မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ အဓကထ ိုး၍ တပပ ပခင်ိုး
မဟတ်၊ ထအပပင်
အပခ ိုးတသ သူ တစ်စတစ်တယ က်အ ိုး တပပ ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။
့်
သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး မခစ ိုးရတကက င်ိုးကသ စိုးရမ်ပပ
ူ န်တသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုး အတပေါ် သင်တသည်
မစဉ်ိုးစ ိုးတပ။ သင်သည် မက်မဲလက်တလပခင်ိုး။
့်
့်
သင်သည် သန ိုးစြွယ်တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ သင်သည် ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက လိုးဝ
တထ က်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။
ငါ၏ဒကခခ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါတပိုးခဲတ
့် သ အြိုးအခတသည်
့်
သင်တအတွ
က် ပြစ်သည်။ ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက တထ က်ထ ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်တသည်
ငါ
့်
့်
သင်တအတပေါ်
ထ ိုးရတသ
ှ
တမျှ ်လင်ခ
ီ အ င် အသက်ရှငတ
် နထင်ခပဲ့် ခင်ိုး
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တလျ ်ညတ
့်

မရှတပ။ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သင်တ အ
့် င်ိုးတနကကပပီိုး၊
့် ပ်ချြုပ်စိုးစရန် တစ င်ဆ
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့် င်ိုးတနကကသည်။ ငါသည်
့်
့် သင်တ အ
့် ပ်စိုးရန် တစ င်ဆ
အရ ရ တင်ိုးအ ိုး သင်တ လက်
ထသ
ဲ ကမ်
ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ယခအခါ အ ဏ ရှတသ
့်
့်
လူတအ
ွ ်က ပပြုလဲကကပပီိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့် ိုးလိုးသည် စတင်၍န္တ်ထက
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
သ ကျတရ
က်ရန်ကသ တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တလ ။့် ငါ၏ န္င်ငတတ ်က တအ င်ပမင်စွ တည်တဆ က်ပပီိုးစဉ်တွင်
ကမဘ တလ ကသည် ယခ တစ်စစီပပြုကွဲတနပပီ ပြစ်သည်။ ငါသ
တပေါ်ထက
ွ ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါ၏
့် ိုးတသည်
့်
သ ိုးဦိုးတသည်
လည်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူတက
့်
့် အပ်ချြုပ်တနလျက်၊
ဘရင်မျ ိုးအပြစ် ငါန္ှငစ
့်် ိုးစသည်။ ဤအရ သည် မတရရ တသ အရ ပြစ်သည်ဟ
မထင်တလန္ှင၊့်် ဤသည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးတသ သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်။ မဟတ်သတလ ။
သင်တသည်
ငါထသ ဆ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ငါသည် သင်တအ
့်
့် တတ င်ိုးပပီိုး အသန ိုးခသည်န္င
့် ိုး
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်တသ သူမျ ိုးက ချက်ချင်ိုးပင် အတရိုးယူ၍ အပပစ်ဒဏ်တပိုးမည်၊ သင်တအ
့် ိုး
တန္ှ င်ယ
် သ သူမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် က ၊ သင်တ မ
့် ှကတ
့် န်ိုးတီိုးတသ သူမျ ိုးက
သတ်သင်တချမှုနိုး် ပပီိုး၊ သင်တအတွ
က် အသိုးတတ ်ခတသ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးက စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ည် ပြစ်သည်။ ငါ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တပပ ခဲပ့် ပီိုးပပီ- ခရစ်တတ ်အ ိုး
အတစခတသ သူ မည်သမ
ူ ဆ (ဆလသည်မှ ငါ၏သ ိုးတတ ်အ ိုး အတစခမှု တပိုးတသ သူ
မည်သမ
ူ ဆ) ထကမျှ ငါ ကယ်တင်ပခင်ိုး ယူတဆ င်လ မည် မဟတ်။ ငါ၏သ ိုးတတ ်အ ိုး
အတစခပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် လူတက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ မဆလတပ၊ ၎င်ိုးသည်
့်
ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ရလဒ်သက်သက်သ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အလွနအ
် ကျွ အတရိုးမထ ိုးတလန္ှင။့်် ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုး၌
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု ဧကန်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အမှုအရ မျ ိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်ကကတပ။ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ငါကစစပပတ်ပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသိုးဝင်ကကလမ်မ
က်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအရ က မှတ်မတလ ။့် ဤသည်မှ သင်တအတွ
့်
ငါ၏အတည်ပပြုချက် ပြစ်သည်။ ဟဟသည်သည် တသွိုးရူိုးတသွိုးတန်ိုး ြမ်ိုးဆပ်ပခင်ိုး မရှကကန္ှင၊့််
န ိုးလည်သတလ ။
လူဉိုးီ တရ ပ၍ပ၍ နည်ိုးပါိုးလ တသ ်လည်ိုး၊ အသင်ိုးဝင်မျ ိုးသည် ပမ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ခကကရသည်။
ဤအရ သည် ငါ၏အမှု၊ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်အပပင် ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်န္င်စွမ်ိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
ူ ့်
ဝန္ှင ့််
့် သည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ သ မန်လသဘ
ငါ၏စလင်တသ ဘရ ိုးသဘ ဝတ၏
့် ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တသည်
့်

ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သတလ ။ ဤအချက်က သင်တ စစ်
် ွ
့် မှနစ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ကကသတလ ။ ငါ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတွင ် တပပ ခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုးက
ငါ၏ဘရ ိုးသဘ ဝအ ိုးပြင့်် ငါသည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ပပီိုးတပမ က်တစမည်။ ထတကက
င ့်် ငါ
့်
တပပ တသ အရ သည် မတရရ ပခင်ိုး မရှဘဲ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ဟ ငါ ထပ်က တပပ ကက ိုးတနပခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ အတအကျဆရပါက ထအရ သည် အလွန ် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ထင်သ ပမင်သ
ပြစ်လမ်မ
့် လမ်မ
့် ည်။ ငါ တပပ တသ အရ အ ိုးလိုးသည် ပပည်စ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး တပါတပါ
့် ဆဆ
့်
မဟတ်သည်မှ တသချ သည်။ ငါသည် အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးက မဆသည်အ
့် ပပင် ငါသည်
အမှ ိုးမျ ိုးက မပပြုတပ။ ငါအ
ူ ဆ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုး အကဲပြတ်ဝတ
့် သ မည်သမ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏လက်ြဝါိုးမှ ဧကန်မချ လွတတ
် ပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် မည်သသ
ူ ည် ဆနက
် ့် ျင်ဝသ
့် နည်ိုး။
့် ိုး ငါတပပ ဆသည်န္င
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါအ ိုး ပူဆ ပခင်ိုး သမဟ
် ိုးပခင်ိုး
့် မှ တစ်စတစ်ရ က ြိုးကွယထ
့် တ် ငါထ
ပပြုဝသ
့် နည်ိုး။ ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် ည်မှ - ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုး ပြစ်သည်။
ငါသည် လူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် စ တန်ဆန်တသ အပပြုအမူတက
့် ထတ်တြ ်ရန်၊ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
မှ ိုးယွငိုး် တနတသ သူမျ ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် တစ်မျြုိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တန
က်ကယ
ွ တ
် င
ွ ် တစ်မျြုိုး
့်
လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါအ
သစစ မဲ့်တသ သူမျ ိုး၊ တငွတကကိုးက
့် ိုး ခခတသ သူမျ ိုး၊ ငါအတပေါ်
့်
တပ်မက်တသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက မတထ က်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး၊ မမတ၏
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုး လှညစ
့်် ိုး၍ မရိုးမတပြ င့်် အတက က်ကကသူမျ ိုး၊ လူတ ့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ပြစ်တစရန် ကျတလ က်တအ င် အတပပ တက င်ိုးတသ သူတန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်တက
ူ ယ်တူ တညီတညွတတ
် ည်ိုး ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
မပပြုန္င်တသ သူတက
ူ ့်
ဝက အသိုးပပြုသည်။
့် တြ ်ထတ်ရန် ငါ၏ သ မန်လသဘ
လူမျ ိုးစွ တသည်
ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် မသဟ ယူဆလျက်၊ ငါ၏
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတကက င့်် ငါအ
့်် ိုး၍ အတက က်ကကကကသည်။
့် ိုး တတ်တခိုး ခခပပီိုး၊ လှညစ
ထအပပင်
လူမျ ိုးစွ သည် ငါ စ ိုးတသ က်ရန်အတွက် တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက တပိုးက ၊
့်
ငါအ
့် အတစခ
ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှတသ
့် ိုး အတစခမျ ိုးကဲသ
့်
့် စတ်န္လ
အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက ငါအ
ူ ့်
ဝက အထူိုး
့် ိုး တပပ ကက ိုးလျက် ငါ၏သ မန်လသဘ
အ ရစက်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ချန်လိုး ငါ၏တန က်ကွယတ
် ွင ် လိုးဝ ပခ ိုးန ိုးစွ
ပပြုမူတနကကသည်။ ကန်ိုးတနတသ လူသ ိုးမျ ိုး။ သင်သည် လူသ ိုး၏နက်ရှုင်ိုးတသ
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် သ ကကည်
တ
့် သ ဘရ ိုးသခင် ငါက
့် သကျွမ်ိုးမှု နည်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ သင်သည်
့်
ယခပင်လျှင ် ငါအ
့် ိုး မသရှတသိုးတပ၊ ငါသည် သင် မည်သည်က ပပြုလပ်တနသည်က မသဟ သင်

ထင်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ပပန်လည်စဉ်ိုးစ ိုးတလ -့် ငါ၏သ မန် လူသဘ
ဝတကက င့်် မည်မျှတသ
့်
လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်မမ ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ န္ိုးထတလ ။့် ငါအ ိုး
ဆက်လက်လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး မပပြုတလတတ န္
ှ ။့်် သင်သည် သင်၏လပ်တဆ င်ပန္ှင ့််
့် င
အပပြုအမူအ ိုးလိုး၊ သင်၏စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက
ငါတရှ
် ိုးပပီိုး ထအရ အ ိုး ငါစစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရမည်။
့် ျို့တမှ က်တွငထ

အခန််း ၇၇
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မတသချ ပခင်ိုးသည် ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုး
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး သတဘ ထ ိုးက ကင်စဲထ
ွ
ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ သွ ိုးညမ
ီ ျှ၏။ ဆလသည်မှ ၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
ငါ၏ သ ိုးအတွငိုး် မှ စီိုးထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
ယင်ိုးတအတပေါ်
အတရိုးမထ ိုးကကတပ။ သင်တသည်
တပါပပက်
လွနိုး် လှသည်။ မျ ိုးစွ တသ
့်
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
ငါ၏ သ ိုးအတွငိုး် မှ စီိုးထက
ွ ်ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
သသယရှပမဲရက
ှ
မတသမချ ပြစ်ကကသည်။ သင်သည် မျက်ကန်ိုးပြစ်၏။
ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အရ တစ်ခစီတင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်ရှ ရည်ရွယ်ချက်က သင်သည်
န ိုးမလည်တပ။ ငါ၏ သ ိုးမှတဆင့်် ငါ တြ ်ပပတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါ၏ ကယ်ပင်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဟတ်သတလ ။ ငါတက်ရက်မြွငဟ
့်် ချင်သည့်် အရ အချြုျို့ ရှ၏။
ထတကက
င ့်် ငါ၏ သ ိုးမှတဆင့်် ငါတပပ ဆသည်။ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
့်
ငါန္ှငတ
့်် က်ရက်စက ိုးတပပ သငသ
့်် ည်ဟ မရအရ တတ င်ိုးဆက အဘယ်တကက င ့််
ကတ်သိုးီ ကတ်သတ် န္င်လွနိုး် ကကရသနည်ိုး။ သင်သည် ငါက
့် ၊ ့် သင်သည်
့် န ိုးမလည်သကဲသ
ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုး န္ှင ့်် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက အပမဲ သသယရှသည်။ ငါ၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုး၊ ငါ၏
လပ်ရပ်တင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုး မှနက
် န်ိုးသည်ဟ ယခင်က ငါမတပပ တလပပီတလ ။
လူတသည်
ယင်ိုးတက
့် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနရ
် ့် မည်။ သင်၏
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
့်
့် တစတ
ညစ်တပတသ လက်မျ ိုးက ပပန်ရပ်သမ်ိုးတလ ။့် သင်အ
့် ိုး တစ်စတစ်ရ ငါတပပ ပါရတစ ငါအသိုးပပြုတသ လူအ ိုးလိုးသည် ငါတလ ကက မြန်ဆင်ိုးမီ ကကြုတင်စီမထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
ယတန ငါ၏
အတည်ပပြုပခင်ိုးကလည်ိုး ခရတပသည်။ သင်တသည်
ငါ၏
့်
့်
့်
ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်တသ ဇ တအပြစ်တတ က
် တစတ
် ှု စစ်တဆိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
့် စစ
့် ပ်စပ်ကကည့်ရ
လပ်ရပ်မျ ိုးက တလ့်လ ရင်ိုး ထသတသ
အရ မျ ိုးထဲသ စဉ်ဆက်
မပပတ်
့်
့်
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်တနကကသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အတရ င်ိုးအဝယ် စတ်တနစတ်ထ ိုးတစ်ခ

ရှကကသည်။ အကယ်၍ ဤအရ တစ်ြန် ပြစ်တပေါ်ပါက၊ သင်တသည်
တသချ တပါက် ငါ၏
့်
လက်ပြင့်် ဒဏ်ခတ်ခရကကလမ်မ
့် ည်။ ငါတပပ တနတသ အရ မှ ဤသပြစ်
့် ိုး
့် သည်- ငါအ
သသယမရှန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အရ မျ ိုးက မစစစ်န္င
ှ ့်် သမဟ
့် တ်
မတတွိုးဆန္ှင။့်် ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်အ
် တွက်၊
သင်တသည်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက သ ၍မစွက်ြက် သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ တသိုးငယ်တသ
့်
့်
ကစစမဟတ်တပ။
ငါညန်ကက ိုးပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက မည်သည့်အ
် ချန်တွင် သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်က
လက်မလတ်တမ်ိုး အသိုးချတလ ။့် ယင်ိုးတ တစ်
ြန် ငါ တပပ ပပီိုး သတတပိုးချက်အတနပြငလ
့်် ည်ိုး
့်
တပပ ပါရတစ - တရတ်ပပည်သ န္
့် င်လ တတ မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုး လှမ်ဝ
လိုးဝ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစသည် ဤအရ က သသယရှကကပပီိုး
မတသချ ကကသည်က ငါ သ၏၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု
့်
့်
အလျင်အပမန် ရှ တြွကကပပီိုး ငါ၏ အလက အတဆ တလျင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့်
့်
သင်အ
့် ိုး အြန်ြန် ငါသတတပိုး၏။ ယတနမှ့် စ၍၊ န္င်ငတက အတပခအတနသည် ပမပင်
တင်ိုးမ လ လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ န္င်ငမျ ိုးသည် အတွငိုး် မှ
စတင်ပပြုလဲလ ကကလမ်မ
့် ည်။ တရတ်ပပည်တွင၊် တပျ ်ရင်တသ တနရက်
့် မျ ိုး
အဆိုးသတ်တနပပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အလပ်သမ ိုးမျ ိုး ဆက်လက်
သပတ်တမှ က်ကကလမ်မ
့်် တ်သက်၍
့် ည်၊ တကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အတန်ိုးမျ ိုးန္ှငပ
ရတ်တရက်ထက သပတ်တမှ က်ကကလမ်မ
့် ည်၊ စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုးက စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ပခင်ိုးက
ရပ်တနက် ကလ
မ်မ
် န်န္င်
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စက်ရမျ ိုး ပတ်သမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ဆက်လက်မရှငသ
ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ အထူိုးတလ့်ကျင်သ
့် င်ကက ိုးတပိုးထ ိုးတသ စစ်သည်မျ ိုးသည် လွတ်တပမ က်ရန်
ရန်ပတငွက စတင်ပပင်ဆင်ကကလမ်မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး (ဤသည်မှ လည်ိုး ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
အသိုးတတ ခ
် လမ်မ
့်် င်ိုးရှ ဗဟအစိုးရ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသည် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက
့် ည်) အဆငတ
အ ိုးလိုးပပြုလပ်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ (ဤအရ သည် တန က်တစ်ဆင်က
့် အသိုးတတ ်ခရန် ပြစ်သည်)
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဆိုးရှုိုးအနစ်န ခလျက် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်ရင်ိုး
အလွနအ
် လပ်မျ ိုးကကလမ်မ
် လ ။့် ငါ၏ အမှုသည်
့် ည်။ တက င်ိုးစွ ကကည့်တ
ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးသ တဇ
င်ိုးတပိုးထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ တရတ်ပပည်သ မက၊
့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုး ပါဝင်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ယင်ိုးမှ သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်သည့််
့်
လူစမှ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုး ပြစ်တစပခင်ိုး အတစခမှုတွငလ
် ည်ိုး ပါရှတပသည်။ ဤအရ က သင်
ရှငိုး် လင်စွ ပမင်သတလ ။ အလျင်အပမန်ပပြုက ရှ တြွကကတလ ။့် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး မတရ ိုး

ဆက်ဆလမ်မ
ှု
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး သင်တ စ
့် တ်တကျနပ်သည်အထ တပျ ်ရင်မက
တတွျို့ ကကြုခွငတ
့်် ပိုးမည်။
ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အက့် သြွယ်ရ ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ ကထဲက ကကီိုးမ ိုးတသ
ကပ်တဘိုးမျ ိုး ပြစ်တပေါ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးသည်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှတနကကစဉ်- သမဟ
့် တ် ပ၍တကျတစရန်- ငါ၏န မ ပပင်ပရှ
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးအ ိုးလိုး ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရချန်တွင ် - ငါသည် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တအတပေါ်
စတင် အပ်န္င
ှ ိုး် လမ့််မည်။ ဤသည်မှ “သင်တသည်
့်
့်
ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ န ကျင်မှု သမဟ
့် တ် အန္တရ ယ်က မခစ ိုးရ” ဟ အတတ်က ထပ်သလဲလဲ ငါ
တပပ ပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မူလအဓပပါယ်ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ့်
န ိုးလည်ပါသတလ ။ ငါတပပ သည့်် “ဤအချန်”သည် ငါ၏ န္ူတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ထတ်ပပန်သည့်် အချန်က ရည်ညန်ိုးတပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
အလွနပ် မန်ဆန်သည့်် အရှန်ပြင ့်် လပ်တဆ င်တလသည်။ ငါသည် တစ်မနစ် သမဟ
့် တ်
တစ်စကကန်ပင်
့်် န္ှိုးမည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တန္ှ ငတ
့် တ် ပြြုန်ိုးတီိုး လမ့််မည် မဟတ်။ ယင်ိုးထက် ငါသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ကက ိုးလက်သည့်် တကယ့်် အခက်အတနတ
် ့် ွင ်
ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ငါတဆ င်ရွကလ
် မ့််မည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး
ြယ်ရှ ိုးသတ်သင်တနသည် သမဟ
့် တ် ငါသည် တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး စက်ဆပ်သည်ဟ
ငါတပပ လျှင၊် ထလူအတွက် ချက်ချင်ိုး ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ချက်ချင်ိုး ၎င်ိုးတထ
ူ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် မှ ပပန်သမ်ိုးယလ
၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ အသိုးမကျသည့်၊် လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ အတသတက င်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကလမ်မ
လူတသည်
အသက်ရှြူတနဆဲ၊ လမ်ိုးတလျှ က်တနဆဲပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ ထသတသ
့်
့်
စက ိုးတပပ တနဆဲပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်က ငါ၏တရှ ျို့တွင ် ဆတတ င်ိုးတနဆဲ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုး တအ
် ့် သွ ိုးပပီပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုး စွနခွ
ဘယ်တသ အခါမျှ န ိုးလည်လမ့််မည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့််
့်
အသိုးမကျတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤ သည်မှ လိုးဝ မှနက
် န်ပပီိုး စစ်မှနသ
် ည်။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါပြစ်သည့်် လူသ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဤအရ က
သတရတလ ။့် သသယမရှန္ှင။့်် သင်သည် လိုးဝ တသချ ရမည်။ ဤအရ သည် တသတရိုး ရှငတ
် ရိုး
ကစစပြစ်သည်။ ဤအရ သည် အလွနအ
် ့် လွန ် ဆိုးရွ ိုး၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆသည့်် တကယ့်အ
် ခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ငါပပြုချင်တသ အရ သည် ပြစ်လ န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက ငါ၏သ ိုးမှတဆင့်် တပပ ဆရမည် ပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ
မည်သသ
ူ ည် ဤကစစရပ်က တလိုးနက်တသ အတရိုးထ ိုးမှု တပိုးပပီနည်ိုး။ ငါသည် ယင်ိုးက အပခ ိုး
မည်ကသ
ဲ့် ရှ
် ့် တ်တနပခင်ိုးက ရပ်တလ ။့်
့် ိုး၊ တွနဆ
့် ငိုး် ပပရမည်နည်ိုး။ တစ်ချန်လိုး တကက က်လန်ပပီ
ငါသည် တကယ်ပင် လူတ၏
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသတလ ။
ငါအတည်ပပြုထ ိုးတသ သူတက
် ့် စ်လမ်မ
့် ည်တလ ။
့် ငါသည် သ မန်က လျှက အစွနပ
ငါလပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည် မူအရပြစ်၏။ ငါကယ်တင် ထူတထ င်ထ ိုးတသ ပဋည ဉ်က ငါ
ပြဲလမ့််မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါကယ်တင်၏ အစီအစဉ်အ ိုး ငါ တန္ှ င်ယ
ှ ်လမ်မ
့် က
့် ည်မဟတ်။
ငါသည် သင်တကဲ
့် န္
့် သ
့် အတသ သူမဟတ်။ ငါ၏ အမှုသည် ကကီိုးပမတ်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်၏။
ယင်ိုးသည် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ မပပီိုးတပမ က်န္င်သည့်် အရ တစ်စတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါသည်
တပြ င်မ
ငါသည်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်ဟ
့် တ်တသ သူပြစ်က ငါအ
့် ိုး ချစ်တသ သူတအြ
့်
့်
ငါ တပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မှနက
် န်တကက င်ိုးက သင်မယကကည်သတလ ။ သင်သည်
ဒွဟမျ ိုး ဆက်လက် ရှတနသည်။ အရ ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ သင်
ရှပါက၊ သင်သည် အဘယ်တကက င့်် အလွန ် တကက က်ရွ ဆ
ျို့ ပဲ ြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် မမကယ်ကယ် ချည်တန္ှ င်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ငါသ
ှ ့်် သင်အ
့် ိုး။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး ဝမ်ိုးမနည်ိုးရန် သမဟ
့် ိုး
့် တ် မျက်ရည်မကျရန်န္င
ငါ စွနပစ်
် ့် လမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်က ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သတတပိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါအ
့် ိုး
မယကကည်န္င်တသိုးသတလ ။ ငါသည် သင်အ
့်် ပိုးမည် မဟတ်။
့် ိုး ကင်ထ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သွ ိုးခွငတ
ငါသည် ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် သင်အ
့် ိုး အစဉ်အပမဲ တပွျို့ြက်မည်။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး
ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
်
မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် သင်၏ ြခင်ပြစ်ပပီိုး သငက
့််
့် ရှ က်မည်၊ သင်အ
့် ိုး ကွယက
တထ က်ပတ
ငှ့် အရ ရ တွင ် ငါသည်
့် ပိုးသူပြစ်သည်က သင် ပမင်န္င်ြအလ
့်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စွမ်ိုးမျ ိုးက သငအ
့်် ိုး တပိုးမည်။ သငြ
့်် ခင်၏
ပခိုးထက်က ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအ ိုး သင်သည် မည်သ တပါ
င်သည်က
့်
့် ပါိုးတစန္
အပမဲစဉ်ိုးစ ိုးတနသည်က ငါသသည်။ ဤသည်မှ သင်က
့် ငါ တပိုးပပီိုးပြစ်သည့််
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက အတရိုးမစက်ဘဲ ထ ိုးရန်မကကြုိုးစ ိုးန္ှင။့်် ယတနတွ
့် င ်
လူမည်မျှသည် ငါအ
့်် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် သင်၏ တလ့်ကျင်ပ့် ခင်ိုးက
့် ိုး သစစ တစ ငသ
အရှန်ပမင်န္
ှ ိုးအ ိုး တကျနပ်တစန္င်မည်ဟ ငါ
့် င်က အလျင်အပမန် ကကီိုးထွ ိုးပပီိုး ငါ၏ စတ်န္လ
ငါတမျှ ်လင်သ
အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် အလပ်လပ်၏၊
့် ည်။ အြသည် သ ိုးအတွက် တနညမပပတ်
့်
ထတကက
င ့်် သ ိုးသည် ြခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က မနစ်တင်ိုးန္ှင ့်် စကကန်တ
့် င်ိုး
့်
စဉ်ိုးစ ိုးသင်သ
ှ သ
့်် တူ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါတပပ တလ့်ရခဲ
့် ည့်် အတပခအတနကြန်တီိုးယူ၍ ငါန္ှငအ

ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လပ်တဆ င်မပှု ြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အလန္ှင ့််
ကက်ညြ
ီ အလ
ငှ့် ၊ ငါ၏န္င်ငတတ ် တကယ်ပြစ်တပေါ်လ ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့််
့်
့်
တပမကကီိုးသစ်တ တပေါ်
ွ ိုး် လ ြအလ
ငှ့် ၊ ယတနငါ
ငါသည်
့် အသိုးပပြုတသ လူတအတပေါ်
့် ထန
့်
့်
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခ ချထ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဉ ဏ်ပည တပိုးမည်။ ငါ အသိုးပပြုတနပခင်ိုး
မရှတသ လူတသည်
လိုးဝဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပမဲ မှငတ
် က်တနကက၏၊
့်
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးဆသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က ဆလမှနိုး် လိုးဝမသကကဘဲလျက်၊
့်
စ ိုးပပီိုးတန က် အပ်ကကက ၊ အပ်ပပီိုးတန က် စ ိုးကက၏။ ထသတသ
လူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ် ၏ လပ်တဆ င်မှု ကင်ိုးမဲ့်ပပီိုး၊ ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ငါ၏ အသင်ိုးတတ ်မှ
ထတ်ပယ်သငသ
့်် ည်။ ယခတွင ် ငါသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ကစစအချြုျို့က
တဆွိုးတန္ွိုးမည် - အသင်ိုးတတ ်သည် န္င်ငတတ ်၏ မရှမပြစ်လအပ်ချက် တစ်ခ ပြစ်သည်။
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်မှသ
လူတသည်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ူ ျှ
့် ါက) မည်သမ
့်
့် တရ က်န္င်သည်။ (အကယ်၍ ငါက ကတမပပြုခဲပ
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တ
့် က်ရက် ဝင်တရ က်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ အသင်ိုးတတ ်သည်
ပထမတပခလှမ်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ န္င်ငတတ ်သည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ ရည်မှနိုး် ချက်
ပြစ်သည်။ လူတသည်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အရ ရ
့်
့် တရ က်သည်န္င
ရပ်လိုးတပေါ်လမ်မ
် ရ မျှ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စိုးရွ ျို့စရ မည်သည့်အ
့် ည် မဟတ်။ လက်ရှအချန်တွင၊်
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး န္ှင ့်် ငါသည်သ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ှ ့််
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္င
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့် စတင် အပ်ချြုပ်ပပီပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည်
စတင်ြဲစ
ွျို့ ည်ိုးတနပပီပြစ်ပပီိုး၊ ဘရင်မျ ိုး သမဟ
့် မ
ူ ျ ိုးက
့် တ် ငါ၏ လူမျ ိုး ပြစ်လ မည်သ
လူသရှငက် က ိုး တကကည ပပီိုးပြစ်သည်။ အန င်္တ် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက တဆင်ပ့် ပီိုး တဆင်န္
ှ ့််
့် င
အစီအစဉ်လက် သင်တထ
် မင်ိုး စတ်တသ ကတရ က်ပခင်ိုး
့် ည်။ အလွနအ
့် တပပ ပပထ ိုးလမ်မ
သမဟ
့်် ငါ တပပ ပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက သင်
့် တ် စိုးရမ်ပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သငက
မှတ်မသတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ငါအတွ
က် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပါက၊ ငါသည် သင်အ
့်
့် ိုး
မှနမ
် ှနက
် န်ကန် တပပ ဆမည်။ လှညစ
့်် ိုးမှုန္င
ှ ့်် မရိုးတပြ င်မ
ှု က
့်် ိုးတသ သူတအတွ
ကမ
် ူ၊
့် တ
့် ကျငသ
့်
ငါသည် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ဆက်ဆမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
့်
အပပြုအမူက ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသ တရ
က်တစမည့်သ
် မ
ူ ှ အဘယ်သပူ ြစ်သည်ကသ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
့်
အပမင်တစ်ခက ၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးမည်။
့် ိုး ရှခွငတ

အခန််း ၇၈
အမှုပပြုတနသူမှ မည်သည့်လ
် သ
ူ ိုးတစ်ဦိုးမျှ မဟတ်၊ ငါပြစ်သည်ဟ ယခင်က
တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါန္ှငအ
့်် တူ၊ အရ ရ သည် သက်တသ ငသ
့်် က်သ န္ှင ့််
တပျ ်ရင်ြွယ်ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ၊ အမှုအရ မျ ိုးသည် အလွနက
် ွဲပပ ိုး၏။ သင်သည်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးတွင ် လွနက
် ဲတသ အခက်အခဲက ကကြုရ၏။ ငါအတည်ပပြုတသ
မည်သည့်အ
် ရ မဆ၊ ငါသည် တသချ တပါက် ပပီိုးတပမ က်မည်။ ငါအတည်ပပြုတသ
မည်သက
ူ မဆ၊ ငါစလင်တစမည်။ လူသ ိုးတ-့် ငါ၏အမှုတွင ် မစွကြ
် က်ကကန္ှင။့်် သင်တသည်
ငါ
့်
န္ှစ်သက်တသ အရ က လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ ငါ မန်ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက ပငင်ိုးပယ်ရင်ိုး၊
မမတက
ဲ ့်
့် ယ်ကယ် အပပစ်မှ ကယ်ထတ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ချစ်ခင်တသ တပွျို့ြက်ပခင်ိုးထသ
မမတက
ှု န က် လက်တနကကစဉ်တွင ်
့် ယ်ကယ် ပစ်ဝင်ရင်ိုး ငါ၏ ဦိုးတဆ င်မတ
အတရိုးယူတဆ င်ရွက်ြသ
့် ၊ ့်
့် လအပ်သည်။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ကက ိုးဝါတနပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
ငါသည် ချဲျို့က ိုးတပပ ဆတနပခင်ိုးလည်ိုးမဟတ်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ် အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။
အကယ်၍ ငါသည် ကမဘ တလ ကက ြျက်ဆိုးီ မည်ဟဆလျှင၊် သင်တအတွ
က် မျက်စမျ ိုး
့်
တစ်မှတ်ပြစ်သည့်် အချန်တွင ် ကမဘ ကကီိုးသည် ပပ မှုနမ
် ့် ျ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တသည်
မကက ခဏ အလွန ် စိုးရမ်ပူပန်ကကပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးက
တိုးတစက ၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အန္ှစ်သ ရမဲမ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့ ကက၏။
့် ည်က အလွနအ
ထတကက
င၊့်် သင်တသည်
ငါအတွ
က် “ထွက်တပါက်တစ်ခ ရှ တတွျို့ ြ”့် ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး
့်
့်
့်
အလပ်မျ ိုးကကသည်။ မျက်ကန်ိုးတ။့် မက်မဲသတ
ူ ။့် သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင်
တန်ြိုးကပင် မသဘဲ၊ ငါ၏ အကကတပိုးပင်္္ြုလ်ပြစ်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုး ကကသည်။ သင်သည်
ထက်တန်ကကပါသတလ ။ မှနထ
် သ
ဲ တက
င်ိုးစွ ကကည့်က် ကတလ ။့်
့်
သငက
့်် တစ်စတစ်ခ ငါ တပပ ပါရတစ။ တွနဆ
် ့် တ်တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုးအတွက် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အလွနအ
် ့် လွန ်
သစစ ရှတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးအတွက် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ ရှငိုး် တအ င်တပပ ရလျှင၊် ယခ အတရိုးပါဆိုးတသ အချက်မှ
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သင်တအတပေါ်
သ ကျတရ
က်လ မည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့်
ထတ်တြ ်မပပမီ၊ သင်တသည်
ငါအတွ
က် အသိုးခရန်အလငှ့် -ယခ- အရ ရ တင်ိုးက သင်တ ့်
့်
့်
စတတိုးြ လ
့် အပ်သည်။ ဤသည်မှ “တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှပခင်ိုး” န္ှင ့်် “တဘိုးဒကခ

ခစ ိုးရပခင်ိုး” တက
့် ိုးတ။့်
့် ရည်ညန်ိုးသည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ အတအကျ ပြစ်သည်။ ငါသ
“ငါအတွ
က် စစ်မှနစ
် ွ အသိုးခတသ သူတက
့်
့် ၊ ငါသည် ဧကန်မချ အလွန ် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်”
ဟူတသ ငါ၏စက ိုးတသည်
သင်တ၏
ဲ စွဲကျန်တသိုးသတလ ။ ယတနတွ
့် င၊်
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
အတွငိုး် ၌ ရှသည့်် အဓပပါယ်က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် န ိုးလည်ကကပါသတလ ။ ငါသည်
့်
အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးတက
် ရ ကမျှ
့် မဆတပ။ ယခမှစ၍၊ မည်သည့်အ
ြိုးကွယထ
် ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဆလသည်မှ ၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မျ ိုးတွင ်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးက၊ ယခတွင ် သင်တအ
့် ိုး ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ
မရှဘဲ တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပပ ပပလမ်မ
၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အသီိုးသိုးီ သည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ငါ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ငါ၏တရှ ျို့တွင ် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ လူအ ိုးလိုး၊
အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးတအ
့် ိုး ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက အလွယ်တကူ
လပ်တဆ င်လမ်မ
က် လိုးဝ ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအတွ
့်
့် ည်မဟတ်သည်က တြေါ် ပပရန်
မလအပ်တပ။ ငါပပြုတသ အရ ရ တင်ိုးတွင ် ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ
လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ခအပပင်၊ ငါ၏ ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ခလည်ိုး ပါရှ၏။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် ရှကကသတလ ။ ဤသည်မှ
့်
သင်တသည်
အလွနတ
် ရ အတလ တကကီိုး မပြစ်သငဟ
့်် ငါထပ်တလ င်ိုးတပပ ဆပမဲ
့်
တပပ ဆတနရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် အမှုအရ တစ်ခအ ိုး
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးသည် ငါအတွ
က် မခက်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအတွက် အချန်တစ်ခ အပမဲရ၏။
ှ
ထသ ့်
့်
မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါတရှ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတ၏
် သ ပသဏ္ဍ န်မျ ိုးက
့် တ
့်
့် စစ်မှနတ
တြ ်ထတ်ခရကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် ငါအစီ
့် အစဉ်၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် တကျသည့်် အချန်တစ်ခတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
တပမတခွိုးဝည ဉ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်၊ တခွိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဝပတလွမျ ိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ ၄င်ိုးတ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ ပသဏ္ဍ န်အ ိုး ထတ်တြ ်ပပကကတလသည်။ ဤအချက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တသည်
့်
လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရှရမည်။
“အချန်သည် အလှမ်ိုးတဝိုးသည်မဟတ်၊”ဟ ဆပခင်ိုးက အဘယ်အရ ရည်ရွယ်သည်က
သင်အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပါ၏တလ ။ အတတ်တွင၊် ယင်ိုးသည် ငါ၏တနရက်
့် က
ရည်ညန်ိုးသည်ဟ သင်တ အပမဲ
ထင်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအတပေါ်တွင ် အတပခခ၍၊
အဓပပ ယ်တက က်လကွဲ ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသငက
့်် တပပ ပါရတစ။ ယခမှစ၍၊

ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အ
ူ ဆ
့် ိုး တလွဲအဓပပါယ်တက က်တသ သူမည်သမ
အဓပပ ယ်မရှတသ သူ ဧကန်မချပြစ်သည်။ “အချန်သည် အလှမ်ိုးတဝိုးသည် မဟတ်၊” ဟ ငါ
မနမ် မက်
ခသ
ဲ့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုး
တနရက်
့် မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဆလသည်မှ နတ်ဆိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး၊
ငါ၏ အသင်ိုးတတ ်မှ တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုးခရက ၊ အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
လူသ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးလိုး ပယ်ချပခင်ိုးခရမည့်် တနရက်
ဤအသိုးအန္ှုနိုး် က
့် မျ ိုးပြစ်၏။ ထအပပင်
့်
ကကီိုးတသ ကပ်တဘိုးဒကခ အ ိုးလိုး ကျတရ က်မည့်် တနရက်
့် မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤအရ က
အမှတ်ရတလ ။့် ယင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးဒကခမျ ိုးသ ပြစ်၏၊ ဤအရ ၌
အဓပပ ယ်မတက က်လတ
ွဲ တ န္
ှ ။့်် ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး
့် င
ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးတပေါ်သ ငါ၏
လက်မျ ိုးမှ တစ်ပပြုင်နက် ကျတရ က်မည်ပြစ်သည်။ ငါ၏
့်
န မက ရရှပပီိုးတသ သူတသည်
တက င်ိုးချီခစ ိုးရလမ်မ
ဆင်ိုးရဲဒကခက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
့်
့်
တသချ တပါက် ခစ ိုးရလမ်မ
တ်ရတသိုးသတလ ။
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးက သင်တ အမှ
့်
ငါတပပ တနသည်အ
့် ရ က သင်တ န
့် ိုးလည်ကကသတလ ။ ငါတပပ တသ အချန်သည် ငါ
စတင်အမှုပပြုသည့်် အချန် (ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး သက်ဆင်ိုးပပီိုးချန်၊ ထသတသ
့်
အချန်တစ်ခတွငသ
် ) အတအကျ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်ကကတချ။ သင်တအ
့် ိုး မည်သည့်် သက်ညြှ မှုမျှ လိုးဝ မပပဘဲ၊ ငါသည်
အဘယ့််တကက င ့်် ထသတသ
တင်ိုးကကပ်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက သင်တအတပေါ်
ထ ိုးရသည်
ှ
က
့်
့်
သင်တ သတ
ကကသတလ ။ န္င်ငတက အတပခအတန တင်ိုးမ သည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့်် တရတ်
့်
ပပည်အတွငိုး် ၌ အ ဏ ရတနတသ သူမျ ိုး(ဟဆတသ )က ပပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်တနကကစဉ်တွင၊်
ဤသည်မှ ချန်ကက်ဗိုးတစ်လိုး တပါက်ကွဲတတ မ
့် ည့်် တကျတသ အချန် ပြစ်သည်။
တင်ိုးန္င်ငခန္ှစ်န္င်ငမှ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွတနကကတသ သူမျ ိုးသည် နစ်န ဆိုးရှုိုးမက
ှု
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ တရတခါိုးမျ ိုးက ပြတ်စီိုးတသ တရမျ ိုးကဲသ
့် တရ
တ်ပပည်ထသ
ဲ အသည်
ိုးအသန်
့်
့်
တစ်ဟန်ထိုးဝင်လ ကကလမ်မ
ူ ျ ိုးမှ
့် ည်။ အချြုျို့တက
့် ငါ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က အပခ ိုးသမ
ငါအတွ
က် အတစခမှု လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်၏၊ သတသ
် ၎င်ိုးတထဲ
့်
့်
့် တွင ် သ ိုးဦိုး မရှတပ။
ဤအရ သည် ငါ၏ လပ်တဆ င်မပှု ြစ်၏။ ဤသည်မှ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခခ
ဲ့် ျန်တွင ်
လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်် ကစစ ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးတလ ။့်
ငါသည် အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုး တပပ တနသည်ဟ မထင်မတ
ှ ်န္င
ှ ။့်် ငါ
တတွိုးတတ သည့်အ
် ရ မှ ငါ ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ အစီအစဉ်မှ
ငါပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်် တစ်စတစ်ရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်

ရှငိုး် ပါသတလ ။
အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အစီအစဉ်တပေါ်တွင် တည်သည်။ ငါသ
့် ိုး။
သင်အတွက်အပပင်၊ ငါသည် သငက
့်် ချစ်တသ တကက င ့်် သငက
့်် ငါ တရွ ိုးချယ်၏။ အတတွိုးပြင ့််
မန ခဝ့်တသ သူ သမဟ
ူ ဆ ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် မန လပခင်ိုး ပြစ်တပေါ်တစတသ သူ မည်သမ
တလ င်ပမြုက်ပခင်ိုးပြင ့်် တသဆိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤတန၏
့် န္င်ငတတ ်သည်
ြွဲျို့စည်ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ဤတွင် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး ပါဝင်သည်။
သတသ
်လည်ိုး၊ ငါသ
့် ိုး၊ သင်သည် သတရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က အရင်ိုးအန္ှိုးီ တစ်ခအပြစ်
့်
သတဘ မထ ိုးသငတ
့်် ပ။ သငြ
့်် ခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက သင် အတရိုးထ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့််
သငြ
့်် ခင်၏ အပင်ပန်ိုးခတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက အသအမှတပ် ပြုသငသ
့်် ည်။ ဤအရ မှ၊
မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးက ငါအချစ်ဆိုးပြစ်သည်၊ မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက ငါဒတယ ချစ်သည်၊
မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးက ငါအမန်တီိုးဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးက ငါ
စက်ဆပ်ရွရှ သည်တက
့် ငါ၏ သ ိုးက န ိုးလည်ရမည်။ မမကယ်ကယ်အတပေါ် ြအ ိုး ပတပိုးပမဲ
တပိုးမတနန္ှင။့်် သင် ရှသည့်် မည်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမဆက ငါက ကကြုတင်စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ဘရ ိုးစတ်သတဘ ထ ိုး လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ခက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
် ့် စ်တလ ။့် ငါသည် သငအ
့်် တပေါ် အမန်ိုးတရ ိုး သမထ ိုးတပ။
့် ဒွဟမျ ိုးက စွနပ
ဤအရ က ငါ အဘယ်သ တပပ
သငသ
့်် နည်ိုး။ သင်သည် န ိုးမလည်တသိုးသတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
သင်၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တဘ င်ခတ်ခရတသိုးသတလ ။ ငါသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သူတ၏
့်
အတပခအတနက တက င်ိုးတက င်ိုး သသည်ဟ ယခင်က ငါ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး၊ မည်သူ
သစစ တစ ငသ
့်် သည်၊ မည်သူ စတ်အ ိုးထက်သန်သည်၊ မည်သူ ရိုးသ ိုးသည်၊ မည်သူ
လှညစ
့်် ိုးတတ်သည်ဆသည်က- ငါ လိုးဝ သသည်။
ငါ၏ အပမင်တွင၊် အရ ရ သည် ပပီိုးတပမ က်က ထတ်တြ ပ် ပခရပပီိုးပြစ်သည် ကက ပမငပ့်် ပီပြစ်၏
(ငါသည် လူတ၏
် ှု စစ်တဆိုးတသ
့် အတွငိုး် ကျကျ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါ၏ သ မ န် လူသဘ
ဝ လကခဏ သွငပ် ပင်အ ိုး
့်
သင်တက
်၊ သင်တ၏
့်် ပမင်မှ၊
့် ပပသရန် သက်သက် ပြစ်၏။) သတသ
့်
့် ရှု တထ ငအ
အရ အ ိုးလိုးသည် ြိုးကွယ်ထ ိုးဆပဲ ြစ်က ၊ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပပီိုးတပမ က်တသိုးတပ။
ဤသည်မှ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး မသကကသည့်် အချက်တကက င ့်် လိုးဝ ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည်
့်
ငါ၏လက်မျ ိုးတွင ် ရှ၏၊ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏တပခတအ က်၌ရှက ၊ ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုး၏၊ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မည်သူ

လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ြိုးကွယ်စရ
အမှုအရ မျ ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး၊ ငါ၏တန က်ကွယတ
် ွင ် တဝြန်တသ သူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ခခမှု သထ ိုးတသ သူမျ ိုး၊ စသည်ပြင-့်် ငါ၏ အပမင်ပြင ့်် တန်ြိုးမရှဟ ငါ
ယူဆသည့်် ဤလူအ ိုးလိုးသည် ငါတရှ
့် ျို့တွင ် ဒူိုးတထ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မမတက
့် ယ်ကယ်
ရင်ြွငရ
့်် မည်။ ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် အချြုျို့သည် အနည်ိုးငယ်
လှုျို့တဆ ်ခရတက င်ိုးလှုျို့တဆ ်ခရမည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အပခ ိုးတသ သူတသည်
ဤအရ က
့်
တလိုးနက်သည့်် ကစစရပ်တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်တအ
့် ိုး ငါ
သတတပိုး၏။ ပည ရှတသ သူတသည်
အလျင်အပမန် တန င်တရကကတစ။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
လူမက်တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ တစ ငဆ
့်် င်ိုး၍သ တနတလ ။့် အချန်ကျတရ က်တသ အခါတွင၊်
ကပ်တဘိုးခစ ိုးရလမ်မ
ူ ှ မည်သပူ ြစ်သည်ကသ ကကည့်ပ
် ါတလ။
့် ည်သမ
တက င်ိုးကင်သည် မူလတက င်ိုးကင်ပြစ်တနဆဲပြစ်က ၊ ကမဘ တပမသည်လည်ိုး မူလကမဘ တပမ
ပြစ်တနဆဲပြစ်၏၊ သတသ
် ငါ၏အပမင်တွင၊် န္ှစ်ခလိုးသည် တပပ င်ိုးလဲန္င
ှ က့်် ကပပီပြစ်ပပီိုး၊
့်
တစ်ချန်က ရှခဲသ
ှ ့်် တပမကကီိုး မဟတ်တတ တ
့် ည့်် တက င်ိုးကင်န္င
့် ပ။ တက င်ိုးကင်သည်
အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ သင် သပါသတလ ။ ယတန၏တက
င်ိုးကင်သည်
့်
အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ အတတ်၏တက င်ိုးကင်သည် အဘယ်အရ က
ရည်ညန်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ဤအရ အ ိုး သင်တက
့် ငါ မတ်သဟ ယပပြုပါရတစ- အတတ်က လ၏
တက င်ိုးကင်သည် သင်တယ
ူ ျှ မပမင်ြူိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ကကည်တသ ်လည်ိုး မည်သမ
ရည်ညန်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် လူတက
် သ ရိုးသ ိုးမှုပြင ့်် ယကကည်ခကဲ့် ကသည့်် (သူက
့် စစ်မှနတ
့် ၎င်ိုးတ ့်
မပမင်န္င်တသ တကက င)့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ယတန၏
့် တက င်ိုးကင်မှ
ငါ၏သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ငါ၏ ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးက ရည်ညန်ိုး၏။
့်
ဆလသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် ဤလက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ရည်ညန်ိုးတပသည်။
န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်၏၊ သဆ
့် လျှင ် ငါသည် အသစ်တသ
တက င်ိုးကင်ပြစ်သည်ဟ အဘယ့််တကက င ့်် ငါတပပ ဆသနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးက ဦိုးတည်ထ ိုး၏။ ယတန၏
့် ကမဘ တပမသည် သင်တ ့်
တည်ရတသ
ှ
တနရ က ရည်ညန်ိုးသည်။ အတတ်က လ၏ ကမဘ တပမသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တနရ
တစ်တနရ မျှမရှခဲတ
တလည်
ပတ်တသ တနရ မျ ိုးကမူ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တနရ အပြစ်
့် ပ၊ ယတန သင်
့်
့်
သီိုးပခ ိုးထ ိုးရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကမဘ သစ်တစ်ခပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနရ ရှ “အသစ်” ဆသည်မှ “သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ”ဟ ဆလသည်။
အသစ်တသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် အသစ်တသ ကမဘ တပမကကီိုးသည် ယခ လိုးဝ

ပြစ်တပေါ်လ ပပီပြစ်သည်။ သင်တ ယခ
န ိုးလည်ကကပပီတလ ။ ငါသည် နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုးက
့်
စ မျက်န္ ှ တစ်ခပပီိုး တန က်တစ်ခ သင်တထ
့် ထတ်တြ ်ပပမည်။ မတလ တလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင်
သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး သင်တထ
့် ထတ်တြ ်ပပမည် ပြစ်သည်။

အခန််း ၇၉
မျက်ကန်ိုး။ ပည မဲ။့် တန်ြိုးမဲတ
ငါ၏ စလင်တသ ဘရ ိုးသဘ ဝမှ
့် သ အမှုက်ပ။ သင်တသည်
့်
ငါ၏ပမှန ် လူသတဘ
သဘ ဝက သီိုးပခ ိုးခကွဲ ကသည်။ ဤသည်မှ ငါက
့် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး
့်
သင်တ မသ
ပမင်ကကသတလ ။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးမှ ခွငလ
့်် တ်ြခက်
့်
့်
့် တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအလယ်
ယတနကကလ
ပပီ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
့်
သင်တသည်
ငါ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝပြစ်သည့်် ဘက်ကသ သရှကကပပီိုး ငါ၏လိုးဝ
့်
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ွ ်တွင်
့် သည့်် ဘက်က သင်တ လ
့် ိုးဝ မပမင်ြူိုးကကတသိုး။ ငါ၏ တန က်ကယ
ငါက
့် က
ူ ငါမသဟ သင်ထင်သတလ ။ ငါသည် သင်က
့် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးသည်သ
့်
တဝြန်တနပခင်ိုး မဟတ်။ သင်သည် မည်သည်အ
့် ဆင်အ
ှ ့််
့် ထ တရ က်န္င်သည်က ပမင်ရန်န္င
တန က်ဆိုးတွင ် သင် မည်သ အဆ
ိုးသတ်မည်က ပမင်ရန် ငါသည် တစ ငက့်် ကည်ရမျှ
့်
တစ ငက့်် ကည့်တ
် နပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရ တထ င်ချီ တပပ ဆပပီိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
ကကီိုးစွ တသ မတက င်ိုးသည့်် အရ မျ ိုးစွ တက
့်
့် ပပြုခဲက့် ကတလပပီ။
အဘယ်တကက င့်် ငါက
့် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးရန် ထပ်က တလဲ ကကြုိုးစ ိုးကကသနည်ိုး။
သင်၏အသက် ဆိုးရှုိုးမည်က သတပပြုတလ ။့် ငါ၏အမျက်တဒါသက အဆင်တ
့် စ်ခထ
တရ က်တအ င် သင် န္ှုိုးဆပ
ွ ါက၊ ငါသည် သင်က
့် မည်သည့်် သန ိုးကရဏ မျှ ပပသမည်
မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် န္ှငထ
် တ်ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် သစစ တစ င်သ
့် ခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊
စတ်အ ိုးထက်သန်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ မည်မျှ အလပ်မျ ိုးခဲသ
က်
့် ည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ် ငါအတွ
မည်မျှ အသိုးခခဲသ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးမည်
့် ည်ပြစ်တစ သင်သည် ယခင်က မည်သရှ့် ခဲသ
့် ည်က ငါ ထည့်သ
မဟတ်တပ။ ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက လိုးဝ ကကည်လ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ငါက
့် ယခ
ရန်စလက်ရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ ငါသည် သင်က
ဲ ပစ်
့် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
့် ချလက်မည်။
မည်သသ
ူ ည် ငါက
ှ ပ့်် ြ ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးဝ့်တသိုးသနည်ိုး။ ဤအရ က သတရတလ ။့်
့် လမ်လည်လည
ယခအချန်မစ
ှ ၍၊ မည်သန္
ူ င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါအမျက်ထက
ွ ်သည်ပြစ်တစ ငါ အမျက်ထက
ွ ်သည့််
အချန်တင်ိုး တန င်တွင ် ပပဿန အလျင်ိုးမရှတတ တ
ှ ့်် သင်က
ငှ့် ၊
့် စရန်န္င
့် ငါ မပမင်ရတတ ြ
့် အလ
့်
ငါသည် သငက
့်် ချက်ချင်ိုး သတ်သင်ပစ်မည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
့် အ ခလျှင် ငါသည်

သင်က
ဲ ွင ် မှတ်ထ ိုးမည်တလ ။
့် မဆင်ိုးမတွ ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ဤအရ က သင်တ စ
့် တ်ထတ
သင်တထဲ
့် ည်။
့် မှ အသဉ ဏ်ထက်ပမက်တသ သူမျ ိုးသည် ချက်ချင်ိုး တန င်တရကကသင်သ
ယတန-့် ဆလသည်မှ ယခ- ငါသည် အမျက်ထက
ွ ်လျက်ရသည်
ှ
။ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါက
သစစ တစ င်သ
့်် ည်။ သင်
့် သငပ့်် ပီိုး သင်၏ပြစ်တည်မှု အလိုးစက ငါထ
့် ဆက်ကပ်ပူတဇ ်သငသ
တန က်ထပ် မတန္ှ င်တ
့် န္ှိုးရ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အတရိုးမစက်ပါက၊ ငါသည်
ငါ၏လက်ကဆန်ပပီ
့် ိုး သင်က
့် ရက်ချမည်။ ဤသ လ
့် အ ိုးလိုး သတအ င်
့် ပ်တဆ င်ရ တွင၊် ငါက
ငါလပ်မည်။ ဤတနတွ
ွ ်က
့် င ် ငါသည် အတယ က်တင်ိုးတပေါ် အမျက်ထက
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပပလျက်ရ၏
ှ (ယင်ိုးမှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မထ
ှု က် သ ၍ပင် ပပင်ိုးထန်သည်)။
ငါသည် တပမ က်မျ ိုးလစ
ှ ွ တသ စက ိုးတက
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
့် တပပ ဆပပီိုး ပြစ်တသ လ
့်
လိုးဝတန်ပပန်
အလွန ် ထထင်ိုးကကသတလ ။ သင်တ ့်
့် ကကပခင်ိုး မရှတပ။ သင်တသည်
့်
ထထင်ိုးသည်ဟ ငါမထင်။ ဒကခတပိုးတနသည်မှ သင်တအတွ
ငိုး် က အမင်ိုးတနတသ
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးကကီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တရှ့် ငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ကကသတလ ။
အတပခခကျတသ အတပပ င်ိုးအလဲ တပေါ်တပါက်လ တစြ အလျင်
အပမန်ပပြုကကတလ ။့် ယတန ့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် ဤအဆင်ထ
့် တိုးတက် ပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်တ ့်
မတတွျို့ ပမင်ကကသတလ ။ ငါ၏န မသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဦိုးတည်ရ အ ိုးလိုး၌
အမ်တစ်အမ်မှ တစ်အမ်သ ပျ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စကကဝဠ တလ က တစ်ဝှမ်ိုးလိုး
့် ျို့ န္ှလ
့် မ်မ
လူကကီိုးမျ ိုးတရ ကတလိုးမျ ိုးပါ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် န္ှုတ်မျ ိုးမှ ဟစ်တအ ်ကကလမ်မ
အကကင်ိုးမဲ့် သမမ တရ ိုးတစ်ရပ် ပြစ်သည်။ ငါသည် အတမရှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ ငါသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ လ
် ည်ိုး
ပြစ်သည်။ ထထက်
ပင်ပ၍၊ ဇ တပကတ အလိုးစပြစ်တသ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စလင်တသ သရပ်သကန်ပြစ်သည်။ ငါက
့် မကကည်ညြုဘဲ တနဝ့်သ၊ူ မမတ၏
့် မျက်စမျ ိုးတွင ်
ခခမှုက တြ ်ပပဝသ
ူ င
ှ ့်် ငါအ
ူ ဆတသည်
့် န္
့် ိုး အ ခတသ စက ိုးမျ ိုး တပပ ဝ့်တသ သူ မည်သမ
့်
ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမျက်တကက င့်် ဧကန်မချ တသကကရမည် (ငါ၏အမျက်တကက င့်် ကျန်ပခင်ိုး
ရှလမ့််မည်)။ ထအပပင်
ငါက
့် သစစ မတစ င်သ
့် ဝသ
့် ူ သမဟ
့်
့် တ် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုး မရှဘဲ
တနဝ့်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆန္ှင ့်် ငါက
ူ ဆသည် ငါ၏
့် လှညပ့်် ြ ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးဝတ
့် သ သူ မည်သမ
အမန်ိုးတရ ိုးတကက င ့်် ဧကန်အမှန ် တသကကရမည်။ ငါ၏ တပြ င်မ
ှ ့််
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
ထ ဝရက လပတ်လိုး တည်တလ
့် မ့််မည်။ ဦိုးစွ ပထမ၊ ငါသည်
့်
ချစ်တတ်ပပီိုး သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည်တ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏ပပီိုးပပည်စ
့် တသ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မဟတ်တပ။ တပြ င်မ
ှ ့််
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င

တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
စလင်တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည့်် ငါ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်ရမျှ ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတတ အတွငိုး် တွင၊်
ငါသည် ချစ်တတ်ပပီိုး ကရဏ တရ ိုး ပပည့်ဝ
် သည်။ ငါပပီိုးစီိုးရမည်အ
့် မှုတကက င့်် ငါသည်
တမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ တ ပ
ဲ့် ည်။ သတသ
်၊ တန က်ပင်ိုးတွင် ထသတသ
အရ မျ ိုး
့် င်ဆင်ခသ
့်
့်
မလအပ်တတ တ
ထအချန်ကတည်ိုးကစပပီိုး တစ်ခမှ မရှတတ တ
့် ပ (ထအပပင်
့် ပ)။ ယင်ိုးသည်
့်
တပြ င်မ
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏ စလင်တသ
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှင ့်် ယှဉ်တွဲရှတနတသ ငါ၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ စလင်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး
့်
ပြစ်သည်။
ငါက
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ပျက်စီိုးကကရလမ်မ
့် မသတသ သူတသည်
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါအတကက
င်ိုးက တသချ စွ သတသ သူတမှ့် မူ ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွငိုး် တွင ်
့်
တစ င်တ
ှ က် ကလမ်မ
့် ရှ က်ခရပပီိုး အက အကွယ်တပိုးပခင်ိုး ခရရန် ထ ဝရ အသက်ရင
့် ည်။ ငါသည်
စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် က မန်မမက်
သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဤစကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှင ့််
့်
ကမဘ တပမအစွနိုး် တသည်
တန်လှုပ်ကက၏။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကက ိုးန္င်ပပီိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင့်် မတန်လှုပ်ဘဲ တနန္င်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါအတပေါ်
့်
ကကည်ညြုမှု လျှထွက်လ ပခင်ိုးအ ိုး ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးန္င်သနည်ိုး။ ထအပပင်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က သန္င်စွမ်ိုး မရှသနည်ိုး။
ပပီိုးလျှင် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အတွငိုး် ရှ ငါ၏အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က
မပမင်န္င်သနည်ိုး။ သတမမူတသ သူ မည်သမ
ူ ဆ ဧကန်မချ တသဆိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ထသတမမူတသ သူတသည်
ငါက
့် ခခတသ သူတန္ှ့် င ့်် ငါက
့် မသတသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးပြစ်ပပီိုး အစွနိုး် တရ က်၍
့်
လိုးဝ င်္ရမစက်တသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ မမကယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်ကကတလ ။့် အစွနိုး် တရ က်၍
လိုးဝ င်္ရမစက်တသ သူ၊ မမကယ်ကယ် မှနသ
် ည်ဟ မှတ်ယူတသ သူ၊ စတ်ကကီိုးဝင်တသ သူန္င
ှ ့််
မ နတထ င်လ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆ ငါ၏မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက ဧကန်မချ ခရသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး
ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးြ တသချ
တပသည်။
့်
ငါသည် ယခ ငါ၏န္င်ငတတ ်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက တကကည ၏အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတွငိုး် တွင ် ရှသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ငါ၏တပြ င်မ
် တွငိုး် တွင ်
့် တ်ပခင်ိုးအတွငိုး် တွင ် ရှသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ အ
ရှပပီိုး၊ ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက အ ိုးလိုးအတပေါ် ငါလက်တတွျို့လပ်တဆ င်၏။

ငါက
် ည်ိုး၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ငါက
တသ သူမျ ိုး သမဟ
့် ယကကည်သည်ဟ ဆကကတသ လ
့် ဆန်ကျင်
့်
့် တ်
စတ်န္လ
ှ ိုး၌ ငါက
် ့် တသ သူတသည်
န္ှငထ
် တ်ခရလမ်မ
်လည်ိုး
့် စွနပစ်
့် ည် ပြစ်သည်- သတသ
့်
့်
ငါအတွ
ကအ
် ချန်တက င်ိုး ကျတရ က်ချန်မှသ ပြစ်လမ်မ
င်ိုးက တလှ င်တပပ င်
့်
့် ည်။ ငါအတကက
့်
တပပ ဆသူမျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သတမထ ိုးမတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
တလှ င်တပပ င်တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ချက်ချင်ိုးတသရလမ့််မည် (သူတသည်
စတ်၊ ခန္ဓ န္ှင ့််
့်
ဝည ဉ်၌ တသဆိုးကကလမ်မ
့် ည်)။ ငါချစ်ခင်တသ သူတက
့် ြန္ှပ်တသ သူ၊ သမဟ
့် တ် တမင်
အြက်မလပ်တသ သူတသည်
ငါအမျက်
ပြင ့်် ချက်ချင်ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့်
့် ည်။
့်
ဆလသည်မှ ငါချစ်ခင်တသ သူတက
ှ ့်် ငါသည်
့် မန လဝန်တတသ လူမျ ိုးန္င
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးမရှဟ ထင်တသ လူမျ ိုးသည် ငါချစ်ခင်တသ သူတ၏
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရရန်
လဲတပပ င်ိုးတပိုးအပ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ တက င်ိုးစွ ပပြုမူတနထင်သ၊ူ ရိုးတပြ ငပ့်် ပီိုး၊ ရိုးသ ိုးသူ
(ဉ ဏ်ပည ကင်ိုးမဲ့်တသ သူမျ ိုး အပါအဝင်) န္ှင ့်် ငါအ
် ှုပြင ့််
့် ိုး ပမဲပမတသ ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
ဆက်ဆတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်တွင ် ကျန်ရှကကလမ်မ
့် ည်။ တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးပခင်ိုးက
မပြတ်သန်ိုးရတသိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ ဆလသည်မှ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ကင်ိုးမဲသ
့် ည့််
ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်တွင ် တန်ခိုးအ ဏ ရှကကလမ်မ
့် ည်။ သရ့် တွင၊်
၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးခရပပီိုး ကျြုိုးပဲ့်တကကမွကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တလ့်ကျင်တ
၊ အတယ က်တင်ိုးက
့် ပိုးပခင်ိုးက မကကြုရတသိုးသည်မှ မလွဲဧကန မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
ငါ၏အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ငါ၏ဉ ဏ်ပည အ ိုး ငါ ပပသမည်မှ ဤအရ မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။
ငါက
့် သသယရှတသိုးတသ သူအ ိုးလိုးက ငါ တမ င်ိုးထတ်မည်။ ၎င်ိုးတ ့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါအလမရှ (ဤသတသ
အချန်က လမျြုိုးတွင ်
့်
ငါက
ဲ တသ
ှ
သူတက
့် သသယပြစ်ဆရ
့် ငါမန်ိုးတီိုးသည်)။ ဤစကကဝဠ တစ်ခလိုးအန္ှ ငါပပြုတသ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ရိုးသ ိုးတသ လူတက
င်ရွက်ချက်မျ ိုး၏
့်
့် ငါတဆ
အက့် သြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက ငါပပသမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်ချက်ချင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဉ ဏ်ပည ၊
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုးတက
့် ကကီိုးထွ ိုးတစမည်။ လမ်လည် လှညပ့်် ြ ိုးတသ
လူတက
့် လည်ိုး ငါ၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် တစ်ခဏတွငိုး် တွင ်
ြျက်ဆိုးီ ခရတစမည်။ ငါ၏န မက တရှိုးဦိုးစွ လက်ခသည့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး (ဆလသည်မှ
သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး၊ အပပစ်ကင်ိုးက ရိုးသ ိုးတသ သူမျ ိုး) သည် န္င်ငတတ ်ထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက
ဦိုးစွ ပထမ ရရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
ဲ ွင ် ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကသ
ဲ့် စ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး န္င်ငတတ ်ထတ
့် ိုးစက
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးတက
့် တရ ိုးစီရင်လျက်၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက ငါန္ှငအ
့်် တူ အပ်စိုးရလမ်မ
ဲ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
့် ည်။ (ဤအရ က န္င်ငတတ ်ထက

အ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မရည်ညန်ိုးတပ)။ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး အလယ်ရှ စီရင်ပခင်ိုးခရပပီိုး တန င်တရပပီိုးတသ သူတသည်
့်
ငါ၏န္င်ငတတ ်ထဲ ဝင်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏လူမျြုိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
် ည်ိုး၊
့် ည် ပြစ်တသ လ
တခါင်ိုးမ ပပီိုး၊ တန င်တမရတသ သူတသည်
(ထ ဝရပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးရန်) အနက်ဆိုးတသ
့်
တွငိုး် ထဲသ ပစ်
ဲ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည်
့် ချပခင်ိုးခရလမ့််မည်။ န္င်ငတတ ်ထက
တန က်ဆိုးတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တလ ကကကီိုးအ ိုး ငါ၏
အကန်အစင် တဆိုးတကက ပခင်ိုး ပြစ်လမ့််မည်။ ထတန က်တွင် မတရ ိုးမှု၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊
မျက်ရည်မျ ိုး၊ သမဟ
ပင်ပ၍
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့် တ် သက်ပပင်ိုးချရပခင်ိုးမျ ိုး ရှတတ မ
့်
ကမဘ တလ ကလည်ိုး ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ အရ ရ သည် ခရစ်တတ ်၏ သရပ်သကန်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏န္င်ငတတ ် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘန်ိုးအသတရ
ရှလှတက ိုး။ ဘန်ိုးအသတရ ရှလှတက ိုး။

အခန််း ၈၀
အကကင်သတ
ူ စ်ဦိုးသည် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပပီိုး အလင်ိုးရရှရန်အလငှ့် အရ ခပ်သမ်ိုးတတွ
့် င ်
ငါန္ှင ့်် အစစ်အမှန ် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးမှု လအပ်သည်။ ဤအရ မှ တစ်ဆင်သ
့် လျှင ် ဝည ဉ်သည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှန္င်တပသည်။ သမဟ
့် ည်မဟတ်။
့် တ်ပါက ဝညဥ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးရှလမ်မ
ယခ သင်တအကက
ိုးရှ အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ န မကျန်ိုးမှုသည် ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက
့်
ငါ၏စလင်ပပည်ဝ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ သီိုးပခ ိုးခထ
ွဲ တ်တနသည်။ ထအပပင်
့်
သင်တသည်
ငါထ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝလည်ိုး ရှတနသည်က တစ်ခါမျှ
့် တွင ် စလင်ပပည်ဝ
့်
မသြူိုးသည်အ
့် လ ိုး သင်တအမျ
ိုးစက ငါ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက အသ ိုးတပိုးကကသည်။
့်
ဤသည်မှ ငါက
့် ကျြူိုးလွနပ် ပစ်မှ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးက သင်တ သ
့် ကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
န မကျန်ိုးမသ
ှု ည် ပပင်ိုးထန်လွနိုး် လှသပြင့်် အကယ်၍ သင်တ အလျင်
အပမန် ပပန်မတက င်ိုးလျှင်
့်
သင်တသည်
ငါလက်
ပြင့်် အဆိုးစီရင်ပခင်ိုး ခကကရတပလမ်မ
ငါတရှ
့်
့် ည်။ သင်တသည်
့် ျို့တွင ်
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်မျြုိုး ပပြုမူကကပပီိုး (န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး သည်ိုးခသည့်် င်္ဏ်သတရရှပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး ပတပေါ်တနပပီိုး)
ငါတန
ွ တ
် ွငမ
် ူ သင်တသည်
လိုးဝပခ ိုးန ိုးစွ ပပြုမူကကသည် (လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် က်ကယ
့်
တကက င်သတ
ူ တ ်ပြစ်ပပီိုး အတသ က်အစ ိုး အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ က
်
အထန်ိုးအကွပ်မရှသူ၊
လပ်ချင်သည့်် အရ မှနသ
် မျှက လပ်က သင်ိုးကွဲအပ်စြွဲျို့ ပခင်ိုး၊ သီိုးပခ ိုးန္င်ငတတ မ
် ျ ိုး
ထူတထ င်ပခင်ိုး၊ ငါက
့် သစစ တြ က်လပခင်ိုး) သင်သည် အကန်ိုးပင် ပြစ်တတ သ
့် ည်တက ိုး။

စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးခထ ိုးရတသ သင်၏မျက်စတက
့်် လ ။့် ငါသည် အမှနတ
် ကယ်
့် ြွငတ
မည်သပူ ြစ်သည်က ကကည်ရ
့် ှု တလ ။့် သင်တ၌့် အရှက်မရှကကပါတက ိုး။
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်တသည်
အက့် သြွယ်ပြစ်တကက င်ိုး သင်တမသ
့်
့် ကကပါတက ိုး။ ငါ၏
အနန္တတန်ခိုးက သင်တမသ
့်် စ ိုး
့် ကကတလတက ိုး။ ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရတသိုးလငက
ခရစ်တတ အ
် တွက် အတစခသည်ဟ မည်သက
ူ ့် ဆန္င်သနည်ိုး။ သင်သည်
မည်သည်အ
့် ခန်ိုးကဏ္ဍ၌ ပါဝင်ကပပတနသည်က သင်မသပါတက ိုး။ သင်သည် သင်၏
ခင်မင်န္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်မက
ှု ဝါကက ိုးပပစ ိုးလျက် ငါ၏မျက်တမှ က်သ အတယ
င်တဆ င်ပပီိုး
့်
အမှနတ
် ကယ် တရ က်လ ၏၊ သင်သည် ဆိုးညစ်စတ်ပပတ်လှတလစွ။ သင်က
ဲ ှ
့် ငါအ
့် မ်ထမ
ငါကန်ထတ်မည်။ ဤသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးက ငါအသိုးမပပြု။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည်
့်
သူတက
ွဲ န်ပခင်
့် ိုး သမဟ
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
့် ကကြုတင်ခခ
့် တ် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး မပပြုခဲတ
ငါတပပ သည်အ
့် တင်ိုး ငါလပ်တဆ င်သည်။ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှရ။
ငါသည် အဘယ်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ မတရ ိုးသပြင်မ
့်် ညီ
့် ပပြု။ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှငအ
အမှုအရ တက
့် ငါတဆ င်ရွက်ပပီိုး ငါ၏အစီအစဉ်အတင်ိုး အစဉ်အပမဲ ငါလပ်တဆ င်သည်။
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန် က လကတည်ိုးကပင် စ တန်၏သ ိုးတပမိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကတသ တကက င့်် ငါသည်သတ
ူ က
ဲ့် ပ။ “တတ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမစ်မျ ိုးသည် တရွ ျို့ န္င်၊
့် မတရွ ိုးချယ်ခတ
တပပ င်ိုးလဲန္င်တသ ်လည်ိုး တစ်စတစ်ဦိုး၏ သဘ ဝမှ မူ တပပ င်ိုးလဲရိုးမရှ” ဟူတသ စက ိုးပက
၎င်ိုးက ဆလသည်။ လူသ ိုးတ န
့်် တ်သက်ပပီိုး
့် ိုးမလည်န္င်တသ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငပ
အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် ရ ကမှ ငါအြ
ြ
့်
့် ရှငိုး် လင်ိုးတစခဲပ့် ပီိုးပြစ်လျက် မည်သည်အ
့် ိုးကွယ်လျက်မရှ။
သင်သည် တစ်စတစ်ခက လူအနည်ိုးငယ်၏ မျက်လိုးမျ ိုးမှ ြိုးကွယထ
်
ိုးတက င်ိုး
ြိုးကွယထ
် ိုးန္င်ပပီိုး အတတ ်နည်ိုးတသ လူတ၏
ှု ပင် ရရှန္င်တသ ်လည်ိုး
့် ယကကည်ကိုးစ ိုးမက
ငါန္ှငဆ
့်် လျှင ် ၎င်ိုးသည် မလွယ်ကလ
ူ ှ။ တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ
တပပိုးမလွတ်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပမင်သည် အကန်အသတ်
ရပပီ
ှ ိုး လက်ရအတပခအတန၏
ှ
့်
တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက န ိုးလည်န္င်တသ သူမျ ိုးပင်လျှင်
အရည်အချင်ိုးအချြုျို့ ရှသူဟူ၍ သတ်မှတ်ပခင်ိုးခရသည်။ ငါအြ
အရ
ခပ်သမ်ိုးသည် တချ တမွျို့ စွ
့်
့်
တရှ ျို့ဆက်ကကပပီိုး ငါ၏လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် မည်သည်အ
့် ရ ကမှ ဟန်တ
့် ိုးတန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုး
စိုးစဉ်ိုးမရှ။ အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ့််
့် တသ ် အရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုန္င
အစီအစဥ်တအ က်တွင ် ရှတနတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ငါထ
့် န်ိုးချြုပ်မှုထ မကျြုိုးန္၊ွ မန ခဘဲ မည်သူ
တနဝ့်မည်နည်ိုး။ ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက မည်သူ တန္ှ င်ယ
ှ ်ဝ့်မည်နည်ိုး။ ငါအတပေါ်
သစစ မတစ င်ဘ
့် က
့်
့် ဲ
သမဟ
ူ နဝ့်မည်နည်ိုး။ မမှနက
် န်တသ အရ
့် တ် သိုးသမီိုးဝတတရ ိုး မတကျဘဲ မည်သတ

တစ်စတစ်ခက ငါအ
့် ိုးတပပ ဝ့်တသ သူ၊ မသ ိုးစက ိုး တစ်ပတစ်တခါင်ိုးက ငါအ
့် ိုးတပပ ဝ့်တသ သူ
မည်သန
ူ ည်ိုး။ ထသူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည်တ
့် သ လက်မှ
တပပိုးလွတလ
် မ့််မည်မဟတ်။ အကယ်၍ သင်သည် ယခအခါ အရှု ိုးတပိုးပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ခယူရန်န္င
ှ ့်် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ဝင်
ှ ငပ
် င် ငါသည်သင်က
့်
့် တရ က်ရန် ဆန္ဒရလျှ
အလွယတ
် ကူ လတ်တပိုးလမ့််ဦိုးမည်မဟတ်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည်တ
့် သ
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး (အဆိုးအစွန ် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး)က သင်တစ်ြန် ပပန်ခရတစရန်အလငှ့်
ငါသည်သင်က
ဲ ှ ပပန်ဆယ်ရမည်။ သင်ထက
ွ ်တပပိုးန္င်တသ
့် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထမ
တနရ တစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။ ငါအမန်ိုးဆိုးတသ အရ မှ ငါ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ငါ၏
စလင်ပပည်ဝ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ လူမျ ိုးက သီိုးပခ ိုးခထ
ွဲ တ်ပစ်တသ အခါတွင ်
ပြစ်သည်။
ငါက
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခကကရသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
့် သစစ တစ င်သ
့် သူတသည်
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ှ ိုးက အနီိုးကပ် စစ်တဆိုးတတ ်မူတသ
့် ရလျှင ် လူသ ိုး စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် ငါက
် ကယ် အသအမှတ်ပပြုသူတသည်
့် အမှနတ
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခကကရသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ငါ၏န္င်ငတတ တ
် ွင ် တက င်ိုးတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အစဉ်အပမဲခစ ိုးခွငအ
့်် ိုး သငက
့်် ငါတပိုးလျက် သင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဧကန်အမှန ် ငါတိုးပွ ိုးတစမည်။ ဤသည်မှ
စ တန်ကအရှက်ရတစမည့်် အထတရ က်ဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
စတ်မရှညလ
် ွနိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် စတ်ပူပန်လွနိုး် ပခင်ိုး မရှတစန္ှင။့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
ငါသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးတသ အချန်ရသည်
ှ
။ ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
့် တ်သ ိုးတသ အချန် မတရ က်တသိုးပါက
တစ်စကကန်မျှ
် င် ငါလှုပ်ရှ ိုးလမ့််မည်မဟတ်။ ငါသည်
့် တစ တနပခင်ိုး ပြစ်လျှငပ
စည်ိုးချက်တစ်ခအလက် အတအကျ လှုပ်ရှ ိုးတဆ င်ရွက်ပပီိုး အတကက င်ိုးမဲ့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှ။
လူသ ိုး ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်တွင ် ငါသည် စိုးရမ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုး၏ လက်လတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက
လိုးဝမခရဘဲ ငါသည် ထက်ရှနတတ
် ့်
င်ကသ
ဲ့် ပမဲ
် ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်
့် ပမ၏။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်သည်က သင်မသသတလ ။ စတ်မရှညလ
် ွနိုး် ပခင်ိုး မရှတစန္ှင။့််
အရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
။ အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် တရှိုးယခင်ကတည်ိုးက
ပပင်ဆင်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်၍ သူတသည်
ငါအတွ
က်အတစခရန် မတစ င်န္
့်
့် င်တတ တ
့် ချ။
့်
ပပင်ပမှကကည်လ
့် ျှင် စကကဝဠ တစ်ခလိုးသည် ကစဥက
် ့် လျ ိုးပြစ်တနသည်ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး
ငါ၏အပမင်ရှုတထ င်တ
ွ မ
် ူ အ ိုးလိုးသည် အစီအစဉ်တကျရှ၏။ သင်တအတွ
က်
့် င
့်
ငါပပင်ဆင်တသ အရ သည် သင်တတမွ
ကသ
် ပြစ်သည်။ ဤသည်က သင်တ ့်
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးြအတွ
့်

သတဘ မတပါက်သတလ ။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတွင ် သင်တက
ိုးပြတ်ဝင်ပခင်ိုး
့် ယ်သင်တ ကက
့်
မပပြုကကန္ှင။့်် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်တမှ့် တစ်ဆင ့်် ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် မှုက
လူမျြုိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် န္င်ငအ ိုးလိုးတက
့်် ပိုးမည်။ ငါ၏
့် ပမင်တတွျို့ရန် ငါအခွငတ
အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုးအတွက် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မတတ က
် တကင်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး ချီိုးမွမ်ိုးကကရန်
သူတက
့်် ပိုးမည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမရှဘဲ အဘယ်အမှုကမှ ငါမပပြုဟ
့် ငါအခွငတ
ဆခဲသ
့် တင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏တန်ခိုး၊ ငါ၏တပြ င်မ
့် ည်အ
့် တ်ပခင်ိုး၊
့်
ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
် န္ှ့် င ့်် ပပည်ဝ
့် တနသကဲသ
့် ငါ၏
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ပ၍ပင် ပပည်ဝ
့် သည်။
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်တက
ှ ့်် ချက်ချင်ိုးန္ိုးထတသ သူတသည်
့် ကက ိုးန ရသည်န္င
့်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ဧကန်အမှန ် လက်ခရလမ့််မည်ပြစ်က ငါ၏အက အကွယန္
် င
ှ ့််
တစ င်တ
ှု ဧကန်အမှနလ
် က်ခရလမ့််မည်။ သူတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ တဝဒန က
့် ရှ က်မက
့်
ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး မသ ိုးစ၏ တပျ ်ရင်မှုက သူတတမွ
့် ျို့တလျ ်ရလမ့််မည်။
ဤသည်က သင်သသတလ ။ ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရပခင်ိုးသည် ထ ဝရပြစ်ပပီိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက
ထထက်ပင် ပ၍ထ ဝရပြစ်၏။ ယခမှစတင်ပပီိုး န္ှစ်မျြုိုးစလိုးက သူတ ့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် တဝဒန ခစ ိုးရသတလ သမဟ
့် တ် ဝမ်ိုးတပမ က်သတလ
ဆသည်မှ သင်၏အပပစ်က သင်အသအမှတ်ပပြုသည့်အ
် ခါ မည်သည့်် စတ်ထ ိုးမျြုိုး
သင်ထ ိုးသနည်ိုး ဟူသည့်အ
် တပေါ် မူတည်သည်။ သင်သည် ငါ၏
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးတသ သူန္င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူ ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က
သင်တတပပ
ခဲသ
့် တပေါ် မူတည်ပပီိုး တသချ တစရမည်။ သင်သည် လူတက
့် ည်အ
့်
့်
အရူ ိုးလပ်န္င်တသ ်လည်ိုး ငါက
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုး
့် သင်အရူ ိုးမလပ်န္င်။ ငါက ကကြုတင်ခခ
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး ခကကရသူမျ ိုးသည် ယခမှစပပီိုး ကကီိုးမ ိုးစွ တက င်ိုးချီိုးတပိုး ခရကကလမ့််မည်။ ငါက
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုး တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး မခရသူတက
့် က ိုး ယခမှစပပီိုး ငါသည် ပပင်ိုးထန်စွ
ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် ငါ၏ သက်တသအတထ က်အထ ိုး
့်
ပြစ်လမ့််မည်။ ယခ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခရတသ သူတသည်
ငါ၏ချစ်ရတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်မှ
့်
ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှဘဲ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရသူမျ ိုးသည် ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး မခရသူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး တပပ တနရန်ပင်မလတပ။ ၎င်ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သသငသ
့်် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် အကယ်၍ ယခတွင ် သင်ရရှတသ အရ က
ငါ၏ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရရန်ပြစ်လျှင၊် အကယ်၍ သင်သည် ငါ၏ပပင်ိုးထန်တသ
တရ ိုးစီရင်ချက် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှလျှင ် သင်သည် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲတွင ်
မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စက်ဆပ်ပခင်ိုးခရသူပြစ်ပပီိုး သင်သည် ငါက တဘိုးသြယ်
့် ပစ်တသ သူမျ ိုးအနက်

တစ်ဦိုး ပြစ်လမ့််မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ငါ၏အ ိုးတပိုးန္စ
ှ ်သမ့််မှုန္င
ှ ့်် အသက်တ အတွက်
ငါ၏အတထ က်အပက
ှု တ
ဲ ွငရ
် ပပီ
ှ ိုး သင်သည်
့် လက်ခရရှပါက သင်သည် ငါ၏ပင်ဆင်မထ
ငါချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ရသူမျ ိုးအနက် တစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ဤသည်က ငါ၏အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်အတပေါ်
အတပခခပပီိုး သင် မဆိုးပြတ်န္င်ပါ။ ၎င်ိုးအတပေါ် သင်အမျက်ထက
ွ ်ပခင်ိုး မရှန္ှင။့််
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုး၏ ပကတအတပခအတနက
့်
တပပ ကက ိုးသည်။ ငါသည် ကကြုရ ကျပန်ိုး အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးကသ ဆက်တပပ တနသည်
သမဟ
့် တ် ငါတပပ ချင်စတ်တပါက်သည်မျ ိုးကသ တပပ တနသည်ဟ သင်တ ့်
ယကကည်ကကသတလ ။ လိုးဝမဟတ်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခန
ွ ိုး် စီတင်ိုးတွင ်
ငါ၏ဉ ဏ်ပည က ဝှက်ထ ိုးသည်။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်တက
့် သမမ တရ ိုးဟသ သင်တ ့်
သတ်မတ
ှ သ
် ငသ
့်် ည်။ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွတနသည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတသည်
့်
တတတ င်ိုးတသ အချန်က လတစ်ခ အတွငိုး် တွင ် ဝင်တရ က်လ ကကလမ့််မည်။ ထအရ
ပြစ်တပေါ်လ တသ အခါ သင်တသည်
အက့် သဆွအ
ျို့ သွ ိုးကကမည် ပြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
့်
ခဲယဉ်ိုးပခင်ိုးအလျဥ်ိုးမရှဘဲ ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်တမသ
် က
့် ကကသတလ ။ ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
့်
ကက ိုးန ပခင်ိုးပြင့်် သင်တသည်
တည်ကကည်ပမဲပမစွ ယကကည်ကကသည် မဟတ်သတလ ။ ငါသည်
့်
အမှ ိုးပပြုလပ်ရန်တဝိုးစွ၊ စက ိုးကပင် မှ ိုးတပပ မပခင်ိုးမရှသည်က သင်တသ
့် ကကသတလ ။
ထတကက
င့်် ထသူတက
ှ ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန် အလငှ့် သင်တအတနပြင
့်် ငါ၏
့်
့် ဦိုးတဆ င်ရန်န္င
့်
တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးမှုက လျင်ပမန်စွ လက်ခရန် ငါထပ်ခါထပ်ခါ အတလိုးတပိုး တပပ ဆတနပခင်ိုးပြစ်၏။
ဤသည်က သင်တသ
့် ကကသတလ ။ သင်တမှ့် တစ်ဆင့်် ငါသည် သူတက
့်
စလင်တအ င်ပပြုလပ်မည်။ ပ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ သင်တမှ့် တစ်ဆင ့်် ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးလှတသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ထင်ရှ ိုးပပမည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အထင်ပမင်တသိုးသူတ အကက
ိုးတွင ် ငါက
့် ထင်ရှ ိုးတစရန်၊ ငါန့် မကဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရန်၊ ငါအြ
့်
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက တ ဝန်ယူရန်၊ ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကသ
ဲ့် စ
့် ိုးစရန် လူတစ်စက
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီ။ ထတကက င့်် သင်တက
့် ပိုးတနပခင်ိုးသည် တလ က၏
့် ငါ ယခတလ့်ကျင်တ
အကကီိုးကျယ်ဆိုးတသ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတက
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပခင်ိုးမရှသည့်် အက့် သြွယ်ရ အမှုတစ်ခပြစ်သည်။ သင်တက
့်
စလင်တစပခင်ိုးဟူတသ နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် ငါသည် စ တန်က ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ
မီိုးအင်အတွငိုး် သ လည်
ိုးတက င်ိုး၊ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ လည်
ိုးတက င်ိုး ပစ်ချပပီိုး၊
့်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တန က်တစ်ြန် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန်ပပန်၍ န္ိုးထပခင်ိုး မရှန္င်ရန်

၄င်ိုး၏တသပခင်ိုးသ အပပီ
ိုးအပင် ချပစ်မည်။ သပြစ်
့်
့် ၍ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ့်
ပစ်ချခရသူမျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပမိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
ငါသည် သူတက
် ဆငအ
့်် ထ မန်ိုးတီိုးသည်။ ငါပပြုခဲသ
့် ည့်် ဤအရ က သင်တ ့်
့် အဆိုးအစွနအ
မပမင်န္င်သတလ ။ သစစ မရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ တက က်ကျစ်မှုန္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတက
့်
သိုးတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးတက
် တ်လက်ပပီိုးပြစ်သည်။ မ နတထ င်လ ိုးသ၊ူ တမ က်မ သူ၊
့် တြ ထ
မမကယ်က တပြ င်မ
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
့် တ်သည်ဟ ယူမှတ်သ၊ူ ရင်ိုးစင်ိုးသူတသည်
့်
သ ိုးတပမိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး သူတသည်
စ တန်စင်စစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသပြင့်် သူတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏
မတပပန္င်တသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါ၏ ရန်ဘက်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် မှ မန်ိုးတီိုးမှုက
ြှ ိုးသတ်ရန်အလငှ့် သူတက
ပငမ်
့် တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ငါအပပစ်တပိုးရမည်။ ဤသည်က ငါသည်
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ အလှညက
့်် ျ တပြရှငိုး် လျက် အမျြုိုးအမည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ လပ်တဆ င်မည်။
ယခတွင ် ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်န္င
ှ ့်် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် နက်ကကီိုးမှ
အတအကျအ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးထတ
ဲ ွင ်
ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ဆသည်မှ ရပ်ဝတထြုတစ်ခပြစ်၏။ သတသ
် ၄င်ိုးသည်
့်
လွနစ
် ွ မှ ိုးယွငိုး် တသ ြွငဆ
့်် ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်က လူသ ိုးတမသ
့် ရှကကဘဲ လူသ ိုးတ၏
့်
စတ်ထတ
ဲ ွင ် ၄င်ိုးက တကျတသ တနရ တစ်ခ ယူထ ိုးဆပဲ ြစ်သည်။ ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ
မီိုးအင်ဆသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက စီရင်ချမှတ်သည့််
ငါ၏လက်ပင်ပြစ်သည်။ ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်အတွငိုး် သ ပစ်
ူ ဆသည်
့် ချခရသူ မည်သမ
ငါ၏လက်ပြင့်် ရှငိုး် ပစ်ပခင်ိုးခရသူပြစ်သည်။ ထသူတ၏
ှ ့်် ခန္ဓ တသည်
ထ ဝရ
့် ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
့်
တဝဒန ခစ ိုးတနကကရမည် ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည်ဟ
့်
ငါမန်ဆ
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်မှ ဤအရ ပြစ်သည်။
့် ချန်တွင ် ငါန္ှု့် တက
သတပပီ
ိုးက ိုး အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ဟူသည် မည်သည်အ
့် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။
့်
လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးက အဆိုးမရှတသ ၊ ဉ ဏ်မမီန္င်တအ င် နက်ရှုင်ိုးတသ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
တွငိုး် နက်ကကီိုးတစ်ခအပြစ် စတ်ကိုးူ ထတ
ဲ ွင ် ရပ်လိုးတြ က် ကသည်။ အမှနတ
် ကယ်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ဆသည်မှ စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
စ တန်၏ လက်မျ ိုးထသ
ဲ ကျတရ
က်သွ ိုးပါက ထသူသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ်
့်
ရှတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတတွ
့် င် ထအထဲမှ
့် င ် အတတ င်ပမျ ိုး တပါက်လ သည်တ
သူတ ပျ
ွ ်မလ န္င်ပါ။ သပြစ်
့် သန်ိုးထက
့် တသ တကက င့်် ၄င်ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ဟတခေါ်သည်။
ထလူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ထ ဝရက လ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခစ ိုးကကရမည်။ ဤသည်မှ
၎င်ိုးက ငါစီစဥ်ပပီိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်၏။

အခန််း ၈၁
ဤက လတဟ င်ိုးသည် ဆိုးယတ်၍ လင်ကစစမျ ိုးတွင ် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ ကင်ိုးမဲ့် လှတပတက ိုး။
ငါသည် သင်က
် က်ြရန်
့် ဝါိုးမျြုလမ့််မည်။ ဇအန်တတ င်။ ငါက
့် ကကြုဆန္ှုတဆ
့် ထတလ ။့်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက်၊ ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ ် တအ င်ပမင်စွ
ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက်၊ အဘယ်သသ
ူ ည်ထ၍ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး မပပြုဝသ
ူ ည်
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
တပျ ်ရင်မှုပြင်ထ
့် လျက်၊ အတတ မသတ် ခန်တပါက်ပခင်ိုးမပပြုဘဲ တနဝသ
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏လက်တတ ်၌ ၎င်ိုးတ၏တသပခင်
ိုးက တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည်။ သန ိုးကရဏ သမဟ
့်
့် တ်
တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ် အနည်ိုးငယ်မျှ မရှဘဲ၊ ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက လူတင်ိုးအတပေါ်တွင ်
လပ်တဆ င်သည်၊ ထသလ
် ည်ိုး လိုးဝ ဘက်မလက်ပခင်ိုးပြင့််
့် ပ်တဆ င်ရ တွငလ
လပ်တဆ င်သည်။ လူအတပါင်ိုးတ၊ ့် ငါက
်
့် ချီိုးမွမ်ိုးရန် ထလျက်၊ ငါ၏င်္ဏ်တတ က
ချီိုးမွမ်ိုးကကတလ ။့် အလိုးစတသ မဆိုးမရှသည့်် ဘန်ိုးတတ ်သည် ကမဘ အဆက်ဆက် ငါတကက
င့််
့်
တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ ငါ တည်တထ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် သူအတွ
ကသ
် ူ ဘန်ိုးတတ ်က
့်
ယူဝသ
ူ ည် ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် ကသ
ဲ့် သတဘ
ထ ိုးဝသ
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် နည်ိုး။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လက်တတ ်ပြင့်် ကွပ်မျက်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ အ၊
့်
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ လူသ ိုးမျ ိုး၊ ငါသည် သင်တက
့် ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ သင်တအြ
့်
့်
တကျွိုးတမွိုးပပြုစတစ င်တ
ဲ့်
ငါသည် သင်တက
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် ရှ က်ခက
့် င်တအ င် ဦိုးတဆ င်ခတ
့် ယတနတ
သင်တသည်
ငါအတကက
င်ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှပင် မသဘဲ၊ ငါက
့်
့် လိုးဝ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးမရှ။
့်
ငါသည် သင်တအ
ဲ့် ထပ်
မပပန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည်
့် ိုး သန ိုးကရဏ ်က အဘယ်ကသ
့်
သင်တက
ဲ့် ကယ်
တင်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တက
့်
့် အဘယ်ကသ
့်
့် ငါ၏ အမျက်တဒါသပြင်သ
ဆက်ဆန္င်သည်။ ငါသည် သင်တက
့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြင့််
ပပန်လည်တပိုးဆပ်မည်။ ဤအရ သည် တပြ င်မ
့််
့် တ်ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြငသ
ပြစ်န္င်သည်။
ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် တတ င်တ
့် င်ိုးပပီိုး ပမဲပမ၏၊ ၎င်ိုးသည် အဘယ်တသ အခါမှ
ပပြုကျလမ့််မည်မဟတ်။ ၎င်ိုးသည် ထ ဝရက လတင် တည်ရှလမ်မ
့် ည်။ ငါသ
့် ိုးမျ ိုး၊
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ
့်
ခစ ိုးကကရလမ့််မည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးကန ိုးမလည်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ဗျ ဒတ်တတ ်က မရရှတသ သူတသည်
ငါ၏ န္င်ငတတ ်မှ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန်
့်

ပြတ်တတ က်ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ ဆန္ဒအတလျ က်
ထွက်ခွ လမ်မ
ှ ့်် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အ ိုးပြင့််
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏သလှတ၏အပ်စိုးပခင်ိုးန္င
အတင်ိုး န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးခရမည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တပခပြင့်် ကန်ထတ်ပခင်ိုးက
့်
့်
ခရကကလမ်မ
့် ည်။ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ (ဆလသည်မှ - တမွိုးစကပင်) အချန်အတတ ်ကက ကက
စွဲကပ်ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုးသည် ယခတွင ် တြ ်ထတ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် သင်က
့်
န္ှငထ
် တ်လက်မည်။ ငါ တပပ ထ ိုးတသ အရ က သင် မှတ်မတသိုးသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် ၍
အပပစ်ကင်ိုးစင်တသ ဘရ ိုးသခင်- ငါသည် နတစ ်၍ ညစ်ညမ်ိုးတသ ဗမ န်တွင ် မတနထင်တပ။
နတ်ဆိုးမျ ိုး စွဲကပ်လျက်ရတသ
ှ
သူမျ ိုးသည် ဤသည်က ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင် သကကပပီိုး၊
ငါရှငိုး် ပပရန် မလတပ။ ငါသည် သင်က
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်၊ သင်သည်
့် ကကြုတင်ခခ
စ တန်အ ပြစ်လျက်ပင်၊ ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ထ
့် ိုးတြ က်ဝင်တရ က်လတသိုးသည်။ လိုးဝမရတပ၊
သင်က
ွ ်က
့် ငါတပပ တနသည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်က
့် ငါတသချ ရှငိုး် ပပမည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးချန်တွင ် ငါတရွ ိုးချယ်ခတ
ဲ့် သ သူတက
့် ငါသည် ငါ၏အရည်အတသွိုးန္ှင ့်် ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတပြင်
့် တစခဲသ
ငါတစ်
့် ည်၊ ထတကက င့်် ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့် ဦိုးတည်ိုး
့် ့် ပပည်ဝ
့်
အတပေါ်၌သ သစစ ရှသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အသင်ိုးတတ ်အတွက် ဝန်ထပ်က ထမ်ိုးန္င်ကကပပီိုး
့်
ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတက
ိုးခလကကက ၎င်ိုးတ၏ပြစ်
တည်ပခင်ိုးအလိုးစက ငါထ
့်
့် တွင ်
့် ယ်၎င်ိုးတ အသ
့်
့်
ဆက်ကပ်လကကသည်။ ထတကက င့်် ငါမတရွ ိုးချယ်ခတ
ဲ့် သ သူတသည်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
့်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်က ငါ၏ အရည်အတသွိုးန္ှင ့််
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခမျှ ၎င်ိုးတ၌့် မရှတပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
တရှ ျို့တန က်မညီဟ သင်တ ထင်
ကကတသ ်လည်ိုး၊ “သင်တက
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးက
့်
့် ငါ ကကြုတင်ခခ
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက
့် လပ်ရပ်မျ ိုးအတွက် သင်တသည်
့်
ခရသည်။” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်က ရည်ညန်ိုးသည်။ ယခ
အချက်တစ်ချက်အ ိုး ငါရှငိုး် ပပမည်- ယတန ထ၍
အသင်ိုးတတ ်အတပေါ်
့်
ကသဇ သက်တရ က်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်က ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါ၏ဝန်ထပ်က
တထ က်ထ ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အထူိုးတ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုးမည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ခရစ်တတ ်အ ိုး အတစခမတနကကတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က
ငါတပပ သည်မှ သင်တသည်
အလွနအ
် မင်ိုး ပူပန်မှု မရှတစရန်န္င
ှ ့်် သင်၏အသက် တိုးတက်မှုက
့်
မတန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစရန်အတွက် ပြစ်သည်။ အဘယ်မျှတလ က်တသ သူတသည်
့်
သ ိုးဦိုး၏အဆင်အ
ဲ ပိုးတနသကဲသ
့် ့်
့် တန်ိုးက ရယူန္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ သည် ဒီပလမ ဘွျို့တ

လွယက
် ူသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်န္င်သတလ ။ မပြစ်န္င်တပ။ သင်တအတပေါ်
့်
ငါ၏စလင်တစပခင်ိုးတကက င်သ
မဟတ်လျှင၊် သင်တသည်
တကျတသ
့်
့်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ စ တန်၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရမည်မှ ကက ပမင်တ
့် နပပီ ပြစ်သည်။
ထတကက
င်ပ
သစစ ရှတသ သူတက
့် ှု တစ င်တ
့် င် ငါသည် ငါအတပေါ်
့်
့် ရှ က်က
့်
့် အစဉ်အပမဲ ကကည်ရ
၎င်ိုးတက
ှ ့်် ဒကခဒဏ်မှ က ကွယ်မည်ဟ ငါသည် ထပ်က တလဲလဲ
့် တဘိုးအန္တရ ယ်န္င
အတလိုးထ ိုး တပပ ကက ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုးမှ နတ်ဆိုးမျ ိုး စွဲကပ်တနတသ သူမျ ိုးပင် ပြစ်ကကသည်။ ထသူတသည်
့်
ခစ ိုးချက်မရှတသ သူမျ ိုး၊ ထင်ိုးမှုင်ိုးတနတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ဦိုးမတဆ င်န္င်တသ သူမျ ိုး
(စတ်အ ိုးထက်သန်မရ
ှု တသ
ှ
်လည်ိုး၊ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မရှငိုး် လင်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ဆလသည်။) ပြစ်ကကသည်။ သင်သည် ငါ၏ ပမင်ကွငိုး် မှ လျင်ပမန်စွ ြယ်ရှ ိုးသင်ပ့် ပီိုး၊
ပမန်တလတက င်ိုးတလပင်ပြစ်က ၊ သင်က
့် တတွျို့ ပမင်ရပခင်ိုးပြင့်် ငါသည် စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပပီိုး
တဒါသထွကပ် ခင်ိုးတ ပြစ်
့် မလ ရန်အတွက် ပြစ်သည်။ သင်သည် လျင်ပမန်စွ
လွတ်တပမ က်သွ ိုးမည်ဆပါက၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရမှု တလျ န
့် ည်ိုးမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
သင်အချန်ကက တလတလ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ပပင်ိုးထန်တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
သင် န ိုးလည်သတလ ။ အလွနတ
် ရ အရှကက
် င်ိုးမဲစ
ှ ။့်် သင်သည်
့် ွ မပပြုမူန္င
ကယ်ကျင်တ
ှ ့််
့် ရ ိုးပျက်စီိုးပပီိုး ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ပြစ်က မစဉ်ိုးစ ိုးမဆင်ပခင်န္င
တပါပျက်
ပျက်န္င်ပပီိုး၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် မှုက်မျြုိုး ပြစ်သည်ကပင် လိုးဝမသတပ။ သင်သည်
့်
မျက်စကန်ိုးတသ သူ ပြစ်သည်တက ိုး။
ငါ၏န္င်ငတတ တ
် ွင ် တန်ခိုးအ ဏ ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ သူအ ိုးလိုးက ငါတသချ စွ
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အထပ်ထပ်အခါခါ စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခဲသ
ူ ျ ိုး
့် မ
့်
ပြစ်သည်။ အဘယ်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ၎င်ိုးတက
့် အန္င်ယူန္င်ပခင်ိုးမရှ။ ငါသည်
၎င်ိုးတအ
် ိုးတပိုးထ ိုးတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ လဲကျမည် မဟတ်၊
့် ိုး ခွနအ
့်
သမဟ
ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
့် တ် လမ်ိုးလွဲသွ ိုးလမ့််မည် မဟတ်။ ငါ၏တထ က်ခမှုက ၎င်ိုးတသည်
့်
ယတနမှ့် စ၍ သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င် သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် သ စရက်မျ ိုးက
့် စစ်မှနတ
ပပသလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှက်ြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက
့်
တတ်စွမ်ိုးန္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ တန က်ဆိုး၌ စ တန်က ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး မီိုးရှု ျို့၍သတ်သင်တသ
ငါ၏လက်တတ ်မှ ၎င်ိုးတသည်
လွတ်တပမ က်လမ့််မည် မဟတ်။ ငါ၏ဗမ န်တတ သ
် ည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး၊ အစွနိုး် အထင်ိုးမရှ ပြစ်လမ်မ
က်
့် ည်။ ထအရ အ ိုးလိုးသည် ငါအတွ
့်

သက်တသခချက်မျ ိုး ပြစ်က ၊ ငါ၏သရပ်သကန်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန့် မ၏ ဘန်ိုးတတ ် ပြစ်သည်။
ငါ၏ဗမ န်တတ ်သည် ငါ၏ထ ဝရတနအမ် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ထ ဝရ ချစ်ပခင်ိုးခရသည်အ
့် ရ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် နတ်ဆိုးတ၏
့် တထ င်တချ က်မျ ိုးအတွငိုး် ကျတရ က်မသွ ိုးတစရန်
သမဟ
့်် ိုးပခင်ိုးက မခရတစရန်အတွက် ၎င်ိုးက ငါသည် မကက ခဏ
့် တ် စ တန်၏ လှညစ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လက်ပြင့်် ကကင်န စွ ပွတ်သပ်က ၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဘ သ စက ိုးပြင့်် ၎င်ိုးက
န္ှစ်သမ်၍
့်် ရှ က်ပပီိုး၊ တမတတ ရင်ခင
ွ ပ် ြင့်် ၎င်ိုးက
့် ၊ ချစ်တမတတ မျက်စမျ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးက တစ ငတ
တပွျို့ြက်သည်။ ယတနတွ
က် အတစခမှုက တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရတသ
့် င ် ငါအတွ
့်
သူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတစ်ကကမ် ငါ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ထအရ မျ ိုးက
အဘယ်တကက င့်် ငါ၏န္င်ငတတ ်မှ ြယ်ရှ ိုးရန် အလျင်အပမန် ပပြုသနည်ိုး။ ငါ၏ပမင်ကွငိုး် မှ
၎င်ိုးတက
့် ငါသည် အဘယ်တကက င့်် တမ င်ိုးထတ်ရသနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ငါ၏
ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆအ
ီ တွငိုး် အထ မန်ိုးတီိုးသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်တကက င့််
မကယ်တင်သနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်တကက င့်် ဤသ ရွ
့် မန်ိုးသနည်ိုး။ ငါသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ၎င်ိုးတက
ှ ်ရသနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င့််
့် တသသည်တင်တအ င် ရက်န္က
၎င်ိုးတက
် ့် ိုး အပါအဝင် ၎င်ိုးတ၏
့် ြျက်ဆိုးီ ရမည်နည်ိုး။ (၎င်ိုးတ၏
့် ပပ မှုနမျ
့် တသိုးငယ်တသ
အစတ်အပင်ိုး တစ်ခပင် ငါ၏ ပမင်ကွငိုး် တွင ် မကျန်ရန္
ှ င်။) အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၊ တရှိုးကတမမန္ှင ့်် စ တန်အသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်တွင် မထက်တန်တသ
အစ ိုးအတသ က်က ရှ တြွတနသည်။ စတ်ကိုးူ ယဉ် မတနတတ န္
ှ ။့်် ၎င်ိုးတအ
့် င
့် ိုးလိုးသည်
လိုးဝရှု ိုးနမ်လ
် ့် ိုး အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲသွ ိုးလမ်မ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ပပ မှုနမျ
့် ည်။
့်
ငါသည် ဤတခတ်က ြျက်ဆိုးီ မည်၊ ယင်ိုးက ငါ၏န္င်ငတတ ် အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထ ဝရက လတင် ငါချစ်ပမတ်န္ိုးသည့်် လူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တနထင်က တပျ ်တမွျို့မည်။
ထမသန်ရှ့် ငိုး် တသ အရ မျ ိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်၌ ဆက်လက် တည်ရန္
ှ င်မည်ဟ
မယူဆသင်တ
့် တသ
့် ပ။ တန က်ကျတသ တရ၌ ငါိုးမျှ ိုးန္င်မည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ထကဲသ
့်
စတ်ကူိုးယဉ်ပခင်ိုးမျ ိုးက တမ့်တပျ က်လက်တလ ။့် ငါ၏မျက်စမျ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးအ ိုး
ပမင်သည်က သင်မသ။ ငါ၏လက်တတ ်ပြင့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ အ ိုး စီစဉ်ထ ိုးသည်က
သင်မသ။ သင်သည် လွနစ
် ွ တလိုးစ ိုးပမတ်န္ိုး ခရသည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် သင်တ ့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီသည် သင်တန္ှ့် င ့်် သင်တ
့် နရ က ယူရမည်။ န္ှမ့််ချတယ င် ဟန်မတဆ င်န္င
ှ ့််
့် လျ ်သည်တ
(တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်)၊ သမဟ
့် တ် တန်လှုပ်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး
မရှတလန္ှင ့်် (ဆင်ိုးရဲဒကခက ခစ ိုးရတသ သူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်)။ ယခတွင ် လူတသည်
့်
မမတ န္ှ
ဲ မမတက
့် ည်။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး အမည်န မပြင့််
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
့် ယ်မမတ သ
့် သင်သ

မတြ ်ပပလျှငပ
် င် သင်သည် အတသအချ သသင်သ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
သင်သည် ငါတရွ ိုး်ခ
် ျယ်ထ ိုးတသ သူ ဟတ်သည်ပြစ်တစ၊ မဟတ်သည်ပြစ်တစ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် လက်ရှ အတပခအတနမျ ိုး အ ိုးလိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သင်တသည်
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက
ဲ ပြစ်ကကသည်ဆလျှင၊်
့်
သင်တက
ပပပအတပေါ်တွင ် အတပခခက ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အတပခအတနက
့် ယ်သင်တ တင်
့်
ငါတပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသူ မဟတ်သမ
ူ ျ ိုးအတွက်မူ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ငါတပပ ဆပခင်ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အဆင်တ
့် စ်ခအထ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ထအရ က သင်တ ့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီသည် တက င်ိုးစွ န ိုးလည် ခယူတတ်သင်သ
့် ည်။ သင်တက
့် ယ်သင်တ ့်
မလှညစ
့်် ိုးတလန္ှင။့်် မတကက က်ရွ ျို့တလန္ှင။့်် လူအတရအတွက်က အနည်ိုးငယ်မျှတသ
ပမ ဏအထသ ကန်သတ်
ထ ိုးတသ တကက င၊့်် လှညစ
့်် ိုးမသ
ှု ည် အလပ် ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည် မဟတ်။
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသဟ
ူ တပပ ခရသူသည် တရွ ိုးချယ်ခရပပီိုး၊ သင်သည် ဟန်တဆ င်ရ ၌ မည်မျှပင်
တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငါ၏ အရည်အတသွိုးမပါလျှင် သင်သည် ကျရှု ိုးလမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
ငါစက
ိုးက တည်တစတသ တကက င်၊့် ငါကယ်တင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက ငါသည်
့်
သ မန်က လျှက မတန္ှ ငယ
့်် ှက်တပ။ ငါပပြုတသ အရ မှနသ
် မျှသည် မှနက
် န်တသ တကက င်၊့်
ငါပပြုလတသ အရ မှနသ
် မျှက ငါပပြုသည်။ ငါသည် အထွတ်အထပ် ပြစ်ပပီိုး၊ အတမရှတသ သူ
ပြစ်သည်။ ဤသည်က သင်ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်သတလ ။ သင် န ိုးလည်သတလ ။
ယခတွင ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပပီိုးတန က်၊ ဆိုးယတ်မှုမျ ိုးက ပပြုတသ သူမျ ိုး၊
တက က်ကျစ်ပပီိုး လှညစ
့်် ိုးတတ်တသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး တိုးတက်မှုက ရှ တြွရန်န္င
ှ ့််
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ပပြုရန် ကကြုိုးစ ိုးတနကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏န္င်ငတတ ်သ သွ
့် ိုးရန်လမ်ိုးသ တ
့် ိုးတဝှဝင်
့် ရန်အတွက် အြိုးအခ အနည်ိုးငယ်သ
တပိုးလကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထကဲသ
့် တသ
အတတွိုးမျြုိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ (ငါသည်
့်
့်
၎င်ိုးတအ
့်် မတပိုးထ ိုးတသ တကက င်၊့် ဤလူမျ ိုး၌ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် မရှတပ။)
့် ိုး တန င်တရခွငက
ငါ၏ န္င်ငတတ ် တခါိုးဝက ငါတစ င်တ
ဲ လူ
့် ရှ က်သည်။ ငါ၏န္င်ငတတ ်ထသ
့် တသည်
့်
၎င်ိုးတဆန္ဒ
့် အတလျ က် ဝင်န္င်လမ့််မည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည်
မည်သည့်အ
် သိုးမဝင်သည့်အ
် ရ မျြုိုးကမဆ လက်ခလမ်မ
့် ည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
တန်ြိုးမရှတသ မည်သည့်အ
် မှုက်မျြုိုးကမဆ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် လက်ခမည်ဟ ထင်သတလ ။
သင်သည် မှ ိုးယွငိုး် တနသည်။ ယတနတွ
ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် င ် န္င်ငတတ ်၌ ရှတသ သူတသည်
့်

ရှငဘ
် ရင်အ ဏ က စွဲကင်ထ ိုးကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် င်္ရတစက်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် လချင်ရန္ှင ့်် ရယူန္င်သည်အ
့် ရ
တစ်စတစ်ရ မဟတ်၊ သင်သည် ငါ၏တထ က်ခမှုက ရရမည် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ဤအရ မှ
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်န္င
ှ ့်် တဆွိုးတန္ွိုးတင်ပင်တသ အရ မဟတ်၊ ဤအရ သည် ငါကယ်တင်
စီစဉ်ထ ိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါတပပ သမျှက န ခရသည်။ ငါ၏နက်နရ
ဲ တက
့်
ငါချစ်တသ သူတအ
ှု ပပြုတသ သူတသည်
၊ ဆလသည်မှ ၊
့် ိုး ထတ်တြ ်ပပသည်။ ဆိုးယတ်မက
့်
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် ထအရ မျ ိုးက ရရှရန် အခွငမ
့်် ရှတပ။ ထနက်နအ
ဲ ရ တက
့်
၎င်ိုးတ ကက
ိုးရပင်လျှင် ၎င်ိုးတသည်
န ိုးလည်ကကမည် မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ စ တန်သည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏မျက်
စက ြိုးထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
ပြစ်တည်မတ
ှု စ်ရပ်လိုးက ပျက်စီိုးတစတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည်
အကသြွယ်ပြစ်ပပီိုး အတပမ ်အပမင်ရက
ှ
ငါသည် ငါ၏အမှုအတွက် အရ အ ိုးလိုးက
တဆ ်ကသစည်ိုးရိုးသည်ဟ အဘယ်တကက င့်် တပပ ရသနည်ိုး။
ငါ၏ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတသ
် ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မခရတသ သူမျ ိုးက
အပပစ်ဒဏ်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်ဆသ
ီ ငါလ
ဲတပပ င်ိုးတပိုးအပ်မည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးတွင ် ငါသည် ပါဝင်ပတ်သက်မည်မဟတ်၊ ငါသည် ဤမျှပင် ဉ ဏ်ပည ရှ၏။
မည်သသ
ူ ည် ဤအရ က တတွိုးတတ ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သည်က့် ကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုမျှ လိုးဝမရှဘဲ၊
ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပပီ ပြစ်သည်၊ မဟတ်သတလ ။

အခန််း ၈၂
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကက ိုးတသ အချန်တွင ် အ ိုးလိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။
အ ိုးလိုးသည် စိုးရမ်ပပ
ူ န်ပခင်ိုးပြင့်် ပပည်လ
့် ျက်ရသည်
ှ
။ အဘယ်အရ က
သင်သည်တကက က်ရွ ျို့သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တက
့် ည်မဟတ်။ သင်တသည်
့် ကွပ်မျက်လမ်မ
့်
အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ ခစ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုးခရမည်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတကက င်သ
့်
ထကဲသ
့် ပြစ်
ွ တ
် ွင ် သင်ပပြုတသ အရ သည်
့် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ တန က်ကယ
အလွနတ
် ဝန်မဲ့်ပပီိုး၊ အလွနပ
် င် သိုးမရတပ။ ဤအရ သည် ငါသင်က
် မင်ိုး မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး
့် အလွနအ
ပြစ်တစတသ တကက င့်် ငါသည် ငါခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် သ သူတက
့်
အပင်ိုးပင်ိုးအစစ ကျြုိုးပဲ့်တစပခင်ိုးငှ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ပစ်
့် ချရန် ငါသည် ပပင်ိုးပပစွ
ဆန္ဒရသည်
ှ
။ မည်သပင်
ှ
၊ ငါထ
့် ၌ ငါ၏ အကကအစည်ရက
့် ၌ ငါ၏
့် ဆတစက မူ၊ ငါထ

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှသည်။ သင်၏အသက်တ က ငါသည် ယခအချန်တွင ် ချမ်ိုးသ တပိုးက ၊
ငါက
့် တသ
့် သင်၏အတစခပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးချန်တင်တအ င် သင်က
့် ကန်ထတ်မည်မဟတ်။ ထကဲသ
့်
သတတဝါမျ ိုးက ငါသည် မပမင်လ၊ ထသူတသည်
ငါ၏န မက အရှက်ရတစသည်။ ဤအရ က
့်
သင်သတလ ။ သင်န ိုးလည်တလ ။ သိုးမရတသ ဆိုးယတ်သတ
ူ ။့် ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
န ိုးလည်တလ ။့် သင်အသိုးပပြုခရသည်အ
့် ခါ ထသပပြုသူ
မှ ငါပင်ပြစ်ပပီိုး သင်အသိုးပပြုမခရပါက
့်
ထအရ သည်လည်ိုး ငါတကက
င်ပ
့်
့် င်ပြစ်သည်။ အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး
ခရပပီိုး၊ ငါ၏လက်ပြင့်် အ ိုးလိုးသည် န ခ၍ စနစ်တကျပြစ်လျက်ရသည်
ှ
။ အလှညက
့်် ျပခင်ိုးမှ
တပပ င်ိုးတရ ျို့ ဝတ
ူ ဆ ငါ၏လက်မျ ိုးပြင့်် ချက်ချင်ိုးပင် ရက်ချပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် သ မည်သမ
့် ည်။
"ရက်ချပခင်ိုး" က မကက ခဏ ငါတပပ သည် - ထအရ က အမှနတ
် ကယ်ပင်
ငါ၏ကယ်ပင်လက်မျ ိုးပြင့်် ပပြုလပ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ငါလပ်ြရန်
့် မလအပ်။ ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုးတ စ
့် အချ
ြုိုးမကျပခင်ိုးမဟတ်။
့် တ်ကူိုးထင်ပမင်သကဲသ
့်
အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ အ
် ိုးပြင့်် ထူတထ င်ပပီိုး
ပပီိုးပပည်စ
့် သည်ဟဆတသ အခါ မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ငါ၏လက်တချ င်ိုးကပင်
မြရန်
့် သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အဓပပ ယ်
့် မလအပ်ဘဲ အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ပပီိုးပပည်စ
အစစ်အမှနက
် သင်န ိုးလည်သတလ ။
ငါအတွ
က် အတစခတသ သူမျ ိုးက ငါသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ကယ်တင်လမ့််မည် မဟတ်။
့်
သူတသည်
ငါန့္် င်ငတတ ်န္င
ှ ့်် အလျှငိုး် မဆင်ကက။ ဤအရ မှ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ်၊
့်
ထလူတသည်
ငါ၏အလက လပ်တဆ င်ရန်ထက် သူတက
ူ ့်
့်
့် ယ်သတ
ပပင်ပအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှငသ
့််
အလပ်မျ ိုးတနတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ငါသည် သူတက
့်
ယခတွင ် အသိုးချတနတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ကယ်၌ ထသူတသည်
ငါအမန်ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး၊
့်
ငါအရွ ရှ ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယတနတွ
့် င၊် ငါ၏အလက လပ်တဆ င်န္င်တသ
မည်သက
ူ မဆ၊ ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးက အတရိုးထ ိုးတသ မည်သက
ူ ့် မဆန္ှင ့်် ငါအတွ
က်
့်
မှနက
် န်တသ န္ှလိုးသ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့်် မမတ၏အရ
အ ိုးလိုးက
့်
အပပည်အ
့် ဝတပိုးန္င်တသ မည်သက
ူ မဆ ငါချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး ငါသည် ထသူတက
့် အဆက်မပပတ်
ဉ ဏ်အလင်ိုးရရှတစက ၊ ငါထ
့်် တပိုးတပ။ "ငါအတွ
က်
့် မှ တဝိုးကွ ြရန်
့်
့် ထသူတက
့် အခွငမ
ရိုးသ ိုးစွ အသိုးခတသ သူတအြ
် င် ကကီိုးစွ တသ
့် ဧကန်အမှနပ
့် ၊ ့် ငါသည် သင်က
တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်" ဟ မကက ခဏ ငါတပပ သည်။ "တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်" ဆသည်မှ
အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ သင်သသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လက်ရလ
ှ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ၎င်ိုးသည် သင်အ
့် ိုး ငါတပိုးတသ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးက

ညန်ပပတနသည်။ အသင်ိုးတတ ်အတွက် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက သယ်တဆ င်န္င်တသ ထသူတအ
့် ိုးလိုး၊
ငါက
ူ ရ
့် သူတက
့် ယ်သတ
့် ိုးသ ိုးစွ ဆက်ကပ်တသ သူတ၊ ့် ထသူတ၏
့် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးန္ှင ့်် သူတ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးတသည်
ငါထ
့် မှလ တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။
့်
ထပ်တလ င်ိုးအတနပြင်၊့် သူတအတပေါ်
ငါ၏ထတ်တြ ်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ငါထ
့် မှလ တသ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ ယခတွင် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမရှတသ သူမျ ိုးသည်
ငါ၏ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုးမခရတသ ၊ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးမခရတသ သူတ ပြစ်
့် တသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး
ငါ၏ကျန်ဆပခင်ိုးမျ ိုးသည် သူတအတပေါ်
၌ ကျတရ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဆလရင်ိုးမှ ၊
့်
ငါခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပပီိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးသည် ငါတပပ ဆခဲသ
့် ည့််
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ င်မ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် ျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ကကလင်က
့် စ ိုး ငါ၏ခွခ
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးမခရသူတမှ့် မူ ငါတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့််
ရှု တထ င်မ
့််
သက်ဆင်ကကသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ျ ိုးန္ှငသ
့် တိုး၍တပပ တလ၊
၎င်ိုးတက
့် ပမန ိုးလည်တလပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် တိုး၍တပပ တလ၊
၎င်ိုးတသည်
ပမရှငိုး် လင်ိုးလ တလ ပြစ်သည်။ ငါ၏ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပခင်ိုးမခရတသ ၊
့်
ကလမ်ကကျစ်န္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးတတ်တသ သူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီသည် တလ ကကမြန်ဆင်ိုးမီကပင်
ငါ၏ ကျန်ဆပခင်ိုးခရသည်။ သင်တ တမွ
ှ ့်် စကကန်တ
့် ပင်
့် ိုးြွ ိုးတသ န္ှစ်၊ လန္ှင ့်် န ရီ၊ မနစ်န္င
့် လျှင ်
အ ိုးလိုးတမှ့် ငါ၏ သင်တ
့် ကက င်တ
့် လျ ်စွ စီမထ ိုးပခင်ိုးခရသည်ဟ အဘယ်တ
့် ပပ သနည်ိုး။
သ ိုးဦိုးအရ က မည်သရ
ူ ရှမည်ဆသည်က ငါသည် တရှ ျို့မဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ သူတသည်
ငါ၏မျက်စမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ရှက ၊ အြိုးတန် တသ သူမျ ိုးအပြစ်
့်
ကက ပမင်စ
့် ွ ကပင် ငါ၏မှတ်ယူထ ိုးပခင်ိုးခရပပီိုး ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ၌ ကက ပမင်စ
့် ွ ကပင်
တနရ ရှတနပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်လိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၌
ကသဇ သက်တရ က်မှုရပပီ
ှ ိုး ငါ၏အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး ပါရှသည်။ လူသ ိုးမပါဝင်။
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏အရ က စွဲကင်တသ ငါချစ်တသ သူ အနည်ိုးစမှလွဲ၍
မည်မျှနည်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏အလက အတရိုးထ ိုးကကသနည်ိုး။ ငါသ
ြိုးမှ
့် ိုးတ၏တန်
့်
အဘယ်နည်ိုး။ ငါလူ
ြိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ အတတ်က လတွင် "ငါ၏သ ိုးမျ ိုး"
့် တ၏တန်
့်
ဟူသည့်် စက ိုးရပ်သည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးဟသ
ူ ည့်် ဘွျို့သ
ဲ ည ပင် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
အရှက်မရှတသ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးကမူ ထအရ သည် သူတက
့် အမည်တပ်သည့််
ချီိုးတပမြှ က်တသ င်္ဏ်ပဒ်ပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်ကကသည်။ ရှက်ရွ ျို့ ပခင်ိုးကင်ိုးမဲ့်စွ ပြင့််
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍတနရ မှ သရပ်မတဆ င်န္င
ှ ့်် - ဤအရ က သင်သည်
ထက်တန်သတလ ။ ယတနတွ
သ လျှင၊်
့် င ် စစစ်အတည်ပပြုပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူတသည်
့်

ငါ၏တရှ ျို့တွင် အတရိုးပါတသ တနရ မျ ိုး၌ ခန်အပ်
့် ထ ိုးခရသည်။ သူတသည်
့်
သ ိုးဦိုးအရက်အရ က ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူတသည်
ငါ၏ပလလင်၊ ငါ၏သရြူ၊
့်
ငါ၏ချီိုးကျြူိုးတထ ပန ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏န္င်ငတတ ်တ၏
့် တဝစက ရရှပပီိုးပြစ်ကကသည်။
အရ ရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏တစစ
့် ပ်တကျစွ အတသိုးစတ်ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးခရသည်။ ယတနတွ
့် င ်
သ ိုးဦိုးအရက်အရ က ရရှတသ သူအ ိုးလိုးသည် ကကီိုးစွ တသ န ကျင်မှု၊ န္ှပ်ကွပ်မန္
ှု င
ှ ့်် သူတ၏
့်
မသ ိုးစမျ ိုးအတွငိုး် တမွိုးကတည်ိုးက တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် တသ အရ မျ ိုး၊ သူတ၏
့် ကယ်ပင်
တက်လမ်ိုးမျ ိုး၊ အလပ်၊ အမ်တထ င်တရိုးစတသ အခက်အခဲမျ ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုးပြစ်သည်။
ထသ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ဤအရက်အရ က မည်သည်အ
့် ြိုးအခမျှမတပိုးဘဲ ရရှခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်။
သူတအ
ဲ ှ ဘဝအသက်တ ၏
့် ိုးလိုးသည် တက င်ိုးပခင်ိုး၊ ဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထကက ိုးထရ
လကခဏ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ကကြုခဲက့် ကရပပီိုးပြစ်သည်။ တလ ကလူတ၏
့် ိုးစွ
့် ယခင်က ပမင်မ
အထင်ကကီိုးတလိုးစ ိုးပခင်ိုးခရတသ သူတန္ှ့် င ့်် အမ်တွင ် သက်တသ င်သ
့် က်သ စွ
တနထင်တသ သူတသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။ သူတသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ရန်
့်
့်
မထက်တန်၊ သူတသည်
ငါ၏န မက အရှက်ရတစ၍ ငါသည်သတ
ူ က
့်
့် လိုးဝ အလမရှတပ။
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါတရွ ိုးချယ်ခတ
ဲ့် သ သူမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊ သူတသည်
တလ က၌ တက င်ိုးတသ
့်
င်္ဏ်သတင်ိုးမျ ိုး ရှကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ငါ၏ သ ိုးဦိုးပြစ်ြရန်
့်
့် မူ သူတသည်
့်
အဆင်မ
်လည်ိုး
့် မီကကတချ။ ငါသည် ယခတွင ် လူအချြုျို့က အသိုးချတနသည်၊ သတသ
့်
ထသူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်ြရန်
့် ီပခင်ိုး မရှ၊
့် အရည်အချင်ိုးပပည်မ
သူတသည်
တသပပီိုးတန က် ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ခရမည့်် ပင်္္ြုလ်တပြစ်
် ွ
့်
့် ကကက ၊ သူတက
့် တရရှညစ
အသိုးပပြုရန်မဟတ်ဘဲ အချန်အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ငါက
့် အတစခပခင်ိုးင ှ
အသိုးပပြုရန်ပြစ်သည်။ ထက လကက ရှညစ
် ွ အသိုးပပြုမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးကမူ ငါ၏
န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ၌ သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် အတရိုးပါတသ တနရ ၌
ခန်အပ်
ငါချစ်တသ သူတ ပြစ်
့် ထ ိုးတသ သူတသည်
့် ွ ကပင်
့်
့် ကကပပီိုး၊ ငါသည် သူတက
့် ကက ပမင်စ
အသိုးပပြုရန် စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူတ၏
့် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်သည်
သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါစက်ဆပ်ရွရှ တသ သူတအတွ
က်မူ လက်ရအဆင်
ှ
၌
့် သူတသည်
့်
့်
ယ ယီအသိုးပပြုပခင်ိုး ခတနရပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုး တရ က်လ ချန်တွင၊်
သင်တထ
့် ည်။
့် သ သ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ထတ်တြ ပ် ပသလမ်မ
ယတနတွ
့် င ် ငါသည် သင်တက
့် လျှငပ် မန်စွ ြွျို့ ပြြုိုးပပီိုး ငါ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အတရိုးထ ိုးတစရန်
အလရှသည်၊ ဤဝန်ထပ်ဝန်ပိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ငါသည် သင်တ၏
့်
လပ်န္င်စွမ်ိုးအတွငိုး် မှသ သင်တက
့် လပ်တဆ င်တစမည် ပြစ်သည်။ ငါသည်သင်တ၏
့်

ဝည ဉ်အသက်တ ကသပပီိုး သင်တသည်
မည်သည်တ
့် ဝန်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်န္င်တကက င်ိုး
့်
ငါသသည်။ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါသပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးအရ မျ ိုးက န ိုးလည်သည်။
ငါ၏သ ိုးတသည်
ငါချစ်တသ အရ က အမှနတ
် ကယ်ချစ်န္င်ပပီိုး ငါမန်ိုးတသ အရ က
့်
မန်ိုးန္င်က ငါပပြုတသ အမှုက လပ်န္င်၍ ငါတပပ တသ အရ က တပပ န္င်လျက် မမတက
့် ယ်မမ
ပငင်ိုးပယ်ကကတစြရန်
့် ငါအလရှသည်။ တနရ ၊ ပထဝီအတနအထ ိုး၊ အချန် သမဟ
့် တ် မည်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု မျှ မခန္ှင။့်် သင်တ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် တနရ တင်ိုး၌
လွတလ
် ပ်ပပီိုး၊ သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ အရက်အရ ၌ ရပ်တည်န္င်ရန်
ငါအလရှသည်။ ယတနတွ
ူ ည် သူတ၏
့် င ် မည်သသ
့် ိုး
့် ပြစ်တည်မှုအလိုးစက ငါအ
ဆက်ကပ်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါအတွ
က် သစစ ရှစွ ကန်ဆိုးတစသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
့်
ငါအတွ
က် တနန္ှ့် ငည
့်် န္ိုးထတနသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ အမ်တထ င်တရိုးရ ကစစမျ ိုးအတွက်
့်
စီမတဆ င်ရွက် တနသနည်ိုး။ ငါ၏ပခိုးထက်မှ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက မည်သသ
ူ ည်
သက်သ တစသနည်ိုး။ သူတသည်
ငါ၏ သ ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကသတလ ။ ငါလပ်သမျှသည်
့်
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးအတွက် တ ဝန်ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်က
န ိုးလည်သတလ ။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွကပ် ြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် အမှ ိုးမပပြုလပ်။
ငါသည် လူတက
ှ ။့်် သင်က
့် ငါသည်
့် မှ ိုးယွငိုး် စွ တရ ိုးစီရင်သည်ဟ မထင်န္င
အထင်အပမင်တသိုးသည်ဟ မထင်န္င
ှ ။့်် ကကီိုးပမတ်တသ စွမ်ိုးရည်က ငါသည် အကျြုိုးမဲစ
့် ွ
အသိုးချသည်ဟ မထင်န္င
ှ ။့်် သင်က
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှခဲသ
့် တပေါ် ငါသည်
့် ခွခ
့် ည်အ
မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ မထင်န္င
ှ ။့်် စင်စစ်အ ိုးပြင်၊့် သင်သည်
၎င်ိုးကမထက်တန်ပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သင်သသတလ ။ ယခတွင ် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးအ ိုး
သင်တက
့် ငါအတည်ပပြုတပိုးမည်၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက မကက ခဏ ထကကတစတသ
မည်သမ
ူ ဆ၊ ငါ၏တဝြန်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ်ဆိုးမပခင်ိုး၏ မကက ခဏ ပစ်မတ
ှ ်ပြစ်တသ
့် တ် ရက်န္က
မည်သမ
ူ ဆ၊ ငါ၏ အမန်ိုးတရ ိုး ပစ်မှတ်ပြစ်တကက င်ိုး တသချ သည်။ သူတသည်
ဧကန်အမှနပ
် င်
့်
တသလမ်မ
့် ည်၊ ဤအရ သည် တကျ က်သ ိုးတပေါ်တွင ် မှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ငါ၏သ ိုးဦိုးတက
ှ ဆ
် ိုးမတတ မ
့် ည် မဟတ်တကက င်ိုး ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊
့် ငါသည် ရက်န္က
အဘယ်တကက င်ဆ
ငါ၏ပပင်ိုးထန်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
့် တသ ် ထလူတသည်
့်
ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တထ က်ခချက်က ရရှပပီိုးပြစ်သည်။
့်
သန်မှုနခ
် က်ထန်တသ မျက်န္ ှ အမှုအရ ပြင့်် ငါကကည်တ
့် သ မည်သမ
ူ ဆ အန္တရ ယ်က
ရင်ဆင်ရလမ်မ
့် ည်၊ သင်သည် မတကက က်ရွ ျို့သတလ ။ ငါ၏န္ှုတ်မှ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတတ ်စက ိုးလိုးမျ ိုး ထွကသ
် ည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ လူအမျ ိုးအပပ ိုးတသည်
့်

တသကကလမ်မ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ အချြုျို့တသ သူတသည်
သူတ၏
့် ည်။ သတသ
့်
့်
့် ခန္ဓ အတသွိုးအသ ိုးက
ဆက်လက် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးဆရ
ဲ သည်
ှ
၊ သူတ၏ဝ
့် ည ဉ်သည် တသပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
အရှငိုး် လင်ိုးဆိုးတသ အညန်ိုးမှ သူတ၌့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်မှု မရှဘဲ၊
သူတက
့် ရ မျှ မရှတပ။ (သူတသည်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတသ မည်သည်အ
့်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ခထ ိုးကကရပပီိုးပြစ်သည်။) သူတ၏ခန္ဓ
သည်
့်
အဆိုးသတ်ကယ
ွ ်တပျ က်တသ မည်သည်အ
့် ချန်မဆ၊ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ သင်တ
့် တ ်စွ
စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါသတ်မှတပ် ပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတသ အချန်တစ်ခ၌
ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတ၏
က် ကကီိုးပမတ်တသ
့်
့် ဝည ဉ်တရိုးရ တသဆိုးပခင်ိုးသည် ငါအတွ
အသိုးဝင်မမ
ှု ရှ၊ ငါ၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက ပပသြရန်
့် အတွက် သူတ၏
့်
ခန္ဓ အတသွိုးအသ ိုးက ငါအသိုးပပြုမည်။ ထအရ မှတစ်ဆင့်် လူတသည်
့်
လက်ခယကကည်လမ့််မည်ပြစ်က ၊ သူတသည်
မရပ်မန ိုး ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပပြုကကပပီိုး၊ ငါက
့်
့်
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးမရှတသ သူ မည်သမ
ူ ျှ ရှမည်မဟတ်ဘဲ ငါက
့် မတကက က်ရွ ျို့တသ သူ
မည်သမ
ူ ျှ ရှမည်မဟတ်။ ငါသည် မည်သည်အ
့် တသိုးစတ်ကမျှ တပါပျက်
စွ မဆက်ဆ၊
့်
ငါတကက
င်သ
အ ိုးလိုးသည် ရှငသ
် န်ကက သမဟ
က် မမတ၏
့်
့်
့်
့် တ် တသဆိုးကကပပီိုး၊ ငါအတွ
့်
အတစခမှု မပပီိုးမချင်ိုး မည်သမ
ူ ျှ ထွက်ခွ မသွ ိုးန္င်။ စ တန်ပင်လျှင် ငါအတွ
က် ၎င်ိုး၏ အတစခမှု
့်
မပပီိုးမချင်ိုး၊ သူ၏ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပပန်
့် လည်ဆတ်ခွ သွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှ။
ငါတလျှ က်တသ တပခလှမ်ိုးတစ်လှမ်ိုးချင်ိုးစီသည် တည်ပငမ်ပပီိုး၊ လပခြုက ၊ ခင်မ တသ
တပမတပေါ်တွငပ် ြစ်သည်။ ငါတလျှ က်တသ တပခလှမ်ိုးတစ်ခမျှ အတပေါ်ယ မဟတ်၊ လိုးဝမဟတ်။
မည်သသ
ူ ည် ငါန္ှငန္
့်် င်
ှု ိုးယှဉ်ဝ့်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါက
ဝသ
့် ဆန်ကျင်
့်
့် နည်ိုး။ ငါသည် သင်က
့်
ချက်ချင်ိုးပင် ရက်ချမည်။ ငါသည် သဲလွနစ
် ချန်မထ ိုး၊ သင်၏ခန္ဓ သည်
တချြျက်ပခင်ိုးခရလမ့််မည်၊ ဤအရ သည် ဧကန်မချပင် ပြစ်၏။ ၎င်ိုးက
ငါတပပ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ငါလပ်တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ပပန်ဆတ်လမ့််မည် မဟတ်။
တလ ကသည် တစ်တနတပခ
ိုး ပပြုကျပျက်စီိုးလ တနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တစ်တနတပခ
ိုး
့်
့်
ပျက်စီိုးတနသည်။ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် တစ်တနတပခ
ိုး ပသဏ္ဌ န်တပေါ်လ သည်။
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးတသည်
တစ်တနတပခ
ိုး ကကီိုးထွ ိုးြျို့ွ ပြြုိုးလ တနသည်။ ငါ၏တဒါသသည်
့်
့်
တစ်တနတပခ
ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ က ၊ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးသည် တနရက်
့်
့် တင်ိုး တိုးက
ပပင်ိုးထန်လ တနပပီိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်လည်ိုး ပမ ကကမ်ိုးတမ်ိုးလ သည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏အသတနအသထ ိုးက တပါပါိုးတစရန်
န္င
ှ ့်် သင်တအတကက
င်ိုးတပပ တသ ငါ၏
့်
့်
ဘ သ စက ိုးက န္ူိုးညတ
့် စရန် တမျှ ်လင်တ
့် နကကဆဲပြစ်သည်၊ ပပန်လည်စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့် ၎င်ိုးမှ

ငါသည် မည်သန္
ူ င
ှ ့်် ဆက်ဆတနသည်ဟူသည်အ
့် ချက်အတပေါ်တွင ် မူတည်သည်။
ငါချစ်တသ သူတအတွ
က်မူ၊ ငါ၏အသတနအသထ ိုးမှ န္ူိုးညက
့် ၊ အစဉ်အပမဲ
့်
န္ှစ်သမ့််လျက်ရှသည်။ သင်တအတွ
ကမ
် ူ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တဒါသူပန်ထပခင်ိုးတအတပေါ်
မှ
့်
့်
ထပ်တလ င်ိုးလျက် ငါသည် ပပင်ိုးထန်ပပီိုး တဝြန်တကပပြုတသ သူသ ပြစ်န္င်သည်။
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မပဲ့် ြင်၊့် ကမဘ တပေါ် ရှ န္င်ငတင်ိုး၏ အတပခအတနသည် တိုး၍
အတပခအတနတင်ိုးမ လ က ၊ တစ်တနတပခ
ိုး တစ်စတစ်စန္ှင ့်် ပပြုလဲပျက်စီိုးတနပပီိုး၊
့်
တစ်တနတပခ
ိုး ြရြရဲ အတပခအတနသ ဆင်
ိုးသက်တနသည်။ န္င်ငတင်ိုး၏
့်
့်
တခါင်ိုးတဆ င်တင်ိုးတသည်
တန က်ဆိုး၌ အ ဏ ရရှရန် အ ိုးလိုးတမျှ ်လင်လ
့် ျက်ရှသည်။
့်
သူတသည်
မတမျှ ်လင်တ
တင
ွ ်
့် သ ်လည်ိုး ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် သူတအတပေါ်
့်
့်
ကျတရ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူတသည်
ငါ၏ တန်ခိုးက ြမ်ိုးကင်ြရန်
့်
့် ရှ တြွတနတသ ်လည်ိုး၊
သူတသည်
အမ်မက်မက်တနပခင်ိုး သ ပြစ်သည်။ ကလသမမင်္အ
္ ြွဲအ
ျို့ စည်ိုး၏
့်
တခါင်ိုးတဆ င်သည်ပင် ငါထ
့်် တ်ပခင်ိုးက တတ င်ိုးပန်ရမည်။ သူပပြုခဲတ
့် မှ ခွငလ
့် သ ဆိုးယတ်သည့််
လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အတတ ်ပင် မျ ိုးပပ ိုးတနသည်။ ယခသည် ပပစ်တင်ဆိုးမရမည့််
အချန်ပြစ်သည်။ ငါသည် သူက
့် သက်ညြှ စွ ချမ်ိုးသ မတပိုး။ အ ဏ ရရှထ ိုးတသ
ထသူအ ိုးလိုးတသည်
သူတ၏
့် ည်။ ငါသ လျှင် အရ ရ အ ိုးလိုးက
့်
့် သရြူမျ ိုးက ချွတ်ရလမ်မ
အပ်စိုးြရန်
ငါက
့် အမှီပပြုတနသည်။
့် ထက်တန်သည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
့်
အရ အ ိုးလိုးသည် ငါအတပေါ်
တွင ် အမှီပပြုတနက ၊ အနည်ိုးငယ်တသ န္င်ငပခ ိုးသ ိုးအချြုျို့က
့်
တြ ်ပပရန်ပင် မလအပ်တပ။ ငါ၏အမှုသည် ယခအတင်ိုးအတ အထ တရ က်ရလ
ှ
ပပီ
ပြစ်တသ တကက င့်် ငါက
့် ှု စစ်တဆိုးတသ သူက ငါသည် ချက်ချင်ိုးပင်
့် တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည်ရ
ရက်ချမည်ပြစ်သည်။ တနရက်
ှ
၊ တနရက်
့် တင်ိုး၌ အသစ်တသ ထတ်တြ ်ချက်ရက
့် တင်ိုးတွင ်
အသစ်တသ အလင်ိုးရသည်
ှ
။ အရ အ ိုးလိုးသည် တိုး၍ ပပီိုးပပည်စ
့် လ တနပပီ ပြစ်သည်။
စ တန်၏ တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့် သည် ပမ နီိုးကပ်လ တနပပီိုး ယခင်ထက် ပမ
ရှငိုး် လင်ိုးတနသည်။

အခန််း ၈၃
ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သင်တမသ
့် ၊ ့်
့် ကကသကဲသ
အပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင်
ရှသည်ကလည်ိုး သင်တ မသ
ကကတချ။ အရ ရ တက
့်
့် ငါ တည်တထ င်ထ ိုးပပီိုး ငါ

ပပည့်စ
် တစသည်ဆသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။ လူတင်ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
သမဟ
ှ ့်် ငါ၏
့် တ် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးသည် ငါ၏စတ်တကျနပ်မှုအတပေါ်န္င
လပ်ရပ်မျ ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည်။ လူသ ိုးသည် အဘယ်အရ က လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် တတွိုးတတ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အဘယ်အရ က ပပီိုးတပမ က်န္င်သနည်ိုး။
ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်တွင၊် ဤကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးပျက်တသ တခတ်တွင၊် စ တန်က
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအတမှ င် တလ ကတွင ် မည်သည့််
မစမပ
ိုးပါိုးတသ သူတသည်
ငါ၏အလန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်သနည်ိုး။ ယတနပြစ်
့် တစ၊
့် နည်
့်
့်
မတနကပြစ်
တစ၊ မတဝိုးသည့်် အန င်္တ်တွငပ် ြစ်တစ၊ အ ိုးလိုး၏ ဘဝမျ ိုးက ငါက
့်
သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှသည်ပြစ်တစ၊
့်
ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုး ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ ငါ၏မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ အရ ရ က
တစ်ချက်တည်ိုးပြင ့်် ငါ အတအကျ ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးမှ
ကယ်တင်ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ကကကမမ သည်
သင်၏ထန်ိုးချြုပ်မှုအတွငိုး် တွငရ
် သည်
ှ
ဟ သင်တတွ
့် နည်ိုး။ ထသ ့်
့် င ် မည်သူ အခင်အမ ဆဝသ
မည်သူ ဆဝသ
ူ ည် အလွနအ
် ခဝ့်သနည်ိုး။ မည်သူ ငါက
ျို့ နည်ိုး။
့် နည်ိုး။ မည်သသ
့် မတကက က်ရွ သ
မည်သသ
ူ ည် စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ငါအတပေါ်
မန ခသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတစ့် တ်ရသည်
ှ
အတင်ိုး
့်
ပပြုမူဝ့်သနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
ွ ်အတပေါ်
့် ချက်ချင်ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တန က်ထပ် သန ိုးကရဏ လိုးဝ ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် တ် တန က်ထပ် မည်သည့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးကမျှ တပိုးအပ်မည်မဟတ်။ ဤအချန်သည်- ဆလသည်မှ ၊ ငါ၏န မက သင်တ ့်
လက်ခသည့်် အခက်အတနသ
် ့် ည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သက်ညြှ မှုတစ်ခတစ်တလ ငါ
ပပလမ်မ
့် ည်မဟတ်သည့်် တန က်ဆိုးအချန် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ ၎င်ိုးတ၏
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ထ ဝရပြစ်တက င်ိုးမပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က တက င်ိုးစွ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်တပသည်။ ထတကက င်၊့် သင်သည် ထ ဝရ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရမည်ဟ
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုး မဟတ်လျှငပ
် င်၊ သင်သည် န္ှပ်စက်ခရလမ်မ
့် ည်ဟ
မလက်လ သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်က တက်ရက်ခစ ိုးရမည့််
သူမျ ိုးထက် မျ ိုးစွ သ တပသည်။
အမှနတ
် ွင၊် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် အထွတ်အထပ်တစ်ခသ တရ
က်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
့်
မကကြုစြူိုးတသ နယ်တပမထဲသ ဝင်
့် တရ က်တနပပီပြစ်သည်။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည်

လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ်တွင ် ရှပပီိုး၊ ယခတွင် ယင်ိုးသည် အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည်တ
့် သ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတတ်တွင ် ယင်ိုးမှ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရသည့်
ှ
်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခတွင ် ယင်ိုးမှ အလွနက
် ွဲပပ ိုး၏။ အတတ်တင
ွ ၊်
လူတသည်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ချမှတ်ခရသည်က ၎င်ိုးတ မကက
ြုမီအထ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး
့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှကပင် မခစ ိုးခဲရ
်၊ ယခတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် တပ။ သတသ
့်
့်
စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် ကကက ိုးရမျှပြင့်် တသွိုးပျက်မတတ် တကက က်လနက် က၏။
အချြုျို့သည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကသ ြွငလ
့်် က်ချန်တွငပ
် င် တကက က်လနသ
် ့် ွ ိုးကကသည်။ ငါ အသ
ထတ်ပပန်လက်ပါက၊ ငါ စတင်စက ိုးတပပ သည့်အ
် ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ အလွ
န်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်မှ မမတက
ဲ ှ တွငိုး် တပါက်တစ်ခထဲတွင ် ဝှကထ
်
ိုးြ ့်
့် ယ်ကယ် တပမကကီိုးထရ
သမဟ
ဲ ွင် ကွယ်ဝက
ှ ်တနရန်သ စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
့် တ် အတမှ င်ဆိုးတသ တချ င်မျ ိုးထတ
ဆန္ဒရရင်
ှ ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က မသကကတချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ ဝင်ပူိုးပခင်ိုးက ခရတသ တကက င ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရန္င်တပ။ ငါသည်
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် တရှိုးတမမတဟ င်ိုးက တရ ိုးစီရင်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
တိုး၍
့်
တကက က်ကကက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အပမင်ခရမည်ကပင် စိုးရွ ျို့ ကကသည်။ အမှနတ
် ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
တမှ င် မက်တွင် တမွိုးြွ ိုးတသ စ တန်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ယခင်က ငါသည် “ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး”ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက
မကက ခဏ အသိုးပပြုတလ့်ရ၏။
ှ
ယင်ိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ငါသည် မည်သ ့်
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးက တရွ ိုးချယ်သနည်ိုး။ တစ်စတစ်တယ က်သည် အဘယ်တကက င့််
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် နသ
် ိုးခရပပီိုး တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မရှမည်နည်ိုး။ ဤအရ က
သင်မည်သန့် ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးသည် ငါထ
့် မှ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ြွငဆ
့်် ရှငိုး် ပပချက်အချြုျို့က လအပ်ပပီိုး ငါ၏ တက်ရက်စက ိုးတပပ ဆမှုက လအပ်လ သည်။
အကယ်၍ ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ထတ်တြ ်ပပပါက၊
့်
ဉ ဏ်နည်ိုးတသ သူတသည်
ယင်ိုးမှ စ တန်က တပိုးတသ အတတွိုးတစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ
့်
မှ ိုးယွငိုး် စွ ယကကည်တပမည်။ ငါသည် မတရ ိုးသပြင့်် သွ ိုးပပ်တလလွင ့်် တပပ ဆခရတပမည်။
ယခတွင ် ငါသည် ဘွငိုး် ဘင
ွ ိုး် တပပ မည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးမည်
မဟတ်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ်က အသိုးတတ ်ခမည့််
့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ထရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုး (ပန်ိုးမျ ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုး၊ သစ်ပင်မျ ိုး၊ သစ်တတ ၊ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊
တရအင်မျ ိုး၊ ကန်ိုးတပမန္ှင ့်် သမဒဒရ ၊ အင်ိုးဆက်မျြုိုးစ၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ စဆနမ
် ျ ိုး။ အချြုျို့တသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် စ ိုးရန်န္င
ှ ့်် အချြုျို့ မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ကကည်ရ
့် န်အတွက် ပြစ်သည်)

ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှု ျ ိုးအတင်ိုး
့် ည်။ မတူကွဲပပ ိုးတသ နယ်တပမမျ ိုးကက က ပခ ိုးန ိုးမမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အတစအ
့် ဆန်မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွငသ
်
ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက စတင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။
လူန္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုးရ၏။
ှ
ပထမအမျြုိုးအစ ိုးမှ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပပီိုး
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်၏၊ ဒတယမှ စ တန်၏ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်ပပီိုး
ဤအမျြုိုးအစ ိုးသည် ဤကမဘ တလ ကက ငါမြန်ဆင်ိုးမီ ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ လိုးဝ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် တွက်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် သည့်အ
့်
့်
စွနပစ်
် ့် ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတန
ီ သ
့် က် အသီိုးသိုးီ က ငါ၏အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက မတူညတ
အတင်ိုးအတ မျ ိုးထ ပင်ဆင်ထ ိုးကကသည့်် ငါ၏တရွ ိုးချယ်က ကကြုတင်ခွဲ
ခန်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးခရတသ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခက ငါြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ။ ထတကက င့်် ယတန ့်
ငါ၏တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ သူအသီိုးသိုးီ သည် ငါ၏ အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက
မတူညတ
ီ သ အတင်ိုးအတ မျ ိုးပြင့်် ပင်ဆင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခထ ိုးရကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်ဆပဲ ြစ်သည်။
တပခလှမ်ိုးအသီိုးသိုးီ သည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏ ကကြုတင် စီစဉ်ထ ိုးခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ရိုးသ ိုးတသ သူသည် န္င်ငတတ ်တင
ွ ်
အပ်စိုးတပသည်။ တက က်ကျစ်ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ သူတသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
မရိုးသ ိုးန္င်ကကတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
စ တန်၏ သ ိုးတပါက်မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်က ပင်ဆင်ထ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အတစခမျ ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
အစမှ အဆိုးထ စ တန်၏ ကွပ်ကဲမှုတအ က်တွင် ရှကက၏။ သတသ
်၊ ဤအရ အ ိုးလိုး၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါ၏အလက ပပည့်စ
် တစရန် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ယူဆချက်မျ ိုးက
ြယ်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ၊ ယင်ိုးက ငါ ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ စလင်တစတသ သူမျ ိုးက
ငါသည် တစ င်တ
်
တပိုးမည်။ ငါမန်ိုးတီိုးတသ သူမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊
့် ရှ က်ပပီိုး ကွယက
၎င်ိုးတ၏အတစခ
မှု အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တနရ မှ
့်
့်
ထွက်သွ ိုးကကရမည်။ ဤလူမျ ိုးအတကက င်ိုး တပပ ဆချန်တွင၊် ငါသည် အမျက်ထက
ွ ်မ၏။
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက တြ ်ပပတပပ ဆချန်တွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် ချက်ချင်ိုး ငါ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်
အလွန ် ဆန္ဒရလွ
ှ နိုး် လှသည်။ သတသ
်၊ ငါသည် ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် ချြုပ်တည်ိုးထ ိုး၏။
့်
ငါသည် ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတတွ
့် င ် အကဲပြတ်ပခင်ိုး ခရသည်။ ငါသည်
ကမဘ တလ ကက တဒါသအတလျ က် ြန္ှပ်၍ရတသ ်လည်ိုး၊ ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နပ် ပီ
ူ ျ ိုးမှ
့် ိုးပြစ်သမ
မခင်ိုးချက် ပြစ်သည်။ စတ်ကတလျှ ခ
့် ျပပီိုးတန က်တွင၊် ငါသည် ကမဘ တလ ကက

ငါလက်
လက်ြဝါိုးထတ
ဲ ွင ် ကင်ထ ိုးန္င်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါသည် အရ ရ တင်ိုးက
့်
ထန်ိုးချြုပ်၏။ ကမဘ တလ ကသည် လူတ သည်
ိုးမခန္င်သည့်် ထသတသ
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်သည်က ပမင်ရတသ အခါ၊ ငါသည် ယင်ိုးက ချက်ချင်ိုး ြျက်ဆိုးီ မည်။
ယင်ိုးက စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် တည်ိုးက မနမ် မက်
ရမျှပြင ့်် ငါ လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တလ ။
့်
ငါသည် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်၏။ ငါသည် သဘ ဝလွန ်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မတဆ င်ရွက်တပ- သတသ
် ငါ၏
့်
အြ
့် ွယ်အမှုတသည်
တနရ တက တွင် ရှ၏။ တရှ ျို့ကလမ်ိုးသည် မန္ှုင်ိုးယှဉ်သ တအ င် ပပပီိုး
့်
တတ က်ပလ လမ့််မည်။ တပခလှမ်ိုးအသီိုးသီိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးမှ သင်တထ
့် ငါ
တထ က်ပပတသ လမ်ိုးခရီိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊
အန င်္တ်တွင ် ဤထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးမျ ိုးသည် သ ၍ပင် မျ ိုးပပ ိုးလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တိုး၍
ရှငိုး် လင်ိုးလ လမ်မ
် င်- မတဝိုးတတ သ
့် ည် ပြစ်သည်။ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တွငပ
့် ည့််
အန င်္တ်တွင-် သင်တသည်
ငါ၏ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါတပခလှ
မ်ိုးမျ ိုးတန က်
့်
့်
လက်တလျှ က်ပခင်ိုးအရ တရှ ျို့သတက်
လှမ်ိုးသွ ိုးကကရမည်။ အ ိုးလိုးသည်
့်
ရပ်လိုးတပေါ် ပပီပြစ်သကဲသ
့် အ
့် ိုးလိုးက ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ထ ဝရ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတသ သူတအလယ်
သငက
့်် တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည်၊
့်
န္ှပ်စက်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးမှ မူ ထ ဝရ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် တစ ငက့်် ကြုလျက်
ရှသည်။ ငါ၏နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးသည် သင်တအတွ
က် အလွနမ
် ျ ိုးလွနိုး် လှသည်။ ငါအြ
့်
့်
့်
အရိုးရှငိုး် ဆိုးပြစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအြ
အခက်
ခဆ
ဲ ိုး ပြစ်၏။ ထတကက င့််
့်
့်
သင်သည် န ိုးလည်မှု အလွန ် နည်ိုးပါိုးပပီိုး စက ိုးလိုး တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးအ ိုး ငါ ရှငိုး် ပပသည်က
လအပ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သ ၍ သ ၍ မနမ် မက်
ရသည်။ သတသ
်လည်ိုး မျ ိုးစွ
့်
့်
မစိုးရမ်လွနိုး် န္ှင။့်် ငါသည် သင်တက
ှ အ
့်် ညီ စက ိုးတပပ မည်။
့် ငါ၏ အမှုန္င

အခန််း ၈၄
လူတသည်
ငါက
ဲ ှုက အတန္ှ င်အ
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုး မရှတသ တကက င်၊့် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
့် ယှက်
့်
ပြစ်တစခဲပ့် ပီိုး၊ ငါ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င်ပင် ထခက်တစခဲသ
့် ည်၊
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တရှ ျို့ဆက်တိုးတနတသ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
့်
ဟနတ
် ့် ိုးန္င်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင်

ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၌ အတင်ိုးမသတသ ဉ ဏ်ပည ရှ၏၊ ထအပပင်
ငါ၌
့်
အကနအ
် ့် သတ်မရှ၊ တင်ိုးတ ၍ မရတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ရှ၏။ တရှိုးပတဝသဏီ အချန်မစ
ှ ၍
လူတသည်
၎င်ိုးတအ
့် စွ န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး
့်
့် ိုး တတွိုးတတ သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
မရှခဲြ
် တလ ။ ငါမန်မမက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခချင်ိုးစီ၌
့် ူိုးတပ။ ဤသည်မှ မမှနသ
့်
ဉ ဏ်ပည ပါရှသည်သ မကဘဲ၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခချင်ိုးစီတွင ် ငါ၏ကွယ်ဝှက်ထ ိုးတသ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးလည်ိုး ရှတသိုး၏။ ငါန္ှငဆ
့်် လျှင၊် အရ အ ိုးလိုးတသည်
နက်နတ
ဲ သ အရ ပြစ်၏၊
့်
ငါ၏အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးသည် နက်နတ
ဲ သ အရ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့်
နက်နတ
ဲ သ အရ က ပမင်ရမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ဇ တတတ ်က သင်ပမင်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုး
ပြစ်၏၊ သတသ
် အတွငိုး် ၌ ြိုးကွယထ
်
ိုးသည့်် ဤနက်နတ
ဲ သ အရ ကမူ သင်တ ့်
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ လူတသည်
ငါ၏ဦိုးတဆ င်မတ
ှု န က်က လက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့်
့်
ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ဝင်
တလ ကန္ှငအ
့်် တူ
့် တရ က်န္င်သည်။ ထသမဟ
့် တ်လျှင၊် ထသူတသည်
့်
ပျက်စီိုးက ၊ ပပ မှုနမျ
် ့် ိုး ပြစ်သွ ိုးကကလမ်မ
့် တသ ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ ငါသည် ပပီိုးပပည်စ
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။ ငါသည် အဘယ်သမ
ူ ျှ မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပင်
ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်၏ထင်ရှ ိုးတြ ်ပပပခင်ိုး” ကဲသ
့် တသ
ယခင်က ဆထိုးမျ ိုးသည်
့်
တခတ်တန က်ကျတနပပီ ပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတသည်
အပ်စပ်မမ
ှု ရှတတ သ
့် ည့်် အသိုးမဝင်တတ သ
့် ည့််
့်
အရ တဟ င်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တအနက်
မည်မျှတလ က်သည် ဤအရ အ ိုး
့်
န ိုးလည်လ န္င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သင်တအနက်
မည်မျှတလ က်သည် ဤအတင်ိုးအတ အထ ငါအ
့် ိုး
့်
အတသအချ သပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ အရ အ ိုးလိုးက ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှငိုး် ပပပပီိုး၊
ညန်ကက ိုးရတပမည်။
စ တန်၏န္င်ငသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏လူတ ငါ
က် အတစခမှုမျ ိုးက
့်
့် အတွ
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမှ မျ ိုးမကက မီတွင ် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ငါ၏အမ်တတ ်မှ တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုး၌ အတယ င်တဆ င်တနခဲက့် ကတသ ထသူတအ
့် ိုးလိုး၏
စစ်မှနတ
် သ သဘ ဝဗီဇမျ ိုးသည် ထတ်တြ ်ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်မှ
ပြတ်တတ က်ပစ်ခရလမ့််မည်။ မတမ့်တလျ တ
် ့် ယ်ခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအပါအဝင်
့် လန္ှင။့်် အတတ်တွင ် ငါစွနပ
ယတနမှ့် စ၍ ငါ စွနပယ်
် ့် တသ သူတအ
့် ိုးလိုးသည် သရပ်တဆ င်တနပခင်ိုးသ ပြစ်က ၊
၎င်ိုးတသည်
အတအတယ င်မျ ိုးသ ပြစ်ကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအတွ
က် တင်ဆက်
့်
့်
့်
ကပပတနခဲက့် ကပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤပပဇ တ် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဇ တ်စင်မှ ထွက်ခွ သွ ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ငါ၏စစ်မှနတ
် သ သ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးက

လက်ခရရှရန်န္င
ှ ့်် သင်တအတွ
က် ငါပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
စစ ိုးရန် ငါ၏န္င်ငတတ ်၌ တရ ိုးဝင် ရှကကလမ်မ
မင်္ဂလ ရှကက၏။
့် ည် ပြစ်သည်။ သ ိုးဦိုးတသည်
့်
သင်တက
ငါ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးက
့် ပိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သင်တသည်
့် ငါသည် ကကြုတင် တလ့်ကျင်တ
့်
ခရရန် ယတနတွ
့်် လျ ်ကကသည်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက
့် င ် သငတ
ယကကည်တလ ။့် လူတပြစ်
့် တပမ က်တအ င် မတဆ င်ရွက်န္င်တသ အရ မျ ိုးအ ိုး ငါသည်
အခက်အခဲမရှ လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ယှဉ်ပပြုင်ပခင်ိုးသည် လက်သငခ
့်် န္င်ြွယ် မရှတပ။ သင်တသည်
့်
အဘယ်အရ ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်၊ သမဟ
့် တ် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ရန် မထက်တန်ဟ
မထင်ကကန္ှင။့်် သင်သည် လိုးဝ ထက်တန်၏။ ဤသ ပြစ်
့် ရပခင်ိုးအတကက င်ိုးမှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ပပီိုးတပမ က်ရန် ငါအတပေါ်
မူတည်တသ တကက င့်် ပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ရန် ငါက
့် တသ
ဝည ဉ်ရင်က
့် မှီခသည်။ သင်တ၌့် ဤကဲသ
့် ျက်မှု ရှသည်ဟ
့်
အဘယ်တကက င့်် ယခ ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ငါသင်တအ
် ကယ် အသိုးပပြုရန်
့် ိုး အမှနတ
အချန်သည် မတရ က်ရတသိုး
ှ
တသ တကက င်သ
ပြစ်သည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ စွမ်ိုးရည်တက
့်
့်
အတရိုးမပါတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတွက် အသိုးမပပြုန္င်တပ၊ သင်န ိုးလည်သတလ ။
စကကဝဠ တလ က တစ်ခလိုးတွင် သင်တသည်
တသိုးငယ်တသ တရတ်ပပည်အတွငိုး် ၌သ
့်
ကနသ
် ့် တ်ခရသတလ ။ ဆလသည်မှ စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးရှ လူအ ိုးလိုးတအ
့် ိုး
ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန်န္င
ှ ့်် ဦိုးတဆ င်ရန် သင်တက
့်် တသ ်
့် တပိုးအပ်မည် ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
သင်တသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့် ညီအစ်ကတအ
့် ိုး ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တ ့်
တကျပွနစ
် ွ ထမ်ိုးရွက်ရန် တ ဝန် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်ကသတလ ။့် ငါသည်
အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ သင်တက
့်် ပိုးတနတကက င်ိုးက
့် ယ်က တပျ ်တမွျို့ရန် အခွငတ
ငါတစ်ြန် အတလိုးတပိုး တပပ ဆသည်။ အမှုပပြုတနတသ သူသည် ငါ ပြစ်သည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် တနရ အန္ှတွ
့် င ် အလပ်လပ်တနပပီိုး၊ ကယ်တင်ကယ်ကျ
ဦိုးတဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။
ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုး လူတသည်
ယခင်က န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ယခတွင ်
့်
သင်န ိုးလည်သတလ ။ ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးတွင် အသွငအ
် ပပင် လကခဏ မျ ိုးစွ ရှ၏- တစ်ခမှ
အချြုျို့တသ လူတအတွ
က် ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး လိုးဝ မရှဟူ၍ပြစ်သည်၊
့်
ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်၌ လိုးဝ တမွျို့တလျ ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။
့်
တန က်တစ်ခမှ ကနဦိုးတွင ် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်၌ အချန်အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
တမွျို့တလျ ်တသ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးပခင်ိုးခရတသ သူတရှ့် တသ ်လည်ိုး၊
ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးသည့်် အချန်ပြစ်သည့်် အချန်အတန်ကက ပပီိုးတန က် ငါသည်

၎င်ိုးတက
တ မျ ိုးသည် လိုးဝ
့် ြယ်ထတ်မည်၊ ထတန
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏အသက်
့်
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် တန က်လကခဏ သွငပ် ပင် တစ်ခမှ ငါ
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူတန္ှ့် င ့်် ထ ဝရ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ခစ ိုးကကတသ သူမျ ိုး ရှသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က အစမှအဆိုးတင်တအ င်
့်
ခစ ိုးရကကသည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအထဲ၌ ငါအ
ှ ့်် လက်ခအပပီိုး ၎င်ိုးတ ခ
ဲ့် တသ
့် ိုးလက်မခမီန္င
့် စ ိုးခရ
အခက်အခဲမျ ိုးအပါအဝင် ငါအ
့် ိုးလက်ခပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတရရှ
့် ခဲက့် ကသည့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတလည်
ိုး ပါဝင်ကက၏။ ယခမှစ၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက စတင်ခစ ိုးရလမ်မ
ငါ အပပည်အ
့် ဝ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ထသူတသည်
့်
ကယ်တင်တနတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှု
ပပီိုးဆိုးပခင်ိုးအ ိုး သသ ထင်ရှ ိုးဆိုးတသ တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးဆသည်မှ အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ သင်တက
့် ငါတမိုးမည်သင်တသည်
မည်သည်က ပပြုလပ်ရန် ဆန္ဒအရှဆိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
မည်သည်က
့်
့်
အမန်ိုးတီိုးဆိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်အရ က ရရှရန် အတမျှ ်လင်ဆ
့် ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
့်
သင်တသည်
ငါက
ှ ့်် သင်တ၏
့် ရရှရန်န္င
့်
့် အသက်တ မျ ိုး ကကီိုးထွ ိုးြွျို့ ပြြုိုးန္င်တစရန်အတွက်သ ၊
န ကျင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက အတတ်တွင ် တကျ ်ပြတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၏၊ ဤအရ မျ ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်သည်။ “တက င်ိုးချီိုးခရပခင်ိုး” ဆသည်အ
့် ဓပပ ယ်မှ ၊
အန င်္တ်တွင ် သင်တမ့် န်ိုးတီိုးတသ အရ မျ ိုးသည် သင်တ၌့် ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်၊
ဆလသည်မှ ထအရ တသည်
သင်တ၏တကယ်
ဘ
့် ဝမျ ိုး၌ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
သင်တ၏
့်
့် မျက်စတရှ ျို့ မှ လိုးဝ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်။ မသ ိုးစ၊
အလပ်အကင်၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊ လင်တယ က်ျ ိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ သူငယ်ချင်ိုးမျ ိုး၊ တဆွမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သင်တ တန
ိုးအစ သိုးနပ်သည်ပင်လျှင် တပျ က်ကွယ်
့် မန်ိုးတီိုးတသ တစ်တနအစ
့်
့် စဉ်
သွ ိုးလမ်မ
ချက်က မခရဘဲ၊ ဇ တပကတမှ
့် ည် ပြစ်သည်။ (ဤသည်မှ အချန်၏ ကန်သတ်
့်
လိုးဝ ထွက်ခွ သွ ိုးပခင်ိုးဟ ဆလသည်။ သင်၏ ဆန္ဒပပည့်ဝ
် တသ ဝည ဉ်သည်သ
သင်၏ကယ်ခန္ဒ က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးသည် သင်၏ ဇ တပကတ မဟတ်၊
့်
သင်၏ ကယ်ခန္ဓ က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လွတ်လပ်ပပီိုး၊
ထူိုးကဲ သ လွနလ
် မ်မ
့် ည်။ ဤအရ သည် တလ ကကမဘ ကြန်ဆင်ိုးစဉ်ကတည်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစခဲသ
ှ ့်် ထင်ရှ ိုးပမင်သ ဆိုးတသ
့် ည့်် အကကီိုးပမတ်ဆိုးန္င
အြ
့် ွယ်ရ ပြစ်သည်။) သင်တ၏
် ျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့် ခန္ဓ ကယ်တွငိုး် မှ တပမကကီိုး၏အမှုနမ
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
သန်ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်ပပီိုး အစွနိုး် အထင်ိုးမရှတသ
့်

ဝည ဉ်ခန္ဓ မျ ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်သွ ိုးလမ့််မည် ပြစ်က ၊ စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့််
တပမကကီိုးဆိုးတင်တအ င် ခရီိုးန္ှငန္
် င်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်မှစ၍ သင်တသည်
့်
စတ်အတန္ှ င်အ
ိုး
့် ယှကပ် ြစ်ြွယ် ကယ်လက်တဆိုးတကက ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ချွတ်ပခင်ိုးတလည်
့်
ကင်ိုးတဝိုးသွ ိုးမည်ပြစ်သည်၊ ၊ ထအပပင်
သင်တသည်
တဝကကီိုး တပျ တ
် မွျို့ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ထအချန်မှစ၍ သင်တသည်
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး အတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်
့်
(အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည် ကမဘ တလ ကအ ိုး ြန်ဆင်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်၊
တခတ်တစ်ခအ ိုး အဆိုးသတ်တနပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်)၊ ထအပပင်
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက်
့်
လွနစ
် ွ ဒကခတပိုးသည့်် မီိုးြွ ိုးပခင်ိုးတဝဒန သည်လည်ိုး ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်။ အန င်္တ်တွင်
သင်သည် အလပ်လပ်တတ မ
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် ည် မဟတ်။
့် တ် ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ လပ်ကင်တတ မ
သင်သည် သင်တအ
် ျက်၊
့် ိုး ငါတပိုးထ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၌ တမွျို့တလျ လ
သင်က
ဲ လိုးဝန္ှစ်ပမြှြုပ်ထ ိုးမည် ပြစ်သည်။
့် ယ်သင် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် တပွျို့ြက်ပခင်ိုးထ၌
ယင်ိုးသည် မလွဧ
ဲ ကန်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၌ တမွျို့တလျ ်တနစဉ်၊
သင်တ၏
ဇူိုးတတ ်သည် ဆက်လက် လက်လ လမ့််မည်။ သင်တအတွ
က်
့် တန က်သ တကျိုး
့်
့်
ငါပပင်ဆင်ထ ိုးခဲတ
ှ ်ိုးလိုးမှ
့် သ အရ ပြစ်သည့်် ရှ ိုးပါိုးပပီိုး အြိုးတန်တသ ကမဘ တစ်ဝမ
ရတန မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်တအ
ဤအရ အ ိုးလိုးအ ိုး
့် ိုး တပိုးအပ်မည်။ သင်တသည်
့်
ယခတွင ် စတ်ကိုးူ ပခင်ိုး၊ တတွိုးကကည်ပ့် ခင်ိုး မပပြုန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ တအ
ူ မျှ
့် ိုး မည်သက
ယခင်က တမွျို့တလျ ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး သင်တအတပေါ်
့်
ကျတရ က်တသ အခါ၊ သင်တသည်
အဆိုးမရှ ဝမ်ိုးသ ပီတ ပြစ်လမ်မ
်လည်ိုး
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏တန်ခိုးတတ ်၊ ငါ၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး၊ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ထထက်
သ ၍ပင် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်က တမတ
့် လျ ပ့် ခင်ိုး မရှတလန္ှင။့််
့်
(တကျိုးဇူိုးပပြုရန် ငါတရွ ိုးချယ်တသ သူတအတပေါ်
တင
ွ ် ငါသည် တကျိုးဇူိုးပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သန ိုးကရဏ စတ်ထ ိုးရန် ငါတရွ ိုးချယ်တသ သူတအတပေါ်
တွင ် ငါသည်
့်
သန ိုးကရဏ စတ်ထ ိုးမည်။) ထအချန်တွင ် သင်တ၌့် မဘမျ ိုး ရှကကလမ့််မည်မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင်
တသွိုးသ ိုးရင်ိုးချ မျ ိုးလည်ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါချစ်တသ လူတ၊ ့်
ငါ၏ချစ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထအချန်မှစ၍ မည်သက
ူ မျှ သင်တက
့် ြန္ှပ်ဝ့်မည် မဟတ်။
ထအချန်သည် သင်တအတွ
က် လူကကီိုးမျ ိုးအပြစ်သ ကကီ
့် ပပင်၊
့် ည်အ
့်
့် ိုးပပင်ိုးရန်အချန် ပြစ်လမ်မ
သင်တသည်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက သလှတန္ှင ့်် အပ်စိုးရန်အချန်လည်ိုး ပြစ်လမ့််မည်။
့်
ငါ၏ချစ်သ ိုးတက
ူ ည် တန္ှ င်ယ
ှ ်ဝသ
ူ ည်
့် က
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်သသ
့် အဘယ်သသ
တက်ခက်ဝသ
့် နည်ိုး။ ြခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏

ချစ်သ ိုးတအတပေါ်
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး ရှကကလမ့််မည်။ မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
့်
စတ်ကူိုးန္င်မည် မဟတ်တသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏မျက်
စမျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ်
့်
တပေါ်လ လမ်မ
အကန်အသတ်
မဲ့်၊ မကန်ခန်ိုးန္င်ဘဲ အဆိုးမဲလ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် မ်မ
့် ည်။
့်
မျ ိုးမကက မီတွင ် သင်တသည်
တန၏တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အပူ၏ န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးက
့်
ခရရန် မလအပ်တတ မ
့် ည်မှ အတသအချ ပင် ပြစ်သည်၊ သင်တသည်
့်
အတအိုးဒဏ်ကတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ မိုးအရပ်အတငွျို့၊ ဆီိုးန္င
ှ ိုး် ၊ သမဟ
့် တ်
တလအရပ်အတငွျို့တက
့် လည်ိုးတက င်ိုး ခစ ိုးရလမ့််မည် မဟတ်။ ဤသည်မှ သင်တက
့်
ငါချစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးသည် ငါချစ်
့် ပခင်ိုးတမတတ တလ ကကကီိုးတစ်ခသ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်လမ့််မည်။ သင်တ အလ
ရှတသ အရ အ ိုးလိုးက ငါတပိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သင်တ လ
့် တ်ဟ
့် အပ်တသ အရ အ ိုးလိုးက ငါ ပပင်ဆင်တပိုးမည်။ ငါသည် မတပြ င်မ
အဘယ်သသ
ူ ည် အခင်အမ တပပ ဝ့်သနည်ိုး။ ငါ၏အမျက်တဒါသသည်
(ဆိုးယတ်တသ သူတအတပေါ်
) ထ ဝရတည်ပမဲလမ်မ
့် ည်ဟ ယခင်က
့်
ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် ငါသည် သင်က
့် ချက်ချင်ိုး ကွပ်မျက်မည် ပြစ်ပပီိုး၊
အနည်ိုးငယ်မျှပင် သက်ညြှ တပိုးမည် မဟတ်။ သတသ
်လည်ိုး ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်လည်ိုး
့်
(ငါ၏ချစ်သ ိုးတအတွ
က်) ထ ဝရ အစဉ်အဆက် တည်ပမဲလမ့််မည် ပြစ်၏၊ ငါသည် ၎င်ိုးက
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးမည် မဟတ်တပ။
ယတနတွ
့် င ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအပြစ် ကက ိုးတသ သူတသည်
့်
မှနက
် န်တသ အတပခအတနတွင ် ရှတနတသ သူတ မဟ
တ်ကကတပ။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဤအချက်က သရှတသ အချန်၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအ
် ့် ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် ိုး စွနပစ်
ပြစ်လမ့််မည်။ စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးတွင် သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် သင်တထဲ
့် မှ
တရွ ိုးချယ်ခထ ိုးရသူတ ပြစ်
် ည်ိုး၊ သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် တ
ူ သည်
သင်တ၏
့် တသ လ
့်
့် တသိုးငယ်တသ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှသ ပါဝင်သည်။ ငါ၏အတလိုးထ ိုးမှုသည် စကကဝဠ တလ က တစ်ခလိုး
အတပေါ်တွင ် ပြစ်က ၊ ဆလသည်မှ သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် ူတသည်
တလ ကကမဘ ၏
့်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ တရွ ိုးချယ်ခရသည်က ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်န ိုးလည်သတလ ။
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် လျင်ပမန်စွ ကကီိုးပပင်ိုးသင်ပ့် ပီိုး၊ န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ဦိုးတဆ င်ရန်
ထွကသ
် ွ ိုးသင်တ
့် ကက င့်် အတလိုးထ ိုးတပပ ပပီိုးရင်ိုး
့် ကက င်ိုးက ငါသည် အဘယ်တ
တပပ ကက ိုးတနသနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အနက်အဓပပ ယ် အစစ်အမှနက
် သင်
န ိုးလည်သတလ ။ ဤသည်မှ တရတ်န္င်ငသည် ငါကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ န္င်ငပြစ်တသ တကက င့််
ပြစ်၏၊ ၎င်ိုးသည် ငါအ
့် ိုး န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခဲဆ
့် ိုးတသ န္င်ငပြစ်က ၊ ၎င်ိုးအ ိုး ငါသည်

အမန်ိုးတီိုးဆိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘမှ လ ပပီိုး၊
တစ်ကမဘ လိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်က သင်သည် သရမည်၊ ငါတသည်
မည်သည့််
့်
တင်ိုးန္င်ငတစ်ခန္ှငမ
့်် ျှ မသက်ဆင်။ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးက ကင်စဲထ
ွ ိုးပခင်ိုးက ရပ်တလ ။့်
ဤသည်မှ ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ က
် သင်တအ
့် ိုး ထတ်တြ ်ပပသပပီိုး ပြစ်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအတပေါ်
တွငမ
် ူတည်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
သင်သည် မှတ်မန္င်သတလ ။ သင်တထဲ
့် တွင ် လူဉိုးီ တရ ပ၍ပ၍ နည်ိုးလ ပပီိုး၊ ထလူဉိုးီ တရသည်
ပ၍ပ၍ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ခလ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါသည် အဘယ်တကက င့်် တပပ ဆသနည်ိုး။
ဤသည်မှ ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး စကကဝဠ တလ ကဆီသ ့်
လှညလ
့်် ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ြယ်ရှ ိုးခရသူမျ ိုး၊ ငါ၏န မအ ိုး လက်ခခဲတ
့် သ သူမျ ိုးသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး စလင်တစရန်အတွက် အတစခခဲက့် ကတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်
န ိုးလည်သတလ ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအတွက် အတစခခဲက့် ကတသ သူမျ ိုး
ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ယခတွင ် သင်သည် စစ်မှနစ
် ွ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သည်၊ မဟတ်သတလ ။ အတရအတွက်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင်
နည်ိုးပါိုး၏၊ အမှနပ
် င် အနည်ိုးငယ်သ ရှသည်။ သတသ
် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးတကက င့်် ထသူတသည်
့်
့်
မျ ိုးစွ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ခစ ိုးရပပီိုး၊ ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခကဲ့် က၏၊
ထတကက
င်ပ
ွ ်အ ိုး တန က်ဆိုးအကကမ်အပြစ် ငါသည် ကယ်တင်တနပခင်ိုး
့် င် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ပြစ်တကက င်ိုး တပပ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တ၏
် သ
့် စစ်မှနတ
အဓပပ ယ်က သင်သပပီပြစ်သည်။ ငါအ
ူ မဆ ငါသည် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
့် ိုး ခခတသ သူ မည်သက
ပပစ်တင်ဆိုးမလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏မျက်န္ ှ တတ ်အ ိုး ငါက
့် က ကွယ်တပိုးတသ
မည်သမဆ
ူ ့် ထသ ငါလှ
ညမ
့်် ည် ပြစ်သည်။ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည် အစအဉီိုးမှစ၍
့်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်စ
် ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် အစဉ် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုးက သင်တအ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည် အက့် သြွယ်ရ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပသလမ်မ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင့်် အလျင်အပမန် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူတတတွ
့် ိုးတတ ၍မမီတသ
အက့် သြွယ်အရ မျ ိုးသည် မကက မီ ပြစ်တပေါ်လမ်မ
့်် ကက မီပြစ်တကက င်ိုးက
့် ည်။ ချက်ချင်ိုးန္ှငမ
ငါသည် တကယ်ပင် ဆလပခင်ိုးပြစ်၏။ သင်န ိုးလည်သတလ ။ အသက် ဝင်တရ က်မှုက
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးမှု မရှဘဲ ရှ တြွတလ ။့် ငါ၏ချစ်သ ိုးတ၊ ့် အရ အ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
က်
့်
ဤတနရ တွင ် ရှတနပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
က် တည်ရတန၏။
ှ
့်

အခန််း ၈၅
ငါ၏ အလ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ အမျ
ြုိုးမျြုိုးတသ လူမျ ိုးက ငါအသိုးပပြု၏- ငါ၏
့်
ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးသည် ငါပပစ်တင်ဆိုးမတသ သူမျ ိုးအတပေါ်
တစ်ကယ်ပြစ်တပေါ်လ သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် ငါချစ်တသ သူတအတပေါ်
တွင ်
့်
တစ်ကယ်ပြစ်တပေါ်လ ၏။ ယခတွင ် သင်တထဲ
ူ ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့် မှ မည်သက
ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး မည်သက
ူ ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရမည်ဆသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မှ ငါ၏
စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် တည်ိုးတပေါ်တွင ် တည်ထ ိုး၏။ ယင်ိုးက ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးပြင ့််
့်
ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ယခ ငါတက င်ိုးပမတ်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပမဲ ချတပိုးခရြ တသချ
သည် (ဆလသည်မှ ငါအ
့် ိုး
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး သရှလ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သတ်၍ သ ၍ သ ၍ တိုးက တသချ လ ပခင်ိုး၊
အလင်ိုးသစ်န္င
ှ ့်် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုးက ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အမှု အရှန်အဟန်က
အမှီလက်န္င်ပခင်ိုးတ ပြစ်
် န်ိုးတီိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် (ဤအရ သည်
့် သည်)။ ငါ အလွနမ
လူတက
့် အပပင်မှ မတတွျို့ ပမင်န္င်သည့်် ငါ၏ အတွငိုး် ၌ရှတသ တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည်) ငါ၏
ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးက ဧကန်မချ ခစ ိုးရမည့်် လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့်
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တသချ တပါက် ရှကက၏။ ထသပြင
့် ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးက မျှတဝခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
အရည်အချင်ိုး ချြုျို့တဲတ
့် နသည်ဟ ငါပမင်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်တသ သူ
သမဟ
့်် င်သည့်် ပမင်ကွငိုး် က ငါ
့် တ် ငါ၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးမခရန္င်တသ သူတန္ှ့် ငဆ
သည်ိုးမခန္င်တသ သူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးရှလမ့််ဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏
့်
သ ိုးမျ ိုးထက
ဲ တစ်ဦိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ငါ၏
အရည်အချင်ိုး တစ်ခတစ်တလကမျှ မပင်ဆင်ပါက၊ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးက
သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ငါ
် ည်ိုး အလွနတ
် က်ကကတသ
့် မသတသ လ
့် က
စတ်တနစတ်ထ ိုးရပါက၊
ှ
ထလူသည် ငါ၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးအပြစ် သတ်မတ
ှ ်ခရလမ့််မည်။
ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးက မျှတဝခစ ိုးတသ သူတသည်
မကယ်တင်၍မရန္င်ဟ ငါယူဆပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုး ဝင်ပူိုးပခင်ိုး ခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တမ င်ိုးထတ်ရန်
စတ်ထက်သန်လျက်ရ၏၊
ှ
၎င်ိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တမွိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ
့်
အမန်ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအချန်မစ
ှ ၍၊ ၎င်ိုးတအ
့် အတစခမှုတပိုးရန် ငါ
့် ိုး ငါက
မလအပ်တပ။ ၎င်ိုးတက
ဦိုးတစ်တလကမျှ
့် ပ။ ၎င်ိုးတ တစ်
့် ငါ တကယ်က အလမရှတတ တ
့်

ငါအလမရှ။ ငါ၏ တရှ ျို့၌ ၎င်ိုးတ၏
ပင်
့် ငတကကိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သွ ိုးကကတ်ပခင်ိုးတသည်
့်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမရှ။ ငါသည် ၎င်ိုးတထဲ
ူ မျှ မကကည့်။် ၎င်ိုးတက
့် မှ မည်သက
့် အတဝိုးသသ
့်
ငါန္ှငထ
် တ်သည်။ သင်သည် မည်သည့်် အရ မျြုိုးမျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သင်သည် ငါ၏ တရှ ျို့၌ရှြ ့်
ထက်တန်ပါသတလ ။ သင်သည် အြိုးတန်သတလ ။ သင်တသည်
လူတက င်ိုးမျ ိုးအပြစ်
့်
ဟန်တဆ င်တနကကဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ န္ှမ့််ချသတယ င် ဟန်တဆ င်တနဆဲပြစ်၏။ ထမတရမတွက်န္င်သည့််
ဆိုးယတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင် လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်တွင၊် ငါသည် သင်က
့်
ငါချမ်ိုးသ တပိုးန္င်မည်တလ ။ ထတန
ွ ်၍မျှ မကက မီ ငါက
့်
့် က် သင်သည် ငါ၏တရှ ျို့တွင ် တပေါ်ထက
တစ်ြန် စတင်အ ခ၏။ သင်သည် မည်သည့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျှ မရှြူိုးတပ။
သင်သည် ငါက
့်် ိုးရသ လှညစ
့်် ိုးချင်သည်။ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် လှညစ
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်ချန်တွင် အမှနတ
် ကယ် တက င်ိုးပမတ်လ န္င်သတလ ။ မပြစ်န္င်။
သင်သည် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က ငါသည် သငက
့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တရ ိုးစီရင်ပပီိုး
ပြစ်သည်။ ငါအတွ
က် စတ်ပါလက်ပါ၊ ရိုးသ ိုးစွ န္ှင ့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးရှတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
့်
အတစခပခင်ိုးက တပိုးတလ ၊့် ထတန
့် က် သင်၏ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပပန်
့် သွ ိုးတလ ။့် ငါ၏
န္င်ငတတ ်တွင ် သင် မျှတဝခစ ိုးလသတလ ။ သင်သည် အမ်မက်မက်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
အရှက်မရှလက်တလပခင်ိုး။ သင်၏ ညစ်ပတ်တပတရက မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ သင်၏ခန္ဓ ကယ်ပြင ့််
သင်သည် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏တရှ ျို့၌ ရပ်ရန် သင်
သတတရှတသိုး၏။ လမ်ိုးြယ်တလ ။့် အကယ်၍ သင်သည် ထပ်၍ တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတနပါက၊ သင်က
့် ငါ
ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးမည်။ ငါ၏တရှ ျို့၌ မရိုးတပြ ငမ
့်် ှုန္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၌
ပါဝင်ပတ်သက်တသ သူအ ိုးလိုး တြ ်ထတ်ခရမည်။ သင်သည် မည်သည့်တ
် နရ တွင ်
ပန်ိုးကွယ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် မမကယ်ကယ် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ြိုးကွယထ
်
ိုးန္င်သနည်ိုး။
သင်သည် မည်မျှ တမ်ိုးတရှ င်သည်ပြစ်တစ သမဟ
် ူသည်ပြစ်တစ၊ ငါ၏
့် တ် အက အကွယယ
ထန်ိုးချြုပ်မမ
ှု ှ သင် အမှနတ
် ကယ် လတ်တပမ က်န္င်သတလ ။ သင်သည် ငါအတွ
က်
့်
အတစခပခင်ိုးက တက င်ိုးမွနစ
် ွ မတပိုးပါက၊ သင်သည် သ ၍ပင် တတတ င်ိုးတသ အသက်
ရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ချက်ချင်ိုး အဆိုးသတ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးပြစ်သည်က အလိုးစရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့််
သင်တက
့် ငါ တပပ ပပီိုး၊ သင်တအ
့် ိုး တကျတသ သက်တသက ငါတပိုးသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
သင်တသည်
သင်တ၏
့် ၊ ့် ထအစ ိုး
့် တ ်တသ တနရ မျ ိုးက ယူန္င်လမ့််မည်မဟတ်သကဲသ
့်
့် သင်တ
သင်တ၏
် ရ ပြစ်သငသ
့်် ည်ဆသည်က သင်တသည်
့် တနရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
့်
မမတက
့် ယ်ကယ်အတွက် အရမ်ိုးက တရ ပပြုမူတသ ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်တပမည်။

အချြုျို့သည် အလွန ် န္ှမ့််ချကကမည် ပြစ်ပပီိုး အချြုျို့သည် အလွန ် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ပြစ်ကကမည်။
ငါ၏ အရည်အချင်ိုးက မပင်ဆင်တသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် မမ၏ အရည်အချင်ိုး အလွန ်
ချြုျို့တဲတ
့် သ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ရန် ဆန္ဒရကကတပမည်
ှ
။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
ပြစ်တသ သူမျ ိုးက မည်သည့်် အမူအရ မျ ိုး ပပြုလပ်ကကသနည်ိုး။ ဦိုးစွ ပထမ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏အလက သတဘ တပါက်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်ကကပပီိုး ငါ၏ အလက အတရိုးထ ိုးမှု
ပပကကသည်။ ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတအ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
့် ိုးလိုးသည် မမတအတပေါ်
့်
အလပ်လပ်ပခင်ိုး ရှကကသည်။ ဒတယအတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝည ဉ်အတွငိုး် တွင ်
မဆတ်မနစ် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်၊ အတသ က်အစ ိုး အတပျ အ
် ပါိုးကကြူိုးမှုမှ ချြုပ်တည်ိုးကကပပီိုး၊
အချန်တင်ိုးတွင ် ငါ၏တဘ င်အတွငိုး် ရှတနရန် ထန်ိုးသမ်ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလွနအ
် ့် လွန ်
့်
ပမှနပ် ြစ်ကက၏။ ထအပပင်
၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူရ တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အတခိုးတနကကပခင်ိုး
့်
့်
မဟတ်တပ။ (သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုး ခစ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ ့်
အ ရစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
က် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးက အတရိုးထ ိုးကကတသ တကက င၊့််
့်
၎င်ိုးတသည်
အချန်တင်ိုး သတရှကကက ငါက
့် သစစ တြ က်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် ြီဆန်ပခင်ိုး
စတ်တနစတ်ထ ိုးတစ်ခ ဝင်လ မည်က အလွနစ
် ိုးရွ ျို့ ကကသည်)။ တတယအတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါအတွက် စတ်ပါလက်ပါ ပပြုမူကကသည်၊ မမတက
့် ယ်ကယ် အလိုးစ ဆက်ကပ်န္င်စွမ်ိုး ရှကကပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့် ျက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်အန င်္ါတ် တမျှ ်လင်ခ
့် ဘဝမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတစ့် ိုးတသ အရ ၊
ဝတ်တသ အရ န္ှင ့်် အသိုးပပြုတသ အရ သမဟ
ရှငတ
် သ
့် တ် ၎င်ိုးတ အသက်
့်
တနရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ စတ်ကိုးူ တစ်ခတစ်တလက ြျက်သမ်ိုးန္ှငက့်် ကပပီိုး ပြစ်သည်။
စတတထအတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတွက် စဉ်ဆက်မပပတ် ဆ တလ င်က
့်
ငတ်မတ
ွ ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အလွ
နခ
် ျြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် က ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မက
ှု အလွန ်
့်
မရငက
့်် ျက်လွနိုး် သည်က ယကကည်ကကသည်။ ပဉ္စမအတနပြင်၊့် ယခင်က ငါ
တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တလ ကတွင ် န မည်တက င်ိုးတစ်ခ ရှကကတသ ်လည်ိုး
့်
တလ ကီလတ
ူ ၏
ဘက်လင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ြယ်ထ ိုးပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ ဆန်ကျင်
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ကယ်ကျင်သ
့် ကခ ပင်ဆင်ကက၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့်
မှတ်တကျ က်တင်ပခင်ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏ အမှုသည် ထအဆငသ
့်် ့်
မတရ က်ရတသိုး
ှ
သည့်အ
် တွက်၊ ယခ ယင်ိုးတက
့် သင်တထ
့် ငါ လိုးဝ မထတ်တြ ပ် ပန္င်တပ။
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊ အမှတ်ရကကတလ ။့် သင်တ အတွ
ငိုး် ၌ ခစ ိုးရတသ အသက်၊ ငါအတွ
က် သင်၏
့်
့်
ကကည်ညြုပခင်ိုး၊ ငါက
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ အသပည ၊ ငါအတွ
က်
့် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုး၊ ငါန္ှငသ
့်
သင်၏ ရှ တြွပခင်ိုး၊ သင်တ၏
က်
့် ယကကည်ပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
့်

ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးက သရပ်ထင်တစကကသည်။ သင်တသည်
အတမရှတသ ဘန်ိုးအသတရတွင ်
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ စ ိုးရင်ိုး၊ အသက်ရှငရ
် င်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်ရင်ိုး အမှနတ
် ကယ်
ငါ၏ ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးရတသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ပပီိုး ငါကဲသ
့် အတူ
တပူ ြစ်လ ကကြအလ
ငှ့်
့်
့်
ယင်ိုးတသည်
သင်တအ
့်
့် ိုး ငါတပိုးတသ မှတ်တကျ က်တင်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ငါအ
ူ မျှ၊ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှသူ၊
့် ိုး န္ှပ်စက်ညြှင်ိုးပန်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် မည်သက
(ငါ၏ န မက သက်တသခပခင်ိုးမတင်မီ အပါအဝင်) ငါအ
့် ိုး လူသ ိုးတစ်တယ က်အပြစ်
ယကကည်တသ သူ မည်သက
ူ မျှ၊ သမဟ
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပပီိုးပြစ်က အတတ်တွင ် ငါက
့်
့် တ် ငါက
အသတရြျက်ပပီိုးသူ မည်သက
ူ မျှ ငါသည် သက်ညြှ မှု မပပန္င်။ ၎င်ိုးတသည်
ယခ ငါအတွ
က်
့်
့်
အထူိုးကဲဆိုးတသ သက်တသက ခခဲက့် ကမည်ဆလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် အလပ်ပြစ်ဦိုးမည်မဟတ်။
အတတ်က ငါက
က် အတစခပခင်ိုး တပိုးသည့််
့် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးသည် ငါအတွ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ထလူတသည်
ယတန ငါ
က် အသက်တသခကကလျှငပ
် င်၊
့် အတွ
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်ကကဆဲ ပြစ်တပမည်။ ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယတန ငါ၏
စလင်တစပခင်ိုးက စစ်မှနစ
် ွ ခရသူတသ
့်
့်
ငါအြ
အသ
ိုးဝင်မှု တစ်ခတစ်တလရှပပီိုး၊ ငါသည် ဇ တပကတမှ ထွက်လ ပပီိုးပြစ်က
့်
့်
မမကယ်ကယ် ကမဘ တပမန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဆက်န္ယ
ွ ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ အတတ်တွင ် ငါ၏ ဝန်ိုးကျင်တွင ် ရှတလ့်ရှခဲသ
့် ည့််
လူမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ လက်မျ ိုး၌ ရှ၏။
ငါသည် စတ်ခစ ိုးချက်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ငါ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည်။ ငါသည် တည်ကကည်ပပီိုး၊ အညစ်အတကကိုး အနည်ိုးငယ်မျှပြင ့််
မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က သင်န ိုးလည်သတလ ။ ဤအရ က
သင်တ စွ
ူ ့်
ဝကလည်ိုး ပင်ဆင်ပပီိုး၊
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သတလ ။ ငါသည် သ မ န်လသဘ
မသ ိုးစတစ်ခန္ှင ့်် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးရသည်
ှ
ဟ လူတ ထင်
ကကသည် - သတသ
် သင်တ လ
့်
့်
့် ိုးဝ
မှ ိုးယွငိုး် သည်က သင်တ သ
့် ကကသတလ ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ့်
တမ့်တလျ က့် ကပပီတလ ။ သင်တ မရှ
ငါက
့်
့် ငိုး် မလင်ိုး ပြစ်ကကသတလ ။ သင်တသည်
့်
မသကကတသိုးတပ။
ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက သင်တထ
့် လိုးဝ ထတ်တြ ်ပပသပပီိုး ပြစ်သည်။
မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးကမဆ ငါ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခတစ်တလသည် ငါ၏
တပြ င်မ
့်် တူ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ် န္ှစ်ခလိုးက ထတ်တြ ပ် ပသည်။ ငါသည် မမန္ှငအ

အမျက်တဒါသက တဆ င်ကကဉ်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါအ
့် ိုး
န္ှပ်စက်ညြှင်ိုးပန်ိုးပပီိုးသည့်် သမဟ
့် ိုး ပတ်ခတ်တဝြန်ပပီိုးသည့်် လူတစ်ဦိုးကပင်
့် တ် ငါအ
အသက်ရှုတပါက်ရသွ ိုးခင
ွ ့်် တပိုးလမ်မ
တင်ိုးကကပ်သည့််
့် ည်မဟတ်။ ထသတသ
့်
သတ်မှတ်ချက်တစ်ခတအ က်တွင၊် ဤအရ က သင်တ သတ
ပပြုမကကပါသတလ ။ ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုး
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးတသ သူတသည်
ရှ ိုးပါိုးတသ ပလဲမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် သတဘဂ မဟူရ
တကျ က်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
ရှ ိုးပါိုးကက၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
့် သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လူမျ ိုးပြစ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးထက် မျ ိုးစွ သ ၍ နည်ိုးပါိုးတသ ဘရင်မျ ိုးအပြစ်
့်
စိုးစမည့်် လူမျ ိုးပြစ်ြ တသချ
ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် ငါ၏
့်
အက့် သြွယ်ရ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး၏ သက်တသအတထ က်အထ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
ဆလ ဘ်တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအတပေါ်
သရြူမျ ိုး န္ှငိုး် အပ်မည်ပြစ်က ငါန္ှငအ
့်် တူ မဆိုးတသ
့်
ဘန်ိုးအသတရရှသည်ဟ မကက ခဏ ငါ တပပ ဆ၏။ ဆလ ဘ်မျ ိုး၊ သရြူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ က ငါ ဆလသနည်ိုး။ လူတသည်
ဆလ ဘ်မျ ိုးမှ
့်
အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည် သမဟ
့် တသ
့် တ် အသိုးပပြုန္င်တသ အပခ ိုးအရ မျ ိုးကဲသ
့်
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်ဟူတသ အယူအဆမျ ိုးတအ က်တွင ် ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊
ဤသည်မှ လိုးဝ တခတ်မမီတတ တ
့် သ တတွိုးတခေါ်မှု နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ထတဝါဟ ရမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါဆလသည့်အ
် ရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဆလ ဘ်မျ ိုးသည် ယခ ရရှသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်၏ တစ်စတ်တတဒသ ပြစ်ကကသည်။ သတသ
်၊ တသွိုးသ ိုး တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဆက်စပ်သည့်် အချြုျို့တသ ဆလ ဘ်မျ ိုးလည်ိုး ရှကကပပီိုး၊ ငါအတွ
က် အတစခမှုတပိုးတသ ်လည်ိုး
့်
ငါ ကယ်တင်လမ်မ
့် ည်မဟတ်သည့်် သူမျ ိုးလည်ိုး အချြုျို့တသ ရပ်ဝတထြု တပျ ်တမွျို့ မှုက
(ယင်ိုးတသည်
ငါအတွ
က် အတစခပခင်ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးသ
့်
့်
ပြစ်ကကဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး) ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်။ သရြူတစ်ခသည် ရ ထူိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
တဆပ်တစ်ခမဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် သင်တ တမွ
တသ
့် ျို့တလျ ်န္င်ြ ငါတပိုး
့်
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် တစ်ခ မဟတ်။ ထထက်
၊ ယင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် တသ
့်
့်
အမည်န မအသစ်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ အမည်န မအသစ်က အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်တသ သူ
မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှပခင်ိုး ပြစ်သည့်် သရြူက ရရှပပီိုးတသ သူ
ပြစ်လမ့််မည်။ ဆလ ဘ်မျ ိုးန္ှင ့်် သရြူတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၏ တစ်စတ်တတဒသ
့်
ပြစ်သည်၊ သတသ
် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်တသ အခါ ယင်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
့်
တပမကကီိုးကသ
ဲ့် အလွ
နပ် ခ ိုးန ိုးကကသည်။ ဘန်ိုးအသတရသည် ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် တစ်ခ
့်

မဟတ်တသ တကက င၊့်် ဘန်ိုးအသတရက လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် တကယ်က
စတ်ကူိုး၍မရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတအတွ
က်၊ ယင်ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်တသ
့်
အယူအဆတစ်ခ ပြစ်သည်။ သဆ
် ရ
့် လျှင၊် ဘန်ိုးအသတရသည် အတအကျ မည်သည့်အ
ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးအသတရပြင ့်် ဆင်ိုးသက်ကကလမ်မ
့် ည် ဆသည်မှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ငါ၏ အလိုးစ - ဆလသည်မှ ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အရ အ ိုးလိုး၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် (ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုး) ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုး၊ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသ၊ ကျန်ပခင်ိုး န္ှင ့်် (လူသ ိုးအ ိုးလိုးက)
တလ င်ပမြုက်ပခင်ိုး— ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်၏။ ငါန္ှငအ
့်် တူ အဆိုးမဲ့်
ဘန်ိုးအသတရရှသည်ဟ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ်၊
ငါန္ှငအ
့်် တူ အဆိုးမဲ့် ဉ ဏ်ပည အပပင် ပပြုင်ဘက်ကင်ိုးတသ အလျှအပယ်
ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးအသတရပြင့်် ဆင်ိုးသက်ပခင်ိုးဆသည်မှ
့်
သင်တသည်
ငါအ
့် ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုးခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ ငါ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက
့်
သင်တ ပ
ငါအ
့် ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တသည်
့် င်ဆင်သည်၊ သင်တသည်
့်
့်
ငါက
ကကဟ ဆလတပသည်။ ဤအရ သည် သင်တအြ
့် တကက က်ရွ ျို့ ကကက ငါက
့် မဆန်ကျင်
့်
့်
့်
ယခ ဧကန်မချ ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး၏ တင်ိုးမ တနတသ အတပခအတနသည် အထွတအ
် ထပ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအ
က် အတစခပခင်ိုးက တပိုးရန် န္ှင ့်် ၎င်ိုးတထ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါအတွ
့် ငါ
တဆ င်ကကဉ်ိုးသည့်် မီိုးရှု ြ
ျို့ ျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက လက်ခရန် မရပ်မန ိုး ပပင်ဆင်တနကကတပသည်။ ငါ၏
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တလ င်ပမြုက်ပခင်ိုးတ တရ
က်လ ချန်တွင၊် ကကြုတင် သဲလွနစ
် ရှလမ့််မည်
့်
မဟတ်။ သတသ
်၊ ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ငါသပပီိုး၊
့်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါသည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုး၏။ သင်တသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သတ်၍ တသချ သင်ပ့် ပီိုး၊ အရ ရ က အဆင်သင့်် ပြစ်တစရန်
သင်တ အလျှ
ငအ
် ပမန် ပပြုရမည်။ န္င်ငရပ်ပခ ိုးမှ ရှ တြွလျက် လ ကကသူမျ ိုးက
့်
ထန်ိုးတကျ င်ိုးြရန်
့် ပပင်ဆင်ထ ိုးကကတလ ။့် ဤအရ က အမှတ်ရတလ ။့် တရတ်ပပည်—
ဆလသည်မှ တရတ်ပပည်အတွငိုး် ရှ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး န္ှင ့်် တနရ တစ်ခစီတင်ိုး— သည် ငါ၏
ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရသည်။ ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပါယ်က သင်တ ့်
န ိုးလည်ကကသတလ ။

အခန််း ၈၆
ငါသည် သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ လူတ တပပ
ကက၏။
့်
ငါြန်ဆင်ိုးပပီိုးသမျှ အ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ငါ တဆ င်ကကဉ်ိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
တပပ ကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍
တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါသည်
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဆသည်က ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးထ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးထ
ကယ်တင်ပခင်ိုး ငါ တဆ င်ကကဉ်ိုးမည်ဆသည်က ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးထ
တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င်၊့်
မည်သည့်လ
် ူတက
် တ
ူ က
့် ငါချစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်လ
့် ငါမန်ိုးတီိုးသည်က ငါ၏ စတ်တွင ်
ရှငိုး် လင်ိုးသည်။ ငါချစ်တသ သူတအတွ
က်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး တကယ့်် အဆိုးထတင်
အပမဲချစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်။
ငါမန်ိုးတီိုးတသ သူတအတွ
က်၊ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ လမမ ကကတစက မူ၊ ငါသည် အနည်ိုးငယ်မှ
့်
့်
တထ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါမှ
့် မခရတပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
့်
မတပါက်ြွ ိုးခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ငါ၏ အသက်က
မပင်ဆင်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါသည် အမှ ိုးကင်ိုးသည့်အ
် တွက်၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး မခခဲက့် ကရတပသည်။ ဆလသည်မှ ၊
့်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး င်္ဏ်အသတရရှသည်ဟ တခေါ်ဆပပီိုး ငါသည်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ တန င်တမျ ိုး မရှြူိုးတပ။ လူတ၏
် ့်
န်
့် အပမင်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် အလွနအလွ
အသန ိုးအကကင်န မဲ့်သည်- သတသ
် ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်တသ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်က သင်တ မသ
သတလ ။ ငါ၏ အရ ရ သည် မှနက
် န်၏။
့်
ငါမန်ိုးတီိုးတသ သူတသည်
တသချ တပါက် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ငါချစ်တသ သူတသည်
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တသချ တပါက် ရရှကကတပမည်။
့်
ဤသည်မှ ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးတြ က်မရန္င်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်က ၊ ယင်ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲရမည် မဟတ်။ ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်သည်။
ယတနတွ
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ကက်ညတ
ီ သ သူတသည်
ငါအ
့် င၊် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
့် ိုးပြင့််
့်
ဧကန်မချ စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ့််မည်၊ အတကက င်ိုးမှ ငါ၏အမှုသည် ပွငလ
့်် င်ိုးပပီိုး
တစ့်စပ်တသချ က ငါသည် မအ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါကျန်တသ သူတသည်
့်

တလ င်ပမြုက်ခရမည်။ သဆ
့် လျှင ် လူအမျ ိုးစသည် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးက ခကကရတသ ်လည်ိုး
အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ အလပ်က
့်
လပ်တဆ င်တနဆဲ ပြစ်သနည်ိုး (ဤအရ က ညစ်ပစ်တပတရတသ ဗမ န်တတ တ
် ွင ်
ငါမတနထင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်)။ ကစစရပ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ခရစ်တတ အ
် တွက် အတစခမှုတပိုးကကသည်ဟ ဆပခင်ိုးတန က်ကယ
ွ ်ရှ စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်က
သင်တ န
့် ခါ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ိုးလည်သတလ ။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခပခင်ိုးက အသိုးပပြုသည်အ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ အမှုက ၎င်ိုးတမှ့် တစ်ဆင့်် လပ်တဆ င်သည်၊ သတသ
် သ မ န်အ ိုးပြင့််
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ အတစခမှုတွင ် မရှတသ အချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အတပခခအ ိုးပြင့််
့်
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ တွင ် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး မခကကရတပ။ အကယ်၍
၎င်ိုးတရှ့် တြွကကလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးက စတ်အ ိုးထက်သန်မှ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ ဤသည်မှ
စ တန်၏ ဥပါယ်တမျဉ်တစ်ခ ပြစ်သည်- အတကက င်ိုးမှ ၊ သ မ န်အချန်မျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ အမှုက လိုးဝ အ ရမစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ လိုးဝ
အတရိုးမထ ိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးတသည်
့်
အရွ ယ်တရ က်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
် တ်တနသည်။
့် ိုး အတဝိုးသ န္ှ
့် ငထ
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ငါ၏ဝည ဉ်သည် တနရ တင်ိုးမှ စွနခ
် ့် ွ ပပီိုးပြစ်က ငါ၏
သ ိုးဦိုးတအတပေါ်
အထူိုး အတလိုးတပိုးမှု ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ န
့်
့် ိုးလည်သတလ ။
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး၊ ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ န္ှုတ်မှ
ထတ်ပပန်တသ စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် တည်၏။ ငါ၏ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် တနရ အ ိုးလိုးသည် ငါအမှုပပြုတသ တနရ မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အမှု တဆ င်ရွက်တသ
တနရ မျ ိုး တသချ တပါက် ပြစ်ကက၏။ တရတ်ပပည်သည် စ တန်က အကိုးကွယ်ဆိုးတသ
တင်ိုးန္င်င ပြစ်သည်၊ ထတကက င့်် ယင်ိုးသည် ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊
့်
ယင်ိုးသည် ငါက
ပ်တဆ င်ဆိုးတသ တင်ိုးန္င်င ပြစ်သည်။
့် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ြ အလ
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်၌ရှတသ လူမျ ိုးအတပေါ် ငါ၏ အမှုက ငါ လိုးဝ
လပ်တဆ င်လမ်မ
ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်က သင်တ ့်
့် ည်မဟတ်။ ငါစက
့်
န ိုးလည်ကကသတလ ။ တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ၊့် ငါသ
နည်ိုးပါိုး၏။
့် ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါလူ
့် တသည်
့်
အရ ရ သည် ငါ၏ လက်ထ၌
ဲ လိုးဝ ရှသည်။ အ ိုးအင်က အ ရစက်သငပ့်် ပီိုး၊ ငါတရွ ိုးချယ်က
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးအတပေါ် သ ၍ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး သိုးသငသ
့်် ည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါ၏ ဝန်ထပ်မျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် မျှတဝခစ ိုးန္င်ပပီိုး ငါ၏ အမှုအြ ့်
၎င်ိုးတ၏
ငှ့် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်တသ
့် အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်န္င်ကကြအလ
့်

သူမျ ိုးသည် အလျင်အပမန်ပပြုက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငက့်် ကတပသည်။
သင်တထဲ
က် အတစခမှု လပ်တဆ င်တသ သူတ၊ ့် န ိုးတထ င်တလ ။့် ငါအတွ
က်
့်
့်
့် မှ ငါအတွ
အတစခမှု လပ်တဆ င်တနချန်တွင ် ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အချြုျို့က သင်တ ရရှ
့် န္င်သည်။
ဆလသည်မှ ၊ သင်တသည်
ငါ၏တန က်ပင်ိုး အမှုန္င
ှ ့်် အန င်္ါတ်တွင ် ပြစ်ပျက်မည်အ
့် ရ မျ ိုးက
့်
ယ ယီ သကကလမ်မ
် ယင်ိုးတက
့် ည်- သတသ
့်
့် သင်တ လ
့် ိုးဝ တမွျို့တလျ ်ကကလမ့််မည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်။ သင်၏ အတစခပခင်ိုး ပပည့်စ
် တသ အခါ၊ ချက်ချင်ိုး
စွနခ
် ့် ွ တလ ၊့် အချန်မဆွန္
ဲ င
ှ ။့်် သင်တထဲ
့် မှ ငါ၏ သ ိုးဦိုးပြစ်တသ သူတသည်
့်
မ နမတထ င်လ ိုးသင်တ
လ
် ည်ိုး ငါသည် သင်တ
အဆိုးမဲ့်
့် ပ၊ သတသ
့် အတပေါ်
့်
့်
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက န္ှငိုး် အပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် သင်တသည်
့်
င်္ဏ်ယူခင
ွ ရ
့်် ကကသည်
ှ
။ သင်တထဲ
့် မှ ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတွက် ပစ်မှတ်မျ ိုးပြစ်တသ သူတသည်
့်
မမတက
့် ပ သမဟ
့် ယ်ကယ်အတပေါ် ဒကခက မယူတဆ င်သင်တ
့် တ် သင်တ၏
့်
ကကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဝမ်ိုးမနည်ိုးသငတ
့်် ပ။ သင်အ
ူ ည် စ တန်၏
့် ိုး အဘယ်သသ
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်တစခဲသ
က် အတစခပခင်ိုးက သင်
့် နည်ိုး။ ငါအတွ
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သင်သည် ငါအြ
အသ
ိုးဝင်တတ မ
့်
့် ည် မဟတ်တသ တကက င့််
့်
သင်သည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ပပန်
့် သွ ိုးန္င်သည်။ ထအခါ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြင ့်် စတင် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်။ ငါသည် စတင်
အမှုပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အဆိုးထ ပြတ်သန်ိုးလက်တလျှ က်မည်ပြစ်သည်။ ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ တအ င်ပမင်မှုမျ ိုးသည် ထ ဝရ
တည်တလ
့် မ့််မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ လူမျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်က ၊ သင်တအတွ
ကလ
် ည်ိုး ထသပင်
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏
့် န္ှ့် ငသ
့်
့် ပြစ်သည်။ သင်တ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ထ ဝရပြစ်လမ်မ
ူ သည်
ငါ၏
့် ည်။ ငါက
့် ခခတသ ဆိုးယတ်သတ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ဧကန်မချ ခရလမ့််မည်ဟ သင်တအ
့် ိုး ယခင်က အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ငါ
တပပ ပပပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
်
့် ခခပပီိုးတန က် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
အပပစ်တြ ်ပပဆိုးမပခင်ိုးက မခရပါက၊ သင်သည် ကျန်ပခင်ိုးခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ တန င်တွင ်
သင်သည် ငါ၏ လက်ပြင့်် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ငါန္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် မတက င်ိုးတသ အတတွိုးမျ ိုး ရှတနစဉ်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ပဲ့်ပပင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရပါက၊ သင်သည် ငါ၏ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှပပီိုး ပြစ်သည်။
သတသ
်၊ သင်သည် အပမဲ သတထ ိုးရမည်၊ ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
အတလိုးမထ ိုးပခင်ိုးမပြစ်ရသကဲသ
့် ဘယ်
တသ ခါမျှ သတမမူပခင်ိုး မပြစ်ရ။
့်

အခန််း ၈၇
သင်သည် သင်၏ အရှန်က လျင်ပမန်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါလပ်တဆ င်တစလတသ အရ က
လပ်တဆ င်ရမည်- ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ စတ်ထက်သန်မှုပြင ့်် သင်တအတွ
က် ငါ
့်
ရည်ရွယ်သည့်် အရ ပြစ်သည်။ ယခတွငပ
် င် သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
အဓပပါယ်က န ိုးမလည်ကကတသိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်သည် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က
မသရှတသိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် တိုး၍ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့််
စက ိုးတပပ ဆပပီိုးပြစ်က ပ၍ပ၍ တပပ ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
ငါ ့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပါယ်က န ိုးလည်န္င်ရန် မည်သည့်အ
် ိုးထတ်မှုမျှ
မရှကကတသိုးသတလ ။ အချင်ိုး စ တန်၊ ငါ၏ အစီအစဉ်က သင်ြျက်ဆိုးီ န္င်သည်ဟ
စတ်မကူိုးတလန္ှင။့်် စ တန်အတွက် အတစခမှု ပပြုတသ သူတသည်
- ဆလသည်မှ ၊ စ တန်၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် (ဤအရ က စ တန်၏ ဝင်ပူိုးပခင်ိုးခရသူမျ ိုး၊ ထတကက
င ့်် စ တန်၏
့်
အသက် တသချ တပါက် အရှဆိုးတသ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအပြစ်
့်
တပပ ဆထ ိုးတသ သူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်)- ငတကကိုးရင်ိုး အသွ ိုးခကဲ ကတ်ရင်ိုး၊
ငါ၏တပခရင်
ိုး၌ သန ိုးကရဏ က တတ င်ိုးခကကတလသည်။ သတသ
်၊ ငါသည်
့်
့်
ထသတသ
မက်မဲမှုမျြုိုးက ပပြုမည်မဟတ်။ ငါသည် စ တန်အ ိုး ခွငလ
့်် တ်န္င်သတလ ။
့်
စ တန်အြ ကယ်
တင်ပခင်ိုးက ငါတဆ င်ကကည်ိုးတပိုးန္င်သတလ ။ ယင်ိုးသည် ပြစ်န္င်မည်
့်
မဟတ်တပ။ ငါတပပ သည်အ
့် ရ က ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ငါ လိုးဝ တန င်တရလမ်မ
့် ည်
မဟတ်။
ငါ ြွငဟ
့်် သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆ ပြစ်တည်လ ၏။ ထသ ပြစ်
့် သည် မဟတ်သတလ ။
သတသ
်၊ သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး ဆက်လက် အယအကကည်ကင်ိုးမဲ့်ကက၏၊ ငါ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သသယ ရှကကပပီိုး၊ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး တန က်တပပ င်ပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်ဟ ထင်ကက၏။ ယင်ိုးသည် အလွနသ
်
အဓပပ ယ်မရှတပ။ ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်၏။ သင်တ န
့် ိုးလည်သတလ ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
ပြစ်၏။ အကယ်၍ ငါသည် မည်သည့်် ဉ ဏ်ပည သမဟ
် န်ခိုးအ ဏ မျှ
့် တ် မည်သည့်တ
မရှပါက၊ ငါ စတ်ရှသည်တင်ိုးသ ငါ လပ်တဆ င်က တပပ ဆန္င်မည်တလ ။ သတင် သင်သည်
ငါအ
့် ိုး အယအကကည်ကင်ိုးမဲ့်တသိုး၏။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး ဤအရ မျ ိုးက ထပ်သလဲလဲ
အတလိုးတပိုးပပီိုးပြစ်က ၊ယင်ိုးတအ
့် ိုး သင်တထ
့် အကကမ်ကကမ် တပပ ပပထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။

သင်တအမျ
ိုးစက မယကကည်ကကတသိုးသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် သသယမျ ိုး သထ ိုးကကတသိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် န္ှစ်လြွယ် အသက်အတွက်
သင်တ၏
့် ကက င့်် ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
သင်က
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက အဘယ်တ
့်
ကယ်တင်န္င်သတလ ။ ငါတပပ သည့်် အရ က ငါလပ်တဆ င်၏။ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
အြန်မျ ိုးစွ တပပ ပပပပီိုး ပြစ်သည်- ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနအ
် ပြစ် မှတ်ယူပပီိုး
သသယ မရှကကန္ှင။့်် သင်တသည်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးအနက်
့်
သတဘ ထ ိုးကကပပီိုးပပီတလ ။ သင်ဘ
် ရ ကမျှ သင်
့် သ မည်သည့်အ
မလပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါပပြုတသ အရ က သင်သည် မယကကည်န္င်တသိုးတပ။ ထသတသ
့်
လူတစ်ဦိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ က တပပ န္င်သနည်ိုး။ တဲတ
့် ိုးတပပ ရလျှင၊် ယင်ိုးသည်
သင်တအ
် လ ိုးပြစ်၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့် ည့်အ
့် ိုး အဘယ်တသ အခါမျှ ငါ မြန်ိုးဆင်ိုးခဲသ
သင်သည် အတပခအတနတင်ိုးတွင ် ငါအတွ
က် အတစခသူတစ်ဦိုးပြစ်ရန်
့်
အရည်အချင်ိုးမပပည်မ
့် ီတပ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် အတယ က်တင်ိုး ယကကည်ရမည်။
စမ်ိုးသပ်မက
ှု အ ိုးလိုး တအ င်ပမင်ရမည်။ ငါသည် အဘယ်သက
ူ မျှ ချွတ်တချ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်
မဟတ်။ ဟတ်တပ၏၊ ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် မခင်ိုးချက်ပြစ်၏။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်တသ သူတသည်
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
တသချ တပါက် ရရှကကလမ်မ
့် ရ အတင်ိုး သင်အ
့် ည်၊ ယင်ိုးက သင်ယကကည်သည်အ
့် တပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် လမ့််မည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးတ။့် ယခတွင ် ငါသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်၌ ပပည်စ
သင်တအ
ဇ တပကတ၏
့် ိုး ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အ ိုးလိုးက စတင်တပိုးတန၏။ သင်တသည်
့်
စက်ဆပ်စရ ချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုး- အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး၊ မသ ိုးစတရိုးရ ၊ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊
ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး၊ အပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးလိုးတသ သဘ ဝတဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး (တလ၊ တန၊ မိုး၊
အရိုးခက်တအ င် စူိုးရှတသ တလပပင်ိုးမျ ိုး၊ ဆီိုးန္င
ှ ိုး် ကျပခင်ိုး ဒကခန္င
ှ ့်် သင် မန္ှစ်သက်သည့််
အပခ ိုးတသ အရ မျ ိုး)) အ ိုးလိုးက ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး စတင်ြယ်ရှ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏ ချစ်ခင်တသ တထွိုးတပွျို့ မှုတွင ် အလွနအ
် မင်ိုး တပျ ်တမွျို့ရင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ကကင်န တသ
တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုတအ က်၌ အရ ရ က ကွပ်ကဲရင်ိုး၊ တနရ ၊ အချန်က လ သမဟ
့် တ်
ပထဝီတပမတ၏
ပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ သက်တရ က်ပခင်ိုးမရှဘဲ ပင်လယ်အန္ှ၊ ့်
့်
့် ကန်သတ်
ကန်ိုးတပမတစ်တလျှ က်န္င
ှ ့်် တလကပြတ်၍ ခရီိုးန္ှငက် ကလမ်မ
့် ည်။
ငါ စလင်တစပပီိုးပြစ်တသ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ အဘယ်သူ င်္ဏ်ယူဝက့် က ိုးမှုမရှသနည်ိုး။
၎င်ိုးတအတွ
က် အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ န မက မချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ငါသည် သင်တထ
့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ယခ အဘယ်တကက င ့်် ထတ်တြ ပ် ပရန် ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။

အဘယ်တကက င ့်် ယခပြစ်ပပီိုး အတတ်တွင ် မဟတ်ရသနည်ိုး။ ဤအရ ကယ်၌ကလည်ိုး
နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်သပါသတလ ။ တရတ်သည် ငါ ကျန်ပပီိုးတသ
တင်ိုးန္င်ငတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ အတတ်တွင ် အဘယ်တကက င့်် ငါမတြ ်ပပခဲသ
့် နည်ိုး။ ငါအတွက်
အတစခမှု ပပြုတသ သူတက
့် နည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ်
့် ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် မသရှတစခဲသ
ဤအရ ကလည်ိုး သင်တအ
့် င၊် ငါ၏အယူအဆ၌ အရ ရ သည်
့် ိုး ငါတပပ မည်- ယတနတွ
ပပီိုးတပမ က်ပပီပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ဤအရ က ငါဆ၏။
(အတကက င်ိုးမှ ယတနတွ
့်် တူ စိုးစြ လ
့် ၊ ့်
့် င၊် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့် ကကပပီပြစ်သကဲသ
ရပ်လိုးတပေါ်လ သည်သ မဟတ်ဘ၊ဲ အမှနတ
် ကယ် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်။
လက်ရအချ
ှ
န်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည့်သ
် တ
ူ သည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
ဧကန်မချ စိုးစကကပပီိုး- ဤအရ က ယခ ထတ်တြ ်ပပလျက်ရသည်
ှ
၊ မတနကမဟ
တ်သကဲသ
့် ့်
့်
မနက်ပြန်လည်ိုး မဟတ်တပ)။ ငါထတ်တြ ပ် ပလတသ လူတသည်
ထတ်တြ ်ပပခရကကပပီိုးပြစ်က
့်
ဤသည်မှ ငါ၏
့် ဉ ဏ်ပည ပြစ်တသ တကက င၊့်် ယတနတွ
့် င ်
သ မန်လသတဘ
ူ ့်
သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှု အ ိုးလိုးက ငါ တြ ်ထတ်လျက်ရ၏။
ှ
ငါ၏ အမှုသည် ဤအဆငထ
့်် တိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဤအချန်တွင် ငါသည်
ဤအချန်က လအတွက် အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် ငါ ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် စီမအပ်ချြုပ်တရိုး
အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ အစီအစဉ်အ ိုး အတက င်အထည်တြ ်တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ထသပြင
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည်
့် ၊့်် ငါသည် ဩဇ အ ဏ ရှက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ထတ်ပပန်လမ်မ
သလှတပြင ့်် အပ်စိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊ သ ိုးမျ ိုး၊ လူမျ ိုး၊ န္ှင ့််
အတစခသူမျ ိုးအတပေါ် သငတ
့်် တ ်တသ အတည်ပပြုပခင်ိုးက တပိုးအပ်တနသည်။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ငါအတွ
က် န ခမှုရစွ
ှ အတစခပခင်ိုးအ ိုး မလပ်တဆ င်ဘဲ တနဝသ
ူ ည် ငါက
့်
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့်
တစ ဒကတက်ဝ့်သနည်ိုး။ ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဟ အဘယ်သူ
ဆဝသ
့် နည်ိုး။ ငါ၏ တရှ ျို့၌ သင်တ၏
့် ဘီလူိုးသရဲစီိုးတသ သဘ ဝက
ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုးပြစ်သည်မှ ကက ပမင်ပ့် ပီပြစ်သည်က ငါသသည်- သင်သည် ငါ
တက င်ိုးပမတ်တသ သူ မည်သက
ူ မဆအတပေါ် မန လမှုန္င
ှ ့်် အမန်ိုးတရ ိုး ခစ ိုးရ၏။ ဤသည်မှ
လိုးဝ စ တန်၏ သဘ ဝ ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် တက င်ိုးပမတ်၏။ ငါသည်
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးမရှဟ သင်သည် ဆဝမ
့် ည်တလ ။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး လိုးဝ
န္ှငထ
် တ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ကအ ိုးတလျ ်စွ သငအ
့်် တွက်မူ၊ သင်သည် ငါအတွ
က် အတစခမှုက
့်
လပ်တဆ င်တနပပီိုး ယခသည် အချန်မကျတသိုးတပ။ သမဟ
့် ိုး
့် တ်ပါက၊ ငါသည် သင်အ
န္ှငထ
် တ်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

စ တန် အမျြုိုး။ ကကမ်ိုးကကြုတ်ပခင်ိုးက ရပ်တန်တလ
။့် တန က်ထပ် စက ိုးမတပပ န္ှင။့်် တန က်ထပ်
့်
မပပြုမူန္င
ှ ။့်် ငါ၏ အမှုသည် ငါတရွ ိုးန္တ
ှု ်ထ ိုးတသ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုး၌ တဆ င်ရွကန္
် င
ှ ပ့်် ပီပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး၊ င်္ဏ်ိုးင်္ဏအ ိုးလိုး၊ ဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တရတ်န္င်ငပပင်ပ
လူအလ
မျြုိုးစအန္ှ ပျ
့်် နပပီ ပြစ်သည်။ ငါအတွ
က် အတစခမှုက တပိုးတသ သူတသည်
့်
့်
့် ျို့ န္ှန္ှ့် ငတ
့်
အဘယ်တကက င ့်် အပမဲတတစ ဝည ဉ်တရိုးရ ၌ ပတ်ဆပခင်
့် ိုးခရသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အဘယ်တကက င့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက လိုးဝ သတဘ မတပါက်ကကသနည်ိုး။ ငါ၏
ဝည ဉ်သည် ဤလူတတွ
် ခါမျှ အလပ်မလပ်သနည်ိုး။
့် င ် အဘယ်တကက င့်် မည်သည့်အ
တယဘူယျအ ိုးပြင်၊့် ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ထ ိုးသကဲသ
့် မတရွ
ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူတတပေါ်
့်
့် တွင ်
ငါသည် အလွနမ
် ျ ိုးလတ
ှ သ အ ိုးထတ်မှုအ ိုး တကယ်က အသိုးမပပြုန္င်တပ။ ယခင် ငါ၏
ဒကခဆင်ိုးရဲန္င
ှ ့်် ငါ၏ အပင်ပန်ိုးခင်္ရစက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးထတ်မှုတသည်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
သ ိုးမျ ိုး၊ လူမျ ိုး၏ နည်ိုးပါိုးတသ အစတ်အပင်ိုးအတွက် ပြစ်တလပပီ။ ထအပပင်
၊ ငါ၏
့်
အန င်္တ် အမှုသည် အခက်အခဲတစ်ခမျှ မရှဘဲ ပပီိုးတပမ က်န္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ငါ၏ အလသည်
့်
ပတ်ဆိုးီ မခရြအလ
ငှ့် ဤအရ မျ ိုးက ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
့်
ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် အဆငတ
့်် င်ိုးအတွက်
သငတ
့်် တ ်တသ အစီအစဉ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် လူတစ်ဦိုးတစ်တလက
ထန်ိုးထ ိုးရန် မည်သည့်် အ ိုးထတ်မှုမျှ မပပြုသကဲသ
့် (ဤအရ
က တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးမခရသူမျ ိုး
့်
သမဟ
ွဲ နထ
် ့် ိုးပခင်ိုးမခရသူမျ ိုးက ဦိုးတည်သည်)၊ မည်သည့်် လူကမျှ
့် တ် ကကြုတင်ခခ
သ မန်က လျှက ငါ ဒဏ်မခတ်တပ (ဤအရ သည် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးခရသူမျ ိုးက ဦိုးတည်သည်)- ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သည့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
့် သည်။ ငါ မန်ိုးတီိုးတသ
သူတအတပေါ်
ငါ ရက်စက်၏။ ငါ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်တသ သူတအတပေါ်
ငါသည် င်္ရစက်ကကည့်က
်
့်
့်
ကွယ်က တတ်တပသည်။ ဤသပြင်
့် ရ က ငါပပြု၏ (ငါ တရွ ိုးချယ်တသ သူမျ ိုးသည်
့် ၊့် ငါဆသည်အ
တရွ ိုးချယ်ခရပပီိုး ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် တ
ှ ်သ ိုးတသ သူတသည်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးခရကကသည်။
့်
ဤသည်တမှ့် ြန်ိုးဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီကတည်ိုးက ငါ စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ငါ၏
အတရိုးကစစမျ ိုး ပြစ်သည်)။
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သနည်ိုး။ ငါဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး၊ ငါပပြုတသ
အစီအစဉ်မျ ိုးအတင်ိုး ငါ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မအ
ှ ပ၊ အဘယ်သသ
ူ ည် မဆင်မပခင်
တဆ င်ရွက်က ငါ၏ အမန်မျ
့် ိုးက မန ခဝသ
့် နည်ိုး။ ဤသည်တမှ့် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးသ ပြစ်သည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် ယင်ိုးတထဲ
ှ စ်ခကပင်
့် မတ

ငါထ
့် မှ ြယ်ရှ ိုးဝ့်သနည်ိုး။ အရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ကွပ်ကဲမှုတွင ် ရှရမည်။ လူအချြုျို့က
လူတစ်ဦိုးဦိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပပီိုးပြစ်က ရိုးသ ိုးပပီိုး ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
သက်သက် အတရိုးထ ိုးသည်ဟ ဆသည်။ သဆ
့် လျှင၊် ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် ထသူက
မတရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤအရ သည်လည်ိုး ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနတ
် ့် စ်ခ ပြစ်၏။
အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လက်ြက်သည်ဟ ငါ ဆပါက၊
ထလူသည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လက်ြက်ပပီိုး ငါ ချစ်တသ သူပြစ်၏။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
စ တန်၏ သ ိုးသမီိုးတစ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ ငါဆလျှင၊် ထလူသည် ငါမန်ိုးတီိုးတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်၏။ မည်သက
ူ မျှ မျက်န္ ှ မလက်န္င
ှ ။့်် ထလူက သင် အမှနတ
် ကယ် ရပ်စ ိုးမန္င်သတလ ။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါအ
့် ိုးပြင့်် ဆိုးပြတထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သ ိုးသည် အစဉ် သ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည်လည်ိုး အစဉ် စ တန်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
လူသ ိုး၏ သဘ ဝသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ။ ငါသည် ယင်ိုးတက
့် မတပပ င်ိုးလဲတစပါက၊
အ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ကယ်ပင် အမျြုိုးအစ ိုးတန က်က လက်လမ်မ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။
ငါ၏ အမှု တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်တထ
့် ငါထတ်တြ ်ပပသည်။ ငါ၏
အမှု တိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်မှ မည်သည့်အ
် ဆငထ
့်် ပြစ်သည်က သင်တ အမှ
တ်တကယ်
့်
သကကသတလ ။ ငါ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ငါ တပပ သည့်အ
် ရ က တပပ ရန်
ငါဝ့် ည ဉ်၏ ဦိုးတဆ င်မတ
ှု န က် သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် လက်ကကလမ်မ
့် ည်တလ ။
့်
တရတ်ပပည်သည် ငါကျန်ပပီိုးပြစ်တသ တင်ိုးန္င်ငပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့််
ငါတပပ ဆရသနည်ိုး။ ဦိုးစွ ပထမ၊ ငါသည် ယတနတခတ်
တရတ်လမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးက ငါ၏
့်
ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ဝည ဉ်မရှသကဲသ
့် အစဦိုး
၌ ၎င်ိုးတသည်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
စ တန်အ ိုးပြင့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ကယ်တင်၍မရန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ငါသည် ဤလူမျ ိုးက တိုး၍အမျက်ထက
ွ ်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
ကျန်ဆခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ ငါသည် ဤလူမျ ိုးက အမန်ိုးဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့်
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တြ ်ပပတသ အခါတင်ိုးတွင ် ငါသည်
တဒါသထွက်ရသည်။ ဤအရ က တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး ကမဘ တလ က၏ န္င်ငမျ ိုးက
တရတ်ပပည်အ ိုး သမ်ိုးပက်ခတ
ဲ့် သ တခတ်က မှတ်မတစသည်။ ယင်ိုးသည် ယတနန္ှ့် င ့််
တူညဆ
ီ ပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ သ -အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ငါ၏
အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ - ရှတလပပီပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် ငါသည်
တန က်ထပ်လူတစ်မျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်၊ ထသူအတွငိုး် တွင ် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊

ငါ၏သ ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏လူမျ ိုးန္ှင၊့်် ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးတသ သူမျ ိုးက
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးခဲသ
င်၊့် ယတန ငါပပြုသမျှ
အ ိုးလိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ငါအ
့် ကက င့်် တရတ်ပပည်ရှ
့် ိုးပြင ့်် စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ်တ
အ ဏ ရှတသ သူတသည်
သင်တအ
့်
့် ိုး ထပ်သလဲလဲ န္ှပ်စက်ညြှင်ိုးပန်ိုးက
ြန္ှပ်ချြုပ်ချယ်ရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတပျ ရ
် င်သကဲသ
့် ငါ
့် ခခတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် က
သတသ
်၊ ဤအရ က အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအ ိုး အ ိုးတက င်ိုးတသ
့်
တန်ပပန်တက်ခက်ပခင်ိုးတစ်ခ တပိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါစလင်တစသည်မှ
့်
အတအကျအ ိုးပြင ့်် ဤန္ှပ်စက်ညြှင်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်မှုမျြုိုးတအ က်၌ ပြစ်သည်။
တန က်ပင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါတရွ ိုးထတ်မည်။ ယခတွင၊် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
န ိုးတထ င်ပပီိုးတန က်၊ သင်တအ
့်် တူ အပ်စိုးခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက သင်တ ့်
့် ိုး ငါန္ှငအ
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ကကသတလ ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ၎င်ိုး၏ တသပခင်ိုးသ လ
့် ိုးဝ
ပစ်ချပခင်ိုးခရတလပပီဟ ငါဆသည်အ
့် ချန်သည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ
အပ်စိုးတသ အချန်ပြစ်သည်။ သ ိုးဦိုးတအ
့် ိုး အဆင်ိုးနိုးီ တသ နင်္ါိုးကကီိုး၏
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးသည် ငါက
့် အလွန ် အသိုးတတ ်ခပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး အရွ ယ်တရ က်က
ငါအ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထဆိုးယတ်တသ အတစခမျ ိုး
့် မ်၏ အတရိုးကစစမျ ိုးက စီမန္င်သည်န္င
(အတစခသူမျ ိုး)သည် တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့်် တူ
့် ည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
အပ်စိုးတနပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်် လ င်တသ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် အတစခသူမျ ိုးက ကန်န္ှ့် ငတ
မီိုးအင်ထသ
ဲ တစ်
ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး တွနိုး် ပလ
် ည်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသွ
့် ည်- ပြစ်သည့်န
့်
့် မ်မ
့် ိုးကကရမည်။
စ တန်၏ အမျြုိုးသည်လည်ိုး ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်လပပီိုး စ တန်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်သ ပပန်
် ဝ သ၏။ သတသ
်၊
့် သွ ိုးရန် ဆန္ဒမရှကကသည်ကလည်ိုး ငါ အပပည့်အ
့်
ငါသည် အတယ က်တင်ိုး လက်န ရမည်ပြစ်ပပီိုး တဆ င်ရွက်ရမည့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုး ရှက - မည်သမ
ူ ျှ ကင်ိုးလွတလ
် မ်မ
့် ည်မဟတ်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် သင်တသည်
့်
ထအမနမ
် ့် ျ ိုးက မချြူိုးတြ က်ရတလတအ င် ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ငါသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပပ ပပမည်။

အခန််း ၈၈

လူတသည်
မည်သည့်အ
် တင်ိုးအတ ထ ငါ၏တပခလှမ်ိုး အရှန်ပမငလ
့်် ပပီိုးပြစ်သည်က လွယ်လယ
ွ ်
့်
စတ်မကူိုးန္င်ကကတပ- ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ဉ ဏ်မမီန္င်တသ အဩ
့် ြွယရ
် တစ်ခ
တပေါ်တပါက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါ၏တပခလှမ်ိုးသည် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးချန်ကတည်ိုးက
ဆက်လက်ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး ငါ၏အမှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ မရပ်တနခ
် ့် တ
ဲ့် ပ။ စကကဝဠ
တလ ကကကီိုးတစ်ခလိုးသည် တစ်တနပပီ
င်ိုးလဲတနပပီိုး၊ လူတသည်
လည်ိုး
့် ိုးတစ်တန တပပ
့်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတနကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အမှု၊
ငါ၏အစီအစဉ်၏တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ ့််
့်
့်
သက်ဆင်ပပီိုး၊ ဤအရ တက
ူ ိုးမျှ မသ၊ သမဟ
့် အဘယ်လသ
့် တ် န ိုးမလည်ကကတပ။
ငါကယ်တင် သင်တက
့် တပပ တသ အခါမှသ ၊ ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
မတ်သဟ ယြွဲျို့တသ အခါမှသ သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ သကကရ၏။ သမဟ
့်
့် တ်ပါက၊
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်အတွက် အတသိုးစတ်အစီအစဉ်က မည်သမ
ူ ျှ လိုးဝ မသန္င်ကကတပ။
ယင်ိုးမှ ငါ၏ကကီိုးစွ တသ တန်ခိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ ငါ၏အြ
့် ွယ်ရ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အရ မျ ိုး
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယတန ငါတပပ
သည့်် အရ သည် အမှနတ
် ကယ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည်
့်
့်
တကယ်က မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ လူသ ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင ် ငါန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် မပါရှ- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ကက၏။
သင်တသည်
လတလ က်တနခဲပ့် ပီ၊ အ ိုးရတကျနပ်ပပီဟ မထင်ကကန္ှင။့်် ဤအရ က သငအ
့်် ိုး
့်
ငါတပပ သည်- သင်တ သွ
် ရီိုး တဝိုးတသိုး၏။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ခလိုးန္ှင ့််
့် ိုးရမည့်ခ
သက်ဆင်၍ အနည်ိုးငယ်သ သင်တ သ
င ့်် သင်တသည်
့် ကကသည်၊ ထတကက
့်
့်
ငါတပပ သည်အ
့် ရ က န ိုးတထ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါလပ်ခင်ိုးတသ အရ မှနသ
် မျှက
လပ်ကကရမည်။ အရ ရ တင်ိုးတွင ် ငါ၏ဆန္ဒန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူကကတလ ၊့် ထအခါ
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တ ဧကန်
မချ ရကကလမ်မ
့် ည်။ ယကကည်တသ
့်
မည်သမ
ူ ဆသည် ရရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆမူက ိုး မမတအထဲ
တွင ်
့်
ပပည့်မ
် ီပပီဟ ထင်မတ
ှ ်သည့်် “ဗလ နတထ” သ ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ ့်
သ ၍ပင် ပြစ်သည်။ ငါသည် မည်သက
ူ မျှ အတတွိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ်
လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခကပင် အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုးမရှဘဲ လပ်တဆ င်ခင
ွ ့်် ပပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
် ခါ၊ လူအမျ ိုးစသည် စိုးရမ်ပူပန်သည့်် ရှစ်တခါက်ချြုိုး
့် ကက ိုးရသည့်အ
မျက်န္ ှ မျ ိုးပြင ့်် တကက က်ရွ က
ျို့
တန်လှုပ် ကကသည်။ ငါသည် သငက
့်် အမှနတ
် ကယ်

မတရ ိုးလပ်ြူိုးသတလ ။ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးတစ်ဦိုး
မဟတ်သည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည် တက င်ိုးချင်တယ င်တဆ င်ပခင်ိုးပင် ပပြု၏။
ငါ၏သ ိုးဦိုးအပြစ်ပင် သင်ဟန်တဆ င်သည်။ ငါ မျက်စကန်ိုးသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
ငါသည် လူတက
့် မခွပဲ ခ ိုးန္င်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ငါသည် လူတ၏
့် အတွငိုး် ကျဆိုးတသ
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စစစ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ငါ၏သ ိုးတက
့်
ငါတပပ တသ အရ ပြစ်ပပီိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်တသ သင်တက
့် လည်ိုး
ငါတပပ တသ အရ ပြစ်သည်။ ငါသည် အမှ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ ပပြုမပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အရ ရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ပမင်၏။ ငါလပ်တသ အရ က ငါမသဘဲတနမည်တလ ။ ငါ လပ်တသ အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုး၏။ ငါသည် စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် ြန်ဆင်ိုးရှင၊်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ငါသည် လူတ၏
့်
အတွငိုး် ကျဆိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့််
ငါတပပ သနည်ိုး။ ငါသည် လူတင်ိုး၏အတပခအတနက တက င်ိုးတက င်ိုးသ၏။ ငါသည်
မည်သည့်အ
် ရ လပ်ရမည်၊ မည်သည့်အ
် ရ တပပ ရမည်က မသဟ သင်တထင်
့် သတလ ။
ဤအရ သည် သင်တပူ့် ပန်စရ မဟတ်။ ငါ၏လက်ပြင ့်် အဆိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရြ ့်
င်္ရပပြုကကတလ ။့် သင်တသည်
ထသ ဆ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့်
့် ိုးရှု ိုးရလမ်မ
အမနမ
် ့် ျ ိုးသည် ခွငမ
့်် လတ်တတ်တပ။ န ိုးလည်သတလ ။ အထက်က အရ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခင်က သင်တ ့်
န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ တသ တနမှ့် စ၍၊ တန က်ထပ်
ချြုိုးတြ က်မှုမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ သင် ကျြူိုးလွနမ
် ပါက၊ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ရှလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ယခတွင ် ငါသည် သင်တအတွ
က် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးသည်။
့်
(လူအမျြုိုးမျြုိုးတက
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုး သတ်မှတပ် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပဋ္ဌ န်ိုးတသ တနမှ့် စတင်သက်တရ က်မှုရှသည်)
ငါသည် ငါ၏ကတမျ ိုးက တည်သကဲသ
့် ၊ ့် အရ ရ သည် ငါ၏လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှ၏- သသယရှသူ
မည်သမ
ူ ဆ မချ အဆိုးစီရင် ခရလမ်မ
့် ည်။ မည်သည့်် စ န တထ က်ထ ိုးမှုအတွက်မျှ တနရ မရှ။
၎င်ိုးတသည်
ချက်ပခင်ိုး မျြုိုးပြြုတ်ခရလမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင
့်
့် ့်် မန်ိုးတီိုးမှုက ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးမှ
ြယ်ရှ ိုးတပမည်။ (ယခအချန်မှစ၍ အဆိုးစီရင်ပခင်ိုးခရသူ မည်သမ
ူ ဆသည်
ငါ၏န္င်ငသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏ သ ိုးစဉ် တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး
ပြစ်ရမည်က အတည်ပပြုပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။)

သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတနပြင၊့်် သင်တသည်
သင်တ၏အတနအထ
ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊
့်
့်
သင်တ၏
် ည်ိုးသငက
့်် ၊ စပ်စတသ သူမျ ိုး
့် ကယ်ပင်တ ဝန်မျ ိုးက တက င်ိုးစွ ပြည့်ဆ
မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွက် သင်တသည်
မမကယ်ကယ်
့်
ဆက်ကပ်သငပ့်် ပီိုး၊ သင်တသွ
် နရ တင်ိုးတွင ် ငါအတွ
က်
့်
့် ိုးသည့်တ
တက င်ိုးတသ သက်တသခပခင်ိုးက ပပြုသငက
့်် ၊ ငါ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစသင၏
့်် ။
ရှက်ြွယ်တသ လပ်ရပ်တက
် င
ှ ။့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏လူတအ
့် မကျြူိုးလွနန္
့် ိုးလိုးအတွက်
ပသက်တသ ပြစ်တလ ။့် တစ်ခဏမျှပင် အကျငတ
့်် ရ ိုးမပျက်တလန္ှင။့်် သင်တသည်
့်
အတယ က်တင်ိုးတရှ တ
ျို့ ွင် သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ ပင်ကလကခဏ တဆ င်လျက် အပမဲ ရှရမည်ပြစ်က
တြ ်လြ ိုးရမည်မဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ တခါင်ိုးတမ လ
့်် ။
့် ျက် တရှ ျို့ဆက် တပခလှမ်ိုးလှမ်ိုးသင၏
ငါ၏န မက အရှက်ရတစရန်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစကကရန် သင်တက
့်
တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ သူတ အသီ
ိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ ့်
့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးကယ်တင် လပ်ငန်ိုးတ ဝန် ရှကကပပီိုး၊ အရ ရ တင်ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။
ဤသည်မှ သင်တက
့် ငါတပိုးထ ိုးတသ တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတ ဝန်က တခါင်ိုးတရှ င်ရမည်
မဟတ်။ သင်တက
် ည်ိုးရန် သင်တသည်
့် ငါ တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အရ က ပြည့်ဆ
့်
မမတက
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်၊ ဉ ဏ်စွမ်ိုးရှသမျှန္င
ှ ့်် အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့််
့် ယ်ကယ် စတ်န္လ
ဆက်ကပ်ကကရမည်။
ယတနမှ့် တရှ ဆ
ျို့ က်၍၊ စကကဝဠ တလ ကအန္ှတွ
့် င ် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးတ ဝန်အ ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးထ အပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ မ
့် မတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်တစ်ခလိုးက ဆက်ကပ်န္င်ပခင်ိုး မရှသူ
မည်သမ
ူ ဆအ ိုး ငါ ပပစ်တင်ဆိုးမမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။
ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ်တွငပ
် င် သက်ညြှ လမ်မ
့် ၊ ့် တလျှ တ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ပါ ့်
တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူတကက
ဲ ှတစ်ဦိုးက တလှ င်တပပ င်က
့် ိုးတွင ် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးထမ
တစ ်က ိုးတသ သူ ရှပါက၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါကယ်တင်အ ိုး
ကယ်စ ိုးပပြုကကသည့်အ
် တွက် ငါသည် ထသူတက
့် ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးမည်။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တစ်စတစ်တယ က်က ပပြုတသ အရ သည် ငါက
့် ပပြုပခင်ိုးပင်ပြစ်၏။
ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး ထဲမှ အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ အမန ် ပြစ်
့် သည်။
ဤအမနက
် ့် ချြုိုးတြ က်တသ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ဆအတပေါ်

ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စီရင်ြ ၎င်
့် ိုးတက
့်
ငါအခွငတ
့်် ပိုးမည်။
ငါက
စွ သတဘ ထ ိုးပပီိုး ငါ၏အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် အပ်စက်ပခင်ိုးကသ
့် တပါပပက်
့်
အ ရစက်သ၊ူ ငါ၏အပပင်ပန်ိုး အတရိုးကစစမျ ိုးကသ အတရိုးစက်လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက
တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် အ ရမစက်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ငါသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး
စွနပ
် ့် စ်မည်။ ဤသည်မှ န ိုးရှတသ သူအ ိုးလိုးတက
့် ညန်ကက ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါအတွ
က် အတစခပခင်ိုးက ပပီိုးစီိုးတအ င်လပ်တဆ င်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
့်
တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ်မလပ်ဘဲ န ခစွ ဆတ်ခွ ကကလမ်မ
့် ည်။ သတထ ိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ်ပါက
ငါသည် သငက
့်် ြယ်ထတ်လမ်မ
် ့် စ်ခပြစ်သည်။)
့် ည်။ (ဤသည်က ိုး တန က်ဆက်တွဲ အမနတ
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ယခမှစ၍ သလှတက တက က်ကင်က တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့် အပ်စိုးရန်၊ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတကက
့် ိုးတွင ်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန်န္င
ှ ၊့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှု၊
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ က
် တြ ်တဆ င်ရန်၊ ငါ၏ဩဇ အ ဏ က စတင်
စီမတဆ င်ရွက်ကကလမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည် ပပည့်စ
် က ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
့် ည်။ ငါ၏ စီမခနခ
ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစန္င်ကကတသ တကက င၊့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျြုိုးတသည်
ရပ်စဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့်
ငါက
ျို့ မ်မ
့် တကက က်ရွ လ
့် ည်၊ ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့် ည်၊ ငါက
့် တက င်ိုးချီိုးဩဘ တပိုးက
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှု
တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပမည်။ အထက်က
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးမှ၊ ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်သည့်် တပခလှမ်ိုးအပပင်၊
မည်သည့်အ
် ဆငသ
့်် ငါ၏အမှု
တရ က်ရှပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ ပမင်
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
့် ရကကလမ်မ
အတည်ပပြုချက်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ငါသည် စ တန်က တရ ိုးစီရင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အလသည် ပတ်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရသကဲသ
့် ၊ ့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုး ရှကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည်
့်
ကမဘ တလ ကန္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က ကျငသ
့်် ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် စ တန်အတပေါ် နည်ိုးနည်ိုးမျှပင် မကူ

သမဟ
့် တ် လိုးဝ အ ရစက်ပခင်ိုး မရှတပ (၎င်ိုးသည် ငါန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ဆရန်ပင်
မထက်တန်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်)။ ငါလပ်ချင်တသ အရ ကသ ငါဆက်လပ် တနသည်။
ငါ၏အမှုသည် တချ တမွျို့ စွ ပြင ့်် တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး တရှ ျို့ဆက်တနသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏အလသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးအန္ှ ပ
့် တ်ဆိုးီ ၍မရတပ။ ဤအရ သည် စ တန်က
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ အရှက်ရတစခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဤအရ က၌က ငါ၏အလက မပြည့်ဆ
် ည်ိုး ရတသိုးတပ။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတအတပေါ်
တြ ်တဆ င်ရန်လည်ိုး အခွငတ
့်် ပိုး၏။
့်
တစ်ြက်တွင၊် စ တန်က ငါပမင်ခင
ွ ပ့်် ပြုသည်မှ ၎င်ိုးအတပေါ် ငါ၏အမျက်တဒါသ ပြစ်သည်။
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ၎င်ိုးက ငါ၏ဘန်ိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည် (ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏
အရှက်ရပခင်ိုးအြ အထူ
ိုးကဲဆိုးတသ မျက်ပမင်သက်တသမျ ိုးပြစ်ကကသည်က ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်)။
့်
ငါသည် ၎င်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ပပစ်ဒဏ်မတပိုး။ ယင်ိုးထက်၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အ ိုး ငါ တြ ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်။ စ တန်သည်
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးက တစ က
်
ိုးတလ့်ရှခဲ၍
့် ြ
့် ၊ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်တလ့် ရှခဲသ
့် ကဲသ
့် န္ှပ်တလ့်
ရှခဲတ
် န က်၊ ငါသည်
့် သ တကက င၊့်် ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုး၏အတစခပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးသည့်တ
ငါ၏အရွ ယ်တရ က်တသ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးက ြယ်ထတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည်။ စ တန်သည်
ကျရှု ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ဆန်ကျင်
န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ကမဘ တလ ကထဲက တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး
့်
ဆင်ိုးတွသွ ိုးပခင်ိုးသည် အတက င်ိုးဆိုး သက်တသ ပြစ်သည်။ တက်ခက်တနကကတသ လူတန္ှ့် င ့််
စစ်မက်ပြစ်တနတသ န္င်ငတသည်
စ တန်၏န္င်ငတတ ် ပပြုလဲပခင်ိုး၏ သသ တသ
့်
သရပ်သကန်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ငါသည် ယခင်က နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး
မပပသခဲသ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ စ တန်အတပေါ် အရှက်ရတစရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏န မက တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး
့် ည့်အ
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရန် ပြစ်သည်။ စ တန်သည် လိုးဝ အပပတ်ရှငိုး် ခရပပီိုးချန်တွင၊် ငါသည် ငါ၏
တန်ခိုးက စတင် ပပသမည်- ငါတပပ တသ အရ အမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး၊ လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှတသ သဘ ဝလွနအ
် ရ တသည်
ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် (ဤသည်မှ မကက မီ
့်
လ လတတတသ
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုး၏)။ ငါသည် လက်တတွျို့ကျတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်က ၊ ငါ၌ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မရှတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ငါသည်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်ထဲက အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စက ိုးတပပ ဆတသ တကက င၊့််
ယခင်က ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ သည် ပစစြုပပနတ
် ွင ် တသချ တပါက်သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။
သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက မြက်တယ
ွ ်တလန္ှင။့်် ငါသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န တသ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး မဟတ်။ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍မူ၊ အရ ရ အ ိုးလိုး လွတလ
် ပ်သည်၊

ထူိုးကဲသ လွနက
် ၊ လိုးဝ လွတ်ပငမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးထ ိုး၏။ ယမန်တနက
့် တပပ ခဲတ
့် သ အရ သည် ယတန ့်
တခတ်ကန်ပခင်ိုး သမဟ
့် င ် တဘိုးြယ်ထ ိုးခရပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်
့် တ် ယတနတွ
(သတသ
် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးသည် ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည့်အ
် တွက်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်)။ ဤအရ တသည်
့်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်ထဲက အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးတက
့်
မြက်တယ
ွ တ
် လန္ှင။့်် တနရက်
ှ ိုး၊ ထတ်တြ ်ပပမှုအသစ်မျ ိုးရက
ှ
၊
့် တင်ိုးတွင ် အလင်ိုးသစ်ရပပီ
ယင်ိုးမှ ငါ၏ အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ တနရက်
့်် ထဲတွင ်
့် တင်ိုးတွင ် ငါ၏အလင်ိုးသည် သငအ
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့်် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အသသည် စကကဝဠ တလ ကဆီသ ထ
့် ည်
့် တ်လငလ
ပြစ်သည်။ န ိုးလည်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်၏ ဝတတရ ိုး၊ သငက
့်် ငါတပိုးအပ်ထ ိုးတသ
တ ဝန် ပြစ်သည်။ သင်သည် ထအရ က တစ်ခဏမျှပင် လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး မပပြုရ။
ငါလက်ခတသ လူတက
့် ငါသည် အဆိုးတင်တအ င် အသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည်
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ရ ိုးသခင်
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
ပြစ်တသ တကက င်၊့် အဘယ်လစ
ူ ိုးမျြုိုးက ဘယ်အရ လပ်သငသ
့်် ည်က ငါသသည့်အ
် ပပင်၊
အဘယ်လစ
ူ ိုးမျြုိုးက ဘယ်အရ လပ်တဆ င်န္င်သည်က ငါသ၏။ ဤသည်မှ
ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး စွမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးပြစ်သည်။

အခန််း ၈၉
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ အရ ရ က လပ်တဆ င်ြ မလွ
ယ်ကူတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
သငက
့်် ယ်သင် ဟန်တဆ င်မပှု ြင ့်် အတင်ိုးအကျပ်လပ်တစပခင်ိုး အတကက င်ိုး မဟတ်။ ထထက်
၊
့်
ယင်ိုးမှ ကမဘ တလ ကက ငါ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီ သငက
့်် ငါ၏ အစွမ်ိုးအစမျ ိုး
အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ့် ခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်တပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ငါသတဘ
အတင်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုး ပပီိုးတပမ က်န္င်သည့်အ
် ရ မျ ိုး မဟတ်တပ။
့်
့်
ငါချစ်ရန်ဆန္ဒရတသ
ှ
သူက ငါချစ်ပပီိုး၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည့်် မည်သမ
ူ ဆသည်
ဧကန်မချ ငါ၏သ ိုးဦိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အတအကျ မှနတ
် ပသည်။ သင်သည် ယင်ိုးက
ဟန်တဆ င်တက င်ိုး ဟန်တဆ င်ချင်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပမည်။ သင်က
် ရ အတွက် ငါမမှတ်မဟ သင်ထင်သတလ ။
့် သင် ပြစ်သည့်အ
ငါတရှ
် ချ
ှ န် တက င်ိုးမွနတ
် သ အပပြုအမူအချြုျို့က ပပသပခင်ိုးမျှသည် သငအ
့်် တွက်
့် ျို့တွငရ
တတ ်တလ က်ပပီတလ ။ ယင်ိုးသည် ထမျှ ရိုးရှငိုး် သတလ ။ လိုးဝမဟတ်တပ။ သင်သည် ငါ၏

င်္တရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင် ရှရမည်။ ငါ၏ တန က်ကယ
ွ ်၌ သင်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က ငါမသဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်သည်
ကယ်ကျင်တ
သင်
၏ အတစခမှု ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် ရ ိုးပျက်သည်တက ိုး။ ငါအြ
့်
့်
ကန်န္ှ့် ငတ
့်် လ င်တသ မီိုးအင်ထဲ အလျင်အပမန်ပပန်သွ ိုးတလ ။့် ငါ ရွ ရှ စက်ဆပ်သည်။ သင်အ
့် ိုး
တကယ်က ပမင်ရပခင်ိုးတွင ် ငါသည် စက်ဆပ်မှုပြင ့်် ပပည့်၏
် ။ ငါက
့် အတစခမှုတွင် ရှသူအ ိုးလိုး၊
ငါအတွ
က် သစစ ရှစွ အသိုးမခတသ သူအ ိုးလိုး၊ အကျငပ
့်် ျက်ပပီိုး အတသ က်အစ ိုး
့်
အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ သ
် အ
ူ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်သူ
အ ိုးလိုး - သင်တ၏
် န က်တွင၊် ပမန်ပမန်လပ်က ငါ၏ ပမင်ကွငိုး် မှ
့် အတစခမှု ပပီိုးသည့်တ
ထွကသ
် ွ ိုးကကတလ ။့် သမဟ
့်် တမ င်ိုးထတ်ရလမ့််မည်။ ဤလူတသည်
့် တ်ပါက၊ ငါသည် သငက
့်
ငါ၏အ
မ်၌ ( အတအကျတပပ ရတသ ၊် အသင်ိုးတတ ်၌) တဒင်္ဂမျှ ကက ကက တန၍မရန္င်။
့်
ငါ၏န မက အရှက်မရတစရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ င်္ဏ်သတင်ိုးက မပျက်စီိုးတစရန် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
ဤတနရ မှ ထွက်သွ ိုးရမည်။ ဤလူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတက
့်် က
ှ ်ရန်
့် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအ ိုး တန္ှ ငယ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တစလတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ငါ၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် ၎င်ိုးတသည်
့်
လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၌ အထူိုးကျွမ်ိုးကျင်ကက၏။ ငါသ
့် ိုး၊ ဤအရ က သင် ရပ်စ ိုးမရမည်။ ထသတသ
့်
လူတက
ှ ။့်် ဤလူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးက သင် ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မတပါင်ိုးတြ ်န္င
့်
တထ င်တချ က်မျ ိုးထသ
ဲ လဲ
့် ကျပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် ၎င်ိုးတထ
့် မှ အလျင်အပမန် အတဝိုးသ ့်
ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့် သတမမူဘဲ စက ိုးတပပ ဆတသ သူ၊ တတွိုးတတ ပခင်ိုးမရှဘဲ ပပြုမူတသ သူ၊
ပပက်လိုးထတ်က ရယ်တမ တနတသ သူန္င
ှ ့်် တပါပပက်
တသ စက ိုးစပမည်တပပ ပခင်ိုး၌
့်
ပါဝင်တသ သူတက
ဲ ှ မည်သက
ူ မျှ ငါအလမရှ။
့် ငါ အစက်ဆပ်ဆိုး ပြစ်သည်။ ထလူမျ ိုးထမ
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အမျြုိုး ပြစ်သည်။ လိုးဝ အတကက င်ိုးမရှဘဲ ကျီစ ိုးတနပခင်ိုးတွင်
၎င်ိုးတ ပါဝင်
ကကသည်။ ဤသတတဝါမျ ိုးမှ အဘယ်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆကကပပီိုး တဒါသတကကီိုး တလျှ က်ရမ်ိုးကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
အရှက်တရ ိုး ခစ ိုးကကရတသိုးသတလ ။ အမှနတ
် ွင၊် ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည်
့်
တန်ြိုးအနည်ိုးဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ရပ်စ ိုးမပပီိုးပြစ်က
စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ထသငါ
ဲ့် ါက၊ အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်မက
ှု
့် မလပ်ခပ
့်
ခရပခင်ိုးမရှဘဲ အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုးက ထပ်သလဲလဲ တပပ ကကမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှနတ
် ကယ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယခတွင၊်
ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ စတင် ြယ်ရှ ိုးပပီပြစ်သည်။ စ တန်၏

သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအ ိုး ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအပြစ်၊ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးအပြစ်
ငါအသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် ငါသည် မပပတ်မသ ိုး ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ ငါသည်
ထသ ဧကန်
မချ လပ်တဆ င်လမ်မ
့်် က်ဆင်၍ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
့် ည်မဟတ်။ ဤအရ န္ှငသ
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ သင်တ ရှ
့် ကကသတလ ။
ယတန သင်
ကကြုရတသ အရ တင်ိုးသည်၊ အတက င်ိုး အဆိုးပြစ်တစ၊ ငါ၏ အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
့်
လက်မျ ိုးပြင့်် စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးခရက
ငါ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင် ရှ၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသင့််
ပပီိုးတပမ က်န္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခ တကယ်က မဟတ်တပ။ လူအချြုျို့သည် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
လက်ြဝါိုးမှ တချွိုးထက
ွ ်ပပီိုး ပူပန်လျက်ရှကက၏၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် စိုးရမ်စရ
့်
့်
မလတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏အဓ
က အလပ်က လစ်လျှြူရှု ပပီိုး၊ ဝည ဉ်ထဲသ ဝင်
့်
့်
့် တရ က်ြ ့်
မကကြုိုးစ ိုးကကဘဲ အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက ဆန္ဒရကကတသိုး
ှ
၏။ ၎င်ိုးတသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ
့်
တမျှ ်လငက့်် ကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ စိုးရမ်တသ ကမတရ က်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏
့်
အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးချင်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ငါ၏ကယ်စ ိုး သင်စိုးရမ်တသ ်လည်ိုး၊
ငါသည်မစိုးရမ်။ သင်သည် အဘယ်အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်တနသနည်ိုး။ ငါအတွ
က် သင်၏
့်
အလပ်သည် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျပြစ်ပပီိုး သင်သည် ငါက
့် ဇွတ်မှတ် လမ်ည ၏။ သင်က
့် ငါ
တပပ သည်။ ဤအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍၊ ငါသည် သင်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျ ိုးက ငါ၏ အမ်မှ
့်
တမ င်ိုးထတ်မည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ငါ၏အမ်၌ ငါက
့် အတစခပခင်ိုးင ှ မထက်တန်တပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါက
်
ိုးကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးပြင ့်် ပပစ်မှ ိုးတစ က
့် ငါ
အလွနမ
် န်ိုးတီိုးသည်။ “ငါက
့်် တ်၍မရန္င်တသ
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးသည် ခွငလ
အပပစ်ပြစ်သည်”ဟ ဆခဲခ
ူ ရည်ညန်ိုးခဲသ
့် ျန်တွင၊် ဤအရ က မည်သက
့် နည်ိုး။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
လူတစ်ဦိုးသည်
့် ငိုး် လင်ိုးကကသတလ ။ ဤသတသ
့်
ဤအပပစ်က် ကျြူိုးလွနန္
် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ပပဿန မှ မဆိုးရွ ိုးလွနိုး် တသိုးဟ
ယကကည်တလသည်။ အမှနတ
် ကယ်၊ ဤမပပတ်သ ိုးတသ လူသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သကဲသ
့် ့်
မသန ိုးမလည်တသ သူပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်ဝည ဉ်သည် ပတ်ဆခ့် ထ ိုးရတပသည်။ ငါသည်
သင်အ
် တ်မည်။ (ဤသည်မှ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စ တန်၏
့် ိုး န္ှငထ
စစမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက ငါ အလွန ် မန်ိုးပပီိုး၊ ငါက
့် အကကမ်တင်ိုး
အမျက်ထက
ွ ်တစလျက်၊ ဤအတကက င်ိုးအရ က ထပ်သလဲလဲ တပပ ဆထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါတဒါသူပန်ထပခင်ိုးက ငါ မချြုပ်တည်ိုးန္င်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက မရပ်တနန္
် ့် င်တပ။ အချန်
့်
မကျတသိုးတပ၊ သမဟ
့်် ွ ကတည်ိုးက
့် တ်ပါက ငါသည် ထလူက အချန်ကက ပမငစ

ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး ပြစ်တပမည်။) (ဤသည်မှ လက်ရအချ
ှ
န်တွင၊် န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
တရတ်ပပည်ထသ
ဲ စ
့် ည်က မယကကည်တသိုးသည့်် လူမျ ိုးစွ
့် ပပြုဝင်တရ က်ရှ တြွကကလမ်မ
ရှဆဲပြစ်သည်ဆသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ ယခပင် ၎င်ိုးတသည်
့်
မယကကည်ကကသကဲသ
့် ဤအရ
က ငါ၏အမျက်က တစ်လပ်လပ်ထတစက ဆူပွက်သွ ိုးတစ၏၊)
့်
ငါ၏ အမ်အတွငိုး် တွင၊် ငါ၏ စတ်န္င
ှ ့်် ညီညတ်တသ သူသည် မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုး အတအကျ
ပြစ်သနည်ိုး။ ဆလသည်မှ ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီ၊ မည်သည့်လ
် စ
ူ ိုးမျြုိုးမ ိုးက ငါ၏အမ်၌
ထ ဝရ တနထင်ရန် ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ သင်တ သ
့် သတလ ။ မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက
ငါချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ပပီိုး မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက ငါ မန်ိုးတီိုးသည်က သင်တ ့်
စဉ်ိုးစ ိုးကကပပီိုးပပီတလ ။ ငါ၏ အမ်သည် ငါကဲသ
့် တသ
စတ်တစ်ခတည်ိုး ရှတသ သူန္င
ှ ့််
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အဆင်တပပချန်မျ ိုးန္ှင ့်် အခက်အခဲမျ ိုး မျှတဝခစ ိုးသမ
ူ ျ ိုး - တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အခက်အခဲန္စ
ှ ်ခလိုးတွင ် မျှတဝခစ ိုးတသ လူမျ ိုး အတွက်ပြစ်သည်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည် ငါချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်တသ အရ က ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ပပီိုး၊
ငါမန်ိုးတီိုးတသ အရ က မန်ိုးတီိုးန္င်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ စက်ဆပ်တသ အရ က
့်
စွနပစ်
် ့် န္င်ကကသည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတမစ
့် ိုးရဟ ငါ တပပ ပါက၊ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် ပိုးြ လ
့်
့် အစ အမ်မျ ိုးက လစ်ဟ ခွငတ
့် လ ိုးတနကကသည်။
ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် ငါက
့်် ပမဲတစ ငသ
့်် ရန်န္င
ှ ့်် ငါအတွ
က် မမတက
့် သစစ တစ ငသ
့်
့် ယ်ကယ်
အသိုးခရန် လလ ိုးတနကကက ငါအတွ
က် အပမဲ ကကြုိုးစ ိုးအလပ်လပ်ရင်ိုး ငါ၏အပင်ပန်ိုးခတသ
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက အတရိုးထ ိုးန္င်ကကသည်။ ထတကက
င်၊့် ထသတသ
လူမျ ိုးအြ၊ ့် ငါ၌
့်
့်
ရှသမျှအရ ရ က ၎င်ိုးတအ
့်် တန်ိုးက ငါ တပိုးသည် ့် ိုး တပိုးရင်ိုး၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ အဆငအ
ငါသည် အသင်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန် အစွမ်ိုးအစရှပပီိုး၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ
တပိုး၏။ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ဤအရ ကလည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါတပိုးသည်။ ငါသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
က်
့်
့် ငါအတွ
အရ ရ ခစ ိုးန္င်တစရင်ိုး၊ ဤလူမျ ိုးအ ိုး စတ်ပင်ိုးပြတ်မက
ှု လည်ိုး ငါတပိုးမည်။ ငါသည်
တက င်ိုးပမတ်တသ အစွမ်ိုးအစမျ ိုး ရှပပီိုး၊ ဤလူတက
် ခါ ငါက
့်
့် လူမျ ိုး ပမင်ကကသည့်အ
ပမင်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု စိုးစဉ်မျှမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတအ
့် အတ
အကျ ပြစ်တစရင်ိုး၊
့်
့် ိုး ငါကဲသ
့်
ဤအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့်် ငါက
် ဝ
့် အပပည့်အ
့် ိုး ငါ တပိုးမည်။ ယခတွင၊် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ထင်ရှ ိုးတစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသဘ ဝ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခက
့်
၎င်ိုးတအ
် နထင်န္င်တစြ၊ ့် ဤလူမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ငါ၏ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
့် ိုး အသက်ရှငတ
ဘရ ိုးသဘ ဝက ငါ ထ ိုးရိုးှ တနသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။

ပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုးအရ (ငါကဲသ
့် အလ
ိုးတူ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ငါကဲသ
့် ဆင်
တူသည့််
့်
့်
အဝတ်မျ ိုးက ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး) ငါန္ှငတ
့်် ူရန် မကကြုိုးစ ိုးန္ှင။့်် ယင်ိုးအ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီိုး၊
ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင် ရှ တြွပါက၊ သင်က
့် ယ်သင်သ ြျက်ဆိုးီ မလမ်ည
့် ။် ဤသည်မှ
့်
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ငါက
့် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် တပရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူမျ ိုးသည် စ တန်၏
လက်ပါိုးတစမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထအ ိုးထတ်မမ
ှု ျြုိုးသည် စ တန်၏ အကကအစည် ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် စ တန်၏ ရည်မှနိုး် ချက် တရ င်ပပန်ဟပ်တသ အရ ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါန္ှငတ
့်် ူရန်
ကကြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ထက်တန်ပါသတလ ။ သငက
့်် တသသည်ထ ငါနင်ိုးတပခမည်။
ငါ၏အမှုသည် ကမဘ အန္ှက
ီ တ
့် တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးဆသ
့် ိုးချဲျို့ရင်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ်
စတင်တဆ င်ရွက်လျက် ရှသည်။ အလျင်အပမန် ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလ ။့်

အခန််း ၉၀
ငါအလရှတသ သူတမှ့် ငါက
ူ င
ှ ့်် ငါထ
့် သန္င်သ၊ူ ငါက
့် တတွျို့ န္င်သန္
့် မှ အရ အ ိုးလိုးက ရရှန္င်သူ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ငါထ
ွ သ
် ွ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် မှထက
တဒင်္ဂမျှပကက ရှည၍
် မတနရ။ ပပီိုးလျှင် မည်သသ
ူ ည် ငါထ
် ကယ်
့် မှ အရ အ ိုးလိုးက အမှနတ
ရရှန္င်သနည်ိုး။ ဤလူစ ိုးမျြုိုး အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်မှ တသချ ဆိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဧကန်မချ ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ဤလူတက
့် ချစ်ပပီိုး
ငါ၏လကျ လ
် က်၊ ငါ၏ သရပ်သကန် ပြစ်ြ ၎င်
့် ိုးတက
့် တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က်
ငါတရွ ိုးချယ်မည်။ ငါသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
က်
့် ိုး ဤလူတအတွ
့်
မရပ်မန ိုး ဩဘ တပိုးတစရင်ိုး ငါက
့် မရပ်မန ိုး ချီိုးမွမ်ိုးတစအ။့် အ၊ ဇအန်တတ င်၊ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး
တအ င်လတခွနထ
် ပူ ပီိုး ငါအတွ
က် ဩဘ တပိုးတလ ။့် အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ငါသည် ဤတနရ သ ့်
့်
တစ်ြန် ပပန်မလ မီတွင် တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် တနရ တင်ိုးသ ပခ
့် ြုငရင်ိုး၊
စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် ကမဘ တပမစွနိုး် မျ ိုးအထ သွ ိုး၏။ ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးပြငသ
့်် မက၊ ထထက်
ပ၍ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် င်
့်
တအ င်ပမင်စွ ပပန်လ သည်။ ငါရွ ရှ တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါရွ မန်ိုးတသ လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုး၊
အရ ဝတထြုမျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါသည် အတဝိုးသ စွ
် ့် စ်သည်။ ငါသည် တအ င်ပမင်ပပီိုး
့် နပ
ငါလပ်တဆ င်လတသ အရ အ ိုးလိုးက ငါ ပပီိုးစီိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါအမှု
့် က ငါ မပပီိုးစီိုးတသိုးဟ
အဘယ်သူ ဆဝသ
့် နည်ိုး။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ မရယူတသိုးဟ အဘယ်သူ ဆဝသ
့် နည်ိုး။
ငါသည် တအ င်ပမင်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပန်မလ တသိုးဟ အဘယ်သူ ဆဝသ
လူတသည်
့် နည်ိုး။ ထသတသ
့်
့်

တသချ တပါက် စ တန်မျြုိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လွတ်ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးက ရရှြ ့်
့်
အခက်တတွျို့သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ကက၊ ညစ်ညြူိုးတသ
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်် တ်သက်၍
့် ငါအရွ ရှ ဆိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးန္ှငပ
ငါသည် ငါ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အလိုးစက စတင် ထတ်တြ ်ပပမည်
ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ မီိုးမှတစ်ဆင ့်် တနရ တင်ိုးက အလင်ိုးတပိုးရင်ိုး၊ စကက ဝဠ န္ှင ့််
ကမဘ တပမက တနရ အန္ှ် မီ
ွ စမည်- ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့် ိုးစဲတ
အမနပ် ြစ်
့် သည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် န ိုးလည်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးတမှ့်
န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးက သင်တ ရရှ
့်် ည်။ ယင်ိုးတက
် သွ ိုးတစရ။
့် သငသ
့် အတလိုးင်္ရမပပြုဘဲ၊ သင် လွနမ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ မနမ် မက်
ချက်တသည်
တနစဉ်
င ့််
့်
့် ကျတရ က်၏၊ ထတကက
့်
့်
သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့်် အလွနန္
် အက ထထင်ိုးကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
အဘယ်တကက င ့်် ငါန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
ငရဲသ သွ
့်
့် ိုးရန်
အလွန ် လလ ိုးတနကကသတလ ။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတအြ
့်
့်
သန ိုးကရဏ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်၊ ထတကက
င ့်် ဤအရ က သင်တ ့်
့်
အဘယ်သ န
့် ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ တကကည ချက်တစ်ခ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်တ
့်် ည်။ အ
့် စ်ခမှ န ိုးလည်သငသ
တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်။ သင်တသည်
ငါ၏ကတက ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ၊
့်
ငါသည် သင်တက
့် စ တန်၏ လက်တွငိုး် န္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတမှ့် တဆ င်ကကဉ်ိုးလျက်
အကကမ်မျ ိုးစွ ကယ်တင်ပပီိုးတလပပီ၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအတွက်
့်
့်
အတရိုးထ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလ အဘယ်တကက င ့်် မပပကကသနည်ိုး။ သင်တထဲ
့် မှ
တစ်ဦိုးတစ်တလသည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ခရန္င်သတလ ။ ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
စ တန်က သန ိုးကရဏ မပပတပ။ သတသ
်
့်
့်
သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ ဤအရ မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်တက
့်
ကယ်တင်ရန်ပြစ်သည်၊ သတသ
် သင်တသည်
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး
့်
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
မသကကတချ။ ငါသည် ငါ၏လပ်ရပ်အမျြုိုးမျြုိုး၏ ပပင်ိုးထန်မတ
ှု ွင ် မည်သည့်က
် ွဲပပ ိုးမမ
ှု ျ ိုးကမျှ
မပပြုလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုး၏ ပစ်မတ
ှ ်မျ ိုးကက ိုးတင
ွ ် မည်သည့်် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးကမှ
ငါမပပြုလပ်ဟ သင်တ တတွ
ိုးခဲက့် ကသည်- မသန ိုးမလည် လက်တလပခင်ိုး။ ငါသည် လူအ ိုးလိုး၊
့်
အပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုးတက
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်၏။ ငါသည် လူတင်ိုး၏

အန္ှစ်သ ရက ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ရှငိုး် လင်ိုးမှုပြင ့်် န ိုးလည်သည်၊ ဆလသည်မှ ငါသည်
လူတစ်ဦိုးက မမတက
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် ၌ သထ ိုးတသ အရ တက
့် လိုးဝ ရပ်စ ိုးမသည်။
လူတစ်ဦိုးသည် တယဇတဗလတစ်ဦိုးတလ သမဟ
် န်ဆ တစ်ဦိုးတလ ဆသည်က
့် တ် ပပည့်တ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါပမင်န္င်ပပီိုး အဘယ်သသ
ူ ည် အဘယ်အရ က တတ်တဆတ် လပ်တဆ င်သည်က
ငါသ၏။ အသင် အယတ်တက င်၊ ငါ၏ တရှ ျို့တွင် သင်၏ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက
ကက ိုးလိုးမထတ်န္င
ှ ။့်် ဤတနရ မှ ယခ ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့် ငါ၏န မက အရှက်ရတစပခင်ိုးအ ိုး
တရှ င်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ါ ထလူစ ိုးမျြုိုးက ငါ အသိုးမပပြု။ ၎င်ိုးတသည်
ငါန့် မအြ သက်
တသ
့်
့်
မခန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ပြစ်တစလသည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့်
တပခ ိုးစီပြစ်လျက်ပပြုမူကကပပီိုး ငါ၏မသ ိုးစက အရှက်ရတစသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အမ်မှ
့်
ချက်ချင်ိုး န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
် ့် ျှပင်
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် ငါ အလမရှ။ ငါသည် တစ်စကကနမ
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးက သည်ိုးခလမ်မ
် ့် ှငိုး် ကကပပီိုး၊
့် ည်မဟတ်။ ငါ၏န္င်ငတတ ်တွင ် အ ိုးလိုးသည် သနရ
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ အပပစ်အန အဆ မရှသည့်အ
် တွက်၊ ထလူတအတွ
က် ၎င်ိုးတ ့်
့်
မည်သကက
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်ပြစ်တစ၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်၏။ အကယ်၍ ငါသည် တစ်စတစ်ဦိုးက
အလမရှဟဆလျှင-် ယင်ိုးသည် ငါ၏လူမျ ိုးအပါအဝင်ပြစ်ပါက- ငါအမှနတ
် ကယ်
ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏စတ်တပပ င်ိုးလဲရန် မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္ှင။့်် သင်သည် ယခင်က ငါအြ
မည်
မျှ
့်
့်
တက င်ိုးခဲသ
့် ည်က ငါင်္ရမစက်တပ။
ငါသည် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်တထ
် ည်ိုးစနစ်က
့် ထတ်တြ ်ပပသည်။ ငါ စက ိုးတပပ သည့်န
့် တနစဉ်
သင်တ သ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါ ထတ်တြ ်ပပသည့်် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့် ကကသတလ ။ ငါ၏ နက်နမ
အဘယ်နည်ိုး။ သင်တ သ
့်် တ ်တသ အချန်တွင ် သင်တက
့် သတလ ။ ငါသည် သငတ
့်
တထ က်ပ့်တပိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ သင်တ မကက
ခဏ ဆကကသည်၊ သပြစ်
့်
့် လျှင ်
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးက သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် သတဘ
တပါက်ကကသနည်ိုး။ ငါသည် ငါ၏
့်
့်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါအမှု
့်် ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တစ်ခပပီိုးတစ်ခ သင်တထ
့် ၏ အဆငမ
့် သ ထ
့် တ်တြ ်ပပပပီိုး၊
ငါအစီ
့်် ညီ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏
ှ တ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့် အစဉ်န္ှငအ
့် စစ်မန
သ ၍အညီပင်၊ သင်တက
့် ငါ တထ က်ပ့်တပိုးသည် (ငါ၏ပ့်ပိုးတပိုးပခင်ိုးသည်
တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ ယင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်ထရ
ဲ ှ လူအတယ က်စီတင်ိုးက ရည်ညန်ိုးရ တွင ်
ပြစ်သည်)။ ငါ စက ိုးတပပ ဆသည့်် နည်ိုးစနစ်မှ ဤသပြစ်
့် ၏- ငါ၏အမ်၌ ရှတသ လူတက
့်
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး ငါတပိုးသည်- ငါသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
့်
တရ ိုးစီရင်သည်။ စ တန်က ငါသည် သန ိုးကရဏ စိုးစဉ်ိုးမျှ မပပသကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည်
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ငါ ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှတသ သမဟ
့် တ်

တရွ ိုးချယ်မထ ိုးတသ သူတက
် တ်ရန် ငါ၏
့် တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်က ငါ၏အမ်မှ န္ှငထ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ငါအသိုးပပြုမည်။ စိုးရမ်တကက ငက့်် ကရန် မလတပ။ ငါသည်
၎င်ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မူလပသဏ္ဌ န်မျ ိုးက ထတ်တြ ် ပပတစပပီိုးတန က် (အဆိုးတရ က်လ ချန်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးအတွက် အတစခမှု တပိုးသည့်တ
် န က်တွင)် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ပပန်
့် ည် သမဟ
့် သွ ိုးကကလမ်မ
့် တ် ငါသည် ဤကစစရပ်က
မည်သည့်အ
် ခါမျှ အဆိုးသတ်တစမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် လိုးဝ
လက်လတ်မည်မဟတ်တပ။ လူတသည်
ငရဲန္င
ှ ့်် မရဏန္င်ငက မကက ခဏ
့်
ထတ်တြ ်တပပ ကကသည်။ သတသ
် ဤစက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ က
့်
ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခအကက ိုး ပခ ိုးန ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ တအိုးစက်၊
တမှ င်မက်ပပီိုး တချ င်ကျတသ အရပ်အချြုျို့က ယင်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် ရည်ညန်ိုးသတလ ။
့်
၎င်ိုးတ၏
အပပည့်အ
် ဝ တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည်ဟ
့် ကယ်ပင် ကကြုရ ကျပန်ိုး တတွိုးဆပခင်ိုးတသည်
့်
တတွိုးထင်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်မျ ိုးသည် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ က
ှု အစဉ် တန္ှ ငယ
့်် ှက်တနကကသည်။
သတသ
် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်။
မရဏန္င်ငန္ှင ့်် ငရဲ န္ှစ်ခလိုးသည် ယခင်က စ တန် သမဟ
့် တ် နတ်ဆိုးတ ့်
အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်သည့်် ညစ်ညမ်ိုးတသ ဗမ န်တစ်ခက ရည်ညန်ိုးသည်။ ဆလသည်မှ
ယခင်က စ တန် သမဟ
ူ ဆ့် တ် နတ်ဆိုးတ၏
့် တနရ ယူပခင်ိုး ခရပပီိုးသူ မည်သမ
မရဏန္င်ငမှ ရှသည့်သ
် သ
ူ ည် ၎င်ိုးတ ပြစ်
် သ
ူ ည် ၎င်ိုးတပြစ်
့် ကကပပီိုး ငရဲမှ ရှသည့်သ
့် ကကသည်မှ ိုးစရ မရှ။ ဤသည်မှ ငါသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ ဗမ န်၌ အသက်မရှငဟ
် အတတ်တွင ်
ထပ်တလဲလဲ အတလိုးတပိုးတပပ ကက ိုး ပပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ
(ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်)သည် မရဏန္င်င သမဟ
ဲ ွင ် အသက်ရှငန္
် င်သတလ ။
့် တ် ငရဲထတ
ယင်ိုးသည် ရယ်ြွယ်ရ အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် ဤအရ က
န္ှစ်ကကမ်ထက်မက ဆတလပပီ၊ သတသ
် သင်တသည်
ငါဆလသည်အ
့် ရ က န ိုးမလည်ကကတသိုး။
့်
့်
ငရဲန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ မရဏန္င်ငသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက သ ၍
ပပင်ိုးထန်စွ ခရ၏။ မရဏန္င်ငအတွက် ပြစ်တသ သူတသည်
အဆိုးရွ ိုးဆိုးတသ
့်
အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ငါသည် ဤလူတက
့် တကယ်က
ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှတလပပီ။ ငရဲအတွက် ပြစ်တသ သူတသည်
့်
ငါခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတသ
် ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ထတန
့် က် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ရိုးရှငိုး် စွ ဆရလျှင၊် ဤလူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးကမျှပင် ငါ မတရွ ိုးချယ်တလပပီ။
လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်မှုလွဲရ တွင ် ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ်
့်

မမတက
့် ယ်ကယ် မကက ခဏ ပပသကကသည်။ အကယ်၍ ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးက
နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ တထ က်ပပပပီိုး မရှငိုး် ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
န ိုးလည်မည်နည်ိုး။ ငါ တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကပင်လျှင် သင်တသည်
ထက်ဝက်သ
့်
ယကကည်ကကသည်၊ ယခင်က မတြ ်ပပြူိုးတသ အရ တက
့် က ိုး ဆစရ မရှတပ။ ယခတွင ်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးအတွငိုး် ၌ ပပည်တွငိုး် အပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုးစတင်တလပပီ- အလပ်သမ ိုးမျ ိုးက
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးန္ှင၊့်် တကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးက ဆရ မျ ိုးန္ှင၊့်် န္င်ငသ ိုးမျ ိုးက အစိုးရ
အရ ရှမျ ိုးန္င
ှ ့်် အပငင်ိုးပွ ိုးတနကကပပီိုး ဆူပူမက
ှု ပြစ်တစသည့်် ဤကဲသ
့် တသ
လပ်ရပ်မျ ိုး
့်
အ ိုးလိုးသည် တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးအတွငိုး် တွင ် ပထမဦိုးဆိုး ဆူပူအကကမှု ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး၊ ဤသည်မှ
ငါက
့် တပိုးတသ အတစခမှု၏ အစတ်အပင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင ် အတစခမှုက
ဤအရ မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါထ
့် တပိုးသည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါဆသနည်ိုး။ ငါသည် လူတ၏
့်
ကဆိုးပခင်ိုး၌ သ ယ သတလ ။ ငါသည် အတလိုးင်္ရပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ လက်ပက် ကကည့်တ
် နသတလ ။
တသချ တပါက် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဤသည်မှ စ တန်က ၎င်ိုး၏ တသဆိုးတတ မ
့် ည့််
မချတင်ကဲ အတပခအတနတွင ် တဒါသတကကီိုး ရမ်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်က ဤအရ အ ိုးလိုးတ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်တအတွ
က်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်သက
ူ အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုးအပြစ် ပပြုမူတစရန် ထန်ိုးချြုပ်အသိုးချြ ပြစ်
့် ၏။
ယင်ိုးသည် ငါအြ
သက်
တသခတသ ခင်မ သည့်် သက်တသခချက်တစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က
့်
့်
တက်ခက်ရန် လက်နက်တစ်ခသ ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၏ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးတသည်
့်
နယ်တပမန္ှင ့်် အရှန်အဝါအတွက် တက်ခက်တနကကချန်တွငပ
် င်၊ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည်
ဘရင်မျ ိုးအပြစ် အတူတကွ စိုးစက ၎င်ိုးတက
့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး၊ ဤမန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်
ပတ်ဝန်ိုးကျင် အတပခအတနမျ ိုး တအ က်တွင် ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးအလယ်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အတက င်အထည် တပေါ်လ သည်မှ သူတ လ
့် ိုးဝ စတ်ကိုးူ ၍မရန္င်တပ။
ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတသည်
တန်ခိုးအ ဏ အတွက် ယှဉ်ပပြုင်ကကပပီိုး အပခ ိုးသူတက
့်
့်
့် တရ ိုးစီရင်ရန်
ဆန္ဒရတနကကချ
ှ
န်တွင၊် အပခ ိုးသူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် တရ ိုးစီရင်ပပီိုး၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသအ ိုးပြင ့််
၎င်ိုးတ တလ
င်ကျွမ်ိုးသွ ိုးကကသည်- သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။
့်
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးအလယ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အတက င်အထည်တပေါ်တလသည်- ဤသည်မှ မွနပ် မတ်တသ အပြစ်အပျက်တစ်ခ ပါတက ိုး။
လူသ ိုးပြစ်ပပီိုးသည့်တ
် န က် (ငါ၏န္င်ငတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူမျ ိုးပြစ်တစ၊ စ တန်၏
သ ိုးသမီိုးပြစ်တစ)၊ သင်တအ
့် ွယ်တသ လပ်တဆ င်ချက်တက
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏အြ
့်
ပမင်တတွျို့ရမည်၊ သမဟ
် ခါတွငမ
် ျှ အဆိုးသတ်မည်
့် တ်ပါက ငါသည် ဤကစစက မည်သည့်အ

မဟတ်။ သင်သည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးတနလျှငပ
် င်၊ ငါ၏ အြ
့် ွယ်တသ
လပ်တဆ င်ချက်တက
့် ိုးမည်
့် သင်မပမင်တတွျို့ရတသိုးပါက ယင်ိုးသည် လက်ခန္င်ြွယ်ပြစ်လမ်ဦ
မဟတ်။ လူအ ိုးလိုးသည် စတ်န္လ
ှ ိုးပြင၊့်် စက ိုးအ ိုးပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အပမင်အ ိုးပြင ့်် လက်ခ
ယကကည်ကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သက်ညြှ မခရန္င်တပ။
လူအတပါင်ိုးတသည်
ငါ၏င်္ဏ်တတ က
် ချီိုးမွမ်ိုးကကရမည်။ အဆိုး၌ ငါသည်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးကပင် ထတစပပီိုး၊ ငါ၏ တအ င်ပမင်ပခင်ိုးအတွက် ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးတစအ။့်
ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
့် သည်- ယင်ိုးက သင်မှတ်မလမ်မ
့် ည်တလ ။
လူအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
့် မဆိုးန္င်တအ င် ချီိုးမွမ်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါအ
့် ိုး ဘန်ိုးအတရ
့်
တပိုးကကရမည်။

အခန််း ၉၁
ငါဝ့် ည ဉ်သည် စက ိုးတပပ ပပီိုး ငါအသ
အ ိုး အဆက်မပပတ် မနမ် မက်
သည်- သင်တထဲ
့်
့်
့် မှ
မည်မျှသည် ငါက
့် သန္င်သနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် လူဇ့် တခယူက သင်တအလယ်
့်
ကကလ ရမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခ ပြစ်၏။ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
တစ်တနလ
့် ိုး တတွိုးတတ က တမ်ိုးတကကပပီိုး ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးကကသည်၊ ငါက
့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကက ၊
ငါက
် ယတနတွ
ငါက
့် တနစဉ်
့် စ ိုးတသ က်ကကသည်၊ သတသ
့် င ် သင်တသည်
့် မသကကတသိုးတချ။
့်
့်
သင်တ မသ
န ိုးမလည်ပြစ်က ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင် လက်တလပခင်ိုး။ ငါက
့် သင်တ စ
့်
့် ိုးစဉ်ိုးမျှသ
သကကပါတက ိုး။ သင်တထဲ
့် မှ မည်မျှသည် ငါ၏အလက အတရိုးထ ိုးန္င်သနည်ိုး။ ဆလသည်မှ
သင်တထဲ
့် သန္င်ကကသနည်ိုး။ သင်တအ
့် မှ မည်မျှသည် ငါက
့် ိုးလိုးသည် ဆိုးယတ်တသ
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အလက သင်တ ပြည်
ဆ
့် ည်ိုးချင်
့်
ကကတသိုးသည်တလ ။ ယင်ိုးက တမလ
့်် ငါတပပ မည်- စ တန်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး
့် က်တလ ။့် သငက
မည်မျှ တက င်ိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတသည်
ငါ၏တည်တဆ က်ပခင်ိုးက ပြြုြျက်ရန်န္င
ှ ့််
့်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် ရည်ရွယ်၏။ ၎င်ိုး၏ လပ်ရပ်မျ ိုး မည်မျှ
တက င်ိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုး၏အန္ှစ်သ ရသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ— ၎င်ိုးက ငါက
့်
အ ခြီဆန်သည်။ ထတကက
င ့်် လူမျ ိုးစွ တသည်
ငါ၏လက်ပြင ့်် အမှတတ
် မဲ့်
့်
့်
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးခကကရပပီိုး၊ ငါ၏မသ ိုးစထဲမှ အမှတ်တမဲ့် န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးခကကရသည်။ ယတနတွ
့် င ်
အမှုအရ တစ်ခမျှ (ကကီိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငယ်သည်ပြစ်တစ) လူသ ိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုး
မဟတ်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုးထ၌
ဲ ရှ၏။ အရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏

ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှကကသည်ဟ တစ်စတစ်ဦိုးက တပပ ပါက၊ သင်သည်
ငါက
့် အ ခသည်ဟ ငါဆပပီိုး ငါသည် သင်က
့် ဧကန်မချ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ပပစ်တင်ဆိုးမက
သင်က
့် ထ ဝရ တခါင်ိုးချစရ တစ်တနရ မျှမရှဘဲ ပြစ်သွ ိုးတစမည်။ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုအရ အ ိုးလိုးအနက်၊ ငါလက်
မျ ိုးအတွငိုး် ၌ မည်သည့်အ
် ရ က မစွဲကင် ထ ိုးသနည်ိုး။
့်
မည်သည့်အ
် ရ သည် ငါ၏ စီစဉ်ပခင်ိုးက မခရသနည်ိုး သမဟ
ှ ်ပခင်ိုး
့် တ် ငါ၏သတ်မတ
မခရသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ငါက
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး တပပ ဆဆဲ ပြစ်သည်တက ိုး။
ဤသည်တမှ့် ဆိုးယတ်တသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်၏။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါက
့်် ိုးန္င်မည်ဟ
့် လည်ိုး လမ်လည်လှညစ
့်
သင်ထင်သတလ ။ သင်လပ်ပပီိုးသည့်အ
် ရ က မည်သမ
ူ ျှ မသပါက၊ ထအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
ပြစ်လ လမ်မ
သက်သ သ န္ှင ့််
့် ည်မဟတ်ဟ သင်ထင်သည်။ သင်တ သက်
့်
လွတသ
် ွ ိုးရလမ်မ
့်် ငါတရှ
့် ည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် ငါသည် သငက
့် ျို့၌ ဒူိုးတထ က်ပပီိုး ယင်ိုးက
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ တစရမည်။ မတပပ ပခင်ိုးသည် လက်မခန္င်စရ ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနတ
် ့် ည်ိုး။
ငါ၏ဝည ဉ် မည်သပူ ြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၏အတသွိုးအသ ိုး ကယ်၌က မည်သပူ ြစ်သည်က
သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် န ိုးလည်ကကသတလ ။ ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုမှ
့်
အဘယ်နည်ိုး။ သင်တထဲ
ူ ဤကကီိုးမ ိုးတသ ကစစရပ်က တသချ စွ
့် တွင ် အဘယ်သက
တတွိုးဆပပီိုး ငါထ
့် မှ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးအချြုျို့က ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
မမတက
့်် ိုးတနကကပခင်ိုးတပတည်ိုး။ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ယ်ကယ် လှညစ
သ ိုးသမီိုး ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ငါ၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး နက်နမ
ဲ ှု၊ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက လူတ ့်
မတပြရှငိုး် န္င်တသိုးသည့်၊် ငါ၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက ခရသူမျ ိုးစွ အ ိုး ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုး ပြစ်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုတစ်ရပ်က သင်တထ
င ့််
့် ထတ်တြ ်ပပသည်။ ထတကက
့်
ယင်ိုးသည် ယတနပြစ်
စလင်တစပခင်ိုး
့် ၏။ ငါ၏ လူဇ့် တတကက င၊့်် ငါချစ်တသ သူမျ ိုးစွ တသည်
့်
ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် အတအကျ အဘယ်တကက င ့်် လူဇ့် တခယူရမည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင်
(ငါ၏အရပ်အပမင၊့်် ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု၊ အစရှသည်ပြင ့်် အပါအဝင်
အရ အ ိုးလိုးတွင)် ငါသည် အဘယ့််တကက င ့်် ငါ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်အ
် တင်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ရသနည်ိုး။
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အဘယ်သသ
ူ ည် တစ်ခတစ်တလ တပပ စရ ရှသနည်ိုး။
ငါ၏လူဇ့် တခယူရပခင်ိုးတွင ် တကယ်က အ ိုးလိုးတပပ ၍ မရန္င်သည့်် အတရိုးပါမှုမျ ိုးစွ ရှ၏။
ယင်ိုး၏ အစတ်ပင်ိုးတစ်ခကသ သင်တက
့်် ျ ိုး
့် ယခငါတပပ မည် (ဤအထ ငါ၏အမှုအဆငမ

တရ က်ရှပပီပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဤအရ က ငါလပ်တဆ င်က တပပ ဆရမည်)။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
ထန်ိုးတကျ င်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
စက ိုးစပမည်တပပ က ငါန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
့်
့်
စက ိုးတပပ ဆန္င်ရန်အလငှ့် ၊ ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးထ
ဦိုးတည်ထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးက လက်တတွတ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တကျွိုးတမွိုးပခင်ိုး
့်
ခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါန္ှငင
့်် ါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး အကျွမ်ိုးဝင်ကကသည်က
့်
တန က်ထပ် ပပသတပသည် (ဆလသည်မှ ငါတ အတူ
စ ိုးကကသည်၊ အတူတနထင်ကကသည်၊
့်
အတူ အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ အတူတကွ တဆ င်ရွက်ကကတပသည်)- ဤသည်တမှ့် အန္ှစ်မဲ့်တသ
စက ိုးမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည်။ ယခင်က လူတသည်
ငါက
့်
့်
ယကကည်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်ခကဲ့် ကတပ။ ဤသည်မှ
ငါသည် လူဇ့် တ မခယူခရ
ဲ့် တသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င
ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် သင်တအ
့် ိုးလိုးအ ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
သတဘ တပါက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ ငါက
် ွ ချစ်ကကသူတအ
့် စစ်မှနစ
့် ိုး- ဉ ဏ်ပည ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တသ - ငါက
ှ ့်် အပပြုအမူ၊ ပပီိုးလျှင ် ကစစရပ်မျ ိုးက
့် ငါ၏စက ိုးန္င
ငါကင်တွယသ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့််
သခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ယင်ိုးက ငါက
် ွ မရှ တြွသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင်
့် စစ်မှနစ
့် အ ခပပီိုးတန က်
့် ့် ငါက
ငါ၏ဒဏ်ခတ်ခရလျက် “အတကက င်ိုးရင်ိုး လိုးဝမရှဘဲ” တသဆိုးကကသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး ငါ၏
မပမင်န္င်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးထက
ဲ ငါ၏လူသဘ
ဝပြစ်သည့်် ငါ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ က
့်
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ စ တန်က အရှက်ရတစရ တွင၊် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် ငါအတွ
က်
့်
အထူိုးကဲဆိုးတသ သက်တသကခတပိုး၏။ ငါသည် လူဇ့် တမှ ထွက်လ န္င်ရသ မက၊
လူဇ့် တအတွငိုး် ၌လည်ိုး အသက်ရင
ှ န္
် င်သည်။ ငါသည် မည်သည့်် အကွ အတဝိုး သမဟ
့် တ်
ပထဝီဝင် ကနသ
် ့် တ်ချက်ကမျှ မခစ ိုးရ။ ငါအတွ
က် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ဘ မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အရ ရ တင်ိုးသည် တချ တမ စွ စီိုးဆင်ိုး၏။ စ တန် အရှက်အရဆိုးပြစ်သည်မှ
ဤအရ တွငပ် ြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တမှ ငါထွက်တပေါ်သည့်အ
် ချန်တွင ် ငါသည် ငါ၏လူဇ့် တ၌
ငါ၏အမှုက ပပြုတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် လိုးဝ ထခက်ပခင်ိုးမခရတပ။ ငါသည် တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊
တရကန်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စကကဝဠ ၏ တနရ တင်ိုးအပပင်၊ ယင်ိုးအတွငိုး် ရှ အသတခဂျအရ မျ ိုး အတပေါ်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးဆပဲ ြစ်သည်။ ငါသည် ငါအထဲ
မှ တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့်
့် အ ခရန်
ထကကကကပပီိုးပြစ်သည့်် သူအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်အလငှ့် လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည်။
အကယ်၍ ငါသည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက၊ ၎င်ိုးတက
့် (ငါ၏တရှ ျို့တွင ် တစ်မျြုိုး၊
ကွယ်ရ တွငတ
် စ်မျြုိုး ပပမူသမ
ူ ျ ိုးက ဆလသည်) ထတ်တြ ်ပပန္င်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍

ငါသည် ဝည ဉ်အပြစ် ဆက်လက်တည်ရတနပါက၊
ှ
လူတသည်
ငါက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အယူအဆမျ ိုးပြင့်် ကိုးကွယ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် ပသဏ္ဌ န်မရှသကဲသ
့် ့်
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်ကကတပမည်။ သူသည်
သ မန်ပြစ်ပရပပီိုး အလွန ် အရပ်မရှညသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယတန ငါ၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
့်
လူတ၏
် ပပင်တက
့် အယူအဆမျ ိုး (ငါ၏အရပ်အတမ င်ိုးန္ှင ့်် အသွငအ
့် တပပ ဆပခင်ိုး)န္ှင ့််
အတတ ်အတန် ဆနက
် ့် ျင်တပ၏။ စ တန်အ ိုး အရှက်အရဆိုး ပြစ်တစသည်မှ ဤအချက်ပြစ်ပပီိုး
လူတ၏
်
ိုးပခင်ိုး) က အ ိုးအတက င်ိုးဆိုးတသ
့် အယူအဆမျ ိုး (စ တန်၏ ပပစ်မှ ိုးတစ က
ဆန်ကျင်
တပပန်
့်
့် ချက်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါ၏သွငပ် ပင်သည် အပခ ိုးအတယ က်တင်ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးခဲပ
့်် ယှက် တပိုးတသ အရ ပြစ်တပမည်—
့် ါက၊ ယင်ိုးသည် စတ်အတန္ှ ငအ
အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် လ တရ က်
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါက
ကိုးကွယ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ငါက
က် န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ
့် န ိုးလည်ကကမည် ပြစ်က ၊ ငါအတွ
့်
သက်တသက ခန္င်ကကမည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည် သန ိုးလည်ရန် လိုးဝမခက်ခတ
ဲ သ
့်
ယတန ငါ၌ရှ
သည့်် ပသဏ္ဌ န်က ငါခယူခတ
ဲ့် ပသည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
့်
လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးမှ ထွကလ
်
သငပ့်် ပီိုး၊ စ တန်၏ တက က်ကျစ်တသ
အကကအစည်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အလှညစ
့်် ိုး မခသငတ
့်် ပ။ လ လတတတသ
က လတွင ် ငါအမှု
့် ၏
့်
လအပ်ချက်မျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီ ငါသည် သင်တက
့် င့်် သ ၍ တပပ ပပမည်။
့် အဆင်ဆ
ယတနတွ
ှု စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်က
့် င ် ငါ၏ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်သည် တအ င်ပမင်မက
ငါ၏အစီအစဉ်သည် ပပီိုးတပမ က်၏။ တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးပြင ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တသ လူတစ်စက ငါ ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါအတွက်
အမွနပ် မတ်ဆိုးတသ အချန်က လ ပြစ်သည်။ ငါ၏ချစ်သ ိုးမျ ိုးသည်
(ငါက
့် ချစ်တသ သူအ ိုးလိုးသည်) ငါလပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက
ပပည့်စ
် တစရ တွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ပြစ်န္င်ကကသည်။ ဤသည်မှ
အက့် သြွယ်တသ အရ ပြစ်၏။ ယတနပပီ
့် ိုးတန က် ငါ သတဘ မကျဟ
သတဘ ထ ိုးတသ သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ၊
့်
ဆလသည်မှ အတတ်က ငါတပပ ပပီိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ သူမျ ိုးက
ငါြယ်ထတ်မည် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ငါတပပ သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ပကတ ကက်ညရ
ီ မည်။
့်
န ိုးလည်မှု မလွဲန္င
ှ ။့်် ဤအရ က အမှတ်ရတလ ။့် သင်တသည်
ပကတ ကက်ညရ
ီ မည်။
့်
အလွမ
ဲ ယူန္င
ှ ။့်် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏သတဘ အတင်ိုး ပြစ်၏။ လူတ-့် ငါန္ှင ့််
ညြှန္ှုင်ိုးတပပ ဆပခင်ိုးမပပြုန္ှင။့်် သင်သည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည်ဟ ငါတပပ လျှင၊် ယင်ိုးက

တကျ က်၌ တရိုးထ ိုးတပသည်။ သင်သည် အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီဟ ငါတပပ ပါက၊
န ကျင်ဟန်မပပန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက အပပစ်မတင်န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးသည် ငါ၏
အစီအစဉ်သ ပြစ်၏။ သင်သည် မမကယ်ကယ် မတလိုးမစ ိုးပပြုသငသ
့်် ည်ဟ
မည်သတ
ူ ပပ ခဲသ
် ွယ်တသ မက်မဲမှုက ကျြုိုးလွနသ
် ငသ
့်် ည်ဟ
့် နည်ိုး။ သင်သည် ထရှကြ
မည်သတ
ူ ပပ ခဲသ
် ရ ကမျှ မတပပ လျှငပ
် င်၊ သင်သည်
့် နည်ိုး။ သင်သည် မည်သည့်အ
အမှနတ
် ရ ိုးက ငါထ
ှ ိုးက
့် မှ ြိုးကွယ်၍မရန္င်။ ငါသည် လူ၏ အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
စစ်တဆိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်ဟ တပပ တသ အခါ၊
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မည်သအ
ူ တွက် ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် ယင်ိုးက
မရိုးသ ိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုး တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ငါ၏တန က်ကွယ်တွင ် ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး- အရှက်မလ
ဲ့် က်တလပခင်ိုးပါတက ိုး။ သင်တသည်
ငါက
့် န္ှစ်တပါက်တစ်တပါက်
့်
ရက်ချင်သတလ ။ ယင်ိုးသည် ထမျှမလွယ်ကူတပ။ ဤတနရ မှ ချက်ချင်ိုးထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့်
အဓမမလူြူ။ သင်သည် မမကယ်ကယ် မချစ်သကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်ကယ် မတလိုးစ ိုးတပ။ သင်သည်
မမကယ်ကယ် င်္ရမစက်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါအ
့် ိုး သင်တက
့် ချစ်တစချင်တသိုးသတလ ။
တမလ
ဆင်တူပခင်ိုးရသည့်
ှ
် အတက င်ယတ် တစ်တယ က်ကပင် ငါမလချင်။
့် က်တလ ။့် ထသတသ
့်
သင်တအ
် ွ ိုးကကတလ ။့် ဤအရ က ငါန့် မက အဆိုးရွ ိုးဆိုးတသ
့် မှ ထွကသ
့် ိုးလိုး၊ ငါထ
အရှက်ရတစ၏။ သင်တသည်
ဤအရ က ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်ပါက၊ ယင်ိုးသည် လိုးဝ
့်
လက်ခန္င်ြွယ်ရ ပြစ်မည် မဟတ်။ ဤဆိုးယတ်ပပီိုး လင်မှုကစစရှုပ်တပွတသ
ဤတခတ်တဟ င်ိုးထတ
ဲ ွင် သင်တသည်
မည်သည့်် အညစ်အတကကိုးပြငမ
့်် ျှ ညစ်ညမ်ိုးမသွ ိုးတစြ ့်
့်
မမကယ်ကယ် က ကွယ်ရမည်။ သင်တသည်
လိုးဝ သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး အပပစ်အန အဆ မရှ
့်
ပြစ်ရမည်။ ယတနတွ
် ့် ှငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏န မက
့် င ် ငါသည် သနရ
အရှက်ရတစသူ မည်သက
ူ မျှ အလမရှသည့်အ
် တွက်၊ ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘရင်မျ ိုးကဲသ
့် အ
့် ပ်ချြုပ်ရန်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသတ
ူ သည်
မည်သည့်အ
် ညစ်အတကကိုးပြငမ
့်် ျှ မညစ်ညမ်ိုးတသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ငါက
့် စမ်ိုးသပ်ရန် စ တန် တစလတ်လက်တသ
့်
သူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် (အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ၎င်
့် ိုးတက
့် ပစ်ချရင်ိုး)
အတင်ိုးအကျပ် တန က်တကက င်ိုးပပန်လှညခ
့်် င်ိုးရမည်ပြစ်တသ စ တန်၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုးသ
ဧကန်ပြစ်ကက၏။
ငါ၏မသ ိုးစသည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး အပပစ်အန အဆ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ဗမ န်တတ သ
် ည်
ခမ်ိုးန ိုးက ခည
ှ ့်် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးက ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးက
့် ိုးထည်ဝါသည် (ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္င
ဆလသည်)။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဝင်တရ က်ပပီိုး ၎င်ိုးတစ့် တ်ကကြုက် ဒကခပြစ်တစဝသ
့် နည်ိုး။

၎င်ိုးတက
့်် တ်လမ်မ
လိုးဝ
့် ည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ငါ တသချ တပါက် ခွငလ
့်
ြျက်ဆိုးီ ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ကကီိုးစွ အရှက်ရလမ်မ
ှ ပပြုမူ၏။
့် ည်။ ငါသည် အတပမ ်အပမင်ရစွ
ဓ ိုးမပါ၊ တသနတ်မပါဘဲန္င
ှ ့်် အ ိုးမထတ်ရပါဘဲ၊ ငါက
့် အ ခသူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏န မအ ိုး
အရှက်တစရသူမျ ိုးက ငါ လိုးဝ အန္င်ယူမည်။ ငါသည် သတဘ ထ ိုးကကီိုးပပီိုး၊ ထသတသ
့်
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ စ တန်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှု ြန်တီိုးချန်တွငပ
် င်၊ ငါ၏အမှုက
အရှန်မှနမ
် ှနပ် ြင ့်် ငါ ဆက်လက် လပ်တဆ င်သည်။ ငါသည် ၎င်ိုးက အမှုမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးက ငါအန္င်ယူမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏တန်ခိုးန္င
ှ ့််
ငါ၏ဉ ဏ်ပည ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
မက မဆိုးန္င်တသ ငါဘ
့် န်ိုးအသတရ၏ တသိုးငယ်တသ
့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ၏ အပမင်တွင၊် ငါက
့် အ ခတသ သူမျ ိုးသည် အချန်မတရွ ိုး
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ငါ၏တပခြဝါိုးတအ က်၌ ငါနင်ိုးတချပစ်န္င်သည့်၊်
အညစ်အတကကိုးထ၌
ဲ တွ ိုးသွ ိုးတနတသ ပိုးတက င်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
် ငါသည်
့် သည်။ သတသ
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ဉ ဏ်ပည ပြင ့်် လပ်တဆ င်သည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တစမည်။ ငါသည် အလျင်မလ။ ငါသည် စနစ်တကျ၊ တသဝပ်တသ ပစပြင ့််
အတသိုးငယ်ဆိုးတသ အမှ ိုးမရှဘဲ တဆ င်ရွက်သည်။ ငါအထဲ
မှ တမွိုးြွ ိုးတသ
့်
ထသ ိုးဦိုးတသည်
ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးက ပင်ဆင်သငပ့်် ပီိုး၊ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထက
ဲ
့်
ငါ၏အဆိုးမရှတသ ဉ ဏ်ပည က ပမင်တတွျို့ န္င်သငတ
့်် ပသည်။

အခန််း ၉၂
လူတင်ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည က ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ ငါသွ ိုးသည့်် တနရ တင်ိုးတွင၊် ငါ၏အမှု ရှသည်။
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် တရတ်ပပည်၌သ ရှသည်မဟတ်တပ။ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ
ယင်ိုးတသည်
ကမဘ တလ က၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ် ရှ၏။ သတသ
်၊ ဤသည်မှ
့်
့်
ငါအမှု
ှ အ
့်် မျှ၊ ဤန မက ပထမဦိုးဆိုး လက်ခကကမည်မှ ယခင်က
့် ၏ အစီအစဉ် ပြစ်သည်န္င
တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
့် ည့်် တင်ိုးန္င်င ခန္ှစ်ခမျ ိုးသ ပြစ်ကက၏။ မတဝိုးသည့်် အန င်္တ်၌၊ သင်တသည်
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သန ိုးလည်ရင်ိုး၊ အလွန ် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု
ရှလ လမ်မ
့်် ျက်မှုမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ သင်တက
့် ည်။ ငါသည် သင်တ၏
့် ဝည ဉ်ရငက
့် စက ိုးတပပ ပပီိုး
သင်တထ
က ငါ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် အတွငိုး် တွင ်
့်
့် ငါ၏ အသက မနမ် မက်
မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်သည့်် ငါ၏မဆိုးန္င်တသ ဉ ဏ်ပည ရှသည်ဟ ယခင်က ငါ

တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အကယ်၍ ယခ သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပါက၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
အမျ ိုးစ လဲကျလမ်မ
့် ည်က ငါ စိုးရမ်မ၏။ တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ ထအရ အ ိုး
သင်တက
့် အစအတွပဲ ြင ့်် တပပ ပပြ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်က သတလ ။့် ငါ၏အပမင်၌ သင်တသည်
့်
အစဉ်အပမဲ ကတလိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သင်တ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် တပခလှမ်ိုးတင်ိုးတွင၊်
့်
သင်တသည်
ငါ၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ညန်ကက ိုးပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်။
့်
လူတ-့် ငါ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွငသ
်
သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးက
ပြတ်သန်ိုးအသက်ရှငန္
် င်ကကသည်။ ထအရ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အဘယ်သမ
ူ ျှ
ဆက်လက်အသက်ရှငန္
် င်မည်မဟတ်။ စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုးထ၌
ဲ
ရှ၏၊ သတသ
် ငါပျ ိုးပန်ိုးခပ်အလပ်မျ ိုးတနပခင်ိုးက သင် မတတွျို့ရတပ။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့််
့်
ငါသည် သက်တသ င်သ
ှ
။ လူတသည်
ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးက
့် က်သ ရှက တပျ ်ရင်လျက်ရသည်
့်
မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအတွ
က် တသ ကတရ က်ကကတပမည်- သင်တသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် သရှမှု
နည်ိုးတလစွတက ိုး။ သင်တသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သတဘ ကျလျက်၊ သင်တ၏
့် သိုးမရတသ
အတသိုးအြွဲမျ ိုးအ ိုး ငါ၏တရှ ျို့၌ ကက ိုးလိုးထတ်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤအရ က
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ရပ်စ ိုးမခဲသ
့် ည်။ အသင် စက်ဆပ်ြွယ်ရ အတက င်ယတ်မျ ိုး၊
သင်တသည်
ငါ၏တရှ ျို့တွင ် လှညစ
့်် ိုးမှုမျ ိုး၌ ပါဝင်ပတ်သက်ကက၏၊ အသင် စက်ဆပ်ြွယ်ရ
့်
အတက င်ယတ်သမ
ူ ျ ိုး။ ယခ ငါ၏အမ်မှ ထွကသ
် ွ ိုးကကတလ ။့် သင်တကဲ
့် တသ
စတ်ပျက်စရ
့် သ
့်
အရ မျ ိုးက ငါ အလမရှ။ သင်၏ အမျြုိုးအစ ိုး- စက်ဆပ်ြွယ်ရ ယတ်ညသ
့် မ
ူ ျ ိုးထက်
ငါ၏န္င်င၌ မည်သမ
ူ ျှ ငါသည် မရှတစလ။ သင်သည် ပမှနအ
် တင်ိုး အစ စ ိုးတနပပီိုး
အဝတ်ဝတ်တနဆဲ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် သင်အ
် ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က
့် တပေါ်၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ရပ်တနန္
သင် သသတလ ။ သတသ
် သင်သည် စ တန်အတွက် အသက်ရှငတ
် နပပီိုး၊ စ တန်အတွက်
့်
အတစခမှု တပိုးတနသည်က သင် သသတလ ။ သတ
ျို့ ရပ်ရန် သတတ ရှဆဲ
့် ၌
့် င် သင်သည် ငါတရှ
ပြစ်သည်။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် အရှက်မတ
ဲ့် လသည်တက ိုး။
အတတ်တင
ွ ၊် “ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးသည် မကက မီ တရ က်လ လမ့််မည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ
ကပ်တဘိုးမျ ိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုးမှ ကျတရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်” ဟ ငါ မကက ခဏ တပပ ခဲ၏
့် ။
“တဘိုးဒဏ်ကကီိုးမျ ိုး”သည် အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ ဤ”ကျတရ က်သည်” ဆသည်က
အဘယ်သ ရှ
့် နည်ိုး။ ဤကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်၊
့် ငိုး် ပပသင်သ
စတ်န္င
ှ ့်် ခန္ဓ အ ိုး ထခက်တစသည့်် မလွတ်တပမ က်န္င်တသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်ဟ
သင်တ ထင်
ကကပပီိုး၊ ငါ တပပ ဆတသ “တပမငလျင်မျ ိုး၊ အငတ်တဘိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
ကပ်တရ င်္ါမျ ိုး”သည် ဤ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ထင်ကက၏။ သတသ
်လည်ိုး
့်

သင်တသည်
ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးက အဓပပ ယ်တက က်လကွဲ ကပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
တချ။ ဤ
့်
့်
“ကျတရ က်သည်”ဆသည့်အ
် ရ ၏ အဓပပ ယ်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး
စတင်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလသည်ဟူ၍ သင်တ ထင်
ကကသည်- ဤသည်မှ
့်
ရယ်ြွယ်ရ တက င်ိုး၏။ ဤသည်မှ ဧကန်အမှန ် သင်တသည်
န ိုးလည်သည့်် ပပြစ်ပပီိုး
့်
သင်တ၏
် ကယ် တဒါသထွက်လ သည်။ လူတ ့်
့် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးက ကက ိုးရတသ အခါ၊ ငါအမှနတ
ထတ်တြ ်မပပန္င်တသိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုသည် (ယင်ိုးမှ အလျှြုျို့ ဝှက်ဆိုးတသ နက်နမ
ဲ ပှု ြစ်သည်)
တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် အဆိုးရွ ိုးဆိုး အဓပပါယ်တက က်လွဲခရပပီိုးပြစ်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခ
ပြစ်ပပီိုး၊ (ယင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၌သ ကျတရ က်တစမည်ပြစ်က တန က်ဆိုးတသ
တခတ်တွငသ
်
လူသ ိုးက ယင်ိုးက သတမပပြုမတသ ်လည်ိုး ပမင်န္င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ) ယင်ိုးသည်
မည်သမ
ူ ျှ ကယ်တင် မတတွျို့ ကကြုြူိုးတသိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ငါသည် ထအရ က အတင်ိုးကျပ်ဆိုး ပတ်ဆထ
့် ိုးသည်မှ ၊ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက
ထိုးထင
ွ ိုး် မပမင်န္င်သည်အထ (ယင်ိုး၏ အတသိုးငယ်ဆိုးတသ အစတ်အပင်ိုးကပင် မပမင်န္င်)
ပြစ်တလသည်။ ယခတွင် ငါ၏ အမှုသည် ဤအဆင်အ
့် ထ တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါသည်
ငါအမှု
့်် ငါအမှု
့်် ညီ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစသည်။
့် ၏ သငက
့် ၏ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
သမဟ
န ိုးလည်န္င်လမ်မည်မဟတ်တပ။ ယခ ငါသည် မတ်သဟ ယက
့် တ်ပါက လူတသည်
့်
စတင်တပိုး၏။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအပါအဝင်၊ သတမထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခစ ိုးကကရလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ အဆိုးဆိုး ကစစမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏လက်ပြင့်် ဒဏ်ခတ်ခရမည်ပြစ်သည့်အ
် တွက်(ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
ခန္ဓ တ ယူ
့်် ပသည်။ ကကီိုးမျ ိုးတသ
့် တဆ င်ပခင်ိုးခရမည်) အတယ က်တင်ိုး အ ရစက်သငတ
ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ငါန့္် င်ငတတ ်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုး တစ်ခတင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်၍
တပပ ဆထ ိုးပပီိုး၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုး တစ်ခတင်ိုးသည် တဘိုးဒဏ်ကကီိုးမျ ိုး၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်သည်။ (ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးအ ိုး သင်တထ
့် လိုးဝ
ထတ်တြ ်မပပတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တက
့် ယ်သင်တ စ
့် ိုးရမ်ပခင်ိုး မရှန္ှင ့််
သမဟ
အကျ
ြုိုးတကျိုးဇူိုး အနည်ိုးငယ်
့် တ် တသ ကတရ က်ပခင်ိုး မရှကကန္ှင။့်် သင်တအြ
့်
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးမည့်် အရ အချြုျို့ ရှ၏၊ ယင်ိုးတက
နတ
် စ စီိုးစွ သလ သင်က့် ကသည်။
့် သင်တ အလွ
့်
ဤအရ က အမှတ်ရတလ ။့် ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။) သဆ
့် လျှင ်
အပခ ိုးတသ အစတ်အပင်ိုးသည် အဘယ်နည်ိုး။ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးသည်
အပင်ိုးန္စ
ှ ်ပင်ိုး ပါဝင်၏- ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အမျက်တဒါသ
ပြစ်သည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး တရ က်လ သည့်် အချန်သည် ငါ၏ တဒါသ

စတင်တတ က်တလ င်ပပီိုး၊ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
် ချန်လည်ိုး
့် ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးသည့်အ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤတွင ် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ တပပ သည်- ဤအရ တကက င့်် သင်တသည်
့်
အကျငပ
့်် ျက်မလ ရ။ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကစစရပ်အ ိုးလိုးက ငါက ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးသည်က
သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ ငါသ
့် ိုး၊ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှကကန္ှင။့်် ငါသည် သင်က
့် မချ
က ကွယ်တပိုးမည်။ သင်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ တက င်ိုးမွနတ
် သ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ထ ဝရ
တမွျို့တလျ ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
့်် တူတကွ ထ ဝရ ရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ငါချစ်ခင်ရတသ သူ
ပြစ်တသ တကက င်၊့် ငါသည် သင်အ
် ့် လမ်မ
့် ိုး စွနပစ်
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် မက်မဲတသ အရ မျ ိုးက
မပပြု၊ သတသ
် ထသတသ
ခက်ခပဲ ခင်ိုးပြင့်် ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်တသ အရ တစ်ခက ငါ ပြြုြျက်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
့်
ငါသည် မမကယ်ကယ် ထခက်တစပခင်ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌
မည်သည့်အ
် ရ တတွိုးသည်က ငါ သသည်။ ဤအရ က သင် အမှတ်ရပပီတလ ။
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ က ငါအ
့် ိုး သင် တပပ တစချင်သနည်ိုး။ ငါသည် ကကီိုးမ ိုးတသ
ကပ်တဘိုးမျ ိုးအတကက င်ိုးက ပ၍ တပပ လမ်မ
့် ည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး
တရ က်လ ချန်တွင၊် ယင်ိုးသည် တကက က်လနြ
် ့် ွယအ
် တက င်ိုးဆိုးအချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ အကျည်ိုးတန်ပခင်ိုးက အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ ထ
့်
ထတ်တြ ်ပပကကလမ့််မည်။ ငါမျက်
န္ ှ ၏ အလင်ိုးတွင ် ဘီလူိုးသရဲစီိုးတသ မျက်န မျြုိုးစ
့်
တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
ပန်ိုးကွယ်စရ တနရ မရှ၊ မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အက အကွယ် ရှ မတတွျို့ ပြစ်လမ့််မည်။ ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်။
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ သက်တရ က်မှုမှ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုးခရသူမျ ိုး
မဟတ်တသ သူမျ ိုး သမဟ
ွဲ နထ
် ့် ိုးပခင်ိုးမခရသူမျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါ၏တရှ ျို့၌
့် တ် ကကြုတင်ခခ
အကကတ်က ငတကကိုးလျက်ပြင့်် ဒူိုးတထ က်တစက ၊ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးအတွက် တတ င်ိုးခတစြ ့်
ပြစ်လမ်မ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ငါ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ စ တန်န္င
အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် လတ်တတလ တွင် ဤအမှု၌
ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ အရည်အချင်ိုးရတကက
ှ
င်ိုး ဟန်တဆ င်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
် မ်ိုး
့် လွတလ
ထွငရ
် န် ဆန္ဒရတသ
ှ
သူအချြုျို့ ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
။ ထသ ၎င်
့် ိုးတ သ
့် ၍ လပ်တဆ င်တလ၊
၎င်ိုးတ၏
့် မူလပသဏ္ဍ န်မျ ိုးက အတပခအတနတစ်ခတွင ် ထတ်တြ ပ် ပခရသည်အထ၊
စ တန်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သ ၍ အမှုပပြုတလပြစ်သည်။
့်
ငါသည် ငါ၏အမှုက ပပြုရန် အလျင်မလသကဲသ
့် ၊ ့် လတင်ိုးက ငါကယ်တင်
စီစဉ်ညန်ကက ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် (ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသပပရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့််

သတရ ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အ ရမစက်တပ၊ ထတကက
င့််
့်
့်
“စီစဉ်ညန်ကက ိုးသည်”ဟူတသ စက ိုးက သိုးြရန်
် ဲသည်မဟတ်)၊
့် လွနက
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက ငါကယ်တင် လပ်တဆ င်သည်။ အရ ရ သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ
တအ င်ပမင်က ၊ ယင်ိုးသည် လပခြုက စတ်ချရတသ တအ င်ပမင်မပှု ြစ်သည်။ ငါ လပ်တဆ င်သမျှ
အရ ရ တင်ိုးက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် စီစဉ်န္ှငပ့်် ပီိုးသ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုး ငါ၏အလန္ှင ့််
ငါ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအတကက င်ိုးက တစ်ကကမ်လျှင် နည်ိုးနည်ိုးစီ ငါ တပပ ပပမည်။ ဤအချန်မှစ၍၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတထ
့် စတင်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ၏။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက စလင်တစန္ှငပ့်် ပီပြစ်တသ တကက င့်် (ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်သည်)၊ ငါ အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးသည် တစ်ြန်
စတင်တပပ င်ိုးလဲပပီ ပြစ်သည်။ ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင်ပမင်သတလ ။ ဤကန်လွနခ
် တ
ဲ့် သ
ရက်အနည်ိုးငယ်က ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုးက သင်တ ခ
့် စ ိုးမပပီတလ ။
ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး လမ်ိုးခရီိုးတစ်တလျှ က်လိုး န္ှစ်သမ်တ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယခမှစ၍
(ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်)့် ငါသည် ငါ၏ လက်တွင ်
ဓ ိုးက သယ်တဆ င်၏ ( “ဓါိုး”မှ “အဆိုးစွန ် ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး”က
ဆလသည်)။ တဒင်္ဂမျှ သတဘ မကျစွ ငါ မှတ်ယူတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် (ဤသည်မှ
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးပခင်ိုး မခရတသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် တရွ ိုးချယ်မခရသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်၊
သပြစ်
ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် ၍ ကွဲလွဲပခင်ိုး မရှ) ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ်
၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ ပြစ်ကကသည် ပြစ်တစ၊ ငါသည် င်္ရမစက်။ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
ချက်ချင်ိုး ြျက်ပစ်မည်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
ငါက
လူမျ ိုးက စွနရန်
် ့် လိုးဝ ဝန်မတလိုးတပ။
့် အတစခတစန္င်သည်။ ငါသည် ထသတသ
့်
အကယ်၍ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အလမရှဟ ဆပါက၊ အလမရှတပ။ ယခ
ဤအချန်တရ က်ပပီပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါအ
့် ိုး သတဘ မကျပြစ်တစတသ တစ်စတစ်ဦိုးကသ ငါ
ပမင်တတွျို့ရန် လအပ်ပပီိုး၊ ငါသည် မမ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး တက င်ိုးပမတ်သည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတက
် ့် စ်မည်။
့် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ချက်ချင်ိုး ငါစွနပ
ငါ၏ အတစခမှုတွင ် ရှြရန်
ွဲ နထ
် ့် ိုးပပီိုးပြစ်တသ သူတအြ
့် ငါ ကကြုတင်ခခ
့် -့် သင်သည် မည်မျှ
တက င်ိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ငါအ
့် ိုး ြီဆန်တသ အရ တစ်စတစ်ခက
လပ်တဆ င်မသည်ပြစ်တစ၊ မလပ်တဆ င်မသည်ပြစ်တစ၊ အကယ်၍ သင်သည် ငါအ
့် ိုး
သတဘ မကျပြစ်တစပါက၊ ငါသည် သင်က
် တ်မည်။ အန င်္တ်ပပဿန က ငါ
့် န္ှငထ
မတကက က်ရွ တ
ျို့ ချ။ ငါသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုး ရှသည်၊ ငါသည် ငါ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး တက င်ိုးပမတ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ပပည်စ
့် လမ့််မည်။
ငါသည် စ တန်အ ိုး ဆက်ကျန်ရှခွငတ
့်် ပိုးမည်တလ ။ အသင်လူတ၊ ့် ငါအ
့် ိုး န ိုးတထ င်ကကတလ ။့်
သင်တ စ
ျို့ န်မလတပ။ ငါသည် သင်အ
် ချန်တင်ိုးတွင ် သင်
့် ိုး ထွက်သွ ိုးရန် တစခင်ိုးသည့်အ
့် ိုးရွ ရ
ထွကသ
် ွ ိုးရမည်။ ငါက
့် ဆင်တပခမျ ိုး မတပိုးန္ှင။့်် သင်အ
့် ိုး တပပ စရ စက ိုးမျ ိုး ငါ မရှ။
အတကက င်ိုးမှ ငါသည် ထသတသ
သည်ိုးခပခင်ိုးက ကျင်သ
့် ိုးပပီိုးပြစ်က ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
န် တရ က်ရပပီ
ှ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးြ အချ
့်
့်
တန က်ဆိုးတနရက်
့် သည်လည်ိုး ဤတွင ် ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီကက ၊
သင်တသည်
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးပျက်ခကဲ့် ကက အမှုအရ မျ ိုးက တခါင်ိုးမ မှုပြင၊့်် တဇွတ်ထိုး
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အပမဲ လပ်တဆ င်ခကဲ့် က၏၊ သတသ
် (ငါသည် သတဘ ထ ိုးကကီိုးက သင်၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအ ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခထ ခွငပ့်် ပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ) ငါသည် အပမဲ
သည်ိုးခခဲသ
် ယခတွင၊် ငါ၏ သက်ညြှ ပခင်ိုး ကန်ဆိုးသည့်် တနရက်
့် ည်။ သတသ
့်
့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ၊ သင်တအတွ
က် သမ်ိုးယူခရက ကန်န္င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
့်
့် ချခရြ ့်
အချန် တရ က်ရပပီ
ှ ပြစ်သည်။ အလျင်အပမန်ပပြုက လမ်ိုးြယ်ကကတလ ။့် ငါသည်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုက တရ ိုးဝင် စတင် ပပဋ္ဌ န်ိုးပပီိုး၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက စတင်ထတ်ပပန်ပပီ
ပြစ်သည်။
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကမဘ တလ က၏ တနရ အ ိုးလိုးတွင၊် တပမငလျင်မျ ိုး၊ အငတ်တဘိုးမျ ိုး၊
ကပ်တရ င်္ါမျ ိုးန္ှင ့်် ကပ်တဘိုးမျြုိုးစ မကက ခဏ ပြစ်ပွ ိုးတနသည်။ ငါသည် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
အမှုက တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တနရ အ ိုးလိုးတွင် လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ဤကပ်တဘိုးမျ ိုးသည် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ချန်မဆထက် ပ၍ ပပင်ိုးထန်မှုပြင ့်် ထွကတ
် ပေါ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လူအတပါင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အစပြစ်သည်၊ သတသ
် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးသည်
့်
တအိုးချမ်ိုးစွ အန ိုးယူန္င်သည်။ သင်တအတပေါ်
သ မည်
သည့်် ကပ်တဘိုးမျှ
့်
့်
သက်တရ က်လမ့််မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် သင်တက
်
မည် (ဤသည်မှ
့် ကွယက
သင်တသည်
တန က်ပင်ိုးတွင ် ကယ်ခန္ဓ တွင ် အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်မဟတ်တသ တကက င၊့်် သင်သည် မည်သည့်် ကပ်တဘိုးကမျှ
ခစ ိုးရလမ်မ
့်် တူတကွ၊ သင်တသည်
ဘရင်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
့် ည်မဟတ်ဟ ဆလတပသည်)။ ငါန္ှငအ
့်
တကယ်က စိုးစလမ်မ
့်် တူ စကကဝဠ န္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏ အစွနိုး် တနရ မျ ိုးတင
ွ ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
တက င်ိုးမွနတ
် သ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်ရင်ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူအတပါင်ိုးတအတပေါ်
တရ ိုးစီရင်လမ့််မည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး
့်

ပပည်စ
့် လမ်မ
ျို့ မကက မီ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် သင်၏ တကယ့််မျက်လိုးမျ ိုးတရှ ၌
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
့် ည်။ တစ်န ရီ သမဟ
့် န္ှိုးပခင်ိုးမရှ။ ငါသည်
့် တ် တစ်ရက်မျှ ငါသည် တန္ှ င်တ
အမှုအရ တက
် ့် လွန ် လျင်ပမန်စွ ပပြု၏။ စိုးရမ်ပခင်ိုး သမဟ
့် အလွနအ
့် တ် တသ ကတရ က်ပခင်ိုး
မရှကကန္ှင။့်် သင်က
ူ ျှ
့် ငါ တပိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ သည် သင်ထ
့် မှ အဘယ်သမ
ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်ပြစ်
့် ၏။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င့်် ငါအ
့် ိုး န ခကကလမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
မရပ်မန ိုး ဩဘ တပိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သတ
့်
့် င် သ ၍ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့််
၎င်ိုးတ ကခ
န်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်

အခန််း ၉၃
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏မျက်စတရှ ျို့တွင ် အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ငါအမှု
့် ၏ အရှန်သည် ပစ်လတ်ပပီိုးတန က်
ဒိုးကျည်တစ်စင်ိုးကဲသ
့် အပမင
သ
့်် တက်
လျက်၊ အရှန်ပမြှငတ
့်် လသည်။
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးပြစ်ပျက်ပပီိုးတန က်တွငသ
် ည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်က သင်တ န
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည့််
့် ည်။ အဆင်ိုးနတ
့် ိုးလည်ကကလမ်မ
မခင်ိုးချက်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါ၏အြွယ်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခတစပခင်ိုး ခရကကမည်။ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးတန က် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သင်သည် တသချ တသ တကက င ့်် ငါသည်
သငက
့်် စွနပ
် ့် စ်မည်မဟတ်ဟ မထင်န္င
ှ -့်် ယင်ိုးသည် ထမျှ မရိုးရှငိုး် တပ။ ငါသည် ငါဆပပီိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါဆိုးပြတ်ပပီိုးတသ အပြစ်အပျက်တက
့် တသချ တပါက်
ပပည့်စ
် တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ငါထသ အချည်
ိုးန္ိုးီှ မပပန်ရ။ တရတ်ပပည်တွင ်
့်
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်တသ လူနည်ိုးစမှတပါိုး ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်သူ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ ရှသည်။
ထတကက
င ့်် ယတနတွ
ီ သ
့် င၊် (ငါက
့် အဆိုးရွ ိုး ဆိုးညြှင်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပပီိုးပြစ်သည့်် အဆင်ိုးနတ
့်
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုး)သင်တသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ မကင်စဲရ
ွ ၊
့်
ပပီိုးလျှင် ငါအမှု
့် ၏အ ရစက်ရ သည် (ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက)
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရတ်န္င်ငအလွနရ
် ှ အချြုျို့တသ န္င်ငမျ ိုးအတပေါ်တွငပ် ြစ်သည်ဟ သင်တထ
့်
ငါ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ဆတပသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး အရွ ယ်တရ က်တသ အခါ၊
ငါ၏အလက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
့် ည်။ (တရှ ျို့၌ရှတသ အမှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး

တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး အရွ ယ်တရ က်သည်န္င
ှ ့်် တပပြုင်နက်
အရ အ ိုးလိုး လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးလမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့် ည်)။ ငါသည် အဆင်ိုးနတ
အရှက်ရတစြရန်
့် သ ယခတွင ် ဤလူတက
့် ငါ၏အ့် ြွယ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်။ ဤလူတသည်
ယင်ိုးတွင် တကယ်က
့်
မတပျ ်ရင်န္င်ကကဘဲ၊ ငါအြ
အတစခ
မှုအ ိုး တပိုးသည်ကသ တပျ ်ရင်န္င်ကကသည်။ ငါသည် ငါ၏
့်
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးရှပပီိုး အဘယ်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတက
် တွက်
့် ည့်အ
့် မချြုိုးတြ က်ဝသ
၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးမရှကကတပ။
့်
သင်တသည်
အသပည ရှကကြ၊ ့် ငါ၏ အမည်န မက သက်တသခြ အရ
ရ က တက င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
့်
ပပင်ဆင်ြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တွင ် သွ ိုးရပ်က ၎င်ိုးတက
ငှ့် ၊ ယခတွင ်
့်
့် အပ်စိုးန္င်ကကြအလ
့်
ငါသည် န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုး တရ က်လ ပခင်ိုးအပါအဝင် အချြုျို့တသ
အတပခအတနမျ ိုးအတကက င်ိုးက မတ်သဟ ယပပြုမည်။ ( ၎င်ိုးတထဲ
ူ သည်
့် က အကကီိုးပမတ်ဆိုးသတ
့်
သင်တထဲ
့် တွင ် အတသိုးငယ်ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည်
“၎င်ိုးတအတပေါ်
၌ ရပ်က အပ်စိုးရန်”တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်)။ ဤလူအ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်က ၊ အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကြုတင်စီစဉ်ထ ိုးသည့်အ
် လ ိုး တရတ်န္င်ငထဲသ မပတ်
သပ်ဝင်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် အလစ် တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ခခြ အစွ
မ်ိုးကန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တစ်ခက အမှတ်ရတလ -့် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်သည် လိုးဝ
တကယ်ပြစ်တပေါ် ပပီိုးပြစ်က မည်သည့်အ
် ရ မျှန္င
ှ ့်် မည်သက
ူ မျှ ငါ၏တပခလှမ်ိုးတက
့်
တ ိုးဆိုးီ ဝ့်တပ။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် အချန်တင်ိုး ထတ်တြ ်ပပချက် တပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတန က်လက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်ကကသည်။
ငါအထဲ
တွင ် အရ အ ိုးလိုး လွတ်တပမ က်ပပီိုး လွတ်လပ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝက တသချ တပါက် ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
၎င်ိုးတက
က်
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးြ ကက
့် ြုတင်ပပင်ဆင်တသ အလပ်က သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ြအတွ
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊ ငါသည် အရ အ ိုးလိုးက သငတ
့်် လျ ်စွ စီမပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ထသ ့်
တစ်တလျှ က်လိုး တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တအမျ
ိုးစသည် မယတစ်ဝက်
့်
ယတစ်ဝက်သ ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ယခတွင် အဘယ်သ ရှ
့် သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
မှငတ
် က်တလပပီ မဟတ်တလ ။
ဤအရ မျ ိုးသည် သ မညသ ပြစ်သည်။ အဓကအရ မှ ကကြုတင်ပပင်ဆင်တသ အလက

ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန် သင်၏ ပပီိုးစီိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အထတ်တလနမ
် ့် ပြစ်တလန္ှင။့််
အမှုကပပြုတသ သူသည် ငါပြစ်ပပီိုး၊ အချန်ကျတရ က်တသ အခါ ငါသည် ငါ၏အမှုက ကယ်တင်
လပ်တဆ င်မည်။ ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အပင်ိုးပင်ိုးချြုိုးြျက်တလပပီ။ ဆလသည်မှ
ငါ၏ဝည ဉ်သည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးထမှလွဲ၍ (ယခတွင ် မည်သသ
ူ ည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်သည်က ထတ်တြ ်ပပရန် ပ၍လွယက
် ူတပသည်) လူအ ိုးလိုးထမှ ရပ်သမ်ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
ငါအြ
အတစခ
မှုက တပိုးပခင်ိုးအ ိုး ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်က ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
့်
့်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ပပန်
င်မည်။ (ဤသည်မှ ငါသည် ၎င်ိုးတထဲ
့် လည်ပတဆ
့်
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှက အသိုးပပြုမည်မဟတ်ဟ ဆလတပသည်။ ယခမှစ၍၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးတသည်
လိုးဝ
့်
ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ထပါိုးရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါအသိုးပပြုရန်
သငတ
့်် တ ်တသ သူတသည်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်)။ ငါ၏သ ိုးဦိုးတ၊ ့် သင်တသည်
့်
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် တရ ိုးဝင်တပျ ်တမွျို့ ကကက ၊ (အတကက င်ိုးမှ ငါ
အလွနမ
် န်ိုးတီိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ က
် တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်)
့် သရပ်မန
ဤအချန်မစ
ှ ၍ တန င်တွင ် သင်တအလယ်
၌ ငါက
့် အ ခြီဆန်ပခင်ိုး ပြစ်ရပ်မျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ သင်တသည်
အစစ်အမှန ် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် တသချ ကက၏။
့်
(ယတနတွ
်
ဤအရ လိုးဝ ပပီိုးတပမ က်က ဤအချန်က ငါ စီမထ ိုးခဲတ
့် ငသ
့် ပသည်)။ သင်တ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်မျ ိုးတွင ် သင်တ စွ
က် အဆိုးမရှတသ
့်
့် ဲကင်သမျှအ ိုးလိုးမှ ငါအတွ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကကည်ညြုပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
ငါက
့် အချန်တင်ိုး ချီိုးမွမ်ိုးက
့်
ဆတကျိုးဇူိုးတတ ် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးကက၏။ သင်တသည်
တတယတက င်ိုးကင်တွင ် အမှနတ
် ကယ်
့်
ငါချစ်
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတအ က်၌ အသက်ရှငတ
် နကကတပသည်။
့် ပခင်ိုး၏ င်္ရစက်မှုန္င
န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတသ အတသခန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးတပတက ိုး။ ယင်ိုးသည် လူတ စ
့် တ်ကူိုးရန်
ခက်ခတ
ဲ သ အပခ ိုးနယ်ပယ် ပြစ်သည်- စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်တလ ကပြစ်သည်။
ကပ်တဘိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အသီိုးသိုးီ သည် ပပီိုးခဲသ
့် ည်ထက် သ ၍ ပပင်ိုးထန်လျက်
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ထွက်တပေါ် ပပီိုး၊ အတပခအတနသည် တစ်တနထက်
တစ်တန တ
့်
့် ိုး၍
တင်ိုးမ လ သည်။ ဤသည်မှ ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏အစသ ပြစ်သည်။ တရ က်လ မည့််
ပ၍ပပင်ိုးထန်တသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ မတတွ
ိုးတတ်တအ င် ပြစ်သည်။
့်
ငါသ
ယင်ိုးတက
့် ိုးတသည်
့်
့် ရှငိုး် ကကပါတလ့်တစ။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနပ် ြစ်
့်် ွ က ငါ စီစဉ်ခဲတ
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့် ပသည်။ ယခင်က လူသ ိုး
တစ်ခါမျှမပမင်ြူိုးသည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အဩ
့် ြွယ်ရ မျ ိုးသည် လူအတပါင်ိုးတထ
့်
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပေါ်လ ရင်ိုး၊ ငါထ
့် မှ ထွက်တပေါ်လ သည် (ဆလသည်မှ ငါန့္် င်ငတတ ်၏

လူမျ ိုးအ ိုးလိုး ပြစ်သည်)။ သတသ
် ဤသည်မှ မတဝိုးသည့်် အန င်္တ်တွင ် ပြစ်ပျက်မည့််
့်
တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည်။ စတ်တသ ကမတရ က်ကကန္ှင။့်် အတယ က်တင်ိုး တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့််
ဤန္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး- န္င်ငတတ ်ထသ
့် တရ က်ြဆ
့် သည်မှ မည်သည့််
အတပခအတနပြစ်သနည်ိုး။ န္င်ငတတ ဆ
် သည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ
ပမြုျို့တတ ်တစ်ခတလ ။ သင်တ န
ှု ွဲကကပပီ။ န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ိုးလည်မလ
မရှသကဲသ
့် ရ
့် ပ်ဝတထြုဆင်ရ တက င်ိုးကင်၌လည်ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုးက မပမင်န္င် သမဟ
့် တ်
မထတတွျို့ န္င်သည့်် ဝည ဉ်တလ က ပြစ်သည်။ ငါ၏ န မက လက်ခလျက်၊ ငါ၏ စလင်တစပခင်ိုး
လိုးဝ ခရပပီိုး၊ ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးသည့်် သူမျ ိုးသ ထအထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်။ ယခင်က မကက ခဏတြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ဝည ဉ်တလ ကသည်
န္င်ငတတ ်၏ အတပေါ်ယ ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် လွယက
် ူတသ ကစစရပ်တစ်ခ မဟတ်တပ။ ထအထဲသ ့်
ဝင်တရ က်တသ သူတသည်
ငါ၏င်္တက ရရ ရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါကယ်တင်
့်
ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးက တရွ ိုးချယ်ပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ရတပမည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဝည ဉ်တလ ကသည် လူတ စ
ွ ်သွ ိုးလ န္င်တသ တနရ တစ်ခ မဟတ်တပ။
့် တ်ကကြုက် ဝင်ထက
ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ လူတ၏
့် သန ိုးလည်မှုသည် အလွန ် အတပေါ်ယပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
အယူအဆစစ်စစ်မျ ိုး ပါရှတပသည်။ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်တသ သူတသ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည်
့်
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မတမွျို့တလျ ်န္င်သည်သ မက၊ ထထက်
ပ၍၊ သူသည် ယင်ိုးတက
့်
့်
မတတွျို့ ပမင်န္င်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ တန က်ဆိုး စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
့် သည်။

အခန််း ၉၄
ငါသည် ဇအန်တတ င်သ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပပန်လ သည်၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
အဓပပ ယ်အစစ်အမှနက
် သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် န ိုးလည်သတလ ။ သင်တက
့်
့် ငါအြန်တလဲလဲ
သတတပိုးခပဲ့် ပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး ငါသည် သင်တက
့်် တူ
့် လျင်ပမန်စွ ကကီိုးထွ ိုးြွျို့ ပြြုိုးတစလပပီိုး ငါန္ှငအ
အပ်ချြုပ်စိုးစတစလ၏။ သင်တ မှ
့် တ်မကကသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ရက်သက်ဆင်သည်။ ငါန္ှငအ
့်် တူ စတ်သတဘ ထ ိုး
တစ်ခတည်ိုးပြစ်တသ လူအပ်စတစ်စက ဇ တပကတအ ိုးပြင့်် ရရှရန်အလငှ့် ငါသည်
ဇအန်တတ င်မှ တလ ကသ ဇ
ိုးတန က် ငါသည်
့် တပကတပြင့်် ဆင်ိုးသက်လ က ထသပပြုပပီ
့်

ဇအန်တတ င်သ ပပန်
ဇ တပကတမှ မူလခန္ဓ ကယ်သ ပပန်
့် မည်။ ငါတသည်
့်
့် သွ ိုးရန်
လအပ်ဆပဲ ြစ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးကဆလသည်။ ဤသည်မှ “ဇအန်တတ င်သ ပပန်
့် သွ ိုးပခင်ိုး” ၏
အဓပပ ယ်အစစ်အမှန ် ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ခလိုး၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် အချက်အချ လည်ိုးပြစ်ပပီိုး ထမျှမက ၎င်ိုးသည်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မပတ်ဆန့္် င်ဘဲ ချက်ချင်ိုးပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်မည့်် ငါ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ အတရိုးအကကီိုးဆိုးတသ အပင်ိုးပြစ်သည်။ ဇ တပကတထဲ၌ ရှချန်တွင ်
အကကင်သသ
ူ ည် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမှ စွနပ
် ့် စ်န္င်မည်
မဟတ်ဘဲ တပမကကီိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ တလက စွနပစ်
် ့် န္င်ရန် သမဟ
် ့် စ်န္င်ရန်
့် တ် ြန်မျ ိုးက စွနပ
သ ၍တဝိုးစ။ွ အကကင်သသ
ူ ည် ရ ျို့တစိုးသ အစဥ်ပြစ်လမ့််မည်၊ ခန္ဓ ကယ်အတွငိုး် ၌ ရှချန်တွငမ
် ှ
အကကင်သသ
ူ ည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ြ
် ရန်
် မ်မ
့် လျ လ
့် ည်ပြစ်သည်။
့် သင်တ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးဟူသည် အဘယ်အရ မျ ိုးနည်ိုး။ သင်တမှ့် တမ
် ကကသတလ ။
ဇ တပကတထဲတွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှန္င်။ ထတကက
င့််
့်
ဇ တပကတမှ ခန္ဓ ကယ်သ လမ်
ိုးတကက င်ိုးသည် သ ိုးဦိုးတင်ိုး လက်တလျှ က်ရမည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခပြစ်၏။ ဇ တပကတထဲတွင် သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
ြန္ှပ်ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးတက
့် ခရသည်၊ (ဤသည်မှ
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် သင်ထ
့် ၌ တန်ခိုးမရှတသ တကက င်၊့် သင်သည် ဘန်ိုးအသတရက
မရရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်)၊ သတသ
် ခန္ဓ ကယ်ထတ
ဲ ွငမ
် ူ ၎င်ိုးသည်
့်
အလွနက
် ွ ပခ ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည် င်္ဏ်ယူပပီိုး ရင်လန်ိုးအ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ြန္ှပ်ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုးခရတသ တနရက်
လိုးဝပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် တသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည်
့်
ထ ဝရ လွတ်ပငမ်ိုးက လွတ်တပမ က်လမ်မ
့် ည်။
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် ငါသည် ငါပြစ်တသ အရ န္ှင ့်် ငါတွ
် ှတသ အရ က
့် ငရ
သင်တထဲ
့်် တွင ် ငါ၏
့် သ လ
့် တပါင်ိုးန္င်တပမည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက သငထ
ကကန်အင်လကခဏ မျ ိုးသ ရှလမ့််မည်။ လူတစ်ဦိုးသည် အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးက အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့််
မည်သ အတ
ခိုးတစက မှု သူတသည်
အတအကျ မတူညန္
ီ င်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
့်
သက်ဆင်တသ ခန္ဓ ၌သ (ခန္ဓ ကယ်က ရည်ညန်ိုးသည်) ငါတသည်
အတအကျ
့်
တူညန္
ီ င်သည်။ (ဤသည်မှ တူညတ
ီ သ ကကန်အင်လကခဏ မျ ိုး၊ တူညတ
ီ သ ပြစ်တည်မှု၊
တူညတ
ီ သ ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ပြစ်တစန္င်ပခင်ိုး၊
စည်ိုးလိုးတစန္င်ပခင်ိုး၊ ကွဲပပ ိုးမှုမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးမှုမရှပခင်ိုးတက
့် ရည်ညန်ိုးသည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် အ ိုးလိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။)

ယခအခါ သင်တသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် တလ ကက စတင်မန်ိုးတီိုးလ ကကသနည်ိုး၊ စ ိုးပခင်ိုး၊
့်
ဝတ်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်တစရ အရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည့်် ထသတသ
ဟန်အမူအရ မျ ိုးက စတင်
့်
စက်ဆပ်ရွရှ လ ကကသနည်ိုး။ ထမျှမက ၎င်ိုးတက
် ့် ရန် အဘယ်တကက င့််
့် စွနပယ်
မတစ င်န္
့် င်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ သင်သည် ဝည ဉ်တလ ကအတွငိုး် သ ဝင်
့် တရ က်မည့််
လကခဏ တစ်ခပြစ်၏ (ခန္ဓ ကယ်)။ (၎င်ိုးတသည်
အတင်ိုးအတ အ ိုးပြင ့်် ကွ ပခ ိုးတသ လ
် ည်ိုး)
့်
သင်တ အ
့် ိုးလိုးတွင် ဤအရ အတပေါ် စတ်တလိုးပခင်ိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ ငါသည် ကွဲပပ ိုးတသ
လူမျ ိုး၊ ကွဲပပ ိုးတသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ အတရိုးပါဆိုးတသ
တပခလှမ်ိုးက အတစခရ ၌ အသိုးချလမ်မ
က်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါအတွ
အတစခကကရအ။့် ထသ ငါပပြုရမည်
။ (ငါသည် ဤအရ က ဇ တပကတထဲ၌ ပပီိုးတပမ က်တအ င်
့်
မလပ်တဆ င်န္င်ဘဲ ငါ၏ ဝည ဉ်တတ က
် ယ်တင်သ ဤအလပ်က တဆ င်ရွက်န္င်သည်မှ
မှန၏
် ၊ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် အချန်မကျတသိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်)။ ဤသည်မှ
စကကဝဠ တလ က တစ်ခလိုး အတစခသည့်် လပ်ငန်ိုး၏ အဆိုးသတ် အပင်ိုး အနည်ိုးငယ်
ပြစ်သည်။ လူတင်ိုးသည် ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုး ရင်ရင်ပမြူိုးပမြူိုး တထ မန ပပြုကကလမ့််မည်။ ငါ၏
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် ပပီိုးဆိုးတချပပီ။ စကကဝဠ တလ ကသ၊ ့် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသန္ှ့် င ့််
လူအ ိုးလိုးသ ထ
တတ င်မျ ိုးသ၊ ့် ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးသ အမျက်
တတ ်
့် အပပင်
့်
့်
ြလ ိုးခနစ်လိုးက ငါ၏ လက်ထမ
ဲ ှ သွနိုး် တလ င်ိုးက မိုးကကြုိုးသခနစ်ချက်၊
တပိုးခနစ်လိုးအသန္ှင ့်် တဆပ်ခနစ်ချက်တသည်
ပွငသ
့်် ွ ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ အမျက်တတ ်ြလ ိုး
့်
ခနစ်လိုးတသည်
အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ်မှ
့်
့် တကျတသ ပစ်မတ
အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့် ည်ဟ အဘယ်တကက င့််
့် ငါ၏လက်မှ သွနိုး် တလ င်ိုးလမ်မ
ငါတပပ သနည်ိုး။ လူတင်ိုး လိုးဝ န ိုးလည်သတဘ တပါက်မည့်် အချန်မတင်ခင်န္င
ှ ့်် လူတင်ိုး
အလိုးစ န ိုးမလည်မီတွင် အချန်အတတ ်ကက ကန်လွနလ
် မ့််မည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်တက
် င် သင်တသည်
တသိုးငယ်တသ အပင်ိုးတစ်ခကသ
့် ျှငပ
့် ငါ ယခတပပ ပပခဲလ
့်
န ိုးလည်ခလ
ဲ့် မ့််မည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ န္င်စမ
ွ ်ိုးအရ
အမျက်တတ ်ြလ ိုးခနစ်လိုးတသည်
တလ ကရှ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတက
့်
့်
ဦိုးတည်ထ ိုးသည်၊ သတသ
်လည်ိုး အမှနအ
် ိုးပြင့်် ထကဲသ
့် မဟ
့်
့် တ်။ “အမျက်တတ ်ြလ ိုး
ခနစ်လိုး”သည် စ တန်မ ရ်နတ်၏ လွမ်ိုးမိုးမှုန္င
ှ ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
လျှြုျို့ ဝှက်ပူိုးတပါင်ိုးကကစည်ချက်က (ငါအတွ
က် အတစခတစပခင်ိုးအလငှ့် ငါအသိုးပပြုတသ အရ က)
့်
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်အလငှ့်
ငါသည် စ တန်န္င
ှ ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက လတ်လက်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည်

သ ိုးမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည် လူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုး
ခရလမ်မ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး၏ ပစ်မှတ်မျ ိုး မပြစ်ခကဲ့် ကသူတသည်
့် ည်။ ငါ၏ ခွခ
့်
လှညစ
့်် ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ထအချန်တွင ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးတသည်
့်
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစတနလမ်မ
ှ ့်် လူမျ ိုးက
့် ည်ပြစ်၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ငါသည် သ ိုးမျ ိုးန္င
စလင်တစလမ်မ
့် ည်။ အမျက်တတ ်ြလ ိုး ခနစ်လိုးက သွနိုး် တလ င်ိုးပခင်ိုးသည်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတအတပေါ်
သက်တရ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ
့်
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လူမျ ိုးအတပေါ်ကသ သက်တရ က်လမ့််မည်ပြစ်သည်။
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် လွယ်ကူစွ တရ က်လ သည်မဟတ်ဘဲ အြိုးအခ အပပည်အ
့် ဝ
တပိုးရမည် ပြစ်သည်။ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုး ကကီိုးထွ ိုးြွျို့ ပြြုိုးလ တသ အချန်၌
အမျက်တတ ်ြလ ိုးခနစ်လိုးသည် အကန်အစင် ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထတန
့် က်တွင ်
၎င်ိုးတ တည်
ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ “မိုးကကြုိုးသခနစ်ချက်”ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤအရ သည်
့်
န ိုးလည်ြရန်
် ့်
့် မခက်ခ။ဲ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ ခန္ဓ ကယ် ပြစ်လ တသ အခက်အတန၌
မိုးကကြုိုးသခနစ်ချက်တသည်
ပမည်ဟည်ိုးလမ်မ
ှ တ
့်် ပမကကီိုး
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
့်
အထက်တအ က်လန်သွ ိုးသကဲသ
့် စကက
ဝဠ တစ်ခလိုးက လှုပ်ခါသွ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။
့်
ထအရ က မသတသ လူ တစ်ဦိုးမျှရှလမ့််မည် မဟတ်၊ ထအရ က လူတင်ိုးသလမ်မ
့် ည်။
ထအချန်၌ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ဘန်ိုးအသတရ၌ အတူတကွရကကမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး အမှု၏
တန က်ထပ် တပခလှမ်ိုးက စတင်လမ်မ
့် ည်။ မိုးကကြုိုးသခနစ်ချက်တကက င့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးအတွက် ဒူိုးတထ က်ကကလမ်မ
်လည်ိုး ၎င်ိုးသည်
့် ည်။ သတသ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ ၊့် ၎င်ိုးသည် တဒါသအမျက်အတွက်
အချန်ပြစ်လမ်မ
ှု ျ ိုးက ပပြုလပ်သအ
ူ ိုးလိုးအတွက်
့် ည်။ ဆိုးယတ်မမ
(က တမသမစဆ လွနက
် ျြူိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် မသန်ရှ့် ငိုး် တသ တငွတကကိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်တသ သူမျ ိုး၊ သမဟ
ိုး ပခ ိုးန ိုးကန်သတ်
ချက်က
့်
့် တ် တယ က်ျ ိုးတန္ှ့် င ့်် မန်ိုးမတအကက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုး၊ သမဟ
ဲ ှုက တန င်ယ
ှ ်တသ သူ သမဟ
့် က
့် တ် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
့် တ်
ပျက်စီိုးတစတသ သူမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဝည ဥ်တရိုးရ ကစစရပ်တက
့် န ိုးမလည်တသ သူမျ ိုး၊
သမဟ
့် တ် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ပူိုးကပ်ပခင်ိုး ခရသူမျ ိုး စသည်ပြင့်် ... ငါ၏
တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးမအ
ှ ပ ကျန်သအ
ူ ိုးလိုး) သူတတစ်
် မ်မ
့် ည်
့် ဦိုးမှ လွတလ
မဟတ်သကဲသ
့် ခွ
့်် တ်ပခင်ိုးလည်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ အတယ က်စီတင်ိုးသည်
့် ငလ
မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
ထတနရ တွင ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူတသည်
့် ချပခင်ိုး ခရလမ်မ
့်
ထ ဝရပျက်စီိုးသွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ “တပိုးခနစ်လိုးအသ”သည် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး ရန်လသည့််

ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် တလ
ကက တကကည ပခင်ိုးတစ်စတစ်ရ က
့်
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးလည်ိုးမဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး လိုးလိုးပြစ်သည်။
့်
“တပိုးခနစ်လိုး”သည် ငါ၏ တဒါသအမျက်ပြင်ပ့် ပည်တ
့် သ မန်မမက်
ချက်က
့်
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏အသတတ ် (ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တဒါသအမျက်ပြင်ပ့် ပည်တ
့် သ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး) ထတ်လတ်တသ အခါ တပိုးခနစ်လိုး
အသပမည်သည်။ (ယခချက်ချင်ိုးဟဆရ တွင ် ငါ၏အမ်၌ ဤအရ သည် အပပင်ိုးထန်ဆိုးပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးထမှ မည်သမ
ူ ှ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ)။ မရဏန္င်ငန္ှင ့်် ငရဲရှ အကကီိုး၊ အတသိုးတသ
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက သူတ၏
့် လက်မျ ိုးပြင ့််
အပ်ထ ိုးကကလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး အရပ်မျက်န္ ှ အ ိုးလိုးသ ထွ
့် က်တပပိုးကကက ငတကကိုးကက၊
အသွ ိုးခကဲ ကတ်ကကပပီိုး ရှက်ရွ ျို့ ကက၍ သူတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးက ဝှက်ထ ိုးရန် တနရ မရှကက။
့်
ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် စတင်ပမည်ဟည်ိုးလ သည်မှ တပိုးခနစ်လိုးမဟတ်ဘဲ ငါ၏
ပပင်ိုးထန်တသ အမျက်သည်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မလွတ်တပမ က်န္င်ဘဲ
အ ိုးလိုးခကကရမည့်် ငါ၏ အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ တရ ိုးစီရင်မှုလည်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင်
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရတသ အရ သည် တဆပ်ခနစ်ချက်၏ ပါဝင်တသ အရ မျ ိုး မဟတ်ကက။
တဆပ်ခနစ်ချက်တသည်
အန င်္တ်တွင ် သင်တတမွ
် မည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
့်
့် ျို့တလျ ရ
ပြစ်ကကသည်။ “ြွငပ့်် ခင်ိုး”ဆသည်မှ ၎င်ိုးတအတကက
င်ိုး သင်တက
့်
့် အသတပိုးပခင်ိုးသက်သက်အ ိုး
ရည်ညန်ိုးသည်။ သတသ
် သင်တသည်
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်ရလမ်ဦ
့် ိုးမည်
့်
့်
မဟတ်။ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တ အမှ
နတ
် မွျို့တလျ ်တသ အချန်တွင ် သင်တသည်
့်
့်
တဆပ်ခနစ်ချက် အတွငိုး် ၌ ပါရှသည်အ
့် ရ မျ ိုးက သလ လမ့််မည် ပြစ်သည်။ ယခတွင ်
သင်တသည်
ပပီိုးပပည်စ
့် ပခင်ိုး မရှတသိုးတသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ထတနရမျှသ ပြစ်သည်။
့်
ငါသည် သင်တအ
့် ျင်ိုးစီသ တပပ ပပန္င်သည်၊
့် ိုး အန င်္တ်လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက တဆင်ခ
ထတကက
င့်် သင်တသည်
၎င်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မယှဉ်သ တသ
့်
့်
ဘန်ိုးအသတရက ခစ ိုးရက အဆိုးမထင်တသ ဘဝင်ခက်ပခင်ိုး အဆငတ
့်် စ်ခ၌ သင်တ ့်
တည်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်န္င်ပခင်ိုးသည် လွယ်ကူတသ
အရ မဟတ်သကဲသ
့် သ
ူ စ်ဦိုး စွမ်ိုးတဆ င်န္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခလည်ိုး
့် မ န်လတ
မဟတ်တပ။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ်၌ တင်ိုးကကပ်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
ငါပပြုလပ်ရမည်ပြစ်တကက င်ိုး ငါသည် တန က်တြန် အတလိုးထ ိုးပပီိုး ပ၍အ ိုးမ န်ပါပါ
ထပ်မတပပ ကက ိုးမည်။ သမဟ
ငါ၏န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်မည်မဟတ်။
့် တ်လျှင ် သူတသည်
့်

တလ က၌ သကခ မဲ့်တသ မည်သက
ူ မဆ ငါသည် ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး ပယ်ချပပီိုး
က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ငါသည် သ ၍ပင် ပယ်ချသည် (ဘရ ိုးသခင်၏
လူမျ ိုးပြစ်လ ြရန်
် တကက င်ိုးမရှ- ဤအရ က အထူိုးသပြင့်် ငါအတလိုးထ ိုးသည်)။
့် သူတတွ
့် ငအ
အတတ်က သင်ပပြုခဲတ
ှ ၊့်် ထကဲသ
့် ့်
့် သ အရ သည် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးက ပပီိုးပပတ်သည်ဟ မထင်န္င
တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခ အဘယ်ကသ
ဲ့် ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သ ိုးဦိုးအရ က ရရှရန်
ဤမျှရိုးရှငိုး် မည်တလ ။ ထနည်ိုး၎င်ိုးပင် ငါက
တသ သူ၊ ငါ၏ ဇ တပကတ၌
့် ဆန်ကျင်
့်
ငါက
် တင်ိုး လပ်တဆ င်ရ တွင် ငါက
့် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး မရှတသ သူ၊ ငါ၏အလတတ အ
့်
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်တသ သူ၊ ငါက
ဲ သ သူ မည်သက
ူ မဆ ငါသည် ပယ်ချ၏၊
့် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးဆတ
ဤသည်မှ ငါအလွန ် ရက်စက်တကက င်ိုးပင် (အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏ တန်ခိုးက
ငါအပပည်အ
့် ဝ ပပန်ယူပပီိုး ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏)။ တန က်ဆိုး၌ ထနည်ိုးတူ ဘဝတွင ်
မည်သည့်အ
် တန္ှ င်အ
ူ မဆ ငါပယ်ချသည်။ ငါနည်
့် ယှက်မျ ိုးမှ မရှြူိုးတသ သူ မည်သက
့် ိုးတူ
မမတ၏
် ပမ က်လ သူမျ ိုးက (၎င်ိုးတသည်
တသိုးငယ်တသ တဝဒန မျ ိုး
့် တဝဒန မျ ိုးမှ လွနတ
့်
ပြစ်ကကလျှငပ
် င်) ငါအလရှသည်။ သမဟ
ငါ ကန်ထတ်မည့််
့် တ်လျှင ် သူတသည်
့်
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ငါတရှ
့်် ယ်သင် ပပစ ိုးဝငဝ
့်် ါလျှက် ငါ၏သ ိုးဦိုး
့် ျို့၌ သငက
ပြစ်လပခင်ိုးတကက င့်် အရှကတ
် ရ ိုးမဲ့်ပခင်ိုး မပြစ်ကကန္ှင။့်် ငါထမှ လျင်ပမန်စွ ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့်
သင်သည် ငါ၏ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ရရှရန် ရှ တြွရင်ိုး အတရိုးမပါတသ အရ မျ ိုးက ငါအ
့် ိုး
ယခင်က တပပ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်၏။ ဤအရ သည် မျက်စကန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အသိုးမကျတသ
သူယတ်၊ သင်အ
့် ိုး ငါမန်ိုးသည်က သင်မသသတလ ။ သင်၏ ပန်ိုးရှုိုးကွယ်ရှုိုး စီိုးပွ ိုးတရိုးမျ ိုးက
ငါမသဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်သည် ထပ်က ထပ်က ြိုးကွယထ
်
ိုး၏။ သင်သည် သင်၏
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျက်န္ ှ က ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က သင်မသသတလ ။ ၎င်ိုးက လူတ ့်
မပမင်ရတသ ်လည်ိုး ငါမပမင်ရဟ သင်ထင်သတလ ။ ငါက
့် အတစခတသ သူမျ ိုးသည်
တက င်ိုးတသ သူမျ ိုး မဟတ်ဘဲ သိုးမရတသ သူယတ်တစ်သက်သ ပြစ်ကကသည်။ ငါသည်
သူတက
့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရမည်။ ငါသည် သူတက
့် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချက
သူတက
့် တလ င်ပမြုက်တစမည်။
သင်သည် ဘရ ိုးမကကြုက်တသ ဟန်အမူအရ တစ်ခပြင ့်် စက ိုးတပပ ပပီိုး ယကကည်မသ
ှု ဒဓါ
ကင်ိုးမဲ့်စွ ပပြုမူတဆ င်ရွက်က အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးမန
ွ သ
် င်တ
် ွ
့် တ စ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှ၊ ထကဲသ
့် တသ သူတစ်တယ က်သည် ရှငဘ
် ရင်တစ်ပါိုး
ပြစ်ချင်တနတသိုးသည်။ သင်သည် အပ်မက်မက်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည်
ထင်တယ င်ထင်မှ ိုး ပြစ်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်အဘယ်အရ ပြစ်သည်က

သင်မပမင်သတလ ။ သင်သည် သိုးမရတသ သူယတ်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
ထကဲသ
့် တသ
သူတစ်တယ က်အတွက် တစ်နည်ိုးတစ်ြ အသိုးဝင်စရ ရှသတလ ။ ငါပမင်
ွ ိုး် မှ
့် ကင
့်
အပမန် ထွက်သွ ိုးတလ ။့် ငါ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ တသ အရ က လူတင်ိုး န ိုးလည်သင်သ
့် ည်၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် န္ိုးကကက ၊ ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးက သမှတ်တလ ၊့် ထအပပင်
ငါ၏
့်
ဉ ဏ်ပည က သတလ ။့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး မကက ခဏ
တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီ သမဟ
့် တ်
မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တသိုးတကက င်ိုး သင်တတပပ
မည်တလ ။ ငါတပပ တသ အရ သည်
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆပခင်ိုးတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
မည်ကသ
ဲ့် တသ
အတပခအတနမျ ိုး၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ တည်ရသနည်
ှ
ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးအြ ့်
့်
၎င်ိုးသည် စတ်ကိုးူ တတွိုးကကည်ရ
့် န် မတတ်န္င်၊ ၎င်ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်၊ န ိုးမလည်န္င်။
ငါသည် စင်ိုးလိုးတချ ပြစ်ပပီိုး ငါအထဲ
ရှ အ ိုးလိုးသည် ပွငလ
့်် င်ိုးက အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
လွတ်ပငမ်ိုးပခင်ိုးရသည်
ှ
ဟ သင်တက
့်် တသ ် ငါသည်
့် ငါတပပ မည် (အဘယ်တကက ငဆ
အတပမ ်အပမင်ရစွ
ှ ပပြုမူလပ်တဆ င်ပပီိုး ငါသည် လွတလ
် ပ်စွ တပပ ကက ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်၏)။
ငါ၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးကက ိုး၌ ရှကြ
် ွယ်ရ တစ်ခမှမရှဘဲ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အလင်ိုး၌
လပ်တဆ င်တသ တကက င့်် လူတင်ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့် အခင်အမ ယကကည်န္င်ကကသည်။ ထအပပင်
့်
သူတအတွ
ငိုး် ရှ တစ်စတစ်ခက ြမ်ိုးဆပ်ကင်ပပီိုး ငါက
် ့် ျင်ရန် ၎င်ိုးတက
့် ဆနက
့်
့် အသိုးပပြုန္င်သူ
တစ်တယ က်မျှမရှ။ ဤသည်မှ “သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ ” ပါ “သန်ရှ့် ငိုး် တသ ” က
ရှငိုး် လင်ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
ရှက်ြွယ်အရ မျ ိုးက
့်
့်
လပ်တသ သူ မည်သက
ူ မဆ ငါအလမရှဟ ထပ်က ထပ်က အတလိုးတပိုးတပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ထအရ သည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ အချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အပင်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ “ဝည ဉ်ခန္ဓ ”သည်
ငါ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ငါတပပ တသ အရ သည် အစဉ်အပမဲ
့်
ရည်ရွယ်ချက်ရက
ှ
အစဉ်အပမဲ ဉ ဏ်ပည ရှသည်။ သတသ
် ထန်ိုးချြုပ်ြရန်
့်
့် အတကက င်ိုးအရ
မဟတ်တပ။ (ငါတပပ လတသ အရ က ငါတပပ ပပီိုး ထအရ မှ ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည်
ကယ်တတ ၏
် အသက မန်မမက်
ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထအရ သည် ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ က
်
့်
တပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။) ငါတပပ တသ အရ သည် လွတလ
် ပ်စွ လတ်လက်ပပီိုး ထအရ သည်
လူတ၏
ှ ့်် မတက်ဆင်တသ အခါ ၎င်ိုးသည် လူတက
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
့် ထတ်တြ ်ရန်
အချန်ပင်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စည်ိုးစနစ်တကျ စီစဉ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ငါတည်ိုးဟတ
ူ သ ဇ တအပြစ်တတ ် စက ိုးတပပ ချန် သမဟ
့် တ် ပပြုမူချန်တင်ိုး၌ ယင်ိုးသည်

စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရက ပမင်သ တအ င်ပပသည့်် အခွငအ
့်် တရိုးတက င်ိုးတစ်ခ အစဉ်အပမဲ
ပြစ်သည်။ ငါတည်ိုးဟတ
ူ သ ဇ တအပြစ်တတ ် ဘသက်ပခင်ိုး ခရချန်တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်ခန္ဓ ထွက်တပေါ်သည်။ အန င်္တ်က လတွင် “သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ ”သည်
ခန္ဓ ကရည်ညန်ိုးလမ်မ
ှ ်မျြုိုးရှ၏။ လက်ရတွ
ှ င်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဤအဓပပ ယ်တွင် ရှု တထ င်န္
့် စ
အဓပပ ယ် ရှု တထ င်တ
့် စ်ခရှပပီိုး အန င်္တ်တွင ် အပခ ိုးတသ အဓပပ ယ် ရှု တထ င့်် ရှသည်။
သတသ
် အန င်္တ်က လတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ သည် လက်ရက
ှ
လန္ှင ့်် အလွနတ
် ရ
့်
ကွ ပခ ိုးသွ ိုးမည်မှ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးအကက ိုး ကွ ပခ ိုးသကဲသ
့် ပြစ်
့် ည်။ ၎င်ိုးက
့် လမ်မ
အဘယ်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်မည် မဟတ်ဘဲ ငါသည် ၎င်ိုးက သင်တထ
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ထတ်တြ ပ် ပရလမ့််မည် ပြစ်သည်။

အခန််း ၉၅
လူတသည်
အရ ရ က အလွနအလွ
် ့်
န ် ရိုးရှငိုး် သည်ဟ စတ်ကူိုးကကချန်၌ အမှနတ
် ွင ်
့်
ထသမဟ
ှ ်ထ ိုးတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအပပင် ငါ၏
့် တ်တပ။ အရ ရ အတွငိုး် တွင ် ကွယ်ဝက
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏ အစီအမမျ ိုးလည်ိုး ပါရှ၏။ မည်သည့်် အတသိုးစတ်အချက်ကမျှ
လျစ်လျြူမရှု ထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အရ အ ိုးလိုးက ငါကယ်တင် စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါက
့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ မချစ်တသ သူမျ ိုး အတပေါ်သ ကကီ
့်
့် ိုးမ ိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တနရက်
ကျတရ က်ပပီိုး (ကကီိုးမ ိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တနရက်
့် သည် ဤအမည်န မက ရရှသည့််
လူတင်ိုးအ ိုး ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်က အမှတ်ရတလ )့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငတကကိုးက
အသွ ိုးခကဲ ကတ်တစသည်။ ဤပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး အသသည် မရဏ န္င်ငန္ှင ့်် ငရဲမှလ ၏။ ယင်ိုးမှ
လူတ၏
့် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတ၏
့် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ သည်မှ ၊ လူတအတွ
က် ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့်
အစီအစဉ်၏ တန က်ဆိုးကယ်တင်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ သည်မှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ လူတအတွ
က် ငါသည် အချြုျို့တသ တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးမျ ိုးက
့်
စွဲကင်ထ ိုးတလ့်ရသည်
ှ
။ သတသ
်လည်ိုး၊ ယခကကည်ရ
့် ၌ ဤသည်မှ ငါ၏အမှု တရ က်ရသည့်
ှ
်
့်
အဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ အဘယ်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ငါသည် ဤလူမျ ိုးအ ိုး တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး စွနပ
် ့် စ်ရတပမည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ငါ၏
လူမျ ိုး မဟတ်ကကတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါထ
့် မှ အတဝိုးသ ့်
ထွက်သွ ိုးရမည်။ တရတ်ပပည်တွင၊် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လူတမှ့် လွဲ၍

အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးပြစ်ကကပပီိုး စွနပစ်
် ့် ခရမည်
့်
ပြစ်သည်က သင်တ န
် တ ့် တရတ်ပပည်သည်
့် ိုးလည်ရမည်။ အဆိုးတွငတ
ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးခရတသ တင်ိုးန္င်ငတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတနရ က အနည်ိုးငယ်တသ
ငါ၏လူမျ ိုးသည် ငါ၏အန င်္တ်အမှုအတွက် အတစခမှု တပိုးတသ သူတထက်
့်
ဘ မျှမပသည်က၊ သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ရမည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တပပ ရမည်ဆလျှင၊်
ငါ၏ သ ိုးဦိုးတမှ့် လွဲ၍၊ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မရှ— ၎င်ိုးတသည်
ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးြသ ပြစ်သည်။
့်
ငါ၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး၌ ငါသည် အလွန ် အစွနိုး် တရ က်သည်ဟ မထင်န္င
ှ —
့်် ဤသည်မှ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
့် သည်။ ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးက ခစ ိုးရတသ သူမျ ိုးသည်
ငါ၏အမန်ိုးတရ ိုးက ခရသူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဤအရ သည် ခင်မ လွနိုး် လှ၏။ ငါသည်
အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုလပ်ပခင်ိုး မရှ။ အကယ်၍ ငါအ
့် ိုး သတဘ မကျတစတသ သူတစ်ဦိုးကတတွျို့လျှင်
ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် တမ င်ိုးထတတမည်။ ယင်ိုးမှ သင်သည် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုးခရက
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ စဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဆသည့်် လတလ က်တသ
သက်တသပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး တန က်တစ်ခါ ငါစွဲမှတ်တစမည်- တရတ်ပပည်၌ (အတစခပခင်ိုးက
တပိုးတသ ငါ၏လူတအပပင်
) ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသ ရှပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
်လည်ိုး ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
့် သည်။ သတသ
့်
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်ငါလပ်တဆ င်သည်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ငါသသည်။ ငါသည် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးရှပပီိုး ငါ၏ တဒါသအမျက်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ငါသည် သင်၏
အပျက်သတဘ တဆ င်မှုက မတကက က်ရွ သ
ျို့ ကဲသ
့် သင်
သည် ပပန်လည
ှ က
့််
ငါအ
့် ိုး ကက်မည်က
့်
ငါ မတကက က်ရွ ျို့တပ။ ဆလသည်မှ ၊ ငါသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ငါ၏လက်၌
ကင်စဲထ
ွ
ိုးပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္ှငသ
့်် ည်ဟ ငါ မှတ်ယသ
ူ ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါသည်
အဘယ်အရ ကမှ မတကက က်သကဲသ
့် ၊ ့် ထတနရက်
့် တရ က်လ တသ အချန်တွင ် ငါသည် သင်က
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် လူအ ိုးပြင့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုး
ပြစ်လ ပခင်ိုးအပြစ်သ စ
့် လင်တစပခင်ိုးမခရန္င် သမဟ
့် တ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးမခရန္င်တပဤကစစရပ်သည် ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးအတပေါ်တင
ွ ် လိုးဝ တည်တပသည်။ သ ိုးဦိုးဟ
ငါတပပ တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် သ ိုးဦိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးအတွက် ပပြုင်ဆင်ရန် သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက
လယူရန် မကကြုိုးစ ိုးန္ှင။့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်တသ
ငါအတပေါ်
တင
ွ ် တည်သည်။
့်
တစ်တနတွ
် ့် ျ ိုးက
့် င ် ငါသည် သင်တအ
့် ိုးလိုးအ ိုး ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ

အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသက အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဆသည်က
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ (အ ိုးလိုးတသည်
ငါက
့် ဒူိုးတထ က်ကကရလမ်မ
့် ည်၊ အ ိုးလိုးသည် ငါက
့်
့်
ကိုးကွယက် ကလမ့််မည်၊ အ ိုးလိုးသည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးအတွက် ငါအ
့် ိုး တတ င်ိုးခကကလမ့််မည်
ပြစ်ပပီိုး အ ိုးလိုးသည် န ခပခင်ိုးပြင ့်် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ယခတွင ် ငါသည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးကသ ထအရ ၏ တစတ်တတဒသက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်)။ ငါသည်
ငါ၏သ ိုးဦိုးတအ
ငှ့် မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် ိုး စလင်တစြအလ
့်
့် (ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှ လွဲ၍
အတယ က်တင်ိုးက) စတတိုးရန် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး
၎င်ိုးကယ်တင်၏ တက က်ကျစ်တသ အကကအစည်၌ အြမ်ိုးစ ိုးခရတစပပီိုးပြစ်တကက င်ိုးက
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးအ ိုးလိုးအ ိုး တတွျို့ ပမင်တစမည်။ (ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်၌ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်အ ိုး
တန္ှ ငယ
့်် ှကြ
် ရန်
က်
့်
့် —ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ အတယ က်တင်ိုးပြစ်တသ - ငါအတွ
အတစခပခင်ိုးက တပိုးတသ မျ ိုးအ ိုး တစလတ်လက်တလ၏။ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးသည်
့်
၎င်ိုးကယ်တင်၏ တက က်ကျစ်တသ အစီအစဉ်တွင ် အြမ်ိုးစ ိုးခရပပီိုးပြစ်က ငါ၏အမှုအြ ့်
သူတအ
က် အတစခမှုတပိုးရန်
့်
့် ိုးလိုးသည် အတစခပခင်ိုးက တပိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ ငါအတွ
အ ိုးလိုးက ငါ၏ တဆ ်ကသစည်ိုးရိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စစ်မန
ှ တ
် သ အဓပပါယ်၏ တစတ်တတဒသ
ပြစ်သည်။) ယတနတွ
့် င ် အရ အ ိုးလိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးချန်တွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက
ရှငိုး် ထတ်ပစ်မည်၊ ငါ၏ တပခတအ က်၌ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး နင်ိုးတပခပပီိုး၊ ဤအရ မှတဆင့်် ငါသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး အရှက်ခမ
ွဲ ည် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးအ ိုး လိုးဝ အရှက်ရတစမည်
(၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရရှြ ၎င်
် န်
့်
့် ိုးတ၏
့် နည်ိုးလမ်ိုးက ထွငရ
ကကြုိုးပမ်ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးရမည်ဟ အဘယ်တသ အခါမျှ ၎င်ိုးတ ့်
့်
မတတွိုးခဲက့် ကတပ)—ဤသည်မှ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။ ဤအရ က ကက ိုးပခင်ိုးပြင်၊့်
လူတက
့် ၊ ့် ငါသည်
့် ငါသည် ခစ ိုးချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် သန ိုးကရဏ မရှသကဲသ
လူသဘ
ဝမရှဟ ထင်ကကသည်။ ငါသည် ဧကန်အမှန ် စ တန်အတပေါ် ခစ ိုးမှုမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သန ိုးကရဏ မရှတပ၊ ထအပပင်
ငါသည် လူသဘ
ဝကတကျ ်လွနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသဘ
ဝရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ သင်သည်
့်
အဘယ်သတပပ
န္င်သနည်ိုး။ ငါသည် ကမဘ တလ ကန္ှင ့်် မသက်ဆင်သည်က သင်မသသတလ ။
့်
ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးတအထက်
တွင ် ရှသည်က သင်မသသတလ ။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍၊
့်
ငါန္ှငတ
့်် ူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး (လူသ ိုးမဟတ်ဘဲ ဘရပြစ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ) ရှတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အရည်အတသွိုးမျ ိုးက

ပင်ဆင်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှတပ။
ဝည ဉ်တလ က၏ တခါိုးပွငသ
့်် ွ ိုးချန်၌၊ သင်တအ
့် ိုး လွပ်လပ်တသ နယ်ပယ်သ လ
့် ိုးဝ
ဝင်တရ က်န္င်တစရင်ိုး၊ ငါ၏ ချစ်ခင်တသ တပွျို့ြက်ပခင်ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်တစရင်ိုး၊ ငါ၏
ထ ဝရတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထသ
ဲ ဝင်
ဲ သ အရ အ ိုးလိုးက သင်တ ့်
့် တရ က်န္င်တစရင်ိုး၊ နက်နတ
ပမင်ရကကလမ့််မည်။ ငါ၏ လက်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အစဉ်
တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ငါကယ်တင်မည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
တစ်စတ်တစ်တဒသရှပပီိုး၊ ငါမကယ်တင်မည့်် တစ်စတ်တစ်တဒသ ရှသည်။ (ငါ၏
တထ က်ပ့်ပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် တလ ကတစ်ခလိုးသည် မရဏ န္င်ငထဲသ အချ
န်ကက ပမငစ
့်် ွ က
့်
ကျဆင်ိုးပပီိုးပြစ်မည်ပြစ်တသ တကက င ့်် “တထ က်ပ့်သည်” ဟ ငါ ဆတပသည်။) ဤအရ က
န ိုးလည်တလ ။့် ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအ ိုး ရယူြရန်
ွ ်၏
့် ငါသည် ဘယ်တသ အခါမှ မစီစဉ်ခဲ၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အနည်ိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ရယူရန် ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် ငါသည်
အဘယ်တကက င ့်် မျ ိုးစွ တသ လူတက
့်် လျှင၊် အ ိုးလိုးသည်
့် နည်ိုး။ ငါန္ှငဆ
့် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
လွတလ
် ပ်မန္
ှု င
ှ ့်် လွတ်တပမ က်မှုပြစ်ပပီိုး၊ ငါ ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
ငါလပ်တဆ င်သည်ဟ ယခင်က ငါ တပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ပမှနအ
် သက်တ တစ်ခက အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုးတန က် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊
့်
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုး ပြစ်န္င်မည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တသိုးငယ်တသ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ထွက်တပေါ် န္င်တစြအလ
ငှ့် သ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးက—ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊
့်
ငါ၏လူမျ ိုး န္ှင ့်် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုး တမှ့် လွဲ၍— အ ိုးလိုးတသ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ န္ှင ့််
အရ ဝတထြုမျ ိုးသည် အတစခသူမျ ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး၊ အ ိုးလိုး ဆိုးရှုိုးပျက်စီိုးရမည်ဟ
တပပ ၍ရသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ခလိုး ပပီိုးဆိုးလမ့််မည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၊ ငါ၏ အမှုန္င
ှ ့်် ငါ တဆ င်ရွက်သည့်် အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။ အရ ရ
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးတသ အချန်တွင ် ငါသည် လိုးဝ အန ိုးယူလမ့််မည်။ ထအချန်တွင၊် အရ ရ သည်
အဆင်တပပလမ်မ
့် ည်။ အရ ရ သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လပခြုစတ်ချရပခင်ိုး ရှလမ့််မည်။
ငါအမှု
့် ၏ အရှန်အဟန်သည် အလွန ် ပမန်ဆန်လွနိုး် သည်မှ လူသ ိုး စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက
တကျ ်လွနတ
် လသည်။ ယင်ိုးသည် တတနတပခ
ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုး၊ အမှီမလက်န္င်တသ မည်သမ
ူ ဆ
့်
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရလမ့််မည်။ (ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးအပပင်၊ ငါ

မတ်သဟ ယပပြုသည့်် ရူ ပါရန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးတင
ွ ် အဘယ်တသ အခါမျှ
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခတစ်တလ မရှတသ လ
် ည်ိုး) အသစ်တသ အလင်ိုးက တနတ
ူ ျှ
့် င်ိုး မည်သမ
ခင်မ စွ ဆပ်ကင်န္င်ပခင်ိုး မရှ။ ငါသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် တနတ
့် င်ိုး စက ိုးတပပ သနည်ိုး။ ငါသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် သင်အ
့်် င်ိုးတစသနည်ိုး။ အတွငိုး် ရှ
့် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် အသဉ ဏ်ပွငလ
အဓပပါယ်အစစ်အမှနက
် သင်န ိုးလည်သတလ ။ လူအမျ ိုးစသည် ယခ ရယ်တမ တနကကပပီိုး
တန က်တပပ င်တနကကဆဲပြစ်က အတလိုးအနက် မပြစ်န္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တကယ်က မည်သမျှ
် ည်ိုး ယင်ိုးတက
့် အ ရမစက်ကကတသ လ
့်
၎င်ိုးတကက
့် ိုးတသ အချန်တွင ် တစ်ဒင်္ဂမျှပြစ်တသ စိုးရမ်တကက င်က့် ကမှုကသ ခစ ိုးကကရသည်။
တန က်ပင်ိုးတွင၊် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မကက မီ တမ့်တလျ ပ့် ခင်ိုးခရပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
မကက မီ ၎င်ိုးတ၏
့် သတ
မမူဘဲ ပြစ်လ ကကသည်။
့် ကယ်ပင်လကခဏ က မသကကသကဲသ
့်
သင်၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သပါသတလ ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးသည် မတပိုးသည် သမဟ
ွဲ နပ် ခင်
့်
့် ိုးပြင့်် ကကြုတင်ခခ
့် ိုးခရက
့် တ် ငါအ
တရွ ိုးတက က်ခရပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ငါ၏ လက်မျ ိုးပြင်သ
စီမထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ဤအရ က အဘယ်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်—ငါသည် ဤအရ က ကယ်တင်
လပ်တဆ င်ရမည်၊ ၎င်ိုးတက
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးရမည်။ ငါသည်
့် ငါကယ်တင် တရွ ိုးချယ်က ကကြုတင်ခခ
ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်မရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ အဘယ်သူ ဆဝသ
့် နည်ိုး။ ငါတပပ တသ
စက ိုးတင်ိုးန္င
ှ ့်် ငါလပ်တသ အရ တင်ိုးသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်ကကသည်။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တန က်တစ်ြန် တန္ှ င်ယ
် သ
့် ှကဝ
့် နည်ိုး သမဟ
့် တ် ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက
ြျက်စီိုးဝ့်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့်် တ်လမ့််မည် မဟတ်။ အချန်သည် ငါ၏
့် ငါ တသချ တပါက် ခွငလ
လက်မျ ိုးထ၌
ဲ တည်ရပပီ
ှ ိုး ငါသည် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးမှုက ပူပင်ပခင်ိုးမရှ။ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်
ပပီိုးဆိုးမည့်် အချန်က ဆိုးပြတ်တသ သူသည် ငါမဟတ်တလ ။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
အတတွိုးတစ်ခတည်ိုးအတပေါ်တွင ် တည်သည် မဟတ်သတလ ။ ထအရ ပပီိုးစီိုးပပီ ဟ
ငါတပပ တသ အခါ ပပီိုးစီိုးပပီိုး၊ ထအရ အဆိုးသတ်သည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ
အဆိုးသတ်တလသည်။ ငါသည် အတဆ တလျှင ် မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်တသ
အစီအစဉ်မျ ိုးက ငါပပြုရမည်။ လူတသည်
ငါ၏အမှုအထဲသ က
ှ မ
့်် ဆင်သည်က
့်
့် ယ်န္င
ဝင်စွကြ
် က်ရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ငါ
က် အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ န္ှ
့်
့် အတွ
့် စ်သက်သည်အတင်ိုး
မလပ်တဆ င်ရ။ ကယ်န္င
ှ မ
့်် ဆင်သည်က ဝင်စက
ွ ်ြက်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆအ ိုး ငါသည် ကျန်၏
—ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးထဲမှ တစ်ခပြစ်သည်။ ငါကယ်တင်သည်
ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ ငါ မလအပ် (အတစခသူမျ ိုးအ ိုး

တဆ င်ရွကခ
် င
ွ ့်် ငါတပိုး၏၊ သမဟ
မဆင်မပခင် သမဟ
့် တ်လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လပ်တဆ င်ဝက့် ကမည်မဟတ်)။ ငါသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အမှုအ ိုးလိုးက ငါ စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။
တလ က၏ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးတသည်
အ ဏ ၊ အပမတ်အစွနိုး် တအတွ
က် အချင်ိုးချင်ိုး
့်
့်
ယှဉ်ပပြုင်တနကကပပီိုး၊ တပမမျ ိုးအတွက် တက်ခက်တနကကတသ လ
် ည်ိုး ဤအရ အ ိုးလိုးတသည်
့်
ငါ၏ အတစခမှုတွင ် ရှသည့်အ
် တွက်၊ အထတ်တလန် မပြစ်
န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးတသည်
ငါ၏ အတစခမှု၌
့်
့်
ရှသည်ဟ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ
အ ိုးစက်ထတ်ပခင်ိုး မရှဘဲ လပ်တဆ င်သည်။ စ တန်အ ိုး တရ ိုးစီရင်ြရန်
့် ၊ ငါသည်
ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်ကက ိုးတွင ် အပငင်ိုးပွ ိုးမှု ပြစ်တစပပီိုး၊ အဆိုး၌ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်တက က်ကျစ်တသ အကကအစည်မျ ိုးထဲသ ့်
အြမ်ိုးစ ိုးခရတစသည် (၎င်ိုးတသည်
အ ဏ အတွက် ငါန္ှင ့်် ယှဉ်ပပြုင်ြရန်
့်
့်
ဆန္ဒရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးပခင်ိုးပြင့်် အဆိုးသတ်ကကရသည်)။ ငါသည်
့်
စက ိုးတပပ က ငါ၏အမန်မျ
့် ိုးက တပိုးရသ တပိုးပပီိုး၊ အတယ က်တင်ိုးသည် လပ်တဆ င်ရန်
ငါတပပ တသ အရ က လပ်တဆ င်ကက၏၊ သမဟ
့် ိုး ချက်ချင်ိုး ြျက်ဆိုးီ
့် တ်လျှင ် ငါသည် သင်အ
ပစ်လမ့််မည်ပြစ်သည်။ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကအ
ဲ ပ်ချြုပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါ
စီမသည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တစတ်တတဒသသ ပြစ်ကက၏။
တစ်ခတစ်တလက လပ်တဆ င်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ဆန္ဒအတလျ က်လပ်တဆ င်ကကသည်၊
ငါ၏ ကယ်ပင် အစီအစဉ်အ ိုးပြင ့်် ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ မကက မီ ကျတရ က်မည့််
ပြစ်ရပ်မျ ိုး၌ သင်တသည်
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည်န္
့် င်ြ ငါ
် င်သ
့် ည်။ မဆင်မပခင်
့်
့် တမျှ လ
ချဉ်ိုးကပ်မှု မပပြုဘဲ၊ အမှုအရ မျ ိုး သင်အ
့် တပေါ် ကျတရ က်တသ အခါ ငါထ
့် မကက ခဏ
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်တလ ။့် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအ ိုး ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးြရန်
ှ ့််
့် န္င
စ တန်၏ တက က်ကျစ်တသ အကကအစည်မျ ိုးထသ
ဲ အြမ်
ိုးစ ိုးခရပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန်
့်
အတပခအတနအ ိုးလိုးတွင် သ ၍င်္ရစက်က သတထ ိုးတလ ။့် သင်တသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး ရရှသင်သ
့် ည်၊ ငါဘယ်အရ ပြစ်သည်က
သသငပ့်် ပီိုး၊ ငါရှတသ အရ က တတွျို့ ပမင်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ငါ၏ အဓပပါယ်ပပည့်ဝ
် တသ
အသွငမ
် ျ ိုးပြင့်် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မဆင်မပခင် မပပြုမူရ။
ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က လပ်ပပီိုး ငါတပပ သည့်အ
် ရ က တပပ တလ ။့် သင်သည် အမှ ိုးမျ ိုး
ပပြုလပ်ပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးန္င်ပပီိုး စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခရပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ငါသည်
့်

ဤအရ မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ကကြုတင်တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ “ငါ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး”န္ှင ့်် “ငါ၏
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုး”မှ အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် သသတလ ။
့်
ငါခစ ိုးရတသ တဝဒန သည် ငါ၏ သ မန် လူသဘ
ဝ၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ငါ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသပြစ်ပပီိုး၊ ငါပ် ပြစ်တည်ပခင်ိုးက ငါ၏စလင်တသ
ဘရ ိုးသဘ ဝ၌လည်ိုး ရှ တတွျို့ န္င်သည်—ဤအရ က သင်တ သ
့် ကကသတလ ။
ငါ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးက သွငပ် ပင်လကခဏ န္ှစ်ခပြင့်် ြန်တီိုးထ ိုးသည်- တစ်ခတသ
သွငပ် ပင်လကခဏ မှ ငါ၏ လူသဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ လ
် ည်ိုး၊ အပခ ိုးတသ အရ မှ ငါ၏
စလင်တသ ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ န္ှစ်ခ
အတူတကွတပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးကသ စလင်တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်တစသည်။ ငါ၏
စလင်တသ ဘရ ိုးသဘ ဝ ပြစ်သည့်အ
် ရ တွင် တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ လည်ိုး ပါဝင်သည်ငါသည် မည်သည့်် လူ၊ ကစစရပ်၊ သမဟ
့် တ် အမှုအရ မျှ၏ ချြုပ်ထန်ိုးပခင်ိုးက မခရတပ။ ငါသည်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးလိုးက တကျ လ
် န
ွ သ
် ည်။ ငါသည် အချန် သမဟ
့် တ် တနရ သမဟ
့် တ် ပထဝီ၏
မည်သည့်ထ
် န်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးကမဆ တကျ ်လွနသ
် ည်။ ငါသည် လူအ ိုးလိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက အမှနတ
် ကယ် အလွနတ
် က င်ိုးစွ သသည်။ သတသ
် ငါသည်
့်
အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် အရိုးမျ ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်က ၊ လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ရတသ ပစတစ်ခတွင ်
တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ ငါသည် လူတ၏
် ည်ိုး
့် အပမင်မျ ိုးတွင ် ဤလူ ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ လ
သဘ ဝသည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
ခန္ဓ ကယ်ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ယင်ိုး၏ တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခသ
ပြစ်သည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး အန င်္တ်တွင ် ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် လမ်မ
နင်ိုးတလျှ က်ရမည်လ
့် မ်ိုးပြစ်ပပီိုး ပျက်စီိုးကန်ိုးကကြုတသ သူတသည်
မလွတ်တပမ က်န္င်။
့်
ဤအရ က ငါလပ်တဆ င်တနစဉ်တွင၊် ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးမခရတသ သူအ ိုးလိုးသည်
န္ှငထ
် တ်ခရကကလမ်မ
် န်မှု ရှ မရှဆသည်က
့် ည် (ဤသည်မှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှနက
ကကည့်ြ
် ငါ
် တွက် ပြစ်သည်)။
့် စ တန်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်သည့်အ
့် က
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးခရတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ ဘယ်
အရပ်သ သွ
့်
့်
့် ိုးသည်ပြစ်တစ
ယင်ိုးက မလွတ်တပမ က်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
ငါ၏ ဤလပ်တဆ င်ချက်
့် ့်် သင်တသည်
့်
တန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ပမင်ရကကလမ်မ
့် ည်။ “ငါ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုး”သည်
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ၊ ငါ၏ အသပည ၊ ငါ၏ ကကရည်ြန်ရည်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် ငါတပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက ရည်ညန်ိုး၏။ ငါ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ငါ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးက
့်
ယင်ိုးက ပင်ဆင်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ငါလူသဘ
ဝအ ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အပပင်
့်

ငါ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝပြင့်် လပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏ ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ မျ ိုးက ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ယင်
ိုးတက
့်
့် မြယ်ရှ ိုးန္င်တပ။
ယင်ိုးတသည်
ငါ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးတွင ် ရှပပီိုး အဘယ်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏
့်
အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
့် က (လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးတွင၊်
ငါလပ်တဆ င်တသ အရ မျ ိုးစွ သည် ၎င်ိုးတ၏
ီ ှုမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
လူသ ိုး သန ိုးလည်မှုက တကျ ်လွနတ
် ပသည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက
အလွယက
် ူဆိုး ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတတ်တသ အမနပ် ြစ်
့် ပပီိုး ယင်ိုးသည် အပပင်ိုးထန်ဆိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးသည် ဤတွင ် ဆိုးရှုိုးမှုက ခစ ိုး ရသည်)။
တစ်ြန် ငါထပ်တပပ မည်၊ လပ်တဆ င်ရန် သင်တက
် ရ က သင်တသည်
့် ငါ တက်တွနိုး် သည့်အ
့်
တ ဝန်တကျပွနတ
် သ ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးတစ်ခ ပပြုလပ်ရမည်- သင်သည် သတမမူပခင်ိုး မပြစ်ရ။

အခန််း ၉၆
ငါ၏အမျက်တဒါသ၊ ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏ ပပည်ဝ
့် တသ ဉ ဏ်ပည တက
့်
ထင်ရှ ိုးတစရန်အတွက် ငါထ
် ည်ိုး၊ ငါအ
့် မှ တမွိုးြွ ိုးတသ လ
့် ိုး မသတသ သူတင်ိုးအ ိုး ငါ
ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ငါ၌ အရ အ ိုးလိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ တက က်ကျစ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလတ
ဲ သ သူ
မည်သမ
ူ ဆ မရဏန္င်ငတွင ် တမွိုးြွ ိုးသည့်် ငရဲသ ိုးပင်ပြစ် ရမည်။ ငါ၌ အရ ရ တင်ိုးသည်
ြိုးကွယ်ပခင်ိုး မရှ၊ ပပီိုးတပမ က်မည်ဟ ငါဆသမျှသည် ပပီိုးတပမ က်ရမည်။ တည်ပမဲမည်ဟ
ငါဆသမျှသည် တည်ပမဲမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အတယူပခင်ိုး မပပြုလပ်န္င်၊ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
ူ ည်ိုးတသ
့် တသ ် ငါသည် တစ်ဆတ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ပြစ်လ လတတတသ
အရ ၌၊
့်
ငါခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုး၍ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ အပ်စထဲတွင ် ရှတသ သူတင်ိုးအ ိုး
တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ထတ်တြ ပ် ခင်ိုး ခရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ အပ်စထဲတွင ်
မရှတသ သူတင်ိုးက ဤအရ အ ိုးပြင့်် ငါသတ်သင်ြယ်ရှငိုး် မည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အမှုက
ငါမည်သ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးတပမ က်တစပ ပြစ်သည်။ ယခအချန်၌ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ၏
အက့် သြွယ်လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်ရန်အလငှ့် သ လျှင ် လူအချြုျို့က
တြ ထ
် တ်ပပထ ိုးသည်၊ သတသ
် တန က်ပင်ိုးတွင ် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် လပ်တဆ င်တတ မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ ထထက်
တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးက
့်
့် သဘ ဝဗီဇ အမှနမ

ပပသခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးအစ ိုး တယဘယျအတပခအတနမှတန၍ ငါ ဆက်လက် လပ်တဆ င်မည်
(အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင့်် တူညကီ ကသပြင့််
ဥပမ အပြစ် တြ ်ပပရန်အတွက် အနည်ိုးငယ်က တရွ ိုးချယ်ရန် လတလ က်သည်)။ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှငိုး် လင်ိုးကကပပီိုး ငါအတနပြင်
့်
့် အတသိုးစတ်
့် စတ်န္လ
တြ ်ပပရှငိုး် လင်ိုးရန် မလတပ။ (အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ချန်ိုးချက်ထ ိုးတသ အချန်က လ၌
၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။)
့်
ငါ၏ကတမျ ိုးက တည်ရန်မှ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်ပပီိုး ငါ၌ မည်သည်အ
့် ရ မှ
ြိုးကွယထ
် ိုးပခင်ိုး သမဟ
် ှက်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သင်တ န
့် တ် ကွယဝ
့် ိုးလည်ရမည့်် အရ မျ ိုး
တစ်ခစီတင်ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ခ
့် င်ပမဲစွ ရပ်တည်မလ န္င်မည်
စိုးတသ တကက င်၊့် သင်တ မသ
သင်သ
့် ရ ကမဆ ငါလိုးဝ တပပ ပပမည်
့် ည့်် မည်သည်အ
့်
မဟတ်တပ။ တသိုးငယ်တသ အရ မျ ိုးက တွယြ
် က်ထ ိုးပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် အတရိုးကကီိုးတသ
အရ မျ ိုးက မဆိုးရှု ိုးတလန္ှင-့်် အမှနတ
် ကယ်ပင် ထသပပြုရန်
မထက်တန်ပါတချ။ ငါသည်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် အရ ရ တင်ိုးသည် အထတပမ က်ပပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုး လွယ်ကသ
ူ ယ လမ်မ
့် ည်ဟ ယကကည်ကကတလ ။့် ဤသည်မှ အမှုအရ မျ ိုးက
ငါလပ်တဆ င်သည်ပ
့် ပြစ်သည်။ ယကကည်သည့်် မည်သက
ူ ့် မဆ၊ ငါသည် သူအ
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး
့် ိုး ပမင်ခင
မယကကည်သည့်် မည်သက
ူ ့် မဆ၊ ငါသည် သူအ
့်် တပိုးသည်အ
့် ပပင် မည်သည်အ
့် ခါမှ
့် ိုး သရှခွငမ
န ိုးလည်တစခွင ့်် မတပိုးပါတချ။ ငါ၌ ခစ ိုးချက် သမဟ
့် တ် သန ိုးကရဏ မရှ၊ ထပပင်
့် ငါ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက မည်သူ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ ငါသည် သူတက
့်
လက်တွနပခင်
် ့် ိုးမရှဘဲ မလွဲဧကန် ငါသတ်မည် ပြစ်ပပီိုး သူတက
့် ထနည်ိုးတူစွ ပင်
ဆက်ဆရလမ့််မည်။ ငါသည် လူတင်ိုးအတပေါ် အတူတပ
ူ င်ပြစ်သည်- ငါ၌ ပင်္္ြုလ်တရိုး
ခစ ိုးချက်မျ ိုးမရှဘဲ စတ်ခစ ိုးချက်အရ မည်သမျှ
့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူတသည်
့်
ဤအရ မှတဆင့်် ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က မပမင်န္င်ဘဲ အဘယ်သ ့်
ရှမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည်အ
့် ပပင် မည်သမ
ူ ျှ အပပည်အ
့် ဝ
မသန္င်သည့်် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ငါ၏လက်တသည်
့်
အပမဲတမ်ိုး အချန်တင်ိုး အရ အ ိုးလိုးက ကွပ်ကဲတနပပီိုး ငါ၏အလကျ ငါအတွ
က် အတစခတပိုးြ ့်
့်
အသင်ရ
့် ှတစရန် အရ အ ိုးလိုးက ငါအပမဲစီစဉ်သည်။ လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုးက ငါ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က ပပည်စ
့် တစရန်အလငှ့် ငါက
်
့် ယ်စ ိုး အတစခတနကကသည်၊ သတသ
့်
အဆိုးတွင ် သူတသည်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ပမင်တတွျို့ရတသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးတက
့်
့် မခစ ိုးန္င်ကကတပသန ိုးစရ တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ သတသ
် မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်တချ။
့်

ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်ပြစ်
့် သည် (စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
တြ ်ပပသည်အ
့် ခါတင်ိုး၊ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် အရ က
ရည်ညန်ိုးတလသည်၊ ထတကက
င့်် အန င်္တ်တွင ် ငါစက ိုးတပပ တသ အခါ၊ ငါသည်
့်
တစ်စတစ်ခအတကက င်ိုးက စတ်ပင်ိုးပြတ်ခပဲ့် ပီိုးပါက၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်ပြစ်
် တလ ။့် သင်သည် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးအ ိုး
့် သည်မှ အတသအချ ဆိုးပင် ပြစ်သည်။ အမှတရ
ကကြုတတွျို့ရမည် စိုးရမ်သပြင့်် ဤအရ က ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး မပပြုတလန္ှ၊င်)့် ထပပင်
့် ၎င်ိုးသည်
ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ
ငါ၏ကယ်ပင်အလပ်ပြစ်က ၊ လူတစ်ဦိုးဦိုးက ပပြုလပ်န္င်သည့်် အရ တစ်စတစ်ခ မဟတ်ပါတပ။
ငါသည် ဤအရ က လပ်တဆ င်ရမည်- ငါသည် ဤအရ က စီစဉ်ရမည်၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏
အနန္တတန်ခိုး ရှပခင်ိုးက ပပသရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသအ ိုး တြ ်ထတ်ပပရန် လတလ က်သည်။
လူအမျ ိုးစက ငါ၏လူသဘ
ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မသရှကကတသိုး၊ မရှငိုး် လင်ိုးကကတသိုးတပ။ ယင်ိုးက
့်
ငါ အကကမ်ကကမ် တပပ ဆခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
ဇတဝဇဝါပြစ်ပပီိုး
့်
သပ်န ိုးမလည်ကကတသိုးတပ။ သတသ
် ဤသည်မှ ငါ၏အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ယခ ဤအချန်၌
့်
သတသ သူတင်ိုးက သကကပပီိုး၊ မသတသ သူမျ ိုးကလည်ိုး ငါအကျပ်မကင်တပ။ ယင်ိုးက
ဤနည်ိုးလမ်ိုးသ လျှင် ပြစ်န္င်သည်။ ငါသည် ထအတကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ထ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးက တန င်တွင ် ထပ်၍တပပ မည်မဟတ်တပ (အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ငါမျ ိုးစွ
တပပ ဆခဲပ့် ပီပြစ်ပပီိုး အလွန ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ ငါက
့် သတသ သူ၌
သန်ရှ့် ငိုး် တတ ်ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် တသချ တပါက် ရှပပီိုး ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးထမ
ဲ တ
ှ စ်ဦိုး
ဧကန်အမှနပ် ြစ်၏။ ငါက
့် မသတသ သူတစ်တယ က်သည် တကယ်မသ၊ ငါသည် သူထ
့် မှတန၍
ငါ၏ဝည ဉ်တတ က
် ရပ်သမ်ိုးပပီပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပတနသည်)။ သတသ
် အဆိုးတွင၊်
့်
လူတင်ိုးက ငါအ
ဝန္ှင ့်် ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
့် ိုးသတစရန် ငါလပ်မည်- ငါ၏ လူသဘ
့်
န္ှစ်ခလိုးအရ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သတစမည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ငါအလ
ပ်၏
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် လပ်တဆ င်ရမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်လည်
ိုးပြစ်သည်။ လူတင်ိုးက ငါက
ူ ည်ိုးတသ
့်
့် တစ်ဆတ
စစ်မှနသ
် ည်ဘ
့် ရ ိုးဟ တခေါ်ဆပပီိုး ငါအ
့် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် ချီိုးမွမ်ိုး၍ ဝမ်ိုးသ အ ိုးရ
တထ မန ပပြုရမည်။
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်သည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပီိုးပပည်စ
့် ပပီပြစ်က ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတ ့်
ပပီိုးတပမ က်သည်မှ ကက ပပီပြစ်သည်။ လူအပမင်
တွင ် ယင်ိုးမှ ငါ၏ မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
့်

တဆ င်ရွက်တနဆဲပြစ်ဟန်တူတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ယင်ိုးက တက င်ိုးမွနစ
် ွ စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊
တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနတသ အရ အ ိုးလိုးမှ တစ်ကကမ်လျှင် အလပ်တစ်ခကျစီ ပြစ်တသ
ငါတပခလှ
မ်ိုးမျ ိုးအရ ယင်ိုး၏ ပပီိုးစီိုးမှုသ ပြစ်သည်။ (ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့်
့် တသ ်
ကမဘ တပမအ ိုး မြန်ဆင်ိုးမီကပင် မည်သက
ူ စမ်ိုးသပ်မှုတအ က်တွင ် ကက့်ကက့် ခန္င်တသ သူ၊
မည်သက
ူ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုး မခရန္င်တသ သူန္င
ှ ၊့်် မည်သက
ူ
ငါ၏ဒကခဆင်ိုးရဲအ ိုး မျှတဝမခစ ိုးန္င်သူ ပြစ်တကက င်ိုးက ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါ၏ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုး မျှတဝခစ ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဆလသည်မှ ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တရွ ိုး်ခ
် ျယ်ပခင်ိုးက ခရသူမျ ိုးက ငါသည် ဧကန်မချ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး သူတက
့်
အရ အ ိုးလိုးက တကျ ်လွနရ
် န် တထ က်မမည်။) မည်သက
ူ အခန်ိုးကဏ္ဍ တစ်ခစီတွင ်
ပါဝင်တကက င်ိုး ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင် ရှငိုး် လင်ိုးတနသည်။ ငါသည် မည်သက
ူ ငါအတွ
က်
့်
အတစခမှု တပိုးတကက င်ိုး၊ မည်သက
ူ သ ိုးဦိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ မည်သက
ူ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
ငါ၏လူမျ ိုးတွင ် ပါဝင်တကက င်ိုးက တက င်ိုးစွ သရှသည်။ ဤသည်က ငါသည် ခတရတစတ
့် ွငိုး် ကျ
သ၏။ အတတ်က လက သ ိုးဦိုး ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ထ ိုးတသ မည်သမ
ူ ဆ ယခတွငလ
် ည်ိုး
သ ိုးဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ အတတ်က လက သ ိုးဦိုးမဟတ်ဟ ငါတပပ ထ ိုးတသ မည်သမ
ူ ဆ
ယခတွငလ
် ည်ိုး သ ိုးဦိုး မဟတ်ဆဲ ပြစ်၏။ ငါလပ်တသ အဘယ်အရ မဆ
ငါတန င်တမရသည်အ
့် ပပင် ယင်ိုးက အလွယတ
် ကူ မတပပ င်ိုးတပ။ ငါတပပ သည်အ
့် ရ က
အတည်တပပ သည် (ငါ၌ မည်သည်အ
့် ရ မျှ တပါပပက်
ပပက်မဟတ်တပ)၊ ထပပင်
့်
့် ယင်ိုးသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲတပ။ ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ငါအတွ
က် အစဉ်အပမဲ
့်
့်
အတစခမှု တပိုးသည်- သူတသည်
ငါ၏ကျွဲန္ ွ ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ပမင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည် (သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ဤလူတသည်
သူတ၏ဝ
့် ခါမျှ အသဉ ဏ်မပွငလ
့်် င်ိုးကကတပ။ ငါသည်
့်
့် ည ဉ်၌ မည်သည်အ
ထသူတအ
့် ခါ သူတသည်
အသိုးဝင်ကကသည်၊ သတသ
် ငါသည်
့် ိုး အသိုးဝင်တစသည်အ
့်
့်
ထသူတက
့် ခါ သူတက
့် အသိုးမဝင်တစသည်အ
့် ငါသတ်သည်။ ငါသည် ကျွဲန္ ွ ိုးမျ ိုး၊ ပမင်ိုးမျ ိုးဟ
တပပ ရ ၌ သူတ၏
့်် င်ိုးတသ သူမျ ိုး၊ ငါအ
့် ိုး
့် ဝည ဉ်တရိုး၌ အသဉ ဏ် မပွငလ
မသကကတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါအ
န ခပခင်ိုး၊
့် ိုး မန ခသူမျ ိုးက ဆလပပီိုး၊ အကယ်၍ ထသူတသည်
့်
ကျြုိုးန္ပခင်
ွ ိုး၊ ရိုးရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရိုးသ ိုးပခင်ိုးရှတသ ်မပ
ှ င်လျှင် ထသူတသည်
ကျွဲန္ ွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပမင်ိုးမျ ိုးစစ်စစ်သ ပြစ်တနကကတသိုးသည်)။ ယခတွင ် လူအမျ ိုးစတသည်
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်၌
့်
တပျ ်ပမြူိုး လွတလ
် ပ်လျက်ရကကက
ှ
၊ ပရမ်ိုးပတ တပပ ဆရယ်တမ လျက်၊ မထီမဲ့်ပမင်
ပပြုမူကကသည်- သူတသည်
ငါ၏လူသဘ
ဝကသ ပမင်ကကပပီိုး ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
့်
့်
မပမင်ကက။ ငါ၏ လူသဘ
ဝ၌ ဤအပပြုအမူမျ ိုးက ခွငပ့်် ပြုန္င်ပပီိုး သူတက
့်
့်

ကကတ်မတ်
ှ ခင
ွ လ
့်် တ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌မူ သပ်မလွယ်ကတ
ူ ပ။
တန င်က လတွငမ
် ူ သင်သည် ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး အပပစ်က သင်ကျြူိုးလွနခ
် ပဲ့် ပီဟ
ငါဆိုးပြတ်မည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ဝက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊
့် တသ ် ငါ၏ လူသဘ
့်
ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝကမူ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရဘဲ၊ ငါန္ှင ့်် စိုးစဉ်ိုးမျှပင် ကွဲလသ
ွဲ ည့််
မည်သက
ူ ့် မဆ ငါသည် ဆင်ိုးငပ့် ခင်ိုးမရှ ချက်ချင်ိုးတရ ိုးစီရင်မည်။ သင်သည် ငါတည်ိုးဟူတသ
ဤပင်္္ြုလ်န္င
ှ ့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတူတကွ န္ှိုးီ န္ယ်ထ ိုးပပီိုး ငါန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ှိုးီ လ တသ တကက င့််
သင်သည် လက်လတ
ွ ်စပယ် တပပ ဆပပြုမူန္င်သည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် အမှနပ
် င် ငါ င်္ရမစက်တချ။
မည်သပ
ူ င်ပြစ်တစက မူ ငါသည် သူတက
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
့် တပြ င်မ
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။
ငါ၏ နက်နရ
ဲ မျ ိုးက လူတအ
်ထတ်လျက်ရှပပီိုး
့် ိုးတစ်တန တြ
့်
့် ိုး တစ်တနပပီ
ဗျ ဒတ်တတ ်အဆင်မ
တစ်တန ပ
့် ျ ိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် ယင်ိုးတမှ့် တစ်တနထက်
့်
့် ၍
ရှငိုး် လင်ိုးလ ကကက ၊ ယင်ိုးက ငါ၏ အမှုအ ိုးပပသရန် လတလ က်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည် (ငါသည် ယင်ိုးက တက်ရက်မတပပ တပ။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးတအ
့် ိုး
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက မျက်ကန်ိုးတစသည်။)
ထမျှသ မက ယတနတွ
ဲ က ငါ၏သ ိုးမှတစ်ဆင့်် သင်တအ
့် င ် ငါ၏ နက်နရ
့် ိုး ငါထတ်တြ ်မည်။
လူတအတွ
က် စဉ်ိုးစ ိုးန္င်ြွယ်ရ မရှသည့်် အရ မျ ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုး တစ့်တစ့်စပ်စပ်
သခွငတ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်မှုရတစရန်
ှ
ယတနတွ
့် င ် သင်တအ
့် ိုး ငါထတ်တြ ပ် ပမည်။
ထမျှမက ဤနက်နမ
ဲ သ
ှု ည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ လူတင်ိုး၌ တည်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ ၎င်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးတင်ိုး၏ အထဲ၌ ရှတနတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ မမှတ်မန္င်တပ။ ငါ မည်သည်အ
့် ရ က တပပ တနသနည်ိုး။ ဤက လအတွငိုး်
ငါ၏အလပ်န္င
ှ ့်် ငါ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၊ စ တန်၊
့်
မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးတက
့် မကက ခဏ တြ ်ပပသည်။ ထသူတသည်
့်
အဘယ်အရ မျ ိုးနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးသည် အဘယ်နည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးတွင ်
မည်သည်အ
့် ရ က သသ ထင်ရှ ိုးတစသနည်ိုး။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သရပ်သကန်မျ ိုးမှ
ငါအ
် ျ ိုး၏ အဓပပ ယ်တက
့် ိုးခခပခင်ိုး၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ မ
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု
ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး၊ ငါအ
ဲ ှုအ ိုး
့် ိုး မကက ခဏ ညြှင်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
တန္ှ င်ယ
် န်အတွက် အကကအစည်မျ ိုးက အသိုးပပြုရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ှကရ
့် ကကသည်။
စ တန်အ ိုး တအ က်ပါအတင်ိုး သသ ထင်ရှ ိုးတစသည်- အ ဏ အတွက် ငါန္ှင ့််
အ ိုးထတ်ယှဉ်ပပြုင်ပခင်ိုး၊ ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် လူတက
့် ပင်ဆင်လပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူတက
့်

လှညစ
့်် ိုးရန်အတွက် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက ထတ်ပပန်ပခင်ိုးတ ့်
ပြစ်သည်။ မ ရ်နတ်၏ သသ ထင်ရှ ိုးချက်မျ ိုးမှ (ငါ၏ န မက လက်မခတသ သူမျ ိုး၊
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် မ ရ်နတ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။) တအ က်ပါအတင်ိုးပြစ်သည်ဇ တပကတ၏ သ ယ မှုမျ ိုးက အငမ်ိုးမရလချင်ပခင်ိုး၊ မတက င်ိုးတသ တပ်မက်မှုမျ ိုး၌
တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး၊ စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်မှု၌ တနထင်ပခင်ိုး၊ အချြုျို့က ငါက
့် အ ခပခင်ိုးန္ှင ့်် အချြုျို့က
ငါက
် သူတသည်
ငါချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သ ိုးမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး
့် ပပ
့် ိုးပခင်ိုး တရှ့် သည် (သတသ
့်
့်
သက်တသမပပကကတပ)။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သရပ်သကန်မျ ိုးမှ တအ က်ပါအတင်ိုး
ပြစ်သည်- တစ ်က ိုးတမ ်က ိုး တပပ ဆပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးတရ ိုး မကကည်ညြုပခင်ိုး၊ လူတက
့်
ဩဝါဒတပိုးရန် မကက ခဏ ငါ၏တလသက တပပခင်ိုး၊ အပပင်ပန်ိုးအရ ငါအ ိုး အတခိုးရန်ကသ
အ ရစက်ပခင်ိုး၊ ငါစ ိုးသည်အ
့် ရ က စ ိုး၍ ငါသိုးသည်အ
့် ရ က သိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ကကသည်။
အတချြုပ်ရတသ ် ငါန္ှငအ
့်် ဆင်အ
် ည်ိုး၊
့် တန်ိုး တူရန် လလ ိုးပပီိုး ရည်မှနိုး် ချက်ကကီိုးတသ လ
ငါ၏အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် ငါ၏အသက်ကင်ိုးမဲက
၊ စွနပစ်
် ့် ပစစညိုး် အပင်ိုးအစသက်သက် ပြစ်ပခင်ိုးတ ့်
့်
ပြစ်ကကသည်။ စ တန်၊ မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးတ အ
ီ သ
့် ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ဓကမျ ိုး စစ်စစ်ပြစ်ကကတသ တကက င့်် ငါ၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုး န္ှင ့််
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက မခရတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်- ဤသည်မှ ၎င်ိုးပြစ်သည်ပ
့် စ တကယ်ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ (သတသ
်လည်ိုး စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
် ျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမျ ိုးက
့် ှကြ
့်
ြယ်ထတ်ထ ိုးသည်။ သင်၏ သဘ ဝသည် ငါ၏ အရည်အတသွိုးပြစ်လျှင် ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
ဇ တပကတ၌
့် တသ ် ယခတွင ် သင်တသည်
့်
အသက်ရှငလ
် ျက် ရှတနတသိုးတသ တကက င့်် မကက ခဏဆသလပင် စ တန်၏
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးက ရင်ဆင်ရမည်- ဤသည်မှ မလွမ
ဲ တသွပြစ်သည်- သတသ
်
့်
သင်တသည်
အပမဲသတရှရမည်။) ထတကက
င့်် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့်
့်
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက စွနပစ်
် ့် မည်။ သူတ၏ဗီ
့် ခါမျှ
့် ဇသည် မည်သည်အ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ၊ ယင်ိုးသည် စ တန်၏ အရည်အတသွိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူတ ့်
ထင်ရှ ိုးတစသည်မှ မ ရ်နတ်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည်သတ
ူ အသက်
ရှငလ
် က်တလျှ က်သည့််
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
် န်သည်။ ငါတပပ သည့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ
နင်္ါိုးကကီိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အနီတရ င် နင်္ါိုးကကီိုးမဟတ်တပ။ ထထက်
၎င်ိုးသည် ငါအ
့် ိုး
့်
ဆန်ကျင်
ပပြုတသ ဝည ဉ်ဆိုးပင်ပြစ်ပပီိုး “အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး” ဟူသည်မှ
့်
ပမ ပပြုသိုးန္န
ှု ိုး် ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်

ဝည ဉ်တတ ်မှလွဲ၍ ဝည ဉ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး အဆင်ိုးနိုးီ တသ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ
လူတင်ိုးအတွက် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးသင်သ
့် ည်။

အခန််း ၉၇
ငါသည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအ ိုး ငါ၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်တစက ငါ၏
အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
စက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးတစမည်။ ဤသည်မှ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး
ပါဝင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်ပျက်ရမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်ပြစ်
့် ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏ အမျက်တဒါသ ပြစ်သည်။
စကကဝဠ ထဲက တနရ တင်ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏ အစွနိုး် တနရ မျ ိုးက လူအတပါင်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကစစရပ်တစ်ခစီတင်ိုးက ပခြုငမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်အထ ငါသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်တန်မည်
့် မဟတ်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသက အနည်ိုးငယ်မျှ မထန်ချန်ဘဲ
အပပည်အ
့် ဝ သွနိုး် တလ င်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဤအမည်န မက လက်ခတသ
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးသည်။ (ယင်ိုးသည် ကမဘ တလ က၏
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးအတပေါ်သ မကက
မီ ကျတရ က်လ တတ မ
့် ည် ပြစ်သည်။) ငါ၏
့်
အမျက်တဒါသသည် အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် မည်မျှ ပပင်ိုးထန်သနည်ိုး။ မည်သည့််
လူစ ိုးမျြုိုးအတပေါ် ငါ၏ အမျက်တဒါသ ကျတရ က်သနည်ိုး။ အမျက်တဒါသသည် တဒါသ၏
အပပင်ိုးထန်ဆိုးအဆင်ပ့် ြစ်သည်ဟ လူအချြုျို့က ထင်ကကတသ ်လည်ိုး ဤအရ က
အမျက်တဒါသက အပပည်အ
့် ဝ မရှငိုး် ပပတပ။ ငါ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်မျ
ဲ တ်မရတသ အပင်ိုးန္စ
ှ ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုး အမန်မျ
့် ိုးသည် ခွထ
့် ိုးက
ငါထတ်ပပန်လက်သည်အ
့် ခါ ယင်ိုးတ၏
့် တန က်တွင ် အမျက်တဒါသက လက်လ သည်။
သဆ
့် လျှင ် အမျက်တဒါသသည် အတအကျ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ အမျက်တဒါသသည်
လူမျ ိုးက ငါ စီရင်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ အတင်ိုးအတ တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန် တစ်
ခတစ်တလက ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်တန က်ကွယ်က
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏အမန်တစ်
ူ ဆ
့် ခက တြ က်ြျက်တသ သူ မည်သမ
တြ က်ြျက်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ အတပေါ် မူတည်၍ ငါ၏အမျက်တဒါသသည်
အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ ပမ ဏ ရှလမ်မ
် ခါ၊ ငါ၏
့် ည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသ ရှသည့်အ

စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ပပီိုး၊ အပပန်အလှန ် ရှလမ်မ
့် ိုးလည်ိုး ရှြ တသချ
့် ည်။
့်
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ဲ ရတသ အရ တစ်ခလိုး
့် ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသသည် ခွမ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ ပန်ကန်မပပစ်မှ ိုးန္င်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
အပပင်ိုးထန်ဆိုးပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ယင်ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည် သမဟ
့် တ်ပါက
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏လက်ပြင့်် ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် လွယက
် ူလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
့်
လူတသည်
ယင်ိုးက တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုး အဘယ်တသ အခါမျှ
့်
မသခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ (ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ပြစ်တစသည့်် န ကျင်မှုတဝဒန က
ခစ ိုးခဲရ
ကကတသိုးတပ။ သတသ
်၊
့် သူ အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ မသ
့်
့်
ဤစီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနအ
် ့် ိုး စီမတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည် ယခမှစ၍ အဓက
စတင်တပသည်။) သင်တသည်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှု ပြစ်တစပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ထအရ အ ိုးလိုးက သင်တထ
့် ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်သည်။
လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏အသက ကက ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်သင်သ
့် ည်။
သမဟ
် ည်မဟတ်သကဲသ
့် မည်
သည့်အ
် မှုကမျှ လပ်တဆ င်မည်
့် တ်ပါက၊ ငါသည် တဆ င်ရွကမ
့်
မဟတ်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးန္ှင ့်် လှပ်ရပ်တင်ိုးသည် သင်တလ
့် သ
့် က်န သင်တ
ဥပမ မျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
သင်တ၏
့်
့် စနမူန မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး သင်တ ့်
လက်တလျှ က်ြအတွ
က် စပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါလူဇ့် တခယူရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့်
သင်တသည်
ငါ၏လူသဘ
ဝ၌ ငါ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
ငှ့်
့်
့်
့် ပမင်န္င်ကကြအလ
့်
ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင၊် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏ဘရ ိုးသဘ ဝရှ ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်် ပိုးမည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ဤနည်ိုးပြင့််
့် မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုခွငတ
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် တရှ ျို့ဆက်ရမည်။ သမဟ
တကယ်က
့် တ်ပါက၊ လူတသည်
့်
ယကကည်န္င်လမ်မ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
အသပည ရှကကလမ်မ
မရှငိုး် လင်ိုးသကဲသ
့် မပပတ်
သ ိုးတသ
့် ည်မဟတ်။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ရူ ပါရမျ ိုးသ ရှန္င်စွမ်ိုး ရှကကလမ်မ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှငသ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရှန္င်ကကလမ်မ
် ည် သင်တထ
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါဇ့် တအပြစ်တတ သ
့်
အပပည့်အ
် ဝ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပသပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုးလူတသည်
မက်မဲက မသန ိုးမလည်ကကသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င-့််
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးတသ ်လည်ိုး ငါက
့် မသကကတသိုးတချ။ ငါသည်
့်
လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည့်် ယခတင်၊ လူတသည်
ငါက
့် အ ခဆဲပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည်
့်
ဤဆိုးယတ်ပပီိုး အကျငပ
့်် ျက်သည့်် တခတ်တဟ င်ိုးက အပပစ်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ့််

နတ်ဆိုးမျ ိုးက လိုးလိုး အရှက်ရတစရန် ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက ငါ အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တစ င်ဆ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င် သမဟ
့် င်ိုးသည့်် အဆိုးသတ် ပြစ်သည်။ ရလဒ်မှ မည်သမ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
့် ထွက်တပမ က်ရ လမ်ိုးက မတပပ ဆန္င်တသ တရှ င်လွဲမရသည့်် ဇ တ်သမ်ိုးပြစ်သည်။
ငါတစ်ဦိုးတည်ိုးသ ဆိုးပြတ်ပင်ခင
ွ ရ
့်် ှသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် ငါ၏
အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးတသည်
ယကကည်ရမည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးပြင ့််
့်
လက်ခယကကည်ရမည်။ ဤဘဝတွင် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ကကကမမ က ရရှသူမျ ိုးသည်
ထ ဝရက လပတ်လိုး ဧကန်မခ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး ဤဘဝတွင ်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရသူမျ ိုးသည် ထ ဝရက လပတ်လိုး ဧကန်မချ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ဤအရ က ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်က မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် စက ိုးတစ်လိုးပင်
ြယ်ရှ ိုးြမဆ
က်ထပ် စက ိုးတစ်လိုးက
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးဆီသ တန
့်
တပါင်ိုးထည့်န္
် င်သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။ ဤအရ က တြ က်ြျက်သမ
ူ ည်သမ
ူ ဆ၊ ၎င်ိုးတက
့် ငါ
ဧကန်မချ ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။
ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်တထ
ှ
- ယင်ိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပလျက်ရသည်
့် တနစဉ်
့် သင်တ ့်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ကကသတလ ။ ထအရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
တသချ သတလ ။ စ တန်သည် သင်တက
့် လှညပ့်် ြ ိုးတနချန်တွင၊် ယင်ိုးက သင်တ ့်
ရပ်စ ိုးမန္င်သတလ ။ ဤအရ က အသက်တ ထဲက သင်တ၏
့်် ျက်မှုမျ ိုးအတင်ိုး
့် ဝည ဉ်ရငက
ဆိုးပြတ်ထ ိုးတပသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါ စီမထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါ ဆသည့်အ
် တွက်၊
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက စလင်တစရန်အလငှ့် ငါသည် အဘယ်တကက င့်် လူဇ့် တခယူရမည်နည်ိုး။
ထအပပင်
၊ လူတက
့် ထင်
သည့်် မျ ိုးစွ တသ အလပ်တက
့်
့် အသိုးမဝင်သကဲသ
့်
့်
ငါအဘယ်တကက င့်် လပ်တဆ င်တလပပီနည်ိုး။ မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်သမ
ူ ှ ငါ တလ ။ ဤအရ က
အမှတ်ရကကတလ ။့် ငါ လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးသည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးကရရှရန်အလငှ့် သ မက၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ စ တန်က အရှက်ရတစရန်
ပြစ်သည်။ စ တန်သည် ငါက
့် အ ခတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးက
ပန်ကန်တစပပီိုး ငါက
ွ ်ိုးတစရန် တန်ခိုးအ ဏ ရှ၏။ ထအပပင်
၊ ငါ
့် ပပန်လည်ချီိုးမမ
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် အမှု၏ တန က်အဆင်က
့် တချ တမွျို့တပပပပစ်စွ စီိုးဆင်ိုးြန္ှ့် င ့််
ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးသည် ငါက
့် ဩဘ တပိုးက ချီိုးမွမ်ိုးကကရန်၊ ပပီိုးလျှင်

ထွက်သက်ရသမျှ
ှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ငါတရှ
့် ျို့၌ ဒူိုးတထ က်က ငါက
့် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရန်
ပြစ်သည်။ ထတနသည်
အမှနတ
် ကယ် ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ တနရက်
ပြစ်လမ်မ
့်
့်
့် ည်။
ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါ၏ လက်ထ၌
ဲ ဆပ်ကင်ထ ိုးပပီိုး မိုးချြုန်ိုးသခန္ှစ်ချက်
ပမည်ဟီိုးတသ အခါ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲဘဲ အ ိုးလိုး
တစ်သမတ်တည်ိုးပြစ်လျက် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည်။ ထအချန်မစ
ှ ၍၊
တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသစ်တ၏
့် အသစ်တသ အသက်တ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်၊
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အသစ်ပြစ်တသ အတပခအတနမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
န္င်ငတတ ်အသက်တ သည် စတင်လမ်မ
် န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင ်
့် ည်ပြစ်သည်။ သတသ
့်
မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ လူတသည်
ယင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တကယ်က မသပမင်န္င်ကကတချ
့်
(အဘယ်တကက င်ဆ
ူ ျှ
့် တသ ် န္င်ငတတ ်အသက်တ က မည်သမ
မပမည်ိုးစမ်ိုးြူိုးတသိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးက လူတ၏
်
့်
့် စတ်မျ ိုးတွငသ
စတ်ကူိုးရတသိုးက ၎င်ိုးတ၏န္ှ
်
အချန်ယူ စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးကကသည်။)
့် လိုးသ ိုးထဲတွငသ
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ မှသည် န္င်ငတတ ် အသက်တ သ တပပ
င်ိုးလဲရ တွင၊် ယင်ိုးသည်
့်
လက်ရအတပခအတနမှ
ှ
အန င်္တ်အတပခအတနသ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုးပြစ်သည်၊
့်
ဤအချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင ် ယခင်က လူတ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ စတ်မကူိုးြူိုးတသ
့်
အရ မျ ိုးစွ ပြစ်ပျက်လမ်မ
့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ သည် န္င်ငတတ ်အသက်တ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ရန် တရှ ျို့တပပိုးနမတ်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် န္င်ငတတ ်သက်တ မတပေါ်ထက
ွ ်မီ
့်
အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်ရန် ငါသည် အစွမ်ိုးကန်အ ိုးထတ်မည်
ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ သည် အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအပါအဝင် အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၊
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသတက
ငှ့် ၊ ငါ၏
့် န ိုးလည်န္င်ကကြအလ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး၊ ထသပြင
့် ့််
ငါ၏တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးတက
့် လက်ခပခင်ိုးပြစ်သည်။
“န္င်ငတတ အ
် သက်တ ”ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ န္င်ငတတ ်အသက်တ ဆသည်မှ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ လူအတပါင်ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပ်စိုးရင်ိုး၊
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစရ တနရ ပြစ်သည် (ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသ လျှင်
န္င်ငတတ ်အသက်တ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်သည်)။ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးမှ
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် တရ က်တသ လ
့်
န္င်ငတတ ် အသက်တ က မခစ ိုးန္င်ကကတပ။ န္င်ငတတ ်အသက်တ က ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ့်

ဝင်တရ က်တသ သူတသ
် စ ိုးန္င်သည်။ ထတကက
င့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသ လျှင်
့် တမွျို့တလျ ခ
့်
ခန္ဓ ကယ်ပြင ့်် အသက်ရင
ှ န္
် င်တသ ်လည်ိုး ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးသည် ဇ တပကတထဲ၌
အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်တနကကသည်။ (သတသ
် ဤသည်မှ စ တန်က ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည့််
့်
ဇ တပကတမဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစတနသည့်် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။) အပခ ိုးလအ
ူ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၊
ဝည ဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ခန္ဓ မျ ိုး ယူတဆ င်ပခင်ိုးခရပပီိုး မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
့် ည်။
့် ချပခင်ိုးခရလမ်မ
ဆလသည်မှ ဤလူမျ ိုးသည် လိုးဝ ဆိုးရှု ိုးပျက်စီိုးလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး တည်ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်
(သတ
အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
့် င် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စ တန်၏ချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မှုမျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးရတပမည်)။ ဤအရ
ပပီိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ န္င်ငတတ ်အသက်တ သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ်
တရ ိုးဝင်ရလ
ှ မ်မ
ှု ျ ိုးက တရ ိုးဝင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ငါ၏လပ်တဆ င်မမ
စတင်ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး ကွယဝ
် ှက်မထ ိုးြ ပြစ်
့် ည် ( ပွငပ
့် သည်)။
ထအချန်မှစ၍၊ သက်ပပင်ိုးချပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်မျ ိုး ဧကန်မချ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
(အတကက င်ိုးမှ လူမျ ိုးက ထခက်တစတသ အရ ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် ငတကကိုးတစသည့်် အရ
သတည်
ိုးမဟတ် ဆင်ိုးရဲဒကခခတစသည်အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှတတ မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
ဤသည်မှ ငါသ
် ည်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် အတလိုးတပိုးရမည့််
့် ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါလူ
့် မျ ိုးအတွကလ
့်
အချက်တစ်ချက် ရှ၏၊ ယင်ိုးမှ ငါသ
့် ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါလူ
့် မျ ိုးသည် ထ ဝရ ဇ တပကတ
ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။) အ ိုးလိုးသည် ရင်လန်ိုးတက်ကကကကလမ်မ
့် ည်- စတ်ကကည်န္ိုးူ စရ
ပမင်ကွငိုး် တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ တစ်စတစ်ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ
ထထက်
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ မျက်စမျ ိုးပြင့်် မပမင်န္င်သည့်် တစ်စတစ်ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏
့်
သ ိုးဦိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး ဤအရ က တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုး ပြစ်သည်။
သင်တသည်
အချန်တင်ိုးတွင ် ငါ၏ အလကရှ တြွန္င်ြ ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက အတရိုးထ ိုးန္င်ကကြ ့်
့်
့်
ငါ ဆန္ဒရသည်
ှ
။ ယ ယီ သ ယ မှုသည် သင်၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ြျက်ဆိုးီ န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊
ယ ယီ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် ထ ဝရတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်၏။
စတ်ပျက်လက်ပျက် မပြစ်န္င
ှ ။့်် ဤသည်မှ နင်ိုးတလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
ယခင်က "ငါအတွ
က် စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင ့်် အသိုးခသူမျ ိုးအြ၊ ့် ငါသည် ဧကန်မချ သငက
့်် ကကီိုးစွ
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်"ဟ မကက ခဏ တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ဆသည်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
ယတန ရရှ
ပသည်မှ
့် တသ အရ မျ ိုးသ မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့်
့်

အန င်္တ်၌ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရမည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်- ဤအရ တသည်
သ စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဇအန်တတ င်သ ပပန်
့်
့် သွ ိုးတသ အခါ၊ ဤသည်မှ
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် သင်၏ လတ်တတလ
ဆင်ိုးရဲဒကခအတွက် အဆိုးမရှတသ တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုးက ပပသလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပကတ၌ ယခ
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည် ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင ် ရှပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင၊် (ဆလသည်မှ သင်တသည်
့်
ငါအတွ
ငိုး် တွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးပြစ်သည်)၊ မနက်ပြန်တွင် ခန္ဓ ကယ်၌ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးသည်
့်
ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ တနရက်
ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သ ၍ပင်
့်
ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင ် ရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် “ဇအန်တတ င်”၏ ဆလရင်ိုးက သင်တ န
့် ိုးလည်ကက၏။
ဇအန်တတ င်သည် န္င်ငတတ ်န္င
ှ ့်် အဓပပ ယ်တူ တကက င်ိုးတူသကွဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
ဝည ဉ်တလ ကလည်ိုး ပြစ်သည်။ ယတန၏
ှု
့် ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင၊် သင်သည် န္ှစ်သမ်မ
့် က
ရရှရင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှရင်ိုး၊ ဇ တပကတ၌ ရှတပသည်။ အန င်္တ်၏
ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင၊် သင်တသည်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစရပခင်ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရင်ိုး ခန္ဓ ကယ်ထ၌
ဲ ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က ပပတ်သ ိုးတကျစွ
လျစ်လျြုရှု ၍ မရ။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှန္င်မည်အ
့် ချန်မျ ိုးက လွနသ
် ွ ိုးခွငအ
့်် ိုး လိုးဝ
မတပိုးန္ှင။့်် စင်စစ်အ ိုးပြင၊့်် ယတနသည်
ယတနပြစ်
ှ ့်် လိုးဝပခ ိုးန ိုးတပသည်။
့်
့် ပပီိုး၊ နနက်ပြန်န္င
သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ခစ ိုးလ ရသည်အ
့် ခါ၊ ယတန၏
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်သည်
့်
တြ ်ပပရန်ပင် မထက်တန်ဟ သင်တ ထင်
ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်တက
့်
့်
ငါအပ်န္တသ
ှ
အရ ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါ၏တန က်ဆိုး အကကဉ ဏ် ပြစ်သည်။

အခန််း ၉၈
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
သင်တအတယ
က်တင်ိုးအတပေါ် ကျတရ က်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
ယင်ိုးတသည်
သင်တအ
င်ိုးက ပ၍ သခွငတ
့်် ပိုးမည်ပြစ်က ၊ ငါအတကက
င်ိုးက ပ၍
့်
့်
့်
့် ိုး ငါအတကက
တသချ တစလမ်မ
သင်တအ
့် ည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
့် ိုး တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်သည့်် ငါက
့်် ပိုးလမ်မ
့် သခွငတ
့် ည်၊ အနန္တတန်ခိုးရှငပ် ြစ်တသ ငါက
့်
သခွငတ
့်် ပိုးလမ်မ
့်် ပိုးလမ်မ
့် ည်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်တသ ငါက
့် သခွငတ
့် ည်။
ထတန
့် က်တွင ် ငါသည် ဇ တပကတမှ ထွက်လ က ၊ ငါ၏ တနထင်ရ န္ှင ့်် ငါ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်၊
အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အတပခစက်စခန်ိုးပြစ်သည့်၊် ဇအန်သ၊ ့် ခါနန်၏

တက င်ိုးတသ တပမသ ပပန်
ဦိုးမျှ ငါ တပပ တနတသ
့် ည်။ ယခတွင် သင်တ တစ်
့် သွ ိုးလမ်မ
့်
စက ိုးမျ ိုး၏ အဓပပါယ်က န ိုးမလည်တချ။ ဤစက ိုးတ၏
့် အဓပပါယ်က န ိုးလည်န္င်တသ
လူတစ်တယ က်မျှ မရှတပ။ အရ ရ က သင်တထ
် ခါမှသ ၊
့် ထတ်တြ ်ပပသည့်အ
ဤစက ိုးမျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ငါ တပပ ဆတနသည်က သင်တ န
့် ည်။
့် ိုးလည်ကကလမ်မ
ငါသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် စကကဝဠ န္ှင ့််
သက်ဆင်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် တလ ကန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ။ ငါသည် စကကဝဠ တလ က တစ်ခလိုးက
့်
ငါ၏လက်ထတ
ဲ ွင ် စွဲကင်ထ ိုး၏၊ ငါကယ်တင်သည် ယင်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ပပီိုး၊ လူတသည်
့်
ငါ၏ ဩဇ အ ဏ အ ိုး ကျြုိုးန္န
ွ ခရသ တတ်န္င်၏၊ ငါ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မအ ိုး
တပပ ဆရသ တတ်န္င်၏၊ ငါက
့် ဩဘ တပိုးက ချီိုးမွမ်ိုးရသ တတ်န္င်ကက၏။ အရ ရ က
သင်တထ
် ရ မျှ ြိုးကွယ်မထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
့် ည်။ မည်သည့်အ
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
သင်တသည်
ငါ၏ စက ိုးတပပ ပခင်ိုးနည်ိုးလမ် သ
် မဟ
့်
့် တ် ငါန္ှု့် တ်ကပါတ်တတ ်တ၏
့်
သတဘ သွ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကတသိုးတချ။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်က မည်သည့်အ
် ရ သ
ပြစ်သည်က သင်တ န
င ့်် ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ထဲမှ
့် ိုးမလည်ကကတသိုးတချ။ ထတကက
့်
သင်တ န
့် ည်၊
့် ိုးမလည်တသ အရ အ ိုးလိုးက တန က်ပင်ိုးတွင ် သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပလမ်မ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အရ ရ သည် ငါအတွ
က် ရိုးရှငိုး် က ရှငိုး် လင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်တအတွ
က် အလွနအ
် ့် လွန ် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ ယင်ိုးတ သင်
တ တကယ်
က လိုးဝ
့်
့်
့်
န ိုးမလည်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤရည်မှနိုး် ချက်အြ၊ ့် ငါသည် ငါ၏ စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ စက ိုးတပပ ဆတသ အခါ အမှုအရ မျ ိုးက အတူတကွ
ဆက်စပ်တတ မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ အချက်အသီိုးသိုးီ က တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါ ရှငိုး် လင်ိုးတစမည်။
တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ြဆ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့် သည်မှ မည်သည့်အ
ဇ တပကတတွင ် တသဆိုးပပီိုးတန က် တသပခင်ိုးတန က်တွင ် ကယ်ခန္ဓ သ ပပန်
့် လ ပခင်ိုးက
ဆလသတလ ။ ဤသည်မှ တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ရန်ဟ တခေါ်ဆသတလ ။ ထမျှ
ရိုးရှငိုး် သတလ ။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က သသနည်ိုး။ ဤအရ က သင် မည်သ သတဘ
တပါက်သနည်ိုး။
့်
ငါ၏ ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအတွငိုး် တသရ မှ ငါ၏ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက
တက်ရက် ယူ၍ ရန္င်မည်တလ ။ ပြစ်စဉ်မှ စ ထဲ၌ တြ ်ပပထ ိုးသကဲသ
့် အမှ
နတ
် ကယ်
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် တလ ။ ငါသည် ပွငလ
့်် င်ိုးစွ စက ိုးမတပပ ပါက၊ ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
စက ိုးမတပပ ပါက၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ တ
် ၏
ူ ျှ
့် အနက်အဓပပါယ်က မည်သမ
န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးသည်

ထကဲသ
့် ပြစ်
ဲ့် ည်ဟ မတတွိုးထင်ခတ
ဲ့် သ သူ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင ် လူတစ်ဦိုးမျှ
့် ခသ
မရှတလပပီ။ ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်ကတည်ိုးက၊ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ ၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က န ိုးမလည်တသိုးတပ။ ငါသည် က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အမှနတ
် ကယ်
သမှုစွဲခခဲရ
ဲ ှ ထွက်လ ခဲသ
့် သတလ ။ ထပပင်
့် တလ ။
့် တသပပီိုးတန က် ငါသည် သချြုင်ိုးထမ
အမှနတ
် ကယ် ဤသ ပြစ်
ဲ့် တလ ။ ဤအရ သည် အမှနတ
် ကယ် အမှနပ် ြစ်န္င်သတလ ။
့် ခသ
တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင် မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ ထဲသ အ
့် ိုးထတ်မှုတစ်ခတစ်တလ
မထ ိုးရှတလပပီ၊ ဤအရ မှ ငါက
ူ ျှ သမလ တလပပီ၊ ပပီိုးလျှင ် ဤအရ က
့် မည်သမ
မယကကည်တသ လူတစ်ဦိုးမျှ မရှတပ။ ဤအရ မှနက
် န်သည်ဟ အတယ က်တင်ိုးက
ထင်ကကသည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးတွင် အတွငိုး် အနက်အဓပပါယ်တစ်ခရှသည်က
၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ။ သဆ
့်
့် လျှင ် တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးသည် အတအကျ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ (မတဝိုးတသ အန င်္တ်တွင၊် သင်တသည်
ဤအရ က
့်
ကကြုတတွျို့ရလမ်မ
င ့်် သင်တက
့် ည်၊ ထတကက
့်
့် ထအရ အတကက င်ိုးအ ိုး ကကြုတင် တပပ တနပခင်ိုး
ပြစ်သည်။) မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျှ တသဆိုးရန် လလ ိုးတနပခင်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
အသက်ရှငခ
် ျင်ကက၏။ ငါ၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ ဇ တပကတ၏ တသဆိုးပခင်ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ် တသပခင်ိုးတစ်ခ မဟတ်တပ။ ငါ၏ ဝည ဉ်အ ိုး လူတစ်တယ က်ထမှ
ပပန်သမ်ိုးတသ အခါ၊ ထလူသည် တသဆိုး၏။ ထတကက
င ့်် စ တန်၏
့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရတသ ထ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး (ယကကည်ပခင်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုး၊ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုး)က လူတသဟ ငါ တခေါ်ဆ၏။ ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက၊ ငါသည် ငါ၏ ဝည ဉ်က ငါ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ
အတယ က်တင်ိုးထ တထ က်ပတ
်၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်တန က်၌
့် ပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
့်
ပြစ်တပေါ်တသ အဆငတ
့်် စ်ခတန က်တွင၊် လူတသည်
အချန်တစ်ခကက စ တန်၏
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခခဲရ
င ့်် ငါသည် စွနခ
် ့် ွ ခဲက
၊ လူတသည်
စတင်
့် ၏။ ထတကက
့်
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးခဲရ
့် ၏ (ငါသည် လူဇ့် တခယူပပီိုး က ိုးတင်တွင ် သမှုစွဲရက်ခခဲရ
့် ချန်၌
ငါကက့်ကက့် ခခဲရ
်၊ ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးတသ အချန်တွင ် (လူတက
့် တသ ဆင်ိုးရဲဒကခ)။ သတသ
့်
့်
ငါ၏စွနပ
် ့် စ်မှု အဆိုးသတ်တသ အချန်)၊ ငါသည် ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးခဲတ
့် သ လူတက
့်
ပပန်သမ်ိုးယခ
ူ ပဲ့် ပီိုး၊ သင်တသည်
အသက် ပပန်ဝင်လ ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ဝည ဉ်အ ိုး သင်တထဲ
့်
့်
့် သ ငါ
့်
တစ်ြန် ထ ိုးရှခဲ၏
့် ။ ဤအရ က “တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး”ဟ တခေါ်သည်။ ယခတွင၊်
ငါ၏ ဝည ဉ်၌ အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငတ
် သ သူတသည်
အ ိုးလိုး ထူိုးကဲသ လွနန္
် င
ှ က့်် ကက
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ကယ်ခန္ဓ ထဲတွင ် အသက်ရှငက် က၏။ သရ့် တွင ် မျ ိုးမကက မီ၊

သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏
့် တတွိုးတခေါ်မှု၊ သင်တ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ကီ
အချြုပ်အတန္ှ င်အ ိုးလိုးတက
် စ်ကကလမ်မ
် ယင်ိုးမှ လူတ စ
့် ့်
့် ည်။ သတသ
့် စွနပ
့်
့် တ်ကူိုးသကဲသ
ဆင်ိုးရဲဒကခခပပီိုးတန က် တသပခင်ိုးမှ ထလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယခ သင်တ ့်
ရှငသ
် န်တနကကပခင်ိုးသည် ကယ်ခန္ဓ ထဲတွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအြ ့်
ကကြုတင်သတ်မှတ်ချက်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန်
လအပ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်၏။ ငါ တပပ ဆတသ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ တကျ လ
် ွနပ် ခင်ိုးသည်
မသ ိုးစမရှပခင်ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး မရှပခင်ိုး၊ သ ိုးသမီိုး မရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးလအပ်ချက်မျ ိုး မရှပခင်ိုးက
ဆလသည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ပသဏ္ဍ န်အ ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးအတပေါ် တစ်ခတည်ိုး
အ ရစက်ရန်၊ ငါအထဲ
သ ဝင်
ှ ့်် ငါမှလွဲ၍
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးအတပေါ် တစ်ခတည်ိုး အ ရစက်ရန်န္င
အပခ ိုးတသ အရ မျ ိုးက မတတွိုးတတ ရန် ပြစ်သည်။ သင်သွ ိုးတသ တနရ တင်ိုးသည်
သငအ
့်် မ်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက တကျ လ
် ွနပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏ ဤစက ိုးတက
့် လိုးဝ န ိုးလည်မှုလကွဲ ကတလပပီ။ သင်တ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည်
တပါတန်
့် လွနိုး် ၏။ ငါသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတထ
့် အတအကျ မည်သ ့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် မည်နည်ိုး။ ယတနတွ
့်် လ ။ မဟတ်တချ။ အချန်ကျတသ အခါ၊
့် င ် ဇ တပကတပြငတ
ငါသည် စကကဝဠ ၏ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးတွင ် ငါ၏ခန္ဓ ကယ်ပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်။
န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရန် သင်တက
့် လအပ်ချန်သည်
မတရ က်ရတသိုး
ှ
တချ။ ထအချန်တွင၊် သင်တသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရန်
ဇ တပကတမှ ထွက်လ ပပီိုး ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ည်။ ဤအရ သည်
့် တရ က်ရန် လအပ်လမ်မ
အမှနတ
် ရ ိုးပြသ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူတ စ
့် ၊ ့် “တသပခင်ိုးမှ
့် တ်ကူိုးသကဲသ
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး” မဟတ်တပ။ သတ်မှတထ
်
ိုးတသ အချန်၌၊ သင်တသည်
ဇ တပကတမှ
့်
အမှတ်တမဲ့် ထွကလ
်
လမ်မ
့်် တူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တလ ကသ ဝင်
့် တရ က်က ၊ ငါတန္ှ့် ငအ
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက အပ်စိုးကကလမ်မ
့် ည်။ အချန် မကျတသိုးတချ။ ငါသည် သင်တက
့်
ဇ တပကတထဲတွင ် ရှတစလတသ အခါ၊ သင်တသည်
ဇ တပကတထဲတွင ် ရှတနကကလတတ ့်
့်
(ငါအမှု
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင်တသည်
ယခ တတွိုးတတ ပခင်ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ၏ သတ်မတ
့်
ဇ တပကတထဲတွင ် အသက်ရှငရ
် ဦိုးမည်၊ ထတကက
င ့်် သင်တအတနပြင
့်် ငါ၏
့်
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး ဇ တပကတပြင ့်် သင်လပ်တဆ င်ရန် လအပ်တသ အရ မျ ိုးက သင်
လပ်တဆ င်သငဆ
့်် ဲ ပြစ်သည်။ မလှုပ်မယှက် မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င
ှ ၊့်် အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးပခင်ိုးသည် ကကနက် က
့် မှု ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်)။ ငါသည် သင်တက
့် အသင်ိုးတတ ်၏
သိုးထန်ိုးမျ ိုးအပြစ် ကယ်ခန္ဓ ပြင ့်် တဆ င်ရွက်တစရန် လအပ်တသ အခါ၊ သင်တသည်
့်

ဇ တပကတမှ ထွကလ
်
လမ်မ
် ့် စ်လမ်မ
် န်
့် ည်၊ သင်၏ အတတွိုးက စွနပ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသက်ရှငရ
ငါအတပေါ်
လိုးဝ အမှီပပြုကကလမ်မ
့်
့် ည်။ ငါ၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည ၌ ယကကည်ပခင်ိုးရှတလ ။့်
အရ ရ က ငါ ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်လမ်မ
တစ ငဆ
့်် င်ိုးက
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ြရန်
့် သ လ၏။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အ ိုးလိုး သင်တထ
့် တရ က်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်တသည်
မကန်ခမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် အဆ
ိုးအစမဲ့်တသ အတထ က်အပ့်က ရရှလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ထတနရက်
တရ က်လ တသ အခါ၊ သင်တသည်
ဤအရ က ငါလပ်တဆ င်ပ၏
့်
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးက န ိုးလည်ကကလမ်မ
့် ွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တ ့်
့် ည်။ ငါ၏ အြ
သကကလမ်မ
သ ပပန်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏သ ိုးဦိုးတက
့် ဇအန်သ ငါမည်
့်
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးသည်က သင်တ ့်
န ိုးလည်ကကလမ်မ
် ည်ိုး၊
့် ည်။ ဤအရ သည် သင်တ စ
့် တ်ကူိုးသတလ က် မရှု ပ်တထွိုးတသ လ
သင်တ တတွ
ိုးထင်သတလ က်လည်ိုး မရိုးရှငိုး် တပ။
့်
ဤအရ က ငါတပပ သည့်အ
် ခါ၊ သင်တသည်
ငါ၏ စက ိုးမျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက်က
့်
သ ၍ပင် သတဘ မတပါက်လ န္င်ကကသကဲသ
့် ပ
့် ၍ပင် ရှု ပ်တထွိုးလ ကကသည်က ငါ သ၏။
သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးမလည်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ယင်ိုးတက
့်
့်
့် အတစ ပင်ိုးတွင် ငါ
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ တရ
တထွိုးကန်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထွက်တပါက်မရှသည့်အ
် လ ိုး ထင်ရလမ်မ
် မစိုးရမ်ကကန္ှင။့်် အရ ရ က သင်တအ
့် ည်။ သတသ
့်
့် ိုး
ငါ တပပ ပပမည်။ ငါ တပပ တသ အရ ရ တင်ိုးသည် အဓပပါယ်ရှ၏။ ငါသည် တည်ရတနတသ
ှ
အရ မျ ိုးက မရှပခင်ိုးသ ပပန်
့် တရ က်တစန္င်ပပီိုး၊ ဘ မျှမရှပခင်ိုးမှ အမှုအရ မျြုိုးစက
ြန်တီိုးန္င်သည်ဟ ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်၏။ လူသ ိုး စတ်ကူိုးထ၌
ဲ ၊ ဇ တပကတမှ ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ရန်၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တသရ မှ ထတပမ က်ရမည်ပြစ်သည်။ အတတ်တွင၊်
ငါသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးက သိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ငါ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ နမတ်လကခဏ က
ထင်ရှ ိုးတစခဲသ
် ယတနသည်
အတတ်န္င
ှ ့်် မတူတပ။ ငါသည် သင်တက
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
့်
ဇ တပကတမှ ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ တ
့် က်ရက် တခေါ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သ ၍ပင်
ကကီိုးပမတ်တသ နမတ်လကခဏ န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ တစ်ခ မဟတ်တပတလ ။ ဤအရ သည် ငါ၏
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၏ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ သရပ်သကန်တစ်ခ မဟတ်တလ ။
ငါသည် ငါ၏အစီအစဉ် ရှပပီိုး၊ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှ၏။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ငါ၏လက်မျ ိုးတွင ် မရှသနည်ိုး။ ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် မှုက ငါသ၏။ ယတန ငါ၏
အမှုပပြုပခင်ိုး
့်
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်၌ အတတ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးတလသည်။ ငါသည် တခတ်မျ ိုး၏
အတပပ င်ိုးအလဲအတင်ိုး ငါ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက ပပြုပပင်၏။ ငါသည် က ိုးတင်တွင ်
သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲရ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ယခသည်
့် ချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်ခတ

တန က်ဆိုးတသ က လ ပြစ်၏။ ငါအမှု
့်် တနသည်။ ယင်ိုးသည်
့် ၏ အဟန်သည် အရှန်ပမငလ
အတတ်ကထက် သ ၍ တန္ှိုးတကွိုးြမဆ
ဲ့် ကဲသ
့် တူ
ီ သ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် အတတ်တွင် လပ်တဆ င်ခသ
့် ညတ
ပမန်န္နှု ိုး် ပြင ့်် တရှ ျို့မဆက်တပ။ ထထက်
၊ ယင်ိုးသည် အတတ်ကထက် ပ၍ မျ ိုးစွ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်
့်
တရှ ျို့ဆက်သည်။ ယင်ိုးက တြ ်ပပြရန်
့် ၊ ့် အလွနမ
် ျ ိုးသည့််
့် တကယ်က မပြစ်န္င်သကဲသ
ခက်ခရ
ဲ ှု ပ်တထွိုးတသ ပြစ်စဉ်မျ ိုးစွ မလအပ်တချ။ ငါသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
လပ်တဆ င်ရန် လွတ်လပ်သည်။ ငါ၏ အလအ ိုး မည်သ ပပည့်
စ
် တစမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါသည်
့်
သင်တအ
့် မှ
့် ိုး မည်သ စ
့် လင်တစမည်ဆသည်တက
့် သတ်မှတ်ရန် ငါထ
ဩဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် သ လအပ်သည်မှ အမှန ် မဟတ်သတလ ။ ငါ
တပပ တသ အရ တင်ိုးသည် ဧကန်မချ လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်။ အတတ်က လ၌၊ ငါသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ဟ မကက ခဏ ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယခင်က ငါ ကက့်ကက့် ခခဲရ
့် တသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက လူတအ
့် ပ။ ဤအရ အ ိုး
့် ိုး ထတ်တြ ်တပပ ခွင ့်် ငါမပပြုခဲတ
ထတ်တြ ်တပပ ပခင်ိုးသည် ငါအတပေါ်
ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအတွ
က်
့်
မည်သည့်အ
် ခက်အခဲမျှ မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်က ဤဆင်ိုးရဲဒကခက တပပ တသ အခါ၊
လူတက
့် ည်
့် ငတကကိုးတစ၏။ အန င်္တ်တွင ် သက်ပပင်ိုးချပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်မျ ိုး ရှလမ်မ
မဟတ်ဟ ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က ဤရှု တထ ငမ
့်် ှ ရှငိုး် ပပသငပ့်် ပီိုး၊ ထတန
့် က်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်တ၏
့် အဓပပ ယ်က န ိုးလည်န္င်တပသည်။ “လူသ ိုးတသည်
့်
ဤဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုး တကယ်က မခရပ်န္င်ကက” ဟူတသ စက ိုး၏ အဓပပါယ်မှ ငါသည်
လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် အတတွိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ ချြုိုးြျက်လွတ်တပမ က်န္င်သည်၊
ဇ တပကတ၏ စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးမှ ချြူိုးြျက်လွတ်တပမ က်န္င်သည်၊ တလ ကီဆန်ပခင်ိုး
အရပ်လကခဏ အ ိုးလိုးမှ ချြုိုးြျက်လွတ်တပမ က်န္င်ပပီိုး၊ ဇ တပကတမှ
ထွက်ခွ သွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အတယ က်တင်ိုးက ငါအ
့် ိုး ပငင်ိုးဆတနချန်တွင၊် ငါသည်
ရပ်တည်န္င်ဆပဲ ြစ်သည်ဟူ၍ ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်က သက်တသပပရန် လတလ က်၏။ “သ ိုးဦိုးတင်ိုးသည်
ဇ တပကတမှ ဝည ဉ်တလ ကသ ဝင်
် ရင်မျ ိုးအပြစ်
့် တရ က်ရမည်။ ဤသည်မှ ရှငဘ
ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစရန်အတွက် ၎င်ိုးတ တလျှ
က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်” ဟူ၍ ငါ
့်
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ဤစ တကက င်ိုး၏ အဓပပါယ်မှ သငအ
့်် တနပြင ့်် အတတ်တင
ွ ်
သင်စတ်ကူိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ အရ က ကကြုရတသ အခါ၊ သင်တသည်
ထမင်ိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအ ိုး တရ ိုးဝင် စတင် တရ ိုးစီရင်ရန် ဇ တပကတမှ တရ ိုးဝင် ထွက်ခွ က

ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ ဝင်
ဤအချန်၌
့် ည်ပြစ်သည်ဟူ၍ ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် တရ က်လမ်မ
့်
ပြစ်တပေါ်တသ အရ မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
် ယင်ိုးသည်
့် ည်။ သတသ
့်
သင်တ စ
့် ည်။
့် တ်ကူိုးသတလ က် မရှု ပ်တထွိုးတပ- ယင်ိုးသည် ခဏတွငိုး် ချင်ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုးလမ်မ
သင်တသည်
တသပခင်ိုးမှ ထတပမ က်ရန် မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးြရန်
့်
့် ပင်
လအပ်လမ်မ
့်် တသ ် ကမဘ တပမတပေါ်က သင်တ၏
ှ ့််
့် ည် မဟတ် (အဘယ်တကက ငဆ
့် ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
အခက်အခဲမျ ိုးသည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်က ၊ ငါသည်
့်
တန င်တွင ် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် လမ်မ
့် ည်မဟတ်တတ သ
့် ည်က ငါ
တပပ ဆန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်)။ သင်သည် ဝည ဉ်တလ ကသ အမှ
တ်တမဲပ့် ြင ့််
့်
ဝင်တရ က်လမ်မ
ူ သ အမှနတ
် ရ ိုးပြင၊့်် သ ိုးဦိုးတသည်
တပပ ဆထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး
့် ည်ဟတ
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရလမ်မ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်ဟ ငါအဘယ်တကက င ့်် ဆသနည်ိုး။ အကယ်၍
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တသပခင်ိုးမှ ထတပမ က်ပပီိုးမှသ ဝည ဉ်တလ ကသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်မည်ဆပါက၊ ဤသည်မှ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြင ့်် ပပည့်စ
် ပခင်ိုးမှ
အလှမ်ိုးတဝိုးတနတပမည်။ ထတကက
င ့်် ဤသည်မှ ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန ိုးကရဏ တ၏
့်
့်
အသသ ဆိုးတသ တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ဤအရ က လူတက
့်
့် ငါ၏
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးအ ိုး ထတ်တြ ပ် ပသည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက မည်မျှ တင်ိုးကျပ်သည်က လတလ က်စွ
ပပသန္င်တပသည်။ ငါ ဆန္ဒရတသ
ှ
သူ မည်သအတပေါ်
ူ ့်
မဆ ငါသည် တကျိုးဇူိုးတတ ပ် ြင ့််
ပပည့်စ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ ဆန္ဒရတသ
ှ
မည်သအတပေါ်
ူ ့်
မဆ ငါသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ပပည့်စ
် မည်ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ြက်ပပြုင်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တက်လှနပ် ခင်ိုး မပပြုရ ။
ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါ ဆိုးပြတ်မည်။
လူတသည်
ယင်ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ အသက်
မရှြူန္င်သည်အထ
့်
့်
မမတက
် မမတက
့် ယ်ကယ်အတပေါ် ြအ ိုးတပိုးကက၏၊ သတသ
့်
့် ယ်ကယ် ချည်တန္ှ င်သည်မှ
၎င်ိုးတ ပြစ်
် ကယ်
့် ကကဆဲ ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးသည် အမှနတ
ကနသ
် ့် တ်ချက်ရှသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတတွိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက
့်
့်
ြယ်ရှ ိုးပစ်ရမည်။ ထတကက
င၊့်် ငါသည် အရ ရ က ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ အရ ရ က စီမခနခ
် ့် ရ
ွဲ န်၊
့်
ဇ တပကတမှ ထွက်ခွ က ဝည ဉ်တလ ကသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လူအတပါင်ိုးတန္ှ့် င ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက အပ်စိုးြရန်
ှ ့်် ငါ၏အလ ပပည့်စ
် တစြရန်
့် န္င
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အလှမ်ိုးမတဝိုးတပ။ သင်တသည်
ငါ၏
့်

အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက ယကကည်ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအဘယ်သပူ ြစ်သည်က
မသကကတချ။ ငါသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး် ပြစ်သည်ဟ သင်တ ထင်
ကကပပီိုး၊ ငါ၏
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လိုးဝ မပမင်န္င်ကကတချ။ အမှုအရ တသည်
ငါ ပပည့်စ
် တစလတသ
့်
အချန်တွင၊် ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လအပ်သမျှအ ိုးလိုးမှ ငါ၏ န္ှုတ်မှ စက ိုးခွနိုး် သ
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
လတ်တတလ တွင ် ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် ငါ၏
့်
လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ သွငပ် ပင်လကခဏ န္ှင ့်် ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးကသ
့်
အ ရစက်ထ ိုးကကပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ က
သင်တ အ
ှ ့််
့် ရမစက်ကကတလပပီ။ ဆလသည်မှ ၊ ငါသည်လည်ိုး အတတွိုးန္င
အယူအဆမျ ိုးရသည်
ှ
ဟ သင်တ ထင်
ကကတပသည်။ သတသ
် ငါ၏အတတွိုးမျ ိုး၊ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
စတ်၊ ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုး၊ ငါ ပပြုတသ အရ တင်ိုးန္ှင ့်် ငါ တပပ တသ အရ တင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ပပည့်စ
် တသ သရပ်သကန်ပြစ်သည်ဟူ၍ ငါ ဆထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
သင်တသည်
ဤအရ အ ိုးလိုးက တမတ
့် လျ က့် ကပပီတလ ။ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် မတရရ တသ
လူမျ ိုးတပတက ိုး။ သင်တသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အနက်အဓပပါယ်က
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ ငါသည် ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် အရ မှတစ်ဆင ့်် ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ
သွငပ် ပင်လကခဏ က သင်တအ
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး ပြစ်သည် (ငါသည် သင်တအ
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
့် ိုး ငါ၏
သ မန် လူသဘ
ဝက ငါ၏ တနစဉ်ဘဝ၊
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ် ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊
့်
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တသည်
ဤက လအတွငိုး် ၌ ငါ တပပ ဆပပီိုးသည်အ
့် ရ မှ ငါ၏
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ သွငပ် ပင်လကခဏ က န ိုးမလည်ကကတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်၏)၊ သတသ
်
့်
ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက သင်တ န
့် ၊ ့် ငါအ
် ့် ျင်အသိုးပပြုန္င်သည့််
့် ိုး ဆနက
့် ိုးမလည်ကကသကဲသ
တစ်စတစ်ရ က ဆပ်ကင်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး သင်တသည်
ငါတရှ
ျို့ ွင ်
့် တ
့်
မထန်ိုးမသမ်ိုးန္င်တလ က်တအ င် ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ကကပါတက ိုး။
့်
မသန ိုးမလည်ကကပါတက ိုး။ သင်တသည်
ငါအ
့်် ွ
့် ိုး မသကက။ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆမတလပပီ။ သင်တသည်
ငါက
့် ၊ ့် ငါ၏
့် လိုးလိုး မသကကသကဲသ
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝအ ိုး ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခအပြစ်
တကယ်က မမှတ်ယကူ ကတပ။ ငါသည် အမျက်မထွက်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်တလ ။ ငါသည်
့်
တစ်ြန် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် အဘယ်သ ပပည့်
စ
် န္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် ဤမန ခတသ သူတအ
့်
့် ိုး
ငါ၏ အမျက်တဒါသပြငသ
့််
တပပန်
မမတက
့် န္င်၏။ သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ်
ယကကည်မလ
ှု ွနက
် ဲကက၏၊ ငါက
့် သင်တ လ
့် ိုးဝ မသကကတချ။ ငါသည် အမှ ိုးလပ်မပပီဟ သင်တ ့်
ထင်ကကသည်။ ငါသည် အမှ ိုးလပ်မန္င်မည်တလ ။ ငါသည် လူဇ့် တခယူရန် မည်သည့််

ဇ တခန္ဓ ကမဆ သတမမူဘဲ တရွ ိုးချယ်မည်တလ ။ ငါ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ငါ၏
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ြန်တီိုးသည့််
ခွထ
ဲ တ်၍မရတသ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခပြစ်သည်။ ယခ သင်တသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
လိုးဝ ရှငိုး် သွ ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အထွတအ
် ထပ်သ ့်
တရ က်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ ပြင ့််
ရှငိုး် ပပတတ မ
့် ည် မဟတ်။

အခန််း ၉၉
ငါအမှု
့်် နတသ တကက င၊့်် မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
့် ၏အရှန်အဟန်သည် အရှန်ပမငတ
အမီမလက်န္င်ကကသကဲသ
့် ငါ၏စ
တ်ကလည်ိုး မည်သမ
ူ ျှထိုးထင
ွ ိုး် မသပမင်န္င်တပ၊ သတသ
်
့်
့်
ဤသည်မှ တစ်ခတည်ိုးတသ တရှ ျို့ဆက်လမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
တပပ ဆထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်် “တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး”ဟူတသ စက ိုးရပ်ထက
ဲ
“တသပခင်ိုး” ပြစ်သည် (ငါ၏အလက သတဘ မတပါက်န္င်ပခင်ိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
ငါဆလသည်အ
့် ရ က န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
“တသပခင်ိုး”န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တန က်ထပ်ရှငိုး် ပပချက်ပြစ်ပပီိုး “ငါဝ့် ည ဉ်၏ စွနပ
် ့် စ်ခရပခင်ိုး”ဟ
မဆလတပ။) သင်တန္ှ့် င ့်် ငါသည် ဤအဆငမ
့်် ှ ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ ကူ
့် ိုးတပပ င်ိုးပပီိုးချန်တွင၊်
“တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး”၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ် ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် (ဆလသည်မှ ၊
ဤသည်မှ “တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး”၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်)။ ယခတွင၊်
ဤသည်မှ သင်တအ
ှ
် အတပခအတနပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏အလက
့် ိုးလိုး တည်ရသည့်
့်
သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ရှ မတတွျို့ န္င်ကကတပ။ ထအပပင်
သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၏
င ့်် သင်တသည်
စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၌ ဆတ်ဆတ်မတနန္င်ကက၊ ထတကက
့်
့်
မသက်သ မှုက ခစ ိုးရသည်။ ဤအတပခအတနမျြုိုးသည် ငါတြ ပ် ပခဲသ
့် ည့်် “ဆင်ိုးရဲဒကခ”
အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတ မခ
့် န္င်သည့်် ဤဆင်ိုးရဲဒကခအတွငိုး် တွင ် သင်သည်
သင်၏ကယ်ပင်အန င်္တ်က တစ်ြက်တွင် တတွိုးတနပပီိုး အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် သင်တက
့်
အရပ်တလိုးမျက်န္ ှ မှ ပစ်ခတ်က တက်ခက်တနသည့်် ငါ၏တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
၊ သင်သည် ငါ စက ိုးတပပ သည့််
့် သင် လက်ခတနသည်။ ထအပပင်
့်
အသတနအသထ ိုးန္ှင ့်် ဟန်ပန်တမှ့် စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခတစ်တလက သင်
သတဘ တပါက်မန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင် အလွန ် ဆင်ိုးရဲဒကခခရြအလ
ငှ့် ၊ တစ်တနတ
့်
့်

မနမ် မက်
ချက်တွင ် အသတနအသထ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးရှတလသည်။ ဤအရ တသည်
ငါ၏ အမှုရှ
့်
့်
အဆင်မ
့် ျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင၊် သင်တသည်
့်
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ တွင ် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုလမ်မ
့် ည်၊
ထအရ အ ိုးလိုးသည် သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်လအ
ူ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်အလငှ့်
ပြစ်သည်- ဤအရ သည် ယခ ရှငိုး် လင်ိုးသငတ
့်် ပပပီ။ ဤသည်မှ ငါ အမှုပပြုသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခမျြုိုး၏ စတ်ဓ တ်လတ
ှုျို့ ဆ ်မှုန္င
ှ အ
့်် တူ၊ တသပခင်ိုးန္ှင ့််
ညီမျှတသ ဤန ကျင်မက
ှု တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် အပခ ိုးတသ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ့်
သင်ဝင်တရ က်လမ်မ
ဲ ဝင်
့်် တူ
့် ည်။ သင်သည် ခန္ဓ ကယ်ထသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
့် တရ က်လမ်မ
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအတပေါ်
အပ်စိုးလမ်မ
့် ည်။
့်
ငါသည် လတ်တတလ တွင ် အဘယ်တကက င ့်် သ ၍ ပပင်ိုးထန်တသ အသတနအသထ ိုးတစ်ခပြင ့််
တပပဆတနခဲသ
့် နည်ိုး။ ငါ၏အသတနအသထ ိုးသည် အဘယ်တကက င ့်် မကက ခဏတပပ င်ိုးလဲပပီိုး
ငါ၏အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးသည်လည်ိုး အဘယ်တကက င ့်် အလွန ် မကက ခဏ
တပပ င်ိုးလဲတလပပီနည်ိုး။ ငါ၏ဉ ဏ်ပည သည် ဤအရ ိုးမျ ိုးတွင ် ရှတလပပီ။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဤန မအ ိုး လက်ခသူအတယ က်စီတင်ိုးအတွက်
(ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် န္င်သည်က ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်သည် ပြစ်တစ
မယကကည်သည်ပြစ်တစ) တပပ ဆထ ိုးတပသည်၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့်
့်
အတယ က်တင်ိုးက ကက ိုးက ပမင်ကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ငါ၏ အမှုပပြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ရှတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ြန္ှပ်ပခင်ိုးမခရကက။ ငါသည်
့်
လူတက
ှ ့်် လူတ၏သဘ
ဝက တြ ထ
် တ်ရန်
့် တရ ိုးစီရင်ရန်၊ လူတက
့် ထတ်တြ ်ပပရန်န္င
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ ထသပြင
့် ၊့်် ငါ၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရသူတက
့်
ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးမခရသူမျ ိုး သမဟ
့် တ်
ငါ၏တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးမခရသူမျ ိုးက ြယ်ရှငိုး် သတ်သင်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏ဉ ဏ်ပည ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအမှု
့် ွယ်ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ၏ အြ
ငါအမှု
့်် ွငရ
် ှတသ ငါ၏နည်ိုးစနစ် ပြစ်သည်။ လူတအလယ်
တွင၊် ငါ၏အလက
့် ၏ဤအဆငတ
့်
သတဘ တပါက်န္င်သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ လူတအလယ်
တွင ် ငါ၏ဝန်ထပ်က
့်
အတရိုးထ ိုးန္င်တသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ အမှုက လပ်တဆ င်တနသူသည် ငါ၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
့်
တစ့်တစ့်စပ်စပ် န ိုးလည်သည်တ
့် စ်တန တရ
က်လ လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် အဘယ်တကက င ့််
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တပပ ဆလသည်က သင်တ လ
့် ည်။
့် ိုးဝ ရှငိုး် သွ ိုးကကလမ်မ

ငါ၏ဉ ဏ်ပည သည် အဆိုးမရှ၊ အနန္တ ပြစ်ပပီိုး၊ တင်ိုးတ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအြ လ
ွ ိုး် မသပမင်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါပပြုတသ အရ မျ ိုးမှ
့် ိုးဝ ထိုးထင
ယင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ပမင်န္င်ကက၏၊ သတသ
် ၎င်ိုးတပမင်
့်
့် တသ အရ မှ
ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးရဆဲ
ှ ပြစ်က မပပည့်စ
် တသိုးတပ။ သင်တသည်
ဤအဆငမ
့်် ှ တန က်တစ်ဆငသ
့်် ့်
့်
အပပည်အ
့် ဝ ကူိုးတပပ င်ိုးပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် ထအရ က သင်တ ရှ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်။ အမှတ်ရကကတလ ။့် ယခသည် တန်ြိုးအရှဆိုးတခတ်ပြစ်သည်- ခန္ဓ ၌ သင်တ ့်
ရှကကသည့်် တန က်ဆိုးတသ အဆငပ့်် ြစ်သည်။ ယခ သင်၏အသက်သည် သင်၏ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
အသက်တ ၏ တန က်ဆိုးအသက် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဇ တပကတမှ ဝည ဉ်တလ ကသ ့်
့်
ဝင်တရ က်တသ အခါ၊ ထအချန်တွင် န ကျင်မှုအ ိုးလိုးသည် သင်တက
် ့် ွ လမ်မ
့် ည်။
့် စွနခ
သင်တသည်
အလွန ် ဝမ်ိုးတပမ က်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ရင်လန်ိုးဝမ်ိုးတပမ က်မှုတကက င ့်် မရပ်မန ိုး
့်
ကခန်ကကလမ်မ
် သ ိုးဦိုးမျ ိုးသ လျှင ် ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့််
့် ည်။ သတသ
့်
ထက်ထန်တသ တကက င၊့်် ငါ တပပ ဆတသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်က သင်တ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးရမည်။ ဝည ဉ်တလ ကသ ့်
ဝင်တရ က်မမ
ှု ှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ၊ အပမငဆ
့်် ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့််
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရမည့်် အြိုးတန်ဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ယခ သင်တ စ
့် ိုးြန္ှ့် င ့်် ဝတ်ြ ့်
ရရှသည့်် အရ မျ ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုး၏ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးမျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။
ယင်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက တကယ်က အတရိုးမထ ိုးတပ။
့်
ငါအမှု
့် ၏ အ ရစက်ရ သည် တန က်တစ်ဆင ့်် (ဝည ဉ်တလ ကသဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စကကဝဠ တလ ကက ရင်ဆင်ပခင်ိုး)တွင ် ရှသည်။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါ၏ပစ်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် တချမှုနိုး် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်ဟ
ငါဆပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ ့်
့်

မယကကည်န္င်ကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့်် ငါအတွ
က် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
တဘိုးအန္တရ ယ်တက
ှ
သနည်ိုး။ ဤအရ မှ သင်တ တပိုး
ြ ့်
့် သည်ိုးခရန် ဆန္ဒရကကတသိုး
့်
မလအပ်တသ အြိုးအခတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ငါသည် ငါ၏ အမှုက ငါကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်စဉ်တွင၊် သင်တအတနပြင
့်် တပျ ်တမွျို့ ြသ
့်
့် လအပ်သည်က ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
အကကမ်ကကမ် သတတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့်် အတရိုးယူတဆ င်ရွက်ရန်
့်
အလွန ် စတ်အ ိုးထက်သန်ကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
မည်သတမွ
် မည်က
့်
့် ျို့တပျ ရ
အမှနတ
် ကယ်မသကက။ ငါသည် သင်တအတွ
က် အရ ရ က လိုးဝ ပပင်ဆင်ပပီိုးပြစ်သည့််
ယင်ိုးက တတ င်ိုးဆရန် အဘယ်တကက င ့်် သင်တထဲ
ူ ျှ ငါထ မလ ကကသနည်ိုး။
့် မှ မည်သမ

သင်တသည်
ငါဆပပီိုးသည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတသချ ကကတသိုး။ သင်တသည်
့်
့်
ငါက
့် န ိုးမလည်ကက။ ငါသည် အန္ှစ်သ ရမရှတသ အလလ ပသလလ ပမျ ိုးက တပပ ဆတနသည်ဟ
သင်တ ထင်
သည်။ အမှနတ
် ကယ်၊ သင်သည် န ိုးတဝတမ်တတ င်ပြစ်သည်တက ိုး။ (ငါ
့်
တပပ ဆသည့်် ပပည့်စ
် တသ ပပင်ဆင်ပခင်ိုးမျ ိုးဆသည်မှ ငါသည် ငါက
့် ခခတသ သူ
အတယ က်တင်ိုးက ကျန်ဆရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် သင်တက
့် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးသူတအ
့် ိုး အပပစ်တပိုးရန်
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုစဉ်တွင၊် သင်တသည်
ငါက
့် ပ၍ကကည်ညြုသငပ့်် ပီိုး၊ ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်၌
့်
ပ၍ဆတတ င်ိုးသင်တ
့် ကက င်ိုးက ဆလသည်။) သင်တသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသကကတပ။
ငါ၏နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက သင်တထ
် ည်ိုး၊ သင်တထဲ
့် ငါထတ်တြ ်ပပတသ လ
့် မှ မည်မျှသည်
ယင်ိုးတက
် ကယ်န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ သင်တထဲ
့် အမှနတ
့် မှ မည်မျှသည် ယင်ိုးတက
့်
နက်ရှုင်ိုးစွ န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ ငါ၏ပလလင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
ငါ၏သလှတသည် မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ သင်တအထဲ
မှ မည်သူ သသနည်ိုး။ ငါ၏ပလလင်က
့်
တြ ်ပပတသ အခါ ယင်ိုးမှ ငါထင်တသ တနရ သမဟ
့် ၊
့် တ် ငါကျန်ိုးဝပ်ရ တနရ သမဟ
့် တ် ငါက
ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ဇ တအပြစ်တတ က
် ရည်ညန်ိုးသည်ဟ လူအမျ ိုးစက ထင်ကကသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တသ န ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုးသ - န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုး အရှု ပ်အတထွိုးတစ်ခ
သက်သက် ပြစ်သည်။ ဤအနက်ပပန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မမှနတ
် ပ၊ ဟတ်ပါသတလ ။
ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုးလိုး ထအရ က န ိုးလည်က သတဘ တပါက်ကကသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်- ဤသည်မှ အစွနိုး် တရ က်တသ သန ိုးလည်မှု တသွြည်ပခင်ိုးတစ်ခ
သက်သက် ပြစ်သည်။ ဩဇ အ ဏ သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့််
ပလလင်ကက ိုးက ဆက်န္ယ်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ပလလင်သည် ငါ၏ ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ပလလင်က ပမငပ့်် မငက
့်် င်ထ ိုးချန်၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
ငါထ
် ချန် ပြစ်သည်။ ငါသ လျှင် ဩဇ အ ဏ ရှသည်၊ ထတကက
င ့််
့် မှ ဩဇ အ ဏ ရရှမည့်အ
့်
ငါသ လျှင် ပလလင်ရသည်
ှ
။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါဒကခဆင်ိုးရဲခသကဲသ
့် ့်
ဒကခဆင်ိုးရဲခပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်
့်
လက်ခလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါထ
့် မှ အရ ရ က လက်ခရရှလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သ ိုးဦိုးအရက်အရ က ၎င်ိုးတ ရရှ
့် မည့်် လပ်ငန်ိုးစဉ်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
ငါ၏ပလလင်က ကင်တပမ က်တသ အချန် ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ငါထ
့် မှ ဩဇ အ ဏ က ၎င်ိုးတ ့်
လက်ခတသ အချန်လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့်် ည်။ ငါ
့် ည်။ ယခတွင ် ဤအရ က သင်န ိုးလည်သငသ
တပပ တသ အရ တင်ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး အတယ က်တင်ိုး န ိုးလည်ရန်အလငှ့် လိုးဝ

ပပတ်သ ိုးတပသည်။ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး၊ သင်တထ
့်
ငါထတ်တြ ပ် ပတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက လက်ခြ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးတလ ။့် သဆ
့်
့် လျှင ် သလှတသည်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယခင်အဆငတ
့်် ွင၊် ယင်ိုးသည် ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခတွင ် ယင်ိုးသည် အတတ်န္င
ှ ့််
့် ရည်ရွယ်ခတ
ကွ ပခ ိုးတပသည်- ယခတွင ် သလှတမှ ဩဇ အ ဏ ပြင ့်် ပပည့်ဝ
် သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
ကပ်တဘိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ထတကက
င၊့််
့်
သလှတက တြ ်ပပသည့်် အချန်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တပါင်ိုးစပ်တလသည်။
သလှတ၏ မူရင်ိုးအဓပပ ယ်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးအရ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ယင်ိုးသည် ဩဇ အ ဏ ၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်သည်။ ဤအရ က အတယ က်တင်ိုး
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်ကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့််
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အလက
့် သ
့်
သတဘ တပါက်န္င်က ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဗျ ဒတ်က ရရှန္င်တပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ရတသ
ှ
သူ မည်သမ
ူ ဆ ၎င်ိုး၏လက်တွင် သလှတက ကင်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး
ဩဇ အ ဏ သယ်တဆ င်ပပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးတစ်ခတစ်တလက စီမတဆ င်ရွက်ရန်
အခွငရ
့်် ှသူမှ သူ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ
ပြစ်သည်။
အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သင်တအတွ
က် ြွငဟ
့်် ထ ိုးပပီိုး (ဤသည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
တထ က်ပပပပီိုးပြစ်သည့်် အစတ်အပင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်) အရ ရ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
သင်တထ
ှ ်ထ ိုးသည် (ဤအရ က ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်တသ
့် မှ ကွယ်ဝက
အစတ်အပင်ိုးက ရည်ညန်ိုး၏)။ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ပြင ့်် စက ိုးတပပ သည်- ငါသည်
အပခ ိုးအရ တ၏
ွ ပ့်် ပြုစဉ်တွင ် (သတသ
်
့် အဓပပ ယ်က သင်တအ
့် ိုး သတဘ တပါက်ခင
့်
လူအမျ ိုးစက န ိုးမလည်န္င်ကက) ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့၏
တက်ရက်အဓပပ ယ်ကသ သင်တအ
့်် ပိုးသည်။
့် ိုး ငါန ိုးလည်ရန်အခွငတ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ၏ အစီအစဉ်တစ်ခ ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု တစ်ခခသ တရ
က်ရချ
ှ န်တွငသ
်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က ငါတပပ န္င်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ဉ ဏ်ပည ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်တမှ့်
ငါ၏ အြ
့် ွယ်လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည် (သင်တက
ှ ့်် စ တန်က
့် စလင်တစရန်န္င
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးအန္င်ယူက နတ်ဆိုးတက
့် အရှက်ရတစရန်ပြစ်သည်)။ သင်တသည်
့်
အပခ ိုးတသ နယ်ပယ်သ မဝင်
တရ က်မထတင် အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။
့်
လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင ် လူတ တကယ်
က န မလည်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှပပီိုး အကယ်၍
့်
့်

ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆလျှငပ
် င် သင်တ န
့် ိုးမည် မဟတ်တသ တကက င၊့််
့် ိုးလည်န္င်ကကလမ်ဦ
ငါသည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ထအရ က လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင်၊့် လူတ၏
့်
စတ်မျ ိုးမှ ကနသ
် ့် တ်မရ
ှု ှပပီိုး၊ သင်တသည်
ဝည ဉ်တလ ကသ ဝင်
့်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်မှသ
သင်တက
် ရ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ သမဟ
့် ငါသရှတစန္င်သည့်အ
့် တ်ပါက လူသ ိုးခန္ဓ သည်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်အတွက် အဆင်မ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုကသ
့် မီသကဲသ
တန္ှ ငယ
့်် ှကန္
် င်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါ တပပ ဆတသ “ငါအမှု
် န်တသ
့် ၏ အစီအစဉ်”၏ မှနက
အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ သင်တ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင၊် ငါက
မျှ
့် သင်တ အဘယ်
့်
့်
န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ သင်တ၏န
ိုးလည်ပခင်ိုးသည် အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသတလ ။
့်
ယင်ိုးသည် စတ်ဝည ဉ်တွငိုး် ရှ အသပည တလ ။ ထတကက
င၊့်် ငါ၏အမှုက သင်တ ပပီ
ှ ့််
့်
့် ိုးစီိုးြရန်
့် န္င
ငါ၏ အလက လပ်တဆ င်ြရန်
့် အတွက် ငါသည်သင်တက
့် အပခ ိုးတသ နယ်ပယ်သ ့်
ကူိုးတပပ င်ိုးခင
ွ ပ့်် ပြုရမည်။ သဆ
် ရ
့် လျှင ် အပခ ိုးတသ နယ်ပယ်မှ အတအကျ မည်သည့်အ
ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူတထင်
် သ ပမင်ကွငိုး် မျြုိုး
့် သကဲသ ထူ
့် ိုးကဲသ လွနတ
အမှနတ
် ကယ်ပြစ်သတလ ။ ယင်ိုးသည် မတတွျို့ ပမင်ရ သမဟ
့် တ် မခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး
တည်ရတနသည့်
ှ
် တလကဲသ
့် တသ တစ်စတစ်ရ အမှနတ
် ကယ်ပြစ်သတလ ။
ငါဆပပီိုးသည်အတင်ိုး၊ ခန္ဓ ကယ်၌ ပြစ်တည်ပခင်ိုး အတပခအတနသည် အရိုးန္ှင ့်် အသ ိုးရှသည့််
အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ပသဏ္ဍ န်န္င
ှ ့်် သွငပ် ပင် ပင်ဆင်တသ အတပခအတနတစ်ခပြစ်သည်။
ဤအရ သည် လိုးဝ မှနက
် န်ပပီိုး ဧကန်မလွပဲ ြစ်က အတယ က်တင်ိုး ယကကည်ရမည်။
ဤသည်မှ ခန္ဓ ကယ်ထက
ဲ စစ်မန
ှ တ
် သ အတပခအတနပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ခန္ဓ ကယ်တွင ်
့်
လူတ မ
် ဤအတပခအတနသည် အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ
့် န်ိုးတသ အရ မျ ိုး မရှတပ။ သတသ
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ လူတသည်
အတသွိုးအသ ိုးမှ ခန္ဓ သ ပြတ်
သန်ိုးတသ အခါ၊ ကကီိုးမ ိုးတသ အပ်စ
့်
့်
ထွက်တပေါ်လ ရမည်။ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
၎်ိုးတ၏
့်
့် အတသွိုးအသ ိုးအမ်မျ ိုးမှ
ချြုိုးြျက်လတ
ွ ်တပမ က်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသီိုးသီိုးသည် မမတ၏
့် ကယ်ပင်
အမျြုိုးအစ ိုးတန က် လက်လမ်မ
ီ ့်
့် ည်ဟ ဆန္င်သည်- အတသွိုးအသ ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုးဆသ
စစည်ိုးပပီိုး၊ ခန္ဓ သည် ခန္ဓ ဆီသ စ
မ်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စည်ိုးတလသည်။ ယခတွင် ၎င်ိုးတ၏အ
့်
့်
မဘမျ ိုး၊ ဇနီိုးမျ ိုး၊ ခင်ပွနိုး် မျ ိုး၊ သ ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့်် မီိုးမျ ိုးမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်တသ သူတသည်
့်
ဝည ဉ်တလ ကထဲသ စတင်
ဝင်တရ က်ကကတပသည်။ အဆိုးတွင ် ယင်ိုးသည် ဤကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် သည်ဝည ဉ်တလ ကထဲက အတပခအတနမှ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် သီဆရင်ိုးန္ှင ့်် ကခန်ရင်ိုး၊
ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မက ဩဘ တပိုးရင်ိုး၊ အတူတကွ စစည်ိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ
လှပပပီိုး အစဉ်သစ်လွငတ
် သ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါက
့် မရပ်မန ိုးဘဲ

ထ ဝရချီိုးမမ
ွ ်ိုးလျက် ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မက ထ ဝရ ကင်တပမ က်လျက်၊ ငါချစ်ခင်ရတသ
သ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်
အတပခအတနပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်
အမှုလည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် အတပခအတန၊ ဝည ဉ်တလ ကတွင ် အသင်ိုးတတ ်က
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး အတပခအတနလည်ိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ ငါ၏ ဩဇ အ ဏ ၊
့်
ငါ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏စီရင်ပခင်ိုးတက
့် သယ်တဆ င်ရင်ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့် အပ်ချြုပ်ရန် ငါ၏သလှတက ကင်တဆ င်လျက်၊ စကကဝဠ ၏
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအလယ်
ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ ်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် စကကဝဠ တစ်ခလိုးအလယ်တင
ွ ် ဤအရ သည်
လူအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် တတ င်တန်ိုးမျ ိုးတပေါ်၊ ပမစ်မျ ိုးထ၊ဲ အင်မျ ိုးထန္
ဲ င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုး၏
အစွနိုး် တနရ မျ ိုးရှ အရ အ ိုးလိုးအ ိုး ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးတစက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရင်ိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် အရ ရ ကလမ်ိုးပပသူ၊ အရ ရ စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ၊ူ အရ ရ က
တရ ိုးစီရင်သ၊ူ အရ ရ က ပပီိုးတပမ က်တစသူ၊ အရ ရ က အပပစ်တပိုးပပီိုး အရ ရ က
ြျက်ဆိုးီ သပူ ြစ်တသ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ငါက
့် သရှတစရင်ိုး၊ ငါက
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးအ ိုး တန်လပ
ှု ်တစတသ သက်တသက ခတလသည်။ ထအခါ ဤသည်မှ
ငါဇ့် တအပြစ်တတ ၏
် စစ်မှနတ
် သ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။

အခန််း ၁၀၀
ငါ၏ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး မခထ ိုးရသူ အ ိုးလိုးက ငါစက်ဆပ်၏။
ထတကက
င ့်် ဤလူမျ ိုးက ငါ၏အမ်တတ ်မှ တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ငါန္ှငထ
် တ်ရမည်၊
့်
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ၏ဗမ န်တတ က
် သနရ
် ့် ှငိုး် တစက ပပစ်မျြုိုးမှဲမထင်
ပြစ်တစမည်၊
့်
ငါ၏အမ်တတ ်က အပမဲသစ်လွငတ
် စပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးဘဲ ရှတစမည်၊
ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မက ထ ဝရပျျို့ န္ှန့္် င်တစမည်ပြစ်က ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် တသ လူမျ ိုးက
ငါချစ်ပမတ်န္ိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်လ န္င်တစမည်။ ဤပမင်ကွငိုး် မျြုိုး၊ ဤအမ်မျြုိုး၊
ဤန္င်ငတတ ်မျြုိုးသည် ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ငါ၏ဘဗမ န်ပြစ်၏။ ဤအရ သည်
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
ူ မျှ
့် ငါြန်ဆင်ိုးသည့်် အရင်ိုးခအရပ်ပြစ်၏။ ဤသည်က အဘယ်သက
ယမ်ိုးယင်တစပခင်ိုး၊ သမဟ
ှ ့််
့် တ် တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုး မပပြုရ။ ထအရပ်အတွငိုး် တွင ် ငါကယ်တင်န္င
ငါချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သ ိုးမျ ိုးသ အတူတကွ တနထင်ကကလမ်မ
ူ မျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဘယ်သက

ယင်ိုးက တပခြဝါိုးတအ က် နင်ိုးတပခခွင ့်် ပပြုလမ်မ
် ရ ကမျှ ထအရပ်တွင်
့် ည်မဟတ်၊ မည်သည့်အ
တနရ ယူခင
ွ ့်် ပပြုမည်မဟတ်၊ ထထက်
မက မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်အရ တစ်စတစ်ခကမျှ
့်
ပြစ်ပျက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည် မဟတ်တပ။ အ ိုးလိုးသည် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကသဘ တပိုးပခင်ိုးတ ့်
ပြစ်တနမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးတမတတွ
ိုးန္င်တသ ပမင်ကွငိုး် တစ်ရပ် ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တ၌့် ရှသမျှတသ ခွနအ
် ိုးက စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်၊ ဉ ဏ်စွမ်ိုးရှသမျှပြင ့်် ငါအ
့် ိုး
အစွမ်ိုးကန်တပိုးအပ်သည်ကသ ငါအလရှ၏။ ယတနပြစ်
့် တစ၊ မနက်ပြန်ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
့်
ငါက
့် အတစခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှသူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တအ
် ိုး ပမ ဏက ငါ၏န္င်ငတတ ်အတွက်
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏ခွ
့် နအ
အသိုးပပြုသငက့်် က၏။ ဤသည်မှ ခမ်သမ်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခလူတ လက်
ခရမည့််
့်
တ ဝန်ဝတတရ ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်က
အတက င်အထည်တြ ်ရမည်ပြစ်သည်။ ငါန့္် င်ငတတ ်၏အလှတရ ိုးက
အပမဲသစ်လင
ွ တ
် နတစရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏အမ်တတ ်သည် ညီညွတ်က စည်ိုးလိုးတနတစရန်အတွက်
အတစခကကြအလ
ငှ့် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
ူ မျှ
့်
့် ငါတဆ ်ကသစည်ိုးရိုးမည်။ အဘယ်သက
ငါအ
့်် ပပြု၊ ထသအ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခရမည်။
့် ိုး အ ခခွငမ
့် ခတသ သူတသည်
့်
ယခအချန်၌ ငါ၏ကျန်စ မျ ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးတအတပေါ်
့်
စတင်ကျတရ က်လျက်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏ကျန်စ မျ ိုးသည် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးထက်ပင်
ပမပပင်ိုးထန်၏။ ယခအချန်သည် လူအ ိုးလိုးက စတင်၍ ပပစ်တင်ရှုတ်ချြရ့်
အချန်ကျတရ က်ပပီ ပြစ်တသ တကက င ့်် ကျန်စ မျ ိုးဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ယခအချန်သည် တန က်ဆိုးတသ တခတ်က လပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်
မဟတ်တသ တကက ငပ
့်် င်ပြစ်၏။ တခတ်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးသည်အ
့် ိုးတလျ ်စွ
ငါအမှု
် ွဲပပ ိုးတပသည်။
့် ၏အရှန်အဟန်သည်လည်ိုး ယခအချန်တွင ် အလွနက
ငါအမှု
့် ၏လအပ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ငါလအပ်သည့်် လူမျ ိုးသည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။
စွနပ
် ့် စ်သငသ
့်် မ
ူ ျ ိုးက စွနပ
် ့် စ်မည်၊ ြယ်ရှ ိုးသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးမည်၊
အသတ်ခရသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုးသည် အသတ်ခရလမ်မ
့်် မ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး
့် ည်ပြစ်က ချန်ရစ်ထ ိုးသငသ
ချန်ရစ်ထ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အလဆန္ဒမပါတသ တရှ င်လဲမရသည့််
ဦိုးတည်ရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးကမည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရတပ။ ယင်ိုးက ငါအလ
တတ ်အတင်ိုး
့်
လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါစွနလ
် ့် တ်လသူမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊
ငါြယ်ရှ ိုးလသူမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုး၏၊ မည်သမ
ူ ျှ ထင်ရ ပမင်ရ မလပ်ရ။ ငါသည်
ငါချန်ရစ်ထ ိုးလတသ သူတက
့် ချန်ရစ်ပပီိုး၊ ငါချစ်ပမတ်န္ိုးလတသ သူတက
့် ချစ်ပမတ်န္ိုး၏။

ဤအရ က ငါအလ
တတ ်အတင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်။ ငါသည် စတ်ခစ ိုးမှုအရ
့်
ပပြုမူတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှ။ ငါထ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသတသ
့် ၌ တပြ ငမ
့်
ရှ၏− စတ်ခစ ိုးမှု အလျင်ိုးမရှ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တအပြစ်တတ ်၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည့်အ
် တွက် လူသ ိုး၏အရပ်အတယ င် စိုးစဉ်ိုးမျှ ငါ၌မရှ။
လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏လကခဏ သွငပ် ပင်က တတွျို့ ပမင်ကကပပီိုး၊
့်
ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ၀န္ှငဆ
့်် င်သည့်် လကခဏ သွငပ် ပင်ကမူ မပမင်ကကတသိုးတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အမှနတ
် ကယ် မျက်စကန်ိုးကကပပီိုး မတရမရ ပြစ်တနကက၏။
့်
ငါတပပ တသ အရ က သင်တ၏စ
ှ ိုးတွင ် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရမည်၊
့် တ်န္လ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်တသ
့် န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး
ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအတပေါ် စ န တထ က်ထ ိုးမက
ှု ပပကကရမည်။ ထအခါ ငါ၏အနန္တတန်ခိုးက
သင်တသ
် တတွျို့ ပမင်ကကလမ်မ
့် ည်။
့် ရှလ ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏လူဇ့် တအပြစ်တတ က
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
့်် င်တသ စက ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် နယ မမျ ိုးက
အဘယ်သမ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ။ ငါသည် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက က်ကျစ်ပခင်ိုးတက
့်
ကျငက့်် ကသည်ဟ လူတက
့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် မသရှကကဘဲ၊
့် ထင်ကကပပီိုး ငါက
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် ငါက
အလွနတ
် ရ
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မျက်စကန်ိုးကကပပီိုး အသပည မဲ့်ကက၏။ ၎င်ိုးတ၌့် ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုး ပမ ဏ စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
မရှကကတချ။ ငါမနမ် မက်
သမျှ ဝါကျတင်ိုး၌ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မှုတ ပါဝင်
ပပီိုး၊
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ထတ်ပပန်လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အမှုအရ မျ ိုး
ပပီိုးတပမ က်ြ တသချ
တပသည်။ ဤသည်က ိုး ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်၏။
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကသဇ အ ဏ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ူ ဆသည်
့် ပပင်ဆင်သူ မည်သမ
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ တကက င့်် ၎င်ိုးတက
့် ငါဒဏ်ခတ်ရမည်။
ပပင်ိုးထန်သည့်အ
် တပခအတနမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးတပေါ်
ပျက်စီိုးယယွငိုး် ပခင်ိုး ကျတရ က်တစကကပပီိုး မရဏန္င်ငသပြစ်
့် တစ၊ အနက်ဆိုးတသ
တွငိုး် ထဲသပြစ်
ွ ်က
့် တစ သွ ိုးကကတလသည်။ ဤသည်က ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါကင်တွယတ
် ပြရှငိုး် သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်
လူသ ိုး၌ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခမျှ မရှတပ— ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
့် ၏။
ဤအရ က သတရတလ ။့် ငါ၏အမနက
် ့် အဘယ်သမ
ူ ျှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခင
ွ မ
့်် ရှ။ အမှုအရ တက
့်

ငါ၏အလအတတ ်အတင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်။ ယခင်က ငါသည် သင်တအတပေါ်
့်
သက်ညြှ လွနိုး် ခဲပ့် ပီိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ သင်တတတွ
့် ျို့ ကကြုခဲက့် ကသည်။ လူမျ ိုးက
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါမနမ် မက်
ခတ
ဲ့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ပြစ်မလ တသိုးတပ။
့်
သတသ
် ယတနမှ့် စ၍ ငါ၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ူ အ ိုးလိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးရန်အတွက်
့်
(ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တသ ) ကပ်တဘိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ကျတရ က်လ လမ်မ
် ျ ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ရမည်- သမဟ
့် ည်။ ပြစ်ရပ်မှနမ
့် တ်လျှင ်
လူတသည်
ငါ၏အမျက်တဒါသက ပမင်န္င်ကကမည်မဟတ်ဘဲ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးမျ ိုး အကကမ်ကကမ်
့်
ပျက်ပပ ိုးကကလမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ အဆငတ
့်် စ်ခပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ ဤသည်က ိုး ငါစီ့် မခနခ
ငါအမှု
့်် ငါလပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင
့််
့် ၏တန က်တစ်ဆငက
့်
ပပစ်မှ ိုးမှုကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်တပိုးခရပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် ဤအရ က
ငါကကြုတင်တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဆလသည်မှ ၊ ယတနမှ့် စက ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍
ခပ်သမ်ိုးတသ လူတအ
ှ အ
့်် ညီ သငတ
့်် တ ်တသ တနရ မျ ိုးက
့် ိုး ငါ၏အလတတ ်န္င
ယူတစမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ငါပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ ့်
တစ်တယ က်တတလကမျှ လွတ်ပငမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးမည်မဟတ်။ သင်တအတနပြင်
့်် ရ ိုး
့် ကယ်ကျငတ
့်
ထပ်မပျက်ပပ ိုးဝ့်ကကတသိုးပါက ပျက်ကကည့်က် ကတလ ။့် ပန်ကန်ဝ့်ကကတသိုးပါက
ထပ်မပန်ကန်ကကည့်က် ကတလ ။့် ငါသည် အ ိုးလိုးအတပေါ် တပြ ငမ
့်် တ်သည်၊ ငါ၌ စတ်ခစ ိုးချက်
တစိုးတစမျှမရှဟ ယခင်က ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်က ၊ ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး
မပပစ်မှ ိုးသင်တ
့် ကက င်ိုးက ဤအရ က ပပသ၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ ပ် ြစ်၏။
ဤအရ က အဘယ်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်။ ခပ်သမ်ိုးတသ သူတသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးကကပပီိုး၊ ငါ၏ဘန်ိုးကကီိုးတသ မျက်န္ ှ ထ ိုးကပမင်ကက၏။
ခပ်သမ်ိုးတသ သူတသည်
ငါအ
့် ိုး လိုးဝအကကင်ိုးမဲ့်န ခကကရမည်— ဤသည်မှ
့်
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
် င်
့် ၏။ ငါသည် အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်သည့်အ
် တွက်
စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် တပမကကီိုးစွနိုး် ရှ ခပ်သမ်ိုးတသ သူတသည်
ငါအ
ွ ်ိုးပပီိုး
့် ိုး ချီိုးမမ
့်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစသငက့်် က၏။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၊ ငါ၏စက ိုးန္ှင ့််
့်
အပပြုအမူမျ ိုးသည် ငါတစ်ပါိုးတည်ိုးန္ှငသ
့်် ဆင်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး တရှိုးအကျဆိုးတသ
အချန်က လမျ ိုးမှ ငါပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးပြစ်က ထ ဝရတည်ရတနမည့်
ှ
်
အရ မျ ိုးပြစ်တသ တကက င့်် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
့် မည်သမ
လူတသည်
ငါအ
ှ
ိုး၊ ငါအ
့် ိုး စမ်ိုးသပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထ ိုးရကကပပီ
့် ိုး အသတရြျက်
့်

တပပ ဆရန်အလငှ့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ ငါက
် ့် ျင်အသိုးပပြုြ ့်
့် ဆနက
တစ်စတစ်ရ က ရှ တတွလ
ျို့ ကက၏။ ငါသည် သင်၏အသတရြျက်တပပ ဆမှုက ခရမည်တလ ။
ငါသည် တပါတပါ
့် တန်
့် တန် တဝြန်ခရမည်တလ ။ ငါ၏အတရိုးကစစသည် တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
တဆွိုးတန္ွိုးြတလ
။ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် မမတအတွ
က် မည်သည့်အ
် ရ က
့်
့်
့်
တက င်ိုးသည်က မသကကတသ လူတစ်စပြစ်တပတက ိုး။ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
လိုးဝမသကကတပတက ိုး။ ဇအန်တတ င်ဟသ
ူ ည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ငါ၏ဘဗမ န်ဟူသည်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ခါန န်ပပည်ဟသ
ူ ည်က ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
အရင်ိုးခအရပ်က ိုး အဘယ်နည်ိုး။ လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် ရက်အနည်ိုးငယ်အတွငိုး် ဤစက ိုးမျ ိုးက
ငါအဆက်မပပတ်တပပ တနခဲသ
့်် ည်ိုး။ ဇအန်တတ င်၊ ငါ၏ဘဗမ န်၊
့် ည်မှ အဘယ့််တကက ငန
တက င်ိုးမွနတ
် သ ခါန န်ပပည်၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရင်ိုးခအရပ်- ဤအရ အ ိုးလိုးက
ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ အ
် ိုး ရည်ညန်ိုးလျက် (ကယ်ထည်က ရည်ညန်ိုးလျက်)
တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်၏။ လူအ ိုးလိုးက ဤအရ မျ ိုးသည် ရပ်အထည်အရ တည်ရသည့်
ှ
်
တနရ မျ ိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ကကသည်။ ငါဇ့် တအပြစ်တတ သ
် ည် ဇအန်တတ င်ပြစ်၏။
ယင်ိုးသည် ငါဘ
ူ ှနသ
် မျှသည် ဇအန်တတ င်က
့် ဗမ န်ပြစ်၏။ ဝည ဉ်တလ ကသ ဝင်
့် တရ က်သမ
တက်လှမ်ိုးက ငါ၏ဘဗမ န်ထသ
ဲ ဝင်
် တွငိုး် တွင ်
့် ည်။ ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ အ
့် တရ က်ကကလမ်မ
အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊ ဆလသည်မှ ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ကယ်ထည်အတွငိုး် ၌
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခခဲရ
င့်် ကယ်ထည်သည် အရင်ိုးခအရပ်ပြစ်၏။ သင်တသည်
့် သည်၊ ထတကက
့်
့်
ကယ်ထည်ထသ
ဲ ငါန္ှ
့်် တူတကွ ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့်် ပပ သနည်ိုး။
့် ည်ဟ ငါအဘယ်တကက ငတ
့် ငအ
ယင်ိုးတွင ် မူရင်ိုးအဓပပ ယ်တည်ရ၏။
ှ
“ဘရ ိုးသခင်” ဟူသည့်် အမည်န မကဲသ
့် ပင်
့်
ထန မ်မျ ိုးကယ်၌က မည်သည့်အ
် ဓပပ ယ်မျှ မရှတပ၊ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတမှ့် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့််
တနရ မျ ိုးက ငါတပိုးထ ိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်် အမည်န မမျ ိုးပင် ပြစ်ကက၏။ ထတကက
င ့််
့်
၎င်ိုးတ၏
် မင်ိုးအ ရစက်မတနဘဲ၊
့် တက်ရက်အဓပပ ယ်မျ ိုးက အလွနအ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ယူပခင်ိုးအတပေါ်၌သ အ ရစက်ကကတလ ။့် ၎င်ိုးတက
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်တပမင်
့် ရမည်ပြစ်သည်၊ ထအခါ ငါ၏အလတတ ်က
သင်တသတဘ
တပါက်န္င်တပလမ်မ
ဲ ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်
့် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
့်
ရှတကက င်ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါအဘယ့််တကက င ့်် အကကမ်ကကမ်အြန်ြန် သတတပိုးသနည်ိုး။
ဤအရ ၏တန က်ကယ
ွ ်က အဓပပ ယ်က သင်တအထဲ
မှ မည်မျှက ကကြုိုးစ ိုး၍
့်
အတပြရှ ြူိုးသနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် မျက်စစမှတ်၍ ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တနကကပပီိုး
အကျြုိုးသင်အ
့် တကက င်ိုးသင်မ
့် ရှဘဲ ပြစ်တနကကတပသည်။

ယခင်က ငါမနမ် မက်
ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အမျ ိုးစက သင်တ ယခ
ထ န ိုးမလည်ကကတသိုးတချ။
့်
့်
သင်တသည်
သသယပြစ်သည့်် အတပခအတနတွင ် ရှပမဲရှတနကကပပီိုး ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်မှု
့်
မတပိုးန္င်ကကတသိုး။ ငါမန်မမက်
သည့်် ဝါကျတင်ိုးအတပေါ် သင်တစ့် တ်ချတသချ လ န္င်သည့််
့်
မည်သည်အ
့် ချန်မဆသည် သင်တ၏အသက်
တ ရင်က
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ျက်သည်အ
့် ည်။ ငါအြ
့်
့်
့်
တစ်ရက်သည် အန္ှစ်တစ်တထ င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ပြစ်
့် ပပီိုး၊ အန္ှစ်တစ်တထ င်သည် တစ်ရက်ကသ
့် ၏။
ငါတပပ သည့်် အချန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ မည်
သထင်
့်
့် ပမင်သနည်ိုး။ ယင်ိုးက သင်တ ့်
မည်သရှ့် ငိုး် ပပမည်နည်ိုး။ ထအရ က သင်တ အဓ
ပပ ယ်တက က်လွဲကက၏။ ထအပပင်
့်
့်
လူအမျ ိုးစသည် ငါက
် ့် ျင်၍အသိုးပပြုြရန်
့် ဆနက
့် အတွက် တစ်စတစ်ရ ရှ တတွျို့လလျက်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါက
ွ က
် ျယ်လပ်ကက၏— သင်တအတွ
က်
့် တရိုးကကီိုးခင
့်
မည်သည့်အ
် ရ က တက င်ိုးသည်က သင်တမသ
့် ကကတပတက ိုး။ သတထ ိုးတလ ၊့်
သမဟ
် နရက်
့်
့် တ်ပါက သင်တက
့် ငါဒဏ်ခတ်အ။့် အရ ခပ်သမ်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးထင်ရှ ိုးသည့်တ
တရ က်ရလ
ှ
သည့်အ
် ခါ သင်တ လ
့် ည်။ ယခ သင်တက
့် ိုးဝန ိုးလည်ကကလမ်မ
့် ငါမတပပ တသိုး
(ယခအချန်သည် လူတက
် ည်ိုးတပိုးန္င်ရန်
့် တြ ်ထတ်ရန်အချန်ပြစ်၏၊ ငါ၏အလက ပြည့်ဆ
အတယ က်တင်ိုး င်္ရစက်က သတထ ိုးကကရမည်)။ ငါသည် လူအ ိုးလိုးက
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် တြ ်ထတ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ စစ်
့် မှနပ် ခင်ိုး
ရှမရှဆသည်က ပပသရန် ၎င်ိုးတ၏
် ပပင်မျ ိုး ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်။
့် မူလအသွငအ
အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ပပည့်တ
် န်ဆ ၊ သမဟ
့် တ် မန်ိုးမပျက်တစ်ဦိုးပြစ်ပါက ၎င်ိုးတက
့်
ငါတြ ်ထတ်ရမည်။ ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးက အ ိုးစက်ထတ်ပခင်ိုးမရှဘဲ လပ်တဆ င်ပပီိုး
လူတက
့် တြ ်ထတ်ရန် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုသည်က ယခင်က
ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ မည်သည့်ရ
် ပ်ြျက်ပခင်ိုးကမျှ ငါမတကက က်တပ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မနမ် မက်
လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သင်၏မူလအသွငအ
် ပပင်က
့်
သင်ထတ်တြ ်ပပရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့် ယ်သင် အဘယ်မျှတက င်ိုးစွ ရပ်ြျက်တစက မူ
ထအရ က ငါဧကန်မချ ရပ်မလမ်မ
့်် င်တသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်၏— မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုပပီိုး
့်
အင်အ ိုးတစ်စတစ်ရ မျှ မသိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် မည်၊
့်
မပပည်စ
့် မည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တကက က်စတ်ဝင်လ ကကပပီိုး ငါအတွ
က်
့်
၎င်ိုးတစ့် ိုးရမ်တကက ငက့်် ကက ငါအတွ
က် စတ်ပူတနကက၏။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ဤအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မလအပ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
တပိုးဆပ်ရန်မလသည့််
့်
အြိုးအခတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါအတွ
က် သင်စတ်ပူတသ ်လည်ိုး သင်ကယ်တင်၏
့်

အသက်တ သည် ရငက
့်် ျက်ပပီတလ ။ သင်ကယ်တင်၏ ကကကမမ တရ မည်သနည်
့် ိုး။
သင်က
့် ယ်သင် မကက ခဏ တမိုးတလ ၊့် ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး မတနတလန္ှင။့်် လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
ငါ၏အမှုက— ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင—
့််
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသငက့်် ကသည်၊ ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ က
် ပမင်သငက့်် ကသည်၊ ငါအတကက
င်ိုးက
့်
ပ၍ သသငက့်် ကသည်၊ ငါ၏အနန္တတန်ခိုးက သသငက့်် ကသည်၊ ငါ၏ဉ ဏ်ပည က သရှပပီိုး
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက
့် ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
သရှသငက့်် ကက ထသအ
့် အဆိုးမရှ ချီိုးမွမ်ိုးသငက့်် က၏။ ငါစီ့် မအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့် ိုးပြင ့်် ငါက
အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ လက်တမျ ိုးက မည်သအတပေါ်
ူ ့်
တင
ွ ် ငါတင်ထ ိုးသည်၊ မည်သအတပေါ်
ူ ့်
ငါအမှုပပြုသည်၊ မည်သည်အ
့် ရ က ငါလပ်လသည်န္င
ှ ့်် ငါပပီိုးပပည်စ
့် တစလသည်မှ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်တက
့် လူအ ိုးလိုးတအ
့် ိုး ငါပမင်တစမည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
် တွက် လူအတယ က်စီတင်ိုးက တအ င်ပမင်တအ င်
့် သည့်အ
တဆ င်ရွက်ရမည့်် အရ တစ်ခပြစ်၏။ ငါတပပ သည့်အ
် ရ က ငါပြစ်တပမ က်တစမည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ တပါတပါ
့် တန်
့် တန် ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ ပခင်ိုး မပပြုရ။
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် အ ိုးလိုးတတွျို့ ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အမျက်တဒါသမှ
အဘယ်အရ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ငါ၏ကျန်စ မှ အဘယ်အရ ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
သရှကကရမည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်တွင ် တည်တနပပီိုး
လူအတယ က်စီတင်ိုးက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အခစီတင်ိုးအတွငိုး် တတွျို့ ပမင်သငသ
့်် ည်
အရ မျ ိုးပြစ်တပ၏။

အခန််း ၁၀၁
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်တသ သူ သမဟ
့် က
့် တ် ငါ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက
ြျက်ဆိုးီ ရန်ကကြုိုးစ ိုးတသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါသက်ညြှ မည်မဟတ်။
ငါမနမ် မက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ငါ၏ ဆလရင်ိုးအဓပပ ယ်က အတယ က်တင်ိုး
့်
သတဘ တပါက်သင်ပ့် ပီိုး ငါ တပပ ဆတနသည့်အ
် တကက င်ိုးအရ န္ှငဆ
့်် င်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရှသင၏
့်် ။ လက်ရှအတပခအတနကအတကက င်ိုးပပြု၍ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည်
့်
မမကယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်သင်သ
့် ခန်ိုးကဏ္ဍက သင်တ လ
့် ည်- မည်သည်အ
့် ပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။

သင်သည် ငါအတွ
က် အသက်ရှငတ
် နပခင်ိုးပြစ်သတလ သမဟ
့်
့် တ် စ တန်အတွက် သင်
အတစခတနပခင်ိုးပြစ်သတလ ။ သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုး၏ အပပြုအမှုမျ ိုးသည်
့်
ငါထ
့် မှအစပပြုသတလ ၊ သမဟ
့် တ် နတ်ဆိုးထမှ အစပပြုသတလ ။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်မက ထသအ
့်် ရ က်ပခင်ိုးက
့် ိုးပြင ့်် ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ အမျက် သငတ
တရှ င်ရှ ိုးရန် ဤအရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ ရှ
့် ည်။
့် ငိုး် လင်ိုးသင်သ
အတတ်ကပပန်တတွိုးသည့်အ
် ခါ၊ လူတသည်
ငါအတပေါ်
အပမဲ သစစ မဲက့် ကပပီိုး သ ိုးသမီိုးဝတ်
့်
့်
မတကျပွနက် ကတလပပီ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ၊ ့် ထမျှမက ငါအ
့် ိုး မရတသကကသကဲသ
့် ိုး
့်
သစစ တြ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ဤလူတသည်
့်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ယတန ရင်
့် ဆင်ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ
ပြစ်ပရတသ ်လည်ိုး၊ ငါလက်မခတသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး
ပစ်မတ
ှ ်မျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ (ဤအရ မှ ငါ၏ဆလရင်ိုးအဓပပါယ်က သင်န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။
ယင်ိုးမှ သင်မည်မျှ လှပပရသည် သမဟ
့် တ် သင်မည်မျှ
န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးသည်ဆသည့်အ
် တကက င်ိုး မဟတ်ဘဲ သင်အ
ွဲ န်ထ
့် ိုး ငါကကြုတင်ခခ
့် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တကက င်ိုး ပြစ်သည်။) ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲမ
ှ က
် န်၏။
့် န
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည် အပပင်ပန်ိုးတွင ်
လူသ ိုးပြစ်ပရတက င်ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ငါ၏ဘရ ိုးသဘ ဝက သပမင်ြ ့်
ငါ၏လူသ ိုးသဘ ဝက တကျ ်၍ ပမင်ရန်လတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ “သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့််
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသဘ ဝတသည်
ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
့်
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတသ အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ ပြစ်သည်” ဟ ငါ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။
မည်သဆ
ငါက
့် န ိုးမလည်တသိုးတပ။ သင်တ၏
့် တစက မူ၊ သင်တသည်
့်
့် မသဲကွဲတသ
ထဘရ ိုးသခင်ကသ သင်တ အတလိုး
ထ ိုးကကသည်။ သင်တသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
့်
ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သရ့် တွင ် ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ရန် ဆန္ဒရကကဆဲ
ှ
ပြစ်၏။ အရှက်မရှလက်တလ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးက အမှနတ
် ကယ် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က မပမင်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏လူမျြုိုးအပြစ် အတစခပခင်ိုးင ှ အဆငအ
့်် တန်ိုးပင် မရှကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အဘယ်သ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးပြစ်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ထသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးသည် မမတက
စ တန်၏အမျြုိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ငါ၏
့် ယ်ကယ် မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အတစခပခင်ိုးင ှ မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ငါ၏အမ်တထ င်စတွင ် တင်မျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးင ှ ပင်
မထက်တန်ကကတပ။ ထတကက
င့်် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး

သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး ၎င်ိုးတ၏
် သ မျက်န္ ှ မျ ိုးက ငါ
့် စစ်မှနတ
ထတ်တြ ်ပပမည်။
ငါသည် တအ င်ပမင်မှု ရရှပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က်
ရှငဘ
် ရင်အပြစ် ငါ စိုးစပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် ငါ၏အမှုသည် တ ိုးဆီိုးမခရဘဲန္င
ှ ့်် အဟန်အတ
ိုး
့်
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှဘဲ တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် တရှ ျို့ဆက်သွ ိုး၏။ (ငါ ရည်ညန်ိုးတနတသ အရ မှ
နတ်ဆိုးစ တန်က အန္င်ယူပပီိုးကတည်ိုးက၊ ငါသည် ငါ၏တန်ခိုးက အသစ်တစ်ြန်
ပပန်လည်ရရှပပီိုးပြစ်သည်။) ငါသည် သ ိုးဦိုးအ ိုးလိုးက ငါ ရရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
တအ င်ပခင်ိုးအလသည် ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင ် တပေါ်ထက
ွ ်လမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ၊
ငါ၏သ ိုးဦိုးတသည်
ငါ၏တအ င်ပခင်ိုးအလ၊ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ၊ ငါ၏ဝါကက ိုးစရ ပြစ်ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
စ တန်အ ိုး ငါအရှက်ရတစပပီိုးပြစ်သည့်် သတကဂတပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတက
ွဲ န်ခဲ့် ပ့် ပီိုးတန က်တွင ်
့် ငါကကြုတင်ခခ
စ တန်၏ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခခဲရ
သ အသစ်
တစ်ြန်ပပန်လ ကကတသ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ငါဘက်
့်
့်
လူတစ်စမှတစ်ဆင၊့်် ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အရှက်ရတစက ပန်ကန်ပခင်ိုး၏
သ ိုးအ ိုးလိုးက ငါအပ်စိုးမည်။) ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးတည်တသ တနရ
ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်သကဲသ
့် ပငင်
့်
့် ိုး၍မရန္င်တသ ငါ၏ကကီိုးပမတ်သည့််
တအ င်ပမင်မပှု ြစ်သည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က
ငါပပီိုးတပမ က်တစမည်၊ ဤသည်မှ “သင်တအ
ှ ့််
့် ိုးပြင့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္င
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
လ တစမည်” ဟ အတတ်တွင ် တပပ ခဲခ
့် ျန် ငါ
့် ိုး ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့သ ငါပပန်
့်
ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ “သင်တ၏
့် ပခိုးမျ ိုးတပေါ်မှ တလိုးလတသ ဝန်”ဟူတသ
စက ိုးမျ ိုးက ငါ တပပ ဆခဲခ
် ည်ိုး ငါ ရည်ရွယ်တနခဲတ
့် ျန်တွငလ
့် သ အရ ပြစ်သည်။ ရှငိုး် သတလ ။
သင် န ိုးလည်သတလ ။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ခလိုး၏
ပတပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ငါသည် ဤလူစအ ိုး
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ စွ မဆက်ဆြူိုးသကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတအ
့် ိုး ငါပပင်ိုးထန်စွ အပမဲ
ဆိုးမပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် (တလ ကတွင ် ခစ ိုးရခဲတ
့် သ န ကျင်မှုတဝဒန မျ ိုး၊ မသ ိုးစမျ ိုး၏
အပြစ်ဆိုးမျ ိုး၊ မဘမျ ိုး၊ ခင်ပွနိုး် သည်မျ ိုး၊ ဇနီိုးသည်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၏စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးတတတပပ ရလျှင် တလ ကကကီိုး၏စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်က လ၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးပြစ်သည့််
ထပပင်ိုးထန်တသ ဆိုးမပဲ့်ပပင်မပှု ြစ်၏။) ဤသည်မှ ယတန ငါ
့် တရှ
့် ျို့သလ
့် ရန် သင်၌တက င်ိုးတသ
အခွငအ
့်် လမ်ိုးရှသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ ့်
မကက ခဏတတွိုးဆကကပပီိုးပြစ်သည်-့် “ဤန မက အပခ ိုးလူမျ ိုး လက်မခတသ ်လည်ိုး

အဘယ်တကက င ့်် ငါလက်ခခဲသ
ပြစ်သည်။ သင်
့် နည်ိုး” ဟူတသ တမိုးခွနိုး် အြ အတပြ
့်
ယခသရတလပပီ။
ယတနတွ
့် ရ မျှ အတတ်ကန္ှငမ
့်် တူတပ။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်သည်
့် င ် မည်သည်အ
နည်ိုးလမ်ိုးအသစ်မျ ိုးက ခယူပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါ၏အမှုသည် ယခင်က ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ထက် သ ၍ပင်
ကွဲပပ ိုးပပီိုး၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် ယခတွင ် ပ၍ပင် မကကြုစြူိုး ပြစ်ကကသည်။ ထတကက
င့််
့်
့်
သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး သင်တ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်စွ အတစခမှု တပိုးသင်သ
့် ည်ဟ ထပ်တလဲလဲ
့်
ငါအတလိုးတပိုးပပီိုးပြစ်သည် (ဤအရ က အတစခသူမျ ိုးအ ိုး တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်)။
သင်တက
သတဘ တဆ င်စွ မဆက်ဆကကဘဲ၊ တလိုးနက်တသ လက်စ ိုးမှုက
့် ယ်သင်တ အပျက်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးတလ ။့် တကျိုးဇူိုးတတ ်အနည်ိုးငယ်က ရရှြမှ့် ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်ပြစ်သည်
မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးသည် တလ ကထဲတွင ် ဒကခဆင်ိုးရဲခရပခင်ိုးထက် သ ၍ပတက င်ိုး၏။
သင်တအ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် အတစခမှုမတပိုးဘ၊ဲ
့် ိုး စတ်န္လ
့် ိုး ငါ တပပ ၏။ အကယ်၍ သင်သည် ငါအ
ထအစ ိုး ငါသည် မတပြ င်မ
့် တ်တလပပီဟ တစ ဒကတက်ပါက၊ သင်သည် မနက်ပြန်
မရဏ န္င်ငန္ှငင
့်် ရဲထသ
ဲ သက်
ဆင်ိုးရလမ့််မည်။ မည်သမ
ူ ျှ တစ စီိုးစွ မတသလကကတပ- ထသ ့်
့်
ပြစ်သည်မဟတ်သတလ ။ ဘဝ၏ တန က်ထပ်တစ်ရက်သည်ပင် အြိုးတန်၏၊ ထတကက
င ့််
့်
သင်သည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်အြ သင်
က
့် ယ်သင် လိုးဝ ဆက်ကပ်သငပ့်် ပီိုး၊ ထတန
့်
့် က်တွင ်
သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တစ ငစ
့်် ိုးပပီိုး၊ သင်အ
့် တပေါ် ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ကျတရ က်သည်က တစ ငဆ
့်် င်ိုးသင၏
့်် ။ ငါ တပပ တနတသ အရ သည်
အဓပပါယ်မရှဟ မယူဆတလန္ှင။့်် ငါသည် ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
စက ိုးတပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ငါသည် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးပြင့််
့်
ပပြုမူ၏။ ငါသည်မတပြ င်မ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
့် တ်ဟ လူအ ိုးလိုး တပပ ကကသည်မှ အဘယ့်တ
၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး မသကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပန်ကန်တတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၏ ရှငိုး် လင်ိုးတသ တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။ ငါအတွ
ကမ
် က
ူ
ိုး၊
့်
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ရှတပ။ ထထက်
၊ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အမျက်တဒါသတသ
် လ ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်ပ၍
့် ရှသည်။ အချန်သ ၍ကန်လွနတ
ပမင်ရလ တလပြစ်လမ်မ
ှ
န်သည် အကူိုးအတပပ င်ိုးအဆင်တ
့် ည်။ လက်ရအချ
့် စ်ခပြစ်ပပီိုး
သင်တသည်
ဤအရ ၏ တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ပမင်န္င်ကကသည်။
့်
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထင်ရှ ိုးတသ အရ အချြုျို့ကသ သင်တ ပမင်
့် န္င်ကက၏။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ အခါ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး အရ ရ တင်ိုးက
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ လူအတယ က်တင်ိုးသည်

၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စက ိုးမျ ိုးပြင့်် လက်ခယကကည်ကကလမ့််မည်။ ငါသည် သင်တအ
့် တ်န္လ
့် ိုး
ငါအြ
သက်
တသခပခင်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ တစမည်၊ ငါအ
့်
့် ိုး အစဉ်အပမဲချီိုးမွမ်ိုးတစက အစဉ်အပမဲ
့်
တထ မန ပပြုတစမည်။ ဤသည်မှ အလွဲဧကန် ပြစ်ပပီိုး မည်သမ
ူ ျ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်တပ။
လူတသည်
ယင်ိုးက ယကကည်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အနည်ိုးငယ်မျှ စတ်ကူိုး၍ပင် မရန္င်တပ။
့်
သ ိုးဦိုးပြစ်ကကတသ သူမျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တိုးပွ ိုးတနသည့်် ရှငိုး် လင်ိုးမှု ရှကကပပီိုး၊
ငါအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးသည် ယခင်ထက် တိုး၍ ကကီိုးမ ိုးလ သည်။ (ဤသည်မှ
့်
့်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စ တန်၏စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မပှု ြစ်တသ စတ်ကိုးူ ယဉ်အချစ်န္င
ှ ့််
့် က
ရပ်စ ိုးမရမည့်် တစ်စတစ်ရ မဟတ်တပ။) ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ငါတရှ
့် ျို့တွင ်
၎င်ိုးတ၏ဆွ
တ
ဲ ဆ င်မှုမျ ိုးက ထတ်ကက ိုးတသ သူမျ ိုး ရှတကက င်ိုး ယခင်က ငါဆပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ပ
့်
့် ပန်ိုးမျ ိုးက ငါစတ်ဝင်စ ိုးမည်ဟ ယကကည်တနကကသည့််
စ တန်၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ အရှက်မရှ လက်တလ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကဆိုးသမ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အနမ့််ကျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်တလသည်တက ိုး။) သတသ
်၊
့်
ဤက လတစ်တလျှ က် ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့််
မမတက
့် ယ်တင် သ ိုးဦိုးမျ ိုး မဟတ်ကကသူမျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးအတကက င်ိုး တိုး၍ မရှငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ ငါပြစ်သည့်် ဇ တအပြစ်တတ ၌
် ယကကည်ပခင်ိုး ဆိုးရှုိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။
ထတန
အဆိုးတွငလ
် က
ဲ ျသည်အ
့် ထ တပြည်ိုးပြည်ိုး တိုး၍
့် က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်ဝင်စ ိုးမှုမရှပြစ်လ ကကသည်။ ထသတသ
လူတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် မတတ်န္င်ကကတချ။
ဤသည်မှ ဤက လအတတ အတွငိုး် ငါတပပ တနတသ အရ ၏
ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်၊ အတယ က်တင်ိုး (သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ငါတပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်)
ဤအရ ကပမင်သင်ပ့် ပီိုး ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့််
့်
ငါ၏အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက ရှု ပမင်သင်က့် က၏။ ငါသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးအရှင၊် ထ ဝရအဘပြစ်သည်၊
ငါသည်အက့် သြွယ်ပြစ်ပပီိုး တင်ပင်ဘက်ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ငါ၏
ကယ်ပင်လကခဏ ၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ သမဟ
့် ရ မှ
့်
့် တ် ငါပပြုသည်အ
ဤအရ ကရှငိုး် ပပရန်မှ အလွနအ
် တပေါ်ယဆန်တပမည်။ ယင်ိုးက တြ ်ပပတပပ ဆပခင်ိုးင ှ ပင်
ထက်မည်မဟတ်။ ငါအ
် တခေါ်ဆသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးသည်
့် ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးအရှငဟ
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး စလင်တစြပြစ်
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
့် တသ ငါ၏တန်ခိုး၊ စ တန်န္င
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သ ိုးဦိုးတအတပေါ်
ငါ တပိုးအပ်တသ အကန်အသတ်
မဲ့်
့်
့်
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးမှ အရင်ိုးခတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါသည်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးချစ်ပပီိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးအရှငဟ
် ူတသ င်္ဏ်ပဒ်သည်

၎င်ိုးတ၏န္ှု
့် တွက်၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသ ငါက
်
့် ည်အ
့် ပငမ်သက်ပခင်ိုးအရှငဟ
့် တ်မျ ိုးမှလ သင်သ
တခေါ်ဆရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီကကသည်။ ၎င်ိုးတအြ
့် ၊ ့် ငါသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးအရှင ် ပြစ်သည်။
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူမျ ိုးအြ၊ ့် ငါသည်ထ ဝရအဘဟ သထ ိုးကကသည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး
တည်ရပခင်
ှ ိုးတကက င်လ
ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်အရက်အရ ၏
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တန်ခိုးကကင်စဲထ
ွ
ိုးန္င်ပပီိုး တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့်် ူမျြုိုးတက
့် (သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့် )
အပ်စိုးန္င်ကကတသ တကက င်လ
့်် မ
ူ ျြုိုးတသည်
ငါအ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့် ိုး့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏အထက်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ဟ အဓပပါယ်ရသည်-့်
ထ ဝရအဘဟ တခေါ်သင်က့် က၏။ ငါသည် သ ိုးမျ ိုး၊ လူမျြုိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် သ ိုးဦိုးမျ ိုး
မဟတ်တသ သူမျ ိုးအြ အ
့် က့် သြွယပ် ြစ်သည်။ ငါ ့် အမှု၏အက့် သြွယပ် ြစ်ပခင်ိုးတကက င့််
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် (၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးအ ိုး ငါြိုးက ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်) ငါအ
့် ိုး
့်
လိုးဝမပမင်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ အပမင်မရှကကတချ။
ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတအြ
့်
့် ၊ ့် ငါသည် အက့် သြွယ်ပြစ်၏။ ငါပပြုသမျှအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
အရှက်ရတစြ အသ
ိုးတတ ်ခသည့်အ
် တွက်၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် စ တန်အြ၊ ့် ငါသည်
့်
တင်ပင်ဘက်ပြစ်သည်။ ငါ၏ လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် ပြစ်၏။
ငါ၏တပခလှမ်ိုးတင်ိုးသည် အဆင်တပပတချ တမွျို့ စွ တရှ ျို့ဆက်ပပီိုး၊ ငါသည် တပခလှမ်ိုးတင်ိုးပြင ့််
တအ င်ပမင်မရ
ှု သည်။ ထအပပင်
၊ ငါသည် စ တန်၏အကကအစည်အ ိုးလိုးက ရပ်စ ိုးမန္င်ပပီိုး၊
့်
ယင်ိုးတက
် ြ ့်
့် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအ ိုး အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ဘက်မှ အသိုးတတ ခ
အရ ဝတထြုတစ်ခ ပြစ်တစရင်ိုး၊ ငါအ
့် ိုး အတစခတစရန် ယင်ိုးတက
့် ငါအသိုးပပြု၏။ ဤသည်မှ
မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍ရန္င်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ ပပည့်စ
် စွ န ိုးမလည်န္င်သည့်် ငါ၏
့်
“တင်ပင်ဘက်”ပြစ်ပခင်ိုးက ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ငါ၏
့်
ဇ တအပြစ်တတ ်အရ၊ ငါသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးအရှငန္
် င
ှ ့်် ထ ဝရခအဘပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊
တင်ပင်ဘက်န္င
ှ အ
့်် က့် သြွယလ
် ည်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ တွင် မမှနတ
် သ အရ တစ်ခမျှမရှ။ ယင်ိုးက
ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မတပပ င်ိုးလဲတသ သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်။
ငါ၌ တပပ စရ အလွနမ
် ျ ိုးလှ၏။ န္ှုင်ိုးစ ၍ရန္င်သည့်အ
် ချက် တကယ်က မရှတပ။ ထတကက
င့််
့်
သင်တအတနပြင
့်် သည်ိုးခပပီိုး တစ င်ရ
့်် ည့််
့် န် ငါ တတ င်ိုးဆတပသည်။ သင်တ လ
့်
့် ပ်တဆ ငသ
မည်သည့်အ
် ရ တွငမ
် ဆ စတ်ကူိုးတပါက်ရ မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်တ ့်
အတတ်တင
ွ ် န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ ယခ တခတ်မမှီတတ တ
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် မသက်ဆင်တတ သ
့် ၊ ့် လက်ရသည်
ှ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး အချန်က လတစ်ခ့် ကဲသ
မင်ိုးဆက်မျ ိုးကက ိုး အကူိုးအတပပ င်ိုး က လတစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့််

သင်တအတနပြင
့်် သင်တ၏
ှ ့််
့်
့် အတတွိုးအတခေါ်က တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
သင်တ၏အယူ
အဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးရန် ငါ တတ င်ိုးဆသည်။ ဤသည်မှ
့်
“တပြ င်မ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။
့် တ်သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးဝတ်ရက ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး”၏ စစ်မှနတ
ငါကယ်တင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါသ ရှငိုး် ပပန္င်ပပီိုး ငါလပ်တဆ င်ရန်
ငါတ ဝန်ယူပပီိုးပြစ်တသ အရ က ငါသ သသည်။ ထတကက
င်၊့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ
့်
မစင်ကကယ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါရည်ရွယ်တသ အရ လိုးဝ ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည်
့်
တပြ င်မ
ှု ည်
့် တ်သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးဝတ်ရက ဝတ်ဆင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး စတ်၏ သန ိုးလည်မသ
စတ်အထင်မျှပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့်
့် သန ိုးလည်မှုသည် မစင်ကကယ်သကဲသ
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်တပ။ ထတကက
င်၊့် ငါကယ်တင် စက ိုးတပပ ပပီိုး
့်
ငါကယ်တင် ရှငိုး် ပပက ၊ ဤသည်မှ “ငါကယ်တင် အမှုပပြုသည်” ဟ ဆခဲခ
့် ျန်တွင ်
ငါရည်ရွယ်တသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ မရှမပြစ်တသ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး လူအ ိုးလိုးသည် ငါအ
့် ိုး ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစက ချီိုးမွမ်ိုးကကရတပမည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ငါသည် ထတန်ခိုးက
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတပိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ အစွ
မ်ိုးအစ လိုးဝ
့်
မပင်ဆင်ကကတချ။ ဤသည်မှ နတ်ဆိုးအ ိုး အရှက်ရတစပခင်ိုးအတွက် ငါ၏နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ခပြစ်သည်။ (အကယ်၍ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုး၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် စူိုးစမ်ိုးန္င်ခကဲ့် ကပါက၊ စ တန်သည် လူတအ
့် ိုး သူ
ဆန္ဒရသည့်
ှ
် အချန်တင်ိုး ပင်ဆင်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
ဆနက
် ့် ျင်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်က ရရှရန် မပြစ်န္င် ပြစ်တစတပမည်။ အကယ်၍ ငါသည်
နက်နမ
ဲ ှုတင်ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး ငါ ပြစ်သည့်် ဇ တအပြစ်တတ ်က မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်သည့််
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက တပပ ဆန္င်မည်ဆပါက၊ ငါသည်လည်ိုး စ တန်၏
့်
ဝင်ပူိုးပခင်ိုးခရန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ငါရှစဉ် ငါသည် သဘ ဝလွန ် လိုးဝ
မပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်၏။) ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှုရှရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ဦိုးတဆ င်မှုတန က်သ လ
့် က်ရန်
အတယ က်တင်ိုးအတွက် လအပ်၏။ နက်နတ
ဲ သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက
န ိုးလည်ရန် သင်တဘ
့် သ မကကြုိုးစ ိုးကကန္ှင။့််

အခန််း ၁၀၂
ငါသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တပပ ဆပပီိုးပြစ်က ငါ၏ အမှုသည်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တရ က်ရှပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် ငါ၏ အလက
့်
တဘ တပါက်တနသင်ပ့် ပီိုး ငါ၏ ဝန်က အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ
တထ က်ထ ိုးန္င်သင်သ
့် ည်။ ယခသည် ဇ တပကတမှ ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ့်
တပပ င်ိုးလဲတသ အချန် အလှညအ
့်် တပပ င်ိုးပြစ်သည်- သင်တသည်
တခတ်က လမျ ိုးကက ိုး
့်
ပြတ်တကျ တ
် နသည့်် တရှ ျို့တပပိုးမျ ိုး၊ စကကဝဠ န္ှင ့်် ကမဘ အစွနိုး် ဆိုး တနရ မျ ိုးက ပြတ်ကိုးူ တသ
စကကဝဠ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
ငါ၏ အချစ်ပမတ်န္ိုးဆိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါချစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ငါ၏အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် လပ်ရတသ
့်
အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
က် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် သင်တမှ့် လ၍
ွဲ
့်
မည်သက
ူ မျှ မချစ်ဟ ဆန္င်သည်။ ယင်ိုးက သင်တ မသ
ပခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
ငါအဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲမ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုး အလပ်အတကျွိုးပပြုရန် အရ ခပ်သမ်ိုးက
အဘယ်တကက င့်် ငါ လှုပ်ရှ ိုးတစခဲမ
က်
့် ည်နည်ိုး။ ဤလပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
့်
ငါချစ်
ဲ့် ပသည်။ ငါသည် သင်တအ
့် ပခင်ိုးတမတတ ၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပြစ်ခတ
့် ိုး ရယူပခင်ိုးအတွက်
တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တတ တတ င်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အရ ခပ်သမ်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့််
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါအ
ွ ်ိုးက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစကကသည်။
့် ိုး ချီိုးမမ
့်
အမှနတ
် ွင ် အရ ရ တင်ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
အရ ရ တင်ိုးက တစ့်တစ့်စပ်စပ်
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါအြ
ထူ
့်
့်
့် ိုးကဲတသ သက်တသက ခကကပပီိုးပြစ်က ၊
ငါအတွ
က် နတ်ဆိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စ တန်က အရှက်ရတစကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ အပပင်ဘက်ရှ
့်
လူမျ ိုး၊ အတရိုးကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင ်
ကျြုိုးန္နွ ခကကပပီိုး၊ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးတကက င၊့်် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုး တန က်လက်ကကသည် (ငါ၏ လူမျ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်ပပီိုး စ တန်၏
အမျြုိုးအ ိုးလိုးသည် မီိုးအင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရ
့်
ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အစဉ်အပမဲ ဆိုးရှုိုး ပျက်စီိုးကကမည့်် တနရ ပြစ်သည့််
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးကကသည်။) “ဆိုးရှုိုးပျက်စီိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် “ထအချန်မှ
့်
စတင်က ၎င်ိုးတ၏
် ခါ၊ ငါသည်
့် ခန္ဓ ၊ စတ် န္ှင ့်် ဝည ဉ်က ယူက ၊” ဟူ၍ ငါတပပ ဆသည့်အ
၎င်ိုးတအ
ဲ ပ်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးပခင်ိုးက
့် ိုး စ တန်၏ လက်သ လ
့် အ
့် ိုး နင်ိုးတပခခွငတ
ရည်ညန်ိုးတနတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ူ မ်သ ိုး မဟတ်တသ သူ
့် တသ ် ငါ၏ အမ်သအ

အ ိုးလိုးသည် ပျက်စီိုးပခင်ိုး ခရမည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ရှတတ မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တည်
့် ည်
့်
မဟတ်။ ဤသည်မှ လူတ စ
့် ၎င်
့် ည် မဟတ်ဟ မဆလတပ။
့် တ်ကူိုးသကဲသ
့် ိုးတ ရှ
့် ကကတတ မ
ယင်ိုးမှ ငါ၏ အယူအဆတွင် ငါ၏ အပပင်ဘက်ရှ အရ ရ သည် မတည်ရဟ
ှ ဆန္င်ပပီိုး
ဤသည်မှ ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ခရပခင်ိုး အပြစ်၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏အပမင်တွင ် ဤအရ တသည်
တည်ရပ
ှ ရတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ အပမင်တွင ်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘ မျှမရှပခင်ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးသွ ိုးပပီိုး ပြစ်က ထ ဝရက လပတ်လိုး
့်
့်
ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ (ငါအမှုမပပြုတတ သ
့် ည့်် သူမျ ိုးသည် ငါ၏ အပပင်ဘက်၌
ရှသည်ဟ ငါအတလိုးတပိုးတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။) လူသ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
တတွိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ့်
့်
မည်မျှတက င်ိုးစွ ပမင်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ
အသဉ ဏ် မပွငလ
့်် င်ိုးတစပါက၊ ၎င်ိုးတက
့် ယင်
ိုးက ၎င်ိုးတထ
့် အလင်ိုးမတပိုးသကဲသ
့်
့်
တကျပပတ်သ ိုးစွ မတထ က်ပပပါက၊ လူတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးမလည်န္င်တပ။ ထအပပင်
့်
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ယခင်ထက် သ ၍ အန္ှစ်မဲ့်သည်က ခစ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လက်တလျှ က်ရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှဟ တိုး၍ ခစ ိုးကကရင်ိုး၊ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ပ၍ပ၍ ဇတဝဇဝါ
ပြစ်လ ကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
လူတသမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် လနီိုးနိုးီ ပြစ်ကကသည်။ ယခ
(သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှအပ လူအ ိုးလိုးက ဆလပခင်ိုး) လူသ ိုးအမျ ိုးစသည် ဤအတပခအတနတွင ်
ရှကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးက အင်မတန် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့််
ငါတထ က်ပပပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤလူတသည်
တပပန်
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မှု မရှကကသကဲသ
့်
ဇ တတသွိုးသ ိုး တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးက င်္ရစက်တနကကဆဲပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးလက် အပ်လက်၊
အပ်လက် စ ိုးလက် လပ်တနသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆပခင်ိုး
့်
မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတ အ
် ခါတွငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် တစ်ခဏမျှသ ပြစ်သည်။
့် ိုးထတ်သည့်အ
တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါအ
့် လ ိုး လိုးဝ မတပပ င်ိုးလဲဘလ
ဲ ျက်၊
့် ိုး လိုးဝ န ိုးမတထ င်ခကဲ့် ကသည်အ
၎င်ိုးတ ရှ
် တင်ိုး ရှတနကကဆဲပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး မရှတသ
့် ခဲက့် ကသည့်အ
ထိုးစအတင်ိုးပြစ်သည့်် အသိုးမကျတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အသသ ဆိုးတသ
့်
ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ တန က်ပင်ိုးတွင် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တစ်တယ က်ပပီိုး
တစ်တယ က် စွနပ
် ့် ယ်မည်။ မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ပပန်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ထသတသ
့် ပမည်
့် ။ သနရ
့်
လူအမျြုိုးအစ ိုး တပေါ်၌ မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှုမပပြုြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ ရရှ
့် ပပီိုးပြစ်သည့်် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးမှ လ တပသည်။ ဆတကျိုးဇူိုးအတကက င်ိုးက

ငါတပပ ဆသည်အ
့် ခါ၊ ဤသူတမှ့် ငါ၏ အတစခသူမျ ိုးပြစ်သည့်် အသက်မရှတသ
လူမျ ိုးပြစ်သည်က ဆလတပသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတထဲ
ူ မျှ မလချင်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် မှ မည်သက
၎င်ိုးတအ
် ယခတွငမ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်
့် ိုး ငါသတ်သင်ြယ်ရှ ိုးမည် (သတသ
့်
့်
အသိုးဝင်ကကတသိုးသည်)။ အတစခသူမျ ိုးပြစ်ကကတသ အသင်တ န
့် ိုးတထ င်ကကတလ ။့်
သင်တက
့် ိုး ငါမျက်န္ ှ သ တပိုးသည်က ဆလသည်ဟ
့် ငါ၏အသိုးပပြုတနပခင်ိုးမှ သင်အ
မထင်ကကန္ှင။့်် ယင်ိုးမှ သပ်လယ
ွ ်ကူလသ
ှ ည် မဟတ်။ အကယ်၍ သင်သည် ငါအ
့််
့် ိုး သငက
မျက်န္ ှ သ တပိုးတစလပါက၊ သင်သည် ငါလက်ခတသ သူန္င
ှ ့်် ငါကယ်တင် ကယ်ကျ
စလင်တစတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ရမည်။ ဤသည်မှ ငါချစ်တသ လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သည်။
လူတက
် င်၊ ငါသည် လိုးဝ ကတပျက်မည်
့် ငါသည် အမှ ိုးတစ်ခ ပပြုမပပီဟ ဆကကလျှငပ
မဟတ်တပ။ ဤအရ က သင်သသတလ ။ အတစခပခင်ိုးက တပိုးတသ သူမျ ိုးသည် ကျွန္
ဲ ွ ိုးန္ှင ့််
ပမင်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်သ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်ကကမည်နည်ိုး။
့်
့်
ယင်ိုးမှ အဓပပ ယ်မဲမ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ သဘ ဝ၏ နယ မမျ ိုးအ ိုး
တြ က်ြျက်မှုတစ်ခ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ အသက်န္င
ှ ့်် ငါ၏ အရည်အချင်ိုး ရှတသ သူ
မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤသည်မှ ယတတတန်တသ အရ ပြစ်သည်။
မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက မပငင်ိုးန္င်။ ယင်ိုးသည် ထသ ပြစ်
့် ရတပမည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
ဤအခန်ိုးကဏ္ဍတွင ် လပ်တဆ င်န္င်တသ သူမည်သမ
ူ ျှ ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအတွက်
အစ ိုးထိုးန္င်တသ သူ မည်သမ
ူ ျှ ရှမည် မဟတ်တပ။ ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ဤသည်မှ စတ်ခစ ိုးချက်က အတကက င်ိုးပပြု၍
တဆ င်ရွက်သည့်် ကစစတစ်ခ မဟတ်တပ။ ငါသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်
ပြစ်သည်။ ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် ပပည်စ
့် သည့်၊် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် မပြစ်န္င်တသ အရ တင်ိုးသည် ငါအတွ
က် အဆင်တပပတချ တမွျို့က
့်
အချြုပ်အတန္ှ င်ကင်ိုးသည်။ ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မရပ်တန်န့္် င်သကဲသ
့် မည်
သက
ူ မျှ
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ နတ်ဆိုးစ တန်တလိုးက မတပပ န္ှင၊့်် ယင်ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးမှုပြင ့်် ကမဘ
တလ ကကကီိုးသည် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွင် လိုးဝ ရှတပသည်။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တကက ငသ
့််
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးတကက င်သ
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါသည်
့်
ဤအတဟ င်ိုးဆိုးယတ်သည့်အ
် ပပင် တသပခင်ိုး အနဆ
် တဟ င်တနသည့််
့် ိုးပြင့်် အလွနန
ဤလူတက န္ှင ့်် တသ င်ိုးတပပ င်ိုး လင်ဆက်ဆတတ်သည့်် တခတ်က အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး ပြစ်တပမည်။ သတသ
် ငါသည် မှနက
် န်မှုပြင ့်် တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
့်

စက ိုးမတပပ တပ။ တစ်စတစ်ရ က ငါတပပ လက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည်
ပပီိုးတပမ က်သွ ိုးလမ်မ
ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ ငါအတွ
က် အရ ရ က
့် ည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှ ထသမပြစ်
့်
့်
ပပီိုးတပမ က်တစမည်ပြစ်က ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတွက် လမ်ိုးြွင ့်် တပိုးမည့််
ငါဉ့် ဏ်ပည ၏ ရှု တထ င ့်် အပမဲရှသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အရ ရ ပြစ်၏။ လူတသည်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အတပခခအ ိုးပြင ့်် န ိုးမလည်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ။ “မီိုးအင်”
က ငါ မကက ခဏ ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်န္င
ှ ့်် အဘယ်သ ကွ
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ဆသည်မှ
့် ပခ ိုးသနည်ိုး။ ကနန္
စ တန်၏ ကသဇ လမ်ိုးမိုးမက
ှု ရည်ညန်ိုးပပီိုး မီိုးအင် ဆသည်မှ စ တန်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်၌ရှတသ ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးက ဆလသည်။ ကမဘ တလ ကထဲရှ
အတယ က်တင်ိုးသည် မီိုးအင်ထတ
ဲ ွင် တလ င်ပမြုက်ပခင်ိုးက ခကကရသည် (ဆလသည်မှ
၎င်ိုးတသည်
တိုး၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုသည်
အဆင်တ
က်ရှ ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
့် စ်ခသ တရ
့်
့်
ငါ၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
ချက်ပြင ့််
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခမျှ၏ မနမ် မက်
့်
အလွယတ
် ကူ ငါ လပ်တဆ င်န္င်တပသည်)။ ငါ၏ အမျက် ပ၍ ကကီိုးတလ၊ မီိုးအင် တစ်တလျှ က်
မီိုးတတ က်မီိုးလျှ ပ၍ ကကီိုးတလ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတသည်
ပ၍ ပ၍ ဆိုးယတ်လ ပက
့်
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသ တပါက်ကသ
ွဲ ည့်် အချန်သည် မီိုးအင်
ပွငထ
့်် က
ွ ်တပါက်ကသ
ွဲ ည့်် အချန်လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ယင်ိုးသည် စကကဝဠ ကမဘ
တစ်ခလိုး ဆိုးရှု ိုးပျက်စီိုးသည့်် အချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထတနရက်
့် တွင ် ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ အပပည်အ
့် ဝ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အသက်သစ် တစ်ခ စတင်လမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ မျ ိုးမကက မီ ပပည့်စ
် လ မည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ငါတပပ ဆပခင်ိုးပြင၊့််
အရ ရ သည် အပမင်တွင ် ပပည်စ
့် လ လမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကစစရပ်န္င
လူသ ိုး၏ အပမင်တွင ် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါအတွ
က် အရ ရ သည် လွယက
် ူတသ တကက င၊့်် ငါ၏
့်
အပမင်တွင ် အမှုအရ မျ ိုးသည် ကကြုတင်ပပီိုးပပည့်စ
် န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ စက ိုးတပပ ပပီိုး
ယင်ိုးသည် ပပီိုးစီိုးသွ ိုး၏။ ငါ စက ိုးတပပ ပပီိုး ယင်ိုးသည် တည်တထ င်ပခင်ိုးသ တရ
က်တလသည်။
့်
တနစဉ်တန
တ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးကကသည်၊ ငါ၏
့်
့် င်ိုး သင်တသည်
့်
ဗမ န်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် ကကယ်ဝပခင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ကကသည်၊ ငါ၏ အသက်တရစီိုးရ ပမစ်မှ တရက
တသ က်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ အသက်ပင်မှ အသီိုးက ခူိုးဆတ
ွ ်ကကသည်။ သဆ
့် လျှင ် ငါ၏

ဗမ န်တတ ထ
် က
ဲ ကကယ်ဝပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ငါ၏ အသက်တရစီိုးရ ပမစ်မှ
တရဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ အသက်ပင် ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ အသက်ပင်၏
အသီိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤစက ိုးရပ်မျ ိုးက ကက ိုးတနကျပြစ်တက င်ိုး
ပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သပင်
စတ်ရှုပ်တထွိုးသ စတ်ရှုပ်တထွိုးတနကကသည့််
့် ဆတစ ယင်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုး အ ိုးလိုးအြ န
ထအသိုးအန္ှုနိုး် မျ ိုးက
့် ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တ ဝန်မစ
ဲ့် ွ တပပ ဆတနကကသည်၊ မဆင်မပခင် အသိုးပပြုတနကကပပီိုး ယင်ိုးတက
့် ကကြုရ ကျပန်ိုး
အသိုးချတနကကသည်။ ဗမ န်တတ ထ
် က
ဲ ကကယ်ဝပခင်ိုး ဆသည်မှ ငါ တပပ ဆပပီိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မဆလသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်တသ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ က
့် မဆလတပ။ သဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးသည် အမှနတ
ဆလသနည်ိုး။ တရှိုးက လမျ ိုး ကတည်ိုးက၊ ငါ၏ ဗမ န်တတ ်ထက
ဲ ကကယ်ဝပခင်ိုးက
တမွျို့တလျ ်ရတလ က်တအ င် မည်သမ
ူ ျှ ကမတက င်ိုးြူိုးကကတချ။ တန က်ဆိုးတသ က လတွငသ
် ၊
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအလယ်တွင် လူတသည်
ငါ၏ ဗမ န်တတ ်ထက
ဲ ဤကကယ်ဝပခင်ိုးဆသည်မှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ပမင်န္င်ကကတပသည်။ ဤစက ိုးရပ်ထက
ဲ “ဗမ န်တတ ်” သည် ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ က
် ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ ဘဗမ န်ပြစ်သည်၊့် ဇအန်တတ င်က
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ခွငပ့်် ပြုချက် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် မည်သမ
ူ ျှ ထအရ ထဲသ မဝင်
တရ က်န္င်
့်
သမဟ
့် ရ က
့် တ် ထအရ မှ မထွက်န္င်။ “ကကယ်ဝပခင်ိုး” ဆသည်မှ မည်သည်အ
ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ခန္ဓ ပြင ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစန္င်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ တယဘယျအ ိုးပြင့်် ဆပါက၊ ဤသည်မှ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ ခန္ဓ ပြင ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ
စိုးစန္င်ပခင်ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ ဤသည်မှ န ိုးလည်ရန် မခက်တပ။
အသက်တရစီိုးရ ပမစ်၏ တရသည် အဓပပ ယ် န္ှစ်မျြုိုးရ၏ှ
တစ်ြက်တွင၊် ယင်ိုးသည် ငါ၏
စမ်ိုးတရတွငိုး် မှ စီိုးဆင်ိုးတသ အသက်တရက ရည်ညန်ိုးသည်- ဆလသည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်မှ
ထတ်ပပန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် ယင်ိုးသည်
ငါလ
ွ ်က ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် နည်ိုးဗျြူဟ တအပပင်
၊ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ပ်တဆ င်မှုမျ ိုး တန က်ကယ
့်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အဆိုးမရှသည်၊့်
ဝှက်ထ ိုးတသ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး ရှသည် (ပပီိုးလျှင ် ထနက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးသည် ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုး
မရှတတ ပ့် ခင်ိုးသည် အတတ်က လန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
ဘက်ပြင ့်် တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
အန င်္တ်တွင ် ပြစ်ပျက်မည့်် လူသရှငက် က ိုး ထတ်တြ ်ပပချက်န္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ ယင်ိုးတသည်
့်
ဝှက်ထ ိုးဆပဲ ြစ်သည်။ ဤတနရ ၌ “ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုး” ဆသည်မှ အကကင်ိုးမဲမ
့် ဟတ်။
န္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်အရ ပြစ်သည်)။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် အသက်တရစီိုးရ ပမစ်မှ တရသည် အစဉ်

စီိုးဆင်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါအထဲ
တွင၊် အဆိုးမဲ့် ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး လူတသည်
ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
့်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးက လိုးဝ သတဘ မတပါက်န္င်ကကတချ။ ဆလသည်မှ အသက်တရစီိုးရ ပမစ်၏
တရသည် အစဉ် စီိုးဆင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး အပမင်တွင၊် ကယ်ထည်ရတသ
ှ
သစ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုး မျ ိုးစွ ရှကကတသ ်လည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ အသက်ပင်က မပမင်တတွျို့ ြူိုးကကတချ။
သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးက ယတန ပမင်
ယင်ိုးက သတမပပြုမကကတသိုးတချ့် ရတသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
့်
့်
သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
အသက်ပင်မှ စ ိုးသိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးကပင် တပပ ဆကကတသိုးသည်။
့်
့်
ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် အဓပပ ယ် မရှလက်တလပခင်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ပင်က
့်
လက်လတ
ွ ်စပယ် စ ိုးကကမည်တက ိုး။ ယတန လူ
အသက်ပင်က ပမင်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့် တသည်
့်
သတမပပြုမကကဟ အဘယ်တကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် ငါထသဆ
့် သနည်ိုး။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က သင်န ိုးလည်သတလ ။ ယတန၏
့် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည် ငါပြစ်သည့်် ဇ တအပြစ်တတ ပ် ြစ်ပပီိုး သူသည် အသက်ပင်
ပြစ်သည်။ ငါက
့် အကဲပြတ်ရန် လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက အသိုးမပပြုန္ှင။့်် အပပင်ပန်ိုးတွင၊်
ငါသည် အပင်တစ်ပင်န္င
ှ ့်် မတူတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် အသက်ပင် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သည်က
သင် သသတလ ။ ငါ၏ လှုပ်ရှ ိုးမှု၊ ငါ၏ စက ိုးန္င
ှ ့်် နည်ိုးဟန်တင်ိုးသည် အသက်ပင်၏
အသီိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတသည်
ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်သည်- ယင်ိုးတသည်
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
့်
့်
စ ိုးသငတ
့်် သ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် တန က်ဆိုးတွင ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါသ လျှင်
့်
အတအကျ တစ်ထပ်တည်ိုး တူကကလမ်မ
ငါအ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုး
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ကကလမ်မ
က် သက်တသခန္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအတွ
့်
့် ည်။
(ဤသည်တမှ့် ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ငါတ
ဝင်
် ရ မျ ိုး
့်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်တွင် ပြစ်ပျက်မည့်အ
ပြစ်သည်။ ခန္ဓ ကယ်ပြငသ
့််
ငါတ တစ်
ထပ်တည်ိုး တူညန္
ီ င်ကကသည်။ တသွိုးသ ိုးဇ တပြင ့််
့်
ငါတသည်
အကကမ်ိုးြျင်ိုးသ တူညန္
ီ င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတ၌့် မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင်အကကြုက်မျ ိုး
ရှကကတသိုး၏။)
ငါသည် ငါ၏တန်ခိုးက ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်သ မက၊ ယင်ိုးက
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအတပေါ်
အပ်ချြုပ်ပခင်ိုးတွငလ
် ည်ိုး
့်
ထတ်တြ ်ပပမည်။ ဤသည်မှ ငါအမှု
့်် စ်ခ ပြစ်သည်။ ယခသည် အဓကကျ၏၊
့် ၏ အဆငတ
ထအပပင်
ယခအချန်သည် အလှညအ
့်် တပပ င်ိုး ပြစ်တပသည်။ အရ ရ
့်
ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်ချန်တွင၊် သင်တသည်
ငါ၏ လက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ လပ်တနသည်က
့်
ပမင်ရလမ်မ
ဲ့် စီ
် ့် သ
ွဲ ည်က သင်တ ပမင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် မည်ကသ
့် ည့်် စဉ်ပပီိုး စီမခနခ
့် ရလမ်မ
သတသ
် ဤသည်မှ မတရရ တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တချ။ ကမဘ တလ က၏
့်

တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၏ အင်အ ိုးမျ ိုးအရ၊ ယင်ိုးသည် အလွန ် အလှမ်ိုးမတဝိုးလှတပ။ ယင်ိုးသည် လူတ ့်
စတ်မကူိုးန္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ ကက
့် ြုတင်၍ မပမင်န္င်တသ အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငပ့်် ခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးက
လက်လတ
ွ ်မဆိုးရှုိုးတစရန် သင်တသည်
သတမမူပခင်ိုး သမဟ
ိုး လိုးဝ မရှရ။
့်
့်
့် တ် တပါဆပခင်
န္င်ငတတ ်၏ အလ ိုးအလ သည် အပမင်တွင ် ရှပပီိုး၊ ကမဘ တလ က တစ်ခလိုးသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပခ က်ကပ် တတ်ဆတ်ပခင်ိုးသ ကျတရ
က်လျက်ရသည်
ှ
။ အနက်ဆိုးတသ
့်
တွငိုး် န္ှင ့်် ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်မှ၊ လူတအ
် ့် စရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ထတ်လနတ
့် ိုး
တကက က်လနတ
် ့် စရင်ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ပန်ိုးကွယ်ရန် တနရ မရှ ပြစ်တစရင်ိုး၊
ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးသမျ ိုး ထွက်တပေါ်လျက်ရသည်
ှ
။ ငါ၏ န မပြင ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရတသ မည်သမ
ူ ဆသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင်
အဆိုးသတ်ရလမ်မ
င့်် ငါသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးသည်အညီ၊ ငါသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးရမည့်် အရ မျ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ငါပစ်
ချမည်။
့်
ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါ ပြြုချခရပပီိုးချန်တွင၊်
ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုးပြစ်သည့်် အရ ရ သည် ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဤအရ တသည်
မီိုးအင်ထမ
ဲ ှ ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ့်
့်
လဲတပပ င်ိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် အတယ က်တင်ိုးသည် ထ ဝရ
ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတွက်ပြစ်တစ(ငါ၏ အပပင်ဘက်၌ ရှတသ သူ အ ိုးလိုးက ဆလသည်) သမဟ
့် တ်
ထ ဝရ အသက်အတွက်ပြစ်တစ (ငါ၏အထဲ၌ ရှတသ သူ အ ိုးလိုးက ဆလသည်)
အဆိုးအပြတ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် ငါန္ှင ့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
န္င်ငတတ ်မှ တပေါ်ထက
ွ လ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထ ဝရက လထဲသ ဝင်
့် ည်။
့် တရ က်ကကလမ်မ
ဤသည်မှ တန က်ပင်ိုးတွင ် ပပည်စ
့် လမ်မ
့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုး ယခ
ငါတပပ မည်ဆပါက၊ သင်တ န
့် ိုးလည်ကကမည် မဟတ်။ သင်သည် ငါ၏ ဦိုးတဆ င်မှု
တန က်သ လက်န္င်သည်၊ ငါ၏ အလင်ိုးထဲတွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်သည်၊ ငါ၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ အတြ ်ပပြုန္င်သည်၊ ငါ၏ အမ်တတ ်တွင် ငါန္ှငအ
့်် တူ
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက ခစ ိုးန္င်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစန္င်က ငါ၏
ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် လူအတပါင်ိုးတက
့်် တူ အပ်စိုးန္င်သည်။
့် ငါန္ှငအ
အထက်တွင် ငါတြ ်ပပပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် သင်တအ
့် ိုး ငါတပိုးတနသည့်် အဆိုးမဲ့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအပြစ် ပါဝင်တပသည်။

အခန််း ၁၀၃
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက လှုပ်ခါလျက်၊ တစ်တပြ င်ိုးတပြ င်ိုး ပမည်ဟည်ိုးတသ အသတစ်သ
တပေါ်ထက
ွ ်၏။ ယင်ိုးသည် အလွနက
် ျယ်တလ င်လွနိုး် သပြင့်် လူတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ အချန်မီ
့်
မတရှ င်န္င်တအ င် ပြစ်တလသည်။ အချြုျို့သည် အသတ်ခကကရသည်၊ အချြုျို့သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
ခကကရပပီိုး အချြုျို့ မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခကကရတလသည်။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မည်သမ
ူ ျှ
မပမင်ြူိုးတသ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခ ပြစ်သည်။ တသချ စွ န ိုးတထ င်တလ -့် မိုးပခမ်ိုးသမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
ငတကကိုးသမျ ိုး လက်ပါလ ပပီိုး ဤအသသည် မရဏန္င်ငမှလ သည်၊ ငရဲမှ လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရသည့်် ဆန်ကျင်
ပန်ကန်တသ ထသ ိုးမျ ိုး၏
့်
ခါိုးသိုးီ တသ အသ ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ က န ိုးမတထ င်တသိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသိုးတသ သူမျ ိုးသည် ပပင်ိုးထန်စွ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး ငါ၏အမျက်တဒါသ၏ ကျန်ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏
အသသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသ ပြစ်သည်။ ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး အမျက်တဒါသက ပင်ဆင်တသ တကက င၊့်် မည်သက
ူ ့် မျှ
န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ စွ ငါမဆက်ဆသကဲသ
့် မည်
သက
ူ ့် မျှ မသက်ညြှ တပ။ ငါသည်
့်
တတ က်တလ င်ပခင်ိုး၊ သန်စင်
တွင၊်
့် တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတက
့်
့် ပင်ဆင်၏။ ငါအထဲ
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ကွယ်ဝက
ှ ်မထ ိုး သမဟ
ှ ့်် ဆင်တသ အရ မရှဘဲ၊
့် တ် စတ်ခစ ိုးမှုန္င
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် အရ ရ သည် ပွငလ
့်် င်ိုးသည်၊ တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး၊
သမ သမတ်ကျတလသည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငအတပါင်ိုးန္ှင ့််
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
့်် တူ ပလလင်တပေါ်တွင ် ရှန္ှငက့်် ကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
့် ိုး အပ်စိုးလျက်၊ ငါန္ှငအ
မတရ ိုးသကဲသ
့် မတပြ
င်မ
့် တ်တသ လူမျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ယခ စတင်
့်
ခရလျက်ရသည်
ှ
။ ငါသည် တစ်စတစ်ခကမျှ မလွတ်တစဘဲ ၎င်ိုးတက
် ျက်၊
့် အလျှငိုး် ထတ်တြ လ
တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် ၎င်ိုးတက
့် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးမည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ က
်
ြွငပ့်် ပပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင်
ငါသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လိုးဝ ထန်ချန်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။ ငါ၏ အလန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ
အရ တင်ိုးက ငါလငပ
့်် စ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ထ ဝရ က လပတ်လိုး
ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးတစမည်။ ထတနရ တွင ် ယင်ိုးက ငါ ထ ဝရ တလ င်ကျွမ်ိုးတစမည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏ တည်ကကည်မှု ပြစ်သည်။ ဤ အရ က
မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်ဘ၊ဲ အ ိုးလိုး ငါ၏ ကွပ်ကဲမှု တအ က်တွငရ
် ရမည်
ှ
။

လူအမျ ိုးစသည် စက ိုးမျ ိုးက စက ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်ရင်ိုး၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက လျစ်လျြူရှု ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
မျက်ကန်ိုးမျ ိုးတပတည်ိုး။ ငါသည် သစစ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ပြစ်တပေါ် ကက၏။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ
ကစစရပ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကယ်ပင်
့်
သတဘ မတပါက်ကကဘဲ၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပပီိုးတသ သူမျ ိုးသ စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်ကကသည်။
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ့်
ပမင်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အလွနအ
် မင်ိုး အထတ်တလနပ် ြစ်
အန္ှ ့်
့် က ပန်ိုးတရှ င်ြ တနရ
့်
သတ်သတ်ပပ ပပ တပပိုးကက၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ကျတရ က်သည့်အ
် ခါ
သ ၍ပင် ပြစ်တလသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အချန်၊ ကမဘ တလ ကက
ငါြျက်ဆိုးီ သည့်် အချန်န္င
ှ ့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ စလင်တစသည့်အ
် ချန်တွင-် ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏ န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်လိုးတည်ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်တပမ က်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကယ်၌က ကသဇ အ ဏ ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်၏။ ဤသည်မှ မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တသ
အချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတအ
့် ိုး ငါတရ ိုးစီရင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခသ
ပြစ်သည်။ ငါ၏ အပမင်တွင၊် လူအ ိုးလိုး၊ အတရိုးကစစမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် အမှုအရ အ ိုးလိုး
အပါအဝင် အရ ရ တင်ိုးသည် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ပပီ
ှ ိုး ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှုတအ က်တွင ်
ရှကက၏။ မည်သမ
ူ ျှ၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရင်ိုးစင်ိုးစွ သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် တမင်တက မပပြုမူဝ့်သကဲသ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါမန်မမက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်တပမ က်ရမည်
့်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး အတွငိုး် မှတန၍၊ ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ
ဇ တအပြစ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတယ က်တင်ိုး ယကကည်ကကသည်။
ငါ၏ဝည ဉ်တတ က
် ြွငဟ
့်် သည့်အ
် ခါ၊ အတယ က်တင်ိုးက သသယရှကကသည်။ လူတသည်
့်
ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်မျှ
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
ွ ှုမျ ိုးပင် ပပြုကက၏။ ယခ သငက
့်် ငါတပပ ၏၊ ငါ၏
့် အပပစ်တင် စွပ်စဲမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သသယရှပပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ်က ိုးတသ
သူမည်သမ
ူ ဆသည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရ
့်

ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ရ သက်ပန်ခစ ိုးရမည့်် သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤသည်မှ ငါ
အမှုပပြုသည့်ပ
် ပြစ်တသ တကက င ့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသူ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်က ဤအရ မှ
ပမင်န္င်တပသည်။ ယခင်က ငါဆြူိုးသည်အ
့် တင်ိုး၊ တစ်စက်မျှ အ ိုးမထတ်ရဘဲ အရ ရ က ငါ
ပပီိုးတပမ က်တစ၏၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ငါအသိုးပပြု၏။ ထတန
့် က်၊ ဤသည်မှ
ငါ၏ အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတန်ခိုး တည်တသ တနရ ပြစ်သည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် မည်သမ
ူ ျှ ငါတပပ သည့်အ
် ရ ၏ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်က
ရှ မတတွျို့ န္င်တပ။ လူတသည်
ဤအရ က စွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကကပခင်ိုး မရှကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
့်
မသ ိုးစက တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးတက
် စပပီိုး၊ ထ ဝရ
့် ရှတစ၍၊ ထ ဝရ အသက်ရှငတ
ပမဲပမတစက မဆတ်မနစ်ပြစ်တစလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဦိုးတဆ င်မတ
ှု န က်လက်စဉ်သ
့်
ပပြုမူတဆ င်ရွက်န္င်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတင်ိုး ငါ၏ အလန္ှငအ
့်် ညီသ
အရ ရ က လပ်တဆ င်န္င်ကကတလသည်။
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးထသ တရ
က်လ သည်၊ ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးက တထ
့် ပပီိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်က အတယ က်တင်ိုးထ
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကကီိုးတသ အမှု အတွက်
အချန်ပြစ်သည် (ဤအချန်တွင ် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရမည့်် သူမျ ိုးန္ှင ့်် တဘိုးဥပဒ်ကကြုရမည့််
သူမျ ိုးက တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးတပသည်)။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ထတ်ပပန်လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ တက င်ိုးချီိုး ခစ ိုးရမည့်် သူမျ ိုးန္ှင ့်် တဘိုးဥပဒ်
ကကြုရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ငါခွပဲ ခ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးပပီိုး
တစ်ချက်ကကည်ရ
့် ပြင့်် အ ိုးလိုးက ငါပမင်န္င်၏။ (ငါ၏ လူသ ိုးသဘ ဝန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
ဤအရ က ငါဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါ၏
့်
ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးတအ
ဲ ွဲဆန်ကျင်
ပခင်ိုး မရှတပ။)
့်
့် ိုး ကွလ
မသန်ရှ့် ငိုး် တသ တနရ မျ ိုးန္ှင ့်် အဓမမအမှုန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် သ တင်ိုးပပည်မျ ိုးအ ိုးလိုး
မတည်ရှတတ ဘ
့် ဲ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် ဗလ နတထအပြစ်သ ့်
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် တနရ တင်ိုးက တစ င်က့် ကည်က
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် စင်ကကယ်တစရင်ိုး တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးကက ိုး၊ စကကဝဠ
အ က သဟင်ိုးလင်ိုးပပင်မျ ိုးအန္ှ လှ
့်် ည်သွ ိုးလ ၏။ ငါအတွ
က်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
့်
့် ညလ
လွယက
် ူ၏။ အကယ်၍ ယခအချန်သည် ကမဘ တပမကကီိုး၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတွက် ငါကကြုတင်စီရင်
ထ ိုးတသ အချန်ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်လိုးက မနမ် မက်
ပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးက
့်

ငါဝါိုးမျြုန္င်တပသည်။ သရ့် တွင၊် ယခ အချန်မကျတသိုးတပ။ ငါ၏ အစီအစဉ် အတန္ှ င်အ
့် ယှက်
မပြစ်တစရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မခရြအလ
ငှ့် ဤအမှုက ငါမပပြုမီ
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အဆင်သ
ြုိုးသင့််
့် င်ရ
့် ှရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သ အကျ
့်
အတကက င်ိုးသင့်် ပပြုရမည်က ငါသသည်- ငါ၌ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ငါ၌ ငါ၏ ကယ်ပင်
အစီအစဉ်မျ ိုး ရှ၏။ လူတသည်
လက်တချ င်ိုး တစ်တချ င်ိုးကမျှ မတရ ျို့ရ။ ငါ၏ လက်၌
့်
အတသသတ်ပခင်ိုးက မခရရန် သတပပြုတလ ။့် ဤအရ ၌ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မှ၊
န္ှစ်ြက်ရှသည့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးအပပင် ၎င်ိုးတ တန
က်ကယ
ွ ်ရှ
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မှုက ပမင်န္င်တပသည်- တစ်ဘက်တွင ် ငါသည် ငါ၏
အလန္ှငမ
့်် ကက်ညတ
ီ သ သူန္င
ှ ့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ
သူအ ိုးလိုးက အတသသတ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ သူအ ိုးလိုးက ငါ၏ အမျက်တဒါသပြင့်် ကျန်ဆတ
ဲ ပသည်။
ဤရှု တထ င်န္
ှ ်ခသည် မရှမပြစ်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏
့် စ
တန က်ကယ
ွ ်က စီရင်ဆိုးပြတ်ခင
ွ ့်် အ ဏ ရှတသ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူတစ်ဦိုး မည်မျှ သစစ ရှန္င်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ အတယ က်တင်ိုးသည် စတ်ခစ ိုးချက်
မပါဘဲ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုး န္ှစ်ခအရ ကင်တွယပ် ခင်ိုးခရတပသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုး၊
တလ ကန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အလန္ှငမ
့်် ကက်ညတ
ီ သ အရ အ ိုးလိုးက
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ မည့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသတက
့် ပပသရန်အတွက် လတလ က်တပသည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဝှက်ထ ိုးလျက်ရတနတသ
ှ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးလည်ိုး ရှ၏။ ထတကက
င၊့််
့်
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးအရန္ှင ့်် လူသ ိုးစတ်ထတ
ဲ ွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အစဉ်
န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အစဉ် ဉ ဏ်မမီန္င်ြွယ်ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးတမှ့် ငါ တမ င်ိုးထတ်ရမည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ ကစစ ပြစ်သည်။ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရယူရန်န္င
ှ ့်် ငါ ပပြုလတသ အရ မျ ိုးက ပြစ်တပမ က်တစရန် ဤနည်ိုးပြင့်် ငါ
လပ်တဆ င်ရမည်။
ကမဘ တလ က၏ တဘိုးဒကခမျ ိုးသည် တစ်တနထက်
တစ်တန တ
့်
့် ိုး၍ ကကီိုးမ ိုးလ ပပီိုး
ငါ၏အမ်တွင၊် ကကီိုးမ ိုးလှတသ တဘိုးဒကခမျ ိုးသည် တိုး၍ အ ိုးတက င်ိုးလ သည်။ လူတသည်
့်

ပန်ိုးတရှ င်ရန်၊ မမတက
် နရ မျှ အမှနတ
် ကယ်
့် ယ်ကယ် ြိုးကွယ်ရန် တနရ မည်သည့်တ
မရှကကတချ။ အကူိုးအတပပ င်ိုးသည် ယခ ပြစ်တနတသ တကက င့်် လူတသည်
မမတ၏
့်
့်
တန က်တစ်ဆင်က
့် နရ ၌ ပြတ်သန်ိုးရလမ့််မည်က မသကကတပ။ ငါ၏
့် မည်သည်တ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
ဤအရ သသ ထင်ရှ ိုး လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
သတရတလ ။့် ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုး
ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
န္ှစ်သမ်မ
် စ်ဆင့်် ငါချီိုးတပမြှ က်မည်၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တစ်ကကမ်လျှငတ
အတစခသူမျ ိုးအတွကမ
် ၊ူ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပပီိုး စွနပစ်
် ့် မည်။ ဤသည်မှ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ အတစခသူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး ခရလမ်မ
က်၊ ဤအရ သည်
့် ည်။ (ငါအတွ
့်
အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယက
် ူ၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတကက
့် န က်တွင ်
့် ိုးပပီိုးသည်တ
အတစခသူ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပခမ်ိုးတပခ က်မှုတရှ တ
ျို့ ွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ဆတ်ခွ သွ ိုးကကမည် ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသ
ကျန်ရစ်ကကလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်။ ဤသည်မှ ဆန္ဒအတလျ က် ပြစ်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုး၏အလဆန္ဒက တပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ၊ ထထက်
ယင်ိုးသည်
့်
ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။) ဤသည်မှ
အလှမ်ိုးတဝိုးတသ ပြစ်ရပ်တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဤအဆင်အ
့် တွငိုး် မှ ယင်ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခထ
သပမင်န္င်သင်တ
ချက်မျ ိုး၏
့် ပသည်။ မျ ိုးစွ ငါတပပ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ မနမ် မက်
့်
မခန်မှ့် နိုး် န္င်တသ သဘ ဝတသည်
လူတအြ
ဉ
့်
့်
့် ဏ်မမီန္င်ြွယ်ပြစ်သည်။ (ဤလူတအ
့် ိုး ငါ
အပမဲတတစ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
် တွက် ၎င်ိုးတက
့် ငါကကြုတင်ပပဌ န်ိုးထ ိုးသည့်အ
့်
ငါစွနခွ
် ့် မည် မဟတ်တသ တကက င်)့် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှသည့်် တလသမျ ိုးပြင ့်် စက ိုး တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍
လူတက
ှ ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုးတပြင်
့် ပပင်ိုးထန်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ကကမ်ိုးဝါိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္င
့် ၊့် ၎င်ိုးတ ့်
အပမဲတတစ ထတ်လနတ
် ့် န်လှုပ်တနရသည့်် အတပခအတနအထ ၎င်ိုးတက
့် စဉ်ဆက်မပပတ်
တကက က်လနတ
် ့် စရင်ိုးပြင့်် ငါ ဆက်ဆ၏။ အတင်ိုးအတ တစ်ခထ အတပခအတန
တိုးတက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအတပခအတနမှ လွတ်တပမ က်ကကလမ်မ
့် ည်
့်
(ကမဘ တလ ကက ငါြျက်ဆိုးီ သည်အ
့် ချန်တွင၊် ဤလူမျ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ်

ရှကကလမ်မ
် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး လက်မှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ည်။) သတသ
့်
့်
လွတ်တပမ က်ကကလမ်မ
့် ခါမျှ
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ဤအတပခအတနမှ မည်သည်အ
လွတ်တပမ က်ကကလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ထအခါ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တင်ိုးတစ်ပါိုးသ ိုးမျ ိုး တရ က်လ တသ
တနတွ
့် င ် ငါသည် ဤလူတက
့် တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် ထတ်တြ ်မည်။ ဤသည်တမှ့်
ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အဆင်မ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ယခင်န္တ
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက်က သင်တ ယခ
န ိုးလည်ပပီတလ ။ ငါ၏
့်
့်
အယူအဆတွင၊် မပပည်ဝ
့် တသ အရ တစ်ခသည် ပပည့်ဝ
် ပပီိုးပြစ်တသ အရ တစ်ခ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပပည်ဝ
့် တသ အရ တစ်ခသည် ရရှပြစ်တပမ က်ပပီိုးတသ အရ တစ်ခ
တသချ တပါက် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
ယတ
် ကူ
့် တသ ် ငါ၌ လူသ ိုးတ အလွ
့်
န ိုးမလည်န္င်သည့်် ငါ၏ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ငါ၏ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ရှတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဤအဆင်န္
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ရလဒ်မျ ိုးက ငါရရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် (ငါက
့် င
့်
အတက်အခလပ်သည့်် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ ထတ်တြ ်ပပီိုးသည်အ
့် ခါ) ငါသည်
တန က်တစ်ဆငက
့်် အစပပြုမည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏အလသည် က ဆီိုးမရတသ
အရ ပြစ်ပပီိုး ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က မည်သမ
ူ ျှ မဟန်တ
့် မည်
သည်အ
့် ရ ကမျှ
့် ိုးဝသ
့် ကဲသ
့်
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခတစ်တလကမျှ ထ ိုးရှရန်မဝတ
့် ပ- ၎င်ိုးတအ
့် ျို့ မှ
့် ိုးလိုး ငါတရှ
ထွက်သွ ိုးကကရမည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ န ိုးတထ င်ကကတလ ။့် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရယူရန်၊ သင်တ၏
့် အြက အရှက်ရတစရန် (ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ရည်ရွယ်သည်)၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
တထ က်မရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ် ပပြုခဲတ
့် သ အမှ ိုးမျ ိုးက အမှနပ် ပင်ရန် ငါသည် ဇအန်မှ
ကကလ ပပီိုး တလ ကထဲတွင ် လူဇ့် တခလ ခဲ၏
င့်် တန က်တြန်
့် ။ ထတကက
့်
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ပခင်ိုး မရှကကန္ှင။့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး သင်တက
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တစမည်။ အတတ်တွင၊် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးသည် အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုး န္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုးက
ခခဲက့် ကရပပီိုး ခမည်ိုးတတ သ
် ည် သ ိုးမျ ိုးအတွက် တန်ခိုးက ကင်စဲသ
ွ ည့်အ
် တွက်၊
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏အပမတ်တန္ိုး တပွျို့ြက်မထ
ှု သ ပပန်
့် ည်ပြစ်က
့် လ ကကလမ်မ
အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုး ခရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါသည် မတရ ိုးတသ သူ မဟတ်။
ဤအရ က ငါ၏ တပြ င်မ
် ကယ် “ငါ ချစ်တသ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ပပသပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အမှနတ
သူက ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ မန်ိုးတသ သူက မန်ိုးပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
မတရ ိုးဟ ဆပါက၊ သင်တ ပမန်
ဲ့်
့် ည်။ ငါ၏အမ်တွင် အရှက်မက
့် ပမန် ထွက်သွ ိုးသင်သ

ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုး မလပ်တလန္ှင။့်် သင်က
့် ငါတန က်ထပ်မပမင်ရတတ ရ
့် န်အလငှ့် သင်၏ အမ်သ ့်
အလျင်အပမန် သင် ပပန်သွ ိုးသင်သ
့် ည်။ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် သည် သင်တ၏
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးသည် သင်တ န
့် ိုးခမည့်် တနရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
ငါ၏ အမ်၌ ရှပါက သင်တသည်
ဝန်တင်တရ စဆ န်မျ ိုး၊ ငါ အသိုးပပြုတသ တန်ဆ ပလ မျ ိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် သင်တအတွ
က် တနရ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်တအ
့်
့် ိုး ငါ တန က်ထပ်
အသိုးပပြုစရ မရှသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်တက
ချမည်။ ဤသည်မှ
့် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ြ မီ
့် ိုးထဲသ ငါပစ်
့်
ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနပ် ြစ်
့် သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် ငါ အမှုပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဤသည်သ လျှင် ငါ အမှုပပြုပက ပပသက ငါ၏ တပြ င်မ
် က
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
့်
ထတ်တြ ် ပပတပသည်။ ပ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ဤ နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
ငါ၏
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး တန်ခိုးအ ဏ ပြင့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစခွငပ့်် ပြုမည်ပြစ်သည်။

အခန််း ၁၀၄
ငါ၏ အပပင်၌ ရှတသ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး န္ှင ့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် အနတတအပြစ်သ ့်
ကန်လွန၍
် သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ အတွငိုး် ၌ ရှတသ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး
န္ှင ့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် ငါထ
့်် တူ
့် မှ အရ ရ တင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှငအ
ဘန်ိုးအသတရထဲသ ဝင်
့် ည်၊ ငါ၏ ဇအန်တတ င်သ ဝင်
့် ည်၊ ငါ၏
့် တရ က်ကကရလမ်မ
့် တရ က်ရလမ်မ
တနထင်ရ ထဲသ ဝင်
့်် တူတကွ ထ ဝရ ယှဉ်တွဲ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့် တရ က်ရလမ်မ
တနထင်ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည် အစအဦိုး၌ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး အဆိုးတွင ်
ငါ၏ အမှုက ပပည်စ
့် တစမည် ပြစ်သည်။ ငါသည် ရှငဘ
် ရင်အပြစ်လည်ိုး တည်ရက
ှ
ထ ဝရ
အပ်စိုးမည်။ ကက ိုးက လ အတတ အတွငိုး် တွင၊် ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးကလည်ိုး
ဦိုးတဆ င်ပပီိုး ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်၏။ ငါသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ ကသဇ အ ဏ က မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်တပ။ ထအပပင်
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ စိုးစန္င်ကကတစရန်အလငှ့် ၊ ငါ၏ ကသဇ အ ဏ က ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ် လဲတပပ င်ိုးတပိုးြ အ
့် ည်
့် ဏ ရှ၏။ ဤအရ မျ ိုးသည် ထ ဝရ တည်ရှလမ်မ
ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန် ့်
ပြစ်သည်။ (ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်က
့် နရ တွငမ
် ဆ၊
့် ငါတဆွိုးတန္ွိုးသည့်် မည်သည်တ
ငါသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထ၌
ဲ ပြစ်ပျက်တသ အရ န္ှင ့်် ထ ဝရ တည်ရှလမ်မ
့် ့်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အရ က ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။)

အတယ က်တင်ိုးသည် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် လက်ခယကကည်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ငါချစ်တသ
သူမျ ိုးအထဲ၌ ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက ပမင်ကကရမည်။ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ န မက
အရှက်မရတစန္င်။ အရှက်ရတစသည့်် မည်သမ
ူ ဆ ဤတနရ မှ ထွက်သွ ိုးရမည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
အကကင်န ကင်ိုးမဲ၍
့် မဟတ်ဘဲ သင်သည် မတပြ င်မ
့် တ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက သင် တစ ်က ိုးပါက၊ ငါသည် သင်က
့််
့် ကင်တွယ်မည် ပြစ်ပပီိုး သငက
ထ ဝရက လပတ်လိုး ပျက်စီိုးြ ပြစ်
့် တစမည်။ (ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ငါသ ိုးဦိုးမျ ိုး
မဟတ်သည့်် လူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။) ထသတသ
အမှုက်က ငါ၏ အမ်တွင်
့်
မကကြုဆလတပ၊ ထတကက
င ့်် အပမန်ထက ဤတနရ မှ ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့် တစ်မနစ် သမဟ
့်
့် တ်
တစ်စကကန်မျှ
ဲ င
ှ ။့်် ငါ တပပ သည့်် အရ က သင် လပ်ရမည်၊ သမဟ
့် ပင် အချန်မဆွန္
့် တ်ပါက
စက ိုးတစ်လိုးပြင့်် သင်က
့် ငါြျက်ဆိုးီ မည်။ သင် မတဆ
့် င်ိုးဘဲ ရှတနတသိုးလျှင် ပတက င်ိုးမည်
ပြစ်ပပီိုး၊ လှညစ
့်် ိုးြ မကက
ြုိုးစ ိုးတသိုးပါက ပတက င်ိုးမည်။ ငါ၏တရှ ျို့တွင် ရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
့်
အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုးက ြန်တီိုးပပီိုး၊ ငါက
့် တပဗ င်လမ်၏။ အပမန်ထက
ထွကသ
် ွ ိုးကကတလ ။့် ထသတသ
အရ မျ ိုးအတွက် ငါရှသည့်အ
် ချန်မှ နည်ိုးပါိုးသည်။
့်
(အတစခမှု လပ်တဆ င်ရန် အချန်ကျသည်အ
့် ခါ၊ ဤလူမျ ိုးသည် အတစခမှုက
လပ်တဆ င်ကကလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး ထွက်ခွ ရန် အချန်ကျသည်အ
့် ခါ ထွကခ
် ွ ကကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးက တစ် မနစ် သမဟ
့်် န္ှိုးတစဘဲ၊
့် မတန္ှ ငတ
့် တ် တစ်စကကန်မျှ
ဉ ဏ်ပည ပြင့်် လပ်တဆ င်၏။ အနည်ိုးငယ်မျှ လိုးဝ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးမှုမရှတစတပ။ ငါ၏
လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် တပြ င်မ
် န်တကျသည်။) သတသ
်လည်ိုး ငါ၏
့် တ်ပပီိုး လိုးဝ မှနက
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ငါသည် အလွနအ
် မင်ိုး သည်ိုးခပပီိုး သငအ
့်် ိုး
ငါန္ှငအ
့်် တူ တက င်ိုးမွနတ
် သ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရအသက်က ရ သက်ပန်
တမွျို့တလျ ်န္င်တစရင်ိုး၊ သငအ
့်် တွက် ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ထ ဝရ ပြစ်သည်။
ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် သင်သည် မည်သည့်် ဆတ်ဆင်ိုးမက
ှု မျှ လိုးဝ ကက့် ကက့် ခရလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုြ လ
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ (ဤသည်မှ
့်
့် လမ်မ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင် စတင် တမွျို့တလျ ်သည့်် အချန်က ရည်ညန်ိုးသည်။) ဤသည်မှ
အဆိုးမဲ့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့်် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခအ
ဲ့် ချန်တွင ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးထ
ငါပပြုသည့်က
် တ ပြစ်သည်။ ထအထဲတွင ် ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက သင်တ ပမင်
့် ည့်် သင်သ
ငါခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးပပီိုးတသ သူမျ ိုးက ငါ ချစ်ပပီိုး ငါ စွနပစ်
် ့် က သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပပီိုးပြစ်တသ
သူမျ ိုးက ကမဘ အဆက်ဆက် ငါ မန်ိုးသည်။
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအပြစ်၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏
့် ကယ်ပင် တ ဝန်မျ ိုးက

ထန်ိုးသမ်ိုးသငက့်် ကပပီိုး၊ သင်တ၏
့်် တန်ိုးမျ ိုးတွင ် ခင်မ စွ
့် ကယ်ပင် ရ ထူိုးအဆငအ
ရပ်တည်သင်သ
့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရရှတသ ပသဏ္ဌ န်က
့် ည်။ သင်တအတနပြင
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ အလင်ိုးသည် သင်တ၏
့်
့်
မျက်န္ ှ မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လင်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
့်
့် န္ှုတ်မျ ိုးမှ
ပျျို့ န္ှန့္် င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်က သင်တ စ
ငှ့် န္ှင ့်် ငါ၏ လူတက
့်
့် ိုးမိုးန္င်ကကြအလ
့်
့် သင်တ ့်
အပ်စိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါ ့် တရှ ျို့၌ တဆ င်ယူခရသည့်် အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ည
ှ တ
့်် သ အသီိုးမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ငါ၏ ကယ်တင် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခကကတလ ။့် ဤ တနရ ၌ “အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ည
ှ တ
့်် သ
အသီိုးမျ ိုး” အပပင်၊ “တဆ င်ယူခရသည်” ဟူသကဲသ
့် တသ
တဝါဟ ရမျ ိုးက ငါတြ ်ပပသည်။
့်
“အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ှညတ
့်် သ အသီိုးမျ ိုး” ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအရ၊
၎င်ိုးတက
့် ထအရ မျ ိုးက တဆ င်ယူခရတသ ပထမအသတ်မှ လူမျ ိုး သမဟ
့် တ်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတသ လူမျ ိုးအပြစ် တတွိုးထင်ကကသည်။
ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
မှ ိုးယွငိုး် တသ အနက်ပပန်ဆမှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ှညတ
့်် သ အသီိုးမျ ိုးမှ ငါထ
့် မှ
ဗျ ဒတ် ရရှပပီိုးတသ လူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏ ကသဇ အ ဏ တပိုးပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
“အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ှညတ
့်် သ ” ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုးက ငါ၏ ပင်ဆင်မှုတွင ် ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးတက က်ခရပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ “အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ည
ှ တ
့်် သ ”
ဟူသည်မှ “အစဉ်အလက်တစ်ခတွင် အဦိုးဆိုး” ပြစ်သည်က မဆလတပ။ “အဦိုးဆိုး
ရငမ
့်် ှညတ
့်် သ အသီိုးမျ ိုး” သည် လူသ ိုး မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်န္င်သည့်် ရပ်ဝတထြု အရ မျ ိုး
မဟတ်တပ။ ဤ “အသီိုးမျ ိုး” ဟတခေါ်ဆသည့်် အရ မှ တမိုးရန ထွ
့် က်တသ အရ မျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးသည် (ဤသည်မှ သတကဂတဆင်ရ အဓပပ ယ်တစ်ခ ပြစ်သည်)၊ ဆလသည်မှ
ယင်ိုးသည် ငါက
် နထင်န္င်သည့်် လူမျ ိုး၊ ငါအ
် ူမျ ိုးန္ှင ့််
့် အသက်ရှငတ
့် ိုး ထင်ရှ ိုးတစန္င်သည့်လ
ငါန္ှငအ
့်် တူ ထ ဝရ အသက်ရှငန္
် င်တသ လူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ “အသီိုးမျ ိုး” ဟ
ငါဆတသ အခါတွင၊် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုး အ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
“အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ှညတ
့်် သ အသီိုးမျ ိုး” ဆသည်မှ ငါ န္ှငအ
့်် တူတကွ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ်
စိုးစကကမည့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ထတကက
င ့်် “အဦိုးဆိုး ရငမ
့်် ှညတ
့်် သ ” ဆသည်က
့်
ကသဇ အ ဏ ရှပခင်ိုးအပြစ် ရှငိုး် ပပသင်တ
် သ အဓပပ ယ်
့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏ စစ်မှနတ
ပြစ်သည်။ “တဆ င်ယူခရပခင်ိုး” ဆသည်မှ လူတ စ
ဲ့် န
့် တ်ကူိုးမည်ကသ
့် မ့််တသ တနရ တစ်ခမှ
ပမင်တ
င်ယူခရပခင်ိုးက မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးတသ
့် သ တနရ တစ်ခသ တဆ
့်
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။ “တဆ င်ယူခရပခင်ိုး” ဆသည်မှ ငါ၏

ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင၊့်် ထတန
့် က် တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည်
ငါ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုး တရွ ိုးတက က်ထ ိုးတသ သူအ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
တဆ င်ယူခရသူ အ ိုးလိုးမှ သ ိုးဦိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် သ ိုးမျ ိုး၏ အရက်အရ က ရရှပပီိုးသည့််
လူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တ မပြစ်ဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် ငါ၏ အမ်၌
တဝစတစ်ခ ရှကကမည့်် သူမျ ိုးသည် ငါ၏တရှ ျို့တွင် တဆ င်ယူပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ သူအ ိုးလိုး
ပြစ်ကကသည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
် န်သည်၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ကဲသ
့် ့်
ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်တပ။ ယင်ိုးသည် စ တန်အ ိုး တန်ပပန်တက်ခက်ပခင်ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် တဆ င်ယူပခင်ိုး ခရကကမည်။
“သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပိုးခရ ” က မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပသနည်ိုး။ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သင်တ၏
့်
သန ိုးလည်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် ယင်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် က ၊
အသလင်န္
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆရသနည်ိုး။ ဤအရ က ငါ ့် အမှု၏ အဆင်မ
့် င
့် ျ ိုးမှ ရှငိုး် ပပသင်ပ့် ပီိုး
ငါ အမှုပပြုနည်ိုးစနစ်မှ န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လူသရှငက် က ိုး
တကကည သည့်် အချန်သည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတထ
့်
ထတ်တြ ်ပပသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပိုးက မှုတ်တသ အချန်
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍
မရသည်က ငါ မကက ခဏ ဆတပသည်၊ ယင်ိုးမှ “တပိုးခရ ” က သရပ်တြ ်ပပရန်
“သန်ရှ့် ငိုး် တသ ” ဟူသည့်် တဝါဟ ရက အသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ
“တပိုးခရ ” သည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုး န္ှင ့််
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် တနစဉ်
့် တိုးတက်တနသည်၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက တနစဉ်
့်
ထတ်လတ်တနသကဲသ
့် ငါ၏
ကျန်ပခင်ိုးသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ
့်
အရ တစ်ခစီတင်ိုးအတပေါ် တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ ကျတရ က်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်သည်။ ထအခါ ငါ၏
့် ငအ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး စတင်သည့်် အချန်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပိုးခရ အသပမည်သည့်အ
် ချန်
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တစ်ခဏ ရပ်တနပ် ခင်
့် ၊ ့် တစ်မနစ် သမဟ
့် ိုးမရှသကဲသ
့် ပင်
့် တ် တစ်စကကန်မျှ
ရပ်တနပ် ခင်
တ
့် ိုးမရှဘဲ၊ တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုး ဆက်လက် အသပမည်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ယခအချန်မစ
ှ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တဘိုးဒကခမျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ကျတရ က်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပိုးခရ သည် သ ၍ ကျယ်တလ င်သည်ထက် ကျယ်တလ င်စွ
အသပမည်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ

တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တိုး၍
လူသရှငက် က ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးတက
့် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးထသ
ဲ တ
့် မ်မ
်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အန င်္တ်တွင ် ငါ အမှုပပြုမည့်ပ
့် ိုး၍ ပြည်လ
ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင် ငါချစ်တသ သူမျ ိုးက အ ိုးပြည့်က
်
ကယ်တင်တနစဉ်တွင၊်
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် ငါ ရွ ျို့ မန်ိုးတသ သူအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အသိုးပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တအ က်တမသ
် န်သည့်် ငါ ့်
့် တရတလ ။့် ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
အမှု၏ နည်ိုးစနစ်၊ ငါ ့် အမှု၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ငါ
စီစဉ်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်က မည်သက
ူ မျှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။
လူတအတွ
က် န ိုးလည်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
ရှတနဆဲ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် ငါ စက ိုးတပပ သည့်် ပစန္ှင ့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ြွငပ့်် ပသည့််
့်
ငါ၏ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက တန က်ထပ် တိုးတက်တစခဲသ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ငါ စက ိုးတပပ သည့််
ပစသည် အသစ်တသ ပစန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးပြင့်် တနစဉ်
့် တပပ င်ိုးလဲက တိုးတက်တနသည်။
ဤသည်တမှ့် ငါအမှု
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ လူတသည်
ငါ
့် ၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး မည်သမ
့်
တပပ တသ အရ မျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီသ တပပ ဆန္င်ပပီိုး တဆ င်ရွက်န္င်ကကသည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် န္ှင ့်် ငါ၏ လူဇ့် တ န္ှစ်မျြုိုးလိုးတွင ်
သင်တ
ှ ့််
့် လျ ်တသ အစီအစဉ်မျ ိုးက ငါ ပပြုလပ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ လူသ ိုးသဘ ဝ၏ လပ်ရပ်န္င
လပ်တဆ င်မှုတင်ိုး အတွငိုး် တွင၊် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ ဉ ဏ်ပည ၏
လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ခ ရှသည်။ (လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည့်် ဉ ဏ်ပည မျှ လိုးလိုး
မပင်ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ရှသည်ဟဆပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအထဲ
တင
ွ ်
့်
ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ရှသည်က ရည်ညန်ိုးတပသည်။)
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် မက်မဲတသ အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကသည်အ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးမှ
သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် လူသ ိုး အရပ်လကခဏ မျ ိုး သင်တ ရှ
့်
့် ကကတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သင်တသည်
ထသတသ
လူသ ိုး မက်မဲမှုက ြယ်ရှ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
့်
ငါန္ှစ်သက်တသ အရ က လပ်တဆ င်က ငါ မန်ိုးတသ အရ က ပငင်ိုးပယ်ရမည်။ ငါထမှ
လ တသ သူ မည်သမ
ူ ဆ ငါ၏ အတွငိုး် သ ပပန်
မှ တမွိုးြွ ိုးတသ သူ
့်
့် လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအထဲ
မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရအထဲသ ပပန်
့် လ ရမည်။ ငါ မန်ိုးတသ သူမျ ိုးသည်
စွနပ
် ့် စ်ခရမည် ပြစ်ပပီိုး ငါထ
့် မှ တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် အဆက်ပြတ်ခရမည်။
ဤသည်တမှ့် ငါ ့် အမှု၏ အဆင်မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် ငါ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
့် ျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အစီအစဉ် ပြစ်သည်။ ငါ စွနပစ်
် ့် တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါက
့် ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး

န ခမှုရစွ
ှ စွနခွ
် ့် သင်သ
ငှ့် န္ှင ့််
့် ည်။ ငါ၏ န မသည် သ ၍ပင် တိုး၍ ဘန်ိုးအသတရရှန္င်ြ အလ
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရရှတသ မျက်န္ ှ က ဘန်ိုးအသတရရှတသ အလင်ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရထဲတွင ် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် န္င်ကကပပီိုး ငါ၏
့်
ဘန်ိုးအသတရရှတသ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါ၏ န မက သ ၍ပင် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
ငါချစ်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ န္ှငိုး် အပ်ပပီိုးပြစ်သည့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက င ့်် ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးသင်တ
့် ပသည်။

အခန််း ၁၀၅
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးတကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ်
ငါအမှုပပြုပပပြုနည်ိုးတတကက
င်၊့် လူတသည်
ငါက
့် ပငင်ိုးပယ်ကက၏။ ဤသည်မှ
့်
့်
အလွနက် က ပမင်စ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည် (ဤအရ က
့် ွ ငါ စက ိုးတပပ ပခင်ိုး တန က်ကယ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဦိုးတည်တပသည်)။ ဤသည်မှ
ငါအမှု
ှ
နည်ိုးစနစ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး
့် ၏ အတပမ ်အပမင်ရတသ
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ နည်ိုးဗျြူဟ ပြစ်ပပီိုး၊
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ယင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ န ိုးမလည်န္င်တပ။
အလှညအ
့်် တပပ င်ိုးတင်ိုးတွင-် ဆလသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏
အသွငက
် ူိုးတပပ င်ိုးသည့်် အဆင်တ
့် င်ိုးတွင-် လူအချြုျို့သည် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရမည်။
၎င်ိုးတသည်
ငါအမှု
့် ၏ အစီအစဉ်အလက် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရကကသည်။ ဤသည်သ လျှင်
့်
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုး အလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် လတသ လူမျ ိုးက တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ငါလင်ပ
့် စ်ပပီိုးတန က်တွင၊်
ငါအမှု
် (ဤအရ က တရတ်ပပည်ရှ
့် ၏ တန က်တစ်ဆင်က
့် ငါ စတင်၏။ သတသ
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ဆလသည်) ဤသည်မှ သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက
လပ်တဆ င်မည့်် တန က်ဆိုးအကကမ်ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တလ ကအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက
အသွငက
် ူိုးတပပ င်ိုးသည့်် အဆင်တ
့် စ်ခအတတ အတွငိုး် လူဦိုးတရပမ ဏ အမျ ိုးဆိုး
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရမည့်် အကကမ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သမင်ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊် လူတ ့်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရပပီိုးသည့်် အကကမ်တင်ိုး၌၊ တန က်ပင်ိုးအမှုတွင ် အတစခပခင်ိုး တပိုးရန်
လက်ကျန် လူတစ်စ ရှထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဤအကကမ်သည် ယခင် အကကမ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
မတူတပ။ ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး၊ ကျွမ်ိုးကျင်၏။ ဤသည်မှ အကကမ်အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ

အတရိုးပါဆိုးန္င
ှ ့်် အတစ့်စပ်အတသချ ဆိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုပပီိုးတန က် လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
ိုးအကျပ်
့် စတ်မျ ိုးမှ သသယက မျြုသပ်ြ အတင်
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် သသယက မချြုိုးန္ှမ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
ဲ လဲ
့် ရန်ိုးကန်မှုမျ ိုးထသ
့် ကျသွ ိုးကကသည်။ ဤအရ က ဆိုးပြတ်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
တ ဝန်မဟတ်တပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
ွဲ န်ထ
့် တသ ် ငါကကြုတင်ခခ
့် ိုးတသ သူမျ ိုးသည်
မလွတ်တပမ က်န္င်ကကသကဲသ
့် ငါကက
ြုတင်ခခ
ွဲ န်ထ
့် ိုးပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးက ငါ
့်
အထင်အပမင်တသိုးရသ တတ်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါချစ်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ
လူမျ ိုးမှ ငါမျက်န္ ှ သ တပိုးလျက် ကကည့်ရ
် ှု တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်လျှင ်
လူတစ်ဦိုးမျှ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ လွ
် ပ်စွ ဝင်ထက
ွ ်န္င်ကကလမ့််မည်မဟတ်တပ။
့် တလ
ဤသည်မှ ငါ၏ သလှတပြစ်ပပီိုး ဤသည်သ တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်တ
့် သ သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုး အမန်မျ
် တသ သရပ်သကန် ပြစ်သည်။
့် ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး၏ ပပည့်ဝ
ဤသည်မှ တက်ကကတသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှရမျှပြစ်သည့်် ကစစတစ်ခ တသချ တပါက်
မဟတ်တပ။ စ တန်သည် ကျရှု ိုးပခင်ိုးက ရင်ဆင်လျက် အစွမ်ိုးမဲ့်တလပပီဟ အဘယ်တကက င့်် ငါ
တပပ တလပပီနည်ိုး။ ပထမတွင ် ၎င်ိုးသည် ခွနအ
် ိုး ရှခဲတ
ဲ ွင်
့် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးသည် ငါ၏ လက်ထတ
ရှ၏။ အကယ်၍ ငါက လှဲ၍တနရန် ၎င်ိုးက တစခင်ိုးပါက၊ ၎င်ိုးသည် လှဲ၍တနရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ငါအတွ
က် အတစခမှုတပိုးြ ထရန်
၎င်ိုးက ငါ တစခင်ိုးပါက၊ ၎င်ိုးသည် ထက ငါအတွ
က်
့်
့်
့်
အတစခမှု တပိုးရမည်ပြစ်သကဲသ
့် ထ
င်ိုးစွ လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။
့် သ တက
့်
စ တန်အတနပြင့်် ဤအရ က လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်။ ငါ၏ သလှတသည်
စ တန်အ ိုး အပ်စိုးသည်ဟ ဆထ ိုးပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
၎င်ိုးသည် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးပြင ့််
ယကကည်လက်ခပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုး အမန်မျ
့် ၊ ့်
့် ိုးသည် ယင်ိုးအ ိုး စိုးမိုးသကဲသ
ငါ၌ ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ခွနအ
် ိုးရ၏၊
ှ
ထတကက
င ့်် စ တန်သည် လိုးဝ လက်ခယကကည်ရသ
့်
တတ်န္င်သည်။ ၎င်ိုးသည် ခခမှု တစိုးတစမျှ မရှဘဲ ငါ၏ တပခတင်ရ ခတအ က်၌
အနင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ အတတ်တွင၊် ၎င်ိုးသည် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးအတွက် အတစခတနခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ထသပြင
့် ိုး အရှက်ရတစရန် တမျှ ်လင်ရ
့် င်ိုးန္ှင ့်် ငါသည် အစွမ်ိုးအစ မရှဟ
့် ့်် ငါအ
အခင်အမ ဆရင်ိုး၊ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးက အပပင်ိုးအထန် မထီတလိုးစ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး တမင်တက
အန္င်ကျင်ခသ
ဲ့် ည်။ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်လက်တလပခင်ိုး။ သင်က
့် တသသည်ထ ငါနင်ိုးတပခမည်။
ဆက်လပ်တလ ။့် တန က်တစ်ြန် ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ြ သင
က
့်် ငါ စန်တခေါ်သည်။ ငါ၏
့်
သ ိုးမျ ိုးက တအိုးစက်တသ ဥတပကခ ပပြုပခင်ိုးပြင့်် တန က်တစ်ြန် ဆက်ဆြ သင
က
့်် ငါ
့်
စန်တခေါ်သည်။ လူတ သ
့် ၍ ရိုးသ တလတလ၊ ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ သ
့် ၍ န ိုးတထ င်က

ငါက
့် ကျြုိုးန္နွ ခတလတလ၊ သင်သည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး သ ၍ အန္င်ကျင်က
သီိုးပခ ိုးခထ
ွဲ ိုးတလတလပြစ်သည် (ဤတွင ် အပ်စတစ်စြွဲြ သင်
၏ ကကရ ပါမျ ိုးက
့်
စစည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ငါ ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်)။ ယခတွင ် သင်၏ ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ
တနရက်
ှ ိုး် တန၏။ ငါသည် သင်
့် မျ ိုးမှ အဆိုးသတ်ပပီပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် သင်က
့် တစ်စစီ စ ရင်ိုးရင
လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်အ
် ရ တစ်စက်မျှပြငပ
့်် င် သငက
့်် အလွတ်တပိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ယခတွင ်
တန်ခိုးက တဆ င်ယူပပီိုးသမ
ူ ှ စ တန်ပြစ်သည့်် သင်မဟတ်။ ထထက်
၊ ယင်ိုးတန်ခိုးက
့်
ငါပပန်တဆ င်ယူပပီိုးပြစ်က ၊ သင်အ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ ငါ၏သ
ိုးမျ ိုးက တခေါ်ရန် အချန်
့် ိုး ကင်တယ
့်
တရ က်လ ပပီပြစ်သည်။ သင်သည် န ခရမည်ပြစ်ပပီိုး အနည်ိုးငယ်မျှ ခခပခင်ိုး မရှရ။
အတတ်တင
ွ ် ငါတရှ
် ချန်တွင ် မည်မျှ လမမ ခဲသ
့် ျို့တမှ က်၌ သင် ရှသည့်အ
့် ည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက ယတန ့်
သင်က
ီ မ်မ
ဲ ှ တစ်ဦိုး
့် ကူညလ
့် ည်မဟတ်။ အကယ်၍ သင်သည် ငါချစ်တသ သူမျ ိုးထမ
မဟတ်ပါက၊ သင်က
့် ငါ အလမရှ။ တစ်တယ က် ပတနပခင်ိုးက လက်မခန္င်စရ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် ငါကကြုတင်သတ်မှတထ
်
ိုးတသ အတရအတွက် ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးထက်
တစ်တယ က် တလျ သ
့် ည်မှ သ ၍ပင် ဆိုးရွ ိုးသည်။ အချင်ိုးစ တန်- အတန္ှ င်အ
့် ယှက် မပပြုန္ှင။့််
ယင်ိုးမှ မည်သက
ူ ့် ငါချစ်ပပီိုး မည်သက
ူ ့် ငါမန်ိုးသည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ်
မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တသ တကက င်မ
့်် ိုး ငါ
့် ျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါက
့် သတတပိုးရန် သငအ
လအပ်သတလ ။ စ တန်သည် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးက တမွိုးြွ ိုးတပိုးန္င်သတလ ။ အ ိုးလိုးသည်
အဓပပ ယ်မရှတပ။ အ ိုးလိုးသည် စတ်ပျက်စရ ပြစ်၏။ ငါသည် အ ိုးလိုးက တစ့်တစ့်စပ်စပ်န္င
ှ ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ြယ်ရှ ိုးမည်။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှပင် အလမရှ။ အ ိုးလိုး
ထွက်သွ ိုးရမည်။ န္ှစ်တပခ က်တထ က် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် အဆိုးသတ်ပပီ၊ ငါ၏ အမှု
ပပီိုးပပီပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသ ိုးရဲမျ ိုးန္ှင ့်် ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ တရ စဆ န်အပ်က ငါရှငိုး် ပစ်ရမည်။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ပပီိုး ယင်ိုးတက
ျို့ ပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါ
့် လက်တတွလ
ချစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ရမည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
စွနပစ်
် ့် မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လက်လတ်မည် မဟတ်။ ထတကက
င့််
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတသ သူမျ ိုးသည် စိုးရမ်ရန် မလအပ်။ ယင်ိုးက
ငါကတပိုးသန ိုးထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ငါတက င်ိုးချီိုးတပိုးတသ သူမျ ိုးအတပေါ်၌ ယင်ိုးက ငါတပိုးသန ိုးရန် တသချ တပသည်။
(ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီ) ငါလက်ခခဲတ
့် သ သူမျ ိုးက ငါ (ယတန)့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုး၏။ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုး
အမန်မျ
် အဓက နယ မလည်ိုး ပြစ်က ၊ ယင်ိုးက
့် ိုး၏ အပဒ်ငယ်အသီိုးသိုးီ တန က်ကွယက

မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ တန က်ထပ် စ လိုးတစ်လိုးကမျှ ပြစ်တစ၊ တန က်ထပ်
စ တကက င်ိုးတစ်တကက င်ိုးကမျှပြစ်တစ ထပ်ပြည့်၍
် မရန္င်သကဲသ
့် စ
့် လိုးတစ်လိုး သမဟ
့် တ်
စ တကက င်ိုးတစ်တကက င်ိုးကမျှ ချန်ထ ိုး၍ မရန္င်တပ။ အတတ်တွင ် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည်
သင်တထ
ွ ိုး် သည်ဟ မကက မခဏ ငါဆခဲ၏
် ှ
့် ။ သဆ
့် တပေါ်ထန
့် လျှင ် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ မ
အဘယ်အရ ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် မည်သ တပေါ်
ွ ိုး် သနည်ိုး။ ဤအရ က ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုး
့် ထန
ပြစ်တသ ဇ တအပြစ်တတ ်က သက်သက် ရည်ညန်ိုးသတလ ။ ယင်ိုးသည် ငါ တပပ တသ
ဝါကျတင်ိုးက သက်သက် ရည်ညန်ိုးသတလ ။ မရှမပြစ်လျက်ရှတသ
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ န္ှစ်ခသည် တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ပြစ်တစသည်။
ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပပည့်စ
် တသ
့်
ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခအပြစ် မပါဝင်တပ။ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ငါ၏ အတသွိုးအသ ိုး
ကယ်တင်၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးလည်ိုး ပါဝင်၏၊ သတသ
်
့်
အတကျဆိုးတသ ရှငိုး် ပပချက်မှ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်
ပြစ်သည်ဟ၍
ူ ပြစ်၏။ ဆလသည်မှ ၊ စိုးစပပီိုး တန်ခိုးက စွဲကင်ထ ိုးသည့််
တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ခရစ်ယ န်လူတစ်စသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်တပသည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် သ ိုးဦိုး အသီိုးသိုးီ သည် မရှမပြစ် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူအတရအတွက်သည်
့်
(ထသပြင
့် ၊ ့် ပ၍
့် ့်် ငါ၏ န မက အရှက်ရတစပခင်ိုး) တစ်တယ က် မပန္င်သကဲသ
အတရိုးကကီိုးသည်မှ (ထသပြင
့် ဝ မထင်ရှ ိုးပခင်ိုးတစန္င်ပခင်ိုး) တစ်တယ က်
့် အပပည်အ
့် ့်် ငါက
တလျ န
၊
့် ည်ိုး၍လည်ိုး မရန္င်တကက င်ိုးက ငါအတလိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ အချစ်ဆိုးတသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ ရတန မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပတပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ အကကမ်ကကမ် ငါအတလိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသ
့် တသ သရပ်သကန်က ပတြ ်န္င်သည်။ ငါကယ်တင်သည် ငါ၏
့် ငါ၏စလင်ပပီိုး ပပည်ဝ
ဇ တအပြစ်တတ ်၏ ပပည်ဝ
့် တသ သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်န္င်သည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
အတူရမှ
ှ သ ငါ ကယ်တင်အ ိုး စလင်ပပီိုး ပပည့်ဝ
် တသ သရပ်သကန်တစ်ခအပြစ်
ဆန္င်တပသည်။ ထတကက
င်၊့် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ် တင်ိုးကျပ်တသ
့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ အမှုအရ တစ်ခကမျှ လျစ်လျြူမရှု ဘ၊ဲ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍
အ ိုးလိုးက အထပ်ထပ်အခါခါ ပြတ်တတ က်ပပီိုး တသတစ၏။ ဤသည်မှ ငါတပပ ပပီိုးတသ
အရ အ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တပပ ပပီိုးသမျှ အရ အ ိုးလိုး၏ တန က်ဆိုး
ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ငါသည် ၎င်ိုးတသည်
ငါလက်ခပပီိုးတသ သူမျ ိုး၊
့်
့်

ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်တသ သူမျ ိုး
ပြစ်ရမည်ဟ ထပ်သလဲလဲ ငါ အတလိုးတပိုးရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
ွ ိုး် သည်”
့် လျှင၊် “တပေါ်ထန
ဟူတသ စက ိုးက မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပ၍ရန္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကထဲသ ့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က် ဝင်ရ က်သည့်် အချန်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သတလ ။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ တသွိုးသ ိုး
ကယ်တင် ဘသက်ခရတသ အချန်၊ သမဟ
့် တ် ငါ၏ တသွိုးသ ိုး ကယ်တင်က ၎င်ိုးတ ့်
ပမင်ရတသ အချန် ပြစ်သည်ဟ လူအမျ ိုးစက ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
မှ ိုးယွငိုး် ၏။ နီိုးပင် မနီိုးစပ်တပ။ ယင်ိုး၏ မူရင်ိုး အဓပပ ယ်အရ၊ “တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်” ဟူသည်မှ
န ိုးလည်ရန် လိုးဝ မခက်ခတ
ဲ သ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးက ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ န ိုးလည်ရန်မှ
မျ ိုးစွ သ ၍ ခက်ခသ
ဲ ည်။ ယင်ိုးက ဤသ တပပ
၍ရန္င်သည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် ငါသည် ငါ၏ အရည်အတသွိုးက ငါချစ်တသ ဤလူစအထဲသ ့်
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဤလူစသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်တပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
တပပ ရမည် ဆပါက၊ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် ထအချန်က တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခန္
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
ဤအမည်န မက လက်ခရရှခဲသ
် န က် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည့်တ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထထက်
၊ ယင်ိုးသည် ဤလူစအ ိုး ငါကကြုတင်ခန်ခွ့် ခ
ဲ သ
ဲ့် ည့်တ
် န က်၊ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတတွ
့် င ် ငါ၏ အရည်အတသွိုး ပါရှတသ တကက င့််
ပြစ်သည် (၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ၏
်
့် သဘ ဝ မတပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခအပြစ် ရှတနဆဲပြစ်သည်)။ ထတကက
င့်် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့်
အချန်မှစ၍ မျက်တမှ က်တခတ်ထတင် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် အစဉ်အတပေါ်ထန
ွ ိုး် တလပပီ။
ငါ၏ တသွိုးသ ိုး ကယ်တင်သည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်ပြစ်သည်ဟ လူအမျ ိုးစက
ယကကည်ကက၏၊ ယင်ိုးမှ ထသ လ
့် ိုးဝ မဟတ်တပ။ ထစတ်ကူိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ယူအဆမျ ိုးတွငသ
်
တပေါ်တပါက်၏။ အကယ်၍ ငါ၏ တသွိုးသ ိုး ကယ်တင်
တစ်ဦိုးတည်ိုးသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ စ တန်အ ိုး အရှက်ရတစြ ့်
လတလ က်မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ န မက ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ွင ် တန်ပပန် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်ခ ရှမည် ပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ့်် ငါ၏
န မက အရှက်ရတစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ငါန့် မအ ိုး စ တန်၏
အရှက်ရတစပခင်ိုး အမှတ်အသ ိုး တစ်ခ ပြစ်လ မည် ပြစ်သည်။ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်ပပီိုး ထသ မ
့် ခါမျှ ငါ
့် က်မဲတသ အရ တစ်ခက မည်သည်အ
လပ်တဆ င်မည် မဟတ်။
ငါ၏ အမှုသည် ရလဒ်မျ ိုးစွ ရှ၏၊ ထပပင်
် ျ ိုးက နည်ိုးစနစ်မျ ိုးပြင့််
့် ငါသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ မ

တပပ ရမည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါ၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က ၊ ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်ပပြုသည့််
အရ အ ိုးလိုးအတင်ိုး ငါ စက ိုးတပပ တပသည်။ ထတကက
င့်် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ငါ၏ ဝည ဉ်က ခစ ိုးမသင်သ
့် ည်၊ ငါ၏ ဝည ဉ်က
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်တနသည်က ပမင်သငသ
့်် ည်။ ငါ လပ်တဆ င်သည်မှ မည်သည့်အ
် ရ
အတအကျပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် သင်သ
့်
အတပခခ၍ ငါအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်က ပမင်သင်ပ့် ပီိုး ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ခလိုး၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်က ပမင်သင်သ
့် ည်။ ငါသည်
စကကဝဠ ၏ အတပခအတန တစ်ခလိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် န၏။ လူတင်ိုး၊ အပြစ်အပျက်တင်ိုးန္ှင ့််
တနရ တင်ိုးသည် ငါ၏ ကွပ်ကဲမှုတအ က်၌ ရှကကသည်။ ငါ၏ အစီအစဉ်က ချြုိုးတြ က်ဝတ
့် သ သူ
တစ်တယ က်မျှ မရှ။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါညန်ကက ိုးထ ိုးသည့်် အစီအစဉ်ပြင ့်် တစ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုး
တရှ ျို့ဆက်တိုးတန၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ခွနအ
် ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
အစီအစဉ် တစ်ခလိုးအ ိုး စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး ဉ ဏ်ပည တည်ရတသ
ှ
တနရ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ
အပပည်အ
့် ဝ န ိုးမလည်န္င် သမဟ
့် တ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတပပ ဆန္င်တပ။ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က ငါတစ်ဦိုးတည်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။

အခန််း ၁၀၆
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မသကကတသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ သ မန် လူသဘ
ဝက မသကကတသ
့်
သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အ ခတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ဘ မျှမရှပခင်ိုးအပြစ်သ တချြျက်
ခရမည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ မှ လွတပ် ငမ်ိုးခွငရ
့်် မည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်ပြစ်
့် ဤသည်
မှ
့် သကဲသ
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ အကကီ
ိုးတလိုးဆိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အ ိုးလိုးသည်
့်
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ တွင ် စမီရမည်ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မသကကတသ
သူမျ ိုးသည် ငါရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ညန်ပပခဲတ
့် သ အရ တက
့် န ိုးတထ င်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှကကတသိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည် (ငါသည်
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် လူသ ိုး အစွမ်ိုးအစတစ်ခက

မြန်ဆင်ိုးတသိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မျ ိုးစွ ငါမတတ င်ိုးဆတပ။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ န
ှ ့်် ယင်ိုးတက
့် ိုးတထ င်ကကရန်န္င
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကရန်မျှသ ငါတတ င်ိုးဆတပသည်)။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
အမ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူမျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါကဲသ
့် အလ
ိုးတူ အမျြုိုးအစ ိုး
့်
မဟတ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ န္င်ငန္ှင ့်် သက်ဆင်ကကသည်။ ထတကက
င့်် ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
့်
ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတသ ဤလူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါအလမရှတပ။
ယခင်က၊ ငါသည် တပခလွနလ
် က်လွန ် ပြစ်တလပပီဟ သင်တ ထင်
ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
ယခတွင ်
့်
့်
သင်တ န
ှ ့်် မည်သ ့်
့် ိုးလည်သငက့်် ကတပသည်။ သ ိုးရဲမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
စက ိုးလက်ဆတပပ ဆြ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မရှ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
ငါ၏ သ မန် လူသဘ
ဝက မသကကတသ လူမျ ိုးသည် ငါ၏ လူသဘ
ဝပြင ့်် ငါပပြုသည့််
့်
့်
အရ က ၎င်ိုးတ၏
့် တင်ိုးတ ြ က
့် ယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုတသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ န ခြထက်
၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့် ိုး
့်
့်
့် ဇ တ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ငါအ
ချစ်တီိုးတခါင်ိုးသန်ိုးရှ လပ်လ ကကသည်။ ငါ တပပ တလပပီိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တလပပီတလ ။ ငါ၏ သ မန် လူသဘ
ဝသည် ငါ၏ မရှမပြစ်သည့််
့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ၊ ပပီိုးပပည်စ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ငါ၏
သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတ တစ်
ခန္ှငတ
့်် စ်ခ
့်
့်
အတူပူိုးတပါင်ိုးလျက် လပ်တဆ င်တသ မှနက
် န်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါ
တပပ ပပီိုးပြစ်သည်- ငါ၏ သ မန် လူသဘ
ဝမှတစ်ဆင ့်် ငါပပြုတသ အမှုမျ ိုးသည် လူသ ိုး
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည်အ
့် ခါ၊ ငါက
့်် ဟဇ တ
့် အ ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါန္ှငသ
မပြစ်တသ သူမျ ိုးသည် ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးခကကရ၏။ ထတန
် တသ
့် က်တွင၊် ငါ၏ ပပီိုးပပည့်စ
သဘ ဝသည် လူသဘ
ဝမှတစ်ဆင့်် စက ိုးတပပ ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် ငါသည် အချြုျို့တသ လူတက
့်
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ၏။ အကယ်၍ ငါပပြုသည်အ
့် ရ က သင်န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး
မည်သပင်
ွ ခန္င်ပါက၊ သင်သည် ငါ ရှု တ်မချသည့်် လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်၏။
့် ဆတစ သင် ကျြုိုးန္န
ထသတသ
လူတက
့်် င်ိုးတစသည်။ ထသတသ
လူတက
့်
့် ငါသည် အသဉ ဏ်သ ပွငလ
့်
့် ငါချစ်ပပီိုး၊
သင်၏ ကျြုိုးန္နွ ခမှုတကက င်၊့် သင်က
့်် င်ိုးတစသည်။ ငါ၏
့် ငါ အသဉ ဏ်ပွငလ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အ ခတသ သူမျ ိုးတွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မသကကတသ
သူမျ ိုး၊ ငါ၏ သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သဟဇ တ မပြစ်ကကတသ လူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြင ့်် ငါပပြုတသ အရ (ဥပမ အ ိုးပြင့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသထွက်လ ပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုး အစရှသည်တအ
့် ိုး)

သတဘ မတူကကတသ သူမျ ိုး ပါဝင်သည်။ ဤသည်တမှ့် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
ခခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ်ပပသချက်မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်။ သတသ
်၊
့်
ငါအတလိုးတပိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်တ အတယ
က်တင်ိုး အ ရစက်သင်တ
့် သ အရ တစ်ခ ရှ၏့်
ယတန ငါ၏
ပြစ်ပခ််ငိုး် ပြစ်တသ ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်တသ သူမျ ိုးသည်
့်
ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝအ ိုး ခခတနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်တသ
ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့််
ငါတပပ ပမဲတပပ တနသနည်ိုး။ ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ဇ တအပြစ်တတ ်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အလိုးစ
ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်သည်။ ငါက
့် တင်ိုးတ ရန် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုန္ှင။့်် ယခပင်လျှင၊်
လူမျ ိုးစွ တက
ဝ ပင်ဆင်ပပီိုး၊ ငါပပြုတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့် ငါသည် သ မန် လူသဘ
့်
တသချ တပါက် မှနက
် န်ပခင်ိုးမရှဟ တပပ တနကကဆဲ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဤကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်ကကသည်အခါ၊ သင်သည် အသက်တသဆိုးရန် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး သက်သက် မဟတ်တလ ။
ငါတပပ တနတသ စက ိုးတစ်လိုးကမျှ ၎င်ိုးတ န
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
မျက်ကန်ိုး၏
့် ိုးမလည်ကကသကဲသ
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပါက်မျ ိုး လိုးဝ
ပြစ်ကကတလတက ိုး။ အတယ က်တင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ထပ်၍ ငါတပပ မည် (ပပီိုးလျှင်
တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါထပ်၍ တပပ တတ မ
့် ၊ ့် ဤအရ က တစ ်က ိုးတသ သူ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အ ိုးလိုး မချ ကျန်ပခင်ိုးကခကကရလမ်မ
့် ည်)၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ငါ၏ ရယ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏
စ ိုးပခင်ိုး၊ ငါ၏ အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၊ ငါ၏ စက ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပြစ်သည့်် ငါက လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအထဲတွင ် လူသ ိုး တရ တန္ှ သည့််
လကခဏ တရိုးတရိုးမျှမရှ။ တစ်ခမျှ မရှ။ လိုးဝ တစ်ခမျှ မရှ။ လူအ ိုးလိုးသည် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
လှညက
့်် ွက်မျ ိုးက ရပ်တန်ရမည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် ့် ှနိုး် မှုမျ ိုးက ရပ်ရမည်။
့်
့် အတရိုးမပါတသ ခနမ
ဤအရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူတ ဆက်
လက်လပ်တဆ င်တလ၊ ၎င်ိုးတ ပျက်
ဆိုးီ ကန်ိုးဆက်တလ
့်
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ အကကဉ ဏ်က အတလိုးင်္ရပပြုတလ ။့်
ငါသည် အတယ က်တင်ိုး၏ အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
ှ ိုးက အပမဲ စစစ်တနသည်၊ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏
စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက စစစ်တနသည်။ ငါန္ှစ်သက်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
ငါမန္ှစ်သက်တသ လူမျ ိုးအ ိုး တစ်တယ က်ချင်ိုးစီ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါပမင်သည်။ ဤသည်မှ လူတ ့်
စတ်မကူိုးန္င်သည့်် တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ မပပီ
့် ိုးတပမ က်န္င်သည့်် တစ်စတစ်ရ
ပြစ်သည်။ ငါသည် အလွနမ
် ျ ိုးလစ
ှ ွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်က အမှုအရ မျ ိုးစွ တက
့် လပ်တဆ င်ပပီိုး
ပြစ်သည်။ ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၏ ရည်ရွယ်ချက်က

မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မည်သူ အတအကျ တြ ်ထတ်န္င်မည်နည်ိုး။ မည်သမ
ူ ျှ
မတြ ်ထတ်န္င်တပ။ ဤအချန်မှစ၍ တန င်တွင၊် သ ၍ မျ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကပင်
ငါတပပ ဦိုးမည်။ တစ်ြက်တွင ် ဤအရ သည် ငါမန္ှစ်သက်တသ သူ အ ိုးလိုးက
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် လမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် သင်တသည်
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် သ ၍ ပပင်ိုးထန်မှုပြငသ
့််
သင်တ ့်
ပမည်ိုးစမ်ိုးြအလ
ငှ့် ၊ ယင်ိုးသည် အဆပါကစစန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ သင်တအ
့်
့် ိုး အနည်ိုးငယ် ပ၍
ဒကခခတစလမ်မ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက
့် ည်။ ဤအရ က လူတက
့် ဆိုးပြတ်၍မရန္င်သကဲသ
ပြစ်ပျက်ပခင်ိုးမှ မထန်ိုးထ ိုးန္င်တပ။ ဤအရ က ယခ သင်သလျှငပ
် င်၊ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ၏
နည်ိုးစနစ်ပြစ်တသ တကက င၊့်် အချန်လ သည်အ
့် ခါ ဤဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးမျြုိုးက သင်
တရှ င်ရှ ိုးန္င်လမ်မ
ငှ့် န္ှင ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြအလ
့်
သင်တအတပေါ်
၌ ငါ၏အလ ပပည်စ
့် န္င်ြအလ
ငှ့် ဤကဲသ
့် ငါအမှု
ပပြုရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
့်
့်
“သင်တ သည်
ိုးခရမည့်် တန က်ဆိုးတသ ဒကခဆင်ိုးရဲ” ဟ တခေါ်ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါ၏ အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် ပခင်ိုးက
ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
် တွက်၊
့် ည်ပြစ်က ၎င်ိုးသည် တန က်တစ်ြန် တသ င်ိုးကျန်ိုးဝမ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
သင်တ၏
့် ဇ တခန္ဓ သည် တစ်ြန် ဆင်ိုးရဲဒကခ ခရလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
ကယ်ခန္ဓ ထဲ မဝင်တရ က်မီ တန က်ဆိုးတသ အဆင့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
အသွငက
် ူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးဆင်ရ အဆင်တ
် မစိုးရမ်ကကန္ှင-့်် ငါသည်
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ သတသ
့်
သင်တအ
့် ိုး အခက်အခဲတစ်ခပပီိုး တန က်တစ်ခက ပြတ်သန်ိုးဦိုးတဆ င်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။
ငါသည် တပြ င်မ
့် ၊ ့် ငါတပပ ခဲတ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သကဲသ
့် သ အရ မျ ိုး
ဧကန်မချ ပြစ်လ မည်ဆသည်က ယကကည်ကကတလ ။့် ငါသည် ယကကည်အ ိုးကိုးထက်တသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်၏။ န္င်ငအ ိုးလိုး၊ တင်ိုးပပည်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏ အ ိုးလိုးသည်
ငါထ
့် သ ပပန်
့် လ တနကကပပီိုး ငါ၏ ပလလင်ဆီ အတနကကပပီ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးပြစ်ပပီိုး ငါသည် မန ခတသ သူ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးက တရ ိုးစီရင်က
မည်သည့်မ် ခင်ိုးချက်မျှ မရှဘဲ ၎င်ိုးတအ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
့် ိုး ကန်န္ှ့် ငတ
့် ချမည် ပြစ်သည်။
အ ိုးလိုး ရပ်တည်ချက်က ပပင်ဆင်ရမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ တန က်ဆိုး
အဆင့်် ပြစ်ပပီိုး ထအရ ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အရ ရ တင်ိုးက
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
အဆိုးလ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်မည်။

(ငါသည် စတ်တသ က မခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး) ငါ၏ အမှု၏ အရှန် တိုးပမင်ပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့်
သင်တထ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ငါ၏
့် ငါထတ်တြ ်ပပသကဲသ
့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် နီိုးကပ်စွ လက်တလျှ က်န္င်ကကြအလ
ငှ့် တနစဉ်
့် သင်တက
့်
့် ငါ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါ ြွငဟ
့်် မည်။ (ဤသည်မှ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်၏။
ငါသည် လူတက
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ လူတအ
့် စလင်တစြ ငါ၏
့်
့် ိုး
ဒဏ်ခတ်ရန်လည်ိုး ငါ အသိုးပပြု၏။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုက
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထရ
ဲ ှ ငါ၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်န္င်ကက၏။
အပျက်သတဘ တဆ င် သူမျ ိုးသည် အပျက်သတဘ တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတ်တြ ်ပပ
ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးက ပပသလမ့််မည်။ အ ခသူမျ ိုးသည်
့် စရက်အမှနမ
ခခကကလမ်မ
့်် စွ ချစ်ကကတသ သူမျ ိုးသည် သ ၍ပင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့် သစစ တစ ငသ
သစစ တစ ငသ
့်် ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး
တန က်လက်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါတြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအတပခအတနအ ိုးလိုးမှ ငါ၏
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။)
အတတ်တင
ွ ၊် ငါသည် ဤအရ မျြုိုးက တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်-သင်တက
့် မည်သမည်
့် ပ ငါ
ဦိုးတဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
အလ ိုးတူ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ရှ တြွသင၏
့်် ။ သင်တအ
့်
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ ငါတပပ သည်ပြစ်တစ၊ သင်တ န
့် ိုးတထ င်သင်က့် က၏။ ဤအရ အ ိုးပြင ့််
အဘယ်အရ က ငါဆလသနည်ိုး။ သင်တ သ
့် ကကသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုတမှ့် အဘယ်နည်ိုး။ သင်တ န
့် ိုးလည်ကကသတလ ။ ဤအရ က
လူမည်မျှက အပပည်အ
့် ဝ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆန္င်သနည်ိုး။ “သင်တက
့် မည်သမည်
့် ပ ငါ
ဦိုးတဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
အလ ိုးတူ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ရှ တြွသင၏
့်် ” ဟ
့်
ငါတပပ တသ အခါ၊ ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ဇ တအပြစ်တတ ်အတနပြင ့်် ငါ တထ က်ပ့်တပိုးတသ
လမ်ိုးပပမှုက ငါ ရည်ညန်ိုးရမျှရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ငါသည် ငါတပပ တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ယတနတွ
် ကယ် ပပည်စ
့် ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏
့် င၊် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အမှနတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါ တပပ ဆပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ဘီလူိုးသရဲစီိုးတသ
မျက်န္ ှ မျ ိုးသည် သင်တအ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုး အပမင်တစ်ခက တပိုးရင်ိုး၊
့် ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးန္င
ငါ၏ မျက်တမှ က်အလင်ိုးတွင ် တြ ထ
် တ်ခရကကတလသည်။ ငါ၏ ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည်
့်
စ တန်ထ တကကည ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်သ မက သင်တ အ
့် ိုးလိုးက
တ ဝန်တပိုးအပ်န္မှု
ှ တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ အမျ
ိုးစသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်

သင်တအြ
တ
ှ တစ်ခအပြစ် ယကကည်ရင်ိုး မသကျြုိုးကျွပပြုကကသည်။
့်
့် ဝန်တပိုးအပ်န္မှု
ယင်ိုးတသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ ပါရှတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်က သင်တ န
့် ိုးမလည်ကကတချ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါအတွ
က် တက င်ိုးမွနစ
် ွ အတစခမှု လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ငါက
့်
့် လိုးဝ
ကျြုိုးန္နွ ခရန် စ တန်အ ိုး အမန်တပိုးြ
ပြစ်
့်
့် သည်။ အတတ်တွင ် ငါ ထတ်တြ ်ပပပပီိုးတသ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သင်တ သတဘ
မတပါက်ကကတသိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှဆဲပြစ်၏။ ထသပြင
့်
့် ၊့််
အန င်္တ်တွင ် သင်တသည်
သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး တစ့်စပ်တသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ
့်
ရရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် သင်တထ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
့် သ ၍ ငါ ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
ကပ်တဘိုးမျ ိုး တရ က်လ တသ အခါ၊ အတယ က်တင်ိုး တကက က်လနက် က၏။
လူအ ိုးလိုးသည်
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ငတကကိုးက အတတ်တွင ် ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် ည့််
့် ပ်တဆ င်ခသ
မတက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးအတွက် စက်ဆပ်မက
ှု ခစ ိုးကကရ၏၊ သတသ
် ဤသည်မှ
့်
အမျက်တတ ်တခတ် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ထအချန်တွင ် အလွနတ
် န က်ကျပပီ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
လူတအ
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်က တပိုးရန် အချန် မဟတ်ဘ၊ဲ အတစခမျ ိုး အ ိုးလိုးက
့် ိုး ကယ်တင်ရန်န္င
ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး၊ ငါအတွ
က် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးက အပ်စိုးခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် အချန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
အတတ်က အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ် ကွဲပပ ိုး၏။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တလ ကအ ိုး
ြန်ိုးဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက မကကြုြူိုးစြူိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ကမဘ တလ ကအ ိုး တစ်ကကမ်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ တကက င့်် ကမဘ တလ ကအ ိုး တစ်ကကမ် ငါြျက်ဆိုးီ မည်ပြစ်ပပီိုး
ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န်ထ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ
့် ိုးတသ အရ က မည်သမ
ခရစ်ယ န်လူမျ ိုး” န္ှင ့်် “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ကမဘ အန္ှ လူ
့် သစ်မျ ိုး” ဟူတသ တဝါဟ ရ
န္ှစ်ခက ယခင်က အတတ ်အတန် မကက ခဏ တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတက
ဲ့် ့်
့် မည်ကသ
ရှငိုး် ပပသင်သ
့် နည်ိုး။ “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ခရစ်ယ န် လူမျ ိုး”သည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ကမဘ အန္ှ လူ
့် သစ်မျ ိုး”သည်လည်ိုး
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ မဟတ်တပ။ လူတသည်
ထစက ိုးရပ်မျ ိုးက
့်
မှနက
် န်စွ အနက်မပပန်ကကတလပပီ။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အမှုအရ တက
့်
ဤအတင်ိုးအတ ထ န ိုးလည်ရန်သ ကူညကီ ကတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးတက
က်
့် သင်တအတွ
့်
ဤတနရ တွင် ယခ ငါရှငိုး် ပပမည်။ တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ခရစ်ယ န် လူမျ ိုးန္ှင ့််
တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ကမဘ အန္ှ လူ
့် သစ်မျ ိုးသည် မတူညကီ ကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အဓပပ ယ်မျ ိုးသည် သီိုးပခ ိုးပြစ်ကက၏။ ဤတဝါဟ ရန္ှစ်ခ၏ သိုးန္နှု ိုး် ပသည် အလွန ် ဆင်တူပပီိုး၊
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ကဲသ
့် ထင်
ရတသ ်လည်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ အတနအထ ိုးမှ လိုးဝ
့်

ဆနက
် ့် ျင်ဘက် ပြစ်သည်။ “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ခရစ်ယ န် လူမျ ိုး” ဆသည်မှ မည်သတ
ူ က
့်
အတအကျ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သမဟ
့် ရ က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး
့် တ် ယင်ိုးသည် မည်သည်အ
ပြစ်သနည်ိုး။ ခရစ်ယ န် လူမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ဆရလျှင၊် အတယ က်တင်ိုးသည်
တစ်ညတ
ီ စ်ညွတတ
် ည်ိုး ငါက
ထသလ
့် တတွိုးမကကမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ပ်တဆ င်ရန်
လိုးဝ မမှ ိုးကကတချ။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးတင
ွ ် “လူမျ ိုး” ဟူတသ တဝါဟ ရသည်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးက အတသအချ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပမည်။ မည်သည့်လ
် ူတစ်ဦိုးကမျှ ယင်ိုးက
အပခ ိုးအရ န္ှင ့်် ဆက်စပ်မမည် မဟတ်တပ။ “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ” ဟူသည့်် တဝါဟ ရက
တပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးမှ တစ်ခတည်ိုးနိုးီ ပါိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးစွ စတဝိုးပခင်ိုးတစ်ခက
ဆလပပီိုး၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးသည်”ဟ တခေါ်ဆတပသည်။ ဤတနရ တွင ်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်မျ ိုးသည် အလွနရ
် ိုးစင်ိုးလွနိုး် လှသည်က တတွျို့ န္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
ဆလရင်ိုးအဓပပ ယ်က လိုးဝ န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ယခတွင၊် တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ
ခရစ်ယ န်လူမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတရ ိုးဝင် စတင်
မတ်သဟ ယပပြုမည် (သတသ
်လည်ိုး လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက
တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်။ ထသမဟ
ူ ျှ န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မည်သမ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထတဝါဟ ရက ငါရှငိုး် ပပလျှငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
ယကကည်ကကမည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ယင်
ိုးက သတဘ တပါက်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ)- ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ လျှငတ
် ပပ ချင်ိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
အလန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်န္င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ အလက တြ ်ပပန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခတည်ိုးန္င
ှ ့်် န္ှုတ်တစ်ခတည်ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
တင်ိုးန္င်င အ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအ
ငါ၏
့် ိုး တရ ိုးစီရင်တနကကစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက တဆ င်ရွက်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်မျ
ငါ၏
့် ိုးက အတက င်အထည်တြ ်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ သရပ်သကန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ
့်
ခရစ်ယ န်လူမျ ိုး” ဆသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
အတက င်အထည်တြ ပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ လက်ထ၌
ဲ ရှတသ ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
ဆက်န္ယ်၏- ထတကက
င ့်် “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ခရစ်ယ န်လူမျ ိုး” ဟူတသ တဝါဟ ရ
့်
ပြစ်တပသည်။ ထအပပင်
၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်န္င်ကကပပီိုး၊
့်
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ” ဟူသည့်် တဝါဟ ရက ငါအသိုးပပြု၏။

“တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ကမဘ အန္ှ လူ
့် သစ်မျ ိုး” ဆသည်မှ ငါ၏ န မ၌ရှတသ လူအ ိုးလိုးက
ဆလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ “အသစ်” ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် ငါ၏ န မက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န မ၌ ရှကကတသ တကက င၊့်် (ငါ၏ န မ၌ အရ ခပ်သမ်ိုး ပါရှပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
့်
ထ ဝရ သစ်လွငက
်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မအတဟ င်ိုးတပ။ ယင်ိုးက လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲ၍
မရ) ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
အန င်္တ်တွင ် ထ ဝရ အသက်ရှငက် ကမည် ပြစ်တသ တကက င်၊့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ကမဘ အန္ှ လူ
့်
့် သစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤတနရ ရှ “တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ” ဟူသည့််
စက ိုးမှ လူအတရအတွက်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ယခင် ကစစရပ်န္င
ှ ့်် မတူတပ။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ အ ိုးလိုး ယကကည်သင်၏
့် ။ သသယ မရှကကန္ှင။့််
သင်တ၏
ှ ့်် လူအတတွ
ိုးအတခေါ်မျ ိုးက သင်တက
့် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္င
့်
့် ယ်တင်
ြယ်ရှ ိုးကကတလ ။့် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ လတ်တတလ
လပ်ငန်ိုးစဉ်မှ လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်
အတအကျ ပြစ်သည် (အဘယ်တကက င်ဆ
ငါက
့် တသ ် လူတသည်
့် တင်ိုးတ ြန္ှ့် င ့်် ငါ
့်
တပပ သည့်အ
် ရ က တင်ိုးတ ြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုကကတသ တကက င၊့််
ငါသည် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် လူအတတွ
ိုးအတခေါ်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးရန် ငါကယ်တင်
့်
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါအသိုးပပြုသည်)။ ဤအမှုသည် မကက မီ ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ထတ်တြ ်ပပခရချန်တွင၊်
လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအဆင်ဆ
့် င်တ
့် ့်
့်
မရှတတ လ
ငါအ
့် နီိုးပါိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့် ိုး တင်ိုးတ ရန် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးက ရပ်တန်ကကလ
မ်မ
့်
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တန
့်
့် စဉ်
တတွိုးသည်အ
့် ရ က ငါထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါပပန်တက်ခက်မည်။
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ၊ လူတသည်
တန က်ထပ် တတွိုးတတ ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးသည် အတတွိုးအတခေါ်အ ိုးလိုး ကင်ိုးမဲ့်လမ်မ
ငါ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဝည ဉ်တလ ကထဲသ သင်
တ ဝင်
့်
့် တရ က်ကကမည့်် အချန် ပြစ်လမ့််မည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုး
ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ငါ
ွ မ
့်် ပပြုမီ ငါ၏ အမှုထက
ဲ အဆင့်် တစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။
့် ဝင်တရ က်ခင
သင်တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးက ဝည ဉ်တလ ကထဲသ မဝင်
တရ က်မီ၊
့်
့်
လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးက မမတက
့် ယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးရမည်။ ဤသည်မှ “ငါသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြစ်သည်” ဟဆပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရည်ရွယ်သည့်် အရ ပြစ်သည်။

သတသ
်၊ သင်တသည်
ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ့်
့်
့်
န ိုးမလည်လက်မီ၊ ငါ၏ အချန် တရ က်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။

အခန််း ၁၀၇
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပပင်ိုးထန်မှု အဆငတ
့်် စ်ခထ တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊
လူအမျ ိုးစသည် ယင်ိုးတတကက
င ့်် တန က်ဆတ်သွ ိုးကကသည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး
့်
ထတ်တြ ်ပပခရသည်မှ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် အတအကျ ပြစ်၏။ ငါသည် အရ အ ိုးလိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရြ စ
့် ိုးစဉ်ိုးမျှ အ ိုးမထတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်ဟ ငါ
ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင၊့်် ငါသည် ငါမန်ိုးတီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက
ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက စလင်တစြလည်
ိုး ယင်ိုးတက
့်
့် ငါ အသိုးပပြုသည်။ (ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆတသ အခါ မိုးချြုန်ိုးသ ခန္ှစ်ချက်သည်
ပမည်ဟီိုးလမ်မ
် ့် ွင ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခက်အတနတ
ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲက ဝည ဉ်တလ ကသ ဝင်
့် ည်။) ငါ၏ ဝည ဉ်သည်
့် တရ က်ကကလမ်မ
ကယ်တင် လပ်တဆ င်သည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အ ိုးလိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်ဟ ဆလပပီိုး၊ ဤအရ မှ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှငပ် ြစ်သည်မှ
သသ တပသည်။ သပြစ်
တသ စ တကက င်ိုးအသီိုးသိုးီ
့်
့် ရ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ငါ မနမ် မက်
တန က်ကယ
ွ ်က ရည်မန
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်တက
့် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ ရှငိုး် လင်ိုးမှုပြင့််
ပမင်န္င်သည်။ ယခင်က ငါ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး၊ ငါ၏ လူသဘ
ဝအတွငိုး်
့်
ငါြွငဟ
့်် သမျှတင်ိုးသည် ငါသရ
့် ပ်သကန်၏ လကခဏ သွငပ် ပင် တစ်ခပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ ၊ ငါ၏
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝအတွငိုး် ငါတပပ သည်အ
့် ရ က တသချ တရရ ပခင်ိုး မရှန္င်သကဲသ
့် ့်
အမှနတ
် ကယ် မယကကည်န္င်တသ လူတသည်
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး ခရတပမည်။ ငါ၏
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် ငါ၏ ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ မရှမပြစ်တသ
လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ငါသည် ထပ်သလဲလဲ အတလိုးတပိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ လူတသည်
ငါ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက လျစ်လျြူရှု လျက် ငါ၏ ပပည့်စ
် တသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝကသ ဆက်လက် အ ရစက်ကကတလသည်။ သင်သည်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်တလပပီ။ ငါသည် သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် ငါ ပြစ်သည့််
လူသ ိုးသည် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မကက်ညဟ
ီ သင်ဆသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏
န္င်ငတတ ်တွင ် ကျန်ရန္
ှ င်သတလ ။ ငါသည် သငက
့်် ငါ၏ တပခြဝါိုးတအ က်တွင ် နင်ိုးတပခမည်။

ငါက
့်် ငါ စန်တခေါ်၏။ ထသတသ
တစ်ဇွတ်ထိုးလပ်ပခင်ိုးပြင ့််
့် တန က်ထပ် ပန်ကန်ရန် သငက
့်
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ြ သင
က
့်် ငါ စန်တခေါ်၏။ ငါ၏အပပြုိုးသည် သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မကက်ည၊ီ ငါ၏ စက ိုးသည် သင်၏ န ိုးမျ ိုးအြ န
့် ၊ ့် ငါ၏
့် တပျ ်ြွယ် မပြစ်သကဲသ
လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သငက
့်် အကျြုိုးမပပြုတပ- ငါ မှနသ
် တလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သငအ
့်် ကကြုက်ပြစ်ရမည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တူတသ အရ ပြစ်သတလ ။ ပပီိုးလျှင ်
ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏ အမ်တွင ် ရှတနချင်တသိုးပပီိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ တ
် ွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ရရှချင်ကကတသိုးသတလ ။ သင်သည် စတ်ကူိုးယဉ်တနသည် မဟတ်တလ ။ အမှုအရ မျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ချန်ကတည်ိုးက အလွန ် အြ
့် ွယ်ပြစ်တလသနည်ိုး။ သင်သည် ငါက
့်
မန ခချင်တသ ်လည်ိုး၊ ငါထ
ှ ပြစ်သည်။ သငက
့်် ငါ
့် မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန် ဆန္ဒရဆဲ
တပပ ၏- လိုးဝ မပြစ်န္င်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါ တပပ ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှသူမျ ိုးသည် ငါချစ်တသ သူမျ ိုးပြစ်ရမည်။
ဤစက ိုးမျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င ့်် ငါ အတလိုးတပိုးရသနည်ိုး။ အတယ က်တင်ိုး
တတွိုးတနသည့်အ
် ရ က ငါ သက န ိုးလည်၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ
တထ က်ပပရန် ငါအတွ
က် မလအပ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
် သ ပသဏ္ဍ န်မျ ိုးသည် ငါ၏
့်
့် စစ်မှနတ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတဆင ့်် ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်တရှ ျို့ မှ က်တွင၊် အ ိုးလိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် ငတကကိုးကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်တသ သသ သည့်် အချက်တစ်ချက် ပြစ်သည်။
အဆိုးတွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ နတ်ဆိုး စ တန်အတပေါ် ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် တန က်ဆိုး ရလဒ်ပြစ်သည်။
ငါသည် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမနမ
် ့် ျ ိုးက အသိုးပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူတက
့် ငါ ပပစ်တင်ဆိုးမပ ပြစ်သည်။
ဤအရ တွင် သင်တတွ
် န်တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ငါသည်
့် င ် မှနက
စ တန်အ ိုး အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခတပိုးရန် မလအပ်တပ။ ငါသည် ၎င်ိုး၏
အသက်တသလနီိုးပါိုးပြစ်က ထပ်သလဲလဲ သက်ညြှ မှု တတ င်ိုးခသည်အထ ရက်န္က
ှ ်ရန် ငါ၏
သလှတက အသိုးပပြုမည်။ ထတကက
င်၊့် လူတသည်
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် စိုးစဉ်ိုးမျှ
န ိုးမလည်န္င်ကကဘဲ၊ ငါ၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ စ တကက င်ိုးဆင်ိုးန္ှင ့်် ဝါကျတင်ိုးသည် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ

သသ ထင်ရှ ိုးသည့်် အချက်တစ်ချက်ပြစ်သည်။
ယတနတွ
် တွက်၊ ဤအတကက င်ိုးအရ သည်
့် င ် ငါသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည့်အ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်က ပခြုငတပသည်။ အတတ်တွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပလလင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
ခဏ
့် ည်ဟ သင်တ မကက
့်
တပပ ကကတလပပီ။ သင်တသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သန ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့
့်
ရှတသ ်လည်ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်က သင်တ စ
့် တ်မကူိုးန္င်ကကတပ။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်မှ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ ဝတထြုတစ်ခဟ တတွိုးတက င်ိုးတတွိုးကကမည်
သမဟ
့် တ် ယင်ိုးသည် စ ိုးပဲကွ ကီိုးတစ်လိုးပြစ်သည်ဟ ထင်တက င်ိုးထင်ကကမည် သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးက တလ ကီကမဘ တလ ကတွငရ
် သည့်
ှ
် တရ ိုးသကူ ကီိုး၏ ပလလင်တစ်ခအပြစ်
ပမင်တယ င်မတပမည်။ မှနတ
် ပ၏၊ ဤအကကမ် ငါ၏ ရှငိုး် ပပချက်၌ သင်တ ့်
တပပ ဆပပီိုးသည့်အ
် ရ က ငါ ပငင်ိုးလမ်မ
် ည်ိုး၊ ငါအြ
လူ
့် ည်မဟတ်တသ လ
့်
့် မျ ိုး၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးထက
ဲ အရ မျ ိုးသည် သတကဂတပြစ်တသ အဓပပ ယ် ပါရှဆဲပြစ်သည်။
သပြစ်
် ရ န္ှင ့်် ငါ၏ ဆလရင်ိုးအဓပပ ယ်တအကက
ိုး ပခ ိုးန ိုးချက်မှ
့် ရ လူတ စ
့် တ်ကူိုးသည့်အ
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတလ က် ကကီိုးမ ိုးဆဲ ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး၌
လူမျ ိုးစွ တသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်တရှ တ
ျို့ ွင ် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် ငိုးတကကိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ညြှ တ မှုက
့်
တတ င်ခရင်ိုး လဲတလျ င်ိုး ဝပ်ဆင်ိုးတနကက၏။ ဤအရ တွင် လူသ ိုး စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးသည်
အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ရှပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မည်သမ
ူ ျှက
့်
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်ကကတပ။ သဆ
ဲ က
ှု
့် လျှင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်သည် အဘယ်အရ နည်ိုး။ ဤနက်နမ
ငါထတ်တြ မ
် ပပမီ၊ သင်တသည်
ယခင်က သင်တ ယခင်
န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
့်
ပငင်ိုးပယ်ကကရမည်။ ထအခါမှသ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက် တရ က်ရန္
ှ င်တပမည်။ ဤသည်သ
ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးအ ိုး
ပတပျ က်တစန္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ငါစက ိုးတပပ သည့််
အချန်တင်ိုးတွင၊် သင်တ အ
တန က်ထပ် သတမမူ မပြစ်ရ။ ငါ၏
့် ရစက်ကကရမည်။ သင်တသည်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်က ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက တည်တထ င်ထ ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ ကန်လွနသ
် ည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျြုိုးဆက်မျ ိုးတွင၊် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ယင်ိုး၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် တသဆိုးကကရပပီိုးပြစ်က ၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
လည်ိုး ယင်ိုးတရှ ျို့ မှ က်တွင်
့်
အသက်ပပန်ရှငလ
် ရင်ိုး၊ ထတပမ က်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ အစမှ အဆိုးထ ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရပ်တနပ် ခင်
င ့်် ငါ၏
့် ိုးမရှဟ တပပ န္င်၏၊ ထတကက
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်သည် အစဉ်အပမဲ တည်ရသည်
ှ
။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်အတကက င်ိုး

တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင ် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ မှု အရပ်အတယ င်တစ်ခ
ခစ ိုးကကရသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ အထက်တွင ် ငါဆထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ မှ၊ သင်တသည်
့်
ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသကကတပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ပလလင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဒွနတ
် ွဲတည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
မတူညတ
ီ သ
့်
င်္ဏ်ပဒပ်န္စ
ှ ်မျြုိုး ရှကက၏။ (ဤတနရ တွင ် “င်္ဏ်ပဒပ်” မှ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ ဝတထြုတစ်ခက
မရည်ညန်ိုးဘဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုး၏။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤင်္ဏ်ပဒပ်က
လိုးဝမပမင်န္င်တပ။) တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
(ယင်ိုးတသည်
ပပင်ိုးထန်သည် ပြစ်တစ၊ တပျ တ
့် ပျ င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုး ငါ၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင ် ပါဝင်ကကသည်။ သပြစ်
့် ရ ငါ၏ န္ှုတ်မှ ငါ ထတ်ပပန်သည့််
မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်၏။) ယခင်က လူမျ ိုးသည် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အသက်ကတပိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အပါအဝင် မတူညတ
ီ သ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ် ခွပဲ ခ ိုးခဲက့် ကသည်။
ယတနတွ
ဆက်န္ယ်ကကသည်က
့် င၊် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
့်
သင်တအတွ
က် ငါရှငိုး် လင်ိုးပပမည်။ ဆလသည်မှ ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်တအတနပြင
့်် ယင်ိုးတက
့်
့် သီိုးပခ ိုးစီ လိုးဝ တပပ ၍မရတပ။ လူတက
့် ထပပင်ိုးထန်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ထင်ကကသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သန ိုးလည်မှုသည် မပပည့်စ
် တပ။ ငါတပပ သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အတတ်တင
ွ ် တပပ ဆခဲတ
့် သ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အစသည် ငါ၏ ဝည ဉ်သည် တနရ တင်ိုးတွင ်
တရ ိုးဝင် အလပ်စတင်ပပီိုး ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
စတင်အတက င်အထည်တြ ်သည့်အ
် ချန်က ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤဝါကျတွင ် “တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး”
ဆသည်မှ တကယ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက ရည်ညန်၏။ ယခတွင ် ငါသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ပလလင်အတကက င်ိုး ရှငိုး် ပပမည်။ စီရင်ပခင်ိုးပလလင်သည် ကမဘ အဆက်ဆက် တည်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတူတကွပါရှသည်ဟ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် တပပ သနည်ိုး။ ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်မှ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သန ိုးလည်မှု သင်တ ့်
ရရှပပီိုးပပီတလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပလလင်မှ ငါပြစ်သည့်် လူသ ိုးက ရည်ညန်ိုး၏။
ကမဘ အဆက်ဆက် ငါသည် အစဉ် ြွငဟ
့်် ပပီိုး စက ိုးတပပ တနသည်။ ငါသည် ထ ဝရ
အသက်ရှင၏
် ၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်န္င
ှ ့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ထ ဝရ
့်

အတူတကွ တည်ရတပသည်
ှ
။ ဤအရ က ယခ ရှငိုး် လင်ိုးသငတ
့်် ပပပီ။ လူတ၏
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် သတဘ
ထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
့် အရ ဝတထြု တစ်ခကဲသ
့်
့်
ဤကစစန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သင်တက
့် ၊ ့် သင်တက
့် ငါသည် အပပစ်မတင်သကဲသ
့် ငါမရှု တ်ချတပ။
သင်တသည်
န ခက ငါ၏ ထတ်တြ ်ပပချက်က လက်ခပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ငါသည် အလိုးစက
့်
လမ်ိုးပခြုတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်က သင်တသ
့်် ည်။
့် ရှရန်သ ငါ တမျှ ်လငသ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးအြ လ
့် ိုးဝ န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သည်၊
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် ရှ တတွျို့ရန် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏အလသည်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် သတဘ တပါက်ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ထတကက
င၊့်် သင်တ ယတန
ရှ့် ကကသည့််
့်
့်
့်
အတပခအတန (ငါ၏ ထတ်တြ ပ် ပချက်က လက်ခရရှန္င်ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးအတွငိုး် မှ ငါအလ
က
့်
သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါတပခလှ
မ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်န္င်ပခင်ိုး)သည် လိုးဝ
့်
ငါ၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ န္
် င
ှ ့်် ငါ၏သန ိုးကကင်န မှုတ၏
့် ရလဒ်
ပြစ်သည်။ တစ်တနတွ
့်် ပိုးမည်၊
့် င ် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏ဉ ဏ်ပည ကပင် ပမင်တတွျို့ ခွငတ
ငါ၏လက်တပြင
ွ န္
့်် င
ှ ့်် ငါအမှု
့် ၏
့် ့်် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ အရ က ရှု ပမင်ခင
အက့် သြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက ရပ်ခနဲပမင်
ွ ပ
့်် င် တပိုးမည်ပြစ်သည်။ ထအချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊
့် ခင
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ခလိုး၏ အတသိုးစတ် အစီအစဉ်မျ ိုးက သင်တ၏
့် မျက်စတရှ ျို့တွင ်
လိုးဝ ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
တ
့် ည်။ စကကဝဠ တလ ကတစ်တလျှ က်လိုးန္ှင ့်် တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုးတွင၊်
ငါ၏အက့် သြွယ်လပ်ရပ်မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး သသ ထင်ရှ ိုးပပီိုး၊ ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်
ပပီိုးတပမ က်န္င်ြအလ
ငှ့် အ ိုးလိုးက အတစခမှုက တပိုးကက၏။ ဤအရ က လိုးဝ
့်
ထတ်တြ ်ပပပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ငါသည် အတစခမှုလပ်တဆ င်ြ မည်
သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးအ ိုး
့်
စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါ၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက
ငါစီစဉ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ စ တန်က အသိုးချပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ငါ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါသည် မမဘ သ မည်သည့်အ
် ရ ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊
မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးက ငတကကိုးတနရသည်၊ မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးတက
့်
အသွ ိုးခကဲ ကတ်တနကကသည်၊ မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးတက
့် ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
ခစ ိုးရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးတက
့် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က
ခရမည်ဆသည်တက
ျို့ လမ့််မည်။ “ပျက်စီိုးပခင်ိုး”အ ိုးပြင၊့်် ငါသည်
့် သင်တတတွ
့် ရ
ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် လ င်တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
့် ချခရက လိုးဝတလ င်ကျွမ်ိုးသွ ိုးမည့်် သူမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ “ထ ဝရပပစ်ဒဏ်” အ ိုးပြင၊့်် ငါသည် ထ ဝရက လပတ်လိုး
ဆင်ိုးရဲဒကခခရန် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး

ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က တူညသ
ီ ည့်အ
် ရ အပြစ်
့်
တလွမ
ဲ ထင်န္င
ှ ။့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ထန္ှစ်ခသည် အလွနက
် ွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ ယတန ့်
ငါန့် မက ချန်ထ ိုးသည့်် အတစခသူမျ ိုးသည် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန့် မန္ှင ့််
မသက်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ထ ဝရပပစ်ဒဏ်ခစ ိုးရသည့်် သူမျ ိုးသည် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန က်တွင ် ငါက
့် ထ ဝရ
ချီိုးမွမ်ိုးမှု တပိုးကကလမ်မ
် ထလူတသည်
့် ည်ဟ ငါတပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ဘယ်တသ အခါမျှ ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ၊ ့် ငါ၏
့် ည်မဟတ်သကဲသ
အပ်စိုးမှုက အစဉ် လက်ခကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် သည် လူတက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမြ ငါ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
့် အသိုးပပြုသည့်် လက်ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်အ
အ ိုးလိုးသည် ငါလက်
မျ ိုး၌ရှသည်ဟလည်ိုး ငါတပပ သည်။ “အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ”သည်
့်
စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်ဟ ငါ တပပ ပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူတက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမရန် အသိုးပပြုသည့်် ငါ၏လက်မျ ိုး၌လည်ိုး ရှသည်။ ထတကက
င၊့်် အ ိုးလိုးသည်
့်
ငါ၏လက်မျ ိုး၌ရှက ဆနက
် ့် ျင်ကလ
ွဲ ွဲမှု မရှတပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တ ဝန်မဲ့်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
အ ိုးလိုး မှနက
် န်ပပီိုး တရှ ျို့တန က်ညည
ီ ွတ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ထွငလ
် ိုး
့်
့်
သမဟ
့် ၊ ့် အတယ က်တင်ိုးသည်
့် တ် အဓပပ ယ်မရှသည် မဟတ်သကဲသ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်သင၏
့်် ။ အန င်္တ်တွင၊် သင်တသည်
ဤအရ တကက င့််
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးကကရလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င၊့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
တြ ်တရွ မှုကင်ိုးမဲသ
့် ွ ိုးသည် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ စ
့် တ်ကန်သွ ိုးကကသည်၊ သမဟ
့် တ်
စတ်ပျက်လ ကကသည်၊ သမဟ
့် တ် ခါိုးခါိုးသိုးီ သိုးီ ဟစ်တအ ်ကကသည် သမဟ
့် တ်
ငတကကိုးလ ကကတလသည်။ တပပန်
့် ည်။ တစ်တနတွ
့် င၊် ငါမန်ိုးတီိုးသည့််
့် မှုမျြုိုးစ ရှလမ်မ
လူမျ ိုးအ ိုးလိုး စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးချန်တင
ွ ၊် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှု ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည်။
အန င်္တ်တွင၊် သ ိုးဦိုးမျ ိုးတကက င ့်် လူမျ ိုးစွ လဲပပြုကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးတွင၊်
၎င်ိုးတအ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ငါ၏အမ်သည်
့် ိုးလိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ထွက်ခွ သွ ိုးကကလမ်မ
တပြည်ိုးပြည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် လ လမ်မ
တတ်ဆတ်စွ ၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုး မျြုိုးစတသည်
့်
ကျြုိုးန္ွစွ ပြင ့်် စွနခ
် ့် ွ ရင်ိုး၊ မတကျနပ်သည့်် စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် မျှမဆဘဲ၊ ငါ၏အပါိုးမှ ပြည်ိုးညင်ိုးစွ
ဆတ်ခွ ကကလမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင၊် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး
ခရလမ်မ
့်် ငါစတင်မည်။ ထအခါမှသ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအမှု
့် ၏ တန က်တစ်ဆငက
ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးက အပ်စိုးကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်တမှ့် ငါအမှု
့်် ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏
့် ၏ အဆငမ
့်

အတရိုးကကီိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ပတြ ်တလသည်။ ဤအရ က လျစ်လျြူရှု မသွ ိုးန္ှင။့််
သမဟ
့် ည်။
့် တ်ပါက သင်သည် အမှ ိုးတစ်ခ ပပြုမတနလမ်မ
သင်တထ
့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပချန်သည် ငါ၏အမှုက
ငါစတင်သည့်အ
် ချန်ပြစ်၏။ ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တစ်လိုးမျှသည် မပပည့်စ
် ဘဲ
ကျန်ရစ်ခလ
ဲ့် မ်မ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊
့် ည်မဟတ်။ ငါအြ
့် ၊ ့် တစ်ရက်တ သည် န္ှစ်တစ်တထ င်ကသ
့်
န္ှစ်တစ်တထ င်မှ တစ်ရက်တ ကဲသ
့် လည်
ိုးတက င်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးက သင်တ ့်
့်
မည်သပမင်
့် သနည်ိုး။ ငါသည် စကကဝဠ တလ ကက ထန်ိုးချြုပ်က အရ ခပ်သမ်ိုးက
ပပီိုးတပမ က်တသ တကက င၊့်် အချန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် အယူအဆသည် ငါ၏
အယူအဆန္ှင ့်် အလွနပ် ခ ိုးန ိုး၏။ ငါ၏အမှုသည် တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက်၊
တစ်လှမ်ိုးပပီိုးတစ်လှမ်ိုးန္ှင၊့်် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် ပပီိုးတပမ က်သည်။ ထအပပင်
၊ ငါအမှု
့် ၏
့်
တရှ ျို့သတက်
ပခင်ိုးသည် တစ်စကကနမ
် ့် ျှပင် မရပ်တနတ
် ့် ပ- အခက်အတန်တ
့် င်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးလျက်ရသည်
ှ
။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လိုးဝ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခရြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ငါသည် ဤတနထ
့် ငါ၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ဆက်လက် တပပ ဆပပီိုး ြွငဟ
့်် ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
့်
အန င်္တ်ထထ
ဲ မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် ငါ၏အချန်က တသချ စွ
စီစဉ်ထ ိုးပပီိုး၊ စနစ်ကျက အလွန ် တသဝပ်လသ
ှ ည်။ ငါလပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်အ
် ချန်တွင်
ငါလပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်အ
် ရ က ငါလပ်တဆ င်မည်ပြစ်သကဲသ
့် (ငါန္ှ
ငအ
့်် တူ၊
့်
အ ိုးလိုးသည် လွတ်တပမ က်ကကလမ်မ
် ပ်ကကလမ်မ
့် ည်။ အ ိုးလိုး လွတလ
့် ည်)၊ ငါအမှု
့် ၏
အဆငမ
့်် ျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အနည်ိုးငယ်မျှ တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ခရတပ။ ငါ၏အမ်တွင ်
အတယ က်တင်ိုးက ငါစီစဉ်န္င်သည်။ ကမဘ ကကီိုးထရ
ဲ ှ အတယ က်တင်ိုးက ငါစီစဉ်န္င်၏သတသ
်၊ ငါ၏ဝည ဉ်သည် အမှုပပြုတနတသ တကက င၊့်် ငါသည် လိုးဝ အလပ်မမျ ိုးတပ။ ငါသည်
့်
အတမဲ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါဝ့် ည ဉ်သည် တနရ တင်ိုးက ပြည်ပ့် ပီိုး၊
စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုးတွင ် ရှ၏။ ထတကက
င၊့်် ငါသည်
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်သည်၊ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် စကကဝဠ ၏
တနရ တင်ိုးအ ိုး ပြည့်သ
် ည်က တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ပမင်န္င်သည်။

အခန််း ၁၀၈

ငါ၏အတွငိုး် တွင၊် အ ိုးလိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ က ရှ တတွျို့ န္င်ပပီိုး၊ လွတလ
် ပ်မက
ှု အ ိုးလိုး
ရရှန္င်တပသည်။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် ငါ၏ပပင်ပတွငရ
် ှတသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ မရှတသ တကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
လွတလ
် ပ်မှုက မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တပျ ်ရင်မက
ှု လည်ိုး မရရှန္င်တပ။ ထသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးက ဝည ဉ်မဲတ
့် သဆိုးတနသူမျ ိုးဟ တခေါ် ပပီိုး၊ ငါ၏ အတွငိုး် တွင ် ရှကကတသ သူမျ ိုးကမူ
“ဝည ဉ် ပင်ဆင်သည့်် အသက်ရှငတ
် သ သူမျ ိုး” ဟ ငါတခေါ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ပလလင်သ ပပန်
တပသည်။ နတ်ဆိုးက
့် လ ကကြ တသချ
့်
အတစခမှုတပိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် ဝည ဉ်မဲ့် လူတသမျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ရပ်သမ်ိုးခရမည်ပြစ်က ဘ မှမရှပခင်ိုး ပြစ်တစရမည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ နက်နပဲ ခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
ဉ ဏ်မမှီန္င်တသ ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ငါသည် ဤအရ က အတယ က်တင်ိုးထ လူသရှငက် က ိုး
ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် ငါက
် ့် ျင်ကကတပသည်။ ငါန္ှင ့််
့် ဆနက
သက်ဆင်တသ သူမျ ိုးမှ ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ
ပငင်ိုး၍မရန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
တန က်ကယ
ွ ်က အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးမျှတမှုက ပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤအတပခခ သတဘ တရ ိုးက လူတင်ိုးအ ိုး
့်
သတစသငတ
့်် ပသည်။ စ တန်ထမှ လ တသ သူအ ိုးလိုးသည် တရ ိုးစီရင်ခရမည်၊ မီိုးရှု ျို့သတ်
ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ပပ အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲ သွ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး ငါ၏ အမျက်တဒါသ
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ မှ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တိုး၍ တပေါ်လွငတ
် ပသည်။ ယခမှစ၍ ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တကကည မည်။ ယင်ိုးက လူမျြုိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးထ၊ ဘ သ တရ ိုး အ ိုးလိုးထ၊ င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူအလ
အ ိုးလိုးမှ လူမျ ိုးထသ တပြည်
ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပမည်ပြစ်သည်။
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးမည်မဟတ်။ အ ိုးလိုးက ထတ်တြ ပ် ပ လမ်မ
့် ည်။
(သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက မချြုိုးတြ က်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
ပပီိုးလျှင် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် တင်ိုးန္င်င အ ိုးလိုးက တရ ိုးစီရင်ြ ငါ၏
ထတ်တြ ထ
်
ိုးတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက အသိုးပပြုကကြရန်
့် အလငှ့် ၊) ဤအရ က ငါ လပ်တဆ င်ရမည်မှ ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အတပခခသတဘ တရ ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အကွယ်ဝှကဆ
် ိုးတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
ဤသည်မှ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏ အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုး

ပြစ်ကကသည်။ ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တပါတပါ
့် တန်
့် တန် မတပပ င်ိုးလဲရ။ ငါသည်
ငါ၏လူသဘ
ဝအတွငိုး် တွင ် ငါ၏ဘရ ိုးသဘ ဝ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပည့်စ
် တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက အသက်ရှင ် တနထင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏ လူသဘ
ဝက
့်
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးြ မည်
သက
ူ ့် မျှ ငါ ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ (ငါအသက်ရှင် တနထင်သည့်် အရ တင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါသည် ပမှန ် လူသဘ
ဝက
့်
တကျ ်လွနပ် ပီိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်ဟ ယခင်က ငါ တပပ ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။) ငါက
ူ ့် မျှ ငါသည် တသချ တပါက်
့် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးသူ မည်သက
ခွငလ
့်် တ်လမ်မ
့် ၊ ့် သူက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ထ ဝရ ပျက်စီိုးတစမည်။ သတရတလ ။့် ဤသည်မှ
ငါ ဆိုးပြတ်ပပီိုးတသ အရ ပြစ်၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ မရှမပြစ် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူတင်ိုး
ပမင်တတွသ
ျို့ ငသ
့်် ည်- ငါပြစ်သည်ဟတ
ူ သ လူပင်္္ြုလ်က ိုး ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထမျှသ မက၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ယခတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးသငတ
့်် ပသည်။
ငါသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သတလက်လတ
ွ ် မတပပ တပ။ သင်အ
့် တနပြင ့်် စလင်တသ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရရှပပီိုးပြစ်သည်အထ ငါသည် အရ ရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ မနမ် မက်
ပပီိုး
့်
တထ က်ပပ၏။
အတပခအတနသည် အလွန ် တင်ိုးမ တနသည်။ ငါ၏ အမ်တွငသ
် မက၊ ငါ၏ အမ်အပပင်ြက်တွင်
သ ၍ပင် သင်တသည်
ငါ၏ န မက သက်တသခြ၊ ့် ငါက
် နထင်ြန္ှ့် င ့််
့် အသက်ရှငတ
့်
အတပခအတနတင်ိုးတွင ် ငါက
့် သက်တသခရန် ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ဤသည်တမှ့်
အဆိုးသတ်အချန်က လမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် အရ ရ သည် ယခ အဆင်သငပ့်် ြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
အရ ရ သည် ယင်ိုး၏ မူလသွငပ် ပင်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးက ၊ ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
တစ်ချန်ချန်တွင ် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ့် စ်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးက
့် ည်မဟတ်တပ။ စွနပ
စွနပ
် ့် စ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သမ်ိုးဆည်ိုးရမည့်အ
် ရ မျ ိုးက သမ်ိုးဆည်ိုးရမည်။ အတင်ိုးအဓမမ
ြက်တယ
ွ ်ြ သ
ြုိုးစ ိုးန္ှင။့်် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကြ
် သ
့် မဟ
့် တ် တွနိုး် ြယ်ြ မကက
့်
့် မဟ
့် တ်
ငါ၏ အစီအစဉ်က ြျက်ဆိုးီ ြ မကက
ြုိုးပမ်ိုးန္ှင။့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ ငါသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အပမဲ ချစ်ခင်ပပီိုး သန ိုးကကင်န တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ ငါသည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တသ တကက င ့်် ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အဆငမ
့်် ျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ခွပဲ ခ ိုးခရတပသည်။ ငါသည်
အတမဲ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်၏။ ငါသည် တပပ င်ိုးလဲ၍မရသကဲသ
့် ့်
အစဉ်တပပ င်ိုးလဲ၍လည်ိုး တနတပသည်။ ဤက ိုး မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်သတဘ မတပါက်န္င်သည့််

အရ တစ်ခပြစ်သည်။ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တက
် ခါမှသ
့် ငါတပပ ပပီိုး၊ ရှငိုး် ပပသည့်အ
ထအရ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှုက သင်တ ရကကလ
မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
သတဘ တပါက် န္င်ကကလမ်မ
ချစ်ခင်တတ်သည်၊ သန ိုးကရဏ
့် ည်။ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးအြ ငါသည်
့်
ရှသည်၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး အပပစ်တပိုးတသ ်လည်ိုး တဝြန်တကပပြုတသ သူ မဟတ်တပ (ပပီိုးလျှင်
ငါသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက မြျက်ဆိုးီ ဟ ယင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ ဆလတပသည်။)။ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးမှအပ
လူတအြ
့် ၊ ့် တခတ်မျ ိုး၏ အတပပ င်ိုးအလဲတပေါ် မူတည်လျက် ငါသည် အချန်မတရွ ိုး တပပ င်ိုးလဲ၏။
ငါသည် ချစ်ခင်န္င်သည်၊ သန ိုးကရဏ ရှန္င်သည်၊ တပြ ငမ
့်် တ်န္င်သည်၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တတ ်
ပြစ်န္င်သည်၊ တဝြန်တကပပြုန္င်သည်၊ အမျက်တဒါသပပည့်န္
် င်သည်၊ ကျန်ဆဲ န္င်သည်၊
တလ င်ကျွမ်ိုးန္င်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တပကတက ြျက်ဆိုးီ န္င်တပသည်။
ြျက်ဆိုးီ ခရသူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ဝည ဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အတူ ပျက်စီိုးကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့် စတ်ဓါတ်န္င
သရ့် တွင ် အတစခမှုက တပိုးတသ သူတအတွ
က်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ဝည ဉ်တသ
့်
့် စတ်ဓါတ်န္င
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးခရလမ်မ
ျို့ ပ်တဆ င်ပန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
့် ည်။ (ပပီိုးလျှင ် ဤအရ က ငါလက်တတွလ
အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ သင်တ န
ငှ့် ငါသည်
့် ိုးလည်န္င်ြအလ
့်
သင်တက
ငါ၏ လူမျ ိုးတအ က်တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး
့် တန က်ပင်ိုးတွင် တပပ ပပမည်။) သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏လူတ၏
် ခါမျှ ၎င်ိုးတ ့်
့် ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင် ရှကကတသ တကက င၊့်် မည်သည့်အ
လွတလ
် ပ်မရ
ှု မည်
ှ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ခါမျှ လွတ်တပမ က်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
အတစခသူမျ ိုးက ငါအလွနမ
် န်ိုးတီိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး အတစခသူမျ ိုးမဟတ်သည့််
သူတသည်
လည်ိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးမဟတ်တသ လူအ ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ပျက်စီိုးပခင်ိုး၌ ရှတသ သူမျ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး
ထ ဝရချီိုးမမ
ွ ်ိုးမှု တပိုးကကသည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ထ ဝရ အတစခမှု
့်
တပိုးကကမည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရတပ။ ထလူမျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ
ကျွနမ
် ျ ိုး၊ ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မရှကကတသ တကက င၊့််
၎င်ိုးတက
ှ
အပ်စိုးန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် အချန်မတရွ ိုး ငါသတ်ပြတ်န္င်ပပီိုး ငါဆန္ဒရသလ
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပမိုးစဉ်ဆက်မျ ိုး ပြစ်တသ တကက ငလ
့်် ည်ိုး၊ ယင်ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုး ၎င်ိုးတ ရှ
သ ိုးရဲမျ ိုး၏
့် ကကတပသည်။ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး ရှကက၏။ ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
် န်ပပီိုး ထ ဝရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှတပ။

ဤသည်မှ ငါအ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ
့် ိုးပြင ့်် လိုးဝ ခွခ
ထအရ က မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ (ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးက ဆနက
် ့် ျင် လပ်တဆ င်ြ မည်
သက
ူ မျှ
့်
ငါခွငမ
့်် ပပြုဟ ငါဆလတပသည်။) သင် ကကြုိုးစ ိုးကကည့်ပ
် ါက၊ သငက
့်် ငါ အဆိုးစီရင်မည်။
ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်န္ှင ့်် ငါ၏အမှုတ မည်
သည့်အ
် ဆငသ
့်် တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်က
့်
့်
တတွျို့ ပမင်ြရန်
ဲ ှုမျ ိုးက သင် ကကည့်သ
် င၏
့်် ။ ငါ၏
့် ငါ ထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည့်် နက်နမ
လက်မျ ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ငါလပ်တဆ င်သည်က ကကည့်တ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင်
မည်သည့်လ
် ူမျ ိုးအတပေါ် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသတ ကျတရ
က်သည်က
့်
ကကည့်တ
် လ ။့် ဤသည်မှ ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါသည် ငါတြ ်ထတ်ပပီိုးပြစ်သည့််
နက်နရ
ဲ မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ငါ၏ အမှုက ခင်ိုးကျင်ိုးက ငါ၏ အစီအစဉ်က စီမ၏။ ဤအရ က
မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏စတ်ဆန္ဒအတင်ိုး အဆငဆ
့်် င ့်် လပ်တဆ င်ရမည်။
နက်နရ
ဲ မျ ိုးသည် ငါ၏အမှု လည်ပတ်ရ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
့်
အစီအစဉ်ထဲက အဆငမ
့်် ျ ိုးက ညန်ပပသည့်် လကခဏ ရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ နက်နမ
ဲ ှုသည်
မှ ိုးယွငိုး် ပါက၊ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်လည်ိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ တကက င ့်် မည်သမ
ူ ျှ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက
ပြည့်ပ် ခင်ိုး သမဟ
ဲ ှုမျ ိုးမှ န္တ်ပခင်ိုး မပပြုရ။ ငါသည် သင်တက
့် တ် ငါ၏ နက်နမ
့် အဘယ်တကက င ့််
ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပတနသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
သင်တအထဲ
တွင ် မည်သူ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ န္င်သနည်ိုး။ ထအပပင်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးသည်
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါဆပပီိုးပြစ်သည်၊ သဆ
့် လျှင ် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုးမှသည် ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ သင်
့်
ပြတ်သန်ိုးသည့်် ပြစ်စဉ်ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ အတရိုးကကီိုးတသ အဆင ့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါထတ်တြ ်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး အ ိုးနည်ိုးလ တလသည်။ ဤသည်မှ
ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးပြစ်စဉ် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ငါ၏
အမှုသည် အဆငမ
့်် ျ ိုးပြင ့်် ပြစ်ပျက်ပပီိုး မတရမရ မပြစ်ဟ ငါဆတပသည်။ ဤသည်မှ
စစ်မှနမ
် ှုပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါ၏ အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မရရှန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ငါသည်
အတမဲ့်ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။ ငါ၏ အမှုသည်
ငါက
် ၏။ စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးက ငါတစ်ဦိုးတည်ိုး
့် ယ်တင်အ ိုးပြင ့်် ပပီိုးပပည့်စ
ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ ငါတစ်ဦိုးတည်ိုးက စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည်။ မည်သသ
ူ ည် ငါက
့် န ိုးမတထ င်ဘဲ
တနဝ့်သနည်ိုး။ (ဇ တအပြစ်တတ ပ် ြစ်သည့်် ငါပြစ်၏ ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်

ကယ်တင်ပြစ်တသ တကက င၊့်် “ငါတစ်ဦိုးတည်ိုး” ဆပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
ငါဆလတပသည်- ထတကက
င ့်် သင်၏ ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက အလွနတ
် င်ိုးကျပ်စွ
့်
ဆပ်ကင်မထ ိုးန္ှင။့်် ) မည်သသ
ူ ည် ငါက
် ့် ျင်ဝ့်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ပပင်ိုးထန်စွ
့် ဆနက
့်
အပပစ်တပိုး ခရလမ်မ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အကျြုိုးဆက်က
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ပမင်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏ နင်္ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
တရှ င်လဲ၍မရပခင်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး အရှကရ
် ြအလ
ငှ့်
့်
အမှုက ငါကယ်တင်လပ်တဆ င်ရမည်။ ယင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန်
ထွက်တပေါ်မလ န္င်သကဲသ
့် ထ
့် ည်။ ယခတွင ် ငါသည်
့် ဝရက လပတ်လိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရလမ်မ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ြ စတင်
လျက်ရသည်
ှ
။ (သတရတလ ။့် ထတ်တြ ်ပပခရသည့်် နက်နမ
ဲ ှု
့်
အမျ ိုးစမှ မကက ခဏ သင်တ ြွ
့်် တသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး
့် ငဟ
ပြစ်သည်။) မပပီိုးဆိုးတသိုးဟ လူတပမင်
် န္ှငပ့်် ပီိုး
့် သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏မျက်စတွင် ပပည့်စ
ပြစ်က အစပပြုရသ ရှတနသည်ဟ ငါပမင်တသ အရ မျ ိုးသည် လူတအြ
့်
့်
ပပည့်စ
် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ထင်
ရသည်ဟ ငါ တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဝတရ ဓသတဘ
့်
ပြစ်သတလ ။ မပြစ်ပါ။ လူတသည်
မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
အတတွိုးမျ ိုးရှတသ တကက င ့်် ထနည်ိုးပြင ့်် တတွိုးထင်ကကသည်။ ငါစီစဉ်တသ အရ မျ ိုးသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပပည့်စ
် တပသည် (၎င်ိုးတပြစ်
့် တည်ရန် ငါတပပ တသ အခါ
၎င်ိုးတ ပြစ်
စ
့် ရန် ငါတပပ သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ ပပည့်
စ
် ကကတလသည်)။
့် တည်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ပပည်
့်
့်
သရ့် တွင ် ငါတပပ ပပီိုးတသ အရ မျ ိုးသည် ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါအြ
မထင်
ရတပ။
့်
့်
ဤသည်မှ ငါလပ်တဆ င်တသ အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အချန်အကနအ
် ့် သတ် ရှတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဤအရ မျ ိုးသည် လူတ၏
့်
့် ဇ တအပမင်မျ ိုး၌ (၎င်ိုးတ၏
့်
အချန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆ ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးတကက င)့်် ပပည့်စ
် န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးတက
် တသ အရ မျ ိုးကဲသ
့် ငါပမင်
၏။ ယတနတခတ်
တွင ် လူအမျ ိုးစသည် ငါ
့်
့် မပပည့်စ
့်
ထတ်တြ ်ပပသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးတကက င၊့်် ငါက
ှ မ
် ှု အစပပြုပခင်ိုးတကက င၊့််
့် သသယရှကကသည်။ စစ်မန
ပပီိုးလျှင် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် လူတ၏
ီ သ တကက င၊့််
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ခခတတ်ကကပပီိုး ငါက
့် ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်က သူ၏
့်
ကယ်ပင် အကကအစည်မျ ိုး၌ ကယ်တင်ပတ်မတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ (၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရလကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ထမျှအတင်ိုးအတ ထ ကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှမည်က ၎င်ိုးတ မတမျှ
လ
် ငခ
့်် ကဲ့် ကတပ၊
့်
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ တန
က်ဆတ်ကကတလသည်။) ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ၏ သက်တရ က်မှု
့်
့်

တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုး ငါက
့်် ည်၊ ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးသငသ
့် ကသဘ တပိုးသငပ့်် ပီိုး ငါက
့်
ဘန်ိုးအသတရ တပိုးသငတ
့်် ပသည်။ အရ ရ သည် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွင ် လိုးဝရှပပီိုး အရ ရ သည်
ငါ၏စီရင်မှု အတွငိုး် တွင ် လိုးဝရှတပသည်။ ငါ၏ တတ င်ဆသ
ီ လူ
့် အ ိုးလိုး
စီိုးဆင်ိုးလ ကကတသ အခါ၊ ပပီိုးလျှင ် သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် တအ င်န္င်လျက်
ပပန်လ ကကတသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ အဆိုးသတ်အချန်
ပြစ်လမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွက်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုး အခက်အတန ် ပြစ်
့် လမ်မ
့် ည်။ အရ အ ိုးလိုးက ငါကယ်တင် စီစဉ်၏။
ဤအရ က ငါ အကကမ်ကကမ် တပပ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုး
အတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငက် ကတသိုးသည့်အ
် တွက်၊ သင်တအတနပြင
့်် ငါ၏ အစီအစဉ်က
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ည့်် မည်သည့်အ
် မှ ိုးမျ ိုးကမျှ ဤတနရ တွင ် မပပြုြရန်
့် အလငှ့် ငါသည် ဤအရ က
အကကမ်ကကမ် အတလိုးထ ိုးရတပမည်။ သင်တသည်
လတ်တတလ တွင် ခန္ဓ တသွိုးသ ိုးန္ှင ့််
့်
ရှဆဲပြစ်တသ တကက င ့်် (သင်တသည်
ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ခန္ဓ ပြင ့်် အသက်ရှငဆ
် ဲ
့်
ပြစ်သည်။) လူတသည်
ငါက
ီ င်သကဲသ
့် ငါ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတွငလ
် ည်ိုး မပါဝင်န္င်ကကတချ။
့် မကူညန္
့်
့်
ထသပြစ်
့်် သ ိုးပြစ်တသ သူတသည်
ငါ၏ အတမွဥစစ က မရရှန္င်ဟ
့် သပြင၊့်် အတသွိုးန္ှငအ
့်
ငါတပပ ရတပသည်။ ဤသည်မှ သင်တက
ဲ ဝင်
့် ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်ထသ
့် တရ က်တစသည့််
အဓကအတကက င်ိုးရင်ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
ကမဘ တလ ကတွင၊် တပမငလျင်မျ ိုးသည် ကပ်တဘိုး၏ အစအဦိုး ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ ငါသည်
ကမဘ တလ ကက- ဆလသည်မှ ကမဘ တပမကကီိုးက- တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ်
ကပ်တရ င်္ါမျ ိုး န္ှင ့်် ငတ်မွတ်တခါင်ိုးပါိုးမှုမျ ိုး လ သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး
ဤအရ မျ ိုးမှ ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်က ၊ ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်က
ပပည့်စ
် တစြရန်
ရ က ငါ စည်ိုးရိုးမည်။
့် ိုး အတစခတစြ အရ
့် အလငှ့် ငါအ
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးသည် ငါ၏ တက်ရက် စွက်ြက်မှုပင် မရှဘဲ၊
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ့််မည်။ ပထမအကကမ် ငါ လူဇ့် တခယူပပီိုး က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်ပခင်ိုး
ခရသည့်အ
် ချန်တွင၊် ကမဘ တပမကကီိုးသည် အလွနတ
် ရ တန်လှုပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ ကန်သည့်အ
် ခါတွင ်
အလ ိုးတူ ပြစ်လမ်မ
ဲ ဝင်
့် ည်။ ငါသည် လူဇ့် တမှ ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်ထသ
့် တရ က်သည့််
တကယ့်အ
် ခက်အတနတ
် ့် ွင ် တပမငလျင်မျ ိုး စတင်လမ်မ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ကပ်တဘိုးမျ ိုးမှ ဆင်ိုးရဲဒကခ လိုးဝခစ ိုးရလမ့််မည် မဟတ်၊
သ ိုးဦိုးမဟတ်တသ သူမျ ိုးမှ မူ ကပ်တဘိုးမျ ိုးအလယ် ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးြ ့်
ချန်ရစ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
င ့်် လူသ ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ အတယ က်တင်ိုးသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုး
့် ည်။ ထတကက
့်

ပြစ်ြ လ
ှ
။ လူတ၏
့် လ ိုးလျက်ရတပသည်
့် စတ်ထငပ့်် ခင်ိုးမျ ိုးတွင၊် ဤသည်မှ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ခစ ိုးရန်မဟတ်ပဲ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက လွတ်တပမ က်ြ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အကကအစည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ငါသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ သူက
့်
လွတ်တပမ က်ခင
ွ ့်် တပိုးမည်မဟတ်။ ငါသည် ၎င်ိုးက ၎င်ိုး၏ ကယ်ပင် အကကအစည်မျ ိုးပြင ့််
ထ ဝရ အလှညစ
့်် ိုးခရြ၊ ့် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ထ ဝရ လက်ခြန္ှ့် င ့်် ငါ၏
ကျွမ်ိုးတလ င်တစပခင်ိုးက ထ ဝရခရြပြစ်
့် တစရင်ိုး၊ ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက
၎င်ိုးအ ိုး ခစ ိုးတစပပီိုးတန က် မတ်တပ်ရပ်က ငါအ
့် ိုး အတစခတစမည်။ (ဤအရ က ငါ၏
သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လူတက
့် စလင်တစပခင်ိုးအ ိုး ရည်ညန်ိုးသည်။) ဤသည်မှ အတစခသူတက
့်
ငါအ
ွ ်ိုးတစပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ် ပြစ်သည်။ (ဆလသည်မှ ငါ၏
့် ိုး ချီိုးမမ
ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက ထတ်တြ ြ
် ၎င်
့် ိုးတက
့် အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။)။ ငါသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ငါ၏ န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ခိုးဝင်ခင
ွ ပ့်် ပြုလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ငါက
ွ ့်် တပိုးမည်မဟတ်။ (အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးသည် မထက်တန်တပ။
့် ချီိုးမွမ်ိုးပင်ခင
ဘယ်တသ အခါမျှ ထက်တန်လမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ငါက
့် ည်မဟတ်။) ငါသည် အဆင်ိုးနတ
့်
ထ ဝရ အတစခတစရန်သ လပ်တဆ င်မည်။ ငါသည် ၎င်ိုးက ငါ၏ တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
ပျပ်ဝပ်ခင
ွ သ
့်် ပပြုမည်။ (ြျက်ဆိုးီ ခရတသ သူတသည်
ထ ဝရပပစ်ဒဏ်ခရတသ အပြစ်တွင ်
့်
ရှတသ သူတထက်
သ ၍ တက င်ိုးတပသည်။ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသည် ပပင်ိုးထန်တသ
့်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး၏ ယ ယီပစတစ်ခသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ခရတသ
အပြစ်၌ရှသည့်် လူတသည်
ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်တပိုးမမ
ှု ျ ိုးက ထ ဝရခကကရလမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် “ပျပ်ဝပ်သည်” ဟူသည့်် စက ိုးက ငါအသိုးပပြုတပသည်။
ဤလူတသည်
ငါ၏ အမ်ထသ
ဲ ခ
့်
့် ိုးဝင်ပပီိုး ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကက ၊
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည တစ်ချြုျို့က ပင်ဆင်ကကတသ တကက င၊့်် ငါသည် ပပင်ိုးထန်တသ
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရတပသည်။ ငါ၏ အမ်အပပင်တွင ် ရှကကသူတအတွ
ကမ
် ူ၊
့်
မသန ိုးမလည်တသ သူသည် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ သင် တပပ န္င်သည်။)
လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတွင၊် ြျက်ဆိုးီ ခရတသ လူမျ ိုးသည် ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ခရတသ အပြစ်၌
ရှသူမျ ိုးထက် ပဆိုးသည်ဟ ထင်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်
ခရတသ အပြစ်၌ရှသူမျ ိုးသည် အစဉ်ထ ဝရ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် အပပစ်တပိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး
ြျက်ဆိုးီ ခရသူတမှ့် ဘ မျှမရှပခင်ိုး အပြစ်သ ထ
့် ည်။
့် ဝရ ပပန်သွ ိုးရကကလမ်မ

အခန််း ၁၀၉
ငါသည် တနစဉ်
ချက်မျ ိုးက ပပြုတန၏၊ စက ိုးတပပ တနပပီိုး ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် မန်မမက်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပတနသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ငါဝ့် ည ဉ်၏ အလပ်အပြစ် ပါဝင်သည်။ လူတ၏အပမင်
မျ ိုးတွင၊် ငါသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ
့်
ပြစ်သည်၊ သတသ
် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးအပပင် ငါ၏ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးတက
့်
့်
ငါထတ်တြ ပ် ပသည်မှ အတအကျ ဤလူသ ိုးထ၌
ဲ ပြစ်သည်။
လူတသည်
ငါ ပြစ်တသ လူသ ိုးက မသကျြုိုးကျွပပြုကကပပီိုး၊ ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက
့်
လျစ်လျြုရှု ကကတသ တကက င်၊့် ဤအရ မျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးက လပ်တဆ င်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယူဆကကသည်။ သတသ
် ငါပပြုတသ အရ က လူတလ
ကက ပပီိုးတပမ က်န္င်စွမ်ိုး ရှသည်၊
့်
့်
မရှသည်က တတွိုးတတ ြ အဘယ်
တ
့် ကက င့်် သင် မန ိုးတလသနည်ိုး။ လူတသည်
့်
့်
ဤအတင်ိုးအတ ထ ငါက
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သတဘ မတပါက်ကကတပ။ ဆိုးယတ်၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးတ။့် ငါသည် သင်တအ
့် ည်ိုး။
့် ိုး ဘယ်အချန်၌ ဝါိုးပမြုရအန
ငါသည် သင်အ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ပမြုပ်
န္ရအ
ှ
န
့် ည်ိုး။ ငါသည်
့် ိုး ဘယ်အချန်၌ ကန်န္ှ့် ငတ
့်
သင်တ၏
ှ ွ တမ င်ိုးထတ်ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ လူတက
့်
့် အပ်စမှ ကကမ်ြန်မျ ိုးလစ
့် ငါက
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တစ ်က ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ တလှ င်တပပ င်သတရ ်ကကပပီိုးပြစ်က ငါက
့်
အတသတရြျက်ကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတသည်
ငါအ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် ိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ပွငပ
့်
တဝြန်က အ ခကကပပီိုးပြစ်သည်။ မျက်စကန်ိုးတသ လူသ ိုးတ။့် သင်တသည်
့်
ငါ၏လက်
ြဝါိုးထဲက လက်တစ်ဆပ်စ ရွ ျို့တပမသက်သက်ပြစ်သည်က သင်တမသ
့်
့် သတလ ။
သင်တသည်
ငါ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးသ ပြစ်သည်က သင်တမသ
့်
့် သတလ ။ ယခတွင ်
ငါ၏အမျက်တဒါသက လတ်ထ ိုးလျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ ထအမျက်တဒါသက မခခန္င်ကက။
လူတသည်
ညြှ တ မှုအတွက် ထပ်တလဲလဲ တတ င်ိုးခရသ တတ်န္င်ကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ငါ၏အမှုသည် ဤအဆင်အ
ှ အ
့်် မျှ၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ ထအရ က
့် ထ တိုးတက်ပပီိုးသည်န္င
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်။ ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ရွ ျို့အပြစ်သ ပပန်
့် သွ ိုးရမည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
မတရ ိုးတသ တကက င်မ
အလွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက
့် ဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
့်
ရင်ိုးစင်ိုးကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သင်တသည်
စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးကခရပပီိုး၊ သူ၏
့်
တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်လ ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင်

ကယ်တင်ပြစ်၏။ ငါသည် ညစ်န္မ
ွ ်ိုးမခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မသန်ရှ့် ငိုး် တသ ဗမ န်တတ ်က ငါ
မပင်ဆင်န္င်။ ယခမှစ၍၊ ငါ၏ပပင်ိုးထန်သည့်် အမျက်သည်ိုးပခင်ိုးသည် (အမျက်တဒါသထက်
ပမပပင်ိုးထန်သည်) တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအတပေါ်
စတင်
့်
သွနိုး် တလ င်ိုးလမ်မ
် ည်ိုး ငါအ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါထ
့် မှလ တသ လ
့် ိုးမသတသ လူြျင်ိုးအ ိုးလိုးက
စတင်၍ ပပစ်တင်ဆိုးမလမ့််မည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ငါ လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ မန်ိုးတီိုးပပီိုး၊ ငါသည်
တန က်ထပ် သန ိုးညြှ တ ပခင်ိုး ရှလမ်မ
၊ ငါ၏ကျန်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးက
့် ည် မဟတ်။ ထထက်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
သ သွ
် င်ိုးလ တစမည်။ သန ိုးစမက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လိုးဝ
့်
့် နဆ
ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်၊ အရ ရ သည် ဘ မျှမရှပခင်ိုးအပြစ်သ မီ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
ငါ၏ လူမျ ိုးသည် ငါ၏အမ်တတ ်၌ ငါအ
ငှ့် ၊ ငါက
့် ိုး ချီိုးမွမ်ိုးကကြအလ
့် င်္ဏ်တကျိုးဇူိုးတတ ်
့်
ချီိုးမွမ်ိုးကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ငါအတွ
က် အစဉ်ထ ဝရ ဩဘ တပိုးကကြအလ
ငှ့် ငါ၏
့်
့်
့်
န္င်ငတစ်ခတည်ိုးသ ကျန်ရှတနလမ်မ
့် ည် (ဤသည်မှ ငါလူ
့် မျ ိုး၏
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ ပြစ်သည်)။ ငါ၏ လက်သည် ငါ၏ အမ်တတ ် အတွငိုး် ၊
အပပင်န္စ
ှ ်ခလိုးတွငရ
် တသ
ှ
သူတအ
့် ိုး စတင် တရ ိုးဝင်ပပစ်တင်ဆိုးမလမ့််မည်။ မည်သည့််
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျှက ငါ၏ လက်တင
ွ ိုး် န္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့်
လွတ်တပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အတယ က်တင်ိုးသည် ဤတချ က်ချ ိုးြွယ် အတတွျို့အကကြုက
ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါက
့် ကိုးကွယက် ကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးထ ငါ တကကည သည့်် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်တစ်
ူ ျှ အပခ ိုးတစ်ဦိုးကမျှ
့် ခ ပြစ်သည်။ အဘယ်သမ
မကယ်တင်န္င်။ လူတသည်
မမတက
်
့် ရှ က်န္င်ကကလမ့််မည်၊ သတသ
့်
့် ယ်ကယ်သ တစ င်တ
့်
၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးလက်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
လတ်တပမ က်န္င်ကကလမ့််မည်မဟတ်။ ဤတွင ် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
ပပင်ိုးထန်သည်ဟ တပပ ကကရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ထတ်တြ ်ပပခရတပသည်။ ဤသည်မှ
လူအ ိုးလိုးက မမတ၏
် ရ ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
့် ကယ်ပင် မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်န္င်သည့်် အမှနတ
ငါ အမျက်စတင်ထက
ွ ်လ သည်အ
့် ချန်၌၊ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး အကကီိုး၊ အငယ် အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏လက်က ၎င်ိုးတအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊
့် ိုး တသသည်အထ ဒဏ်ခတ်မည်က အလွနအ
ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုး ထွကတ
် ပပိုးကကလမ့််မည်- သတသ
် အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါ၏လက်မှ မလွတ်န္င်။
့်
ငါသည် န္ှက်စက်ပခင်ိုး ကရယ အ ိုးလိုးက ငါ၏ လက်တွင် စွဲကင်ထ ိုး၏။ ငါ၏လက်သည်
အရ ရ က ထန်ိုးချြုပ်သည်၊ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ လက်တွငိုး် တွင ် ရှပပီိုး အဘယ်သမ
ူ ျှ
ချြုိုးတြ က်လွတ်တပမ က်န္င်ပခင်ိုး မရှ။ ဤအရ သည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။ ငါသည်

လူသ ိုးနယ်ပယ်သ တရ
က်လ ချန်၌၊ လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် ငါ၏ အမှု အစပပြုပခင်ိုးအတွက်
့်
အတပခခအတ်ပမစ်က ချခင်ိုးရင်ိုး၊ ကကြုတင်ပပင်ဆင်တသ အလပ်မျြုိုးစက ပပီိုးစီိုးန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်
(ဤသည်မှ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
မလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တက
် န်စွ ငါ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်)။
့် မှနက
အရ ရ က တက င်ိုးမွနစ
် ွ စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ငါသည် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုး
နယ်ပယ်သ လ
် မည်သမ
ူ ျှ ငါအ
့် ည်။ သတသ
့် ိုး သတမထ ိုးမခဲက့် က။ ငါ
့် ခဲသ
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးမှအပ၊ မန ခတသ သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါအ
့် ိုး
ြီဆန်ကကသည်၊ ငါအ
်
့် ိုး အရှက်ရတစကကပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး တမင် အြက်မလပ်ကကတချ။ သတသ
့်
အဆိုး၌၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လမမ လ တစက ကျြုိုးန္နွ ခလ တစမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးအြ ငါသည်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ လပ်တဆ င်တနပခင်ိုးမရှဟ
့်
ထင်တက င်ိုးထင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် ပပီိုးစီိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။
(လူအ ိုးလိုးသည် ငါ ပြစ်တသ လူသ ိုးက စက ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ၊ စတ်န္လ
ှ ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ လိုးဝ
န ခကက၏။ ဤသည်မှ နမတ်လကခဏ တစ်ခပြစ်သည်။) ယတနတွ
ွ ်ပပီိုး
့် င၊် ငါသည် တပေါ်ထက
ငါအ
မျှ
့် ိုး ြီဆန်သည့်် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျြုိုးစက ပပစ်တင်ဆိုးမသည်။ ၎င်ိုးတ မည်
့်
အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ငါတန
့် က်လက်ကကပပီိုးပြစ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ထပါိုးက စွနခ
် ့် ွ ကကရမည်။ ငါအ
် ့် ျင်တသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ ငါအလမရှ
့် ိုး ဆနက
(၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ သန ိုးလည်မှု ကင်ိုးမဲ့်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ယ ယီ
့်
ဝင်ပူပခင်ိုးခရပပီိုးသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါအ
့် ိုး မသတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်)။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါအလမရှ။ အ ိုးလိုးသည် ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏ သ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
က် အတစခမှု
့် ည်။ ယတန ငါ
့် အတွ
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတအ
် ့် ွ ကကရမည်။ ငါ၏ အမ်တတ ်၌
့် ိုးလိုး စွနခ
တယ င်တပတပမလပ်ကကန္ှင။့်် သင်တ၏
ဲ့် ည့််
့် အတတ မသတ်တသ အရှက်မသ
ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးလပ်ပခင်ိုးက ရပ်တလ ။့် စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် နတ်ဆိုး၏
သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထ ဝရ ပျက်စီိုးကကရလမ်မ
့် ည်။ ငါအမှု
့် ၏ အရှန်အဟန်သည် တန က်ထပ်
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှုမျ ိုး မရှဘဲ သ ၍ ကကနက် က
ငှ့် ၊ ငါက
့် မှု တလျ န
့် ည်ိုးလ ြအလ
့်
့်
အ ခသူအ ိုးလိုးသည် ငါထ
့် ပါိုးမှ တတ်တဆတ် ထွက်ခွ သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ မည်သည့််
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး သမဟ
့်် ယှကမ
် ျ ိုးမျှ မရှဘဲ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏
့် တ် အတန္ှ ငအ
အမနအ
် ့် ရ လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ရှ ျို့တွင ်
့် ည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အကကည်တ
လဲကျကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ မီိုးရှု ျို့ ပပ ချပခင်ိုး၌ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က ငါ၏

အနန္တတန်ခိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏ စလင်တသ ဉ ဏ်ပည က (ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးတွင ် ငါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က) ပပသ၏။ ယင်ိုးက ငါ၏ အမည်န မက သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
ဘန်ိုးအသတရ တိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါထ
့် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက
တိုးတစလမ်မ
် ရ န္ှင ့်် ငါ၏ အသတနအသထ ိုးမှ၊ ငါသည် ငါ၏
့် ည်။ ငါ လပ်တဆ င်သည့်အ
အမ်တတ ်ထက
ဲ ငါ၏အမှုအ ိုးလိုးက ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဆီသ စတင်
လည
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။ ငါသည်
ထတနရ တွင ် ငါ၏အမှုက စတင်တနပပီိုး၊ ငါအမှု
့် ၏ တန က်တစ်ဆင်က
့် တဆ င်ရွက်တနပပီ
ပြစ်သည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးစသည် သင်တ၏
ီ ပ- သတသ
်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
့်
ငါ၏ သ ိုးမျ ိုး၊ ထွက်ခွ မသွ ိုးကကန္ှင။့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည်မှ
ယင်ိုးတသည်
ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးမဟတ်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးတက
့်
့်
့် ငါ ဧကန်အမှန ်
မနမ် မက်
ခသ
ဲ့် ည်က သက်တသပပသည်မှ ဤအရ အတအကျ ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညခ
ီ မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည်
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ အလပ် ပြစ်တပမည်။ ထတကက
င်၊့် သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ပ
့်
့် ၍
အ ိုးစက်ထတ်ရမည်၊ ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါချစ်သည့််
အရ က ချစ်ရမည်။ ဤတန က်ဆိုးတခတ်သည် တဘိုးဒကခအ ိုးလိုး တစ်ြန် ပြစ်တပေါ်သည့််
တခတ်လည်ိုးပြစ်သည်၊ ထအပပင်
ငါ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ ထတ်တြ ်ပပတနသည့််
့်
တခတ် ပြစ်သည်။ ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး စတင်မတ
ှု ်သည်အ
့် ချန်တွင၊် လူတ ့်
အမှနတ
် ကယ် တကက က်ရွ ျို့ ကကလမ့််မည်။ ထအချ
ူ ျှ မတက င်ိုးမှု
့် န်တွင၊် အဘယ်သမ
ပပြုဝ့်ကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးအ ိုး
အသအမှတ်ပပြုလျက်၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ မမတက
့် ယ်ကယ် ပျပ်ဝပ်ကကလမ့််မည်။
တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ၊့် ငါသည် အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်။
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါက
ူ ည် ငါအ ိုး ဆန်ကျင်
့် ခခတချပန္င်သနည်ိုး။ ထပပင်
့်
့် အဘယ်သသ
တပေါ်ထက
ွ ်ဝသ
ူ ည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က ဝန်မခဝ့်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးအ ိုးမသဘဲ တနဝ့်သနည်ိုး။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် တနရ အ ိုးလိုး၌ ကကီိုးမ ိုးတသ
အမှုက လပ်တဆ င်တနချန်တွင၊် အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးက သကက၏၊ သတသ ်
ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်သည် မတရ က်ရတသိုး
ှ
တပ။ ငါ ့် အမျက်တဒါသ၏
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ငါသည် လူတအ
့် ိုး ငါ၏အနန္တတန်ခိုး၊ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရက တတွျို့ ပမင်တစချင်သည်။ (ဤအရ အ ိုးလိုးသည်

သ ိုးဦိုးမျ ိုး၌ သသ ထင်ရှ ိုး၏။ ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
် န်တပသည်။ ၎င်ိုးတမှ့် လ၍
ွဲ ၊
အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါ ့် ဇ တအပြစ်တတ ၏
် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး မပြစ်န္င်။ ဤအရ က ငါ ခနခ
် ့် ထ
ွဲ
ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။) ငါ၏ အမ်တတ ်တွင၊် လူတ န
ဲ ှုမျ ိုးရသည်
ှ
။
့် ိုးမလည်န္င်တသ အဆိုးမဲ့် နက်နမ
ငါစက ိုးတပပ သည့်အ
် ခါ၊ လူတက
့် ည်ဟ ဆကကသည်။
့် ငါသည် အလွန ် အကကင်န ကင်ိုးမဲသ
၎င်ိုးတက
် ျ ိုးလှစွ တသ လူတသည်
ငါအ
ှ က့်် ကပပီဟ
့် ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခထ ချစ်န္င
့် အလွနမ
့်
ဆကက၏။ သဆ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့် လျှင ် ထသူတသည်
့်
ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါတထ က်ပပရသနည်ိုး။ ထအပပင်
၊ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါသည်
့်
၎င်ိုးတအ
် ့် လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ငါ၏ အမ်တတ ်၌
့် ိုး တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် စွနပစ်
သ ၍မျ ိုးတသ လူရှြက
်၊ ငါသည် ဤပစပြင ့််
့် သ ၍တက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သတသ
့်
ဆက်လက်ပပြုမူ၏။ ငါကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည့်် အတရအတွကထ
် က် တစ်ဦိုး၍ မရသကဲသ
့် ့်
တစ်ဦိုးတလျ ၍
့် လည်ိုး မရတပ။ (ဤသည်မှ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်ပြစ်
့် သည်။
ယင်ိုးက မည်သည့်လ
် သ
ူ ိုးကမျှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်သည်သ မက၊ ငါသည် စ တန်အ ိုး
အတလျ တ
့် ပိုးရမည်မဟတ်တသ တကက င်၊့် ငါကယ်တင်ပင်လျှင် ယင်ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
ဤအရ သည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က သသ တစရန် လတလ က်တပသည်။
ငါသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်။ ငါ၏တရှ ျို့၌ လူတ ့်
ဦိုးညတ်ကက၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုး တရှ ျို့၌ အတလျ မ
့် တပိုးတပ။) ဤသည်မှ စ တန်
အရှက်အရတစဆိုးတသ အချက် အတအကျ ပြစ်သည်။ ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးတသ လူအ ိုးလိုးသည်
န္ှမ်ခ
ွ
၊ န ခကကပပီိုး ရိုးသ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
့် ျကကသည်၊ ကျြုိုးန္ကကသည်
့် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့််
မထင်တပေါ် ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခန္င်ကကသည်။ (စ တန်သည် ငါအ
် တစရန်
့် ိုးအရှကရ
ဤအမှနတ
် ရ ိုးက အသိုးပပြုြ ဆန္ဒ
ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ စ တန်က ငါ ပပန် အန္င်ယူသည်။)
့်
ဤလူမျ ိုးတွင၊် ငါ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ ငါသည် စစ်ပဲ၌
ွ
တအ င်ပမင်ပပီိုးတန က် ပပန်လ သည့်အ
် ချန်တွင၊် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ငါ၏န္င်င၌
ဘရင်မျ ိုးအပြစ် ငါ ဘသက်တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန က်မှသ ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် စတင် အန ိုးယူရလမ်မ
့် ည်။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါအ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုကကသကဲသ
့် ငါ
့် တြ ်ပပကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် က
့်
န္ှမ်ခ
ငါက
့် ျပပီိုး မထင်တပေါ်တသ အတစခပခင်ိုး၌ ၎င်ိုးတသည်
့် ကျြုိုးန္နွ ခကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ရိုးသ ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ လ
့် က်န တဆ င်ရွက်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ရိုးသ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ငါတပပ သည်အ
့် ရ က ၎င်ိုးတတပပ
ကက၏၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ျပခင်ိုးပြင့်် ငါ၏
့်
့် နမ်ခ
အမည်န မထ ဘန်ိုးအတသရက ၎င်ိုးတ တဆ
င်ကကဉ်ိုးကကသည် (မက်ရင်ိုးမှုပြစ်တစ
့်

ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ပခင်ိုးပြစ်တစ မရှဘဲ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတပြင
့် ့်် ပြစ်သည်)။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး။ စကကဝဠ တလ ကက တရ ိုးစီရင်ြ အချ
န်ကျတလပပီ။ သင်တက
့်
့် တက င်ိုးချီိုး
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် သည်၊ သင်တအ
့် ၊ ့် သင်တအ
့် ိုး ကသဇ အ ဏ ငါတပိုးသကဲသ
့် ိုး
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ တဝစတစ်စပြင ့်် ငါဆချသည်။ အရ ရ
ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီပြစ်သကဲသ
့် သင်
တသည်
အ ိုးလိုးက ထန်ချြုပ်ထ ိုးက စီစဉ်ထ ိုးတပသည်၊
့်
့်
အတကက င်ိုးမှ ငါသည် သင်တ၏
့် သ တမျှ ်စင်ပြစ်၏၊
့် ြခင်ပြစ်၏၊ ငါသည် သင်တ၏
့် ခင်ခတ
ငါသည် သင်တ၏
၊
့် အကွယ်အက န္ှင ့်် သင်တ၏
့် အတထ က်အပ့် ပြစ်တပသည်။ ထအပပင်
့်
ငါသည် သင်တ၏
် စ်ပါိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တ၏
့် အနန္တတန်ခိုးရှငတ
့် အရ ခပ်သမ်ိုး
ပြစ်သည်။ အရ ရ သည် ငါ၏လက်မျ ိုး၌ ရှပပီိုး အရ ရ သည် သင်တ၏
့် လက်မျ ိုး၌လည်ိုး
ရှသည်။ ဤသည်မှ ယတနသ
ိုးပါဝင်သကဲသ
့် ့်
့် ပါဝင်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယမန်တနလည်
့်
မနက်ပြန်ပင် ပါဝင်၏။ ဤသည်မှ တအ င်ပဲခ
ွ ထက်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ
သင်တ၏ကသဘ
တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တအ
့် မှ
့်
့် ိုးလိုး၊ ငါထ
သင်တန္ှ့် ငထ
့်် က်တန်တသ တဝစက လက်ခကကတလ ။့် ငါ ပင်ဆင်သမျှအ ိုးလိုးသည်
သင်၏အပင်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးသည် သင်တအတပေါ်
၌ ရှတသ တကက င၊့်် ငါသည်
့်
မမကယ်ကယ်အတွက် တစိုးတစမျှ ချန်မထ ိုးဘဲ ငါ၏ အရ ရ တင်ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပိုး၏။
ဤသည်မှ သင်တအ
့် န က် “အလွနတ
် က င်ိုးသည်” ဟ
့် ိုး ြန်ဆင်ိုးပပီိုးသည်တ
ငါဆရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ယတန သင်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၊ တတွိုးတတ သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တပပ ဆသည့်အ
် ရ က အဘယ်သူ
့်
ညန်ကက ိုးသည်က သင်တသ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက်မှ
့် သတလ ။ သင်တ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးတန က်ကယ
အဘယ်နည်ိုး။ သင်တအ
ွ ပခင်ိုးသ သင်
တ ့်
့် ိုး ငါတမိုးသည်- သိုးသငယ်၏ မင်္ဂလ တဆ င်ပဲခ
့်
အဘယ်သ တက်
တရ က်သနည်ိုး။ ယတနတွ
် လ ။ သမဟ
် လ ။
့် ငတ
့်
့် တ် အန င်္တ်တွငတ
သိုးသငယ်၏ မင်္ဂလ တဆ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တမသ
့် ကက၊ သသတလ ။
တက င်ိုးပပီ၊ သဆ
က် ထအရ က ငါရှငိုး် ပပမည်- ငါသည် လူသ ိုးနယ်ပယ်သ ့်
့် လျှင ် သင်တအတွ
့်
လ ခဲခ
့် ျန်၌၊ ယတန ငါ
့် ပြစ်တသ လူသ ိုးက အတစခရန် လူမျြုိုးစ၊ ကစစရပ်မျြုိုးစန္ှင ့််
အမှုအရ မျြုိုးစတက
့် ငါ စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင် အရ ရ ပပီိုးစီိုးတသ တကက င၊့််
ငါသည် အတစခသူမျ ိုးက တဘိုးသ ပစ်
့် ထ ိုးလျက်ရှသည်။ ဤအရ သည်
မင်္ဂလ တဆ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဘယ်ပတ်သက်မှု ရှသနည်ိုး။ ဤလူတသည်
ငါအြ
အတစခ
မှု
့်
့်
့်
တပိုးကကသည့်အ
် ခါ- ဆလသည်မှ ငါသည် သိုးသငယ်ပြစ်တစပခင်ိုးခရချန်တွင-် ငါသည်
မင်္ဂလ တဆ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုး၏ အရသ က ခစ ိုးရသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါခစ ိုးရပပီိုးသမျှတသ

န ကျင်မှုအ ိုးလိုး၊ ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှတသ အရ အ ိုးလိုး၊ ငါတပပ ပပီိုးသမျှတသ အရ ရ ၊
ငါ ကကြုပပီိုးပြစ်သည့်် အတယ က်တင်ိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏ တစ်သက်တ တွင် ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့််
အရ ရ တင်ိုးသည် မင်္ဂလ တဆ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုးအပြစ် ပါဝင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ ပြစ်တသ
လူသ ိုးသည် ဘသက်တပိုးခခဲရ
ငါတန
လက်ခကဲ့် က၏
့် ပပီိုးတန က်၊ သင်တသည်
့် က်သ စတင်
့်
့်
( ပပီိုးလျှင ် ဤအချန်တွင် ငါသည် သိုးသငယ် ပြစ်လ ခဲသ
င်၊့် ငါ၏
့် ည်)၊ ထတကက
့်
ဦိုးတဆ င်မတ
ှု အ က်၌၊ သင်တသည်
န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် တဘိုးဒကခမျြုိုးစတက
့် ၊ ့်
့်
့် တတွျို့ ကကြုပပီိုး ပြစ်သကဲသ
တလ က၏ စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတပပ ပခင်ိုးတက
့် ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ မသ ိုးစ၏
စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးကခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကရပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သိုးသငယ်၏ မင်္ဂလ တဆ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုး အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအပြစ်သ သင်
တအ
် ရ အ ိုးလိုးမှ
့်
့် ိုး ငါ ဆက်တရ က်တစသည့်အ
သင်တက
ွ ပခင်ိုး” က
့် ရယူပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် “မင်္ဂတဆ င်ပဲခ
အသိုးပပြုတပသည်။ သတသ
်၊ ဤအရ သည် ပွဲခပခင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးသ ပြစ်သည်။
့်
အန င်္တ်တွင-် သမဟ
ျို့ လျ ်တသ အရ တင်ိုး၊
့် ၍လည်ိုး ဆန္င်သည်- သင်တ တမွ
့် တ် ယတနဟူ
့် တ
သင်တ ရရှ
့်် တူ သင်တ တဝမျှ
ခစ ိုးသည့်် မင်ိုးတ၏
့် တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါန္ှငအ
့်
့်
တန်ခိုးအ ဏ အ ိုးလိုးသည် ပွဲခပခင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
ငါကချစ်တသ သူအတပါင်ိုးထသ တရ
က်လ သည်။ ငါချစ်တသ သူတသည်
ထ ဝရ
့်
့်
ကျန်ရတနလ
ှ
မ်မ
့် ၊ ့် အစဉ်ထ ဝရ ငါ၏
့် ည်၊ ဘယ်တသ အခါမျှ ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွငိုး် ၌ ရှလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ထ ဝရပြစ်၏။

အခန််း ၁၁၀
အရ ရ ထတ်တြ ပ် ပခရချန် ယင်ိုးသည် ငါ အန ိုးယူမည့်အ
် ချန် ပြစ်လမ့််မည်၊ ထအပပင်
့်
အရ ရ စနစ်တကျပြစ်မည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ငါ၏အမှုတတ ်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်၏၊ ငါသည် အရ ရ က ကယ်တင် စီစဉ်ညန်ကက ိုးက စီစဉ်၏။
ငါသည် ဇအန်မှ ထွကတ
် သ အချန်န္င
ှ ့်် ငါ ပပန်တသ အချန်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးတသည်
့်
ငါအ
့် ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသည့်် အချန်တွင၊် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ ်က ငါ
ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး၌ လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ အရ တစ်စတစ်ခသည်
ပမင်၍ရန္င်ရမည်ပြစ်သကဲသ
့် ထ
် ယင်ိုးက ငါ ပမင်ပမှ
့် တတွျို့ န္င်ရမည်ဟူ၍ ပြစ်၏၊ သတသ
့်
အရ ရ တင်ိုးသည် ငါစီစဉ်သည့်အ
် ခက်အတနတ
် ့် ွင ် ပပီိုးပပည်စ
့် တလသည်။ ဇအန်သည်

ငါ၏ဘဗမ န်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်လည်ိုး ပြစ်၏။ ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးက
ငါထတ်တြ ပ် ပသည်မှ ထတနရ ၌ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် မသ ိုးစတစ်စကဲသ
့် ့်
ငါတ၏
့် ည်မှ လည်ိုး ထတနရ တွင ် ပြစ်သည်။ ငါသည်
့် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက တဝမျှခစ ိုးလမ်မ
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ထ ဝရက လပတ်လိုး အသက်ရှငမ
် ည်မှ ထတနရ တွင ် ပြစ်သည်။
ထလှပတသ တနရ ဇအန်သည် လူတ တတ
င်တ
့် တသ တနရ ပြစ်၏။ မတရမတွက်န္င်တသ
့်
လူတသည်
ဇအန်အြ တခတ်
က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ဆန္ဒပပင်ိုးပပကကပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
့်
အစအဦိုးမှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဇအန်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ကကတသိုးတပ။ (လွနတ
် လပပီိုးတသ
့်
တခတ်မျ ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးပင်လျှင် ဇအန်ထသ
ဲ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
့်
ဝင်တရ က်ြူိုးပခင်ိုးမရှ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ တရွ ိုးချယ်တနပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဤအချန်အတတ အတွငိုး် ၌ တမွိုးြွ ိုးလ ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ငါ တပပ ဆတသ
ငါ၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ပ
့် ၍ ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွင ် လ ၏)။ ယခ၌ သ ိုးဦိုး
ပြစ်တနသူ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်တင်ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဇအန်သ ဝင်
့် တရ က်က ၊
ထတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အ ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရလမ်မ
ငါ၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘန်ိုးအသတရရှတသ ပရပ်တက
့်် င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအတွ
က်
့်
့် ပင်ဆင်တသ တကက ငန္
့်
သက်တသခန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအ
့် ိုး ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစက ၊ ငါက
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ကကတသ တကက င့်် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
ပမြှင်တ
၎င်ိုးတသည်
စ တန်အ ိုး အန္င်ယူန္င်ပပီိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့် င်တပိုးလျက်ရှ၏၊ ထအပပင်
့်
့်
နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး အရှက်ရတစန္င်စွမ်ိုး ရှကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏
သ ိုးဦိုးတသည်
စင်ကကယ်တသ သတသမီ
ငါ
့်
့် ိုးမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ချစ်တသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်က မျက်န္ ှ သ တပိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတက
၎င်ိုးတ၏
့် ငါ ချီိုးတပမြှ က်ရတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ကယ်ပင်တနရ တွင ်
ရပ်တည်န္င်ကကပပီိုး၊ ငါက
့် ၊ ့် ငါအတွ
က်
့် န္ှမ့််ချစွ န္ှင ့်် မထင်တပေါ် ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခန္င်ကကသကဲသ
့်
အ ိုးတက င်ိုးတသ သက်တသခန္င်ကက၏။ ငါသည် ငါ၏ အ ိုးအင်အ ိုးလိုးက ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
အတပေါ်တွင ် သိုးစဲထ
ွ
ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့််
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခပခင်ိုးအတွက် တသချ စွ စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
အဆိုး၌က ိုး ငါသည် ငါ၏ ပပည့်ဝ
် တသ ဘန်ိုးအသတရက ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့််
အတယ က်တင်ိုးအ ိုး တတွျို့ ပမင်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးတကက င့်် အတယ က်တင်ိုးက
ငါအ
့် ဝ လက်ခယကကည် တစလမ်မ
့် ိုး အပပည်အ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည် မည်သည့််

မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးကမျှ အတင်ိုးအကျပ် ပပြုမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
ှ
၊
့် ၌ သက်တသမျ ိုးရက
ငါ၏ လက်မျ ိုးထ၌
ဲ ကသဇ အ ဏ ရှသည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးပခင်ိုး
သမဟ
ဲ့် တသ
လူတ ယခ
့် တ် မဆင်မပခင်ပပြုပခင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ငါသည် မစိုးရမ်တပ။ စ တန်ကသ
့်
့်
န ိုးတထ င်ကကတလ ။့် ငါ မနမ် မက်
တသ စက ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် ငါ ပပြုတသ အရ ရ ၏ တန က်ကွယ်က
့်
ရည်ရွယ်ချက်သည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး စလင်တစရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်သည် ငါ၏
့်
အမန်မျ
့် ိုးက အတလိုးင်္ရပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက န ခရမည်။ ထသမဟ
့် တ်လျှင ်
ငါ၏အတကက င်ိုးက သင်အ
့်် ိုး
့် ိုး ပပမည်၊ ချက်ချင်ိုး ထ ဝရပပစ်ဒဏ်ခရတသ အပြစ်က သငအ
ခစ ိုးတစရင်ိုး၊ ငါသည် သငက
့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ပလလင်က
တပမြှ က်ကင်ပခင်ိုးငှ ထက်တန်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င၊့််
ငါစီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်ကကသည်။ ငါသည်
့် ိုးက စတင် တဆ င်ရွက်န္င
၎င်ိုးတက
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက မကျြုိုးန္မန
ွ
ခတသ သူ
့် ဘသက်တပိုးန္င
မှနသ
် မျှသည် တသချ တပါက် အသိုးမကျကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်အ ိုး
ကတမ က်ကမပြစ်တစရန် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုးပြင ့်် တစလတ်ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်မှ
တသချ တပသည်။ ထသတသ
လူလမ်လူညစ်သည် ငါ၏ အမ်တတ ်မှ ချက်ချင်ိုး
့်
န္ှငထ
် တ်ခရလမ့််မည်။ ငါသည် ထသတသ
အရ က ငါအတွ
က် အတစခပခင်ိုးပပြုြ မလ
ချင်တပ။
့်
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရ ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ရင်ဆင်ရလမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင် တကယ့််မကက မီအချန်တွင၊်
့်
တန္ှ င်တ
ွ ရ
် ှတသ သူတသည်
့် န္ှိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ရင်ဆင်ရလမ့််မည်။ ငါ၏ အတစခမှုတင
့်
ငါ၏တထ က်ခမှုက ရရှထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ရမည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ တပိုး
ရမည့်် အြိုးအခန္ှင ့််
့်
့်
ပတ်သက်၍ စိုးရမ်ပခင်ိုးမရှဘဲ န ခမှု ရှရမည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ပန်ကန်တတ်ကကပါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါအြ
အတစခ
မှုတပိုးပခင်ိုးင ှ မထက်တန်ကကတချ။ ငါသည် ထသတသ
့်
့်
့်
့်
သတတဝါမျ ိုးက မလအပ်တပ။ ၎င်ိုးတ ပမန်
် ွ ိုးသငတ
့်် ပသည်။
့် ပမန်လပ်က ဤတနရ မှ ထွကသ
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့်် တ်သက်၍ ယခ သင်တ ့်
့် ိုး လိုးဝ မလချင်တပ။ ဤအရ န္ှငပ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ရမည်။ ငါအတွ
က် အတစခမှု ပပြုတသ သူတသည်
တက င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
့်
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်ပ် ပဿန မျှ မပြစ်တစရ။ အကယ်၍ သင်သည်
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မရှဟ ခစ ိုးရပပီိုး ပပဿန မျ ိုး စတင်ပြစ်ပွ ိုးတစပါက၊ ငါသည်
တဆ
ယင်ိုးက
့် င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ချက်ချင်ိုး လက်စသတ်မည်။ ငါ၏ အတစခမှု၌ရှတသ သင်တသည်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးကကပါသတလ ။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန် ပြစ်
့် ၏။
ငါအတွ
က် သက်တသခပခင်ိုးသည် ငါ ့် သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ တ ဝန် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ငါအတွ
က်
့်
့်
့်
တစ်ခတစ်တလက ပပြုလပ်တပိုးရန် သင်တက
သင်တ၏
့် ငါ မတတ င်ိုးဆတပ။ သင်တသည်
့်
့်

တ ဝန်မျ ိုးက တက င်ိုးမွနစ
် ွ တဆ င်ရွက်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ သင်တအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးကကသတရွ ျို့ ငါ စတ်တကျနပ်လမ်မ
့် ည်။
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏ အဆိုးစွနမ
် ျ ိုးတစ်တလျှ က် ငါ ခရီိုးသွ ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် ငါသည်
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ။ ဤသည်မှ ကမဘ တလ ကက
့် စလင်တစခဲ၏
မြန်ဆင်ိုးမီ ငါ ပပီိုးစီိုးခဲတ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
့် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဤအရ တကက င်ိုးက မသတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ အမှုတတ ်က တတ်တဆတ်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအချက်သည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှငမ
့်် ူ မကက်ညတ
ီ ချ။
သရ့် တွင ် အချက်အလက်တသည်
အချက်အလက်မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတက
့်
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တချ။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုး အကကီိုးအငယ် န္ှစ်ခလိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အတယ င်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏
် က
့် သွငပ် ပင်အစစ်အမှနတ
့် ထတ်တြေါ် ပပပပီိုးပြစ်က ၊
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတင်ိုးအတ မျ ိုးပြင့််
့်
ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အမှုတတ ်အြ အဆင်
မ
့် ျ ိုးရှပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
့်
ဉ ဏ်ပည ရှ၏။ ငါ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးမျ ိုးမှ၊ သင်တသည်
တစ်ခတစ်တလက
့်
ပမင်ကကပပီတလ ။ ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်တနက တပပ တနပခင်ိုးသက်သက်တလ ။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
ပပင်ိုးထန်ရမျှ ပပင်ိုးထန်သတလ ၊ တရ ိုးစီရင်ရမျှပြစ်သတလ
့်
သမဟ
့် ပိုးတနပခင်ိုးမျှတလ ။ ယင်ိုးသည် အလွန ် လွယ်သတယ င် ပပြုထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် တ် န္ှစ်သမ်တ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဤအရ က တတွျို့ ပမင်ပခင်ိုးသည် လိုးဝ မရိုးရှငိုး် တပ။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ဉ ဏ်ပည ၊ တရ ိုးစီရင်မှု၊ တပြ င်မ
ှ ့််
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
န္ှစ်သမ့််ပခင်ိုးတ ရှ
ပ၍ ယင်ိုးတသည်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုး
့် သည်သ မက၊ ထထက်
့်
့်
ပါရှတပသည်။ ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တစ်ခစီတင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထတ်တြ ်
မပပန္င်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လိုးဝ
န ိုးလည်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုး ထတ်တြေါ် ပပထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အရည်အချင်ိုးမျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍၊ ယင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးလည်မှုအတင်ိုးအတ အပပင်ဘက်၌ ရှတနဆဲပြစ်သည်။ ငါအတွ
က်
့်
န ိုးလည်ရန် အရိုးရှငိုး် ဆိုးတသ စက ိုးသည် လူတအတွ
က် န ိုးလည်ရန် အခက်ခဲ
့်
ဆိုးတသ အရ ပြစ်၏၊ ထတကက
င့်် ငါန္ှင ့်် ၎င်ိုးတကက
ှ ့််
့်
့် ိုးက ပခ ိုးန ိုးမှုသည် တက င်ိုးကင်န္င
တပမကကီိုးကက ိုး ပခ ိုးန ိုးမှုကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ိုးဦိုးမျ ိုး၏
့် သည်။ ဤသည်မှ ငါသည် ငါသ
ပသဏ္ဌ န်မျ ိုးက လိုးဝ တပပ င်ိုးလဲချင်က ၎င်ိုးတအ
အ
့် ဝ
့် ိုး ခန္ဓ ကယ်အတွငိုး် သ အပပည်
့်
ဝင်တရ က်တစချင်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ အန င်္တ်၌ ၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတမှ
့်

ကယ်အတွငိုး် သ ဝင်
့် တရ က်လမ့််မည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပသဏ္ဌ န်မျ ိုးက ကယ်အတွငိုး် ၌ရှစဉ်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတင်ိုးအတ တပြင်
့် ့် တပပ င်ိုးလဲကကလမ့််မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
အစီအစဉ် ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတ မလ
ပ်န္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယင်ိုးက လိုးဝ မလပ်တဆ င်န္င်တချ။ ထတကက
င့်် ငါသည် ဤအရ က သင်တအ
့်
့် ိုး အတသိုးစတ်
ရှငိုး် ပပခဲလ
် င်၊ သင်တ န
သဘ ဝလွန ်
့် ျှငပ
့် ိုးလည်ဦိုးမည်မဟတ်။ သင်တသည်
့်
အသစတ်တစ်ခထဲသသ
့်် တသ ်
့် ဝင်တရ က်န္င်ကကတပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
ငါသည် ပည ဉ ဏ်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
သင်တသည်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ပမင်တသ အခါ၊ သင်တအ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့်
့် ိုးလိုး တူညတ
တပပန်
ဲ ွင ် သင်တသည်
ဤနက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက လက်မခကကတသ ်လည်ိုး သမဟ
့် ကက၏။ ရင်ထတ
့်
့် တ်
အသအမှတ်မပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
အမှတ်ပပြုကက၏။
့် စက ိုးပြင ့်် သင်တ အသ
့်
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုးမျ ိုးသည် အလှညပ့်် ြ ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက
့်
ငါထတ်တြ ပ် ပတသ အချန်တွင၊် ၎င်ိုးတက
့် တစ်ဦိုးချင်ိုး ငါသတ်သင်ြယ်ရှငိုး် က
စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
် ငါ ပပြုသမျှအရ ရ သည် အဆင်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သတသ
့် ျ ိုးပြင့်် ပြစ်၏။ ငါသည်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက အတလ တကကီိုး မပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ
တက က်ချက်ချပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည်
ဘရ ိုးသဘ ဝ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပင်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
လတ်တတလ
့်
ငါ လပ်တဆ င်တနသည့်အ
် ရ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သမဟ
့်် ွင ် မည်သည့်အ
် ရ
့် တ် ငါ၏ တန က်တစ်ဆငတ
ငါ လပ်တဆ င်လမ်မ
ှ ဆ
့်် င်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် အပမင်တစ်ခက လိုးဝ
့် ည်ဆသည်န္င
မရရှန္င်တချ။ အဆငတ
့်် စ်ဆင၏
့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါ တပပ ဆသည့်အ
် ချန်တွငသ
် ၊ ငါ
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ တရှ ဆ
ျို့ က်တလသည်။ အရ ရ တင်ိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ ပြစ်ပျက်ပပီိုး၊ အရ ရ တင်ိုးက ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ ထတ်တြ ပ် ပထ ိုး၏၊ ထတကက
င ့်် မည်သမ
ူ ျှ စတ်မရှညပ် ခင်ိုး
့်
မပြစ်သင်တ
့် ပ။ ငါအ
့် ိုး အတစခပခင်ိုးက တပိုးပခင်ိုးသည် လတလ က်၏။ တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီ၊
ငါသည် သတဘဂ သြန်ိုးပင်အတကက င်ိုး ပတရ ြက်ပပြုချက် တစ်ခ ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်
့်
တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်၌၊ မည်သမ
ူ ျှ သတဘဂ သြန်ိုးပင်တစ်ပင်အ ိုး မပမင်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက မရှငိုး် ပပန္င်ခတ
ဲ့် ချ၊ ပပီိုးလျှင ် ဤစက ိုးမျ ိုးအ ိုး အတစ ပင်ိုး
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
်
့် အဓပပ ယ်အစစ်အမှနက
မည်သမ
ူ ျှ မသခဲက့် ကတပ။ ဤစက ိုးမျ ိုးက လူတက
ဲ့် ့်
့် “ကပ်တဘိုးကကီိုး” ဟူတသ စက ိုးရပ်ကသ
စတ်ရှုပ်တထွိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ က ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ လိုးဝ မြွငဟ
့်် ခဲတ
့် သ

နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစသည်။ သတဘဂ သြန်ိုးပင်သည် တက င်ိုးတသ သီိုးပင်တစ်မျြုိုး
ပြစ်န္င်သည် သတည်
ိုးမဟတ် တန က်ထပ် တစ်ဆငတ
့်် က်လျက်၊ ယင်ိုးသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအ ိုး ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်ဟ လူတ တတွ
ိုးထင်ခကဲ့် ကသည့််
သတသ
် ယင်ိုးတသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်အစစ်အမှနမ
် ှ အလွန ် တဝိုးကွ ဆဲ
့်
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါ၏ စ တစ င်က ြွငသ
့်် ည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးက
သင်တအ
့် ိုး တပပ ပပမည်။ (“စ တစ င်”သည် ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး- တန က်ဆိုးတသ က လထဲက ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် ထအရ အ ိုးလိုး ပါရှ၏)။ “သတဘဂ သြန်ိုးပင်”သည် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ခချင်ိုးစီက ရည်ညန်ိုး၏။ သတသ
်
့် ိုးက- ယင်ိုးတ တစ်
့်
့်
ဤသည်မှ ဆလသည့်အ
် ရ ၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ သတဘဂ သြန်ိုးပင်၏
ြှ က် ထွက်ပခင်ိုးသည် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုရန်န္င
အစအတည
ှ ့်် စက ိုးတပပ ရန် ငါ၏ စတင်ပခင်ိုးက
့်
ရည်ညန်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးအ ိုး သရှတစပခင်ိုး မရှခဲတ
့် သိုးတချ။
(ပပီိုးလျှင ် ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ထအချန်တွင ် ငါ၏န မအြ သက်
တသ
့်
မတပါက်ြွ ိုးခတ
ဲ့် သိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ူ ျှ
့် ိုးက မည်သမ
မသခဲက့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။) ငါ၏ န မအ ိုး သက်တသခက ပျျို့ န္ှသည်
အ
့် ချန်တွင၊်
့်
ယင်ိုးက လူအတပါင်ိုးတက
ှ ့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
့် ချီိုးမွမ်ိုးကကချန်န္င
ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှချန်၊ ယင်ိုးသည် သတဘဂ သြန်ိုးပင်က အသီိုးသိုးီ တသ အချန်
ပြစ်လမ်မ
့် တသ ရှငိုး် ပပချက်
့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်အရ မျှ ချန်လှပ်မထ ိုးသည့်် ပပည်ဝ
ပြစ်သည်။ ဤတွင ် အ ိုးလိုး ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ (ငါ၏ ယခင်က
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌၊ ငါအတနပြင်
် ဝ မထတ်တြ ်ရတသိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ
့်
့် အပပည့်အ
ရှခဲတ
င့်် သင်တသည်
့် သ တကက င ့်် ငါသည် ဤအရ က တပပ ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
စတ်ရှညစ
် ွ တစ င်ဆ
ဲ့် ပသည်။)
့် င်ိုးက ရှ တြွြ လ
့် အပ်ခတ
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါစလင်တစသည်အ
့် ချန်၌၊ ငါသည် ငါ၏ ပပည်ဝ
့် တသ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ငါ၏
အလိုးစတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုး စကကဝဠ တလ ကထ ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က ခန္ဓ ပြင ့််
လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ ကယ်ပင် ဇ တအပြစ်တတ ်ပြင ့််
လူအ ိုးလိုးအထက်တွင် ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် ငါ၏
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ ဇအန်တတ င်န္င
ဘန်ိုးအသတရပြင ့်် ပြစ်လမ်မ
ွ ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင်၊့် ယင်ိုးသည် ချီိုးမမ
ပွက်ပွက်ညသ အလယ်တွင ် လပ်တဆ င်လမ်မ
ူ သည်
အနက်ဆိုးတသ
့် ည်။ ထပပင်
့် ငါ၏ ရန်သတ
့်
တွငိုး် န္ှင ့်် ကန်န္ှ့် င ့်် တရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ဆင်
ိုးသက်ကကရင်ိုး၊ ငါ၏ပတ်လည်တွင ်
့်

ဆတ်ခွ ကကလမ်မ
့် င်သည်မှ အကန်အသတ်
ရှပပီိုး၊ ငါ၏ မူလ
့် ည်။ ယတန လူ
့် တ စ
့်
့် တ်ကိုးူ ကကည်န္
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။ ဤသည်မှ ငါသည် တနစဉ်
် ခါ၊ လူတ၏
့် စက ိုးတပပ သည့်အ
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက ငါ ပစ်မှတ်ထ ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ
တပပ တသ အရ သည် သင်တအြ
လ
ီ ည့်် တနရက်
့် တစ်ရက် (ခန္ဓ ထဲသ ့်
့်
့် ိုးဝကက်ညမ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး တနရက်
မည်သည့်် ခခပခင်ိုးမျှ ရှလမ့််မည်
့် ) ရှလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
မဟတ်တပ။ ထအချန်၌ သင်တသည်
သင်တ၏
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့် အတတွိုးမျ ိုး ရှတတ မ
ထအခါ ငါသည် မန်မမက်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ရပ်တနလ
် ့် မ်မ
သင်တ၏
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့်
ကယ်ပင်အတတွိုး ရှတတ မ
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် သင်တအ
့် ည်မဟတ်သည်န္င
့် ိုး တက်ရက်
အသဉ ဏ်သ ပွငလ
့်် င်ိုးတစလမ်မ
့် ည်- ဤသည်မှ သ ိုးဦိုးမျ ိုး ခစ ိုးမည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်် တူ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကဲသ
့် အ
့် ငါန္ှငအ
့်
့် ပ်စိုးတသ အချန်၌
ပြစ်ပျက်လမ့််မည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ စ
့် တ်မကူိုးန္င်တသ အရ မျ ိုးတွင ်
မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယကကည်တသ သူအချြုျို့ ရှလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ အထူိုး
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးတကက င်သ
ထသ လ
့်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက
အဘယ်သမ
ူ ျှ ယကကည်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ တတွျို့ ကကြုရမည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
(ဤအဆင်အ
ှ ၊့်် ငါ၏ ကကီိုးစွ တသ တန်ခိုးသည်
့် ိုး ပြတ်သန်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ၊ ့် ဤအရ က ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
မနမ် မက်
ချက်မျှမတ
ှ စ်ဆင ့်် ငါသည် လူတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးသည်ဟ ဆလတပသည်။
ဤအမှုတတ ်က အပခ ိုး အဘယ်သမ
ူ ျှ မလပ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါအ
ူ ျှ
့် ိုး အဘယ်သမ
အစ ိုးမထိုးန္င်တချ။ ငါသည် ယင်ိုးက ပပီိုးစီိုးတစန္င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်သည်။
သတသ
် ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲမ
် ှတစ်ဆင့််
့် ဟတ်။ ငါသည် ဤအမှုတတ ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယမ
့်
လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်)။ လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကက ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် ခွနအ
် ိုးတက်ကက လ ကကသည်၊ သတသ
် အဆိုး၌ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုး
ဆတ်ခွ သွ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထသ မလ
ပ်တဆ င်ဘဲ မတနန္င်ပြစ်ကကရသည်။ သရ့် တွင ်
့်
့်
လူတ သတဘ
မတပါက်န္င်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ရှ၏။ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်လမ်မ
့် ည်က
့်
မည်သမ
ူ ျှ စတ်မကူိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ ထတ်တြေါ် ပပသည်မျ ိုးထ၌
ဲ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ဤအရ က
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ငါ၏ ဤစက ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်သည်
သသ ထင်ရှ ိုးလမ်မ
် သ သူအ ိုးလိုးတက
့် ည်- “ငါ၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် မသင်တ
့် တ တ
့်
ငါသည် အပမစ်ပြတ်မည်။” ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ရှသကဲသ
့် မျ
့် ြုိုးစတသ
သရပ်သကန်မျ ိုး ရှကကကကတလသည်။ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက သင်တထ
့် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ

ထတ်တြေါ် ပပလမ်မ
ူ ဆသည်
့် ည် ပြစ်သည်။ တအ က်တမသ
့် တရတလ ။့် သ ိုးဦိုးတမှ့် လွဲ၍ မည်သမ
နတ်ဆိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်မှု ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် စ တန်၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုး
ပြစ်ကက၏။ (၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးမကက မီ တစ်ဦိုးချင်ိုး ထတ်တြေါ် ပပ ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်၊
့်
သတသ
်လည်ိုး အဆိုးထတင် အတစခမှု လပ်တဆ င်ရန် လအပ်တသ သူအချြုျို့ ရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အချန်က လတစ်ခကက သ အတစခမှု လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှကကသည်)။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လပ်တဆ င်မှုတအ က်၌၊ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အစစ်အမှန ်
ပသဏ္ဌ န်မျ ိုးက ပပသကကလမ်မ
့် ည်။
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၊ တနရ တင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးတသည်
ငါန့် မတတ ၏
် တပါကကယ်ဝပခင်ိုးက
့်
တမွျို့တလျ ်ကက၏။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ကပ်တဘိုးသည် လတ်တတလ တွင် အစပျြုိုးတနပပီိုး၊ ငါ၏
လက်အတွငိုး် ၌ ရှတနက ၊ ငါသည် ယင်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး ကျတရ က်တစြ ့်
ပပင်ဆင် တနတသ တကက င၊့်် အတယ က်တင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက အတဆ တလျင်
ရှ တြွတနကကတပသည်၊ ယင်ိုးသည် ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ အြိုးအခက အရ ရ တင်ိုးက
စွနလ
် ့် တ်ြပြစ်
် င် ရှ တြွရမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ငါသည် ငါ၏
့် လျှငပ
ကယ်ပင်အချန် ရှသည်။ ငါ တပပ သည်အ
့် ချန်တင်ိုး ယင်ိုးသည် ပပီိုးစီိုးလမ်မ
ှ ့််
့် ည်၊ မနစ်န္င
စကကန်ပင်
ူ ျှ ယင်ိုးက မဟန်တ
့် မဆင်ိုး ပပီိုးစီိုးလမ့််မည် ပြစ်သည်။ မည်သမ
့် ိုးန္င် သမဟ
့် တ်
မရပ်တန်န့္် င်တပ။ အကယ်စင်စစ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါ၏ န္ှမ်နင်ိုးတသ
ရန်သပူ ြစ်၏။ ၎င်ိုးသည် ငါအတွ
က် အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် ခခပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှဘဲ
့်
ငါ တပပ သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်၏။ ၎င်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် ငါ၏
ဝန်တင်တရ စဆ န် ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမှုတတ ် ပပီိုးစီိုးပပီိုးသည့်် အချန်တွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးအ ိုး
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် န္ှင ့်် ကန်န္ှ့် င ့်် တရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ (ြျက်
ဆိုးီ ပခင်ိုး
့်
ခရတသ သူမျ ိုးအ ိုး ငါရည်ညန်ိုး၏) ပစ်ချလမ်မ
တသပခင်ိုးက
့် ည်။ ြျက်ဆိုးီ ခရတသ သူတသည်
့်
ပမည်ိုးစမ်ိုးရမျှ ပမည်ိုးစမ်ိုးကကလမ်မ
ငါအ
့် ည်သ မက၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုး
့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးမျ ိုးအတွက် ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးလည်ိုး ခရလမ့််မည် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အတစခသူမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ငါ လပ်တဆ င်မည့်် အမှုတတ ် ပြစ်၏၊ ငါသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပမိုးစဉ်ဆက်တက
့် အလျှငိုး် ပျက်သန်ိုး တစရင်ိုး၊ စ တန်အ ိုး
မမကယ်ကယ် သတ်ပြတ်တစက မမကယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ တစမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ငါအမှု
့် တတ ် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်၏။ ထတန
့် က်တွင ် ငါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဘက်သ ဦိုး
့်် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်တသည်
ငါအမှု
့် တတ ်၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး
့် လှညမ
့်
ပြစ်ကက၏။

အခန််း ၁၁၁
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးတသည်
သငတ
့်် ကက င ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်၊
့်
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးသည် သငတ
့်် ကက င ့်် ငါအ
့် ိုး တထ မန ပပြုက ချီိုးမွမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏
န္င်ငတတ ်သည် စည်ပင်က ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပပီိုး၊ ထ ဝရ ဆက်လက်တည်ရှတနလမ်မ
့် ည်။
မည်သက
ူ မျှ ယင်ိုးအ ိုး နင်ိုးတပခခွငပ့်် ပြုမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါန္ှင ့်် လက်တလျ ညီညတ်မှု
မရှတသ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တည်ရှခွငပ့်် ပြုလမ်မ
ူ
ိုး ငါသည်
့် ည်မဟတ်၊ အတကက င်ိုးမက
မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးကမျှ သည်ိုးမခသည့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ငါသည် အဘယ်သက
ူ မျှ ငါအ
ွ မ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ိုး တဝြန်ခင
အဘယ်သက
ူ မျှ ငါန္ှင ့်် သဟဇ တ မပြစ်ရန် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဤအရ သည် ငါ၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ က
် ပပသြရန်
့် လတလ က်သည်။
တစ်ဦိုးတစ်တလသည် ငါအ
် ခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးအ ိုး ငါ၏ ကယ်ပင်အချန်၌
့် ိုး အ ခသည့်အ
အပပစ်တပိုးမည်။ တစ်ဦိုးတစ်တလအ ိုး ငါ အပပစ်တပိုးသည်က အဘယ့််တကက င ့်် မည်သမ
ူ ျှ
မပမင်ကကရတသိုးသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏ အချန်သည် တရ က်မလ တသိုးသကဲသ
့် ့်
ငါ၏လက်သည် အမှနတ
် ကယ် အတရိုးယူတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှတသိုးတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်၏။
ကပ်တဘိုးကကီိုးမျ ိုး သွနဆ
် င်ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ ကပ်တဘိုးတက
့်
ပြစ်တပေါ်တစသည်အ
့် ရ အတကက င်ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသ ပါရှပခင်ိုးပြစ်စဉ်တွင၊် ကကီိုးမ ိုးတသ
ကပ်တဘိုးတ၏
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တလအတပေါ်ကမျှ
မကျတရ က်တသိုးတပ။ သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တစ်ခတစ်တလက လိုးဝ
့်
သတဘ တပါက်ကကပပီတလ ။ ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက စတင်လငထ
့်် တ်မည်ပြစ်သည်။ ဤအရ တန က်တွင၊် ငါအ
့် ိုး
ခခတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ လက်ပြင ့်် ဒဏ်ခတ်ခရလမ်မ
့် ည်။ အတတ်က လ၌၊ ငါ
လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှမှ လူအနည်ိုးငယ်က တြ ထ
် တ်ြ ပြစ်
့် သည်။ မည်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
ကပ်တဘိုးမျှ မတရ က်ရတသိုး
ှ
တချ။ ယတနသည်
အတတ်က လန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အရ အတကက င်ိုး အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ
တပပ ပပပပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ငါသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် အချန်တွင ် လူသရှငက် က ိုး ငါ တကကည မည်။ ဤအရ မတင်မီ၊
ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးအ ိုးပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ မထခက်တသိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် လူအမျ ိုးစသည်
့်
(ယင်ိုးမှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်) မဆင်မပခင်န္င
ှ ့်် ထင်ရ ပမင်ရ

ဆက်လက် ပပြုမူကကတလပပီ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး တရ က်ရလ
ှ
တသ အချန်၌၊ ဤကဆိုးတသ
သတတဝါမျ ိုးသည် လိုးဝ လက်ခယကကည်လ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
အတယ က်တင်ိုးသည် ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ မတသချ မတရရ ပြစ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
့် သည်။ ဤအရ မှ၊ ငါ၏ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး
(လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတထဲ
့် ၌ ငါ၏အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး)သည်
စတင်တပပ င်ိုးလဲပပီပြစ်သည်က ပမင်န္င်၏၊ ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးတပမိုးစဉ်ဆက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါ၏ အမျက်တဒါသ၊ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
ကျန်ဆပခင်ိုးတက
ှ ိုး၊ ငါ၏ လက်သည် ငါအ
့် ိုး ခခတသ သူအ ိုးလိုးက စတင်
့် ပပသလျက်ရပပီ
ပပစ်တင်ဆိုးမပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါ၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ငါ၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပသတန၏။ ထထက်
သ ၍ပင်၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ငါသည် မည်သည့််
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှုမျှ သည်ိုးမခသည့်် ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပသလျက်ရ၏။
ှ
ငါသည် ငါ၏ ကသဇ အ ဏ က ပပသလျက်ရှပပီိုး ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်က ပပသတနသည်။
အတစခသူမျ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး အတစခမှု တပိုးရန် တနသ ိုးတကျရှပပီပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
ပ၍ပ၍ သထ ိုးကကပပီ ပြစ်သည်။ အတစခသူမျ ိုးအတနပြင ့်် ငါအ
့် ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
တန်လှုပ်ပခင်ိုးတပြင
ငှ့် ၊ ငါက
့် ခခတသ သူတအ
့် ့်် အတစခမှု တပိုးကကြအလ
့်
့် ိုး
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါသည် အတစခသူတအ
ွ တ
့်် ပိုး၏။
့် ိုး ငါ၏ မညြှ တ တသ လက်က ပမင်ခင
ထအပပင်
၊ ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတ ကကီ
ငှ့် ၊
့်
့် ိုးထွ ိုးကကြအလ
့်
၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးက ငါအ
ွ တ
့်် ပိုး၏။
့် ိုး ပ၍ တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ခင
့် ိုး ငါ၏ ကသဇ အ ဏ က ပမင်ခင
(စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၊ ပတရ ြက်ပပြုချက်န္င
ှ ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးတအတပေါ်
့်
တရ ိုးစီရင်မှု အပါအဝင်) ပပီိုးခဲသ
့် ည့်် က လ၌ ငါ တပပ ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အစီအစဉ်တကျပြင ့်် စတင် ပပည့်စ
် တနပပီပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မျက်စမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်တ
် ပမ က်သည်က ပမင်ကကရမည်၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခမျှ အကျြုိုးမဲမ
့် ဟတ်ဘ၊ဲ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခစီတင်ိုး
လက်တတွျို့ကျသည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
် မီ၌၊
့် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
့် ကကရလမ်မ
ယင်ိုးတ မပပည့်
စ
် တသိုးတသ တကက င ့်် လူမျ ိုးစွ စွနခ
် ့် ွ ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
့်
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် ငါသ
့် လှတ၏ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ
ပြစ်သည်သ မက၊ သ ၍ပင် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်၏။ ဤအရ မျ ိုးမှ၊
ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအတွက် ငါ၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက

ပမင်န္င်သည်။ (ဤအရ က ငါ၏ အမှုအ ိုး ငါစတင်ပပီိုးတန က်တွငသ
်
ပမင်တတွျို့ရန္င်၏။
ယခတွင ် အချြုျို့တသ သူတသည်
ထတ်တြ ပ် ခင်ိုး ခရ၏- ယင်ိုးသည် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏
့်
တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးတွင ်
မပါဝင်န္င်တပ။ ဤအရ က န ိုးလည်ရန် မခက်ခတ
ဲ ချ။ ထတကက
င ့်် ယခမှစ၍ ငါ၏အမှုပပြုပခင်ိုး
့်
နည်ိုးလမ်ိုးသည် လူတအတွ
က် န ိုးလည်ရန် သ ၍ပင် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်က ပမင်န္င်၏။
့်
အချန်ကျတရ က်သည့်အ
် ခါ သင်တအတနပြင
့်် ဤအရ တကက င ့်် အ ိုးမနည်ိုးကကြအလ
ငှ့်
့်
့်
ယတနတွ
့် င ် ငါက သင်တအ
့် ိုး တပပ ပပတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ တရှိုးတခတ်အချန်က လမျ ိုးကတည်ိုးက
လူတ မပမင်
ြူိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် လူတအ
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
မမတက
် ည်ဟ မှတယ
် ူပခင်ိုးတအ
ခတ
ဲ စမည့်် အရ မျ ိုး
့် ယ်ကယ် မှနသ
့် ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးြ ခက်
့်
ပြစ်ပျက်လမ်မ
ှ
အရ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုး ငါ အပ်န္တနတသ
ပြစ်သည်)။ ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး အပပစ်တပိုးရန် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ရန်သန္
ူ င
ှ ့်် ငါ၏ရန်ဘက်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ ၎င်ိုး၏ သ ိုးတပမိုးစဉ်ဆက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါသည် ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရမည်ထအခါမှသ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ အမန်ိုးက ငါ ြယ်ရှ ိုးန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ငါသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး တက င်ိုးစွ အရှက်ရတစန္င်တပသည်။ ဤအရ သည်သ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးအ ိုး ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ
မီိုးအင်အတွငိုး် သ၊ ့် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချပခင်ိုးပြစ်၏။
ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက အပ်စိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးတ၌့် ငါန္ှငအ
့်် တူတကွ စိုးစခွငတ
့်် ပိုးက ငါက
့် ပူိုးတပါင်ိုးတစသည်မှ
ယမန်တနတွ
်
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ငါသည် ယတနတွ
် ည်ိုး ထသ လ
့် ငသ
့် ငလ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုး သ ၍
အတရိုးကကီိုးသည်မှ မနက်ပြန်တွငလ
် ည်ိုး ထသ လ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏
့် ပ်တဆ င်လမ်မ
အမှုက တအ င်ပမင်စွ ပပီိုးတပမ က်ပပီိုး ပြစ်သည်- ငါသည် ထသ တစ်
တလျှ က်လိုး
့်
တပပ လ တနပပီိုးပြစ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အစ၏ အချန်မှ ငါသည် ထသ ့်
စတင်တပပ ဆခဲသ
် လူသ ိုးတသည်
ငါ တပပ တနသည်အ
့် ရ က
့် ည်ဟလည်ိုး ဆန္င်၏၊ သတသ
့်
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှသည် ယခထတင်၊ ငါသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ
အမှုမပပြုတသိုးတပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါ၏ ဝည ဉ်သည် စက ိုးတပပ ပပီိုး အမှုပပြုရန်
လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မသက်ဆင်ိုးတသိုးတချ။ သတသ
် ယတနသည်
့်
့်
အတတ်က လန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုး၏၊ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် စကကဝဠ တလ ကရှ တနရ တင်ိုးတွင ်
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုတန၏။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ အ ဏ ပြင ့်် စိုးစမည့််

လူတစ်စက ငါ ရယူလသည်၊ ပထမဦိုးစွ ငါသည် ငါ၏ တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးရသူ
ှ ၊ ငါ၏
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက အတရိုးထ ိုးတက င်ိုး ထ ိုးန္င်သည့်် လူတစ်ဦိုးက ရရှသည်။ ထတန
့် က်တွင၊် ငါ၏
ဝည ဉ်သည် စကကဝဠ တလ ကဆီသ ငါ၏အသ
က တြေါ် ပပရန်၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့်
အမနမ
် ့် ျ ိုးက ထတ်ပပန်ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် သူအတပေါ်သ လ
့် ိုးဝ
ဆင်ိုးသက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် သူအ
့် ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ
စလင်တစလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် သူအ
့် ည်။
့် ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ ဆိုးမပဲပ့် ပင်လမ်မ
သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတွင ် အသက်ရှငတ
် သ တကက င၊့်် မည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တပ။
ငါ၏ သ ိုးဦိုးတသည်
ကယ်ခန္ဓ ထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်တသ အချန်၌၊ ယခ ငါ
လပ်တဆ င်တသ အရ သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ဟတ်မဟတ်ဆသည်မှ လိုးဝ
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်၏။ ဟတ်တပ၏၊ လူသ ိုးအပမင်အရ၊ လူသ ိုး အပမင်တွင၊် လူသ ိုး
အယူအဆမျ ိုးတွင၊် မည်သမ
ူ ျှ မယကကည်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ မန ခန္င်ကကတပ။ သတသ
် ယင်ိုးမှ
့်
့်
လူတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၍ ငါ၏ သည်ိုးခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည်
တရ က်မလ တသိုးတသ တကက င၊့်် လူတသည်
မယကကည်န္င်ကက သမဟ
့်
့် တ် န ိုးမလည်န္င်ကကတချ။
၎င်ိုးတ၏
့် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ယကကည်မည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးတစ်တလမျှ လိုးဝ မရှြူိုးတချ။ လူတအ
့် ပြစ်
့် ိုးလိုးသည် ဤကဲသ
့် ကက၏၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တသွိုးသ ိုးကယ်တင် တပပ ဆပခင်ိုးကသ သမဟ
့်
့် တ် ငါဝ့် ည ဉ်၏ အသကသ
တစ်ခမဟတ်တစ်ခက ယကကည်ကက၏။ ဤသည်မှ လူတ၌့် ကင်တယ
ွ တ
် ပြရှငိုး် ြ ့်
အခက်ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်စတစ်ခ ပြစ်ပျက်သည်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် မပမင်တတွျို့ရတသိုးပါက၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုးက မစွနလ
် ့် တ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တပပ တသ အရ က အဘယ်သမ
ူ ျှ
မယကကည်န္င်ကကတချ။ ယင်ိုးမှ ထမန ခတသ သ ိုးမျ ိုးက အပပစ်တပိုးရန် ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ငါအသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ယခင်က ထသတသ
အရ မျ ိုးက ငါ တပပ ပပီိုးပြစ်သည်- ငါသည် အဦိုးဆိုးန္ှင ့််
့်
တန က်ဆိုးတသ သူ ပြစ်က ၊ ငါသည် အစအဦိုးမှသည် အဆိုးထ အရ ရ က ကွပ်ကဲတသ သူ
ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၌၊ ငါသည် တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုး
တစ်သန်ိုးတလိုးတသ င်ိုးတလိုးတထ င်က ရရှလမ်မ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
“တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုး” ဟူသည့်် ဤစက ိုးရပ်အ ိုး အချြုျို့တသ တက်ရက်
သန ိုးလည်မှု ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ တစ်သန်ိုးတလိုးတသ င်ိုးတလိုးတထ င်ဟသ
ူ ည့်် ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုး၌၊ ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးတစ်ခသည်

လူအတရအတွကတ
် စ်ခ သမဟ
့် တ် အမှုအရ အတရအတွက်တစ်ခက ရည်ညန်ိုးရတပမည်။
“တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုး” – “တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုး ၁၄၄၀၀၀-က
အထူိုးပပြုသည့်် “၁၄၄၀၀၀” န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ လူတသည်
တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုး
့်
၁၄၄၀၀၀ ရှသည်ဟ တတွိုးထင်ကက၏။ ထအပပင်
၊ အချြုျို့တသ လူတက
့်
့် ဤကန်ိုးင်္ဏန်ိုးန္ှင ့််
ဆင်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးအတွငိုး် တွင ် သတကဂတ အဓပပ ယ်အချြုျို့ ရှသည်ဟ ထင်ကကပပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
၁၄၀၀၀၀ န္ှင ့်် ၄၀၀၀က သီိုးပခ ိုး အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးအပြစ် ယူကကသည်။ သတသ
်
့်
့်
ဤအနက်ပပန်မှုန္စ
ှ ်ခလိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် ၏။ ဤအရ က တကယ့်် ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးတစ်ခက
မရည်ညန်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သတကဂတ အဓပပ ယ်အချြုျို့ကလည်ိုး သ ၍ပင် မရည်ညန်ိုးတပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင၊် ဤအရ က ထိုးထင
ွ ိုး် သန္င်တသ သူတစ်ဦိုးမျှ မရှ- လွနခ
် တ
ဲ့် သ
မျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ လူအ ိုးလိုးက ယင်ိုးအ ိုး သတကဂတ အဓပပ ယ်တစ်ခက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်ဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကသည်။ ၁၄၄၀၀၀ ဟူသည့်် ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးသည်
တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်၏။ ထသပြင
့် ၊့်် ၁၄၄၀၀၀ သည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ စိုးစမည့်၊် ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးသည့်် လူစက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
ဆလသည်မှ ၊ ၁၄၄၀၀၀ က ဇအန်မှ လ ခဲပ့် ပီိုး ဇအန်သ ပပန်
့် သွ ိုးမည့်် လူစအပြစ်
အနက်ပပန်သငတ
့်် ပသည်။ တအ င်န္င်တသ သ ိုးတယ က်ျ ိုး ၁၄၄၀၀၀န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ပပည့်စ
် တသ ရှငိုး် ပပချက်မှ တအ က်ပါအတင်ိုး ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
ဇအန်မှ
့်
ကမဘ တလ ကသ လ
့် သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့် ခဲပ့် ပီိုး၊ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခခဲရ
ယင်ိုးမှ တန က်ဆိုး၌ ငါ၏ ပပန်လည်ရယူပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
့်် တူ ဇအန်သ ပပန်
့် ကကမည့်် ၎င်ိုးတ ့်
ပြစ်ကက၏။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ငါအမှု
့်် ျ ိုးက
့် ၏ အဆငမ
ပမင်န္င်၏၊ ဆလသည်မှ သင်တအတနပြင
့်် ကယ်အတွငိုး် သဝင်
့် ချန်သည်
့်
့် တရ က်မည်အ
အလွနအ
် လှမ်ိုးတဝိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးမှ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ က သင်တအ
့် ိုး ထပ်သလဲလဲ
ရှငိုး် ပပပပီိုး၊ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တက
့် သတတပိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက ရှ တတွျို့လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
ငါအမှု
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် ၏ အရှန်အဟန်က သင်တ ရှ
့် ည်။ သနရ
့် တတွျို့လမ်မ
အမှုအရှန်အဟန်က ရှ တတွျို့ရန်၊ ယင်ိုးက ငါ ထတ်တြ ်ပပတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးမှ သင်တ ့်
သပမင်ရမည် (အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်၏ အလပ်က
မည်သမ
ူ ျှမပမင်န္င်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ ထိုးထင
ွ ိုး် မသပမင်န္င်တပ)။ ယင်ိုးမှ
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါထတ်တြ ်ပပရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။

ငါ၏ အမ်တွင၊် ငါန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ယခမှစ၍ ငါသည် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး စတင် န္တ်ပယ်က သနစ
် ့် င်မည် ပြစ်သည်။
လူတအလယ်
တွင၊် ဤအမှုက မည်သမ
ူ ျှ ဝင်တရ က်မစွက်ြက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ
့်
မလပ်တဆ င်န္င်တချ။ ဤအရ က တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူကယ်တင် ငါ အမှုပပြုတနသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးက ထတ်တြ ပ် ပသည်။ ပပီိုးလျှင် ဤသည်မှ သင်တသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
တမွျို့တလျ ်ရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်မျှ အ ိုးထတ်ရန် မလအပ်ဟ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါ
တပပ ပပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ တန်ခိုးအ ိုး ထတ်တြ ်ပပသည်မှ ၊ ငါ၏
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ အ
် ိုး ထတ်တြ ်ပပသည်မှ ၊ ပပီိုးလျှင ် လူတ ့်
မတြ ်ထတ်န္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက (လူတသည်
ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
အသပည တစ်ခတစ်တလ သမဟ
့်် ျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု
့် ၏ အဆငမ
့် တ် ငါအမှု
တစ်ခတစ်တလ မရှထ ိုးတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးတက
ဲ မ
ှု ျ ိုးဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးပြစ်သည်)
့် နက်နမ
ထတ်တြ ်ပပသည်မှ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါ
ရယူမည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ငါ လပ်တဆ င်မည့်အ
် ရ တသည်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ ကက
့်
ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ည့်် အချန်မတင်မီတွင၊် ယတန ငါ
့် ပပြုတသ အရ က ငါ မည်သည့်အ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် လူတအ
် တသ မျက်န္ ှ
့် ိုး ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရပြငပ့်် ပည့်စ
သမဟ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ဇ တအပြစ်တတ ်၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခတစ်တလက မည်သည့်အ
့် တ် ငါ၏
မပပသခဲတ
တွငသ
်
အမှုပပြုခဲ၏
့် ပ။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် အချြုျို့တသ လူတအတပေါ်
့် ။
့်
(ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်ကတည်ိုးက၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် မထင်ရှ ိုးတစန္င်တသိုးသကဲသ
့်
မတြ ်ပပန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ငါသည် လူတအ
် လိုးဝ ပမင်တတွျို့ ခွင ့််
့် ိုး ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ က
မတပိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ ဝည ဉ်သည် အချြုျို့တသ လူတအတပေါ်
တွင ် အမှုပပြုပပီိုးပြစ်၏)။
့်
ယတနမှ့် သ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရပြငပ့်် ပည့်စ
် တသ ပသဏ္ဍ န်န္င
ှ ့်် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်က
လူတထ
ဤအရ တက
့် ငါထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်က ၊ ယခမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သတသ
် ယတန သင်
တ တတွ
ျို့ ပမင်ရတသ အရ သည် မပပည့်စ
် တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ
့်
့်
့်
သင်တအ
့် ိုး ငါ ပမင်တစလတသ အရ မဟတ်တသိုးတပ။ သင်တအ
့် ိုး ငါပမင်တစလတသ အရ မှ
ခန္ဓ ကယ်ထတ
ဲ ွငသ
် ရှပပီိုး၊ ယခ ဤအတပခအတနက မည်သမ
ူ ျှ မပပည့်မ
် ီတသိုးတချ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်မီတွင၊် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ က
် အဘယ်သမ
ူ ျှ
့်
မပမင်တတွျို့ န္င်တပ။ ထတကက
င၊့်် ငါသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်က စကကဝဠ တလ ကထသ ့်
့်
ဇအန်တတ င်တပေါ်တွင ် ထတ်တြ ်ပပမည်ဟ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဇအန်တတ င်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် ငါ၏ စီမကန်ိုး တန က်ဆိုးအပင်ိုးပြစ်သည်က ဤအရ မှ ပမင်တတွျို့ န္င်၏။

ဇအန်တတ င်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်တသ အချန်၌၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည် တအ င်ပမင်စွ
တည်တဆ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တနည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည်
န္င်ငတတ ်ပြစ်သည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် ခန္ဓ ကယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်တသ အချန်သည်
န္င်ငတတ ် ပြစ်တပေါ်မည့်အ
် ချန် အတအကျ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သ ိုးဦိုးမျ ိုး ဇအန်တတ င်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကစစရပ်က ငါ ထပ်သလဲလဲ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယခင်က မည်သမ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်ြူိုးတသ ငါ ့် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အစီအစဉ်တစ်ခလိုး၏ ဗဟချက် ပြစ်သည်။
ငါ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက ငါတပပ င်ိုးလလ
ဲ က်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် လူသ ိုးအတတွိုးပြင ့််
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ အရ မျ ိုး ပ၍ပင် ရှလမ်မ
င ့်် ဤကစစန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍
့် ည်၊ ထတကက
့်
င်္ရပပြုတလ ။့် လူသ ိုးအတတွိုးက လက်လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်အ
် ရ မျ ိုး ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ ငါ
တပပ တသ အရ မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ လူတအတနပြင
့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခရန် ပ၍ပင်
့်
လအပ်သည်သ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတအတနပြင
့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ြရန်
့်
့် ပ၍ပင်
လအပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမဲ့်သက်သက် အကျငမ
့်် ပျက်န္င
ှ ့်် ပပီိုးလျှင ် သင်၏ ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုး တန က်သသ
ှ ။့်် အတကက င်ိုးမှ ငါအ
့် ိုး အတစခမှု တပိုးတသ
့် မလက်န္င
သူအမျ ိုးစသည် ဤသွငပ် ပင်လကခဏ တွင ် လဲကျတတ်ကကသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ငါသည်
လူသ ိုးသဘ ဝက တြ ်ထတ်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက်ရှသည်။ (သတသ
် ငါအ
ူ ျ ိုးသည်
့် ိုး အတစခမှု တပိုးသမ
့်
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက ငါမတပပ င်ိုးလဲတပိုးတသ တကက င၊့်် လဲကျ၍သ တနကက၏။
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်တသ သူမျ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးကမူ ငါသည် တပပ င်ိုးလဲတပိုးပပီိုး၊
ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏
င ့်် အဆိုးတွင၊်
့် အတတွိုးအတခေါ်က ြယ်ရှ ိုးတပိုးတလသည်။) ထတကက
့်
ငါ ထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်တသ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးတကက င၊့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး
ခရကကလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၁၁၂
“န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတသည်
အတူတကွ တရှ ျို့ဆက်ကက၏”
့်
ဟူသည်မှ ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်၏။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ၊ ငါသည် ငါ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက အတယ က်တင်ိုးအ ိုး အလိုးစ

တသချ ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးမည်။ လူတက
့် ဤအရ သည် စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်ဟ
ထင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါအြ
ယင်
ိုးသည် လွယ်ကူပပီိုး န္ှစ်လြွယ်ပြစ်က ၊ မည်သည့််
့်
့်
အ ိုးစက်ထတ်မှုမျှ မလအပ်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ထွက်တပေါ်လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ချက်ချင်ိုး အတယ က်တင်ိုး ပမင်န္င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ
ရှတလသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် အမှုအရ တစ်ခခက
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ထအရ မျ ိုး ဧကန်မချ ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
ငါသည် စက ိုးတပပ မည်မဟတ်။ လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုး၌၊ “ကယ်တင်ပခင်ိုး” ဟူသည့််
စက ိုးလိုးသည် လူအ ိုးလိုးအတွက် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ဤအရ သည် ငါ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ ချ။ အတတ်တင
ွ ၊် “မသန ိုးမလည်တသ သူတန္ှ့် င ့််
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ရှ တြွတသ သူတက
့် ၊
့် ငါသည် အစဉ် ကယ်တင်သည်” ဟ ငါတပပ ခဲ၏
ဤတွင ် “ကယ်တင်သည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် ငါအ
့်် တ်သက်၍
့် ိုး အတစခမှု တပိုးသူတန္ှ့် ငပ
တပပ ဆထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်က ၊ ယင်ိုးမှ ထသတသ
အတစခသူမျ ိုးက ငါသည်
့်
အထူိုးဆက်ဆမှုတပိုးမည်ဟ ဆလတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါသည် ထလူတအတွ
က်
့်
ပပစ်ဒဏ်တလျှ တ
့်် ကဲသ
့် လှ
့် ပါတပိုး
့် မည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် မရိုးတပြ ငသ
့် ညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ
ထအတစခသူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည့်အ
် ရ မျ ိုး ထဲ၌ ပါဝင်တပမည်၊ ဆလသည်မှ
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရတစမည် ပြစ်သည်။ (၎င်ိုးတသည်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် အရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရတသ သူတန္ှ့် င ့််
၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးစွ ကွ ပခ ိုး၏။ ၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရ ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်က
့်
့်
ရရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထလူတ ရရှ
့် မည့်် အပပစ်ဒဏ်သည် စ တန်နတ်ဆိုး၏ အပပစ်ဒဏ်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ထသူတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့်
ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ခဲခ
် ရ ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်လည်ိုး
့် ျန်တွင ် ငါ ရည်ရွယ်သည့်အ
ပြစ်သည်။) သတသ
် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ဤစက ိုးမျြုိုးမျ ိုးက ငါအသိုးမပပြုတချ။
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍၊ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ပပန်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဇအန်သ ့်
့်
တန က်တစ်ြန် ပပန်သွ ိုးလမ်မ
င ့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
့် ည်ဟ ငါဆသည်။ ထတကက
့်
ငါ၏ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးက တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါ အပမဲ ဆပပီိုးပြစ်၏။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် နင်္မူလက ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါထ
့် မှ လ ခဲသ
့် ည်၊
့်
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဤတနရ ငါထ
့် သ ပပန်
့်
့်
့် လ ကကရမည်။ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတအ
့် ိုး
သ ိုးဦိုးတန္ှ့် င ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်သည့်အ
် ခါ- ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး
ကွ ပခ ိုးမှု ပြစ်သည်။ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတသည်
အတစခသူတထက်
မျ ိုးစွ
့်
့်

တက င်ိုးမွနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သူမျ ိုး လိုးဝ မဟတ်တပ။
့်
သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတအ
ွ ်ထမ
ဲ ှ ထပ်တလ င်ိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟလည်ိုး
့် ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆန္င်သည်။ ထတကက
င ့်် ငါ၏အ ိုးအင်က သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ်၌ အပမဲ အ ရစက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထတန
့် ည်။
့် က်တွင ် ငါသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ဤသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတက
့် စလင်တစလမ်မ
ဤသည်တမှ့် ငါ၏ အန င်္တ် အမှု အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ် သင်တအ
့် ိုး
တပပ ပပပခင်ိုးသည် အသိုးမဝင်တပ၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် ယင်ိုးက သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတထ
့်
့်
ရြန်ရခါမျှသ တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးထသသ
့် ငါသည် ဤကစစရပ်မျ ိုးက
ထပ်သလဲလဲ တပပ ဆက ထပ်သလဲလဲ တြ ပ် ပထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ
စက ိုးတပပ က အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ်သမ
ူ ျှ ဤအရ က မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ငါ တစ်ဦိုးတည်ိုးသ အရ ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဆိုးပြတ်ပင်ခင
ွ ရ
့်် ှသည်။
တနစဉ်၊
် နရပပီိုး၊ တစ်တနပပီ
့် ငါသည် သင်တ၏
့် ိုးတစ်တန ငါသည်
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက ခခတွနိုး် လှနတ
သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီက စတ်ပြ တလ့်လ တနသည်။ ငါက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
စက ိုးတပပ ဆပပီိုးချန်တွင၊် သင်တသည်
ဒိုးရင်ိုးအတပခအတနသ ပပန်
့်
့် တရ က်က ၊
ငါ၏လူသဘ
ဝက ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ တစ်ြန် ခွပဲ ခ ိုးကက၏။ ဤအချန်တွင၊် လူတ ့်
့်
ထတ်တြ ်ပပခရမည့်် အချန်သည် တရ က်လ တလပပီ- လူတက
့် ငါသည် လူဇ့် တ၌
အသက်ရှငဆ
် ပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လိုးဝ မဟတ်၊ ငါသည် လူသ ိုးပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်ဆပဲ ြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါပြစ်သည့််
ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် ပတ်သက်မှုမျှမရှဟ တတွိုးထင်ကကသည်။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အကျငပ
့်် ျက် လက်တလပခင်ိုး။ ငါသည် ယခင်က အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
ယင်ိုးတအ
် လ ိုး
့် ည့်အ
့်
့် ိုး မတည်ရှခဲသ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က သတဘ ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ဤအရ က ငါ၏ အရိုးမျ ိုးထထ
ဲ စွဲသည့််
မန်ိုးတီိုးမှုပြင ့်် ငါက
် စသည်။ အမှနတ
် ကယ် ဤအရ က ငါက
့်် တပေါ်
့် ပပည့်တ
့် သငအ
စက်ဆပ်ရွရှ တစ၏။ အဘယ်သသ
ူ ည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်၊့်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးရသည့်
ှ
် ငါက
့် သ မန်က လျှက
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးဝ့်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး ခခဝသ
့် နည်ိုး။
့် အတတွိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါအ
ငါ၏ကကီိုးမ ိုးလှတသ တဘိုးဒဏ်သည် စတင် ကျတရ က်သည်တ
့် န က်တွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
တစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ အလွတ်မတပိုးဘဲ ထထက်
၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးက ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
အပပစ်တပိုးလျက် တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် အပပစ်တပိုးမည်။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည်
လူကယ်တင် အမှုပပြု၏၊ ဤသည်မှ ငါသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် မဟတ်ဟ မဆလတပ။

ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အ ိုးပြင၊့်် ယင်ိုးမှ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်ဟ
သ ၍ပင် ဆလတပသည်။ လူတသည်
ငါအ
့် ိုး မသကက- ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ခခကကပပီိုး၊
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါအ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ငါ၏ အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက မရှု ပမင်ကကဘဲ၊
ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
် ့် ျင်န္င်ပပီိုး ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပပစ်ရှ ြ တစ်
စတစ်ရ က
့် ိုး ဆနက
့်
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင် ရှ တတွျို့ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ငါသည်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဇအန်၌ ထွက်တပေါ်လ သည့်တ
် စ်တနတွ
့် င၊် ငါသည် ဤကဆိုးသည့််
သတတဝါမျ ိုးက စတင် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်။ ဤက လတွင၊် ငါသည် ဤအမှုက အဓက
လပ်တဆ င်တနသည်။ ငါသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ တပပ ဆပပီိုးချန်တွင၊် အတစခသူ
အတပမ က်အမျ ိုးသည် တန က်ဆတ်ကကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် သ ိုးဦိုးတသည်
လည်ိုး
့် ည်ပြစ်သကဲသ
့်
အခက်အခဲမျြုိုးစက ခစ ိုးကကရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့်် စ
ှ ်ဆင ့်် တိုးတက်မှုန္င
ှ အ
့်် တူ၊
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆငန္
ငါ၏အမှုသည် အဆိုးသတ်တစ်ခသ တရ
က်လ လမ်မ
့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ငါသည်
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ဇအန်သ ပပန်
့်် ျ ိုး
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် ငါအမှု
့် ၏ အဆငမ
့် တခေါ်တဆ င်လမ်မ
ပြစ်သည်။
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန့္် င်ငတတ ်၏ မရှမပြစ် အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ငါ၏
ဇ တအပြစ်သည် အမှနတ
် ွင ် န္င်ငတတ ် ပြစ်သည်က ပမင်တတွျို့ န္င်သည်- ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည်
အဦိုးအစသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးတန က် လက်လ တပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက တည်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ၊
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရယူြသည်
(ဆလသည်မှ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ပပန်ရရန်သည်)
့်
ငါ၏န္င်ငတတ က
် နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်လ တစရန် ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ၊ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
အထူိုး အတရိုးပါမှုရသည်
ှ
က သင်တ ပမင်
့် ည်မှ ငါ၏
့် တတွျို့ န္င်၏။ န္င်ငတတ ် ပြစ်တည်လ လမ်မ
သ ိုးဦိုးမျ ိုး တည်ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်ပြစ်သည်၊ တန်ခိုးအ ဏ ပြင ့်် စိုးစပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
် ပေါ်လ လမ်မ
့် ည်၊ အသစ်တသ အသက် ထွကတ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
တခတ်တဟ င်ိုးတစ်ခလိုးသည် အလိုးစ အဆိုးသတ်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ မလွဲတသ
ဦိုးတည်ရ ပြစ်သည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ဤအတနအထ ိုးတွင ် ရှကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကမဘ ကကီိုး၏ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊ စ တန်၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတစခသူတ၏
်
့် သရပ်မှနက
တြ ်ထတ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ဆင်
ိုးသက်ရလမ်မ
့် ည်ဆသည့််
့်
အမှနတ
် ရ ိုးက အမှတ်အသ ိုးပပြုတပသည်- ထတကက
င ့်် အ ဏ က ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သူ အ ိုးလိုးသည် ပတ်ဆတ
့် ိုးဆိုးီ ပခင်ိုး၊

ခခပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတတွ
့် င ် အကကမ်ကကမ် ပါဝင်လပ်တဆ င်ကကသည်။

ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက အြန်တလဲလဲ ချီိုးတပမြှ က်သည်၊
သက်တသခပပီိုး ထတ်တြ ်ပပ၏။ အတကက င်ိုးမှ ငါထ
က်
့် မှလ တသ သူမျ ိုးသည်သ ငါအတွ
့်
သက်တသခရန် သငတ
့်် လျ ်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သ ငါက အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသ
က် တက်ပဲတ
ွ ွင ် တက်ခက်ပပီိုး လှပတသ
့်
့် ငါအတွ
တအ င်ပဲက
ွ ရရှြ အတကက
င်ိုးရင်ိုး ရှကကသည်။ ငါမှလွဲ၍ ရှတသ သူတသည်
ငါလက်
ထက
ဲ
့်
့်
့်
ရ ျို့တစိုးအနည်ိုးငယ်မျှထက် မပတချ- ၎င်ိုးတ အတယ
က်တင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခအရ မျ ိုးပြစ်၏။
့်
သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတသည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် သ ၍
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ သူမျ ိုးထက် ဘ မျှ မပတချ၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှင ့်် မသက်ဆင်ကက။
့်
့်
ထတကက
င၊့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သ ိုးမျ ိုးကက ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွ ပခ ိုးမှုရသည်
ှ
။ သ ိုးမျ ိုးသည်
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ရန် လိုးဝ အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတချ- ၎င်ိုးတသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏
့်
အပ်ချြုပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စိုးမိုးပခင်ိုးက ခရ၏။ ယခတွင ် သင်တသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုး
့်
ပပတ်သ ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ငါ တပပ ဆထ ိုးပပီိုးတသ စက ိုးလိုးတင်ိုးသည် မှနက
် န်ပပီိုး မည်သမျှ
့်
မမှ ိုးန္င်တပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် တြ ်ပပချက်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်ပြစ်သည်။
့်
ငါသည် အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးမျ ိုးက မတပပ ဆသကဲသ
့် ငါသည်
အမှ ိုးမျ ိုး မပပြုလပ်ဟ ငါ
့်
ဆတလပပီ။ ဤသည်မှ ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ အ
် ိုး ပပသရန် လတလ က်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
လူတသည်
အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
လက်ခယကကည်လ ကကသည်မှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
့်
ကျတရ က်တသ အချန်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ သမဟ
ဆက်လက်ပန်ကန်က
့် တ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တခါင်ိုးမ ကကတလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ပပန်လည်တက်ခက်ြရန်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ငါ အသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုး၌၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ ရှသည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င ့်် ငါထ
့် မှလ တသ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
အလွနမ
် ျ ိုးရသနည်ိုး။ ဤသ ငါတပပ
န္င်၏- ငါ၏ ကယ်ပင် အတရိုးကစစမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍၊
့်
ငါသည် ယင်ိုးတက
် ည်ိုးလမ်ိုးပြငမ
့်် ဆ တပပ ဆသည်။ လူသ ိုးသည်
့် ငါ တပပ လသည့်် မည်သည့်န
ငါအ
် ရ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှသနည်ိုး။ ဤကဲသ
့် လည်
ိုး ငါ တပပ န္င်သည့်် ိုး မည်သည့်အ
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါသည် ပသဏ္ဍ န်တစ်ခတည်ိုးန္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါတသည်
့်
ဝည ဉ်တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ကက၏။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအ
့်် တူ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါန္ှငအ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါန္ှငအ
့်် တူ တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ပြစ်န္င်ကကသည်။

ငါတသည်
ပသဏ္ဍ န်တစ်ခတည်ိုးန္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့်
လူအ ိုးလိုးတသည်
ငါဇ့် တအပြစ်တတ ်၏ အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးအ ိုး အမ
့် ခန်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးမှုပြင ့််
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်ကကြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးတအ
့်
့် ိုး
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးအတပေါ် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဩဇ အ ဏ စွဲကင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ အဆိုးသတ်
သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည် (ငါ တပပ တသ ဤ “အဆိုးသတ် တသဘ ထ ိုး” ဟူသည်မှ
ငါ၏တလသသည် သမ်တမွျို့ ပပီိုး၊ ငါသည် သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတအ
့် ိုး စတင်
စက ိုးတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်က ဆလသည်)။ လူအမျ ိုးစသည်
ဤလကခဏ သွငပ် ပင်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ သသယမျ ိုး ရှကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
အလွန ် မျ ိုးလှစွ တသ သသယပြင ့်် မမတက
် စြ မလ
အပ်တပ။ ငါသည်
့် ယ်ကယ် ပပည့်တ
့်
လူတအ
့် ိုး ပန်ကွယ်စရ တနရ မရှဘဲ အရှက်ရတစရန်အလငှ့် လူအ ိုးလိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါ တြ ်ထတ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် ကမဘ တပမ၏
အစွနိုး် တနရ မျ ိုးထ ခရီိုးသွ ိုးက စကကဝဠ ၏ အတပခအတနတစ်ခလိုးက တလ့်လ ၏။ ငါသည်
လူအမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက ဆန်ိုးစစ်၏- ငါ၏ လက်မှ လွတ်တပမ က်န္င်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှ။
ငါသည် အမှုအရ အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးတွင ် ပါဝင်ပပီိုး၊ ငါကယ်တင်ကယ်ကျ
မကင်တွယတ
် သ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏
အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ် ဝသ
ူ ည် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်ပခင်ိုး မရှဝသ
ူ ည် ငါ၏တရှ ျို့၌ လိုးဝ
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
မမတက
့် ယ်ကယ် မဝပ်စင်ိုးဘဲ တနဝ့်သနည်ိုး။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးတကက င ့်် တက င်ိုးကင်အ ိုးလိုး
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
ပ၍ပင် ငါန္ှင ့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးတကက င ့်် ကမဘ တပမတစ်ခလိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
့်
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တန်ခါလမ်မ
ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်တရှ တ
ျို့ ွင ်
့် ည်။ လူအ ိုးလိုးတသည်
့်
ဒူိုးတထ က်ကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ရ အ ိုးလိုးသည်- အနည်ိုးငယ်မျှ မှ ိုးယွငိုး် မှုမရှဘဲငါလက်
မျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုအတွငိုး် သ ဧကန်
မချ တရ က်လ ကကရမည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ယကကည်လက်ခကကရမည် ပြစ်က ၊ အရ ဝတထြုတစ်ခစီတင်ိုးသည် ငါ၏
အမ်သ တရ
က်လ ရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါအ
့် ိုး အတစခပခင်ိုးက တပိုးကကရမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ တန က်ဆိုးအပင်ိုးပြစ်သည်။ ယခမှစ၍၊
မတူကွဲပပ ိုးတသ လူတက
ှ ်ထ ိုးသည့်် ငါ၏
့် ပစ်မတ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အချက်အ ိုးလိုးသည် ရလဒ်မျ ိုး
စတင် ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့်် တသ ် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
့် ည် (အဘယ်တကက ငဆ

အပပည့်အ
် ဝ လူသရှငက် က ိုး ပြစ်တစက ၊ လူအမျြုိုးမျြုိုးတင်ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးအတွက်
သငတ
့်် လျ ်တသ အစီအစဉ်မျ ိုးအ ိုး ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးတကက င ့်် လူအ ိုးလိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် လျ ်တသ
့်
့် သငတ
တနရ တွင ် ရှကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူအမျြုိုးမျြုိုးတင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ စရက်မျ ိုး တြ ်ထတ်ပခင်ိုး
ခရတပမည်)။ ယင်ိုးမှ စစ်မှနတ
် သ ၊ တကယ့်် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး တရ က်ရှပခင်ိုး
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယခတွင ် ငါအမှု
့်် ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ ငါသည် ငါ တပပ လသည်အ
့် ရ က တပပ ဆပပီိုး၊
့် ၏ အဆငမ
အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးအနက်ထ ိုးရမည် ပြစ်သည်။
တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုး၌၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ သူတင်ိုးသည် “တယရရှလင်ပမြုျို့သစ်”က
တပပ ဆပပီိုးပြစ်က ယင်ိုးက အတယ က်တင်ိုး သကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤစက ိုးရပ်၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပါယ်က မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်တချ။ ယတန၏အမှု
သည် ဤအဆငသ
့်် ့်
့်
တိုးတက်ပပီပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယင်ိုးတ သင်
တန
ငှ့် ငါသည်
့်
့် ိုးလည်န္င်ကကြအလ
့်
ဤစက ိုးရပ်၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်က ထတ်တြ ပ် ပမည် ပြစ်သည်။ သတသ
် ငါ၏
့်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးတွင ် အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခ ရှ၏- ယင်ိုးက ငါ မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပသည်ပြစ်တစ၊
ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးက ငါမည်သ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးစွ တပပ သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်် လူသ ိုးမျှ
ဤတဝါဟ ရ၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မပခြုငန္င်တသ တကက င ့်် သင်တ မည်
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
လိုးဝ န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ အတတ်က လ၌ တယရရှလင်သည် ကမဘ တပေါ် ရှ ငါ၏
တနထင်ရ တနရ က ရည်ညန်ိုးခဲသ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ၊ ငါ လမ်ိုးတလျှ က်က လှုပ်ရှ ိုးသည့််
တနရ ပြစ်သည်။ သတသ
် “အသစ်” ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် ဤစက ိုးရပ်က တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး၊
့်
ယင်ိုးသည် ယခတွင ် ပြစ်တလ့်ရှသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လိုးဝ မတူတပ။ လူတသည်
ယင်ိုးက
့်
အနည်ိုးငယ်မျှ သတဘ မတပါက်န္င်တပ။ လူအချြုျို့က ယင်ိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်က
ရည်ညန်ိုးသည်ဟ ထင်ကကသည်။ လူအချြုျို့က ယင်ိုးမှ ငါ ပြစ်တသ
ဇ တအပြစ်တတ ်ပြစ်သည်ဟ ထင်ကကသည်။ အချြုျို့က ယင်ိုးမှ အသစ်တသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးဟ ထင်ကက၏၊ ပပီိုးလျှင ် အချြုျို့တသ လူတသည်
ယင်ိုးမှ ဤကမဘ တလ ကက ငါ
့်
ြျက်ဆိုးီ သည့်တ
် န က် ပြစ်လ တသ တလ ကအသစ်ဟ ထင်ကကသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ စတ်သည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ရှု ပ်တထွိုးက ထူိုးကဲဆန်ိုးစသည့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုး ရှန္င်စွမ်ိုးရကကလျှ
ှ
ငပ
် င်၊
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက်န္င်ကကတသိုးတချ။ တခတ်မျ ိုး
့်
တစ်တလျှ က်လိုး၌၊ လူတသည်
ဤ စက ိုးရပ်၏ အဓပပါယ်အစစ်အမှနက
် သြရန်
့်
့် သမဟ
့် တ်
ပမင်ြရန်
့်် နကကပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် တမျှ ်လငတ
့်
့်
့် ဆန္ဒမျ ိုးအ ိုး

မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကတလပပီ- ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုးက
တန က်ချန်ထ ိုးရင်ိုး၊ စတ်ပျက်အ ိုးတလျ က့် ကပပီိုးပြစ်က တသဆိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏
အချန်သည် တရ က်မလ ခဲတ
ူ မျှ အလွနတ
် ကူ
့် သိုး တသ တကက င၊့်် ငါသည် မည်သက
မတပပ ပပန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ငါ၏ အမှုသည် ဤအဆငထ
့်် ပပီိုးစီိုးပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
အရ ရ က တပပ ပပမည်။ တယရရှလင်ပမြုျို့သစ်သည် ဤအရ တလိုးခက ပခြုငသည်- ငါ၏
အမျက်တဒါသ၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ်တွင ် ငါအပ်န္င
ှ ိုး် တသ အဆိုးမဲ့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ “အသစ်”
ဟူတသ စက ိုးရပ်က ငါသိုးရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဤအစတ်အပင်ိုးတလိုးခတသည်
့်
ကွယ်ဝက
ှ ထ
်
ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသက မည်သမ
ူ ျှ မသကကတသ တကက င၊့််
ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသကကတသ တကက င၊့်် ငါ၏ န္င်ငတတ ်က
မည်သမ
ူ ျှ မပမင်တသိုးသကဲသ
့် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှကကတသိုးတသ တကက င၊့်် “အသစ်” ဟူသည်မှ ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးတသ အရ က ရည်ညန်ိုး၏။
တယရရှလင်ပမြုျို့သစ်သည် ကမဘ တပမသ ဆင်
ိုးသက်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တယရရှလင်ပမြုျို့သစ်၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးမရှကကတသိုးတသ တကက င၊့််
ငါ တပပ ဆပပီိုးတသ အရ က မည်သမ
ူ ျှ အပပည့်အ
် ဝ န ိုးမလည်န္င်တပ။ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
မည်မျှ ပပည့်ဝ
် စွ ငါ တပပ ဆသည်ပြစ်တစ၊ လူတသည်
အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်ကကလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးက န ိုးလည်လျှငပ
် င်၊ ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္င
့် အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
မလွဲတသ ဦိုးတည်ရ ပြစ်၏။ ဤသည်မှ တစ်ခတည်ိုးတသ တရှ ျို့ဆက်လမ်ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ
ယင်ိုးမှ မမတက
့် ယ်ကယ် မလွတ်တပမ က်တစန္င်တပ။

အခန််း ၁၁၃
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည သည် ငါ လပ်တဆ င်သည့်် လပ်ရပ်တင်ိုးတွငရ
် တသ
ှ
လ
် ည်ိုး လူသ ိုးသည်
အတပခခအ ိုးပြင ့်် ဤဉ ဏ်ပည က န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင ့််
ဤအစွမ်ိုးအစ ကင်ိုးမသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ
ပမင်န္င်သည်၊ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ သမဟ
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
့် တ် ငါ ့် ဇ တအပြစ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
မပမင်န္င်တပ။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးပြစ်တစပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့််
့်
လူသ ိုးသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်

ငါသ
ဲ မ်မ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ဇအန်သပပန်
့် ည်ပြစ်သည်။ ယခ
့် သွ ိုးက ပသဏ္ဌ န် တပပ င်ိုးလလ
လူသ ိုးပမင်ရတသ ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတသည်
့်
ငါဘ
့် န်ိုးအသတရ၏ တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှပြစ်သည်- တြ ်ပပရန်ပင်
မထက်တန်တပ။ ဤအရ မှ ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဘန်ိုးအသတရတသည်
အဆိုးမရှသကဲသ
့် -့်
့်
တင်ိုးတ ၍ မရန္င်တလ က်တအ င် နက်ရှုင်ိုးသကဲသ
့် -့် လူသ ိုး၏ ဉ ဏ်သည် အတပခခအ ိုးပြင ့််
ယင်ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်တပ သမဟ
် တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည်
့် တ် န ိုးမလည်န္င်တပ။ န္င်ငတတ က
သ ိုးဦိုးတ၏တ
ဝန်ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါ၏အလပ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ယင်ိုးသည်
့်
ငါစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်၏ ကစစတစ်ခပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည်
အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မတူတပ။ ငါန္ှင ့်် ငါသ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ဇအန်တတ င်သ ့်
ဝင်တရ က်တသ အခါ၊ န္င်ငတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
် တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် အမှုထက
ဲ အဆငတ
့်် စ်ခ့် ရတသ ် န္င်ငတတ က
ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ဝင်
့်် စ်ခ ပြစ်သည်။ (သတသ
် တလ ကကကီိုးက
့် တရ က်ပခင်ိုး အဆငတ
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ အ ိုးလိုးသည် ဤအဆငအ
့်် တွက် ပြစ်တလပပီ။
ယင်ိုးသည် အဆငတ
့်် စ်ဆငဟ
့်် ငါဆတသ လ
် ည်ိုး အမှနတ
် ွင ် အဆငတ
့်် စ်ဆင ့်် လိုးဝမဟတ်တပ။)
ထတကက
င ့်် ငါသည် ဤအဆငက
့်် အတစခပခင်ိုးတင
ွ ် အတစခသူအ ိုးလိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ၌ လူမျ ိုးစွ တသည်
လက်တလျှ က့် ကလမ်မ
့် ည်။
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက အတစခမှုမျ ိုး တပိုးကကတလသည်။ ဤအတစခသူမျ ိုးက
ကကင်န မှုတပိုးသူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ ကျန်စ မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တသဆိုးကကလမ်မ
့် ည်။
(အတစခသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အကကအစည်မျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုကကပပီိုး အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏လက်ပါိုးတစမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့်
ကကင်န မှုတပိုးသူတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ ကကရ ပါမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး စ တန်န္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်ကကတပသည်။) ငါချစ်တသ သူအ ိုးလိုးက ငါချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး ငါ၏ကျန်စ မျ ိုးန္ှင ့််
ပူတလ င်မ၏
ှု ပစ်မတ
ှ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါသည် စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ သင်တသည်
လည်ိုး ဤအရ က
့်
လပ်တဆ င်န္င်ကကသတလ ။ ငါက
် ့် ျင်တသ သူ မည်သက
ူ ့် မဆ ငါသည် တသချ တပါက်
့် ဆနက
ခွငလ
့်် တ်လမ်မ
့် ၎င်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည်မဟတ်။
့် ိုးတက
့် ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
လပ်တဆ င်ချက်အသီိုးသိုးီ က လပ်တဆ င်ရ တွင၊် ငါက
့် အတစခရန် အတရအတွက်
မျ ိုးပပ ိုးလတ
ှ သ အတစခသူမျ ိုးအတွက် ငါသည် စီစဉ်၏။ ထတကက
င့််
့်
သမင်ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက အတစခမှု

ပပြုကကပပီိုးပြစ်သည်မှ ယတန၏အဆင်
အ
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
့်
့် တွက် ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ညီညွတပ် ခင်ိုးမရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
ိုးစသည် ငါက
့် မှ မဟတ်ကကတပ။ (၎င်ိုးတအမျ
့်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါန္ှင ့်် မသက်ဆင်ကကတချ။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အလပ်မျ ိုးတနပခင်ိုးသည် ငါအတွ
က် ဤတန က်ဆိုးတသ အဆင၏
့်် အတပခခအတ်ပမစ်က
့်
ပပြုလပ်ရန်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ က
ှ ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့ ၎င်ိုးတ၏
့် ယ်တင်န္င
့်
အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တလသည်။) သပြစ်
့် တသ တကက င ့််
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် လက်တလျှ က့် ကတသ လူ အတရအတွက် သ ၍ပင်
မျ ိုးပပ ိုးလမ်မ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့် ည်။ (“မျ ိုးပပ ိုးလှတသ အတရအတွက”် ဟ ငါတပပ ရသည့်အ
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်သည် ယင်ိုး၏အဆိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်၊ ငါ၏န္င်ငတတ ်
့်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် တအ င်ပမင်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ပလလင်တပေါ်တွင ်
ထင်ကကပပီပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။) ယင်ိုးမှ သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုး အ ိုးလိုးက ထခက်နစ်န တစြန္ှ့် င ့်် အ ိုးအင်ကန်ခမ်ိုးတစြ ပြသ်
န္င်သမျှ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက ကကြုိုးစ ိုးတလသည်။ ၎င်ိုးသည် ငါအတွ
က် အတစခမှုပပြုရန် လ ကကသည့်၊်
့်
လက်တတလ အချန်က လတွင ် ၎င်ိုးတ၏စရ
က်မှနမ
် ျ ိုးက ပပသပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
့်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ဟနတ
် ့် ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည့်် ဆိုးညစ်တသ
ဝည ဉ်မျြုိုးစက တစလတ်တလသည်။ ဤအရ မျ ိုးက ပကတမျက်စပြင ့်် မပမင်န္င်တပ။
ယင်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ ကန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
့်
့်
့်
တန က်ဆတ်တသ လူ တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှလမ်မ
် ငါ
့် ည်က မယကကည်ကကတပ၊ သတသ
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ က ငါသသည်၊ ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ငါန ိုးလည်၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက
ကက ိုးဝင်စက
ွ ်ြက်ခင
ွ ့်် မပပြုြ အတကက
င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ (ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်ဆိုး
့်
အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပကကမည့်် တနတစ်
့် တန ့်
့် စရက်မှနမ
တရ က်လ လမ်မ
် ိုးသ ိုးစွ လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုး စစ်မှနရ
့် ည်။)
ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ချစ်တသ ်လည်ိုး၊ အဆင်ိုးနိုးီ တသ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ငါက
ှ ရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့််
့် ကကီိုးမ ိုးတသ စစ်မန
ချစ်ပမတ်န္ိုးကကသူမျ ိုးက ငါလိုးဝ မချစ်တပ။ အမှနတ
် ွင ် ၎င်ိုးတက
့် ငါသ ၍ပင်
စက်ဆပ်ရွရှ သည်။ (ဤလူတသည်
ငါ၏လူမျ ိုး မဟတ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တစတန တက င်ိုးမျ ိုးက ပပကကပပီိုး န္ှစ်သက်ြွယ်တသ စက ိုးမျ ိုးက တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊
ဤသည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အကကအစည်တစ်ခသ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါသည်
့်

၎င်ိုးတက
ီ ျ ိုးထတင် မန်ိုး၏။) ဤသည်မှ ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့် ငါ၏ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆမ
ဤသည်မှ ငါတပြ
ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး အလိုးစပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက လိုးဝ
့်
န ိုးလည်၍မရန္င်တပ။ အဘယ့််တကက င ့်် ငါ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး အလိုးစက ဤတနရ တွင ်
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသနည်ိုး။ ဤအရ မှ၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် မည်သည့််
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု မျှ သည်ိုးမခတသ ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
သပမင်န္င်တပသည်။ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ချစ်ပမတ်န္ိုးန္င်သကဲသ
့် ငါ
့် ိုးဦိုးမျ ိုး
့် သ
မဟတ်တသ သူမျ ိုးက (၎င်ိုးတသည်
သစစ တစ ငသ
့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလျှငပ
် င်)
့်
စက်ဆပ်ရွရှ န္င်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ သင်တ ့်
မပမင်န္င်သတလ ။ လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင၊် ငါသည် အစဉ်အပမဲ
့်
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့် ချစ်တသ သူ အ ိုးလိုးတက
့် ငါ
ချစ်သည်။ ဤအနက်ပပန်ပခင်ိုးသည် ငါက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ငါသည်
့် ဆနက
တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျ ိုးက ချစ်န္င်သတလ ။ ငါသည် စ တန်က ငါသ
့် ိုးဦိုးအပြစ်
သတဘ ထ ိုးပပီိုး တမွျို့တလျ ်န္င်သတလ ။ အဓပပ ယ်မရှတပ။ ငါအမှု
့် က ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ် ငါ
တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ငါသ
့် ရ မျှမရှတပ။
့် ိုးဦိုးမျ ိုးမှ လွဲ၍၊ ငါသည် ချစ်ပမတ်န္ိုးရန် အပခ ိုး မည်သည်အ
(သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် ူမျ ိုးသည် ပြည့်စ
် က
ွ ်ချက်တစ်ခ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး အတရိုးမကကီိုးကကတပ။) လူတက
့်
ငါသည် အသိုးမဝင်တသ အလပ်မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ တလ့်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊
ငါအပမင်
တင
ွ ် ယင်ိုးအမှုသည် အမှနတ
် ွင ် တန်ြိုးအရှဆိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်အရှဆိုး ပြစ်သည်။
့်
(ဤအရ က လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ရပ်အတတ အတွငိုး် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက လိုးဝ
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ငါ၏ တန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပလတသ တကက င ့်် ငါသည် ငါ၏ အမှုက
ပပည့်စ
် တစြ လူ
့် ဇ့် တပြစ်လ ရတပမည်။) ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုရန်
ကကလ သည်ဟ ငါတပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါအမှု
် တသ တကက င ့််
့် သည် လူဇ့် တ၌ ပပည့်စ
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
စတင်ဝင်တရ က်တပသည်။ လူဇ့် တ၌ စ တန်န္င
ှ ့်် စစ်ပြစ်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ က၌
စ တန်န္င
ှ စ
့်် စ်ပြစ်ပခင်ိုးထက် သ ၍ပပင်ိုးထန်၏။ ယင်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ပမင်န္င်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
စ တန်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးကပင်လျှင် ငါအတွ
က် န္ှစ်သက်ြွယ်တသ သက်တသက
့်
ခန္င်ကကပပီိုး၊ ထွက်ခွ ရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ ဤသည်မှ ဇ တပကတ၌ ငါ၏အမှုပပြုပခင်ိုး
ကယ်၌ထဲက အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် နတ်ဆိုး၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအ ိုး နတ်ဆိုးကယ်တင်က င်္ဏ်သတရ ညြှြုိုးတစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ နတ်ဆိုးစ တန်အတပေါ် ဆက်တရ က်တစသည့်် အ ိုးအတက င်ိုးဆိုးတသ

အရှက်ရတစပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အလွနအ
် ိုးတက င်ိုးသည်မှ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ အရှက်ရပခင်ိုးက
ကွယ်ဝက
ှ ်ရန် တနရ မရှပြစ်က သန ိုးကရဏ အတွက် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ထပ်တလဲလဲ
တတ င်ိုးပန်တလသည်။ ငါသည် အန္င်ရတလပပီ၊ ငါသည် အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် တအ င်န္င်တလပပီ။
ငါသည် ငါသ
ှ အ
့်် တူ မသ ိုးစ ချမ်ိုးတပမ့်တပျ ်ရင်မှုက တမွျို့တလျ ခ
် စ ိုးရန်န္င
ှ ့််
့် ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ စ ိုးတတ ်ပဲွ၌ အစဉ်ထ ဝရ ပါဝင်ရန်
တတယတက င်ိုးကင်က ငါ ထိုးတြ က်တကျ လ
်
ိုးက ဇအန်တတ င်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်။
့်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက်၊ ငါသည် အြိုးအခတင်ိုးက တပိုးပပီိုးပြစ်က ငါ၏ အ ိုးထတ်မပှု ြင ့််
န ကျင်မှုအ ိုးလိုးက တဆ င်ယူပပီိုး ပြစ်သည်။ (ငါလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှအ ိုးလိုး၊
ငါတပပ ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုး၊ ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက ငါ
ရပ်စ ိုးမသည့်အ
် ချက်န္င
ှ ့်် အတစခသူ အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးအ ိုး ငါ
တမ င်ိုးထတ်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ချက်တက
့် လူသ ိုးက တကယ်က မသတပ- ယင်ိုးသည်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက်သ ပြစ်တလပပီပြစ်သည်။) သတသ
် ငါအမှု
့် မျ ိုးစွ အတွငိုး် တွင ် ငါ၏
့်
စီစဉ်မှုသည် စနစ်တကျ ပြစ်တပသည်။ အမှုက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ တသချ တပါက်
လပ်တဆ င်မထ ိုးတပ။ ငါ၏ တနစဉ်
ငါအမှု
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် သင်တသည်
့် ၏
့်
နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးက ပမင်န္င်သငသ
့်် ည်။ ငါ၏တနစဉ်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးတွင၊်
သင်တသည်
ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ကစစရပ်မျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရ တွင ်
့်
ငါ၏အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ပမင်န္င်သငတ
့်် ပသည်။ ငါတပပ ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး စ တန်သည်
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ကက ိုးဝင်တန္ှ က်ယက
ှ ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ငါအတွ
က်
့်
အတစခမှုက လပ်တဆ င်တသ သူတက
့် တစလတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအတစခသူတသည်
့်
တတ ပင်မျ ိုးပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ “င်္ျြုစပါိုး” ဆသည့်် စက ိုးက သ ိုးဦိုးမျ ိုးက မရည်ညန်ိုးဘ၊ဲ
သ ိုးဦိုးမျ ိုးမဟတ်သည့်် သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ “င်္ျြုစပါိုးသည်
င်္ျြုစပါိုး အပမဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တတ ပင်သည်လည်ိုး အပမဲ တတ ပင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။” ဤအရ က
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သူမျ ိုး၏ သဘ ဝသည် ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည်က
ဆလတပသည်။ ထတကက
င ့်် တတတပပ ရလျှင် ၎င်ိုးတသည်
စ တန် ဆက်ပြစ်တနကကသည်။
့်
့်
ငါသည် ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီတွင ် ဤလူမျ ိုးအထဲသ ငါ၏အရည်
အတသွိုးက
့်
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် ခဲတ
့်် ူမျ ိုးက ဆလသည်။ လူသ ိုး၏
့် သ တကက င၊့်် “င်္ျြုစပါိုး” သည် သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
သဘ ဝသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ ငါ တပပ ဆန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ယင်ိုးမှ င်္ျြုစပါိုးသည်
အပမဲင်္ျြုစပါိုးလမ်မ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ိုး အဘယ်သနည်
့် ိုး။
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါထ
င ့်် ၎င်ိုးတက
့် မှ လ ကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ပ၊ ထတကက
့် ငါ မြန်ဆင်ိုးခဲတ
့်
့်

င်္ျြုစပါိုးဟ တခေါ်၍မရန္င်တပ။ (အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် င်္ျြုစပါိုးဟ တြ ်ပပပခင်ိုး
တစ်ခတစ်တလသည် “မျြုိုးကကဲရန်” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပမဲဆက်န္ယ်ပပီိုး “မျြုိုးကကဲရန်”
ဟူသည်မှ “ြန်ဆင်ိုးရန်” ဟ အဓပပ ယ်ရတပသည်။ တတ ပင်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
အတစခသူမျ ိုးအပြစ် ပပြုမူရန် စ တန်က တတ်တဆတ် မျြုိုးကကဲထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။)
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်၏ ပပည့်စ
် ပပီိုး အလျှပယ်ပြစ်တသ
သရပ်သကန်ပြစ်သည်ဟသ တပပ ၍ရန္င်တပသည်။ ယင်ိုးတက
ှ ့််
့် တရ၊ တငွန္င
အြိုးတန်တကျ က်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသငတ
့်် ပသည်။ ဤအရ က ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးသည်
သူခိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုးပပီိုး ငါသည် တရ၊ တငွန္င
ှ ့််
့် သည်ဟူတသ အချက်န္င
အြိုးတန်တကျ က်မျ ိုးက ခိုးယူြရန်
့်် တသ ် ဤတရ၊
့် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ (အဘယ့််တကက ငဆ
တငွန္င
ှ ့်် အြိုးတန်တကျ က်မျ ိုးသည် မူလက ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါသည် ယင်ိုးတက
့် မ်သ ့်
့် ငါအ
ပပန်ယူတဆ င်သွ ိုး လတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။) ငါသ
့်် ါသည် ဇအန်သ အတူ
တကွ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှငင
့်
ပပန်သွ ိုးချန်တွင၊် ဤတရ၊ တငွန္င
ှ ့်် ဤအြိုးတန်တကျ က်မျ ိုးက ငါသည် ခိုးယူပပီိုး
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် စ တန်၏ ပတ်ပင်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပခင်ိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
င ့်် ငါသည် တရ၊ တငွန္င
ှ ့်် အြိုးတန်တကျ က်မျ ိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
ယူတဆ င်ပပီိုး စ တန်န္င
ှ ့်် အဆိုးအပြတ်တပိုးတသ တက်ပဲက
ွ စတင်မည်။ (ဤတွင ် ငါသည်
ပပပင်တစ်ပဒ်က တသချ တပါက် တပပ တနပခင်ိုးမဟတ်။ ဤသည်မှ ဝည ဉ်တလ ကထဲက
ပြစ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အတတ ်အတန်
့်
့်
မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက ပပပင်တစ်ပဒ်ကသ
ဲ့် သ
် ငါ၏
့် ကက ိုးန္င်ကကသည်။ သတသ
့်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ပမင်ြရန်
အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ရယ်စရ တစ်ခကဲသ
့် ့်
့် မှ သင်တ၏အမှု
့်
သင်တ လ
့်် ပ။ သမဟ
့် ိုးဝ သတဘ မထ ိုးသငတ
့် တ်ပါက၊ ငါဝ့် ည ဉ်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးထမှ
ထွက်ခွ သွ ိုးလမ်မ
ွ ည် လိုးဝ ပပီိုးဆိုးသွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး၊ (ငါန္ှင ့််
့် ည်။) ယတနတွ
့် င၊် ဤတက်ပဲသ
သက်ဆင်သည့်် တရ၊ တငွန္င
ှ ့်် အြိုးတန်တကျ က်မျ ိုးက သယ်တဆ င်လျက်) ငါသည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ဇအန်တတ င်သ ငါ
ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်။ တရ၊ တငွန္င
ှ ့််
့်
့် အတူ
အြိုးတန်တကျ က်မျ ိုး ရှ ိုးပါိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးတ၏
့် အြိုးထက်တန်ပခင်ိုးတကက င၊့််
စ တန်သည် ယင်ိုးတက
ဲ ြ ပြစ်
်
့် ဆွလ
့် န္င်သမျှ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့်် ကကြုိုးစ ိုးတလသည်၊ သတသ
့်
ငါထ
့် မှပြစ်တသ အရ သည် ငါထ
့် သ ပပန်
့် လ ရမည်ဟ အြန်တလဲလဲ ငါ ဆသည်၊ ယင်ိုး၏
အဓပပ ယ်က အထက်တွင ် တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါထ
့် မှလ ပပီိုး၊
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည်ဟ ငါ၏ တပပ ဆပခင်ိုးသည် စ တန်ထ တကကည ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။

မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အပြစ်အပျက်တစ်ခ လိုးဝ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည်ဟ
့်
အဘယ့််တကက င ့်် ငါထပ်တလဲလဲ အတလိုးတပိုးတပပ ရသည်က လူသ ိုးက န ိုးမလည်တပ။
ယတနတွ
့်် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့််
့် င ် သင် န ိုးလည်သငသ
ဉ ဏ်ပည ရှသည်ဟ ငါဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
ဤအရ က အပပင်ပန်ိုးသ
့်
န ိုးလည်ကကတပသည်- လူတစ်ဦိုးကမျှ ဤအရ က စတ်ဝည ဉ်ပြင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တပ။
ငါသည် တိုး၍ တိုး၍ တပပ ဆပပီိုး၊ ငါ သ ၍တပပ တလ ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး သ ၍
ခက်ထန်လ တလ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ တရ က်ရှချန်တွင၊် ငါသည်
လူတက
ှ ိုးထန္
ဲ င
ှ ့်် စက ိုးအ ိုးပြငသ
့််
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ အမှုပပြုရန်၊ လူတအ
့် ိုး စတ်န္လ
လက်ခယကကည်တစပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ပ၍ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တသမလ ိုး
ရှငမ
် လ ိုးပြစ်တစရန် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ၏
နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် ငါအမှု
့်် ျ ိုးပြင ့်် တရှ ျို့ဆက်ပ ပြစ်သည်။ ထသ ပြစ်
့် က ယင်ိုး၏ အဆငမ
့် ရတပမည်။
ထမှသ (တန က်ဆိုးတွင် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက စလင်တစြ၊ ့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဇ တပကတက
ချြုိုးြျက်လတ
ွ ်တပမ က်ပပီိုး ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ဝင်
ွ တ
့်် ပိုးရန်
့် တရ က်ခင
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး) ယင်ိုးသည် စ တန်က အရှက်ရတစန္င်ပပီိုး၊
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက စလင်တစန္င်တပသည်။ လူသ ိုးသည် ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့််
သတဘ သွ ိုးက န ိုးမလည်တပ။ ငါ၏ ရှငိုး် ပပချက်မှ အချြုျို့တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မသ
ှု ည်
သင်တအ
့် ိုးလိုးထသ လ
့် သငပ့်် ပီိုး၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ်က
ပပီိုးစီိုးြ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တလျှ က်သငက့်် ကတပသည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့်
့် ိုး
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ဤအရ က အပပင်တလ ကမှသ မက သ ၍
အတရိုးကကီိုးသည်မှ ဝည ဉ်တလ ကမှလည်ိုး သင်တသ
့် ရမည်။

အခန််း ၁၁၄
ငါသည် စကကဝဠ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။ ငါသည် တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် စကကဝဠ န္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏အစွနိုး် မျ ိုးက
ပတြ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လူတက
ဲ့် ည်။ ငါသည်
့် ဦိုးတဆ င်ခသ
အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် ကစစရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခတွင ် ငါသည် ငါ၏

သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ငါ တနထင်ရ တနရ သ ပပန်
့် သွ ိုးရန်၊ ငါ၏ ဇအန်တတ င်သ ့်
ပပန်တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏အမှုတွင ် တန က်ဆိုးအဆင ့်် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ
လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ အရ အ ိုးလိုးသည် (ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှ ယခထတင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အရ ရ တင်ိုးသည်) ငါအမှု
အ
ပင် သ ၍ ယင်ိုးသည်
့် ၏ ယတနအဆင်
့်
့် တွကပ် ြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
့်
မနက်ပြန်၏ အပ်စိုးမှု၊ မနက်ပြန်၏ န္င်ငတတ ်အတွက် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါန္ှင ့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးတ ့်
ထ ဝရ တမွတ
ျို့ လျ ်မှုရရန်
ှ အတွက် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ ၌ ငါ၏
ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင် ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တန က်ဆိုးတွင ် ငါ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ငါ တပပ ဆက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အြ ့်
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အစီအစဉ်ရှ၏။ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
မဟတ်။ ငါန္ှငအ
့်် တူ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် လွတလ
် ပ်မှုန္င
ှ ့်် လွတ်တပမ က်မှု ပြစ်သည်ဟ ငါက
ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ဆတစ ငါ လပ်တဆ င်သမျှ အရ ရ သည် မူအရပြစ်၏၊ ငါ
လပ်တဆ င်သမျှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတအတပေါ်
့်
အတပခခသည်။ သင်တသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု တစ်ခတစ်တလ
့်
ရှကကသတလ ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှ ယတနတ
ူ ျှ ငါက
့် င်၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှအပ၊ မည်သမ
့်
သရှမလ တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မည်သမ
ူ ျှ မပမင်တတွျို့ ကကတသိုးတပ။ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် ငါ ပပြုတသ မခင်ိုးချက်မှ ၎င်ိုးတသည်
အတပခခအ ိုးပြင့််
့်
ငါဇ့် တအပြစ်တတ ၏
် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ငါသည် ကမဘ တလ ကအ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့်် ညီ လူသ ိုးအ ိုး
့် ျန်တွင၊် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
အဆငအ
့်် တန်ိုးသတ်မတ
ှ ထ
်
ိုးသည့်် အမျြုိုးအစ ိုးတလိုးမျြုိုးအပြစ်သ ခွ
့် ည်၊ ယင်ိုးတမှ့် ့် ပဲ ခ ိုးခဲသ
ငါ၏ သ ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏ လူမျ ိုး၊ အတစခပခင်ိုးက တပိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် ဤစ ရင်ိုးထ၌
ဲ ပါဝင်ပခင်ိုးမရှသနည်ိုး။
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊
၎င်ိုးတသည်
ငါထ
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။ ငါသည် လူဇ့် တမခယူမီ၌၊
့် မှ လ ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
့်
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုး ပပြုလပ်ခ၏
ဲ့် ။ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် မည်သည့််
့်
အမ်တထ င်စတွင ် တမွိုးြွ ိုးမည်၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတအတွ
က် အတစခမှုလပ်တဆ င်ရန်
့်
အဘယ်သရ
ူ မည်
ှ
- ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါစီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
အဘယ်သသ
ူ ည် မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ငါ၏ ပပန်လည်ရယူပခင်ိုးခရမည်ဆသည်ကလည်ိုး
ငါစီစဉ်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ အဆိုးတွင၊် ငါတသည်
ဇအန်သ အတူ
တကွ ပပန်သွ ိုးကကလမ့််မည်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမတင်မီတွင ် စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်

မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ ထအရ က မသသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတသည်
ဇအန်၏ ကစစတရိုးရ မျ ိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င့်် မည်သည်စ
့် အပ်တွငမ
် ျှ တရိုးမှတ်ထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ထအပပင်
၊ ငါ
့်
လူဇ့် တခယူခခ
ဲ့် ျန်၌၊ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး ဤစွမ်ိုးရည်က မတပိုးခဲတ
င့််
့် ပ။ ထတကက
့်
ထအရ မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသခဲက့် ကတချ။ ဇအန်သ သင်
ပပန်သွ ိုးချန်တွင၊် သင်တသည်
ယခင်က
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကဲသ
့် ပြစ်
် ရ ကဲသ
့် ပြစ်
ှ ့််
့် ခကဲ့် ကသည်၊ ယခတွင် မည်သည့်အ
့် သည်ဆသည်န္င
ဤဘဝတွင ် အဘယ်အရ က သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်တက
့် သင်တ ့်
သကကလမ့််မည်။ ယခ သင်တအ
့် ိုး ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက ရိုးရှငိုး် စွ ပြင့်် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး
တပပ တနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် မည်မျှ အ ိုးထတ်သည်ပြစ်တစ
့် တ်လျှင ် သင်တအတနပြင်
့်
န ိုးလည်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက သင်တ တန္ှ
င်ယ
် မည် ပြစ်သည်။
့် ှကမ
့်
ယတနတွ
ဲ က
ွ ်တနတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါတသည်
့် င ် ငါသည် ဇ တပကတအရ ငါ၏သ ိုးဦိုးအမျ ိုးစမှ ခွထ
့်
ဝည ဉ်တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ကက၏၊ ငါတ၏
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ သွငပ် ပင်သည်
ကွဲပပ ိုးတက င်ိုးကွဲပပ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတသည်
အစအဦိုးမှ အဆိုးတင်တအ င်
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ ဝည ဉ် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် စ တန်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
ဤအရ အ ိုး အပမတ်ထတ်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ရပ်အပြစ် အသိုးမပပြုရ။ သင်သည်
သင်က
့် ယ်သင် မည်မျှ ပြျက်ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် အတပေါ်ယ ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး ငါသည်
လက်ခမည် မဟတ်။ ထတကက
င့်် အတပေါ်ယန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အ ရစက်က ၊ ငါအ
့် ိုး
့်
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် တပရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူတသည်
စ တန်ပြစ်ရန် တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး်
့်
တသချ သည်က ဤအရ မှ ပမင်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်သည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးက
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ချစ်လှစွ တသ သူမျ ိုး မဟတ်ကကတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် မည်မျှ
့်
့်
အတခိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငါန္ှင ့်် ဆင်တူပခင်ိုး မရှတပ။ ထအပပင်
၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည်
့်
အတပခခအ ိုးပြင့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဝည ဉ်တစ်ခတည်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်ကကတသ တကက င၊့််
၎င်ိုးတအတနပြင်
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါကဲ
့် အလ
ိုးတူနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့် ငါအ
့် ိုး အတမခိုးလျှငပ
့် သ
့်
့်
့်
တပပ ဆက ပပြုမူကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့်် င်ိုးကကသည်
့် ိုးလိုးသည် ရိုးသ ိုးကကသည်၊ ပြြူစင်ကကပပီိုး ပွငလ
( ထလူတသည်
တလ ကထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် နည်ိုးပါိုးတသ အတတွျို့အကကြုတကက င ့််
ဉ ဏ်ပည အရ ၌ ချြုျို့တဲတ
့် နကက၏၊ ထတကက
င ့်် ဉ ဏ်ပည ချြုျို့တဲပ့် ခင်ိုးသည် ငါသ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးထဲရှ
့်
အပပစ်အန အဆ တစ်ခ မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်ခန္ဓ သ ပပန်
့်
့် သွ ိုးချန်၌ အ ိုးလိုးသည်
မှနက
် န်သွ ိုးလမ့််မည်)။ ထတကက
င့်် ငါသည် ၎င်ိုးတက
် ပြရှငိုး် သည်ပြစ်တစ၊
့်
့် မည်မျှ ကင်တွယတ
လူအမျ ိုးစက ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှတသိုးသည်မှ အထက်တြ ်ပပပါ
အတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ပြစ်၏။ သတသ
် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ငါ

ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညကီ က၏။
့်
ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါတသည်
ဝည ဉ်တစ်ခတည်ိုးန္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါအတွ
က် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အသိုးခြရန်
့်
့်
့်
လလ ိုးမက
ှု ၎င်ိုးတ၏
င့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍၊
့် စတ်ဝည ဉ်ထဲ၌ ခစ ိုးမကက၏။ ထတကက
့်
ငါ၏ အလက အမှနတ
် ကယ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ အတရိုးထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ျှမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါအတွ
က် အတစခမှု လပ်တဆ င်ြ လ
့်
့် လ ိုးတနကကသည်မှ ငါသည် စ တန်အ ိုး
အန္င်ယူပပီိုးတန က်တွငသ
်
ပြစ်သည်။
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် ရပ်တည်ပပီိုး၊
အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် လမ်ိုးမိုးက ၊ မည်သည်အ
့် ရ သမဟ
့် ူ သမဟ
့် တ် မည်သည်လ
့် တ်
မည်သည်က
့် စစကမျှ မတ ိုးဆိုးီ ဝ့်တပ။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးတအတပေါ်
လမ်ိုးမိုးန္င်သည့််
့်
့်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုး၊ မည်သည့်က
် စစ သမဟ
့် မှုအရ မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး
့် တ် မည်သည်အ
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်တရှ ျို့၌ န ခမှုရစွ
ှ ကျြုိုးန္န
ွ ခကကသည်။ ဤသည်မှ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ တကယ့်မ
် ျက်လိုးမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ပြစ်တပေါ်တသ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
ငါ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ မန ခမှုတင
ွ ် ရှပမဲရှသည့််
မည်သမ
ူ ဆ၊ (မန ခတသ သူတသည်
စ တန်အ ိုး ရည်ညန်ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏
့်
သမ်ိုးပက်ခရတသ သူတသည်
တသချ တပါက် စ တန်သ ပြစ်သည်) ငါသည် အန င်္တ်
့်
ပပဿန မရှြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတအ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
့် ိုး အပမစ်ပါမကျန် မချ ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ချက်ချင်ိုး တသဆိုးကကရလမ့််မည်။
့်
ဤစ တန်အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး အတစခပခင်ိုးက တပိုးရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ငါအ
့် ိုး တခါင်ိုးမ သည့််
ဆနက
် ့် ျင်မပှု ြင ့်် ််် ့် အစဉ်အပမဲ ရပ်တည်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ယတနတွ
ငါအ
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့် ိုး
့်
မန ခပခင်ိုးတွင ် ရှပမဲရကကသည်
ှ
(ယင်ိုးသည် စတ်ဝည ဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ
ကစစသက်သက်ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူတသည်
ဤအရ က မပမင်န္င်ကကတချ။ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည်
့်
ဤစ တန်အမျြုိုးအစ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်)။ ငါသည် အပခ ိုးအရ ရ တင်ိုး အဆင်သင့််
မပြစ်မီတွင ် ၎င်ိုးတအ
့်် င်သည့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက
့် ိုး ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
ထ ဝရ ရရှတစလျက်၊ ၎င်ိုးတက
့် ဦိုးဆိုး ြျက်ဆိုးီ မည်ပြစ်သည်။ (ဤတနရ တွင ်
"ြျက်ဆိုးီ သည်"ဟူသည်မှ “၎င်ိုးတက
ှ
ရ
့် န်” ဟ အဆလဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် မတည်ရတစတတ
၎င်ိုးတ ခ
့် စ ိုးရမည့်် ရက်စက်ပခင်ိုးအတင်ိုးအတ က ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤတနရ ၌
"ြျက်ဆိုးီ သည်" ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည်သ
့် တ
ူ အတွ
က် အသိုးပပြုတသ
့်

"ြျက်ဆိုးီ သည်" ဟူသည့်် စက ိုးလိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုး၏)။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ အဆက်ဆက် အဆိုးမရှ
့်
ငတကကိုးက အကကတ်ကကလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးသည် ထပမင်ကွငိုး် က လိုးဝ
မှနိုး် ကကည့်န္
် င်စွမ်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တသမျြုိုးပြစ်တသ အတတွိုးအတခေါ် ပြင်၊့်
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ အမှုအရ မျ ိုးက စတ်ကကူ ကစည်၍ မရန္င်တပ။ ထတကက
င့််
့်
့်
သင်တသည်
ဇအန်သ ပပန်
့်
့် သွ ိုးပပီိုးတန က်မှသ န ိုးလည်ကကမည့်် အရ မျ ိုး သ ၍ ရှတပသည်။
ငါ၏အန င်္တ်အမ်တွင၊် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါမှလွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ ရှလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ မ်မ
့် ည်ပြစ်က
့် နင်္မူလ အတပခအတနသ ပပန်
့် လည်တရ က်ရလ
အ ိုးလိုးသည် မမ၏ အမျြုိုးအစ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ တရွ ိုးထတ်ခရလမ်မ
့် တွက်၊
့် ည် ပြစ်သည်အ
ထအချန်တွငသ
်
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက် တရ က်ရှလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အစီအစဉ်သည်
ပပည်ဝ
့် တသ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသ တရ
က်လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်လမ်မ
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတသည်
့်
ပါဝင်ပပီိုး၊ အတစခသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်။
ကမဘ တလ ကအ ိုး တရ ိုးစီရင်ပပီိုးတန က်တွင၊် ငါန္ှင ့်် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးပြစ်ပခင်ိုး
အသက်တ က တန က်တစ်ြန် စတင်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
စွနခွ
် ့် မည်မဟတ်သကဲသ
့် ငါန္ှ
့်် တူ အစဉ်အပမဲ ရှလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုး၏ စတ်ပြင့််
့် ငအ
န ိုးလည်န္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက သင်တထ
့် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ထတ်တြ ်ပပလမ့််မည်။
သမင်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က်၌၊ ငါအြ
မ
် ဝ ဆက်ကပ်လျက်၊
့်
့် မတက
့် ယ်ကယ် အပပည့်အ
ငါတကက
င့်် မ တရပြစ်ပပီိုးကကသည့်် မတရမတွက်န္င်တသ လူတ ရှ
် ည်ိုး၊
့်
့် ကကပပီိုး ပြစ်တသ လ
လူတသည်
တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်က ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် မည်မျှ
့်
့်
တက င်ိုးမွနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတ်မှတ်၍မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ
မလွဲတသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှက
တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။
အမှနတ
် ွငတ
် တ ၊့် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးသမ
ူ ှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်စဉ်တွင၊် လူတသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ့် စ တန်သည် ငါ၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
ပစ်မတ
ှ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ မန်ိုးတီိုးတသ ရန်သပူ ြစ်သည်- ဤသည်မှ "တတ တတ င်န္င
ှ ့်် ပမစ်မျ ိုး
တပပ င်ိုးလက
ဲ
အသွငတ
် ပပ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ သဘ ဝသည်
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်" ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုး၏ အမှနက
် န်ဆိုးတသ အဓပပါယ်ပြစ်သည်။
ဤအတပခအတနန္ှင ့်် ဤအဆင်တ
့် ွင ် ရှြမှ့် ငါန္ှင ့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်

ဝင်တရ က်မည့်် နမတ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ကမဘ တလ ကထဲတွင ် ငါ၏ အမှုသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပီိုးစီိုးက ငါအမှု
့် ၏
တန က်အဆငသ
့်် ည် ယင်ိုးက ပပည့်စ
် တစြ ခန္ဓ
သ ငါပပန်
သွ ိုးသည်က လအပ်လမ်မ
့် ည်
့်
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါ စီစဉ်ခဲသ
့် ည့််
ငါအမှု
့်် ျ ိုး ပြစ်၏။ ဤအချက်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ရမည်၊ သမဟ
့် ၏ အဆငမ
့် တ်လျှင ်
လူအမျ ိုးစသည် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်မလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၁၁၅
သငတ
့်် ကက င၊့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အလွနဝ
် မ်ိုးတပမ က်လမ်မ
့်် ကက င၊့်် ငါ၏ လက်သည်
့် ည်။ သငတ
တပျ ရ
် င်ပခင်ိုးပြင့်် ကခန်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်က လမတင်မီက သင်သည် ငါထမှ
လ ခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ငါသည် သင်က
့် အဆိုးမရှတသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး တပိုးမည်။ ယတနတွ
့် င ်
သင်သည် တလ က သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမန္ှင ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်အ
် တွက်၊ ငါထ
ပပန်လ ရမည်။ ငါသည် သင့်် က ထ ဝရ ချစ်မည်၊
့် ပါိုးသ သင်
့်
ငါသည် သင့်် က ထ ဝရ တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် သင်က
့် ထ ဝရ
က ကွယ်တပိုးမည်။ ငါထ
့် မှ လ တသ သူမျ ိုးသ ငါ၏ အလက သကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသ
့်
ငါ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက စ န တထ က်ထ ိုးမှုပပကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ငါ လပ်ချင်တသ အရ က
၎င်ိုးတသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် အရ ရ ပပီိုးတပမ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။
့် လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် မကက မီ ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သ ိုးမျ ိုးက ငါန္ှငအ
့်် တူ ပပန်လည်
တပါင်ိုးစည်ိုးြန္ှ့် င ့်် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ဇအန်သ မကက
မီ လိုးဝ ပပန်သွ ိုးြရန်
့်
့် အတွက်
တမ်ိုးတရင်ိုး၊ မီိုးစက်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့်် က်ဆင်၍ အသပည အချြုျို့ ရှ၏။
့် ၏။ သင်သည် ဤအရ န္ှငသ
ငါတသည်
စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် အချင်ိုးချင်ိုးတန က် မကက ခဏ မလက်န္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
ငါတသည်
တစ်ဦိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုး စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် မကက ခဏ အတူပါရှပပီိုး ဇ တပကတပြင ့််
့်
တတွဆ
ျို့ န္င်ကကသည်။ အြန္ှင ့်် သ ိုးမျ ိုးသည် ထ ဝရ ခွခ
ဲ ွ ၍ မရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အတွငိုး် ကျကျ
့်
ဆက်စပ်ကကသည်။ ဇအန်တတ င်သ ပပန်
ူ ျှ ငါထ
့် င်မီအထ အဘယ်သမ
့် ပါိုးမှ သင်က
့်
့် တသ တနမတ
တခေါ်တဆ င်သွ ိုး၍ မရန္င်တပ။ ငါထ
့် မှ လ တသ သ ိုးဦိုးအ ိုးလိုးက ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး ငါက
့်
ဆန်ကျင်
တသ ရန်သအ
ူ ိုးလိုးက ငါ မန်ိုးတီိုးသည်။ ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုးက ဇအန်သ ့်
့်
ငါပပန်လည်တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ငါ မန်ိုးတီိုးတသ သူမျ ိုးက မရဏ န္င်င၊ ငရဲထသ
ဲ ့်
ပစ်ချမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုး အ ိုးလိုး၏ အဓက

အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသ
့် ိုးဦိုးမျ ိုး တပပ သည့်် သမဟ
့် တ် လပ်တဆ င်သည့််
အရ တင်ိုးသည် ငါဝ့် ည ဉ်၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက သက်တသခကကရမည်မှ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးပြင့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ၏ တန က်တစ်ဆင့်် ပြစ်ပပီိုး၊
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ခခပါက၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တစမည်။
ယခအချန်သည် ယခင်န္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးတပသည်။ ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် တပပ ဆပါက၊ ငါသည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ကသဇ အ ဏ တပိုးအပ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး
ပြစ်တသ တကက င့်် စ တန်သည် မရဏ န္င်ငတွင် ချက်ချင်ိုးတသဆိုးသွ ိုး၏။ ဆလသည်မှ
ယခအချန်မှ စ၍ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါအတွ
က် အတူတကွ အပ်စိုးရန် အချန်ပြစ်သည်။
့်
(ဤသည်မှ ကယ်ခန္ဓ ပြင ့်် အတူတကွ အပ်စိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အနည်ိုးငယ် ကွ ပခ ိုးသည့််
ဇ တပကတ၏ အဆငတ
့်် ွင ် ရှတပသည်)။ အတတွိုးပြင ့်် မန ခတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏
ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ဇ တအပြစ်တတ က
် ခခတသ သူမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
ီ သ ကကကမမ က
့် တူညတ
ခစ ိုးကကရလမ်မ
ကယ်တစ်ကယ်တည်ိုးမှ ပြစ်က ဘယ်တသ အခါမျှ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
ခွပဲ ခ ိုး၍ မရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ငါဆက်ဆခရသကဲသ
့် ငါ
့် ိုးဦိုးမျ ိုး
့် သ
ဆက်ဆခကကရသငတ
့်် ပသည်။ အတတ်တွင ် ငါအတွ
က် သက်တသခခဲက့် ကသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊
့်
ယတနတွ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
့် င ် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် ထနည်ိုးတူ သက်တသခသငတ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုး ထက
့် ိုးထမ
သက်တသခကကရမည်။
ငါ၏န္င်ငသည် ကမဘ ၏ အစွနိုး် တနရ မျ ိုးထ ကျယ်ပပန်ပပီ
့် ိုး၊ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ကမဘ ၏
အစွနိုး် မျ ိုးထ ငါန္ှငအ
့်် တူ ခရီိုးသွ ိုးကကသည်။ သင်၏ ဇ တပကတ အဟန်အတ
ိုးမျ ိုးတကက င်၊့်
့်
ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်တ န
့် ိုးမလည်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှ၏၊
ထတကက
င့်် အမှုအမျ ိုးစက ဇအန်သ ပပန်
့်
့် သွ ိုးပပီိုးတန က်တွင် ပပီိုးစီိုးရမည် ပြစ်သည်။
ဤပပန်သွ ိုးပခင်ိုးသည် အလှမ်ိုးမတဝိုးသည်က ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ပမင်န္င်၏အမှနတ
် ွင၊် အခက်အတနသ
် ့် ည် တရ က်လနီိုးပါိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
ဇအန်အတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဇအန်ရှ ကစစမျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ ဆတနသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်တ ့်
သကကသတလ ။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်် အရ ရှသည်က သင်တ သ
့် ကကသတလ ။
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် မကက မီ ဇအန်သ ပပန်
့် သွ ိုးရန်၊ တခတ်တဟ င်ိုးက အလိုးစ အဆိုးသတ်ရန်၊
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါတ၏
့် တသ ် ငါသည်
့် ဘဝက အဆိုးသတ်ရန်၊ (အဘယ်တကက င်ဆ

တလ ကီလမ
ူ ျ ိုး၊ ကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက စက်ဆပ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတထဲရှ ဘဝက
သ ၍ပင် မန်ိုးတီိုးက ဇ တပကတ၏ အဟန်အတ
ိုးမျ ိုးက ကကီိုးမ ိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
့်
အရ ရ တင်ိုး ကကီိုးပွ ိုးမည်မှ ဇအန်သ ပပန်
့် တရ က်တသ အခါမှသ လျှင ် ပြစ်သည်)န္ှင ့််
န္င်ငတတ ်ရှ ငါတ၏
့် တနသည်။ ငါ၏
့် အသက်တ က ပပန်လည်ရရှရန်တက
့် တတ င်တ
ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါ၏ ဒတယ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအတွက်
အတ်ပမစ်ချရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ခရီိုးန္င
ှ ရ
် မည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏ကယ်ခန္ဓ ထဲသ တန
က်ဆိုး အဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ပပန်လ န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါက
့် ယ်ငါ
့်
့်
စ တန်မ ရ်နတ်ထ လိုးဝပအပ်လက်ပခင်ိုးပြင်သ
သင်တက
့်
့် တရွ ိုးန္တ်န္င်မည်ပြစ်သည်။
(ငါ၏ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအတွက် မဟတ်ပါက၊ ငါသည်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုးရှပပီိုးပြစ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ငါသည်
အပပစ်တပြရ ယဇ်က
့်
ပပန်လည်ယူတဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ ထတကက
င့်် သင်တသည်
တလ ကထဲသ ့်
့်
့်
အပပစ်သ ိုးမျ ိုးအပြစ် တရ က်လ ကကပပီိုး ပြစ်တပမည်)။ ငါသည်
အနန္တ ဉ ဏ်ပည ရှတသ တကက င်၊့် သင်တက
့် ဇအန်မှ ငါ
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပသည်ဆသည့်အ
် ချက်မှ ငါသည် သင်တက
့် ဇအန်သ ဧကန်
့်
ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်ဟ ဆလတပသည်။ ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ပပီိုးတပမ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် လမ်ိုးက ပတ်ပင်ရန် စ တန်၏
ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးသည် တအ င်ပမင်မည် မဟတ်တပ။ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှင ့်် ထပ်တူ
ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကပပီိုး အပပစ်ဆစရ မရှကကတပ၊ ထတကက
င့်် ငါသည် ဇအန်သ ့်
့်
့်
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပပန်သွ ိုးလမ်ဦ
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတ မည်
့်
တဝိုးကွ ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက သင်တထ
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပလျက် ရှသည်။
ငါသည် ငါ၏အမှုက တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအလယ်
စတင်ပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအပါင်ိုးတအလယ်
ငါ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည် ဇအန်သ ့်
့်
ပပန်သွ ိုးပပီိုးတန က်တွငသ
်
လပ်တဆ င်ရမည့်် တစ်စတစ်ရ ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤအရ က
ဇအန်သ ငါ၏
ပပန်သွ ိုးပခင်ိုးသည် အလွနအ
် လှမ်ိုးမတဝိုးသည်က သက်တသပပြ ့်
့်
လတလ က်တပသည်။ ငါ၏ အရှန်အဟန်သည် တိုး၍ ပမန်လ တနသည်။ (ဇအန်သ ့်
ငါပပန်သွ ိုးပခင်ိုး တနရက်
နီိုးကပ်လ တနတသ တကက င၊့်် ငါ မပပန်မီတွင ် ကမဘ တပေါ် ရှ ငါ၏အမှုက ငါ
့်
အပပီိုးသတ်ချင်သည်)။ ငါသည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ယခင်ထက် သ ၍
အလပ်မျ ိုးလ တနတသ ်လည်ိုး၊ ကမဘ တပေါ်တွင ် ငါအတွ
က် လပ်တဆ င်ရမည်အ
့် လပ်
့်

နည်ိုးသထက်နည်ိုးလ တန၏- လိုးဝ မရှသတလ က် ပြစ်သည်။ (ငါ၏ အလပ်မျ ိုးမှုသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက ဦိုးတည်သည်၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက ပကတမျက်စပြင့်် မပမင်န္င်ဘဲ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမသ
ှ
တက က်န္တ်န္င်သည်။ ငါ၏ အလပ်မျ ိုးပခင်ိုးသည် ဇ တပကတ၌
အလပ်မျ ိုးသကဲသ
့် မဟ
တ်ဘ၊ဲ ငါ အလပ်မျ ိုးစွ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏ စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးက
့်
ရည်ညန်ိုးတပသည်)။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တင်ိုး၊
့် တသ ် ငါ တပပ ပပီိုးသည်အ
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏အမှုသည် အကန်အစင် ပပီိုးစီိုးန္ှငပ့်် ပီပြစ်က ၊ ကျန်တသ ငါ၏အမှုသည် ငါ
ဇအန်သ ပပန်
့် င်ိုးရမည်ပြစ်သည် ( အမှုပပြုြ ဇ
့် သည်အထ တစ င်ဆ
့် အန်သ ငါ
့် ပပန်သွ ိုးရမည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အန င်္တ်အမှုသည် ဇ တပကတပြင ့်် ပပီိုးတပမ က်၍မရန္င်တသ တကက င ့််
ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍ ဤအမှုက ဇ တပကတပြင ့်် လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည်
ငါ၏န မက င်္ဏ်သတရညြှြုိုးတစမည် ပြစ်သည်)။ ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက ငါ အန္င်ယူပပီိုး၊ ဇအန်သ ့်
ပပန်တသ အခါတွင၊် ဘဝသည် တခတ်မျ ိုးမတင်မီ ဘဝထက် ပမလှပက
တအိုးချမ်ိုးလမ်မ
့်် တသ ် ငါသည် တလ ကက လိုးဝ
့် ည်ပြစ်သည် (ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ပထမန္ှင ့်် ဒတယ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမျ ိုးတကက င၊့််
ငါသည် လ၀ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ ပထမလူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင၊် ငါသည်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဒတယ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင၊် ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်သည် လိုးဝ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုး၏၊ ထတကက
င ့်် စ တန်အတွက် အပမတ်ထတ်ရန်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး ဆက်မရှတတ တ
င့်် ဇအန်ရှ အန င်္တ်အသက်တ သည် ပ၍ပင်
့် ပ။ ထတကက
့်
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သမဟ
င့်် အ ိုးလိုးက
့် ည်မဟတ်တပ၊ ထတကက
့် တ် ြန္ှပ်ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုးမျ ိုး လမ်မ
့်
လွတ်တပမ က်တစက လွတလ
် ပ်တစမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
အရ ရ တင်ိုးသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ အ
် တွငိုး် တွင ် တည်ရှတနတသ တကက င်၊့်
မည်သည့်လ
် ူကမျှ ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ အရ ရ တင်ိုးသည် လှပပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထ ဝစဉ်

သစ်လွငမ
် ှု ပမင်ကွငိုး် တစ်ခ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အရ ရ တင်ိုး အသင်ပ့် ြစ်တသ
အချန်ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတ၏
့် ဇအန်သ ပပန်
့် လ ပခင်ိုးတန က် ငါတ၏ဘဝအစ
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ကမဘ တပေါ် ရှ ငါ၏အမှုသည် အကန်အစင် ပပီိုးစီိုးပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတနပြင ့််
ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် အလပ်လပ်ြ ငါ
င့်် ဇအန်သ ငါ
့် လအပ်ဆပဲ ြစ်သည်၊ ထတကက
့်
့် မပပန်န္င်တသိုးတပ။
ငါသည် ဇအန်သ တစ်
ဦိုးတည် မပပန်န္င်တပ။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အလပ်
ပပီိုးစီိုးပပီိုးတန က်တွင် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူတကွ ငါသည် ဇအန်သ ့်
ပပန်သွ ိုးလမ်မ
ဘန်ိုးအသတရက အတူတကွ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ၊့်် ငါတသည်
့်
ရယူတနကကသည်ဟ တရ ိုးသပြင ့်် တပပ န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါ ့် ဇ တအပြစ်တတ ်၏
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ သရပ်သကန် ပြစ်သည်။ (ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ထင်ရှ ိုးတပေါ်လင
ွ တ
် စပခင်ိုး
မခရတသိုးတသ တကက င၊့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုး၏အလပ်သည် မပပီိုးစီိုးတသိုးဟ
ငါဆသည်။ ဤအမှုက သစစ တစ ငသ
့်် က ရိုးသ ိုးတသ အတစခသူမျ ိုးက
လပ်တဆ င်ရဦိုးမည်ပြစ်သည်)။

အခန််း ၁၁၆
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူတက
် ရ မျ ိုးစွ ရှသည်။ ငါ၏
့် တကက က်ရွ ျို့တစသည့်အ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မျ ိုးစွ တသည်
လူမျ ိုးက စိုးရမ်ပူပန်မှုပြင ့်် တန်လှုပ်တစပပီိုး၊ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မျ ိုးစွ တသည်
လူတက
့် ျက်
့်
့် ဆင်ိုးရဲဒကခခတစက တမျှ ်လင်ခ
ဆိုးရှုိုးတစပပီိုး လူတ၏
ူ ျှ
့် ပျက်စီိုးပခင်ိုးက သ ၍ပင် ပြစ်တစတလသည်။ မည်သမ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အလျှပယ်ပြစ်ပခင်ိုးက န ိုးမလည်န္င်တပ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ သတဘ မတပါက်န္င်တပ။ သင်တသည်
အတရိုးကစစမျ ိုး၏ တယဘယျ
့်
အတပခအတနက သတသ လ
် ည်ိုး တကျသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အရပ်အကဲက
မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်မှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး
တစ်တကက င်ိုးချင်ိုးစီ ငါတပပ ပပက ယင်ိုးတက
်
ပြစ်တပသည်။
့် သင်တထ
့် ထတ်တြ ်ပပချန်တွငသ
ထတကက
င့်် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ပ် ပရန်၊ ထသပြင
့်
့် ့်် သင်တအ
့် ိုး သ ၍
ကကီိုးမ ိုးတသ သန ိုးလည်မှုက ရရှခွငတ
့်် ပိုးရန် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ငါ အသိုးပပြုမည်။ ငါ၏
စက ိုး တပပ ပဆပက စဉ်ိုးစ ိုးရ တွင၊် ငါသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြငသ
့််

စက ိုးတပပ တနပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်ပ၍ပင် ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
တဆ င်ရွက်တနတပသည်- ဤသည်မှ “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်မှုမျ ိုး
တစ်ပပြုင်နက် ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုး” ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အရ ရ သည် လွတ်လပ်ပပီိုး၊ အရ ရ သည် လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးခရက ၊
ဤအတပခခ အတ်ပမစ်တပေါ်၌၊ ငါပပြုတသ အရ အ ိုးလိုးသည် ဉ ဏ်ပည ပြင့်် ပပည်တ
့် ပသည်။
ငါသည် သတမမူဘဲ စက ိုးမတပပ သကဲသ
့် ၊ ့် သတမမူဘဲ မပပြုမူတပ။ (ငါ၏လူသဘ
ဝသည်
့်
ငါကယ်တင်၏ ခွပဲ ခ ိုး၍မရတသ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူသဘ
ဝပြငပ့်် ြစ်တစ၊
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြငပ့်် ြစ်တစ၊ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ပြင့်် စက ိုးတပပ ဆက ပပြုမူသည်။)
သတသ
် ငါစက ိုးတပပ တသ အချန်တွင၊် အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါစက
ိုး၏ သတဘ သွ ိုးက
့်
့်
အ ရမစက်ကကတချ။ ငါပပြုမူတသ အချန်တွင၊် အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါအမှု
့် ၏ နည်ိုးစနစ်က
အ ရမစက်တချ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ်တွငသ
် မက၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် ငါ၏ တန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပမည်၊
သတသ
် ထထက်
ပ၍ပင် ငါသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးအတွငိုး် န္ှင ့်် လူအတပါင်ိုးတအလယ်
တွင ်
့်
့်
့်
ငါ၏ တန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပမည်။ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ စ တန်က အရှက်ရတစသည့််
အ ိုးတက င်ိုးတသ သက်တသခချက်ပြစ်သည်။ ငါသည် ရူ ိုးမက်စွ မပပြုမူတပ။
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် ငါ၏သက်တသသည် မှ ိုးယွငိုး် မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်ဟ လူအမျ ိုးစက
ထင်ကက၏။ ၎င်ိုးတက
အပခ ိုးတသ ဘရ ိုးမျ ိုးစွ ရှသည်၊ ငါသည် အဓပပ ယ်မစ
ဲ့် ွ
့်
့် ငါအပပင်
ပပြုမူသည်၊ ငါသည် မမကယ်ကယ် အဆငအ
့်် တန်ိုးကျတစသည် တပပ ကကသည်။ ဤတွင ်
လူသ ိုး၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် ပ၍ပင် တြ ်ထတ်ခရသည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက်
သက်တသခပခင်ိုးတွင ် ငါ အမှ ိုးပပြုလပ်မန္င်မည်တလ ။ ငါမှ ိုးသည်ဟ သင်တတပပ
သည်၊
့်
သဆ
တသခန္င်သတလ ။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် ငါ၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး၊
့် လျှင ် သင်တ သက်
့်
ငါ၏သက်တသခချက်တကက ငသ
့််
မဟတ်ပါက၊ သင်တသည်
ငါ၏သ ိုးက သင်တ၏
့်
့် တအ က်သ ့်
တွနိုး် ကကဆဲ ပြစ်မည်၊ သူက
့် တအိုးစက်စက်န္င်သည့်် ဥပကခ ပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆတနဆဲ
ပြစ်မည်ပြစ်က ၊ သူက
့် ဆက်
ဆတနဆဲ ပြစ်တပမည်။ အသင်
့် သင်တ၏
့် အတစခကဲသ
့်
လူယတ်မ အပ်စတ။့် ငါသည် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် သင်တအသီ
ိုးသီိုးက ရှငိုး် ထတ်မည်။
့်
မည်သမ
ူ ျှ သက်ညြှ ခရမည်မဟတ်။ ငါက
ဝ ပင်ဆင်တသ
့် တပပ တလ ၊့် ပမှန ် လူသဘ
့်
လူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် သဟဇ တ မပြစ်န္င်တသ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ရ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
လူယတ်မ မျ ိုးပြစ်ကကသည်မှ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတအ
ဲ့် ါက၊
့် ပ
့် ိုး သည်ိုးမခန္င်တပ။ အကယ်၍ သင်တ၏
့် သက်တသခချက်က ငါတစ င်ခ

ငါ၏အမှုသည် တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ့််မည်။ အသင် လူယတ်မ အပ်စတ။့် သင်တသည်
့်
တကယ်က လူသဘ
ဝ လိုးဝ မရှကကတပ။ ငါအတွ
က် အတစခမှုပပြုရန် သင်တက
့်
့်
့် ငါအလမရှ။
ယခချက်ချင်ိုး ဤတနရ မှ ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့် သင်တသည်
ငါ၏သ ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ
့်
န္င်ထက်စီိုးနင်ိုးပပြုကကတလပပီ။ ငါသည် သင်က
ိုးတပခမည်။ သင်သည်
့် အန္ှစ်အပြစ်သ ငါနင်
့်
တစ်ြန် ရင်ိုးစင်ိုးဝ့်ပါက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်သည်က ကကည်ပ
့် ါတလ။ သင်သည် တစ်ြန်
ငါအ
် ရ ပြစ်ပျက်သည်က ကကည့်ပ
် ါတလ။ ငါ၏
့် ိုး အရှက်ရတစဝပ
့် ါက၊ မည်သည့်အ
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက ငါ ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် တန က်ပပန်လှညက
့််
ဤသ ိုးရဲအပ်က ရှငိုး် ထတ်ပစ်သငတ
့်် ပသည်။
(ငါချစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့) အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လက်မျ ိုး၌ ပပီိုးတပမ က်သကဲသ
့် ၊ ့်
(ငါမန်ိုးတီိုးတသ ထသ ိုးရဲမျ ိုး၊ ငါစက်ဆပ်ရွရှ တသ လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်သတရွ ျို့) အ ိုးလိုးကလည်ိုး ငါ၏လက်မျ ိုးပြင့်် ြျက်ဆိုးီ တပသည်။ ငါ လပ်တဆ င်မည့််
အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး ငါ ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုး၏၊ ၎င်ိုးတအ ိုး တစ့်တစစ
့် ပ်စပ်
န ိုးလည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ ယင်ိုး၌ ငါသည် ဇအန်တတ င်မှ ထွက်လ ကတည်ိုးက
ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးက တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုး၏။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် ငါတသည်
့်
ဇအန်တတ င်ထသ
ဲ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည်၊ တခတ်မျ ိုးမတင်မီ ငါတ ရှ
့်
့် ခဲက့် ကသည့််
တနရ ထဲသ ဝင်
တ မျ ိုးက အသစ်တစ်ြန်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတ၏အသက်
့် တရ က်ကကလမ်မ
့်
အသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအချန်မှစ၍၊ တလ ကန္ှင ့်် ဤလူယတ်မ အပ်စန္ှင ့််
တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ဆက်အသွယ်မျှ ရှလမ်မ
် တသ လွတလ
် ပ်မှု
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ပပီိုးပပည့်စ
ရှလမ်မ
့် ၊ ့် အဟန်အတ
ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ အ ိုးလိုးသည် ပတ်ဆိုးီ ထ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့်
့် ည် မဟတ်။
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ခခဝသ
ူ ည်
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ဆက်လက် ဆန်ကျင်
ဝ့်သနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
် ကူ
့်
့် အလွယတ
သက်ညြှ လမ်မ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် အတတ်၌ ငါက
့် မည်သ ရ
့် တသတလိုးပမတ်ခသ
ယင်ိုးမှ ယတန ငါ၏သ
ိုးဦိုးမျ ိုးက သင် ရတသတလိုးပမတ်ရမည်ပ
့် ပြစ်သည်။ ငါ၏တရှ ျို့၌တစ်မျြုိုး၊
့်
ငါ၏ကွယ်ရ ၌တစ်မျြုိုး မပြစ်န္င
ှ ။့်် လူအသီိုးသိုးီ အဘယ်သရှ့် သည်က ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့််
ငါပမင်သည်။ ငါတသည်
တစ်ကယ်တည်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏သ ိုးက
့်
သစစ မတစ င်သ
့် ပခင်ိုးသည် ငါက
့် သ ိုးသမီိုးဝတ်မပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် သသ တသ
အချက်တစ်ချက် ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်တယ က်သည် ငါက
့် တက င်ိုးတသ ်လည်ိုး
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတပေါ် ပခ ိုးန ိုးတသ သတဘ ထ ိုး ကင်စဲပ
ွ ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ခရစ်တတ ်၏
့်
ကယ်ခန္ဓ အ ိုး ခွကဲ ကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သဘ ဝ
့်

သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုးပြစ်သည်မှ ယမှ ိုးသသယပြစ်ြွယ်မရှတပ။ ဤအပပစ်က
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ခွငလ
့်် တ်၍မရန္င်။ သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည် ဤအရ က ပမင်ရမည်။ ငါက
့်
့်
သက်တသခရန်မှ သင်တ၏တ
ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက သက်တသခရန်မှ
့်
့်
သင်တ၏
ူ ျှ သင်တ၏တ
ဝန်မျ ိုးက အတချ င်မခရ့် ဝတတရ ိုးပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ မည်သမ
့်
တန္ှ င်ယ
် သ သူ မည်သက
ူ မဆ၊ ငါ ချက်ချင်ိုး ရှငိုး် ထတ်မည်။ မမကယ်ကယ် တစ်ခတစ်တလ
့် ှကတ
ထူိုးပခ ိုးသည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် သင်အ
ဆိုးတသ သူ
့် ိုး ယခ ငါတပပ ၏- ထသ အပြစ်
့်
မည်သမ
ူ ဆ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ အတင်ိုးကျပ်ဆိုးတသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ပစ်မှတ် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
ထသ အပြစ်
ဆိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်၊ အနည်ိုးဆိုးတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ရှပပီိုး၊ ထ ဝရ
့်
အပပစ်ဒဏ်ခရတသ အပြစ်၏ သ ိုးတစ်ဦိုး အပြစ်ဆိုး ပြစ်တပသည်။ ငါသည် သင်က
့် အစဉ်အပမဲ
ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။
ငါ၏အမှုတတ ်အ ိုးလိုးက ငါ၏ဝည ဉ်တတ က
် ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ငါသည်
စ တန်၏ အတန်ိုးအစ ိုး တစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဤသည်မှ
ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးမှ တရှ င်ရှ ိုးရန် ပြစ်သည်။ အဆိုး၌ လူကကီိုးမျ ိုးတရ
့် က
ကတလိုးမျ ိုးပါ န္ှစ်ဦိုးလိုးက ငါသည် ထတစက ငါန္ှင ့်် ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးမည်၊
ငါ၏အဩ
့် ြွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး၊ ငါဇ့် တအပြစ်တတ ်၏
သရပ်သကန်က ချီိုးမွမ်ိုးခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ ငါသည် တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုးက
တန်ခါတစလျက်၊ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးအသက စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္င
ှ ့်် ကမဘ တပမ အစွနိုး် မျ ိုးထ
ပဲ့်တင်ထပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ငါအရှက်ရတစမည်။ ငါသည်
ညစ်ညြူိုးပပီိုး ဆိုးယတ်တသ ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် က
မညစ်ညမ်ိုးတသ တလ ကသစ်တစ်ခက တည်တဆ က်ရန် ငါ၏ သက်တသခချက်က
အသိုးပပြုမည်။ (တန၊ လ၊ ကကယ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အ က သ ဗမ န်မျ ိုးသည် အန င်္တ်တွင ်
တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်ဟဆရ ၌၊ ကမဘ တလ ကတဟ င်ိုးသည် တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်ဟ
ငါမဆလဘဲ၊ ကမဘ တလ က တစ်ခလိုး ြျက်ဆိုးီ ခရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တလ ကတဟ င်ိုးသည်
အစ ိုးထိုးပခင်ိုးခရလမ့််မည်ဟ ဆလတပသည်။ စကကဝဠ က အစ ိုးထိုးြ ငါ
့် မဆလတပ။)
ထတန က်မှသ ငါ၏ အလန္ှငည
့်် တ
ီ သ တလ ကပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးအတွငိုး် တွင၊်
ယတနတွ
် သည့်
ှ
် ြန္ှပ်မှုမျြုိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် လူမျ ိုး အချင်ိုးချင်ိုး
့် ငရ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
အပမတ်ထတ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လတ်တတလ ပြစ်စဉ် ရှလမ်မ
၊
့် ည် မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
ဇ တပကတအတွငိုး် တွင ် တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် သငပ့်် မတ်မှု ရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ (တရ ိုးမျှတမှုန္င
သငပ့်် မတ်မတ
ှု ရှ
့် ည်ဟ ငါတပပ တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဇ တပကတ အတွငိုး် ၌
့် လမ်မ

ပြစ်လမ့််မည်။ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကွ ပခ ိုးသကဲသ
့် -့် ငါ၏ န္င်ငတတ ်န္င
ှ ့််
အလွနက
် ွ ပခ ိုးလမ်မ
့် ည်။ န္ှစ်ခက န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ တကယ်က နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ- အဆိုး၌၊
လူတလ
ကသည် လူတလ
ကပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တလ ကသည် ဝည ဉ်တလ ကပြစ်သည်။)
့်
့်
ထအချန်၌၊ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ထသတသ
ကမဘ တလ ကတစ်ခအတပေါ်
့်
တရ ိုးစီရင်ပင်ခင
ွ က
့်် ကျငသ
့်် ိုးလမ့််မည် (စ တန်က ငါသည် လိုးဝ ရှငိုး် ထတ်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ တကက င်၊့် ဤတလ ကထဲတွင် စ တန်ထမှ တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် က
့် ည်မဟတ်။)
သတသ
်၊ ငါတ၏
ဲ လ
ှ မ်မ
့် ည်၊
့်
့် အသက်တ မျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏ အသက်တ မျ ိုး ပြစ်ဆရ
ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင် ငါ၏သ ိုးဦိုးကဲသ
့် ့်
ပပြုမူရန် မည်သမ
ူ ျှ မရှတသိုးတသ တကက င၊့်် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင၊်
(မည်မျှသစစ တစ င်သ
့် အသက်
တ မျြုိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးသူ
့် သည်ပြစ်တစ) ဤကဲသ
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တလမျှ လိုးဝ မရှြူိုးတပ၊ ပပီိုးလျှင် တန က်ပင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါအတွ
က်
့်
့်
အတစခမှု တပိုးကကလမ်ဦ
့်် တသ ်လည်ိုး၊
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤအတစခသူမျ ိုးသည် သစစ တစ ငသ
၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ငါ အန္င်ယူပပီိုးပြစ်သည့်် စ တန်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကတလသည်၊ ထတကက
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တသချ တပါက် ခွငလ
့်် တ်လမ့််မည် မဟတ်။ သင်တပပ သမျှအ ိုးလိုးက ငါသည် တသချ တပါက်
ပပီိုးတပမ က်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တတွိုးသမျှအ ိုးလိုးက ငါသည် ဧကန်မချ လက်ခမည်။
အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် သင်က
့်် ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်် င်ိုးစွ
့် သစစ မတစ ငသ
့် ပွငလ
့်
ခခတနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်် တ်မည်မဟတ်။ ငါ၏သ ိုးက
့် တသချ တပါက် ခွငလ
ခခတသ သူတအ
ှ ့်် သဟဇ တ
့် ိုးလိုးက ငါသည် ပပင်ိုးထန်စွ ပပစ်တင်ဆိုးမမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်န္င
ပြစ်တသ သူတက
ှ ိုး် သည့််
့် တပေါ် ငါအပ်န္င
့် ငါသည် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်။ ဤသည်မှ သင်အ

ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ အတတ်တွင ် တပပ ဆခဲသ
့် ရ တွင-် သ ိုးဦိုးတအတပေါ်
့် ည်အ
့်
ထ ိုးရှခဲတ
ှ ့်် စန္ှုတ်ိုးမျ ိုးတွင-် သင်သည် စပပ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊
့် သ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္င
သင်ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး သ ိုးဦိုးမျ ိုးကလည်ိုး ပြစ်ြ ငါ
့် တတ င်ိုးဆမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးတ လ
ယင်ိုးသည် ငါ၏
့် ပ်န္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခမဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့်
ဝည ဉ်ကယ်တင် လပ်တဆ င်တသ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အ
့် တွက်
သက်တသခသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်ဟ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ယကကည်ပါက
ထသတတဝါသည် စ တန်၏ အမျြုိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ရန်သပူ ြစ်သည်မှ ယမှ ိုးြွယ်မရှတပ။ ထတကက
င့််
့်
သက်တသခပခင်ိုးသည် ပပည်စ
့် ခင်လက ၊ ထ ဝရမတပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် အတည်ပပြုတသ အရ ပြစ်သည်။ အဘယ်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက တပါတန်
့် စွ
တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တပပ င်ိုးလဲသူ မည်သမ
ူ ဆက ငါသည် ခွငလ
့်် တ်မည်မဟတ်။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါအတွ
က် သက်တသမခန္င်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါကယ်တင်
့်
ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ အ
် တွက် သက်တသခပပီိုး၊ လူတသည်
ငါ၏ အမှုက
့်
ဝင်တရ က်မစွက်ြက်ရ။ ဤသည်တမှ့် ပပင်ိုးထန်တသ တရ ိုးစီရင်ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူအတယ က်စီတင်ိုး ယင်ိုးတက
့် င်္ရပပြုရမည်။
ငါတပပ တသ အရ တွင ် သင်တသည်
အတသိုးစတ်အချက်တင်ိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုး
့်
မှတ်သ ိုးထ ိုးသင်သ
့် ည်။ ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးက သ မန်က လျှက သတဘ မထ ိုးဘဲ
င်္ရတစက်န ိုးတထ င်တလ ။့် သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ န္
် င
ှ ့်် ငါန့္် င်င၏
မရှမပြစ်တသ အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် တပပ သနည်ိုး။
တခတ်အ ိုးလိုးမတင်မီတွင၊် ငါတသည်
အတူတကွ အသက်ရှငခ
် ပဲ့် ပီိုး အဘယ်တသ အခါမျှ
့်
မကွက
ဲ ွ ခဲက့် ကတပ။ စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ပထမအကကမ်
့် က
လူဇ့် တကခယူခပဲ့် ပီိုးတန က်တွင၊် ငါသည် ဇအန်တတ င်သ ပပန်
့် ည်။ ဤအရ မှစတင်၍၊
့် လ ခဲသ
ငါတအ
့် ိုးလိုးသည် တလ ကထဲသ ဝင်
့် တရ က်လ ခဲက့် ကပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လ၌
ငါတအ င်ပမင်မှုရရှပပီိုးတန က်တွင-် ဆလသည်မှ စ တန် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲသ
့် ည့််
ဇ တပကတမှ သင်တက
် ည်
့် ငါ ပပန်လည်ရယူပပီိုးတန က်တွင-် ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ သ
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မကွက
ဲ ွ ြ၊ ့် ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးရန်အလငှ့် ငါသည် သင်တက
့်
ဇအန်တတ င်သ ပပန်
့် ည်။ ယင်ိုးတန က်တွင ် ငါသည် တစ်ြန်
့် လည် တခေါ်တဆ င်လမ်မ
လူဇ့် တခယူလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ငါ၏ခန္ဓ ကယ်မှ ဧကန်အမှန ်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
ထွကလ
်
ကကလမ့််မည် မဟတ်။ ဆလသည်မှ ၊ ထတန
့် က်တွင၊် အရ ရ သည် ယခ
တစ့်စပ်တသချ စွ ပပီိုးစီိုးသွ ိုးပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ကမဘ တလ ကက တစ်ြန်

ြန်ဆင်ိုးလမ်မ
ဲ ခွ ထ ဝရ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဇအန်တတ င်ရှ ငါ၏ သ ိုးဦိုးတန္ှ့် င ့်် မခွမ
ရှတနလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ငါသည် တခတ်တဟ င်ိုး တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်တတ မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် ဇအန်တတ င်တွင ် တည်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးသစ်၏ အသက်ရသည်
ှ
မှ ဇအန်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ ဤအရ မှလွဲ၍ တည်ရသည့်
ှ
်
တက င်ိုးကင်သစ်မျ ိုး သမဟ
့် ည်မဟတ်။
့် တ် တပမကကီိုးသစ်မျ ိုး တန က်ထပ် ရှလမ်မ
ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် ဇအန်တတ င်တစ်ခလိုးက ပြည်တ
့် သ တကက င်၊့် ငါသည်
တက င်ိုးကင်သစ်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် တပမကကီိုးသစ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏သ ိုးဦိုးတသည်
့်
တက င်ိုးကင်သစ် ပြစ်ကကသည်၊ ငါ၏သ ိုးဦိုးတသည်
တပမကကီိုးသစ် ပြစ်ကကသည်ဟလည်ိုး
့်
တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးတန္ှ့် င ့်် ငါသည် ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်သည့်် ခန္ဓ တစ်ခတည်ိုးန္င
ှ ့််
သက်ဆင်၏။ ငါအတကက
င်ိုးတပပ ဆပခင်ိုးသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုး တသချ တပါက်ပါဝင်ပပီိုး၊ ငါတအ
့်
့် ိုး
ခွခ
ဲ ွ ရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ မည်သက
ူ မဆ ငါသည် ဧကန်မချ ခွငလ
့်် တ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။
ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့သ တ
ှ ့်် လူအ ိုးလိုးတက
် ျန်တွင၊်
့် င်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္င
့် ငါ ပပန်လ တစသည့်ခ
စ တန်အ ိုးလိုးတသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အရှက်ရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးယတ်တသ
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် ငါထ
က်ဆတ်သွ ိုးကကလမ်မ
့် မှ အတဝိုးသ တန
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတက
် တွက်၊
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့် ငါအပ်ချြုပ်တနလမ်မ
စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးအတပေါ် ငါသည် တန်ခိုးအ ဏ ကင်စဲတ
ွ နလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊
စ တန်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အကန်အစင် တမတန္ှ က်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ့််မည်၊ လိုးဝ
ရှု ိုးနမ်လ
ှု င်ရ အမန်မျ
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်မဆ
့် ိုး၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက
ရရှတနလမ်မ
် တွက်၊ တပြ င်မ
(ဆလသည်မှ
့် ည် ပြစ်သည့်အ
့် တ်ပခင်ိုးသည် လူအတပါင်ိုးတအလယ်
့်
ငါသ
ွ ်
့် ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးအလယ်) တည်ရှလမ်မ
့် ည်မှ တသချ ပပီိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးအလယ်တင
စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
် မ
ှု ျ ိုး ရှလမ်မ
့် ှကမ
့် ည်မဟတ်သည်မှ တသချ ၏။
ငါသည် လူအတပါင်ိုးတအလယ်
အမှုပြင ့်် တရှ ဆ
ျို့ က်တနတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါဝ့် ည ဉ်၏
့်
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးသ ရှပပီိုး၊ ငါ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ြွငဟ
့်် ြရန်
့် အရည်အချင်ိုး
ပပည်မ
့် ီတသ သူတစ်တယ က်မျှ သူတအလယ်
တင
ွ ် မရှ၊ ငါက
ူ ျှ အရည်အချင်ိုး
့် တြ ်ပပရန် မည်သမ
့်
မပပည်မ
့် ီတပ။ ငါထ
့် မှ လ တသ သူသ လျှင် ငါ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီ၏- ကျန်တသ သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ယ ယီသ
အသိုးပပြု၏။ ငါအထဲ
၌ ရှသမျှအရ ရ တသင်ိုးသည် အြိုးတန်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ ဝည ဉ်သည်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတပေါ် ထင်ရ ပမင်ရ ဆင်ိုးသက်လမ့််မည် မဟတ်။ ငါ၏ဝည ဉ်အတွက်
တစ်စတစ်ဦိုးအတပေါ် ဆင်ိုးသက်ြန္ှ့် င ့်် ငါ၏ဝည ဉ်အတွက် တစ်စတစ်ဦိုးအတပေါ်

အလပ်လပ်ြဆ
့် သည်မှ လိုးဝ ပခ ိုးန ိုးတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ဝည ဉ်သည်
ငါ၏အပပင်ဘက်တွငရ
် တသ
ှ
လူမျ ိုးအတပေါ်တွင ် အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ဝည ဉ်သည်
ငါထ
့် မှ လ တသ သူအတပေါ်တွင ် ဆင်ိုးသက်သည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ ဆက်စပ်မှုမရှတသ
အတကက င်ိုးအရ န္ှစ်ခပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ငါထ
့် မှလ တသ လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ်လည်ိုး
ငါ၏အပပင်ဘက်တွငရ
် တသ
ှ
၎င်ိုးတ မည်မျှ တက င်ိုးမွနန္
် င်သည်ပြစ်တစ၊ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး
မရှကကတပ။ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် တသိုးငယ်သည့်် အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခတစ်တလအတွက်
တစ်စတစ်ဦိုးအတပေါ် ဆင်ိုးသက်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ လူတ မစ
့် ပ။ ငါသည်
့် ိုးရမ်သင်တ
အမှ ိုးမျ ိုးကမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ငါ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး်
တသချ သည်။ ငါသည် သူအတွ
က် သက်တသခပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူက
့်
့် ဧကန်မချ
က ကွယ်လည်ိုး က ကွယ်တပိုးမည်။ ထသူသည် ငါထ
့် မှ တကယ်က လ ပပီိုး၊
ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ အ
် ြ မရှ
င့်် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် မပြစ် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
့်
ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်က ၊ စ တန်တပိုးတသ မည်သည့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးကမဆ
စွနပ
် ့် စ်ြ၊ ့် ငါ၏ မန်မမက်
ချက်တင်ိုးက မှနက
် န်သည်ဟ ယကကည်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့် စတ်မျ ိုးထ၌
သသယမျ ိုးအြ အတလျ
မ
် ြ ငါ၏
့် တပိုးရန် ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့်
့်
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အြ ငါ၏
တက်တွနိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက
့်
အတယ က်တင်ိုး လက်န ရမည်၊ ယင်ိုးတက
် ိုးသ စွ
့် အတယ က်တင်ိုး စစ်မှနရ
န ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတပပ တသ အရ က စန္ှုနိုး် အပြစ် အတယ က်တင်ိုး ခယူရမည် ပြစ်သည်။
ငါသည် ငါ၏ အမှုက တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအတပါင်ိုးတအလယ်
စတင်သည်သ မက၊
့်
စကကဝဠ တလ ထဲက တနရ တင်ိုး၌လည်ိုး ငါ၏ အမှုက စတင်ပပီိုး၊ ဤအရ က ဇအသ ့်
ငါပပန်လ မည့်် တနရက်
့် ကက င်ဆ
့် သည် အလှမ်ိုးမတဝိုးသည်က သ ၍ပင်ပပသည် (အဘယ်တ
့် တသ ်
ငါ၏ အမှုက လူအ ိုးလိုးအလယ်န္င
ှ ့်် စကကဝဠ အန္ှ စတင်
အမှုမပပြုန္င်မီ ဇအသပပန်
့်
့် ြရန်
့်
ငါအတွ
က် လအပ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်)။ ငါအမှု၏ အဆင်မ
့်
့် ျ ိုးန္ှင ့်် ငါ အမှုပပြုသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သတဘ တပါက်န္င်တသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ ငါသည်
န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် တတွဆ
ျို့ မည်ဟ ငါဆသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊
ဤအရ သည် အတပခခအ ိုးပြင့်် ဇ တပကတပြင ့်် လပ်တဆ င်၍ မရန္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊
ငါသည် ဒတယအကကမ် အန္တရ ယ်မျ ိုးက အရဲစွနရန်
် ့် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့််
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ သည် စစ်မန
ှ တ
် သ
ဝည ဉ်တလ ကတွင် ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငတ
် နသည့်် သူမျ ိုး

စတ်ကူိုးသကဲသ
့် က့် အချြုျို့တသ မတရရ သည့်် ဝည ဉ်တလ ကမဟတ်တပ။ ငါသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်တစ်ခအတွငိုး် တွင ် စက ိုးတပပ တနလမ်မ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် ည်ပြစ်သည်န္င
ထအချန်တွင် ငါတပပ တသ အရ သည် ငါ တပပ ဆသည်နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ကွဲပပ ိုးရမျှ
ကွဲပပ ိုးလမ်မ
င့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါ စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
သတပပြုြရန်
့် ထပ်က ထပ်က ၊ သတတပိုးတနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါတပပ တသ အရ ၌ လူတ ့်
မြွငဟ
့်် န္င်တသ နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးရသည်
ှ
ဟလည်ိုး လူတက
်
့် ငါသတတပိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
့်
ဤအရ မျ ိုးက အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါတပပ သည်က မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယတန ့်
ငါသည် သင်တက
် ခါမှသ သင်တ အနည်
ိုးငယ်
့် ဤအရ တပပ သည့်အ
့်
န ိုးလည်န္င်ကကတသ ်လည်ိုး အပပည်အ
့် ဝ မဟတ်တသိုးတပ။ ငါ၏အမှု၌ ဤအဆင်တ
့် န က်တွင၊်
ငါသည် သင်တက
့် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် အတကက င်ိုးကက ိုးမည်။ (ငါသည် ဤအရ မှတစ်ဆင ့််
အချြုျို့တသ လူတက
င ့်် ငါသည် ယခ
့် ြယ်ရှငိုး် သတ်သင်ချင်တသိုး၏၊ ထတကက
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တပပ လမ်မ
့် ည်မဟတ်။) ဤသည်မှ ငါအမှု
့် ရှ တန က်အဆင်၏
့်
နည်ိုးစနစ်ပြစ်သည်။ ငါသည် ဉ ဏ်ပည ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်က
အတယ က်တင်ိုး င်္ရပပြုသငပ့်် ပီိုး၊ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သင်သ
့် ည်။
တအ က်တပခမှတ်စမျ ိုးက။ မူရင်ိုးစ သ ိုး၌ “စတ်ကိုးူ သကဲသ
့် ”့် ဟူသည့်် စက ိုးရပ်မပါရှပါ။

အခန််း ၁၁၈
ငါသ
့် ူ မည်သမ
ူ ဆ ငါသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ်
့် ိုးအတွက် ထ၍သက်တသခသည်သ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် မည်။ ငါသ
့် ိုးအတွက် ထ၍ သက်တသခပခင်ိုးမပပြုဘဲ၊ ထအစ ိုး ခခက ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင် အကဲပြတ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ြ လူ
ူ ဆ၊
့် သ ိုးအယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုသူ မည်သမ
၎င်ိုးတက
့် ိုးအတွက်
့် ငါြျက်စီိုးမည်။ အ ိုးလိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ရမည်။ ငါသ
သက်တသခပခင်ိုးသည် ငါအတွ
က် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး အပပြုအမူတစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက
့်
ငါအလ
က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည်။ သ ိုးတတ က
် အန္င်ကျငက
့််
ြန္ှပ်တနစဉ်တွင ် ခမည်ိုးတတ က
် သ
့်
မရတသန္ှင။့်် ထသ လ
ူ သည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ပ်တဆ င်သတ
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
အတက င်ယတ်မျ ိုးက ငါသ
့် ိုးအတွက်
့်
သက်တသခြ ငါမလ
အပ်တပ။ ၎င်ိုးတက
ဲ ွင ် ငါြျက်စီိုးပစ်မည်။ ငါ၏
့်
့် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ

သ ိုးက အတစခမှုတပိုးြ သစစ
တစ ငသ
့်် ပပီိုး ရိုးသ ိုးတသ အတစခသူမျ ိုးက ငါအလရှသည်။
့်
ကျန်တသ သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ ၎င်ိုးတက
့် တ်တသ
့် ငါမလအပ်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ တပြ င်မ
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် က အပပစ်အန အဆ မရှတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်က ပပသရန် အသိုးတတ ်ခ၏။ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်မျ
ူ မျှ ငါခွငလ
့်် တ်လမ်မ
့် ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ မည်သက
့် ည် မဟတ်။
မသ ိုးစထဲတွငပ် ြစ်တစ ကမဘ တလ ကတွငပ် ြစ်တစ အတတ်က သင်က
့် အ ခခဲသ
့် ူ သမဟ
့် တ်
သင်က
ူ ဆ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခဲသ
့် ူ မည်သမ
့် တစ်ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုး
ပပစ်တင်ဆိုးမမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၌ အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မည်သည့်အ
် စတ်အပင်ိုးမျှ
မရှသည့်အ
် တွက်၊ မည်သက
ူ မျှ အလွတ်တပိုးမည် မဟတ်။ ယတန သင်
အ
့်
့် တွက်
သက်တသခပခင်ိုးက ထအတစခသူမျ ိုးသည် ငါအတွ
က် အတစခမှု တပိုးပခင်ိုးအ ိုး
့်
ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်သည်က ပပသ၏၊ ထတကက
င ့်် မည်သည့်် သကခ တစ င်စ
့် ည်ိုးမှု သမဟ
့်
့် တ်
တကက င်က့် ကပခင်ိုးမျှ မရှန္ှင။့်် အဆိုးတွငတ
် တ ၊့် ၎င်ိုးတသည်
သင်၏ အတစခသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
အ ိုးလိုးပပီိုးဆိုးတသ အခါ သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်က ၊ ငါက
့် ယ်ခန္ဓ သည်
သင်မရှ၍ မပြစ်သည့်အ
် တွက် အဆိုးတွင ် သင်သည် ငါက
့် ယ်ခန္ဓ ဆီသ ပပန်
့် ည်။
့် လ လမ်မ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ သငက
့်် အ ခရန် သမဟ
့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးရန်
့် တ် သငက
မည်သက
ူ မျှ သင် သည်ိုးခမည် မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ အတတ်က လက သင်အ
့် ိုး အ ခက
သင်န္
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်တသ သူမျ ိုးသည် (ဤသည်မှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မပမင်န္င်သည့််
့် င
အရ တစ်ခပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွငသ
်
သင် သသည်) ၎င်ိုးတ၏
့် မူလ
အသွငသ
် ဏ္ဍ န် ထတ်တြ ်ပပီိုးပြစ်က ပပြုလဲကကပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက အပပင်မှ
မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဝည ဉ်သည် သင်အ
့် တွငိုး် တွင ် ရှ၏။ ဤသည်မှ သသယ
ရှစရ မလတပ။ ငါ၏ သလှတသည် ငါက
့် အ ခသူအ ိုးလိုးအ ိုး ဒဏ်ခတ်မည်စိုး၍၊ ယင်ိုးက
လူအ ိုးလိုး ယကကည်ရမည်။ ငါသည် သင်အ
် တွက်၊ သင်သည်
့် တွက် သက်တသခသည့်အ
ဧကန်မချ ဩဇ အ ဏ ရှပပီိုး၊ သင် တပပ သမျှတင်ိုးသည် ငါ၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်က
သင်ပ့် ပြုသမျှတင်ိုးသည် ငါ၏သရပ်သကန်ပြစ်၏။ အတကက င်ိုးမှ သင်သည် ငါချစ်တသ သူ
ပြစ်က ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ က
် မရှ၍မပြစ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထတကက င့်် သင်၏ လှပ်ရပ်တင်ိုး၊ သင်ဝတ်ဆင်သည့်အ
် ရ ၊
သင်အသိုးပပြုသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သင် အသက်ရှငတ
် သ တနရ - ယင်ိုးတသည်
လည်ိုး ဧကန်မချ ငါ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ သင်က
သည်အ
့် ရ တစ်စတစ်ခ ရှ တတွရ
ျို့ န်
့် ဆန်ကျင်
့်
မကကြုိုးစ ိုးရ သမဟ
့်် အပပစ်မြရ။
့် တ် သငက
့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ဤအရ က

လပ်တဆ င်ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်် တ်မည် မဟတ်တပ။
့် ငါခွငလ
ဆိုးညစ်တသ အတစခမျ ိုးက ငါအ
် တ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သစစ တစ ငသ
့်် တသ
့် မ်မှ ငါန္ှငထ
အတစခမျ ိုးက ငါအ
့် မ်အတွငိုး် ၌ ငါ၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် သက်တသခတစမည်။ ဤသည်မှ ငါ ့်
အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဆိုးညစ်တသ
အတစခမျ ိုးက ငါသ
့် ိုးအတွက် သက်တသခတသ အခါ လူတသမျ ိုး၏ အန ရှ
့် က ဤသည်မှ
ငါအတွ
က် စက်ဆပ်စရ ပြစ်သည်။ သစစ တစ ငသ
့်် တသ အတစခမျ ိုးက ငါသ
့်
့် ိုးအတွက်
သက်တသခတသ အခါ ယင်ိုးသည် တလိုးနက်ပပီိုး စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးက ငါအြ
လက်
ခန္င်စရ
့်
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက င့်် ငါသ
ူ ဆ၊
့် ိုးအတွက် သက်တသခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် မည်သမ
ဤတနရ မှ ယခ ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့် ထသလ
့် ငါအတင်ိုးအကျပ်
့် ပ်တဆ င်ရန် သင်က
ပပြုမည်မဟတ်- သင်က
င်ိုးဆပါက၊ သင် ထွက်သွ ိုးရမည်။ သင်အ
့် ငါ ထွက်ခွ ြ တတ
့် တွက်
့်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ရ က သင်က
့်
တစ င်က့် ကြုတနသည်က ကကည်တ
့် လ ။့် ဤအရ က အတစခမှုတပိုးသမ
ူ ျ ိုးက အပခ ိုး
တစ်ဦိုးတစ်တလထက် ပ၍န ိုးလည်ကကသည်။ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ငါအမျက်
တဒါသ၊ ငါ၏
့်
ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏တလ င်ကျွမ်ိုးတနပပီိုး ပပင်ိုးထန်တသ အမျက်သည်ိုးပခင်ိုးသည် ငါက
့် ြီဆန်သူ
မည်သမ
ူ ဆအတပေါ် အချန်မတရွ ိုး ကျတရ က်မည်။ ငါလက်
သည် မည်သက
ူ မျှ သန ိုးညြှ မှု မပပ။
့်
အတစခမှု တပိုးသတ
ူ စ်ဦိုးသည် ယခင်က မည်မျှ သစစ တစ ငသ
့်် သည်ပြစ်တစ၊ ယတနတွ
့် င ်
၎င်ိုးတသည်
ငါသ
့် ိုးက ြီဆန်ပါက၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ချက်ချင်ိုး ြျက်စီိုးပစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးမည် မဟတ်။ ဤအရ မှ ငါ၏ သန ိုးကကင်န မှု ကင်ိုးမဲ့်တသ
့် ျို့တွင ် တနခွငတ
့် ိုး ငါတရှ
လက်က တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ လူတသည်
ငါက
့် မသကကတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ်
့်
၎င်ိုးတ၏သဘ
ဝသည် ငါက
့်် တသ သူတသည်
ပင်
့် အ ခကကတသ တကက င၊့်် ငါက
့် သစစ တစ ငသ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
်
ငါက
့်် ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် သစစ တစ ငသ
့် ကယ်ပင် တပျ ်ရင်မှုအတွကသ
့် ိုး
ဆိုးတလတအ င် ထခက်သည့်် တစ်စတစ်ရ ပြစ်ပျက်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး ချက်ချင်ိုး
့် စတ်န္လ
တပပ င်ိုးလက
ဲ
ငါထ
့် ပါိုးမှ ဆတ်ခါွ ချင်ကကသည်။ ဤသည်က ိုး စ တန်၏ သဘ ဝပြစ်သည်။
သင်တသည်
မမတက
့်် သည်ဟ ယကကည်ရင်ိုး တခါင်ိုးမမ ရ။
့်
့် ယ်ကယ် သစစ တစ ငသ
ထအရ တွင် ၎င်ိုးတအတွ
က် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှပါက၊ ဤသ ိုးရဲအပ်သည် ငါအ
့် ိုး
့်
တကယ်က သစစ တစ င်သ
့် န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ငါ၏ စီမခန်အ
့် ပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
ငါမထတ်ပပန်ခပ
ဲ့် ါက၊ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က သင်တ ရပ်
့် တည်ချက် ပပင်ဆင်တပပ င်ိုးလဲပပီိုး
ပြစ်သည်။ ယခတွင ် သင်တအ
့် အတစခမှုတပိုးရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
့် ိုးလိုးသည် ငါက
ငါ၏ လက်ပြငဒ
့်် ဏ်ခတ်ခရရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲလျက်၊ ကျ ိုးတကက က်လ ရှ
့် ငက် ကီိုးကိုး ရှငက် ကီိုး

ကျ ိုးထက်ဆိုး အပြစ်မျြုိုးတွင ် ရှကကတပသည်။ ငါက
ူ ဆအတပေါ်သ အချ
န်မတရွ ိုး
့် အ ခသူ မည်သမ
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး ကျတရ က်လမ်မ
ဲ့် ါက၊ သင်တသည်
့် ည်ဟ ငါမထတ်ပပန်ခပ
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ရပ်တည်ချက် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပြစ်တပမည်။ လူတ ကျင
သ
့်် ိုးသည့််
့်
မ ယ မျ ိုးက ငါ မသတလသတလ ။ လူအမျ ိုးစသည် ယခတွင ် တမျှ လ
် င်ပ့် ခင်ိုး အနည်ိုးငယ်
သထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ထတမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးက စတ်ပျက်မှုသ တပပ
င်ိုးလဲသွ ိုးသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တန က်ထပ် မည်သမျှ
ှ ရ
့်် န်
့် တရှ ျို့ဆက်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှ ပြစ်လ ကကပပီိုး တန က်လည
တတ င်ိုးဆသည်။ ငါသည် မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ၏
လျက် ဤတနရ တွင ်
့်
့် အလဆန္ဒက ဆန်ကျင်
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သင်အ
် ရ မျ ိုး
့် တွက် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်က င်္ရတစက် တတွိုးတတ သည်ဟ ယခင်က ငါ တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး
ပခမ်ိုးတပခ က်တနသည်မှ ငါမဟတ်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တပသည်။
လူသဘ
၀က ငါမှလွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ လူအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် မှုမှ မစင်ကကယ်သည်က မသဘဲလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ကကသည်ဟ တတွိုးထင်ကကသည်။ ဤမစင်ကကယ်မှုမျ ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ အကကအစည်မျ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက် လူတအ
့် ည်။ ယင်ိုးက
့် ိုး ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ငါ ြွငခ
့်် ျခဲတ
့် ပသည်။ ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊
ထတကက
င ့်် အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် တသ အရ တစ်စတစ်ခက ငါမန ိုးမလည်ဘဲ အဘယ်သ ့်
့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏
၏ အတသွိုးအသ ိုးထသ
ဲ ငါ
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ြ သင်
့်
့်
ထိုးတြ က်န္င်သည်။ လူသဘ
၀က န ိုးလည်ရန်မှ ငါအတွ
က် မခက်တပ။ သတသ
် လူတသည်
့်
့်
့်
့်
မမတ၏
ူ ျှ မသဟ ယကကည်လျက်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မမတက
့် ယ်တင်မှလွဲ၍ မည်သမ
မမတက
့် ကယ် လမမ ပါိုးနပ်သည်ဟ ထင်ကကသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတ အတွ
ငိုး် ၌ တည်ရသည်
ှ
က ၎င်ိုးတ မသ
သတလ ။
့်
့်
ငါသ
် ဆိုးအထ ငါချစ်မည်ပြစ်ပပီိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် စ တန်က
့် ိုးက တကယ့်အ
က လအစဉ်အဆက် ငါမန်ိုးတီိုးမည်။ ငါက
့် ြီဆန်သူ အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် ငါ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ကျတရ က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ရန်သူ တဦိုးမျှ လွတ်မည် မဟတ်။ ယခင်က
ငါသည်၊ “ဇအန်တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ တကျ က်တစ်ခက ငါချထ ိုးသည်။ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအြ၊ ့်
ဤတကျ က်သည် ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးအြ၊ ့်
့် တည်တဆ က်မှု အတ်ပမစ်ပြစ်သည်။ မယကကည်သမ
ဤသည်မှ ထမ၍ လဲစရ တကျ က်ပြစ်သည်။ နတ်ဆိုး၏ သ ိုးမျ ိုးအြ၊ ့် ဤသည်မှ
၎င်ိုးတအ
့် ထ ြတချသည့်် တကျ က်ပြစ်သည်” ဟတပပ ခဲ၏
့် ။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
့် ိုး တသသည်အ
ယခင်က ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်သ မက၊ ယင်ိုးတက
့် လူမျ ိုးစွ က

ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးပပီိုးပြစ်က လူမျ ိုးစွ တသည်
ဤတခတ်တွင ်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကျမ်ိုးပဒ်က ြတ်ရှုပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူအချြုျို့သည် ဤစက ိုးမျ ိုးက
့်
ရှငိုး် ပပြ ကက
ူ ျှ ဤနက်နမ
ဲ က
ှု ယခင်က မတပြရှငိုး် ြူိုးကကတသိုးတပ၊
့် ြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအမှုသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လတ်တတလ
အချန်အတွငိုး် တွငသ
်
လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက င်၊့် လူအချြုျို့က
ဤစက ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် ပပရန် ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးသည်
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် ငါသ
့် ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် ငါ၏ သက်တသခပခင်ိုး
တလိုးနက်မန္
ှု င
ှ ့်် ထသ လ
ငှ့်
့် ပ်တဆ င်ရ တွင ် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က သင်တ သ
့် န္င်ကကြအလ
့်
ဆလရင်ိုးအဓပပါယ် တစ်ခလိုးက သင်တထ
့် ငါ ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ဇအန်တွင ်
ကကီိုးမ ိုးတသ တကျ က်တစ်ခက ချထ ိုးပပီိုး ဤတကျ က်သည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
သက်တသခပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ “ကကီိုးမ ိုးတသ ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးသည်
ဤသက်တသခပခင်ိုးက အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ တစ်ခတွင ် သက်တသခသည်ဟ
မဆလဘဲ၊ ထထက်
ငါသ
် ျ ိုးလှစွ တသ
့် ိုးဦမျ ိုးအတွက် သက်တသခရ တွင ် အလွနမ
့်
အတစခသူမျ ိုး တန က်ဆတ်သွ ိုးကကလမ်မ
ူ ျ ိုး”
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင၊် “မယကကည်သမ
ဟူသည်မှ ငါသ
့် ိုးက သက်တသခကကတသ တကက င ့်် တန က်ဆတ်သွ ိုးကကသူမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးသည်။ ထတကက င်၊့် တကျ က်သည် ဤလူစ ိုးမျြုိုးအတွက် ထမ၍ လဲစရ
တကျ က်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် ငါ၏ လက်ပြင ့််
ဒဏ်ခတ်ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ယင်ိုးသည် တကျ က်ပြစ်သည်ဟ ငါ ဆရတပသည်၊
ထတကက
င ့်် “လူတ ထ
့်
့် မ၍ လဲစရ တကျ က်” ဟ ဆသည်မှ လဲကျပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အ ိုးနည်ိုးလ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ထ ိုးပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ငါလက်
ပြင့်် ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်၍ တပပ ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ “ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအြ ဤတကျ
က်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တည်တဆ က်မှု အတ်ပမစ်ပြစ်သည်”ဟူသည့်စ
် က ိုးတွင ် “ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး” ဟူသည်မှ
သစစ တစ ငသ
့်် တသ အတစခသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ “၎င်ိုးတ၏
့် တည်တဆ က်မှုအတ်ပမစ်”
ဟူသည်မှ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ငါက
့်် တသ အတစခမှုတပိုးပပီိုးတန က်တွင်
့် သစစ တစ ငသ
့်
၎င်ိုးတရရှ
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
့် မည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
သက်တသခပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်မှ အတဟ င်ိုးတသ တခတ် တစ်ခလိုး မကက မီ
ကန်လွနမ
် ည်အ
့် တကက င်ိုးက ညန်ပပတပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် စ တန်၏ န္င်င
ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး သတကဂတလကခဏ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအတွ
က်
့်
့်
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တသဆိုးသည်အထ ြတချသည့်် တကျ က်ပြစ်၏။ ထတကက င့််

တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက အစတ်စတ်အပမ ပမ ပပြုကွဲပခင်ိုးသည် ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုး၏
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ တဟ င်ိုးတသ အရ
ကန်လွနလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အသစ်တသ အရ တည်တဆ က်ပခင်ိုး ထူတထ င်လမ့််မည်ဤသည်မှ “အစတ်စတ် အပမ ပမ ပပြုကွဲပခင်ိုး”၏ မှနက
် န်တသ အဓပပါယ်ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
န ိုးလည်ကကသတလ ။ ဤတန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ွင ် ငါ ပပြုတသ အမှုသည်
စက ိုးအနည်ိုးငယ်မျှပြင ့်် အကျဉ်ိုးချြုပ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ အဘ
့် ယ
ွ ် လပ်တဆ င်ချက်
ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ငါအလ
က
့်
့်
သတဘ တပါက်သင်က့် ကတပသည်။

အခန််း ၁၁၉
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သတဘ တပါက်သငပ့်် ပီိုး၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ငါ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးက န ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ ယခအချန်သည် ဇအန်သ ပပန်
့် ရန် ပပင်ဆင်ြ ့်
အချန်ပြစ်၏။ ဤအရ မှ လွဲ၍ အပခ ိုးအရ မျ ိုးက ငါ လျစ်လျြူရှု ၏။ မျ ိုးမကက မီ တစ်တနတွ
့် င ်
သင်တန္ှ့် င ့်် ငါ ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဇအန်၌ သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ မနစ်တင်ိုး စကကနတ
် ့် င်ိုး
ကန်လွနြ
် သ
့်် ည်။ ငါသည် ကမဘ တလ ကက စက်ဆပ်သည်၊ ငါသည်
့် ငါ တမျှ ်လငသ
ဇ တပကတက စက်ဆပ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပေါ် ရှ လူသ ိုးတင်ိုးအ ိုး ငါသည် ပ၍ပင် ရွ ရှ ၏။
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးသဘ ဝ အနည်ိုးငယ်မျှပင် မရှကကသည့်၊်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ကကတသ တကက င၊့်် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပမင်တတွျို့ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ငါသည် ကမဘ တပေါ်တွင ် တနထင်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှ။ ငါသည်
သတတဝါအ ိုးလိုးက ရွ ရှ က ၏၊ ငါသည် အတသွိုးအသ ိုးရသမျှ
ှ
အ ိုးလိုးတက
့် ရွ ရှ ၏။
ကမဘ တပမတစ်ခလိုးသည် အတလ င်ိုးတက င်တ၏အန
တဟ
င်၏။ အတလ င်ိုးတက င်
့်
့်
အနဆ
့် ိုးအ ိုးလိုးက ကမဘ တပေါ်မှ ြယ်ရှ ိုးက ကမဘ တပမတစ်ခလိုးက ငါအ
့် ိုး ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့််
ပပည့်တ
် စရန်၊ ငါသည် ဇအန်သ ချက်
ချင်ိုး ပပန်လသည်။ ငါသည် ဇအန်သ ပပန်
့်
့် ရမည်၊ ငါသည်
ဇ တပကတန္ှင ့်် ကမဘ တလ ကမှ ထွက်တပပိုးလွတ်တပမ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏
လမ်ိုးတွင ် မတ ိုးဆိုးီ ရ။ လူသ ိုးက သတ်ပြတ်တသ ငါ၏ လက်သည် စတ်ခစ ိုးချက် မရှတချ။
ယခမှစ၍ အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မတပပ န္င်တပ။
တစ်ဦိုးတစ်တလက တပပ ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်် တ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ (ဤသည်မှ
့် ငါ ခွငလ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ယခသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် သက်တသခရန် အချန်န္င
ှ ့််

န္င်ငတတ ်အ ိုး တည်တဆ က်ရန်အချန် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် န္င်ငတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအ ိုး ပြြုြျက်တနပခင်ိုးပြစ်က ၊ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်တနပခင်ိုး
ပြစ်သည်။) အ ိုးလိုးသည် အဆင်သငပ့်် ြစ်၏၊ အ ိုးလိုးက ပပင်ဆင်ထ ိုး၏။ ကျန်ရသည့်
ှ
်
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သ ိုးဦိုးမျ ိုး ချီိုးတပမြှ က်ခရရန်န္င
ှ ့်် သက်တသခပခင်ိုးခရရန် ပြစ်သည်။
ထအရ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် တစ်ခဏမျှ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် ပသဏ္ဍ န်က
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သင်တ၏
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် တနရ - ဇအန်သ ့်
့် ညည
့်
့် စတ်မျ ိုးတွင ် တနတန
ချက်ချင်ိုး ငါ ပပန်မည်။ လက်တတလ ကမဘ တလ ကသည် တချ တမွျို့က တည်ပငမ်လျက် မည်သ ့်
ဆက်လက်တည်သည်ကသ မကကည့်န္
် င
ှ ။့်် ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် ဇအန်သ ပပန်
့်် င်တသ
့် ပခင်ိုးန္ှငဆ
အမှု ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဤအရ မျ ိုးက ယခ အတလိုးင်္ရမပပြုန္ှင။့်် ဇအန်သ ပပန်
့်
့် တသ တန ့်
တရ က်လ သည်အ
့် ခါ အ ိုးလိုး ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်မ
တလျင် အဘယ်သူ
့် ည်။ ဇအန်သ အတဆ
့်
မပပန်ချင်သနည်ိုး။ အြန္ှင ့်် သ ိုးမျ ိုးအတွက် အတဆ တလျင် ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးြ အဘယ်
သူ
့်
ဆန္ဒမရှသနည်ိုး။ တလ ကီသ ယ မှုမျ ိုးသည် မည်မျှ တမွျို့တလျ ်ြွယ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးတသည်
ငါတ၏
ဇ တပကတက
့်
့် ဇ တပကတက မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ ငါတသည်
့်
တကျ ်လွနက
်
ဇအန်သ အတူ
တကွ ပပန်ကကမည် ပြစ်သည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ က
့်
တ ိုးဆိုးီ ဝသ
ူ ည် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးက ထ ိုးရှဝသ
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါသည်
တသချ တပါက် ခွငလ
့်် တ်မည်မဟတ်။ ငါသည် ခလတ်တသင်ိုး အ ိုးလိုးတက
့် ြယ်ရှ ိုးပစ်မည်
ပြစ်၏။ (ဤသည်မှ ငါသည် ဇအန်သ ချက်
ချင်ိုး မပပန်န္င်ဟ ငါဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤသနစ
် ့် င်ပခင်ိုးအလပ်က လပ်တဆ င်လျက်ရတနပပီ
ှ
ိုး၊ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက် တစ်ပပြုင်နက် သက်တသခတနသည်။ ဤအလပ်န္စ
ှ ်ခသည်
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တိုးတက်လျက်ရ၏။
ှ
သနစ
် ့် င်ပခင်ိုးအလပ် ပပီိုးစီိုးသွ ိုးချန်တွင၊် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
ငါ ထတ်တြ ်ပပမည့်် အချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ “ခလတ်တသင်ိုးမျ ိုး”မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အတစခသူ
အတရအတွက် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဤအလပ်န္စ
ှ ်ခသည် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ပြစ်တပေါ်သည်ဟ ငါ
ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။) ငါသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့််
ကမဘ တပမ၏ အစွနိုး် တနရ မျ ိုး၊ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအန္ှ ငါန္ှ
့်် တူ
့် ငအ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတစမည်ပြစ်သည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ က ဟနတ
် ့် ိုးဝသ
့် နည်ိုး။
အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ က တ ိုးဆိုးီ ဝသ
် သ
ူ ိုးကမျှ
့် နည်ိုး။ ငါ၏ လက်သည် မည်သည့်လ
အလွယတ
် ကူ အလွတတ
် ပိုးသည်မဟတ်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ ငါသည် အ ိုးလိုးက
တဒါသူပန်ထပပီိုး အ ိုးလိုးက ကျန်ဆ၏
ဲ ။ နယ်တပမအ ိုးလိုးတင
ွ ၊် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက

လက်ခရရှသည့်် တသမျြုိုးတစ်ဦိုးမျှ မရှတချ။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးက ကကြုရ၏။
ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊ ငါသည် မည်သက
ူ မျှ တက င်ိုးချီိုးမတပိုးတလပပီ။
ငါသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တပိုးပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င်၊ ငါသည် စ တန်က အလွနအ
် မင်ိုး
မန်ိုးတီိုးသည့်အ
် တွက် ယင်ိုးတသည်
စက ိုးလိုးမျ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
့်
မဟတ်တပ။ ငါသည် စ တန်အ ိုး လိုးဝ တက င်ိုးချီိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ အပပစ်သ
တပိုးမည်ပြစ်သည်။ စ တန်အ ိုး ငါသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အန္င်ယူပပီိုး၊ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
တအ င်ပမင်မသ
ှု ည် ငါအတွ
က် ပြစ်သည့်တ
် န က်၊ အဆိုးတွငသ
် ၊ ငါသည် သစစ တစ ငသ
့်် တသ
့်
အတစခသူမျ ိုးအ ိုး ရပ်ဝတထြုဆင်ရ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
အမှုအ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
် တွက်၊ ငါအ
ွ ်ိုးရ တွင ်
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့် ိုး ချီိုးမမ
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးမည်။
့် ိုး ရယူခင
ဧကန်အမှန၊် ငါ၏ အချန်သည် အလှမ်ိုးမတဝိုးလတ
ှ ပ။ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အစီအစဉ်သည် သင်၏ မျက်စမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ တရ
က်လတနပပီပြစ်သည်။
့်
(ယင်ိုးသည် ဧကန်အမှန ် သင်တ၏
့် မျက်စမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ရှ၏။ ယင်ိုးသည် အချြုျို့တသ
နမတ်ပပပခင်ိုး မဟတ်။ ဤအရ က ငါ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးမှ သင် ပမင်န္င်၏။) ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ဇအန်သ ငါသည်
ချက်ချင်ိုး အမ်သတခေါ်
့်
့် သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ အချြုျို့က၊
“ယင်ိုးသည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အဘယ်တကက င ့်် အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
အချန်ယူရသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် အဘယ့််တကက င ့်် အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ လူမျ ိုး
အြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် သနည်ိုး” ဟူ၍ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ အရ ရ တင်ိုးသည် အြိုးတန်သည်ဟ
ယခင်က ငါ တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် အဘယ်သ ပ
့် ၍ပင်
အြိုးမတန်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် အ ိုးလိုးက ငါအ
့် ိုး အတစခြရန်
့်
တဆ ဩ
် စည်ိုးရိုးမည်ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
လူတင်ိုးက စကကဝဠ တလ က တစ်ခလိုး၌
့်
ငါတလက်
မျ ိုးထဲတွင ် မရှတသ အရ တစ်ခမျှမရှ၊ ငါတ၏
ဲ ွင ် မရှသည့််
့်
့် အတစခပခင်ိုးထတ
လူတစ်ဦိုးမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါတ၏
ှု တွက် မဟတ်သည့်် အရ တစ်ခမျှမရှသည်က
့် တအ င်ပမင်မအ
ပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် ငါ၏ တန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပမည်။ ငါသည် အရ ရ တင်ိုးက
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
က၊် အချန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အယူအဆမရှ။ ငါသည်
့် ည်။ ငါအတွ
့်
အစီအစဉ်န္ှင ့်် ငါ၏ အမှုက အန္ှစ်တပခ က်တထ င်အတွငိုး် ပပီိုးပပည့်စ
် တစရန် ရည်ရွယ်တသ ်လည်ိုး၊
ငါအြ
အ
့်
့် ိုးလိုးသည် လွတ်တပမ က်က လွတ်လပ်တလသည်။
အကယ်၍ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်ထက် တလျ န
် င်၊ ငါ၏ အပမင်၌၊
့် ည်ိုးလျှငပ

အချန်ကျတရ က်ပပီပြစ်သတရွ ျို့ အဘယ်သသ
ူ ည် ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးစက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် က
မမက်ဆဝမ
ူ ည် ထရပ်က သတဘ ရှ တဝြန်ဝမ
့် ည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် ည်နည်ိုး။ ငါ၏ အမှုက
ငါကယ်တင် ပပြု၏။ ငါ၏ အချန်က ငါကယ်တင် စီစဉ်၏။ မည်သည့်လ
် ူ၊ မည်သည့်က
် စစန္ှ
ှ င ့််

မည်သည့်အ
် မှုအရ ကမျှ တစ်ဇွတ်ထိုး မလပ်တဆ င်ဝတ
့် ချ။ ငါသည် အ ိုးလိုးက ငါတန
့် က်သ ့်
လက်တစမည်။ ငါအတွ
က် အမှန ် သမဟ
့်
့် တ် အမှ ိုး မရှ။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ရ
မှနက
် န်သည်ဟ ငါ တပပ ပါက၊ ယင်ိုးသည် ဧကန်မချ မှနက
် န်၏။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ရ
မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ ငါ တပပ ပါက ယင်ိုးသည် ထသလည်
ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့်
လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးပြင ့်် ငါက
့် အပမဲ မတင်ိုးတ ရ။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် အတူတကွ
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရသည်ဟ ငါ ဆသည်- အဘယ်သသ
ူ ည် ကျြုိုးန္နွ ခရန် ပငင်ိုးဆဝသ
့် နည်ိုး။
ငါသည် သငအ
့်် ိုး ချက်ချင်ိုး ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ကျြုိုးန္နွ ခရန် ပငင်ိုးဆ၏။ သင်သည်
ပန်ကန်တတ်၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ဦိုးတစ်တလအတွက် တကယ်က
သန ိုးကရဏ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အမန်ိုးသည် ယင်ိုး၏ အကနအ
် ့် သတ်သ တရ
က်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီိုး
့်
ပြစ်သည်။ ငါသည်
တကယ်က မည်သမျှ
့်
့် ပ။ ငါန္ှင ့််
့် တန က်ထပ် သည်ိုးမခန္င်တတ တ
သက်ဆင်သတရွ ျို့၊ စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုးသည် ချက်ချင်ိုး မျြုိုးပြြုတ်ခရမည် ပြစ်သည်ထအခါမှသ ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှု ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ ငါ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် ပပီိုးစီိုးလမ်မ
ှ ိုးထက
ဲ အမန်ိုးတရ ိုးသည်
့် ည်။ ထအခါမှသ ငါ၏ စတ်န္လ
လွငပ့်် ပယ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ယခတွင၊် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး
သက်တသခပခင်ိုးအတကက င်ိုးကသ ငါ င်္ရစက်၏၊ အပခ ိုးတသ အတရိုးကစစမျ ိုးက ငါ
တဘိုးြယ်ထ ိုးမည်။ ပထမဦိုးဆိုး အတရိုးကကီိုးသည့်် အရ မျ ိုးက ငါ လပ်တဆ င်မည်၊ ထတန
့် က်
သ မည အရ မျ ိုးက ငါ လပ်တဆ င်မည်။ ဤသည်တမှ့် မည်သမ
ူ ျှ မချြုိုးတြ က်သငသ
့်် ည့်် ငါ ့်
အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုး ပစ်မှတ်မျ ိုး ပြစ်လ ကကမည်စိုး၍၊
ငါ တပပ သည့်အ
် တင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်။
ယခ ငါ၏ အမှုသည် ပပီိုးတပမ က်တသ တကက င၊့်် ငါသည် အန ိုးယူန္င်၏။ ယခမှစ၍၊ ငါသည်
တန က်ထပ် အလပ်လပ်တတ မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါ
လပ်တဆ င်ချင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ြ ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး အမနတ
် ့် ပိုးမည်။
့်
ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အနည်ိုးငယ်မျှ
မမှ ိုးယွငိုး် တပ။ တဝြန်မမ
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်ရန် အယူအဆမျ ိုးက အသိုးမပပြုန္ှင။့်် ငါတသည်
့်
တစ်ဦိုးတည်ိုးပင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ပမင်ပခင်ိုးသည် ငါအ
့် ိုး ပမင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါတအ
ဲ သ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ထသပြင
် ့် ျင်တနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည်
့် ိုး ဆနက
့် ိုး ခွတ
့် ့်် ငါအ

၎င်ိုးတက
့်် တ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌၊ လူသ ိုးအြ ့်
့် ခွငလ
န ိုးလည်၍မရန္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ရှသည်။ ငါ ချစ်တသ သူတသ
့် တြေါ် ပပန္င်ပပီိုး၊
့် ငါက
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မတြ ်ပပန္င်။ ဤအရ က ငါက သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကကယ်ဝ၏၊ ပပည့်စ
် က န ိုးမလည်န္င်စရ
ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် ကကီိုးစွ တသ အ ိုးထတ်မှု
သိုးသငသ
့်် ည်၊ ယင်ိုးတက
့် မကက ခဏ တတွိုးဆသငပ့်် ပီိုး၊ စက ိုးလိုးတစ်လိုး သမဟ
့် တ်
စ တကက င်ိုးတစ်တကက င်ိုးကမျှ မချန်သငတ
့်် ပ- သမဟ
့် တ်ပါက၊ လူတသည်
့်
မှ ိုးယွငိုး် မှုတအ က်တွင ် အလပ်လပ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲခရလမ်မ
ှု သည်ိုးမခဟ ငါ
့် ည်။ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
တပပ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ငါ၏ သက်တသခ သ ိုးဦိုးတက
် ့် ျင်၍မရတပ။ ငါ၏
့် ဆနက
သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြု၏၊ ထတကက
င ့််
့်
အတလိုးအပမတ်ထ ိုးတသ တပိုး အသပမည်တသ အချန်သည် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါ
စတင်သက်တသခတသ အချန် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် တန င်တွင ်
အတလိုးအပမတ်ထ ိုးတသ တပိုးသည် လူထထ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး ပြည်ိုးညင်ိုးတသ
တကကည ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုး
ထတ်တြ ်တသ အချန်သည် ငါ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအ ိုး ထတ်တြေါ်တသ အချန် ပြစ်သည်။
ဤအရ က အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ငါ ထတ်တြ ်ပပီိုးပြစ်သည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအတွငိုး် တွငပ
် င် လူတ မရှ
ဲ ှုမျ ိုး ကျန်ရသည်
ှ
ဟ ငါ ဆသည်။
့် ငိုး် န္င်သည့်် နက်နမ
သင်တထဲ
ူ ည် ဤစက ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်က သတဘ တပါက်ရန်
့် မှ အဘယ်သသ
အမှနတ
် ကယ် ကကြုိုးစ ိုးတလပပီနည်ိုး။ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သင်တ ့်
စတ်ကူိုးပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး လူတစ်ဦိုး၏ ပင်ကစရက် ပြစ်သတလ ။ ထသ တတွ
ိုးြဆ
့်
့် သည်မှ
ကကီိုးတလိုးသည့်် အမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ ယတနတွ
့် င ် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက တတွျို့တသ သူ
မည်သမ
ူ ဆသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
၎င်ိုးတ ပမင်
် န်သည်။ ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးသည် ငါ၏
့် တပသည်- ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲ့် မှနက
အရ အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြု၏။ ၎င်ိုးတသည်
တသချ တပါက် ငါ၏ဇ တအပြစ်တတ ်
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ သသယမရှန္င်စတက င်ိုး။ န ခတသ သူတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြင ့်် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ပန်ကန်တသ သူတသည်
ကျန်ဆပခင်ိုး ခရ၏။
့်
ဤသည်မှ ငါ ကွပ်ကဲတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်လ
် မ
ူ ျှ ယင်ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်။

အခန််း ၁၂၀
ဇအန်။ ဝမ်ိုးတပမ က်တလ ။့် ဇအန်။ ရင်လန်ိုးစွ သီချင်ိုးဆတလ ။့် ငါသည် တအ င်ပခင်ိုးပြင ့််
ပပန်လ ပပီ၊ ငါသည် တအ င်ပမင်လျက် ပပန်လ ပပီ။ လူအတပါင်ိုးတ။့် အစဉ်အလက် အလျင်အပမန်
စီတန်ိုးကကတလ ။့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးတ၊ ့် ငါ၏ ဇ တအပြစ်သည် စကကဝဠ
တစ်ခလိုးက မျက်န္ ှ မူပပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတရှ အ
ျို့ ရပ်၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်အ
် တွက် ယခ
လ ၍ရပ်န ိုးကကတလ ။့် မည်သသ
ူ ည် ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးပြင ့်် ဒူိုးမတထ က်ဝသ
့် နည်ိုး။ ငါက
့်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ဟ အဘယ်သူ မတခေါ် ဝ့်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် တကက က်ရွ ျို့ မှုပြင ့််
တမ ်မကကည့်ဘ
် တ
ဲ နဝသ
ူ ည် မချီိုးမမ
ွ ်ိုးဘဲ တနဝသ
ူ ည်
့် နည်ိုး။ မည်သသ
့် နည်ိုး။ မည်သသ
ဝမ်ိုးတပမ က်တပျ ်ရင်ပခင်ိုးမရှဘဲ တနဝသ
ငါ၏ အသက
့် နည်ိုး။ ငါ၏ လူတသည်
့်
ကက ိုးကကလမ်မ
် န်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ရှငသ
့် ည်။
တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အဆိုးမဲ့် ကသဘ တပိုးက ၊ မရပ်မန ိုး
ခန်တပါက်ကကလမ်မ
ူ ျှ တန က်ပပန်ဆတ်ဝက့် ကမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ည်။ ဤအချန်တွင ် မည်သမ
မည်သမ
ူ ျှ ထ၍ ခခပခင်ိုးပပြုဝ့်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်
ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍ ငါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးအ ဏ ပြစ်သည်။ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး
့်
၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့တစမည်ပြစ်က ၊ ဤမျှမက ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
့်
ငါအ
ွ ်ိုးတစမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏
့် ိုး ချီိုးမမ
အဆိုးစွနရ
် ည်မှနိုး် ချက် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ ချမှတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်
ပြစ်တစ၊ အရ ဝတထြုတစ်ခပြစ်တစ၊ အပြစ်အပျက် တစ်ခပြစ်တစ၊ ငါအ
့် ိုး ထ၍ မခခဝ၊
မဆနက
် ့် ျင်ဝတ
့် ပ။ ငါ၏ လူအ ိုးလိုးသည် (တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါ ြန်ဆင်ိုးမည့််
ကမဘ တလ ကပြစ်သည်)့် ငါ၏ တတ င်သ စီ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည်
့် ိုးဆင်ိုးကကလမ်မ
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ရှက ကသဇ အ ဏ ရှတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါတရှ
့်် ကယ်ခန္ဓ ထဲ၌ ရှတသ အချန်က
့် ျို့တွင ် ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့် ည်။ (ဤသည်မှ ငါအတနပြင
့်
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါသည် ဇ တပကတ၌လည်ိုး ကသဇ အ ဏ ရှ၏၊ သတသ
် အချန်န္င
ှ ့််
့်
တနရ ၏ ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးက ဇ တပကတ၌ တကျ ်လွနန္
် င်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င၊့်် ငါသည်
ပပည့်စ
် တသ ဘန်ိုးအသတရက ရရှထ ိုးပပီဟ မဆန္င်တချ။ ငါသည် ဇ တပကတ၌ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
ရရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘန်ိုးအသတရက ငါရရှထ ိုးပပီဟ မဆန္င်တပ။ ဇအန်သ ငါ
့် ပပန်ကကပပီိုး၊ ငါ၏
ပပန်ိုးက တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ခါမှသ ၊ ငါသည် ကသဇ အ ဏ ရှသည်- ဆလသည်မှ
ဘန်ိုးအသတရက ငါရပပီဟ ဆတက င်ိုးဆန္င်တပသည်။) ငါအတွ
က် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့်

ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ငါ၏ န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးပြင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး
ပြစ်တည်လ က ၊ စလင်တစပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးန္ှင ့််
ငါ၏ ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ငါသည် တန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် ပပီိုး၊ ကသဇ အ ဏ ပြင ့််
ပပည့်န္
် က
ှ ်ပခင်ိုးတကက င၊့်် မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် မတ ိုးဆိုးီ ဝ့်တချ။ ငါသည် အရ ရ အတပေါ်
တအ င်န္င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်က ၊ အဓမမလအ
ူ တပါင်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးအတပေါ် တအ င်ပမင်ပခင်ိုး
ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဇအန်သ ငါန္ှ
့်် တူ ပပန်ရန် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ငါသည်
့် ငအ
တခေါ်တဆ င်လ လျက်ရ၏။
ှ
ငါသည် ဇအန်သ တစ်
ကယ်တည်ိုး ပပန်တနပခင်ိုးမဟတ်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ပမင်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ငါအ
့် ိုး တကက က်ရွ ျို့သည့််
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပေါ် ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရရှပခင်ိုးအတွက် ငါ၏
ရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ကမဘ တလ ကကကီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်ကတည်ိုးက ငါ၏
အစီအစဉ် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးတ အဆင်
သငရ
့်် ှသည့်အ
် ချန်သည် ငါအတနပြင
့်် ဇအန်သ ပပန်
့်
့်
့် မည့််
တနရက်
့် ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူအတပါင်ိုးတက
့် က အထမ်ိုးအမှတ်အပြစ်
့် ဤတနရက်
ကျင်ိုးပကကလမ်မ
် ခါ၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
့် ည်။ ဇအန်သ ငါ
့် ပပန်သည့်အ
တတ်ဆတ်တနကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုး တနကကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ဇအန်သ ငါ
် ခါ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ပပန်သည့်အ
့်
့် မူရင်ိုး သွငပ် ပင်
ပပန်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည်။ ထအခါတွင် ငါသည် ဇအန်၌ ငါ၏ အမှုက စတင်လပ်တဆ င်မည်။
ငါသည် မတရ ိုးတသ သူတက
့် အပပစ်တပိုး၍၊ တရ ိုးတသ သူတက
့် ဆလ ဘ်တပိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ငါ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက တည်တစက ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ငါ တဆ င်ရွက်မည်။
အရ ရ က ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်တစရန် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါအသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အတယ က်တင်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတအ
ှ ့််
့် ိုး ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမတတ်တသ လက်န္င
တတွျို့ ကကြုတစက ၊ လူအတပါင်ိုးတအ
် တသ ဘန်ိုးအသတရ၊ ငါ၏ ပပည့်ဝ
် တသ
့် ိုး ငါ၏ ပပည့်ဝ
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏ ပပည့်ဝ
် တသ ကကယ်ဝလျှပယ်ပခင်ိုးက ငါပမင်တစမည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ငါအထဲ
၌ ပပီိုးတပမ က်ကကသည့်အ
် တွက် မည်သမ
ူ ျှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၌ ပန်ကန်ဝ့်မည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ထင်ရှ ိုးကကသည့်အ
် တွက် ဤတွင ်
့်
လူအတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ ပပည့်ဝ
် တသ င်္ဏ်အသတရက ပမင်ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ ငါ၏
ပပည့်ဝ
် တသ တအ င်ပမင်ပခင်ိုးက ပမည်ိုးစမ်ိုး ကကရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ မှ ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
တန်ခိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ကသဇ အ ဏ တက
ူ ျှ
့် ိုး မည်သမ
့် ပမင်ရြ ပြစ်
့် န္င်သည်။ ငါအ

ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးဝလ
့် ၊ ့် ငါအ
ူ ျှ တ ိုးဆိုးီ ဝ့်လမ်မ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ိုး မည်သမ
့် ည် မဟတ်။
ငါအထဲ
တွင ် အရ ခပ်သမ်ိုး ြွငဟ
့်် ပခင်ိုး ခရလမ်မ
ူ ည် တစ်စတစ်ရ က
့်
့် ည်။ မည်သသ
ကွယ်ဝက
ှ ်ဝလ
့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ငါသည် ထသူအ ိုး သက်ညြှ မည် မဟတ်သည်မှ တသချ ၏။
ထသတသ
လူယတ်မျ ိုးသည် ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခရကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထသတသ
လူြျင်ိုးသည် ငါ၏ ပမင်ကွငိုး် မှ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရမည်။ ငါသည် စတ်ခစ ိုးချက်
့်
မရှဘဲ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရပပီ
ှ ိုး၊ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတက
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် သက်ညြှ ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ မရှသကဲသ
့်

ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် လိုးဝ ညြှ တ ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သလှတပြင ့်် အပ်စိုးမည် ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတအ
့် ိုး တရ ိုးစီရင်ရန်အတွက် ငါ၏ ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုမည်။ ငါ၏ လှတသည်
ငါအ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့် ိုး ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးက အဆိုးစီရင်မည် ပြစ်သည့်အ
့်
“အတကက င်ိုးတရ ိုး သမဟ
့် တ် အတကက င်ိုးရင်ိုး မရှဘဲ” ငါ၏အဆိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်မက
ှု ခလ ရမည် စိုးရ၍ အ ိုးလိုးသည် ဤအရ က န ိုးလည်က
ပမင်သင၏
့်် ။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတ သ
့် မသဆသည်က ငါ
င်္ရမစက်။ ငါ၏ ဇ တအပြစ်သည် မည်သ၏
ူ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု မျှ သည်ိုးမခန္င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ယင်ိုးသည် ငါအြ
အတရိုးပါလ
မ်မ
့် စ်တက င်
့်
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါသည် ပခတသဂတ
့်
ပြစ်သည်ဟ ဆကကသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုး ပြစ်သည်၊ ငါ ထတသ မည်သက
ူ ့် မဆ၊ ငါ
အဆိုးစီရင်သည်။ ယင်ိုးတကက င့်် ငါသည် သန ိုးကရဏ ပပည့်စ
် ပပီိုး တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ တပပ ဆပခင်ိုးသည် ယခ ငါအ
့် ိုး ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
ဆရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် ငါသည် သိုးသငယ် တစ်တက င်
မဟတ်၊ ပခတသဂတ
့် စ်တက င် ပြစ်သည်။ ငါအ
ူ ျှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး မပပြုဝတ
့် ိုး မည်သမ
့် ပ။ ငါက
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ သူ မည်သက
ူ ့် မဆ ငါသည် သက်ညြှ ပခင်ိုး မရှဘဲ တသပခင်ိုးပြင ့်် ချက်ချင်ိုး
အပပစ်တပိုးမည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပသရန် လတလ က်၏။ ထတကက
င ့််
့်
တန က်ဆိုးတသ တခတ်၌ တပမ က်မျ ိုးစွ တသ လူအပ်ကကီိုးတစ်စ စွနခ
် ့် ွ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဤသည်မှ လူတအတွ
က် ခန္င်ရန် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
က်မူ ငါသည်
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါအတွ
့်
့်
စိုးရမ်တသ ကကင်ိုးပပီိုး တပျ ်ရင်က ၊ ဤအရ က ခက်ခတ
ဲ သ အလပ်တစ်ခအပြစ် ငါလိုးဝ
မပမင်တပ။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။
လူအတပါင်ိုးတသည်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးက န ခရန် ကျြုိုးန္တသ
ွ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှကကလမ်မ
့်် ည်။ ၎င်ိုးတ၌့် ရှပါက၊ ငါသည်
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုး ကကီိုးမ ိုးစွ ဧကန်မချ တက င်ိုးချီိုး တပိုးမည်၊ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊

ငါတပပ ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်တသ သူမျ ိုးသည် က ကွယ်
တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးက ခရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါအ
့် ိုး ရန်လတသ သူမျ ိုးသည် ကျန်ပခင်ိုးက
ခရကကလမ်မ
ူ မျှ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က ငါသည် စီမထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ မည်သက
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ ငါ ချမှတ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် ငါ တအ င်ပမင်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထအရ တအ
် ့် ျင်တသ မည်သမ
ူ ဆ ချက်ချင်ိုး
့် ိုး ဆနက
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရလမ်မ
် မျှန္င
ှ ့်် ငါ အလရှတသ
့် ည်။ ဇအန်တွင ် ငါ လအပ်တသ အရ မှနသ
အရ မှနသ
် မျှ ငါ၌ရှ၏။ ဇအန်တွင ် ကမဘ တလ က၏ အရပ်အတယ င် တစ်ခမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
တလ ကန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက ၎င်ိုးသည် ကကယ်ဝပပီိုး ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ နန်ိုးတတ ်တစ်ခ
ပြစ်၏၊ သတသ
်လည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ ထနန်ိုးတတ ထ
် သ
ဲ ဝင်
့်
့် တရ က်ြူိုးပခင်ိုး မရှတသိုးတသ တကက င၊့််
လူ၏ စတ်ကူိုးထတ
ဲ ွင ် ထနန်ိုးတတ ်သည် အလျှငိုး် တည်ရပခင်
ှ ိုး မရှတပ။ ဇအန်၌
အသက်တ သည် ကမဘ တပမတပေါ်က အသက်တ န္ှင ့်် မတူတချ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အသက်တ
ဟူသည်မှ စ ိုးပခင်ိုး၊ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး၊ ကစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတပျ ်အပါိုး ရှ ပခင်ိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဇအန်တွငမ
် ူ ယင်ိုးမှ အလွနအ
် မင်ိုး ကွဲပပ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည် စကကဝဠ ၏
တနရ တစ်ခလိုးက အစဉ်အပမဲ ပြည့်တ
် နတသ ်လည်ိုး၊ အပမဲ တညီတညွတ်တည်ိုး ပူိုးတပါင်ိုးလျက်၊
အြန္ှငသ
့်် ိုးမျ ိုး၏ ဝမ်ိုးတပမ က်မှုပြင ့်် လမ်ိုးပခြုတသ အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယခ
ထအရ သည် ဤအထ ပြစ်လ ပပီ ပြစ်သည်အ
့် တွက် ဇအန် တည်ရသည့်
ှ
တ
် နရ က သင်တအ
့် ိုး
ငါ တပပ ပပမည်။ ဇအန်သည် ငါ တနထင်တသ တနရ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ငါဇ့် တအပြစ်၏
တည်တနရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဇအန်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တနရ တစ်ခ ပြစ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အလှမ်ိုးတဝိုးရမည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် တပမကကီိုး၏ လူမျ ိုး၊
့်
အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ကစစရပ်မျ ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး၊ ကမဘ တပမန္ှငဆ
့်် င်တသ
အတပျ ်အပါိုးတသည်
မည်မျှပင် န္ှစ်သက်တပျ ်တမွျို့ ြွယ် ပြစ်တစက မူ ဇအန်က အသက်တ န္ှင ့််
့်
န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တသ တကက င၊့်် ငါသည် ဇ တပကတ၏ စ ိုးပခင်ိုး၊ တသ က်ပခင်ိုး၊ ကစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အတပျ ်အပါိုး ရှ ပခင်ိုးတက
ှ ့််
့် မန်ိုးတီိုးသည်ဟ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
တပမကကီိုးကက ိုး ကွ ပခ ိုးမှု ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ န္ှစ်ခတအ
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
့် ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်ရန် မည်သည့်န
မပြစ်န္င်တပ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် လူသ ိုး မတပြရှငိုး် န္င်တသ ပတဟဠမျ ိုးစွ ရှတနသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူတသည်
ဇအန်အတကက င်ိုး မည်သည့်် အရ ကမျှ မကက ိုးြူိုးပခင်ိုးတကက င ့််
့်
ပြစ်၏။ တက င်ိုးပပီ၊ ဇအန်သည် မည်သည့်တ
် နရ ၌ အတအကျ ရှသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူတ ့်
စတ်ကူိုးသကဲသ
့် အပခ
ိုးပင်္ြုဟ်တွင ် ရှသတလ ။ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးတ၏
ဲ
့်
့် စတ်ထက
စတ်ကူိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ငါ ဆခဲသ
့် ည့်် တတယ တက င်ိုးကင်မှ နမတ်လကခဏ ပပတသ

အဓပပ ယ် တစ်ခ ရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက သတ်မှတထ
်
ိုးသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အယူအဆမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတန့် ိုးလည်သည့်် အရ မှ ငါ၏ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် အတအကျ
ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ ဤတနရ ၌ တပပ ထ ိုးသည့်် တတယတက င်ိုးကင်သည် အနည်ိုးငယ်မျှ
အလမ်အည မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ငါသည် တန၊ လ၊ ကကယ်မျ ိုးန္ှင ့်် အ က သ ဗမ န်မျ ိုးက
့်
ြျက်ဆိုးီ မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် မည် မဟတ်ဟ
ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏ ကျန်ိုးဝပ်တသ တနရ က ြျက်ဆိုးီ န္င်မည်တလ ။ ငါသည်
ဇအန်တတ င်က သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပစ်န္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ တတယတက င်ိုးကင်သည် ငါ၏ ကျန်ိုးဝပ်တသ တနရ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
ဇအန်တတ င် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ မှ အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်၏။ (ထအရ အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်သည်ဟ
အဘယ်တကက င ့်် ငါ တပပ သနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ ယခ တပပ တသ အရ က
လူသ ိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်န္င် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ထအရ က ကက ိုးရသ
ကက ိုးန္င်သည်။ လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်၏ အတင်ိုးအတ သည် ယင်ိုးက လိုးဝ မပခြုငန္င်တပ၊
ထတကက
င ့်် လူတအတနပြင
့်် ယင်ိုးအ ိုး စတ်ကူိုးယဉ်တစ်ခအပြစ် မှတ်ယူမည်စိုး၍၊ ယခ ငါသည်
့်
့်
ဇအန်အတကက င်ိုး တပပ တတ မ
့် ည် မဟတ်။)
ဇအန်သ ငါ
် န က်တွင ် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ရှတသ သူမျ ိုးသည် ယခင်ကကဲသ
့် ငါ
့်
့် ပပန်ပပီိုးသည့်တ
့် က
ဆက်လက် ချီိုးမွမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သစစ ရှတသ ထအတစခသူမျ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး အတစခြရန်
့်
ခါတင်ိုးကဲသ
့် ပင်
့်် င်ိုးကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တစ ငဆ
့် အလပ်တ ဝန်သည် ဆိုးခန်ိုးသ ့်
တရ က်လ လမ်မ
င်ိုးဆိုး လပ်န္င်သည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်၌
့် ည်။ ၎င်ိုးတ အတက
့်
ငါရှတနပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတပခအတနမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်ရန် ပြစ်သည်။ ထအချန်၌ ငါသည်
တဘိုးဒကခ ခစ ိုးရမည့်် သူမျ ိုးအတပေါ်သ တဘိုး
ဒဏ်က စတင် ကျတရ က်တစမည် ပြစ်၏၊ သတသ
်
့်
့်
ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က အတယ က်တင်ိုးက ယကကည်ကက၏။
ငါသည် သစစ ရှတသ အတစခသူမျ ိုးက မချ အပပစ်တပိုးမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
၎င်ိုးတရရှ
့်် သ တပိုးမည်။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး၊ ငါသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ သစစ ရှပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ခွငက
ပပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်က ထတ်တြ ပ် ပလျက်၊ ဒစရက်မှုပပြုသူ
အ ိုးလိုးက ငါအပပစ်တပိုးမည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်
သူတသည်
ငါ တပိုးအပ်တသ ရပ်ဝတထြုဆင်ရ တမွျို့တလျ ်မက
ှု ရရှကကလမ်မ
့် ည်ဟ ငါ
့်
ဆထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဇအန်သ ငါ
် ခါ၊ ငါသည် ကမဘ တလ ကရှ
့် ပပန်သည့်အ
တင်ိုးန္င်ငတစ်ခစီသ စတင်
ဦိုးလည
ှ မ
့်် ည်၊ ငါသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတအ
့်
့် ိုး
ကယ်တင်ပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး အဲင်္တတြုလူတအ
့်
့် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ဤသည်မှ

ငါ၏ အမှု တန က်တစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ ထအခါငါ၏ အမှုသည် ပစစြုပပနက
် လရှ အမှုန္င
ှ ့််
တူညလ
ီ မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ဇ တပကတ အတနပြင ့်် လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တပကတက လိုးဝ တကျ ်လွနလ
် မ်မ
် တင်ိုး
့် ည်- ပပီိုးလျှင ် ငါတပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည့်အ
ထအရ က လပ်တဆ င်ပပီိုးလမ်မ
့် ၊ ့် ငါ အမနတ
် ့် ပိုးပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး ထအရ
့် ည် ပြစ်သကဲသ
တည်လမ်မ
် ရ မဆ၊ ငါ၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆသတရွ ျို့၊ ယင်ိုးသည်
့် ည်။ တပပ ထ ိုးသည့်် မည်သည့်အ
လက်တတွျို့၌ ချက်ချင်ိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါတပပ ဆတနတသ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ကယ်၌က ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည့်အ
် တွက်
၎င်ိုး၏ ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသည် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ပြစ်တပေါ်လျက်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်၏။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
လူတအတနပြင
့်် ဟဟသည်သည် ရမ်ိုးသန်ိုး၍ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မပြစ်တစရန်
့်
အလငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
် အနည်ိုးငယ် တပိုးြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခအပြစ် ငါသည် တယဘယျ
့် သဲလွနစ
့်
အတကက င်ိုးအရ အချြုျို့က ယခ တပပ ဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အချန် ကျသည့်အ
် ခါ၊ အရ ရ က ငါ
စီစဉ်မည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ လက်ပြင ့်် ဒဏ်ခတ်ခရမည်စိုးသပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ တဇွတ်ထိုး
မပပြုမူသငတ
့်် ပ။ လူသ ိုးတ၏
ဲ ွင ် ငါ တပပ ဆသမျှအ ိုးလိုးသည် မသဲကွဲတချ၊
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးထတ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် မည်သပင်
် ့် သတ်ရသကဲ
ှ
သ
့် ၊ ့်
့် ပြစ်တစ လူသ ိုး၏ တတွိုးတခေါ် ပမှ အကနအ
တပမကကီိုးသည် တက င်ိုးကင်မှ အလှမ်ိုးတဝိုးသကဲသ
့် လူ
့် သ ိုး၏ အတတွိုးသည် ငါ
တပပ ဆထ ိုးတသ အရ မှ အလှမ်ိုးကွ တဝိုးတပသည်။ ထတကက
င ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က
့်
သတဘ မတပါက်န္င်တပ။ တစ်ခတည်ိုးတသ လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ မှ ငါ တပပ တသ အရ န္ှင ့််
ကက်ညရ
ီ န် ပြစ်၏၊ ဤသည်မှ အမှုအရ မျ ိုး၏ တရှ င်လ၍
ဲ မရတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ “တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် သ ိုးရဲသည် ငါ၏ လူတအ
့် ိုး
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးရန် ထွက်တပေါ်လ လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့တသ သူတသည်
့်
သ ိုးရဲ၏ ချီတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးက ခရြရန်
် သ ိုး ပပြုခကကရမည်။ ငါအ
့် ိုး
့် တဆပ်ပြင့်် အမှတအ
ပမင်ြူိုးတသ သူမျ ိုးသည် သ ိုးရဲ၏ သတ်ပြတ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။” ဟ ငါဆပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ “သ ိုးရဲ” ဟူသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးသ၊ူ
စ တန်က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်မှ တသချ သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဇအန်သ ငါ
် ခါ၊
့် ပပန်သည့်အ
အတစခသူ အပ်စကကီိုးတစ်စသည် န္တ်ထက
ွ ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
သ ိုးရဲ၏ ချီတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။ ဤသတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ ထ ဝရ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရရန် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ သွ
့် ည် ပြစ်သည်။ “ငါအ
့် ိုး
့် ိုးကကလမ်မ
ပမင်ြူိုးတသ သူမျ ိုး” ဆသည်မှ ငါ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည့်် သစစ ရှတသ
အတစခသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ “ငါအ
့် ိုး ပမင်ြူိုးပပီိုးပခင်ိုး” ဟူသည်မှ ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက

၎င်ိုးတ ခ
့် ရပပီိုးပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ “သ ိုးရဲ၏ သတ်ပြတ်ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး” ဆသည်မှ ငါ၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က်၊ စ တန်သည် ငါအ
့် ိုး ထ၍ ခခရန် မဝရ
့် ဲပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုး၏။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် စ တန်သည် ဤအတစခသူမျ ိုးအတပေါ် မည်သည့်် အလပ်ကမျှ
တဆ င်ရွကဝ
် ့်မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဤလူတ၏
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ကယ်တင်ခရပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ငါအတပေါ်
့်
့် သစစ တစ င ့်် သန္င်စွမ်ိုးတကက င ့်် ဤအရ က တပပ ရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သစစ ရှတသ ဤအတစခသူမျ ိုးသည် ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က လက်ခ ရရှန္င်ကကလမ်မ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ထတကက
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည်
ကယ်တင်ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ ငါ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ (ဤအရ သည် လူသ ိုး၏
အယူအဆတစ်ခသ ပြစ်တသ ၊ တတယ တက င်ိုးကင်သ တက်
ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး
့်
မဟတ်တပ။) သတသ
်လည်ိုး ထဆိုးယတ်တသ အတစခသူမျ ိုးသည် စ တန်၏ ထပ်မ
့်
ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
ဲ ပစ်
့် က် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
့် ချပခင်ိုးက
ခရကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်၏၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် ဆလ ဘ်ပြစ်သည်။
ငါအမှု
့်် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏ အချန်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် ၏ အရှန်ပမငလ
တလျ န
် နရက်
့် ည်ိုးလ သည်။ ဇအန်သ ငါ
့် သည် ပ၍ နီိုးကပ်လ သည်။
့် ပပန်ရမည့်တ
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏ အမှု အဆိုးသ တရ
က်ရလ
ှ
သည့်် အချန်တွင၊် ဇအန်သ ငါပပန်
ရမည့််
့်
့်
အချန် ပြစ်လမ်မ
် နထင်ရန်
့် ည်။ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
လိုးဝဆန္ဒမရှတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု၊ ငါ၏ အစီအစဉ်အြအလ
ငှ့် ါ ဒကခဆင်ိုးရဲ အ ိုးလိုးက
့်
ငါ ကက့် ကက့် ခခဲသ
့်် လပပီ။ ငါ၏ တပခလှမ်ိုးက ငါ အရှန်ပမြှငမ
့်် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် အချန်ကျန္ှငတ
မည်သမ
ူ ျှ ငါအ
့် ိုး လက်မီန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ လူသ ိုးသည် ထအရ က န ိုးလည်န္င်သည်
ပြစ်တစ န ိုးမလည်န္င်သည် ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးအတနပြင ့်် သတဘ မတပါက်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ကမဘ တပမ တပေါ်တွငရ
် သည်
ှ
့် သင်တ သ
့် ရှရမည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ အတသိုးစတ်
တပပ ပပမည်။ ထတကက
င ့်် ငါသည် အချန်န္င
ှ ့်် တနရ က တကျ လ
် ွနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်ဟဆပခင်ိုး ပြစ်၏။ သ ိုးဦိုးမျ ိုးက ရရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထသပြင
့် ့်် စ တန်က
တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါသည် ဇအန်သ ့်
ပပန်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
ွ ်က တကယ် လိုးဝ
့် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးခဲလ
ကက ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် တဝိုးကွ တသ လူတက
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်။ လူတလ
့်
့်
ငါ စက်ဆပ်ရွရှ သည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအ ိုး တစ်ချက်တည်ိုး ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန်
စဉ်ိုးစ ိုးမသည်အထ ပြစ်၏။ သတသ
်လည်ိုး ငါ၏အမှုသည် အစီအစဉ်န္ှင ့်် ြွဲျို့စည်ိုးပ၊
့်

အချြုိုးအစ ိုး တကျရှပခင်ိုးန္ှင ့်် အစွနိုး် မတရ က်ပခင်ိုး သတဘ ရှက ၊ ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး မဟတ်တပ။
ငါ လပ်သမျှသည် စ တန်အ ိုး အန္င်ယူရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထမျှမက ငါသည် ငါ၏
သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်န္င်သတရွ ျို့ အပမန်ဆိုး အတူတကွ ရှန္င်တစရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်၏။

အပိိုင်း် နှစ် စကကဝဠ တစ်ခိုလ်းံို အတွက် ဘိုရ ်းသခင်၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း (၁၉၉၂ ခိုနစ
ှ ၊် တေတေ ်ဝါရီ လ ၂ဝ ရက် မှ ၁၉၉၂
ခိုနစ
ှ ၊် ဇွန်လ ၁ ရက် အထိ)
နိဒါန််း
“စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” သည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ၌ ခရစ်တတ ်မှ တြ ပ် ပခဲသ
ချက်မျ ိုး၏
့် ည့်် မန်မမက်
့်
ဒတယအပင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်မှ ၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဇွနလ
်
့်
၁ ရက်အထ က လတွင ် အကျြုိုးဝင်ပပီိုး စစတပါင်ိုး တလိုးဆယ်ခ
့် နစ်ခန်ိုး ပါဝင်သည်။
ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ နည်ိုးဟန်၊ ပါဝင်သည့််
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ရှု တထ င်တ
“အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး” န္ှင ့်် လိုးလိုး
့် သည်
့်
့်
မတူညပ
ီ ါ။ “အစအဦိုး၌ ခရစ်တတ ၏
် မန်မမက်
ချက်မျ ိုး” သည် လူမျ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုး
့်
အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သူတ၏
့် ရိုးစင်ိုးတသ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပီိုး
လမ်ိုးပပသည်။ အဆိုးတွင ် ယင်ိုးသည် “အတစခသူတ၏
့် စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုး” န္ှင ့်် နင်္ိုးချြုပ်သည်။
သတသ
် “စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” ကမူ လူတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်လကခဏ က အတစခသူမျ ိုးအပြစ် တက က်ချက်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်

အသက်တ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအပြစ် စတင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ြွငလ
့်် ှစ်သည်။ ယင်ိုးက
လူတက
ဲ လမ်
ိုးပပပတဆ
င်တပိုးပပီိုး
့် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏ ဒတယ အထွတ်အထပ်ထသ
့်
့်
ထလမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်တလျှ က်တွင် သူတသည်
မီိုးအင်၏ စမ်ိုးသပ်မှု၊ တသပခင်ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုန္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်သည်အ
့် ချန်တက
့် ချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တတွျို့ ကကြုရသည်။ ဤအဆင်အ
တရှ ျို့တမှ က်တွင် လူသ ိုး၏ အကျည်ိုးတန်မှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ သရပ်အမှနက
် ပပည်ဝ
့် စွ
တြ ်ထတ်သည်။ အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် သူခခ
ွဲ ွ သည့်် အခန်ိုးတစ်ခန်ိုးန္ှင ့််
အဆိုးသတ်ထ ိုးသည်၊ ထသအ
် အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးပြင့်် ပထမ လူ်စ
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးမှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အဆင်အ
့် ိုးလိုးသည်လည်ိုး နင်္ိုးချြုပ်သွ ိုးသည်။
“စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဝည ဉ်တတ ၏
် ရှု တထ င်မ
့် ှ တြ ်ပပသည်။ သူ တပပ ကက ိုးတသ
နည်ိုးဟန်က ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ မရရှန္င်တပ။ ထအပပင်
သူ န္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
တဝါဟ ရန္ှင ့်် ဟန်ပန်သည် လှပ၍ စတ်ထခက်တစက လူသ ိုး၏ မည်သည်စ
့် တပပစကမျှ
ယင်ိုးတ၏တနရ
က အစ ိုးထိုးန္င်မည် မဟတ်တချ။ လူသ ိုးအ ိုး သူတြ ်ထတ်တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တကျပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ဿနအပမင်န္င
ှ မ
့်် ျှ မပငင်ိုးဆန်သ ပါ၊
့် မည်သည်ဒ
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခတစသည်။ လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်
့်
တရ ိုးစီရင်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသွ ိုးထက်တသ ဓ ိုးတစ်လက်အလ ိုး လူတ၏
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးရ မျ ိုးထ တဲထ
့် ိုး န ကျင်တစပပီိုး နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ထခက်သပြင ့််
သူတက
့် ပန်ိုးကွယ်ရန် တနရ မရှဘဲ ပြစ်သွ ိုးတစသည်။ လူတအ
့် ိုး သူ န္ှစ်သမ့််တပိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ရှ
့် ပပီိုး ၎င်ိုးတမှ့်
ချစ်ခင်ကကင်န တသ မခင်တစ်ဦိုး၏ တထွိုးတပွျို့ မှုကသ
ဲ့် တန္ွ
လူတက
့် ိုးတထွိုးက ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယခင်က တစ်ခါမျှ မခစ ိုးြူိုးသည့်် လပခြုမှုက ခစ ိုးတစသည်။ ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏
့်
အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ တစ်ရပ်မှ ဤအဆင်အ
့် တတ အတွငိုး် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် တယတဟ ဝါ သမဟ
် ကယ်ပင်လကခဏ က
့် တ် တယရှု ခရစ်တတ ၏
အသိုးပပြု၍ မတပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတသ က လရှ ခရစ်တတ ်၏
ကယ်ပင်လကခဏ ကလည်ိုး မသိုးပါ။ ထအစ ိုး သူသည် ြန်ဆင်ိုးရှငဟ
် ူသည်-့် သူ၏ပင်က
ကယ်ပင်လကခဏ က အသိုးပပြုလျက်- ကယ်တတ ်တ
့် န က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးန္ှင ့််
ကယ်တတ တ
့်် န က်မလက်ရတသိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက သွနသ
် င်က တပပ ဆ၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပါင်ိုးက မန်ကက
့် ိုးသည်မှ ကမဘ ကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပပီိုးကတည်ိုးက၊ ဤအကကမ်သည် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်ဟတပပ လျှင်

မှနတ
် က င်ိုး မှနန္
် င်ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထကဲသ
့် ့်
အတသိုးစတ်ကျကျန္ှင ့်် အလွနစ
် နစ်ကျစွ ယခင်က တစ်ခါမျှပင် မတပပ ဆခဲြ
့် ူိုးတပ။ ဤသည်မှ
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပါင်ိုးသ ပထမဦိုး
ဆိုးအကကမ် မျ ိုးစွ တပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အလွနက် က ရှညစ
် ွ တပပ ဆပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်မှ မှနတ
် ပသည်။ ယင်ိုးသည် လိုးလိုး
မကကြုစြူိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထထက်
ပသည်မှ ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ပထမဆိုးတသ စ သ ိုးမျ ိုးပင်
ပြစ်သည်၊ ထအထဲတွင် သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပီိုး လမ်ိုးပပလျက်၊ တရ ိုးစီရင်က
၎င်ိုးတက
့်် င်ိုးစွ တပပ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက
့် ရင်ိုးန္ှိုးီ ပွငလ
့်
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး၊ သူတလျ င်ိုးသည်တ
့် နရ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
သူ၏ပူပန်မတ
ှု အ
ချက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
့် ည့်် ပထမဆိုး မန်မမက်
့်
့် ိုး သတစခဲသ
ဤအရ မျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တတယတက င်ိုးကင်မှ တပပ ဆသည့်် ပထမဆိုးတသ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အလယ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယထ
် သ ့်
သူန္ှ့် လိုးသ ိုး၏အသ တပေါ်လ ရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးက တြ ်ပပရန် သူ၏ ပင်က ကယ်ပင်လကခဏ က
အသိုးပပြုခဲတ
့် သ ပထမဆိုးအကကမ်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့ ပပီိုး ဉ ဏ်မမီန္င်တအ င် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့်
န ိုးလည်ရန် မလွယက
် သ
ူ ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်ရန်လည်ိုး မပြစ်န္င်တချ။ ထတကက
င့်် ခရစ်တတ သ
် ည်
့်
မန်မမက်
ချက်အမျ ိုးစက ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတစရန်အလငှ့် လူသ ိုးအတွက်
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရ လွယက
် ူတစသည့်် ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး
အခန်ိုးတစ်ခချင်ိုးစီ၏တန က်တွင ် ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခက ထည်ထ
့် ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးကယ်တင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးထ ိုးက ၊ လူတင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့်် သကျွမ်ိုးရန် သ ၍ လွယက
် ူသွ ိုးတစသည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက “စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး”
၏ တန က်ဆက်တအ
ွဲ ပြစ် ကျွန္ပ်
် တပပြုလ
ပ်ထ ိုးသည်။ ယင်ိုးတအထဲ
တွင ် ခရစ်တတ သ
် ည်
့်
့်
န ိုးလည်ရ အလွယက
် ူဆိုးတသ စက ိုးအသိုးအန္ှုနိုး် က အသိုးပပြုပပီိုး ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုး
တပိုးထ ိုးသည်။ ဤန္ှစ်ခ တပါင်ိုးစပ်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသဘ
ဝထဲက
့်
ဘရ ိုးသခင်တ၏
့် လင်တသ တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်ဆက်တွဲထ၌
ဲ
့် ပပီိုးပပည်စ

ဘရ ိုးသခင်သည် တတယလူ၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ တပပ ဆတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ မမက်ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်က
မည်သက
ူ မျှ မပငင်ိုးဆန္င်တချ၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ မရှငိုး် ပပန္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်သ လျှင ် သူ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးန္ှငရ
့်် ည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့်
ရှငိုး် ပပန္င်တပသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ က အသိုးပပြု၍
့်
တပပ ဆတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူအလ
ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး
့်
မရှသလ၊ သူအစီ
့် အစဉ်၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည်လည်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတပ။
“စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး”သည် ဘရ ိုးသခင်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ခွခ
ဲ ွ တသ အခန်ိုးတစ်ခန်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ တကယ်တမ်ိုးတွငမ
် ူ
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအကက ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအလပ်၊ ပပီိုးလျှင်
သူ၏ လူတအ
့်် ှစ်လက်တသ အချန် ပြစ်သည်။
့် ိုး စလင်တစပခင်ိုးအမှုတအ
့် ိုး တရ ိုးဝင် ြွငလ
ထတကက
င့်် “စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” က
့်
တန က်ဆိုးတသ က လရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ဗျ ဒတ်တတ ်အပြစ် မှတယ
် ူရန် သ ၍
သင်တ
့် တ ်တပသည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဤအချက်ပပီိုးမှသ လျှင ် လူဇ့် တခယူတသ
လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏ ကယ်ပင်လကခဏ က အသိုးပပြုပပီိုး တပပ ဆလပ်ကင်ပခင်ိုးင ှ ၊
တရ ိုးဝင် စတင်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအကက ိုးတွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုး၍ အသက်တပိုးအပ်ပခင်ိုး၊
သူ၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက တရတလ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့် ပပြုလပ်ပပီိုး၊
ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် “အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ်တလျှ က်သွ ိုးစဉ်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” ထဲရှ မျ ိုးစွ တသ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး ထွက်တပေါ်လ တလသည်။
့်

အခန််း ၁
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ပပီိုးတသ သူတသည်
၎င်ိုးတက
် ကယ်
့်
့် အမှနတ
လက်ခကကသတလ ။ သင်တသည်
ငါက
် ကယ် သကကသတလ ။ န ခရန် သင်တ ့်
့် အမှနတ
့်
အမှနတ
် ကယ် တလ့်လ သင်ယူကကပပီိုးပပီတလ ။ သင်တသည်
ငါအတွ
က် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ
့်
့်
မမတက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက ရင်ဆင်ရ တွင ် သင်တသည်
့် ယ်က အသိုးခကကသတလ ။ အဆင်ိုးနတ
့်
ငါအတွ
က် အ ိုးတက င်ိုးပပီိုး အတလျှ မ
် ကယ် ခကကပပီိုးပပီတလ ။
့်
့် တပိုးတသ သက်တသက အမှနတ

သင်တ၏
ှု ည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အမှနတ
် ကယ် အရှက်ရတစသတလ ။
့် ဆက်ကပ်မသ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
အသင်ိုးတတ ်က သန်စင်
့် တစပခင်ိုးန္ှင ့််
ငါက
် ိုးသ ိုးစွ ချစ်တသ သူတက
့် စစ်မှနရ
့် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်က
ငါရရှန္င်တပသည်။ ငါသည် ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုမပပြုခဲပ
ူ ဆ ငါက
့် ါက၊ မည်သမ
့် သရှန္င်မည်တလ ။
ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တတ ်၊ ငါ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ငါ၏ဉ ဏ်ပည တက
့် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် မည်သက
ူ သရှလ န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ အမှုက
စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ယင်ိုးက ငါ ဧကန်မချ အပပီိုးသတ်မည်ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး၊
့်
လူသ ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးအထ စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ သူမှ
ငါ ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ အမှနက
် တပပ ရမည်ဆပါက၊ လူသ ိုးတအလယ်
တွင် ငါက
့်
့်
အပပည့်အ
် ဝ သရှတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှတပ၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက လမ်ိုးပပြ၊ ့်
့်
၎င်ိုးတအ
င်ြ န္ှု
့် ိုးလိုးက အသစ်တသ တခတ်က လတစ်ခထဲသ ဦိုးတဆ
့်
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြု၏။ အဆိုးတွင၊် ငါက
ှ ရ
် ိုးသ ိုးစွ ချစ်တသ သူတက
့် စစ်မန
့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးပြင ့်် ငါ၏
န္င်ငတတ ်ဆသ
ီ ပပန်
် ပြစ်
့် လ ကကြ၊ ့် ငါ၏ ပလလင်တရှ ျို့တွင ် အသက်ရှငြ
့် တစရင်ိုး၊ ငါ၏ အမှုက
ပပီိုးတပမ က်ြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါ အသိုးပပြုမည်ပြစ်သည်။ ယခအတပခအတနသည်
တစ်ချန်ကပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အမှုသည် အသစ်တသ စမှတတ
် စ်ခသ ့်
့်
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် ည့်် တနသပြင်၊့် အသစ်တသ ချဉ်ိုးကပ်နည်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပမင်ပပီိုး ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ့်
့် တကယ့််အသက်ကသ
လက်ခတသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထက
ဲ လူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင်
ရှတနသပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုက လက်ခကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
လူမျ ိုးအပြစ် ရည်ညန်ိုးခရတသ ်လည်ိုး၊ ဤအမည်န မသည် ငါ၏ “သ ိုးမျ ိုး” ဟ
တခေါ်တဝေါ် ခရပခင်ိုးတလ က် အတရိုးမကကီိုးမဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးအပြစ်သ ့်
ြန်တီိုးပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်၊ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် အဆိုးစွနတ
် သ ဆက်ကပ်မပှု ြင ့််
အတစခရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ သူ
မည်သမ
ူ ဆ ငါ၏အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှရတပမည်။ ဤသည်မှ အ ိုးလိုးအြ ငါ၏
့်
အကကတပိုးချက် ပြစ်သည်။
အသစ်တသ ချဉ်ိုးကပ်နည်ိုးက ယခ ထည့်သ
် င
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်က ၊ အတတ်က တစ်ြန် တြ ်ပပရန်
မလအပ်တပ။ သတသ
်၊ ယခင်က ငါ တပပ ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး- ငါသည် ငါတပပ တသ အရ အတပေါ်
့်

ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ပပီိုး၊ ငါ ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်တသ အရ က ငါ အပမဲစလင်တစက ၊
ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ- ယင်ိုးမှ အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်သည်။ အတတ်က
ငါတပပ ဆပပီိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ အန င်္တ်တွင ် ငါတပပ ဆမည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်တစ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါ
တကယ်ပြစ်လ တစမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး တကယ်ပြစ်လ သည်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
အမှုတန က်ကွယ်က အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ယခအချန်သည် အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးတခတ် မဟတ်တတ ဘ
် တအ င်ပမင်စွ
့် ၊ဲ ယင်ိုးထက် န္င်ငတတ က
တည်တဆ က်သည့်တ
် ခတ် ပြစ်သည်။ သတသ
် သင်တသည်
ကမဘ တပမတပေါ်
့်
့်
ရှကကတသိုးသည်အ
့် တွက်၊ ကမဘ တပမတပေါ်က လူတ၏စည်
ိုးတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးက “အသင်ိုးတတ ်” အပြစ်
့်
သပမဲသထ ိုးကကလမ်မ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
့် ည်။ သတသ
့်
တစ်ချန်ကရှခဲသ
ှ ့်် မတူတပ- ယင်ိုးသည် တအ င်ပမင်စွ တည်တဆ က်ပပီိုးသည့််
့် ည်န္င
အသင်ိုးတတ ်တစ်ပါိုး ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
့်
ဆင်ိုးသက်န္င
ှ ပ့်် ပီဟ ငါတပပ တပသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က မည်သမ
ူ ျှ
သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် တပပ ဆရ တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ့်
မသရှကကတပ။ ယတန ငါ
် ည်ိုးလမ်ိုးမှ၊ ထတ်တြ ်ြွငပ့်် ပမှုတစ်ခက သင်တ ့်
့် တပပ ဆသည့်န
တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့သည် ကျယ်တလ င်က ခါိုးသိုးီ တသ ငတကကိုးမှုပြင ့်် တအ ်ဟစ်တက င်ိုး
တအ ်ဟစ်န္င်သည်။ အချြုျို့သည် ဤသည်မှ ငါ တပပ ဆသည်နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်ဟူ၍ စိုးရွ ျို့ မှု
ခစ ိုးတက င်ိုး ခစ ိုးန္င်သည်- အချြုျို့သည် ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှု တစ်ခစီတင်ိုးက
တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတ၏
ွ ပမင်မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်တက င်ိုး
့် တရှိုးရိုးစဲအ
ြက်တယ
ွ ်န္င်သည်။ အချြုျို့သည် ထအချန်က ၎င်ိုးတ၏
့် မတကျနပ်ချက်မျ ိုးက တြ ပ် ပခဲပ့် ခင်ိုး
သမဟ
့် ခခခဲပ့် ခင်ိုးအတွက် တန င်တရတက င်ိုးရန္င်သည်။ အချြုျို့သည် ငါ၏ န မမှ
့် တ် ငါက
ဘယ်တသ အခါမျှ တဘိုးသတသွ
့် တွက် ၎င်ိုးတ ပပန်
့် ည်အ
့် လပွဲ ခင်ိုး မရှခဲသ
့် လည်န္ိုးထကကသည်က
တတ်တဆတ် ဝမ်ိုးတပမ က်တက င်ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်န္င်သည်။ ငါသည် ငါ၏ တြ ်ပပသည်ပ
့် စက
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ က လကက ပမငစ
့်် ွ က ၎င်ိုးတ တသလ
တမျ ပါိုးပြစ်၍
့်
စတ်အ ိုးငယ်က စတ်ဓါတ်ကျသည်အထ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ “ညြှဉ်ိုးဆခ
ဲ ” ခဲရ
့် ၍၊
ငါတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတရိုးထ ိုးချင်စတ်မရှတတ သ
့် ည့်် သူအချြုျို့
ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ဘယ်တသ အခါမျှ ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ဘယ်တသ အခါမျှ

သသယထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အတင်ိုးအတ တစ်ခထ ဆက်ကပ်မှုပြင ့်် ငါက
့် အတစခပပီိုးသပြင်၊့်
ယတနတွ
့် င ် လွတ်တပမ က်မှု ရရှတလ က်တအ င် ကတက င်ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်လိုးမျ ိုးတွင ်
ငါအတပေါ်
စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပမရသည့်် တကျိုးဇူိုးတင်ရမှု
ှ တစ်ခ ခစ ိုးရသည့််
့်
အပခ ိုးတသ သူမျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တပသည်။ အထက်က အတပခအတနမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
အတင်ိုးအတ အမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် လူသ ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ သတသ
် အတတ်သည်
့်
အတတ်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လက်ရှအချန်သည် ဤတွင် တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်အတွက်၊ ယမန်တနက
့်
တသသ တတ ငတ
့်် ြ သ
အပ်တပ။
့် မဟ
့် တ် အန င်္တ်က တတွိုးတတ ြ မလ
့်
လူသ ိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး၊ ငါ၏ လမ်ိုးပပမှုအတင်ိုး
အမှုအရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆ တက င်ိုးမွနတ
် သ အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ မမတက
့် ည်။
့် ယ်ကယ်အတပေါ် ဒကခသ ယူတဆ င်မကကလမ်မ
စကကဝဠ တွင် ပြစ်တပေါ်တသ အရ ရ တင်ိုးတွင၊် ငါ အဆိုးအပြတ်မတပိုးတသ အရ တစ်ခမျှ
မရှတချ။ ငါလက်
ထတ
ဲ င
ွ မ
် ရှသည့်အ
် ရ တစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။
့်
ငါတပပ သည့်အ
် ရ အတင်ိုးသည် တဆ င်ရွက်ပပီိုးကကပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
စတ်က တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် ငါ ပပြုတသ ပဋည ဉ်
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ငါ၏ အစီအစဉ်က တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးရ မှ မတ ိုးဆိုးီ န္င်တပ။
ငါသည် ငါ၏အမှုအပပင် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်တွင ် အစဉ် ပါရှ၏။ လူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သသ
ူ ည် ဝင်စွက်ြက်န္င်သနည်ိုး။ ဤအစီအစဉ်မျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ
ငါ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတန ဤနယ်
ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးသည် ငါ၏ အစီအစဉ်
သမဟ
် ရ ၏ အပပင်သ မတသွ
ြည်တပ။ ထအရ အ ိုးလိုးက
့် တ် ငါ ကကြုပမင်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
့်
ငါသည် က လကက ပမငစ
့်် ွ က ချမှတ်ထ ိုးခဲတ
ူ ည် ငါ၏
့် ပသည်။ သင်တထဲ
့် မှ မည်သသ
အစီအစဉ်၏ ဤအဆငက
့်် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ ငါ၏ လူတသည်
ငါ၏ အသက
့်
တသချ စွ န ိုးတထ င်ကကလမ်မ
် ိုးသ ိုးစွ ချစ်ကကသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့် စစ်မှနရ
အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ ပလလင်တရှ ျို့သ အတသအချ
ပပန်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်

အခန််း ၂
အသစ်တသ ချည်ိုးကပ်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လပ်ငန်ိုးတန က်၊ ငါ၏အမှုထ၌
ဲ တပခလှမ်ိုးသစ်မျ ိုး

ရှလမ်မ
ဲ ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် လမ်ိုးခရီိုး၏ တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး၊
့် ည်။ န္င်ငတတ ်ထ၌
အန္စတ်ဆိုး အတသိုးစတ်ထ အတအကျလပ်က ၊ လူရည်
့် ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
မည်သည့်တ
် ရ တန္ှ မှုမျှ လိုးဝမရှဘဲ အမှုအရ မျ ိုးက ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ မှတဆင ့််
တက်ရက်လပ်တဆ င်မည်။ တအ က်ပါအတကက င်ိုးအရ က အမှနတ
် ကယ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အကကမ်ိုးြျင်ိုးတြ ်ပပတပသည်အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမတ
ှ ဆင ့်် ၎င်ိုးတသည်
“လူမျြုိုး” ဟူသည့်် င်္ဏ်ပဒ်က
့်
ရရှပခင်ိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ငါန့္် င်ငတတ ်၏ လူမျြုိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ
့်
ယခင်မျြုိုးဆက်မျ ိုးအတွက် ငါအမှု
့်် ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်သည့််
့် ၏ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထက် ပမပမငမ
တင်ိုးကျပ်တသ ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်မျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ငါချြူပ်ကင်မည်။ ယင်ိုးမှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုပြစ်သည်သ မက၊ ပ၍ပင်အတရိုးကကီသည်မှ ယင်ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ စစ်မန
ှ မ
် ှုပြစ်ပပီိုး ဤအရ က ဦိုးစွ အရယူရမည်ပြစ်သည်။
စက ိုးလိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
န္င်ငတတ ်၏
့်
လူမျြုိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် စချန်စညန်ိုးမျ ိုးက မီကကရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏န မက
အရှက်ရတစပခင်ိုးမှ တရှ င်ရှ ိုးရန် ပပစ်မှုကျြူိုးလွနသ
် ူ မည်သမ
ူ ဆ ချက်ချင်ိုး
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်သည့််
့်
အသဉ ဏ်မဲတ
့် သ သူမျ ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးမှ မခင်ိုးချက်ပြစ်သည်။
ငါ၏ န္င်ငတတ ်က တည်တဆ က်ရ တွင၊် ငါတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ၊ ့်
ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က န ိုးလည်ြန္ှ့် င ့်် ငါ၏အမှုမတ
ှ ဆင ့်် တထ က်ခြ အ
့် ရစက်တလ ။့်
ငါ၏ဥစစ မဟတ်တသ စ တစ်အပ်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးက အတလိုးထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
ငါ၏ လိုးဝမလလ ိုးပခင်ိုးက ခရသည် ၊ ဤသည်မှ ငါက
့် ြီဆန်တသ
ပပည့်တ
် န်ဆ တစ်ဦိုးပြစ်သည်။ တမန်တတ ်တစ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် ိုးတလျ ်စွ ၊
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် အမ်၌ ကက ပမငစ
့်် ွ မတနရ။ ဤအမှုက မပပြုန္င်လျှင၊် ငါသည် သူက
့်
စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး အသိုးပပြုတတ မ
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် သူက
့် အတင်ိုးအကျပ် မလပ်တပ။
တမ န်တတ ်မျ ိုးသည် အမ်တွင ် အချန်ကက ကက မတနသည့်အ
် တွက်၊ အသင်ိုးတတ ်၌
ကက ပမငသ
့်် ည့်် အချန်က လက ကန်လွနတ
် စပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ တည်
တဆ က်
့်
ခကကရပခင်ိုးပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ စတဝိုးပခင်ိုး န္ှစ်ခတင်ိုးတွင၊် တမန်တတ ်မျ ိုး
အနည်ိုးဆိုး တစ်ကကမ်ပါဝင်ကကရမည်။ ထတကက
င ့်် လပ်တြ က
် င်ြက်မျ ိုး၏ စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့်
ပမှနပ် ြစ်လ ရတပမည် (လပ်တြ က
် င်ြက်မျ ိုး၏ စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် ပါဝင်သည်မှ
တမန်တတ ်အ ိုးလိုး စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်တခါင်ိုးတဆ င်အ ိုးလိုးစတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််

ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရသူ
ှ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုး အတွက် စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
ပြစ်ကကသည်)။ အနည်ိုးဆိုး သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့သည် အစည်ိုးအတဝိုးအသီိုးသိုးီ က
တက်တရ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး တမန်တတ ်မျ ိုးအတနပြင ့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတပေါ်
တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးကသ အ ရစက်ကကရမည်။ ယခင် သနရ
် ့် ှငိုး် သူတအတပေါ်
ပပဋ္ဌ န်ိုး ထ ိုးခဲသ
့် ည့််
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် ပမနက်နသ
ဲ မ်တမွလ
ျို့
တပပပီ။ ငါ၏န မက ငါသက်တသမခမီ
ပပစ်မက
ှု ျြူိုးလွနမ
် တသ သူတအတွ
က်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆည်ိုးကပ်မှုတကက င၊့်် ငါအ
့် ိုးပြင ့််
့်
့် ငါက
အစမ်ိုးသပ်ခပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ငါသည် ၎င်ိုးတက
်၊ ငါ၏
့် အသိုးပပြုတလဦိုးမည်။ သတသ
့်
သက်တသခချက်ပပီိုးတန က်၊ ပပစ်မတ
ှု စ်ခ တြန်ကျြူိုးလွနတ
် သ သူတန္ှ့် င ့်် ကဏ္ဍသစ်တစ်ရပ်
စတင်ြ စ
က်၊ ထသတသ
သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်တွငိုး် ၌
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးသူတအတွ
့်
့်
့်
ကျန်ရ၍သ
ှ
တနကကသည်။ သပြစ်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲန္
ှ ့်် အတကက င်ိုးမဲ့်
့် င
့် တစက မူ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှမတနရဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် ပမကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ပခယ်ပခင်ိုးခရမည်။ ငါ၏အသက
မမက်ဆပပီိုးသည့်တ
် န က် မမတ၏
၊ ့်
့် လမ်ိုးစဉ်မျ ိုးက မပပြုပပင်ကကတသ သူတအဘ
့်
ငါ၏ဝည ဉ်သည် ၎င်ိုးတက
် ့် ွ မည်ပြစ်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်အတနပြင ့််
့် ချက်ချင်ိုး စွနခ
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တဆ င်ရွကပ
် င်ခင
ွ ရ
့်် ှလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၎င်ိုးတက
့် အသင်ိုးတတ ်မှ
ထွက်ခွ တစပါလမ်မ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးြရန်
့် ည်။ ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲ့်ပြစ်ပပီိုး အပထည့်သ
့်
အတကက င်ိုးမရှန္င်။ စမ်ိုးသပ်မှု၌ တစ်ဦိုးတစ်တယ က် ပပြုလဲလျှင၊် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးသည်
စွနခ
် ့် ွ လျှင၊် ငါက
့် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်ထဲ စ တန်က မက်မက်မဲမဲ
ဝင်တရ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးြရန်
ူ ျှ
့် အလငှ့် ယင်ိုးပင်္္ြုလ်က အဘယ်သမ
အတရိုးမစက်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
အပပစ်အန အဆ ရှသူတစ်ဦိုးမျှသ မဟတ်၊ မတရ ိုးမှုပပြုတသ သူန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် အတပခပပြုက ပပြုမူတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်လည်ိုး
ငါ၏လူတအလယ်
တင
ွ ် တရတွကပ် ခင်ိုးခကကရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ တမ န်တတ ်မျ ိုး၏ တန က်ထပ်
့်
တ ဝန်ဝတတရ ိုးမှ ဧဝတင်္လတရ ိုးအ ိုး ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးက အ ရစက်ရန်ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊
သနရ
် ့် ှငိုး် သူတသည်
လည်ိုး ဤအလပ်က လပ်တဆ င်န္င်ကက၏၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ထသလ
ှ
ပြစ်ပပီိုး ပပဿန လှုျို့တဆ ်ပခင်ိုးမှ
့် ပ်တဆ င်ရ တွင ် အတပမ ်အပမင်ရကကရမည်
တရှ င်ကကဉ်ကကရမည်။ အထက်ပါအရ တသည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏
့်
လက်ရနည်
ှ
ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ၊ သတတပိုးချက်အတနပြင၊့်် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ အ
ငှ့် သင်၏ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက
့် ိုးလိုးဝင်တရ က်န္င်တစြအလ
့်
ပမနက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက သင်အ ရစက်ရမည်။ ငါ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် နီိုးကပ်စွ လက်တလျှ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး လူအ ိုးလိုးက
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
လပ်တဆ င်ရမည်။ ဤသည်မှ အတရိုးကကီိုးဆိုးပြစ်သည်။ ငါ၏လူတအလယ်
တွင၊်
့်
သစစ ပျက်ပခင်ိုးအတတွိုးမျ ိုး ထ ိုးသတသ သူသည် ထတ်ပယ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏န မကတစ ်က ိုးမှု မပြစ်တစြ ငါ၏အ
မ်တွင် ကက ကက တနထင်ခင
ွ ့်် ရမည်မဟတ်။
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်

အခန််း ၃
သင်တသည်
ငါ၏လူမျ ိုးဟ တခေါ်တဝေါ်သမတ်ပခင်ိုး ခရကတည်ိုးက၊ အမှုအရ တသည်
့်
့်
ပြစ်ပမဲအတင်ိုး မဟတ်တတ တ
ချက်မျ ိုးက သင်တသည်
အတရိုးစက်က
့် ပ။ ငါဝ့် ည ဉ်၏ မန်မမက်
့်
့်
န ခသငက့်် ကပပီိုး၊ ငါ၏အမှုတန က် နီိုးကပ်စွ လက်သငတ
့်် ပသည်။ ငါတသည်
ပင်ကအ ိုးပြင ့််
့်
တစ်ဦိုးတည်ိုးပြစ်က သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမရှသည့်အ
် တွက်၊ သင်တသည်
ငါ၏
့်
ဝည ဉ်န္ှင ့်် လူဇ့် တက ခွ၍
ဲ မရန္င်တပ။ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဇ တအပြစ်တတ တ
် က
့် ပင်ိုးပခ ိုးပပီိုး
ဇ တအပြစ်တတ ် သမဟ
ူ ဆသည်
့် တ် ဝည ဉ် တစ်ပါိုးပါိုးက အ ရစက်တသ သူ မည်သမ
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်တ
် ရွ ိုးချယ်စရ မျှမရှဘဲ၊ မမတ၏
့် ကယ်ပင်
ခါိုးတသ ခွက်မှသ တသ က်သိုးန္င်လမ်မ
် က
့် ည်ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဇ တအပြစ်တတ တ
့်
ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်သည့်် အရ တစ်ခလိုးအပြစ် ရှု ပမင်န္င်သတ
ူ သည်
သ ငါအတပေါ်
လတလ က်တသ
့်
့်
အသပည ရှကကတပသည်။ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အသက်သည် ညင်သ တသ တပပ င်ိုးလဲမှုက
့်
ကကြုရလမ်မ
့် ည်။ ငါအမှု
့် ၏ တန က်အဆင်သ
့် ည် တချ ချ တမွျို့တမွျို့ န္ှင ့်် အဆီိုးအတ ိုးမရှ
တရှ ျို့ဆက်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ငါ၏ အမ်တတ ်ထဲ ရှသူတက
့် စမ်ိုးသပ်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စစ်တဆိုးမက
ှု ငါ အသိုးပပြုပပီိုး ငါတန
့် က်သ လ
့် က်တသ သူတက
့် စမ်ိုးသပ်ရန် အမှု၏
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊် ၎င်ိုးတအ
့်် ျက်
့် ိုးလိုး တမျှ ်လငခ
ဆိုးရှုိုးသည်ဟ ဆတက င်ိုးဆန္င်သည်။ လူတအတနပြင
၊့်် တနရ တစ်ခလိုး
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ မမတ၏
့် ့်
့် အတပခအတနမျ ိုး အပျက်သတဘ မတဆ င်သကဲသ
မတန်မလှုပ်မပြစ်သူ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ မရှတပ။ လူအချြုျို့သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက
့် ၌ မည်သမ
ကကမ်ိုးတမ င်ိုးကကသည်၊ အချြုျို့က တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် ပျက်သဉ်ိုးလျက် မမကယ်ကယ်
စတ်အ ိုးတင်ိုးက ၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်တဆိုးမှုက လက်ခကက၏၊ အချြုျို့က

တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးတစ်ဦိုး၏ အချန်မတန်ဘဲ တသဆိုးသပြင ့်် စတ်ကတယ က်ကယက်
ပြစ်ကကသည့်အ
် လ ိုး၊ မျက်လိုးမျ ိုးက မျက်ရည်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်လ
် ျက်၊ မိုးတက င်ိုးကင်သ ကကည့်
ပ် ပီိုး
့်
တလိုးတလိုးပင်ပင် သက်ပပင်ိုးချ ကကတလသည်၊ အချြုျို့ မှ ထသအသက်
ရှငရ
် တွင ် အရှက်ရစရ
့်
ရှသည်ဟပင် ခစ ိုးရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မကက မီ အတဝိုးသ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
ဆတတ င်ိုးကက၏၊ အချြုျို့သည် အပပင်ိုးအထန် န မကျန်ိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် အသစတ်မျ ိုး
မရကကတသိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ မှငတ
် က်တတွတဝမှုပြင ့်် တစ်တနလ
့် ိုး အချန်ကန်ဆိုးကကတလသည်၊
အချြုျို့က ညည်ိုးညြူပပီိုးတန က် တတ်တဆတ် ထွက်သွ ိုးကကသည်၊ ပပီိုးလျှင် အချြုျို့ မှ
အတတ ်အတန် အပျက်သတဘ တဆ င်ပမဲ တဆ င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်တနရ မှ ချီိုးမွမ်ိုးကကဆဲ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
် ခါ၊
့် င၊် အ ိုးလိုး ထတ်တြ ်ပပခရသည့်အ
အတတ်က လန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ငါ တန က်ထပ်တပပ ဆြ မလ
အပ်တပ၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ
့်
သင်တ လ
သမျှ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ငါလက်ခန္င်ပပီိုး၊ သင်တ တပပ
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတ၏
ငှ့် ၊ သင်တ အသက်
ရှင ်
့် ရလဒ်ပြစ်ြအလ
့်
့်
တနထင်တသ အရ သည် တန က်ဆိုးတွင ် ငါ၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ငါ၏ သရပ်သကန်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ယတန သင်
တက
့်
့်
့် ငါတပိုးတသ တ ဝန်ကျရ တနရ မှ
သင်တသည်
အဆိုးစန
ွ ် သစစ တစ ငသ
့်် န္င်စွမ်ိုး ရှသငက့်် ကတသိုး၏။
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အချန်မတရွ ိုး သမဟ
့် တ် တနရ မတရွ ိုး ထတ်ပပန်က တြ ပ် ပထ ိုးပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် သင်တသည်
လည်ိုး ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် အချန်တင်ိုး
သရှသငတ
့်် ပသည်။ အတကက င်ိုးမှ ယတနသည်
အမှနစ
် င်စစ် ယခင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့်
မတူသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သင် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ မပပီိုးတပမ က်န္င်တတ တ
့် ပ။
ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်သည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်မတ
ှု အ က်၌ သင်၏ခန္ဓ ကယ်အ ိုး
ချြုိုးန္မ်
ှ န္င်စွမ်ိုးရရမည်
ှ
၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ အဓကပပ
့် ိုးမှုအပြစ်
အသိုးပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး မဆင်မပခင် မပပြုမူရတပ။ အသင်ိုးတတ ်အတွက် စစ်မှနတ
် သ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးဆီသ သွ
့် ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထဲတွင ် တတွျို့ ရှန္င်၏။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး မပပြုမူတသ
သူတသည်
ငါဝ့် ည ဉ်က တက်ရက် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ြျက်ဆိုးီ မည်။
အမှုအရ တသည်
ယတနကဲ
့် တသ
အတပခအတနတစ်ခထ တရ က်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
့် သ
့်
့်
အတတ်က သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်သည် အလွန ်
စတ်ထခက်ခစ ိုးပပီိုး ဝမ်ိုးပန်ိုးတနည်ိုးပြစ်ရန် မလအပ်တပ။ ငါ၏ သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးသည်
ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့်် မိုးတက င်ိုးကင်ကသ
ဲ့် အကန
အ
် ့် သတ်မဲ့်ပြစ်သည်- လူသ ိုး၏
့်

တတ်စွမ်ိုးန္င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည တက
င်ိုးစွ
့် ငါသည် အဘယ်သ တက
့်
အကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုး မရှန္င်မည်နည်ိုး။ လူတထဲ
ွ ် အဘယ်သသ
ူ ည် ငါလက်
ထ၌
ဲ မရှသနည်ိုး။
့်
့် တင
သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မည်မျှ ကကီိုးပမတ်သည်က ငါဘ မျှမသ၊ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍
ငါသည် လိုးဝ သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဟ သင်ထင်သတလ ။ ယင်ိုးမှ မပြစ်န္င်တပ။ ထတကက
င၊့််
့်
လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
က်ထပ်
့် စတ်ပျက်လက်ပျက် အပြစ်ဆိုးအချန်၊ ၎င်ိုးတ တန
့်
မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်တတ ဘ
ရတသ
ှ
အချန်၊ အဘယ်အရ ပြစ်ပျက်တနသည်က
့် ဲ အသစ်စတင်ြ ဆန္ဒ
့်
ငါအ
ပမန်ိုးလတသ အချန်၊ အချြုျို့သည် အတပျ ်အပါိုးလက်စ ိုးပခင်ိုး၌
့် ိုး ၎င်ိုးတ တမိုး
့်
တမွျို့တလျ ်ကကပပီိုး ယင်ိုးက အချြုျို့က ပန်ကန်ြ ပြစ်
် ချန်၊ အချြုျို့တသည်
့် တစသည့်အ
့်
သစစ တစ ငသ
့်် တသ အတစခမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတသိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ငါသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ်၏ ဒတယပင်ိုးပြစ်သည့်-် ငါ၏လူတက
် ့် င်တစပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သနစ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုး စတင်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါသည် သင်တက
့်
့် ငါအြ
့်
န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်သည့်သ
် က်တသက ခခွင ့်် တပိုးသည်သ မက၊ ထထက်
ပ၍ ငါလူ
့် မျြုိုး၏တနရ မှ
့်
ငါအတွ
က် တက်ပဲတ
ွ ွင ် န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တသ တအ င်ပဲက
ွ ရယူခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ငါသည်
့်
ငါ၏လူတက
့်် င်ကက ိုးတပိုးသည် ဟလည်ိုး ဆရတပမည်။
့် တရ ိုးဝင် စတင် တလ့်ကျငသ
အချန်တင်ိုးတွင၊် ငါ၏လူတသည်
ငါအ
က် တစ ငက့်် ကပ်ရင်ိုး၊ စ တန်၏
့် မ်၏တခါိုးက ငါအတွ
့်
့်
စဉ်ိုးလဲသည့်် အကကအစည်မျ ိုးက သတထ ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် စ တန်၏
့်
တထ င်တချ က်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးပခင်ိုးက တရှ င်လဲြရန်
့်
့် အလငှ့် ၊ အချင်ိုးချင်ိုး အ ိုးတပိုးက
အချင်ိုးချင်ိုးအတွက် တထ က်ပ့် တပိုးန္င်သငက့်် က၏၊ စ တန်၏ တထ င်တချ က်ထသ
ဲ ့်
ကျဆင်ိုးချန်တွင ် တန င်တရြရန်
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည်
့် အလွန ် တန က်ကျသွ ိုးလမ်မ
အဘယ်တကက င ့်် သင်တက
တကကီိုး တလ့်ကျင ့်် တပိုးတနသနည်ိုး။
့် ထသ အတရိုး
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏ အချက်အလက်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး အဘယ်တကက င ့််
ငါတပပ ပပသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ငါသည် သင်တက
့် အထပ်ထပ် အခါခါ သတတပိုးပပီိုး
တက်တွနိုး် သနည်ိုး။ ဤအရ က သင်တ တတွ
ိုးကကည့်ြ
် ူိုးကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
့်
တတွိုးဆပခင်ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု ရှြူိုးသတလ ။ ထတကက
င၊့်် သင်တသည်
အတတ်၏
့်
့်
အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အတတွျို့အကကြု ရငက
့်် ျက်တစန္င်ရမည်
သ မက၊ ထထက်
ပ၍ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အသီိုးသိုးီ က သင်၏ စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး အတွငိုး် ၌
့်
အပမစ်တွယတ
် စက ပွငလ
့်် န်ိုးတစခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုးန္ှင၊့်် သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ပမအသီိုးသိုးီ
ခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ယတန န္ှု
ငိုး် ရှ
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးညန်မှုတအ က်တွင ် သင်တအတွ
့်
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးက ထတ်ပစ်န္င်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်

ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ သည် တတ က်ပပပီိုး စမ်ိုးလန်ိုးစပပည် သန်စမ
ွ ်ိုးသည့်် ပန်ိုးမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
အလျှပယ် အသီိုး၊ ယင်ိုး၏ ရငမ
့်် ှညမ
့်် ှု ဆိုးရှုိုးမသွ ိုးတသ အသီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က သင်တ န
့် ိုးလည်ကကသတလ ။
ြန်လအမ်အတွငိုး် ရှ ပန်ိုးတသည်
ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် မတရမတွ
က်န္င်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး
့်
့်
သတဘ ကျန္ှစ်သက်တသ လူစလူတဝိုးအ ိုးလိုးက ဆွတ
ဲ ဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
စတ်ြွ လ ကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
ူ ျှ စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ သတသ
၊် ငါက
့်
့် အဘယ်သမ
့်
သက်တသခကကသူမျ ိုး ပြစ်သည့်် တလမျ ိုးအတက်ခရပပီိုး တနတလ င်ဒဏ်ခခဲက့် ကရသူ
အ ိုးလိုးသည်၊ ၎င်ိုးတက
် တွက်၊ ြူိုးပွငတ
့်် ဝဆ မှုပြင ့််
့် ထသပြစ်
့် ြ ငါ
့် တတ င်ိုးဆသည့်အ
မလှပကကတသ ်လည်ိုး၊ ထပန်ိုးပွငမ
့်် ျ ိုး တပခ က်တသွျို့ ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် အသီိုးသိုးီ
ကကလမ်မ
မျှ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတပပ ဆတသ အခါ သင်တ မည်
့်
န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ ပန်ိုးပွငမ
့်် ျ ိုးသည် ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးပပီိုး အသီိုးသိုးီ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင်
ဤအသီိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးအတွက် တထ က်ပ့်တပိုးန္င်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏ အမှုအ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်မည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ဉ ဏ်ပည
ပတပေါ်လ ပခင်ိုးက ငါသည် စတင်တမွျို့တလျ ်မည်ပြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်

အခန််း ၄
ငါအ
့် ိုးအတစခသည့်် ငါ၏ လူအ ိုးလိုးသည် အတတ်က ပပန်လည်စဉ်ိုးစ ိုးသငက့်် က၏- ငါက
့်
သင်တ၏
့် တလ ။ ငါက
့် သင်တ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးသည် မစင်ကကယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခဲသ
့် သစစ
တစ င်သ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ရှခဲသ
့် ပခင်ိုးသည် စင်ကကယ်၍ စတ်န္လ
့် တလ ။ ငါက
့်
သင်တသ
် န်ပါ၏တလ ။ သင်တ၏
ဲ ွင ် ငါသည်
့် ကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် မှနက
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
တနရ မည်မျှ ယူထ ိုးသနည်ိုး။ ငါသည် သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် စတ်န္လ
ပြည်ထ
့် ိုးသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် အထဲတွင ် မည်မျှ
အထတပမ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ငါက
် ူန္င
ှ ။့်် ဤအရ တသည်
ငါအတွ
က် လိုးဝပင်
့် လူန္လူအဟ မမှတယ
့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးလျက် ရှသည်။ ယတန၊ ့် ငါကယ်
တင်ပခင်ိုး၏ အသက
့်
ထတ်တဆ င်မမက်ဆသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ငါက
့် သင်တ၏
့် ချစ်ပခင်ိုး၌ တိုးပွ ိုးမှု

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

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

သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ ငါ၏ တနရ သည်
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ငါ၏
့် င
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက်ပင် ဆန်ကျင်
ကကပပီိုး ငါ၏ ထိုးန္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခကကရက
့်
တန က်ဆိုးပတ်တွငမ
် ှ ၎င်ိုးတ၏
င့််
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ချကကပပီိုး ဦိုးညတ်ကကသည်။ ထတကက
့်
ငါသည် သူ၏ အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက အသိုးချပပီိုးသည့်် တန က်တွင—
် တစ်နည်ိုးဆရလျှင်
သူသည် ငါအတွ
က် အချန်အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ လပ်တဆ င်ပပီိုးသွ ိုးသည့်် တန က်တွင—
်
့်
သူသည် တန က်ထပ်တစ်ြန် သူ၏ လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး အတွငိုး် သ ကျတရ
က်သွ ိုးပပီိုး သူသည်
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက်ရက် မန ခခဲပ့် ခင်ိုး မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် ငါ၏
အတွငိုး် လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုးက မန ခခဲတ
င်အ
့် ပ၊ ထတကက
့် တတ်တွင ်
့်
သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးခဲသ
့် ည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင်
သူတပပ ဆတသ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ပန်ိုးဦိုးရစ်သရြူသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ စက ိုးမျ ိုး၊ သူက
့် ယ်ပင်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ ယတနတ
့် င်ပင် သူသည်
ငါ၏ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခတနရဆဲ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
အထက်သ ဓကမှ (ငါ၏ လူဇ့် တကယ်က ဆန်ကျင်
ရတင်မကဘဲ၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝဟ ဆန္င်သည့်် ငါ၏
ဝည ဉ်တတ ်က ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးအ ိုးပြင်)့် ငါက
တသ မည်သမ
ူ ဆ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
ဇ တပကတတွင ် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ရရှသည်က ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
် ့် တသ အခါ၊ သင်သည် အကျဘက်သ ထ
့် စွနခွ
့် ိုးဆင်ိုးသွ ိုးပပီိုး
မရဏ န္င်ငတင်တအ င် တက်ရက်ပင် ကျဆင်ိုးသွ ိုးတလသည်။ ထအပပင်
သင်၏ ဇ တခန္ဓ မှ
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှတနတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်သည် စတ်တရ င်္ါ ခစ ိုးတနရတသ
လူတစ်တယ က်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် တနသည်- သင်၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုး သင်သည်
မမကယ်မမ အတလ င်ိုးတက င်အလ ိုး ရတ်ပခည်ိုးပင် ခစ ိုးရသည်အ
့် တွက် သင်၏ ဇ တခန္ဓ က
တန္ှ င်တ
့် တသ
့် န္ှိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ အဆိုးသတ်တပိုးရန် ငါအ
့် ိုး တတ င်ိုးပန်တလသည်။ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ပပည်စ
သင်တအမျ
ိုးစသည် ဤအတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တလိုးနက်တသ
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု ရှကကပပီိုး၊ ဤအတွက် ငါသည် တိုး၍ အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပရန်
မလအပ်။ အတတ်၌ ငါသည် သ မန် လူသတဘ
သဘ ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် သ အခါ၊
့်
လူအမျ ိုးစသည် မမတက
် န္ှ့် င ့််
့် ယ်မမ ငါ၏ အမျက်တဒါသ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
တက်ဆင်စစ်တဆိုးန္ှငခ
့်် ကဲ့် ကပပီိုး ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် အနည်ိုးငယ်မျှ
သရှခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲတွင ် တက်ရက်

တပပ ဆလပ်တဆ င်ပပီိုး ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မှုက မမတ၏
့် ပကတ
မျက်လိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ပမင်ကကရမည့်် လူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်၊ ထအပပင်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့်
တခတ်က လ၏ ဒတယအပင်ိုး၏ အဓကအလပ်သည် ငါ၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုး ဇ တပကတထဲရှ
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တက်ရက်သလ တအ င် ပပြုရန်န္င
ှ ့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက် ပမင်တတွျို့တအ င် ပပြုရန် ပြစ်သည်။ သတသ
် ငါသည်
့်
လူဇ့် တထဲ၌ ရှတသ တကက င့်် ငါသည် သင်တ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထ က်ထ ိုးသည်။
ငါတမျှ ်လင်တ
သင်တ၏
့် သ အရ မှ သင်တသည်
့်
့် စတ်ဝည ဉ်၊ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ခန္ဓ တက
့်
ကစ ိုးစရ မျ ိုးကဲသ
့် သတဘ
မထ ိုးကကရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
မပခင်
့်
့် စ တန်ထသ မဆင်
့်
ဆက်ကပ်ပခင်ိုး မပပြုရန်ပင်ပြစ်သည်။ သင်တတွ
့် င ် ရှသမျှတသ အရ မျ ိုးက
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးသည် သ ၍တက င်ိုးပပီိုး ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
့် ကကကမမ န္ှင ့််
ဆက်စပ်တနသည်အ
့် တွက် ထအရ တက
့် သတဘ
မထ ိုးပခင်ိုးသည်
့် စ ိုးပခင်ိုးတစ်ခကဲသ
့် တဆ က
့်
သ ၍တက င်ိုးသည်။ သင်တသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးင ှ ဧကန်အမှန ် တတ်စွမ်ိုးန္င်သတလ ။ ငါ၏ စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးငှ ဧကန်အမှနပ
် င် တတ်စွမ်ိုးန္င်သတလ ။
သင်တသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တက င်ိုးကင်ဘရှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတသ
့်
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရန် လလ ိုးသတလ ။ ငါက
့် န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါက
တ ထဲရှ
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုး တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးတက
့် သင်တ အသက်
့်
အြိုးအထက်ဆိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ် အရှဆိုးတသ အရ မျ ိုးအပြစ် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးင ှ
လလ ိုးသတလ ။ သင်တသည်
မမတ၏
ှ ့််
့်
့် တက်လမ်ိုးမျ ိုးအတွက် တတွိုးတတ ပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ငါအ
ွ ခန္င်ပခင်ိုးင ှ ဧကန်အမှနပ
် င် တတ်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
့် ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကျြုိုးန္န
့်
သိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ကွ
ှ ့်် ငါ၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရန် မမတက
့် ပ်မျက်ပခင်ိုးက ခရန်န္င
့် ယ်မမတ ့်
ဧကန်အမှန ် ခွငပ့်် ပြုန္င်သတလ ။ ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးင ှ
့်
တတ်စွမ်ိုးန္င်တသ သူ သင်တအထဲ
တွင ် တစ်စတစ်ဦိုးမျှ ရှသတလ ။ ငါ၏ လက်ခပခင်ိုးက
့်
ခရတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ကတတတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှတသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရတသ သူမျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
သင်တသည်
တစ်စတစ်ရ က သတဘ တပါက် န ိုးလည်ပပီိုးပပီတလ ။ အကယ်၍ ငါသည်
့်
သင်တက
ငါပပြုသမျှ အမှနတ
် ကယ် ခန္င်ကကမည်တလ ၊ ထအပပင်
့် စမ်ိုးသပ်ပါက၊ သင်တသည်
့်
့်
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၏ အလယ်တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ရှ တြွန္င်ပပီိုး ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက
သမှတ်န ိုးလည်န္င်ကကမည်တလ ။ စတ်ကထမတစတသ စက ိုးမျ ိုးစွ က သင်တပပ န္င်ပခင်ိုးင ှ

သမဟ
ှု ်ရှ ိုးြွယ် အပြစ်အပျက်မျ ိုးစွ က တပပ ဆန္င်ပခင်ိုးငှ ငါဆန္ဒမရှ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် တ် စတ်လပ
သင်သည် ငါအ
် ွ သက်တသခန္င်ရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
့် ိုး တက င်ိုးမွနစ
အပပည်အ
့် ဝန္ှင ့်် နက်ရှုင်ိုးစွ ဝင်တရ က်န္င်ရန်သ ငါတတ င်ိုးဆသည်။ အကယ်၍ ငါသည်
တက်ရက် မတပပ ဆခဲပ
ွ ် ရှသည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် ါက၊ သင်ပ
့် တ်လည်တင
့် တကျ ခင်ိုးက
ငါ၏ အသိုးကခရရန် မမကယ်မမ ခွငပ့်် ပြု န္င်မည်တလ ။ ဤအရ မှ ငါတတ င်ိုးဆတသ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပင် မဟတ်သတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထရ
ဲ ှ အနက်အဓပပ ယ်က
မည်သသ
ူ ည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်သနည်ိုး။ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
ဒွဟစတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဝန်တလိုးပင်ပန်ိုးမတနကကတတ ရ
ှု ွင ် လက်ဦိုးမှု
့် န်၊ သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်မတ
ရယူကကရန်န္င
ှ ့်် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်
ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ဤအရ သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးမှန္င
ှ ့်် ငါ၏
ဆလရင်ိုးက မသဲကပွဲ ခင်ိုးတတကက
င့်် ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
့်
ချြုိုးတြ က်မပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ တပိုးလမ်မ
ဲ ှ သင်တအတွ
က်
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထရ
့်
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်တ န
့် ည်။ သင်တ၏
့် ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ငါတမျှ ်လင်သ
့်
ကယ်ပင် တက်လမ်ိုးမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မပပြုတတ ဘ
့် ၊ဲ အရ အ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုးကန ခရန်အလငှ့် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
သင်စတ်ပင်ိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး လပ်တဆ င်တလ ။့် ငါ၏ အမ်တထ င်စအတွငိုး် ရပ်တည်တသ
သူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတတတ်
န္င်သမျှ လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငါအမှု
့် ၏
့်
တန က်ဆိုးတသ အပင်ိုးကဏ္ဍထ သင်သည် မမ၏ အတက င်ိုးဆိုးက ဆက်ကပ်သင်သ
့် ည်။
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် သင်သည် ဧကန်အမှနပ
် င်
့်
လလ ိုးသတလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်

အခန််း ၅
ငါဝ့် ည ဉ်၏ အသသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုး၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။
သင်တ န
့် တက်ရက်
့် ိုးလည်သတလ ။ ဤအချက်က မရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးသည် ငါက
ဆန်ကျင်
သည့်သ
် တဘ သက်တရ က်တပမည်။ ဤတွငရ
် တသ
ှ
အတရိုးပါမှုက သင်တ စစ်
် ွ
့်
့် မှနစ
သပမင်ပပီိုးပပီတလ ။ ငါသည် သင်တအတပေါ်
သ မည်
မျှအ ိုးထတ်မှု၊ မည်မျှ အ ိုးအင်
့်
့်

အသိုးပပြုသည်က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် သပါသတလ ။ ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ်
့်
သင်တလ
ဲ့် သ အရ န္ှင ့်် သင်တ မည်
သ ပပြုမူ
ပပီိုးပြစ်သည်က အမှနတ
် ကယ်
့် ပ်ခတ
့်
့်
တြ ်ထတ်ဝပ
မျ ိုးဟ တခေါ်ဆဝသ
့် ါသတလ ။ ငါတရှ
့် ျို့တွင ် သင်တက
့် တလ ့် ယ်သင်တ ငါ၏လူ
့်
သင်တသည်
အသစတ်ရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အရှက်တရ ိုးပင် မရှတပ။ သင်တကဲ
့် တသ
့်
့်
့် သ
့်
လူမျ ိုးသည် ငါ၏အမ်မှ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် န္ှငထ
် တ်ခရတပလမ့််မည်။ သင်သည် ငါအတွ
က်
့်
သက်တသခ ရပ်တည်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယူဆရင်ိုး ငါအ
ှ ။့်် ဤသည်မှ
့် ိုး သင် မလှညပ့်် ြ ိုးန္င
လူသဘ
ဝက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှတသ အရ တစ်ခတလ ။ သင်ရ
ှ ့််
့် ည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
့်
သင်ရ
့် ရ မျှ မကျန်ရှခဲပ
့်် ွ ကပင်
့် ည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ါက၊ သင်သည် အချန်ကက ပမငစ
ကွဲပပ ိုးတသ လမ်ိုးတစ်ခသ ထွ
့် က်သွ ိုးပပီိုး ပြစ်တပမည်။ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးက မည်မျှ
ထန်ိုးထ ိုးန္င်သည်က ငါမသဟ သင်ထင်သတလ ။ ဤအချန်မှစ၍ အရ ရ ၌
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ သင်
ဝင်တရ က်
့်
ရမည်။ အတတ်တွင ် သင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် တရ
က်တတ်ရ ရ တပပ တနရမျှက၊ သငက
့််
့်
အဆင်တပပ တစတတ မ
ိုးစသည် ငါအမ
့် ည်မဟတ်တပ။ အတတ်တွင၊် သင်တ အမျ
့် ိုးတအ က်တွင ်
့်
ကပ်ရပ်တနန္င်ခကဲ့် ကသည်။ ယတန ခ
့် င်မ စွ သင်ရပ်တည်န္င်သည့်် အချက်မှ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မှုတကက င့်် လိုးဝပြစ်၏။ ငါသည် အလျဉ်ိုးသင်သ
့် လ
ရည်ရွယ်ချက်မရှဘဲ၊ တပပ တနသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ မပြစ်န္င်တပ။ အရ အ ိုးအလိုးက
ငါသည် အပမင်မ
ပ့် ပီိုး အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်သ အပမင
မ
့်် ှ အပ်စိုးမက
ှု ငါ
့် ှ တအ က်သ င
့် ကကည်
့်
့်
ကျငသ
့်် ိုး၏။ ထနည်ိုးတူ၊ ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ကမဘ တပမတပေါ်သ ငါ
့် တနရ ချထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တပပ
ဆပပီိုး လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးက
့်
ငါ၏လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ မှ ငါ တစ ငက့်် ကည်တ
့် နပခင်ိုး မရှသည့်် အခက်အတန်ဟူ
့် ၍ လိုးဝမရှတပ။
ငါအြ
လူ
် ့် ှနိုး် ရလွယ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်- ငါသည် ၎င်ိုးတ တစ်
ဦိုးစီန္င
ှ ့််
့်
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ခနမ
့်
အ ိုးလိုးက ပမင်က သ၏။ လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ သည် ငါ၏ဘဗမ န်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင် အမိုး
တစ်ခလိုးသည် ငါ လဲတလျ င်ိုးရ အပ်ယ ပြစ်သည်။ ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊
တပြ င်မ
့် ျှလျက် ရှသည့်အ
် တွက်၊ စ တန်၏
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် ပပည်လ
အင်အ ိုးစမျ ိုးသည် ငါထ
က်န္င်။ တပပ မပပတတ်တလ က်တအ င် ပြစ်တသ
့် သမတရ
့်
နက်နမ
ဲ ှုသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ရှ၏။ ငါစက ိုး တပပ တနတသ အခါတွင၊် သင်တ၏
့်
စတ်ဝည ဉ်သည် ထထင်ိုးတတွတဝသည့်် အတပခအတနတစ်ခထဲသ ကျတရ
က်ပပီိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်တသည်
စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် လမ်ိုးလျက် တရထဲသ ပစ်
့်
့် ချခလက်ရသည့််
ကကက်ငက
ှ ်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
် ရ ကမျှ သပမရဘဲ၊ ယခပင်
့် သွ ိုးကကသည်၊ သမဟ
့် တ် မည်သည့်အ

ထတ်လန်ြွ့် ယ် တခက ကကြုလက်ရသည့်် ကတလိုးငယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သွ ိုးကကတလသည်။
လျှြုျို့ ဝှက်တသ တနရ သည် ငါဘ
့် ဗမ န်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပမနက်နတ
ဲ သ အဓပပ ယ်က သင်သသတလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
မည်သသ
ူ ည် ငါက
ှ ့်် ြခင်က သသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအ
့် သန္င်သနည်ိုး။ မမတက
့် ိုး
့် ယ်တင်၏ မခင်န္င
မည်သူ သန္င်စွမ်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ငါဘ
ဲ ွင ် အန ိုးယူရင်ိုး၊ ငါ တသချ စွ တလ့်လ ၏့် ဗမ န်ထတ
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏အန
င်္တ် အတွက်သ ၊
့်
့်
“ကမဘ လှည့်် ခရီိုးသွ ိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် သွ ိုးလက် ပပန်လက် တပပိုးလ ိုးရင်ိုး ပျ ိုးပန်ိုးခပ်မျှ
လှုပ်ရှ ိုးတနကကသည်။ သတသ
် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါန့္် င်ငတတ ်
့်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတွက် ချန်ထ ိုးြ အ
့် ိုးအင် မရှကကတပ၊ အသက်ရှြူြ သ
့် ိုးသည့််
အ ိုးထတ်မှုမျှပင် မရှတချ။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အတဒကခမှ
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါကယ်ဆယ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ဤလူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
တကျိုးဇူိုးကန်ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်- ယင်ိုးတအထဲ
တွင ် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါ၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်အ ိုးလိုးက မတရတွက်န္င်တပ။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ
လက်ရှတနရက်
ှ ွ - ရှပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည်
့် အထ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ - ရ စန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးလစ
အြ
့် ွယ်နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က ပပြုပပီိုးပြစ်က ငါ၏ဉ ဏ်ပည က အကကမ်မျ ိုးစွ
ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူတသည်
စတ်တဝဒန သည်တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် စ
့်
့်
့် တ်မန္ှပြစ်
့် က
ထထင်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏အတရိုးကစစမျ ိုးက အတရိုးစက်ပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက်
အနည်ိုးငယ်မျှမရှဘဲ၊ တစ်ခါတစ်ရတွငပ
် င် သစ်တတ ထဲတွင ် ယမ်ိုးခါတနသည့််
သ ိုးရဲရင်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကတလသည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက
တသမန်တပိုးပပီ
ိုးပြစ်က ၎င်ိုးတက
့်
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါ၏
့် တသတစရန် စီရင်ချက်ချခဲတ
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်သည် မည်သအ
ူ ိုးပြငမ
့်် ျှ မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ ထတကက
င၊့်် ငါ၏ လက်ထတ
ဲ ွင်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတ ြက်
တယ
ွ ်သည့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက ဆက်လက် ထတ်တြ ပ် ပ
့်
ကကတလသည်။ ငါ၏ အမှုအဆင်ဆ
့်် ျက်သည့်၊် ညစ်ညြူိုးပပီိုး
့် င်တ
့် ကက င့်် ဆတ်ယတ်သည့်၊် အကျငပ
ယတ်ညတ
့် သ မသ ိုးစကကီိုး တစ်ခထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကသည့်် သင်တက
့် ငါ တစ်ြန်
ကယ်ဆယ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ငါစီစဉ်ထ ိုးတသ အမှုသည် တစ်ခဏပင် မရပ်န ိုးဘ၊ဲ တရှ ျို့သသ
့် အပူတပပင်ိုး
တရှ ျို့ဆက်ပမဲတရှ ျို့ဆက်တနသည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ တရ
့် ျို့တပပ င်ိုးပပီိုးတန က်၊ ပပီိုးလျှင် သင်တက
့်
ငါ၏လူမျ ိုးအပြစ် ငါန့္် င်ငတတ ်ထသ
ဲ သယ်
တဆ င် သွ ိုးပပီိုးတန က်၊ ငါ၌ သင်တအတပေါ်
အပခ ိုး
့်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ရှတပမည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဤတခတ်က ငါအပ်ချြုပ်မည့်် ြွဲျို့စည်ိုးပ

အတပခခဥပတဒက သင်တ
့် ရှ ျို့တွင ် ငါစတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးမည်။
သင်တသည်
ငါ၏လူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆခကကရသည့်အ
် တွက်၊ သင်တအတနပြင
့်် ငါန့် မက
့်
့်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဆလသည်မှ စမ်ိုးသပ်မှုအလယ်တွင ်
သက်တသခရပ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ငါအ
့်် က ် လပ်ြန္ှ့် င ့််
့် ိုး တပမြှ က်ထိုးပငတ
ငါထ
် ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပါက သမဟ
ွ တ
် ွင ်
့် မှ သမမ တရ ိုးက ြိုးကွယထ
့် က်ကယ
့် တ် ငါတန
သကခ မဲ့်တသ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ပါက၊ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
မခင်ိုးချက်မရှ တမ င်ိုးထတ်ခရမည် ပြစ်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည်က
တစ င်ဆ
ွ ်
့် င်ိုးရန် ငါအ
့် မ်မှ တမ င်ိုးထတ်ခရမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ အတတ်တင
ငါအတပေါ်
သစစ မရှသကဲသ
့် သ
့်
့် င ် ငါအ
့် ိုး
့် ိုးသမီိုးတ၏
့် ချစ်ခင်မှုမရှသူ၊ ပပီိုးလျှင် ယတနတွ
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တဝြန်ရန် တစ်ြန် ထကက သူတသည်
လည်ိုး ငါအ
့် မ်မှ
့်
တမ င်ိုးထတ်ခရလမ်မ
ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးက
့် ည်။ ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်တသ သူတသည်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် စ န တထ က်ထ ိုးမှု ပပရမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သရှြ ကက
လူမျ ိုးကသ ငါသည် ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစမည်
့် ြုိုးစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤသတသ
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရင်ဆင်ရဘဲ၊ ငါ၏လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့််
့်
ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး တအ က်တွင ် ဧကန်မချ အသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးက
စ န တထ က်ထ ိုးမှု မပပန္င်ဘလ
ဲ ျက်၊ မမတက
့် ယ်တင်၏ အန င်္တ်မျ ိုးအတွက်
စီစဉ်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်သမ
ူ ျ ိုး- ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက် တပိုးစ ကမ်ိုးစ မျ ိုးက
ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည့်
် တမွိုးြွ ိုးခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်မှ ငါ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးအတပေါ် စ န တထ က်ထ ိုးမှု
့်
ပပြဆ
် ရ ဆသည်က ဘ မျှမသရှကကတလတသ တကက င၊့််
့် သည်မှ မည်သည့်အ
ဤသူတတ င်ိုးစ ိုးကဲသ
့် တသ
သတတဝါမျ ိုးက အသိုးပပြုြ ငါ
့်
့် လိုးဝ ပငင်ိုးပယ်တလသည်။
၎င်ိုးတသည်
ပမှနအ
် သစတ်မဲ့်တသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဦိုးတန္ှ က်
့်
့်
“အ ဟ ရချြုျို့တဲမ
့် ှု” က ခစ ိုးရပပီိုး “အ ဟ ရ” တချြုျို့အတွက် အမ်ပပန်ရန်လအပ်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက ငါမသိုးတပ။ ငါ၏လူမျ ိုးအလယ်၊ အဆိုးတွင ်
့်
ငါက
့် ကျွ
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် အစ စ ိုးပခင်ိုးကဲသ
့် မ်ိုးကျင်တသ လက်ပြင့်် သင်
သက်တသ င်သ
့် တရင်
ိုးတန္ှိုးီ ပြစ်လ ြအလ
ငှ့်
့် က်သ လပ်တလ့် ရှတသ အရ တစ်ခကဲသ
့်
့်
အတယ က်တင်ိုးသည် တစ်ခဏပင် လိုးဝ တမ့်တလျ ပ့် ခင်ိုး မရှတသ အရ တစ်ခပြစ်သည့််
စ ိုးပခင်ိုး၊ ဝတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပ်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် ငါ
် မည့််
့် ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက အဆိုးထ တကျပွနရ
့် အ
တ ဝန်ဝတတရ ိုးတစ်ခအပြစ် အတလိုးထ ိုးရန် လအပ် တပလမ့််မည်။ ငါတပပ ဆတသ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွက်မူ၊ တစ်ခစီတင်ိုးက အဆိုးစန
ွ ် ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် ခယူရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အပပည်အ
့် ဝ စွဲမှတ်ရမည်။ ဝတ်တကျတန်ိုးတကျ တစ်ဝက်တစ်ပျက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ရှ၍
မပြစ်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရမစက်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါအ
့် ိုး
တက်ရက်ခခတနပခင်ိုးအပြစ် မှတ်ယခ
ူ ရလမ်မ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးသိုးပခင်ိုး
့် ည်။ ငါန္ှု့် တက
မပပြုတသ သူ မည်သမ
ူ ဆ သမဟ
ူ ဆသည်
့် တ် ယင်ိုးတက
့် သရှရန် မကကြုိုးစ ိုးတသ သူ မည်သမ
ငါက
့် မှ
့် အ ရစက်တနပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် တ်ယူခရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏အမ်တခါိုးပပင်ပသ တ
့် က်ရက်
ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တင်ိုး၊
့် တသ ် ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် ည်အ
ငါအလရှသည်မှ အတရအတွက်မျ ိုးပပ ိုးတသ လူမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ထူိုးကဲသ လွနမ
် ှု ပြစ်သည်။
လူတစ်ရ တွင ် ငါန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါက
့် သန္င်သူ တစ်ဦိုးသ ရှပါက၊
ဤသူတစ်ဦိုးတည်ိုးက အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတအတပေါ်
အ ရစက်ြ ့်
့်
အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးက ငါ လလလ ိုးလ ိုး စွနပယ်
် ့် မည် ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ
အတရအတွက်မျ ိုးပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးက ငါက
ှ ်
့် ထင်ရှ ိုးတစန္င်ပပီိုး ငါအ
့် ိုးပြင ့်် အသက်ရင
တနထင်န္င်သည်ဆသည်မှ တသချ တပါက် မမှနက
် န်သည်က သင်တ တတွ
ျို့ န္င်တပသည်။
့်
ငါအလရှသည်မှ (အတစအ
့် သည်တ
့် င်) င်္ျြုစပါိုးပြစ်ပပီိုး (အတစအ
့် န္ှမျ ိုး မပပည်ဝ
့် န္ှမျ ိုးမှ
အထင်ကကီိုးစြွယ် ပပည်ဝ
့် ချန်တွငပ
် င်) တတ ပင်မျ ိုး မဟတ်တပ။ ရှ တြွပခင်ိုးက အတရိုးမထ ိုးဘ၊ဲ
ယင်ိုးအစ ိုး တလျ ရ
ူ ျ ိုးအတနန္ှငမ
့်် ူ၊ မမတ သတဘ
အတလျ က်
့် ဲသည့်် ပစပြင ့်် ပပြုမူသမ
့်
ထွက်ခွ သွ ိုးသင်သ
ငါန့် မက ဆက်လက် င်္ဏ်အသတရပျက်တစမည်စိုး၍၊
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် ရ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊
့် ငါတန က်ထပ် မပမင်လတပ။ ငါ၏လူမျ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
ဤပညတ်ချက်မျ ိုးတွင ် ယခ ငါရပ်ထ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အတပခအတနမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပတပေါ်
မူတည်ပပီိုး တန က်ထပ် အတရိုးယူမှုမျ ိုး ပပြုလပ်ရန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးမည်ပြစ်သည်။
လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် တနရက်
့်် က်ဆင်သည့််
့် မျ ိုးတွင၊် လူအမျ ိုးစက ငါသည် ဉ ဏ်ပည န္ှငသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထထ
ဲ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ပမင်သည့််
တကယ့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ ထင်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် ဤသည်မှ အတပေါ်ယအတပပ သ
့်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါအ
် ကယ် သရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်ပါက၊ အလျင်အပမန်
့် ိုး အမှနတ
တက က်ချက်မျ ိုး ချဝမ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ငါန္ှု့် တက
ငါအ
့် ိုးသရန် ကကြုိုးစ ိုးပမဲကကြုိုးစ ိုးတနကကတပမည်။ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ပမင်သည့်် အဆင်သ
က်ရှခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ ငါက
့် တရ
့် အတပမ ်အပမင်
့်
ရှပပီိုး အြ
့် ွယ်ပြစ်တသ သူဟ တခေါ်ဆြ ထ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် က်တန်ကကတပမည်။ ငါန္ှငသ
့်
အသပည သည် မတလိုးနက်လှတပ။ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတွင၊်

မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါအ
့် ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတစခကကပပီိုး ပြစ်က ငါ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ကကပပီိုးတန က်၊ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တစ်စတစ်ရ က စစ်မှနစ
် ွ
သရှလ ကကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ငါတပခရ
မျ ိုးက ရှ တြွရန်
့်
့်
ခက်ခလ
ဲ ှတသ တကက င့်် ငါအ
ရန် ရည်ရွယ်ချက် အနည်ိုးငယ်မျှ သထ ိုးဝပ့် ခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် ိုး ဆန်ကျင်
့်
ငါအတပေါ်
ကျြုိုးန္န
ွ ခသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ အပမဲ ရှတလ့်ရှခဲက့် ကသည်။ ဤလူမျ ိုး အလယ်တွင်
့်
ငါ၏ လမ်ိုးပပမှုကင်ိုးမဲပ
အတလ တကကီိုး လပ်တဆ င်ဝက့် ကမည်မဟတ်တပ။
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထတကက
င်၊့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတတွျို့အကကြုက ရှငသ
် န်ပြတ်သန်ိုးပပီိုးသည့်် တန က်တွင၊်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါက
ှ ၊ အြ
့် ွယ်ပြစ်ပပီိုး တင်ပင်ဘက်အပြစ်၊
့် အတပမ ်အပမင်ရသူ
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသွ ိုးန္စ
ှ ်ဘက်ပါတသ ဓ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်၊ ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်တသည်
ကကီိုးပမတ်ပပီိုး အလွနအ
် အ
့် ိုးသင်ြ
့် ွယ်ပြစ်က အက့် သြွယ်ပြစ်သည်၊
့်
ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြင ့်် ပခြုလမ်ိုးထ ိုးသည်၊ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည သည် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်န္င
ှ ့််
အပခ ိုး ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုတထက်
ပမငမ
့်် ိုးသည်ဟ တခေါ်ဆရင်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အသပည
့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက တန က်ဆိုးတွင ် ပခြုင၍ တက က်ချက်ချ ခဲက့် ကတလသည်။ သတသ
်
့်
ယတနတွ
့်် တ်သက်သည့်် သင်တ၏
့် င ် ငါန္ှငပ
့် အသပည သည် ၎င်ိုးတခင်
့် ိုးထ ိုးတသ
အတ်ပမစ်အတပေါ် အတပခပပြုရမျှ ပပြုထ ိုးတလသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်တ အမျ
ိုးစသည့််
့်
ကကက်တူတရွ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် -့် ၎င်ိုးတတပပ
ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တရရွ တ်တနပခင်ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ သင်တက
ှ ွ ငါ သက်ညြှ ခဲသ
့် ည်မှ သင်တ ့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု မျ ိုးလစ
ငါက
ှ ကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့် ျင်ိုးလှသည်က
့် သရှပသည် မတလိုးနက်လသ
့် “ပည တရိုး” သည် ညြ
ငါထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်တအမျ
ိုးစသည်
့်
့်
သင်တက
ကကတသိုးတပ၊ သမဟ
့် ယ်သင်တ မသ
့်
့် တ် သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးတွင် ငါ၏အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ဆန္ဒ
ပပင်ိုးပပန္ှငက့်် ကပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ
့်
လွတက
် င်ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်ကကတလသည်၊ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခယူပပီိုးတန က်၊
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက လိုးဝ မသတတ ဘ
့် ၊ဲ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်တ ့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမလ
ှ ည်ိုး လွတက
် င်ိုးခဲသ
့် ည်ဟ တတွိုးထင်ကကသည်၊ သမဟ
့် တ် သင်တ ့်
ယကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ၏ ကျယ်ပပနတ
် ့် သ တနရ မျ ိုးတွင ် မတည်ရဟ
ှ
တတွိုးထင်ကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး အလဟဿပြစ်မည့်် အချန်က
့်
အပျင်ိုးတပပကန်လွနတ
် စပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရမည့်် တ ဝန်အပြစ် သင်တ၏
ဲ ွင ် သမ်ိုးထ ိုးရမည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
အရ တစ်ခအစ ိုး သင်တ၏
့် အ ိုးလပ်ချန်တွင ် လပ်တဆ င်ရမည့်် ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်တက င်ိုးတသ

အလပ်တစ်ခအပြစ် တချ င်ထိုးထ ိုးကကသည်။ သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး၊
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး ကင်ိုးမဲမ
့် ှုက ငါမသန ိုးခဲပ
့် ါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
တည်ရပခင်
ှ ိုးမှ ြယ်ရှ ိုးခရလျက်၊ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ် တသဆိုးကကမည်ပြစ်သည်။
သတသ
်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏ အမှု ပပီိုးစီိုးသည်အထ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ
့်
ဆက်လက်၍သက်ညြှ ဦိုးမည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ့်
့် ိုးလိုး သရမည်အ
အ ိုးလိုးသည် အတက င်ိုး န္ှင ့်် အဆိုးတက
် ့် မည် ပြစ်သည်။
့် မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးက ရပ်တနရ
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်

အခန််း ၆
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ မျက်တမှ က်၌ ငါအ
့် ိုး စတ်တကျနပ်တစန္င်ရန်အလငှ့် ဝည ဉ်တတ ်
အတရိုးကစစမျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်တလ ၊့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက်တလ ၊့်
ပပီိုးလျှင် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်
ခွပဲ ခမ်ိုး၍ မရန္င်သည့်် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ် အမှနတ
် ကယ် သတဘ ထ ိုးန္င်စွမ်ိုးရှတလ ၊့်
လူသ ိုးအလယ် ချြုပမန်မှု န္ှင ့်် ခါိုးသီိုးမှုတက
့် ပမည်ိုးစမ်ိုးရင်ိုး၊ ငါသည် တပခချစရ အ ိုးလိုးအတပေါ်
တပခချပပီိုးပြစ်သည်၊ ကျယ်တပပ တသ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက ငါသည် ကကည်ခ
့် ၊ဲ့် ပပီိုးလျှင်
လူတအကက
ိုး ငါတလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ငါက
် ခါမျှ
့် မည်သည့်အ
့်
အမှနတ
် ကယ် မသကျွမ်ိုးခဲတ
့်် ည်သွ ိုးလ ပခင်ိုးမျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ်
့် ပ၊ ငါ၏ လှညလ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါက
့် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ငါသည် တတ်ဆတ်တနခဲပ့် ပီိုး
သဘ ဝလွနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ ငါက
့် အမှန ် တတွျို့ ပမင်ြူိုးပခင်ိုး မရှတချ။ မျက်တမှ က်က လသည်
ယခင်ကကဲသ
့် မဟ
တ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပမင်ြူိုးသည့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ငါပပြုမည်၊ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင ် လိုးဝမကက ိုးြူိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတပပ ကက ိုးမည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါက
့်
ဇ တပကတ၌ သကျွမ်ိုးလ တစရန် ငါတတ င်ိုးဆတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၏ အဆင်မ
် လူတသည်
တရိုးတရိုးမျှပင် မသကကတပ။
့် ျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ သတသ
့်
့်
ငါသည် ထအရ မျ ိုးက ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ လူမျ ိုးသည် သူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
ရှု ပ်တထွိုးလျက်ပင် ရှတသိုးသည်။ ထအရ တက
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတပပ ဆရန်

ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ နမ်က
့် ျမှု မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးမှ
ငါကစ ိုးလတသ အရ အတအကျပင် မဟတ်သတလ ။ န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက တအ င် ငါသည်
လူသ ိုး၌ မည်သည်အ
့် ရ မျှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှခဲ၊့် န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက တအ င် ငါ၏လူဇ့် တန္ှင ့််
တက်ရက် ထတတွျို့ မှုရတသ
ှ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ တက်ရက်
ထတ်ပပန်တသ အသက မည်သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ မကက ိုးြူိုးကကတပ။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဤအရ က
တခတ်က လတစ်တလျှ က် ငါက
့် လူမျ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ထခက်ပခင်ိုး မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ငါန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အသပည ကမူ မလဲမတရှ င်သ ချြုျို့တဲက့် ကတလသည်။ သတသ
်
့်
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် န ိုးလည်ရခက်ခပဲ ပီိုး အတင်ိုးအတ မရှတသ အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည့်် အမှုက
သင်တ၌့် ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မျ ိုးစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ငါ
တပပ ကက ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွငပ
် င်၊ ငါ၏
့်
့်
မျက်တမှ က်၌ ငါက
့် တက်ရက် ခခတသ သူမျ ိုးစွ ရှတနဆဲပြစ်တလသည်။ ယခ သင်က
့်
သ ဓကအနည်ိုးငယ် ငါတပိုးမည်။
ငါ၏အလက န ိုးလည်ြန္ှ့် င ့်် အသက်၏ ခစ ိုးမှုတစ်ခက ရရှြ ကက
့် သင်သည်
့် ြုိုးစ ိုးလျက်၊ တနစဉ်
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ရင်ဆင် ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ယင်ိုးတက
့် ကွဲပပ ိုးစွ ရှု ပမင်သည်။ သင်သည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ်တက
့် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး အပြစ်
သတဘ ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ထကဲ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် သ
့်
မမက်ဆပခင်ိုးင ှ အတပခခအ ိုးပြင ့်် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ဟလည်ိုးတက င်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ညန်ကက ိုးပခင်ိုး ခရသည်ဟလည်ိုးတက င်ိုး ယကကည်လျက်၊ ငါ၏
ပြစ်ပခင်ိုးက တဘိုးသ ကန်
ထတ်တလသည်။ ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတန၌ သင်၏ အသပည သည်
့်
့်
အဘယ်နည်ိုး။ သင်သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ယ်ငါ ယူတင်ဝတ်တဆ င်တသ လူဇ့် တန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ပပင်ိုးထန်မှု
အမျြုိုးမျြုိုးရသည့်
ှ
် အယူအဆမျ ိုး သင်၌ရှတလသည်။ ယင်ိုးက သင်သည် တနစဉ်
့် တလ့်လ လျက်
အချန်ကန်ဆိုးပပီိုး၊ “အဘယ်တကက င့်် ကယ်တတ ်သည် အမှုအရ မျ ိုးက ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထတတ မ
် ှ လ ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ်
့်
ပြစ်န္င်သတလ ။ မပြစ်န္င်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့်် သပ်မကွ ပခ ိုးတပ။ သူသည် သ မန်ပြစ်၍
ရိုးရိုးတန်ိုးတန်ိုး ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။” ဟ တပပ ဆသည်။ ထကဲ
့် တသ
့် သ
့်
အတပခအတနမျ ိုးက မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။

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

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

ဆတတ င်ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ “အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတအလယ်
တွင ် အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်တသ ကယ်တတ ၏
် လက်တတ ်ထ၌
ဲ
့်
မရှတသ လူသ ိုးတစ်တယ က်တစ်တလ၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်တက င်တစ်တလ၊ သမဟ
့် တ်
အမှုအရ တစ်ခတစ်တလ ရှတလသတလ ။ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး သန ိုးကရဏ
ရှတသ အခါ၊ အကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ကယ်တတ ်၏ သန ိုးကရဏ ပြင ့်် ကကီိုးစွ ရင်လန်ိုး
ဝမ်ိုးတပမ က်ပါ၏၊ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး တရ ိုးစီရင်တသ အခါ၊ အကျွန္ပ်
် သည်
မထက်တန်န္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ကသဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည တန္ှ့် င ့််
ပပည့်ဝ
် တတ မ
် ူတသ တကက င့်် ကယ်တတ ့်် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုး၏ ဉ ဏ်မမီန္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုက
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ခစ ိုးမှုတစ်ခ ရရှပါ၏။ အကျွန္ပ်
် ၏ဇ တခန္ဓ သည် ဆင်ိုးရဲဒကခ
ခစ ိုးရတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ အကျွန္ပ်
် ၏ဝည ဉ်သည် သက်သ ရ ရပါ၏။ ကယ်တတ ၏
်
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အကျွန္ပ်
် သည် မည်သလျှ
ှ ့််
့် င ် မချီိုးမွမ်ိုးဘဲန္င
တနန္င်ပါမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ က
့်် သကျွမ်ိုးလ ပပီိုးတန က်တွင် တသရမည်ဆလျှငပ
် င်၊
ကျွန္ပ်
် သည် အဘယ်သမျ
် မ်ိုးတပမ က်စွ န္ှင ့်် တပျ ်ရင်စွ မတသဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။
့် ိုး အလွနဝ
အနန္တတန်ခိုးရှငက
် ယ်တတ ်၊ အကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ က
့်် တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် အမှနတ
် ကယ်ပင်
အလမရှသတလ ။ ကယ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှပခင်ိုးင ှ အကျွန္ပ်
် သည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် မထက်တန်သတလ ။ အကျွန္ပ်
် ၏အထဲတွင ် ကယ်တတ ် မပမင်တတွျို့လတသ
အရ တစ်စတစ်ခ ရှတနပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။” ဟတပပ ခဲသ
့် တသ
့် ည်။ ထကဲသ
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် တပတရသည် ငါ၏အလက တကျမှနက
် န်စွ
န ိုးမလည်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် (လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ န္
် င
ှ ့််
အမျက်တဒါသက ပမင်တတွျို့တစရန်အလငှ့် ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုက သူ ရရှခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊)
ငါအ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် သူသည်
့် ိုးပြင ့်် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည်က ပမတ်န္ိုးပပီိုး င်္ဏ်ယူခတ
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် စတ်တသ ကမတရ က်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးတမှ့် သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်၌ သူ၏သစစ တစ င်သ
က် ငါ၏
့် မှုတကက င်၊့် ပပီိုးလျှင ် သူအတွ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက င့်် သူသည် လူသ ိုးတအတွ
က် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င်
့်
စနမူန တစ်ဦိုးန္ှင ့်် စပပတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ သင်တအတ
ယူသင်တ
့် သ အရ
့်
အတအကျပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယခအချန်၌ ငါသည် အဘယ်တကက င့််
တပတရ၏အတကက င်ိုးက ထမျှရည
ှ လ
် ျ ိုးစွ တပပ ခဲသ
အချန်ကက တသချ စွ
့် ည်က သင်တသည်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးကကတလ ။့် ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တပပြုမူ
့် သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
ပြစ်သငသ
့်် ည်။

ငါအ
့် ွနိုး် ပပီိုး
့် ိုး သကျွမ်ိုးတသ လူမျ ိုးမှ နည်ိုးပါိုးတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ လူမျ ိုးသည် ချြုျို့တဲလ
၎င်ိုးတအ
က် ခဲယဉ်ိုးတသ တကက င်၊့်
့် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရန် ၎င်ိုးတအတွ
့် ိုး ငါတတ င်ိုးဆတသ အဆင်က
့်
ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ်သ ငါ၏အမျက်
တဒါသက မထတ်လတ်တပ။ ထတကက
င့်် ငါသည်
့်
့်
လူသ ိုးတအတပေါ်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပင် သည်ိုးခတနခဲသ
့် ည်မှ မျက်တမှ က်က လ
့်
ထတင်ပင် ပြစ်တတ သ
လ
် ည်ိုး ငါ၏သည်ိုးခမှုတကက င့်် သင်တသည်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
မမတက
်လင်သ
့် ည်။ တပတရမှတစ်ဆင့်် သင်သည် ငါအ
့် ိုး
့် ယ်ကယ် သက်ညြှ မတနကကြ ငါတမျှ
့်
သကျွမ်ိုးလ ပပီိုး ငါက
့်် ည်။ တပတရ၏ ရဲရငတ
့်် သ စွမ်ိုးတဆ င်မှု
့် ရှ တြွကကသငသ
အ ိုးလိုးမှတစ်ဆင့်် သင်သည် ယခင်က မကကြုစြူိုးသကဲသ
့် ဉ
့်် ည်၊
့် ဏ်အလင်ိုးရရှသငသ
ထသပြင
ှ ိုးသည့်် တလ ကတက
့် ့်် ယခင်က လူသ ိုးက တစ်ခါမျှ မတရ က်ရြူ
့်
တရ က်ရှသငတ
့်် ပသည်။ အ က သန္ှင ့်် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်အန္ှအပပ
ိုးတွင၊် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုး၌ ရှကကကန်တသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအကက ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါအမှု
့် ၏ တန က်ဆိုးတသ အဆင်အ
့် တွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု အလိုးစက တပိုးတလသည်။ သင်တသည်
စ တန်၏အင်အ ိုးစမျ ိုး၏
့်
အမနတ
် ့် ပိုးသည်က ခရလျက်၊ တဘိုးစည်ိုးမှ ပွဲကကည်ပ
့် ရသတ်မျ ိုး အပြစ်သ မပြစ်လသည်မှ
တသချ သည် မဟတ်တလ ။ စ တန်သည် တန က်ဆိုးတသ တသပခင်ိုး၏ မချတင်ကဲတဝဒန က
ခစ ိုးချန်တွင် သွ ိုးမျ ိုးကကတ်လျက်၊ တပခသည်ိုးလက်သည်ိုးမျ ိုးက ကပ်ထ ိုးလျက်န္င
ှ ့်် လူမျ ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးရှ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က ဝါိုးပမြုလျက် အစဉ်အပမဲရတနသည်
ှ
။
သင်တသည်
ယခအချန်၌ ၎င်ိုး၏စဉ်ိုးလဲတသ အကကအစည်မျ ိုး၏ အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးခရရန်
့်
အလရှကကသတလ ။ ငါအမှု
မမတ၏
့် သည် တန က်ဆိုးတွင် ပပီိုးဆိုးတသ အချန်၌ သင်တသည်
့်
့်
အသက်က ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန် အလရှကကသတလ ။ ငါ၏သည်ိုးခပခင်ိုးက တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ပပြ ့်
သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး တစ င်တ
့် နကကသတလ ။ ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည က
့်
ရှ တြွပခင်ိုးသည် အခရ ကျသည်၊ သတသ
်လည်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက အ ရစက်ပခင်ိုးမှ
့်
မရှမပြစ်တပ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပတနပပီိုး၊
သင်တသည်
ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတန က်က လက်တလျှ က်န္င်က ၊ သင်တက
့်
့် ယ်တင်အတွက်
အစီအစဉ်မျ ိုး သမဟ
်လငသ
့်် ည်။
့် ငါတမျှ
့် တ် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး တန က်ထပ် မရှတတ ြ
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်

အခန််း ၇

အတန က်အရပ်မှ ဌ နခွအ
ဲ ိုးလိုး ငါ၏အသက န ိုးတထ င်သင်သ
့် ည်အတတ်တင
ွ ၊် သင်တသည်
ငါက
ငါ၏ထူိုးကဲတသ
့် သစစ ရှကကပပီတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
ကသဝါဒန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုးကကပပီတလ ။ သင်တ၏
့်် ျက်မျ ိုးသည်
့် တမျှ ်လငခ
လက်တတွျို့ကျပပီိုး၊ မတရမရ န္ှင ့်် မတသမချ မပြစ်ဘဲ ရှသတလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှု၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ယကကည်ပခင်ိုး- ငါထ
် ရ မျှ မရှ၊ ငါ
့် မှ လ တသ အရ မှလွဲ၍ မည်သည့်အ
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ အရ မှလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှ။ ငါ၏လူတ၊ ့် သင်တသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်သည်အ
့် ခါ၊ ငါ၏အလက သင်တန့် ိုးလည်သတလ ။
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်တ ပမင်
အတစခမှု
့် သတလ ။ အတတ်တွင၊် သင်တသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှစဉ်၊ အတက်အကျမျ ိုး၊ တိုးတက်မှုန္င
ှ ့်် ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
သင်တ လဲ
ှ
အ
့် ချန်မျ ိုးက သင်တ ့်
့် သစစ ပင်တြ က်မည့်် အန္တရ ယ်ရသည်
့် ကျက ငါက
တတွျို့ ကကြုခဲရ
် ချက်ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် အချန်တင်ိုး သင်တအ
့် သည့်အ
့် ိုး အစဉ်
ကယ်တင်တနခဲသ
့် ည်က သင်တ သ
့် တလ ။ ငါသည် အချန်တင်ိုး သင်တအ
့် ခဲသ
့် ိုး တခေါ်က
ကယ်တင်ရန် ငါ၏အသက စဉ်ဆက်မပပတ် မန်မမက်
တနခဲသ
့်
့် ည်က သင်တသ
့် တလ ။
့် ခဲသ
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ သင်တသည်
စ တန်၏ပက်ကန
ွ ထ
် သ
ဲ ကျဆင်
ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သင်တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တကျ က
့် ွငိုး် မျ ိုးတွင ် ပငတွယ်မပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သင်တသည်
မမတက
့် ၊ ့် အချင်ိုးချင်ိုး
့်
့် ယ်ကယ် လက်မလတ်န္င်ကကသကဲသ
အဆိုးမရှတသ ယှဉ်ပပြုင်မှုထသ
ဲ ပျက်
စီိုးယယွငိုး် သွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊
့်
သင်တ၏ခန္ဓ
မျ ိုးသည် ငါအ
် ှပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် မ်တွငရ
့်
့် စတ်န္လ
မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ ရှ တြွမရခဲတ
်၊ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါသည် သင်တက
့် ပ။ သတသ
့်
့်
တထ က်ကန်တပိုးရန် ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးလက်က သင်တထ
့် ငါ လှမ်ိုးလက်ပပီိုး ပြစ်က ၊
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါသည် သင်တအလယ်
သန ိုးကရဏ တစိုးတစတက
့်
့် ကျတစပပီိုး ပြစ်သည်။
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါသည် ဆင်ိုးရဲဒကခခပပီိုးတန က် သင်တ၏
့် တဝဒန ခရပခင်ိုး ပမင်ကွငိုး် က
ခန္င်ရည် မရှတလပပီ။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ...သင်တ ဤအရ
က သကကသတလ ။
့်
သရ့် တွင၊် ယတနတွ
ှု ွင ် သင်တသည်
အဆိုး၌ အခက်အခဲအ ိုးလိုးက
့် င၊် ငါ၏ ထန်ိုးသမ်ိုးမတ
့်
တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဝမ်ိုးတပမ က်၏၊ ဤသည်မှ
ငါ၏ဉ ဏ်ပည ပတပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး၊ ဤအရ က တက င်ိုးစွ
့်
အမှတ်ရတလ ။့် သင်တ က
့် ယ်၌က သန်မ တနစဉ်တွင ် အဘယ်သူ လဲကျတလပပီနည်ိုး။

မည်သသ
ူ ည် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး အခက်အတန ် မရှ
့် ြူိုးဘ၊ဲ သန်စွမ်ိုးတလပပီနည်ိုး။
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင၊် ငါထ
့် မှမလ တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခတစ်တလက
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခဲြ
့် ူိုးသနည်ိုး။ ငါထ
့် မှ မလ ခဲတ
့် သ ကအတကက င်ိုးမလှသည့််
ပြစ်ရပ်တစ်ခတစ်တလက အဘယ်သူ တတွျို့ ကကြုတလပပီနည်ိုး။ ငါက
့် ချစ်တသ သူအ ိုးလိုးသည်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခသ်ိုးကသ ရရှကကသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တယ ဘသည် ငါက
့်
မချစ်န္င်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး ငါအ
ဲ့် သ တကက င ့်် သူအတပေါ်
ကအတကက င်ိုးမလှသည့််
့် ိုးခခရန် တရွ ိုးချယ်ခတ
့်
ပြစ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲသ
် ွ
့် ည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တပါလသည် ငါအ
့် ိုး စစ်မှနစ
ချစ်န္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် ငါမျက်
တမှ က်တွင ် သစစ တစ ငသ
့်် မှုပြင့်် ငါအ
့်
့် ိုး
အတစခန္င်ခသ
ဲ့် ည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်တသည်
ငါ၏သက်တသခချက်က ပမဲပမစွ
့်
ကင်စဲတ
ွ က င်ိုးကင်စဲထ
ွ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး သင်တထဲ
ဲ့် ့်
့် တွင ် မမ၏ သက်တသခချက်က တရစင်ကသ
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးပြင့်် တရ တန္ှ မထ ိုးတသ သူတစ်ဦိုးတစ်တလ ရှန္င်သတလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
စစ်မှနတ
် သ သစစ တစ ငသ
့်် န္င်စွမ်ိုး ရှသတလ ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မည်သထ
ူ ့် မျှ မျ ိုးစွ မတတ င်ိုးဆခဲြ
့် ူိုးတသ တကက င၊့််
သင်တ၏သက်
တသခချက်သည် ငါက
့် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးသည်မှ သင်တ၏
့်
့်
“သစစ တစ ငသ
့်် မှု” န္ှင ့်် မကွဲလွဲတပ။ ငါအစီ
ွ ်က မူလရည်ရွယ်ချက်အရ၊
့် အစဉ်၏ တန က်ကယ
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် “ချွတ်ယွငိုး် တသ ကန်ပစစညိုး် မျ ိုး” ပြစ်ကကတပမည်စန္ှုနိုး် မီကကမည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ “သန ိုးကရဏ တစိုးတစမျ ိုးက ကျတစပခင်ိုး”န္ှင ့််
ပတ်သက်၍ သင်တက
့်် က်ဆင်သည့်် ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်
့် ည့်် အရ န္ှငသ
့် ငါ တပပ ခဲသ
မဟတ်တလ ။ သင်တပမင်
့် ရ မှ ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတလ ။
့် သည်အ
သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် ပပန်တတွိုးက မှတ်မသငက့်် က၏- ငါ၏အမ်သ ပပန်
့် သွ ိုးပပီိုးကတည်ိုးက၊
သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တလသည် သင်တ၏
့် အကျြုိုးအပမတ် သမဟ
့် တ် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက မည်သမျှ
့်
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါအ
့် ည်ိုးပြင ့်် သလ ကကသတလ ။
့် ိုး တပတရသခဲသ
့် ည်န
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတပေါ်ယ အပင်ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
ယင်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက သင်တ ခ
မမတက
့် ယူပပီိုးပပီတလ ။ ထသပြင
့် ၊့်် သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ်
လက်လတ်ရန် ပငင်ိုးပယ်ရင်ိုး၊ သင်၏ “အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” က ကင်စဲထ
ွ
ိုးဆပဲ ြစ်၏။ ငါသည်
မန်မမက်
ချက်တစ်ခ ပပြုလပ်သည်အ
့် ခါ၊ သင်တက
့် ခါ၊
့်
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ငါ စက ိုးတပပ ဆသည်အ
ငါ ြွငဟ
့်် သည့်် အသက်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရန် သင်တထဲ
ူ ည်
့် တွင ် မည်သသ
ပတ်ထ ိုးတသ စ လပ်က ချထ ိုးြူိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးဝ
့်
အတလိုးမထ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
၊
့် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ ထထက်
့်

သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင် အတနအထ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်အလငှ့် ၊
သင်တ၏ရန်
သမ
ူ ျ ိုးက ပစ်ခတ်ရန် ယင်ိုးတက
ဲ့် အသ
ိုးပပြု၏။ သင်တသည်
့်
့် စက်တသနတ်ကသ
့်
့်
ငါအ
့် ိုး သရှရန်အလငှ့် အတင်ိုးအတ အနည်ိုးငယ်မျှ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရန်
မကကြုိုးပမ်ိုးကကတချ။ သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည် အပခ ိုး တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး လက်နက်ပြင့််
့်
ချန်ရွယ်ထ ိုးကက၏။ သင်တအ
့် ၊ ့် အတပခအတနတင်ိုးတွင ်
့် ိုးလိုးသည် “ကယ်ကျြုိုးမငဲက့် က” သကဲသ
သင်တသည်
“အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် စဉ်ိုးစ ိုးတပိုးကက၏”။ ဤသည်မှ ယမန်တနက
့်
့်
သင်တပပြုလ
ပ်တနခဲသ
့် ရ အတအကျ မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
် က ။ သင်တ၏
့် ည်အ
့် ငတ
့်
့်
“သစစ တစ ငသ
့်် မှု”သည် အမှတအ
် နည်ိုးငယ်ပြင ့်် ပမင်တ
့် က်သွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
အနည်ိုးငယ် သ ၍ အတတွျို့အကကြုရငက့်် ကပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်သ ၍ ရင်က
့် ျက်ကကတပသည်။
ဤအရ တကက င်၊့် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ “တကက က်ရွ ျို့ မှု” သည် အတတ ်အတန်
တိုးပွ ိုးပပီိုးပြစ်က မည်သမ
ူ ျှ “တပါတပါ
အဘယ်တကက င့််
့် တန်
့် တန် မပပြုမူကကတပ။” သင်တသည်
့်
အစဉ်အပမဲ မတန်မလှုပ်တသ အတပခအတနတွင ် ရှကကသနည်ိုး။ သင်တ၌့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် လကခဏ သွငပ် ပင်မျ ိုး မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ျှ လိုးဝ မတတွျို့ရသည်မှ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အ၊ ငါ၏လူတ။့် အတတ်က လ ပပီိုးဆိုးသည်မှ ကက တလပပီ။ ယင်ိုးက
သင်တ မည်
သမျှ
် က်ပခင်ိုး မပပြုရတတ တ
့် ပ။ မတနက
့် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ပပီိုးတန က်တွင၊်
့်
့် တွယြ
ယတန သင်
သည် ငါက
် ည့်် သစစ တစ ငသ
့်် မှုက တပိုးသင်၏
့်
့် သင်၏ စစ်မှနသ
့် ။ ထအပပင်
့်
မနက်ပြန်တွင် သင်သည် ငါအတွ
က် တက င်ိုးမွနတ
် သ သက်တသခချက် ပပြုသင်ပ့် ပီိုး၊ သင်သည်
့်
အန င်္တ်တွင ် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က အတမွဆက်ခလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်တ ့်
န ိုးလည်သင်သ
့် ရ ပြစ်သည်။
့် ည်အ
ငါသည် သင်တ၏တရှ
ျို့တမှ က်တွင ် ရှမတနတသ ်လည်ိုး၊ ငါဝ့် ည ဉ်သည် သင်တအတပေါ်
ဧကန်မချ
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ် တပိုးအပ်လမ်မ
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး၊
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ယင်ိုးတအတပေါ်
အမှီပပြုလျက် သင်တက
့် ။ ယင်ိုးတက
့်
့် ယ်သင်တ သ
့် န္င်လမ့််မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်၏
့်
သင်တ၏
၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် အရင်ိုးအန္ှိုးီ အပြစ် သတဘ မထ ိုးန္ှင။့်် ထထက်
့်
သင်တတွ
့် ည့်် အရ အ ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် အသိုးပပြုသငပ့်် ပီိုး၊ ဤအရ မှ သင်တ၏
့် င ် ချြုျို့တဲသ
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုးက ရရှသငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ သင်တက
့် ငါ
ထ ိုးရစ်သည့်် မှ ကက ိုးချက်ပြစ်၏။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်

အခန််း ၈
ငါ၏ဗျ ဒတ်မျ ိုးသည် အထွတ်အထပ်သ တရ
က်တသ အချန်န္င
ှ ့်် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့်
အဆိုးသတ် တရ က်လ သည့်အ
် ချန်သည် ငါ၏လူအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပက
စလင်တစသည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် ကက်ညပီ ပီိုး
့် ည်။ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ငါ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သင်တ
ူ ျ ိုးက မရပ်မန ိုး ရှ တြွရ တွင ် ငါသည် စကကဝဠ ၏
့် တ ်သမ
တနရ အန္ှသ
ူ ည် ထရပ်က ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် ခရီ
့် ိုးသွ ိုး၏။ မည်သသ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါအတပေါ်
လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
့်
မတပပ ပတလ က်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှုသည်လည်ိုး
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးတလ က်တအ င် တသိုးငယ်၏။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အပပင်ိုးဆိုးဒဏ်က
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် ငါ ဦိုးမတည်တစခဲပ
အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သန္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး တလ ကီတရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ အ ိုးလိုး သရှသည့်အ
် လ ိုး
လူတတ်လပ်ပပီိုး၊ အရည်မရ အြတ်မရ လူအထင်ကကီိုးစရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
စတ်ကူိုးရလျက်၊ ဝါကက ိုးက ချဲျို့က ိုးတပပ ဆကကမည် ပြစ်သည်။ အတတ်တင
ွ ် ငါက
့်
“သစစ တစ ငသ
့်် ” ခဲသ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ယတန ငါ၏တရှ
ျို့တမှ က်၌ “ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်” ကကသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် မ
့်
မည်သသ
ူ ည် ဝါကက ိုးစွ တပပ ဆဝ့်တသိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက်
မည်သသ
ူ ည် တတ်တဆတ် တကျနပ်န္စ
ှ ်သမ်ပ့် ခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ ငါသည် လူတက
့် တက်ရက်
မတြ ်ထတ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ပန်ိုးကွယ်စရ တနရ မရှသကဲသ
့် အရှ
ကအ
် ိုးပြင ့််
့်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲခရ
ဲ့် ၏။ ငါသည် အပခ ိုးပစ တစ်ခပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆခဲပ
့် ါက၊
ယင်ိုးသည် မည်မျှသ ၍ ဆိုးမည်နည်ိုး။ လူတသည်
၎င်ိုးတအ
့် ရ ကမျှ
့်
့် ိုး မည်သည်အ
ကသတပိုးန္င်မည် မဟတ်သည်က ယကကည်လျက်၊ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး
အသစတ်တစ်ခ ရှကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မမတ၏
့် မတန်မလှုပ်မှု၏ တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ်
ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးက အ ိုးလိုး ခရကကတပမည်။ လူတသည်
တမျှ ်လင်ခ
့် ခါ၊
့် ျက် ကင်ိုးမဲသ
့် ည်အ
့်
န္င်ငတတ ်အ ိုး င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုးသည် တရ ိုးဝင် ထွက်တပေါ်လ သည်၊ ယင်ိုးမှ လူတက၊
့် “ခန္ှစ်ဆ
ပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်တတ ် စတင် အလပ်လပ်သည့်အ
် ချန်က လ” ဟ ဆကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် န္င်ငတတ ် အသက်တ တရ ိုးဝင်
စတင်သည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ (စတ်ပင်ိုးဆင်ရ “စီမပပြုပပင်ပခင်ိုး” တစ်ခတစ်တလမျှ
မရှဘဲ) တက်ရက် တဆ င်ရွက်ရန် ငါ၏ ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ တပေါ်ထက
ွ ်လ ချန် ပြစ်၏။
လူအ ိုးလိုးသည် သတပပန်လည်လ သည့်အ
် လ ိုး သမဟ
့် တ် အပ်မက်တစ်ခမှ

အန္ှုိုးခရသည့်အ
် လ ိုး မအ ိုးမလပ် တပပိုးလ ိုး သွ ိုးတနကကပပီိုး၊ န္ိုးကက ိုးလ ရ တွင ်
မမတက
အတပခအတနတွင ် တတွျို့လက်ရသည်က အအ
့် ိုးသငသ
့်် ွ ိုးကကသည်။
့် ယ်ကယ် ထသတသ
့်
အတတ်တင
ွ ် ငါသည် အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးမျ ိုးစွ တပပ ခဲ၏
့် ။
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ ငါ ထတ်တြ ် ပပခဲတ
် ထပ်သ ့်
့် သ ်လည်ိုး၊ အမှုက ယင်ိုး၏ အထွတအ
တရ က်ရချ
ှ န်တွင ် ရတ်တရက် အဆိုးသတ်တစ်ခသ တရ
က်လ ခဲ၏
် န္င်ငတတ က
်
့် ။ သတသ
့်
့်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ဝည ဉ်တလ ကထဲက စစ်ပဲသ
ွ ည်
ယင်ိုး၏တန က်ဆိုးအဆင်သ
က်သည်အ
့် ချန်တွငသ
် ၊ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါ၏
့် တရ
့်
အမှုက အသစ်စတင်၏။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ အမှုတတ ်အသစ်က ငါ တရ ိုးဝင် စတင်ပပီိုး
ပမြှငတ
့်် င်သည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုး တန က်ဆတ်ခါနီိုး အချန်တွငသ
်
ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။
န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးတကက
့် ိုး ပခ ိုးန ိုးချက်မှ
အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးတွင၊် ငါသည် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝက
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတသ လူသဘ
ဝ တစ်ခမှတစ်ဆင ့်် အမှုပပြုခဲ၏
့် ။ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အကျည်
ိုးတန်တသ အတတမျ ိုးက တက်ရက်ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရက
့်
့်
တြ ်ထတ်ရင်ိုး၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးက တက်ရက် ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခဲ၏
့် ။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ဤအတပခခ အတကက င်ိုးရင်ိုးတပေါ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
သရှလ ခဲက့် ကပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်န္လ
့် စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် လက်ခ
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ န္င်ငတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးတွင၊် ငါသည်
ငါ၏ဘရ ိုးသဘ ဝမှတစ်တင ့်် တက်ရက်တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်် ပိုးပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် လူဇ့် တခ
့် လူအ ိုးလိုးအ ိုး သခွငတ
ခန္ဓ အပြစ် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ရရှခွင ့်် တပိုးတလသည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က
လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး အဆိုးသတ်က ၊ ထသပြင
ှ ိုးမျ ိုးတွင ်
့် ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ တစ်ခ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ရပ်တနတ
် ့် လသည်။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြစ်တနစဉ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါသခွငတ
့်် ပိုးက ၊ ထသပြင
့် ့်် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါ၏အချန်က လက
အဆိုးသတ်မည် ပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကက တက်ရက် ရည်ရွယ်တပသည်။
ဆလသည်မှ ၊ ဝည ဉ်တလ က၏တက်ပဲွ အတပခအတနသည် ငါ၏လူအ ိုးလိုးအလယ်တွင ်

တက်ရက် တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး၊ ဤအရ က အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် တွင ် သ မက
န္င်ငတတ ်တခတ်တွငလ
် ည်ိုး လူတင်ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ် စစ်ပဲတ
ွ ွင ် သ ၍ ရှကကသည်ဟ
ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်် စ ိုး၊
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်မျ ိုး ပြစ်လငက
ဝည ဉ်တလ ကသည် တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ က၏
့်
အသက်တ န္ှင ့်် ထတတွလ
ျို့
ကကရသည်။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
စတင်
့်
့်
သစစ ရှကကတသ အခါတွင၊် ငါအမှု
င်ိုးမွနစ
် ွ
့် ၏ တန က်တစ်ပင်ိုးအတွက် သင်တ တက
့်
ပပင်ဆင်ရမည်။ သင်တ၏စ
ှ ိုး တစ်ခလိုးက လအ
ဲ ပ်သင၏
့်် ။ ထအခါမှသ သင်တသည်
့် တ်န္လ
့်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစန္င်တပသည်။ ယခင်က အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်် အရ
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က ငါ လိုးဝ အတရိုးမစက်တပ။ ယတန န္
့် င်ငတတ ်၌ ပြစ်၏။ ငါ၏အစီအစဉ်တွင၊်
စ တန်သည် တစ်တလျှ က်လိုး တပခလှမ်ိုးအသီိုးသိုးီ တန က်ကယ
ွ ်တွင ် တချ င်ိုးတပမ င်ိုးတနခဲပ့် ပီိုး၊
ငါဉ့် ဏ်ပည ၏ အပြည်ခ
့် အပြစ်၊ ငါ၏မူလအစီအစဉ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် က
နည်ိုးစနစ်မျ ိုး ရှ တြွရန် အပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတနပပီိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ငါသည် ၎င်ိုး၏
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အစီအစဉ်မျ ိုးက မလွနဆ
် န်န္င် ပြစ်မည်တလ ။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ရ တင်ိုးသည် ငါက
့် အတစခ၏။ စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ
အကကအစည်မျ ိုးသည် တစ်ခတစ်တလ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးန္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ ငါ၏
ဉ ဏ်ပည ဆသည့်တ
် နရ အတအကျ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ အြ
့် ွယ်ပြစ်သည့်အ
် ရ အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်
တစ်ရပ်လိုးအတွက် လည်ပတ်မှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုး တခတ်အတွငိုး် တွင၊် ငါသည် စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သည့််
အကကအစည်မျ ိုးက မတရှ င်ရှ ိုးတသိုးဘ၊ဲ ငါ ပပြုရမည့်အ
် မှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်၏။
စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်တွင၊် ငါသည် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ငါ၏အပြည်ခ
့် အပြစ် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ဉ ဏ်ပည ၏ သရပ်သကန်
တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ငါ၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အက့် သြွယ်ပြစ်သည့််
အရ အတအကျ မဟတ်တလ ။ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး အခါသမယတွင၊်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
လိုးဝ အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
တအ င်ပဲခ
ွ က ဝမ်ိုးတပမ က်ကက၏။ သင်တသည်
တစ်ခတစ်တလ
့်
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပါသတလ ။ မည်သ၏
ူ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပျ ိုးရည်၏ ချြုပမန်မှု မရှသနည်ိုး။
မည်သသ
ူ ည် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုအတွက် ပပည်လ
့် ျှမ်ိုး မတနပါသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ဝမ်ိုးသ ပီတပြင့််
မကခန်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ချီိုးမွမ်ိုးစက ိုး မတပပ ဆသနည်ိုး။

အထက်တွင် ငါတပပ ဆက တဆွိုးတန္ွိုးပပီိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ဇ စ်ပမစ်က သင်တ သတဘ
တပါက်ကကသတလ ။ သမဟ
့်
့် တ် သတဘ မတပါက်ဘိုးူ တလ ။
ဤအရ က ငါမတမိုးခဲပ
့် ါက၊ ငါသည် တတ င်စဉ်တရမရ တပပ တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ
လူအမျ ိုးစက ယကကည်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က န ိုးလည်
သတဘ တပါက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ တသချ
စွ
့်
တတွိုးဆပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် အတရိုးပါမှုက သင်တ သ
့် ကကလမ်မ
့် တသချ စွ
အဓပပ ယ်တက က်မှ တက င်ိုးတပလမ်မ
ဲ ှ
့် ည်- ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
မည်သည်အ
့် ရ သည် သင်အ
ြုိုးမရှသနည်ိုး။ မည်သည်က သင်၏ အသက်တ
့် ြ အကျ
့်
ကကီိုးထွ ိုးတစြ မရည်
ရွယ်သနည်ိုး။ မည်သည်က ဝည ဉ်တလ က၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်၍ မတပပ ဆသနည်ိုး။ လူအမျ ိုးစက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
ယတတယတတ မရှလက်သည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ရှငိုး် ပပချက်န္င
ှ ့်် အနက်အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်
့်
ကင်ိုးမဲသ
် ကယ် အလွန ်
့် ည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အမှနတ
စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပပီိုး န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခကကသတလ ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် လက်ခကကသတလ ။ ယင်ိုးတက
့်
့်
ကစ ိုးစရ မျ ိုးကဲသ
့် သင်
တ သတဘ
ထ ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးတက
့်
့်
့်
သင်၏အကျည်ိုးတန်တသ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က ြိုးကွယ်ရန် အဝတ်အထည်ကသ
ဲ့် ့်
သင်အသိုးပပြုသည် မဟတ်တလ ။ ဤကျယ်တပပ တသ တလ ကတွင၊် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
ကယ်တင်ကယ်ကျ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရြူိုးသနည်ိုး။ ငါဝ့် ည ဉ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မည်သသ
ူ ည် ကယ်တင်ကယ်ကျ ကက ိုးြူိုးသနည်ိုး။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ်
့်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် ရှ တြွကက၏။ လူမျ ိုးစွ တသည်
အခက်အခဲအလယ်တွင် ဆတတ င်ိုးကက၏။
့်
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဆ တလ င်က တအိုး၏၊ တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးပြင ့်် တစ ငက့်် ကည့်သ
် ကဲသ
့် ၊ ့်
့်
မျ ိုးစွ တသည်
စ တန်၏ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရ၏။ သရ့် တွင ် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
့်
အဘယ်သ လှ
့်် မည်က မသကက၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ညရ
့်
့် တပျ ်ရင်မှုအလယ်တွင ်
ငါက
တကျိုးဇူိုးကန်ိုးကကပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသည်
စ တန်၏
့် သစစ တြ က်ကက၏၊ မျ ိုးစွ တသည်
့်
့်
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုးက သစစ တစ င ့်် သကက၏။ သင်တထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
တယ ဘပြစ်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် တပတရပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် တယ ဘက
အြန်ြန် တပပ ဆခဲသ
် ကက င ့်် တပတရက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့် နည်ိုး။ ငါသည် အဘယ့်တ
ရည်ညန်ိုးပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ သင်တအတွ
က် ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
် ရ ပြစ်သည်က
့် ျက်မျ ိုး မည်သည့်အ
့်

သင်တ တသချ
တအ င် တလ့်လ စစစ်ြူိုးပါသတလ ။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက တတွိုးဆရ တွင ်
့်
့်
သင်တ အချ
န် ပကန်ဆိုးသငတ
့်် ပသည်။
့်
တပတရသည် ငါက
့် ခါမျှ
့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သစစ ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် မည်သည်အ
မညည်ိုးညြူခဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် မတကျမနပ် ပြစ်ပခင်ိုးမျှလည်ိုး မရှခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။ တယ ဘသည်ပင်
သူန္င
ှ တ
့်် န်ိုးတူ မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် သူ အ ိုးလိုးသည်
တပတရက မမီကကတလပပီ။ သူသည် ငါက
့် သရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်သ မက၊ စ တန်သည်
၎င်ိုး၏လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုး ထတ်ပပန်တနချန်အတတ အတွငိုး် တွငလ
် ည်ိုး
တပတရက ငါက
ှ ိုးန္ှင ့်် အပမဲ ကက်ညလ
ီ ျက်
့် သလ ခဲ၏
့် ။ ဤအရ က တပတရအ ိုး ငါ၏စတ်န္လ
န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက ငါက
့် အတစခြပြစ်
့် တစခဲပ့် ပီိုး ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် သူသည် စ တန်၏
အသိုးချပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မခခဲရ
့် တပ။ တပတရသည် တယ ဘ၏ယကကည်ပခင်ိုးမှ
သင်ခန်ိုးစ ိုးမျ ိုး ယူခသ
ဲ့် ည်၊ သရ့် တွင ် တယ ဘ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးကလည်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ
သပမင်ခ၏
ဲ့် ။ တယ ဘသည် ကကီိုးပမတ်တသ ယကကည်ပခင်ိုး ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
ဝည ဉ်တလ ကထဲက ကစစရပ်မျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည ကင်ိုးမဲ့်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့််
့်
သူသည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် စက ိုးမျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က
သူ၏အသပည သည် မတလိုးနက်သကဲသ
့် ၊ ့် စလင်န္င်စွမ်ိုး မရှသည်က ပပတပသည်။ ထတကက
င့််
့်
တပတရသည် စတ်ဝည ဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသစတ်တစ်ခ ရရှပခင်ိုးအတပေါ် အပမဲ အ ရစက်ခပဲ့် ပီိုး
ဝည ဉ်တလ က၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုအင်အ ိုးက တလ့်လ ပခင်ိုးအ ိုး အပမဲ အ ရစက်ခသ
ဲ့် ည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူသည် ငါ၏အလဆန္ဒမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတစ်ရ က တသချ တအ င်
တလ့်လ စစစ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်သ မက၊ စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သည့််
အကကအစည်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည အနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး ရှခဲတ
့် လသည်။
ဤအရ တကက င ့်် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏အသပည သည် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍ တိုး၍ကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် ပသည်။
တပတရ၏အတတွျို့အကကြုမှ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
၎င်ိုးတ၏
့် သလပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် င်္ရတစက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုးအတပေါ်
အ ရစက်ရမည်ပြစ်သည်က ပမင်ရန် မခက်ခတ
ဲ ပ။ ငါက
့် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် အတင်ိုးအတ
တစ်ခထ သင် “ဆက်ကပ်” ြ ငါမတတ
င်ိုးဆတပ။ ဤသည်မှ သ မညပူပန်ရပခင်ိုးအတကက င်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
့် မသလျှင၊် သင်တပပ ဆသည့်် ယကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် စတ်၏လှညစ
့်် ိုးမှုမျ ိုးသ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်

အရည်မရအြတ်မရ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ငါတရှ
ျို့ မှ က်တွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဝါကက ိုးမှုမျ ိုး
့် တ
ပပြုလပ်တသ ်လည်ိုး၊ မမကယ်မမ မသသည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးပြစ်လ ရန် တသချ ၏။
ထသပြင
့်် င်သည် စ တန်၏ ြမ်ိုးမပခင်ိုးက တစ်ြန် ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့် ယ်သင်
့် သ
လွတ်တပမ က်တစန္င်မည်မဟတ်တပ။ သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏သ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့််
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည်အ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ သရ့် တွင ် သင်သည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတပေါ် တအိုးစက်စက်န္င်က င်္ရမစက်ပါက၊ သင်သည် ငါက
့် ဧကန်
ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့််
မျ ိုးစွ တသ ဝည ဉ် အမျြုိုးမျြုိုးက သင်သည် ဝည ဉ်တလ က င်္တ်တခါိုးမှတစ်ဆင့်် ကကည်လ
့် ျှင်
တက င်ိုးတပမည်။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရလျက်၊
့် မှ မည်သသ
မလှုပ်မရှ ိုး ရှခဲက့် ကသနည်ိုး၊ င်္ရမစက်သကဲသ
့် လက်
မခဘဲ ရှခဲက့် ကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
့်
့်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အဆိုးမပမင်ဘဲ ရှသနည်ိုး။
၎င်ိုးတအနက်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပပစ်ရှ ရန်
့်
မကကြုိုးစ ိုးခဲသ
မည်သသ
ူ ည် မမတက
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
့်
့် ယ်ကယ် “က ကွယ်ရန်”
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက “ခခသည့်် လက်နက်မျ ိုး” အပြစ် အသိုးမပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ငါအ
့် ိုး သရှရန်
့်
နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခအပြစ် အသိုးမပပြုခဲက့် ကဘဲ၊ ကစ ိုးစရ မျ ိုးအပြစ်သ သိုးခဲက့် ကသည်။ ဤတွင ်
၎င်ိုးတသည်
ငါက
တနကကသည် မဟတ်တလ ။
့် တက်ရက် ဆန်ကျင်
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ငါ၏ဝည ဉ်သည် မည်သူ
ပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တအ
တမိုးခွနိုး် မျ ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ
့် ိုး ထသတသ
့်
တမိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု တစ်ခတစ်တလ သင်တ ရရှ
နတ
် ကယ်
့် ြူိုးပါသတလ ။ ယင်ိုးတက
့် သင်တ အမှ
့်
တတွျို့ ကကြုြူိုးပါသတလ ။ ငါသည် သင်တက
့် တစ်ြန် သတတပိုး၏- ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်တ မသ
ရှပါက၊ ယင်ိုးတက
့် ၊ ့် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကပါက၊
့်
့် လက်မခသကဲသ
သင်တသည်
ငါ၏ပပစ်တင် ဆိုးမပခင်ိုးက ခရမည်အ
့် ရ မျ ိုး မလွဲမတသွ ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်သည် ဧကန်မချ စ တန်၏ သ ိုးတက င် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်

အခန််း ၉

သင်သည် ငါအ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ပပီိုးလျှင် ငါ၏န္င်ငတတ ်၌
့် မ်တထ င်ရှ လူမျ ိုးထမ
သင်သည် သစစ တစ င်သ
် တွက်၊ သင်လပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးတွင် သင်သည် ငါ၏
့် သည့်အ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည်။ သငက
့််
လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်တစ်ခထက် ဘ မျှမပရန် ငါ တတ င်ိုးဆသည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဝင်ိုးလက်
တတ က်ပတသ န္ှငိုး် ပွငပ့်် ြစ်ရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ရန်၊ ထထက်
ပ၍ပင်
့်
ယင်ိုး၏တန်ြိုးက ပင်ဆင်ရန်သ တတ င်ိုးဆသည်။ ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမမှ
လ ခဲတ
် တွက်၊ အမည်သ ရှပပီိုး
့် သ တကက င်၊့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမမှ မဟတ်ဘဲ ရ ျို့ န္ွထဲမှ လ သည့်အ
အန္ှစ်သ ရမရှသည့်် ကက ပဒမမ ကဲသ
့် မဟ
တ်။ အသစ်တသ တက င်ိုးကင်သည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်လ ပပီိုး အသစ်တသ ကမဘ တပမသည်
့်
မိုးတက င်ိုးကင်တစ်လ ိုးတွင ် ပျျို့ န္ှတလတသ
အချန်သည်လည်ိုး လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် ငါသည်
့်
တရ ိုးဝင်အမှုပပြုတသ အချန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် မည်သသ
ူ ည် ငါက
့်
သကျွမ်ိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ဆက်တရ က်ပခင်ိုး အခက်အတန်က
ဲ့် နည်ိုး။
့် ရှု ပမင်ခသ
ငါသည် အမည်သ ရှသည် မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ အန္ှစ်သ ရလည်ိုး ပင်ဆင်သည်က မည်သူ
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် ပြြူတသ တမ်မျ ိုးက ငါလက်
ပြင ့်် ြယ်ရှ ိုးပပီိုး
့်
မိုးတက င်ိုးကင်မျ ိုးက တသချ စွ တလ့်လ သည်။ အ က သဟင်ိုးလင်ိုးပပင်တွင ် ငါ၏ လက်ပြင ့််
မစီစဉ်တသ အရ ဘ မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏တအ က်တွင ် ငါ၏တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးတသ
လပ်ငန်ိုးက ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတပေါ် မမ၏တသိုးငယ်တသ လလပြင
့်် မပ့်ပိုးသည့််
့်
လူသ ိုးတစ်တယ က်မျှမရှ။ ငါသည် အပမဲလက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ပပီိုးလျှင် ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးစွ သတသ အနန္တတန်ခိုးရှင်
့်
ပြစ်တသ တကက င့်် ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးက ကကီိုးတလိုးတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
မပပြုတပ။ ခပ်သမ်ိုးတသ လူတသည်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် မျက်စတရှ တ
ျို့ ွင ် ရှကကသည်။
့်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတဝိုးလဆိုး အရပ်မျ ိုးတွင ် ရှသည့်် လူမျ ိုးသည်ပင် ငါဝ့် ည ဉ်၏
စစစ်ပခင်ိုးက အဘယ်သ တရှ
င်ရှ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
ငါ၏ဝည ဉ်က ‘သကျွမ်ိုး’
့်
့်
ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါဝ့် ည ဉ်က ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးဆပဲ ြစ်သည်။
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူခပ်သမ်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ အပပင် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးက ြွငခ
့်် ျပပက ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အရ အ ိုးလိုးက
ငါ၏စစစ်ပခင်ိုးအလယ်၌ လဲကျကကတစသည်။ သတသ
်၊ လဲကျကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ငါထ
ိုးလမ
ွဲ သွ ိုးဝတ
့် မှ အတဝိုးသ လမ်
့် ပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့်
အရ ဝတထြုမျ ိုးအလယ်တွင၊် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််

ငါက
ူ ည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
့် မချစ်လ ဘဲ ရှသနည်ိုး။ မည်သသ
ငါက
ူ ့် တွင ်
့် မတမ်ိုးတဘဲ ရှသနည်ိုး။ ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် မည်သထ
သတယ ဇဉ်တွယ်သည့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုး မတပါက်ြွ ိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ငါတတ င်ိုးဆသည့်် အတပခအတနသ မတရ
က်ရန္
ှ င်တလသည်မှ စ တန်၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတကက င်သ
ပြစ်သည်။ စ တန်က တသ င်ိုးကျန်ိုးပပီိုး လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ
့်
အ ဏ ရှငဆ
် န်သည့်် ဤတခတ်က လ- သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ခန္ဓ တစ်ခလိုး အညစ်အတကကိုးပြင ့်် ြိုးသွ ိုးသည်အထ စ တန်၏ အလွန ်
နင်ိုးတပခပခင်ိုးခရတသ အချန်- ယတနက
ှ ်ထ ိုး တတ င်ိုးဆသည့််
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ငါသတ်မတ
အနမ့််ဆိုးတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးသည်ပင် လူသ ိုးထ၌
ဲ ဒွဟမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစသည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏
အကျငပ
့်် ျက်ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက အတရိုးစက်ရန်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ပျက်ကွက်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ချန်တွင် ငါအ
့် ိုး ပူတဆွိုးတသ က
မပြစ်တစတလပပီနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ငါသည် စ တန်အ ိုး သန ိုး၍ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးမှ
ငါသည် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ အမှ ိုးပပြုမတသ တကက င ့်် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ လူတ ငါ
့်
့် က
မန ခကကတသ အခါတွင၊် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် တတ်တဆတ် ငတကကိုး၏၊ ၎င်ိုးတ ငါ
့်
့် က
ဆန်ကျင်
ကကတသ အခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
ငါအ ိုးပြင့််
့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမ၏၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုး တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ အခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
် သ
့် အဆိုးစွနတ
င်္ရစက်ပခင်ိုးပြင ့်် အ ဟ ရပြစ်တစသည်။ ၎င်ိုးတ ငါ
့် ကျြုိုးန္နွ ခကကတသ အခါ၊
့် က
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် သက်သ စွ အန ိုးယူပပီိုး ငါသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတ၌့် ကကီိုးစွ တသ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးက ချက်ချင်ိုး သတပပြုမ၏၊ လူသ ိုးမျ ိုးက
ငါက
ျို့တလျ ဘ
် တ
ဲ နန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့် ချီိုးမွမ်ိုးကကတသ အခါ၊ ငါသည် အဘယ်သ မတမွ
့်
့်
ငါက
့် သက်တသခကကပပီိုး၊ ငါ၏ ရယူပခင်ိုးခကကရတသ အခါ၊ ငါသည် အဘယ်သ ဘ
့် န်ိုးမထင်ရှ ိုးဘဲ
တနန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးတ ပပြုမူ
က တဆ င်ရွက်သမျှ မည်သည့်အ
် ရ မဆ ငါ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး မခရသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် လမ်ိုးညန်မှု မတပိုးတသ အခါတွင၊်
လူတသည်
ထထင်ိုးက ပငမ်သွ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
ငါ၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ထ
့်
့်
့်
‘ချီိုးကျြူိုးထက်တသ ’ ယတ်ညသ
့် ည့်် အတပိုးအယူမျ ိုးက တဆ င်ရွက်ကကသည်။ ငါက
့် ယ်ငါ
ယူတင်ဝတ်ဆင် ထ ိုးတသ လူဇ့် တသည် သင်၏လပ်ရပ်မျ ိုး၊ သင်၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သင်၏
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှမသဟ သင်ထင်သတလ ။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ငါသည် တလဒဏ်န္င
ှ ့်် မိုးဒဏ်က ကက့် ကက့် ခပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူတလ
ကကကီိုး၏
့်
့်
ခါိုးသိုးီ မက
ှု လည်ိုး ငါတတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် သ ၍ တစ့်တစ့်စပ်စပ်
့်

ဆင်ပခင်ကကည်တ
့် သ အခါ၊ မည်သည့်် ချြုပမန်မက
ှု မျှ ဇ တပကတရှသည့်် လူသ ိုးက ငါအတပေါ်
့်
စမ်ိုးက ိုးတစြ၊ ့် စတ်ပျက်တစြ၊ ့် သမဟ
့် တ် အထင်အပမင်တသိုးတစြ ပြစ်
့် တစန္င်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့််
မည်မျှတသ မည်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ ပမ ဏကမျှ ဇ တပကတရှသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ငါအထဲတွင ် တမျှ ်လင်ခ
က် ၎င်ိုးတ၏
့် ျက် မဆိုးရှုိုးတစန္င်တပ။ ငါအတွ
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
ဆင်ိုးရဲဒကခ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး သမဟ
် ကယ်
့် တ် ချြုပမန်မှု မရှပခင်ိုးပြင ့်် အမှနတ
ကန်သတ်
ထ ိုးပါသတလ ။
့်
ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် လူဇ့် တ၌ တနထင်ပပီိုး၊ ငါလပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက တရ ိုးဝင်စတင်
တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏အသက
တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏အန္ှစ်သ ရက ဆနက
် ့် ျင်ကက၏။
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထဲတွင ် လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါက
့် သကျွမ်ိုးရန်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် မည်မျှခက်ခသ
ဲ ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍၊ ငါ အတသိုးစတ်
တြ ်ပပရှငိုး် လင်ိုးရန် မလအပ်တပ။ ယခင်က ငါတပပ ပပီိုးသည့်် အတင်ိုး၊ ငါသည်
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး၌ အတင်ိုးတတ င်ိုးဆပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
ပပည့်ဝ
် တသ အသပည က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သင်တအတွ
က် မလအပ်တပ (အတကက င်ိုးမှ
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ချြုျို့တတ
ဲ့် နကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ပင်ကအတပခအတန
တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ရရှတသ အတပခအတနက ယင်ိုးက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ)။ လူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ငါ
လပ်တဆ င်က တပပ ဆခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုးကသ သင်တ သ
့် ရန် လအပ်သည်။
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် အတင်ိုးတတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး မဟတ်သည်အ
့် တွက်
သင်တအ
့် ိုးလိုးအတနပြင ့်် ဤလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သရှလ ပပီိုး
တအ င်ပမင်စွ ရယူပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလ ရန်မှ ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်ပင် ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ဤညစ်ညြူိုးတသ တလ ကကကီိုးထရ
ဲ ှ မမတ၏မစင်
ကကယ်မှုမျ ိုးက
့်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးရမည်၊ ဤတခတ်တန က်ကျတသ “ဧကရ ဇ်မင်ိုးမျ ိုး၏ အမျြုိုးအန္ွယ်”
ထဲတွင ် တိုးတက်မှု ပပြုလပ်ရန် သင်တ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် မမတက
့် ယ်ကယ်
မည်သည့်် တလျှ တ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ပါပခင်
့် ိုးမျှ လိုးဝ မရှတစရ။ သင်သည် မမတက
့် ယ်ကယ်န္င
စိုးစဉ်ိုးမျှ မသက်ညြှ သငက့်် ကတပ။ တစ်တနအတွ
ငိုး် ငါမနမ် မက်
ခတ
ဲ့် သ အရ က သရန်အလငှ့်
့်
့်
သင်သည် ကကီိုးစွ တသ အချန်န္င
ှ ့်် လလက
စက်ထတ်ရန် လအပ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတပပ ဆခဲတ
့် သ
့်
စ တစ်တကက င်ိုးတည်ိုး မှပင် အသပည က တတွျို့ ကကြုပပီိုး၊ ရရှြ တစ်
သက်တ လိုး
့်
အချန်ယူရတပမည်။ ငါတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မတရမရ မပြစ်သကဲသ
့် ့်
စတ်ကူိုးသက်သက်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးမဟတ်။ မျ ိုးစွ တသ
့်

လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှရန် တမျှ ်လင်က့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
အတလိုးင်္ရပပြုပခင်ိုးမရှ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏ကကယ်ဝပခင်ိုးက ဆ ငတ်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတက
ငါ၏မျက်န္ ှ က
့် တစ်စိုးတစ်စမျှပင် မတပိုး။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
ပမင်တတွျို့ရန် ဆန္ဒရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ငါသည် ယင်ိုးက အစဉ် ကွယဝ
် ှက်ထ ိုး၏။
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏အသက စူိုးစက်စွ န ိုးတထ င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
“တမ်ိုးတပခင်ိုး” ပြင ့်် စတ်ထခက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ငါသည် ငါ၏မျက်လိုးက မှတ်က ငါ၏ဦိုးတခါင်ိုးက
တန က်ဘက်သ တ
ငါအသ
၏ပမည်သက
့်
့် မ်ိုး၏၊ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အပမဲ ထိုးစစ်ဆင်တန၏၊
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ က ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် တကက က်လနက် ကတသ
လ
် ည်ိုး၊
့်
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတက
တက တပေါ်လ ၏။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့် ဒဏ်ခတ်ရန် ထသ တမင်
့်
ငါ၏မျက်န္ ှ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏အသကလည်ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် မကက ိုးြူိုးကကတချ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ကယ် မသကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် အမှနတ
့် ိုးပြင ့််
့်
့်
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ခကကရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ့် ကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် စွနခွ
့်
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏လက်ပြင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခကကရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ငါကယ်တင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ကယ် ညီညတ်ပခင်ိုး
ရှသည်၊ မရှသည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက မည်သအ
ူ ိုး အတအကျ
့်
ထတ်တြ ်ပပသည်က ၎င်ိုးတ မသ
န ိုးမလည်ပြစ်ကကတသိုး၏။ ကမဘ တလ က၏
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊ မည်သက
ူ မျှ ငါက
် ကယ် မသြူိုးကကတပ၊ သမဟ
့် အမှနတ
့်
့် တ် ငါက
အမှနတ
် ကယ် မပမင်ြူိုးကကတပ၊ ပပီိုးလျှင် ငါသည် ယတနတွ
့် င ် လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
သင်တသည်
ငါက
် ရ ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။
့် မသကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
့်
လူဇ့် တ၌ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတ၏
့် အနည်ိုးငယ်မျှကပင်
သင်ပမင်ြူိုးပါသတလ ။
တက င်ိုးကင်ဘသည် ငါတကျ ခင်ိုးရ အရပ်ပြစ်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘ၏ တအ က်အရပ်သည်
ငါအန ိုးယူရ အရပ် ပြစ်သည်။ ငါ၌ ကျန်ိုးဝပ်ရန် တစ်တနရ ရ ရှပပီိုး ငါ၏ တန်ခိုးမျ ိုးက ငါ
ပပသသည့်အ
် ချန်အတွက်လည်ိုး အချန်က လတစ်ခ ရှ၏။ အကယ်၍ ငါသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် မရှခဲပ
့် ါက၊ အကယ်၍ ငါသည် လူဇ့် တအတွငိုး် ငါက
့် ယ်ငါ
ြိုးကွယထ
် ိုးပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ကွ
ှ ်၍ မတနခဲပ
့် ါက၊ ပပီိုးလျှင် ငါသည် မန္ှမ့််ချသကဲသ
့် ါက
့် ယ်ဝက
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးသည် ကက ပမင်စ
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်မည်
့် ွ ကတည်ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င

မဟတ်တလ ။ ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်ကကတသ သင်တသည်
ငါ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်မည်
့်
မဟတ်တလ ။ သတသ
လ
် ည်ိုး ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအြ ဉ
့်
့် ဏ်ပည ရှပပီိုး၊ ငါသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်ပခင်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စနမူန တန က် ငါ
မလက်တလျှ က်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးက အလဲအလှယ် အတနပြင ့်် တစ်စတစ်ရ ငါတပိုး၏။
ဝည ဉ်တလ ကရှ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည သည် မကန်ခမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တတွငရ
် ှတသ
ငါ၏ဉ ဏ်ပည သည် ထ ဝရတည်တ၏
့် ။ ဤသည်မှ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တပေါ်လွငသ
် ည့်် တကယ့်် အခက်အတန ် ပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးက
န္င်ငတတ ်တခတ်ထပဲ ြစ်သည့်် ယတနထက်
ထတင် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ခွငလ
့်် တ
ွ ်တပိုးက
့်
ချမ်ိုးသ တပိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏အချန်က အမှနတ
် ကယ် အနည်ိုးငယ်မျှ ကက ကက
တရ ျို့ဆင်ိုးထ ိုးန္င်မည်တလ ။ ငါသည် အထမခတသ လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် အတတ ်အတန်
သ ၍သန ိုးကရဏ ရှပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ငါသည်
အမှုတဟ င်ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် မမကယ်ကယ် ဒကခ တရ က်တစန္င်ဦိုးမည်တလ ။
စ တန်အ ိုး ငါက
ွ တမင်
တက ငါ ခွငပ့်် ပြုမည်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့််
့် စွပ်စဲြ
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတ၏
့် မူရင်ိုး အနက်အဓပပ ယ်က
လက်ခရန်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်တပသည်။ သင်တသည်
အလွန ်
့်
တသိုးန္ပ်ပပီိုး အလွနထ
် ထင်ိုး လ ကကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ရိုးစင်ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ခက်ခရ
ဲ ှု ပ်တထွိုးတလသည်။ ငါသည်
့်
ငါ၏နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက တက်ရက် ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး လူဇ့် တ၌ ငါ၏ အလက တပေါ်လွငတ
် စတသ အခါ၊
သင်တသည်
အ ရမစက်ကက။ သင်တသည်
အသမျ ိုးက န ိုးတထ င်ကကတသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အနက်အဓပပ ယ်က န ိုးမလည်ကက။ ငါသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မန်ထသ
ူ ွ ိုးသည်။ ငါသည်
လူဇ့် တ၌ ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူဇ့် တ၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည်အ
့် မှုက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးမှ လူဇ့် တ၌
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သရှလ ိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ ငါသည် ငါ၏နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက
အတရိုးအသ ိုးပြင ့်် ထတ်တြ ်ပပတသ အခါ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့် အသထွက်၍
တပပ ဆတသ အခါ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ကကက်တသတသသွ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက တတ်ဆတ်စွ မှတ်ထ ိုးလက်ကကသည်။ ငါတပပ ဆတသ အရ သည်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအြ အဘယ်
တကက င့်် န ိုးမလည်န္င်ပြစ်ရသနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတအြ
အဘယ်
တကက င့်် အလွန ် ဉ ဏ်မမီန္င်ပြစ်ရသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် အလွန ် မသပမင်ရသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်

ငါက
့် ခါမျှ မတမ့်တလျ န္
ူ ည်
့် ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး မည်သည်အ
့် င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မည်သသ
ငါ၏အသကကက ိုးပပီိုး ယင်ိုးအသအ ိုး ၎င်ိုးတက
် ွ ိုးခွင ့်် မပပြုန္င်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
့် လွနသ
ငါ၏အလက သရှန္င်ပပီိုး ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက အ ိုးရတကျနပ်တစန္င်သနည်ိုး။ ငါသည်
လူတအလယ်
တွင ် တနထင်က လှုပ်ရှ ိုး၏။ ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးက ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရန် ငါ
့်
့်
လ ပပီိုးပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
့် ငါ
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ် ထအရ တသည်
တက င်ိုးတပသည်ဟ ငါ ခစ ိုးခဲရ
့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
့်
လူသ ိုးတအလယ်
ရှ အသက်တ မှ ငါသည် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု မခယူသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအလယ်
က
့်
့်
မည်သည့်် တပျ ်ရင်မှုမဆအ ိုးပြင့်် ငါသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ မပြစ်တပ။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
မစက်ဆပ်သကဲသ
့် မပငင်
ိုးပယ်တပ၊ သတသ
် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သတယ ဇဉ်တွယ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ့်
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
် တွက်၊ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် ငါ၏မျက်န္ ှ က ရှ တတွျို့ရန်
့် မသကကသည့်အ
၎င်ိုးတ အခက်
တတွျို့ ကကသည်။ ပွက်တလ ရက်သမျ ိုး အလယ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏အသကကက ိုးပခင်ိုးင ှ ခက်ခကဲ ကပပီိုး၊ ငါတပပ သည့်အ
် ရ က မသပမင်န္င်ကကတချ။ ထတကက
င့််
့်
အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် သင်တ လ
့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးတွင ်
့် ပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးသည် ငါက
ရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
ဲ မူ သင်တသည်
ငါက
့် မန ခကကဆဲ ပြစ်သည်။
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
့်
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးန္ှင ့်် တူတသ အရ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ၍ရန္င်သည်။ မည်သသ
ူ ည် မခင်ိုးချက်ပြစ်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ပပစ်တင်စီရင်ပခင်ိုး
ခရသူတစ်ဦိုး မဟတ်သနည်ိုး။ သတသ
် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏သည်ိုးခပခင်ိုး တအ က်တင
ွ ်
့်
အသက်မရှငသ
် နည်ိုး။ အကယ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အမျက်တဒါသပြင့််
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
ှ ့်် တပမကကီိုးက ငါြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုမှ
့် မည်ဆပါက၊ တက င်ိုးကင်န္င
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ငါသည် တစ်ချန်က မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် ည်၊
့် သတတပိုးခဲသ
မျ ိုးစွ တသ လူတက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် တက်တွနိုး် ခဲပ့် ပီိုး မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် ပွငပ
တရ ိုးစီရင်ခသ
ဲ့် ည်- ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တက်ရက်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးထက် မျ ိုးစွ
သ ၍တက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူတက
့် တသပခင်ိုးသ ပ
့် ရန်
့် မဟတ်ဘ၊ဲ
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အလယ်တွင် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သတစြ ့်
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် မှ တက်လ ကကတသ အခါ- ဆလသည်မှ
့်
သင်တသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်တစကကတသ အခါသင်တ၏
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးအ ိုးလိုး တပျ က်ကွယ်
့် ကယ်တရိုးကယ်တ ထည့်သ
သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အတယ က်တင်ိုးသည် ငါက
့် စတ်တကျနပ်တစရန်
ဆန္ဒပပင်ိုးပပကကလမ်မ
့် ည်။ ဤတွင ် ငါသည် ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်

မဟတ်တလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်

အခန််း ၁၀
န္င်ငတတ ်တခတ်သည် စင်စစ်မက
ူ
ိုး အတတ်က အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။
ယင်ိုးသည် လူတ၏လ
ပ်တဆ င်ပန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ငါသည် လူတက
့်
့်
စတ်မကူိုးန္င်သကဲသ
့် လ
့် ပ်တဆ င်၍လည်ိုး မရန္င်တသ ငါ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ တလ ကကမဘ ကကီိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက အမှုသည် အသင်ိုးတတ တ
် ည်တဆ က်ပခင်ိုးသ အပမဲပြစ်တနခဲသ
့် ည်၊
သတသ
်လည်ိုး မည်သက
ူ မျှ န္င်ငတတ တ
် ည်တဆ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
မကက ိုးကက။ ဤအတကက င်ိုးက ငါသည် ငါကယ်တင်၏န္ှုတပ် ြင့်် တပပ ဆတသ ်လည်ိုး
၎င်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက သတသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ရသတလ
ှ
။ ငါသည် တစ်ချန်က
လူတလ
ကသ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး လူတ၏
့် သ ်လည်ိုး
့်
့်
့် ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုခစ ိုး၍ တလ့်လ ခဲတ
ငါလူ
့် ည်ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ ယင်ိုးသလ
့် ဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ဆ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုးက စတင်တသ အခါ ငါခယူထ ိုးတသ
ဇ တပကတသည် အမှုတတ က
် တရ ိုးဝင် စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည်။ ဆလသည်မှ
န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်သည် အချြုပ်အပခ အ ဏ က တရ ိုးဝင်စဲက
ွ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
လူတလ
ကထဲသ န္
့်
့် င်ငတတ ်၏ ဆင်ိုးသက်မှုသည် စ သ ိုးဆလရင်ိုး အဓပပ ယ်အတင်ိုး
သရပ်သကန်ပပပခင်ိုးသက်သက် ပြစ်ရန်တဝိုးစွ၊ ယင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ
အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြစ်တကက င်ိုး ဤအရ မှ ထင်ရှ ိုးပမင်သ သည်၊ ဤသည်မှ
“လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စစ်မန
ှ ပ် ခင်ိုး” အဓပပ ယ်၏ လကခဏ တစ်ရပ်
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ငါလ
့်် ချက်မျ ိုးမှ
့် ပ်တဆ င်မှုမျ ိုးမှ တစ်ခကမျှ မပမင်ြူိုး၊ ငါြွ့် ငဆ
့်
တစ်ခကမျှလည်ိုး မကက ိုးြူိုးတပ။ ထသူတသည်
ငါ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက
့်
ပမင်တတွျို့ ခဲသ
် င် အဘယ်အရ က တတွျို့ ရှခဲလ
့် ည်ဆလျှငပ
့် မ့််မည်နည်ိုး။ သူတသည်
့်
ငါတပပ ဆသည်က ကက ိုးခဲပ
ဲ့် မ်မ
့် ါက အဘယ်အရ က သူတန့် ိုးလည်ခလ
့် ည်နည်ိုး။
တလ ကကမဘ ကကီိုးတစ်တလျှ က် လူတင်ိုးသည် ငါ၏ ကရဏ န္ှငခ
့်် ျစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွငိုး် ၌
ရှကကတသ လ
် ည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှု တအ က်တင
ွ လ
် ည်ိုး

ရှကကက ၊ ထနည်ိုးတူစွ ပင် ငါ၏စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးကလည်ိုး ခစ ိုးကကရသည်။ လူအ ိုးလိုးသည်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
် င် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည့်် အချန်တွငပ
သန ိုးကကင်န ၍ ချစ်ခင်ခသ
ဲ့် ည်၊ လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ငါပလ
့် လ င်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
န္ှမ်ခ
် င် ငါသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် ပပစ်တင်ဆိုးမချက်က ချတပိုးခဲ၏
့် ျပခင်ိုးပြင ့်် ရကျြုိုးခဲခ
့် ျန်တွငပ
့် ။
့်
သတသ
်လည်ိုး ငါတပိုးပထ
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး၏အလယ်တွငမ
် ရှတသ
့်
့် ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် ရှတလသတလ ။ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ လူတသည်
အတမှ င်ထထဲ
့်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးက ရှ တနကကပပီိုး၊ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ လူတသည်
သူတခ့် ရတသ
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၌ ခါိုးသိုးီ စွ ရန်ိုးကန်တနကကသည်။ တယ ဘ၌ ယကကည်ပခင်ိုးရှခဲ၏
့် ၊
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သူသည် သူအတွ
က် လွတ်တပမ က်ရ လမ်ိုးက ရှ တြွတနခဲသ
့် ည်
့်
့်
မဟတ်တလ ။ ငါ၏လူမျ ိုးသည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးတွင ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး
ထအရ က ကျယ်တလ င်စွ ထတ်တပပ ပခင်ိုးမရှဘဲ မမ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ယကကည်ပခင်ိုးရသူ
ှ
တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ယင်ိုးအစ ိုး လူတသည်
၎င်ိုးတ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးထဲ၌
သသယရှတနစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးက န္ှုတ်မှထတ်တြ ်တပပ သည် မဟတ်တလ ။
့်
စမ်ိုးသပ်မှု၌ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ခတ
ဲ့် သ လူမျ ိုး သမဟ
် ွ န ခတသ
့် တ် စမ်ိုးသပ်ခတနရစဉ် စစ်မှနစ
လူမျ ိုးမရှတပ။ ဤတလ ကကကီိုးက ကကည်ရ
့် ှု ပခင်ိုးမှတရှ င်ရန် ငါ၏မျက်န္ ှ က ငါမြိုးကယ
ွ ်ခပ
ဲ့် ါက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ တစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏တတ က်တလ င်တသ စူိုးစက်ကကည်ပ့် ခင်ိုးတအ က်တွင ်
ပပြုလဲကျတပလမ့််မည်၊ အတကက င်ိုးမှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဘ တစ်ခမျှ
မတတ င်ိုးဆတသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။
မိုးချြုန်ိုးသခနစ်ချက် ပမည်ဟီိုးသည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်သည့်် န္င်ငတတ ်ကအတလိုးပပြုသ
ပမည်ဟီိုးတလတသ အခါ ဤအသသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက ပပင်ိုးစွ တန်လပ
ှု ်တစပပီိုး
အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘက လှုပ်ခါက လူတင်ိုး၏ အသည်ိုးညြှ က တန်ခါတစသည်။
န္င်ငတတ ်အတွက် န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငထဲတွင ်
တခမ်ိုးတန ိုး ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ငါသည် ထတင်ိုးန္င်ငက ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးတန က် ငါ၏န္င်ငတတ ်က
တည်တထ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသပပသည်။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ
ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ တည်တထ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် ငါ၏သ ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏လူမျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးတစပခင်ိုးင ှ
ငါ၏တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက ကမဘ တလ ကကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးဆီသ ငါသည်
စတင်၍
့်
တစလတ်တနသည်၊ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် တန က်တစ်ဆင်၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အတွက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါသည်က ိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့်

တခွလျက် လဲတလျ င်ိုးတနရ အရပ်သ က
ွ င်န္၏
ဲ ။
့် ယ်တင်ကယ်ကျသွ ိုး၍ တက်ပဲဆ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဇ တပကတ၌ရှတနတသ ငါက
့် သလ တသ အခါန္ှင ့််
ဇ တပကတ၌ပပြုတသ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်တတွျို့လ န္င်တသ အခါ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် သည် ပပ အပြစ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးမည်ပြစ်က
တပခရ လက်ရ မကျန်ဘဲ တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးလမ့််မည်။ ငါန့္် င်ငတတ ်၏ လူမျ ိုးအတနပြင့််
သင်တသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက သင်တ၏
ဲ ှပင် စက်ဆပ်ရွရှ ကကတသ တကက င့််
့်
့် အရိုးထမ
သင်တသည်
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက သင်တ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးပြင ့်် တကျနပ်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် နင်္ါိုးအ ိုး အရှက်ရတစရမည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
မန်ိုးြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရသတလ ။ ၎င်ိုးမှ
့်
န္င်ငတတ ်၏ရှငဘ
် ရင်၏ ရန်သပူ ြစ်သည်ဟ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရသတလ ။
့်
သင်တသည်
ငါအတွ
က် တပပ င်တပမ က်တသ သက်တသခချက် တပိုးန္င်သည်ဟ အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
ယကကည်ချက် ရှသတလ ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အန္င်ယူန္င်သည်ဟ သင်တ၌့်
အမှနတ
် ကယ် မမကယ်ကယ်ယကကည်ချက် ရှသတလ ။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုး
ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ ပင်ပြစ်သည်။ ငါလအပ်သမျှမှ သင်တသည်
ဤအဆင်က
့်
့်
တရ က်ရရန်
ှ ပြစ်သည်၊ သင်တသည်
ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ ဤအရ က
့်
သင်တသည်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်ဟ သင်တ၌့် ယကကည်ချက် ရှသတလ ။ လူတ ့်
့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ နည်ိုး။ ငါကယ်တင်
ယင်ိုးအရ က လပ်တဆ င်လျှင် ပတက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက င့်် ငါသည်
တက်ပဲပွ ြစ်ပွ ိုးတသ အရပ်သ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ ဆင်ိုးကကလ သည်ဟ ငါတပပ သနည်ိုး။
ငါလချင်တသ အရ မှ သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့်
့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုး
မဟတ်။ လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက်ရက်နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် လက်ခရန်
့်
မစွမ်ိုးန္င်ကကဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး မျက်တစ င်ိုးထိုး၍သ ကကည့်ရ
် ှု န္င်ကကသည်။ ဤသည်က
သင်တအ
့် ိုး ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်က ရရှရန် အတထ က်အကူပပြုခဲပ့် ပီတလ ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
သင်တသည်
ငါက
် တင်ိုး တပပ ရပါလျှင်
့် သကျွမ်ိုးလ ခဲက့် ကတလသတလ ။ အမှနအ
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးတတွ
ူ စ်ဦိုးကမျှ ငါ၏မျက်န္ ှ က
့် င ် မည်သတ
တည်တ
့် ည်မ
့် ကကည်န္
့် င်ကက၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ သန်စင်
် သ
့် ၍ စစ်မှနတ
အဓပပ ယ်က လက်ခမရရှန္င်ကက။ ထတကက
င့်် ငါသည် ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးက
့်
ရရှရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏
ဲ ွင ် ငါကယ်တတ တ
် င်၏ စစ်မှနတ
် သ ပရပ် ပမဲပမတစရန်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ယခင်တစ်ခါမျှ မကကြုစြူိုးသည့်် စီမကန်ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ စတင်လပ်တဆ င် ပပီပြစ်သည်၊

ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် လူတအတပေါ်
အယူအဆတ ကသဇ
တည င်ိုးသည့်် တခတ်က လက
့်
့်
အဆိုးသတ်တစမည် ပြစ်သည်။
ယတနတွ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငအတပေါ်သ ့်
့် င ် ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ဆင်ိုးကကလ တနသည်သ မကဘဲ၊ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘ တစ်ခလိုး တန်ခါတစလျက်၊
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရန်လည်ိုး လှညတ
့်် န၏။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုက မခရတသ
အရပ်တစ်ခတစ်တလမျှ ရှတလသတလ ။ ငါသွနိုး် ချလက်တသ တဘိုးဒကခမျ ိုးတအ က်တွင ်
မတည်ရတသ
ှ
အရပ်တစ်ခတစ်တလမျှ ရှတလသတလ ။ ငါသွ ိုးတလရ ရ အရပ်တင်ိုးတွင ်
ငါသည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ “တဘိုးအန္တရ ယ်၏ မျြုိုးတစ့်မျ ိုး” က ကကဲချခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ငါအလပ်လပ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်အတွက်
လပ်တဆ င်မှုတစ်ခ ပြစ်တကက င်ိုး သသယပြစ်စရ မရှသည်အ
့် ပပင် ငါမှ သူအ
့် ိုး
ကမ်ိုးလှမ်ိုးသည့်် အရ မှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်မျြုိုးပင် ပြစ်တနတသိုးသည်။ ငါက
့် ပ၍ပင်
မျ ိုးပပ ိုးတသ လူတ သ
့် လ တစခွင၊့်် ပမင်တတွျို့ န္င်တစခွငပ့်် ပြုပပီိုး ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သူတသည်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ မတတွျို့ ပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ယခတွင ် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တကက က်လ တစရန် ငါပပြုလသည်။ အဘယ်အတကက င်ိုးတကက င့်် ငါသည် တလ ကကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ပပီိုးတန က်
့် နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အဘယ်အတကက င်ိုးတကက င့်် ငါသည် သူတက
ဲ့် နည်ိုး။
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မသတ်သင်ခသ
အဘယ်အတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ တစ်ရပ်လိုးသည် တဘိုးဒဏ်မျ ိုးအကက ိုးတွင ်
တနရသနည်ိုး။ ငါသည် လူဇ့် တခန္ဓ က ယူတင်ဝတ်တဆ င်ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်က ိုး
အဘယ်နည်ိုး။ ငါ၏အမှုက ငါထမ်ိုးတဆ င်တနတသ အခါ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ခါိုးသိုးီ ပခင်ိုးအရသ ကသ မက ချြုပမန်ပခင်ိုးအရသ ကလည်ိုး သခဲက့် ကရသည်။
တလ ကကမဘ ကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးအနက် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွငိုး် ၌
မတနထင်ကကသနည်ိုး။ အကယ်၍ လူတက
့် ငါသည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
မအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ
ူ ည် တလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် အလျှပယ် ခစ ိုးန္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ါက မည်သသ
့် ည်နည်ိုး။
ငါ၏လူမျ ိုးအပြစ် သင်တအ
့်် ပိုးပခင်ိုးမှ တက င်ိုးချီိုးတစ်ခမျ ိုး
့် ိုး တနရ ယူရန် အခွငတ
ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
ငါ၏လူမျ ိုးမဟတ်ဘဲ အတစခမျ ိုးသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆပါလျှင ်
့်
သင်တသည်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် တည်ရတနမည်
ှ
မဟတ်တလ ။
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မူလအစက သင်တထဲ
ူ စ်ဦိုးကမျှ
့် က မည်သတ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကက။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
မှ မျ ိုးစွ တသည်
့် သ အမည်န မမျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးရန်တဝိုးစွ၊ ၎င်ိုးတအထဲ
့်
့်

“အတစခသူမျ ိုး” ဟူတသ င်္ဏ်ပဒ်တကက င့်် သူတ၏
ဲ မတကျမချမ်ိုးစတ်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
သထ ိုးကကပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသည်
“ငါ၏လူမျ ိုး” ဟူတသ င်္ဏ်ပဒ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ငါအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပါက်ြွ ိုးတစကကသည်။ ငါအ
့်
့် ိုးလှညပ့်် ြ ိုးရန်
မည်သမ
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးသင်တ
့် ပ၊ ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးက ပမင်တတွသည်။
သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည် လလ ိုးစွ န္ှင ့်် လက်ခသနည်ိုး၊ သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည်
့်
့်
န ခပခင်ိုးအပပည့်အ
် ဝ ရှသနည်ိုး။ အကယ်၍ န္င်ငတတ ်အ ိုး အတလိုးပပြုသ ပမည်ဟီိုးပခင်ိုး
မရှခဲပ
အဆိုးတင်တအ င် န ခပခင်ိုးင ှ တကယ်ပင် တတ်စွမ်ိုးန္င်မည်တလ ။
့် ါက သင်တသည်
့်
လူတသည်
အဘယ်အရ က လပ်န္င်စွမ်ိုးသည်၊ တတွိုးန္င်စွမ်ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အဘယ်ထတင်တအ င် သွ ိုးန္င်သည်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးတက
့် တရှိုးကတည်ိုးကပင် ငါ
ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲ၏
့် ။
လူအမျ ိုးစတသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ တတ ်က တထ က်ရှုက ငါ၏ မီိုးရှု ျို့ ပခင်ိုးက လက်ခကကသည်။
့်
လူအမျ ိုးစတသည်
ငါ၏အ ိုးတပိုးတက်တွနိုး် ချက်တကက င့်် လှုျို့တဆ ်ပခင်ိုးခရက ရှ တြွပခင်ိုးတွင ်
့်
တရှ ျို့ဆက်တိုးရန် မမတက
့် ယ်မမ န္ှုိုးတဆ ်ကကသည်။ စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုးသည်
ငါ၏လူမျ ိုးက တက်ခက်တသ အခါ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ဆီိုးတ ိုးရန် ထတနရ ၌ ရှ၏၊ စ တန်၏
လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးသည် ငါလူ
ှု
့် မျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ပျက်စီိုးမက
ပြစ်တစတသ အခါ ငါသည် ၎င်ိုးက တန က်တစ်ြန် လိုးဝမလ န္င်တတ တ
့် စရန် ြရြရဲပြင ့််
ထွက်တပပိုးသွ ိုးတစသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် နတ်ဆိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသည်
န ိုးခရန်တနရ က
့်
အစဉ်ရှ တြွ တချ င်ိုးတပမ င်ိုးလျက် ရှကကပပီိုး စ ိုးန္င်တသ လူတသအတလ င်ိုးမျ ိုးက
အတတ မသတ် ရှ တြွတနကကသည်။ ငါ၏လူမျ ိုးတ၊ ့် သင်တသည်
ငါ၏င်္ရစက်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
က ကွယ်မတ
ှု အ က်တွင် ရှတနရတပမည်။ မည်သည့်အ
် ခါမျှ အတသ က်အစ ိုး အတပျ ်အပါိုး၌
တမွျို့တလျ ်တသ အသက်တ ၌ အသက်မရှငက် ကန္ှင။့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အဆင်အပခင်မဲ့်စွ
မပပြုမူကကန္ှင။့်် ယင်ိုးအစ ိုး သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးက ငါ၏အမ်တတ ်တွင် တပိုးလှူတလ ၊့်
သင်၏သစစ တစ င်သ
့်် လျှင ် သင်သည် မ ရ်နတ်၏ တက က်ကျစ်မက
ှု
့် ပခင်ိုးန္ှငသ
တန်ပပန်တွနိုး် လှနန္
် င်မည် ပြစ်သည်။ မည်သည့်် အတပခအတနမျြုိုးတွငမ
် ျှ သင်သည်
အတတ်ကကဲသ
့် ငါ၏မျက်
တမှ က်တွငတ
် စ်မျြုိုး ငါ၏တန က်ကွယတ
် ွငတ
် စ်မျြုိုး
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျြုိုး မပပြုမူရ၊ ထသလ
့် တရွ ိုးန္တ်၍မရ
့် ပ်တဆ င်ပါက သင်က
ပြစ်တနန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လတလ က်သည်ထက်
့်
ပလျှစွ ပင် မန်မမက်
ဆခဲပ့် ပီိုး မဟတ်သတလ ။ တတကျကျ ဆပါက
့်
လူ၏သဘ ဝအတဟ င်ိုးသည် ပပြုပပင်၍ မရတသ တကက င့်် ငါသည် ကကမ်ြန်တလဲလဲ သူက
့်

သတတပိုးတနခဲရ
ကကမမ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပငီိုးတငွျို့မသွ ိုးတလန္ှင။့်် ငါတပပ သမျှမှ သင်တ၏က
့်
တသချ တရရ မှု ရှတစရန်အတွက် ပြစ်သည်။ ဆိုးရွ ိုး၍ ညစ်ညြူိုးတသ အရပ်မှ
စ တန်လအပ်သည်အ
့် ရ အတအကျ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ကန်သတ်
ချက်က ကျြုိုးန္နွ ခရန်
့်
့်
ပငင်ိုးဆန်လျက်၊ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ကင်ိုးမဲစ
့် ွ န္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်၍မရန္င်တအ င်ပြစ်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတလတလ၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ ထဝည ဉ်မျ ိုးသည် ထိုးတြ က်ဝင်တရ က်ရန်
၎င်ိုးတရန္
့် ခွငအ
့်် တရိုးကမဆ အသိုးချတလတလပင် ပြစ်မည်။ သင်တသည်
့် င်တသ မည်သည်အ
့်
ဤအတပခအတနအထ တရ က်ပပီဆပါက သင်တ၏သစစ
တစ င်သ
့် မှုသည် စစ်မှနပ် ခင်ိုး
့်
လိုးဝမရှသည့်် အကျြုိုးမရှတသ အမျှငမ
် ပပတ်တပပ တသ စက ိုးသက်သက်မျှသ
ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် သန္နဌ န်က ဝါိုးမျြုက
ငါ၏အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် ရိုးအတွက် အသိုးပပြုရန် ၎င်ိုးသန္နဌ န်က မန ခပခင်ိုးန္ှင ့််
စ တန်၏လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး အသွငသ
် တပပ
င်ိုးလဲပစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ သင်သည် အချန်မတရွ ိုး
့်
ငါ၏ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။ ဤအတပခအတန၏ တလိုးနက်မက
ှု မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်ကက၊
လူအ ိုးလိုးသည် သူတကက
ဲ တနကကပပီိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့် ိုးတသ အရ က င်္ရမစက်ဘသ
သတမမူကက။ အတတ်တွင် ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အရ က ငါသည် မှတ်မသည်မဟတ်။ ငါသည်
တန က်ထပ်တစ်ြန် “တမ့်တပျ က်ပခင်ိုး” ပြင့်် သင်က
့် သက်ညြှ တပိုးရန်
သင်တစ င်တ
ွ ်သည် ငါက
ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ငါသည်
့် မျှ ်တနဆဲတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ဆန်ကျင်
့်
သူတ
အ ဃ တထ ိုးမည် မဟတ်၊ အတကက င်ိုးမှ လူတ၏
့် ျက်မှုသည်
့် အတပေါ်
့်
့် ဝည ဉ်ရင်က
အလွနပ
် င် တသိုးန္ပ်လွနိုး် လှတသ တကက င့်် ငါသည် သူတထ
် ဲစွ ကကီိုးမ ိုးတသ
့် မှ လွနက
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက မပပြုခဲတ
အတသ က်အစ ိုး
့် ပ။ ငါတတ င်ိုးဆသမျှမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ ပ် ခင်ိုး မပပြုရန်န္င
ှ ့်် ကန်သတ်
ချက်က ကျြုိုးန္နွ ခရန်သ ပြစ်သည်။
့်
ဤသတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်တစ်ခက ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးရန် သင်တ၌့် တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။
လူအမျ ိုးစသည် သူတမျက်
စအရသ ခန္င်ရန်အတွက် သ ၍ပင်မျ ိုးတသ
့်
နက်နဆ
ဲ န်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးက ငါထတ်တြ ်ရန် ငါက
်လည်ိုး
့် တစ င်တ
့် မျှ ်တနကကသည်။ သတသ
့်
သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ နက်နဆ
ဲ န်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ိုးလည်လ ခဲသ
် င်
့် ည်ဆလျှငပ
သင်သည် ထအသပည န္ှင ့်် အဘယ်အရ က ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ငါအတွ
က်
့်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက တိုးတစန္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးသည် ငါအတွ
က် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက
့်
န္ှုိုးဆွတပိုးလမ့််မည်တလ ။ ငါသည် လူတက
့် ငါသည်
သူက
့် အထင်တသိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့်
့်
တပါတန်
လူတ၏
့် စွ န္ှင ့်် စီရင်ချက်ချသည်လည်ိုး မဟတ်။ အကယ်၍ ဤသည်တသည်
့်
့်
အတပခအတနအမှနမ
် ျ ိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါလျှင ် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ဤအမည်န မမျ ိုးန္ှင ့််

တပါတပါ
့် ခါမျှ သရြူတဆ င်ိုး တပိုးလမ်မ
့် တန်
့် တန် မည်သည်အ
့် ည်မဟတ်။ အတတ်က
ပပန်၍တတွိုးတတ ကကည်တ
့် လ -့် ငါသည် သင်တက
ဲ့် နည်ိုး။
့် အကကမ်မည်မျှ အသတရြျက်ခသ
ငါသည် သင်တက
ဲ့် နည်ိုး။ သင်တ၏
် ျ ိုးက
့် အကကမ်မည်မျှ အထင်တသိုးခသ
့် အတပခအတနအမှနမ
မစဉ်ိုးစ ိုးဘဲ သင်တက
ဲ့် နည်ိုး။ ငါ၏ မန်မမက်
ချက်တသည်
့်
့် အကကမ်မည်မျှ ကကည်ပ့် မင်ခသ
့်
သင်တ၏န္ှ
် ဝရရှရန် အကကမ်မည်မျှ ပျက်ကက
ွ ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက အပပည့်အ
သင်တ၏အတွ
ငိုး် ခစ ိုးချက် လွနစ
် ွ ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးမရှဘဲ ငါ အကကမ်မည်မျှ
့်
တပပ ဆခဲသ
ဲ ရ
် ွ တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊
့် နည်ိုး။ ငါသည် အဆိုးမရှတသ တွငိုး် ထသ
့် က်ချမည်က လွနစ
သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကက က်ရွ ျို့ တန်လှုပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ
့်
ြတ်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုက မခရပ်သနည်ိုး။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ကသဇ အ ဏ ရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ဤအရ သည်
့်
လူတအတပေါ်
သ မန်က လျှက တရ ိုးစီရင်မှု ချမှတ်ရန်မဟတ်၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အတပခအတန အမှနမ
် ျ ိုးက သတချပ်ပပီိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပင်ကမူရင်ိုးအဓပပ ယ်က
ငါသည် လူတအ
် ွင ်
့် ိုး အစဉ်တစက် ထင်ရှ ိုးပပသသည်။ ဧကန်အမှနတ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ငါ၏အနန္တ ပြစ်တသ ခွနအ
် ိုးက သန္င်စမ
ွ ်ိုးတသ သူ
တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
အသန်စင်
့် ဆိုးတသ တရစင်က လက်ခန္င်တသ သူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ငါသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှက တပပ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
ူ ဆ
့် မည်သမ
တန်ြိုးထ ိုးခြ
ဲ့် ူိုးသတလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်

တက င််းကင်နင
ိို င
် တ
ံ တ ်သ ခ
ီ ျင််း
လူထအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
ငါက
့် ကသဘ တပိုးကက၏။ လူထအတပါင်ိုးတသည်
့် ချီိုးမွမ်ိုးကက၏။
့်
့်
န္ှုတ်ခပ်သမ်ိုးတသည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က အမည်မည
ှ ့်် တခေါ် ကက၏၊
့်
လူခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏ တဆ င်ရွက်ချက်တက
့်
့် တမ ်ကကည့်က် က၏။ န္င်ငတတ ်သည်
လူတလ
ကတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်၏၊ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် ကကယ်ဝက အလျှပယ်ပြစ်၏။
့်
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ ၌ ဝမ်ိုးမတပမ က်ဘဲ ရှမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက် မကခန်ဘတ
ဲ နမည်နည်ိုး။ အ...ဇအန်၊ ငါက
့် ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုရန်

သင်၏တအ င်လက လင်ထ
ူ လ ။့် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက ပြန်ကကက်
ရန် သင်၏
့် တ
့်
တအ င်ပဲွခသီချင်ိုးက သီဆတလ ။့် တပမကကီိုးစွနိုး် တင်တအ င်ရှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတပါင်ိုးတ။့်
သင်တသည်
ငါအတွ
က် ပူတဇ ်သကက မျ ိုး ပြစ်တစပခင်ိုး ခရန္င်ြအလ
ငှ့် မမကယ်ကယ်
့်
့်
့်
အလျင်အပမန် သနစ
် ့် င်ကကတလ ။့် အထက်တက င်ိုးကင်က ကကယ်တ ရ တ။့် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်၌
ငါ၏ အ ိုးကကီိုးတသ တန်ခိုးက ပပသရန် သင်တ၏အရပ်
မျ ိုးသ အလျင်
အပမန် ပပန်ကကတလ ။့်
့်
့်
ငါသည် ငါအတွ
က်မမတ၏
့်
့် အသတခဂျချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးက သီချင်ိုးပြင့််
သွနိုး် တလ င်ိုးတသ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတ၏
့် တွင ်
့် အသမျ ိုးက န ိုးစက်တထ င်၏။ ဤတနရက်
ခပ်သမ်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပပန်လည် အသက်ဝင်လ ချန်တွင၊် လူတလ
ကထဲသ ့်
့်
ငါဆင်ိုးကကလ ၏။ ဤအချန်၌ ဤအဆငတ
့်် ွငပ
် င် ပန်ိုးမျ ိုးအတပါင်ိုးတသည်
ပဗြုန်ိုးခနဲ
့်
တဝတဝဆ ဆ ပွငလ
့်် န်ိုးကကသည်၊ ငှက်မျ ိုးအတပါင်ိုးတ သ
ီ ျင်ိုးဆကကသည်၊
့် ပပြုင်သခ
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုပြင့်် တန်လှုပ်ကက၏။ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
့်
င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး အသတွင၊် စ တန်၏န္င်ငတတ ် ပပြုလဲ၏၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး၏
ပမည်ဟည်ိုးသတွင ် တန က်တစ်ြန် လိုးဝ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တတ ရ
့် န် အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် ခရ၏။
ကမဘ တပေါ်က မည်သသ
ူ ည် ထ၍ဆနက
် ့် ျင်ဝ့်သနည်ိုး။ တပမကကီိုးတပေါ်သ ငါဆင်
ိုးသက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
ငါသည် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ အမျက်တဒါသက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊
ကပ်တဘိုးမျြုိုးစက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏။ တလ ကီန္င်ငတသည်
ယခတွင ် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ပြစ်တလပပီ။
့်
တက င်ိုးကင်ထက်တွင ် တမ်မျ ိုးလူိုးလမ်ပ့် ပီိုး တလပ်လပ်ထကက၏။ တက င်ိုးကင်တအ က်တွင်
အင်မျ ိုးန္ှငပ့်် မစ်မျ ိုး တစ်ဟန်ထိုးစီိုးက ၊ စတ်လှုပ်ရှ ိုးတစတသ တတိုးသွ ိုးတစ်ပဒ်က
ရင်ရင်ပမြူိုးပမြူိုး ထတ်ဆကက၏။ န ိုးတနသည့်တ
် ရ စဆ န်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးရဲတွငိုး် မျ ိုးမှ
ထွက်လ ကကက လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
အပ်စက်ပခင်ိုးမှ ငါတကက
င ့်် န္ိုးထကက၏။
့်
့်
တန က်ဆိုးတွင ် မျ ိုးလှစွ တသ လူမျြုိုးတ တစ
ငစ
့်် ိုးခဲသ
် နရက်
တရ က်လ တပပပီ။
့် ည့်တ
့်
့်
သူတသည်
ငါအ
့် ိုး အသ ယ ဆိုး သီချင်ိုးမျ ိုး ပူတဇ ်ကက၏။
့်
ဤန္ှစ်သက်ြွယ်တသ အချန်၊ ဤတပျ ်စရ တက င်ိုးတသ အချန်တွင၊်
အထက်တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တအ က်တပမကကီိုး၊ တနရ တင်ိုး၌ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး ထွက်တပေါ်လ သည်။
အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ ၌ စတ်မလှုပ်ရှ ိုးဘတ
ဲ နမည်နည်ိုး။
အဘယ်သ၏
ူ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤအရ ၌ မတပါပါိုးဘဲ
တနမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
့်
ဤပမင်ကွငိုး် တွင ် မငတကကိုးဘဲ တနမည်နည်ိုး။

တက င်ိုးကင်သည် တရှိုးက တက င်ိုးကင် မဟတ်၊ ယခ န္င်ငတတ ်၏တက င်ိုးကင်ပြစ်၏။
တပမကကီိုးသည် ယခင်တပမကကီိုး မဟတ်၊ ယခ သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမ ပြစ်၏။
မိုးသည်ိုးထန်စွ ရွ ပပီိုးတန က်တွင၊် ညစ်ညမ်ိုးတသ ကမဘ တဟ င်ိုးသည် လိုးဝ
အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုး ခရ၏။
တတ င်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...တရမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...
လူတသည်
လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...အရ ခပ်သမ်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်...
့်
အ အသင် ဆတ်ပငမ်တသ တတ င်တ၊ ့် ငါအတွ
က် ထက ကခန်ကကတလ ။့်
့်
အ အသင် ပငမ်သက်တသ တရတ၊ ့် လွတလ
် ပ်စွ ဆက်လက်စီိုးဆင်ိုးကကတလ ။့်
အသင် အပ်မက်မက်တနတသ လူသ ိုးတ၊ ့် မမကယ်ကယ် န္ိုးထတစ၍ လက်ကကတလ ။့်
ငါတရ က်လ ပပီ...ငါသည် ရှငဘ
် ရင်ပြစ်၏...
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ၎င်ိုးတမျက်
လိုးမျ ိုးပြင့်် ငါ၏မျက်န္ ှ က ပမင်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
၎င်ိုးတန့် ိုးမျ ိုးပြင့်် ငါ၏ အသကက ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
န္င်ငတတ ် အသက်တ က ၎င်ိုးတက
့် ည်...
့် ယ်တင်အတွက် အသက်ရှငက် ကလမ်မ
ချြုသ တပစွ...န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တပတက ိုး...
တမ့်မရန္င်...တမ့်တလျ ြ
န္င်...
့် မပြစ်
့်

ငါ၏ အမျက်တဒါသ တလ င်ကျွမ်ိုးမှုတွင ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ရန်ိုးကန်၏။
ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင ် နတ်ဆိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သဏ္ဌ န်အစစ်တက
့် ပပကက၏။
ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် တွ
့် င ် လူအ ိုးလိုး အလွန ် အရှက်ရကကပပီိုး
မမတက
် ှက်ရန် တနရ မရှကကတပ။
့် ယ်ကယ် ကွယဝ
၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တလှ င်တပပ င်ပပီိုး ပပက်ရယ်ပပြုခဲက့် ကပ၊ အတတ်က ပပန်သတရကက၏။
့်

၎င်ိုးတ မ
် ချန် လိုးဝ မရှခဲ၊့် ငါက
် ချန် လိုးဝ
့် အ မခသည့်အ
့် မကယ်ကယ် မကက ိုးဝါသည့်အ
မရှခဲတ
့် ပ။
ယတန အဘယ်
သူ မငတကကိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သူ တန င်တမရသနည်ိုး။
့်
စကကဝဠ တလ ကတစ်ခလိုး ငတကကိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်၏
် ။...
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး အသမျ ိုးပြင ့်် ပပည်၏
့် ...ရယ်သမျ ိုးပြင ့်် ပပည်၏
့် ...
န္ှုင်ိုးမရတသ ဝမ်ိုးတပမ က်မှု...န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ မရှသည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု...

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

အခန််း ၁၁

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထက
ဲ လူတင်ိုးသည် ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည်ရ
့် ှု စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးက
လက်ခသင်သ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက အတသအချ
စစ်တဆိုးသင်သ
့် ှု သင်သ
့် ည်၊ ထပပင်
့် ည်။
့် ငါ၏အက့် သြွယ်ရ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ကကည်ရ
ကမဘ တပမတပေါ် န္င်ငတတ ်တရ က်ရလ
ှ
ချန်၌ သင်တ မည်
သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ငါသ
့် ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတ ့်
့်
ငါပလ
ီ တသီ
တတန်ိုးလ ကကတသ အခါ၊ ငါသည် ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုး တရှ ျို့တမှ က်တွင်
့် လ င်ဆသ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တရ ိုးဝင် စတင်သည်။ ဆလသည်မှ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါ၏အမှုက
ကယ်တင်စတင်သည်အ
့် ခါန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ် အဆိုးသတ်ချန်နိုးီ သည့်် အခါတတွ
့် င ်
ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ စတင်
ညန်ကက ိုးပပီိုး
့်
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏အသက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ထ
့် တ်လတ်သည်။ တပမကကီိုးသည်
ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူမှုကျင်ဝ
့် တ် မတစ င်ထ
့် န်ိုးပခင်ိုးတ မရှ
့် ၊ဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငတတ ်
့် တတ ဘ
ပြစ်တစရန်အလငှ့် ၊ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် မည်။
့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တအ
့် ိုးပြင့်် တဆိုးတကက သန်စင်
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏အသိုးပပြုမှုအတွက် ကကြုတင်စီမထ ိုးပခင်ိုး ခရရန်အလငှ့် ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
တပမကကီိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အသက်တသွိုးတကက မရှတတ တ
့် စရန် အလငှ့် န္ှင ့်် တပမကကီိုး၏
့်
အနအရသ
န္ှင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတတ တ
့်
့် စရန်အလငှ့် ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အသစ်ပြစ်တစမည်။
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူသ ိုးသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက် န္ှင ့်် ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးရှ လျက် ငါတဆ
င်ရွကခ
် ျက်မျ ိုးက တစ င်က့် ကည်ခ
့် ပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သက
ူ မျှ
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် မသခဲြ
့် ပပင် မည်သက
ူ မျှ
့် ူိုးကကသည်အ
ငါ၏တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးတွင ် အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးကကတပ။
ငါသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူသ ိုးအကက ိုး၌ လ ၍ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ “ငါ” ယူထ ိုးသည်တ
့် နရ က
့် အတတွိုးမျ ိုးထ၌
ြယ်ရှ ိုးလျက်၊ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် အသဉ ဏ်ထတ
တနရ ြန်တီိုးက ငါအတကက
င်ိုး အနည်ိုးငယ်တသ အသပည ရှကကသည်မှ
့်
ယတနမှ့် သ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတွင် အယူအဆမျ ိုးရက
ှ
သလစတ်န္င
ှ ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တန၏။
ဘရ ိုးသခင်က မပမင်တတွျို့လသူ မည်သရ
ူ မည်
ှ
နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကကြုတတွျို့ရန် ဆန္ဒမရှသူ
မည်သရ
ူ မည်
ှ
နည်ိုး။ သတ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တသချ တသ တနရ ယူထ ိုးသည့််
့် င် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက်ဟ လူသ ိုးကခစ ိုးရသည့််
ဘရ ိုးပင်ပြစ်၏။ သူတအ
ှ ိုး် စွ မတပပ လျှင် မည်သက
ူ ဤသည်က
့် ိုး ငါရိုးရင
သတဘ တပါက်မည်နည်ိုး။ ငါအမှနပ
် င် တည်ရတကက
ှ
င်ိုးက တသချ မှုန္င
ှ ့််

သသယအရပ်အမမက်ပင် မရှဘဲ၊ မည်သက
ူ အမှနတ
် ကယ် ယကကည်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ “ငါ” န္ှင ့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထက
ဲ “ငါ” တအကက
ိုးတွင ်
့်
အလွနအ
် မင်ိုးကွ ပခ ိုးမရ
ှု ပပီ
ှ ိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခအကက ိုး၌ န္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်မျ ိုးက မည်သက
ူ မျှ
တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ငါသည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက လူသ ိုးသည် ငါက
့် ခါမျှ
့် မည်သည်အ
သမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါအ
့် တသ
အသသည် အယူအဆတစ်ခမျှသ
့် ိုး သူသလ ခဲတ
့် သ ်မှ၊ ထကဲသ
့်
ပြစ်တနဦိုးမည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် အဆက်မပပတ် စီိုးဆင်ိုးတနသည့်် လူတအကက
ိုး
့်
တနစဉ်တန
တ
တ
့်
့် င်ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး လူတစ်ဦိုးစီ၏အတွငိုး် ၌ ငါသည် တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုး
အလပ်လပ်၏။ လူသ ိုးက ငါက
် င်စစ် တတွျို့ ပမင်သည်အ
့် ခါ၌၊ သူသည် ငါ၏
့် အမှနစ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ငါက
့် သန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး ငါတပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအပပင်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအ ိုး န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တရ ိုးဝင် တရ က်ရသည်
ှ
အ
့် ခါ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည်အ
့် ရ သည် တတ်ဆတ်လျက်မတနသနည်ိုး။ လူခပ်သမ်ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည်
မတကက က်ရွ ဘ
ျို့ တ
ဲ နသနည်ိုး။ ငါသည် စကကဝဠ တလ ကတစ်ခင
ွ ် တနရ အန္ှ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုး
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ စီမပခင်ိုးက ခရ၏။ ဤအချန်တွင ် ငါ၏
တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက အက့် သြွယတ
် က င်ိုးသည်က မည်သမ
ူ သဘဲ တနသနည်ိုး။
ငါ၏လက်မျ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်မထ ိုး တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
အထက်တွငလ
် ည်ိုး ရှ၏။ ယတန ငါ၏လူ
ဇ့် တခယူပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုး
့်
ငါကယ်တင်ရတနပခင်
ှ
ိုးသည် ငါ၏န္ှမ့််ချပခင်ိုးန္ှင ့်် ြိုးကွယ်တနပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်
မဟတ်တပဘူိုးတလ ။ အပပင်ပန်ိုးတွင ် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါအ
့် ိုး တက င်ိုးသည်ဟ
့်
ချီိုးမွမ်ိုးလျက် လှသည်ဟ ချီိုးကျြူိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည် ငါအ
် ကယ်
့် ိုး အမှနတ
သသနည်ိုး။ ယတန သင်
တ ငါ
့်
့် ိုး သသတလ ဟ အဘယ်တကက င့်် တမိုးရသနည်ိုး။
့် အ
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အရှက်ရတစရန် မဟတ်သတလ ။ ငါသည်
လူသ ိုးက ငါအ
် ည်ိုး၊ သူက
့် ိုးချီိုးမွမ်ိုးရန် အတင်ိုးအကျပ်မပပြုလတသ လ
့် ိုးသတအ င်
့် ငါအ
တဆ င်ရွက်လသည်၊ ထသအ
့် ချစ်လ ပပီိုး သပြစ်
့်
့် ိုးပြင့်် သူသည် ငါက
့် ၍ ငါက
ချီိုးမွမ်ိုးလ လမ့််မည်။ ထကဲသ
့် တသ
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးသည် တလျ ်ကန်ထက်တန်၍
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသတသ
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးသည်သ
့်
ငါ၏ပလလင်သတရ
န္င်မည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
့် က်န္င်၍ မိုးတက င်ိုးကင်ထက်သ တက်
့်
စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရတသ တကက င်၊့် သူသည်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စဉ်ိုးစ ိုးဉ ဏ်တ၏
့် လမ်ိုးမိုးပခင်ိုး ခရတသ တကက င်၊့် ငါသည်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ကယ်တင် သမ်ိုးပက်ရန်၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး အ ိုးလိုးက
တြ ်ထတ်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ စဉ်ိုးစ ိုးဉ ဏ်က အစတ်စတ်အမ မ ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန်အလငှ့်
လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်၏။ ရလဒ်အတနပြင့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ဝင်က့် က ိုးထတ်ပပပခင်ိုး မပပြုတတ ဘ
့် ၊ဲ သူ၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြု၍ ငါအ
့် ိုး
အတစခပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတတ တ
င့်် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးထက
ဲ “ငါ” က လိုးဝ
့် ပ၊ ထတကက
့်
ပတပျ က်တစသည်။ န္င်ငတတ ် တည်သည်အ
့် ခါ၊ ငါပပြုသည့်် ပထမဆိုးတသ အရ မှ
အမှု၏ဤအဆင်က
ိုး၌လည်ိုး ငါထသပပြု၏။
့် စတင်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏ လူတအကက
့်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငတွင ် တမွိုးြွ ိုးတသ ငါ၏လူတအတနပြင်
့် အကယ်စင်စစ်
့်
သင်တ၏အတွ
ငိုး် ၌ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အဆပ် အနည်ိုးငယ်မျှပင် မရှသည်သ မက
့်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမျှလည်ိုး မရှတပ။ ထတကက
င့်် ငါအမှု
့် ၏ ဤအဆင်သ
့် ည် အဓကအ ိုးပြင့််
့်
သင်တအတပေါ်
ဗဟပပြုထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ တရတ်န္င်ငတွင ် ငါလူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
အတရိုးပါမှုလကခဏ တစ်ခပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစသည် ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တစ်စွနိုး် တစ်စကမျှပင် န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူတ န
် င်
့် ိုးလည်လျှငပ
သူတ၏န
ိုးလည်ပခင်ိုးသည် ဝိုးတိုးဝါိုးတ ိုးန္ှင ့်် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါ
့်
စက ိုးတပပ ဆသည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး၏ အလှညအ
့်် တပပ င်ိုး တစ်ခ ပြစ်၏။ လူအ ိုးလိုးသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်၍ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ှ
့် အဓပပ ယ်က န ိုးလည်န္င်ပါက၊ လူသ ိုးထမ
မည်သသ
ူ ည် ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရပပီိုး မရဏန္င်ငသ ပစ်
့် ချမခရဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ငါက
့် ချန်သည် ငါန ိုးသည်အ
့် ချန် ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည်လသ
ူ ိုးက
့် သ၍ န ခသည်အ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်န္င်သည့်် အချန်ပင်ပြစ်လမ့််မည်။ ယတန ့်
ငါအတကက
င်ိုး သင်၏ သပခင်ိုးက မဆထ ိုးဘ၊ သင်တ၏
့်
့် ျက်မှုသည်
့် ဝည ဉ်ရင်က
တသိုးငယ်လန
ွ ိုး် လျက်၊ ယင်ိုးမှ သန ိုးစြွယ်တက င်ိုးတလ က်တအ င်ပင် တသိုးငယ်ပပီိုး
ချီိုးတပမြှ က်ရန်ပင် မထက်တန်တချ။
ငါ၏သ ိုးတန္ှ့် င ့်် လူတက
့် အလပ်အတကျွိုးပပြုရန် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက
စတင်တစလတ်လက်ပပီဟ ငါတပပ တသ ်လည်ိုး၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်တ၏
ူ ျှ
့် အဓပပ ယ်က မည်သမ
န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ လူသ ိုးအကက ိုး ငါကယ်တင်လ သည်အ
့် ခါ၊ တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
့်
လပ်တကျွိုးပခင်ိုးအမှုက တစ်ပပြုင်နက် စတင်ကကက ၊ တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့်
အလပ်အတကျွိုးပပြုပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် သ ိုးတန္ှ့် င ့်် လူတအ
့် ိုးလိုးသည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တကျွိုးပခင်ိုးတက
့် ရရှရသ မက၊ ရူ ပါရမျ ိုးအမျြုိုးမျြုိုး ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးကလည်ိုး
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏မျက်လိုးပြင့်် ရှု ပမင်န္င်ကက၏။ ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲမှ

တက်ရက်အမှုပပြုသပြင့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အသစ်တစ်ြန်စတင်ပခင်ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ကကက ၊
ဤဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက်အမှုပပြုသပြင့်် ၎င်ိုးက လူသတဘ
သဘ ဝက
့်
စိုးစဉ်ိုးမျှပင် ကန်သတ်
ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူသ ိုးအတွက်မှ မူ သဘ ဝလွနအ
် တပခအတနမျ ိုး၌
့်
လွတလ
် ပ်စွ အလပ်လပ်တနပရသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါအတွ
က်မက
ူ
ိုး ယင်ိုးမှ
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပမှနပ် ြစ်၏ (လူသ ိုးက သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တက်ရက်မကကြုတတွျို့ ြူိုးတသိုးသပြင့်် ယင်ိုးက သဘ ဝလွန ် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်၏။) ၎င်ိုးသည်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စရက်လကခဏ တစ်ခမျှပင် မရှသည်အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုး၏
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ လူအ ိုးလိုးတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ့်
့်
တရ က်သည်အ
့် ခါမှသ ဤအရ က သူတ ပမင်
့် ကကလမ့််မည်။ ယခသည် အစပြစ်တသ တကက င်၊့်
သူ၏ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပါက လူသ ိုးတွင ် ချြုျို့ယွငိုး် ချက် မျ ိုးစွ ရှက ၊
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်ရန် ခက်ခပဲ ခင်ိုးတက
ဲ ပသည်။ ယတန ငါသည်
့်
့် တရှ င်ရှ ိုးန္င်ခတ
သင်တအ
့် ထ လမ်ိုးပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်သပြင့်် ငါသည် သင်တ
့် လျ ်တသ အစီအမမျ ိုးက
့် ိုး ဤအဆင်အ
ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး ငါ၏ ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ရှ၏။ ငါသည် သင်တအ
င်ိုး
့် ိုး ၎င်ိုးတအတကက
့်
ယတနတပပ
ပပရမည်ဆလျှင် သင်တသည်
၎င်ိုးတက
် ကယ် သန္င်ပါမည်တလ ။ ငါသည်
့်
့်
့် အမှနတ
လူစ့် တ်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏ ဆန္ဒမျ ိုးက တက င်ိုးစွ သကျွမ်ိုးသည်မမတက
ူ သနည်
ှ
ိုး။
့် ယ်တင်အတွက် ထွက်တပါက်က တစ်ခါမျှမရှ ြူိုးသူ မည်သရ
မမတက
ူ သနည်
ှ
ိုး။ သရ့် တွင ်
့် ူိုးသူ မည်သရ
့် ယ်တင်၏ အလ ိုးအလ မျ ိုးအတကက င်ိုး မစဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
လူသ ိုးသည် ကကယ်ဝ၍ ထူိုးချွနတ
် သ အသဉ ဏ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လကခဏ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊
တခတ်က လမျ ိုး၏တန က် ပစစြုပပနသ
် ည် ဤသ ပြစ်
ူ
့် လ လမ့််မည်ဟ မည်သက
ခန်မှ့် နိုး် န္င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်၏ ပင်္္လဓဋ္ဌ န်ကျတသ ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုး၏
အသီိုးအပွင ့်် အမှနပ
် င်ပြစ်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်၏ မတမ မပန်ိုးန္င်တသ
လလဝီ
့် သ
့် တ်ကိုးူ ပြင့်် မှနိုး် ဆကကည်တ
့် ရယအတွက် အြိုးအခပင်တလ ။ ဤသည်မှ သင်စ
လှပသည့်် ပပကွက်တပတလ ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက လမ်ိုးမပပခဲပ
့် ါက၊
ငါ၏အစီအမမျ ိုးမှ မမတက
ဲ က
ွ ်က အပခ ိုးထက
ွ ်တပါက်ရှ န္င်မည်သ
့် ူ
့် ယ်ကယ် ခွထ
မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ လူသ ိုးက ယတနမျက်
တမှ က်သ တခေါ်
့် ရ မှ လူသ ိုး၏
့်
့် လ သည်အ
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးတပတလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏လ
အင်ဆန္ဒမျ ိုး ပပည်ဝ
့် ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူတဘဝ
တစ်တလျှ က်လိုး အသက်ရင
ှ က် က၏။
့်
့်
ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ်ပင် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ှ အမှ ိုးတစ်ခတကက င်တ
့် ပတလ ။
့် အတတွိုးအတခေါ်ထရ
မျ ိုးစွ တသ လူတ၏
ှု န္ှ့် င ့််
့် ထ ိုးတသ တပျ ်ရင်တကျနပ်မတ
့် ဘဝမျ ိုးသည် တမျှ ်လင်မ

ပပည်န္
့် က
ှ ်လျက် ရှသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ်ပင် သူတက
် ည်ိုးပါိုးစွ
့် အလွနန
တမျှ ်လင်ထ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးထမ
ဲ ှ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် မျက်လိုးထ၌
ဲ
့် ိုးကက၍တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
င်္ရစက်မခရသူဟူ၍ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုး အလယ်၌
မတနထင်သူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ လူသ ိုး၏ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသည် သူကယ်တင်၏
တရွ ိုးချယ်ချက်ပြင့်် ပြစ်ပျက်သတလ ။ လူသ ိုးသည် သူကယ်တင်၏ ကကကမမ က ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုး
သတလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
တသပခင်ိုးတရ ိုးက တအ ်တခေါ် ကက တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးသည်
့်
သူတထ
ဘဝတွင ် ကက့် ခင်၍ တသပခင်ိုးတရ ိုးက
့် မှ တဝိုးကွ တန၏။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
တကက က်ရွ ျို့တသ သူမျ ိုး ပြစ်လကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အသူတစ်ရ
နက်တသ တချ က်ထသ
ဲ ထ
ိုးပခင်ိုး တနရက်
့် သည်
့် ိုးဆင်ိုးတနရင်ိုး ၎င်ိုးတ၏တသဆ
့်
၎င်ိုးတသတ
မထ ိုးမခင် ချဉ်ိုးကပ်လ တန၏။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
တက င်ိုးကင်သ ကကည်
၍
့်
့်
့်
့်
တလိုးတလိုးပင်ပင် သက်ပပင်ိုးချကက၏။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
သည်ိုးထန်စွ ငတကကိုး၍
့်
တအ ်ပမည်ရှုက်ငကက၏။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအကက ိုး လဲပပြုကကပပီိုး
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး၏ အကျဉ်ိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးကက၏။ ငါအ
့် ိုး
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ခင
ွ ပ့်် ပြုရန် ငါသည် ကယ်တင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ငါဒဏ်ခတ်မည် ဟလည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
ငါအဆိုးစီရင်မည် ဟလည်ိုးတက င်ိုး လွနစ
် ွ တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက် ငါ၏မျက်
န္ ှ ကပမင်ရန်
့်
တကက က်ကက၏။ လူသ ိုးသည် ငါက
် ကယ် သသတလ ၊ သမဟ
့် အမှနတ
့် တ် မသသတလ ။
မည်သမ
ူ ျှ တသချ တပါက် မတပပ န္င်တပ။ ဤသည်မှ မမှနက
် န်တပဘူိုးလ ိုး။ သင်တသည်
့်
ငါက
မတ်တတ်ရပ်၍
့် တရ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုကပါ တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
ငါက
က ငါအတပေါ်
တရ ိုးစီရင်၏။ ဤသည်မှ
့် တပပ င်တပပ င်တင်ိုးတင်ိုးပင် ဆန်ကျင်
့်
့်
မမှနက
် န်သတလ ။ လူသ ိုးသည် ငါက
့် ခါမျှ
့် လိုးဝမသခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုးမှ သူသည် မည်သည်အ
ငါ၏မျက်န္ ှ က မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုး သမဟ
က မကက ိုးခဲြ
င့််
့်
့် ူိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့် တ် ငါအသ
့်
ငါသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ပင် ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ငါသည် ဝိုးတဝါိုးန္င
ှ ့််
မထင်မရှ ိုး မပြစ်တသ သူ တစ်စတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ ၎င်ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါ ပကတ
ရှငိုး် လင်ိုးတနတသ သူ တစ်စတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ ငါ၏လူပြစ်တသ သူတက
့်
့် ငါက
ဝိုးတိုးဝါိုးတ ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်ရန်ခက်ခသ
ဲ ည်ဟ ပမင်မှ ကလည်ိုး ငါအလမရှသပြင့်် ငါသည်
ဤကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ က
် စတင်ပခင်ိုးပြစ်၏။
ငါသည် လူသ ိုးအကက ိုး တတ်တဆတ်လ ၍ ညင်ညင်သ သ ထွက်ခွ ၏။ ငါက
့်
တစ်စတစ်ဦိုးက တတွျို့ ပမင်ြူိုးသတလ ။ တနမင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ တတ က်တလ င်တနတသ

မီိုးလျှမျ ိုးတကက င့်် ငါက
့် ပမင်န္င်သတလ ။ လမင်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ထွနိုး် တပပ င်တနတသ
ကကည်လင်မတ
ှု ကက င့်် ငါက
့် ပမင်န္င်သတလ ။ နကခတ်တ ရ မျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ထက်က
၎င်ိုးတ၏တနရ
တကက င့်် ငါက
့် ခါ လူသ ိုးက မသသည်အ
့် ပပင်
့် ပမင်န္င်သတလ ။ ငါလ သည်အ
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
လည်ိုး ဆက်လက်၍ မသန ိုးမလည်ကကဘဲ၊
့်
ငါထွက်ခွ သည်အ
့် ခါတွငလ
် ည်ိုး လူသ ိုးသည် သတမမူမဘဲ ရှတနကကဆဲပြစ်သည်။ ငါအတွ
က်
့်
မည်သက
ူ သက်တသခတပိုးန္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမတပေါ်က လူတ၏
့် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးပင်
ပြစ်န္င်သတလ ။ သဘ ဝပတ်ဝန်ိုးကျင်ထတ
ဲ ွင ် ပွငလ
့်် န်ိုးတနသည့်် န္ှငိုး် ပန်ိုးတတွမျ ိုး
ပြစ်န္င်သတလ ။ မိုးတက င်ိုးကင်ထက်တွင ် ပျတနကကတသ ငှက်မျ ိုးတလ ။ တတ င်မျ ိုးထက်တွင်
ဟန်ိုးတဟ က်တနတသ ပခတသဂမ
့် ျ ိုးတလ ။ ငါက
ူ ျှ အပပည်အ
့် ဝ
့် မည်သမ
မျက်ပမင်မတတွျို့ န္င်ပါတက ိုး။ ငါပပြုမည်အ
့် မှုက မည်သမ
ူ ျှ မပပြုလပ်န္င်ပါတက ိုး။ သူတသည်
့်
ဤအမှုက ပပြုခဲလ
် င် ယင်ိုး၌ မည်သည်သ
့် က်တရ က်မှု ရှမည်နည်ိုး။ ငါသည် တနစဉ်
့် ျှငပ
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတ၏
ှု င်ိုးက တစ င်က့် ကည်၍
့် ၊ ငါသည် တနစဉ်
့် မျ ိုးစွ တသ
့် လပ်တဆ င်မတ
လူတ၏
ူ မျှ ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုမှ
့် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်တက
့် ရှ တြွစစ်တကက ၏။ မည်သက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လွတ်တပမ က်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင် မည်သက
ူ မျှ ငါတရ
ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မမတက
့် ယ်ကယ် ထတ်ပယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ငါသည်
မိုးတက င်ိုးကင်အထက်တွင ် မတ်တတ်ရပ်လျက် အတဝိုးသကကည်
၏
့် - မတရတွက်န္င်တအ င်
့်
မျ ိုးပပ ိုးတသ လူတသည်
ငါ၏ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရတသ လ
် ည်ိုး၊ အလ ိုးတူစွ ပင်
့်
မတရတွက်န္င်တသ လူတသည်
လည်ိုး ငါ၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ့်
့်
အလယ်၌ တနထင်ကက၏။ သင်တသည်
လည်ိုး ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ်
့်
့်
တနထင်ကကသည် မဟတ်တလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်

အခန််း ၁၂
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါ စတင်မနမ် မက်
သည့်် အခက်အတန် ့်
့်
အတအကျလည်ိုးပြစ်သည့်် အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးတပေါ်ထက
ွ ်ချန်- လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး
တပေါ်ထက
ွ ်သည့်အ
် ခါတွင၊် အပမင်ဆ
့် ိုးတက င်ိုးကင်ဘတစ်ခလိုး ထွနိုး် လင်ိုးသွ ိုးပပီိုး ခပ်သမ်ိုးတသ
ကကယ်မျ ိုးတွင ် အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ပြစ်တပေါ်တလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်

တရွ ိုးထတ်ခရပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ ဤအလင်ိုးတရ င်ပခည်မျှငတ
် န်ိုး၏
တတ က်ပမှုတအ က်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလသဏ္ဌ န်ပြင ့််
ထတ်တြ ်ပပခကကရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
် ရ
့် မျက်လိုးမျ ိုး ပပ သွ ိုးကကသည်၊ မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်ရမည်က မတရရ ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ ရပ်မျ ိုးက မည်သ ့်
ြိုးကွယ်ရမည်က သ ၍ မတသချ မတရရ ပြစ်ကကတသိုး၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အလင်ိုးမှ
့်
ထွက်တပပိုးပပီိုး တတ င်တပေါ်င်္ူမျ ိုးတွင ် ခလှုကကကန်တသ တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကသည်သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ တစ်ဦိုးမျှ ငါ၏ အလင်ိုးတရ င်အတွငိုး် မှ
တမှိုးမှန်တပျ က်ကယ
ွ ်မသွ ိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် အလွန ် အအ
့် ိုးသင်က့် ကသည်၊ အ ိုးလိုး
တစ င်ဆ
့် နကကသည်၊ ငါ၏ အလင်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့် င်ိုးတနကကသည်၊ အ ိုးလိုး တစ င်က့် ကည်တ
အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ တမွ
့် သ တနရက်
့် ၌ ဝမ်ိုးတပမ က်ကကပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ အ ိုးလိုးသည်
့် ိုးြွ ိုးခဲတ
၎င်ိုးတ တမွ
ွဲ ျက်တနတသ
့် သ တနရက်
့် အ ိုး ကျန်ဆကဲ ကတလသည်။ ကွဲလလ
့် ိုးြွ ိုးခဲတ
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆရန် မပြစ်န္င်တပ။ မမကယ်ကယ် အပပစ်တပိုးတသ
မျက်ရည်မျ ိုးက ပမစ်မျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး ရက်ပတ်တသ တရစီိုးပြင ့်် သယ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး
ခရက ၊ တစ်ခဏချင်ိုး အစအနမရှဘဲ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
တန က်တစ်ြန် န္ှုိုးတဆ ်ရင်ိုး၊ တန က်ထပ်အစပပြုပခင်ိုးအသစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပိုးရင်ိုး၊
ငါ၏ တနရက်
ွ ်အတပေါ် အပူတပပင်ိုး နီိုးကပ်လ သည်။
့် သည် တန က်တစ်ြန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါ၏န္ှလိုးသည် ခန်လျက်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏ န္ှလိုးခန်သ စည်ိုးချက်မျ ိုးတန က်လက်ရင်ိုး၊
တတ င်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ခန်တပါက်ကကပပီိုး၊ တရတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင့််
့်
ကခန်ကကက လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးသည် တကျ က်တဆ င်အတပပီိုးတသ တကျ က်တန်ိုးမျ ိုးက
ရက်ခတ်ကကတလသည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ အရ က တြ ်ပပရန် ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်။
ငါသည် မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏ အကကည်တ
့် အ က်တွင် ပပ မှုနမ
် ့် ျ ိုးအပြစ်သ ့်
တလ င်ကျွမ်ိုးသွ ိုးတစချင်မသည်။ ပငင်ိုးဆန်တသ သူအ ိုးလိုးက တန က်ထပ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တဝဲလည်လည် မတည်ရှတတ ရ
့် န်၊ ငါ၏ပမင်ကွငိုး် မှ ကွယ်တပျ က်သွ ိုးတစချင်သည်။ ငါသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တနထင်ရ တနရ တွင ် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခက
ပြစ်တစပပီိုးသည် သ မက၊ စကကဝဠ တွင ် အသစ်တသ အမှုကလည်ိုး စတင်ပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါသည် တအ င်ပမင်မက
ှု ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် တအ င်ပမင်လျက်
ပပန်ကကလ ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် မကက မီ၊ ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်၊ မကက မီ ငါ၏ န္င်ငတတ ်တကက င့်် ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး ထ ဝရ
တည်ရမှု
ှ ရပ်စဲလမ်မ
့် ည်။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏ အမှုက တြျ က်ြျက်ပစ်ရန် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်ပြင့််

ငါ၏ အစီအစဉ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်ရန် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ကကစည်၍ရန္င်သမျှ
့် က
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ကန်ခန်ိုးသွ ိုးပပီ ပြစ်သည်၊ သတသ
် ငါသည် ၎င်ိုး၏ လမ်လည်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးတသ
့်
ပရယ ယ်အ ိုးပြင ့်် တိုး၍ စတ်ပျက်အ ိုးတလျ န္
ှု ျ ိုးအ ိုးပြင့််
့် င်သတလ ။ ၎င်ိုး၏ ပခမ်ိုးတပခ က်မမ
ငါသည် စတ်ချယကကည်မှု ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးပြင ့်် အထတ်တလန ် ပြစ်
့် န္င်သတလ ။ ငါ၏ လက်ြဝါိုးတွင ်
ငါ ဆပ်ကင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတသ သတတဝါတစ်ဦိုးမျှ တက င်ိုးကင် သမဟ
့် တ် တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
မရှြူိုးတပ။ ငါအ
့် တစ်ခအပြစ် အတစခသည့်် ဤတန်ဆ ပလ ပြစ်တသ
့် ိုး အပြည်ခ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဤသည်မှ မည်မျှပ၍ မှနက
် န်သနည်ိုး။
၎င်ိုးသည်လည်ိုး ငါ၏လက်ပြင့်် ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ်ခရမည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
လူတလ
ကထဲတွင ် ငါ၏လူဇ့် တခပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင၊် ဤတနရက်
့် ထ အမှတ်တမဲ့် တရ က်ရှလ ပပီိုးပြစ်က ငါက
့်
အမှတ်တမဲ့် သလ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် တရှ တ
ျို့ ွငရ
် သည်
ှ
လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သ ့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည် န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍မူ မည်သမ
ူ ျှ အရပ်အမမက် မရှ၊ မည်သမ
ူ ျှ မသကကတပပပီိုးလျှင် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတက
် ိုးတည်ရ သ ့်
့် မည်သည့်ဦ
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ သဲလွနစ
် တစ်ခတစ်တလ သ ၍ မရှကကတသိုးတချ။
၎င်ိုးတအတပေါ်
င်္ရစက်တနသည့်် အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ့်် အတူသ မည်သမ
ူ ဆသည်
့်
ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက အဆိုးတင် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်လမ်မ
ျို့ ရပ်မှ
့် ည် ပြစ်သည်။ အတရှ အ
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးပပခရလျက်သ ၊ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ့်
ဆက်တရ က်တစသည့်် တခါိုးခက ပြတ်သန်ိုးန္င်မည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင၊်
ငါ၏မျက်န္ ှ က တတွျို့ ပမင်ြူိုးတသ သူ၊ အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးက တတွျို့ ပမင်ြူိုးတသ
သူတစ်ဦိုး မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မရှြူိုးတပ။ ငါ၏ပလလင်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးြူိုးတသ သူ
့်
မည်မျှ သ ၍ မရှတလပပီနည်ိုး။ အမှနတ
် ွင ် တရှိုးတခတ်အချန်က လမျ ိုးမှ၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှ ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် တက်ရက် ထတတွျို့ဆက်သယ
ွ ်မလ ြူိုးတပ။ ယတနတွ
် ၊
့် ငသ
ကမဘ တလ ကထဲသ ယခ
ငါ ကကလ ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ရန်
့်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ အမှန ် ရှလ ကကတပသည်။ သတသ
် ယခတွငပ
် င်လျှင် လူတသည်
ငါ၏
့်
့်
မျက်န္ ှ ကသ ကကည်ရ
့် မျှသ ကကည်ညြုကကပပီိုး၊ ငါ၏ အသက ကက ိုးရသ ကက ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး
ငါဆလတသ အရ က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
ငါအ
့် ိုး မသကကတသိုးတပ။
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးမှ ဤကဲသ
့် ပြစ်
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်လျက်၊ သင်တသည်
့် ကကသည်။ ငါ၏လူမျ ိုးထမ
့်
ငါ၏မျက်န္ ှ က တတွျို့ ပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သင်တသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ င်္ဏ်ယူမှုက
့်

မခစ ိုးရသတလ ။ ပပီိုးလျှင် သင်တသည်
ငါအ
့် ိုး မသကကတသ တကက င ့်် ဆိုးရွ ိုးသည့််
့်
အရှက်ရပခင်ိုးက မခစ ိုးရသတလ ။ ငါသည် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး လူတလ
ကထဲသ ့်
့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုး
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် အသက်ရှငတ
် လသည်။ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက ငါ၏
လူဇ့် တက ကကည်ညြုကကတစြမျှ
့် သ မဟတ်တချ။ ပ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါက
ငါသည် ငါ၏ လူဇ့် တခ
့် သကျွမ်ိုးန္င်တစြ ပြစ်
့် သည်။ ထအပပင်
့်
ခန္ဓ မှတစ်ဆင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက စီရင်ချက်ချမည်။ ငါသည် ငါ၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ မှတစ်ဆင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက န္ှမ်နင်ိုးက ၎င်ိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် က
အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် မည်။
ကမဘ တပမတွင ် မှီတင်ိုးတနထင်ကကတသ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ကကယ်မျ ိုးတလ က်
မျ ိုးပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တက င်ိုးစွ သ၏။
ပပီိုးလျှင် ငါက
့်် ျ ိုးတလ က်
့် “ချစ်တသ ” လူသ ိုးမျ ိုးသည် ပင်လယ် သဲပွငမ
မတရမတွက်န္င်တလ က်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးကက တသ ်လည်ိုး၊ အနည်ိုးငယ်သ လျှင် ငါ၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်- ငါက
့် “ချစ်တသ ” သူမျ ိုးမှအပ တတ က်ပတသ အလင်ိုးက
လက်စ ိုးအ ိုးထတ်တသ သူမျ ိုးသ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်။ ငါသည်
လူသ ိုးတအ
် နမ
် ့် ှနိုး် ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအ
ွ ပ် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့် က
့် ိုး ပလွနခ
့် ိုး တလျှ တ
ယင်ိုးထက် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏ ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
ပပြုလပ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် လူတက
့်် င်သည့်် ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်က ငါ
့်
့် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါလအပ်သည်မှ ငါအ
့် ိုး စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့်် ရှ တြွတသ လူစ ိုးမျြုိုး
့်
ပြစ်သည်။ တတ င်မျ ိုးတပေါ်တွင ် တတ ရဲသ ိုးတက င်မျ ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င်
ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
ျို့ ွင ် သိုးမျ ိုးကဲသ
့် ယဉ်ပါိုး
ကက၏။
့် တ
့် ိုးလိုးသည် ငါတရှ
့်
လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးတအ က်တင
ွ ် ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပမမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်က အရ ခပ်သမ်ိုးကဲသ
့် ရှ
့် မမတက
့် ငိုး် လင်ိုးစွ ငါထ
့် ယ်ကယ်
ပပသကကတလသည်။ အထက် အပမငဆ
့်် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘတွငရ
် သည်
ှ
မှ လူတ ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လက်လမ
ှ ်ိုးမမီန္င်သည့်် နယ်ပယ်မျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည်
ထဝင်ခင
ွ မ
့်် ရန္င်တသ နယ်ပယ်မျ ိုးထသ
ဲ လွ
ှ ်ိုးသွ ိုးသည်။ လူသည်
့် တ်လပ်စွ တလျှ က်လမ
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါက
်
ငါက
့် လိုးဝ မမှတ်မဘဲ၊ အတမှ င်တလ ကထဲတွငသ
့် ပမင်ြူိုးတလသည်။
သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် အလ ိုးတူ အတပခအတနတွင ် အတအကျ ရှကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် လူဇ့် တက ငါ တရ ိုးဝင် ယူတင်ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်မှ

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

အ ိုးလိုးသည် အတတ်က မည်သည့်အ
် ရ သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်မပပီိုးပြစ်သည်က
ပပန်တတွိုးသင်ပ့် ပီိုး ယတနတွ
ှ ိုးထ၌
ဲ ငါအ
့် င ် ငါ၏ စတ်န္လ
့် ိုး စလင်တသ စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးကတပိုးရန်
သင်တ စ
့် ည်။
့် တ်ပင်ိုးပြတ်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည်က ဆိုးပြတ်သင်သ
လူသည် ငါ၏လူဇ့် တပြင ့်် ငါအ
့် ိုး သရမျှမသကကတချ။ ယင်ိုးထက် ပ၍၊ သူသည်
တသွိုးသ ိုးခန္ဓ ထဲတွင ် တနထင်တသ မမကယ်တင်၏ ဇ တက န ိုးမလည်န္င်တသိုးတပ။
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
် ည့်အ
် ပြစ် ငါက
့် ပပင်ပ ဧည့်သ
့် ဆက်ဆလျက်၊
လှညစ
့်် ိုးတနကကပပီိုးပြစ်သည်။ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး “၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အမ်တခါိုးမျ ိုး” အပပင်ဘက်တွင ် ပတ်ထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ ့် တရှ ျို့တွင ် ရပ်လျက် ငါအ
့် ိုး အတရိုးမစက်ကကတလပပီ။ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
့်
အပခ ိုးလူမျ ိုး အလယ်တွင ် ငါအ
့် ိုး ပစ်ပယ်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
့်
နတ်ဆိုး၏ တရှ ျို့တွင ် ငါအ
့် ိုး ပငင်ိုးပယ်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ိုး တက်ခက်ကကပပီိုး ပြစ်တပသည်။ သတ
့် ပငင်ိုးခတတ်တသ န္ှုတ်မျ ိုးပြင့်် ငါအ
့် င်
ငါသည် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က မှတ်သ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် သူ၏ န ခမှု
မရှပခင်ိုးအတွက် သွ ိုးတစ်တချ င်ိုးအတွက် သွ ိုးတစ်တချ င်ိုး တတ င်ိုးဆပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ငါ
လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ အ ိုးလိုးမှ ငါက
ငှ့် ၊ သူ၏ ကသ၍မရတသ
့် သူ သရှလ န္င်ြအလ
့်
အန တရ င်္ါမျ ိုး တပျ က်ကင်ိုးတစြရန်
့် သူ၏ န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးအတပေါ်
တဆိုးလမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သူအ
့် ိုး တစ်ြန်ပပန်လည် ပကတကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အသက်ရှငစ
် ဉ် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ တပိုးပခင်ိုးအတွက် မဟတ်တလပပီတလ ။
ငါသည် လူတလ
ကထဲသ အကက
မ်မျ ိုးစွ ကကလ ခဲတ
် ည်ိုး၊ ငါသည် တလ ကထဲသ ့်
့် သ လ
့်
့်
ငါ၏ကယ်ပင် ဇ တအပြစ်တတ ပ် ြင ့်် လ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
မည်သည့်် အတလိုးထ ိုးမှုမျှ မတပိုးကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည် သင်တ
့် တ ်သည်ဟ
မမထင်သည်အ
့် တင်ိုး ပပြုမူကကပပီိုး မမကယ်တင်အတွက် ထွက်တပါက် တစ်ခက
ရှ တြွခကဲ့် ကသည်။ တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ လမ်ိုး တစ်လမ်ိုးစီတင်ိုးသည် ငါ၏လက်မှ
ထွက်တပေါ်လ သည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ။ တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးသည်
့်
ငါ၏ စီမမှုခရသည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ။ သင်တထဲ
ူ ည် မမတ၏စ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့်
့် မှ မည်သသ
့် တ်န္လ
မတကျနပ်ချက်က သထ ိုးဝ့်သနည်ိုး။ သင်တထဲ
ူ ည် တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
့် မှ မည်သသ
တက က်ချက်ချဝ့်သနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် ငါ၏အမှုက တတ်ဆတ်စွ
လပ်တဆ င်ပမဲသ လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်- ထမျှသ ပြစ်၏။ ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး

အတတ အတွငိုး် တွင ် ငါသည် လူ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မစ န ခဲြ
့် ူိုးပါက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးတကက င ့်် အလွနအ
် မင်ိုး
တကက က်ရွ ျို့ ကကမည်ပြစ်က အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် မရဏန္င်ငထဲသ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးကကတပမည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကပ်တဘိုးမှ လွတ်တပမ က်သည်မှ ၊ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ
ကယ်လတ်မက
ှု ကကြုရပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် ယတနသ
က်ရသည်
ှ
မှ ငါသည် မမကယ်ကယ်
့် တရ
့်
န္ှမ်ခ
ှ ်တသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ယတနသ
့် ျပပီိုး မမကယ်ကယ် ကွယ်ဝက
့် တရ
့် က်ရန် မည်မျှ
ခက်ခသ
ဲ ည်က င်္ရပပြုလျက်၊ သင်တသည်
တရ က်လ ရန် ရှတသိုးသည့်် မနက်ပြန်က သ ၍ပင်
့်
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးသင်သ
့် ည် မဟတ်တလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်

အခန််း ၁၃
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးစွ
့်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုး၏၊ သတသ
် လူတသည်
ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသရှသကဲသ
့် ့်
့်
့်
န ိုးမလည်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပပင်ပန်ိုးမှ လက်ခပမဲ လက်ခကကပပီိုး
့်
ယင်ိုးတက
့် အပပင်ပန်ိုးမှ လက်တလျှ က်တနကကက ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် မှ ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကတပ သမဟ
့် တ် အလက အလလ မသန္င်ကကတပ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးတစတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် န ိုးလည်တသ သူ
အဘယ်သူ ရှသနည်ိုး။ ငါသည် ဇအန်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယထ
် သ
ဲ ကကလ
ခဲသ
့် ည်။ ငါသည်
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် လူသ ိုး အတရပပ ိုးပြင ့်် မမဘ သ ယူတင်ဝတ်ဆင်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
လူတသည်
ငါ၏ သွငပ် ပင်က အပပင်ပန်ိုးမှ သရမျှသလ ကကသည်- သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ငါအထဲ
တွင ် တည်တသ အသက်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး
့်
သတမပပြုမကကဘဲ၊ ဇ တခန္ဓ ရှတသ လူသ ိုးကသ ကက၏။ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည် သူက
် သ
့် သရှရန် သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်န္င်မည်တလ ။ စစ်မှနတ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည် သူက
ှ ့််
့် “စတ်ပြ တလ့်လ ဆန်ိုးစစ်”ရန် သင်၏ အ ိုးထတ်မှုန္င
မထက်တန်သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုက စက်ဆပ်ရွရှ တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်အတွက်
့်
သန ိုးကရဏ ခစ ိုးရ၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ သဘ ဝ အတဟ င်ိုးကလည်ိုး

ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တန၏။ တရတ်ပပည်ရှ ငါ၏လူမျ ိုးအနက်တစ်ဦိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
သင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ငါ၏လူမျ ိုးအ ိုးလိုးထဲန္င
ှ ့်် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင၊် ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးမှ ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သင်သည် အနမ်ဆ
့် ိုး အပ်စန္ှင ့််
သက်ဆင်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ငါသည် သင်အ
့် တပေါ် အ ိုးအင်အမျ ိုးဆိုး၊
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အ ိုးထတ်မှုက အသိုးပပြုပပီိုးပြစ်သည်။ ယတန သင်
တ တမွ
့်
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးရသည့််
မင်္ဂလ ရှတသ အသက်တ က သင်တ ပမတ်
န္ိုးပခင်ိုး မရှကကတသိုးသတလ ။ ငါက
့်
့်
ဆန်ကျင်
ပန်ကန်ရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ကယ်ပင်အစီအမမျ ိုးက စီစဉ်ရန် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက
့်
မ တကျ တစတနဆဲပြစ်သတလ ။ ငါ၏မပပတ်တသ သန ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င်သ
့်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က စ တန်၏
ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က “န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ အလတ်မျ ိုး” အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုး
့်
ပြစ်တပမည်။ ယတနတွ
ဲ ွင၊် ငါအတွ
က် စစ်မှနစ
် ွ အသိုးခပပီိုး၊ ငါက
် ွ
့် င၊် လူအ ိုးလိုးထတ
့်
့် စစ်မှနစ
ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် လက်တစ်ဘက်ရှ လက်တချ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တရတွကရ
် တလ က်တအ င်
ရှ ိုးပါိုးဆပဲ ြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် “ငါ၏လူမျ ိုး” ဟူသည့်် အမည်န မသည်
သင်၏ကယ်ပင်ပစစညိုး် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်၏အသတရ ိုးသည် တရခဲကသ
ဲ့် အမှ
နတ
် ကယ်
့်
တိုး၍ တအိုးစက်တလပပီတလ ။ သင်သည် ငါလအပ်သည့်် လူမျ ိုးပြစ်လ ရန် အမှနတ
် ကယ်
ထက်တန်သတလ ။ အတတ်က ပပန်တတွိုးက ၊ ယတနက
့် လ -့် သင်တထဲ
့် တြန်ကကည်တ
့် မှ
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက တကျနပ်တစပပီနည်ိုး။ သင်တထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတွက် စစ်မှနတ
် သ င်္ရစက်မှုပပတလပပီနည်ိုး။ ငါသည် သင်တက
့်
မလှုျို့တဆ ခ
် ပ
ဲ့် ါက၊ သင်တသည်
န္ိုးထပပီိုးပြစ်ကကလမ်ဦ
ဲ ည့်အ
် လ ိုး၊
့် ိုးမည် မဟတ်ဘ၊ဲ တအိုးခသ
့်
ပပီိုးလျှင် တစ်ြန် တဆ င်ိုးခမှုတွင ် ရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ပမဲပြစ်တနတပမည်။
တလပ်လပ်ထတနတသ လှုင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင၊် လူသ ိုးသည် ငါ၏အမျက်တဒါသက တတွျို့ရ၏။
လူိုးလွနတနတသ
် ့်
တမ်နက် တစ်တထွိုးကကီိုးတွင ် လူသ ိုးတသည်
မှငတ
် က်မက
့်
တကက က်လန်သွ
့် ိုးကကပပီိုး၊ မိုးပခမ်ိုးသန္ှင ့်် မိုးတက
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ြယ်ရှ ိုးသွ ိုးမည်က
တကက က်ရွ သ
ျို့ ည့်အ
် လ ိုး မည်သည်တ
့် နရ သ ထွ
့် က်တပပိုးရမှနိုး် မသကကတချ။ ထတန
့် က်တွင၊်
တဝ့်လည်တနသည့်် န္ှငိုး် မန်တင်ိုး လွငတ
့်် မျ ပြတ်တကျ ်သွ ိုးပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သဘ ဝ၏လှပတသ ရှု ခင်ိုးတွင ် သ ယ ကကည်န္ိုးူ ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်တနစတ်ထ ိုးသည် တိုး၍ တအိုးတဆိုးက တပါပါိုးလ
၏။ သတသ
်၊
့်
့်
ထသတသ
အချန်မျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတအနက်
မည်သသ
ူ ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ငါထ ိုးရသည်
ှ
့်
့်
့်

အတင်ိုးမသတမတတ က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြူိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ငါ၏
့် စတ်န္လ
ပသဏ္ဌ န်သ ရှတသ လ
် ည်ိုး ငါဝ့် ည ဉ်၏အန္ှစ်သ ရက ိုး မရှတပ- လူသ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး
ပွငလ
့်် င်ိုးစွ အ ခတနသည် မဟတ်တလ ။ မန်တင်ိုး တက်ခတ်သွ ိုးပပီိုးတန က်တွင၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် အသစ်ပပြုပပင်ခရသည့်အ
် လ ိုး၊ အတဒကခမျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးန္ှငအ
့်် သက်တက
့် လ ိုး
့်
့် ပပန်လည်ရရှသည်အ
ပြစ်၏။ ငါ ရက်န္က
ှ ်သည့်် ထိုးန္က
ှ ်ချက်မျ ိုးက ကက့် ကက့် ခပပီိုးတန က် သင်တသည်
လည်ိုး ယတနထ
့်
့်
တရ က်ရလ
ှ
ရန် တက င်ိုးမွနသ
် ည်က
့် ကကမမ ရှခကကသည် မဟတ်တလ ။ သတသ
်
့်
ယတနက
့် ခါ၊ သင်တသည်
ရတ်တရက် မိုးသည်ိုးထန်စွ
့် န်ဆိုးပပီိုး မနက်ပြန်တရ က်လ သည်အ
့်
ရွ သွနိုး် မှုတန က်လက်လ သည့်် သန်စင်
့် မှုက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်မည်တလ ။
သင်၏စစ်တဆိုးမှုတန က်လက်လ သည့်် ဆည်ိုးကပ်မက
ှု သင်တ ထ
့် န်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်မည်တလ ။
သင်တသည်
ယတန၏
့် န ခမှုက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်မည်တလ ။ သင်၏ဆည်ိုးကပ်မှုသည်
့်
တည်ကကည်က မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ရှတနန္င်သတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုးထက် တကျ လ
် န
ွ သ
် ည့်် တတ င်ိုးဆမှုတစ်ရပ်တလ ။ ငါသည် တနစဉ်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် အသက်ရှငက
်
၎င်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ
့်
တဆ င်ရွက်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်က မည်သက
ူ မျှ သတပပြုမပခင်ိုး မရှြူိုးတပ။
ငါဝ့် ည ဉ်၏လမ်ိုးပပမှုတကက ငသ
့််
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအနက်
မည်သသ
ူ ည် မျက်တမှ က်တခတ်တွင် တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်မည်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးတက
့်
အတြ ်ပပြုလျက် အသက်ရှငက
်
တဆ င်ရွက်သည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ၊ ငါသည်
ချဲျို့က ိုး၍တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ အတတ်တွင၊် ငါက၊“ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက လမ်ိုးပပခဲက
၊ လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုးက
့်
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်” ဟ တပပ ခဲ၏
နတ
် ကယ် ပြစ်သည်
့် ။ ဤသည်မှ ထသ အမှ
့်
မဟတ်တလ ။ ဤအရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အတတွအ
ျို့ ကကြုသည်
မလတလ က်သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ “အတစခသူ” ဟူသည့်် စက ိုးရပ်မျှသည် သင်တ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးတစ်ခလိုးက စတ်ပြ ရှငိုး် လင်ိုးရန် ယူတဆ င်သွ ိုးတပမည်။
တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြု မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးသည် ငါအ
့် ခါမျှ
့် ိုး မည်သည်အ
သလ လမ်မ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ငါအ
့် ည်မဟတ်- ၎င်ိုးတသည်
့် ိုး
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ သလ န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သရ့် တွင ် ယတနတွ
့် င ် ငါသည်
သင်တအလယ်
သက
့်
့် ယ်တင်ကယ်ကျ တရ က်လ ပပီိုးပြစ်သည်- ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးအြ သ
့် ည် မဟတ်တလ ။
့် ၍ အကျြုိုးပြစ်လမ်မ

ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်လည်ိုး သင်တ
က် ကယ်တင်ပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ ငါသည်
့် အတွ
့်
ငါ၏ ကယ်ပင် ဇ တအပြစ်တန ပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထသ
ဲ မဆင်
ိုးသက်လ ခဲပ
့် ါက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် စမ့််ဝင်ပျျို့ န္ှပပီ
့် ိုး
ပြစ်တပမည်။ ဆလသည်မှ သင်ယကကည်သည်အ
့် ရ မှ စ တန်၏ ပရပ်မျှပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
် တွက်၊ စ တန်၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုး ပြစ်လ မည်
့် မပတ်သက်သည့်အ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။
စ တန်သည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်လ သည်အ
့် ခါ ငါသည် ၎င်ိုး၏ ရင်ိုးစင်ိုးသည့််
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မက
ှု မတွနဆ
် ့် တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်မှုတကက င့်် ငါသည်
တကက က်လနပ် ခင်
့် ိုးလည်ိုး မရှတပ- ငါသည် ၎င်ိုးအ ိုး သက်သက် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုသည်။
စ တန်သည် ငါက
့် ခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးအ ိုး အရှကန္
် င
ှ ့်် အရှကက
် ွဲပခင်ိုးတပြင်
့် တသွိုးတဆ င်သည်အ
့် ့်
အပမီိုးကပ်သွ ိုးတစလျက်၊ ၎င်ိုး၏ လှညက
့်် ွကက
် ငါ ရပ်စ ိုးမသည်။ စ တန်သည်
ငါန္ှငတ
့်် က်ခက်ပပီိုး၊ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး ခရတသ လူတက
့် ခါ
့် လယူသွ ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးသည်အ
ငါသည် ငါ၏ဇ တပကတပြင ့်် ၎င်ိုးက စစ်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ ည်။ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏လူတသည်
့်
အလွယတ
် ကူ လဲပပြုပခင်ိုးမရှန္င်ြအလ
ငှ့် သမဟ
ငှ့် ငါသည်
့်
့် တ် တပျ က်ဆိုးပခင်ိုးမရှန္င်ြအလ
့်
ငါ၏ဇ တပကတပြင ့်် ငါ၏လူတအ
့် ိုး တထ က်မက ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပပီိုး၊
လမ်ိုးခရီိုးတစ်တလျှ က် ၎င်ိုးတအ
့် ှုပြင ့််
့် ိုး ဦိုးတဆ င်၏။ ထတန
့် က် စ တန်သည် ရှု ိုးန္ှမ်မ
စစ်ပပန်သည်အ
့် ခါ၊ ငါ၏လူတ၌့် ငါသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏လူတသည်
့်
ငါအြ
လှ
င့်် ငါသည်
့်
့် ည်။ ထတကက
့် ပပပီိုး ထူိုးကဲတသ သက်တသက ခကကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်တွင ် အပြည့်ခ
် မျ ိုးက ယူတဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ အပပီ
ိုးအပပတ် ပစ်ချလက်မည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ်ပြစ်၏။
့်
ဤသည်မှ ငါ၏အမှုပြစ်၏။ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် သင်သည်
ထသတသ
အတပခအတနန္ှင ့်် ကကြုမည်တ
့် နရက်
တရ က်လ န္င်သည်- သင်သည် မမကယ်ကယ်
့်
့်
စ တန်၏ြမ်ိုးဆိုးီ မှုခရန် လလလ ိုးလ ိုး ခွငပ့်် ပြုမည်တလ ၊ သမဟ
့် ိုး သင်က
့်
့် တ် သင်သည် ငါအ
ရယူခင
ွ ပ့်် ပြုမည်တလ ။ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်၏ ကကကမမ ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက တသချ စွ သင်
စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။
န္င်ငတတ ်ထက
ဲ အသက်တ သည် လူတန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အသက်တ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏ တစ င်တ
ှ ့်် ကွယ်က မှုတအ က်တင
ွ ရ
် ပပီ
ှ ိုး၊
့် ရှ က်မှုန္င
အ ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး န္ှင ့်် တသသည်တ
့် င်တအ င် တက်ပဲဝ
ွ င်တနကက၏။

ဤတန က်ဆိုးတက်ပဲက
ွ အန္င်ရရှရန်၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အဆိုးသတ်ရန်၊
လူအ ိုးလိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏ပြစ်
တည်ပခင်ိုး တစ်ရပ်လိုးအ ိုး ငါ၏န္င်ငတတ ်တင
ွ ် ငါက
့်
့်
့်
ပူတဇ ်သင်က့် ကသည်။ ဤတနရ တွင် တပပ သည့်် “န္င်ငတတ ်” သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏
တက်ရက် အပ်ချြုပ်မှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငသ
် ည့်် အသက်တ တစ်ခက ရည်ညန်ိုးသည်။
ယင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး
တက င်ိုးကင်ဘတွင-် တတယတက င်ိုးကင်တွင ် အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
အတက င်အထည်တြ ပ် ခင်ိုးတစ်ခတွင-် ရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် ငါ၏
့်
တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးက တက်ရက်လက်ခသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးသည်။ ငါသည် ငါ၏ လူဇ့် တ၌ရှတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တ၏
ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးက မခစ ိုးရတပ။ ငါသည် လူသ ိုးအလယ်သ ၎င်
့်
့် ိုး၏ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက
န ိုးတထ င်ရန် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ လ ပပီိုးပြစ်က ၊ ငါသည် လူသ ိုးတအကက
ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးရင်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တမွတ
ျို့ လျ ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတသည်
ငါ၏
့် ချီိုးမွမ်ိုးမမ
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မသကကြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ငါ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ဆဲ ပြစ်သည်။ ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်တွင၊် ယင်ိုးသည် ငါ ကွယ်ဝက
ှ ်သည့််
တနရ ပြစ်သည်- မည်သပင်
ူ ိုးလိုးက
့် ဆတစ၊ ငါ၏ ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်တွင၊် ငါသည် ငါ၏ရန်သအ
အန္င်ယူပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်၌၊ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ အတတွျို့အကကြုက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။
ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်၌၊ ငါသည် လူသ ိုး၏စက ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက တလ့်လ တနပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအ ိုး တစ င်တ
့် ရှ က်တနက ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုတန၏။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတွက် စ န မှုခစ ိုးန္င်က ၊ ထသပြင
့် ့်် ငါ ့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး တပျ ်ရင်မှုတပိုးပါက၊ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအ ိုး ဧကန်မချ တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ငါရည်ရွယ်တသ အရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သတတမ့်တပမ တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါမ့် ိုးပခမ်ိုးသ၏
တအန်ိုးအန်ိုးပမည်သမျ ိုးကသ ၎င်ိုးတ၏
့် အပ်မက်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် န္ိုးထတစ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက ြွငတ
့်် သ အခါ ဤတအိုးတသ ထွနိုး် လင်ိုးဝင်ိုးပပခင်ိုး၏ ရတ်ပခည်ိုး
့်
ပပင်ိုးစွ တိုးတဝှမှု့် မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးစွ က န ကျင်တစသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် နရ မှ ၎င်ိုးတလ
့် ဦိုးတည်ချက်အ ရ တပျ က်ဆိုးက မည်သည်တ
့် ကကပပီိုး
မည်သည်တ
့် နရ သ သွ
့် တသ
့် ိုးတနသည်က မသကကတပ။ လူအမျ ိုးစသည် တလဆ ကဲသ
့်

တရ င်ပခည်မျ ိုး၏ ထမှနပ် ခင်ိုးခရက တလပပင်ိုးမန်တင်ိုးတအ က်တွင ် အပလက် လဲပပြုကက၏၊
၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးသည် ပန်ိုးထက
ွ ်တနသည့်် ပပင်ိုးထန်တသ တရစီိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
မည်သည့်အ
် ရပ်အတယ င်မျှ တန က်ချန်မထ ိုးဘဲ တမျ ပါသွ ိုးတလသည်။ အလင်ိုးတွင၊်
အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သမ
ူ ျ ိုးသည် တန က်ဆိုး၌ ငါ၏မျက်န္ ှ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်ကကပပီိုး၊
ထအခါမှသ ငါက ၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
အတပေါ် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် ကျန်ဆမှုတက
့်
့်
တြန်ကျတရ က်တစမည်စိုး၍ လွနစ
် ွ တကက က်ရွ ျို့ရင်ိုး၊ ငါ၏မျက်န္ ှ အ ိုး
တက်ရက်မကကည်ဝ
့် ့်တတ သ
ှ သ
့်် င်ဆင်သည့်် တစ်စတစ်ရ က
့် ည်အထ ငါ၏ပပင်ပ သွငပ် ပင်န္င
၎င်ိုးတ သ
် ျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ခါိုးသိုးီ စွ တအ ်ဟစ်က
့် လ ကကသည်။ အလွနမ
့်
ငတကကိုးကကသည်။ အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ သူတသည်
တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက် ကန်ဆိုးသွ ိုးကကသည်။
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏တသွ
ိုးပြင့်် ပမစ်မျ ိုး ပြစ်တစကကသည်။
့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဦိုးတည်ရ မဲ့် ဟဟ သည်သည် လွငတ
့်် မျ ရင်ိုး၊
့်
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အလင်ိုး၌ မမတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်တနရ က ရှ တတွျို့လျက် ရတ်တရက် စတ်န္လ
ှ ိုးပတ
ူ ဆွိုးပခင်ိုး၏ စတ်ထခက်ခစ ိုးမက
ှု
ခစ ိုးရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မတပျ ်ရင်ရသည့်် ရှညက် က တသ န္ှစ်မျ ိုးအတွက် မျက်ရည်ကျကကသည်။
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အလင်ိုး၏အတင်ိုးအကကပ် ခင်ိုးတစပခင်ိုးခရလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မသန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ဝန်ခက မမတက
့် ယ်ကယ် တပပ င်ိုးလဲရန် ဆိုးပြတ်ကကသည်။
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ လူတသည်
မျက်စကန်ိုးသွ ိုးကကလျက်၊ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ဆိုးရှု ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က အကျြုိုးဆက်အတနပြင
့် ့်် အလင်ိုးက သတပပြုလစတ်
မရှပြစ်က ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် င်ိုးရင်ိုး၊ ဆက်လက်
့်
့် အဆိုးသတ်က တစ င်ဆ
ရပ်တနက် ကသည်
။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘဝ၏ ရွ က်မျ ိုးက ပမြှင်တ
့်
့် င်တနကကက ၊
့်
အလင်ိုး၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် မနက်ပြန်က စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
တမျှ ်လင်တ
့်် ိုးတနကကသည်။...ယတနတွ
ွ ်အလယ်တွင် မည်သသ
ူ ည်
့် စ ငစ
့် င၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဤအတပခအတနတွင ် မတည်ရသနည်
ှ
ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏အလင်ိုးအတွငိုး် တွင ်
မတည်ရသနည်
ှ
ိုး။ သင်သည် သန်မ လျှငပ
် င်၊ သမဟ
့် တ် သင်သည် အ ိုးနည်ိုးတက င်ိုး
အ ိုးနည်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အလင်ိုး တရ က်လ ပခင်ိုးက သင်မည်သ တရှ
င်ရှ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်

အခန််း ၁၄

တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်တသိုးတပ၊
့်
ထတကက
င ့်် မည်သမ
ူ ျှ န္င်ငတတ ်တခတ်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က မတမွျို့တလျ ရ
် တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်ကလည်ိုး မပမင်ရတသိုးတချ။ ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတပိုးမှုတအ က်တွင်
လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏အလှက ပတရ ြက်ပပြုကကပပီိုးပြစ်သည်ဆသည့်အ
် ချက်
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
န္င်ငတတ ်၏ အပပင်ဘက်ကသ သပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ မူလအဓပပ ယ်က
့်
မသတပ။ ယတနတွ
ှ ိုးအပြစ်သ ့်
့် င ် န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တရ ိုးဝင် တည်ရပခင်
တရ က်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အမျ ိုးစသည် န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ်
မည်သည့်အ
် ရ အတအကျက ပပီိုးတပမ က်ရမည် သမဟ
့် တ် အဆိုးသတ်တွင ် မည်သည့််
နယ်ပယ်ထသ
ဲ လူ
င်ယူပခင်ိုးခရမည်တက
့်် တ်သက်၍
့် တ တဆ
့်
့် မသကကတသိုးတချ။ ဤအရ န္ှငပ
အတယ က်တင်ိုးသည် ရှု ပ်တထွိုးသည့်အ
် တပခအတနတစ်ခတွင် ရှသည်က ငါစိုးရမ်မ၏။
န္င်ငတတ ်၏ ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်် အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုး တနရက်
် ဝ
့် သည် အပပည့်အ
မတရ က်လ တသိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် စတ်ရှုပ်တထွိုးက ယင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ ငါ၏အမှုတတ ်သည် န္င်ငတတ ်တခတ်န္င
ှ အ
့်် တူ
တရ ိုးဝင်စတင်ပပီိုး၊ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက မမဘ သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ အဆငဆ
့်် င ့််
သသ ထင်ရှ ိုးြ စတင်
တနသည်မှ ဤန္င်ငတတ ်တခတ်၏ တရ ိုးဝင်အစပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပိုးခရ သည် အ ိုးလိုးထသ တကကည
လျက် တရ ိုးဝင်
့်
့်
စတင်ပမည်ဟီိုးသည်မှ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွငပ
် င်လျှင ် ပြစ်သည်။ ငါသည်
ငါ၏တန်ခိုးအ ဏ က တရ ိုးဝင် ရယူပပီိုး န္င်ငတတ တ
် ွင ် ရှငဘ
် ရင်အပြစ် အပ်စိုးသည်အ
့် ခါ၊
ငါ၏ လူအတပါင်ိုးတသည်
အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါအ
့် ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခရကကလမ်မ
့်် ှက်ခရသည့်အ
် ချန်၊ ယင်ိုးသည်
့် ည်။ တလ က၏ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး တန္ှ ငယ
ငါ၏န္င်ငတတ က
် တည်တထ င်ပပီိုး ပသွငိုး် သည့်အ
် ချန် အတအကျပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ငါသည်
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက လှညက
့််
မျက်န္ ှ မူသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။
ထအချန်တွင် လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ဘန်ိုးကကီိုးတသ မျက်န္ ှ ကပမင်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ငါ၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မျက်ပမင်တတွျို့ ကကလမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊ လူတက
ှ ည် ၎င်ိုးတ ယတန
့်
့် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးမသ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးကကသည့်် အတင်ိုးအတ အထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ပမင်မှ၊ ငါသည် သ ၍
့် ရှု တထ ငအ
ကွယ်ဝက
ှ ်သည်ထက် ကွယ်ဝက
ှ လ
်
ခဲပ့် ပီိုး တိုး၍ န ိုးလည်မရန္င်ပြစ်လ ပပီိုးသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတကက င့်် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါန္ှင ့်် တက်ရက် မဆက်ဆြူိုးတပ။

တစ်ဆငစ
့်် က ိုးန္ှင ့်် ဒဏ္ဍ ရီပြငသ
့််
လူသ ိုး၏စတ်ကူိုးတွင် “ငါ” တစ်ဦိုး ရှတနခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် ၎င်ိုးတ န္ှ
့်
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်် “ငါ”့် ၏
အတပခအတနက တပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူတ၏
ဲ “ငါ” က ကင်တွယ်ရန် ငါသည်
့်
့် စတ်မျ ိုးထက
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှင-့်် ဆလသည်မှ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင-့်် ကက်ညရ
ီ ၏။
ဤသည်မှ ငါအမှု
် သ
ူ ိုးတစ်ဦိုးကမျှ
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ မည်သည့်လ
ဤအရ က အပပည်အ
့် ဝ မသန္င်တလပပီ။ လူသ ိုးတသည်
ငါထ
့် မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ဝပ်စင်ိုးကကပပီိုးပြစ်က ငါက
ွ ်ရန် ငါတရှ
ျို့ မှ က်သ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကိုးကယ
့် တ
့် ကကပပီိုးပြစ်တသ လ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ငါ၏ ပသဏ္ဌ န်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါ၏ ပသဏ္ဌ န်ထက်
အပခ ိုးပသဏ္ဌ န်တစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုး ထ ိုးကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ထသတသ
လူသ ိုး
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု ကင်ိုးမဲ့်တသ တကက င၊့်် လူတသည်
ငါ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က လိုးဝ မမှတ်မတပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
ခခပပီိုးပြစ်သည် သမဟ
့် ိုးက
့် တ် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုး်ဆင်ရ အမန်မျ
ချြုိုးတြ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကချန်တွင၊် ငါသည် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုတနဆဲပြစ်သည်ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် လူတက
့် ပပစ်တင်ဆိုးတနသည်ထက်
၎င်ိုးတအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ပပသသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး သမဟ
့်
့် တ် ငါသည်
အတပပ န္ှငအ
့်် လပ်မညီသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် လူသ ိုး
အတတွိုးမှ တပါက်ြွ ိုးသည့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မကက်ညတ
ီ ပ။
ငါသည် တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက် စကကဝဠ အတပေါ် တစ ငက့်် ကည့်် တလ့်လ လျက် ရပ်တနပပီိုး၊
လူဘဝက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက တသချ စွ
့်
တလ့်လ ရင်ိုး၊ ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်၌ ငါက
ှ ်၏။ မည်သမ
ူ ျှ
့် ယ်ငါ န္ှမ်ခ
့် ျစွ ကွယ်ဝက
မမတက
် ကယ် မပူတဇ ြ
် ူိုးတပ။ မည်သမ
ူ ျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
့် အမှနတ
့် ယ်ကယ် ငါထ
သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးြူိုးတပ။ မည်သမ
ူ ျှ ငါအတပေါ်
တ ဝန်မတကျပွနြ
် ူိုးတပ၊ သမဟ
့်
့် တ် ငါ၏
တရှ ျို့တွင ် သန္နဋ္ဌ န်မျ ိုး ချပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်အြ မထ
န်ိုးသမ်ိုးြူိုးတပ။ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့်
့်
့်
၎င်ိုး၏အထဲတွင ် ကျန်ိုးဝပ်ခင
ွ မ
့်် ပပြုြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်မျ ိုးက
တန်ြိုးထ ိုးမည်ကသ
ဲ့် ငါ
် ှုပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ
့် တန်ြိုးမထ ိုးြူိုးကကတချ။ လက်တတွျို့ကျတသ စစ်မှနမ
့် က
ငါ၏ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ ပြစ်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက တတွျို့ ပမင်ြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ မည်သမ
ူ ျှ
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်န္င
ှ ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှြူိုးတပ။

တရတသည်
လူသ ိုးတအ
့် ခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး အတက င်လက် မျြုချသည်အ
့် ိုး
ထတရတသမျ ိုးမှကယ်တင်ပပီိုး အသစ်တစ်ြန် အသက်ရှငရ
် န် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ရပ်တပိုး၏။
လူတသည်
အသက်ရှငရ
် န် ၎င်ိုးတ၏
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယကကည်စတ်ချမှု တပျ က်ဆိုးသည်အ
့်
ပြစ်တည်မအ
ှု တွက် အတပခခအတ်ပမစ် တစ်ခအပြစ် ငါက
ိုးပပြု န္င်ကကတစြအလ
ငှ့် ၊
့် ၎င်ိုးတ အသ
့်
့်
တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးြ သတ
တ က ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး တပိုးလျက်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
တသပခင်ိုးတချ က်ကမ်ိုးပါိုးစွနိုး် မှ ဆွတ
ဲ င်တလသည်။ လူတသည်
ငါက
့် မန ခကကတသ အခါ၊
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
ွ ်၏
့် သတစ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မန ခမှုအတွငိုး် မှ ငါက
သဘ ဝတဟ င်ိုးအရန္ှင ့်် ငါ၏ သန ိုးကရဏ အရ၊ လူသ ိုးမျ ိုးက တသပခင်ိုးသ ပ
့် ပခင်
့် ိုးထက်၊
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
မတ
ွ ်တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုး
့် ိုး တန င်တရက အသစ်စခွငပ့်် ပြု၏။ ၎င်ိုးတ ငတ်
့်
ဒကခခရသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုး၌ ထွက်သက်တစ်ခ ကျန်တသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုး စ တန်၏လှညပ့်် ြ ိုးမှု သ ိုးတက င်အပြစ် မကျတရ က်တစြ တ
့် ိုးဆိုးီ ရင်ိုး၊
၎င်ိုးတအ
ဲ ၏။ လူတသည်
ငါ၏လက်မျ ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ
့် ိုး တသပခင်ိုးမှ ဆွလ
့်
ပမင်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ကကင်န တသ မျက်န္ ှ ထ ိုးန္ှင ့်် ပပြုိုးတနတသ မျက်န္ ှ တ ့်
့်
အကကမ်မျ ိုးစွ မျက်ပမင်တတွျို့ ကကပပီိုး ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
့်
အမျက်တဒါသတက
့်
့် အကကမ်မျ ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မသြူိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် တမင်တက ဆွတပိုးရန်အတွက်
၎င်ိုးတ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်က မလွတ်တမ်ိုး အသိုးမချတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အခက်အခဲမျ ိုးက
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရပခင်ိုးက ငါအ
ှ ့်် ပတ်သက်၍
့် ိုး လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
စ န န္င်တစပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အတင်ိုးအတ အမျြုိုးမျြုိုးက စီရင်သည်မှ
လူတ၏
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးကန်ိုးပခင်ိုးတက
် တနပြငသ
့််
ပြစ်တပသည်။
့် သည့်အ
့် မန ခမှုန္င
့် တနပ် ပန်
ငါသည် လူတ အလ
ပ်မျ ိုးချန်တွင ် ငါက
့် ချန်တွင်
့် ယ်ငါ ြိုးကွယ်ထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ အ
့်
့် ိုးလပ်သည်အ
ငါက
ငါအ
ှ ်ကကသည်။
့် ယ်ငါ ထတ်တြ ်ပပ၏။ လူတသည်
့် ိုး အရ ခပ်သမ်ိုး သရှမည်ဟ ထင်မတ
့်
၎င်ိုးတက
့် အသန ိုးခပခင်ိုးအ ိုးလိုးအ ိုး လက်တလျ သည့်် ဘရ ိုးသခင်
့် ငါက
ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် မှတ်ယူကက၏။ ထတကက
င့်် အမျ ိုးစသည် ငါက
့် သကျွမ်ိုးြ စ
့်
့် တ်ဆန္ဒ
တစ်ခတစ်တလတကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အကူအညီက ရှ တြွရန်သ
ငါတရှ
် ချ
ှ န်၊ လူတသည်
့် ျို့တမှ က်လ ကကသည်။ ြျ ိုးန မှု၏ မချတင်ကဲ အတပခအတနတွငရ
့်
ငါ၏အကူအညီက အတရိုးတကကီိုး အသန ိုးခကက၏။ ဒကခတရ က်သည်အ
့် ချန်မျ ိုးတွင၊်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ွ ြယ်ရှ ိုးန္င်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် ဆင်ိုးရဲဒကခက ပမတက င်ိုးမွနစ
ကယ်စွမ်ိုးရှသမျှပြင့်် ၎င်ိုးတ၏အခက်
အခဲမျ ိုးက ငါထ
့် ရင်ြွငက့်် က၏။ သရ့် တွင ်
့်

ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခတွငရ
် စဉ်၊
ှ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးကမျှ ငါက
့်
ချစ်လည်ိုးမချစ်န္င်တလပပီ။ ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး အချန်က လမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ငါ ပါဝင်ခစ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် လူတစ်ဦိုးကမျှ လက်ကမ်ိုးမတပိုးတလပပီ။
၎င်ိုးတ၏မ
ငါအ
့် ိုး
့် သ ိုးစတလိုးမျ ိုးသည် တပျ ်ရင်ပပီိုး အဆင်တပပချန်တွင၊် လူတသည်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည် သမဟ
မမတ ့်
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မသ ိုးစမျ ိုး၏ မင်္ဂလ ရှတသ တပျ ်ရင်မှုက တမွတ
ျို့ လျ ်န္င်ကကြ အလ
ငှ့် ၊ ငါအ
့် ိုး
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးမှ တ ိုးပမစ်လျက် ငါက
့် တခါိုး ပတ်ထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ လူစ့် တ်သည်
ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးလွနိုး် လှ၏။ ငါကဲသ
့် ချစ်
် ပပီိုး
့် ခင်တတ်သည့်၊် သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
ချဉ်ိုးကပ်၍ရန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြအထ
ပင် ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုး လွနိုး် လှ၏။
့်
၎င်ိုးတ၏
် င်စရ ရယ်တမ သည့်် အချန်က လမျ ိုးတွင် ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏
့် တပျ ရ
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက အကကမ်မျ ိုးလစ
ှ ွ ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ခလ
တ်တက်စဉ်တွင် ငါသည်
့်
အတထ က်အကူအပြစ် အကကမ်မျ ိုးစွ လူသ ိုးတ၏
့် မှီထ ိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်။ န မကျန်ိုးမှု
ခစ ိုးတနရတသ လူတအ
မ်မျ ိုးစွ
့် ိုးပြင ့်် ငါသည် ဆရ ဝန်အခန်ိုးကဏ္ဍအပြစ်သ အကက
့်
အတင်ိုးအကျပ် ပပြုတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး ရက်စက်လက်တလစွ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လိုးဝ ယတတမတန်သကဲသ
့် အကျင်
ပ
့် ျက်ကက၏။ လူသ ိုးတ ့်
့်
အပပည့်အ
် စရှထ ိုးသငသ
့်် ည်ဟဆတသ ခစ ိုးမှုမျ ိုးကပင် ၎င်ိုးတ၌့် မပမင်ရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသဘ
ဝ အရပ်အတယ င် တစ်ခတစ်တလမျှ လိုးဝ ကင်ိုးမဲ့်လနီိုးပါိုးပြစ်၏။ အတတ်က
့်
တတွိုးဆက ပစစြုပပနန္
် င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်တလ ။့် သင်တအတွ
ငိုး် ၌ တပပ င်ိုးလဲမှု တစ်ခတစ်တလ
့်
ပြစ်တပေါ်တနပါသတလ ။ သင်၏ အတတ်မှ အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက သင် ြယ်ရှ ိုးပပီိုးပပီတလ ။
သမဟ
့် တ် ယင်ိုးအတတ်က အစ ိုးမထိုးရတသိုး သတလ ။
ငါသည် လူတလ
က၏ အတက်အကျတက
့်
့် တတွျို့ ကကြုရင်ိုး၊ တတ တတ င် အပင်ိုးအပခ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပမစ်ချြုင်ဝ
ငါသည် သွ ိုးလ ပပီိုးပြစ်က ၊
့် ှမ်ိုးမျ ိုးက ပြတ်တကျ ပ် ပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအလယ်
့်
၎င်ိုးတအလယ်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ငါ အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အနည်ိုးငယ် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပြစ်ပရတလသည်။ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးမှ လူတ၏
့်
သဘ ဝတဟ င်ိုးသည် ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် အပမစ်တွယက
်
အတညြှ က်တပါက် ပပီိုးသည့်အ
် လ ိုး
့်
ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ထသဘ ဝတဟ င်ိုးက လိုးဝ မတပပ င်ိုးလဲန္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုး၏
့်
့်
မူလအတပခခ အတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် ယင်ိုးက အတတ ်အတန် တိုးတက်တစရမျှ
တိုးတက်တစကကတလသည်။ လူတဆ
့် တင်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရသည် မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးဘ၊ဲ
့် သည်အ
ပသဏ္ဌ န်က မျ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် အခက်အခဲမှ

လှညပ့်် ြ ိုးလွတ်တပမ က်က ငါ၏ အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး ရရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ငါက
့်
့်
လှညစ
့်် ိုးရန်န္င
ှ ့်် ြမ်ိုးစ ိုးခရတစရန် ကကြုိုးစ ိုးတနကကပရတလသည်။ ငါသည် လူသ ိုး
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမက
ှု သတဘ မကျသကဲသ
့် ၊ ့် အ ရလည်ိုး မစက်တပ။ တဒါသူပန်ထပခင်ိုးထက်၊
ငါသည် ဥတပကခ သတဘ ထ ိုးက ခယူ၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
လူိုးသ လွငသ
့်် ပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခခက တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ထတန
့် က် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက
အတူတကွ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် စီစဉ်သည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ်
မချစ်သကဲသ
့် မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် လိုးဝ ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှသည့်် အသိုးမကျတသ
အတက င်ယတ်မျ ိုး ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတသည်
တန က်တစ်ြန် သန ိုးကရဏ ပပြန္ှ့် င ့််
့်
ချစ်ြပင်
့် အဘယ်တကက င ့်် လအပ်မည်နည်ိုး။ မခင်ိုးချက်မရှ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့် ငါက
မမတက
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ အြိုးတန်သည်ကပင် မသကကတချ။
့် ယ်ကယ် မသကကသကဲသ
့်
၎င်ိုးတသည်
ချန်တွယ်ခရြ မ
ွ တ
် ပေါ် တင်သင်က့် ကသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့်
့် မတက
့် ယ်ကယ် ချန်ခင
ငါက
င ့်် ငါသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် အတလိုးင်္ရ မပပြုကကတချ၊ ထတကက
့်
့် အတလိုးအနက်
သတဘ မထ ိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
င ့်် ငါသည်လည်ိုး
့် လိုးဝ င်္ရမစက်ကက၊ ထတကက
့်
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမျှ
့် သ ၍ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးရန် မလတပ။ ဤသည်မှ
တလ ကန္ှစ်ရပ်လိုးအတွက် အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က
ငါ၏လူမျ ိုးပြစ်သည့်် အသင်တက
် ည် မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
ူ ည်
့် သရပ်တြ သ
့် မှ မည်သသ
ငါတရှ
် ့် စ်တလပပီနည်ိုး။
့် ျို့တမှ က်၌ သန္နဋ္ဌ န်မျ ိုးချပပီိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် ယင်ိုးတက
့် မစွနပ
အဘယ်သသ
ူ ည် အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် မကက ခဏ စတ်ပင်ိုးပြတ်ပခင်ိုးအစ ိုး၊ ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ်
တရရှည် သန္နဋ္ဌ န်မျ ိုး ချမှတ်ြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် သက်တသ င်သ
့် က်သ
ရှတနချန်မျ ိုးတွင ် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်၌ သန္နဋ္ဌ န်မျ ိုး အပမဲချမှတပ် ပီိုးတန က်၊ ဒကခတရ က်ချန်မျ ိုးတွင ်
ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက အတရိုးမပါဟ သတဘ ထ ိုးလက်ကကသည်။ ထတန
့် က် တန က်ပင်ိုးတွင ်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ူ
ငါတရှ
ွ ် ထ ိုးကက၏။
့် ျို့တမှ က်တင
့်
့် သန္နဋ္ဌ န်က ပပန်တက က်ယက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အမှုက်ပမှ တက က်ယူတလပပီိုးပြစ်သည့်် ဤပဗြုတ်စဗျင်ိုးတတ င်ိုးက
သ မန်က လျှက လက်ခမည့်အ
် ထပင် ငါသည် အလွနမ
် တလိုးစ ိုးြွယ် ပြစ်ပါသတလ ။
လူသ ိုးအနည်ိုးငယ်က ၎င်ိုးတ၏
့် သန္နဋ္ဌ န်မျ ိုးက ပမဲပမစွ စွဲကင်ကက၏၊ အနည်ိုးငယ်က
ပြြူစင်ကကက အနည်ိုးငယ်သည် ငါက
့် ယဇ်ပူတဇ ်ရ တွင ် ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
တန်ြိုးအရှဆိုးတသ အရ မျ ိုးက ပူတဇ ်ကက၏။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တူညကီ ကသည်
မဟတ်တလ ။ န္င်ငတတ ်ရှ ငါ၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ အြွဲျို့ဝင်မျ ိုးအတနပြင ့်် သင်တသည်
့်
သင်တ၏တ
ဝန်မျ ိုးက မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကပါက၊ သင်တသည်
ငါ၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်

ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခကကရလမ့််မည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်

အခန််း ၁၅
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် မမကယ်ကယ် သတသ အသပည မရှသည့်် သတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး
၎င်ိုးတသည်
မမတက
် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး လပ်တဆ င်သမျှန္င
ှ ့််
့်
့် ယ်ကယ် မသရှန္င်ကကတချ။ သတသ
့်
တပပ ဆပပီိုးသမျှတင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ တရှ
ျို့ ည့်တ
် ည့်တ
် ွင် ၎င်ိုးတ၏
့် တ
့် “စစ်တဆိုးပခင်ိုး” က ဦိုးစွ
ခရပပီိုး မလပ်တဆ င်မီ ၎င်ိုးတ၏
် လ ိုး၊ အပခ ိုးအတယ က်တင်ိုးက
့် လက်ခမှုက ရရှသည့်အ
၎င်ိုးတ တက
င်ိုးစွ သကကတလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုး
့်
့်
အတယ က်တင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ဝ
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အတပခအတနမျ ိုးထ အပပည်အ
အကဲပြတ်ပပီိုးသည့်အ
် လ ိုးပင် ပြစ်တလသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤကဲသ
့် သ
့် ပြစ်ကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ယတနတွ
ဲ ဝင်
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် င ် န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
့်
့် တရ က်ပပီိုး ပြစ်တသ လ
့်
သဘ ဝသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့်
ငါလပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ငါတန
ွ တ
် ွငမ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
့် က်ကယ
့်
၎င်ိုးတ၏တစ်
မူထိုးူ တသ ကယ်ပင် “စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုး” က စတင် တဆ င်ရွက်ကကတလသည်။
့်
သတသ
် တန က်ပင်ိုးတွင၊် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ၎င်
သသသ သ
့်
့် ိုးတ လ
့် ကကချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
တည်ပငမ်တအိုးတဆိုးက အတကက က်အလန ် မရှ
ှ ့််
့် ဘဲလျက်၊ စတ်ချြုပ်ထန်ိုးထ ိုးသ မျက်န္ ှ မျ ိုးန္င
တည်ပငမ်တသ တသွိုးခန်န္နှု ိုး် ပြင၊့်် လိုးဝ မတူကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကသည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး အလွန ် စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် ပြစ်တစတသ အရ အတအကျ
မဟတ်တလ ။ မျ ိုးလစ
ှ ွ တသ လူတသည်
လိုးဝ မတူကွဲပပ ိုးတသ မျက်န္ ှ န္ှစ်ခက
့်
ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးကကသည်- တစ်ခမှ ငါ၏တရှ ျို့တွင ် ရှစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ခမှ
ငါ၏တန က်ကွယ်တွင ် ရှသည့်အ
် ခါ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မျ ိုးလှစွ တသ သူတသည်
့်
ငါ၏တရှ ျို့တွင် ရှသည့်အ
် ခါ၊ တမွိုးကင်ိုးစ သိုးသငယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပပြုမူ
ကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါ၏တန က်ကွယ်တွင ် ရှသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ ကျ ိုးမျ ိုးအပြစ်သ ့်
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးကကပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် တတ င်ကန်ိုးမျ ိုး တစ်ဝက်တွင် တပျ ်ရင်ပမြူိုးထူိုးစွ
လူိုးလ ပျသန်ိုးတနတသ ငှက်ငယ်မျ ိုးကဲသ
့် ပပြုမူ
ကကတလသည်။ လွနစ
် ွ မျ ိုးလှတသ သူတသည်
့်
့်
ငါ၏မျက်န္ ှ တစ့်တစ့်ကကည့်ပ် ပီိုး ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် သန္နဌ န်တက
့် ပပသကကသည်။

အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်မှုန္င
ှ ့််
့်
တတ င်တ
် ည်ိုး၊ ငါ၏တန က်ကွယတ
် ွင ်
့် ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် ရှ တြွရင်ိုး ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ကကတသ လ
ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် လ ိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
့် တိုး၍ ပငီိုးတငွျို့က
စွနပယ်
် ့် ကကတလသည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ ငါရန်
ူ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် သအ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည်က ပမင်တနရသည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် လူသ ိုး၌ ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုး
ထ ိုးရပခင်
ှ ိုးက လက်တလျှ လ
့်် တ်ပခင်ိုးက
့် က်ပပီပြစ်သည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ ခွငလ
မျက်ရည်စက်လက်ပြင ့်် ရှ တြွရင်ိုး၊ ငါ၏ တရှ ျို့သ ၎င်
် ပမင်ရသည့်အ
် ခါ၊
့် ိုးတလ
့် ကကသည့်က
မည်သပင်
့် ဆတစ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မမကယ်ကယ် တလိုးစ ိုးမှု ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တခါင်ိုးမ သည့််
ပပြုပပင်မရပခင်ိုးတတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုး စစ်မှနပ် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တ်န္လ
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
စစ်မှနတ
် သ အခါတွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက ငါသည် အမျက်တဒါသပြင ့််
လျစ်လျြူရှု ပပီိုးပြစ်သည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ရှချန်တွင ် ငါ၏ တထွိုးပက်မှု၏
တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ပမည်ိုးစမ်ိုးရင်ိုး၊ ငါ၏ တထွိုးပက်မှုတွင ် ရှပရသည့်် လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရတလ က်တအ င် စတ်ချယကကည်မှုရသည်
ှ
က ငါ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်။
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျ ိုး၏ အပပစ်ကင်ိုးပခင်ိုး၊ ြျတ်လတ်တက်ကကပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးတက
့် မျက်ပမင် တတွျို့ရလျက်၊ ဤအရ မျ ိုးတကက င ့်် ငါသည်
ကကီိုးစွ မတပျ ်ရင်န္င်ရမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် “တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး” န္ှင ့်် “ဆင်ိုးရဲဒကခ”
န္ှစ်ခလိုးက မည်သည့်အ
် ရ က အတအကျ ဆလသည်က န ိုးမလည်ကကသည့်အ
် တွက်၊
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏လက်မျ ိုး၌ရှ ၎င်ိုးတ၏
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးသည့််
့်
့် တရှိုးမဆွက ခွခ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် တမွ
့် ျို့တလျ ်ရမည်က မသကကတချ။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် စတ်ရင်ိုးအတင်ိုး ရှ တြွပခင်ိုးမှ
အလှမ်ိုးတဝိုးတပသည်။ အကယ်၍ မနက်ပြန်သ မရှခဲပ
့် ါက၊ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ရပ်တနတသ
သင်တထဲ
ူ ည် တလသယ်တဆ င်သွ ိုးတသ န္ှငိုး် ပွငက
့်် သ
ဲ့် ပြြူစင်
က
့် မှ မည်သသ
့်
တကျ က်စမ်ိုးကဲသ
့် ပပစ်
ပြစ်မည်နည်ိုး။ ငါအ
့် ိုး သင်တ၏
့် မျြုိုးမှဲမထင်
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးသည်
အရသ ရှတသ အစ တစ်ခ၊ အထက်တန်ိုးကျတသ ဝတ်စတစ်စ၊ သမဟ
့် တ် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
လစ မျ ိုးန္ှင ့်် ပမငမ
့်် ိုးတသ ရ ထူိုးတပြင
့် ့်် လဲလှယ်၍ရသည့်် အရ တစ်ခသ ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ယင်ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သငအ
့်် တွက် ထ ိုးရတသ
ှ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင ့်် အလဲအလှယပ် ပြု၍
ရန္င်သတလ ။ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုရပခင်ိုးသည် ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
စွနလ
် ့် ွတပ် ခင်ိုး အပြစ်သ လူ
် ကယ် လှုျို့တဆ ်တပိုးန္င်မည်တလ ။ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့််
့် တက
့် အမှနတ
အတဒကခမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍

တစ ဒကတက်တစလမ့််မည်တလ ။ ငါန္ှု့် တ်ထရ
ဲ ှ ထက်ပမတသ ဓ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ အမှနတ
် ကယ်
န ိုးမလည်ြူိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ ပြစ်တပေါ်တစသည့်အ
် ရ က အမှနတ
် ကယ်
့်
သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှဘဲ ယင်ိုး၏ အတပေါ်ယအဓပပ ယ်ကသ သကကတလသည်။ အကယ်၍
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါဓ့် ိုး၏ ထက်ပမမှုက စစ်မှနစ
် ွ ပမင်တတွျို့ န္င်ခကဲ့် ကမည် ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ၎င်
့် ိုးတ၏
့် တွငိုး် မျ ိုးထဲသ သ
့် တ်သတ်ပျ ပျ တပပိုးသွ ိုးကကမည် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတ၏
် ည့််
့် ထထင်ိုးမှုတကက င်၊့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနသ
အဓပပ ယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှကကတပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်မျှ ရှန်တလ က်စရ တက င်ိုးသည် သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့်
လူသ ိုး သဘ ဝအ ိုး မည်မျှ ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု မည်မျှပင် တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ဘ
့် မျှမသတချ။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် ငါတပပ သည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ၏
့် မန္ူိုးမနပ်
စတ်ကူိုးမျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူအမျ ိုးစသည် ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှတသ
သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ခယူကကပပီိုးပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင၊် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ငါ၏ န္ှုတ်မှ ထတ်ပပန်သည်သ မက၊
့်
ငါ၏တပခသည်လည်ိုး တပမတစ်ပပင်လိုးအန္ှ ဟ
ှ နင်ိုးတလျှ က်တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင့််
့် တ်ဟန်ရစွ
တက င်ိုးကင်ဘသ တပပ င်ိုးလဲတနြမဟ
် တပပ င်ိုးလဲမှု
့် တ်ဘ၊ဲ ကမဘ တပမကကီိုးသည်လည်ိုး အသွငအ
ပြစ်စဉ်ထဲတွင ် ရှတနက တန က်ပင်ိုးတွင ် အသစ်ပပြုပပင်ခရရန်အလငှ့် ၊ ငါသည်
မသန်ရှ့် ငိုး် သကဲသ
့် ၊ ့် ညစ်ညမ်ိုးတသ တနရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအတပေါ် တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်။
အ က သ အတွငိုး် တွင၊် အရ ရ သည် တက င်ိုးကင်ဘမျ ိုးထက် သ လွနတ
် သ
တက င်ိုးကင်ဘတစ်ခ၌ ယခတည်ရသည်
ှ
အ
့် လ ိုး၊ စ တန်၏ ကယ်ထလက်တရ က်
တစ ်က ိုးပခင်ိုး မခရသကဲသ
့် ၊ ့် ပပင်ပရန်သမ
ူ ျ ိုး၏ တက်ခက်ပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကင်ိုးရှငိုး် လျက်၊
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး ထဲတွင ် စတ်ကိုးူ ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး၊ စတ်အ ရမျ ိုးက
ဘဝင်ခက်တစပပီိုး လူတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တက်ကကတစသည့်် ကကည်န္ိုးူ အ ိုးရြွယ်
သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခ တဆ င်လျက် ငါဘ
ဲ့် ့်
့် န်ိုး၏ တတ က်ပမှု၌ အသစ်ကသ
ထွနိုး် လင်ိုးကကတလသည်။ စကကဝဠ ၏ အပမငဆ
့်် ိုး အပင်ိုးအကနမ
် ့် ျ ိုးတွင၊် အသတခဂျပြစ်တသ
ကကယ်မျ ိုးသည် တမှ င်မက်ချန်မျ ိုးတွင ် နကခတတ
်
ရ န္ှငဆ
့်် င်တသ နယ်တပမမျ ိုး
တစ်တလျှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အလင်ိုးတရ င်က ပြ ကျတစလျက်၊ ငါ၏အမန်ပြင
့်
သတ်မှတထ
်
ိုးတသ တနရ မျ ိုးက ယူကကတလသည်။ မည်သည့်ပ် ြစ်တည်မှု တစ်ခတစ်တလကမျှ
ထန်ိုးတကျ င်ိုးရခက်သည့်် အတတွိုးမျ ိုး မသထ ိုးဝ့်ကကတပ၊ ထတကက
င့််
့်

ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်ပခင်ိုးဆင်ရ အမန်မျ
့်် ညီ၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးသည်
့် ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
တက င်ိုးမွနစ
် ွ ထန်ိုးညြှခရပပီိုး၊ ပပည့်စ
် သည့်် စနစ်ကျမှုတွင ် ရှတလသည်။
မည်သည့်တ
် န္ှ င်ယ
် မ
ှု ျှ မတပေါ်တပါက်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အ က သသည် ပပြုကွဲမခရြူိုးတပ။ ငါသည်
့် ှကမ
ကကယ်မျ ိုးအထက်တွင် ခန်ပျတကျ ်လ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ တနသည် ၎င်ိုး၏
တရ င်ပခည်တန်ိုးမျ ိုးက ပစ်လတ်တလတသ အခါတွင၊် ငါ၏လက်မျ ိုးမှ လွငတ
့်် မျ ကျလ တသ
ငန်ိုး၏ အတမွိုးအတတ င်မျ ိုးတမျှ ကကီိုးမ ိုးတသ ဧရ မ ဆီိုးန္င
ှ ိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုး အပပြုက်ပပြုက်တက
့်
တစလတ်ရင်ိုး၊ ငါသည် တနတရ င်ပခည်တန်ိုးမျ ိုး၏ အတန္ွိုးဓ တ်က ပတ်ကယ
ွ ်တစသည်။ သတသ
်
့်
ငါစတ်တပပ င်ိုးသွ ိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ထန္ှငိုး် အ ိုးလိုးသည် ပမစ်တစ်စင်ိုးထသ
ဲ အရည်
တပျ ်သွ ိုးပပီိုး
့်
တစ်ခဏချင်ိုးအတွငိုး် မိုးတက င်ိုးကင်တအ က် တနရ အန္ှအပပ
ိုး၌ တန္ွဦိုးရ သီ တပေါ်တပါက်လ ပပီိုး
့်
ပမစမ်ိုးတရ င်သည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ရှု ခင်ိုးတစ်ခလိုးက အသွငတ
် ပပ င်ိုး လက်တလပပီ။ ငါသည်
မိုးမျက်န္ ှ ကကက် အထက်၌ လှညလ
့်် ည် သွ ိုးလ လျက် ရှပပီိုး၊ ချက်ချင်ိုး ကမဘ တပမကကီိုးသည်
ငါ၏ ပသဏ္ဌ န်တကက င့်် ပန်ိုးပတ်တအ င် မည်ိုးနက်တသ အတမှ င်ထပြင ့်် ပတ်ြိုးသွ ိုးသည်။
သတတပိုးချက် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် “ည” သည် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်က ၊ ကမဘ တလ ကတစ်တလျှ က်တွင်
တိုး၍ အလွန ် မည်ိုးတမှ င်သည်မှ မမမျက်န္ ှ တရှ ျို့က မမလက်က ပမင်၍မရန္င်တပ။ အလင်ိုး
ကွယ်တပျ က်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် အချင်ိုးချင်ိုး ြျက်ဆိုးီ တသ င်ိုးကျန်ိုးပခင်ိုး၊
တစ်တယ က်ထမှ တစ်တယ က် အလစ်သတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဓမမလယူပခင်ိုးတက
့် စတင်ရန်
ဤခက်အတနက
် ့် မလွတ်တမ်ိုးအသိုးချတလသည်။ ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ပရမ်ိုးပတ
မညီမညွတ်ပြစ်မှုထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ည်အထ၊
့်
့် ိုးလိုး တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးမခရန္င်တတ သ
တန က်ကျတသ ဆူပမ
ူ ှု အတပခအတနတစ်ခထဲသ ဝင်
မချတင်ကဲ
့် တရ က်သွ ိုးသည်။ လူတသည်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲထတ
ဲ ွင ် ရန်ိုးကန်ရသည်၊ လူတလ
ကသ အလင်
ိုး တန က်တစ်ကကမ် ရတ်တရက်
့်
့်
ကကဆင်ိုးပပီိုး ထသပြင
့် မျ ိုး အဆိုးသတ်သွ ိုးက တစ်ချန်က
့် ့်် အတမှ င်ထ၏တနရက်
တည်ရှခဲတ
့် သ အသက်ပါပခင်ိုးက နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစြက
့် တမ်ိုးတရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
န ကျင်မှုအလယ်တွင ် ညည်ိုးတွ ိုးက ပမည်တမ်ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဒကခတဝဒန ထဲတွင ်
သန ိုးစြွယ် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုးက ပပြုကကတလသည်။ သတသ
် ငါသည် ကမဘ တလ က၏
့်
မှ ိုးယွငိုး် မှုမျ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တန က်တစ်ြန် သန ိုးပခင်ိုးမရှြ၊ ့် ငါ၏အကကျလက်စမျ ိုးက
့်
ပတ်ခါလျက် လူသ ိုးအ ိုး ငါစွနပစ်
် ့် ပပီိုးသည်မှ ကက လှပပီပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတစ်ခလိုး၏
လူမျ ိုးက ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ရွ ျို့ ရှ မန်ိုးတီိုးက ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတနရ က
အတပခအတနမျ ိုးက ငါ လျစ်လျြူရှု ပပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့််
အမူအရ တင်ိုးမှ ငါ၏မျက်န္ ှ အ ိုး လဲြယ်က ၊ ယင်ိုး၏ မရငက
့်် ျက်မန္
ှု င
ှ ့်် အပပစ်ကင်ိုးပခင်ိုး၌

အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။ ဤအသစ်တသ တလ ကကကီိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
တစ်ြန် မန္ှစ်ပမြှြုပ်ဘ၊ဲ အတဆ တလျင် ပပန်လည် တမွိုးြွ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည်
့်
တလ ကကကီိုးအ ိုး အသစ်ပပြုပပင်ရန် အပခ ိုးတသ အစီအစဉ် တစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
စတင်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလယ်တွင၊် အလွနမ
် ျ ိုးသည့်် မျက်စတန က်ြွယ်
အတပခအတနမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် တ်တပိုးရန် ငါအ
့် ိုး တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနကကသည်၊
့် တည်မ
ပြစ်ပျက်ပခင်ိုးမှ ကယ်တင်ကယ်ကျ တ ိုးဆိုးီ ြ အလွ
နမ
် ျ ိုးတသ အမှ ိုးမျ ိုးစွ ငါအတွ
က်
့်
့်
ရှတနသည်၊ ငါအတွ
က် လှဲကျင်ိုးရန် အလွနမ
် ျ ိုးတသ ြန်မှုနမျ
် ့် ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ငါအတွ
က် ြွငဟ
့်် ရန်
့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ ရှတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပါင်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနကကပပီိုး ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးက တတ င်တ
့် တနကကသည်။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင၊် ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တနထင်သည့််
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘတွင၊် ငါသည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခပ်သမ်ိုး၏ အရှငသ
် ခင် ပြစ်သည်။ ငါသည် တတ င်မျ ိုးက တက်ပပီိုးပြစ်က
ပမစ်မျ ိုးက ပြတ်ကူိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလယ်တွင် ငါသည် တတရွ ျို့တရွ ျို့
ဝင်ထက
ွ ် သွ ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က တပေါ်တပေါ်ထင်ထင် ဆန်ကျင်
ဝ့်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
်
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ချြုိုးတြ က်လွနတ
် ပမ က်ဝ့်သနည်ိုး။ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှသည်ဟ
မည်သသ
ူ ည် သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ အခင်အမ ဆဝသ
ငါသည်
့် နည်ိုး။ ထအပပင်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှသည်ဟ မပငင်ိုးန္င်ဘ၊ဲ မည်သသ
ူ ည် အခင်အမ ဆဝသ
့် နည်ိုး။
ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်မျ ိုးက အတသိုးစတ်အချက်အလက်တင်ိုးပြင ့်် တပပ ဆန္င်စမ
ွ ်ိုးရသူ
ှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တစ်ဦိုးမျှ မရှ။ ယင်ိုးမှ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌
ရှသည့်အ
် ချန်တင်ိုးတွင ် သဘ ဝလွန ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
ရှသည့်အ
် ချန်တင်ိုးတွင ် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်၍မျ ိုး
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်
ဟတ်မဟတ်ဆသည်က ငါ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏ အပ်စိုးရှင် ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
လူတလ
က၏ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက ငါသည် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးသည် ဆသည့်် အချက်အ ိုးပြင ့််
့်
တသချ တပါက် သတ်မတ
ှ ်၍ မရန္င်သည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ ယင်ိုးမှ မှနက
် န်ခပ
ဲ့် ါက၊
လူသ ိုးတသည်
တမျှ လ
် င်စ
့် ရ အ ိုးလိုး မရှတတ သ
့် ည်အထ မသန ိုးမလည်ပြစ်ကကမည်
့်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး တပေါ်၌လည်ိုး ရှသည်။
ငါသည် အသတခဂျတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ မျ ိုး အကက ိုးတွင် ရှသကဲသ
့် ၊ ့်

လူစလူတဝိုးမျ ိုးအလယ်တွငလ
် ည်ိုး ငါရှသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တနတ
့် င်ိုး ငါက
့်
ထတတွျို့ န္င်သည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
တနတ
့် င်ိုး ငါက
့် ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သတရွ ျို့ ငါသည် တစ်ခါတစ်ရတွင ် ပန်ိုးကွယက
်
တစ်ခါတစ်ရတွင်
ပမင်သ သည်ဟ ထင်ရသည်။ ငါသည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
ဟ ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး
ငါသည် တည်လည်ိုးမတည်ရဟ
ှ ထင်ရသည်။ ငါအထဲ
၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အြ
့်
့်
့်
ဉ ဏ်မမီန္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး တည်ရသည်
ှ
။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါအထဲ
၌ သ ၍ပင်
့်
မျ ိုးတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှရန်အလငှ့် အဏကကည်မ
့် ှနတ
် ပပ င်ိုးမှ တစ်ဆင့်် ငါအ
့် ိုး
တစတ
့် ှု တနသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်၊ ထသအ
့် စက့် ကည်ရ
့် ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ ရှတသ
အတနရခက်တသ ခစ ိုးချက်က ပတပျ က်တစရန် တမျှ ်လင်တ
် ၎င်ိုးတသည်
့် နကကသည်။ သတသ
့်
့်
ဓ တ်မှနမ
် ျ ိုးက အသိုးပပြုမည်ဆလျှငပ
် င်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ငါ၏ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတသ
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခတစ်တလက မည်သ ထ
့် တ်တြ ်န္င်မည်နည်ိုး။
ငါအမှု
် အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ငါ၏လူမျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးသည့််
့် တတ ၏
တကယ့်အ
် ခက်အတနတ
် ့် ွင၊် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် သည်
တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်၊ ရ ျို့ န္ွမျ ိုးန္ှင ့်် အညစ်အတကကိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး သန်စင်
့် တအ င်
လှညိုး် ကျင်ိုးခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ မတရမတွက်န္င်သည့်် န္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် စပလ ခဲတ
့် သ
ညစ်ညမ်ိုးသည်တ
့် ရသည် တန က်ထပ် မတည်ရှတတ ရ
ဲ
့် န်၊ ငါ၏ တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ မီိုးမျ ိုးထ၌
ခမ်ိုးတပခ က်သွ ိုးလမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
့် ည်။ ထတန
့် က်ချက်ချင်ိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထတ
ဲ ွင ် ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးလမ့််မည်။ သင်တသည်
နင်္ါိုး၏
့်
လယူသွ ိုးပခင်ိုး မခရတစပခင်ိုးင ှ ငါ၏ချစ်ခင်တသ တစ င်တ
့် ရှ က်မှု တအ က်တွင်
ဆက်လက်ရတနရန်
ှ
စစ်မှနစ
် ွ လလ ိုးတနကကပါသတလ ။ သင်တသည်
၎င်ိုး၏
့်
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ ပရယ ယ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် မန်ိုးတီိုးသတလ ။ မည်သသ
ူ ည်
ငါအတွ
က် ပမဲပမတသ သက်တသကခန္င်သနည်ိုး။ ငါ၏အမည်န မအတွက်၊
့်
ငါ၏ဝည ဉ်အတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ရပ်လိုးအတွက် မည်သသ
ူ ည်
၎င်ိုးတ၏
့် င ် န္င်ငတတ ်သည်
့် အစွမ်ိုးအစအ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်မှု ပပြု််န္င်သနည်ိုး။ ယတနတွ
လူတလ
က၌ ရှတနချန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် လူကယ်တင် ငါကကလ တသ
့်
အချန်ပြစ်သည်။ ထသ မဟ
တ်ခပ
ဲ့် ါက၊ မည်သည့်် စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးမျှမရှဘဲ၊ ငါက
့် ယ်စ ိုး
့်
စစ်တပမပပင်ထသ
ဲ အရဲ
စန
ွ ် သွ
့် ူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ န္င်ငတတ ်သည်
့် ိုးန္င်မည်သ
့်
ရပ်လိုးတပေါ် န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် တရ င်ရ
့် ဲန္င်ရန်အလငှ့် ၊ ထအပပင်
့်
့်
ငါ၏တနရက်
့် သည် တရ က်လ န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အသတခဂျတသ အရ မျ ိုးသည်

ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပပီိုး အလျှပယ် တိုးပွ ိုးသည့်အ
် ချန် တရ က်လ န္င်ရန်အလငှ့် ၊
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဒကခပင်လယ်ပပင်မှ ကယ်ဆယ်ပခင်ိုး ခရန္င်ရန်အလငှ့် ၊ မနက်ပြန်
တရ က်လ န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ယင်ိုးသည် အက့် သြွယ်ပြစ်ပပီိုး ြွျို့ ပြြုိုးတဝဆ လ က ရှငသ
် န်န္င်ရန်
အလငှ့် ၊ အန င်္တ်၏ တပျ ်ရင်မှုသည် ပပည်စ
့် လ န္င်ရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
ငါအတွ
က် မမတက
့် ရ ကမျှ ချန်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊
့်
့် ယ်ကယ် အနစ်န ခပခင်ိုး၌ မည်သည်အ
၎င်ိုးတ၏
ှု ည်
့် အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့်် ကကြုိုးပမ်ိုး တနကကတလသည်။ ဤသည်မှ တအ င်ပမင်မသ
ငါပ့် င်ဆင်မှု ပြစ်န္င
ှ သ
့်် ည်ဆသည့်် လကခဏ တစ်ရပ် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ငါအစီ
့် အစဉ်
ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုး အမှတအ
် သ ိုးတစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ လူတ သ
ှ
ကမဘ တလ က၏ အန္ှစ်မဲ့်မက
ှု ၎င်ိုးတ ့်
့် ၍ တည်ရတလတလ၊
သ ၍ ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘဝရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် သတတ သ ၍ နည်ိုးတလတလ
ပြစ်လမ်မ
စတ်ပျက်ပခင်ိုး၌
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် မတရမတွက်န္င်တသ လူတသည်
့်
တသဆိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ မတရမတွက်န္င်တသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ရှ တြွပခင်ိုး၌
စတ်ပျက်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ မတရမတွက်န္င်တသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် စ တန်၏ လက်မျ ိုးပြင ့််
ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ်ပခင်ိုး ခရရန် မမတက
့် ယ်ကယ် ဒကခခတစကကတလသည်။ ငါသည်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ လူတက
် ျ ိုးစွ တသ သူတက
့် ကယ်ဆယ်ပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ အလွနမ
့်
တထ က်မပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် မကက ခဏ လူသ ိုးမျ ိုးသည် အလင်ိုးက
့်
ဆိုးရှုိုးကကပပီိုးချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးအတွငိုး် တွင ် ငါက
့် သရှပပီိုး တပျ ်ရင်မှုအလယ် ငါက
့်
့်
တမွျို့တလျ ်ကကြအလ
ငှ့် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး အလင်ိုးတနရ တစ်ခထဲသ ပပန်
့် လည်
တရ ျို့ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါအလင်
ိုး ကကလ ပခင်ိုးတကက င်၊့် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးရသည့်် ဘရ ိုးသခင်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ချစ်ခင်တသ တွယတ
်
မှုပြင ့််
ြက်တယ
ွ ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏န္င်ငတတ ်အထဲတွင ် တနထင်ကကတသ
လူတ၏
ဲ ွင ် ကကည်ညြုပခင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး၊ ငါပ့် သဏ္ဌ န်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
စွဲပမဲတသ ထင်ပမင်ချက် တစ်ခပြင ့်် ပပည့်သ
် ွ ိုးကကတလသည်။ သတသ
် အ ိုးလိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှုတလ သမဟ
့် တ်
ဇ တပကတ၏ တဆ င်ရွက်ချက်တလ ဆသည်က န ိုးလည်သည်သ
့် ူ တစ်တယ က်မျှ မရှတပ။
ဤအရ တစ်ခက အတသိုးစတ် တတွျို့ ကကြုရန်ပင် တစ်သက်တ လိုး လူတ ့်
အချန်ယူရတပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၏ အတွငိုး် အကျကျတွင ်
ငါအ
် ခါတွငမ
် ျှ မစက်ဆပ်ြူိုးတပ။ ထထက်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ိုး မည်သည့်အ
့်
့်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးရ အရပ်မျ ိုးတွင ် ငါက
ွ ်ထ ိုးကကသည်။ ငါ၏
့် ြက်တယ

ဉ ဏ်ပည သည် ၎င်ိုးတ၏ကကည်
ညြုပခင်ိုးက တိုးပမင်တ
့် စသည်၊ ငါလပ်တဆ င်တသ
့်
အက့် သြွယ်အရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်စမျ ိုးအတွက် ပသ ဒပြစ်ြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တစသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့် တ်မျ ိုးက တန်လှုပ်အဩ
့်
့်
ယင်ိုးအရ မျ ိုးက အလွနအ
် မင်ိုး ပမတ်န္ိုးတလသည်။ ငါ၏လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးသည် လူသ ိုးက
ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်တစသည်၊ ကကက်တသတသတစက ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တစသည်၊ သတသ
်
့်
၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးမတနကကတချ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
့်
ပြစ်ကကသည့်အ
် တင်ိုး လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကဲပြတ်မှုမျ ိုး အတအကျ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်

အခန််း ၁၆
လူသ ိုးက ငါတပပ ချင်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ သူက
့် ငါတပပ ရမည့်် အရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်။
သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ လက်ခန္င်တသ စွမ်ိုးရည်သည် အလွနပ
် င် နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှသည်။
့်
လူသ ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးတသ အရ အတင်ိုး ပပည်ပ့် ပည်ဝ
့် ဝ
သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ရှု တထ င့်် တစ်ခတည်ိုးကသ န ိုးလည်ပပီိုး ကျန်အရ မျ ိုးကမူ
မသန ိုးမလည်ကက။ သတသ
် လူသ ိုး၏ အစွမ်ိုးအစမဲပ့် ခင်ိုးတကက င့်် သူက
့် ၊ ့်
့်
့် မသတ်သကဲသ
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးမှုတကက င့်် ငါ စတ်မထခက်တပ။ ငါ၏အလက လူသ ိုးသည်
န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ငါ၏အလပ်ကသ လပ်ပပီိုး၊ ငါအပမဲ တပပ ခဲသ
့် တင်ိုးပင် ငါ
့် ည်အ
တပပ ဆသည်။ အချန်တန်သည်အ
့် ခါ လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့် နက်ရှုင်ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ငါက
ဲ လည်ိုး ငါက
့် သရှကကလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် သတရကကလမ့််မည်။
့် အတတွိုးမျ ိုးထ၌
ဤကမဘ တပမကကီိုးမှ ငါထွက်ခွ သွ ိုးသည့်် အချန်သည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးပလလင်၌
ငါနန်ိုးတက်တသ အချန် ပြစ်လမ့််မည်။ ဆလသည်မှ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအ ိုးလိုး ငါက
့်
သကျွမ်ိုးတသ အချန်၌ ပြစ်လမ့််မည်။ ထနည်ိုးတူစွ ပင် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါလူ
့် မျ ိုးသည်
ကမဘ တပမကကီိုးက အပ်ချြုပ်တသ အချန်၌ ပြစ်လမ့််မည်။ ငါက
ငါန့္် င်ငတတ ်၌
့် သတသ သူတသည်
့်
အမှီတကဲ အတသအချ ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ ငါန့္် င်ငတတ ်ထ၌
ဲ သူတသ
ှ ့််
့် အပ်ချြုပ်ရန်န္င
တန်ခိုးအ ဏ က စွဲကင်ြရန်
့် သတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
့် အရည်အချင်ိုး ရှကကလမ့််မည်။ ငါက
့်
ငါ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက ပင်ဆင်ကကပပီိုး၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးတကက
င်ိုး အသက်ရှင ်
့်
့် ိုး၌ ငါအတ

တနထင်န္င်ကကသည်။ ငါက
သည့်် အတင်ိုးအတ ထ သရှသည်ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
့် လူသ ိုးတ မည်
့်
ပတ်သက်၍ ငါင်္ရမပပြုတပ- ငါ၏အမှုက မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
ဟန်တ
လူသ ိုးသည် ငါအတွ
က် အတထ က်အကူ ပပြုန္င်ပခင်ိုး၊
့် ိုး မထ ိုးန္င်တပ။ ထအပပင်
့်
့်
လပ်တဆ င်တပိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတချ။ လူသ ိုးသည် ငါ၏အလင်ိုးထ၌
ဲ ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတန က်သ
လက်န္င်ပပီိုး၊ အလင်ိုးထ၌
ဲ ငါ၏အလက ရှ တြွန္င်သည်။ ယတန လူ
အရည်အချင်ိုးမျ ိုး
့် တသည်
့်
ရှကကပပီိုး သူတသည်
ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ဝင်ဝ
့် င်က့် က ိုးကက ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်တသ
့်
သူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူတသည်
ရှက်တကက က်ပခင်ိုး မရှဘဲ ငါန္ှငအ
့်် တူ ရယ်တမ ၊
့်
ပပက်လိုးမျ ိုးကတပပ ပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး တန်ိုးတူဆက်ဆ န္င်ကကတကက င်ိုးက ယကကည်ကကသည်။
လူသ ိုးသည် ငါက
့်် တ
ူ သည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် တူညပီ ပီိုး၊ န္ှစ်ဦိုးစလိုး
့် မသရှတသိုးတပ။ ငါန္ှငသ
့်
အတသွိုး၊ အသ ိုးန္ှငပ့်် ြစ်ကကပပီိုး၊ န္ှစ်ဦိုးစလိုး လူတလ
ကထဲ၌ တနထင်ကကသည်ဟ
့်
ယကကည်တနတသိုးသည်။ ငါအတပေါ်
၌ထ ိုးတသ သူ၏ရတသတလိုးပမတ်မသ
ှု ည် အလွနအ
် မင်ိုး
့်
နည်ိုးပါိုးလှသည်၊ သူသည် ငါတရှ
် ည်ိုး၊
့် ျို့တမှ က်၌ ရှတသ အခါ၊ ငါက
့် ရတသတလိုးပမတ်တသ လ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ငါက
ွ ်ိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးအတွက်
့် အတစခပခင်ိုးင ှ မတတ်စမ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ရှမတနသကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ ရလဒ်အတနပြင့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
ဝည ဉ်တတ ်က သရှခဲက့် ကပခင်ိုး မရှတပ၊ ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင ် လူမျ ိုးသည်
အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် ကယ်ခန္ဓ ကသ ပမင်တတွျို့ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
်
သတပပြုမပခင်ိုး မရှကကတချ။ ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် ငါ၏အလသည် အမှနတ
် ကယ်
့်
ပပည်စ
့် န္င်မည်တလ ။ လူတသည်
ငါက
့်် ိုးရ ၌ ကျွမ်ိုးကျင်ကက၏။ ငါက
့် လှညစ
့်
့်
လှညစ
့်် ိုးြရန်
့် တသ သူမျ ိုးသြွယ်
့် အတွက် စ တန်၏ အထူိုးသင်ကက ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
ထင်ရသည်။ သတသ
် ငါသည် စ တန်တကက င့်် စတ်ညစ်ရပခင်ိုး မရှ။ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ငါ၏
့်
န္င်ငတတ ် တည်တထ င်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
သမ်ိုးပက်ြရန်
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အ ိုးလိုးအ ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသူက
့် န္င
အန္င်ယူြရန်
့် အတွက် ငါဉ့် ဏ်ပည က အသိုးပပြုဦိုးမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုး ကကယ်မျ ိုး၏ အရွ ယ်အစ ိုး သမဟ
့် တ် အ က သ၏ အရွ ယ်အစ ိုးက
တသချ တအ င် တလ့်လ စစစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲတ
်လည်ိုး သူတ၏
့် သ သူမျ ိုး ရှကကသည်။ သတသ
့်
့်
သတတသနသည် တအ င်ပမင်ပြစ်ထန
ွ ိုး် တကက င်ိုး သက်တသ မပပခဲက့် ကတချ၊ ထအပပင်
့်
တန်လှုပ်တချ က်ချ ိုးလျက် ဦိုးတခါင်ိုးငပပီ
့် ိုး ကကတ်မှတ် အရှု ိုးတပိုးရသ တတ်န္င်ကကသည်။
လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးအလယ်တွင ် ကကည်ရ
့် ှု ပပီိုး လူသ ိုး၏ အင်အ ိုးက သူ၏ကျရှု ိုးမှုမျ ိုးထတ
ဲ ွင်
တလ့်လ ရ ၌၊ ငါက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ယကကည်တသ သူ တစ်တယ က်မျှ မတတွျို့တပ။

ငါစက
ိုးကန ခပပီိုး ငါထ
ွ
န္တသ
ှ
သူ တစ်တယ က်မျှ မတတွျို့တပ။ လူသ ိုး၏
့်
့် သ ကျ
့် ြုိုးန္အပ်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးသည် အထန်ိုးအကွပ် မဲလ
ဲ အရပ်
့် က်တလပခင်ိုးပါတက ိုး။ နက်နရ
တစ်ခလိုးသည် မှုနဝ
် ါိုးတနတသ အခါ လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးထ၌
ဲ ငါသည် တလ ကကကီိုး၏ ခါိုးသိုးီ မက
ှု
စတင်ပမည်ိုးစမ်ိုးမသည်။ ငါဝ့် ည ဉ်သည် ကမဘ တစ်ခင
ွ ် လှညလ
့်် ည်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ကကည်ရ
့် ှု သည်။ သတ
့် င် ငါသည် ငါ၏ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တထဲ၌
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး သမ်ိုးပက်တအ င်န္င်၏။ လူသ ိုးသည် မျက်စကန်ိုးတနတသ တကက င့််
ငါက
့် မပမင်တတွျို့တပ။ လူသ ိုးသည် ထထင်ိုးလ တသ တကက င့်် ငါက
့် မသရှတပ။ လူသ ိုးသည်
မန ခတသ တကက င့်် ငါက
၏။ လူသ ိုးသည် ငါ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ဆန်ကျင်
့်
့် တသ တကက င်၊့်
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ဦိုးညတ်ရန် လ ၏။ ငါသည် လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပင်ကအ ိုးပြင့််
ထက်တန်တသ တကက င်၊့် လူသ ိုးသည် ငါက
က်
့် ချစ်လ သည်။ လူသ ိုးသည် ငါအတွ
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး ငါက
့် သသ ထင်ရှ ိုးတစသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါ၏တန်ခိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည သည် လူသ ိုးက ငါစ့် တ်န္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ စတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
န္ှလိုးထ၌
ဲ ငါအတွ
က် တနရ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ စတ်ဝည ဉ်ထဲ၌ တနထင်တသ လူသ ိုးထမှ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တစ်ခါမျှပင် ငါမရရှခဲြ
့် ူိုးတပ။ အရ အ ိုးလိုးထက် လူသ ိုး ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ
အရ မျ ိုး လူသ ိုး၏ စတ်ဝည ဉ်ထဲ၌ အကယ်ပင် ရှတနသည်။ သတသ
် ငါသည်
့်
ထအရ မျ ိုးထတ
ဲ ွငမ
် ပါတပ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဆပ်ပပ ပူတြ င်ိုး
့်
ကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ ထပူတြ င်ိုးမျ ိုးသည် တလတက်တသ အခါ၊ တပါက်၍သွ ိုးပပီိုး
တန က်တစ်ြန် တတွျို့ ပမင်ရပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ်၌ ထ ိုးတသ ငါ၏
သတဘ ထ ိုးက တစ်သမတ်တည်ိုး မတပပ င်ိုးမလဲ ထ ိုးခဲသ
ွ ်ထက
ဲ
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ထကဲသ
့် လ
ဲ့် တလ ။ လူသ ိုး၏ မျက်စထဲ၌ ငါသည်
့် ပ်တဆ င် န္င်ခသ
အတက င်အထည်မရှ၍ တလကဲသ
့် ပမင်
့် မရတပ၊ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးအမျ ိုးစသည်
အဆိုးအစမဲတ
့် သ တက င်ိုးကင်၊ သမဟ
့် နတသ ပင်လယ်၊ သမဟ
့် တ် တလပ်လပ် လှမ်တ
့် တ်
တည်ပငမ်တသ တရကန်၊ သမဟ
့် တ် အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲ့်တသ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ကသဝါဒမျ ိုး အတပေါ်တွငသ
်
အ ရစက်လျက် ရှကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရက
သတသ သူ တစ်စတစ်တယ က်မျှမရှ၊ ငါအထဲ
၌ရှတသ နက်နရ
ဲ မျ ိုးက တပပ န္င်သည်သ
့် ူ
့်
သ ၍ပင် မရှတပ၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆသည်ဟ သူစတ်ကူိုးသည့််
့်
အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး ရရှြရန်
့် ငါမတတ င်ိုးဆတပ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအလယ်၌ တတ င်မျ ိုး ပပြုလဲ၏၊ ပမစ်တရမျ ိုး တန က်ပပန်စီိုးဆင်ိုး၏၊
လူသ ိုးသည် ကျြုိုးန္ွန္ှမ့််ချသူ ပြစ်လ ပပီိုး၊ ကန်တရမျ ိုးသည် ရပ်တန်ပခင်
့် ိုး မရှဘဲ

စတင်စီိုးဆင်ိုးလ သည်။ လှုင်ိုးထတနတသ ပင်လယ်မျ ိုးသည် တဒါသတကကီိုးပြင့််
မိုးတက င်ိုးကင်ဆသ
ီ တလ
ပ်လပ် တက်တနတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအကက ိုး
့်
ထပင်လယ်မျ ိုးသည် တရကန်၏ မျက်န္ ှ ပပင်ကသ
ဲ့် ပင
က
့်
့် မ်သက်သွ ိုးကကသည်။ ငါလက်
အနည်ိုးငယ်မျှ တဝှယမ်
ှ ့်် ပပင်ိုးထန်သည့်် တလပပင်ိုးသည် ချက်ပခင်ိုး
့် ိုးလက်သည်န္င
ကွယ်တပျ က်သွ ိုးပပီိုး ငါထ
ကသည်လည်ိုး ချက်ပခင်ိုးပင်
့် မှ ထွက်ခွ သွ ိုးကကသည်၊ လူတလ
့်
ပပန်လည်၍ တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုး သွ ိုးခဲသ
် ငါသည် ငါ၏အမျက်က
့် ည်။ သတသ
့်
ထတ်လတ်တသ အခါ၊ တတ င်တသည်
ချက်ပခင်ိုး အစတ်စတ် အပမ ပမ ကွကဲ က၏၊
့်
တပမကကီိုးတသည်
အပပင်ိုးအထန် လှုပ်ရှ ိုး၏၊ တရတသည်
ချက်ပခင်ိုး ခန်ိုးတပခ က်ပပီိုး လူသ ိုးသည်
့်
့်
တဘိုးဒကခက ချက်ပခင်ိုး ခစ ိုးရသည်။ ငါ၏တဒါသအမျက်တကက င့်် လူသ ိုး၏ ဟစ်တကကိုးသက
ငါင်္ရမစက်၊ သူ၏ ဟစ်တကကိုးတနမက တပပန်
့် တသ ်
့် ၍ အကူအညီ မတပိုးတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
ငါ၏တဒါသအမျက်ထက
ွ ်တန၍ပြစ်သည်။ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘဝင်္် အလယ်၌ရှစဉ်အခါ၊
ငါမျက်
တမှ က်၌ ကကယ်တသည်
တန်လှုပ် တချ က်ချ ိုးပခင်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မရှခဲက့် က။
့်
့်
ထအစ ိုး ကကယ်တသည်
ငါအတွ
က် သူတ၏
့်
့်
့် အလပ်က အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ကကသည်၊
ထတကက
င့်် သူတသည်
ငါအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ ဘန်ိုးတတ ်က ပြစ်တပေါ်တစကကရန်၊ ငါသည်
့်
့်
့်
သူတ၏
ိုးက သ ၍အပ်န္င
ှ ိုး် က ပမ တတ က်ပစွ ပြင့်် ထွနိုး် လင်ိုးတစသည်။
့် အတပေါ်သ အလင်
့်
တက င်ိုးကင် ထွနိုး် လင်ိုးတလတလ၊ တပမကကီိုးသည် တမှ င်မက်အတ ပြစ်တလတလ ပြစ်သည်။
ငါ၏အစီအစဉ်မျ ိုးသည် သင်ပ့် မတ်တလျ က
် န်ပခင်ိုး မရှတသ အရ မျ ိုးအပြစ် လူမျ ိုးစွ
တစ ဒကတက်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ငါက
ှ ့်် တမှ င်မက်သည်အ
့် တပခအတနက
့် သစစ တြ က်ရန်န္င
တပပ င်ိုးလဲရန်အတွက် မမတ၏န္
် ့် သွ ိုးခဲက့် ကသည်။ သတသ
်
့် င်ငက တည်တထ င်ရန် စွနခွ
့်
မမတ၏
ူ ထတပမ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ မမတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်အ ိုးပြင့်် ထအရ က မည်သအ
့်
တပြရှငိုး် ချက်မျ ိုး၌ မည်သူ တအ င်ပမင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ငါ၏လက်အ ိုးပြင့်် စီရင်ပပြုပပင်ထ ိုးတသ
အရ က မည်သတ
ူ ပပ င်ိုးလဲန္င်သနည်ိုး။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် လူသ ိုးသည် တလထဲ၌ လန်ိုးဆန်ိုးတသ
ရတ်ပခည်ိုးခစ ိုးမက
ှု ရရန် တပမတစ်ပပင်လိုးသ တန္ွ
့် ခါ၊ ငါသည်
့် ဦိုးရ သီ ပျျို့ န္ှလ
့် သည်အ
ကမဘ ကကီိုးထသ
ဲ အလင်
ိုးက လျှြုျို့ ဝှက်စွ န္ှင ့်် တိုးညြှင်ိုးစွ တစလတ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် လူသ ိုးသည်
့်
့်
တပမပပင်တစ်ခလိုး ပမြူမှုင်ိုးတနသည်ကသ ပမင်တတွျို့ရရန်န္င
ှ ့်် လူအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
မတရရ ၊ မပီပပင်ဝိုးတဝါိုး ပြစ်လျက်ရရန်
ှ ထအချန် အတအကျ၌ လူသ ိုး၏ မျက်စက
ငါက ဆီိုးထ ိုးသည်။ လူတသည်
မမတဘ
့် ကက င့််
့်
့် သ သက်ပပင်ိုးချ၍ “အလင်ိုးသည် အဘယ်တ
ခဏတ တလိုးသ တည်ရပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး အဘယ်တ
့် ကက င့််
ပမြူမှုင်ိုးန္ှင ့်် ဝိုးတိုးဝါိုးတ ိုးပြစ်မှုကသ တပိုးပါသနည်ိုး။” ဟ တတွိုးရသ ရှသည်။ လူသ ိုးတ၏
့်

စတ်ပျက်ပခင်ိုး အလယ်၌ ပမြူမှုင်ိုးသည် ချက်ပခင်ိုးလွငပ့်် ပယ်သွ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
မှုနဝ
် ါိုးဝါိုးအလင်ိုးက လူသ ိုးတ စူ
သ ့်
့် ိုးစမ်ိုးမကကတသ အခါ၌၊ ငါသည် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
မိုးမျ ိုးဒလတဟ ကျဆင်ိုးလ တစပပီိုး လူသ ိုးတ အ
့် ပ်တပျ ်တနစဉ်တွင၊် သူတ၏
့်
န ိုးစည်မျ ိုးသည် မိုးသက်မန်တင်ိုးတကက င့်် ကွဲပျက်သွ ိုးကကသည်။ တန်လှုပ်တချ က်ချ ိုးပခင်ိုး၏
ြမ်ိုးစ ိုးခရပပီိုး လူသ ိုးတသည်
ခန ိုးရန် အချန်မရကကတတ ဘ
့် ၊ဲ ရတ်တရက်
့်
သည်ိုးထန်စွ ရွ တသ မိုး၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုး ခရကကတတ သ
့် ည်။ တစ်ခဏအတွငိုး် တက င်ိုးကင်
တအ က်တင
ွ ရ
် တသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အမျက်တဒါသမျ ိုး အလယ်၌ သန်စင်
့် တအ င်
တဆိုးတကက ခရကကသည်။ လူတသည်
မိုးသည်ိုးထန်စွ ရွ တသ တဘိုးဒကခဆက်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်၍ ညည်ိုးညြူပခင်ိုး မရှတတ ဘ
၌ ရတသ တလိုးပမတ်ပခင်ိုးမျ ိုး
့် ဲ လူသ ိုးတအထဲ
့်
ပြစ်တပေါ်လ သည်။ ရတ်တရက် ပပင်ိုးထန်စွ ရွ သွနိုး် တသ မိုးတကက င့်် အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ
လူအမျ ိုးစသည် တက င်ိုးကင်မှ ကျဆင်ိုးလ တသ မိုးတရအ ိုးပြင့်် တရနစ် တသဆိုးကကက
တရထဲတွင ် လူတသအတလ င်ိုးမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးကကသည်။ ငါသည် တပမကကီိုးတစ်ပပင်လိုးက ကကည်၍
့်
လူမျ ိုးစွ သည် န္ိုးထတနပခင်ိုး၊ တန င်တရတနပခင်ိုး၊ တလှငယ်မျ ိုးထ၌
ဲ တရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက
ရှ တြွတနပခင်ိုး၊ ငါ၏ခွငလ
့်် ွတမ
် ှုက တတ င်ိုးခရန် ငါအ
့် ိုး ပျပ်ဝပ်တနကကပခင်ိုး၊ အလင်ိုးက
ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုး၊ ငါ၏ မျက်န္ ှ က ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုး၊ အသက်ရင
ှ ြ
် ရန်
့် ရဲစွမ်ိုးသတတ ရှကကပခင်ိုးအပပင်
ကမဘ ကကီိုးတစ်ခလိုး တပပ င်ိုးလဲသည်က ငါတတွျို့ရ၏။ ဤပပင်ိုးထန်တသ မိုးရွ ပခင်ိုး၏ တန က်၌
အရ အ ိုးလိုးသည် ငါစ့် တ်ထ၌
ဲ ၎င်ိုးတ ပြစ်
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး ပပန်ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး မန ခပခင်ိုး
့် ခသ
မရှကကတတ တ
့် နပပီိုး
့် ပ။ မျ ိုးမကက မီတွင ် တပမကကီိုးတစ်ပပင်လိုးသည် ရယ်တမ သမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
တပမကကီိုး၏ တနရ အရပ်ရပ်တ၌့် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး သွငပ် ပင်အတပခအတနတစ်ခ ရှတနပပီိုး ငါ၏
ဘန်ိုးတတ ်မရှတသ တနရ တစ်ခမျှမရှတပ။ ငါ၏ဉ ဏ်ပည သည် တပမတစ်ပပင်လိုးန္ှင ့်် စကကဝဠ
တစ်ဝှမ်ိုးလိုးတွင ် တည်ရတနသည်
ှ
။ အရ အ ိုးလိုးအကက ိုးတွင ် ငါ၏ဉ ဏ်ပည အသီိုးအပွငတ
့်် ့်
တည်ရတနပပီ
ှ
ိုး လူအ ိုးလိုးတ၏
့် အကက ိုးတွင ် ငါဉ့် ဏ်ပည ၏ အတပပ င်တပမ က်ဆိုးတသ
အရ မျ ိုး တပါက်ပွ ိုးကကသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထ၌
ဲ ရှတနတသ
အရ အ ိုးလိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ငါ၏
့် ကကပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏စ ိုးကျက်၌ရှတသ သိုးမျ ိုးကသ
့်
တက င်ိုးကင်တအ က်၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်ကကသည်။ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုး အတပေါ်၌
တရွ ျို့လျ ိုးပပီိုး တနရ အ ိုးလိုးက တစ င်က့် ကည်တ
့် နသည်။ မည်သည်အ
့် ရ မှ တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ
ပမတပါက်၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ အရင်လ မဟတ်ကကတတ တ
့် ပ။ ငါသည် ပလလင်ထက်၌
အန ိုးယပူ ပီိုး စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးက တကျ ခင်ိုးလျက် ရှပပီိုး ငါသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
စတ်တကျနပ်တနသည်၊ အတကက င်ိုးမှ အရ အ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက

ပပန်လည်ရရှခဲက့် ကက ငါသည် ဇအန်အထဲတွင် တြန် ပငမ်သက်စွ တနထင်န္င်ပပီိုး
တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ လူတသည်
ငါ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်န္င်၍
့်
တကျနပ်တရ င်ရ
ှ ့်် အသက်ရှငန္
် င် ကကတသ တကက င်ပ
့် ဲမှုန္င
့် င် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ငါ၏လက်ထရ
ဲ ှ အရ အ ိုးလိုးက စီမတနကကသည်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူတ၌့်
အရင်ကရှခဲတ
ှ ့်် မူလပပန်ိုး သဏ္ဌ န်က ပပန်လည်ရရှခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
့် သ အသဉ ဏ်န္င
့်
တပမမှုနအ
် ့် ိုးပြင့်် ြိုးအပ်ပခင်ိုး မခရတတ ဘ
ဲ သူတသည်
တကျ က်စမ်ိုးကဲသ
့် ့်
့် ၊ဲ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထ၌
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကတပသည်၊ တစ်တယ က်စီတ၏
ဲ ရှတနတသ
့် မျက်န္ ှ သည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူ၏ မျက်န္ ှ ရှကကသည်။ အတကက င်ိုးမှ ငါ၏ န္င်ငတတ ်သည်
လူသ ိုးတ၏အကက
ိုး၌ တည်တထ င်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်

အခန််း ၁၇
ငါ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် မိုးချြုန်ိုးသကဲသ
့် ဦိုးတည်
ရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမတစ်ခင
ွ လ
် ိုးတပေါ်
့်
့်
ထွနိုး် လင်ိုးတစလျက် ပမည်ဟီိုးက ၊ မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအလယ်တွင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ခရ၏။ မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအလယ်တွင ်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး မရှြူိုးတပ။ လူသ ိုးအမျ ိုးစသည်
ငါအလင်
ိုး၏ တရ က်လ ပခင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
် ွ ိုးသည်အထ
့်
့် အသစတ်မျ ိုး လွတသ
တကက က်လန်တကက
ိုး ပြစ်ကကပပီိုး အဘယ်အရ လပ်တဆ င်ရမည်က မသကက။ တမှိုးမှန်တသ
့်
မှုနဝ
် ါိုးဝါိုး အလင်ိုးတရ င်သည် အတရှ ျို့အရပ်တွင ် စတင်တပေါ်ထက
ွ ်လ တသ အခါ မျ ိုးစွ တသ
လူတသည်
ဤမှန်တသ တတ က်ပမှုအ ိုးပြင့်် တထ
့်
့် ခရလျက်၊ တစ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးမှ န္ိုးထသွ ိုးကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါ၏အလင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
့်
သက်ဆင်ိုးသည့်် တနရက်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်ြူိုးကကတချ။
့်
လူသ ိုးအမျ ိုးစသည် အလင်ိုး၏ ရတ်ပခည်ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် မှုတကက င့်် ကကက်တသတသသွ ိုးကကပပီိုး၊
အချြုျို့သည် သလစတ်ပပင်ိုးပပတသ စတ်ဝင်စ ိုးမှုအကကည့်ပ် ြင၊့်် အလင်ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးန္င
ှ ့််
ယင်ိုး၏ ချဉ်ိုးကပ်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလ့်လ တစ င်က့် ကည်က့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့တသည်
့်
အလင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်န္င်ရန်အလငှ့် အလင်ိုးက
မျက်န္ ှ မူလျက် အသင်အ
့် တနအထ ိုး၌ ရပ်တနကကသည်။ ဤသပြစ်
့် တစက မူ၊

ယတန၏အလင်
ိုးသည် အဘယ်မျှ အြိုးတန်သည်က တစ်ဦိုးတစ်တလက သရှြူိုးပါသတလ ။
့်
တစ်ဦိုးတစ်တလသည် ယတန အလင်
ိုး၏ တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးမှုက သတပပြုမြူိုးပါသတလ ။
့်
လူသ ိုးအမျ ိုးစတသည်
စတ်ရှုပ်တထွိုးရမျှသ ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးတကက င့််
့်
့်
မျက်လိုးမျ ိုး ထခက်အန တရပြစ်ကကပပီိုး ရ ျို့ထသ
ဲ ပစ်
့် ချပခင်ိုးက ခရကကသည်။ ဤဝိုးတဝါိုး
အလင်ိုးတအ က်တွင၊် တစတ
့် စ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပါက ကမဘ တပမကကီိုးက ကစဉ်က
့် လျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးက
လမ်ိုးပခြုပပီိုး၊ အလွနအလွ
် ့်
န ် ညြှြုိုးငယ်ပခင်ိုးပြင ့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ထိုးန္က
ှ ်သည့််
မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ဆိုးရွ ိုးတသ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်တပသည်။
ဤအရ မှ လူတစ်ဦိုး န ိုးလည်ရသည်အ
့် ရ မှ အလင်ိုးက အ ိုးအပပင်ိုးဆိုး ပြစ်သည်အ
့် ချန်တွင်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတပခအတနသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ရပ်တည်ရန်
ခွငတ
့်် ပိုးန္င်မှု တလျ န
ူ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလင်ိုး၏
့် ည်ိုးလမ်မ
့် ည်ဟ၍
ထွနိုး် လင်ိုးဝင်ိုးပမှုတွင ် တည်ရ၏၊
ှ
တစ်ြန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် အလင်ိုး၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ တည်ရကကတသ
ှ
လ
် ည်ိုး ထအလင်ိုး၏ စတ်ထခက်တစပခင်ိုးထ၌
ဲ လည်ိုး
တည်ရတလသည်
ှ
- အလင်ိုး၏ တသတစတလ က်တသ ထိုးန္က
ှ ်မှုမျ ိုး၏ အလယ်၌ မရှတသ သူ
တစ်ဦိုးတစ်တလရှသတလ ။ အလင်ိုး၏ တတ က်တလ င်မမ
ှု ှ လွတ်တပမ က်န္င်တသ သူ
တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ငါ၏ တထ
ငှ့် ၊ ငါသည် ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏
့် ပခင်ိုးက ခကကရြအလ
့်
မျြုိုးတစ့်မျ ိုးက ငါ၏လက်မျ ိုးပြင ့်် ပြနက် ကဲ
ွ လ
် ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုး
့် ရင်ိုး စကကဝဠ တစ်ခင
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ အထွတ်မှ၊ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်က ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုး၏ အဆီအတငေါ်မတည်သ
့် ကဲသ
့် ဆန်
ိုးပပ ိုးတသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးက ကကည့်ရ
် ှု လျက်
့်
ကမဘ တပမတစ်ခင
ွ လ
် ိုးအတပေါ် ငကကည့်
၏
် ။ သမဒဒရ ၏ မျက်န္ ှ ပပင်သည် တပမငလျင်တစ်ခ၏
့်
လှုပ်ခတ်ပခင်ိုးက ခစ ိုးတနပရ၏၊ ပင်လယ်ငက
ှ ်မျ ိုးသည် မျြုချရန် ငါိုးမျ ိုးက ရှ လျက်
ဟဟသည်သည် ပျသန်ိုးကက၏။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် ပင်လယ်ကကမ်ိုးပပင်သည် မသပခင်ိုး၌
ရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး မျက်န္ ှ ပပင် အတပခအတနမျ ိုးသည် အသတရ ိုး ဝင်လ တအ င် လိုးဝ
လှုတဆ ်တပိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သမဒဒရ ၏ ကကမ်ိုးပပင်သည် တတယ
တက င်ိုးကင်ဘတလ က် တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်- ဤတွင ် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ
ကကီိုးငယ်တသည်
သဟဇ တ ပြစ်လျက် အတူယှဉ်တွဲ တနထင်ကကပပီိုး “န္ှုတ်န္င
ှ လ
့်် ျှ
့်
ပဋပကခပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုး” ၌ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှတပ။ အသတခဂျမျ ိုးလှသည့််
ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်ပပီိုး တစ်မျြုိုးတစ်ဘ သ ပြစ်တသ ်လည်ိုး န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ
ပြစ်စဉ်မျ ိုးအလယ်တွင၊် ငါက
ွ ်အတွက် အခက်အခဲဆိုး
့် စတ်တကျနပ်တစရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက ငါတပိုးထ ိုးပပီိုးတသ အရက်အရ သည် အလွန ် ပမင်မ
့် ိုးလှပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့်
သူ၏ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ အလွန ် ကကီိုးမ ိုးလက
ှ
သူ၏အပမင်တွင ် မန ခပခင်ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခ
အပမဲ ရှတလသည်။ လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ဆိုးမပဲ့်ပပင်မ၌
ှု ၊ သူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အတွငိုး် တွင၊် အပတ်တကတ် လပ်ရတသ အရ မျ ိုးစွ ၊
အကျြုိုးပပြုတတ်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
စိုးစဉ်ိုးမျှ မသန ိုးမလည်ကက။ ငါသည် မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးကမျှ ကကမ်ိုးတမ်ိုးစွ
လိုးဝမဆက်ဆြူိုးတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မန ခခဲပ့် ပီိုးချန်တွင ် ငါသည် သင်တ
့် လျ ်တသ
အဆိုးအမမျ ိုးကသ စီမပပီိုးပြစ်က ၊ သူ အ ိုးနည်ိုးတသ အခါ၌ သင်တ
့် လျ ်တသ
အကူအညီကသ တပိုးတလပပီ။ သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
့် အြက်မလပ်ဘဲ
့်
တနကကသည့်အ
် ပပင်၊ ငါက
့် ပန်ကန်ြ စ
့် တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ ပရယ ယ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုကကတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက န္င်ထက်စီိုးနင်ိုး ပပြုလျက်
့်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် ခမ်ိုးန ိုးထည်ဝါစွ တထ င်တထ င် တထ င်တထ င်န္င
ှ ့််
တလျှ က်သွ ိုး၍ မရန္င်တတ တ
့် စရန် အလငှ့် ၊ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကျွမ်ိုးကျင်မမ
ှု ျ ိုးက ခမ်ိုးန ိုးထည်ဝါစွ တန က်ထပ် ပပသခွင ့်် မရှဘဲ တနတစရစ်လျက်၊ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ချက်ချင်ိုးပင် အမျြုိုးပြြုတ်မည်ပြစ်သည်။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါသည် ငါ၏အမှုက အလိုးစ ြွငဟ
့်် လျက် ငါ၏ကသဇ အ ဏ က
စွဲကင်သည်။ ငါအမှု
့် ၌ ရှသမျှအ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုး၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ် ထင်ဟပ်တနသည်။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သတဘ မတပါက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ နယ်ပယ်မျ ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက ပပည်စ
့် တစ့်စပ်စွ မတတွိုးဆန္င်ကကြူိုးတပ။ လူသ ိုးမျ ိုး အမျ ိုးစသည်
ဝည ဉ်၏ တကယ့်် အတပခအတနက န ိုးမလည်န္င်ဘ၊ဲ ဝည ဉ်ပပင်ပ၌ တည်ရသည်
ှ
့် အတသိုးအြွဲ
အချက်အလက်မျ ိုးကသ သတဘ တပါက်ကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါပပြုတသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ မတရရ သည့်် ငါကယ်တင်က
ထတ်ပပန်သည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှသည့်် မမှနိုး် ဆန္င်တသ
ငါကယ်တင်မှလည်ိုး မဟတ်တပ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ အ
့်် ညီ
ငါသည် သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ပပြုသည်။ ငါသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
လိုးဝ အခက်အခဲ မပြစ်တစြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ တပျ ်ရင်မအ
ှု တွက်န္င
ှ ့်် “မမ၏တသွိုးက
ညြှစ်ထတ်ပခင်ိုး” ငှ မည်သက
ူ မျှ ငါမတတ င်ိုးဆြူိုးတပ- ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည်
ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးအထသ ကန်သတ်
ထ ိုးန္င်မည်တလ ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့်
့်

ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ အသတခဂျထဲတွင၊် မည်သည့်အ
် ရ သည် ငါ၏န္ှုတ်၌ရှတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မကျြုိုးန္မန
ွ
ခသနည်ိုး။ ဤြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ငါတရှ
ျို့ မှ က်သ တရ
က်လ လျက် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် တ
့်
ငါ၏တလ င်တသ မီိုးတပြင
ဲ ှ
့် ့်် လိုးလိုးပပ ချပခင်ိုးက မခရသနည်ိုး။ ဤြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးထမ
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်၌ ပလ ိုးတသ ပီတအဟန်န္င
ှ ့်် ဝ့်ဝ့်ကက ိုးကက ိုး တလျှ က်ဝ့်သနည်ိုး။
ဤြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် ပျပ်ဝပ်ပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ ငါသည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ဆတ်ဆတ်တနပခင်ိုးက ချမှတ်တသ ဘရ ိုးသခင်တလ ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ
အသတခဂျလှတသ အရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ငါတရွ ိုးချယ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသတခဂျလှတသ လူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ၊ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက
င်္ရစက်တသ သူမျ ိုးက ငါတရွ ိုးချယ်သည်။ ငါသည် ကကယ်မျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အတက င်ိုးဆိုးက
တရွ ိုးချယ်သည်၊ ထသပြင်
့် တ တ
့် တ ့် အလင်ိုးက
့် ့် ငါ၏န္င်ငတတ ်သ တမှ
့် ိုးမှန်တသ တြျ တ
ထည်လ
့် က်သည်။ ငါ၏ရနက
ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ် ငါ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊
့် တနရ အန္ှ ပျ
့် ျို့ န္ှတစရင်
့်
တနရ တင်ိုးတွင ် ငါ၏ပသဏ္ဌ န်က ငါ တန က်ချန်ထ ိုးရစ်သည်။ တနရ အသီိုးသိုးီ သည်
ငါအသ
၏ ပမည်သပြင ့်် ပဲတ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် အတတ်က
့်
့် င်ထပ်တနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တအ က်တမ့် သတရတနကကသည့်အ
် တွက်၊ တနရ တက ရှ လူတသည်
ယမန်တန၏
့်
့်
လှပတသ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးအတပေါ် မခွန္
ဲ င်မခွ ရက် ပြစ်ကကတလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ က တတွျို့ ပမင်ရန် တတ င်တ
် ည်ိုး၊
့် ကကတသ လ
့်
ငါသည် လူကယ်တင် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးက မကကြုက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ လူသ ိုး၏ရန်သူ
ပြစ်ခတ
ဲ့် လသည်အ
့် လ ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အလင်ိုးတရ က်ရှပခင်ိုးက တမ င်ိုးထတ်ကကသည်။
လူသ ိုးသည် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ခခက ကွယ်တသ အလင်ိုးတရ င်ပြင ့််
ငါက
က် အပခ ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုး ရှမည်က
့် ဆီိုးကကြုကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါသည် သူအတွ
့်
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့လျက်၊ စဉ်ဆက်မပပတ် သတရှပမဲရတနကကတလသည်
ှ
။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ငါက
် ူကကတသ တကက င၊့်် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မရင်ိုးန္ိုးီှ တသ မတ်တဆွအပြစ် မှတယ
့်
လက်လတ
ွ ်စပယ် သတ်ပစ်ပခင်ိုးင ှ အကက သထ ိုးသည်အ
့် လ ိုး ခစ ိုးကကသည်။ လူသ ိုး၏
အပမင်တွင၊် ငါသည် တသတစန္င်တလ က်တသ ရန်ဘက်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
တဘိုးဒကခအလယ်တွင် ငါ၏တန္ွိုးတထွိုးမှုက ပမည်ိုးစမ်ိုးကကရပပီိုး ပြစ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊
မည်သပင်
ဲ တနပပီ
ှ
ိုး ငါက
့်
့် ဆတစ လူသ ိုးသည် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သတမမူဘရ
တက်ခက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် တရှ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ခြီဆန်ပခင်ိုးတအတပေါ်
အထဝါသန ပါဆဲ ပြစ်သည်။
့်

လူသ ိုးက အတရိုးယူစမ့််တသ ငှ သူ၏ အတပခအတနက အခွငတ
့်် က င်ိုးယူရန် တဝိုးစွ၊ ငါသည်
လူသ ိုးက တပွျို့ြက်ပခင်ိုး၏ တန္ွိုးတထွိုးမှုထ၌
ဲ တပွျို့ ပက်ထ ိုးသည်၊ သူ၏န္ှုတ်က ချြုပမန်ပခင်ိုးပြင ့််
ပြည်တ
့် ပိုးပပီိုး၊ သူ၏ဝမ်ိုးဗက်ထသ
ဲ လ
ှ
၏။ သတသ
်လည်ိုး
့် အပ်တသ အစ က ထ ိုးရတပိုး
့်
ငါ၏တဒါသန္ှငပ့်် ပည်တ
့် သ အမျက်သည် တတ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမစ်မျ ိုးက လှုပ်ခါတသ အခါ၊ လူသ ိုး၏
သူရဲတဘ တကက င်မှုတကက င့်် ငါသည် ဤအမျြုိုးမျြုိုးတသ တစ င်မမှုမျ ိုးက သူအတပေါ်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် တတ မ
ှ
အ ိုးလိုးက တန င်တရရန်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအချန်တွင၊် ငါသည် သက်ရအရ
အခွငက
့်် ပငင်ိုးပယ်လျက် အမျက်တဒါသ တိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတွက် ငါ၏ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်
အ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်ရင်ိုး၊ သူ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထက်တန်တသ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ငါစီရင်မည်။
ဤအချန်တွင၊် တဒါသပြင ့်် ပပင်ိုးထန်တသ သမဒဒရ လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးကဲသ
့် ၊ ့် တထ င်တသ င်ိုးမျှတသ
တတ င်မျ ိုး ပပြုကျသကဲသ
့် ၊ ့် မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးသည် ပပြုိုးပပက်က ပမည်ဟန်ိုး၏။
သူ၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးအတွက်၊ လူသ ိုးသည် မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ထိုးလှဲခရပပီိုး
အပခ ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသည် မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး၏ တပါက်ကွဲမှုမျ ိုး၌
သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခကကရသည်၊ ပပီိုးလျှင ် စကကဝဠ တစ်ခလိုးသည် ပရမ်ိုးပတ အပြစ်သ ့်
ရတ်ပခည်ိုးဆင်ိုးသက်သွ ိုးပပီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် မူလဘူတ ဇီဝအသက်က ပပန်လည်ရယူပခင်ိုးင ှ
မတတ်စွမ်ိုးန္င်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသတခဂျ တစ်ပပြုတစ်တခါင်ိုးသည် မိုးချြုန်ိုးသ၏
ပမည်ဟန်ိုးပခင်ိုးက မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတပ။ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး၏ ပပြုိုးပပက်မှုမျ ိုးအလယ်၌
လူသ ိုးမျ ိုးသည် တတ င်မျ ိုးမှ သွယ်ပြ ဆင်ိုးကျလ သည့်် ပပင်ိုးထန်သည့်် တရစီိုးမျ ိုးအ ိုးပြင့််
ြယ်ရှ ိုးခရရန် ပမန်ဆန်တသ တရစီိုးထသ
ဲ တစ်
အပ်ပပီိုးတစ်အပ် ပပြုလဲကျကန်သည်။ ရတ်ခနဲ
့်
“လူသ ိုးမျ ိုး”၏ တလ ကသည် လူသ ိုး၏ “ပန်ိုးတင်” န္ှငဆ
့်် င်တသ တနရ ထဲသ ့်
အကျြုိုးဝင်သွ ိုးသည်။ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးသည် သမဒဒရ ၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ်
ဟဟသည်သည် တမျ တနကက၏။ လူသ ိုးသည် ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက
ဆနက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးပပီိုးပြစ်က သူ၏ပန်ကန်မှုသည် ငါက
် တွက်၊
့် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတသည်
ငါ၏အမျက်တဒါသတကက င့်် ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ သွ ိုးကကသည်။
့်
သတသ
် တရကင်ိုးမဲတ
ရယ်တမ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သ အရပ်မျ ိုးတွင၊် အပခ ိုးလူသ ိုးတသည်
့်
့်
သီဆပခင်ိုးတအလယ်
၌ ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါတပိုးသန ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ကတတတ ်မျ ိုးက
တပျ ်တမွျို့ ကကဆဲပြစ်သည်။
လူအတပါင်ိုးတ တ
့် တ တ
့် တ ့်
့် တ်ဆတ်သွ ိုးချန်တွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်စမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် တြျ တ
အလင်ိုးတစ်ခက ထတ်လတ်သည်။ ထတန
ှ ိုး် လ ကကပပီိုး
့် က် ချက်ချင်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် စတ်ရင
မျက်လိုး တတ က်လ ကကက ဆတ်ဆတ်တနပမဲတနြ လ
င့််
့် ချ။ ထတကက
့် လ ိုးပခင်ိုး မရှကကတတ တ
့်

ဝည ဉ်တရိုးရ ခစ ိုးချက်သည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ရတ်တရက် န္ှုိုးဆသ
ွ ွ ိုးသည်။
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဤအရ ပြစ်ပျက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တပါင်ိုးတသည်
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တပပ မထ ိုးသည့်် န ကကည်ိုးချက်မျ ိုးက
တဘိုးြယ်ထ ိုးလျက်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါတကကိုးတကက ်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် တန က်ထပ် ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအခွင ့်် ရရှခဲက့် ကလျက်၊ ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သ ့်
လ ကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုး၏
မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် တနထင်ရန် ဆန္ဒရှကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ
မည်သသ
ူ ည် ငါအတွ
က် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက် ရှကကြူိုးသနည်ိုး။ ငါ၏
့်
တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးအတွက် သူတပိုးသည့်် သူကယ်တင်ထက
ဲ ခမ်ိုးန ိုးတသ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
မည်သက
ူ တြ ်ထတ်ြူိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ငါ၏ စွဲမက်ြွယ် သင်ိုးရနက
့်
့် မှ မည်သက
သတပပြုမြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ရင်ိုးပျပပီိုး ယဉ်တကျိုးြွယ်ရ မရှတသ အရ မျ ိုး
ပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
အပမင်မျ ိုးက ြမ်ိုးစ ိုးပရတသ ်လည်ိုး၊ လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏
့်
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်် အရပ်လကခဏ မျှ လိုးဝ
မရှြူိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
် ိုးသ ိုးစွ ချစ်ြ မဟ
တ်တပ၊
့် စစ်မှနရ
့် အန္ှစ်သ ရသည် ငါက
့်
လူသ ိုးသည် အလွန ် ချြုျို့တဲတ
့် နသည်- သူက
ှ ့််
့် ငါန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ကမဘ တပမကကီိုးကက ိုးတလ က် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွ ဟခက်က ထတ်တြ ်ပပပရတပသည်။
ထသပြစ်
့် လျက်ပင်၊ ငါသည် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးပပီိုး ခခန္င်စွမ်ိုးမရှတသ တနရ မျ ိုးက
မတက်ခက်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုးတကက င့်် သူက
့် ပပက်ရယ်လည်ိုး မပပြုတပ။ ငါ၏
လက်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ န္ှစ်မျ ိုးတထ င်ချီ အမှုပပြုပပီိုးပြစ်က ထအချန်
အတတ အတွငိုး် တွင ် ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအတပေါ် တစ င်က့် ကည်ပ့် မဲ
တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ငါသည် ကစ ိုးစရ တစ်ခအလ ိုး ကစ ိုးရန်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အသက်က မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သ မန်က လျှက
မရပ်သမ်ိုးြူိုးတပ။ ငါသည် လူသ ိုးခယူပပီိုး ပြစ်သည့်် န ကျင်မှုမျ ိုးက တလ့်လ တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုး
သူတပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်တသ အြိုးအခက န ိုးလည်သည်။ သူသည် ငါတရှ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် ျို့၌ ရပ်သည်န္င
ငါသည် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်အလငှ့် သူက
့် ိုးသငတ
့်် စရန် ဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် အအ
သူအတပေါ်
မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်တသ အရ မျ ိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် ရန်လည်ိုး ဆန္ဒမရှတပ။ ထအစ ိုး၊ ငါသည်
့်
ဤတစ်ချန်လိုးတွင် လူသ ိုးက တထ က်ပ့်ရ တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုးပြစ်က သူက
့်
တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏ လက်မှလ သည့်် ကကယ်ဝပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။

ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် ဆ တလ င်မွတ်သပ်ပခင်ိုး၏
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှု ဒဏ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မခစ ိုးြူိုးတချ။ ယင်ိုးထက် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး သူ
တမွျို့တလျ ်ြ ငါ၏လက်
မျ ိုးထမ
ဲ ှ အမှုအရ မျ ိုးက လက်ခခွငပ့်် ပြုပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအတွငိုး် ၌ တနထင်ရန် ခွငပ့်် ပြုတပိုးသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတသည်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု တအ က်၌ အသက်ရှငက် ကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ တတ င်မျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးရ မျ ိုး၌ အလျှပယ်ရပပီ
ှ ိုး တရထထဲတွင ် တမွတ
ျို့ လျ ်စရ
အမှုအရ မျ ိုး တစ်ပတစ်တခါင်ိုးရှသကဲသ
့် ပင်
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွငိုး် ၌
့်
့် ၊ ယတန ငါ၏န္ှု
အသက်ရှငတ
် နကကသည့်် လူတသည်
အရသ ခစ ိုးန္င်ပပီိုး ပမည်ိုးစမ်ိုးြ အစ
ိုးအစ သ ၍ပင်
့်
့်
ရှကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ကမဘ တပမတပေါ်၌ ခစ ိုးကကရသည်။ ငါ၏ အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်် အချန်လည်ိုး
ပြစ်သည့်် ကမဘ တပမကကီိုးက ငါတန က်ချန် ထ ိုးရစ်ချန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ငါ၏အလလက်ခရပခင်ိုးက ရရှကကတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်

အခန််း ၁၈
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး၏ ပပြုိုးပပြုိုးပပက်ပပက် အလင်ိုးတရ င်၌ တရ စဆ န်တင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ အသွငအ
် တင်ိုး တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရ၏။ ထနည်ိုးတူပင် ငါအလင်
ိုး၏
့်
့်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးကခရတသ လူသ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ချန်တစ်ခါက သူပင်ဆင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ
မွနပ် မတ်သန်စင်
့် မှုက ပပန်လည်ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်၏။ အ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တလ ကတဟ င်ိုး။
အဆိုး၌ ၎င်ိုးသည် ညစ်ညြူိုးတသ တရအတွငိုး် သ တဇ
က်ထိုးကျ၍ မျက်န္ ှ ပပင်တအ က်သ ့်
့်
နစ်ပမြုပ်သွ ိုးက ရ အ
ျို့ တွငိုး် တပျ ်ဝင်သွ ိုးခဲတ
့် လပပီ။ အ၊ ငါ၏ြန်ဆင်ိုးရ ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တပါင်ိုးတ။့် အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုး၌ တန က်တစ်ြန်
့်
အသက်ပပန်ရှငလ
် ၍ အသက်ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က ရှ တတွျို့က ရ ထ
ျို့ ၌
ဲ
ရန်ိုးကန်တနရပခင်ိုး မရှကကတတ တ
့် ပ။ အ၊ ငါ၏လက်အတွငိုး် ငါကင်ထ ိုးတသ
တပမ က်ပမ ိုးလှသည့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ တ။့် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
့်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးက မခရဘဲ မည်သတနန္
ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် င်မည်နည်ိုး။ အလင်ိုးထ၌
့် လပ်ငန်ိုးမျ ိုးက
အတက င်အထည်မတြ ဘ
် ဲ မည်သတနန္
့် င်မည်နည်ိုး။ တပမကကီိုးသည် သသ န်တစပပင်ပမ

ပငမ်သက်လျက် တတ်ဆတ်တနပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ၊ တက င်ိုးကင်သည်
တတ်ဆတ်တပခ က်ကပ်လျက် ဝမ်ိုးနည်ိုးတနပခင်ိုး မရှတတ တ
ှ ့်် တပမကကီိုးသည်
့် ပ။ တက င်ိုးကင်န္င
ဟင်ိုးလင်ိုးပပင်ပြင့်် ခွပဲ ခ ိုးခထ ိုးရပခင်ိုးမရှတတ ဘ
့် ဲ တစ်ခတည်ိုးအပြစ် တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန်အခွခ
ဲ ရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်ရ ဤအခါသမယ၊
ပီတပြစ်ြွယ်ရ ဤအခါသမယတွင် ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး ပပန်သွ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ိုးခဲပ့် ပီ၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
မရပ်မန ိုး တထ မန ပပြုကက၏။ တက င်ိုးကင်ပမြုျို့မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင့်် ရယ်တမ တနကကက
တပမကကီိုး၏ န္င်ငတတ ်သည် ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင့်် ကလျက်တန၏။ ဤအချန်တွင ်
မဝမ်ိုးတပမ က်တနတသ သူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး၊ ထအပပင်
ဤအချန်၌ မငတကကိုးတနတသ သူ
့်
မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ကမဘ ဦိုးအတနအထ ိုးတွင ် ရှတနသည့်် တပမကကီိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်က တက င်ိုးကင်သည် တပမကကီိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုး၏။ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးက တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ကကြုိုးပြစ်၍ လူသ ိုး၏ မွနပ် မတ်သန်စင်
့် မှုတကက င်၊့် လူသ ိုး၏
အသစ်ပပြုပပင်မှုတကက င့်် တက င်ိုးကင်သည် တပမကကီိုးမှ ကွယဝ
် ှက်တနပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ့်
့် ကဲသ
တပမကကီိုးသည်လည်ိုး တက င်ိုးကင်အတပေါ် န္ှုတ်ဆတ်တနပခင်ိုး မရှတတ တ
ွ ်၏
့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မျက်န္ ှ မျ ိုးသည် အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုး အပပြုိုးမျ ိုးပြင့်် ြိုးလမ်ိုးတနပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ်
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
အကန်အသတ်
မရှတသ ချြုပမန်မတ
ှု စ်ရပ်က ဝှက်ထ ိုး၏။ လူသ ိုးအချင်ိုးချင်ိုး
့်
ခက်ရန်မပြစ်ကကသကဲသ
့် ထ၍လည်
ိုး မသတ်ကကတပ။ ငါ၏အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ မတနသူမျ ိုး ရှသတလ ။ ငါ၏တနရက်
့် ၌ ငါ၏န မက အရှက်ရတစသူမျ ိုး ရှသတလ ။
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ရတသတလိုးပမတ်တသ အကကည်ပ့် ြင့်် ငါက
့် တငိုးစက်ကကည်က့် ကပပီိုး
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ ငါက
ွ ်၏
့် လျှြုျို့ ဝှက်စွ တအ ်တခေါ် ကက၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက ရှ တြွခပဲ့် ပီိုးပြစ်၏- သန်စင်
ိုးတွင ်
့် ပခင်ိုးခရပပီိုးတသ လူသ ိုးတအကက
့်
ငါက
တရ ိုးစီရင်ချက် ချမှတ်သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှတပ။
့် မန ခသူ တစ်ဦိုးမျှ မရှ၊ ငါအတပေါ်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးပြင့်် ပပည်ဝ
့် တန၏။ လူတင်ိုးသည် ငါက
့်
သကျွမ်ိုးလ တနကက၍ ငါထ
့် သ သ
့် ိုး ချစ်ခင်စမက်တနကက၏။
့် ၍တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်လ ကကက ငါအ
ငါသည် လူသ ိုး၏ဝည ဉ်၌ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်တနပပီိုး လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
အပမင်ဆ
ဲ ှ
့် ိုးတသ အထွတ်အထပ်သ ချီ
့် ိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ခရက လူသ ိုး၏တသွိုးတကက မျ ိုးထရ
တသွိုးထတ
ဲ ွင ် စီိုးဆင်ိုးတန၏။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပီတသည်
တပမမျက်န္ ှ ပပင်ရှ တနရ တင်ိုးတွင ် ပပည်န္
့် က
ှ ်တန၏။ တလသည် တအိုးပမလတ်ဆတ်လျက်ရ၏။
ှ
သပ်သည်ိုးတသ ပမြူတသည်
တပမပပင်က ြိုးလမ်ိုးတနပခင်ိုး မရှတတ ဘ
့် ဲ တနသည်
့်

တတ က်ပခည
့် ိုးစွ ထွနိုး် လင်ိုးတန၏။
ငါသည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တ၏
် ရင်ပြစ်၍ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
့် ရှငဘ
့် ငါအပ်စိုးသည့််
တနရ ပြစ်တသ ငါ၏န္င်ငတတ ်အတပေါ်သ ယခ
ကကည်တ
့် လ ။့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အစအဦိုးမှ
့်
လက်ရှတနအထ
ငါသ
ငါ၏လမ်ိုးပပပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘဝ၏အခက်အခဲမျ ိုးစွ ၊
့်
့် ိုးတသည်
့်
တလ က၏မတရ ိုးမှုမျ ိုးစွ ၊ လူတလ
က၏ တလ ကဓတရ ိုးမျ ိုးစွ တန္ှ့် င ့်် ကကြုခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး
့်
၎င်ိုးတသည်
ယခ ငါ၏အလင်ိုးထ၌
ဲ တနထင်ကက၏။ ယမန်တနက
့် မတရ ိုးမှုမျ ိုးတကက င့််
့်
မငတကကိုးတသ သူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ယတနသ
့် တရ
့် ခဲရ
့် တသ
့် က်ရန်အလငှ့် တတ င်ခ
အခက်အခဲမျ ိုးတကက င့်် မျက်ရည်မကျသူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ထအပပင်
ငါအ
့် ိုး ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်က
ဆက်ကပ်ရန် ဤအခါသမယက အသိုးမပပြုသူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။
၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် လှုင်ိုးတပိုးထတနတသ စတ်ထက်သန်ပပင်ိုးပပမှုက တြ ်ပပရန်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးမချသူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ယခအချန်၌ ၎င်ိုးတကက
့် သည်က
့် ြုတတွျို့ ခဲရ
ထတ်တြ ်မတပပ သူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ယခအချန်၌ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတက င်ိုးဆိုးအစတ်အပင်ိုးက ငါအ
ှ
ယမန်တနက
့် ိုး ဆက်ကပ်လျက်ရ၏။
့် မက်မဲမှုမျ ိုးတကက င့််
တန င်တပြင့်် အလွနစ
် တ်ဆင်ိုးရဲတနရသူ ဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ယမန်တနက
့်
လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတွက် မမကယ်က စက်ဆပ်ရွရှ တနသူ ဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုးရသနည်
ှ
ိုး။
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်က သကျွမ်ိုးလ ခဲက့် ကပပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးတက
့် တတွျို့ ခဲက့် ကပပီိုးပြစ်က
၎င်ိုးတ၏န္ှ
က် တနရ တစ်တနရ ယခရှတနပပီပြစ်သည်။
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ငါအတွ
လူသ ိုးတအကက
ိုး၌ ငါသည် မန္ှစ်ပမြုျို့ ပခင်ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
့်
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး ကကြုရတတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် အထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ တန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုးက
မခရတတ တ
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ယတန ငါ
့် န့္် င်ငတတ ်၏သ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ်
မမတက
့် ယ်တင်၏ အတရိုးကစစမျ ိုးအတွက် မစဉ်ိုးစ ိုးရတသိုးသူ ရှသတလ ။
ငါ၏အမှုလပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးတကက င့်် စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်ပခင်ိုး သ ၍မရှသူ
တစ်စတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်က ရိုးသ ိုးစွ ဆက်ကပ်ခပဲ့် ပီိုးသူ တစ်စတစ်ဦိုး
ရှသတလ ။ သင်တ၏န္ှ
့် ရ မျ ိုးက
့် သည်အ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ မသန်စင်
တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးသတလ ။ သမဟ
့် တ် တိုးလ သတလ ။ သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအထဲရှ
မသန်စင်
့် တသ အရ မျ ိုးသည် တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ တိုးလ ပခင်ိုးလည်ိုးမရှပါက
ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးက ငါသည် ဧကန်မချပင် လင်ပ
့် စ်မည်။ ငါလချင်သည်မှ
့်

ငါက
တသ မသန်ရှ့် ငိုး် သည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးမဟတ်၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္င
ှ ့်် ညီညွတ်သည့််
့် ဆန်ကျင်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူမျ ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ၏တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသည်
မပမင်မ
် ွ ရှု ပ်တထွိုးလွနိုး် သပြင့််
့် ိုးတသ ်လည်ိုး လူန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၏ အတွငိုး် တလ ကသည် လွနစ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏အလဆန္ဒန္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ အ င် မဆင်ိုးမတွ လပ်န္င်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ငါ၏အလဆန္ဒမျ ိုးက ချက်ချင်ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးအမျ ိုးစသည်
တန က်ဆိုးတအ င်ပန်ိုးသရြူက ရယူန္င်ရန် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးပြင့်် တတ်တဆတ်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်တနကက၏။ လူအမျ ိုးစသည် စ တန်၏ ဒတယအကကမ် ြမ်ိုးဆိုးီ ခရမည်က
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကကသပြင့်် တဒင်္ဂမျှပင် ခကတ်ရန် မဝရ
့် ဲကကဘဲ
၎င်ိုးတ၏အ
ိုးမ န်ရှသမျှပြင့်် ကကြုိုးစ ိုးတနကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါအတပေါ်
မတကျနပ်ချက်မျ ိုး
့်
့်
့်
မသထ ိုးဝက့် ကတတ ဘ
ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဲ ငါ၏တရှ
့်
့် မှုက တသမတ်တည်ိုး
့် သစစ တစ င်သ
ပပသကက၏။ မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် တပပ ဆတသ လှုက်လှဲတန္ွိုးတထွိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုး၊
မျ ိုးစွ တသ လူတ တပပ
ပပသည့်် ဒကခခရမှုအကက ိုးရှ န ကျင်ြွယ်ရ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတကက င်ိုး အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ငါကက ိုးခဲြ
့် ူိုးပပီ။ အဆိုးရွ ိုးဆိုး
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် လူမျ ိုးစွ တသည်
ငါအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏သစစ
တစ င်သ
့်
့် မှုအ ိုး မပျက်မကွက်
့်
့်
ဆက်ကပ်ကကသည်က ငါတတွျို့ ခဲြ
လူမျ ိုးစွ တသည်
ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးတသ
့် ူိုးပပီ၊ ထအပပင်
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရင်ိုး ထွက်တပမ က်ရ လမ်ိုးအ ိုး ရှ တနကကသည်ကလည်ိုး
ငါကကည်ခ
့် ြ
ဲ့် ူိုးပပီ။ ထအတပခအတနမျ ိုးတွင ် ထသူတသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
ညည်ိုးညြူခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ။ အလင်ိုးက ရှ မတတွျို့ န္င်၍
အနည်ိုးငယ်စတ်ဓ တ်ကျလ သည်အ
့် ခါတွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
့်
ညည်ိုးညြူခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
တက င်ိုးကင်အ ိုး
့်
့်
ဆဲတရိုးတင်ိုးထွ ၍ တပမကကီိုးအ ိုး ယိုးစွပ်က ၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးမှ
ကျန်ဆမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးအ ိုး ြွငခ
့်် ျပပသည်ကလည်ိုး ငါကက ိုးခဲြ
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့် ူိုးပပီ။ ထအပပင်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်တသ ကအကက ိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်က အညစ်အတကကိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးတစရန်
အမှုက်သရက်ကသ
ဲ့် အမှု
က်ပိုးအတွငိုး် ပစ်လက်က စတ်လတ
ွ ်ကယ်လတ
ွ ် စတ်ပျက်လက်ပျက်
့်
ပြစ်တနကကသည်ကလည်ိုး ငါတတွျို့ ခဲြ
့် တွက်
့် ူိုးပပီ။ င်္ဏ်အဆင်အ
့် တန်ိုး တပပ င်ိုးသွ ိုးသည်အ
မျက်န္ ှ ထ ိုးမျ ိုးလည်ိုး တပပ င်ိုးသွ ိုးရ မှ မတ်တဆွမျ ိုးသည် မတ်တဆွမဟတ်တတ ဘ
့် ဲ
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်သွ ိုးကကရန်အလငှ့် အချင်ိုးချင်ိုး န္ှုတ်လျှ မျ ိုးပြင့်် တက်ခက်ကကလျက်
လူသ ိုးအချင်ိုးချင်ိုးအကက ိုး မမတ၏ဆက်
ဆတရိုးမျ ိုးက ပျက်ယွငိုး် တစကကက
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး ခက်ရန်ပြစ်ပွ ိုးကကသည်ကလည်ိုး ငါကက ိုးခဲြ
့် ူိုးပပီ။
့်

လူသ ိုးတ၏
့် တလ ကတနရ အန္ှတွ
့် င ် ပငမ်သက်တအိုးချမ်ိုးမှုက အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတစသည့််
ပွက်တလ ညတသ ဆူညမှုပြင့်် ပပည်တ
့် နသည်အထ လူအမျ ိုးစသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
ဲ့် သတ
မမူမတသ သူမျ ိုးအတပေါ်
့် စက်တသနတ်မှ ကျည်ဆန်မျ ိုးကသ
့်
ပစ်ခတ်လျက် အသိုးပပြုကက၏။ ကတက င်ိုးတထ က်မသပြင့်် ဤတနရက်
့် သည်
ယခတရ က်လ တလပပီ။ သမဟ
့် တ်ပါက ဤစက်တသနတ်၏ မရပ်မန ိုး
တရစပ်ပစ်ခတ်ပခင်ိုးတကက င့်် လူမည်မျှတသဆိုးလမ်မ
ူ ျှ မသန္င်တပ။
့် ည်က မည်သမ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ထတ်ပပန်ပပီိုးတန က်တွင ် ငါ၏န္င်ငတတ ်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက အမီလက်က တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် ဆင်ိုးသက်လ ၏။ လူသ ိုးသည် စိုးရမ်ြွယ်ရ အတတွိုးမျ ိုးက
သထ ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
ူ ျ ိုးက “အ ရစက်ပခင်ိုး”၊ သမဟ
ူ ျ ိုးကယ်စ ိုး
့် တ် အပခ ိုးသမ
့် တ် အပခ ိုးသမ
“စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး” တ မပပြုတတ
တ
င့်် တပမကကီိုးတပေါ်၌ အပငင်ိုးပွ ိုးြွယ်ရ ပငင်ိုးခမှုမျ ိုး
့် ပ။ ထတကက
့်
့်
မပြစ်တတ သ
့် ပပင် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် ည်အ
့် ထတ်ပပန်ပပီိုးတန က် တခတ်သစ်၏
အမျြုိုးမျြုိုးတသ “လက်နက်မျ ိုး” သည်လည်ိုး ရပ်သမ်ိုးပခင်ိုး ခရ၏။ လူသ ိုးသည် လူသ ိုးန္ှင ့််
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတရိုး တစ်ြန်ပပန်ရ၏၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးသည် သဟဇ တပြစ်မှု စတ်ဓ တ်က
တစ်ြန်ပပန်၍ ထွနိုး် ပြ ၏၊ ထပပင်
ူ ျှ တတ်တခိုး တက်ခက်မက
ှု က ကွယ်မတနတတ တ
့် ပ။
့် မည်သမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ပမှနအ
် တနအထ ိုးသ ပပန်
့် တရ က်က အသစ်တသ
အသက်တ တစ်ရပ်က စတင်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အသစ်မျ ိုးတွင ် တနထင်ရင်ိုး၊
တလ ကအသစ်စက်စက်အတွငိုး် ဝင်တရ က်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် လ ိုး ခစ ိုးကကလျက်၊
လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအနီ
ဤအတွက်တကက င့််
့် ိုးအန ိုးက ကကည်က့် က၏။ ထအပပင်
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏လက်
ရပတ်
ှ
ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွရရန်
ှ
့်
့်
ချက်ချင်ိုးမတပပ င်ိုးလဲကကန္င်တပ၊ သမဟ
် ပေါ်သ ့်
့် တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
ချက်ချင်ိုးမတရ က်န္င်ကကတပ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အပမင်တွငမ
် ူ ဤသည်မှ
့်
“စတ်ဝည ဉ်က ိုး တစတန ရှပင ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ကယ်မူက ိုး အ ိုးနည်ိုးသည်” ဟူတသ
ကစစတစ်ရပ်ပြစ်၏။ ငါသည် လူသ ိုးကဲသ
့် တဘိုး
ဒကခ၏ခါိုးသိုးီ မက
ှု ကယ်တင်ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုး
့်
မရှတသ ်လည်ိုး လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတကက င်ိုး အလိုးစသ၏။ ငါသည်
လူသ ိုး၏လအပ်ချက်မျ ိုးက အတွငိုး် ကျကျသက သူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ်
ငါ၏န ိုးလည်မှုသည် စလင်၏။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ငါသည် လူသ ိုး၏
ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးအတပေါ် တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုး မပပြုတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ တနတသ မဘမဲမ
ှ
့်
့် ျ ိုး ပြစ်မတနကကတတ ဘ
့် ဲ ထအစ ိုး တနစရ အမ်ရသည်

ကတလိုးငယ်မျ ိုးပြစ်လ ကကတစရန်၊ လူတင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ တရ
က်တစတရိုးအတွက်
့်
ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ တထ က်ကူတပိုးရန် လူသ ိုး၏ မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်၍
သင်တ
် ည့်် “ပည ” ပမ ဏက တပိုးပခင်ိုးသ ငါပပြု၏။ မည်သပင်
့် တ သ
့် ပြစ်တစက မူ
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုး၏။ ငါ၌ရှတသ
သခချမ်ိုးသ က ခစ ိုးရန် လူသ ိုးတအတနပြင်
့် လလလ ိုးလ ိုး မရှပါက ငါသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အလ
ဆန္ဒမျ ိုးက လက်တလျ လျက် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး အနက်ဆိုးတွငိုး် ထဲသ ပ
့် ရ့် သ ရှ၏။
ယခအချန်တွင ် မည်သမ
ူ ျှ မမတ၏န္ှ
ဲ မတကျနပ်ချက်မျ ိုးက မသထ ိုးသင်တ
့် တ ဘ
့် ဲ
့် လိုးသ ိုးထ၌
အ ိုးလိုးသည် ငါပပြုလပ်ထ ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးတွင ် ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက
တတွျို့ ပမင်န္င်ကကသင်သ
ွ ်က ငါအ
့် ့်
့် ည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ိုး အတင်ိုးအကျပ် မချစ်ခင်ိုးသကဲသ
ငါက
့် တွက် လူတစ်စတစ်ဦိုးက ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးလည်ိုး ငါမပပြုတပ။ ငါ၌
့် ချစ်သည်အ
လိုးဝလွတလ
် ပ်ပခင်ိုး၊ လိုးဝလွတပ် ငမ်ိုးပခင်ိုး ရှ၏။ လူသ ိုး၏ကကကမမ သည် ငါ၏လက်ထ၌
ဲ
တည်တနတသ ်လည်ိုး ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး ငါ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုက မခရသည့်် လွတ်လပ်စွ
တရွ ိုးချယ်ဆိုးပြတ်ပင်ခင
ွ က
့်် တပိုးထ ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးတသည်
့်
ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးတကက င့်် “ဒကခ” တရ က်သွ ိုးတစမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
ကကစည်ြန်တီိုးကကပခင်ိုး မပပြုဘဲ၊ ထအစ ိုး ငါ၏သတဘ ထ ိုးကကီိုးမှုအတပေါ် အ ိုးထ ိုးလျက်
“လွတ်ပငမ်ိုးမှု” က ရကကလမ်မ
င့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
ငါန္ှငခ
့်် ျြုပ်ကင်ခတနရမည်အ
့် စ ိုး ၎င်ိုးတ၏လွ
တတ
် ပမ က်ပခင်ိုးအတွငိုး် ၌ ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏
ထွက်တပမ က်ရ လမ်ိုးက ရှ ကက၏။
ငါသည် လူသ ိုးတက
့် ခါမျှ ဝန်မပတစဘဲ၊
့် မတပြရှငိုး် န္င်တသ ပပဿန မျ ိုးပြင့်် မည်သည်အ
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ အခက်အခဲသ မည်
သည်အ
့် ခါကမျှ မကျတရ က်တစဘဲ
့်
ရက်တရ တသ လက်ပြင့်် အစဉ်ဆက်ဆခဲ၏
့် ။ ဤသပင်
့် ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
မျ ိုးလှစွ တသ လူတသည်
ငါက
် ည်ိုး ငါသည် ဤသတသ
့် မချစ်တသ လ
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် စတ်တမည်အ
့် စ ိုး လူသ ိုးတက
် ပ်မတ
ှု ပိုးထ ိုးခဲက
့်
့် လွတလ
ခါိုးသိုးီ တသ ဒကခပင်လယ်တွင် ဟဟသည်သည် ကူိုးခတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုသည်အထ ၎င်ိုးတက
့်
လူိုးသ လွနသ
် ့် ရှတနခွင ့်် ပပြုခဲ၏
့် ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည်
င်္ဏ်သတရညြှြုိုးတစသည့်် အိုးတစ်လိုးပြစ်တသ တကက င်တ
ဲ ွင ်
့် ည်ိုး- သူသည် ငါ၏လက်ထတ
ငါကင်ထ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ပမင်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုး၌တမွျို့တလျ ်လပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ထအစ ိုး
စ တန်၏လက်ထမ
ဲ ှ အန္တရ ယ်ဆိုးက န္တ်ယူလ၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သူက
့် ယ်သူ စ တန်၏
“အ ဟ ရ” အပြစ် စပ်ယူခရကန်ိုး ဆက်တစ၏။ ငါ၏အလင်ိုးက မမတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးပြင့််
့်

ပမင်ြူိုးကကသူအချြုျို့ ရှသည်မှ အမှနပ
် င်ပြစ်တသ တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
လက်ရအချ
ှ
န်၌
့်
ပတ်ြိုးတနတသ ပမြူခိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် တနထင်တနကကတသ ်လည်ိုး၊ ထပမြူခိုးမျ ိုးတကက င့််
အလင်ိုးအတပေါ်ယကကည်မှု တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ပပန်ကျဲ
့် တနတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က် ပမြူခိုးမျ ိုးကက ိုး၌ ဆက်လက်၍ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး ရှ တြွကက၏။
လူသ ိုးသည် ငါအ
ပန်ကန်သည်အ
့် ခါ ငါသည် ငါ၏အမျက်တဒါသက သူအတပေါ်
သ ့်
့် ိုး ဆန်ကျင်
့်
့်
ပစ်တပါက်သပြင့်် လူသ ိုးသည် သူ၏မန ခမှုတကက င့်် ပျက်စီိုးရ၏။ သူသည် ငါက
့် ခါ
့် န ခသည်အ
ငါသည် သူထ
် က
ှ ်တန၍၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ငါအ
့် ိုး ကပ်ချွဲရန် ကကြုိုးစ ိုးသည့််
့် မှကွယဝ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မဟတ်ဘဲ ငါအ
့် ိုး တပျ ်ရင်တစမည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သူန္ှ့် လိုးသ ိုး၏
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ တွင ် ပြစ်တပေါ်တစ၏။ လူသ ိုးက ငါက
့် စူိုးစမ်ိုးရှ တြွတသ အခါ
သူ၏စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ရန် ငါသည် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးက မှတ်လျက် ဆတ်ဆတ်ပငမ်တနခဲသ
် လူသ ိုးသည် ငါက
့် ည်။ သတသ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ရိုးသ ိုးစွ မချစ်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ တကက င့်် ငါစက ိုးမတပပ သည်အ
့် ခါ
လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် တစ်ခဏအတွငိုး် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးက သူ၏ “ကန်ပစစညိုး် အတမျ ိုး”
ကသ ငါပမင်၏။ ငါသည် ငါက
့် ခါမှသ လူအ ိုးလိုးသည် အ ိုးပါိုးတရ
့် ယ်ငါ ထတ်တြ ်ပပသည်အ
ဟန်တဆ င်၍ “ယကကည်မှု” က ပပကက၏။ သတသ
် ငါသည် ငါ၏လျှြုျို့ ဝှက်တနရ တွင ်
့်
ကွယ်ဝက
ှ ်တနသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် လ ိုး
့် ိုး တစ ်က ိုးမမည်က စိုးရမ်သည်အ
့်
အ ိုးနည်ိုးသွ ိုးကကက သတတနည်ိုးသွ ိုးကက၏။ ငါ၏မျက်န္ ှ က မပမင်န္င်ကက၍ ငါအ
့် ိုး
“တလိုးတလိုးနက်နက် တတွိုးတခေါ်တွက်ချက်” ကကက ၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည့််
ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ကကတသ လူအချြုျို့ပင် ရှကက၏။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
ဤအတနအထ ိုးတွင ် ရှပမဲရတနကကသည်
ှ
။ လူမျ ိုးစွ တ၌့် ဤစတ်တနစတ်ထ ိုးရကက၏။
ှ
ယင်ိုးက
မမတအထဲ
၌ရှတသ အကျည်ိုးတန်သည်အ
့် ရ က ြိုးကွယရ
် န် လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏
့်
န္ှစ်သက်မက်တမ ပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ဤအချက်တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏
ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက တထ က်ပပရန် ဝန်တလိုးတနကကက ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
သမမ တရ ိုးကလည်ိုး အကကကတ်လျက် မျက်န္ ှ က ြိုးထ ိုး၍သ ဝန်ခကကတလ၏။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်

အခန််း ၁၉

ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုအတွက် အတပခခ အပြစ် ခယူပခင်ိုး့် ရှငသ
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝတတရ ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အစတ်အပင်ိုး
တစ်ခစီတင်ိုးတွင ် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင် တဝစက တည်တဆ က်ရမည်။
ထသမလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် မမတ၏
့် ကယ်ပင်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ရှ တြွတနပခင်ိုးန္ှင ့််
အထင်တသိုးပခင်ိုးက ကမ်ိုးလငပ့်် ခင်ိုး ပြစ်တပလမ်မ
ွ ်သည် ငါအ
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ိုး
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ ဤအရ တကက င့်် အလဲအလှယပ် ြင ့်် ပူတဇ ြ
် မ
့် မတ၏
့် ကယ်ပင်
အသက်တ မျ ိုးအ ိုး တဆ င်ယူပခင်ိုး အစ ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သမျှမှ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်မျ ိုးတွင ် အမှုက်ပြင ့်် ငါ၏တရှ ျို့တွင ် စီတန်ိုးလှညလ
့်် ည်က ၊ ထသပြင
့်
့် ့်် ငါက
စတ်တကျနပ်မှုတပိုးြ ကက
် အမှုအရ မျ ိုး၏
့် ြုိုးစ ိုးတနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်
လက်ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးက စတ်တကျနပ်ြတဝိုးလျက်
၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ဆက်လက် ပပြုလပ်တလသည်။ ငါသည် လူတ၏
ီ ထ က်ပ့်မမ
ှု ျ ိုးက
့် ကူညတ
န္ှစ်သက်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မန်ိုးသည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တလ ဘန္ှင ့်် ပပည်သ
့် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးက
နတ်ဆိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်အ
့် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ချြုိုးတြ က် မလွတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
မမတ၏
ငါ၏
့် မဆက်ကပ်န္င်ကကတပ။ ငါစက ိုးတပပ တသ အခါ၊ လူတသည်
့် န္ှလိုးသ ိုးက ငါထ
့်
အသက မမှတ်မသန် အ ရစက်မှုပြင ့်် န ိုးတထ င်ကကသည်။ ငါ န္ှုတ်ဆတ်တသ အခါတွင၊်
၎င်ိုးတသည်
မမတ၏က
ယ်ပင် “လပ်ငန်ိုးမျ ိုး” အ ိုး တစ်ြန်စတင်ကကပပီိုး ငါ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ “လ
့် က်သက် ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး
့် ပ်ငန်ိုးမျ ိုး” ၏ အပြည်သ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးအ ိုး င်္ရပပြုမှုက လိုးဝရပ်တနလ
် ့် က်ကကသည်။ ငါသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပါတလျ
ခ
ဲ့် ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့်
့် ဘ
ငါသည် စတ်ရှညက
်
သည်ိုးလည်ိုးခပပီိုးပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် ငါ၏ သက်ညြှ မှု
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် ပလွန ် ခန်မှ့် နိုး် ကကပပီိုး၊
မမကယ်ကယ် သပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကကတချ။
၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်် က င်ိုးယူ ကကသည်။
့် လှညပ့်် ြ ိုးရန်သ ငါ၏ သည်ိုးခမှုအ ိုး အခွငတ
့်
၎င်ိုးတအထဲ
မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါအ
့် ၊ ့်
့် ိုး စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင ့်် င်္ရမစက်ြူိုးကကသကဲသ
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးက ချစ်ပမတ်န္ိုးရတသ အရ အပြစ်
အမှနတ
် ကယ် တန်ြိုး မထ ိုးြူိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတ တပိုး
န္င်သည့်် လပ်စရ မရှတသ
့်
အခက်အတန်မျ
် ခါမှသ ၊ ငါအ
့် ိုး ရှသည့်အ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ အတလိုးထ ိုးမှု
တပိုးကကတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ စက်ထတ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အ ိုးထတ်မှုသည်

အတင်ိုးအတ က တကျ ်လွနန္
် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် မကကြုစြူိုးတသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် အမှုပပြုပပီိုး ပြစ်က ၊ ဤအရ အပပင် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးထမ
ဲ ှ
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အသပည အချြုျို့ ရရှပပီိုး တပပ င်ိုးလဲမှုအချြုျို့ ကကြုရြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည်
့်
့်
၎င်ိုးတအ
ွ မ
ူ ျ ိုး”
့် ိုး တန က်ထပ်ဝန်ထပ်မျ ိုးက တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် လူတအ
့် ိုး “သိုးစဲသ
မျှသ ပြစ်ရန် မတတ င်ိုးဆတပ။ ၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုး”
့် ိုး စ တန်က အန္င်ယူသည့်် “ထတ်လပ်သမ
ပြစ်ရန်လည်ိုး ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တစ်ခတစ်တလက
လပ်တဆ င်ရန် မတတ င်ိုးဆတက င်ိုး မတတ င်ိုးဆန္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ
ငါပပြုတသ အရ ၌ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှသည့်အ
် ပပင် ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအတွက်
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခရှသည့်် အတွက်၊ ငါသည် ငါ ပပြုလပ်တသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးအတွက် စန္ှုနိုး် မျ ိုး ရှတလသည်။ လူတ စ
့် ၊ ့် ငါသည်
့် တ်ကိုးူ သကဲသ
ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး တလျှ က်လပ်တနပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးက ငါဆန္ဒရသည့်
ှ
် မည်သည့်ပ
် စကမဆ
ပသွငိုး် ခဲပ့် ခင်ိုး လည်ိုးမဟတ်တပ။ ငါ၏ အမှုတွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည် တစ်စတစ်ရ က ပမင်သငပ့်် ပီိုး၊
တစ်စတစ်ရ က ရရှသငသ
့်် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ငယ်ရွယ်န္ပျြုမှု အထွတ်အထပ်
တရ က်ချန်က မပြြုန်ိုးတီိုးသင်တ
့် ပ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အသက်တ မျ ိုးက
င်္ရမစက်ဘဲ ြန်တက်ခင
ွ ့်် တပိုးထ ိုးသည့်် အဝတ်မျ ိုးပမ သတဘ မထ ိုးသင်တ
့် ပ။ ယင်ိုးထက်
၎င်ိုးတသည်
ငါတကက
င ့်် စ တန်ထသ မလှ
ညပ့်် ပန်န္င်သည်အထ၊ ပပီိုးလျှင် ငါတကက
င ့်် စ တန်အ ိုး
့်
့်
့်
့်
တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုး အစပပြုသည်အထ၊ မမတ၏
် င်မှုအတွက် တထ က်ပရ
့် န် ငါ၏
့် ကယ်ပင်တပျ ရ
ကကယ်ဝမှုမှ ယူတဆ င်လျက်၊ မမတက
့် ယ်ကယ် တင်ိုးကျပ်စွ တစ င်က့် ကပ်သင်က့် ကတပသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် အလွနရ
် ိုးရှငိုး် သည် မဟတ်တလ ။
အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင ် အလင်ိုးတရ င် ခပ်တရိုးတရိုးမျှ စတပေါ်လ သည်အ
့် ခါ၊ စကက ဝဠ အတွငိုး် ရှ
လူအ ိုးလိုးသည် ယင်ိုးက အနည်ိုးငယ် သ ၍ အ ရစက်ကကတလသည်။ ငက်ပမည်ိုးပခင်ိုးတွင ်
နစ်ပမြုပ်မတနတတ ဘ
ဲ ျက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤအတရှ ျို့အရပ်မှ အလင်ိုးတရ င်၏ ရင်ိုးပမစ်က
့် လ
တလ့်လ ရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ူ မျှ
့် တတ်စွမ်ိုးန္င်မှု နည်ိုးပါိုးတသ တကက င၊့်် မည်သက
အလင်ိုးတရ င် တပေါ်လ တသ တနရ ဌ နက မတတွျို့ ပမင် န္င်ကကတသိုးတပ။ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အပပည့်အ
် ဝ ထွနိုး် လင်ိုးခရပပီိုးချန်တွင၊် လူတသည်
အပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အပ်မက်တမှ့် န္ိုးထကကပပီိုး၊ ထအခါမှသ ငါ၏တနရက်
တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုးပြစ်သည်က သတဘ တပါက်ကကတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
အလင်ိုးတရ င် တရ က်လ ပခင်ိုးတကက င ့်် ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုကကပပီိုး၊ ထတကက
င့်် န္ှစ်န္စ
ှ ်ပခြုက်ပခြုက်
့်

အပ်တပျ ပ် ခင်ိုး မရှကကတတ တ
ိုး၏
့် ပ၊ သမဟ
့် ပ။ ငါအလင်
့်
့် တ် မန်ိုးတမ ပခင်ိုး၌ မရှကကတ တ
ထွနိုး် လင်ိုးမှု တအ က်တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် စတ်န္င
ှ ့်် အပမင်အ ရတ ့်
ရှငိုး် လင်ိုးလ ကကပပီိုး၊ ရတ်တရက် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက
သတပပြုမလ တလသည်။ ပတ်ြိုးတနသည့်် ပမြူခိုး၏ ပခြုလမ်ိုးမှုတအ က်တွင၊် ငါသည်
ကမဘ တလ ကတစ်ဝန်ိုးလိုးက ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးသည်။ တရ စဆ န်မျ ိုးအ ိုးလိုး အန ိုးယူတနကက၏။
မှန်တသ မှုနဝ
် ါိုးဝါိုး အလင်ိုးတရ င် တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးတကက င၊့်် အရ ရ တင်ိုးသည် အသစ်တသ
အသက်တစ်ခ ချဉ်ိုးကပ် လ တနသည်က သတပပြုမလ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် တရ စဆ န်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်လည်ိုး အစ က ရှ တြွရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တွငိုး် မျ ိုးမှ တွ ိုးသွ ိုးလျက် ထွက်လ တနကကတလသည်။ ဟတ်တပ၏၊ အပင်မျ ိုးသည်လည်ိုး
မခင်ိုးချက် မရှတပ၊ အလင်ိုးတရ င်၏ ထွနိုး် လင်ိုးဝင်ိုးပပခင်ိုးတွင် ၎င်ိုးတ၏
့်
စမ်ိုးတသ အရွ က်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါရှတနစဉ် ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကဏ္ဍက
လပ်တဆ င်ြ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊ အတရ င်စတသ တတ က်တပပ င်မှုတစ်ခပြင ့်် ရန်ိုးစကကတလသည်။
့်
လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အလင်ိုးတရ င် တရ က်လ ပခင်ိုးက ဆန္ဒပပြုကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုး၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် မက
ှု တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်၊ မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင်
အကျည်ိုးတန်မှုက ဝှက်ထ ိုး၍ မရန္င်တတ မ
် မင်ိုး စိုးရမ်ကကတလသည်။
့် ည်က အလွနအ
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ဗလ ကျင်ိုးလျက်ရကကပပီ
ှ
ိုး ၎င်ိုးတက
် န် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှကကတသ တကက င ့််
့် ြိုးကွယရ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် အလင်ိုးတရ င်၏ တရ က်လ ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင ့််
့်
လူမျ ိုးစွ သည် အထတ်တလနပ် ြစ်
ွ ိုး် ပခင်ိုးတကက င ့်် တန်လှုပ်သည့််
့် သွ ိုးကကပပီိုး ယင်ိုး၏ တပေါ်ထန
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ရှကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် အလင်ိုးတရ င်အ ိုး ပမင်သည်န္င
ှ ၊့််
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ က
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ ရင်ိုး၊
့်
့် ယ်တင်၏ မသနရ
အကန်အသတ်
မဲ့် တန င်တပြင ့်် ပပည်က့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်
့်
စွမ်ိုးအ ိုးမဲ့်ကကသည်၊ ငါစီရင်ချက်ချမှတ်သည်က တစ င်တ
် ရ မျှ
့် နရမှလွဲ၍ မည်သည့်အ
မလပ်တဆ င်န္င်ကကတချ။ ထတကက
င ့်် အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးပြင ့်် စစ်တဆိုးခရလျက်၊
့်
မျ ိုးလှစွ တသ လူတသည်
အလင်ိုးတရ င်အ ိုး ပမင်သည်န္င
ှ ၊့်် ယင်ိုး၏ နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တသ
့်
အဓပပ ယ်အ ိုးပြင ့်် ရတ်တရက် အအ
့် ိုးသင်သ
့် ွ ိုးကကက ၊ ထအချန်မှစ၍ အလင်ိုးတရ င်အ ိုး
တစ်ြန် ဆိုးရှုိုးရမည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့လျက်၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ွ မ
် ျ ိုးသ ့်
့် ရင်ခင
နီိုးနိုးီ ကပ်ကပ် တပွျို့ြက်ထ ိုးကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူမျ ိုးစွ တသည်
အလင်ိုးတရ င်၏
့်
့်
ရတ်ပခည်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ မှုအ ိုးပြင ့်် ကစဉက
် ့် လျ ိုး ပြစ်ရမည်အ
့် စ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်

န္ှစ်က လမျ ိုးကက မျက်စကန်ိုးကကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် အလင်ိုးတရ င် တရ က်ရလ
ှ
သည်က
သတမပပြုမသည်သ မက၊ ယင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတသ တကက င၊့််
တဆ င်ရွက်ဆပဲ ြစ်သည့်် တနစဉ်အလ
ပ်ကသ ရိုးရှငိုး် စွ လပ်တဆ င်ကကတလသည်။
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါသည် မပမင်မ
့် ၊ ့် နမ်က
့် ိုးသကဲသ
့် ျလည်ိုး မနမ်က
့် ျတပ။
၎င်ိုးတ၏
ှ
၊ မတည်ရသည်
ှ
မှ မထူိုးပခ ိုးတပ။
့် သတဘ ထ ိုးအယူအဆတွင ် ငါ တည်ရသည်
ယင်ိုးသည် ငါမတည်ရပါက၊
ှ
လူတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး သ ၍ အထီိုးကျန်သွ ိုးမည်
မဟတ်သည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အကယ်၍ ငါတည်ရပါကလည်
ှ
ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး
မည်သမျှ
် လ ိုးပင် ပြစ်သည်။
့် သ ၍ ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယပ် ြစ်လ မည် မဟတ်သည့်အ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် အပမတ်တန္ိုး မထ ိုးကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
့် ငါတပိုးသည့််
တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးသည် နည်ိုးပါိုး၏။ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါအ
့် ိုး
့်
ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးမှုကပင် တစ်စက်မျှသ တပိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ငါသည်လည်ိုး
၎င်ိုးတအတပေါ်
ခယူတသ ငါ၏သတဘ ထ ိုးတင
ွ ် တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ပပြုလပ်မည်ပြစ်သည်။
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤနယ မက သတဘ တပါက်န္င်သည့်အ
် ခါမှသ ၊
၎င်ိုးတသည်
မမတက
ှ ိုး ငါ၏လက်၌ ကင်ထ ိုးတသ
့် ိုး ဆက်ကပ်အပ်န္ပပီ
့်
့် ယ်ကယ် ငါအ
အရ မျ ိုးက တတ င်ိုးဆရတလ က်တအ င် အခွငသ
့်် တပလမ်မ
က် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ငါအတွ
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည် ဧကန်မချ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အကျြုိုးမျ ိုးအြ လ
့် ိုးဝဥဿ လပ်တဆ င်ရပခင်ိုး
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါ၌ ထ ိုးရတသ
ှ
၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဧကန်မချ ၎င်ိုးတက
့်
ငါတပိုးတသ အရ မျ ိုးအြသ
့် လိုးဝဥဿ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏
အလင်ိုးတရ င်က ၎င်ိုးတ မပမင်
ရပါက၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ စ
် ွ မချစ်န္င်သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် အ ိုးမ န်သည် ဧကန်မချ ယတန၏
် ကယ်
့် အတပခအတနမျ ိုးပြင ့်် အမှနတ
ကန်သတ်
ခရသည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါအ
့်
့် ိုး ချစ်ရန်အလငှ့်
သတတလတနသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ငါ၏ တည်ရမှု
ှ ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ တနထ
င်သည့်် တနရ မျ ိုးတင
ွ ် န ခမှုရတသ
ှ
ကျြုိုးန္မှု
ွ က ပပြုကကပပီိုး၊ ငါ၏ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုး
့်
မရှခက်၊ လင်ကစစတွင ် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ မဲ့်သည့်် စတ်လတ
ွ ်လက်လတ
ွ ် ပြစ်ပခင်ိုးတွင ်
မတမွျို့တလျ က် ကတချ။ ထတကက
င့်် တတ င်မျ ိုးသည် ကန်ိုးတပမတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးကက ိုး
့်
နယ်နမတ်မျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်၊ တရမျ ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့်် ကန်ိုးတပမမျ ိုးထက
ဲ
လူတအ
ဲ ွ ထ ိုးရန် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးပြစ်လ ကကပပီိုး၊ တလသည်လည်ိုး ကမဘ တပမအထက်
့် ိုးခွခ

တက င်ိုးကင်တွင ် လူတစ်ဦိုးမှ တစ်ဦိုးဆသ
ီ စီ
် ရ ပြစ်လ သည်။
့် ိုးဆင်ိုးသည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်သ ငါအလ
၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ခန္င်စွမ်ိုး မရှတချ။
့်
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် လူတစ်မျြုိုးတည်ိုးသ န ခပခင်ိုးမရှသည့််
အတန်ိုးအစ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ဟ ငါတပပ ရပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ငါအ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး
့် ိုး အမှနတ
မရှြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက တစ်ချန်လိုး တင်ိုးကျပ်သည့််
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုး တအ က်တွင ် ထ ိုးရပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်၌ ငါ၏
ဘန်ိုးအသတရသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ တ
့်် ါက၊ ငါသည် ငါ၏
့် ိုးချဲျို့သည်မှ ပြစ်လ သငပ
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ဧကန်မချ ယူတဆ င်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရှ ျို့တွင ်
ထင်ရှ ိုးတစမည်ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတ၏
့် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုး၌ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက တမျှ ်ကကည်ရ
့် န် မသငတ
့်် တ ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ န္ှစ်တပါင်ိုး
တထ င်ချီကက ငါသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ြွငဟ
့်် လ ြူိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ကွယဝ
် ှက်ပမဲ
ကွယ်ဝက
ှ ်တနခဲသ
် တွက် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည်
့် ည့်အ
၎င်ိုးတ၏
့် ခါကမျှ မထင်ရှ ိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
အပပစ်၏
့် တရှ ျို့တွင ် မည်သည်အ
့်
တွငိုး် နက်ကကီိုးထဲ အပမဲ ကျဆင်ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
မတပြ င်မ
့်် တ်တပိုးပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့် တ်မှုမျ ိုး အတွက် ခွငလ
့်
့် ယ်ကယ်
မည်ကသ
ဲ့် ထ
့်် ရှ က် ရမည်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတက
့် န်ိုးသမ်ိုးတစ ငတ
့်
ထခက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ မမတက
့် ယ်ကယ် အပပစ်က အပမဲ လလလ ိုးလ ိုး လက်ခရစ်
တနတစကကတလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မမကယ်ကယ် တလိုးစ ိုးမှုန္င
ှ ့််
မမကယ်ကယ် ချစ်ပခင်ိုးတ ကင်
ိုးမဲပ့် ခင်ိုးက ပပသည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင၊်
့်
တစ်ဦိုးတစ်တလသည် အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်ပါသတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဆက်ကပ်
အပ်န္ပခင်
ှ ိုးသည် တအ င်စမည်မျှ တလိုးသနည်ိုး။ လူတ၏
် ှုဟတခေါ်တသ အရ ထဲတွင ်
့် စစ်မှနမ
မသမ သည့်ပ
် စစညိုး် မျ ိုး တရ ထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည်
့် ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
လိုးဝ တရ တက တသ တက ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါလအပ်သည့်် အရ မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
မမှတ်မသန်တသ ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် ၊ ့် သူသည်
့် မသကျွမ်ိုးကကသကဲသ
ငါအ
့် ိုး သကျွမ်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတက င်ိုး ကကြုိုးစ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စစ်မှနပ် ပီိုး
တလိုးနက်တသ န္ှလိုးသ ိုးက တပိုးလမ့််မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးထမှ ၎င်ိုးတ မတပိုး
လတသ
့်
အရ က ငါ အတင်ိုးမတတ င်ိုးဆ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးက တပိုးမည်ဆပါက၊ ငါသည် မဆင်ိုးမတွ လက်ခမည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတက
့်
့်

ငါအ
့် ၊ ့် မမတက
် လိုးကမျှပင် ငါအ
့် ိုး မယကကည်သကဲသ
့် ိုး ပူတဇ ်ရန်
့် ယ်ကယ်၏ ပမြူမှုနတ
ပငင်ိုးပယ်မည်ဆပါက၊ ထကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တိုး၍ စတ်ဆိုးသည်ထက်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ပြင ့်် န္ှငထ
် တ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် သငတ
့်် တ ်သည့််
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက စီစဉ်မည်ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင် တစ်တလျှ က် ပမည်ဟည်ိုးတနသည့််
မိုးကကြုိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ပစ်ချလမ်မ
့် ည်။ ပမင်မ
့် ိုးတသ တတ င်မျ ိုးသည် ယင်ိုးတ ့်
ပပြုလဲသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူသ ိုးမျ ိုးက ပမြှြုပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်။ ဆ တလ င်မှုပြင ့်် ရင်ိုးစင်ိုးတသ
သ ိုးရဲမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်။ ပပီိုးလျှင် သမဒဒရ မျ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ဟန်ထိုး
့် ဝါိုးပမြုကကလမ်မ
စီိုးဆင်ိုးလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏ဦိုးတခါင်
ိုးမျ ိုးတပေါ် ြိုးအပ်သွ ိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ညီအစ်ကချင်ိုးသတ်ပြတ်သည့်် ပဋပကခ၌ ပါဝင်ပတ်သက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတအလယ်
မှ တပေါ်ထက
ွ ်လ တနသည့်် တဘိုးဒကခမျ ိုးထ၌
ဲ
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ရှ တြွကကလမ့််မည်။
န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်တွင် တိုးချဲျို့လျက်ရှသည်၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလယ်တွင် ြွဲျို့စည်ိုးလျက် ရှပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလယ်တွင်
မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်ရပ်လျက် ရှသည်။ ငါ၏ န္င်ငတတ ်က ြျက်ဆိုးီ န္င်သည့်် အင်အ ိုးစ မရှတပ။
ယတန၏
ဲ ွင ် သင်တထဲ
ူ ည်
့် န္င်ငတတ ်ထဲ ရှတနကကတသ ငါ၏လူမျ ိုးထတ
့် မှ မည်သသ
လူသ ိုးမျ ိုးထက
ဲ လူသ ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကသနည်ိုး။ သင်တထဲ
ူ ည်
့် မှ မည်သသ
လူသ ိုးအတပခအတန၏ ပပင်ပတွင ် တည်ရသနည်
ှ
ိုး။ ငါ၏ အသစ်တသ စမှတ်က လူထထ
တကကည လက်သည်အ
့် ခါတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်ကသ
ဲ့် တ
့် ပပန်
့် မည်နည်ိုး။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတပခအတနက သင်တ၏
ျို့ ပမင်ပပီိုး
့် ကယ်ပင်မျက်စမျ ိုးပြင့်် သင်တ တတွ
့်
ပြစ်သည်။ ဤတလ ကထဲတွင ် အစဉ်ထ ဝရ ကက့် ကက့် ခမည်ဟူတသ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးက
သင်သည် ဧကန်မချ သထ ိုးဆဲ မဟတ်တလ ။ ယခတွင ် ငါလူ
့် မျ ိုး၏ အလယ်၌ ငါသည်
အန္ှအပပ
ိုး တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအလယ်
တွင ် ငါတနသည်။ ယတနတွ
က်
့် င ် ငါအတွ
့်
့်
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သယ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး- ထသတသ
သူမျ ိုးသည် မင်္ဂလ ရှကက၏၊
့်
ငါက
ငါ၏န္င်ငတတ တ
် ွင ် ဧကန်
့် ကျြုိုးန္နွ ခကကသည့်် သူမျ ိုးသည် မင်္ဂလ ရှကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တနကကရလမ့််မည်။ ငါအ
ငါ၏
့် ိုး သကျွမ်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် မင်္ဂလ ရှကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္င်ငတတ ်တွင ် တန်ခိုးက ဧကန်မချ ကင်စဲကွ ကရလမ့််မည်။ ငါအ
့် ိုး ရှ တြွတသ သူတသည်
့်
မင်္ဂလ ရှကက၏၊ ထသူတသည်
စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးမျ ိုးမှ ဧကန်မချ
့်
လွတ်တပမ က်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
မမတက
မင်္ဂလ ရှကက၏၊ ထသူတသည်
ငါ၏
့် ယ်ကယ် ပစ်ပယ်န္င်တသ သူတသည်
့်
့်

ပင်ဆင်မထ
ှု သ
ဲ ဧကန်
ဝင်ကက ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန့္် င်ငတတ ်၏ ကကယ်ဝမှုက
့်
အတမွခကကရလမ်မ
က် ဟဟသည်သည် အလပ်ရှုပ်ကကတသ သူတအ
့် ည်။ ငါအတွ
့်
့် ိုး
ငါတအ က်တမ့်မည်၊ ငါအတွ
က် အသိုးခမှုမျ ိုးပပြုတသ သူတက
့်
့် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ငါတထွိုးပက်မည်၊
ပပီိုးလျှင် ငါထ
ှု ျ ိုး ပပြုကကတသ သူတအ
့် ပူတဇ ်မမ
့် ိုး ငါသည် တပျ ်ရင်မှုမျ ိုး တပိုးသန ိုးမည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တမွတ
ျို့ လျ ်မှု ရှ တတွျို့တသ သူမျ ိုးက ငါတက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်။
ထသူတသည်
ငါန့္် င်ငတတ ်ရှ တခါင်တင်အ ိုး တထ က်ထ ိုးသည့်် မဏ္ဍြုင်မျ ိုး
့်
ဧကန်ပြစ်ကကလမ့််မည်၊ ထသူတသည်
ငါ၏ အမ်တတ ထ
် ၌
ဲ အတင်ိုးအဆမဲ့်တသ ကကယ်ဝမှုက
့်
ရကကလမ်မ
ူ ျှ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်ကက။ သင်တအ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
့် ိုး တပိုးပပီိုးတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်တ လက်
ခြူိုးသတလ ။ သင်တအတွ
က် ပပြုထ ိုးခဲတ
့် သ
့်
့်
ကတမျ ိုးက သင်တ ရှ
ိုး၏ လမ်ိုးပပပတဆ
င်မှုတအ က်တွင ်
့်
့် ကကြူိုးသတလ ။ ငါအလင်
့်
သင်တသည်
အတမှ င် အင်အ ိုးမျ ိုး၏ လည်ညြှစ်ပခင်ိုးက ဧကန်
့်
ထိုးတြ က်တကျ ်လ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်။ သင်တအ
့် ိုး လမ်ိုးပပတနတသ အလင်ိုးက အတမှ င်ထ၏
အလယ်တွင် သင်တ ဧကန်
မချ ဆိုးရှုိုးလမ့််မည် မဟတ်။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏
့်
အရှငသ
် ခင် ဧကန်မချ ပြစ်လမ်မ
ွ ်
့် ည်။ သင်သည် စ တန်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ဧကန်မချ ပြစ်လမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ည်။ အဆင်ိုးနတ
န္င်ငကျရှု ိုးချန်တွင ် သင်သည် ငါ၏ တအ င်ပမင်မက
ှု သက်တသခရန် တပမ က်ပမ ိုးလစ
ှ ွ တသ
လူအပ်ကကီိုး၏ အလယ်တွင ် ရပ်ရလမ့််မည်။ သင်တသည်
သနမ်ပပည်တွင ် တည်ကကည်လျက်
့်
မယမ်ိုးယင်ဘဲ ဧကန် ရှကကလမ်မ
ိုးခရသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့််
့် ည်။ သင်တ သည်
့်
သင်တသည်
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတမွခကကရလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ စကကဝဠ
့်
တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ဧကန်မချ တတ က်ပတစကကလမ်မ
့် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်

အခန််း ၂၀
ငါအ
့် မ်တထ င်၏ ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးသည် မတရမတွက်န္င်တအ င် ပြစ်ပပီိုး
ဉ ဏ်မမီန္င်တလ က်တအ င် ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး လူသည် ယင်ိုးတက
့်
့် တပျ ်တမွျို့ခစ ိုးရန်
ငါထ
သည်အ
့် ခါမျှ မလ ြူိုးတပ။ လူသ ိုးသည် မမဘ သ တစ်ကယ်တည်ိုး
့် သ မည်
့်
တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် မမ၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး အသိုးပပြုလျက် မမကယ်ကယ်လည်ိုး

က ကွယ်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ထအစ ိုး သူသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၌ သူ၏ယကကည်ကိုးစ ိုးမှုက အပမဲ
ထ ိုးရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ ငါကကည်ရ
့် ှု သည့်် သူမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင၊် ငါအ
့် ိုး တမင်တက န္ှင ့််
တက်ရက်ရှ တြွသူ တစ်တယ က်မျှမရှ။ ၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုး၏ တက်တွနိုး် မှုပြင၊့််
့် ိုးလိုးသည် အပခ ိုးသမ
လူအမျ ိုးစတန က် လက်ရင်ိုး၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ တရ
က်လ ကကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အြိုးအခတပိုးရန် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက ကကယ်ဝတစရန် အချန်က အသိုးပပြုြ ့်
လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ ထတကက
င့်် လူအလယ်တွင် မည်သမ
ူ ျှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
အသက်မရှငြ
် ူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် လူအ ိုးလိုးသည် အဓပပ ယ်မရှတသ အသက်တ မျ ိုးက
အသက်ရှငက် ကတလသည်။ လူသ ိုး၏ ကက ပမင်စ
ဲ့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ွ အတပခခင်ခသ
ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် လူအ ိုးလိုး၏ ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် တပမကကီိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
တပမဆီလ ၏ အနပြင
့် ့်် ယှက်သန်ိုးတလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် လူသည် တလ ကကကီိုး၏
ဆတ်သဉ်ိုးမက
ှု မခစ ိုးတတ်တတ ဘ
့် ဲ တိုး၍ ထထင်ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ထအစ ိုး သူသည်
ဤတအိုးခတ
ဲ သ ကမဘ တလ ကထဲတွင် မမကယ်ကယ် တပျ ်တမွျို့ခစ ိုးပခင်ိုး အလပ်ပြင ့်် မမဘ သ
အလပ်မျ ိုးတလသည်။ လူ၏ အသက်တ သည် တန္ွိုးတထွိုးမှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသဘ
ဝ
့်
သမဟ
် သူသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် တ် အလင်ိုး၏ အရပ်အတယ င် တစ်ခမျှ မရှတပ- သတသ
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အတလ တကကီိုး လပ်သည့်် တန်ြိုး ကင်ိုးမဲ့်တသ တစ်သက်တ က
တနထင်ရင်ိုး ယခင်ထက် မမကယ်ကယ် အလလက်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
မျက်စတစ်မတ်
ှ အတွငိုး် တွင၊် တသပခင်ိုးတနရက်
နီိုးကပ်လ ပပီိုး၊ လူသည် ခါိုးသိုးီ တသ
့်
တသပခင်ိုးပြင ့်် တသဆိုးသွ ိုးသည်။ ဤတလ ကတွင် သူသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ
မပပီိုးတပမ က်တသိုးတပ သမဟ
် ရ ကမျှ မရရှြူိုးတပ- သူသည် အလျင်စလပြင ့််
့် တ် မည်သည့်အ
ဤတနရ သ တရ
က်ရက
ှ
အလျင်စလ ထွက်ခွ သွ ိုးသည်။ ငါ၏ အပမင်တွငရ
် သည့်
ှ
် သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
မည်သမ
ူ ျှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ယူတဆ င်မလ ြူိုးတပ သမဟ
့် ရ ကမျှ
့် တ် မည်သည်အ
ယူငင်မသွ ိုးြူိုးတပ၊ ထတကက
င့်် တလ ကကကီိုးက မတရ ိုးဟ လူက ခစ ိုးရသည်။ သတသ
်
့်
့်
မည်သက
ူ မျှ အလျင်စလ ထွက်သွ ိုးရန် လလ ိုးမတနကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ လမ်
ိုးလွဲ
့်
့်
သွ ိုးသည့်် အချန်တွင၊် တန က်တစ်ြန် ထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘမှ ငါ၏ကတတတ ်သည် လူသ ိုးအလယ် ရတ်တရက်
တရ က်လ မည့်် တနရက်
င့်် ငါသည်
့် က တစ င်ဆ
့် င်ိုးရမျှတစ င်ိုးဆင်ိုးကကတလသည်။ ထတကက
့်
သူအြ
ငါ၏ကတ
တတ ်က ငါ အမှနတ
် ကယ် တည်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က ပမင်ြရန်
့်
့်
့် လူသည်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးအတပေါ် စတ်စွဲလမ်ိုးတလသည်။ သူသည် ဒကခအလယ်၌
သမဟ
် ဲတသ န ကျင်မှု၌ရှချန်တွင ် သမဟ
ှု ျ ိုးက ဝန်ိုးရြစီိုးခရပပီိုး
့် တ် လွနက
့် တ် စမ်ိုးသပ်မမ

လဲကျတတ မ
့် ချန်တွင၊် သူသည် သူ၏ ဒကခမျ ိုးမှ တစ တစ လွတ်တပမ က်ပပီိုး၊ တန က်ထပ်
့် ည်အ
အတက င်ိုးဆိုးတသ တနရ တစ်ခသ တပပ
င်ိုးတရ ျို့ရန်အလငှ့် လူသည် သူြွ ိုးပမင်ရ တနက
့်
့်
ကျန်ဆတ
ဲ လသည်။ သတသ
် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး တကျ ်လွနသ
် ွ ိုးတသ အခါတွင၊် လူသည်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည်တ
့် လသည်။ သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏ ြွ ိုးပမင်ရ တနက
့်
ကျင်ိုးပပပီိုး သူ၏ ြွ ိုးပမင်ရ တနက
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန် ငါက
့် တတ င်ိုးဆတလသည်။ ဤအချန်တွင်
လူသည် တသပခင်ိုးတရ ိုးက ဒတယအကကမ် သူအတပေါ်
ကျတရ က်လ မည်က အလွနအ
် မင်ိုး
့်
တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ အတတ်က လ၏ ကျန်ဆမှုမျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။
ငါ၏လက်မျ ိုးသည် ကမဘ တလ ကက ချီမတသ အခါ လူမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့််
ကခန်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးမနည်ိုးကကတတ ဘ
၎င်ိုးတအ
့် ၊ဲ ငါအတပေါ်
့်
့်
့် ိုးလိုး
မှီခအ ိုးထ ိုးကကတလသည်။ ငါ၏မျက်န္ ှ က ငါလက်
မျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးကွယက
်
၊ လူတက
့်
့်
တပမကကီိုးတအ က်သ ြ
ချက်ချင်ိုး အသက်ရှြူကျပ် သွ ိုးကကပပီိုး၊
့် န္ှပ်တသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှငသ
် န်ရန် အန္င်န္င် ပြစ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအ
ှ က် ကလျက်
၊
့်
့် ိုး ငါြျက်ဆိုးီ မည်က တကက က်လန
ငါ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးမည့်် တနရက်က ရှု ပမင်ရန် ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရှကကသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
အ ိုးလိုးသည် ငါထ
့် ဟစ်တအ ်ကကတလသည်။ လူသ ိုးသည် ငါ၏ တနရက်
့် က သူ၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရင်ိုးအန္ှိုးီ အပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့််
ယတနထ
် န်န္င်ကကပပီိုးပြစ်သည်မှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ တရ က်ရမည့်
ှ
တ
် နရက်က လူတ ့်
့် ရှငသ
တတ ငတ
့်် ကကတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တမွိုးြွ ိုးလ တသ
သူမျ ိုးသည် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ အ ိုးလိုးက ရှု ပမင်ရတလ က်တအ င် အခွငသ
့်် တသ
သူမျ ိုးပြစ်သည် ဆပခင်ိုးမှ ငါ၏န္ှုတ်ပြင့်် ထတ်ပပန်တကကည သည့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်တပသည်။
တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဤတလ ကမှ စတ်ပျက်မှုန္င
ှ ့််
့်
မလလ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ထွက်ခွ သွ ိုးကကပပီိုးပြစ်က ၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
တမျှ လ
် င်ခ
ှ ့််
့် ျက်န္င
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတပြင်
့် ့် ဝင်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် မျ ိုးစွ တသ သူတ လ
့် ကကြ ့်
စီမပပီိုးပြစ်က မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် အတဝိုးပလ
့် က်ပပီိုးပြစ်သည်။ မတရတွက်န္င်တသ
လူမျ ိုးသည် ငါ၏ လက်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြတ်သန်ိုးသွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဝည ဉ်မျ ိုးစွ တ သည်
့်
မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
ဇ တပကတထဲတွင်
့် ချပခင်ိုး ခကကရပပီိုးပြစ်သည်၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
အသက်ရှငက် ကပပီိုးပြစ်က မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တသဆိုးကကပပီိုး၊
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတအထဲ
မှ မည်သက
ူ မျှ ယတန န္
့် င်ငတတ ်၏
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တပျ ်တမွခ
ျို့ စ ိုးရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အခွငအ
့်် တရိုး မရရှကကြူိုးတပ။

စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်တသ တက်ခက်မသ
ှု ည် သူက
့် ငါ၏
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုး အ ိုးလိုးအ ိုး တမွျို့တလျ မ
် ခစ ိုးန္င်ြ ကျန်
ရစ်တစပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
့်
ငါသည် လူက မျ ိုးစွ တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် အနည်ိုးငယ်မျှသ
ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် တမျှ ်ကကည့်ရ
် န် တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးသ ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ယင်ိုးတက
် ဝ မတမွျို့တလျ ် မခစ ိုးန္င်ြူိုးတပ။ လူသည်
့် အပပည့်အ
တက င်ိုးကင်ဘ၏ ကကယ်ဝ ချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးက ရရှရန်အလငှ့် သူ၏ ခန္ဓ ထဲရှ ဘဏ္ဍ တက်က
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုး မရှြူိုးတပ၊ ထတကက င့်် သူအတပေါ်
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သူဆိုးရှုိုးရတလပပီ။ လူ၏
စတ်ဝည ဉ်သည် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူက
ွ ်တပိုးတသ တကယ့်် အစွမ်ိုးအစ
့် ဆက်သယ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် လူသည် ငါအ
့် ခါမျှ
့် ိုး သူ၏ဝည ဉ်ပြင ့်် မည်သည်အ
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆပခင်ိုး မရှရသနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် သူသည် ငါထ
့် သ ဇ
့် တပကတပြင့််
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဝည ဉ်ပြင့်် ထသလ
့် ပ်တဆ င်န္င် စွမ်ိုး မရှရသနည်ိုး။ ငါ၏
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ သည် ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မျက်န္ ှ တစ်ခတလ ။ လူသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါ၏ အန္ှစ်သ ရက မသရှသနည်ိုး။ လူ၏ စတ်ဝည ဉ်ထဲတွင ် ငါ၏
အရပ်လကခဏ တစ်ခတစ်တလမျှ အမှနတ
် ကယ် မရှြူိုးပါသတလ ။ လူ၏ စတ်ဝည ဉ်မှ
ငါသည် လိုးဝ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီတလ ။ အကယ်၍ လူသည် ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်သ သတဘ
တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ လူ၏
့်
အပမင်တွင၊် ဝည ဉ်တလ ကက တက်ရက် ထွငိုး် တြ က်န္င်တသ အရ ရှသတလ ။ ငါသည်
လူသ ိုးက ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တခေါ်ဆပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးက ငါက
့်
အတဝိုးမှ တလ့်လ လျက်၊ သူက
့် အပခ ိုးတလ ကထဲသ ငါ
့် ဦိုးတဆ င်တခေါ်သွ ိုးမည်က
အလွနတ
် ကက က်ရွ ျို့ မှုပြင၊့်် ငါအ
့်် ယှက် ပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ပပြုမူတလသည်။
့် ိုးပြင့်် စတ်အတန္ှ ငအ
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါသည် လူ၏ စတ်ဝည ဉ်ထဲတွင် တမိုးပမန်ိုးခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ငါသည် သူ၏
အမ်အထဲသ ဝင်
့် တရ က်၍ သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးက သူထ
့် မှ ယူတဆ င်သွ ိုးရန်
အခွငအ
့်် တရိုးအ ိုး မလွတ်တမ်ိုး အသိုးချမည်က အကကီိုးအကျယ် တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ လိုးဝ
သတမမူဘရ
ဲ တလသည်
ှ
။ ထတကက
င့်် သူသည် တအိုးစက်က တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် ပတ်ထ ိုးတသ
့်
တခါိုးကသ ငါအ
့် ိုး ရင်ဆင်တစခဲလ
့် ျက်၊ ငါက
့် အပပင်တွင ် ပတ်ထ ိုးတလသည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
လူသည် လဲကျပပီိုးပြစ်က ငါသည် သူက
် န္ိုးထပပီိုးတန က်တင
ွ ်
့် ကယ်တင်ပပီိုးပြစ်က ၊ သတသ
့်
သူသည် ငါက
် ့် သွ ိုးပပီိုး၊ ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် တထ
့် ချက်ချင်ိုး စွနခွ
့်
့် ခရပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါက
သတထ ိုးတသ အကကည်ပ့် ြင ့်် ကကည်တ
့် လသည်။ ငါသည် လူ၏န္ှလိုးသ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ

မတန္ွိုးတထွိုးတစြူိုးတပ။ လူသည် ခစ ိုးချက်ကင်ိုးမသ
ဲ့် ည့်၊် တသွိုးတအိုးသတတဝါ ပြစ်သည်။ သူသည်
ငါ၏ တထွိုးတပွျို့ မှုအ ိုးပြင့်် တန္ွိုးတထွိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးပြင ့်် အလွနအ
် မင်ိုး တထ
့် ခရပခင်ိုး
မရှြူိုးတပ။ လူသည် တတ င်တပေါ်လရ
ူ င်ိုး တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
ငါ၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးမှု အ ိုးလိုးက သူ မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ တန်ြိုးမထ ိုးြူိုးတပ။ သူသည်
သ ိုးရဲအရင်ိုးအစင်ိုးမျ ိုး၏ ပခမ်ိုးတပခ က်မှုက ကက့် ကက့် ခတနရသည့်် တတ င်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တနထင်ရန်
သ ၍ န္ှစ်သက်လျက် ငါထ
့် ချဉ်ိုးကပ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ- သတ
့် င် သူသည် ငါ၌ ခလှုြ ့်
လလ ိုးတနပခင်ိုးမရှတသိုး။ ငါသည် မည်သည့်် လူကမျှ အတင်ိုးအကျပ်မပပြု။ ငါ၏ အမှုက ငါ
လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်သည်။ လူသ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်က ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှု
အ ိုးလိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြန္ှ့် င ့်် ပင်လယ်၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုး ခရမည်တ
့် ဘိုးက
ချန်ထ ိုးခဲန္
သ ့်
့် င်ရန်အလငှ့် ၊ အ ိုးကကီိုးတသ သမဒဒရ ၏ အလယ်မှ လူသည် ငါဘက်
့်
ကူိုးခတ်သည်တ
့် နရက်
တရ က်လ လမ့််မည်။
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပီိုးပပည်စ
့် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ပတြ လ
်
သကဲသ
့် ၊ ့် လူသည် ပမှနအ
် တပခအတနသ တပြည်
ိုးပြည်ိုး
့်
ပပန်တရ က်သွ ိုးသည်၊ ထတကက
င့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ န္င်ငတတ ်က ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့်
တည်တလသည်။ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင် ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ပမှနလ
် ူ၏
အသက်တ က ပပန်လည်ရရှကကသည်။ အလွနတ
် အိုးတသ တဆ င်ိုးရ သီသည် ကန်ဆိုးသွ ိုးပပီိုး၊
တန္ွဦိုးရ သီက တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လိုး ကက သည့်် တန္ွဦိုးပမြုျို့တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တလ ကတစ်ခပြင ့််
အစ ိုးထိုး လက်သည်။ လူတသည်
မှုနမ
် ှုင်ိုးတနတသ ၊ စတ်ပျက်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် လူတလ
ကက
့်
့်
ရင်မဆင်ရတတ ဘ
က၏ တအိုးတသ အတအိုးဓ တ်က ကက့်ကက့် မခရတတ တ
့် ၊ဲ လူတလ
့် ပ။
့်
လူတသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး မတက်ခက်ကကတပ၊ န္င်ငမျ ိုးသည် တစ်န္င်ငန္ှငတ
့်် စ်န္င်င
့်
စစ်မတက်ကက၊ အစလက်အပပြုလက်လသ
ူ တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အစလက်အပပြုလက် လူသတ်ပခင်ိုးမှ
တသွိုးတချ င်ိုးစီိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတတ တ
် င်မှုန္င
ှ ပ့်် ပည်တ
့် နပပီိုး၊
့် ပ။ တပမတစ်ပပင်လိုးသည် တပျ ရ
တနရ တင်ိုးတွင ် လူမျ ိုးအကက ိုး၌ တန္ွိုးတထွိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်လ
့် ျှတနသည်။ ငါသည် ကမဘ တပမအန္ှ ့်
သွ ိုးသည်၊ ငါသည် ငါပလ
့် လ င်ထက်မှ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပပီိုး၊ ကကယ်မျ ိုးအလယ်တွင ် ငါ
တနထင်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ငါက
့် အသစ်တသ သီချင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အသစ်တသ အကမျ ိုးက ပူတဇ ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ထခက်လယ
့်
မျက်န္ ှ မျ ိုးတွင ် မျက်ရည်မျ ိုး မယစီိုးတစတတ တ
ွ ်
့် ပ။ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ ငတကကိုးသက ငါမကက ိုးရတတ သ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ ငါထ
့် ကဲသ
့် သ ့်
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မညည်ိုးတွ ိုးတတ တ
့် ပ။ ယတနတွ
့် င ် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်

ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသည်။ မနက်ပြန်တွင ် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏
န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် တည်ရှကကလမ်မ
ှ ိုး် သည့််
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတပေါ် ငါအပ်န္င
အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတန သင်
တတပိုးတသ
့်
့်
အြိုးအခတကက င်၊့် သင်တသည်
အန င်္တ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
အတမွခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကရလမ့််မည်။
သင်တသည်
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရပြင ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန် ဆန္ဒမရှတသိုးသတလ ။
့်
သင်တသည်
မမတက
ှ
သတလ ။ လူတသည်
ကတမျ ိုးက
့်
့် ယ်ကယ် သတ်ပြတ်ရန် ဆန္ဒရတသိုး
့်
တပေါ်ပင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးတတန
် မနက်ပြန်တန၏
့်
့် က်ကလက်ရန် လလ ိုးကကသည်၊ သတသ
့်
ကတမျ ိုးမှ မူ ထ ဝရက လကက တည်တမ
့် ည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် လက်ခရန်
မည်သမ
ူ ျှ ဆန္ဒမရှကကတချ။ လူသ ိုးြ ပမင်
် ရ မျ ိုးသည် ငါ အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် မည့််
့် ၍ရသည့်အ
အရ မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးြ စမ်
့် ိုးသပ်ထတတွျို့၍ မရတသ အရ မျ ိုးသည်
ငါပပီိုးတပမ က်မည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူကက ိုးက
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက် ပြစ်သည်။
လူသည် ငါတန
မည်သည့်အ
် ချန် တရ က်လ လမ်မ
့် ရက်
့်
့် ည်က တရတွက်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ရက်စဲအ
ွ တအကျက မည်သမ
ူ ျှ မသကကြူိုးတပ၊ ထတကက
င့်် လူသည် မန်ိုးတမ ပခင်ိုးအလယ်၌သ
့်
အသက်ရှငန္
် င်သည်။ လူ၏ တတ င်တ
မတ
ဲ့် သ တက င်ိုးကင်မျ ိုးအန္ှ ့်
့် မှုမျ ိုးသည် အကန်အသတ်
့်
ပဲ့်တင်ထပ်ပပီိုးတန က်တင
ွ ် တပျ က်ကွယ် သွ ိုးတသ တကက င၊့်် လူသည် ထပ်ခါတလဲလဲ
တမျှ ်လင်ခ
ီ ့်
့် ျက် တပျ က်ဆိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် သူ၏ လက်ရှအတပခအတနမျ ိုးဆသ
ကျဆင်ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ လူအ ိုး ရက်စွဲမျ ိုးက
့်
လက်စ ိုးတစရန် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စတ်ပျက်ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူ၏ ကယ်ပင်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးဆသ
ီ တွ
် လူသ ိုး လက်ခတစရန်
့် နိုး် ပရန်
့် လည်ိုး မဟတ်တပ။ ငါ၏ ကတတတ က
ငါဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး၊ ကမဘ တလ ကတစ်ဝှမ်ိုးလိုးမှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုး ငါကတ
တတ ်၏ တဝစတစ်စက
့်
ရကကတစရန်အတွက် ငါဆန္ဒရသည်
ှ
။ ငါလချင်တသ အရ မှ အသက်န္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် တသ
ရှငသ
် န်တနသည့်် သတတဝါမျ ိုးပြစ်သည်၊ တသပခင်ိုးတရ ိုးထတ
ဲ ွင ် နစ်ပမြှြုပ်ကကပပီိုးပြစ်သည့််
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး မဟတ်တပ။ န္င်ငတတ ်၏ စ ိုးပဲ၌
ွ ငါသည် လဲတလျ င်ိုးသည်အ
့် တွက်၊
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုးက ငါ၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုး လက်ခရရှရန် ငါကွပ်ကဲမည်။ ငါ၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် မသန်ရှ့် ငိုး် တသ မည်သည်အ
့် ရ မဆ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ငါ ခွငမ
့်် ပပြု။
ငါအမှု
် လူ၏ မည်သည့်် တ ိုးဆီိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မက
ှု မျှ ငါသည် သည်ိုးညည်ိုးမခ။
့် တတ ၌
့် က
ငါအမှု
် တ ိုးဆီိုးတန္ှ င်ယ
့် တတ ၌
့် ှက်တသ သူအ ိုးလိုးသည် တပမတအ က် အကျဉ်ိုးခန်ိုးမျ ိုးထဲသ ့်

ပစ်ချပခင်ိုးခကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ လွ
ကမဘ တပမကကီိုး၏
့် တ်လ သည့်် တန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ချစ်ချစ်တတ က်ပူတနတသ မီိုးလျှမျ ိုးက လက်ခရရှရင်ိုး၊ တဘိုးဒကခမျ ိုး၏ ဝင်ိုးရြစီိုးပခင်ိုးခရဆဲ
ပြစ်သည်။ ငါသည် လူဇ့် တ၌ ရှချန်တွင၊် ငါ၏လူဇ့် တပြင ့်် ငါ၏ အမှုတတ ်က ပငင်ိုးခတသ သူ
မည်သက
ူ မဆသည် ငါ၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုး မရှဟ လူအ ိုးလိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါသတတပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
့်
တန်ိုးတူအပြစ် မှတ်ယတ
ူ သ မည်သမ
ူ ဆန္ှင၊့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ
အတတ်အချန်က လမျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စ ိုးပမြုျို့ ပပန်န္င်ြအလ
ငှ့် ငါအ
့် ိုး ၎င်ိုးတထ
့်
့်
ဆွတ
ဲ ခေါ်တသ မည်သမ
ူ ဆ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါမန်ကက
့် ိုးတသ

အရ ပြစ်သည်။ ထသတသ
ကစစရပ်မျ ိုးတွင ် ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် စိုးစဉ်ိုးမျှ သက်ညြှ ပခင်ိုး
့်
မရှ။ ငါ၏အမှု၌ တ ိုးဆိုးီ တန္ှ င်ယ
ှ ်ပပီိုး၊ ငါက
ငါ၏
့် က
့် ကသဝါဒတပိုးတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
့်
ပပစ်တင် ဆိုးမပခင်ိုးက ခရပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါ၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်မဟတ်။
အကယ်၍ ငါသည် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး မတပပ ဆပါက၊ လူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အသတရ ိုး
ဝင်လ လမ်မ
့် ၊ ့် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အထဲသ အမှ
တတ
် မဲ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
ကျတရ က်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်- အတကက င်ိုးမှ လူသည် ငါက
့် ငါ၏လူဇ့် တပြင ့််
မသတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်

အခန််း ၂၁
လူသ ိုးသည် ငါအလင်
ိုး၏ အလယ်တွင ် လဲကျပပီိုး၊ ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတကက င့်် ပမဲပမစွ
့်
ရပ်တည်၏။ ကယ်တင်ပခင်ိုးက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ငါယူ
တဆ င်လ တသ အခါ၊
့်
လူသ ိုးသည် ငါ၏ပပန်လည် ပပြုပပင်ပခင်ိုး၏ စီိုးဆင်ိုးပခင်ိုးအလယ်တွင ် ဝင်တရ က်န္င်မည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ရန် ကကြုိုးစ ိုးသည်၊ သတသ
် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဤပပန်လည်
့်
့်
ပပြုပပင်ပခင်ိုး၏ ပပင်ိုးထန်တသ တရစီိုးအ ိုးပြင ့်် အရပ်အတယ င် စိုးစဉ်ိုးမျှ မကျန်ဘဲ
တမျ ပါသွ ိုးကက၏။ တစ်ဟန်ထိုး စီိုးဆင်ိုးတသ တရမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကလျက်
ဝါိုးမျြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ပပီိုးလျှင် တစ်ဟန်ထိုး စီိုးဆင်ိုးမအ
ှု လယ်တွင ်
ပမဲပမစွ ရပ်တည်တသ သူ၊ ၎င်ိုးတ၏
် ခါတွငမ
် ျှ မဆိုးရှုိုးြူိုးသ၊ူ
့် ဦိုးတည်ရ အသစတ် မည်သည့်အ
ပပီိုးလျှင် ထသပြင
ဟန်ထိုး စီိုးဆင်ိုးမှုတန က်သ လ
့် တင် ဤသ တစ်
့် ့်် ယတနထ
့်
့် က်ကကတသ

သူမျ ိုးလည်ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်။ ငါသည် လူန္င
ှ အ
့်် တူ တပခလှမ်ိုးညည
ီ ီ ချီတက်သည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုးသည် ငါက
့် လိုးဝ မသြူိုးတသိုးတပ။ သူသည် ငါ အပပင်ပန်ိုးတွင ် ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးကသ သတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏အတွငိုး် ရှ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက မသန ိုးမလည်တပ။
ငါသည် လူသ ိုးက တထ က်ပပ့် ပီိုး တနစဉ်
့် သူက
့် တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် အစစ်အမှန ်
လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ၊ ငါတပိုးတသ ကကယ်ဝပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက လက်မခန္င်တပ။ လူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ငါ၏ သတပပြုမပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး
မရှတပ။ ငါအြ
သူ
့် ့်
့်
့် ၏ အတွငိုး် ကမဘ သည် တရပပင်တပေါ်က တတ က်ပတသ လကဲသ
ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။ ငါသည် လူက တပါတပါ
ပစပြင ့်် မဆက်ဆသကဲသ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ဆဆ
့်
ဟန်တဆ င်လပ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ်အတွက်
တ ဝန်မယူန္င်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် အစဉ်
့်
အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ယတနတွ
် င် ထသတသ
အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးမှုမှ မမကယ်ကယ်
့် ငပ
့်
ရန်ိုးထက
ွ ်န္င်စွမ်ိုးမရှဘဲ ပြစ်တနသည်။ ညြ
့် ျင်ိုးသည့်၊် သန ိုးစြွယ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပါတက ိုး။
လူသ ိုးသည် ငါက
့် ချစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
မလက်န န္င်သည်မှ အဘယ်တကက င်န
ွ ်ထ
့် ည်ိုး။ ငါသည် ငါက
့် ယ်ငါ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အမှနတ
် ကယ် ထတ်တြ ်မပပတလပပီတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အမှနတ
် ကယ် ငါ၏မျက်န္ ှ က
တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသတလ ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ
သန ိုးကရဏ က ပပသခဲတ
့်် သ တကက င ့်် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တပခတအ က်တွင် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ် တပျ က်ကွယရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က သကကြအလ
့်
့်
လပ်ငန်ိုးကကီိုး ပပီိုးစီိုးသွ ိုးသည့်် တနရက်
ွ ်အလယ်မှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး ခရမည်။
့် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ က တတွျို့ရခဲသည့်အ
် ချက် သမဟ
့် တ် ငါ၏အသက
ကက ိုးရခဲသည့်အ
် ချက်မှ တလ ကကကီိုး တစ်ခလိုးသည် တန က်ကျလွနိုး် ပပီိုး၊ ယင်ိုး၏
ပွက်ပွက်ညသသည် အလွန ် ကကီိုးလတ
ှ သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏
့်
မျက်န္ ှ က တြွရှ ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးရန် အလွန ် ပျင်ိုးရသည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးတရ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တပတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးသည် လအပ်ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏ တထ က်ပတ
့် ပိုးမှု အလယ်တွင် အစဉ်
ရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထသသ
ဲ့် ါက၊ ငါသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် မပပည်ဝ
့် ခဲပ
့် ါက၊
့် မဟတ်ခပ

မည်သသ
ူ ည် ယတနအထ
ရှငသ
် န်ပပီိုးပြစ်မည်နည်ိုး။ ငါ၌ရှတသ ကကယ်ဝမှုသည်
့်
အန္ှုင်ိုးမဲပ့် ြစ်သည်၊ သတသ
် ကပ်တဘိုးအ ိုးလိုးကလည်ိုး ငါ၏လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည်- ပပီိုးလျှင် မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ စ
ှ န်တင်ိုးတွင ် တဘိုးအန္တရ ယ်မှ
့် တ်ရချ
လွတ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
ဲ
့် တ် ၎င်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထက
ငတကကိုးမှုသည် ၎င်ိုးက ထသ လ
ွ ပ့်် ပြုသတလ ။ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါထ
့်
့် ပ်တဆ င်ခင
အမှနတ
် ကယ် ဆမတတ င်ိုးြူိုးတပ၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတထဲ
ူ ျှ
့်
့် တွင ် မည်သမ
၎င်ိုးတ၏
ှ တ
် သ အလင်ိုး၏အလယ်၌ အသက်မရှငြ
် ူိုးတပ။ လူတသည်
့် ဘဝတစ်ခလိုးက စစ်မန
့်
ကကြုကက ိုး ကကြုကက ိုး မှတ်တတ်မတ်
ှ တတ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်် အလင်ိုးတွငသ
်
အသက်ရှငက် ကသည်။
ယတန လူ
ွ ်၏ ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးဆသ
ီ ဆ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် က်တရ က်တစပပီိုးပြစ်သည်မှ ဤအရ
ပြစ်တပသည်။
အတယ က်တင်ိုးသည် ငါထ
က် အစွမ်ိုးကန်
့် မှ တစ်စတစ်ခ ရရှရန်အလငှ့် ငါအတွ
့်
လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနလျက်၊ မတစ ငန္
့်် င်တအ င်ပြစ်ကကသည်၊ ထတကက
င့်် လူ၏
့်
စတ်သတဘ န္ှင ့်် တလျ ်ညစ
ီ ွ ၊ ငါသည် သူ၏အထဲ၌ စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးက တစ့်တဆ ်တပိုးရန်
သူက
် ိုးတပိုးသည်မှ သူ၏ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
့် ည်။ လူသ ိုးက ခွနအ
့် ကတမျ ိုးတပိုးခဲသ
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သတလ ။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏ ဝည ဉ်တတ ်က တထ
့် ပပီိုးပြစ်သည်မှ
လူသ ိုး၏ ငါက
့် သစစ တစ င်သ
့် ပခင်ိုးတလ ။ တက င်ိုးကင်ဘသည် လူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
မည်သည်အ
့် ခါမျှ စိုးစဉ်ိုးမျှ အကျြုိုးသက်တရ က်ပခင်ိုး မရှြူိုးတပ၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ငါ၏ ဆက်ဆမှုသည် သူ၏ လပ်ရပ်တင်ိုးအတပေါ် အတပခခခဲမ
ွ ်
့် ည်ဆပါလျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကတပမည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ပါိုးပပင်မျ ိုးတပေါ် မျက်ရည်မျ ိုး စီိုးတနကကသည့်် မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် ငါပမင်ပပီိုးပပီပြစ်က ၊
ငါ၏ကကယ်ဝမှုမျ ိုးအတွက် အလဲအလှယအ
် တနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ပူတဇ ်ကကသည့််
မျ ိုးစွ တသ လူတက
“ဘ သ တရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးမှု”
့် လည်ိုး ငါပမင်ရပပီိုးပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် မမကယ်ကယ် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
ဆက်ကပ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး လိုးဝ မရှြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ ရတ်ပခည်ိုးပြစ်သည့််
ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ငါသည် သူအ
့် ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
ငါ၏အလိုးစက အခမဲ့် မတပိုးြူိုးတပ။ ငါသည် လူအ ိုးလိုး၏ မျက်န္ ှ ြိုးမျ ိုးက ဆွန္
ဲ တ်ပစ်ခပဲ့် ပီိုး
ဤမျက်န္ ှ ြိုးမျ ိုးက မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
့် ချပပီိုးပြစ်သည်၊ အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
သစစ တစ င်သ
ှ ့်် အသန ိုးခမှုဟ ဆတသ အရ မျ ိုးသည် ငါ၏တရှ ျို့တွင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် မှုန္င
မပမဲပမြူိုးတပ။ လူသ ိုးသည် မိုးတက င်ိုးကင်ရှ တမ်တက်တစ်ခန္ှင ့်် တူသည်။ တလတဟူိုးဟိုးူ

တက်ခတ်တသ အခါ၊ သူသည် ယင်ိုး၏ အင်အ ိုး ကကီိုးမ ိုးမှုက တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င၊့်် သူ၏
မန ခမှုအတွက် ဒဏ်ခတ်ခရမည်က သူသည် အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့လျက် ယင်ိုးတန က်သ ့်
ကမန်ိုးကတန်ိုး လွငတ
့်် မျ သွ ိုးသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ
မျက်န္ ှ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ န ခမှုဟ တခေါ်တသ အရ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ “စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်” န္ှင ့်် အတအတယ င် တစတန
ပြစ်သည် မဟတ်တပတလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်မှ ထတ်ပပန်တသ
့်
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုးပြင ့်် လက်ခယကကည်ရန် ပငင်ိုးဆကကပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
့်
ငါ၏ အကဲပြတ်မှုက လက်မခကကတပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ရ သည်
့် ပန်ကန်တတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပပတပ၏။ ငါတပပ သည်အ
လူသ ိုး၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးက
့်
“သဘ ဝ၏ နယ မမျ ိုး” န္ှငအ
့်် ညီ သင်တ
့်် ချက်က တပိုးပပီိုးပပီ
့် လျ ်တသ အဓပပ ယ် ြွငဆ
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် ငါက
် ကယ် မန ခတပ။ အကယ်၍ သူသည် ငါက
့် အမှနတ
့်
အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွခပ
ဲ့် ါက၊ ငါသည် မျ ိုးစွ တပပ ရန် လမည်မဟတ်။ လူသ ိုးသည်
အသိုးမကျတသ အမှုက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
ျို့ အတင်
ိုးအကျပ် တရွ ျို့တစရန် ငါသည် ငါ၏
့် တရှ သ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက အသိုးပပြုရတပမည်။ ငါသည် ထသ မလ
ပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက- သူက
့်
့်
ငါတပိုးတသ ကတမျ ိုးသည် သူ၏ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးအတွက် လတလ က်တသ ပ် င ိုးလည်ိုးသူ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တထ
့် ခရန္င်မည်တလ ။ လူသ ိုးသည် န ကျင်စရ ရန်ိုးကန်မှုအလယ်တွင ်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အပမဲတနထင်ပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် စတ်ပျက်ပခင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အစဉ်အပမဲ
တနထင်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူသည် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ကန်လျက်
ကျန်ရစ်ပပီိုးပြစ်က ၊ စတ်တရ ကယ်ပါ ပင်ပန်ိုးန္မ
ွ ်ိုးနယ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သူသည် သူက
့်
့်
ငါတပိုးတသ ကကယ်ဝပခင်ိုးမျ ိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်စွ လက်မခတပ။ ယတနတွ
် င်
့် ငပ
ဝည ဉ်၏ချြုပမန်မှုအ ိုးလိုးက ငါထ
ူ ျှ လက်မခန္င်ကကတပ။ လူတသည်
့် မှ မည်သမ
့်
န္ွမ်ိုးပါိုးလျက်သ ရှတနန္င်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့် က တစ င်စ
့် ိုးကကတလသည်။
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါအ
် ကယ် ချစ်ရန် ဆန္ဒရကကသည်
ှ
၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး အမှနတ
့်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ က
မမတက
့် ယ်ပင်မဟတ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်ကယ်
မထန်ိုးချြုပ်န္င်ကကတချ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါတပိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
့်
တတွျို့ ကကြုကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါက
် ကယ် ချစ်ကကသည်၊ သတသ
ပ် င ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့် အမှနတ
့်
့်
ငါ အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
က သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါက
့် အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးပြင ့််
ချစ်ရမျှ ချစ်ကကက ၊ ငါ၏ တကယ့်် တည်ရှပခင်ိုးတကက င့်် မဟတ်တပ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်

ငါ၏တရှ ျို့တွင် သူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ချခင်ိုးထ ိုးပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက အ ရမစက်ကကတချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
အခွငအ
့်် တရိုးရသည့်် အချန်တင်ိုး စ တန်၏ ဆတ်ခနဲ လယူသွ ိုးပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး၊
ထတန
ငါက
် ့် သွ ိုးကကတလသည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏
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ထွနိုး် တတ က်တသ အလင်ိုးတအ က်တွင ် တနထင်မှသ ငါက
့် ချစ်သတလ ။ သူသည် ယမန်တနက
့်
ပပန်ကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
် - ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ အတပခအတန
့် င ် အသက်ရှင၏
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
မနက်ပြန်တွင ် အမှနက
် တယ် ဤကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ ငါလချင်သည်မှ လူသ ိုးက အတပေါ်ယအရ မျ ိုးပြင ့်် ငါက
့်
စတ်တကျနပ်တစသည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုး၏ တကယ့်် နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုး၌
ငါက
့် တမ်ိုးတတသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ရှြရန်
့် အတွက် ပြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်

အခန််း ၂၂
လူသည် အလင်ိုးအလယ်တွင် တနထင်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် အလင်ိုး၏ အြိုးတန်မက
ှု
မသတချ။ သူသည် အလင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အလင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်၊ ထအပပင်
အလင်ိုးက
့်
မည်သန္
ူ င
ှ ့်် သက်ဆင်သည် ဆသည်တက
့် မသန ိုးမလည်တချ။ ငါသည် လူသ ိုးအလယ်
အလင်ိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် တသ အခါ၊ ငါသည် လူသ ိုးအလယ်ရှ အတပခအတနမျ ိုးက ချက်ချင်ိုး
စစ်တဆိုးသည်- အလင်ိုးတကက င့်် လူအတပါင်ိုးတသည်
တပပ င်ိုးလဲတနကကပပီိုး၊ ကကီိုးထွ ိုးတနကကက ၊
့်
အတမှ င်ထက စွနခွ
် ့် ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် စကကဝဠ ၏ တနရ တင်ိုးက တမျှ ်ကကည်က
့် ၊
တတ င်မျ ိုးက ပမြူပြင ့်် လမ်ိုးပခြုထ ိုးတကက င်ိုး၊ တရမျ ိုးသည် အတအိုးဓ တ်ပြင ့်် တအိုးခပဲ ပီိုး
ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် အလင်ိုး၏ တရ က်လ ပခင်ိုးတကက င့်် လူမျ ိုးသည် သ ၍ အြိုးတန်တသ အရ
တစ်စတစ်ခက ရှ တြွတတွျို့ ရှန္င်ရန်အလငှ့် အတရှ ျို့အရပ်က ကကည်က့် ကတကက င်ိုးက ငါပမင်၏သတသ
် လူသည် ပမြူခိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးတသ ဦိုးတည်ချက်တစ်ခအ ိုး သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှဘဲ တနတလသည်။ တလ ကကကီိုးတစ်ခလိုးသည် ပမြူ၏ ပခြုလမ်ိုးပခင်ိုးက ခထ ိုးရတသ တကက င်၊့်

တမ်မျ ိုးအလယ်မှ ငါကကည်တ
့် လတသ အခါ ငါ၏တည်ရမှု
ှ က ရှ တြွတတွျို့ ရှသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှတပ။ လူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တစ်စတစ်ရ က ရှ တြွလျက်ရသည်
ှ
။
သူသည် လက်ရှ တနဟန်ရသည်
ှ
။ သူသည် ငါ၏တရ က်လ မှုက တစ င်တ
့် မျှ ်ရန်
ရည်ရွယ်တနဟန်ရသည်
ှ
- သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သူသည် ငါ၏တနရက်
့် ၊ ့်
့် က မသသကဲသ
့်
အတရှ အ
ျို့ ရပ်ရှ ခပ်မှန်မှန်အလင်ိုးကသ မကက ခဏ ကကည်ရ
့် မျှသ တတ်န္င်သည်။
လူအတပါင်ိုးတ အလယ်
တွင၊် ငါကယ်တင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ် ညီညွတ်တသ သူမျ ိုးက
့်
ငါသည် တြွရှ ၏။ လူအတပါင်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် ငါသည် တလျှ က်လှမ်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊
့်
လူအတပါင်ိုးတအလယ်
တွင ် တနထင်၏၊ သတသ
် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးသည်
့်
့်
တဘိုးကင်ိုးလပခြုလျက် ရှသည်၊ ထတကက
င့်် ငါကယ်တင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ်
့်
ညီညွတ်တသ သူ တစ်တယ က်မျှ မရှတပ။ လူမျ ိုးသည် ငါ၏ အလက မည်ကသ
ဲ့် ့်
အတလိုးထ ိုးရမည်က မသတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မပမင်န္င်ကကသကဲသ
့် ့်
့်
အလင်ိုး၏အလယ်တွင် လှုပ်ရှ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ အလင်ိုး၏ ထွနိုး် တတ က်ပခင်ိုးကလည်ိုး
မခန္င်ကကတချ။ လူသ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အစဉ် တန်ြိုး ထ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
သူသည် စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတသ အကကအစည်မျ ိုးက ရပ်စ ိုးမန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတချ။ လူသ ိုး၏
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက အလွန ် တသိုးန္ပ်တသ တကက င၊့်် သူသည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး
ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး မလပ်တဆ င်န္င်တချ။ လူသ ိုးသည် ငါက
် င
ှ ့််
့် စတ်ရင်ိုးအမှနန္
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မချစ်ြူိုးတပ။ ငါသည် သူက
့် ချီိုးတပမြှ က်တသ အခါ၊ သူသည် မမကယ်ကယ်
မထက်တန်ဟ ခစ ိုးရသည်၊ သတသ
် ဤအရ သည် သူအ
့် တကျနပ်တစရန်
့်
့် ိုး ငါက
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးင ှ မပပြုတပ။ ငါသည် သူက
့် တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် “ရ ထူိုးတနရ ” ကသ
သူ၏လက်ထတ
ဲ ွင ် ကင်ထ ိုးရမျှ ကင်ထ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးက တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးရမျှ
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
စစ်တဆိုးတလသည်။ ငါ၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ် တက င်ိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲလျက်၊
ယင်ိုးအစ ိုး သူသည် သူရ့် ထူိုးတနရ ၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက တလ ဘတကကီိုး ဝါိုးမျြုပခင်ိုးကသ
မဆတ်မနစ်ပပြုလျက်ရသည်
ှ
။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ချြုျို့တဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပတလ ။ တတ င်မျ ိုး
တရွ ျို့လျ ိုးတသ အခါ၊ ယင်ိုးတသည်
သင်၏ရ ထူိုးတနရ အတွက် တကွျို့တရှ င်သွ ိုးပခင်ိုးက
့်
ပပြုန္င်မည်တလ ။ တရမျ ိုးသည် စီိုးဆင်ိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူ၏ ရ ထူိုးတနရ တရှ ျို့တွင ်
့်
ရပ်တန်န့္် င်မည်တလ ။ လူ၏ရ ထူိုးတနရ အ ိုးပြင့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် တပပ င်ိုးပပန်
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် တစ်ချန်က လူသ ိုးအတပေါ် အထပ်ထပ် သန ိုးကရဏ ရှခဲသ
့် ည်သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။
၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးက ပပပင်တစ်ပဒ်မျှကသ
ဲ့် န
ဲ့် ့်
့်
့် ိုးတထ င်သည် သမဟ
့် တ် ဝတထြုတစ်ပဒ်ကသ

ြတ်ရှုတလသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
မထတတွျို့တလသတလ ။ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု
့်
မရှတလသတလ ။ မည်သက
ူ မျှ ငါ၏တည်ရမှု
ှ က မယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် မချစ်တပ။ ထအစ ိုး သူသည် ငါက
ှ ့််
့် တက်ခက်ရန် စ တန်န္င
ပူိုးတပါင်ိုးပပီိုး၊ ငါက
့် အတစခြ စ
့် တန်က “အြိုးတန်အရ ” အပြစ် အသိုးပပြုသည်။ ငါသည်
စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတသ အကကအစည်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မည် ပြစ်ပပီိုး
ကမဘ တပမ၏ လူတက
ှ ိုးတကက င်ိုး ငါက
် ့် ျင်ကကြအလ
ငှ့် စ တန်၏
့် မဆနက
့် စ တန်၏ တည်ရပခင်
့်
လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက လက်ခတနပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ မည်။
န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ငါသည် ရှငဘ
် ရင်ပြစ်၏- သတသ
် ငါက
် ရင်အပြစ်
့် ၎င်ိုး၏ ရှငဘ
့်
ဆက်ဆရမည်အ
့် စ ိုး၊ လူသ ိုးသည် ငါက
့် “တက င်ိုးကင်ဘမှ သက်ဆင်ိုးတလပပီိုးတသ
ကယ်တင်ရင
ှ ”် အပြစ် ဆက်ဆ၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူအ
့် ိုး လှူြွယ်မျ ိုးက တပိုးကမ်ိုးရန်
ငါက
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က မလက်စ ိုးတချ။ ထတကက
င ့််
့် သူတတ င်တ
့် ပပီိုး၊ ငါန္ှငပ
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏တရှ ျို့တွင် သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် အသန
ိုးခကကတလပပီ။ အလွန ်
့်
့်
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် န်ြရန်
့် ြွငက့်် ကပပီိုး ရှငသ
့်
့် “အတ်မျ ိုး” က ငါထ
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
အစ ိုးအစ တပိုးြ ငါ
် ျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့် အန္ူိုးအညတ် တတ င်ိုးပန်ကကသည်။ အလွနမ
့် က
့်
ငါက
့် င်ရန် ဆန္ဒရလျက်
ှ
၊ ဆ တလ င်တနတသ
့် အငမ်ိုးမရစ ိုးပပီိုး သူတ၏ဗ
့် က်မျ ိုးက ပြည်န္
ဝပတလွမျ ိုးအလ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တလ ဘကကီိုးတသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ငါက
စူိုးစက်ကကည်က့် ကတလပပီ။ အလွန ် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ငါ၏ သက်ညြှ ပခင်ိုးအတွက်
့်
ဆတတ င်ိုးကကရင်ိုး သမဟ
့် တ် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခပခင်ိုးင ှ လလ ိုးလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
လွနက
် ျြူိုးပခင်ိုးအပပစ်မျ ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏ဦိုးတခါင်
ိုးမျ ိုးက တတ်တဆတ် ငထ
့်
့် ိုးကကပပီိုး
ရှက်ရွ ျို့ မှုက ခစ ိုးကကရတလသည်။ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ငါ ထတ်ပပန်သည့်အ
် ခါတွင၊်
့်
လူသ ိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ မက်မဲမမ
ှု ျ ိုးသည် ယတတမရှဟ ထင်ရပပီိုး၊ အလင်ိုးအတွငိုး် တွင ်
သူ၏စစ်မှနတ
် သ ပသဏ္ဌ န်သည် ထတ်တြ ်ပပခရတလသည်။ ပပီိုးလျှင် တတ က်ပတသ
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် ခွငမ
့်် လတ်န္င်တပ။ ထတကက
င့်် သူသည်
့်
ငါ၏တရှ ျို့တွင် ဦိုးညတ်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခရန် အလျင်အပမန်ပပြုတလသည်။ လူ၏
“ရိုးသ ိုးပခင်ိုး” တကက င်၊့် ငါသည် သူက
့် တန က်တစ်ြန် ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ပမင်ိုးရထ ိုးထပ်ြျ ိုးသ ့်
ဆွတ
ဲ ခေါ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် ငါက
့် တကျိုးဇူိုးတင်ပပီိုး၊ ချစ်ခင်တသ အကကည်ပ့် ြင ့်် ငါက
့်
့်
ကကည်တ
့် လသည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သူသည် ငါ၌ခလှုရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှပမဲပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးက ငါအ
့် ဝ မတပိုးတလပပီ။ သူသည် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
့် ိုး အပပည်အ

ဝါကက ိုးရမျှဝါကက ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏စတ်က ငါထ
့်် ည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ငါက
့် မလှညသ
့်
အမှနတ
် ကယ် မချစ်တပ။ သူ၏ ခန္ဓ ကယ်သည် ငါ၏တရှ ျို့တွင် ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါ၏တန က်တွင ် ရှသည်။ လူသ ိုး၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
သန ိုးလည်မှုသည် အလွန ် ညြ
့် ျင်ိုးလှပပီိုး ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သလ
့် ရန် သူသည် စတ်ဝင်စ ိုးမှု
မရှတသ တကက င၊့်် သူ၏တခါင်ိုးမ တသ လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးအလယ်မှ ငါထ
့် သ ့်
လှညလ
့်် န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် သူက
့်် လျ ်တသ အတထ က်အကူ တပိုးသည်။ ဤသည်မှ
့်
့် သငတ
လူသ ိုးထသ ငါတပိုး
တသ သန ိုးကရဏ အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်
့်
ငါကကြုိုးပမ်ိုးတသ နည်ိုးစနစ် ပြစ်သည်။
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ လူမျ ိုးသည် ငါ၏တနရက်
့် တရ က်ရှပခင်ိုးက င်္ဏ်ပပြုကကပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ငါ၏ လူအတပါင်ိုးတ အလယ်
တွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသွ ိုးကကသည်။
့်
စ တန်သည် ဒကခပြစ်တစတသ အခါ၊ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတစခမှုတကက င့်် ငါ၏လူမျ ိုးက အပမဲ ကူညကီ ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င့်် နတ်ဆိုး၏ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက မခရတသ ်လည်ိုး၊ အတမှ င်
အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ အပပင်ိုးအထန် တက်ခက်မှုတကက င၊့်် ပမြူက ပြတ်သန်ိုးလျက်
လူသ ိုး၏အသက်တ က တတွျို့ ကကြုရန် သ ၍ပင် ကကြုိုးပမ်ိုးကက၏။ ငါ၏လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
ငါ၏န မတအ က်တွင ် ကျြုိုးန္န
ွ ခကကပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ရန်
့် ပွငပ
မည်သမ
ူ ျှ မထကကတချ။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးသည်
ငါ၏န မက လက်ခပပီိုး အ ိုးလိုးသည် ငါအမှု
့် ၏ တသီတတန်ိုးအလယ်တွင် ရှကကသည်။
ကမဘ တလ ကသည် ပပြုလဲတနတပပပီ။ ဗ ဗလန်သည် တဆ
့် င်ိုးပခင်ိုးတွင ် ရှ၏။ အ ဘ သ တရိုး
တလ က။ အဘယ်သ ယင်
ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငါ၏ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင့််
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရဘဲတနန္င်မည်နည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါက
ဝ့်တသိုးသနည်ိုး။
့် မန ခက ဆန်ကျင်
့်
ကျမ်ိုးပပြုဆရ မျ ိုးတလ ။ ဘ သ တရိုး အရ ရှတင်ိုးတလ ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က
အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အ ဏ ပင်မျ ိုးတလ ။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးတလ ။ မည်သသ
ူ ည်
ငါခန္ဓ
့် ပခင်ိုးက င်္ဏ်မပပြုသနည်ိုး။ လူအတပါင်ိုးတအလယ်
တွင၊်
့် ကယ်၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့်
မည်သသ
ူ ည် မရပ်မန ိုး ငါ၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက မသီဆသနည်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည်
အစဉ်မတပျ ်ရင်သနည်ိုး။ ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် န္ှငဆ
့်် င်သည့််
နယ်တပမတွင ် တနထင်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုး၏ လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ စတင်
့်
စက်ဆပ်န္င
ှ က့်် ကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ က ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် မတန်လှုပ်တစတပ
သမဟ
့် ခါမျှ မည်သည့်အ
် ရ မျှက နင်္ါိုးအတွက် မမ၏
့် တ် ထွက်တပပိုးမသွ ိုးတစတပ။ မည်သည်အ

“တ ဝန်” က နင်္ါိုး၏တရှ ျို့တွင ် မလပ်တဆ င်ြူိုးတပ။ ထအစ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
သင်တ
် ည်ဟ ပမင်သည်အ
့် တင်ိုး ပပြုမူကကပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ က လပ်ချင်ရ လပ်ကကတလသည်။
့် တ သ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ န္င်ငမျ ိုးသည် အဘယ်သ မပျက်
စီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့်
န္င်ငမျ ိုးသည် အဘယ်သ မပပ
ဲ နန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သ ငါ၏လူ
မျ ိုးသည်
့် ြုလဲဘတ
့်
ဩဘ မတပိုးဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သ ၎င်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့််
့် ိုးတသည်
့်
မသီဆန္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အလပ်တလ ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးလက်မျ ိုး၏
လပ်တဆ င်ချက်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး ရင်ိုးပမစ်က တပိုးခပဲ့် ပီိုး၊ သူက
့်
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးပြင ့်် တထ က်ပတ
် သူသည် သူ၏လတ်တတလ
့် ပိုးခဲသ
့် ည်၊ သတသ
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတကျမနပ် ပြစ်က ငါ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရန်
တတ င်ိုးဆသည်။ သတသ
် အြိုးအခတစ်ခ တပိုးဆပ်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သူ၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ
့်
ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုးက ဆက်သရန် ဆန္ဒမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အဘယ်သ သူ
ဲ ့်
့် သည် ငါ၏န္င်ငတတ ်ထသ
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူစွ ဝင်တရ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည်
ဘန်ိုးအသတရပြင ့်် ပပည်ဝ
့် န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် လူသ ိုးထမှ တစ်စတစ်ရ က
့်
အတင်ိုးတတ င်ိုးဆမည်အ
့် စ ိုး၊ သူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်သည်။ လူသ ိုးသည်
မျက်တမှ က်တခတ်ထသ
ဲ ငါ၏လမ်
ိုးပပပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် ဤအတပခအတန၌
့်
တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူသည် ငါအလင်
ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုအလယ်တွင ် အသက်ရှင၏
် ။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည်
့်
ထသမပြစ်
ခပ
ဲ့် ါက၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အလ ိုးအလ မျ ိုးက သရှမည်နည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏အလက န ိုးလည်မည်နည်ိုး။ ငါသည်
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ငါ၏တထ က်ပ့်မှုမျ ိုးအ ိုး ပြည့်စ
် က
ွ ်သည်။
ဤသည်မှ သဘ ဝ နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည် မဟတ်တလ ။
ယမန်တနတွ
မိုးန္ှငတ
့်် လ၏ အလယ်တွင ် တနထင်ခကဲ့် ကသည်။ ယတနတွ
့် င၊် သင်တသည်
့် င ်
့်
သင်တသည်
ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့်
့် တရ က်ကကပပီိုးပြစ်က ယင်ိုး၏လူမျ ိုး
ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် မနက်ပြန်တွင၊် သင်တသည်
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကလမ်မ
ူ ည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက စတ်ကိုးူ ြူိုးသနည်ိုး။
့် ည်။ မည်သသ
့်
သင်တ၏
ှ ့်် အခက်အခဲတက
့် ည်နည်ိုး- သင်တ ့်
့် အသက်တ တွင ် ဒကခန္င
့် မည်မျှတတွျို့ ကကြုရလမ်မ
သကကသတလ ။ မိုးန္ှငတ
့်် လထဲတွင ် ငါသည် တရှ တ
ျို့ ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ်တွင် တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်
ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်က ၊ မျက်တမှ က်တခတ်သ အချ
န်မီ တရ က်လ ပပီပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ အဆင်မ
ူ ည်
့် ျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ မည်သသ
ငါ၏အစီအစဉ်သ ပြည်
စ
့် ွက်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါအစီ
့်် ျ ိုးမှ ရတ်တရက်
့် အစဉ်၏ အဆငမ
့်

ထွက်တပပိုးလွနတ
် ပမ က်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည် သန်ိုးတပါင်ိုးရ န္ှငခ
့်် ျီတသ လူမျ ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငသ
် ည်၊ ငါသည် သန်ိုးတပါင်ိုး ရ န္ှငခ
့်် ျီတသ လူမျ ိုးအလယ်တွင်
ရှငဘ
် ရင်ပြစ်ပပီိုး၊ သန်ိုးတပါင်ိုးရ န္ှငခ
့်် ျီတသ လူမျ ိုး၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကဲရ
့် ဲရှု့် တ်ချပခင်ိုးက
ငါခရပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ပရပ်သည် လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် တွင ် အမှနတ
် ကယ် မရှတပ။
လူသ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ငါ၏ ကျက်သတရရှတသ မျက်န္ ှ ထ ိုးက
တရိုးတရိုးသ သပမင်တသ ်လည်ိုး၊ သူအတတွ
ိုးမျ ိုး၏ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုးတကက င့်် သူသည်
့်
သူကယ်တင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက မယကကည်တပ။ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် မတရမရ တသ ငါသ
ရှသည်၊ သတသ
် ယင်ိုးသည် ထတနရ တွင ် ကက ရှညစ
် ွ ရှမတနတပ။ ထတကက
င့်် သူ၏ ငါက
့်
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ထသ ပြစ်
့် သည်။ လူအသီိုးသိုးီ သည် မမ၏ ကယ်ပင် ပင်ကစရက်အတင်ိုး
ငါက
် လ ိုး၊ မှုနဝ
် ါိုးဝါိုးလတရ င် တအ က်တင
ွ ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးသည် ပမင်ကွငိုး် မှ
့် ချစ်ခကဲ့် ကသည့်အ
တပေါ်လ လက် တပျ က်သွ ိုးလက် ပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးသည်
ကကြုကက ိုးကကြုကက ိုး တပေါ်လ သည်။ ယတနတွ
ှ ိုး ရှငသ
် န်ရန်
့် င ် လူသ ိုးသည် ကျန်ရပပီ
အခွငအ
့်် လမ်ိုးတက င်ိုး ရှပပီိုးပြစ်သည်မှ ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ထသ ့်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
် တသ
ဲ ့်
ခန္ဓ ကယ်၏
့် ပန်ချြုိုးချည့်န
အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် တလဆ တရ င်ပခည်၏ ပင်ိုးပြတ်ပခင်ိုးက မခရမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
မမကယ်ကယ် မသတသိုးတပ။ သူသည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ဟတ်ဟန်ထတ်ပပပပီိုး၊
ငါ၏တန က်ကွယ်တွင ် တလလိုးထွ ိုးတလသည်၊ သတသ
် မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ငါက
့်
့်
မဆန်ကျင်
ဝတ
ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က မသတပ။
့်
့် ချ။ သရ့် တွင၊် လူသည် ငါတပပ ဆတသ ဆန်ကျင်
့်
ထအစ ိုး သူသည် ငါက
့်် ိုးရန် ဆက်ကကြုိုးစ ိုးတနပပီိုး၊ မမကယ်ကယ် ဆက်လက်
့် လှညစ
ချီိုးတပမြှ က်တနသည်- ဤတွင၊် သူသည် ငါက
့်် င်ိုးစွ ဆန်ကျင်
သည် မဟတ်တလ ။
့် ပွငလ
့်
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က ငါသည်ိုးခသည်၊ သတသ
် လူသ ိုးတ ဘယ်
သမ
ူ ပပြုမမမှုပြစ်တသ
့်
့်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးမျ ိုးက ငါသည် စိုးစဉ်ိုးမျှ မသက်ညြှ တပ။ သူသည် ယင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က
့်
သတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဤအဓပပ ယ်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူရန် သူသည် လလ ိုးမတနသကဲသ
့် ငါ
့်
့် က
လှညပ့်် ြ ိုးရင်ိုး၊ သူ၏ န္ှစ်သက်မှုမျ ိုးအတင်ိုး ပပြုရမျှပပြုတလသည်။ ငါသည် ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ တစ်ချန်လိုး တပေါ်လင
ွ တ
် စသည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုးသည် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးက လက်မခတပ- တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူသည် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပသည်။ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှု အလယ်တွင ် လူသ ိုးသည် လိုးဝ
လက်ခယကကည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ် တန က်ဆိုး၌ သူသည်
ငါ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ အသက်ရှငလ
် မ့််မည် ပြစ်က ၊ ကမဘ တပမကကီိုးအတပေါ်တွင ် ငါ၏ပပယင်္်

ပြစ်လ တပလမ့််မည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်

အခန််း ၂၃
ငါ၏အသသည် ပမည်ဟည်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါ၏ မျက်လိုးမျ ိုးသည် မီိုးက တရှ ျို့သ ့်
ပစ်လတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် ကမဘ တပမတစ်ပပင်လိုးက ကကည်ရ
့် ှု တန၏၊ ငါသည် စကကဝဠ
တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက တစ င်က့် ကည်တ
့် န၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပါင်ိုးတသည်
ငါထ
့််
့် လှည၍
့်
တငိုးတမ ကကည်ရ
့် ှု လျက်၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက ရပ်တန်တပိုး
့် ပါရန် ငါက
့် တိုးလျှြုိုး
တတ င်ိုးပန်တနကကရင်ိုးန္ှင ့်် တန က်တစ်ြန် ငါက
့် ပန်ကန်ပခင်ိုး မပပြုတတ ဟ
့် ကျန်ဆတနကကရင်ိုး၊
ငါထ
် ဤအရ သည် အတတ်မဟတ်တတ ။့် ယခ ပြစ်တပသည်။
့် ဆတတ င်ိုးတနကက၏၊ သတသ
့်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏အလတတ ်က လှညပ့်် ပန်တစန္င်သနည်ိုး။ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထရ
ဲ ှ
့် စတ်န္လ
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏န္ှု
့် တ်မျ ိုးရှ စက ိုးလိုးမျ ိုး မဟတ်သည်မှ
တသချ သည် မဟတ်တလ ။ ငါတကက
င်သ
မဟတ်ပါက၊ အဘယ်သသ
ူ ည် လက်ရက
ှ
လအထ
့်
့်
ရှငသ
် န်န္င်ပပီိုး ပြစ်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်က
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင်မ
ှ ၍
ွဲ ရှငသ
် န်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏အကကည့်ပ် ြင ့််
့် လ
ကကီိုးကကပ်မခရသနည်ိုး။ ကမဘ တပမတစ်ပပင်လိုးတွင ် ငါ၏အသစ်တသ အမှုက ငါတဆ င်ရွက်ပပီိုး၊
မည်သသ
ူ ည် ယင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်ရန် တတ်န္င်ြူိုးသနည်ိုး။ တတ င်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပမင်အ
့် ိုးပြင ့်် ယင်ိုးက တရှ င်တမ်ိုးန္င်သတလ ။ တရမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျ ိုးစွ တသ
ကကီိုးမ ိုးကျယ်တပပ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးက တရှ င်န္င်သတလ ။ ငါ၏အစီအစဉ်တွင ် ငါသည်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ တပါတပါ
င့်် ငါလက်
မျ ိုး၏
့် တန်
့် တန် လက်မလတ်ြူိုးတပ၊ ထတကက
့်
့်
ဆပ်ကင်မက
ှု တမ်ိုးတရှ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တလ သမဟ
့် တ် အမှုအရ
တစ်ခတစ်တလမျှ မရှစြူိုး။ ယတနတွ
် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် င ် ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မတတ သ
အန္ှအပပ
ိုးတွင ် ချီိုးမွမ်ိုးတထ မန ပပြုပခင်ိုး ခရသည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အန္ှအပပ
ိုးတွင ် ငါက
ကန်ကွ
့် ဆန်ကျင်
့်
့် က်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး ထကကလ ပပီိုး၊
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ငါ၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အန္ှအပပ
ိုးတွင ် ထူတပပ တလသည်။ ငါက
့် ပက်ပက်စက်စက် တပပ ဆပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုး ငါ သည်ိုးခြ ့်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ငါက လူတ၏
့် ၊ ့် ငါ၏
့် တဝြန်အကဲပြတ်ပခင်ိုးအ ိုး ငါသည် သည်ိုးမခသကဲသ

ခန္ဓ ကယ်အ ိုး ၎င်ိုးတ ခွ
့်
့် ပဲ ခမ်ိုးတနကကပခင်ိုးကလည်ိုး ငါ သည်ိုးမခတပ။ သူသည် ငါက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် မသြူိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်က
ပမတ်န္ိုးရန် သမဟ
ဲ ၊် ငါက
့် အပမဲ ခခက
့် တ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးန္င်ဘ်
လှညပ့်် ြ ိုးခဲသ
ှ ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးအတွက်၊ ပပီိုးလျှင် ငါအတပေါ်
ထ ိုးရတသ
ှ
့် ည်။ သူ၏ အပပြုအမူန္င
့်
သူ၏ သတဘ ထ ိုးအတွက်၊ ငါသည် လူသ ိုးက သူန္င
ှ ့်် ထက်တန်သည့်် “ဆလ ဘ်” က
တပိုးသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဆလ ဘ်မျ ိုးက ရရန် ရည်ရွယပ် ခင်ိုးပြင ့််
တဆ င်ရွက်ကကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ကယ်ကျြုိုးစွနမှု
် ့် ပါဝင်တသ မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ
မလပ်ြူိုးတပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ ဆက်ကပ်ပခင်ိုးက တပိုးရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အခမဲ့်ရန္င်တသ ဆလ ဘ်မျ ိုး၌ တကျနပ်န္စ
ှ ်သမ့််ကကသည်။
တပတရသည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
မနက်ပြန်၏ ဆလ ဘ်အတွက် မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယတန၏
ဲ့် ည်။
့် အသပည အတွက် ပြစ်ခသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါန္ှင ့်် စစ်မှနစ
် ွ ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆပခင်ိုး မရှြူိုးဘ၊ဲ
အတပေါ်ယ ပစတစ်ခပြင ့်် ငါက
့် အကကမ်ကကမ် ဆက်ဆပပီိုးပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ့််
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြင ့်် ငါ၏ လက်ခပခင်ိုးကရရန် တတွိုးတနကကသည်။ ငါသည် လူသ ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးထသ
ဲ နက်
ရှုင်ိုးစွ စစ်တဆိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် “မျ ိုးစွ တသ
့်
့်
ကကယ်ဝပခင်ိုးမျ ိုး၏ မင်ိုးတွငိုး် တစ်ခ” က ၎င်ိုး၏ အတွငိုး် ကျကျ တနရ မျ ိုး၌
တူိုးတြ ်ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတစ်ရ က လူသ ိုးကယ်တင်ပင် မသတသိုးဘ၊ဲ
ငါကအသစ်တြန် ရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် “ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အတထ က်ထ ိုး” က
့်
တတွျို့ ကကပပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သူတတ ်တက င်ိုး ဟတ်ဟန်ထတ်တသ
မမကယ်က တသိုးသမ်တစပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တန်ကကပပီ
ိုး၊ လက်ြဝါိုးမျ ိုးက ပြနထ
် ့် ိုးလျက်၊ မမတ၏
့်
့်
မသန်ရှ့် ငိုး် တသ အတပခအတနက ဝန်ခကကတလသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အတပါင်ိုးတ၏
့် တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနသည့််
့် တပျ ်ရင်မှုအတွက် “ထတ်ယူ” ခရရန် ငါက
သစ်လွငသ
် ည့်အ
် ရ သ ၍မျ ိုးစွ ရှသည်။ လူသ ိုး၏ မစွမ်ိုးန္င်မှုတကက င့်် ငါ၏အမှုက
ရပ်တန်တစြ
တဝိုးစွ
၊ ငါသည် သူက
့်် ညီ ပပြုပပင်သည်။ လူသ ိုးသည်
့်
့်
့် ငါ၏နင်္မူလ အစီအစဉ်န္ှငအ
သစ်သိုးီ ပင် တစ်ပင်န္င
ှ ့်် တူ၏၊ အကင်ိုးအခက်ချြုင်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အပင်သည်
အသီိုးသီိုးန္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အဆိုး၌ အ ိုးလိုး ပမင်ရသည်မှ တပမတပေါ်သ တကကတနသည့်
်
့်
အသီိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ညြှြုိုးတပခ က်တသ အကင်ိုးအခက်မျ ိုးန္ှင ့်် သစ်ရွက်တကကမျ ိုးသ ပြစ်တပသည်။
ငါန့္် င်ငတတ ်၏ “အတွငိုး် ခန်ိုး”က တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ ငါတန်ဆ ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ မည်သမ
ူ ျှ
့် ငအ
ငါ၏အလပ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် ငါ၏ “အလပ်ခန်ိုး” ထဲသ ရ
့် တ်တရက် မဝင်လ ြူိုးတပ။

လူအတပါင်ိုးတသည်
“ထတ်ပယ်ပခင်ိုးခရမှု”န္ှင ့်် “၎င်ိုးတ၏
့်
့် ရ ထူိုးဆိုးရှုိုးမှု” တပြစ်
့် က ၊ ထသပြင
့် ့််
၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် လမ်ိုးဆိုးပြစ်တသ စ တန်တနရ ယူပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတပင်
့်
ထိုးကျသွ ိုးန္င်သည့်တ
် နရ ပြစ်သည့်် “ကန္တ ရ”ထဲသ တရ
က်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး
့်
တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ ငါန္ှငပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် ၎င်ိုးတ အစွ
မ်ိုးကန် လပ်တဆ င်တနကက၏။
့်
လူသ ိုး၏ အတကက က်တရ ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ငါသည် သူက
့် င်ိုး န္ှစ်သမ့််တပိုးသည်၊ သူအ
့် တနတ
့် ိုး
တနရက်
သူ၏ တနစဉ်အသက်
တ ထဲတွင ် သူက
့် တင်ိုးက ချစ်ရန် တထ
့်
့် ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
့်
လမ်ိုးညန်ချက် တပိုး၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ယခတလိုးတင် တမွိုးြွ ိုးပပီိုးပြစ်တသ
ကတလိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ န္ရည်
့် ပိုးပခင်ိုး မရှပါက၊
့် ပြင ့်် တထ က်ပတ
တန က်ထပ် မပမင်ရတတ ြ
် ့် ွ သွ ိုးကကလမ်မ
့် ၊ ့် ဤကမဘ တပမက အတဆ တလျင် စွနခ
့် ည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသန ိုးခပခင်ိုးမျ ိုး အလယ်တွင၊် ငါသည် လူသ ိုးတ၏
့် တလ ကထဲသ ့်
ကကလ ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တက င်ိုးကင်ဘသ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက
ဟစ်တအ ်ကကသည့်် “အခန်ိုး” တစ်ခန်ိုးထတ
ဲ ွင် အလပတ်ထ ိုးပခင်ိုး မခရတတ ဘ
့် ၊ဲ မဆင်မတွ
အလင်ိုးတလ ကတစ်ခတွင ် တနထင်ကကရတလသည်။ ငါက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် တတွျို့သည်န္င
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတထဲ
ိုးအစ မျ ိုးက ချတပိုးပါမည်အ
့် တကက င်ိုး တတ င်ိုးခရန်
့် သ အစ
့်
၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးကကရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး၌
့် ပါိုးစပ်မျ ိုးက ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ြွငထ
့် စတ်န္လ
သထ ိုးကကတသ “မတကျနပ်ချက်မျ ိုး”က ထပ်တလဲလဲ ညည်ိုးညြူကကသည်။ သတသ
်
့်
တန က်ပင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် တကက က်ရွ ျို့ မှုမျ ိုး တပပတပျ က်သွ ိုးပပီိုး တည်ပငမ်တအိုးတဆိုးမှုက
ပပန်လည်ရရှလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါထ
့် ရ ကမျှ မတတ င်ိုးတလျှ က်တတ ဘ
့် မှ မည်သည်အ
့် ၊ဲ
့်
န္ှစ်ပခြုက်စွ အပ်တမ ကျသွ ိုးကကသည်၊ သမဟ
ှ က ပငင်ိုးပယ်လျက်
့် တ်ပါက၊ ငါ၏ တည်ရမှု
ထသူတသည်
မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင် အတရိုးကစစမျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် ထွက်သွ ိုး ကကတလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ “စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုး”တွင ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် “ခစ ိုးချက်” ကင်ိုးမဲ့်လျက် ငါအတပေါ်
့်
၎င်ိုးတ၏
င်ရွက်ကကသည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် “မျက်န္ ှ မလက်တသ တရ ိုးမျှတမှု”က မည်သ တဆ
့်
သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ ထတကက
င့်် လူက သူ၏န္ှစ်လြွယ်မတက င်ိုးတသ ရှု တထ င်၌
့်
့်
ပမင်ရလျက်၊ ငါသည် တတ်ဆတ်စွ ထွက်ခွ ပပီိုး၊ တစ်ြန် သူ၏ထက်သန်တသ အသန ိုးခမှု၌
အလွယတ
် ကူ ဆင်ိုးကကလ တတ မ
ဲ င
ှ ၊့်် လူသ ိုး၏ ဒကခမျ ိုးသည်
့် ည် မဟတ်။ သူ မသလက်ဘန္
တစ်တနတပခ
ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ သည်၊ ထတကက
င့်် သူ၏ ကကြုိုးပမ်ိုး အ ိုးထတ်မှုအလယ်တွင် ငါ၏
့်
့်
တည်ရမှု
ှ က ရတ်တရက် သူ ရှ တြွ တတွျို့ ရှသွ ိုးတသ အခါ၊ ပငင်ိုးဆန်မက
ှု လက်မခဘဲ သူသည်
ငါ၏အကကျတက ်လ က ဆွက
ဲ င်က သူ၏ အမ်ထသ
ဲ ငါ
့် ည်အပြစ် ခရီိုးဦိုးကကြုပပြု၍
့် ဧည်သ
့် က
တနရ ချတပိုးတလသည်။ သတသ
် သူသည် ငါသိုးတဆ င်ြရ့် တငွကန်တကကိုးကျမျ ိုးတသ
့်

အစ ိုးအတသ က်က စီစဉ်တပိုးတက င်ိုး စီစဉ် တပိုးန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ငါက
့်
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မမန္ှင ့်် စပ်ဆင်တသ သူအပြစ် မယူမှတြ
် ူိုးဘ၊ဲ ထအစ ိုး ငါထ
့် မှ
အနည်ိုးငယ်မျှတသ အကူအညီက ရရှပခင်ိုးအလငှ့် ငါအ
့် ည်တစ်တယ က်အပြစ်
့် ိုး ဧည်သ
ဆက်ဆတနတပသည်။ ထတကက
င့်် ဤအချန်တွင် လူသ ိုးသည် ငါ၏ “လက်မှတ”် က ရယူန္င်ရန်
့်
တမျှ ်လင်လ
ွ ် မတပပ မဆ တင်ပပပပီိုး၊
့် ျက် သူ၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် အတပခအတနက ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တင
သူ၏စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုးအတွက် တချိုးတငွ လအပ်တနတသ သူတစ်တယ က်ကသ
ဲ့် ၊ ့် သူသည် ငါက
့်
သူ၏အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့်် “တတ့်တတ့်ဆင်ဆင်ရှငိုး် ” တလသည်။ သူ၏ ဟန်ပန်အမူအရ န္ှင ့််
တပခဟန်လက်ဟန်တင်ိုးတွင၊် ငါသည် လူသ ိုး၏ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တဒင်္ဂ
အရပ်အတယ င်က သတဘ တပါက်မသည်။ သူ၏အပမင်တွင် ငါသည် လူတစ်ဦိုး၏
မျက်န္ ှ အမူအရ ၌ ဝှက်ထ ိုးတသ သမဟ
့် တ် သူ၏ စက ိုးမျ ိုးတန က်ကွယ်တွင ် လျှြုထ ိုးတသ
အဓပပ ယ်က မည်သြတ်
ဲ ့်
့် ရမည် သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် နက်နက်ထသ
မည်သ စစ်
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် သူ ရှြူိုးတသ
့် တဆိုးရမည်က မသသည့်အ
့်
ကကြုဆမှုတင်ိုးထက
ဲ အတတွျို့အကကြုတင်ိုးက အမှ ိုးအယွငိုး် သမဟ
့် တ် ထန်ချန်ထ ိုးပခင်ိုးတ မရှ
့် ဘဲ
ငါက
့် ရင်ြွငပ့်် ပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်၌ သူ၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက
စီစဉ်တင်ပပတလသည်။ ငါသည် လူသ ိုး၏ အပပြုအမူတင်ိုးန္င
ှ ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက စက်ဆပ်က
မန်ိုးတီိုး၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
့် တမင်တက ပင် ရန်မူတနပပီိုး၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက
တမင်သက်သက် န္ှုိုးဆတ
ွ နသည့်အ
် လ ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်တွင၊်
ငါန္ှစ်သက်တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှြူိုးတပ။ ငါ၏မျက်စတရှ ျို့တွင ်
မမတက
့် ယ်တင်၏ အလက လက်တနကကလျက်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏တရှ ျို့တွင ်
တခါက်တတခါက်
ပပန် စီတန်ိုးလှညလ
့်် ည်ကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် ငါအတွ
က်
့်
့်
အသက်ရှငသ
် ူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အန္ှစ်သ ရမဲသ
် စရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏
့် ည့်် ဟင်ိုးလင်ိုးပပင်တွင ် အသက်ရှငတ
တည်ရမှု
ှ သည် အဓပပ ယ်တရ တန်ြိုးပါ မရှတပ။ သတ
ွ ်သည် န္ိုးထရန်
့် င် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပငင်ိုးဆန်ဆပဲ ြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ အနတတ၌ မရမကလပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ ငါက
့် ဆက်လက်
ပန်ကန်ကကတလသည်။
၎င်ိုးတ ပြတ်
သန်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးတွင ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့်
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတကျနပ်တစြူိုးတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ရက်စက်တသ ဒစရက်တကက င်၊့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ န မအြ သက်
တသခရန် မရည်ရွယ်ကကတပ။ ထထက်
၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
အ ဟ ရအတွက် ငါက
တလသည်”။ လူသ ိုး၏
့် မှီခတနစဉ်တွင ် “အပခ ိုးလမ်ိုးသ တပပိုး
့်

န္ှလိုးသ ိုးသည် ငါထ
့်် ပ၊ ထတကက
င့်် စ တန်သည် သူက
့် သ လ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မလှညတ
့်
့်
ဒဏ်ရ ဗရပွန္င
ှ ပ့်် ြစ်သွ ိုးက သူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် အညစ်အတကကိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးတနသည်အထ
ြျက်ဆိုးီ တလတတ သ
် လူသ ိုးသည် သူ၏မျက်န္ ှ က
့် ည်။ သတသ
့်
မည်မျှစက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတကက င်ိုးက သတဘ မတပါက်တသိုးတချ၊ တစ်တလျှ က်လိုး သူသည်
ငါ၏တန က်ကွယ်တွင ် စ တန်က ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးပမဲ ကင်ိုးရှု င်ိုးတနခဲသ
့် ည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် သူသည် မမကယ်ကယ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မလွတ်တပမ က်တစန္င်ြအလ
ငှ့် ငါသည် လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ့်
့်
အမျက်တဒါသပြင ့်် ပစ်ချလက်သည်။ သတ
့် င် သူ၏ သန ိုးစြွယ် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး
အလယ်တွင၊် လူသ ိုးသည် သူ၏စတ်က ပပြုပပင်တပပ င်ိုးလဲရန် ပငင်ိုးဆဆဲ ပြစ်သည်၊ ငါက
့်
အဆိုးတင်တအ င် ဆန်ကျင်
ရန် ရည်ရွယ်ဆဲ ပြစ်က ထသပြင်
့်
့် ့် ငါ၏ အမျက်တဒါသက
တမင်န္ိုးှု ဆရ
ွ န် တမင် တမျှ ်လင်တ
့် နတလသည်။ သူလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ အရ တကက င၊့်် ငါသည်
သူက
့် ိုးတပွျို့ ပခင်ိုး၏ တန္ွိုးတထွိုးမှုက သူအ
့် အပပစ်သ ိုးပြစ်တသ သူအတနန္ှင ့်် ဆက်ဆက ငါတထွ
့် ိုး
ပတ်ပင်သည်။ အစကတည်ိုးမှ၊ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ရပ်တန်ပခင်
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ငါထ
့် ိုးမရှဘဲ ငါက
့် အတစခက န ခကကပပီိုးပြစ်တသ လ
့် မှ မလ ဘဲ
စ တန်ထမှ တပါက်ြွ ိုးခဲသ
် လ ိုး အပမဲ တကျသည့်် ဆန်ကျင်
ဘက်က
့် ည့်အ
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
သက်ဆင်ရ တနရ မျ ိုး၌ ငါအ
် သ ဆည်ိုးကပ်မှုက တပိုးကကသည်။
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အဆိုးစွနတ
၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏အင်အ ိုးစမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ယမ်ိုးယင်ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တ ဝန်ကသ ပြည်ဆ
့် ည်ိုးကကတလသည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ န္တ
့် က်တကျွိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အ ဟ ရ ပြည်တ
့် င်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ခရလျက်၊ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏လူ အတပမ က်အမျ ိုးတသည်
့်
တိုး၍ သန်မ က ကျန်ိုးမ ကကသည်၊ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ တစ်ဦိုးမျှ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ချည်န
့် ပခင်
ဲ ့် ိုးမရှတပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ လပ်တဆ င်မှု၊ ငါ၏ အြ
့် ွယ်အမှု ပြစ်သည်။ အတပမ က်
တစ်တွဲပပီိုးတစ်တွဲ ပစ်ခတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါန့္် င်ငတတ ်၏ တည်တထ င်မှုက ြွငလ
့်် ှစ်တလသည်၊
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးပြင ့််
့် မှုန္င
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက မသန်စင်
ကင်ိုးစင်ပပီိုး၊ ငါ၏စစ်တဆိုးမှုက မတရှ င်ရှ ိုး ကကတသ တကက င်၊့် စည်ိုးဝါိုးကျကျ
ယှဉ်တွဲတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလျက် ငါ၏ စစ်တဆိုးမှုက ကျြုိုးန္နွ ခရန် ငါ၏စင်ပမင်တ
့် ရှ ျို့သ ့်
လ ကကတလသည်။
တတဝါတဝါ တက်ခတ်တနတသ တလပပင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
အတင်ိုး ငါက
့်
့်
မတခေါ်ဆန္င်တတ ြ
ငှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မွနိုး် ကျပ်တစလျက်၊ တက င်ိုးကင်သည်
့် အလ
့်

တစ်ခဏချင်ိုးတွင ် တအ က်သ ြ
ဲ င
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တပါင်ိုးတသည်
့် ချလ သည်။ မသလက်ဘန္
့်
ပပြုလဲသွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သစ်ပင်မျ ိုးသည် တလထဲတွင ် တရှ ျို့တန က်ယမ်ိုးထိုးတနကကသည်၊
ရြန်ရခါ သစ်ကင်ိုးတ ကျ
့် ြုိုးကျသ ကက ိုးရပပီိုး၊ ညြှြုိုးတပခ က်တသ သစ်ရွက်မျ ိုး အ ိုးလိုး
လွငပ
့်် ါသွ ိုးကကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးသည် ရတ်ပခည်ိုး ညြုျို့ မှုင်ိုးက လူသဆ
ူ တ်သဉ်ိုးသကဲသ
့် ့်
ခစ ိုးရပပီိုး၊ လူတသည်
၎င်ိုးတက
ှ ်လ န္င်သည့်် တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ
့်
့် အချန်မတရွ ိုး ထိုးန္က
တန က်ပါလ တသ တဘိုးအန္တရ ယ် အတွက် အသင်ပ့် ပင်ထ ိုးလျက်၊ မမတက
့် ယ်ကယ်
တင်ိုးကျပ်စွ တပွျို့ြက်ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပူတဆွိုးမှုက တစ်စတစ်တယ က်ထ
တအ ်ဟစ်တနသည်အ
့် လ ိုး၊ တတ င်ကန်ိုးမျ ိုးတပေါ်က ငှက်မျ ိုးသည် ဟဟသည်သည်
ပျသန်ိုးတနကကသည်။ တတ တတ င်လဏ်င်္ူမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ပခတသဂမ
့် ျ ိုးက လူတက
့် အသပြင ့််

တပခ က်လှနလျက်
် ့်
၊ ၎င်ိုးတ၏
ီ တအိုးခတ
ဲ စပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆက
့် ကကက်သိုးီ တမွိုးညြှင်ိုး
ထတလ က်တအ င် ထတ်လနတ
် ့် စရင်ိုး၊ ဟန်ိုးတဟ က်တနကကပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ မတက င်ိုးတသ
ခစ ိုးချက်တစ်ခ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အဆိုးသတ် နမတ်ဆိုးတစ်ခ ရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတက
့် ိုးရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် ရှငိုး် ထတ်ပစ်ရ တွင ် ငါ၏ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက တစ င်စ
လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ အချြုပ်အပခ ိုးအ ဏ ရှငထ
် တတ်ဆတ်စွ
ဆတတ င်ိုးကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး တချ င်ိုးငယ်တလိုး တစ်ခတွင ် စီိုးဆင်ိုးတနတသ
့်
တရ၏ဆူညသသည် တလပပင်ိုးတစ်ခက အဘယ်သ ပ
့် တ်ဆန့္် င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူတ၏
့်
တင်တည်သမျ ိုးတကက င့်် အဘယ်သ ရ
့် တ်တရက် ရပ်တန်န့္် င်မည်နည်ိုး။ မိုးချြုန်ိုးသ၏
အလယ်ဗဟက မ န်ဟန်ပပင်ိုးပပမှုသည် လူသ ိုး၏ အသည်ိုးငယ် တတ်ပခင်ိုးအတွက် အဘယ်သ ့်
ပငမ်သက်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် တလထဲတွင ် တရှ ျို့တန က်ယမ်ိုးထိုးတနသည်။ သူသည်
မမကယ်ကယ် မိုးတရမှ ပန်ိုးခရန် ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးတန၏။ ပပီိုးလျှင် ငါသည် လူသ ိုး၏
ရင်ဘတ်က တစ်ချန်လိုး ချန်ရွယ်ထ ိုးတသ တသနတ်တစ်လက်၏ တပပ င်ိုးဝ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊
ပပီိုးလျှင် တစ်ြန် သူသည် ငါ၏ ရန်သပူ ြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏ မတ်တဆွပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
် မင်ိုး
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးအတပေါ်တွင ် ငါသည် ငါ၏လက်အ ိုး တင်ထ ိုးမည်က အလွနအ
တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ ငါ၏အမျက်တဒါသအလယ်၌ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တန်လှုပ်တချ က်ချ ိုးကက၏။
လူသ ိုးသည် သူအတွ
က် ငါ၏ ငါ၏စစ်မှနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
မရှ တြွ မတတွျို့ ရှစြူိုး၊ ငါ၏ စစ်မှနတ
် သ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
န ိုးမလည်ြူိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် သတမမူမဘဲန္င
ှ ့်် သူသည် ငါက
့် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးသည်။
့်
သတမမူမဘဲန္င
ှ ့်် သူသည် ငါက
သည်၊ သတသ
် မရည်ရွယပ
် ါဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည်
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသအလယ်တွင် ငါ၏မျက်န္ ှ က

ပမင်တတွျို့ ြ လူ
ဲ ။ ငါသည် ငါအမျက်
တဒါသ၏ တမ်မည်ိုးမျ ိုးတွင ်
့်
့် သ ိုးအတွက် ခက်ခ၏
ကွယ်ဝက
ှ ်တနသည်။ ပပီိုးလျှင် ငါသည် လူသ ိုးထ ငါ၏ သန ိုးကရဏ က တစလတ်ရင်ိုး၊
မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုးအလယ် စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးအတပေါ်၌ ရပ်တနသည်။ လူသ ိုးသည် ငါက
့်
မသတသ တကက င၊့်် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုးအတွက် သူက
့် ငါ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးတ၏
့် အပမင်တွင၊် ငါသည် တစ်ခါတစ်ရ
ငါ၏အမျက်တဒါသက ြွငခ
့်် ျသည်၊ ငါ၏ အပပြုိုးကလည်ိုး တစ်ခါတစ်ရ ငါ ပပသည်၊ သတသ
်
့်
ငါက
် င်၊ သူသည် အလွန ် ထထင်ိုးပပီိုး စတ်ခစ ိုးချက် တိုး၍ ကင်ိုးမဲ့်ပပီိုး
့် သူ ပမင်သည့်် အချန်တွငပ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးက
အမှနတ
် ကယ် မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တပိုးခရ ၏ ချြုသ ပငမ်တ
့် ည င်ိုးတသ အသက
မကက ိုးန္င်တသိုးတချ။ ယင်ိုးမှ ငါ၏ပရပ်သည် လူ၏မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ ငါ၏
ပသဏ္ဌ န်သည် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်ရသည်
ှ
အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
လူသ ိုး၏ဦိုးတန္ှ က်မှ အလွန ် ချွတ်ပခြုကျတသ တကက င်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
မျက်တမှ က်တခတ်အထ တိုးတက်မမ
ှု ှတစ်ဆင၊့်် ငါက
် ကယ် တတွရှပပီိုးတသ လူတစ်ဦိုးမျှ
့် အမှနတ
လိုးဝ မရှြူိုးတပ။ လူသ ိုးက ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ “ခွပဲ ခမ်ိုးတလ့်လ ပပီိုးသမျှ” အရ အ ိုးလိုးတွင်
သူ၏ သပပပည သည် အလွန ် ချြုျို့ ငဲစ
့် ွ တိုးတက်တသ တကက င၊့်် သူ၏သပပဆင်ရ
သတတသနပပြုချက်သည် မည်သည့်ရ
် လဒ်မျ ိုးမှ မထွက်ရတသိုး
ှ
တချ။ ထတကက
င့်် မျက်တမှ က်တွင်
့်
သူ၏ တပခကပ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ထန်ိုးသမ်ိုးမှုသည်ပင် ကကီိုးမ ိုးသည့််
အတကက င်ိုးမလှမှုအလယ်တွင် မခနမ
် ့် ှနိုး် န္င်တသ န္ှစ်သမ်ရ
ှ တ
့်် လသည့်အ
် တွက်၊
့် တစ်ခ ပြစ်န္င
“ငါ၏ပရပ်” န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် ပြည်မ
့် ည်သ
့် ူ မည်သမ
ူ ျှမရှဘဲ၊ ကမဘ စ
့် ချန်
ချြုိုးမည်သ
့် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှဘဲ၊ အပမဲ လိုးဝ ဗလ ပြစ်တနတပသည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်

အခန််း ၂၄
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် လူအ ိုးလိုးအတပေါ်သ ကျတရ
က်တသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးသည် လူအ ိုးလိုးမှ
့်
တဝိုးကွ လျက်လည်ိုး ရှတနတပသည်။ လူတင်ိုး၏ဘဝတစ်ခလိုးသည် ငါအတပေါ်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးမှုတပြင်
့် နပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါအ
င့််
့် ိုး မသရှြူိုးတပ— ထတကက
့် ့် ပပည်တ
့်
ငါအတပေါ်
လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲတနပပီိုး၊ ပမှနပ် ြစ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ။ သရ့် တွင ်
့်

ငါသည် လူသ ိုးက အစဉ် တစ င်တ
့် ၊ ့် သူသည်
့် ရှ က်က ကွယ်က ပပီိုးပြစ်သကဲသ
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စတ်အ ိုးထက်သန်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည်မှ သူ၏ န္အမှုတကက င်သ
ပြစ်သည်။
့်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးအလယ်တွင် ငါသည် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနသူပြစ်ပပီိုး၊
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတအလယ်
တွင ် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ သူ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ငါက
့်
့်
မသပခင်ိုး သက်သက် ပြစ်၏။ ငါသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက လူသ ိုးအလယ်တွင ်
အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်က လူတလ
ကတွင ် ဘဝက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သရ့် တွင ် သူသည်
့်
ငါက
့် အစဉ် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုပပီိုးပြစ်က ငါအ
့် ိုး ကမဘ အ
့် ပပင်ဘက် အ က သမှ
သတတဝါတစ်ဦိုးကဲသ
့် ဆက်
ဆတလပပီ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘ သ စက ိုးတ၌့် ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုးတကက င်၊့် လူတသည်
ငါက
ဲ သူစမ်ိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ့်
့် လမ်ိုးထက
့်
ဆက်ဆကက၏။ ငါ၏အဝတ်အစ ိုးသည်လည်ိုး ထူိုးပခ ိုးလန
ွ ိုး် တနပရ၏။ ယင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် လူသ ိုးသည် ငါထ
့် ချဉ်ိုးကပ်ရန် မမကယ်ကယ်
ယကကည်မက
ှု င်ိုးမဲ့်တလသည်။ ထအခါမှသ လူသ ိုးအလယ် ဘဝ၏ တပခ က်တသွျို့ ပခင်ိုးက
ငါခစ ိုးရပပီိုး၊ ထအခါမှသ လူတလ
က၏ မတရ ိုးမှုက ခစ ိုးရ၏။ ငါသည်
့်
ပြတ်သန်ိုးသွ ိုးလ သူမျ ိုးအကက ိုး ၎င်ိုးတ၏
် လ့်လ ရင်ိုး
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးက
့်
့်
ညြှြုိုးငယ်ပခင်ိုးပြင်ပ့် ပည်တ
့် စတသ န မကျန်ိုးမှုတစ်ခအလယ်တွင ်
အသက်ရှငတ
် နကကသည့်အ
် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု တ ိုးဆိုးီ သည့််
့် လွတပ် ငမ်ိုးမက
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအလယ်တွငလ
် ည်ိုး အသက်ရှငတ
် နကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
မမကယ်ကယ် ချြုပ်တန္ှ င်က ဣတ္န္ဒရပပတလသည်
ှ
။ လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ
ချီိုးကျြူိုးတစရန်အလငှ့် ငါတရှ
် စ်ခက ြန်တီိုးကကပပီိုး၊
့် ျို့တမှ က်တွင ် ယမှ ိုးတစတသ အသွငတ
လူအမျ ိုးစသည် ငါ၏အကူအညီက ၎င်ိုးတ ရရှ
ငှ့် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် မမတက
့် ြအလ
့်
့် ယ်ကယ်
တမင်သက်သက် သန ိုးကရဏ သက်ြွယ်ပြစ်ပ တပေါ်တစကကတလသည်။ ငါကွ
် တွင ်
့် ယရ
လူအ ိုးလိုးသည် ငါက
့်် က ် လပ်ကကပပီိုး၊ မန ခကကတပ။ ငါမမှနတ
် ပဘူိုးတလ ။
့် တပမြှ က်ထိုးပငတ
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ရှငသ
် န်တရိုး ဗျြူဟ မဟတ်တလ ။ မည်သသ
ူ ည်
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုး၌ ငါက
် နထင်ကကြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါအ
့် အသက်ရှငတ
့် ိုး
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအလယ်တွင ် ချီိုးတပမြှ က်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ဝည ဉ်တတ ်တရှ ျို့၌
ချည်တန္ှ င်ခရြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် စ တန်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ငါအြ
၎င်
့်
့် ိုးတ၏
့်
သက်တသခပခင်ိုး၌ ပမဲပမစွ ရပ်တည်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါအတပေါ်
၎င်ိုးတရှ့် သည့််
့်

“သစစ ရှပခင်ိုး” တွင ် မှနက
် န်မှု ပြည့်စ
် ွက်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါတကက
င့််
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုး ခရြူိုးသနည်ိုး။ လူတသည်
စ တန်န္င
ှ ့််
့်
ပူိုးတပါင်ိုးကကပပီိုးပြစ်က ယခ န္ွထဲတွင် ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ သ ယ တနကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါက
ူ ျ ိုးပြစ်ကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
ပခင်ိုးအ ိုး
့် အ ခရ တွင ် ကျွမ်ိုးကျင်သမ
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
တီထင
ွ ြ
် န်တီိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကက ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှင ့်် ဆက်ဆပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးတွင ် အဆငပ့်် မင ့်် တကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
သူကယ်တင်၏ကကကမမ အတွက် လူသ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဟဟ သည်သည် ရှ တြွပပီိုး၊
ငါသည် သူက
့် ခါ သူသည် ငါ၏အြိုးတန်မက
ှု မသန္င်ဘရ
ဲ တနပပီ
ှ
ိုး၊
့် လက်ယပ်တခေါ်သည်အ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် “ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး”တစ်ခ ပြစ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ မမအတပေါ်
မမ၏အ ိုးထ ိုးမှုတွင် ဆက်လက် “ယကကည်ပခင်ိုး” ရှတလ၏။ လူသ ိုး၏
“ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး”သည် အြိုးတန်တသ လ
် ည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ၏ ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုးကမျှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှတ်ပပည့်မ
် ရရှြူိုးတပ - ၎င်ိုးတအ
့် ျို့တမှ က်တွင ်
့် ိုးလိုးသည် ငါတရှ
အသမထွက်ဘဲ ပပြုလဲရင်ိုး၊ တစ်စစီ ပဲ့်တကကကကတလသည်။
ငါသည် တနရက်
့် စဉ်တင်ိုး စက ိုးတပပ ပပီိုး၊ တနစဉ်
့် အသစ်တသ အရ မျ ိုးက ငါပပြု၏။
လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ အလိုးစတသ ခွနအ
် ိုးက အသိုးမပပြုပါက သူသည် ငါ၏အသကကက ိုးရန်
အခက်အခဲရှလမ့််မည်ပြစ်က ငါ၏မျက်န္ ှ က ပမင်ရန် အခက်တတွလ
ျို့ မ့််မည်။
ချစ်ပမတ်န္ိုးသသ
ူ ည် အလွနအ
် ့် လွန ် အဆင်တပပတက င်ိုးတပပန္င်ပပီိုး၊ သူ၏စက ိုးသည် အဆိုးစွန ်
န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ မှု ရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် သူ၏ ကျက်သတရရှတသ မျက်န္ ှ က
အလွယတ
် ကူ ရှု ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အသက ကက ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ တခတ်က လမျ ိုး
တစ်တလျှ က်လိုးတွင၊် မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏မျက်န္ ှ က အလွယတ
် ကူ ရှု ပမင်ြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ငါသည်
တစ်ချန်က တပတရအ ိုး စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ တပါလထ “တပေါ်ထန
ွ ိုး် ”ခဲတ
့် သ ်လည်ိုးဣသတရလအမျြုိုးတမှ့် လွဲ၍- အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ငါ၏မျက်န္ ှ က အမှနတ
် ကယ် မပမင်ြူိုးတပ။
ယတနတွ
့်် တူအသက်ရှငရ
် န် ငါသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူသ ိုးအလယ်
့် င၊် လူသ ိုးန္ှငအ
ကကလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်အ
့် ြ ရှ
့် ိုးပါိုးက အြိုးတန်ပမရသည်မျ ိုး
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်၏အချန်က အတက င်ိုးဆိုးအသိုးချလတသ ဆန္ဒ သင် မရှသတလ ။
ယင်ိုးက သငအ
့်် ိုး ဤနည်ိုးပြင့်် လွနသ
် ွ ိုးတစခွငပ့်် ပြုလသတလ ။ လူတ၏စ
ွ ် အချန်၏
့် တ်မျ ိုးတင
န ရီလက်တမျ ိုးသည် ရတ်တရက် ရပ်တန် သွ
့် ိုးန္င်မည်တလ ။ သမဟ
့် တ် အချန်သည်
တန က်ပပန်သွ ိုးန္င်သတလ ။ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးသည် တြန် ပပန်၍ ငယ်ရွယ်သွ ိုးန္င်မည်တလ ။
ယတန၏
့် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတသ အသက်သ သည် အစဉ် တြန်လ န္င်မည်တလ ။ ငါသည်

လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ “ပြြုန်ိုးတီိုးမှု” အတွက် သင်တ
့် တ ်သည့်် “ဆလ ဘ်” မတပိုးတပ။ ငါသည်
အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်လျက်၊ ငါ၏အမှုက လက်မတလျှ တ
့် မ်ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
လူသ ိုးသည် အလပ်မျ ိုးတနတသ တကက င်ပ့် ြစ်တစ၊ သူ၏ငသမျ ိုးတကက င်ပ့် ြစ်တစ၊
အချန်၏စီိုးဆင်ိုးမက
ှု ငါ မရပ်တန်တပ။
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက ၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ခွနအ
် ိုးက
့်
မခွတ
ဲ ဝန္င်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ မူလအစီအစဉ်က ကတမ က်ကမ မပြစ်တစန္င်တသိုးတချ။ ငါသည်
အ က သက တကျ လ
် န
ွ ပ် ပီိုး တခတ်မျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးက ၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အထက်န္င
ှ ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွငပ
် ါ ငါအစီ
့် အစဉ်တစ်ရပ်လိုး၏ ဗဟချက်က စတင်မည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏န္ှု
့််
ဤအရ မျ ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
့် တ်မျ ိုးကြွငက
၎င်ိုးတသည်
မမတ ၏
် ့် တ်က အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးက တမ့်တလျ လ
့် ျက်
့်
့် လက်မျ ိုးက ဆနထ
ဤအရ မျ ိုးက ငါထ
် ည်ိုး၊ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ငါထ
့် မှ တတ င်ိုးဆကကတသ လ
့် မှ
အထူိုးဆက်ဆမှု သမဟ
့် တ် ငါ၏ လက်မျ ိုးမှ “ဆလ ဘ်မျ ိုး”က မရရှန္င်တသိုးတပ။
ဤလူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှသည် ငါက
့် ၊ ့်
့် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ တထ
့် မခရတစြူိုးသကဲသ
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ “အသန ိုးအကကင်န ကင်ိုးမဲ့်တသ ” အသ၏ ပပန်လည်တွနိုး် ပခင်ိုးက
ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစက ၎င်ိုးတသည်
“ငယ်ရွယ်လွနိုး် သည်” ဟ
့်
ယကကည်ကကဆဲပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ သန ိုးကရဏ ပပရန်၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
ဒတယအကကမ် တမတတ ကရဏ တရ ိုးကကီိုးမ ိုးရန် ငါက
့် တစ င်ဆ
့် င်ိုးကကပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
အတန က်တခါိုးမှ ပြတ်သန်ိုးဝင်လ ခွငတ
့်် ပိုးရန် တတ င်ိုးဆကက၏။ သရ့် တွင ် ငါသည်
ငါ၏အစီအစဉ်န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သ သ
့် မန်က လျှက စွက်ြက်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တန က်ထပ်န္စ
ှ ်အနည်ိုးငယ် ပ၍ အသက်ရှငန္
် င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
သူ၏ပျြုရွ ယ်မှုအတွက် ငါသည် ကမဘ တပမ လည်ပတ်မှုက ရပ်တန်န့္် င်မည်တလ ။
လူသ ိုး၏ဦိုးတန္ှ က်သည် အလွနရ
် ှု ပ်တထွိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတွင ် ကင်ိုးမဲတ
့် နသည့််
အရ မျ ိုးလည်ိုး ရှပရ၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် လူ၏ စတ်တွင် ငါ၏အမှုက တမင်တက
တန္ှ င်ယ
် န် “အြ
့် ွယ် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး” မကက ခဏ ထွက်တပေါ်တလသည်။
့် ှကရ
ငါသည် လူသ ိုး၏အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပပီိုးပြစ်က သူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င့်် သူက
့်
အထူိုးမျက်န္ ှ သ တပိုးပပီိုးသည်မှ အကကမ်မျ ိုးစွ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ မသန ိုးမလည်မှုတကက င့််
သူအ
့် တ ်တသ ဆက်ဆမှု ငါ တပိုးပပီိုးသည်မှ လည်ိုး အကကမ်မျ ိုးစွ ရှတပသည်။
့် ိုး သင်တ
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည်- ြန်မှုနမျ
် ့် ိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးလျက်၊ သူ၏အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး စတ်ပပဲလျက်၊
တပါင်ိုးပင်မျ ိုး တပါက်တရ က်မက
ှု သ
ဲ့် သူ
့် ၏ဆပင်သည် သူ၏ဦိုးတခါင်ိုးအ ိုး ြိုးအပ်ထ ိုးရင်ိုး၊
သူမျက်
န္ ှ သည် အညစ်အတကကိုးပြင ့်် ခဲတနလျက်၊ သူ၏တပခမျ ိုးသည် အကကမ်ိုးထည်၊
့်

ကယ်တင်လပ်ြနပ်မျ ိုး စီိုးထ ိုးလျက်၊ သူ၏လက်မျ ိုးသည် လင်ိုးယန်ငက
ှ ်အတသ၏
လက်သည်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် သူ
ွဲ ျလျက်- သူ၏
့် ၏နတဘိုးမျ ိုးတွင ် ချနဲစွ့် တွဲလက
လက်ရအတပခအတနသ
ှ
နစ်
အမှတ်ပပြုရမှနိုး် သူ
့် ပမြုပ်ပပီိုးသည်အထ၊ ငါ၏ကကင်န မှုက မည်သအသ
့်
မသပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ငါသည် ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးက ြွငက
့််
ကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထမ
ဲ ှ ယခပင်တက်ပပီိုးတလသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
တဒါသမထွက်ဘဲ မတနန္င်တပ- ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် အစဉ် သည်ိုးခတလပပီ၊ သရ့် တွင ် ငါသည်
နတ်ဆိုးအ ိုး ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငမှ သတဘ ရှ သွ ိုးလ ရန် မည်သခွ့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
သူတတ င်ိုးစ ိုးတစ်ဦိုးအ ိုး ငါ၏အမ်တထ င်စတွင် အခမဲစ
့် ိုးရန် ငါမည်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
မသန်ရှ့် ငိုး် တသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတစ်တက င်အ ိုး ငါအ
့် ည်အပြစ်
့် မ်တထ င်စ၏ ဧည်သ
ရှတနပခင်ိုးက ငါမည်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် အစဉ်
့်
“မမကယ်ကယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စည်ိုးကမ်ိုးကကီိုး” ပပီိုးပြစ်က “အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်
သက်ညြှ ”ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ငါအတပေါ်
အနည်ိုးငယ်မျှ လိုးဝ မယဉ်တကျိုးြူိုးတပ။
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည်
ငါက
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အနည်ိုးငယ်မျှ လိုးဝ
့် ကွဲပပ ိုးစွ ဆက်ဆက ငါအတွ
့်
မရှြူိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် အထူိုးသပြင ့််
လျင်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်၏- သူသည် ငါက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် ပက်ပင်ိုးကကြုသည်န္င
သူ၏မျက်န္ ှ တပေါ် ရှ အသွငသ
် ည် ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးက သူ၏ စမ်ိုးက ိုးသည့်၊်
မထတက်တသိုးမျက်န္ ှ တွင ် တန က်ထပ် အမူအရ အနည်ိုးငယ် ပြည့်လ
် က်၏။ ငါသည် ငါအတပေါ်
့်
လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးတကက င့်် သူအတပေါ်
သင်တ
့် တ ်သည့်် အတရိုးယူမှုမျ ိုး
့်
ချမှတ်ပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး စကကဝဠ မျ ိုး၏ အထက်မှ မိုးတက င်ိုးကင်မျ ိုးက
တမ က့် ကည်ရ
့် မျှတမ က့် ကည့်ပ် ပီိုး၊ ထမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏အမှုက တဆ င်ရွက်၏။
လူသ ိုး၏မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် မည်သည်လ
့် က
ူ မျှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကကင်န မှု
မပပခဲတ
် ည်ိုး၊ မည်သက
ူ ့် မျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ န္ှပ်စက်ြူိုးပခင်ိုးလည်ိုးမရှတပ။ လူသ ိုးသည်
့် သ လ
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ငါအတွ
က် “ထင်ခလွတ”် မချန်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် ငါသည်
့်
သတမထ ိုးတတ ဘ
့် ခါ၊ သူသည် ငါအ
့် ဲ သူ၏အတွငိုး် ၌ တနထင်သည်အ
့် ိုး မတပပ မဆ
အတင်ိုးန္ှငထ
် တ်ပပီိုး၊ ထတန
့် ွနိုး် ပပီိုး၊ ငါ၏တပျ ်ရင်မှုအတွက် သူက
့် က် သူသည် ချြုျို့တဲလ
့် ယ်သူ
တထ က်ပ့်တပိုးန္င်စွမ်ိုးမရှဟ တပပ လျက်၊ ဆင်တပခမျ ိုး ြန်တီိုးရန် ချြုသ တသ စက ိုးန္ှင ့််
တပမြှ က်ပင်ပ့် ခင်ိုးတက
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးအလယ် အချန်မတရွ ိုး
့် အသိုးပပြု၏။ သူစက ိုးတပပ သည်န္င
တဘိုးဒကခကျတရ က်မည့်အ
် လ ိုး သူ၏မျက်န္ ှ သည် မကက ခဏ “တမ်မည်ိုးမျ ိုး”ပြင ့်် ြိုးလ ၏။

သရ့် တွင ် သူသည် ပါဝင်သည့်် အန္တရ ယ်မျ ိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမပပြုဘဲ ငါက
့်
ထွက်ခွ ရန် တတ င်ိုးဆဆဲပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ငါ၏တထွိုးပက်ပခင်ိုး၏ တန္ွိုးတထွိုးမှုတက
့် လူသ ိုးအ ိုး တပိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူသည်အကက ိုးအင်္ဂ ါရှပမရတပ။ ထတကက
င့်် သူသည် ငါ၏အသက စိုးစဉ်ိုးမျှ အ ရမစက်တပ၊
့်
ယင်ိုးအစ ိုး သူသည် အလျင်အပမန် ထွက်ခွ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူ၏ဦိုးတခါင်ိုးက ဆပ်ကင်တန၏။
ငါသည် အနည်ိုးငယ်စတ်ပျက်တသ လ
် ည်ိုး တဒါသလည်ိုး အနည်ိုးငယ်ထက
ွ ်လျက်၊ လူသ ိုးထမှ
ထွက်ခွ ၏။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် တလပပင်ိုးမန်တင်ိုးကကီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
တရလှုင်ိုးမျ ိုး၏ အပပင်ိုးအထန် တက်ခက်ပခင်ိုးအလယ်တွင် ချက်ချင်ိုးတပျ က်ကွယ်သွ ိုး၏။
မျ ိုးမကက မီတွင၊် သူသည် ငါအ
် တလန္ှငလ
့်် င်
ှု ိုးတ၏
ျို့ ျ ိုးမက
ှု
့် ိုး တအ ်တခေါ်သည်၊ သတသ
့်
့် တရွ လ
သူသည် မည်သ သက်
တရ က်မှုရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင၊့်် သူက
့် နရ တွငမ
် ျှ
့်
့် မည်သည်တ
ရှ မတတွျို့ န္င်သည်အထ လူသ ိုး၏အရပ်အတယ င်အ ိုးလိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုး၏။
တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီတွင၊် ငါသည် စကကဝဠ တအထက်
မှ တပမတစ်ပပင်လိုးက
့်
ကကည့်ရ
် ှု ကကသည်။ ငါသည် ကကီိုးစွ တသ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်တစ်ခက ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါစီစဉ်ခဲ၏
့်
- ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင၊့်် ငါ၏တန်ခိုးက
တက င်ိုးကင်၌ ပပည်တ
့် စလျက် ငါ၏ ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်က စကကဝဠ တစ်ခလိုးသ ့်
ပျျို့ န္ှခွ့် ငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် န္င်ငကဲသ
့် တပမကကီ
ိုးတပေါ်တွင ် န္င်ငတစ်ခက
့်
တည်တထ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယတနတွ
့် င၊် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ပပီိုးတန က်၊
့်
ငါသည် ငါ၏အစီအစဉ်က ဆက်လက်လပ်တဆ င်၏။ သရ့် တွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
ငါ၏အစီအစဉ် သမဟ
ဲ ှုက မည်သမ
ူ ျှ မသသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့် တ် စီမခန်ခွ့် မ
့်
ငါ၏န္င်ငက သ ၍ပင် မပမင်ကကတချ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် အရပ်မျ ိုးတန က်သလ
့်
့် က်ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်ရှ ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအတွက် “မြွငဟ
့်် တသ အြိုးအခ”တစ်ခက
တပိုးလလျက်၊ ငါအ
့်် ိုးရန် ငါတရှ
့် ိုးလှညစ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် ၏။ အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင ့်် သူသည်
ငါ၏အမျက်တဒါသက ဆွပပီိုး ငါသည် သူအတပေါ်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
သူသည် မန္ိုးထတသိုးတချ။ ယင်ိုးမှ သူသည် သူ၏ကယ်ပင် တက်လမ်ိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ မျှ၏တန က်သ မလ
က်စ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် တပမတပေါ်၌ရှသည်အ
့် ရ က
့်
လိုးဝ မသန ိုးမလည်ဘ၊ဲ တပမတအ က်တွင ် အလပ်လပ်တနသည်အ
့် လ ိုးပြစ်၏။
လူအတပါင်ိုးတအလယ်
တွင၊် ငါ၏ ထွနိုး် လင်ိုးတနသည့်် အလင်ိုးတအ က်၌ အသက်ရှငသ
် ူ
့်
တစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ ငါ လိုးဝ မတတွျို့ ြူိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်တလ ကတွင ်
့်
အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ မှုနမ
် ှုင်ိုးမှုအလယ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးက ကျငသ
့်် ိုးရလ ကကပရ၏။ အလင်ိုး

တရ က်လ သည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
အတဝိုးတွင ် တနကကပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ အလင်ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်ပပီိုးသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ ရလဒ်တနပြင်၊့် အလင်ိုးသည်
့် က
့်
၎င်ိုးတ၏ပင
မ်သက်ပခင်ိုးအ ိုး အစတ်စတ်အပမ ပမ ခွက
ဲ
၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး န္ှစ်ပခြုက်စွ
အပ်မရတစပပီိုးတလသည်အ
့် လ ိုး ၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်ပရကက၏။
့်
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုးသည် အလင်ိုးက တမ င်ိုးန္င
ှ ထ
် တ်ရန် သူ၏ခွနအ
် ိုးရသမျှ
ှ
က
လှုျို့တဆ ်၏။ အလင်ိုးသည်လည်ိုး အသမဲတ
င ့်် လူသ ိုးအ ိုး
့် နပရပပီိုး၊ ထတကက
့်
၎င်ိုး၏အပ်စက်ပခင်ိုးမှ န္ှုိုးက ၊ လူသ ိုး န္ိုးထသည်အ
့် ခါ သူသည် တဒါသပြင ့်် မန်ထလ
ူ ျက်၊
သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးက ပတ်တလ၏။ သူသည် ငါက
့် အနည်ိုးငယ် သတဘ မတတွျို့တသ ်လည်ိုး၊
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ငါသည် အတပခအတန၏ အဓကအချက်မျ ိုးက သ၏။ လူတအ
့် ိုးလိုးက
ငါ၏အလင်ိုးအလယ်တွင် အသက်ရင
ှ တ
် စလျက်၊ ငါသည် အလင်ိုးအ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
သ ၍ပပင်ိုးတစသည်မှ ၊ မျ ိုးမကက မီ ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးန္င
ှ ့်် တတွျို့ဆရ တွင ်
့်
ကျွမ်ိုးကျင်လ ကကသည်အ
့် ပပင်၊ အ ိုးလိုးသည် အလင်ိုးအ ိုး တန်ြိုးထ ိုးကက၏။ ဤအချန်တွင၊်
ငါ၏န္င်ငသည် လူသ ိုးအလယ် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့််
ကခန်က ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုကကသည်၊ ကမဘ တပမကကီိုးသည် င်္ဏ်ယဝ
ူ ငက့်် က ိုးပခင်ိုးပြင ့််
ရတ်တရက်ပပည်သ
့် ွ ိုးပပီိုး၊ အလင်ိုးတရ က်လ ပခင်ိုး အ ိုးပြင့်် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက
တတ်ဆတ်မှုသည် ပပြုကွဲသွ ိုး၏။...
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်

အခန််း ၂၅
အချန်သည် ကန်လွနက
်
မျက်စတစ်မှတ်အတွငိုး် မျက်တမှ က်တခတ် တရ က်ရလ
ှ
တပပပီ။
ငါဝ့် ည ဉ်၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင၊် လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏အလင်ိုးအလယ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊
မည်သမ
ူ ျှ အတတ်က မစဉ်ိုးစ ိုးတတ တ
့် ပ၊ သမဟ
့် အ ရစက်မှု တစ်စတစ်ရ မျှ
့် တ် ယမန်တနက
မပပြုကကတတ တ
ူ ည် မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် အသက်ရှငက
်
့် ပ။ အဘယ်သသ
မတည်ရြူ
ှ ိုးတသိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် န္င်ငတတ တ
် ွင ် အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ရက်မျ ိုးန္ှင ့််
လမျ ိုးက မကန်လွနရ
် တသိုးသနည်ိုး။ တနတအ က်တွင် အဘယ်သူ အသက်မရှငရ
် တသိုးသနည်ိုး။
န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးအလယ် ဆင်ိုးသက်ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုး၏တန္ွိုးတထွိုးမှုက မည်သမ
ူ ျှ
အမှနတ
် ကယ် မတတွျို့ ကကြုရတသိုးတပ။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊

ယင်ိုးက အပပင်ပန်ိုးမှသ ကကည်တ
့် လသည်။ ငါ၏န္င်ငတတ ်
ြွဲျို့စည်ိုးသည်အ
့် ချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် ယင်ိုးတကက င့်် အဘယ်သသ
ူ ည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
မရှဘဲတနသနည်ိုး။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ န္င်ငမျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် လွတ်တပမ က်န္င်သတလ ။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ၎င်ိုး၏တက က်ကျစ်မှုတကက င့်် အမှနတ
် ကယ်
လွတ်တပမ က်န္င်သတလ ။ ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ွ လ
် ိုး
့် ိုးက စကကဝဠ တစ်ခင
တကကည ထ ိုး၏၊ ၎င်ိုးတသည်
လူအ ိုးလိုးအလယ် ငါ၏ကသဇ အ ဏ က ပပဋ္ဌ န်ိုးပပီိုး၊
့်
စကကဝဠ အန္ှ သက်
တရ က်လ တလသည်။ မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစက မူ လူသ ိုးသည် ဤအရ က
အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ မသတလပပီ။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက စကကဝဠ သ ့်
ထတ်တြ ်ပပချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါ၏အမှု ပပည့်စ
် တတ မ
့် ည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်၏။
ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးအကက ိုး အပ်စိုးပပီိုး အ ဏ ကင်စဲတ
ွ သ အခါန္ှင ့်် ငါက
့်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် သမှတ်တသ အချန်တွင၊်
ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် တပမကကီိုးဆီသ အပပည်
အ
့် ဝ ဆင်ိုးသက်လမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် လူအ ိုးလိုး၌
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တပေါ်တွင ် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘဝသစ်က
့်
စတင်ကကပပီပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ အ
့်် လ ိုးတူတသ တပမကကီိုးတပေါ်က အသက်တ က
မည်သမ
ူ ျှ အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုြူိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သင်တသည်
ငါ၏အလင်ိုးအလယ်တွင ်
့်
အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငက် ကသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအကက ိုးတွင ် အမှနတ
် ကယ်
အသက်ရှငက် ကသတလ ။ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတက
့် ျက်မျ ိုးက
့် ယ်တင်၏ တမျှ ်လင်ခ
မတတွိုးတတ သနည်ိုး။ မမတက
ူ ည် စတ်တသ က
့် ယ်တင်၏ ကကကမမ တကက င ့်် မည်သသ
မတရ က်သနည်ိုး။ ဒကခပင်လယ်အလယ်တွင် မည်သသ
ူ ည် မရန်ိုးကန်ဘဲ တနသနည်ိုး။
မည်သသ
ူ ည် မမတက
့် ယ်ကယ် လွတ်တပမ က်တစရန် ဆန္ဒမရှသနည်ိုး။ တက င်ိုးကင်န္င်င၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်၌ လူသ ိုး၏ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးမှုအတွက်
အလဲအလှယ်အတနပြင ့်် တပိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သတလ ။ လူသ ိုး၏ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ
ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုး၍ရန္င်မည်တလ ။ ငါသည် တစ်ချန်က န္င်ငတတ ်၏
လှပတသ ပမင်ကွငိုး် က လူသ ိုးတရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် တင်ဆက်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ယင်ိုးက
တပ်မက်တသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် တငိုးစက်ပခင်ိုးသ ပပြုခဲက
ယင်ိုးအထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ရန်
အမှနတ
် ကယ် ဆန္ဒပပင်ိုးပပခဲသ
ူ ျှ မရှခဲတ
့် ူ မည်သမ
့် ပ။ တစ်ချန်က ငါသည် လူသ ိုးထ
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနမျ ိုးက “အစီရင်ခခဲ”့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
န ိုးတထ င်သည်ထက် မပခဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏န္ှုတ်မှ လ ခဲသ
့် ကဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ရင်မဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ တစ်ချန်က ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး တက င်ိုးကင်ဘက

အတပခအတနမျ ိုးက တပပ ပပခဲတ
် ည်ိုး၊ သူသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် သ လ
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ ပပပင်မျ ိုးကဲသ
့် သတဘ
ထ ိုးခဲက
၊ ငါန္ှု့် တက
်
့်
့်
တြ ်ပပခဲသ
် ရ က အမှနတ
် ကယ် လက်မခခဲက့် ကတချ။ ယတနတွ
့် ည့်အ
့် င ်
န္င်ငတတ ်၏ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးသည် လူသ ိုးအလယ် ထတ်ပပထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
ယင်ိုးက ရှ တြွရ တွင ် “တတ င်ထပ်န္င
ှ တ
့်် တ င်ကက ိုး ပြတ်တကျ ”် ြူိုးသတလ ။ ငါ၏
တက်တွနိုး် မမ
ှု ပါဘဲ၊ လူသ ိုးသည် သူ၏အပ်မက်မျ ိုးမှ န္ိုးထခဲလ
့် မ်ဦ
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ သူသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က သူ၏ အသက်တ က အမှနတ
် ကယ် အလွန ် န္ှစ်သက်ကကည်န္ိုးူ တနသတလ ။
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ပမင်မ
် ကယ် မရှသတလ ။
့် ိုးတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုး အမှနတ
ငါ၏လူမျ ိုးအပြစ် ငါခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးသူမျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ်
ငါအ
် င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးဆက်ကပ်န္င်ကကပပီိုး၊ ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်စွ အသက်ရှငန္
့်
ငါ၏အပမင်တွင ် တန်ြိုးရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ငါ၏န္င်ငတတ ်တွင ် ငါအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့််
့်
ထွနိုး် လင်ိုးကက၏။ ယတနလူ
ိုးတွင ် ထသတသ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့် တ၏အကက
့်
့်
မည်သပူ ြည်ဆ
့် ည်ိုးသနည်ိုး။ ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအရ အဆင်မ
ူ သနည်
ှ
ိုး။
့် ီန္င်သူ မည်သရ
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် အခက်အခဲမျ ိုး ပြစ်တစသတလ ။
ငါသည် တမင်တက သူက
့် အမှ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်တစသတလ ။ ငါသည် လူအ ိုးလိုးအတပေါ်
သက်ညြှ ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ဦိုးစ ိုးတပိုးဆက်ဆ၏။ သရ့် တွင ် ဤသည်မှ တရတ်န္င်ငရှ
ငါ၏လူမျ ိုးအတပေါ်သ ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ ငါသည် သင်တက
့် ၊ ့်
့် အထင်တသိုး၍ မဟတ်သကဲသ
သင်တက
လက်တတွျို့ကျပပီိုး
့် မသကဂ ၍လည်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ငါသည် သင်တအတပေါ်
့်
စစ်မှနတ
် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
မသ ိုးစမျ ိုးန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ပြစ်တစ၊ ပမကျယ်ပပန်တသ
တလ ကန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ပြစ်တစ
့်
ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက မလွမ
ဲ တသွ ကကြုကကရသည်။ သရ့် တွင ် မည်သ၏
ူ အခက်အခဲက
၎င်ိုးတက
့် သန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။
့် ယ်တင်၏လက်မျ ိုးပြင့်် စီစဉ်ြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ငါက
သူသည် ငါ၏ အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှုအချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊
ငါ၏အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မသန ိုးမလည် ပြစ်တလသည်။ သူသည် သူစ ိုးသည့်် အစ ၏
ပါဝင်ပစစညိုး် မျ ိုးက မသတပ။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက တသချ စွ သပမင်န္င်သနည်ိုး။
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ မျက်တမှ က်တွင် ငါ၏အလက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည်
ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကဆင်
ိုးလ ချန်တွင၊် ကမဘ တပမသည် အတမှ င်ထပြင့်် ြိုးအပ်တနပပီိုး
့်
လူသ ိုးသည် “အပ်တမ ကျ” တန၏။ ငါသည် တနရ အ ိုးလိုးအကက ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး၊
ငါတတွျို့ ပမင်သမျှအရ အ ိုးလိုးမှ စတ်ပပတ်တနပပီိုး မကကည့်ရ
် က်န္င်စရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ

လူသ ိုးသည် တမွျို့တပျ ်ရန်သ လလ ိုးလျက်ရပပီ
ှ ိုး “ပပင်ပတလ ကမှ အမှုအရ မျ ိုး” က င်္ရပပြုရန်
ဆန္ဒမရှသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ လူအ ိုးလိုးမသဘဲ၊ ငါသည် ကမဘ တပမတစ်ခလိုးက
ဆန်ိုးစစ်တလ့်လ ၏၊ သရ့် တွင ် အသက်န္င
ှ ပ့်် ပည်ဝ
့် တသ တနရ တစ်ခကမျှ ငါမတတွျို့တပ။
ချက်ချင်ိုးပင် ငါသည် အလင်ိုးန္ှငအ
့်် ပူတက
့် ထွနိုး် လင်ိုးတစပပီိုး၊ တတယတက င်ိုးကင်မှ
ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကည်
၏
့် ။ အလင်ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်သကျက
အပူသည် ယင်ိုးအတပေါ်
့်
့်
ပျန္ှတသ
်လည်ိုး၊ အလင်ိုးန္ှင ့်် အပူတသ
့်
့် ဝမ်ိုးတပမ က်တနပရ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ မှုတွင ် အကကြုက်တတွျို့တနသည့်် လူသ ိုးအထဲတွင ် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
န္ှုိုးတဆ ်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဤသည်ကပမင်ရလျက်၊ ငါသည် လူသ ိုးအကက ိုးတွင ်
ငါအသင်ပ့် ပင်ထ ိုးတသ “လှတ” က ချက်ချင်ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ၏။ လှတ ကျသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
အလင်ိုးန္ှငအ
့်် ပူတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး လွငပ့်် ပယ်သွ ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးသည် ချက်ချင်ိုး
့်
တတ်ဆတ် တပခ က်ကပ်သွ ိုး၍ တမှ င်မဲသွ ိုး၏— ပပီိုးလျှင် အတမှ င်ထတကက င့်် လူသ ိုးသည်
ဆက်လက်တပျ ်ပါိုးရန် အခွငအ
့်် တရိုးက လက်မလတ်တမ်ိုးအသိုးချ၏။ လူသ ိုးသည် ငါ၏
လှတတရ က်လ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် သ တရိုးတရိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သူသည် မတပပန်
့် ဘ၊ဲ
၎င်ိုး၏ “တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး” က ဆက်လက် တမွျို့တလျ ်တလ၏။ ၎င်ိုးတန က်၊
ငါ၏န္ှုတ်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တကကည ပပီိုး
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ လူတသည်
က ိုးတင်တွင ် တဇ က်ထိုး သမှုရက်န္က
ှ ်ခရကက၏။
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး လ သည်အ
့် ခါတွင၊် လူသ ိုးသည် တတ င်မျ ိုးပပြုကျပခင်ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုး
ပပြုကွဲတနပခင်ိုး၏ ဆူညသအ ိုးပြင ့်် တန်လှုပ်တလ၏၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူသည် လန်န့္် ိုးသွ ိုးသည်။
တန်လှုပ်က တကက က်ရွ ျို့လျက်၊ သူသည် ထွက်တပပိုးလစတ် ရှတသ ်လည်ိုး၊
လွနစ
် ွ တန က်ကျသွ ိုးတပသည်။ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု ကျတရ က်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ငါ၏န္င်ငတတ ်သည် တပမကကီိုးတပေါ်သဆင်
် မကျန်ဘဲ
့် ိုးသက်က န္င်ငအ ိုးလိုးသည် သဲလွနစ
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးရင်ိုးန္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ချန်မထ ိုးဘ၊ဲ အစတ်စတ်အပမ ပမ
တချမှုနိုး် ခရတလသည်။
တနစဉ်
့် ငါသည် စကကဝဠ ၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ် ကကည်ပ့် ပီိုး၊ တနစဉ်
့် ငါသည် လူသ ိုးအကက ိုး
ငါ၏အမှုအသစ်က လပ်တဆ င်၏။ သရ့် တွင ် လူအ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် အလပ်တွင ်
နစ်ပမြုပ်တနကကပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါအမှု
့် ၏ အင်အ ိုးမျ ိုးက အ ရမစက်ကကတချ၊ သမဟ
့် တ်
မမတက
် ွန၍
် အမှုအရ မျ ိုး၏ အတပခအတနက သတမထ ိုးကကတချ။ ယင်ိုးမှ
့် ယ်ကယ် တကျ လ
လူတသည်
၎င်ိုးတက
ှ ့်် တပမကကီိုးအသစ်တွင ်
့်
့် ယ်တင် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်အသစ်န္င
အသက်ရှင ် ကကပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ အတန္ှ င်အ
့် လ ိုး
့် ယှက်တပိုးသည်က မလချင်သည်အ

ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတအ
် ါိုးသည်အ
့် လပ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န်ိုးမျ ိုး” က
့် ိုးလိုးသည် တပျ ပ
့် “က ယတလ့်ကျင်ခ
လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မမတက
့် ယ်ကယ် သတဘ ကျပခင်ိုးတက
့် အ ရစက်လျက် ရှကကသည်။
လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုး၌ ငါအတွ
က် တနရ အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ မရှသတလ ။ ငါသည်
့်
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အပ်စိုးသူ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသတလ ။
လူသ ိုး၏ဝည ဉ်သည် သူအ
် ကယ် ထ ိုးရစ်တလပပီတလ ။ ငါ၏န္ှုတ်မှ
့် ိုး အမှနတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သသ
ူ ည် တသချ စွ တတွိုးဆြူိုးသနည်ိုး။ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ဆန္ဒက
မည်သသ
ူ ည် သပမင်ြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အပခ ိုးအရ အချြုျို့က အမှနတ
် ကယ်
သမ်ိုးပက်တလပပီတလ ။ ငါသည် လူသ ိုးထ ဟစ်တအ ်တခေါ်သည့်် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
ရှပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ဆ ကရဏ သက်ြူိုးသတလ ။ မည်သမ
ူ ဆ လူသဘ
ဝ၌
့်
အသက်ရှငြ
် ူိုးသတလ ။ လူသ ိုးသည် ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငတ
် က င်ိုး ရှငန္
် င်တသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုး၌ လူသဘ
ဝမရှတပ။ ၎င်ိုးသည် တရ စဆ န်တင်ိုးပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် တလ ။ သမဟ
့်
့် တ်
၎င်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ ရှသတလ ။ ငါသည်
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်သည်အ
့် လ ိုး၊ ငါသည် သူန္င
ှ ့်် တပခ ိုးစီပြစ်သည့််
ချဉ်ိုးကပ်၍မရတသ တကက က်မက်ြွယ် ဧရ မသတတဝါအလ ိုး ပြစ်၏။ ငါသည် လူသ ိုးတကက င ့််
စတ်ပျက်ခရ
ဲ့် သည်မှ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ရှပပီပြစ်၏၊ ငါသည် သူ၏ညြ
့် ျင်ိုးတသ
တဆ င်ရွကမ
် ှုတကက င ့်် တဒါသ အမျက်ထက
ွ ်ခရ
ဲ့် သည်မှ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ရှပပီပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည်
သူ၏ အ ိုးနည်ိုးမှုအ ိုးတကက င ့်် စတ်ထခက်ခရ
ဲ့် သည်မှ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ရှပပီပြစ်၏။
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးတင
ွ ် ငါသည် အဘယ်တကက င့်် ဝည ဉ်ပင်ိုးဆင်ရ ခစ ိုးချက်က
မန္ှုိုးတဆ ်န္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ငါသည် အဘယ်တကက င့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
မလှုျို့တဆ ်န္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး အဘယ်တကက င့်် သူ၏အသည်ိုးတကက ်အပြစ်
ဆက်ဆရန် လလလ ိုးလ ိုး မရှသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးသည် သူ၏ကယ်ပင်န္လ
ှ ိုးသ ိုး
မဟတ်သတလ ။ သူ၏ စတ်ဝည ဉ်တွင ် အပခ ိုးအရ တစ်စတစ်ရ က ဝင်တရ က်
တနထင်တလပပီတလ ။ လူသ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် မရပ်မန ိုး ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးသနည်ိုး။
သူသည် အဘယ်တကက င့်် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်သနည်ိုး။ သူသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးသည်အ
့် ခါတွင၊်
ငါ၏တည်ရမှု
ှ က အဘယ်တကက င့်် လျစ်လျြူရှု သနည်ိုး။ ငါသည် သူက
့်
စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးမ၍ ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါသည် သူအ
် ့် စ်ထ ိုးမ၍
့် ိုး တမင်တက စွနပ
ပြစ်န္င်သတလ ။
ငါ၏အပမင်တွင၊် လူသ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးသပူ ြစ်သည်။ ငါသည် သူက
့် -

တတ င်တန်ိုးမျ ိုးတပေါ် ရှ ပမက်ခင်ိုး၊ သစ်တတ မျ ိုးအကက ိုးရှ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် တရထဲက ငါိုးမျ ိုးကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခန်ခွ့် ခ
ဲ င
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ တပိုးခဲသ
့် ည့်် ဩဇ အ ဏ
ပမ ဏမှ မတသိုးတပ။ သရ့် တွင ် ဤအရ တကက င့်် တပျ ရ
် င်ရမည်အ
့် စ ိုး လူသ ိုးသည်
စိုးရမ်ပူပန်မပှု ြင ့်် ဝင်ိုးရြစီိုးပခင်ိုးက ခရသည်။ သူ၏အသက်တ တစ်ခလိုးသည် မချတင်ကဲ
တဝဒန ခရသည့်် အသက်တ န္ှင ့်် ဟဟသည်သည် အလပ်ရှုပ်သည့်၊် အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးက
အတပျ ဆ
် င်သ
့် ည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သူ၏ အသက်တ တစ်ခလိုး၌ အသစ်တသ
တီထင
ွ မ
် ှုမျ ိုးန္ှင ့်် ြန်တီိုးမှုမျ ိုး မရှတချ။ ဤအန္ှစ်သ ရမရှတသ အသက်တ မှ မည်သမ
ူ ျှ
မမတက
ူ ျှ
့် ယ်ကယ် မလွတ်တပမ က်တစန္င်၊ အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ တစ်ခက မည်သမ
ရှ တြွတတွျို့ ရှြူိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မှနတ
် သ အသက်တ က မည်သမ
ူ ျှ တတွျို့ ကကြုြူိုးပခင်ိုးမရှတပ။
ယတန လူ
့် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏တတ က်ပတသ အလင်ိုးတအ က်တွင် အသက်ရှငက် ကတသ ်လည်ိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘရှ အသက်တ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ၎င်ိုးတ မသ
ကကတချ။
့်
အကယ်၍ ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် ကရဏ စတ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မကယ်တင်ပါက၊ လူအ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တရ က်လ ကကခဲပ့် ပီပြစ်သည်၊ ကမဘ တပေါ် ရှ
၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
င်္ဏ်ယူစရ ဘ မျှမရှဘဲ
့် အသက်တ မျ ိုးသည် အဓပပ ယ်မရှသကဲသ
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ထွက်ခွ သွ ိုးကကလမ်မ
ျို့ စည်ိုး
့် ည် ပြစ်၏။ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုး၊ လူမှုအြွဲအ
ကဏ္ဍတင်ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၏ လူအ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က
အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးက သကကပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ရှ တြွကကက ငါ၏ပပန်လ ပခင်ိုးက
့် ိုးလိုးသည် ငါက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးကကသည်- သရ့် တွင ် ငါ ကကတရ က်ချန်တွင၊် မည်သသ
ူ ည် ငါက
ွ ်ိုး ရှသနည်ိုး။
့် သန္င်စမ
ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ်
ငါသည် လူသ ိုးအလယ် ဆင်ိုးသက်ခတ
ဲ့် လပပီ။ သတသ
် လူသ ိုးသည် ငါက
့်
့်
တပပန်
လက်စ ိုးတချ၏။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါပပြုတသ အမှုသည်
့်
့် ထိုးန္ှက်တက်ခက်ပပီိုး ငါအတပေါ်
သူအြ
အကျ
ြုိုးမရှသတလ ။ ငါသည် လူသ ိုးက အမှနတ
် ကယ် စတ်တကျနပ်တစန္င်စွမ်ိုး
့်
့်
မရှသတလ ။ လူသ ိုးသည် ငါက
့် အဘယ်တကက င့်် ပငင်ိုးပယ်သနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ငါအတပေါ်
့်
အဘယ်တကက င့်် တအိုးစက်စက်န္င်က င်္ရမစက်သနည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးသည် အဘယ်တကက င့််
လူတသ အတလ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးထ ိုးသနည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက် ငါ ြန်တီိုးခဲသ
့် ည့််
ကမဘ တလ က၏ အတပခအတန အမှနပ
် င်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတသ
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုး တပိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် သူသည် ငါအ
့် ိုး
ဘ မျှမရှတသ လက်န္စ
ှ ်ဘက် တပိုးသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
အဘယ်တကက င့်် ငါအ
် ကယ် မချစ်သနည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တကက င့််
့် ိုး အမှနတ

မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါတရှ
် ကယ်
့် ျို့တမှ က် မလ သနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အမှနတ
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တရမှအပူကသ
ဲ့် ့်
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီတလ ။ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် အဘယ်တကက င့််
လလလ ိုးလ ိုး မရှသနည်ိုး။ ငါ၏တနရက်
့် တရ က်ရှပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏တသဆိုးပခင်ိုး
အခက်အတန ် အမှ
နတ
် ကယ်ပင် ပြစ်သတလ ။ ငါ၏န္င်ငတတ က
် ြွဲျို့စည်ိုးသည့်အ
် ချန်တွင ်
့်
ငါသည် လူသ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ြျက်ဆိုးီ န္င်မည်တလ ။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ခလိုး
က လအတွငိုး် တွင ် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မည်သမ
ူ ျှ သတဘ တပါက်ြူိုးပခင်ိုး
မရှသနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်မှ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ချစ်ပမတ်န္ိုးမည်အ
့် စ ိုး လူသ ိုးသည် ယင်ိုးတက
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် စက်ဆပ်ရွရှ က ပငင်ိုးပယ်သနည်ိုး။ ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး
မရှဘဲ၊ လူအ ိုးလိုးက တည်ပငမ်မဆ
ှု သ
ီ ပပန်
့် လ တစပပီိုး မမကယ်ကယ်
ပပန်လည်သိုးသပ်ပခင်ိုးအမှုက ပပြုတစရမျှ ပပြုသည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်

လမျိ ်းအတပါင််းတိ၊ို ူ့ ဝမ််းတ မ က်ကကတလ ။ူ့
ငါ၏ အလင်ိုးတွင၊် လူတသည်
အလင်ိုးက တစ်ြန် ပမင်ကက၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထတ
ဲ ွင၊်
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ တမွ
့်
့် ျို့တလျ ်သည့်် အရ မျ ိုးက ရှ တတွျို့ ကက၏။ ငါသည် အတရှ ျို့အရပ်မှ လ ၏၊
အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ ငါ န္ှုတ်ခန
ွ ိုး် ဆက်သည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ ထွနိုး် တတ က်သည့်အ
် ခါ၊
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ထွနိုး် လင်ိုးကက၏၊ အ ိုးလိုး အလင်ိုးသ တဆ
င်ယူပခင်ိုးခရကက၏၊
့်
အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် တစ်ခမျှ မကျန်ရတပ။
ှ
န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ
ဘရ ိုးသခင်၏လူတ အသက်
ရှငက် ကတသ အသက်တ သည် အတင်ိုးထက်အလွန ်
့်
တပျ ်ရင်ြွယ်ပြစ်သည်။ တရထသည် လူတ၏
့် မင်္ဂလ ရှတသ အသက်တ မျ ိုး၌
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ကခန်ကကသည်၊ တတ င်မျ ိုးသည် ငါ၏ အလျှပယ်ရပခင်
ှ ိုးက လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
တမွျို့တလျ ်ကက၏။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကသည်၊
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်တနကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ပခင်ိုးက ပပသတနကကသည်။
့် သစစ တစ ငသ
န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ပန်ကန်ပခင်ိုး မရှတတ တ
ှ ့််
့် ပ၊ ခခပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ တက င်ိုးကင်န္င
တပမကကီိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး မှီခကကသည်၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် ဘဝ၏ ချြုပမန်တသ
့်
ကကီိုးစွ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျ ိုး တစ်တလျှ က်၊ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး အ ိုးထ ိုးလျက် နက်ရှုင်ိုးတသ

ခစ ိုးချက်ပြင ့်် ချဉ်ိုးကပ်ကက၏။...ဤအချန်တွင၊် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ငါ၏ အသက်တ က
စနစ်တကျ စတင်သည်။ စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှု မရှတတ သ
့် လူ
ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ကဲသ
့် တသည်
့်
ဝင်စ ိုးကက၏။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးတွင၊် ငါ၏ အတရွ ိုးချယ်ခ လူတသည်
ငါ၏
့်
ဘန်ိုးအသတရအတွငိုး် ၌ အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ လူတအလယ်
အသက်ရှငတ
် နသည့််
့်
လူမျ ိုးကသ
ဲ့် မဟ
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငသ
် ည့်် လူမျ ိုးကဲသ
့် တ
့် တ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် န္ှုင်ိုးမမှီ
တက င်ိုးကကီိုးခစ ိုးရကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ပြတ်သန်ိုးကကရပပီိုးပြစ်က ဘဝ၏ ခါိုးသီိုးမှုန္င
ှ ့်် ချြုပမန်မှု
အနည်အန္ှစ်က တသ က်သိုးကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ယခတွင၊် ငါ၏ အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊
အဘယ်သ မဝမ်
ိုးတပမ က်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ဤန္ှစ်သက်ြွယ်တသ အခက်အတနက
် ့်
့်
အဘယ်သ တပါ
် ့် တ်ပပီိုး တစ်စတစ်စ လက်လတ် ဆိုးရှုိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အသင်
့် တန်
့် တန် စွနလ
့် တပါ
လူတ။့် သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါအတွ
က် သီချင်ိုးသဆ
ီ ပပီိုး ဝမ်ိုးတပမ က်မှုပြင ့််
့်
့် တ်န္လ
ကခန်ကကတလ ။့် သင်တ၏
ှ တ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ချီမက ငါထ
့် ပူတဇ ်ကကတလ ။့်
့် စစ်မန
သင်တ၏
က် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ တီိုးခတ်ကကတလ ။့် ငါသည် ငါ၏
့်
့် စည်မျ ိုးက တီိုးကကပပီိုး ငါအတွ
ဝမ်ိုးတပမ က်တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက စကကဝဠ တစ်တလျှ က် ပြ ထွက်တစ၏။ ငါ၏
အသတရတငတ
့်် ယ်တသ မျက်န္ ှ က လူတအ
့် ိုး ငါထတ်တြ ပ် ပ၏။ ငါသည် ကျယ်တသ အသပြင ့််
ဟစ်တကကိုးမည်။ စကကဝဠ က ငါ တကျ ်လွနမ
် ည်။ ငါသည် လူတအလယ်
စိုးစန္ှငပ့်် ပီ။ ငါသည်
့်
လူတ၏
့် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရ၏။ အထက်တက င်ိုးကင်ပပ ၌ ငါသည် တပြည်ိုးပြည်ိုးသွ ိုးပပီိုး
လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသွ ိုးကကသည်။ လူတအလယ်
ငါ တလျှ က်လှမ်ိုးက ငါ၏
့်
့်
လူတသည်
ငါက
ှ ိုးမျ ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ကက၏၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝန်ိုးရကကသည်။ လူတ၏
့်
့် စတ်န္လ
့်
သီချင်ိုးမျ ိုးက အပမငဆ
့်် ိုးတက င်ိုးကင်ဘက အက်ကွဲသွ ိုးတစရင်ိုး စကကဝဠ က လှုပ်ခါကက၏။
စကကဝဠ သည် ပမြူပြင ့်် မပတ်ြိုးတတ တ
့် ပ။ ရ ျို့ န္ွမျ ိုး မရှတတ တ
့် ပ၊ အညစ်အတကကိုး စတဝိုးမှု
မရှတတ တ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးတ။့် သင်တသည်
ငါ၏စစ်တဆိုးမှုတအ က်တွင ်
့် ပ။ စကကဝဠ ၏ သနရ
့်
သင်တ၏
် သ မျက်န္ ှ ထ ိုးက ပပကက၏။ သင်တသည်
အညစ်အတကကိုးပြင ့််
့် စစ်မှနတ
့်
ြိုးလမ်ိုးတသ လူမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ တကျ က်စမ်ိုးကသ
ဲ့် သန
စ
် ့် င်တသ သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးပြစ်၏၊
့်
သင်တအ
ငါ၏
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ သင်တသည်
့်
တပျ ်ရင်ဝမ်ိုးတပမ က်မှု ပြစ်ကက၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အသက်ပပန်ရှငလ
် ကက၏။
သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ တန္ွိုးတထွိုးတသ တထွိုးတပွျို့ မှုထဲ ဝင်တရ က်ရင်ိုး၊
ငတကကိုးပခင်ိုးမရှတတ ၊့် စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးမရှတတ ဘ
့် ၊ဲ မမတက
့် ဆက်ကပ်ရင်ိုး၊ ငါ၏
့် ယ်ကယ် ငါထ
အမ်သ ပပန်
့် အတစခရန် ပပန်လ ကက၏၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏
့် လ ကကရင်ိုး တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ငါက
့်

ဇ တတပမတွင ် ငါက
့် စဉ်ဆက်မပပတ် ချစ်ခင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ထ ဝရက လပတ်လိုး
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတပ။ ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
မျက်ရည်မျ ိုးသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ ဇ တပကတသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုး
ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ ်လည်ိုး တက င်ိုးကင်သည် ထ ဝရပြစ်၏။ လူအတပါင်ိုးတထ
ွ ိုး် ပပီိုး
့် ငါ တပေါ်ထန
လူအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးကက၏။ ဤအသက်တ ၊ ဤအလှတရ ိုး၊ တရှိုးအတီတတ
့်
အချန်က လမှ အဆိုးသတ်က လအထ၊ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်
အသက်တ ပြစ်သည်။

အခန််း ၂၆
ငါ၏ အမ်ထတ
ဲ ွင ် မည်သတ
ူ နထင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ငါအတွ
က် မည်သသ
ူ ည် ရပ်တည်တပိုးခဲသ
့်
့် နည်ိုး။
ငါက
ူ ည် တဝဒန ခစ ိုးတပိုးခဲသ
ျို့ ွင ် မည်သသ
ူ ည်
့် ယ်စ ိုး မည်သသ
့် နည်ိုး။ ငါတရှ
့် တ
သူ၏ကတစက ိုးဆခဲသ
့် နည်ိုး။ ယတနထ
့် တင် ငါတန
့် က်သ လ
့် သ ်လည်ိုး၊ စတ်မပါ
့် က်လ ခဲတ
မပြစ်လ တသိုးသည်မှ မည်သန
ူ ည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုး အ ိုးလိုးသည် စမ်ိုးက ိုးပပီိုး
စ န စတ် ကင်ိုးမဲရ
့် ကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
် ့် ခဲရ
့် သနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် စွနခွ
့် သနည်ိုး။
အဘယ်တ
့် ကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
့် စတ်ကန်လ ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်််
လူတလ
ကကကီိုးတွင ် တန္ွိုးတထွိုးမှု မရှရသနည်ိုး။ ဇအန်၌ ရှစဉ်အခါ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့််
့်
တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ငါပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
့် ပပီိုး၊ ဇအန်၌ ရှစဉ်အခါ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် တက င်ိုးချီိုးက
ငါတပျ ်တမွျို့ခစ ိုးခဲရ
ွ ်၏အလယ်၌ တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ငါသည်
့် သည်။ တစ်ြန် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူတလ
က၏ခါိုးသီိုးမှုက ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
ှ
့် ပပီိုး၊ လူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် တည်ရတနတသ
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုး အ ိုးလိုးက ငါသည် ငါကယ်တင်၏မျက်စမျ ိုးန္ှင ့််
တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ မတမျှ လ
် ငဘ
့်် ဲ လူသ ိုးသည် ငါ၏တပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့် တပပ
င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး၊
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
် နရက်
က်လ သည်။ လူသ ိုးသည်
့် လျှင ် သူသည် ပစစြုပပနတ
့် သ တရ
့်
ငါအတွ
က် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်န္င်ရန် ငါမတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအတွ
က်
့်
့်
တိုးတက်မျ ိုးပပ ိုးလ တစရန် သူပပြုြလည်
ိုး ငါမတတ င်ိုးဆတပ။ ငါအစီ
့် အစဉ်အတင်ိုး
့်
လပ်တဆ င်န္င်ရန်သ သူက
က်
့် မန ခပခင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ ငါအတွ
့်
့် ငါအလရှပပီိုး၊ ငါက
အရှက်ရတစမည့်အ
် ရ လည်ိုး မပြစ်လ ဘဲ ငါအတွ
က် ထူိုးကဲစွ သက်တသခရန် ငါအလရှသည်။
့်
လူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ငါအတွ
က် တက င်ိုးမွနတ
် သ သက်တသက ခခဲပ့် ပီိုး ငါ၏န မက
့်
ဘန်ိုးကကီိုးတစတသ သူတ ရှ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး န္ှင ့််
့် ပသည်၊ သတသ
့် ခဲတ
့်

အပပြုအမူမျ ိုးသည် ငါ၏န္ှလိုးက မည်သ တကျနပ်
တစန္င်လမ့််မည်နည်ိုး။ သူသည်
့်
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်ရန် သမဟ
့် ည်ိုးန္င်ရန် မည်သ ့်
့် တ် ငါ၏အလက ပြည်ဆ
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တတ င်တန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရမျ ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ပန်ိုးမန်မျ ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သစ်ပင်မျ ိုး၊ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏လက်ရ က ပပပပီိုး၊
့်
အ ိုးလိုးတသည်
ငါန့် မအတွက် တည်ရတနကကသည်
ှ
။ သတသ
် အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးသည်
့်
့်
ငါတတ င်ိုးဆတသ စန္ှုနိုး် က မမီန္င်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ သူ၏ကမ်ိုးကန်တသ
နမ့််ကျမှုတကက င်မ
့် ျ ိုးတလ ။ ဤသည်မှ သူက
့် ျ ိုးတလ ။ ဤသည်မှ
့် ငါချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးတကက င်မ
ငါသည် သူအတပေါ်
လွနစ
် ွ ရက်စက်ပခင်ိုးတကက ငမ
့်် ျ ိုးတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် လူသ ိုးသည်
့်
ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အပမဲပင် တကက က်ရွ တ
ျို့ နသနည်ိုး။ ယတနတခတ်
တွင ် န္င်ငတတ ်ထရ
ဲ ှ
့်
လူအတပမ က်အပမ ိုးအကက ိုးတွင၊် အဘယ်တကက င့်် သင်တသည်
ငါ၏အသကသ
့်
န ိုးတထ င်လကကပပီိုး ငါ၏မျက်န္ ှ တတ ်ကပမင်ရန် ဆန္ဒ မရှကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
အဘယ်တကက င ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ဝည ဉ်တတ က
် ဆက်စပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ကကည်က့် ကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ငါက
့်
့်
အထက်တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးဟ၍
ူ ဤသ ခွ
ဲ
ိုးချင်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ
့် ထ
ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှငါန္ှင ့်် မတူပခင်ိုးတကက င်မ
့် ျ ိုးပင်တလ ။
ဤသည်မှ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှစဉ်၊ ကမဘ တပမကကီိုးသ မဆင်
ိုးကကန္င်ပခင်ိုးတကက င်တ
့် လ ။
့်
ဤသည်မှ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ တက င်ိုးကင်ဘသ ချီ
့် တဆ င်ပခင်ိုး
မခထက်တသ တကက င်တ
့် လ ။ ယင်ိုးမှ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ နမ်က
့် ျသည့််
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှစဉ်တွငမ
် ူ ချီိုးတပမြှ က်ခရသူတစ်ဉိုးီ
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးအကက ိုးတွင ် တတ ိုးထိုး၍မရန္င်တသ
တချ က်ကကီိုးတည်ရတနသည်
ှ
အ
့် လ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သတသ
် လူတလ
ကတွငမ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဤအရ မျ ိုး၏ မူလရင်ိုးပမစ်က ဘ မျှသကကသည်ပ
့် မတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသသ ထွက်ပပီိုး အဓပပ ယ်မရှသည်အ
့် လ ိုး၊ ငါန္ှင ့်် အစဉ်
ဆန်ကျင်
တနခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင်
့်
လလစ
့် က်ထတ်ကကသည်၊ ငါ၏အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်က သူတက
့် ယ်တင် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး
လပ်တဆ င်ကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုး မတအ င်ပမင်ကကတပ၊
သူတ၏လ
လစ
့်
့် က်ထတ်မှုမျ ိုးသည် အကျြုိုး မခစ ိုးရဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး တန က်တစ်ြန် ပပန်၍ထရန် မဝရ
့် ဲကကတပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ငါသည် စစ်တကက တသ အခါ၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးကမျှ

စစ်မှနတ
် သ သက်တသက မခကက၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တတ်န္င်သမျှ ဆက်ကပ်ရန်
မစွမ်ိုးန္င်ကကတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက ငါသည် အဓမမလယူသွ ိုးတလမည်အ
့် လ ိုးပင်၊
လူသ ိုးသည် ဆက်လက် ပန်ိုး၍တနပပီိုး၊ ငါက ရင်ြွငရ
့်် န် ပငင်ိုးဆန်လျက်ရှသည်။ တယ ဘပင်
စမ်ိုးသပ်မှုတအ က်တွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် ပမဲပမစွ မရပ်တည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရချန်၌လည်ိုး သူသည် ချြုပမန်ပခင်ိုးရန မသင်
ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူတအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
တန္ွဦိုးရ သီ၏ တန္ွိုးတထွိုးမှုတအ က်တွင် စမ်ိုးလန်ိုးစပပည်မှု အရပ်အတရ င် အနည်ိုးငယ်က
ထတ်တြ ်ပပကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တဆ င်ိုးရ သီ၏ တအိုးတသ တလပပင်ိုးမျ ိုးတအ က်တွင်
့်
ဘယ်တသ အခါမှ စမ်ိုးစ၍ မတနခဲတ
့် ပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏ အရိုးတပေါ်အတရတင်က
ကကြုလှီတနတသ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုပြင ့်် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် စနမူန အတနန္ှင ့်် အတစခန္င်တသ သူ
တစ်ဉိုးီ တစ်တယ က်မျှ မရှ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ
တစ်တယ က်န္င
ှ တ
့်် စ်တယ က်က ခွပဲ ခ ိုးသပမင်ရန် မဆစတလ က်မျှသ ရှတသ တကက င်၊့်
အတပခခအ ိုးပြင့်် အတူတူပင် ပြစ်ကက၍ တစ်တယ က်န္င
ှ တ
့်် စ်တယ က် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် လူသ ိုးတသည်
ယတနတွ
် င်
့် ငပ
့်
ငါ၏အမှုမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ သန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတသိုးတပ။ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးအတပေါ်သ ကျတရ
က် လ တသ အခါမှသ လျှင၊် မမတက
့်
့် ယ်မမ
မသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် ငါ၏အမှုမျ ိုးက သတပပြုမလ ကကက ၊ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမပါဘဲ
သမဟ
ူ ့် မျှ အတင်ိုးအကျပ် မတစခင်ိုးရဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးသည် ငါက
့်
့် တ် မည်သက
သကျွမ်ိုးလ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသအ
့် ိုးပြင့်် ငါ၏အမှုမျ ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့
လ ကကမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ် ပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ ငါထင်ရှ ိုးတစတသ
ငါအမှု
့် မျ ိုး၏ လကခဏ ရပ်တစ်ခ ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးသသင်တ
့် သ အရ ပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ်တွင ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည်
စတင်န္ိုးထလ ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်စွမ်ိုးအ ိုးက ပပန်လည်ရရှကကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုး၏
အတပခအတနတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ကန်ိုးတပမတစ်ခန္ှင ့်် တန က်တစ်ခကက ိုးရှ
နယ်နမတ်မျ ိုးသည်လည်ိုး စတင် တရွ ျို့လျ ိုးလ ကကသည်။ ကန်ိုးတပမသည် ကန်ိုးတပမမှ
ပင်ိုးပခ ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ ကန်ိုးတပမန္ှင ့်် ကန်ိုးတပမသည် တပါင်ိုးစည်ိုးတသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ ငါသည်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက တစ်စစီပြစ်တအ င် တချမှုနိုး် ပစ်မည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်သည်ဟ ယခင်က
ငါသည် ပတရ ြက်ပပြုခဲြ
့် ူိုးသည်။ ဤအချန်တွင် ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခ တလ ကတစ်ခလိုးက
အသစ်ပပြုပပင်ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ပပန်လည် ပင်ိုးကန်မည်
ပြစ်သည်၊ ထသပြင်
့်
့် ့်

စကကဝဠ က အစီအစဉ်တကျ ပြစ်တစမည် ပြစ်ပပီိုး၊ တဟ င်ိုးတသ အရ က တပပ င်ိုးလဲက အသစ်
ပြစ်တစမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ် ပြစ်ပပီိုး ဤအရ မျ ိုးမှ ငါ၏အမှုမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။
ကမဘ ကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
ပပန်လ တသ အခါ၊ လူတလ
ကသည် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတကက င့်် တန္ှုင်ိုးမဲတ
ှ ့််
့် သ ကကယ်ဝမှုန္င
့်
ပပည်လ
့် ျှတနတစရန် ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ ကကယ်ဝမှုအ ိုးလိုးက ယူငင်လျက်
ယင်ိုးအရ မျ ိုးက လူတလ
ကအတပေါ်သ အပ်
န္င
ှ ိုး် တပိုးမည်။ သတသ
်လည်ိုး တလ ကတဟ င်ိုး
့်
့်
့်
ဆက်လက် တည်ရတနသတရွ
ှ
ျို့၊ ငါ၏တဒါသက ၎င်ိုး၏တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအတပေါ်သ ့်
ငါတစလတ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက စကကဝဠ တစ်တလျှ က်တွင်
ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ထတ်ပပန် တကကည မည် ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတက
ူ ဆ
့် ချြုိုးတြ က်သည့်် မည်သမ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
ငါသည် တပပ ကက ိုးရန် စကကဝဠ ဆီသ ငါ၏မျက်
န္ ှ က လှညတ
့်် လတသ အခါ၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏အသက ကက ိုးပပီိုးတန က် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်တွင ်
ငါပပြုထ ိုးသည်အ
့် မှုအ ိုးလိုးက ပမင်တလသည်။ ငါ၏အလက ဆန်ကျင်
တသ သူတသည်
၊
့်
့်
ဆလသည်မှ ငါက
တသ သူမျ ိုးသည်၊
့် လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြင့်် ဆန်ကျင်
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု ခရလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ငါသည် တက င်ိုးကင်တစ်ခင
ွ ရ
် ှ
တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ ကကယ်မျ ိုးက ယူငင်လျက် ၎င်ိုးတက
့် အသစ်ပပြုလပ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊
ငါတကျိုးဇူ
ိုးတကက င့်် တနန္ှငလ
့်် သည်လည်ိုး အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
မိုးတက င်ိုးကင်သည် ယခင်ကသ
ဲ့် ရှ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့် တတ မ
အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည် အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုးကကလမ့််မည်။
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ထ ဝရ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီိုး အ ိုးလိုးသည် ငါက
့်
ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်တသ န္င်ငတတ ်တစ်ခ ပြစ်လ က ၊ ကမဘ တပမကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရ၍ မတည်ရှတတ တ
့် စရန်၊ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးစွ တသည်
အသစ်တြန် ပင်ိုးကန်ခ့် ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏န္င်ငတတ ်ပြင ့််
့်
အစ ိုးထိုးပခင်ိုး ခရတပလမ့််မည်။ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ လူသ ိုးမျ ိုးတွင် မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ သူ
အ ိုးလိုးတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က
့်
ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်တသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏တလ င်ပမြုက်တသ မီိုးပြင့်် ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုးက
့်
ခရလမ့််မည်။ ဆလသည်မှ ယခတွင ် စမ်ိုးတချ င်ိုး အတွငိုး် ၌ရှတသ သူမျ ိုးမလ
ှ ၍
ွဲ ၊
ကျန်တသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
ပပ အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုး ခရလမ့််မည်။ လူမျ ိုးစွ တက
့်
့်
့်

ငါပပစ်တင်ဆိုးမတသ အခါ၊ ဘ သ တရိုးတလ က၌ ရှတသ သူတသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်
အတင်ိုးအတ အထ ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ပပန်
့် မျ ိုး၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
့် လ ကကမည် ပြစ်ပပီိုး ငါအမှု
ခကကရလမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ထသူတသည်
့်
ပြြူတသ မိုးတမ်ကစီိုးလျက် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပခင်ိုးက ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ တကက င်ပ
့် င်တည်ိုး။ လူအ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် တူရ အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
သီိုးပခ ိုးခထ
ွဲ ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအလက် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက
ခကကရမည်။ ငါန္ှငဆ
့်် နက
် ့် ျင်၍ ရပ်တည်ခကဲ့် ကတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
့်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးသတရ
မျ ိုးတွင ်
့် ည် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
့် က်ကကလမ်မ
့်
ငါန္ှငဆ
့်် က်န္ယ်မှု မရှသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးကမူ၊ ၎င်ိုးတ စွ
် တကက င ့််
့် မ်ိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်ပ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ငါလူ
့် မျ ိုး၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် ဆက်လက်
ရှတနကကလမ့််မည်။ ငါသည် လူအသတခဂျထသန္ှ့် င ့်် တင်ိုးန္င်ငအသတခဂျထသ ငါ
့် ယ်ငါ
့် က
ထတ်တြ ်ပပမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ ် ပပည့်စ
် သွ ိုးပခင်ိုးက တကကိုးတကက လ
် ျက်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး သူတက
့် ယ်တင်၏မျက်စမျ ိုးန္ှင ့်် ပမင်န္င်ကကတစရန်အလငှ့်
ကမဘ တပမကကီိုးအတပေါ်တွင ် ငါကယ်တတ ်တင်၏အသန္ှင ့်် အသပပြုမည်။
ငါ၏အသသည် ပမနက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် စကကဝဠ ၏ အတပခအတနကလည်ိုး
အကဲခတ် ကကည့်ရ
် ှု သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခတလ ကရှ အသတခဂျ
မျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည် အသစ်ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ခရမည်။ တက င်ိုးကင်သည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး၊
ကမဘ တပမကကီိုးသည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်။ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ မူလပစအတင်ိုး
တြ ်ထတ်ခရပပီိုး၊ လူတစ်ဉိုးီ ချင်ိုးစီသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
သီိုးပခ ိုးခထ
ွဲ တ်ခရက သတမပပြုမဘဲ၊ ၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစမျ ိုး၏ ရင်ခင
ွ အ
် တွငိုး် သ ပပန်
့် လည်
တရ က်ရသွ
ှ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးသည် ငါအ
့်် ယှကမ
် ှ
့် ိုး ကကီိုးစွ တကျနပ်တစမည်။ ငါသည် အတန္ှ ငအ
ကင်ိုးလွတပ် ပီိုး၊ ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် မသမသ ပပီိုးတပမ က်က ၊ ြန်ဆင်ိုးခ တလ က၏
အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ခကကရသည်။ ဤကမဘ တလ ကကကီိုးက
ငါြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ
အရ အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏အမျ
ြုိုးအစ ိုးန္ှင ့််
့် သ အခါ၊ ပသဏ္ဌ န်ရတသ
့်
အတူထ ိုးလျက်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် ည်။
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ငါသည် ပသွငိုး် ခဲသ
ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်၏နင်္ိုး နီိုးကပ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခတလ က၏
ယခင်အတပခအတနက ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တစမည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအစီ
့် အစဉ်၏ အလယ်သ ့်
ပပန်လ ကကတစရန်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက သ လွနထ
် ိုးူ ကဲစွ တပပ င်ိုးလဲလျက်၊ ငါသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ယင်ိုးတ၏
့် မူလ အတပခအတနအတင်ိုး ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တစမည်။

အချန်ကျတလပပီ။ ငါ၏အစီအစဉ်၏ တန က်ဆိုးအဆင်သ
့် ည် ပပီိုးတပမ က် တအ င်ပမင်လနီိုးပပီ
ပြစ်သည်။ အ၊ ညစ်ညမ်ိုးတသ တလ ကတဟ င်ိုး။ သင်သည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတအ က်တင
ွ ် ဧကန်အမှနပ
် င် ကျဆင်ိုးလမ့််မည်။ ငါ၏အစီအစဉ်အ ိုးပြင့််
သင်သည် ဗလ နတထ အပြစ်သ ဧကန်
အမှနပ
် င် တရ က်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ အိုး၊
့်
ြန်ဆင်ိုးခတလ က၏ အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ မျ ိုးတ။့် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင် အသစ်တသ အသက်က ရကကလမ်မ
့် ည်၊ သင်တ၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ ပင်တသ သခင် သင်တ ရလ
မ့််မည်။ အိုး၊ သန်စင်
့် ၍
့်
အပပစ်အန အဆ မဲတ
ွ ်
့် သ တလ ကသစ်ကကီိုး။ သင်သည် ငါဘ
့် န်ိုးတတ ်အတွငိုး် တင
ဧကန်အမှနပ
် င် န္ိုးထလမ့််မည်။ အိုး၊ ဇအန်တတ င်။ တတ်ဆတ်၍မတနတတ န္
ှ ။့်် ငါသည်
့် င
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်ကကလ ပပီ။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏အလယ်မှ၊ ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးက
ငါသည် တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
် ှု ၏။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အသစ်တသ
အသက်က စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးအသစ်က ရရှခဲတ
့် လပပီ။ အိုး၊ ငါ၏လူမျ ိုးတ။့်
သင်တသည်
ငါ၏ အလင်ိုးတရ င်အတွငိုး် ၌ မည်သ ပပန်
် န်န္င်ရသနည်ိုး။
့်
့် လည်မရှငသ
သင်တသည်
ငါ၏လမ်ိုးပပပတဆ
င်မှု တအ က်၌ ရင်လန်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မကခန်ဘဲ
့်
့်
အဘယ်သတနန္
င်္ဏ်ယဝ
ူ င်က့် က ိုးပခင်ိုးပြင ့်် တအ ်ဟစ်ကက၏၊
့် င်သနည်ိုး။ ကန်ိုးတပမတသည်
့်
တရတသည်
အ ိုးရရင်လန်ိုးတသ ရယ်တမ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ရန်ကကမ်
ိုး ကျယ်တလ င်တနကကပါတက ိုး။
့်
့်
အိုး၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ ဣသတရလ။ သင်သည် ငါ၏ ကကြုတင်
ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတကက င့်် င်္ဏ်မယူဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်ရသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
့်
ငတကကိုးခဲပ့် ပီိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးခဲသ
ွ ်ိုးတသ
့် နည်ိုး။ တဟ င်ိုးန္မ
ဣသတရလပပည်သည် မတည်ရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ယတနက
့် လ၏ ဣသတရလပပည်သည်
ထတပမ က်တလပပီ၊ တလ ကကကီိုးတွင် ၎င်ိုးသည် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်န္င
ှ ့်် ပမင်ပ့် မင်မ
့် ိုးမ ိုးရှက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးတ၏
ဲ ွင ် တည်လျက်ရသည်
ှ
။ ယတနက
့် လ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဣသတရလပပည်သည် ငါ၏လူမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်တည်ရ ရင်ိုးပမစ်က ဧကန်အမှနပ
် င်
ရရှလမ်မ
် ့် ျင်၍တနတသိုးသတလ ။
့် ည်။ အိုး၊ မန်ိုးတီိုးြွယ် အဲင်္တတြု။ သင်သည် ငါအ ိုး ဆနက
သင်သည် ငါ၏သန ိုးကရဏ က အခွငတ
့်် က င်ိုးယူလျက် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ
လွတ်တပမ က်ရန် မည်သ ကက
့် ြုိုးစ ိုးန္င်သနည်ိုး။ သင်သည် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အတွငိုး် ၌
မည်သ ရှ
့် မတနန္င်သနည်ိုး။ ငါချစ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဧကန်အမှန ် ထ ဝစဉ်
အသက်ရှငက် ကလမ်မ
် ့် ျင်တသ သူတမူ့် က ိုး ဧကန်အမှနပ
် င် ငါ၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး ဆနက
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ထ ဝစဉ်ခကကရတပလမ်မ
ူ
ိုး ငါသည် အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမက

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

အခန််း ၂၇
လူသ ိုး၏ အပပြုအမူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက မတထ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက
့် ြူိုးသကဲသ
အြိုးထက်တသ အရ အပြစ် ငါက
့် ိုးမသငတ
့်် စြူိုးတပ။ လူသ ိုး၏ အပမင်တွင ် ငါသည် အပမဲ
့် အအ
သူအတပေါ်
တင်ိုးကျပ်ပပီိုး၊ သူအတပေါ်
ကသဇ အ ဏ က အစဉ်အပမဲ ကျငသ
့်် ိုးသည်။ လူသ ိုး၏
့်
့်
လပ်ရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုး၌၊ ငါအတွ
က် လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ အရ တစ်ခတစ်တလ မရှသတလ က်
့်
ပြစ်သည်၊ ငါ၏ မျက်လိုးတရှ ျို့၌ ခင်မ စွ ရပ်တည်တသ အရ တစ်ခတစ်တလ မရှသတလ က်
ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် လူသ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အရ ရ တင်ိုးသည် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင်
တီိုးတိုးတပပ ဆပခင်ိုးမရှဘဲ ပပြုလဲကကသည်။ ထတန
့် က်မှသ ငါသည် အတယ က်တင်ိုးက
၎င်ိုးတက
ှ စ်ဆင့်် ငါက
့် သတစရင်ိုး ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက
့် ယ်တင်၏ ရှု ိုးနမ့််မှုမတ
သသ ထင်ရှ ိုးတစသည်။ လူသ ိုး၏ သဘ ဝမှ မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ အရ သည် ငါ၏ အလန္ှင ့်် အညီ မဟတ်- ယင်ိုးသည် ငါလအပ်တသ
အရ မဟတ်။ ငါအစက်ဆပ်ဆိုးတသ အရ မှ လူသ ိုး၏ တခါင်ိုးမ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်မရပခင်ိုးတ ့်
ပြစ်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါအ
့် ိုး မသရှပမဲမသရှြ၊ ့် ငါက
့် ခပ်တန်ိုးတန်ိုး
့်
ဆက်ဆပမဲဆက်ဆြန္ှ့် င ့်် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်၌ ငါအလ
တတ န္
် င
ှ အ
့်် ညီ လိုးဝ မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ
့်
ထထက်
ငါ၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင ် ငါက
တစရန် ဆွတပိုးတသ အင်အ ိုးစမှ
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
အဘယ်အရ နည်ိုး။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
က်
့် ပခင်ိုးတလ ။ ဤသည်မှ ငါအတွ
့်
့် သစစ တစ င်သ
၎င်ိုးတ၏
တန င်တရပပီိုး၊ တစ်ြန်
့် ချစ်ပခင်ိုး တမတတ တလ ။ အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
မတမွိုးြွ ိုး န္င်ကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် လူတသည်
ရ ျို့ န္ှင ့်် ကင်ိုးလွတ်ရ တနရ အစ ိုး
့်
ရ ျို့ ညန်တွင ် အစဉ်ထ ဝရ အသက်ရင
ှ ရ
် န် လလ ိုး တနကကသနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
န္ှပ်စက်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မှ ိုးယွငိုး် တသ

လမ်ိုးတကက င်ိုးပြင ့်် လမ်ိုးညန်ပပပပီိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ငရဲသ ့်
ဦိုးတဆ င်တန၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အတယ က်တင်ိုးသည် “ငရဲ” တွင် တနထင်ရန်
လလ ိုးတနကကသည်။ ၎င်ိုးတအထဲ
က အရ ရ တင်ိုးသည် ငရဲမှ လ သည့်အ
် တွက်၊
့်
အလင်ိုးတရ က်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည် ချက်ချင်ိုး ကန်ိုးသွ ိုးကကသည်။
သတသ
် လူတသည်
ဤအရ က မသန ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် “ငရဲန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
့်
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး” ကသ တပျ ်တမွျို့ ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရတန မျ ိုးကဲသ
့် ြက်
ပင်ြက်ယမ်ိုးထ ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
“ပြစ်တည်ပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်” မရှဘဲ ပြစ်သွ ိုးတစလျက်၊ ငါသည် ဤရတန မျ ိုးအ ိုး
လယူသွ ိုးမည်က ထတ်လနက် ကတလသည်
။ ၎င်ိုးတသည်
“မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် ဒကခတရ က်တစ” ရန်
လလ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ထအစ ိုး “ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ တပျ ်ရင်ပခင်ိုး” က ၎င်ိုးတ ့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် မသ ိုးစအတွငိုး် တွင ် စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်ပခင်ိုးက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးရန်သ လလ ိုးတနကကသည်အ
့် တွက်၊ လူတသည်
ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်၊ ယင်ိုးမှ
့်
ငါသည် ကမဘ တပမသ ကကလ
ချန်တွင ် ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရန် မန်ိုးတီိုးလျက်
ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ တွင ် တနကကသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် လူသ ိုး၏မသ ိုးစက
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသည် ဤတနရ ၌ ငါ လပ်တဆ င်ရမည့်် အရ အတအကျ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ သတဘ
ရှလပ်တဆ င်ရန် ငါခွငမ
့်် ပပြုန္င်တပ။ ငါတရ က်လ သည့််
့်
အခက်အတနမ
် ့် ှစ၍၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ငါသည်
့် အမ်မျ ိုးမှ တပျ က်သွ ိုးလမ်မ
လူသ ိုး၏ မသ ိုးစက မဆထ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးကပင် မနမ
် ့် နည
် ့် က်ညက် တကကတအ င်
တချမှုနိုး် ရန် ရည်ရွယ်တပသည်။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏လက်ထမ
ဲ ှ လွတ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှတသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မလလ ိုးပခင်ိုးက
အတကက င်ိုးပပြု၍ လွတ်တပမ က်န္င်သည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခစ ိုးရတသ
သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက အတကက င်ိုးပပြု၍ ငါ၏ စ န ပခင်ိုးက ရယူန္င်သည်မှ
ပြစ်န္င်ြူိုးသတလ ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးတင
ွ ် လူတသည်
ငါ၏ အလန္ှင ့်် ငါ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ က
့် ယ်ပင် အတတွိုးမျ ိုး၏
အယှက်အတင်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်လွနတ
် ပမ က် န္င်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် သမဟ
့် တ် ပပင်ပမှ ထွက်တပါက် တစ်ခက ရှ တတွျို့ န္င်ြူိုးသနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် ငါ၏တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးသည်
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ငါက
က် အရ ရ က
့် အတစခပပီိုးပြစ်က ငါ၏ မျက်တမှ က်တွင ် ငါအတွ
့်
လပ်တဆ င်လျက်၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ငါက
့် ကျြုိုးန္ွန ခပပီိုးပြစ်သည်။

သတသ
်လည်ိုး ဤသည်မှ ယတန လူ
် ရ ပြစ်သည်။
့် တ မစွ
့်
့် မ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်သည့်အ
၎င်ိုးတသည်
ဆ တလ င်တနတသ ဝပတလွတစ်တက င်၏
့်
ဆတ်ခနဲဆယ
ွဲ ူပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် ၌ ငတကကိုးရသ
တတ်န္င်ပပီိုး၊ ငါထ
့် သ တတ်န္င်သည်။
့် မရပ်မန ိုး ဟစ်တအ ်ရင်ိုး ကူကယ်ရ မဲစ
့် ွ ငါက
့် ကကည်ရ
သတသ
် အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အကျပ်အတည်ိုးမှ မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတချ။
အတတ်က လူတသည်
ငါ၏ မျက်တမှ က်၌ ငါ၏ ကကင်န ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ချစ်ခင်တယ
ွ တ
်
မှုပြင ့်် ပပန်တပိုးဆပ်ရန် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တင်တည်ကျန်ဆလျက်
ငါ၏ မျက်တမှ က်တွင ် ကတမျ ိုး မည်သ ပပြုခဲ
က့် ကသည်က ငါပပန်တတွိုးမ၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ဝမ်ိုးနည်ိုးပက်လက် ငတကကိုးခဲက့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ငတကကိုးသသည် တကကကွဲြွယ်၊
ခရခက်လသ
ှ ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဆိုးပြတ်မှုတကက င၊့်် ငါသည် လူတက
့် မကက ခဏ
အကူအညီတပိုး၏။ အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င်၊ လူတသည်
တမ့်တပျ က်ြခက်
့်
့် သည့််
၎င်ိုးတ၏
့် ကျြုိုးန္နွ ခရန် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ချစ်စြွယ် ဟန်ပန်ပြင၊့်် ငါက
့် ကကပပီိုးပြစ်သည်။
အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် မှုတွင ်
့်
့် သစစ တစ ငသ
ယမ်ိုးယင်ပခင်ိုး မရှဘဲလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးသည့်် စတ်အ ိုး ထက်သန်မှုပြင ့်် ငါက
၎င်ိုးတ ချစ်
၎င်ိုးတ၏
့် ကကပပီိုးပြစ်သည်။ အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တကယ့်် အသက်မျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ ငါက
့် ချစ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်၊
၎င်ိုးတသည်
မမတက
့် ချစ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယ်ကယ်ထက် ပ၍ ငါက
့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုက တတွျို့ ပမင်ရင်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က လက်ခပပီိုးပြစ်သည်။
အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် လူတသည်
ငါအတွ
က် တသပခင်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရ တွင ်
့်
့်
င်္ရမစက်ဘ၊ဲ မမတက
တမှ က်၌ ပူတဇ ်ကကပပီိုးပြစ်ပပီိုး ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယ်ကယ် ငါမျက်
့်
ပူပန်တသ ကက တလျ ပ
့် ါိုးတပပတပျ က်တစပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ ရပ် မျက်န္ ှ ကဲမျ ိုးက
တသချ စွ ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးရသည့််
ရတန မျ ိုးအပြစ် ချစ်ပပီိုးသည့်် အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် ရှပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
၎င်ိုးတက
ူ ျ ိုးအပြစ် ငါမန်ိုးတီိုးပပီိုးတသ အချန်မျ ိုးလည်ိုး
့် ငါကယ်တင်၏ ရန်သမ
မတရမတွက်န္င်တအ င် ရှပပီိုးပြစ်သည်။ မည်သပင်
ဲ ွင ် ရှတနသည်အ
့် ရ က
့် ဆတစ ငါစ့် တ်ထတ
လူသ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်ပမဲ ရှတနသည်။ လူတ ဝမ်
့် ိုးနည်ိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်
န္ှစ်သမ့််တပိုးရန် ငါလ သည်၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ အ
ျို့ က်
့် ိုးနည်ိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတက
့် တရှ ဆ
ကူညတ
ီ ြိုးမရန် ငါလ သည်။ ၎င်ိုးတ လမ်
ိုးတပျ က်တသ အခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
လမ်ိုးညန်မတ
ှု ပိုးသည်။ ၎င်ိုးတ င
့် တကကိုးတသ အခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်ရည်မျ ိုးက

သတ်တပိုး၏။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ငါဝမ်ိုးနည်ိုးတသ အခါတွင၊် မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် ငါက
် မင်ိုး စတ်ပူပန်တသ အခါ၊
့် န္ှစ်သမ်တ
့် ပိုးန္င်သနည်ိုး။ ငါသည် အလွနအ
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တထ က်ထ ိုးတပိုးသနည်ိုး။ ငါသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးတသ အခါ၊ မည်သသ
ူ ည် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးထက
ဲ ဒဏ်ရ မျ ိုးက
ကသတပိုးန္င်သနည်ိုး။ ငါသည် တစ်စတစ်တယ က်က လအပ်တသ အခါ၊ မည်သသ
ူ ည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒပပြုသနည်ိုး။ ငါအတပေါ်
လူတ၏
့်
့် ယခင်က
သတဘ ထ ိုးသည် ယခ တပျ က်ဆိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပပန်မရန္င်တတ သ
့် ည်မျ ိုး
ပြစ်န္င်သတလ ။ အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ထသတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးထတ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မကျန်ရရသနည်
ှ
ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လူတ တမ
့် ့်တလျ ပ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ
အဘယ်သ ပြစ်
ူ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် သနည်ိုး။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ ရန်သအ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးရ ၌ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် တတိုးင်္ီတက တီိုးခတ်တလတသ အခါ၊
ဤအရ က လူသ ိုးအတွက် ငါ၏ စ န ပခင်ိုးက မလှုျို့တဆ ်ဘဲ မတနန္င်တပ။ ချက်ချင်ိုး ငါ၏
န္ှလိုးသ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပပည်သ
့် ွ ိုးပပီိုး၊ ဤစတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ စတ်ခစ ိုးချက်မှ
ငါက
ှ ့်် ခွခ
ဲ ွ ခဲရ
့် ယ်ငါ ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန် မပြစ်န္င်တချ။ လူသ ိုးန္င
့် ပပီိုးတန က် ပပန်လည်
တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပူတဆွိုးပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် ငါတသည်
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ြလှယ်ရန် မတတ်န္င်ကကတပ။ အထက် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တအ က်တပမကကီိုး
အတပေါ်တွင ် ကွဲကွ ရလျက်၊ လူသ ိုးန္င
ှ ့်် ငါ တတွျို့ဆန္င်သည့်အ
် ချန်မျ ိုး ရှ ိုးပါိုး၏။ ယခင်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တသလွမ်ိုးဆတ
ွ ်ပခင်ိုးမှ မည်သူ ချြုိုးတြ က်လွနတ
် ပမ က်န္င်သနည်ိုး။
အတတ်က ပပန်လည် စ ိုးပမြုျို့ ပပန်ပခင်ိုးအ ိုး မည်သသ
ူ ည် ရပ်တန်န့္် င်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
အတတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး၏ ဆက်လက် ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးက မတမျှ ်လင်ဘ
့် ဲ တနမည်နည်ိုး။
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ ပပန်လ ပခင်ိုးက မတအ က်တမ့်ဘဲ ရှမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးက မည်သသ
ူ ည် မတတ င်တ
ှ ိုးသည်
့် ဘဲတနမည်နည်ိုး။ ငါ၏ စတ်န္လ
အလွနအ
် မင်ိုး တသ ကတရ က်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ လူသ ိုး၏ စတ်ဝည ဉ်သည် အလွနအ
် မင်ိုး
စိုးရမ်ပူပန်လျက်ရသည်
ှ
။ စတ်ဝည ဉ်ပြင ့်် ထပ်တူထပ်မျှ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါတသည်
့်
မကက ခဏ အတူတကွ မရှန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် မကက ခဏ အချင်ိုးချင်ိုး မတတွျို့ န္င်ကကတပ။
ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ငါက
် တွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏
့် အစဉ် တမ်ိုးတပပီိုးပြစ်သည့်အ
့်
အသက်တ သည် ပူတဆွိုးတသ ကပြင ့်် တင်ိုးကျမ်ိုးပပည်န္
့် က
ှ ်တနပပီိုး အသက်ပါမှု ကင်ိုးမဲ့်တနသည်။
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘမှ တက်ချခလက်ရတသ အရ ဝတထြုမျ ိုး

ပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ျက်၊
့် တပမပပင်တပေါ်မှ စူိုးစက်တမ ်ကကည်လ
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏ အမည်က ဟစ်တအ ်ကကသည်- သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ငမ်ိုးငမ်ိုးတက်
့်
့်
ဆ တလ င်တနတသ ဝပတလွ၏ ပါိုးစပ်မှ အဘယ်သ လွ
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထဝပတလွ၏ ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုးမှ အဘယ်သ ့်
မမတက
့် အစဉ်န္ှင ့်် ဆင်သည့််
့် ယ်ကယ် လွတ်ကင်ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။ ငါအစီ
လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးမျ ိုးက န ခပခင်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် အဘယ်သ ့်
မဆက်ကပ်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ကျယ်
တလ င်စွ တတ င်ိုးပန် တိုးလျှြုိုးတသ အခါ၊
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတထ
ဲ က်သည်၊ ငါသည် ဆက်မကကည်ရ
့် က်တတ တ
့် ပ၊
့် မှ ငါ၏မျက်န္ ှ က လလ
သတသ
် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
် ျှမ်ိုးတသ ငတကကိုးမှုမျ ိုးက အဘယ်သ ့်
့်
့် မျက်ရည်ပပည့်လ
မကက ိုးန္င်ရမည်နည်ိုး။ လူတလ
က၏ မတရ ိုးမှုမျ ိုးက ငါပပင်မည်။ ငါ၏ လူမျ ိုးက တစ်ြန်
့်
တဘိုးပပြုပခင်ိုးမှ စ တန်က တ ိုးပမစ်လျက်၊ ရန်သမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတစ့် တ်ကကြုက် တစ်ြန်
လပ်တဆ င်တနပခင်ိုးမှ တ ိုးပမစ်လျက်၊ တလ ကတစ်တလျှ က် ငါ၏ အမှုက ငါကယ်တင်၏
လက်မျ ိုးပြင ့်် ငါတဆ င်ရွက်မည်။ ငါ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက တပမတပေါ်သ လဲ
့် ကျတစလျက်၊
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏
့် ျို့တမှ က် ဝန်ခလ တစရင်ိုး၊ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
့် ပပစ်မှုမျ ိုးက ငါတရှ
ရှငဘ
် ရင် ပြစ်လ မည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ပလလင်က ထတနရ သ တရ
ှု တ
ဲ ွင ်
့် ျို့မည်။ ငါ၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးမထ
အမျက်တဒါသသည် တရ တထွိုးစပ်ယှက်တနသည်၊ ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ ချမ်ိုးသ မတပိုးဘ၊ဲ
ပပီိုးလျှင် ငါရန်
ူ ျ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထဲသ ထ
က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက စွဲတစလျက်၊
့် သမ
့်
့် တ်လန်တကက
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ပပ ိုးချပ်သွ ိုးတအ င် ငါနင်ိုးတပခမည်။ ငါသည် ကမဘ တပမတစ်ခလိုးက
အပျက်အစီိုးမျ ိုးအပြစ်သ ယ
့် စမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်မှစ၍ ၎င်ိုးတသည်
့် တ်တလျ တ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တန က်ထပ် တြ က်ပပန်မပျက်စီိုးတစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးက
့်
ထအပျက်အစီိုးမျ ိုးအထဲသ လဲ
့် ကျတစမည်။ ငါ၏ အစီအစဉ်သည် သတ်မှတ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်၊
မည်သမ
ူ ျှ၊ ၎င်ိုးတ မည်
သမ
ူ ည်ဝါ ပြစ်ပါတစ၊ ထအစီအစဉ်က မတပပ င်ိုးလဲရ။
့်
စကကဝဠ အထက်တွင ် ငါသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် ပပည်စ
့် တသ ခမ်ိုးန ိုးထည်ဝါမှုပြင ့််
လှညလ
့်် ည် သွ ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပါင်ိုးတသည်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုး
့်
ခရလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး အရ ရ တင်ိုး ပပန်လည်န္ိုးထကကလမ့််မည်။ လူသ ိုးသည် တန က်ထပ်
ငတကကိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်၊ အကူအညီအတွက် ငါထ
့် တန က်ထပ် တအ ်ဟစ်တတ မ
့် ည် မဟတ်။
ထတန
တအ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုးပြင ့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
့် က် ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ရင်လန်ိုးလမ်မ
့်
ငါထ
့် သ ပပန်
့် ည်။ ထပ်ဆိုးမှ တအ က်တပခအထ၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးသည်
့် လ ကကလမ်မ
င်္ဏ်ယူဝငက့်် က ိုးပခင်ိုးပြင ့်် လှုပ်ရှ ိုးကကလမ့််မည်...

ယတန တလ
ကကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တွင၊် ငါသည် ငါစတင်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုက
့်
ပပီိုးတပမ က်ရန် လပ်တဆ င်တနသည်။ ငါ၏ အစီအစဉ်အတွငိုး် ရှ အမှုအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလယ်တွင ် လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပါင်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ တလ ကကကီိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက ပြြုခွတ
ဲ နကကသည်။
တနရက်
် င် နီိုးကပ်လ တနပပီိုး တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အချန် အမှနပ
့်
တပိုးခရ မျ ိုးက မှုတ်တနကကပပီ ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတသည်
မမတ ၏
့်
့်
အ ရက မမတက
့် ယ်တင်၏ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တပေါ် စူိုးစက်ထ ိုးကကတလသည်။ အချန်ဆပွဲ ခင်ိုးမျ ိုး
တန က်ထပ်ရှလမ်မ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးသည် ထတန
့် ည် မဟတ်တတ သ
့် ကဲသ
့် က်
ချက်ချင်ိုး င်္ဏ်ယဝ
ူ ငက့်် က ိုးပခင်ိုးပြင ့်် စတင် ကခန်ကကလမ်မ
ူ ည် ၎င်ိုးတသတဘ
ရှ
့် ည်။ မည်သသ
့်
ငါ၏ တနရက်
် စန္င်သနည်ိုး။ ကမဘ တပမသ ိုးတလ ။ သမဟ
့် က ရှညတ
့် တ် မိုးတက င်ိုးကင်ရှ
ကကယ်မျ ိုးတလ ။ သတည်
ိုးမဟတ် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးတလ ။ ဣသတရလလူမျ ိုး၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက စတင်ရန် ငါသည် မန်မမက်
ချက်တစ်ခက ပပြုတသ အခါ၊ ငါ၏ တနရက်
့်
့် သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအတပေါ်သ ြ
့် န္ှပ်တလသည်။ လူသ ိုးတင်ိုးသည် ဣသတရလ၏
ပပန်လ ပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ ကက၏။ ဣသတရလ ပပန်လ တသ အခါ၊ ယင်ိုးသည်
ငါဘ
င်ိုးလဲပပီိုး
့် န်ိုးအသတရ၏ တနရက်
့် ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ အရ ခပ်သမ်ိုးတ တပပ
့်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးက ခလ ရတသ တနရက်
့် လည်ိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တပြ င်မ
့် တ်တသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ကျတရ
က်အဆ
့် ဆ
ဲ ဲ ချဉ်ိုးကပ် လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
လူတလ
ကထဲ၌ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးသည် မရှစြူိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် တိုး၍
့်
တွနဆ
် ့် တ်က တကက က်ရွ ျို့တနကကသည်။ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏တန ထွက်တပေါ် လ တသ အခါ
အတရှ အ
ျို့ ရပ်သည် ထွနိုး် လင်ိုးလမ်မ
် ိုးပြင ့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် အပပန်အလှနအ
အတယ က်တင်ိုးထ တရ က်ရှရင်ိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ အလင်
ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
့်
လူသ ိုးသည် ငါ၏ တပြ င်မ
် ကယ် တဆ င်ရွက်န္င်ပါက၊ အဘယ်အရ
့် တ်ပခင်ိုးက အမှနတ
တကက က်စရ ရှသနည်ိုး။ ငါ၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏တနရက်
တရ က်ရှလ ပခင်ိုးက
့်
တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနကကသည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ရက်
့် ၏ တရ က်လ ပခင်ိုးက
့် ိုးလိုးသည် ငါတန
တတ င်တ
ွ ် အ ိုးလိုးအတပေါ်သ အပပစ်
ဒဏ်က ယူတဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့််
့် ကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
တပြ င်မ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က
့် တ်ပခင်ိုး၏တနအပြစ် ငါ၏ အခန်ိုးကဏ္ဍပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စီစဉ်တပိုးရန် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တစ င်တ
့် မျှ ်တနကကသည်။ ငါ၏န္င်ငတတ ်သည်
့်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး အထက်တွင ် ရပ်လိုးတပေါ်လ တနပပီိုး ငါ၏ ပလလင်သည်
သန်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ လူတ၏
ဲ ကသဇ လမ်ိုးမိုး၏။
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌

တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ အကူအညီပြင၊့်် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသည်
မကက မီတွင ် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသ တရ
က်လမ်မ
ှ ့်် ငါ၏
့် ည်။ ငါ၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
့်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
ငါအ
့်် တူ ပပန်တပါင်ိုးစည်ိုးြ၊ ့် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်
တစ်ြန် မကွဲကွ ိုးတတ ြ
့်် ရင်ိုး၊ ငါ၏ ပပန်လ ပခင်ိုးက စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
့် ရန်
့် တတ ငတ
တစ ငတ
့်် မျှ ် ကကတလသည်။ ငါ၏ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် အတူရှပခင်ိုးတကက င့်် ငါန့္် င်ငတတ ်၏ မျ ိုးစွ တသ
လူထသည် ရင်လန်ိုးဝမ်ိုးတပမ က်တသ တအ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုးပြင့်် အချင်ိုးချင်ိုးဆီသ အဘယ်
သ ့်
့်
မတပပိုးကကဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ မည်သည့်် အြိုးအခမှ တပိုးရန် မလအပ်တသ
ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်န္င်သတလ ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးတ၏
ဲ ွင ်
့် မျက်လိုးမျ ိုးထတ
ငါသည် င်္ဏ်အသတရ ရှသည်၊ အ ိုးလိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးတွင် ငါသည် တကကိုးတကက ်ပခင်ိုး
ခရသည်။ ထအပပင်
ငါပပန်လ သည်အ
့် ခါ၊ ရန်သ၏
ူ အင်အ ိုးစ အ ိုးလိုးက ငါသမ်ိုးပက်မည်။
့်
အချန်ကျတရ က်လ တလပပီ။ ငါ၏အမှုတတ ်က ငါသည် စတင်တဆ င်ရွက်တစမည်၊ ငါသည်
လူသ ိုးတအလယ်
ရှငဘ
် ရင်အပြစ် စိုးစမည်။ ငါသည် ပပန်လ မည်ဆ
့် ဆ
ဲ ဲ ရှ၏။ ပပီိုးလျှင် ငါသည်
့်
ထွက်ခွ တတ မ
် င်တ
့် တတ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အတယ က်တင်ိုး တမျှ လ
့် နတသ
အရ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ လ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအ ိုး
့် လ ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါ၏ တနရက်
ဆက်တရ က်ပခင်ိုးက ရှု ပမင်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏တနရက်
တရ က်လ ပခင်ိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ကကြုဆကကလမ်မ
့် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၂ ရက်

အခန််း ၂၈
ငါသည် ဇအန်မှ လ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါက
့် တစ င်က့် ကြုခဲက့် ကပပီိုး ငါသည်
ဇအန်သပပန်
် က်ကက၏။ ငါလ ခဲ့် ပပနခဲသ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးအ ိုးလိုး ငါက
့် န္ှုတဆ
့် ည်န္င
့် သွ ိုးခဲခ
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် ခါမျှ
့် ရန်လခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် မည်သည်အ
မတ ိုးဆိုးီ ခခဲရ
င ့်် ငါ၏အမှုသည် တချ တမွျို့ စွ တိုးတက်ခ၏
ဲ့် ။ ယတနတွ
့် တပ၊ ထတကက
့် င ်
့်
သတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးအလယ် ငါလ တသ အခါ၊ ငါတန က်တစ်ကကမ် ထွက်ခွ ပပီိုး ထသပြင
့် ့််
တထ က်ပ့်မအ
ှု တွက် ၎င်ိုးတ မှ
် ရ က ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
် မင်ိုး စိုးရမ်လျက်၊
့် ည်က အလွနအ
့် ီခကကသည့်အ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအ
ွ ိုး် ဆက်ကက၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
့် ိုး ဆတ်ပငမ်မှုပြင့်် န္ှုတ်ခန
ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတန က် လက်ကကပပီိုး ငါ၏လက်ပြင ့်် ညန်ပပသည့်် ဦိုးတည်ရ သ ့်

အ ိုးလိုးကကည်ရ
့် ှု ကက၏။ ငါန္ှု့် တ်မှ စက ိုးမျ ိုးသည် သတတဝါအမျ ိုးအပပ ိုးက စလင်တစပပီိုးပြစ်က
ပငင်ိုးဆန်တသ သူ အမျ ိုးအပပ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
ငါ၏စက ိုးမျ ိုး အတပေါ် တစ့်တစ့်ကကည်ရ
့် ှု ပပီိုး၊ ငါန္ှု့် တ်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက တသချ စွ
့်
န ိုးတထ င်ကကက ၊ ဤအခွငတ
့်် က င်ိုး လွတ်သွ ိုးမည်က အကကီိုးအကျယ် စိုးရမ်တနကကသည်။
ငါ၏အမှုက ပ၍လျင်ပမန်စွ တဆ င်ရွက်န္င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် ကမဘ တပမတပေါ် တကျနပ်ြွယ်ရ
အတပခအတနမျ ိုး ပ၍တဆ လျင်စွ တပေါ်တပါက်လ ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ပျက်စီိုးတပခ က်ကပ်ပခင်ိုး
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက ကစ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် ၊ ငါသည် ဆက်လက် စက ိုးတပပ ခဲသ
့် ည်မှ
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါတက င်ိုးကင်ထက်သ ကကည်
ခ
့် ျန်၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
့်
မျက်န္ ှ မူရန် ငါ တန က် တစ်ြန်ပပန်လှညသ
့်် ည့်် အချန် ပြစ်သည်။ တပမတစ်ပပင်လိုးသည်
ရတ်ချည်ိုး အသက်ပါပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်သ
် ွ ိုးသည်၊ ြန်မှုနမ
် ့် ျ ိုးက တလထဲတွင ် မရှတတ သ
့် ့်
့် ကဲသ
န္န်ိုးမျ ိုးက တပမပပင်က မြိုးလမ်ိုးတတ တ
့် ပ။ ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် တပမတစ်ပပင်လိုး၏ လူတက
့်
ငါအ
တွင ် ခလှုတစရင်ိုး၊ ချက်ချင်ိုး တတ က်ပသွ ိုးသည်။
့် ိုး ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးတစက ငါအထဲ
့်
ယတန တလ
က၏ လူတအလယ်
- ငါ၏အမ်တထ င်စတွင ် ရှတသ သူအ ိုးလိုး အပါအဝင့််
့်
မည်သသ
ူ ည် ငါ၌ အမှနတ
် ကယ် ခလှုသနည်ိုး။ ငါတပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အြိုးအခအတွက်
မည်သသ
ူ ည် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် တပိုးသနည်ိုး။
ငါအ
ူ ည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
့် မ်တထ င်စအတွငိုး် တွင ် မည်သသ
ငါ၏တရှ ျို့တွင် အမှနတ
် ကယ် မမတက
့် ယ်ကယ် ဆက်ကပ်ြူိုးသနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်တသ အခါ၊ သူသည် သူ၏ “သတလှ င်ရတလိုး” က
ချက်ချင်ိုးပတ်လက်၏။ ငါသည် လူသ ိုးက တပိုးတသ အခါ၊ သူသည် ငါ၏ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက
ခိုးတကက င်ခိုးဝှက်ယူရန် သူ၏ပါိုးစပ်က အလျင်အပမန်ြွငပ့်် ပီိုး ငါသည် သူက
့်
ပပန်၍ဒဏ်ခတ်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရမ်လျက်၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မကက ခဏ
တန်လှုပ်၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ န္ှုတ်သည် တစ်ဝက်ဟလျက် တစ်ဝက်ပတ်တနပပီိုး၊ သူသည်
့်
ငါတပိုးသည့်် ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတချ။ ငါသည် လူသ ိုးက
အလွယတ
် ကူ မရှု တ်ချတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ငါလက်
က အပမဲဆက
ွဲ
သူအတပေါ်
သန ိုးကရဏ
့်
့်
တပိုးအပ်ရန် ငါက
့် အပမဲတတ င်ိုးဆ၏။ လူသ ိုးသည် ငါက
့်
အန္ူိုးအညွတ်တတ င်ိုးပန်သည်အ
့် ခါမှသ ၊ ငါသည် သူအတပေါ်
တန က်ထပ်တစ်ကကမ်
့်
“သန ိုးကရဏ ” တပိုးပပီိုး၊ ငါန္ှု့် တ်၏ အကကမ်ိုးတမ်ိုးဆိုး စက ိုးမျ ိုးက သူထ တပိုးသည်မှ
သူသည် ချက်ချင်ိုး အရှက်ရက ငါ၏ “သန ိုးကရဏ ” က တက်ရက် ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ၊
ယင်ိုးအစ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သူထ
့်် မ်ိုး တပိုးတစတလသည်။
့် လက်ဆငက

ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက အကန်အစင် သူ သတဘ တပါက် ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် ငါ၏ဆန္ဒမျ ိုးန္ှငည
့်် မ
ီ ျှပပီိုး သူ၏တတ င်ိုးပန်ချက်မျ ိုးသည်
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် က အချည်ိုးအန္ှိုးီ သမဟ
့် တ် အလဟဿ မပြစ်တပ။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးမဟတ်သည့်၊် စစ်မှနတ
် သ တတ င်ိုးပန်ချက်မျ ိုးက
တက င်ိုးချီိုးတပိုး၏။
ငါသည် တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် အမှုမျ ိုးက လပ်တဆ င်တနက တပပ ဆတနပပီိုး
ပြစ်သည်၊ သတသ
် ယတန ငါ
ှ အ
့်် မျှ လူသ ိုးသည် ထသတသ
့် တပပ ဆသည်န္င
့်
့်
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက လိုးဝ မကက ိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ငါ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် မပမည်ိုးစမ်ိုးြူိုးတပ။ အတတ်ကမဘ တလ က၏ လူအချြုျို့သည်
ငါန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုး ကက ိုးကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှု
အတင်ိုးအတ က အမှနတ
် ကယ် မသရှြူိုးတပ။ ယတနလူ
့် မျ ိုးသည် ငါန္ှု့် တ်မှစက ိုးမျ ိုးက
ကက ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါန္ှု့် တ်တွင ် နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုး မည်မျှရသည်
ှ
က
မသန ိုးမလည်ကကဆဲပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ့်် ငါ၏ န္ှုတ်က တပါကကယ်ဝပခင်ိုး တစ်ခအပြစ်
ယူဆကကသည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါန္ှု့် တ်မှ တစ်စတစ်ခ ရရှရန် ဆန္ဒရကကသည်
ှ
။ ယင်ိုးသည်
န္င်ငတတ ်၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးပြစ်တစ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
ဝည ဉ်တလ က၏ အင်အ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်တစ၊
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူအ ိုးလိုးသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက ရရှရန် ဆန္ဒရကကသည်
ှ
။ ထတကက
င့်် ငါသည် လူတက
့်
့်
့်
အတူတကွ စရိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် “ပပပင်မျ ိုး” တပပ ပပရမည် ဆပါက၊ ငါ၏လမ်ိုးခရီိုးက ကက ိုးန ရန်
၎င်ိုးတ၏
့် “လူမမ အပ်ရ မျ ိုး” မှ ချက်ချင်ိုး ထကကတပမည်။ လူသ ိုးအတွငိုး် တွင ်
ချြုျို့တဲမ
့် ှုမျ ိုးလွနိုး် လှ၏၊ သူသည် “အ ဟ ရ ပြည်ဆ
့် ည်ိုးမှုမျ ိုး”သ လအပ်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ
ထထက်ပ၍ “စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ပပ
့် ိုးမှု” န္ှင ့်် “ဝည ဉ်တရိုးရ တထ က်ပ့်မ”ှု တ လ
့် အပ်တလသည်။
ဤသည်မှ လူအတပါင်ိုးတတွ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် င ် ကင်ိုးမဲ့်တနသည်အ
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ “အန တရ င်္ါ” ပြစ်သည်။ သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ သက်တရ က်မှုမျ ိုး
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အလငှ့် ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ပပန်လည်ကျန်ိုးမ လ န္င်ပပီိုး ငါ၏ကသမှုတကက င့််
ပမှနအ
် တပခအတနသ ပပန်
ငှ့် ၊ ငါသည် လူသ ိုး၏ အန တရ င်္ါအတွက်
့် တရ က်န္င်ကကြအလ
့်
ကထိုးတစ်ခက တပိုးသည်။ သင်တသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
မန်ိုးတီိုးသတလ ။ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ်၊ ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ ယင်ိုးက မန်ိုးတီိုးသတလ ။
့်
ငါသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သင်တက
့် အဘယ်တကက င ့်် တမိုးတလပပီနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င့််
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က သင်တအ
ဲ ွင ်
့် ိုး အြန်ြန် တမိုးပမဲတမိုးတနရသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ

အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ မည်သည်ပ
့် ရပ် ရှသနည်ိုး။ ယင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်
ြယ်ရှ ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ၎င်ိုးက သင်တ၏ြခင်
အပြစ် သင်တ အမှ
နပ
် င် မမှတယ
် ူတပဘူိုးတလ ။
့်
့်
ငါ၏တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးထက
ဲ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က လူအတပါင်ိုးတ သ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့် ပမင်သင်သ
လူတ၏
့် ၊ ့် လူသ ိုးတအလယ်
ပန်ကန်မက
ှု လှုတ
ျို့ ဆ ်ရန်
့် တဒါသက ဆွတပိုးရန်မဟတ်သကဲသ
့်
မဟတ်၊ လူသ ိုးသည် မမ၏ ကယ်ပင် ထွက်တပါက်က ရှ တတွျို့ န္င်ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ လူအ ိုးလိုးက
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝမှ မမတက
် ပမ က်တစခွငတ
့်် ပိုးရန်
့် ယ်ကယ် လွတတ
ပြစ်သည်။ သတသ
် မည်သမ
ူ ျှ မပူပန်သင်တ
့် ပ။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏စက ိုးမျ ိုးပြင့််
့်
ပပီိုးတပမ က်ရလမ်မ
့် ူသ ိုးမျှ မပါဝင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တဆ င်ရွက်မည့်် အမှုက
့် ည်။ မည်သည်လ
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ မလပ်တဆ င်န္င်။ ငါသည် နယ်တပမအ ိုးလိုး၏ တလထက
သန်စင်
့် တစမည်ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် နတ်ဆိုးတက
့် အရပ်အတယ င် အ ိုးလိုးက
အပမစ်ပြတ်မည်။ ငါသည် စတင်န္င
ှ ပ့်် ပီပြစ်က ၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တနထင်ရ တနရ တွင်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါအမှု
င့်် ငါသည်
့် ၏ ပထမအဆင်က
့် စတင်မည်။ ထတကက
့်
နယ်တပမအ ိုးလိုးက ကကည့်ရ
် ှု သည့်အ
် တွက်၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတပေါ်သ ငါ၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ကျတရ က်ပပီိုးပြစ်က အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် ညစ်ညြူိုးတသ
ဝည ဉ်မျြုိုးစတသည်
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမှ လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုး မရှသည်က
့်
တတွျို့ န္င်တပသည်။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည်အ
့် ခါ၊ ဆလသည်မှ
တရ ိုးစီရင်ရ က လ အဆိုးသတ်သည်အ
့် ခါတွင၊် ငါသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တရ ိုးဝင်
ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ငါ၏လူတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအတပေါ် ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်သည့််
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက တတွျို့ ကကရလမ့််မည်၊ ငါ၏တပြ င်မ
ွ ်ိုးပခင်ိုးက ဧကန်မချ
့် တ်မှုတကက င့်် ချီိုးမမ
သွနိုး် တလ င်ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတကက င့်် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက
ဧကန်မချ အစဉ်ချီိုးကျြူိုးတထ မန ပပြုကကလမ်မ
င့်် သင်တသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
သင်တ၏တ
ဝန်က တရ ိုးဝင် ထမ်ိုးတဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ နယ်တပမတစ်တလျှ က်လိုးတွင ်
့်
ငါက
့် က လအစဉ်အဆက် တရ ိုးဝင် ချီိုးမွမ်ိုးကကလမ့််မည်။
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး က လသည် ယင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်တသ အခါ၊ ငါ၏အမှုက
့်
အဆိုးသတ်ြ ငါအလျင်
အပမန် တဆ င်ရွက်မည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထဲသ ပပစ်
့်
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုး
က လ၏ သက်တသအတထ က်အထ ိုးက တပါင်ိုးစပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤသက်တသအတထ က်အထ ိုးက ငါ၏လူအတပါင်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ ဤအရ တွင ်
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးအပမတ် ပြစ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်။ ဤသက်တသအတထ က်အထ ိုးသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏လူမျ ိုးသည်

ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ပ၍ သကကတစြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးက
့်
့်
ငါရှု ပမင်တစမည်။ ငါ၏ လူမျ ိုးက ငါက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့် တမွျို့တလျ ်ကကချန်သည် အဆင်ိုးနတ
ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏လူမျ ိုးက ထကကတစပပီိုး
၎င်ိုးက တတ ်လှနတ
် စပခင်ိုးသည် ငါ၏အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏လူမျ ိုးက
ငါစလင်တစသည်န
့် ည်ိုးစနစ်ပြစ်က ငါ၏ လူအ ိုးလိုးအတွက် ယင်ိုးသည် အသက်တ ၌
ကကီိုးထွ ိုးြ ကကီ
့်် တရိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ တတ က်ပသည်လ
့် တရ င်
့် ိုးမ ိုးတသ အခွငအ
ထွက်တပေါ်တသ အခါ၊ ဆတ်ပငမ်တသ ညသည် ချက်ချင်ိုး ပပြုကွဲသွ ိုး၏။ လသည်
စတ်ပပတ်တနတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် စတ်ဝည ဉ်၌ ရှတနပပီိုး၊
လတရ င်အ ိုးပြင ့်် လှပတသ ပမင်ကွငိုး် က ချီိုးမွမ်ိုးလျက်၊ လတရ င်တအ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ
ထင်တန၏။ လူသ ိုးသည် သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက မတြ ပ် ပန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ သူသည် အတတ်သ ့်
ပပန်တပပ င်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် လ ိုး၊ အန င်္တ်သ တရှ
် သည့်အ
် လ ိုး၊
့် ိုးရှုကကည့်လ
ပစစြုပပနက
် လက သူ တမွျို့တလျ ်တနသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်၏။ သူ၏မျက်န္ ှ တပေါ်တွင ်
အပပြုိုးတစ်ခတပေါ်လ ပပီိုး သ ယ သည့်် တလမျ ိုးကက ိုးတွင ် လတ်ဆတ်သည့်် ရနတစ်
့် ခ
စမ်ဝ
့် သ တလတပပတလညင်ိုးတစ်ခ စတင်တက်ခတ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊် ့်
့် င်ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုး၏၊ န္ူိုးညတ
လူသ ိုးသည် တမိုးထကကြုင်လှုင်တသ တမိုးရနက
့် သတပပြုမပပီိုး ထရနအ
့် ိုးပြင ့်် ယစ်မူိုးက ၊
မမကယ်ကယ် မန္ိုးကကတစန္င်သည့်ပ
် ရတလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ငါ ကကလ သည့်် အချန်က လစင်စစ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးသည်
ဤတမိုးထကကြုင်လှုင်တသ ရနန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အရှန်ပမြှငတ
့်် သ ခစ ိုးမအ
ှု ရတစ်ခ ရှက ၊ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဤအတမိုးနအလယ်
တင
ွ ် တနထင်ကကတလသည်။ ငါသည် လူသ ိုးန္ှင ့််
့်
တပပလည်ပပီိုး လူသ ိုးသည် ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငသ
် ည်၊ ငါန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
သူသည် တသွြီပခင်ိုးမရှတတ တ
် ွငိုး် ချက်မျ ိုးက မပပြုပပင်တတ တ
့် ပ၊ ငါသည် လူသ ိုး၏ ချွတယ
့် ပ၊
လူသ ိုး၏မျက်န္ ှ တပေါ်တွင် တသ ကတရ က်တနသည်အ
့် သွင ် မရှတတ သ
့် ၊ ့် တသပခင်ိုးသည်
့် ကဲသ
လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုး အတပေါ် ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် လူသ ိုးန္ှင ့််
တဘိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် တရှ သ
ျို့ သွ
့်် တူ
့် ိုးရင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လထဲသ လူ
့် သ ိုးန္ှငအ
တက်လှမ်ိုးသည်။ ငါသည် ငါ၏အမှုက လပ်တဆ င်လျက်ရ၏၊
ှ
ဆလသည်မှ ငါသည်
ငါ၏လှတက လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် ရက်ချပပီိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအထဲက
ပန်ကန်တတ်တသ အရ တပေါ်သ ကျတရ
က်၏။ လူသ ိုး၏ အပမင်တွင၊် ငါ၏လှတသည်
့်
အထူိုးတန်ခိုးမျ ိုး ရှပရတလသည်။ ယင်ိုးသည် ငါရန်
့် သပူ ြစ်တသ သူအ ိုးလိုးအတပေါ်သ ့်
ကျတရ က်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတက
် ကူ ချမ်ိုးသ မတပိုးတပ။ ငါက
့်
့် အလွယတ

ဆန်ကျင်
သအ
ူ ိုးလိုးအလယ်တွင၊် လှတသည် ၎င်ိုး၏ ရှရင်ိုးစဲွ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က
့်
ထမ်ိုးတဆ င်သည်။ ငါလက်
ထတ
ဲ ွင ် ရှသူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တ ဝန်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ဆန္ဒမျ ိုးက ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ ြီဆန်ြူိုးပခင်ိုးမရှ၊ သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲြူိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
့်
တရမျ ိုးသည် ဟန်ိုးဟန်ိုးပမည်ကကလမ်မ
့် ည်၊ တတ င်မျ ိုး ပပြုလဲကကလမ်မ
့် ည်၊ ပမစ်ကကီိုးမျ ိုး
ပပြုကွဲကကလမ်မ
့် ည်၊ လူသ ိုးသည် အစဉ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ တနသည် တိုး၍
မှန်သွ ိုးလမ်မ
ှ ပ် ခင်ိုး
့် ည်၊ လသည် တမှ င်သွ ိုးမည်၊ လူသ ိုးသည် တအိုးချမ်ိုးမှုပြင ့်် အသက်ရင
တနရက်
့် ချန်မျ ိုး
့် မျ ိုး တန က်ထပ် ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်၊ တပမတပေါ်တွင ် ပငမ်သက်တအိုးချမ်ိုးသည်အ
ရှတတ မ
တစ်ြန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တည်ကကည်က
့် ည် မဟတ်၊ တက င်ိုးကင်တသည်
့်
ဆတ်ပငမ်လမ်မ
့် အဓွ
နရှ
် ့် ညစ
် ွ တည်တတတ မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အသစ်ပပြုပပင်ခရလမ်မ
်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မူလအသွငက
ပပန်ရကကလမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အမ်တထ င်စအတပါင်ိုးသည်
တစ်ကတ
ွဲ စ်ပပ ိုးစီပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး အစတ်စတ် အပမ ပမ
ပပြုကွလ
ဲ မ်မ
ှ ့်် ဇနီိုးသည်တအကက
ိုး ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးသည့်် တနရက်
့် ည်။ ခင်ပွနိုး် န္င
့် မျ ိုး
့်
ကန်ဆိုးလမ်မ
့်် ိုးတ တစ်
ြန်ပပန်တတွျို့တတ မ
့်် မီိုးတ ့်
့် ည်၊ အမန္ှငသ
့် ည်မဟတ်၊ အြန္ှငသ
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန်ပပန်ဆတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှြူိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက
ငါ တချမှုနိုး် မည်။ ငါသည် ခစ ိုးချက် မရှသည့်အ
် တွက်၊ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုးအ ိုး
ထတ်လတ်ခင
ွ ့်် ငါမတပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လွနက
် ဲတသ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ လူတ၏
့်
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ငါ တိုး၍ မန်ိုးတီိုးမပပီပြစ်သည်။ ငါသည် တဘိုးြယ်ခခဲရ
့် က ထသပြင
့် ့််
၎င်ိုးတ၏အပမင်
ထတ
ဲ ွင ် ငါသည် “အပခ ိုးသ”ူ ပြစ်သွ ိုးခဲသ
ိုးက
့် ည်မှ လူသ ိုးတအကက
့်
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါသည်
တမ့်တလျ ပ့် ခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်မှ
့်
လူသ ိုးတအကက
ိုးရှ ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ “အသစတ်”က ရယူရန်
့်
အခွငတ
့်် က င်ိုးက မလွတ်တမ်ိုးအသိုးချသည်မှ လူသ ိုး၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
သူသည် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက အစဉ်ပငီိုးတငွသ
ျို့ ည်မှ လူသ ိုး၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်။ ငါက
့် မတရ
ိုးဟ ဆက ငါ၏အမှုအရ မျ ိုးက ကင်တွယ်ရ တွင်
့် မျှတမှုမရှသကဲသ
့်
လူသ ိုး၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ငါ အတလိုးင်္ရမပပြုဟ သူဆသည်မှ လူသ ိုး၏
ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်တပသည်။ ငါသည် တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုးမျ ိုးလည်ိုး
ရှပါသတလ ။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးအတွက်၊ အစ ိုးအစ သမဟ
့် တ်
အပ်စက်ပခင်ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုးဘဲ တနတရ
့် မည်
သူ အလပ်လပ်ြူိုးသနည်ိုး။
့် ညပါ ငါကဲသ
့်

လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အဘယ်သ န္ှု
့် င်ိုးယှဉ်၍ရန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အဘယ်သ သဟဇ
တ ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခရတသ လူသ ိုးန္ှင ့်် အဘယ်သ အမျ
ြုိုးအစ ိုး တူန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည်
့်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူတကွ မည်သ အစဉ်တနပပီ
ိုး တဆ င်ရွက်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွက် အဘယ်သူ ပူပန်န္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးတလ ။
တစ်ချန်က ငါသည် လူသ ိုးန္ှငပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးရန် သတဘ တူခသ
ဲ့် ည်ဟတ်တပသည်၊ ယတနတ
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတအ က်တွင ်
့် င် လူသ ိုးသည် ငါ၏တစ င်တ
့် ရှ က်မှုန္င
အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးသည် ငါ၏တစ င်တ
ှု ှ မမကယ်ကယ်
့် ရှ က်မမ
့်
ခွထ
ဲ က
ွ ်န္င်မည်တ
့် န တရ
က်လ လမ်ဦ
ှ ိုးအတွက်
့်
့် ိုးမည်တလ ။ လူသ ိုးသည် ငါ၏ စတ်န္လ
ပူပန်မှုပြင ့်် မမကယ်ကယ် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ဝန်မတလိုးတစြူိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည်
အလင်ိုးမရှဘဲ နယ်တပမတစ်ခတွင ် အသက်ရှငပ် မဲ ရှငန္
် င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ယတနထ
့် တင်
အသက်ရှငပ် ပီိုး ပြစ်သည်မှ ငါ၏ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်

အခန််း ၂၉
အရ ခပ်သမ်ိုး ပပန်လည်ထတပမ က်သည်တ
့် နတွ
ိုးလ ၍၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ
့် င ် ငါသည် လူသ ိုးတအကက
့်
န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ် တနညမျ
ိုးက ငါ ကန်လွနတ
် စခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ ဤအခက်အတန်မှ့် သ
့်
လူသ ိုးသည် ငါ၏ ချဉ်ိုးကပ်၍ရန္င်ပခင်ိုးက အနည်ိုးငယ် သတပပြုမပပီိုး သူန္င
ှ င
့်် ါ မကက ခဏ
အပပန်အလှန ် ပမတပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးအချြုျို့က ပမင်လျက်၊ ရလဒ်အတနပြင့်် သူသည် ငါအတကက
င်ိုး အသပည တချြုျို့ ရရှ၏။
့်
လူတအ
့် ကကည်ပ့် ပီိုး၊ သူတအ
့် ပမင်၏။
့် ိုးလိုးအကက ိုး၊ ငါသည် ငါ၏ဦိုးတခါင်ိုးကတမ ၍
့် ိုးလိုး ငါက
သရ့် တွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ တဘိုး
အန္တရ ယ် ကျတရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သူတသည်
ချက်ချင်ိုးပင်
့်
့်
စိုးရမ်တကက င်က့် ကလ ၍၊ ငါ၏ပရပ်သည် သူတ၏န္ှ
ွ ်သွ ိုး၏။
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးမှ တပျ က်ကယ
တဘိုးအန္တရ ယ် တရ က်ရှလ မှုတကက င့်် တကက က်စတ်မန်လျက်၊ သူတသည်
့်
ငါ၏တက်တွနိုး် ချက်မျ ိုးက င်္ရမစက်တပ။ ငါသည် လူသ ိုးတအကက
ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
ပြတ်သန်ိုးခဲတ
့် ခါမျှ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် အပမဲပင် သတမမူမဘဲ ရှတနခဲပ့် ပီိုး ငါက
့် မည်သည်အ
မသခဲြ
ယ်တင်၏န္ှုတ်ပြင့်် ဤအရ က သူအ
့် ူိုးတပ။ ယတန ငါက
့်
့် ိုး ငါတပပ ပပီိုး၊ လူတအ
့် ိုးလိုးက

ငါထ
် ည်ိုး၊ သူတသည်
ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ တွင ်
့် မှ တစ်စတစ်ခ ရရှရန် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် တစတသ လ
့်
တနလျက်ရတသိုး
ှ
သပြင့်် ငါက
့် မသကကတပ။ စကကဝဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် ကမဘ တပမစွနိုး် မျ ိုးသ ့်
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး နင်ိုးတလျှ က်သည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် သူက
့် ယ်သူ စတင်၍
ဆင်ပခင်မည်ပြစ်က ၊ လူတအ
့် သလ
့် ျို့တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ငါက
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါထ
့် ၍ ငါတရှ
ဝတ်ပပြုကကလမ့််မည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ဘန်ိုးတတ ် ထင်ရှ ိုးသည်တ
့် န၊ ့် ငါတစ်ြန်
ပပန်လ တသ တနပြစ်
့် နလည်
ိုး ပြစ်လမ်မ
် ူ ငါသည်
့် ပပီိုး ငါထွက်ခွ သည်တ
့်
့် ည်။ ယခတွငမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ခပ်သမ်ိုးအကက ိုး ငါ၏အမှုက စတင်ပပီိုးပြစ်သည်၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌ ငါ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ ဇ တ်သမ်ိုးပင်ိုးက တရ ိုးဝင် စတင်ပပီိုးပြစ်သည်။ ယခအချန်မှစ၍
သတမထ ိုးမသူ မည်သမ
ူ ဆ ကရဏ ကင်ိုးမဲတ
ူ ဆ ကရဏ ကင်ိုးမဲတ
့် သ မည်သမ
့် သ
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအကက ိုး ကျတရ က်တစပခင်ိုး ခရြွယ်ရှပပီိုး ဤသည်မှ မည်သည်အ
့် ချန်၌မဆ
ပြစ်လ န္င်ြွယ်ရှ၏။ ဤသည်မှ ငါသည် သန ိုးကကင်န မှု ကင်ိုးမဲ့်၍မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
ယင်ိုးက ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အဆင်တ
့် စ်ဆင့်် ပြစ်၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအစီ
့် အစဉ်၏
အဆင်မ
ျို့ က်ရမည်ပြစ်က ၊ မည်သက
ူ မျှ ဤအရ က မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ပါ။
့် ျ ိုးအတင်ိုး တရှ ဆ
ငါသည် ငါ၏အမှုက တရ ိုးဝင်စတင်သည်အ
့် ခါ လူတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါလှုပ်ရှ ိုးသည်အတင်ိုး
လှုပ်ရှ ိုးသပြင်၊့် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ လူတသည်
ငါန္ှငထ
့်် ပ်တူ တပခလှမ်ိုးလှမ်ိုးရ ၌
့်
အချန်ကန်လွနက် ကသည်အထ ပြစ်၏၊ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး၌ “ကကီိုးစွ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး”
ရှက ၊ လူသ ိုးသည် တရှ ျို့သတက်
လှမ်ိုးရန် ငါ၏ တစ့်တဆ ပ် ခင်ိုးက ခရ၏။ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု
့်
အတနပြင်၊့် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ကယ်တင်သည် ငါအ
့် ိုးပြင့်် တသွိုးရူိုးတသွိုးတန်ိုး ပြစ်က
စတ်မန်ထသ
ူ ွ ိုး၍၊ ၎င်ိုးသည် ငါ၏အမှုက အတစခက ၊ ဆန္ဒမရှလင်က
့် စ ိုး၊ ၎င်ိုး၏
ကယ်ပင်ဆန္ဒမျ ိုး တန က်သ မလ
က်န္င်ဘ၊ဲ ငါ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုက န ခရန်မှလွဲ၍
့်
အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ ဘ မျှမရှတတ တ
ီ သ
့် ပ။ ငါ၏အစီအစဉ်အ ိုးလိုးတွင၊် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါ၏အပြည်ခ
့် ၊ ငါ၏ရန်သန္
ူ င
ှ ့်် ငါ၏အတစခကျွနလ
် ည်ိုး ပြစ်၏။ သပြစ်
့် ၍ ငါသည်
၎င်ိုးအတပေါ် ငါ၏ “သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး” က မည်သည်အ
့် ခါမျှ တလျှ တ
င့််
့် ပိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ထတကက
့်
ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်သ
့် ည် ၎င်ိုး၏အမ်တထ င်စ အတွငိုး် တွင ်
အပပီိုးသတ်ခ၏
ဲ့် ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ငါအတွ
က် တက င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
အတစခပခင်ိုးက သ ၍ လပ်တဆ င်န္င်က ၊ ဤသအ
့် ိုးပြင့်် ငါသည် သူအ
့် ိုးသမ်ိုးပက်၍
ငါ၏အစီအစဉ်က အဆိုးသတ်မည်။ ငါသည် အမှုတဆ င်စဉ် တက င်ိုးကင်တမန် အ ိုးလိုးသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် တက်ပဲက
ွ စတင် လပ်တဆ င်၍ တန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ွင ်
ငါ၏ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ဆိုးပြတ်၏၊ သမှ့် သ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှလူတ ့်

ငါတရှ
့် အရှု
ိုးတပိုးပပီိုး ငါက
လသည်ဆ
့် န္ဒ
့် ျို့တမှ က်တွင ် တက င်ိုးကင်တမန်တကဲ
့် ဆန်ကျင်
့်
့် သ
့်
မရှသည်အ
့် ပပင်၊ ငါက
့် ရ တစ်ခမျှမလပ်ဘဲ တနမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့်
့် ပန်ကန်သည်အ
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌ ငါအမှု
ျို့ ျ ိုးတနတသ အင်အ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
့် ၏ တရွ လ
လူသ ိုးတကက
် ျက်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုတမှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ိုး ငါတရ က်လ ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယခ
ကယ်တင်ရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ငါ၏အမ်တထ င်စသ ပပန်
့် လည် တခေါ်တဆ င်လ ရန်၊
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက ပပန်လည် တပါင်ိုးစပ်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးအကက ိုး
“အချက်ပပချက်မျ ိုး” က လူသ ိုးမှ တပိုးပတစရန်
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏ ရှရင်ိုးစဲွ
့်
အလပ်တ ဝန်ပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်၌
့် ည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အရ ခပ်သမ်ိုးက အဆင်သင်ရ
့် ှရန် ငါလပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က ၊
ထတန
ှ ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး သူက
့် ည့်် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးက
့် က်တွင ် ငါ၏သတ်မတ
့် ငါတပိုးခဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး လက်ခခွငက
့်် ငါတပိုး၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ယတနက
့်
့်
တရ က်ရလ
ှ
ခဲသ
့် ည်မှ ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။ ထပပင်
့် ဤသည်မှ
ငါ၏အစီအစဉ်ချည်ိုးသ ပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအကက ိုး၌၊ မတရမတွက် န္င်တသ
လူမျ ိုးစွ တသည်
ငါချစ်
်
မှုတအ က်တွင ် တည်ရကကက
ှ
၊
့် ပခင်ိုးတမတတ ၏ ကွယက
့်
မတရမတွက်န္င်တသ လူတသည်
ငါ၏မန်ိုးတီိုးမ၏
ှု ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအ က်တွင ် တနကက၏။
့်
လူတအ
် ည်ိုး၊ သူတသည်
သူတ၏လက်
ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးက
့် ဆတတ င်ိုးကကတသ လ
့် ိုးလိုး ငါထ
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး မရှကကတသိုးတပ။ သူတသည်
တမျှ ်လင်ခ
ှ ့််
့် ျက် ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးသည်န္င
့်
သည်အတင်ိုးခွငပ့်် ပြုရန်သ တတ်န္င်ပပီိုး ငါအ
့် ိုး မန ခပခင်ိုးက ရပ်စဲလက်ရ၏၊ အတကက င်ိုးမှ
ဤသည်မှ လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးပင် ပြစ်တလသည်။ လူသ ိုး၏ဘဝ
အတပခအတနန္ှင ့်် ပတ်သက်၍မူ၊ လူသ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ဘဝက ရှ မတတွျို့တသိုးတပ၊ သူသည်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ မတရ ိုးမှု၊ အနဋ္ဌ ရပမင်ကွငိုး် န္င
ှ ့်် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်ြွယ်ရ အတပခအတနမျ ိုးက
မရပ်စ ိုးမတသိုးတပ— ထတကက
င့်် တဘိုးအန္တရ ယ် ကျတရ က်ပခင်ိုးသ မရှခဲလ
့် ျှင၊် လူအမျ ိုးစက
့်
အမသဘ ဝတရ ိုးက လက်ခယကကည်တနကကဦိုးမည် ပြစ်က ၊ “ဘဝ” ၏ အရသ မျ ိုးတွင ်
မမကယ်ကယ် အ ရနစ်ပမြုပ်တနကကဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကမဘ ကကီိုး၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မဟတ်တပတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးထ ငါထတ်တပပ သည့််
ကယ်တင်ပခင်ိုး၏အသ မဟတ်တပတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုး၌ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
် ွ
့် စစ်မှနစ
မချစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ အဘယ်တကက င်န
ှ ့်် စစ်တဆိုးမှုတ ့်
့် ည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
အလယ်၌သ ငါက
ူ ျှ ငါက
့် ချစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ကွယ်က မှုတအ က်၌ရှစဉ်တွင ် မည်သမ
့်
မချစ်သည်မှ အဘယ်တကက င်န
ွ ်အတပေါ် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့် ည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက တပိုးပပီိုးခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ သူတသည်
၎င်ိုးကကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
လျစ်လျြူရှု လက်ပပီိုး ယခအချန်တွင ် ၎င်ိုးက တလ့်လ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုး
မပပြုလပ်ကကတသ တကက င်၊့် လူသ ိုးအတပေါ် ကျတရ က်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
ကရဏ ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအနက် တစ်ရပ်သ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစရန်န္င
ှ ့််
ငါအ
့် ိုး ချစ်တစရန်အတွက် ပြစ်၏။
ငါသည် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် အပ်စိုးသည်သ မက၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတွငလ
် ည်ိုး ငါအပ်စိုး၏။
ငါသည် န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်တရ စကကဝဠ ၏အကကီိုးအကဲပါ ပြစ်၏။ ဤအချန်မှစ၍
ငါသည် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး မခရတသ သူ အ ိုးလိုးက စတဝိုးတစ၍ ငါ၏အမှုက
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ကက ိုးတွင ် အစပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး ငါအမှု
့် ၏ တန က်အဆင်က
့် တအ င်ပမင်စွ
စတင်န္င်ရန်အတွက် ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ငါ၏စီ
မအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက
့်
တကကည မည်။ ငါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌ ငါအမှု
့် က ပျျို့ န္ှတစရန်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက အသိုးပပြုမည်၊ ဆလသည်မှ ငါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးအတပေါ် အင်အ ိုးသိုးမည်။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤအမှုက တရွ ိုးတက က်ခရသူတ ကက
ိုးက
့်
ငါအမှု
ဲ့် တစ်
ချန်တည်ိုးတွင ် လပ်တဆ င်မည်။ ငါ၏လူတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
့် ကသ
့်
့်
အပ်စိုး၍ အ ဏ စွဲကင်သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတအ
့် ိုးလိုး
သမ်ိုးပက်ခရသည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်သ မက၊ ယင်ိုးက ငါအန ိုးယူသည်အ
့် ချန်လည်ိုး
ပြစ်လမ့််မည်— ထတန
ှ
ငါသည် သမ်ိုးပက်ခရသူတထ
ွ ိုး် လ မည်။ ငါသည်
့် က်မသ
့် တပေါ်ထန
သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငတတ ်သ တပေါ်
ွ ိုး် လ ပပီိုး ညစ်ညြူိုးတသ န္င်ငမှ ငါက
့် ယ်ငါ
့် ထန
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုး၏။ သမ်ိုးပက်ခရသူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် န ခလ တသ သူ
အ ိုးလိုးတသည်
ငါ၏မျက်န္ ှ က သူတက
့်
့် ယ်တင်၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်န္င်ကကက
ငါ၏အသက သူတက
့် ယ်တင်၏ န ိုးမျ ိုးပြင့်် ကက ိုးန္င်ကက၏။ ဤသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တမွိုးြွ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်၏၊ ဤသည်မှ ငါမှ
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်ပပီိုး ဤသည်က မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးကမျှ
တပပ င်ိုးလဲ၍ မရတပ။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် ငါသည် အန င်္တ်၏ အမှုအတွက်အလငှ့်
့်
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် အလပ်လပ်၏။ ငါ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အပပန်အလှန ်
ဆက်စပ်လျက်ရှ၍၊ ဤအရ အ ိုးလိုးတွင် တခေါ်ဆချက်န္င
ှ ့်် တပပန်
့် ချက်တစ်ခ ရှ၏မည်သည်အ
့် ဆင်မ
့် ပပင်
့် ျှမဆ ရတ်တရက် ရပ်တန်သွ
့် ိုးပခင်ိုး လိုးဝ မရှသည်အ
မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် မျှ အပခ ိုးအဆင်မ
့် ှ သီိုးပခ ိုး အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။

ဤသည်မှ မမှနက
် န်သတလ ။ အတတ်ကအမှုသည် ယတနအမှု
့် ၏ အတပခခအတ်ပမစ်
မဟတ်တပသတလ ။ အတတ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တရှ ျို့တပပိုး မဟတ်တပသတလ ။ အတတ်က တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည် ယတနတပခလှ
မ်ိုးမျ ိုး၏ အစပပြုရ
့်
မဟတ်သတလ ။ ငါသည် စ တစ င်က တရ ိုးဝင် ြွငလ
့်် က်သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးသည်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ လူတ ပပစ်
့် ချန်၊ ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးလိုးရှ လူတ ့်
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရသည်အ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးခရသည့်် အချန်ပြစ်ပပီိုး ငါအမှု
့် ၏ အထွတ်အထပ်ပင် ပြစ်သည်။
လူတအ
့် ိုးလိုးသည် အလင်ိုးမဲ့်န္င်င၌ တနကကပပီိုး လူတအ
့် ိုးလိုးသည် သူတပတ်
့် ဝန်ိုးကျင်က
ပြစ်တပေါ်တစသည့်် ပခမ်ိုးတပခ က်မှုမျ ိုး ကက ိုး၌ တနကက၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးအတနပြင့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတခတ်မှ မျက်တမှ က်တနရက်
့် ခါမျှ
့် အထ မည်သည်အ
မတတွျို့ ကကြုခဲြ
ူ မျှ
့် ူိုးသည့်် ဘဝပြစ်ပပီိုး တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် မည်သက
ဤသတသ
ဘဝမျြုိုးက “မခစ ိုး” ခဲြ
င့်် ယခင်က တစ်ခါမျှ
့် ူိုးပါတချ၊ ထတကက
့်
့်
မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ အမှုက ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးပပီဟ ငါတပပ ၏။ ဤသည်မှ
အတပခအတနအမှနပ် ြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ အတွငိုး် ကျကျအဓပပ ယ် ပြစ်၏။ ငါ၏တနရက်
့် သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် နီိုးကပ်လ တသ တကက င်၊့် ယင်ိုးက တဝိုးကွ ပမရဘဲ လူသ ိုး၏
မျက်စတရှ တ
ျို့ ည်တ
့် ည်တ
့် ွင ် ရှသည်ပြစ်၍ ရလဒ်အတနပြင့်် မည်သသ
ူ ည် မတကက က်ရွ ဘ
ျို့ ဲ
တနန္င်မည်နည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ဤသည်က ဝမ်ိုးသ ကကည်န္ိုးူ ပခင်ိုး မရှဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။
ညစ်ညြူိုးတသ ဗ ဗလန်ပမြုျို့သည် အဆိုးတွင ် ၎င်ိုး၏နင်္ိုးသ တရ
က်လ ခဲ၏
့် ။ လူသ ိုးသည်
့်
အသစ်စက်စက် ကမဘ န္ှင ့်် တန က်တစ်ြန် တတွျို့ ပပီိုးပြစ်က တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည်
တပပ င်ိုးလဲ၍ အသစ်ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်၏။
ငါသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပါင်ိုးထသ တပေါ်
ွ ိုး် လ သည်အ
့် ခါ၊
့် ထန
တက င်ိုးကင်တွင ် တမ်ပြြူမျ ိုး အလပ်လပ်ထ၍ ငါက
့် လမ်ိုးပခြုထ ိုး၏။ ထနည်ိုးတူပင်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငှက်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဝန်ိုးကျင်အတပခအတနက
မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပပခင်ိုးပြင့်် ဝမ်ိုးတပမ က်လျက် ငါအ
င့််
့် ိုး တတိုးဆကပပကက၏၊ ထတကက
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက အသက်ဝင်လ တစလျက် “တအ က်သ ပြည်
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
့်
အနည်ထင်” မတနတတ ဘ
့် ၊ဲ တက်ကကသည့်် အတပခအတနထဲ၌သ အသက်ရှငက် က၏။ ငါသည်
တမ်မျ ိုးကက ိုးတွင ် ရှတနသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးက
တရိုးတရိုးမျှသ ပမင်ကကပပီိုး၊ ဤအချန်တွင ် သူသည် အနည်ိုးငယ် တကက က်ရွ ျို့၏။ အတတ်တွင ်
သူသည် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးထ၌
ဲ ငါအတကက
င်ိုး သမင်ိုးမှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက ကက ိုးခဲြ
့်
့် ူိုးက ၊ ရလဒ်အတနပြင့််
သူသည် ငါအတပေါ်
ယတစ်ဝက်၊ မယတစ်ဝက်သ ပြစ်တန၏။ ငါမည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်
့်

သမဟ
့် တ် ငါ၏မျက်န္ ှ မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ကပင် သူမသ— ယင်ိုးက ပင်လယ်တမျှ
ကျယ်ဝန်ိုးသတလ သတည်
ိုးမဟတ် စမ်ိုးလန်ိုးတသ ကျက်စ ိုးရ မျ ိုးကဲသ
့် အကန
အ
် ့် သတ်
့်
့်
မဲ့်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသတပ။ လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ က ယတန ့်
တမ်တက်ထ၌
ဲ ပမင်သည်အ
့် ခါမှသ ဒဏ္ဍ ရီထမ
ဲ ှ ငါသည် အမှနတ
် ကယ် ရှသည်ဟ
ခစ ိုးရသပြင့်် သူသည် ငါအတပေါ်
အနည်ိုးငယ်ပ၍ အတက င်ိုးပမင်လ ကကပပီိုး ငါ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င်သ
ငါအတပေါ်
သူ၏ ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးမှုမှ အနည်ိုးငယ် ပ၍
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးလ ၏။ သတသ
် လူသ ိုးသည် ငါက
ဲ ွင ်
့် မသတသိုးဘ၊ဲ တမ်တက်ထတ
့်
ငါ၏တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးကသ ပမင်၏။ ထတန
့် ိုးလျက်
့် က်တွင ် ငါသည် ငါ၏လက်မျ ိုးက ဆန်တန်
လူသ ိုးက ပပ၏။ လူသ ိုးသည် အက့် သက သူ၏ပါိုးစပ်က လက်မျ ိုးပြင့်် အပ်ထ ိုးလျက်၊
ငါလက်
ပြင့်် အရက်ခရမည်က အလွနအ
် မင်ိုးတကက က်ရွ ျို့သပြင့်် သူ၏ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးမှုတွင်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ရတသမှု အနည်ိုးငယ် ထပ်ပြည်၏
့် ။ သူင်္ရမပပြုသည်အ
့် ခါ၊ ငါ၏ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုး
ခရမည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့သပြင့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးက
မျက်တပခမပပတ် တစ င်က့် ကည်၏
့် — သရ့် တွင ် လူသ ိုး၏ တစ င်က့် ကည်ခ
့် ရပခင်ိုးတကက င့်် ငါသည်
ကန်သတ်
ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုး မခရဘဲ ငါသည် ငါလက်
မျ ိုးပြင့်် အမှုက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်၏။
့်
့်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုး၌သ လူသ ိုးသည် ငါက
့် အနည်ိုးငယ် မျက်န္ ှ သ တပိုးက ၊
သပြစ်
့်် ပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန် ငါတရှ
ိုးပြည်ိုး တရ က်လ ကက၏။
့် ျို့တမှ က်သ တပြည်
့် ၍ ငါန္ှငတ
့်
လူသ ိုးအ ိုး ငါ၏အလိုးစက ထတ်တြ ်သည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် ငါ၏မျက်န္ ှ ကပမင်ပပီိုး၊
ထအချန်မှစ၍ ငါသည် လူသ ိုးထမှ ငါက
ှ ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ယ်ငါ ကွယ်ဝက
့် တ် ြိုးက ပခင်ိုး
ပပြုတတ မ
ွ လ
် ိုးတွင် ငါသည် လူတအ
့် ည် မဟတ်တပ။ စကကဝဠ တစ်ခင
့် ိုးလိုးထ လူသရှငက် က ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည်ပြစ်၍၊ အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးက ပမင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဝည ဉ်ပကတ ပြစ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏အမ်တထ င်စတွင ်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ မချတနထင်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ အက့် သြွယ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတသအချ
ခစ ိုးရလမ်မ
် ျစ်ခင်သူ အ ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ကင်ိုးလွတမ
် ည်မှ
့် ည်။ ငါအလွနခ
တသချ ပပီိုး စတ်ဝည ဉ်၏ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ဇ တအတသွိုးအသ ိုး၏ တဝဒန တက
့် မလွဲဧကန်
တရှ င်ရှ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ငါသည် လူမျြုိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထ လူသရှငက် က ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီိုး
အပ်စိုးက အ ဏ စွဲကင်လမ့််မည်၊ သမှ့် သ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၏ အပပ်နက
့် စကကဝဠ က
ပျျို့ န္ှမသွ
ိုးမည်ပြစ်သည်။ ထအစ
ိုး ငါ၏ လတ်ဆတ်တသ တမိုးရနသည်
ကမဘ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးသ ့်
့်
့်
့်
ပျျို့ န္ှသွ
့် ည်။ ငါ၏တနရက်
့် သည် နီိုးလ တနပပီပြစ်တသ တကက င်၊့် လူသ ိုးသည် န္ိုးထလ ၏၊
့် ိုးလမ်မ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
စနစ်တကျရှလျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး၏
့်

ဆက်လက်ရှငသ
် န်ပခင်ိုး တနရက်
့် မျ ိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်၊ ငါတရ က်လ ပပီ
ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်

အခန််း ၃၀
လူသ ိုးအလယ်တွင၊် ငါသည် လူသ ိုး၏ မန ခမှုန္င
ှ ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တစ်ချန်က
အကျဉ်ိုးချြုပ်ခပဲ့် ပီိုး ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုး အ ိုးနည်ိုးချက်က ငါန ိုးလည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏မန ခမှုက သရှခဲသ
ှ တွင၊် ငါသည် လူသ ိုး၏
့် ည်။ လူသ ိုးအလယ် မတရ က်ရမီ
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
န ိုးလည်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်- ဤအရ တကက င၊့်် လူမလပ်န္င်တသ အရ က ငါလပ်န္င်စွမ်ိုးရှပပီိုး
မတပပ န္င်တသ အရ က တပပ န္င်စွမ်ိုးရက
ှ
၊ ထသ အလွ
ယအ
် ကူ ငါ လပ်တဆ င်သည်။
့်
ဤသည်မှ ငါန္ှင ့်် လူကက ိုးက ကွ ပခ ိုးမှုမဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးသည့််
ပခ ိုးန ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ အမှုက အတသွိုးန္ှင ့်် အသ ိုးရသည့်
ှ
် လူတက
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတန္ှ့် င ့််
တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး ပြစ်သည်မှ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါက
ီ ည့််
့် လူတက
့် တူညသ
အမျြုိုးအစ ိုးအပြစ် အဆငသ
့်် တ်မတ
ှ ်ထ ိုးကကပပီိုး- ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
မသကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးအလယ်တွင ် အလွနပ် မငမ
့်် ိုးရမည့်အ
် စ ိုး
အဘယ်တကက င ့်် ငါသည် မမကယ်ကယ် န္ှမ့််ချရမည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
ွ ်သည်
့် ပစ်ပယ်ပမဲ ပစ်ပယ်တနကကသနည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အဘယ်တကက င ့်် ငါန့် မက တကကိုးတကက ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှရသနည်ိုး။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ကကီိုးမ ိုးသည့််
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုရတသ
ှ
်လည်ိုး လူတသည်
အဘယ်သ သ
့်
့် န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်သ ့်
ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်တသ အရ က အဆိုးစန
ွ ်
့်
အတရိုးပါမှုရသည့်
ှ
် အရ အပြစ် ဘယ်တသ အခါမျှ သတဘ မထ ိုးပခင်ိုးက လူတက
့် ခပင်
အပ်တဆိုးတသ က်ပပီိုးကကသည့်အ
် လ ိုး တတွတဝပပီိုး ရှု ပ်တထွိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် ငါ
ဟစ်တခေါ်တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆက်လက်အပ်မက်မက်လျက်သ ရှကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မသြူိုးကကတပ။ ယတနတွ
့် င၊် လူအမျ ိုးစသည်
န္ှစ်န္စ
ှ ်ပခြုက်ပခြုက် အပ်တမ ကျကကဆဲပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး ပမည်တသ အခါမှသ ၊

၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
့်
့် အပ်ငက်တသ မျက်လိုးမျ ိုး ြွငက့်် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ စ
့် တ်န္လ
မှုင်တတွမအ
ှု နည်ိုးငယ် ခစ ိုးကကရသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ငါ၏ လှတရက်ခတ်တသ အခါ၊
၎င်ိုးတ၏
ဲ သဲလိုးမျှတလ က် တန်ြိုးမရှသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ကကကမမ သည် ပင်လယ်ထက
့်
အ ရစက်မှုအနည်ိုးငယ်မျှသ တပိုးတနကကဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည် သတပပြုမှုအချြုျို့
့်
ရှကကတသ လ
် ည်ိုး- ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်ရန် ၎င်ိုးတ င်္ရ
် တွက့်် မစက်ကကသည့်အ
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အဘယ်မျှတဝိုးတဝိုး လှမ်ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ မသ
ရှကကတသိုးတပ၊
့်
ထတကက
င ့်် စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝမှ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် လိုးဝ
မလွတ်တပမ က်တစန္င်ကကတသိုးတပ။ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးတအထက်
တင
ွ ် လှုပ်ရှ ိုးပပီိုး၊
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးတအလယ်
တွင ် ငါအသက်ရှင၏
် ၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ခပ်သမ်ိုးတသ လူတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အတရိုးပါတသ တနရ က ငါယူထ ိုး၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် လူတသည်
့်
ငါက
် ဲတသ သူ သမဟ
့် သ မန်ထက်လွနက
့် တ်ပါကန ိုးလည်၍မရန္င်တသ သူပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ကကရင်ိုး၊ ငါအတပေါ်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသကဲသ
့် ကကည့်
က် ကသည်- အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်အ ိုးကိုးစ ိုးမှုသည် တနစဉ်
့် အ ိုးတက င်ိုးလ ၏။ ငါသည်
့် ငါက
စကကဝဠ ထဲက ခပ်သမ်ိုးတသ လူတန္ှ့် င ့်် အမှုအရ တက
့် စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ ရင်ိုး
တတယတက င်ိုးကင်၌ တစ်ချန်က လဲတလျ င်ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ငါအပ်စက်တသ အခါ၊ လူတသည်
ငါ၏
့်
အန ိုးယပူ ခင်ိုးအ ိုး အတန္ှ ငအ
့်် ယှကတ
် ပိုးမမည်က နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး စိုးရွ ျို့ရင်ိုး
ဆတ်ပငမ်ကျသွ ိုးကကသည်။ ငါန္ိုးထတသ အခါ၊ ငါအ
့် ိုး အတသအချ ဝမ်ိုးတပမ က်မှု
တဆ င်ကကဉ်ိုးသည့်် အလပ်က လပ်တဆ င်တနကကသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ချက်
ချင်ိုး တိုး၍
့်
သက်ဝင်လပ
ှု ်ရှ ိုးလ ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတ၏
ထ ိုးသည့််
့်
့် ငါအတပေါ်
သတဘ ထ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတန၏
တွင ် အဘယ်သသ
ူ ည်
့် လူတအလယ်
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငါက
ူ ည်
့် တစ်ဦိုးတည်ိုးအပြစ် ပမင်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
တက င်ကင်ဘရှငါက
ဲ နသည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့် အထွတ်အပမတ်မထ ိုးဘတ
ငါက
ဲ နသနည်ိုး။ လူသည် အဘယ်တကက င ့်် ငါက
ွဲ နည်ိုး။
့် အထင်အပမင်မတသိုးဘတ
့် အစဉ်အပမဲခသ
အဘယ်တကက င ့်် လူသည် ငါအတပေါ်
မတူညသ
ီ ည့်် သတဘ ထ ိုးန္စ
ှ ်ခ အပမဲရသနည်
ှ
ိုး။ ကမဘ တပေါ် ရှ
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ အ ိုးလိုးက အမနတ
် ့် ပိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါသည် ယခ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှသည်
မဟတ်သတလ ။ လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ငါက
် ည်ိုး မသကကသနည်ိုး။
့် တတွျို့ ပမင်ကကတသ လ
့်
အဘယ်တကက င ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတွင ် ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်အ
် ကွ အတဝိုး
့်
ရှသနည်ိုး။ ဤအရ တက
့် လူသ ိုးက ပမနက်ရှုင်ိုးစွ ဆန်ိုးစစ်ထက်သည် မဟတ်တလ ။

ငါ၏အမှုက ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ငါ
့်
ပပြုလပ်သည့်အ
် ချန်အတွငိုး် တွင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အနခ့် အ ရမှ ငါထက်
ပမထက်ပမက်သည့်အ
် လ ိုး၊ ပပင်ိုးပပသည့်အ
် နက
် လ ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
့် ၎င်ိုးတ ပ
့် မန္ှစ်သက်ကကသည့်အ
လူသ ိုးလအပ်တသ အရ က ငါ မသသည့်အ
် လ ိုး ယင်ိုးက “အနအရသ
” ပြည့်ြ
် အပမဲ
့်
့်
ဆန္ဒရကက၏၊
ှ
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါ၏အမှုက “ပြည့်စ
် က
ွ ်ချက်” အတနပြင ့်် ငါသည် လူက
“ဒကခတပိုး” တပိုးရတပမည်။ ငါသည် လူတ၏
ှု တမင်သက်သက်
့် အပပြုသတဘ တဆ င်မက
တလျ တ
့် စသည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါက
့် သပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ် အတပခပပြု၍ မမတက
့် ယ်ကယ်
သနစ
် ့် င်တစရန် ၎င်ိုးတက
အလွန ် ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် ကကတသ တကက င၊့််
့် ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါအ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး အလက ပြည့်ဆ
့် ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးက တထမရန် ၎င်ိုးတ ့်
ပမအ ိုးထတ်မပှု ပြုြ ငါအကက
တပိုးသည်။ တစ်ချန်က၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
ငါက
် ဤအရ က ၎င်ိုးတ လ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သရှခဲက့် က၏၊ သတသ
့်
့် ိုးဝ မသခဲက့် ကတပ၊ ထတကက
့်
့်
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးမှုသည် သဲက တရကဲသ
့် သတဘ
ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တူခတ
ဲ့် ပသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
အသတပိုးခဲခ
ချတ်၍သ ထ ိုးခဲက့် ကသည်။
့် ျန်တွင၊် ဤအရ ၏ အစတ်အပင်ိုးက ၎င်ိုးတ တဘိုး
့်
သတသ
်၊ တရ၊ တငွအရ တန္ှ့် ငတ
့်် ူ ကန်ဆိုးသွ ိုးတသ အစတ်အပင်ိုးက
့်
ပပန်လည်အစ ိုးထိုးမည့်အ
် စ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ကျန်ရသည့်
ှ
် အစတ်အပင်ိုးက
့် လက်မျ ိုးထတ
၎င်ိုးတ ဆက်
လက်တမွတ
ျို့ လျ ်ကက၏- အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အပမဲ န္ှမ့််ချကကပပီိုး သည်ိုးခတတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အယူအဆမျ ိုးစွ ရှကကသည့်အ
် တွက်၊
့်
ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ထတကက
င ့်် အ ိုးလိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး၊ တန က်ထပ် ငါထ
ဲ ွ တတ တ
ငှ့် ၊ ငါသည် လူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် မှ မခွခ
့် စြအလ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးက သမ်ိုးယူပပီိုး အတဝိုးသ ပစ်
ဲ့် ည်။ လူသည် ငါအလ
က
့်
့် လက်ြရန်
့် စတ်ပင်ိုးပြတ်ခသ
န ိုးမလည်ရသည်မှ ငါ၏အမှုတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ အချြုျို့က ငါသည် ငါ၏အမှုက
ဒတယအကကမ်တပမ က် အဆိုးသတ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ဲ ပစ်
့် ငရဲထသ
့် ချမည်ဟ ယကကည်ကကသည်။
အချြုျို့က ငါသည် အသစ်တသ စက ိုးတပပ ဆနည်ိုးတစ်ခက ခယူလမ်မ
့် ည်ဟ ယကကည်ကကပပီိုး
၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည် တကက က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ အ
့်် တူ တန်လှုပ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါသည် ငါ၏အမှု
အပပီိုးသတ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
် မင်ိုး
့် သွ ိုးစရ မရှဘဲပြစ်လျက် ချန်ထ ိုးရစ်မည်က အလွနအ
တကက က်ရွ ျို့ ကကပပီိုး၊ တန က်တစ်ကကမ် ၎င်ိုးတက
် ့် စ်သွ ိုးမည်က အကကီိုးအကျယ်
့် ငါစွနပ
စိုးရွ ျို့ ကကသည်။ လူတသည်
ငါ၏အမှုသစ်က တင်ိုးတ ြရန်
့်
့် အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက
အပမဲအသိုးပပြုကက၏။ လူတသည်
ငါ၏အမှုပပြုတသ နည်ိုးစနစ်က လိုးဝ
့်
သတဘ မတပါက်ခကဲ့် ကတသိုးဟ ငါဆခဲသ
့် ည်- ဤတစ်ကကမ်တွင် ၎င်ိုးတသည်
့်

အစွမ်ိုးပပန္င်ကကမည်တလ ။ လူတ၏
့်် က
ှ ်တသ
့် အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏အမှုက တန္ှ ငယ
လက်နက်မျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူတက
့် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊
ငါ၏အကကည့်က
် ၎င်ိုးတ အပမဲ
တရှ င်တတ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏အကကည့်မ
် ျ ိုး
့်
့်
သက်တရ က်မည်က နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကက၏။ ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါထ
့် မှ
့်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခတနကကသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက
တအ က်စက်ထ ိုးကက၏- ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက ပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။
ယတနအထ
ငါသည် မမကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
ူ ျှ
့်
့် ျပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး အဘယ်သမ
အစဉ်သတမပပြုမတသိုးသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးအတွက်
ပျပ်ဝပ်ရမည်တလ ။ ငါသည် တက င်ိုးကင်မှ တပမကကီိုးသ လ
့်် သ အရပ်မှ
့် ခဲပ့် ပီိုး၊ ပမငတ
ဆတ်ကယ
ွ ရ
် အရပ်တစ်ခသ ငါဆင်
ိုးသက်ခက
ဲ့် ၊ လူသ ိုးအလယ် လ ခဲပ့် ပီိုး
့်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက သူထ
့် ။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် ထတ်တြ ်ပပခဲ၏
စစ်မှနပ် ပီိုး တလိုးနက်ကကသည်၊ စတ်ရှညပ် ပီိုး ကကင်န မှုရသည်
ှ
- သတသ
် အဘယ်သသ
ူ ည်
့်
ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ ြူိုးသနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးအြ ့်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးဆပဲ ြစ်သတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် လူန္င
ှ တ
့်် တွဆ
ျို့ ရန် ငါအတွ
က်
့်
အလွနခ
် က်ခရ
ဲ သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
၎င်ိုးတအလ
ပ်၌ အလွနမ
် အ ိုးမလပ်
့်
့်
ပြစ်ကကတသ တကက ငတ
့်် လ ။ ယင်ိုးမှ ငါသည် ငါ၏တ ဝန်က လျစ်လျြူရှု တနပပီိုး လူအ ိုးလိုးသည်
တအ င်ပမင်မက
ှု လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်ကကတသ တကက ငတ
့်် လ ။
လူတ၏
် ကူ
့် စတ်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ အလွယတ
ထတတွျို့၍မရတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အလွယတ
် ကူ အကျငပ
့်် ျက်မလ သငတ
့်် ပသတသ
် လူတ၏
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ယူ
့် တဆ င်၍ မရန္င်တသိုးတပ။
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး အလွနပ် မငမ
့်် ိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ လူသည်
အလွနအ
် ိုးနည်ိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ လူတသည်
ငါတတ င်ိုးဆတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက
့်
အဘယ်တကက င ့်် အတဝိုးမှ အပမဲ ကကည့်ရ
် ှု ကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးတက
် ကယ်
့် လူသ ိုးက အမှနတ
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သတလ ။ ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လူတ၏
့် “ြွဲျို့စည်ိုးပအတပခခဥပတဒ”အတပေါ်
တပခပပြု၍ တွက်ချက်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် လူ၏ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
မတကျ လ
် ွနတ
် လပပီ- သတသ
် ထသပြစ်
ငါတတ င်ိုးဆတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက
့်
့် လျက်ပင်၊ လူတသည်
့်
မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ပမဲရှတနသည်။ ငါသည် လူသ ိုးအလယ် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ မတရမတွက်န္င်တအ င်
အစွနပ
် ့် စ်ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတအြ
ငါ၏ခန္ဓ
သည် ဆူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စက်ဆပ်ြွယအ
် ရ မျ ိုးပြင ့််
့်
့်
ြိုးလမ်ိုးခဲသ
် လ ိုး၊ လူတသည်
တလှ င်တပပ င်သတရ ်တသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့် ည့်အ
့်

မတရတွက်န္င်တအ င် ငါက
င ့်် လူတသည်
ငါက
့် ကကည့်က် ကတလပပီ။ ထတကက
့် စက်ဆပ်ကကပပီိုး
့်
့်
ငါသည် တန်ြိုးမရှဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကက၏။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် ငါသည် လူ၏ တပပန်
့် လူိုးလ
တွနိုး် ြယ်ပခင်ိုးခရသည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ မတရတွက်န္င်တအ င် လူတသည်
နည်ိုးပါိုးတသ
့်
တန်ြိုးပြင ့်် ငါက
င်ကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ကက
့် အမ်သ တဆ
့်
့် မ်ြန်မျ ိုးစွ မတရတွက်န္င်တအ င်
ပမငမ
့်် ိုးတသ တစျိုးန္ှုနိုး် ပြင ့်် ငါက
င်ိုးချကကပပီိုး ပြစ်က ၊ ယတနတွ
့် ၎င်ိုးတ တရ
့် င ်
့်
ငါရှတနသည့်အ
် တပခအတနထဲ၌ ငါသည် မမကယ်ကယ် ရှ တတွျို့ရပခင်ိုးမှ ဤအရ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
ငါအတွ
က် အကကအစည်မျ ိုးက
့်
့်
လပ်ဇ တ်ခင်ိုးတနကကဆဲပြစ်သည့်အ
် လ ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ငါက
့်
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည် တဒေါ်လ သန်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
အကျြုိုးအပမတ်တစ်ခအတွက် ငါက
့် တရ င်ိုးချချင်တနကကဆဲပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
လူတကက
ူ စ်ဦိုး သမဟ
အချင်ိုးချင်ိုး တက်ခက်ရ တွင ်
့် ိုးက ကက ိုးလတ
့် တ် ၎င်ိုးတအလယ်
့်
အသိုးပပြုသည့်် န္ျြူကလီိုးယ ိုးလက်နက်တစ်ခ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတအလယ်
့်
လက်မှတ်တရိုးထိုးထ ိုးသည့်် စ ချြုပ်တစ်ခပြစ်လ သည့်အ
် လ ိုးပြစ်သည်အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ငါသည် အချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၌ လိုးဝ တန်ြိုးကင်ိုးမဲသ
့် ွ ိုးက
မရှမပြစ် အမ်သိုးပစစညိုး် တစ်ခပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအရ တကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးက
့်
မရှု တ်ချ။ ငါသည် လူက ကယ်တင်ရသ ကယ်တင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် အစဉ်အပမဲ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် သည်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ငါလပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှတပ။
ငါသည် ငရဲန္င
ှ ့်် အထူိုးတလည် သတဘ တူညမ
ီ ှုတစ်ခ လပ်တဆ င်တနသည့်အ
် လ ိုး၊ပပီိုးလျှင်
ငါသည် လူတက
့် တရ င်ိုးစ ိုးရ တွင ် အထူိုးပပြုထ ိုးတသ ဌ နအမျြုိုးအစ ိုးအချြုျို့
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ငါသည် လူတက
့် ကလန်ကျပခင်ိုး၌ ကျွမ်ိုးကျင်သပူ ြစ်က ၎င်ိုးတက
့်
ငါ၏လက်မျ ိုးတွင ် ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ပမငမ
့်် ိုးတသ
တစျိုးန္ှုနိုး် ပြငတ
့်် ရ င်ိုးချလမ်မ
် လ ိုး၊ လူတက
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့် ငရဲသ ပစ်
့် ချတသ အခါ ငါ
စတ်တအိုးသက်သ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ဟ လူတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ယင်ိုးက လူတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးက
မတပပ ကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ ယ
့် စတ်န္လ
့် ကကည်တသ အရ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ချစ်ကကတသ ်လည်ိုး ထသ တ
့် ိုးလိုးသည် ငါက
့် တ်တဆတ်
လပ်တဆ င်ကက၏။ ၎င်ိုးတထ
့် မှ ဤအနည်ိုးငယ်မျှတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွက်
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် ငါသည် ထသကကီ
် ျ ိုးစွ
့် ိုးမ ိုးတသ အြိုးအခတပိုးက အလွနမ
အသိုးခတလပပီတလ ။ လူတသည်
လူလမ်မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ငါသည် အလမ်ခရသူ၏
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍတွင ် အစဉ်အပမဲ ကပပရ၏။ ယင်ိုးမှ ငါသည် အလွန ် မ ယ ကင်ိုးမဲသ
် လ ိုး
့် ည့်အ

ပြစ်သည်- ဤအ ိုးနည်ိုးချက်က ၎င်ိုးတ ပမင်
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ငါက
့် လမ်ပမဲလမ်တနကက၏။
့် သည်န္င
ငါ၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတက
့် တသပခင်ိုးသပ့် ရန်
့် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ကကြုရ ကျပန်ိုး တဆပ်ကပ်ြရန်
လူသ ိုး၏
့် မရည်ရွယ်တပ- ယင်ိုးတသည်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့ မှ “လွနတ
် က င်ိုးလွန”်
တပမည်၊ လူ၏ ဘ သ စက ိုးမျ ိုး၌ ငါသည် မ“ကျွမ်ိုးကျင်” သကဲသ
့် ငါတပပ
တသ အရ
့်
မျ ိုးစွ သည် လူတ၏
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက တကျနပ်တစန္င်စွမ်ိုးမရှတသ တကက င၊့််
ယင်ိုးကစစတွင ် ငါသည် လူတ၏
့်် တ်မက
ှု “တတ င်ိုးခ” ရ တတ င်ိုးခန္င်တပသည်။ ငါ၏
့် ခွငလ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် လူတ၏
ှ ိုးက ထိုးတြ က်တက င်ိုး
့် စတ်န္လ
ထိုးတြ က်တပမည်၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် ၎င်ိုးတသည်
ိုးခြရန်
့်
့်
့် “တတ င်ိုးပန်” ရသ တတ်န္င်သည်။
ငါသည် ရှငိုး် သန်ပခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်တွင ် ကျွမ်ိုးကျင်မှုမရှသကဲသ
့် ့်
ငါစက ိုးတပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဇီဇ မတကက င်တသ တကက င၊့််
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မျ ိုးစွ သည် လူတထဲ
့်် ယှက်
့် ၌ စတ်အတန္ှ ငအ
ပြစ်တပေါ်တက င်ိုးပြစ်တပေါ်တစန္င်သည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် လူတ၏
့်
န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်က တပပ တက င်ိုးတပပ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တရ
င်္ါက
့်
တြ ်ထတ်တက င်ိုး တြ ထ
် တ်တပမည်။ ထတကက
င ့်် ငါသည် သငက
့်် န ကျင်တစလသည့််
့်
ရည်ရွယ်ချက်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤတဆိုးသည် တဘိုးထက
ွ ်ဆိုးကျြုိုးမျ ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊
သငအ
့်် တွက် ငါပပင်ဆင်ထ ိုးတသ တဆိုးအချြုျို့က သိုးတဆ င်ပခင်ိုးင ှ ငါအကကတပိုးသည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် “လက်တတွက
ျို့ ျ”ပ
ရတက င်ိုးရမည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ထတ်လနမ
် ့် သွ ိုးြရန်
့် လူတက
့် ငါ “တတ င်ိုးပန်”၏ငါသည် တပခန္ှငလ
့်် က် “ပမန်ဆန်သက
ွ ်လက်ပခင်ိုး” မရှ၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တဆ င်ရွကြ
် ရှ
ငါအတပေါ်
“သည်ိုးခ”ြရန်
့်
့် ပါတသိုး၏။ လူတသည်
့်
့် ငါတတ င်ိုးဆ၏။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ အတထ
က်အကူ ပြစ်သတလ ။
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အစဉ်အပမဲ အချည်ိုးန္ှိုးီ မပြစ်ြရန်
့် အလငှ့် ၊ လူတသည်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တစ်စတစ်ရ က ရရှန္င်ကကလမ်မ
့်် ည်။
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်

အခန််း ၃၁

လူတ၏
ှ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါသည် ဘယ်တသ အခါမျှ တနရ တစ်ခ မရှြူိုးတပ။ ငါသည်
့် စတ်န္လ
လူတက
် ကယ် ရှ တြွတသ အခါ၊ ငါလပ်သမျှသည် ၎င်ိုးတက
့် အမှနတ
့် တကျနပ်တစြရန်
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးမတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်စမျ ိုးက ြျစ်ညြှစ်ပတ်က ငါ၏
လပ်ရပ်မျ ိုးက မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုကကတလသည်၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင၊့််
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ စက်ဆပ်ကက၏။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
့်
မမကကယ်ကယ် သပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလမျှ မရှသည့်အ
် လ ိုး၊ ငါသည် လူသ ိုး၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
မမကယ်ကယ် အပမဲကက ိုးလိုးထတ်တနပပီိုး ထသပြင
့်် တ်တသ ”
့် ့်် “တည်ကကည်ပပီိုး တပြ ငမ
၎င်ိုးတက
် လ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ငါသည် ထသ
ဆိုးရွ ိုးသည့််
့် တဒါသထွက်တနတစသည့်အ
့်
့် တသ
့်
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွငပ
် င် သည်ိုးခပပီိုး ငါ၏အမှုက ဆက်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် ငါသည်
့်
လူသ ိုး အတတွျို့အကကြု၏ ချြု၊ ချဉ်၊ ခါိုးပပီိုး စူိုးရှတသ အရသ မျ ိုးက ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးပြစ်က ၊
ငါသည် တလ၌လ က မိုးန္ှငအ
့်် တူ သွ ိုးသည်ဟ ငါ ဆရတပသည်။ ငါသည် မသ ိုးစ
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခရပခင်ိုးမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘဝ၏ အတက်အကျမျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က ခန္ဓ မှ ခွခ
ဲ ွ ပခင်ိုး၏ န ကျင်မှုက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ
တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ကမဘ တပမသ ငါလ
ခဲခ
က်
့် ျန်တွင၊် ၎င်ိုးတအတွ
့်
့်
့်
ငါခစ ိုးခဲရ
် စ ိုး၊ လူတသည်
ငါ၏
့် ပပီိုးပြစ်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးတကက င ့်် ငါက
့် ကကြုဆမည့်အ
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက “ယဉ်ယဉ်တကျိုးတကျိုး” ပငင်ိုးဆခဲက့် ကသည်။
ဤအရ အ ိုးပြင ့်် ငါသည် မန ကျင်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် စတ်မထခက်ဘဲ
့်
အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ အရ အ ိုးလိုး ဤသအဆ
ိုးသတ်ြရန်
့်
့်
့် သ ငါသည်
ဇ တပကတပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အဘယ့််တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ငါက
့်
မချစ်သနည်ိုး။ အဘယ့််တကက င ့်် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် လူသ ိုး၏ အမန်ိုးတရ ိုးန္ှင ့််
ဆပ်တပိုးခရပပီနည်ိုး။ ငါသည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးသငသ
့်် ည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခတကက င ့်် လူတသည်
ကယ်ချင်ိုးစ မျက်ရည်မျ ိုး
့်
စီိုးဆင်ိုးခဲက့် ကပပီိုး ငါ၏ ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မတရ ိုးမှုက
ကကမ်ိုးတမ င်ိုးကကတလပပီ။ သတသ
် အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
သရှြူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက သပမင်န္င်သနည်ိုး။ တစ်ချန်က
လူသ ိုးသည် ငါအတပေါ်
တလိုးနက်တသ ချစ်ခင်ပခင်ိုးတစ်ခ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ တစ်ချန်က ၎င်ိုး၏
့်
အပ်မက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါက
့်် ခဲတ
် တပမကကီိုးတပေါ်က
့် မကက ခဏ တတ ငတ
့် ပသည်- သတသ
့်
လူတအတနပြင
့်် တက င်ိုးကင်ဘက ငါ၏အလက အဘယ်သ န
့်
့် ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
တစ်ချန်က ငါ၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှု ခစ ိုးချက်မျ ိုးက သပမင်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အဘယ်သသ
ူ ည်

ဒကခတဝဒန ခစ ိုးြက်တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ငါ၏ တဝဒန မျ ိုးက
ကယ်ချင်ိုးစ တရ ိုးထ ိုးရြူ
ှ ိုးသနည်ိုး။ ကမဘ တပမတပေါ်က လူတ၏
့် အသစတ်သည်
ငါ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးက တထ
့် ပပီိုး၊ တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ကမဘ တပမတပေါ်က လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ တပပ မထွက်န္င်တအ င်
့်
့် စတ်န္လ
ဆိုးရွ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခအတကက င်ိုးက ငါအ
့် ိုး မတပပ န္င်ကကသတလ ။ စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့််
ဝည ဉ်တတ ်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး မှီခကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဇ တပကတ၏
့်
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးတကက င၊့်် လူတ၏
့် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးသည် “ထန်ိုးချြုပ်မှု ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပပီ” ပြစ်သည်။
တစ်ချန်က လူတက
် ငါ၏
့် ည်၊ သတသ
့် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ကကရန် ငါအသတပိုးခဲသ
့်
ဆငတ
့်် ခေါ်မှုမျ ိုးက လူတအ
် ည်ိုးတစခဲတ
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုး ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ မျ ိုးက မပြည့်ဆ
့်
တပပ မထွက်န္င်တအ င် ဆိုးရွ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက ထမ်ိုးတနရသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
တ ိုးဆိုးီ တနသည့်အ
် ရ တစ်စတစ်ခ ရှသည့်အ
် လ ိုး၊ မျက်လိုးမျ ိုးက မျက်ရည်မျ ိုးပြင ့််
ပပည့်လ
် ျက်၊ တက င်ိုးကင်သ တမ
က့် ကည့်ရ
် မျှ တမ က့် ကည့်က် က၏။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
့်
့်
အသန ိုးခတတ င်ိုးတလျှ က်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏လက်
မျ ိုးက ယှက်က တက င်ိုးကင်တအ က်တွင ်
့်
ဦိုးညတ်ကကတလသည်။ ငါသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် တသ တကက င၊့်် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူတအလယ်
ငါန္ှငိုး် အပ်ပပီိုး၊ မျက်စတစ်မှတ်အတွငိုး် တွင၊်
့်
လူသ ိုးအလယ် ငါ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကတရ က်ပခင်ိုးအခက်အတန ် တရ
က်ရတလသည်
ှ
—
့်
သတ
့်် ွ ကတည်ိုးက
့် င် လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘထ သူ၏ ကျန်ဆပခင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
တမတ
့် လျ ပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တကယ့်် မန ခမှု ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
အဘယ့််တကက င ့်် လူသ ိုးသည် “အတတ်တမ့်တရ င်္ါ” အပမဲ ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ငါသည် သူက
့်
ဓ ိုးပြင ့်် ထိုးတလပပီတလ ။ ငါသည် သူ၏ ခန္ဓ ကယ်က ဒဏ်ခတ်တလပပီတလ ။ ငါသည် ငါ၏
န္ှလိုးသ ိုးတွငိုး် က ခစ ိုးချက်မျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး တပပ ပပ၏။ အဘယ်တကက င ့်် သူသည် ငါက
့်
အပမဲတရှ င်ရှ ိုးသနည်ိုး။ လူတ၏
တစ်စတစ်ရ တပျ က်ဆိုးပပီိုး
့် မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ယင်ိုးက မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ှ ရှ မတတွသ
ျို့ ည့်အ
် လ ိုးပြစ်သည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးက တကျမှနက
် န်မှုမရှသည့်အ
် လ ိုးလည်ိုး ပြစ်တလသည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
့်
့်
တမ့်တလျ ပ့် ခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ွ ်အ ိုးလိုး၏
့် ဘဝမျ ိုး၌ အပမဲခစ ိုးကကရပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘဝတနရက်
်လည်ိုး ဤအရ က တပြရှငိုး် ရန်
့် မျ ိုးက ြရြရဲပြစ်ကကတလသည်။ သတသ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မည်သမ
ူ ျှ မလပ်တဆ င်ကကတပ။ လူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး နင်ိုးတပခက
့်
သတ်ပြတ်ကကသည်ကလွဲ၍ ဘ မျှမလပ်ကကတပ၊ ယင်ိုးက ယတနတွ
့် င ် ဒကခတရ က်တစတသ
ကျရှု ိုးမှုအတပခအတနသ ဆ
့် က်တရ က်တစပပီိုးပြစ်က စကက၀ဠ ထဲက အရ ရ တင်ိုးက

ညစ်ပတ်တပတရတသ တရန္ှင ့်် ရ ျို့ န္ွထဲသ ကယ်
တင်ပခင်ိုးအခွငမ
့်် ရှဘဲ ပပြုလဲတစပပီိုးပြစ်သည်။
့်
လူတအ
့် ျန်၊ ယင်ိုးသည် လူတ ငါ
့် သစစ ရှလ ကကတသ တကယ့််
့် ိုးလိုးအလယ် ငါ တရ က်ရှခဲခ
့် က
အခက်အတနပ် ြစ်
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်လည်ိုး
့် သည်။ ဤအချန်တွင ် အဆင်ိုးနတ
၎င်ိုး၏သတ်ပြတ်တတ မ
် က်မျ ိုးက လူတအတပေါ်
စတင်တင်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည်
့် ည့်လ
့်
“ြတ်ကက ိုးချက်”က လက်ခပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါက
့် တပိုးထ ိုးသည့်် “ြတ်ကက ိုးစ ” က
ကင်တဆ င်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးအလယ်က “င်္ဏ်ပပြုထမင်ိုးစ ိုးပဲွ စ ိုးပဲခ
ွ တစ်ခ၌ ငါထင်”ရန်
လ ခဲသ
့် ည်။ ငါသည် ခမ်ိုးန ိုးထည်ဝါတသ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ်
မဆင်ပမန်ိုးထ ိုးဘဲ လူန္င
ှ အ
့်် တူ စ ိုးပဲ၌
ွ ထင်ရန် ငါ၏ “သက်တသခကတ်ပပ ိုး”ကသ
ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ လူတသည်
ငါက
့် တတွျို့တသ အခါ အတလိုးင်္ရမပပြုခဲက့် ကတပ။ ငါ၏
့်
မျက်န္ ှ တွင ် တစျိုးကကီိုးသည့်် မတ်ကပ်မျ ိုးမရှ၊ ငါ၏ ဦိုးတခါင်ိုးတွင ် ဦိုးရစ်သရြူမရှခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ငါ၏ တပခမျ ိုးတပေါ်တွင ် ငါသည် အမ်တွငိုး် လပ် သ မန် ြနပ်တစ်ရသ စီိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်။ လူတအ
့် ိုး
စတ်အပျက်တစဆိုးတသ အရ မှ ငါ၏ န္ှုတ်တွင ် န္ှုတ်ခမ်ိုးန ီ မရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ငါသည် ယဉ်တကျိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ လျှ သည်လည်ိုး
့် ကဲသ
လမမ ကျွမ်ိုးကျင်တသ စ တရိုး၏ကညစ်မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
အသီိုးသိုးီ က လူ၏ အတွငိုး် ကျကျ န္ှလိုးသ ိုးက ထိုးတြ က်၏၊ ယင်ိုးက
ငါန္ှု့် တ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူတ၏
့် “အတလိုးထ ိုးတသ ” ထင်ပမင်ချက်က အတတ ်အတန်
ပြည့်စ
် က
ွ ်တပိုးခဲသ
ွ ဆ
် ခဲပ့် ပီိုးတသ သွငပ် ပင်မှ ငါအ
့် ည်။ အထက်တင
့် ိုး “အထူိုးဆက်ဆတရိုး” တပိုးြ ့်
လူတအတွ
က် လတလ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ိုး တလ ကန္ှငသ
့်
့်
့်
အသပည န္ှင ့်် ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်မရှတသ တကျိုးလက်တဒသမှ ရိုးအတသ
တတ သ ိုးလူန္တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ဆက်
ဆခဲက့် က၏။ သတ
့်
့် င် အတယ က်တင်ိုးက
“တငွတကကိုးလက်တဆ င်မျ ိုး”က လဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲက့် ကချန်တွင၊် လူတသည်
ငါက
့်
့်
င်္ဏ်သတရရှသူအပြစ် သတဘ မထ ိုးခဲက့် ကတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ြနပ်ခွ မျ ိုးက
တရွ တ်တက်ဆရ
ွဲ င်ိုးန္ှင ့်် စတ်တလျက်၊ ရတလတလိုးစ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလမျှမရှဘဲ ငါ၏တရှ ျို့သ ့်
လ ရမျှ လ ခဲက့် က၏။ ငါ၏လက်က လှမ်ိုးလက်ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ ချက်
ချင်ိုး
့်
အလွနအ
် အ
့် ိုးသငက့်် ကက ဒူိုးတထ က်ခကဲ့် ကပပီိုး ကကီိုးတသ အသမျ ိုးက ဟစ်တအ က် က၏။ ငါ၏
“တငွတကကိုးလက်တဆ င်မျ ိုး”အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ စ
့် သမ်ိုးခဲက့် က၏။ ပမ ဏမျ ိုးပပ ိုးတသ တကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး ငါက
ူ ဌိုးတစ်ဦိုး ထင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ငါ၏ ကယ်ခန္ဓ မှ
့် သန်ိုးကကယ်သတ
့်
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးစတ်ပပတ်တသ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ငါ၏သတဘ တူညခ
ီ ျက်မပါဘဲ
ဆတ်ပြဲခကဲ့် ကပပီိုး ယင်ိုးတက
် သ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးခဲက့် က၏- သတ
့် သစ်လွငတ
့် င်

ဤအရ က ငါက
် င်တစခဲတ
လွယ်ကူတချ တမွျို့တသ ဘဝက
့် မတပျ ရ
့် ပ။ ငါသည် ထသတသ
့်
တနသ ိုးမကျခဲသ
့် ၊ ့် ဤ“ပထမတန်ိုးစ ိုး” ဆက်ဆတရိုးက ငါစက်ဆပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့််
့် ကဲသ
ငါသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အမ်မှ တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့်် င
ှ ့်် ငါသည် “ဆင်ိုးရဲမဲတ
ွ တမှု”ထဲ၌
့် သ တကက ငန္
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ တကက င ့်် ငါသည် လတလတသိုးမရှပပြုစခခဲရ
့် သည့်် ဇမ်ခဘဝမျြုိုးက
တနသ ိုးမကျခဲဟ
့်် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
့် ဆန္င်သည်။ ငါသည် လူတအတနပြင
့်
န ိုးလည်န္င်မည်၊ ငါ၏န္ှုတ်မှ န လခခက်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်ခန္င်ြအလ
ငှ
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခအနည်ိုးငယ်က သည်ိုးခန္င်မည်ကသ ငါ ဆန္ဒရသည်
ှ
။ ငါသည်
သတဘ တရ ိုးအတကက င်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ န္င်ြူိုးသကဲသ
့် လူ
့် တန္ှ့် င ့််
ပါဝင်ပတ်သက်ြအလ
ငှ့် ၊ လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လျှြုျို့ ဝှက်တသ
့်
ပပြုမူတနထင်နည်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုန္င်စွမ်ိုးမရှတသ တကက ငန္
့်် င
ှ ့်် လူတ၏
့် မျက်န္ ှ ထ ိုး သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
ွ က
် ျပြစ်တအ င်
့် စတ်သတဘ အတင်ိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဝင်ခင
စီမတပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတသ တကက င၊့်် လူတသည်
ငါက
့် အပမဲ ရွ ရှ စက်ဆပ်ကကတလပပီ၊ ငါက
့်
့်
အပပန်အလှနဆ
် က်ဆပခင်ိုးင ှ မထက်တန်ဟ ယကကည်ကကပပီိုးပြစ်က ငါသည်
မတထ က်ညြှ တတ်တသ လျှ ရှပပီိုး လူတက
့် အစဉ်အပမဲ န ကျင်တစသည်ဟ ဆကကတပပပီ။
သတ
ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
့် င် ငါသည် တရွ ိုးချယ်စရ မရှ။ ငါသည် လူတ စက
့်
ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွပြစ်သည်အတင်ိုး
့် မျက်န္ ှ ရပ်မျက်န္ ှ ကဲန္င
စက ိုးတပပ ရန်အလငှ့် ၊ လူ၏ စတ်သတဘ က တစ်ချန်က ငါ “တလ့်လ ခဲ၏
့် ”၊ လူ၏
ရှငသ
် န်ိုးပခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်က တစ်ချန်က ငါ “အတယူခ”ဲ့် ပပီိုး
လူသ ိုး၏ဘ သ စက ိုးက တလ့်လ သင်ယူရန် “ဘ သ စက ိုးတက လပ်” သ တစ်
ချန်က
့်
ငါသွ ိုးတရ က်ခ၏
ဲ့် - သတသ
် ငါသည် မျ ိုးစွ အ ိုးထတ်မှုပပြုပပီိုး၊ “ကျွမ်ိုးကျင်သ”ူ
့်
အမျ ိုးအပပ ိုးထသ လည်
ပတ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ အ ိုးလိုးက အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လ ခဲတ
့် လသည်။ ငါ၏
့်
အထဲတွင ် လူသဘ
ဝတစ်ခတစ်တလမျှ လိုးဝ မရှြူိုးတပ။ ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးကက ၊ ငါ၏
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှ အကျြုိုးတရ ိုး လိုးဝ မပြစ်ထန
ွ ိုး် ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည်
လူသ ိုး၏ဘ သ စက ိုး၌ စွမ်ိုးရည်အနည်ိုးငယ်မျှ လိုးဝမရှြူိုးတပ။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုး၏
့်
စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် “ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက တအ င်ပမင်သည်” ဟူသည်မ
့် ှ ငါထ
့် မှ
“တန်ပပန်သက်တရ က်” ခဲပ့် ပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ်
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးသ တရ
က်လ ကကရ၏။ လူတ သတ
ထ ိုးမပခင်ိုးမရှဘဲ ထသတသ
့်
့်
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးမှ ရပ်တည်မရန္င်သည်က အတည်ပပြုန္င်ရန် လတလ က်စွ စစ်တဆိုးရင်ိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ဤတဆ င်ပဒ်က တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်က

သတဘ မကျတလပပီ။ ထတကက
င ့်် ငါသည် လူသ ိုးက တတ င်ိုးပန်၏၊ သတသ
် လပ်တဆ င်စရ
့်
့်
ဘ မျှမရှတပ- အဘယ်သသ
ူ ည် ငါအ
့် ိုး အလွန ် “မက်မ”ဲ တစခဲသ
့် နည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုး၏
ဘ သ စက ိုးက သင်ယူန္င်စွမ်ိုးမရှ၊ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးတွင ်
ကျွမ်ိုးကျင်လ န္င်စွမ်ိုးမရှ၊ လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ ဆက်ဆန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ငါသည်
လူတက
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ အမျက်တဒါသမျ ိုးက
့် သည်ိုးခပခင်ိုးရှြ၊ ့် ၎င်ိုးတ စ
့် တ်န္လ
ချြုပ်ထန်ိုးထ ိုးြ၊ ့် ငါတကက
င ့်် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မန ကျင်တစကကြရန်
့် သ ငါအကကပပြုသည်။
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါတက
် က်ဆတစခဲသ
ူ ည်
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် အချင်ိုးချင်ိုး အပပန်အလှနဆ
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ငါတက
ျို့ တစခဲသ
ူ ည် ငါတက
ီ သ
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် တတွဆ
့် တူညတ
စမျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးတစခဲသ
့် နည်ိုး။
ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတစ်တလျှ က်
စမ်ဝ
်လည်ိုး၊ လူတသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်ထ၌
ဲ ယင်ိုးက
့် င်ပျျို့ န္ှတသ
့်
့်
သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါတပပ သည့်အ
် ရ က
့်
ချစ်တီိုးတခါင်ိုးသန်ိုးရှ ရမျှလပ်ကကသည်- ယင်ိုးမှ အဘယ် အသိုးဝင်မရ
ှု သနည်
ှ
ိုး။ ငါန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစန္င်သတလ ။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
အမှုအရ မျ ိုးက ငါ၏အလက ပပီိုးတပမ က်တစန္င်မည်တလ ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
အဘယ်သတပပ
ရမည်က လူတက
် င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
့် ငါသွနသ
လူသ ိုးသည် အ တစိုးထည့်ထ
် ိုးခခဲရ
် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ငါဆန္ဒ
့် တင်ိုး
့် သည့်အ
့် ရှမည်အ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သတပပ
ဆရမည်က လိုးဝ မသင်ယူန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ငါသည်
့်
န္ှုတ်ချင်ိုးတတ့် သွနသ
် င်ခပ
ဲ့် ါတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လိုးဝ မသင်ယူန္င်ြူိုးတချ။ ဤတန က်တွငမ
် ှ၊
အသစ်အဆန်ိုးတစ်ခက ငါရှ တြွတတွျို့ ရှခဲ၏
တက င်ိုးကင်ဘ၏
့် ၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတသည်
့်
စက ိုးမျ ိုးက အဘယ်သ တပပ
ဆန္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ က သဘ ဝတရ ိုး၏ နယ မမျ ိုးက
့်
ချြုိုးတြ က်သည် မဟတ်တလ ။ သတသ
် ငါအတပေါ်
လူတ၏
ှ ့််
့်
့်
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုန္င
စပ်စပခင်ိုးတတကက
င၊့်် ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် အမှု၏ တန က်ထပ် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက
့်
စတင်လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုးတကက င ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ
အရှက်မရတစြူိုးတပ၊ သတသ
် ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုး၏ လအပ်သည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ လူသ ိုးက
့်
ငါတထ က်ပသ
့်် လျှင၊် လူတသည်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတတ ်အတန်
့် ည်။ ဤအရ တကက ငသ
့်
တက င်ိုးတသ ထင်ပမင်ချက်တစ်ခ ရှကကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ ့် ကကယ်ဝမှုမျ ိုး၏ တန က်ထပ်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ်က ၎င်ိုးတတပျ
်တမွျို့ န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
့် တန က်တြန်
အတူတကွ စစည်ိုးရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြု၏။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် လူတသည်
့်

မိုးတက င်ိုးကင်တွင ် နီတျ တျ တမ်တက်မျ ိုးတစ်ဝက် လွငတ
့်် မျ ရင်ိုး တပျ ်ရင်ပခင်ိုး၊
ရင်လန်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရယ်တမ ပခင်ိုးတထဲ
့် တန က်တစ်ြန် န္ှစ်ပမြှြုပ်ကကပပန်တလသည်။ ငါသည်
လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ြွငပ့်် ပီိုး၊ သူသည် ချက်ချင်ိုး တက်ကကမှုအသစ်ရက
ှ
၊ ပျ ိုးရည်၏
ချြုပမန်တသ အရသ က ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးသည့်အ
် တွက် ငါထ
ှ ်ရန်
့် မှ တန က်ထပ် ကွယ်ဝက
လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသ တကက င-့်် ငါသည် မှုက်သရက် စသမ်ိုးတသ တနရ သမဟ
် ့် စ်ပစစညိုး်
့် တ် စွနပ
စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည့်် ရတစ်ခပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် လ ိုး- ၎င်ိုး၏ တလီမလီအ ိုးလိုးက ြလှယ်ရန်
ထတ်ယလ
ူ
တလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် တင်ထ ိုးပပီိုးတသ “တကက ်ပင မျ ိုး” က
ပမင်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူတသည်
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့်
့် ကကပပီိုး၊ စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
ပါဝင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် “အမှတ်တရမျ ိုး” အနည်ိုးငယ် ရန္င်သည်ဟ
့်
ထင်ရသည့်အ
် တွက်၊ ငါစီစဉ်ထ ိုးသည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးတွင ် ပါဝင်ကကရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
ငါအ
။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဤလှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးတွင်
့် ိုး “စ မျ ိုး” ပကကတလသည်
့်
့်
ပါဝင်သည့်် “အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” သည် မကကီိုးတသ တကက င၊့်် ဆိုးရှု ိုးမှုမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
တကက က်ရွ မ
ျို့ တနကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
စွနစ
် ့် ွနစ
် ့် ိုးစ ိုး ပါဝင်ဝ့်ကကတလသည်။
့်
့်
ပါဝင်ဆင်န္ရ
ဲ မှ မည်သည့်် အမှတ်တရမျှ ရရှြမရှ
ပွဲခင်ိုးက စွနခ
် ့် ွ ပပီိုး၊
့် ါက၊ လူတသည်
့် ခဲပ
့်
၎င်ိုးတ၏
ငါတင်ရတသ
ှ
“အတိုး” ကလည်ိုး
့် တငွက ပပန်တတ င်ိုးဆကကမည်ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
တွက်ချက်ကကမည်ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ ချက်ချင်ိုး
တိုးပွ ိုးခဲသ
့်် ဆင”့်် က တရ က်ရှရင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်မှ “ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှု၏ အတတ ်အသငအ
“အကကီိုးတန်ိုး အရ ရှ”သည် အလပ်က စီမရန် ကယ်တင်ကယ်ကျ “တကျိုးလက်တဒသသ ့်
သွ ိုးတရ က်ပခင်ိုး”ပြင ့်် “တခတ်န္င
ှ ့်် အမီလက်ပခင်ိုး”က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရင်ိုး ယတန လူ
့် တနမှု
အဆင်အ
ျို့ ည်ိုးပအတပခခ
့် တန်ိုးမျ ိုးသည် တိုးတက်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတ၏
့် “ြွဲစ
ဥပတဒ”သည် ပ၍ ပ၍ တက င်ိုးမွနလ
် ပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တလိုးစ ိုးမှုပြင ့််
့်
ကကည်ညြုကကပပီိုး ငါ၏ ယကကည်မက
ှု ရရှရန်အလငှ့် ငါန္ှင ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန်
လလ ိုးတနကကတပသည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၁၁ ရက်

အခန််း ၃၂
လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ စတဝိုးကကတသ အခါ၊ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်၏
် ။
့်

ချက်ချင်ိုး၊ လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ စတဝိုးန္င်ကကပပီိုး၊ ငါက
ူ ျ ိုး မဟတ်ဘဲ
့် မန ခတသ ရန်သမ
့်
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇတပြစ်တသ မတ်တဆွမျ ိုးပြစ်ကကြရန်
ဲ ှ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့် ငါ၏လက်ထရ
လူသ ိုးအလယ် ငါန္ှငိုး် အပ်တလသည်။ ထတကက
င၊့်် ငါသည် လူသ ိုးက အူလက်
ှု
့်
သည်ိုးလှုက်ပစပြငလ
့်် ည်ိုး ဆက်ဆသည်။ ငါ၏ အမှုတွင၊် လူသည် အဆငပ့်် မင ့်် အြွဲျို့အစည်ိုး၏
အြွဲျို့ဝင်တစ်ဦိုးအပြစ် အပမင်ခရသည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် အစဉ်အပမဲ ငါအမှု
့် ၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည့်အ
် တွက် ငါသည် သူက
့် ပမ အ ရစက်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် ငါအတပေါ်
ကကည်ညြုကကတစြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
့်
့်
့် စတ်န္လ
ငါ၏ တနရ က ထူတထ င်ပပီိုးပြစ်သည်- သတ
့် င် ဤအရ က အဘယ်တကက င ့််
ငါလပ်တဆ င်သည်က ၎င်ိုးတ လ
့်် င်ိုးသည်မလ
ှ ွဲ၍
့် ိုးဝ မသန ိုးမလည် ရှတနကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ တစ ငဆ
ဘ မျှမလပ်တဆ င်ကကတပ။ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ငါထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့််
့် စတ်န္လ
တနရ တစ်ခရှတသ ်လည်ိုး၊ ထတနရ တွင ် ငါတနထင်ြ ၎င်
အပ်ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
့် ိုးတ မလ
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ “သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သူ” ရတ်တရက်တရ က်ရှလ ြ ၎င်
့် စတ်န္လ
့် ိုးတ ့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကက၏။ ငါ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် အလွန ် “နမ့််ကျ”တသ တကက င၊့်် ငါသည်
လူတ၏
့် ၊ ့် ထတကက
င ့်် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မကက်သကဲသ
့်
့်
တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုးခရ၏။ ၎င်ိုးတ လ
့်် ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့်် “ငါ” ပြစ်
့် ချင်တသ အရ သည် ပမငမ
တသ ်လည်ိုး ငါလ ခဲခ
ွ ိုး် ခဲတ
့် ျန်တွင ် ငါသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးထ မတပေါ်ထန
့် သ တကက င၊့််
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး အတဝိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့် စတ်န္လ
တမျှ ်ကကည့်ပ် မဲတမျှ ်ကကည့်တ
် နခဲက့် ကသည်။ လူတ တရှ
ခဲခ
့် ျန်တွင၊် လူထမျ ိုးတရှ ျို့တမှ က်တွင်
့် ျို့သ ငါလ
့်
ငါက
ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊
့် ၎င်ိုးတက
့် ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကသည်။ လူ၏ “ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ” ခရြ တစ
့်
ဤမပပည့်စ
် တသ “ရလဒ်” ပြစ်သည့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူတသည်
မည်သည့်အ
် ရ
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်မည်က ပမင်တတွရန် တစ ငက့်် ကည့်ရ
် င်ိုး၊ ငါသည်
တစ်ဘက်တွငသ
်
ရပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတ၏
် ဲ အမ ရွ တ်မရှတသ
့် အမ ရွ တ်မျ ိုးက ငါမကကည့်ဘ
အပင်ိုးကသ ကကည့်ပ် ပီိုး၊ ဤအရ မှ ငါသည် တကျနပ်အ ိုးရပခင်ိုးက ရရှ၏။ လူတ၏
့်
အပမင်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် တက င်ိုးကင်မှ သက်ဆင်ိုးတသ “ကကယ်တလိုး” တစ်စင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ငါသည် တက င်ိုးကင်တွင ် အတရိုးမပါဆိုးမျှသ ပြစ်က ၊ ကမဘ တပမတပေါ်သ ယတန
့်
့်
ငါ၏တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် န္ှင ့်် ငါက
် မင်ိုး
့် တစ်ခတည်ိုးအပြစ် တပါင်ိုးစည်ိုးမမည်က အလွနအ
့်
တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
“ငါ” န္ှင ့်် “ဘရ ိုးသခင်” ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုး၏ သ ၍
့်
မျ ိုးတသ အနက်အဓပပါယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုး ရကကတလသည်။ ငါ၏ ပသဏ္ဌ န်သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ သွငပ် ပင်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မသက်ဆင်တသ တကက င၊့်် လူအ ိုးလိုးက ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မသ ိုးစမှ မဟတ်သည့်် အတစခတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကပပီိုး၊
ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်မဟတ်ပါဟ ဆကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ြူိုးတသ
လူမျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်ပါ၏၊ သတသ
် ကမဘ တပမကကီိုးအတပေါ်၌ ငါ၏ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု
့်
ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါထ
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီ။ ငါသည်
့် ဘယ်တသ အခါမျှ မတပေါ်ထန
“ယကကည်မ”ှု နည်ိုးပါိုးလွနိုး် တသ တကက င၊့်် လူတက
့် ိုး အတရိုးမပါသူအပြစ်
့် ငါအ
ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်၏။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်သည့်အ
် တွက် လူ၏ဘ သ စက ိုးက စင်စစ်
ကျွမ်ိုးကျင်လမ်မ
် အချက်အလက်မျ ိုးမှ
့် ည်ပြစ်သည်ဟ လူတ စ
့် တ်ကူိုးကကသည်။ သတသ
့်
အတအကျ ဆနက
် ့် ျင်တပသည်- လူ၏ ဘ သ စက ိုး၌ ငါ ကျွမ်ိုးကျင်မမ
ှု ရှသည်သ မက၊ ၎င်ိုး၏
“ချြုျို့တဲမ
့် မ
ှု ျ ိုးအတွက်” ငါသည် “တထ က်ပ့်” ၍ပင် မတပိုးန္င်သည့်် အချန်မျ ိုးရတပသည်
ှ
။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူတ “တတ
င်ိုးဆ” သကဲသ
့် ငါသည်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
“ချြုျို့တဲသ
့် ည့်”် အရ န္ှငအ
့်် ညီ ငါသည် ပစစညိုး် မျ ိုးက ပပင်ဆင်၍
လပ်တဆ င်ရသ လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် “အပပစ်ရ”ှ သည်ဟ အနည်ိုးငယ်
ခစ ိုးရတပသည်။ လူသ ိုးက ငါ ပပြုသည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသည် လိုးဝ မကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
လူတသည်
ထသမယ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ျပခင်ိုး” သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကည်ကကတပ။ ထတကက
့်
့် “န္ှမ်ခ
့်
လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုး၌ ထတ်တြ ပ် ပသခရ၏။ ၎င်ိုးတသည်
တတ တတ င်မျ ိုးအတွငိုး် ရှ နက်ရှုင်ိုးသည့််
့်
တရှိုးတဟ င်ိုးသစ်တတ မျ ိုးတွင ် ငါလှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ မည်က တကက က်လနလ
် ့် ျက်၊
ငါလမ်ိုးတပျ က်မည်က အကကီိုးအကျယ် စိုးရ လ
ျို့ ျက်၊ ငါအတွ
က် လမ်ိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး
့်
ငါတရှ ျို့တွင ် အစဉ်အပမဲ တလျှ က်တလ့်တလျှ က်ထရှကကတပသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
လူတသည်
တပမတအ က်အကျဉ်ိုးတက်ထသ
ဲ ငါတလျှ
က်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရ လ
ျို့ ျက်
့်
့်
ငါက
ျို့ ဦိုး
က် ၎င်ိုးတ၏
့် အစဉ်အပမဲ တရှ သ
့်
့် တဆ င်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါအတွ
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက
၎င်ိုးတက
အပ်တရိုးပျက်တစပပီိုး ဆပင်ပင်ပြြူတစသည့်် အတင်ိုးအတ ထ၊
့် ညည
့်
့် တနတန
၎င်ိုးတသည်
အစ ိုးအတသ က် သမဟ
့်
့် တ် အပ်စက်ပခင်ိုးအတွက် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ ပခင်ိုးမရှဘဲ
ငါအတွ
က် “အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် အလပ်လပ်” ကကပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် လူတ၏
့်
့်
ယကကည်ချက်အတပေါ် အတတ ်အတန် “အတလိုးထ ိုးသည့်် ထင်ပမင်ချက်”တစ်ခ ရှသည်ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် စကကဝဠ က “တကျ ်လွန”် ပပီိုးပြစ်က ၊
တခတ်က လတစ်တလျှ က် တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးထက်
“သ လွနထ
် ိုးူ ကဲ”ပပီိုးပြစ်သည်က ပပသရန် လတလ က်တပသည်။

ငါသည် လူတ၏
့် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကျွမ်ိုးကျင်မှုတကက င ့်် ဝမ်ိုးသ အ ိုးရပြစ်ပခင်ိုးပြင ့််
လက်ခပ်တိုးီ ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၎င်
တအိုးစက်စွ
့် ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ငါမကကည့်တ
် ပ။ ငါလက်
မျ ိုးအတွငိုး် ရှတသ အရ ကသ ငါသည်
့်
လပ်တဆ င်ရမျှလပ်တဆ င်သည်။ ငါသည် မည်သက
ူ မျှ အထူိုးဆက်ဆပခင်ိုးမပပြုဘဲ၊ ငါ၏
အစီအစဉ်မျ ိုးအတင်ိုး တကယ်က ငါလပ်တဆ င်သည်။ သတ
ငါအလ
က
့်
့် င် လူတသည်
့်
သတလက်လွတပ် ြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှသည့်အ
် လ ိုး၊ တတ င်ိုးဆမှုက တထ က်ပ့်မှုထက်
ပလွနသ
် ည့်အ
် လ ိုး၊ ငါထ
်
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးပမဲ ဆတတ င်ိုးတနကက၏။ သတသ
့်
ယတနတခတ်
တွင၊် “ကန်တစျိုးန္န
ှု ိုး် တက်ပခင်ိုး” က လူအ ိုးလိုး ခစ ိုးကကရပပီိုး့်
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ တမွ
် ငါတပိုးပပီ
ိုးတသ အရ မျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတလက်
မျ ိုးသည်
့် ျို့တလျ ြ
့်
့်
ပပည့်လ
် ျက်ရတပသည်
ှ
။ ငါက
့် ၎င်ိုးတ တ
့် ိုး၍ ပငီိုးတငွျို့ ကကသည်မှ ဤအရ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ပပည့်က
်
၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ ့်
့်
့် ဘဝမျ ိုးက ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးန္င
့်
စ ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ၊ မစ ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ တက
့် မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှကကတလသည်။
အချြုျို့တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ တမွ
် ရန်
် ရ တက
့်
့် ျို့တလျ ြ
့် ငါတပိုးပပီိုးသည့်အ
့် တသချ စွ
တစ ငက့်် ကည့်ရ
် င်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
အစ တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးမှ
့် ြမ်ိုးဆပ်၍ပင် ထ ိုးကကတပသည်။ လူတသည်
့်
ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရတလ့်ရက
ှ
ယတန၏
် မွျို့ ြွယ်ရ မျ ိုးက ရရှရန် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့် ဤတပျ တ
့်
မလွယက
် ူတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် “အတတ မသတ် တကျိုးဇူိုးတင်ရှ” ကကပပီိုး၊
ငါအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏
ငါ၏တရှ ျို့တွင ်
့်
့် သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမှုအချြုျို့ ရှတပပပီ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငတကကိုးပမဲ ငတကကိုးကက၏၊ ၎င်ိုးတက
ငါ၏လက်က
့် မျ ိုးစွ ငါတပိုးပပီိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ယူက “တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး၏ အသမျ ိုး” က ပပြုပမဲပပြုကကတလသည်။ ငါသည်
စကကဝဠ မျ ိုးအထက်တွင ် လှုပ်ရှ ိုးပပီိုး၊ ငါလမ်ိုးတလျှ က်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏
လူတက
ှ ့််
့် ငါတလ့်လ သည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအပ်မျ ိုးအလယ်တွင၊် ငါ၏ အမှုန္င
သငတ
့်် လျ ်တသ သူ သမဟ
် ကယ် ချစ်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ ဘယ်တသ အခါမျှ
့် အမှနတ
့် တ် ငါက
မရှြူိုးတပ။ ထတကက
င ့်် ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ငါသည် စတ်ပျက်လက်ပျက် သက်ပပင်ိုးချမပပီိုး၊
့်
လူတသည်
“ပက်ကွန ် တစ်ခ၌ ၎င်ိုးတအ
် မင်ိုး
့် ည်က အလွနအ
့်
့် ိုးလိုးက ငါြမ်ိုးလမ်မ
တကက က်ရွ ရ
ျို့ င်ိုး၊ တန က်ထပ် စတဝိုးပခင်ိုးမပပြုြရန်
့် ချက်ချင်ိုး လူစခွကဲ ကတလသည်။” ငါသည်
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ အမှုပပြုရန် သင်တ
ူ ျ ိုးက တရွ ိုးချယ်ရင်ိုး၊ ဤပျျို့ န္ှတနတသ
့် တ ်သမ
့်
့်
လူတအလယ်
တွင ် ငါသည်- တလျ က်ပတ်တသ အမှု- ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
့်
လူသ ိုးအလယ် ကကလ ြ ဤ
အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ငါအသိုးပပြု၏။ လူတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
့်

မလွတ်တပမ က်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအလယ်တွင် လူတက
့်
့်
“ထန်ိုးသမ်ိုးရန်” ဆန္ဒမရှတပ။ ငါလပ်ရမည့်် အမှုက ရိုးရှငိုး် စွ ငါလပ်တဆ င်၏။ ငါသည်
လူသ ိုး၏ “အကူအညီ” က တတ င်ိုးခရန် ငါလ တလပပီ။ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် လူသ ိုး၏
တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲတ
် တစရန်
့် သ တကက င၊့်် ငါ၏အမှုက တအ င်ပမင်စွ ပပည့်စ
မပြစ်န္င်တပ၊ ယင်ိုးက ငါ၏အမှုက ထတရ က်စွ တရှ ျို့ဆက်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးသည်။
လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်မှု ရှလမ်မ
့် ည်ဟသ
့်
ငါတမျှ ်လင၏
့်် ။ ငါက
် သ အစ ိုးအတသ က် ချက်ပပြုတ်ြရန်
့် တက င်ိုးမွနတ
့် သမဟ
့် တ်
ငါ၏တခါင်ိုးချြရ့် သငတ
့်် လျ ်တသ တနရ က စီစဉ်ြ၊ ့် သမဟ
က်
့်
့် တ် ငါအတွ
လှပသည့်အ
် ဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်တပိုးြရန်
့် ၎င်ိုးတက
့် ငါသည် မတတ င်ိုးဆ- ဤအရ မျ ိုးက
ငါသည် နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှ။ လူတသည်
ငါအလ
က န ိုးလည်န္င်ပပီိုး
့်
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ လက်တွဲလျက် တရှ ဆ
ျို့ က်တသ အခါ၊ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၌ ငါသည် စတ်တကျနပ်လမ်မ
့် ည်။
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အဘယ်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးပြင ့်် ငါက
့် လက်ခရရှြူိုးသနည်ိုး။
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးပြင ့်် အဘယ်သသ
ူ ည် ငါက
့် ချစ်ြူိုးသနည်ိုး။ လူတ၏
့် စတ်န္လ
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
အပမဲတလျ လ
့် ့်
့် ျက်ရှ၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အဘယ်တကက င ့်် မခမ်ိုးတပခ က်န္င်သကဲသ
မတရ တန္ှ ဘဲ မပြစ်န္င်သည်က “ငါပင် မသတပ”။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏အတွငိုး် ၌
့်
“နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ ”လည်ိုး ပါရှတန၏။ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအလယ်တွင၊် လူသ ိုးသည်
“အြ
့် ွယ်” ပြစ်ပပီိုး “န ိုးလည်မရန္င်တသ ” သူအပြစ် အပမင်ခရ၏၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးသည် ငါန္ှင ့််
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုး တူညသ
ီ ည့်အ
် လ ိုး၊ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ၎င်ိုးသည် “အရည်အချင်ိုးမျ ိုး”
ရှတပသည်- သတသ
် ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ဤ “အဆငအ
့်် တန်ိုး” န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဘ မျှ
့်
အထူိုးအဆန်ိုး ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုးမရှ။ ဤအရ တွင ် လူက ဤအတနအထ ိုး၌ ရပ်တည်တစပပီိုး
ယင်ိုးက တပျ ်တမွျို့ ခွင ့်် ငါမတပိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ရည်မွနမ
် ှု အသစတ်တစ်ခ ရှြရန်
့် ၊
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မမတက
် ထင်မကကီိုးြရန်
ှ ိုးပြစ်သည်။
့်
့် ယ်ကယ် အလွနအ
့် အတွက် ငါဆန္ဒရပခင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ လ
့်် ူတကက
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတွငပ
် င်
့် ိုး မတပပ န္ှင၊့်် တက င်ိုးကင်န္င
အကွ အတဝိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက က အကွ အတဝိုးသည်
ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင၊် လူန္င
ှ ့်် ငါသည် “တစ်တလှတည်ိုးစီိုး” ပပီိုး၊
“အတူတူ မန်တင်ိုးက ကက့် ကက့် ခ” ကကသည်။ ငါ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် လူတလ
က၏
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုတတွျို့ရပခင်ိုးမှ ငါက
့် ၊ ့် ယတန ငါသည်
့် မကင်ိုးလွတ်တစသကဲသ
့်
ဤအတပခအတနထဲသ ကျဆင်
ိုးခဲရ
့် သည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်ြ တနရ
တစ်ခ ငါ မရှြူိုးတပ၊ ယင်ိုးမှ လူတက၊
့်
့် “လူသ ိုးသည် တခါင်ိုးချရန်

တနရ လိုးဝမရှ” ဟ တပပ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
လူတသည်
ငါအတွ
က် သန ိုးကရဏ မျက်ရည်မျ ိုးလည်ိုး ငတကကိုးကကပပီိုး ငါအတွ
က်
့်
့်
့်
“ကယ်ဆယ်တရိုး ရန်ပတငွ” အတွက် ယွမ်မျ ိုးအနည်ိုးငယ်က ငါအတွ
က် ြယ်ထ ိုးကက၏။
့်
ဤအရ တကက ငသ
့်် လျှင၊် ငါသည် န ိုးစရ တနရ တစ်ခရှတပသည်။ လူတ၏
့် “အကူအညီ”
တကက ငမ
့်် ဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင၊် မည်သည့်တ
် နရ ၌ ငါအဆိုးသတ်မည်က အဘယ်သူ သအန
့် ည်ိုး။
ငါ၏အမှုပပီိုးဆိုးသည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးထမှ ဤ “သက်သ ခွငတ
့်် ငွ” က ငါရှ တြွတတ မ
့် ည်မဟတ်၊
ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏ ရှရင်ိုးစဲွ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က ငါတဆ င်ရွက်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးအတွက် “ငါအ
့် မ်၏ ဥစစ မျ ိုး” အ ိုးလိုးက လူတထ
့် င ်
့် ငါ ပစ်ချမည်။ ယတနတွ
အတယ က်တင်ိုး ငါ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ် စစ်တဆိုးခကကရ၏။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏လက်
တရ ိုးဝင်တရ က်ရတသ
ှ
အခါတွင၊် လူတသည်
ငါက
့် တလိုးစ ိုးတသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့််
့်
ကကည်ညြုကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ငါက
့် အမန်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် နမူန အပြစ် အသိုးတတ ခ
် ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏
တြ က်ထတ်ပခင်ိုးက ချက်ချင်ိုးခရလမ်မ
် ရယ ”
့် ည်။ ငါသည် လူန္ှ့် လိုးသ ိုးက “အဏကကည့်က
တအ က်တင
ွ ် တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုး၏- ငါအတွ
က် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှတပ။
့်
န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက ၊ လူတသည်
ငါက
့် လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး အရူ ိုးလပ်တနကကတပပပီ- လက်စသတ်တတ ၊့်
့်
န္ှလိုး၏ လက်ဝဲအတပေါ်ထက်ခန်ိုးမတရ န္ှလိုးလက်ျ တအ က်ခန်ိုးမ န္ှစ်ခလိုးတွငပ
် ါ ငါအတပေါ်
့်
မန်ိုးတီိုးမှုအဆပ်မျ ိုး ပါရှတနသည်။ သပြစ်
ထသ သတဘ
ထ ိုးသည်မှ
့် ၍ ငါသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
အက့် သစရ မရှတပ။ သတ
့် င် ဤအရ က ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှတနကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတ သ
့် ပင်မသမှတ်ကကတပ။ ငါ၏ စစမ်ိုးစစ်တဆိုးမှုရလဒ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါပပတသ အခါ၊
၎င်ိုးတ မန္
့် ိုးထကကတသိုးတချ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတစ့် တ်မျ ိုးတွင ် ဤအရ မျ ိုးသည် အတတ်က
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတွ
သ
့်် ည့်အ
် လ ိုး
့် င ် တြန်ပပန်လည်တပပ ဆြ မသင
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
“ဓါတ်ခခ
ွဲ န်ိုး ရလဒ်မျ ိုး” အတပေါ် ဥတပကခ ပြငသ
့််
့်
့်
ကကည့်ရ
် ှု ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ကွနပ် ပြူတ ပန္ှပ်မူစ ရွ က်က ပပန်တပိုးကကပပီိုး တပခလှမ်ိုးကျဲကျဲပြင ့််
့်
ထွက်သွ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတသည်
“ဤအရ မျ ိုးသည် အတရိုးမကကီိုးပါ၊ ယင်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ကျွန္ပ်
် ၏ ကျန်ိုးမ တရိုးအတပေါ် မည်သည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်ပခင်ိုးမရှပါ” ဟူသကဲသ
့် တသ
့်
အရ မျ ိုးက တပပ ဆကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အထင်တသိုးပခင်ိုး အပပြုတလိုးတစ်ချက်က တပိုးကကပပီိုး၊
့်
ထတန
့်် ည်ဟူ၍
့် က် ငါသည် အလွန ် အရိုးခမပြစ်သင၊့်် ငါသည် ဝတ်တကျတန်ိုးတကျပြစ်သငသ
တစ င်ိုးပါိုး ရပ်ပခည်တပပ တနသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးတွင ်
ပခမ်ိုးတပခ က်မှုအနည်ိုးငယ်ပါဝင်သည့်် အကကည့်တ
် စ်ချက်ရတလသည်
ှ
။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်

အတွငိုး် လှုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ထတ်တြ ပ် ပသပခင်ိုးက လူသ ိုး၏ “ဥပတဒမျ ိုး” က
ချြုိုးတြ က်ပပီိုးသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအတပေါ်
ပ၍
့်
့်
့်
မန်ိုးတီိုးလ ကကတလသည်။ ထတန
့် က်မှသ လူတ မ
့် န်ိုးတီပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က
ငါတတွျို့ ပမင်ရ၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါတစ ငက့်် ကည့်သ
် ည့်အ
် ချန်တွင၊်
၎င်ိုးတ၏
ကယ်မျ ိုးထရ
ဲ ှ တသွိုးလတ်တကက မျ ိုးက
့် တသွိုးမျ ိုးက စီိုးဆင်ိုးတနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ခန္ဓ
့်
ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတန က်တွင ် ယင်ိုးသည် န္ှလိုးသဝင်
် ှ ငါသည်
့် တရ က်က ၊ ဤအချန်တွငမ
အသစ်တသ “ရှ တြွတတွျို့ ရှမှု”က ရရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်တပသည်။ သတ
့် င် လူတသည်
့်
ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတတွိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ
့်
သတမမူသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ရရှ
့် တသ အရ သမဟ
့် တ် ဆိုးရှုိုးတသ အရ က
တတွိုးတတ ပခင်ိုးမရှကကတချ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် သ ” ဆည်ိုးကပ်မှု စတ်ဓ တ်က
့် “ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ ကျန်ိုးမ တရိုးအတပခအတနက
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမပပြုသကဲသ
့် ငါ
က် “အတပပိုးအလ ” လပ်တဆ င်ကက၏။
့်
့် အတွ
ဤသည်မှ လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် "သစစ ရှမှု” ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ “ချီိုးကျြူိုးထက်တသ ”
အရ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဤအရ အ ိုးပြင ့်် တပျ ရ
် င်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
့်
“ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး” စ တစ်တစ င်က ၎င်ိုးတထ
် ဤ“စ ”က
့် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ငါ ပ၏။
့် သတသ
့်
၎င်ိုးတ ြတ်
ရှုတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုး ငါ၏ အသတတ်စ တစ င်အ ိုးပြင ့််
ပငင်ိုးပယ်ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး အနည်ိုးငယ် တဒါသပြစ်ကကတလသည်။
့်
ငါသည် လူတက
သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ အစဉ်အပမဲ ညန်ကက ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သတ
့် ၎င်ိုးတ ပပြုမူ
့်
့် င်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ ပရကက၏၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏န္ှုတ်က
့်
့်
ြွငလ
့်် ျှငြ
် ွငခ
့်် ျင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးက ြျစ်ညြှစ်ပတ်လက်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်မျ ိုးက န ိုးမျ ိုးတပေါ် အပ်ထ ိုးလက်ကကတလသည်။ ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ငါအတပေါ်
တလိုးစ ိုးမှုန္င
ှ ့်် မကကည်ညြုကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့်
့် ပင်ဆင်မှုထက
ကန်ပစစညိုး် မျ ိုးက တြ ထ
် တ်ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ှုမျ ိုးက ငါတထ က်ပပသည့်အ
် တွက်
့် ချြုျို့တဲမ
၎င်ိုးတသည်
ငါက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ယခင်ထက် သ ၍ မန်ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
့်
့်
စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုးတွင် ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုး ခစ ိုးကကရပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးပပီပြစ်သည်။ ထသပြင
က်
့်
့် ၊့်် ငါအတွ
၎င်ိုးတ၏မ
င ့်် တိုးပွ ိုးလ တပသည်။
့် န်ိုးတီိုးပခင်ိုးသည် ထတကက
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၁၄ ရက်

အခန််း ၃၃
ကမဘ တပေါ် ရှ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်က ပပည်တ
့် စြအလ
ငှ့် ၊
့်
ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက ချီိုးမွမ်ိုး တထ မန ပပြုခဲက့် ကသူမျ ိုး၊ မတမ န္င်မပန်ိုးန္င်
အလပ်လပ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး ငါ၏အမ်၌ တစ်ချန်က ရှခဲတ
့် ပသည်။ ဤအရ တကက င့်် ငါသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် ဝမ်ိုးသ က ၊ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် တကျနပ်အ ိုးရပခင်ိုးပြင့်် ပပည်ခ
့် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုးမည်သသ
ူ ည် ညန္ှငတ
့်် နတွ
် ့် တ်ရင်ိုး ငါ၏ကယ်စ ိုး
့် င ် အပ်စက်ပခင်ိုးက စွနလ
အလပ်လပ်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏တရှ ျို့ ရှ လူသ ိုး၏ စတ်ဓ တ်ကက့် ခင်မက
ှု ငါက
့်
သ ယ မှုတပိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးက ငါ၏ တဒါသအမျက်က န္ှုိုးဆပွ ပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
အဘယ်တသ အခါမှ သူ၏ တ ဝန်က လက်န န္င်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င့်် သူအတွ
က် ငါ၏
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးသည် တိုး၍ ကကီိုးထွ ိုးလ သည်။ လူတသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါထ
့်
့်
မမတက
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါန္ှင ့်် အစဉ်အပမဲ
့် ယ်ကယ် ဆက်ကပ်န္င်စွမ်ိုးမရှသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတပိုးအယူပပြုလပ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသနည်ိုး။ ငါသည် ကန်သယ
ွ ်တရိုးဌ န၏ အတထွတထွ
စီမခန်ခွ့် တ
ဲ ရိုးမှူိုး ပြစ်သတလ ။ လူတက
် ရ အ ိုး ငါသည်
့် တတ င်ိုးဆသည့်အ
့် ငါက
စတ်ပါလက်ပါပြင ့်် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ မှ
အဘယ်တကက င့်် ဘ မျှပြစ်မလ ရသနည်ိုး။ ငါသည် စီိုးပွ ိုးတရိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးတင
ွ ်
မကျွမ်ိုးကျင်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် ကျွမ်ိုးကျင်တသ ကက င့်် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ လူတသည်
့်
န္ှုတ်ချြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တပမြှ က်ပင်ပ့် ခင်ိုးတပြင်
ပပန်လည်
့် အပမဲ လှညပ့်် ြ ိုးကကသနည်ိုး။ လူတသည်
့် ့် ငါက
့်
ဝင်တရ က်ြလမ်ိုးက တတ င်ိုးဆရင်ိုး၊ အဘယ်တ
့် ကက င့်် အစဉ်အပမဲ “လက်တဆ င်မျ ိုး”
ယူတဆ င်လ ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် ငါ သွနသ
် င်ပပီိုးတသ
အရ တလ ။ လူတသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ထသတသ
အရ မျ ိုးက လျှငပ် မန်စွ န္ှင ့်် လွယက
် ူစွ
့်
့်
ပပြုကကသနည်ိုး။ လူတသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါက
့် အစဉ်အပမဲ လှညပ့်် ြ ိုးြရန်
့်
့်
တက်ကကကကသနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးအလယ်တွင ် ရှတသ အချန်၌ လူတသည်
ငါက
့်
့်
အြန်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ကကည်ညြုကက၏။ ငါသည် တတယတက င်ိုးကင်၌
ရှတသ အချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
ွ သ
့် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးမှု ကင်စဲတ
့်
အနန္တတန်ခိုးရှငအ
် ပြစ် သတဘ ထ ိုးကကသည်။ ငါသည် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်တွင ် ရှတသ အချန်၌
၎င်ိုးတက
့် စတသ ဝည ဉ်အပြစ် ပမင်ကကသည်။ အချြုပ်အ ိုးပြင်၊့်
့် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ပပည်တ
့် ငါက
လူတ၏
ဲ ငါအတွ
က် သင်တ
့်
့် တ ်တသ တနရ မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ြတ်ကက ိုးပခင်ိုးမခရတသ ဧည်သ
့် ည်တစ်ဦိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်၊ လူတသည်
ငါက
့်
့်

စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ငါသည် လက်မတ
ှ ်က ထတ်က ၊ ငါ၏ ထင်ခက ဝင်ထင်ချန်တွင၊်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါက
က် ထင်ရန်တနရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည်
့် တမ င်ိုးထတ်ပပီိုး ဤတနရ တွင် ငါအတွ
့်
့်
တနရ မှ ိုးသ တရ
က်လ ပပီဟတပပ ကက၏၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် တဒါသထွက်လျက်
့်
့်
ထွကသ
် ွ ိုးြရန်
အလွန ် သတဘ ထ ိုး
့် မှတပါိုး၊ တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ လူတသည်
့်
တသိုးသမ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးပါိုးသည့်အ
် တွက်၊
့် သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးသည် အလွနန
တန က်ထပ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ပါဝင်မပတ်သက်ရန် ငါ စတ်ဆိုးပြတ်၏။ ငါသည် သူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
တစ်စ ိုးပဲတ
ွ ည်ိုး ထင်က စ ိုးတသ က်တတ မ
့်် တူ ကမဘ တပေါ်တင
ွ ်
့် ည် မဟတ်၊ ငါသည် သူတန္ှ့် ငအ
တန က်ထပ် အချန်ကန်ဆိုးလမ်မ
် ငါစက ိုးတပပ သည်အ
့် ချန်တွင၊်
့် ည် မဟတ်။ သတသ
့်
လူတသည်
အလွနအ
် အ
့် ိုးသင်သ
့် ွ ိုးကက၏၊။ ငါထွက်ခွ သွ ိုးမည်က ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
ွဲ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး ဆွပဲ မဲဆထ
့်
့်
့်
ဟန်တဆ င်မှုမျ ိုးက ပမင်ရတသ အခါ၊ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
အထီိုးကျန်ပြစ်ပခင်ိုးတအ
့် ည်က
့် ိုး ချက်ပခင်ိုး ငါခစ ိုးရသည်။ ငါသည် သူတအ
့် ိုးထ ိုးခဲမ
လူတသည်
တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ တကက င့်် ငါသည် သူတန္ှ့် င ့်် လမ်ိုးမျ ိုးခသ
ွဲ ွ ိုးသည်အ
့် ချန်တွင ်
့်
ငတကကိုးသသည် ချက်ချင်ိုး နယ်တပမက ပပည်လ
့် ျှသွ ိုးပပီိုး၊ လူတ၏
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးသည်
မျက်ရည်တပြင်
့် ့် ြိုးသွ ိုးကကသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်ရည်မျ ိုးက သတ်က ၊ ၎င်ိုးတက
့်
တန က်တစ်ကကမ် ပပန်လည် ချီမပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် တငိုးကကည်က့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အသန ိုးခတနတသ မျက်လိုးမျ ိုးက ငါက
့် ထွက်မသွ ိုးရန် တတ င်ိုးပန်တနပပီိုး၊ သူတ၏
့်
“စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုတကက င်”့် ငါသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှ၏။ သတသ
် ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ
့်
န ကျင်မှုက အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ တပပ ဆ၍မရန္င်သည့်် ငါ၏ အမှုအရ မျ ိုးက
မည်သူ အတရိုးထ ိုးသနည်ိုး။ လူတ၏
့် အပမင်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး
မရှသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ငါတသည်
မတူညတ
ီ သ မသ ိုးစန္ှစ်ခမှ အစဉ်အပမဲ
့်
့်
ပြစ်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ခစ ိုးချက်က ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်သ ယ မှုမျ ိုးကသ တပ်မက်ကကပပီိုး၊
လက်ရအချ
ှ
န်ထတင် လူတသည်
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က
့်
မသန ိုးမလည်ကကရှတနကကတသိုးတသ တကက င ့်် ငါ၏ အလက ၎င်ိုးတ အတရိုး
မထ ိုးကကတချ။
့်
ထတကက
င၊့်် ယတနတွ
တတ်ဆတ်တသ တတ င်ိုးပန်မှုမျ ိုးက
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ပပြုလပ်တနကကဆဲပြစ်သည်- ဤအရ သည် အဘယ်အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှသနည်ိုး။
ငါသည် လူသ ိုးအလယ် အသက်ရှငတ
် သ အခါ၊ လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌ တသချ တသ
တနရ တစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည်။ ငါသည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်က ၊ လူတသည်
့်

လူဇ့် တတဟ င်ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် လူဇ့် တပြင ့်် အပမဲ
့်
ဆက်ဆကကသည်။ လူတသည်
ဇ တပကတကသ ပင်ဆင်ပပီိုး
့်
တန က်ထပ်ပြည်စ
့် ရ မရှတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
“၎င်ိုးတရှ့် သမျှအ ိုးလိုး” က
့်
ငါအ
်၊ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မသတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးတပိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
့်
“၎င်ိုးတ၏
့် ျို့တွင ် တပိုးရမျှတပိုးကကသည်။ ငါရတ်သမ်ိုးသည်မှ
့် ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုး”က ငါတရှ
သိုးမရတသ အမှုက်ပြစ်သည်- သတသ
် လူမျ ိုးသည် ထသ မထင်
ကကတချ။ ငါ၏
့်
့်
အမှုအရ တအြ
၎င်
တသ “လက်တဆ င်မျ ိုး”က ငါန္ှုင်ိုးယှဉ်တသ အခါ၊ လူတသည်
့်
့် ိုးတ တပိုး
့်
့်
ငါ၏ အြိုးထက်တန်ပခင်ိုးက ချက်ချင်ိုး မှတ်မကကပပီိုး၊ ထတန
ငါ၏
့် က်မှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတင်ိုးအဆမဲပ့် ခင်ိုးက ပမင်ကကတလသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ချီိုးမွမ်ိုးမှုတကက င့််
င်္ဏ်ယူဝင်က့် က ိုးပခင်ိုး မခစ ိုးရဘဲ လူတသည်
ငါက
့် စွ သတစရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုးထ
့် ပပည်ဝ
့်
ငါဆက်လက်တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်။ ငါ၏ အလိုးစက ၎င်ိုးတအ
ငါ၏
့် ိုး ငါပပသတသ အခါ၊၎င်ိုးတသည်
့်
တရှ ျို့တွင ် ဆ ိုးတင်ကသ
ဲ့် မလှု
ပ်မယှက် ရပ်လျက်၊ ငါအ
့် ိုး ပပြူိုးကျယ်တသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့််
့်
တမ က့် ကည်က့် ကသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ချန်တွင၊်
့် အူတကက င်တကက င်န္င်ပခင်ိုးက ရှု ပမင်ရသည်အ
ငါသည် မမကယ်ကယ် ရယ်တမ တနပခင်ိုးမှ မရပ်တန်န့္် င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါထ
့် မှ
့်
အမှုအရ မျ ိုးက တတ င်ိုးတလျှ က်ြရန်
့် လက်လှမ်ိုးတသ တကက င်၊့် ငါသည် သူတအ
့် ိုး
ငါလက်
ထရ
ဲ ှ အမှုအရ မျ ိုးက တပိုးလက်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် ့်
့်
့် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးကဲသ
တဒင်္ဂသ ကက သည့်် ၎င်ိုးတ ပါဝင်
ပတ်သက်သည့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခကဲသ
့် ချစ်
့်
့် ခင်ပမတ်န္ိုးရင်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
င်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ငါသည်
့်
့် ရင်တွင ် ပက်ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတတနထ
့်
တပပ င်ိုးလဲတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
“ကတလိုး” က ချက်ချင်ိုး တစ်ြက်သ ပစ်
့်
့် လက်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်မျ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ကင်က တပပိုးသွ ိုးကကသည်။ လူတ၏
့် အပမင်မျ ိုးတွင၊်
ငါသည် အချန် သမဟ
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘဲ ပါရှတနသည့်် အတထ က်အပ့် ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ ငါသည် အတခေါ် ခရလျှင် ခရချင်ိုး လ တသ စ ိုးပဲထ
ွ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ငါသည် ရတ်တရက် ပြစ်ပွ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးက တက်ခက်ြ ့်
့်
အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် တန်ခိုးက ပင်ဆင်သည့်အ
် လ ိုး၊ လူတသည်
ငါက
့် အစဉ်အပမဲ “ကကည်ညြုကက”
့်
ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၌့် အပ်စိုးသရ
ူ သည်
ှ
က အရ ခပ်သမ်ိုးက ပမင်န္င်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ မည်သမ
ူ ျှ
့်
့်
၎င်ိုးတက
့်် ိုးဝက့် ကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
တပမပပင်အန္ှ ခရီ
့် ိုး
့် မလှညစ
့်
့်
့် ိုးတွင် ငါအ
ဦိုးတဆ င်သွ ိုးရင်ိုး၊ ငါ၏ လက်က အပမဲ စွဲကင်ထ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှုမှတစ်ဆင ့်် အကျြုိုးအပမတ်ရရှရန် ဆန္ဒရလျက်
ှ
၊ “၎င်ိုးတ၏
့်
ပင်လယ်ကမ်ိုးစပ်တနရ မျ ိုးတွင ် အချန်ပြြုန်ိုးတန”သည့်အ
် တွက်၊ “ကျ ိုး၏ ခည ိုးထည်ဝါမှုက

အသွငတ
် ဆ င်တသ တပမတခွိုး”န္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူတ၏
့်် ိုးမှုက ငါသည်
့် လှညစ
ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ရပ်စ ိုးမပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မသမသ
စမ့််ဝင်ကူိုးစက်ပျျို့ န္ှတတ်
သည့်် မလမန်ိုးထ ိုးတသ အကကအစည်တက
့် ွ ကတည်ိုးက
့်
့် ကက ပမင်စ
ရပ်စ ိုးမပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ငါတ၏
့််
့် ဆက်ဆတရိုးက မထခက်တစလပခင်ိုးတကက ငသ
ပြစ်သည်။ ငါသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပပဿန မရှ တပ- ယင်ိုးတွင ် မည်သည့်တ
် န်ြိုး သမဟ
့် တ်
အတရိုးပါမှုမျှ မရှ။ လူတ၏
့် လပ်က
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးကအတကက င်ိုးပပြု၍ ငါလပ်ရမည်အ
ငါလပ်ရမျှလပ်သည်။ ထသမဟ
် ့် ိုးအပြစ်သ ့်
့် တ်လျှင ် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပပ မှုနမျ
တပပ င်ိုးလဲမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ည် မဟတ်။ သရ့် တွင ် ငါ
့် ိုး တန က်ထပ်တည်ရှတစတတ မ
ပပြုတသ အမှုသည် အဓပပ ယ်ရှတသ တကက င့်် ငါသည် လူသ ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမပပြုတပ။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ခန္ဓ က အစဉ်အပမဲ ဇက်ပတပိုးကကသည်မှ
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ အလက မလက်န ကကဘဲ၊
့်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တရှ တ
ျို့ ွင ် ငါက
့် အပမဲ န ိုးပူန ိုးဆ လပ်ကကသည်။ လူတသည်
့်
အလွနရ
် ဲတင်ိုးကက၏။ “န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးသည့်် ကရယ မျ ိုးအ ိုးလိုး”က ၎င်ိုးတက
့်
ပခမ်ိုးတပခ က်သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ မတန်လှုပ်တပ။ ပြစ်ရပ်မှနမ
် ျ ိုးမတင်မီတွင၊်
့်
၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်် အပြစ်မှနမ
် ျ ိုးကမျှ တထ က်ပ့်တပိုးလ န္င်စွမ်ိုးမရှပမဲ ပြစ်တနကကပပီိုး၊ ငါက
့်
့်
တခါင်ိုးမ စွ ခခသည်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်ကကတချ။
ညစ်ညြူိုးသည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက တြ ထ
် တ်ရန် ငါတတ င်ိုးဆတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်ဗလ န္ှစ်ြက်ကသ ပပဆဲရသည်
ှ
- ဤအရ က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက “စနမူန ” အပြစ်
အဘယ်သ မသ
ိုးဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးတ “န္ှ
့်
့် စ်လြွယ်” ပြစ်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
“ယကကည်ပခင်ိုး” အလွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်။
ငါသည် စကကဝဠ အန္ှ ငါ၏
အမှုက စတင်ပပီိုးပြစ်သည်။ စကကဝဠ ရှ လူတသည်
ရတ်တရက်
့်
့်
န္ိုးထကကပပီိုး ငါ၏အမှုပြစ်သည့်် ဗဟချက်က လှညပ
့်် တ်တရွ လ
ျို့ ျ ိုးကကပပီိုး၊ ငါသည်
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ “ခရီိုးန္င
ှ ”် တသ အခါ အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝမှ
့်
လွတ်တပမ က်ပပီိုး၊ စ တန်၏ ြစီိုးပခင်ိုး အလယ်၌ ညြှင်ိုးဆပဲ ခင်ိုးက မခရတပ။ ငါ၏ တနရက်
့်
တရ က်ရှပခင်ိုးတကက င်၊့် လူတသည်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးပြင့်် ပပည်က့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး တပျ က်ကွယ်သွ ိုးသည်၊ မိုးတက င်ိုးကင်က
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတမ်တက်တသည်
တလထထဲတွင် တအ က်စီင်္ျင် အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲက
့်
့်
လွငတ
့်် မျ သွ ိုးပပီိုး၊ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ငါသည် လူန္င
ှ အ
့်် တူတကွ ရှပခင်ိုး၏ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုး၏။ လူသ ိုး၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် ငါအရသ ခြ တစ်
စတစ်ခက ငါအ
့် ိုးတပိုးပပီိုး၊
့်

ထတကက
င့်် ငါသည် စတ်ထခက်ပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ တနရက်
့်
့်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးန္ှငအ
့်် တူပါရှလျက် ကမဘ တပမတပေါ်က အမှုအရ တသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပြစ်တည်ပခင်ိုး
အရင်ိုးအပမစ်က ပပန်လည်ရရှပပီိုး၊ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အသက်ပြင ့်် ထွနိုး် လင်ိုးတစပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတက
် ွ ိုးတစသည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တတ်တဆတ်လည်ိုး တပျ က်ကွယသ
့်
ငါက
င့်် ထတကက
င ့််
့် မမတပြစ်
့် တည်ပခင်ိုး၏ အတပခခအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကသည်။ ထတကက
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်မှ အမန်မျ
့် ိုးက တစ င်ဆ
့် င်ိုးကကပပီိုး၊ ငါ လပ်တဆ င်က
တပပ ဆတသ အရ အ ိုးပြင့်် တကျနပ်အ ိုးရကကတလသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင၊် ငါသည်
အပမင်ဆ
် ည်ိုး အသက်ရှငပ် ပီိုး၊
့် ိုးတသ အရှငပ် ြစ်၏- သတ
့် င် ငါသည် လူမျ ိုးအလယ်တွငလ
လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက ငါ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သရပ်သကန်မျ ိုးအပြစ် ငါအသိုးပပြုသည်။ လူတသည်
ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ပပြုတသ အခါ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရ၏၊
ထတကက
င ့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ပန်ိုးမျ ိုးသည် ပူပပင်ိုးတသ တနတရ င်တအ က်၌ ပမလှပစွ
့်
ပြစ်ထန
ွ ိုး် ကကသည်၊ ပမက်ပင်တသည်
ပမ စမ်ိုးလန်ိုးလ ကကပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ရှ
့်
တမ်တသည်
လည်ိုး ပမ အပပ တရ င်သန်ိုးပရကကတလသည်။ ငါ၏ အသတကက င်၊့် လူတသည်
့်
့်
ဟဟသည်သည် တပပိုးကကသည်၊ ယတနတွ
ဲ လူတ၏
့် င ် ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထက
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင်ပ့် ပည်ပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ သည် ကကီိုးထွ ိုးတလသည်။ ငါသည်
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူအ ိုးလိုး အလယ်တွင် အမှုပပြုပပီိုး၊ ငါသည် ငါ၏ ကယ်ပင်အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်တသ တကက င်၊့် ငါ၏ အမှုက လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ
စွနိုး် ထင်ိုးခွငမ
့်် တပိုးတပ။ ငါ အမှုပပြုတသ အခါ တက င်ိုးကင်၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအထဲ
ရှ
့်
အရ ရ တသည်
တပပ င်ိုးလဲက အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ငါ၏ အမှုက
့်
ငါပပီိုးစီိုးသည်အ
့် ချန်တွင၊် လူသည် လိုးဝ အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးခရ၏၊ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးအသက
ကမဘ တပမအန္ှ ကက
ိုး၍ရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ တကက င့််
့်
စတ်တသ ကပြင ့်် အသက်မရှငတ
် တ သ
့် ၊ ့် ငါသည် သူထ
့် ကဲသ
့် ငါ တပိုးတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူသ ိုးအလယ် အပ်န္င
ှ ိုး် ြ ဤအခွ
ငအ
့်် တရိုးက အသိုးချ၏။ ငါသည်
့်
န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်ပြစ်တသ အခါ လူတသည်
ငါက
် ည်ိုး၊ ငါသည်
့် တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ လ
့်
လူအလယ် ရှငဘ
် ရင် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအလယ် အသက်ရှငတ
် သ အခါ၊ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
၎င်ိုးတ၏
ဲ ကဲသ
့် အလွ
န ် နက်ရှုင်ိုးစွ စွဲခင်သည်အထ
့် အယူအဆမျ ိုးသည် ြယ်ရှ ိုးရန် ခက်ခသ
့်
အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးလှသည့်အ
် တွက်၊ လူတသည်
ငါ၌ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး ရှ မတတွျို့ ကကတချ။
့်
လူသ ိုး၏သရပ်သကန်တကက င်၊့် ငါသည် သင်တ
့် လျ ်တသ ငါ၏အမှုက ပပြုပပီိုး၊ ငါသည်

တက င်ိုးကင်တွင ် ပမင်စ
ွ ်ပပီိုး ငါ၏ အမျက်တဒါသက လူသ ိုးအတပေါ်
့် ွ တပေါ်ထက
ထတ်လတ်လက်တသ အခါ၊ ငါအတပေါ်
လူသ ိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ထင်ပမင်ယဆ
ူ ချက်တသည်
့်
့်
ပပ မှုနမျ
် ့် ိုးအပြစ်သ ချက်
ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးသည်။ ငါအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အယူအဆအချြုျို့က
ထပ်တပပ ဆရန် ၎င်ိုးတက
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတတွ
့် လ ိုး၊
့် ငါတတ င်ိုးဆတသ လ
့် င ် ဘ မျှ မရှသည်အ
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
န္ှမ့််ချကကသည်အ
့် လ ိုး ဆွျို့အသွ ိုးကကသည်။ ကမဘ တလ ကက
့်
ငါြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်မှစ၍ ယတနထ
့် ငါသည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး၌ အပမဲ
အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတွင ် သ ၍
အသက်ရှငတ
် လတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် သ ၍ ချစ်လ တလတလပြစ်ပပီိုး၊ လူတ၏
့်
့်
အယူအဆမျ ိုး၏ အပပင်တွင ် ငါသ ၍ အသက်ရှငတ
် လတလ၊ ငါက
င်ရှ ိုးက
့် သ ၍ ၎င်ိုးတ တရှ
့်
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး သ ၍ ရှကကတလတလ ပြစ်သည်။ ငါသည် ယတနတွ
့် င ်
လူသ ိုးအလယ် လ တသ အချန်တွင၊် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးက
ငါပတပျ က်တစတသ တကက င ့်် လူတသည်
တကယ်က ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်- သတသ
် ငါသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် တ ်တသ နည်ိုးစနစ်မျ ိုး ရှသည်။
့် အယူအဆမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် သင်တ
လူတသည်
မစိုးရမ်သင ့်် သမဟ
့်် ပ။ ငါသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
့်
့် တ် စတ်တသ ကမတရ က်သငတ
ငါက
့် ချစ်တစရင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွင ့််
တပိုးလျက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ငါ၏ ကယ်ပင် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးပြင ့််
ကယ်တင်မည်ပြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်

အခန််း ၃၄
တစ်ခါက ငါသည် လူသ ိုးက ငါ၏အမ်သ ဧည့်
သ
် ည်တစ်ဦိုးအပြစ် ြတ်တခေါ် ခဲတ
် ည်ိုး့် သ လ
့်
သူက
် ည်အပြစ် ြတ်ပခင်ိုးထက် ငါသည် သူက
ွ ိုး် ထဲသ ့်
့် ဧည့်သ
့် လူသတ်ကင
တခေါ်တဆ င်ဘသည့်အ
် လ ိုး- သူသည် ငါ၏တခေါ် ပခင်ိုးမျ ိုးတကက င ့်် ဟဟသည်သည်
တပပိုးတလသည်။ ထသပြင
့် အပမဲတရှ င်ြယ်ပပီိုး၊ သူသည် ငါက
့် အစဉ်
့် ့်် လူသ ိုးသည် ငါက
သတထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏အမ်သည် ဟင်ိုးလင်ိုးပြစ်ကျန်ရစ်တလသည်။ ဤအရ သည်
ငါ၏အမှု တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးင ှ မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျှ
မရှဘဲပြစ်တစရစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးသည် ဤစ ိုးတသ က်ပဲက
ွ တမွျို့တလျ ်ရန်

လလ ိုးတနပခင်ိုးမရှတသ တကက င ့်် ငါသည် သူအတွ
က် ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုးတသ စ ိုးတသ က်ပဲက
ွ
့်
ရတ်သမ်ိုးသကဲသ
့် ပြစ်
့် ပ။
့် တသ တကက င၊့်် ငါသည် သူက
့် တမွျို့တလျ ်ရန် အတင်ိုးမတက်တွနိုး် ခဲတ
သတသ
် လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် ဆ တလ င်မှုပြင ့်် ဝင်ိုးရြစီိုးခရသည်က ရတ်တရက်
့်
သရှသွ ိုး၏၊ ထတကက
င ့်် သူသည် ငါ၏တခါိုးက လ တခါက်လျက် ငါက
့်
့်
အကူအညီတတ င်ိုးလျက်ရရ
ှ - သူက
တသတရိုးရှငတ
် ရိုးတမျှပြစ်တသ
့် ထသတသ
့်
အကကပ်အတည်ိုး၌ တတွျို့ရတသ အခါ ငါသည် အဘယ်သ သူ
ဲ န္
ှ င်မည်နည်ိုး။
့် က
့် မကယ်တင်ဘရ
ထသပြင
ွ စ်ခက သူတမွျို့တလျ ရ
် န်ခစ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့်
့် ၊့်် ငါသည် လူသ ိုးအတွက် စ ိုးတသ က်ပဲတ
့်
တြန်ပပင်ဆင်တလသည်၊ ထအခါမှသ ငါသည် အဘယ်မျှန္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်သည်က သူခစ ိုးရပပီိုး၊
ထသပြင
ငါ၏သတဘ ထ ိုးတကက င ့််
့် အမှီပပြုလ တလသည်။ သူအတပေါ်
့် ့်် သူသည် သူသည် ငါက
့်
သူသည် “သသယမျ ိုး မရှဘဲ” ငါက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး ချစ်လ က ၊ ငါသည် သူက
့်
“မီိုးသပင်္ဂြုလ်ရ တပမ”သ ပ
့် ည်ဟ သူသည် သသယမရှတတ တ
့် ပ။ အတကက င်ိုးမှ
့် လ
့် မ်မ
ဤအရ သည် ငါ၏ အလမဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက
့်
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးမှသ လူသ ိုးသည် ငါအတပေါ်
အမှနတ
် ကယ် အမှီပပြုတလသည်၊ ယင်ိုးက သူသည်
့်
အဘယ်မျှ “သတရှသည်”က ပပသ၏။ သတ
့် င် ငါသည် လူသ ိုးက သူ၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှုတကက င ့််
သတရှသည်မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
ငါသည် ငါ၏ တန္ွိုးတထွိုးတသ တပွျို့ြက်မပှု ြင ့််
့်
လူတ၏န္ှ
ှ
န်တွင ် ငါ လပ်တဆ င်တနသည့််
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက တထ
့် သည်။ ဤသည်မှ လက်ရအချ
အရ မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လက်ရအဆင
ှ
တ
့်် ွင ် လူတ၌့် တပေါ်လင
ွ ထ
် င်ရှ ိုးသည့််
အရ မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ထသတသ
အရ တက
့်
့်
့် လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး
ရှကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ထသတသ
ခယူချက်တစ်ခ
့်
့်
ပင်ဆင်ထ ိုးကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ကယ်
့် အမှနတ
့်
သကကတသ တကက ငတ
့်် လ ။ ယင်ိုးမှ ငါအတွ
က် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အမှနတ
် ကယ်
့်
ရှတသ တကက င်တ
ူ မျှ ငါက
့် လ ။ ငါသည် မည်သက
့် ချစ်ရန် အတင်ိုးအကျပ် မပပြုဘဲ၊
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မှု ပပြုရန် လွတလ
် ပ်ခင
ွ မ
့်် ျှသ တပိုးသည်။ ဤတွင ် ငါသည်
့်
ဝင်တရ က်မစွက်ြက်သကဲသ
့် ၎င်
့်် တ်သက်သည့်် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက
့် ိုးတ၏
့် ကကကမမ န္ှငပ
ပပြုလပ်ရန် ၎င်ိုးတက
ီ ပ။ လူတသည်
ငါတရှ
့် ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် မကူညတ
့်
့် သန္နဋ္ဌ န်က ချမှတက် ကသည်၊
၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးက ငါစစ်တဆိုးရန် ငါတရှ
့် ျို့သ ယူ
့်
့် တဆ င်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ “လူ၏ သန္နဋ္ဌ န်”
ပါရှတသ အတ်က ငါ ဆွြ
ဲ ွငလ
့်် က်တသ အခါ၊ အတွငိုး် တွင ် အမှုအရ တက
့် တတွျို့ရသည်၊
ယင်ိုးတသည်
တရ ပထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အတတ ်အတန် “ရက်တရ တသ ”အရ မျ ိုး ပြစ်တပသည်။
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ တ်လက်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊
့်
့် “သန္နဋ္ဌ န်”က ငါ ဆွန္

ငါက
် လူ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င၊့််
့် မျက်လိုး အပပြူိုးသ ိုးန္ှင ့်် ကကည့်က် ကသည်။ သတသ
့်
တကယ့်အ
် စတွင ် ငါသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ငါသည် အတ်ကပတ်က
ငါလပ်ရမည့်် အမှုက ဆက်လက်၍ လပ်တဆ င်သည်။ သတသ
် လူသ ိုးသည် ငါ၏အမှု
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါ၏လမ်ိုးပပမှုထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ကကဘဲ သူ၏သန္နဋ္ဌ န်က ငါချီိုးမမ်ိုးပပီိုးပခင်ိုး
့်
ရှမရှဆသည်က ဆက်လက် စတ်ဝင်စ ိုးတလသည်။ ငါသည် မျ ိုးလှစွ တသ အမှုတက
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က မျ ိုးလှစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
ယတနထ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် လူသ ိုးသည် ငါ၏ အလက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှတနတသိုးသကဲသ
့် ့်် သူ၏
စတ်ရှုပ်တထွိုးတစတသ လပ်ရပ်တင်ိုးသည် ငါ၏တခါင်ိုးက ချ ချ လည်တနတစရစ်တပသည်။
သူသည် အဘယ်တကက င ့်် ငါ၏အလက အစဉ် န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် အမှု
အရ မျ ိုးက
့်
သတဘ ရှ မဆင်မပခင် လပ်တဆ င်ရသနည်ိုး။ သူ၏ ဦိုးတန္ှ က်သည် ထတ်လနပ် ခင်
့် ိုး
ခစ ိုးရတလပပီတလ ။ ငါ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် သူ န ိုးမလည်သည်မျ ိုး
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သူ၏မျက်စသည် တရှ ျို့တည့်တ
် ည့်် ကကည်လ
့် ျက် သူ အစဉ် ပပြုမူတသ ်လည်ိုး၊
လမ်ိုးတြ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်လူတအတွ
က် စပပပြစ်န္င်စွမ်ိုး မရှသည်မှ
့်
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ တပတရ မတင်မီတွင ် စပပ ပြစ်တည်တသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ
ရှခဲသ
် န်ခသ
ဲ့် ည်မှ ငါ၏ လမ်ိုးပပပတဆ
င်မှုတအ က်တွင ် ပြစ်သည်
့် တလ ။ တပတရ ရှငသ
့်
မဟတ်တလ ။ ယတနလူ
အဘယ်တကက င ့်် ဤအရ က မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကကသနည်ိုး။
့် တသည်
့်
လက်တလျှ က်ရန် စပပတစ်ခရှပပီိုးတန က်တွင၊် အဘယ်တကက င ့်် ငါ၏အလက ၎င်ိုးတ ့်
မတကျနပ်တစန္င်တသိုးသနည်ိုး။ ဤအရ က လူသ ိုးသည် ငါက
့် ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး
မရှတသိုးသည်က ပပသပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ယတန၏
့် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်ြွယ် အတပခအတနဆီသ ့်
ဆက်တရ က်တစပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ငါသည် တက င်ိုးကင်၌ ပျသန်ိုးလျက်ရှတသ ငှက်ငယ်မျ ိုးက တစ ငက့်် ကည့်ရ
် တွင ်
သ ယ ကကည်န္ိုးူ ၏။ သူတသည်
ငါတရှ
့် ျို့၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် သန္နဋ္ဌ န် မချမှတ်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
‘တပိုး’ရန် စက ိုးမျ ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ငါတပိုးအပ်ထ ိုးတသ ကမဘ တွင ် တပျ ်ရင်မှုက
၎င်ိုးတ ရှ
် လူသ ိုးသည် ဤအရ က မတတ်စွမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တတွျို့ ကကတလသည်။ သတသ
့်
သူ၏မျက်န္ ှ သည် ညြှြုိုးမှုင်ပခင်ိုး အပပည့်ပ် ြစ်သည်- ယင်ိုးမှ ငါသည်သက
ူ ့် မတပိုးန္င်တသ
အတကကိုးတင်သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အဘယ်တကက င ့်် သူ၏ မျက်န္ ှ သည် မျက်ရည်
အစဉ်စီိုးဆင်ိုးသနည်ိုး။ တတ င်ကန်ိုးတ၌့် ပွငလ
့်် န်ိုးတဝဆ တနတသ န္ှငိုး် ပန်ိုးမျ ိုးက
ငါသတဘ ကျ၏။ ပန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပမက်ပင်တသည်
တတ င်တစ င်ိုးအန္ှ ့်
့်
တပါက်တရ က်တနတသ လ
် ည်ိုး၊ န္ှငိုး် ပန်ိုးမျ ိုးသည် တန္ွဦိုးရ သီ မတရ က်မီ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏

ဘန်ိုးအသတရက င်္ဏ်တရ င်ထန
ွ ိုး် တပပ င်မှု ပြည့်တ
် ပိုးကကသည်- လူသ ိုးသည် ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်န္င်သတလ ။ သူသည် ငါပပန်မလ မီ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါက
့်
သက်တသခန္င်မည်တလ ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငတွင ် ငါ၏န မအတွက် သူသည်
မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ်န္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးမှ ငါ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ်
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်ပြင ့်် ယှက်သန်ိုးသည်အ
့် လ ိုးပြစ်သည်- ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်တ၏
့်
အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင ့်် သူသည် ငါက
် ိုးနည်ိုးပပီိုး
့် စက်ဆပ်တလသည်။ သူ၏ခန္ဓ သည် အလွနအ
အတပခခအ ိုးပြင ့်် သူသည် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်စွမ်ိုး မရှတသ တကက င့််
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့်် သ အခါ၊ ကမဘ တပမတပေါ်က
့် သူတကက က်ရွ ျို့သည်။ ငါ၏န္ှုတ်က ြွငတ
လူတသည်
အငတ်တဘိုးက လွတ်တပမ က်ြ ကက
် လ ိုး၊ အရပ်တလိုးမျက်န သ ့်
့်
့် ြုိုးစ ိုးတနကကသည့်အ
ထွက်တပပိုးတနကကသည်က ငါ ပမင်ရသည်။ ငါ၏မျက်န္ ှ က ြိုးကွယ်တသ အခါ၊ ငါက
့် ယ်က
လှညတ
့်် သ အခါ လူတသည်
ချက်ချင်ိုး ထတ်ထတ်ပျ ပျ ပြစ်ကကသွ ိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏ထွက်ခွ ပခင်ိုးက တကက က်ရွကကတသ တကက င ့်် မည်သည့်အ
် ရ လပ်ရမည် မသပြစ်ကကသည်။
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင ် ငါထွက်ခွ မည့်် တနရက်
့် သည် တက င်ိုးကင်မှ တဘိုးဒကခ
့်
သက်ဆင်ိုးမည့်တ
် နရက်
ပြစ်တပမည်။ သတသ
်
့် ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုး စတင်တသ တနရက်
့်
ငါလပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ မှ လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတအကျ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်
ပြစ်တလသည်။ ငါသည် လူသ ိုး၏အယူအဆတင်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မတဆ င်ရွက်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏ အယူအဆတက
့်် ပပြုြူိုးတပ။ ငါ
့် ငါန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွပြစ်ရန် ဘယ်တသ အခါမှ ခွငမ
တဆ င်ရွက်တသ အချန်သည် လူတ ြွ
့်် ျခရတသ အချန် အတအကျ ပြစ်သည်။
့် ငခ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါ၏တဆ င်ရွကခ
် ျက်တက
့် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် တင်ိုးတ ၍ မရတပ။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှစ၍ ယတနထ
ူ ျှ “တက်အသစ်”က ငါလပ်တဆ င်တသ
့် တင်၊ အဘယ်သမ
အရ တတွ
ူ ျှ
့် င် ရှ တြွတတွျို့ ရှြူိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ငါအတရိုးယူတဆ င်ရွက်သည့်် နယ မမျ ိုးက မည်သမ
သတဘ မတပါက်ြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် အဘယ်သမ
ူ ျှ ထွက်တပမ က်ရ လမ်ိုးသစ်က မြွငြ
့်် ူိုးကကတချ။
ထတကက
င ့်် ယတန လူ
လမ်ိုးမှနထ
် သ
ဲ ဝင်
့် တသည်
့်
့်
့် တရ က်န္င်စွမ်ိုး မရှပမဲ ပြစ်တနသည်- ဤသည်မှ
၎င်ိုးတ ချ
့် သ အရ အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ ဝင်
့်် ည့်အ
် ရ
့် ြုျို့တဲတ
့် တရ က်သငသ
ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှစ၍ ယတနထ
လပ်ငန်ိုးတစ်ခက
့် တင်၊ ငါသည် ထသတသ
့်
ယခင်က လိုးဝ စတင်ြူိုးတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါသည် အချြုျို့တသ
အပင်ိုးအစအသစ်တက
ီ ပြည့်
တ
် လပပီ ပြစ်သည်။ သတသ
် ထသတသ
့် မျှ ငါ၏ အမှုဆသ
့်
့်
့်
သသ သည့်် အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွငပ
် င်၊ လူတသည်
ငါ၏အလက သတဘ တပါက်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှတသိုးတပ- ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ ကင်
ိုးမဲ့်သည့်် အရ အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်

ငါသည် အမှုအသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့်် က်ဆင်သည့််
့် တရ က်ပပီိုးတန က်၊ ငါသည် လူသ ိုးန္ှငသ
အသစ်တသ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး ရှသည်။ လူသ ိုးအတွက်၊ ယင်ိုးမှ အတတ်က
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သက်တရ က်မှု မရှပပီိုးတလသည့်အ
် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ထအရ တက
့်
သူ တမတ
့် လျ သ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသစ်မှ
အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးက အဘယ်အရ တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ လူတသည်
့်
အတတ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတလ
ဲ့် ည့်အ
် ရ သည် ငါ၏အလန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ခပဲ့် ခင်ိုး
့် ပ်တဆ င်ခသ
ရှမရှဆသည်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် ငါတတ င်ိုးဆသည့်် တဘ င်မျ ိုးအတွငိုး် ရှခဲပ့် ခင်ိုး
ရှမရှ ဆသည်တက
့် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင် တင်ိုးတ န္င်ကကသည်။ ငါသည် အရ ရ က တစ်ခချင်ိုးစီ
စစ်တဆိုးရန် မလအပ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်မှုက
့်
့် ဝည ဉ်ရငက
သတဘ တပါက်မှုရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏စ
့်
့် တ်မျ ိုး၌ ၎င်ိုးတမည်
့် တရွ ျို့မည်မျှ
တဆ င်ရွက်န္င်သည်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ပပရန်
့် ပပည့်စ
ငါအတွ
က် မလအပ်တပ။ ငါ တပပ ဆတသ အခါ၊ အချြုျို့တသ လူတသည်
ခလတ်တက်မတက င်ိုး
့်
့်
တက်မကကလမ်မ
င ့်် အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် အ ိုးနည်ိုးလ ပခင်ိုးမှ လူတက
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
တ ိုးဆိုးီ ရန် ငါသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ လက်စ ိုးမအ
ှု တွက် သ ၍ အကျြုိုးရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။
ယင်ိုးမှ လူ၏ တိုးတက်မအ
ှု ြ ပ
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
အဘယ်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
့် တရှ ျို့သ ကက
့် အတတ်က တမပ
့် ြုိုးပမ်ိုးရန် ဆန္ဒမရှသနည်ိုး။ ငါ၏
“စ န တထ က်ထ ိုးမှုမရှပခင်ိုး” တကက င ့်် လူတသည်
ငါ တပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည်
့်
အသစ်တသ နယ်ပယ်တစ်ခထဲသ ဝင်
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က န ိုးလည်မှုရှ မရှ
့် တရ က်န္င
ငါမသန ိုးမလည်တပ။ ထအပပင်
၊ ငါ၏အမှုသည် ငါက
့် အလွန ် “အလပ်မျ ိုး” တစတသ တကက င၊့််
့်
လူတသည်
ငါ တပပ ဆတသ သတဘ သွ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည်က တမိုးပမန်ိုးရန်
့်
ငါသည် အချန်မရှတလပပီ။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ငါအတပေါ်
ပ၍န ိုးလည်မှုရရန်
ှ သ
့်
့်
့်
ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ငါ၏အမှုသည် ငါက
့် အလွန ် “အလပ်မျ ိုး”တစတသ တကက င၊့်် ငါသည်
လူတက
့် ၏ အတပခစက်စခန်ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ
့် ညန်ကက ိုးရန် ငါအမှု
မလည်ပတ်န္င်တပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ “အနည်ိုးငယ်တသ သန ိုးလည်မှု”
့်
ရှတလသည်။ အချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ငါသည် လူက
အသစ်တသ အစန္ှင ့်် အသစ်တသ နည်ိုးစနစ်တစ်ခထဲသ တရ
ိုးဝင် ဝင်တရ က်ရန် စတင်
့်
ဦိုးတဆ င်တနပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ မန်မမက်
ချက် အ ိုးလိုးတင
ွ ၊် လူတသည်
ငါ
့်
့်
တပပ သည့်အ
် ရ တွင ် ရယစရ တက င်ိုးပခင်ိုး၊ ဟ သန္ှင ့်် အထူိုးသပြင ့်် တလှ င်တပပ င်မှု

တလသခပ်ပပင်ိုးပပင်ိုးက ပမင်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသလျှ
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုးက
့် င ် ငါကယ်တင်န္င
စတ်သတဘ ထ ိုး ညီညတ
ွ ်ပခင်ိုးသည် လူတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးတပေါ် ထူထပ်တသ တမ်တက်မျ ိုး
့်
ြိုးအပ်တစလျက် အမှတ်တမဲ့် တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခရတလသည်။ သတသ
် ငါသည် ဤအရ အ ိုးပြင ့််
့်
တဘ င်ခတ်မခရဘဲ၊ ငါ တပပ ဆက လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ငါအစီ
့် အစဉ်၏ လအပ်တသ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ငါအမှု
့် က ဆက်၍တဆ င်ရွက်သည်။
ငါ၏န္ှုတ်မှ တပပ ဆထ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် လူက ကူညပီ ပီိုး ငါ လပ်တဆ င်သည့််
မည်သည့်အ
် ရ မျှ အတရိုးမပါတသ အရ မရှတပ။ ငါ လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည်
လူအ ိုးလိုးက တည်တဆ က်တပိုးသည်။ ငါသည် လွတ်တပိုးထ ိုးပပီိုး၊
စက ိုးတပပ ပမဲတပပ တနသည်မှ လူသည် ချြုျို့တတ
ဲ့် နတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ
လူတသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသစ်တသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်ြ ငါ
့်
့်
့် က
အသည်ိုးအသန် တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကသည်။ ထသပြစ်
့် ပါက၊ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် လအပ်ချက်တက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုး၏။ သတသ
် သင်တက
့် ရ တစ်ခရှသည်- ငါ
့်
့် ငါသတတပိုးရမည်အ
စက ိုးတပပ ဆတသ အခါ လူတသည်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သ ၍ ရရှမည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သ ၍ ရရှပပီိုး၊ ထသပြင
ှ ်ချက်မျ ိုးက
့်
့် ့်် ငါ၏ သတ်မတ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတ သ
်လငသ
့်် ည်။ ယခင်က၊
့်
့် ၍ တပမ ်ပမင်တတ်ြ ငါတမျှ
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် လူတ၏
ွ ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
့် အ ရစက်ရ သည် ကင်တယ
ချြုိုးြဲ့်ခရပခင်ိုးတအတပေါ်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့်
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည်
ယင်ိုးတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အရင်ိုးအပမစ်က သန ိုးလည်မှု အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်- သတသ
် ယတနသည်
အတတ်ကန္ှင ့်် မတူသကဲသ
့် ၊ ့် လူတသည်
့်
့်
့်
ငါမ့် န်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က လိုးဝ သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ၊ ထသပြင
့်
့် ့််
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏အ
ိုးထတ်မှု အ ိုးလိုးက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး
့်
့်
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၌သ အသိုးပပြုကကပပီိုးသည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
ချြုိုးြဲ့်ပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးမရှကကတပ။ သတသ
် ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်တင
ွ ပ
် င်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်တက
် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ငါသည်
့်
့် ပြည့်ဆ
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်၍ အသစ်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ပပြု၏- ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးထဲသ ဝင်
ဲ ၎င်
့် တရ က်ရန်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထသ
့် ိုးတ ဝင်
့် တရ က်ရန်
ငါတတ င်ိုးဆသည်။ သတ
့်် ငါတစ်ခ သတတပိုးပါရတစ- ဤသည်မှ လူက တသပခင်ိုးသ ့်
့် င် သငက
ပတနပခင်
ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
လက်ရှ အဆငတ
့်် ွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ ့်
့်
့်
အလွနန
် ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ

ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ ငါအမှု
့် က လအပ်တသ အရ
ပြစ်သည်- လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှပါတက ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးက
အသစ်တသ နည်ိုးစနစ်ထသ
ဲ သ
့် ဝင်တရ က်တစန္င်သည်။ အပခ ိုးလပ်တဆ င်ရန်
အဘယ်အရ ရှသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးတကက င၊့်် ငါသည်လည်ိုး
လူဝင်တရ က်သည့်် တရစီိုးတကက င်ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရမည်ပြစ်သည်- လူတက
့် စလင်တစရန်
ဆငတ
့်် ခေါ် ခခဲရ
့်် ခေါ် ခခဲရ
့် သည်၊ မဟတ်တလ ။ ဤအစီအစဉ်က ြန်တီိုးရန် ငါ ဆငတ
့် သည်၊
မဟတ်တလ ။ အပခ ိုးတသ သတ်မတ
ှ ်ချက်မှ မခက်ခတ
ဲ သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ပထမအြ ့်
ဆင်ပ
့် ွ ိုးမဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူစထဲက ငါ၏အမှုသည် မကကြုစြူိုးတသ
လပ်ငန်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င၊့်် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် စကကဝဠ က ပပည့်န္
် င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
လူအ ိုးလိုးသည် ငါအတွ
က် တန က်ဆိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက ခစ ိုးကကရမည်။ သင်တသည်
ငါ၏
့်
့်
အလက န ိုးလည်ကကသတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါပပြုတသ
တန က်ဆိုးသတ်မှတ်ချက်ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူအ ိုးလိုးသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးတရှ ျို့တွင ် အ ိုးတက င်ိုးသည့်၊် ထူိုးကဲတသ သက်တသက ခန္င်ကကရန်၊
၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတသ အကကမ် မမတက
က် ပူတဇ ်န္င်ပပီိုး၊
့်
့်
့် ယ်ကယ် ငါအတွ
တန က်ဆိုးအကကမ် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ရန် ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
သင်တသည်
ဤအရ က အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်န္င်ကကသတလ ။ အတတ်တင
ွ ် သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစန္င်စွမ်ိုး မရှခဲက့် ကတချ- တန က်ဆိုးအကကမ်တွင ် သင်တသည်
့်
ဤပစက ချြုိုးြျက်န္င်ကကမည်တလ ။ ငါသည် လူတက
့်် တရိုး
့် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရန် အခွငအ
တပိုးသည်။ ငါက
့်် ပိုးသည့်် တန က်ဆိုး အတပြတစ်ခ မတပိုးမီ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တသချ စွ တတွိုးဆခွငတ
ဤသ လ
့်် င်ိုးသည်၊ သူ၏
့် ပ်တဆ င်ရန် မှ ိုးယွငိုး် သတလ ။ ငါသည် လူ၏တပပန်
့် ချက်က တစ ငဆ
“ပပန်စ ” က ငါတစ ငဆ
့်် င်ိုး၏- သင်တသည်
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးရကကသတလ
ှ
။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်

အခန််း ၃၅
လူတက
့်် တူ တစ်ခတည်ိုးတသ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ငါသည်
့် ငါန္ှငအ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ငါ၏ အမှုက စတင် တဆ င်ရွက်တနသည်။ လူတသည်
ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
့်

အစီအစဉ် တစ်တလျှ က်လိုး စီမခနခ
် ့် ရ
ွဲ သည့်် အရ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ အမှုက ငါ
ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တင
ွ ် ရှလမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အရှငသ
် ခင်မျ ိုးပြစ်လ ရန်မှ ငါ၏ဆန္ဒပြစ်တပသည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် ဆက်လက် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုး၏။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ငါသည် လတ်တတလ တခတ်ထသ
ဲ ဝင်
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါအမှု
့် ၏
့် တရ က်သည်န္င
အရှန်သည် ပမန်ဆန်လ ပပီပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် အတတ ်အတန် စတ်သက်သ ရ ရ၏။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် အဘယ်သ အမီ
လက်န္င်မည်နည်ိုး။ ထထင်ိုးပပီိုး ဉ ဏ်ထင်ိုးတသ သူမျ ိုးအတပေါ်
့်
ငါသည် မျ ိုးစွ တသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှကကတသ တကက င ့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရရှသတလ က် ပြစ်သည်။ ငါသည်
လူအ ိုးလိုးအလယ်တင
ွ ် တနထင်ပပီိုးပြစ်က တပမကကီိုးအထက်န္င
ှ ့်် တအ က်န္စ
ှ ်ခလိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
ရှန္င်သည့်တ
် နရ တင်ိုးတွင် ၎င်ိုးတ၏
ှု င်ိုးက ငါ တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ပပီိုးပြစ်၏။
့် လှုပ်ရှ ိုးမတ
“ငါက
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး၊ ဤအလပ်က မလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
့် ခခပခင်ိုး” သည် လူသ ိုး၏ အလပ်ပြစ်ခသ
၎င်ိုးတအ
် လ ိုး၊ “လူသ ိုးမျ ိုး” အပြစ်
့် တနမဲ့် မဘမဲ့်မျ ိုး ပြစ်လ တစမည့်အ
့် ိုး အတပခမဲအ
အမျြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ်ခထ ိုးရသူ အ ိုးလိုးသည် ငါက
်၊ ငါသည်
့် ခခတနကကသည်။ သတသ
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အပပြုအမူတအရ၊
ထင်ရ ပမင်ရ မစီရင်တပ။ ထထက်
၊ ငါသည်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်မှုန္င
ှ အ
့်် ညီ ငါသည် မစက တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့် ဝည ဉ်ရငက
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ရပ်လိုး၏ အဓက ဇ တ်တဆ င်မျ ိုးပြစ်ကကတသ တကက င့််
၎င်ိုးတသည်
စတ်ပါလက်ပါန္ှင ့်် မမတ အစွ
မ်ိုးရှသမျှပြင ့်် ကပပန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့််
့်
့်
့်
ငါစီစဉ်ညန်ကက ိုးတနတသ ဤပပဇ တ်သည် ပခမ်ပ့် ခမ်သ
ဲ ျှ တအ င်ပမင်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်ြအလ
ငှ့်
့် မ
့်
“လူသ ိုး” ဟူသည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍတွင ် သရပ်တဆ င်ကကပပီိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက သ ၍ လမ်ိုးပပမှု ငါ
တပိုး၏။ ဤအရ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ငါ၏ တမတတ ရပ်ခချက်ပြစ်သည်။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဆမတတ င်ိုးခပ
ဲ့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏အခန်
ိုးကဏ္ဍက
့်
့်
ကပပန္င်မည်တလ ။ သဆ
့် ိုး တတ င်ိုးဆတသ အရ က
့် လျှင ် ငါသည် လူမျ ိုးက ငါအ
ပပီိုးတပမ က်န္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ အ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
မပပီိုးတပမ က်န္င်ကကသည့်် ကစစရပ် ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ြန္ှပ်ြ ့်
ငါ၏ခွနအ
် ိုးက အသိုးမပပြုဟ ဆန္င်သည်။ ထအစ ိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတက
့်
စတ်ထက်သန်မှုန္င
ှ ့်် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် ငါ အန္ူိုးအညတ် တတ င်ိုးပန်တသ ငါ၏
တန က်ဆိုးတတ င်ိုးဆချက် ပြစ်သည်။ ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
လပ်တဆ င်န္င်သတလ ။ ငါသည် လူတက
့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တပိုးတနပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊

အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရရှတလပပီ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါအ
့် ိုး
တစ်ခတစ်တလက တပိုးြူိုးသနည်ိုး။ ငါ၏အတသွိုး၊ တချွိုးန္ှင ့်် ငါမျက်
ရည်မျ ိုးသည် တတ င်တန်ိုး
့်
ပမြူခိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် တလသတလ ။ ငါသည် လူတက
့် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ “က ကွယ်တဆိုးမျ ိုး”
တပိုးပပီိုးပြစ်က သူတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် အမှ ိုးမခသည်က
ငါတပပ ပပပပီိုးပြစ်သည်။ သဆ
ငါက
့် စဉ်ဆက်မပပတ်
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် လူတသည်
့်
တရှ င်ရှ ိုးကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ငါသည် ၎င်ိုးတ အြမ်
ိုးခရလျင်ခရချင်ိုး သတ်ပစ်မည့််
့်
ကကက်ကတလိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ၎င်
့်် လ ။ ငါသည်
့် ည် ပြစ်တသ တကက ငတ
့် ိုးတက
့် သတဘ ထ ိုးလမ်မ
အမှနတ
် ကယ် လူမဆန်သကဲသ
့် ရက်
စက်တသ သူ ပြစ်သတလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့်
့်
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆပြင့်် အပမဲ တင်ိုးတ ကကသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ အယူ
ဆအမျ ိုးတွင ်
့်
့်
ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ငါန္ှင ့်် တူညသ
ီ တလ ။ ငါသည် လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက ငါ၏ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးအတွက် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးအပြစ် မမှတ်ယတ
ူ ပ။ ထထက်
၊
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးရမည့်် အရ မျ ိုးအပြစ် ငါပမင်သည်။ သတသ
့်
၎င်ိုးတအရ
ငါသည် အသစတ်မရှတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသစတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါ
အတတ ်အတန် စတ်ကန်ရသည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သက်၍ ငါသည်
့်
့် အသစတ်မျ ိုးန္ှငပ
တန က်ထပ် ထင်ပမင်ချက်အချြုျို့ ရှတလသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတ၏အသ
စတ်မျ ိုးက
့်
့်
တက်ရက်တဝြန်ြ ငါ
၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
် ွ န္ှင ့်် စနစ်တကျ
့် ပငင်ိုးသည်။ ထထက်
့်
့် စတ်ရှညစ
ဆက်လက်လမ်ိုးပပတပိုးသည်။ အမှနတ
် ွငတ
် တ ၊့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် အ ိုးနည်ိုးကကပပီိုး၊ မည်သည့််
အလပ်ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်ကကတချ။
ယတနတွ
် င
ှ အ
့်် တူ တမွတ
ျို့ လျ ်သည့်် အကန်သတ်
မရှတသ
့် င၊် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး နယ်ပယ်ထသ
ဲ တရ
ိုးဝင် တပခလှမ်ိုးလှမ်ိုး၏။ ငါ၏ လက်ပြင၊့်် ငါသည်
့်
အမနက
် ့် လည်ိုး ထတ်ပပန်ပပီိုး၊ ငါ၏ ကွပ်ကဲမှုတအ က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လမမ ကက၏။
အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါက
ဝ့်ကက။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
် တွက်၊ ငါ
့် မဆန်ကျင်
့်
့် “အလပ်”ပြစ်သည့်အ
တ ဝန်တပိုးသည့်် အလပ်က ထမ်ိုးတဆ င်ရင်ိုး၊ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ ရှကက၏။
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တအ က်အရပ်၌ရှသည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင၊်
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါအစီ
ူ ည်
့် အစဉ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ငါ၏လက်တွငမ
် ရှသနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အမှုအတွက် အဘယ်သသ
ူ ည်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တထ မန ပပြုပခင်ိုးက မမမတ်ဆသနည်ိုး။ လူသ ိုးတသည်
့်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးတသ တကက င်၊့်
ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအမှု
ဲ မ
့် ၏ တရစီိုးတကက င်ိုးထသ
့်
့် မတက
့် ယ်ကယ်

ထဲထဝ
ဲ င်ဝင် ပါဝင်ကကသည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် မမတက
့် ယ်ကယ် လွတ်တပမ က်တစန္င်သနည်ိုး။
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါစီစဉ်ပပီိုးတသ အလပ်မှ လွတ်ကင်ိုးန္င်သနည်ိုး။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်အ
မပြစ်မတန တနကကရသည်။ ထအရ မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
့် ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် “တရှ ျို့တန်ိုး”မှ တတ်တဆတ် တန က်ဆတ်ပပီိုး “တပ်တပပိုးမျ ိုး”
ပြစ်လ ကကတပမည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် တသပခင်ိုးက မတကက က်ရွ သ
ျို့ နည်ိုး။ လူတသည်
မမတ၏
့်
့်
အသက်မျ ိုးက အန္တရ ယ်ပြစ်တစန္င်ကကတလ ။ ငါသည် အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ က လူသ ိုးသဘ ဝက
မမခင်ိုးမချန် သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရရှခဲတ
ူ မျှ
့် သ တကက င ့်် ငါသည် မည်သက
အတင်ိုးအကျပ်မပပြုတပ။ ထသပြင
က လိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးတသ စီမကန်ိုးမျ ိုးက
့် ၊့်် လူတ ယခင်
့်
ငါသည် အပမဲ တ ဝန်ယူ တဆ င်ရွကတ
် နခဲသ
ူ ျှ ငါ၏အမှုက
့် ည်။ အဘယ်သမ
မတဆ င်ရွက်န္င်တသ တကက င၊့်် ငါသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တသတရိုးရှငတ
် ရိုး
ထိုးကကတ်သတ်ပတ်ပခင်ိုးတစ်ခတွင် ပါဝင်ဆင်န္ြ
ဲ လူ
့် ကယ်တင် စစ်တပမပပင်သ ့်
တပခချပပီိုးပြစ်သည်။ ယခတခတ်တွင၊် စ တန်သည် အဆိုးစန
ွ ် တသ င်ိုးကျန်ိုးတနသည်။
အဘယ်တကက င ့်် ငါသည် ငါအမှု
ှ ့်် ငါတန်
့် ၏ အ ရစက်ရ က ကက ိုးရန်န္င
့် ခိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက မယူရသနည်ိုး။ ယခင်က ငါတပပ ပပီိုးသည်အ
့် တင်ိုး ငါသည် စ တန်၏
ဥပါယ်တမျဉ်က ငါ၏အပြည်ခ
့် အပြစ် အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ အတက င်ိုးဆိုး အခွငအ
့်် တရိုး
မဟတ်တလ ။ ငါသည် ငါပန်
့် ိုးတင်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် ယခမှသ
စတ်တကျနပ်တသ အပပြုိုးက ထတ်တြ ်သည်။ ငါသည် တပပိုးလ ိုးလပ်တဆ င်က လူသ ိုးမျ ိုးက
“အကူအညီ” တတ င်ိုးတတ မ
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် အလပ်ရှုပ်တနပခင်ိုးက ရပ်တန်ပပီ
့် ပြစ်ပပီိုး၊
အတပခမဲအ
့် တနမဲ့်တစ်ဦိုး၏ ဘဝက အသက်မရှတတ တ
့် ပ။ ယခမှစ၍ ငါသည်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်မည်။ ငါ၏တနရက်
ကျတရ က်ပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး
့်
ထနည်ိုးတူ တဘိုးကင်ိုးက လပခလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၌၊ ငါသည် လူသ ိုး၏
အလပ်မျ ိုးတသ ဘဝ၊ မတရ ိုးမှုမျ ိုးစွ ပြစ်ပွ ိုးပပီိုးပရသည့်် ဘဝတစ်ခက တနထင်ပပီိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏အပမင်တွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏ဝမ်
ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးအပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အခက်အခဲမျ ိုးက တဝမျှခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် ငါသည်လည်ိုး ကမဘ တပမတပေါ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တအ က်တွင ်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ်
့်
့်
အပမဲ ပမင်ကကတလပပီ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ငါအပြစ် ငါက
့်
မပမင်ကကတသိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ယ်စ ိုး အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးစွ လိုးဝ
့်
အသိုးမပပြုကကတလပပီ။ သတသ
်၊ ယတန အတပခအတနက
တထ က်ဆတသ ်၊ လူတသည်
ငါက
့်
့်
့်

၎င်ိုးတက
့် ကကမမ ၏ ဆရ သခင်ပြစ်ပပီိုး၊ မိုးတမ်မျ ိုးမှ တဟ တပပ တသ တဟ သူပြစ်သည်က
ဝန်ခြမှ့် လ၍
ွဲ တရွ ိုးချယ်စရ မရှကကတပ။ ထတကက
င်၊့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့်
ကိုးကွယပ် ခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက တပမကကီိုးန္ှင ့်် ထထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏ တအ င်ပဲခ
ွ ပပန်လ ပခင်ိုး၏ သက်တသပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ရန်လတသ
အင်အ ိုးစမျ ိုးအတပေါ် ငါ၏တအ င်ပဲန္
ွ င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပပသမှုတစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
လူအ ိုးလိုးက ကမဘ တပမကကီိုးသည် အဆိုးသ တရ
က်လ တနသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ သန်စင်
ူ သ စတ်ထငပ့်် ခင်ိုးမျ ိုး ရှကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့် ပခင်ိုးက ကကြုရလမ်မ
့် ည်ဟတ
သတသ
် အမှနတ
် ွင ် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က သတရှရှ ၎င်ိုးတ ့်
မလပ်တဆ င်န္င်ကကတချ၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတအ က်တင
ွ ် ငတကကိုးရမှတစ်ပါိုး
့်
၎င်ိုးတ တရွ
့် ိုးချယ်စရ မရှတချ။ အဘယ်အရ တတ်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး မန ခရန်
အဘယ်သူ တပပ ခဲသ
ူ ည် ၎င်ိုးတအ
ဲ ဝင်
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် ိုး တန က်ဆိုးတခတ်ထသ
့် တရ က်ြ ့်
တပပ ခဲသ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူတလ
ကထဲသ ့်
့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကသနည်ိုး။ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးက ငါ ကယ်တင်ကယ်ကျ စီမက စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အဘယ်သူ တစ ဒကတက်န္င်သနည်ိုး။
ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
့် တလ ကီ
တည်ရပခင်
ှ ိုးတွင ် အတြ ပ် ပြုပမဲပပြုရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတအလယ်
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
သတသ
်၊ လူတစ်ဦိုးကမျှ ငါမတရွ ိုးချယ်ခြ
ဲ့် ူိုးတပ။ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အသတတ်စ အ ိုးပြင ့််
့်
ခါိုးခါိုးသိုးီ သိုးီ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး ခခဲက့် ကရသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် အတတ်က
လူတသည်
ငါက
ခဲတ
် ိုးပြင ့်် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် သီိုးသန ် အတစမခ
့်
့် သ တကက င၊့်် အပပန်အလှနအ
့်
့်
သီိုးသန ် မချစ်
ခတ
ဲ့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ “လက်တဆ င်မျ ိုး”က ယူပပီိုးတန က် လှညက
့််
့်
့်
ယင်ိုးတက
့် ိုး တပိုးခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ ငါက
့် အသတရြျက်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင်
့် ငါအ
၎င်ိုးတ၏
ပ်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် ငါ၏စက်ဆပ်ရွရှ မှုက
့် ပူတဇ ်မှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပပြုလ
့်
မထတ်တြ ်ပပခဲတ
၊ ဤ“လက်တဆ င်မျ ိုး”က ငါ၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး၏
့် ပ။ ထထက်
့်
ကန်ကကမ်ိုးမျ ိုးအြ ပြည့်
စ
် ွကပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အကကအစည်က ငါ ကယ်တင်၏
အသိုးခအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
စက်ပြင့််
့်
့်
စီမပပြုပပင်ခခဲရ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ငါသည် အတွငိုး် ရှ အြျင်ိုးက မီိုးရှု ျို့မည်။
့် ပပီိုးသည်န္င
လတ်တတလ တခတ်တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် “လက်တဆ င်မျ ိုး”စွ
မတပိုးကကတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် ဤအတွက် ၎င်ိုးတက
့် အပပစ်မတင်တပ။ ဤလူတသည်
့်
အပမဲ ခကိုးရ မဲ့်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်ချည်ိုးသက်သက် ပြစ်ကကသည်။ ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်

အတပခအတန၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက တလ့်လ ပပီိုးတန က်တွင၊် လူတလ
ကက
့်
ငါတရ က်လ ခဲက
့် တည်ိုးက၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ယတတမတန်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
တစ်ခတစ်တလက လိုးဝ မတတ င်ိုးဆြူိုးတပ။ ထထက်
၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး “ကန်ကကမ်ိုးပစစညိုး် မျ ိုး”
တပိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် အတင်ိုးအတ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ငါအလရှတသ “အတချ သတ် ထတ်ကန်” က ရှ တြွပပီိုးပြစ်သည်။
သင်တ
ဲ့် အသက်
ရှငြ
် ဆ
့် လျ ်တသ တတ င်ိုးဆပခင်ိုး မပပြုမီ၊ ငါသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးကသ
့်
့် သည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က သင်ယူတလ့်လ ရင်ိုး၊ အခက်အခဲပြင ့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ကန်ဆိုးခဲသ
ငါတတွျို့ ကကြုခဲပ့် ခင်ိုး မရှပါက၊ လူတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးြ အခက်
တတွျို့ ကကသည့််
့် ည်။ လူဘဝက
့်
့်
့်
ကစစရပ်မျ ိုးက အဘယ်သ ငါ
်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ထသ ့်
့် န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ သတသ
့်
မပမင်ကကတပ။ ၎င်ိုးတက
့် ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်သည့်၊် သဘ ဝလွန ် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင် ပြစ်သည်ဟတပပ ကကသည်။ ဤသည် သမင်ိုးတတလျှ က် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
သထ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်၊် ယတနတွ
် င် ၎င်ိုးတ သ
့် ငပ
့် ထ ိုးကကသည့်် အယူအဆမျ ိုး အတအကျ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါက
် ကယ်န္င
ှ ့်် အပပည့်အ
် ဝ
့် အမှနတ
သရှန္င်တသ သူ မည်သမ
ူ ျှမရှဟ ငါ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤမှတ်ချက်သည် ယင်ိုး၏
င်္ယက်ရက်ခတ်မှုမျ ိုး ရှ၏။ ယင်ိုးသည် အန္ှစ်မဲ့် စက ိုးမျှ မဟတ်တပ။ ဤအရ က ငါကယ်တင်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က တလ့်လ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် အတသိုးစတ်မျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ငါ ရှ၏။ ငါသည် လူတလ
ကသ ကကဆင်
ိုးမလ ခဲပ
ူ ည်
့် ါက၊ အဘယ်သသ
့်
့်
ငါက
့်် မည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူကယ်တင်
့် သခွငရ
န ိုးတထ င်န္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ပသဏ္ဌ န်က ၎င်ိုးတအလယ်
ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင၊် ငါသည် မိုးတမ်မျ ိုးထ၌
ဲ အပမဲ ကွယ်ဝက
ှ ်တနခဲသ
့် ည်။
အတစ ပင်ိုးတွင၊် ငါသည် ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးတစ်ခ ပပြုခဲ၏
က် စနမူန အပြစ်
့် - “၎င်ိုးတအတွ
့်
အသိုးတတ ခ
် ြ တန
က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါသည် လူတလ
ကသ ကကဆင်
ိုးလ လမ်မ
့် ည်” ဟူ၍
့်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယခတခတ်လူတသ
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အပမင်မျ ိုးက
ကျယ်ပပန်တစန္
့်် င်သည့်် တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရှကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့် င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် တသ ကကင်န မှုပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ န ိုးမလည်န္င်မည်တလ ။
့်
အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် အလွန ် ထထင်ိုးက ဉ ဏ်ထင်ိုးကကသနည်ိုး။ ဤမျှထ ၎င်ိုးတ ့်
တရ က်ရကကတလပပီ
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့်် မန္ိုးထကကတသိုးသနည်ိုး။ ငါသည်
့်
ဤတလ ကတွင် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ရှပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ြူ၊ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါက
့် သသနည်ိုး။

ငါသည် လူတက
ငါ၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမသည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဩဇ အ ဏ က ကျငသ
့်် ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပရကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးလိုး
့်
“တရှ င်တမ်ိုး” ကကမည့်် ငါပစ်လျက်ရတသ
ှ
ငါ၏တသနတ်ထက
ဲ ကျည်ဆန်မျ ိုးပြစ်ပရကကသည်။
လူတသည် ထသ စ
့် တ်ကူိုးတတ်ကက၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးက အပမဲ တလိုးစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ငါသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ၎င်ိုးတက
့် ထင်ရ ပမင်ရ အပမတ်မထတ်ြူိုးတပ သမဟ
့် တ်
ကျွနမ
် ျ ိုးကဲသ
့် ၎င်
့်် တသ ် ငါသည်
့် ိုးတက
့် မတရ င်ိုးဝယ်ြူိုးတပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
၎င်ိုးတက
် ့် န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ့် န္င်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
့် မစွနခွ
့် မစွနခွ
့်
ထတကက
င်၊့် ငါတအကက
ိုးတွင ် တသအတူ ရှငမ
် ကွ တန္ှ င်ိုးကကြုိုးတစ်ခ ပြစ်တပေါ် ခဲသ
့် ည်။ ငါသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပမဲ ချစ်ပမတ်န္ိုးတလပပီ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
် ခါတွငမ
် ျှ
့် မည်သည့်အ
မချစ်ပမတ်န္ိုးြူိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် အပမဲ အ ိုးကတကကီိုး တမျှ ်လငက့်် ကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ငါ ဆက်လက်အသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်က ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၏ “အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” ပြစ်တသ တကက င်၊့်
့်
ငါသည် သူတက
့် ချစ်
င့်် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ငါ၏ကယ်ပင်ရတန ကဲသ
့် ၏။ ထတကက
့်
့်
တသချ တပါက် ြယ်ရှငိုး် သတ်သင်မည်မဟတ်။ လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ငါ၏အလသည်
ဘယ်တသ ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်။ ငါ၏ကတသစစ က ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
ယကကည်အ ိုးကိုးန္င်သတလ ။ ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့် အဘယ်သ ့်
့်
တကျနပ်တစန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအတွက် ချမှတ်ပပီိုးပြစ်သည့််
အလပ်တ ဝန်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ငါ တ ဝန်တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် “အမ်စ ”
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ပပီိုးစီိုးြ ၎င်
့်် ျက်
့် ည်မှ ငါ၏ တမျ ်လငခ
့် ိုးတအ
့် ိုးလိုး အလပ်ကကြုိုးစ ိုးကကလမ်မ
ပြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၂၃ ရက်

အခန််း ၃၆
အရ ရ တင်ိုးက ငါ၏လက်ပြင့်် စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ ့်
န္ှစ်သက်သည်အ
့် တင်ိုး ပပြုဝသ
ူ ည် ထအရ က အလွယတ
် ကူ
့် နည်ိုး။ မည်သသ
တပပ င်ိုးလဲန္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
ြန်မှုနမျ
် ့် ိုး တရွ ျို့လျ ိုးသကဲသ
့် တရွ
ျို့ ျ ိုးရင်ိုး၊ တလထဲတွင ်
့်
့် လ
လွငတ
့်် မျ တနကကသည်၊ ဦိုးတခါင်ိုးမှ တပခြျ ိုးအထ ရွ ျို့ ရှ ြွယ်ပြစ်တစလျက် ၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုး
့်

မဲညစ်တလသည်။ ငါသည် တလိုးလတသ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် တမ်မျ ိုးကက ိုးမှ တစ ငက့်် ကည်၏
့် တစ်ချန်က တက်ကကမှုအပပည်ရ
့် ှခဲသ
့် အဘယ်
တကက င့််
့် ည့်် လူသ ိုးသည် ဤကဲသ
့်
ပြစ်လ တလပပီနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် သူသည် အဘယ်တကက င့်် ဤအရ က မသသနည်ိုး၊
အဘယ်တကက င့်် ဤအရ က မခစ ိုးန္င်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် သူသည်
“ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုးတန”က အညစ်အတကကိုးပြင့်် မမကယ်ကယ် ြိုးလမ်ိုးခွငပ့်် ပြုသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
သူ၏
့် မမကယ်ကယ်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် တလိုးစ ိုးမှု ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ က အဘယ်အတကက င့်် အစဉ်အပမဲ တရှ င်ရှ ိုးသနည်ိုး။
ငါသည် သူအတပေါ်
အမှနတ
် ကယ် ရက်စက်က လူမဆန်သတလ ။ ငါသည် အမှနတ
် ကယ်
့်
အ ဏ ပပလွနိုး် က ယတတမတန်သတလ ။ သပြစ်
ငါက
့် အဘယ်တကက င့််
့် လျှင ် လူတသည်
့်
စန်ိုးစန်ိုးဝါိုးဝါိုး အကကည့်မ
် ျ ိုးပြင ့်် အပမဲကကည့်သ
် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ငါက
့် အပမဲ
့်
မန်ိုးကကသနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လမ်ိုးဆိုးသ တခေါ်
့် တဆ င်ပပီတလ ။ လူသ ိုးသည်
ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် နသည့်အ
် လ ိုး၊ မျက်လိုးန္စ
ှ ်ခလိုးက ငါအတပေါ်
့်
စူိုးစက်ကကည်လ
့် ျက်၊ ၎င်ိုး၏လည်ပင်ိုး ပတ်လည်ရှ ထမ်ိုးပိုးက လက်န္စ
ှ ်ဘက်ပြင ့််
ြမ်ိုးဆပ်သည်မှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မလပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသည်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၌ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လိုးဝ ရှ တတွျို့ ရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ— ပပီိုးလျှင ်
ဤအချန်တွငသ
်
သူမည်မျှ ပန်ချြုိုးချည်န
့် တနသည်
ဲ ့်
က ငါသတထ ိုးမ၏။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအလယ်
မည်သမ
ူ ျှ ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်ကကတလပပီဟ ငါတပပ သည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် အတအကျအ ိုးပြင့်် ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ သူ၏
“အတင်ိုးအတ မျ ိုး”အတွက် ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုးက ငါသည် သူအ
့် ိုး တပပ ပပရန် လအပ်သတလ ။
လူသ ိုး၏ “အရပ်အပမင”့်် သည် တပမကကီိုးတစ်တလျှ က် လူိုးလွနတနသည်
် ့်
့် တီတက င်တလိုး
တစ်တက င်၏ အရပ်ထက် သ ၍ မပမင်သ
့် ၊ ့် သူ၏ “ရင်ဘတ်”သည် တမမတစ်တက င်၏
့် ကဲသ
ရင်ဘတ်အကျယ်သ ရှသည်။ ဤတွင ် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး သမ်ငယ်တစပခင်ိုး မဟတ်တပ—
ဤသည်တမှ့် သူ၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တကျတသ ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး သကခ ချတလပပီတလ ။ လူသ ိုးသည် ပမြူိုးတူိုး
တဆ က
့် ပြစ်
့် စ ိုးတနတသ ကတလိုးငယ်တစ်ဦိုးကဲသ
့် စ ိုးသည့််
့် ၏။ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတဆ က
အချန်မျ ိုးပင် ရှ၏၊ သတသ
် သူသည် တပျ ်ရင်တနပမဲပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် သူသည် တသ က
့်
သမဟ
် န်ရင်ိုး တကက င်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် တ် စိုးရမ်မှုမရှဘဲ၊ ဘဝတစ်ခက ရှငသ
့် တလသည်။
ငါသည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတ၏လွ
နက
် ဲတသ ဘဝတနထင်မှု ပစမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
့်
အကကီိုးအကျယ် စတ်ကန်သည်မှ ဝည ဉ်တတ ၏
် စိုးမိုးပခယ်လယ
ှ မ
် ှုတကက င့်် သမဟ
့် တ်

တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အခန်ိုးကဏ္ဍတကက င့်် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။
ကပ်ပါိုးပိုးတစ်တက င်၏ ဘဝကဲသ
့် တသ
- လူသ ိုး၏ဘဝတကက င့်် “လူဘဝ”
ဟူတသ
့်
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက ငါ၏ “စတ်ဝင်စ ိုးမှု” သည် အတတ ်အတန် တိုးပွ ိုးလ ပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
ငါသည် လူဘဝအတပေါ်
အနည်ိုးငယ် သ ၍ “ရတသတလိုးစ ိုး” လ ပပီိုးပြစ်၏။
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
ှ
ဘဝတစ်ခက ြန်တီိုးန္င်စွမ်ိုး
့် တသ ် လူသ ိုးသည်သ အဓပပ ယ်ရတသ
ရှပရပပီိုး၊ ငါမူက ိုး ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှသည့်ပ
် တပေါ်မည် ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် လူသ ိုးအလယ် အခက်အခဲက မကကြုတတွျို့ န္င်သကဲသ
့် ့်
့်
မတလ့်လ န္င်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် “တတ င်မျ ိုး” ဆီသ ဆ
့် တ်ခွ ရသ ဆတ်ခွ န္င်တပသည်။
သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး အတင်ိုးအကျပ် ပပြုတစ၏- ငါသည် တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။
ငါသည် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တပါင်ိုးရိုးလျက်န္င
ှ ့်် သူန္င
ှ အ
့်် တူ လူဘဝက
့်
ကကြုရလျက်၊ လူ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခရသ န ခန္င်တပသည်။ တက င်ိုးကင်ဘတွင၊် ငါသည်
တစ်ပမြုျို့လိုးက တစ်ကကမ် လှညလ
့်် ည်ခပဲ့် ပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ တအ က်တွင၊် ငါသည်
န္င်ငအ ိုးလိုးက တစ်ကကမ် လှညလ
့်် ည် သွ ိုးလ ခဲသ
် ငါက
ူ ျှ
့် ည်။ သတသ
့် မည်သမ
့်
ရှ မတတွျို့ ြူိုးတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ငါ၏ဟဟသည်သည် လှုပ်ရှ ိုးပခင်ိုး အသက ကက ိုးရမျှ
ကက ိုးကကသည်။ လူတ၏
် သမဟ
့် အပမင်တွင၊် ငါသည် သဲလွနစ
့် တ် အရပ်အတယ င် မရှဘဲ
သွ ိုးလ သည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ မပမင်န္င်တသ ရပ်တဆင်ိုးတ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထက
တစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်၏၊ သရ့် တွင ် လူတသည်
ထသ မယ
ကကည်ကကတချ။
့်
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏န္ှုတ်က ဝန်ခသည်အ
့် ချက်မျ ိုး မဟတ်သည်မှ
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဤအချန်တွင ် ၎င်ိုးတ ပပစ်
့်် ည်ဟ အဘယ်သူ
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရသငသ
မသမှတ်သနည်ိုး။ ခင်မ သည့်် အတထ က်အထ ိုးတရှ ျို့တွင ် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက
တမ န္
့် င်ကကတသိုးသတလ ။
ငါသည် လူသ ိုးအလယ်တွင် “စီိုးပွ ိုးတရိုး သတဘ တူညမ
ီ ှု” တစ်ခ လပ်တဆ င်တနသည်၊ ငါသည်
သူ၏မစင်ကကယ်မှုန္င
ှ ့်် မတပြ င်မ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် တ်မှု အ ိုးလိုးက ြယ်ရှ ိုးပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ငါ၏စတ်န္လ
ညီညွတ်န္င်ြအလ
ငှ့် သူအ
် လူသ ိုးသည် ယခပင်ြမ်ိုးမတသ
့်
့် ိုး “ပပြုပပင်” ၏။ သတသ
့်
ငါိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် အပမဲ
ဟခန်သည်ခန် ပပြုတနသည့်အ
် တွက်၊ အမှု၏ ဤအဆင်အ
့် ြ သူ
့်
့် ၏
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မသ
ှု ည် မရှမပြစ် လအပ်တပသည်။ ထတကက
င့်် မတတ တ
် ဆ ပြစ်မှုမျ ိုးက
့်
တ ိုးဆိုးီ ရန်၊ ငါသည် ြမ်ိုးမခဲပ့် ပီိုးတသ “ငါိုးမျ ိုး” အ ိုးလိုးက သတ်လက်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင်
ငါိုးတသည်
န ခတတ်လ ကကပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်မျှ ညည်ိုးညြူပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ငါသည် လူသ ိုးက
့်
လအပ်သည်အ
့် ခါတွင၊် သူသည် အပမဲ ပန်ိုးကွယ်တလသည်။ ယင်ိုးမှ သူသည်

အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ်ရ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက လိုးဝ မပမင်ြူိုးသည်အ
့် လ ိုး၊ တကျိုးလက်တဒသတွင်
တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပမြုျို့ ကကီိုးပပကကီိုး ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ဘ မျှ မသသည်အ
့် လ ိုးပြစ်၏။
လူသ ိုးက ချြုျို့တဲတ
့် နသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးတွင ် ငါသည် ငါ၏ဉ ဏ်ပည က ပြည့်စ
် က
ွ ်ပပီိုး၊
သူအ
့် သတစသည်။ လူသ ိုးသည် ဆင်ိုးရဲန္ချ လွနိုး် တသ တကက င၊့်် ငါသည်
့် ိုး ငါက
လူသ ိုးအလယ် ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကလ က သူ၏အပမင်က ပွငတ
့်် စလျက်၊ သူအ
့် ိုး
“ဥစစ ဓနဆီသ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုး”က တပိုးသည်။ ဤတွင ် ငါသည် သူအ
့် ိုးကယ်တင်တနပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက် ငါ၏သန ိုးကရဏ မဟတ်သတလ ။
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟူသည် အကကင်ိုးမဲ့် တပိုးဆပ်ပခင်ိုးတလ ။ သဆ
ှု ည်
့် လျှင ် မန်ိုးတီိုးမသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး မတူညတ
ီ သ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးမှ
ရှငိုး် ပပပပီိုးပြစ်၏၊ သတသ
် သူသည် ဤအရ က စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးအပြစ်သ
့်
သတဘ ထ ိုးတလသည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
အတကကိုး တလျှ ်ပစ်ပခင်ိုးအတနပြင ့်် တရ င်ိုးချခရသည့်် ချွတယ
် ွငိုး် တသ ကန်ပစစညိုး် မျ ိုးအလ ိုး
ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် တတ င်တပေါ်တကျိုးရွ က ဝါိုးမျြုရန် ကကီိုးမ ိုးတသ မန်တင်ိုးတစ်ခ
့်
လ တနသည်ဟ လူတအ
့် ခါ၊ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် ိုး ငါတပပ သည်အ
မည်သမ
ူ ျှ မစဉ်ိုးစ ိုးကကတပ၊ ၎င်ိုးတအနက်
အနည်ိုးငယ်သ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့်
့် စတ်န္လ
သသယမျ ိုး ရှလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးသည်
့် အမ်မျ ိုးက တပပ င်ိုးတရ ျို့ ကက၏။ ကျန်သမ
င်္ရမစက်သည်အ
့် လ ိုး၊ ငါသည် တက င်ိုးကင်မှ ပျလ ိုးငက
ှ ် တစ်တက င် ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊
မလှုပ်ရှ ိုးကကတပ- ၎င်ိုးတသည်
ငါတပပ သည်အ
့် ရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ တတ င်မျ ိုးပပြုလဲက တပမကကီိုး အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲသည်အ
့် ခါမှသ ၊
လူတသည်
ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးကက၏၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အပ်မက်မျ ိုးမှ န္ိုးထကကတလသည်၊ သတသ
် အချန်က ိုး ကျတရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ တရလမ်ိုးမိုးမှု၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက ခရကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးသည်
တရမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် တပါတလ တပေါ်တနကက၏။ တလ ကထဲက ကဆိုးမိုးတမှ င်ကျပခင်ိုးက
ပမင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် လူသ ိုး၏ ကဆိုးပခင်ိုးအတွက် သက်ပပင်ိုးတစ်ချက် ချလက်မ၏။
လူသ ိုး၏ ကကကမမ အတွက် ငါသည် အချန်မျ ိုးစွ သိုးစွဲခပဲ့် ပီိုး ကကီိုးမ ိုးသည့်် အြိုးအခ တစ်ခ
တပိုးခဲ၏
် ဤ မျက်ရည်မပန်မျ ိုး
့် ။ လူတ၏စ
့် တ်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် မျက်ရည်မပန်မျ ိုး မရှ- သတသ
့်
မရှသည့်် “လူထိုးူ လဆ
ူ န်ိုး” ပြစ်တသ ငါသည် လူသ ိုးအတွက် မျက်ရည်မျ ိုးစွ
ငတကကိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ လူသ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မသရှတပ၊ သူသည် ငါမရှသည်အ
့် လ ိုး တပမကကီိုးထတ
ဲ ွင ် သူ၏လက်မျ ိုး၌ ကစ ိုးစရ မျ ိုးပြင ့််

ကစ ိုးရမျှကစ ိုးတလသည်။ ထတကက
င့်် ယတန၏
ထထင်ိုးက
့် အတပခအတနမျ ိုးတွင၊် လူတသည်
့်
့်
ဉ ဏ်ထင်ိုးတနပမဲ ပြစ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
င်္ူတစ်ခထဲတွင ် လဲတလျ င်ိုးတနဆဲရသည်
ှ
အလ ိုး၊
့်
တပမတအ က်ခန်ိုးမျ ိုးတွင ် “တအိုးခ”ဲ တနကကဆဲရကက၏။
ှ
လူသ ိုး၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက
ပမင်ရသည်အ
့် ခါ ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်မှုမှ ထွက်ခွ ရန် တပတည်ိုး...
လူတ၏အပမင်
တွင၊် ငါသည် လူသ ိုးအတွက် တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် အရ မျ ိုးစွ က
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး လက်ရှတခတ်က လအတွက်
့်
့်
အတယူရန် စနမူန ထ ိုးထက်သအ
ူ ပြစ် ကကည်ညြုကကတလသည်။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
လူသ ိုး၏ကကကမမ က အပ်စိုးသူန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှင် အပြစ် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
မမှတ်ယူတလပပီ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် လ ိုး ပြစ်၏။ လူတသည်
့် န ိုးမလည်သည်အ
့်
့်
တစ်ချန်က “သန ိုးလည်ပခင်ိုး ကက ရှညတ
် ည်တပ
့် ါတစ။” ဟ တအ ဟ
် စ်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊
လူတက
ူ ျှ “န ိုးလည်ပခင်ိုး” ဟူသည့််
့် ချစ်ရန် ဆန္ဒမရှသည်က ပပသရင်ိုး၊ မည်သမ
့် ငါက
စက ိုးလိုးက စစစ်ပခင်ိုးပြင ့်် အချန်မျ ိုးစွ မကန်ဆိုးကကတလပပီ။ ယတန၏
့် အချန်က လမျ ိုးတွင၊်
လူတသည်
ငါက
ှ ိုးမျ ိုးတွင် ငါသည်
့် လိုးဝ တန်ြိုးမထ ိုးကကတပ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်န္လ
တနရ မရှတပ။ လ မည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခရ တနရက်
ငါအတွ
က် စစ်မှနတ
် သ
့် မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပသန္င်ကကမည်တလ ။ လူသ ိုး၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးသည် ပသဏ္ဌ န်မရှသည့််
အရ တစ်ခ၊ ပမင်၍မရ သမဟ
့် တ် ထ၍မရန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ပမဲပြစ်တန၏။
လူသ ိုးခန္ဓ တွင၊် န္ှလိုးသ ိုးသည် တန်ြိုးအရှဆိုးတသ အရ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ငါလချင်သည်မှ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးပြစ်၏။ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ပပန်လည် တပိုးဆပ်ရန် မသငတ
့်် တ သ
် တလ ။ လူတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် မတပိုးကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးတက
့် လက်လတ်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် အဘယ်တကက င့်် အပမဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
ရင်ဝယ်တထွိုးပက်ကကသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးသည် လူတ၏ဘဝမျ
ိုး တစ်တလျှ က်
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးတက
့် တသချ တစန္င်သတလ ။ ငါသည် လူတက
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
ပပြုသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
တပမတပေါ်မှ တပမမှုနလက်
် ့်
တစ်ဆပ်စ ဆပ်ကင်က ငါက
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် အပမဲ ပစ်တပါက်ကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ပါိုးနပ်သည့််
အကကအစည်တလ ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ရက်
စက်သွ ိုးက သတ်ပြတ်သည့်တ
် နရ ပြစ်သည့််
့်
၎င်ိုးတ၏
့် အမ်သ ပပန်
့် သွ ိုးတစြ၊ ့် သွ ိုးစရ တနရ မရှတသ ပြတ်သွ ိုးပြစ်လ သူတစ်ဦိုးအ ိုး
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးရင်ိုး လှညစ
့်် ိုးြ၊ ့် ကကြုိုးစ ိုးတနကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက ငါအ
့် ိုးလည်ိုး လပ်တဆ င်လကကပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

မျက်တတ င် တစ်ချက်မျှ မခတ်ဘဲ လူတစ်ဦိုးအ ိုး သတ်မည့်် ပါိုးကွကသ
် ိုး တစ်ဦိုးအလ ိုး၊
လူတက
့် ါတနသည့်် နတ်ဆိုးတ၏
့် သတ်ရန်မှ ပင်ကစရက်သြွယ် အကျင်ပ
့် မင်ိုးအလ ိုး
ပြစ်ကကတလသည်။ သရ့် တွင ် လူတသည်
ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရန်
့်
့်
ဆန္ဒရတနဆဲ
ှ
ပြစ်လျက်၊ ယခ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
၎င်ိုးတ၏
့် ကက၏— သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အစီအစဉ်မျ ိုး ရှက ငါသည် ငါ၏ တန်ပပန်တရိုး အစီအမမျ ိုး ရှ၏။ လူတသည်
ငါက
့်
့်
မချစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤအချန်တွင် ငါသည် ငါ၏တန်ပပန်တရိုး အစီအမမျ ိုးက လူသရှငက် က ိုး
မည်သ မပပြု
လပ်န္င်ရမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးက ကင်တွယ်ရ တွင ် ငါသည် အလွနအ
် ့် လွန၊်
့်
အတင်ိုးမသ ကျွမ်ိုးကျင်မှု ရှ၏။ သူ၏ အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ငါ
ကင်တွယပ် ပီိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ ငါ ပပြုပပင်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး
သူချစ်ခင်သည်အ
့် ရ မှ ခွခ
ဲ ွ ရန် န ကျင်မှုက သည်ိုးခတစမည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက
သူအ
ွ ခတစမည်ပြစ်က ၊ ထအချန်တွင် လူတသည်
မတကျမနပ် ပြစ်စရ
့် ိုး ကျြုိုးန္န
့်
မည်သည့်အ
် ရ ရှကကလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ငါ လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
မဟတ်တလ ။ ကန်လွနပ် ပီိုးတသ အချန်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် ငါအမှု
့် ၏အဆင်မ
့် ျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတပပ ခဲတ
် ယတနတွ
့်် တူသည့််
့် ပ— သတသ
့် င၊် အတတ်က လန္ှငမ
့်
အချန်က လ တစ်ခတွင၊် ငါ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ သည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တကက င၊့်် ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် လဲပပြုပခင်ိုးမှ
က ကွယ်တ ိုးဆိုးီ ရန် ငါသည် လူတအ
့် ိုး ငါ၏အမှုက ကကြုတင်တပပ ပပထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးထသ
ဲ ငါ
့် သ က ကွယ်တဆိုး ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
့် ထိုးသွငိုး် ခဲတ
မည်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်တစ၊ လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ အတလိုးအနက် မစဉ်ိုးစ ိုးြူိုးကကတပ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးဗက်မျ ိုးတွင်
ဆ တလ င်မှုရက
ှ
၎င်ိုးတ စ
့် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဇီဇ မတကက င်ကကသည့်အ
် လ ိုး
့် ိုးသည်အ
ပြစ်၏၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
် လူတသည်
့် အစ အမ်မျ ိုးက အ ိုးနည်ိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် သ ကက့် ခင်မှုအတပခအတန” က အရင်ိုးအန္ှိုးီ အပြစ်
့် “ကျန်ိုးမ တရိုး တက င်ိုးမွနတ
သတဘ ထ ိုးက ၊ “ဆရ ဝန်၏” အဆိုးအမမျ ိုးက လိုးဝ အ ရမစက်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတက်အခ လပ်ပခင်ိုးက ပမင်သည်အ
့် ခါ၊ ငါသည် လူသ ိုးအတွက် ပူပန်မခဲသ
့် ည်က
မမကယ်ကယ် တတွျို့ရသည်။ လူတသည်
ရငက
့်် ျက်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူဘဝက
့်
့်
မကကြုတတွျို့ရတသိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
တကက က်ရွ ျို့ မှု မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် “လူဘဝ”
ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယင်ိုးစက ိုးလိုးမျ ိုးက အတလိုးမထ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တတ င်စဉ်တရမရ တပပ တနသည့််

အဘွ ိုးအတစ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက ပငီိုးတငွျို့ ရမျှ ပငီိုးတငွျို့ ကကတလသည်။
အချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ငါသည် လူသ ိုးက တသပခင်ိုးနယ်တပမထဲသ ပ
့် ရန်
့် ဆန္ဒ
မရှသည့်အ
် တွက်၊ လူတသည်
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးက န ိုးလည်န္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်၏
့် ။
့်
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ငါ၏စတ်အတပခအတန မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က လူသ ိုးက
န ိုးလည်န္င်ပပီိုး ဤအချန်အတအကျတွင ် ငါထမ်ိုးရွက်သည့်် ဝန်ထပ်က တထ က်ထ ိုးန္င်မည်ဟ
ငါတမျှ ်လင်၏
့် ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၂၆ ရက်

အခန််း ၃၇
တခတ်က လတစ်တလျှ က် ငါလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးတွင် ထအမှု၏ အဆင်တ
့် င်ိုး၌
ငါ၏သင်တ
သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့််
့် လျ ်သည့်် လပ်တဆ င်မှုနည်ိုးလမ်ိုးတပါဝင်
့်
ငါချစ်ပမတ်န္ိုးရသည့်် လူတသည်
ငါအသိုးပပြုရန်အတွက် ပ၍ စင်ကကယ်လ ကကပပီိုး၊
့်
ပ၍သင်တ
့် ချက်” မှ
့် တ ်လ တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ သရ့် တွင ် “မတက င်ိုးသည်အ
ဤအတကက င်ိုးတကက င်ပ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် င် ငါ၏ လပ်တဆ င်မှုနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး မျ ိုးပပ ိုးလ သည်န္င
လူအတရအတွက် တလျ န
့် ည်ိုးလ ပပီိုး၊ ဤသည်က လူတအ
့် ိုး နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ မှုတွင ် နစ်ပမြုပ်သွ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ ယတန၏
့် ဤအမှုသည်
ထကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး လူအမျ ိုးစသည် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ မှုတွင ် တစ်ြန်
ပပန်လည်ပါဝင်တနခဲသ
် ပသည်။ ထသပြင်
့် ည်မှ မှနတ
့် ့် ငါ၏နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲမှုတကက င့််
တန က်ဆတ်ရမည့်် လူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်။ ၎င်ိုးက ဤနည်ိုးပြင့်် တြ ်ပပန္င်လမ့််မည်ဤအရ သည် ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
့် တ်သ ိုးခဲတ
့် သ အရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်က လမှစ၍ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
ကျရှု ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ငါ၏လပ်တဆ င်မှုနည်ိုးလမ်ိုးတတကက
င့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
့်
လမ်ိုးတပျ က်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် လူတ မည်
သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်သည်က ငါင်္ရမစက်တပ့်
့်
ငါသည် မကကင်န တတ် သမဟ
် က်စက်သည်ဟ
့် တ် ငါသည် အလွနရ
၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရပခင်ိုးရှသည်ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
် န်သည်ပြစ်တစ
့် န ိုးလည်မှု မှနက
မမှနက
် န်သည်ပြစ်တစ၊ ရှငိုး် ပပချက်တပိုးပခင်ိုးက ငါတရှ င်ကကဉ်သည်။
လူတင်ိုးန္ှစပ်
ှ ့်် ၎င်ိုးတ အဘယ်
တကက င့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခရသည်က
့် စွ န ိုးလည်မှုရှတစရန်န္င
့်

န ိုးမလည်ပခင်ိုးက ဆီိုးတ ိုးရန် ဤတဆွိုးတန္ွိုးမ၏
ှု အဓကအချက်က ငါတ ဉီ
့် ိုးစွ တဝမျှကကစ။့်
ငါသည် လူတအ
ျို့ သူတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် တ
့် ိုး ဆွအ
့် တ်ဆတ်စွ ဒကခခစ ိုးရန် ပပြုတစမည်မဟတ်။
ထအစ ိုး လူတသည်
ငါအ
့် ိုး မတကျမနပ်ပြင ့်် ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှတစရန်အတွက်
့်
အရ အ ိုးလိုးအ ိုး ငါသည်ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ပပမည်။ တစ်တနတွ
့် င ် ငါသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
၎င်ိုးတ၏ပပစ်
တင်ဆိုးမပခင်ိုးကက ိုး၌ စစ်မှနသ
် ည်ခ
့် ျီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးတက
့်
့် မမက်ဆတစမည်။
ဤနည်ိုးလမ်ိုးမှ သင်တ လက်
ခန္င်ြွယ် ရှသတလ ။ ယင်ိုးသည် လူတ၏
့်
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးသတလ ။
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လ၏ အစပျြုိုးချန်တွင ် လူတသည်
ငါအ
်
ိုးမှု
့် ိုး ထခက်တစ က
့်
မပပြုလပ်ကကတစရန်အတွက် ဤ“က လ”၏ တန က်ကယ
ွ ်ရှ တယဘယျအဓပပ ယ်အ ိုး လူတက
့်
ငါဦိုးစွ ပထမ တပပ ပပမည်။ အတအကျတပပ ရတသ ် မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲရသည့််
ငါ၏အမှုအတွကစ
် ီစဉ်မှုမျ ိုးက ငါပပြုလပ်မည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးတပပ င်ိုးလဲသည့််
မည်သက
ူ ့် မဆ ငါသည် လိုးဝ တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သက်ညြှ မည်မဟတ်တပ- ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်။ ဤအချက်က သင်မှတ်မမည်တလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
“က ကွယ်တဆိုးမျ ိုး” ပြစ်သည်။ နည်ိုးလမ်ိုးသစ်မျ ိုးတွင ် လူအ ိုးလိုးသည် ပထမဦိုးဆိုးရရှမည့််
ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်မှ ၎င်ိုးတက
် က
့် ယ်တင်၏ အတပခအတနမှနတ
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ရပ်
ရရှရန်ပြစ်တကက င်ိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည်။ မမကယ်မမ န ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့ မရရှမီတွင ်
အသင်ိုးတတ ်၌ မည်သက
ူ ့် မျှ မဆင်မပခင် စက ိုးတပပ ဆခွငပ့်် ပြုမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဤစည်ိုးကမ်ိုးက
ချြုိုးတြ က်သအ
ူ ိုး ငါသည် ဧကန်အမှန ် ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။ ဤတနမှ့် စ၍ အသင်ိုးတတ တ
် တွ
့် င ်
တမန်တတ ်အ ိုးလိုးက စ ရင်ိုးပပြုစထ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး အနည်ိုးငယ်သ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် မည့််
ဟဟသည်သည် သွ ိုးလ ပခင်ိုးက တ ိုးပမစ်မည်။ ၎င်ိုးတအ
ဝန်တက
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏တ
့်
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတနပတပေါ် ခဲတ
် ကယ်တွင် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့်် ိုးတနခဲသ
့် သ ်လည်ိုး အမှနတ
့် ိုး လှညစ
့် ည်။
့်
မည်သပြစ်
ဲ့် ါတစ၊ ယတနတွ
် ပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် င ် ထအရ အ ိုးလိုးသည် အတတ်က လတွငရ
့် ခပ
့်
ပပန်လည်တပပ ဆပခင်ိုး မပပြုရတပ။ လူအ ိုးလိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် “ရ ထူိုးမျ ိုး”မှ ဆင်ိုးလ ပပီိုး၊
ကယ်က
့် ယ်ကယ် သန္င်ရန်၊ ဤအချန်မှစ၍ “တမန်တတ ်” ဟူသည့်် တဝါဟ ရက ြျက်သမ်ိုးပပီိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပပန်လည်မသိုးန္န
ှု ိုး် ရတပ။ ဤအချက်သည် အမှနပ
် င် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ “ရ ထူိုး” တစ်ခသည် သရြူတစ်ခမဟတ်တပ။
အမည်တပ်တခေါ် ပခင်ိုးတစ်ခသ ပြစ်သည်။ ငါဆလသည်က န ိုးလည်သတလ ။
အသင်ိုးတတ ်တက
၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးအတွငိုး်
့် ဦိုးတဆ င်တသ သူတသည်
့်
့် ကယ်ပင်အသင်ိုးတတ မ
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ ၌ အသက်ရှငတ
် နဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး သရ့် တွင ် ဤအရ သည်

တင်ိုးကျပ်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမဟတ်သည်မှ အမှနပ
် င်ပြစ်သည်။ လအပ်သည်အ
့် ခါတွင ်
ထသူတသည်
အပခ ိုးတမန်တတ တ
် ဟ င်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ညြှန္ှုင်ိုး၍ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသ ့်
့်
လ တရ က်လည်ပတ်န္င်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အသင်
ိုးသ ိုးတစ်ဦိုးမျှ အသင်ိုးတတ အ
် သက်တ ပြင့််
့်
အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးမရှလျှင် အသင်ိုးတတ တ
် ၏
့် မတ်သဟ ယြွဲျို့ မှုက
တိုးပမြှင်ရ
့် န်မှ အတရိုးပါဆိုးတသ အရ မှ ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ သင်တအ
့် ိုးလိုး
မမကယ်ကယ်သပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ဆန်ကျင်
ရ တွင ် စည်ိုးလိုးကကရမည်ဟ
့်
ငါအတလိုးအနက် တပပ ရတပမည်။ ဤအရ သည် ငါ၏အလတတ ်ပြစ်သည်။
လူတမည်
့် မျှတပပ ဆသည်မှ အတရိုးမကကီိုးတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏လူအ ိုးလိုးတသည်
့်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး စတဝိုးန္င်ရန်မှ အတရိုးကကီိုးဆိုးပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
၎င်ိုးအရ သည် စစ်မှနစ
် ွ သက်တသခရန်အတွက် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ အတတ်က လတွင ် လူတအ
့် ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်မမတ ့်
သန ိုးလည်လ ကကလမ်မ
် ငါသည် မတရမတွက်န္င်သည့််
့် ည်ဟ ဆခဲက့် ကသည်၊ သတသ
့်
စက ိုးတက
ခပဲ့် ပီိုး၊ သင်တသည်
သင်တက
မျှန ိုးလည်လ ခဲသ
့်
့် နည်ိုး။
့် မန်မမက်
့်
့် ယ်သင်တ မည်
့်
လူတစ်ဦိုး၏ရ ထူိုး ပမင်တ
ဲ လတလ
့် လတလ၊ ၎င်ိုးကယ်၎င်ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် ခက်ခတ
ပြစ်သည်အ
့် ပပင် ၎င်ိုးတ၏
့် ျက်မျ ိုး ကကီိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမခတနရချန်တွင ်
့် တမျှ ်လင်ခ
ဒကခခရတလတလ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်တန့် ိုးလည်သတလ ။ ဤအရ က အတပေါ်ယသက်သက် မခယူတလန္ှင၊့််
ထသခ့် ယူပခင်ိုးသည် အလွနတ
် ပါတန်
့် ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုး၌ တန်ြိုးမရှတပ။ ဤတန က်ကွယ်ရှ
င်္ယက်အနက်အဓပပ ယ်မျ ိုးက သင် န ိုးလည်သတလ ။ အသင်ိုးတတ ်မှ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတက
် ကယ်န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရလျှ
ှ င် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး
့် ယ်ကယ် အမှနတ
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တကက င်ိုးက တြ ်ပပသည်။ ဆလသည်မှ သင်သည် ထလူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ မန်က
့်
မြဲ့်လျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးက သင်န ိုးလည်မည်မဟတ် ဟူ၍ပြစ်သည်။ ဤ
ဆစက ိုးတက
ပပ ယ်တက က်သနည်ိုး။ အဆိုးတွင ် ငါသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
့် သင်မည်သ အဓ
့်
၎င်ိုးတပပစ်
့် တင်ဆိုးမ ခတနရစဉ် မမကယ်ကယ် န ိုးလည်တစမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
ဆိုးမခတနရချန်တွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သီချင်ိုးဆ၍ ရယ်တမ တစမည်။ သင်တသည်
့်
ငါအ
် ကယ် ယကကည်ပခင်ိုးရမည်
ှ
တလ ။ ဤသဆ
့် ိုးတကျနပ်တစရန်အတွက် အမှနတ
့် လျှင ် သင်တ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရ တွင ် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သင်သ
့် နည်ိုး။ ယခအချန်မှစ၍
အသင်ိုးတတ ်တစ်ခစီ၏ အမှုကစစမျ ိုးအ ိုး ထအသင်ိုးတတ ်တွငရ
် တသ
ှ
သင်တ
် ည်လ
့် မ
ူ ှ
့် လျ သ
ကင်တယ
ွ လ
် မ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တမန်တတ ်မျ ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်၏ အသက်တ ၌သ

အသက်ရှငတ
် နထင်လမ်မ
ျို့ စ ိုးပခင်ိုး” ဟ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုး “အသက်တ အ ိုး ကကြုတတွခ
တခေါ်ဆသည်။ သင်တ န
့် ိုးလည်ပါသတလ ။
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်သ တရ
ိုးဝင် မကျတရ က်မီတွင ်
့်
လူတအ
ှု ပိုးတစရန်အတွက် ငါသည် လူတအတပေါ်
တွင ်
့် ိုး တကျနပ်မတ
့် ိုးလိုးသည် အဆိုး၌ ငါအ
့်
“ကကြုဆန္ှုတ်ဆက်ပခင်ိုးအမှု” က ပထမဦိုးဆိုးပပြုလပ်မည်။ တန က်ဆတ်မည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည်ပင်လျှင်
မထွက်ခွ မီတွင ် ဒကခခစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် သက်တသခပခင်ိုးက ပပီိုးဆိုးတအ င်
ပပြုလပ်ရမည်။ ဤသမဟ
့် တန်
့် တန်
့် တ်လျှင ် ငါသည် ထသူတအ
့် ိုး တပါတပါ
သက်ညြှ မည်မဟတ်။ ဤအချက်သည် လူတ၏
့် ထခက်တစ ်က ိုးမှုအတပေါ် ငါ၏သည်ိုးမခသည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ငါတပပ သည်အ
့် ရ က ပပီိုးတပမ က်တစသည့််
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုးပဲ ပပသသည်။ ဤသပြစ်
့် ရ က
့် သပြင့်် “ငါတပပ သည်အ
ငါအမှနတ
် ကယ် ဆလသည်၊ ငါ တပပ ဆသည်အ
့် ရ က ပပြုလပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ငါပပြုလပ်သည်အ
့် ရ သည် ထ ဝရတည်ရရမည်
ှ
။” ဟူသည့်် ငါ၏ ကတတက
့် တစပပီိုး
့် ပပည်စ
ပြစ်လမ်မ
် ပတ်တတ ်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်မှ ထွက်သည်အ
့် ခါတွင ်
့် ည်။ ဤန္ှုတက
့်
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး သူ၏အမှုက စတင်လပ်တဆ င်သည်။ မည်သသ
ူ ည်
မမတ၏လက်
မျ ိုးတွငက
် င်ထ ိုးသည့်် “အရပ်”န္ှင ့်် တမင်ကစ ိုးဝ့်သနည်ိုး။ လူတင်ိုးသည်
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအ ိုး ရကျြုိုးစွ န္ှင ့်် န ခပခင်ိုးရစွ
ှ လက်ခရမည်ပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည်
ထအရ မှ လွတ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။ ငါအပပင်
အပခ ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုး ရှန္င်သတလ ။
့်
ယတနငါသည်
သင်အ
့်် ပိုးထ ိုးပပီိုး သင်သည် ဝမ်ိုးတပမ က်သည်။
့်
့် ိုး ကမဘ တပေါ်တွင် ရှခွငတ
မနက်ပြန်တွင် ငါသည် သင်အ
့် ိုး တက င်ိုးကင်ဘ အတွငိုး် သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုမည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည်
ချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့် ည်။ တန က်တစ်တနတွ
့် င ် ငါသည် သင်အ
့် ိုး သင်ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ခရမည်တနရ ပြစ်သည့်် တပမကကီိုးတအ က် ထည်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ တသည်
့်
ငါအမှု
ူ ည် ငါ၏လအပ်ချက်မျ ိုးအတွက်
့် ၏လအပ်ချက်မျ ိုး မဟတ်တလ ။ မည်သသ
ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးက မခစ ိုးက တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး မရရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
မခင်ိုးချက်မျ ိုး
့်
ပြစ်န္င်သတလ ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွငရ
် သည်
ှ
့် ငါ၏လူမျ ိုးအပြစ် သင်တသည်
့်
ငါ၏လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အလတတ ်အတွက် ဘ လပ်သင်သ
ှ ိုးသ ိုးတွင ်
့် နည်ိုး။ သင်န္
့် လ
ငါအ
ှ သင်သည် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက န္ှုတ်ပြင ့််
့် ိုး မန်ိုးတီိုးစက်ဆပ်လျက်ရစဉ်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်တနန္င်သတလ ။ ငါအတွ
က် အလပ်လပ်ပခင်ိုး၊ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက
့်
တကျနပ်တစပခင်ိုးအပပင် သင်တက
ှ ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး
့် ယ်သင်တ န
့် ိုးလည်ပခင်ိုးန္င
ဆန်ကျင်
ပန်ကန်ပခင်ိုးတသည်
လွယ်ကူသည်တ
့် ဝန်မျ ိုး မဟတ်ဘဲ ဤသပပြုလ
ပ်ရန် သင်သည်
့်
့်
့်

အြိုးအခက တပိုးရမည်။ “အြိုးအခ” ဟ ငါတပပ သည်အ
့် ခါတွင ် ငါမည်သည်အ
့် ရ က
ဆလသည်ဟ သင်တ န
့် ိုးလည်သနည်ိုး။ ငါသည် ဤအရ က ယခတဆွိုးတန္ွိုးမည်
မဟတ်သကဲသ
့် လူ
့် တအ
့် ိုး အတပြမျ ိုး တက်ရက်တပိုးမည် မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး ငါသည်
၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဤအချက်က ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ တစပပီိုးတန က် ငါ၏တမိုးခွနိုး် တက
့်
ထသူတ၏
က
့် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တပြဆတစသည်။ သင်တ ဤအရ
့်
ပပြုန္င်သတလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၂၇ ရက်

အခန််း ၃၈
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတတွျို့အကကြုတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ငါ၏ သဏ္ဌ န်မပါရှခဲသ
့် ည်သ မက၊
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ တခါင်ိုးတဆ င်မှုလည်ိုး မရှခဲတ
င ့်် ငါသည် လူက အစဉ်
့် ပ။ ထတကက
့်
ခပ်တဝိုးတဝိုး တရှ င်ရှ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတထ
ွ ်၏ မန ခမှုက
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် မှ ထွက်ခွ ခဲသ
ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် သည်က ငါမသ။ အစအဦိုးကတည်ိုးက လူသ ိုးက
ငါမန်ိုးတီိုးခဲပ
က် နက်ရှုင်ိုးသည့်် ကယ်ချင်ိုးစ တရ ိုးက
့် ရ၏၊ သတ
့် င် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ငါခစ ိုးရသည်။ သပြစ်
့် ၍ ငါသည် လူသ ိုးက ချစ်သလ၊ မန်ိုးလည်ိုး မန်ိုးတသ တကက င၊့််
လူသ ိုးသည် န္ှလိုးသ ိုး န္ှစ်ခန္ှင ့်် ငါက
့် လသည်။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ည်
့် ကကည်တ
့် တွင ် အဘယ်သသ
ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်တကက င်ိုး ပပသနည်ိုး။
အဘယ်သက
ူ ငါ၏ အမန်ိုးက န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ငါ၏ မျက်စတွင ် လူသ ိုးသည်
တသတသ အရ ၊ အသက် ကင်ိုးမဲ့်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးတအလယ်
တင
ွ ်
့်
့်
ရပ်တနတသ ရ ျို့ ရပ်တမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကသည်။ တစ်ခါတစ်ရ လူသ ိုး၏ မန ခမှုက ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
ငါ၏ အမျက်တဒါသက ဆွတလ့်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးတအလယ်
၌ ငါတနထင်ခတ
ဲ့် သ အချန်တွင ်
့်
ငါရတ်တရက်တရ က်လ တသ အခါ ၎င်ိုးတက
့် န္ွမ်ိုးလျလျသ ပပြုိုးပပကကသည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ကစ ိုးတနခဲဘ
့် လ ိုး၊
့် သည်အ
၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် အစဉ်အပမဲ သတရှရှ “ရှ တြွ” တနကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါက
င ့်် ငါအတပေါ်
ထ ိုးရှတသ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘယ်တသ အခါမျှ အတလိုးအနက်မထ ိုးကက၊ ထတကက
့်
့်
့်
သတဘ ထ ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ “အလပ်ဌ န” မှ “အပငမ်ိုးစ ိုးယူ” ရန်မှတစ်ပါိုး
အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ သပြစ်
့် တစက မူ ငါသည် “အပငမ်ိုးစ ိုးယူ” တသ ်လည်ိုး ငါ၏

“ပင်စင်” မှ တစ်ပဲနမျှပင် တလျ န
ွ ်၏
့် ည်ိုးတနပခင်ိုးမရှရဟ ငါတကကည လ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်စ ိုးလယ
ှ ်လပ်ငန်ိုး၌ ငါ၏ ဝါရငပ့်် ခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတထ
့် မှ ငါ ရရန်ရှသည့်် တငွတပိုးတချမှုက
ငါ ဆက်လက် တတ င်ိုးဆသည်။ လူသ ိုးသည် ငါက
့် ချန်ရစ်ပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏
ြမ်ိုးဆပ်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ အဘယ်
သ လွ
့်
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တအလဆန္ဒမျ ိုး၌
လွတလ
် တ
ွ ်လပ်လပ် တမွျို့တလျ ်ခင
ွ ပ့်် ပြုလျက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏ချြုပ်ကင်ပခင်ိုးက
့်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တစ်ကကမ်က ငါတပြတလျှ တ
ဲ့် ၊ ဤအရ တကက င်သ
့် ပိုးခ၏
့် လျှင်
၎င်ိုးတသည်
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရသည့်် ဟန်ပန်န္င
ှ ့်် ပပြုမူဝ့်ကကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
အထန်ိုးအကွပ်မသ
ဲ့် ွ ိုးဝက့် ကပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဤအချက်မှ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ကယ်
့် အမှနတ
့်
မချစ်ကကသည်က ပမင်န္င်တပသည်၊ အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဇ တပကတ၌
အသက်ရှငတ
် နကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဇ တပကတန္ှင ့််
ဝယ်ယူရပခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ လူသ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ သည် ဇ တပကတ၏
“ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” မျှသ ပြစ်န္င်သတလ ။ ဤအရ သည်သ အမှနပ် ြစ်ခလ
ဲ့် ျှင၊် လူသ ိုးသည်
အဘယ်တန်ြိုး ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သိုးမရတသ အမှုက်မျ ိုးတပတည်ိုး။ ငါ၏
တအ င်ခ
် န်ခိုး” တကက ငသ
့်် မဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင၊် လူသ ိုးက
့် သည့်် “သဘ ဝလွနတ
ဟိုးအရင်ကတည်ိုးက ငါချန်ရစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င ့််
စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပင်လျှငအ
် ပြစ်ခက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူတနထင်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် “အန္င်ကျငပ့်် ခင်ိုး”
လက်ခရသနည်ိုး။ သပြစ်
့် တစက မူ ငါသည်ိုးခ၏။ ငါသည် လူသ ိုးလပ်တဆ င်တနတသ
အလပ်၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးက စူိုးစမ်ိုးတြ ်ထတ်လသည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
ငါ၏အမှုပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့်် သ အရပ်
့် “သခင်” က တရ ိုးစီရင်ရန် ပမငတ
မိုးတက င်ိုးကင်ထသ
ဲ ငါတက်
ကကမည်။ ငါသည် လူသ ိုးက အလွန ်
့်
စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ဤသည်မှ ငါ၏ အဓက အမှုပြစ်သည်။
အဘယ်သသ
ူ ည် သူ၏ရန်သက
ူ မမန်ိုးတီိုးဘဲတနလမ်မ
ူ ည် သူ၏ရန်သက
ူ
့် ည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
မျြုိုးမပြြုတ်ဘတ
ဲ နလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ တက င်ိုးကင်တွင ် စ တန်သည် ငါ၏ ရန်ဘက်ပြစ်ပပီိုး၊
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူသည် ငါ၏ ရန်သပူ ြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးတပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ွ မ
် ှုအ ိုးပြင ့််
့် မျြုိုးဆက်ကိုးဆက်သည် ဆက်န္ယ
အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ သတ်မှတ်သငပ့်် ပီိုး၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ လွတပ် ငမ်ိုးချမ်ိုးသ ခွငမ
့်် ရှ။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ငါက
် န် ၎င်ိုးတက
ူ ည် ငါက
့် ခခတွနိုး် လှနရ
့် နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် မန ခရန် ၎င်ိုးတက
့် တပပ ခဲသ
့်
တပပ ခဲသ
် ့်
့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဗီဇတဟ င်ိုးမှ လွတ်တအ င် ရန်ိုးထွကြ
မပြစ်န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ငိုး် ၌
့် ဇ တပကတသည် ၎င်ိုးတ အတွ
့်

အပမဲတိုးပွ ိုးတနရသနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
သက်တသအတထ က်အထ ိုးပြစ်၏။ အဘယ်သသ
ူ ည် ပြစ်ရပ်မှနမ
် ျ ိုးက အရှု ိုးမတပိုးဝသ
့် နည်ိုး။
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးမိုးထ ိုးသည်ဟ
အဘယ်သတ
ူ ပပ ဝသ
့်် တူ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
့် နည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးန္ှငမ
လူတစ်ဦိုးမဟတ်သည့်အ
် တွက်တကက င ့်် သူထ
ဲ က
ွ ်၏။
့် မှ ခွထ
ငါလပ်သမျှအရ သည် အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခအတွက်ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးသည် ငါအ
့် ိုး
“သမမ တရ ိုး” က “ထတ်တြ ပ် ပ” တသ အခါ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပပစ်ရပခင်
ှ ိုးသည်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထက်တန်ရန် လတလ က်တသ တကက င ့်် ငါသည် “ကွပ်မျက်ရ ကွငိုး် ”
ဆီ ၎င်ိုးတက
င ့်် ငါသည် လူက ဆင်ကန်ိုးတတ တိုးပပစ်တင် ဆိုးမပခင်ိုးမပပြု၊
့် လက်ပ၏။
့် ထတကက
့်
ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ အပပစ်
မျ ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
အစဉ်အပမဲ ကက်ညမ
ီ ှုရသည်
ှ
။ သမဟ
ွ ်သည်
့် တ်လျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်မှုတကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘယ်တသ အခါမျှ ငါတရှ
့် ျို့တမှ က် ဦိုးညတ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ည်မဟတ်။
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခကကလမ်မ
လက်ရအတပခအတနတကက
ှ
င ့်် လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက အင်တင်တင်ပြင ့််
ညတ်ကက၏၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး လက်ခယကကည်ပခင်ိုးမရှပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
့်
့် စတ်န္လ
တသ က်ြ “တဗရီ
ယမ်” က လူတက
င ့်် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် က ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ငါတပိုး၏၊ ထတကက
့်
့်
့်
အင်္ဂ ါမျ ိုးသည် “မှနဘ
် လ
ီ ူိုး” တရှ ျို့ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပေါ်လ ကကပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
ဝမ်ိုးဗက်အတွငိုး် ရှ အညစ်အတကကိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုးမှ အပမစ်မပပတ်ဘဲ
ရှတနဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တသွိုးပပန်တကက မျ ိုးတစ်တလျှ က် အညစ်အတကကိုး
အမျြုိုးမျြုိုးစီိုးဆင်ိုးတနပပီိုး၊ ယင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အဆပ်မှ ကကီိုးထွ ိုးတပသည်။
့်
လူသ ိုးအတနပြင၊့် ဤသ အချ
န်ကက ပမငစ
့်် ွ တနထင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက
့်
ကျငသ
့်် ိုးရသွ ိုး မခဲက့် ကပပီိုး အထူိုးအဆန်ိုးအပြစ် မပမင်ကကတတ တ
့် ချ။ အကျြုိုး ဆက်အတနပြင၊့််
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ တရ င်္ါပိုးမျ ိုးမှ ရငက့်် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သတဘ သဘ ဝပြစ်လ က
ယင်ိုးတလ
့် မ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် လူတင်ိုး အသက်ရှငက် ကတလသည်။ ဤသည်မှ လူတသည်
့်
တနရ အန္ှတပပိုးလ
ိုးတနသည့်် ပမင်ိုးရင်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
် တကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
့် ရသည့်အ
့်
ဤအရ က ၎င်ိုးတ ဘယ်
တသ အခါမျှ အပပည့်အ
် ဝ ဝန်မခဘဲ၊ ၎င်ိုးတ “လက်
ခယကကည်သည်”
့်
့်
က ပပသြ ၎င်
ိုးမျ ိုးက ညတ်ပပရသ ညတ်ပပကကတလသည်။ အမှနတ
် ရ ိုးမှ
့် ိုးတဦိုးတခါင်
့်
လူသ ိုးတသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် မခယူကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တပြတဆိုးအပြစ် ၎င်ိုးတယူ
့် ခကဲ့် ကလျှင၊် “ဆရ ဝန်၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုး”
က လက်န ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတပြတဆိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အတွငိုး် ရှ တရ င်္ါက ကသြ ့်

ခွငပ့်် ပြုကကမည်ပြစ်သည်။ သတသ
် ငါအပမင်
က တပပ ရလျှင် ၎င်ိုးတပပြုမူ
် ည်ိုးလမ်ိုးက
့်
့်
့် ကကသည့်န
ဤဆန္ဒက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် “မတတ်သ ၍ လက်ခရသ ”
့်
တတ်န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန့် ိုးတထ င်သည်ပြစ်တစ၊ န ိုးမတထ င်သည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတက
့်
ဆက်လက်စက ိုးတပပ ရတပသည်။ ငါ၏ တ ဝန်ကသ ငါလပ်တဆ င်တနသည်။ လူသ ိုးသည်
ငါ၏တက င်ိုးကကီိုးမျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ြ ဆန္ဒ
ရမတနဘဲ
ှ
၊ ငရဲ၏ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု ပြတ်သန်ိုးလမ်မ
့် ည်၊
့်
ထတကက
င ့်် ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တတ င်ိုးဆမှုက လက်တလျ ရန်ထက်ပ၍ ဘ မျှမလပ်တဆ င်န္င်။
သတသ
် ငါ၏ န မန္ှင ့်် ဝည ဉ်သည် ငရဲထတ
ဲ ွင် အရှက်မရတစြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် ပထမဦိုးစွ
့်
့်
၎င်ိုးတက
် ှ ၎င်ိုးတ၏
့််
့် ဆိုးမပပီိုး တန က်တွငမ
့် ဆန္ဒမျ ိုးက “န ခ” မည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
“စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး” က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်တစြ ယင်
ိုးက
့်
လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘယ်အချန်တွငမ
် ဆ သမဟ
့် တ်
ဘယ်တနရ တွငမ
် ဆ ငါ၏ကယ်ပင်အလတအ က်တွင ် ငါက
့် အရှက်ရတစြ ခွ
့် ငပ့်် ပြုရန်
ငါလလ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ယင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် အထပ်ထပ် အခါခါ ဆိုးမရပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါတပပ တသ ခက်ထန်သည့်စ
် က ိုးမျ ိုး၏ ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုးသည်
အဘယ်သ ငါ
့် ျို့တမှ က်၌ ရပ်တနန္င်တသိုးဦိုးမည်နည်ိုး။ ငါအတဝိုးသ သွ
့် တရှ
့် ိုးမည်က
တကက က်ရွ ျို့တသ တကက ငသ
့်် လျှင ် လူတသည်
အပပစ်မှ တရှ င်ကကဉ်ကကသည်မဟတ်တလ ။
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့တသ တကက ငသ
့်် လျှင ် ၎င်ိုးတ ညည်
ိုးညြူပခင်ိုးမပပြုကကသည်မှ
့်
မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။ အဘယ်သ၏
ူ ဆန္ဒသည် ငါ၏ အကကအစည်ဘလ
့် ငှ့် သ ပြစ်သနည်ိုး။
လူအ ိုးလိုးက ငါသည် “ဉ ဏ်၏ အရည်အတသွိုး” ကင်ိုးမတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်သည်ဟ
ထင်ကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး ငါသည် လူသ ိုးသဘ ဝထဲရှ အရ ရ တင်ိုးက ရပ်စ ိုးမန္င်သည်က
့်
အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူတက၊
ှ ထ
့်် င
ွ ိုး် ရမည်က အဘယ်တကက င့််
့် “အပ်န္င
ပဆန်န္င
ှ တ
့်် ပါက်သနည်ိုး” ဟ တပပ သကဲသ
့် အတ
အကျပြစ်သည်။ လူသ ိုး ငါက
့် “ချစ်သည်” မှ
့်
ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်် ဟတ်ဘဲ
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် တမွိုးရ ပါပြစ်တသ တကက ငမ
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ၎င်ိုးတ တကက
က်ရွ ျို့ ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ လူတအကက
ိုး အဘယ်သသ
ူ ည်
့်
့်
ငါက
ဲ့် နည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့် ချစ်လျက် တမွိုးြွ ိုးခသ
့် ကယ်ပင် န္ှလိုးသ ိုးပြစ်ခဘ
အဘယ်သူ ငါက
င ့်် လူတလ
ကအတွက် ဤအရ က ဆရိုးတစ်ခပြင ့််
့် ဆက်ဆသနည်ိုး။ ထတကက
့်
့်
ငါအကျဉ်ိုးချြုပ်၏- လူမျ ိုးအကက ိုး ငါက
့် ချစ်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ။
ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏အမှုက အဆိုးသတ်လသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ လူသ ိုးအတနပြင ့််
အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် သမဒဒရ ထဲသ ကျသည်
အထ ငါန္ှင ့်် တဝိုးရ သ အပစ်
ခရမည်စိုး၍ ငါအမှု
့် ၏
့်
့်
အရှန်အဟန်က ငါ လျင်ပမန်တစသည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည် အမှုအရ တ၏
ှ မ
် က ၎င်ိုးတအ
့် စစ်မန
့် ိုး

ကကြုတင်တပပ ခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတ အနည်
ိုးငယ် သတချပ်လျက်ရကကပခင်
ှ
ိုးပြစ်သည်။
့်
ဤအတွက်မဟတ်လျှင် ပပင်ိုးထန်တသ တလန္ှင ့်် လှုင်ိုးတပိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ရင်ဆင်တတွခ
ျို့ ရြရှ့် သည့်အ
် ခါ၊ အဘယ်သသ
ူ ည် ရွ က်မျ ိုးက ပမြှငတ
့်် င်မည်နည်ိုး။
လူအ ိုးလိုးသည် သတဝီရယရှပခင်ိုးအလပ်က လပ်တနကက၏။ ယင်ိုးမှ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
မျက်လိုးမျ ိုး၌ “ဓ ိုးပပ” တစ်ဦိုး ပြသွ ိုးလ ဘသကဲသ
့် ပြစ်
ဲ
့် သည်။ ၎င်ိုးတ အ
့် မ်ထက
ဥစစ ရှသမျှအ ိုး ၎င်ိုးတထ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မှ ငါယူမည်က တကက က်ကကပပီိုး၊ ထတကက
့်
့် “တခါိုးမျ ိုး” က
စစည်ိုးန္င်သမျှ ခွနအ
် ိုးအလိုးစပြင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး တွနိုး် ထ ိုးကကပပီိုး၊ ရတ်တရက်
ငါချြုိုးြျက်ဝင်လမ်မ
့် ည်က တသမတတ်တကက က်ကကတလသည်။ သူရဲတဘ တကက င်သည့််
ကကက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ၎င်
ကကသည်က ငါပမင်တသ အခါ၊ တတ်တဆတ် ငါစွနခ
် ့် ွ သည်။
့် ိုးတ ပပြုမူ
့်
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးထတ
ဲ ွင၊် “ကမဘ ပျက်ကန်ိုး” တစ်ခ တလ ကသ လ
့် တနပရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
ရတ်တရက် ပပင်ိုးထန်စွ တကက က်လနတ
် ့် ကက ိုးပြစ်က ြရြရဲ ထွက်တပပိုးကကတလသည်။
ထတန
် ှ သရဲတတစဆမျ ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် လှညလ
့်် ည်တနကကပခင်ိုးက
့် က်တွငမ
ငါပမင်ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် မရယ်ဘမ
ဲ တနန္င်၊ ငါ၏ရယ်တမ ပခင်ိုးအသကက ိုးတင
ွ ် လူသည်
အအ
့် ိုးသငက
့််
အထတ်တလနပ် ြစ်
် ရ ိုးက
့် တလသည်။ ထတန
့် က်တွင ် ငါသည် အမှနတ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ခပဲ့် ပီိုး ငါ၏ အပပြုိုးက ပပန်ထန်ိုးက ကမဘ တပမက တန က်ထပ်
ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုးမပပြုတတ ဘ
့် ဲ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ငါ၏ မူလအစီအစဉ်သ ပပန်
့် ည်။
့် လ ခဲသ
၎င်ိုးတသည်
အကကင်ိုးအကျန်မျ ိုးထက် ဘ မျှမပတသ တကက င၊့်် ငါသည် လူသ ိုးက ငါ၏
့်
သတတသနအတွက် နမူန အပြစ် အသိုးခတသ စပစတစ်ခအပြစ်
တန က်ထပ်အတလိုးထ ိုးမည်မဟတ်တတ ။့် ၎င်ိုးတက
် ့် စ်သည်န္င
ှ တ
့်် ပပြုင်နက်၊
့် ငါစွနပ
၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် သိုးမျှမဝင်ကကတတ ဘ
် ့် စ်ပစစညိုး် အစအနမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။
့် ၊ဲ စွနပ
့်
ဤအချန်တွင် ၎င်ိုးတက
ဲ ွင၊် ငါ၏
့် ငါတချြျက်ပပီိုး မီိုးထဲသ ပစ်
့် ချမည်။ လူသ ိုး၏စတ်ထတ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတ၌့် ငါ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ
ပါရှတလ၏။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး၊
့်
့် အမှ ိုးမျ ိုးက ငါလျစ်လျြူရှု ခသ
ငါ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ က ပပန်ရပ်သမ်ိုးခသ
ဲ့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်၍ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
ယခအတပခအတနတွင ် ရှတနရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ
့်
ငါက
့် အဘယ်
သမ
ူ ျှ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င် သမဟ
့် မသန္င်သကဲသ
့်
့် တ်
ငါမျက်
န္ ှ က မပမင်န္င်ကကသလ၊ ငါ၏အလက သတဘ မတပါက်န္င်ကက။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
့်
လက်ရအတပခအတန
ှ
မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် ငါသည် ကရဏ န္ှင ့်် တမတတ ရှသည်ဟ
တစ်စတစ်တယ က်က အဘယ်တကက င ့်် ဆန္င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက

ငါင်္ရမစက်၊ ၎င်ိုးတ၏
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမပပြုတပ။ ဤသည်မှ
့် ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက ငါထည့်သ
ငါ၏ကရဏ န္ှင ့်် တမတတ ပြစ်တနဆဲတလ ။ ၎င်ိုးတအတွ
က် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တနဆဲတလ ။
့်
အစဉ်အလ ဘအလ
ငှ့် ငါသည် ငါ၏စက ိုးတပပ ဆချက်က စစ်ထတ်သည်ဟ
့်
လူတအ
င ့်် ငါတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုးလိုးယကကည်ကက၏၊ ထတကက
့်
မယကကည်ကကတချ။ “ဤသည်မှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ တခတ်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ ကရဏ န္ှင ့််
တမတတ တ ယခ
မပါရှ၊ သတ
် တင်ိုး လပ်တတ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
့် င် ငါသည် တပပ သည့်အ
အစဉ်ပြစ်သည်” ဟူသည်က အဘယ်သူ န ိုးလည်သတဘ တပါက်သနည်ိုး။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် ရှပပီိုး၊ လူတ၏စ
့်် ိုးတသ သူအပြစ် ၎င်ိုးတ ့်
့် အပမငဆ
့် တ်မျ ိုးတွင ် ငါက
ပမင်ကက၏၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးက ငါသည် ငါ၏ဉ ဏ်ပည မှတဆင ့်် စက ိုးတပပ ဆသည်က
့်
န္ှစ်သက်သည်ဟ ယတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မက
့်
သသယပြင ့်် အစဉ်အပမဲ ပမင်ကကတလသည်။ သတသ
် ငါ၏ စက ိုးတပပ ဆချက်တန က်ကယ
ွ ်က
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ဇစ်ပမစ်မျ ိုးက သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါအမှနတ
် ကယ်
ပပီိုးတပမ က်လတသ အရ က န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ ငါစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်၏
အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ အတသိုးစတ် အဘယ်သန
ူ ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ငါအဘ
လူ
့်
့် ယပြစ်လ န္င်သနည်ိုး။ အရ ခပ်သမ်ိုးအနက် ငါ အတအကျ
လပ်တဆ င်တနသည့်အ
် ရ က ငါမှလွဲ၍ အဘယ်သူ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင်
ငါ၏ အဆိုးစွန ် ရည်ရွယ်ချက်က အဘယ်သူ သန္င်သနည်ိုး။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၃၀ ရက်

အခန််း ၃၉
ငါသည် ငါလက်
ပြင်ြ
့် ှု လျက်
့်
့် န်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုးက အကဲခတ်ကကည်ရ
စကကဝဠ မျ ိုး၏အထက်တွင ် တနစဉ်
့် လှုပ်ရှ ိုး၏။ တက င်ိုးကင်၏ အထက်သည်
ငါ၏အန ိုးယူရ အရပ်ပြစ်၍ တအ က်သည် ငါလှုပ်ရှ ိုးတသ နယ်တပမပြစ်၏။ ရှရှသမျှ
အရ ခပ်သမ်ိုးတအ
့် ိုး သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်က လက်န တစပပီိုးလျှင ် သဘ ဝ၏ တစခင်ိုးမှုအ ိုး
န ခတစရန် အရ ခပ်သမ်ိုးတအထဲ
မှ အ ိုးလိုးက ငါအပ်စိုးသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတအထဲ
မှ
့်
့်
အ ိုးလိုးက ငါအမန်တပိုး
၍
့် သည်။ ငါသည် မန ခသူမျ ိုးက ရွ ရှ မန်ိုးတီိုးပပီိုး ငါက
့် ဆန်ကျင်
့်

၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အမဝင်ခင
ွ မ
် ကျသူမျ ိုးက စက်ဆပ်သပြင့်် ငါသည်အရ ရ တင်ိုးက
့် အမျြုိုးအစ ိုးန္င
ငါ၏အစီအမမျ ိုးထ ခခမှုကင်ိုးစွ ပြင့်် ကျြုိုးန္နွ ခတစမည်ပြစ်က စကကဝဠ အတွငိုး် န္ှင ့််
အထက်ရှ အရ အ ိုးလိုးက စနစ်တကျရှတစရန် ငါပပြုအ။့် ထင်ရ ပမင်ရ ငါက
့်
မည်သခ
ူ ခဝတ
၏ အစီအမမျ ိုးက မည်သမ
ူ န ခဘဲ တနဝသ
့် သိုးသနည်ိုး။ ငါလက်
့်
့် နည်ိုး။
လူသ ိုးသည် ငါက
့် ပန်ကန်ပခင်ိုး၌ “စတ်ဝင်စ ိုးမှု” တစ်စတစ်ရ အဘယ်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ငါသည် လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် “ဘိုးတဘိုးမျ ိုး” တရှ ျို့တမှ က်သ တခေါ်
့် တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတဘ
့် ိုးတဘိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏မ
့် သ ိုးစမျ ိုးထသ ့်
ပပန်လည်ပတဆ
င်တစမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
ိုးတဘိုးမျ ိုးက ဆန်ကျင်
ပန်ကန်၍
့်
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏ဘ
့်
ငါထ
့် ပါိုးသ ပပန်
့် လ ခွငပ့်် ပြုလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ်ပြစ်၏။
၎င်ိုးတ၏ဘ
ိုးတဘိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
င်ပမင်စွ
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် မသ ိုးစမျ ိုးထသ တအ
့်
ပပန်လည်လမ်ိုးညန်မှုတပိုးန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးလွနိုး် လှတသ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ငါဆက်လက်၍ “စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုး” ပြစ်စရ မလအပ်တတ ရ
့် န်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးတအတွ
က် ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုးက သတ်မှတ်တပိုးပပီိုး လူအမျြုိုးအစ ိုး
့်
တစ်ခစီတင်ိုးအတပေါ်တွင ် ပခ ိုးန ိုးတသ အမှတအ
် သ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်က ယတနတွ
့် င ်
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် တပမတစ်ပပင်လိုးလှုပ်ရှ ိုးသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါသည်
ဝါယမစက်မှုကလည်ိုး ခွတ
ဲ ဝပပီိုး အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက တဝပခမ်ိုးသည်။ ဤသည်မှ ငါအစီ
့် အစဉ်၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ မတန္ှ င်ယ
့် ှက်န္င်တပ။
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်ရှအရ ခပ်သမ်ိုး၏ အစီအစဉ်တကျ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးက ပြစ်တပေါ်တစလျက်
အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခန်ခွ့် ြ
ဲ ရန်
် ျ ိုးက
့် လျ ်တသ ကယ်စ ိုးလှယမ
့် အ ိုးလိုးထဲမှ သင်တ
ငါတရွ ိုးချယ်အ။့် ငါသည် တက င်ိုးကင်အထက်တွင ် မကက ခဏ လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ပပီိုး
တက င်ိုးကင်တအ က်တင
ွ လ
် ည်ိုး မကက မကက လမ်ိုးတလျှ က်သည်။ လူမျ ိုးသွ ိုးလက်လ လက်
ပပြုကကတသ ကမဘ ကကီိုးက တစ င်က့် ကည်လ
့် ျက် တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သပ်သည်ိုးစွ ထူထပ်တနတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အကဲခတ်က ဤပင်္ြုဟ်တပေါ်တွင် သက်ရှငတ
် နထင်ကကတသ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့််
သ ိုးရဲမျ ိုးက ကကည်ရ
့် ှု ရင်ိုး ငါသည် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးမှု မခစ ိုးရဘဲ
မတနန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက လတွင ် ငါသည်အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး
အရ ရ တင်ိုး၏ အလိုးစသည် ၄င်ိုး၏တ ဝန်က ၄င်ိုး၏ကယ်ပင်တနရ ၌
ငါ၏စီစဉ်မှုမျ ိုးတအ က်တွင် လပ်တဆ င်ကက၏။ ငါသည် အထက်အပမင်ဆ
ီ ှ ရယ်တမ လက်ပပီိုး
့် မ
ငါ၏ရယ်တမ သက တက င်ိုးကင်တအ က်မှ အရ အ ိုးလိုးက ကက ိုးရတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
ချက်ချင်ိုးပင် စတ်ဓါတ်န္ိုးကကလ ကကသည်၊ အတကက င်ိုးမှ ထအခက်အတန်တွ
့် င ်

ငါ၏လပ်ငန်ိုးကကီိုးသည် ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုး၍ ပြစ်၏။ လူသ ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးတအကက
ိုးတွင ် ငါက
့်
့်
ကယ်စ ိုးပပြုတစလျက် ငါသည် လူသ ိုး၏အထဲတွင ် တက င်ိုးကင်၏ ဉ ဏ်ပည က
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် သည်။ အတကက င်ိုးမှ ငါသည်လသ
ူ ိုးက ငါက
့် ယ်စ ိုးလှယပ် ြစ်ရန်
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
ရန်မဟတ်ဘဲ သူ၏န္ှလိုးသ ိုး၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါက
့် ဆန်ကျင်
့်
အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတနရ ထဲမှ ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးရန်ပြစ်သည်။ ဤရိုးစင်ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မည်သက
ူ ရရှပခင်ိုးင ှ တတ်န္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက အဘယ်တကက င့််
သူကယ်တင်အတွက် အပမဲတမ်ိုးထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသနည်ိုး။ သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးသည်
ငါအတွ
က်မဟတ်သတလ ။ ငါသည် လူသ ိုး၏ပစစညိုး် မျ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် တတ င်ိုးသည်မဟတ်ဘဲ
့်
သူသည် ငါန္ှင ့်် အပမဲသက်ဆင်ခရ
ဲ့် န်သ တတ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ မျ ိုးက
ငါသည် သူတစ်ပါိုးက မည်ကသ
ဲ့် သ
့် မန်က လျှက တပိုးပစ်လက်န္င်မည်နည်ိုး။
ငါပပြုလပ်ပပီိုးတသ “အဝတ်အစ ိုး” က အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ငါတပိုး
ဝတ်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
လူတ၏အပမင်
တွင ် ငါသည် စတ်တဝဒန ခစ ိုးတနရလျက် စတ်မန္ှသူ
့်
့် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတ၏
့်
မည်သည့်ဓ
် တလ့်မျ ိုးကမှ န ိုးမလည်သတ
ူ စ်ဦိုးအလ ိုး ပမင်တနကက၏၊ ငါသည်
အရူ ိုးအန္ှမ်ိုးတစ်ဦိုးပမ ပြစ်တနသည်။ ထသပြစ်
ငါက
့်
့် တနသပြင့်် လူတသည်
့်
အန္အအတစ်ဦိုးကဲသ
့် အပမဲ
ကကည်ပ့် မင်ကကတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
့်
စစ်မှနစ
် ွ မချစ်ကကတပ။ လူသ ိုးလပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးသည် ငါက
့် တမင်သက်သက်
အရူ ိုးလပ်ရန် ပြစ်သပြင့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အမျက်တဒါသ တပါက်ကလ
ွဲ ျက်
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်သည်။ ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
တွင ်
့် မျှ အရ အ ိုးလိုးတအထဲ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်သ လျှင် ငါက
့်် ိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးတပေါ်လ ရန် အပမဲတမ်ိုး
့် လှညစ
ကကြုိုးစ ိုးတနပပီိုး ဤအတကက င်ိုးတကက င်သ
လူသ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက “အပ်စိုးသ”ူ
့်
ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ဆပခင်ိုးပြစ်၏။
ယတနတွ
့် ။ ငါသည်
့် င ် ငါသည် လူအ ိုးလိုးက “မီိုးြကကီိုး” ထဲသ စစ်
့် တဆိုးပခင်ိုးခြရ့် ပစ်ထည်၏
အပမင်တ
ဲ ွင် တလ င်ပမြုက်တနသည်က
့် ွင ် မတ်တပ်ရပ်လျက် လူတ မီ
့် ိုးထတ
အနီိုးကပ်ကကည်ရ
့် ှု တနရ လူတသည်
မီိုးတတ က်၏ အတင်ိုးအကျပ်ပပြုမှုကခရင်ိုး
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တြ ထ
် တ်လ ကက၏။ ယင်ိုးသည် ငါအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ခပြစ်၏။ အကယ်၍ ထသမဟ
ဲ့် ျှင ် လူတသည်
၎င်ိုးတက
့် တ်ခလ
့်
့် ယ်၎င်ိုးတ ့်
“န္ှမ်ခ
့် ျ”ကကပါသည်ဟ ထတ်တြ ်တပပ ခဲက့် ကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တပပ ထတ်ြရန်
့်် ည်သ
့် ူ မည်သမ
ူ ျှ
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ပါိုးစပ်မျ ိုးက ပထမဦိုးဆိုးြွငမ
ပြစ်ချင်ကကမည်မဟတ်ဘဲ အ ိုးလိုးသည် တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး ကကည်က့် ကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

ဤသည်မှ ငါဉ့် ဏ်ပည ၏ ပတပေါ်လ ပခင်ိုး အတအကျပြစ်တပသည်။ အတကက င်ိုးမှ
ယတနက
ွဲ န် ့်
့် လ၏ ကစစရပ်မျ ိုးက တခတ်မျ ိုးမတင်မီကတည်ိုးက ငါသည် ကကြုတင်ခခ
မှတ်သ ိုးခဲတ
ကကြုိုးတစ်တချ င်ိုးပြင့်် ထတနရ သ ့်
့် သ တကက င့်် ပြစ်၏။ သပြစ်
့် ၍ လူတသည်
့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခရဘသည်အ
့် လ ိုး၊ ထသွ ိုးကကသည်အ
့် လ ိုး မီိုးြကကီိုးထသ
ဲ အမှ
တ်တမဲ့်
့်
ဝင်တရ က်ကကသည်။ မီိုးလျှ၏ အပပင်ိုးအထန်တက်ခက်မှုမှ မည်သမ
ူ ျှ မလွတ်တပမ က်န္င်ကကဘဲ
၎င်ိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး “တက်ခက်”ပပီိုး “အတပပိုးအလ ိုး ရင်ပမြူိုး”က မမတက
့်
့် ယ်တင်၏
မီိုးြကကီိုးထက
ဲ ကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တသ ကတရ က်တနကကဆဲရလျက်
ှ
၎င်ိုးတသည်
့်
မီိုးရှု ျို့သတ်ခရလမ့််မည်က လွနစ
် ွ တကက က်ရွ ျို့တနကက၏။ ငါသည်မီိုးက တလ င်စ ထည့်တ
် သ အခါ
ယင်ိုးသည် ချက်ချင်ိုးကကီိုးထွ ိုးလ က မိုးတက င်ိုးကင်ထက်သ လ
့် ပ်တက်သွ ိုးပပီိုး
မီိုးလျှမျ ိုးသည် မကက ခဏပင် ငါဝတ်
ွ ျက် ၄င်ိုးတက
့် ရမျ ိုးက လ ကပ်စဲလ
့် မီိုးြထဲသ ့်
ဆွသ
ဲ င
ွ ိုး် သွ ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်အ
် လ ိုးပြစ်၏။ လူတသည်
ငါက
့် မျက်လိုးအဝင်ိုးသ ိုး
့်
ကကည်ရ
့် ှု ကကသည်။ ငါသည် မီိုးြထဲကမီိုးထသ
ဲ ချက်
ချင်ိုးလက်သွ ိုးရ ထအခက်တွင်
့်
မီိုးတတ က်မျ ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး လူမျ ိုးတအ ဟ
် စ်တလ၏။ ငါသည်
မီိုးတတ က်ပပင်ိုးပပင်ိုးအလယ်တွင ် လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ သည်။ မီိုးလျှမျ ိုး
အမျ ိုးအပပ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး ငါက
ရွယ်ချက်မရှကက၊ ထတန
့် အန္တရ ယ်ပပြုြ ရည်
့်
့် က် ငါသည်
ငါခန္ဓ
ီ တစ်
ြန် လဲတပပ င်ိုးတပိုးလက်သည်၊ သတသ
်
့် ကယ်တပေါ် ရှ ဝတ်ရမျ ိုးက မီိုးလျှမျ ိုးဆသ
့်
့်
၄င်ိုးတသည်
ငါထမှ တဝိုးတဝိုးတနကက၏။ ထအခါကျမှသ လူတသည်
မီိုးလျှမျ ိုး၏
့်
့်
အလင်ိုးတရ င်ပြင့်် ငါမျက်
န္ ှ အစစ်အမှနက
် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တတွျို့ ကကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မီိုးြ၏ မီိုးဟပ်တနသည်အ
့် တွက်၊ ငါမျက်
န္ ှ တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
အရပ်မျက်န္ ှ အ ိုးလိုးသ ့်
့်
့်
ထွက်တပပိုးသွ ိုးကက၏၊ ထတန
ွ ်” လ တလသည်။
့် က် မီိုးြသည် ချက်ချင်ိုး စတင် “ဆူပက
မီိုးလျှထဲရတနသူ
ှ
အ ိုးလိုးသည် မီိုးထတ
ဲ ွင ် စစ်တဆိုးခရသူ လူသ ိုးက ပမင်ကက၏။
ကယ်တတ ၏
် ကယ်ခန္ဓ တပေါ် ရှ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးမှ သ မန်ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး အဆိုးစွန ်
လှပတနတလသည်၊ ကယ်တတ ်၏ တပခတပေါ် ရှ ြနပ်မျ ိုးမှ မထူိုးပခ ိုးတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကီိုးစွ မန လမှု ပြစ်တစကက၏၊ မီိုးလျှပမ ရန်ိုးစတတ က်ပမှုတစ်ခသည် ကယ်တတ မ
့်် ျက်န္ ှ မှ
ပြ ထွက်သည်၊ ကယ်တတ ်၏မျက်လိုးမျ ိုးမှ တလက်လက်တတ က်ပပပီိုး၊
ကယ်တတ ၏
် မျက်လိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ အလင်ိုးတရ င်တကက င့်် လူတသည်
့်
ကယ်တတ မ
့်် ျက်န္ ှ အစစ်အမှနက
် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တတွျို့ န္င်ပရတလသည်။ လူမျ ိုးသည်
အဩ
့် မန်ိုးတမ လျက် တငိုးကကည်တ
့် နကကပပီိုး ကယ်တတ က
့်် ယ်ခန္ဓ တပေါ်တွင ်
အဝတ်အထည်အပြြူတစ်ခ ရှပပီိုး သိုးတမွိုးပမ ပြြူသည့်် ကယ်တတ ်၏ဆပင်သည်

ကယ်တတ ၏
် ပခိုးသ ြ
့် ိုးလျ ိုးကျတနကကသည်က ပမင်တတွျို့ ကကသည်။ ထင်ရှ ိုးစွ ပင်
ကယ်တတ ၏
် ရင်ဘတ်က သင်ိုးထ ိုးလျက်ရသည်
ှ
့် တရစလွယတ
် စ်ကိုးသည် အ ိုးကကီိုးတသ
အလင်ိုးတရ င်ပြင့်် ထွနိုး် တတ က်တနချန်တွင ် ကယ်တတ ်၏တပခအထက်မှ ြနပ်မျ ိုးသည်
သ ၍ပင် အထင်ကကီိုးတလ က်၏။ ထအပပင်
လူသ ိုး စီိုးတသ ြနပ်မျ ိုးသည် မီိုးအလယ်တွင ်
့်
ဆက်ရှတနသပြင့်် လူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် အက့် သြွယ်အပြစ် ယကကည်ကကတလသည်။
အခက်အတန်မျှ
့် ခါမျ ိုး၌သ လျှင် လူတသည်
့် ရတ်တရက်န ကျင်မှုမျ ိုး ပြစ်သည်အ
့်
လူသ ိုး၏ပါိုးစပ်က ပမင်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
မီိုး၏စစ်တဆိုးပခင်ိုးအလယ်တွင ်
့်
ရှတနကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအတနပြင်
် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်ကမျှ
့် လူသ ိုး၏ န္ှုတ်မှ မည်သည့်န္
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ ထတကက
င့်် ဤအခက်အတန်တွ
လူသ ိုး၏
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
န္ှစ်လြွယ်အသက တန က်ထပ်မကက ိုးရတတ ဘ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့်
့် ဲ ကယ်တတ ်၏ခတွငိုး် ထတ
ထက်ပမက်တသ ဓ ိုးရည
ှ တ
် စ်လက်က ပမင်တတွျို့ရကကပပီိုး၊ ကယ်တတ သ
် ည် တန က်ထပ်ဘ မှ
မန်မမက်
ပခင်ိုး မပပြုတတ တ
် ည် လူသ ိုးက
့်
့် သ ်လည်ိုး ကယ်တတ ်၏ဓ ိုးရှညသ
ထခက်န ကျင်တစသည်။ မီိုးတတ က်မီိုးလျှမျ ိုး ဝန်ိုးရပခင်ိုးခရသပြင ့်် လူတသည်
န ကျင်မှုက
့်
ခရပ်ကကရ၏။ ၎င်ိုးတ၏
လူသ ိုး၏ အမ
့် ခန်ိုးြွယ်
့် သချင်တဇ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအတပေါ် ဆက်လက်၍ ကကည်ရ
့် ှု ကကပပီိုး ကယ်တတ ်၏လက်တွငရ
် တနတသ
ှ
ကကယ်ခနစ်လိုး တပျ က်ကွယ်သွ ိုးသည်က ဤခဏအခက်အတန်တွ
် င် ၎င်ိုးတ ့်
့် ငပ
တတွျို့ ရှလက်ကကရသည်။ လူသ ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်တွငမ
် ဟတ်ဘဲ မီိုးြထဲ၌ ရှတနသပြင့််
ကယ်တတ လ
့်် က်မှ ကကယ်ခနစ်လိုးသည် သမ်ိုးယူခလက်ရ၏၊ အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
တင်စ ိုးမတ
ှု စ်ခသ ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။ ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် ၄င်ိုးတက
့်
တြ ်ပပပခင်ိုးမရှတတ ဘ
ဲ ဝသတ်မှတ်ပခင်ိုး
့် ဲ လူသ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးထ ခွတ
ခကကရသည်။ လူတ၏
ဲ ွင ် ကကယ်ခနစ်လိုးရတနပခင်
ှ
ိုးက
့် မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးထတ
မသက်မသ ပြစ်တစ၏။ ယတနတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခတ
ဲ အ င်
့် င ် ငါသည် လူတအတွ
့်
မပပြုတတ တ
့် ပ၊ ငါသည် ကကယ်ခနစ်လိုးက လူသ ိုးထမှ ယူလက်ပပီိုး လူသ ိုး၏
အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုးက တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး တပါင်ိုးစပ်လက်၏။ ဤအခက်အတန်၌သ
လျှင ်
့်
လူသည် ငါ၏သွငပ် ပင် တစ်ခလိုးက ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်က
့်
ငါဇ့် တပကတမှ ဘယ်တသ အခါ၌မျှ သီိုးပခ ိုးခွလ
ဲ မ်မ
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ချ၊ အတကက င်ိုးမှ
ငါသည် တပမကကီိုးတပေါ်မှ အပမင်သ
တရ က်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ လူတသည်
့် တက်
့်
့်
ငါမျက်
န္ ှ အစစ်အမှနက
် ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်ရ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့် တစ်ပင်ိုးတစ်စစီ
့်
စတ်ပင်ိုးပခင်ိုးမပပြုကကတတ ဘ
့်် ပပ ပခင်ိုးက
့် ဲ ငါသည်လည်ိုး လူ၏ သ ိုးပပ်တလလွငတ

မခရပ်ရတတ တ
ှ ယ
့်် ှဉ်လျက် မီိုးြကကီိုးထသ
ဲ ဝင်
ဲ့် ပြင့်် လူသည်ငါက
့် ချ။ ငါသည်လူန္င
့်
့် ခသ
အ ိုးကိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက သူ၏သစတ်ထတ
ဲ ွင ် ခစ ိုးရ၏။ ဤသပြင်
့် ့်
တရအတပြစ်တသ အရ အ ိုးလိုးသည် တလ င်ပမြုက်တနတသ မီိုး၏အလယ်တွင်
တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ စရိုးလ ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အရ တစ်ခစီတင်ိုး
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ခရသည့်် အခက်အတန ် အတ
အကျပြစ်၏။
့်
ငါသည် “သတတြု” အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခစီက အမျြုိုးခ၍
ွဲ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက
၎င်ိုးတ၏မ
ီ ပပန်
့် သ ိုးစမျ ိုးဆသ
့် လ တစပပီိုး၊ ယခမှသ လျှင် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
ပပန်လည်ရင
ှ သ
် န်သက်ဝင်ြ စတင်
လ တလတတ သ
့် ည်။
့်
ဤသပြစ်
် ွနိုး် ထင်ိုးတနတသ တကက င့်် ငါသည်သက
ူ ့်
့် ရသည်မှ လူသ ိုးသည် အလွနစ
တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးခရရန် မီိုးြကကီိုးထသ
ဲ ပစ်
် သူသည်
့် ချလက်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်၏။ သတသ
့်
မီိုးတတ က်မီိုးလျှမျ ိုးအ ိုးပြင့်် တချမှုနိုး် သတ်သင်ခရပခင်ိုးမရှဘဲ ငါသည်သက
ူ ့်
န္ှစ်သက်န္င်စမ့််တသ ငှ သန်စင်
့် ရ မှ
့် ပခင်ိုးခရတလသည်။ အတကက င်ိုးမှ ငါအလရှသည်အ
ညစ်တပ၍ စွနိုး် ထင်ိုးတနတသ အရ မျ ိုးမဟတ်ဘဲ အညစ်အတကကိုးကင်ိုးစင်သည့််
တရစင်အတပြင့်် ပပီိုးတသ အရ ပြစ်တသ တကက ငပ
့်် င်ပြစ်၏။ လူတသည်
့်
ငါ၏စတ်တနစတ်ထ ိုးက န ိုးမလည်ကက၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
“ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပဲ”ွ တပေါ်
့်
့်
မတက်မီတွင် စိုးရမ်မှုပြင့်် ပပည်တ
့် နလျက်ရကကသည်
ှ
မှ ၎င်ိုးတက
ဲ တ်တလ့်လ ပပီိုးလျှင ်
့် ခွစ
ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ် ၎င်ိုးတလဲ
့် တလျ င်ိုးတနကကစဉ် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မဆင်ိုးမတွ
သတ်ပြတ်ပစ်လက်မည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ ငါသည် လူတ၏စ
့် တ်တနစတ်ထ ိုးက
သရှန ိုးလည်သပြင့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ဝင်တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ၏။ ငါ၌ လူ၏
“ကမတက င်ိုးပခင်ိုး” အတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ ကရဏ ရှပပီိုး၊ လူသည် အဘယ်တကက င့်် “ြျ ိုးန ”
ရပါတကက င်ိုးက ငါမသတပ။ အကယ်၍ သူသည်ကျန်ိုးမ ပပီိုး မသန်စွမ်ိုးမှု ကင်ိုးခဲသ
့် ည်ဆလျှင ်
အြိုးအခတပိုးရရန်န္င
ှ ့်် ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်တွင ် အချန်ကန်ြရန်
့် အဘယ်လအပ်မည်နည်ိုး။ သရ့် တွင ်
ပြစ်ရပ်မှနက
် ပပန်ရပ်သမ်ိုး၍ မရတချ။ မည်သသ
ူ ည် လူသ ိုးက “အစ ိုးအစ သန်ရှ့် ငိုး် မှု” က
င်္ရမပပြုရန် တပပ ခဲသ
င်္ရမစက်ရန် သူက
ူ တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ ကျန်ိုးမ တနြ အတရိုး
့် နည်ိုး။
့်
့် မည်သက
ယတနတွ
် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှတသိုးသနည်ိုး။ လူက ငါ၏ ကရဏ ပပသြရန်
့် င ် ငါ၌ အပခ ိုးမည်သည့်န
့်
ငါသည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ “ခွစ
ဲ တ်ခန်ိုး” ထဲသ ဝင်
ူ
့် မည်သက
့် တရ က်သည်၊ ပပီိုးလျှင် လူကချစ်ရန် ငါက
တပပ ခဲသ
င့်် “ခွစ
ဲ တ်ဆရ ဝန်သိုးဓ ိုး” က ငါကယ်တင် တက က်ကင်လက်ပပီိုး
့် နည်ိုး။ ထတကက
့်
တန က်ဆက်တရ
ွဲ လဒ် တစ်စတစ်ရ က က ကွယ်ရန် လူကစတင်၍ “ခွစ
ဲ တ်”တတ သ
့် ည်။
လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏သစစ ရှမှုတကက င့်် လူတသည်
ငါက
့် တကျိုးဇူိုးတင်တကက င်ိုး ပပသြရန်
့်
့်

န ကျင်မှုတဝဒန ကက ိုးမှ မျက်ရည်မျ ိုး ယစီိုးခဲက့် ကသည်။ ငါသည် သစစ တစ င်သ
့် မှုက
တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး ငါသည် ငါ ့် “မတ်တဆွမျ ိုး” ဒကခတရ က်တနချန်တွင ် ကူညလ
ီ မ်မ
့် ည်ဟ လူတ ့်
ယကကည်ကကပပီိုး၊ လူတသည်
ငါ၏ကကင်န မှုအတွက် ပ၍ပင် တကျိုးဇူိုးတင်ကကက
့်
န မကျန်ိုးပြစ်မှု တပျ က်ကင်ိုးသွ ိုးတသ အခါ ငါက
ဟ
့် “လက်တဆ င်မျ ိုး” ပတပိုးမည်
့်
တပပ ကက၏။ သတသ
်လည်ိုး ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
တြ ်ပပချက်မျ ိုးအတပေါ် အ ရမထ ိုးဘ၊ဲ
့်
့်
၎င်ိုးအစ ိုး လူက ခွစ
ဲ တ်ကသတရိုးအတပေါ်၌ အ ရထ ိုး၏။ လူ၏ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င့်် ဓ ိုး၏သက်တရ က်မှုတအ က်တွင ် လူသည်မျက်လိုးမျ ိုးက တင်ိုးကျပ်စွ
မှတ်ထ ိုးပပီိုး ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပဲထ
ွ က်ဝယ် တကက က်လန်လျက်
လဲတလျ င်ိုးတန၏။ သတသ
် ငါသည်
့်
့်
င်္ရစက်ပခင်ိုးမပပြုဘဲ လပ်လက်စအမှုကသ ဆက်လက်တဆ င်ရွက်သည်။
ခွစ
ဲ တ်ပခင်ိုးပပီိုးဆိုးတသ အခါ လူတသည်
“ကျ ိုးခတွငိုး် ” မှ လွတ်တပမ က်လ ခဲပ့် ပီိုး၊
့်
ငါသည်၎င်ိုးတက
့် ပိုးတလ၏။ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့် ကကယ်ဝတသ အ ဟ ရမျ ိုးပြင့်် အ ိုးပြည်တ
့်
မသကကတသ ်လည်ိုး အ ဟ ရတသည်
၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး တိုးပွ ိုးလ တလသည်။
့်
့်
ထအခါ ငါသည် ၎င်ိုးတက
၎င်ိုးတ၏
့် ပပြုိုးပပသည်။ ဤတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ကျန်ိုးမ တရိုး
ပပန်လည်တက င်ိုးမွနလ
် သည်အ
့် ခါ၌ ငါမျက်
န္ ှ အစစ်အမှနက
် သ ြူိုးပမင်န္င်ကကတလသည်။
့်
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ပ၍ချစ်ခင်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မှတ်ယကူ ကသည်။
့်
့်
့် ြခင်အပြစ် ငါက
ထတကက
င့်် ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးအကက ိုး ဆက်န္ယ်မှုပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၄ ရက်

အခန််း ၄၀
ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘက ပြြုချတတ မ
ဲ့် လူ
့် ည်ကသ
့် သ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုး အတပေါ်
အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးကကပပီိုး ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သူတ လ
့် ငါ၏
့် ိုးဝန ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သူတ အစဉ်အပမဲ
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနကကသည်။ ထတကက
င့််
့်
့်
တက င်ိုးကင်ဘက တစ က
်
ိုးရ တရ က်မည်၊ “တသမျြုိုးတ၏
့် ကမဘ ” အတွငိုး် ပစ်ချခရမည်က
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကကသပြင့်် သူတပပြုလ
ပ်သမျှအ ိုးလိုးတတွ
့် မှ
့်
့် င ် ငါထ
အရပ်နမတ်မျ ိုးကယူကကသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဆန်ကျင်
၍အသိုးပပြုန္င်သည့််
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမှ ငါ ရှ တြွရန် မကကြုိုးစ ိုးတပ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက
ငါအလ
ပ်၏ ပစ်မှတ်အပြစ်ထ ိုးသည်။ ယခအချန်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
လွနစ
် ွ တပျ ရ
် င်တနကကပပီိုး
့်
့်

ငါက
့် အ ိုးကိုးလ ကကသည်။ ငါသည် လူသ ိုးက တပိုးတသ အခါ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးကချစ်သကဲသ
့် ငါ
် ၎င်ိုးတထ
့် ချစ်ကကသည်။ သတသ
့်
့် က
့်
့် မှ အရ ဝတထြုမျ ိုး ငါ
တတ င်ိုးဆတသ အခါတွငမ
် ူ ၎င်ိုးတ ငါ
့် တရှ င်ြယ်ကကသည်။ ဤသည်မှ
့် က
အဘယ်တ
့် ကက င်န
က၏ “တရ ိုးမျှတပခင်ိုးန္ှင ့်် သငတ
့်် ငပ့်် ခင်ိုး” ကပင် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်ိုး။ လူတလ
့်
လက်တတွျို့ကျကျ မကျင်သ
့် ကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးထမှ
့် ိုးန္င်ကကသတလ ။ ငါသည် အဘယ်တ
ထသတသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက အကကမ်ကကမ် အြန်ြန် ပပြုလပ်သနည်ိုး။ ငါတွ
့် င ်
့်
မည်သည်အ
့် ရ မှ မရှဆသည်မှ အမှနပ
် င်တလ ။ လူတသည်
ငါက
့်
့်
သူြန်ိုးစ ိုးတစ်တယ က်ကသ
ဲ့် ဆက်
ဆကကသည်။ ၎င်ိုးတထ
့်
့် မှ ငါ အရ ဝတထြုမျ ိုး
တတ င်ိုးဆတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
“အကကင်ိုးအကျန်မျ ိုး” က ငါ “တမွျို့တလျ ်ရန်” ငါတရှ
ျို့ ွင ်
့် တ
့်
ကင်တပမြှ က်ပပပပီိုး ငါက
ဆကကသည်။
့် အထူိုးတလည်င်္ရစက်တနကကသည်ဟပင် ၎င်ိုးတတပပ
့်
၎င်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ မျ ိုးန္ှင ့်် တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးမှုမျ ိုးက ကကည်ပ့် ပီိုး လူသ ိုးထမှ
တန က်တစ်ကကမ် ငါ ထွက်ခါွ ပပန်သည်။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် လူတသည်
့်
့်
န ိုးမလည်ကကတသိုးဘဲ ငါ ပငင်ိုးပယ်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးက တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ပပန်ယူက
ငါပပန်လ မည်က တစ င်တ
့် မျှ ် တနကကသည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် အချန်အတတ ်အကက
တပိုးခဲပ့် ပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခက တပိုးခဲသ
် ယခအချန်တွင ် မသရတသ
့် ည်။ သတသ
့်
အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခတကက င့်် လူတ၏
့် အသစတ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလ အလပ်ကပင်
အစဉ် လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပြစ်တနသည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် အန င်္တ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးအတွက်
့်
ရည်ညန်ိုးစ တမ်ိုး အပြစ် အသိုးပပြုရန် “လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” တွင ်
၎င်ိုးတ၏
့် ထပ်တလဲလဲပြစ်တပေါ်တသ သသယမျ ိုးက စ ရင်ိုးပပြုစထ ိုးသည်။
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ဤအရ မျ ိုးသည် လူတ၏
့် “အလပ်ကကြုိုးစ ိုးမှု” မှ ရရှလ တသ
“သပပနည်ိုးကျ သတတသနရှ တြွတတွျို့ ရှချက်မျ ိုး” ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ၄င်ိုးတက
့်
ဘယ်ပဘယ်နည်ိုးပြင့်် ငါသည် သ မန်က လျှက ပယ်ြျက်ပစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျ ိုး၏တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက “စတ်ပျက်တစရပခင်ိုး” မဟတ်သတလ ။
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် အဆိုးတွင ် ငါ၌ အတက င်ိုးအဆိုးခပွဲ ခ ိုးန္င်သည့်် စတ်ထ ိုး
ရှသည်အ
့် တွက် ငါသည် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ လမ်လည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတစ်ပါိုးက ဒကခတပိုးတသ
အပပြုအမူမျ ိုးတွင ် ပါဝင်ပခင်ိုးမရှတပ။ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ထသပင်
့် မဟတ်တလ ။
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးတပပ ဆခဲတ
့် သ “တရ ိုးမျှတပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ
့် င်ပ့် ခင်ိုး” မဟတ်တပတလ ။
လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် ငါသည် ယခပစစြုပပနတ
် င်တအ င် မရပ်မန ိုး အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတနကဲ
့် ့်
့် သ
အချန်မျြုိုးမျ ိုး ကျတရ က်လ တသ အခါ လူတသည်
ငါက
့် န ိုးမလည်ကကတသိုးတပ။ ၄င်ိုးတသည်
့်
့်

ငါက
ဲ့် ဆက်
ဆတနဆဲပင် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၄င်ိုးတက
့် သူစမ်ိုးတစ်တယ က်ကသ
့်
့်
့် “လမ်ိုးဆိုး”
သ တခေါ်
့် သ တကက င့်် ငါက
့် တိုး၍ပင်မန်ိုးလ ကကသည်။ ယခအချန်တွင ်
့် တဆ င်လ ခဲတ
၄င်ိုးတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် တပခရ လက်ရ ပင် မကျန်တအ င်
တပျ က်ဆိုးတနခဲသ
့် ည်မှ အချန်က လ ကက လှတပပပီ။ ငါသည် ပကကီိုးချဲျို့တနပခင်ိုးမဟတ်။
လူသ ိုးမျ ိုးက အထင်တသိုးတနပခင်ိုးလည်ိုး သ ၍မဟတ်။ ငါသည် လူသ ိုးက
အဆိုးမရှတသ က လအထ ချစ်န္င်သည်။ ထအပပင်
အဆိုးမရှတသ က လအထလည်ိုး
့်
မန်ိုးတီိုးန္င်သည်။ ငါသည်ဇဲွလလရှ
့် တသ တကက င့်် ဤအချက်သည် ဘယ်တသ အခါမှ
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ သတသ
် လူသ ိုးသည် ဤဇွဲလလက
မပင်ဆင်သည်အ
့် တွက်
့်
့်
သူသည် ငါအတပေါ်
စတ်သတဘ ထ ိုး အပမဲတပပ င်ိုးလဲတနသည်။ ငါ ပါိုးစပ်ြွငတ
့်် သ အခါ၊ သူသည်
့်
အပမဲတမ်ိုး ငါက
့် အနည်ိုးငယ် အ ရစက်မှုသ တပိုးပပီိုး ငါ ပါိုးစပ် ပတ်လက်၍ မည်သည်မျှ
တပပ ဆပခင်ိုးမရှသည်အ
့် ခါတွင ် သူသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကမဘ တလ ကကကီိုး၏
လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင် မကက မီ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးသည်။ ထတကက
င့်် ဤအရ က ငါသည်
့်
တန က်ထပ် တဆ င်ပဒ်တစ်ခအပြစ် အကျဉ်ိုးချြုိုးမည်။ လူတသည်
ဇွဲလလ
့်
့် မရှကကတသ တကက င့််
၄င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးမစွမ်ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
လူသ ိုးမျ ိုး စတ်ကူိုးယဉ်တနစဉ်အတွငိုး် တွင ် ငါသည် ကမဘ န္
့် င်ငမျ ိုးက
သွ ိုးတရ က်လည်ပတ်က ငါ၏ လက်မှ “တသဆိုးပခင်ိုး ရန”့် က လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် ပက်ပြန်ိုး
တနသည်။ လူတအ
တန က်ထပ်
့် ိုးလိုးသည် အသက်ပါမှုက ချန်ရစ်ပပီိုး လူဘဝ၏
့်
အဆင်တ
ွ ်မျ ိုးအနက် သက်ရှသတတဝါမျ ိုး
့် စ်ခက ဝင်တရ က်ကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်စတစ်ရ က ပမင်တတွျို့ န္င်တတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး
တနရ တင်ိုးတွငပ် ပန်ကျဲ
့် နတသ အရ မျ ိုးသည်လည်ိုး
့် တနသည်။ အသက်ပါမှုပြင့်် ပပည်တ
တပခရ လက်ရ မကျန် ရတ်တရက် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးပပီိုး အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၏
မွနိုး် ကကပ်လတ
ှ သ အနမျ
။ အသက်ရှငသ
် န်လျက်
့် ိုးသည် တင်ိုးပပည်အတွငိုး် စမ့််ဝင်ပျျို့ န္ှတနသည်
့်
လ သူမျ ိုးအတွက် တနထင်စရ တပိုးရန်အတွကန္
် င
ှ ့်် စနမူန တင်ိုးပပည်တစ်ခတွင ် လူတအ
့် ိုးလိုး
တနထင်တစတရိုးအတွက် အလပ်၏ တန က်တစ်ဆင်က
့် စတင်တနသည်ပြစ်တသ တကက င့်် ငါသည်
ရတ်တရက် မျက်န္ ှ က ြိုးအပ်ပပီိုး လူသ ိုးထမှ ထွက်ခွ သည်။ လူသ ိုးအတွက် ငါ
ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးတသ ဤနယ်တပမသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သက်ပပင်ိုးချသမျ ိုး
ကင်ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရ တပမ ပြစ်သည်။ တတ င်ကက ိုးစမ့််စမ်ိုးမှ ပန်ိုးထက
ွ ်လ တသ
တရမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် ၍ တအ က်တပခထ ပမင်န္င်တလ က်တအ င် ကကည်လင်တနသည်။ ၎င်ိုးသည်
ရပ်န ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ဘယ်တသ အခါမှ ခမ်ိုးတပခ က်သွ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ စီိုးဆင်ိုးတနသည်။ လူတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်စွ တနထင်တနသည်။ ငှက်မျ ိုး တတိုးသက
ီ ျြူိုးတနပပီိုး န္ူိုးညတ
့် သ
တလတပပန္ှင ့်် တန္ွိုးတထွိုးတသ တနတအကက
ိုးတွင ် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုး န္ှစ်ခစလိုး
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တည်ရတနသည်
ှ
။ ယတန ဤတနရ
တွင ် လူတအ
့်
့် ိုးလိုး၏ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးသည်
ြရြရဲပြင်လ
့် ဲတလျ င်ိုးတနသည်။ လူတမသ
့် ရှဘဲ ငါ၏ လက်မှ ကပ်တရ င်္ါမျ ိုး
ထတ်လတ်လက်ပပီိုး လူခန္ဓ
့် ကယ်မျ ိုးသည်ဦိုးတခါင်ိုးမှ တပခတချ င်ိုးတင်တအ င် လူဇ့် တ
အတထ က်အထ ိုးမချန်ဘဲ ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတပမည်။ ထတန
ှ ့်် တဝိုးရ က
့် က် လူသ ိုးန္င
ငါထွက်ခွ မည်။ ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတစ်ခလိုး၏တန က်ဆိုးအဆင်သ
့် ည် အဆိုးသတ်ပပီပြစ်သည့််
အတွက် ငါသည် တန က်တစ်ကကမ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ စစရိုးရိုးတနလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊့်
လူတအကက
ိုး တန က်ထပ် ဘယ်တသ အခါမျှ လ လမ့််မည် မဟတ်၊ ထအပပင်
ငါသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တန က်ထပ် ြန်ဆင်ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ လူသ ိုးကလည်ိုး င်္ရစက်မှုမျ ိုး
တန က်ထပ်တပိုးလမ်မ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဓပပါယ်
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါ၏ ပါိုးစပ်မှန္တ
တက က်ယပူ ပီိုးတန က် လူတအ
့် တွက် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုး
့် ိုးလိုးသည် မတသလသည်အ
တပျ က်ဆိုးကကသည်။ သတသ
် “အသက်ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ရန်” အတွက် မည်သူ “မတသဆိုး”
့်
သနည်ိုး။ လူတက
် န်ရန်ပပြုလပ်သည့်် တန်ခိုး ငါတွ
့် င ် မရှဟ
့် အသက်ရှငသ
လူတက
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
န ကျင်စွ ပြင့်် ရတ်တရက်ငတကကိုးကကသည်။ ငါသည်
့် တပပ သည်အ
့်
ဧကန်အမှနပ
် င် ြန်ဆင်ိုးရှငတ
် စ်ဦိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး လူတက
့် တသဆိုးတစန္င်တသ တန်ခိုးသ
ငါတွ
် ှပပီိုး ၎င်ိုးတ ပပန်
် န်န္င်ရန်အတွက် ပပြုလပ်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဤအတကက င်ိုးတွင ်
့် ငရ
့် လည်ရှငသ
ငါ လူသ ိုးက တတ င်ိုးပန်သည်။ ထတကက
င့်် “ငါသည် မတပိုးဆပ်န္င်တသ အတကကိုးသူအတပေါ်
တွင ်
့်
့်
တင်မသည်” ဟ ငါ သူက
် သူသည် ငါ
့် ည်။ သတသ
့် ကကြုတင်၍တပပ ခဲသ
့်
ယဉ်တကျိုးတနခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည် ဟ တတွိုးခဲသ
် ရ ိုးပြစ်တပေါ်လ မှုန္င
ှ အ
့်် တူ ငါသည်
့် ည်။ အမှနတ
ယတနတွ
့် ခါတွင ်
့် င ် ဤအရ က တပပ တနဆဲပင်ပြစ်သည်။ ငါ စက ိုးတပပ သည်အ
ဤအချက်အလက်မျ ိုးက ငါ ထတ်တပပ မည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ်
့် စတ်ကိုးူ မျ ိုးထတ
ငါတပပ ဆသည်န
့် ည်ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးရတကက
ှ
င်ိုး ယကကည်တနကကပပီိုး ထသူတသည်
အပခ ိုး
့်
တစ်စတစ်ခအတွက် တမျှ ်လင်တ
့် နစဉ် ငါတပပ လက်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက အပမဲတမ်ိုး
ဆပ်ကင်ထ ိုးကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ မှ ိုးယွငိုး် တသ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် ငါအတပေါ်
တွင ် စစ်မှနစ
် ွ ချစ်ခင်ပခင်ိုးမရှ သည်က
့်
ဤအတပခအတနမျ ိုးတွင ် ငါ “ရဲဝ့်စွ ” တပပ ဆဝ့်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက သူတ၏
့်
အတက င်ိုးဆိုးစနမူန တင်ိုးပပည်သ ငါသည်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးလမ်မ
့် တွက်
့် ည် မဟတ်သည်အ
့်
ငါသည် အသတရ ိုးကတကျ ခင်ိုးက အချက်အလက်မျ ိုးက မမှနမ
် ကန်ပြစ်တစရန်

တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပပြုမည်မဟတ်၊ တန က်ဆိုးတွင ် ငါ၏ အလပ်ပပီိုးဆိုးသွ ိုးတသ အခါ ၎င်ိုးတက
့်
တသဆိုးပခင်ိုးတင်ိုးပပည်ဆသ
ီ ဦိုးတဆ
င်သွ ိုးတတ မ
င့်် လူတသည်
ငါအတကက
င်ိုး
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
့်
့်
မညည်ိုးညြူသင်။့် ဤသည်မှ လူတ ငါ
့် တွက်တကက င့်် မဟတ်တလ ။
့် “ချစ်ခင်” သည်အ
့် က
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏တတ
ငတ
့်် မှု ပပင်ိုးပပ လွနိုး် သည်အ
့် တွက်တကက င့်် မဟတ်တလ ။
့်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက လူတမှ့် ရှ တြွပခင်ိုးမပပြုလပ်ချင်ခပ
ဲ့် ါက ဘယ်ပဘယ်နည်ိုးပြင့်် ယခကဲသ
့် ့်
“ကဆိုးမမ
ှု ျြုိုး” ရှန္င်ပါမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ငါအတပေါ်
“သစစ ခယူမ”ှု တကက င်န္
ှ ၊့်် ပပန်လည်
့်
့် င
အကူအညီ အတထ က်အပ့်ပပြုလပ်ပခင်ိုးမရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး အလပ်ကကြုိုးစ ိုးကကက ငါ၏
တန က်ကန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်ခကဲ့် ကသည့်် အတွက် “လျှြုျို့ ဝှက်အခန်ိုး” ထဲတွင ် ပြစ်ပွါိုးတနသည့််
အတကက င်ိုးအရ အနည်ိုးငယ်က ငါ သူတအ
့် ည်မှ - ယတနတွ
့် င ် ငါ၏
့် ိုး ထတ်တြ ်တပပ ပပခဲသ
အလပ်သည်အဆင ့်် တစ်ခက မတရ က်ရတသိုး
ှ
ဘဲ လူတသည်
လည်ိုး မီိုးတွငိုး် နက် အတွငိုး် သ ့်
့်
ပစ်ချမခရတသိုးသပြင့်် ပြစ်န္င်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ထွက်ခါွ ကကရန် ငါသည် ထသူတအ
့် ိုး
အကကဉ ဏ်တပိုးခဲသ
့် အ
ူ ိုးလိုးသည် ကဆိုးမှုက ခစ ိုးတတွျို့ ကကြုြွယ်ရ ရှပပီိုး
့် ည်။ ကျန်ရှ မည်သ
အဆိုး၌ အနည်ိုးငယ်ကတက င်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး တသဆိုးပခင်ိုးက တရှ င်ကကဉ်န္င်စွမ်ိုး
ရှဦိုးမည်မဟတ်တပ။ ထသူတအတွ
က် “ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးဆသ
ီ တ
့်
့် ခါိုး” က
ငါကျယ်ကျယ်ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ူ ဆသည်
့် ည်။ ထွက်ခါွ သွ ိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှသူ မည်သမ
ပြစ်န္င်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ခရီိုးစတင်သင်သ
့် ည်။ တဝြန်အပပစ်တင်ပခင်ိုး
တရ က်ရလ
ှ
သည်အထ တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနပါက တန က်ကျလွနိုး် လမ့််မည်။ ဤ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပပက်ရယ်ပပြုတနပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနတ
် သ
့်
အချက်မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တက င်ိုးတသ စတ်ဓ တ်ပြင့််
လူသ ိုးကတပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခအချန် သင်မသွ ိုးလျှင် မည်သည်အ
့် ချန်
သွ ိုးမည်နည်ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ယ
် င်စစ်ရသတလ
ှ
။
့် ကကည်န္င်စွမ်ိုး အမှနစ
လူသ ိုးမျ ိုး၏ ကကကမမ က ငါ ဘယ်တသ အခါမှ သပ်မစဉ်ိုးစ ိုးခဲတ
့် ပ။ လူတ၏
့်
အချြုပ်အတန္ှ င်မခဘဲ ငါ၏ ကယ်ပင်ဆန္ဒကသ ငါ လက်န သည်။ ထသူတ၏
့်
တကက က်ရွမှုမျ ိုးတကက င့်် ငါ၏လက်က မည်သ ရ
ဲ ှု
့် ပ်လက်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
အစီအစဉ် တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် လူသ ိုးအတွက် အပခ ိုးအပစီစဉ်မှုမျ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
ပပြုလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ငါ၏ မူလအစီအစဉ် အတင်ိုးသ ပပြုမူတဆ င်ရွက်သည်။ အတတ်တင
ွ ်
လူတသည်
ငါအတွက် မမကယ်ကယ် “ပူတဇ ဆ
် က်ကပ်” ကကပပီိုး ငါသည် ထသူတအတွ
က်
့်
့်
အတအိုးမဟတ်၊ အပူမဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယတနတွ
က် “စွနလ
် ့် တ်”
့် င ် ထသူတ မ
့်
့် မကယ်ကယ် ငါအတွ
ကကပပီိုး ငါသည် ထသူတအတွ
က် အတအိုးမဟတ်၊ အပူမဟတ် ဆက်ရတနသည်
ှ
။ လူတသည်
့်
့်

၎င်ိုးတ၏
က် စွနလ
် ့် တ်ကကတသ တကက င့်် ငါက
့်
့် ယ်ငါ တမ့်ပခင်ိုး၊
့် ဘဝမျ ိုးက ငါအတွ
ကကီိုးမ ိုးတသ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးမျ ိုးမပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါ၏အစီအစဉ်အရ ထသူတက
့်
ကွပ်မျက်သည်တ
့် နရ သ ပ
င်ပခင်ိုးကဆက်လက်ပပြုသည်။ အပပစ်ဝန်ခတနသည်အ
့် ချန်တွင ်
့် တဆ
့်
ထသူတ၏သဘ
ထ ိုးက ငါသည် င်္ရမပပြုတပ။ ငါ၏ တအိုးစက်တအိုးခတ
ဲ နတသ န္ှလိုးသ ိုးက
့်
လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် အဘယ်သ ထ
့် ခက်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျ ိုးအနက် စတ်ခစ ိုးလွယ်တသ သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်တယ က်ပြစ်တနသတလ ။
ငါသည် စတ်ခစ ိုးမှုမသ
ဲ့် ည် ဟ လူတက
့် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သတတပိုးခဲတ
့်
ပပြုိုးရသ ပပြုိုးက ငါသည် ယဉ်တကျိုးတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည် ဟ ယကကည်ကကသည်။ “ငါသည်
လူသ ိုးကမဘ ၏ တလ ကအပမင်မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှ” ဟ ငါတပပ ခဲတ
် ည်ိုး
့် သ လ
လူတသည်
ထကဲသ
့် ဘယ်
တသ အခါမျှ တတွိုးထင်မှုမရှဘဲ ငါတပပ သည်န
့် ည်ိုးမျ ိုး
့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးသည်ဟ တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုး၏ဤ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၏ ဤကဲသ
့် ့်
အကန်အသတ်
မျ ိုးတကက င့်် မည်သတသ
အသအတနအထ ိုးမျြုိုး၊ မည်သည်န
့် ည်ိုးမျ ိုးပြင့််
့်
့်
လူတက
င်တ
့် ရွ ိုးချယ်စရ အပခ ိုးမရှဘဲ ငါသည်
့် တပပ ဆရမည်က ငါမသတပ။ ထတကက
့်
ထသူတအ
့် ိုးတပပ ဆရသ တပပ ဆန္င်သည်။ အပခ ိုး
့် ိုး တပပ တနတသ တလသအတင်ိုး တဲတ
ငါဘ လပ်န္င်သနည်ိုး။ လူမျ ိုး တပပ ဆတသ နည်ိုးမျ ိုး မျ ိုးပပ ိုးသည်။ “ငါသည် စတ်ခစ ိုးမက
ှု
အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ တပြ င်မ
ဆကကသည်။
့် တ်ပခင်ိုးက ကျင်သ
့် ိုးသည်” ဟ ၎င်ိုးတတပပ
့်
ဤသည်မှ ထသူတ န္ှ
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တကကိုးတကက ်ထ ိုးတသ တဆ င်ပဒ်
အမျြုိုးအစ ိုးတစ်မျြုိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ထသူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးအရ
ပပြုမူတနထင်ရန် မစွမ်ိုးကကတပ။ သူတ၏
င့််
့် ည်။ ထတကက
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲသ
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် “၎င်ိုးတ၏တပပ
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတပပြုင်တည်ိုးပြစ်တစရန်”
့်
အရည်အချင်ိုးမရှဟ ငါဆသည်။ ငါဆသည်။ ထသူတ၏
ဲ ွင ် ယခလ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ပပြုမူတနထင်ပခင်ိုးသည် ငါက
် ၎င်ိုးတ၏
့် အတယူတနပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ သတသ
့်
့်
အတယူတနပခင်ိုးက ငါသည် ယခတင် စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ထအရ က ငါသည် ပငီိုးတငွျို့
ရိုးအတ
ီ နသည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတက
့် ကက င့်် အပမဲတမ်ိုး
့်
့် တကျွိုးတမွိုးတသ သူက အဘယ်တ
ဆန်ကျင်
ကကသနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးက တပိုးခဲသ
့်
့် ည်မှ အလွန ် နည်ိုးပါိုးတနသတလ ။ ငါ၏
တန က်ကယ
ွ ်တွင် လူတသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် စ တန်က တတ်တဆတ် ကိုးကယ
ွ ်ကက သနည်ိုး။
့်
ငါအတွက် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်လပ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ငါတပိုးတသ အခတကကိုးတငွ လစ သည်
၎င်ိုးတတနထ
င်စရတ်အတွက် တလ က်ငပခင်ိုးမရှတသ တကက င့်် လပ်အ ိုးခ န္ှစ်ဆရရန်အလငှ့် ါ
့်
အလပ်ချန်ပပင်ပတွင ် အပခ ိုးအလပ်တစ်ခ ရှ တြွပခင်ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ လူတ၏
့်

အသိုးစရတ်ကန်ကျတငွသည် အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ တကက င့်် ပပည်စ
့် လတလ က်ရန် မည်သ ့်
လပ်တဆ င်ရမည်က သရှပတပေါ် ပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးသည် ဤသသ
့် အကယ်စင်စစ်ပြစ်တနပါက
ငါ၏ “အလပ်ရ” မှ ထွက်ခါွ ရန် တတ င်ိုးဆမမည်။ လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်က လ အတတ ်ကက က
ငါအတွ
က် အလပ်လပ်ပခင်ိုးတွင ် အထူိုးခစ ိုးခွငပ
့်် ါလမ်မ
့်
့် ည်မဟတ်ဟ ငါရှငိုး် ပပခဲသ
့် ည်။
မခင်ိုးချက်မရှ “အလပ်ကကြုိုးကကြုိုးစ ိုးစ ိုးလပ်တလတလ မျ ိုးမျ ိုးရတလတလပြစ်မည်၊
အလပ်နည်ိုးနည်ိုး လပ်တလတလ နည်ိုးနည်ိုးရတလတလပြစ်မည်၊ အလပ်မလပ်လျှင်
မည်သည်အ
့် ရ မှရရှမည်မဟတ်” ဟူတသ စနစ်က ကျင်သ
့် ိုးက ငါသည် လူတက
့်
တရ ိုးမျှတစွ န္ှင ့်် သင်တ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်စွ ဆက်ဆသည်။ ငါတပပ ဆတသ အခါတွင ်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ထန်ိုးချြုပ်တပပ ဆပခင်ိုးမရှတပ။ မည်သမ
ူ ဆ ငါ၏ “အလပ်ရစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး”
တင်ိုးကကပ်လွနိုး် သည်ဟ ယကကည်ပါက ထသူတ ချက်
ချင်ိုး ထွကသ
် ွ ိုးသင်သ
က်
့် ည်။ ၎င်ိုးတအတွ
့်
့်
“ခရီိုးစရတ်” ငါတပိုးလက်မည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးအတပေါ်ငါ၏ ကင်တွယ်ပသည် “သက်ညြှ ”
့်
သည်။ ထသူတက
့် ငါ အတင်ိုးအကျပ် မတနခင်ိုးတပ။ မတရမတွက်န္င်တသ
ဤလူတပါင်ိုးမျ ိုးစွ အနက် ငါန္ှငစ
့်် တ်ညည
ီ တ
ွ တ
် သ “အလပ်သမ ိုး” တစ်တယ က်က
ရှ တြွန္င်ပခင်ိုး မရှတပဘူိုးတလ ။ လူတ ငါ
့် အထင်မတသိုးသင်တ
့် ပ။ လူတ ငါက
့် က
့်
လက်န ပခင်ိုးမရှဘဲ အပခ ိုးတစ်တနရ တွင ် “အလပ်အကင်” ရှ တြွလတနတသိုးပါက ထသူတက
့်
ငါသည် အတင်ိုးအကျပ် လပ်တစမည်မဟတ်တပ။ ငါသည် ယင်ိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
လက်ခသွ ိုးမည်။ ငါအတွ
က် တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ငါတွ
့်
့် င ် “စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး”
အရမ်ိုးမျ ိုးပပ ိုးတနပခင်ိုးတကက င့်် မဟတ်တလ ။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၈ ရက်

အခန််း ၄၁
တစ်ချန်က ငါသည် လူသ ိုးတအလယ်
တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုတစ်ခ
့်
တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ သတ
မပပြုမခဲက့် ကတပ၊ ထတကက
င့်် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတထ
့်
့်
့်
တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးစီ ထတ်တြ ်ပပရန် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါအသိုးပပြုခဲရ
့် သည်။ သတ
့် င်
လူသ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအစီ
့် အစဉ်၏
ရည်ရွယ်ချက်က မသန ိုးမလည်ရပမဲ
ှ ရတလသည်
ှ
။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုး၏ ချြုျို့တမ
ဲ့် ှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်ရန် အမှုအရ မျ ိုး
့် က

လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ဤအရ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးတက င်မျ ိုးပြစ်လ ြရန်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်မျြုိုးစအ ိုး ဝင်တရ က်ြ ့်
့် အလငှ့် ၊ မသနရ
အခွငအ
့်် တရိုး တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ညစ်ညြူိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်အထ” ဤမသန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးခခဲရ
့် တလသည်။ ထအခါမှသ လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ရည်မှနိုး် ချက်တက
ဲ့် သည်။ တမ်မျ ိုးအတွငိုး် မှ ငါသည်
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါပမင်ခရ
သက်ပပင်ိုးချခဲသ
့် ကက င့်် မမတက
့် ည်- လူသ ိုးသည် အဘယ်တ
့် ယ်ကယ်အတွက် အပမဲ
တဆ င်ရွက်သနည်ိုး။ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစရန် မရည်ရွယ်သတလ ။
ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ သတဘ ထ ိုးက တမင်တက
တက်ခက်တနသတလ ။ လူသ ိုး၏ဘ သ စက ိုးသည် အလွနလ
် ှပပပီိုး န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့တသ ်လည်ိုး၊
သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးမှ မူ လိုးဝ ကစဉက
် ့် လျ ိုး ပြစ်တလသည်။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါပပြုတသ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် အပမဲ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လ ရသနည်ိုး။ ငါသည်
တခွိုးတစ်တက င်က သစ်ပင်တစ်ပင်တပေါ် တက်ြရန်
့် တတ င်ိုးဆတန၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ငါသည် ဘ မျှမဟတ်သည့်အ
် ရ က တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ် လပ်တနပခင်ိုးပြစ်သတလ ။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်တစ်ခလိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် ငါသည် “စမ်ိုးသပ်လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ဇ တ်ကွက”် မျြုိုးစက ထွငပ် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ယင်ိုး၏ မတက င်ိုးတသ
့်
အတပခအတနန္ှင ့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယင်ိုး၏ တနတရ င်ပခည်ကင်ိုးမဲမ
ှု တကက
င၊့််
့် တ
့်
တပမပပင်အတပခအတနသည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတနသည်၊ ယင်ိုးက နယ်တပမတစ်ခတွင ်
“ယယွငိုး် မ”ှု တစ်ခသ ဆ
င့်် ငါ၏မှတ်ဉ ဏ်အတွငိုး် တွင ် ငါသည်
့် က်တရ က်တစသည်။ ထတကက
့်
မတရမတွက်န္င်သည့်် ထသတသ
နယ်တပမ၏ တပမကွက်မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် ပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ယခတွငပ
် င် နယ်တပမ၏ အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ဆက်၍ တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ အကယ်၍
တစ်တနတန
နတ
် ကယ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပါက၊
့် တွ
့် င ် နယ်တပမသည် အပခ ိုးတသ ပစအပြစ်သ အမှ
့်
ငါသည် ယင်ိုးက မဆင်ိုးမတွ တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်မည် ပြစ်သည်- ဤသည်မှ လတ်တတလ
အဆငထ
့်် က
ဲ ငါ၏ အမှု အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ဤအရ က စိုးစဉ်ိုးမျှ မသတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ “လမ်ိုးပပမှု”တအ က်တွင် “ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး”
့်
ခရမျှခကကရသည်။ ယင်ိုးသည် အဘယ်အကျြုိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ငါသည် လူက ပပစ်တင်ဆိုးမြရန်
့်
အထူိုးတလည် ရည်ရွယ်၍ ကကလ တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အထက်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ငါသည် လူမျ ိုးအလယ် ကကလ သည့်အ
် ခါ၊ ငါချစ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါန္ှင ့််
နီိုးစပ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ငါသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တစ်တပါင်ိုးတစ်စည်ိုးတည်ိုး ပြစ်လ မည်ဟ
့်
တစ်ခါက ငါစီစဉ်ခဲသ
် ယခတွင ် ယတန ဤအဆင
သ
့်် တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်လျက်၊
့် ည်။ သတသ
့်
့်
့်

လူသ ိုးသည် ငါန္ှင ့်် အဆက်အသွယ် မရှရသ မက၊ ယင်ိုးအစ ိုး ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတကက င့််
ငါက
့် ခပ်တန်ိုးတန်ိုး ဆက်ဆတလသည်။ သူ၏ တရှ င်ြယ်မှုတကက င ့်် ငါမငတကကိုးတပ။ ယင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တီိုးခတ်လျက် ရှသည့််
မည်သည့်သ
် စဉ်ကမဆ လက်ဆသည့်် တြျ ်တပြသူမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
ငါလက်
မှ တလျှ ကျသွ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည့်် ငါ၏ အစွမ်ိုးအစတွင ် ယကကည်စတ်ချမှုရပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
့်
“အပခ ိုးအပင်ိုးမျ ိုး” မှ ငါ၏ “အလပ်ရ” သ ပပန်
အစွမ်ိုးအစတွင် သ ၍
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ငါ၏
့်
ယကကည်စတ်ချမှု ရှသည်။ ဤအဆငတ
့်် ွင ် လူသ ိုးသည် မည်သည့်် န ကျည်ိုးချက် ရှြ ့်
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးသည် ငါက
် ရ လပ်တဆ င်န္င်ြ ့်
့် မည်သည့်အ
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တတင်ိုး ထပ်ြျ ိုးတွင ် တပါက်တနသည့်် ပမက်ပင်ကသ
ဲ့် ့်
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သတသ
်၊ ငါသည် ဤအပပစ်အန အဆ အတွက် လူသ ိုးမျ ိုးက
့်
ထခက်နစ်န တစပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ထထက်
၎င်ိုးတက
ူ
့်
့် ငါ၏အ ဟ ရမျ ိုး တပိုး၏။ မည်သက
လူသ ိုးမျ ိုးက အလွန ် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး တန်ခိုးအ ဏ ကင်ိုးမတ
ဲ့် စခဲသ
ူ ၎င်ိုးတက
့် နည်ိုး။ မည်သက
့်
အလွန ် အ ဟ ရ ချြုျို့တတ
ဲ့် စခဲသ
ှ ိုးမျ ိုးက
့် နည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ တအိုးစက်တသ စတ်န္လ
ငါ၏တန္ွိုးတထွိုးတသ တထွိုးတပွျို့ ပခင်ိုးပြင့်် အသွငတ
် ပပ င်ိုးသည်- အပခ ိုးမည်သက
ူ ထသတသ
့်
အရ တစ်ခက လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါသည် ထသတသ
အမှုက
့်
လူသ ိုးအလယ် တဆ င်ရွက်တလပပီနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်န္င်သတလ ။
ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်တသ သူအ ိုးလိုးအလယ်တွင၊် ငါသည် “စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုး” တစ်ခ၌
ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏အမ်တွင ် မဆိုးန္င်တသ အလျဉ်တစ်ခပြင ့်် လူတ ့်
့်
အပမဲ ဝင်ထက
ွ ်သွ ိုးလ တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှင ့်် စီိုးပွ ိုးတရိုး တဆွိုးတန္ွိုးတနသည်အ
့် လ ိုး
့်
ငါ၏တနရ ၌ အမျြုိုးမျြုိုးတသ လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး လပ်တဆ င်ကကသည်၊
ယင်ိုးက ငါ၏ အမှုက အလွနအ
် ့် လွန ် အလပ်မျ ိုးတစသည်၊ တစ်ခါတစ်ရ အလွနမ
် ျ ိုးလှသည်မှ
အတသိုးအြွဲ ကစစမျ ိုးအတွက် ဆူဆည
ူ ည ပငင်ိုးခပခင်ိုးမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်
ငါအခွငအ
့်် တရိုး မရှတပ။ ငါ၏ ဝန်ထပ်မျ ိုးက မတိုးတစြ လူ
့် တက
့် ငါ တက်တွနိုး် သည်။
၎င်ိုးတသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် ငါအတပေါ်
မှီခတနမည်အ
့် စ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် ကယ်ပင်လမ်ိုးတကက င်ိုးက
၎င်ိုးတ အစီ
အစဉ်ဆွသ
ဲ ငတ
့်် ပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အမ်တွင ် အပမဲ ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်၍မရတပ။ ယင်ိုးတွင် မည်သည့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှမည်နည်ိုး။ ငါ လပ်တဆ င်သည်မှ
အတရိုးကကီိုးတသ လပ်ငန်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် အချြုျို့တသ “ရပ်ကက
ွ ်မနဆ
် ့် င်” သမဟ
့် တ်
အချြုျို့တသ အပခ ိုး “အချန်မတရွ ိုးဝယ်ယူန္င်တသ ကန်မျြုိုးစဆင်” ငယ်တလိုးက ြွငသ
့်် ည်

မဟတ်တပ။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါက တမင်တက ဟ သလပ်ကကသည့်အ
် လ ိုး၊ ကစ ိုးြ ့်
မတင်ိုးတမ်န္င်သည့်် အ သီသရှတသ ဆိုးတသ ကတလိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည့်အ
် လ ိုး၊
တလိုးနက်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ထသပြင
့် ့််
မျ ိုးစွ တသ သူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတက
့် ငါတ ဝန်တပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် “အမ်စ ” က
မပပီိုးစီိုးန္င်ပြစ်တစလျက်၊ ငါ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကတချ။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ “ဆရ
” ၏ တရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ၏
သ မျက်
န္ ှ တပပ င်တက်
့်
့် မျက်န္ ှ ကပပြ မည်
့်
့်
အတငရ
့်် ဲန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ လ
့်် ည့်အ
် ရ က အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်တနသငသ
့် ိုးဝ
အ ရမစက်ကကသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် မည်သတသ
အရ ဝတထြု ပြစ်သနည်ိုး။
့်
ဤတနထ
့်် တ်သက်၍ ငါသည် မရှငိုး် လင်ိုးဘဲ ရှတနသည်။ လူသ ိုး၏
့် တင် ဤအရ န္ှငပ
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် မရပ်မန ိုး တပပ င်ိုးလဲရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဇွနလ
် ထဲက
တနတစ်
့် ပြစ်
ှ ၊့််
့် တနကဲ
့် သ
့် သည်- ယခ တန ချစ်ချစ်တတ က်ပူလက်၊ ယခ တမ်မျ ိုး ထူထပ်လက်န္င
ယခ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ တလက တဟူိုးဟူိုး တက်ခတ်လက် ပြစ်တလသည်။ ထတကက
င့််
့်
လူသ ိုးသည် အတတွျို့အကကြုမှ အဘယ်တကက င ့်် မသင်ယူန္င်သနည်ိုး။ ငါတပပ ပပီိုးသည့်အ
် ရ မှ
ချဲျို့က ိုး တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် မိုးရ သီအတွငိုး် တွင ်
ထီိုးတစ်လက်တဆ င်ြပင်
့် မသတချ၊ ထသပြင
့် ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မသန ိုးမလည်မှုတကက င၊့်် ငါသည်
၎င်ိုးတက
တက င်ိုးကင်မမ
ှ ိုး၏ ထိုးန္က
ှ ်ပခင်ိုးက
့် တမင်တက ကျီစယ်တနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အပမဲခကကရသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ရတ်တရက် သည်ိုးထန်စွ ရွ တသ မိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
မတရတွက်န္င်တအ င် ရဲရဲစကကရပပီိုးပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးမှ ငါသည် မည်သည်အရ
လပ်တဆ င်ရမည်က လိုးဝ မသဘဲလျက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးက သတလစ်ဟင်ိုးတစပပီိုး
အ ရပျက်တစက ၊ ထသပြင
့် ့်် အပမဲ နတမ ်နမဲပ့် ြစ်တစရင်ိုး၊ ငါသည် အလွန ် “ရက်စက်”
တသ တကက င့်် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တပမည်။ မည်သည်လ
့် က
ူ မျှ ငါအမှု
့် ၏ ရည်မှနိုး် ချက် သမဟ
့် တ်
အတရိုးပါမှုက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်ြူိုးတပ။ ဤသပြစ်
့် တသ တကက င ့််
၎င်ိုးတအ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် တန္ှ ငယ
ဤအမှုက လပ်တဆ င်တနကကတပသည်။ ငါသည် လူက ပပစ်တင်ဆိုးမြ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
စီစဉ်ထ ိုးပါသတလ ။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ်
ဒကခတရ က်တစကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
တကျ က
့် ွငိုး် မျ ိုးထဲသ အပမဲ
့်
့်
လှမ်ိုးဝင်သွ ိုးကကသနည်ိုး။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှင ့်် မညြှန္ှုင်ိုးဘဲ၊ ထအစ ိုး
့်
မမတက
့် ယ်တင်အတွက် အလပ်ပြစ်မည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွကကသနည်ိုး။ လူသ ိုးက ငါ
တပိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် မလတလ က်၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။

ငါသည် ငါ၏ “ပွဲဦိုးထက
ွ ် အမှု” က လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး အလယ်တွင ် ထတ်ပပန်တကကည ခဲပ့် ပီိုး၊
ငါ၏ ထတ်ပပန်တကကပင ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးမှုက
န္ှုိုးတဆ ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ အ
ှ ့်် တသချ စွ
့် ိုးလိုးသည် ယင်ိုးက အတသိုးစတ်န္င
တလ့်လ ကကက ၊ ဤအ ရစက်တလ့်လ မှုမတ
ှ စ်ဆင်၊့် ၎င်ိုးတ မျ
့် ိုးစွ ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ
တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့်် အမှုသည် အြ
့် ွယ်ပြစ်က ၊ အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးသည့်် ဝတထြုတစ်ပဒ်ဟ
ထင်ရသည်။ ယင်ိုးသည် စတ်ကိုးူ ယဉ် စက ိုးတပပကဗျ တစ်ပဒ်ဟ ထင်ရသည်။ န္င်ငတရိုး
အစီအစဉ်တစ်ခန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တဆွိုးတန္ွိုးမှု တစ်ခဟ ထင်ရသည်။ စီိုးပွ ိုးတရိုး အတပမ ်အပမင်
သတတပါင်ိုးချြုပ်တစ်ခဟ ထင်ရသည်။ ငါ၏ တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ အမှုသည် အလွန ်
ကကယ်ဝသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတူကွဲပပ ိုးတသ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊
မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ ဤအမှုက တပါင်ိုးရိုးသည့်် နဒါန်ိုးတစ်ခက မတပိုးန္င်ကကတချ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
“တပပ င်တပမ က်တသ ” အသပည န္ှင ့်် ပါရမီ ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဤအမှုသည်
ပင်န္င်ပပီိုး ပါရမီရတသ
ှ
သူအ ိုးလိုးက တခါင်ိုးတပခ က်တစရန် လတလ က်တပသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
“တသွိုးစီိုးချင် စီိုးမည်၊ မျက်ရည်ကျချင် ကျမည်၊ သတသ
် မမ၏ ဦိုးတခါင်ိုး မညတ်တစရ” ဟ
့်
တပပ ကကစဉ်တွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ အမှုတရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အရှု ိုးတပိုးပခင်ိုးက တြ ်ပပန်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက မရည်ရွယ်ဘဲ ညတ်ထ ိုးကကသည်။
သူ၏ အတတွျို့အကကြု သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးမှ၊ လူသ ိုးသည် ငါ၏ တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ အမှုက
တက င်ိုးကင်မှ ကျသည့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ စ အပ်တစ်အပ် ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး
တပါင်ိုးရိုးလက်ပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး အလွန ် အကဲမဆတ်လွနိုး် ရန်
့်
တက်တွနိုး် သည်။ ငါ၏အပမင်တွင ် ငါတပပ ပပီိုးသမျှတသ အရ သည် အလွနသ
် မန်သ
ပြစ်တလသည်။ သတသ
် ငါ၏ အမှုပါရှသည့်် ဘဝစွယ်စကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူတသည်
အသက်တမွိုးမှု
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တစ်စတစ်ရ ရှ တတွျို့ န္င်လမ်မ
့်် ည်။ လူသ ိုး၏
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဘဝ၏အဓပပ ယ်က ရှ တြွတက င်ိုး ရှ တြွန္င်သည်။
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အလက ရှ တြွတက င်ိုး
့်
ရှ တြွန္င်သည်။ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင် ၎င်ိုးတသည်
ရှငသ
် န်ပခင်ိုး
့်
အတတ်ပည က ရှ တြွတက င်ိုး ရှ တြွန္င်သည်။ ဤသပြင
့် ့်် အမှုအရ မျ ိုး သ ၍ တက င်ိုးမည်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးက အတင်ိုးအကျပ်မပပြုတပ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ငါ၏
တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ အမှုက စတ်မဝင်စ ိုးပါက၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ငါစ့် အပ်န္င
“ပပန်အမ်ိုးတငွ” အပပင် “ဝန်တဆ င်မတ
ှု ကကိုး” တစ်ခက တပိုးမည်။ ငါသည် မည်သက
ူ မျှ
အတင်ိုးအကျပ် မပပြု။ ဤစ အပ်၏ စ တရိုးသူအတနပြင်၊့် ငါ၏တစ်ခတည်ိုးသ

တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မှ စ ြတ်သမ
ူ ျ ိုးက ငါ၏အမှုက န္ှစ်သက်ရန်ပြစ်သည်၊ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး
့်
လူတ၏
င့်် ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
့် န္ှစ်သက်မှုမျ ိုးက အပမဲ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ထတကက
့်
င်္ဏ်သကခ က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးအ ိုး လက်မလတ်န္င်တသ တကက ငမ
့်် ျှပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အန င်္တ်အလ ိုးအလ မျ ိုးက အတပိုးအယူမလပ်ရန် တက်တွနိုး် သည်။ ၎င်ိုးတ ထ
့် သ ့်
လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကမည် ဆပါက၊ ငါကဲသ
့် တသ
ကကင်န တတ်သည့်် သူသည် ထသတသ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အရှက်ရပခင်ိုးက မည်သ ခ
ငါ၏အမှုက
့် န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
န္ှစ်သက်သည့်် စ ြတ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပါက၊ ငါ၏ အတရိုးအသ ိုးက သ ၍တက င်ိုးစွ
တိုးတက်တစြ၊ ့် သင်တ၏
့် ိုး
့် အြိုးတန်တသ အကကပပြုချက်မျ ိုးက ငါအ
လက်ဆင်က
့် မ်ိုးတပိုးလမ့််မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်၊ ထသပြင်
့် ့် လူသ ိုး၏ အမှ ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
ငါအတရိုးအသ
ိုးမျ ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ တိုးတက်တပမည်။ ဤအရ က စ တရိုးသန္
ူ င
ှ ့််
့်
စ ြတ်သန္
ူ စ
ှ ်ဦိုးလိုးက အကျြုိုးပပြုမည် မဟတ်တလ ။ ထသ ငါ
် န်ပခင်ိုး
့် တပပ ဆပခင်ိုးက မှနက
ရှမရှဆသည်က ငါ မသသကဲသ
့် ၊ ့် ဤနည်ိုးပြင့်် ငါသည် ငါ၏အတရိုးအသ ိုး စွမ်ိုးရည်က
တိုးတက်တက င်ိုး တိုးတက်တစန္င်တပမည် သမဟ
့် တ် ငါတကက
့် ိုးက ခင်မင်မှုက
အ ိုးတက င်ိုးတစတပမည်။ ပခြုတပပ ရလျှင် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် မသ ိုးစန္ှင ့်် အမ်တင်ိုးထ
တစ်ဆင ့်် တပိုးပခ့် ရန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင၊့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငန္
် င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ယင်ိုးက
့်
တန္ှ င်ယ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ှကပ် ခင်ိုးမရှဘဲ ငါ၏ အမှုန္င
့် ည်။
ဤသည်မှ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးထက
ဲ
ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အခန်ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် အ ိုးလိုးသည် ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
နီတမျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
ကထဲ ကျတရ က်သည့်် အမှ ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့် တ် လူတလ
့်
အသပည ပြစ်တစ သမဟ
့် ရ
့် တ် လူသ ိုးအတပေါ် ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
အဘယ်အရ ပြစ်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့်် င်တသ
့် င်ငတတ ်၏ လူတန္ှ့် ငဆ
့် တ် ယတန န္
“လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုး” ပြစ်တစ တစ်စတစ်ရ ရရှန္င်ကကမည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
်လည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး “ယတန လူ
့် န်
့် တ၏
့် မတက င်ိုးသတင်ိုးမျ ိုးက တစ်ချက် ြတ်ကကည်ရ
တက်တွနိုး် သည်။ ဤအရ သည် အ ိုးလိုးအြ အကျ
ြုိုးရတပမည်
ှ
။ တန က်ဆိုးတသ
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက မကက ခဏ ြတ်ရန်လည်ိုး နစ်န စရ ပြစ်မည်မဟတ်၊ ယင်ိုးသည် လူတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးအတွက် သ ၍ပင် အကျြုိုးရှတပမည်။ တစ်ြန် တရပန်ိုးစ ိုးတသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး ကဏ္ဍက မကက ခဏ ြတ်တလ -့် ဤအရ သည်
လူတ၏အသက်
တ မျ ိုးအတွက် သ ၍ပင် အကျြုိုးရှမည် မဟတ်တလ ။ ငါသည်
့်

မှနက
် န်တသ တဆိုးက သ ၍ တက င်ိုးစွ ညန်ကက ိုးတပိုးန္င်ရန်န္င
ှ ့်် အဆိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တရ င်္ါအ ိုးလိုးက အပမစ်ပြတ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်ခတစ်တလ
့်
ရှသည်မရှသည်က ကကည့်ရ
် င်ိုး၊ ငါ၏ အကကက ရယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတန
့် က် ယင်ိုးက
သင်ြတ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ် မည်သခ့် စ ိုးရသည်က ငါအ
့် ိုး ပပန်တပပ ပပပခင်ိုးပြင ့််
အကျြုိုးမယတ်န္င်တပ။ ငါ၏အကကတပိုးချက်မျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ သင် မည်သ တတွ
ိုးထင်သည်က
့်
ငါမသ၊ သတသ
် သင်တသည်
ယင်ိုးတက
့်
့်
့် သင်တ၏
့် ကိုးက ိုးချက်အတွက်
အချက်အလက်ကန်ကကမ်ိုးမျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကလမ်မ
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
ယင်ိုးသည် အဘယ်သပြစ်
့် မည်နည်ိုး။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၁၂ ရက်

အခန််း ၄၂
အမှုသစ်စလျှငစ
် ချင်ိုး လူအတပါင်ိုးတသည်
ဝင်တရ က်မှု အသစ်တစ်ခက ရကကပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
လက်ချင်ိုးချတ်လျက် တရှ ျို့ဆက်ကကမည် ပြစ်သည်။ ငါတသည်
န္င်ငတတ ်၏
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ လမ်ိုးမကကီိုးတပေါ် အတူတကွ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကက လူသ ိုးန္င
ှ င
့်် ါအကက
ိုးတွင ်
့်
နက်ရှုင်ိုးတသ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်မှု ရှတလမည်။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ပပရန်န္င
ှ ့််
ငါ၏သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရန် ငါသည် လူသ ိုးက အပမဲစက ိုးတပပ တနခဲသ
်လည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထမ
ဲ ှ အချြုျို့တသည်
လူတက
့်် စ ိုး အချြုျို့တမှ့်
့်
့် န ကျင်တစန္င်လငက
၎င်ိုးတအတွ
က် ကကီိုးစွ အတထ က်အကူ ပြစ်တစန္င်တသ တကက င ့်် ငါ၏န္ှုတ်မှထက
ွ ်တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ပ၍မကက မကက န ိုးတထ င်ကကရန် လူတအ
့် ိုး ငါအကကပပြု၏။
ငါ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးမှ အထူိုးရည်မွနပ် ခင်ိုး မရှတက င်ိုးမရှန္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးမှ
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အရင်ိုးခ ထွက်တပေါ်လ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ငါ၏မတ်တဆွပြစ်ပခင်ိုးတကက င ့်် ငါသည် ငါ၏အမှုက လူသ ိုးအကက ိုးတွင်
ဆက်၍ လပ်တဆ င်တနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးသည်လည်ိုး ငါ၏အမှုအ ိုး
အတန္ှ င်အ
် ွ စိုးရမ်လျက် ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်
့် ယှက်တပိုးမမည်က လွနစ
သူ၏အစွနိုး် ကန် လပ်တဆ င်၏။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ငါသည် လူတစ်စက
ရခဲပ့် ပီိုးတသ တကက င ့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ကကီိုးစွ တသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်လ
် ျက်ရှပပီိုး
ငါ၏ “လပ်ငန်ိုး” သည် ဆတ်တလျ က
့် ျဆင်ိုးပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ၊ ၎င်ိုးမှ အဓပပ ယ်မရှတသ

စက ိုးလိုးမျ ိုး မဟတ်တတ တ
ွ ်” မှ
့် ပ၊ ထပပင်
့် ငါ၏ “အထူိုးထတ်ကန်တစျိုးကက
တန္ှိုးတကွိုးတလိုးလစွ လည်ပတ်တနပခင်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် လူတသည်
့်
အသတရ ိုးရကကတပသည်
ှ
- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏န မန္ှင ့်် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအတွက်
“၎င်ိုးတက
ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ငါ၏ “အထူိုးစတိုးဆင်”
့် ယ်က ဆက်ကပ်” လကကသည်၊ ထအပပင်
့်
သည် “ကန်ပစစညိုး် ” အသစ်အချြုျို့က ရရှလ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသအ
့် ိုးပြင့်် ဝည ဉ်တရိုးရ
နယ်ပယ်တင
ွ ် မျ ိုးစွ တသ “တြ က်သည်မျ ိုး” သည် ငါ၏ “ကန်ပစစညိုး် မျ ိုး” က ဝယ်ယူရန်
လ ကကသည်။ ဤအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍သ ငါသည် ဘန်ိုးအသတရက အမှနရ
် ပပီိုး၊
ထအချန်တွငသ
်
ငါ၏န္ှုတ်မှတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အချည်ိုးန္ိုးီှ မဟတ်တတ ပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ငါသည် တအ င်ပန်ိုးဆတ
ွ ်ခက
ဲ့်
တအ င်ပမင်မှုပြင ့်် ပပန်လ ခဲ၍
့် ၊ လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
ငါက
၎င်ိုး၏တလိုးစ ိုးမက
ှု ပပရန်၊ ၎င်ိုးသည်
့် ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုကကတလမည်။ ငါအတပေါ်
့်
ငါ၏တပခတအ က်၌ အညခ
့် တကက င်ိုးက ပပရန်၊ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ
နင်္ါိုးကကီိုးသည်လည်ိုး “ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုရန်” လ ပပီိုး၊ ဤတွင ် ငါသည် ဘန်ိုးပွငလ
့်် မ်မ
့် ည်။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှစ၍ ယတနတ
ွ ျ ိုးစွ က
့် င်တအ င် ငါသည် တအ င်ပမင်တသ တက်ပဲမ
တက်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ ချီိုးမွမ်ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ အမှုအရ မျ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
လူမျ ိုးစွ တသည်
တစ်ချန်က ငါက
က်
့် ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုကကပပီိုး ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးကက၍ ငါအတွ
့်
့်
ကခန်ခကဲ့် ကသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ အလွနစ
် တ်လပ
ှု ်ရှ ိုးြွယ်တက င်ိုးပပီိုး မတမတ
့် လျ န္
့် င်တသ
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် ငါ၏အပပြုိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပခဲတ
့် ပ၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည် လူသ ိုးက မသမ်ိုးပက်ရတသိုးပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တတ
ူ သ အမှု၏တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ပပြုတနခဲပ့် ခင်ိုးမျှသ
ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ပတည်ိုး။ ယတနသည်
အတတ်န္င
ှ ့်် မတူညတ
ီ ပ။ ငါသည် ပလလင်တပေါ်မှတန၍
့်
ပပြုိုးတန၏၊ ငါသည် လူတက
ျို့ ွင ် ပျပ်ဝပ်၍
့် တ
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်၍ လူအတပါင်ိုးသည် ငါတရှ
ကိုးကွယ်ကကသည်။ ယတနက
့် လမှ လူမျ ိုးသည် အတတ်က လူမျ ိုးမဟတ်တပ။
ငါ၏အမှုသည်လည်ိုး မည်သလျှ
် တွက်မဟတ်ဘဲ တနမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ မည်သလျှ
့် င ် ပစစြုပပနအ
့် င ်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအတွက် မဟတ်ဘတ
ဲ နမည်နည်ိုး။ ပ၍တတ က်ပတသ မနက်ပြန်အြအလ
ငှ့် ၊
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအလိုးစသည် ြန်ဆင်ိုးခရတသ လူသ ိုး၌ “တည်” တနတစရန်၊ ငါသည်
ငါ၏အမှုအ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ရှငိုး် လင်ိုးပပမည်။ ငါသည် ဤအရ က
ငါအမှု
့်် ူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက် လသူတ၊ ့်
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးအပြစ် မှတ်ယူမည်။ ငါန္ှငပ
ပမျ ိုးတသ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်က ပပည့်သ
် ွ ိုးတစရန် ထ၍
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ကကတလ ။့် ယခအချန်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန်

အချန်ပြစ်သည်။ ငါချစ်
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် က ကွယ်မတ
ှု အ က်၌
့် ပခင်ိုးတမတတ ၏ တစ ငတ
ရှတသ သူအတပါင်ိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ဤတနရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စွမ်ိုးရည်မျ ိုးက အသိုးပပြုရန်
အခွငအ
့်် တရိုးရကကသည်ပြစ်၍၊ အမှုအရ အ ိုးလိုးက ငါ၏အမှုအတွက် “လည်တစရန်”
ငါကင်တွယထ
် န်ိုးသမ်ိုးမည်။ တက င်ိုးကင်တွင ် ပျသန်ိုးတနတသ ငှက်မျ ိုးမှ တက င်ိုးကင်တပေါ်မှ
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရပြစ်သည်၊ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ပင်လယ်မျ ိုးမှ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ သခင်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးအကက ိုးရှ
ငါ၏သရပ်သကန်ပြစ်သည်၊ ထပပင်
် န်ြွျို့ ပြြုိုးတစက
့် အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် ပွ ိုးမျ ိုးတစ၍ ရှငသ
အသက်ပြင ့်် တတ က်ပတစလျက် တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှရှသမျှတက
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက်
့် ငါ၏စီမခနခ
အရင်ိုးအပြစ် ငါအသိုးပပြု၏။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ငါ၏အမှုသည် တန က်ဆိုးတသ တခတ်တွင ် လိုးဝအဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ဟ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်တွင ် ငါဆိုးပြတ်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏အမှုအဆိုးသတ်တသ အချန်မှ
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက မိုးမျက်န္ ှ ကကက်တွင ် ထင်ရှ ိုးတစမည့်် အချန်ပင်ပြစ်သည်။
ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအသအမှတ်ပပြုတစရန် ငါပပြုမည်၊ ထပပင်
့်
၎င်ိုးတက
့် ပိုးကကရမည့်် လူအတပါင်ိုးတက
့် ကမဘ တပမတစ်ဝှမ်ိုးရှ အတလျှ တ
့်
အသအမှတ်ပပြုကကတစရန် ငါသည် “တရ ိုးပလလင်” တရှ ျို့တွင ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
သက်တသပပမည်။ ထတကက
င ့်် ဤတန က်ပင်ိုးတွင် ငါသည် အတတ်က တခတ်က လမျ ိုး၌
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ လပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှတသ လပ်ငန်ိုးတစ်ခက စတင်လပ်တဆ င်မည်။
ငါ၏ဉ ဏ်ပည ၊ အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီတအ င် နက်နပဲ ခင်ိုးတသည်
့်
လူအြွ
ျို့ စည်ိုး၏ နယ်ပယ်အ ိုးလိုးတွင ် အသအမှတ်ပပြုခရပပီိုး သက်တသထင်ရှ ိုးတစရန်
့် ဲအ
ယတနမှ့် စတင်က ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးတစမည်။
အထူိုးသပြင ့်် ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက “တရ ိုးသကူ ကီိုးမျ ိုး” က တရ ိုးစီရင်ကကပပီိုး “တရှ တ
ျို့ နမျ ိုး” က
“ခခတချပ” ကကသည်အထ ကမဘ တပမကကီိုးက အစိုးရတသ အြွဲျို့အ ိုးလိုးက
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အသအမှတ်ပပြုလ ကကရမည်၊ ဤသပြင်
့် ့် ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးက ခကကရမည်ပြစ်ပပီိုး လူအတပါင်ိုးတ တခါင်
ိုးင အတလျှ
တ
့် ပိုးရန်အတကက င်ိုး
့်
့်
ပြစ်တစမည်။ ဤအချန်မှစတင်၍ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူအြွ
ျို့ စည်ိုး၏
့် ဲအ
နယ်ပယ်အ ိုးလိုးက အသအမှတ်ပပြုကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအခက်အတနသ
် ့် ည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
ဘန်ိုးအသတရအလိုးစက ငါရတသ အခက်အတနပ် ြစ်
့် လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် ငါသည်
လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည်ပြစ်ပပီိုး ပန်ိုးကွယတ
် နတတ မ
ှ င ် ငါ၏
့် ည် မဟတ်တပ။ လက်ရတွ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ထပ်သ မတရ
က်တသိုးတပ။ ငါ၏အမှုသည်
့် အထွတအ
့်

တရှ ျို့သတ
် ထပ်သ တရ
က်သွ ိုးတသ အခါ
့် ိုးတက်တနပပီိုး၊ ထအမှုသည် အထွတအ
့်
အဆိုးသတ်သွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ငါသည် တင်ိုးန္င်ငအတပါင်ိုးရှ လူတက
့် လိုးလိုးသမ်ိုးပက်မည်၊
ကကမ်ိုးကကြုတ်ရက်စက်တသ သ ိုးရဲမျ ိုးက ငါတရှ
ဲ့် ယဉ်ပါိုး
တစရန်
့် ျို့တွင ် သိုးသငယ်မျ ိုးကသ
့်
ငါပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးကဲသ
့် ငါ
့် ျို့တွင ်
့် တရှ
အရှု ိုးတပိုးတစရန် ငါပပြုမည်။ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏ရန်သအ
ူ တပါင်ိုးက
အန္င်ယူမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငါ၏ရန်ဘက်အတပါင်ိုးတက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
ခရတစရန် ငါပပြုမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး ငါလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သဘ ဝတရ ိုး၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်၊
ငါ၏လမ်ိုးညန်မှုတအ က်၌သ အသက်ရှငန္
် င်သည်၊ သူသည် ကယ်ပင်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက
မချမှတ်န္င်တပ။ ငါ၏လက်မှ မည်သလ
ူ တ
ွ ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည်
သဘ ဝတရ ိုးအ ိုးလိုးက အတန်ိုးအစ ိုးအမျြုိုးမျြုိုး ခွတ
ဲ ဝသတ်မှတ်ထ ိုး၍ ၎င်ိုးက
နယ မမျ ိုးအတွငိုး် တည်ရတနတစ၏၊
ှ
ဤအရ တကက ငသ
့်် လျှင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
တန္ွဦိုးရ သီ၏ အတန္ွိုးဓ တ်န္င
ှ ့်် တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ၏ အတအိုးဓ တ်ကသ
ဲ့် တသ
နယ မမျ ိုး
့်
ရှတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ပန်ိုးမျ ိုးသည် တဆ င်ိုးရ သီ၌ ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးပပီိုး တန္ွရ သီ၌
ြူိုးပွငရ
့်် သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါလက်
၏ အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်၊
့်
ငန်ိုးမျ ိုးသည် တဆ င်ိုးရ သီ၌ တတ င်အရပ်သ ပျ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါသည်
့် သန်ိုးကကသည့်အ
အပူချန်က ချန်ညြှပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုး ပမည်ဟည်ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
တရမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွငရ
် တသ
ှ
အရ မျ ိုးက ငါနစ်ပမြုပ်တစလပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။
မည်သည့်အ
် ရ သည် ငါ၏စီစဉ်ပခင်ိုးက မခရသနည်ိုး။ ဤအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ “သဘ ဝတဘ င်္တဗဒ” က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
န္ှမ်နင်ိုးပစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
“သဘ ဝနယ မမျ ိုး” တည်ရပခင်
ှ ိုးတကက င ့်် ငါရှတနပခင်ိုးက
့်
ြျက်ဆိုးီ ကကတတ မ
် တည်ရပခင်
ှ ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးတသ အရှင၏
မည်သသ
ူ ည် တန က်ထပ် ပငင်ိုးဆန်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ငါသည် ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်၏၊
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်၌ ငါသည် အရှငပ် ြစ်ပပီိုး လူအ ိုးလိုးအလယ်တွင် ငါသည်
အထင်ရှ ိုးဆိုးပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည် ဤအရ က “တဆိုးတရ င်” ပြင ့်် တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
သတ်လမ်ိုးဝသ
ှ ိုးက တန္ှ ငယ
့်် ှကန္
် င်သတလ ။
့် နည်ိုး။ မသ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏တည်ရပခင်
အြိုးတန်တသ ဤအခွငအ
့်် ခါတွင ် ငါသည် လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုးက မခတတ ဘ
့် ဲ
စက်ယန္တရ ိုးမျ ိုးက ဆက်၍ “လည်ပတ်” တနတစက ငါ၏လက်ထ၌
ဲ ရှတသ အမှုက
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် စတင်မည်ပြစ်သည်။

ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ အမျ
ြုိုးမျြုိုးတသ "ဟင်ိုးခတ်အတမိုးအကကြုင်မျ ိုး" က
့်
ငါထည့်သ
် င
ွ ိုး် ထ ိုးပပီိုးပြစ်၏၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုး၏
အကကီိုးတန်ိုးစ ိုးြမှူိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရတပမည်။ လူတသည်
့်
မမတ၏အစ
ိုးအစ အ ိုး မည်သဟင်
့်
့် ိုးခတ်ရမည်က မသကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထအရသ က ခတွငိုး် တတွျို့ ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
“ပန်ိုးကန်” က ကင်လျက်
့်
ငါပပင်ဆင်ထ ိုးတသ “ဟင်ိုးလျ မျ ိုး” က အရသ ခကကသည်။ အဘယ်တကက င်မ
ှ ိုး်
့် န
ငါမသတသ လ
် ည်ိုး လူတသည်
ငါကယ်တင်ပပင်ဆင်တသ ဟင်ိုးလျ မျ ိုးက
့်
အပမဲပ၍စ ိုးလကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် မင်ိုး အထင်ကကီိုးတနကကဘသကဲသ
့် ၊ ့်
့် အလွနအ
့်
အရသ ရှရန် ထည်စ
့် ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးအနက် ငါက
့် အပမင်ဆ
့် ိုးအပြစ် ပမင်ကကပပီိုး
အပခ ိုးလူမျ ိုးက လိုးဝ အတလိုးမထ ိုးဘသကဲသ
့် ပြစ်
့် ၌ မမကယ်က တလစ ိုးမှု
့် သည်။ ငါထ
ရှလွနိုး် ပခင်ိုးတကက င ့်် ငါ၏ကယ်ပင် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးအတွက်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
“သထမင်ိုးပန်ိုးကန်လိုး” ရက်ခရ
ွဲ န် ငါအလမရှတပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည် “မီိုးြတချ င်” မှ
့်
တန က်ပပန်ဆတ်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးယူပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်က
ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးတအ င် လပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုး၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
တည်ကကည်ခင်မ မည် ပြစ်သည်၊ လူတအ
ူ ျ ိုးက
့် တလိုးစ ိုးပပီိုး အပခ ိုးသမ
့် ိုး ငါက
အထင်တသိုးတစရန် ငါမပပြုလတပ၊ ထသပပြုလျှ
င ် တရ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။
့်
လူတ၏စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရ ထူိုးင်္ဏ်သမ်ရပခင်
ှ ိုး၏ တန်ြိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ငါသည်
့် တ်န္လ
အမှနတ
် ကယ်ပင် အလွနရ
် င်ိုးစင်ိုးပပီိုး အကျြုိုးသငအ
့်် တကက င်ိုးသင ့်် မရှသတလ ။ ငါသည်
ရ ထူိုးင်္ဏ်သမ်က တတ င်ိုးဆရန် အမှနတ
် ကယ် လလ ိုးတနသတလ ။ လလ ိုးတနသည်ဆလျှင်
ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် ဤမျှကကီိုးမ ိုးတသ လပ်ငန်ိုးတစ်ခက စတင်လပ်တဆ င်သနည်ိုး။
ငါသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်၍ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် ချမ်ိုးသ မှုအတွက် ကကြုိုးစ ိုးလပခင်ိုး
မရှတပ၊ ထပပင်
ှ ့်် ချမ်ိုးသ မှုတက
့် ငါသည် တလ ကီဆင်ရ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
့် စက်ဆပ်ရွရှ ၏၊
ဤအရ မှ ငါလက်စ ိုးတသ အရ မဟတ်တချ။ ငါသည် လူသ ိုးက စနမူန ထ ိုးထက်သအ
ူ ပြစ်
မပမင်တပ၊ ငါသည် ရန်ပြစ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
ငါ၏ “အတတ်ပည ” က
့် တ် လယူပခင်ိုးတ မပပြုဘဲ
့်
အမှီပပြု၍ အသက်တမွိုးက မတလျ က
် န်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးကလည်ိုး မကျြူိုးလွနတ
် ပ။ ထတကက
င ့််
့်
တပမကကီိုးအန္ှ ငါတလျှ
က်သွ ိုးတသ အခါ ငါသည် အရင်ဦိုးစွ လပ်တဆ င်ပပီိုး “ငါလက်
ရ အတွက်
့်
့်
အခတကကိုးတငွ” က တန က်မှ တတ င်ိုးသည်၊ ဤအရ သည်သ လူသ ိုးတပပ ဆတသ
တရ ိုးမျှတပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးရပခင်
ှ ိုး ပြစ်၏။ ဤတွင ် ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
တလျှ ခ
် ျ ိုး၏
့် ျတပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတပ၊ ငါသည် အပြစ်မှနမ

အဓပပ ယ်မန
ှ န္
် င
ှ အ
့်် ညီ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် တရ ိုးမျှတပပီိုး
ဆင်ပခင်တတရ ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုးက ရှ လျက် လူသ ိုးအလယ်တွင ် တခါက်တတခါက်
ပပန်
့်
တလျှ က်တသ ်လည်ိုး မည်သည်အ
့် သီိုးအပွငမ
့်် ျှ မပြစ်ထန
ွ ိုး် ခဲတ
လူတသည်
့် ပ။ ထအပပင်
့်
့်
တစျိုးဆစ်ရသည်က န္ှစ်သက်ကကသပြင့်် တစျိုးန္နှု ိုး် မှ မျ ိုးလွနိုး် လျှင ် မျ ိုးလွနိုး် ၊
မမျ ိုးလွနိုး် လျှငလ
် ည်ိုး နည်ိုးလွနိုး် လှ၏၊ ထတကက
င့်် ငါသည် “ငါတခါင်
ိုးတပေါ်ကျလ တသ ”
့်
့်
ငါ၏လက်ထရ
ဲ အမှု
ှ
က ဆက်၍ လပ်တဆ င်တနဆဲပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် မမ၏တ ဝန်က
အဘယ်တကက င ့်် မလက်န တကက င်ိုး၊ ထပပင်
့် သူ၏ဝည ဉ်အသက်တ မှ မည်မျှထိုးူ ကဲပအ ိုး
အဘယ်တကက င ့်် သူမသတကက င်ိုးက ယတနတ
၎င်ိုးတ၏
့် င် ငါမသတသိုးတချ။ လူတသည်
့်
့်
ဝည ဉ်အသက်တ မှ င်္ရမ်အချြုျို့၊ သမဟ
ှ
င်ိုးကပင်လျှင်
့် တ် လီယန်က အချြုျို့ အတလိုးချန်ရတကက
မသကကတပ။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ဆက်၍ န္ှုတ်ချြုတသွိုးကကသည်။ ငါ၏အမှုအ ိုးလိုးမှ
့်
့်
အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်တနခဲဘ
့် လ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဧရ မတတ င်မျ ိုး၌
့် သည်အ
ပဲတ
့် သ
့် လ ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် င်ထပ်သ တစ်သကဲသ
့် ပြစ်တနဘသည်အ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက မည်သက
ူ မျှ သတပပြုမခဲြ
င ့််
့်
့် ူိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ထတကက
့်
ငါသည် တတယတဆ င်ပဒ်က အကျဉ်ိုးရိုးရန် အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် ဤအရ က
အသိုးပပြုသည်- “လူတသည်
ငါက
့် မပမင်ကကပခင်ိုးတကက င ့်် ငါက
့် မသကက။” ယင်ိုးမှ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးပပီိုးတန က် လူတသည်
အစ တကကလွယ်ရန် တဆိုးအချြုျို့က
့်
တသ က်ဘသကဲသ
့် ပြစ်
ွ ်ဆိုးကျြုိုးမျ ိုးသည် အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ တကက င ့််
့် ပပီိုး တဆိုး၏တဘိုးထက
၎င်ိုးတသည်
မှတ်ဉ ဏ်ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးကကရ၏၊ ထတကက
င့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတမတ
့် လျ ခ
့် အရ ပြစ်လ ပပီိုး ငါရှတသ တနရ သည် ၎င်ိုးတတမ
့် ည့််
့် ့်တလျ သ
တချ င်ကျတသ အရပ် ပြစ်လ သည်။ ဤအရ တကက င ့်် ငါသက်ပပင်ိုးချ၏။ ငါသည်
အမှုတပမ က်ပမ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး လူတအထဲ
တွင ် သက်တသအတထ က်အထ ိုး
့်
မရှပခင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ငါသည် လတလ က်စွ လလစ
့် တလ ။
့် က်ထတ်ပခင်ိုး မရှခဲသ
သမဟ
့် တ် ငါသည် လူသ ိုးလအပ်တသ အရ မျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ထ ိုးပခင်ိုး
မရှတသ တကက ငတ
့်် လ ။ ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါလပ်န္င်တသ အရ ဘ မျှမရှတတ တ
့် ပ၊
ထပပင်
် ့် မ
ွဲ ှုအမနမ
် ့် ျ ိုးက အသိုးပပြုက လူအတပါင်ိုးတက
့် ငါတရွ ိုးချယ်စရ မှ ငါ၏စီမခနခ
့်
သမ်ိုးပက်ရန်သ ရှတတ သ
့် ည်။ ငါသည် ချစ်ခင်ကကင်န တတ်တသ မခင်တစ်ဦိုးပြစ်တတ မ
့် ည်
မဟတ်ဘဲ ခက်ထန်တသ ြခင်တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပါင်ိုးက
ကင်တယ
ွ ်တပတတ မ
့် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၁၅ ရက်

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ “လီယန်” ဆသည်မှ တရတ်အတလိုးချန် အတင်ိုးအတ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ တစ်လယ
ီ န်သည် င်္ရမ် ၅၀
န္ှငည
့်် ၏
ီ ။

အခန််း ၄၃
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ လူတ “ကကီ
ိုးစွ တသ စတ်ဝင်စ ိုးမှု” ရှရပခင်ိုးမှ ငါ၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်လမ်မ
ငါ၏
့် ိုးတကက င်သ
့်
့် ည်။ သူတသည်
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုး၏ အပ်စိုးပခင်ိုး မခခဲရ
့် ပါက၊ သူတအ
့် ိုးလိုးသည်
တန္ှ င်ယ
် လက်ရသည့်် ကျ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ဟ
့် ှကခ
့် ည်။ ငါ၏
့် န်ိုးတဟ က်တနကကတပလမ်မ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးအ ိုးပြင့်် ငါ၏ချြုပ်ထန်ိုးပခင်ိုးက လက်န ရပပီိုး ကမဘ တပမက
ြိုးလမ်ိုးထ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ပျ
့် ိုးပန်ိုးခပ်မျှ လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ တနသည်က
ငါကကည်ရ
့် ှု လျက် ငါသည် တနစဉ်
့်် ည်သွ ိုးလ ၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
့် တမ်မျ ိုးအကက ိုး လှညလ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စနစ်တကျပြစ်တအ င် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်မျ
့် စသည်။ ဤအချန်မှစ၍ ကမဘ တပေါ်၌ရှတသ သူတသည်
့် ိုးက ငါဆက်လက်၍ တည်တတ
့်
ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးတကက င့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက ရရှကကပပီိုး၊
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သူတအတပေါ်
သ ဆင်
ိုးသက်လ တသ အခါ၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
့်
ကျယ်တလ င်စွ ပွက်တလ ရက်သွ ိုးကကပပီိုး အရပ်ရပ်သ ထွ
့် က်တပပိုးကကသည်။ ဤတစ်ခဏတွင်
ကမဘ တပမရှ တင်ိုးပပည်မျ ိုးသည် ချက်ချင်ိုးပျက်စီိုးကကသည်၊ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးကက ိုးရှ
နယ်နမတ်မျ ိုး တန က်ထပ်မရှတတ တ
့် ပ၊ တနရ တစ်တနရ န္ှင ့်် တစ်တနရ ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး
မရှတတ သ
့် ပပင်၊ လူတကက
့် ည်အ
့် ပ။ လူတသည်
့် ိုး၌ ကင်ိုးကွ မှု တန က်ထပ် မရှတတ တ
့်
တန က်ထပ် ရန်ပဲမ
ွ ရှတတ ဘ
့်် စ်ဦိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ အတူယှဉ်တွဲတနန္င်ရန် ငါသည်
့် ၊ဲ တစ်ဦိုးန္ှငတ
လူတကက
့် ပပင်၊ ငါသည်
့် ိုးတွင ် “အတတွိုးအပမင်စနစ်ဆင်ရ အလပ်” က စတင် လပ်တဆ င်သည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အလယ်တွင် တပါင်ိုးကူိုးတတ ိုးမျ ိုးက တဆ က်လပ်တပိုးပပီိုး

ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက တည်တထ င် တပိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူတက
့် စည်ိုးလိုးလ သည်။ ကမဘ တပေါ် ရှ
အရ အ ိုးလိုး ငါအ
့် ဏ တအ က်တွင ် ပျပ်ဝပ်ကကတစရန်အလငှ့် ငါသည်
အပမင်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုး
့် ိုးတက င်ိုးကင်ဘက ငါလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ သရပ်သကန်မျ ိုးန္ှင ့်် ပြည်ဆ
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏ဘန်ိုးတန်ခိုးတအ က်၌ ဝပ်စင်ိုးကျတရ က်တစမည်၊
ထ သအ
ီ ွတ်မှု” အတွက် ငါ၏အစီအစဉ်က
့် ိုးပြင့်် “ကမဘ လိုးဆင်ရ စည်ိုးလိုးညည
အတက င်ထည်တြ က
်
ငါ၏ ဤဆန္ဒတစ်ခက အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
့် ၍
လူသ ိုးတသည်
ကမဘ တပမမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် “တပခဦိုးတည်ရ
့် သွ ိုးပခင်ိုး” တန က်ထပ်
့်
မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ သင်တ
့် လျ ်တသ ပန်ိုးတင်က တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးကကန်ကက
့် မှု မရှဘဲ ရှ တတွျို့ ကကမည်ပြစ်သည်။
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးအတွက် နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစ စဉ်ိုးစ ိုးတပိုးပပီိုး ၎င်ိုးကပပြုလပ်ရပခင်ိုးမှ
ခပ်သမ်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတနပြင့်် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး နယ်တပမထဲတွင ်
မကက မီ တနထင်လ တစရန်၊ သူတ၏အသက်
တ တနရက်
ှ ့််
့် မျ ိုးက တန က်ထပ် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်န္င
့်
ထတ်လန်အ
ှ ့်် ငါ၏အစီအစဉ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ိုးငယ်ြွယ် မတက င်ိုးတတ တ
့် စရန်န္င
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်မလ တစရန် အလငှ့် ပြစ်သည်။ လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တည်ရတသ
ှ
တကက င်၊့်
ငါသည် ငါ၏န္င်ငက ထတနရ တွင ် တည်တဆ က်မည်၊ အတကက င်ိုးမှ ငါဘ
့် န်ိုးအသတရ၏
သရပ်သကန်အစတ်ပင်ိုးတစ်ခသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
အထက်တက င်ိုးကင်တွင ် ငါသည် ငါ၏ပမြုျို့က မှနက
် န်စွ တည်ပပီိုး အထက်တအ က်
အရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး အသစ်ပြစ်တစမည်။ ကမဘ တပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
တက င်ိုးကင်တပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် တစ်စတစ်စည်ိုးတည်ိုး ပြစ်လ ရန်အလငှ့် ငါသည်
တက င်ိုးကင်အထက်တအ က်၌ တည်ရတသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးက တစ်စတစ်စည်ိုးတည်ိုး
ပြစ်တစမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ တန က်ဆိုးတခတ်တွင ်
ငါပပီိုးတပမ က်တစမည့်် အရ ပြစ်သည်။ ငါအလ
ပ်၏ ဤကဏ္ဍက မည်သမ
ူ ျှ
့်
ဝင်မစွက်ြက်တစန္ှငတ
့်် လ ။့် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးကက ိုး၌ ငါအလ
ပ်က
့်
ကျယ်ပပန်တစပခင်
ိုးသည် ကမဘ တပေါ်၌ ငါအလ
ပ်၏ တန က်ဆိုးပင်ိုးပြစ်သည်။ မည်သက
ူ မျှ
့်
့်
ငါလပ်တဆ င်မည်အ
့် လပ်က ဉ ဏ်မီန္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ဤအတွက်တကက င့်် လူတသည်
့်
အတတ ်ပင် စတ်ရှုပ်တထွိုးကကသည်။ ထပပင်
ပ်ပြင့်် အလပ်ရှုပ်လျက်
့်
့် ငါသည် ကမဘ တပေါ်၌ ငါအလ
မအ ိုးလပ်တသ တကက င်၊့် လူတသည်
“ပပက်တီိုးပပက်တချ လ
် ပ်ရန်” အခွငအ
့်် တရိုးယူကကသည်။
့်
သူတက
် ွ ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရပြစ်ပခင်ိုးမှ က ကွယ်ရန် ငါသည် သူတအ
့် လွနစ
့် ိုး မီိုးအင်၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခန္င်ရန်အတွက် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တအ က်တွင် ဦိုးစွ
တနရ ချထ ိုးသည်။ ဤသည်မှ ငါအလ
ပ်၏ အဆင်တ
ပ်၏
့်
့် စ်ခပြစ်ပပီိုး ငါသည် ငါအလ
့်

ဤအဆင်က
် ိုးက အသိုးချမည်။ ထသမဟ
့် ပပီိုးတပမ က်တစရန် မီိုးအင်၏ခွနအ
့် တ်ပါက
ငါအလ
ပ်က လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ
့်
လူသတတဝါတက
့် လ င်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ကျြုိုးန္နွ ခတစက ၊ ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှုအရ သူတက
့် ငါပလ
့်
မတူညတ
ီ သ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ် ခွပဲ ခ ိုးလျက်၊ သူတက
့် ဤအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအရ
သတ်မှတပ် ပီိုး၊ ထထက်
မက သူတက
့်
့် သူတ၏မ
့် သ ိုးစမျ ိုးအပြစ် မျြုိုးတူစမည်၊ ထသအ
့် ိုးပြင့််
လူသ ိုး တစ်ရပ်လိုးတသည်
ငါအ
ိုး
့် ိုး မန ခပခင်ိုးက ရပ်တန်မည်
့် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအစ
့်
့်
ငါအမည်တပိုးထ ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအရ တသသပ်ပပီိုး စနစ်တကျ ပြစ်တသ အစီအမထဲသ ့်
ကျတရ က်လမ်မ
ူ ျှ ကကြုရ ကျပန်ိုး တပပ င်ိုးတရ ျို့ ပခင်ိုး မရှတစန္ှငတ
့်် လ ။့်
့် ည်ပြစ်သည်- မည်သမ
ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ ၌
် အသစ်တသ အမှုက ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ ၌
်
လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏ ရတ်တရက် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတကက င့်် မန်ိုးတမ ဆွအ
ျို့ ကကပပီိုး ငါ၏
ပမင်သ စွ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
သန ိုးလည်မှု အသစ်မျ ိုးစွ က
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရတလသည်။ ယတနအချ
် န်သတလ ။
့် န်တွင ် ယင်ိုးမှ တကယ့််က မမှနက
ငါသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးအကက ိုးတွင ် ငါ၏ပထမတပခလှမ်ိုးက လှမ်ိုးခဲပ့် ပီိုး
ငါအလ
ပ်၏ ပထမအပင်ိုးက အစပပြုခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် အသစ်တစ်ြန် အစပပြုရန် ငါ၏
့်
အကကအစည်က ြျက်မည်မဟတ်- တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အကက ိုးရှ အလပ်
အစီအစဉ်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါအလ
ပ်၏ လပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုး အတပေါ် အတပခခထ ိုးသည်။
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ အမူအရ န္ှင ့်် လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးက တမျှ ်ကကည်ရ
့် န် မမတ၏
့်
မျက်လိုးမျ ိုးက တမ က့် ကည်က့် ကသည်အ
့် ခါ၌၊ ယင်ိုးသည် ငါက ကမဘ တပေါ် ပမြူဆင်ိုးတစမည့််
အချန်ပြစ်သည်။ လူတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးသည် ချက်ချင်ိုးပင် တဝဝါိုးပပီိုး၊ သူတသည်
့်
့်
သဲကန္တ ရထဲက သိုးကသ
ဲ့် မည်
သည်ဦ
့် ိုးတည်ချက်မျှ မရှ န္င်သည်အ
့် ပပင်၊ တလပပင်ိုးမန်တင်ိုး
့်
တတဝါတဝါစတင်တက်ခတ်တသ အခါ၊ သူတ၏
့် ငတကကိုးသမျ ိုးက တက်ခတ်တသ တလက
ြိုးလမ်ိုးသွ ိုးသည်။ တလလှုင်ိုးမျ ိုး၏ အလယ်တွင် လူသ ိုးသဏ္ဌ န်မျ ိုးက တရိုးတရိုးတလိုး
တတွျို့ ပမင်န္င်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးတ၏
့်
့် အသက မကက ိုးရန္င်ဘ၊ဲ လူတသည်
့်
သူတ၏အသ
ကန် တအ ်ဟစ်တနကကတသ ်လည်ိုး၊ အ ိုးထတ်မှုက အလဟဿပင်ပြစ်သည်။
့်
ဤအချန်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မိုးတက င်ိုးကင်မှ ကယ်တင်ရှငတ
် စ်ပါိုး
ရတ်ချည်ိုးကျလ ပပီိုး အတင်ိုးအဆမဲ့်တသ ကန္တ ရထဲမတ
ှ န၍ သူတက
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပလမ်မ
် င်လ
့် ည်ဟ တမျှ လ
့် ျက် ကျယ်တလ င်စွ ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးကကသည်။
သတသ
်လည်ိုး သူတ၏
် ည်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးတစက မူ ကယ်တင်ရှငသ
မလှုပ်ရှ ိုးဘဲ ရှတနတသ တကက င်၊့် လူသ ိုး၏ တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးတသည်
ပပြုကွဲလွငစ
့်် င်ကန်သည့််

ထွနိုး် ညြှထ ိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးမီိုးသည် ကန္တ ရမှလ တသ တလပပင်ိုးမန်တင်ိုး၏
ြှ ိုးသတ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး လူသ ိုးသည် လူသမ
ပငမ်
ူ တနထင်တသ ကျတ်တိုးီ တပမအရပ်တွင ်
ဝမ်ိုးလျ ိုးတမှ က် လဲတလျ င်ိုးက ၊ တတ က်ပတသ မီိုးတတ်က တန င်ဘယ်တသ အခါမှ
မထွနိုး် ညြှန္င်တတ ဘ
့်် က င်ိုးယူလျက်
့် ဲ သတလစ် တမတ
့် ပမ သွ ိုးသည်။...ထအတပခအတနက အခွငတ
ငါသည် လူ၏မျက်စတရှ ျို့တွင ် အတအစစ်တစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစသည်။ သတသ
် လူ၏စတ်သည်
့်
အလွနတ
် ရ ဝမ်ိုးသ တက င်ိုး ဝမ်ိုးသ တနစဉ်တွင၊် သူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် တပပန်
့် ြ ့်
အလွနခ
် ျည်န
့် က
ဲ ့် ၊ အ ိုးနည်ိုးပပီိုး တပခလက်တ တပျ
တ
့် ခွကန်ကကသည်။ ထပပင်
့်
့် သူသည်
အတအစစ်ထတ
ဲ ွင ် န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ သစ်သိုးီ မျ ိုးက တတွျို့ရတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
ခူိုးဆွတ်ြအ
့် တသ ် လူ၏ “အတွငိုး် ၌ရှတသ အင်အ ိုးမျ ိုး” က
့် ိုးအင် မရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပခကန်လက်ပန်ိုးကျသွ ိုးပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးက
လအပ်တသ အရ မျ ိုးက ယူ၍ သူက
့် ရ ဆ၍
့် တပိုးအပ်တသ ်လည်ိုး၊ သူလပ်သည်အ
စတ်ကကည်လင်ြွယ် အလျှငိုး် ကင်ိုးမဲတ
့် သ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် တဒင်္ဂအပပြုိုးတစ်ခက
လျှပ်တပပက်ပပြုိုးပပပခင်ိုးသ ပြစ်သည်- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခွနအ
် ိုးဟူသမျှ တစိုးတစမျှမကျန်ဘဲ
တက်ခတ်တနတသ တလန္ှငအ
့်် တူ လွငပ
့်် ါိုးတပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးတတ သ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့််
လူ၏မျက်န္ ှ မှ လိုးဝ ခစ ိုးမှုကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး မမ၏ ကတလိုးငယ်က ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်တနသည့််
မခင်တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် တသ
သူ၏ န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့တသ တစတန တမတတ ပါဝင်သည့်် လူသ ိုး၏
့်
နီရဲတနတသ မျက်လိုးမျ ိုးမှ ကကင်န မှုတရ င်ပခည် တစ်ခတည်ိုးသ လျှင် ပြ ထွက်တပသည်။
မကက ခဏပင် လူ၏ တပခ က်တသွက
ျို့ ွဲအက်တနတသ န္ှုတ်ခမ်ိုးသည် စက ိုးတပပ တတ မ
့် လ ိုး
့် ည်အ
လှုပ်ရှ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ထသပပြုရန်
အ ိုးအင်မရှတပ။ ငါသည် လူက တရအနည်ိုးငယ်
့်
တပိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် တခါင်ိုးခါလျက်သ တန၏။ ဤကဲသ
့် အတပပ
င်ိုးအလဲပမန်ပပီိုး
့်
တပ်အပ်တပပ ရန်ခက်တသ အမူအရ မျ ိုးမှ လူသည် မမကယ်တင်ထ၌
ဲ တမျှ ်လင်ခ
ူ မျှ
့် ျက်ဟသ
တပျ က်ဆိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ ငါက
ကကည်ပ့် မဲကကည်လ
့် ျက်
့် အသန ိုးခတသ အကကည်ပ့် ြင်သ
့်
တစ်စတစ်ခက တတ င်ိုးခတနသကဲသ
့် ပြစ်
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ထိုးတမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် သည်။ သတသ
့်
ဓတလ့်စရက်မျ ိုးက မသန ိုးမလည်သပြင်၊့် ငါသည် လူသ ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ အမူအရ မျ ိုးန္ှင ့််
အပပြုအမူမျ ိုးတကက င့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးတလသည်။ လူသ ိုးပြစ်တည်မ၏
ှု တနရက်
့် မျ ိုးသည်
အဆိုးသ ပမန်
လျှင ် ရတ်တရက်
့်
့် ပမန်ဆန်ဆန် နီိုးကပ်လ တနတကက င်ိုးက ဤအခက်အတန်၌သ
ငါသလက်ရပပီိုး သူအတပေါ်
ကရဏ သက်တသ အကကည်န္
့် င
ှ ့်် ငါကကည်၏
့် ။
့်
ဤအခက်အတန်၌သ
လျှင ် လူသည် သူ၏ဆန္ဒအ ိုးလိုး ပပည်ဝ
့် သွ ိုးသည်အ
့် လ ိုး ငါအ
့်
့် ိုး
တခါင်ိုးညတ်ပပလျက် ဝမ်ိုးတပမ က်တသ အပပြုိုးက ပပတလသည်။ လူသ ိုးတသည်
့်

ဝမ်ိုးမနည်ိုးကကတတ တ
ဘဝ၏ အဓပပ ယ်မပဲ့် ခင်ိုးက တန က်ထပ်
့် ချ။ ကမဘ တပေါ်တွင ် လူတသည်
့်
မညည်ိုးညြူကကတတ ဘ
့်် တ်သက်တသ အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် ၊ဲ “အသက်” န္ှငပ
ရပ်တန်ိုးကရပ်ကကသည်။ ထအချန်မစ
ှ ၍ ကမဘ တပေါ်တွင ် သက်ပပင်ိုးချသမျ ိုး
ရှတတ မ
ွ ် အသက်ရှငတ
် သ တနရက်
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်လ
့် မ့််မည်။...
ငါ၏အလပ်က လူသ ိုးတ အပမဲ
တတစ ဝင်မစွက်တစြအတွ
က် ငါကယ်တတ ်တင်၏အလပ်က
့်
့်
မလပ်တဆ င်မီ လူ၏အတရိုးကစစမျ ိုးက ငါ အတသအချ ရှငိုး် ထတ်ပစ်မည်။ ငါအတွ
ကမ
် ူ
့်
လူသ ိုးတ၏
ွ ်၏
့် အတရိုးကစစမျ ိုးက အဓကအချက် မဟတ်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အတရိုးကစစမျ ိုးသည် အတရိုးမပါတချ။ လူသ ိုးသည် စတ်ဓ တ် လွနစ
် ွ တသိုးသမ်တသ တကက င့််
လူသ ိုးတသည်
ပရွ က်ဆတ်တစ်တက င်ကပင် သန ိုးကရဏ မပပသလသည် သမဟ
့်
့် တ်
ပရွ က်ဆတ်မျ ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်ဟပင် ထင်ရက ၊
လူသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် အပမဲတမ်ိုး သတဘ ထ ိုးကွဲလွဲပခင်ိုး ရှတတ်သည်။ လူတ၏
့်
့်
သတဘ ထ ိုးကွဲလွဲမက
ှု ကက ိုးရလျက် ငါသည် တန က်တစ်ကကမ် စွနခွ
် ့် က သူတ၏
့်
ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးက တန က်ထပ်အတရိုးမစက်တတ တ
် ူ ငါသည်
့် ပ။ လူသ ိုးတ၏
့် အပမင်တွငမ
“တဒသခမျ ိုး” ထဲမှ “မသ ိုးစ အပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုး” က တပြရှငိုး် ရ ၌ အထူိုးပပြုတသ
“တဒသခတက ်မတီဝင်” တစ်ဦိုးပင် ပြစ်တချသည်။ လူတသည်
ငါတရှ
ျို့ မှ က်သလ
့် တ
့်
့် တသ အခါ၊
သူတသည်
အစဉ်သပြင့်် ကယ်ပင်အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ က်လ ကကပပီိုး
့်
န္င်ထက်စီိုးနင်ိုးကျတသ စတ်အ ိုးထက်သန်မန္
ှု င
ှ ့်် သူတ၏က
ယ်ပင် “ထူိုးကဲတသ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး” က ပပန်လည်တရတွက်ရင်ိုး၊ တပပ ရင်ိုးဆရင်ိုးန္ှင ့်် သူတ၏က
ယ်ပင်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးချက်က ထပ်ပြည်က့် ကသည်။ ငါသည် လူသ ိုးတ၏
့် ထူိုးပခ ိုးလှတသ
ကယ်န္တ
ှု ်အမူအရ က ကကည်သ
့် ည်- သူတ၏
် ့် င ့်် တပကျတနပပီိုး၊
့် မျက်န္ ှ သည် တပမမှုနန္ှ
ထတပမမှုနမှ
် ့် “တသွငသ
် င
ွ စ
် ီိုးတနတသ ” တချွိုးတအ က်တွင ် တချွိုးန္ှင ့်် ချက်ချင်ိုးတရ တန္ှ
သွ ိုးတသ တကက င့်် မမ၏ “လွတလ
် ပ်ပခင်ိုး” က ဆိုးရှုိုးသွ ိုးသည့်် တပမမှုနပြစ်
် ့် က ၊ ထသပြင်
့် ့်
လူသ ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ သည် တပခရ မျ ိုးက ရြန်ရခါ တတွျို့ ပမင်ရန္င်တသ ကမ်ိုးတပခတသ င်ယ၏
သဲထထ
ူ ပ်တသ မျက်န္ ှ ပပင်ကသ
ဲ့် တ
ပင်သည်
့် ိုး၍ပင် “ကကယ်ဝ” လ သည်။ သူတ၏ဆ
့်
တသဆိုးပပီိုးတသ တတစဆမျ ိုး၏ ဆပင်န္င
ှ တ
့်် ူက အတရ င်စပခင်ိုး ကင်ိုးမဲလ
့် ျက် အလိုးတစ်ခထဲသ ့်
စက်ဝင်တနသည့်် တက က်ရိုးမျှငမ
် ျ ိုးကဲသ
့် တည်
တ
့် ည်တ
့် ထ င်မတ်တနကကသည်။ သူ၏ဆပင်တ ့်
့်
တဒါသပြင့်် တထ င်ထသွ ိုးရတလ က်တအ င် သူ၏အမျက်တဒါသက အလွန ် ကကီိုးတသ တကက င့််
သူ၏မျက်န္ ှ သည် တချွိုးတ “ပွ
့် မ “အတငွျို့” က တစ်ချက်တစ်ချက်
့် က်ထ” တနသည်ပ

ထတ်လတ်သည်။ လူသ ိုးက အနီိုးကပ် တစ့်တစ့်ကကည်ရ
့် ှု လျှင၊် သူ၏မျက်န္ ှ သည်
ချစ်ချစ်တတ က်ပူတသ တနမင်ိုးကဲသ
့် ၊ ့် “မီိုးတတ က်မျ ိုး” န္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးတနသည်က ငါပမင်ရက ၊
ထအတွ
ကတ
် ကက င်ပ
့် င် ထမျက်န္ ှ မှ အတငွျို့ ပူမျ ိုး ထတနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူကယ်တင်က ဤသည်က
့်
အတရိုးမစက်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏တဒါသက သူမျက်
့် န္ ှ အ ိုး တလ င်ကျွမ်ိုး ြျက်ဆိုးီ မည်က ငါသည်
အကယ်ပင်စိုးရမ်၏။ ဤအတပခအတနတွင ် ငါသည် လူက သူ၏တဒါသအ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ
တလျှ ရ
့် န် တက်တွနိုး် သည်၊ ဤအရ က အဘယ်တက င်ိုးကျြုိုး ပပြုသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့််
ကယ်က
့် ယ်ကယ် န္ှပ်စက်ရမည်နည်ိုး။ တဒါသတကက င့်် ဤ “ကမဘ လိုး” ၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ် ရှ
တက က်ရိုးတမျ ိုးက တန၏ မီိုးတတ က်မျ ိုးတကက င့်် တလ င်ကျွမ်ိုးကန်သတလ က်
ပြစ်သွ ိုးသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် “လမင်ိုး” သည်ပင်လျှင် အနီတရ င်
့်
တပပ င်ိုးသွ ိုးသည်။ လူ၏တဒါသက အလွနအ
် ကျွမပြစ်တစရန် သူအ
့် ိုး ငါတက်တွနိုး် ၏၊ သူ၏
ကျန်ိုးမ တရိုးက က ကွယ်တပိုးရန် အတရိုးကကီိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး လူသည် ငါ၏
့်
အကကတပိုးချက်က န ိုးမတထ င်ဘ၊ဲ ထထက်
သူက ငါက
့် “စွဲချက်တင် တင်တန်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး” က
့်
ဆက်ပပြုတလသည်။ ဤအရ ၌ အဘယ်အသိုးဝင်မှု ရှသနည်ိုး။ ငါ၏ဆလ ဘ်သည် လူအတနပြင်
့်
့်
ခစ ိုးတမွျို့တလျ ်ရန် မတလ က်ငပခင်ိုးတကက င်တ
ိုးမဟတ် သူသည်
့် လ ။ သတည်
့်
ငါတပိုးတသ အရ က ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးတကက င်တ
့် လ ။ ရတ်တရက် တဒါသမထန်ိုးန္င်သပြင်၊့် ငါသည်
စ ိုးပဲက
ွ တမှ က်လှနခ
် ျလက်တသ တကက င်၊့် လူသည် သူ၏ဇ တ်လမ်ိုးမှ စတ်လှုပ်ရှ ိုးြွယ်
ဇ တ်ဝင်ခန်ိုးမျ ိုးက မတပပ ပပရဲတတ တ
့် ပ။ ငါသည် သူက
့် ရက်အနည်ိုးငယ်မျှ တမင်
တစ င်ခ
့် င်ိုးထ ိုးရန် “ထန်ိုးသမ်ိုးတရိုးစခန်ိုး” သ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးမည်က သူကတကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး၊
လစ်ထက
ွ သ
် ွ ိုးြ ငါတဒါသူ
ပန်ထပခင်ိုးက အခွငအ
့်် တက င်ိုး ယူတလသည်။ ထသမဟ
့်
့် တ်ပါက
လူသည် ထကဲသ
့် အရ
မျ ိုးက ရပ်သမ်ိုးလမည် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ကယ်ပင်
့်
အတလိုးထ ိုးစရ မျ ိုးက အလျဉ်မပပတ် ဆက်တပပ တနမည်ပြစ်သည်။ ထအသကပင် ငါက
့်
န ိုးမခသ ပြစ်တစသည်။ လူသ ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် အဘယ်တကက င့််
့် အတွငိုး် စတ်န္လ
အလွနရ
် ှု ပ်တထွိုးတနသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူ၏အထဲ၌ အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ
“အစတ်အပင်ိုးတလိုးမျ ိုး” က ငါတပ်ဆင် ထ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်န္င်သတလ ။ သူသည်
ငါတရှ
့် ကက င့်် အပမဲတမ်ိုး ဟန်တဆ င်ပပရသနည်ိုး။ ငါသည်
့် ျို့တမှ က်တွင ် အဘယ်တ
“အရပ်သ ိုးဆင်ရ အပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုး” အ ိုး တပြရှငိုး် ပခင်ိုးအတွက် “အတင်ပင်ခပင်္္ြုလ်”
မဟတ်သည်မှ အတသအချ ပင် မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူက ငါထ
့် သလ
့် တလ ။
့် ရန် တပပ ခဲသ
ငါသည် စီရင်စ ရ ဇဝတ်တရ ိုးသကူ ကီိုး မဟတ်သည်မှ အတသအချ ပင် မဟတ်တလ ။ လူတ၏
့်
အတရိုးကစစမျ ိုးက အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါတရှ ျို့တမှ က်၌ အပမဲ တင်ပပကကသနည်ိုး။ ငါ၌လပ်စရ

အလပ်တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှသည်အ
့် တွက်၊ လူသည် သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်သကဲသ
့် မ
့် မကယ်ကယ်
တ ဝန်ယူ ထန်ိုးချြုပ်က ၊ ငါက
့်် ှကြ
် တထ
က်ထ ိုးဆင်ပခင်ကကမည်ဟ
့် မတန္ှ ငယ
့်
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၁၈ ရက်

အခန််း ၄၄
လူတသည်
ငါ၏အမှုက အပြည်တ
့် စ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးအတွက်
့်
့်
အစ ိုးအစ သမဟ
် ့် တ်ကကသပြင ့်် ငါ၌ တရွ ိုးချယ်စရ မရှဘဲ လူအ ိုး
့် တ် အပ်စက်ပခင်ိုးက မစွနလ
ငါအတပေါ်
ထ ိုးသည့်် သူ၏သတဘ ထ ိုးအတင်ိုး ထက်တန်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
့်
တတ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် တစ်ကကမ်တစ်ခါက လူသ ိုးက တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးစွ က တပိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး ဤအရ မျ ိုးက
ဆတ်ခနဲဆယ
ွဲ ူပပီိုးတန က် သူသည် ချက်ချင်ိုး ထွက်ခွ သွ ိုးခဲတ
် သည်။ ၎င်ိုးမှ
့် ကက င်ိုးက ငါမှတမ
ငါသည် မရည်ရွယ်ဘဲ ၎င်ိုးတက
့် ပြစ်
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည်
့် သူအ
့် ိုး တပိုးတနသကဲသ
့် ခသ
့်
သူ၏ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ငါက
့် အပမဲချစ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါက
့်
စစ်မှနစ
် ွ ချစ်ရန် ငါအလရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ယတနတွ
အချန်ပြြုန်ိုးတနကကပပီိုး
့် င ် လူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါအ
ဲ ွင ်
့် ိုး မတပိုးန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏စ
့်
့် တ်ကူိုးထတ
၎င်ိုးတက
မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါအ
့် ိုး တပိုးပါက ၎င်ိုးတ၌့်
့် အကယ်၍ ၎င်ိုးတ၏စစ်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကျန်မည်မဟတ်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ငါကနက
် ့် ွက်တသ အခါ ၎င်ိုးတ၏
့်
ခန္ဓ ကယ်တစ်ခလိုး တန်လှုပ်ကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါအ
ှ
။
့် ိုး မတပိုးလဘဲ ဆက်လက်ရတနကကသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
တစ်စတစ်ခက တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသကဲသ
့် ပင်
့်
့် ပြစ်သပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
တရှ ျို့သကက
် ကယ် ပြစ်တနသည့်အ
် ရ က မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါအ
့် ိုး
့် ြုကကည့်က် ကပပီိုး အမှနတ
မတပပ ကကတပ။ စတတက ကပ်ခွ တစ်ခသည် ၎င်ိုးတ၏ပါိုး
စပ်မျ ိုး၌ ကပ်တနသည့်အ
် လ ိုး
့်
ပြစ်သပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး မတပပ တပ။ လူသ ိုးတရှ ျို့တွင ် ငါသည်
့်
အန္င်ရရန် နည်ိုးကန်လမ်ိုးကန်လပ်တသ အရင်ိုးရှငတ
် စ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးခဲပ
့် ရသည်။ လူတသည်
့်
ငါက
သဲလွနစ
် တစ်ခပင် မချန်ဘဲ
့် အပမဲ တကက က်ကကသည်၊ ငါက
့် ပမင်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ချက်ချင်ိုး တပျ က်ကွယ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏အတပခအတနမျ
ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး

ငါတမိုးမည်အ
့် ရ က တကက က်လနက် ကသည်
။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် “တစ်ရွ တည်ိုးသ ိုးမျ ိုး” က
စတ်ရင်ိုးအတင်ိုး ချစ်န္င်စွမ်ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး ဝည ဉ်၌ တပြ ငမ
့်် ှနတ
် သ ငါက
့် အဘယ်တကက င ့််
မချစ်န္င်ကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက ငါမသတပ။ ဤအရ တကက င ့်် ငါသက်ပပင်ိုးချရသည်၊
လူတသည်
လူတလ
ကကကီိုးထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ က အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
့်
အပမဲတမ်ိုးလတ်ထတ်ကကသနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
မပမည်ိုးစမ်ိုးန္င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး မဟတ်ပခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သတလ ။ လူတသည်
ငါက
့် တတ င်မျ ိုးတပေါ်မှ လူရင်ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် အပမဲ
့်
သတဘ ထ ိုးကကသည်။ သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး၌ ရှတသ အရ မျ ိုး ငါ၌ မရှသကဲသ
့် ပြစ်
့် တသ တကက င ့််
ငါတရှ
ပမငမ
့်် ိုးတသ လူကျင
့်် တ် သတဘ လကခဏ တစ်ခက အပမဲ
့် ျို့တွင ် လူတသည်
့်
့် ဝ
ပပစ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
ျို့ မကက
ခဏ ငါက
့် ပပစ်တင်ရန် ၎င်ိုးတတရှ
့်
့်
့် သ
့်
တရွ တ်တက်ဆသ
ွဲ ွ ိုးကကပပီိုး တကျ င်ိုးမတက်ရတသိုးတသ အရွ ယ် ကတလိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ငါ
့်
့် က
ဆူကကသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတ၏မှ
ဲ ွင ် ငါသည်
့် တ်ဉ ဏ်မျ ိုးထတ
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် ပည မဲ့်တသ သူ တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါတရှ
့် ျို့တွင ်
့်
ပည သင်ကက ိုးတပိုးသ၏
ူ ကဏ္ဍတွင ် အပမဲ သရပ်တဆ င်ကကသည်။ ငါသည် လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မပပြုဘဲ ၎င်ိုးတက
့်် လျ ်တသ
့် သငတ
အကူအညီတပိုးပပီိုး “အကျြုိုးအပမတ်ရတသ
ှ
အတထ က်အကူ” က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပမှန ် ရရှတစသည်။
လူသ ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးအကက ိုးတွင ် အပမဲတနထင်ခပဲ့် ပီိုး လွတ်တပမ က်ရန် ခက်ခ၍
ဲ
ဤတဘိုးဒကခအကက ိုး၌ သူသည် ငါက
် ှန ်
့် အပမဲတမ်ိုး တအ ်တခေါ် ခဲတ
့် သ တကက င ့်် ငါသည် အချန်မှနမ
“ဆန်စပါိုးင်္ျြုစသည့်် အတထ က်အပ့်မျ ိုး” က သူ၏လက်ထဲ တပိုးပ၍
့် တခတ်သစ်
မသ ိုးစကကီိုးထတ
ဲ ွင ် လူအတပါင်ိုးက အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး မသ ိုးစကကီိုး၏တန္ွိုးတထွိုးမှုက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတစပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးအကက ိုးရှ အမှုက ငါတလ့်လ တသ အခါ လူသ ိုး၏
မျ ိုးစွ တသ ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက ငါရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုး ရလဒ်အပြစ် လူသ ိုးက
ငါအကူအညီတပိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအချန်၌ပင်လျှင် လူသ ိုးအကက ိုးတွင ်
ထူိုးပခ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲပခင်ိုး ရှတနဆဲပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် “န္ွမ်ိုးပါိုးတသ တနရ မျ ိုး” အတပေါ်
သငတ
့်် လျ ်တသ တစ ငတ
့်် ရှ က်မက
ှု တပိုးအပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ ၎င်ိုးတက
ဲ ှ
့် ဆင်ိုးရဲတွငိုး် ထမ
မတင်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး လူအတပါင်ိုးတက
့်
၎င်ိုးတတတ်
န္င်သ၍ ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်။
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှလူတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက မရည်ရွယ်ဘဲ ခစ ိုးကကရသပြင ့်် ငါသည်
့်
ငါ၏ကကီိုးတသ လက်က ြွင၍
့်် ၎င်ိုးတအ
သ ဆွ
ဲ ခေါ်က ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌
့်
့် ိုး ငါဘက်
့် တ

ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် တက င်ိုးတသ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက တပိုးလျက်တနသည်။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ မည်သည့်အ
် ရ သည် အန္ှစ်သ ရမကင်ိုးမဲ၍
့် တန်ြိုးမရှသနည်ိုး။
လူတလ
ကထဲမှ တနရ အ ိုးလိုး၌ ငါ တလျှ က်လှမ်ိုးသည်၊ ထအပပင်
န မည်ကကီိုးတသ
့်
့်
သမင်ိုးဝင်အတဆ က်အအ တပမ က်ပမ ိုးစွ န္ှင ့်် သ ယ တသ သဘ ဝရှု ခင်ိုး ရှတသ ်လည်ိုး
ငါသွ ိုးသမျှ တနရ တင်ိုး၌ အသက်ဝင်တက်ကကမှု ကင်ိုးမဲ့်တနခဲသ
့် ည်မှ ကက လှပပီပြစ်သည်။
ထအချန်မသ
ှ
ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် တမှ င်ရပ်သန်ိုးပပီိုး စတ်ဆင်ိုးရဲြွယ်ပြစ်တကက င်ိုး
သတပပြုမသည်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသက် တပျ က်ကယ
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်မှ ကက လှပပီပြစ်သည်၊
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အနအသက်
သ ရှတသ တကက င ့်် ဤကပ်တဘိုးသငတ
့်် သ ပပည်မှ အပမန်
့်
ထွက်ခွ ကကရန် လူသ ိုးက ငါအပမဲ တခေါ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါပမင်တသ အရ အ ိုးလိုးမှ
ပပန်လည်အမှတ်ရတစတသ အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ငါသည် အခွငအ
့်် တရိုးက
အသိုးပပြုက ငါ၏လက်ထမ
ဲ ှ အသက်က ငါတရွ ိုးချယ်ခတ
ဲ့် သ သူမျ ိုးထ ပစ်တပိုးတလသည်၊
ချက်ချင်ိုးဆသလပင် ထပပည်၌ စမ်ိုးလန်ိုးတသ တပမကွကတ
် စ်ကွက် ရှတလသည်။ လူတသည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ တက်ကကြွယ် အမှုအရ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်လကကတသ ်လည်ိုး ငါသည်
ဤအရ ၌ တပျ ်ရင်မက
ှု မတတွျို့တပ၊ လူတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ အရ မျ ိုးက
့်
အပမဲပမတ်န္ိုးကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် ခါမျှ
့် အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမပဲ့် ခင်ိုးက မည်သည့်အ
မပမင်ကကတသ တကက င ့်် ယတန ဤတနရ
သ တရ
က်ပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့်
့်
အဘယ်တကက င ့်် အသက် မတည်ရတကက
ှ
င်ိုးက ၎င်ိုးတ န
့် ိုးမလည်ကကတပ။ ယတန ့်
စကကဝဠ အတွငိုး် ငါ တလျှ က်လှမ်ိုးစဉ် လူတသည်
ငါရှတသ တနရ ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ က အရင်ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးကက၍
့်
အသက်၏အရင်ိုးအပမစ်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ တလ့်လ လက်စ ိုးပခင်ိုးမရှကကတချ။
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အရင်ိုးအပြစ် ငါတပိုးတသ အရ က အသိုးပပြုကကတသ ်လည်ိုး တက်ကကမှု၏
မူရင်ိုးအလပ်က မည်သမ
ူ ျှ ကကြုိုးစ ိုး၍ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သဘ ဝအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် အသ
ိုးပပြုရမည် သမဟ
့်
့် တ် ကကီိုးထွ ိုးတစရမည်က
မသကကသပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ခကိုးရ မဲပ့် ြစ်ကကသည်။ ငါသည် လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် တနထင်သည်၊
့်
လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် အသက်ရှငတ
် သ ်လည်ိုး ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုးသည် ငါက
့် မသတသိုးတပ။
ငါသည် အမ်န္င
ှ အ
့်် လွနတ
် ဝိုးလျက်တနသည့်် ရလဒ်တစ်ခအပြစ် လူတသည်
ငါက
့်
့်
အကူအညီမျ ိုးစွ တပိုးခပဲ့် ပီိုးတသ လ
် ည်ိုး ငါသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် မှနက
် န်တသ ခင်မင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက
မတည်တဆ က်ရတသိုးသကဲသ
့် ပြစ်
က၏ မတရ ိုးမှုက
့် တသ တကက င ့်် ငါသည် လူတလ
့်
ခစ ိုးတနရဆဲပြစ်သည်၊ ငါ၏အပမင်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တန က်ဆိုးတွင ် အန္ှစ်သ ရ

ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် တန်ြိုးတစ်စတစ်ရ ရှတသ ရတန ဟူ၍ မရှတပ။ လူဘဝအတပေါ်
့်
လူတ၏အပမင်
မည်ကသ
ဲ့် ရှ
့်
့် တကက င်ိုးက ငါမသတသ ်လည်ိုး အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ငါ၏အပမင်မှ
“အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲသ
ဲ တ်၍မရတပ။ ဤအရ တကက င ့်် လူတသည်
့် ည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးမှ ခွထ
့်
ငါက
့် တကက င်ိုး ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်၊ ငါသည် ထကဲသ
့် ပင်
့် မတက င်ိုး မထင်ကကမည်အ
့် ပြစ်သည်၊
ငါသည် တဲတ
့် ိုးတပပ တတ်သည်၊ ငါသည် ကကြုိုးစ ိုး၍ ယဉ်တကျိုးသမ်တမွျို့ရန် မတနတပ။
သတသ
်လည်ိုး ငါစဉ်ိုးစ ိုးတသ အရ တက
့်
့် င်္ရတစက် အ ရပပြုကကရန် လူတက
့်
ငါအကကတပိုးသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တန က်ဆိုးတွင ်
၎င်ိုးတအတွ
က် အကူအညီ ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ပတည်ိုး။ “အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး” အတပေါ်
့်
လူတ၏န
ိုးလည်မမ
ှု ှ မည်သပြစ်
့်် ျက်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တကက င်ိုးက ငါမသတပ။ ငါ၏တမျှ ်လငခ
့်
ဤအမှုတွင် အနည်ိုးငယ် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ကကမည်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ လူဘဝက
အမှနတ
် ကယ်
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပါက ၎င်ိုးတ အကျ
ြုိုးရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး လူဘဝထဲ
တွင ် တန်ြိုးရတသ
ှ
့်
့်
“တွငိုး် ထက
ွ ်ပစစညိုး် မျ ိုး” တစ်စတစ်ရ က ၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ပမင်ကကမည်ပြစ်သည်။
ငါသည် လူတ၏အပပြုသတဘ
တဆ င်ပခင်ိုးက တလျ န
့် ည်ိုးတစရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည်မဟတ်တပ၊
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ အသပည အချြုျို့ ရတစလပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အတရိုးကစစမျ ိုးအလငှ့် အပမဲအပူတပပင်ိုး ပြစ်တနတသ ်လည်ိုး ယတန ့်
ဤတနရ သ တရ
က်ပပီိုးလျှငလ
် ည်ိုး လူတသည်
တကျိုးဇူိုးတင်စက ိုး တစ်ခန
ွ ိုး် က
့်
့်
မတပပ ရတသိုးတချ၊ ၎င်ိုးတမှ့် အလွနအ
် လပ်ရပ
ှ ်တနသကဲသ
့် ပြစ်
့် ကက၍ ဤအရ က
တမတ
တစ်တနကန်
့် လျ ခ
့် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ယတနပင်
့် လျှင ် လူတသည်
့်
ဟဟသည်သည်အပူတပပင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ကျြုိုးက ရရှခဲပ့် ပီိုးတကက င်ိုးက
ငါမသတသိုးတပ။ ယတနတ
ှ ိုးထဲ၌ တနရ တစ်ခ မရှတသိုးသပြင ့််
့် င်တအ င် ငါသည် လူတ၏စ
့် တ်န္လ
တန က်ထပ်တြန် အတတွိုးနက်ရတလသည်။ ငါသည် “လူတ၌့် ငါက
် ွ
့် စစ်မှနစ
ချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ အဘယ်တကက ငမ
့်် ရှတကက င်ိုး” သတတသနပပြုသည့်အ
် မှုက
စတင်စီစဉ်တနပပီပြစ်သည်၊ ငါသည် လူသ ိုးက “ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပဲွ” တပေါ်သ မတင်
က ၊ သူ၏
့်
“စတ်န္လ
ှ ိုး” က ခွစ
ဲ တ်တလ့်လ ပပီိုး ငါက
် ွ ချစ်ရန်အတွက် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် စစ်မှနစ
မည်သည့်အ
် ရ က လမ်ိုးတကက င်ိုး ပတ်ဆတနတကက
င်ိုးန္ှင ့်် ဟနတ
် ့် ိုးတနတကက င်ိုးက ကကည့်မ
် ည်။
့်
“ခွစ
ဲ တ်ဓ ိုး” ၏သက်တရ က်မှုတအ က်တွင ် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက
့်
့်
ြျစ်ညြှစ်၍မှတ်က ငါစတင်ရန် တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအချန်တွင်
၎င်ိုးတသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အတလျှ တ
့် ပိုးခဲပ့် ပီိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တရ တန္ှ ထ ိုးတသ အပခ ိုးအရ မျ ိုးစွ က ငါရှ တတွျို့သည်။
့် တ်န္လ

၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အဓကအရ မှ လူတ၏က
ယ်ပင်
့် တ်န္လ
့်
အမှုအရ မျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
ကယ်အပပင်ဘက်တွင ်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်တသ အရ မျ ိုးသ ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
ကယ်အတွငိုး် မှ
့်
အရ မျ ိုးမှ မတရမတွက်န္င်တလ က်တအ င်ပင်ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးမှ လူတ ့်
လအပ်သမျှ ဥစစ ဓနမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်လ
် ျက်ရသည်
ှ
့် သတလှ င်ရန် တသတတ ပိုးကကီိုးတစ်ပိုးကသ
ဲ့် ့်
ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ငါက
် ခါမျှ တစ်စတစ်ရ
့် မည်သည့်အ
့်
အတလိုးမထ ိုးသည့်် အတကက င်ိုးက ငါအမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်လ သည်၊ ၎င်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
မမကယ်က ကကီိုးစွ ရပ်တည်န္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အကူအညီက ယူရန် အဘယ်လအပ်ချက် ရှဦိုးမည်နည်ိုး။ ထတကက
ငင
့်် ါသည်
့်
့်
လူသ ိုးထမှ ထွက်ခွ ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
ငါ၏အကူအညီက
့်
မလအပ်ကကပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် ရဲရငတ
့်် သ မျက်န္ ှ တစ်ခက
တင်ိုးထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ိုး မန်ိုးတစရန်ပပြုရမည်နည်ိုး။
့် ငါအ
မည်သသ
ူ ည် အဘယ်တကက ငပ့်် ြစ်တကက င်ိုးက သမည်နည်ိုး၊ သတသ
်လည်ိုး ငါသည်
့်
လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် စက ိုးတပပ ရန် အပမဲလလလ ိုးလ ိုးရှခဲသ
့် ည်၊ ၎င်ိုးမှ ငါသည်
မပပြုဘဲမတနန္င်သကဲသ
့် ပြစ်
ငါက
့် တန်ြိုးမရှဟ
့် သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူတသည်
့်
ပမင်ကကပပီိုး ငါက
့် တန်ြိုးမရှသည့်် အရ တစ်စတစ်ခအပြစ် အပမဲသတဘ ထ ိုးကကသည်၊
၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ရတသတလိုးစ ိုးရမည့်် အရ တစ်စတစ်ခအပြစ် သတဘ မထ ိုးကကတပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ပပင် ငါက
န်မတရွ ိုး
့် မပမတ်န္ိုးကကသည့်အ
့် အမ်သ အချ
့်
့်
တရွ တ်တက်ဆလ
ွဲ
ကကပပီိုး ငါက
ူ ရှ ျို့တွင ် ငါက
့် တြန် အပပင်သ လ
့်
့် င်ပစ်တလသည်၊ လူတရှ ျို့သတ
“တြ ်ထတ်” ကကတလသည်။ လူသ ိုး၏ယတ်ညတ
့် သ အပပြုအမူတကက င ့်် ငါ၌အဆိုးစန
ွ တ
် သ
စက်ဆပ်ရွရှ မှု ရှသပြင ့်် လူသ ိုး၌ ကသတတပပစတ်မရှတကက င်ိုးက ရိုးစင်စွ ငါဆပခင်ိုးပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး လူတသည်
တခါင်ိုးမ ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လှမျ ိုး” က
့်
့်
့်
့် “ဓ ိုးမျ ိုးန္င
ယူပပီိုး ငါန္ှင ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္က
ဲွ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လက်တတွျို့အတနအထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတကက င်ိုး ဆကကသည်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်် ပပ ကကသည်၊
့် သ ိုးပပ်တလလွငတ
သတသ
်လည်ိုး ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ အပပြုအမှု၏ ရလဒ်တကက င ့််
၎င်ိုးတအတပေါ်
ပတအ ၍ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး မပပြုတပ။ ငါသည် လူတက
့်
့် စည်ိုးရိုးန္င်ရန်၊
၎င်ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးကယ်ကယ် အရှက်ရတစရန် ငါ၏သမမ တရ ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုရမျှသ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
တတ်ဆတ်စွ
့်
တန က်ဆတ်ကကတလသည်။ ငါသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်ပပြုင်ပခင်ိုး မပပြုတပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်

ထအရ ၌ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး မရှပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏တ ဝန်က လက်န ပပီိုး
လူသ ိုးသည်လည်ိုး သူ၏တ ဝန်က လက်န န္င်ပပီိုး ငါက
် ့် ျင်မည့်အ
် တကက င်ိုး
့် မဆနက
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ဤကဲသ
့် ပင
့် မ်ိုးချမ်ိုးစွ သငပ့်် မတ်တနသည်မှ ပ၍မတက င်ိုးသတလ ။
ငါတ၏ဆက်
ဆတရိုးက အဘယ်တကက င ့်် ထခက်တစမည်နည်ိုး။ ငါတသည်
့်
့်
ဤန္ှစ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် သငပ့်် မတ်ခကဲ့် ကသည်၊ ငါတန္ှ့် စ်ဦိုးအတွက် ပပဿန ပြစ်တစရန်
အဘယ်တကက ငလ
့်် အပ်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ငါတ၏င်္
့် ည်
့် ဏ်သတင်ိုးတစ်ခစီအတွက် အကျြုိုးမဲမ
မဟတ်သတလ ။ ငါတ၏ဆက်
ဆတရိုးမှ န္ှစ်က လကက ရှညတ
် သ
့်
“သက်တမ်ိုးရငတ
့်် သ ခင်မင်ရင်ိုးန္ှိုးီ မှု”၊ “သက်တမ်ိုးရငတ
့်် သ အကျွမ်ိုးဝင်မှု” တစ်ခပြစ်သည်၊
မတပပမလည်မှုမျ ိုးတကက င ့်် ခွခ
ဲ ွ ရန် အဘယ်လအပ်ချက် ရှဦိုးမည်နည်ိုး။ ဤအရ ၌
အကျြုိုးအပမတ် ရှသတလ ။ လူတသည်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက အ ရပပြုရန်၊ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မှ တက င်ိုးတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ သ
့်် ည်။ ယတန ့်
့် ကကရန် ငါတမျှ ်လငသ
လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏သတဘ ထ ိုးမှ လူသ ိုး၏ တစ်သက်တ တဆွိုးတန္ွိုးမှုအတွက်
လတလ က်တပသည်၊ လူတသည်
ငါ၏ကကင်န စတ်က အဘယ်တကက င ့်် အသအမှတ်ပပြုရန်
့်
အပမဲပျက်ကွက်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၌့် တြ ်ပပသည့်တ
် န်ခိုးမျ ိုး ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သတလ ။ ၎င်ိုးတ၌့် လတလ က်တသ တဝါဟ ရ မရှသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
အပမဲ ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်တနကကသနည်ိုး။ ငါသည် ငါက
တနထင်ပက
့် ယ်ငါ မည်သ ပပြုမူ
့်
မည်သူ မသန ိုးမလည်သနည်ိုး။ လူတသည်
ငါ၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သကကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အပမဲအခွငတ
့်် က င်ိုးယူလပခင်ိုးသ ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
၎င်တ၏စ
် ခါမျှ တဘိုးြယ်ထ ိုးရန်
့် တ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးက မည်သည့်အ
လလလ ိုးလ ိုးမရှကကပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အကယ်၍ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးသည်
၎င်ိုးတ၏စ
် ခါ ၎င်ိုးတသည်
အသ စီိုးရပပီိုးသည့်အ
် ချန်အထ
့် တ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးက ထတတွျို့သည့်အ
့်
တလျှ ရ
ှ
ိုး။ ၎င်ိုးက မည်မျှ
့် န် ပငင်ိုးဆကကသည်၊ ထအရ ၌ မည်သည့်် အဓပပ ယ်ရသနည်
တပိုးန္င်သည်က ယှဉ်ပပြုင်မည့်အ
် စ ိုး လူတသည်
၎င်ိုးတ မည်
မျှ ရန္င်သည်အ
့် တပေါ်
့်
့်
ယှဉ်ပပြုင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏အဆင
အ
့်် တန်ိုးတွင ် တပျ ်ရင်မှု မရှတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးက
့်
အလွနပ် မတ်န္ိုးကကပပီိုး ၎င်ိုးက တန်ြိုးမပြတ်န္င်တသ ရတန တစ်ပါိုးအပြစ်ပင်
သတဘ ထ ိုးကကသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့်
လက်လတ်မည့်အ
် စ ိုး ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ပ၍ခလကကသည်။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတက
် ထင်ကကီိုးကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
် ခါမျှ
့် ယ်ကယ် အလွနအ
့် ယ်ကယ် မည်သည့်အ
တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် အလမရှကကတပ။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏သိုးသပ်မတ
ှု ွင ် အတသိုးအမ ိုး

အမှ ိုးအချြုျို့ ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်၊ သမဟ
် ကက်ညန္
ီ င်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့် တ် ၎င်ိုးမှ ကွကတ
့်
အတချြုပ်အ ိုးပြငဆ
့်် ပါက ငါ၏တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မှ လူတသည်
ဤအရ က
့်
သတတပိုးချက်တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးရန် ပြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၁ ရက်

အခန််း ၄၅
ငါသည် တစ်ကကမ်တစ်ခါက ငါ၏အမ်၌ ပပြုင်ဘက်ကင်ိုးတသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုး ရှ၍
၎င်ိုးမှတပျ ်ရင်မှုက ရရှတစရန် အမ်အတွငိုး် ထသ တန်
ဆ ဆင်တစတရိုးအတွက် ထ ိုးရရန်
ှ
့်
ကန်စည်တက င်ိုးမျ ိုးက ငါတရွ ိုးချယ်ခ၏
ဲ့် ။ သတသ
်လည်ိုး ငါအတပေါ်
လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
လူတ၏ကက
ရွ ယ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ငါ၌ တရွ ိုးချယ်စရ မရှဘဲ ဤအမှုက တဘိုးချတ်က
့်
အပခ ိုးအမှုက ပပြုရန်အတကက င်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် ငါ၏အမှုပပီိုးတပမ က်တစရန် လူ၏
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုမည်၊ ငါက
ွ ်ပပီိုး
့် အတစခရန် အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါကယ်တယ
ရလဒ်တစ်ခအပြစ် ငါ၏အမ်မှ စတ်ပျက်စရ န္ှင ့်် အထီိုးကျန်ပခင်ိုး မရှတတ တ
့် စရန် ငါပပြုမည်။
ငါသည် တစ်ကကမ်တစ်ခါက လူတအကက
ိုးတွင ် တစ ငက့်် ကည့်ခ
် သ
ဲ့် ည်၊ ဇ တပကတန္ှင ့်် အတသွိုး၌
့်
ပြစ်တည်သမျှမှ မန်ိုးတမ ြွယ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ငါတည်ရပခင်
ှ ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
ခစ ိုးခဲရ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအကက ိုး၌
့် သည့်် အရ တစ်စတစ်ခမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ လူတသည်
့်
အသက်ရှငတ
် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မည်မျှခစ ိုးကကရတကက င်ိုးက
့်
မသကကတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည်
ယတနတ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
့် င်တအ င် မတည်ရှခဲပ
့် ါက လူသ ိုးမျြုျို့ န္ွယ်ထမ
လက်ရအချ
ှ
န်အထ အသက်ရှငန္
် င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ လူသ ိုးအသက်ရှငပ် ခင်ိုးမှ
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအကက ိုး၌
အသက်ရှငတ
် ကက င်ိုး ဆလသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
် ရ မျှ မရှ၊
့် တသ ် သူ၌ မူလက မည်သည့်အ
တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် တပမကကီိုးအကက ိုးတွင ် အသက်ရှငရ
် န် မူလက အရင်ိုးမရှတသ တကက င့််
ပြစ်သည်၊ ယတန ငါသည်
လူက ဆက်လက်၍ ကူညပီ ပီိုး ဤအရ တကက င်သ
့်
့် လျှင ် လူသ ိုးသည်
ငါတရှ
် ကယ် ရပ်န္င်ပခင်ိုးပြစ်၍ တသပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်သည်မှ
့် ျို့တွင ် အမှနတ
ကအတကက င်ိုးလှပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
လူသ ိုး၏တည်ရပခင်
ှ ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက
့်
တပါင်ိုးရိုးသိုးသပ်ခပဲ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး ဤအရ မှ ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ

တစ်ကကမ်တစ်ခါပင်လျှင် သတမူမခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ရလဒ်အတနပြင ့်် လူအတပါင်ိုးသည်
ကမဘ တလ ကကကီိုးအတွငိုး် မတရ ိုးမှုက ကျန်ဆကဲ ကသည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးထ၌
ဲ မတပျ ်ရင်မှုတကက င ့်် ငါအတကက
င်ိုးက ညည်ိုးတွ ိုးကကသည်။
့်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက ငသ
့််
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက ယတနက
ဲ့် မ်မ
့် မည်သူ ပမင်ခလ
့် ည်နည်ိုး။
လူတသည်
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှမှုအလယ်တွင ် အသက်မရှငန္
် င်ကကသပြင ့််
့်
၎င်ိုးတအ
င်ိုးက ညည်ိုးတွ ိုးကကသည်။ အကယ်၍
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါအတကက
လူသ ိုး၏အသက်တ သည် တတ က်ပပပီိုး အပူအပင်မရှခဲပ
့် ါက၊ အကယ်၍ တန္ွိုးတထွိုးတသ
"တန္ွဦိုးတလပပင်ိုး" က လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးထဲသ တစလ
တ်ပပီိုး သူ၏တစ်ကယ်လိုး၌
့်
လွနက
် ဲတသ သ ယ မှုက ပြစ်တစ၍ သူက
့် အနည်ိုးငယ်မျှ န ကျင်မှု မရှတစပါက
လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် မည်သသ
ူ ည် ညည်ိုးတွ ိုး၍ တသလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ လူတ၌့်
အလွနတ
် ပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ကလမ်ကကျစ်အကကအစည်မျ ိုး ရှကကပပီိုး ယင်ိုးအကကအစည်မျ ိုးမှ
တစ်စတစ်ဦိုး၏ဦိုးတခါင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ချ ချ လည်တစတလ က်သပြင ့်် ငါသည်
လူသ ိုး၏အကကင်ိုးမဲ့်ရိုးသ ိုးမှုက ရရန် အလွနအ
် ခက်ကကြုရသည်။ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
ငါကနက
် ့် က
ွ သ
် ည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ဥတပကခ ပပြုကကသည်၊ ငါက
့် အတရိုးမစက်ကကတပ၊
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏ကနက
် ့် ွက်ချက်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တထ
့် ခဲပ့် ပီိုး
ဦိုးတခါင်ိုးမှတပခတချ င်ိုးအထ စတ်ဓ တ်ကပမြှင်တ
့် င်န္င်စွမ်ိုး မရှတစပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်၊
ထအပပင်
ငါသည် ၎င်ိုးတက
ှ ်ပခြုက်တသ တကက င ့်် လူတသည်
့်
့် "န္ှပ်စက်" ရသည်က အပမဲန္စ
့်
ငါ၏တည်ရမှု
ှ က စက်ဆပ်ကကသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် လူတသည်
့်
သီဆကခန်ကကသည်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
န္ှုတ်ဆတ်၍
့်
တခါင်ိုးငကကပပီ
ိုး ငါ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ပဗြုန်ိုးခနဲငတကကိုးကကသည်။
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ လူတသည်
တမျှ လ
် ငခ
့်် ျက်ပျက်ပပ ိုးကကသည်၊
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ၎င်ိုးတသည်
ဆက်လက်ရှငသ
် န်ရန်အတွက် အလင်ိုးက ရကကသည်၊
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
လူိုးလှမ်က့် ကသည်၊ တနညမပပတ်
့်
့်
အပ်တရိုးပျက်ကကပပီိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဟဟသည်သည်
့်
အတပပိုးအလ ိုးသွ ိုးကကသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတက
့် မရဏ န္င်ငထဲသ ့်
ထိုးဆင်ိုးတစပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတက
်လည်ိုး
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထဲသ ထ
့် ိုးဆင်ိုးတစသည်၊ သတသ
့်
လူတသည်
ယင်ိုးကသတမပပြုမဘဲ ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကလည်ိုး ခစ ိုးကကသည်။
့်
ဤအရ က လူသ ိုး ရယူန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးသည် လူတ၏
့် မတမ န္င်မပန်ိုးန္င်တသ
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက တပပန်
် တနပြင ့်် လ န္င်သတလ ။
့် သည့်အ

ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှ အဘယ်သူ လွတ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပိုးအပ်က ၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့််
လူသ ိုး၏တပျ က
ွ ်မျ ိုးက အ ိုးပြစ်တစပခင်ိုးပြစ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အသက်တ တွင ်
့် က
ပပြုင်ဘက်ကင်ိုးတသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက ယူတဆ င်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါသည် လူတ၏
ှ ့်် ပပြုမူပမျ ိုးက မကက ခဏ တစ့်တစ့်စပ်စပ်
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးန္င
ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးသည်။ ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ အမူအရ မျ ိုးတွင် ငါသည် မျ ိုးစွ တသ
့်
"နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး" က ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ လူတ၏
့် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
အပပန်အလှနတ
် ပပန်
ှု ျ ိုးတွင ် "လျှြုျို့ ဝှက်နည်ိုးန မျ ိုး" က လက်တတွက
ျို့ ျကျ
့် မမ
အသ ိုးတပိုးထ ိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူတန္ှ့် င ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆတသ အခါ ငါရတသ အရ မှ
"လူအချင်ိုးချင်ိုး အပပန်အလှနတ
် ပပန်
့် ပခင်ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်နည်ိုးန မျ ိုး" ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ
လူသ ိုးသည် ငါက
့် မချစ်တကက င်ိုးက ပပသပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးက
သူ၏အ ိုးနည်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် မကက ခဏ အပပစ်တြ ဆ
် ိုးမတသ ်လည်ိုး ငါသည်
သူ၏ယကကည်မှုက ရန္င်စွမ်ိုးမရှတသိုးတချ။ လူသ ိုးသည် ငါအ
ွ တ
့်် ပိုးရန်
့် ိုး သူက
့် သတ်ပြတ်ခင
လလလ ိုးလ ိုးမရှတပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုး၏ "လူအချင်ိုးချင်ိုး
အပပန်အလှနတ
် ပပန်
့် ပခင်ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်နည်ိုးန မျ ိုး" ထဲတွင ် လူသ ိုးသည်
ဆိုးရွ ိုးတသ တဘိုးဒကခတစ်ခက ခစ ိုးခဲြ
် ခါမျှ ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲပ့် ခင်ိုး
့် ူိုးတကက င်ိုး မည်သည့်အ
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ သူသည် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် အချန်က လမျ ိုးအတွငိုး်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် အနည်ိုးငယ်ကသ ခစ ိုးခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် လူတသည်
တအ ်ဟစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏တတ
င်ိုးပန်မှုမျ ိုးတွင ်
့်
့်
ငါ၏အကကင်န မဲ့်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတကျနပ်ချက်မျ ိုး အပမဲလလ ပါဝင်သည်။
၎င်ိုးတအ
် သ "ချစ်ပခင်ိုးတမတတ " က ရှ တြွတနကဲသ
့် ့်
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏စစ်မှနတ
ပြစ်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
့်
ငါ၏ခက်ထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင် အဘယ်သ ရှ
့် တတွျို့ န္င်မည်နည်ိုး။
ရလဒ်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် အပမဲတတစ တမျှ လ
် ငခ
့်် ျက်
့်
တပျ က်ဆိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်လျှငြ
် တ်ချင်ိုး
့်
"တသမင်ိုးတမန်" က ရှု ပမင်ရသကဲသ
့် ပြစ်
့် ကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် တန်လှုပ်ကကသည်။
့် တသ တကက င်တ
ဤအရ သည် ငါက
် သ
့် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်တစ၏၊ တသပခင်ိုးတရ ိုးအလယ်၌ အသက်ရှငတ
ဇ တပကတလူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် တသပခင်ိုးတရ ိုးက အပမဲ တကက က်ရွ ျို့ ကကသနည်ိုး။
့်

လူသ ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးတရ ိုးမှ န ကကည်ိုးတသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသတလ ။ တသပခင်ိုးတရ ိုးက
တကက က်ရွပခင်ိုးသည် အဘယ်တကက င ့်် လူတက
့် တသ က အပမဲပြစ်တစသနည်ိုး။
၎င်ိုးတအသက်
တ မျ ိုး၏ "ထူိုးပခ ိုးတသ " အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တသပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်ကသ တတွျို့ ကကြုကကရသတလ ။ ၎င်ိုးတတပပ
တသ အရ တွင ် လူတသည်
့်
့်
ငါအတကက
င်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် အပမဲ ညည်ိုးတွ ိုးကကသနည်ိုး။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ငါအတပေါ်
့်
့်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှသ န ခကကသပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် အစဉ်မန်ိုးတီိုးကကသည်ဟူ၍
့်
လူဘဝအတွ
က် စတတထတပမ က် တဆ င်ပဒ်က ငါအကျဉ်ိုးချြုပ်သည်။ လူသ ိုး၏အမန်ိုးတကက င ့််
့်
ငါမကက ခဏ စွနခ
် ့် ွ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် ငါက
့် ယ်ငါ
ဤအမန်ိုးခတစရမည်နည်ိုး။ ငါသည် လူတအထဲ
တွင ် စက်ဆပ်ပခင်ိုးက အဘယ်တကက င ့််
့်
အပမဲတတစ ဆွတပိုးရမည်နည်ိုး။ လူတသည်
ငါ၏တည်ရမှု
ှ က ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ စွ
့်
လက်မခသည့်အ
် တွက် ငါသည် ရဲရငတ
့်် သ မျက်န္ ှ ထ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏အမ်ထတ
ဲ ွင ်
အဘယ်တကက င ့်် တနရမည်နည်ိုး။ ငါ၏ "အထပ်အပိုး" က ယူက လူသ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ရန်မှအပ ငါ၌
တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး လူတသည်
ငါက
ွ တ
့်် ပိုးရန် ခန္င်ရည်မရှကကတပ၊
့် သွ ိုးခင
့်
့်
ငါစွနခ
် ့် ွ မည်က ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ အလမရှကကတပ၊ ငါထွက်သွ ိုးမည်က
့်
လွနစ
် ွ စိုးရမ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငရ
် န် မှီခတသ အရ ဆိုးရှုိုးရမည်ကလည်ိုး
့်
လွနစ
် ွ စိုးရမ်ကက၍ ၎င်ိုးတသည်
ပမည်တမ်ိုး၍ တရှု က်ရှုက်ငတကကိုးကကသည်။
့်
၎င်ိုးတ၏အန္ူ
ိုးအညွတ်တတ င်ိုးပန်တသ အကကည့်က
် ကကည့်ပ် ပီိုး ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုး
့်
တပျ တ
ူ ည် ငါက
့် ပျ င်ိုးလ သည်။ တလ ကပင်လယ်မျ ိုး၏အလယ်တွင် မည်သသ
့်
ချစ်န္င်စွမ်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ လူသ ိုးသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ တရပြင ့်် ြိုးအပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်လယ်စွမ်ိုးအ ိုး၏
လမ်ိုးပခြုထ ိုးပခင်ိုးက ခရသည်။ ငါသည် လူသ ိုး၏မန ခပခင်ိုးက စက်ဆပ်တသ ်လည်ိုး လူသည်
အဆိုးတွင ် သ ိုးတက င်တစ်တက င် ပြစ်တနတသိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုး၏
ကအတကက င်ိုးမလှပခင်ိုးအတွက်လည်ိုး သန ိုးကရဏ သက်မသည်။ ငါသည် လူသ ိုးက
သူအ ိုးနည်ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးတန်ခိုး မရှတသ အချန်တွင ် အဘယ်သ တရထဲ
ပစ်ချန္င်မည်နည်ိုး။ သူ
့်
တအ က်တရ က်တနတသ အခါ ငါသည် သူက
့်် န်ရတလ က်တအ င်ပင် အလွန ်
့် တပခပြငက
ရက်စက်သတလ ။ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အလွနအ
် ကကင်န မဲသ
ွ ်အတပေါ်
့် တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါ၏သတဘ ထ တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဤတခတ်က လထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရပခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ ဤအရ တကက င ့်် သူသည် ငါန္ှငအ
့်် တူတကွ ထူိုးပခ ိုးတသ ဤတနရက်
့် မျ ိုးန္ှင ့််
ညတ မျ ိုးက တကျ ်ပြတ်ခပဲ့် ပီိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးထဲ၌ တက်ကကမှု ရှပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးအစွနိုး် မျ ိုးအထ
့်
့်

တပခဦိုးတည့်ရ
် တလျှ က်သွ ိုးက အသိုးကကီိုးတသ သ ိုးမျ ိုး မဟတ်တတ ပ့် ခင်ိုးတကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် မချတင်ကဲတဝဒန က ခကကရသည်၊ ၎င်ိုးတ၌့်
့်
ငါ၏ချစ်ခင်မှုအတကက င်ိုး သ ၍ကကီိုးတသ အသတစ်ခ ရှကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
ကကီိုးစွ တသ အ ိုးမ န်ပြင ့်် ချစ်ကကသည်။
လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တနထင်တသ ငါ၏တနရက်
ငါက
့် မျ ိုးတွင ် လူတသည်
့် အမှီပပြုကကပပီိုး ငါသည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ လူသ ိုးအတပေါ် တထ က်ထ ိုးညြှ တ ပပီိုး သူအတပေါ်
့်
ငါ၏ပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးမှ တစ့်စပ်တသချ တသ တကက င ့်် လူတသည်
ငါ၏တန္ွိုးတထွိုးတသ
့်
တပွျို့ြက်မှုတွင် အစဉ် အသက်ရှငက် ကသည်၊ တက်ခတ်တသ တလ၊ သည်ိုးထန်တသ မိုး သမဟ
့် တ်
တတ က်တလ င်တသ တန တစ်စတစ်ရ ကမျှ သည်ိုးခရပခင်ိုး မရှတပ၊ လူတသည်
့်
တပျ ်ရင်မအ
ှု ကက ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး ငါက
့် ချစ်တတ်တသ မခင်တစ်ဦိုးအပြစ်
သတဘ ထ ိုးကကသည်။ လူတသည်
ြန်လအမ်တစ်လိုးထမ
ဲ ှ ပန်ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့်
့် ကကပပီိုး
"သဘ ဝတဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး" ၏ အပပင်ိုးအထန်တက်ခက်မှုက ကက့် ကက့် ခင်န္င်စွမ်ိုး
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မရှဘဲ တစ်ခါမျှ ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည်
့်
၎င်ိုးတက
င ့််
့် တတဝါတဝါတက်တသ စမ်ိုးသပ်မှု ပင်လယ်မျ ိုးအကက ိုးတွင် တနတစသည်၊ ထတကက
့်
၎င်ိုးတသည်
"တန်လှုပ်ယမ်ိုးယင်မှု" မစဲဘဲ မတနန္င်ကကတပ၊ ၎င်ိုးတထ၌ ခခန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှလနီိုးပါိုးပြစ်သည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏ဝ
် ျြုျို့တပဲ့် ပီိုး
့်
့် ည ဉ်အသက်တ သည် အလွနခ
၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးမှ အလွနအ
် ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခက ငါခစ ိုးရသည်။
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူတသည်
န္နယ်လွနိုး် ပပီိုး တတဝါတဝါတက်တသ တလပပင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပူတလ င်တသ တနက ဒဏ်ခန္င်စွမ်ိုးမရှတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
သတမပပြုမဘဲ
့်
ငါ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခကကရသည်။ ဤအရ မှ ပစစြုပပနမ
် ှ ငါ၏အမှုပင် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
ငါ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် အပမဲတတစ ရတ်တရက်
့်
မျက်ရည်ကျကကသနည်ိုး။ ငါသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
မတရ ိုးမတ
ှု စ်ခက ပပြုတနသတလ ။ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် တမင်တက သတ်ပြတ်တနသတလ ။ လူတ၏
့် န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ
အတပခအတနသည် တသဆိုးပပီိုး အဘယ်တကက င ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး
မရှသနည်ိုး။ လူတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ၎င်ိုးတ ဘ
် င်စွမ်ိုးမရှဘဲ၊
့်
့် သ အသက်ရှငန္
ငါ၏လက်ပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့်် ပိုးပပီိုး အပခ ိုးသတ
ူ စ်စတစ်ဦိုး၏
့် ဦိုးတဆ င်ရန် အစဉ် အခွငတ
ယူငင်ပခင်ိုးခရမည်က လွနစ
် ွ စိုးရမ်ကကပခင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
အစဉ်ဆပ်ကင်ထ ိုးကကပပီိုး အလတ်မတပိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏ဘဝတစ်
ခလိုးက
့်
ငါလမ်ိုးပပသည်မဟတ်သတလ ။ ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုးပြစ်တသ ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးအတွငိုး်
့်

၎င်ိုးတ တတ
င်ထပ်န္င
ှ ့်် တတ င်ကက ိုးက ပြတ်တကျ ်စဉ် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ တပဗ င်ိုးဆန်ပခင်ိုးက
့်
တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဤအရ သည် ငါ၏လက်မှ လ ခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
့်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသနည်ိုး။
ငါ၏တက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ အဘယ်တကက င ့်် အပမဲန ိုးလည်မလ
ှု ွဲကကသနည်ိုး။
ငါ၏အမှုသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အဘယ်တကက င ့်် တအ င်ပမင်စွ စတင်န္င်ပခင်ိုး
မရှသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏အ ိုးနည်ပခင်ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးက အပမဲတရှ င်ြယ်ခပဲ့် ပီိုး
ထအရ သည် ငါက
် စသည်၊ ငါအမှု
့်် လူသ ိုးထ၌
ဲ
့် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် ပပည့်တ
့် ၏ တန က်တစ်ဆငက
အဘယ်တကက င ့်် လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ ထတကက
င ့်် ငါသည် သူက
့်
့် င်္ရတစက်
တလ့်လ ချန်ဆပပီိုး န္ှုတ်ဆတ်သွ ိုးသည်၊ ငါသည် လူသ ိုး၏ချွတယ
် ွငိုး် ချက်မျ ိုးပြင ့််
အစဉ်တဘ င်ခတ်ခရသနည်ိုး။ ငါ၏အမှု၌ ပတ်ဆမှု့် မျ ိုး အဘယ်တကက င ့်် အစဉ်ရှသနည်ိုး။
လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးသည် အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတန၏၊ သူသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပမှနမ
် ဟတ်တပ၊
သူသည် ငါက
ွ ် ချစ်၏။ ထတကက
င ့််
့် အကကီိုးအကျယ် မန်ိုးတီိုး၏၊ သမဟ
့် အဆိုးစန
့် တ် ငါက
့်
အတပြအပပည့်အ
် စက လူထ၌
ဲ ယတန ငါ
့် မတတွျို့တသိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ပမှနပ် ြစ်တသ ငါ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်သည် လူသ ိုးထမှ ယင်ိုးကဲသ
့် ည
့် ြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုဒဏ်က မခန္င်တပ။
လူတသည်
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အစဉ်ပမှနမ
် ဟတ်ပခင်ိုးတကက င ့်် ငါသည် လူသ ိုးက
့်
အနည်ိုးငယ်တကက က်ရွ သ
ျို့ ည်ဟ ထင်ရပတပါက်သည်၊ ထတကက
င ့်် သူ၏လှုပ်ရှ ိုးမှု
့်
တစ်ခချင်ိုးစီက တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးသည် ငါအ
် ဟတ်ပခင်ိုးက တတွိုးမတစသည်။
့် ိုး သူ၏ပမှနမ
ငါသည် လူသ ိုးထရ
ဲ ှ နက်နမ
ဲ က
ှု အမှတ်မထင် ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲသ
် ိုးပြင ့််
့် ည်၊ အမှနအ
သူ၏တန က်ကယ
ွ ်၌ ကကြုိုးကင်သတ
ူ စ်ဦိုး ရှတနသည်၊ ရလဒ်အတနပြင ့်် လူတသည်
့်
တရ ိုးမျှတတကက င်ိုးပပန္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခက ပပြုပပီိုးသည်အ
့် လ ိုး အပမဲတတစ ရဲဝပ့် ပီိုး
ယကကည်မအ
ှု ပပည့်ရ
် တနသည်
ှ
၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
အရွ ယ်တရ က်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ်
့်
့်
အပမဲဟန်တဆ င်ကကပပီိုး "ကတလိုးငယ်" အ ိုး ကပ်ချွဲကကသည်။ လူ၏မပမရဟန်တဆ င်မက
ှု
ကကည့်ပ် ပီိုး ငါသည် တဒါသမထွက်လ ဘဲမတနန္င်တပ၊ လူတသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် အလွန ် ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် တလိုးစ ိုးမှု မရှကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် အဘယ်တကက င ့်် မသကကသနည်ိုး။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ဆတ်သဉ်ိုးခဲပ့် ပီတလ ။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လူသ ိုး၏ရန်သတ
ူ လ ။ လူတသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်သည့်အ
် ခါ ငါအတပေါ်
အဘယ်တကက င ့််
့်
မတကျမချမ်ိုးပြစ်လ ကကသနည်ိုး။ လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်
့်
့်
အတတွိုးမျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် အပမဲထည့်သ
် င
ွ ိုး် ကကသနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် အလွန ်

မတလျ က
် န်သတလ ။ လူအတပါင်ိုးသည် ဤအရ အတကက င်ိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး်
ပါဝင်တသ အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက အတလိုးအနက် ဆင်ပခင်သငသ
့်် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၄ ရက်

အခန််း ၄၆
လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှု အတပခခ ပြစ်တစရ ၌ မည်မျှ
့်
့် ပြစ်တည်မ၏
တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်တနကကသည်က ငါ မသ။ ငါသည် လူ၏ ကကကမမ အတွက် အပမဲ
စိုးရမ်လျက်ရတသ
ှ
်လည်ိုး လူတသည်
ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်် အသစတ်မျှ
့်
မရှပရကကတလသည်- အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတလိုးင်္ရမပပြုြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ သတဘ ထ ိုးတကက င ့််
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ကကည်ညြုပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလ မပြစ်တပေါ်ြူိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုး တကျနပ်တစရန် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က စတ်ခစ ိုးချက်က ခါချခဲက့် ကပပီိုးသည့်အ
် လ ိုး
ပြစ်သည်။ ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးက ရင်ဆင်ရလျက်၊ ငါသည် တန က်ထပ်တြန်
့်
န္ှုတ်ဆတ်ရတလ၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
့် အတရိုးထ ိုးမှု၊ တိုး၍
၀င်တရ က်မန္
ှု င
ှ ့်် အဘယ်တကက င ့်် မထက်တန်ရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ငါသည်
“လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး”မရှသကဲသ
့် ငါသည်
လူတအ
် ့် ျင်လျက် အသိုးပပြုန္င်သည့််
့်
့် ိုး ဆနက
အရ တစ်စတစ်ခက ရှ ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနတသ တကက င ့်် ပြစ်သတလ ။ လူတသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
ငါအ
့် ိုး “အထူိုး ဆက်ဆမှု” အပမဲ တပိုးသနည်ိုး။ ငါသည် မမ၏ ကယ်ပင်
အထူိုးလူန တဆ င်ထတ
ဲ ွငရ
် သည့်
ှ
် လူမမ တစ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
ယတန ရှ
က်ရပပီ
ှ ိုးချန်တွင၊် လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ငါအ
့် ကကသည့်် အဆင်သ
့် တရ
့် ိုး
့်
့်
တမူထိုးူ ပခ ိုးစွ ကကည်ကကဆဲ ပြစ်သနည်ိုး။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ သတဘ ထ ိုး၌ အမှ ိုးတစ်ခ
ရှသတလ ။ ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် စကကဝဠ မျ ိုး၏ အထက်တွင ် အမှုသစ်က စတင်တလပပီ။
ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတအ
့် ိုး အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး တစ်ခက
တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အမ်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ထွက်သွ ိုးရန် ငါ တစခင်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
လူတသည်
အပမဲတတစ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် အလလက်ရန် န္ှစ်သက်ကကတသ တကက င၊့်် ငါသည်
၎င်ိုးတအ
့်် က
ှ ်ကကရန်
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် သကကရန် န္ှင ့်် ငါ၏ အမှုက အပမဲ မတန္ှ ငယ
အကကပပြုသည်။ ငါ ြွငထ
့်် ိုးပပီိုးတသ “ဧည်ရ
့် ပ်သ ” ထဲတွင် လူတသည်
ငါက
့် အပမဲ
့်

ပပဿန ရှ ပပီိုး စတ်ပျက်တစတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးထက် ငါ၏ စက်ဆပ်မက
ှု
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလှုျို့တဆ ်တပိုးတပ။ ၎င်ိုးတ၏
အရှက်ရတစပပီိုး
့်
့် အပပြုအမူသည် ငါအတပေါ်
ငါသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ “ငါ၏ ဦိုးတခါင်ိုးက တမ န္
င ့်် ငါ၏ အမ်မှ
့် င်ပခင်ိုး” မရှြူိုးတပ။ ထတကက
့်
၎င်ိုးတ ပြစ်
် ့် န်
့် န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ထွက်သွ ိုးကကရန် န္ှင ့်် ငါ၏ အစ က အခမဲ့် စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနရ
တတ င်ိုးဆလျက်၊ ၎င်ိုးတက
့် ငါ တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး စက ိုးတပပ ၏။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ ့်
ဆက်တနရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
၎င်ိုးတသည်
ဒကခဆင်ိုးရဲက ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သည်ိုးခရမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်မျ ိုးထတ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါသည် အလျှငိုး် မသသကဲသ
့် န
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးမလည်တပ၊ ထတကက
့်
့်
လဲကျမည့်် လကခဏ တစ်ခတစ်တလမျှ မရှဘဲ အတရအတွက် ပြည့်ရ
် န် လူသ ိုးအပြစ်
ဟန်တဆ င်ရမျှဟန်တဆ င်တနရင်ိုး၊ ငါ ့် တရှ ျို့တွင ် ရဲရဲဝဝ
့် ့် အပမဲရပ်ကကတလပပီ။ လူတအ
့် ိုး ငါ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးပပြုသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးသငက့်် ကသည်- န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့် အ
စတ်ထ ိုးတက င်ိုးပပီိုး ကကင်န ပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးကကင်န မဲပ့် ပီိုး
တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးမကျသည့်် ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆန္င်မည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
့်
မည်သည့်အ
် ခါကမျှ မတတွိုးခဲြ
င ့်် ၎င်ိုးတ မှ
် က်ကကတလသည်။ ထသတသ
့် ူိုးကကတချ၊ ထတကက
့်
့် ငတ
့်
အချန်မျ ိုးတွင ် လူတသည်
ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုး အလပ်က တစ်ြန် စတင်ကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထရ
ဲ ှ ငါအ
့် ိုး မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးသည် တန က်တြန်
့် စတ်န္လ
ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည်က ငါ ပမင်ရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးက အပမဲ
့်
ကကမ်ိုးတမ င်ိုးကကပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်က ကျန်ဆကဲ ကသည်။ သတသ
် ငါသည် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် ချစ်ပခင်ိုး အလွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးတွင်
မမတက
ဲ ည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ ရှ မတတွျို့တပ။ ထတကက
င့်် ငါသည်
့် ယ်ကယ် ကျန်ဆသ
့်
လူဘဝ၏
အဓပပ ယ်က တပါင်ိုးရသိုးသပ်၏။ လူတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် အလွန ်
ချစ်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝမျ ိုးတစ်ခလိုးသည် အလွန ် မချတင်ကဲ တဝဒန ပြစ်ပပီိုး
အန္ှစ်သ ရမဲ့်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးတကက င ့်် မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ တခါင်ိုးတပေါ်သ ့်
ပျက်စီိုးပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးကကတလသည်။
လူသ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါအတွ
က် မြွငဟ
့်် တသိုးတသ “ချစ်ပခင်ိုး” ရှတသ လ
် ည်ိုး
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတွက် “ဓ တ်ခခ
ွဲ န်ိုး” ထဲသ ငါ
့် ယူသွ ိုးပပီိုး၊
အဏကကည်က
့် ရယ တအ က်တွင ် တလ့်လ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတအတွ
င ် ပါရှသမျှအ ိုးလိုးသည်
့်
အကကင်ိုးမဲ့် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် ထတ်တြ ပ် ပခရတလသည်။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ငါသည်
၎င်ိုးတအ
် ိုးသ ိုးစွ ယကကည်လက်ခတစြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး စစ်မှနရ
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်

“တဆိုးမှတ်တမ်ိုးမျ ိုး” က ကကည်တ
့် စရန် လူသ ိုးအလယ် တန က်တစ်ကကမ် ကကလ သည်။
လူတသည်
ယင်ိုးတက
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပမင်သည့်အ
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့််
ပပည့်က် ကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တန င်တရကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
အလွန ်
့် စတ်န္လ
့်
စိုးရမ်တကက ငက့်် ကကကသည်မှ ငါက
ငှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် တပျ ်ရင်တစြအလ
့်
့် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမျ ိုးက
ချက်ချင်ိုး စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးဆသ
ီ ပပန်
့် လ ကကရန် တရွ ရွ ပြစ်တနကကသည်။
၎င်ိုးတ၏
် ခါ၊ ငါသည် အလွနအ
် ့် လွန ် တကျနပ်န္စ
ှ ်သမ်၏
့် ။ ငါသည်
့် ဆိုးပြတ်ချက်က ပမင်သည့်အ
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် မန်ထသ
ူ ွ ိုးသည်- “ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင၊် လူသ ိုးကလွဲ၍ မည်သသ
ူ ည် ငါ
န္ှငအ
့်် တူ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အခက်အခဲတက
့် မျှတဝခစ ိုးန္င်သနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။” သတသ
် ငါ ထွက်သွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် မ်ိုးမျ ိုးက ဆတ်ပြဲကကပပီိုး၊ ဟန်ပါပါ ထွက်မသွ ိုးမီ
့်
့် တဆိုးမှတတ
ကကမ်ိုးပပင်တပေါ် ပစ်ချလက်ကကသည်။ ထအချန်ကတည်ိုးက တနရက်
ဲ ွင၊် လူတ၏
့် မျ ိုးထတ
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ညီညွတ်တသ အရ အနည်ိုးငယ်သ ငါ ပမင်ရတလပပီ။
သတသ
်လည်ိုး ငါ ့် တရှ ျို့က ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးသည် တတ ်တတ ် စပလ ပပီိုးပြစ်က ၊
၎င်ိုးတထဲ
ွ ် ငါ၏ တပျ ်ရင်မှုအတွက် စပပြုန္င်တသ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသည့်အ
် တွက်၊
့် တင
၎င်ိုးတ၏
လွနစ
် ွ
့် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးတပေါ် ကကည်ပ့် ခင်ိုးပြင ့်် ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ ယင်ိုးတသည်
့်
စွနိုး် ထင်ိုးတနကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်အတွက် ငါ၏ လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးက
ပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ လူတသည်
တိုး၍ တအိုးစက်သွ ိုးကကသည်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် လူသ ိုး၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ငါ ့် တရှ ျို့တွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက မခရြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကသ အစဉ် တတွျို့ ကကြုရပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ရြန်ရခါမျှသ
့်
“တလျှ က်လ ” တစ်ခက တင်ကကသည်- လူတ၏
့် ဘဝမျ ိုးတွင ် ဝည ဉ်တရိုးရ
ပ့်ပိုးမှုတစ်ခတစ်တလ မရရှတတ တ
့် သ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှု
တပျ က်ကယ
ွ ်သကဲသ
့် ၊ ့် ရ သီဥတမှ “ချစ်ချစ်တတ က် ပူပပင်ိုးသည်” ဟ ငါတန က်ထပ်
မခစ ိုးရတတ တ
တရ က်ရှလ ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ တသမလ ိုး ရှငမ
် လ ိုး
့် ပ။ ယတန အတပခအတန
့်
ပြစ်သည်အ
့် ထ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ “ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုး” က အလွနခ
် ကကရသည့်် အတင်ိုးအတ ထ
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုး မျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရတလသည်။
ရလဒ်တစ်ခအတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးတွင် အလင်ိုးတရ င် တမှိုးမှန်သွ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
“အရွ ယ်တရ က်” ကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ “ြျတ်လတ်တက်ကကမှု” တပျ က်ဆိုးကကတလသည်။
လူတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် စစ်တဆိုးခရသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သန ိုးစြွယ်
အတပခအတနအ ိုး ပမင်ရသည်က ငါ မခန္င်တပ- သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်

အလွနစ
် တ်ပျက်စရ တက င်ိုးတသ ရှု ိုးန္ှမ်မ
ူ ည်
့် ှုက မည်သူ အြတ်ဆယ်န္င်သနည်ိုး။ မည်သသ
လူသ ိုးက အလွနစ
် တ်ပျက်စရ တက င်ိုးတသ လူဘဝထဲ
မှ ကယ်တင်န္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
့်
့်
ဒကခပင်လယ်ထ၏
ဲ အသူတစ်ရ နက်တသ တချ က်မှ မမတက
့် ယ်ကယ် အဘယ်တကက င ့်် လိုးဝ
မလွတ်တပမ က်တစန္င်ကကတလပပီနည်ိုး။ ငါသည် လူတအ
့် ိုး တမင်တက
တထ င်ြမ်ိုးထ ိုးသတလ ။ လူတသည်
ငါ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
န ိုးမလည်ြူိုးကကတပ၊ ထတကက
င ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သတမမူမြူိုးသကဲသ
့် မည်
သည့်အ
် ရ မျှ ငါက
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် မချစ်ဟ စကကဝဠ ထ ငါ ပမည်တမ်ိုးရ၏။ ယတနတွ
် င်၊ လူတသည်
ငါအ
့် ငပ
့် ိုး
့်
အဘယ်တကက င ့်် ချစ်န္င်စွမ်ိုးမရှကကသည်က ငါ မသတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ငါအ
က်
့် ိုး တပိုးန္င်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကကမမ က ငါအတွ
စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခန္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး အဘယ်တကက င ့််
့် ချစ်ပခင်ိုးက ငါအ
မတပိုးန္င်ကကသနည်ိုး။ ငါ တတ င်ိုးတသ အရ က ၎င်ိုးတ မပ
့် င်ဆင်ကကသတလ ။ လူတသည်
့်
ငါမှတစ်ပါိုး အရ ရ က ချစ်န္င်ကကသည်- ထတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး အဘယ်တကက င ့််
့်
မချစ်န္င်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် အပမဲ ကွယ်ဝှငထ
် ိုးကကသနည်ိုး။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ ့် တရှ ျို့တွင ် ယတနတ
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် င်တအ င် ရပ်ကကပပီိုးပြစ်သည်န္င
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးက
အဘယ်တကက င ့်် ငါ လိုးဝ မပမင်ြူိုးသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ မရှ
့် တသ အရ တစ်စတစ်ခ
ပြစ်သတလ ။ ငါသည် လူတအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခတ
ဲ အ င် တမင်တက
့်
ပပြုလပ်တနသတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သကခ တစ ငစ
့်် ည်ိုးမှုမျ ိုး
့် စတ်န္လ
ရှကကတသိုးသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
မှ ိုးယွငိုး် တသ လူက ချစ်မပပီိုး၊ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
မကစ ိုးန္င်မည်က စိုးရွ တ
ျို့ နကကသတလ ။ လူတအထဲ
တွင ် မတရမတွက်န္င်သည့််
့်
န ိုးမလည်န္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ရှ၏၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် လူသ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင် အပမဲ “တွနဆ
် ့် တ်က
့်
စိုးရွ ျို့” တနရသည်။
ယတနတွ
့် င၊် န္င်ငတတ ်၏ င်္တ်တခါိုးဆီသ ချီ
့် တက်ပခင်ိုး အချန်၌ လူအတပါင်ိုးသည်
တစ်ဟန်ထိုးသွ ိုးတနကကသည်- သတသ
် ၎င်ိုးတ င်္
် ခါ၊ ငါသည်
့်
့် တ်တခါိုးတရှ ျို့ တရ က်သည့်အ
င်္တ်တခါိုးက ပတ်လက်သည်၊ လူတအ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ွ ့််
့် ိုး ငါ အဝင်မခသကဲသ
့် ဝင်ခင
လက်မှတ်မျ ိုးက ပပရန် ငါတတ င်ိုးဆသည်။ ထသတသ
တစ်မူထိုးူ သည့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုသည်
့်
လူတ၏
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် တမျှ ်လငခ
့် ိုးလိုး အလွန ်
အသ
့် ိုးသငက့်် ကသည်။ အပမဲ ကျယ်စွ ြွငထ
့်် ိုးတသ - င်္တ်တခါိုးသည် အဘယ်တကက င ့််
ယတနတွ
၎င်ိုးတ၏
့် င ် ရတ်ပခည်ိုး တင်ိုးတင်ိုး ပတ်ထ ိုးတလပပီနည်ိုး။ လူတသည်
့်
့်

တပခကတဆ ငက
့််
ဟဟသည်သည် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တိုးတဝှဝင်
ွ ့်် လက်မတ
ှ ်အတမျ ိုးက
့် န္င်ကကမည်ဟ စတ်ကိုးူ ကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဝင်ခင
ငါအ
ဲ ချက်
ချင်ိုး ပစ်ချပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး ကမ်ိုးတပိုးတသ အခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မီိုးအင်ထသ
့်
့်
“အပတ်တကတ်လပ်ရတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက” မီိုးလျှမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပမင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ ့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် တပျ က်ဆိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငတကကိုးရင်ိုး၊ န္င်ငတတ ်အတွငိုး် က
့်
လှပတသ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက ကကည်ရ
့် တသ ်လည်ိုး မဝင်တရ က်န္င်ကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ဆပ်ကင်ထ ိုးကကသည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သန ိုးစရ အတပခအတနတကက င ့််
၎င်ိုးတအ
ွ မ
့်် ပပြုတပ- မည်သသ
ူ ည် ငါ၏ အစီအစဉ်က ၎င်ိုးတ သတဘ
ရှ
့် ိုး ငါ ဝင်ခင
့်
ကတမ က်ကမ ပြစ်တစန္င်သနည်ိုး။ အန င်္တ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူတ၏
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်မအ
ှု တွက် အတအလှ
ညတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ လူသ ိုး ပြစ်တည်မှု
့်
အဓပပ ယ်သည် စတ်ရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး၌ တည်သတလ ။
ငါသည် အလွန ် အတရိုးမပါတသ သူ ပြစ်သတလ ။ ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက ငသ
့််
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူတသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
့်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
င ့်် လူတသည်
ငါ၏
့် တရ က်ကကပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
့်
့်
ပြစ်တည်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အစဉ်
့် ိုး ပြစ်တစသည့်် ဒကခအ ိုးလိုးအတွက် ငါအ
မန်ိုးတီိုးကကသည်။ အကယ်၍ ငါ မတည်ရှခဲပ
မျက်တမှ က်က လအတွငိုး် တွင၊်
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္င်ငတတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးန္င်ကကမည်မဟတ်တပ- သဆ
့် လျှင ်
ဤဆင်ိုးရဲဒကခက သည်ိုးခရန် အဘယ်လအပ်မှု ရှမည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် လူတအ
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ ့်
ထွက်သွ ိုးကကလျှင ် ပ၍ တက င်ိုးမည်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်အတွက် ထွက်တပါက်တစ်ခ
ရှ ရန် လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် အမှုအရ မျ ိုး တက င်ိုးစွ ပြစ်ပျက်တနပက တက င်ိုးစွ
အသိုးပပြုသငသ
့်် ည်ဟ ငါ တပပ ပပသည်။ ၎င်ိုးတ ငယ်
ရွယ်ဆရ
ဲ စဉ်
ှ
ကျွမ်ိုးကျင်မှု အချြုျို့တက
့်
့်
သင်ယူရန် လက်ရအချ
ှ
န်က ၎င်ိုးတ တက
င်ိုးစွ အသိုးပပြုသငသ
့်် ည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ ့်
့်
အသိုးမပပြုပါက၊ အန င်္တ်တွင ် အလွန ် တန က်ကျသွ ိုးလမ်မ
ူ ျှ
့် ည်။ ငါ၏ အမ်တွင၊် မည်သမ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ “ဆင်ိုးရဲပခင်ိုး” ထဲတွင ် စွဲပမဲ မတနကကရန်၊ ပမန်ပမန်
လပ်က ထွက်သွ ိုးကကြ လူ
့် တအ
့် ိုး ငါ တပပ ၏။ အန င်္တ်တွင် တန င်တမျ ိုးအတွက် အလွန ်
တန က်ကျတပလမ်မ
့် ည်။ မမကယ်ကယ် အလွန ် မညြှ မတ မပပြုန္ှင။့်် အဘယ်တကက င ့််
မမကယ်ကယ်အတွက် အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခတ
ဲ စသနည်ိုး။ သတသ
် လူတသည်
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မရရှန္င်ကကသည့်အ
် ခါ၊ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ
တစ ဒကတက်၍မရန္င်သည်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ငါ တပပ ပပ၏။ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြြုန်ိုးတီိုးရန် ငါအချန် မရှတပ။ ဤအရ သည် လူတ၏
ဲ ွင ်
့် စတ်မျ ိုးထတ
ကျန်ရှြ၊ ့် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ မတမ
တ
့် လျ ြ
့် ငါ
့် ည်- ဤ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါ
့်
့် တမျှ ်လင်သ
တပိုးသည့်် ကသကတအ င်န္
့်် ွ က
့် င်တသ သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
လူသ ိုး၌ ယကကည်ပခင်ိုး တပျ က်ဆိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက်
့်
ကင်ိုးမဲက့် ကသည့်အ
် တွက်၊ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါသည် လူတ၌့် တမျှ လ
် ငခ
့်် ျက်
တပျ က်ဆိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခက ငါအ
့် ိုး
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတပိုးန္င်ြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ငါအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက အပမဲ
တပိုးကကသည်။ ငါသည် လူသ ိုးထ မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်က ၊ လူတသည်
ငါ၏ အကကဉ ဏ်က
့်
ယတနတွ
် တွက်၊ အန င်္တ်တွင ် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး
့် င ် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုကကဆဲပြစ်သည့်အ
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် တ ိုးဆိုးီ ရန် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါ၏ အပမင်က ငါတပပ ပပ၏။
တန င်လ မည့်် က လမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ရှ
် ည်ပြစ်တစ၊ တသသည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတ၏
့် ငသ
့် ကစစ
ပြစ်သည်။ ဤအရ တပေါ် ငါ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး မရှ။ ၎င်ိုးတသည်
ရှငသ
် န်မှုဆသ
ီ ၎င်
့်
့် ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့မည်ဟ ငါ တမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ဤအရ ၌ ငါ အစွမ်ိုးမဲ့်တပသည်။
လူသ ိုးသည် ငါက
် ကယ် မချစ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါတ သက်
သက်
့် အမှနတ
့်
လမ်ိုးခလ
ွဲ က်ကကသည်။ အန င်္တ်တွင၊် ငါတ အကက
ိုး၌ စက ိုးတခွနိုး် တတလမျှ ရှတတ မ
့် ည်
့်
မဟတ်၊ ငါတ တပပ
ရမည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလမျှ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်၊ အချင်ိုးချင်ိုး ငါတ ့်
့်
အတန္ှ င်အ
ကယ့်လ
် မ်ိုးက ကယ်သွ ိုးကကလမ်မ
့် ယှက် တပိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ ငါတသည်
့် ည်၊
့်
လူတသည်
ငါအ
့် ိုး လ ၍ မရှ တစရ၊ ငါသည် လူသ ိုး၏ “အကူအညီ”က တန က်ထပ်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တတ င်ိုးမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါတ အကက
ိုး၌ ရှတသ အရ
့်
တစ်စတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး အန င်္တ်တွင ် အတရိုးကစစ တစ်ခတစ်တလ ရှပခင်ိုးက တ ိုးဆိုးီ ရန်
မတရမရ လပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ ငါတ တပပ
ဆပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် အမှုအရ မျ ိုးက ပ၍
့်
မလွယ်ကူတစသတလ ။ ငါတ အသီ
ိုးသိုးီ သည် ကယ့််လမ်ိုးကယ် သွ ိုးကကပပီိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး
့်
ပတ်သက်စရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ- ယင်ိုး၌ မည်သည့်အ
် ရ မှ ိုးယွငိုး် သနည်ိုး။ လူတသည်
့်
ဤအရ က အနည်ိုးငယ် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ကကမည်ဟ ငါ တမျှ ်လင်သ
့် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၈ ရက်

အခန််း ၄၇

လူတ၏အသက်
တ က ရငက
့်် ျက်တစရန်န္င
ှ ၊့်် လူတန္ှ့် င ့်် ငါသည်
့်
တူညသ
ီ ည်ရ
့် ည်မှနိုး် ချက်တစ်ခရှက အကျြုိုးရလဒ်မျ ိုး ရရှန္င်တစြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတအ
ှု က
့်် င
ှ ့််
့် ိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ အ ဟ ရန္ှင ့်် တထ က်ပ့်မတ
့် ရရှခွငန္
ငါ၏ကကယ်ဝမှုအ ိုးလိုးက လက်ခရရှခွင ့်် တပိုးလျက် ၎င်ိုးတအ
ွ ့်် အစဉ်
့် ိုး ကင်ိုးလွတ်ခင
တပိုးတတ မ
် ခ
ူ သ
ဲ့် ည်။ အရှက်ရတစြအတကက
င်ိုးက လူတအ
့် ခါမျှ
့်
့် ိုး ငါ မည်သည်အ
မတပိုးခဲတ
ငါ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မတထ က်ထ ိုးခတ
ဲ့် ပ။
့် သ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
စ န စတ်ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး ငါမှလွဲ၍ အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်
့်
“စက်ဆပ်ရွရှ ”တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ငါသည်
၎င်ိုးတက
် န မသည်၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ၎င်ိုးတရှ့် စဉ်အချန်
့် အလွနစ
၎င်ိုးတတကျနပ်
တင်ိုးတမ်သည်အထ ကမဘ တပမ၏ကကယ်ဝမှုအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးန္င်တစပခင်ိုးငှ
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် အနည်ိုးငယ်ထက်ပ၍ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် လူတက
့်
့်
မတရ ိုး ဆက်ဆပခင်ိုးမပပြုသကဲသ
့် ၎င်
့် က်သ န္ှ
့် ိုးတ ငါ
့် တန
့် စ်မျ ိုးစွ လက်ခကဲ့် ကသည်က
တထ က်ထ ိုးတသ အ ိုးပြင ့်် ထသူတအတွ
က် ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးသည်
့်
န္ူိုးညတ
့် ပျ တ
် ထသူတအတပေါ်
တွင ်
့် ပပ င်ိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏အမှုတတ က
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ငါမခန္င်သည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် မမကယ်က ချစ်သည်နည်ိုးတူ
့်
ငါက
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ချစ်ကကတသ ဤပန်လှီသည့်် လူမျ ိုးက ငါတတွျို့ ပမင်ရတသ အခါ ငါ၏ စတ်န္လ
န ိုးလည်ရခက်သည့်် န ကျင်မှုခစ ိုးချက်တစ်ခ အပမဲရှတနသည်။ သတသ
် ဤအတွက်တကက င ့််
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် အစဉ်အလ က ချြုိုးတြ က်န္င်သနည်ိုး။ ဤအတွကတ
် ကက င ့်် အဘယ်သသ
ူ ည်
မမကယ်မမ အတန္ှ င်အ
့် ယှက်ပြစ်တစမည်နည်ိုး။ မည်သပင်
့် ဆတစ၊ ၎င်ိုးတ ့်
အစွမ်ိုးကန်တပျ ်တမွျို့ရန်အတွက် ငါ၏ ရက်တရ မှု အ ိုးလိုးက လူတအ
ှ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး၊
့် ိုး အပ်န္င
ဤကစစတွင ် လူတက
ွ ်သည်
့် ပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ငါမတရ ိုးမပပြုခဲတ
ငါ၏သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် ပပီိုး တစတန ရှတသ မျက်န္ ှ က တတွျို့ ပမင်ရဆဲပြစ်သည်။ ငါသည်
အစဉ်သည်ိုးခခဲက
အစဉ်တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်ရှခဲသ
၎င်ိုးတ ့်
့်
့် ည်။ လူတသည်
့်
အတတ အ
် တန်တပျ ်ပမြူိုးပပီိုး ပငီိုးတငွလ
ျို့
ကကသည့်အ
် ချန်တွင် ငါသည် ၎င်ိုးတတတ
င်ိုးဆမှုမျ ိုးက
့်
စတင်ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှစ်သ ရမဲ့်တသ ဘဝမျ ိုးမှ
လွတပ် မ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ ငါသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် တစ်ြန်
အဆက်အဆပပြုတတ မ
့် ည်မဟတ်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူတက
့် ဝါိုးမျြုရန် ငါသည်
ပင်လယ်တရက အသိုးပပြုခဲ၏
ဲ့် ၊
့် ၊ အစ တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်ခ၏
အင်ိုးဆက်ပိုးမ ိုးတ၏ကပ်
တဘိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် ပခမ်ိုးတပခ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် “တရတလ င်ိုး” ြ ့်

သည်ိုးထန်တသ မိုးတရတက
် ၎င်ိုးတသည်
ဘဝ၏အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးက
့် ည်၊ သတသ
့် ငါအသိုးပပြုခဲသ
့်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မခစ ိုးခဲြ
် င် လူတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ူိုးတပ။ ယခတွငပ
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က န ိုးမလည်ကကတသိုးတပ။ ငါမျက်
တမှ က်၌
့်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည် လူဘဝ၏
အတလိုးနက်ဆိုးအဓပပ ယ်မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါထဲ
့် ၌
့်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးက တဘိုးအန္တရ ယ်၏ပခမ်ိုးတပခ က်မှုမှ
လွတ်တပမ က်တစသတလ ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အတသွိုးအသ ိုးခန္ဓ မည်မျှသည်
မမ၏တပျ တ
် မွျို့ ပခင်ိုး လွတ်လပ်မထ
ှု တ
ဲ ွင ် အသက်ရှငခ
် ပဲ့် ပီနည်ိုး။ ဇ တပကတထဲ၌
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲမ
ူ တ
ွ ်တပမ က်ခပဲ့် ပီနည်ိုး။ ယခ ယင်ိုးက
့် ှုမှ မည်သလ
မည်သသ
ူ တပပြုန္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်မှစ၍ ကမဘ တပမတပေါ်တွင်
အဓပပ ယ်အရှဆိုးတသ ဘဝ၌ မည်သမ
ူ ျှ အသက်မရှငန္
် င်ခ၊ဲ့် ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
လိုးဝအဓပပ ယ်မဲ့်တသ ဘဝ၌ အပမဲ အချန်ပြြုန်ိုးခသ
ဲ့် ည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဤအကျပ်အတည်ိုးမှ
လွတ်တပမ က်ရန် လလလ ိုးလ ိုးမရှဘဲ၊ မည်သမ
ူ ျှ ဤအန္ှစ်သ ရမဲတ
့် သ
စတ်ပင်ပန်ိုးပငီိုးတငွျို့ ြွယ်ဘဝက တရှ င်ရှ ိုးရန် မလလ ိုးတပ။ လူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုတွင ်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၌တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးမှ အကျြုိုးအပမတ်ရကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဇ တပကတ၌
့်
အသက်ရှငတ
် သ သူ မည်သမ
ူ ျှ လူတလ
က၏ ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးမှ မလွတ်တပမ က်ခကဲ့် ကတပ။
့်
ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အစဉ်ပြစ်ခင
ွ ပ့်် ပြုပပီိုး၊ ကယ့်က
် ကယ် ဆက်လက်၍
့်
လှညစ
့်် ိုးခဲက့် ကသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ရှငသ
် န်မှုက ငါအပပည့်အ
် ဝ အဆိုးသတ်ပပီိုးချန်တွင ် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ န္ှပ်စက်ညြှဉ်ပန်ိုးပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခရန် မည်သမ
ူ ျှ ကျန်ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊
ထအခါမှသ ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှု လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပီိုးတပမ က်ပပီဟ ဆန္င်တပမည်။ ငါ
လူဇ့် တခယူထ ိုးချန် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါပပီိုးတပမ က်လတသ အမှုမှ ဇ တပကတ၌
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမဲပ့် ခင်ိုးက လူတအ
့် ိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်တစရန် ပြစ်ပပီိုး၊
ငါသည် အတသွိုးအသ ိုးခန္ဓ က ကွယ်တပျ က်တစရန် ဤအခွငတ
့်် က င်ိုးက
အသိုးချမည်ပြစ်သည်။ ထအချန်မစ
ှ ၍ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ
ရှလမ်မ
ူ ျှထပ်မ
့် ည်မဟတ်၊ ကမဘ တပမ၏ အန္ှစ်သ ရမဲပ့် ခင်ိုးအတကက င်ိုးက မည်သမ
ငတကကိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ ဇ တပကတ၏ အခက်အခဲမျ ိုးအတကက င်ိုးက
မည်သမ
ူ ျှတန က်တစ်ြန် တပပ ဆလမ်မ
ူ ျှ
့် ည် မဟတ်၊ ငါသည် တရ ိုးမျှတမှုမရှဟ မည်သမ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တန က်တစ်ြန် ညည်ိုးညြူလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ လူအ ိုးလိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်။ ထတန
့်
့် ရကကလမ်မ
့် က်တွင ် တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်

လူတသည်
ဟဟသည်သည် အတပပိုးအလ ိုးသွ ိုးကကက မဟတ်က
့်
အစဉ်မအ ိုးမလတ်ပြစ်တတ မ
့် ထ
ဟရှ သည်ရှ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် သူတသည်
့်
ပြစ်တတ မ
့်် တသ ် လူတသည်
၎င်ိုးတက
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်
့် ယ်တင်အတွက်
သငတ
့်် လျ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ရှကကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး၏မျက်န္ ှ မျ ိုးတပေါ်တွင ် အပပြုိုးမျ ိုးက
ထွက်တပေါ်လ ကကလမ်မ
် ရ ကမျှ
့် ည်။ ထတန
့် က် ငါသည် လူတထ
့် မှ မည်သည့်အ
ထပ်မတတ င်ိုးဆတတ မ
့် ၎င်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည်လည်ိုး
့် ိုးတန္ှ့် င ့်် တန က်ထပ် အပငင်ိုးပွ ိုးတတ မ
မဟတ်တပ၊ ငါတအကက
ိုးတွင ် တန က်ထပ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတရိုးသတဘ တူညခ
ီ ျက် ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်။
့်
ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှတနပပီိုး၊ လူတသည်
လည်ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ကကသည်၊ ငါသည် ထသူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငလ
် ျက်တနထင်၏။
၎င်ိုးတအ
တမှ က်တတ ်၏တမွတ
ျို့ လျ ်မက
ှု ခစ ိုးကကရတသ တကက င ့််
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါမျက်
ထသူတသည်
အတကက င်ိုးပပချက်မရှဘဲ စွနခ
် ့် ွ ရန် ဆန္ဒမရှကက၊ ယင်ိုးအစ ိုး ငါအနည်ိုးငယ်မျှ
့်
ပ၍ကက ကက တနသည်က ၎င်ိုးတက
ီ စရန် လက်ညြှြုိုးတစ်တချ င်ိုးက
့် ည်။ ကူညမ
့် လလ ိုးကကလမ်မ
ချီမပခင်ိုးမရှဘဲ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အနဌ ရပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက ငါ အဘယ်သ ပမင်
ျို့ န်
့် တတွရ
ခရပ်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ၊ ငါသည် ယတနအထ
့်
ဤကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဆက်လက်ရတနရန်
ှ
မမကယ်ကတွနိုး် အ ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးမှ
စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခမှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ လူတ၏အဆ
ိုးမရှတသ
့်
အသန ိုးခပခင်ိုးမျ ိုးတကက ငသ
့်် မဟတ်လျှင ် ငါသည် ကက ပမင်စ
့် ွ တသ အချန်ကတည်ိုးက
စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်မည်။ ယခတခတ်တွင ် လူတသည်
ကယ့်က
် ယ်ကယ် တစ ငတ
့်် ရှ က်န္င်ကကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတသည်
ရငက
့်် ျက်ကကပပီပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် မလအပ်ကကတသ တကက င့််
့်
့် တကျွိုးတမွိုးရန် ငါက
ငါ၏ အကူအညီက မလအပ်ကကတပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ
့်
“တအ င်ပဲခ
ွ အခမ်ိုးအန ိုး” ကျင်ိုးပရန် စီစဉ်တနသည်၊ ထတန
့် က်တွင ် ဤအရ က
၎င်ိုးတသတ
မပပြုမပခင်ိုး မရှရန်အလငှ့် ငါသည် ၎င်ိုးတက
ွဲ ွ မည်။ ဟတ်တပ၏၊
့်
့် န္ှုတ်ဆက်ခခ
မသင်မ
ွဲ ွ ပခင်ိုးသည် တက င်ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ပမတ်ခခ
့် ည်မဟတ်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါတကက
င ့််
့် ိုးတွင ် အမျက်သပခင်ိုး မရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ထတကက
့်
ငါတကက
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ငါတလမ်
့် ိုးက ခင်မင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက ထ ဝရတည်တလ
့် ိုးခပွဲ ပီိုးတန က်
လူတအတနပြင်
့် ငါ၏ “အတမွဥစစ ” က ဆက်လက်ထမ်ိုးရွ က်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ငါ၏အသက်တ တစ်တလျှ က်တွင် ငါတပိုးခဲတ
် င်ချက်မျ ိုးက
့် သ သွနသ
တမ့်လျ ပ့် ခင်ိုးရှလမ်မ
့်် ည်။ ငါ၏န မက အသတရပျက်တစမည့််
့် ည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လငသ

မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်ကကရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သတရှကကရန်
ငါတမျှ ်လင်၏
် ့် ွ ပပီိုးတန က်တွင ် လူတသည်
ငါက
့် ။ ငါစွနခ
့် စတ်တကျနပ်မှုတပိုးရန်
့်
အတက င်ိုးဆိုးကကြုိုးစ ိုးမည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
၎င်ိုးတအသက်
တ မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုကကပပီိုး၊
့်
ငါ၏တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးပပည့်မ
် ီတအ င် အသက်ရှငရ
် န် ပျက်ကွကမ
် ည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လင၏
့်် ။
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် လူတအတပေါ်
အပမဲစိုးရမ်ပူပန်မှုရပပီ
ှ ိုး၊ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
အပမဲသတယ ဇဉ်ရှခဲတ
ှ ့််
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တစ်ချန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
့်
ငါသည် အတူတကွစတဝိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကပင်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ခစ ိုးခဲက့် ကရ၏။ ငါသည် လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊ လူတက
ဲ့် ။ ငါတသည်
့် အပမဲချစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါသည် သူတက
့် ငါက
့် အပမဲချစ်ခ၏
့်
အချင်ိုးချင်ိုး ရင်ိုးန္ှိုးီ မှုရှခဲက့် ကသည်။ လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူရှခဲသ
့် ည့်် ငါ၏အချန်က
ပပန်အမှတ်ရတသ အခါ၊ ငါတ၏တန
ရက်
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျ ိုး
့် မျ ိုး ရယ်တမ ပခင်ိုးန္င
့်
ပပည့်တ
် နခဲသ
့် ည်က ငါပပန်သတရမပပီိုး၊ စက ိုးမျ ိုးမှုမျ ိုးလည်ိုး ရှခဲသ
့် ည်။ မည်သပင်
့် ဆတစ၊
ငါတကက
့် ိုးက ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဤအတပခခအတကက င်ိုးအရင်ိုးအတပေါ် တည်ခပဲ့် ပီိုး
ငါတအချင်
ိုးချင်ိုး ဆက်ဆတရိုးမှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပပတ်တတ က်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။
့်
ငါတထ
ငါအတပေါ်
တွင ်
့် ည့်် န္ှစ်မျ ိုးစွ အတွငိုး် ၊ လူတသည်
့်
့် တတွျို့ မှုရှခဲသ
့်
နက်ရှုင်ိုးသည့်ထ
် င်ပမင်ချက်တစ်ခက ချန်ရစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူတတပျ
်တမွျို့ ြ ့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ကလည်ိုး ငါတပိုးခဲက
၊ ၄င်ိုးတအတွ
က် လူတသည်
အပမဲပင် န္ှစ်ပပန်
့်
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတင်ရှခဲတ
ျို့ ပွဲမျ ိုးသည် ယခင်ကကဲသ
့် ့်
့် ပသည်။ ယခတွင် ငါတ၏
့် တတွဆ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တူညတ
ီ တ မ
ူ ည် ငါတ၏
့် ည် မဟတ်တပ၊ အဘယ်သသ
့်
ဤခွခ
ဲ ွ ပခင်ိုးအခက်အတနမ
် ့် ှ ထွက်တပပိုးန္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
ငါအတပေါ်
တွင ်
့်
့်
တလိုးနက်သည့်ခ
် ျစ်ခင်မရ
ှု ပပီ
ှ ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တွင ် အဆိုးမဲ့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှ၏၊ သတသ
်
့်
့်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည်အ
့် ရ ပပြုလပ်န္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ြခမည်ိုးတတ ်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ဝသ
့် နည်ိုး။
ငါအမှု
် တစမည့်တ
် နရ ပြစ်သည့်် ငါ၏တနအမ်တတ ်သ ့်
့် ၏ အစတ်အပင်ိုးတန က်တစ်ခက ငါပပည့်စ
ငါပပန်မည်။ ပပန်လည်ဆတတွျို့ ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးတစ်ခ ငါတ ရတက
င်ိုးရပါလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
လူတအတနပြင
့်် ပူတဆွိုးတသ ကက လွနစ
် ွ မခစ ိုးဘဲ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါက
့်
့်
စတ်တကျနပ်မှုတပိုးလမ်မ
့်် ည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
မကက ခဏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည်။
့်

တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါ၏စတ်န္င
ှ ့်် တစ်ညတ
ီ စ်ညတ
ွ ်တည်ိုးပြစ်တသ လူတစ်စက
ြန်တီိုးမည်ဟ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်က ပတရ ြက်ပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ကမဘ တပမတပေါ်၌ စတစ်ခက တဆ က်တည်ပပီိုးတန က်
ငါ၏တနအမ်တတ ်သ ပပန်
့်
့် မည်ဟ ငါကကြုတင်တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ လူတအ
့် ိုးလိုးက ငါက
စတ်တကျနပ်မှုတပိုးပပီိုးတန က်တွင ် သူတထ
စ
် ွမ်ိုးပပီိုး
့် မှ ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက သူတပြည့်
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ငါသည် ၎င်ိုးတထ
့် ည် မဟတ်။
့် မှ အဘယ်အရ ကမျှ လအပ်တတ မ
ယင်ိုးအစ ိုး လူတန္ှ့် င ့်် ငါသည် ငါတ၏အတ
တ်က လတနရက်
့် မျ ိုးက ဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးက
့်
ြလှယ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် လမ်ိုးခွကဲ ကလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် ဤအမှုက
စတင်လပ်တဆ င်ပပီပြစ်ပပီိုး၊ လူတ ငါ
့် န ိုးလည်မှု မလွဲတစရန်အလငှ့် သမဟ
့်
့် က
့် တ် ငါက
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်သည် သမဟ
့် ည်ဟ မထင်တစြရန်
့် တ် အကကင်န ကင်ိုးမဲသ
့် အလငှ့်
၄င်ိုးတအ
ှ ့်် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် ိုး မမကယ်ကယ် စတ်ဓ တ်တရိုးရ အရ ပပင်ဆင်ရန်န္င
န ိုးလည်ရန် ခွငပ့်် ပြုခဲသ
့် ည်။ ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အကကင်န ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးသည်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မဟတ်တပ။ လူတသည်
ငါက
့် ချစ်လျက်ပင်
့်
သငတ
့်် လျ ်တသ ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်က ငါရရှတစြ ပငင်
ငါက
့် ယ်စ ိုး
့် ိုးဆန်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ခမည်ိုးတတ ထ
် အသန ိုးခြ မလ
လ ိုးဘရ
ဲ တနသတလ
ှ
။ လူတသည်
့်
့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ကယ်ချင်ိုးစ မျက်ရည်မျ ိုး မကျခဲသ
ှ ့်် သ ိုးတတ တ
် ၏
့် တလ ။ ငါတ၊ ့် ြခမည်ိုးတတ ်န္င
့်
တစ လျင်တသ ပပန်လည်ဆစည်ိုးမတ
ှု စ်ခက ပြစ်တပမ က်တစရ တွင ် လူတသည်
့်
မကူညခ
ီ သ
ဲ့် တလ ။ သဆ
ယခ လလလ ိုးလ ိုး မရှသနည်ိုး။
့် လျှင ် အဘယ်တကက င ့်် ထသူတသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏အမှုတတ ်သည် ပပည့်စ
် ပပီပြစ်ပပီိုး၊ လူတန္ှ့် ငင
့်် ါ လမ်ိုးခပွဲ ပီိုးတန က်တွင ်
၎င်ိုးတက
ီ ိုးမည်၊ ယင်ိုးသည် မတက င်ိုးသတလ ။ ငါ၏အမှုတွင ်
့် ငါဆက်လက်ကူညဦ
ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ ရလဒ်မျ ိုးရရှြရန်
ှ ့်် န္ှစ်ဉိုးီ န္စ
ှ ်ြက် အကျြုိုးရှြရန်
့် န္င
့် အတွက် ငါတသည်
့်
န ကျင်တသ ်လည်ိုး လမ်ိုးခရ
ွဲ တပမည်။ ငါတ၏
့် မျက်ရည်မျ ိုးက တတ်ဆတ်စွ ကျတစတလ ။့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါသည် အပပစ်တင်တတ မ
့် ည် မဟတ်။ အတတ်က လတွင ်
လူတ၏အသည်
ိုးန္ှလိုးကပင် စူိုးတစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး မျက်ရည်မျ ိုး
စီိုးဆင်ိုးတစသည့်် အရ မျ ိုးစွ က ငါတပပ ခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးအတွက် ငါသည် ဤတနရ တွင ် လူတက
့်
တတ င်ိုးပန်ပပီိုး၊ သူတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးက တတ င်ိုးဆ၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် ခွငလ
၎င်ိုးတတက
င်ိုးြအတွ
ကသ
်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ငါက
့် မမန်ိုးတီိုးကကရန် ၎င်ိုးတက
့်
့်
့်
ငါတတ င်ိုးဆ၏။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ဟ
့်
့်
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ယခင်အချန်မျ ိုးတွင ် ငါတ အပငင်
ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုးရှခဲ၏
်
့် ၊ သတသ
့်
့်

ပပန်တတွိုးတတ ကကည့်ရ
် တွင ် ငါတန္ှ့် စ်ဦိုးန္ှစ်ြက်လိုး အကျြုိုးခစ ိုးခဲက့် ကရသည်။
ဤအပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ခင်မင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှု
တတ ိုးတစ်ခက တည်တဆ က်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ငါတ၏
့် ပူတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တသ
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး၏ အသီိုးအပွငပ
့်် င် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က ငါတအ
့် ိုးလိုး
တမွျို့တလျ ်သငသ
့်် ည်။ ငါ၏ယခင်က “အမှ ိုးမျ ိုး” က ခွငလ
့်် တ်ြ လူ
့် တက
့် ငါတတ င်ိုးဆ၏။
၎င်ိုးတ၏
် ျြူိုးပခင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ငါတမတ
့် ပျ က်လက်လမ်မ
့် ည်။ အန င်္တ်တွင ်
့် ပပစ်မှ ိုးလွနက
၎င်ိုးတက
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပပန်တပိုးန္င်သတရွ ျို့၊ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့် ငါက
ငါ၏ဝည ဉ်တတ က
် န္ှစ်သမ်မ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ လူတ၏
့် ှု တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငစ
့်
ဆိုးပြတ်ချက်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်- ငါ၏ တန က်ဆိုးတတ င်ိုးဆချက်အ ိုး လူတက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှ၊ မရှက ငါမသတပ။ လူတဆီ
် ရ ကမျှ
့် မှ အပခ ိုးမည်သည့်အ
ငါတတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးမဟတ်၊ ၎င်ိုးတက
့် ချစ်သည် ဆရမျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့် ငါက
လတလ က်တပ၏။ ဤအရ က ရန္င်သတလ ။ ငါတကက
ဲ့် သ
့် ိုးတွငပ် ြစ်ပျက်ခတ
မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်တသ အရ အ ိုးလိုးတသည်
အတတ်တွင ် ကျန်ရစ်တစတလ ၊့် ငါတကက
့်
့် ိုးတွင ်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အစဉ်အပမဲ ရှတစတလ ။့် ငါသည် လူတက
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျ ိုးစွ
တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၎င်
ငါက
့် ချစ်ရန် ကကီိုးမ ိုးလှသည့်် အြိုးအခတစ်ခက
့် ိုးတသည်
့်
တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ငါတ၏
ကတစ်ခလိုးဆီသ ့်
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် လူတလ
့်
တရ က်ရသွ
ှ ိုးပပီိုး၊ ထ ဝရ လက်ဆငက
့်် မ်ိုးြအလ
ငှ့် လူတသည်
ငါတကက
ှ ပ် ပီိုး
့်
့်
့် ိုးတွင ် စစ်မန
ပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တန်ြိုးထ ိုးမည်ဟ ငါတမျှ ်လင၏
့်် ။ ငါတပပန်
့် ဆချန်တွင၊်
ငါတ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ သည် ထ ဝရဆက်လက်တည်ရပပီ
ှ ိုး လူအ ိုးလိုးက
့်
ချီိုးကျြူိုးတထ မန ပပြုက ပြန်တဝကကရန်
အလငှ့် ငါတသည်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ ဆက်လက်၍
့်
့်
ချတ်ဆက်လျက်ရကကစ
ှ
။့် ဤအရ က ငါက
့် စတ်တကျနပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏အပပြုိုးမျက်န္ ှ က
လူတအ
ငါ၏တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ချက်မျ ိုးက မှတမ
် ကကလမ်မ
့် ည်ဟ
့် ိုး ငါပပမည်။ လူတသည်
့်
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။
၁၉၉၂ ခန္ှစ်၊ ဇွနလ
် ၁ ရက်

တန က်ဆက်တ-ွွဲ စကကဝဠ တစ်ခိုလ်းံို အတွက် ဘိုရ ်းသခင်၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်းနှငသ
်ူ့ က်ဆင
ို ိ တ
် သ နက်နွဲမှုမျ ်းကိို
အနက်ေွငဆ
်ူ့ ခ
ို ိ ျက် （အခန််းအချိ ျို့၏ အနက်ေွငဆ
်ူ့ ခ
ို ိ ျက်မျ ်း)
အခန််း ၁
ဘရ ိုးသခင်က “မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က
သတဘ မတပါက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတက
့် တပပ ဆရ တွင ် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က မသကက။” ဟ
ဆထ ိုးပပီိုးသကဲသ
့် ပင်
့််
မဟတ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင်
့် ၊ ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတကက ငသ
သူ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် မှုတကက ငသ
့််
မဟတ်ပါက၊ လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
့်
သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအ က်တွင ် ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးကကမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအတပါင်ိုးတက
့်် ည့်် အချန်တစ်ခက အဘယ့််တကက င ့််
့် စစ်တဆိုးရန် ထမျှကက ပမငသ
ယူခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ငါိုးလပတ်လိုး ကက သတလ ။ ဤသည်မှ ငါတ မ
့် တ်သဟ ယ၏
ဗဟပြစ်သည့်အ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ထဲက အဓကအချက်တစ်ချက် အတအကျ
ပြစ်သည်။ တအ က်ပါအတင်ိုး ငါတ ယူ
့်် င်တသ
့် ဆန္င်သည်- လူသ ိုးက စမ်ိုးသပ်ခတစပခင်ိုး န္ှငဆ
ဤအချန်က လမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တက်ခက်ပခင်ိုး၊ သတ်ပြတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတဝိုးသကန်
ှ ၊့််
့် ထတ်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
အကယ်၍ အသင်ိုးတတ ်၏ တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ယတနထ
့် ဆက်လက် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊
ရလဒ်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုးတလမည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလအချြုျို့၏
့်
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လချင်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက တက်ရက်ညန်ပပလျက်၊ တကယ့်် ပထမဦိုးဆိုး
စ တကက င်ိုးတွင ် ဆလရင်ိုးက သူ တန်ိုးတပပ တလသည်- သူသည် တသွိုးထက
ွ ်တအ င် မှနတ
် ပသည်။
ဤအရ က ဤလအချြုျို့ ကက သည့်် က လအတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ဉ ဏ်ပည က ပပသရန် လတလ က်တပသည်- ယင်ိုးတက
့်
အတယ က်တင်ိုးအ ိုး စမ်ိုးသပ်မမ
ှု တ
ှ စ်ဆင ့်် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် မည်သ ကျ
့် ြုိုးန္နွ ခပပီိုး မည်သ ့်
မမတက
် ပပင်၊ န ကျင်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ယ်ကယ် အသိုးခရမည် ဆသည့်အ

ဘရ ိုးသခင်က ပ၍တက င်ိုးစွ မည်သ သ
့် ရှလ ရမည်ဆသည်တက
့် သင်ယူန္င်တစပပီိုး
ပြစ်သည်။ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် စတ်ပျက်မှုက လူတ တတွ
ျို့ ကကြုရတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
် ပပ ရမည်ဆပါက၊
့် ယ်ကယ် သ ၍တက င်ိုးစွ သလ တလတလ ပြစ်သည်။ အမှနတ
ဆင်ိုးရဲဒကခပြင ့်် အတပပီိုးတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ရင်
့် ဆင်ရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးင ှ ပင် ၎င်ိုးတ မထ
က်တန်သကဲသ
့် အတစခ
မှု တပိုးရန်မှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးပြစ်သည်က သတပပြုမသည့်် အတပခအတနအထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ သ
င ့််
့် ၍ သရှလ တလ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဤရလဒ်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှ ပပီိုးတန က်တွင၊် လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ်၏
အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးက အသိုးခပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
ြိုးကွယ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ အသမျ ိုးက တက်ရက် ြွငဟ
့်် တလသည်။
ဤလအနည်ိုးငယ်ကက ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်သည် ယတနက
့် ယင်ိုး၏
အစပပြုပခင်ိုးအပြစ် ခယူသည်က အလွယတ
် ကူ တတွျို့ န္င်တပသည်။ သူသည် အတယ က်တင်ိုး
ပမင်ြအတွ
က် ဤအရ က တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး ပြစ်သည်။ အတတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
့်
“ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးဟ အတခေါ် ခရသည့်် အခွငက
့်် ရရန် မလွယ်ကူတပ။” ဟ မကက ခဏ
ဆခဲတ
့် သ တကက င၊့်် အတစခမျ ိုးဟ ရည်ညန်ိုးခရတသ လူမျ ိုး၌ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ
တထ က်ခပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က တသချ တပါက် စတ်ချယကကည်၍ ရန္င်သည်က
ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆ ပခ ိုးန ိုးသည့််
အဆငမ
့်် ျ ိုးပြင ့်် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ လမ်မ
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် မည်သည့်န
အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုး မဟတ်တပ။
လူအ ိုးလိုးသည် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်သည့်အ
် တပခအတနထ ပူတဆွိုးမှုန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတပြင
့် ့််
ပပည့်သ
် ည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မပဲ့် ခင်ိုးအလယ်တွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက န္ိုးထတစလျက်၊ အရှု က်ထတလသည်။
လူတ၏
့် စတ်မျ ိုးမှ တန က်ထပ် သသယ တစ်ခတစ်တလက ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန်အလငှ့် ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တအ က်ပါအတင်ိုး ပြည့်စ
် က
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်- “၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လူမျ ိုးအပြစ်
့်
ရည်ညန်ိုးခရတသ ်လည်ိုး၊ ဤအမည်န မသည် ငါ၏ “သ ိုးမျ ိုး” ဟ တခေါ်တဝေါ် ခရပခင်ိုးတလ က်
အတရိုးမကကီိုးမဟတ်တပ”။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်သည်သ သူ၏ ကယ်ပင်ကသဇ အ ဏ က
က ကွယ်န္င်သည်က ပပသရန် လတလ က်ပပီိုး၊ လူတသည်
ဤအရ က
့်
ြတ်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ် ပြစ်ြတနတနသ
သ ယင်ိုးမှ
့်
အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ပ
့် ည်။
့် ၍ ခင်မ စွ ပင် ယကကည်ကကတပလမ်မ

တန က်တစ်ဆငက
့်် သွ ိုးရမည်ဆပါက၊ လူတ၏
့် ရူ ပါရမျ ိုးသည် မကကည်မလင်
ပြစ်ပမဲမပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏ နည်ိုးလမ်ိုးအသစ်တွင ် အတယ က်တင်ိုး၏
့်
ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သွ ိုးတစတလသည်။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က ပပသရန် လတလ က်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထဲသ ပမင်
့် န္င်သည်က သ ၍ တက င်ိုးစွ လူတအ
့် ိုး သရှန္င်တစသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကကြုိုးဆလ
ွဲ ျက်
့်
ရပ်တသိုးရပ်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဧကန်မချ တသချ တပသည်။
အစအဦိုးသ ပပန်
ဲ့် ည့်် အရ သည်
့် သွ ိုးပါက၊ အစက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
သူအမှု
် ့် င်ပခင်ိုး” န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အဆငသ
့်် ည်
့် ၏ပထမအဆင၊့်် “အသင်ိုးတတ ်က သနစ
ပပီိုးဆိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က တက်ရက် ညန်ပပရန် ပြစ်သည်။ “ယခ အတပခအတနတသည်
့်
တစ်ချန်က ပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် မဟ
တ်၊ ပပီိုးလျှင် ငါ၏ အမှုသည် စမှတအ
် သစ်သ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်။” ဤထွက်ဆချက်မှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် စမှတအ
် သစ်တစ်ခသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် ချက်ချင်ိုး၊ သူသည် သူအမှု
့် ၏
တန က်တစ်ဆငအ
့်် တွက် စီမချက်မျ ိုးက ငါတထ
့် ညန်ပပပပီိုးပြစ်သည်က ပမင်န္င်သည်“ယခအချန်သည် အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးတခတ် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးထက်
န္င်ငတတ ်က တအ င်ပမင်စွ တည်တဆ က်သည့်တ
် ခတ် ပြစ်သည့်”် အတွက်၊ အသင်ိုးတတ ်က
တည်တဆ က်ပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ န္င်ငတတ ်တခတ်၏ အသက်တ
စတင်လမ်မ
လူတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ရှကကဆဲပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
့်
စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးက အသင်ိုးတတ ်ဟ ဆက်လက်၍ ရည်ညန်ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့််
အတယ က်တင်ိုး စတ်ကူိုးပပီိုးသကဲသ
့် လက်
တတွျို့မကျတသ “န္င်ငတတ ်”၏ ပြစ်ထန
ွ ိုး် မှုအ ိုး
့်
တရှ င်ရှ ိုးမည် ပြစ်သည်က သူက တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ကစစရပ်မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် မတ်သဟ ယ လ သည်။
ယခသည် န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးတခတ် ပြစ်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးတခတ်၏ အဆိုးသတ်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ စတဝိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးက
အဘယ်တကက င ့်် အသင်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ရတသိုးသနည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ်သည် န္င်ငတတ ်အြ ့်
တရှ ျို့တပပိုးပြစ်သည်ဟ အတတ်တွင ် ဆထ ိုးပပီိုးပြစ်က အသင်ိုးတတ ် မရှဘဲန္င
ှ ့််
န္င်ငတတ ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး မရှန္င်တပ။ န္င်ငတတ ်တခတ်၏ အစသည်
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် အစပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က

န္င်ငတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်တလသည်။ သူ ယူတဆ င်တသ အရ မှ န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်ပပီိုး၊
န္င်ငတတ ်၏ တရ ိုးဝင် သက်ဆင်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ စတ်ကိုးူ ကကည့်ရ
် န် မခက်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါ ဆလသည့်အ
် ရ မှ န္င်ငတတ ်တခတ်၏ လူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
န္င်ငတတ ်ကယ်၌၏ လူမျ ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
အသင်ိုးတတ ်အပြစ် ဆက်၍ ရည်ညန်ိုးခရသငသ
့်် ည်ဟ တပပ ြ အဓ
ပပ ယ်ရှမည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ အတတ်တင
ွ ် သူသည် သူ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝအတွငိုး် တွင ်
ပပြုမူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်အပြစ်
မျက်ပမင်အတတွျို့မခခဲတ
င ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်သည် လူမျ ိုးအလယ်
့် သိုးတပ၊ ထတကက
့်
အစမပပြုခဲတ
် တင်ိုး၊ ငါ၏ ဝည ဉ်သည်
့် သိုးတချ။ ဆလသည်မှ ၊ ငါ တပပ ပပီိုးသည့်အ
ငါ၏လူဇ့် တခ ခန္ဓ တွင် အမှုပပြုြ တရ
ိုးဝင်မစတင်တသိုးတပ။ ယခတွင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
့်
မျက်ပမင်အတတွျို့ခပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးမျ ိုး အလယ်တွင်
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်လ တပသည်။ ဤအရ က ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝအတွငိုး် ၌
အမှုစတင်ပပြုမည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲရှ ငါတပပ သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါပပြုသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်သည့််
ထလူမျ ိုးသ ိုးမျ ိုးက န္င်ငတတ ်တခတ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏လူမျ ိုးဟ သလ ကကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်က တြ ်ပပသည်။ “ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုး” ပြစ်လ သည်မှ ဤအရ မှပြစ်သည်။
ဤအဆငတ
့်် ွင ် ပပြုမူက တပပ ဆသည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့််
ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါ၏အစီအစဉ်အ ိုး တကယ်က
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး မပပြုန္င်သကဲသ
့် တန္ှ
ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏ စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတွင ် အဆငတ
့်် စ်ခခသ တရ
က်ရှပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊
့်
သူ၏န မသည် သက်တသခပခင်ိုးခရက ဤအတပခအတနမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
သူ၏စမ်ိုးသပ်မှု စတင်လမ်မ
ဲ ဉ ဏ်ပည ၏ အထွတ်
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထက
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက တန က်တစ်ဆင၏
့်် အစအပပင် တန က်ဆိုးအဆင၏
့်် အဆိုးသတ်အတွက်
ခင်မ တသ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခက ချခင်ိုးက အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက ချမှတ်တလသည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ ကကြုတင်တမျှ ်မှနိုး် ထ ိုးပပီိုး မပြစ်န္င်မည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ်၏ ပထမန္ှင ့်် ဒတယ
အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး၏ ဆမှတ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက လအနည်ိုးငယ် ငါ စစ်တဆိုးပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် အမှုပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ထစစ်တဆိုးပခင်ိုး လအချြုျို့သည်
ငါအမှု
့်် တွက် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးသည်။ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤ လအနည်ိုးငယ်
့် ၏ တန က်အဆငအ

ရပ်န ိုးပခင်ိုးသည် အမှု၏ တန က်ထပ်အဆငက
့်် သ ၍ နက်နမ
ဲ ည့်် လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှု တန က်တစ်ဆငက
့်် စတင်ရန်
ဤလအချြုျို့ ကက သည့်် က လက အသိုးပပြုတနပပီိုး၊ ထသပြင
် သ
့် ့်် သ ၍ပင် တက င်ိုးမွနတ
ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တစသည်က သတဘ တပါက်န္င်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တ ိုးဆိုးီ ပတ်ပင်ပခင်ိုးက ဆင်ိုးရဲဒကခမတ
ှ စ်ဆင ့်် ဤလအနည်ိုးငယ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
ငါအမှု
့်် ြ အတ
ိုးအဆီိုးတစ်ခ ြန်တီိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
့် ၏ တန က်တစ်ဆငအ
့်
န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက်သည် အကျြုိုးရပပီ
ှ ိုး ကလတသ အကျြုိုးက ရရှပပီိုး ပြစ်သည်။ ယခတွငသ
် ၊
ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုးသည် ငါ၏ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက
စတင်တန်ြိုးထ ိုးတပသည်။ ထတကက
င ့်် သူ၏ ကတလ င်တ အလှညပ့်် ြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူတအ
“ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုး” အပြစ်
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့် ိုး “အတစခမျ ိုး” ဟ တခေါ်တတ မ
့်
တခေါ်မည်ဟ တပပ ခဲခ
ူ ွ ိုးကကတလ၏။
့် ျန်တွင၊် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် မန်ထသ
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တပျ က
ွ ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့် က
တပပ ဆခဲသ
ဲ့် ပသည်။
့် ည်မှ လူ၏ ဤအဓကအ ိုးနည်ိုးချက်က ထန်ိုးသမ်ိုးရန် အတအကျပြစ်ခတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တန က်ထပ် သမ်ိုးသင
ွ ိုး် ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်
့် စတ်န္လ
ယကကည်မက
ှု ရယူရန်အလငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် လူအချြုျို့၏ ဆည်ိုးကပ်မက
ှု မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုးပြင ့််
တရ တနသည်က တထ က်ပပရန် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ မတူကွဲပပ ိုးတသ အကျည်ိုးတန်မှု
မျြုိုးစက သတထ ိုးမတစပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တန က်ထပ်အဆငက
့်် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
ထသလ
် ိုးသ ိုး ကကသနည်ိုး။
့် ချစ်ရ တွင ် မည်မျှသည် စစ်မှနရ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် “ငါက
မည်သသ
ူ ည် မမတ၏
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
့် ကယ်ပင်အန င်္တ်အတွက် ထည့်သ
မရှသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် မမတ၏
ှု တွငိုး် တွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် စမ်ိုးသပ်မအ
မညည်ိုးညြူြူိုးသနည်ိုး။” ဟူတသ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပည့်စ
် တစပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ၊ အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ မန ခပခင်ိုး၊
သစစ မတစ ငသ
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးဝတ် ကင်ိုးမသ
ဲ့် ည့်် ဆည်ိုးကပ်မတ
ှု က
့် သတပပြုမန္င်ကကပပီိုး၊
ထသပြင
် င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တသည်
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ န္
့်
လမ်ိုးတစ်တလျှ က်လိုး သူက
ူ ိုးလိုး တန က်လက်လ သည်က ပမင်ကကတလသည်။
့် ရှ တြွသအ
ဤအရ က တအ က်ပါစက ိုးမျ ိုးမှ ပမင်န္င်သည်- “အချြုျို့သည် တန က်ဆတ်တတ မ
် ဆ
ဲ တ
ဲ ွင ်
့် ည့်ဆ
ရှချန်၊ ငါ၏ စက ိုးတပပ ဆပက တပပ င်ိုးလဲရန် တမျှ ်လငတ
့်် နရင်ိုး အ ိုးလိုး တမျှ ်လငခ
့်် ျက်
ဆိုးရှုိုးကကချန်၊ ထအချန်တွင ် ငါက
် ိုးသ ိုးစွ ချစ်ကကသူအ ိုးလိုးက ငါ၏ န္င်ငတတ ်သ၊ ့်
့် စစ်မှနရ

ငါ၏ ပလလင်တရှ ျို့သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရင်ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအသက ငါြွငဟ
့်် သည်။” ဤတနရ တွင ်
့်
“ငါက
ှ ရ
် ိုးသ ိုးစွ ချစ်တသ သူမျ ိုး” ဟူတသ စက ိုးရပ်န္င
ှ ့်် “မည်မျှသည် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ
့် စစ်မန
ချစ်ကကသနည်ိုး” ဟူသည့်် အတပြမတတ င်ိုးတသ တမိုးခွနိုး် တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး
့်
ကွဲလဆ
ွဲ နက
် ့် ျင်ပခင်ိုး မရှတချ။ ယင်ိုးတက
ှ ရ
် ိုးသ ိုးမှု”
့် ဤဆက်စပ် အတကက င်ိုးအရ ထဲက “စစ်မန
သည် မစင်ကကယ်မှုမျ ိုး မည်သပါရှ
့် သည်က သရပ်တြ ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသသည်မဟတ်။ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး၏
အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ပမင်န္င်တသ တကက င၊့်် အတယ က်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးအ ိုး သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ ခစ ိုးတစပပီိုး မမတက
့် အတကကိုးတင်ရပခင်
့် ယ်ကယ် သ ၍
ပပင်ိုးထန်စွ ပပစ်တင်တစြအပပင်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ မတကျနပ်ချက်မျ ိုးသည်
့်
့် စတ်န္လ
စ တန်ထမှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လ သည်ဆသည့်အ
် ချက်က သတပပြုမတစြ ့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရည်ရွယ်သည့်် တထ့်လိုးတစ်ခ ပြစ်တသ
“စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှု” ဆသကဲသ
့် တသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုရပခင်ိုး
့်
အတအကျပင် ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးက “အကကမ်မျ ိုးစွ ကျွန္ပ်
် သည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့််
တပမကကီိုးက ကကမ်ိုးတမ င်ိုးပပီိုး ပြစ်က ၊ အကကမ်မျ ိုးစွ ကျွန္ပ်
် ထွက်ခွ လခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် က ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည်က တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် အမှနတ
် ကယ်မဲ့်သွ ိုးခပ
ဲ့် ါက၊ ကျွန္ပ်
် အတွက် တပြည်ိုးပြည်ိုး တန က်ဆတ်ြ ့်
အချန်ရဦိုး
ှ မည်ဟ တတွိုးရင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
် ပမ က်ရလွနတ
် ပမ က်ြန္ှ့် င ့်် လူအပ်က
့် လွနတ
လက်တလျ ြ က
် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်။ သတသ
် ယခတွင ်
့် စစရပ်မျ ိုးက တစ်နည်ိုးတစ်ြ ကျွန္ပ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တက
့် သူ၏ အစဉ်ချစ်ခင်၍ သစစ ရှတသ လူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆတနသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ပမင်တသ ဘရ ိုးသခင်
့် အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
အမှနတ
် ကယ် ဟတ်န္င်ပါသလ ိုး။” ဟ တစ်ကယ်တည်ိုး တတွိုးရင်ိုး၊ “ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုး” ဟူသည့််
တဝါဟ ရတစ်ခက ၎င်ိုးတ ပမင်
် ခါ အအ
့် ိုးသငသ
့်် ွ ိုးကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သည့်အ
အတယ က်တင်ိုးက အတွငိုး် ကျတ် သသယရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဝမ်ိုးတပမ က်တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက တြ ်ပပတနကကသည့်် အတပခအတနတစ်ခမှသည် ၎င်ိုးတက
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးပြင၊့်် စက ိုးပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အပမင်အ ိုးပြင ့်် လက်ခယကကည်ကကသည့််
အတပခအတနတစ်ခသ ကူ
့် ိုးတပပ င်ိုးြ ပြစ်
့် တစရင်ိုး၊ လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုး၏ စတ်ဓ တ်တရိုးရ
အတပခအတနမျ ိုးက တကယ့််အဆိုးတွငမ
် ှ ဘရ ိုးသခင်က သတပပြုမတစခဲသ
့် ည်မှ
ဤန ိုးလည်မှုလွဲပခင်ိုးမျြုိုးက တရှ င်ရှ ိုးြ ပြစ်
့် တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက အနည်ိုးငယ်

သ ၍ တကက က်ရွ တ
ျို့ တ်သည့်၊် အနည်ိုးငယ် သ ၍ ကကည်ညြုတတ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ သန ိုးလည်မှု ရရှပပီိုး ပြစ်သည့်် ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်
အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏
ထင်ပမင်ချက်သည် ပ၍ နက်သည်ထက်နက်လ တလသည်။ တန က်ဆိုးတွင ် လူသ ိုး၏
စိုးရမ်မှုမျ ိုးက သက်သ တစြ ဘ
် အတတ်သည် အတတ်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ရ ိုးသခင်က၊ “သတသ
့်
လက်ရအချ
ှ
န်သည် ဤတွင ် တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ယမန်တနက
့်် ြ ့်
့် တသသ တတ ငတ
သမဟ
အပ်တပ။” ဟ ဆခဲသ
ိုးမ သည့်၊်
့် ည်။ ဤသ တင်
့် တ် အန င်္တ်က တတွိုးတတ ြ မလ
့်
့်
သဟဇ တပြစ်တသ လ
် ည်ိုး တတန္ှငလ
့်် ရင်ိုးတရ က်တသ တပပ ပဆပသည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုသအ
ူ ိုးလိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
့်် င်သည့််
့် သည်အထ၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုး” န္ှငဆ
အမည်န မက ၎င်ိုးတ ရရှ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ သသယ
့် ကကသည်အထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တမ်တက်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဓ တ်တရိုးရ အတပခအတနမျ ိုး၏
တပပ င်ိုးလဲတနသည့်် ပစမျ ိုးမှ မမတက
့် ယ်ကယ် သရှလ ကကသည်အထ၊ အတတ်၏
စတ်ပျက်ပခင်ိုးအလယ်မှ တန က်တစ်ကကမ် အလင်ိုးတရ င်က ပမင်တတွျို့တစရင်ိုး၊ ပ၍ပင်
ကကီိုးမ ိုးတသ သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှတလသည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ပူိုးတဆွိုးပခင်ိုး၊ တပျ ်ရွငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
့် ပြစ်တပေါ်တစလျက် တစ်ပပန်တစ်လှည့််
အတက်အကျ ပြစ်တလသည်။ ဤအခန်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့်
အကကမ်ိုးတြ ်ပပချက်တစ်ခက အလွန ် အသက်ပါပပီိုး အတသိုးစတ်ကျကျ ကွကက
် ွကက
် ွငိုး် ကွငိုး်
အတသိုးစတ်ချပပပပီိုးသည်မှ ယင်ိုးသည် စလင်ပခင်ိုးအဆငက
့်် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ၊ လူသ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ
တနရ က လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တြ ်ထတ်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရသည့်
ှ
် အရ တစ်ခ ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ဤအရ က ကပ်လျက် လက်လ ပပီိုး ပ၍ပင် အတရိုးကကီိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက လူသ ိုးထ တက်ရက် တြ ်ပပသည့်အ
် ပပင်၊
အတရိုးအကကီိုးဆိုးတသ အပင်ိုးပြစ်သည့်် တအ က်ပါ စ ပဒ် ပြစ်သည်“လူသ ိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး၊ ငါ၏ လမ်ိုးပပမှုအတင်ိုး
အမှုအရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆ တက င်ိုးမွနတ
် သ အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ မမတက
့် ည်။
့် ယ်ကယ်အတပေါ် ဒကခသ ယူတဆ င်မကကလမ်မ
စကကဝဠ တွင် ပြစ်တပေါ်တသ အရ ရ တင်ိုးတွင၊် ငါ အဆိုးအပြတ် မတပိုးတသ အရ တစ်ခမျှ

မရှတချ။” ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန ် ပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။
ဤအရ က ဤစီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်က
ူ ျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဥပမ မျ ိုး
့် ချြုိုးတြ က်သမ
အလွန ် မျ ိုးပပ ိုးသည်က ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ အထက်ပါအချက်က အတပခခ၍၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အတယ က်တင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်ကကကမမ က မဆင်ပခင်ကကရန်
ဆက်လက် တက်တွနိုး် တလသည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် ဆန္ဒရှဝပ
့် ါက၊ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည်
စတ်ကူိုး၍မရန္င်တအ င် တကက က်မက်ြွယ်ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် ဤအရ က
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ သူ အ ိုးလိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနက
် ့် ပ၍
တက င်ိုးမွနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်တစသည့်အ
် ပပင် သူ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ က
် ပပစ်မှ ိုး၍ မရတကက င်ိုးက
န ိုးလည်န္င်တစပပီိုး၊ ထသပြင
် န်တက်ကကမှုက ဆက်လက်
့် ့်် သဘ ဝ၏ စမ်ိုးစရှငသ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရင်ိုး၊ တလန္ှင ့်် ဆီိုးန္ှငိုး် ခဲတ၏
့် ဒဏ်ကခရလျက်၊ ခါိုးသိုးီ တသ အတအိုးဒဏ်၏
ပခမ်ိုးတပခ က်မှုက အတရပ်တည်သည့်် ထင်ိုးရှြူိုးပင်တစ်ပင်ကသ
ဲ့် စ
့် မ်ိုးလန်ိုးစတပပလျက်၊ ပ၍
အတတွအ
ျို့ ကကြုရငလ
့်် ပပီိုး တည်ကကည် လ တလသည်။ ဤစ ပဒ်က ကကြုရလျက် လူအမျ ိုးစသည်
ဝကဂပါ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခခထဲသ လှ
့်် ည်သွ ိုးခဲရ
် လ ိုး စတ်ရှုပ်တထွိုး
့် ပပီိုးပြစ်သည့်အ
့် ညလ
သွ ိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ပါဝင်တသ အတကက င်ိုးအရ သည် အတတ ်လျင်ပမန်စွ တပပ င်ိုးလဲတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် လူဆယ်ဦိုးတွင ် ကိုးဦိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကချန်တွင ် ဝကဂပါ တစ်ခထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ကကတလသည်။ အမှုသည် အန င်္တ်တွင ် ပ၍ တချ တမွျို့ စွ လပ်တဆ င်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ သသယမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သစစ ရှပခင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
ှု ွင ် အ ိုးလိုး တန က်ထပ် တပခတစ်လှမ်ိုး
့် ယကကည်မတ
သွ ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် ထစ ပဒ်၏ အဆိုးတွင-် “ငါက
် ိုးသ ိုးစွ
့် စစ်မှနရ
့်
ချစ်ကကသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ ပလလင်တရှ သ
ျို့ အတသအချ
ပပန်လ ကကလမ်မ
့် ည်”
့်
ဟူ၍ အသ ိုးတပိုးတြ ်ပပတလသည်။ ထတကက
င ့်် သူ၏အမှုက လအချြုျို့
့်
ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ လူမျ ိုး၏ စတ်မျ ိုးသည် တစ်မဟတ်ချင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စိုးရမ်တကက ငက့်် ကမှု
အစတ်အပင်ိုးအချြုျို့ သက်သ သွ ိုးကကတလသည်။ ထအပပင်
၊ တလထထဲ၌
့်
ဆင်ိုးငတ
ှ ိုးမျ ိုးသည် တလိုးလသည့်် တကျ က်တိုးတစ်တိုး
့် နခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတစ့် တ်န္လ
တပမပပင်တပေါ်သ ပပြုတ်
ကျသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ၎င်ိုးတ တစ်
ချန်က
့်
့်

ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တပခအတနသ ပပန်
၎င်ိုးတ၏
့် တရ က်သွ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ကကကမမ က
ဆင်ပခင်တတွိုးတတ စရ မလတတ တ
ဘရ ိုးသခင်သည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
့် ပ။ ထအပပင်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ ဟ
့် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကတလသည်။
လူသ ိုးတသည်
မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ မှတယ
် ကူ ကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အဆိုးစွနတ
် သ ဆည်ိုးကပ်မှု ပပသသည်ဟ မယကကည်တသ သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မရှတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က “စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ ” ဟူတသ
စက ိုးလိုးက တမင်တက အသ ိုးတပိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ ပ၍
တက င်ိုးမွနတ
် သ ရလဒ်တစ်ခက ရရှရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏အမှုထက
ဲ
တန က်တစ်ဆငအ
့်် တွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရန် န္ှင ့်် အတ်ပမစ်ချရန် ပြစ်သည်။

အခန််း ၃
ယတနသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မဟတ်တတ သ
့် ၊ ့် ကရဏ တတ ်တခတ်လည်ိုး
့်
့် ကဲသ
မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ လူတ ထ
့် တ်တြ ်ခရတသ န္င်ငတတ ်တခတ်၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှတဆင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက တက်ရက် လပ်တဆ င်တသ
တခတ်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဤအခန်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခသူအ ိုးလိုးအ ိုး ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကထဲသ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတလသည်။ အြွငစ
့်် ပဒ်တွင ် သူသည် ဤပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ကကြုတင်ပပြုလပ်ပပီိုး
အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ အသပည က ပင်ဆင်လျှင၊်
၎င်ိုးသည် ြရဲသိုးီ ကရြ န္ွ
တွင ်
့် ယ်ပင်အတင်ိုး လက်မည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သူ၏လူတအထဲ
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် ရ က တက်ရက် သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခင်က
လူတသည်
“အတစခမျ ိုး” ဟူတသ အမည်က ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်ခခဲက့် ကရပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
စမ်ိုးသပ်မက
ှု ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ယတနတွ
့်် ှု တရ ိုးဝင်
့် င ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တလ့်ကျငမ
စတင်တပသည်။ ထအပပင်
လူတသည်
အတတ်က လ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
့်
အတပခခအတ်ပမစ်က အတပခပပြု၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပ၍ ကကီိုးပမတ်တသ
အသပည တစ်ခ ရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဇ တအပြစ်တတ ်၊ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််
ဇ တအပြစ်တတ တ
် က
ှ ိုး၊
့် - တစ်ခတည်ိုးတသ န္ှုတ်၊ တစ်ခတည်ိုးတသ စတ်န္လ
တစ်ခတည်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည့်-်
ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်သည့်် အရ တစ်ခလိုး အပြစ် ကကည့်က် ကရမည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်သည်

ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အပမငမ
့်် ိုးဆိုး
သတ်မှတ်ချက် ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏လူတအတပေါ်
သူ၏ အ ိုးထတ်မှု
့်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက သိုးစဲရ
ွ န် ဆန္ဒရတကက
ှ
င်ိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် ၌ နမတ်လကခဏ န္ှင ့််
အြ
့် ွယ်တသ အရ အချြုျို့က ပပသြ သူ
ှ
င်ိုး၊ ပ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ဆန္ဒရတကက
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အလိုးစအ ိုး လူအ ိုးလိုး လက်န တစြ ဆန္ဒ
ရတကက
ှ
င်ိုးက
့်
တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။ တစ်ြက်တွင် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်သည် သူ၏သက်တသခချက်က
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် သူ၏လူမျ ိုးအတပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
သူပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက လူထထသ ့်
တက်ရက် ထတ်ပပန်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ငါ၏လူမျ ိုးဟ တခေါ်တဝေါ်သမတ်ပခင်ိုး
့်
့်
ခရကတည်ိုးက၊ အမှုအရ တသည်
ပြစ်ပမဲအတင်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ငါဝ့် ည ဉ်၏
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သင်တသည်
အတရိုးစက်က န ခသငက့်် ကပပီိုး၊ ငါ၏အမှုတန က် နီိုးကပ်စွ
့်
့်
လက်သငတ
့်် ပသည်။ ငါတသည်
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးပြစ်က သဘ ဝအ ိုးပြင ့််
့်
ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊ သင်တသည်
ငါ၏ ဝည ဉ်န္ှင ့်် လူဇ့် တက ခွ၍
ဲ မရန္င်တပ။
့်
ဤအရ ၌ လူတက
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ြရန်
့် ၊ “ငါတသည်
့်
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးပြစ်က သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊” ဆသည့််
စက ိုးမျ ိုးအတပေါ် အတလိုးတပိုးမှုတစ်ခ တစ်ြန် ရှတလ၏။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ထသတသ
့်
လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးသည် လူ၏ အ ိုးနည်ိုးချက် ပြစ်ပပီိုး ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးတွင ် တန က်တစ်ကကမ် စ ရင်ိုးမှတ်ထ ိုးတလသည်။
ဆက်လက်၍ ဘရ ိုးသခင်က “ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး....မမတ၏
့် ကယ်ပင်
ခါိုးတသ ခွက်မှသ တသ က်သိုးန္င်လမ်မ
် ရ မျှ
့် ည် ပြစ်သည်။” ဟ ဆပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
ကွယ်ဝက
ှ ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မဆ
ှု င်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးအ ိုး လူတထ
့် ဘရ ိုးသခင်က အသတပိုးတလသည်။
လူသည် အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င၊့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင ်
“ခါိုးတသ ခွက်” သည် လူတက
် တွက် သူ၏
့် တခတတခဏ တတွိုးဆတစြ လ
့် တလ က်သည့်အ
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က ပ၍ သတထ ိုးမလ ဘဲ မတနန္င်တပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
တပပ ဆတသ ဤ “ခါိုးတသ ခွက”် န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍- န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
တရ ိုးစီရင်ခရပခင်ိုး သမဟ
် တ်ခရပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် န္င်ငတတ ်မှ န္ှငထ
့် တ်
အချန်က လတစ်ခကက အဆက်အသွယ် ပြတ်ခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် စ တန်က
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အတသွိုးအသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုး၏

ဝင်ပူိုးခရပခင်ိုး၊ သမဟ
် စွနပ
် ့် စ်ခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ၏
့် တ်
မရဏန္င်ငသ မ
် တ်ခရပခင်ိုး ဟူသည့်-် အနက်ြွငဆ
့်် ချက်
့် မ၏ခန္ဓ အဆိုးသတ်ခရပပီိုး န္ှငထ
မျ ိုးစွ ရှကကတလသည်။ ဤအနက်ပပန်မှုမျ ိုးသည် လူတ၏
့် အတတွိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့််
အရ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင၊် လူတသည်
ယင်ိုးတထက်
လွန၍
်
့်
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးထတ
့်
့်
သွ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်သည် လူ၏
့်
ထအကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူတချ။ ဆလသည်မှ “ခါိုးတသ ခွက်” သည် အထက်ပါအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက
ရရှပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူတ၏
့် အသပည အတင်ိုးအတ က
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ရလျှင၊် တစ်စတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထင်ရ ပမင်ရ ခွပဲ ခ ိုးတသ အခါ၊
သမဟ
ှ ့််
့် တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တအပြစ်တတ ် သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တတ ်န္င
မမကယ်ကယ် ယူတင်ဝတ်ဆင်တသ လူဇ့် တတက
့် ခွပဲ ခ ိုးတသ အခါ၊ ဤလူသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သန္င်စွမ်ိုး မရှသည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတ အနည်
ိုးငယ် သသယ ပြစ်တနပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အချန်တင်ိုးတွင် မျက်ကန်ိုး
့်
့်
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ၎င်
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတတတွ
့် ိုးထင်သကဲသ
့် ိုးတ တ
့် က်ရက်
အဆက်ပြတ်ခရပခင်ိုး မဟတ်။ ထထက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုထသ
ဲ ၎င်
့်
့် ိုးတ ့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ကျတရ က်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်- ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးထဲသ သက်
ဆင်ိုးကကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုး
့်
့်
ဝင်ပူိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ သွ
် နရ တင်ိုး၌ အရ ဝတထြုမျ ိုးက
့် ိုးသည့်တ
တက်မရင်ိုး ဦိုးတခါင်ိုးမပါသည့်် ယင်တက င်တစ်တက င် ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
သဟဇ တ မပြစ်န္င်တပ။ ဤသပြစ်
စွနခ
် ့် ွ န္င်စွမ်ိုး မရှကကတသိုးတပ။
့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တပပ မထွက်န္င်တအ င်ဆိုးရွ ိုးတသ ဒကခတဝဒန ရှသည့်အ
် လ ိုး၊
့် တ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အမှုအရ တသည်
တြ ်မပပန္င်တလ က်တအ င်
့် စတ်န္လ
့်
ခက်ခတ
ဲ သ လ
် ည်ိုး- ၎င်ိုးတ၏
့်် ဟန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မခစ ိုးန္င်ကကဘဲ၊
့် န္ှုတ်မျ ိုးက ြွငမ
မန်ိုးတမ ပခင်ိုး၌ တစ်တနလ
် စကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
တပျ ်တမွျို့ မှု
့် ိုး အချန်ကန်လွနတ
့်
မရှတသ ်ပင ိုး၊ အသင်ိုးတတ က
် မစွနခ
် ့် ွ ဝတ
ငှ့် ဤသတသ
အတပခအတနမျ ိုး
့် စြအလ
့်
့်
တအ က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုး
ပြစ်တပသည်- ဤသည်မှ “အတွငိုး် ၊ အပပင် တက်ခက်ပခင်ိုး” ဟ တခေါ်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး
လူတအတွ
က် သည်ိုးခြရ့် အလွနအ
် မင်ိုး ခက်ခတ
ဲ သ အရ ပြစ်သည်။ ဤတနရ ၌
့်

တပပ ဆပပီိုးတသ အရ သည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး- ယင်ိုးမှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ထအတပခအတနမျ ိုး တအ က်တင
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွြ ့်
့်
သတနကကဆဲပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့်
တကျ ခင်ိုးတသ အချန်တွင ် ပြစ်ပျက်ပပီိုး၊ ပ၍အတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ
မယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပင်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ ခစ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူတက
့်
့် တက်ရက် မကယ်တင်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ခါိုးတသ ခွက်
အလွတ် ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် ချန်သည် ၎င်ိုးတ၏
ဆက်တရ က်ပပီပြစ်သည့််
့်
့် တန က်ဆိုးတသ တနရက်
အချန်ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်မျှသ ပမတပျ ်တမွျို့ရန်
့်
့်
ဆန္ဒရရင်
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ရှ တြွဆဲ ပြစ်တသ ်လည်ိုး- အထူိုးသိုးီ သန ် ့်
အတပခအတနမျ ိုးမရှပါက၊ ဤအချန်သည် အတတ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။
ဤအရ တန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးကလည်ိုး
အ ိုးလိုးထ ရှငိုး် ပပသည်၊ ထတကက
င-့်် ယခင်က အတစခမျ ိုး၌ အသက်မရှဟ ဘရ ိုးသခင်
့်
ဆခဲတ
် ည်ိုး၊ ယတနတွ
့်် က်ဆင်၍
့် သ လ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် “အတွငိုး် ၌ ပါရှတသ အသက်” န္ှငသ
ရတ်တရက် တပပ ဆသည့်အ
် တွက-် ၎င်ိုးတသည်
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် အသက်က
့်
ရရှကကတလသည်။ အသက်အတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးပြငသ
့််
လူတသည်
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသက် ရှန္င်တသိုးသည်က သရှကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် န္ှစ်တိုးအချြုျို့ ပြင ့်် တိုးပွ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
သန ိုးကရဏ တတ တ
် န္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် ပမကကီိုးမ ိုးတသ အသပည က
၎င်ိုးတရရှ
င ့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှု ပမင်ပပီိုးတန က်တွင၊်
့် ကကတပသည်။ ထတကက
့်
လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ယခင်အမှ ိုးမျ ိုးက တန င်တရကကပပီိုး တန င်တမျက်ရည်မျ ိုး
တတ်တဆတ် စီိုးဆင်ိုးကကတလသည်။ အမျ ိုးစကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစမည်ဟ
၎င်ိုးတ၏
့် စတ်မျ ိုးတွင ် တတ်တဆတ် စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးကက၏။ တစ်ခါတစ်ရတွင်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအတွ
က် လက်ခရန် ခဲယဉ်ိုးတစလျက်၊
့်
လူတ၏အတွ
ငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
ှ ိုးက ထိုးတြ က်ပပီိုး လူတအတွ
က် တအိုးတအိုးချမ်ိုးချမ်ိုးတနြ ့်
့်
့်
ခက်ခတ
ဲ စတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး
တလိုးနက်က လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက တန္ွိုးတထွိုးတစသည်မှ ၎င်ိုးတက
့် စတ်န္လ
့် လူတ ့်
ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊် သိုးသငယ်တစ်တက င်က န္ှစ်မျ ိုးစွ တပျ က်ဆိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုး၏မခင်က
ပပန်တတွျို့ရသည့်် အချန်ကသ
ဲ့် ပြစ်
လိုးမျ ိုးတွင ် မျက်ရည်မျ ိုး
့် တလသည်။ ၎င်ိုးတ မျက်
့်
ပပည့်တ
် နသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြင ့်် မန်ထသ
ူ ွ ိုးကကက ရှု က်ငမှုမျ ိုးပြင ့််
့်

ြစီိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်် ပခင်ိုးအ ိုး ပပသြရန်
့် သစစ တစ ငသ
့် အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး၌ န္ှစ်မျ ိုးစွ ရှပပီိုးပြစ်တသ တြ ်မပပန္င်သည့်် န ကျင်မှုတဝဒန မှ
လွတ်တပမ က်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တထွိုးတပွျို့ မှုထသ
ဲ မ
့် မကယ်ကယ် ပစ်ဝင်ရန် တရွ ရွ
ပြစ်တနကကတလသည်။ လတပါင်ိုးအချြုျို့ စမ်ိုးသပ်မှု ခရပခင်ိုးတကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ယခတလိုးတင်
့်
စတ်ဒဏ်ရ ခစ ိုးရကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အပ်ရ ထက်
လဲတလျ င်ိုးတနခဲရ
ဲ့် ၊ ့် အနည်ိုးငယ် စတ်ထခက်မှု
့် သည့်် လူမမ တစ်ဦိုးကသ
လွနက
် ဲလ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက
တစ်ပပ ိုးသ ိုး မတလျ တ
့် စရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တအ က်ပါအတင်ိုး အကကမ်မျ ိုးစွ
အတလိုးတပိုးခသ
ဲ့် ည်- “ငါအမှု
့် ၏ တန က်အဆင်သ
့် ည် တချ ချ တမွျို့တမွျို့ န္ှင ့်် အဆီိုးအတ ိုးမရှ
တရှ ျို့ဆက်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ငါ၏ အမ်တတ ်ထဲ ရှသူတအ
့် ိုးလိုးက စမ်ိုးသပ်ရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်တဆိုးမက
ှု ငါ အသိုးပပြု၏။” ဤတနရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
“ငါအ
့် မ်၌ ရှတသ သူတအ
့် ည်။ တသချ ြတ်ရှုပခင်ိုးက
့် ိုးလိုးက စမ်ိုးသပ်ရန်၊” ဟ ဆခဲသ
လူတသည်
အတစခသူမျ ိုးကဲသ
့် ပပြုမူ
တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ တ
် ွငိုး် ရှ
့်
့်
့်
လူမျ ိုးပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်က တပပ တနတပသည်။ ထအပပင်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လူတက
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ စတ်သက်သ မှု အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးရင်ိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုး” ဟူတသ အမည်န မအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
မှနက
် န်မက
ှု အတလိုးတပိုး တြ ်ပပတပသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က် သမဟ
့် တ် “ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုး” ဟူတသ
အမည်န မသည် ထတ်တြ ်ခရြ လ
် ချန်တွင် အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တသိုးသည့်အ
လူတထဲ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့် က သရပ်သကန်မျ ိုးစွ က ထပ်တလဲလဲ တထ က်ပပခဲသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထဲသ နက်
ရှုင်ိုးစွ ကကည့်ရ
် ှု တတ်သည့်် ဘရ ိုးပြစ်သည်က
့်
တြ ်ပပြအတွ
ကသ
်
ပြစ်သတလ ။ ဤသည်မှ အတကက င်ိုးပပချက်၏ အစတ်အပင်ိုးမျှသ
့်
ပြစ်ပပီိုး- ဤတနရ တွင ် ယင်ိုးသည် သ မည အတရိုးပါမှုသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအ ိုးလိုးက လိုးဝ ယကကည်လက်ခတစရန် သမဟ
့် တ် လူတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
ယ်ပင် ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက သရှပပီိုး၊
့် မမတ၏က
့်
အသက်တ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ၎င်ိုးတ၏
ယ်ပင် ဟ ကွကမ
် ျ ိုးက
့် ယခင် မမတ၏က
့်
သရှရန်အလငှ့် န္ှင၊့်် ပ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ အမှု၏ တန က်အဆငအ
့်် တွက်
အတပခခအတ်ပမစ်က ချရန်အလငှ့် ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူတသည်
့်
မမတက
ှ ့််
့် ယ်ကယ် သရှပခင်ိုး အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ် အတပခပပြု၍သ ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်န္င

ဘရ ိုးသခင်က အတယူပခင်ိုးအ ိုး လက်စ ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးန္င်တပသည်။
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် လူတသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်ပပီိုး မတန်မလှုပ် အပြစ်မှ
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး အတပခအတန ြန်တီိုးလပ်တဆ င်တသ အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးကကပပီိုး
့်
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ဒတယအပင်ိုးက အတပခကျန္င်တစသည်။ ယင်ိုးမှ
အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အမှု၏ ဤအဆင်န္
ှ အ
့်် တူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ဒတယပင်ိုးသည်
့် င
အ ိုးထတ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှသ လအပ်လျက် လွယက
် ူတသ ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်လ သည်ဟ
ဆန္င်တပသည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုက
့်
့်
့် စတ်န္လ
ထတ်ပယ်ပစ်က အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး အတပခအတနြန်တီိုး ယူလ ကကတသ အခါတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် မမလူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အပခ ိုးသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ရန်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုတလသည်- “ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အချန်မတရွ ိုး သမဟ
့် တ်
တနရ မတရွ ိုး ထတ်ပပန်က တြ ်ပပထ ိုးပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
လည်ိုး ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ်
့်
့်
မမတက
့်် ပသည်။ အတကက င်ိုးမှ ယတနသည်
အမှနစ
် င်စစ်
့်
့် ယ်ကယ် အချန်တင်ိုး သရှသငတ
ယခင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် မတူသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သင် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
မပပီိုးတပမ က်န္င်တတ တ
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သင်သည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်မှုတအ က်၌
သင်၏ခန္ဓ ကယ်အ ိုး ချြုိုးန္မ်
ှ န္င်စွမ်ိုး ရှရမည်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ အဓက
ပပ
့် ိုးမှုအပြစ် အသိုးပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး မဆင်မပခင် မပပြုမူရတပ။” ဤအရ ၌၊ ဘရ ိုးသခင်က
“ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” က အဓက အတလိုးတပိုးထ ိုး၏၊ အတတ်က လတွငလ
် ည်ိုး၊ သူသည်
“ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” က အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ရည်ညန်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
လူအသီိုးသိုးီ က ဤအရ က အ ရမစက်ဘဲ မတနန္င်ကကတပ။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
့်
တန က်တစ်ဆင၏
့်် ဗဟချက်က ညန်ပပထ ိုးတပသည်။ လူအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးမည်သည့််
ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ အရ မျှ ရှ၍မရတပ။ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်တတ ်မှ တပပ ဆတသ
စက ိုးမျ ိုးက ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးရ။
့် တပါတပါ
ထတကက
င ့်် လူတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရွတ်ပပီိုး လူမျ ိုးစွ က
့်
အ မင်ဟဆက န ခကကမည့်အ
် ခါတွင၊် အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ ယခင် အတပခအတနမျ ိုး
အဆိုးသတ်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် လူတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မသရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ မမတက
် ရန်
့် ယ်ကယ် က ကွယြ
့်
အသိုးပပြုသည့်် လက်နက်တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲက့် က၏။ ဤအရ က တပပ င်ိုးပပန် လှနြ
် ရန်
့် ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ သစ်လွငပ် ပီိုး ပမပမငမ
့်် ိုးသည့််

တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမငမ
့်် ိုးတသ စချန်စညန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တင်ိုးကကပ်တသ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုးတန က် အပျက်သတဘ တဆ င်လ ပပီိုး
မတန်မလှုပ်ပြစ်ပခင်ိုးမှ လူတက
့် တ ိုးဆီိုးြရန်
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်က- “အမှုအရ တသည်
့်
ယတနကဲ
့် တသ
အတပခအတနတစ်ခထ တရ က်လ ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အတတ်က သင်တ၏
့် သ
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တသည်
အလွန ် စတ်ထခက်ခစ ိုးပပီိုး
့်
ဝမ်ိုးပန်ိုးတနည်ိုးပြစ်ရန် မလအပ်တပ။ ငါ၏ သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးသည် ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့််
မိုးတက င်ိုးကင်ကသ
ဲ့် အကန
အ
် ့် သတ် မဲ့်ပြစ်သည်- လူသ ိုး၏ တတ်စွမ်ိုးန္င်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည တက
င်ိုးစွ အကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုး
့် ငါသည် အဘယ်သ တက
့်
မရှန္င်မည်နည်ိုး။” ဟဆရင်ိုး အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူတက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အ ိုးတပိုးခဲသ
လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ြမ်ိုးကင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် စတ်န္လ
စက ိုးတပပ သည့်အ
် တွက်၊ ဤတလိုးနက်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက၊ လူတ၏
့်
စတ်မျ ိုးက ရတ်တရက် ြွငဟ
့်် တပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် စတ်ပျက်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသ၊ ့်
အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး အတပခအတနက ြန်တီိုးလပ်တဆ င်တသ အပြစ်သ ချက်
ချင်ိုး
့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးတလသည်။ ယင်ိုးက သတပပြုမပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတ်က
လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အပမဲ ရှက်တကက က်ပခင်ိုး ခစ ိုးကကရပပီိုး
တန င်တက အြန်ြန် တြ ်ပပကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပင်ိုးထန်ပပီိုး ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်တက င်ိုး သည်ဟ မခစ ိုးရဘဲ ခက်ထန်ပပီိုး
န္ူိုးညက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးပပီိုး အသက်ပါသည်ဟ ခစ ိုးတစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အထူိုးသပြင ့်် လွယ်လယ
ွ က
် က
ူ ူန္င
ှ ့်် ပမှန ် ထတ်တြ ်ပပတလသည်။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယတနထ
့် တင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ဝည ဉ်တလ ကမှ တတ်တဆတ် စီစဉ်တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးထ
ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏အမှနတ
် ရ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တြ ်မပပခဲတ
် ယတနတွ
့် ပ။ သတသ
့် င ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးအတွငိုး် ရှ သဲကကီိုးမဲကကီိုး ဆက်လက် ပြစ်ပွ ိုးတနတသ စစ်ပဲန္
ွ င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ပခြုငသိုးသပ်ချက်တစ်ခက ရတ်တရက် တပိုးတလသည်၊ ယင်ိုးက လူတအ
့် ိုး
အကကအက်သွ ိုးတစသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် နက်နပဲ ပီိုး န ိုးလည်၍ မရန္င်ဟူတသ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသစတ်က နက်သည်ထက် နက်လ တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ်က ရှ တတွျို့ ြ ၎င်
က် ပ၍ပင် ခက်ခတ
ဲ စတလသည်။ ယင်ိုးမှ
့် ိုးတအတွ
့်
ဝည ဉ်တလ က၏ စစ်ပဲပွ ြစ်တနတသ အတပခအတနက လူအ ိုးလိုးက စတ်ဝည ဉ်ထဲသ ့်
တခေါ်တဆ င်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ အန င်္တ် အမှု၏ ပထမဦိုးဆိုး

အတရိုးကကီိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူတအ
့် ိုး ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်တစသည့်် သဲလွနစ
် ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
တန က်အဆင်သ
ှ ်ထ ိုးတကက င်ိုး တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ အဓက
့် ည် ဝည ဉ်က အဓက ပစ်မတ
ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူဇ့် တအတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ အြ
့် ွယ်လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ အသပည က လူအ ိုးလိုးအ ိုး တပိုးရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် သူအ ိုးလိုးက စ တန်၏မက်မဲမှု၊ သဘ ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ အသပည က တပိုးရန်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ ကထဲ၌
့်
မတမွိုးြွ ိုးခဲတ
် လ ိုး ၎င်ိုးတ ခ
့် သ ်လည်ိုး၊ စ တန်က ရှု ပမင်ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
့် စ ိုးရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
ဤခစ ိုးချက်ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ချက်ပခင်ိုး အပခ ိုး
စက ိုးတပပ ပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတလသည်- ပပီိုးလျှင ် လူတသည်
ဤစဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်မှု
့်
နည်ိုးလမ်ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည် အဘယ်တကက င ့််
သင်တက
တကကီိုး တလ့်ကျင ့်် တပိုးတနသနည်ိုး။ ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏
့် ထသ အတရိုး
့်
အချက်အလက်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ ပပသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့််
ငါသည် သင်တက
့် အထပ်ထပ် အခါခါ သတတပိုးပပီိုး တက်တွနိုး် သနည်ိုး။” ဟ တမိုးတလသည်။
ဆက်လက်၍- လူတ၏
ွ ိုး် တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပြစ်တပေါ်တစတသ
့် စတ်မျ ိုးတွင် တမိုးခန
တမိုးခန
ွ ိုး် တသီတတန်ိုးမျ ိုး တစ်ခလိုး ပြစ်သည့်-် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတလသပြင ့််
အဘယ်တကက င ့်် စက ိုးတပပ သနည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး က လအတွငိုး် တွင ်
ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးက သူသည် အဘယ်တကက င ့်် တပပ ဆပပီိုး
လူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအတကက င်ိုးက မတပပ ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက မထိုးန္က
ှ ်ရသနည်ိုး။ အနည်ိုးငယ်ပ၍ အတတွိုးနယ်ချဲျို့ ပခင်ိုး
သက်သက်အ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အဆင်မ
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်က
့် ျ ိုးန္င
လူတ ဆည်
ိုးပူိုးကကပပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့်် အန င်္တ်တွင ် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတကက
် သ စက်ဆပ်ပခင်ိုး
့် ြုတတွျို့ရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် တွင ် စ တန်အတပေါ် စစ်မှနတ
အသစတ်တစ်ခ တပါက်ြွ ိုးတလသည်။ ပပီိုးလျှင် အန င်္တ်တွင ် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
ကကြုရတသ အခါတွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး စ တန်က သ ၍
့်
တလိုးတလိုးနက်နက် ရွ ျို့ ရှ မန်ိုးတီိုးန္င်ဆပဲ ြစ်က ၊ ထသပြင
ဲ င်ကကဆဲ
့် ့်် စ တန်က ကျန်ဆန္
ပြစ်တလသည်။
အဆိုးတွင ် လူသ ိုးထ ဘရ ိုးသခင်၏အလက လိုးဝ ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်-

“ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အသီိုးသိုးီ က သင်၏ စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး အတွငိုး် ၌ အပမစ်တယ
ွ ်တစက
ပွငလ
့်် န်ိုးတစပပီိုး၊ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုးန္င
ှ ၊့်် သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ပမအသီိုးသိုးီ
ခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး...ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ သည် တတ က်ပပပီိုး
စမ်ိုးလန်ိုးစပပည် သန်စမ
ွ ်ိုးသည့်် ပန်ိုးမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အလျှပယ် အသီိုး၊ ယင်ိုး၏ ရငမ
့်် ှညမ
့်် ှု
ဆိုးရှုိုးမသွ ိုးတသ အသီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်”။ သူ၏လူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ထပ်ခါတလဲလဲ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးအနက်၊ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ဤသည်မှ အပပည့်စ
် ဆိုးတသ
အရ ပြစ်ပပီိုး၊ အဓကအချက်ပြစ်က လွယက
် ူရင
ှ ိုး် လင်ိုးတသ ပစပြင ့်် တင်ပပတပိုးထ ိုးတပသည်။
ငါသည် လူသဘ
ဝထဲ၌ အမှုပပြုပခင်ိုးမှ ပပည့်ဝ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌ အမှုပပြုပခင်ိုးသ ့်
့်
ကူိုးတပပ င်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် အတတ်က လတွင ် ငါ၏ ရိုးစင်ိုးတသ
့်
တပပ စက ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ၊ မည်သည့်် တန က်ထပ် တပြရှငိုး် ချက်မျှ ပြည့်စ
် က
ွ ်ရန် ငါအတွ
က်
့်
မလအပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူအမျ ိုးစသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ခကဲ့် က၏။ ရလဒ်မှ ထအချန်က လအပ်သမျှအရ အ ိုးလိုးမှ
လူတအတွ
က် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သရှရန်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့်
တပပ ဆန္င်စမ
ွ ်ိုးရှရန် ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအဆင်သ
် မင်ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ ငါ၏
့် ည် အလွနအ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လိုးဝလတ
ဲ ပပ င်ိုးယူပပီိုးပြစ်က လူသဘ
ဝက
့်
ပါဝင်တဆ င်ရွက်ြရန်
င ့်် ငါ၏လူတအလယ်
မှ
့် ပ။ ထတကက
့် အတွက် တနရ မတပိုးတတ တ
့်
့်
လူမျ ိုးအတနပြင ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်ရန်
ဆန္ဒရလျှ
ှ င၊် ၎င်ိုးတသည်
အဆိုးစွနတ
် သ အခက်အခဲရကကတလသည်
ှ
။ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး
့်
့်
မှတစ်ဆငသ
့်် ၊ ၎င်ိုးတသည်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်ကကပပီိုး၊
့်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးမှတစ်ဆင ့်် မဟတ်ပါက၊ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့်အ
် တတွိုးမျ ိုးမဆသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ
စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုးသ ပြစ်ကက၏။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက လက်ခပပီိုးတန က်
့်
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သ ၍ ကကီိုးပမတ်သည့်် အသပည က ရှကကတသ အချန်သည် ငါ၏လူတက
့်
ငါက
် သ အချန်ပြစ်၏၊ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တ၌ ငါ၏အမှု
့် ထတ်တြ ်အသက်ရှငတ
ပပီိုးစီိုးတသ အချန်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် လူဇ့် တ၌ လိုးဝ
အသက်ရှငတ
် နထင်တသ အချန် ပြစ်သည်။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် လူအ ိုးလိုးသည်
လူဇ့် တထဲရှ ငါက
ွ ိုး် သည်ဟ
့် သရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
အမှနတ
် ကယ် တပပ န္င်ကကမည်ပြစ်က ၊ ဤသည်မှ အကျြုိုးအပမတ် ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးက ပငီိုးတငွသ
ျို့ ွ ိုးပပီဆသည့််

တန က်ထပ် သက်တသအတထ က်အထ ိုး ပြစ်ပပီိုး- ယင်ိုးမှ - “ြန်လအမ်အတွငိုး် ရှ ပန်ိုးတသည်
့်
ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် မတရမတွ
က်န္င်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး သတဘ ကျန္ှစ်သက်တသ
့်
လူစလူတဝိုးအ ိုးလိုးက ဆွတ
ဲ ဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ည
ွ ်ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် စ တန်၏
့် ြှြုိုးန္မ
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုးကဲသ
့် ဆ
့် ိုးရွ ိုးစွ စတ်ပပတ်လ ကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
အဘယ်သမ
ူ ျှ စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုး အချန်က လ အတတ အတွငိုး် တွင ် ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုခဲတ
် ည်ိုး၊
့် သ လ
သူသည် အပမဲသစ်လွငပ် ပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မအတဟ င်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့််
အတတ်၏ ကစစရပ်မျ ိုးအတွက် တသလွမ်ိုးဆတ
ွ ်မှု မရှတပ။ အတတ်က လူတ ့်
ပပန်လည်တတွိုးတတ ပခင်ိုးအ ိုး တ ိုးဆိုးီ ရန်၊ သူက “စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ
အကကအစည်မျ ိုးကဲသ
့် ဆ
့် ိုးရွ ိုးစွ စတ်ပပတ်ကကသည်။” ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အယူဝါဒက လက်န ပခင်ိုး မရှတကက င်ိုး
ပပသတပသည်။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏အလက အဓပပ ယ် တက က်လကွဲ ကပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်တသ အမှု ပြစ်သည့်အ
် တွက် အဘယ်တကက င ့်် သူက
“ပန်ိုးတ ည
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။”
့် ြှြုိုးန္ွမ်ိုးသည်န္င
့် အဘယ်သမ
ဟ ဆခဲရ
့် သနည်ိုးဟူ၍ တမိုးတက င်ိုးတမိုးန္င်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတက
့်
ထတ်တြ ်ပပချက် တစ်ခ တပိုး၏။ အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ ယင်ိုးတက
့် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
သစ်လွငပ် ပီိုး မှနက
် န်သည့်် စမှတ် တစ်ခက ရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတန
် ှ
့် က်တွငမ
ဘရ ိုးသခင်၏အလက ၎င်ိုးတ တကျနပ်
တစန္င်ကကမည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူတသည်
အတင်ိုးအကျပ် မလပ်ရဘဲ၊ စစ်မှနပ် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးမှလ တသ ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ ဗဟချက်တနရ ၌ ရှတသ
အရ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ယင်ိုးသည်- မတရရ တသ ဘရ ိုးက ၎င်ိုးတ ပငင်
့် ိုးပယ်ပပီိုး၊
ယတနန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သကဲသ
့် ယမန်
တနန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သလ
ူ ည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍ မနက်ပြန်န္င
ှ ့််
့်
့်
ဆင်တသ သူ၊ ကမဘ အဆက်ဆက် အမှနတ
် ကယ် စင်စစ် တည်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်က
သကကတစဘအလ
ငှ့် - ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတရိုးပါမှုက
့်
လူအ ိုးလိုးအ ိုး သခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး- လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးဟ
ဆရမည်ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်က ၎င်ိုးတအ
ျို့ ျကျ သရှခွင ့််
့် ိုး လက်တတွက
တပိုးပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ - ဤအန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် ပတပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ထတန
် ှ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဘ
့် ည်။
့် က်တွငမ
့် ရ ိုးသခင် ဝင်တရ က်တပလမ်မ

အခန််း ၄
လူအတပါင်ိုးတက
့် အ ရမစက်ပခင်ိုးန္ှင၊့်် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးမှ
အပပြုသတဘ တဆ င်ပခင်ိုးဆီသ ကူ
့် ိုးတပပ င်ိုးမပှု ပီိုးတန က် စတ်ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ပြစ်ပခင်ိုးတမှ့်
တ ိုးဆိုးီ ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏မနမ် မက်
ချက် တန က်ဆိုးအခန်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏လူတအတပေါ်
သူ၏အပမငဆ
့်် ိုး သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက့််
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ ဤအဆင၌
့်် သူ၏အလက လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်
တပပ ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်- သူသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ချငခ
့်် ျန်တတွိုးဆရန်၊
အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ၎င်
ီ ပိုးရန်
့် ိုးတ စ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ရ တွင ် ကူညတ
၎င်ိုးတက
့်် တရိုးတပိုးတလသည်။ လူတ၏အတပခအတနမျ
ိုးသည်
့် အခွငအ
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပပဿန ၏
အပခ ိုးတစ်ြက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက ချက်ချင်ိုး စတင်တမိုးသည်။ သူသည် လူတ ့်
သတဘ တပါက်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တသီတတန်ိုး တမိုးသည်- “ငါက
့် သင်တ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည် မစင်ကကယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခဲသ
့် တလ ။ ငါက
့် သင်တ၏
့် သစစ
တစ င်သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် ပခင်ိုးသည် စင်ကကယ်ပပီိုး စတ်ပါလက်ပါ ရှခဲသ
့် တလ ။ ငါန္ှငသ
့်
အသပည သည် မှနက
် န်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ သင်တ၏
ဲ ွင ် ငါသည် တနရ မည်မျှ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ယူထ ိုးခဲသ
် ပြစ်
့် နည်ိုး။” အစရှသည့်တ
့် သည်။ ဤစ ပဒ်၏ ပထမပင်ိုးတွင ် အပပစ်တြ ်ဆိုးမချက်
န္ှစ်ချက်မလ
ှ ွဲ၍၊ ကျန်သည့်အ
် ရ မှ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးတစ်ခလိုး ပါရှတပသည်။ အထူိုးသပြင-့်် “ငါ၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် သင်တအတွ
ငိုး် က ရည်ရွယ်သည့်ပ
် စ်မတ
ှ ်က ထပပီတလ ” ဟူသည့််
့်
့်
တမိုးခန
ွ ိုး် မှ အလွနသ
် ငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တပသည်။ ယင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး “ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်က ငါ၏ချစ်ပခင်ိုး၌ အမှနတ
် ကယ် သစစ တစ ငသ
့်် သတလ ” ဟူ၍ မမတက
့် ယ်ကယ်
၎င်ိုးတက
ှ ိုးအတွငိုး် နက်နက်တနရ မျ ိုးက
့် ယ်ကယ် မရည်ရွယ်ဘဲ တမိုးတစရင်ိုး၊ လူတ၏စ
့် တ်န္လ
အလျှြုျို့ ဝှက်ဆိုးတသ အရ မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ထမှနတ
် လသည်။ ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲ၌
့် တ်န္လ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏အတ
တ် အတစခပခင်ိုးထက
ဲ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက မရည်ရွယ်ဘဲ
့်
့်
မှတ်မကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
မမကယ်ကယ်ခင
ွ လ
့်် ွတပ် ခင်ိုး၊ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ
့်
မှတ်ယူပခင်ိုး၊ ကယ့်ဘ
် သ ကကီိုးကျယ်ပခင်ိုး၊ မမကယ်ကယ်တကျနပ်ပခင်ိုး၊ မမဘ သ
တကျနပ်အ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် မ နတ၏
ပက်ကွနတ
် စ်ခထဲ၌
့် သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက ခခဲရ
့်
အမခရတသ ငါိုးကကီိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
် သ
ဲ ့်
့် ခကဲ့် ကသည်- ဤပက်ကွနထ
ကျတရ က်သွ ိုးပပီိုးတန က် မမတက
က်
့် ယ်ကယ် လွတ်တပမ က်တစရန် ၎င်ိုးတအတွ
့်

မလွယက
် ူခတ
ဲ့် ပ။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
မကက ခဏ ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်၊
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက မကက ခဏ လှညပ့်် ြ ိုးခဲက့် ကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတပပြုခဲ
့် မျှအ ိုးလိုး၌ မမတက
့် သ
့် ယ်ကယ် တရှ ျို့တန်ိုးတင်ခကဲ့် ကသည်။ “အတစခသူမျ ိုး”ဟ
အတခေါ်မခရမီတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးအင်န္င
ှ ပ့်် ပည့်လ
် ျက်ရှတသ အသစ်ြွ ိုးပမင်သည့််
့်
ကျ ိုးတပါက်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
၎င်ိုးတ၏အ
ရစက်မှုက
့် ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အသက်တ အတပေါ် အတတ ်အတန် စူိုးစက်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဟန်တဆ င်လပ်ပပရသ လပ်ပပခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကျွနမ
် ျ ိုးကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပပြုမူခကဲ့် ကသည်။ အတစခသူမျ ိုးအပြစ်
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးက ခရတသ အချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် ၎င်ိုးတ ့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ခကဲ့် ကသည်၊ တန က်ကျကျန်ခကဲ့် ကသည်၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် ပပည့်ခ
် ကဲ့် ကသည်၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တစ ဒကတက်ခကဲ့် ကသည်၊ စတ်ပျက်လက်ပျက်ပြစ်ပခင်ိုးပြင ့််
၎င်ိုးတ၏တခါင်
ိုးက ငထ
့်
့် ိုးခဲက့် ကသည်၊ အစရှသည်တ ပြစ်
့် ခကဲ့် က၏။ ၎င်ိုးတ က
့် ယ်တင်၏
အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည့်၊် စတ်ထခက်ြွယ်ရ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ သည်
၎င်ိုးတ၏စ
ဲ စွဲကျန်တလ၏။ ၎င်ိုးတအတွ
က် အပ်စက်ရန်ပင် ခက်ခလ
ဲ
ပပီိုး
့် တ်မျ ိုးထ၌
့်
၎င်ိုးတသည်
တနအချ
န်တွင ် မန်ိုးတမ ပခင်ိုးပြင ့်် အချန်ကန်ဆိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်ပရကကသည်၊
လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုးမရှဘဲ မရဏန္င်ငထဲသ ကျတရ
က်ပပီိုးပြစ်ပရကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ပထမစ ပဒ်တွင ် ခက်ခတ
ဲ သ တမိုးခန
ွ ိုး် အနည်ိုးငယ်က ထတ်သည်ထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တသချ စွ ြတ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
့်
တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုးအတွက် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးပခင်ိုးထက် ပသည်က ပပသ၏။ ယင်ိုးတထဲ
့် တွင ်
အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် ပ၍နက်ရှုင်ိုးတသ အဆငတ
့်် စ်ခ၊ ပ၍အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပရမည့်် အရ တစ်ခ
ပါဝင်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးတွငတ
် တ ့် ယတနသည်
ယတနပြစ်
့်
့် ပပီိုး၊ ယမန်တနသည်
့်
တကျ ်လွနန္
် င
ှ ပ့်် ပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အတတ်က လွမ်ိုးဆတ
ွ ်ပခင်ိုးမှ ဆင်တပခမရှဟ
ဆခဲတ
် ည်ိုး၊ ဤတနရ တွင ် ပထမဝါကျ၌ သူသည် လူတက
ွ ိုး် မျ ိုးတမိုးပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် သ လ
့် တမိုးခန
့် ိုး
အတတ်က အဘယ်တကက င ့်် ပပန်တတွိုးတစသနည်ိုး။ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့်
ဘရ ိုးသခင်က လူတအ
ွ ်ကကရန် တတ င်ိုးဆတသ ်လည်ိုး အတတ်က
့် ိုး အတတ်က မလွမ်ိုးဆတ
ပပန်တတွိုးရန်လည်ိုး အဘယ်တကက င ့်် တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
အမှ ိုးတစ်ခ ရှန္င်မည်တလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် မှ ိုးန္င်မည်တလ ။

ပင်ကအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရမစက်တသ သူမျ ိုးသည်
ထသတသ
နက်နသ
ဲ ည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးကကမည်မဟတ်တပ။ သတသ
်
့်
့်
အချန်အခက်အတနတ
် ့် စ်ခအတွက်၊ ဤအရ က တပပ ဆရန် မလတပ။ ပထမဦိုးစွ ၊ အထက်က“အဘယ်တကက င”့်် ဟူသည်-့် ပထမဆိုး တမိုးခန
ွ ိုး် က ငါ ရှငိုး် ပပပါရတစ။ ဟတ်တပ၏၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးမျ ိုး မတပပ ဆသည်က အတယ က်တင်ိုး သကကသည်။
အကယ်၍ စက ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ မမက်ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပါက၊ ယင်ိုးတအြ
့်
့်
ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတစ်ခရှတပသည်- ဤအရ က တမိုးခန
ွ ိုး် ၏ အချက်အချ က
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသည်။ လူတ၏
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုး အ ိုးနည်ိုးချက်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် ၎င်ိုးတ၏
ှု င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ သဘ
ဝတဟ င်ိုး၏
့် မတတ်စွမ်ိုးန္င်မန္
့်
တင်ိုးမ ပခင်ိုးတ ပြစ်
ှ ့််
့် စစ
့် ပ်စပ်န္င
့် သည်။ လူအတပါင်ိုးအ ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ပ၍တစတ
လက်တတွျို့ကျကျ သခွငတ
့်် ပိုးရန်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သ ၍
့်
့် ယ်ကယ်န္င
နက်ရှုင်ိုးစွ သိုးသပ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ပထမဦိုးစွ အတတ်က
ပပန်တတွိုးတစပပီိုး၊ ထသပြင
့် ၊ ့်
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးမျှ အန္ှစ်သ ရမမဲ့်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုး၌ မတူကွဲပပ ိုးတသ
အတင်ိုးအတ မျ ိုးအထ ပပည့်စ
် သည်က သလ တစသည်။ အတတ်တွင၊် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
အနည်ိုးငယ် တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
ှ ရ
် ိုးသ ိုးမှုက အနည်ိုးငယ်ပ၍
့် စစ်မန
အူလက်
ှု သည်ိုးလှုက်ပြစ်တစခဲသ
့် ည်။ “ဘရ ိုးသခင်” ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် လူတန္ှ့် င ့််
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုး၏ ၀.၁ ရ ခင်န္နှု ိုး် သ တနရ ယူသည်။ ဤမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးက
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခအ ိုး
တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်သည်က ပပသသည်။ ဤလူစ၌- အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါကကီိုး၏
အပမတ်ထတ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခရတသ အပ်စတစ်စ၌- ဤမျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပမင်မှုမှ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ သတဘ
ရှ မလပ်တဆ င်ဝက့် ကပခင်ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်ဟ ဆပါက တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးကျတပသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ သူတ စ
ှ ိုးမျ ိုး၏
့် တ်န္လ
တစ်ရ ရ ခင်န္န
ှု ိုး် က တနရ ယူရန် မပြစ်န္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
တန က်ထပ်အဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူတ၏အသ
ပည က
့်
တိုးပွ ိုးတစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်က အတစခသူမျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူတ၏
ှ ် န္ှုင်ိုးယှဉ်သည်၊ ထသပြင
့် အတပခအတနမျ ိုးန္င
့် ့်် လူတအ
့် ိုး သ ၍

အရှက်ရတစသည့်် သသ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးချက်တစ်ခက ြန်တီိုးတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်က၊ “သင်တ၏
ှ ်စရ တနရ မရှ” ဟ တပပ ခဲသ
့် သ
့် ကဲသ
့် အရှက်တရ ိုးက ကွယ်ဝက
့်
ပြစ်သည်။
ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးရမျှတမိုးပခင်ိုး
့်
့် တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုးအတွက် တမိုးခန
မဟတ်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ အစမှ အဆိုးထ တသချ ြတ်ရှုပခင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင် ထတ်ခတ
ဲ့် သ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တစ့်တစစ
့် ပ်စပ် ရှငိုး် ပပမထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ထတမိုးခန
ွ ိုး် အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ၏
့်် မှုန္င
ှ ့််
့် သစစ တစ ငသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည အတင်ိုးအတ က ရည်ညန်ိုးသည်က ပပသတပသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
က် ြွငဟ
့်် တပပ ဆရန်
့်
့် သန ိုးြွယ်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
ခက်ခတ
ဲ သ အတပခအတနမှနမ
် ျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်တပသည်။ ဤအရ မှ လူတ၏
့်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် အလွနန္
် ချ တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသပည မှ အလွနအ
် တပေါ်ယဆန်ပပီိုး၊ သူအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏သစစ
တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးသည် အလွန ်
့်
့်
စွနိုး် ထင်ိုးက မစင်ကကယ်တကက င်ိုးက ပမင်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲသ
် တင်ိုး၊
့် ည့်အ
လူအ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုးသည် ညစ်ပတ်တသ တရထဲတွင ် ငါိုးမျှ ိုးကကပပီိုး၊ ထတနရ ၌ အတရအတွက်
ပြည့်ရ
် န်သ ရှတနကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါ၏ လူမျ ိုးပြစ်ရန် သင်တသည်
့်
အရည်အချင်ိုးမပပည်မ
့် ီသည်က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် ယကကည်ကကသတလ ” ဟ ဆတသ အခါ၊
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်အစစ်အမှနမ
် ှ လူအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင် မည်သမ
ူ ျှ
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးပြစ်ရန် မသငတ
့်် တ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
အကျြုိုးတရ ိုးတစ်ခက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုး
နည်ိုးစနစ်က အသိုးပပြု၏။ ဤနည်ိုးစနစ်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ထိုးတြ က်သည့််
့် စတ်န္လ
အဆငထ
့်် တင် လူတအ
့် ိုး ရက်စက်စွ တက်ခက်တသ ၊ ခတ်ထစ်ပပီိုး သတ်ပြတ်တသ
အတတ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက် မျ ိုးစွ ပ၍ ထတရ က်မှုရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က၊
“သင်တသည်
ငါအတပေါ်
သစစ မတစ ငသ
့်် ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့်် ပခင်ိုးသည်
့်
့်
့် သစစ တစ ငသ
စွနိုး် ထင်ိုးသည်၊ ငါသည် သင်တစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတင
ွ ် အကကင်ိုးမတ
ဲ့် သ တနရ တစ်ခ မရှ ….
သင်တထဲ
ူ ျှသည် ငါ၏လူမျ ိုး ပြစ်ရန် မပပည့်စ
် သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သင်တအ
့် မှ မည်သမ
့် ိုး
မမတက
့် တသ
့် ယ်ကယ်မှ ပန်ိုးကွယ်စရ တနရ မရှ ပြစ်တစရစ်မည်” ဟူသကဲသ
့်
ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်ပြစ်ပပီိုး၊ တပါပပက်
တသ အရ တစ်စတစ်ခက တက်ရက်တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည် ဆပါစ။့်
့်
သင်တသည်
ဤအရ န္ှစ်ခက န္ှုင်ိုးယှဉ်တက င်ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပါဝင်သည့််
အတကက င်ိုးအရ မှ တူညတ
ီ သ ်လည်ိုး အသီိုးသိုးီ ၏ သတဘ သွ ိုးမှ ကွဲပပ ိုးသည်။

တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် မျ ိုးစွ ပ၍ ထတရ က်သည်။ ထတကက
င၊့်် ဉ ဏ်ပည ရှတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ပထမ သတဘ သွ ိုးက အသိုးပပြုသည်၊ ယင်ိုးက သူ စက ိုးတပပ သည့််
ပည သ ိုးပါမှုက ပပသတပသည်။ ဤအရ က လူသ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူတသည်
ငါအသိုးပပြုသည့်် အသိုးအတဆ င်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးတကက
့် ိုးက တစ်ခတည်ိုးတသ ကွ ပခ ိုးချက်မှ အချြုျို့သည် တအ က်တန်ိုးကျပပီိုး အချြုျို့သည်
အြိုးတန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်” ဟ ဆခဲသ
့် ည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။
လူတ ဆက်
လက် ြတ်ရှုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတပေါ်
လိုးဝ
့်
့်
အတလျှ မ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအ
့် တပိုးသည့်အ
့် ိုး
တစ်ချက်မျှ အသက်ရှြူခွင ့်် တပိုးရသ တပိုးလျက်၊ တရစပ်စပပြုလ တလသည်။ လူတသည်
့်
အဆိုးစွန ် တန င်တရကကသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တနက်ထပ်တစ်ြန်
သတတပိုးသည်- “အကယ်၍ သင်တသည်
အထက်က တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက လိုးဝ သတမမူမပါက၊
့်
ဤအရ က သင်သည် တန က်တသ တရတွင ် ငါိုးမျှ ိုးတနတကက င်ိုး၊ သင်သည် အတရအတွကမ
် ျ ိုး
ပြည့်ြ
် သ
့် ရှတနပခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါ စီမထ ိုးတသ အချန်တွင ် သင်သည် ဧကန်မချ
သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ခရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ဒ
့် တယအကကမ် ပစ်ချပခင်ိုး
ခရလမ့််မည် ပြစ်တကက င်ိုးက ပပတသတပသည်။ ဤသည်တမှ့် ငါ၏ သတတပိုးစက ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးတက
ူ ဆ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် စွ သတဘ ထ ိုးတသ သူ မည်သမ
့် တပါတန်
ထိုးန္ှက်ခရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ချန်ိုးချက်တသ အချန်တွင၊် တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည်” ဟူ၍
ပြစ်သည်။ ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပခင်ိုးပြင ့်် လူတသည်
့်
့်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ၎င်
် ချန်က မတတွိုးဘမ
ဲ တနန္င်ကကတချ့် သည့်အ
့် ိုးတ ပစ်
့် ချခခဲရ
ရတ်တရက် ပြစ်ပွ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးအ ိုးပြင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်ခရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ အပ်စိုးပခင်ိုးက ခရလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အဆိုးသတ်သည်
၎င်ိုးတက
့်် ွ စတ်တသ ကခစ ိုးရလျက်၊
့် င်ိုးတနရင်ိုး၊ အချန်ကက ပမငစ
့် တစ င်ဆ
ဝမ်ိုးနည်ိုးညြုိုးငယ်လျက်၊ တနမထထင်မသ ပြစ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် က
့် စတ်န္လ
ညြုိုးငယ်ပခင်ိုးက မည်သက
ူ ့် မျှ တပပ မပပန္င်ဘပဲ ြစ်လျက်- ဤအရ န္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဇ တပကတက န္တ်ပယ်ခရပခင်ိုးသည် ပ၍ပင်တက င်ိုးသည်ဟ
ခစ ိုးရသည်…. ၎င်ိုးတ၏
့်် တရ က်ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် အတတွိုးက ဤအဆငထ
့်
စတ်တသ က မခစ ိုးရဘဲ မတနန္င်ကကတပ။ အတတ်တွင ် ၎င်ိုးတ မည်
ကသ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ည်၊ ယတန ့်
့်
့် ခသ
မည်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ပြစ်
့် ည်က စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပပီိုး မနက်ပြန် မည်ကသ
့် လမ်မ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မရည်ရွယ်ဘဲ
့်

စတင်တန်ယင်လ ကကပပီိုး၊ ထသပြင
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
အမနမ
် ့် ျ ိုးက ပ၍ တကက က်ရွ လ
ျို့
ကကသည်။ “ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုး” ဟူတသ တဝါဟ ရသည်
စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခသ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
တတွိုးမလ ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးထက
ဲ တပျ ရ
် င်ပခင်ိုးသည် တသ ကြစီိုးမအ
ှု ပြစ်
့် တ်န္လ
ချက်ချင်ိုးတပပ င်ိုးလဲသွ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ှ ်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ထိုးန္က
့်
တသတလ က်တသ အ ိုးနည်ချက်က အသိုးပပြုပပီိုး ဤအတပခအတန၌ သူသည် လူတ၏
့်
ထတ်လနတ
် ့် န်လှုပ်ပခင်ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ဆွတပိုးရင်ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ န ိုးလည်၍မရန္င်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်လှမ်ိုးမီ၍မရန္င်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး ပြြူစင်က ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးပြစ်ရန် မသငတ
့်် တ ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးတ၏အသ
က တိုးပွ ိုးတစရင်ိုး၊ သူအမှု
့်
့် ၏
တန က်အဆငက
့်် စတင်တနတပသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
တန က်ကျမကျန်ရစ်ဝဘ
ဲ ျက်၊ မမတက
့် လ
့် ယ်ကယ် တိုးတက်တစရန် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ဆတက်ထမ်ိုးပိုး ပပြုလပ်ကကတလသည်။
ဆက်လက်၍၊ လူတက
် င်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတအ
့် သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ သွနသ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
သရှတစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုတစရန်န္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အစီအစဉ်အသစ်က စတင်တလ၏၊ “ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှစ၍ ယတနထ
့် တင်၊ မျ ိုးစွ တသ
လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန ခကကတလပပီ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
့်
့်
န လန်ထပူ ခင်ိုး တရစီိုးတကက င်ိုးမှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခကကရပပီိုး ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် ပျက်စီိုးသွ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည်
မရဏန္င်ငထဲသ ပစ်
် င် ၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးတလိုးတသ အပပစ်ဒဏ်က
့် ငပ
့် ချပခင်ိုးခရပပီိုး ယတနတွ
့်
ခစ ိုးကကရဆဲ ပြစ်သည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လက်တလျှ က်ကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတ.....ပပီ
ိုးလျှင ် အချြုျို့တအ
် န်ကကပပီ .. ။” ဤသည်တမှ့် စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
့် ိုး လွနဆ
ဥပမ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး
တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သရှတစြ စစ်
် သ
့် မှနတ
သတတပိုးချက်တစ်ခက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးသည်သ မက၊ ဝည ဉ်တလ က၌
ပြစ်ပျက်တနတသ အရ ၏ တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သွယ်ဝှက်တသ
တြ ်ပပချက်တစ်ခကလည်ိုး တပိုးတလသည်။ ဤအရ က လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
၎င်ိုးတ၏
့် မန ခပခင်ိုးမှ တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခမျှ မလ န္င်သည်က သရှတစသည်။

၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရ အရှကတ
် ရ ိုး၏အမှတ်အသ ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
စ တန်၏ ပပယင်္်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ မူပွ ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအ
် ့် စရစ်ပပီိုး၊ ဘ လပ်ရ၊
့် ိုး စိုးရမ်ထတ်လနတ
ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်တစရစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဤအဓပပ ယ်၏
သွငပ် ပင်လကခဏ မှ သ မည အတရိုးပါပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ ၏
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဘက်မှ လူတသည်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် တန်လှုပ်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ က၏ အတသိုးစတ်အချက်အလက် အချြုျို့တက
့်
့် လည်ိုး ရရှကက၏သတသ
် အချြုျို့တသ
င ့်် ငါသည် ရှငိုး် ပပချက် အနည်ိုးငယ်က
့်
့် ရရှခဲက့် ကသည်၊ ထတကက
့်
ငါတပိုးရမည်။ ဝည ဉ်တလ က၏ င်္တ်တခါိုးတပါက်မှ၊ ဝည ဉ်မျြုိုးစ ရှသည်က ပမင်န္င်သည်။
သတသ
်၊ အချြုျို့တသည်
မရဏန္င်ငတွင ် ရှကကသည်၊ အချြုျို့သည် ငရဲ၌ ရှကကသည်၊ အချြုျို့သည်
့်
့်
မီိုးအင်ထ၌
ဲ ရှကကပပီိုး အချြုျို့တသည်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထ၌
ဲ ရှကကသည်။ ဤတနရ တွင ် ငါ
့်
ပြည့်စ
် က
ွ ်ရန် တစ်စတစ်ခ ရှ၏။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့်် ဤဝည ဉ်မျ ိုးက တနရ အလက်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်သည်။ သတသ
် အတအကျ တပပ ရမည်ဆပါက၊ အချြုျို့တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြင ့်် တက်ရက် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ အချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုသည့်် စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ရှကကသည်။ ပ၍ တတကျကျဆပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ အ
့်် ညီ ကွဲပပ ိုးတလ၏။
့် အတပခအတနမျ ိုး၏ ဆိုးရွ ိုးမှုန္င
ဤတနရ တွင၊် ငါ အနည်ိုးငယ်ပ၍ ရှငိုး် ပပပါရတစ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ပြင ့််
တက်ရက်ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ဝည ဉ်မရှကကတပ၊
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
အသစ်တစ်ြန်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးင ှ အခွငအ
့်် တရိုး မရှဟ ဆလတပသည်။
့်
စ တန်၏ စိုးမိုးမှုတအ က်၌ ရှတသ ဝည ဉ်မျ ိုးသည်- ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်လ ကက” သည်ဟ တပပ ချန်တွင ် သူ တပပ ဆသည့်် ရန်သမ
ူ ျ ိုးသည်တလ ကီအရ မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်ဆင်ကကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က အမျြုိုးမျြုိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး၊ စ တန်၏ အတစခမျ ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး တည်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အတစခမှုတပိုးရန်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအြ ့်
့်
အပြည့်ခ
် မျ ိုး ပြစ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် အတစခမှုတပိုးရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
့်
“ဤလူမျ ိုးသည် စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်ရသ မက၊ ထ ဝရအပပစ်သ ိုးမျ ိုး
ပြစ်လ ကကက ငါ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၎င်
ငါက
့် တက်ရက်
့် ိုးတသည်
့်
ဆန်ကျင်
ကကသည်” ဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဘရ ိုးသခင်က လူတအ
့် ့်
့်
့် ိုး ဤကဲသ
ဝည ဉ်မျြုိုးအတွက် မည်သည့်် အဆိုးသတ်မျြုိုးရသည်
ှ
က တပပ ပပသည်- “ထသတသ
့်

လူမျ ိုးသည် ငါအမျက်
တဒါသ၏ အထွတ်အထပ်၌ ငါတရ
ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ အပပြုခအရ မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်ကကသည်” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ
ိုးကလည်ိုး
့် လက်ရအတပခအတနမျ
“ယတနတွ
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ရှကကဆဲ၊ မက်တမှ င်တသ
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အကျဉ်ိုးတက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှကကဆဲပြစ်သည်” ဟူ၍ ရှငိုး် ပပတလ၏။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှနက
် န်မှုက လူတအ
့် ိုး ပပသရန်၊ သူ၏
သတတပိုးချက်က လူတအတပေါ်
ပ၍နက်ရှုင်ိုးတသ ထင်ပမင်ချက်တစ်ခက ချန်ရစ်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မန
ှ တ
် သ ဥပမ တစ်ခက သက်တသအပြစ် (သူ တပပ တသ တပါလ၏
ကစစရပ်) အသိုးပပြု၏။ တပါလန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆထ ိုးသည်အ
့် ရ က ပပပင်တစ်ပဒ်အပြစ်
သတဘ ထ ိုးပခင်ိုးမှ လူတက
့် တ ိုးဆိုးီ ြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
ပွဲကကည့်ပ
် ရသတ်မျ ိုးအပြစ် တတွိုးထင်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ရန်- ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ၎င်ိုးတ ့်
့်
သင်ယူတလ့်လ ခဲသ
် တ
ဲ့် သ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ
့် ည့်် လွနခ
အရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ဝါကက ိုးပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် တ ိုးဆိုးီ ရန်- ဘရ ိုးသခင်သည်
တပါလ၏ဘဝတစ်တလျှ က်လိုးက သူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတပေါ် အ ရမစက်တပ။ ထအစ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တပါလအတွက် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် အဆိုးသတ်မျြုိုး သူ
တတွျို့ ကကြုခဲသ
် ့် ျင်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် တပါလက သူ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်က တပါလ ဆနက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက မည်သ အဆ
ိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်တအတပေါ်
့်
့်
အ ရစက်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင် အ ရစက်တသ အရ မှ တပါလ၏ လချင်တတ ငတ
့်် တသ
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက တန က်ဆိုးတွင် ဘရ ိုးသခင် မည်သ ပငင်
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့် ိုးပယ်ခသ
ဝည ဉ်တရိုးရ နယ်ပယ်ထက
ဲ တပါလ၏အတပခအတနက တက်ရက် ြွငခ
့်် ျပခင်ိုးတအတပေါ်
့်
အတလိုးတပိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်- “တပါလသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက်ရက် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ခရသည်။” လူတသည်
ထထင်ိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခ(မနမ် မက်
ချက်၏ တန က်တစ်ပင်ိုး)က ပြည့်က
်
မတူကွဲပပ ိုးတသ
့်
သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် ကစစရပ်တစ်ခအတကက င်ိုးက စတင်
တပပ ဆတလသည်။ “ငါက
တသ သူ မည်သမ
ူ ဆ (ငါ၏ အတသွိုးအသ ိုး ဇ တက
့် ဆန်ကျင်
့်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး သ မက၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
့်
ဝည ဉ်က- ဆလသည်မှ ၊ ငါ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝက- ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး)၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဇ တပကတတွင်
ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှကကသည်။” အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် တပပ ရမည်ဆပါက၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အထက်က န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပမရသကဲသ
့် ၊ ့်

န္ှစ်ခကက ိုးတွင ် အပပန်အလှနဆ
် က်န္ယ
ွ ်မှု တစ်ခတစ်တလမျှ မရှပရတသ ်လည်ိုး အထတ်တလန ် ့်
မပြစ်န္င
ှ -့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ရှ၏။ “အထက်ပါ ဥပမ က
သက်တသပပသည်မှ ” ဟူသည့်် ရိုးရှငိုး် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဆက်န္ယ်ပမရတသ
ကစစရပ်မျ ိုးန္စ
ှ ်ခက ကယ်အင်္ဂ ါဆင်ရ တပါင်ိုးစပ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်- ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရိုးခပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် လူတသည်
့် တ
့်
့်
တပါလ၏ ပြစ်စဉ်မှတစ်ဆင ့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခရကကပပီိုး ယခင်န္င
ှ ့်် တန က်လ သည့််
စ ကက ိုးက ဆက်န္ယ်မတ
ှု ကက င ့်် တပါလတပိုးသည့်် သင်ခန်ိုးစ မှတစ်ဆင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သရှပခင်ိုးအ ိုး သ ၍ပင် တလ့်လ လက်စ ိုးကကသည်၊ ယင်ိုးမှ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ တွင ် ဘရ ိုးသခင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
်
အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ထသ
ဲ လူ
့် တ၏
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် အကူအညီန္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးတက
့် တပိုးသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က တပပ ဆတလ၏။ ငါအတွ
က် ဤအရ က တပပ ဆရန် လအပ်တပ့်
ဤအရ တသည်
န ိုးလည်ရန်လယ
ွ ်ကူသည်ဟ သင် ခစ ိုးရလမ်မ
်လည်ိုး ငါ
့် ည်။ သတသ
့်
့်
ရှငိုး် ပပရမည့်် အရ မှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည် သ မန် လူသဘ
ဝပြင ့်် အလပ်လပ်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊်
့်
လူအမျ ိုးစသည် မမတက
့် ယ်ကယ် ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တန္ှ့် င ့်် ယှဉ်၍
တင်ိုးတ န္ှငခ
့်် ကဲ့် ကပပီိုးပြစ်က ၊ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် အနည်ိုးငယ်
သရှခဲန္
ှ က့်် ကတပသည်။ ယတနတွ
့် င
့် င၊် ငါသည် ဘရ ိုးသဘ ဝပြင ့်် တက်ရက် စက ိုးတပပ က
တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မမတ က
့် ယ်တင်၏
မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် တတွျို့ ပမင်ကကလမ်မ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့် ည့်် လူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်။ ထအပပင်
့်
တခတ်၏ ဒတယအပင်ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အဓကအလပ်မှ ငါ၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုး
ဇ တပကတထဲက ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တက်ရက် သရှတစြန္ှ့် င ့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးအ ိုး
ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက် ရှု ပမင်တစရန် ပြစ်သည်” ဟူ၍ တပပ တသ အချန် ပြစ်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်သည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက နင်္ိုးချြုပ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသဘ ဝတွင ် တဆ င်ရွက်သည်် ့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ဒတယအပင်ိုးက တရ ိုးဝင် စတင်က ၊ လူတစ်စ၏ အဆိုးသတ်က တဟ ကန်ိုးထတ်တလသည်။
ဤအတပခအတနတွင၊် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုး ပြစ်လ ခဲက့် ကချန်တွင ် ဤအရ မှ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ်၏ ဒတယအပင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့်
မတပပ ပပခဲသ
့် ည်က ရှငိုး် ပပအပ်တပသည်။ ထအစ ိုး၊ သူက လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလ၊
ဤက လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့််

ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏တန က်ဆိုးအဆငက
့်် တပပ ပပပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊်
ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ်၏ ဒတယအပင်ိုး ပြစ်သည်ဟသ ရှငိုး် ပပတလသည်။
ဤအရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည လည်ိုး ရှသည်က တပပ ရန်မလအပ်တပ။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် တနမတက င်ိုးစဉ်အပ်သည့်် အပ်ရ မျ ိုးမှ ယခပင် န္ိုးထလ ကကချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ ့်
အတရိုးစက်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ၎င်ိုးတ တသမည်
မတသမည်၊ သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ က
့် ယ်ခန္ဓ မှ ထတ်ပစ်၍န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်အတလိုးချန် တက်မည် မတက်မည်၊ သမဟ
့်် လျ ်တသ အဝတ်အထည်မျ ိုးက
့် တ် သငတ
ဝတ်ဆင်မည် မဝတ်ဆင်မည်က အတလိုးင်္ရမပပြုကကတပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တပပ ဆက ၊ ယတန၏
့် လတ်တတလ
တခတ်က လမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်က တပပ ပပသည်မှ လူတက
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ယကကည့်သ
် ည့်အ
် ခါမှသ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
၎င်ိုးတ နလန်
ထပပီိုးတန က်
့်
့်
ရက်အနည်ိုးငယ်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အဆငမ
့်် ျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်ရန်
အ ိုးအင်ရကကတသ
ှ
တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး တပပ ပပရန်
အသင်တ
စစစ်ကကသည့်် တ ်ဆိုးအချန်ပြစ်၏။ လူတ န
့် ိုးလည်ပပီိုးတန က်မှသ ၎င်ိုးတ စတင်
့်
ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တခတ်၏ ဒတယအပင်ိုးပြစ်သည်အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် ပ၍တင်ိုးကျပ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုး ပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ထသ စ
် န်ပပီိုး၊ ဤစစစ်ပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးက
့် စစ်ပခင်ိုးမှ မှနက
လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ဤစက ိုးတပပ ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက
အသိုးပပြုသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
လူတ အနည်
ိုးငယ် န ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးတပပ ရရန်
့်
ဝည ဉ်တလ ကထဲသ တန
က်ထပ်တစ်ကကမ် ဝင်တရ က်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တချ င်ိုးတပမ င်ိုးတက်ခက်ပခင်ိုးထဲသ တန
က်ထပ်တြန် ကျတရ က်ကကသည်။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး
့်
တသီတတန်ိုးအတွငိုး် တွင၊် အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက မည်သည့်တ
် နရ ၌
တည်သည်က မသကကဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ က တပြရမှနိုး်
မသကကသည့်အ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တပြကက ိုးရန် မည်သည့်် ဘ သ စက ိုးက
အသိုးပပြုရမှနိုး် မသဘဲ၊ စတ်ရှုပ်တထွိုးလျက်၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် စဉ်ိုးစ ိုးကကတလသည်။
ငရမှနိုး် မသ ရယ်ရမှနိုး် မသ ဟတယ င်တယ င် သည်တယ င်တယ င် ပြစ်တလသည်။ လူတအြ
့် ၊ ့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွန ် နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ပါဝင်မည့်အ
် လ ိုး

ထင်ရသည်- သတသ
် အပြစ်မှနမ
် ျ ိုးမှ အတအကျ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင်
့်
သင်အ
် က င်ိုး ပြည့်န္
် င်သည်- ယင်ိုးသည်
့် တွက် ရှငိုး် ပပချက်အနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး ငါ ပြည့်တ
သင်၏ဦိုးတန္ှ က်က အန ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ အရ တစ်ခ ပြစ်က
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တတွိုးစရ မလဟ သင် ခစ ိုးရလမ်မ
် ွင၊်
့် ည်။ အမှနတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် စွဲကင်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်
့်
တစ်ခတည်ိုးသ ပါရှကကသည်- ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူတ၏သစစ
တစ ငသ
့်် မှုက ရရှပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအရ က တက်ရက် တပပ ရန် မသငတ
့်် လျ ်တပ၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ သတသ
်လည်ိုး သူ
့်
တပပ ဆသည့်် တလသမှ အထူိုးသပြင ့်် န္ူိုးညပ့် ပီိုး အစအဦိုးန္ှင ့်် မျ ိုးစွ မတူတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုးက ခရလျက်ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဤပခ ိုးန ိုးချက်မျြုိုးသည် လူတထ
့်
စတ်သက်သ မှု အတင်ိုးအတ တစ်ခက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးတလသည်။ သင်သည်
တမိုးခန
ွ ိုး် အသီိုးသိုးီ ကလည်ိုး တစ်ခပပီိုး တစ်ခ သင် အဓပပ ယ်တက က်တက င်ိုး တက က်န္င်သည်။
ဤအရ မျ ိုးက အတတ်တွင ် မကက ခဏ ရည်ညန်ိုးခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤရိုးရှငိုး် သည့််
တမိုးခန
ွ ိုး် အနည်ိုးငယ်တွင၊် ထူိုးကဲဆန်ိုးစတသ ပါဝင်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ ရှတသလည်။
အချြုျို့ မှ လူတ၏
့်် င်တသ တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်- “သင်တသည်
့် စတ်တနစတ်ထ ိုးန္ှငဆ
့်
တက င်ိုးကင်ဘက အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်တသ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အသက်တ တစ်ခက တမွျို့တလျ ်ရန်
လလ ိုးတနကကသတလ ။” အချြုျို့ မှ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ လူတ၏
ူ ဲ သစစ ” ပြစ်သည့်် “စစ်သရ
“သင်တသည်
သိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ငါ
ခ့် ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက
့် ိုးပြင ့်် တသပခင်ိုးသ အပ
့်
့် အ
့်
ခရန် မမတက
် ကယ် ခွငပ့်် ပြုန္င်သတလ ။” ထအပပင်
ယင်ိုးတထဲ
့် ယ်ကယ် အမှနတ
့်
့် မှ အချြုျို့ မှ
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်- “အကယ်၍ ငါသည်
တက်ရက် စက ိုးမတပပ ခဲပ
် ့် တ်က ငါ၏
့် ါက၊ သင့်် အနီိုးအန ိုးရှ အရ ရ က သင် စွနလ
အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရရန် မမကယ်မမ ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ ဤအရ မှ ငါတတ င်ိုးဆတသ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မဟတ်တလ ။...” ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တက်တွနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ချရန်အ မခချက်မျ ိုးလည်ိုး ပါဝင်သည်- “သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
သသယမျ ိုးပြင ့်် ြစီိုးခတတ ရ
ှု ွင် အတပခအတနက ြန်တီိုးယူရန်န္င
ှ ့််
့် န်၊ သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်မတ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက သတဘ တပါက်ရန် ငါတတ င်ိုးဆသည်။
ဤအရ သည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ ဆလရင်ိုးက
မသဲကပွဲ ခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထသပြင
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်မပခင်ိုးမှ
့် ့်် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
သင်တက
့် တ ိုးဆိုးီ လမ့််မည်။” တန က်ဆိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတွက် သူ၏

တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ပပ၏၊ “ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ သင်တအတွ
က်
့်
ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်တ သတဘ
တပါက်ရန် ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင်
တက်လမ်ိုးမျ ိုးက တန က်ထပ် မစဉ်ိုးစ ိုးတတ ဘ
့် ဲ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ကျြုိုးန္န
ွ ခရန် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်စတ်ပင်ိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး
တဆ င်ရွကတ
် လ ။့် ” တန က်ဆိုးတမိုးခန
ွ ိုး် သည် နက်နတ
ဲ သ အဓပပ ယ်ရသည်
ှ
။ ယင်ိုးမှ အတတွိုးက
လှုျို့တဆ ်တပိုးသည်၊ လူတ၏စ
ှ ိုးတွင် စွဲမတ
ှ ်တစပပီိုး န ိုးရွ က်န္င
ှ ့်် နီိုးသည့််
့် တ်န္လ
တခါင်ိုးတလ င်တစ်လိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် မရပ်မန ိုး ပမည်တနရင်ိုး၊ တမွျို့တလျ ရ
ဲ ပသည်...
့် န် ခက်ခတ
အထက်ပါအရ မျ ိုးမှ ကိုးက ိုးချက်အပြစ် သင် အသိုးပပြုရန်အတွက် ရှငိုး် ပပပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်ပြစ်သည်။

အခန််း ၅
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအ
က် ရှငိုး် ပပရန်ခက်ခသ
ဲ ည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက
့် ိုး ၎င်ိုးတအတွ
့်
ပပြုသည်အ
့် ခါန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထဲသ တ
့်
့် က်ရက်
ထမှနပ် ပီိုး လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ရ
် ိုးသ ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက သူအတွ
က် တမွတ
ျို့ လျ ်ြ ့်
့်
့် စစ်မန
့်
ဆက်ကပ်သည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
ှ ့််
့် ိုး တတွိုးဆရန်၊ သန္နဌ န်ချရန်န္င
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခရှ ရန် အခွငအ
့်် တရိုး တပိုးတလသည်။
ဤနည်ိုးပြင့်် သူ၏ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသူအ ိုးလိုးတသည်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်ပြင ့််
့်
ကျစ်ကျစ်ဆပ်ထ ိုးတသ လက်သိုးီ တပြင
့် ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ
တန က်တစ်ကကမ် ဆက်ကပ်ကကလမ်မ
အလပ်ကကြုိုးစ ိုးြ မ
့် ည်။ အချြုျို့တသည်
့်
့် မတက
့် ယ်ကယ်
တဆ ဩ
် စည်ိုးရိုးရန် ပပင်ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်က
ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုးြရန်
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သ အလျင်
အပမန်
့် န္င
့်
တဆ င်ရွကြ
် အလ
ငှ့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး၊
့်
့် အစွမ်ိုးအစ အနည်ိုးငယ်က ဆက်ကပ် ပမြှြုပ်န္ရင်
အစီအစဉ်တစ်ခ တရိုးဆက
ွဲ
တနစဉ်
့် အချန်ဇယ ိုးတစ်ခက ချမှတ်တက င်ိုး ချမှတ်ကကတပမည်။
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ စက
ိုးတပပ က အလပ်
့်
့် တဝယျ ဝစစမျ ိုးက လပ်ကကသည်န္င
့်
လပ်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဤအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်မျ ိုးတွင ် တသချ စွဲကင်ထ ိုးလျက်
ဤစတ်တနစတ်ထ ိုးက သထ ိုးကကချန်တွငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးတပပ ဆရန် တစ်ြန်
စတင်တလသည်- “ငါဝ့် ည ဉ်၏ အသသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုး၏

တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တ န
့် ိုးလည်သတလ ။” လူသ ိုးမျ ိုးသည် သ ၍
စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးတလတလ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ တပါက်ရန် ၎င်ိုးတ သ
့် ၍
အသည်ိုးအသန် တမ်ိုးတတလပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
ပပြုလပ်ရန်အတွက် သ ၍ တလိုးတလိုးနက်နက် တမ်ိုးတကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အသင်ပ့် ပင်ဆင်ပခင်ိုးပြင ့်် ကက ပမငစ
့်် ွ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ၏ပြစ်
တည်မှု၏ အတွငိုး် ကျကျ
့်
တနရ မျ ိုးသ တပိုး
ရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက တက င်ိုးစွ အသိုးချလျက်၊ လူတအ
့်
့် ိုး
၎င်ိုးတလ
့် ရ က တပိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်
့် ချင်သည်အ
ပပင်ိုးထန်ပရတသ ်လည်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ခပ်ပပတ်ပပတ် ပြစ်ပရတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ ့်
ယင်ိုးတသည်
န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တလ က်တအ င် ချြုသ သည်ဟ ထင်ရသည်။ ရတ်တရက်
့်
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှခဲက့် ကသည့်အ
် လ ိုး သမဟ
့်
့် တ် အပခ ိုးနယ်ပယ်သ-့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၏ သခဘသြွယ် ပြစ်သည့်-် ပပင်ပကမဘ ၏ အတရိုးကစစမျ ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ထခက်ပခင်ိုး မရှတတ သ
င်ခခဲရ
့် ည့်် တနရ တစ်ခသ ပ
့် ပပီိုး
့် တဆ
့်
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင ့်် ပမ သွက်လက်လပ
ှု ်ရှ ိုး
့် စတ်န္လ
လ ကကတလသည်။ အတတ်တွင ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အတလ့်အကျငတ
့်် ွင ် ရှခဲက့် ကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
လူတသည်
အပပင်ပန်ိုးမှ တပပ ဆပပီိုး အပပင်ပန်ိုးမှ ပပြုမူကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့််
့်
မှနက
် န်တသ အရင်ိုးအပမစ်က မချခင်ိုးန္င်မည့်် တန က်ဆိုး ပြစ်လ န္င်ြွယ် အတပခအတနက
တရှ င်တမ်ိုးရန်အလငှ့် ၊ လူတက
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ က
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ပပင်ိုးပပတသ
့်
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်မပှု ြင့်် အလပ်သသွ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် ိုးရန် ပပင်ဆင်ကကသည်န္င
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စက ိုးတပပ ပက ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်တနစတ်ထ ိုးန္ှင ့်် လက်ြက်တအ င်
ပပင်ဆင်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ အကျဉ်ိုးနည်ိုးပြင ့်် မချြုပ်တည်ိုးဘဲ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ က
ွ
ိုးကကသည့်် စတ်တဇ ဟန်န္င
ှ ့်် ဘ သ တရိုးဆင်ရ ဟတ်ဟန်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် င်စဲထ
ပငင်ိုးဆဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ဤတွငရ
် တသ
ှ
အတရိုးပါမှုက သင်တ စစ်
် ွ
့် မှနစ
သပမင်ပပီိုးပပီတလ ” ဟ တပပ ပပီိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တစ်စတစ်ရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
၎င်ိုးတ၏
ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က မချမီပြစ်တစ ချပပီိုးတန က်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး
အတပေါ် အလွန ် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှကကဘဲ၊ ယင်ိုးထက် “ဘရ ိုးသခင် အတွက် ငါ
ဘ လပ်တပိုးန္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အဓက ပပဿန ပြစ်သည်။” ဟူတသ တမိုးခန
ွ ိုး် က

တတွိုးဆပမဲ တတွိုးဆတနကကတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါတရှ
့် ျို့တွင ်
သင်တက
မျ ိုးဟ တခေါ်ဆဝသ
အသစတ်ရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့် တလ - သင်တသည်
့် ယ်သင်တ ငါ၏လူ
့်
့်
့်
အရှက်တရ ိုးပင် မရှတပ။” ဟတပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် တပပ ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် လူတသည်
ချက်ချင်ိုး ၎င်ိုးတ အသ
တရ ိုး
့်
့်
ဝင်လ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ဒတယအကကမ် ဆွမမည်က အလွနအ
် မင်ိုး
တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ ဓ တ်လက်ပခင်ိုး တစ်ခက ခလက်ရသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏လက်
မျ ိုးက
့်
ရင်ဘတ်မျ ိုး၏ လပခြုရ ဆီသ အပမန်
ရတ်လက်ကကသည်။ ဤအရ အပပင် ဘရ ိုးသခင်က
့်
“သင်တကဲ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ငါ၏အမ်မှ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် န္ှငထ
် တ်ခရတပလမ်မ
့် ည်။
့် သ
့်
သင်သည် ငါအတွ
က် သက်တသခ ရပ်တည်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယူဆရင်ိုး ငါအ
့်
့် ိုး သင်
မလှညပ့်် ြ ိုးန္င
ှ ။့်် ” ဟလည်ိုး တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသတသ
စက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးသည်အ
့် ခါ၊
့်
လူတသည်
ပခတသဂတ
့် စ်တက င်က ပမင်တတွျို့ ခဲရ
် လ ိုး ပ၍ပင်
့် ပပီိုးပြစ်သည့်အ
့်
တကက က်ရွ သ
ျို့ ွ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ အပပည့်အ
် ဝ တက င်ိုးစွ
့်
့် စတ်န္လ
သကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပခတသဂ့် အစ ိုးခရြ ဆန္ဒ
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ်
့်
့်
အဘယ်သ ရ
ွ ်လတ
ွ ်တပမ က်ရမည်က မသကကတချ။ ဤအခက်အတန်တွ
့် င ်
့် န်ိုးထက
လူသ ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ အစီအစဉ်သည် သဲလန
ွ စ
် တစ်ခမျှမရှဘဲ အကကင်ိုးမဲ့်န္င
ှ ့်် လိုးဝ
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင၊့်် ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အရှက်ရပခင်ိုး သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခစီတင်ိုးက ပမင်န္င်သည့်အ
် လ ိုး
ခစ ိုးရသည်။ တက လပ်ဝင်ခင
ွ စ
့်် တမိုးပွဲ မတအ င်တသ စ တမိုးပဲွတပြသူ တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ့်
တခါင်ိုးငက်စက်ကျပပီိုး မလမလဲပပြုမူတပပ ဆပပြင့်် ၂၀ဝ၀ ခန္ှစ် တခတ်မီအတတွိုးအတခေါ်
တလိုးခန္ှငအ
့်် တူ ထသတသ
ပမငပ့်် မတ်သည့်် စမျ ိုး၊ တပျ ်ရင်စရ မသ ိုးစ၊ တတ က်ပသည့််
့်
အန င်္တ် စသည်တပြင
် တ်က ိုးတစ်က ိုးထက
ဲ
့် ့်် သပပ စတ်ကူိုးယဉ် ရပ်ရှငဇ
စတ်ကူိုးယဉ်ပပကွက်တစ်ခက ြန်တီိုးရင်ိုး၊ အ ိုးလိုးသည် အန္ှစ်မဲသ
့် ည့်် တပပ ဆမှုမျှအပြစ်သ ့်
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲသွ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မတန်မလှုပ်
ပြစ်ပခင်ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအတွ
က် သတ်မတ
ှ ်တပိုးထ ိုးတသ တနရ တွင ်
့်
ရပ်တည်တစရင်ိုး မတန်မလှုပ်မက
ှု တက်ကကသည်အ
့် ရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် လဲလှယရ
် န် ပြစ်သည်။ အထူိုး
အတရိုးကကီိုးသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤအမည်န မ ဆိုးရှုိုးရမည်က အလွနအ
် မင်ိုး
စိုးရွ ျို့ ကကသည့်အ
် ချက်ပြစ်သည်။ ထသပြင
တစ်စတစ်ဦိုးက ၎င်ိုးတထ
ဲ ရန်
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် မှ ဆွလ
ကကြုိုးစ ိုးမည်က အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့လျက်၊ မမတ၏
့် ကယ်ပင် ရ ထူိုးတဆပ်မျ ိုးက
တသတရိုးရှငတ
် ရိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်

ဤစတ်တနစတ်ထ ိုးတွင ် ရှကကသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ မတ
န်မလှုပ် ပြစ်လ မည်က
့်
မစိုးရမ်တပ၊ ထတကက
င့်် သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စစ်တကက မှု
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အပြစ်သ သင
တ
့်် တ သ
် လ တပပ င်ိုးလဲလက်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးတ အသက်
ရှြူမှ ိုးရ မှ ပမှန ် ပပန်ပြစ်တစရန် အခွငတ
့်် ပိုးသည်သ မက၊ ယခင်က
့်
ရှပပီိုးပြစ်တသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးကလည်ိုး ယခ ယူတဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးက အန င်္တ်
ရည်ညန်ိုးချက်အတွက် ယင်ိုးတက
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်- မသငတ
့်် လျ ်သည့််
့် တရွ ိုးြယ်ခင
မည်သည့်အ
် ရ မဆ ပပြုပပင်မွမ်ိုးမခရန္င်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက မစတင်ရတသိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်- ဤသည်မှ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကဆိုးပခင်ိုး အလယ် ကတက င်ိုးပခင်ိုး အပင်ိုးအစတစ်ခ ပြစ်သည်- ထအပပင်
့်
၎င်ိုးတက
င့်် ငါ၏ ကိုးကွယ်ဆည်ိုးကပ်မှု အလိုးစက သူအ
့် သူ မရှု တ်ချတပ။ ထတကက
့်
့် ိုး
ဆက်လက် တပိုးအပ်ပါရတစ။
ဆက်လက်၍၊ သင်၏ တကက က်ရွ ျို့ မှုတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တဘိုးြယ်မထ ိုးရ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသစ်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ရှသည်၊ မရှသည်က
တစ်ချက်ကကည်တ
့် လ ။့် သင်သည် “ဤအချန်မစ
ှ ၍ အရ ရ ၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ သင်
ဝင်တရ က်ရမည်။ အတတ်တင
ွ ် သင်
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် တရ
က်တတ်ရ ရ တပပ တနရမျှက သငက
့်် အဆင်တပပတစတတ မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။” ဟူကသ
ဲ့် တသ
တတ င်ိုးဆမှု တစ်ခက ရှ တြွတတွျို့ ရှမည်မှ
့်
တသချ သတလ က်ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည သသ ထင်ရှ ိုးဆဲ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင် သက်တသမျ ိုးက အပမဲအက အကွယ်တပိုးပပီိုး
အတတ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် ယင်ိုး၏ နင်္ိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး
့်
ပြစ်သည့်အ
် ချန်တွင၊် မည်သမ
ူ ျှ “လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး”န္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည က န ိုးမလည်န္င်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
့် ည့်၊် “ငါသည် အမှုက
ငါကယ်တင် လက်ခတဆ င်ရွက်သည်။” ဟူတသ အရ ၏ အမှနတ
် ရ ိုးက သက်တသပပရန်
လတလ က်တပသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ထဲက အမှု၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အသစ်တသ စမှတ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးတန က် မည်သပင်
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က
့် ဆတစ ဘရ ိုးန္တ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတသိုးသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ပတ်သက်တပသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် အတတ်တွင ် လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ဆပ်ကင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ယတနတွ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
့် ငမ
့်

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပေါ်ယ သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးကသ သန ိုးလည်တသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရက သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု၏
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု တရိုးတရိုးမျှ မရှကကတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ သ ၍ပင် အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ယတန န္
့် င်ငတတ ်က
တည်တဆ က်ပခင်ိုးတွင ် မည်သမ
ူ ျှက ဘရ ိုးသခင်၏ တက်တွနိုး် တပပ ကက ိုးချက်က
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ခင
ွ မ
့်် ရှဘဲ၊ စက်ရပ်လူသ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် န
့် ခရသ န ခရတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဤအရ က တက င်ိုးစွ အမှတ်ရတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က အတတ်က စတင်
တဆွိုးတန္ွိုးသည့်် အခါတင်ိုးတွင၊် သူသည် ယတန၏
့်် တ်သက်၍ စတင်
့် တကယ့်် အတပခအတနန္ှငပ
တပပ ဆတလ့်ရသည်
ှ
။ ဤသည်မှ အရင်ပြစ်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တန က်ပြစ်သည်အ
့် ရ ကက ိုး
သသ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးချက်က ပြစ်တစသည့်် တပပ ဆပပြစ်ပပီိုး ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးသည်
လက်ရအချ
ှ
န်န္င
ှ ့်် အတတ်က လူတအ
့် ိုး ယှဉ်တွဲခင်ိုးန္ှုင်ိုးတစန္င်ရင်ိုးန္ှင ့်် ဤနည်ိုးပြင ့််
ထအရ န္ှစ်ခက ရှု ပ်တထွိုးပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးတစန္င်လျက် ပ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးကပင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ရှု တထ င်တ
့် စ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မှ
အမှု၏အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြ ပြစ်
ွ ်
့် သည်။ ဤအရ တန က်တင
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်
့် စ ိုးတသ က်ြ ့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတမ့်တလျ ြ
့် ရန်
့် အလငှ့် န္ှင၊့်် သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတက
ယူရမည့်် သင်ခန်ိုးစ အပြစ်
့် ၎င်ိုးတ သင်
့် ယ်ကယ် သရှပပီိုး ဤအရ က တနစဉ်
့်
မှတယ
် ူကကြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျည်ိုးတန်မှုက တန က်တစ်ြန်
့်
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။
ဤစက ိုးမျ ိုးက တပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် အကျြုိုးမျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် စ တန်၏ အလပ်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် မပတ်သက်တသ တကက င-့်် ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စိုးစဉ်ိုးမျှ မသန ိုးမလည်ကကတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူက
့်
န ိုးလည်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က တန က်ထပ် မည်သမျှ
့် အတလိုးင်္ရမပပြုဘဲ၊ သူသည်
ဤအရ က စ တကက င်ိုး အနည်ိုးငယ်ပြင့်် ပြတ်လက်သည်။ ယခတွင ် ဝည ဉ်တလ ကက
စွနခ
် ့် ွ ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးအ ိုး မည်သ ့်
ပပြုလပ်သည်က တန က်ထပ် ကကည့်ရ
် ှု တလ -့် “ငါဘ
ဲ ွင ် အန ိုးယူရင်ိုး၊ ငါ တသချ စွ
့် ဗမ န်ထတ
တလ့်လ ၏- ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏အန
င်္တ်
့်
့်

အတွက်သ ၊ “ကမဘ လှည့်် ခရီိုးသွ ိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် သွ ိုးလက် ပပန်လက် တပပိုးလ ိုးရင်ိုး ပျ ိုးပန်ိုးခပ်မျှ
လှုပ်ရှ ိုးတနကကသည်။ သတသ
် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါန့္် င်ငတတ ်
့်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတွက် ချန်ထ ိုးြ အ
့် ိုးအင် မရှကကတပ၊ အသက်ရှြူြ သ
့် ိုးသည့််
အ ိုးထတ်မှုမျှပင် မရှတချ။” လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အ လ ပသလလ ပ တပပ ပပီိုးတန က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အတလိုးင်္ရမပပြုဘဲ တနတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏
ရှု တထ င်မ
ှ စ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် ှ ဆက်လက် စက ိုးတပပ က ဤစက ိုးမျ ိုးမတ
အသက်တ တယဘယျ အတပခအတနမျ ိုးက အလိုးစ ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ “ကမဘ လှည့််
ခရီိုးသွ ိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် “သွ ိုးလက် ပပန်လက်တပပိုးလ ိုးရင်ိုး” ဆသည်တမှ့် လူအသက်
သည်
့်
တင်ိုးတမ်တရ ငရ
့်် ဲမှု လိုးဝ ကင်ိုးမဲ့်သည်က ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်ရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ပပီိုးလျှင ်
အထူိုးသပြင ့်် တမှိုးမှန်တနသည့်် တရတ်ပပည်၏အင်ပါယ အမျြုိုးအန္ွယ် မသ ိုးစကကီိုး
တစ်ခထဲတွင် တမွိုးြွ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူတသည်
တစ်သက်တ လိုး သ ၍ပင်
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ အသက်ရှငတ
် လ့် ရှကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တလ ကထဲသ ့်
့်
တရ က်လ သည်ထက် မရဏန္င်င သမဟ
ဲ ကျဆင်
ိုးပခင်ိုးက ပ၍တက င်ိုးတပသည်။
့် တ် ငရဲထသ
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ စိုးမိုးမှုတအ က်တွင် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
သတမထ ိုးမဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအ က်သ သဘ
ဝအတလျ က်န္င
ှ ့်် အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် ကျတရ က်သွ ိုးကကသည်။
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် ဤအရ မှ သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
တကျိုးဇူိုးတတ ်အြ အပြည့်
ခ
် တစ်ခ ြန်တီိုးရင်ိုး မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
သရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ “ကယ်မပခင်ိုး” န္ှင ့်် “တကျိုးဇူိုးကန်ိုးသမ
ူ ျ ိုး” တက
့်
့် ယူတဆ င်ပပီိုး အချင်ိုးချင်ိုး
ပခ ိုးန ိုးတစတလသည်။ ဤအရ သည် ပ၍ ထတရ က်တသ ရလဒ်တစ်ခကပင် မပြစ်တစသည်
မဟတ်တလ ။ ဟတ်တပ၏၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ မှ
့်
့်
အပပစ်တင်မှု အရပ်လကခဏ တစ်ခ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသန ိုးခပခင်ိုး အရပ်လကခဏ
တစ်ခန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး အရပ်အမမက် အနည်ိုးငယ်တက
့် တက က်ချက် ချန္င်သည်က ငါသည်
အလွန ် တကျပပတ်သ ိုးစွ တပပ စရ မလအပ်တပ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ြတ်ရင်ိုးပြင၊့််
လူတသည်
သတမမူမဘဲ စတ်တသ က စတင် ခစ ိုးကကပပီိုး၊ မျက်ရည်မဆည်န္င်ပြစ်တပသည်....။
့်
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် ခစ ိုးချက် အနည်ိုးငယ်တကက င့်် ချြုပ်ထန်ိုးလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတကက င ့်် သူ၏လူမျ ိုးက
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
် ့် မ်မ
့် ည်
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုရ တွင ် သူ၏ အမှုက စွနလ

မဟတ်တပ။ ဤအရ တကက င ့်် သူ၏ အတကက င်ိုးအရ သည် ယတနကဲ
့် တသ
့် သ
့်
အတပခအတနမျ ိုးက ချက်ချင်ိုး ကင်တွယ်သည့်အ
် ပပင်၊ သူ၏အစီအစဉ် ဆက်လက်
တိုးတက်ြအလ
ငှ့် သူ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုး အမန်မျ
့်် င်သည့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ က
်
့် ိုးန္ှငဆ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ သူ တကကည ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးလိုး ထက်သငသ
့်် ည့််
အပမန်န္နှု ိုး် ပြင့်် ဤအရ တန က်လက်ရင်ိုးန္ှင ့်် အချန်ရခ
ှ က် လလစ
့် က်ရင်ိုး၊
ဤအတရိုးပါတသ အဆင်တ
့် ွင ် အချန်က လမျ ိုးအတွက် ြွဲျို့စည်ိုးပ အတပခခဥပတဒတစ်ခလူသ ိုးတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးမလည်န္င်မီတွင ် အပဒ်ငယ်တင်ိုးက
့်
တသချ အ ရစက်လျက် ြတ်ရှုရမည့်် ြွဲျို့စည်ိုးပအတပခခဥပတဒတစ်ခက- ပပဋ္ဌ န်ိုးသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ ဤအရ က တန
က်ထပ် တဆွိုးတန္ွိုးရန် မလအပ်တပ။ လူတသည်
့်
့်
ပမ အ ရစက်စွ ြတ်ရှုရမည်သ ပြစ်သည်။
ယတနတွ
့် င ် သင်တ-့် ဤတနရ တွင ် ရှတသ ဤလူစ- သည်သ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သတ
့် င် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးရ တွင၊် ယတနလူ
အတတ်က လမျ ိုးရှ မည်သည့််
့် တသည်
့်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မဆ၏ တန က်တွင ် တဝိုးတဝိုး ကျန်ရစ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က
ဤန္ှစ်တထ င်မျ ိုးအချြုျို့ အတတ အတွငိုး် စ တန်က လူတ၌့် အ ိုးထတ်မှု မည်မျှ
ရင်ိုးန္ှိုးီ ပမြှြုပ်န္ပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်ဆသည့်အ
် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ က- ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ
တပပ ဆပပီိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူက
့် သ
့် န ိုးမလည်သကဲသ
့် လည်ိုးမသဘဲ၊
ထအစ ိုး ထကကပပီိုး သူက
် ့် ျင်ဝ့်သည်အထ အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည့််
့် လူသရှငက် က ိုး ဆနက
အတင်ိုးအတ တစ်ခက- လတလ က်စွ ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးတက
ှ အ
့်် မျှ၊ ယတနလူ
့် တက
့် အသစတ်ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး ထအသည်န္င
့် လက်တတွျို့ကျသည့််
ရည်ညန်ိုးချက်မျ ိုး တပိုးြ ယတန
လူ
က် န္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်မျ ိုးအပြစ် အတတ်က လမျ ိုးမှ
့် တအတွ
့်
့်
လူတအ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် ိုး မကက ခဏ စပပြုတလသည်။ လူသ ိုးတသည်
့်
အသပည မရှကကတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
သူ၌ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး
့်
မရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အရည်အချင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲ့်တနြ စီ
ဲ့် ။ ထတကက
င့်် သူသည် လူတအ
့် ရင်ဆိုးပြတ်ခ၏
့်
့် ိုး
သည်ိုးခပခင်ိုးက အြန်ြန် ပပသပပီိုးပြစ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးက အြန်အြန် တပိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ဝည ဉ်နယ်ပယ်တွင ် ဤပသဏ္ဌ န်အတင် စစ်ပဲွ ပြစ်ပွ ိုးတနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန်၊ တလ ကက ဆိုးညစ်က ဆိုးယတ်တစပပီိုး၊

ထသပြင
့်် တူ ရ ျို့ န္ွထဲသ တရွ
တ်တက်ဆပွဲ ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အစီအစဉ်က
့် ့်် လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးန္ှငအ
့်
ြျက်ဆိုးီ ရန်မှ စ တန်၏ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အစီအစဉ်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သတသ လူမျ ိုး အပြစ်သ ပပြုလ
ပ်ရန်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
ကျန်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် ပစစညိုး် မျ ိုး၊ အမှုက်ပသ ပစ်
့်
့် လက်ရန်
ချွတ်ယွငိုး် တသ ပစစညိုး် မျ ိုးအပြစ် စွနပ
် ့် စ်ရင်ိုး၊ တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုြ တစ်
စတ်တစ်ပင်ိုးက
့်
တရွ ိုးချယ်ရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် စ တန်၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်တွင ် အနည်ိုးငယ်တသ
့်
လူတစ်ဦိုးစီ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ယူတဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်က ြျက်ဆိုးီ ရန်
ထူိုးကဲတသ အခွငအ
့်် တရိုးဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ စ တန်ကသ
ဲ့် တသ
ငအတစ်ဦိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ က သန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ဘရ ိုးသခင်က၊ “ဤကမဘ တလ ကက ကကည့်ရ
် ှု ပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးြ ့်
ငါ၏မျက်န္ ှ က ငါ ြိုးက တလပပီ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ အနည်
ိုးငယ် သကကပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ
့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှြ ဘ
သူက သူ
့် ရ ိုးသခင် မတတ င်ိုးဆတပ။ ထထက်
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ သည် အြ
့် ွယ်ပြစ်ပပီိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်၍ မရန္င်သည်က
၎င်ိုးတအ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ကကည်ညြုတစချင်သည်။
့် ိုး သတပပြုမတစချင်ပပီိုး၊ သူက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
လူသ ိုးမျ ိုး စတ်ကူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် အတပခအတနမျ ိုးက အတရိုးမထ ိုးဘ၊ဲ
၎င်ိုးတက
့် ည်ဆပါက၊ ကမဘ တလ က တစ်ခလိုးသည်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမခဲမ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးပပီိုး ပြစ်တပမည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏
တထ င်တချ က်ထသ
ဲ တည်
တ
့် ည်က
့် ျဆင်ိုးပခင်ိုး သတဘ သက်တရ က်မည် မဟတ်တလ ။
့်
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးတွငရ
် ှတသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြ ့်
့်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရမျှ အသိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခတ
ဲ ပသည်။ ဤသည်မှ “သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး၊ ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့််
ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး ကင်ိုးမဲ့်မှုက ငါမသန ိုးခဲပ
ှ ိုးမှ
့် ါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တည်ရပခင်
ြယ်ရှ ိုးခရလျက်၊ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင် တသဆိုးကကမည် ပြစ်သည်။ သတသ
်၊
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ငါ၏ အမှု ပပီိုးစီိုးသည်အထ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ
ဆက်လက်၍သက်ညြှ ဦိုးမည်။” ဟူသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပြစ်ရပ်တစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။

အခန််း ၆
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ြတ်ရှုချန်တွင ် ကကက်တသတသသွ ိုးကကပပီိုး၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခ၊ လူသ ိုး
မတတ်စွမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
တဆ င်ရွက်ပပီိုးတပမ က်ရမည့်် အရ တစ်ခက တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
တတွိုးကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်တစ်ကကမ် တပပ ဆတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဝတရ ဓ ပြစ်သွ ိုးကကသည်- “ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် စတ်န္လ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ် ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး မဟတ်ပါ။ သူသည်
လူသ ိုးက ဒဏ်သ ခတ်သည့်် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် တအတပေါ်
့်
အဘယ်တကက င ့်် သည်ိုးခတနသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တစ်ြန် နည်ိုးစနစ် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး
ပြစ်န္င်မည်တလ ။” ဤအယူအဆ၊ ဤအတတွိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲသ ့်
့် တ်န္လ
ဝင်တရ က်သည့်အ
် ချန်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အစွမ်ိုးကန် ယင်ိုးက ဆန်ကျင်
ရန်ိုးကန်ကကသည်။
့်
့်
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အချန်က လတစ်ချြုျို့ ကက
့်
တရှ ျို့ဆက်သည့်တ
် န က်တွင၊် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင် ကကီိုးမ ိုးတသ
အလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က စတင်
ထမ်ိုးတဆ င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၌ မည်သည့််
အပပစ်အန အဆ ကမျှ မည်သမ
ူ ျှ မတတွျို့ ပမင်ကကသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ နည်ိုးစနစ်ထသ
ဲ ဝင်
့််
့် တရ က်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်အဆငက
မည်သည့်အ
် ရ အတအကျ ပြစ်မည် ဆသည်အတွက်မူ၊ မည်သမ
ူ ျှ အရပ်အမမက် တရိုးတရိုးမျှ
မသကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “တက င်ိုးကင်တအ က်ရှသူအ ိုးလိုးတွင် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
လက်တွင ် မရှသနည်ိုး။ ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတန က်လက်၍ မည်သူ မပပြုမူသနည်ိုး။” ဟ
တပပ ဆပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ငါသည် သင်တက
့်
့် အကကဉ ဏ်အချြုျို့ တပိုး၏သင်တအြ
မရှ
ူ ျှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးတွင ် သင်တထဲ
့် မှ မည်သမ
မတပပ ဆရ သမဟ
ှု တလျ တ
က
့် စြ ဤအရ
့် တ် မလပ်တဆ င်ရ။ သင်၏ စတ်အ ိုးထက်သန်မက
့်
ငါ တပပ သည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှုတန က် သငက
့််
လက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ “အပပစ်အန အဆ မျ ိုး” အတကက င်ိုး ငါ၏
တြ ်ပပတပပ ဆပခင်ိုးအတွက် သင်သည် မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ စတ်မပျက်

အ ိုးမတလျ သ
့်် ပ သမဟ
့်် ပ။ ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ
့် ငတ
့် တ် သသယဝင် မလ သငတ
အဓကအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက်ြ သင်
တက
့်
့် သတတပိုးရန်
ပြစ်သည်။ လူတသည်
“လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါ၏ မျက်တမှ က်၌ ငါအ
့် ိုး
့်
စတ်တကျနပ်တစန္င်ရန်အလငှ့် ဝည ဉ်တတ ် အတရိုးကစစမျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်တလ ၊့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုး၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ခွပဲ ခမ်ိုး၍ မရန္င်သည့်် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ်
အမှနတ
် ကယ် သတဘ ထ ိုးန္င်စွမ်ိုးရှတလ ၊့် ” ဟ ဆသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုတသ အခါတွင၊် တစ်ြန် ကကက်တသတသသွ ိုးကကသည်။
ယမန်တနတွ
သတတပိုးပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် င် ၎င်ိုးတသည်
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုတနခဲက့် ကသည်- သတသ
် ယတနတွ
့် င ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက ရတ်တရက် တပပ ဆတနတလသည်။
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တနပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးစနစ်က
အဘယ်တကက င ့်် တပပ င်ိုးလဲပမဲ တပပ င်ိုးလဲတနပါသနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးက အဘယ်တကက င ့််
ခွပဲ ခမ်ိုး၍ မရန္င်တသ အရ တစ်ခတည်ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုး ရမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လက်တတွမ
ျို့ ကျတသ တကက င ့်် ပြစ်န္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ တသချ စွ ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တန္ှင ့်် ဝည ဉ်တက
် ချန်တွင၊် လူဇ့် တသည်
့် ခွပဲ ခ ိုးခရသည့်အ
တသွိုးသ ိုးဆင်ရ ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်တစ်ခလမ်ိုးတလျှ က်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်ဟ လူတ ရည်
ညန်ိုးကကသည့်အ
် ရ - ပြစ်လ သည်က
့်
တတွျို့ရတပသည်။ လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ သည် ဝည ဉ်တတ မ
် ှ လ တပသည်။ သူသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပယင်္်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် လူဇ့် တ၌ အသက်ရှငတ
် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် တည်ကကည်တလိုးနက်မှု
ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူက
့် “လူသ ိုး” ဟတခေါ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။ သူသည် လူသ ိုး၏ ပင်က အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မရှတပ။
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင် ယူတင်ဝတ်ဆင်တသ ပြစ်တည်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်
လက်ခတသ ပြစ်တည်မှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က သရပ်ထင်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လူဇ့် တ၌ တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်- ထအပပင်
ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌
့်

အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ပ၍ လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က ပပသပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သက်တသပပပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏
ပန်ကန်ပခင်ိုးတခတ်က အဆိုးသတ်တစတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက
လူတအ
် န က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကစစရပ်၏ အပခ ိုးတစ်ြက်က လှညရ
့်် င်ိုး
့် ိုး တပပ ပပပပီိုးသည့်တ
အတကက င်ိုးအရ က တန က်တစ်ြန် တပပ င်ိုးလဲတလသည်။
“လူသ ိုးအလယ် ချြုပမန်မှု န္ှင ့်် ခါိုးသီိုးမှုတက
့် ပမည်ိုးစမ်ိုးရင်ိုး၊ ငါသည် တပခချစရ အ ိုးလိုးအတပေါ်
တပခချပပီိုးပြစ်သည်၊ ကျယ်တပပ တသ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက ငါသည် ကကည်ခ
့် ၊ဲ့် ပပီိုးလျှင်
လူတအကက
ိုး ငါ တလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။” ရိုးရင
ှ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အလွယတ
် ကူ န ိုးမလည်တပ။ အတကက င်ိုးအရ
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးမှ တူညဆ
ီ ဲ ပြစ်သည်- ယင်ိုးက
လူတက
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သတစန္င်ဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအလယ်
ချြုပမန်မှု န္ှင ့်် ခါိုးသီိုးမှုတက
့် ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆသနည်ိုး။
လူတအကက
ိုး ငါတလျှ က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် သူဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဝည ဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူဇ့် တခ ပြစ်တည်မလ
ှု ည်ိုး ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ပြစ်တည်မ၏
ှု
အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးပြင ့်် တန္ှ င်ြဲွျို့ ပခင်ိုး မခရတသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တပခချစရ အ ိုးလိုးအတပေါ်
တပခချန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက ပပည့်တ
် စတကက င်ိုး၊
ကမဘ တပမကကီိုးက ဝင်ရိုးစွနိုး် တစ်ခမှ တစ်ခသ လ
့် မ်ိုးပခြုတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်က
မစီစဉ်ထ ိုးတသ အရ တစ်ခမျှ မရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ က တတွျို့ န္င်သည့်တ
် နရ
မည်သည့်တ
် နရ မျှ မရှကက င်ိုးက ပပသလျက်၊ ဝည ဉ်တတ က
် ကျယ်တပပ တသ
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက ကကည့်န္
် င်တပသည်။ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တခလ ပပီိုးပြစ်က
လူသ ိုးအပြစ် တမွိုးြွ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက လူသ ိုး
လအပ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက မပငင်ိုးဆတပ။ ပမှနက
် သ
ဲ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးက
အစ စ ိုးသည်၊ မမကယ်ကယ် ဝတ်ဆင်သည်၊ အပ်စက်ပပီိုး တနထင်က ပမှနအ
် တနပြင ့်် လူတ ့်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်တလသည်။ သတသ
် သူ၏ အတွငိုး် အန္ှစ်သ ရ
့်
ကွဲပပ ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် တပပ ဆထ ိုးသည့်် “လူသ ိုး”န္ှင ့်် မတူတပ။ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်တွင် ဒကခဆင်ိုးရဲ ခရတသ ်လည်ိုး၊ ဤဆင်ိုးရဲဒကခတကက င ့်် သူသည်
ဝည ဉ်တတ ်က မစွနပ
် ့် စ်တပ။ သူသည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုး ရတသ ်လည်ိုး၊
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တကက င ့်် ဝည ဉ်တတ ်က သူ မတမ့်တလျ တ
် င
ှ ့််
့် ပ။ ဝည ဉ်တတ န္
ပြစ်တည်မတ
ှု သည်
တတ်တဆတ် အတင်အတြ က်ညစ
ီ ွ ပြင ့်် အမှု ပပြုကကသည်။
့်

ပြစ်တည်မသ
ှု ည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပယင်္် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၊
ပသဏ္ဌ န်ရသည့်
ှ
် ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည့်အ
် တွက်၊ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပြစ်တည်မှုတက
ဲ
့် ခွ၍
မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ အခွမ
ဲ ခရြူိုးတပ။ ထတကက
င ့်် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်အတွက် ထူိုးကဲ သ လွနပ် ခင်ိုးမှ မပြစ်န္င်တပ။ ဆလသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုးက ပပြုန္င်စွမ်ိုးမရှတပ၊ ယင်ိုးမှ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ခန္ဓ ကယ်မှ ထွက်ခွ ၍ မရန္င်ဟ ဆရတပမည်။ အကယ်၍ သူ အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ကယ်မှ
ထွက်ခွ ခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အဓပပ ယ် အ ိုးလိုး ဆိုးရှုိုးတပမည်။
ဝည ဉ်တတ ်က ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်၌ အပပည့်အ
် ဝ ထတ်တြ ပ် ပသည့်အ
် ခါမှသ ၊
လူသ ိုးသည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သရှန္င်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ
ဘရ ိုးသခင်၏အလက စွမ်ိုးတဆ င် ရရှတပလမ်မ
ှ ့်် လူဇ့် တက
့် ည်။ လူသ ိုးထ ဝည ဉ်တတ ်န္င
သီိုးပခ ိုး မတ်ဆက် ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
မျက်ကန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခမှုက တထ က်ပပတပသည်- “လူသ ိုးသည် ငါက
် ခါမျှ
့် မည်သည့်အ
အမှနတ
် ကယ် မသကျွမ်ိုးခဲတ
့်် ည်သွ ိုးလ ပခင်ိုးမျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ်
့် ပ၊ ငါ၏ လှညလ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါက
့် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။” တစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
သူသည် လူတပမင်
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ
့် တစရန် သဘ ဝလွန ် ပြစ်သည့်အ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တလ ကကကီိုး အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ကယ်ထတ
ဲ ွင ် တတ်တဆတ် သူ
ကွယ်ဝက
ှ ်သည်က တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် လူသ ိုးက သူက
့် မသဟ သူ
ညည်ိုးညြူသည်။ ဤတွင ် တရှ ျို့တန က်မညီပခင်ိုး မရှတပ။ အမှနတ
် ွင ် အတသိုးစတ်ရှုတထ ငမ
့်် ှ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ဤန္ှစ်ြက်မှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်က ပမင်ရန်
မခက်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွန ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပသခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ သူသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက လက်ခတဆ င်ရွက်ြ ့်
မလအပ်တပ။ သူ၏ ကယ်ပင်န္တ
ှု ်ပြင၊့်် သူသည် လူတက
သက် ကျန်ဆမ
ဲ ည်
့် တသပခင်ိုးသ သက်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ချက်
ချင်ိုး တသဆိုးမည် ပြစ်က ၊ ထသပြင
့်
့် ့်် လူအ ိုးလိုးသည်
လက်ခယကကည်ကကမည် ပြစ်သည်- သတသ
် ဤအရ က လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်မရရှတပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
တဆ င်ရွကခ
် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူတသည်
သူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ သတရှရှ
့်
လက်ခယကကည်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးတသည်
စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှကကသည့်အ
် ပပင်၊ နတ်ဆိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မှ ိုးကကမည် ပြစ်သည်။ ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ သရှန္င်ကကမည် မဟတ့််

ပပီိုးလျှင် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ၌ ပြစ်တည်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှခဲက့် ကပါက၊ ထမတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်၊ ထသဘ ဝလွန ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအလယ် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ဩဇ လမ်ိုးမိုးမည် မဟတ်တပ။ ဤအရ တွင၊်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ွ ည် မဟတ်တလ ။ သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက စတ်စဲမ
တပပ ရမည်ဆပါက၊ ဩဇ လမ်ိုးမိုးသည်မှ စ တန်၊ နတ်ဆိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
“တန်ခိုးအ ဏ က ငါပပန်ယူသည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါဆသနည်ိုး။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုမျ ိုးစွ ရှသည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ငါဆသနည်ိုး။” ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည့််
အခက်အတနသ
် ့် ည် တန်ခိုးအ ဏ က သူပပန်ယူတသ အခက်အတန ် ပြစ်
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တဆ င်ရွက်ြ တ
ွ ်တပေါ်သည့်် အချန်က လလည်ိုး
့် က်ရက်ထက
ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ ကကပပီိုး၊
ထသပြင
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ တစ်ခက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တပိုးလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ စ တန်၏တနရ က လိုးဝ တြျ က်ပစ်
့် စတ်န္လ
လက်ကကတလသည်။ အတတ်က လတွင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် စတ်မျ ိုးထက
ပမင်၍ မရန္င်သကဲသ
့် လက်
ဆပ်လက်ကင် ပပ၍မရသည့်် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးအပြစ်၊ စ တန်၏
့်
ပရပ်ပြင ့်် ပမင်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤဘရ ိုးသခင်သည် တည်ရသည်
ှ
သ မက၊ နမတ်လကခဏ န္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျြုိုးစက တဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး ရှပပီိုး နတ်ဆိုးစဲတ
ွ သ သူမျ ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ
မျက်န္ ှ မျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ က ထတ်တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုးလည်ိုး ရှသည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ ဤအရ က လူတ၏
ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်မျ ိုးထက
ပရပ် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ွဲ အပခ ိုးတစ်စတစ်ခ၏ ပရပ်ပြစ်သည်က လတလ က်စွ
သက်တသပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည် လူတ၏
ှ ိုး ၀.၁ ရ ခင်န္နှု ိုး် က
့် စတ်န္လ
တနရ ယူရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
ဟ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက သူတတ င်ိုးဆတသ
တကယ့်် အပမငဆ
့်် ိုးစန္ှုနိုး် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတ၏
် ရ က တကျ လ
် ွန၍
် ၊
့် အတပေါ်ယ၌ ရှသည့်အ
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအြ လက်
တတွျို့ကျသည့်ြ
် က် တစ်ခလည်ိုး ရှတလသည်။ အကယ်၍
့်
ယင်ိုးက ထသ မရှ
့် ါက၊ လူတက
့် ငိုး် ပပခဲပ
့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် သန ိုးလည်မှု အလွန ်
နည်ိုးပါိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အလွန ်
နမ်က
့် ျသည်ဟ တတွိုးထင်ကကတပမည်။ ဤသည်မှ လူ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။
ယခင် တြ ်ပပထ ိုးခဲသ
် ရ န္ှင ့်် တအ က်ပါ တပတရ၏ ဥပမ တက
့် ည့်အ
့် တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့််

တပတရသည် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က တကျ ခင်ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က လက်စ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ သူသည် အပခ ိုး
မည်သမ
ူ ဆထက် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် သ ၍ တက င်ိုးစွ သရှခဲသ
့် ည်က
တတွျို့ရလမ်မ
ခတ
ဲ့် သ နတ်ဆိုးမျ ိုး
့် ည်။ သူ၏မဘမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
့်
ပြစ်တကက င်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် အထူိုးတြ ်ပပချက် ပပြုလပ်ရသနည်ိုး။ ယင်ိုးက တပတရသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ လက်စ ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုး မရှသည်က သက်တသပပတပသည်။
သူ၏မဘမျ ိုးသည် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုးပပြုချက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပရပခင်ိုး၏ အဓကအချက် ပြစ်သည်။ ဤအချက်က လူအမျ ိုးစက
မျ ိုးစွ အ ရမစက်ကကတချ။ ထအစ
ိုး ၎င်ိုးတသည်
တပတရ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ်
့်
့်
အ ရစက်ကကသည်။ လူအချြုျို့တွင၊် တပတရ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးတပေါ် အစဉ်ရှကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်မျ ိုးတွင ် စဉ်ဆက်မပပတ် ရှကကတသ ်လည်ိုး၊
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က တပတရ၏ အသပည န္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ၎င်ိုးတ ့်
မန္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည့်က် ကတပ။ တပတရသည် အဘယ်တကက င ့်် သူ၏ မဘမျ ိုးက တကျ ခင်ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က ရှ တြွခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ တပတရူ သည်
အဘယ်တကက င ့်် ကျရှု ိုးခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သတ
ူ ၏
့် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ်
တစတ
် ပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် သူသည် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်က
့် ဆ ခ
ချစ်ခပဲ့် ပီိုးသူအ ိုးလိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တက
့်် ခဲသ
့် နည်ိုး။ တပတရက
့် လက်သငခ
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ ခပ်သမ်ိုးမှ စ တန်၏ စီမပခင်ိုး မပါဘဲ၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး ကယ်တတ က
် ပင် တက်ရက် ထတ်တပိုးသည်က သရှလ ခဲသ
့် ည်။
ဤအရ က သူသခဲတ
့် သ ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွန ် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘ၊ဲ
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က ပပသတပသည်။ တပတရက
တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ခပဲ့် ပီိုးသူ အ ိုးလိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တက
့်် ပခင်ိုး အတပေါ် အ ရစက်ခသ
ဲ့် ည်ဟ အဘယ်တကက င ့််
့် လက်သငခ
ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ဤအရ မှ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် လူတ၏
့် ကျရှု ိုးပခင်ိုးသည်
၎င်ိုးတသည်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကသ ရှခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် အဓက ပြစ်သည်က တတွျို့ န္င်တပသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးသည် မတရမရ ပြစ်ပမဲပြစ်တလသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က သခဲသ
့် ည်ဟ တပပ ဆပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တယ ဘ၏
ယကကည်ပခင်ိုးက တစ်သတ
ီ စ်တန်ိုး တြ ်ပပသနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က

တယ ဘသည် တပတရန္ှင ့်် တန်ိုးတူ မဟတ်ခဟ
ဲ့် ဆပါသနည်ိုး။ တယ ဘ၏ စက ိုးမျ ိုးက“သတင်ိုးတတ ် က အကျွန္ပ်
် သည် န ိုးန္ှငက့်် က ိုးြူိုးပါပပီ။ ယခမူက ိုး၊ ကယ်တတ ်က
မျက်စန္ှငပ့်် မင်ရပါ၏။”- ဆသည်တက
့် သူသည် ယကကည်ပခင်ိုးကသ ပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး၊ အသပည
မရှခဲသ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်က သူအ
့် ည်က ပပသတပသည်။ “တပတရ၏ မဘမျ ိုး၏ ဆန်ကျင်
့်
့် ိုး
ငါ၏ တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန ိုးကရဏ တန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့်် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အသက
တပိုးခဲသ
ွ ိုး် တစ်တလှကကီိုးက မကက ခဏ
့် ည်၊” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက လူအမျ ိုးစ၏ တမိုးခန
လှုျို့တဆ ်တလသည်- တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်က သရှြ အဘယ်
တကက င ့််
့်
ပခ ိုးန ိုးသသ တစပခင်ိုး တစ်ခ လအပ်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့််
တက်ရက် သရှန္င်စွမ်ိုး မရှခဲသ
့် နည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
် ရ ကမျှ အဘယ်တကက င ့််
့် သ သပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင် မတပပ ဆခဲသ
် ှုက
့် နည်ိုး။ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ မစစ်မှနမ
သတပပြုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
အသပည က ရှ တြွရန်သ ပြစ်န္င်တပသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
လူတအ
ှ ိုးထက
ဲ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က ထတ်ပစ်တစြ ပြစ်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်န္လ
့် သည်။
အကယ်၍ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်က လမှသည် ယတနထ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၊ လူတသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က အပမဲသရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်ပါက၊ လူသ ိုး၏ ဘစက ိုးပ- “လူတစ်ဦိုးသည်
တတ င်တစ်တတ င်က မပြတ်တကျ တ
် သိုးသတရွ ျို့၊ ညီည တသ တပမပပင်က သတပပြုမမည်
မဟတ်။”- ဟူသည့်အ
် ရ က ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ဆလရင်ိုးက
တြ ်ပပသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စွမ်ိုး
့်
ရှကကမည် မဟတ်တပ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ည့််
့် ိုး သူတပိုးခဲသ
ဥပမ ၏ မှနက
် န်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပ၍နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှု တစ်ခက တပိုးရန်
ဆန္ဒရှတသ တကက င၊့်် တပတရ အသက်ရှငခ
် တ
ဲ့် သ တခတ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်သည်က
သက်တသပပရင်ိုး၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
့် ဘရ ိုးသခင်က တမင်တက
အတလိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးရှုတထ ငမ
့်် ှ၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
် ့် ျင် ကွဲလဲတစလျက်၊ လူသ ိုးက
့် ပ၍ပင် သသသ သ ဆနက
အန္တရ ယ်ပပြုပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည်ကလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်သည့််
နတ်ဆိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ ထ ိုးက ပ၍ပင် ထတ်တြ ်ပပတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တပတရ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ပြစ်ရပ်မန
ှ မ
် ျ ိုးကလည်ိုး
အကကမ်ိုးြျင်ိုး တြ ်ပပသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
့်

ပင်ဆင်သည်သ မက၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတက
့် လည်ိုး ပင်ဆင်ပပီိုး၊
ပငမ်သက်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အလယ်
တသချ တပါက် အသက်မရှငက် ကသည်က တန က်ထပ် ညန်ပပရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တကယ့််
အတပခအတနမျ ိုးက တြ ပ် ပတလသည်။ တပတရ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးတန က် သူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
အတကက င်ိုးက လူမျ ိုးအ ိုး တပပ ပပပခင်ိုးသည် “ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ
့်
သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက မခမယူရ သတလ ။” ဟူသည့်် တယ ဘ၏
စက ိုးမျ ိုး၏မှနက
် န်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ သက်တသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် တပတရ၏ အသပည သည် အတတ်တခတ်က လမျ ိုး၏ လူတ ့်
စွမ်ိုးတဆ င်မရရှြူိုးသည့်် နယ်ပယ်မျ ိုး၊ မကကြုစြူိုးတသ နယ်ပယ်မျ ိုးက ဧကန်အမှန ်
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးမှ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ခကဲ့် ကပပီိုးသူမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတက
့် သူ၏
လက်သငခ
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတတ်က ကျရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး၏ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက
အသိုးပပြုလျက် မမကယ်ကယ် သူ၏ ခွနအ
် ိုးတပိုးပခင်ိုးတ၏
့်် ည်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့် အသီိုးအပွငလ
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည က
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှသူ အ ိုးလိုးက “အသီိုးအပွင”့်် ဟ တခေါ်ဆပပီိုး၊ ယင်ိုးတွင ် တပတရ ပါဝင်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်ထ တပတရ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ အသပည က ပပသတပသည်။ သတသ
်
့်
ပွဲြျက်သည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက အပပည့်အ
် ဝ သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် တပတရ၏ အသပည အတပေါ် အတပခခ၍
ဘရ ိုးသခင်က “လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏ ၀.၁ ရ ခင်န္နှု ိုး် က တနရ ယူရန်”သ တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အသဆိုးတသ လူ၊ တပတရပင်လျှင်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက မှနက
် န်စွ သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး အလွန ် ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးရန် စွမ်ိုးရည်ကင်ိုးမဲသ
့် ည်က ပပသတပသည်။ ဤအရ က လူအ ိုးလိုးအ ိုး
လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက သရှခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ဤကကြုတင်သတ်မှတ်ချက် န္ှစ်ခသည်ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတွက် လူတ၏
ှ ့်် စ တန်အ ိုးပြင ့််
့် စွမ်ိုးရည် ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးန္င
၎င်ိုးတ၏
- ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးအတွက်
့် င်ပျျို့ န္ှ ခ
့် လိုးလိုး စမ်ဝ
့် ရပခင်ိုးတသည်
့်
အပြည့်ခ
် တစ်ခ ပြစ်တလသည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြငသ
့််
အမှုပပြုသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် မည်သည့်လ
် ပ်ငန်ိုးကမျှ လက်ခတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး

မရှတသ တကက င၊့်် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တကျတသ တနရ တစ်ခက ယူရပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် စတ်န္လ
သတသ
် လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက တကျနပ်တစြ ထ
့်
့်
့် ၀.၁
ရ ခင်န္နှု ိုး် အ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်သ လအပ်ပါသနည်ိုး။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤစွမ်ိုးရည်က မြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရှငိုး် ပပ၍ ရန္င်တပသည်။ အကယ်၍
ဤစွမ်ိုးရည် ကင်ိုးမဲ့်လျက်ပြင၊့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည ၁၀၀
ရ ခင်န္နှု ိုး် တရ က်ရှခဲမ
ှု င်ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
ရှ
့် ည်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏လှုပ်ရှ ိုးမတ
့်
့် ငိုး် ရှငိုး် ကကီိုး
သွ ိုးတပမည်- ပပီိုးလျှင် လူသ ိုး၏ရှရင်ိုးစဲသ
ွ ဘ ဝက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပါက၊ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချက်ချင်ိုးပင် ပန်ကန်တပမည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ထရပ်က ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကတပမည်၊ ယင်ိုးမှ စ တန် ကျဆိုးခဲပ
င ့််
့် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး စတ်ပြ တလ့်လ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
တသွိုးထ၌
ဲ တရ အတအကျ မည်မျှရသည်
ှ
အထပင်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် အရ တင်ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် သရှသည်ဆသည့်် တကယ့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင် လိုးဝ အထင်မတသိုးတပ။ သဆ
လူ
့် လျှင ် သူအြ
့်
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ သဘ ဝသည်
မည်မျှသ ၍ပင် သသ ထင်ရှ ိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အမှ ိုးမျ ိုး
မပပြုလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အဆိုးစွန ် တကျမှုပြင ့်် တရွ ိုးချယ်တလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် တပတရက
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် မှနက
် န်တသ သတဘ ပါက်မှု မရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အသပည ရှပခင်ိုးတကက
ွ ် ဆနက
် ့် ျင်
့် ိုးတင
ကွဲလပွဲ ခင်ိုး မရှတပ။ ထအပပင်
ထအရ န္ှစ်ခသည် လိုးဝ ဆက်စပ်မှု မရှတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
ရက
့် ဥပမ တစ်ခ အပြစ် တြ ်ပပရသည်မှ တပတရအတပေါ် လူတ၏အ
့်
စက်တစရန်အလငှ့် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယ ဘကဲသ
့် တသ
သူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
မသန္င်ဘ၊ဲ တပတရက သန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဤအရ က
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးမှ သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
တန်ခိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် တပပ ရတသိုးသနည်ိုး။ လူတသည်
ပင်ကအ ိုးပြင ့််
့်
တကယ် တတ ်ကကသည်တလ ။ ဤသည်မှ လူတအတွ
က် သရှရန် မလွယ်ကူတပ။ အကယ်၍
့်
ငါသည် ယင်ိုးက မတပပ ဆပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ ၏ အတွငိုး် ပင်ိုး အတရိုးပါမှုက
န ိုးလည်မည် မဟတ်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု တစ်ခက လူတအ
့်
့် ိုး
တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့််

အမှုပပြုန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဝည ဉ်တလ ကထဲ တကယ့်် အတပခအတနပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးအြ လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့် ိုးဝ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်စရ မဟတ်တပ။ လူတ၏
့် စတ်န္လ
စ တန်၏ တနရ က ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတနရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးပခင်ိုး-ဤသည်မှ
စ တန်၏ အပပင်ိုးအထန် တက်ခက်ပခင်ိုးက တွနိုး် လှနရ
် န် ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊
ထသပြင
့််
ခရစ်တတ သ
် ည် ကမဘ တပမတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်၊
့် သ
့်
ထသပြင
့််
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ တင်ိုးပပည်မျ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏န္င်ငတတ ်
့် သ
ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ဤအချန်တွင၊် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက တပတရ၏ စပပန္ှင ့်် စနမူန တစ်ခ ပြစ်ပခင်ိုးက
တြ ်ပပပခင်ိုးက သူသည် စပပန္ှင ့်် စနမူန တစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ ရမျှတပပ ြ မဟ
တ်တပ။
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တလ က၌ ဆင်န္သ
ဲ ည့်် တက်ပဲ၏
ွ ထင်ဟပ်မှု တစ်ခ ပြစ်သည်။
စ တန်သည် လူသ ိုးက မျြုပခင်ိုးင ှ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ပြင ့်် ဤတစ်ချန်လိုး
လူသ ိုး၌ အလပ် လပ်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တပမကကီိုးက
ြျက်ဆိုးီ ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏သက်တသမျ ိုးက ဆိုးရှုိုးရန်အတကက င်ိုး ပြစ်တစခဲသ
်
့် ည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည် လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး အတွငိုး် ၌ အတသိုးငယ်ဆိုးတသ တနရ က
ရယူန္င်ရန်အလငှ့် ၊ စပပတစ်ခက ဦိုးစွ ြန်ဆင်ိုးမည်။ ဤအဆငတ
့်် ွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ငါက
့် ၊ ့် အပပည်အ
့် ဝ သကကပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ သတသ
လ
် ည်ိုး
့် တကျနပ်တစပခင်ိုး မရှသကဲသ
့်
ငါ၏ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
့် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခ
့် အပပည်အ
လ န္င်ကကလမ်မ
် ့် ျင် ပန်ကန်မှု ရပ်စဲကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့် ဆနက
့် ည် ပြစ်က ၊ ငါသည်
စ တန်က န္ှမ်နင်ိုးြ ဤဥပမ
က အသိုးပပြုမည် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ငါသည် ငါ
့်
တနရ ယူသည့်် လူသ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုး၏ ၀.၁ ရ ခင်န္နှု ိုး် က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် စ တန်က
စွဲကင်ရတနပပီ
ှ
ိုးပြစ်သည့်် အင်အ ိုးစ အ ိုးလိုးက ြန္ှပ်ြ အသ
ိုးပပြုမည်” ဟ ဆပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င ့်် ယတနတွ
ွ ် အ ိုးလိုးအတွက် အတယူြန္ှ့် င ့််
့် င ် တပတရက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ ပ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် စတစ်ခ အပြစ် အသိုးတတ ်ခန္င်ြအလ
့်
တပတရက ဥပမ တစ်ခ အပြစ် တြ ပ် ပတပသည်။ အြွငစ
့်် ပဒ်န္င
ှ အ
့်် တူ တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးပြင၊့််
ဤအရ က ဝည ဉ်တလ ကထဲက အတပခအတနန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်
တပပ ဆခဲသ
် ရ ၏ မှနက
် န်မက
ှု တြ ်ပပတပသည်- “မျက်တမှ က်က လသည် ယခင်ကကဲသ
့် ့်
့် ည့်အ
မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပမင်ြူိုးသည့်် အမှုအရ မျ ိုးက
ငါပပြုမည်၊ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင ် လိုးဝမကက ိုးြူိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ငါတပပ ကက ိုးမည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ငါက
့် ဇ တပကတ၌

သကျွမ်ိုးလ တစရန် ငါတတ င်ိုးဆတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။” ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အတရိုးယူတဆ င်ရွက်ြ ယတန
စတင်
ပပီိုးပြစ်သည်မှ
့်
့်
သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ လူတသည်
အပပင်ပန်ိုးတွင ် ပြစ်ပျက်တနသည့်အ
် ရ ကသ
့်
ပမင်န္င်သည်၊ ဝည ဉ်တလ ကထဲ၌ မည်သည့်အ
် ရ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပျက်တနသည်က ၎င်ိုးတ ့်
မပမင်န္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ဤသည်တမှ့် ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ၏
ှု
့်
အဆင်မ
် လူတသည်
တရိုးတရိုးမျှပင် မသကကတပ။ ငါသည်
့် ျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ သတသ
့်
့်
ထအရ မျ ိုးက ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ လူမျ ိုးသည် သူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
ရှု ပ်တထွိုးလျက်ပင် ရှတသိုးသည်။ ထအရ တက
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတပပ ဆရန်
ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ နမ်က
့် ျမှု မဟတ်သတလ ။” ဟ တက်ရက်
တပပ ဆတပသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွငိုး် တွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှ၏ယင်ိုးတက
် တင်ိုးပင်၊ ဝည ဉ်တလ ကတွင ် တက်ပဲတ
ွ စ်ခ
့် အထက်တွင် တြ ်ပပထ ိုးသည့်အ
ပြစ်လျက်ရသည်
ှ
က ရှငိုး် ပပတလသည်။
တပတရ၏ ပြစ်ရပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အကျဉ်ိုးတြ ်ပပချက် တန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
လိုးဝ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တပတရ၏ ကစစရပ်န္င
ှ ့််
့်
စပ်လျဉ်ိုး၍ လူသ ိုးက တအ က်ပါ တတ င်ိုးဆချက် ပပြုလပ်တလသည်- “အ က သန္ှင ့််
မိုးမျက်န္ ှ ကကက်အန္ှအပပ
ိုးတွင၊် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး၌ ရှကကကန်တသ အရ မျ ိုး
့်
အ ိုးလိုးအကက ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါအမှု
့် ၏
့်
တန က်ဆိုးတသ အဆင်အ
့် တွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု အလိုးစက တပိုးတလသည်။
သင်တသည်
စ တန်၏အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ အမနတ
် ့် ပိုးသည်က ခရလျက်၊ တဘိုးစည်ိုးမှ
့်
ပွဲကကည်ပ
့် ရသတ်မျ ိုး အပြစ်သ မပြစ်လသည်မှ တသချ သည် မဟတ်တလ ။” လူတသည်
့်
တပတရ၏ အသပည အတကက င်ိုး ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင် နက်နက်နန
ဲ ဲ
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ ပ၍ပင် ထတရ က်တစြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
့် အတပျ ်လွနက် ကြူိုးပခင်ိုး၊ အထန်ိုးအကွပ်မပဲ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတက
၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က့် ပပသတလသည်။ ထအပပင်
့်
တန က်တစ်ြန်န္င
ှ ့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တကျမှုပြင-့်် ဝည ဉ်တလ ကထဲက တက်ပဲ၌
ွ
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပျက်တနသည့်အ
် ရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တပပ ပပတလသည်။ ထသပြင
့််
့် သ
လူတသည်
စ တန်၏ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရပခင်ိုးက သ ၍ သတဝီရယ ရှကကတလသည်။
့်
ထအပပင်
ယင်ိုးက လူတသည်
ဤအကကမ်လက
ဲ ျပါက၊ ဤအကကမ် ၎င်ိုးတ ပြစ်
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့်
့်
့် ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် လမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်က ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစသည်။

အတူတကွ စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်ပ
် ါက၊ ဤသတတပိုးချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ထင်ပမင်ချက်က နက်ရှုင်ိုးသည်ထက်
နက်ရှုင်ိုးတစသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်က
အမှနတ
် ကယ် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ယင်ိုးတက
့်
့် လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကရဏ က သ ၍ တန်ြိုးထ ိုးတစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတတပိုးပခင်ိုး စက ိုးမျ ိုးက
သ ၍ ချစ်ပမတ်န္ိုးတစတလသည်။

တပတရို ၏ အသက်တ နှငပ
်ူ့ တ်သက်၍
တပတရသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စနမူန ၊ အ ိုးလိုးကသသည့််
အထင်ကရတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အလွန ် သ မတည င်ညပြစ်သည့်် လူတစ်ဦိုးသည်
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ပသက်တသတစ်ဦိုးအပြစ် ချီိုးတပမြှ က်ခရပပီိုး
မျြုိုးဆက်အဆက်ဆက်၏ အမမ်ိုးတင်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သနည်ိုး။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ြ သန္န
ဋ္ဌ န်ဟူတသ သူ၏တြ ်ပပချက်မှ
့်
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်သည်မှ တပပ စရ မလတပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တပတရ၏
ချစ်ပခင်ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးက မည်သပပသသည်
န္င
ှ ့်် သူ၏ ဘဝအတတွျို့အကကြုမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
မည်သပြစ်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍၊ ငါတအတနပြင
့်် အချန်က လ၏ အတလ့်အထမျ ိုးက
့် သည် ဆသည်န္င
့်
တစ်ြန်ကကည့်ြ
် ရန်
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ပပန်သွ ိုးပပီိုး ထတခတ်၏ တပတရက
တလ့်လ ရမည်ပြစ်သည်။
တပတရသည် သ မန် ယဒလူမျြုိုး လယ်လပ်သည့်် အမ်တထ င်စတစ်စထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲ၏
့် ။
သူ၏မဘမျ ိုးက တစ်မသ ိုးစလိုးက လယ်လပ်ပခင်ိုးပြင ့်် တထ က်ပ့်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ သူသည်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ တလိုးဦိုးရပပီ
ှ ိုး သ ိုးသမီိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အကကီိုးဆိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
ငါတဇ့် တ်လမ်ိုး၏ အဓကအပင်ိုး မဟတ်သည်မှ မှနတ
် ပ၏။ တပတရသည် ငါတ၏
့်
အဓကဇ တ်တက င်ပြစ်သည်။ တပတရသည် အသက်ငါိုးန္စ
ှ ်အရွ ယ် ရှသည့်အ
် ချန်တွင ်
သူ၏မဘမျ ိုးက သူက
့် စ ြတ်ပခင်ိုးက စတင်သင်ကက ိုး တပိုးခကဲ့် ကသည်။ ထအချန်က
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးသည် အတတ ်အတန် စ တပကျမ်ိုးင်္န် န္ှစပ်
့် ကကပပီိုး စက်ပျြုိုးတရိုး၊
စက်မလ
ှု ပ်ငန်ိုးန္ှင ့်် ကန်သယ
ွ မ
် ှုကသ
ဲ့် တသ
နယ်ပယ်မျ ိုးတွင ် အထူိုးတလည်
့်
တခတ်တရှ ျို့တပပိုးခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ လူ
့် မှုပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် တပတရ၏

မဘန္ှစ်ပါိုးလိုးသည် အဆင်ပ့် မင်ပ
့် ည တရိုးက ရရှခဲက့် ကသည်။ တကျိုးလက်တဒသမှ
ပြစ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ပည တက င်ိုးစွ တတ်တပမ က်ခကဲ့် ကပပီိုး ယတနတခတ်
၏
့်
့်
ပမှနအ
် ဆင်ရ
့် ှတသ တကကသလ်တကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ ရန္င်တပသည်။ တပတရသည်
ထသတသ
အသ စီိုးရသည့်် လူမှုတရိုး အတပခအတနမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲရ
့် သပြင့််
့်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်မှ သသသ သ ပင်ပြစ်သည်။ သူသည် ကျွမ်ိုးကျင်ပပီိုး အကင်ိုးပါိုးက ၊
စတ်ကူိုးသစ်မျ ိုးက မဆင်ိုးမတွ လက်သငခ
့်် တတ်သည်။ သူ၏ ပည သင်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက
စတင်ပပီိုးသည့်တ
် န က် စသင်ချန်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ သူသည် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူစွ သတဘ တပါက်န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသ ထက်
ပမက်တသ
့်
သ ိုးတစ်ဦိုးရသည့်
ှ
အ
် တွက် သူ၏မဘမျ ိုးက င်္ဏ်ယူခကဲ့် ကပပီိုး သူသည်
ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးမှုရတအ င် လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတွင ် တရ ိုးဝင်
ရ ထူိုးတစ်မျြုိုးမျြုိုးက ရယူန္င်လမ်မ
် ငရ
့်် င်ိုး သူက
့်် ပိုးြ ့်
့် ည်ဟ တမျှ လ
့် ပည သင်ကက ိုးခွငတ
တတ်န္င်သမျှ အ ိုးထတ်ခကဲ့် ကသည်။ တပတရသည် မသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
စတ်ဝင်စ ိုးလ ခဲသ
် ချန်
့် ည်၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူ အထက်တန်ိုးတကျ င်ိုး တရ က်သည့်အ
ဆယ့််တလိုးန္စ
ှ ်အရွ ယ်တင
ွ ် အထူိုးသပြင ့်် တရှိုးတခတ်င်္ရသမင်ိုးထက
ဲ စတ်ကူိုးယဉ်လူမျ ိုးန္ှင ့််
ြန်တီိုးထ ိုးသည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သူတလ့်လ သင်ယူတနသည့််
တရှိုးတဟ င်ိုးင်္ရယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်ရိုးညန်ိုးတမ်ိုးက စတ်ကန်လ ခဲတ
့် တ သ
့် ည်။
ထအချန်မှစ၍ သူ၏ လူငယ်ဘဝ၏ အထွတ်အထပ်ချန်ဝင်တရ က်ရရှသည့်် တပတရသည်
လူဘဝန္ှ
င ့်် ပမကျယ်ပပနတ
် ့် သ ကမဘ တလ က အတကက င်ိုးက ပ၍ရှ တတွျို့ ြ ့်
့်
စတင်ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့်် ိုးသည့်် အတပခအတနတစ်ရပ်၌
့် ည်။ လူအ ိုးလိုးသည် မမကယ်ကယ် လှညစ
အသက်ရှငတ
် နခဲက့် ကတကက င်ိုး၊ သူတသည်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့်် အသအမှတ်
့်
ပပြုခရပခင်ိုးတအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ရန်ိုးကန်မှုတွင် မမတ၏
့် ကယ်ပင်ဘဝမျ ိုးက ပျက်စီိုးတစရင်ိုး
အဓပပါယ်မတ
ဲ့် သ အသက်တ မျ ိုး၌ အသက်ရင
ှ တ
် နခဲက့် ကတကက င်ိုးက သူ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
တတွျို့ ပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သူ၏မဘမျ ိုး၏ ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးက ပပန်တကျိုးဇူိုးဆပ်ြရန်
့် သူ၏
အသစတ်က မလှုျို့တဆ ခ
် တ
ဲ့် ပ။ သူ၏ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ှ သူတနထင်သည့်် လူမပ
ှု တ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့််
အဓကအ ိုးပြင့်် ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတသည်
အသပည ပရှတလ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လူလူချင်ိုး
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတွငိုး် ပင်ိုးတလ ကမျ ိုးက ပ၍ရှု ပ်တထွိုးတလပြစ်တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဟ တ တ ပြစ်ပခင်ိုး၌ အသက်ရှငတ
် လပြစ်ကကသည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတွင၊် တပတရသည်
ဘ သ တရိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးထ အမျ ိုးဆိုးအတနပြင့်် အလည်အပတ်မျ ိုးက ကျယ်ကျယ်ပပနပ် ပန
့် ် ့်
ပပြုလပ်ရင်ိုး သူ၏ အ ိုးလပ်ချန်က အသိုးပပြုခဲသ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊်
့် ည်။ သူ၏ စတ်န္လ

ဘ သ တရ ိုးသည် လူတလ
ကထဲရှ တပပ ပပ၍မရန္င်တသ အရ အ ိုးလိုးအတွက်
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်ဟူတသ မတရရ သည့်် ခစ ိုးချက် ရှခဲပ
့် ရတလသည်၊
ထတကက
င ့်် သူသည် ဝတ်ပပြုအစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးတက်တရ က်ြ အနီ
ိုးအန ိုးက
့်
့်
တရ ိုးဇရပ်တစ်ခသ မကက
ခဏသွ ိုးခဲ၏
့် ။ သူ၏မဘမျ ိုးက ဤအရ က မသခဲက့် ကတချ၊ ပပီိုးလျှင်
့်
မကက မီတွင ် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး ပည အရည်အတသွိုး အပမဲတက င်ိုးမန
ွ ခ
် သ
ဲ့် ူ
တပတရသည် တကျ င်ိုးသွ ိုးရသည်က စတင်မန်ိုးတီိုးလ ခဲသ
့် ည်။ သူ မ
့် ဘမျ ိုး၏
ကကီိုးကကပ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် အထက်တန်ိုးတကျ င်ိုးက ပပီိုးရမျှပပီိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
အသပည ပင်လယ်မှ ကမ်ိုးစပ်သ ကူ
ဲ့် ည်။ ထအချန်မှစ၍
့် ိုးခပ်ရင်ိုး အသက်ပပင်ိုးပပင်ိုး ရှြူရှု က်ခသ
သူက
ူ ျှ ပည မတပိုးတတ တ
့် ချ သမဟ
့် ချ။
့် မည်သမ
့် တ် သူက
့် မချြုပ်ချယ်တတ တ
တကျ င်ိုးပပီိုးဆိုးပပီိုးတန က်၊ သူသည် စ အပ်မျြုိုးစ စတင်ြတ်ရှုခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး အသက်
တစ်ဆယ့််ခန္ှစ်န္စ
ှ ်အရွ ယ်တွင် သူ၌ ပမကျယ်ပပနသ
် ့် ည့်် တလ ကကကီိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ မရှခဲတ
ွဲ ပပီိုးတန က်တွင ် စ အပ်မျ ိုး
့် သိုးတပ။ သူသည် တကျ င်ိုးမှဘျို့ရ
ြတ်ရှုြန္ှ့် င ့်် ဘ သ တရိုး ဝတ်ပပြုအစီအစဉ်မျ ိုးက တက်တရ က်ြ တတ်
န္င်သတရွ ျို့
့်
အချန်မျ ိုးမျ ိုးတပိုးရင်ိုး လယ်ယ လပ်ကင်ပခင်ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် တထ က်ပ့်ခသ
ဲ့် ည်။
သူအတွ
က် ပမငမ
့်် ိုးသည့်် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး ထ ိုးရှခဲက့် ကသည့်် သူ၏မဘမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
“န္ွန မှုမရှတသ သ ိုး” အတွက် တက င်ိုးကင်ဘက မကက ခဏ ကျန်ဆခ
ဲ ကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး
ဤအရ ပင်လျှင် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏ဆ ငတ်မှုန္င
ှ ့်် ဆ တလ င်မှုက
မတ ိုးဆိုးီ န္င်ခတ
ဲ့် ချ။ တပတရသည် သူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးက
နည်ိုးနည်ိုးတန တန ခစ ိုးခဲရ
့် သည်မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၌ ပပင်ိုးပပတသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခရှပပီိုး မိုးရွ ပပီိုးစ
ပမက်ပင်အလ ိုး သူကကီိုးထွ ိုးခဲသ
့် ည်။ မကက မီတွင် သူသည် ဘ သ တရိုးတလ ကထဲက
ဝါရငပ
့်် င်္္ြုလ်အချြုျို့က ကကြုရသည်အထ “ကတက င်ိုးတထ က်မ” ခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏တတ ငတ
့်် မှုက
အလွနအ
် ိုးတက င်ိုးတသ တကက င ့်် သူသည် ၎င်ိုးတကက
ွ ် သူ၏ အချန်အ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုး
့် ိုးတင
ကန်ဆိုးတနခဲသ
့် င်တအ င် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပ၍ပင်မကက ခဏ စတင်၍ တပါင်ိုးသင်ိုးလ ခဲသ
့် ည်တ
့် ည်။
သူသည် တကျနပ်အ ိုးရစရ တပျ ်ရင်မှု၌ နစ်ပမြှြုပ်တနခက်တွင၊် ဤလူအမျ ိုးစက
န္ှုတ်ပြငသ
့်် ယကကည်ကကပပီိုး မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအ ိုး မမတ ယ
့် စတ်န္လ
့် ကကည်မှုအတွက်
မတပိုးထ ိုးခဲက့် ကသည်က ရတ်တရက်န ိုးလည်လက်သည်။ စတ်ဝည ဉ်တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ပြြူစင်သူ
တပတရသည် ထသတသ
ထိုးန္က
ှ ်မှုက အဘယ်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ သူတပါင်ိုးသင်ိုးသည့််
့်
့်
လူအ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုးမှ လူသ ိုးအဝတ်အစ ိုးပြင ့်် သ ိုးရဲမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျက်န္ ှ ထ ိုးပြင ့််
့်
တရ စဆ န်မျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်က သူန ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်တွင ် တပတရသည်

အလွနရ
် ိုးစင်ိုးခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်ရပ်အချြုျို့တွင ် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် စတ်ရင်ိုးအတင်ိုး
အသန ိုးခခဲသ
် ဤဉ ဏ်မျ ိုးပပီိုး တက က်ကျစ်တသ ဘ သ တရိုးပင်္္ြုလ်မျ ိုးသည်
့် ည်။ သတသ
့်
ဤတဇ ကကီိုးတသ လူငယ်၏ တိုးလျှြုိုးတတ င်ိုးပန်ပခင်ိုးက အဘယ်သ န
့် ိုးတထ င်န္င်မည်နည်ိုး။
လူဘဝ၏
အမှနတ
် ကယ်အန္ှစ်သ ရမဲပ့် ခင်ိုးက တပတရခစ ိုးခဲရ
့် သည်မှ ဤအချန်တွင ်
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- ဘဝဇ တ်ခတပေါ် ပထမဆိုးတသ တပခလှမ်ိုးတွင ် သူ
ကျရှု ိုးခဲတ
ှ ်ကက ပပီိုးတန က် သူသည် တရ ိုးဇရပ်မှ တရ ျို့တပပ င်ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် လပပီ။...တစ်န္စ
အမှီအခကင်ိုးစွ စတင်အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။
ဤအတန္ှ င်အ
် အသက် ၁၈ န္ှစ်အရွ ယ် တပတရက မျ ိုးစွ သ ၍ ရငက
့်် ျက်တစပပီိုး
့် ယှကက
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးတစခဲသ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် ည်။ သူ၏ ငယ်ရွယ်တသ န္အမှုန္င
မည်သည့်အ
် ရပ်အတယ င်မျှ မရှတတ တ
့် ချ။ ထလူငယ်၏ အပပစ်ကင်ိုးစင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဟန်တဆ င်မှုကင်ိုးပခင်ိုးတက
့် သည့်် အတန္ှ င်အ
့် ယှက်က စ န စတ်ကင်ိုးစွ
့် သူခစ ိုးခဲရ
ြှ ိုးသတ်ခတ
ပငမ်
ဲ့် လပပီပြစ်က သူသည် တငါသည်တစ်ဦိုးအပြစ် ဘဝတစ်ခက စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
ထတန
သူ၏တလှတပေါ်တွင် တရ ိုးတဟ တပပ သည်သ
့် အ
ူ ့် ိုး
့် က်တွင ် လူတသည်
့်
န ိုးတထ င်တနခဲက့် ကသည်က တတွျို့ရတလသည်။ သူသည် ငါိုးြမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့််
အသက်တမွိုးမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူသွ ိုးသည့်တ
် နရ တင်ိုးတွင် သတင်ိုးစက ိုး ပြနတ
် ့် ဝခဲပ့် ပီိုး၊
သူတဟ သည့်အ
် ရ က သ မန်လတ
ူ ၏
ှ ိုးက ထမခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် စတ်န္လ
့် ိုးလိုးသည်
သူ၏ရိုးသ ိုးမှုအ ိုးပြင ့်် လွနစ
် ွ တထ
့် ပခင်ိုးခခဲက့် ကရတသ တကက င့်် သူ
တဟ တပပ ခဲတ
့် သ သူအ ိုးလိုးကသည် သူ၏တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက အ ရြမ်ိုးစ ိုးခဲတ
့် လသည်။
အပခ ိုးသတ
ူ က
့် စတ်ရင်ိုးအတင်ိုး ဆက်ဆြ၊ ့် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ ပင်သက
ူ ပန်ကက ိုးြန္ှ့် င ့်် ကစစရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၌ မမတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် စတ်န္လ
မမတချစ်
့် တသ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရင်ိုး၊ မမတ၏
့် အသစတ်မျ ိုးက
လျစ်လျြူမရှု သည်အ
့် ပပင် ရှက်ြွယ်အမှုအရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ြ လူ
့် တက
့် သူ မကက ခဏ
သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်။… သူ၏ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုးတန က် လူတသည်
မကက ခဏ
့်
လွနစ
် ွ တထ
့် ပခင်ိုးခခဲက့် ကရသည်။ သူအ
့် ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး လှုျို့တဆ ်ခခဲက့် ကရပပီိုး
မျက်ရည်မျ ိုးကျသည်အထ မကက ခဏ စတ်ထခက်ခကဲ့် ကရသည်။ ထအချန်၌
အ ိုးလိုးခကိုးရ မဲပ့် ြစ်ပပီိုး ထအချန်က လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုး မည်သပြစ်
့် သည်က တထ က်ဆလျှင်
သဘ ဝအတလျ က် အတရအတွက် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည့်် သူ၏တန က်လက်အ ိုးလိုးက
အလွနတ
် လိုးစ ိုးသည်က ခခဲရ
ှု ြွဲအ
ျို့ စည်ိုး၏
့် သည်။ တပတရသည် ထအချန်က လူမအ
ဘ သ တရိုးလူစမျ ိုး၏ န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးကလည်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက

သူအတနပြင်
ှ ်ကက တစ်တနရ မှ တစ်တနရ သ တရ
့် န္ှစ်န္စ
့်
့် ျို့တပပ င်ိုးပပီိုး တစ်ကယ်တရ
တစ်က ယဘဝက အသက်ရှငတ
် နခဲရ
့် ခန်ိုး
့် သည်အထ အကျြုိုးသက်တရ က်တစခဲသ
့် ည်။ အမ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရသည့်
ှ
် ဤန္ှစ်န္စ
ှ ်အတတ အတွငိုး် ၌ သူသည် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုးစွ ရရှခဲပ့် ပီိုး
ယခင်က သူမသခဲသ
ဲ့် သည်မှ သူသည် သူ၏
့် ည့်် အမှုအရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက မျ ိုးစွ သင်ယူခရ
၁၄ န္ှစ်အရွ ယ် နင်္ပစန္ှငယ
့်် ှဉ်ပါက မမှတ်မန္င်တလ က်တအ င် ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယခလက်ရှ
သူ၏ပစန္ှင ့်် တူညသ
ီ ည့်အ
် ရ ဘ မျှမရှသည့်ပ
် တပါက်တလသည်။
ဤန္ှစ်န္စ
ှ ်တ က လတစ်တလျှ က်တွင် သူသည် လူတပါင်ိုးစက ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် ပပီိုး
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးအတကက င်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးမျြုိုးစက သပမင်ခရ
ဲ့် သည်၊ ယင်ိုး၏ရလဒ်အတနပြင ့််
သူသည် ဘ သ တရိုးတလ ကမှ ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးမျြုိုးစက သူထ
့် မှ တပြည်ိုးပြည်ိုး
စတင်ြယ်ရှ ိုးခဲသ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၌
့် ည်။ သူသည် ထအချန်တွင ် သနရ
တိုးတက်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး တလိုးတလိုးနက်နက် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုရှခဲတ
့် လ၏။
ထအချန်တွင် တယရှု သည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်လ တနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
တပတရသည် တယရှု က မတတွဆ
ျို့ ရတသိုးတသ လ
် ည်ိုး သူ၏အလပ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် တလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
တပတရသည် သူ တရ ိုးတဟ တနသည့်အ
် ချန်တွင ် ယခင်သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျြုိုးဆက်တ ့်
လိုးဝမရရှခဲက့် ကသည့်် အရ မျ ိုးစွ က ရရှခဲသ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် သူသည် တယရှု က
မဆစတလ က် သခဲတ
ျို့ ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုး
့် သ ်လည်ိုး သူက
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်တတွဆ
့်
လိုးဝမရရှခဲတ
် င်ပြစ်သည်။ သူအတနပြင့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ
့် သိုးသည်မှ အမှနပ
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
်လငတ
့်် တ ငတ
့်် ရသ
့် ည့်် တက င်ိုးကင်ဘမှလ တသ ထပင်္္ြုလ်က ပမင်ရြ တမျှ
့်
ရှခဲတ
့် လသည်။
တစ်ညတနခင်ိုး တနဝင်ရီတတရ တွင ် တပတရသည် (ထအချန်က င်္ါလလဲပင်လယ်ဟ
သခဲက့် ကသည့်် ကမ်ိုးစပ်အနီိုးတွင)် သူ၏ တလှတပေါ်မှတန၍ ငါိုးြမ်ိုးတနခဲ၏
ဲ ွင ်
့် ။ သူ၏ လက်ထတ
ငါိုးမျှ ိုးတတစ်ခ ရှခဲပ့် ပီိုး သူ၏စတ်တွင် အပခ ိုးအရ မျ ိုး ရှခဲသ
် နက
့် ည်။ ဝင်တနသည့်တ
ကျယ်ပပနတ
် ့် သ တသွိုးသမဒဒရ တစ်ခန္ှငတ
့်် ူသည့်် တရမျက်န္ ှ ပပင်က အလင်ိုးတရ င်တပိုးခသ
ဲ့် ည်။
အလင်ိုးတရ င်က တပတရ၏ ငယ်ရွယ်တသ လ
် ည်ိုး တအိုးတဆိုးတည်ပငမ်သည့်် မျက်န္ ှ အတပေါ်
တရ င်ပပန်ဟပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် အတတွိုးနက်တနပရ၏။ ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ်
တလတပပတလညြှင်ိုးက လှုပ်ခတ်သွ ိုးပပီိုး သူသည် ရတ်တရက် သူဘဝ၏
အထီိုးကျန်မှုက
့်
ခစ ိုးမလက်ပပီိုး ယင်ိုးက ချက်ချင်ိုးပင် သူက
့် စတ်ဓ တ်ကျြွယ် ခစ ိုးချက်တစ်ခ တပိုးတလသည်။
သမဒဒရ လှုင်ိုးမျ ိုးက အလင်ိုးတရ င်တွင ် တလက်လက်တတ က်ပတနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၌

ငါိုးြမ်ိုးလစတ်မရှသည်မှ ရှငိုး် တနသည်။ သူအတတွိုးထဲ နစ်တမျ တနစဉ်တွင၊် သူတန
့် က်မှ
တစ်စတစ်ဦိုးက “ယဒအမျြုိုး ရှမန်ဗ တယ န၊ သင်၏ တနရက်
့် မျ ိုးက အထီိုးကျန်တပ၏။
ငါတန
လက်မည်တလ ” ဟ တမိုးသည်က သူ ရတ်တရက် ကက ိုးလက်ရသည်။
့် က်သ သင်
့်
တပတရသည် လနြ
် ့် ျပ်သွ ိုးလျက်၊ သူကင်တနခဲသ
့် ည့်် ငါိုးမျှ ိုးတက မဆင်ိုးမတွ ပစ်ချလက်ရ
ယင်ိုးက ပင်လယ်ကကမ်ိုးပပင်သ ချက်
ချင်ိုး န္ှစ်ပမြုပ်သွ ိုးတလသည်။ တပတရသည် ကမန်ိုးကတန်ိုး
့်
လှညက့်် ကည်လ
့် က်ရ သူ၏တလှတပေါ် မတ်တပ်ရပ်တနသည့်် လူတစ်ဦိုးက ပမင်ရသည်။
တပတရသည် သူက
် က်သည်- ထလူ၏ ဆပင်မျ ိုးက သူ၏ပခိုးတပေါ်
့် တပခဆိုးတခါင်ိုးဆိုး ကကည့်လ
ြ ိုးလျ ိုးကျလျက် တနတရ င်တွင ် အနည်ိုးငယ် တရဝါတရ င်သန်ိုးတနသည်၊ သူက
မီခိုးတရ င်အဝတ်အစ ိုး ဝတ်ဆင်ထ ိုးက အရပ်အတမ င်ိုးက အတနတတ ်ပြစ်ပပီိုး
ယဒလူမျြုိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် တခါင်
ိုးဆိုးတပခဆိုး ဝတ်ဆင်ထ ိုးတလသည်။ တမှိုးမှန်တနသည့််
့်
အလင်ိုးတရ င်တွင ် ထလူ၏ မီိုးခိုးတရ င်အဝတ်အစ ိုးက အနည်ိုးငယ်
အနက်တရ င်သြွယ်ပမင်ရက သူ၏မျက်န္ ှ က အနည်ိုးငယ် တတ က်ပတနသတယ င်
ထင်ရသည်။ တပတရသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တယရှု ကဆတတွရ
ျို့ ြ ကက
ဲ့် သ ်လည်ိုး လိုးဝ
့် ြုိုးစ ိုးခတ
မတအ င်ပမင်ခတ
ဲ့် ပ။ ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် တပတရက ဤလူသည် သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ
သနရ
် ့် ှငိုး် သူပင်ပြစ်ရမည်ဟ သူစ့် တ်ဝည ဉ်ထဲတွင ် နက်ရှုင်ိုးစွ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
ငါိုးြမ်ိုးတလှထတ
ဲ ွင ် သူသည် ကယ်ကပျပ်ဝပ်ပပီိုးလျှင ် “ကယ်တတ ်သည်
တက င်ကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ တပပ ြ ကကလ
သည့်သ
် ခင် ပြစ်န္င်မည်တလ ။
့်
ကယ်တတ ၏
် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် ကက ိုးရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
်
လိုးဝမပမင်ြူိုးပါ။ ကယ်တတ ်တ
် လက်ချင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
်
့် န က်သ ကျွ
့် န္ပ်
ရှ မတတွျို့ န္င်ခပ
ဲ့် ါ” ဟ တပပ ခဲသ
ဲ တပပ
င်ိုးတရွ ျို့က
့် ည်။ ထအချန်တွင် တယရှု သည် တလှဝမ်ိုးထသ
့်
ပငမ်သက်စွ ထင်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူက “ထ၍ ငါအန
ိုးတွင ် ထင်တလ ”့် ဟ တပပ တလသည်။
့်
“ငါအ
် ကယ်ချစ်တသ သူတက
၏။ ငါသည် အထူိုးသပြင ့််
့် ိုး အမှနတ
့် ရှ တြွြ ငါလ
့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်န္င
ှ ယ
့်် ှဉ်တသ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝြရန်
့် ကကလ ပပီ၊ ထပပင်
့် ငါန္ှင ့််
စတ်တညီတညွတတ
် ည်ိုးပြစ်သည့်် လူတက
့် ရှ တြွြ တ
့် င်ိုးန္င်ငမျ ိုးတစ်တလျှ က်
ငါခရီိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ သင် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။” တပတရက- “တက င်ိုးကင်ဘအြ
တစလတ်တသ သူတန က် ကျွန္ပ်
် လက်ရမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တရွ ိုးချယ်တသ သူက
ကျွန္ပ်
် အသအမှတ်ပပြုရပါမည်။ တက င်ိုးကင်ဘ အြက ကျွန္ပ်
် ချစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ
ကယ်တတ တ
့်် န က်လက်ြ ကျွ
် အဘယ်သ မလ
လ ိုးဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် ည်။
့် န္ပ်
့်
တပတရ၏ စက ိုးမျ ိုးက ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုးပြင ့်် ထူတပပ တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု သည်

ပပြုိုးလက်ပပီိုး တကျနပ်မှုပြင ့်် တခါင်ိုးညတ်လက်သည်။ ထအခက်တွင် တပတရအတွက်
ြခင်ကသ
ဲ့် တသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ခစ ိုးချက်က သူအထဲ
တွင ် ကကီိုးထွ ိုးခဲတ
့် လသည်။
့်
့်
တပတရသည် တယရှု တန က် န္ှစ်အတန်ကက လက်ခပဲ့် ပီိုး အပခ ိုးလူမျ ိုး၌ မရှသည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ က
တယရှု အထဲတွင ် တတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်န္စ
ှ ်ကက သူတန
့် က်လက်ပပီိုးတန က်တွင ် တပတရသည်
တပည့်တ
် တ ်ဆယ့််န္စ
ှ ်ပါိုးအနက်မှ တယရှု ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ (ဤအရ က တယရှု
အသထွက်၍ မတပပ ခဲသ
့် အပခ
ိုးသူတကလည်
ိုး ယင်ိုးက လိုးဝ သတမမူမခဲက့် ကသည်မှ
့် ကဲသ
့်
့်
အမှနပ
် င်။) တပတရသည် အသက်တ တွင ် မမကယ်ကယ် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှ
အရ တင်ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးတ ခဲသ
့် ည်။ တကယ်က အထူိုးသပြင ့်် တယရှု တဟ ကက ိုးခဲသ
့် ည့််
သတင်ိုးစက ိုးမျ ိုးက သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ စွဲထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တယရှု ထ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ဆက်ကပ်ပပီိုး သစစ ရှခဲက
၊ တယရှု အတပေါ် မတကျနပ်ချက် တစ်ခတစ်တလကမျှ လိုးဝ
့်
သူမတပပ ခဲပ
် နရ တင်ိုးတွင ် တယရှု ၏
့် ါတပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူသည် တယရှု သွ ိုးခဲသ
့် ည့်တ
သစစ ရှတသ အတြ ် ပြစ်လ ခဲသ
် င်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏
့် ည်။ တပတရသည် တယရှု ၏ သွနသ
န္ူိုးညတ
့် သ စက ိုးမျ ိုး၊ သူစ ိုးခဲသ
့် စ ၊ သူ၏အဝတ်၊ သူ၏အကွယ်အက န္ှင ့်် သူ
့် ည်အ
မည်သခရီ
် ပင်ိုးတွငမ
် ဆ တယရှု က
့် ည်ဟူသည်တက
့် ည်။ မည်သည့်အ
့် ိုးသွ ိုးခဲသ
့် တလ့်လ ခဲသ
သူအတယူခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တယရှု ၏ ပစက အတပပ န္ှင ့်် အလပ်န္စ
ှ ်ခလိုးတွင်
လက်တလျှ က်ရင်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မမကယ်ကယ် တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ မထင်မှတ်ဘ၊ဲ
တခတ်တန က်ကျတသ အရ အ ိုးလိုးက စွနပ
် ့် စ်ခသ
ဲ့် ည်။ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
ဆသည်န္င
ှ ့််
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သူ၌ တစ်ကယ်တရ တရွ ိုးချယ်မှုမရှသည်က တပတရ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်မှ
ထအချန်၌ပင်ပြစ်သည်။ တပတရသည် တယရှု ၏ ပြစ်ပခင်ိုးအရ အ ိုးလိုးက စတ်တွငစ
် ဲမ
ွ ှတ်ခပဲ့် ပီိုး
ယင်ိုးက စနမူန တစ်ခအတနပြင ့်် အသိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ၌
့် ည်။ တယရှု သည် သူလပ်တဆ င်ခသ
မမကယ်ကယ် တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ သတဘ မထ ိုးတကက င်ိုး သူ၏အသက်တ က
ပပသတလသည်။ မမကယ်ကယ် တလလိုးထွ ိုးမည့်အ
် စ ိုး၊ သူသည် လူတက
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင ့််
တထ
့် လသည်။ အမှုအရ အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် ခဲတ
့် တယရှု ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက ပပသပပီိုး
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် တပတရသည် တယရှု န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အရ ရ က အတယူခတ
ဲ့် လသည်။
တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တယရှု ၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးအတပေါ် တိုးပွ ိုးတနတသ အသက
သူအ
် သည် အနန္တတန်ခိုးရှငက
် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ ် ရှ တြွပပီိုးပြစ်၍
့် ိုး တပိုးခပဲ့် ပီိုး၊ သူက “ကျွန္ပ်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
်
့် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ကျွန္ပ်
ပမင်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးအတပေါ် နက်နတ
ဲ သ

အသတစ်ခက ရရှခဲတ
် ကျွန္ပ်
် သည် မမ၏ကယ်ပင်စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် စစ်မှနတ
် သ
့် လပပီ။ သတသ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဘယ်တသ အခါမျှ မရှခဲသ
့် ၊ ့် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက
့် ကဲသ
ကျွန္ပ်
် ၏ ကယ်ပင်မျက်စပြင ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ မပမင်ြူိုးခဲတ
တန်ခိုးရှင၏
်
့် ပ။ ယတန အနန္တ
့်
အပမင်တွင ် ကျွန္ပ်
် သည် သူ၏ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးပြင့်် အကကည်ခ
့် ရတလပပီပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက တန က်ဆိုးတွင ် ငါခစ ိုးရတလပပီ။ လူသ ိုးမျ ိုးက
သူအ
့် ိုး ချစ်တစသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသ မဟတ်သည်က
တန က်ဆိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ရှတလပပီ။ ကျွန္ပ်
် ၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် သူ၏ အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်
့်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ရှပပီ။ ယခချန် ပမင်န္င်သည့်အ
် ရ ၌သ ကနသ
် ့် တ်ြရ့်
အဘယ်သ ပြစ်
ဲ့် တသ
အရ မျ ိုးက တပပ တလသည်။
့် န္င်မည်နည်ိုး” ဟူ၍ စသည်ကသ
့်
အချန်ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် အရ မျ ိုးစွ က တပတရအထဲ၌လည်ိုး
တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲသ
် ခတတ်လ ခဲပ့် ပီိုး အတန္ှ င်အ
့် ည်။ သူသည် တယရှု က အလွနန
့် ယှက်
အနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး သူ အတတ ်အတန် ခခဲရ
် င်ပြစ်၏။ တယရှု က သူက
့် သည်မှ အမှနပ
့်
တနရ အမျြုိုးမျြုိုးတွင ် တရ ိုးတဟ ြ တခေါ်
် ခါ တပတရသည် မမကယ်ကယ်
့် သွ ိုးသည့်အ
အပမဲန္မ
ှ ်ခ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့် ျခဲပ့် ပီိုး တယရှု ၏ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက န ိုးတထ င်ခသ
တယရှု တန က်လက်သည့်် သူ၏ န္ှစ်က လမျ ိုးတကက င ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ
မ နတထ င်လ ိုးမလ ခဲတ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏အမှုက
့် ပ။ တယရှု က သူကကလ ခဲသ
့် ည်အ
ပပီိုးစီိုးန္င်ြအလ
ငှ့် က ိုးစင်တင်အသတ်ခရြရန်
့်
့် ပြစ်သည်က တပပ ပပီိုးတန က်တွင ် တပတရသည်
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မချတင်ကဲတဝဒန က မကက ခဏ ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး တစ်ကယ်တည်ိုး
တတ်ဆတ်စွ ငတကကိုးတတ်ခသ
ဲ့် ည်။ သပါလျက်
တန က်ဆိုးတွင ် ထ “ကအတကက င်ိုးမလှတသ ”
့်
တနရက်
တရ က်ရှခဲသ
့်
့် ည်။ တယရှု အြမ်ိုးခရပပီိုးတန က်တွင ် တပတရသည် သူ၏
ငါိုးြမ်ိုးတလှထတ
ဲ ွင ် တစ်ကယ်တည်ိုး ငတကကိုးခဲပ့် ပီိုး ဤအရ အတွက် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးစွ
တတ င်ိုးခဲသ
် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤသည်မှ ခမည်ိုးတတ ဘ
် ရ ိုး၏
့် ည်။ သတသ
့်
အလပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲမရန္င်သည်က သူသခဲသ
့် ည်။ သူသည် သူ၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက ငသ
့််
ဆက်လက်၍ မချတင်ကဲ တဝဒန ခစ ိုးရပပီိုး မျက်လိုးမျ ိုးက
မျက်ရည်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်သည်မှ
မှနတ
် ပ၏။ ထတကက
င ့်် တယရှု သည် က ိုးတင်ထက် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရမည်က သရသည့်အ
် ခါ
့်
တယရှု က သူက “ကယ်တတ ် စွနခ
် ့် ွ ပပီိုးတန က် ကျွန္ပ်
် တအလယ်
တွငရ
် ြ
ှ န္ှ့် င ့်် ကျွန္ပ်
် တက
့်
့်
င်္ရစက်ြ က
့်် ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
့် ယ်တတ ပ် ပန်ကကလ မည်တလ ။ ကယ်တတ က
့် တတွျို့ န္င်ဦိုးမည်တလ ”
ဟ တမိုးခဲသ
် ိုးစင်ိုးပပီိုး လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက အလွနရ

ပပည့်တ
် နခဲတ
ှု တယရှု သခဲသ
င ့််
့် သ ်လည်ိုး တပတရ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခါိုးသိုးီ မက
့် ည်၊ ထတကက
့်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးပြင့်် တပတရ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က သူတထ က်ထ ိုးခဲသ
့် ည်- “တပတရ၊
ငါ သငက
့်် ချစ်တလပပီ။ ယင်ိုးက သင်သသတလ ။ သင်တပပ သည့်အ
် ရ ၏ တန က်ကွယ်တွင ်
အသဉ ဏ်မရှတသ ်လည်ိုး ငါ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင် ငါသည် ရက်တပါင်ိုး ၄၀
ကက လူတထ
ွ ိုး် မည်က ခမည်ိုးတတ ်က ကတတပိုးပပီိုးပြစ်၏။ ငါ၏ ဝည ဉ်တတ က
်
့် တပေါ်ထန
သင်တ အ
့် ိုးလိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ် မကက ခဏ တပိုးသန ိုးမည်က သင်မယကကည်သတလ ။”
တပတရသည် ဤအရ အ ိုးပြင ့်် အတတ ်အတန် န္ှစ်သမ်မ
့် ှုခစ ိုးခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး
တစ်စတစ်ခလတနသည်ဟ သူ ခစ ိုးရဆဲပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် တယရှု သည်
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က်တွင် သူထ
့် ည်။
့် ပထမဆိုးအကကမ် ပမင်သ တအ င် တပေါ်လ ခဲသ
သတသ
်လည်ိုး တပတရက သူ၏အယူအဆမျ ိုးအ ိုး ဆက်လက် ြက်တယ
ွ ်ပခင်ိုးမှ
့်
တ ိုးဆိုးီ ြအလ
ငှ့် တယရှု သည် သူအတွ
က် တပတရပပင်ဆင်ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အလျှပယ်ပြစ်တသ
့်
့်
အစ က ပငင်ိုးဆပပီိုး မျက်စတစ်မတ်
ှ တွင ် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးခဲသ
် ့် စ
ှ ၍၊
့် ည်။ ထအခက်အတနမ
တပတရသည် တန က်ဆိုးတွင ် သခင်တယရှု အတပေါ် သ ၍နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ
ရရှခဲပ့် ပီိုး သူက
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ်
့် သ ၍ပင် ချစ်ခသ
တပတရထ မကက ခဏ တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။ ရက်တပါင်ိုးတလိုးဆယ်ပပည့်ပ် ပီိုး တက င်ိုးကင်သ ့်
တက်ကကသွ ိုးပပီိုးတန က် သူသည် တန က်ထပ်သိုးကကမ် တပတရထ တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတင်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
ပပည့်စ
် တတ မ
် ချန်န္င
ှ ့်် အသစ်တသ အမှု အစပပြုတတ မ
် ချန် အတအကျတွင်
့် ည့်အ
့် ည့်အ
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
တပတရသည် သူ၏ ဘဝတစ်တလျှ က်တွင ် အသက်တမွိုးမအ
ှု တွက် ငါိုးြမ်ိုးခဲတ
် ည်ိုး
့် သ လ
ယင်ိုးထက်ပ၍ပင် တဟ တပပ ြ အသက်
ရှငခ
် ၏
ဲ့် ။ သူ၏ တန က်ပင်ိုးန္စ
ှ ်က လမျ ိုးတွင ် သူသည်
့်
ရှငတ
် ပတရကသဝါဒစ ပထမန္ှင ့်် ဒတယစ တစ င်မျ ိုးကသ မက ထအချန်က
ြလတဒလြအသင်ိုးတတ ်ဆသ
ီ တပိုး
့် ည်။ ဤတခတ်က လ လူတသည်
့် စ အချြုျို့ တရိုးသ ိုးခဲသ
့်
သူအ
့် ိုးပြင ့်် အကကီိုးအကျယ် တထ
့် ပခင်ိုးခခဲက့် ကရသည်။ မမ၏ကယ်ပင်
အတထ က်အထ ိုးစ မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် လူတက
် စ ိုး သူသည်
့် ကသဝါဒတပိုးမည့်အ
၎င်ိုးတအ
့်် တ ်တသ အသက်တ တထ က်ပ့်မက
ှု တပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့် ိုး သငတ
တယရှု မထွက်ခွ မီက သူ၏ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးက လိုးဝမတမ့်တလျ ခ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင် ၎င်ိုးတအ
့် သ
့် ိုးပြင ့််
သူ၏ ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး စတ်ဓ တ်တက်ကကခဲတ
့် ပသည်။ တယရှု တန က်လက်တနစဉ်တွင ်
သခင၏
့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သူ၏တသပခင်ိုးပြင ့်် ပပန်တပိုးဆပ်ြရန်
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၌
့် န္င

တယရှု ၏စနမူန က လက်တလျှ က်ရန် သူသန္နဋ္ဌ န်ပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က တယရှု က
သတဘ တူခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် တပတရ အသက် ၅၃ န္ှစ်အရွ ယ်တွင် (တယရှု ထက
ွ ်ခွ ပပီိုးတန က် န္ှစ်
၂၀ တကျ ်၌) သူ၏ ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒက ကူညပီ ြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးြ သူ
့် ည်။
့် ထ
့် တယရှု တပေါ်လ ခဲသ
ယင်ိုးတန က် ခန္ှစ်န္စ
ှ ်အကက တွင ် တပတရသည် မမကယ်ကယ်သရှရန်အတွက်
မမ၏အသက်တ က ကန်ဆိုးတစခဲသ
ှ ်အဆိုး၌ သူသည်
့် ည်။ တစ်တနတွ
့် င ် ဤ ခန္ှစ်န္စ
တဇ က်ထိုးမိုးတမျှ ် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် ခန်ိုးတသ ဘဝက
့် က ၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏ အမ
အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။

အခန််း ၈
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ င်မ
့် ခါ၊ သူ၏တလသသည်
့် ှ စက ိုးတပပ ဆသည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ဦိုးတည်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ
စက ိုးတပပ ဆသည်အ
့် ခါ၊ သူ၏တလသသည် သူ၏ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတန က်
လက်သအ
ူ ိုးလိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် တတယပင်္္ြုလ်၏ရှု တထ င်မ
့် ှ
(တလ့်လ သူ တစ်ဦိုးဟ လူတရည်
့် ရ မှ) စက ိုးတပပ ဆသည်အ
့် ခါ၊ လူတသည်
့် ညန်ိုးသည်အ
့်
သူအ
့် ိုး အစီရင်ခသူတစ်ဦိုး အပြစ်ပမင်တစရန်အလငှ့် ၊ သူသည် လူတအ
့် ိုး
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တက်ရက်ပပသပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအြ
သူ
့်
့် ၏ န္ှုတ်မှ လူသ ိုးမျ ိုး
မသသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုး န ိုးမလည်န္င်သည့်် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် အရ မျ ိုး ထွက်လ သည်ဟ
ထင်ရတပသည်။ ဤသ မဟ
တ်တပဘူိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ
့်
စက ိုးတပပ ဆသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် အအ
့် ိုးသငသ
့်် ွ ိုးရ၏။ “ငါအတပေါ်
့်
လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် မတပပ ပတလ က်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၌ ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မှုသည်လည်ိုး
့်
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးတလ က်တအ င် တသိုးငယ်၏။ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သက်တရ က်မက
ှု
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် ငါ မဦိုးတည်တစခဲပ
အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သန္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး တလ ကီတရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ အ ိုးလိုးသရှသည့်အ
် လ ိုး
လူတတ်လပ်လျက် စက ိုးကကီိုးစက ိုးကျယ် လူအထင်ကကီိုးစရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
စတ်ကူိုးရလျက်၊ ဝါကက ိုးက ချဲျို့က ိုးတပပ ဆကကမည် ပြစ်သည်။” ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ အမှ
နပ် ြစ်သည်အတင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင်ရသည့်
ှ
် တနရ က ထတ်တြ ်ပပသည်သ မက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ဘဝတစ်ခလိုးကလည်ိုး ြွငခ
့်် ျတလသည်။ လူအသီိုးသိုးီ က ၎င်ိုးတသည်
့်

သ မန်ထက်ထိုးူ ကဲသည်ဟ ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်” ကဲသ
့် တသ
့်
စက ိုးတစ်လိုးရသည်
ှ
ကပင် မသတချ။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
စက ိုးကကီိုးကစ ိုးကျယ်
့်
့်
လူအထင်ကကီိုးစရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက စတ်ကူိုးရကက၏။ သရ့် တွင ် ဤသ ့်
“စက ိုးကကီိုးကစ ိုးကျယ် လူအထင်ကကီိုးစရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက စတ်ကူိုးရပခင်ိုး” သည်
လူမျ ိုးန ိုးလည်သည်သ
့် တဘ ပြင့်် “စက ိုးတပပ တနပခင်ိုး” မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊
လူသ ိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်က ဆလတပသည်။
၎င်ိုးတ လ
ှ ့််
့် ပ်တဆ င်သမျှတင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် လပ်ရပ်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ြီလ ပြစ်ပပီိုး တက်ရက် ဆနက
် ့် ျင်က ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ တကယ့်် အန္ှစ်သ ရသည်
စ တန်ထမှလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
လျက်ရက
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့််
့်
ဆနက
် ့် ျင်လျက် အမှီအခကင်ိုးပခင်ိုးက ရရှရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် စက ိုးကကီိုးစက ိုးကျယ် လူအထင်ကကီိုးစရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
စတ်ကူိုးရကကသည်ဟ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်၏။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သက်တရ က်မက
ှု
လူသ ိုး၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င့််
တပပ သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
ှ အ
့်် ညီ၊
့် တသ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
သူသည် လူတ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ကွယဝ
် ှကထ
်
ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက
့် စတ်န္လ
ထတ်တြ ်မပပပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ကျြုိုးန္နွ ခမည်မဟတ်တပ။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် လူတသည်
့်
မမတက
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုမည်
့် ယ်ကယ် သန ိုးလည်ကကမည်မဟတ်သကဲသ
မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် အကယ်၍ လူတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
မြွငခ
့်် ျပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လပ်ဝက့် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်- တက င်ိုးကင်ဘ
့်
သမဟ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကပင်လျှင် တက်ရက် ကျန်ချင်ကျန်ကကလမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ပီိုး ငါ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သင်တ
် မ
ူ ျ ိုးက
့် တ သ
မရပ်မန ိုးရှ တြွရ တွင ် ငါသည် စကကဝဠ ၏ တနရ အန္ှသ
့် ခရီ
့် ိုးသွ ိုး၏” ဟ
တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်အ ိုး င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး တရ ိုးဝင်ထက
ွ ်တပေါ်လ ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
တန က်ပင်ိုး တပပ ဆထ ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တပါင်ိုးစပ်လျက်၊ ဤတပပ ဆချက်က
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အမှုအသစ်တွင ် ပါဝင်ပတ်သက်တနသည်က
သသ ထင်ရှ ိုးတစ၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့််
ယင်ိုးက မပမင်န္င်ကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
အမှုအသစ်က လပ်တဆ င်တနသည်ဟ ဆသည့်အ
် တွက်၊ စကကဝဠ

တလ ကတစ်ခလိုးသည်လည်ိုး အလွနအ
် တရိုးပါတသ အတပပ င်ိုးအလဲန္င
ှ ့်် ကကြုရ၏ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
သက်တသခချက်က စတင်လက်ခကကသည်၊ သတသ
် ထထက်
ပ၍၊ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၊ လူအလ
တင်ိုးန္ှင ့်် တနရ တင်ိုးသည်လည်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ
့်
ယင်ိုးက လက်ခကကတလသည်။ ထအရ မှ ဝည ဉ်တလ ကရှ စကကဝဠ တလ က၏
ကကီိုးမ ိုးတသ လှုပ်ရှ ိုးမှု တစ်ရပ်ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ဘ သ တရိုးတလ ကတစ်ခလိုးက ၎င်ိုး၏
ဗဟချက်အထ တန်လပ
ှု ်သွ ိုးတစသည်၊ ယင်ိုးမှ ယခင်က တြ ်ပပခဲသ
့် ည့််
“တပမငလျင်လှုပ်ပခင်ိုး”က ရည်ညန်ိုးသည့်အ
် ရ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍၊
တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အလပ်က တရ ိုးဝင် စတင်ကကပပီိုး၊
ဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ခါမျှ တစ်ြန်
့်
့် ဇ တတပမသ ပပန်
့် သွ ိုးကကက ၊ မည်သည်အ
လှညလ
့်် ည်မသွ လ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ပါဝင်သည့်သ
် အ
ူ ိုးလိုးသည် ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
လက်ခကကတလသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင
့် ၊့်် အဲင်္တတြုသ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး
နယ်ပယ်အတင်ိုးအတ မှ စတင် ခွထ
ဲ က
ွ ်ကက၏။ ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခကကတလသည် (သတသ
် ယင်ိုးမှ တရ ိုးဝင် မစတင်တသိုးတပ)။
့်
ထတကက
င့်် ကမဘ တလ ကသည် ဤကကီိုးမ ိုးသည့်် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက တစ်ပပြုင်နက်
့်
ကကြုရသည့်အ
် ချန်၊ ယင်ိုးသည် န္င်ငတတ က
် င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး တရ ိုးဝင် ထွက်တပေါ်လ သည့်အ
် ချန်၊
“ခနစ်ဆပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်တတ ်က စတင် အမှုပပြုသည့်အ
် ချန်” ဟ လူတတခေါ်
့် ဆထ ိုးသည့််
အချန်က လတစ်ခလည်ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်ဆယ်တရိုးအမှု လပ်တဆ င်သည့််
အကကမ်တင်ိုး၊ ဤအဆင်မ
့် ျ ိုးတွင ် (သမဟ
့် တ် ဤအကူိုးအတပပ င်ိုးက လမျ ိုးတွင)်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မည်သမ
ူ ျှ မသန္င်တပ။ ထတကက
င်၊့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်သည့်် “လူတ တမျှ
်လင်ခ
့် ခါ”မှ
့် ျက် ကင်ိုးမဲ့်သည်အ
့်
မှနပ
် ရ၏။ ထအပပင်
၊ ဤအကူိုးအတပပ င်ိုး အဆငမ
့်် ျ ိုး အသီိုးသိုးီ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုး
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ဆိုးရှုိုးသည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် တ် ဤသည်မှ မှ ိုးယွငိုး် တသ
တရစီိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရသည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အသစ်တစ်ြန်
စတင်ပပီိုး၊ သူအမှု
့် တဆ င်ရွက်၏။ ြန်ိုးဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှသည်
့် ၏တန က်တစ်ဆင်က
ယခအထတင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
ပစပြင ့်် သူ၏ အမှုက ဆယ်ယူက သူ၏အမှု
့်
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲသည်။ လူအမျ ိုးစသည် ပခ ိုးန ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ ပြင့််
ဤအမှု၏ရှု တထ င်အ
့် ချြုျို့က သတဘ တပါက်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ဆတစ ၎င်ိုးတသည်
့်
အဆိုးတွင ် အလွန ် န္နယ်သည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုရကကသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ပပင်ိုးထန်တသ တရစီိုးပြင ့််

တမျ ပါ သွ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆင်မ
့် ျ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ၊
့်
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ ြယ်
ရှ ိုးခရ၏။ သရ့် တွင ် ဤသည်မှ လည်ိုး လူတက
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်
သနစ
် ့် င်တစသည့်ပ
် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တခတ်တန က်ကျသည့််
အယူအဆမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်၏။ လူတသည်
့်
အတပခခအတ်ပမစ် ရှတလတလ၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် တဘိုးြယ်ထ ိုးရန်ခက်သည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက အပမဲြက်တယ
ွ ်ကကပပီိုး၊ အသစ်တသ အလင်ိုးက လက်ခရန်
၎င်ိုးတအတွ
က် ခက်ခ၏
ဲ ။ အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင၊် အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ရပ်တည်တနပါက၊
့်
၎င်ိုးသည် အတပခခအတ်ပမစ်အချြုျို့ ရှရမည်ပြစ်၏၊ သတသ
် လူအမျ ိုးစသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက လက်လတ်ရ တွင ် ပပဿန ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
ထင်ရှ ိုးသည့်် အချက်တစ်ခပြစ်တသ ၊ ယတန၏
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
၎င်ိုးတ၏
့်် က်ဆင်၍ အထူိုးသပြင ့်် မှနက
် န်တလသည်။
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှငသ
ယတန၏
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ရူ ပါရမျ ိုးအတကက င်ိုး မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုး၊
အတသိုးစတ်တြ ်ပပစရ မလအပ်တပ။ အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က မည်သ ချသည်
န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်က
့်
အဓကတပပ ဆ၏။ သ ၍ အတအကျတပပ ရလျှင၊် အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်တနခဲစ
့် ဉ်တွင ်
အဓက ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က မသရှကကတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးတရ စက ိုး၌ပါ၊ လူတအ
့် စတ်န္လ
့် ိုး
ယကကည်လက်ခတစရန် ပြစ်သည်။ ထအဆငတ
့်် ွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်ဦိုးန္ှင ့််
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ယကကည်ပခင်ိုးက
့်
့် စတ်န္လ
သထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသရှခဲက့် ကတချ။ န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊်
အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အတပပ
အဆန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တ်န္လ
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးရှ
ခယူချက်က ပပသကကရမည်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ်န္လ
့်
အတပပ အဆန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုး မျ ိုးပြင ့်် ခယူချက်က ပပသရန်အတွက်၊ လူဇ့် တ၌
့်
ရှငသ
် န်တနသည့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
သခွငတ
့်် ပိုးရမည်ဆသည်က ပပသြ လ
့် တလ က်တပသည်။ ယင်ိုးသည် မလပ်မတနလပ်ရသည့််
အတပခအတနတအ က်တွင် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သ မန်က လျှက ယကကည်မှုမျှပြင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် ခယူချက်မှလ သည့်် အသပည ပြင ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့်
့် တ်န္လ
့်
တဆ က်လပ်ပခင်ိုး၏ ဤအဆင်တ
့် ွင၊် တက်ခက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတ်ပြတ်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊

လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးဆီသ တခေါ်
့်် လူဇ့် တခ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့် တဆ င်သွ ိုးခရလမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသစတ်၏ တစ့်တဆ မ
် ှုအရ သရှလ န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့််
့်
၎င်ိုးတသည်
လက်စ ိုးက စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးတက င်ိုး စစ်တဆိုးန္င်ကကတပသည်။ ထတကက
င့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့် အမှု၏ဤအဆင်သ
့် ည် မျ ိုးစွ သ ၍လွယ်ကူ၏၊ အတကက င်ိုးမှ ယင်ိုးသည်
အလအတလျ က် ပြစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးမပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
အဆိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည သ ့်
ဆက်တရ က်တစလမ်မ
င ့်် မစိုးရမ်န္င
ှ ၊့်် သမဟ
ှ ။့််
့် ည်ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
့် တ် တသ ကမတရ က်န္င
ဘရ ိုးသခင်က “ဝည ဉ်တလ က၏တက်ပဲွ အတပခအတနသည် ငါ၏လူအ ိုးလိုးအလယ်တွင ်
တက်ရက် တပေါ်လွငတ
် စပပီ၊” ဟ တပပ သည့်အ
် ခါတွင၊် လူတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် စတင်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်သကျွမ်ိုးသည်အ
့် ခါ၊ လူအသီိုးသိုးီ သည် အတွငိုး် တွင ်
စ တန်၏တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး ခရသည်သ မက၊ အသင်ိုးတတ ်ကယ်၌တွငလ
် ည်ိုး
စ တန်၏တသွိုးတဆ င်မှု ခရန္င်သည်က ဘရ ိုးသခင် ဆလတပသည်။ သရ့် တွင၊် ဤသည်မှ
အတယ က်တင်ိုး တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် မည်သမ
ူ ျှ
့်
အထတ်တလန်ပြစ်
ှု ည် ပစအမျြုိုးမျြုိုးပြင့််
့် ရန် မလတပ။ စ တန်၏တသွိုးတဆ င်မသ
လ တက င်ိုးလ န္င်၏။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည်အ
့် ရ က
လျစ်လျြူရှု တက င်ိုး လျစ်လျြူရှု န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ပစ်ပယ်တက င်ိုး ပစ်ပယ်န္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အပပြုသတဘ တဆ င်ပခင်ိုးက တလျ သ
့် ွ ိုးတစရန် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့််
အရ မျ ိုး တပပ တက င်ိုး တပပ န္င်သည်။ သရ့် တွင၊် ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတဘက်
သ စည်
ိုးရိုးန္င်တလ့်ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
့်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရန် ခက်ခ၏
ဲ ။ ဤအရ အတွက် အဓကအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ - ထသတသ
့်
လူတစ်ဦိုးသည် အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုး တက်ရ တွင ် တက်ကကတက င်ိုး
တက်ကကန္င်ဆပဲ ြစ်တသ လ
် ည်ိုး ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ မရှ
့် ငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်ကကတလသည်။ အသင်ိုးတတ ်သည် ၎င်ိုးတက
့် သတမထ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အသင်ိုးတတ ်တစ်ခလိုး တမ်ိုးယင်သွ ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စတ်မပါတပါ
တနပ် ပန်
့်
့် တစက ၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရမစက်ပခင်ိုးပြစ်သွ ိုးန္င်၏- ဤသည်မှ စ တန်၏
တသွိုးတဆ င်မှုထသ
ဲ တည့်
တ
် ည့်် ကျဆင်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးက ဆလတပမည်။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ပန်ကန်ချင်မှပန်ကန်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ န
့် ဘ
့် ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က
မသကကတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ညည်ိုးညြူသည်အထ သမဟ
့်
့် တ်
မတကျမချမ်ိုးမှုပြငပ့်် ပည့်သ
် ည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှသည်အထ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တပသည်။
၎င်ိုးတက
် ့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး စွနပစ်
့်
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ရရှန္င်စွမ်ိုးမရှကကဟ တပပ တက င်ိုး တပပ မည်။
၎င်ိုးတသည်
စွနခွ
် ့် ရန် ဆန္ဒရတက
ှ
င်ိုး ရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အနည်ိုးငယ် စိုးရွ ျို့ ကကပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ မလ ဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး နတ်ဆိုးမျ ိုး၏အမှု
ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ တပပ
တက င်ိုး တပပ န္င်တပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် တပတရက မကက ခဏ တြ ပ် ပသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ်
တယ ဘသည်ပင်လျှင် တပတရန္ှင ့်် တန်ိုးတူပြစ်ပခင်ိုးင ှ နီိုးစပ်မလ ခဲဟ
့်
သူအဘယ်တကက င်တ
ပခင်ိုးသည် လူတအ
့် ပပ သနည်ိုး။ ထသတပပ
့်
့် ိုး တပတရ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အ ရစက်တစသည်သ မက၊ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုး ရှခဲသ
့် ူ တယ ဘ၏ ပသက်တသသည်ပင် အဆင်တပပမည် မဟတ်ကသ
ဲ့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးရှ
့် တ်န္လ
ပသက်တသအ ိုးလိုးကလည်ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူတသည်
့်
့်
တပတရအ ိုးအတယူရန် အရ ရ တင်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် စ်ခ တိုးတက်တသ
့် အသပည တွင ် အဆငတ
သ ၍တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ရလဒ်တစ်ခက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သရှရန်
တပတရ တလျှ က်ခသ
ဲ့် ည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
လူတအ
့် ိုး ပပသပပီိုး၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူတအ
့် ိုး
ရည်ညန်ိုးရန်အချက်တစ်ခ တပိုးရန်ပြစ်၏။ ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်က “သင်သည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် တအိုးစက်စက်န္င်က င်္ရမစက်ပါက၊ သင်သည် ငါက
့် ဧကန်
ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏” ဟ တပပ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်က လူသ ိုးမျ ိုးက တသွိုးတဆ င်မည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအနက် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက
ဆက်လက် ကကြုတင်တပပ ဆတပသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် စ တန်က အသိုးပပြုရန်
ကကြုိုးစ ိုးမည့်် ပါိုးနပ်တသ အကကအစည်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်တပပ ဆသည်။
ယင်ိုးတသည်
သတတပိုးချက်တစ်ခအပြစ် ရပ်တည်တပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတယ က်တင်ိုးက င်္ရမစက်န္င်မည်မှ
မပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
ှု ိုးပြင ့််
့် ပြစ်တစက မူ၊ လူအချြုျို့သည် ဤတသွိုးတဆ င်မအ
အမခရကကလမ်မ
င ့်် အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်

“ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တမသ
့် ၊ ့်
့် ရှပါက၊ ယင်ိုးတက
့် လက်မခသကဲသ
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကပါက၊ သင်တသည်
ငါ၏ပပစ်တင် ဆိုးမပခင်ိုးက ခရမည်အ
့် ရ မျ ိုး
့်
မလွဲမတသွ ပြစ်လ ကကလမ်မ
ဧကန်မချ စ တန်၏ သ ိုးတက င်မျ ိုး
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်” ဟ အတလိုးထ ိုးမှုပြင ့်် ထပ်တလ င်ိုးတပပ ဆတပသည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အကကပပြုချက်ပြစ်သည်- သတသ
် အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကကြုတင်တပပ ကက ိုးခဲသ
့် တင်ိုး၊ လူတစ်စသည် စ တန်၏သ ိုးတက င် မလွဲမတသွ
့် ည်အ
ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

အခန််း ၉
လူတ၏
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးထတ
လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏
့် ၊ ့်
့် ဘ သ စက ိုးက မတပပ ဆသကဲသ
လူသ ိုးတသည်
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဘ သ စက ိုးက တပပ ဆန္င်ပခင်ိုး မရှ။ ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့်
့်
သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးသည်ပြည်ိုးပြည်ိုးန္င
ှ မ
့်် ှနမ
် ှနပ် ြင-့်် အလွယတ
် လိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ မူ၊ လူသ ိုးမျ ိုးအြ ကက
့် ၊ ့်
့် ြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်သကဲသ
မတတွိုးဝတ
် ရ ိုးမှ အတအကျ ဆန်ကျင်
ဘက်
့် သ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အမှနတ
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ “၀.၁ ရ ခင်န္နှု ိုး် ” ကသ တတ င်ိုးဆသည်။
ဤသည်မှ လူတအြ
အ
့် ိုးသင်ြ
့် ွယ် ပြစ်သည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ အ
့်
့် အ
့် ိုးလိုးသည် ပင်လယ်၌
ရှကကသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
် ျ ိုးစွ စတ်ရှုပ်တထွိုးသွ ိုးတစတလသည်။ လူတသည်
့် လည်ိုး အလွနမ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အနည်ိုးငယ်တသ အသပည ရရှပပီိုးကကသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င်သ
့် လျှင ် ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး မတ်လ ၁ ရက်တနတွ
တန က်တစ်ြန်
့် င၊် လူအ ိုးလိုးတသည်
့်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးသွ ိုးပပီိုး၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် စဉ်ိုးစ ိုးကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
လူမျ ိုးက လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်မျ ိုးအပြစ် မဟတ်ဘ၊ဲ ဝင်ိုးလက်တတ က်ပတသ
န္ှငိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုးပြစ်ြ တတ
င်ိုးဆတလသည်။ သဆ
့်
့် လျှင ် ဤ”န္ှငိုး် ပွင”့်် သည် အဘယ်အရ က
ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် “လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်မျ ိုး” ဆသည်မှ အဘယ်အရ က
ညန်ပပသနည်ိုး။ ဤအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး၏ သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ
အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တမင်တက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး မရှတချ။

ဤအရ က လူတက
့် ရတ်တရက် စတင် မတရမရ ပြစ်သွ ိုးတစပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် အသပည က
၎င်ိုးတ ရှ
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတ၏
့် တြွသည်န္င
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် တိုးပွ ိုးတလသည်- ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၍ ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် တကျတသ
တတ င်ိုးဆချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ မဟတ်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် လူအ ိုးလိုးသည် ဤဉ ဏ်မမီန္င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆရင်ိုး
့်
အမှတ်တမဲ့် သ ၍ အချန် ကန်ဆိုးတနမကကသည်က မမတက
့် ယ်ကယ် ကကြုကကရတလသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူတ၏
ဲ ွင ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အကကမျ ိုး
့် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးထတ
တပေါ်တပါက်လ ကကက ၎င်ိုးတ၏
့်် မျ တနတသ ဆီိုးန္ှငိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုး
့် မျက်လိုးမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် လွငတ
လျှပ်တစ်ပပက် တပေါ်လ ပပီိုး မိုးတက င်ိုးကင်တွင ် လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ချက်ချင်ိုး ထွက်တပေါ်လ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူမျ ိုးက
န္ှငိုး် ပွငက
့်် သ
ဲ့် ပြစ်
ှ ့်် လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်မျ ိုးကဲသ
့် မပြစ်
ရန် အဘယ်တကက င့််
့် ရန်န္င
့်
တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ ဤတနရ ၌ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်အရ နည်ိုး။
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အတအကျ အ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။
“န္ှငိုး် ပွင”့်် သည် သဘ ဝက လှပတစရသ မက စက်ပျြုိုးတမွိုးပမြူတရိုးတပမအတွက်လည်ိုး
တက င်ိုးမွနတ
် ပသည်။ ယင်ိုးသည် ဗက်တီိုးရီိုးယ ိုးပိုးမျ ိုးက သတ်ပခင်ိုးအတွက် တက င်ိုးမွနသ
် ည်။
ဆီိုးန္င
ှ ိုး် မျ ိုး သည်ိုးထန်စွ ကျပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် ဗက်တိုးီ ရီိုးယ ိုးပိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ဝင်ိုးလက်တတ က်ပတနသည့်် န္ှငိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုး၏ ြိုးလမ်ိုးပခင်ိုးက ခရပပီိုး တနရ တစ်ခလိုးသည်
အသက်န္င
ှ ့်် ချက်ချင်ိုး ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးသွ ိုးတလသည်။ ထနည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရမည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
အမှနတ
် ရ ိုးအတပေါ် မမတက
့် ယ်ကယ် ထန်ိုးသမ်ိုးကကပ်မတ် ရမည် ပြစ်သည်။ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
သ မန် လူသဘ
ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်ကကလမ်မ
့် ည်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ န္ှငိုး် ပွငက
့်် သဘ ဝက လှပတစပ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုး၏ ရင်က
့် ျက်ပခင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ န္င်ငတတ ် တစ်ခလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် န်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ထွနိုး် လင်ိုးဝင်ိုးပပခင်ိုးပြင ့််
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်ရ
ထွနိုး် လင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ လင်ိုးလက်ြအလ
ငှ့် ၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်က တည်တထ င်ရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မတတ က
်
ပြန်တဝရင်
ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရင်ိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အဆိုးသတ်တစမည် ပြစ်သည်။
့်
တနရ တင်ိုးတွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ င်ရ
့် ဲပခင်ိုး၊ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး
ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အဆက်မပပတ် အသစ်ပပြုပပင်တသ အလှတရ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ လတ်တတလ

တည်ရသည့်
ှ
် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ကပ်ဆိုးမျ ိုးသည်- မတပြ င်မ
ှ ့််
့် တ်မှု၊ တက က်ကျစ်မှုန္င
လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊ ဆိုးယတ်တသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုး အစရှသကဲသ
့် တသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည်- အ ိုးလိုး အပမစ်ပြတ်ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ထသပြင
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုး န္ှစ်ခလိုးသည် အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။
့် ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ဤသည်မှ “ဆီိုးန္င
ှ ိုး် မျ ိုး သည်ိုးထန်စွ ကျပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင”် ဆသည့်အ
် ရ ၏ စစ်မှနတ
် သ
အနက်အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ကကသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
တြ ်ပပသည့်် လူအပ်တန က် လက်ကကသည့်် လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဆင်တူသည်။ အကယ်၍
စ တန်ထမှ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ ရှပါက သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ထမှ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးစွ
ရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး အတဝိုးသ လွ
့်် မျ သွ ိုးပပီိုး မတည်ရကကတတ
ှ
တ
့် ချ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ငတ
့်
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးပင်လျှင် ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီိုးပြစ်လျက်၊
ကကင်ိုးကျန်ရစ်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူတသည်
လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်ပါက၊ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် အချန်မတရွ ိုး သမဟ
့်
့် တ် တနရ မတရွ ိုး ဆတ်ခနဲ
ြမ်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးခရန္င်သည့်် အန္တရ ယ် ရှသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပသဏ္ဌ န်တတ ်က အသက်ရှင ် တနထင်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န မတတ အ
် တပေါ်သပင်
စ တန်ဝါိုးမျြုတသ အစ ိုးအစ
့် အရှက်ရတစကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်ကကသည်- ပပီိုးလျှင် စ တန်က ၎င်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်က
့် ြမ်ိုးဆိုးီ သွ ိုးချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
သစစ တြ က်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က အတစခကကတပလမ့််မည်။ ဤအရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န မတတ ်အတပေါ် သသ ထင်ရှ ိုးစွ အရှက်ရတစပပီိုး၊ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်
မတကျမချမ်ိုး အပြစ်ဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ပမှနလ
် ူတ၏
့် ၊ ့်
့်
့်
့် အန္ှစ်သ ရ မရှသကဲသ
လက်တတွျို့ကျသည့်် မည်သည့်တ
် န်ြိုးမျှလည်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လူတအတပေါ်
့်
ထသတသ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
့်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တစ်စတစ်ရ က န ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ထ
လှညသ
့်် ွ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူတက
့် ခဲယဉ်ိုးတသ အတနအထ ိုးတစ်ခသ ဆ
့် က်တရ က်
တစသည့်အ
် တွက်၊ လူတသည်
ဆက်လက်၍ အဘယ်အရ လပ်တဆ င်ရမည်က မသဘဲ
့်
ရှကကသည်- “ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမမှ လ ခဲတ
့် သ တကက င်၊့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမမှ မဟတ်ဘဲ
ရ ျို့ န္ွထဲမှ လ သည့်အ
် တွက်၊ အမည်သ ရှပပီိုး အန္ှစ်သ ရ မရှသည့်် ကက ပဒမမ ကဲသ
့် မဟ
တ်။”
့်
သူ၏ လူမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊်

ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် သူကယ်တင်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက တြ ်ပပသနည်ိုး။
ထန္ှစ်ခကက ိုးတွင ် ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ ရှပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့််
၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် ပင်ကဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ ရှသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက
လူတအ
့် ိုး တပပ မည်မဟတ်။ အရွ က်စမ်ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ကက ပဒမမ သည် တလတပပတလညင်ိုးပြင ့််
တရှ ျို့တန က်ယမ်ိုးထိုး၏။ ယင်ိုးမှ မျက်စပသ ဒ ပြစ်စရ ပြစ်ပပီိုး၊ အလွန ် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး
ခရသည်။ လူတသည်
ယင်ိုးအ ိုး တကယ်က ချစ်၍မဝန္င်တအ င် ပြစ်ကကပပီိုး ကက ပန်ိုးပွငက
့််
့်
ခူိုးပပီိုး အနီိုးကပ် ကကည်ရ
့် ှု ြ တရထဲ
သ ဆင်
ိုးကူိုးရန် တရွ ရွပြစ်တနကကသည်။ သတသ
်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကက ပဒမမ သည် ရ ျို့ န္ွထဲမှ လ က အမည်တစ်ခသ ရှပပီိုး အန္ှစ်သ ရ မရှဟ
တပပ ဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကက ပဒမမ မျ ိုးက အတရိုးမထ ိုး ပရပပီိုး၊ သူသည် ယင်ိုးတက
့်
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုး အချြုျို့ ရှသည်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သသ ထင်ရှ ိုးတစသည်။
တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ကက ပဒမမ မျ ိုးက အညစ်အတကကိုး
့်
စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ထွက်တပေါ်လ တသ တကက င်၊့် ယင်ိုးတက
့် အလျှပယ် ချီိုးမွမ်ိုးကကပပီိုး၊
ကက ပန်ိုးမျ ိုးသည် တန္ှုင်ိုးမမီသကဲသ
့် တြ
်မပပန္င်တလ က်တအ င် အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ
့်
တစ င်ိုးပါိုးရပ်ပခည် တပပ ခဲက့် ကပပင် ရတလသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊်
့်
ကက ပဒမမ မျ ိုးသည် သိုးမရတပ- ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတအကက
ိုး
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု အတအကျ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးက
့်
ပခ ိုးန ိုးမှုသည် မိုးတက င်ိုးကင်၏ အထွတ်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုး၏ တကယ့်် အတပခခအတ်ပမစ်ကက ိုး
ကွ တဝိုးမှုတလ က် ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနသ
် ့် ည်က ပမင်န္င်တပသည်။ ကက ပဒမမ သည် ရ ျို့ န္ွမှ
လ တသ တကက င်၊့် ယင်ိုးလအပ်တသ အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်လည်ိုး ထတနရ မှ
လ တပသည်။ ကက ပဒမမ သည် ၎င်ိုးကယ်၎င်ိုး တကယ်က ရပ်ြျက်န္င်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့်
မျက်စအရသ ခစရ တစ်ခ တပိုးတလသည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ကက ပဒမမ ၏
့်
အပပင်ပန်ိုးအလှကသ ပမင်ကကတသ ်လည်ိုး အတွငိုး် က ြိုးကွယ်ထ ိုးသည့်် အသက်တ သည်
ညစ်ညြူိုးပပီိုး၊ မစင်ကကယ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မပမင်တပ။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးသည်
့်
အမည်တစ်ခသ ရှပပီိုး အန္ှစ်သ ရ မရှဟ တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် လိုးဝ မှနက
် န်က
စစ်မှနသ
် ည်။ ဤသည်မှ ယတန ဘ
် ရ အတအကျ
့် ရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုး တူကကသည့်အ
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်ထ ၎င်ိုးတ၏
့် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
အတပေါ်ယသ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍
စတ်တကျနပ်တစြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ကကပပီိုး မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
ပပစ ိုးဝငဝ
့်် ါကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး အတွငိုး် ၌မူ ၎င်ိုးတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
့်

ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပပည်သ
့် ပ်တနကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးဗက်မျ ိုးသည်
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တနကကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးထ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး ရှ မရှ
့် ပခင်ိုးသည် မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးန္င
့် သစစ တစ င်သ
သမဟ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲပ့် ြစ်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က တမိုးပမန်ိုးရင်ိုး
့် တ် ယင်ိုးသည် ပြြူစင်ပပီိုး စတ်န္လ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး ထတ်ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အတစခသူမျ ိုး ပြစ်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊်
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ပြင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ သူက
ဲ ကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကျန်ဆခ
့် စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္ွန ခခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ သူက
့် စတ်န္လ
့် မန ခခဲက့် ကတချ။
၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးသည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ စက ိုးမျ ိုးက မမက်ဆခဲက့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးအ ိုး သထ ိုးခဲက့် ကသည်။ မမတ၏
့်
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးက ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကခ
် ကဲ့် ကသူမျ ိုးပင် ရှခဲသ
လိုးဝ
့် ည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
အကျင်ပ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ ၏
့် ျက်က ၊ အဆင်ိုးနတ
ကွကက
် ွကက
် ွငိုး် ကွငိုး် ပြစ်က အသက်ပါတသ မျက်န္ ှ ထ ိုးတစ်ခက တပိုးလျက်
ဆဲတရိုးတင်ိုးထွ တသ စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် ပစ်လတ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်မျ ိုးပြင ့်် လက်ဟန်တပခဟန်ပြင ့်် တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပါက်မျ ိုးဟ တခေါ်ဆခရပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်
ခထက်ကကတပသည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတနတွ
သစစ ရှတသ အတစခသူမျ ိုး၏
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တနရ ၌ ရပ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သစစ ရှတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည့်အ
် လ ိုး ပပြုမူကကတလသည်အရှကမ
် ဲ့်လက်တလစွ။ သတသ
် ဤသည်မှ အက့် သစရ မရှပါတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ရ ျို့ န္ွမှ
့်
့်
လ ခဲက့် ကတသ တကက င်၊့် မမတ၏
် မပပသဘဲ မတနန္င်ကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် စရက်အမှနက
သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး၊ ပြြူစင်က စစ်မှနပ် ပီိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တသ တကက င်၊့် သူ၏လူဇ့် တသည်
ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည်။ ဤသည်မှ တကျတသချ ပပီိုး မပငင်ိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်အတွက် သက်တသခန္င်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအြ မ
့် မကယ်ကယ်လည်ိုး လိုးဝ ဆက်ကပ်န္င်တလသည်။ ဤအရ မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၏ တစ်ြက်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ လူဇ့် တသည် ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
ပသဏ္ဌ န်တစ်ခပြင ့်် လ သည်ဆပခင်ိုးမှ ဝည ဉ်တတ က
် မမကယ်မမ ယူတင်ဝတ်ဆင်သည့််
လူဇ့် တသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် အတပခခအ ိုးပြင့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်ဟ ဆလပပီိုး
ဤကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်သည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် အဓကအ ိုးပြင့်် တည်ရတလသည်
ှ
။
့် ဝည ဉ်တတ ်ထတ
“ပရပ်တစ်ခန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ”် က ရည်ညန်ိုးသည်အ
့် ရ မှ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင့််

ြိုးက ခထ ိုးရပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် အတွငိုး် မှ ပမှန ်
အမှုပပြုန္င်ပက ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စိုးစဉ်ိုးမျှ သဘ ဝလွနပ် ခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူသဘ
ဝ၏
့်
ကန်သတ်
ခထ ိုးရပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ “ဝည ဉ်တတ ်၏ ပရပ်” သည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ရည်ညန်ိုးပပီိုး လူသဘ
ဝ၏ ကန်သတ်
ခထ ိုးရပခင်ိုး မရှတပ။ ထသပြင်
့်
့်
့် ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ပသဏ္ဌ န်တက
့် လူဇ့် တခ ခန္ဓ ထဲတွင်
လိုးဝ အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်တလသည်၊ ယင်ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး မူမှနသ
် ည်သ မက၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတက
့် လည်ိုး ပင်ဆင်တလသည်။ ပထမ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည်
လူတ စ
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ သူသည်
့် တ်ကူိုးကကစည်၍ ရသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကသ ပပန္င်ခသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးကသ တဆ င်ရွက်န္င်ခပဲ့် ပီိုး ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးကသ
တပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက လိုးဝ
့်
အသက်ရှငမ
် တနထင်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ပသဏ္ဌ န်တစ်ခပြင ့်် ဝည ဉ်တတ ၏
် ပပယင်္်လည်ိုး
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တက်ရက် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ထအပပင်
သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက တကျ ်လွနခ
် တ
ဲ့် သ တကက င်၊့် သူသည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
့်
လက်တတွျို့ကျသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးက မခခဲရ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ဘဲ၊ သူန္င
တက င်ိုးကင်ဘရှ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အနည်ိုးငယ်သ ရှခဲသ
့် ည်။ သူသည်
လူတ၏
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ
့် အယူအဆမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခသ
ခန္ဓ န္ှစ်ခအကက ိုးက ပဓ နကျတသ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက် ပြစ်သည်။
စကကဝဠ ထဲရှ အပမင်မ
့်် ှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် ိုးဆိုးတသ အဆငမ
လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးန္ှင ့်် လူတ တပပ
ဆက လပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက တစ င်က့် ကည်တ
့် နသည်။
့်
သူသည် ၎င်ိုးတ၏
် ခါတွငမ
် ျှ
့် အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးအ ိုးလိုးကပင် မည်သည့်အ
မျက်စလျှမ်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အကကင်ိုးမဲ့် ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် တလ့်လ သည်။ ထသပြင
့် ့််
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
ှ ်လျက်၊ ၎င်ိုးတက
့် အတတွိုးတင်ိုးက ထိုးန္က
့်
အကကီိုးအကျယ် စတ်ထခက်န ကျင်တစက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
မလွတ
ဲ မ်ိုး အကဲပြတ်န္င်ပပီိုး အမှ ိုးကင်ိုးသည်။ “လူတသည်
ငါ၏ဝည ဉ်က ‘သကျွမ်ိုး’
့်
ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်က ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးဆဲ ပြစ်သည်။
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူခပ်သမ်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ အပပင် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးက ြွငခ
့်် ျပပက ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အရ အ ိုးလိုးက
ငါ၏စစစ်ပခင်ိုးအလယ်၌ လဲကျကကတစသည်။” ဤအရ မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် အလွန ် အ ိုးထတ်မှု မလအပ်တသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
့်

ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ စစစ်ပခင်ိုးက ကက့် ကက့် မခန္င်ကကဆဲပြစ်သည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။
“သတသ
်၊ လဲကျကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မှ အတဝိုးသ ့်
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ငါထ
လမ်ိုးလွဲမသွ ိုးဝ့်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ဝတထြုမျ ိုး အလယ်တွင၊် မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ငါက
့် မချစ်လ ဘဲ ရှသနည်ိုး။” ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပည်ဝ
့် တသ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက သ ၍ပင်
ညန်ပပတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
အတစခသူမျ ိုး၏
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏လူတသည်
့်
အတနအထ ိုးတွင ် ရှခဲက့် ကချန် တတွိုးခကဲ့် ကသည့်် အရ ရ တင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပတလသည်ကျရှု ိုးပခင်ိုး၌ အဆိုးသတ်ခတ
ဲ့် သ “အတရ င်ိုးအဝယ်” ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးထက
ဲ “အတထ င်အတသ င်ိုးမျ ိုး” သမဟ
့် တ် “သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုး” သည်
ဘ မျှပြစ်မလ ခဲတ
် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ချ။ သတသ
့် ိုးတကက င်၊့်
့်
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတတကက
င်-့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် မမတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ငက်စက်ချထ ိုးတသ ်လည်ိုးအပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ပတသအတတွိုးအတခေါ်တစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခခဲက့် ကဆဲ
ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် အတတ်က ၎င်ိုးတ၏
ျို့ ပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုးသည် အန္ှစ်မဲတ
့် သ
့် လက်တတွလ
စက ိုးသ ပြစ်လ ပပီိုး၊ လိုးဝ တမ့်တလျ ခ
မမတက
့် ရတလသည်။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်ကယ်
တပြတြျ ်ရန်၊ အချန်က ကန်လွနြ
် သ
့် မဟ
့် တ် အချန်ပြြုန်ိုးရန် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
အပခ ိုးအတယ က်တင်ိုးက တပျ ်ရင်တစသည့်် အမှုအရ မျ ိုးက သတဘ ရှ
လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်...။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တနခဲတ
့် သ အရ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ြွငဟ
့်် ပပီိုး၊ “မည်သသ
ူ ည်
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ငါက
့် မတမ်ိုးတဘဲ ရှသနည်ိုး။
ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် မည်သထ
ူ ့် တွင ် သတယ ဇဉ်တွယ်သည့််
ခစ ိုးချက်မျ ိုး မတပါက်ြွ ိုးသနည်ိုး။” ဟ တပပ ဆသည်။ ရိုးသ ိုးစွ တပပ ရလျှင၊်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးတနကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန် န္ှစ်သက်ပခင်ိုးမရှတသ သူ ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ်
့်
မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့် ိုးပခင်ိုး
့်
့် သဘ ဝမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ဟန်တ
ခရသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တဝိုးကွ မတနန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ျှလ သည်။
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတွငိုး် တွင ် ပပည်လ

ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တစ်ြန် စ တန်က ကျန်ဆပပီိုး တန က်တစ်ကကမ် ၎င်ိုး၏
့်
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က တြ ်ထတ်တလသည်။ “စ တန်က တသ င်ိုးကျန်ိုးပပီိုး
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ အ ဏ ရှငဆ
် န်သည့်် ဤတခတ်က လ” သည် ဘရ ိုးသခင်က
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ သူ၏တရ ိုးဝင်ပြစ်သည့်် ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက စတင်သည့််
တကယ့််တခတ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် သူသည် ကမဘ တလ ကက
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ပခင်ိုး အမှုက စတင်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် စ တန်သည်
တသ င်ိုးကျန်ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရက်
တစ တစ တရ က်ရတလ
ှ
ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ ကတလသ လွနက
် ျြူိုးပခင်ိုးက သ ၍ တပပ တလတလ၊
့်
ကမဘ တလ ကက ဘရ ိုးသခင် အပမစ်ပြတ်သတ်သင်မည့်် တနရက်
့် သည် နီိုးကပ်လ တလ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်ထသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ တကကည ချက် ပြစ်သည်။
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ထအပပင်
၊ ငါ၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ထ
့်
့်
‘ချီိုးကျြူိုးထက်တသ ’ ယတ်ညသ
့် ည့်် အတပိုးအယူမျ ိုးက တဆ င်ရွက်ကကသည်။ ငါက
့် ယ်ငါ
ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ လူဇ့် တသည် သင်၏လပ်ရပ်မျ ိုး၊ သင်၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သင်၏
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသဟ သင်ထင်သတလ ။” ဟ ထပ်တလဲလဲ
တပပ ဆခဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်ကကမ် သမဟ
့် နည်ိုး။ သူသည် ထကဲသ
့်
့် တ်
န္ှစ်ကကမ်သ တပပ ခဲသ
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် န္ှစ်သမ့််ခရပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုက
သတပပြုမသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တရှ ျို့ဆက် ရန်ိုးကန်လှုပ်ရှ ိုးကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့်
အတတ်က တမ့်ရန် ၎င်ိုးတအတွ
က် လွယက
် ူလ တလသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် စိုးစဉ်ိုးမျှ မသက်ညြှ တပ။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးက ဆက်လက်
ပစ်မတ
ှ ်ထ ိုးတလသည်။ ထတကက
င့်် သူသည် လူတက
့်
့် မမတက
့် ယ်ကယ် သကကရန်၊
က မရ င်္လွနက
် ျြူိုးမက
ှု ရပ်ကကရန်၊ ထ “ချီိုးကျြူိုးထက်တသ ” ယတ်ညသ
့် ည့်် အတပိုးအယူမျ ိုးက
မတဆ င်ရွက်ကကတတ ရ
့် န် န္ှင ့်် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်က တန က်တစ်ြန် လိုးဝ
မလှညပ့်် ြ ိုးကကရန် အြန်ြန် တပပ တလသည်။ လူတ၏
့် သဘ ဝမျ ိုး
မတပပ င်ိုးလဲကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် အကကမ်အနည်ိုးငယ် သတတပိုးပခင်ိုးတွင ်
အကျြုိုးရှတပသည်။ ဤအရ တန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထရ
ဲ ှ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် လူသ ိုး၏ရှု တထ င်မ
့် ှ စက ိုးတပပ ဆတလသည်“န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ငါသည် တလဒဏ်န္င
ှ ့်် မိုးဒဏ်က ကက့် ကက့် ခပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
လူတလ
ကကကီိုး၏ ခါိုးသိုးီ မက
ှု လည်ိုး ငါ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်သ ၍
့်
့်

တစ့်တစ့်စပ်စပ် ဆင်ပခင်ကကည်တ
့် သ အခါ၊ မည်သည့်် ချြုပမန်မှုကမျှ ဇ တပကတရှသည့််
လူသ ိုးက ငါအတပေါ်
စမ်ိုးက ိုးတစြ၊ ့် စတ်ပျက်တစြ၊ ့် သမဟ
့်
့် တ် အထင်အပမင်တသိုးတစြ ့်
ပြစ်တစန္င်ရန်မဆထ ိုးန္င
ှ ၊့်် မည်မျှတသ မည်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ ပမ ဏကမျှ
ဇ တကပတရှသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါအထဲတွင ် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် မဆိုးရှုိုးတစန္င်တပ။
ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဆင်ိုးရဲဒကခ ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ချြုပမန်မှု
မရှပခင်ိုးပြင ့်် အမှနတ
် ကယ် ကန်သတ်
ထ ိုးပါသတလ ။” “တနတအ က်၌ ရှသမျှတသ
့်
အရ တသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ကက၏။”- ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ စင်စစ် အတွငိုး် ကျတသ
့်
အနက်အဓပပ ယ် ရှတပသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်အရ ကမျှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
့်
သူ၌ထ ိုးရတသ
ှ
တမျှ ်လင်ခ
မစမ်ိုးက ိုးတစန္င်ဟ
့် ျက်က ဆိုးရှုိုးမသွ ိုးတစန္င် သမဟ
့် တ် သူအတပေါ်
့်
တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး
့်
့်
တသဆိုးသွ ိုးန္င်သည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ တမွ
် င်ပခင်ိုးသည့််
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးသည့်် တပျ ရ
အန္ှစ်မက
ဲ့်
၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုး တိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် မချစ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုး တမတတ သည် ဆင်ိုးရဲဒကခကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး သမဟ
် ကယ်
့် တ် ချြုပမန်မှု မရှပခင်ိုးပြင ့်် အမှနတ
ကန်သတ်
ထ ိုးပါသတလ ။” ဟ ဆတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တလ ကထဲတွင၊် ဆင်ိုးရဲဒကခ
့်
သမဟ
ှ ့်် တစ်ဦိုးတစ်တလသည် မည်သ တည်
ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။
့် တ် ချြုပမန်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
့်
မကက ခဏပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်၊ “လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
် ကယ်
့် အမှနတ
မသကကသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါ၏ မျက်န္ ှ က အမှနတ
် ကယ်
မတတွျို့ ြူိုးတပ သမဟ
် ကယ် မကက ိုးြူိုးကကတချ။” ဟ တပပ ဆသည်။
့် တ် ငါ၏ အသက အမှနတ
လူသ ိုးမျ ိုးက သူက
် ကယ် မသကကဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊
့် အမှနတ
အဘယ်တကက င့်် သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး သူက
့် သကျွမ်ိုးရန် တတ င်ိုးဆရသနည်ိုး။ ဤသည်မှ
တရှ ျို့တန က်စက ိုးမညီပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
တစ်ခစီတင်ိုးသည် တကျတသချ တသ ရည်မှနိုး် ချက် ရှသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တိုး၍
ထထင်ိုးကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး အသီိုးသိုးီ ၏
၀.၁ ရ ခင်န္န
ှု ိုး် က တန က်ဆိုးတွင ် ပင်ဆင်ရန်အလငှ့် လူသ ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ အမှု ၁၀၀
ရ ခင်န္နှု ိုး် က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုး သခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ရရှရန်အလငှ့် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ ဉ ဏ်ပည အတအကျ ပြစ်သည်။ ဤအရ က
သင်တ သတဘ
တပါက်ပပီတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် ငါ၏နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက တက်ရက် ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး လူဇ့် တ၌ ငါ၏
အလက တပေါ်လွငတ
် စတသ အခါ၊ သင်တသည်
အ ရမစက်ကက။ သင်တသည်
အသမျ ိုးက
့်
့်
န ိုးတထ င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
့် အနက်အဓပပ ယ်က န ိုးမလည်ကက။ ငါသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မန်ထသ
ူ ွ ိုးသည်။ ငါသည် လူဇ့် တ၌ ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူဇ့် တ၏
အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည်အ
့် မှုက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။” ဟ တပပ ဆတလသည်။ တစ်ြက်တွင ်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတက
ှ ့််
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ထထင်ိုးမှုတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လက်ဦိုးမက
ှု ရယူတစသည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က ထတ်တြ ပ် ပသည်။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု အလွနန္
် နယ်တသ တကက င၊့်် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် ရှသည့််
အချန်အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်သင်ခ
့်် ညီသ လ တပသည်။ အမှု၏ ဤအဆင့်် အတတ အတွငိုး် တွင၊်
့် န္င်စွမ်ိုးန္ှငအ
လူအမျ ိုးစသည် ယင်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ လက်သင်ခ
့် န္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ တနကကဆဲ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတ မည်
မျှ သတဘ တပါက်လက်ခလွယပ် ခင်ိုး မရှကကသည်က လလတလ က်တလ က်
့်
ပပသတပသည်။ ထတကက
င့်် ဤအမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် ၎င်ိုး၏
့်
မူလလပ်ငန်ိုးတဆ င်တ အ ိုးလိုးက မတဆ င်ရွက်တပ။ ယင်ိုးက ထလပ်ငန်ိုးတဆ င်တ ၏
တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကသ ထမ်ိုးတဆ င်သည်။ ဤအရ က အန င်္တ် အမှုတွင ်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝအ ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ န လန်ထလ မှု အတပခအတနန္ှငအ
့်် ညီ
တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပလမ့််မည် ပြစ်သည်က ပပသသည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး မကကီိုးထွ ိုးတပ။ ထထက်
ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် ပင်ဆင်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုး၏
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့်် မတူတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတွင် ရည်ရွယခ
် ျက်န္င
ှ ့်် အဓပပ ယ်တစ်ခ ရှ၏၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က “အကယ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အမျက်တဒါသပြင့််
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
ှ ့်် တပမကကီိုးက ငါြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုမှ
့် မည်ဆပါက၊ တက င်ိုးကင်န္င
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တမွျို့တလျ ်မှုအတွက်
့် သည့်တ

၎င်ိုးတထဲ
့် ည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်
့် မှ တစ်စတ်တစ်တဒသက ရယူရန် စီစဉ်ခဲသ
လူသ ိုးအ ိုးလိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရြ မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုးပြင ့််
သတ်သင်တချမှုနိုး် ခရြလည်
ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မဲ့်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည
့် ကဲသ
တပေါ်လွငသ
် ည်မှ ဤ “အဓပပ ယ်မရှမှု” အတအကျတကက င်သ
ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် သူက
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တသ သူမျ ိုးက တရွ ိုးချယ်ရင်ိုး လူအ ိုးလိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်၊
တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ထိုးန္ှက်ရန်အလငှ့် မျ ိုးစွ တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
အမှုပပြုပခင်ိုးတတွ
့် င ် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှုပင် ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ထတ်တြ ်ပပခရတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက သ ၍ပင်
အတရိုးပါလ သည်မှ ဤနည်ိုးဟန်ပြင ့်် အတအကျ ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတက
့်် မျ သွ ိုးတစရသက်သက် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး
့် လွငတ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအရ သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
အတအကျ ပြစ်တပသည်။

ေည်ူ့စွကခ
် ျက်- အခန််း ၁
သင်တလ
င်ိုးဆသည်အ
့် ရ သည် ငါတပပ ဆသည့်် မတရရ သကဲသ
့် ့်
့် ပ်တဆ င်ြ ငါတတ
့်
အန္ှစ်မဲ့်သည့်် သတဘ တရ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဦိုးတန္ှ
က်ပြင့််
့်
စဉ်ိုးစ ိုး၍မရန္င်သည်လည်ိုးမဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လူ၏ ဇ တခန္ဓ ပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်၍
မရရှန္င်သည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ငါအ
ူ ည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
့် မ်တတ ် အတွငိုး် တွင ် မည်သသ
သစစ တစ ငသ
့်် န္င်စွမ်ိုးရှသနည်ိုး။ ငါန့္် င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင ် မည်သသ
ူ ည် တတ်န္င်သမျှ
အစွမ်ိုးကန် ပူတဇ ်ဆက်ကပ်န္င်သနည်ိုး။ ငါ၏အလတတ န္
် င
ှ ့်် ဆင်သည့််
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးအတွက် မဟတ်ပါက၊ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစရန် သင်တသည်
့်
မမတက
် ကယ် တတ င်ိုးဆကကမည်တလ ။ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့် ယ်ကယ် အမှနတ
န ိုးမလည်ြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အလတတ က
် မည်သမ
ူ ျှ မသပမင်ြူိုးတပ။ ငါမျက်
န္ ှ က
့်
မည်သက
ူ ပမင်ြူိုးသနည်ိုး သမဟ
က မည်သူ ကက ိုးြူိုးသနည်ိုး။ တပတရတလ ။
့်
့် တ် ငါအသ
တပါလတလ ။ တယ ဟန်တလ ။ ယ ကပ်တလ ။ မည်သသ
ူ ည် ငါအ
့် ိုးပြင ့်် ယူတင်ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး

ခရြူိုးသနည်ိုး သမဟ
ူ ရြူိုးသနည်ိုး သမဟ
့် တ် ငါပင်ဆင်ပခင်ိုးက မည်သခ
့် တ် ငါ၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးက မည်သူ ခရြူိုးသနည်ိုး။ ပထမအကကမ် ငါလူဇ့် တခယူသည်မှ ဘရ ိုး၏
သတဘ သဘ ဝ အတွငိုး် တွင ် ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် ပသဏ္ဌ န်တစ်ခပြင ့််
လူဇ့် တမခယူခရ
ဲ့် တသ တကက င၊့်် ငါက
ဲ့် ည့်် လူဇ့် တသည်
့် ယ်ငါ ယူတင်ဝတ်ဆင်ခသ
လူသ ိုး၏ဆင်ိုးရဲဒကခက မသခဲတ
င့်် လူဇ့် တသည် ငါအလ
တတ က
် ပပည့်ဝ
် စွ
့် ပ၊ ထတကက
့်
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆ၍မရန္င်တပ။ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှသည့်် လူတစ်ဦိုးပြင ့်် ငါ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အဟနအ
် ့် တ ိုး သမဟ
့် တ် တ ိုးဆိုးီ ပတ်ပင်မှုမရှဘဲ၊
ငါလပ်မည်အ
့် ရ က လပ်ပပီိုး ငါ တပပ မည့်အ
် ရ က တပပ ဆန္င်သည့်အ
် ခါမှသ ၊ ငါ၏အလက
လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည်ဟ ဆ၍ ရန္င်တပသည်။ ငါ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက
ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ကွယက
်
တပိုးန္င်တသ တကက င၊့်် ထသပြင
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ့်် န္ှမ်ခ
ကွယ်ဝက
ှ ်ပခင်ိုးတဆ
့် င်သည့်် ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ လူဇ့် တ၌ အမှု၏
အဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် တက်ရက် တဆ င်ရွက်တသ လ
် ည်ိုး၊
ထသတသ
လပ်ရပ်မျ ိုးက လူတ ပမင်
ယက
် ူတပ၊ ယင်ိုးမှ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏
့်
့် တတွျို့ ြ မလွ
့်
ဘဝန္ှင ့်် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးတကက ငမ
့်် ျှသ ပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
ပထမလူဇ့် တခယူပခင်ိုးကသ
ဲ့် ရက်
တပါင်ိုးတလိုးဆယ် အစ မတရှ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ပမှနအ
် လပ်လပ်က စက ိုးတပပ န္င်သည်။ သူသည် နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပတသ ်လည်ိုး အလွနပ
် မှန ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတထင်
့် မဟ
တ်တပ့် သကဲသ
့်
သူ၏အသသည် မိုးချြုန်ိုးသကဲသ
့် မဟ
တ်တပ၊ သူ၏မျက်န္ ှ သည် အလင်ိုးပြင ့််
့်
မတတ က်ပသကဲသ
့် ၊ ့် သူလမ်ိုးတလျှ က်သည်အ
့် ခါ တက င်ိုးကင်သည် မတန်လှုပ်တပ။
ထသပြစ်
ဲ့် ါက၊ ဤတွင ် ငါ၏ဉ ဏ်ပည ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ပျက်ခပ
စ တန်က အရှက်ရတစက အန္င်ယူြ ပြစ်
့် န္င်မည် မဟတ်တပ။
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အက အရတန က်တွင ် ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ငါ
ပပသသည့်အ
် ခါတွင၊် ငါသည် အပပည့်ဝ
် ဆိုး ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးသည်၊ ငါ၏ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု
ပပီိုးတပမ က်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မည်သည့်အ
် ခက်အခဲမျှ မပါရှတပ။ ဤသည်မှ
ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တ၌
ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါက
့် ယကကည်တသ သူမျ ိုးအ ိုး
ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်
ပြစ်က ၊ ထသပြင
့် လက်
ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ရသည့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ့်် ပမင်၍မရသကဲသ
့်
တနရ ယူထ ိုးတသ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ တနရ က ပတပျ က်တစရန် ပြစ်သည်။
့် စတ်န္လ

ပပည့်ဝ
် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်စဉ်တွင၊် ငါသည်
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးကဲသ
့် စ
့် ိုးတသ တကက င၊့်် မမကယ်ကယ် ဝတ်ဆင်တသ တကက င၊့်် အပ်စက်က
တနထင်ပပီိုး ပပြုမူတသ တကက င၊့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် စက
ိုးတပပ က ရယ်တမ ပပီိုး၊
့်
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး ရှတသ တကက င်၊့် ငါသည် “လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်”
ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးခရ၏။ ဤသည်မှ စတ်ကူိုးသက်သက် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် န ိုးလည်ရန်
လွယက
် ူသည်။ ယင်ိုး၌ ငါအမှု
် အချက်အချ သည် မည်သည်အ
့် ပင်ိုး၌
့် တတ ၏
တည်ရှသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၏ အ ရစက်ရ သည် အမှုတတ ်၏ မည်သည့်အ
် ဆင်တ
် ှသည်က
့် ွငရ
တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓက ရည်မှနိုး် ချက်မှ
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ထတ်တြ ်ပပရန် ပြစ်သည်။
ငါအမှု
် ဗဟသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတခတ်၏ ဒတယအပင်ိုးတွင် ရှသည်က ပမင်တတွျို့ရန်
့် တတ ၏
မခက်တပ။
ငါ၌ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လူအသက်
မရှြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
အရပ်လကခဏ တစ်ခမျှ မရှြူိုးတပ။ လူသ ိုးအသက်သည် ငါအထဲ
တွင ် တနရ တစ်ခ
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတည်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ထတ်တြ ်ပပမှုက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မြိုးြြူိုးတချ။ ထတကက
င့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏အသန္ှင ့််
့်
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏အလက ပ၍တြ ်ပပတလတလ၊ စ တန်သည် ပ၍ အရှက်ရန္င်တလတလပြစ်ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝအတွငိုး် ၌ ငါ၏အလက လပ်တဆ င်ရန် ပ၍ လွယက
် ူလ တလတလ
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ တစ်ခတည်ိုးက စ တန်က အန္င်ယူပပီိုးပြစ်သည်။ စ တန်သည် လိုးလိုး
အရှက်ရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ကွယဝ
် ှက်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က ငါ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက
့်
မဟန်တ
့် ပပီ
် စွ
့် ိုးတပ- ဤအရ က ငါသည် တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ိုးပပည့်စ
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ လူဇ့် တ၌ ငါ၏အမှုသည်
အတ ိုးအဆီိုးမရှတသ တကက င်၊့် ပပီိုးလျှင် ယခတွင ် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌ တနရ တစ်ခရှပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ်
အပမစ်တယ
ွ ထ
်
ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် စ တန်က အန္င်ယူပပီိုး ပြစ်သည်က ယင်ိုးက
အပပည့်အ
် ဝ သက်တသပပတပသည်။ ပပီိုးလျှင် စ တန်သည် လူသ ိုးအလယ်တွင ် တန က်ထပ်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူ၏ ဇ တပကတတွင ်
စ တန်၏အရည်အချင်ိုးက သွတ်သင
ွ ိုး် ရန် ခက်ခတ
ဲ သ တကက င်၊့် ငါ၏အလသည်
အတ ိုးအဆီိုးမရှဘဲ တရှ ျို့ဆက်သည်။ ငါအမှု
် တကကင်ိုးအရ မှ
့် တတ ်၏ ပါဝင်သည့်အ

အဓကအ ိုးပြင့်် လူအ ိုးလိုးအ ိုး ငါ၏ အက့် သြွယ်ပြစ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ရှု ပမင်တစြန္ှ့် င ့်် ငါ၏စစ်မန
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ က ပမင်တတွျို့တစရန် ပြစ်သည်။ ငါသည်
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည် မဟတ်၊ ငါသည် မိုးတက င်ိုးကင်ထက် ပမငမ
့်် ိုးတနသည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ငါသည် ပသဏ္ဌ န်မက
ဲ့်
ပြမ်ိုးမရသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ငါသည် တလကဲသ
့် ပမင်
့် ၍မရသည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အလွယ်တကူ လွငသ
့်် ွ ိုးသည့်် လွငတ
့်် မျ တနတသ တမ်တစ်ခကဲသ
့် လည်
ိုး
့်
မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး လူသ ိုးအလယ် ငါ အသက်ရှငပ် ပီိုး ချြုပမန်မှု၊ အချဉ်၊ အခါိုးန္ှင ့်် အစပ်တက
့်
လူသ ိုးအလယ် တတွျို့ ကကြုတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဇ တခန္ဓ သည် လူသ ိုး၏ခန္ဓ န္ှင ့်် အတပခခအ ိုးပြင့််
မတူတပ။ လူအမျ ိုးစက ငါန္ှင ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆပခင်ိုးတွင ် အခက်အခဲရကကတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊
အမျ ိုးစကလည်ိုး ငါန္ှင ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန် တမ်ိုးတကကသည်။ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်အတွငိုး် တွင ် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး န ိုးလည်၍မရတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးရသည့်
ှ
အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တက်ရက် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးတကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် လူသ ိုး၏
သွငပ် ပင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အက အရတကက င်၊့် လူမျ ိုးက ငါသည် သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် ပပီိုး
ချစ်ခင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
အမျက်တဒါသတက
ျို့ ျက်၊ ငါက
့် တလိုးစ ိုးသမှုပြင ့်် ခပ်တဝိုးတဝိုးမှ တနကကသည်။
့် တကက က်ရွ လ
ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
စတ်အ ိုးထက်သန်မှုပြင ့််
့်
့် စတ်န္လ
့်
ငါန္ှငစ
့်် က ိုးတပပ ရန် ဆန္ဒရကကတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတဆန္ဒ
့် ရှသည်အတင်ိုး ၎င်ိုးတ ့်
မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ- ၎င်ိုးတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ က လပ်တဆ င်ြ၊ ့် ၎င်ိုးတမှ့်
ခွနအ
် ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ဤအတပခအတနမျ ိုးရှ အတယ က်တင်ိုး၏ အတနအထ ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်- လူမျ ိုးသည် ဤသ ပ
့် ၍ပြစ်တလတလ၊ ငါစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ လကခဏ သွငပ် ပင်
အမျြုိုးမျြုိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုး၏ သက်တသသည် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊
ထသပြင
်
့် ့်် လူတ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုးသပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ သတသ
့်
ဤသည်မှ သ မည ပြစ်သည်။ အဓကအချက်မှ လူတအ
့် ိုး ငါ၏လူဇ့် တ၏
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးမှ အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သတစပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက ၎င်ိုးတအ
့် ငါသည်
့် ိုး သရှတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတထင်
့် သကဲသ
့်
ပမှနမ
် ဟတ်သကဲသ
့် သဘ
ဝထက်လွနက
် ဲတသ သူ မဟတ်တပ။ ထထက်
ငါသည်
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ပမှနပ် ြစ်သည့်် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး် ရှ ငါ၏တနရ ပတပျ က်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၌ ငါက
့်
့်
သရှလ ကကသည်။ ထအခါမှသ လူမျ ိုး၏စတ်မျ ိုး၌ ငါ၏စစ်မှနတ
် သ တနရ က
ငါရယူတပသည်။

လူအတပါင်ိုးတတရှ
ျို့ ွင၊် ငါသည် လူတက
် ဲတသ
့် တ
့် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးသည့်် သဘ ဝထက်လွနက
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးဘ၊ဲ အလွနအ
် ့် လွန ် သ မန်ပြစ်က
ပမှနပ် ြစ်တပသည်။ ငါ၏လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အရပ်အတယ င် တစ်ခတစ်တလ
ရှတသ အရ က လူတအ
ွ မ
့်် တပိုးတပ။ သတသ
်
့် ိုး တမင်တက တတွျို့ ပမင်ခင
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င်၊့် လူတသည်
လိုးဝ သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး ငါ၏သက်တသခချက်က
့်
ကျြုိုးန္နွ ခကကသည်။ ထသပြင်
ဒွဟမရှဘဲန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ဧကန်အမှန ် တည်ရသည်
ှ
ဟ
့်
့် သ
အပပည့်အ
် ဝ ယကကည်ပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ် အတပခခ၍ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ငါက
့်
လူမျ ိုး သရှလ ကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် လူတ၏
့် အသပည သည် သ ၍
စစ်မှနလ
် သည်၊ သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးလ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် ည့်် အပပြုအမူ၏
့် တက င်ိုးမွနသ
စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုးက လိုးဝ မခရတပ။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ
မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအရည်အတသွိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက်လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ငါ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည က လူတအ
့် ိုး
တပိုးပခင်ိုး၏ ရလဒ်ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူတ ပမင်
့် ရ မျ ိုးမှ
့် ည်။ ငါလချင်သည်အ
့် သင်သ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ရှသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးပြစ်သည်- လူသဘ
ဝ၌ရှသည့်် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ငါင်္ရမစက်တပ။
့်
ငါရည်
် န်န္င
ှ ့်် တဆ င်ရွက်ရန် ပြစ်သည့်် မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြင့်် အသက်ရှငရ
ငါသည် လူသဘ
ဝ၌ အပမစ်တွယက
်
အတညြှ က်ထက
ွ ်ရန် ဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသဘ
ဝ၌
့်
့်
တနထင်ရန် ဆန္ဒမရှတပ။ ငါတပပ တနသည်အ
့် ရ က သင်တန့် ိုးလည်သတလ ။ ငါသည်
လူသဘ
ဝ၌ ဧည်သ
့် ည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ က ငါ မလချင်တပ။ ငါသည် ပပီိုးပပည့်စ
် သည့််
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူမျ ိုးသည်
့်
ငါ၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သ ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်တပသည်။

အခန််း ၁၀
အသင်ိုးတတ ်အ ိုး တည်တဆ က်သည့်် က လအတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်သည်
န္င်ငတတ ်အ ိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တြ ်ပပတပပ ဆပခင်ိုး မရှသတလ က် ပြစ်သည်။
သူ စတင် တပပ ဆသည့်် အချန်တွငပ
် င်လျှင၊် သူသည် အချန်က လ၏ အသိုးအန္ှုနိုး် ပြင ့်် ထသ ့်
တပပ ဆခဲသ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ န္င်ငတတ ်တခတ် တရ က်ရှခဲပ့် ပီိုးသည် န္ှငတ

အသင်ိုးတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးအချန်၏ အချြုျို့တသ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးန္ှင ့််
အတလိုးထ ိုးစရ မျ ိုးက ရတ်တရက် ပယ်ြျက်လက်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍၊
စက ိုးတစ်လိုးမျှပင် လိုးဝတစ်ြန် မမနမ် မက်
တချ။ ဤသည်မှ အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးပခင်ိုး မရှတသ “ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်” ၏
အတပခခကျသည့်် အဓပပ ယ် အတအကျပြစ်သည်။ အတတ်က လတွင ် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးပပီိုး
ပြစ်န္င်သည့်် အရ မျ ိုး သည်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ၊့် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးတသ တခတ်တစ်တခတ်၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်တလသည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
ကန်လွနခ
် သ
ဲ့် ည့််
့်
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ခရစ်တတ ် မတင်မီ အချန်က လက ပြစ်ပျက်လျက်ရှပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
အတန်ိုးအစ ိုးခတ
ွဲ လသည်၊ မျက်တမှ က်တခတ်ကမူ ခရစ်တတ ်ပပီိုးတန က် အချန်က လအပြစ်
သရှကကတလသည်။ ဤအရ မှ အသင်ိုးတတ ်အ ိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်အ ိုး
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတွက် မရှမပြစ် ရှထ ိုးရမည့်် လအပ်ချက်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က
တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် သူ၏ အချြုပ်အပခ
တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်ြ အတပခခ
အတ်ပမစ် ချတပိုးခဲသ
့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်အ ိုး
့်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ယတန၏
့် အပမင်ရှုတထ င ့်် အကျဉ်ိုးချြုပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္င်ငတတ ်က
တည်တဆ က်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ဤအစတ်အပင်ိုးက ဗဟပပြုတလသည်။ အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးက သူ အပပီိုးမသတ်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လပ်တဆ င်ရမည့်် သူ၏
အမှုအ ိုးလိုးအတွက် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်က အချန်ကျတသ အခါ သူသည် သူ၏
အမှုက တရ ိုးဝင် စတင်တလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “န္င်ငတတ ်တခတ်သည်
စင်စစ်မက
ူ
ိုး အတတ်က အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ ယင်ိုးသည်
လူတ၏လ
ပ်တဆ င်ပန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ၊ ထထက်
ငါသည် လူတက
့် ့်
့်
့်
့် စတ်မကူိုးန္င်သကဲသ
လပ်တဆ င်၍လည်ိုး မရန္င်တသ ငါ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရန်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီပြစ်သည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဧကန်အမှန၊် ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်သည်မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ ထသတသ
အမှုက တတ်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးအြ ့်
့်
့်
အဆင်မ
ွဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် မည်သသ
ူ ည်
့် မီပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည်အ
့် မှုက တဆ င်ရွက်န္င်မည်နည်ိုး။ အပခ ိုး မည်သသ
ူ ည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တသလတပမ ပါိုးပြစ်သည်ထ “ညြှဉ်ိုးဆဲ” န္င်စွမ်ိုး ရှသနည်ိုး။
လူသ ိုးတသည်
ထသတသ
အမှုက စီစဉ်ြ ပြစ်
့်
့်
့် န္င်မည်တလ ။ သူက၊ “ငါ၏အမှုက

ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။”ဟ
့်
အဘယ်တကက င ့်် တပပ သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အ က သတစ်ခလိုးမှ
အမှနတ
် ကယ် တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးပပီိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ “ငါသည် ငါ၏အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။” ဟူသည့််
့်
စ တကက င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဇ တပကတတွင ်
လူဇ့် တခယူသည်ဟသ
ူ ည့်် အချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်မတ
ှ စ်ဆင ့််
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးစွ အမှုပပြုလျက်ရှသည်ဆသည့်် အချက်န္စ
ှ ်ခလိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
သူ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် မျ ိုးစွ တသ လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
ွ က
့်် တပိုးသည်။
့် ပကတမျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် တတွျို့ ပမင်ခင
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် သူက
က်
့် ကယ်ပင် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးထတ
့် တသချ စွ ရှ တြွရန် ၎င်ိုးတအတွ
့်
မလအပ်တပ။ ထအပပင်
သူသည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဇ တပကတတကက
့် ိုးတွင ် ပဓ နကျတသ ပခ ိုးန ိုးချက်တစ်ခ ရှသည်က ၎င်ိုးတသ
့် ိုး ပပသရင်ိုး၊
လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊်
အ က သတစ်ခလိုးအန္ှ၊ ့် စကကဝဠ တလ ကကကီိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုပပြုတန၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န မတတ က
် လက်ခပပီိုးသည့်တ
် န က်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးခရတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လူအ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ် မည်သ အမှု
ပပြုသည်က တတွျို့ ပမင်ကကပပီိုး၊ ထသပြင
ှ ့််
့်
့် ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
သ ၍ပင် အကျွမ်ိုးဝင်လ ကကတလသည်။ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
တက်ရက်အမှုပပြုမှသ - ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
တ ိုးဆိုးီ တန္ှ င်ယ
ှ ်ခရပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှဘဲ၊ အမှုပပြုန္င်သည့်အ
် ခါမှသ - လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် က
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ့်် အကျွမ်ိုးဝင် လ န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ
န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး၏အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အကကမ်မည်မျှ ဇ တခန္ဓ ၌ လူဇ့် တ ခယူပပီိုးပပီနည်ိုး။ အကကမ်တရအချြုျို့
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ “ငါသည် တစ်ချန်က
လူတလ
ကသ ကကဆင်
ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး လူတ၏
့်
့်
့် ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုခစ ိုး၍
တလ့်လ ခဲတ
့် ည်ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါလူ
့် ဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ဆ
ယင်ိုးသလ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။”ဟ မှတ်ချက်တပိုးတလပပီနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
အကကမ်တရအချြုျို့ လူဇ့် တ ခယူပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ လိုးဝ

မသရှြူိုးပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ ယင်ိုးမှ ဤတပပ ဆချက်က ဆလသည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင် ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက သူက
့်
သရှကကြ အမှ
နတ
် ကယ် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထထက်
သူသည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊
့်
့်
ထတန
ူ ျှ သတမထ ိုးမလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် သမဟ
့်် တရိုး
့် က် မည်သမ
့် တ် သူအ
့် ိုး သရှရန် အခွငအ
တစ်ခပင် မရှဘဲ သူ တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးခဲသ
့် ဝ သရန်
့် ည်။ သူသည် လူတအ
့် ိုး သူက
့် အပပည်အ
အခွငမ
့်် တပိုးခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်လည်ိုး လိုးဝ မရှခဲတ
့် ချ။ ထသ
့် ပြင
့် ့််
သူသည် အပပည့်အ
် ဝ လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆ၍ မရန္င်တပ။ ပထမအကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင၊် သူသည် ယင်ိုးအလပ်က တဆ င်ရွက်ရန် အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည်တ
့် သ
သဘ ဝန္ှင ့်် ကင်ိုးလွတသ
် ည့်် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်က အသိုးပပြုရမျှ အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
ထအရ ပပီိုးစီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် တန က်ထပ် တြ ်ပပရန် မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ တခတ်က လမျ ိုး
တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ လူမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊ ထသတသ
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးက “လူဇ့် တခယူပခင်ိုး”ဟ သ ၍ပင် မတခေါ်ဆထက်တချ။ ယတန သ
့် မန်
လူသဘ
ဝတစ်ခ၏ အက တစ်ခတအ က်၌ရှပပီိုး၊ အတွငိုး် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝရှက ၊ မမ၏ ရည်မှနိုး် ချက်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူအ
့် ိုး
သရှခွငတ
့်် ပိုးြပြစ်
် င်ကသ
့် သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
“လူဇ့် တခယူပခင်ိုး”ဟ အပပည်အ
့် ဝ တခေါ်ဆန္င်တပသည်။ ဤတလ ကထဲသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
ပထမအကကမ် လည်ပတ်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ယတန လူ
့် ဇ့် တခယူပခင်ိုးဟ
တခေါ်ဆတသ အရ ၏ ရည်ရွယ်ချက်၏ ကဏ္ဍတစ်ရပ် ပြစ်သည်- သတသ
်
့်
ဤအလည်အပတ်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးဟ ယခ သရသည့်အ
် ရ ၏ ပပည်ဝ
့် တသ အဓပပ ယ်
လိုးဝ မပါဝင်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က “ငါလူ
့် ဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ။”ဟ တပပ ခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ သည့်အ
် တင်ိုး၊ “လူသ ိုးမျ ိုး၏ဆင်ိုးရဲဒကခက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ပခင်ိုး” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊
“န္င်ငတတ တ
် ည်တဆ က်ပခင်ိုးက စတင်တသ အခါ၊ ငါခယူထ ိုးတသ ဇ တပကတသည် ငါ၏
အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည်။ ဆလသည်မှ န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်သည်
သူ၏အချြုပ်အပခ အ ဏ က တရ ိုးဝင်စဲက
ွ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမည်န မအြ သက်
တသခချက် တစ်ခ
့်
ပြစ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ အမှုသည် တရ ိုးဝင် စတင်ခတ
ဲ့် သိုးတပ။ ယတနတွ
်
ယင်ိုးက န္င်ငတတ ်
့် ငသ

တည်တဆ က်ပခင်ိုးအပြစ် တပပ ဆန္င်သည်။ ယခင်က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးသည်
နမူန တစ်ခသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် စစ်မန
ှ တ
် သ အရ မဟတ်တပ။ န္င်ငတတ သ
် ည်
စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ထ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအထဲတွင ် မည်သည့်် အမှုကမျှ
မလပ်တဆ င်ရတသိုးတချ။ ယတနတွ
်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝအတွငိုး် တွင ်
့် ငသ
ယင်ိုးအမှုသည် ယခ လပ်တဆ င်လျက်ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက တရ ိုးဝင်
စတင်ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တန က်ဆိုးတွင ် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် “လူတလ
ကထဲသ န္
့်
့်
့် င်ငတတ ်၏ ဆင်ိုးသက်မှုသည်
စ သ ိုးဆလရင်ိုး အဓပပ ယ်အတင်ိုး သရပ်သကန်ပပပခင်ိုးသက်သက် ပြစ်ရန်တဝိုးစ၊ွ ယင်ိုးသည်
စစ်မှနတ
် သ အတကက င်ိုးအရ တစ်ခသည်၊ ဤသည်မှ “လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
စစ်မှနပ် ခင်ိုး” အဓပပ ယ်၏ လကခဏ တစ်ရပ် ပြစ်သည်။” ဤတက က်န္တ်ချက်သည် အထက်က
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပပခင်ိုး၏ တလျ ်ကန်တသ အကျဉ်ိုးချြုပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤတြ ပ် ပချက်က
တထ က်ပတ
် န က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ပိုးပပီိုးသည့်တ
့် အစဉ်တစက် အလပ်ရှုပ်တသ
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ချန်ထ ိုးရစ်လျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တယဘယျ အတပခအတန၏
ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ က တြ ်ပပရန် ဆက်လက် လပ်တဆ င်တလသည်။
“တလ ကကမဘ ကကီိုးတစ်တလျှ က် လူတင်ိုးသည် ငါ၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွငိုး် ၌ ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
တရ ိုးစီရင်မှု တအ က်တွငလ
် ည်ိုး ရှကကက ၊ ထနည်ိုးတူစွ ပင် ငါ၏စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးကလည်ိုး
ခစ ိုးကကရသည်။” ဘရ ိုးသခင်က စီစဉ်ထ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးအသက်တ သည်
အချြုျို့တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး ထန်ိုးချြုပ်ခရပပီိုး၊ ယင်ိုးတမှ့်
တအ က်ပါအတင်ိုး ပြစ်သည်- တပျ ရ
် င်ပခင်ိုး၏ အချန်မျ ိုး၊ စတ်ပျက်ပခင်ိုး
အခက်အတန်မျ
့် ိုးအပပင် ကက့်ကက့် ခရမည့်် အခက်အခဲမျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး၏ အချန်မျ ိုး
ရှတပလမ်မ
င့်် မည်သမ
ူ ျှ တပျ ်ရင်ပခင်ိုး သက်သက်ရတသ
ှ
အသက်တ တစ်ခ
့် ည်။ ထတကက
့်
သမဟ
ှ
အသက်တ တစ်ခက ရှငသ
် န်ရလမ့််မည် မဟတ်တပ။
့် တ် ဆင်ိုးရဲဒကခ သက်သက်ရတသ
အသက်တ တင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ အတက်အကျတ ရှ
ွ ်အ ိုးလိုး
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ကကလမ်မ
အန္ှအပပ
ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် သ
် ည်
့်
့် တပေါ်လွငသ
မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးသည်လည်ိုး
တပေါ်လွင၏
် ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်
ရှငသ
် န်ကကသည်ဟ တပပ န္ငသည် မဟတ်သတလ ။ ဤအတပပ ကျယ်တသ တလ ကကကီိုး
တစ်တလျှ က်တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်တင်အတွက် ထွက်တပါက်တစ်ခက

ရှ တြွျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် အလပ်မျ ိုးတနကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခန်ိုးကဏ္ဍက ၎င်ိုးတ ့်
့်
လပ်တဆ င်သည်က မတသချ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကကမမ အတွက်
မမတ၏အသက်
တ မျ ိုးက ထခက်နစ်န တစကကသည် သမဟ
့်
့် တ် အဆိုးခကကတလသည်။
တယ ဘပင်လျှင် စည်ိုးမျဉ်ိုးန္ှင ့်် လွတက
် င်ိုးပခင်ိုး မရှတပ― သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မက
ှု ကက့် ကက့် ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ဆတစ သူသည် မမကယ်တင်အတွက်
ထွက်တပါက်တစ်ခ ရှ တြွခတ
ဲ့် ပသည်။ ််် ့် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးတစ်တလျှ က်
ခင်မ စွ မရပ်တည်န္င်ြူိုးတပ။ လူသ ိုး တလ ဘန္ှင ့်် သဘ ဝတကက င့်် မည်သမ
ူ ျှ မမတ၏
့် လက်ရှ
အတပခအတနန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပပည့်အ
် ဝ စတ်တကျနပ်ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးတစ်တလျှ က် ခင်မ စွ မရပ်တည်န္င်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်မှုတအ က်တွင် ပပြုလဲကကရသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ အတလိုးအနက်ထ ိုးခဲမ
့်် င်သည့််
့် ည်ဆပါက၊ အကယ်၍ သူသည် လူတန္ှ့် ငဆ
ထသတသ
အမှ ိုးမခသည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ကင်စဲထ
ွ ိုးဆဲ ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးမှ
့်
သူက၊ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ တစ်ရပ်လိုးသည် ငါ၏တတ က်တလ င်တသ
စူိုးစက်ကကည်ပ့် ခင်ိုးတအ က်တွင် ပပြုလဲကျတပလမ်မ
့် ည်၊” ဟူ၍ တပပ ခဲသ
့် ည့်် အတင်ိုးသ
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
န္င်ငတတ ်အ ိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် တရ ိုးဝင်စတင်ပပီိုး ပြစ်သည်
ဆသည့်အ
် ချက်ရတသ
ှ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ န္င်ငတတ ်အ ိုး င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုးသည် တရ ိုးဝင် ထွက်တပေါ်ရန်
လတသိုး၏။ ယခတွင ် ယင်ိုးသည် ပြစ်လ မည့်် အရ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက် တစ်ခသ
ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး ခရစ်တတ ၏
်
န္င်ငမျ ိုးပြစ်လ တသ အခါ၊ ယင်ိုးသည် မိုးချြုန်ိုးသ ခန္ှစ်ချက် ပမည်ဟီိုးချန် ပြစ်လမ့််မည်။
မျက်တမှ က်တခတ်သည် ယင်ိုးအဆင်ဆ
ီ တပခလှ
မ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတနရက်
ီ ့်
့် သ
့် ဆသ
့်
ညန်ကက ိုးချက်တစ်ခက တစလတ်လက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ မတဝိုးသည့်် အန င်္တ်တွင ် ယင်ိုးသည် အတက င်အထည်တြ ပ် ခင်ိုး
ခရလမ့််မည်။ သရ့် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူမနမ် မက်
ပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက ပပီိုးတပမ က်ပပီိုး
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ပမငမ
့်် ိုးတသ တရလှုင်ိုးမျ ိုး
့်
နီိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ တန်ခါတနသည့်် သဲပြငလ
့်် ပ်ထ ိုးတသ ရဲတက်မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်မှ
ရှငိုး် တပသည်။ တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့် ဆ
ဲ ရ
ဲ ပပီ
ှ ိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့် သည် ကျတရ က်အဆ
နင်္ါိုးကကီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တအ က်တွင ် လဲပပြုကျလမ်မ
့် ည်။ သူ၏
အစီအစဉ်က တအ င်ပမင်စွ တဆ င်ရွက်ထ ိုးသည်က တသချ တစရန် တက င်ိုးကင်ဘ၏

တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် ၎င်ိုးတ အစွ
မ်ိုးကန်
့်
လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ ကမဘ တပေါ်သ သက်
ဆင်ိုးလ ကကတလသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်သည် ရန်သန္
ူ င
ှ ့်် စစ်ဆင်န္ရ
ဲ န် စစ်တပမပပင်သ တပ်
ပြနထ
် ့် ိုးပပီိုးပြစ်၏။
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး တပေါ်လ သည့်် တနရ တင်ိုးသည် ရန်သူ မျြုိုးပြြုတ်ခရသည့်် တနရ တစ်ခမှ
ပြစ်သည်။ တရတ်ပပည်သည် ဦိုးစွ ပထမ အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် ခရမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ပြင့်် သိုးမရတအ င် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တရတ်ပပည်အ ိုး လိုးဝ သန ိုးညြှ တ မည် မဟတ်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အဆင်ဆ
့် င့််
ပပြုလဲမသ
ှု က်တသက လူတ၏
့် ျက်လ မှု၌ တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ဤသည်မှ
့် ဆက်လက်ရင်က
မည်သမ
ူ ဆအြ သ
ူ
့် ျက်မှုသည် ရန်သ၏
့် သ က ပမင်တတွျို့ န္င်တပသည်။ လူတ၏
့် ရင်က
ကျဆိုးပခင်ိုး လကခဏ ပြစ်သည်။ ဤသည်က “တက်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ ည်” ဟူသည်မှ အဘယ်အရ က
ဆလတကက င်ိုး ရှငိုး် ပပချက် အနည်ိုးငယ် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အကျည်ိုးတန်မှု ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
အယူအဆမျ ိုးက ကင်စဲသ
ွ ည့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးက ပျက်ပပယ်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လှပတသ သက်တသမျ ိုး ခကကရန် အချန် အတတ ်မျ ိုးမျ ိုးတွင ် လူတက
့် သတတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက သက်ဝင်လပ
ှု ်ရှ ိုးတစရန် ထသတသ
့်
သတတပိုးချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် သူ၏ အမှု၌ တအ င်ပမင်မှုမျ ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူတ လ
ှ
မှ
့် ပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရသည်
အတအကျအ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ နည်ိုး။ ငါကယ်တင် ယင်ိုးအရ က လပ်တဆ င်လျှင်
ပတက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။”ဟ တပပ ပပီိုးသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဤကဲသ
့် ပြစ်
မတတ်စွမ်ိုးန္င်သည်သ မက၊
့် ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အလွယတ
် ကူလည်ိုး စတ်ဓ တ်ကျျို့က စတ်ပျက်တတ်ကကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးက န္ိုးထတစရသ မက၊ သူသည် လူတက
့် လျှြုျို့ ဝှက်စွ န္ှင ့်် စဉ်ဆက်မပပတ်
ခွနအ
် ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးတနတစသည်။
ဆက်လက်၍၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက စတင် စက ိုးတပပ သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ အ
် သစ်က တရတ်ပပည်တွင ် စတင်ပပီိုးပြစ်သည်သ မက
စကကဝဠ အန္ှအပပ
ိုးတွငလ
် ည်ိုး သူသည် ယတန၏
့် အသစ်တသ အမှုက
့်
စတင်လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်တ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး
သစစ တြ က်ပပီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး သူ၏ပလလင်တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် ကျြုိုးန္ွန ခြ တစ်
ြန်
့်

လ ကကြအလ
ငှ့် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ကမဘ တလ က တစ်တလျှ က် ထတ်တြ ်ပပရန်
့်
ဆန္ဒရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ပါရှ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအတနပြင်
့်
့် ဆဲ ပြစ်လမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ရှြ ပပန်
့်် မ့်် ဝင်လ န္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က
့် လည်တစ်လမလ
့်
တြွရှ ြ ၎င်
ျို့ ဆ ်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးက အထတ်တလနပ် ြစ်
့် တစရန်၊
့် ိုးတအ
့် ိုး လှုတ
ကမဘ တလ ကတစ်တလျှ က် လတ်တတလ အပြစ်အပျက်မျ ိုးက အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျ ိုးအပြစ်
အသိုးပပြုတလသည်။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ဤသည်မှ ငါအလပ်လပ်တသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထဲမှ တစ်ခပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်အတွက် လပ်တဆ င်မတ
ှု စ်ခ
ပြစ်တကက င်ိုး သသယပြစ်စရ မရှသည်အ
့် ပပင် ငါမှ သူအ
့် ိုး ကမ်ိုးလှမ်ိုးသည့်် အရ မှ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်မျြုိုးပင် ပြစ်တနတသိုးသည်။” ဟ တပပ တပသည်။ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
စူိုးရှပပီိုး သူမတူပြစ်သကဲသ
့် သက်
တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်တသ တကျမှနက
် န်မှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏
့်
စစ်မှနတ
် သ သဘ ဝက တြ ်ထတ်သည်။ ဤအရ သည် လူတက
့် ရှက်တကက က်ပခင်ိုးပြင ့််
၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးအ ိုး ဝှက်ထ ိုးရစ်တစပပီိုး လိုးဝ အရှက်ရတစတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
စက ိုးတပပ သည့်် အချန်တင်ိုးတွင ် လူတအတနပြင
့်် စတ်တအိုးသက်သ ပြစ်တနစဉ်တွင၊်
့်
မမတက
ှ ့်် မမတက
့် သွ ိုးတစရန်န္င
့် ယ်ကယ် သရှြ တမ
့် ့်တလျ မ
့် ယ်ကယ် သပခင်ိုးအ ိုး
အလပ်တဟ င်ိုး တစ်ခပြစ်သည်ဟ မတတွိုးထင်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏
့်
ရှက်ြွယ်တက င်ိုးတသ တဆ င်ရွက်ချက်၏ အချြုျို့တသ ကဏ္ဍက တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင့်် အပမဲ
တထ က်ပပန္င်တလသည်။ လူသ ိုး၏ သဘ ဝအရ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပစ်အန အဆ မျ ိုးက တထ က်ပပပခင်ိုးအ ိုး အခက်အတန်မျှ
် ့် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
့် ကက ရပ်တနခ
၎င်ိုးတသည်
အကျင်ပ
့် ျက်က မ နတထ င်လ ိုးြွယ် ရှတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ အမည်န မမျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးရန်တဝိုးစွ၊
့်
၎င်ိုးတအထဲ
မှ မျ ိုးစွ တသည်
‘အတစခသူမျ ိုး’ ဟူတသ င်္ဏ်ပဒ်တကက င်၊့် သူတ၏
့်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ မတကျမချမ်ိုးစတ် သထ ိုးကကပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသည်
‘ငါ၏လူမျ ိုး’ ဟူတသ
့်
င်္ဏ်ပဒ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ငါအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
တပါက်ြွ ိုးတစကကသည်။ ငါအ
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးသင်တ
့် ိုးလှညပ့်် ြ ိုးရန် မည်သမ
့် ပ၊
ငါ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးက ပမင်တတွျို့သည်။” ဟ ယတန တစ်
ြန် တပပ ရသည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤတပပ ဆချက်က ြတ်ရှုရသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး စတ်မသက်မသ ခစ ိုးရသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတ်က လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
အလွနအ
် ့် လွန ် မရငက
့်် ျက်လွနိုး် ခဲသ
့် ည်က ခစ ိုးကကရသည်- ဘရ ိုးသခင်အ ိုး

ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ မရိုးသ ိုးသည့်လ
် ပ်ရပ်မျြုိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လတ်တတလ တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစချင်ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
အလွနတ
် ရ မှ
့်
့်
စတ်တကျနပ်တစလကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသ လ
မ်ိုးကင်ိုးမဲ့်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ပ်တဆ င်ြ အစွ
့်
မည်သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်သင်သ
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်က မသကကတချ။ မရည်ရွယ်ပါဘဲန္င
့်
အသစ်ပပြုပပင်တသ စတ်ပင်ိုးပြတ်မပှု ြင ့်် ပပည်လ
့် ျှမ်ိုးသွ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ
တစ်တယ က်တသ သူသည် စတ်တအိုးသက်သ ပြစ်လ ပပီိုးသည့်တ
် န က် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုး
ြတ်ရှုပခင်ိုး၏ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်သည်။
တစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က စ တန်သည် အဆိုးစွန ် မက်မဲသည်ဟ တပပ စဉ်၊
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် သူသည် လူသ ိုးအမျ ိုးစက တဝမျှကကသည့်် အတဟ င်ိုးတသ သဘ ဝသည်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှဟ တထ က်ပပတလသည်။ ဤအရ မှ စ တန်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သသ ထင်ရှ ိုးသည်မှ ရှငိုး် တပသည်။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး စ တန်၏ ဝါိုးပမြုပခင်ိုးက ခရမည်စိုး၍ အကျင်မ
့် ပျက်ရန်
မကက ခဏ သတတပိုးတလသည်။ ဤသည်မှ အချြုျို့တသ လူသ ိုးမျ ိုးက
ပန်ကန်ကကလမ်မ
ယင်ိုးမှ
့် ည်ဆသည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသ မဟတ်တပ။ ထအပပင်
့်
အတတ်က အလျင်အပမန် တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး မျက်တမှ က်တခတ်က တြွရှ ကကရန်
လူအတပါင်ိုးတက
တနတသ သတတပိုး တခါင်ိုးတလ င်ိုးသတစ်ခ ပြစ်သည်။
့် သတတပိုးြ ပမည်
့်
မည်သမ
ူ ျှ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ ဝင်ပူိုးပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒမရှကကတပ၊ သမဟ
့် တ် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
အန္င်ယူမှု ခရရန် ဆန္ဒမရှကကတပ၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတအြ
သ
ှ ့်် တက်တွနိုး် ဆိုးမချက် ပြစ်တလသည်။ သတသ
်လည်ိုး၊
့်
့် ၍ပင် သတတပိုးချက်န္င
့်
လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးမှနသ
် မျှက လွနစ
် ွ အတရိုးကကီိုး၍
တလိုးနက်စွ သတဘ ထ ိုးသငသ
့်် ည်ဟ မှတ်ယရ
ူ င်ိုး၊ အလွနပ
် င် ဆနက
် ့် ျင်ြက် တစ်ြက်စွနိုး် သ ့်
သတဘ ထ ိုးတပပ င်ိုးသွ ိုးကကသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူအမျ ိုးစသည်
သူတမျက်
စအရသ ခန္င်ရန်အတွက် သ ၍ပင်မျ ိုးတသ နက်နဆ
ဲ န်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးက
့်
ငါထတ်တြ ရ
် န် ငါက
်လည်ိုး သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၏
့် တစ င်တ
့် မျှ ်တနကကသည်။ သတသ
့်
နက်နဆ
ဲ န်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ိုးလည်လ ခဲသ
် င် သင်သည် ထအသပည န္ှင ့််
့် ည်ဆလျှငပ
အဘယ်အရ က ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ငါအတွ
က် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက
့်
တိုးတစန္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးသည် ငါအတွ
က် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက န္ှုိုးဆွ တပိုးလမ့််မည်တလ ။” ဟူ၍
့်
တစ်ပပန်တစ်လှည့်် တပပ တလသည်။ ဤအရ မှ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးမပပြုဘဲ ထထက်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်

“ဘဏ္ဍ သက်ငယ်” န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတလှ င်ရမျ ိုးက တိုးလ တစရန်သ အသိုးပပြုကကသည်မှ
ထင်ရှ ိုးပမင်သ တပသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အစွနိုး် တရ က်ဝါဒက တြ ်ပပရန်
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးက လိုးဝ မပြြူစင်သည်က ထင်ဟပ်တစသည့််
“၎င်ိုးတ၏
့် မျက်စအရသ ခရန်” ဟူသည့်် စက ိုးစက အသိုးပပြုတပသည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက မြွငဟ
့်် ခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် သပ်အတလိုးထ ိုးကကလမ်မ
ယင်ိုးတက
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့်
့်
ပမင်ိုးတကျ တပေါ်တွင ် ဒန်ိုးစင်ိုး၍ စီိုးတနစဉ် ပန်ိုးမျ ိုးအ ိုး န္ှစ်လစွ ရှု စ ိုးသည်အ
့် လ ိုး
ရပ်ခနဲအကကည်တ
့် စ်ချက်၊ ြျတ်ခနဲ ကကည့်ပ် ခင်ိုးတစ်ခသ တပိုးတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရန် အချန်ယူကကလမ်မ
့်
့် ည်
မဟတ်၊ သမဟ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် အချန်ယူစဉ်ိုးစ ိုးကကလမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး မလပ်တဆ င်ကကတပ။ ထအစ ိုး
၎င်ိုးတသည်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဝတ်ကျတမ်ိုးတကျ တဝ့်က တသ ၍
့် ြတ်ကကသည်။
့်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်အချန်က လမျ ိုးက သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ထက်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင့်် ယခတွင ် တပပ ဆရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အလွန ် န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သနည်ိုး။ အချြုျို့တသ
ဥပမ မျ ိုးမှ “ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ခါမျှ
့် တန်
့် တန် မည်သည်အ
့် ဤအမည်န မမျ ိုးန္ှင ့်် တပါတပါ
သရြူတဆ င်ိုး တပိုးလမ်မ
် ရ ထဲက “သရြူတဆ င်ိုးသည်” ဆသည့််
့် ည်မဟတ်။” ဆသည့်အ
စက ိုး၊ “ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် အသန်စင်
့် ဆိုးတသ တရစင်က
လက်ခန္င်တသ သူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။” ဆသည့်အ
် ထဲက “အသန်စင်
့် ဆိုးတသ
တရစင်” ဆသည့်် စက ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယခင်က တြ ်ပပချက်ပြစ်သည့်် “စ တန်၏ မည်သည့််
ပခယ်လယ
ှ ်ခရပခင်ိုးကမျှ ပြတ်သန်ိုး၍ မသွ ိုးဘ၊ဲ ” အထဲမှ “ပခယ်လယ
ှ ်ခရပခင်ိုး” ဆသည့််
စက ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုး ထသတသ
စက ိုးစမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င့််
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် စက ိုးတပပ ဆသည်က လူသ ိုးတ န
့် ိုးမလည်ကကတပ။ သူသည် အဘယ်တကက င့််
ထသ အတပပ
င်အပပက်၊ ရယ်တမ ြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး၊ စတ်ဆတ
ွ ပိုးတသ နည်ိုးဟန်န္င
ှ ့််
့်
စက ိုးတပပ ဆသည်က ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက်န္င်ကကတချ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စက ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရည်ရွယ်ချက် သရပ်သကန်မျ ိုး အတအကျ ပြစ်သည်။
အစအဦိုးကတည်ိုးမှစ၍၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် အပမဲ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ်
့်

အတတ ် တလိုးနက်ပပီိုး ပပင်ိုးထန်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရတပသည်။ ဟ သဉ ဉ် အနည်ိုးငယ်မျှ
တပါင်ိုးထည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးပြင်―
့် ပပက်လိုးအနည်ိုးငယ်က ဟဟသည်သည် တပါင်ိုးထည့််
တပိုးပခင်ိုးပြင်―
် ပတ်တတ ်ပြင ့်် စတ်လက် တပါပါိုးတစန္
င်ပပီိုး
့် သူသည် သူ၏န္ှုတက
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
ွ ့်် တပိုးန္င်တလသည်။
့် င
့် ကကက်သ ိုးမျ ိုးက အတတ ်အတန် တပပတလျ ခ
ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး တတွိုးဆြ ဆွ
ဲ ဆ င်ရင်ိုး၊ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ
့် တ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တလသည်။

အခန််း ၁၁
လူသ ိုး၏ ပကတမျက်လိုးတွင ် ဤက လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ်
့်
အတပပ င်ိုးအလဲ ရှပမရတပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
စက ိုးတပပ ဆရ တွင ် အသိုးပပြုသည့်် နယ မမျ ိုးက သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ က န ိုးမလည်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
အသစ်တသ နက်နမ
ဲ ှု တစ်ခတစ်တလရှြ လူ
ကကည်ကကတချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
့် တ မယ
့်
့်
့်
သ မန်ထက် ထူိုးကဲစွ လန်ိုးဆန်ိုးတသ ဘဝမျ ိုးက တနထင်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး
မတိုးတက်ဘ၊ဲ အသက်မပါတသ ဘဝမျ ိုးက အသက်ရှငက် က၏။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် အဓပပ ယ် သ ၍တလိုးနက်သည့်် အဆငတ
့်် စ်ခ၊ လူသ ိုးအြ န
့်
့် ိုးလည်၍
မရန္င်သကဲသ
့် လက်
လမ
ှ ်ိုးမမီန္င်တသ အရ တစ်ခ ရှသည်က ငါတ ပမင်
့် င ်
့်
့် ရသည်။ ယတနတွ
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရတလ က်တအ င်
့်
ကတက င်ိုးြဆ
့် သည်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အ ိုးလိုးအနက် အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်၏။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မြတ်ရှုခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ်
မသဘဲလျက်၊ အစဉ်အပမဲ မ နတထ င်လ ိုးမည်၊ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ မှတ်ယက
ူ
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး မည်မျှရသည်
ှ
က သကသမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ နက်နသ
ဲ ည့််
န ိုးလည်၍မရန္င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင ် လူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့်
တတ်တဆတ် သတဘ ကျက ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် မသ ိုးပြင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးသည့််
့် တ်န္လ
စစ်မှနသ
် ည့်် ခယူချက် ရှတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ပစစညိုး် အတမျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
့် စတ်န္လ
စစ်မှနသ
် ည့်် ပစစညိုး် ပြစ်လ သည်။ ဤသည်မှ လူတ၏န္ှ
် ကယ်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် အမှနတ

ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတွင ်
့် တ်န္လ
ကယ်ပင်ဇ တ်လမ်ိုး ရှ၏။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် မမတက
့် ယ်ကယ်၊ “ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က တပပ ခဲသ
့် ည်မှ အပြစ်န္င်ဆိုး ပြစ်သည်— ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ပါက၊
အပခ ိုးမည်သသ
ူ ည် ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန်မမက်
န္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည်
့်
့်
ယင်ိုးတက
အမှုက ငါ အဘယ်တကက င ့််
့် အဘယ်တကက င့်် မတပပ န္င်သနည်ိုး။ ထသတသ
့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှနတ
် ကယ် စစ်မှနက
်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်ပရ၏။ ငါတန က်ထပ် သသယ
မပြစ်တတ ပ
့် ခါတွင၊် တန င်တရရန်
့် ါ။ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏လက် တရ က်လ သည်အ
အလွန ် တန က်ကျသွ ိုးတက င်ိုး ကျသွ ိုးန္င်လမ်မ
် လ ိုး ပြစ်သည်။
့် ည်...” ဟ တပပ တနကကသည့်အ
ဤသည်မှ လူအမျ ိုးစက ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတွင ် တတွိုးထင်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင် စတင်တပပ ဆသည်အ
့် ချန်မှ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
ပပ
ှ ့်် လူအ ိုးလိုးသည် တလျ ပ
ွ သ
် ွ ိုးပပီိုး ပြစ်မည်ဟ တပပ ၍ရတပသည်။
့် ိုးမှုမရှဘဲန္င
့် ါိုးတပျ က်ကယ
ဤအမှုအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်ဟ အဘယ်တကက င့်် တပပ ထ ိုးသနည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ်၏
အသက်တ က ပ့်ပိုးရန် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးမပပြုခဲပ
့် ါက၊
အတယ က်တင်ိုးသည် သဲလွနစ
် မရှဘဲ တပျ က်သွ ိုးတပမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုး
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ် လူသ ိုး၏ အတပပ တက င်ိုးပခင်ိုးတလ ။
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတသ ပါရမီမျ ိုး ပြစ်သတလ ။ လိုးဝမဟတ်တပ။
စတ်ပြ တလ့်လ ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏တသွ
ိုးတကက မျ ိုး တစ်တလျှ က်
့်
မည်သည်တ
့် သွိုးအမျြုိုးအစ ိုး စီိုးဆင်ိုးတနသည်က မည်သမ
ူ ျှ သမည် မဟတ်၊ ၎င်ိုးတ ့်
န္ှလိုးမည်မျှရသည်
ှ
သမဟ
ှ
က သမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် ဦိုးတန္ှ က် မည်မျှရသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတသ
ပည
့် သည်ဟ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ထင်ကကတပမည်။ ၎င်ိုးတ၏အသ
့်
အတွငိုး် တွင ် ဆနက
် ့် ျင်မှု ရှတနဆဲ ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတမသ
့် ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က၊
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထက
ဲ လူတင်ိုးသည် ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်
ကကည်ရ
့် ှု စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးက လက်ခသင်သ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက အတသအချ စစ်တဆိုးသင်သ
့် ည်၊ ထပပင်
့် ငါ၏အက့် သြွယ်ရ
တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ကကည်ရ
့် ှု သင်သ
့် ည်။” ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည်မှ အက့် သစရ
သပ်မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တရ က်ရ တပါက်ရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မရှသည်က ဤအရ မှ ပမင်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်

မည်သည်လ
့် ူကမျှ မမျှမတ မဆက်ဆြူိုးတပ။ တယ ဘပင်လျှင် သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးပြင ့််
သက်ညြှ မခခဲရ
့် တပ— သူသည်လည်ိုး စတ်ပြ တလ့်လ ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ သူ၏အရှက်ရပခင်ိုးမှ
ပန်ိုးကွယ်စရ တနရ မရှဘဲ ပြစ်သွ ိုးခဲရ
့်် က်ဆင်၍မူ ဆြွယ်ရ
့် သည်။ ယတန လူ
့် တန္ှ့် ငသ
ဘ မျှမရှတတ တ
င ့်် ထတန
့် ပ။ ထတကက
့်
့် က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ကမဘ တပမတပေါ်
န္င်ငတတ ်တရ က်ရလ
ှ
ချန်၌ သင်တ မည်
သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။” ဟ ချက်ချင်ိုး တမိုးပမန်ိုးတပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် သည် အနည်ိုးငယ်သ အတရိုးကကီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လူတက
့်
စတ်ရှုပ်သွ ိုးတစ၏- “ကျွန္ပ်
် တ အဘယ်
အရ ခစ ိုးရသနည်ိုး။ န္င်ငတတ ် မည်သည်အ
့် ချန်တွင်
့်
တရ က်ရလ
ှ
မည်က ကျွန္ပ်
် တ မသ
တသိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ့်
့်
့်
မည်သ တပပ
န္င်မည်နည်ိုး။ ထအပပင်
ကျွန္ပ်
် တဘ
့်
့်
့် မျှမသပါ။ တစ်စတစ်ခက
ခစ ိုးရမည်ဆပါက၊ ‘အလွနအ
် အ
့် ိုးသင်ပ့် ခင်ိုး’ မှလွဲ၍ အပခ ိုး မည်သည်အ
့် ရ မျှ
ပြစ်မည်မဟတ်။” အမှနတ
် ွင ် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်တပ။ အ ိုးလိုးထက်ပ၍ “ငါသ
ီ ့်
့် ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတ ငါ
့် လ င်ဆသ
့် ပလ
တသီတတန်ိုးလ ကကတသ အခါ၊ ငါသည် ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုး တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
တရ ိုးဝင် စတင်သည်။” ဟူသည့်် ဤဝါကျ တစ်တကက င်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ က တစ်ခလိုး၏
တိုးတက်မမ
ှု ျ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုပ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤက လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဝည ဉ်တလ က၌ မည်သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်လသည်က မည်သမ
ူ ျှ မသသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်က ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မနမ် မက်
သည့်် တန က်တွငသ
်
လူတ၌့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှ န္ိုးထမှု တစ်ခ ရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၌
မတူကွဲပပ ိုးသည်အ
့် ဆင်မ
့် ျ ိုး ရှတသ တကက င၊့်် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုး၏။ ဤအချန်က လ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတက
့် အဓကအ ိုးပြင့်် ကယ်တင်၏။ ဆလသည်မှ
တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုး တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လူတသည်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးြျက်ခရပခင်ိုးတက
့်
့် စတင်
လက်ခကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက ပတပျ က်တစြန္ှ့် င ့််
့်
့်
ဤတလ ကကကီိုး၏ မည်သည့်် အရပ်လကခဏ ကမဆ န္ှုတဆ
် က်စက ိုးဆြ တရ
ိုးဝင်
့်
စတင်ကကတလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်တပပ ထ ိုးသည့်် “ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုး
တရှ ျို့တမှ က်တွင် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး” သည် တရ ိုးဝင် စတင်တလသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အသက မန်မမက်
ရမည်— ပပီိုးလျှင်
့်
ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ ကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ရည်မှနိုး် ချက်မှ အပမဲ တူည၏
ီ ။ ယတနတွ
့် င ်

ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ဆသည့်် အသတနအသထ ိုးမှ အကဲပြတ်ရ တွင၊်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူစတစ်စစက ရည်ရွယ်ပရသည်။ အမှနတ
် ွင၊်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထက်ပ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သဘ ဝက
ညန်ိုးဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ တကျ ရိုးန ဗ်တကက က တက်ရက်
့်
ပြတ်တတ က်၏၊ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက အလွတမ
် တပိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ချန်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပြတ်သန်ိုးခွငမ
့်် ပပြုဘဲလျက်၊
ယင်ိုးတသည်
သူ၏အန္ှစ်သ ရ တစ်ခလိုးက ထတ်တြ ်ပပ၏။ ယတနမှ့် စ၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုး၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က တရ ိုးဝင် ထတ်တြ ပ် ပ၏၊ ထတကက
င့််
့်
“ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ စတင်
ညန်ကက ိုး၏။” တန က်ဆိုးတွင ်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလက်သည့်် အကျြူိုးတရ ိုးမှ ဤအရ ပြစ်သည်- “တပမကကီိုးသည်
ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူမှုကျင်ဝ
့် တ် မတစ င်ထ
့် န်ိုးပခင်ိုးတ မရှ
့် ၊ဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငတတ ်
့် တတ ဘ
ပြစ်တစရန်အလငှ့် ၊ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် မည်။”
့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တအ
့် ိုးပြင့်် တဆိုးတကက သန်စင်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏ အန င်္တ်က တင်ပပ၏၊ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “အရ အ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးမွနတ
် သ အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်သည်၊
အ ိုးလိုးသည်လလဝီ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။” ဟ တပပ ခဲသ
် တင်ိုးသ ၊
့် ည့်အ
့် ရယရှတသ လယ်လပ်သမ
ခရစ်တတ ၏
် န္င်ငတတ ် လိုးဝ ပြစ်တလသည်။ ပင်က အ ိုးပြင၊့်် ဤအရ သည် စကကဝဠ အန္ှ ့်
ပြစ်တပေါ်လမ်မ
် ့် တ်ထ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး တရတ်န္င်ငထသ ကနသ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူတက
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အသပည
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတင
အနည်ိုးငယ် ရှကကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က စတင် စက ိုးတပပ က တဆ င်ရွက်သည့််
အချန်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ အစအဦိုး၌ ဤအသပည သည် ၎င်ိုးတ၏
်
့် အယူအဆမျ ိုးတွငသ
တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးသည် တိုး၍
့်
အချည်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်လ ပပီိုး၊ လူသ ိုး အသိုးပပြုရန်အတွက် မသင်တ
င ့််
့် တ ်တပ။ ထတကက
့်
၎င်ိုးတသည်
“၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
့် အသဉ ဏ်ထတ
တနရ ြန်တီိုး”သည့်် အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင် တပပ သမျှအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်လ ကက၏။ လူတသည်
လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ တစ်တနရ
့်
ရှသည်မှ ၎င်ိုးတ၏အသ
စတ်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ သတသ
် အမှနတ
် ွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ စက ိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မတပပ ကကတချ။ သတသ
် အတတ်န္င
ှ ယ
့်် ှဉ်ကကည်ပ
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့ကျတသ
့်
့်

ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်န္င
ှ ့်် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု ရှဆဲပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ကကီိုးမ ိုးတသ
တိုးတက်မှု ၎င်ိုးတ ပြစ်
့် တစကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် အဆက်မပပတ်
စီိုးဆင်ိုးတနသည့်် လူတအကက
ိုး တနစဉ်တန
တ
ှ ်ိုးပပီိုး လူတစ်ဦိုးစီ၏အတွငိုး် ၌
့်
့် င်ိုး တလျှ က်လမ
့်
ငါသည် တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး အလပ်လပ်၏။” ဟ အဘယ်တကက င့်် အပမဲ တပပ သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ တလတလ၊ လူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့်
့်
့် ယတန၏
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးတွင်
့်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ တက င်ိုးစွ သန္င်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူဇ့် တ၏ရှု တထ င်မ
ွ ်၏
့် ှ တပပ ဆထ ိုးပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုလျက် မန်မမက်
ထ ိုးတသ တကက င၊့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်၍ တင်ိုးတ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
န ိုးလည်န္င်ကကပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ပမကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
ဲ “ငါ” န္ှင ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထက
ဲ
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထက
“ငါ” တ၏
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ အြန်ြန် တပပ ဆတလသည်၊ ယင်ိုးက လူတအ
့် ပရပ်န္င
့် ိုး
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်က ထတ်ပယ်ရန် သ ၍ လလလ ိုးလ ိုး ရှတစပပီိုး၊
့် လိုးသ ိုးထက
ထသပြင
် င်က သရှြန္ှ့် င ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန်
့် ့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
လလလ ိုးလ ိုး ရှတစသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဉ ဏ်ပည
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်သည့်် လူတ၏
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့် အသပည အြ သ
့် ၍ အကျြုိုးရတလတလ
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက လူသ ိုးသည် ငါက
့် ခါမျှ သမည်
့် မည်သည်အ
မဟတ်ဘ၊ဲ ငါအ
့် တသ
အသသည် အယူအဆ တစ်ခမျှသ
့် ိုး သူသလ ခဲတ
့် သ ်မှ၊ ထကဲသ
့်
ပြစ်တနဦိုးမည် မဟတ်တလ ။” ဟတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင ် လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သရန် လအပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် လွယ်ကတ
ူ ပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
သက်တသ င်သ
် င်ကကမည်
့် က်သ ရှက တပျ ရ
့်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ မတရမရ ပြစ်က လူတ၏န္ှ
ွ ်
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတင
လက်တတွျို့ကျမည် မဟတ်တချ၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘဲ စ တန်က စကကဝဠ
တစ်ခလိုးအတပေါ် အပ်စိုးမှု ကင်စဲသ
ွ ည်က သက်တသပပတပမည်။ ထတကက
င့််
့်
“ငါ၏တန်ခိုးအ ဏ က ငါ ပပန်လည် ရပ်သမ်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။” ဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပမည်။

ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝက တက်ရက် တဆ င်ရွက်ရန် စတင်ချန်တွင၊် ယင်ိုးသည်
န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုး၏တလ ကသ တရ
ိုးဝင် ဆင်ိုးသက်သည့်် အချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။
့်
သရ့် တွင ် ဤတနရ ၌ တပပ ဆထ ိုးသည်မှ လူသ ိုးအလယ်မှ န္င်ငတတ က
် ပတြ ်သည်ဟူ၍
မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအလယ် န္င်ငတတ ် ဆင်ိုးသက်သည်ဟူ၍ ပြစ်သည်— ထတကက
င့်် ယတန ့်
့်
တပပ ဆထ ိုးသည်အ
့် ရ မှ န္င်ငတတ ် တည်တဆ က်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သ ့်
ပတြ ်သည်ဆသည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် “အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်ဆတ်သွ ိုးကက၏”
ဟ အဘယ်တကက င့်် အပမဲတပပ သနည်ိုး။ အရ ခပ်သမ်ိုး ရပ်တန်က
မလှုပ်မယှက်ပြစ်သွ ိုး၍မျ ိုး
့်
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ကကီိုးမ ိုးတသ တတ င်တန်ိုးမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် တတ်ဆတ်သွ ိုး၍မျ ိုး
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သဆ
ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်ခ
် စ ိုးချက်မျှ
့် လျှင ် လူတသည်
့်
မရှကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မှ ိုးယင
ွ ိုး် တနတသ တကက ငမ
့်် ျ ိုး
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည် ချဲျို့က ိုး၍မျ ိုး တပပ တနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက တသချ တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခအတွငိုး်
တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက မသကကတပ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် သပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် လူတ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်က န ိုးတထ င်ရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်ရ တွင ်
အသိုးပပြုသည့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင် တရ က်ရလ
ှ
သည်အ
့် ခါတွင၊်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုးသည့်အ
် လ ိုး
ပြစ်တလသည်။ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့် ဤအခက်အတနက
် ့် အ ိုးလိုးက
တစ ငက့်် ကည်တ
့် နပရတလသည်။ ယတနတွ
် ရ ိုးမျ ိုး တရ က်မလ ကကတသိုးတပ။
့် င ် အမှနတ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တက်ရက် အနက်အဓပပ ယ်၏
့်
တစ်စတ်တစ်တဒသမှ အနည်ိုးငယ် သင်ယူကကပပီိုးရမျှ ရှတလသည်။ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်သည်
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ချန်က တစ င်ဆ
့် င်ိုးတန၏။
့်
့် ယ်တင် ထတ်ပယ်သည်အ
ထအခါမှသ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တပမကကီိုးတပေါ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တတွ
့် င ် ယတန ့်
မည်သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်တနသည်က ၎င်ိုးတ သ
့် ည်။ တရတ်န္င်ငရှ
့် လ ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏လူတတွ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အဆပ်သ ရှသည် မဟတ်တပ။
့် င ် အဆင်ိုးနတ
၎င်ိုးတအထဲ
၌ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သဘ ဝကလည်ိုး သ ၍ အလျှအပယ်န္င
ှ ့်် သ ၍
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ထတ်တြ ပ် ပတပသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
အဆပ်အတကက င်ိုးက အနည်ိုးငယ် တြ ်ပပရမျှ တြ ်ပပလျက်၊ ဤအရ က တက်ရက် မတပပ တပ။
ဤနည်ိုးပြင့်် သူသည် လူသ ိုး၏ အမ ရွ တ်မျ ိုးက တက်ရက် မတြ ထ
် တ်တပ၊ ယင်ိုးသည်

လူသ ိုး၏တိုးတက်မအ
ှု တွက် ပမ အကျြုိုးရ၏။
ှ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးတပါက်မျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးဟ အတခေါ် ခရရန် မန္ှစ်သက်ကကတပ။ ယင်ိုးမှ “အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး”
ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် လ ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတထဲ
့် အရှက်ရတစသည်အ
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှသည် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ ဆရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကတသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါအမှု
့် ၏ ဤအဆင်သ
့် ည် အဓကအ ိုးပြင့်် သင်တအတပေါ်
့်
ဗဟပပြုထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ တရတ်န္င်ငတွင ် ငါလူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုလကခဏ တစ်ခပြစ်သည်။” ဟသ ဆပခင်ိုးပြစ်၏။ သ ၍တကျစွ ဆရလျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏သ ိုးတပါက်မျ ိုး၏ သမ ိုးရိုးကျ
ကယ်စ ိုးလယ
ှ ်မျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန် အဓက ကကလ ပပီိုးပြစ်၏၊ ယင်ိုးသည် တရတ်န္င်ငတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု ပြစ်တလသည်။
“လူသ ိုးအကက ိုး ငါကယ်တင်လ သည်အ
့် ခါ၊ တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
လပ်တကျွိုးပခင်ိုးအမှုက
့်
တစ်ပပြုင်နက် စတင်ကက၏။” အမှနအ
် ိုးပြင၊့်် တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
လူအ ိုးလိုးအလယ်
့်
၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်က စတင်သည့်အ
် ချန်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ သ
် ည် လူတလ
ကသ ့်
့်
့်
ကကတရ က်လ သည်ဟ တက်ရက် အနက်အဓပပ ယ်ယထ
ူ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး အမှု၏
ဤအစတ်အပင်ိုး န္ှစ်ခ- ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုန္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တမန်တအ
့် ိုး
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး အမှု- တက
့် တစ်ပပြုင်နက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်တမန်တက
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး အတကက င်ိုးက အနည်ိုးငယ်
တပပ ဆတလသည်။ သူက “သ ိုးတန္ှ့် င ့်် လူတအ
့် ိုးလိုးသည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးတက
့် ရရှရသ မက၊ ရူ ပါရမျ ိုး အမျြုိုးမျြုိုး ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ့်
ကယ်တင်၏မျက်လိုးပြင့်် ရှု ပမင်န္င်ကက၏။” ဟတပပ သည်အ
့် ခါ၊ လူအမျ ိုးစသည် “ရူ ပါရမျ ိုး”
ဟူသည့်် စက ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အလျှပယ် ပြစ်တသ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး ရှကကတလသည်။
ရူ ပါရမျ ိုးမှ လူတ၏စ
ဲ သဘ ဝလွန ် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး
့် တ်ကိုးူ မျ ိုးထက
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အမှု၏ ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ မှ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည အပြစ် ဆက်လက် တည်ရတနပမဲ
ှ
ပြစ်သည်။
ရူ ပါရမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး အလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးတသည်
့်
လူတအ
ှ ိုးက သပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ ခစ ိုးချက်မျ ိုး
့် ိုး တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ တည်ရပခင်
သမဟ
တက
င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည်
့် တ် အပ်မက်မျ ိုးက တပိုးန္င်သည်။ သရ့် တွင ် လူတအြ
့်
့်
ပမင်၍မရန္င်ပမဲ ပြစ်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏လူတအကက
ိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်

အလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးစနစ်သည် ၎င်ိုးတက
့်် င်ိုးတစရန်န္င
ှ ့််
့် တက်ရက် အသဉ ဏ်ပွငလ
အလင်ိုးတပိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအပပင်
၎င်ိုးတက
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးြျက်ပခင်ိုးတ ့်
့်
့် ကင်တယ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တရ ိုးတဒသန မျ ိုး တပိုးခ၏
ဲ ။ ပင်ကအ ိုးပြင၊့်် လူတအကက
ိုး
့်
့်
ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆပခင်ိုးသည် မခင်ိုးချက်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ တရတ်ပပည် ပပင်ပတွင ်
ပြစ်ပျက်တနသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ပါဝင်သည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ တနထင်မှု အတပခအတနမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ပ် ပချက် ပြစ်၏—
ပင်ကအ ိုးပြင၊့်် ဤသည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပါက်မျ ိုးက အဓက
ဦိုးတည်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အတပခအတန အမျြုိုးမျြုိုးထမ
ဲ ှ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် စနမူန အပြစ် အသိုးတတ ်ခြ က
် ျ ိုး ပြစ်သတ
ူ က
့် ယ်စ ိုးလှယမ
့် တရွ ိုးချယ်၏။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအ
့်
့် ိုး ကယ်လိုးတီိုး ချွတ်တစက ၊
၎င်ိုးတသည်
အရှက်တရ ိုး သမဟ
ှ ်ရန်
့်
့် တ်ပါက ထန်လင်ိုးတနတသ အလင်ိုးမှ ကွယ်ဝက
အချန်မရှခဲပ့် ခင်ိုးလည်ိုးပြစ်န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထွ
် ိုးသည့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးပြင ့်် ပပန်လည်
့် ငထ
အန္င်ယူခလက်ရသည်။ လူသ ိုး၏ အပပြုအမူ မျ ိုးစွ တသည်
ဘရ ိုးသခင်က တရှိုးက လမျ ိုးမှ
့်
ယတနတ
ဲ ပဲ့် ပီိုး ယတနမှ့် မနက်ပြန်ခါအထ သူ တရိုးဆမ
ွဲ ည့်် လသည်ထက်ပတသ
့် င် တရိုးဆွခ
ပရပ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သူတရိုးဆသ
ွဲ မျှအရ အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုး၏အကျည်ိုးတန်မှု ပြစ်၏အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးမှ အပမင်အ ရ ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးအတွက်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးတနပရလျက်၊ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် ငတကကိုးကက၏၊ အချြုျို့ မှ ရယ်တမ ကကသည်၊
အချြုျို့ မှ ကကီိုးမ ိုးတသ လှုင်ိုးမျ ိုး၏ ပတ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရ၏၊ အချြုျို့ မှ လှုင်ိုးထတနသည့််
တတ င်တပေါ်လမ်ိုးမျ ိုးအတပေါ် တလျှ က်လှမ်ိုးကကသည်၊ အချြုျို့ မှ တကက က်ရွ ျို့ မှုပြင ့်် တန်ယင်လျက်
တလိုးကကြုိုး ပမည်သတကက င့်် ထတ်လန်သွ
ဲ့် ၊ ့် တတ င်မျ ိုးထရ
ဲ ှ
့် ိုးသည့်် ငှက်တစ်တက င်ကသ
တတ ရင်ိုးတရ စဆ န်မျ ိုး၏ အစ ိုးခရမည်က လွနစ
် ွ တကက က်ရွ ျို့ရင်ိုး ကျယ်ပပန်တသ
့်
တတ ကကီိုးမျက်မည်ိုး အလယ် ရှ တြွတနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏လက်ထတ
ဲ ွင ် ဤမျ ိုးစွ တသ
အကျည်ိုးတန်သည့်် ဟန်ပန်မျ ိုးသည် စတ်ထခက်စရ ပြစ်လ သည်၊ အသက်ပါသည့််
ဇ တ်လမ်ိုးဇ တ်ကွက် တစ်ပဒ် ပြစ်လ သည်၊ ယင်ိုးတ အမျ
ိုးစသည် ကကည်ရ
့် ှု ြ အလွ
န်
့်
့်
တကက က်မက်ြွယ် တက င်ိုးလှ၏ သမဟ
့် တ်ပါက လူတအ
့် ိုး ကကက်သိုးီ တမွိုးညင်ိုး ထတစပပီိုး၊
စတ်ရှုပ်တထွိုးတစက ကတမ က်ကမ ပြစ်သွ ိုးတစတလ က်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊်
လူသ ိုး၌ ထင်ရှ ိုးသမျှအရ အ ိုးလိုးမှ အကျည်ိုးတန်မှုသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
သန ိုးကကင်န စတ်က ပြစ်တပေါ်တစန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အကျည်ိုးတန်ဆဲ ပြစ်၏။ လူသ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခင်ိုး၏ တည်ရ မှ လူသ ိုး၏အ ိုးနည်ိုးချက်က သူတစ်ပါိုးအတပေါ်

ကကင်န စတ်ပပတတ်မှုတွင် ရှတနပခင်ိုး ပြစ်၏။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအြ အပမဲ
့်
့်
တူညတ
ီ ပသည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တူညတ
ီ သ သတဘ ထ ိုး အပမဲရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်။
မမစတ်တွင ် မမကတလိုးမျ ိုးက အပမဲ တရှ ျို့တန်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အတတွျို့အကကြု ရှသည့််
မခင်တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် သူသည် လူတ စ
် တင်ိုး အပမဲကကင်န တနသည် မဟတ်တပ။
့် တ်ကိုးူ သည့်အ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက သမ်ိုးပက်ရန်
နည်ိုးစနစ်မျ ိုး အခင်ိုးအကျင်ိုး တစ်ခက အသိုးမပပြုလခဲပ
့် ါက၊ သူသည် မမကယ်ကယ်
လူသ ိုး၏ ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးအ ိုး ခတစခွငတ
့်် ပိုးလျက်၊ ထသတသ
အရှက်ရပခင်ိုးမျြုိုးက
့်
အရှု ိုးတပိုးမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအရ၊ လူတ ပပြုသမျှ
န္င
ှ ့််
့်
တပပ ဆသမျှအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ဆွတပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခသင်တ
တစ်ဦိုးမျှ စန္ှုနိုး်
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် ၎င်ိုးတအနက်
့်
မမီသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒဏ်ခတ်ခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
တရတ်န္င်ငသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငပြစ်က လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
တနထင်တသ န္င်ငပြစ်သည်ဆသည့်အ
် ချက်အပပင်၊ တရတ်န္င်ငထဲက ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ထအပပင်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့်
သတဘ သဘ ဝတကက င်ဆ
့် သည်ကပါ ထပ်တပါင်ိုးလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တဒါသက
မျြုသပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပါက်အ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ရမည်
ပြစ်၏။ သရ့် တွင ် သူသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးတပါက်မျ ိုးက အပမဲ
စက်ဆပ်ရွရှ တပမည်- ဆလသည်မှ သူသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးထမှလ သည့််
အရ အ ိုးလိုးက အပမဲ စက်ဆပ်ရွရှ လမ့််မည် ပြစ်က - ဤအရ သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မည်သမ
ူ ျှက သတမမူမြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ မျှကလည်ိုး မကကည်ညြုြူိုးကကတချ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ဇအန်သ ပပန်
ူ သနည်ိုး။ ထတကက
င်၊့်
့် ျန်တွင၊် ဤအရ က မည်သသ
့် လ ခဲခ
့်
“ငါသည် လူသ ိုးအကက ိုး တတ်တဆတ်လ ၍ ညင်ညင်သ သ ထွက်ခွ ၏။ ငါက
့်
တစ်စတစ်ဦိုးက တတွျို့ ပမင်ြူိုးသတလ ။” ဆသကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးသည်
့်
ဝည ဉ်တလ က၌ ပြစ်ပျက်တနသည်မျ ိုးက လက်ခရန် စွမ်ိုးရည်မျ ိုး ဧကန်အမှန ် ကင်ိုးမဲသ
့် ည်က
ပပသတပသည်။ အတတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ဇအန်သ သူ
့် ပပန်လ ချန်တွင ် “တနမင်ိုးသည်
တတ က်တလ င်၏၊ လမင်ိုးသည် ထွနိုး် တတ က်တန၏။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် ဇအန်သ ပပန်
ှ ်ပမြှြုပ်ဆဲ ပြစ်တသ တကက င—
့်် ၎င်ိုးတသည်
့် လ ပခင်ိုးပြင ့်် စတ်န္စ
့်

ယင်ိုးက လက်မလတ် ရတသိုးတသ တကက င—
့်် ဘရ ိုးသခင်က “တနမင်ိုးသည် တတ က်တလ င်၏၊
လမင်ိုးသည် ထွနိုး် တတ က်တန၏။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ တ
တပသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
့်
့် က်ရက် မနမ် မက်
လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
တက်ခက်ပခင်ိုးခရတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
့်
အလွန ် အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည်က ရှု ပမင်ကကရပပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ိုးလိုးအြ ့်
နက်နသ
ဲ ည်၊ န ိုးမလည်န္င်တအ င်ပြစ်က အဓပပ ယ် တြ ်မရန္င်သည်က ပမင်ကက၏။ ထတကက
င့််
့်
၎င်ိုးတသည်
ဤကစစက လိုးဝ တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်ကကက ၊ ဘရ ိုးသခင်က ဇအန်သ ့်
့်
ပပန်သွ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးမှု အနည်ိုးငယ်
ခစ ိုးရကက၏၊ ထတကက
င့်် လူတသည်
ဤကစစရပ်က အလွန ် အ ရမစက်ကကတပ။ ထအချန်မှစ၍၊
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်စတ်တစ်သတဘ တည်ိုး
့်
လက်ခကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ဇအန်သ ပပန်
့် သွ ိုးပပီိုးတန က် ကကီိုးစွ တသ
ကပ်တဘိုးကျတရ က်မည်က မစိုးရမ်မပူပန်ကကတတ တ
့် ပ။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
ှ
၊ ၎င်ိုးတက
့် အ ရစက်မှုအလိုးစက ထ ိုးရလျက်
့်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ စဉ်ိုးစ ိုးလစတ်မရှဘဲ ပြစ်သွ ိုးတစလျက်၊ လူတအတွ
က်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရန် လွယက
် ူတပသည်။

ေည်ူ့စွကခ
် ျက်- အခန််း ၂
လူတသည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က ရှု ပမင်ကကသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ အ
့်် တူ ကယ်တင်ကယ်ကျ အသက်ရှငက် ကသည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ အ
့်် တူ တဘိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးက
တနထင်ကကသည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး၌ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ရှပပီိုးပြစ်သည့််
သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးကကသည်။ ယခင်ကတပပ ဆထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်တသ အသပည မှ ပထမအဆင်သ
့် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တ်န္လ
မစဲတသ သသယမျ ိုးစွ ကျန်ရတလသည်
ှ
- ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်တ
် နရ မှ လ သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် အစ စ ိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်လူတန္ှ့် င ့်် အလွနအ
် ့် လွန ်
ကွ ပခ ိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူအ ိုးလိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးသည်

ကတလိုးကစ ိုးစရ တမျှ လွယက
် ူသည်အ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ
တပပ ဆတသ အရ အ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး ပြစ်သတလ ။ သူ တပပ ဆသမျှ
အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခသက်ရအ
ှ ိုးလိုး တပပ ဆသည့်အ
် ရ မျ ိုးထက် သ ၍ပမင်မ
့် ိုးသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်လိုးမျ ိုးမှ အလင်ိုး ထွနိုး် လင်ိုးသတလ ။ အစရှသည်ပြင.့်် ...
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
့် အယူအဆမျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်အ
ဤအရ မျ ိုးသည် အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက်အရင် သင်တ န
့် ိုးလည်သငပ့်် ပီိုး
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူတ၏
ွ ် လူဇ့် တခ
့် အယူအဆမျ ိုးတင
ဘရ ိုးသခင်သည် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ လက်တတွက
ျို့ ျတသ
အသပည မှတစ်ဆငမ
့်် ဟတ်ပါက၊ လူတသည်
ငါက
် ခါတွငမ
် ျှ န ိုးလည်န္င်မည်
့် မည်သည့်အ
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရှု ပမင်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူတသည်
ငါ၏ အလတတ က
်
့်
“သတဘ မတပါက်န္င်” ကကသည်မှ ငါသည် လူဇ့် တခယူခတ
ဲ့် သ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ငါသည် လူဇ တမခယူခသ
ဲ့် ကဲသ
့် တက
င်ိုးကင်ဘ၌၊ ဝည ဉ်တလ က၌
့်
ရှတနဆဲပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူတသည်
ငါက
ငါက
့် “သရှ” ကကတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ဦိုးညတ်က
့်
့်
ကိုးကွယ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
့် အတတွအ
၎င်ိုးတ၏
် ထကဲသ
့် တသ
့် “အသပည ” အတကက င်ိုး တပပ ဆကကတပမည်- သတသ
့်
့်
အသပည ၏အသိုးဝင်မှုသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ရည်ညန်ိုးချက်တစ်ခအတနပြင ့််
၎င်ိုး၏တန်ြိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးမှ လ တသ
အသပည သည် စစ်မန
ှ န္
် င်မည်တလ ။ လူတ၏ဦိုးတန္ှ
က်မျ ိုး၏ အသပည က ငါ မလချင်တပ့်
လက်တတွျို့ကျတသ အသပည က ငါ လချင်သည်။
ငါ၏ အလက သင်တအလယ်
အချန်ပပည့်် ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးပပီိုး၊ ငါ၏အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးတသည်
အချန်တင်ိုး ရှ၏။ ငါသည် ငါ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌
့်
တက်ရက် တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် ဦိုးတန္ှ က်မှ စမ်ထ
ွ ်လ သည်
့် က
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် “ဟင်ိုးခတ်အတမိုးအကကြုင်” ထည်စ
့် ရ မလတပ- ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တက်ရက် တဆ င်ရွက်ချက် တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က တတ်စွမ်ိုးန္င်သနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှ ယတနအထ
တင်
့်
အရ ရ တင်ိုးက ငါက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အတတ်တွင ်
ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်တတ အ
် တကက င်ိုး ငါ တပပ ဆခဲတ
ူ ျှက သူ၏
့် သ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်န္င်ခတ
ဲ့် ပ- ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ သတ
ပပြုမကကသည့်် အချန်တွငပ
် င်၊
့်

ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်် သန ိုးလည်မှု ရှန္င်စွမ်ိုး မရှခဲက့် ကတချ။ ဤအမှုက လူတက
့်
သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ်မဟတ်ဘဲ ပမှနပ် ြစ်ြ ယ
့် ကကည်ကကသည့်် အတပခအတနမျ ိုး၌
တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အပ်စိုးထ ိုးသည့််
လူသဘ
ဝ၌ အမှုပပြုသည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အပြစ်
့်
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ တက်ရက် အမှုပပြုသည့်အ
် ချန်တွင၊်
ငါသည် လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ကန်သတ်
ထ ိုးပခင်ိုး မခရတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ အ
့်် မျှ “သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ်” ၏
့် အယူအဆမျ ိုး၌ တည်ရှသည်န္င
ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးက ငါမခရတသ တကက င်၊့် ဤအမှုသည် ချက်ချင်ိုး သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှ၏။
့်
ယင်ိုးသည် ကစစရပ်၏ဗဟအချက်အချ သ တရ
က်ပပီိုး၊ ဆလရင်ိုးက တည့်တ
် ည့်ထ
် မသည်။
့်
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည် သ ၍ ပြြူစင်သည်။ ယင်ိုးသည် န္ှစ်ဆ
ပပမန်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတ၏
့်် ပပီိုး၊ ငါ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် အရှန်ပမြှငလ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး အမှီလက်ြ အပူ
တပပင်ိုး ပြစ်တစလျက်၊
့်
တိုးပွ ိုးကကတလသည်။ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ကွဲပပ ိုးတသ တကက င်၊့် ငါအမှု
်
့် တတ ၏
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ သဘ ဝန္ှင ့်် ပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ တ မတူ
ညတ
ီ သ တကက င်-့် ထအပပင်
့်
့်
ငါသည် လူဇ တ၌ အမှုပပြုရန် တရ ိုးဝင်စတင်ပပီပြစ်တသ တကက င၊့်် အထက်ကအပမင်၌
အမှုတတ ်၏ ဤအဆင်က
့် “ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်၏ အမှု” အပြစ် ရည်ညန်ိုးထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ သင်တ၌့်
ငါအမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး၌ တိုးတက်မှုမျ ိုး တန က်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ် တရ က်ရှပခင်ိုးတန က်တွင၊်
ခန္ှစ်ဆ ပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်သည် စတင်အမှုပပြုပပီိုး၊ ဤအမှုသည် စဉ်ဆက်မပပတ် သ ၍
နက်ရှုင်ိုးလ ပပီိုး ပမပပင်ိုးထန်လ တလသည်။ လူအတပါင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က ရှု ပမင်ကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးအလယ် ရှသည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
ပမင်တတွျို့ ကကချန်တွင၊် ငါ၏ လူဇ့် တခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပည့်ဝ
် တသ အတရိုးပါမှုက
သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ အကျဉ်ိုးချြုပ်စရ မလတပ- ဤအရ က လူတက
့် အလအတလျ က်
သကကသည်။
ငါ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး၊ ငါအမှု
့် ၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး၊ ယတန ငါ
့် န္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
သတဘ သွ ိုး စသည်တက
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးလျက်၊ ယခ ငါန္ှု့် တ်မှ
့် - အချက်မျ ိုးစွ က ထည့်သ
လ သည့်အ
် ရ သည်သ “ဝည ဉ်တတ ် ခနစ်ပါိုး၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး” အစစ်အမှန ် ပြစ်သည်။
့်
အတတ်တင
ွ ပ
် ါ ငါ စက ိုးတပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ အသင်ိုးတတ ်တည်တဆ က်ပခင်ိုး
အဆင်အ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ဝတထြုစ အပ်တစ်အပ်ထက
ဲ နဒါန်ိုးန္င
ှ ့််
့် တတ အတွငိုး် ပြစ်ခတ

မ တက မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ပ။ ယတန၏
့်
့် သည်- ယင်ိုးသည် အန္ှစ်သ ရမရှခဲတ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးကသ ယင်ိုးတ၏
ှ တ
် သ အန္ှစ်သ ရအရ ဝည ဉ်တတ ် ခနစ်ပါိုး၏
့်
့် စစ်မန
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်သည်။ “ဝည ဉ်တတ ် ခန္ှစ်ပါိုး၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး” သည်
့်
့်
ပလလင်တတ ်မှလ သည့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်၊ ယင်ိုးမှ ထအရ တက
့်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ တက်ရက် မန်မမက်
ထ ိုးသည်ဟ ဆရတပမည်။ ငါ၏
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပပခင်ိုးအပြစ်သ ့်
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့်် အခက်အတန်သည်
ငါက ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ တက်ရက်မနမ် မက်
သည့််
့်
့်
အခက်အတန်ပြစ်
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် လူသဘ
ဝ၏ ကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ချယ်မှုမခရဘဲန္င
ှ ၊့််
့် ခသ
့်
ငါသည် ဝည ဉ်တလ က၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခအတနအ ိုးလိုးက တက်ရက်
ထတ်တြ ်ပပသည်။ ငါသည် ယခင်က လူသဘ
ဝ၏ ကနသ
် ့် တ်မှုမျ ိုး မခခဲရ
့် ဟ အဘယ်တကက င ့််
့်
ငါ တပပ သနည်ိုး။ ဤအရ သည် ရှငိုး် ပပချက်လအပ်၏။ လူတ၏
့် အပမင်မျ ိုးတွင၊်
တက င်ိုးကင်ဘ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ ထတ်တြ ပ် ပန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်အတွက် မဟတ်ပါက၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ မည်သမ
ူ ျှက ဤနက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သန္င်မည်
မဟတ်။ ထတကက
င်၊့် ငါသည် လူတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက ကင်တွယပ် ပီိုး အတတ်တွင် မည်သည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးကမျှ ငါ မထတ်တြ ်ပပခဲသ
ွ ်၏
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးက ခခဲရ
်သ ၍
့်
့် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ တပသည်။ သတသ
့်
တကျစွ ဆရပါက၊ ဤသ မဟ
တ်တပ။ ငါ၏အမှုတတ ် ကွဲပပ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ မျ ိုး ကွဲပပ ိုးသည်၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ ငါ၏အမှုတတ က
် ငါ စတင် ထမ်ိုးတဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါ
ထတ်တြ ်ပပခဲသ
် ပြစ် ပမင်ခကဲ့် ကသည့်် အတပခအတနမျ ိုး၌
့် ည်။ အတတ်တွင ် လူအ ိုးလိုးက ပမှနအ
ငါ အမှုပပြုခဲရ
့် ပပီိုး၊ ငါတပပ ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှခဲက့် ကသည်။ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါ စတင် ထတ်တြ ပ် ပခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခကမျှ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တပ- ယင်ိုးတသည်
့်
လူတ၏
ဲ့် ပ။ ထတကက
င့်် ငါသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌
့် အတတွိုးန္ှင ့်် မတူခတ
့်
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးသ တရ
ိုးဝင် စတင်တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး ဤသည်တမှ့် အမှနတ
် ွင ် ဝည ဉ်တတ ်
့်
ခနစ်ပါိုး၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ အတတ်က လ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တသည်
့်
့်
ပလလင်မှ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
့် လူတ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုး
ရရှန္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ အတပေါ် အတပခပပြု၍ တပပ ဆထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးတက
့်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ တက်ရက် မန်မမက်
ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်တပ- အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
့်

ယင်ိုးတသည်
အမှနတ
် ွင် ဝည ဉ်တတ ် ခနစ်ပါိုး၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး မဟတ်တပ။
့်
့်

အခန််း ၁၂
လူအ ိုးလိုးက အတလိုးင်္ရပပြုသည့်အ
် ချန်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး အသစ်ပပြုပပင်ခရပပီိုး
အ ိုးသစ်တလ င်ိုးခရသည်အ
့် ချန်၊ လူတင်ိုး စတ်စန္ိုးစတန င်မ
့် ပြစ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ကျြုိုးန္ွန ခသည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တလိုးလတသ တ ဝန်က
ထမ်ိုးရန် လလ ိုးတနသည့်အ
် ချန်- ဤသည်မှ အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှစ၍ အတန က်အရပ်ထ အ ိုးလိုးက
အလင်ိုးတပိုးရင်ိုး၊ ဤအလင်ိုး၏ တရ က်ရှပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပမတစ်ခလိုးက တန်လှုပ်တစလျက်၊
အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး ထွက်တပေါ်လ သည့်် အချန်ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် ဤအဆငတ
့်် ွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်သစ်တစ်ခက တစ်ြန် စတင်တလသည်။ ယင်ိုးမှ
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးမှ လူတအ
့် ိုး “ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါ စတင်မနမ် မက်
သည့်် အခက်အတန် အတ
အကျလည်ိုးပြစ်သည့််
့်
့်
အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်ချန်- လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်သည့်အ
် ခါတွင၊်
အပမင်ဆ
့် ိုး တက င်ိုးကင်ဘ တစ်ခလိုး ထွနိုး် လင်ိုးသွ ိုးပပီိုး ခပ်သမ်ိုးတသ ကကယ်မျ ိုးတွင ်
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲမှု တစ်ခပြစ်တပေါ်တလသည်။” ဟ တကကည လျက်၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင်
အမှုသစ်က စတင်သည်ဟ ဆရတပမည်။ သဆ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး
့် လျှင ် အတရှ အ
ထွက်တပေါ်လ တသ အချန်သည် မည်သည်အ
့် ချန် ပြစ်သနည်ိုး။ တက င်ိုးကင် တမှ င်မည်ိုးလ ပပီိုး၊
ကမဘ တပမကကီိုး တိုး၍ တမှိုးမှန်လ တသ အချန်သည် ဘရ ိုးသခင်က တလ ကကကီိုးမှ သူ၏
မျက်န္ ှ က ကွယ်ဝက
ှ ်သည့်အ
် ချန် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အင်အ ိုးပပင်ိုးထန်တသ မန်တင်ိုးကကီိုးတစ်ခ၏ ပတ်ချ ဝင်ိုးပခင်ိုးက
ခရတတ မ
် ချန် ပြစ်တပသည်။ သတသ
် ဤအချန်တွငပ
် င်၊ လူအတပါင်ိုးတသည်
့် ည့်အ
့်
့်
မိုးပခမ်ိုးသက တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး၏ တတ က်ပမှုက တကက က်လနလ
် ့် ျက်၊
ထတ်ထတ်ပျ ပျ ပြစ်သွ ိုးကကပပီိုး၊ အကကီိုးအကျယ် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး၏ အပပင်ိုးအထန်
တက်ခက်မက
ှု ပ၍ပင် တကက က်လနတ
် ့် ကက ိုး ပြစ်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ အမျ ိုးစသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးက ပတ်က ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမျက်တဒါသက လတ်ပပီိုး
၎င်ိုးတအ
င်ဆ
့် င်ိုးကကတလသည်။ ပပီိုးလျှင် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုး
့် ိုး ဒဏ်ခတ်ြ တစ
့်
ပြစ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးသည် ချက်ချင်ိုး ထွက်တပေါ်လ တလသည်။
ဤသည်မှ ကမဘ တလ က၏ အတရှ အ
ျို့ ရပ်၌ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်အြ သက်
တသခချက်
့်

စတင်သည့်အ
် ချန်မှသည် သူ အမှုပပြုြ စတင်
သည့်အ
် ချန်အထ၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးအန္ှ အချြုပ်
အပခ အ ဏ က စွဲကင်တသ အချန်အထ- ဤသည်မှ စကကဝဠ
့်
တစ်ခလိုးအတပေါ် အပမဲ အလင်ိုးတရ င်တပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး၏
တတ က်ပတသ တရ င်ပခည်မျှငတ
် န်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။ ကမဘ တပမ၏ န္င်ငမျ ိုးသည်
ခရစ်တတ ၏
် န္င်ငတတ ် ပြစ်လ တသ အချန်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးခရတသ အချန်ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး
ထွက်တပေါ် ပခင်ိုး အချန်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် စတင် အမှုပပြုသည့်အ
် ပပင်၊
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြင့်် တက်ရက် စက ိုးတပပ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ စတင်စက ိုးတပပ သည့်် အချန်သည် အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး
ထွက်တပေါ်တသ အချန်ပြစ်သည်ဟ ဆ၍ ရတက င်ိုးရန္င်တပသည်။ ပ၍ အတအကျဆတသ ်၊
ပလလင်မှ အသက်တရ စီိုးဆင်ိုးသည်အ
့် ခါသည်- ပလလင်တတ ်မှ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး
့်
စတင်သည်အ
့် ခါသည်- ဝည ဉ်ခန္ှစ်ပါိုး၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး တရ ိုးဝင် စတင်တသ အချန်
့်
အတအကျပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင် အတရှ ျို့အရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးသည် စတင်ထက
ွ ်တပေါ်လ ပပီိုး
ကက ပမငသ
့်် ည့်က
်
လတကက င၊့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပမ ဏလည်ိုး ကွဲပပ ိုးပပီိုး ယင်ိုး၏ ထွနိုး် လင်ိုးမှု
နယ်ပယ်သည်လည်ိုး အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခ ရှတလသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်
့်
လှုပ်ရှ ိုးမှုပြင၊့်် သူ၏ အစီအစဉ်ထဲက အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးပြင-့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
လူမျ ိုးအတပေါ် ရှ အမှုတတ ်ထက
ဲ ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးပြင-့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ရှရင်ိုးစဲွ
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တိုး၍ တဆ င်ရွက်သည်မှ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး
အလင်ိုးတပိုးခရက အသိုးမကျတသ အရ မျ ိုး သမဟ
ှ
့် တ် အြျင်ိုးမျ ိုး ကျန်ရမတနတပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် ပတပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် တမွျို့တလျ ်သည့်် တကယ့်် အသီိုးအပွငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ “ကကယ်မျ ိုး” ဆသည်မှ
တက င်ိုးကင်က ကကယ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်တသ
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သက်တသခကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုကကတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး “ကကယ်မျ ိုး” ဟ တခေါ် ပခင်ိုးပြစ်သည်။
“အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲရန်” ဆသည်မှ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အဆင်အ
့် တန်ိုး၌
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်- လူတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ
့်
လူမျ ိုးမှ န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်

၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူရှပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
့်် တူ
့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
ရှတလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ တန်ခိုးက စွဲကင်ကကပပီိုး တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုး သငတ
့်် တ ်တစရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်တစလျက်၊
၎င်ိုးတအထဲ
က အဆပ်အတတ က်န္င
ှ ့်် အညစ်အတကကိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးပြင့််
့်
သနစ
် ့် င်ပခင်ိုးက ခရတလသည်- ဤသည်မှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့််
ရှု တထ င်တ
် န်ိုးသည်
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ အလင်ိုးတရ င်ပခည်မျှငတ
တပမတစ်ပပင်လိုးအ ိုး အလင်ိုး တပိုးသည်အ
့် ခါ၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
အတင်ိုးအတ မျ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးအထ တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
့်
တက င်ိုးကင်ရှ ကကယ်တသည်
လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
အသစ်တြန်
့် ည်၊ တနန္ှင ့်် လတသည်
့်
့်
ပပြုပပင်ခရလမ်မ
တန က်ပင်ိုးတွင ် အသစ်တြန်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတသည်
့်
ပပြုပပင်ပခင်ိုး ခကကရလမ်မ
ှ ့်် တပမကကီိုးအကက ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်- ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်န္င
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ အအ
့် ိုးသငစ
့်် ရ မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် - ဤသည်မှ အလအတလျ က် တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး
မဟတ်- ကယ်တင်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးမှ လူတက
် ့် င်တစပပီိုး တရ ိုးစီရင်တသ
့် ဘရ ိုးသခင် သနစ
အချန်ပင်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် အသည်ိုးအသန် ငတကကိုးကကသည် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပ်ရ မျ ိုးတပေါ် လဲကျကကသည်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တကက င့််
ဒဏ်ခတ်ခရပပီိုး တသပခင်ိုး ငရဲထသ
ဲ ထ
့် ိုးဆင်ိုးကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတကက ငသ
့််
လူတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် စတင်သရှလ ကကသည်။
အမှုအရ မျ ိုးက ထသမဟ
ဲ့် ါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ်ခပ
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည် ြ ိုးပပြုပ်တစ်တက င်၏
မျက်လိုးမျ ိုးကဲသ
့် -့် အတပေါ်သ ကကည်
လ
့် ျက်၊ မည်သမ
ူ ျှ လက်ခယကကည်ပခင်ိုး မရှ၊ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ
့်
့်
မည်သမ
ူ ျှက မမတက
န်မည်မျှ တလိုးကကသည်က
့် ယ်ကယ် သရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတ စတ
့်
မသန ိုးမလည်ဘ-ဲ ပြစ်ကကတလသည်။ လူတသည်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
့်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ် ခကကရတပသည်။ ယင်ိုးအ ိုး
ကကည့်ပ် ပီိုးသည့်တ
် န က် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ ကယ်ပင် စစ်မန
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ ပြင ့်် ယင်ိုးက
န္ှုင်ိုးယှဉ်တစလျက်၊ လူသ ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ သည် ထသ ကွ
် ွက်ကွငိုး် ကွငိုး်
့် ကက
အတသိုးစတ်ကျကျ တြ ပ် ပခရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတကက င ့််
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ လူအတပါင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ မျ ိုး သမဟ
့် တ်
အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသပည က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်

ဦိုးတခါင်ိုးထ၌
ဲ ဦိုးတန္ှ က်ဆလ
ဲ မ
် ျ ိုး မည်မျှရသည်
ှ
ကပင် ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုး
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် သရှပရသည်ဟ သထ ိုးကကတလသည်။ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးသည် တရွ ိုးထတ်ခရပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အတရှ ျို့အရပ်မှ
ဤအလင်ိုးတရ င်ပခည်မျှငတ
် န်ိုး၏ တတ က်ပမှုတအ က်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
့် မူလသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ထတ်တြ ်ပပခကကရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုး ပပ သွ ိုးကကသည်၊
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က မတရရ ပြစ်ကကသည်။” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ချန် တစ်တနတွ
့် င၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်သည်က ပမင်န္င်တပသည်။ မည်သမ
ူ ျှ လွတတ
် ပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ လူတက
့် ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တကျ ်မသွ ိုးဘ၊ဲ
တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က် ကင်တယ
ွ ်လမ်မ
့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ထသပြင
့် သ
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး တကျနပ်လမ်မ
င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “၎င်ိုးတသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
ငါ၏အလင်ိုးမှ ထွက်တပပိုးပပီိုး တတ င်တပေါ် င်္ူမျ ိုးတွင ် ခလှုကကကန်တသ တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
ပြစ်ကကသည်- သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ တစ်ဦိုးမျှ ငါ၏ အလင်ိုးတရ င်အတွငိုး် မှ
တမှိုးမှန်တပျ က်ကယ
ွ ်မသွ ိုးန္င်တပ။” ဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် အတရိုးမပါသကဲသ
့် ့်
နမ်က
ဲ ွင ် အသက်ရှငလ
် ျက်၊ ယင်ိုးမှ
့် ျတသ တရ စဆ န်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ စ တန်၏ လက်ထတ
၎င်ိုးတသည်
တတ င်မျ ိုးအတွငိုး် တရှိုးတဟ င်ိုးတတ နက်မျ ိုးထ၌
ဲ ခလှုကကရပပီိုး
့်
ပြစ်သည်အ
့် လ ိုးပြစ်သည်- သတသ
် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ မီိုးလျှမျ ိုးပြင့််
့်
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက မလွတ်တပမ က်န္င်တသ တကက င၊့်် စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး၏
“အက အကွယ်” တအ က်၌ ရှတနစဉ်တွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တမတ
့် လျ ပ့် ခင်ိုးက
့်
အဘယ်သ ခ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
တရ က်လ ပခင်ိုးက လက်ခကကသည့်အ
် ခါတွင၊် လူအတပါင်ိုးတ၏
့် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်တသ
ပသဏ္ဌ န်အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ဆန်ိုးပပ ိုးတသ အတပခအတနမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကတလ င်တအ ိုးပြင့်် သရပ်တြ ပ် ပခရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
စတ်တနသတဘ ထ ိုးတန္ှ့် င ့်် သငတ
့်် လျ ်သည်အ
့် တင်ိုး စက ိုးတပပ ၏။ ထတကက
င်၊့် လူတအြ
့်
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ပည တွင ် "တန တကျသည်ဟ ထင်ရသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
စတ်ပည ရှငတ
် စ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ခန္ဓ ကယ်အတွငိုး် ပင်ိုးက
တဆိုးပည ရှငတ
် စ်ဦိုး ပြစ်သည်အ
့် လ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်၊ သူသည် “ရှု ပ်တထွိုး” တသ
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထသတသ
သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ ရှသည်မှ မဆန်ိုးတပ။ လူတသည်
့်
့်

ထသ ပ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ၍ စဉ်ိုးစ ိုးတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အြိုးတန်မှုန္င
့် အသစတ် ပ၍
ကကီိုးမ ိုးတလပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့က န ိုးလည်၍မရန္င်ဟ ၎င်ိုးတ သ
့် ၍
ခစ ိုးရတလပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုးတွင ် ကူိုးပြတ်၍ မရတသ အ က သ
နယ်နမတ်တစ်ခ ရှသည့်အ
် လ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ န္ှစ်ဦိုးတသည်
အပခ ိုးတစ်ဦိုးက
့်
တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်ထက် သ ၍ မလပ်တဆ င်န္င်ဘ၊ဲ တစ်တယ က်က တစ်တယ က် ချြူပမစ်၏က
တစ်ြက်ကမ်ိုးမှ ကကည့်တ
် နကကသည့်အ
် လ ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်က
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့််
ကကည်က့် ကသည်ဟ ဆရတပမည်။
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးပြငသ
၎င်ိုးတသည်
သူက
့်် တရိုး မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မရှြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့် အနီိုးကပ် တလ့်လ ရန် အခွငအ
သူအတပေါ်
၎င်ိုးတ၌့် ရှသမျှအ ိုးလိုးမှ သတယ ဇဉ် ခစ ိုးချက်တစ်ခသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်သည်ဟသ
ူ ည့်် အသစတ်တစ်ခ
အပမဲရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် “သန ိုးအကကင်န မဲ့်ပပီိုး စ န စတ်မရှ”
တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့်
့် စတ်န္လ
မချတင်ကဲတဝဒန က တပပ ဆရန် အခွငအ
့်် တရိုး လိုးဝ မရှြူိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခင်ပွနိုး် သည်၏ ရိုးတပြ ငပ့်် ခင်ိုးတကက င့်် မမ၏ စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ထတ်တပပ ရန်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ အခွငအ
့်် တရိုး မရြူိုးတသ ၊ မမ၏ခင်ပွနိုး် တရှ ျို့၌ ရှသည့်် ငယ်ရွယ်လပ
ှ တသ
ဇနီိုးသည်တစ်ဦိုးကဲသ
့် ပြစ်
မမကယ်ကယ် အထင်အပမင်တသိုးတတ်ကကတသ
့် သည်။ လူတသည်
့်
ကဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္နယ်ပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၌့် မမကယ်ကယ် တလိုးစ ိုးမှု
ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးသည် မရည်ရွယ်ဘဲ တိုးပွ ိုးက ၊
အတတ ်အတန် သ ၍ ပပင်ိုးထန်လ ပပီိုး ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ အမျက်သည်ိုးပခင်ိုး
ပွငထ
့်် က
ွ ်လ သည်။ ငါ၏စတ်တွင် ငါသည် စတ်ဒဏ်ရ တစ်ခ ခစ ိုးတနရပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး
ပြစ်သည်။ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက လူသ ိုး၌ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်
ဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တန က်တစ်ြန် န္ှုိုးတဆ ်ရင်ိုး၊ တန က်ထပ်
အစပပြုပခင်ိုးအသစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပိုးရင်ိုး၊ ငါ၏ တနရက်
့် သည် တန က်တစ်ြန်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အပူတပပင်ိုး နီိုးကပ်လ သည်” ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပါင်ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ြမ်ိုးဆိုးီ က
အန္င်ယူရန် သတတက တန က်တစ်ကကမ်ထပ်၍ တမွိုးယူသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
မူလရည်ရွယ်ချက်မှ တအ က်ပါအတင်ိုး ပြစ်သည်- တရတ်န္င်င၌ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးတပါက်က သမ်ိုးပက်ရန်သ ပြစ်သည်။ ဤအရ ကသ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး န္ှမ်နင်ိုးပခင်ိုးဟ ယူဆန္င်သည်။ ဤအရ သည်သ

ဘရ ိုးသခင်သည် ရှငဘ
် ရင်အပြစ် ကမဘ တပမအန္ှ စ
့် ိုးစသည်က သက်တသပပရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးပမတ်တသ စီမကန်ိုး ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အသစ်တသ
စတင်ပခင်ိုး တစ်ခရှပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးသည်က သက်တသပပရန်
လတလ က်တပမည်။ တန က်ဆိုး၊ လှပသည့်် ပမင်ကွငိုး် တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် စတ်ထက်သန်ပပင်ိုးပပမှုက မတြ ်ပပဘဲ မတနန္င်တအ င် ပြစ်တလသည်“ငါ၏န္ှလိုးသည် ခန်လျက်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏ န္ှလိုးခန်သ စည်ိုးချက်မျ ိုး တန က်လက်ရင်ိုး၊
တတ င်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ခန်တပါက်ကကပပီိုး၊ တရတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင့််
့်
ကခန်ကကက လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးသည် တကျ က်တဆ င်အတပပီိုးတသ တကျ က်တန်ိုးမျ ိုးက
ရက်ခတ်ကကတလသည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ အရ က တြ ်ပပရန် ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်။”
ဤအရ မှ၊ ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ခဲတ
့် သ အရ က ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က် တအ င်ပမင်တစန္ှငပ့်် ပီ
ပြစ်သည်က တတွျို့ န္င်သည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်စီရင်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်က လူတအ
် ရ အတအကျ ပြစ်တပသည်။
့် ိုး တတွျို့ ကကြုတစက ရှု ပမင်တစသည့်အ
န္င်ငတတ ်၏ တရှ ျို့တရိုးမှ လှပတပသည်။ န္င်ငတတ ်၏ ရှငဘ
် ရင်သည် ဦိုးတခါင်ိုးမှ တပခအထ
အတသွိုး၊ အသ ိုး အရပ်အတယ င် တစ်ခမျှ မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသဘ ဝ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် လိုးဝ
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည့်် တအ င်န္င်သူ ပြစ်တပသည်။ သူ၏ ခန္ဓ ကယ်တစ်ခလိုးသည် လူသ ိုး၏
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးပြင ့်် လိုးလိုး စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပမငပ့်် မတ်တသ ဘန်ိုးအသတရပြင ့််
တတ က်ပတလသည်။ သူ၏တစ်ကယ်လိုးသည် ထပ်မှ တအ က်တပခထ၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးကင်ဘ၏ တရ င်ဝါလကခဏ ပြင ့်် ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးက ဆွတ
ဲ ဆ င်တသ ရနတစ်
့် မျြုိုး
ထွက်တပသည်။ တရှ လမန်သခ
ီ ျင်ိုးထက
ဲ ချစ်ပမတ်န္ိုးသူကသ
ဲ့် ၊ ့် သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သူအ ိုးလိုးထက်
သ ၍ လှပတသိုးသည်၊ တရှိုးသနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးထက် ပ၍ပမင်မ
့် ိုးတလသည်။ သူသည်
လူအတပါင်ိုးတအလယ်
စပပပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအြ မယှ
ဉ်သ တပ။ လူတသည်
သူက
့်
့်
့်
့် တက်ရက်
တမ ်ကကည်ရ
့် န် မသင်တ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကျက်သတရရှတသ မျက်န္ ှ ၊
့် တ ်တပ။ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ သွငပ် ပင်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တပ။
မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ယှဉ်ပပြုင်န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှုတ်မျ ိုးပြင့်် အလွယ်တကူ မချီိုးမွမ်ိုးန္င်ကကတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အဆိုးမရှတပ- စမ်ိုးတချ င်ိုးတစ်ခမှ ပန်ိုးထက
ွ ်တသ
တရကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ခန်ိုးတပခ က်မသွ ိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့်
့်
ထသတသ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးသည် အဆိုးမဲ့်ပြစ်သည်။ မတူညတ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်

ဘ သ စက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သူ၏အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးသည်၊ အကကမ်
အသီိုးသိုးီ သည် ပပီိုးခဲသ
် ကကမ်ထက် ပ၍ နက်နသ
ဲ ည်- “ငါသည် မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည့်အ
အရ အ ိုးလိုးက ငါ၏ အကကည်တ
့် အ က်တွင ် ပပ မှုနမ
် ့် ျ ိုးအပြစ်သ ့်
တလ င်ကျွမ်ိုးသွ ိုးတစချင်မသည်။ ပငင်ိုးဆန်တသ သူ အ ိုးလိုးက တန က်ထပ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တဝဲလည်လည် မတည်ရှတတ ရ
့် န်၊ ငါ၏ပမင်ကွငိုး် မှ ကွယ်တပျ က်သွ ိုးတစချင်သည်။”
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် ထသတသ
အရ မျ ိုးက ထပ်တလဲလဲ တပပ သနည်ိုး။
့်
လူတက
ဘရ ိုးသခင်က
့် ယင်ိုးတက
့် ပငီိုးတငွျို့လ မည်က သူမစိုးရမ်သတလ ။ လူတသည်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် သရှရန် ဆန္ဒရလျက်
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအလယ်တွင်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးသွ ိုးရမျှ သွ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ မမတက
် ခါမျှ
့် ယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်ရန် မည်သည့်အ
သတမရကကတချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့်
့် ယ်တင်မှ လူသ ိုး၏ မန ခမှုက
သရှန္င်ကကပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် မန ခမှုက
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး သတတပိုးြ၊ ့်
၎င်ိုးတအ
ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုသည်။
့် ိုးလိုးက မမတက
့် ယ်ကယ် သရှတစြ ဤနည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် “တရွ ိုးထတ်” ြ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
က ကကည့်လ
် ျက်၊ လူမျ ိုး၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးသည်
့်
တစ်ပပြုင်နက် စိုးရမ်တကက င်က့် ကလ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကကက်သ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး လှုပ်ရှ ိုးမှု
ရပ်တန်သွ
မမတက
့် ိုးပ ရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်ကယ် ပပစ်တင်တဝြန်ရန်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ချက်
ချင်ိုး ပပန်လ ကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က သလ ကကသည်။
့်
ဤအရ တန က်ပင်ိုးတွင-် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် န က်တွင-်
့်
့် စတ်မျ ိုးက ပင်ိုးပြတ်ပပီိုးသည့်တ
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ၎င်ိုးတအ
့်် တရိုး
့် ိုး ပပသရန် အခွငအ
အသိုးပပြုတလသည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကန္ှင ့်် တက်ရက်
့်
့်
ထတတွျို့ ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က တဆ င်ရွက်သည့်် ကဏ္ဍတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်မျ ိုးသည်လည်ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ခက တဆ င်ရွက်ြ စတင်
တလသည်၊ ယင်ိုးက လူန္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အကက ိုးရှ ရပ်တည်ချက်က တိုးပမြှငတ
့်် စသည်- ယင်ိုးသည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ အ
် ြသ
ှ
။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် လူတသည်
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးရတလသည်
့်
ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ အချန်မျ ိုးက ပပန်ကကည်ရ
့် န် စတ်ထ ိုးတစ်ခ မရည်ရွယ်ဘဲ
ပင်ဆင်ကကတလသည်။ အတတ်တင
ွ ် လူတသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ န္ှစ်မျ ိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး တမွျို့တလျ ်န္င်စွမ်ိုးမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလွတ်တပမ က်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်

ယကကည်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပ။ ယင်ိုးမှ ယကကည်မှု
့် ဘဝမျ ိုးတွင ် စနစ်ကျမှု မရှခဲတ
ရှမလ မီအချန်က ပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် အတူ
တူပြစ်ပရသည်- ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုးသည် အန္ှစ်မဲပ့် ပီိုး
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မဲ့်သည်ဟ ခစ ိုးခဲရ
့် ဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအချန်က ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှုသည်
မယကကည်မထ
ှု က် သ ၍ တက င်ိုးမွနပ် ခင်ိုးမရှဘဲ၊ အရှု ပ်အယှက် တစ်မျြုိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ည်။
့် ပရခဲသ
၎င်ိုးတသည်
ယတန၏
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
့်
ရှု ပမင်ကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး အသစ်တြန်ပပြုပပင်ပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝမျ ိုးသည်
တတ က်ပရန်ိုးစလ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တမျှ ်လင်ခ
့် ၊ ့်
့် ျက်မမဲက့် ကတတ သ
့် ကဲသ
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ က်ရှပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် စတ်န္လ
တည်ကကည်ခင်မ မှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး အတွငိုး် ၌ ပငမ်သက်ပခင်ိုးက ခစ ိုးကကရသည်။
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်သမျှအ ိုးလိုးတွင် တလတန က်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အရပ်မျ ိုးက
ြမ်ိုးဆပ်ပခင်ိုး မပပြုကကတတ တ
့် ၊ ့်
့် ပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကဲသ
့် လက်စ ိုးမှုသည် မတရမရ မပြစ်တတ သ
၎င်ိုးတသည်
ယက်ကန်ယက်ကန် မပြစ်ကကတတ တ
ပ၍ပင် လှပပပီိုး၊
့် ပ။ ယတန ဘဝသည်
့်
့်
လူတသည်
မတမျှ ်လင်ထ
ဲ ဝင်
့် ိုးဘဲ န္င်ငတတ ်ထသ
့်
့် တရ က်ကကပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏
လူမျ ိုးပြစ်လ ကကပပီိုး ထတန
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဤအရ က လူတ ့်
့် က်ပင်ိုးတွင.် ..။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
ပ၍ စဉ်ိုးစ ိုးတလ၊ ချြုပမန်မှု သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလ ပြစ်သည်။ ဤအရ က ၎င်ိုးတ ပ
့် ၍ စဉ်ိုးစ ိုးတလ၊
၎င်ိုးတ ပ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပမတ်န္ိုးရန် လှုတ
ျို့ ဆ ်ခရတလ
့် ၍ တပျ ်ရင်တလ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ န
ဲ င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူအကက ိုးရှ
့်
့် ိုးမလည်လက်ဘန္
ခင်မင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုသည် တိုးပမြှငသ
့်် ွ ိုးတလသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပ၍ ချစ်ကကပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ သကကသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တိုး၍
လွယက
် ူလ က ယင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး ြအ ိုးတပိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အတင်ိုးအကျပ် လပ်ခင်ိုးပခင်ိုး
မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ သဘ ဝ ပြစ်စဉ်က လက်က လူသည် သူ၏ ကယ်ပင်၊ တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတသ
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တဆ င်ရွက်တလသည်- ဤနည်ိုးပြငသ
့်် ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည
ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် အ ိုးထတ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှ မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက လူ၏
သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် သငတ
့်် လျ ်သကဲသ
့် ၊ ့် အကျြုိုးသက်တရ က်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဤ
့်
အခါသမယတွင် ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူတလ
ကထဲတွင ် ငါ၏လူဇ့် တခပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင၊်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင၊် ဤတနရက်
့် ထ အမှတ်တမဲ့်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုးပြစ်က ငါက
်
့် အမှတ်တမဲ့် သလ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
့်

တရှ ျို့တွငရ
် သည်
ှ
လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးရမည် န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍မူ မည်သမ
ူ ျှ
့်
အရပ်အမမက် န ိုးမလည်ကက၊ မည်သမ
ူ ျှ မသကကတပ- ပပီိုးလျှင် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
မည်သည့်ဦ
် ိုးတည်ရ သ တခေါ်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ သဲလွနစ
် တစ်ခတစ်တလ
့် တဆ င်သွ ိုးမည်န္င
သ ၍ မရှကကတသိုးတချ။ ၎င်ိုးတအတပေါ်
င်္ရစက်တနသည့်် အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ့်် အတူသ
့်
မည်သမ
ူ ဆသည် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက အဆိုးတင် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးပပခရလျက်သ ၊ မည်သမ
ူ ဆသည်
ငါ၏န္င်ငတတ ်သ ဆ
့် က်တရ က်တစသည့်် တခါိုးခက ပြတ်သန်ိုးန္င်မည် ပြစ်သည်။” ဟ ဆပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အထက်တွင် လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ငါတြ ်ပပခဲတ
့် သ အရ ၏ အကျဉ်ိုးချြုပ်
တစ်ခ အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤတနရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက် တည်ရသည်
ှ
။ လူက သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
တတွိုးသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်မှ တပပ တသ အရ အတအကျပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏န္ှုတ်မှ တပပ တသ အရ သည် လူသ ိုးက တမ်ိုးတသည့်အ
် ရ အတွက် အတအကျ
ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပမင်သ တအ င် ပပရ တွင ်
အကျွမ်ိုးကျင်ဆိုးတသ အရ အတအကျ ပြစ်သည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက အ ိုးလိုးတသည်
့်
အဘယ်သ စစ်
် ိုးသ ိုးစွ လက်ခယကကည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ
့် မှနရ
နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ရယူလသည့်် အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။
အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ယင်ိုးတ၏
့် အတပေါ်ယ အဓပပ ယ်မျ ိုးက ညန်ပပြ ့်
မဟတ်သည့်် မျ ိုးစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှတလသည်။ သူ၏ မျ ိုးစွ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက တမင်တက
တပပ င်ိုးလဲတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ရက တပပ င်ိုးတပိုးရန်သ ရည်ရွယ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင် အတရိုးပါမှု တစ်ခတစ်တလက တွဲြက်ထ ိုးပခင်ိုး
မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မျ ိုးစွ တသည်
ရှငိုး် ပပရန် မထက်တန်တပ။ လူသ ိုးသည်
့်
့်
ယတန ၎င်
့် ိုးတ ရှ
့် ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်ချန်တွင၊် လူတ၏
် ိုးသည် တကျတသ အဆင်တ
့် စ်ခသ ့်
့် ခွနအ
တရ က်ရ၏၊
ှ
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ပင်ိုးတွင ် သတတပိုးသည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပ၍ မနမ် မက်
တလသည်- ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထ အတပခခဥပတဒက
့်
သူထတ်ပပန်သည်- “ကမဘ တပမတွင် မှီတင်ိုးတနထင်ကကတသ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ကကယ်မျ ိုးတလ က် မျ ိုးပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး

တက င်ိုးစွ သ၏။ ပပီိုးလျှင် ငါက
့်် ျ ိုးတလ က်
့် ‘ချစ်တသ ’ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ပင်လယ် သဲပွငမ
မတရမတွက်န္င်တလ က်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ အနည်ိုးငယ်သ လျှင် ငါ၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်- ငါက
ှ ပ တတ က်ပတသ အလင်ိုးက
့် ‘ချစ်တသ ’ သူမျ ိုးမအ
လက်စ ိုးအ ိုးထတ်တသ သူမျ ိုးသ ငါ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်။” စင်စစ်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည်ဟ တပပ တသ သူမျ ိုးစွ ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ မမတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူက
့် ချစ်တသ သူ အနည်ိုးငယ်သ ရှသည်။ ဤအရ က မျက်လိုးမျ ိုး
ပတ်လျက်ပြငပ
့်် င် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သပမင်န္င်သည်ဟ ထင်ရတပမည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တသ သူတ၏
် ကယ် ပြစ်သည့်ပ
်
့် တလ ကတစ်ခလိုး အမှနတ
ပြစ်သည်။ ဤတွင ် ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်သည် “လူတအ
့် ိုး တရွ ိုးထတ်ပခင်ိုး” အမှုြက်သ ့်
လှညသ
့်် ွ ိုးပပီ ပြစ်သည်က ကျွန္ပ်
် တပမင်
့် ရပပီိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် လချင်တသ အရ က
ပပသပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျနပ်တစသည်မှ ယတန၏
့် အသင်ိုးတတ ် မဟတ်ဘ၊ဲ
တရွ ိုးထတ်ပခင်ိုးပပီိုးတန က် န္င်ငတတ ် ပြစ်တပသည်။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သူသည်
“အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
ကန်ပစစညိုး် မျ ိုး” အ ိုးလိုးက တန က်ထပ် သတတပိုးချက်တစ်ခ
တပိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် မတဆ င်ရွက်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင် စတင်
တဆ င်ရွကသ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဤလူတသည်
န္င်ငတတ ်မှ ပယ်ြျက်ခရကကတပမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုအရ မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
မရှတပ။ သူသည် “တစ်သည် တစ်ပြစ်ပပီိုး န္ှစ်သည် န္ှစ်ပြစ်သည်။” ဟူတသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အပမဲ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သူ မကကည်ရ
့် ှု လတသ သူမျ ိုး ရှပါက၊
အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတ ပပဿန
ပြစ်တစသည်က ရပ်တန်ရန်
့် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ြယ်ရှ ိုးပစ်ြ ့်
ပြစ်န္င်သမျှအရ ရ က သူ လပ်တဆ င်တလသည်။ ဤအရ က “အမှုက်သရက် ထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တစ့်တစ့်စပ်စပ် သနစ
် ့် င်ပခင်ိုး” ဟ တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက တကကပင သည့်် တကယ့်် အခက်အတန်သည်
သူ၏ အက့် သြွယ်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အတွငိုး် ၌ ရှသမျှက သူပပတသ အချန်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် သူက၊ “တတ င်မျ ိုးတပေါ်တွင ် တတ ရဲသ ိုးတက င်မျ ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င်
ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ အ
ျို့ ွင ် သိုးမျ ိုးကဲသ
့် ယဉ်ပါိုး
ကက၏။ လှုင်ိုးလိုးမျ ိုး
့် တ
့် ိုးလိုးသည် ငါတရှ
့်
တအ က်တင
ွ ် ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပမမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်က အရ ခပ်သမ်ိုးကဲသ
့် ရှ
့် မမတက
့် ငိုး် လင်ိုးစွ ငါထ
့် ယ်ကယ်
ပပသကကတလသည်။ အထက် အပမငဆ
့်် ိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ရှသည်မှ လူတ ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လက်လမ
ှ ်ိုး မမီန္င်သည့်် နယ်ပယ်မျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည်

ထဝင်ခင
ွ မ
့်် ရန္င်တသ နယ်ပယ်မျ ိုးထသ
ဲ လွ
ှ ်ိုးသွ ိုးသည်။” ဟ တပပ ပခင်ိုး
့် တ်လပ်စွ တလျှ က်လမ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အဓပပ ယ်မှ ဤသပြစ်
ှ ိုးသည် ခပ်သမ်ိုးတသ
့် သည်- လူ၏ စတ်န္လ
အရ ထက် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်ပပီိုး၊ လူတ၏
် ့် လွန ် မျ ိုးပပ ိုးတသ အယူအဆမျ ိုးတမျှ
့် အလွနအ
အဆိုးမရှ လျှြုျို့ ဝှက်နက်နပ
ဲ ရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ စစ်မှနတ
် သ
အတပခအတနမျ ိုးက ခတရတစ့်တွငိုး် ကျ သရှတလသည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူသည်
တတ ရင်ိုး သ ိုးရဲတစ်တက င်ထက် ပ၍ ရက်စက်က ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ တရ စဆ န်တစ်တက င်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုး မည်သမ
ူ ျှ ထကကက ခခရန် မဝ့်ရဲသည့််
အဆင်အ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ထ သမ်ိုးပက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ အမှနတ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ လူတ တတွ
ိုးတသ အရ သည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
အရ အ ိုးလိုးထက် ပ၍ ရှု ပ်တထွိုးသည်။ ယင်ိုးသည် န ိုးလည်၍မရန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သူသည် ယင်ိုးအ ိုး သူ၏
မျက်စတရှ က
ျို့ တသိုးငယ်တသ ပိုးတက င် တစ်တက င်ကသ
ဲ့် သတဘ
ထ ိုးရမျှထ ိုးသည်။ သူ၏
့်
န္ှုတ်မှ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တစ်လိုးပြင့်် ယင်ိုးက သူသမ်ိုးပက်သည်။ သူအလရှသည့််
အချန်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးက သူဒဏ်ခတ်သည်။ သူ၏လက် အနည်ိုးငယ်မျှ လှုပ်ရပြင့်် ယင်ိုးအ ိုး
သူ ပပစ်တင်ဆိုးမသည်။ ယင်ိုးက သတဘ ရှ သူ ရှု တ်ချတလသည်။
ယတနတွ
အတမှ င်အတွငိုး် တွင ် တည်ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် င ် လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အလင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက တန က်ဆိုးတွင ်
သရှလ ကကတလသည်။ ကမဘ အန္ှအပပ
ိုးတွင၊် အနက်တရ င် အိုးကကီိုးတစ်လိုးသည်
့်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တမှ က်ထ ိုးသကဲသ
့် ပြစ်
ူ ျှ အသက်တစ်ချက် မရှု န္င်ကကတပ။
့် ပပီိုး၊ မည်သမ
၎င်ိုးတ အ
် စ်လကကတသ လ
် ည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ
့် ိုးလိုးသည် အတပခအတနက တပပ င်ိုးပပန်လှနပ
ထအနက်တရ င်အိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပငမ
့်် ြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတကက ငသ
့််
လူတ၏
့်် ွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် အပမင်မျ ိုး ရတ်တရက် ပွငသ
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က ရှု ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးတအ
ွ ိုး် တမိုးတသ တလသပြင့်် တမိုးပမန်ိုးတလသည်- “လူသည် အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါက
့်
့် ိုး တမိုးခန
လိုးဝ မမှတ်မဘဲ၊ အတမှ င်တလ ကထဲတွငသ
်
ငါက
ယတနတွ
့် ပမင်ြူိုးတလသည်။ သင်တသည်
့် င ်
့်
အလ ိုးတူ အတပခအတနတွင ် အတအကျ ရှကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
လူဇ့် တက ငါ တရ ိုးဝင် ယူတင်ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
ဆူပူတသ င်ိုးကျန်ိုးပခင်ိုး အထွတ်အထပ်အချန်တွင ် ပြစ်သည်။” ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တရိုးရ
တလ က၏ တကယ့်အ
် တပခအတနမျ ိုးက ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး၏

တကယ့်အ
် တပခအတနက ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် သူသည် လူတအ
့်
့် ိုး
ထပ်တလဲလဲ သတတပိုးသည်- “ငါသည် ငါ၏ လူတက
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သရှန္င်တစရသ မက၊ ၎င်ိုးတက
် ့် ှငိုး် လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တစလျက် ရှသည်။ ငါ၏
့် သနရ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မှုတကက င်၊့် လူတပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ တသည်
ငါ၏
့်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရမည့်် အန္တရ ယ်တွင ် ရှတနဆဲပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
မမတက
ှ ရန်
့် ယ်ကယ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်၊ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်ခန္ဓ ကယ်က ချြုိုးန္မ်
တတ်န္င်သမျှ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု မရှပါက- သင်တ ဤအရ
က မလပ်တဆ င်ပါက၊
့်
တပါလသည် ငါ၏လက်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ရရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်ရ
လမ်ိုးမရှခဲသ
် တင်ိုးပင်၊ သင်တသည်
ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး ပငင်ိုးပယ်တသ အရ တစ်ခ၊
့် ည့်အ
့်
ငရဲထသ
ဲ ပစ်
် ရ တစ်ခ ဧကန်မချ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။” ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ချပခင်ိုးက ခရမည့်အ
ထသ တန
က်ထပ် တပပ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအခါတွငသ
်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
ပ၍ သတထ ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ပ၍
့်
တကက က်ရွ လ
ျို့
ကကသည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ သည်
အကျြုိုးသက်တရ က်န္င်ပပီိုး သူ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်သည် တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုး န္င်တပသည်။ ဤတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လူတ န
ငှ့် ၊ တပါလက တန က်ထပ်တစ်ကကမ်
့် ိုးလည်ကကြအလ
့်
တြ ်ပပထ ိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး
့်
မပြစ်ရဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အတလိုးင်္ရပပြုတသ သူမျ ိုး ပြစ်ရတပမည်။
ဤအရ သည်သ လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် တကက က်ရွ ျို့ မှု အလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အကကင်ိုးမဲ့်
တကျနပ်တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ ၎င်ိုးတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် အတတ် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
မတတ်စွမ်ိုးန္င်မှုက ပပန်လည်တတွိုးတတ ကကည်တ
့် စန္င်သည်၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပ၍ပင်
ကကီိုးမ ိုးတသ တန င်တန္ှင၊့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပ၍မျ ိုးတသ
အသပည က တပိုးတလသည်။ ထသပြင
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၊့်် ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သသယမျ ိုး မရှန္င်ကကတပ။
“လူသည် ငါ၏လူဇ့် တပြင ့်် ငါအ
့် ိုး သရမျှမသကကတချ။ ယင်ိုးထက် ပ၍၊ သူသည်
တသွိုးသ ိုးခန္ဓ ထဲတွင ် တနထင်တသ မမကယ်တင်၏ ဇ တက န ိုးမလည်န္င်တသိုးတပ။
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
် ည့်အ
် ပြစ် ဆက်ဆလျက်၊
့် ပပင်ပ ဧည့်သ
လှညစ
့်် ိုးတနကကပပီိုးပြစ်သည်။ အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ....။” ဤ”အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ”သည်
လူတအ
့်် က်ဆင်သည့်တ
် ကယ့်် ဥပမ မျ ိုးက ပပသလျက်၊
့် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငသ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူ၏ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပပြုပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမျ ိုးက

စ ရင်ိုးပပြုစတလသည်။ ဤသည်မှ အပပစ်၏ သက်တသပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တစ်ြန်
တချပန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူအတပါင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး
့်
အသိုးပပြုန္င်သည့်် မရှမပြစ် လအပ်တသ အမ်အသိုးအတဆ င်အချြုျို့ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊
တနစဉ်သ
ိုး ပစစညိုး် အချြုျို့ကသ
ဲ့် အသ
ိုးပပြုကကသည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှ။
့်
့်
တစ်ဦိုးတစ်တလက ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခရန် ရည်ရွယြ
် မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လှပပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကျက်သတရရှတသ မျက်န္ ှ ကပြစ်တစ သရှရန် မည်သမ
ူ ျှ
မကကြုိုးစ ိုးြူိုးကကတချ။ မည်သမ
ူ ျှက ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထက
ဲ
့် စတ်န္လ
ချစ်ခင်ရတသ အရ တစ်စတစ်ခအပြစ် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မကကည်ညြုြူိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတ ့်
အ ိုးလိုးသည် သူက
ဲ ခေါ် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မလ
အပ်သည့််
့် ၎င်ိုးတ လ
့် အပ်သည့်် အချန်တွင ် ဆွတ
့်
အချန်တွင ် သူက
့် တစ်ြက်သ ပစ်
့် ထ ိုးပပီိုး လျစ်လျြူရှု ကကတလသည်။ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအြ သတဘ
ရှ ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ်န္င်က သူဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
တတ င်တ
့် တင်ိုး တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ပပြုန္င်သည့်် ရပ်တသိုးရပ် တစ်ရပ်
့် သည်အ
ပြစ်သည်အ
့် လ ိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
့်
အတတ အတွငိုး် တွင ် ငါသည် လူ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မစ န ခဲြ
့် ူိုးပါက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးတကက င၊့်် အလွနအ
် မင်ိုး
တကက က်ရွ ျို့ ကကမည်ပြစ်က အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် မရဏန္င်ငထဲသ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးကကတပမည်။”
့်
ဟ ဆသည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် မည်မျှ ကကီိုးပမတ်သည်ကသ
ပပသတပသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပါင်ိုးတအ
့် ိုး ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကမှ
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအစ ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လူဇ့် တပြင ့်် သမ်ိုးပက်ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ ခယူသည်အ
့် ချန်တွင၊် မည်သမ
ူ ျှ မသခဲက့် ကတပ။
့်
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ အ ိုးနည်ိုးချည့်န
် ပခင်
ဲ ့် ိုးက င်္ရမစက်ပါက၊ သူ လူဇ့် တ
ခယူခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချန်တွင ် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် တဇ က်ထိုးမိုးတမျှ ် ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊
လူအတပါင်ိုးတသည်
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ပခင်ိုး ခကကရပပီိုး ပြစ်တပမည်။ အသစ်က န္ှစ်သက်ပပီိုး
့်
အတဟ င်ိုးက မန်ိုးသည်မှ လူတ၏
့် ၊ ့် အမှုအရ မျ ိုး
့် သတဘ သဘ ဝထဲ၌ ရှသကဲသ
အဆင်တပပတနသည်အ
့် ခါတွင ် ဆိုးဝါိုးတသ အချန်မျ ိုးက မကက ခဏ တမ့်တလျ တ
့် တ်ကကပပီိုး
၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှက ၎င်ိုးတ မည်
မျှတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်က
့် မှ မည်သမ
့်
မသကကတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတန မည်
မျှ အကကတ်အနယ်
့်
ယှဉ်ပပြုင်အန္င်ရထ ိုးသည်က တန်ြိုးထ ိုးရမည်ဟ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ထပ်သလဲလဲ
သတတပိုးတလသည်။ မနက်ပြန်အတွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ယတနက
့် ပ၍ပင် တန်ြိုးထ ိုးကကရမည်
့်

ပြစ်ပပီိုး၊ တရ စဆ န် တစ်တက င်ကသ
ဲ့် သခင်
က မမှတ်မဘဲလျက် အပမင်က
့် တက်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်
အသက်ရှငသ
် ည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအ ိုး မသန ိုးမလည်မပြစ်ရ။ ထတကက
င်၊့် လူတသည်
့်
့်
လမမ လ ကကသည်၊ မဝါကက ိုးကကတတ တ
့် ၊ ့်
့် ပ သမဟ
့် ကဲသ
့် တ် မ နမတထ င်လ ိုး ကကတတ သ
ယင်ိုးမှ လူ၏ သတဘ သဘ ဝက တက င်ိုးသည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် လူသ ိုးအတပေါ် တရ က်လ ပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ့်
သလ ကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ တကက င၊့််
တန က်ထပ် မည်သည့်် အရ ကမျှ မလပ်တဆ င်ဝ့်ကကတချ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ “ချြူပမစ်” ဆသည်မှ ဆနက
် ့် ျင်ဘက် တန်ခိုးအ ဏ မျ ိုးကက ိုးက နယ်နမတ်က တင်စ ိုးတသ အ ိုးပြင ့််
ရည်ညန်ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။

အခန််း ၁၃
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်အ ိုးလိုးက စက်ဆပ်ပပီိုး၊
သူသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးကယ်တင်က သ ၍ပင် မန်ိုးတီိုး၏။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ အမျက်တဒါသ ၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက မီိုးရှု ြ
ျို့ ျက်ဆိုးီ ရန်
ကန်န္ှ့် ငတ
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
ှ ရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ချရန် ဆန္ဒရပ
သူ၏လက်ကဆန်က
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ တချမှုနိုး် ချင်ပရသည့််
့်
အချန်မျ ိုးပင် ရှ၏- ယင်ိုးကသ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးရှ ရွ ရှ ပခင်ိုးက တြျ က်ြျက်န္င်မည်ပြစ်သည်။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အမ်တွငရ
် သူ
ှ တစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် လူသဘ
ဝမရှသည့််
့်
သ ိုးရဲတစ်တက င် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တအ က်ပါအတင်ိုး တပပ ဆြ သူ
့် ၏
တဒါသက ခင်မ စွ ြန္ှမ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်- “ငါ၏လူမျ ိုးအ ိုးလိုးထဲန္င
ှ ့််
ငါ၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင၊် ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးမှ
ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သင်သည် အနမ်ဆ
့် ိုး အပ်စန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။”
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးကယ်တင်၏န္င်ငတွင ်

အဆိုးအပြတ်တပိုးတသ တက်ပဲက
ွ စတင်ပပီိုးပြစ်က သူ၏အစီအစဉ်
အတက င်အထည်တပေါ်သည်အ
့် ခါ သူသည် ၎င်ိုးက ြျက်ဆိုးီ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခွငတ
့်် ပိုးတတ မ
့် ည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးအ ိုး
ြျက်ဆိုးီ ခွငတ
့်် ပိုးတတ မ
ှ
့်
့် ည် မဟတ်တပ။ တနစဉ်၊
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အပ်တပျ ်လျက်ရသည်
သူ၏လူတအ
် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ကယ်တင်ရန် တအ ်တခေါ်သည်၊ သတသ
့်
့် ိုးလိုးသည် အပ်တဆိုးမျ ိုး
တသ က်ထ ိုးပပီိုးသည်အ
့် လ ိုး တတွတဝတသ အတပခအတနတွင ် ရှတနကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတအ
လိုးဝ သတမမူမဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး တစ်ခဏကက ပင် မန္ှုိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အပ်တပျ ်သည့်် အတပခအတနသ ပပန်
သိုးပန္ှစ်ပ
့် ည်။ သူ၏ လူအ ိုးလိုးတသည်
့် သွ ိုးကကလမ်မ
့်
အတကက တသတနပရကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏လအပ်ချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ ့်
ကယ်တင်၏ချြုျို့တဲမ
့် ှုမျ ိုးက မသကကသည်သ မက၊ မည်သည်အ
့် ရ က ဝတ်ဆင်ရမည် သမဟ
့် တ်
မည်သည်အ
့် ရ က စ ိုးရမည်ကပင် မသကကတပ။ ဤသည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
လူတအ
့် ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် ကကီိုးမ ိုးတသ အ ိုးထတ်မှုက ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်က
ပပသရန် လတလ က်သည်။ ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်မှုသည် တရတ်န္င်င၏
တဒသတင်ိုးတစ်တလျှ က်လိုး တိုးချဲျို့ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး တန်လှုပ်တစသည်မှ
ဤယယွငသ
် ည့်၊် ရင်ိုးပျတသ န္င်ငတွင ် မည်သမျှ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်
့် ကက ကက မတနလကကတတ တ
အမန်ိုးတီိုးဆိုး အရ မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည်
သူ၏အမျက်တဒါသပြင ့်် တနစဉ်
့် လူတအ
့် ိုး သတတပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သူ၏အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ မျက်လိုးတအ က်တွင ် တနစဉ်
့် အသက်ရှငက် ကရ၏။
ထသပြစ်
့် လျက်ပင်၊ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွရန် မသကကတသိုးတချ။ ထအစ ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
တစ ငက့်် ကည့်ရ
် င်ိုး၊ ခွျို့တကျွိုးခရရန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးရင်ိုး ထတနရ တွင ် ထင်တနကကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
တသသည်အထ ငတ်မတ
ွ ်တနခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
့် ယ်တင်၏အစ က ရှ ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကဆဲ ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏အသစတ်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
အန္ှစ်သ ရတွင ် အကကင်န မဲပ့် ခင်ိုး အန္ှစ်သ ရသ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
“ငါသည် သင်တက
ျို့ ဆ ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တသည်
န္ိုးထပပီိုးပြစ်ကကလမ်ဦ
့် ိုးမည် မဟတ်ဘ၊ဲ
့် မလှုတ
့်
တအိုးခသ
ဲ ည့်အ
် လ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် တစ်ြန် တဆ င်ိုးခမှုတွင ် ရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ပမဲပြစ်တနတပမည်”
ဟတပပ သည်မှ အက့် သြွယ်ရ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
အစ ိုးအစ သမဟ
့်
့် တ်
တသ က်စရ မလအပ်ဘဲ တဆ င်ိုးရ သီက တကျ ်ပြတ်တနသည့်် တဆ င်ိုးခတသ
တရ စဆ န်မျ ိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူတ၏
့် လတ်တတလ

အတပခအတန အတအကျ ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက ငသ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတအ
့် ိုး အလင်ိုးတွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကသ သကကရန် တတ င်ိုးဆပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူက လူတအတနပြင
့်် မျ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲရန် မတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏ဘဝတွ
င်
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကကီိုးထွ ိုးမှုရရန်
ှ လည်ိုး မတတ င်ိုးဆတပ။ ယင်ိုးသည် မသနရ
် ့် ှငိုး် သည့်၊်
ညစ်ပတ်တပတရတသ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး အန္င်ယူပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးက သ ၍ပင် ထင်ရှ ိုးတစရန် လတလ က်တပမည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
ယင်ိုးတ၏
့်
့် ြတ်တသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တက်ရက်အဓပပ ယ်ကသ န ိုးလည်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်ပင်ိုးဆင်ရ အတရိုးပါမှုက
န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။ “တလပ်လပ်ထတနတသ လှုင်ိုးမျ ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးမျှသည်
သူရဲတက င်ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် ဗလ်စဲွသတ
ူ င်ိုးက အကကအက်တစခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက
ပပသသည်အ
့် ခါ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတသည်
့်
တလပ်လပ်ထတနတသ လှုင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရ ိုးစီရင်သည်အ
့် ခါ ဤသည်မှ သူ၏အမျက်တဒါသန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ထတ်တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ တလပ်လပ်ထတနတသ
ထလှုင်ိုးမျ ိုး စတင်သက်တရ က်မှုရသည်
ှ
့် အချန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတကက င်၊့် လူသ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် ထသတသ
တလပ်လပ်ထတနသည့််
့်
လှုင်ိုးမျ ိုးအလယ်၌ အသက်မရှငသ
် နည်ိုး။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသအလယ်၌ အဘယ်သူ အသက်မရှငသ
် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ကပ်တဘိုးမျ ိုး ကျတရ က်တစြ ဆန္ဒ
ရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် လူတက
့်
့်
“လူိုးလွနတနတသ
် ့်
တမ်နက် တစ်တထွိုးကကီိုး”က တတွျို့ ကကသည့်အ
် ချန် မဟတ်တလ ။
အဘယ်ပင်္္ြုလ်သည် ကပ်တဘိုးမှ ထွက်မတပပိုးဘဲ တနသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသသည် သည်ိုးထန်တသ မိုးကဲသ
့် သွ
့် လူ
့် နိုး် တလ င်ိုးချပပီိုး တလပပင်ိုးကဲသ
့် တက
့်
တက်ခတ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် တဝ့်လည်တနတသ န္ှငိုး် မန်တင်ိုးန္ှင ့်် ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် အလ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် သန်စင်
့် ပခင်ိုးခရ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် န ိုးလည်ရန် အခက်ဆိုး ပြစ်သည်။
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူသည် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲက
၊
့်
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး သန်စင်
့် ၏။
အဆိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် စကကဝဠ တစ်ခလိုးအ ိုး
သနစ
် ့် င်ပခင်ိုးသ ပပန်
ှ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်
့် လည်တရ က်ရတစမည်

တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် အန္ှစ်သ ရမမဲသ
် ရ တင်ိုးတွင ် တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး၊ မည်သ ့်
့် ည်က သူတပပ သည့်အ
ရှငသ
် န်ရမည်ဆသည့်် အရပ်အမမက်က လူတ သတဘ
တပါက်သည်မှ သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင် အသက်အတွက်
တထ က်ပမ
ှု ါရှသည့်အ
် တွက်၊ လူအ ိုးလိုးသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ပ
တန်ြိုးထ ိုးကက၏။ လူတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်တလတလ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
ွ ိုး် မျ ိုး- ၎င်ိုးတအ
ဲ ရပြစ်တစက တပြရန်
့် တမိုးခန
့် ိုး တဝခွမ
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခမျှမရှဘဲ ပြစ်တစရစ်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး- သ ၍ တပိုးတလတလ ပြစ်သည်။
သူ၏ကျန်ရတသ
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ဆက်တက်တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသက်သက်သည်ပင် လူတအ
့် ိုး အတတ ်ကက
တတွိုးဆတစတလ က်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ အ ိုးလိုးသည် အမှနတ
် ကယ် ပပည်ဝ
့် ပပီိုး
အလျှပယ်ပြစ်က ချြုျို့တဲတ
့် နသည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။ သရ့် တွင ် လူတသည်
့်
ထအရ က မျ ိုးစွ မတမွျို့တလျ ်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ကကက်အတရခွက ပမင်တသ ်လည်ိုး
့်
အသ ိုးက မစ ိုးန္င်သက
ူ သ
ဲ့် ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပေါ်ယကသ သကက၏။
ဤသည်မှ လူတသည်
အခွငအ
့်် လမ်ိုး နည်ိုးပါိုးကကသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့်
မတမွျို့တလျ ်န္င်ကကဟ ဆလတပသည်။ လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးအလယ်တင
ွ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ
၊ ယင်ိုးသည် မတရရ တသ
့် ကယ်ပင် ပရပ်ရကကသည်
ဘရ ိုးသခင်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် စ တန်၏ ပရပ်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မသကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သ ်။ ထတကက
င်၊့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “သင်ယကကည်သည်အ
့် ရ မှ စ တန်၏ ပရပ်မျှပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် ခါ၊ အ ိုးလိုး
့် မပတ်သက်” ဟ တပပ သည်အ
ကကက်တသတသသွ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ယကကည်ပခင်ိုး
့်
ရှကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတယ
ဲ့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် မဟတ်ဘ၊ဲ
့် ကကည်ခသ
စ တန်ပြစ်သည်က မသခဲက့် ကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
အတွငိုး် တွင ် ရတ်တရက်ပြစ်တသ
့်
ဟ တ တ ပြစ်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး မည်သည့်အ
် ရ တပပ ရမှနိုး် မသခဲက့် ကတပ။ ထတန
့် က်
၎င်ိုးတသည်
တစ်ြန် တိုး၍ စတင် ဇတဝဇဝါ ပြစ်ကက၏။ ဤပစပြင ့််
့်
အလပ်လပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူတသည်
အသစ်တသ အလင်ိုးက ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
လက်ခန္င်ကကပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက ပငင်ိုးဆန္င်ကက၏။ ထအရ တသည်
့်
မည်မျှ တက င်ိုးမွနပ
် ရသည်ပြစ်တစ၊ အလပ်ပြစ်လမ်မ
က်
့် ည်မဟတ်။ လူတအတွ
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က န ိုးလည်ရန်မှ သ ၍ အကျြူိုးရတပသည်
ှ
။

ဤအရ က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် အယူအဆမျ ိုးက စွဲကင်ထ ိုးတသ
အဆငအ
့်် တန်ိုးက ြယ်ရှ ိုးတစန္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင်တစ်ဦိုးတည်ိုး ကယ်တင်ကသ ၎င်ိုးတက
့်
တနရ ယူခင
ွ တ
့်် ပိုးန္င်တစသည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည်သ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်၊ ယင်ိုးက လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ခန္ဓ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က သန္င်တစသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ဝည ဉ်တလ က၏ အတပခအတနမျ ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
တပပ ပပပပီိုးပြစ်သည်- “စ တန်သည် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်လ သည်အ
့် ခါ ငါသည် ၎င်ိုး၏
ရင်ိုးစင်ိုးသည့်် ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မက
ှု မတွနဆ
် ့် တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်မှုတကက င့််
ငါသည် တကက က်လနပ် ခင်
့် ိုးလည်ိုး မရှတပ- ငါသည် ၎င်ိုးအ ိုး သက်သက် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုသည်။”
ဤအရ မှ လူသ ိုးတ န
့် ိုးလည်ပပီိုးတလသည်မှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၏
အတပခအတနသ ပြစ်၏။ ဝည ဉ်တလ က၏ အမှနတ
် ရ ိုးက ၎င်ိုးတမသ
့် တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ထသတ
့် က်ခက်ရန်
တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ စွပ်စဲမ
ွ ှုမျြုိုးက အသိုးပပြုပပီိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်မဆတ်တပ။ သူသည် လူတအ
့် ိုး သူ၏လူဇ့် တခ ခန္ဓ မှတစ်ဆင ့်် သူက
့်
သခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် တကယ်က စက ိုးတပပ က အမှုပပတလသည်။
စ တန်သည် ဤအရ တွင ် အမျက်သည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မျက်လိုးနပီ ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏လူတအ
့် ိုး
အပျက်သတဘ တဆ င်တစြ၊ ့် တန က်ဆတ်တစရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လမ်ိုးပင်တပျ က်တစရန်
ကကီိုးစွ တသ အ ိုးထတ်မှုပပြု၏။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
သက်တရ က်မှုတကက င့်် စ တန်သည် လိုးဝ ရှု ိုးနမ့််ပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုး၏
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မက
ှု တိုးတစ၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အတယ က်တင်ိုးအ ိုး
့်
“သင်တ၏
အတပခအတနန္ှင ့်် ကကြုမည်တ
့် နရက်
့်
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် သင်သည် ထသတသ
့်
တရ က်လ န္င်သည်- သင်သည် မမကယ်ကယ် စ တန်၏ြမ်ိုးဆိုးီ မခ
ှု ရန် လလလ ိုးလ ိုး
ခွငပ့်် ပြုမည်တလ ၊ သမဟ
ွ ပ့်် ပြုမည်တလ ”ဟ သတတပိုးပခင်ိုး
့် ိုး သင်က
့် ရယူခင
့် တ် သင်သည် ငါအ
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဝည ဉ် တလ က၌ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်သည်က မသတသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ကက
ိုးလျှငက် က ိုးချင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
သတထ ိုးလ ကကက စိုးရွ လ
ျို့
ကကသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရက ပပသရန်
လတလ က်လျက် စ တန်၏ တက်ခက်မှုမျ ိုးက ပပန်လည် ရက်ခတ်၏။ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
အမှု၏ အသစ်တသ နည်ိုးစနစ်တစ်ခထဲသ ဝင်
် ည်ိုး၊ လူတသည်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်တသ လ
့်
န္င်ငတတ ်ထက
ဲ ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနကကဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ က ၎င်ိုးတ ့်

န ိုးလည်ကကလျှငပ
် င်၊ ရှငိုး် လင်ိုးပပသ ိုးမှု ကင်ိုးမဲ့်တလသည်။ ထတကက
င်၊့် လူတအတပေါ်
့်
့်
သတတပိုးချက်တစ်ရပ် ထတ်ပပန်ပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတထ
ဲ
့် န္င်ငတတ ်ထက
ဘဝ၏အန္ှစ်သ ရက မတ်ဆက်ခ၏
ဲ့် - “န္င်ငတတ ်ထက
ဲ အသက်တ သည် လူတန္ှ့် င ့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အသက်တ ပြစ်သည်။” ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်
လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် တတယ တက င်ိုးကင်ဘ၏ဘဝသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
အတက င်အထည်တပေါ် ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျှ မဟတ်တပဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက ပြစ်လ တစပပီိုး ပြစ်သည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်အ ိုး သ ၍ တက င်ိုးစွ သလ ကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ မတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဆသည်ထက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှသည်ဟ စစ်မန
ှ စ
် ွ ခစ ိုးကကရသည့်အ
် တွက်၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏ ဘဝက
၎င်ိုးတ သ
င့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှဘဝသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
့် ၍ပမည်ိုးစမ်ိုးလ န္င်ကက၏။ ထတကက
့်
ဘဝကဲသ
့် ပြစ်
ျို့ ရှတရ ိုးမှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတလ
က၏
့် ၏။ လက်တတွအ
့်
ခါိုးသိုးီ မက
ှု ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုး၊ သူသည် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်တလတလ၊ ယင်ိုးက သူသည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်သည်က သ ၍သက်တသပပတလတလ ပြစ်၏။
ဤသည်မှ သူက- “ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်တွင၊် ယင်ိုးသည် ငါ ကွယ်ဝက
ှ ်သည့်် တနရ ပြစ်သည်မည်သပင်
ူ ိုးလိုးက အန္င်ယူပပီိုး
့် ဆတစ၊ ငါ၏ ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်တွင၊် ငါသည် ငါ၏ရန်သအ
ပြစ်သည်။ ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်၌၊ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ ငါကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်၌၊ ငါသည်
လူသ ိုး၏စက ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက တလ့်လ တနပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအ ိုး
တစ င်တ
့် ရှ က်တနက ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုတန၏”ဟ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤစက ိုးမျ ိုးက ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့ကျသည်ဆသည့်် အချက်၏
လတလ က်တသ သက်တသ ပြစ်သည်။ ဇ တပကတအတွငိုး် အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၊
ဇ တပကတအတွငိုး် လူဘဝက
အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး၊ ဇ တပကတအတွငိုး်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးက အမှနတ
် ကယ် သန ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ဇ တပကတအတွငိုး်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အမှနတ
် ကယ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊ ဇ တပကတအတွငိုး်
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် အဆိုးအပြတ် တပိုးတသ တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုးက ဇ တပကတအတွငိုး် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး- ဤသည်မှ
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ တကယ့်် တည်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် ဤသ မန်စက ိုးမျ ိုးတွင ် သတင်ိုးစက ိုးက ပမင်ကကသည့််

လူမျ ိုး အလွနရ
် ခဲ
ှ တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
တသ ၍
့်
့် ြတ်ရမျှြတ်ပပီိုး၊
့်
့် တဝက
ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အြိုးတန်မှု သမဟ
ှု မခစ ိုးကကရတပ။
့် တ် ရှ ိုးပါိုးမက
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အကူိုးအတပပ င်ိုး လွနစ
် ွ တက င်ိုးမွန၏
် —
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သတတမ့်တပမ တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ” ဟူတသ စက ိုးရပ်သည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ တြ ်ပပချက်က ယူတဆ င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏
အတပခအတနန္ှငဆ
့်် င်တသ တြ ်ပပချက်အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲတစ၏။ ဤတနရ တွင ် “တအိုးတသ
့်
ထွနိုး် လင်ိုးဝင်ိုးပပခင်ိုး၏ ရတ်ပခည်ိုး ပပင်ိုးစွ တိုးတဝှမှု့် မျ ိုး”ဆသည်မှ အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုး မပပြုတပ။ ထထက်
၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
့်
ဆလသည်မှ ၊ သူ၏ အမှုလပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်အသစ်က ဆလသည်။ ထတကက
င့််
့်
ဤအရ တွင် လူသ ိုး အင်အ ိုးမျြုိုးစက တတွျို့ ပမင်န္င်သည်- အသစ်တသ နည်ိုးစနစ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူအတပါင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဦိုးတည်ချက်အ ရ တပျ က်ဆိုးက ၊
၎င်ိုးတ မည်
သည်တ
့် နရ မှလ တလပပီက မသသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်တ
့် နရ သသွ
့်
့် ိုးတနသည်ကလည်ိုး
မသကကတပ။ “လူအမျ ိုးစသည် တလဆ ကဲသ
့် တသ
တရ င်ပခည်မျ ိုး၏ ထမှနပ် ခင်ိုးခရ၏”
့်
ဆသည်မှ အသစ်တသ နည်ိုးစနစ်တွင ် သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးခရသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
၎င်ိုးတသည်
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ခန္င်ရည်မရှသူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် ဆင်ိုးရဲဒကခ၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
မခန္င်တသ တကက င ့်် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ တန
က်တြန် ပစ်ချပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွသ
ျို့ ည်အ
့် ခါ တကက က်ရွ ျို့ ပရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ချန်ရွယ်ထ ိုးသည့်် စက်တသနတ်တစ်ခက
ပမင်ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး မည်သည့်် အရ ကမျှ မတပပ ဝက့် ကတပ။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် တက င်ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုး ရှသည်ဟလည်ိုး ထင်ကက၏။
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ှု ပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် သတဘ ကွဲလွဲမရ
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က မက
့် ယ်ကယ် စတ်တင်ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
စွနပစ်
် ့် မည်က တကက က်ရွ သ
ျို့ ည့်အ
် တွက်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ
န္ှုက်န္က်
ှု ချွတ်ချွတ် ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင်
မည်သသ
ူ ည် ဤအတပခအတနတွင ် မတည်ရသနည်
ှ
ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါ၏အလင်ိုးအတွငိုး် တွင ်
မတည်ရသနည်
ှ
ိုး။ သင်သည် သန်မ လျှငပ
် င်၊ သမဟ
့် တ် သင်သည် အ ိုးနည်ိုးတက င်ိုး
အ ိုးနည်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အလင်ိုး တရ က်လ ပခင်ိုးက သင်မည်သ တရှ
င်ရှ ိုးန္င်မည်နည်ိုး”
့်
ဟ တပပ ခဲသ
့် သ
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး အသိုးပပြုပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်

အ ိုးနည်ိုးလျှငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူ၏ပပစ်တင် ဆိုးမပခင်ိုးပြင ့််
အလင်ိုးတပိုးလမ်ဦ
့်် င်ိုးတစလမ်ဦ
င်၊့်
့် ိုးမည်ပြစ်က အသဉ ဏ်ပွငလ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့်
့် ြတ်တလတလ၊ သူအ
့် ိုး သ ၍
န ိုးလည်တလတလပြစ်သည်၊ သူက
့် သ ၍ရတသတလိုးပမတ်တလတလပြစ်က မဆင်မပခင်
မလပ်ဝ့်တလတလပြစ်၏။ ထလူတသည်
ယတန၎င်
် နရ သ ့်
့် ိုးတ ရှ
့်
့် ကကသည့်တ
တရ က်လ ကကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးတကက င်သ
လိုးဝပြစ်၏။
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်မှ သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
ကသဇ အ ဏ တကက င့်် ပြစ်သည်- ဆလသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးရှ
ဝည ဉ်တတ ်၏ ရလဒ်တစ်ခပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စစ်မှနတ
် သ
မျက်န္ ှ က ထတ်တြ ်ပပသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
် ့် ိုးပခင်ိုး တိုး၍
့်
့် တလိုးစ ိုးခနည
ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏တည်ရပခင်
ှ ိုး၏
့်
့်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သ ၍ တသချ တလတလပြစ်၏။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သန ိုးလည်ဆသ
ီ လူ
ွ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှ မီိုးပပတက်တစ်ခ၊
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
၎င်ိုးတအ
့်် တ်သက်၍
့် ိုး သူ တပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ထအရ န္ှငပ
တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့် ဤသည်မှ ထသမဟ
့် တ်တလ ။
အထက်တွင် တပပ ထ ိုးသည့်အ
် ရ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တရှ ျို့က သူ၏ လမ်ိုးခရီိုးက
အလင်ိုးတပိုးသည့်် မီိုးပပတက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။

အခန််း ၁၄
လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
န ိုးလည်သတဘ မတပါက်ြူိုးတပ။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတပေါ်ယမျှ
“တန်ြိုးထ ိုး” ကက၏။ ထတကက
င့်် လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
့်
န္ှစ်သက်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
် ကယ် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးမရှကကဟ
့်
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်က တထ က်ပပ၏။ ဤအရ အတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရတန မျ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
ယင်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ
့်
့်
ချြုပမန်မက
ှု မပမည်ိုးစမ်ိုးကကရတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထသ
့် ပြင
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်

“ဆီိုးသိုးီ မျ ိုးအတကက င်ိုး စဉ်ိုးစ ိုး၍ တရငတ်တပြပခင်ိုး” ကသ ပပြုလပ်န္င်ကကက ၊ ဤနည်ိုးပြင့််
၎င်ိုးတ၏တလ
ဘကကီိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက သက်သ တစကကရ၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးအလယ်တွင် အမှုပပြုသည်သ မက၊ ဘရ ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတ အမှ
န ် ရရှကကတပသည်။ ယင်ိုးမှ
့်
လူတသည်
ယင်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်ရန် သတမမူလွနိုး် ပခင်ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ လူတ၏စ
့် ဝ အတက င်အထည်
့် တ်မျ ိုးတွင၊် ယခသည် န္င်ငတတ ် အပပည်အ
တြ ်တနချန် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တကယ်တမ်ိုးတွင် ဤသည်မှ မမှနက
် န်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
ပတရ ြက်ပပြုသည်အ
့် ရ မှ သူ ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
တကယ့််န္င်ငတတ ် ကမဘ တပမတပေါ်သ အပပည်
အ
့် ဝ မတရ က်ရတသိုး
ှ
တပ။ ထအစ ိုး၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တပပ င်ိုးလဲသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အမှု တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ပပီိုးလျှင ်
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးက အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ ထွက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ-ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် နက်သည်ထက်နက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ- န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တည်လမ်မ
့် ည်၊ ဤကမဘ တလ ကတပေါ်တွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
လိုးဝ ဆင်ိုးသက်လမ်မ
့် ည်။ န္င်ငတတ ် တရ က်လ ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်သည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
ဘရ ိုးအမှုတတ ်၏ ပြစ်စဉ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သမင်ိုးတစ်တလျှ က် န္ှစ်က လမျ ိုး အ ိုးလိုး၌
မလပ်တဆ င်ရတသိုးသည့်် အမှုတတ ်တစ်ခက- ကမဘ တပမက အလိုးစ ပပန်လည်ြဲွျို့စည်ိုးြက
့် စတင် ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အစစတရိုးန္င်ငရှ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး၊ အတမရကန်
ပပည်တထ င်စရှ အ ဏ သမ်ိုးမှု၊ အီင်္ျစ်ပပည်ရှ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး၊ ဆဗီယက်ပပည်တထ င်စရှ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးန္ှင ့်် တရတ်အစိုးရက ပြြုတ်ချပခင်ိုးတ အပါအဝင်
့်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်တွင် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ပြစ်ရန် ဟန်ပပင်လျက်ရှ၏။
စကကဝဠ တစ်ခလိုး တနသ ိုးတကျပြစ်သွ ိုးက ပမှနအ
် တနအထ ိုး ပပန်တရ က်သွ ိုးသည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည်
န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ် န္င်ငတတ ် တည်လ မည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
“တလ က၏ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခရသည့်အ
် ချန်၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏န္င်ငတတ က
်
တည်တထ င်ပပီိုး ပသွငိုး် သည့်အ
် ချန် အတအကျ ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ငါသည် အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲက
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက လှညက
့််
မျက်န္ ှ မူသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကွယ်ဝက
ှ ် မထ ိုးတပ။ သူသည် လူတအ
့် ိုး သူ၏ကကယ်ဝမှု အ ိုးလိုးန္ှင ့််

သက်ဆင်၍ အလျဉ်မပပတ် တပပ ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်- သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
သူ
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က သတဘ မတပါက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူန္လူအမျ ိုးကဲသ
့် သ
့် ွင၊် လူသ ိုးသည်
့် လက်ခကက၏။ အမှုတတ ်၏ဤအဆင်တ
ဘရ ိုးသခင်၏ န ိုးလည်၍ မရန္င်ပခင်ိုးက သင်ယူကကပပီိုးပြစ်က ၊ ထအပပင်
သူက
့်
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုး အလပ်၏ ခက်ခမ
ဲ က
ှု ယခ န ိုးလည်န္င်ကကတလသည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် ဤတနရက်
့် မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်
လပ်တဆ င်ရန် အခက်ခဆ
ဲ ိုးအရ ပြစ်သည်၊ ဝက်တစ်တက င်အ ိုး သီချင်ိုးဆရန်
သင်ကက ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည်ဟ ခစ ိုးကကရပပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တထ င်တချ က်တွင်
့်
ညပ်တနတသ ကကက်မျ ိုးကသ
ဲ့် သ
့် ၊ လိုးဝ ကူကယ်ရ မဲက့် ကတလသည်။ အကယ်စင်စစ်
လူတစ်ဦိုးသည် တန်ခိုးအ ဏ မည်မျှ ရှသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုး၏
ကျွမ်ိုးကျင်မသ
ှု ည် မည်မျှတပပ င်တပမ က်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုးသည်
အကန်အသတ်
မဲ့် လပ်န္င်စွမ်ိုးမျ ိုး သထ ိုးသည်ပြစ်တစ မသထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ထသတသ
အရ တသည်
့်
့်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
မီိုးတလ င်သွ ိုးသည့်် စကကြူ ပပ ပတစ်ခအလ ိုးသ ပြစ်၏-အသိုးဝင်မှု တစ်ခတစ်တလရှြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တန်ြိုး တစ်ခတစ်တလ လိုးဝကင်ိုးမဲတ
့် လသည်။ ဤသည်မှ “၎င်ိုးတ၏
့်
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ ငါသည် သ ၍ ကွယ်ဝက
ှ ်သည်ထက် ကွယ်ဝက
ှ လ
်
ခဲပ့် ပီိုး တိုး၍
န ိုးလည်မရန္င်ပြစ်လ ပပီိုးသည်” ဟူတသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စလင်တသ သရပ်တြ ်ချက်တစ်ခ ပြစ်၏။ ဤအရ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည် သဘ ဝ တိုးတက်မတ
ှု စ်ခတန က်လက်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
အ ရခအင်္ဂ ါမျ ိုးက သမှတ်န္င်သည့်အ
် ရ အတင်ိုး တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်မှ
သသ တပသည်။ လူသ ိုး၏သဘ ဝသည် ခင်မ က တန်လှုပ်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်
မနမ် မက်
သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝကက်ညပီ ပီိုး၊
ဤအယူအဆမျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ ကွဲပပ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
တစ်ခတည်ိုး ပြစ်ပရတလသည်။ ဤအရ က လူတအ
် ှု” အတပေါ်
့် ိုး “ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မှနမ
အတတ ်အတန် သတစတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ သူ၏ အဓကရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူ၏စစ်မှနတ
် သ အမှုက တရ ိုးဝင် မစတင်မီ
လူတအ
့်် ပိုးတနတပသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးအတွက် အလွန ်
့် ိုး တနသ ိုးတကျ ရှခွငတ
့်
မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်တနသည့်် ဤအစပပြုပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယခင်

ထင်ပမင်ယူဆချက်မျ ိုး မမှနက
် န်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် သည်
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတလ က် ကွဲပပ ိုးကကပပီိုး လိုးဝမတူကကတကက င်ိုးက
သတဘ တပါက်တနကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးအရ အကဲပြတ်၍ မရန္င်တတ တ
့် သ တကက င်၊့် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က အပမင်သစ်ပြင့်် ချက်ချင်ိုး စတင် ကကည်တ
့် လသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် မပမင်န္င်သကဲသ
့် မတတွ
ျို့ထန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်တမျှ
့်
ချဉ်ိုးကပ်မရန္င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် လ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတသည် သူ၏
အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲသ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ည့်၊် ပပင်ပအက တစ်ခမျှ ပြစ်သည့်အ
့်
အအ
့် ိုးသင်မ
့် ှုပြင ့်် တငိုးစက်ကကည်က့် က၏။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတစ်ရပ်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် အချန်မတရွ ိုး ဝည ဉ်တတ ်သဏ္ဌ န်သ တပပ
င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး၊
့်
လွငတ
့်် မျ သွ ိုးန္င်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
အတတ ်အတန် သတထ ိုးသည့််
့်
့်
ပတသအတတွိုးအတခေါ်တစ်ခ ပြစ်တပေါ် ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တြ ်ပပတပပ ဆရ တွင၊်
၎င်ိုးတသည်
သူသည် တမ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမြူတအတပေါ်
စီိုးန္င်သည်၊ တရတပေါ်တွင် လမ်ိုးတလျှ က်န္င်ပပီိုး၊
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် ရတ်တရက် တပေါ်ထက
ွ ်လ က တပျ က်ကွယ်သွ ိုးန္င်သည်ဟ
အခင်အမ ဆလျက် သူက
့် နင်္ထက် ပစတ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးတအ င် ၎င်ိုးတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲမွမ်ိုးမကကတလသည်။ အပခ ိုးသအ
ူ ချြုျို့သည် သ ၍ပင်
သရပ်တြ ်တသ ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုး ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် မသန ိုးမလည်မှုန္င
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်မှု ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က “၎င်ိုးတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
့်
ခခပပီိုးပြစ်သည် သမဟ
့် ိုးက
့် တ် ငါ၏စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ချြုိုးတြ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကချန်တွင၊် ငါသည် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုတနဆဲပြစ်သည်”
ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အတွငိုး်
ကမဘ က အနည်ိုးငယ်မျှ လိုးဝ လွဲတချ ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စွဲပမဲတသ မှနက
် န်တကျမှုပြင ့််
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ သူသည် မည်သည့်အ
် မှ ိုးအယွငိုး် ကမျှ မည်သမျှ
့် မပပြုလပ်ဟပင်
ဆန္င်၏။ ဤသည်မှ လူတအ
့် ိုး လိုးဝ လက်ခယကကည်တစသည့်် သက်တသပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးတကက င်၊့်
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက် အမျ ိုးအပပ ိုးတသည်
တြျ က်ြျက်ြ ့်
့်
မပြစ်န္င်သည့်် ထင်ပမင်ချက်တစ်ရပ်က ချန်ရစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
သူအထဲ
၌
့်
့်
့်
သ ၍တန်ြိုးရတသ
ှ
အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ရှ
့် လ ိုး
့် တြွတတွျို့ ရှပပီိုးပြစ်သည်အ

သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ပင် တလိုးနက်တသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရရှပရကကတလသည်။
“၎င်ိုးတ၏
့် မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် လူတက
့် ပပစ်တင်ဆိုးတနသည်ထက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
သန ိုးကရဏ ပပသသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး သမဟ
့်် လပ်မညီသည့််
့် တ် ငါသည် အတပပ န္ှငအ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် လူသ ိုး အတတွိုးမှ တပါက်ြွ ိုးသည့််
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။”
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
အတရိုးကကီိုးသည်ဟ အတလိုးမထ ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
“သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏အပပင်ဘက်” ကမူ ခတရတစတ
့် ွငိုး် ကျ သရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တဆ င်ရွက်မှုမျ ိုးတွင် ဟ ကွက်မျ ိုးက အစဉ်
ရှ တနကက၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အထင်တသိုးရမျှတသိုးလျက်၊ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက
အ ရစက်ြန္ှ့် င ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက ဥတပကခ ပပြုရန် အပမဲ
လလ ိုးတနကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျစွ သူက
့် ယ်သူ
သူ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်တွင ် ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည်ဟ ဆတလတလ၊ သူအတပေါ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
ပပြုတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး သ ၍ ပမင်မ
့် ိုးတလတလပြစ်၏။ ၎င်ိုးတက
့် “လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက တလ့်လ တစ ငက့်် ကည့်တ
် နပပီိုး၊
လူဘဝက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတနပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်အမျ ိုးစတွင် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့်
အတပခအတနမှနက
် မသသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှနတ
် ကယ် ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည်ဟ ဆလသတလ ” ဟ ဆကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး
န္ှလိုးသ ိုးထသ
ဲ နက်
နက်နန
ဲ ဲ စစ်တဆိုးတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ သူသည် မတရရ ပခင်ိုးလည်ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
့်
သဘ ဝလွနပ် ခင်ိုးလည်ိုးမရှဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတပခအတန အမှနမ
် ျ ိုးအတင်ိုး
အမှုပပြုဆဲပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက လိုးဝ
ြယ်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
် သ သဘ ဝက တြ ်ထတ်ရင်ိုးန္ှင ့််
့် စစ်မှနတ
၎င်ိုးတ၏
့် မန ခမှုအတပေါ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ချမှတ်ရင်ိုး၊ တစ်ခဏတွင ် အတယ က်တင်ိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်ဟ သူတပပ ရင်ိုးန္ှင ့်် တန က်တစ်ခဏတွင ် သူသည် လူတစ်စက
ကယ်တင်မည်ဟ တကကည ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ထ ိုးရရင်
ှ ိုး သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတက
့် သတတပိုးရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ကလီစ မျ ိုးက စတ်ပြ တလ့်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကသမှုက
တပိုးပခင်ိုးတက
့်် ျ ပပြုလပ်ရင်ိုး၊ ရှု တထ င်အ
့် မျြုိုးမျြုိုးမှ စက ိုးတပပ ဆရန် အစွမ်ိုးကန်
့် အလှညက
လပ်တဆ င်တလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်

လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ကမဘ တပမ၏ အရပ်တလိုးမျက်န္ ှ သ ့်
ခရီိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ပန်ိုးတစ်ပွငစ
့်် ီသည် အလှပဆိုးပြစ်ရန် ယှဉ်ပပြုင်တသ
အလျှပယ်ပြစ်သည့်် ဥယျ ဉ်တစ်ခထဲသ ဝင်
့် လ ိုး ပြစ်၏။
့် တရ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် သဓ တ်ပါသည်မ
့် ည်သည်အ
့် ရ မဆ ယင်ိုးထသ ဆွ
ဲ င်သည့််
့် င
သလက်တစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ တပပ သည်ပြစ်တစ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ည်ပြစ်သည်။
့် တရ က်ကကလမ်မ
“လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
င ့်် ငါသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် အတလိုးင်္ရ မပပြုကကတချ၊ ထတကက
့်
့်
အတလိုးအနက် သတဘ မထ ိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
င ့််
့် လိုးဝ င်္ရမစက်ကက၊ ထတကက
့်
့်
ငါသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ မည်သမျှ
့် သ ၍ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးရန် မလတပ။
ဤသည်မှ တလ ကန္ှစ်ရပ်လိုးအတွက် အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူအ ိုးလိုးသည်
့် ြတ်သည်အ
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ တစ်
ြန် ရက်သင
ွ ိုး် ခရပရကကသည် သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လိုးဝ
တန်လှုပ်တစရစ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ်ခခဲရ
့် ပ ရကကတလသည်။
့် အရှု က်က တန က်တစ်ြန် ထိုးန္က
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
နည်ိုးစနစ်ထသ
ဲ တစ်
ြန် ဝင်တရ က်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
“န္င်ငတတ ရ
် ှ ငါ၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ အြွဲဝ
ျို့ င်မျ ိုးအတနပြင ့်် သင်တသည်
သင်တ၏တ
ဝန်မျ ိုးက
့်
့်
မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကပါက၊ သင်တသည်
ငါ၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက
့်
ခကကရလမ်မ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ အထူိုးသပြင ့်် မရှငိုး် မလင်ိုး
့် ည်” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငစ
ပြစ်ကကသည်။ လူအမျ ိုးစသည်၊ “ကျွန္ပ်
် သည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထမ
ဲ ှ တွယတ
် က်ထက
ွ လ
်
ြ ့်
အလွနခ
် ယ
ဲ ဉ်ိုးခဲရ
င ့်် ယင်ိုးအထဲသ တစ်
ြန် ပပန်ကျမည်ဆပါက၊ ကျွန္ပ်
်
့် သည်၊ ထတကက
့်
့်
တမျှ ်လင်ခ
် သည် လူတလ
က၌ မည်သည်အ
့် ရ မျှ
့် ျက် လိုးဝရှမည် မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
့်
မရရှသကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် ၏ဘဝတွင ် အခက်အခဲမျြုိုးစန္ှင ့်် ဒကခမျြုိုးစကကြုရတလပပီ။ အထူိုးသပြင့််
ယကကည်ပခင်ိုးထဲသ တရ
က်လ ကတည်ိုးက၊ ကျွန္ပ်
် သည် ချစ်တသ သူမျ ိုး၏ စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
်
့်
မသ ိုးစ၏ န္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူအြွ
ျို့ စည်ိုးထက
ဲ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အသတရြျက်ပခင်ိုးတက
့် ဲအ
့်
ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်က ကျွန္ပ်
် သည် တလ က၏တပျ ရ
် င်ပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလက မတမွျို့တလျ ်ရတလပပီ။
ကျွန္ပ်
် သည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲ တစ်ြန် ပပန်ကျမည်ဆပါက၊ ကျွန္ပ်
် ၏ဘဝသည်
သ ၍ပင် အချည်ိုးအန္ှိုးီ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။” (ဤအတကက င်ိုးက လူတစ်ဦိုးက
သ ၍ တတွိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတ သ
် ၏တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုး
့် ၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးတလတလ ပြစ်၏။) “ကျွန္ပ်
အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထသ
ဲ အပ်
န္ပပီ
ှ ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က
့်
စွနပစ်
် ့် ပါက၊ ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး ယခ တသဆိုးသွ ိုးလျှင ် တက င်ိုးလမ်မ
့် ည်...။ ကင်ိုး၊

အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲသ
င ့်် ယခ ကျွန္ပ်
် သည်
့် ည်၊ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးန္င်သည်။ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးသည် အဓကမဟတ်တပ။
ဤအရ က ကျွန္ပ်
် ၏ကကကမမ အပြစ် မည်သူ ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးရင်ိုး
အလွနန
် ကျင်ခစ ိုးကကရသည်မှ မျက်ရည်မဆည်န္င်ကကတပ။ လူတသည်
ဤကဲသ
့် သ
့်
့် ၍
စဉ်ိုးစ ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် သ ၍ နီိုးစပ်တလတလပြစ်၏။ ဤပစပြင ့်် သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အတွငိုး် ပင်ိုး အတတွိုးအပမင်
သတဘ တရ ိုးဆင်ရ ရန်ိုးကန်မတ
ှု စ်ရပ် တတွျို့ ကကြုကကရသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တစ်ခတည်ိုးတသ
တရွ ိုးချယ်စရ မှ ကကကမမ က ချမှတ်သည့်အ
် ရ က ကျြုိုးန္နွ ခရန်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သ ၍ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတလတလ၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏
အတွငိုး် ကမဘ သ ၍ ရှု ပ်တထွိုးတလတလ ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ဒဏ်ရ တစ်ခက
ထတတွျို့ ပခင်ိုးကသ
ဲ့် သ
့် ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် သ ၍ ပပင်ိုးထန်စွ ထတတွျို့ခရတလတလ၊ လူတသည်
့်
တသမလ ိုး ရှငမ
် လ ိုး ပြစ်ကကက အသက်ရှငြ
် စ
ှု င် တပျ က်ဆိုးန္င်သည်အထ
့် တ်ချယကကည်မပ
သ ၍ န ကျင်တလတလပြစ်ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဆင်ိုးရဲဒကခ အခရဆိုးပြစ်ပပီိုး
တမျှ ်လင်ခ
ှု အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ အတပခအတနထဲတွင် ရှကကသည့်အ
် ခါမှသ
့် ျက်ကင်ိုးမဲ့်မ၏
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် သ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လအ
ဲ ပ်န္င်ကကသည်။
့်
့် စစ်မှနတ
လူသ ိုး၏သဘ ဝမှ တမျှ ်လင်ခ
ှ
ငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ျက် အနည်ိုးငယ်မျှ ကျန်ရတနလျှ
့်
အကူအညီအတွက် ဘရ ိုးသခင်ထ သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး သဘ ဝအတလျ က်
အသက်ရှငရ
် န် ကယ်ထက
ူ ယ်ထ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက ခယူကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ သဘ ဝသည် မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ
မှတ်ယူတသ သဘ ဝပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးသတ
ူ င်ိုးအတပေါ် အထင်တသိုးတလ့်ရကကတသ
ှ
တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က “ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး အတပခအတန တစ်ခတွငရ
် စဉ်၊
ှ
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးကမျှ ငါက
့် ချစ်လည်ိုးမချစ်န္င်တလပပီ။ ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး
အချန်က လမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ငါ ပါဝင်ခစ ိုးန္င်ရန်အလငှ့်
လူတစ်ဦိုးကမျှ လက်ကမ်ိုးမတပိုးတလပပီ” ဟ တပပ ခဲတ
့် ပသည်။ ဤသည်မှ ဧကန်အမှန ်
စတ်ပျက်စရ တက င်ိုးတပ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲတ
် ည်ိုး၊
့် သ လ
လူတလ
ကသ သူ
သူက
့်
့် လ တသ အခါ၊ လူတသည်
့်
့် ခခပပီိုး၊ သူသည် ကမဘ တလ ကတစ်တလျှ က်

တလျှ က်သွ ိုးတနတသ မဘမဲတ
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး သမဟ
့် စ်ဦိုးဦိုးသ ပြစ်ခသ
့် တ် န္င်ငမဲ့်တသ
တလ ကီလသ
ူ ိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏နယ်
တပမမှ တမ င်ိုးထတ်ြ ့်
့် ခသ
့်
ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က အတလိုးမထ ိုးကက၊ မည်သမ
ူ ျှ သူက
် ကယ်
့် အမှနတ
မချစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ကကလ ပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မကကြုဆြူိုးကကတချ။ ထသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးက ပမင်သည်အ
့် ခါ၊ ရတ်တရက်ပြစ်တသ
မန်တင်ိုးလ တနသည်အ
့် လ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစ၏ တပျ ်ရင်မှုက ဘရ ိုးသခင်က
ယူတဆ င်သွ ိုးမည်အ
့် လ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တက င်ိုးချီိုးမတပိုးခဲြ
ကမတက င်ိုး အတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်သ
့် ူိုးဘ၊ဲ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးြူိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးတပမ က်တနတသ မျက်န္ ှ မျ ိုးသည်
မျက်စတစ်မတ်
ှ အတွငိုး် မှုနမ
် ှုင်ိုးသွ ိုးကက၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်မျ ိုးတွင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကျြုိုးပပြုတသ အရ တစ်ရပ် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး အစဉ်
ကျန်ဆသ
ဲ တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်၏။ ဤအရ တကက င့်် လူတသည်
သူက
့်
့် အတလိုးင်္ရမပပြုကကတချ သမဟ
့် တ်
သူက
သူအတပေါ်
အစဉ် တအိုးစက်စက် န္င်ကကပပီိုး၊ ဤသည်မှ
့် မကကြုဆကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အပမဲ မှနက
် န်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၌ ဤအရ မျ ိုးက
သထ ိုးကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတတမတန်သကဲသ
့် ့်
အကျင်ပ
အ
် စ ရှထ ိုးသငသ
့်် ည်ဟဆတသ ခစ ိုးမှုမျ ိုးကပင်
့် ျက်ကကပပီိုး၊ လူသ ိုးတ အပပည့်
့်
၎င်ိုးတ၌့် မပမင်ရ ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတွက် မည်သည့်် စ န တထ က်ထ ိုးမှုမျှ မပပဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ဆက်ဆရန် “တပြ င်မ
့် ရ က အသိုးပပြု၏။ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်မျ ိုးစွ ဤသ ့်
့် တ်ပခင်ိုး” ဟဆသည်အ
့်
ပြစ်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
မတပပ င်ိုးလဲကကတသိုးဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ တလပပီ။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တစ်ဆပ်စ
့်
အတမွိုးအတတ င်မျ ိုးထက် မပတသ အန္ှစ်သ ရရှသည်က ဤအရ က ပပသတပသည်။ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် တန်ြိုးမထ ိုးကကတသ တကက င့်် အသိုးမကျတသ
ကဆိုးသမ
ူ ျ ိုးဟ ဆန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်ပင် မချစ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး
မမတက
့် ယ်ကယ် နင်ိုးတပခကကပါက၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အသိုးမကျမှုက ပပသည်
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မမကယ်ကယ် လှညစ
့်် ိုးက ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးခရရန်
မမကယ်ကယ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထ လလလ ိုးလ ိုး တပိုးတသ အကျင်ပ
့် ျက်
အမျြုိုးသမီိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
၎င်ိုးတ ့်
့် ၏။ ထသပြစ်
့် လျက်ပင် လူတသည်
့်
မည်မျှပင်နမ့််ကျသည်က သတမပပြုမဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်

သူတစ်ပါိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင် ထ ိုးလျက်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် အလပ်လပ်ပခင်ိုး၊
သမဟ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တပပ ဆပခင်ိုးတွင ် တပျ ်တမွျို့ ကကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် တ် အပခ ိုးသမ
ညစ်ညြူိုးမှု အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အလယ် ဘဝတစ်ခက
တတွျို့ ကကြုရပခင်ိုး မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူဘဝက
အမှနတ
် ကယ် မတတွျို့ ကကြုရတသိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါသည် လူသ ိုး ပပြုလပ်သည့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုး၊ လပ်ရပ်တင်ိုး၊ စက ိုးလိုးတင်ိုး၊
ရည်ရွယ်လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှုက ရရှကကပပီိုး
ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
ှု
့် ကယ်ပင် လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်မက
ထတ်တြ ်မပပမဝတ
့် တ သ
့် ည်အထ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် တပ်မက်ပခင်ိုးက
အတလျှ မ
့် တပိုးဝ့်တတ သ
့် ည်အထ ၎င်ိုးတ၏
့် အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အရှက်ကပင်
ငါတြ ်ထတ်န္င်၏။ ၎င်ိုး၏အခွထဲသ ပပန်
ဲ့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့် ဝင်သွ ိုးတသ ပက်ကျမျ ိုးကသ
့်
၎င်ိုးတက
် တ်ဝ့်တတ တ
့် ပ။
့် ယ်တင်၏ အကျည်ိုးတန်တသ အတပခအတနမျ ိုးက မတြ ထ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် မသကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးအပပစ်အန အဆ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ မျ ိုးက ကက ိုးဝါရင်ိုး၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့တွင ် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ဆ င်မှုမျ ိုးက ထတ်ပပြ လ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။
့် ဆွတ
့် လ ိုးမတ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် စက်ဆပ်အရွ ရှ ဆိုးတသ အရ တစ်ခပြစ်၏။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတအကက
ိုး ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးသည် မူမမှနသ
် ကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးတွင ် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ရှြမဆ
် င် ပမှနအ
် ချင်ိုးချင်ိုး
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် လူတကက
့် ိုးတွငပ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်က ၊
ထသလ
ှ ိုး် ချက်မှ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် သူ၏ အဓက ရည်မန
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် တနရယူထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ရပ်တဆင်ိုးတ အ ိုးလိုးက မမတက
့် ယ်ကယ်
ြယ်ရှ ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ လူတ၏
ဲ ွင ် တနရ တစ်ခယူြ ပြစ်
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
့် တလပပီ။
ထတန
ွ ်အ ိုးလိုးအတပေါ် တန်ခိုးအ ဏ
့် က်ချက်ချင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကင်စဲန္
ွ င်ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် သူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး ရည်ရွယ်ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တပသည်။

အခန််း ၁၅
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူတကက
့် ိုးက အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှုမှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ြိုးကွယမ
် ထ ိုးဘဲ ကစစရပ်၏ အလယ်ဗဟက
အစဉ်အပမဲ တည့်တ
် ည့်တ
် ပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်

စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဤရှု တထ ငက
့်် ယတန၏
့် ပထမဆိုး ဝါကျတွင ်
တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ စရက်မှနမ
် ျ ိုးက ချက်ချင်ိုး တြ ်ထတ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ယင်ိုးသည်
ရလဒ်မျ ိုး ရရှြ ဘ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စွမ်ိုးရည်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ရှု တထ ငအ
့်် ချြုျို့၏
့် ရ ိုးန္တ
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဤအရ က လူတ သတဘ
မတပါက်န္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က “စတ်ပြ တလ့်လ တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး” မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ ဆင ့်် မမတက
့် ယ်ကယ် အပမဲ သရမျှ သလ ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ တစ
်က ိုးမမည် သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် “သတထ ိုးမ”ှု တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊်
့်
့် သတ်မည်က တကက က်လနက် ကသည့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူအမျ ိုးစ စ ိုးတသ က်ကကသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှမဟတ်ဘ၊ဲ အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ
ထသ လ
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် ပ်တဆ င်ကကပခင်ိုး ပြစ်၏။ ယခတွင ် လူတသည်
့်
လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် “န္ှမ်ခ
စတင်အ ရစက်”ကကတလပပီဟ
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတအတပေါ်
့်
ဆန္င်တပသည်။ ဤအရ မှ၊ လူတသည်
တန က်ထပ် အစွနိုး် တရ က်မပှု ြစ်သည့်-်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရမစက်ပခင်ိုးမသ
ှ ည် ယင်ိုးတက
် ွနက
် ဲကဲ
့် လွနလ
အ ရစက်ပခင်ိုးဆီသ စတင်
သွ ိုးကကပပီပြစ်သည်မှ သသ တပသည်။ သတသ
်၊
့်
့်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ ငမ
့်် ှ မဝင်တရ က်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး အ ရစက်တစရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်မှနိုး် ချက်က မည်သမ
ူ ျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် သတဘ မတပါက်ြူိုးကကတပ။
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ရှသည့်် လူအ ိုးလိုး၏ တကယ့်် အတပခအတနမျ ိုးက တတကျကျန္ှင ့််
အမှ ိုးအယွငိုး် မရှဘဲ ကယ်တင်ကယ်ကျ န ိုးလည်န္င်ြအလ
ငှ့် အသင်ိုးတတ ်၏ အသက်တ က
့်
သူတတွျို့ ကကြုရန် မလအပ်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်အ
် ရ မှ ထအရ က သရတပသည်။
၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခထဲသ ဝင်
ှု
့်
့် တရ က်မက
ယခပင်ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတသ တကက င၊့်် လူတသည်
မမတ၏
့်
့် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အရ မျ ိုးက မမတထ
် ဝ မြယ်ရှ ိုးရတသိုးတပ။ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၏ အနက
့်
့် မှ အပပည့်အ
အသင်ိုးတတ ်တစ်တလျှ က် တလန္ှငပ
့်် ါလ ဆဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
တဆိုးဝါိုးက
့်
ယခပင် မှီဝဲပပီိုး ကကက်တသတသတနကကဆဲ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ သတ
အပပည့်အ
် ဝ
့်
ပပန်မလည်လ ကကတသိုးသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ထတ်လနမ
် ့် အ
ှု လယ်တင
ွ ်
့်
ရှဆဲပြစ်လျက် မမတက
် န်န္င်သပြင့်် တသပခင်ိုးပြင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်ခကကရဆဲ
့် ယ်ကယ် မလွနဆ

ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ “လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် မမကယ်ကယ် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးမရှတသ
အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကက၏။” ဤထတ်ပပန်ချက်က တပပ ဆထ ိုးပသည် အသင်ိုးတတ ်
တည်တဆ က်ပခင်ိုးအတပေါ် အတပခခဆဲ ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ လူအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ရစက်ကကသည်ဆသည့်် အချက်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ွ နဆဲ ပြစ်သည်။
့် သဘ ဝမျ ိုးသည် ခွပဲ ခ ိုးမရတအ င် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အရိုးစဲတ
ဤသည်တကက င့်် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
့် မ နအလယ်တွင် သူ၏န္ှုတက
ရက်န္က
ှ ်ခရပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ လက်
ခတက င်ိုးလက်ခကကမည်ဟ ယခင်အဆငတ
့်် ွင ် လူတက
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ြ ထ
့် နည်ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ငါိုးလကက စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တကယ့်အ
် တပခအတနမှ ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးပခင်ိုး အတပခအတန ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
အကျငပ
့်် ျက်ကကဆဲပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ် သ ၍သ
့်
့်
သတရှလ ကကတပပပီ။ ဤအဆငသ
့်် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သကျွမ်ိုးပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် လူတ တလျှ
က်လှမ်ိုးသည့်် ပထမဦိုးဆိုး မှနက
် န်သည့်် အဆငပ့်် ြစ်သည်။
့်
ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ရ တွင၊် အမှု၏
့်
ယခင်အစတ်အပင်ိုးက ယတနအတွ
က် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည် ဆသည်န္င
ှ ့်် ယခအချန်တွငသ
်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး ပမှနပ် ပန်ပြစ်သည် ဆသည်တက
့် ပမင်ရန် မခက်တပ။ လူတ၏
့် တသတစန္င်တသ
အ ိုးနည်ိုးချက်မှ ပင်္္ြုလ်တရိုး လွတ်လပ်မက
ှု ရရှြန္ှ့် င ့်် စဉ်ဆက်မပပတ် ကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ချယ်မှုက
တရှ င်ရှ ိုးြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က ကယ်တတ ၏
် ဇ တပကတကယ်မှ
့်
ခွပဲ ခ ိုးတတ်တလ့်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးက
“တပျ ်ရင်ပမြူိုးထိုးူ စွ လူိုးလ ပျသန်ိုးသည့်”် ငှကင
် ယ်တလိုးမျ ိုးကဲသ
့် တြ
်ပပသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ တကယ့်အ
် တပခအတနပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူအ ိုးလိုးက ပပြုလဲြ အလွ
ယက
် ူဆိုးပြစ်တစသည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး မမတ၏
့်
့် လမ်ိုးခရီိုး
တပျ က်ဆိုးြ အပြစ်
န္င်ဆိုးတသ တနရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတွင ် စ တန်၏
့်
အလပ်မှ ဤအလပ်ထက် ဘ မျှမပသည်မှ ဤအရ တွင် သသ တလသည်။ ယင်ိုးက
စ တန်က လူတအထဲ
တွင ် လပ်တဆ င်တလတလ၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး တင်ိုးကျပ်တလတလ ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ့်
အ ရစက်ကကရန် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်က ပျက်ပပ ိုးတစြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်၏။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍
့်
အ ရစက်ရန် လူတက
့် အစဉ်အပမဲ သတတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဝည ဉ်တရိုးရ

တလ ကထဲတွင ် ပြစ်ပွ ိုးတနသည့်် စစ်ပဲ၏
ွ အထွတ်အထပ်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ဤနည်ိုးပြင့််
တပပ ၍ရသည်- လူသ ိုး၏အထဲတွင် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်လသည့်အ
် ရ သည် စ တန်
ြျက်စီိုးလသည့်အ
် ရ အတအကျပြစ်ပပီိုး၊ စ တန် ြျက်စီိုးလသည့်အ
် ရ သည် လိုးဝ
မကွယ်မဝှက်ဘဲ လူသ ိုးမှတဆင ့်် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်။ လူတအထဲ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ န္ှငဆ
့်် င်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် ဥပမ မျ ိုး ရှ၏- ၎င်ိုးတ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုး တက င်ိုးသထက် တက င်ိုးလ ကကသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ၌
ဲ စ တန်၏
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏ ရှငိုး် လင်ိုးတသ ကယ်စ ိုးပပြုချက်မျ ိုးလည်ိုး ရှ၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
အကျငစ
့်် ရတတပျက်ပပ ိုးသထက် ပျက်ပပ ိုးလ ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခအတနမျ ိုးက သ ၍
နမ်က
့် ျစွ ကျဆင်ိုးတနတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခအတနမျ ိုး တကက က်မက်ြွယ်
အလအတလ က် ပြစ်လ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးခရြွယ်
့်
ရှတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင် ပါရှသည့်အ
် တင်ိုး
အသင်ိုးတတ ်၏ တကယ့်် အတပခအတနပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏
တကယ့်အ
် တပခအတနလည်ိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏ အင်အ ိုးမျ ိုး
ထင်ဟပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ ့်
့်
ယကကည်စတ်ချမှု မရှကကပါက၊ ၎င်ိုးတ၌့် စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ခရမည့်် အန္တရ ယ် ရှတန၏။
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တနရ ယူြအတွ
က်
့်
မမတ၏
် ဝ အမှနတ
် ကယ် ဆက်ကပ်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က၊
့် န္ှလိုးသ ိုးက အပပည့်အ
“ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ရှချန်တွင ် တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ပမည်ိုးစမ်ိုးရင်ိုး ငါ၏ တထွိုးတပွျို့ မှုတွင ် ရှပရသည့်သ
် ”ူ
ဟ တပပ ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်နင ့်် သက်ဆင်တသ
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပမငမ
့်် ိုးသည်က ပပတလသည်။ ၎င်ိုးတ ထပပီ
ိုး
့်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြရန်
့် သ သူ လအပ်တပသည်။ ဤသည်မှ လွယ်ကူပပီိုး
တပျ ်စရ တက င်ိုးသည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သူရဲတက င်ိုးတင်ိုးန္ှင ့််
ကကီိုးပမတ်တသ လူသ ိုးတင်ိုးက တဝခွမ
ဲ ရပြစ်တစသည့်် အရ တစ်ခတလ ။ ယင်ိုးမှ
စစ်ဦိုးစီိုးမျ ိုးက စစ်တပမပပင်မှ ဆွထ
ဲ တ်ပပီိုး သိုးတမွိုးထိုးတစသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်- ဤ
“သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး”သည် အခက်အခဲမျ ိုးပြင ့်် မလှုပ်ရှ ိုးနင်တအ င် ပြစ်ကကပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ
လပ်တဆ င်ရမည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတချ။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအနက် အကကီိုးမ ိုးဆိုးမှ
မည်သည့်အ
် ပင်ိုးပင်ပြစ်ပါတစ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် စ တန်၏ တက်ခက်မှု
အပပင်ိုးထန်ဆိုး ပြစ်မည့်် အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသ
့် ပြစ်
့် သပြင ့်် လူအ ိုးလိုး၏

အတပခအတနမျ ိုးသည်လည်ိုး တလျ ည
် စ
ီ ွ ထတ်တြ ်ပပခရတလသည်။ “ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင်
ရပ်တနတသ သင်တအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည် တလသယ်တဆ င်သွ ိုးတသ မိုးပွငက
့်် သ
ဲ့် ပြြူစင်
က
့်
့်
တကျ က်စမ်ိုးကဲသ
့် ပပစ်
့် ည်နည်ိုး။” လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် မျြုိုးမဲ့်မထင်ပြစ်လမ်မ
လှညပ့်် ြ ိုးက သူထ
် ှက်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ က
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးက ကွယဝ
့် ယ်တင်၏
အထူိုးအကကအစည်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်တနကကဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စတ်တကျနပ်တစြ သူ
ဲ ွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် ၏ လက်ထတ
မထ ိုးကကရတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ စတ်ပါဝင်စ ိုးတနပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏ ဆလ ဘ်မျ ိုးက ရရှရန်
ဆန္ဒရကကတလသည်
ှ
။ အရသ ရှတသ အစ က လူတ စ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးကကသည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တဘိုးြယ်ထ ိုးက ၊ ထတနရ တွင ် ရပ်လျက်သ ိုးထ ိုးခဲက
၊ “ကင်တွယ်” ခရြ ့်
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနတစကကတလသည်။ လူတသည်
လှပသည့်် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ရှကကသည့်အ
် ခါ၊
့်
မမတက
် ရှ ျို့တွင ် ရပ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ယ်တင်၏ အလှက ကကည်န္ိုးူ ရင်ိုး မှနတ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးနက်ရှုင်ိုးတသ တနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င် မပပြုကကတချ။ ၎င်ိုးတ ့်
အဆငအ
့်် တန်ိုး ရှကကသည့်အ
် ခါ၊ ဇမ်ခပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်စ
် တသ တပျ ်တမွျို့ ြွယ်ရ မျ ိုး
ရှကကသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် တန်ိုး ထပ်ြျ ိုးတွင် ထင်ကကပပီိုး ယင်ိုးက
့် အဆငအ
စတင်တမွျို့တလျ ်ကက၏၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ရလဒ်တစ်ခအတနပြင
့် ့််
့်
မမတက
မမတ၏
့် ျကကတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ယ်ကယ် မန္ှမ်ခ
့်
့် ကကီိုးကျယ်တသ
စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆရင်ိုး မမတ၏
့်် သ တနရ မျ ိုးတွင ် ရပ်က ဘရ ိုးသခင်ရတနပခင်
ှ
ိုးက
့် ပမငတ
အ ရမစက်ကကသည်သ မက သူ၏ အြိုးတန်မက
ှု သရှြ မကက
ြုိုးစ ိုးကကတချ။ လူတသည်
့်
့်
မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကိုးကယ
ွ ်ရ ရပ်တတစ်ခ ရှကကသည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် စတ်န္လ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးက သမ်ိုးပက်ထ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူစမ်ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်န္လ
ရှတနပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ပငင်
ှ က့်် ကပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့် ိုးပယ်န္င
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဘရ ိုးသခင် ခိုးယူမည်က ၎င်ိုးတ တကက
က်လနက် ကပပီ
ိုး
့်
့်
ထတန
ိုးကျန် ခစ ိုးရမည်က တကက က်လနက် ကတလသည်
။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် က် ၎င်ိုးတ အထီ
့်
နင်္မူလ ရည်ရွယ်ချက်မှ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လူတက
့် သူအ
့် ိုး
လျစ်လျြူမရှု တစသငတ
့်် ကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူတကက
့် ိုးတွင ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှန္င်တသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က ဤ “ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ”မှ န္ှငထ
် တ်၍ မရန္င်တပ။ တလ ကန္ှငဆ
့်် င်တသ
အရ မျ ိုးသည်- မပမင်ရသကဲသ
့် ထ
့် ၍မရန္င်သည့်် လူတကက
့် ိုးက ခစ ိုးချက်မျ ိုးပင်လျင်အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရှပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့််

အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် နတတအပြစ်သ ပပန်
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင၊်
့် တရ က်လမ်မ
လူအ ိုးလိုးသည် မမတ ချစ်
် ရ မျ ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် သည့်အ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ချစ်
် ရ အပြစ် မည်သမ
ူ ျှ သတဘ မထ ိုးကကြူိုးတပ။
့် သည့်အ
ဤအရ က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ န
့် ိုးလည်သည့်် အတင်ိုးအတ က
သတ်မှတ်တပိုးတလသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပပင်ိုးထန်တသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အစစ်အမှန ် အ ရမစက်ကကသည့်အ
် တွက်
ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ အန တရမပြစ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပန်ိုးတစ်ပွငက
့်် တလ့်လ တက င်ိုး တလ့်လ မည့်် အလ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
တလ့်လ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတဘ
့်
့် သ
ပမည်ိုးစမ်ိုးန္င်သည့်် သစ်သိုးီ ကဲသ
့် သတဘ
မထ ိုးကကတပ၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ၎င်ိုးတ မသ
ကကတချ။ “အကယ်၍သ
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ငါဓ့် ိုး၏ အသွ ိုးထက်မှုက စစ်မှနစ
် ွ ပမင်တတွျို့ န္င်မည် ဆပါက၊ သူတသည်
့်
ကကက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့် သူတ၏
့် တွငိုး် မျ ိုးထဲသ သ
့် တ်သတ်ပျ ပျ တပပိုးသွ ိုးကကမည်သ ပြစ်သည်။”
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊် ပမှန ် လူတစ်ဦိုး၏
အတပခအတနတွငရ
် သူ
ှ တစ်ဦိုးသည် အရှက်တရ ိုးပပည့်လ
် ျက်
ကကက်တသတသသွ ိုးလမ်မ
ူ ျ ိုးက မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်န္င်မည် မဟတ်။
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
သတသ
်၊ ယတနတခတ်
တင
ွ ၊် လူတသည်
ဆနက
် ့် ျင်ဘက် အတအကျ ပြစ်ကက၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ထိုးန္ှက်တက်ခက်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်နက်တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဧကန်အမှန ် အရှက်မသကကတချ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးပြင်၊့် ဤပြစ်တည်မှု အတပခအတနထဲသ ငါတ
့်
့်
့်
တခေါ်တဆ င်ခရပပီိုးပြစ်သည်- “န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင ် ငါ၏န္ှုတ်မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး
့်
ထတ်ပပန်သည်သ မက၊ ငါ၏တပခသည်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တနရ အန္ှ တခမ်
ိုးတန ိုးန္ှင ့််
့်
နင်ိုးတလျှ က်တလသည်။” ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်ကက ိုး စစ်ပဲတ
ွ ွင၊် လမ်ိုးခရီိုး၏ အဆငတ
့်် င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင် အန္င်ရတန၏။ သူသည် သူ၏အမှုက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး အကကီိုးအကျယ်
တိုးချဲျို့တနပပီိုး၊ တနရ တက တွင ် သူ၏တပခရ မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏တအ င်ပမင်ပခင်ိုး
လကခဏ မျ ိုးရသည်
ှ
ဟ ဆန္င်တပသည်။ စ တန်သည် သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးတွင ့်် န္င်ငမျ ိုးက
ပြြုခွပဲ ခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ြျက်စီိုးြ တမျှ
်လငတ
့်် သ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည့််
ပတပျ က်သွ ိုးတစြမဟ
ွျို့ ည်ိုးြ ဤပြ
ြုခွပဲ ခင်ိုးက
့် တ်ဘ-ဲ စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ပပန်လည်ြဲစ
့်
အခွငတ
့်် က င်ိုးယူလက်ပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသစ်တသ အရ တစ်ခခက တနစဉ်
့်

လပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး လူတ သတ
မထ ိုးမကကတပ။ ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏ အင်အ ိုးမျ ိုးက
့်
၎င်ိုးတ အ
့် ရမစက်ကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အမှုက မပမင်န္င်ကကတချ။
“အ က သအတွငိုး် တွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘမျ ိုးထက် သ လွနတ
် သ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ယခတည်ရတနသည်
ှ
အ
့် လ ိုး၊ စ တန်၏ ကယ်ထလက်တရ က် တစ ်က ိုးပခင်ိုး
မခရဘဲ ပပင်ပရန်သမ
ူ ျ ိုး၏ တက်ခက်ပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကင်ိုးရှငိုး် လျက်၊ လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ ထတ
ဲ ွင်
လက်ခယကကည်ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး အသစတ်မျ ိုးက ြမ်ိုးစ ိုးပပီိုး လူတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက
တက်ကကတစသည့်် န္ှလိုးတန္ွိုးတထွိုးြွယ် အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က တဆ င်လျက် ငါဘ
့် န်ိုး၏
တတ က်ပမှုထ၌
ဲ အသစ်ကသ
ဲ့် ထွ
့် နိုး် လင်ိုးလ ကကတလသည်။” ဤအရ က ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
ခရစ်တတ ်န္င်င၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ် ပမင်ကွငိုး် က ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ပပီိုး၊ တတယ
တက င်ိုးကင်ဘ၏ အတပခအတနကလည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး မတ်ဆက်တပိုးတလသည်စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ တက်ခက်မှုတစ်ခမျှ မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အရ မျ ိုးသ ထတနရ တွင ် တည်ရ၏။
ှ
သတသ
် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ကမဘ တပမတပေါ်ကအမှု၏ အတပခအတနမျ ိုးက လူတအ
့် ိုး
ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်- တက င်ိုးကင်သည် တက င်ိုးကင်သစ်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတန က်
ကမဘ တပမသည်လည်ိုးပဲ အသစ်ပပြုပပင်ထ ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ရှသည့်် အသက်တ ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူအ ိုးလိုးသည် အတင်ိုးမသ
တပျ ်ရင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်၏ “အကျဉ်ိုးသ ိုး”
့် အသထဲတွင၊် စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတည်ရပခင်
ှ ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ မတကက က်တပ၊ သမဟ
့် တ် မစိုးရမ်တပ။
ဘရ ိုးသဘ ဝမှ တက်ရက် ညန်ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတကက င၊့်် စ တန်၏
အကကအစည်အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးပပီိုး ဤအရ သည်ပင် စ တန်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးပြင ့်် ပျက်ပပြုန်ိုးသွ ိုးလျက် မတည်ရတတ
ှ
သ
့် ည်က သက်တသပပရန်
လတလ က်တပသည်။ ထတကက
င့်် “... တက င်ကင်မျ ိုး အလွန ် တက င်ိုးကင်တစ်ခတွင ်
့်
တည်ရသည်
ှ
” ဟ တပပ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “မည်သည့်တ
် န္ှ င်ယ
် မ
ှု ျှ လိုးဝ
့် ှကမ
မတပေါ်တပါက်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အ က သ၏ စည်ိုးလိုးမှုသည်လည်ိုး ပပြုကွဲြူိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ” ဟ
တပပ သည့်အ
် ချန်တွင၊် သူသည် ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၏ အတပခအတနက ရည်ညန်ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က စ တန်အ ိုး တအ င်ပဲတ
ွ ကကပင တကက င်ိုး
သက်တသပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး တအ င်ပဲ၏
ွ လကခဏ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်က မတပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ မသန္င်တပ။ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် တလိုးနက်မပှု ြင ့််

ဆန်ိုးစစ်ကကပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ၎င်ိုးတ ့်
မတြ ်ပပန္င်ပမဲ ပြစ်ကကတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည်
ကကယ်မျ ိုးအထက်တွင် ခန်ပျတကျ ်လ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ တနသည်
၎င်ိုး၏တရ င်ပခည်တန်ိုးမျ ိုးက ပစ်လတ်တလတသ အခါ ငါ၏လက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ
တရွ ျို့တမျ ကျလ တသ ငန်ိုး၏ အတမွိုးအတတ င်မျ ိုးတမျှပင် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဆီိုးန္ှငိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုး
အပပြုက်ပပြုက်က တစလတ်ရင်ိုး ငါသည် တနတရ င်ပခည်၏ အတန္ွိုးဓ တ်က ပတ်ကယ
ွ ်တစသည်။
သတသ
် ငါစတ်တပပ င်ိုးသွ ိုးသည့်် အခါတွငမ
် ူ န္ှငိုး် အ ိုးလိုးသည် ပမစ်တစ်စင်ိုးထသ
ဲ ့်
့်
အရည်တပျ သ
် ွ ိုးပပီိုး တစ်ခဏအတွငိုး် မှ ပင် မိုးတက င်ိုးကင်တအ က် တနရ အန္ှအပပ
ိုး၌
့်
တန္ွဦိုးရ သီသည် တပေါ်တပါက်လ ပပီိုး ပမစမ်ိုးတရ င်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ရှု ခင်ိုးတစ်ခလိုးက
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလက်သည်” ဟ ဆတလသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတ၏
့်
စတ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတ စ
့် တ်ကူိုးပတြ ်န္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
ဤမျှ မရိုးရင
ှ ိုး် တပ။ တက င်ိုးကင်တအ က် အတယ က်တင်ိုးသည် ကကက်တသတသကကချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အသက မနမ် မက်
၏၊ ထသပြင
ှ ိုးမျ ိုးက
့်
့် ့်် လူတ၏
့် စတ်န္လ
န္ိုးထတစတလသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
တဘိုးဒကခမျြုိုးစ ကျတရ က်တသ တကက င၊့်် တလ က၏
့်
့်
စတ်ပျက်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ခ
င ့်် ၎င်ိုးတအ
့် စ ိုးကကရသည်၊ ထတကက
့်
့် ိုးလိုး တသပခင်ိုးက
ရှ တြွကကပပီိုး အလွနတ
် အိုးသည့်၊် တရခဲတမျှတအိုးသည့်် င်္ူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှကကတလ၏။ ကကီိုးမ ိုးသည့််
န္ှငိုး် မန်တင်ိုးမျ ိုး၏ အတအိုးဓ တ်ပြင ့်် ၎င်ိုးတ တအိုး
ခကဲ ကသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အတန္ွိုးဓ တ်
့်
ကင်ိုးမဲသ
် တွက် ၎င်ိုးတ မရှ
် န်န္င်ကကသည်အထ ပြစ်သည်။ လူတ အချင်
ိုးချင်ိုး
့် ည့်အ
့် ငသ
့်
သ ၍ရက်စက်စွ သတ်ပြတ်တနကကသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်၏။
ပပီိုးလျှင် အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် လူအမျ ိုးစသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တစ်ကျြုက်တည်ိုး
မျြုချပခင်ိုးခရကကလမ်မ
် ွ ိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် စ တန်၏
့် ည်။ စမ်ိုးသပ်မှုအ ိုးလိုး လွနသ
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှုမျ ိုး ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် တလ ကတစ်ခလိုးသည်၊
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအလယ်တွင၊် တန္ွဦိုးရ သီက စမ်ဝ
့် င်ပျျို့ န္ှလ
့် ည်၊ အတန္ွိုးဓ တ်က ကမဘ တပမက
့် မ်မ
လမ်ိုးပခြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တလ ကသည် အ ိုးအင်အပပည့်် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုး၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးအ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့််
“ည” မှ ညအချန်အတွငိုး် ပြစ်ပျက်မည့်် စ တန်၏ ရူ ိုးသပ
ွ ်မှု
အထွတ်အထပ်တရ က်သည့်အ
် ချန်က ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ယင်ိုးမှ ယခတွငပ
် င်
ပြစ်ပျက်တနသည့်အ
် ရ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတအ က်တွင ် လူအ ိုးလိုး
အသက်ရှငက
် ျန်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ညအတမှ င်၏ ဆင်ိုးရဲပင်ပန်ိုးမှုဒဏ်က

ခစ ိုးတနကကရတလသည်။ စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ မလွ
တ်တပမ က်န္င်ပါက၊
့်
အတမှ င်ညအလယ်တွင် ထ ဝရ အသက်ရှငက် ကရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ်က
န္င်ငမျ ိုးက ကကည့်တ
် လ -့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးတကက င၊့်် ကမဘ တပမတပေါ်က
န္င်ငမျ ိုးသည် “ဟဟသည်သည်တပပိုးတနကက”ပပီိုး အသီိုးသိုးီ က “မမကယ်တင်၏ သငတ
့်် တ ်သည့််
ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရှ တြွတနကကသည်။” ဘရ ိုးသခင်၏တနရက်
တရ က်မလ တသိုးတသ တကက င၊့််
့်
ကမဘ တပမတပေါ်က အရ အ ိုးလိုးသည် ရှု ပ်တထွိုးတသ ဆူပမ
ူ ှု အတပခအတနတစ်ခထဲတွင ်
ရှပမဲရှကကတလသည်။ စကကဝဠ တစ်ခလိုးထ သူ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်အ
် ခါ၊ သူ၏
ဘန်ိုးအသတရသည် ဇအန်တတ င်က ပပည့်လ
် မ်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏
လက်မျ ိုးပြင ့်် စီစဉ်ခရမည်ပြစ်သကဲသ
့် စနစ်
တကျပြစ်က တသတသသပ်သပ် ရှလမ်မ
့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတနက
် ့် သည်သ မက၊ မနက်ပြန်ကလည်ိုး
့် မနဆ
တဟ ကန်ိုးထတ်တလသည်။ ယတနသည်
မနက်ပြန်၏ အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်၏၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
ယတန အတပခအတနအရ
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ အပပည့်အ
် ဝ
့်
့်
န ိုးမလည်န္င်တပ။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အပပည့်အ
် ဝ ပပည့်စ
် သည့်တ
် န က်တွငမ
် ှ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်။
့် အလိုးစ န ိုးလည်န္င်ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် စကကဝဠ ထဲက တနရ လပ်အ ိုးလိုးက ပြည့်၏
် ၊ သတသ
်
့်
လူအ ိုးလိုးအတွငိုး် တွငလ
် ည်ိုး သူ အမှုပပြုတလသည်။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်ိုးက တနရ တင်ိုးတွင ် ရှပပီိုး တနရ တက တွင ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ပါရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အမှနစ
် င်စစ်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်၏ ဤစပပပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက
သမ်ိုးပက်ြပြစ်
် ဇ တပကတ၌
့် ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတက
့် ရရှြ ပြစ်
့် သည်။ သတသ
့်
အမှုပပြုစဉ်တွင၊် ဤလူတက
့် တပပ င်ိုးလဲတစြ ဝ
့် ည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး ဇ တပကတန္ှင ့််
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တနတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး တလ ကတစ်ခင
ွ အ
် န္ှ ့်
တိုးချဲျို့ထ ိုးပပီိုး သူ၏ ဝည ဉ်တတ က
် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက လမ်ိုးပခြုသည်ဟ
တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုတတ ်၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးတကက င ့်် တက င်ိုးသည့်အ
် ရ
လပ်တဆ င်သတ
ူ သည်
ဆလ ဘ်မချီိုးပမြှငခ
့်် ရတသိုးစဉ်၊ မတက င်ိုးမှုပပြုသူတသည်
့်
့်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးမခရတသိုးတပ။ ထတကက
င၊့်် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမ၏
့်
လူအ ိုးလိုး၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက မခရတသိုးတပ။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုး အထက်န္င
ှ ့်် အတွငိုး်
န္ှစ်ခလိုးတင
ွ ် ရှ၏။ ထအပပင်
၊ သူသည် လူတကက
့်
့် ိုးတွင ် ရှသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
က ပပသြ လ
့် တလ က်တပသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထ

ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တသိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်သတရွ ျို့၍ ငါသည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး ငါသည်
ပြစ်တည်ပခင်ိုး မရှဟလည်ိုး ထင်ရသည်” ကဲသ
့် တသ
ထင်တယ င်မှ ိုးမှုမျ ိုး
့်
ပြစ်တပေါ် ကကတလသည်။ ယခ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်
အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
ဟ မည်သမ
ူ ျှ လိုးဝ တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် မတသချ ကကတချ။ ၎င်ိုးတ ့်
အ ိုးလိုးသည် သိုးပင်ိုးက သသယရှကကပပီိုး န္ှစ်ပင်ိုးက ယကကည်မှုရကကတလသည်
ှ
။ ဤသည်မှ
ယခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတပခအတန ပြစ်သည်။ ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် အ ိုးလိုး
့်
တအ က်ပါအတပခအတနတွင ် ရှကက၏- ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်က ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး သူက
ှ
က
့် မပမင်ြူိုးကက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးရသည်
မယကကည်ကကတသ လ
် ည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မတပြရှငိုး် န္င်သည့်် အခက်အခဲမျ ိုးစွ ရှတလသည်။
ကကည့်ရ
် သည်မှ ၎င်ိုးတက
တ်တပမ က်န္င်သည့်် အရ တစ်စတစ်ခ
့် ပငတွယ်တနသည့်် ၎င်ိုးတ မလွ
့်
အပမဲ ရှပရ၏။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ယ
် ည်ိုး၊ မတရရ မှု အနည်ိုးငယ် သူတ ့်
့် ကကည်ကကတသ လ
အပမဲခစ ိုးရပတပေါ်တလသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတ မယ
ကကည်ပါက၊ သူတကယ်တည်ရပါက
ှ
့်
့်
အခွငအ
့်် တရိုး ဆိုးရှုိုးကကရမည်က ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးရွ ျို့ ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ ့်
စတ်န္စ
ှ ်ခပွ ြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
“ငါ၏အမည်န မအတွက်၊ ငါ၏ဝည ဉ်အတွက်န္င
ှ ၊့်် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်
တစ်ရပ်လိုးအတွက် မည်သသ
ူ ည် မမ၏ ခွနအ
် ိုးအလိုးစက ဆက်ကပ်ရန် တတ်စွမ်ိုးန္င်သနည်ိုး။”
ဘရ ိုးသခင်က၊ “န္င်ငတတ ်သည် လူသ ိုးတ၏
ဲ ရှတနတသ ယတနသည်
့်
့် တလ ကကကီိုးထ၌
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုး လူပင်္္ြုလ်အပြစ် ငါကကလ တသ အချန်ပြစ်သည်။ ထသ မဟ
တ်ပါက၊
့်
ငါက
ူ င်ပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလမျှမရှဘဲ ရဲဝင်စ
့် ူ
့် ယ်စ ိုး စစ်တပမပပင်သ စ
့် ွ သွ ိုးမည်သ
့် ိုးရမ်ပပ
ရှပါ၏တလ ” ဟလည်ိုး ဆတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
ဤသပြစ်
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက
့် ၏- လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှငဆ
တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်ပါက၊ သမဟ
့် တ် သူသည် လူဇ့် တမခဘဲ
ယင်ိုးအစ ိုး အမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုးမတ
ှ ဆင ့်် အမှုပပြုခဲပ
ီ သ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ သမ်ိုးပက်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် လူ
့် သ ိုးမျ ိုးကက ိုးတွင ်
ရှငဘ
် ရင်ကသ
ဲ့် အ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ပ်စိုးန္င်လမ်မ
ကယ်တင်က စစ်မှနမ
် ၌
ှု သန္င်လမ်မ
င ့်် ဤသည်မှ စ တန်၏ အပ်စိုးပခင်ိုး
့် ည်မဟတ်၊ ထတကက
့်
ပြစ်လမ်ဦ
င၊့်် ဤအမှု အဆငက
့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ကယ်ခန္ဓ မှတဆင ့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရမည်။ ဇ တပကတ တပပ င်ိုးလဲပါက၊

မတူညတ
ီ သ ဇ တပကတ၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရတသည်
တူညမ
ီ ည်မဟတ်တသ တကက င ့််
့်
အစီအစဉ်၏ ဤအဆငသ
့်် ည် ဘယ်တသ အခါမျှ ပပီိုးဆိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရင်ိုးအပမစ်က ဆပ်ကင်ထ ိုးတသ တကက င ့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တက်ရက်
အဓပပါယ်ကသ လူတ သတဘ
တပါက်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “သတသ
် အ ိုးလိုး
့်
့်
တပပ ဆလပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် ဤလပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်မှုတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဇ တပကတ၏ တဆ င်ရွက်ချက်တလ ဆသည်က
န ိုးလည်သည်သ
့် ူ တစ်တယ က်မျှ မရှတပ။ ဤအရ တစ်ခတည်ိုးက အတသိုးစတ် တတွျို့ ကကြုြပင်
့်
တစ်သက်တ လိုး လူတ အချ
န်ယူရတပလမ်မ
စ တန်၏
့် ည်” ဟ ဆသည်။ လူတသည်
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ခရပပီိုးပြစ်က ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ မမတ၏
့်် ွ က ၎င်ိုးတ ဆ
့် အသက အချန်ကက ပမငစ
့် ိုးရှုိုးခကဲ့် က၏။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ၀ါကျတစ်ခသည်ပင် လူတအတွ
က်
့်
မျက်စစ ိုးပဲထ
ွ င်စရ တစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် တလသည်။ ဝည ဉ်တတ ်နင ့်် စတ်ဝည ဉ်တကက
့် ိုး
တဝိုးကွ မှုတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည် သူက
့် တမ်ိုးတသည့််
ခစ ိုးချက်တစ်ခက ခစ ိုးကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
ှ ့်် သ ၍နီိုးလ ြရန်
ှ ့်် မမတ၏
့် ိုးလိုးသည် သူန္င
့် န္င
့်
အတွငိုး် ကျဆိုး ခစ ိုးချက်မျ ိုးက လွတလ
် ပ်စွ တပပ ဆြရန်
်၊
့် လလ ိုးတနကကတပသည်။ သတသ
့်
၎င်ိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် အဆက်အသွယ် မလပ်ဝက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး
့်
တအတ
့် ဩပြစ်ကျန်ရစ်ရသ ရှကကတလသည်။ ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ် ပင်ဆင်သည့််
ဆွတ
ဲ ဆ င်မတ
ှု န်ခိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတွ
က် ချစ်ရမည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး
့်
သူအထဲ
တင
ွ ် ၎င်ိုးတ ချစ်
့်
့် ြရန်
့် အတွက် မတရမတွက်န္င်တသ အရ မျ ိုးရှတသ တကက င၊့််
အတယ က်တင်ိုး သူက
ှ
။
့် ချစ်ပပီိုး အတယ က်တင်ိုးက သူက
့် စတ်ချယကကည်ရန် ဆန္ဒရကကသည်
အမှနတ
် ွင၊် အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ န္ှ
ဲ ွင ် သူအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
့်
သထ ိုးကက၏- စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် ှက်မှုမျ ိုးက ထတသ ၊ န္အတသ ၊ သန ိုးစြွယ် လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူအတွ
က်
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးရကကသည့်
ှ
် စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆရပခင်ိုး
ပြစ်သည်- “လူသ ိုးမျ ိုးသည် မမတ၏အတွ
ငိုး် အကျဆိုး န္ှလိုးသ ိုးတနရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါအ
့် ိုး
့်
ဘယ်တသ အခါကမျှ စက်ဆပ်ပခင်ိုး မရှခဲ၊့် ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတ စ
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုး၏
နက်ရှုင်ိုးရ အရပ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတသည်
ငါအ
ွ ်ထ ိုးသည်....
့် ိုး ြက်တယ
့်
ငါ၏လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် လူသ ိုးက တကက င်အမ်ိုးအမ်ိုးန္ှင ့်် ကကက်တသတသတစက
ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တစတသ ်လည်ိုး ထအရ က လက်သင်ခ
့် ရန် ၎င်ိုးတ လ
့် လ ိုးတနကကတပသည်။”

ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ ၏
ှ ိုးသ ိုးမျ ိုး နက်ရှုင်ိုးရ ထဲက တကယ့််
့် စတ်န္လ
အတပခအတနပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတ အမှ
နတ
် ကယ် သရှကကသည့်အ
် ခါ၊ သူအတပေါ်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် သတဘ ထ ိုးသည် အလအတလျ က် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ၎င်ိုးတ စ
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုး၏
လပ်တဆ င်ချက်တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး အတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးရ တနရ မျ ိုးမှ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးက
့် စတ်န္လ
မမက်ဆန္င်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုး၏ စတ်ဝည ဉ်
နက်ရှုင်ိုးရ တနရ မျ ိုးတွင ် ရှ၏၊ သတသ
် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတကက င၊့််
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်န္င
ှ ့်် တရ တထွိုးမကကသည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့်
ဤတကယ့််ပပဿန ပြင ့်် စတင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကထဲတွင ် အစမှ
အဆိုးအထ တက်ပဲ၏
ွ အ ရစက်ရ ပြစ်တနတလသည်။

အခန််း ၁၆
လူမျ ိုး၏အပမင်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်လွနိုး် သည်၊ ကကယ်ဝလွနိုး် သည်၊
အက့် သြွယ်တက င်ိုးလွနိုး် သည်၊ နက်နခ
ဲ က်ခလ
ဲ ွနိုး် သည်၊ လူတ၏
ဲ ွင်
့် မျက်စမျ ိုးထတ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပမင်မ
ပပီိုး၊ တလ ကကကီိုး၏ ထူိုးကဲတသ
့် ိုးရ သတက်
့်
အတပပ င်တပမ က်ဆိုး လက်ရ အပြစ် တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူတတွ
့်
့် င ်
အ ိုးနည်ိုးချက် မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် င်
့် စတ်မျ ိုးမှ လည်ိုး အလွနပ
ရိုးစင်ိုးလွနိုး် လှတသ တကက င်၊့် ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
် င်
့်
့် လက်ခန္င်သည့်် စွမ်ိုးရည်မျ ိုးမှ အလွနပ
နည်ိုးပါိုးလှသည့်် အတွက်တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
မည်ကသ
ဲ့် ပင်
စတ်တရ င်္ါအ ိုး
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ကက ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထသူတသည်
့်
ခစ ိုးတနရသည်အ
့် လ ိုး ထင်တနလျက်၊ မတရွ ျို့မလျ ိုးရတနကကသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတ ဆ
့် တသ ချန်တွင၊်
၎င်ိုးတသည်
စ ိုးရမည်က န ိုးမလည်ကက၊ ၎င်ိုးတ တရဆ
ချန်တွင၊် တရတသ က်ရမည်က
့်
့်
၎င်ိုးတန့် ိုးမလည်ကက။ တြ ်ပပ၍ မရန္င်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် ၎င်ိုးတ ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုး၏
နက်ရှုင်ိုးရ အထဲတွင ် ရှတနသည်အ
့် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
စူိုးစူိုးဝါိုးဝါိုး တအ ်ဟစ်ပမဲ
့်
တအ ်ဟစ်လျက်ပင် ရှကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ထအတကက င်ိုးအ ိုး တပပ ဆရန်
့်
့်
မတတ်စွမ်ိုး န္င်ကက။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ အခါ၌၊ သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးသည် ပမှန ် လူသဘ
ဝထဲတွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ပင်ကယ်အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် ညီတထွစွ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
လက်ခကကရန်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး အစအဦိုး၌ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်
့်

ပြ ိုးတယ င်ိုးမှုအ ိုး မလွနဆ
် န်န္င်သည့်် အတွကတ
် ကက င်၊့် ယတနတွ
့် င ် သူသည် သူက
့် ယ်သူ
လွတ်တပမ က်တစရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ဘဲ ရှတနပပီိုး၊ န္ှစ်တထ င်ချီ စ တန်တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့််
စဥ်ိုးလဲတက က်ကျစ်တသ အကကအစည်မျ ိုးအ ိုး သမှတ်ပခင်ိုးင ှ မစွမ်ိုးန္င်တသိုးဘဲ ရှကကသည်၊
ထပပင်
့် စွ သကျွမ်ိုးရန်အတွက်
့် လူသ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး ပပည်စ
ဉ ဏ်စွမ်ိုးမျ ိုး ကင်ိုးမဲ့်သည်၊ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ယခလက်ရှ အတပခအတနသ ့်
တရ က်ရှတစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတန အတပခအတနမျ
ိုးအရ၊ လူတသည်
စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်
့်
့်
ပြ ိုးတယ င်ိုးမှု အန္တရ ယ်ထဲ တနကကရတန်ိုးပင် ပြစ်၏၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မှနက
် န်စွ န ိုးလည်ရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ဘဲ ရှတနသည်။ ပမှနလ
် ူတ၏
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးမျ ိုးတွင ် တက က်ကျစ်စဥ်ိုးလဲမှု သမဟ
့် တ် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတ မရှ
့် တပ၊
လူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး တစ်တယ က် န္ှင ့်် တစ်တယ က် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ရှကကသည်၊
့်
သူတသည်
တစ်ဦိုးတည်ိုး မရပ်တည်၊ သူတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးသည်လည်ိုး သ မန်မျှသ
မဟတ်သကဲသ
့် ယ
ှု ည်ိုး မရှ။ ထနည်ိုးတူစွ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ယွငိုး် ပျက်စီိုးမလ
အ ိုးလိုးတအကက
ိုးတွင ် ချီိုးတပမြှ က်ခရသည်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်လည်ိုး
့်
လူသ ိုးအလယ်တွင ် စမ်ဝ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ က ကွယ်မှုန္င
ှ ့်် တစ င်တ
့် င်ပျျို့ န္ှသည်
့် ရှ က်မှု
့်
တအ က်တင
ွ ် လူမျ ိုးသည် အချင်ိုးချင်ိုး တစ်တယ က်န္င
ှ ့်် တစ်တယ က် သဟဇ တပြစ်လျက်
တနထင်ကကသည်၊ စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
ှ ်မှု မပါဘဲန္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးသည်လည်ိုး
့် က
စည်ိုးလိုးညီညွတ်မှုန္င
ှ ့်် ပပည်လ
့် မ်ိုးတနက ၊ လူသ ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည်
အတရိုးကကီိုးဆိုး အရ အပြစ် ရှ၏။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး သည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်၏၊ ပြြူစင်သည်၊ အ ိုးမ န်ပပည့်် လျက်ရသည်
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ညည်ိုးညြူ တပပ ဆပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
ိုးလိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် လလအ
့်
ဘန်ိုးတတ ်တစ်ခတည်ိုး အတွက်သ ဆက်ကပ်အပ်န္ထ
ှ ိုးကကသည်။ ယခမူ မက်တမှ င်ည၏
အချန်ပြစ်သည်၊ အ ိုးလိုးသည် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး ပြစ်တနကကပပီိုး ရှ တြွတနကကသည်၊
ပန်ိုးပတ်တနတသ မက်တမှ င်ညသည် ၎င်ိုးတက
့် ကကက်သိုးီ တမွိုးညင်ိုး ထတစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ြမ်ြ
့် ါက၊ အတန က်တပမ က်တလ၏
့် မ်မ
့် တန်ဘဲ မတနန္င်ကကတပ။ အတသအချ န ိုးတထ င်ကကည်ပ
တစ်တဝှပပီ
့် ိုး တစ်တဝှ ့်တဟူိုးဟိုးူ တက်ခတ်သသည် လူသ ိုး၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးစွ ရှု က်ကကီိုးတငင်
ငသန္ှင ့်် တွဲြက်တနပရတပသည်။ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကကမမ အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးက
ငတကကိုးကကသည်။ အဘယ်တ
့် ကက င့်် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ် တတ ်မျ ိုးက
့်
ြတ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး ထအရ မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
၎င်ိုးတ၏
် မ်ိုးဝသ တရ
က်တနသည်အ
့် လ ိုး၊
့် ျက်ကင်ိုးမဲ့်မှု၏ န္ှုတခ
့် ဘဝမျ ိုးသည် တမျှ ်လင်ခ
့်

၎င်ိုးတအတပေါ်
တွင ် တသပခင်ိုးတရ ိုး ကျတရ က်တတ မ
့် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်အ
့်
့် တန က်ဆိုးရက်သည်
၎င်ိုးတ၏
့် စ
့် ည်။ ထကဲသ
့် မျက်စတရှ ျို့တွင ် တရ က်တနသည့်် အလ ိုးပင် ပြစ်တတ သ
့် တ်ပျက်ြွယ်
တက င်ိုးတသ အတပခအတနမျ ိုးသည် ကျြုိုးပဲလ
့် ွယ်တသ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်ထသ ဟစ်
တခေါ် တတ င်ိုးတလျှ က်ပပီိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးစွ ငတကကိုးမှုမျ ိုး တစ်ခ တန က်တစ်ခ
့်
ဆင်၍
့် ၎င်ိုးတ၏
့် သည်။ ယင်ိုးအချက်တကက င်ပ
့် င်
့် ဆင်ိုးရဲဒကခက တပပ ပပတသ အခက်အတန် ပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် အလပ်လပ်တသ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည်
တန က်တစ်ြန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ လူအတပေါ်
သ ဆင်
ိုးသက်လ မည် မဟတ်တချ။ ဤအရ မှ
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတ အထဲ၌ ရှတနစဥ်အတွငိုး် စ တန်၏ ကကြုိုးကင်စီစဥ်မှုထဲ ပတ်မပပီိုး
့်
၎င်ိုးတက
့် တွက်တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ယ်၎င်ိုးတ လွ
့် တ်တပမ က်တစရန် မတတ်န္င်ကကတပ။ သည်အ
့်
လူသ ိုး မပမင်န္င်တသ ဝည ဥ်တလ ကတွငသ
်
အလပ်လပ်ကကသည်။ ထတကက
င်ပ
့် င်
့်
ဘရ ိုးသခင်မှ “လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုး ပလလင်၌ ငါနန်ိုးတက်ချန်သည် ငါ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် ူတ ့်
ဤကမဘ တပမကကီိုးက အပ်စိုးချန်ပြစ်လမ်မ
့် ခါ၊ သူသည် ကမဘ တပေါ်၌
့် ည်” ဟူ၍ တပပ သည်အ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုး တက င်ိုးချီိုးအ ိုး
တပျ ်တမွျို့ခစ ိုးသည့်် အချန်က ညန်ိုးဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့်
ဝည ဥ်မျ ိုး၏ တြ ်ပပချက် ပြစ်သပြင်၊့် လူသ ိုးအတွက် ကမဘ တပေါ်၌ ရှတနပခင်ိုးသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတနပခင်ိုးန္ှင ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးအတနပြင့်် ကမဘ တပေါ်၌
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တက်ရက်အတစခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င်ပ
့် င် ကမဘ တပေါ် ရှ
့်
သူ၏တနရက်
့် မျ ိုးတွင ် လူသ ိုးသည် တတယတက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
တပျ ်တမွျို့ခစ ိုးရသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်မှ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
ယင်ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ အမှနတ
် ကယ် တပပ ထ ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ အနက်အဓပပ ယ်မျ ိုး
မျ ိုးစွ ရှသည်။ “အချန်တန်သည်အ
့် ခါ လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့် နက်ရှုင်ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ငါက
ဲ လည်ိုး ငါက
့် သရှကကလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် သတရကကလမ့််မည်။”
့် အတတွိုးမျ ိုးထ၌
ဆသည်မှ လူသ ိုး၏ဝည ဥ်အ ိုး တက်ရက် ရည်စူိုးထ ိုးချက် ပြစ်သည်။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င်၊့် သူတသည်
အရ ရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
အပမဲ မှီခကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အပမဲပင် တွယတ
်
က ကကည်ညြုတလိုးပမတ်ခကဲ့် ကသည်။
သတသ
် ပင ိုးလည်ိုး စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
ှ ်မှုတကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
မည်သမျှ
့် က
့်
့်
့် မတတ်န္င်၊
၎င်ိုးတက
န်ိုးချြုပ် န္င်ကကတပ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်လတသ ်လည်ိုး သူအ
့် ယ်၎င်ိုးတ မထ
့်
့် ိုး

၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်န္င
ှ ့်် ချစ်ရန် မတတ်စွမ်ိုး န္င်ကက၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
့် စတ်န္လ
့်
့်
န ကျင်မှုတဝဒန အ ိုး ခစ ိုးကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် အတင်ိုး အတ တစ်ခအထ
တရ က်သည်အ
့် ခါမှသ ဤသန ိုးစြွယ် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စစ်မှနစ
် ွ
ချစ်လတသ လအင်ဆန္ဒသည် ပပည်စ
့် လ တပလမ်မ
င်ပ
့် ည်၊ ထတကက
့် င် ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုး
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ သဘ ဝမှ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုး၊ ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးတ ပြစ်
်ပင ိုးလည်ိုး
့် သည်၊ သတသ
့်
၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးအရ မျ ိုးအ ိုး ဤကမဘ တပေါ်တွင ် အထတပမ က်န္င်တစရန်
့်
မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကကဘဲ၊ လက်ရချ
ှ န်အထ သည်ိုးခရမှလွဲ၍ တရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲက့် က။ ယတန ့်
တလ ကကကီိုးအ ိုး သင်တ ကကည်
န္
့် င်သည်၊ လူအ ိုးလိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
့်
တစ်ပါိုးရသည်
ှ
၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးရဘ
ှ ရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်
့်
့် စတ်န္လ
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးအတအတယ င် ပြစ်သည်က ခွပဲ ခ ိုးရန်မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကက၊ ထအပပင်
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ွ
့်
့် ဤဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စစ်မှနစ
ချစ်ြရန်
့် မူ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကက၊ ယင်ိုးအရ သည် ၎င်ိုးတမှ့် ၎င်ိုးတမ့် မကယ်ကယ်
ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတကက င်ိုးက ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်မှ ထတ်တြ ခ
် သ
ဲ့် ည့််
လူသ ိုး၏အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ သည် ဝည ဥ်နယ်ပယ်၌ စ တန်၏
မျက်န္ ှ အစစ်ပင်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် နင်္မူလက အပပစ်ကင်ိုးစင်ပပီိုး အပပစ်န္င
ှ ့််
ကင်ိုးလတ
ွ ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက အကျည်ိုးတန်တသ
့်
အမူအကျင်မ
့် ျ ိုးသည် ဝည ဥ် နယ်ပယ်၌ စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဝည ဥ်နယ်ပယ် တိုးတက်မှုမျ ိုး အတကက င်ိုး၏ စတ်ချရတသ မှတ်တမ်ိုးပြစ်သည်။ “ယတန ့်
လူတသည်
အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ရှကကပပီိုး သူတသည်
ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ဝင်ဝ
့် င်က့် က ိုးကက ိုး
့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်တသ သူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူတသည်
ရှက်တကက က်ပခင်ိုး မရှဘဲ ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
ရယ်တမ ၊ ပပက်လိုးမျ ိုးကတပပ ပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး တန်ိုးတူဆက်ဆ န္င်ကကတကက င်ိုးက
ယကကည်ကကသည်။ လူသ ိုးသည် ငါက
့်် တ
ူ သည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့််
့် မသရှတသိုးတပ။ ငါန္ှငသ
့်
တူညပီ ပီိုး၊ န္ှစ်ဦိုးစလိုး အတသွိုး၊ အသ ိုးန္ှငပ့်် ြစ်ကကပပီိုး၊ န္ှစ်ဦိုးစလိုး လူတလ
ကထဲ၌
့်
တနထင်ကကသည်ဟ ယကကည်တနတသိုးသည်။” ဤအရ သည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
စ တန်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ စ တန်သည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ပကတအပမင်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရန် အသိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက ဤတနရ မှ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုး တမ်ိုးတရှ င်တစန္င်ရန် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးက ဤပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်ပပီိုး တတကျကျ တပပ သည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ တသတစန္င်တလ က်သည့််

အ ိုးနည်ိုးချက်မှ “အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် ကယ်ခန္ဓ ကသ ပမင်တတွျို့ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က သတပပြုမပခင်ိုး မရှကက။” ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်မှ လူသ ိုးက
တသွိုးတဆ င်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ၏ အတပခခပြစ်သည်။ ဤဇ တပကတထဲမှ
၀ည ဉ်တတ ်ကသ ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်ဆန္င်သည်ဟ လူသ ိုးတက
့် င ်
့် ယကကည်သည်။ ယတနတွ
၀ည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး သူတ၏
် ကယ်
့် မျက်စတရှ ျို့တွင ် အမှနတ
တပေါ်တပါက်လ သည်က မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ယကကည်ပခင်ိုးမရှတပ။ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က “အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတ” ဟူ၍ န္ှစ်ပင်ိုးပမင်သည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူထ ိုးသည့်် ၀ည ဉ်တတ ်ဟ မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
မရှု ပမင်ကကတပ၊ ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက
တစ်ဦိုးမျှ မပမင်ကကတပ။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်ကူိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုးသပြင ့််
သ မန်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤသ မန်ပြစ်ပခင်ိုးထတ
ဲ ွင ် သဝှက်ထ ိုးသည်က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်တမွျို့နက်နသ
ဲ ည့်် အဓပပ ယ်ပြစ်သည်က သူတမသ
့် သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တစ်ခလိုးက စတင်ြိုးလမ်ိုးခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးသည်
မည်ိုးနက်တမှ င်မဲသွ ိုးသည်။ ထအပပင်
လူမျ ိုးအပ်တပျ တ
် နစဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယင်ိုးအခွငအ
့်် တရိုးကယူက လူသ ိုးမျ ိုးထဲသ ဆင်
ိုးသက်ကကလ ပပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး၏
့်
တထ ငအ
့်် ိုးလိုးသ ၀
် တရ ိုးဝင် စတင်ထတ်တပိုးက ၊ လူသ ိုးက ကယ်တင်သည့််
့် ည ဉ်တတ က
အလပ်က စတင်တဆ င်ရွက်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စတင်၍ ဇ တပကတအသွငက
်
တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ န္င်သည်။ ထတန
့် က် ၀ည ဉ်တတ ်အလပ်က စတင်ပပီိုးတန က်၊
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အလိုးစတသ အလပ်က တရ ိုးဝင်စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
၀ည ဉ်တတ ်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးတွင် အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င် အစဉ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
လူသ ိုးက ဤအရ က သလည်ိုးမသသကဲသ
့် စဉ်ိုး
စ ိုးလည်ိုး မစဉ်ိုးစ ိုးမတပ။ သတသ
်
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ၊ ဤတခတ်က အဆိုးသတ်ခါနီိုးအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်က
သူကယ်တင်လ တရ က် လပ်တဆ င်ရန် ကကဆင်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တမွိုးြွ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတထဲတွင ် တနထင်တသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်က ကယ်တင် ရှု စ ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုးအတွက် တက င်ိုးချီိုးပင်ပြစ်သည်။
“နက်နရ
ဲ အရပ် တစ်ခလိုးသည် မှုနဝ
် ါိုးတနတသ အခါ လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးထ၌
ဲ ငါသည်
တလ ကကကီိုး၏ ခါိုးသိုးီ မက
ှု စတင်ပမည်ိုးစမ်ိုးမသည်။ ငါဝ့် ည ဉ်သည် ကမဘ တစ်ခင
ွ ်
လှညလ
့်် ည်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ကကည်ရ
့် ှု သည်။ သတ
့် င် ငါသည်

ငါ၏ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တထဲ၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး သမ်ိုးပက်တအ င်န္င်၏။” ယင်ိုးမှ
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်တ အကက
ိုးရှ ညီညတ်စွ
့်
ပူိုးတပါင်ိုး တဆ င်ရွက်မှု ပြစ်သည်။ အဆိုးတွင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့် အတတွိုးမျ ိုးထ၌
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်သည်၊
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးအထဲရှ အရ အ ိုးလိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊ လူသ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ခရသည်၊
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် အလပ်လပ်ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ သည်ဟ ယကကည်ကကလမ်မ
့် ည်။
ဤအရ သည် ကမဘ တပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏ အဆိုးစွနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်ပင်
ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဇ တပကတ၏ က လအတွငိုး် ဤအဆင်သ
့် ည် အလပ်၏
့်
အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတသ စန္ှုနိုး် ပင်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသဘ ဝ၌ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
လူအ ိုးလိုးက စတ်ရင်ိုးမှနန္
် င
ှ ့်် အခင်အမ ယကကည်တစသည်။ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သူတ၏
ဲ ွင ် ရှ တြွတလတလ၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အယူအဆမျ ိုးထတ
စစ်မှနပ် ခင်ိုး မရှဟ ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်သည်။ ထတကက
င်ပ
့် င် လူမျ ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
့်
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး အကက ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရှ တြွကကသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်မှ
တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့် အယူအဆမျ ိုးထတ
သတလတလ၊ ဤစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးအ ိုး တပပ ဆရ ၌ သူတသည်
့်
ကျွမ်ိုးကျင်လ တလတလပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တလိုးပမတ် ြွယ်တက င်ိုးတသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်လ ကကတလတလ ပြစ်သည်။ လူတသည်
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးအ ိုး တပပ ဆတလတလ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးတဝိုး လမ်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်တလတလ ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မန ခတလတလ ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုး သခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခွခ
ဲ ွ သွ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် လူမျ ိုး
စတ်ကူိုးသကဲသ
့် သဘ
ဝလွနတ
် နပခင်ိုးမျြုိုး မဟတ်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး မည်သက
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အလတတ ်အ ိုး စစ်မှနစ
် ွ မည်သည်အ
့် ခါကမျှ န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ၊ ထတကက
င်ပ
့် င်
့်
ဘရ ိုးသခင်မှ “လူတသည်
အဆိုးအစမဲတ
့် သ တက င်ိုးကင်၊ သမဟ
့်
့် တ် တလပ်လပ်
လှမ့််တနတသ ပင်လယ်၊ သမဟ
့် တ် တည်ပငမ်တသ တရကန်၊ သမဟ
့် တ် အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲ့်တသ
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကသဝါဒမျ ိုး အတပေါ်တွငသ
်
အ ရစက်လျက် ရှကကသည်။” ဟ
တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတပေါ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုတလတလ၊
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် အလှမ်ိုးမမီန္င်ဟ လူတ ခ
့် စ ိုးရတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကကီိုးပမတ်သည်ဟ သူတသည်
ယကကည်တလတလ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အသစတ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ မန်မမက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
လူသ ိုးအတွက် ရယူြရန်
့် မပြစ်န္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရန်မှလွဲ၍ အပခ ိုးတရွ ိုးစရ မရှတအ င် ပြစ်တစခဲသ
့် ည်။ ထအချန် အတတ အတွငိုး်
လူသ ိုးမှ မူ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် စတ်တမ်ိုးညွတ်ပခင် စိုးစဥ်ိုးမျှ မရှဘဲ၊
န ခ၍ န္ှမ့််ချရန် ကကြုိုးစ ိုးလျက် သူ၏ ဦိုးတခါင်ိုးက ငထ
့် ိုးပပီိုး သူ၏ အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခရန်ကသ
ဇွဲမတလျှ တ
သတမပပြုမလက်ဘဲ ဘ သ တရ ိုး
့် မ်ိုး လပ်တနသည်။ ထသပြင်
့် ့် လူတသည်
့်
အသစ်တစ်ခထဲသ၊ ့် ဘ သ တရိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထထ
ဲ က်ပင် သ ၍အစွနိုး် တရ က်တသ
ဘ သ တရိုး အခမ်ိုးအန ိုးထဲသ ဝင်
၎င်ိုးတ၏
့် တရ က် သွ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးသပြစ်
့် ရန် လူတသည်
့်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတနအထ ိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အတနအထ ိုးအပြစ်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမှန ် အတပခအတနမျ ိုးသ ပပန်
့် တရ က်လ ရန် လအပ်သည်။
ထသ မဟ
တ်ပါက၊ လူသ ိုးသည် သ ၍ပင် နက်ရှုင်ိုးစွ တကျ က
့် ွငိုး် မပခင်ိုး ခရတပမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးစွ ၌ အဘယ်တကက င့်် တတ င်မျ ိုးန္ှင ့်် တရမျ ိုးအ ိုး
့်
အတလိုးတပိုး တြ ်ပပရသနည်ိုး။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ် အမှတ်သည ပြင ့်် သရပ်တြ ်မှု အဓပပ ယ်
ရှတနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင် သည် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ ဇ တပကတထဲမှ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ရှု ပမင်ခင
ွ ့်် တပိုးရသ မက၊ မိုးမျက်န္ ှ ကကက်ရှ သူ၏ တန်ခိုးမျ ိုးအ ိုး န ိုးလည်န္င်တသ
အခွငက
့်် လည်ိုး လူသ ိုးအ ိုး တပိုးသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဤသည်မှ ဇ တပကတထဲမှ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ ဒွဟကင်ိုးမဲစ
ှ ့်် တစ်ကကမ်တည်ိုးတွင၊် လူတသည်
့် ွ ယကကည်သည်န္င
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကလည်ိုး သကျွမ်ိုးလ ပပီိုး၊ ထနည်ိုးပြင့််
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘသ တစလ
တ်ပခင်ိုး ခရက ၊
့်
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးသ ယူ
့် တဆ င်လ ပခင်ိုးခရသည်၊
ယင်ိုးတန က်တွငသ
်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးအလိုးစက အပပည်အ
့် ဝ
ြူိုးပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သ ၍ကကီိုးတသ
အသတရ ိုးက ရရှလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတထဲမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
သမ်ိုးပက်န္င်ပပီိုး စကကဝဠ အထက်တရ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးကပါ ပြတ်၍ ခရီိုးန္င
ှ ရ
် န် ဇ တပကတအ ိုး
တကျ ်လွနန္
် င်တလတလ၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ြူိုးပမင်ရပခင်ိုးအတပေါ် အမှီပပြု၍
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ဆ င်ချက်မျ ိုးက ြူိုးပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှတလတလပြစ်သည်၊
့်
ထတကက
င့်် စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးရှ ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏ အရှတရ ိုးပြစ်တသ
့်

ယင်ိုးအလပ်သည် အတအတယ င်မဟတ်ဘဲ စစ်မှနတ
် ကက င်ိုးက သတလတလပြစ်သည်၊
ထတကက
င့်် ယတနက
့် လ၏ လက်တတွျို့ ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဥ်တတ ်၏
့်
ပပယင်္်ပြစ်ပပီိုး လူကသ
ဲ့် ဇ
့်် င်တသ ကယ်ခန္ဓ န္ှင ့်် မတူညတ
ီ ကက င်ိုးက သူတသည်
့် တပကတန္ှငဆ
့်
သလ ကကသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်မှ “သတသ
် ငါသည် ငါ၏အမျက်က
့်
့်
ထတ်လတ်တသ အခါ၊ တတ င်တသည်
ချက်ပခင်ိုး အစတ်စတ် အပမ ပမ ကွကဲ က၏၊
့်
တပမကကီိုးတသည်
အပပင်ိုးအထန် လှုပ်ရှ ိုး၏၊ တရတသည်
ချက်ပခင်ိုး ခန်ိုးတပခ က်ပပီိုး လူသ ိုးသည်
့်
့်
တဘိုးဒကခက ချက်ပခင်ိုး ခစ ိုးရသည်။” ဟူ၍ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးက ြတ်ရှုတသ အခါ၊ သူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတန္ှင ့််
ဆက်စပ်မတ
ှ ်ယူကကသည်၊ ထတကက
င့်် ဝည ဥ်တလ က၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်သည်
့်
ဇ တပကတထဲမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တက်ရက် ညန်ပပက ၊ ယင်ိုးအရ မှ ပ၍ထတရ က်တသ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုး တပပ ဆတသ အခါ၊ ယင်ိုးသည်
မကက ခဏပင် တက င်ိုးကင်ဘမှ ကမဘ တပမကကီိုးသ တပပ
ဆပခင်ိုး ပြစ်တတ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ြန်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘသ တပပ
ဆပခင်ိုး ပြစ်တတ်သည်၊ ၎င်ိုးသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုး၏ မူလရင်ိုးပမစ်န္င
ှ ့်် လှုျို့တဆ ်မတ
ှု အ
့် ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးင ှ
မတတ်စွမ်ိုးန္င်ဘဲ ရှတစသည်။ “ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘဝင်္် အလယ်၌ရှစဉ်အခါ၊
ငါမျက်
တမှ က်၌ ကကယ်တသည်
တန်လှုပ် တချ က်ချ ိုးပခင်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မရှခဲက့် က။
့်
့်
ထအစ ိုး ကကယ်တသည်
ငါအတွ
က် သူတ၏
့်
့်
့် အလပ်က အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ကကသည်။”
ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အတနအထ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တတယတက င်ိုးကင်ဘရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏
အလပ်က လပ်တဆ င်ရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခကကတသ အတစခကျွနမ
် ျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့််
စနစ်တကျ စီစဥ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခမှုမရှဘဲန္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
တစ်စတစ်ရ မပပြုခဲက့် က၊ ထတကက
င့်် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ တန်လှုပ်
့်
့်
တပခ က်ပခ ိုးပခင်ိုး မရှကကတပ၊ ထအစ ိုး သူတ၏
့် အလပ်က အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ကက၏၊
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကစဥ်က
င့်် တက င်ိုးကင်တမန် အ ိုးလိုးသည်
့် လျ ိုးပြစ်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် တနထင်ကကသည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် ၎င်ိုးတ၏
့်
မန ခမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ မသ
ကျွမ်ိုးကကပခင်ိုးတကက င်၊့် ကမဘ တပေါ်မှ
့်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အတမှ င်ထထဲတွင ် တနကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
ဆန်ကျင်
တလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်ထထဲ၌ သ ၍တနတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်မှ
့်
့်
“တက င်ိုးကင် ထွနိုး် လင်ိုးတလတလ၊ တပမကကီိုးသည် တမှ င်မက်အတ ပြစ်တလတလ ပြစ်သည်။” ဟ

တပပ ဆတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရက်
ွ ် အ ိုးလိုးထသ မည်
သမည်
့် သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
့် ပ
တိုး၍ နီိုးကပ်လ တနသည်က ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တတယ
့်
တက င်ိုးကင်ဘတွင ် န္ှစ်တပါင်ိုး ၆၀၀၀ အလပ်မျ ိုးပခင်ိုးသည် မကက ပမင်မ
့် ီတွင ်
အဆိုးသတ်တတ မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုး တပေါ်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် တန က်ဆိုးအခန်ိုးက
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်က ၊ မကက မီတွင် အသီိုးသီိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်မှ
့်
ပြတ်ပစ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
ဲ ့်
့် ည် ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အချန်ထသ
တိုး၍ ဝင်သွ ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတလ
က၏ ယယွငိုး် ပျက်စီိုးမှုက သ ၍
့်
့်
ပမည်ိုးစမ်ိုးန္င်တလ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အချန်ထသ
ဲ တ
့်
့် ိုး၍
ဝင်သွ ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် ဇ တပကတက သ ၍ လက်တလျ တလပြစ်သည်။
တလ ကကကီိုး၏ စတ်ပျက်ြွယ် အတနအထ ိုးက ပပန်လှနပ
် စ်ရန် ဆန္ဒရကကတသ
ှ
လူမျ ိုးစွ ပင်
ရှကကတပသည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
သက်ပပင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ် ၎င်ိုးတ၏တမျှ
်လင်ခ
့် ျက် အ ိုးလိုးအ ိုး ဆိုးရှုိုးသွ ိုးကကသည်။
့်
ထတကက
င်ပ
တန္ွဦိုးရ သီ၏ တန္ွိုးတထွိုးမှုက ခစ ိုးရတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င် လူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် က်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
လူိုးလှမ်တ
့် နတသ
့် မျက်စမျ ိုးက ြိုးကွယလ
့်
့်
လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးအတပေါ်တွင ် တမျ ပါကကသည်၊ ၎င်ိုးတထဲ
ူ စ်ဦိုး တစ်တယ က်ကမျှ
့် မှ မည်သတ
တဝိုးကွ တနတသ အသက်ကယ်တလှအ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုးမီရန် မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကက။ လူမျ ိုးသည်
ပင်ကအ ိုးပြင့်် အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်မှ အပခင်ိုးအရ မျ ိုးအ ိုး ပပြုပပင်တပပ င်ိုးလဲ
တစန္င်တသ သူ မည်သမ
ူ ျှမရှဟ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်
ဆိုးရှုိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးသ စတင်
စက ိုးတပပ ဆသည်၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအ ိုး စ၍ကယ်တင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတန က်တွငမ
် ှ လူတသည်
့်
အပခင်ိုးအရ မျ ိုးအ ိုး ပပြုပပင်တပပ င်ိုးလဲ ပပီိုးတန က်တွင် ပြစ်လ သည့်် အသစ်တသ
အသက်တ အ ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်သည်။ ယတနက
့် လလူမျ ိုးသည် မမကယ်ကယ်
လှညစ
့်် ိုးတသ အဆင်၌
် င်
့် တရ က်တန ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတရှ ျို့၌ရှတသ လမ်ိုးသည် အလွနပ
ထတ်လန်အ
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးငယ်တစလှပပီိုး မထင်ရှ ိုးလှတသ တကက င်န္
့် င
့် အန င်္တ်သည်
“အကန်အသတ်
မဲ”့် ၍ “နယ်နမတ်မရှ” တသ တကက င်၊့် ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည်
့်
့်
တက်ခက်ကကြုိုးစ ိုးရန်အလငှ့် စတ်တမ်ိုးညတ
ွ ်ပခင် မရှကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျ ိုးက
့် တနရက်
ဟန်တဟ င်ငက
ှ ်တစ်တက င်က ကဲသ
့် ပင်
့် ကန်ဆိုးရန်သ တတ်န္င်ကကသည်။ အသက်တ အ ိုး
တည်ကကည် တလိုးနက်စွ တနထင်၍၊ လူဘ၀၏
အသတရ ိုးအ ိုး တန က်လက်တသ သူ
့်
တစ်တယ က်မျှ မရှခဲတ
တက င်ိုးကင်ဘမှ ကယ်တင်ရှငသ
် ည်
့် ပ။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်

တလ ကကကီိုး၏ စတ်ပျက်ြွယ် အတပခအတနအ ိုး တပပ င်ိုးပပန်လှနရ
် န် ရတ်ပခည်ိုး
ကကဆင်ိုးလ မည်အ
့် ချန်က တမျှ ်လင်က့် ကသည်၊ ထတန
ှ ွငသ
်
၎င်ိုးတသည်
တလိုးနက်စွ
့် က်မတ
့်
တနထင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အတနအထ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုး အ ိုးလိုး၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးပင် ပြစ်သည်။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ အန င်္တ် အသစ်တသ အသက်တ က
ဤအချန်အတတ အတွငိုး် သူ၏ စတ်အတပခအတနအရ ကကြုတင်တပပ ကက ိုးသည်၊ ယင်ိုးမှ
အလင်ိုး ခပ်တရိုးတရိုးတပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ဤအတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆ၏။
ဘရ ိုးသခင် ကကြုတင်တပပ ကက ိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်မှ အဆိုးတွင ် အထတပမ က်တစမည့််
အရ န္ှင ့်် စ တန်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အန္င်ရပခင်ိုး၏ အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ “ငါသည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး အတပေါ်၌ တရွ ျို့လျ ိုးပပီိုး တနရ အ ိုးလိုးက တစ င်က့် ကည်တ
့် နသည်။ မည်သည်အ
့် ရ မှ
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ ပမတပါက်၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ အရင်လ မဟတ်ကကတတ တ
့် ပ။
ငါသည် ပလလင်ထက်၌ အန ိုးယပူ ပီိုး စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးက တကျ ခင်ိုးလျက် ရှသည်…”
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအလ
ှ
ပ်၏ ရလဒ်ပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလသဏ္ဌ န်သ ပပန်
့် တပပ င်ိုးကကပပီိုး၊
ယင်ိုးအရ တကက င့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တဝဒန ခခဲရ
့် တသ တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
့်
လွတ်တပမ က်ကကက ၊ “၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ရှတနတသ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူ၏ မျက်န္ ှ ရှကကသည်။” ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည်အ
့် တင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လပ်တဆ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အတစခကကသည်အ
့် တွက်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် တလ ကတစ်ဝှမ်ိုးတွင ်
ပျျို့ န္ှသည်
အ
့် တွက်၊ တက င်ိုးကင်ဘသည် ကမဘ တပမကကီိုးသ ယူ
့်
့် တဆ င်ခရက ၊
ကမဘ တပမကကီိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘသ ချီ
င်ပ
့် င် လူသ ိုးသည်
့် မသွ ိုးပခင်ိုးက ခရသည်။ ထတကက
့်
တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးအ ိုး ဆက်သယ
ွ ်တပိုးတသ အချတ်အဆက် ပြစ်သည်။
တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးသည် တဝိုးကွ ပခင်ိုး မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ကင်ိုးကွ ပခင်ိုး မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ်သ တပါင်
ိုးဆက်သွ ိုးသည်။ ကမဘ တလ ကကကီိုး တစ်ခလိုးတွင၊် ဘရ ိုး
့်
သခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသ တည်ရသည်
ှ
။ တပမမှုန ် သ
့် မဟ
့် တ် အညစ်အတကကိုးလည်ိုး မရှဘဲ၊
အရ အ ိုးလိုးသည် အသစ်လကဲ ကပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်တအ က် စမ်ိုးလန်ိုးတသ ပမက်ခင်ိုးပပင်တွင ်
လဲတလျ င်ိုးတနတသ သိုးငယ်တလိုး တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ် အ ိုးလိုးက
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးလျက် ရှကကသည်။ ဤစမ်ိုးလန်ိုးပခင်ိုး ဆက်တရ က်လ မှုတကက င့််
အသက်ဇီဝသည် ထွနိုး် လင်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်

လူသ ိုး၏တဘိုးတွင ် ထ ဝရက လတင် တနထင်ရန်အလငှ့် တလ ကကကီိုးထဲသ ့်
ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်၊ “ငါသည် ဇအန်အထဲတွင် တြန် ပငမ်သက်စွ
တနထင်န္င်ပပီိုး။” ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ခဲသ
့် ည့်် အတင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
စ တန်၏ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု သတကဂတပင် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယူရ ရက်ပင်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤတနရက်
့် သည် လူအ ိုးလိုး၏ ချီိုးမွမ်ိုးတထ မန ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တကကိုးတကက ်ပခင်ိုးအ ိုး
ခရမည်ပြစ်က ၊ လူအ ိုးလိုး၏ အမှတ်တရ ကျင်ိုးပပခင်ိုးလည်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
ပလလင်တပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယူတသ အချန်သည် ကမဘ တပေါ် ရှ သူ၏အလပ်အ ိုး
ဘရ ိုးသခင် နင်္ိုးချြုပ်ချန်လည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးက
လူသ ိုးအ ိုးပပသတသ အခက်အတန်လည်
ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည်
့်
အစဥ်အပမဲ သဟဇ တပြစ်လမ်မ
့် ခါမျှ တ၀ိုးကွ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ည် မဟတ်၊
ဤအရ မျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏ လှပတသ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးပင်တည်ိုး။
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးထ၌
ဲ သဝှက်ထ ိုးတသ လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုး ရှ၏၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးသည် အမှနပ
် င် နက်နသ
ဲ မ်တမွ၍
ျို့ မတတွိုးတတ်တအ င်
နက်နခ
ဲ က်ခလ
ဲ ှတပသည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ ဟန်တဟ င်ငက
ှ ် ပပပင်သည် အီစတ
ွ ် ပပပင်မျ ိုးထမ
ဲ ှ ပရွ ကဆ
် တ်န္င
ှ ့်် န္ှတက င် ပပပင်န္င
ှ ့်် အလွန ် တူသည်။
ဟန်တဟ င်ငက
ှ သ
် ည် သူ၏ အမ်နိုးီ ချင်ိုး ငှကပ် ြစ်တသ သပတ်လယ
ွ င
် က
ှ က
် မည်မျှပင် အထပ်ထပ်
သတတပိုးတစက မူ ရ သီဥတတန္ွိုးတထွိုးစဉ် အသက်တဆ က်မည့်အ
် စ ိုး အအပ်ကျြူိုး တနခဲသ
့် ည်။ တဆ င်ိုးဥတ
တရ က်သည့်အ
် ခါ ထငှကသ
် ည် တအိုးခဲ၍ အသက်ဆိုးရှု ိုး သွ ိုးခဲရ
့် သည်။

အခန််း ၁၇
အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ ထတ်ပပန်သည့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးတ ့်
့်
မသကကတချ။ ယင်ိုးတသည်
လူတမကက
ိုးြူိုးတသ ဘ သ စက ိုးသ ပြစ်၏၊ ထသပြင
့်
့်
့် ့်် ထသပြင
့် ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကယ်၌က နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
လူအမျ ိုးစက နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုးသည် အပမင်သတဘ အရ လူတ စွ
် ရ မျ ိုး၊
့် မ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည့်အ

ယခတွင ် လူတက
့်် ပိုးတသ တက င်ိုးကင်ဘ၏ ကစစရပ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် ဘရ ိုးသခင်က သခွငတ
့် တ်
ဝည ဉ်တလ က၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အရ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတသ
့်
ပါဝင်သည်ဟ လွဲမှ ိုးစွ ယကကည်ကကသည်။ ဤအရ မှ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက တန်ိုးတူညမ
ီ ျှစွ သတဘ ထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့်
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ ထထက်
၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတက
ဲ ှုမျ ိုး” ပြစ်မည်ဟ ယကကည်သည့်် အရ မျ ိုးအတပေါ်
့် ယ်၌က “နက်နမ
အ ရစက်ကကတလသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ
ပြစ်သည်၊ သမဟ
ဲ ှုမျ ိုးက အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်သည်က လူတမသ
့် တ် နက်နမ
့် ရှကကမှနိုး်
သက်တသပပတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး၏ နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် ြတ်ရှုရမျှ ြတ်ရှုကကသည်။
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ချစ်တသ လူ
တစ်ဦိုးတစ်တလမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ “လူတသည်
ငါက
့် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးရ ၌
့်
ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။” ဟ တပပ ရပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ် အတအကျ ပြစ်တပသည်။
လူတသည်
မည်သည့်် တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးမျှ မရှ၊ သမဟ
့်
့် တ် လိုးဝ အရှု ပ်အတထွိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ ဆပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤအရ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တကယ့်် အတပခအတနက တြ ်ပပသည်။ လူတက
ဲ
့် ယ်တင်က မမတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် တနရ မည်မျှ ယူထ ိုးသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သပ်ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုး
မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သ ဤအရ က အပပည့်အ
် ဝ သတပသည်။ ထတကက
င့််
့်
အခက်အတနတ
် ့် ွင ် လူတသည်
န္စ့် သူ
ဲ့် ပြစ်
တကက င့််
့်
့် ငယ်မျ ိုးကသ
့် ကကသည်။ ၎င်ိုးတ အဘယ်
့်
န္ရည်
ှ ့်် အဘယ်တကက င့်် ရှငသ
် န်သငသ
့်် ည်ဆသည်တန္ှ့် င ့််
့် က တသ က်သိုးရသည်ဆသည်န္င
ပတ်သက်၍မူ၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ မသကကတချ။ မခင်ကသ ကတလိုးတစ်ဦိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးက
န ိုးလည်သည်။ သူမသည် ကတလိုးက အစ ငတ်တစမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
စ ိုးပိုးနငတ
့်် သသည်အထ မမဘ သ စ ိုးတစမည်လည်ိုး မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးက အသဆိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် တစ်ခါတစ်ရ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သရပ်ထင်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရ သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်၊ တစ်ခါတစ်ရ ယင်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးက အန တရ ပြစ်တစပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
ယင်ိုးတသည်
စစ်မှနက
်
တလိုးနက်တလသည်။ ဤအရ က လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်ရန် လွယက
် ပူ ခင်ိုးတက
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ သူသည် အချြုျို့က
့် ခစ ိုးခင

စတ်ကူိုးကကသည့်၊် ထတတွျို့၍မရသည့်် ခည
့် ိုးထည်ဝါတသ ပင်္္ြုလ် မဟတ်သည်က
ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်။ သူသည် လူတ စ
့် ၊ ့် အပပစ်မဲတ
့် သ သူမျ ိုးက သတ်ပြတ်တသ
့် တ်ကိုးူ သကဲသ
ပါိုးကွက်သ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် မျက်န္ ှ က တက်ရက် ကကည့်၍
် မရသည့််
့်
လူတ၏စ
ဲ တက င်ိုးကင်ဘ သ ိုးတတ ် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် တ်ထက
တစ်ရပ်လိုးက သူ၏အမှုတတ တ
် ွင ် ထတ်တြ ်ပပ ထ ိုးတပသည်။ ယတန လူ
့် ဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏အမှုတတ ်မှ တစ်ဆင့်် သရပ်ထင်ဆဲ ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
အမှုတတ ်ပြစ်သည်၊ သူလပ်တဆ င်တသ အရ သမဟ
်
့် တ် အပပင်ပန်ိုးတွင ် သူ ပြစ်တပေါ်သည့်ပ
မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးတွင ် အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
တည်တဆ က်ပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
င ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတတကက
့် ည်
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြု၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
လမ်ိုးပပခရလျက်၊ လူတသည်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့်
ရရှလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးက သလ ကကလမ်မ
် ျ ိုးတကက င့််
့် ည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ မ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် အ ိုးလိုးသည် ပပည်စ
့် လမ်မ
အသက်ရှင ်
့် ည်၊ လူတသည်
့်
လ ကကလမ်မ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး အန္င်ယူပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ရန်သမ
့် ည်။ ဤသည်မှ
မည်သမ
ူ ျှ လျစ်လျြူရှု ၍ မရန္င်သည့်် အဓကအမှုတတ ်ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကကည့်က် ကပါစ-့် “ငါ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် မိုးချြုန်ိုးသကဲသ
့် ဦိုး
့်
့် တည်ရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ကမဘ တပမတစ်ခင
ွ လ
် ိုးတပေါ် ထွနိုး် လင်ိုးတစလျက် ပမည်ဟီိုးက ၊ မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့််
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအလယ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးခရ၏။ မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့််
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးအလယ်တွင ် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး မရှြူိုးတပ။
လူသ ိုးအမျ ိုးစသည် ငါအလင်
ိုး၏ တရ က်လ ပခင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသစတ်မျ ိုး
လွတသ
် ွ ိုးသည်အထ တကက က်လန်တကက
ိုး ပြစ်ကကပပီိုး အဘယ်အရ လပ်တဆ င်ရမည်က
့်
မသကက။” ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်က ြွငလ
့်် ျှငြ
် ွငခ
့်် ျင်ိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ထွက်လ ၏။ သူသည် အရ ရ က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် ပပီိုးတပမ က်တစသည်၊
အရ အ ိုးလိုးသည် ယင်ိုးတအ
် ပပ င်ိုးလဲ သွ ိုးကကပပီိုး၊ အတယ က်တင်ိုးသည်
့် ိုးပြင ့်် အသွငတ
ယင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးခရ၏။ “မိုးချြုန်ိုးသန္ှင ့်် လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး” သည်
အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် “အလင်ိုး” သည် အဘယ်အရ က
ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ အမှုအရ တစ်ခတစ်တလမျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ

မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ လူတ၏စ
့်် ျရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏အကျည်
ိုးတန်မှုက
့် တ်မျ ိုးက ြွငခ
့်
သရပ်တြ ပ် ပရန် သူသည် ယင်ိုးတက
့် အသိုးပပြု၏။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
သဘ ဝအတဟ င်ိုးမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏လူအ ိုးလိုးက စလင်တစရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အတရိုးပါမှု အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တထ က်မပခင်ိုးန္ှင ့်် ခင်ခတ
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်
့် စပခင်ိုး မရှဘဲန္င
အတပါင်ိုးတသည်
မတည်ရှတတ သ
့်် ွ က
့် ည့်် အတင်ိုးအတ ထ အချန်ကက ပမငစ
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ ၏
အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်ပပီိုး သူ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်အတွငိုး် သူ
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
ပပသသည်။ ယင်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးရ မျ ိုးထဲသ တ
့် က်ရက်
ထခက်န ကျင်တစသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ပမင်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတ အ
် က်ကကပပီိုး၊ တကက က်လနတ
် ့် ကက ိုး ပြစ်က
့် က့် သမှငတ
အတလ တကကီိုး ထွက်တပပိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ လွတ်တပမ က်လကကသည်။ ယင်ိုးမှ ဤ “ဒကခသည်မျ ိုး” က တနရ အန္ှ ့်
တတွျို့ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ထတ်ပပန်လက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတ ထွ
့် က်တပပိုးသွ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က သရပ်တြ ်ပပတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျည်ိုးတန်မှု ပရပ်၏
လကခဏ သွငပ် ပင် တစ်ခပြစ်သည်။ ယခ လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မန်ိုးတမ ပခင်ိုးမှ
တပြည်ိုးပြည်ိုး န္ိုးထလ တနကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ယခင်က
စတ်တြ က်ပပန်မှုတရ င်္ါမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်အ
့် လ ိုးပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင် ယခတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ထအန တရ င်္ါ၏
့်
ကကင်ိုးကျန်တသ သက်တရ က်မမ
ှု ျ ိုးက ခစ ိုးတနကကရပ ရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ယခင်အတပခအတနက
ပပန်လည် မရယူန္င်ကကတချ။ ဤသည်မှ လူအ ိုးလိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တနပပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ သရပ်တြ ်ချက်လည်ိုး ပြစ်သည်- “မျ ိုးစွ တသ
လူတသည်
ဤမှန်တသ တတ က်ပမှုအ ိုးပြင့်် တထ
့်
့် ခရလျက်၊ တစ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးမှ န္ိုးထသွ ိုးကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါ၏အလင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
့်
သက်ဆင်ိုးသည့်် တနရက်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်ြူိုးကကတချ။”
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုးအမျ ိုးစသည် အလင်ိုး၏ ရတ်ပခည်ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် မှုတကက င့််

ကကက်တသတသ သွ ိုးကကသည်။” ဟ တပပ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတ ့်
ဤသတပပ
ဆပခင်ိုးသည် လိုးဝ သငတ
့်် တ ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် ဆင်သည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သရပ်တြ ်ချက်သည် အပ်ထပ်အတွက် ဝင်ြမရှ
့် သည်အထပင် ဟ ကွက်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ယင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် တကျမှနက
် န်စွ န္ှင ့်် အမှ ိုးအယွငိုး် မရှဘဲ
စီကိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ လူအ ိုးလိုးတသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်ကကရသည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
မသလက်ပါဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ နက်ရှုင်ိုးရ မှ စတင်
ကကီိုးထွ ိုးလ တလသည်။ ထသပြင
့််
ထတနရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အတနအထ ိုးသည်
့် သ
ယခင်ထက် သ ၍ပင် စစ်မှနလ
် ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
“လူသ ိုးအမျ ိုးစတသည်
စတ်ရှုပ်တထွိုးရမျှသ ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးတကက င့််
့်
့်
မျက်လိုးမျ ိုး ထခက်အန တရပြစ်ကကပပီိုး ရ ျို့ထသ
ဲ ပစ်
့် ချပခင်ိုးက ခရကကသည်။” ထသတသ
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် အလတတ ်က ဆန်ကျင်
ကကတသ တကက င၊့်် (ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ခခသည်) သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်မှုတကက င့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခစ ိုးရသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
အလင်ိုးတကက င့်် မျက်လိုးမျ ိုး ထခက်အန တရ ပြစ်သည်ဟ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျြုိုးသည် စ တန်ထ တပိုးအပ်ခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
အသစ်တသ အမှုထသ
ဲ ဝင်
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် တရ က်သည့်အ
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးကသ မက အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးကလည်ိုး မပင်ဆင်ကကတချ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်မရှတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
စ တန်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
ခကကရပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ
မရှကကတပ။ ထတကက
င့်် ဤလူတက
ဲ ပစ်
့်
့် “ရ ျို့ထသ
့် ချပခင်ိုးက ခရကကသည်။” ဟ တပပ ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတနထဲ၌ ရှတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
ကစဉ့််ကလျ ိုး အတပခအတန
့်
တစ်ခတွင ် ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ မဝင်
တရ က်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့်
ပမှနအ
် တပခအတနက ပပန်လည် မရရှန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ဆန်ကျင်
ဘက် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အတယ က်တင်ိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့််
့်
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
အသက်ပါပခင်ိုး
့်
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၏ အနအသက်
ပြင ့်် နတဟ င်တလသည်။ ကမဘ တပမကကီိုး၏
့်
လူအ ိုးလိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ မလွတ်တပမ က်န္င်သည့်် တရ င်္ါပိုး ကပ်ဆိုးတစ်ခ အလယ်တွင်

ရှငသ
် န်ကကရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှငက
် ျန်ရစ်ရန်
့်
လလ ိုးမတနကကတသ ်လည်ိုး၊ လူတအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင် မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်ြ သ
့် ၍
ကကီိုးပမတ်တသ အရ ပြစ်ပျက်လမ်မ
ထင်ကကတလသည်။ ထသပြင
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ အပမဲ
့်
့် ့််
လူအ ိုးလိုးသည် ဆက်လက် အသက်ရှငြ
် မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် အတင်ိုးအကျပ် ပပြုကကတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
အချန်ကက ပမင်စ
ဲ ခွနအ
် ိုးမရှကကတလပပီ။
့် ွ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ တဒါက်တင်မျ ိုးအပြစ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပမင်၍မရသည့််
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုကကပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးက
ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက တထ က်ကန်ထ ိုးပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
၎င်ိုးတ၏တန
ရက်
် င်ိုးပြင ့်် ကန်လွန ် တစကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ
့် မျ ိုးက အိုးနင်ိုးခွကန
့်
လူအ ိုးလိုးသည် လူဇ့် တခ နတ်ဆိုး၏ သ ိုးမျ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “တစ့်တစစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပါက၊ ကမဘ တပမကကီိုးက
ကစဉက
် ့် လျ ိုးပြစ်ပခင်ိုးက လမ်ိုးပခြုပပီိုး၊ အလွနအလွ
် ့်
န ် ညြှြုိုးငယ်ပခင်ိုးပြင ့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က
ထိုးန္က
ှ ်သည့်် မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ဆိုးရွ ိုးတသ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ
တပပ န္င်တပသည်။” ဟ တပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတန
ထွက်တပေါ် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ “ငါ
့် ဝ့် ည ဉ်၏
မျြုိုးတစမ
ွ လ
် ိုးအတပေါ်
့် ျ ိုးက ကကဲပခင်ိုး” အ ိုး စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခင
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက စတင် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကပ်တဘိုးမျြုိုးစက
အမျ ိုးအပပ ိုး စတင် ကျတရ က်လ တစသည်မှ ဤအမှုတတ ်၏ တန က်ထပ်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ထသပြင
့် ့်် အကကင်န ကင်ိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုးက
ကယ်တင်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
် အဆင်မ
့် မှုတတ ၏
့် ျ ိုးတွင ် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ တဘိုးအန္တရ ယ်၏ ပသဏ္ဌ န်က တဆ င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ပျက်စီိုးကန်ိုးကကြုရသူ
မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတက
်
့် မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတပ။ အဆိုးတွငသ
“တတယတက င်ိုးကင်ဘတလ က် တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်- ဤတွင ်
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ ကကီိုးငယ်တသည်
သဟဇ တပြစ်လျက် အတူယှဉ်တွဲတနထင်ကကပပီိုး ‘န္ှုတန္
် င
ှ လ
့်် ျှ
့်
ပဋပကခပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုး’ ၌ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှတပ။” ဟူသည့််
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က အတပခအတနတစ်ခက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ ပြစ်
့် ည်ပြစ်သည်။
့် န္င်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင့်် အမှုတတ ၏
် ကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တပါင်ိုးတက
ှ ့််
့် သမ်ိုးပက်ရန်န္င
တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးက သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ရယူရန်ပြစ်သည်။
တန က်ထပ်တစ်ခမှ ပန်ကန်ပခင်ိုး၏သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ကပ်တဘိုးအမျြုိုးမျြုိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််

သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကျယ်ပပန်မျ
့် ိုးပပ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင ့်် အမှုတတ ်၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
ဘရ ိုးသခင် အလရှသည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့်
န္င်ငတတ ်က အပပည့်အ
် ဝ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ တရစစ်စစ်ပြစ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်။
တက င်ိုးကင်ဘ၏ အင်အ ိုးမျ ိုးက လူတ သတဘ
တပါက်သည်က ဘရ ိုးသခင်က
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် တတ င်ိုးဆသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ က အမှနတ
် ကယ်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သတလ ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ န္ှစ်တပါင်ိုး ၅၉၀၀ တကျ ်ကက စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရလျက်ရသည့်
ှ
် လူတ၏
့် လတ်တတလ ၊ တကယ့်် အတပခအတနတပေါ်
အတပခခ၍၊ ၎င်ိုးတသည်
တပတရန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တချ။ ထသပြင
ဤအရ က
့်
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
သက်သက် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တချ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ
ဲ ှ
့် မှု၏ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထမ
တစ်ခပြစ်သည်။ သူသည် လူတက
့်် င်ိုးတစမည် မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး
့် မတန်မလှုပ် တစ ငဆ
၎င်ိုးတက
့််
ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တက်ကကစွ ပြင့်် ရှ တြွတစမည် ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် သ
လူတအထဲ
၌ အမှုပပြုရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက အနည်ိုးငယ် ထပ်၍
့်
ရှငိုး် ပပမှုတပိုးသည်က တက င်ိုးတပမည်။ သမဟ
အတပေါ်ယ
့် တ်ပါက လူတသည်
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးမျှသ ရှတပလမ်မ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုး
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
၎င်ိုးတက
် န က်တွင၊် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ည့်တ
့် ဝည ဉ်မျ ိုး တပိုးသန ိုးခဲသ
့်
ဆိုးမဩဝါဒတပိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ဟစ်တခေါ် ပခင်ိုးမပပြုခဲပ
့် ည်မှ ၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
့် ါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆက်သယ
ွ န္
် င်ကကမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
့်
့် ့််
တက င်ိုးကင်ဘမှ “ပင်္ြုလတ
် ရပ်ပမင်သကက ိုး” က ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရရှြ ပြစ်
့် န္င်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
ဲ မရှတတ တ
့် သ အခါတွင၊်
့် ဝည ဉ်မျ ိုးထ၌
အပခ ိုးတသ အရ မျ ိုးအတွက် တနရ လွတတ
် စ်ခ ရှသွ ိုးပပီိုး ထသပြင
့် ့်် စ တန်သည် ဝင်လ ရန်
အခွငအ
့်် တရိုးက မလွတတ
် မ်ိုး အသိုးချတလသည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့််
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က ဆက်သယ
ွ ်တသ အခါ၊ စ တန်သည် ချက်ချင်ိုး အထတ်တလနပ် ြစ်
့် သွ ိုးပပီိုး
လွတ်တပမ က်ရန် တစ်ဟန်ထိုးတပပိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တအ ဟ
် စ်သမျ ိုးမှတစ်ဆင့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ လ
်
့် အပ်သည့်် အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးသည်၊ သတသ
့်
ပထမဦိုးစွ သူသည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် “တနထင်ပခင်ိုး” မရှတချ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တအ ်ဟစ်သမျ ိုးတကက င်၊့် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် တကယ်က အစဉ်တစက် အကူအညီတပိုးခဲပ့် ပီိုး
စ တန်သည် ၎င်ိုးသတဘ ရှ “ကစ ိုး” ရန် ဝင်မလ ဝ့်ြအလ
ငှ့် ၊ လူတသည်
ထအတွငိုး် ခန
ွ အ
် ိုးမှ
့်
့်
ခန္င်ရည်က ရရှကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
မရပ်မန ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်

ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆက်သယ
ွ ်ပါက၊ စ တန်သည် မလ ဝသ
့် အတန္ှ
ငအ
့်် ယှက်မျ ိုး
့် ကဲသ
့်
မပြစ်တစဝတ
ှ ၊့်် လူအ ိုးလိုးတ၏
့် ပ။ စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
့် ှက်ပခင်ိုးမျ ိုး မရှဘဲန္င
့်
အသက်တ မျ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်ကကပပီိုး၊ ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်သည် အဆီိုးအတ ိုးမဲ့်
၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် အမှုပပြုရန် အခွငအ
့်် တရိုးရှတလသည်။ ထသပြင
့်
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်လတသ အရ က လူသ ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်တပသည်။ ဤအရ မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက တိုးပွ ိုးတစရန် အဘယ်တကက င့််
အပမဲတတ င်ိုးဆက ၊ “ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ အ
့်် ညီ ငါသည်
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ပပြုသည်။ ငါသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ လိုးဝ
အခက်အခဲမပြစ်တစြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ တပျ ်ရင်မှု အတွက်န္င
ှ ့်် “မမ၏တသွိုးက ညြှစ်ထတ်ပခင်ိုး” ငှ
မည်သက
ူ မျှ ငါ မတတ င်ိုးဆြူိုးတပ။” ဟူ၍လည်ိုး ဆပပီိုးပြစ်သည်က သရှန္င်သည်။
လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တခါင်ိုးတပခ က် သွ ိုးကကသည်။
၎င်ိုးတက
ထအစွမ်ိုးအစ မပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏ အြတ်ဆယ်၍ မရန္င်တအ င်
့် လူတသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
ဆက်လက် ပပြုလပ်သနည်ိုးဟ တတွိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
အခက်တတွျို့တစပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့် တည်ကကည်တလိုးနက်တသ မျက်န္ ှ မျ ိုးက
ပမင်ပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးက ပမင်ရင်ိုး၊ သင်သည်
့် ကသကတအ က်ပြစ်တသ အသွငမ
မရယ်တမ ဘဲ မတနန္င်တပ။ လူတ၏
့် အကျည်ိုးတန်သည့်် သွငပ် ပင်အမျြုိုးမျြုိုးသည်
ရယ်ြွယ်ရ အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်- တစ်ခါတစ်ရတွင ် ၎င်ိုးတသည်
ကစ ိုးပခင်ိုးက ခမင်တသ
့်
ကတလိုးငယ်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
် ည်ိုး၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ၎င်ိုးတသည်
“အတမ” လပ်တမ်ိုး
့် တသ လ
့်
ကစ ိုးတနသည့်် ကတလိုးမတလိုး တစ်ဦိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ ရြန်ရခါတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကက်ကစ ိုးတနသည့်် တခွိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
ဤအကျည်ိုးတန်တသ အတပခအတနမျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ် ရယ်ရမည်တလ သမဟ
့် တ် ငရမည်တလ
ဟူသည်က မသသကဲသ
့် ၊ ့် မကက ခဏ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သ ၍
့်
သတဘ မတပါက်တလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဒကခတရ က်ရန် ပြစ်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တအ က်ပါ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး- “ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အတပေါ်
ဆတ်ဆတ်တနပခင်ိုးက ချမှတ်တသ ဘရ ိုးသခင်တလ ။”- သည် လူတ အဘယ်
မျှ မက်မဲသည်က
့်
ပပသြ လ
့် ူသ ိုးကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့် တလ က်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် မည်သည်လ
န ိုးမလည်န္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး ပပသသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလက အဘယ်အရ

ပြစ်တကက င်ိုးက ထတ်တြ ်တပပ ဆလျှငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးက အတရိုးမထ ိုးန္င်ကက။
့်
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအလအတင်ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လပ်တဆ င်ကကတလသည်။
့်
ထသပြင
သူ၏အလက အဘယ်သ သတဘ
တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ “ငါ၏ရနက
့်
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တနရ အန္ှ ပျ
ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ် ငါ တလျှ က်လှမ်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ တနရ တင်ိုးတွင ်
့် ျို့ န္ှတစရင်
့်
ငါ၏ပသဏ္ဌ န်က ငါ တန က်ချန်ထ ိုးရစ်သည်။ တနရ အသီိုးသိုးီ သည် ငါအသ
၏ ပမည်သပြင ့််
့်
ပဲတ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် အတတ်က တအ က်တမ့်
့် င်ထပ်တနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သတရတနကကသည့်အ
် တွက်၊ တနရ တက ရှ လူတသည်
ယမန်တန၏
့်
့်
လှပတသ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးအတပေါ် မခွန္
ဲ င်မခွ ရက် ပြစ်ကကတလသည်”။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်
ပတပေါ်သည့်အ
် ချန် အတပခအတန ပြစ်လမ်မ
် ွင ် တနရ အချြုျို့၌ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ အမှနတ
န္င်ငတတ ်ပြစ်ထန
ွ ိုး် မှု၏ အလှတရ ိုးက ပတရ ြက်ပပြုန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက
စတပါင်ိုး၍ န္င်ငတတ ်၏ ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ရပ်ပတစ်ခက ပတြ ်တလသည်။ သတသ
် လူတသည်
့်
့်
ထအရ က အ ရမစက်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ က က တွနိုး် တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး
့်
ကကည့်ရ
် ှု ရသ ကကည့်ရ
် ှု ကကတလသည်။
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး တထ င်စန္ှစ်မျ ိုးတကက င၊့်် လူတသည်
အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ်
့်
အပမဲ အသက်ရှငက် ကပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
့်
တသ ကမတရ က်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အလင်ိုးကလည်ိုး တတ င်တ
င ့််
့် ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ထတကက
့်
ယတနအလင်
ိုး တရ က်လ တသ အခါ၊ ဤအရ က တအ က်ပါအတင်ိုး
့်
ဆက်တရ က်တစပပီိုးပြစ်သည်၊ “၎င်ိုးတအ
့် ၊ ့်
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးက မကကြုက်ကကသကဲသ
ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ လူသ ိုး၏ ရန်သူ ပြစ်ခတ
ဲ့် လသည်အ
့် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
အလင်ိုးတရ က်ရှပခင်ိုးက တမ င်ိုးထတ်ကကသည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
ခခက ကွယ်တသ အလင်ိုးတရ င်ပြင ့်် ငါက
့် ဆီိုးကကြုကကသည်။” လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် ချစ်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်တကျနပ်ပခင်ိုး
မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရှု တ်ချဆဲ ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူတအတွ
က်
့်
တခါင်ိုးတပခ က်စရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်ထတ
ဲ ွင် အသက်ရင
ှ က် ကတသ တကက င်၊့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အလင်ိုး မရှခက်တွင် အတစခသကဲသ
့် အတစခ
ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့်
လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမတ၏
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးအ ိုး အသိုးပပြုလျက်
အတစခကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ကကလ တသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခအတနပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ အလင်ိုးက လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစမခန္င်ကကတချ။
့်
ထထက်
၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်တင် ရှကကြူိုးသည့်် အတတွျို့အကကြုအ ိုးလိုးပြင ့်် သူက
့်

အတစခကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ “ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုး” မှ တပျ ်ရင်မှုက
မရရှတပ၊ ထတကက
င့်် အတမှ င်ထထဲတွင ် အလင်ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးက မချီိုးမွမ်ိုးန္င်ကက။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အထက်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးမရှတပ၊
့်
ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှပ်စက်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
၎င်ိုးတက
့် မတရ ိုးသပြင့်် ပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ကမဘ တလ က၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊ လူတစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု အမှနတ
် ကယ်
မပမည်ိုးစမ်ိုးြူိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ဒဏ်ခတ်ပပီိုး အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် မည်က
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့လျက် လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ခခက ကွယ်တနကကတလသည်။ ထတကက
င့်် ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် တစ်တလျှ က်တွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
် ှုအတွက် တန္ွိုးတထွိုးမှုက အပမဲ အလဲအလှယ်
့် ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
ပပြုပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတက
် ွ ပြင ့်် ဆက်လက်
့် အချြုိုးအတကွျို့တင်ိုးတွင် စတ်ရှညစ
လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
အလွန ်
့်
အ ိုးနည်ိုးကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ်ပခင်ိုးက
့်
မခရဘဲမတနန္င်တအ င် ပြစ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အပပည်အ
့် ဝ
မသန္င်ကကတပ သမဟ
သူက
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် မချစ်န္င်ကကတပ။ သတသ
်
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် စတ်န္လ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ရည
ှ သ
် ည်ိုးခတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ အလွန ် စတ်ရှညပ် ပီိုးသည့်တ
် န က် တစ်တနတွ
့် င-်
ဆလသည်မှ သူသည် တလ ကကကီိုးက အသစ်ပပြုပပင်တသ အခါ- သူသည် လူတက
့်
မခင်တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ကကည်
ရ
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ထအစ ိုး သူသည်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သင်တ
် သ ပပစ်ဒဏ်ခတ်မှုမျ ိုးက တပိုးလမ်မ
့် တ တ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ဤအရ ပြစ်ပျက်လမ့််မည်- “အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးသည်
သမဒဒရ ၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် ဟဟသည်သည် တမျ တနကက” စဉ်တွင၊် “တရကင်ိုးမဲတ
့် သ
အရပ်မျ ိုးတွင၊် အပခ ိုးလူသ ိုးတသည်
ရယ်တမ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သီဆပခင်ိုးတအလယ်
၌ ၎င်ိုးတက
့်
့်
့်
ငါတပိုးသန ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ကတတတ ်မျ ိုးက တပျ ်တမွျို့ ကကဆဲပြစ်သည်။” ဤသည်မှ
အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဆတပိုးခရတသ သူမျ ိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးကက ိုး
န္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ “သမဒဒရ ၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်” ဆသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆခဲတ
ွ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် က ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ခခသူမျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် “အန ိုးယူရ တနရ ”

ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးက အပမဲ
လချင်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် လူတသည်
ဤအရ က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက
့်
့်
အ ရမခစ ိုးတတ်ကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်အလပ်က လပ်တဆ င်ကကဆဲ ပြစ်သည်။
ဤအရ တကက င်၊့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတထ
့် မှ
အမှုအရ မျ ိုးက အပမဲ တတ င်ိုးဆပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထ က်ပပက ၊
၎င်ိုးတသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက တထ က်ပပတလသည်။ သူသည်
့်
သူ၏ ကယ်ပင်သတဘ ထ ိုးက လူတထ
် ငါသည်
့် ပပသပပီိုးပြစ်သည်- “သတသ
့်
ကစ ိုးစရ တစ်ခအလ ိုး ကစ ိုးရန် လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အသက်က
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သ မန်က လျှက မရပ်သမ်ိုးြူိုးတပ။ ငါသည် လူသ ိုးခယူပပီိုးပြစ်သည့််
န ကျင်မှုမျ ိုးက တလ့်လ တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုး သူတပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်တသ အြိုးအခက န ိုးလည်သည်။
သူသည် ငါတရှ
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်အလငှ့် သူက
့် ျို့၌ ရပ်သည်န္င
့်
အအ
့် ိုးသငတ
့်် စရန် ဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူအတပေါ်
မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်တသ အရ မျ ိုးက
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ရန်လည်ိုး ဆန္ဒမရှတပ။ ထအစ ိုး ငါသည် ဤတစ်ချန်လိုးတွင ် လူသ ိုးက
တထ က်ပ့်ရတထ က်ပ့်တပိုးပပီိုးပြစ်က သူက
့် တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။” လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏
့်
တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ချက်ပခင်ိုး ခစ ိုးရက တတွိုးတလသည်။ ဧကန်အမှန၊် အတတ်တွင် ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အြိုးအခက တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် သူက
့်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျလည်ိုး ဆက်ဆမပပီပြစ်က ၊ တစ်ခါတစ်ရ ငါသည် သူက
့်
တစ ဒကတက်မတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ငါက
့် အပမဲ
လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်က သူသည် ငါ၏အသက်တ က အလွန ် အ ရစက်တလသည်၊ သတသ
်
့်
တစ်ခါတစ်ရ ငါသည် ထအရ သည် အရပ်တစ်ရပ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး ထအရ ပြင ့််
ကစ ိုးသည်။ ဤအရ က ငါ အမှနတ
် ကယ် မလပ်သငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
့် အလွန ်
ချစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် အဘယ်တကက င့်် လလတလ က်တလ က် မကကြုိုးပမ်ိုးန္င်ရသနည်ိုး။
့်
ထသတသ
အတတွိုးမျ ိုး ၎င်ိုးတထ
် ချန်တွင၊် လူတသည်
မမတ၏
့်
့် တပေါ်လ သည့်အ
့်
့်
ကယ်ပင်မျက်န္ ှ မျ ိုးက တကယ်က ရက်လက်ချင်ကကပပီိုး၊ အချြုျို့ လူမျ ိုးသည် န္ှ တခါင်ိုးမျ ိုးပင်
တွနရှု
် ့် က
ျို့
ကျယ်ကျယ်တလ င်တလ င် ငတကကိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ ့်
တတွိုးသည့်အ
် ရ က န ိုးလည်ပပီိုး၊ သင်တ
် လ တပပ ဆက ၊ မ လည်ိုးမမ
့် တ သ
တပျ လ
့် ည်ိုးမတပျ တ
့် သ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်က ဘရ ိုးသခင်အတွက်

လူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ က လှုျို့တဆ ်တလသည်။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ န္င်ငတတ ် ပြစ်တပေါ်တသ အချန်တွင ် သူ၏အမှုတတ ်ထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမက
ှု
ပတရ ြက်ပပြုခဲသ
် ချန်တွင၊် လူတသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှသည့်အ
့်
တဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးမှ လွတ်တပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်၌
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်လမ်မ
် ကကီိုးစွ တသ တနရက်
့် ည်ပြစ်သည်။ သတသ
့် ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
့်
သူစတင်တသ အခါတွင၊် သူသည် လူအ ိုးလိုးအလယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်် အချန်ပြစ်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အမှုတတ ်အ ိုးလိုး ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်၌ တနရက်
့် အချန်
ကျတရ က်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌
တရိုးသ ိုးထ ိုးခဲသ
် တင်ိုးသ ပြစ်လမ်မ
့် ည့်အ
့် ည်- “မတရ ိုးတသ သူသည် မတရ ိုးသပြင့််
ပပြုတစဦိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တစဦိုး။” မတပြ င်မ
့် တ်တသ သူသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးဆသ
ီ လ
ပလလင်တတ ်တရှ သ
ျို့ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူတသည်
့် လမ်မ
့်
လ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလလက်ပခင်ိုးက
ရရှန္င်လမ်မ
် လူမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးမျ ိုးပင်လျှင် ရရှန္င်လမ့််မည် မဟတ်။
့် ည် မဟတ်။ န္င်ငတတ ၏
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးအတွက် စ န မှုက ဒတယအကကမ် ပပလမ်မ
့် ည်မဟတ်။

အခန််း ၁၈
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးတွင် သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး
ပါဝင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့််
အပပည်အ
့် စတြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ဤအချက်က သူတွ
ှ
က
့် င ် ထူိုးကဲကကယ်ဝမှု မည်မျှရသည်
ပပ၏။ လူတပမင်
ဲ့် ပင်
့် န္င်၊ ကင်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးမှ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် လူတ၏စွ
့် မ်ိုးရည်ကသ
့်
အကန်အသတ်
ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ ်လည်ိုး
့်
့်
လူတသည်
အပပည်အ
့် စန ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ဥပမ ကကည်တ
့် လ -့် “လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး၏ ပပြုိုးပပြုိုးပပက်ပပက် အလင်ိုးတရ င်၌ တရ စဆ န်တင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ အသွငအ
် တင်ိုး တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရ၏။ ထနည်ိုးတူပင် ငါအလင်
ိုး၏
့်
့်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးကခရတသ လူသ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ချန်တစ်ခါက သူပင်ဆင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ
မွနပ် မတ်သန်စင်
့် မှုက ပပန်လည်ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်၏။ အ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တလ ကတဟ င်ိုး။

အဆိုး၌ ၎င်ိုးသည် ညစ်ညြူိုးတသ တရအတွငိုး် သ တဇ
က်ထိုးကျ၍ မျက်န္ ှ ပပင်တအ က်သ ့်
့်
နစ်ပမြုပ်သွ ိုးက ရ အ
ျို့ တွငိုး် တပျ ်ဝင်သွ ိုးခဲတ
့် လပပီ။”
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးတွင် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး ပါရှ၏၊ လူအ ိုးလိုးသည်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
ပပ ယ်မျ ိုးက
့် သတမူမကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏အဓ
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မသခဲက့် ကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် သူက
့် ခခသူအ ိုးလိုးသည်
သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်၏။ ဆလသည်မှ နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သတ
ူ သည်
့်
တရ စဆ န်မျ ိုးပြစ်ကက၏။ ဤအချက်မှ အသင်ိုးတတ ်၏စစ်မန
ှ တ
် သ အတပခအတနက
တတွျို့ န္င်တပသည်။ လူအတပါင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် တ
့်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး၊ ဤအလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ကသဝါဒတပိုးပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တက်ရက်ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးတက
့် မခရဘဲ၊ အပခ ိုးတသ
လူလ
ူ ျ ိုး၏ တထ က်ပပပခင်ိုးက မခရဘဲ
့် ပ်နည်ိုးလပ်ဟန်မျ ိုးက မခရဘဲ၊ ထပပင်
့် အပခ ိုးသမ
၎င်ိုးတသည်
မမတက
့် ျှင် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်က စစ်တကက ကက၏။ “အန္စတ်ရှုတထ င်”့် မှကကည်လ
့်
မမတအထဲ
၌ အန တရ င်္ါမည်မျှရတနသည်
ှ
က ကွကက
် ွကက
် ွငိုး် ကွငိုး် ပမင်ကက၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ဝည ဉ်အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးသည်
အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ခရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မူရင်ိုးပစအတင်ိုး တြ ်ထတ်ပခင်ိုး ခရ၏။
တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် တိုး၍အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးခရပပီိုး
တိုး၍ဉ ဏ်အလင်ိုးရကကသပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က “တစ်ချန်တစ်ခါက ၎င်ိုးတပ့် င်ဆင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ
မွနပ် မတ်သန်စင်
့် မှုက ပပန်လည်ရရှပခင်ိုး” ဟ တပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ရရှခဲတ
့် သ တန က်ဆိုးရလဒ်အတပေါ် အတပခခထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ လတ်တတလ တွင်
ထရလဒ်က အပပည်အ
့် ဝ မရယူန္င်တသိုးသည်မှ အမှနပ
် င်ပြစ်၏— ယင်ိုးမှ
နမူန အပမည်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး ထအရ မှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပမင်န္င်တပလမ့််မည်။
မျ ိုးလှစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး်
့်
ပပြုလဲကကလမ့််မည်ပြစ်က လူအ ိုးလိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တစသည့်် ပြစ်စဉ်၏
အန္င်ယူပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။ ဤတနရ ၌ “ရ ျို့အတွငိုး် တပျ ်ဝင်သွ ိုးပခင်ိုး” ဆသည်မှ
တလ ကက မီိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွဲလဆ
ွဲ န်ကျင်
ပခင်ိုးမရှတပ၊ ထပပင်
့်
့်
“လျှပ်ပပက်ပခင်ိုး” သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ရည်ညန်ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏မဟ အမျက်တဒါသက လတ်လက်သည်အ
့် ခါ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့််
တလ ကတစ်ခလိုးသည် မီိုးတတ င်တပါက်ကွဲသကဲသ
့် ကပ်
တဘိုးမျြုိုးစန္ှင ့်် ကကြုတတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။
့်
ပမင်မ
့် ခါ တပမကကီိုးတပေါ်၌ တဘိုးဒကခမျြုိုးစသည်
့် ိုးတသ မိုးတက င်ိုးကင်အထက် ရပ်တနသည်အ

လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးအတပေါ် တစ်တနတပခ
ိုး တိုး၍ချဉ်ိုးကပ်လ တနသည်က တတွျို့ န္င်၏။
့်
အထက်အရပ်မှ တအ က်သကကည်
သ
့် ည်အ
့် ခါ ကမဘ တပမကကီိုးသည် ငလျင်မလှုပ်မီတတွျို့ရတသ
့်
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးန္ှငတ
့်် ူသည့်် ပမင်ကွငိုး် အမျြုိုးမျြုိုးက တင်ဆက်ပပတန၏။ မီိုးတလ င်လယ
ွ ်တသ
တရဆီတသည်
အတ ိုးအဆီိုးမရှ တစ်ဟန်ထိုးစီိုးထက
ွ ်တန၏၊ တချ ်ရည်သည်
့်
ဒလတဟ စီိုးဆင်ိုးတန၏၊ တတ င်မျ ိုးသည် တရွ ျို့လျ ိုးတနကကက အလင်ိုးတအိုးသည်
အ ိုးလိုးအတပေါ် တလက်လက်တတ က်ပတန၏။ တစ်ကမဘ လိုးသည် မီိုးထသ
ဲ ့်
စန်ိုးစန်ိုးပမြုပ်သွ ိုးတလပပီ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်သည့််
ပမင်ကွငိုး် ပြစ်က ဤသည်မှ သူ၏တရ ိုးစီရင်ရ အချန်ပြစ်သည်။
အတသွိုးအသ ိုးရသူ
ှ အ ိုးလိုးသည် လွတ်တပမ က်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့််
့်
တစ်ကမဘ လိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန်အလငှ့် န္င်ငအချင်ိုးချင်ိုး စစ်တက်ရန်န္င
ှ ့်် လူမျြုိုးအချင်ိုးချင်ိုး
ပဋပကခမျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးရန် လအပ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ထအစ ိုး ကမဘ ကကီိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု တဆ င်ပန်ိုးအတွငိုး် “အသန္ိုးကက ိုးစွ ပြင့်် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုး”
လမ့််မည်ပြစ်၏။ မည်သမ
ူ ျှ လွတ်တပမ က်န္င်မည်မဟတ်၊ အတယ က်စီတင်ိုးသည်
ဤတန်လှုပ်တချ က်ချ ိုးြွယ် အတတွျို့အကကြုက တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က်
ပြတ်သန်ိုးသွ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင ် စကကဝဠ တစ်ခလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ထွနိုး် လင်ိုးဝင်ိုးပမှုပြင့်် တစ်ြန်ပပန်၍တတ က်ပလ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးသည်
အသစ်တသ အသက်တ က တန က်တစ်ြန် စတင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
စကကဝဠ အထက်၌ အန ိုးယူလျက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တနစဉ်တက
င်ိုးချီိုးတပိုးလမ်မ
့်
့် ည်။
တက င်ိုးကင်သည် မခမရပ်န္င်တအ င် တတ်ဆတ်တပခ က်ကပ်တနမည် မဟတ်ဘ၊ဲ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးချန်ကတည်ိုးက မရှခဲသ
် န်တက်ကကမှုက ပပန်လည်ရရှလမ်မ
့် ည့်် ရှငသ
့် ည်ပြစ်သည်။
ထအပပင်
“ဆဋ္ဌမတပမ က်တန”့် တရ က်လ သည်အ
့် ချန်သည် အသစ်တသ အသက်တ က
့်
ဘရ ိုးသခင်စတင်သည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် သည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် စ ိုးကကက စကကဝဠ သည် တန က်ကျပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးတ ့်
မရှတတ ဘ
င့်် ဘရ ိုးသခင်က့် ဲ အသစ်တစ်ြန် ပပြုပပင်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ထတကက
့်
“တပမကကီိုးသည် သသ န်တစပပင်ပမ ပငမ်သက်လျက် တတ်ဆတ်တနပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ၊
တက င်ိုးကင်သည် တတ်ဆတ်တပခ က်ကပ်လျက် ဝမ်ိုးနည်ိုးတနပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ”
ဟတပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ တ
် ွင ် မတပြ င်မ
ှု သ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
့် တ်မတ
လူခ့် စ ိုးချက်မျ ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မရှခဲြ
့် ူိုးတချ။

အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ “လူ”
့် တသ ် ထအရပ်၌ စ တန်၏တန္ှ င်ယ
့် က
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်ကက၏၊ ထပပင်
့်
တက င်ိုးကင်အသက်တ သည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပပည်ဝ
့် တသ အသက်တ ပြစ်တလသည်။
တက င်ိုးကင်တွငရ
် တသ
ှ
သူအ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် င်္ဏ်သကခ တရှ့် ကကသည်။
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတ၏
့် ကွပဲ ပ ိုးမှုမျ ိုးတကက င့်် တက င်ိုးကင်န္င်ငသ ိုးတက
့် “လူ” ဟ
မတခေါ်တပ၊ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
ှ ်လိုးတွင်
့် “ဝည ဉ်မျ ိုး” ဟ တခေါ်၏။ ဤစက ိုးန္စ
ပဓ နကျတသ ကွဲပပ ိုးချက်မျ ိုးရကကသည်
ှ
- ယခတွင ် “လူ” ဟ အတခေါ် ခရသူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
စ တန်၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခထ ိုးရတသ ်လည်ိုး “ဝည ဉ်မျ ိုး” ဟ အတခေါ် ခရတသ သူမျ ိုးမှ
စ တန်၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက မခထ ိုးရတပ။ အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
လူအ ိုးလိုးက တက င်ိုးကင်ရဝ
ှ ည ဉ်မျ ိုး၏ ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးရတသ
ှ
သတတဝါမျ ိုးအပြစ်
တပပ င်ိုးလဲမည်ပြစ်ပပီိုး ထတန
စ တန်၏တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးက ခရတတ မ
့် က
့် ည်
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ “ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး ပပန်သွ
့် ိုးခဲပ့် ပီ” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် ၏
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ “ကမဘ ဦိုးအတနအထ ိုးတွင် ရှတနသည့််
့် စစ်မှနတ
တပမကကီိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်က တက င်ိုးကင်သည် တပမကကီိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုး၏။
လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးတသ ကကြုိုးပြစ်၍ လူသ ိုး၏
မွနပ် မတ်သန်စင်
့် မှုတကက င်၊့် လူသ ိုး၏ အသစ်ပပြုပပင်မှုတကက င့်် တက င်ိုးကင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးမှ
ကွယ်ဝက
ှ ်တနပခင်ိုး မရှတတ သ
့် တပမကကီ
ိုးသည် တက င်ိုးကင်အတပေါ် န္ှုတ်ဆတ်တနပခင်ိုး
့် ကဲသ
့်
မရှတတ တ
့် ပ။” တက င်ိုးကင်တမန်တ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးရှတသ လူတက
့် ရည်ညန်ိုး၍ ထအရ က
တပပ ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏၊ ထအပပင်
ထအချန်တွင် “တက င်ိုးကင်တမန်တ”့် သည် တစ်ြန်ပပန်၍
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ အတူတနထင်န္င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏မူ
့် လအတနအထ ိုးက
ပပန်လည်ရရှကကမည်ပြစ်က ဇ တပကတတကက င့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး
တလ ကန္ှစ်ခအကက ိုး ပင်ိုးပခ ိုးခတနရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
“တက င်ိုးကင်တမန်တ”့် သည် တက င်ိုးကင်ရှ တက င်ိုးကင်တမန်တန္ှ့် င ့််
တပပ ဆဆက်သယ
ွ ်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတသည်
့်
တက င်ိုးကင်၏နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက သကကလမ့််မည်ပြစ်က တက င်ိုးကင်ရှ
တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
လူတလ
က၏လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက သကကလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ တက င်ိုးကင်န္င
့်
့်
တပမကကီိုးတသည်
အလှမ်ိုးကွ တနတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ တပါင်ိုးစည်ိုးသွ ိုးလမ့််မည်။ ဤသည်မှ
့်
န္င်ငတတ ်ပြစ်ထန
ွ ိုး် လ ပခင်ိုး၏ အလှတရ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ပပည်စ
့် တစမည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ဝည ဉ်အ ိုးလိုးက တတ င်တ
့် ရ လည်ိုး
့် သည်အ

ပြစ်၏။ သရ့် တွင ် ဘ သ တရိုးတလ က၌ရှတသ သူတသည်
ထအတကက င်ိုးက လိုးဝမသကကတပ။
့်
ထသူတသည်
ပြြူတသ မိုးတမ်တပေါ်မှ ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု ကကလ ပပီိုး တပမကကီိုးတပေါ်တွင်
့်
“အမှုက်သရက်” (“အမှုက်သရက်” ဟူသည် ဤတနရ ၌ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုး၏)
တက
့် ိုးခဲလ
့် ျက် ၎င်ိုးတ၏ဝ
့် ကကဲပပန်ထ
့် ည ဉ်မျ ိုးက ယူတဆ င်သွ ိုးမည်ကသ
တစ င်တ
် နကက၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ အယူအဆပင်ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
့် မျှ တ
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က “ဘ သ တရိုးတလ က- အဘယ်သလျှ
့်
့် င ် ယင်ိုးသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ငါ၏ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက မခရဘဲတနန္င်သနည်ိုး” ဟ
တပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏လူတ စ
့် လင်ပခင်ိုးတကက င့််
ဘ သ တရိုးတလ ကသည် တမှ က်လှနခ
် ရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်တပပ ထ ိုးသည့််
“ကသဇ အ ဏ ” ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က- “ငါ၏တနရက်
့် ၌ ငါ၏န မက
အရှက်ရတစသူမျ ိုး ရှသတလ ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ရတသတလိုးပမတ်တသ အကကည်ပ့် ြင့်် ငါက
့်
တငိုးစက်ကကည်က့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ ငါက
့် လျှြုျို့ ဝှက်စွ တအ ်တခေါ် ကက၏”
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဟတပပ ခဲ၏
့် ။ ဤသည်မှ ဘ သ တရိုးတလ ကက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးအတကက င်ိုးက သူတပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတလ ကတစ်ခလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် သူ၏ပလလင်တတ ်တရှ တ
ျို့ ွင ်
ကျြုိုးန္နွ ခကကမည်ပြစ်ပပီိုး ပြြူတသ မိုးတမ် ဆင်ိုးသက်လ ရန် တစ င်တ
့် နပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
မိုးတက င်ိုးကင်က ကကည်တ
့် နပခင်ိုးတ ပပြုတတ
မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပလလင်တတ ်တရှ ျို့တွင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရလမ်မ
င့်် “၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌ ငါက
လျှြုျို့ ဝှက်စွ တအ ်တခေါ် ကက၏” ဟူ၍ တပပ ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်— ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးခရမည့်် ဘ သ တရိုးတလ က၏ ရလဒ်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည်- ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတသ
ယ်ပင်
့် တက င်ိုးသတနန္င်သည်ဟူသည့်် ၎င်ိုးတ၏က
့်
အယူအဆမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တန က်တစ်ြန် မစွဲကင်ကကတတ တ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
့် စရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပန်ကန်ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည့်် ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ သူအ ိုးလိုးက ပြြုချပခင်ိုးဟ
ဘရ ိုးသခင်၏အနန္တတန်ခိုးက ရည်ညန်ိုးတပပ ဆသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏လှပမှုအတကက င်ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
ကကြုတင်တပပ ကက ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ထန္င်ငတတ ်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
ပပန်ိုးသင
ွ ပ် ပင်မျ ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ကက ိုးခဲ၍
့် ၎င်ိုးက ရှု တထ င်အ
့် မျြုိုးမျြုိုးမှ
တြ ်ပပခဲတ
န္င်ငတတ ်တခတ်၏ အတပခအတနတင်ိုးက စလင်စွ
့် သ ်လည်ိုး ထသူတသည်
့်
တြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
ခန္င်မှုစွမ်ိုးရည်မှ
့် တသ ် လူတ၏လက်
့်

နည်ိုးပါိုးလွနိုး် ၍ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်မ
ချက်မျ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက
့် န်မမက်
့်
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး လူတသည်
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ထသ
ဲ ဓ
့် က်မတ
ှ စ်ဆင့််
့်
့်
့် တ်မှနက် ကည်စ
ဓ တ်တရ င်ပခည်မျ ိုးပြင့်် အရှအတင်ိုး မကကည်ရ
့် တသိုးတပ။ ထတကက
င်ပ
့် င် လူတသည်
့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးမှုန္င
ှ ့်် န ိုးလည်မှုတ မရှ
့် ကကဘဲ ဇတဝဇဝါပင် ပြစ်တနကကပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤသည်မှ
ဇ တပကတ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ချြုျို့ယွငိုး် ချက်ပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လကကတသ ်လည်ိုး စ တန်၏တန္ှ င်ယ
် တ
ှု ကက င့််
့် ှကမ
၎င်ိုးတသည်
သူအ
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ ့်
့်
့် ိုး ခခကက၏။ ထတကက
့်
ပပန်လည်ရင
ှ သ
် န်လ န္င်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ထ၍ န္အတနတသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက အကကမ်ကကမ်
တထ
့် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တြ ်ထတ်သမျှမှ စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်မှုပြစ်၏။
ထတကက
င့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပခက်ထန်တလ၊ စ တန်က ပအရှက်ရတလပြစ်က ၊
့်
လူတ၏န္ှ
ပခင်ိုးတမတတ က
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးက မခထ ိုးရတလ၊ လူတ၏ချစ်
့်
ပန္ှုိုးဆန္
ွ င်တလပြစ်၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ပပြစ်သည်။ စ တန်သည်
ထတ်တြ ်ခထ ိုးရပပီိုး ထိုးထင
ွ ိုး် ပမင်ခထ ိုးရသပြင့်် ၎င်ိုးသည် လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ်
တနရ မယူဝတ
င့်် တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုး မခရတတ တ
့် တ တ
့် ပ၊ ထတကက
့် က
့် ပ။
့်
့်
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်န္င
ှ ့််
့်
့် စတ်န္လ
ချစ်ကကပခင်ိုးပြစ်၏။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ ပင်ကသတဘ ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ကကတကက င်ိုးက ထအခါမှသ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တတွျို့ရတပသည်။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုးပြင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်သည် အထတပမ က်န္င်၏။ “လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ၌
ငါအတွ
က် တနရ တစ်တနရ ယခရှတနပပီပြစ်သည်။ လူသ ိုးတအကက
ိုး၌ ငါသည်
့်
့်
မန္ှစ်ပမြုျို့ ပခင်ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး ကကြုရတတ မ
့် ည်
မဟတ်တချ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှု အထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍
တန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုးက မခရတတ တ
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။” ဤသည်မှ အထက်တြ ်ပပပါအချက်၏
အနက်အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန်
့် ှက်မှုတကက င့်် လူတသည်
့်
အချန်မတပိုးန္င်ကကဘဲ တလ က၏အရ မျ ိုးန္ှင ့်် အစဉ်ရစ်ပတ်တနလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုကအရင်ိုးခပပီိုး ပပြုမူတနတစရန် စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခရ၏။ ထတကက င့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် “ဘဝ၏အခက်အခဲမျ ိုးစွ ၊ တလ က၏မတရ ိုးမှုမျ ိုးစွ ၊ လူတလ
က၏
့်
တလ ကဓတရ ိုးမျ ိုးစွ တန္ှ့် င ့်် ကကြုခဲရ
ယခ ငါ၏အလင်ိုးထ၌
ဲ
့် တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
တနထင်ကက၏။ ယမန်တနက
ူ သနည်
ှ
ိုး” ဟ
့် မတရ ိုးမှုမျ ိုးတကက င့်် မငတကကိုးတသ သူ မည်သရ

ဘရ ိုးသခင်ဆခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် လူတကက
့် ိုးပပီိုးတသ အခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ဒကခခတြ ် ဒကခခြက်ပြစ်ဘသည်အ
့်
စ န စက ိုးတပပ တနဘသည်အ
့် လ ိုး၊ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
မတကျနပ်ချက်မျ ိုးက ြွငတ
့်် ပပ တနဘသည်အ
့် လ ိုး ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးကကရ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတလ
က၏န ကျင်မက
ှု ရတ်တရက်ခစ ိုးရက ဤသတတွ
် က်တလပခင်ိုး—
့်
့် ိုးကက၏- “မှနလ
ငါသည် တလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ တစ်ခါမျှ မတမွျို့တလျ ခ
် စ
ဲ့် ြူိုး။
ငါမ့် ခင်၏ဝမ်ိုးထဲမှ ထွက်လ စဉ်ကတည်ိုးက ယခအထ ငါသည် လူဘဝက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ရရှခဲပ့် ခင်ိုးမရှတချ၊ သတသ
်လည်ိုး ကကီိုးမ ိုးစွ ဒကခခခဲရ
့် ၏။
့်
အ ိုးလိုးဗလ နတထပင် ပြစ်တနတတ သ
့် ည်တက ိုး။ ယခဆလျှင် ငါသည်
စ တန်၏အလွနအ
် မင်ိုးြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခထ ိုးရတလပပီ။ အ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးတကက င်သ
့် ချန် တရ က်လ သည်အ
့် ခါ ငါသည်
့် မဟတ်လျှင၊် ငါတသဆိုးရမည်အ
တစ်ဘဝလိုးက အချည်ိုးန္ှိုးီ တနထင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
သည်မှ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူဘဝဟူ
့်
အဓပပ ယ်တရ ရှပါ၏တလ ။ တနတအ က်ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အနတတသက်သက်ပြစ်ကက၏ဟ
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည်မှ အက့် သြွယမ
် ဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
့်
ယတနဉ့် ဏ်အလင်ိုးမတပိုးခဲလ
ဲ ွင ် ရှတနဦိုးမည်ပြစ်သည်။
့် ျှင ် ငါသည် အတမှ င်ထတ
စတ်ပျက်စရ တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။” ဤအခက်တွင ် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုး၌ “ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ကတက မရန္င်လျှင် အသက်တ က
မည်သဆက်
လက်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်မည်နည်ိုး” ဟူတသ ဒွဟတစ်ရပ် တပေါ်လ ၏။
့်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
ူ ိုးလိုးသည် ဆတတ င်ိုးတသ အခါ ငတကကိုးကကလမ့််မည်။
့် ြတ်ရှုသအ
ဤသည်မှ လူစ့် တ်သတဘ ပင်ပြစ်၏။ တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင့်် စတ်မူမမှနတ
် သ သူ မဟတ်ပါက
၎င်ိုးတက
့် ပပန်
့် ြတ်ရှုပပီိုးတန က် မည်သည်တ
့် ချက်မျှ မရှဘဲတနရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအမျြုိုးမျြုိုး၏ အတနအထ ိုးမျ ိုးက တနစဉ်တြ
်ထတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရ
့်
သူသည် ၎င်ိုးတက
့်် ။ တစ်ခါတစ်ရ သူသည် လူတအ
့် ယ်စ ိုး မတကျနပ်မှုမျ ိုးက ရင်ြွင၏
့် ိုး
အချြုျို့တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က တကျ လ
်
ိုး၍ ပြတ်သန်ိုးန္င်ရန် ကူညတ
ီ ပိုး၏။ တစ်ခါတစ်ရ သူသည်
လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် “ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး” က တထ က်ပပ၏။ သမဟ
့် တ်ပါက
လူတသည်
အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတမည်
့်
့် မျှကကီိုးထွ ိုးလ သည်က သကကမည်မဟတ်တပ။
တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးရှ လူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုးက
့်
တထ က်ပပက ၊ တစ်ခါတစ်ရ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အပပစ်အန အဆ မျ ိုးက တထ က်ပပ၏။ တစ်ခါတစ်ရ သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်

တတ င်ိုးဆချက်အသစ်မျ ိုးက ပပြုက ၊ တစ်ခါတစ်ရ သူသည် သူအတပေါ်
့်
မည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ အထ လူတန့် ိုးလည်သည်က တထ က်ပပ၏။ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည်- “မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် တပပ ဆတသ လှုက်လှဲတန္ွိုးတထွိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုး၊
မျ ိုးစွ တသ လူတ တပပ
ပပသည့်် ဒကခခရမှုအကက ိုးရှ န ကျင်ြွယ်ရ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတကက င်ိုး အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ငါကက ိုးခဲြ
့် ူိုးပပီ။ အဆိုးရွ ိုးဆိုး
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် လူမျ ိုးစွ တသည်
ငါအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏သစစ
တစ င်သ
့်
့် မှုအ ိုး မပျက်မကွက်
့်
့်
ဆက်ကပ်ကကသည်က ငါတတွျို့ ခဲြ
လူမျ ိုးစွ တသည်
ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးတသ
့် ူိုးပပီ၊ ထအပပင်
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရင်ိုး ထွက်တပမ က်ရ လမ်ိုးအ ိုး ရှ တနကကသည်ကလည်ိုး
ငါကကည်ခ
့် ြ
ဲ့် ူိုးပပီ” ဟလည်ိုး တပပ ခဲ၏
့် ။ ဤသည်မှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဇ တ်တက င်တ၏
့်
တြ ်ပပချက်ပြစ်၏။ “လူသမ
့် င်ိုးပပဇ တ်” ၏ အခန်ိုးတစ်ခစီတွင ် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
ဇ တ်တက င်မျ ိုးသ မက အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ဇ တ်တက င်မျ ိုးပါ ရှခဲသ
့် ည်။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ထဇ တ်တက င်တ၏
့်
့်
အကျည်ိုးတန်မှုက ဆက်၍တြ ်ထတ်တလ၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် “သစစ တြ က်မျ ိုး” န္ှင ့််
၎င်ိုးတ၏
“တပြ င်မ
့်
့် တ်တသ လူမျ ိုး” ၏ အတလျှ မ
့် တပိုးတသ
့် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်တကက င်သ
သစစ ရှမှုန္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးကင်ိုးတသ သတတတသည်
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရ၏။
့်
လူအ ိုးလိုး၏အသက်တ မျ ိုးတွင် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အချက်မျ ိုး ရှက ၊
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အချက်မျ ိုးလည်ိုး မခင်ိုးချက်မရှ ရှကက၏။ သစစ တြ က်မျ ိုးသည်
တခါင်ိုးမျ ိုးငလျက်
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ဝန်ခတစရန်န္င
ှ ့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ လူမျ ိုးသည်
့်
့်
အ ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် ဆက်လက်၍သစစ ရှတစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးအ ိုး အဆပါအချက်န္စ
ှ ်ချက်စလိုးက အသိုးပပြု၍ တြ ်ထတ်၏။
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သွယ်ဝက်တသ အဓပပ ယ်မျ ိုးသည် လွနစ
် ွ နက်န၏
ဲ ။
့် တ
ရြန်ရခါ လူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ြတ်ပပီိုးတန က် ကယ်ကကင်ိုး၍ ရယ်တမ ကကက ၊ ရြန်ရခါတွင်
တတ်ဆတ်စွ ပြင့်် ဦိုးတခါင်ိုးငက်စက်ချကက၏။ ရြန်ရခါ ၎င်ိုးတသည်
စ ိုးပမြုျို့ ပပန်ကက၍၊ ရြန်ရခါ
့်
၎င်ိုးတသည်
ခါိုးသိုးီ စွ ငတကကိုးက ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ဝန်ခကက၏၊ ရြန်ရခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးလပ်က ၊ ရြန်ရခါ ၎င်ိုးတသည်
ရှ တြွကက၏။ ပခြုငကကည်လ
့် ျှင်
့်
ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ သည့်် အတပခအတနမျ ိုး မတူညမ
ီ ှုတကက င့်် လူတ၏တ
ပပန်
ှု ျ ိုးတွင ်
့်
့် မမ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးရကက၏။
ှ
လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုသည်အ
့် ခါ၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် တဘိုးမှရပ်ကကည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ထလူက စတ်တရ င်္ါသည်ဟပင်
မှ ိုးယွငိုး် စွ ထင်ပမင်ယူဆန္င်၏။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆင်ပခင်ကကည်တ
့် လ -့် “ထတကက
င့််
့်

တပမကကီိုးတပေါ်၌ အပငင်ိုးပွ ိုးြွယ်ရ ပငင်ိုးခမှုမျ ိုး မပြစ်တတ သ
့် ပပင်
့် ည်အ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ထတ်ပပန်ပပီိုးတန က် တခတ်သစ်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ‘လက်နက်မျ ိုး’
သည်လည်ိုး ရပ်သမ်ိုးပခင်ိုး ခရ၏။” “လက်နက်မျ ိုး” ဟူတသ စက ိုးတစ်လိုးတည်ိုးသည်ပင်
တစ်တနလ
တစ်စတစ်ဦိုးသည် “လက်နက်မျ ိုး”
့် ိုးရယ်တမ တနရတအ င် ပပြုလပ်န္င်၏၊ ထအပပင်
့်
ဟူတသ စက ိုးလိုးက မတတ တ
် ဆ ပပန်မတ
ှ ်မသွ ိုးတသ အခါတင်ိုး ခွက်ထိုးခက
ွ ်လန်
ရယ်တမ လမ်မ
့် ည်။ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် တနပြင့်် ဤစက ိုးလိုးက မရယ်တမ ဘဲ
မည်သတနန္
့် င်မည်နည်ိုး။
သင်ရယ်တမ သည်အ
့် ခါ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ အရ က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် မတမ့်တလန္ှင။့်် ထအပပင်
အသင်ိုးတတ ၏
်
့်
စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနက ပမင်ရန်လည်ိုး မတမတ
ွ ်အ ိုးလိုးသည်
့် လန္ှင-့်် “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပမှနအ
် တနအထ ိုးသ ပပန်
့် တရ က်က အသစ်တသ အသက်တ တစ်ရပ်က စတင်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အသစ်မျ ိုးတွင ် တနထင်ရင်ိုး၊ တလ ကအသစ်စက်စက်အတွငိုး်
ဝင်တရ က်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် လ ိုး ခစ ိုးကကလျက်၊ လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအနီ
့် ိုးအန ိုးက
ကကည်က့် က၏။ ထအပပင်
ဤအတွကတ
် ကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏လက်
ရှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့််
့်
့်
့်
လက်တလျ ညီတထွရရန်
ှ ချက်ချင်ိုးမတပပ င်ိုးလဲန္င်ကကတပ၊ သမဟ
် ပေါ်သ ့်
့် တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
ချက်ချင်ိုးမတရ က်န္င်ကကတပ။” ဤသည်မှ အသင်ိုးတတ ်၏
လက်ရအတပခအတနမှ
ှ
နပ
် င်ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးက လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနအ
် တွငိုး်
ချက်ချင်ိုးဝင်တရ က်တအ င်ပပြုရန် ဆန္ဒတစ လွနိုး် ပခင်ိုးမရှန္ှင။့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုသည် အဆင်တ
ှ ့်် လူအ ိုးလိုးသည် သတမူမပခင်ိုးမရှဘဲ
့် စ်ခသ တ
့် ိုးတက်သွ ိုးသည်န္င
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနအ
် တွငိုး် သ ဝင်
ှု က
် ပတ်တတ ်တ၏
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္
့် တ
့် တရ က်ကကလမ်မ
့်
အန္ှစ်သ ရက သင်န ိုးလည်သည်အ
့် ခါ သူ၏ဝည ဉ်သည် မည်သည်အ
့် ဆင်အ
့် ထ
လပ်တဆ င်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တကက င်ိုးက သင်သလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်မှ
တအ က်ပါအတင်ိုးပြစ်သည်- “လူတင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ တရ
က်တစတရိုးအတွက်
့်
ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ တထ က်ကူတပိုးရန် လူသ ိုး၏ မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်၍
သင်တ
် ည့်် ‘ပည ’ ပမ ဏက တပိုးပခင်ိုးသ ငါပပြု၏။” ဤသည်မှ
့် တ သ
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆလပ်ကင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတအကျလည်ိုး ပြစ်၏။ ဤတန က်ပင်ိုးတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတနအထ ိုးတန က်တစ်ခက လူတအ
့် - “ငါ၌ရှတသ
့် ိုး သူတထ က်ပပခဲ၏
သခချမ်ိုးသ က ခစ ိုးရန် လူသ ိုးတအတနပြင်
့် လလလ ိုးလ ိုး မရှပါက ငါသည်
့်

၎င်ိုးတ၏အလ
ဆန္ဒမျ ိုးက လက်တလျ လျက် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး အနက်ဆိုးတွငိုး် ထဲသ ပ
့် ရ့် သ ရှ၏။”
ဘရ ိုးသခင်သည် ပပည်ပ့် ပည်စ
့် စ တပပ ဆခဲက
လူတညည်
ိုးညြူရန် အခွငအ
့်် တရိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့်
့်
မတပိုးဘဲထ ိုးခဲ၏
ှ ့်် လူသ ိုးတ၏
့် ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ကွဲပပ ိုးချက်အတအကျပင်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး၊
လွတလ
် တ
ွ ်လပ်လပ် အပမဲတပပ ဆ၏။ ဘရ ိုးသခင်တပပ သမျှတွင ် သူ၏ရိုးသ ိုးမှနက
် န်တသ
န္ှလိုးသ ိုးက တတွျို့ န္င်၏။ ထအချက်က လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ရန်အတကက င်ိုး ပြစ်တစ၏၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သက်တ၏ မည်သည်အ
့် တရ င်ပြစ်တနမှနိုး် ဘရ ိုးသခင်ပမင်န္င်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက
သူအ
့် ိုး ြွငပ့်် ပန္င်တအ င် ထအချက်က ပပြုတပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ယကကည်ပခင်ိုးကပင်ပြစ်တစ၊ ချစ်ပခင်ိုးကပင်ပြစ်တစ
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ချီိုးကျြူိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတသ လ
် ည်ိုး သူသည် လူတအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့်
အစဉ်ပပြုက ၎င်ိုးတ၏အကျည်
ိုးတန်မှုက ထတ်တြ ခ
် ၏
ဲ့် ။ ဤအရ က လူတ၏
့်
့်
“ဝည ဉ်အသက်တ ” သည် မည်မျှတသိုးငယ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် “ကက့် ခင်မှု” သည်
မည်မျှချြုျို့တတ
ဲ့် နတကက င်ိုးက ပပ၏။ ဤဟ ကွက်မျ ိုးက ြ တထိုးရန် ၎င်ိုးတသည်
့်
“ကယ်လက်တလ့်ကျင်ခ
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတပေါ်
့် န်ိုး” က သ ၍လပ်ရန်လ၏။ ထတကက
့်
့်
အစဉ်အပမဲပင် “သူ၏တဒါသက ထတ်လတ်တနပခင်ိုး” ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ရပ်လိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ထတ်တြ ်ပပီိုးသည့်် တစ်တနတွ
စလင်တစပခင်ိုးက ခကကရမည်ပြစ်က
့် င ် လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်သက်သ ရ ရလမ့််မည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကပ်ချွဲကကတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သူသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ည် မဟတ်တပ။
့် “ပည တပိုး” တတ မ
ထအချန်မှစ၍ လူတသည်
“၎င်ိုးတဘ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး
့်
့် သ ” တနန္င်ကကလမ်မ
ယခအချန်မကျတသိုး။ လူတ၏အထဲ
တွင ် “အတ” ဟတခေါ် န္င်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှတနတသိုးသပြင့််
့်
အကကမ်တရအချြုျို့ စမ်ိုးသပ်စစ်တဆိုးရန် လအပ်တနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုး” က မှနမ
် ှနက
် န်ကန်
့် “အခွနမ
တပိုးတဆ င်န္င်မည့်် တနရ မျ ိုးပြစ်တသ “စစ်တဆိုးတရိုးင်္တ်မျ ိုး” ပ၍လတနတသိုး၏။
ကန်ပစစညိုး် အတမျ ိုး ရှတနတသိုးပါက တရ င်ိုးချပခင်ိုး မပပြုန္င်တအ င် ၎င်ိုးတက
့်
သမ်ိုးယူမည်ပြစ်၍ ခိုးသင
ွ ိုး် လ တသ ထကန်ပစစညိုး် တစ်သတ်သည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည်ပြစ်သည်။
ဤသပပြုပခင်
ိုးမှ တက င်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တပတလ ။
့်

အခန််း ၁၉
လူသ ိုးတ၏
့် ိုးပပီိုး ဉ ဏ်မမီန္င်ဟ
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် ပမင်မ
ထင်ရသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုးတွင ် တနထင်ပခင်ိုး
မရှသည်အ
့် လ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်မှ အလွန ် ပမင်မ
့် ိုးလှတသ တကက င ့်် လူတက
့်
အထင်အပမင်တသိုးသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ ပပ
့်
့် အပြစ်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးသည်တ
့် နရ “အတ်င်္ူမျ ိုး”တွင ် ပမြှြုပ်န္ရင်
ှ ိုး၊ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
ချြုိုးြျက်က အ ိုးလိုးက သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် တလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အယူအဆမျ ိုး
အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်် ရင်ိုး
့် သတဘ ရှ အနက်ြွငဆ
လူတသမျ ိုးအတပေါ် သူ၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူတလသည်။ ယင်ိုးမှ အယူအဆမျ ိုးက
မည်သည့်် တပပန်
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
့် ချက်မျှ မရှဟ ထင်ရသည်။ ထတကက
့်
ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယတနထ
့် ခါတွငမ
် ျှ
့် လပ်တဆ င်တနပပီိုးပြစ်က မည်သည်အ
မရပ်တနြ
် ့် ူိုးတပ။ ဇ တပကတတကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က စ တန်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အယူအဆမျြုိုးစ ပြစ်တပေါ်တစကကတလသည်။
ဤအရ က “သဘ ဝအတလျ က် ပြစ်တပေါ်မှု” ဟ တခေါ်သည်။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တန က်ဆိုးအဆင ့်် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
့်
နည်ိုးစနစ်သည် ယင်ိုး၏ အထွတ်အထပ်က တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က လူတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တန က်ဆိုးအမှုတွင ် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်က ၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကြ အလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး သူ၏ တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးပခင်ိုးက
့်
အရှန်ပမြှင်တ
ွ ်ကက ိုးတွင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် နသည်။ ယခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတသ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
့် ရှခဲတ
ကယ်တတ တ
် င် တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ကယ်ပင်အသပြင ့်် တပပ ဆခဲခ
့် ိုးသငသ
့်် ွ ိုးကကပပီိုး၊ ယတန၏
့် ျန်တွင၊် အတယ က်တင်ိုး အလွန ် အအ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သ ၍ပင် ပတဟဠဆန်လသ
ှ ည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ငါိုးဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သည် မျက်တတ င်အြွငအ
့်် ပတ်မျ ိုးကက ိုးတွင ် လ သည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတ၏
့်
အနက်အဓပပ ယ်သည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် သ ၍ပင် ခက်ခပဲ ပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးသည်
မန်ိုးတမ တတွတဝကကပရတလသည်။ “ငါစက ိုးတပပ တသ အခါ၊ လူတသည်
ငါ၏ အသက
့်
မမှတ်မသန် အ ရစက်မပှု ြင ့်် န ိုးတထ င်ကကသည်။ ငါ န္ှုတ်ဆတ်တသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်

မမတ၏က
ယ်ပင် ‘လပ်ငန်ိုးမျ ိုး’ က တစ်ြန် စတင်ကကတလသည်။” ထစ ပဒ်သည် မျက်တတ င်
့်
အြွငအ
့်် ပတ်ကက ိုးတွင် ရှတသ စ လိုးတစ်လိုး ပါရှသည်။ ဤတနရ တွင ် သူ တပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် အရ သည် သ ၍ရယ်ြွယ်ပြစ်တလတလ၊ ယင်ိုးတက
့် ြတ်ရှုြ ့်
သ ၍မျ ိုးတသ လူတက
ဲ ဆ င်တလတလ ပြစ်သည်။ လူတသည်
စတ်တအိုးလက်တအိုး
့် ဆွတ
့်
ရှချန်တွင ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးက လက်ခန္င်ကကသည်။ သတသ
် အဓကအ ိုးပြင၊့််
့်
ဤသည်မှ သ ၍ မျ ိုးတသ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးမလည်ကကသည့်အ
် ခါ၊ စတ်အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် စတ်ပျက်ပခင်ိုးတမှ့် တ ိုးဆိုးီ ရန်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စ တန်န္င
ှ ပ့်် ြစ်တသ စစ်ပဲထ
ွ က
ဲ နည်ိုးဗျြူဟ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
စတ်ဝင်စ ိုးမှု ဆက်ရန္
ှ င်မည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ န
် င်လျှင် ယင်ိုးတက
့် ိုးမလည်န္င်သည့်် အချန်တွငပ
့်
ဆက်လက် အ ရစက်ကကလမ်မ
် ကိုးက ိုးချက်မျ ိုး ဝင်ိုးရမထ ိုးသည့််
့် ည် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးတွငလ
် ည်ိုး ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဆွတ
ဲ ဆ င်မှု ရှတလသည်၊
ထတကက
င့်် ယင်ိုးတသည်
သ ၍ သသ ပပီိုး လူတက
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
သ ၍ပင် ချစ်ပမတ်န္ိုးတစက ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
့် စတ်န္လ
ချြုပမန်မက
ှု ခစ ိုးတစတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အမျြုိုးမျြုိုး
ပသဏ္ဌ န်မျ ိုးစွ ပြင ့်် လ ပပီိုး၊ ထူိုးကဲဆန်ိုးစက အမျြုိုးမျြုိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ထဲတွင ် န မ်မျ ိုး ထပ်တကျ ပ့် ခင်ိုးမျ ိုး
မရှတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတ၏
ှု ရထဲတွင် လူတက
့် တတွျို့ ပမင်ခစ ိုးမအ
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ
သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးမရှဟ ယကကည်ကကသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင-့််
“ငါသည် လူတအ
ွ မ
ူ ျ ိုး’ မျှသ ပြစ်ရန် မတတ င်ိုးဆတပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ‘သိုးစဲသ
့် ိုး စ တန်က
အန္င်ယူသည့်် ‘ထတ်လပ်သမ
ူ ျ ိုး’ ပြစ်ရန်လည်ိုး ငါတတ င်ိုးဆသည်။” ထဝါကျထဲရှ
“စ ိုးသိုးသမ
ူ ျ ိုး” န္ှင ့်် “ထတ်လပ်သမ
ူ ျ ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ယခင်အချန်မျ ိုးက
တပပ ခဲသ
့် ည့်် အချြုျို့တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတသ အနက်အဓပပ ယ်မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးတသမဆန်တပ။ ယင်ိုးထက် သူသည် မမ၏ ဆန်ိုးသစ်မက
ှု လူတအ
့် ိုး
သတမူမတစပပီိုး ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တန်ြိုးထ ိုးတစတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စက ိုးထက
ဲ ဟ သသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ပါဝင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး အနက်အဓပပ ယ်မျ ိုး
ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၏ ပပက်လိုးသည် ဝန်ိုးကျင်အတပခအတနက တပါပါိုး
့် သွ ိုးတစရန်၊ သမဟ
့် တ်

လူတက
် ကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝါိုးခနဲ ပွဲကျသွ ိုးတစရန်သက်သက် မရည်ရွယသ
့်
ကကက်သ ိုးမျ ိုး တပပတလျ တ
့် စရန် သက်သက် မရည်ရွယ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ တက င်ိုးစွ လက်သင်ခ
့် န္င်ရန် အလငှ့် ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဟ သသည် လူတက
် ဝမှ
့် န္ှစ်တပါင်ိုး ငါိုးတထ င်ကက တကျိုးကျွနဘ
လွတ်တပမ က်တစရန်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ချြုပ်တန္ှ င်မခရတစရန်
ရည်ရွယ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ နည်ိုးစနစ်မှ တဆိုးက မျြုချြ ဇွ
့် နိုး် တစ်ဇွနိုး် အပပည့််
သကက ိုးက သိုးြ ပြစ်
့် သည်။ သူသည် လူတက
့် တဆိုးခါိုးအ ိုး အတင်ိုးမမျြုချတစတပ။
ချြုပမန်မထ
ှု တ
ဲ ွင ် ခါိုးသိုးီ မှုရပပီ
ှ ိုး၊ ခါိုးသိုးီ မှုထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး ချြုပမန်မှုရတလသည်
ှ
။
“အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင ် အလင်ိုးတရ င် ခပ်တရိုးတရိုးမျှ စတပေါ်လ သည်အ
့် ခါ၊ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ
လူအ ိုးလိုးသည် ယင်ိုးက အနည်ိုးငယ် သ ၍ အ ရစက်ကကတလသည်။ ငက်ပမည်ိုးပခင်ိုးတွင ်
နစ်ပမြုပ်မတနတတ ဘ
ဲ ျက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤအတရှ ျို့အရပ်မှ အလင်ိုးတရ င်၏ ရင်ိုးပမစ်က
့် လ
တလ့်လ ရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ူ မျှ
့် တတ်စွမ်ိုးန္င်မှု နည်ိုးပါိုးတသ တကက င၊့်် မည်သက
အလင်ိုးတရ င် တပေါ်လ တသ တနရ ဌ နက မတတွျို့ ပမင်န္င်ကကတသိုးတပ။” ဤအရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူမျ ိုးအကက ိုးတွငသ
် မက၊ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ တနရ အန္ှတွ
့် င ်
ပြစ်ပျက်တနတပသည်။ ဘ သ တရိုး အသင်ိုးအဝင်ိုးမျ ိုးထက
ဲ လူမျ ိုးန္ှင ့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ဤတပပန်
့် ချက် ရှကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတရ င် ထွနိုး် လင်ိုးသည့််
အခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့်
အသက်တ မျ ိုးက အဓပပ ယ်မဲ့်သည်၊ လူသ ိုး၏ ဘဝမှ တန်ြိုးမရှဟ ၎င်ိုးတ အမှ
တ်တမဲ့်
့်
စတင် ရှ တြွတတွျို့ ရှကကတလသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် အန င်္တ်က လက်စ ိုးပခင်ိုးမရှ၊
မနက်ပြန်က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ သမဟ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် တ် မနက်ပြန်န္င
ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတ “ငယ်
ရွယ်” တန်ိုး အချန်တွင ် သ ၍ စ ိုးတသ က်သင်သ
ှ ့််
့် ည်ဆသည်န္င
့်
တန က်ဆိုးတသ တနရက်
တရ က်လ တသ အခါ ထအရ အ ိုးလိုး ထက်တန်ပခင်ိုး
့်
ရှလမ့််မည်ဟူတသ ထင်ပမင်ယူဆချက်က စွဲကင် ထ ိုးကကတလသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ကမဘ တလ ကက အပ်စိုးြ မည်
သမျှ
ွ ်၏
့်
့် ဆန္ဒမရှတပ။ တလ ကကကီိုးအတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ချစ်ပခင်ိုး အ ိုးမ န်က “နတ်ဆိုး” က လိုးဝ ခိုးယူ သွ ိုးခဲတ
် ည်ိုး၊ အရင်ိုးအပမစ်က
့် သ လ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မည်သက
ူ မျှ မသကကတချ။ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်သမျှမှ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တနရက်
တရ က်မလ တသိုးသည့်အ
် တွက်၊ အချင်ိုးချင်ိုး အတကက င်ိုးကက ိုးရင်ိုး
့်
တခါက်တတခါက်
ပပန် တပပိုးလ ိုးြ ပြစ်
့် င ် အတယ က်တင်ိုးသည်
့်
့် သည်။ တစ်တနတွ
ဉ ဏ်မမီန္င်တသ နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုးအြ အတပြမျ
ိုးက ပမင်တတွျို့ ကကလမ့််မည်။ ဤသည်မှ
့်

“လူတသည်
အပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပ်မက်တမှ့် န္ိုးထကကပပီိုး၊ ထအခါမှသ ငါ၏တနရက်
့် သည်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
တပြည်ိုးပြည်ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုးပြစ်သည်က သတဘ တပါက်ကကတလသည်။” ဟ
့်
တပပ ဆခဲခ
ဲ့် ည့်အ
် ရ အတအကျပြစ်သည်။ ထအချန်
့် ျန်တွင ် ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်ခသ
တရ က်ရလ
ှ
တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ လူအ ိုးလိုးသည် “ကမဘ တပမတပေါ်၌
ငါရှတနစဉ် ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊” စမ်ိုးတသ
့်
့် ကဏ္ဍက လပ်တဆ င်ြ တစ
့်
သစ်ရွကမ
် ျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
င့်် တရတ်ပပည်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ည်။ ထတကက
့် ကကလမ်မ
့်
မျ ိုးစွ တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အသက မမက်ဆသည့်် တန က်တွင ် ဒိုးရင်ိုးအတပခအတနသ ့်
့်
ပပန်တရ က်ကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “တသ ်လည်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်
့်
စွမ်ိုးအ ိုးမဲ့်ကကသည်၊ ငါစီရင်ချက်ချမှတ်သည်က တစ င်တ
သည့်အ
် ရ မျှ
့် နရမှလွဲ၍ ၎င်ိုးတ မည်
့်
မလပ်တဆ င်န္င်ကကတချ။” ဟ တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် တွင ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး
ခရမည့်် အချြုျို့တသ သူမျ ိုး ရှလမ်ဦ
့် ိုးမည်- အ ိုးလိုးသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနမည်မဟတ်တပ။
ယင်ိုးထက် လူတသည်
စမ်ိုးသပ်မှု ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
စန္ှုနိုး် က ပပည့်မ
် ီန္င်ကကသည်၊
့်
ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတက
့် “အရည်အတသွိုး တအ င်လက်မှတ်” ထတ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သမဟ
အမှုက်ပတပေါ်က အမှုက်သရက် ပြစ်လ ကကတပလမ်မ
့် ည်။
့် တ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနက စဉ်ဆက်မပပတ်
တထ က်ပပသည်၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ နက်နမ
ဲ က
ှု တိုး၍ ခစ ိုးရသည်။
့်
့်
“အကယ်၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ပါက၊ မည်သလျှ
်
့် င ် ငါတ၏
့် အတပခအတနမှနက
အလွနတ
် က င်ိုးစွ သန္င်မည်နည်ိုး။” သတသ
် လူမျ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င်၊့် “လူသ ိုးမျ ိုး၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါသည် မပမင်မ
့် ၊ ့် နမ့််ကျလည်ိုး မနမ်က
့် ိုးသကဲသ
့် ျတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
သတဘ ထ ိုးအယူအဆတွင ် ငါ တည်ရသည်
ှ
၊ မတည်ရသည်
ှ
မှ မထူိုးပခ ိုးတပ။” ဤသည်မှ
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် အသငတ
့်် တ ဆ
် ိုးပြစ်သည့်် လူအ ိုးလိုး၏ အတပခအတန အတအကျ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးအယူအဆတွင၊် ၎င်ိုးတ ့်
ရှ တြွသည့်အ
် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင် တည်ရပပီ
ှ ိုး ၎င်ိုးတ မရှ
တြွသည့်် အချန်တွင ် မတည်ရတချ။
ှ
့်
တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏ အကူအညီ လအပ်သည့်် ခဏတွင ်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် စတ်န္လ
့် သူက
့်
မလအပ်တတ သ
့် ချန်တွင ် သူသည် မတည်ရှတတ တ
့် ည်အ
့် ချ။ ဤသည်မှ လူတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှတသ အရ ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် “ဘရ ိုးမဲ့်ဝါဒီမျ ိုး”
အပါအဝင်၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အတယ က်တင်ိုးက ဤသ တတွ
ိုးထင်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ဲ လသည်။
့် “ထင်ပမင်ချက်”မှ လည်ိုး မတရမရ န္ှင ့်် န ိုးလည်ရန်ခက်ခတ

“ထတကက
င့်် တတ င်မျ ိုးသည် ကန်ိုးတပမတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးကက ိုး နယ်နမတ်မျ ိုး
့်
ပြစ်လ ကကသည်၊ တရမျ ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့်် ကန်ိုးတပမမျ ိုးထက
ဲ လူတအ
ဲ ွ ထ ိုးရန်
့် ိုးခွခ
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးပြစ်လ ကကပပီိုး၊ တလသည်လည်ိုး ကမဘ တပမအထက် တက င်ိုးကင်တွင ်
လူတစ်ဦိုးမှ တစ်ဦိုးဆသ
ီ စီ
် ရ ပြစ်လ သည်။” ဤသည်မှ ကမဘ တလ ကက သူ
့် ိုးဆင်ိုးသည့်အ
ြန်ဆင်ိုးစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ အမှုပြစ်သည်။ ဤအရ က ဤတနရ ၌
တြ ်ပပပခင်ိုးသည် လူတအတွ
က် စတ်ရှုပ်စရ ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးတသ
့်
ကမဘ တလ ကတစ်ခက ြန်ဆင်ိုးလသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဤသ တပပ
၍ ရတပသည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးတပပ ဆသည့်် အကကမ်တင်ိုးတွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ကမဘ တလ ကန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၊ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ပါဝင်တလသည်။
ထအရ မျ ိုးက တစ်ခါတစ်ရတွင ် သသ ထင်ရှ ိုးပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် မတရမရ ပြစ်သည်သ
ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အ ိုးလိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
သရပ်ထင်သည်။ ယင်ိုးတက
့် လူတက
့် မခွပဲ ခ ိုးန္င်သည်သ ရှသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် တပိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက အဆတစ်ရ
ကကီိုးထွ ိုးတစသည်။ အပပင်ပန်ိုးမှ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတထ
့် ကတတစ်ခ
ပပြုတနသည်အ
့် လ ိုး ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် သူ၏န္င်ငတတ ်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့််
လူမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး၏ အတင်ိုးအတ ပြစ်သည်။
အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် ကျန်ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
မသငတ
့်် တ တ
် သ သူမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်မှ ကျတရ က်တသ တဘိုးဒကခ တစ်ခထဲတွင်
ဝါိုးမျြုခရလမ့််မည်။ “တက င်ိုးကင် တစ်တလျှ က် ပမည်ဟည်ိုးတနသည့်် မိုးကကြုိုးသည်
လူသ ိုးမျ ိုးက ပစ်ချလမ်မ
ှ အ
့်် မျှ
့် ည်။ ပမင်မ
့် ိုးတသ တတ င်မျ ိုးသည် ယင်ိုးတ ပပ
့် ြုလဲသည်န္င
လူသ ိုးမျ ိုးက ပမြှြုပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်။ ဆ တလ င်မှုပြင ့်် ရင်ိုးစင်ိုးတသ သ ိုးရဲမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
ဝါိုးပမြုကကလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင် သမဒဒရ မျ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ဟန်ထိုး စီိုးဆင်ိုးလျက်၊
၎င်ိုးတ၏ဦိုး
တခါင်ိုးမျ ိုးတပေါ် ြိုးအပ် သွ ိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ညီအစ်ကချင်ိုး
့်
သတ်ပြတ်သည့်် ပဋပကခ၌ ပါဝင်ပတ်သက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတအလယ်
မှ တပေါ်ထက
ွ ် လ တနသည့်် တဘိုးဒကခမျ ိုးထ၌
ဲ ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
ရှ တြွကကလမ်မ
့် ည်။” ဤသည်မှ စမမီတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် တန က်ပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ကယ်
တင်ပခင်ိုး မခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက စီရင်မည့်် “အထူိုး ဆက်ဆပခင်ိုး” ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါအလင်
ိုး၏ လမ်ိုးပပပတဆ
င်မှုတအ က်တွင် သင်တသည်
အတမှ င်
့်
့်
့်
အင်အ ိုးမျ ိုး၏ လည်ညြှစ်ပခင်ိုးက ဧကန် ထိုးတြ က် တကျ ်လ ိုး န္င်လမ့််မည်။ သင်တအ
့် ိုး

လမ်ိုးပပတနတသ အလင်ိုးက အတမှ င်ထ၏ အလယ်တွင် သင်တ ဧကန်
မချ ဆိုးရှု ိုးလမ့််မည်
့်
မဟတ်။” ဟူသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက သ ၍ တပပ ဆတလတလ၊ လူမျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ င်္ဏ်သတရရှပခင်ိုးက သ ၍ သတပပြုမလ တလတလ ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့််
၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ အသက်က ရှ တြွရန် ယကကည်ပခင်ိုး သ ၍ ရှကကတလသည်။
့်
၎င်ိုးတက
ှ အ
့်် မျှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက
့် သူက
့် တတ င်ိုးဆသည်န္င
တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
တြ ်ထတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် အတက င်ိုးဆိုး ရလဒ် ရရှြ တက
င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
့်
သတဘ သွ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ သူ၏ တပပ ပဆပက တပပ င်ိုးလဲလက်တလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုပခင်ိုးသည် သ ၍
လက်တတွျို့ကျတသ ရလဒ်မျ ိုးက ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစသည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အဆင်တ
့် ူပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ငန်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးရန် လလ ိုးတနကကတသ တကက င်—
့်
၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်—ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးလိုးသည် လပ်ငန်ိုး၌ ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ဤအရ က တပပ ဆရ ၌ ဦိုးတည်တနတသ အရ အတအကျ ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင၊် “သနမ်ပပည်”
ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤတနရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရသည့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ န္င်ငတတ ်က ရည်ညန်ိုးသည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ တက င်ိုးကင်တမန်အ ိုးလိုး၏ အစအတဝိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
“တည်ကကည်လျက် မယမ်ိုးယင်” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးမှ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည်
စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး အ ိုးလိုးက ထိုးတြ က်တကျ လ
်
ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ထသအ
့် ိုးပြင့််
သနမ်ပပည်က စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် တည်တထ င်တပလမ့််မည်က
သွယ်ဝက်ညန်ိုးဆတပသည်။ ထတကက
င့်် သနမ်ပပည်၏ တကယ့််အဓပပ ယ်မှ ကမဘ တပမကကီိုး
့်
တပေါ် ရှ တက င်ိုးကင် တမန်အ ိုးလိုး၏ အစအတဝိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဤတနရ တွင ် ယင်ိုးက
ကမဘ တပမတပေါ် ရှသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ထတကက
င့်် တန က်ပင်ိုးတွင ် ကမဘ တပမကကီိုး တပေါ်၌
့်
တည်ရမည်
ှ
့် န္င်ငတတ ်က “သနမ်ပပည်” ဟ တခေါ်ဆလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး “န္င်ငတတ ်” ဟ တခေါ်ဆမည်
မဟတ်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ “န္င်ငတတ ်”အြ တကယ့်
် အနက်အဓပပ ယ် မရှတပ။ ယင်ိုးသည်
့်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် သနမ်ပပည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယင်ိုးတက
့်
့် သနမ်ပပည်၏
အနက်ြွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်ကကည်သ
့် ည့်အ
် ခါမှသ ၊ “သင်တသည်
စကကဝဠ
့်
တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ဧကန်မချ တတ က်ပတစကကလမ့််မည်။” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အနက်အဓပပ ယ်အမှနက
် သန္င်တပသည်။ ဤအရ က အန င်္တ်တွင ်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုး၏ အဆငက
့်် ပပသသည်။ သနမ်ပပည်၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်

ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခစ ိုးရပပီိုးတန က်တွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက
အပ်စိုးတသ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ဲ ှုတကက င့််
့် ည်။ သနမ်ပပည်သ ိုးမျ ိုး၏ စီမခန်ခွ့် မ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ရ တင်ိုးသည် ပမှန ် လည်ပတ်လမ့််မည်။ ဤသည်မှ အတပခအတန၏
အကကမ်ိုးြျင်ိုး ပကကမ်ိုးတစ်ခထက် ဘ မျှမပတချ။ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင ် ဆက်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
သနမ်ပပည်တွင ်
့်
ကျန်ရစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့််
ဆက်သယ
ွ န္
် င်ကကလမ်မ
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် ချတ်ဆက်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ထသပြင်
့် ည်
့် ့် တက င်ိုးကင်န္င
ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး ပပြုကကသကဲသ
့် ဘ
့် ည်
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး ကျြုိုးန္နွ ခက ချစ်ကကလမ်မ
ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုးထသ ပွ
့်် င်ိုးစွ
့် ငလ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ပကတ မျက်စမျ ိုးပြင ့်် သူ၏ စစ်မန
ပမင်တတွျို့ ခွငက
့်် တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်က သူသည် ၎င်ိုးတထ
့် အချန်မတရွ ိုး မမကယ်ကယ်
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။

အခန််း ၂၀
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတက
့်
ယတနတ
င့်် လူသ ိုးအလယ်
့် င် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သ၏၊ သူသည် လူတလ
ကထဲက ခါိုးသိုးီ မှုက
့်
သသည်၊ လူတလ
ကထဲက ချြုပမန်မက
ှု သူန ိုးလည်သည်၊ ထတကက
င့်် တနစဉ်
့် သူသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတ၏
့် ပပင်
့် ဘဝအတပခအတနမျ ိုးက တြ ပ် ပသည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပါင်ိုးတ၏
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတက
့် အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ၏။ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ လူ
် တပါင်ိုးတ ပစ်
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့် ချခရရန်
သမဟ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရရန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ရွက်ချက်အ ိုးလိုးအြ အတပခခ
သတဘ တရ ိုးတစ်ရပ်
့်
အပမဲရှတသ လ
် ည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုး၏ နယ မမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတက
့်
လူတသ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလသသ ့်
့် လ သည်အ
ချက်ချင်ိုးတပပ င်ိုးလက်သည်၊ သတသ
် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
့်
့်

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သလ သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ တ
် က
့်
အသက်ရှငတ
် နသည့်် ကကက်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် စ
ဲ စလျက်၊ တလသက
့် ိုးရန်ခက်ခတ
တန က်တစ်ကကမ် ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးတွင်
အစအဦိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပပန်တပပ ပခင်ိုးမရှြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏
မည်သည်န္
့် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်ကမျှ ယမန်တနက
ချက်မျ ိုး၏
့် မန်မမက်
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တပပ ဆပခင်ိုး မရှြူိုးတပ။ တလသသည်ပင် မတူသကဲသ
့် ၊ ့်
အတကက င်ိုးအရ တွငလ
် ည်ိုး ဆက်စပ်မှု မရှတပ- ထအရ အ ိုးလိုးသည် လူတအ
့် ိုး သ ၍ပင်
စတ်ရှုပ်တထွိုးတစသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်ပပီိုး သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
အဆပ်ခတ်ရန် အခွငအ
့်် လမ်ိုးက စ တန်ထမှ ြယ်ရှ ိုးလျက်၊ စ တန်က ဇတဝဇဝါ
ပြစ်တစရန်အလငှ့် ၊ သူသည် လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက လွငပ့်် ပယ်သွ ိုးတစြ သူ
့်
့် ၏ စက ိုး
နည်ိုးဟန်န္င
ှ ့်် တလသတက
့် အသိုးပပြု၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် လူတ၏စ
့် တ်မျ ိုးက
ချ ချ လည် တစရစ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ က
့်
့် ယ်တင်၏ အမ်တရှ ျို့တခါိုးက ရှ တတွျို့ရန်
အန္င်န္င် ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ချန်တွင ် စ ိုးရမည် သမဟ
့်
့် တ် အန ိုးယူရမည်ကပင်
မသကကတချ၊ ထသပြင
ှ အ
့်် စ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုး”
့် ့်် “ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခရန် အအပ်န္င
အ ိုး အမှနတ
် ကယ် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တလသည်။ သရ့် တွင ် ဤအချန်တွငပ
် င်
ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးပြင ့်် စတ်တကျနပ်မှု မရှပမဲပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအ ိုး
သူ၏စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးက အတင်ိုးအကျပ် ထတ်ပပတစလျက်၊ လူသ ိုးအတပေါ် အပမဲ
တဒါသထွက်တနသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် သက်ညြှ မှု အနည်ိုးငယ်မျှ
ပပသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတသည်
ချက်ချင်ိုး “လက်န ” ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တိုး၍
့်
တလျ ရ
့် ဲလ ကကတပမည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ နမ်က
့် ျမှု ပြစ်၏၊ သူက
့် မရဘဲ၊
့် တချ ၍
သူက
ှ ်ရမည် သမဟ
ွဲ မည် ပြစ်သည်။
့် လှုပ်ရှ ိုးတစရန် ရက်န္က
့် တ် တရွ တ်တက်ဆရ
“ငါကကည်ရ
့် ှု သည့်် သူမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင၊် ငါအ
့် ိုး တမင်တက န္ှင ့်် တက်ရက်ရှ တြွသူ
တစ်တယ က်မျှ မရှ။ ၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုး၏ တက်တန
ွ ိုး် မှုပြင၊့်် လူအမျ ိုးစတန က်
့် ိုးလိုးသည် အပခ ိုးသမ
လက်ရင်ိုး၊ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ တရ
က်လ ကကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အြိုးအခတပိုးရန်
့်
့်
သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက ကကယ်ဝတစရန် အချန်က အသိုးပပြုြ ့်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှကကတချ။” ယင်ိုးမှ တပမကကီိုးတပေါ်က အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် တမန်တတ ်မျ ိုး သမဟ
ှ ၊့်် လူအ ိုးလိုးသည်
့်
့် တ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး၏ အလပ်မပါဘဲန္င

အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက လူစကွဲကကပပီိုးပြစ်တပမည်၊ ထတကက
င ့်် တခတ်က လမျ ိုး
့်
တစ်တလျှ က်တွင၊် တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မရှတသိုးတပ။
ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပါင်ိုးတ၏
့်
့်
ဘဝအတပခအတနမျ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုပ်ရန် အထူိုး အ ရစက်တလ၏။ တအ က်ပါကဲသ
့် တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဤအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်၏ - “လူ၏ အသက်တ သည်
တန္ွိုးတထွိုးမှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသဘ
ဝ သမဟ
့်
့် တ် အလင်ိုး၏ အရပ်အတယ င် တစ်ခမျှ
မရှတပ- သတသ
် သူသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အတလ တကကီိုး
့်
လပ်သည့်် တန်ြိုး ကင်ိုးမဲ့်တသ တစ်သက်တ က တနထင်ရင်ိုး ယခင်ထက် မမကယ်ကယ်
အလလက်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ မျက်စတစ်မတ်
ှ အတွငိုး် တွင၊် တသပခင်ိုးတနရက်
နီိုးကပ်လ ပပီိုး၊
့်
လူသည် ခါိုးသိုးီ တသ တသပခင်ိုးပြင ့်် တသဆိုးသွ ိုးသည်။” ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးက ယတနထ
် ည်ိုး၊ လူတလ
ကထဲက ဘဝ၏
့် လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်တသ လ
့်
အန္ှစ်မဲ့်မက
ှု လည်ိုး ထတ်တြ ပ် ပသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် လူအ ိုးလိုး၏
အသက်တ တစ်ရပ်လိုးက “အလျင်စလပြင ့်် တရ က်ရက
ှ
အလျင်စလ ထွက်ခွ သွ ိုးသည်” ဟ
သူအဘယ်တကက င့်် တြ ်ပပသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အစီအစဉ်သ ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က စီမထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲက အသက်မှလွဲ၍ အရ ခပ်သမ်ိုးက
စက်ဆပ်ရွရှ သည်က ယင်ိုးက ထင်ဟပ်တစသည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတက
် တပါင်ိုးတ၏
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၌ တပျ ်ရင်မှု အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ မခယူြူိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး တအ က်တွင် တည်ရှခွငပ့်် ပြုရမျှ
ပပြုတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤပြစ်စဉ်က ပြတ်သန်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပမစ်ပြတ်သတ်သင်မည် သမဟ
့် တ် ကယ်တင်မည်ပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးသည် အန္ှစ်မမဲ့်သည့်် တပမကကီိုးတပေါ်က အသက်တ တစ်ခက ရရှလမ့််မည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်အ
င့်် လူ၏အသစတ်တွင်
့် စီအစဉ်၏ အစတ်အပင်ိုးသ ပြစ်၏။ ထတကက
့်
ဆန္ဒတစ်ရပ် အပမဲရှတလသည်၊ ယင်ိုးက မည်သက
ူ မျှ အပပစ်ကင်ိုးစင်တသ တသဆိုးပခင်ိုးပြင ့််
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ မတသတစခဲတ
် ဤဆန္ဒက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သတ
ူ သ
့် ပ- သတသ
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယတနတွ
နင်္အတင်ိုး
့် င ် လူတသည်
့်
ပပန်မပြစ်န္င်တသ အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မပမင်န္င်တသ ဆန္ဒက တစ င်ဆ
မျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးကွယက
်
၊
့် င်ိုးကကဆဲ ပြစ်၏- “ငါ၏မျက်န္ ှ က ငါလက်
့်

လူတက
ချက်ချင်ိုး
့် တပမကကီိုးတအ က်သ ြ
့် န္ှပ်တသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရှြူကျပ်သွ ိုးကကပပီိုး၊ ရှငသ
် န်ရန် အန္င်န္င် ပြစ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ငါြျက်ဆိုးီ မည်က တကက က်လနက် ကလျက်
၊ ငါ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးမည့်် တနရက်
့်
့် က ရှု ပမင်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
ဆန္ဒရကကသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ အ
့် ဟစ်တအ ်ကကတလသည်။” ယင်ိုးမှ
့် ိုးလိုးသည် ငါထ
ယတနလူ
့် အ ိုးလိုး၏ အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် “တလဟ နယ်”
တစ်ခထဲတွင် “တအ က်စီင်္ျင်” မရှဘဲ အသက်ရှငက် ကသည်၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် အသက်ရှြူရန်
ခက်ခတ
ဲ စ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အသက် ရှငသ
် န်တရိုးက ပ့်ပိုးတပိုးရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး၏အသစတ်ထက
ဲ ဆန္ဒက အသိုးပပြု၏၊ သမဟ
့် တ်ပါက အ ိုးလိုးသည် “ဘန်ိုးကကီိုးဝတ်ရန်
အမ်ကစွနခွ
် ့် ” ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
မျြုိုးသဉ်ိုးလ မည် ပြစ်က အဆိုးသတ်မည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ယတနထ
့်
့်
အသက်ရှငသ
် န်ပပီိုး ပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးကတပိုးသည့်် ကတတကက င့်် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဤနယ မက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ရှ တြွတတွျို့ ရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် သူသည် အဘယ်တကက င့်် “တသပခင်ိုးတရ ိုးက
့်
ဒတယအကကမ် သူအတပေါ်
ကျတရ က်လ မည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်” တနသည်က
့်
သူမသတပ။ လူသ ိုးပြစ်လျက် မည်သမ
ူ ျှ ဆက်လက် အသက်ရှငရ
် န် သတတမရှတပ၊ သတသ
်
့်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှလည်ိုး တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ တသဆိုးရန် သတတ မရှြူိုးတပ၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူတသည်
“ခါိုးသီိုးတသ တသပခင်ိုးန္ှင ့်် တသဆိုးသွ ိုးသည်” ဟ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအလယ် အတပခအတနမှန ် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုးတွင၊်
့် တမျှ လ
အချြုျို့လတ
ူ သည်
ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ရင်ဆင်ရပပီိုး တသပခင်ိုးအတကက င်ိုး တတွိုးမတက င်ိုး
့်
တတွိုးမပပီိုးပြစ်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအတတွိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
့်
အတက င်အထည်တပေါ် ပခင်ိုး ရှမလ ြူိုးတပ။ အချြုျို့သည် မသ ိုးစ ပဋပကခတကက င့််
တသပခင်ိုးအတကက င်ိုး တတွိုးမတက င်ိုး တတွိုးမပပီိုးပြစ်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးသူတအတွ
က် စိုးရမ်ပပ
ူ န်မှုပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏ဆန္ဒ
က စွမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှပမဲ
့်
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ပပီိုးလျှင် အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏အ
မ်တထ င်အတပေါ်
့်
ထိုးန္ှက်ချက်မျ ိုးတကက င်၊့် တသပခင်ိုးအတကက င်ိုး တတွိုးမတက င်ိုး တတွိုးမပပီိုးပြစ်မည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက ပြတ်သန်ိုးရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ ထတကက
င့်် လူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး၌ မတကျမချမ်ိုး ပြစ်မမ
ှု ျ ိုးပြင့်် သမဟ
့် စတ်န္လ
့် တ် ထ ဝရ တန င်တမျ ိုးပြင့််
တသဆိုးကက၏။ ယင်ိုးမှ လူအ ိုးလိုး၏ အတပခအတန အမျြုိုးမျြုိုး ပြစ်သည်။ ကျယ်ပပန်တသ
့်
လူတလ
ကတစ်တလျှ က်က ကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါ၊ လူတသည်
အဆိုးမရှ တသီတသန်ိုးကကီိုး
့်
့်

သွ ိုးလက် လ လက်လပ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးထက် တသပခင်ိုး၌ သ ၍
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး ရှမည်ဟ ထင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ပါိုးစပ်တပပ မျှသ
့်
ပြစ်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ တသပပီိုးတန က် ပပန်လ က ရှငသ
် တ
ူ အ
့် ိုး တသပခင်ိုး၏
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက မည်သ တမွ
့် ျို့တလျ ်ရမည်က တပပ ပပပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စနမူန ပြင ့််
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မဦိုးတဆ င်ြူိုးကကတချ။ လူတသည်
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ
့်
အတက င်ယတ်မျ ိုးပြစ်၏- ၎င်ိုးတသည်
အရှက်မရှ သမဟ
့်
့် တ် မမကယ်က
တလိုးစ ိုးမှုမရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အပမဲ စက ိုးမတည်ကကတပ။ သူ၏အစီအစဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ကတတတ ်က တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးမည့်် လူတစ်စက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုး ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ဝည ဉ်မျ ိုးစွ တသည်
ဇ တပကတထဲတွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုးပြစ်က
့်
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တသဆိုးကကပပီိုး၊ ပပန်လည် တမွိုးြွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
သတသ
် ၎င်ိုးတအထဲ
မှ မည်သက
ူ မျှ ယတန န္
့် င်ငတတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့်
တပျ ်တမွျို့ခစ ိုးရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အခွငအ
့်် တရိုး မရရှကကြူိုးတပ။” ဟတပပ ၏။ န္င်ငတတ ်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ယတန တမွ
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးသူ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးကတည်ိုးက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤဝည ဉ်မျ ိုးအတွက် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် လူဇ့် တ၌ အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်
စီစဉ်ခဲပ့် ပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက ရယူမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သနမ်တွငရ
် ရန်
ှ
၎င်ိုးတအတွ
က် စီစဉ်လမ်မ
့်် တသ ် ဤလူတ၏ဝ
့် ည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်
့် ည ဉ်မျ ိုးသည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူ၏
စတ်ဝည ဉ်ထဲတွင ် ငါ၏ အရပ်လကခဏ တစ်ခတစ်တလမျှ အမှနတ
် ကယ် မရှြူိုးပါသတလ ။”
ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ် လူတသည်
ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငက် ကချန်တွင၊်
့်
ဝည ဉ်တလ က၏ အတရိုးကစစမျ ိုးက မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှတနကကသည်။ “လူသ ိုးသည် ငါက
့်
သတထ ိုးတသ အကကည်ပ့် ြင ့်် ကကည်တ
့် လသည်။” ဟူတသ ဤရိုးရင
ှ ိုး် သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်တနစတ်ထ ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်၏။ ဤရိုးရင
ှ ိုး် သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခက်ခရ
ဲ ှု ပ်တထွိုးတသ စတ်သတဘ က
တြ ်ပပထ ိုးသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့်
သတပပြုန္င်စွမ်ိုး မရှကကဘဲ၊ “လူသည် တတ င်တပေါ်လူရင်ိုး တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်။” ဟ
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည်အ
့် တင်ိုး ပြစ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှ ယတနထ
့် တင်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် တဒါသန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတအတူ
ပါရှသည့်် ပူတဆွိုးမှု
့်
အပမဲရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်က

ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှု အ ိုးလိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြန္ှ့် င ့်် ပင်လယ်၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုး ခရမည်တ
့် ဘိုးက
ချန်ထ ိုးခဲန္
သ ့်
့် င်ရန်အလငှ့် ၊ အ ိုးကကီိုးတသ သမဒဒရ ၏ အလယ်မှ လူသည် ငါဘက်
့်
ကူိုးခတ်သည်တ
့် နရက်
တရ က်လ လမ့််မည်။” ဟလည်ိုး တပပ သည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ် အထတပမ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တပမကကီိုးလက်ခတ် မလွဲတသ
ဦိုးတည်ရ တစ်ရပ်အပြစ်လည်ိုး တြ ်ပပ၍ရန္င်က ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်
အထတပမ က်ပခင်ိုး၏ သတကဂတပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်သ လ
့် ခါ၊ လူအတပါင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ိုးဝဆင်ိုးသက်သည်အ
့်
့်
မူလပသဏ္ဌ န်က ပပန်ရရှကကလမ်မ
င့်် ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် ငါပလ
့် ည်။ ထတကက
့် လ င်ထက်မှ
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပပီိုး၊ ကကယ်မျ ိုးအလယ်တွင ် ငါ တနထင်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ငါက
့်
အသစ်တသ သီချင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အသစ်တသ အကမျ ိုးက ပူတဇ က် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ထခက်လယ
ွ ်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပ။ ငါ၏
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးတွင ် မျက်ရည်မျ ိုး မယစီိုးတစတတ တ
တရှ ျို့တမှ က်တွင် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ ငတကကိုးသက ငါမကက ိုးရတတ သ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ
့် ကဲသ
ငါထ
ိုးရဲဒကခန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မညည်ိုးတွ ိုးတတ တ
့် သ ဆင်
့် ပ။” ဟ တပပ တပသည်။ ဤအရ က
့်
ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်် ဘန်ိုးအသတရက ဘရ ိုးသခင် ရရှသည့်် တနရက်
့် သည် လူသ ိုးက သူ၏
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ က တမွျို့တလျ ်ရ တန ပြစ်
့် သည်က ပပ၏၊ လူတသည်
့်
စ တန်၏တန္ှ င်ယ
် ှု အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဟဟသည်သည် မတပပိုးလ ိုးတတ တ
့် ှကမ
့် ပ၊
တလ ကသည် တရှ ျို့သ တ
လူတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ၌
့်
့် ိုးတက်တနပခင်ိုးက ရပ်တန်က
့်
အသက်ရှငက် ကသည်- အတကက င်ိုးမှ မိုးမျက်န္ ှ ကကက်ရှ ကကယ်အသတခဂျတသည်
့်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ တန၊ လ၊ ကကယ်မျ ိုး အစရှသည်တန္ှ့် င ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပမစ်မျ ိုးအ ိုးလိုး တပပ င်ိုးလဲကကသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးသည်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲကကလမ့််မည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အန္တမ ရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ တန က်ဆိုး၌
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပပ ဆရ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ အဓကအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက သူအ
့် ိုးသရန်ပြစ်၏။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မဆ
ှု င်ရ အမန်မျ
့် ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုသမျှအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က စီစဉ်ညန်ကက ိုးက စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
ှ ် ခွငပ့်် ပြုရန် လလ ိုးပခင်ိုး
့် က
မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး အရ အ ိုးလိုးက သူက စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက

စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည်က လူတအ
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးက
့် ိုး သူ ရှု ပမင်ခင
ပမင်န္င်တသ လ
် ည်ိုး သမဟ
ခသ
ဲ ည်က တတွျို့ရတသ လ
် ည်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးက
့် တ် စတ်ကူိုးြ ခက်
့်
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက လူသ ိုး၏
အတတွိုးအနည်ိုးငယ်မျှပြင့်် စွနိုး် တထိုးတစရန် ဆန္ဒမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အနည်ိုးငယ်မျှပင်၊
ပါဝင်သမ
ူ ည်သမ
ူ ဆက ဧကန်မချ ခွငလ
့်် တ်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ ယလွယ်တသ ဘရ ိုးပြစ်က ၊ ဤအရ န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် အထူိုးသပြင ့်် စတ်ထခက်လယ
ွ ်ပရသည်။ ထတကက
င့််
့်
ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
ူ ဆသည်
့် ှကပ် ခင်ိုးငှ ရည်ရွယ်ချက် အနည်ိုးငယ်မျှ ရှသူ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ တလ င်ပမြုက်တနတသ မီိုးလျှမျ ိုး၏ ချက်ချင်ိုး ဝင်ိုးရြစီိုးပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ မီိုးထတ
ဲ ွင ် ပပ မျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးကကလမ်မ
ှ အ ိုးလိုးသည်
့် ည်။ ဆတကျိုးဇူိုးရသူ
အသက် ကင်ိုးမဲ့်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက
၎င်ိုးတန္ှ့် စ်သက်သည်အတင်ိုး ပပသခွင ့်် မပပြုတပ။ ဤဆတကျိုးဇူိုးဟဆတသ အရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရသ အတစခပပီိုး၊ စ တန်ထမှ တပေါ်တပါက်၏၊ ထတကက
င့်် ဤအရ တွင ်
့်
လက်တလျ မှု လိုးဝမပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အထူိုးစက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက ခရ၏။ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၌ ပါဝင်ြွယ်ရှသူမျ ိုးမှ မကက ခဏ အသက်ကင်ိုးမဲ့်
လူမျ ိုးပြစ်ကကသည့်အ
် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏ပါဝင်
မှုမှ ၎င်ိုးတ၏ဆ
တကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြင ့််
့်
့်
ြိုးကွယထ
်
ိုးပခင်ိုးခရသည့်အ
် တွက် တမ်ပမြုပ်တန၏။ တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင၊်
ပါရမီရသူ
ှ မျ ိုးသည် အသက်မရှကကဘဲ၊ ထသပြင
့် တွက်
့် ည်အ
့် ့်် ခခန္င်စွမ်ိုးလည်ိုး ကင်ိုးမဲသ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ခင်ခင်မ မ မရပ်တည်ြူိုးကကတချ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “အကယ်၍
့်
ငါသည် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး မတပပ ဆပါက၊ လူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အသတရ ိုး
ဝင်လ လမ်မ
့် ၊ ့် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အထဲသ အမှ
တတ
် မဲ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
ကျတရ က်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်- အတကက င်ိုးမှ လူသည် ငါက
့် ငါ၏လူဇ့် တပြင ့််
မသတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။” ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ အတသွိုးအသ ိုးတန္ှ့် င ့််
သက်ဆင်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခရတသ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏
တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွငလ
် ည်ိုး အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် တပ်မက်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်တစ၊
့်
ကကင်န ပမတ်န္ိုးမှုတကက င့်် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ ပတ်
ဝန်ိုးကျင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်တစ
့်
လူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး မရှြူိုးတပ။ ထသတသ
့်
့်
မူမမှနသ
် ည့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်
စက်ဆပ်အမန်ိုးတီိုးဆိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် တအ က်ပါကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှုတ်မှ
့်

ထွက်လ သည်မှ ထသတသ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်- “ငါလချင်တသ အရ မှ
့်
အသက်န္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် တသ ရှငသ
် န်တနသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်သည်၊
တသပခင်ိုးတရ ိုးထတ
ဲ ွင ် နစ်ပမြှြုပ်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး မဟတ်တပ။ န္င်ငတတ ်၏
စ ိုးပဲ၌
ွ ငါသည် လဲတလျ င်ိုးသည်အ
့် တွက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုးက ငါ၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုး လက်ခရရှရန် ငါကွပ်ကဲမည်။” ဘရ ိုးသခင်သည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုး၏အထက်၌ ရှသည်အ
့် ခါတွင၊် သူသည် တနစဉ်
့် အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက တလ့်လ ကကည်ရ
့် ှု ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ တစ်ခကမျှ
လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး မရှတချ။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် ငါသည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတွိုးမျ ိုး၊ စတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
စစ်တဆိုးရန် တက်တွနိုး် ၏။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ အရှ
က်၏သတကဂတ
့်
လကခဏ တစ်ရပ်ပြစ်ရန် ငါမတတ င်ိုးဆတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သရပ်သကန် တစ်ရပ်ပြစ်ရန်န္င
ှ ့်် သင်၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး၊
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ မျ ိုး အ ိုးလိုး၌ သင်သည် စ တန်၏ ပပက်လိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ပစ်မတ
ှ ် ပြစ်မလ ြရန်
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ငါတတ င်ိုးဆ၏။ ဤသည်မှ လူအ ိုးလိုးန္ှငဆ
သတ်မှတ်ချက်ပြစ်သည်။

အခန််း ၂၁
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင၊် လူတသည်
တရ စဆ န်တလ ကထဲက တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် ၏။
၎င်ိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုးရန်ပြစ်ကကသည်၊ အချင်ိုးချင်ိုးသတ်ပြတ်ကကပပီိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး
့်
ထူိုးကဲသည့်် တပပန်
ှု ျ ိုး ရှကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် မမ
့်
မည်သည့်အ
် သက်အရွ ယ် သမဟ
့် တ် မည်သည်လင်တပြစ်
့် ပါတစ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်တနကကရင်ိုး၊ လူဝမျ ိုးကဲသ
့် လည်
ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသပြင
့်
့် ၊့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ထင်ရှ ိုးတစသမျှအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးနင့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ညီညွတ်ြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏မျက်န္ ှ က ြိုးအပ်သည်အ
့် ချန်သည် တလ ကတစ်ဝှမ်ိုးလိုးရှ လူတ စမ်
့် ိုးသပ်ခရသည့်် အချန်
အတအကျ ပြစ်သည်။ လူတအ
့် ိုးလိုးသည် န ကျင်မှုပြင ့်် ညည်ိုးညြူကက၏၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ရတ်တရက် ပြစ်ပွ ိုးတသ ကပ်တဘိုး၏ပခမ်ိုးတပခ က်မှုတအ က်၌ အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဘရ ိုးသခင်၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ မလွတ်တပမ က်ြူိုးတပ။ အမှနတ
် ွင၊်

လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏အဓက ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးအ ိုး တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့််
သူ၏ဇ တပကတပြင ့်် လူသ ိုးအ ိုး ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ မည်သသ
ူ ည် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရမည်၊ သမဟ
့်
့် တ်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည်က အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ဤအရ က
တန က်ဆိုးတသ အဆင်တ
် စမည်ပြစ်သည်။ တနရက်
့် ွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပေါ်လွငတ
့် မျ ိုးန္ှင ့််
လမျ ိုးကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မူလသဏ္ဌ န်သည်
ထတ်တြ ်ပပခရ၏။ ဥထဲတွင ် ကကက်ရသတလ
ှ
သမဟ
ှ
ဆသည်က
့် တ် ဘဲရသတလ
ဥကွဲ၍ပွငသ
့်် ည်အ
့် ခါ သသ လ တပသည်။ ဥကွဲသည်အ
့် ချန်သည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တဘိုးဒကခမျ ိုး
အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ မည့်် အချန်ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ အထဲတွင် “ကကက်”
့်
တစ်တက င်ရသည်
ှ
သမဟ
့် တ် “ဘဲ” တစ်တက င်ရှသည်ကသရန်အလငှ့် ၊ “ဥ”သည် အက်ကွဲက
ပွငရ
့်် မည်ပြစ်သည်က ပမင်န္င်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ
အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ပပီိုးတပမ က်ရမည် ပြစ်သည်။
“ညြ
့် ျင်ိုးသည့်၊် သန ိုးစြွယ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပါတက ိုး။ လူသ ိုးသည် ငါက
့် ချစ်တသ ်လည်ိုး၊
ငါဝ့် ည ဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မလက်တလျှ က်န္င်သည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။”
လူသ ိုး၏ ဤအတပခအတနတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အလငှ့် သူသည်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက ကကြုရမည်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏စက်ဆပ်မှုတကက င့်် သူသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ “အ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တပခတအ က်တွင် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ် တပျ က်ကွယရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က သကကြအလ
့်
့်
လပ်ငန်ိုး ပပီိုးစီိုးသည့်် တနရက်
ွ ်ထမ
ဲ ှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး ခရမည်”ဟ
့် တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တကကည ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအ ိုး လူဇ့် တပြင ့််
စက ိုးတပပ တနပပီိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးအထက်ရှ ဝည ဉ်တလ ကထဲက စ တန်ကလည်ိုး
တပပ ဆတန၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်
၆၀ဝ၀ အစီအစဉ်အ ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
အကယ်စင်စစ်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုးသပြင ့်် သ မန်ပြစ်ပပီိုး၊ သူက လူကယ်တင်
တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ သူ၏ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်မှသ ပပီိုးတပမ က်န္င်သည့်် အရ အချြုျို့ ရှ၏။
ယင်ိုးမှ လူတစ့် တ်ကူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုး သူ၏ဆန္ဒအတင်ိုး လပ်တဆ င်တနစဉ်တွင ်

ဘရ ိုးသခင်က ထတနရ တွင ် လဲတလျ င်ိုးသည်ဟ၍
ူ မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ လူတက
့် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်တစသည့််
စ တန်၏ လူတ၌့် တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် က
့် ၊့််
တန က်ဆိုးတသ တခတ်အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ကွယဝ
် က
ှ ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
လူသ ိုးထ သူ၏လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ထတ်တြ ပ် ပရန်
လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက စက ိုးတစ်လိုးပြင ့်် သမဟ
့် တ်
အတတွိုး အနည်ိုးငယ်မျှပြင ့်် အပမစ်ပြတ်သတ်သင်န္င်သည်ဟူ၍ ဆထ ိုးသည့်အ
် ခါကဲသ
့် တသ
၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အချြုျို့တသ တြ ်ပပချက်မျ ိုးမှ
ချဲျို့က ိုးတပပ ပခင်ိုးစစ်စစ် ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် လူအမျ ိုးစက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်အ ိုး တစ်လတ်တည်ိုးပြင့်် မမျြုချန္င်သည်မှ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုးဟူသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက တပပ ကကသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးမှ
့်
ရယ်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသကကတသိုးသည်က ပပတပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုး အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ရန်မှ
လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ရပ်လအပ်၏၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် အလိုးစ တအ င်ပမင်သည်ဟ
့်
တပပ ရန်မှ မှနက
် န်၏- ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတွင ် သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက အန္င်ယူလမ့််မည်။
အင်အ ိုးကကီိုးတသ န္င်င တစ်န္င်ငသည် အ ိုးနည်ိုးတသ န္င်င တစ်န္င်ငက အန္င်ယူသည်အ
့် ခါ၊
ယင်ိုးသည် မမဘ သ တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင်၊့် တစ်ခါတစ်ရ အင်အ ိုးသိုးလျက်၊
တစ်ခါတစ်ရနည်ိုးဗျြူဟ အသိုးပပြုလျက်၊ တအ င်ပဲွ ရရှရမည်ပြစ်သကဲသ
့် သ
့် ပြစ်သည်။
လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ရပ် ရှ၏၊ သတသ
် အင်အ ိုးကကီိုးန္င်ငသည် မျြုိုးဆက်သစ်
့်
အဏပမြူလက်နက်မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးသည်န္င်ငသည် လွနစ
် ွ နမ်က
် တွက်၊
့် ျသည့်အ
အ ိုးနည်ိုးသည်န္
့် င်ငသည် မတက်ခက်ဘဲ အရှု ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ တပပ ၍မရတပ။ ယင်ိုးသည်
ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသ အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ရပ်ပြစ်၏။ အင်အ ိုးကကီိုးသည်န္
့် င်ငသည်
အန္င်ရမည်မှ တသချ ပပီိုး၊ အင်အ ိုးနည်ိုးသည်န္
့် င်ငသည်
ရှု ိုးမည်မှ တသချ သည်ဟတပပ သည်မှ တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးကျတသ လ
် ည်ိုး၊
အင်အ ိုးကကီိုးသည်န္
့် င်ငသည် အင်အ ိုးနည်ိုးသည်န္
့် င်ငက ကယ်တင်ကယ်ကျ
ကျြူိုးတကျ ဝ
် င်တရ က်သည့်အ
် ခါ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အင်အ ိုးရသည်
ှ
ဟသ
တပပ ၍ရန္င်တပသည်။ သပြစ်
့် ၍ လူသ ိုးသည် သူက
့် မသဟ ဘရ ိုးသခင် အပမဲ တပပ ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် အထက်က စက ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမသရသည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး၏ တစ်ြက်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ ဤသည်တမှ့်

လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတနပြင ့််
သူ၏လက်တတွျို့အရှတရ ိုးကသ သရန်သ တတ င်ိုးဆပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူကယ်တင်
လူဇ့် တခယူလ ခဲသ
င့်် လူအမျ ိုးစသည် တက င်ိုးကင်ဘက လှုက်လှဲစွ
့် နည်ိုး။ ထတကက
့်
ကိုးကွယ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ “တက င်ိုးကင်ဘသည် လူသ ိုး၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ စိုးစဉ်ိုးမျှ မထခက်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အကယ်၍ လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏
ဆက်ဆမှုသည် သူ၏ လပ်ရပ်တင်ိုးအတပေါ် အတပခခခဲပ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကရတပမည်။”
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက ရပ်စ ိုးမသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ “ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုး” အလွနခ
် ရသည်မှ သူသည်
့်
လူသ ိုးက တန က်ထပ် မည်သမျှ
့် လူ
့် ျက်
့် အ ရစက်ရန် စတ်မဝင်စ ိုးသကဲသ
့် သ ိုး၌ တမျှ ်လင်ခ
စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသည့်ပ
် ရ၏။ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်၍မရန္င်တတ ့် ပတပေါ်တပမည်။ “၎င်ိုးတ ့်
ပါိုးပပင်မျ ိုးတပေါ် မျက်ရည်မျ ိုး စီိုးကျတနကကသည့်် မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် ငါပမင်တလပပီ၊ ပပီိုးလျှင်
ငါ၏ကကယ်ဝမှုမျ ိုးအတွက် အလဲအလှယအ
် တနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ပူတဇ ်ကကသည့််
မျ ိုးစွ တသ လူတက
“ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးမ”ှု
့် ငါ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ်ရန်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ စွ လလ ိုးပခင်ိုး လိုးဝ မရှြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏
ရတ်ပခည်ိုးပြစ်သည့်် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ငါ၏အရ အ ိုးလိုးက
သူအ
် ခါတွငမ
် ျှ အခမဲ့် မတပိုးြူိုးတပ။” ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏သဘ ဝက
့် ိုး မည်သည့်အ
ထတ်တြ ်ပပသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် အရှက်ရတသ လ
် ည်ိုး ဤသည်မှ
အတပေါ်ယအသသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် သူ၏သဘ ဝက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
အမှနတ
် ကယ် သန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ။ ထတကက
င့်် လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
့်
န ိုးမလည်တပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ အတွက်
လမ်ိုးတကက င်ိုး ရှ မတတွျို့ န္င်ကကတချ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ န္
့်
့် အတလတလ၊ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
သ ၍ပပင်ိုးထန်စွ သတရ ်တလတလပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
အကျည်ိုးတန်မှု
့်
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍထဲသ မရည်
ရွယ်ဘဲ ဝင်တရ က်ကက၏- အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
“တပျ တ
့် မ
့် ပပ င်ိုးတသ ဓ ိုး”ပြင့်် အထိုးခရသကဲသ
့် မတက
့် ယ်ကယ် သလ ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးပရပပီိုး လူသ ိုး၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အ ိုးတပိုးပရတသ ်လည်ိုး- လူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးတအ
င့််
့် ိုး တလှ င်တနသည်ဟ အစဉ်ခစ ိုးကက၏။ ထတကက
့်

ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတမျက်
န္ ှ ရှ
့် ၎င်ိုးတ ြတ်
့်
့်
ကကက်သ ိုးမျ ိုးသည် ရြန်ရခါ အတကက ဆွသ
ဲ ည်အ
့် လ ိုး ဆတ်ခနဲလှု
့် ပ်သွ ိုးကကသည်။
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ အသ
တရ ိုး၏ မစင်ကကယ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
့်
တမင်မဟတ်မလပ်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် ဆတ်ခနဲ လှု
့် ပ်ကကသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
လူတ၏ရယ်
ြွယ်တက င်ိုးတသ ပစက ရီမတ်ကွနထ
် ရိုး “ဗီစီအ ရ်” ပြင့်် ြွငတ
့်် နတသ ်လည်ိုး
့်
ပတ်၍မရဘဲ သည်ိုးခရသ တတ်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏န
ကျင်မှုသည်
့်
ရယ်လတသ ်လည်ိုး မရယ်နင်သကဲသ
့် -့် မငန္င်သည့်် န ကျင်မှုမျြုိုးပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်ပခင်ိုး” က လပ်တြ က
် င်ြက်အ ိုးလိုး
အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် တဟ တပပ ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
သ ိုးတပါက်မျ ိုး၏ သဘ ဝက မသသူ မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်သည်အ
့် ခါ၊
၎င်ိုးတသည်
သိုးသငယ်မျ ိုးတမျှ န ခကကတသ လ
် ည်ိုး တကျ ခင်ိုးလက်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဝပတလွမျ ိုးတမျှ ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်ကကပပီိုး ယင်ိုးက “မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးတသ အခါ ငါက
် ွ ချစ်ကကသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့် စစ်မှနစ
့်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးတွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မချစ်ပမတ်န္ိုးကကတပ၊ ထအစ ိုး ယင်ိုးတက
့်
အမျ ိုးပပည်သပ
ူ င်သည့်် ဥစစ ကဲသ
့် သ
့် ည့််
့် မန်က လျှက အသိုးပပြုကကပပီိုး ယင်ိုးတက
့် လ ခဲသ
တနရ မျ ိုးသ ၎င်
် ခါတင်ိုး ပပန်ပစ်တပိုးကကသည်” ဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးတ ပစ်
့် ချင်သည့်အ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င့််
အစဉ် တြ ထ
် တ်တလပပီနည်ိုး။ ဤအရ က လူသ ိုး၏သဘ ဝအတဟ င်ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်လက်မမျှ မလှုပ်ြူိုးသည်က ပပသတပသည်။ တင်တတ င်ကသ
ဲ့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် သန်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ဝငက့်် က ိုးက
ယကကည်စတ်ချရတသ လ
် ည်ိုး၊ ယူတင်္ါင်ိုးက ထတတ င်က တရွ ျို့တသ တနရက်
တရ က်လ လမ့််မည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး မပပြုသည်အ
့် ခက်အတန၊် ့် သမဟ
့် တ် လူသ ိုးအ ိုး
သူ၏ အသက်တ တွင ် ထတ်တြ ်ပပသည့်် သူ၏ သဘ ဝက မတထ က်ပပသည့််
အခက်အတနဟ
် ့် ူ၍ မရှတပ- “လူသ ိုးသည် ငါန္ှင ့်် တဝိုးကွ တသ အချန်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါက
့် သူ
စမ်ိုးသပ်တသ အချန်တွင၊် ငါသည် ငါက
ှ ်၏။
့် ယ်ငါ သူထ
့် မှ တမ်မျ ိုးအကက ိုးတွင ် ကွယ်ဝက
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူသည် ငါ၏ အရပ်အတယ င် တစ်ခတစ်တလမျှ
ရှ တမတတွျို့ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဆိုးယတ်တသ သူတ တတ
င်ိုးဆသမျှအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏
အသက်ရှငက် ကသည်။” လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးတွင၊် လူတသည်
့်
့် လက်အ ိုးပြင်သ
့်

ရှ တြွပခင်ိုးအတွက် စတ်ဆန္ဒ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏မျက်တမှ က်၌ အသက်ရှငရ
် န် အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရှခဲ၏၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့်
လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
နတ်ဆိုး၏လက်တအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးက နတ်ဆိုးက
ညန်ကက ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
တနစဉ်
့် အခက်အတန်တ
့် င်ိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလင်ိုး၌ အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကပါက၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဤသတပပ
ရန် လမည်မဟတ်တပ၊ ဟတ်ပါသတလ ။ လူတသည်
စ က
့်
့်
တမထ
ိုးလက်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ထစ အပ်န္င
ှ အ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်က ချက်ချင်ိုး
့်
့်
တမ့်ထ ိုးလက်ပခင်ိုးပြစ်က ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့်
့် ယ်တင်၏ ကစစကသ
စတ်ဝင်စ ိုးကကသည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးမှ
တပျ က်ကွယ်သွ ိုး၏။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ထစ အပ်က တစ်ြန်တက က်ယသ
ူ ည်အ
့် ခါ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သပ်မစဉ်ိုးစ ိုးခဲက့် ကတလပပီက ရတ်တရက် တတွိုးမသွ ိုး၏။
့်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ “မှတ်ဉ ဏ်မရှတသ ” ဘဝ ပြစ်သတည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် သ ၍
စက ိုးတပပ တလတလ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သ ၍ ပမင်မ
့် ိုးတလတလပြစ်၏။
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အထွတ်အထပ်သတရ
့် က်တသ အခါ၊ အမှုအ ိုးလိုး အဆိုးသတ်က
အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ရပ်တနလ
် ့် က်၏။
့်
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ သူ၏အမှု
အထွတ်အထပ်သတရ
့် က်ရှချန်တွင ် ယင်ိုးက အဆိုးသတ်ရန်ပြစ်၏၊ ယင်ိုးသည်
အထွတ်အထပ်သတရ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် ဆက်လက် အမှုပပြုတနပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် က်သည်န္င
ရတ်ပခည်ိုး ရပ်လက်၏။ သူသည် မလအပ်တသ အမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပပြုတပ။

အခန််း ၂၂ နှင ်ူ့ ၂၃
ယတန အ
ှ ့််
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သတဘ တပါက်ရန်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သရန် လလ ိုးတနကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ြ ့်
လလ ိုးတနသည့်အ
် ရ က အဘယ်တကက င့်် တဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသည်၊ အဘယ်တကက င ့််
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသ ိုးမျ ိုးက အပမဲ ဇ တရပ်ကပပတနသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် စတ်န္လ
လချင်သည်အ
့် ရ က အဘယ်တကက င့်် စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည်ဆသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက
၎င်ိုးတမသ
တန က်တစ်ကကမ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့် တပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်

ကကရ မရပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝင်ိုးရြစီိုးခရပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်ကက၏။
့်
ဤကွဲလွဲတနသည့်် စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက တြ ်မပပန္င်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့််
့်
၎င်ိုးတ၏ဦိုး
တခါင်ိုးမျ ိုးက ငရ့် သ ငန့္် င်ပပီိုး၊ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မရပ်မန ိုး တမိုးမကကတလသည်“ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
့် အလင်ိုးမတပိုးပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
့်
တတ်တဆတ် စွနပစ်
် ့် ပပီိုးပပီမျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ အပခ ိုးသူ အတယ က်တင်ိုးသည်
အဆင်တပပတနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါမှလွဲ၍ ၎င်ိုးတအ
့်် င်ိုးတစပပီိုး
့် ိုးလိုးက အသဉ ဏ်ပွငလ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါြတ်သည်အ
့် ခါ၊
အဘယ်တကက င့်် အပမဲ စတ်အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်သနည်ိုး— အဘယ်တကက င့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ သတဘ မတပါက်န္င်သနည်ိုး။” ထသတသ
အတတွိုးမျ ိုးက
့်
လူတ၏စ
ူ ျှ ယင်ိုးတက
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် တ်မျ ိုးတွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
့် မတြ ပ် ပဝတ
့်
အတွငိုး် ၌ ဆက်လက် ရန်ိုးကန်တနကကရသ ရှ၏။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ွဲ မည်သက
ူ မျှ
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုးမရှ သမဟ
် သ အလတတ ်က
့် တ် သူ၏ စစ်မှနတ
သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလတတ ်က
သတဘ တပါက်ရန် လူတအ
့် ိုး အပမဲတတ င်ိုးဆ၏— ဤသည်မှ ဘဲတစ်တက င်က သစ်ကင်ိုး
တစ်ကင်ိုးတပေါ်သ တမ
င်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက မသန ိုးမလည်သတလ ။ ဤသည်မှ လူတ ့်
န ိုးမလည်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ဆရ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
“လူသည် အလင်ိုးအလယ်တွင ် တနထင်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် အလင်ိုး၏ အြိုးတန်မက
ှု
မသတချ။ သူသည် အလင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အလင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်၊ ထအပပင်
အလင်ိုးက
့်
မည်သန္
ူ င
ှ ့်် သက်ဆင်သည် ဆသည်တက
့် မသန ိုးမလည်တချ။” ဟ တပပ တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးက တပပ သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သူအတပေါ်
့်
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ အရ၊ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသည့်အ
် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ
ရှငသ
် န်လမ်မ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခန္င်ပခင်ိုး၊
့် ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပပီိုး တမ်ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
အတပခအတနက ညန်ပပသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
အတပခအတနအတပေါ် ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထသပြင
့် ့်် မမတက
့် ယ်ကယ် သန ိုးလည်လ ပခင်ိုး—
ဤသည်မှ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး ပြစ်၏။ တန က်ဆိုးတွင ် န္င်ငတတ ်
အတက င်အထည်တပေါ်သည့်အ
် ခါ၊ ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငသ
် ည့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏

အလက န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး ရှလမ်ဦ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးမည် မဟတ်သကဲသ
ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပမှုက လအပ်လမ်ဦ
် လူတသည်
စ တန်၏
့် ိုးမည် ပြစ်သည်— သတသ
့်
့်
တန္ှ င်ယ
် ှု တကယ်က မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ှကမ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ပမှန ် အသက်တ က
ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုး၏နင်္မူလ
အန္ှစ်သ ရက ပပန်လည်ရရှရန်အလငှ့် ၊ သူ အဓက လပ်တဆ င်သည့်် စ တန်က
အန္င်ယူရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်ထတ
ဲ ွင၊်
“ဇ တပကတ” သည် တအ က်ပါအရ က ရည်ညန်ိုးတပသည်- ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက
သရှန္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုး၊ ဝည ဉ်တလ က၏အတရိုးကစစမျ ိုးက ပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုးန္ှင၊့်် ထအပပင်
့်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရန္င်စွမ်ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ဝ
့် ည ဉ်တတ ်၏
လမ်ိုးညန်ပခင်ိုးကလည်ိုး ခရန္င်စွမ်ိုးရှပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဇ တပကတ၏အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးမှ စနစ်ကျမှု
ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးက ပြစ်တစသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ဘဝထဲက ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုးက
တရှ င်ရှ ိုးရန်လည်ိုး ရည်ရွယ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ တလတလ၊ သ ၍ ပပတ်သ ိုးစွ
သူ စက ိုးတပပ တလတလ၊ လူတသည်
သ ၍ န ိုးလည်တလတလပြစ်၏။ လူတသည်
မရည်ရွယ်ဘဲ
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲကကပပီိုး၊ မရည်ရွယ်ဘဲ အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကက ၊ ထသပြင
့် ့်် “အလင်ိုးတကက င့််
၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးထွ ိုးတနကကက ၊ အတမှ င်ထက စွနခွ
် ့် ကကပပီိုးပြစ်သည်။” ဤသည်မှ
့်
န္င်ငတတ ်၏ လှပတသ ပမင်ကွငိုး် ပြစ်ပပီိုး၊ အတတ်တွင ် မကက ခဏ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်၊်
“အလင်ိုး၌တနပခင်ိုး၊ တသပခင်ိုးမှခခ
ွဲ ွ ပခင်ိုး” ပြစ်၏။ သနမ်ပပည်သည် တပမကကီိုးတပေါ်၌
အတက င်အထည် တပေါ်လ သည့်အ
် ခါတွင-် န္င်ငတတ ် အတက င်အထည်
တပေါ်လ သည့်အ
် ခါတွင-် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် စစ်မက်ရှတတ မ
ွ ်ပခင်ိုး၊
့် ည် မဟတ်။ ငတ်မတ
ကပ်ဆိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် တပမငလျင်မျ ိုး တန က်ထပ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူတသည်
လက်နက်မျ ိုးထတ်လပ်မှုက ရပ်စဲကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တည်ပငမ်ပခင်ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင် လူတကက
့် ိုးတွင ်
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
ွ ် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးမျ ိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ န္င်ငမျ ိုးကက ိုးတင
ရှကကလမ်မ
် ည် ဤအရ န္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတပ။ တက င်ိုးကင်တအ က်
့် ည်။ သရ့် တွင ် ပစစြုပပနသ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ပရမ်ိုးပတ ပြစ်တနပပီိုး၊ န္င်ငအသီိုးသိုးီ တွင ် အ ဏ သမ်ိုးမမ
ှု ျ ိုး
တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင် တပေါ်တပါက်တနကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး တန က်ပင်ိုးတွင၊်
့်
လူတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနပပီိုး၊ န္င်ငတင်ိုးသည် အတွငိုး် တွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး
့်
အစတ်စတ်အမ မ ခွပဲ ခင်ိုးခတနရ၏။ ဗ ဗလန်၏ ခင်ပမဲတသ အတ်ပမစ်မျ ိုးသည် သဲတပေါ်က

ရဲတက်တစ်ခကဲသ
့် စတင်
လှုပ်ခတ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အလ တပပ င်ိုးလဲသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့်
တလ ကတွင ် သတမထ ိုးမသည့်် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးပပီိုး၊
နမတ်လကခဏ မျြုိုးစတသည်
ကမဘ တလ က၏ တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့်
့်
တရ က်ရပပီ
ှ ပြစ်သည်က ပပသလျက် အချန်မတရွ ိုး ထွက်တပေါ်တလသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အစီအစဉ်ပြစ်၏၊ ဤသည်တသည်
သူအမှုပပြုသည့်် အဆင်မ
့် ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
န္င်ငအသီိုးသိုးီ သည် အစတ်စတ်အပင်ိုးပင်ိုး ခွခ
ဲ ရမည်မှ တသချ ၏၊ အတဟ င်ိုးတသ
တသ ဒပမြုျို့သည် ဒတယအကကမ် အပမစ်ပြတ်တပခမှုနိုး် ခရမည်ပြစ်က ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
“ကမဘ တလ ကသည် ပပြုလဲတနတပပပီ။ ဗ ဗလန်သည် တဆ
့် င်ိုးပခင်ိုးတွင ် ရှ၏။” ဟ
တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က အပပည့်အ
် ဝ
န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင်၊့် လူတ၏အသ
တွင ် အကန်အသတ်
ရှတပ၏။
့်
့်
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ပပည်ထတ
ဲ ရိုးဝန်ကကီိုးမျ ိုးသည် လက်ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးမှ မတည်ပငမ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ပရမ်ိုးပတ ပြစ်တနသည်က သန္င်မည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
် တ်တပြရှငိုး် န္င်စွမ်ိုး
့် တြ ထ
မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ င်္
ူ ငက့်် က ိုးန္င်မည်တ
့် နရက်
့် ၊ တပမတစ်ပပင်လိုးက
့်
့် ဏ်ယဝ
ထွနိုး် လင်ိုးက ဤအတရိုးကစစမျ ိုး၏ စတ်ပျက်စရ တက င်ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲတပိုးရင်ိုး၊ အတရှ ျို့အရပ်မှ တန က်တစ်ြန် တနထွက်လ မည့်် တနရက်
့် က
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတွင် တမျှ ်လင်တ
့် နလျက်၊ တရစီိုးအတင်ိုးသ လက်သွ ိုးန္င်ကက၏။ သရ့် တွင ်
့် တ်န္လ
ဒတယအကကမ် တနထွက်လ သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုး၏ တပေါ်ထက
ွ ်မှုသည် စနစ်တဟ င်ိုးက
ပပန်လည်တြ ်ထတ်ရန် မရည်ရွယ်သည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ- ယင်ိုးသည် န္ိုးထလ ပခင်ိုး၊
့်
မမခင်ိုးမချန်တပပ င်ိုးလဲမှု ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
အစီအစဉ် ပြစ်၏။ သူသည် ကမဘ သစ်တစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစမည်ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
အတရိုးအကကီိုးဆိုးအတနပြင ့်် သူသည် ပထမဦိုးစွ လူသ ိုးက အသစ်ပပြုပပင်မည်ပြစ်သည်။ ယတန ့်
မရှမပြစ် အလအပ်ဆိုးတသ အရ မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
အဆင်အ
့်် င်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခင
ွ ့်် တပိုးပခင်ိုးသက်သက်
့် တန်ိုးန္ှငဆ
မဟတ်တပ။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်က၊ န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ငါသည် ရှငဘ
် ရင်ပြစ်၏- သတသ
်
့်
့်
ငါက
် ရင်အပြစ် ဆက်ဆရမည်အ
့် စ ိုး၊ လူသ ိုးသည် ငါက
့် ၎င်ိုး၏ ရှငဘ
့် တက င်ိုးကင်ဘမှ
သက်ဆင်ိုးတလပပီိုးတသ ကယ်တင်ရင
ှ ် အပြစ် ဆက်ဆ၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သူအ
့် ိုး
လှူြွယ်မျ ိုးက တပိုးကမ်ိုးရန် ငါက
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က
့် သူတတ င်တ
့် ပပီိုး၊ ငါန္ှငပ
မလက်စ ိုးတချ။ ဟူ၍ တပပ သည်အ
့် တင်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ လူအတပါင်ိုးတ၏
ှ တ
် သ
့် စစ်မန

အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်၏။ ယတနတွ
့် င ် အတရိုးကကီိုးသည်မှ လူသ ိုး၏
မတင်ိုးတမ်န္င်တသ တလ ဘက လိုးဝ ပတပျ က်သွ ိုးတစပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထသပြင
့် ့်် လူတအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် အရ မျှမတတ င်ိုးဆဘဲ သခွငတ
့်် ပိုးရန် ပြစ်၏၊ သပြစ်
့် ၍
ဘရ ိုးသခင်က၊ “မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ငါ၏တရှ ျို့တွင ် သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
အသန ိုးခကကတလပပီ။ အလွန ် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ြွငက့်် ကပပီိုး
့်
့် ‘အတ်မျ ိုး’ က ငါထ
ရှငသ
် န်ြရန်
့် အန္ူိုးအညွတ် တတ င်ိုးပန်ကကသည်။” ဟ
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အစ ိုးအစ တပိုးြ ငါ
့် က
တပပ သည်မှ မဆန်ိုးတပ။ ဤကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးက လူတ၏တလ
ဘက ညန်ပပပပီိုး၊
့်
့်
ယင်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ကကဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့် လူတသည်
့်
ပပြုလပ်သည် သမဟ
င်တ
့် ရ မျ ိုးက ရရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်က
့် သည်အ
့် တ် ၎င်ိုးတ တတ
့်
ပပသတပသည်။ လူတသည်
ဆ တလ င်တသ ဝပတလွတစ်တက င်၏ သဘ ဝရှကကသည်။
့်
၎င်ိုးတအ
ီ ဏ်နက်မျ ိုးပပီိုး တလ ဘကကီိုးတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးလိုးသည် ဉ ဏ်နဉ
၎င်ိုးတ၏
ဲ ပပ င်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် တလ ဘရှသည့်် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက လတ
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ မ
် ှုပြင ့်် ချစ်ရန် အတင်ိုးအကျပ်ပပြုလျက်၊ တန က်တစ်ကကမ်ထပ်၍
၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်တလသည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ်
ယတနထက်
ထ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးရတသိုးတပ။
့်
့်
့် တ်န္လ
၎င်ိုးတသည်
တစ်ခါတစ်ရ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် အ ိုးကိုးလက် တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်က
အ ိုးကိုးလက် ပြစ်လျက်၊ သူအတပေါ်
အပပည့်အ
် ဝ မှီခလက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ တလှနန္ှစ်ဘက်
့်
နင်ိုးကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ တရ က်ရပပီ
ှ ိုးတသ အခါ၊
လူအ ိုးလိုးသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးတ အလယ်
တွင်
့်
အသက်ရှငက် ကလမ်မ
် ည်ိုး ခရလမ်မ
င့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ် ပြည့်ဆ
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် မပမင်မ
့် ိုးတပ။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် တနစဉ်
ကသ ့်
့် ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
့် လ ပပီိုးတန က် လူတလ
့်
ဆင်ိုးသက်ရင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးအကက ိုး အတလ တကကီိုးသွ ိုးလ လျက်၊
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတအကက
ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် လှုပ်ရှ ိုးလျက်ရှ၏၊ ဤသည်မှ
့်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် တနစဉ်
ှ ့်် လူတသည်
့် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္င
့်
့်
့်
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲ၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ပသဏ္ဌ န်က တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်တ
့် နတွ
့် င၊် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
တက င်ိုးကင်တမန်တ၏အမှု
သည် တရ ိုးဝင်အဆိုးသတ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တက င်ိုးကင်နယ်ပယ်သ ပပန်
ှ ့််
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္င
့် သွ ိုးကကလမ့််မည်။ ယတနတွ

လူတအ
ီ သ အတပခအတနတွင ် ရှကကသည်။ စကကန်မျ
့် ိုး
့် ိုးလိုးသည် တူညတ
တကျ ်လွနသ
် ွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူအ ိုးလိုးသည် တပပ င်ိုးလဲတနကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လူတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ရင်က
့် ျက်လ တနကကသည်။ ယှဉ်လက်လျှင ်
့်
ပန်ကန်သအ
ူ ိုးလိုးသည်လည်ိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် တပပ င်ိုးလဲတနကက၏၊
လူတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက သစစ တစ င်သ
့် ၊ ့်
့် ပခင်ိုး မရှကကတတ သ
့် ကဲသ
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုး၏အစီအစဉ်မျ ိုးတန က် မလက်ကကတတ တ
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး
၎င်ိုးတသည်
“၎င်ိုးတ သင်
တ
့် တင်ိုး ပပြုမူကကပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ က လပ်ချင်ရ
့် တ ်သည်ဟ ပမင်သည်အ
့်
့်
လပ်ကကတလသည်။” ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ န္င်ငမျ ိုးသည်
့်
အဘယ်သ မပျက်
စီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ န္င်ငမျ ိုးသည် အဘယ်သ မပပ
့်
့် ြုလဲဘဲ
တနန္င်မည်နည်ိုး။” ဟ တပပ သည်အ
့် ခါ၊ တက င်ိုးကင်သည် တစ်မဟတ်ချင်ိုး ြန္ှပ်လျက်
တအ က်သဆင်
ွ ်၏အဆိုးက နမတ်ဆိုး ပပတနသည့််
့် ိုးလ ၏။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မတက င်ိုးတသ ခစ ိုးချက် တစ်ခအလ ိုး ပြစ်၏။...ဤတနရ တွင ် ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးသည့််
အမျြုိုးမျြုိုးတသ မတက င်ိုးသည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးသည် အတအကျအ ိုးပြင့််
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငတွင ် ပြစ်ပွ ိုးတနသည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
မည်သမ
ူ ျှ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ
ပတရ ြက်ပပြုချက် ပြစ်၏။ ယတနတွ
့် င ် လူအ ိုးလိုးသည် အချန်က လ တတတ င်ိုးသည်ဟူတသ
စတ်ထငပ့်် ခင်ိုးတစ်ခ ရှကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ကပ်တဘိုးတစ်ခ ကျတရ က်တတ မ
့် ည်က
့်
ခစ ိုးကကရပ ရတလသည်- သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
လွတ်တပမ က်ရန် နည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ၊
့်
ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအ
့် ျက် မရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါန့္် င်ငတတ ်၏
့်
့် ိုးလိုး တမျှ ်လင်ခ
“အတွငိုး် ခန်ိုး”က တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ ငါတန်ဆ ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏အလပ်က
့် ငအ
တန္ှ ငယ
့်် ှကရ
် န် ငါ၏ “အလပ်ခန်ိုး” ထဲသ ရ
် ွင ်
့် တ်တရက် မဝင်လ ြူိုးတပ။”ဟ တပပ ၏။ အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ သန္င်ကကသည်ဟ တပပ ြသက်
သက် မဟတ်တပ။
့်
အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ ယင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ ် တန က်တစ်ပင်ိုးအြ ့်
အသိုးတတ ်ခရန် စကကဝဠ တစ်တလျှ က် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု ပစမျြုိုးစက တနစဉ်
့် စီစဉ်တနသည်က
ယင်ိုးတက
ူ ျှ ငါ၏အလပ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် ငါ၏ “အလပ်ခန်ိုး”
့် ညန်ပပတပသည်။ သူက၊ “မည်သမ
ထဲသ ရ
့် တ်တရက် မဝင်လ ြူိုးတပ။”ဟ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ အမှုပပြုပပီိုး၊ လူတသည်
သူ၏အမှုတတ ်၌ ပါဝင်ရန်
့်
ဆန္ဒရတက
ှ
င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ ပါဝင်န္င်စွမ်ိုး မရှကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သငက
့်် ငါ တမိုးမည်-

စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မအ
ှု ိုးလိုးက သင် အမှနတ
် က ် စီစဉ်န္င်မည်တလ ။
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတအ
ိုးတဘိုးမျ ိုးက သင် အ ခတစန္င်မည်တလ ။ စကကဝဠ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏ဘ
့်
တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်အအတွက် အတစခရန် သင် ကင်တွယ်
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်မည်တလ ။ သင်သည် စ တန်အ ိုး ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ တသ င်ိုးကျန်ိုး
တစန္င်မည်တလ ။ သင်သည် လူတအ
့် ိုး တလ ကသည် ပျက်စီိုးယယွငိုး် ပပီိုး အန္ှစ်မဲ့်သည်ဟ
ခစ ိုးတစန္င်မည်တလ ။ လူတသည်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတပ။
့်
့်
အတတ်က လတွင၊် စ တန်၏ “ကျွမ်ိုးကျင်မမ
ှု ျ ိုး” အပပည်အ
့် ဝ မကျတရ က်ခတ
ဲ့် သိုးသည့််
အချန်တွင၊် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ် အဆင်အ
့် သီိုးသိုးီ တွင ် အပမဲ ဝင်တရ က်
တန္ှ င်ယ
် ပမည်။ ဤအဆင်တ
့်် ွကမ
် ျ ိုး ကန်သွ ိုးပပီပြစ်သည်၊
့် ှကတ
့် ွင ် စ တန်သည် လှညက
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုး၏စရက်မှနက
် လူတသ
့်
့် န္င်ရန်အလငှ့် ၎င်ိုးအ ိုး ပပခွငပ့်် ပြု၏။
ဤသည်မှ “မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏အမှုတတ ်က မတန္ှ င်ယ
ှ ်ြူိုးတသိုးတပ။” ဟူတသ
့် က
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်၏။
တနစဉ်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကပပီိုး၊
့် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ လူတသည်
့်
တနစဉ်
“ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပဲ”ွ တပေါ်က ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုးအမှုက
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကြုကကရတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် “၎င်ိုးတ၏
့် ရ ထူိုးဆိုးရှုိုးမှု၊” “ထတ်ပယ်ပခင်ိုးခရမှု၊”
“၎င်ိုးတ၏
့် တကက က်ရွ ျို့ မှုမျ ိုး တပပတပျ က်သွ ိုးပပီိုး တည်ပငမ်တအိုးတဆိုးမှုက ပပန်လည်ရရှလျက်၊”
“စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုး၊” န္ှင ့်် “ခစ ိုးချက်ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုး”— ထသတသ
တလှ င်တပပ င်သည့်် စက ိုးမျ ိုးသည်
့်
လူတအ
့် ိုး “ညြှဉ်ိုးဆဲပပီိုး” အရှက်ရပခင်ိုးပြင့်် ကကက်တသတသသွ ိုးတစ၏၊ တခါင်ိုးအစ တပခအဆိုး၊
အတွငိုး် မှအပပင်- ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ခန္ဓ တစ်ခလိုး၏ မည်သည်အ
့် စတ်အပင်ိုးမျှသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
လက်သငခ
့်် န္င်ြွယ် မဟတ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် လူတ၏ဘဝမျ
ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င့်် လွနစ
် ွ
့်
တပပ င်တလင်ိုးခါတစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးအ ိုး တမင်တက
့်
ခက်ခတ
ဲ နတစသတလ ။ ယင်ိုးမှ လူအ ိုးလိုး၏မျက်န္ ှ မျ ိုးသည် တဆိုးတကက ၍မရသည့်် ရ ျို့ န္ှင ့််
တပကျသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်၏။ တနစဉ်
၎င်ိုးတသည်
ရက်စ ိုး လူလမ်မျ ိုးအလ ိုး
့် တခါင်ိုးမျ ိုးငလျက်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတကက င်ိုး တပပ ပပကက၏။ လူတသည်
စ တန်၏
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက အလွန ် ခရပပီိုးပြစ်သည်မှ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်
စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ မသသည်အထ ပြစ်၏။ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်အတွ
ီ ထပင်
့် က်၊ စ တန်၏အဆပ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆအ
၎င်ိုးတက
့် ယ်ခန္ဓ မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတင်ိုး၌ ရှတန၏၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏

ထတ်တြ ်ပပချက်မျ ိုး သ ၍ တလိုးနက်တလတလ၊ လူတ သ
့် ၍ တကက က်ရွ ျို့လ တလတလ ပြစ်၏။
ထတကက
င့်် စ တန်က ၎င်ိုးတ၏
် တွက်၊
့်
့် ပကတမျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသည့်အ
လူအ ိုးလိုးသည် စ တန်အ ိုး သတစပခင်ိုးခရကကပပီိုး၊ လူသ ိုးအထဲ၌ စ တန်က
ပမင်ကကရတလသည်။ ပပီိုးလျှင ် အ ိုးလိုးသည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏သဘ ဝက တြ ်ထတ်တလသည်- ဆလသည်မှ
သူသည် စ တန်၏ပရပ်က တြ ်ထတ်သည်- ထသ
့် ပြင
့် ့်် လူသ ိုးအ ိုး စစ်မှနပ် ပီိုး
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရတသ စ တန်က တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးတလသည်၊ ယင်ိုးမှ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးသြ ၎င်
က် သ ၍ပင် တက င်ိုးမန
ွ တ
် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးတအတွ
့်
လူသ ိုးအ ိုး လူဇ့် တပြင ့်် သူက
်
့် သခွငပ့်် ပြုပပီိုး လူသ ိုးအ ိုး စစ်မှန၍
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ရန္င်တသ စ တန်က လူအ ိုးလိုး၏ ဇ တပကတ၌ သခွငတ
့်် ပိုးလျက်
စ တန်အ ိုး ပတြ ်တပိုးတလသည်။ တပပ ဆထ ိုးသည့်် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုးသည် စ တန်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဇ တပကတရှတသ
့်
သူအ ိုးလိုးသည် စ တန်ပရပ်၏ ပပယင်္်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟတပပ ၍ ရန္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်တပ- ၎င်ိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး
့်
ရန်လကကပပီိုး၊ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ အင်အ ိုးစန္ှစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် အစဉ်ထ ဝရ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အစဉ်ထ ဝရ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတသည်
မီိုးန္ှငတ
့်် ရကဲသ
့် သဟဇ
တ မပြစ်တချ၊
့်
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကသ
ဲ့် အစဉ်ကွ
ဲကွ တနကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
် ည်ိုး၊
့် ျန်တွင၊် လူတစ်မျြုိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ ဝည ဉ်မျ ိုး ရှခဲက့် ကတသ လ
တစ်မျြုိုးသည် ဝည ဉ် မရှခဲက့် ကတပ။ ထတကက
င့်် ဒတယအမျြုိုးအစ ိုးသည်
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတ၏ဝ
့် တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
့် ည ဉ်မျ ိုး ပူိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးဟ
တခေါ်၏။ တန က်ဆိုးတွင ် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးပြစ်သည်၊
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးပြစ်က - ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။
ဤသည်မှ အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက်ဟ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အပ်စိုးပပီိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့်
့်
ခစ ိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်သ ပပန်
ူ ျ ိုး့် သွ ိုးပပီိုး ကျန်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးသည်- ပပ မျ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲသွ ိုးကကသည်။ အမှနတ
် ွင ်
့်
လူအတပါင်ိုးတသည်
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပရကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
အရင်ိုးအပမစ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရတွင ် ရှ၏- တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့် သဘ ဝရှတသ

သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်မှ လွတ်တပမ က်ပပီိုး အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ မည်
သ ့်
့်
့်
ကျန္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတ၏
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် သဘ ဝရှတသ သူတသည်
့်
တစ်ချန်ချန်တွင ် အမှနတ
် ကယ် မည်သ ချစ်
လူတ၏
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ထသတသ
့်
့် အန္ှစ်သ ရသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတစ်ခ မဟတ်တပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ငအ
့်် တရိုး တစ်ချန်ချန်တွင ် မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။
့် တရ က်ြ အခွ
့်
အရ အ ိုးလိုးက ကမဘ တလ ကအ ိုး ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူ စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က၊ “မိုးန္ှငတ
့်် လထဲတွင ် ငါသည် တရှ တ
ျို့ ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ်တွင်
တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ် ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်က ၊ မျက်တမှ က်တခတ်သ အချ
န်မီ တရ က်လ ပပီပြစ်သည်။
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
မည်သသ
ူ ည် ငါ၏အစီအစဉ်သ ပြည်
စ
့် က
ွ ်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ငါအစီ
့်် ျ ိုးမှ
့် အစဉ်၏ အဆငမ
့်
ရတ်တရက် ထွက်တပပိုး လွနတ
် ပမ က်န္င်သနည်ိုး။” ဟူ၍ တပပ သည်အ
့် တင်ိုးပြစ်၏။
လူဇ့် တခယူပပီိုး ပြစ်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ဘဝက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်
ပြစ်သည်- ဤသည်မှ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျသည့်ဘ
် က် ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င့်် လူသ ိုးထမှ
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည်
လူသ ိုးအလယ်တွင ် တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ် ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်သည်။” ဟူ၍ တပပ သကဲသ
့် သ
့်
အမှနတ
် ရ ိုးက လူသ ိုးထ ြွငခ
့်် ျတလသည်။ သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုး တစ်န္စ
ှ ်
တကျ ်လွနပ် ပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င့််
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ သပြစ်
် န က်တွငသ
်
့် တသ တကက င်၊့် ပြစ်စဉ်မျြုိုးစက ကကြုရပပီိုးသည့်တ
သူက
်
သူသည်
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ဟ ယူဆ၍ရန္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတန က်တွငသ
လူဇ့် တအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြင ့်် အမှုပပြုန္င်တပသည်။ ထတန
့် က်
နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ပ် ပပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူသည် သူ၏ပသဏ္ဌ န်က
လွတလ
် တ
ွ ်လပ်လပ် တပပ င်ိုးလဲလမ့််မည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ညန်ပပခဲသ
့် ည့််
“သဘ ဝလွနမ
် ဟတ်ပခင်ိုး” န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်၏ တန က်ထပ်ရှုတထ င ့်် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အသီိုးသိုးီ အတပေါ် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ
လက်သငခ
့်် ြ လ
့် အပ်တပသည်— ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်ပြစ်၏။

အခန််း ၂၄ နှင ်ူ့ ၂၅

တသချ ြတ်ရှုပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဤန္ှစ်ရက်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် တစ်ခတစ်တလက
့်
သတပပြုမရန် မပြစ်န္င်တပ။ အမှနတ
် ွင၊် ယင်ိုးတက
ိုးတွင ်
့်
့် တစ်တနတည်
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သငတ
့်် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးတက
ွဲ က်၏။
့် န္ှစ်ရက်ခလ
ဆလသည်မှ ၊ ဤန္ှစ်ရက်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် တစ်ခတည်ိုးက ပတြ ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
ယင်ိုးတက
ခရန်အတွက် သ ၍ လွယက
် ူတစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် လူတ လက်
့်
့် ိုး
အသက်ရှုခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် ယင်ိုးတက
ွဲ တ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့် န္ှစ်ရက်ခခ
စ န တထ က်ထ ိုးမှုပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုးတွင၊် လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင် တနရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ န္ှင ့်် တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ကက၏။
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သမ
ူ ှ တက င်ိုးကင်တမန်တစ်ပါိုး၏ ဝည ဉ်ရှသည့်် လူမျ ိုးသ မဟတ်တပ။
စ တန်၏ ဝည ဉ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ နတ်ဆိုး၏
ဝည ဉ်ရှတသ သူမျ ိုးကလည်ိုး “ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ကက၏”။ ဘရ ိုးသခင်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
တတွျို့ရ၏။ “ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် လူအ ိုးလိုးအတပေါ်သ ကျတရ
က်တသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးသည်
့်
လူအ ိုးလိုးမှ တဝိုးကွ လျက်လည်ိုး ရှတနတပသည်။ လူတင်ိုး၏ဘဝတစ်ခလိုးသည် ငါအတပေါ်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးမှုတပြင်
့် နကက၏” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် ့် ပပည်တ
ဘရ ိုးသခင်က သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က ရရှြ ပြစ်
့် တစလျက်၊ လူအတပါင်ိုးတက
့်
ပခမ်ိုးတပခ က်ရန် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအ ိုး အသိုးပပြုသည်က ပပတသတပသည်။ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတတကက
့်
လူတအ
့် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုပပီိုး၊ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမန်မျ
့် ိုးက အသိုးမပပြုတပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးမှ ယတနထ
့် တင်၊ ဤသည်မှ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်တသ တကက င၊့်် တစ်တနတွ
ဘရ ိုးသခင်န္
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့် င်ငတတ ်၏ န္င်ငသ ိုးမျ ိုး
့်
ဧကန်မချ ပြစ်လ ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
ှ ့််
့် ရှ က်မှုန္င
က ကွယမ
် က
ှု ခရတပလမ်မ
ူ ိုးလိုးသည်လည်ိုး
့် ည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် အပခ ိုးသအ
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ စ တန်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
ဝည ဉ်အ ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရလမ်မ
ူ ိုးလိုးသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်မဲ့်သအ
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတ၏
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် အပ်စိုးပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါ၏တနရက်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည်
့်
့်

လူသ ိုး၏တသဆိုးပခင်ိုး အခက်အတန ် အမှ
နတ
် ကယ် ပြစ်သတလ ။ ငါ၏န္င်ငတတ ်
့်
ပြစ်တပေါ်ချန်တွင ် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး အမှနတ
် ကယ် ြျက်ဆိုးီ န္င်မည်တလ ” ဟ တစ်ချန်က
တပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် ရိုးရှငိုး် သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် န္စ
ှ ်ခပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင် တရ က်ရသည်
ှ
အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးသည် “စကကဝဠ တစ်ဝန်ိုးလိုးရှ လူတသည်
့်
လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် တဇ က်ထိုး သမှုရက်န္က
ှ ်ခရ” သည်အ
့် ချန် ပြစ်၏။ ဤသည်မှ
လူအ ိုးလိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရှုပခင်ိုးက သရှတစရန် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက အသိုးပပြုလျက်
လူအ ိုးလိုးထ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်လ ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်၏။ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
ဆင်ိုးသက်သည့်် အချန်သည် တန က်ဆိုးတသ တခတ်၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ န္င်ငမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
ထန်ိုး၍မရဆိုးအတပခအတနတွင ် ရှကကသည့်အ
် ချန် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်လ သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးသည် အတမှ င်ထပြင့်် ြိုးအပ်တနက
့်
လူသ ိုးသည် ‘အပ်တမ ကျ’ တန၏” ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ထသ
့် င ် လူဇ့် တခ
့် ပြင
့် ၊့်် ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်စမ
ွ ်ိုးရသူ
ှ လက်တစ်ဆပ်သ ရှပပီိုး၊ မရှသတလ က် ပြစ်၏။ ယခသည်
တန က်ဆိုးတသ တခတ်ပြစ်တသ တကက င၊့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က မည်သမ
ူ ျှ
အမှနတ
် ကယ် မသရှြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ပတ်သက်သည့်် အတပေါ်ယ
့်
အသတစ်ခသ ရှကကတလသည်။ လူတသည်
န ကျင်ြွယ်ရ စစ်တဆိုးပခင်ိုးအလယ်တွင်
့်
အသက်ရှငက် ကသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက စွနခ
် ့် ွ ချန်၊
့်
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ပပစ်
ချန်လည်ိုး ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် လူအ ိုးလိုးက
့် တင်ဆိုးမခရြ စတင်
့်
သူအ
့် ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ ရှု ပမင်ကကရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးထ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ အချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်တကက င်၊့် လူတသည်
့်
တဘိုးဒကခထသ
ဲ ကျတရ
က်က မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မလွတ်တပမ က်တစန္င်ကကတချ- ဤသည်မှ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန် ပြစ်
ှု ရ က်ရက
ှ
ပန်ိုးမျ ိုး ပွငလ
့်် န်ိုးချန်၊
့် ၏။ တန္ွဦိုး၏ တန္ွိုးတထွိုးမတ
တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ အရ အ ိုးလိုးသည် အစမ်ိုးတရ င်ပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးခရက တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုး တနရ တကျရှသည်အ
့် ချန်တွင၊် လူအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထသ
ဲ တပြည်
ိုးပြည်ိုး ဝင်တရ က်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ထအချန်တွင်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည် ပြစ်သည့်အ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အမှုပပြုတတ မ
် တ မ
့် ည်မဟတ်၊ သမဟ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တ် အသက်ရှငတ

လူတသည်
ဤတတတ င်ိုးတသ အချန်အတွက်၊ ၎င်ိုးတ၏ဇ
တပကတက တမ့်ထ ိုးန္င်စွမ်ိုး
့်
့်
မရှသတလ ။ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ခွပဲ ခမ်ိုးန္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မည်သသ
ူ ည် တပခ ိုးစီ
ဆွပဲ ြဲန္င်သနည်ိုး။ မဘမျ ိုး၊ ခင်ပွနိုး် မျ ိုး၊ ညီအစ်မမျ ိုး၊ ဇနီိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် န ကျင်ြွယ်ရ
စစ်တဆိုးမှုတလ ။ လူသ ိုးတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ပရပ်က အသစတ် ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
ြယ်ရှ ိုးပစ်န္င်သတလ ။ လူတ အချင်
ိုးချင်ိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတင်ရှမှုန္င
ှ ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ လပ်တဆ င်ချက်တလ ။ ၎င်ိုးတက
့် လူသ ိုးက ပပြုပပင်န္င်သတလ ။
မည်သသ
ူ ည် မမကယ်ကယ် က ကွယ်န္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
တထ က်ပ့်တပိုးန္င်သတလ ။ ဘဝတွင ် သန်မ သူမျ ိုးမှ အဘယ်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
ငါက
် ့် ပပီိုး၊ မမတဘ
် င်သနည်ိုး။ အြန်တလဲလဲ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် စွနခွ
့် သ အသက်ရှငန္
လူအ ိုးလိုးအ ိုး မမကယ်ကယ် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ရန် အဘယ်တကက င့််
တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “မည်သ၏
ူ အခက်အခဲက
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ လက်မျ ိုးပြင့်် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးတလပပီနည်ိုး” ဟ ဆသနည်ိုး။
လက်ရအချ
ှ
န်တွင၊် စကကဝဠ တစ်ဝန်ိုးလိုးတွင် အတမှ င်ညရှပပီိုး၊ လူတသည်
ထထင်ိုးက
့်
န္အတနကကတသ ်လည်ိုး၊ န ရီလက်တတသည်
အစဉ် တရှ သ
ျို့ တချက်
ချက်ပမည်တနသည်၊
့်
့်
မနစ်န္င
ှ စ
့်် ကကန်တ
တနသ
် ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ကမဘ တပမ၊ လန္ှင ့်် တနတ၏
့် မရပ်
့်
့် လည်ပတ်မှုမျ ိုးသည် တိုး၍
ပမန်လ ကက၏။ ၎င်ိုးတ၏
တနရက်
့် က အလှမ်ိုးမတဝိုးတတ ဟ
့်
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုးတွင၊် လူတသည်
့်
ယကကည်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
ျို့ ွင ်
့် သည် ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ဆိုးတနရက်
့် မျက်စတရှ တ
ရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် တသဆိုးပခင်ိုးတွင ် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခ
အထတပမ က်တစရန်အလငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ တသဆိုးချန်အတွက် အရ ရ က မရပ်မန ိုး
ပပင်ဆင်ကက၏။ သမဟ
အချည်ိုးန္ိုးီှ အသက်ရှငက် ကပပီိုး ပြစ်တပမည်။
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ယင်ိုးမှ တန င်တရစရ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တလ ကက
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်သည်အ
့် ခါ၊သူသည် န္င်ငတ၏
့် ပပည်တွငိုး် တရိုး အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးပြင့််
စတင်၏၊ ယင်ိုးမှ အ ဏ သမ်ိုးမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးတပသည်။ ထသ
့် ပြင
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
စကကဝဠ တစ်ဝန်ိုးလိုးတင
ွ ် လူတ၏အတစခ
မှုက တဆ ်ကသစည်ိုးရိုးသည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့်
ရစ်တခွ လှဲတလျ င်ိုးရ တပမသည် သက်တသ သ ဓကန္ှင ့်် ထင်ရှ ိုးတစတသ နယ်တပမပြစ်၏။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အတွငိုး် တွင ် ယင်ိုးသည် အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတလသည်၊ ယင်ိုး၏
ပပည်တွငိုး် တရိုးရ မျ ိုး ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုးထဲသ တရ
က်ရသွ
ှ ိုးသည်၊ အတယ က်တင်ိုးက၊
့်
လကမဘ သ ထွ
့် က်တပပိုးရန် ပပင်ဆင်လျက်၊ မမကယ်ကယ် ခခက ကွယ်တရိုးအမှုက

လပ်တဆ င်ကက၏— သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်လ
့် က်၏ အပ်စိုးမှုက
့်
မည်သလွ
“၎င်ိုးတက
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
့် ယ်တင်၏ ခါိုးသိုးီ တသ ခွက်မှ
တသ က်”ကကမည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ပပည်တွငိုး်
ပဋပကခပြစ်ချန်သည် ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမကကီိုးမှ ထွက်ခွ ချန် အတအကျပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငတွင ် ဆက်တနလမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အမှုက ချက်ချင်ိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ အချန်သည်
ကန်လွနပ် ပီိုး၊ သပ်မကျန်တတ ဟ
့် တပပ န္င်၏။ ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
သတဘ သွ ိုးမှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ဝန်ိုးလိုးရှ အ ိုးလိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်၍ တပပ ဆန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ကျန်သည့်အ
် ပင်ိုးအတွက် အပခ ိုးဘ မျှ
တပပ စရ မရှသည်က တတွျို့ န္င်၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးထ ဘရ ိုးသခင်
ထတ်တြ ်ပပသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါ၏ အပမင်တွင ် လူသ ိုးသည်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အပ်စိုးသပူ ြစ်၏။ ငါသည် သူအ
့် ိုး တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတတ င်မျ ိုးတပေါ် ရှပမက်မျ ိုး၊ တတ မျ ိုးအလယ်ရှ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် တရထဲရငါိုး
ှ မျ ိုး- က
စီမခနခ
် ့် ခ
ွဲ င
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ နည်ိုးပါိုးသည့်် ဩဇ အ ဏ ပမ ဏက သူအ
့် ိုး ငါမတပိုးတလပပီ”
ဟတပပ သည်မှ လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်တကက င့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ဆရ သခင်ပြစ်မည်ဟ သူ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲ၏
့် — သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
ှ
အ
့် တင်ိုး
့် တသ တကက င၊့်် သူ၏ဆန္ဒရသည်
အသက်မရှငန္
် င်တပ။ ဤအရ က “(လူသ ိုး၏) အသက်တ တစ်ခလိုးသည် မချတင်ကဲ
တဝဒန န္ှင ့်် ဟသည် တပပိုးလ ိုးသည့်၊် အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမပဲ့် ခင်ိုးသ အတပျ
အ
် ပါိုး ပြည့်စ
် ွက်သည့််
့်
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်” ဟူသည့်် ရလဒ်န္င
ှ အ
့်် တူ လူတသည်
သ ိုးရဲမျ ိုးန္ှင ့်် မပခ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
တတ င်မျ ိုးသည် ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တန္ှ သွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊့် ယတနတလ
ကသ ဆ
့်
့် က်တရ က်တစပပီိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ဘဝအြ အဓ
ပပ ယ်မရှတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် ဤသည်မှ လူသ ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်တသ တကက င၊့််
ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးသည် တန က်ကျလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအ ိုး အစီအစဉ်တကျ ထ ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ လူအ ိုးလိုးသည် လူဘဝက
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ တရ
ိုးဝင် စတင်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတ၏ဘဝသည်
့်
့်
အဓပပ ယ်စတင်ရှလ လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ည်။ လူတသည်
့်
့် ိုး တပိုးထ ိုးသည့််
ကသဇ အ ဏ က စတင်အသိုးပပြုကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတရှ ျို့တွင ်

၎င်ိုးတ၏သခင်
အပြစ် တရ ိုးဝင် ထွက်တပေါ်လမ်မ
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှုက လက်ခကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခဘဲ
ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ထအစ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခကကလမ့််မည်။ သရ့် တွင ်
ယတနလူ
ယင်ိုးန္င
ှ ့်် မျ ိုးစွ အလှမ်ိုးတဝိုး၏။ ၎င်ိုးတသည်
လပ်တဆ င်ြူိုးသမျှမှ
့် တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်မှတစ်ဆင ့်် “အဓမမနည်ိုးပြင့်် တငွရှ ပခင်ိုး” ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
“လူသ ိုးအတပေါ် ငါပပြုသည့်် အမှုသည် ၎င်ိုးအြ လ
့် တသ
့် ိုးဝအကျြုိုးမရှတလသတလ ” ဆသကဲသ
့်
တမိုးခန
ွ ိုး် တသီတသန်ိုး တမိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက မတမိုးခဲပ
့် ါက၊
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ပြစ်ပျက်လမ်မ
အရ မျ ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ သရ့် တွင ် ထသတသ
့်
သူတမိုးသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး ရှတနက ၊
့် အသစတ်မျ ိုးတွင် တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရပခင်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်စစ် မဟတ်ဘဲ ၎င်ိုးတက
်
့်
့် ယ်တင်အတွကသ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူအချြုျို့သည် ပမဲပမစွ မရပ်တည်န္င်ကကတပ။ အရ ရ ၏ အလိုးစသည်
အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲ၏
ှု ြွဲျို့အစည်ိုး
့် ၊ သပြစ်
့် ၍၊ ဤလူတန္ှ့် င ့်် “ဘ သတရ ိုးတင်ိုး၊ လူမအ
နယ်ပယ်တင်ိုး၊ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲမ
ှု သကကက ၊ ၎င်ိုးတအ
့် က
့် ရှ တြွပပီိုး၊ ငါ၏ ပပန်လ ပခင်ိုးက
့် ိုးလိုးသည် ငါက
တစ င်ဆ
့် င်ိုးကက၏။” ဘရ ိုးသခင်က အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် တခတ်တဟ င်ိုးက
အဆိုးသတ်ရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်လ ပခင်ိုးက လူအ ိုးလိုး တမ်ိုးတကကတသ ်လည်ိုး၊
တဘိုးဒကခထသ
ဲ ကျတရ
က်မည်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ စ
့်
့် ိုးရမ်ကက၏။ ဘ သ တရိုးတလ က
တစ်ရပ်လိုးသည် လူသက
ူ င်ိုးမဲလ
့် ျက် ကျန်ရစ်က ၊ အ ိုးလိုး၏ မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုပခင်ိုး
ခရလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်မသ
ှု ည် မတရရ သကဲသ
့် စ
့် တ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးလည်ကကလမ်မ
ှု သင်ိုးအဝင်ိုး နယ်ပယ်တင်ိုးမှ လူတသည်
လည်ိုး
့် ည်။ လူမအ
့်
လူစကွဲသွ ိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးသည် ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုး
အတပခအတနထဲသ စတင်
ကျတရ က်ကကလမ့််မည်။ အချြုပ်အ ိုးပြင်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
့်
ပမှနပ် ြစ်မသ
ှု ည် တစ်စစီ ပပြုကွဲမည်၊ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုး၏ပမှနအ
် တပခအတန
တပျ က်ဆိုးလမ်မ
င ့်် လူတသည်
လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ စရက်မျ ိုးက
့် ည်၊ ထတကက
့်
့်
့်
ထတ်တြ ်ပပကကလမ်မ
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် လူသ ိုးအ ိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့် ည်။ ထတကက
့်
တအ ်တခေါ် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး တစ်ဦိုးတစ်တလက သန ိုးကရဏ ခစ ိုးြူိုးသတလ ။
တစ်ဦိုးတစ်တလသည် လူသဘ
ဝတွင ် အသက်ရှငြ
် ူိုးသတလ ။ လူသ ိုးသည် ဇ တပကတ၌
့်
အသက်ရှငတ
် က င်ိုး အသက်ရှငန္
် င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသဘ
ဝ မရှတပ။ သူသည်
့်

တရ စဆ န်တင်ိုးပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် လသတလ ” ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးအလယ်တွင ်
အတပပ င်ိုးအလဲသည်လည်ိုး ပြစ်တပေါ်တနပပီိုး၊ ဤအတပပ င်ိုးအလဲတကက င်၊့် အသီိုးသိုးီ သည်
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရ၏။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အကျြုိုးတရ ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးစွ
တပပ ဆပပီိုး၊ ထတကက င့်် သူအမှု
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ၏အဆိုးသည် သ ၍နီိုးကပ်လ သည့်အ
လူတထ
ှ ်သည်က သက်တသပပ၏၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် မှ သ ၍ ကွယ်ဝက
့် ိုး သ ၍
အတနရခက်တစခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏အလက လက်န မှုနည်ိုးတလတလ၊
့် ည်။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုက အ ရစက်မှု နည်ိုးတလတလပြစ်၏၊
့်
ဤအရ က ၎င်ိုးတအ
် ှုမှ တ ိုးဆိုးီ ၏၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သမ
ူ ျှ
့် ှကမ
့် ိုး တန္ှ င်ယ
့်
အ ရစက်မတနသည့်အ
် ချန်တွင၊် သူရည်ရွယ်သည်အ
့် မှုက ပပြုတလ၏။ ဤသည်မှ
တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ရပ် ပြစ်၏။
သူသည် လူတ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် စ န တထ က်ထ ိုးမှု နည်ိုးတလတလ၊ ထသပြင
့်
့် ့််
ဘရ ိုး၏ ဘရ ိုးသဘ ဝက ပမတပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတလတလ ပြစ်သည်မှ သသ ပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တနရက်
့် သည် သ ၍နီိုးကပ်လ တလတလ ပြစ်၏။

အခန််း ၂၆
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးမှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရက်
့် သည်
ကန်လွနတ
် နသည့်် တနရက်
အသီိုးသိုးီ န္ှငအ
့်် တူ နီိုးကပ်လ သည်က တတွျို့ န္င်သည်။ ယင်ိုးမှ
့်
ဤတနရက်
် ည့်တ
် ွင ် ရှသည့်အ
် လ ိုး၊ မနက်ပြန်တွင်
့် သည် လူတ၏
့် မျက်စတရှ ျို့တည့်တ
တရ က်ရမည်
ှ
အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် လူအ ိုးလိုးတသည်
ထတ်လနတ
် ့် ကက က်ရွ သ
ျို့ ွ ိုးကကပပီိုး မိုးြဲွြဲွ
့်
ပါရှလျက်၊ တလညင်ိုးပြင ့်် တကကသည့်် သစ်ရွကမ
် ျ ိုးကဲသ
့် ၊ ့် တလ က၏ အနဋ္ဌ ရ
တစ်စတ်တစ်တဒသကလည်ိုး ခစ ိုးကကရသည်။ လူတသည်
အ ိုးလိုး လိုးဝ တပျ က်ကွယ်
့်
သွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ သဲလန
ွ စ
် တစ်ခမျှ မကျန်ဘဲ တပျ က်သွ ိုးကကသည်။
အတယ က်တင်ိုးသည် နမတ်မတက င်ိုးတသ ခစ ိုးချက်တစ်ခ ရှကကပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးက
ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ဆန္ဒ
ရကကက
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်သည် တချ တမွျို့ စွ န္ှင ့်် အတ ိုးအဆီိုးမရှ တရှ ဆ
ျို့ က်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် လူအသီိုးသိုးီ က ၎င်ိုးတ အစွ
မ်ိုးရသမျှ
ှ
အ ိုးလိုးက
့်
အသိုးပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
သတဘ ထ ိုးတစ်ခသည် စတ်ထငပ့်် ခင်ိုး
့်
ခစ ိုးချက်တစ်ခပြင ့်် အပမဲ တရ တန၏။ ယတန မ
ချက်မျ ိုးက ကကည်တ
့် လ -့် ယင်ိုးတက
့် န်မမက်
့်
့်
လူအပ်မျ ိုးထသ ထ
ပါက၊ “ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုး
့် တ်ပပန်ပါက၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုးသ တကကည
့်
တစ်ခလိုးက တစ င်က့် ကည်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တလ ကကကီိုး၏ အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တတ ်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် တပေါ်လ လျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အသတခဂျထသ ငါ
ဲ ွင ်
့် ယ်ငါ ထတ်တြ ်ပပမည်။” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
့် က
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးလည်သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ
မည်သမ
ူ ျှ မလွတ်တပမ က် န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တွင ် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
ပြစ်သည်က ပမင်ကကသည့်အ
် တွက်၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဦိုးညတ်က ငတကကိုးကကတပမည်။ အမှနပ
် င်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးအမှုတတ ်၏ အဆင်တ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
့် စ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်သည် တလ ကကြန်ဆင်ိုးခဲခ
ွ ်က သူ
့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အက့် သြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ပပသခဲပ့် ပီိုး၊
ဤတခတ်က လက အဆိုးသတ်သ သူ
့် ခါမှသ ၊ သူ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးသည်အ
တပြ င်မ
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တဒါသအမျက်န္င
့် လူတ ့်
ရှု ပမင်ကကတပလမ်မ
သူ၏တပြ င်မ
ှ ့်် တဒါသအမျက်တက
့် ည်။ ထအပပင်
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
့်
့်
၎င်ိုးတ ပမင်
့််
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် န္င်ကကသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လအပ်ပပီိုး
မရှမပြစ်သကဲသ
့် ပင်
့် ၊ တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏အဆိုးက တကကည ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတန သူ
့်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုတတ ်က လူသ ိုးအ ိုး ပပ၏။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊
“တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ ဣသတရလပပည်သည် မတည်ရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ယတနက
့် လ၏
ဣသတရလပပည်သည် ထတပမ က်တလပပီ၊ တလ ကကကီိုးတွင် ၎င်ိုးသည် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်န္င
ှ ့််
ပမင်ပ့် မင်မ
ှ
။
့် ိုးမ ိုးရှက လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး ထဲတွင ် တည်လျက်ရသည်
ယတနက
့် လ၏ ဣသတရလပပည်သည် ငါ၏လူမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်တည်ရ ရင်ိုးပမစ်က
ဧကန်အမှနပ
် င် ရရှလမ်မ
့် ည်။” “အိုး၊ မန်ိုးတီိုးြွယ် အဲင်္တတြု။...သင်သည် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
အတွငိုး် ၌ မည်သ ရှ
့် မတနန္င်သနည်ိုး” ဟတပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး
တပြ င်တ
တနတသ န္င်ငန္ှစ်န္င်ငက သူ၏ လက်ထတ
ဲ ွင် ရရှသည့််
့် ပြ င်က့် ကီိုး ဆန်ကျင်
့်

အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက တမင်သက်သက် ပပသသည်၊ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင် တစ်ခအ ိုးပြင ့််
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ပြစ်သည့်် ဣသတရလက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ တန က်ထပ် အပမင်တစ်ခတွင ်
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူအ ိုးလိုးက ရည်ညန်ိုးတနတပသည်- ဆလသည်မှ ၊
ဣသတရလ တပပ င်ိုးလသ
ဲ ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး မည်သ ့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဣသတရလသည် ယင်ိုး၏မူလပစသ ့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပန်သွ ိုးကကသည့်အ
် ခါတွင၊် တရွ ိုးချယ်ခရသူအ ိုးလိုးသည် တန က်ပင်ိုးတွင ်
စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်- ဆလသည်မှ ဣသတရလသည် ဘရ ိုးသခင် ချစ်တသ သူတ၏
့်
အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
သတကဂတတစ်ခ ပြစ်၏။ သတသ
်လည်ိုး အဲင်္တတြုသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
မန်ိုးတီိုးသည့်် သူမျ ိုး၏ ကယ်စ ိုးလှယ်မျ ိုး တပါင်ိုးဆရ ပြစ်၏။ ယင်ိုးက သ ၍
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးလ တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးခရသူတသည်
သ ၍
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ တလတလ ပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင် တန က်ပင်ိုးတွင ် ဗ ဗလန် ပပြုလဲတလ၏။
ဤအရ က သသ ထင်ရှ ိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးမှု ပြစ်တစ၏။ ဣသတရလန္ှင ့်် အဲင်္တတြုတ၏အဆ
ိုးက
့်
တကကည ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ထတ်တြ ပ် ပ၏ထသပြင
့်် က်ဆင်၍လည်ိုး
့် ့်် ဣသတရလက တြ ်ပပတနချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အဲင်္တတြုန္ှငသ
တပပ ဆ၏။ ဤအရ မှ အဲင်္တတြု၏ ပျက်စီိုးရ တနသည်
ကမဘ တလ က၏ ပျက်သဉ်ိုးရ တန၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူတအ
့် သည်က တတွျို့ န္င်၏။ ဤအရ
့် ိုးလိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရ တန ပြစ်
မကက မီ ပြစ်တပေါ်လမ့််မည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အပပီိုးသတ်တတ မ
့် ည် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
လူတ၏
်အတန် ပမင်၍မရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မရှမပြစ်ပြစ်က
့် ပကတမျက်စအြ အတတ
့်
တပပ င်ိုးလဲ၍ မရသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါအ
့် ိုး
ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတမူ့် က ိုး ဧကန်အမှနပ
် င် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ထ ဝစဉ်ခကကရတပလမ်မ
ူ
ိုး ငါသည် အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ ယလွယ်တသ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမက
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် လူအ ိုးလိုးက သူတပပြုခဲ
့် သ အရ မျ ိုးအတွက် တပါတန်
့် စွ
့် တ
ချမ်ိုးသ တပိုးလမ့််မည် မဟတ်။” ဟ တပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အကကင်ိုးမဲ့်
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးပြင့်် အဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် သူသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငတွင ် အဘယ်တကက င့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ
လူဇ့် တခယူတလပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ၊ သူ၏ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က
ပမင်န္င်၏၊ သူသည် လူတက
့် ကယ်တင်ရန် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် သန ိုးကရဏ ပပရန်၊ ၎င်ိုးတက
့်
တစ င်တ
သူ
့် ရှ က်ရန် သမဟ
့်
့် တ် က ကွယ်ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်- သူက
့် ဆန်ကျင်
အ ိုးလိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က၊

“ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ မည်သမ
ူ ျှ မလွတ်တပမ က်န္င်။” ဟ တပပ သည်အ
့် တွက် ပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ထအပပင်
သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး ပြစ်၏၊
့်
သတသ
် သူက
့်
့် ပင်္္လဓဋ္ဌ န်ကျကျ မသန္င်ပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးမှုအတွက် လူတက
့် သူ
ခွငမ
့်် လတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူသည် “ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး” အ ိုးပြင ့်် လူတအ
့် ိုး
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတွက် ရှု တ်ချ၏၊ သူသည် သူ၏လူဇ့် တက ရှု ပမင်သအ
ူ ိုးလိုးအ ိုး
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမခရသူမျ ိုး ပြစ်တစပပီိုး၊ ထသပြင
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
တင်ိုးန္င်ငသ ိုးမျ ိုး မဟတ်သူ အ ိုးလိုးအတွက် ယဇ်ပူတဇ ်မှုမျ ိုး ပြစ်လ ကက၏။ သရ့် တွင ်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓက ရည်မှနိုး် ချက် တစ်ရပ် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တ၌ အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့််
တက်ပဲဝ
ွ င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် တက်ပဲမ
ွ တ
ှ စ်ဆင ့်် ၎င်ိုးအတပေါ် အရှက်တရ က်တစရန် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအ ိုး ဝည ဉ်ပြင ့််
တက်ပဲဝ
ွ င်ပခင်ိုးထက် လူဇ့် တ၌ တက်ပဲဝ
ွ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သ ၍ သသ ထင်ရှ ိုးတသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက ပပသရန်
လူဇ့် တပြင ့်် တက်ခက်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မတရမတွက်န္င်တသ
လူမျ ိုးသည် “ရိုးရိုးစင်ိုးစင်ိုး” ပပစ်တင်ရှုတ်ချ ခရပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
မတရမတွက်န္င်တသ လူမျ ိုးသည် ငရဲထပ
ဲ စ်ချခရက ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထဲသ အပစ်
ခရပပီိုး၊
့်
ဇ တခန္ဓ ၌ ဒကခခကကရ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး
ထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သမ
ူ ျ ိုးသည် ယတန ့်
့်
မည်သတပပ
င်ိုးလဲသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ှ ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ တစ်ကကမ် ပပစ်တင်ရှုတ်ချခရသည်န္င
လူတသည်
ထ ဝရ ပပစ်တင်ရှုတ်ချခရသည်၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန်ပပန်မထန္င်ကကတပ။
့်
လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကသ
ဲ့် မပြစ်
န္င်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သတ
ူ အတပေါ်
၊ လူတသည်
တစ်ခပပီိုးတန က်တစ်ခ စတ်န္စ
ှ ်ခွဲ
့်
့်
့်
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ချီတချတ ပြစ်ကကသည်၊ တဝခွမ
ဲ ရ ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တစ်သမတ်တည်ိုး ရှတနန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ၊ တစ်ခါတစ်ရတွင် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သတ
ူ အ
့် ိုး အကကီိုးအကျယ် မန်ိုးကက၏၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ၎င်ိုးတက
့် ပမဲပမစွ
ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က မသကကတသ တကက င ့်် ယတန ့်
့်
အတပခအတနမျ ိုး တပေါ်တပါက်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “အဆိုးတွင ်
တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးပြစ်၏၊ အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်

ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏၊ အဆိုးတွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတသည်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်၏၊
့်
မတပြ င်မ
မတပြ င်မ
့် တ်တသ သူတသည်
့် တ်တသ သူ ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် သူတသည်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ဆဲ ပြစ်၏။” ဟူတသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့် အဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ယင်ိုးက
သင် န ိုးမလည်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှတ်လွဲတနပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
သပြစ်
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူတစ်ဉိုးီ ချင်ိုးစီသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး သီိုးပခ ိုးခထ
ွဲ တ်ခရက သတမပပြုမဘဲ၊ ၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစမျ ိုး၏ ရင်ခင
ွ အ
် တွငိုး် သ ့်
ပပန်လည် တရ က်ရသွ
ှ ိုးကကသည်။” ဟ တပပ တပသည်။ ဤအရ မှ ယတနတွ
့် င ် ယင်ိုးသည်
“အကန်အသတ်
မရှတသ ကမဘ တလ က” တစ်ခ မဟတ်တတ ရ
ှ ့်် လူတသည်
့်
့် န်န္င
့်
အိုးကကီိုးတစ်လိုးတည်ိုးမှ မစ ိုးတတ ဘ
့် ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အခန်ိုးကဏ္ဍက တဆ င်ရွက်ရင်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ငှ့် ၊
့် ကယ်ပင်အမ်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ကကြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ဲ ခွ
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်က
့် မသ ိုးစမျ ိုးထသ
့် ပဲ ခ ိုးန္င
တတွျို့ န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ မူလအစီအစဉ်
ပြစ်သည်။ အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် လူတသည်
“အသီိုးသိုးီ က
့်
ကယ်အ
့် စ ကယ်စ ိုးကကတပမည်”၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
စတင်မည် ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ ဤစက ိုးမျ ိုး
ထွက်လ သည်- “ငါသည် ြန်ဆင်ိုးခတလ က၏ ယခင်အတပခအတနက ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တစမည်၊
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအစီ
့် အစဉ်၏ အလယ်သ ပပန်
့် လ ကကတစရန်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက
သ လွနထ
် ိုးူ ကဲစွ တပပ င်ိုးလဲလျက်၊ ငါသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ယင်ိုးတ၏
့် မူလ
အတပခအတနအတင်ိုး ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တစမည်။” ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင့်် အမှုတတ ် အ ိုးလိုး၏
ရည်မှနိုး် ချက် အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက န ိုးလည်ရန် မခက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်- လူသ ိုးသည် သူ၏အမှုက တ ိုးဆိုးီ န္င်မည်တလ ။ ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုး ထူတထ င်ထ ိုးသည့်် ပဋည ဉ်က
ဆတ်ပြဲပစ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ထ ိုးသည်အ
့် ရ က
မည်သတ
ူ ပပ င်ိုးလဲန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တလက ထသ လ
့် ိုးဝ
လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။
အတတ်တင
ွ ် လူတသည်
နယ မတစ်ခက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
့်
သတဘ တပါက်ခကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆသည့်အ
် ချန်တွင၊်
ယင်ိုးတသည်
မကက မီ အမှနပ် ြစ်တစပခင်ိုးခရတလသည်။ ဤအရ တွင် မသ ိုးမရှတချ။
့်
လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတက
် တွက်၊
့် သူ ပပစ်တင်ဆိုးမမည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ

ထအပပင်
သူသည် သူ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
် တွက်၊
့် ိုးက ထတ်ပပန်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်သည်က ပမင်န္င်တပသည်။
လူအ ိုးလိုးထ ထတ်ပပန်ခသ
ဲ့် ည့်် ြွဲျို့စည်ိုးပအတပခခဥပတဒသည် ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏သတဘ
ထ ိုးမျ ိုးက ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် အတကက င်ိုးရင်ိုးခက
့်
န ိုးမလည်တစခဲတ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးမအ
ှု တပေါ်
့် ပ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကြုတင်ခခ
အတပခခထ ိုးသည်ဟ တပပ ဆမထ ိုးဘ၊ဲ ထအချန်က လူသ ိုး၏ အပပြုအမူအတပေါ်
အတပခခထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ယတန စီ
ှု င်ရ အမန်မျ
့် မအပ်ချြုပ်မဆ
့် ိုးသည် ထူိုးပခ ိုးက ယင်ိုးတက၊
့်
“လူအ ိုးလိုးသည် မမတ၏
ွဲ
ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် တူရ အမျြုိုးအစ ိုးအလက် သီိုးပခ ိုးခထ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအလက် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက ခကကရမည်”့် အတကက င်ိုးက တပပ ဆ၏။
တသချ ြတ်ရှုပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဤအရ တွင ် မည်သည်ပ့် ပဿန မျှ ရှ မတတွျို့ န္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏အမျ
ြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးသည်မှ
့်
တန က်ဆိုးတသ တခတ်အတွငိုး် တွငသ
် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤအရ က ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊်
လူအမျ ိုးစသည် အကကအက်က စတ်ရှုပ်တထွိုးတနပမဲ ပြစ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အချန်က လမျ ိုး၏ အတရိုးတစ်ကကီိုးပြစ်ပခင်ိုးက မပမင်ဘလ
ဲ ျက်၊ စတ်မပါတပါ
ပြစ်သည့််
့်
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ခယူကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ က သတတပိုးချက်
့်
့်
တစ်ရပ်အပြစ် သတဘ မထ ိုးတပ။ ဤအချန်တွင် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ တကကည
ထ ိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မဆ
ှု င်ရ အမန်မျ
့် ိုးက လူသ ိုးထ အဘယ်တကက င့်် ပပသရသနည်ိုး။
ဤလူတသည်
စကကဝဠ အန္ှ ရှ
့်
့် သူအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ တန က်ပင်ိုးတွင်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျ ိုးအတပေါ် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ပ၍ ရှန္င်မည်တလ ။ ဤလူတသည်
့်
ဦိုးတခါင်ိုးန္စ
ှ ်လိုးမျ ိုး တပါက်သွ ိုးကကပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ လူတက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမသည်အ
့် ခါ၊ ကပ်တဘိုးမျြုိုးစ ကျတရ က်သည်အ
့် ခါတွင၊်
ဤကပ်တဘိုးတ၏အကျ
ြုိုးဆက်အတနပြင့်် တနန္ှငလ
့်် တတွ
့်
့် င ် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး
ပြစ်တပေါ် ကကလမ်မ
့် ခါ၊ တနန္ှငလ
့်် တသည်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဤကပ်တဘိုးမျ ိုး အဆိုးသတ်သည်အ
့်
တပပ င်ိုးလဲကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင ် ဤအရ က “အကူိုးအတပပ င်ိုး” ဟ တခေါ်၏။
အန င်္တ်၏ တဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး အလွန ် ဆိုးရွ ိုးလမ့််မည်ဟသ တပပ ချင်သည်။ ညသည်
တန၏တနရ
က ယူတက င်ိုးယူတပမည်၊ တနသည် တစ်န္စ
ှ ်ကက မတပေါ်ထက
ွ ်ဘဲ ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
၊
့်
ပူတလ င်သည့်် လတပါင်ိုးအချြုျို့ ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
၊ တမှိုးမှန်တနတသ လသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အစဉ် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တက င်ိုးဆင်တပမည်၊ တနန္ှငလ
့်် အတူတကွ ထွက်လ တသ
ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်သည့်် အတပခအတန တပေါ်ထက
ွ ်တက င်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်မည်၊ အစရှသည်ပြင့််

ပြစ်သည်။ ထပ်တလဲလဲပြစ်တနတသ အတပပ င်ိုးအလဲ အချြုျို့တန က်၊ ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည့််
အချန်န္င
ှ အ
့်် တူ တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
နတ်ဆိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ သူမျ ိုးအတွက် သူ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက အထူိုးအ ရစက်၏။
ထတကက
င့်် သူသည် “စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ သက်ရှလူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ နတ်ဆိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
့်
သူ အ ိုးလိုးတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်။” ဟ တမင်တက တပပ ၏။
့်
ဤ“လူတ”သည်
၎င်ိုးတ၏စရ
က်မှနက
် မပပရတသိုးမီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အတစခမှုက တပိုးရန် ၎င်ိုးတက
့် အပမဲ အသိုးပပြုသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုတပ၊ ၎င်ိုးတ တက
င်ိုးစွ လပ်တဆ င်သည်အ
့် ချန်တွင ်
့်
သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ဆ
့် ိုး မည်သည့်် “ဆလ ဘ်” မျှ မတပိုးသကဲသ
့် ိုးရွ ိုးစွ
တဆ င်ရွက်ချန်တွငလ
် ည်ိုး၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် “လပ်ခမျ ိုး” က ပြတ်တတ က်ပခင်ိုး မရှတပ။
ထသပြင်
့် ့် သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လျစ်လျြူရှု ပပီိုး၊ မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုတလသည်။ အချန် သမဟ
့် တ်
တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးန္ှငလ
့်် ူသ ိုးအကက ိုး
ထူတထ င်ထ ိုးသည့်် ပဋည ဉ်ကဲသ
့် ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက၊ “ပင်လယ်တ ခန်
့် ိုးတပခ က်ကန်ပပီိုး
တကျ က်တိုးတ တစ်
စစီပဲပ့် ပြုတသ လ
် ည်ိုး အတပပ င်ိုးအလဲ ရှမည်မဟတ်။” ဟ တပပ သကဲသ
့် ့်
့်
မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
် ှု” တကက င့်် ရတ်တရက်
့် “တက င်ိုးမွနမ
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတက
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး
ခွထ
ဲ တ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
် ကူ အတလိုးင်္ရမပပြုတပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်က လမှသည်
့် ိုး အလွယတ
ယတနအထ
၊ နတ်ဆိုးသည် မမကယ်ကယ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပပြုမူတနထင်ခပဲ့် ခင်ိုး
့်
မရှတပ။ ၎င်ိုးသည် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ျ ိုး၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးကွဲလွဲမှု
အပမဲပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါ သမဟ
့် တ်
စက ိုးတပပ ဆသည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးသည် ပါဝင်ရန် အပမဲကကြုိုးစ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ယင်ိုးက အ ရမစက်တပ။ နတ်ဆိုးအတကက င်ိုး တြ ်ပပရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသသည် မျြုိုးသပ်မရန္င်ဘဲ ထွက်လ ၏၊ ယင်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တစ်ပါိုးန္ှင ့််
့်
မဆင်တသ ကက င ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှဘဲ၊ တဝိုးကွ မှုန္င
ှ ့်် ကွဲကွ ပခင်ိုးတသ
့် ရှ၏။
တဆပ်ခနစ်ချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ်ပပချက်တန က်တွင ် ကမဘ တပမကကီိုး၏အတပခအတနသည်
အပမဲ ဆိုးရွ ိုးပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးသည် နည်ိုးနည်ိုးမျှ တန က်ကျန်ရစ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
“တဆပ်ခနစ်ချက်န္င
ှ အ
့်် တူ ပခိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် တိုးတက်ကက၏၊” ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတွင၊် လူတသည်
အဩ
့် တန်လှုပ် သွ ိုးကကသကဲသ
့် ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ရသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝမန္ိုးထကကတသိုးတပ။ သ ၍
့်
့်

ပမင်တ
့်် တရ
က်ရန်၊ လူအ ိုးလိုး၏ ခွနအ
် ိုးက တပါက်ြွ ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် ထအပပင်
့် သ အဆငသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ယင်ိုး၏အထွတ်အထပ်၌ အဆိုးသတ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
၎င်ိုးတ၏
် ပိုးတနသည့်အ
် လ ိုး၊ တမိုးခန
ွ ိုး် တသီတသန်ိုးတမိုးပပီိုး၊ ထသပြင
့် ဝမ်ိုးဗက်မျ ိုးအ ိုး ပြည့်တ
့် ့််
လူအ ိုးလိုးတက
့် င်ိုးတပိုး၏။ ဤလူတသည်
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု
့် သူပြည်တ
့်
မရှတသ တကက င၊့်် တကယ့်် အတပခအတနမျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ပြည့်တ
် င်ိုးပခင်ိုး ခရသူမျ ိုးသည်
အဆင်အ
် င်ိုးပခင်ိုး မခရသူမျ ိုးသည် အသိုးမကျတသ
့် တန်ိုးမီတသ ပစစညိုး် မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ပြည့်တ
အမှုက်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏သတ်မတ
ှ ်ချက ််ပြစ်ပပီိုး
သူစက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးစနစ်၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်က
“ဤသည်မှ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှငါန္ှင ့််
မတူပခင်ိုးတကက င်မ
့် ျ ိုးပင်တလ ။ ဤသည်မှ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှစဉ်၊ ကမဘ တပမကကီိုးသ ့်
မဆင်ိုးကကန္င်ပခင်ိုးတကက င်တ
့် လ ။ ဤသည်မှ ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှစဉ်၊
တက င်ိုးကင်ဘသ ချီ
့် လ ။” ဟတပပ တသ အခါ
့် တဆ င်ပခင်ိုး မခထက်တသ တကက င်တ
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သရှန္င်ြ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး
တစ်ခအပြစ် အသိုးတတ ်ခတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အတရိုးတကကီိုးပြစ်တနတသ အလက ရှု ပမင်ရ၏၊ လူတသည်
ယင်ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ထပ်တလဲလဲ ပြည့်က
် ၊ ထသပြင
့် ့််
လူအ ိုးလိုးအ ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က သရန်န္င
ှ ့််
တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သရန်
သတတပိုးတနတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လူသ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက ပမင်န္င်၏၊
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် လလစ
့် က်ထတ်ကကသည်၊
ငါ၏အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်က သူတက
့် ယ်တင် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး လပ်တဆ င်ကက၏၊
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
လစ
ှု ျ ိုးသည် အကျြုိုး
့်
့် ိုးလိုး မတအ င်ပမင်ကကတပ၊ သူတ၏လ
့်
့် က်ထတ်မမ
မခစ ိုးရဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး
့်
တန က်တစ်ြန် ပပန်၍ထရန် မဝ့်ရဲကကတပ။” ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက
မည်သန
ူ ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက မည်သူ န္ှစ်သမ့််န္င်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ ၌ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
ညီညွတ်သနည်ိုး။ လူတသည်
မည်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျှ မပြစ်ထန
ွ ိုး် ကကသည့်အ
် ခါတွင၊်
့်
၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ပငင်ိုးပယ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက

အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္န
ွ ခကကသည်။ တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ တ
် သ န္ှလိုးသ ိုးက
့် စစ်မန
၎င်ိုးတ ပပကကသည်
န္င
ှ အ
့်် မျှ အသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏အမျ
ြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုး၊
့်
့်
ထသပြင
့် ့်် တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့် အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး
သက်သက်ပြစ်သည်က တတွျို့ရတပသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
၎င်ိုး၏ မူလပစအတင်ိုး တြ ်ထတ်ခရသည်။” ဟတပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
ဤအဆင်သ
က်ရချ
ှ န်တွင၊် ထအရ အ ိုးလိုး ပပီိုးစီိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် တရ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် ူတအတွ
က် သူ၏ စနမူန တစ်ရပ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှမတပပ ဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူအ ိုးလိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏မူ
့် လပသဏ္ဌ န်က
ပပသတစပခင်ိုး အတပေါ်သ အ ရစက်ရန် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တပသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က သင်န ိုးလည် ပါသတလ ။

အခန််း ၂၇
ယတနတွ
က်ရပပီ
ှ ိုး
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အထွတ်အထပ်သ တရ
့်
ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ တရ ိုးစီရင်မှု တခတ်က လ၏ ဒတယအပင်ိုးသည် ၎င်ိုး၏
အတခါင်အြျ ိုးက တရ က်ရှပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤသည်မှ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ
့်
အတခါင်အြျ ိုး မဟတ်တသိုး။ ဤအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အသတန အသထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပပီပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် သတရ ်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ့်
ဟ သဉ ဏ်ရင်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးသည် ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ့်
ကကမ်ိုးတမ င်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အသတန
အသထ ိုးက တပါတစပပီ
ိုးပြစ်သည်။ ယခတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် “ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
့်
ြလှယ်ရန်” စတင်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
့် ၏ ကဏ္ဍအ ိုးလိုး အချင်ိုးချင်ိုး
တရ ယှက်ြအလ
ငှ့် ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး တခတ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အမှုက
့်
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူအမှု
တန က်တစ်ကဏ္ဍ၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးကပါ
့်
ြွငတ
့်် နတပသည်။ တစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် “လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုး ခင်မ ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ပပြုပပင်မရပခင်ိုး”တက
ဲ ွ ခဲရ
့် ပပီိုးတန က်
့် တပပ ဆပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် သူသည် “လူသ ိုးန္ှင ့်် ခွခ
ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးရပခင်ိုး၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး”က တပပ ဆသည်ယင်ိုးတအ
ှ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ ခစ ိုးချက်အမဲဆ
ှ ိုးကပင်
့် ိုးတသ စတ်န္လ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုး စတ်န္လ
တထ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် တပပန်
ျို့ ဆ ်တပိုးတလသည်။
့် ရင်ိုး၊ လူတ၏
့် စတ်န္လ
့် မှုတစ်ခ လှုတ

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ အဓကအ ိုးပြင့််
တကယ့်အ
် ဆိုးတွင ် လူအ ိုးလိုးအ ိုး အသပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌
လဲကျတစရန်ပြစ်ပပီိုး ထတန
့် က်မှသ လျှင ် “ငါသည် အတယ က်တင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ရှု ိုးနမ်မ
ှ စ်ဆင့်် ငါက
့် ှုမတ
့် သတစရင်ိုး၊ ငါ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစသည်။” ဤက လတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ လူတ၏
့် အသသည် လိုးဝအတပေါ်ယ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ အသပည မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ တတ်
န္င်သမျှ
့်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ယတနတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
လူတမှ့် အတစ ပင်ိုး အဆင်မ
င့်် ယခလက်ရှ
့် ျ ိုး၌သ ရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးထသ
ဲ ဝင်
ှ ့််
့်
့် တရ က်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ- ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုးသည် ပြစ်န္င်သမျှ ကွ ပခ ိုးကကသည်က ပပသတပသည်။ ဤန္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်က အတပခခ၍၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အဆိုးသတရ
့် က်လ တသ အခါ၊ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အနမ့််ဆိုးတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးကသ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ လိုးဝ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့််
ဤလူတ၌့် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အသငပ့်် မတ်ဆိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အနည်ိုးငယ် ပ၍
အ ရစက်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတသည်
သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးန္င်ရန် ပြစ်သည်- ကွ ပခ ိုးမတ
ှု စ်ခ ရှသည်
မဟတ်တလ ။ သတသ
်၊ လက်ရအတပခအတနအရ၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုတတ သ
့် ၊ ့် လူတသည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ကဲသ
့်
လက်ခန္င်သည်ပြစ်တစ၊ လက်မခန္င်သည်ပြစ်တစ ဆက်လက် စက ိုးတပပ ဆတလသည်။
သူ၏အလအရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပပီိုးဆိုးသည့်အ
် ချန်၊ ယင်ိုးသည်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏ အမှု ပပီိုးစီိုးမည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
် ဤအချန်ရှ အမှုမှ
့် ည်။ သတသ
့်
အတတ်ကန္ှင ့်် မတူတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး အဆိုးသတရ
့်
့် က်လ တသ အခါ၊
မည်သမ
ူ ျှ သလမ်မ
ူ ျှ
့် ည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆိုးသတရ
့် က်တသ အခါ မည်သမ
သလမ်မ
် ဏ္ဌ န် တပပ င်ိုးလဲတသ အခါ မည်သမ
ူ ျှ
့် ည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသွငသ
သလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။ စ တန်က ပပြုလပ်သည့််
မည်သည်စ
့် ပ
ွ ်စဲပွ ခင်ိုးမျ ိုးကမဆ၊ ပပီိုးလျှင် ရန်လတသ အင်အ ိုးစမျ ိုးမှ မည်သည့််

ဝင်တရ က်စပ
ွ ်ြက်ပခင်ိုးကမဆ တရှ င်ရှ ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သမ
ူ ျှ မသတစဘဲ
အမှုပပြုက ၊ ဤအချန်၌ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအလယ်တွင ် မည်သည်တ
့် ပပန်
့် ချက်မျှ
မရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှတ်လကခဏ မျ ိုးက
တစ်ခါက တပပ ဆခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက တမတ
့် လျ ပ့် ပီိုးပြစ်က
အ ရမစက်သည့်အ
် တွက် ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်မတပ။ အတွငိုး် ၊ အပပင်
တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးတကက င-့်် အပပင်တလ က၏ တဘိုးဒကခမျ ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်စင်
င-့်် လူတသည်
့် တ
့် ပခင်ိုးတတကက
့်
့်
မမတ၏
့် ကယ်ပင် အတရိုးကစစမျ ိုးပြင ့်် အလပ်မျ ိုးလွနိုး် ကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ပင်ပန်ိုးစွ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကတတ တ
့် ချ။ လူအ ိုးလိုးသည်
အတတ်၏ အသပည န္ှင ့်် လက်စ ိုးပခင်ိုးတက
့်် တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်၊
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးအဆငထ
လူအ ိုးလိုးသည် မမတက
် ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် ယ်ကယ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တတွျို့ ပပီိုးကကသည့်အ
့်
ကျရှု ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အတတသည် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌
တနရ ရှတတ မ
သ ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခါမှ
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်ရင်ိုးအမှနန္
် င
ှ ့်် တတ င်တ
့် ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထအခါမှသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
ဲ တနရ တစ်ခ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
အမှနတ
် ကယ် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ တည်
ရပခင်
ှ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်တပမည်- ဤအခက်အတန်တွ
့် င၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလသည် ပပည်စ
့် လမ်မ
်၊ ယတန၏
ဤအဆငထ
့််
့် ည်။ သတသ
့် လူတသည်
့်
့်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးမှ အလှမ်ိုးတဝိုးတပသည်။ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ အချြုျို့သည် တစ်လက်မမျှသ
့်
တရွ ျို့ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤသည်မှ “ပပြုပပင်မရပခင်ိုး”ဟ
့်
တပပ ရတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးစွ ပါရှသည်။ အဘယ်တကက င့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးပမဲ တမိုးတနရသနည်ိုး။ “အဘယ်တကက င့််
့်
၎င်ိုးတသည်
တန င်တရက တစ်ြန် မတမွိုးြွ ိုးန္င်ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် လူတသည်
ရ ျို့ န္ှင ့််
့်
့်
ကင်ိုးလွတရ
် တနရ တစ်ခအစ ိုး၊ ရ ျို့ ညန်တွင ် ထ ဝရ အသက်ရှငရ
် န် လလ ိုးတနကကသနည်ိုး။...”
အတတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုအရ မျ ိုးက တက်ရက်ညန်ပပပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တက်ရက်တြ ်ထတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြငပ့်် ပြုခဲသ
်လည်ိုး လူတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ည်။ သတသ
့်
့်
တဝဒန က ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တက်ရက်
မတပပ ဆတတ တ
ွ ိုး် မျ ိုးအတွငိုး် တွင၊် လူတသည်
မမတက
့် ချ။ ဤတမိုးခန
့်
့် ယ်တင်၏

ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက ပမင်ကကပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးကပါ
သတဘ တပါက်ကကသည်။ လူအ ိုးလိုးသည် အသင ့်် ရရှန္င်သည့်အ
် ရ က စ ိုးရန်
န္ှစ်သက်ကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးဆန္င်ကကြအလ
ငှ့် တတွိုးဆြ ့်
့်
့်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တပိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် လျ ်သည့်အ
် တင်ိုး
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးန္ှင ့်် သငတ
စက ိုးတပပ တလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှု
သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ရပ် ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင်၊့် ဤသည်မှ သူ၏ အပခ ိုးတမိုးခန
ွ ိုး် အချြုျို့၏
အတရိုးပါမှု မဟတ်တချ၊ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ငါသည် ၎င်ိုးတက
ဲ့် မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
့် န္ှပ်စက်ခ၍
ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည်
့် မှ ိုးယွငိုး် တသ ဦိုးတည်ချက်ပြင ့်် ညန်ပပခဲ၍
၎င်ိုးတက
့် တသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည်
့် ငရဲသ ဦိုး
့် တဆ င်တန၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။’ ဤကဲသ
့်
လူတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးရ မျ ိုးအထဲတွင် ရှသည့်် အယူအဆမျ ိုးက ပပသတပသည်။
လူတ၏
့်် တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးက ဤအယူအဆမျ ိုးက မြွငဟ
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ သသယရှတနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယင်ိုးတက
့်
တက င်ိုးကျြုိုး လိုးဝ မရှသကဲသ
့် တြ
်ပပသည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ပင်ကအ ိုးပြင်၊့် ထသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် မသကကဘဲ၊ တန က်ဆိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် အန္င်ယူပခင်ိုးခရပခင်ိုးက ဝန်ခကကလမ့််မည်- ဤသည်မှ
တရှ င်လဲမရတပ။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး တန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုး၏ မသ ိုးစက
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးကပင် မန်မ့် န်ညက်
ညက်တကကတအ င် တချမွပစ်ရန် ငါ
့်
ရည်ရွယ်သည်”ဟလည်ိုး တပပ ဆသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န မက
့်
လက်ခကကတသ အခါ၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး တန်လှုပ်ကကလမ်မ
့် ည်၊
လူတသည်
မမတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
့် စတ်တနစတ်ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
မသ ိုးစမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ြခင်န္င
ှ ့်် သ ိုး၊ မခင်န္င
ှ ့်် သမီိုး၊ ခင်ပွနိုး် န္ှင ့်် ဇနီိုးသည်အကက ိုးရှ
ဆက်ဆတရိုးတသည်
တည်ရှတတ မ
၊ မသ ိုးစမျ ိုးထက
ဲ လူတကက
့် ည် မဟတ်။ ထအပပင်
့်
့်
့် ိုး
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် ယခင်ထက် ပ၍ ခပ်တန်ိုးတန်ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ မသ ိုးစဆီသ ပူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မသ ိုးစ
့်
့် ိုးတပါင်ိုးသွ ိုးကကလမ်မ
အ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုး၏ ဘဝမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ပမှန ် အစဉ်အလ သည် ပပြုကွဲသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် လူတ၏
ဲ ှ “မသ ိုးစ”ဟူသည့်် အယူအဆသည် တိုး၍
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထရ
တမှိုးမှန်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ယတနန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ မ
် ျ ိုးထတ
ဲ ွင် အဘယ်တကက င့်် လူတန္ှ့် င ့််
“ခစ ိုးချက်မျ ိုး ြလှယ်ပခင်ိုး”က မျ ိုးစွ အချန်တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။

ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ လည်ိုး အကျြုိုးတရ ိုးတစ်ခခက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အလငှ့် ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ပူပန်တသ ကပြင ့်် ပပည်သ
့် ည်က ပမင်န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါဝမ်ိုးနည်ိုးတသ အခါတွင၊် မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါက
့်
့် စတ်န္လ
န္ှစ်သမ်တ
့် ပိုးန္င်သနည်ိုး” ဟူ၍ တပပ ဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ပူတဆွိုးမှုပြင ့််
မန်ထသ
ူ ွ ိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အလိုးစ အတရိုးစက်န္င်စွမ်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အစဉ် အကျင်ပ
မမတက
့် ၊ ့်
့် ျက်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်ကယ် မချြုပ်တည်ိုးန္င် ကကသကဲသ
မမတသတဘ
ရှ လပ်တဆ င်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အလွန ် နမ်က
့် ျကကပပီိုး၊ မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် အစဉ်
ခွငလ
့်် တ်ကကက ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အတလိုးင်္ရမပပြုကကတပ။ သတသ
်လည်ိုး လူတသည်
့်
့်
ယတနအထ
တင် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
လွတ်တပမ က်တစန္င်စွမ်ိုးမရှကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က “၎င်ိုးတသည်
ငမ်ိုးငမ်ိုးတက်
့်
ဆ တလ င်တနတသ ဝပတလွ၏ အန္တရ ယ်မှ အဘယ်သလျှ
့် င ် လွတ်တပမ က် န္င်မည်နည်ိုး။
၎င်ိုးတသည်
ထဝပတလွ၏ ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုးမှ အဘယ်သ ့်
့်
မမတက
ဇ တပကတ၌
့် ယ်ကယ် တရှ င်ရှ ိုးန္င်မည်နည်ိုး”ဟူ၍ တပပ ဆ၏။ လူတသည်
့်
အသက်ရှငက် ကသည်၊ ယင်ိုးမှ အူလမ်မတတ် ဆ တလ င်တနတသ ဝပတလွ၏ ခတွငိုး် တွင ်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ တကက င်န္
ှ ့်် လူတသည်
ကယ်က
့် ယ်ကယ်
့် င
့်
သတပပြုမပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် မမတက
် ျြူိုးပခင်ိုး၌
့် ယ်ကယ် အလလက်က က မင်္ဏ်လွနက
အညခ
့် ကကတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်တသ က မတရ က်ဘဲ မတနန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
မမတ၏
့် ထသ သ
့် ၍ သတတပိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ ခစ ိုးရလ တလတလပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန် သ ၍ လလ ိုးလ ကကတလတလ ပြစ်သည်။ ထအခါမှ
သ လူသ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတကက
့် ိုး မည်သည့်် ကွဲကွ မှု သမဟ
့် တ် တဝိုးကွ မှုမျှ မရှဘဲ၊ အချင်ိုးချင်ိုး
သဟဇ တပြစ်စွ ပတ်သက်ကကလမ်မ
ွ ်အ ိုးလိုးသည်
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင့်် တနရက်
င့််
့် ၏ ဆက်တရ က်ပခင်ိုးက တစ င်ဆ
့် င်ိုးကကသည်၊ ထတကက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တရှ ျို့ဆက်မသွ ိုးကကတသိုးတချ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က
့်
“တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏တနသည် ထွက်တပေါ်လ တသ အခါ အတရှ ျို့အရပ်သည်
အလင်ိုးတပိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် ယင်ိုးသည် တစ်ပပန်တစ်လှည့််
အတယ က်တင်ိုးထ တရ က်ရှရင်ိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ အလင်
ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်”ဟ
့်
တပပ ဆသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်

တပပ င်ိုးလဲတသ အခါ၊ အတရှ အ
ျို့ ရပ်သည် တရှိုးဦိုးစွ အလင်ိုးတပိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
အတရှ အ
ျို့ ရပ်၏ တင်ိုးန္င်ငသည် ဦိုးစွ အစ ိုးထိုးခရလမ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် တတ င်အရပ်မှ
တပမ က်အရပ်အထ ကျန်တသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုး ခရလမ့််မည်။
ဤသည်မှ ညန်ကက ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
ပြစ်လမ့််မည်။ ဤအဆင့်် ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူအ ိုးလိုးတသည်
ပမင်ရကကတပမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်မှ ဤညန်ကက ိုးချက်အတင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဤတနရက်
့် က
့်
ရှု ပမင်ရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် ဝမ်ိုးသ ကကလမ့််မည်။ ဤတနရက်
့် သည်
့်
အလှမ်ိုးမတဝိုးသည်က ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးတကကီိုး ရည်ရွယ်ချက်မှ တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။
ယတန ဤတနရ
တွင ် တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ဒတယန္ှင ့််
့်
တတယအပင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူအ ိုးလိုးအထဲ၌ မချတင်ကဲ တဝဒန
့်
မျက်ရည်မျ ိုး ကျဆင်ိုးတစသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဲ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ချက်ချင်ိုး အရပ်ထ၌
က ဆီိုးခရပပီိုး၊ ထအချန်မှစ၍ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတကက င့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် ပပည်က့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏ အမှုက
မပပီိုးစီိုးမီအထ စတ်သက်သ ရ ရကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ တယဘယျ ဦိုးတည်ရ
ပြစ်သည်။ “တလပ်လပ်ခစ ိုးရတသ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး အတူပါရှလျက် ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ၌
အမျက်တဒါသ ထွက်၏။ ငါ၏ မျက်လိုးမျ ိုးသည် လူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက ညစ်ညြူိုးတသ အရ အပြစ် ရှု ပမင်ရတသ အခါ၊ ငါ၏
တဒါသူပန်ထပခင်ိုးသည် လျှထွက်လ ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုး၌ လူတလ
က၏
့်
မတရ ိုးမှုမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ ရှ၏၊ ယင်ိုးသည် ငါက
့်
သ ၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးတစသည်။ ငါသည် လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ က ချက်ချင်ိုး အဆိုးသတ်လသည်။
အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးသည် လူဇ့် တပြင ့်် မမကယ်ကယ် သန်စင်
ှ
က ငါမသ၊
့် န္င်စွမ်ိုးရသည်
အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးသည် လူဇ့် တပြင ့်် မမကယ်ကယ် မချစ်န္င်ရသည်က ငါမသ။
လူဇ့် တ၏ “လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ ”သည် အလွန ် ကကီိုးပမတ်တန၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။”
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရ မျှ
ထမ်ချန်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ စိုးရမ်တသ ကအ ိုးလိုးက လူသ ိုးထသ ့်
လူသရှငက် က ိုး ထတ်တြ ်တပပ ကက ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ တတယတက င်ိုးကင်၏
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် သူအတွ
က် တတိုးင်္ီတမျ ိုး တီိုးမှုတ်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတက
့်် ဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သူက “ငါက
့် ချီိုးမွမ်ိုးရ ၌
့် တတ ငတ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် တတိုးင်္ီတက တီိုးမှုတ်တလတသ အခါ ဤအရ က လူသ ိုးအတွက်

ငါ၏ စ န ပခင်ိုးက မလှုတ
ျို့ ဆ ်ဘဲ မတနန္င်။ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ချက်ချင်ိုး
ပပည်ပ့် ပီိုး ဤစတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ စတ်ခစ ိုးချက်မှ ငါက
့် ယ်ငါ ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန် မပြစ်န္င်တချ”ဟ
တပပ ဆသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “လူတလ
က၏ မတရ ိုးမှုမျ ိုးက
့်
ငါပပင်မည်။ စ တန်အ ိုး ငါ၏ လူမျ ိုးက တစ်ြန် တဘိုးပပြုပခင်ိုးမှ တ ိုးပမစ်လျက်၊ ရန်သမ
ူ ျ ိုးက
တစ်ြန် ၎င်ိုးတသတဘ
ရှ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ တ ိုးပမစ်လျက်၊
့်
ကမဘ တလ ကအန္ှ ငါ၏အမှု
က ငါကယ်တင်၏ လက်မျ ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်မည်။ ငါ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး
့်
အ ိုးလိုးက တပမတပေါ်သ လဲ
့် ျို့တမှ က် ဝန်ခလ တစရင်ိုး၊
့် ကျတစက ၎င်ိုးတ၏
့် ပပစ်မှုမျ ိုးက ငါတရှ
ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ရှငဘ
် ရင် ပြစ်လ မည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ပလလင်က ထတနရ သ တရ
့် ျို့မည်”
ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆသည်မှ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးသည် နတ်ဆိုးတအတွ
က် သူ၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက တိုးပွ ိုးတစသည်၊
့်
ထတကက
င့်် သူသည် လူထထသ နတ်
ဆိုးမျ ိုး မည်သ အဆ
ိုးသတ်မည်က ကကြုတင်
့်
့်
့်
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ရန် အစဉ်
ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်။ စကကဝဠ အန္ှက
့် လူအ ိုးလိုးသည် စတင်လှုပ်ရှ ိုးတနကကသည်- ဆလသည်မှ
အ က သထဲရှ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုထဲ ဝင်တရ က်တနကကတပသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဧကရ ဇ်မျ ိုးက ပန်ကန်ပခင်ိုးသ ့်
လှညသ
့်် ွ ိုးကကသည်။ မျ ိုးမကက မီတွင၊် တလ က၏ လူတသည်
ပရမ်ိုးပတ အတပခအတနထဲသ ့်
့်
တပေါ်တပါက်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး န္င်ငအ ိုးလိုးတ၏
့် အကကီိုးအကဲမျ ိုးသည် အရပ်ရပ်သ ့်
ထွက်တပပိုးကကလမ့််မည်ပြစ်က ၊ တန က်ဆိုးတွင ် တခါင်ိုးပြတ်စက်ဆသ
ီ ၎င်
့် ိုးတလူ
့် မျ ိုး၏
တရွ တ်တက်ဆပွဲ ခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ နတ်ဆိုးတ၏
့် မင်ိုးမျ ိုး၏ တန က်ဆိုး
အဆိုးသတ်ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် ၎င်ိုးတမည်
ူ ျှ လွတ်တပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည်
့် သမ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊်
့် ိုးလိုးသည် ယင်ိုးက ပြတ်သန်ိုးကကရလမ်မ
“ပါိုးနပ်တသ ” လူတသည်
စတင်တန က်ဆတ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ အတပခအတန
့်
အလ ိုးအလ မတက င်ိုးသည်က ပမင်ကကသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆတ်ရန်န္င
ှ ့််
့်
ကပ်တဘိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခမှ လွတ်တပမ က်ရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုကကသည်။ သတသ
်
့်
ငါသည် ရှငိုး် ရှငတ
် ပပ သည်၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ
အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဤလူမျ ိုးသည်
့်
လွတ်တပမ က်ရန် အဘယ်သလျှ
ပထမအဆင်ပ့် ြစ်သည်။
့်
့် င ် ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ယတနသည်
တစ်တနတွ
ွ အတ်တအ ်တသ င်ိုးနင်ိုးပြစ်ပခင်ိုးထသ
ဲ ့်
့် င၊် စကကဝဠ ထဲက အရ ရ သည် စစ်ပဲ၏

ကျဆင်ိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုး၏ လူတသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တန က်တစ်ြန်
့်
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်အ ိုးပြင့််
ထန်ိုးချြုပ်ခထ ိုးရသည့်အ
် တွက်၊ ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ အပ်စိုးပခင်ိုး မရှတသ
သဲပွအကကီိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ အတလိုးမထ ိုးဘ၊ဲ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လူတသည်
့် လမ်မ
့်
မမတ၏
်
အတရိုးထ ိုးကကလမ်မ
့် ည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကယ်ပင် ဘဝမျ ိုးအတွကသ
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ တလ ကကကီိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးအစ ိုးစ ိုးတသ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက ပြြုခွတ
ဲ နကကသည်”ဟ တပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆသည့်် “တက င်ိုးကင်တမန်တ၏
့် တပိုးမျ ိုး”ဆသည်မှ လကခဏ တစ်ရပ်
ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် သတတပိုးတခါင်ိုးတလ င်ိုးက ပမည်ဟည်ိုးတစပပီိုး
့်
တပိုးမျ ိုး တန က်တစ်ြန် အသပမည်တသ အခါ တလ ကကကီိုး၏ တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်၌၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု တစ်ရပ်လိုးသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ အလ
ိုးစ ကျတရ က်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ အကကင်န ကင်ိုးမဲတ
့် သ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တခတ်၏ တရ ိုးဝင်အစ ပြစ်လမ့််မည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးအလယ်တွင၊် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မတူကွဲပပ ိုးတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ဦိုးတဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ အသ မကက ခဏ
ရှလမ်မ
င ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့်
့်
တပေါ်လ ကကလမ့််မည်။ ဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
လအနည်ိုးငယ်မျှအတွငိုး် စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခရကကလမ်မ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အဆပ်က မမတက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်ကယ်မှ
လွငပ့်် ပယ်တစပခင်ိုး အဆင်က
က် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့် ကကြုရမည်မဟတ်တသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတအတွ
့်
လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဝင်
် ူတပလမ်မ
့် ည်။
့် တရ က်ရန်မှ လွယက
ဣသတရလထဲက တိုးတက်မှုမျ ိုးမှ စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုး၏ အတပခအတနက တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး၊
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်တ
့် က
့် မည်မျှ လျင်ပမန်သည်က ပပသသည်။
“အချန်တရ က်လ တလပပီ။ ငါ၏အမှုက ငါ စတင် လှုပ်ရှ ိုးတစမည်၊ ငါသည်
လူသ ိုးတအလယ်
တင
ွ ် ရှငဘ
် ရင်အပြစ် စိုးစမည်။” အတတ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌သ စိုးစခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ စိုးစသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကသဇ အ ဏ အ ိုးလိုးက ရတ်သမ်ိုးပပီိုး ပြစ်၏၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက ပပန်လည်စီစဉ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ဝင်စွက်ြက်ရန် ခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးသည် တန က်တစ်ြန် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ပမှန ် လူသ ိုးအသက်တ က

ရရှကကလမ်မ
င်၊့်
့် ည် မဟတ်သည်က ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး “အချန် တရ က်လ တလပပီ”ဟ မကက ခဏ သတတပိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် န္င်ငသ ပပန်
့် လ ကကပပီိုးချန်တွင-်
ဣသတရလန္င်ငက လိုးဝ ပပန်လည်ရရှသည့်် တနရက်
့် တွင-် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှု
ပပီိုးစီိုးလမ်မ
ူ ျှ န ိုးမလည်လက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်ရှ လူတသည်
့် ည်။ မည်သမ
့်
ပန်ကန်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စကကဝဠ အန္ှရှ့် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်က
ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ကျကကလ
မ့််မည်။ တစ်ခဏချင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးပြင ့််
့်
့်
ပပြုလဲကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္ှလိုးသ ိုး န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ ပြစ်သည့်် န္င်ငက တည်တထ င်တပလမ်မ
့် ည်။

အခန််း ၂၈
လူတ၏
့် အတပခအတနမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးလည်မှုနည်ိုးတလတလ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတလ အမှုပပြုပခင်ိုး
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ပ၍အယအကကည် ကင်ိုးမဲတ
်လည်ိုး ဤအရ သည်
့် လတလ ပြစ်သည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်အတပေါ် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှတပ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
အဆငတ
့်် စ်ခထ တရ က်တသ အခါ၊ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် အလအတလျ က်
့် စတ်န္လ
တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
စတင် တမ်ိုးတလည်ိုးတမ်ိုးတလ ကကတလသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ မရပ်မန ိုး
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် စတင် စက်ဆပ်ရွရှ လ ကကသည်။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် တအ က်ပါ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
့်
မနမ် မက်
ပပီိုးပြစ်သည်- “ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက အကန်အစင် သူ သတဘ တပါက်
့်
ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် ငါ၏ဆန္ဒမျ ိုးန္ှငည
့်် မ
ီ ျှပပီိုး
သူ၏တတ င်ိုးပန်ချက်မျ ိုးသည် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် က အချည်ိုးအန္ှိုးီ သမဟ
့် တ် အလဟဿ
မပြစ်တပ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဟန်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်သည့်၊် စစ်မှနတ
် သ
တတ င်ိုးပန်ချက်မျ ိုးက တက င်ိုးချီိုးတပိုး၏။” အမှနတ
် ွင ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ၊
၎င်ိုးတသည်
အတပေါ်ယမျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ ့်
့်

လက်စ ိုးရန် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုအရ မျ ိုးက
တပါတပါ
့်် တ်သက်၍ အတလိုးအနက်ရှတကက င်ိုး ခစ ိုးတစရန်
့် တန်
့် တန် မပပြုဘဲ၊ သူ၏အမှုတတ ် န္ှငပ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရမျှ ပပြုတလသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
လက်စ ိုးြ ့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက်
့် ည်။ ပပီိုးလျှင် လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတအြ
ငှ့် သ အသန ိုး ခကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခတစ်မျြုိုး
့် အလ
့်
တတ ်ကက တစ်မျြုိုး သတဘ ထ ိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုး မရှတသ တကက င၊့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏သဘ ဝက အပမဲရည်ရွယ်ပပီိုး ပြစ်တပသည်။ ယတန ့်
လူအမျ ိုးစတသည်
အသန ိုးခကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မစစ်မှနမ
် ရိုးသ ိုးကကတပ့်
့်
ဟန်တဆ င်မှုတစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ လူအတပါင်ိုး၏ အတပခအတနမှ ၎င်ိုးတသည်
“ငါ၏ န္ှုတ်က
့်
တပါကကယ်ဝပခင်ိုး တစ်ခအပြစ် ယူဆကကသည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ငါန္ှု့် တ်မှ တစ်စတစ်ခ ရရှရန်
ဆန္ဒရကကသည်
ှ
။ ယင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးပြစ်တစ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တလ က၏ အင်အ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်တစ” ၎င်ိုးတ၏
့် သလစတ် ပပင်ိုးပပပခင်ိုးတကက င၊့််
လူအ ိုးလိုးသည် ဤအရ မျ ိုးက ရှ တြွရန် လလလ ိုးလ ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတထ က်အပ့်မျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရရှရန်
ဆန္ဒမရှကကတချ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က “လူသ ိုးအတွငိုး် တွင ် ချြုျို့တဲမ
့် ှုမျ ိုးလွနိုး် လှ၏၊
့်
သူသည် “အ ဟ ရပြည်ဆ
့် ည်ိုးမှုမျ ိုး” သ လအပ်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်ပ၍
“စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ပပ
့် ိုးမှု” န္ှင ့်် “ဝည ဉ်တရိုးရ တထ က်ပမ
့် ”ှု တ လ
့် အပ်တလသည်” ဟ
ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယတန အပျက်
သတဘ ရှပခင်ိုးသ ဆ
က
့်
့် က်တရ က်တစပပီိုးသည်မှ လူတအထဲ
့်
အယူအဆမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတတပပ
ဆ လပ်တဆ င်သည့်် အရ တွင ် အ ိုးမ န်မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ၎င်ိုးတ ဝတ်
တကျတမ်ိုးတကျပြစ်ပပီိုး ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး လပ်ကကသည်မှ
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အပမင်မျ ိုးမှ အလွန ် “တရှိုးရိုးစဲွ” တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် လူတ၏
၎င်ိုးတ ့်
့် အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ လူတသည်
့်
ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး ဆက်သွ ိုးသည်ထက်၊ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်န္င
ှ ့်် ဤအရ က ပပြုပပင်သငသ
့်် ည်
မဟတ်တလ ။ အန င်္တ်က သပခင်ိုးတွင ် လူသ ိုးအတွက် မည်သည့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှသနည်ိုး။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အချြုျို့က ြတ်ရှုပပီိုးတန က် တပပန်
့်
့် မှုတစ်ခ
ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ကျန်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့််
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှသနည်ိုး။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ
သက်တရ က်မှုမျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အလငှ့် ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ပပန်လည်ကျန်ိုးမ လ န္င်ပပီိုး

ငါ၏ကသမှုတကက င့်် ပမှန ် အတပခအတနသ ပပန်
ငှ့် ၊ ငါသည် လူသ ိုး၏
့် တရ က်န္င်ကကြအလ
့်
အန တရ င်္ါအတွက် ကထိုးတစ်ခက တပိုးသည်” ဟ တပပ တသ အခါ၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၌့် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှသည်မှ
အဘယ်သပြစ်
့်် သ
့် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးတသ အရ တင်ိုးသည် လူတ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးရရှသငတ
အရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လပ်တဆ င်ရန် အမှုတတ ်ရှသည်- လူတသည်
့်
အဘယ်တကက င ့်် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးစရ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ မရှသနည်ိုး။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် န်ကျင်
တနသည် မဟတ်တလ ။ လူတ လ
့်် သ အလပ်မျ ိုးစွ
့်
့် ပ်တဆ င်သငတ
အမှနတ
် ကယ် ရှသည်- ဥပမ အ ိုးပြင ့်် “သင်တသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
မန်ိုးတီိုးသတလ ” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထက
ဲ “အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး” အတကက င်ိုးက
၎င်ိုးတ မည်
မျှသကကသနည်ိုး။ “ငါသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သင်တက
့်
့် အဘယ်တကက င ့််
တမိုးတလပပီနည်ိုး” ဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတသည်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သဘ ဝက မသန ိုးမလည်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ပ၍
့်
နက်နစ
ဲ ွ သန္င်စွမ်ိုးမရှဘဲတနကကတကက င်ိုး ပပသတပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး
လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အလပ် ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုးသည် လပ်စရ အလပ်မရှဟ
အဘယ်တကက င ့်် ဆ၍ရန္င်သနည်ိုး။ အကယ်၍ ထသ ပြစ်
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ခပ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုသည် အဘယ်အရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဟန်တဆ င် လပ်ပပရန်အတွက်၊ ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုးန္ှင ့်် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျပပြုသည့်် ပစပြင ့််
တဆ င်ရွက်တနသတလ ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် အန္င်ယူ၍ရန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် စတင်န္င
ှ ပ့်် ပီပြစ်က ၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တနထင်ရ တနရ တွင ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါအမှု
် ပထမအဆင်က
့် တတ ၏
့် စတင်မည်” ဟ ဆသည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲက အမှုတတ ်က ရည်ရွယ်တပသည်။
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထသ
ဲ ကက
ှ ပ့်် ပီ ပြစ်သည်၊
့်
့် ြုတင် ဝင်တရ က်န္င
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ မှ သူအမှု
့်
့် တတ ်၏ ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်ဟ ဆတပသည်။
သူသည် လူတအ
့် ိုး တဘိုးဒကခမျ ိုး၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကက့် ကကခတစပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခတစပခင်ိုးပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုး
တပပ င်ိုးလဲတသ အခါ၊ လူတသည်
လိုးဝ မသန ိုးမလည် ပြစ်လ ကကပပီိုး ထတန
့်
့် က်တွင ်
၎င်ိုးတအ
ဲ ဝင်
့် ိုးလိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထသ
့် တရ က် ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကကြုပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က “ထတကက
င့််
့်

သင်တသည်
သင်တ၏တ
ဝန်က တရ ိုးဝင် ထမ်ိုးတဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
နယ်တပမတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ငါက
့် က လအစဉ်အဆက် တရ ိုးဝင် ချီိုးမွမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်” ဟ
ဆသကဲသ
့် သ
ဲ အဆငမ
့်် ျ ိုး
့် ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်ထက
ပြစ်သည်- ယင်ိုးတသည်
သူ၏အစီအစဉ် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤလူမျ ိုးသည်
့်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမခရတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ
ရှု ပမင်ရမည်၊ ထတကက
င ့်် ကပ်တဘိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အနီ
ိုးတဝက် ကမဘ တလ ကထဲတွင် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ပပင်ပ၌ တရ ိုးဝင် စတင်တပသည်။ ဤသည်မှ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အတွငိုး် ၌ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး
့်
အပပင်တွင ် ကပ်တဘိုးက ကျတရ က်ပခင်ိုးပြစ်သည်-ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ကပ်တဘိုးထက်
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကကြုရန် ပ၍ န္ှစ်သက်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ ့်
ကျန်ရတနပခင်
ှ
ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်
တရ က်လ ပပီပြစ်တသ အတပခအတန ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် ယင်ိုးသည်
လူအတပါင်ိုးတက
ငှ့် ပြစ်သည်။
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သန္င်ကကတစြအလ
့်
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏ လူမျ ိုးက ငါက တမွျို့တလျ ်ကကချန်သည်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏လူမျ ိုးက ထကကတစပပီိုး ၎င်ိုးက တတ ်လှနတ
် စပခင်ိုးသည်
ငါ၏အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ငါ၏လူမျ ိုးက ငါစလင်တစသည်န
့် ည်ိုးစနစ်ပြစ်က
ယင်ိုးသည် ငါ၏ လူအ ိုးလိုးအတွက် ဘဝ၌ ကကီိုးထွ ိုးြ ကကီ
့်် တရိုးတစ်ခ
့် ိုးမ ိုးတသ အခွငအ
ပြစ်သည်” ဟ ဆတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ တသ ်လည်ိုး
ယင်ိုးတက
ဲ ဆ င်သည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။
့် လူတ၏
့် အ ရက မဆွတ
ဘရ ိုးသခင်၏ လှတသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ၎င်ိုး၏ အခန်ိုးကဏ္ဍက စတင် လပ်တဆ င်ပပီ
ပြစ်တသ တကက င ့်် န္င်ငမျ ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုး အတပခအတနတွင ်
ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်က ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတပခအတန၌ ပမင်န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က “တရမျ ိုးသည် ဟန်ိုးဟန်ိုးပမည်ကကလမ်မ
့် ည်၊ တတ င်မျ ိုး ပပြုလဲကကလမ်မ
့် ည်၊
ပမစ်ကကီိုးမျ ိုး ပပြုကွဲကကလမ်မ
့် ည်၊” ဟ တပပ တသ အခါ၊ ဤသည်မှ “ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
အမ်တထ င်စအတပါင်ိုးသည် တစ်ကွဲတစ်ပပ ိုးစီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး အစတ်စတ် အပမ ပမ ပပြုကွဲလမ့််မည်။ ခင်ပွနိုး် န္ှင ့်် ဇနီိုးသည်တအကက
ိုး
့်
ပပန်လည် တပါင်ိုးစည်ိုးသည့်် တနရက်
့်် ိုးတ တစ်
ြန်
့် မျ ိုး ကန်ဆိုးလမ့််မည်၊ အမန္ှငသ
့်

ပပန်တတွျို့တတ မ
့်် မီိုးတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန် ပပန်ဆတတ မ
့် ည်မဟတ်၊ အြန္ှငသ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှြူိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက ငါ တချမှုနိုး် မည်” ဟူတသ ရလဒ်ပြင ့််
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လှတ၏ ကနဦိုး အလပ်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
မသ ိုးစမျ ိုး၏ တယဘယျ အတပခအတန ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးသည်
၎င်ိုးတအ
ိုးစ၏
့် ိုးလိုး၏ အတပခအတန ပြစ်န္င်တပခ မရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအမျ
့်
အတပခအတန ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးသည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုး၏ လူမျ ိုးက
့်
အန င်္တ်တွင ် တတွျို့ ကကြုရသည့်် အတပခအတနမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကကြုရပပီိုး၊ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည်
့်
ကပ်တဘိုးက ခရပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူတအကက
ိုး မသ ိုးစ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်သည်က ၎င်ိုးက ကကြုတင်တဟ ကန်ိုး ထတ်တပသည်။
၎င်ိုးတအ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည်
့် ိုးလိုးသည် သနမ်ပပည်၏ လူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်၌ သစစ ရှကကလမ်မ
င ့်် ခင်ပွနိုး် န္ှင ့်် ဇနီိုးသည်တအကက
ိုး
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးသည့်် တနရက်
့်် ိုးတ ့်
့် မျ ိုး ကန်ဆိုးလမ့််မည်၊ အမန္ှငသ
တစ်ြန်ပပန်တတွျို့တတ မ
့်် မီိုးတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန်ပပန်ဆတတ မ
့် ည်မဟတ်၊ အြန္ှငသ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတ၏
ဲ ရလမ်မ
့် ည်၊
့်
့် မသ ိုးစမျ ိုးသည် ပြြုခွခ
အကကီိုးအကျယ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုတသ တန က်ဆိုးအမှုတတ ် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုတတ ်က
စကကဝဠ တစ်ခလိုးအန္ှ ပျ
ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည် “စတ်ခစ ိုးချက်” ဟူတသ
့် ျို့ န္ှတစမည်
့်
စက ိုးလိုးက လူတအ
့်် တရိုးက အသိုးချက ၊ ထသပြင
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးပပရန် အခွငအ
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလမှ လူအတပါင်ိုး၏ မသ ိုးစမျ ိုးက ပြြုခွရ
ဲ န် ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး
့် ိုး ပမင်ခင
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထက
ဲ “မသ ိုးစ အပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုး” အ ိုးလိုးက တပြရှငိုး် ရန်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက အသိုးပပြုတကက င်ိုး ပပသတလသည်။ အကယ်၍ ထသမဟ
့် တ်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၏ တန က်ဆိုး အပင်ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ အဆိုးသတ်ြ ပြစ်
့် န္င်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန က်ဆိုးအပင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အ ိုးနည်ိုးချက်က ြွငခ
့်် ျသည်- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် စတ်ခစ ိုးချက်ပြင ့််
အသက်ရှငက် က၏- ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
မတရှ င်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက တြ ်ထတ်တလသည်။ လူတအတွ
က် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်ကယ် စတ်ခစ ိုးချက်မှ
သီိုးပခ ိုးခရ
ွဲ န် အဘယ်တကက င ့်် အလွနခ
် က်ခရ
ဲ သနည်ိုး။ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်

အသတရ ိုး၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက တကျ လ
် ွနသ
် တလ ။ အသတရ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သတလ ။ စတ်ခစ ိုးချက်သည် တဘိုးအန္တရ ယ်တစ်တလျှ က် လူတက
့်
ကူညန္
ီ င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် စတ်ခစ ိုးချက်သည် သူ၏ ရန်သူ ပြစ်သည်ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ပပပပီိုးပပီ မဟတ်တလ ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါရှပါ။

အခန််း ၂၉
လူတတဆ
င်ရွက်တသ အမှုတွင၊် အချြုျို့ မှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက်ရက်ညန်ကက ိုးချက်ပြင့််
့်
အတက င်အထည်တြ ပ် ခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တစ်စတ်တစ်တဒသအတွက်မူ ဘရ ိုးသခင်မှ
လူသရှငက် က ိုး ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုး မတပိုးတပ။ ဤသည်မှ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်
တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည် အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ ်ရန်လတသိုးတကက င်ိုး လတလ က်စွ
ပပဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်—အမျ ိုးအပပ ိုးမှ ြိုးကွယ်လျက်ရတနက
ှ
လူသရှငက် က ိုးပြစ်မလ တသိုးဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးမှ
လူသရှငက် က ိုးပြစ်ရန် လအပ်၍၊ လူတက
့် အကကအက်က စတ်ရှုပ်တနတစရမည့််
အချြုျို့လည်ိုးရ၏။
ှ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် အရ ပြစ်၏။ ဥပမ
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘမှ လူသ ိုးတအကက
ိုး ကကတရ က်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့်
သူမည်သတရ
့် ကကန်တွ
့် ည်၊ မည်သည်စ
့် င ် တရ က်လ ခဲသ
့် ည်၊ သမဟ
့် က်လ ခဲသ
့် တ်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ တပပ
င်ိုးလဲသွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ရှမရှ
့်
စသည်အ
့် ရ တအတွ
က် လူသ ိုးတ စ
် သ
့်
့် တ်ရှုပ်တထွိုးတစရန် လအပ်သည်။ ဤသည်က စစ်မှနတ
အတပခအတနမျ ိုးတပေါ်တွငလ
် ည်ိုး အတပခခထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုး၏
ဇ တပကတကယ်တင်သည် ဝည ဉ်တလ ကအတွငိုး် တက်ရက်ဝင်တရ က်န္င်စွမ်ိုး
မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
့်
မည်သလ
့် ကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ခဲတ
့် သ ်မှ၊ သမဟ
့် ခဲတ
့် တ် "အရ ခပ်သမ်ိုး
ထတပမ က်သည်တ
့် နတွ
ိုးလ ၍၊ အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ
့် င ် ငါသည် လူတအကက
့်

တနမျ
့်် မျ ိုးတွင ် ငါသည် သူန္င
ှ အ
့်် တူရှခဲ၏
့် ိုးန္ှငည
့် " ဟ သူတပပ တသ အခါ၊ ထစက ိုးမျ ိုးသည်
တစ်စတစ်ဦိုး သစ်ပင်တစ်ပင်၏ပင်စည်န္င
ှ ့်် စက ိုးတပပ တနသကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏—အနည်ိုးငယ်မျှ
တပပန်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအဆင်မ
့် တသ ် လူတသည်
့် ျ ိုးက
့် မှု မရှတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့်
မသ၍ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနစ
် ွ သလျှငတ
် သ ်မှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘမှ
့်
တပမကကီိုးတပေါ်သ နတ်
သမီိုးတစ်ပါိုးကဲသ
့် ပျ
့်
့် ၍ကျလ က လူသ ိုးအကက ိုး ပပန်လည်
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးမှ
ရရှချက်ပြစ်၏။ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရအရ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက
န ိုးမလည်န္င်က ၊ ဝည ဉ်တလ က၏ အပြစ်မန
ှ က
် န ိုးမလည်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။
လူသ ိုးတသည်
ပင်ကသဘ ဝအ ိုးပြင့်် တူည၍
ီ ကွဲပပ ိုးပခင်ိုးမရှသပြင့်် ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရ
့်
့်
တစ်ခတည်ိုးပြင့်် လူသ ိုးတသည်
တစ်ပါိုးသတ
ူ အတွ
က် စနမူန အပြစ် ပပြုမူန္င်စွမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည်
့်
့်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးတအ
ူ ျ ိုး လက်တလျှ က်ရန် အတွက် နမူန ပပရန်
့်
့် ိုး အပခ ိုးသမ
သမဟ
့် တ် စနမူန အပြစ် အတစခရန် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးသည် ပူတြ င်ိုးတစ်ခသ ပြစ်သွ ိုး၏။
တရမှ အထက်သ တက်
သည့်် တရတန္ွိုးတငွျို့ ပြစ်သွ ိုး၏။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်မှ
့်
"ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအချြုျို့က သ၏" ဟ ဆသည်အ
့် ခါ ဤစက ိုးတသည်
့်
ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်တဆ င်ရွက်တသ အမှု၏ သရပ်သကန်က ကင်တွယ်ရသ ပြစ်၏။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ —အဓကအ ိုးပြင့်် သူ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်စတ်သတဘ ထ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည့်် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝက
ဦိုးတည်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင် အဘယ်တကက င့်် ဤသ ့်
အမှုတဆ င်သနည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက
အထတပမ က်ရမည်နည်ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်မှ မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး
ရရှလသနည်ိုး၊ လူသ ိုးအကက ိုး မည်သည်အ
့် ရ သူရရှလသနည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ သည့််
နည်ိုးန မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏သတဘ ထ ိုး စတသ အရ မျ ိုးက
လူတန့် ိုးလည်ရန် တတ င်ိုးဆထ ိုး၏။ လူသ ိုးတွင ် ကက ိုးဝါထက်သည်အ
့် ရ တစ်ခမျှမရှဟ
တပပ န္င်၏။ ၎င်ိုး၏အထဲ၌ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး လက်တလျှ က်ရန် နမူန ပပန္င်သည်အ
့် ရ
တစ်ခမျှမရှဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။
အတအကျအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတကက င်၊့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်မှ တမွိုးြွ ိုးခဲပ
့် မရသည့််
ဇ တပကတ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်တ ကွ
့် ပဲ ပ ိုးပခင်ိုးတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်မှ "ငါသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပြတ်သန်ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် အပမဲပင် သတမမူမဘဲ

မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါက
့် မသခဲတ
့် ပ။" ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ "စကကဝဠ အစွနိုး် တစ်တလျှ က်
ငါ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး နင်ိုးတလျှ က်သည်အ
့် ခါ လူသ ိုးသည် သူက
့် ယ်သူ စတင်၍
ပပန်လည်စဉ်ိုးစ ိုးမည်ပြစ်က ၊ လူအ ိုးလိုးတသည်
ငါထ
့် သလ
့် ျို့တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ငါက
့်
့်
့် ၍ ငါတရှ
ဝတ်ပပြုလမ်မ
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ် ထင်ရှ ိုးသည်တ
့် န၊ ့် ငါတစ်ြန်
့် ည်။ ဤတနသည်
့်
ပပန်လ တသ တနအပပင်
ငါထွက်ခွ သည်တ
့် နလည်
ိုး ပြစ်လမ့််မည်။" ဟလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
တပပ ၏။ ဤတနသည်
သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ အ ိုး လူသ ိုးက
့်
ပပသည်တ
့် နပြစ်
့် သည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ရလဒ်အတနပြင့်် သူ၏အမှုက
တန္ှ င်တ
သူသည် လပ်သင်သ
့် န္ှိုးတစပခင်ိုးမရှတပ။ ထအပပင်
့် ည့်် အမှုကသ တဆ င်ရွက်၏။
့်
သူတရ ိုးစီရင်သည်အ
့် ခါ ဇ တပကတ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ၏
့်
သတဘ ထ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပစ်တင်ရှုတ်ချ၏။ ဤသည်မှ ဤက လအတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏ြွငဟ
့်် ချက်မျ ိုး၏ အဓက အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးအနက် တစ်ခပြစ်၏။ ဥပမ
"ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်အဆိုး၌ စကကဝဠ တစ်ခလိုးတစ်တလျှ က် ငါ၏အမှုက
လူသ ိုးအ ိုးလိုးအကက ိုး ငါတရ ိုးဝင် စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၏။ ယခအချန်မှစ၍ သတမပပြုသူ
မည်သမ
ူ ဆသည် မည်သည်အ
့် ချန်၌မဆ ကရဏ ကင်ိုးမဲတ
့် သ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအကက ိုး
ထိုးချခသွ ိုးြွယ်ရှ၏။" ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်တွင ်
ပါဝင်သည်အ
့် ရ ပြစ်၍၊ ထူိုးပခ ိုးသည်လည်ိုးမဟတ်၊ ဆန်ိုးပပ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်ဘဲ
အမှု၏အဆင့်် အ ိုးလိုးသ ပြစ်၏။ ထအတတ အတွငိုး် ပပည်ပရှလူတန္ှ့် င ့််
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်၌ ၎င်ိုးတပပြုလ
ပ်သမျှ အ ိုးလိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် အမှုတဆ င်စဉ်
တက င်ိုးကင်တမန်အ ိုးလိုးသည် ငါန္ှင ့်် အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် တက်ပဲစ
ွ တင်၍
တန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ည်ိုးရန် ဆိုးပြတ်၏။ ဤသည်မှ
့် ွင ် ငါ၏ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှလူသ ိုးတ ငါ
့် အရှု
ိုးတပိုး၍
့် ျို့တမှ က်တွင ် တက င်ိုးကင်တမန်တကဲ
့် တရှ
့် သ
့်
ငါက
လသည်ဆ
့် န္ဒ မရှရန်န္င
ှ ့်် ငါက
့် ရ တစ်ခမျှ မလပ်ရန်ပြစ်၏။
့် ဆန်ကျင်
့်
့် ပန်ကန်သည်အ
ဤသည်တမှ့် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး ငါအမှု
့် ၏ တပပ င်ိုးလဲတစတသ အင်အ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။" ဟ
တပပ ၏။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ဝှမ်ိုး ဘရ ိုးသခင် အတက င်အထည်တြ ်သည်အ
့် မှု၌
ကွ ပခ ိုးချက်ပြစ်၏။ သူသည် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက မည်သထ
ူ ့် သဦိုးတည်
ထ ိုးသည်
့်
ဟူသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ကွဲပပ ိုးသည့်် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုး အသိုးပပြု၏။ ယတန၊ ့် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးရှ
လူတအ
့် ိုးလိုးတွင ် တမ်ိုးတတနတသ န္ှလိုးသ ိုး ရှတနက ၊ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် စတင် စ ိုးကက၊ တသ က်ကကပပီပြစ်၏—ဤသည်မှ

ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အဆိုးသတ်တတ မ
့် ည်ဟူသည်က ပပရန်လတလ က်၏။ တက င်ိုးကင်မှ
တအ က်သကကည်
တ
့် နပခင်ိုးသည် ညြှြုိုးတပခ က်တနတသ သစ်ကင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သစ်ရွက်တကကမျ ိုးန္ှင ့််
့်
တဆ င်ိုးဦိုးတလ တက်စ ိုးတသ သဲပမျ ိုး၏ ပငီိုးတငွျို့ြယ်တက င်ိုးတသ ပမင်ကွငိုး် က
တန က်တစ်ကကမ် ကကည်တ
့် နပခင်ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတ၏
ူ ။ အရ ခပ်သမ်ိုးက အနဋ္ဌ ရအပြစ်
တပပ င်ိုးလဲတတ မ
ဲ့် လူ
့် ည်ကသ
့် သ ိုးအကက ိုး ကမဘ ပျက်ကန်ိုးတစ်ရပ်
ဆက်တရ က်တတ မ
့် လ ိုး ခစ ိုးရ၏။ ဝည ဉ်၏ စတ်ထခက်လွယမ
် ှုတကက င့်် န္ှလိုးသ ိုးတွင၊်
့် ည်အ
မတပျ ်ရင်သည်ခ
့် စ ိုးချက် အစဉ်ရှတနပခင်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ ပငမ်ိုးချမ်ိုးသည့်် န္ှစ်သမ့််မအ
ှု နည်ိုးငယ်
ရှတသ ်လည်ိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွမ
ဲ ှု အချြုျို့ န္ှ င်လ
့် ည်ိုး တရ တန၏။ ဤသည်မှ "လူသ ိုးသည်
န္ိုးထလ တန၏။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
စနစ်တကျရှလျက်၊
့်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ တဘိုးအန္တရ ယ်မှ လွတ်တပမ က်ရသည့်် တနရက်
့် မျ ိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ငါတရ က်လ ပပီပြစ်၍ ပြစ်၏။" ဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သရပ်တြ ်ချက်
ပြစ်န္င်၏။ လူတသည်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့်် မျ ိုး
့်
့် ကက ိုးပပီိုးတန က် အနည်ိုးန္ှငအ
အြျက်သတဘ တဆ င်လ န္င်သည်။ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတပေါ် အနည်ိုးငယ်
စတ်ပျက်တနန္င်သည်။ သမဟ
၎င်ိုးတ၏ဝ
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ည ဉ်ထဲရှ ခစ ိုးချက်အတပေါ် မျ ိုးစွ
အတလိုးထ ိုးန္င်သည်။ သရ့် တွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ သူ၏အမှုမပပီိုးဆိုးမီ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတအ
့် ွင ်
့် ိုး ဤသထင်
့် တယ င်မှ ိုးမှု ပြစ်တစသည်အထ မက်မဲရန်မှ မပြစ်န္င်တပ။ သင်တ
ထကဲသ
့် တသ
ခစ ိုးချက်မျ ိုး အမှနစ
် င်စစ်ရလျှ
ှ င၊် သင်သည် သင်၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် မျ ိုးစွ
့်
င်္ရပပြုလွနိုး် တကက င်ိုး၊ သင်သည် မမသတဘ ကျသည်အ
့် တင်ိုး လပ်တဆ င်သပူ ြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်သပူ ြစ်တကက င်ိုး ပပ၏။ ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည်
့်
သဘ ဝလွနအ
် ရ မျ ိုးအတပေါ် အတလိုးထ ိုးလွနိုး် တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
လိုးဝမန ခတကက င်ိုးပပ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏လက်တကက င်၊့် လူတသည်
လွတ်တပမ က်ရန်
့်
မည်မျှပင်ကကြုိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတသည်
ဤအတပခအတနမှ လွတတ
် ပမ က်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်မှ မည်သလ
ူ တ
ွ ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။ သင်၏ အတနအထ ိုးန္ှင ့််
အတပခအတနမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် မစီမသည်အ
့် ချန်ခါ မည်သည်အ
့် ခါက ရှခဲသ
့် နည်ိုး။
သင်ဒကခခရသည်ပြစ်တစ၊ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏လက်ထမ
ဲ ှ သင်မည်သ ့်
တတ်တဆတ် ထွက်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည်က
့် စစတစ်ရပ်
မဟတ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏လအပ်ချက်သ လိုးဝပြစ်၏—ဤသည်တကက င့်် မလက်န သူ
မည်သရ
ူ မည်
ှ
နည်ိုး။
"တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုး ငါအမှု
ိုးငှ ငါသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
့် ပျျို့ န္ှတစပခင်
့်
့်

အသိုးပပြုမည်။ ဆလသည်မှ ငါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် အင်အ ိုးသိုးမည်။
ဤအမှုက တရွ ိုးတက က်ခရသူတအကက
ိုး ငါအမှု
ှ ့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
့် န္င
့်
အတက င်အထည်တြ မ
် ည်မှ သဘ ဝကျ၏။" ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မမက်ဆပခင်ိုးမျ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး
စတင်တဆ င်ရွက်၏။ ထအပပင်
ဤသည်မှ ဤအဆင်တ
့် ရ က်သည်အထ တိုးတက်လ ခဲတ
့် သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆင်တ
ူ မျှ အတပခအတနမျ ိုးက
့် စ်ဆင့်် ပြစ်၏။ မည်သက
တပပ င်ိုးလဲန္င်မည်မဟတ်။ ကပ်တဘိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ကမဘ န္ှငအ
့်် တူ
ပျက်စီိုးတစလျက် တပြရှငိုး် လက်လမ်မ
့် ခါ၊
့် ည်။ စကက ဝဠ က တရ ိုးဝင် ပပစ်တင်ဆိုးမသည်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးသ တရ
ိုးဝင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
ွ ိုး် မှုတကက င့််
့် ည်။ သူ၏တပေါ်ထန
့်
လူတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရ၏။ ထထက်
ပ၍ ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် စ တစ င်က
့်
့်
တရ ိုးဝင်ြွငသ
့်် ည်အ
့် ခါသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ လူတ ပပစ်
့် ချန်၊
့် တင်ဆိုးမခရသည်အ
ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးလိုးရှလူတ စမ်
့် ိုးသပ်ခရသည့်် အချန်မျ ိုး" ဟလည်ိုး ဆ၏။ တဆပ်ခနစ်ချက်တွင ်
ပါဝင်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတွင ် ပါဝင်သည်အ
့် ရ မျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက
ဤသည်မှ ထင်ရှ ိုးစွ ပမင်န္င်၏။ ဆလသည်မှ တဆပ်ခနစ်ချက်တွင ် ကပ်တဘိုးရ၏။
ှ
ထတကက
င်၊့် တဆပ်ခနစ်ချက်က ယတနထ
့်် တသိုးတပ။ ဤတနရ တွင် ရည်ညန်ိုးထ ိုးသည့််
့် မြွငရ
့်
"စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး" မှ လူသ ိုး ဒကခခရသည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုပြစ်က ၊ ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုအကက ိုး
ဘရ ိုးသခင်မှ ထတ်တပိုးသည့်် "သက်တသခလက်မှတ်" က တရ ိုးဝင်လက်ခသည့်် လူတစ်စက
ရရှလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏န္င်ငတတ ်ရှ လူတပြစ်
့် ည်ပြစ်သပြင့်် ထသူတသည်
့် ည်။
့်
့် ကကလမ်မ
ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏လူတ၏
့် မူလအစမျ ိုး ပြစ်၍၊
ယတနထ
ဆိုးပြတ်ချက် မချရတသိုးဘဲ သူတသည်
့် သူတအတပေါ်
့်
့်
အန င်္တ်အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်ချတနရသ ရှ၏။ တစ်စတစ်ဦိုးတွင ်
စစ်မှနတ
် သ အသက်ရလျှ
ှ င၊် ထသူတသည်
စမ်ိုးသပ်စဉ်အချန်မျ ိုးတွင ် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်
့်
ရပ်တည်န္င်မည်ပြစ်၍၊ ထသူတတွ
့် င ် အသက်မရှပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
ထသူတအတပေါ်
သက်တရ က်မှု လိုးဝမရှတကက င်ိုး၊ သူတသည်
ကျီိုးလန်တ
့် န်ိုး ြျ ခင်ိုးကက၍
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အ ရမစက်တကက င်ိုးက လတလ က်စွ သက်တသပပ၏။
ဤသည်မှ အမှုကဆက်လက် အတက င်အထည်တြ မ
် ည်အ
့် စ ိုး ဤတခတ်က
အဆိုးသတ်တစမည့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုပြစ်သပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က
"တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင၊် ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးချန်မှ လက်ရှတနရက်
့် အထ လူသ ိုး
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတတွျို့ ကကြုြူိုးသည့်် ဘဝပြစ်၍ ငါတဆ င်ရွက်သည်အ
့် မှုသည် ယခင်

တစ်ခါမျှ မလပ်တဆ င်ြူိုးဟ ငါတပပ ၏။" ဟတပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
"ငါ၏တနရက်
့် သည်
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်လ သည်ပြစ်၍၊ ဤသည်မှ တဝိုးကွ ပမရဘဲ
လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးအတရှ တ
ျို့ ွငသ
်
ရှ၏။" ဟလည်ိုး သူကတပပ ၏။ အတတ်က ဘရ ိုးသခင်
ပမြုျို့အချြုျို့က ကယ်တင်ကယ်ကျ ြျက်ဆိုးီ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတထဲ
့် က တစ်ပမြုျို့မျှ
တန က်ဆိုးအချန်တွငက
် သ
ဲ့် လ
့် တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြြုပစ်ပခင်ိုး မခခဲရ
အတတ်က တသ ဒန်ပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယတနတသ
ဒန်ပမြုျို့ မှ အတတ်ကကဲသ
့် ့်
့်
သတဘ ထ ိုးရန်မဟတ်တပ—၎င်ိုးက တက်ရက်ြျက်ဆိုးီ ရန်မဟတ်ဘဲ ဦိုးစွ
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က် တရ ိုးစီရင်ရန်ပြစ်လျက်၊ အဆိုးတွင ် ထ ဝရအပပစ်တပိုး ခရရန်ပြစ်၏။
ဤသည်တမှ့် အမှု၏အဆင်မ
ဒန်ပမြုျို့သည် အတတ်က
့် ျ ိုးပြစ်၍၊ အဆိုးတွင ် ယတနတသ
့်
ကမဘ တပမကကီိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်န
့် ည်ိုးတူ အပမစ်ပပတ် တချမှုနိုး် ခရလမ်မ
့် ည်—ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အစီအစဉ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်တ
့် နသည်
့်
တသ ဒန်ပမြုျို့အ ိုးတရ ိုးဝင် ပပစ်တင်ရှုတ်ချရ တနပြစ်
ွ ိုး် မှုပြင့်် ကယ်တင်ရန်
့် က ၊ သူ၏တပေါ်ထန
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငတတ ်သ တပေါ်
ွ ိုး် လ ၍
့်
့် ထန
ညစ်တပတသ န္င်ငမှ ငါက
ှ ်ထ ိုး၏။" ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် ယ်ငါ ကွယ်ဝက
ယတနတသ
ဒန်ပမြုျို့သည် မသန်စင်
် ွ
့်
့် တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
့် စစ်မှနစ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမရှတသ လ
် ည်ိုး သူက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ဤနည်ိုးက အသိုးပပြု၏—ဤသည်က
သင်ထင်ရှ ိုးစွ မပမင်ရတသိုးဘိုးူ တလ ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှဟ ဆန္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထ
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၏
့်
မည်သည်အ
့် ဆင်တ
ူ ျှ မသတပ။ ဤသည်မှ ယတနလူ
့် ွင ် ရှသည်က မည်သမ
့် တက
့်
ဤအတပခအတနတွင ် ရှတနခွငပ့်် ပြုသည့်် အရ ပြစ်၏။ ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က
့်
ပမင်ရမည်ဆလျှင၊် ထအချန်သည် ၎င်ိုးတ၏အဆ
ိုးက ထတ်တြ ်သည်အ
့် ချန်၊ တစ်ဦိုးစီက
့်
၎င်ိုး၏အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးစ ိုးခပွဲ ခ ိုးသည်အ
့် ချန် ပြစ်မည်မှ တသချ ၏။ ယတန၊ ့်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝရှတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် လူတအ
့် ိုး တက်ရက်ပပ၏။ လူသ ိုး၏
တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရှပပီပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် တန က်ထပ် ကက ကက ခမည်
မဟတ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးမှ ကကြုတင်တပပ ၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးထ
ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်အ
့် ခါ လူတခ့် ရမည့်် စမ်ိုးသပ်ချက်မျ ိုး၏ လကခဏ တစ်ရပ်ပြစ်၏။
ထတကက
င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်တသ ်လည်ိုး
့်
့်
ကပ်တဘိုးဒကခကကီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
တင
ွ ် ကျတရ က်တတ မ
ဲ့် ့်
့် ည်ကသ
့်

မတက င်ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်မည်ဟူတသ ခစ ိုးချက် ၎င်ိုးတ တွ
့် တသည်
့် င် အစဉ်ရှတန၏။ ယတနလူ
့်
တအိုးခတ
ဲ နတသ တင်ိုးပပည်မျ ိုးရှ စ ငှက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တသမင်ိုးမှ အတင်ိုးအကကပ်
့်
အတကကိုးတင်တစလျက် ၎င်ိုးတက
် န်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတပိုးမထ ိုးသည်အ
့် လ ိုး
့် ဆက်လက်ရှငသ
ပြစ်၏။ လူသ ိုးမှ တင်ရတနသည်
ှ
့် တသပခင်ိုးအတကကိုးတကက င့်် လူတအ
့် ိုးလိုးသည်
သူတ၏တန
က်ဆိုးတသ က လ ဆက်တရ က်ပပီဟ ခစ ိုးရ၏။ ဤသည်မှ
့်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ လူသ ိုးတ၏န္ှ
့် ရ ပြစ်က ၊
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ပြစ်တပေါ်တနသည်အ
၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးတင
ွ ် တြ ်ပပမထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ွ ်
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတင
ရှတနသည်အ
့် ရ သည် ငါမျက်
လိုးမျ ိုးမှ ပန်ိုးလျှြုိုးတနန္င်စွမ်ိုး မရှတပ—ဤသည်မှ
့်
လူသ ိုး၏အပြစ်မှနပ် ြစ်သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပအချြုျို့ မှ
ညြ
့် ျင်ိုးချင် ညြ
့် ျင်ိုးတနမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး—ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တသည်
ဤပပဿန က
့်
ပပသရ တွင ် လတလ က်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
တစ်ခစီသည်၊ အတတ်ကပြစ်တစ၊ ပစစြုပပနတ
် ွငပ် ြစ်တစ၊ ပပည်စ
့် တစရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ကကည်ရ
့် ှု လျှင ် အလွနက် ကည်န္ိုးူ ြွယ်တက င်ိုးသည့်် အချက်အလက်အမှနမ
် ျ ိုးက
့်
လူသ ိုးတတရှ
ွ ိုး် လ တစ၍၊ ထအချန်တွင ် သူတသည်
စတ်ြမ်ိုးစ ိုးခရ၍
့် ျို့တမှ က် တပေါ်ထန
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးသွ ိုးကကလမ့််မည်။ ယတနသည်
မည်သည်တ
့် ခတ်ဟူသည်က သင်ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
မပမင်တသိုးဘိုးူ တလ ။

အခန််း ၃၀
လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု အနည်ိုးငယ်
ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှသည် ၎င်ိုးတ၏ခ
့်
့် မှ အဘယ်သမ
့် စ ိုးချက်မျ ိုးက
ယကကည်စတ်ချမှုမရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးထဲသ ကျတရ
က်မည်က
့်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့ ကက၏။ ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးအကက ိုးတွင ် အစဉ်အပမဲ လည်တနကကပပီိုးပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုး၏ ဘဝမျ ိုးသည်
ပူတဆွိုးမှုန္င
ှ ့်် ပပည့်သ
် ည်ဟ ဆ၍ရတပသည်။ ဤထက်ပ၍ တပပ ရလျှင၊် လူအ ိုးလိုး၏
တနစဉ်ဘဝမျ
ိုးတွင ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးရ၏၊
ှ
သတသ
် အဘယ်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့်
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးထ၌
လွတပ် ငမ်ိုးတစပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလက တနစဉ်
့် မရရှကကဟ ငါဆန္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးသည့််
တတ င်သိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် လ ိုး ပြစ်သည်။
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးတပေါ်သ ြ
့် စီိုးတနသည်အ
၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးထဲမှ တစ်ခတစ်တလမျှသည် တစ်တနလ
့် ိုး တပျ ်ရင်က
့်

ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမရှတပ- ၎င်ိုးတ အနည်
ိုးငယ်မျှ တပျ ်ရင်ကကတသ အခါတွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဟန်ပန်တလလန် ကကြုိုးစ ိုးလပ်တနကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊်
့် စတ်န္လ
လူတသည်
တစ်စတစ်ရ အပပီိုးမသတ်တသိုးသည့်် အ ရတစ်ခ အပမဲရကက၏။
ှ
ထတကက
င၊့််
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ မတည်ကကည်ကကတပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊
့်
့် စတ်န္လ
အမှုအရ တသည်
အန္ှစ်မဲ့်က မျှတမှုမရှပခင်ိုးတက
ှ ့််
့်
့် ခစ ိုးရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုန္င
ပတ်သက်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
မအ ိုးလပ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အချန်မတလ က်ကကတပ၊
့်
သမဟ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရန်
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
အချန်မရှကက၊ သမဟ
် န်စွ မည်သ ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မှနက
စ ိုးတသ က်ရမည်က မသကကတချ။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တအိုးချမ်ိုးက
့် မှ အဘယ်သမ
စတ်ကကည်လင်ပပီိုး တည်ကကည်မှုမရှတပ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
အစဉ်အပမဲ အမှု့် င်ိုးတသ
့်
မိုးတက င်ိုးကင်တအ က်၌ အသက်ရှငက် ကသည်အ
့် လ ိုး၊ တအ က်ဆင်္
ီ ျင်မပါဘဲ
အ က သတစ်ခတွင ် အသက်ရှငက် ကသည်အ
့် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က
၎င်ိုးတအသက်
တ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှု ပ်တထွိုးမှုဆသ
ီ ဆ
့်
့် က်တရ က်တစပပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
် ည့်် တပပ ဆတလ့်ရပပီ
ှ ိုး၊
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ တည့်တ
၎င်ိုးတ၏
ွ ်က တက်ခက်တလ့်ရသည်
ှ
- သင်တသည်
တစ်တလျှ က်လိုး သူ
့် က
့် တပျ က
့်
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် အသတနအသထ ိုးအ ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်ကကတသိုးသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့်် တရိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မတပိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ိုး တန င်တတရန် အခွငအ
လူအ ိုးလိုးက တအ က်ဆင်္
ီ ျင်မပါဘဲ “လကမဘ ” တပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် စသည်။ အစအဦိုးမှ
ယတနထ
့် တင်၊ ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတ၏
့် သဘ ဝက
တြ ထ
် တ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် အဘယ်သမ
ူ ျှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်ကကတချ။ လူ၏အန္ှစ်သ ရက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူတသည်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် သရှလ ကကပပီိုး၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သလ ကကပရသည်၊
သတသ
် ဤသည်မှ အန္ှစ်သ ရထဲက လမ်ိုးတကက င်ိုးမဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခငန္
့်် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုးန္ှင ့်် ပမကကီိုးမ ိုးတသ နက်ရှုင်ိုးမက
ှု
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက်က ပပသတပသည်။
၎င်ိုးတ၏ခ
့် စ ိုးချက်မျ ိုး၌၊ ဤအရ က လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်မှ
လက်လှမ်ိုးမီ၍မရန္င်တသ သူန္င
ှ ့်် ချည်ိုးကပ်၍မရန္င်တသ သူပြစ်သည်ဟ မရည်ရွယ်ဘဲ
ယကကည်မတစတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ က လူသရှငက် က ိုးပြစ်တစပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
အဘယ်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူတကက
ွ ်မှုက ပြစ်တလ့်ရပ
ှ အတင်ိုး
့် ိုးက ဆက်န္ယ

ပပန်လည်တရ က်ရတစန္
ှ
င်စွမ်ိုး ရှပမရကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုး၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူအ ိုးလိုးက “ပပြုလဲတစ”ြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပရန်ပြစ်ပပီိုး၊
ထသပြင
့် ့်် သူ၏အမှုက ပပီိုးတပမ က်တစရန်ပြစ်သည်က ပမင်ရန် မခက်တပ။ ဤသည်တမှ့်
ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်မျ ိုး၌ လူတ ့်
ယကကည်ကကသည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတက၊
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယင်ိုး၏
အထွတ်အထပ်သ ချည်
ိုးကပ်တနသည်၊ ယင်ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက
့်
တအ င်န္င်ြရန်
ူ ျှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
့် အလငှ့် ၊ ဆလသည်မှ အဘယ်သမ
အယူအဆမျ ိုးမရှတစဘဲလျက် အသင်ိုးတတ ်က ရှငသ
် န်တစပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်လျှင ် လူအ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်က သရှငိုး် ပခင်ိုးတည်ိုးဟတ
ူ သ ယင်ိုး၏ သသ ပမင်သ မှုအရှဆိုးတသ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုဆီ ချည်ိုးကပ်တနသည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
တပပ ဆတသ အရ က ြတ်ကကစ-့် “လူတ၏
့် စတ်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ အလွယတ
် ကူ ထတတွျို့၍မရတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
အလွယတ
် ကူ အကျငပ
့်် ျက်မလ သငတ
့်် ပ... အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
၎င်ိုးတသည်
အပမဲ န္ှမ်ခ
အယူအဆမျ ိုးစွ
့် ျကကပပီိုး သည်ိုးခတတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ရှကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ။” ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်
တပပ သည့်အ
် ရ သမဟ
် ရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လူတသည်
့် တ် လူသ ိုး လပ်တဆ င်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ သရှန္င်စွမ်ိုးမရှသည်က ပမင်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရက
ကပပရတသ အခန်ိုးကဏ္ဍတကက င၊့်် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးပခြုငပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုးတသ ်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
မမတက
့်
့်
့်
့် ယ်ကယ်
ငရဲ၏သ ိုးမျ ိုးအပြစ် ပမင်ကကတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်ြရန်
သူ၏
့် အလငှ့် ၊ လူတအတပေါ်
့်
အမျက်တဒါသအ ိုး လတ်ရန်၊ သမဟ
့် တ်၊ ၎င်ိုးတက
့် တက်ရက်ရှုတ်ချရန်၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့်
တန က်ဆိုးတွင ် တသဒဏ်ချမှတရ
် န်အတွက် မလအပ်တပ။ သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးသည်
မတတ တ
် ဆပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊ အ ိုးထတ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှမပါဘဲ သူ၏ အ ိုးလပ်ချန်တွင ်
ပပီိုးတပမ က်သည့်် တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင်အရှန်ပြင ့််
အတရိုးမပါသည့်် စက ိုးကမျှ တပပ ဆတလသည်။ အပပင်ပန်ိုးမှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ ့်
အတရိုးတကကီိုးပြစ်မအ
ှု ချြုျို့ ရှပတပေါ်တသ ်လည်ိုး- ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှတသိုးတပ၊ သူသည် စက ိုးတပပ သည်ကလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မလပ်တဆ င်တပ။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးကက ိုးက အမှုသည် ကန်လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်မျ ိုးကကဲသ
့် ့်

တူညတ
ီ သ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ပမ ဏမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
် ပ
့် မတပါင်ိုးထည့်တ
သမဟ
့်် ျပခင်ိုး မရှတပ- ထသတသ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် မထတ်ပယ်တပ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် ြွငခ
့်
အမှုသည် အလွနတ
် သိုးြဲွလှတပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အလပ်က
့်
လပ်တဆ င်ြ အတရိုး
မစက်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရတပသည်။ သူတပပ သငသ
့်် ည့်အ
် ရ အနည်ိုးငယ်က
့်
သူ တပပ ရမျှတပပ သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် လှညပ့်် ပန်ပပီိုး အစရှ မရတအ င်
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးတတ်တပသည်- ယင်ိုးမှ ၊ အလအတလျ က် သူမ့် နမ် မက်
ချက်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုး
့်
ပမင်ကွငိုး် ပြစ်သည်။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ရ က်ရှတသ အခါ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပ်စက်ပခင်ိုးမှ န္ိုးကကလမ်မ
ွ ်သည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက န္ိုးတသ
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပ်စက်ပခင်ိုးတွင ် ရှကကပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် တစ်တလျှ က်လိုး ငက်မျဉ်ိုးတနပပီိုး ပြစ်သည်။
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မတရ ိုးမှုက
့်
့် စတ်န္လ
တပပ ဆန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှကကဘဲ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ဟဟသည်သည်
့် အပ်မက်မျ ိုးထ၌
အတပပိုးအလ ိုးသွ ိုးတနကကပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ဟစ်တအ ်ပခင်ိုးပင်
့် အပ်မက်မျ ိုးထတ
ပပြုကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
“၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ မှုင်တတွမအ
ှု နည်ိုးငယ်
့်
့်
့် တ်န္လ
ခစ ိုးကကရသည်”၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ န္
စစ်မှနတ
် သ
့်
့် ိုးထတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
အချက်မျ ိုးက ရှ တတွျို့ ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ “ဤသပြစ်
့် ပျက်တနပခင်ိုးပါတက ိုး” ဟူ၍
အအ
့် ိုးသငစ
့်် ွ တပပ ကကတပလမ်မ
င၊့်် “ယတနတွ
့် ည်။ ထတကက
့် င၊် လူအမျ ိုးစသည်
့်
န္ှစ်န္စ
ှ ်ပခြုက်ပခြုက် အပ်တမ ကျကကဆဲပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး ပမည်တသ အခါမှသ ၊
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
့်
့် အပ်ငက်တသ မျက်လိုးမျ ိုး ြွငက့်် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ စ
့် တ်န္လ
မှုင်တတွမအ
ှု နည်ိုးငယ် ခစ ိုးကကရသည်” ဟူ၍ တပပ ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်တပသည်။
အဘယ်သမ
ူ ျှ၏ ဝည ဉ်သည် မလွတ်တပမ က်စြူိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တလမျှ၏ ဝည ဉ်သည်
အပူအပင်ကင်ိုးပပီိုး မတပျ ်ရင်ရတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု လိုးဝပပီိုးစီိုးတသ အခါ၊
အသီိုးသိုးီ သည် အမျြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုးပြစ်မည် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူတ၏
့်
ဝည ဉ်မျ ိုး လွတ်တပမ က်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တည်ကကည်ကကလမ်မ
တဝိုးလတသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
့် စတ်န္လ
့်
တနရ မျ ိုးဆီသ ခရီ
ှ အ
် ချြုျို့ထက
ွ ်ရပပီိုး အမ်ပပန်လ တသ အခါ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး
့် ိုးရည
့် စတ်န္လ
တည်ကကည်လ ကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အမ်သတရ
့် က်ရှရ တွင၊် လူတသည်
့်
တလ ကကကီိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်ပပီိုး မျှတမှုမရှဟ ခစ ိုးကကရတတ မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
တနအမ်မျ ိုးတွင ် တအိုးတအိုးချမ်ိုးချမ်ိုး တနထင်ကကလမ်မ
ွ ်မျ ိုးအလယ်တွင ်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူတသည်
“စ တန်၏
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
့်

တကျိုးကျွနဘ
် ဝမှ မမတက
့် ယ်ကယ် လိုးဝ မလွတ်တပမ က်တစန္င်ကကတသိုးတပ” ဟ
တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဇ တပကတ၌ ရှစဉ်တွင ် အဘယ်သမ
ူ ျှ ဤအတပခအတနမှ
မမတက
် ့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူ၏
့် ယ်ကယ် မလွတ်တပမ က်တစန္င်ကကတပ။ အခက်အတနအ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ တကယ့််အတပခအတနမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆသည့်အ
် ရ က
တမ့်ထ ိုးလက်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးထ ထတ်တြ ်ပပြ ရှ
့် တသိုးသည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအတကက င်ိုးကသ တပပ ဆကကကန်အ။့် “၎င်ိုးတအြ
ငါ၏ခန္ဓ
သည် ဆူိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
စက်ဆပ်ြွယ်အရ မျ ိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးခသ
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး၊ လူတသည်
တလှ င်တပပ င်သတရ ်တသ
့်
မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ မတရတွက်န္င်တအ င် ငါက
င ့််
့် ကကည့်က် ကတလပပီ။ ထတကက
့်
လူတသည်
ငါက
့် စက်ဆပ်ကကပပီိုး ငါသည် တန်ြိုးမရှဟ ၎င်ိုးတ ယ
့်
့် ကကည်ကက၏။”
တန က်တစ်မျြုိုးတပပ ရလျှင၊် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့်် လူ၏ စရက်မှနသ
် ည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ထတ်တြ ်ပပခရတပသည်- လူသ ိုးသည် ပြြူဆူိုးမျ ိုးပြင ့််
ြိုးလမ်ိုးတနပပီိုး၊ သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ န္ှစ်သက်စရ ဘ မျှမရှ။ ထတကက
င ့်် လူသည်
့်
န္ှစ်လြွယ်ဘ မျှမရှတသ တကျ ရိုးြိုး ပြြူတစ်တက င်ပြစ်သည်ကလွ၍
ဲ
ဘ မျှမဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်ိုးတရ ိုးသည်
တိုးပွ ိုးတလသည်။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့်် ဤစက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးက တြ ပ် ပပရတသ လ
် ည်ိုး- လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
ပန်ိုးချီက ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏ “ပသဏ္ဌ န်”အတပေါ် အတပခပပြုပပီိုး တရိုးဆတ
ွဲ နပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက အတသိုးစတ်ချပပပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
လူ၏ ပသဏ္ဌ န်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်က ချြုပ်တဆိုးက ပြန်ိုးသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
စကကဝဠ တွင် လူ၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ဝငက့်် က ိုးက စတ်ချမှုရပပီ
ှ ိုး လူတက
့် ပင်
အအ
့် ိုးသငတ
့်် စသည်။ သူစက ိုးတပပ ရန် စတင်သည့်အ
် ချန်မှစ၍၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူ
ကကီိုးမ ိုးသည့်စ
် စ်ပဲအ
ွ တွက် သူ၏ အင်အ ိုးစမျ ိုးက တနရ ချထ ိုးတနပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးအတွက် အချက်အလက်မျ ိုး တင်ပပတနတသ တကကသလ် အကခရ သခဂျ
ပါတမ ကခတစ်ဦိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ပပီိုး၊ သူစ ရင်ိုးပပြုထ ိုးတသ အရ အ ိုးပြင ့််
သက်တသပပထ ိုးသည့်အ
် ရ - သက်တသအတထ က်အထ ိုးန္ှင ့််
တန်ပပန်သက်တသအတထ က်အထ ိုး-သည် လူအ ိုးလိုးက လိုးဝ ယကကည်လက်ခတစတလသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
“ငါသည် အချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၌ လိုးဝ တန်ြိုးကင်ိုးမဲသ
့် ွ ိုးက မရှမပြစ်
အမ်သိုးပစစညိုး် တစ်ခပြစ်သည်” ဟူတသ န ိုးတဝတမ်တတ င်ပြစ်တစသည့်် ဤစက ိုးမျ ိုးက

လူသ ထ သ မန်က လျှက ပစ်တပိုးသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
ြတ်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
့်
့် စတ်န္လ
ဆမတတ င်ိုးဘမ
ဲ တနန္င်တအ င်ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ရှု တ်ချတစက ၊
လူသည် တသထက်ပပီိုး ထက်တန်မှု စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဟ ၎င်ိုးတက
့် ယကကည်တစသည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
တကျိုးဇူိုးတကကိုးတစ်ခ ဘရ ိုးသခင်ထ ရှသည်က ၎င်ိုးတ သ
့် လ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
“ယတနတွ
် တပခအတနထဲ၌ ငါသည် မမကယ်ကယ် ရှ တတွျို့ရပခင်ိုးမှ
့် င ် ငါရှတနသည့်အ
ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်” ဟ တပပ ဆသည်။ ယတန၏
် တပခအမျ ိုးန္ှင ့််
့် တကယ့်အ
ချတ်ဆက်တသ အခါ၊ ယင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ရှု တ်ချတစတလသည်။
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် မမကယ်ကယ် သရှတစပခင်ိုးခခဲရ
့် ပါက၊
“ကျွန္ပ်
် အမှနတ
် ကယ် တသသင်၏
့် ” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုး သင်၏ န္ှုတ်မှ ထွက်လ န္င်မည်တလ ။
ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ အလွန ်
မစဉ်ိုးစ ိုးထက်လွနိုး် တပ- ယင်ိုးမှ သငတ
့်် တ ်သည့်် ဥပမ တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။
အဓပပ ယ်တစ်ခအတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့်
တတ င်ိုးခတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တလှ င်တပပ င်တနသည်ဟ လူတ ပမင်
့် ကကပပီိုး၊
အပခ ိုး အဓပပ ယ်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် ပန်ကန်မှုကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ရှု
့် ပမင်ရကကသည်၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတွက် မမကယ်ကယ် အစွမ်ိုးကန်
့်
အသိုးပပြုရန်အတွက်သ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကသည်။ ထအပပင်
၊ လူတ၏
ှ ့််
့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
သက်ဆင်၍ တပပ ဆရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်
သမဟ
င၊့််
့် တ် လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးတွင ် သူသည် ကျွမ်ိုးကျင်မှုမရှဟ ဆတလသည်။ ထတကက
့်
တစ်ြက်တွင် ဤအရ က လူတက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ဤစက ိုးမျ ိုးအ ိုး လက်တတွက
န္ှုင်ိုးယှဉ်တစပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တင
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ သူ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ကက၏- ၎င်ိုးတက
် သ
့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
မျက်န္ ှ က ထတ်တြ ်ပပသတနပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနမျ ိုးက
လူတအ
် ကယ် တပပ ပပတနပခင်ိုး ရှသည်က န ိုးလည်ကကသည့်အ
် တွက်၊
့် ိုး အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တလှ င်တပပ င်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရှရင်ိုးစဲွ အဓပပ ယ်မှ လူသ ိုးအတပေါ် သတရ ်ပခင်ိုး၊ တထ့်တငါပခင်
့် ိုး၊
တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးတပြင
ှ
။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည်
့် ့်် ယှက်သန်ိုးလျက်ရသည်
၎င်ိုးလပ်သမျှအ ိုးလိုးတွင် ပညတ်တရ ိုးက တသွြည်တနပပီိုး တဆိုးလက်တဆ င်မျ ိုး
ယူတနသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
မန်ိုးမပျက်မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်

စက ိုးတပပ ြ သူ
့်် တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ထတ်လနတ
် ့် ကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့််
့် ၏န္ှုတ်က ြွငဟ
့်
တန်လှုပ်ကကက ၊ ၎င်ိုးတအ
ူ ဆက ရင်ဆင်ြ အလွ
နရ
် ှက်ရွ ျို့ရစ်တစလျက်၊
့် ိုး မည်သမ
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထတ်တြ ်ခရလမ်မ
့် ည်က
အကကီိုးအကျယ် စိုးရွ ျို့ ကကတလသည်။ သတသ
်၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ “တန င်တ” တကက င ့်် သူ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
မရပ်တနတ
် ့် ပ။ လူတသည်
သ ၍ တပပ ရက်စရ မရှတအ င် အရှက်ရပပီိုး၊ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
့်
တကျ ်လွန၍
် အခက်တတွျို့လ တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးတပေါ်
အလွနပ် ပင်ိုးပပတသ သူ၏အကကည့်ပ် ြင ့်် စူိုးစက်ကကည့်တ
် လသည်။ သူ၏န္ှုတ်မှ စက ိုးမျ ိုးသည်
လူ၏အကျည်ိုးတန်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်တွင် ခင်ိုးကျင်ိုးတလ၏ဤသည်မှ တရ ိုးမျှတပပီိုး ဘက်မလက်ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဤအရ က ကျင်ိုးထျန်ခက
ဟတခေါ်သည်၊ ဤအရ သည် လူတ၏
င ့််
့် တရ ိုးရိုးချြုပ်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တပသည်။ ထတကက
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုတသ အခါ၊ ရတ်တရက်
့်
န္ှလိုးတြ က်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် က်သွ ိုးသည်၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့် တသွိုးြအ ိုး ပမငတ
့်
န္ှလိုးတသွိုးတကက ဆင်ရ တရ င်္ါ ခစ ိုးတနကကရသည့်အ
် လ ိုး၊ ဦိုးတန္ှ က်တသွိုးလွနက
် ဲပခင်ိုးက
၎င်ိုးတက
က်ပရဒသခဘသ ့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆတတွျို့ ြ အတန
့်
ပပန်လည်ပတဆ
င်တတ မ
့် ည်အလ ိုး ပြစ်၏- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ြတ်
ရှုသည့်အ
် ခါ တပပန်
့်
့် မှုပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးက
န္ှစ်န္င
ှ ခ
့်် ျီတသ အလပ်ကကမ်ိုးက လူသည် အမင်ိုးမစွမ်ိုးပြစ်တစသည်၊ ၎င်ိုးသည် အတွငိုး် ၊ အပပင်
န မကျန်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ န္ှလိုးမှသည် တသွိုးတကက မျ ိုး၊ အူမကကီိုး၊ အူသမ်၊ အစ အမ်၊ အဆတ်၊
တကျ က်ကပ်မျ ိုး အစရှသပြင၊့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးရှသမျှမှ မကျန်ိုးမ ကကတပ။
သူခန္ဓ
် ရ မျှ ကျန်ိုးမ ပခင်ိုးမရှ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကယ်တစ်ခလိုးတွင ် မည်သည့်အ
့်
အမှုသည် လူသ ိုးအြ ကက
့်် စ်ခက မတရ က်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူတအ
့် ြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်သည့်် အဆငတ
့် ိုး
မမတက
့် ယ်ကယ် သရှတစတလသည်။ လူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် ဗင်ိုးရပ်စ်မျ ိုးပြင ့််
ပတ်ချ ဝင်ိုးခရတသ တကက င်၊့် သူသည် အသက်အမင်ိုးတလပပီ၊ သူတသမည့်တ
် နရက်
နီိုးကပ်လ ပပီိုး
့်
ပပန်လမ်ိုးမရှတပ။ သတသ
်၊ ဤသည်မှ ဇ တ်တကက င်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။
့်
လူ၏ န မကျန်ိုးပြစ်မှု အရင်ိုးအပမစ်က ရှ တြွထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ အတွငိုး် အဓပပ ယ်မှ
ထတ်တြ ်ပပခရြရန်
့် မှု၏ ဤအဆင ့််
့် ရှပါတသိုး၏။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အ
အပပီိုးသတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဇ တပကတ၌ အန င်္တ်၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ြ ့်
နည်ိုးလမ်ိုးရှလမ်မ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက ပပည့်စ
် တစြ ဘ
်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က

လအပ်မည်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အလိုးစ ပပီိုးစီိုးတသ အချန်သည်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပပီိုးစီိုးတသ အချန် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
“စ တစ င်က တရ ိုးဝင် ငါြွငတ
့်် သ အချန်သည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ လူတ ့်
ပပစ်တင်ဆိုးမခရတသ အချန်ပြစ်သည်၊ ငါအမှု
် ထပ်သ တရ
က်တသ အချန်သည်
့် သည် အထွတအ
့်
တလ ကတခွငလ
် ိုးရှ လူတသည်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ခကကရသည့်အ
် ချန်ပြစ်သည်” ဟ ဆတလသည်။
့်
ဇ တပကတ၌ရှတသ အမှု လက်စသတ်တသ အချန်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ရှသည့်အ
် ချန်မဟတ်တပ- ဤအချန်၏ အထွတ်အထပ်ဟူသည်မှ
့်
ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် ရှ အမှုက ရည်ညန်ိုးရမျှ ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုး၏
အထွတ်အထပ် မဟတ်တပ။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ ပမငမ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သူက လူတအတနပြင
့်် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သရှြ၊ ့်
ထသပြင
့်် အတစခြ တတ
င်ိုးဆရမျှ တတ င်ိုးဆသည်၊ ယင်ိုးတွင ်
့် ့်် အမှု၏ တန က်အဆငက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတ၏
့်
့် “အလပ်စန္ှုနိုး် ”လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတပသည်။ ယတနသည်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ အဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
တအ က်တပခအဆငမ
့်် ျ ိုးမှ အလပ်လပ်ကကရမည်ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင၊် တင်ိုးန္င်ငက စီမြ ့်
လအပ်လမ်မ
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
“ဗဟတက ်မတီ”သ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့်
့်
တ ဝန်ပပန်လည်ချထ ိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
ပပည်ပသ ့်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အလည်အပတ်သွ ိုးကကလျှင၊် ပင်လယ်ရပ်ပခ ိုးသ သွ
့် ိုးပခင်ိုးအတွက် လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးမျ ိုးက
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ကကရလမ်မ
အချန်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့်
့်
ဇ တတပမမှ တဝိုးကွ လျက်၊ ပင်လယ်ရပ်ပခ ိုး၌ ရှကကလမ်မ
် ဤသည်မှ
့် ည်- သတသ
့်
ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်လမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ လူတက
့် “ငါတသည်
့်
လအပ်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ငါတ၏
် ့် တ်မည်” ဟ
့် အသက်မျ ိုးက စွနလ
တပပ ကကပပီိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ- ဤသည်မှ အန င်္တ်တွင ် တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးမဟတ်သတလ ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ထသတသ
ဘဝတစ်ခက တမွျို့တလျ ်ြူိုးသနည်ိုး။
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တနရ အန္ှခရီ
့် ိုးသွ ိုးန္င်သည်၊ ပင်လယ်ရပ်ပခ ိုးသ ့်
အလည်အပတ်သွ ိုးန္င်သည်၊ တကျိုးလက်တဒသတွင် လမ်ိုးပပမှု တပိုးန္င်သည်၊
သ မန်လတ
ူ အလယ်
တွင ် မမတက
့် င်ခင
ွ က
် ျပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အဆငပ့်် မင ့််
့်
့် ယ်ကယ် အဝ
့်
အြွဲျို့အစည်ိုးမျ ိုး၏ အြွဲဝ
ျို့ င်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တင်ိုးန္င်င၏ အတရိုးပါသည့်် ကစစရပ်မျ ိုးက
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးန္င်ကကတလသည်။ လအပ်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငရဲထက
ဲ ဘဝက
့်

ကယ်တင်ကယ်ကျ ပမည်ိုးစမ်ိုးန္င်ကကပပီိုး ယင်ိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတ ပပန်
့် သွ ိုးက
တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တပျ ်တမွျို့ န္င်ကကဆဲ ပြစ်သည်ဤသည်တမှ့် လူသ ိုး၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ြူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအန္ှ ခရီ
့် ိုးသွ ိုးြူိုးသနည်ိုး။
အမှနစ
် င်စစ်၊ လူတသည်
နည်ိုးတပိုးလမ်ိုးပပမှုမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုး
တစ်ခတစ်တလမျှမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့အနည်ိုးအကျဉ်ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ကကတပမည်- ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်၌
ယကကည်ပခင်ိုးမရှကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည် ၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ယတနအထ
့်
ဆွဆ
ဲ နထ
် ့် ိုးသည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “၎င်ိုးတတွ
့် -့်
့် င ် ဘ မျှမရှ”ဟ ဆသကဲသ
လူတသည်
အလွနခ
် ျြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် တသ တကက င၊့်် ယတန၏
့် အမှုသည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
ဧရ မအခက်အခဲမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစတလသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အ ိုးနည်ိုးချက်က
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်က အလအတလျ က် တဘ င်ခတ်ခသ
ဲ့် ည်- ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုက ဆီိုးတ ိုးတနသည့်အ
် ရ မျ ိုး အတအကျပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က သင်တ ့်
မပမင်န္င်တသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင် တပပ သမျှအ ိုးလိုးတင
ွ ် ဝှက်ထ ိုးတသ အဓပပ ယ်ရှ၏။
ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊ သူသည် လက်ဝယ်ရသည့်
ှ
် အမှုကစစက မလတ်တမ်ိုး
အသိုးချပပီိုး၊ ယတမ်ိုးစက ိုးတစ်ခကဲသ
့် သူ
့် တပပ ဆသမျှတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တသ သတင်ိုးစက ိုး ပါရှတလသည်။
ဤရိုးရှငိုး် တသ စက ိုးမျ ိုးသည် နက်နသ
ဲ မ်တမွတ
ျို့ သ အဓပပ ယ်ပါရှပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
အတရိုးအကကီိုးဆိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးက ရှငိုး် ပပတလသည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အတတ်န္င်ဆိုးပြစ်သည့်အ
် ရ မဟတ်တလ ။ ဤအရ က သင်သပါသတလ ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ ကျင်ိုးထျန်ခ- ဤတဝါဟ ရက တရတ်ပပည် အင်ပါယ န္ှငဆ
့်် င်တသ အချန်က လတွင ် တပြ ငမ
့်် တ်တသ
တရ ိုးသူကကီိုးတစ်ဦိုးက ရည်ညန်ိုးရန် အသိုးပပြုသည်။

အခန််း ၃၁

ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
စမ်ဝ
သတသ
် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓကအတတွိုးအမျှငမ
် ှ ၊
့် င်ပျျို့ န္ှတန၏၊
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ပန်ကန်မက
ှု ထတ်တြ ်ပပသပခင်ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မန ခမှု၊
အမနမ
် ့် န ခပခင်ိုး၊ မျှတမှုမရှပခင်ိုး၊ မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ချစ်န္င်စွမ်ိုးမရှပခင်ိုးကသ
ဲ့် မှ့် အမှုအရ မျ ိုးက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်မှ ၊ လူတ၏
့်
ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးထင
ဲ တချွိုးတပါက်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး ပါဝင်တကက င်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
် သွိုးတကက မျ ိုးတွငပ
် င်လျှင် ဘရ ိုးသခင်က ြီဆန်မှု ပါရှတနတကက င်ိုး
့် ဆချည်မျှငတ
ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်် အဆငထ
့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။
လူတသည်
ဤအရ မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးကကပါက၊ ယင်ိုးတက
သရှန္င်စွမ်ိုး
့်
့်
့် ၎င်ိုးတ အပမဲ
့်
ရှကကလမ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ဘယ်တသ အခါမျှ ြယ်ထ ိုးန္င်လမ်မ
ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် တရ င်္ါပိုးမျ ိုး ၎င်ိုးတထဲ
ွ ်
့် တင
ပျျို့ န္ှလ
ီ မျ ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် မ်မ
့် ခန္ဓ ကယ်တစ်ခလိုးအ ိုး တသွိုးနဥ
ကင်ိုးမဲသ
ီ မျ ိုးက ဝါိုးမျြုသည့်အ
် လ ိုး
့် ွ ိုးတစရစ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တသွိုးပြြူဥမျ ိုးက တသွိုးနဥ
ပြစ်လမ်မ
တသွိုးကင်ဆ ပြင ့်် တသဆိုးလမ်မ
့် ည်။ အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ
ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ရစ်တခွလဲတလျ င်ိုးတသ တပမတွင ် တမွိုးြွ ိုးပပီိုးတန က်၊
လူအသီိုးသိုးီ အတွငိုး် တွင် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အဆပ်က ပတဆ င်တသ အရ သမဟ
့် တ်
သ ဓကပပတသ အရ အနည်ိုးဆိုးတစ်ခ ရှကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် အမှု၏ ဤအဆငတ
့်် ွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတတလျှ က် အဓကအတတွိုးအမျှငမ
် ှ ၊ မမကယ်ကယ်
သရှပခင်ိုး၊ မမကယ်ကယ် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး၊ မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ်
သတ်ပြတ်ပခင်ိုးတပြစ်
့် တလပပီ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး်
အဓကအမှု ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှု၏ ဤအတကျ သ
် ဆိုးန္ှင ့်် အ ိုးလိုးအနက်
့် ည် အပပည့်စ
အန္ှစပ်
့် ဆိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်- ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က လက
အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြ စီ
ူ ျှ
့်
့် စဉ်တနသည်က ပပသတပသည်။ ဤအရ က အဘယ်သမ
တမျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုး၌
ကကြုတင်တမျှ ်မှနိုး် ထ ိုးပပီိုးတသ အရ တစ်စတစ်ခလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အလွန ်
တကျပပတ်သ ိုးစွ မတပပ ခဲတ
် ည်ိုး၊ လူတ၏
် မင်ိုး ထက်ပမက်၏့် သ လ
့် အ ရမျ ိုးသည် အလွနအ
အချန်သည် တတတ င်ိုးသည်ဟ ၎င်ိုးတ အပမဲ
ခစ ိုးကကရတလသည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ဤအရ က
့်
ပမခစ ိုးရတလတလ၊ တခတ်က လန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသပည တစ်ခခက

သူရတလတလပြစ်
ှ
သည်ဟ ငါဆန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ ကမဘ ကကီိုးက ပမှနအ
် တင်ိုး ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ထသပြင
၊
့် ့်် ဘရ ိုးသခင် ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပါဝင်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ က ဘရ ိုးသခင်
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အသတနအသထ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်ထ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုးထတ
ဲ ွင၊် အဘယ်သမ
ူ ျှ ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုးမရှတသိုးသည့််
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်တစ်ခရှပပီိုး၊ လူတအတွ
က် ဝင်တရ က်ြ အခက်
ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ မှ လည်ိုး
့်
့်
ဤအရ အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ့်
အဘယ်တကက င ့်် န ိုးမလည်ရပခင်ိုး၏ အခရ အချက်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ဆသည့််
အသတနအသထ ိုးက ၎င်ိုးတ မသ
န ိုးမလည်ဘဲ ရှတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်- ဤလျြုျို့ ဝှက်ချက်က
့်
၎င်ိုးတပ့် င်န္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည အချြုျို့
ရှန္င်စွမ်ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ခက အပမဲ လက်တလျှ က်ပပီိုးပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အရ ရ ပြစ်တကက င်ိုးက လူတအ
့် ိုး သရှတစပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် လူသ ိုး၏ အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးက တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစသည်။ လူသ ိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ သူသည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
တြ ်ထတ်တလသည်။ ဝည ဉ်တတ ၏
် ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ သူက လူသ ိုးသည် သူ၏အလက
အတလိုးမထ ိုးဟ ဆပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ သူသည် လူသ ိုး အတတွျို့အကကြု၏ ချြု၊ ချဉ်၊
ခါိုးပပီိုး စူိုးရသ
ှ ည့်် အနအရသ
တက
့် ၊ ့် တလပြင ့်် သူလ က
့်
့် ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
မိုးန္ှငအ
့်် တူသွ ိုးတကက င်ိုး၊ သူသည် မသ ိုးစ န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခရပခင်ိုးမျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ဘဝ၏
အတက်အကျမျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်ဟ သူဆ၏။
့်
ဤသည်တမှ့် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ တပပ ဆထ ိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူတက
် ျ ိုးက
့် သူစက ိုးတပပ တသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ အမ်ထန်ိုးက တကျိုးကျွနမ
ကသဘ တပိုးသကဲသ
့် သ
့် ပြစ်
့် မဟ
့် တ် ဟ သ ပပဇ တ်တတစ်ခကဲသ
့် သည်။ သူ၏ စက ိုးမျ ိုးက
လူတအ
့်် ျက်တပိုးရန် ပတဒသရ ဇ်
့် ိုး ပပင်ိုးထန်သည့်် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မှုတအ က်တွင ် တပြ ငခ
အ ဏ ပင်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးခခဲက့် ကရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အရှက်မှ
တပပိုးပန်ိုးစရ မရှပြစ်တစလျက်၊ မျက်န္ ှ နီပမန်ိုးတစရစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူတက
့်
သူစက ိုးတပပ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဗဟအစိုးရအတွငိုး် ရှ အရှု ပ်တတ ်ပမျ ိုးက

တြ ်ထတ်သည့်် ဆန္ဒပပတနကကတသ တကကသလ်တကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
သတရ ်ပခင်ိုးပြစ်ပါက၊ လူတအတွ
က် လက်ခရန် ပမခက်ခတ
ဲ ပမည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မျ ိုးသည် ရိုးစင်ိုး၏။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက်
့်
စ ဝှက်မျ ိုး မပါရှဘဲ၊ လူသ ိုး၏ တကယ့်် အတပခအတနက တက်ရက် တထ က်ပပတလသည်ဤအရ က လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက်မဟတ်ဘဲ စစ်မှနသ
် ည်က ပပသတပသည်။ စစ်မှနမ
် ှုက လူတ ့်
တန်ြိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သက်၍
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငပ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မစစ်မှနတ
် ပ။ ဤသည်မှ လူသ
့် နတသ အရ ပြစ်သည်။
့် ိုး၌ ချြုျို့တဲတ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူတ၏
် ျှင၊် ဤအရ တကက င ့်် အရ အ ိုးလိုး
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မစစ်မှနလ
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးမည့်အ
် လ ိုး၊ အရ ရ အလိုးစ အန္ှစ်မလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အထင်မှ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် စကကဝဠ က
တကျ ်လွနပ
် ါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ကယ်ပင်လကခဏ တသည်
လည်ိုး
့် အဆငအ
့်
စစ်မှနလ
် မ်မ
့် ၊ ့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပင်လျှင၊်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အန္ှစ်မဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
စစ်မှနက
်
အန္ှစ်မလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်မဟတ်တပ- ဤအရ က သင် ပမင်ပါသတလ ။ လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင်ပမင်ပပီတလ ။ လူသ ိုးသည် အဆငအ
့်် တန်ိုး၏
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ရမျှမတမွျို့တလျ ်သငဘ
့်် ၊ဲ အဆငအ
့်် တန်ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုက
အသက်ရှငတ
် နထင်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်က ၊ ဤသည်မှ ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးသည့်် အန္ှစ်မဲ့်တသ
သတဘ တရ ိုးအချြုျို့ မဟတ်တပ။
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤစက ိုးမျြုိုးက တပပ ဆသနည်ိုး- "ငါလပ်သမျှသည် ၎င်ိုးတက
့်
တကျနပ်တစြရန်
ှု စ်ခ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊...ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင၊့််
့် ကကြုိုးပမ်ိုးမတ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ စက်ဆပ်ကက၏။" ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏
့်
စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ စစ်မှနသ
် ည့်် သရပ်သကန်မျ ိုးက သင်တပပ ဆန္င်သတလ ။
လူတ၏
့် င ်
့် အယူအဆမျ ိုး၌၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် "အရူ ိုးအမူိုး ချစ်" တနကကပပီိုး၊ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ၏
ှု ှ ၎င်ိုးတက
့် တမ်ိုးမမ
့် ဘရ ိုးသခင်က
တစ်ကျြုက်တည်ိုးန္ှင ့်် မျြုချရန် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ဆန္ဒရှသည့်အ
် ဆငထ
့်် တရ က်ရှပပီိုး
ပြစ်သည်- သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် တအ က်ပါ စက ိုးမျြုိုးက တပပ ဆတလသည့််
"လူသ ိုးသည် ငါက
့် စက်ဆပ် ရွ ရှ ၏။ အဘယ့််တကက င ့်် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် လူသ ိုး၏

အမန်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် ဆပ်တပိုးခရပပီနည်ိုး။" ဤသည်မှ လူတအတွ
ငိုး် ရှ ဓ တ်သတတြုသက်ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ တူိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူတ ့်
လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ချွတ်ယွငိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တပြရှငိုး် သငသ
့်် ည့််
အဓကပပဿန ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူတ၏
့် အသပည က
တ ိုးဆိုးီ တနသည့်ပ် ခတသဂပ့် ြစ်က ၊ လူသ ိုးအတွက် ပတပျ က်တစရမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်—
ဤသည်မှ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဝက်တစ်တက င်ကဲသ
့် လူ
့် အတပျ
အ
် ပါိုးမျ ိုးက အပမဲ
့် သ ိုးသည် မှတ်ဉ ဏ်မရှသကဲသ
့်
အငမ်ိုးမရပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သတတမပ့် ခင်ိုးတရ င်္ါအတွက် တဆိုးဝါိုးက
လူသ ိုးအ ိုး တပိုးတလသည်— သူသည် စက ိုးပတပပ က ၊ ပမနက် က
့် ိုးပပီိုး၊ လူတက
့် န ိုးရွက်မျ ိုးမှ
ကင်ဆက
ွဲ
တသချ စွ န ိုးတထ င်တစသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် န ိုးကကပ်မျ ိုး တပ်ဆင်တပိုးသည်။
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့အတွက်မူ၊ တစ်ကကမ်မျှ တပပ ဆပခင်ိုးသည် ပပဿန က
မတပြရှငိုး် န္င်တပ။ "လူတသည်
တမတ
့် လျ ပ့် ခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုး၌ အပမဲခစ ိုးကကရပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ဘဝတနရက်
့် မျ ိုးက ြရြရဲပြစ်ကကတလသည်"့် အတွက် ၎င်ိုးတက
့်
အြန်ြန် တပပ ဆရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် "၎င်ိုးတ အချ
န်ရသည့်
ှ
အ
် ခါ ြတ်ရှုသည်၊
့်
အ ိုးလပ်သည့်အ
် ခါ န ိုးတထ င်ပပီိုး၊ အချန်မရှသည့်အ
် ခါ ယင်ိုးတက
့်
တစ်ကယ်တည်ိုးထ ိုးခသ
ဲ့် ည်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယတန တပပ
ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
အ ရစက်ကကသည်၊ သတသ
် မနက်ပြန် မတပပ ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ သ
့်
့် ပ်မစဉ်ိုးစ ိုးတတ "့် သည့််
အတပခအတနမှ လူတ ကယ်
တင်ခရန္င်တပသည်။ လူတ၏
့်
့် သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ယတနတွ
် သ အတပခအတနက တပပ ဆပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် င ် ၎င်ိုးတ၏
့် စစ်မှနတ
့်
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် န္ှစပ်
့် တသ အသပည တစ်ခ ရှလ ကကပါက၊ တန င်တန္ှင ့််
ပပည့်က် ကလမ့််မည်ပြစ်သည်- သတသ
် တန က်ပင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
စွနပစ်
် ့် ရင်ိုးန္ှင ့်် သတတပိုးခရသည့်အ
် ခါတွငသ
်
အထက်တွင် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် ပြစ်အင်က
ပပန်ပပြုလပ်ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
င ့်် သင်
့် နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးသ ပပန်
့် သွ ိုးကကတပမည်။ ထတကက
့်
အလပ်လပ်တသ အခါ သမဟ
ှ ။့််
့် င
့် တ် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊ လူသ ိုး၏ ဤအန္ှစ်သ ရက မတမန္
လပ်လပ်တနစဉ်တွင ် ဤအန္ှစ်သ ရက ြယ်ထ ိုးရန်မှ အမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပမည်။
အလပ်အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရ တွင၊် သင် စက ိုးတပပ ဆချန်တွင ် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
တပြရှငိုး် ြ အထူ
ိုးသပြင ့်် အတရိုးကကီိုး၏။ အထူိုးသပြင၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ သင်
၏ ကယ်ပင် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ပြည့်စ
် က
ွ ်သငပ့်် ပီိုး ယင်ိုးတက
့်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးသင၏
့်် ။ ဤသည်မှ လူတက
့် တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် မမကယ်ကယ်

သခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အတကက င်ိုးအရ အတပေါ် အတပခပပြု၍ လူတက
် သ
့် ပိုးရ တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် တထ က်ပတ
့် စစ်မှနတ
အတပခအတနက တဘ တပါက်ရန်မှ မလွဲဧကန် ပြစ်လ န္င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် လူ၏ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနက သတဘ တပါက်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
၎င်ိုးတက
့် တထ က်ပ့်ြရန်
့် လတလ က်တပသည်- ယင်ိုးသပြင
့် ့်် "ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
င်္ဏ်ပပြုထမင်ိုးစ ိုးပဲွ၏ စ ိုးပဲတ
ွ စ်ခတွင ် ထင်ြ ြ
့် ည်"
့် တ်ကက ိုးချက်အ ိုး ဘရ ိုးသခင် လက်ခခဲသ
ဆသည်က တထ က်ပပရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန က်ထပ်
ငါဆလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။

အခန််း ၃၂
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတက
့် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် စဉ်ိုးစ ိုးရစ်တစပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
သူစက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရှ င်ြယ်ပပီိုး တလထဲ
စက ိုးတပပ တနသည့်အ
် လ ိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တန က်ထပ်
မည်သည့်အ
် ရမျှ စက်ြရန်
့် ၊ ့် လူတ၏
့်် ျက်မှုက
့် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးလိုးဝမရှသကဲသ
့် ဝည ဉ်ရငက
လိုးဝအတလိုးင်္ရမပပြုသည့်အ
် လ ိုး၊ သူတပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
မဦိုးတည်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ လူက တရှ င်ြယ်သည့်အ
် လ ိုး
ပြစ်တလသည်။ အသတခဂျ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ သတဘ
တပါက်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ့်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်၍မရန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်မှ လူတအတနပြင
့်် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
့်
ကျွမ်ိုးကျင်မှု ရရှြ သ
့် မဟ
့် တ် အထ သင်ယူရန်အတွက် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုပပီိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
တစ်ခပြစ်သည်။ မှနတ
် ပ၏၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အမှုအရ မျ ိုး
့်
အမှနရ
် ရှတပသည်- နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တသ အရ မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တပတရ၊
တပါလ၊ တယ ဘတန္ှ့် င ့်် စပ်ဆင်တသ အရ မျ ိုးက ရရှကက၏- သတသ
် ဤသည်မှ
့်
၎င်ိုးတရရှ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ကက
ှ
အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သငသ
့် ြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်စွမ်ိုးရတသ
့်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ မျ ိုးက
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရ တွက် တတ်န္င်သည်အထ၊ ၎င်ိုးတ သွ
့် ိုးန္ှငက့်် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က

စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် တတ င်ိုးဆတသ အကျြုိုးတရ ိုးသည် ပမငမ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
အဘယ်တကက င ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ ဤသည်မှ သူတပပ ဆတသ
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်လျက်ရပပီ
ှ ိုး အ ိုးလိုးက လူတ န
ဲ င
ှ ့််
့် ိုးမလည်လက်ဘန္
အလအတလျ က် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တက်ခက်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် လူတသည်
ပမကကီိုးမ ိုးတသ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မက
ှု ကက့် ကက့် ခကကရ၏။
့်
အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး မခရတသိုးပရ၏၊
့် မှ အဘယ်သမ
လူတသည်
၎င်ိုးတအလ
ပ်က လပ်တဆ င်ရ တွင် စတင်၍လတ်ပခင်ိုးခကကရပပီိုး၊
့်
့်
အတစခသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအပြစ်သ ပမ
့်် င်ခကကရပပီိုးပြစ်သည်- ဤအရ ၌၊
့်
့် ြှငတ
လူတအြ
၎င်
တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် ိုးတသည်
့်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ရတလသည်။
အမှနတ
် ွင၊် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ ၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ပမပပင်ိုးထန်တသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထဲသ ဝင်
့်် ျ ိုးသည်
့် ၏ အဆငမ
့် တရ က်ကကပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “ငါအမှု
တစ်ခမှ တန က်တစ်ခသ နီ
့် ိုးကပ်စွ ဆက်န္ယ်တနပပီိုး၊ တစ်ခချင်ိုးစီသည် ယခင်ထက် သ ၍
ပမငမ
့်် ိုးသည်”၊ ဟ ဆသကဲသ
့် သ
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတစခသူမျ ိုးက
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထမ
ဲ ှ ချီမပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ပမပပင်ိုးထန်သည့်တ
် နရ ၊ ကနန္
် ့် င
ှ ့်် မီိုးအင်ထသ
ဲ ပစ်
င ့်် ပမကကီိုးမ ိုးတသ
့် ချတလသည်။ ထတကက
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခက ၎င်ိုးတ ခ
့် စ ိုးကကရပပီိုး ယင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်ရန် အန္င်န္င်ပြစ်ကကရတလသည်။
ထသတသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ပမဆိုးရွ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ပ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ
့်
နယ်ပယ်သ ဝင်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလထက်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူတသည်
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးကကရသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ စ တန်၏ လက်မျ ိုးမှ
ကယ်န္တ
ှု ်ခကကရပပီိုးတန က်၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးထ ၎င်ိုးတက
့် တပိုးအပ်ခကကရသည်ဟ
အဘယ်တကက င ့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က “အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တနရပ်တွင ်
အမှု၏ တန က်ဆိုးအပင်ိုး ပပည့်စ
် သည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်က သင် အမှတ်ရသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က “တန က်ဆိုးဆင်ိုးရဲဒကခသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးတရှ တ
ျို့ ွင ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ခင်မ ပပီိုး ထူိုးကဲလှတသ သက်တသခပခင်ိုး ပြစ်သည်” ဟ ဆခဲခ
့် ျန်က၊ သင်
အမှတ်ရပါ၏တလ ။ လူတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးထ အတပိုးမခရပါက၊
့်
ယင်ိုး၏တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်သ သက်
တသခန္င်ကကမည်နည်ိုး။ မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
သတ်ပြတ်ပပီိုးတန က်တွင် အဘယ်သက
ူ “ငါသည် နတ်ဆိုးက အန္င်ယူပပီ” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက
တပပ ြူိုးသနည်ိုး။ မမတ၏
ူ ပြစ် ပမင်ပပီိုးတန က်၊
့် ကယ်ပင် ဇ တပကတက ရန်သအ
မမကယ်ကယ် သတ်တသပခင်ိုး- ဤအရ ၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။

ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ထသ တပပ
ဆခဲပ
့် ါသနည်ိုး- “လူတ၏
့်
့် အမ ရွ တ်မျ ိုးက
ငါမကကည့်ဘ
် ဲ အမ ရွ တ်မရှတသ အပင်ိုးကသ ကကည့်ပ် ပီိုး၊ ဤအရ မှ ငါသည်
တကျနပ်အ ိုးရပခင်ိုးက ရရှ၏။” အမ ရွ တ်မျ ိုး မပါရှသ သူမျ ိုးက သူ၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးပြစ်ြ ့်
ဘရ ိုးသခင် ဆန္ဒရသည်
ှ
မှ မှနခ
် ပ
ဲ့် ါက၊ အဘယ်တကက င ့်် လူတ၏
့် ယူဆချက်မျ ိုးက
ပပန်လည်တက်ခက်ရန် လူသ ိုး၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က သူသည်
စတ်ရှညရ
် ည
ှ န္
် င
ှ ့်် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တပပ ဆမည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ယင်ိုးက သူ
စတ်ဝင်စ ိုးမည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ထသတသ
အရ တစ်ခက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
မလအပ်တသ ဒကခက သူ လပ်တဆ င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင ် စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုရသည်
ှ
၊ ဇ တပကတပြစ်လ က သူ၏အမှု
ပပည့်စ
် တစပပီိုးတန က်တွင ် သူသည် ဇ တပကတအ ိုး “မတအ င်ပမင်တသ အရ အပြစ်
သတဘ ထ ိုး” မည်မဟတ်သည်က ပပသတပသည်။ “တရသည် မစင်ကကယ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသည်
စလင်ပခင်ိုးမရှန္င်” ဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆရသနည်ိုး။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ ့်
ရှငိုး် ပပ၍ရန္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
တပပ ဆတသ အခါ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ဆလသနည်ိုး။ လူတ၏
့်
ပကတမျက်စမျ ိုးတွင၊် ဇ တပကတသည် မည်သည့်အ
် ရ မျှ တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှပ တပေါ်၏၊
သမဟ
် ျြုျို့တဲပ
့် တပေါ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် ဤအရ မှ
့် တ်လျှင ် အ ိုးလိုးသည် အလွနခ
လိုးဝ အတရိုးမကကီိုးတပ- သတ
ယင်
ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှုရတသ
ှ
့် င် လူတအဘ
့်
့်
အတကက င်ိုးကစစတစ်ခပြစ်တလသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် ဤအရ က လိုးဝ
တပြရှငိုး် န္င်စွမ်ိုးမရှသည့်အ
် လ ိုး၊ ယင်ိုးက တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ အြွဲျို့အစည်ိုးတစ်ခက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပြရှငိုး် ရမည်အ
့် လ ိုး ပြစ်တလသည်- ဤသည်မှ လူသ ိုး အယူအဆ
တစ်ခ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ “လူတ၏
့် အပမင်မျ ိုးတွင၊် ငါသည် တက င်ိုးကင်မှ
သက်ဆင်ိုးတသ “ကကယ်တလိုး” တစ်စင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါသည် တက င်ိုးကင်တွင ်
အတရိုးမပါဆိုးမျှသ ပြစ်က ၊ ကမဘ တပမတပေါ်သ ယတန
ငါ၏တရ
က်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
တ ဝန်တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူတသည်
...“ငါ” န္ှင ့်် “ဘရ ိုးသခင်”
့်
ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုး၏ သ ၍ မျ ိုးတသ အနက်အဓပပါယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုး ရကကတလသည်။”
လူသ ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ပြစ်တပမ က်ပခင်ိုးမရှသည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မတူကွဲပပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပသနည်ိုး။ ဤသည်မှ လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပည ဉ ဏ်ပြစ်န္င်မည်တလ ။
ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးသည် အဓပပါယ်မဲ့်သည်မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူတ၏
့်
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ငါထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တနရ တစ်ခရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ထတနရ တွင ် ငါတနထင်ြ ့်
၎င်ိုးတ မလ
အပ်ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ “သနရ
် ့် ှငိုး် သူ”
့်
့် စတ်န္လ
ရတ်တရက်တရ က်ရလ
ှ
ြ ၎င်
ငဆ
့်် င်ိုးတနကက၏။ ငါ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် အလွန ်
့် ိုးတ တစ
့်
“နမ်က
့် ၊ ့် ထတကက
င ့််
့် ျ”တသ တကက င၊့်် ငါသည် လူတ၏
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မကက်သကဲသ
့်
ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်
ှ ့််
့် တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုးခရ၏”ဟ ဆသကဲသ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
သက်ဆင်သည့်် လူတ၏
် ့် ှနိုး် ချက်မှ “အလွနပ် မငမ
့်် ိုး” လှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့် ခနမ
အမှုအရ မျ ိုးစွ သည် “ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်”တပ၊ ယင်ိုးက သူက
။
့် “အခက်အခဲထ”ဲ ပတလသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တတ်စွမ်ိုးရန် ၎င်ိုးတတတ
င်ိုးဆတသ အရ မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယူဆချက်မျ ိုးပြစ်သည်က
လူတက
့် အနည်ိုးငယ်သ သကက၏။ ဤသည်မှ “လမမ ပါိုးနပ်တသ လူတစ်ဦိုးသည် သူ၏
ကယ်ပင် စဉ်ိုးစ ိုးဉ ဏ်၏ သ ိုးတက င်ိုးပြစ်လ န္င်သည်” ဟူတသ အရ ၏
တကယ့်အ
် ဓပပါယ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ “စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခကဲသ
့် ့်
တတ ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအချန်တွင ် လူမက်ပြစ်သည်” ဟူသည့်် ကစစတစ်ခ ဧကန်အမှနပ် ြစ်တပ၏။
သင်၏ တဟ တပပ ပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွခ
ဲ ွ ဘ ့်
့်
လူတက
့် သင် တစခင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ အယူအဆန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထွက်သွ ိုးပပီတလ ။ “လူသ ိုးက ငါ ပပြုသည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသည် လိုးဝ မကကီိုးမ ိုး” ဟူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ အနက်
ပပန်န္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
့်
့်
လူတက
့်် ျက်တစြ မဟ
တ်ဘ၊ဲ အတသ က်အစ ိုး
့် အပျက်သတဘ တဆ င်တစပပီိုး အကျငပ
့်
အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ တ
် စြ မဟ
တ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
သန ိုးလည်မှုစစ်စစ်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးရန်ပြစ်သည်- သင် န ိုးလည်ပါ၏တလ ။
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် လူတ စ
့် “ပမင
မ
့်် ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် တ်ကူိုးသကဲသ
့်
‘ငါ’” ပြစ်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ြတ်ရှုပပီိုး ယင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
တယဘယအကကမ်ိုးြျင်ိုးတြ ်ပပချက် တပိုးန္င်တသ သူမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အဆိုးစွနရ
် ည်မှနိုး် ချက် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က အဘယ်သတ
ူ ပပ န္င်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ချြုျို့တဲတ
့် သ အရ ပြစ်သည်။ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ ဘရ ိုးသခင်
စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ တယဘယျရည်မှနိုး် ချက်မှ ဇ တပကတ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က လူတ သ
တွင ် လူသ ိုးသဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့် တစရန်ပြစ်သည်။ သူအထဲ
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှပါက- သူ၌ရှသမျှတသ အရ အ ိုးလိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက- မျ ိုးစွ တပပ ဆြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အတွက်

လအပ်မည်မဟတ်တပ။ လူတ ချ
ဲ့် သ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ြုျို့တတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ပပန်အလှန ် ဆက်စပ် န္ှိုးီ န္ယ်သည့်် မူရင်ိုးမလ
ှ
တသ
ကန်ကကမ်ိုးမျ ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခသည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုး၏အထဲ၌
ထင်ရှ ိုးတသ အရ မှ လူတ၏
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ အရ အြ တန
က်ခပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
့်
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက အတစခကကတလသည်။ ပင်ကယ်အ ိုးပြင ့်် ဤသည်မှ
့်
လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင် တပပ တသ အရ အတပေါ် အတပခခထ ိုး၏့်
ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ဤအရ က သတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးတက
့် တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးဟ
ဆန္င်သည်။ ထအခါမှသ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သရှပခင်ိုးအတကက င်ိုးအ ိုး
ပမထတရ က်စွ အတလိုးအနက် ထ ိုးန္င်တပသည်။ ဇ တပကတ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတ အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇတပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး သူက
့် ါက၊
့်
့် သက်တသခခဲပ
မည်သည့်် အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက
မီိုးတမ င်ိုးထိုးရန် လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ဘက်မှ
့်
အမှုပပြုသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အတယ က်တင်ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးပမတ်၏- ထတကက
င ့်် ဤအချန်တွင်
့်
အဘယ်တကက င့်် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုး မပပြုသနည်ိုး။ အမှုအရ မျ ိုးသည် အတပခအတနတစ်ရပ်သ ့်
တရ က်ရှခဲပ
့် ့်
့် ါက၊ သမဟ
့် တရ က်လ ခဲပ
့် ါက၊ သင်သည် တပတရကဲသ
့် တ် တနရက်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ် ပဌန က သင်ကယ်တင်၏အတွငိုး် မှ မမက်ဆန္င်မည်တလ ။
သငအ
့်် တနပြင ့်် တပတရကဲသ
့် စ
် ချ
ှ န် ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ဆပဲ ြစ်မသ
ှ ၊ “စ တန်၏
့် တန်၏လက်မျ ိုးတွငရ
တကျိုးကျွနဘ
် ဝမှ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး၊ ဇ တပကတက ချြုိုးန္ှမ်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်က
တအ င်န္င်ပခင်ိုး” တ၏
် သ အဓပပါယ် ရှတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် စစ်မှနတ
ပမ စစ်မှနသ
် ည့်် သက်တသခချက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ သည်သ
“ဘရ ိုးသဘ ဝက တဆ င်ရွက်ြရန်
့် ထွက်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခန္ှစ်ဆအရှန်ပပင်ိုးတသ ဝည ဉ်သည်
လူသ ိုးအထဲ၌ အလပ်လပ်ပခင်ိုး” အ ိုးပြင ့်် ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
ယင်ိုးသည်လည်ိုး “ဇ တပကတမှ ထွက်လ တသ ဝည ဉ်” အ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့််
အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးသည် စစ်မန
ှ သ
် ည် မဟတ်တလ ။
့်
သင်သည် စစ်မှနမ
် ှုက အ ရစက်တလ့်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ယတနတွ
ှ မ
် ှု၏
့် င ် သင်သည် စစ်မန
မှနက
် န်တသ အသပည ရှပါသတလ ။ “လူသ ိုးက ငါ ပပြုသည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသည် လိုးဝ

မကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
ထသမယ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ျပခင်ိုး”
့်
့် ကကည်ကကတပ။ ထတကက
့်
့် “န္ှမ်ခ
သည် ၎င်ိုးတ၏
့် လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုး၌ ထတ်တြ ်ပပသခရ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တတ တတ င်မျ ိုးအတွငိုး် ရှ နက်ရှုင်ိုးသည့်် တရှိုးတဟ င်ိုးသစ်တတ မျ ိုးတွင ်
ငါလှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ မည်က တကက က်လနလ
် ့် ျက်၊ ငါလမ်ိုးတပျ က်မည်က အကကီိုးအကျယ်
စိုးရ လ
ျို့ ျက်၊ ငါအတွ
က် လမ်ိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး ငါတရှ ျို့တွင ် အစဉ်အပမဲ
့်
တလျှ က်တလ့်တလျှ က်ထရှကကတပသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူတသည်
့်
တပမတအ က်အကျဉ်ိုးတက်ထသ
ဲ ငါတလျှ
က်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရ လ
ျို့ ျက် ငါက
့်
့်
အစဉ်အပမဲ တရှ ျို့သ ဦိုး
့် တဆ င်ကကပပီိုးပြစ်သည်။” ဤရိုးရှငိုး် တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍
သင်၏အသပည မှ အဘယ်နည်ိုး- ယင်ိုးတအထဲ
တွင ် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခငန္
့်် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က အမှနတ
် ကယ်
သတဘ တပါက်န္င်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးပြင ့််
့်
သငအ
့်် ယူအဆမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ တပပ ဆသည်က သင်အ ရစက်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်သည်
တနစဉ်
့် သင်၏အ ရစက်မှုက ဤအဓကအချက်အတပေါ်တွင် ထ ိုးရှသတလ ။ တန က်တွင ်
ကပ်လျက်လက်လ သည့်် တန က်ထပ်အစတ်အပင်ိုး၏ ပထမဆိုးစ တကက င်ိုးတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်က “သတ
ငါအလ
က သတလက်လွတပ် ြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့် င် လူတသည်
့်
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှသည့်အ
် လ ိုး၊ တတ င်ိုးဆမှုက တထ က်ပ့်မထ
ှု က် ပလွနသ
် ည့်အ
် လ ိုး၊
ငါထ
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးပမဲ ဆတတ င်ိုးတနကက၏” ဟ ဆသည်။
ဤစ တကက င်ိုးတွင၊် သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ရှသည့်် အယူအဆမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
တတွျို့ ပမင်န္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကန်လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် အချန်မျ ိုးတွင ်
သင်မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က မတအ က်တမ့်တပ သမဟ
့် တ်
စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ ထတကက
င ့်် အတတ်၏ အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးက တန က်ထပ်
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးန္ှင။့်် သ ၍ အတရိုးကကီိုးမှုပါရှသည်မှ အန င်္တ်လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် သင်သည်
“တန က်ဆိုးတခတ်၌ တပတရ၏စတ်ဝည ဉ်”က ြန်တီိုးန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဤအရ က ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရန် သင် ယကကည်ပခင်ိုး ရှသတလ ။ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆတသ အရ မှ လူတအတနပြင
့်် တန က်ဆိုးတွင ်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အရှကရ
် တစြ လမ်
ိုးတကက င်ိုး တြ က်ြရန်
့်
့် အလငှ့် ၊ တပတရက
အတယူပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “လူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်
့်
စတ်ဆိုးပြတ်မှု ရှလမ်မ
့်် ။ ငါက
် သ အစ ိုးအတသ က်
့် ည်ဟသ ငါတမျှ ်လင၏
့် တက င်ိုးမွနတ

ချက်ပပြုတ်ြရန်
့်် လျ ်တသ တနရ က စီစဉ်ြ၊ ့် ....ငါသည်
့် သမဟ
့် တ် ငါ၏တခါင်ိုးချြရ့် သငတ
မတတ င်ိုးဆ” ဟ ဆသည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ ကတွင၊် ၁၉၉၀
ခန္ှစ်ဝန်ိုးကျင်၌ “လဲြ
့် န်၏ စတ်ဝည ဉ်” တဆ င်ကကဉ်ိုးကကြ လူ
င်ိုးဆခကကရ၏၊ သတသ
်
့် တ တတ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တွင၊် သင်သည် “တပတရ၏ တမူထိုးူ ပခ ိုးတသ ပစ” က ြန်တီိုးြ ့်
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလက သင် န ိုးလည်ပါသတလ ။
ဤအရ အတွက် သင် အမှနတ
် ကယ် ကကြုိုးပမ်ိုးန္င်ပါသတလ ။
“ငါသည် စကကဝဠ မျ ိုးအထက်တွင် လှုပ်ရှ ိုးပပီိုး၊ ငါလမ်ိုးတလျှ က်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ စကကဝဠ
တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ လူတက
့် ငါတလ့်လ သည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအပ်မျ ိုးအလယ်တွင၊် ငါ၏
အမှုန္င
ှ ့်် သငတ
့်် လျ ်တသ သူ သမဟ
် ကယ် ချစ်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ
့် အမှနတ
့် တ် ငါက
ဘယ်တသ အခါမျှ မရှြူိုးတပ။ ထတကက
င ့်် ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ငါသည် စတ်ပျက်လက်ပျက်
့်
သက်ပပင်ိုးချမပပီိုး၊ လူတသည်
“ပက်ကွန ် တစ်ခ၌ ၎င်ိုးတအ
့် ည်က
့်
့် ိုးလိုးက ငါြမ်ိုးလမ်မ
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ရင်ိုး၊ တန က်ထပ် စတဝိုးပခင်ိုးမပပြုြရန်
့် ချက်ချင်ိုး လူစခွကဲ ကတလသည်။”
လူအမျ ိုးစက ဤစက ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ရန် အလွနအ
် ခက်တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့ ကကတပမည်။
၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက မျ ိုးစွ မတတ င်ိုးဆဘဲ၊ အဘယ်တကက င ့်် သူသည်
သူ၏အမှုအတွက် သငတ
့်် လျ ်တသ သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတသ တကက င ့်် စတ်ပျက်လက်ပျက်
သက်ပပင်ိုးချသနည်ိုးဟ တမိုးပမန်ိုးကကသည်။ ဤတနရ တွင ် ကွဲလွဲပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးတစ်ခ ရှပါသတလ ။
တက်ရက်တပပ ဆရမည်ဆပါက၊ ရှတပ၏။ သတသ
် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ်
့်
မည်သည့်က
် ွဲလမ
ွဲ ှုမျှ မရှတပ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးသည် ငါဆန္ဒရသည့်
ှ
် အကျြုိုးတရ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်” ဟ ဆတသ ချန်က
အမှတ်ရန္င်ဆဲ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်တပမည်။ ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုချန်တွင ်
သူမည်သည့်အ
် ရ က အတအကျ လပ်တဆ င်မည်က ပမင်တတွျို့ ြ လူ
့် တသည်
့်
သူ၏လပ်ရပ်တင်ိုးအတပေါ် အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဝည ဉ်တလ ကထဲက စ တန်အတပေါ် ရည်မှနိုး် လျက် သူ၏အမှုသစ်က တဆ င်ရွက်တသ အခါ၊
တနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဇ တပကတ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်တကက င ့်် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
လူတအလယ်
တွင် အယူအဆမျြုိုးစ ပြစ်တပေါ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ပျက် လက်ပျက်
့်
သက်ပပင်ိုးချတသ အခါ- ဆလသည်မှ သူသည် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ တပပ ဆတသ အခါ၊ လူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့်
ကယ်တွယတ
် ပြရှငိုး် ရန် အစွမ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
အယူအဆမျ ိုးရကကတသ
ှ
သူအ ိုးလိုးသည် သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ဆသည့်အ
် တွက်၊

၎င်ိုးတသည်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ကင်ိုးမသ
ဲ့် ည်ဟ ယကကည်တသ သူမျ ိုးပင်လျှင် ရှတလ၏့်
ထတကက
င်၊ အဘယ်တကက င ့်် လူတသည်
ဤအရ တကက င ့်် လူစမကွဲဘတ
ဲ နန္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
အထူိုးသပြင ့်် ယတနတွ
့် င၊် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု တရ က်ရှပပီိုးချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
ြယ်ရှ ိုးပစ်မည်က လူတသည်
သ ၍ပင် တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမခရပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်က “ပက်ကွန ် တစ်ခ၌ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက
ငါြမ်ိုးလမ်မ
် ရ ိုးမျ ိုးမှ ထသမဟ
့် ည်” ဟ ယကကည်ကကတလသည်။ သတ
့် င် အမှနတ
့် တ်တပဘရ ိုးသခင်က “လူတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မလွတ်တပမ က်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါသည် ငါ၏
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအလယ်တွင် လူတက
် ့် မ
ွဲ ှုသည်
့် “ထန်ိုးသမ်ိုးရန်” ဆန္ဒမရှတပ။ ငါ၏ စီမခနခ
လူသ ိုး၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲ့်တသ တကက င၊့်် ငါ၏အမှုက တအ င်ပမင်စွ ပပည့်စ
် တစရန်
မပြစ်န္င်တပ၊” ဟ ဆသကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလမှ လူအ ိုးလိုး
တသဆိုးပခင်ိုးသတရ
ှ ့်် တပပြုင်နက် သူ၏အမှုပပီိုးဆိုးရန်အတွက် မဟတ်- ယင်ိုးသည်
့် က်သည်န္င
မည်သည်အ
့် ဓပပ ယ်ရလ
ှ မ်မ
၌ အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ည်နည်ိုး။ လူတအထဲ
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတမှ့် တဆင ့်် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တပေါ်လွငတ
် စသည်။ ဘရ ိုးသခငန္
့်် တ
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုးတွင ် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု
ရှန္ှငပ့်် ပီိုးသ ိုးပြစ်သည်က လူတ လ
့် ိုးဝသတဘ မတပါက်ကကတသိုးတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသစတ်ထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်ဝ
် င်တရ က်မှုမျှ မရှကကတသိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်တရှ တ
ျို့ ွင ်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မတပပ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တရှ ဆ
ျို့ က်ပခင်ိုးမှ
တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးတပသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် တစ်ချန်က လူသ ိုးက
့်
ဧည့်သ
် ည်အပြစ် ငါ၏အမ်သြ့် တ်၏၊ သတသ
် ၎င်ိုးသည် ငါ၏ ဆငတ
့်် ခေါ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ဟဟ
့်
သည်သည် တပပိုးလ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးက ဧည့်သ
် ည်အပြစ် ြတ်ကက ိုးပခင်ိုးထက် ကွပ်မျက်ရ ကွငိုး် သ ့်
၎င်ိုးက ငါတခေါ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် သကဲသ
့် ပြစ်
င ့်် လူသ ိုးသည် ငါက
့်
့် သည်။ ထတကက
့်
အပမဲတရှ င်ြယ်ခပဲ့် ပီိုး အစဉ်အပမဲ ငါက သတပြင ့်် တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးခဲတ
့် သ ကက င၊့်် ငါ၏အမ်သည်
လူမရှဘဲ ကျန်ရစ်ခရ
ဲ့် ၏။ ဤအရ က ငါအမှု
့် ၏ အစတ်အပင်ိုးက တဆ င်ရွက်ြ ငါ
့်
့် က
နည်ိုးလမ်ိုးမရှ ပြစ်ကျန်ရစ်တစတလပပီ” ဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးအတပေါ်သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တင်ပပသည်မှ သူ၏အလပ်၌
လူသ ိုး၏အမှ ိုးမျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
ပမပြည့်စ
် က
ွ ်သည်မှ အမှု၏ ဤအဆငက
့်် လူတ မပပီ
့် ိုးတပမ က်န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည်မှ “လူအတပေါ်
ပပြုတသ အမှု၏ တန က်တစ်ပင်ိုး” အတအကျ
့်

ပြစ်တပသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် “ပက်ကွနတ
် စ်ခ၌ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးက
ြမ်ိုးပခင်ိုး” ငါအတသိုးစတ် တပပ လမ်မ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအရ သည် ယတန ့်
့် ည်မဟတ်၊ အဘယ့်တ
အမှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်မှုအနည်ိုးငယ်သ ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင၊့််
“စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” ထဲတွင၊် သူ၏
စက ိုးအတတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ၏- သတသ
် လူတအတနပြင
့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်ကကရမည်ပြစ်သည်။ မည်သည့်အ
် ရ က
သူတပပ ဆသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ တက င်ိုးမွန၏
် ။ ဘရ ိုးသခင်
စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက မျ ိုးပပ ိုးလန
ွ ိုး် တသ တကက င၊့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် တသချ ပခင်ိုးမရှကကသကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးစသည် သူအမှု
့် ၏ လအပ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
စစ်မှနတ
် သ အရ အနည်ိုးငယ်သ ပါရှသည်ဟ ယကကည်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ဤအရ က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တကက င်တတ င်တတ င်ပြစ်တစရစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
ြစီိုးတစတလသည်- အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အယူအဆမျ ိုးထ၌
အလွနဉ
် ဏ်ပည ရှက ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ လ
ှ ်ိုးမမီသည့်တ
် နရ တွငရ
် တလသည်
ှ
၊
့်
့် ိုး၀လက်လမ
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခငန္
့်် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အဘယ်သစ့် ိုးရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘ မျှမသသကဲသ
့် ့်
နလပန်ိုးတိုးပြစ်ကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်ကူိုးသက်သက်န္င
ှ ့်် ရှု ပ်တထွိုးတသ အရ ပြစ်တစကက၏ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက လူတသည်
ရသပြည့်စ
် ွက်ရန် အစဉ်အပမဲ
့်
့်
ဆန္ဒရကက၏”
ှ
ဟ ဆသကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးသည် အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးလှပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က “ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်ရမျှသ ” ပြစ်တသ တကက င၊့်် ရိုးစင်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
တပပ ဆရန်မှလွဲ၍ သူက
့် တရွ ိုးချယ်စရ မရှ ပြစ်ကျန်ရစ်တစရင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခငန္
့်် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ တဘ င်ခတ်ပခင်ိုး
ခရတလသည်။ စ တန်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ရှု ပမင်ြရန်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ တလ ကထဲသ ကူ
် လ ိုး- လူတ၏
့်် ိုး”
့် ိုးန္င်ကကသည့်အ
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက “ပမငမ
လွနိုး် တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက ထူိုးကဲဆန်ိုးစလွနိုး် တသ တကက င၊့််
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တလျ ပ
့် ါိုးတစ၏၊ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် ပမတပပ ဆတလတလ၊ လူတ၏
် တွက်
့် မျက်န္ ှ မျ ိုး ပမညြုိုးငယ်တလတလပြစ်သည့်အ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးတနမည့်အ
် စ ိုး၊
့်
့် အဆိုးသတ်က ချငခ

အဘယ်တကက င ့်် ရိုးရှငိုး် စွ မန ခန္င်ကကသနည်ိုး။ ဤအရ ၌ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမှ အဘယ်မှ
ရှသနည်ိုး။

အခန််း ၃၃
စင်စစ်အ ိုးပြင်၊့် လူတ၌့် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုး အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် သူ
တပိုးအပ်ပပီိုးတသ အရ အပပင်၊ လူတ ပ
် ရ မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍၊
့် င်ဆင်သည့်အ
လူတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် လွနက
် ဲပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူသည်
့်
မျ ိုးပပ ိုးစွ တတ င်ိုးဆပခင်ိုးမရှဟ တပပ န္င်သည်။ သပြစ်
အဘယ်တ
့် ကက င့််
့် လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မှုတစရန် မကကြုိုးစ ိုးန္င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တစ်ရ ရ ခင်န္န
ှု ိုး် တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူတက
့် တစ် ရ ခင်န္နူ ိုး် ၏ အနည်ိုးငယ်ကသ
တတ င်ိုးဆသည်- ဤသည်မှ အလွနမ
် ျ ိုးစွ တတ င်ိုးဆပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အလဟဿ ပပဿန ပြစ်တစပခင်ိုးတလ ။ မကက ခဏ၊ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
မသကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မဆန်ိုးစစ်ကကတပ၊ ထတကက င့််
၎င်ိုးတ တထ
င်တချ က်တွင် ပတ်မလ ကကသည့်် အချန်မျ ိုး မကက ခဏ ရှတလသည်- ဤအရ က
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးဟ အဘယ်သ မှ
့် တ်ယူန္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍
လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်သည် တလိုးစွ တသ ဝန်က မတင်ခတ
ဲ့် သ အချန်တစ်ခ ရှခဲပ
့် ါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ရွ ျို့ကသ
ဲ့် တစ်
စစီ ပဲ့်သွ ိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လပ်တဆ င်မည်အ
့် ရ မျ ိုးက ရှ တြွရန်
့်
့်
တ ဝန်ယူကကလမ်မ
် ပြစ်သည့်် ည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတ လူ
့် တ ပြစ်
့် သည့်ပ
မတန်မလှုပ်ရသည်
ှ
ပြစ်တစ အပျက်သတဘ တဆ င်သည်ပြစ်တစ တစ်ခခပြစ်၏၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တက်ကကစွ အစဉ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုးမရှ၊ မမတက
့် ယ်ကယ်
အရှု ိုးတပိုးြရန်
့် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခက အပမဲ ရှ တြွကကပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်သည် အရ ရ က မမကယ်ကယ်အတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်
တကျနပ်တစရန် လပ်တဆ င်တသ သူ တစ်စတစ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သတလ ။ သင်သည်
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် အမှီမပပြုတသ သူ၊ မမတ၏
့် ကယ်ပင် ကယ်တရိုးကယ်တ
ဦိုးစ ိုးတပိုးမမ
ှု ျ ိုး မရှတသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်တ
့် ည်ိုးတသ သူ တစ်စတစ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သတလ ။ “၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့််
့်
ငါန္ှင ့်် အစဉ်အပမဲ အတပိုးအယူပပြုလပ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသနည်ိုး။ ငါသည် ကန်သယ
ွ ်တရိုးဌ န၏
အတထွတထွ စီမခန်ခွ့် တ
ဲ ရိုးမှူိုး ပြစ်သတလ ။ လူတက
် ရ အ ိုး ငါသည်
့် တတ င်ိုးဆသည့်အ
့် ငါက

စတ်ပါလက်ပါပြင ့်် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ မှ
အဘယ်တကက င့်် ဘ မျှပြစ်မလ ရသနည်ိုး။” ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးက အကကမ်တရအချြုျို့ ဆက်တက်တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တ
့် ကက င့််
တန်လှုပ်တချ က်ချ ိုးမှုပြင ့်် ထသ တအ
်ဟစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၌့် အဘယ်အရ မျှ
့်
မရရှတလပပီ။ သူပမင်သမျှအ ိုးလိုးမှ ၎င်ိုးတ စ
့် တရွ ိုးသည့်် အမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
“လူသ ိုးက ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ မှ အဘယ်တကက င့်် ဘ မျှပြစ်မလ ရသနည်ိုး” ဟ
အဘယ်တ
့် ကက င့်် တပပ ရသနည်ိုး။ မမတက
့် ယ်ကယ် တမိုးကကတလ -့် အစမှ ပပီိုးစီိုးသည်အထ
လပ်တဆ င်ြ ၎င်
့် ိုးတ လ
့် ိုးဝ တရွ ိုးချယ်စရ မရှသည့်် အလပ်၊ ၎င်ိုးတ တ
့် ဝန်ပြစ်သည့်် အလပ်က
မည်သူ လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။ မမတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး အတွငိုး် ရှ ခစ ိုးမှုမျ ိုးက အရင်ိုးခ၍၊
မည်သသ
ူ ည် မတဆ င်ရွက်ဘဲ တနသနည်ိုး။ လူတသည်
သိုးရက်ကက ငါိုးမျှ ိုးပပီိုးတန က်
့်
ပက်ကွနက
် စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး တန က်န္စ
ှ ်ရက်က အချည်ိုးန္ိုးီှ ကန်ဆိုးတနသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
လက်တဆ င်သည့်အ
် ရ တွင ် လိုးဝ ဇွဲမတက င်ိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် စရက်လကခဏ မျ ိုးက
ဇက်ကန်လတ်တပိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပူလက်၊ တအိုးလက် အလှညက
့်် ျ ပြစ်တလသည့််
၎င်ိုးတ ပူ
ကမဘ တပေါ်က အရ အ ိုးလိုးက မီိုးရှု ြ
ျို့ ျက်ဆိုးီ န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် တနချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
တအိုးတသ အချန်၌ ကမဘ တပေါ်က တရအ ိုးလိုးက တအိုးခသ
ဲ ွ ိုးတစန္င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အတပခအတနန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အသင်တ
် ရ ိုး
့် တ ်ဆိုးတသ န္ှုင်ိုးစ န္င်သည့်် အချက်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ “အယူအဆမျ ိုး” ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊
ငါသည် ၎င်ိုးတအ
် မည်သပင်
့် ိုး အမန ပတပပ တက င်ိုး တပပ တပမည်- သတသ
့်
့် ဆတစက မူ၊
“သမမ တရ ိုးန္ှငအ
့်် တူဆပါက တစ်တလ ကလိုးက သင် တလျှ က်လှမ်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုး
မရှပါက၊ မည်သည်တ
့် နရ မျှ သင် တရ က်မည်မဟတ်”။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တဆ င်ပဒ်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက ဤတနရ တွင ် အသိုးပပြုရန် ဆီတလျ ်သည်ဟ ငါထင်သည်။ ငါသည်
လူတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် စသည်မဟတ်သကဲသ
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တမင်သက်သက် တလျ တ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပငင်ိုးဆတနပခင်ိုး မဟတ်။ တမိုးခွနိုး် အချြုျို့ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တက
့်
ငါတဆွိုးတန္ွိုးပါရတစ- မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မမတ၏
့် ကယ်ပင် တ ဝန်အပြစ်
ပမင်သနည်ိုး။ အဘယ်သက
ူ “ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တကျနပ်တစန္င်သတရွ ျို့၊ ငါ၏ ရှသမျှတသ
အရ အ ိုးလိုးက ငါတပိုးမည်” ဟ တပပ န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်သက
ူ ၊ “အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင် လအပ်တသ အရ အ ိုးလိုးက ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ကက ချန်သည် ရှညသ
် ည်ပြစ်တစ တသည်ပြစ်တစ ကျွန္ပ်
် သည်

ကျွန္ပ်
် ၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမည်။ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် မမဘ သ တတွိုးတသ အရ မဟတ်”ဟ
တပပ န္င်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ထသတသ
အသပည ရှန္င်စွမ်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ သင်တ ့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ထင်သည်မှ အတရိုးမကကီိုးတပ- သင်သည် သ ၍ ပမင်တ
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး
့် သ ထိုးထင
ရှတက င်ိုး ရှန္င်သည်၊ ယင်ိုးကစစတွင ် ငါလက်တလျ သည်၊ ရှု ိုးနမ့််မှုက ငါဝန်ခသည်- သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင် အလရှသည်မှ တကျိုးဇူိုးကန်ိုးတသ ဝပတလွ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခမဟတ်ဘ၊ဲ
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးပပီိုး ပပင်ိုးပပသည့်် သစစ ရှတသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုး
ငါတပပ ပပရမည်။ ဤ “အတပိုးအယူပပြုပခင်ိုး”န္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သင် မည်သည့်အ
် ရ က သသနည်ိုး။
အစမှ အဆိုးထတင်၊ သင်သည် “ကမဘ တလ ကက ခရီိုးန္င
ှ ”် ပပီိုးပြစ်သည်။ အချန်တခဏတွင်
သင်သည် “ကူမင်ိုး” ပမြုျို့တတ တ
် ွင ် ယင်ိုး၏ ထ ဝရတန္ွဦိုးပြင့်် ရှပပီိုး၊ မျက်စတမှတ် အတွငိုး် တွင်
သင်သည် သည်ိုးမခန္င်တအ င် တအိုးတသ ဆီိုးန္ှငိုး် မျ ိုးပြင့်် ြိုးလမ်ိုးထ ိုးသည့််
“တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် ”သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည် တစ်ခါမျှ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ပပန်မတတွိုးကကည့်ြ
် ူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်မှ “တသသည်တ
့် င် မန ိုးသည်”့်
စတ်ဓ တ်ပြစ်ပပီိုး၊ သူလချင်သည်မှ “တတ င်ဘက်ပမြုျို့ ရိုးက ထသည်တ
့် င် ပပန်မလှည”့်် သည့််
စတ်ဓ တ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတအတနပြင
့််
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ လမ်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးရန်အတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ ထသတသ
စတ်ဓ တ်က ခယူရန်
့်
ပြစ်သည်။ “ငါ၏ အမှုအရ တအြ
၎င်
တသ “လက်တဆ င်မျ ိုး”က
့်
့် ိုးတ တပိုး
့်
ငါန္ှုင်ိုးယှဉ်တသ အခါ၊ လူတသည်
ငါ၏ အြိုးထက်တန်ပခင်ိုးက ချက်ချင်ိုး မှတ်မကကပပီိုး၊
့်
ထတန
ှ
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ အတင်ိုးအဆမဲပ့် ခင်ိုးက ပမင်ကကတလသည်”ဟ ဘရ ိုးသခင်
့် က်မသ
့်
တပပ ခဲသ
့် သ
် က
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
့် အဘယ်သ ရှ
့် ငိုး် ပပန္င်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခလိုးက စတ်ပြ တလ့်လ ရန် ထတ်ယပူ ပီိုး၊
ထအချန်၌ လူသ ိုးတသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သလ ကကသည့်အ
် တွက်၊ အထက်ပါ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ိုး အချြုျို့တသ အသပည က
့် ြတ်ပခင်ိုးသည် သင်အ
တပိုးတက င်ိုးတပိုးတပမည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
တဆိုးတကကသလ်၌
့်
့်
မသင်ယူြူိုးသည်သ မက တရှိုးတဟ င်ိုးသတတသန ပည ရှငမ
် ျ ိုးလည်ိုး မဟတ်ကကတသ တကက င၊့််
၎င်ိုးတသည်
ဤစက ိုးရပ်အသစ်အ ိုး န ိုးမလည်န္င်ဟ ခစ ိုးကကရသည့်အ
် တွက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ နက်နတ
ဲ သ အတွငိုး် အဓပပ ယ်တကက င်၊့် လူတသည်
့်
ဇ တခန္ဓ တဟ င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနကက၏- ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
အနည်ိုးငယ် အတလျ တ
ဇ တတဟ င်ိုး တရှ ျို့တွင ်
့် ပိုးကကသည်။ လူတသည်
့်

အစွမ်ိုးမဲ့်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် ကကမ်ိုးကကြုတ်ရက်စက်တသ သ ိုးရဲတစ်တက င်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အဏပမြူဗိုးကသ
ဲ့် လူ
့် သ ိုးတက
့် ပျက်သန်ိုးတစန္င်စွမ်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ
့်
၎င်ိုးတသည်
အစွမ်ိုးမရှသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်တလသည်။ သတသ
် ငါအတွ
က်၊ ဇ တတဟ င်ိုးက
့်
့်
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှသည်။ တန်ပပန်တရိုးအစီအမတစ်ခက စဉ်ိုးစ ိုးရန်
လူသ ိုး၏ ဘယ်တသ အခါမျှ အ ိုးထတ်မှုတစ်ခတစ်တလ မပပြုပခင်ိုးသည် ငါ၏
မျက်စမျ ိုးတရှ ျို့တွင ် လူသ ိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ထူိုးပခ ိုးကပွဲ ပ ိုးမှုမျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ်
ထတ်ပပပခင်ိုးဆသ
ီ ဆ
့် က်တရ က်တစပပီိုး ပြစ်သည်။. ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါ၏ အလိုးစက
၎င်ိုးတအ
ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် ဆ ိုးတင်ကသ
ဲ့် မလှု
ပ်မယှက်
့် ိုး ငါပပသတသ အခါ၊၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ရပ်လျက်၊ ငါအ
့် ိုး ပပြူိုးကျယ်တသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် တမ က့် ကည်က့် ကသည်။ ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အူတကက င်တကက င်န္င်ပခင်ိုးက ရှု ပမင်ရသည်အ
့် ချန်တွင၊် ငါသည် မမကယ်ကယ်
ရယ်တမ တနပခင်ိုးမှ မရပ်တန်န့္် င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါထ
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးက
့်
တတ င်ိုးတလျှ က်ြရန်
ထရ
ဲ ှ
့်
့် လက်လှမ်ိုးတသ တကက င်၊့် ငါသည် သူတအ
့် ိုး ငါလက်
အမှုအရ မျ ိုးက တပိုးလက်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ဲ့် တဒင်္ဂ
သ ကက သည့််
့် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးကသ
့်
၎င်ိုးတ ပါဝင်
ပတ်သက်သည့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခကဲသ
့် ချစ်
ယင်ိုးတက
့်
့် ခင်ပမတ်န္ိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ရင်တွင ် ပက်ထ ိုးကကသည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် သ
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည်
ဇ တတဟ င်ိုး၏ လပ်ရပ်မျ ိုး မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
သန ိုးလည်မှုရကကသည်
ှ
က
့် င ် လူတသည်
့်
တထ က်ဆလျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် မစွနလ
် ့် တ်ကကဘဲ ထအစ ိုး
့်
ဆက်သွ ိုးကကဆဲပြစ်သနည်ိုး။ အမှနအ
် ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသည် လူသ ိုးတ ကက
် “ငါသည်
့် ြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တသ အရ မဟတ်တပ၊ သတသ
့်
လူသ ိုးက တပါတပါ
၎င်ိုးတ၏
့် တန်
့် တန် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမပပြုတပ။ လူတသည်
့်
့် ခန္ဓ က
အစဉ်အပမဲ ဇက်ပတပိုးကကသည်မှ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
အလက မလက်န ကကဘဲ၊ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တရှ တ
ျို့ ွင် ငါက
့် အပမဲ န ိုးပူန ိုးဆ
လပ်ကကသည်”့် အတွက၊် လူတသည်
ယင်ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုကကတချ။ ဤအရ သည် လူသ ိုး၏
့်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တမင်တက
ချစ်တီိုးတခါင်ိုးသန်ိုးရှ တနပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ ဤအရ သည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး ပြစ်သည်ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ က ရှငိုး် ပပရမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က “လူသ ိုးတ “န္ှ
့် စ်လြွယ်”
ပြစ်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် “ယကကည်ပခင်ိုး” အလွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်”ဟ
ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
့် သ
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏

အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ငါသည် မျ ိုးစွ မတပပ ဆတပ။
့်
လူသ ိုးတ၏
့် “ယကကည်ပခင်ိုး”တကက င်၊့် ၎င်ိုးတက
့် ငါ သတတပိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တဆ င်ရွက်တစြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊
ငါသည် ဤအရ က အမအရအသိုးပပြု၏။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
မှ ိုးယွငိုး် သတလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လအပ်သည်အ
့် ရ အတအကျ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရတသ အခါ အချြုျို့တသ လူတသည်
့်
့်
စတ်ကန်တက င်ိုး ကန်သွ ိုးတပမည်- ထတကက
င့်် ငါသည် ၎င်ိုးတက
ိုးတသ
့်
့် ပါိုးပါိုးလှီိုးြ အပခ
့်
အတကက င်ိုးအရ က တပပ ရမည်။ စကကဝဠ အန္ှက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ
လူအ ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တကျ ပ် ြတ်ချန်တွင၊် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ
အတပခအတနသည် ပပြုပပင်ခရချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခက
့်
လွတ်တပမ က်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌ တတ်တဆတ်
ဝမ်ိုးတပမ က်ကကလမ်မ
် ့် ွင၊် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ဤအခက်အတနတ
တန က်ဆိုးအမှုအတွငိုး် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုး အတအကျပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
လူတသည်
မမတက
့် ည် မဟတ်တပ။ ယတနထ
့်
့်
့် ယ်ကယ်အတွက် တရွ ိုးချယ်တတ မ
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး တိုးတက်ပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတအ
့် ိုးလိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသ ဝင်
မမတက
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က ၊ လူတသည်
့်
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် တွက်
မသနစ
် ့် င်မှုမျ ိုး စွနိုး် ထင်ိုးကကသည့်အ
် တွက် ဣသတရလလူတသည်
လည်ိုး ဤအဆင်က
့်
့်
မလွတ်တပမ က်န္င်တချ၊ ထတကက
င ့်် လအပ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတွက်
့်
အရည်ကျြုသည့်် မီိုးပပင်ိုးြကကီိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ြရန်
့် လူအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်
ဦိုးတဆ င်တလသည်။ ဤအရ တကျ ်လွနပ် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတသည်
တသပခင်ိုးမှ
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ကကလမ့််မည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က “ဝည ဉ် ခန္ှစ်ပါိုးတ၏
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုး”တွင ် ကကြုတင်တပပ ခဲသ
့် ရ အတအကျပြစ်သည်။ လူတအ
့်
့် ည်အ
့် ိုး
ရန်မမူရန်အလငှ့် ၊ ငါသည် ဤအရ က ထပ်တပပ မည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
အက့် သြွယ်ရ ပြစ်တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တဟ တပပ ခဲတ
့် သ
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတအ
့် ခါ၊
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက တပပ ဆရန် တန က်တစ်ကကမ် တတ င်ိုးဆသည်အ
၎င်ိုးတ အ
့် ိုးသင်သ
င့်် မည်သမ
ူ ျှ မစိုးရမ်သင ့်် သမဟ
့် ွ ိုးကကသည်။ ထတကက
့် အ
့်
့် တ်
စတ်တသ ကမတရ က်သငတ
့်် ပ။ “ငါ၏ အမှုအ ိုးလိုးတွင၊် လူသ ိုး၏ လက်မျ ိုးပြင့််
တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အဆင်တ
့် သ
့် စ်ဆင်မ
့် ျှ ရှခဲြ
့် ူိုးသတလ ” ဟ ငါတပပ ခဲသ
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်။

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သင်န ိုးလည်သတလ ။

အခန််း ၃၅
ယခက လတွင ် လူသ ိုးအတပါင်ိုးတသည်
မတူညတ
ီ သ အတင်ိုးအတ မျ ိုးအထ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အတပခအတနသ ဝင်
ှ ့််
့် တရ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ “ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ပခိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် သွ ိုးသည်” ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင် ဆခဲသ
့် တင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ
့် ည်အ
အကကင်ိုးမဲ့် မှနက
် န်တသ လ
် ည်ိုး လူတသည်
ဤအချက်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
န ိုးမလည်န္င်ကကတသိုးတပ။ ရလဒ်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးတသ
အလပ်တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမှ မလအပ်တသ အလပ် ပြစ်ခရ
ဲ့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “သူတ၏
့်
ဝည ဉ်အသက်တ အတလျ က် ငါသည် မစတထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ရပ်လိုး၌ ဇ တ်တဆ င်မျ ိုးပြစ်ကကတသ တကက င့််
ငါစီစဉ်ညန်ကက ိုးတနတသ ဤပပဇ တ်သည် လိုးဝ တအ င်ပမင်စမ်တ
့် သ ငှ သူတသည်
့်
မမတစွ့် မ်ိုးရည်ရှသမျှန္င
ှ ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ပါဝင်ကပပတစရန်အတွက် ‘လူသ ိုး’ ဟူသည့််
ဇ တ်တက င်ယူထ ိုးသည့်် ထသူမျ ိုးက သ ၍မျ ိုးတသ လမ်ိုးညန်မှုမျ ိုး ငါတပိုးသည်၊” သ မက
“သတသ
လ
် ည်ိုး သူတ၏အသ
စတ်မျ ိုးက တက်ရက်တဝြန်အပပစ်ရှ မည်အ
့် စ ိုး သူတက
့်
့်
့်
ငါသည် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္င
ှ တ
့်် ကွ စည်ိုးစနစ်ကျစွ ဆက်လက်လမ်ိုးပပတပိုးသည်။ အမှနစ
် င်စစ်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် အ ိုးနည်ိုး၍ မည်သည့်် အလပ်ကမျှ ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှတပ” ဟ
ဆခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ ၊ အကယ်၍ သူသည် ဤလူသ ိုးအ ိုးလိုးက
အမျြုိုးပြြုတ်ပစ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ သူ၏အမှုသည် သူ၏မူလအစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ
ဆက်လက် တည်ရတနဦိုး
ှ
မည်ဟူ၍ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလဟဿပြစ်တသ အမှုက
ပပြုတနပခင်ိုးမဟတ်တပ၊ သူပပြုသမျှ တက င်ိုးတပသည်။ တပတရ ဆခဲသ
့် “အကယ်
၍
့် ကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတက
် ည်ိုး လူသ ိုးတသည်
့် ျှငလ
့် အရပ်မျ ိုးသြွယ် ကစ ိုးတနခဲလ
့်
အဘယ်သ တစ
ဒကတက်န္င်လမ်မ
့်် တရိုး ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၌့် မည်သည့်် အခွငအ
့် ည်နည်ိုး။”
့်
ဤအရ မှ ယတန လူ
့် သ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရတစလတသ အရ ပင် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။က
လူသ ိုးမျ ိုး၌ ဤကဲသ
့် အပမင်
အမှနတ
် ကယ် ရှန္င်သတလ ။
့်
လွနခ
် တ
ဲ့် သ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးန္ှစ်တထ င်က တပတရသည် ယင်ိုးကဲသ
့် အရ
က
့်
တပပ န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ယတန အဆင
ပ့်် မငန
့်် ည်ိုးပည တိုးတက်ပပီိုး၊ တခတ်မီတသ တခတ်မှ
့်
“တပတရမျ ိုး” သည် အဘယ်တကက င ့်် မတပပ န္င်သနည်ိုး။ သမင်ိုးသည် တိုးတက်တနပခင်ိုး

သမဟ
ျို့ ့်
့် တ် ဆတ်ယတ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်က ငါအတသအချ မဆန္င်တပ။ သပပပည သည် တရှ သ
တပခတစ်လမ
ှ ်ိုးတက်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည် သမဟ
လှမ်ိုး ဆတ်ခသ
ဲ့် ည်
့် တ် တန က်သ တပခတစ်
့်
ဟူသည့်အ
် ချက်မှ ယခအထ မည်သမ
ူ ျှ မတပြန္င်တသိုးတသ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခပြစ်သည်။
လူသ ိုးတ၌့် ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အရ မှနသ
် မျှမှ ၎င်ိုးတက
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်တစရန်န္င
ှ ့်် အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးတစရန်ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဤအရ က န ိုးမလည်န္င်သတလ ။ သင်က
် မျှမှ
့် အပျက်သတဘ တဆ င်တစတသ အရ မှနသ
သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တစ်ခပင် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ စ တန်၏ တက်ခက်မှုမျ ိုးက
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးထ ိုးတသ အ ိုးနည်ိုးချက်၏ အလွနအ
် တရိုးပါတသ အချက်တစ်ချက် ပြစ်သည်။
ဤအရ က သင် န ိုးလည်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် အဘယ်တကက င ့််
တပပ ခဲသ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ရိုးသ ိုးပြြူစင်မှုန္င
ှ လ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊
့် နည်ိုး။ “စတ်အ ိုးထက်သန်ပခင်ိုးန္ှငလ
ငါသည် သူတက
အမှနစ
် င်စစ်
့် တိုးလျှြုိုးတတ င်ိုးပန်၏။ ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က သူတသည်
့်
မပပြုလပ်န္င်သတလ ။” ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တမိုးခဲသ
ဝတွင ်
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ လူသဘ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ ငအ
့်် လွနမ
် ျ ိုးစွ ရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်မျြုိုးတည်ိုးသည် လူသ ိုးတက
့် ထမ၍လဲစရ အတကက င်ိုး ပြစ်ရန်
လတလ က်တကက င်ိုး ပပသပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်၏ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ပစမျ ိုးအတင်ိုး
ဆက်၍သွ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် သငထ
့်် မည်သည့်အ
် ရ တက
့် ယူတဆ င်လ မည်က
သင်ကကည့်ပ် မင်သင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှအရ ခပ်သမ်ိုးမှ လူသ ိုးတက
့်
စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤအရ ၌ တန က်ထပ် ရှငိုး် ပပချက်တစ်စတစ်ရ
လအပ်သတလ ။ လအပ်သည်ဟ ငါမထင်တပ။ လူသ ိုးတသည်
စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက
့်
ခတနရတကက င်ိုး ဆန္င်တသ ်လည်ိုး လူသ ိုးတသည်
အပျက်သတဘ ၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက
့်
ခတနရသည်ဟ ဆပခင်ိုးမှ ပတက င်ိုးပါလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်ကယ်တြ ်ပပသည့်် ပစတစ်ခပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
လူဇ့် တ၏အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် မရည်ရွယ်ဘဲ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ အပျက်သတဘ အတွငိုး် သ ကျဆင်
ိုးခဲက့် ကတလသည်။ ဤသည်မှ
့်
လူသ ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင် အသငပ့်် ပင်ဆင်ထ ိုးတသ တထ င်တချ က်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး
့်
ဤအချန်မှ လူတအတွ
က် ဝမ်ိုးနည်ိုးဆိုးအချန်ပြစ်သည်။ လူတသည်
အပျက်သတဘ ၌
့်
့်
တနထင်တသ တကက င ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ထွက်တပပိုးလွတ်တပမ က်ရန် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ခက်ခပဲ ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မှ ဤတနရက်
့် မျ ိုး၌ ပြစ်ပျက်တနတသ အတပခအတနမျ ိုးပင်

အတအကျပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုန္င်သနည်ိုး၊
“ယခတခတ်တွင် စ တန်သည် အဆိုးစွနတ
် င်တအ င် တသ င်ိုးကျန်ိုးတနတလသည်။ ငါတန်
့် ခိုးက
ထတ်တြ ြ
် အလ
ငှ့် ငါအလ
ပ်၏ အချက်အချ က ပပသြရန်
့်် တရိုးက ငါသည်
့်
့်
့် ဤအခွငအ
အဘယ်တကက င့်် အသိုးမချဘဲ တနရမည်နည်ိုး။” ၎င်ိုးတက
့် သတရတစရန် တစ်စတစ်ရ က
ငါတပပ လျှငတ
် ပပ ချင်ိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးမှ လူတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွငိုး် သ ချက်
ချင်ိုး
့်
့်
ကျတရ က်ကကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု န္ှစ်လကန်ဆိုးပပီိုးတန က် လူတသည်
့်
အတွငိုး် ၌ သသ တသ တပပ င်ိုးလဲမှု တစ်စတစ်ရ မခစ ိုးရတသိုးပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏စ
့််
စစစ်ကကသည်။
့်
့် တ်ပြငသ
သတသ
်လည်ိုး အကယ်စင်စစ်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏အတပခအတနမျ
ိုးမှ လိုးဝ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး
့်
့်
မရှတသိုးတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်တနဆဲပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့်
့် တနသပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်တင်ဆိုးမတသ အချန်မျ ိုးသည် လက်တစ်ကမ်ိုး၌ရှသည်ဟ ဆတသ အခါ
လူတသည်
ချက်ချင်ိုးပင် တသ ကတရ က်သွ ိုးကက၍ “ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးက ခရသည် မခရသည်က မသသည့်အ
် ပပင်
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတအ က်တွင ် ကျွန္ပ်
် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှကလည်ိုး ကျွန္ပ်
်
မသတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် မည်သည်န
အသိုးပပြုမည်ကသရန် ပ၍ပင်ခက်ခသ
ဲ ည်။” ဟတတွိုးကကသသည်။ခ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တကက က်ကကတသ ်လည်ိုး မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ဆတ်၍သ ဒကခခကကတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ပမဲပမစွ မရပ်တည်န္င်မည်ကလည်ိုး
့်
စိုးရမ်ကကသည်။ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် န္ှပ်စက်ပခင်ိုး မရှခက်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် မရည်ရွယ်ဘဲ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွငိုး် သ ကျဆင်
ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအ
ှု ်ရှ ိုးကကပပီိုး တနမထထင်မသ ပြစ်ကကသည်။ လူသ ိုးတသည်
့်
့် ိုးလိုး စတ်လပ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လိုးဝ န ိုးမလည်ကကတသ တကက င ့်် ဤအရ က “၎င်ိုးတ ့်
စက်သည့်အ
် တင်ိုး ရတ်သမ်ိုးရသည်” ဟ တခေါ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤလူမျ ိုးအတပေါ် ဤထက်ပ၍ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြြုန်ိုးတီိုးရန် အလမရှတပ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ှ တ
် သ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမဟတ်သည့််
့် ကင်တွယ်ရန်အတွက် စစ်မန
ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးတစ်ခက တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ထင်ရသည်။ ၎င်ိုးမှ လူတစ်ဦိုးသည်
ကကက်တပါက်စတစ်တက င်ိုးက ကကက်မ သမဟ
် န်
့် တ် ကကက်ထိုးီ ပြစ်တကက င်ိုးက ကကည့်ရ
ြမ်ိုး၍တက က်ယူသကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်၊ ဤသည်မှ အတရိုးကကီိုးတသ အရ ပြစ်သည်ဟ

မထင်ရတပ၊ သတသ
်လည်ိုး ကကက်တပါက်စကတလိုးသည် ၎င်ိုးကယ်ကယ် မသတသ တကက င ့််
့်
လူသ ိုးသည် သူက
် ့် ည့်အ
် လ ိုး
့် သတ်၍ သူ၏အသ ိုးက စ ိုးမည်ဟ ထတ်လနသ
အလွနတ
် ကက က်လနက
် ့် လွတ်တပမ က်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးလမ်မ
့် ည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
တအ င်စအနည်ိုးငယ်သ တလိုးတသ ကကက်တပါက်စကတလိုးတစ်တက င်က အဘယ်သ ့်
သတ်၍စ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ အဓပပ ယ်မရှတသ အရ ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးမှ
“သန္ှ့် ငပ
့်် င် အဘယ်တကက င့်် သူတသည်
ငါက
့် အစဉ်တစက် တရှ င်ရှ ိုးတနကကသနည်ိုး။ ငါသည်
့်
သူတက
ှ ့်် သတ်ပစ်လက်မည့်် ကကက်ကတလိုးမျ ိုးကဲသ
့် ဆက်
ဆလမ့််မည်ဟ
့် ြမ်ိုးမသည်န္င
့်
ယူဆကကတသ တကက င်တ
် တင်ိုးပင် အတအကျပြစ်သည်။
့် လ ” ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
့် ည့်အ
ထတကက
င ့်် လူ၏ ဒကခဆင်ိုးရဲမှ “တစ်ကယ်တက င်ိုးမဆန်တသ ” ဆက်ကပ်အပ်န္မှု
ှ သက်သက်
့်
ပြစ်ပပီိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တသ တပိုးဆပ်ရပခင်ိုး တစ်ခပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်ကယ် မသကကတသ တကက င ့်် စိုးရမ်ကကသည်၊ ရလဒ်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
သတမမူဘဲ စွနစ
် ့် ိုး၍ မလပ်န္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက် ပြစ်သည်။
“အဆိုးတွင ် လူသ ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်ကယ် သကကတစ။ ဤသည်မှ ငါ၏တန က်ဆိုးတသ
ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်” ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
တခတ်တန က်ကျတလပပီတလ ။ မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတက
် ကယ် သကကသနည်ိုး။
့် ယ်ကယ် အမှနတ
အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်ကယ် မသပါက ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရရန်
အခွငအ
့်် တရိုးက မည်သည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးသနည်ိုး။ သိုးသငယ်မျ ိုးက
ဥပမ ယူကကတလ ။့် အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
သိုးမျ ိုးအပြစ် မကကီိုးထွ ိုးတသိုးပါက ၎င်ိုးတက
့်
့်
မည်ကသ
ဲ့် သတ်
ပြတ်န္င်မည်နည်ိုး။ အသီိုးမသီိုးတသိုးတသ သစ်ပင်တစ်ပင်၏ အကျြုိုးက
့်
လူသ ိုးမျ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် စ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အတယ က်တင်ိုးသည် “က ကွယ်တဆိုးထိုးပခင်ိုး”
အတပေါ် အလွနအလွ
် ့်
န ် အတရိုးထ ိုးကကသည်။ ထတကက
င့်် လူအ ိုးလိုးသည်
့်
အစ တရှ င်တသ အမှုက ပပြုလျက်တနပပီိုး ဗက်ဆ တနကကတလသည်။ ဤအရ မှ ၎င်ိုးတ ့်
စက်ခပဲ့် ပီိုးတသ အရ က ရတ်တသ ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ြျက်လြျက်ဆိုးီ ပပြုတနကကသည်။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမဆန်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ရက်စက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ တစ်ရက်တွင ် လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်ကယ်
ရတ်တရက် သပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပြင ့်် တန်လှုပ်သည့်အ
် ခါ
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့််
လူသ ိုးတသည်
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့် စတင်၍ ပပစ်တင်ဆိုးမလမ်မ
့်
န္ှမ်ခ
ှ ဆင်ိုးရဲဒကခက လက်ခကကလမ်မ
လ
် ည်ိုး ယတန ့်
့် ျစွ န္ှင ့်် လလလ ိုးလ ိုးရစွ
့် ည်။ သတသ
့်
အဘယ်သနည်
ကတလိုးမျ ိုးက ထမင်ိုးဟင်ိုးချက်တစသကဲသ
့် ၎င်
့် ိုး။ လူအတပါင်ိုးတသည်
့်
့် ိုးတ၏
့်

အလဆန္ဒက ဆနက
် ့် ျင်လျက် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခရရှကကသည်။ ထကဲသ
့် လူ
့် မျ ိုးသည်
မည်ကသ
ဲ့် သက်
တတ ငသ
့်် က်သ မရှဘဲတနန္င်မည်နည်ိုး။ အတယ က်တင်ိုးက “အ တက င်ိုးပပီ။
့်
ကျွန္ပ်
် သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရသည့်က
် လပတ်လိုး ကျွန္ပ်
် ၏တခါင်ိုးက ငက
့်
အပပစ်ရတကက
ှ
င်ိုး တတ င်ိုးပန်သငသ
့်် ည်။ ကျွန္ပ်
် ဘ လပ်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ ကျွန္ပ်
်
ငတကကိုးတနလျှငပ
် င် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရမည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ကျွန္ပ်
်
ဘ လပ်န္င်မည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် က ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ တည့်
တ
် ည့်် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန် မည်သူ
့်
တပပ ခဲသ
် သည် မမကယ်ကယ် ကမတက င်ိုးသဟ
ူ ၍
ူ သ ယူဆမည်”
့် နည်ိုး။ အ တက င်ိုးပပီ။ ကျွန္ပ်
ဟူ၍ တတွိုးကကသည်။ လူတ တတွ
ိုးပမှ ဤသမဟ
့်
့် တ်တလ ။
“အတယ က်တင်ိုးသည် တက င်ိုးစွ ပပြုမူကကပပီိုး အတက်အခလပ်ဝ့်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှတပ။
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏လမ်ိုးညန်မှုတအ က်၌ ရှပပီိုး ငါခနအ
် ့် ပ်ထ ိုးတသ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
” ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင် တပပ သကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လလ ိုးစွ လက်ခသူမရှတပ၊ ထအပပင်
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုးန္ှင ့်် ြရြရဲအတပခအတနထက် တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး
တနလကကတသ တကက င ့်် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ “အဘယ်သသ
ူ ည်
တသပခင်ိုးက မတကက က်ရွ သ
ျို့ နည်ိုး။ လူတသည်
မမကယ်ကတပိုးဆပ်ြရန်
့်
့် အကယ်ပင်
ဆန္ဒရတနကကသတလ
ှ
” ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
် ဝ မှနက
် န်သည်၊
့် ည်။ ဤအရ မှ အပပည့်အ
အတယ က်တင်ိုးသည် တဒါသ သမဟ
် ငခ
့်် ျက်ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တလ င်ပမြုက်တသ အချန်
့် တ် တမျှ လ
မဟတ်ပါက တသရမည်က စိုးရမ်ကကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး
တရှ င်လဲရန်အခက်ဆိုးအရ ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် ဤပပဿန က တပြရှငိုး် ရန်
ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုး အမှနပ
် င်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် အစွမ်ိုးမရှကကသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဒကခရှ ၍ ၎င်ိုးတ၏
့် ဤတရ င်္ါမျြုိုးက ကသရန်အတွက် အထူိုးကတဆိုးရတစ်ရက
တည်တထ င်ရန် ၎င်ိုးတကက
ရစ်ပတ်ပငစွနိုး် တနတသ
့် ိုးထဲ ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဤန မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် ယ်ကယ် ကယ်ထတ်န္င်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င ့််
၎င်ိုးတအ
် ိုးရမ်တကက ငက့်် က၍ ပါိုးစပ်တရ င်ရမ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးလိုးသည် အလွနစ
့်
ဗက်မျ ိုး က ိုးလ ကကသည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတထဲ
့် ၌ရှတသ တလပမ ဏ
တိုးပွ ိုးက ရလဒ်အတနပြင ့်် ြအ ိုးတိုးလ သည်။ တန က်ဆိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးဗက်မျ ိုး
ကွဲက အ ိုးလိုး တသဆိုးကကတလ၏။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးအတပခအတနတွင ် အတယ က်တင်ိုး
့်
တသဆိုးကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ဤဆိုးရွ ိုးတသ ြျ ိုးန မှုက
ကသခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတ၏
့် အတပခအတနက ကသပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။

ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက ပပြုရန် တမင်တက ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
တသပခင်ိုးတရ ိုးက အလွနအ
် ကျွ စိုးရမ်ကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
လူသ ိုးမျ ိုးလပ်သည့်် တူညတ
ီ သ အလပ်တွင ် ပါဝင်လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊
၎င်ိုးတသည်
အလွနသ
် တတနည်ိုးတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ ကကည့်
ရ
် န်အတွက် သရပ်ပပချက်တစ်ခက
့်
့်
တပိုးပခင်ိုးပြင ့်် သူ အစပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသ ဓကက ကကည့်ပ် ပီိုးတန က်မှသ အတယ က်တင်ိုးသည်
န ခရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှလ ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
“အဘယ်သမ
ူ ျှ ငါအလ
ပ်က တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုးမရှတသ တကက င့်် ငါသည် စ တန်န္င
ှ ့််
့်
တသတရိုးရှငတ
် ရိုး တက်ခက်ရန် စစ်တပမပပင်သ က
့် ည်” ဟ
့် ယ်တင်ကယ်ကျ တပခချခဲသ
ဆခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဆိုးအပြတ်တပိုးတသ တက်ပဲတ
ွ စ်ခ ပြစ်တသ တကက င ့််
ငါိုးတသလျှငတ
် သ မတသလျှင် ပက်ပျက်မည် ပြစ်သည်။င်္ ဤအရ မှ တသချ ပါသည်။
ဝည ဉ်သည် အဆိုး၌ တအ င်န္င်မည် ပြစ်တသ တကက င ့်် လူဇ့် တသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏
ပစ်မတ
ှ ်ပြစ်ရတလမည်။ သင်တသည်
ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက န ိုးလည်သတလ ။
့်
သတသ
်လည်ိုး အလွနအ
် ကျွ ဆတ်ဆတ်ထမခပခင်ိုး မရှတစန္ှင။့်် ဤဝါကျမှ
့်
ရိုးရှငိုး် တက င်ိုးရိုးရှငိုး် န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးမှ ရှု ပ်တထွိုးတက င်ိုးရှုပ်တထွိုးန္င်၏။
မည်သပင်
၎င်ိုးက ဉ ဏ်ပြငစ
့်် ဉ်ိုးစ ိုး၍မီန္င်ပခင်ိုး မရှကကတသိုးတပ။
့် ပြစ်တစက မူ လူသ ိုးတသည်
့်
ဤအရ မှ တသချ သည်။ လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏ဒ
့်
့် ကခဆင်ိုးရဲအတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခန္င်ကကသည်၊ ထတန
့် က် လူတစ်ဦိုးက ဤအရ မှ
၎င်ိုးတ၏
်လည်ိုး ၎င်ိုးသည်
့် ကတက င်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သတသ
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် ကမတက င်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်သည်။ သတသ
် အဆိုးတွင ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်အတွက် အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုး
ဆွပဲ ခင်ိုးအတကက င်ိုး အပမဲပြစ်တသ လူသ ိုးတ၏
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညဘ
ီ ဲ
့် ရည်ရွယခ
မှနက
် န်တကက င်ိုးက အတယ က်တင်ိုးအ ိုး ငါသတတပိုးလသည်။ သင်တသည်
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ သသငပ့်် ပီိုး အဆိုးမရှတသ ဆင်ပခင်တတွိုးတတ ပခင်ိုးထ၌
ဲ
မနစ်ပမြုပ်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်တစ်ခ အမှနပ
် င်ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတအ
့် ပြစ်
့် ိုးလိုးမှ ဤကဲသ
့် ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျတသ
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ချစ်ရမည့်အ
် စ ိုး ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်ကယ် တကျတသ
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ချစ်ကကသည်။ သူသည် လူတအတပေါ်
သဝန်တတသ ဘရ ိုးတစ်ဆူ
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အစဉ်ထ ိုးရပခင်
ှ ိုးပြစ်သည်။
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်ကယ် ပ၍ချစ်တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူက
့် ချစ်ရန်

ပ၍တတ င်ိုးဆတလတလပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးအတပေါ် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ ပ၍တင်ိုးကျပ်တလတလ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ပြစ်
့် တမင်တက ကျီစယ်တနသကဲသ
့် သည်။
အကယ်၍ လူတသည်
သူက
ှ စ
် ွ ချစ်ပါက သူသည် ၎င်ိုးက င်္ရစက်ပခင်ိုးမရှဟ
့်
့် စစ်မန
ထင်ရသည်။ ဤအရ တကက င ့်် လူအတပါင်ိုးသည် ဆင်ပခင်တတွိုးတတ ပခင်ိုးထသ
ဲ ကျတရ
က်သပြင ့််
့်
၎င်ိုးတ၏
့် တခါင်ိုးကပ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် န ိုးရွက်မျ ိုးက လမ်ဆကွဲ ကတလသည်။ ဤအရ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ ဇ တ်တကက င်ိုးတစ်ခ၊ အရ တစ်ခ သမဟ
့် တ် န္ှစ်ခက
အကကမ်ိုးြျင်ိုး တြ ်ပပချက် တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်သည်။
၎င်ိုးမှ လူတ သ
့် ကကရန် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးသည်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတလ၏။ ၎င်ိုးမှ လူတ တကျ
လ
်
ိုးရန်န္င
ှ ့်် တိုးတက်မှု အသစ်အချြုျို့ ရှန္င်ရန်
့်
သင်တအ
့် ိုး တတ င်ိုးဆတသ အလပ်တ ဝန်အသစ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ့်
န ိုးလည်သတလ ။ သင်တသည်
ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတန က်ထပ်
့်
တပပ ရန်လအပ်သတလ ။
ယခင်က တခတ်မျ ိုးအတွကမ
် က
ူ
ိုး ဘရ ိုးသခင်က၊ “တစ်ဦိုးတစ်တလကမျှ ငါ၏တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက
မခခဲရ
့် တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည် ငါ၏ တတ်ဆတ်မှုပြင့်် ပယ်ချပခင်ိုးက ခခဲက့် ကသည်။
ဤသပြစ်
ဲ့် ပခင်ိုးမှ ယခင်လတ
ူ သည်
ပမဲပမတသ ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးပြင့််
့် ခရ
့်
ငါက
ခတ
ဲ့် ပ။ သူတသည်
့် အတစမခခဲက့် ကတသ တကက င့်် သူတက
့်
့် လည်ိုး ငါသည် အထူိုးသီိုးသန် မချစ်
့်
စ တန်၏ ‘လက်တဆ င်မျ ိုး’ ကယူပပီိုး ပပန်လှည၍
့်် ငါက
ိုးသည်
့် တပိုးခဲက့် ကသည်။ ထသပပြုပခင်
့်
ငါက
ဲ့် ့်
့် အသတရြျက်ပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်ကသ
ရှငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
် တင်ိုးပင်၊
့် ည့်အ
“ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်ထမှ တပါက်တပါက်လ သည်” ဟူ၍ ပြစ်သည်။
တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှငပ
့်် တရ ြက်မျ ိုး၏ အတတ်ကမျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်က
့်
လပ်စဉ် ၎င်ိုးတ၏ဆ
တကျိုးဇူိုးမျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အမှီပပြုခဲက့် ကပပီိုး တခတ်အဆက်ဆက်တွင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုခဲသ
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး ရှတသ လူအတပါင်ိုး၏ အတစခပခင်ိုးမှ စ တန်ထမှ
လ ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏ဉ ဏ်ပည တကက င ့်် “ငါသည် စ တန်၏ ဥပါယ်တမျဉ်က ငါ၏အပြည်ခ
့် အပြစ်
အသိုးချသည်” ဟူ၍ ဆသကဲသ
့် ပင်
င ့်် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုး၏
့် ဃ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
အတစခပခင်ိုးက စ တန်ထမှ လက်တဆ င်မျ ိုးဟ ဘရ ိုးသခင် အမည်တပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့်
့်

အသတရြျက်သမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက
အတပခအပမစ်ကင်ိုးမဲတ
ွ ျက်တစ်ခ မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးမှ အတပခအပမစ် တက င်ိုးစွ ရှပပီိုး
့် သ စွပ်စဲခ
သငတ
့်် လျ ်တသ ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် သူက၊ “ငါသည်
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက တြ ်ပပမည်အ
့် စ ိုး ဤ ‘လက်တဆ င်မျ ိုး’ က ငါ၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအလပ်၌
အသိုးချသည့်် ပစစညိုး် အပြစ် ထည်တ
့် ပါင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူတ၏
့် အကကအစည်က
ငါအတွ
ကလ
် ှညသ
့်် ိုးရန် ငါကကြုိုးစ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတက
့်
့် စက်ကရယ ပြင့််
စီမပပြုပပင်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် ရရှလ တသ စွနပစ်
် ့် ပစစညိုး် မျ ိုးက ငါမီိုးရှု ျို့မည်” ဟ ဆခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အလွနအ
် က့် သြွယ်တက င်ိုးတသ
အရ ပင်ပြစ်သည်။ ဤအချက်မှ လူတ၏
ှ ့်် ကက်ညမ
ီ ှု အနည်ိုးဆိုးပြစ်သည်၊
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစတသ သူမျ ိုးမှ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး
မရှတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ မည်သမ
ူ ျှ ထင်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတမှ့်
ဘရ ိုးသခင် ချစ်သည့်် ဆတကျိုးဇူိုးမဲတ
့် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ တဝတ
့် ်နက်စ်လီ (Witness Lee)
န္ှင ့်် ဝက်ချ်မန်ိုးနိုးီ (Watchman Nee) တ၏
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုး
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် တမျှ လ
အ ိုးလိုးမှ ပပ အပြစ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးကကက ပမင်န္င်ကကပပီိုး ပစစြုပပနက
် လမှ ဆတကျိုးဇူိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုးမှ မခင်ိုးချက်မဟတ်တပ။ ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍
သူ၏အမှုအတွက် အပြည့်ခ
် တစ်ခအပြစ် အတစခတသ လူသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ပပန်ယူလျက်ရသည်
ှ
။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အလျှငိုး် ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ခါ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏မူ
့် လတနရ သ ့်
ပပန်သွ ိုးကကမည်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါ တပပ ခဲတ
့် သ အရ ၏ ရလဒ်အတနပြင ့််
့်
မဆင်မပခင်မပပြုကကရန် လူသ ိုးတအ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့် ိုး ငါတက်တွနိုး် သည်။ သင်တသည်
့်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပပြုပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် အမှု၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ ့်
စတ်တအိုးလက်တအိုးပြင ့်် လက်ခသငသ
့်် ည်။ ဤအချက်က သင်တ န
့် ိုးလည်သတလ ။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အဆငန္
့်် င
ှ ့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤ “လက်တဆ င်မျ ိုး” က
“အတချ သတ် ထတ်ကန်မျ ိုး” အပြစ် “စီမပပြုပပင်” တသ အခါ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးမှ သသ ထင်ရှ ိုးလ ပပီိုး သူအတွ
က် အတစခတသ လက်တဆ င်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၌ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန်
့်
အတချ သတ် ထတ်ကန်မျ ိုး ရှမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ န
့် ိုးလည်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ အရ မှ အတချ သတ် ထတ်ကန်မျ ိုးပြစ်သည်၊ လူတ ဆက်
ကပ်
့်

ဆက်ကပ်တသ အြိုးထက်လှပသည့်လ
် က်တဆ င်မျ ိုး မဟတ်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် လျ ်တသ တနရ က ယူပပီိုးသည့်အ
် ခါမှ သ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သငတ
သူ၏မူလတနရ သ ပပန်
့် ပပီိုး မ ရ်နတ်သည်လည်ိုး သူ၏ထင်ခ၌ ထင်ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည်လည်ိုး မခင်ိုးချက်မရှ ထနည်
့် ိုးတူပပြုပပီိုးတသ အခါမှသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုးပခင်ိုး၊ သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်
ပပည့်မ
် ီပခင်ိုးတကက င ့်် သူ၏မျက်န္ ှ တပေါ်တွင ် အ ိုးရတကျနပ်တသ အပပြုိုးတစ်ခ
တပေါ်လ မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် “မ ရ်နတ်” ထမှ “အကူအညီ” က တတ င်ိုးတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လူတအ
့် ိုး
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး လူသ ိုးတသည်
ထရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သယ်တဆ င်ရန်
့်
တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစခင်ိုးပခင်ိုးက ခရတတ မ
့် ည် မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဤအချန်တွင် ၎င်ိုးတ၏
့် လူဇ့် တခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့််
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်သွ ိုးကကမည်။ ဤအရ မှ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်
ထတ်တြ ်ပပတသ အရ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
ှ ့်် ခန္ဓ တ၏
့် တန က်ဆိုး ခရီိုးပန်ိုးတင်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ “လူသဘ
ဝ” ဟူတသ မူလအကကအစည်၏ အကျဉ်ိုးချြုပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။
့်
ဤအရ က အတသိုးစတ် သတတသနပပြုစရန် မလအပ်တပ၊ ၎င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ခ၊ န္ှစ်ခ
သပါက လတလ က်သည်။ သင်တ န
့် ိုးလည်ကကသတလ ။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ဤအရ မှ ယတန လူ
၀အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် စွမ်ိုးတဆ င်န္င်တသ အရ ပင်
့် သဘ
့်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ” ဟ တရိုးသ ိုးထ ိုးသည်။
ခ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “တတွိုးကကသည်” ဆသည့်် စက ိုးလိုး မပါဝင်ပါ။
င်္။ ငါိုးတသလျှငတ
် သ မတသလျှင ် ပက်ပျက်မည်၊ တရတ် ဓတလ့်သိုးစက ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ
“တသတရိုး ရှငတ
် ရိုး ကကြုိုးပမ်ိုးမ”ှု ဟူ၍ပြစ်သည်။
ဃ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ဘရ ိုးသခင်က ဆသကဲသ
့် ပင်
့် ” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

အခန််း ၃၆

ဘရ ိုးသခင်သည် ယခတွင ် လူသ ိုးက စတင် ပပစ်တင်ဆိုးမပပီဟ ဆထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်သည် လူသ ိုးအတပေါ် ကျတရ က်ပပီိုးပခင်ိုး
ရှမရှဆသည်က မည်သမ
ူ ျှ အတသအချ မတပပ န္င်၊ မည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် လင်ိုးသည်အ
့် တပြတစ်ခ
မတပိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုးသည် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် နသည့်အ
် လ ိုး၊
မျက်လိုးန္စ
ှ ်ခလိုးက ငါအတပေါ်
စူိုးစက်ကကည်လ
့် ျက်၊ ၎င်ိုး၏လည်ပင်ိုး ပတ်လည်ရှ ထမ်ိုးပိုးက
့်
လက်န္စ
ှ ်ဘက်ပြင ့်် ြမ်ိုးဆပ်သည်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မလပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊
လူသည် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၌ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လိုးဝ ရှ တတွျို့ ရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ—
ပပီိုးလျှင် ဤအချန်တွငသ
်
သူမည်မျှ ပန်ချြုိုးချည်န
့် တနသည်
ဲ ့်
က ငါ သတထ ိုးမ၏။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အလယ် မည်သမ
ူ ျှ ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်ကကတလပပီဟ ငါတပပ သည်မှ
ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။” ဟ တပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးအတပေါ်
ကျတရ က်ပခင်ိုး မရှတသိုးသည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တပပ ပပပပီိုး၊ သူသည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ လွတ်သွ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ အတသိုးစတ်အချက်အလက် မျ ိုးစွ ပြင့််
ထသတပပ
ပပ၏။ ယင်ိုးမှ လူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုထသ
ဲ ဝင်
့်
့် တရ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က
အမှနတ
် ကယ်ပင် ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်န္င်သည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
အကျည်ိုးတန်တသ အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အထင်ိုးသ ိုးပြစ်က ၊ အသက်ပါတသ
သရပ်တြ ်ချက် တစ်ခ တပိုးသည်။ ဤသည်မှ လူတသည်
ြအ ိုးတပိုးမက
ှု ခစ ိုးရသည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ခင်ပမဲစွ
့်
ရည်တည်န္င်ြူိုးပခင်ိုး မရှဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်အ
် တွက်၊ အစဉ်အလ ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး
လက်ခမှုရရှရန် ငါသည် ကမဘ စ
့် ချန်က ချြုိုးတြ က်တသ သူ မည်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ဤအချန်တွင် ၎င်ိုးတသည်
စတင် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ကကတလသည်။ အမှနတ
် ွင ် ယင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် လ ိုး
့် ိုး လမ်ိုးဆိုးသ တခေါ်
့် တဆ င်ပပီတလ ။” ဟ တပပ သည်အ
ပြစ်၏။ စင်စစ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးက လမ်ိုးဆိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်၊
့်
ထတကက
င ့်် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အသစတ်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် ရက်စက်က လူမဆန်ဟ
အပမဲ ယကကည်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက တလ ကီဒကခပင်လယ်မှ
ဆွထ
ဲ တ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင၊် “မတတ ်တဆ ပြစ်မတ
ှု စ်ခတစ်တလက တ ိုးဆိုးီ ရန်၊
ငါသည် ြမ်ိုးမခဲပ့် ပီိုးတသ “ငါိုးမျ ိုး” အ ိုးလိုးက သတ်လက်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် ငါိုးတသည်
့်
န ခတတ်လ ကကပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်မျှ ညည်ိုးညြူပခင်ိုး မရှခဲတ
် ရ ိုး
့် ပ။” ဤသည်မှ အမှနတ
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးအ ိုး ခါိုးသိုးီ တသ တသပခင်ိုးပင်လယ်မှ တန က်ထပ်
အသူတစ်ရ နက်တသ တသပခင်ိုးတချ က်ထသ
ဲ ဆွ
ဲ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ထ
့် ိုးလိုးက

“လက်မရွ သ
ျို့ ိုး၏ တခါင်ိုးပြတ်သည်တ
့် ိုး” တပေါ်သ တရွ
တ်တက် ဆွလ
ဲ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည်
့်
၎င်ိုးတက
ိုးအကျပ် ပထ
့် လမ်ိုးဆိုးသ အတင်
့်
့် ိုးပပီိုးပြစ်သည်— သူသည် အဘယ်တကက င ့််
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အပခ ိုးတသ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတက
့် မပပြုရသနည်ိုး။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငတွင ် ထသတသ
အမှုက တဆ င်ရွက်ရ တွင ် သူ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏လက်သည် အဘယ်တကက င့်် “အပငြုိုးထ ိုး”
လွနိုး် သနည်ိုး။ “ငါသည် လူသ ိုးက လအပ်သည်အ
့် ခါတွင၊် သူသည် အပမဲ ပန်ိုးကွယ်တလသည်။
ယင်ိုးမှ သူသည် အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ်ရ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက လိုးဝ မပမင်ြူိုးသည်အ
့် လ ိုး၊
တကျိုးလက်တဒသတွင် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပမြုျို့ ကကီိုးပပကကီိုး ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
ဘ မျှမသသည်အ
့် လ ိုးပြစ်” သည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ အမှနတ
် ွင၊် လူတသည်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် တွင၊် “ဤအရ က လပ်တဆ င်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ သူသည် ငါတက
မဟတ်တလ ။ ဆလချက်မှ
့် တသပခင်ိုးသ ပ
့် သည်
့်
အဘယ်နည်ိုး။ သူ၏အမှု အဆင်မ
့် ျ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် တရစပ်စပပြု၍ လ သနည်ိုး၊
ပပီိုးလျှင် သူသည် ငါတအတပေါ်
အဘယ်တကက င့်် အနည်ိုးငယ်မျှ မသက်ညြှ သနည်ိုး။” ဟ
့်
တမိုးကက၏။ သရ့် တွင ် လူတသည်
ဤအရ က မတပပ ဝက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
ျို့ က်တတွိုးတတ ရန် အခွငအ
့်် တရိုး
့် တရှ ဆ
ကင်ိုးမဲတ
အတတွိုးမျ ိုးက စွနပစ်
် ့် တစတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
တန က်ထပ်
့် စလျက်၊ ထသတသ
့်
့်
ထသတသ
အတတွိုးမျ ိုးက တဘိုးြယ်ရမှတစ်ပါိုး တရွ ိုးချယ်စရ မရှကကတချ။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အယူအဆ အ ိုးလိုးက ထတ်တြ ပ် ပတသ တကက င်၊့် လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက ထွက်တပေါ်ခင
ွ မ
့်် တပိုးဘဲ၊ မျြုိုးသပ်ထ ိုးကကပခင်ိုးသ ပြစ်တပသည်။
့်
ဤလူတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ယခင်က
့်
တပပ ထ ိုးခဲတ
် ွင ် ရှငိုး် လင်ိုးတအ င် တပပ ရလျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် ပသည်။ အမှနတ
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ ပပယင်္်ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လမ်ိုးဆိုးသ ့်
တွနိုး် ပက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် သတ်ပြတ်တသ အခါတွင၊် ယမှ ိုးြွယ်မရှဘဲ၊ အဆင်ိုးနတ
ဝည ဉ်သည် ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် အလပ်လပ်ရန် တန က်ထပ် အခွငအ
့်် တရိုး မရှတတ တ
့် ပ။
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် လူတသည်
လမ်ိုးဆိုးသ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသည်အ
့် ချန်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး
့်
့်
တသဆိုးလျက် ဇ တ်သမ်ိုးသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
“ကကီိုးမ ိုးတသ ကကင်န မှု” က ပပန်တပိုးဆပ်ရန် တသပခင်ိုးတရ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်- ယင်ိုးမှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်၏။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန် အဆင်သင်ပ့် ြစ်သည်အ
့် ခါ၊
့်
့်

အရ ရ တင်ိုးသည် အတသိုးအြွဲ ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတက
ဲ အ င်
့် ခက်ခတ
ပပြုလပ်န္င်ပခင်ိုးမရှတတ တ
် ရ သည်
့် ချ။ အသက်ထက် မည်သည့်အ
သ ၍အတရိုးကကီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် စ တန်သည် လူတအထဲ
တင
ွ ် တန က်ထပ်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှမလ တပ၊ လူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
၎င်ိုးလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။ “ဇ တပကတ” ၏
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်တင
ွ ် ဇ တပကတသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရသည်ဟ
ဆထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
မမတက
် ကယ် ဆက်ကပ်အပ်န္ပပီ
ှ ိုး စ တန်၏
့်
့် ယ်ကယ် အမှနတ
တက်တွနိုး် ပခင်ိုး မခရပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတက
ဲ အ င် ပပြုလပ်န္င်ပခင်ိုးမရှတချ။ ပပီိုးလျှင်
့် ခက်ခတ
ဤအချန်တွင် ဇ တပကတသည် ယင်ိုးတန က်ထပ် အလပ်တ ဝန္် တဆ င်ရွက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်၏ လမ်ိုးညန်မှုက တရ ိုးဝင် စတင်ရရှလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လအပ်တသ လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ခပြစ်၏၊ ယင်ိုးသည် တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် ပြစ်တပေါ်ရတပမည်။
သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် တခါင်ိုးမ တသ ဇ တပကတထဲတွင် အမှုပပရန်
နည်ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင့််
လူအ ိုးလိုးသည် ယတန၏အတပခအတနမျ
ိုးထဲသ မရည်
ရွယ်ဘ၊ဲ ဝင်တရ က်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးအ ိုး “လမ်ိုးဆိုး” သ ပ
င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုးက
့် တဆ
့်
ြွငလ
့်် က်သည်မှ လမ်ိုးသစ်တစ်ခ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်တ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက
ကကည်ပ့် ခင်ိုးပြင်၊့် သင်တတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဆိုးစွန ် ရက်စက်မှု နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုပရတလသည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက ပမင်န္င်တပသည်။
သင်တသည်
မချီိုးမွမ်ိုးဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ သင်တအထဲ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့််
့်
့်
့်
အရ သည် လူတအ
ွ တ
့်် ပိုး၏။
့် တ်သည့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပမင်ခင
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏တပြ င်မ
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏
ှ ့်် ထက်တန်သည်
့် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးမှုန္င
မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
ှ ပြစ်ပပီိုး တခတ်သစ်
့် င ် တခတ်တဟ င်ိုး တည်ရဆဲ
မတပေါ်တပါက်တသိုးသည့်အ
် ချန် လမ်ိုးဆတွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ မည်
သ ့်
့်
့်
သက်တသခကကသနည်ိုး။ ထသတသ
တလိုးနက်သည့်် ကစစတစ်ရပ်က နက်နစ
ဲ ွ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ထက်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အပခ ိုးတသ အပကစစရပ်မျ ိုးက
့်
ချငခ
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးတနကကဆဲတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူတသည်
တစ်ချန်က “သန ိုးလည်ပခင်ိုး
့်
ကက ရှညတ
် ည်တပ
့် ါတစ။” ဟ တအ ဟ
် စ်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ လူတက
့် ချစ်ရန်
့် ငါက
ဆန္ဒမရှသည်က ပပသရင်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ “န ိုးလည်ပခင်ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက စစစ်ပခင်ိုးပြင ့််
အချန်မျ ိုးစွ မကန်ဆိုးကကတလပပီ။” ဟ အဘယ်တကက င့်် ဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်

ထသတသ
အရ မျ ိုးက မတပပ ခဲပ
မမဆန္ဒအတလျ က် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ါက၊ သင်တသည်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးန္င်တပဘူိုးတလ ။
လတ်တတလ အချန်မျ ိုးတွင ် အချြုျို့တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆလချက်က အနည်ိုးငယ် သလ န္င်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ရိုးရိုးရင
ှ ိုး် ရှငိုး် မတပပ ခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆလချက်က မည်သမ
ူ ျှ ခန်မှ့် နိုး် န္င်မည်မဟတ်ဟ
ငါအတသအချ တပပ န္င်၏။ ဤသည်မှ မလွဧ
ဲ ကန် ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် သင်အ
့် တွက်
မရှငိုး် တသိုးသတလ ။ လူတတွ
ဲ ှု
့် င ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
အစီအစဉ်၏ အစတ်အပင်ိုးပြစ်၏— သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက တကျစွ
့်
သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ချြုျို့တဲမ
့် ှုပြစ်၏၊ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး တစ်ခတစ်တလက လပ်န္င်စွမ်ိုး ရှရမည်ဟ မတတ င်ိုးဆတပ၊
၎င်ိုးတအတနပြင်
့် “ဆရ ဝန်၏ ဆဆိုးမချက်မျ ိုး” က န ိုးတထ င်ရမျှ န ိုးတထ င်ရန်
့်
သူတတ င်ိုးဆ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်ပြစ်၏။ “၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် “လူဘဝ”
ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယင်ိုးစက ိုးလိုးမျ ိုးက အတလိုးမထ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တတ င်စဉ်တရမရ တပပ တနသည့််
အဘွ ိုးအတစ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက ပငီိုးတငွျို့ ရမျှပငီိုးတငွျို့ ကက”
သည့်အ
် တွက် လူအ ိုးလိုးအ ိုး စစ်မှနတ
် သ လူဘဝက
သရန် သူတတ င်ိုးဆ၏။ လူတ၏
့်
့်
အပမင်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တနစဉ်
့် ့်
့် အသိုးအတဆ င် တစ်ခကဲသ
ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
င့််
့်
့် အတရိုးကကီိုးသည်ဟ လိုးဝ သတဘ မထ ိုးကကတပ။ ထတကက
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကတချ—
့်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက သတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွမ
ျို့ လပ်တဆ င်ကကသည့််
့်
စတ်ပျက်စရ တက င်ိုးတသ ယတ်ညသ
့် မ
ူ ျ ိုး လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏
့်
ဤအပပစ်တစ်ခတည်ိုးက အချန်က လတစ်ခကက ဘရ ိုးသခင်၌ စက်ဆပ်ရွရှ မှု ပြစ်တပေါ်တစရန်
လတလ က်၏၊ ထတကက
င့်် လူတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရပပြုပခင်ိုး မရှဟ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးတွင ် လူတသည်
တအ က်ပါအတင်ိုး တတွိုးတတ ကကတလသည်- “ငါတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်
င ့်် ယင်ိုးတက
့် တလ့်လ ၍ စစစ်ကက၏၊ ထတကက
့်
့်
ငါတ အတလိုး
င်္ရပပြုပခင်ိုး မရှဟ အဘယ်တကက င့်် ဆန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ငါတက
့်
့် မတရ ိုး
ပပြုပခင်ိုး မဟတ်တလ ။” သတသ
် သင်အ
့် တွက် ငါအနည်ိုးငယ် ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ
့်

ဆန်ိုးစစ်တပိုးပါရတစ— လူတသည်
ရှက်အမ်ိုးအမ်ိုးပြစ်ကန်ကကလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ြတ်
ရှုသည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏ဦိုး
တခါင်ိုးမျ ိုးက
့်
့်
့်
ညတ်ကကသည်၊ တခွိုးဘလ
ီ ူိုးတစ်တက င်က သူ၏ သခင် စက ိုးမျ ိုးက မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရ
လပ်တနသကဲသ
့် ၎င်
ခယဝယ လပ်ကကတလသည်။ ထတကက
င့်် ဤအချန်တွင ်
့် ိုးတသည်
့်
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် မျက်န္ ှ မျ ိုး၌ မျက်ရည်မျ ိုးစီိုးကျလျက် ၎င်ိုးတသည်
့်
ထက်တန်ပခင်ိုးမရှဟ ခစ ိုးကကရသည်၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
တန င်တရက အသစ်တြန်
့်
ပပန်စလကကသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏— သတသ
် ဤအချန် ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့်
၎င်ိုးတ၏
် န်ိုး ပြစ်မသ
ှု ည် စဉ်ိုးလဲမှုပြင့်် အစ ိုးထိုးရန် ချက်ချင်ိုး
့် ရှက်ကိုးရှကက
တပျ က်လွငသ
့်် ွ ိုး၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တစ်ြက်တွငထ
် ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ကစစရပ်မျ ိုးက ဦိုးစ ိုးတပိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုကစစမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးမလ
ှ
ရမည်ဟ အပမဲယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဤလပ်ရပ်မျ ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
လက်တတွျို့ မတဆ င်ရွက်န္င်ကကတချ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏တ
တတ င်ဆစ်မျ ိုးက အပပင်ဘက်သ ဆန်
ထ
့် တ်ကက၏က— ဤသည်မှ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏လူ
မျ ိုးက အယသွငိုး် ပပီိုးမှ လမ်လည်ပခင်ိုးပြစ်၏— ဘရ ိုးသခင်က၊ “သူသည်
့်
အ ဟ ရအတွက် ငါက
့် မှီခတနစဉ်တွင ် ‘အပခ ိုးတစ်ဘက်က တပပိုးတလသည်’။” ဟ တပပ သည်မှ
အြ
့် ွယ်မဟတ်တပ။ ဤအရ မှသ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
မသ ိုးအနည်ိုးငယ်မျှ မပါသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ မှနက
် န်ပပီိုး ချဲက
ျို့
ိုးတပပ ဆမှု စိုးစဉ်ိုးမျှ
့်
မပါတသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် န္နယ်လန
ွ ိုး် ပပီိုး၊ သူသည် ယင်ိုးတက
့်
မခန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
အတတ ်အတန် တလျှ တ
့် ွကက် ကပရသည်က တတွျို့ န္င်၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
့်် င်သည့််
့် အမှုအရ မျ ိုးန္ှငဆ
အတွငိုး် တရ အပပင်ပါ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးသည့်် သရပ်တြ ်မှုတစ်ခက တပိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စ တန်၏နင်္မူလမျက်န္ ှ အတအကျပြစ်သည့််
ထင်ရှ ိုးပပတ်သ ိုးသည့်် ပသဏ္ဌ န်တစ်ခက တြ ်ပပရင်ိုး၊ လိုးဝရှငိုး် လင်ိုးမှုပြင ့်် ၎င်ိုးတထ
့်
ပတြ ်ပပီိုးပြစ်သည်။ လက်ရှအဆင်တ
အရ ရ တင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် ွင ် လူတသည်
့်
မပမင်ရတသိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် သမလ ကကတသိုးဟ
ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤသင်ခန်ိုးစ ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရမည်၊ ရပ်၍မရဟ ငါဆသည်မှ
ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်၏။ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သလ ပပီိုးသည့်် အချန်သည်
ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးသည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ န ိုးလည်ရန် လွယ်ကူ၏—

အတသိုးစတ် ငါတပပ ပပရန် မလတပ။ သရ့် တွင ် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး သတတပိုးစရ တစ်ခရှ၏။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အရင်ြတ်ရလမ်မ
့် ည်- “ယတန၏
့်
့်
အချန်က လမျ ိုးတွင၊် လူတသည်
ငါက
့် လိုးဝ တန်ြိုးမထ ိုးကကတပ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ငါသည် တနရ မရှတပ။ လ မည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခရ တနရက်
့် မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါအတွ
က် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပသန္င်ကကမည်တလ ။” ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
အဓပပ ယ်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ လူသ ိုးအတပေါ် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု မကျတရ က်တသိုးဟ
ဘရ ိုးသခင်က တပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက “မမကယ်ကယ် သပခင်ိုး” ဟူသည့််
စက ိုးလိုးမျ ိုးအြ အတွ
ငိုး် ကျကျ အဓပပ ယ်တစ်ခ ရှတသိုးသည်က ပပသတပသည်—
့်
ဤအရ က သင် သခဲသ
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူတသည်
့် တလ ။ အခက်အခဲန္င
့်
မမတက
ဲ့် သ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်
့် ယ်ကယ် မည်သ သ
့် ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်တမှ့် အန္ှစ်မတ
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်အမှနတ
် ကယ်
ယကကည်စတ်ချသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် “လူသ ိုး၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်ရသည်အ
့် ခါ
ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ှ ထွက်ခွ ရန် တပတည်ိုး။” ဆသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက
့်
အဘယ်တကက င့်် ထပ်တလဲလဲ တပပ ဆပပီိုး၊ “တတ င်မျ ိုးပပြုလဲက တပမကကီိုး အစတ်စတ်အပမ ပမ
ကွဲသည်အ
့် ခါမှသ ၊ လူတသည်
ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးကက၏၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် အချန်က ိုး ကျတရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊
့် အပ်မက်မျ ိုးမှ န္ိုးထကကတလသည်၊ သတသ
့်
၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ တရလမ်ိုးမိုးမှု၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက ခရကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးသည် တရမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် တပါတလ တပေါ်တနကက၏။” ဟလည်ိုး
အဘယ့််တကက င ့်် တပပ ဆသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က “လူတသည်
စဉ်ိုးစ ိုးကက၏။”
့်
ဟ တပပ ပပီိုး၊ “လူတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခကက၏။” ဟ မတပပ သနည်ိုး။
့်
တတ င်မျ ိုးပပြုလဲက တပမကကီိုး အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲသည်မှ မှနသ
် တလ ။ လူတသည်
့်
ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုကကတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့်
့် လက်လတ်ခကကပပီိုး၊
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
“အခက်အခဲ” မျ ိုးစွ
့်
့်
ခစ ိုးကကရ၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
စ န တထ က်ထ ိုးမှု
့်
မရှလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်၏။ လူသ ိုး၏ ဤချွတ်ယွငိုး် ချက်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “ ဤ
မျက်ရည်မပန်မျ ိုး မရှသည့်် “လူထိုးူ လူဆန်ိုး” ပြစ်တသ ငါသည် လူသ ိုးအတွက်
မျက်ရည်မျ ိုးစွ ငတကကိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ လူသ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသရှတပ။” ဟ တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ လူတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
့်
သတတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် “အကူအညီ” ရယူရန် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးက
အသိုးပပြုတလသည်။
ယခတွင ် ငါသည် ကမဘ တလ က၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုမျ ိုးအတကက င်ိုးက ပတရ ြက်ပပြုမည်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ ကကကမမ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အရ တစ်ခက
တဟ ကန်ိုးထတ်မည်ပြစ်သည်။ လူတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် သရန် ငါတတ င်ိုးဆပပီိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဤအရ က မည်သ ရှ
မမတက
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
့် ယ်ကယ်
မည်သသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် သင်သ
့် ိုး “ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်” လွနိုး် သည်မှ
၎င်ိုးတသည်
တသမလ ိုးရှငမ
် လ ိုး ပြစ်တနချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
လူဘဝ၏အဓ
ပပ ယ်
့်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်က စတင်န ိုးလည်လ ကကပပီိုး၊ လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝတစ်ခလိုးသည်
အပ်မက်တစ်ခထက်မပသည်က ယကကည်လျက်၊ လူဘဝက
စတ်ကန်ကကတလသည်။
့်
လူသ ိုး၏ဘဝသည် မချတင်ကဲတဝဒန ခစ ိုးရတသ ဘဝတစ်ခ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မစွမ်ိုးတဆ င်မရရှြူိုးဘဲ တသဆိုးမည်ပြစ်တကက င်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏ဘဝသည်
အဓပပ ယ်မရှသကဲသ
့် တန်
ြိုးမရှတကက င်ိုးက ယကကည်ကက၏။ လူဘဝသည်
့်
့်
့်
အပ်မက်တစ်ခ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးမှုန္င
ှ ့်် တပျ ်ရင်မှုတ တပေါ်
ှ
်
့် လက်၊ တပျ က်လက်ရသည့်
အပ်မက်တစ်ခသ ပြစ်၏။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် င ် လူတသည်
့်
အသက်ရှငက် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတလ
ကတွင ် အသက်ရှငက် ကသည်အ
့် တွက်
့်
့်
လူအ ိုးလိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၌ တမွျို့တပျ ်ပခင်ိုးဟူသည်မှ တစ်ခဏမျှ ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ မှု
တစ်ခသ ပြစ်သည်က သတစလျက်၊ ၎င်ိုးတ၏တန
စဉ်
့် အသက်တ မျ ိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်က
့်
တန်ြိုးကင်ိုးမဲ့်တနပမဲ ပြစ်သည်— သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး
့်
မရှတသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကတသ ်လည်ိုး ဇ တပကတတွင ်
အသက်ရှငက် ကဆဲပြစ်ပါက၊ မည်သည့်် အဓပပ ယ်ရှသနည်ိုး။ ဇ တပကတတွင ်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် အန္ှစ်မပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်၏။ လူဘဝ၏
တလ ကဓတရ ိုးမျ ိုးက
့်
တတွျို့ ကကြုရလျက်၊ ဇရ ဆက်တရ က်လ ပခင်ိုးပြင၊့်် လူ၏ဆပင်မျ ိုး ပြြူသွ ိုးသည်၊
သူ၏မျက်န္ ှ သည် အအတရိုးအတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်၏၊ သူ၏လက်မျ ိုးသည်
အသ ိုးမ မျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးတနတပသည်။ သူသည် ကကီိုးစွ တသ အြိုးအခက
တပိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မရရှပပီိုးသတလ က် ပြစ်၏။ ထတကက
င့််
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တန က်ထပ် တစ်ဆငသ
့်် ွ ိုး၏- ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငတ
် သ
သူတအတွ
က် အရ ရ တင်ိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်တလသည်။ ဤသည်မှ တသချ ပပီိုး၊ သင်အ
့် တွက်
့်

ဤအရ က အတသိုးစတ် ဆန်ိုးစစ်ရန် မလတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အြန်ြန်
တပပ ပပပပီိုးသည့်် လူဘဝ၏
မူလသတဘ သဘ ဝ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤစက ိုးမျ ိုးက မတရှ င်ရှ ိုးဘ၊ဲ
သူ၏နင်္မူလ အစီအစဉ်အတင်ိုး တကယ်က တဆ င်ရွက်တလသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အချြုျို့သည် လူတအ
ှ ့်် န ိုးလည်မှု တပိုးတက င်ိုးတပိုးန္င်ပပီိုး၊ အချြုျို့သည် လူတအ
့် ိုး ပ့်ပိုးမှုန္င
့် ိုး
တသပခင်ိုး၏အတပခအတနတွင ် တမင်တက တနတစလျက် ဆန်ကျင်
ဘက်က အတအကျ
့်
လပ်တဆ င်တက င်ိုး လပ်တဆ င်တပမည်- ၎င်ိုးတ ဆင်
ိုးရဲဒကခခစ ိုးရသည်မှ ဤအရ တကက င့််
့်
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့်
့် ိုး ဇတဝဇဝါပြစ်တစရန်
တမင်လှညစ
့်် ိုးရန် “ဘ မျှမရှသည့်ပ် မြုျို့ မဟ ဗျြူဟ ”ခ က စတင်ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တပမည်၊
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ က လိုးဝ မပမင်န္င်ကကတပ၊ အတမှ င်တွင ် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
ကျန်ရကကတလသည်
ှ
။ သရ့် တွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် က
ှ
၊
လူတသည်
ဤအရ က သကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်က အဘယ်သ က
့်
့် ကွယ်
တ ိုးဆိုးီ န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပခမ်ိုးတပခ က်မှုက မည်သမ
ူ ျှ
့်
မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတပ— ၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးကသ န ခန္င်ကကတပသည်- ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
ဲ င်ထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ိုး ဆွက
့် လက်လတ်မည်မဟတ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပခမ်ိုးတပခ က်မှုမျ ိုး တအ က်တင
ွ သ
် ၊ လူအ ိုးလိုးသည်
သဘ ဝတရ ိုးအတင်ိုး လက်န န္င်ကက၏— ဤသ ပြစ်
့် သည် မဟတ်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏အစီအစဉ်မျ ိုးတကက ငသ
့််
မဟတ်ပါက၊ လူတသည်
ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုးက မည်သ ့်
့်
လလ ိုးစွ ဝန်ခန္င်ကကမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ရယ်စရ တစ်ခ ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။
လူဘဝသည်
အန္ှစ်မဲ့်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုး သက်တသ င်သ
့် ခါတွင ်
့် က်သ ရှသည်အ
့်
့်
မည်သသ
ူ ည် လူတလ
ကက တတ်တဆတ် တန က်ချန်ထ ိုးရစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တကျနပ်တစြ ့်
့်
ကကြုိုးစ ိုးရန် လလ ိုးလျက်ရှပါသနည်ိုး။ ခကိုးရ မဲ့်မှုအလယ် လူတတသဆ
ိုးကက၏— ၎င်ိုးတ ့်
့်
လချင်န္င်သမျှအ ိုးလိုး ရှသည်အ
့် ခါ၊ ကကယ်ဝမှုအလယ်တင
ွ ် မည်သတ
ူ သဆိုးြူိုးသနည်ိုး။
တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးသက်သည့်် “ကကယ်” တစ်ပွငသ
့်် လျှင ် ဤအရ အြ မခင်
့် ိုးချက်
ပြစ်လမ်မ
ျို့ ပျ ်သည့်် တတယတက င်ိုးကင်၏ဘဝန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးစ ပါက၊ ကမဘ တပမတပေါ်က
့် ည်။ ၎င်ိုးတမွတ
ဘဝသည် မရဏန္င်ငတွင် အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုးကဲသ
့် ပြစ်
အတပခအတန
့် တပမည်— ထသတသ
့်
တစ်ရပ်တအ က်တွငသ
်
၎င်ိုးသည် တသဆိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှန္င်တပသည်။ သရ့် တွင ် ယတန ့်
မည်သသ
ူ ည် တက င်ိုးကင်က ကကယ်တစ်ပွင ့်် ပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည်လည်ိုး

ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ “မရှငိုး် တပ”။ ငါတ ဟ
့် ဟသည်သည် ရှ ပပီိုး တစ်ဦိုးက တတွျို့ န္င်ပခင်ိုး
ရှမရှ ကကည့်က် ကစ။့် သူက
့်် ညီ သူသည်
့် တတွျို့ပါက၊ အထက်ပါ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
တဆ င်ရွက်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က တမိုးပမန်ိုးရန် ငါအ
ီ လူ
့် ိုး ကူညြ
့် တအ
့် ိုး
ငါတတ င်ိုးဆသည်။ သရ့် တွင ် သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ အတွက် ငါမှ့် သတတပိုးချက် တစ်ခရှ၏့်
သင်တအနက်
မည်သမ
ူ ျှ “လူစွမ်ိုးတက င်ိုး” လပ်က ဆန္ဒအတလျ က် မတသဆိုးရ၊
့်
န ိုးလည်သတလ ။
တအ က်တပခမှတ်စမျ ိုးက။ “တတတ င်ဆစ်က အပပင်ဘက်သ ဆန်
ထ
့် တ်၏” ဟူသည်မှ
့်
တရတ်ဓတလ့်သိုးစက ိုးတစ်ခပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ လူတစ်ဦိုးသည်၊ ဥပမ မဘမျ ိုး၊
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ တဆွမျြုိုးမျ ိုး သမဟ
ှ မျ ိုးကဲသ
့် တသ
ထလူန္င
ှ ့််
့် တ် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးက အထခက်ခလျက် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကူညတ
ီ နသည်ဟ ဆလသည်။
ခ။ “ဘ မျှမရှသည့်ပ် မြုျို့ မဟ ဗျြူဟ ” ဆသည်မှ တရှိုးတခတ်တရတ်ပပည်၏ သိုးဆယ့်တ
် ပခ က်ပြ
ပရယ ယ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ ၃၂ခတပမ က် ပရယ ယ်ပြစ်သည်။ ဤမဟ ဗျြူဟ တွင ် ရန်သက
ူ
လှညပ့်် ြ ိုးြအလ
ငှ့် အသငမ
့်် ပြစ်ပခင်ိုးက ြိုးကွယ်ရန် အပမင်အ ိုးပြင ့်် ရဲရငသ
့်် ည့််
့်
တရှ ျို့တန်ိုးစစ်မျက်န္ ှ က ပပပခင်ိုး ပါဝင်သည်။

အခန််း ၃၈
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တမွိုးရ ပါစရက်လကခဏ မျ ိုးအရ၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
မျက်န္ ှ အစစ်အမှနအ
် ရ၊ ယခအချန်ထ ဆက်လပ်န္င်ပခင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်
လွယက
် ူသည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ မဟ တန်ခိုးတတ ်
သသ ထင်ရှ ိုးလ ခဲသ
့်် ပြစ်တပသည်။ ဇ တပကတ၏
့် ည်မှ လည်ိုး ဤအရ အ ိုးပြငသ
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ယခအထ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက အတပခခ၍၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်လမ်ိုးပပမှုတကက ငသ
့်် မဟတ်လျှင၊် ယတန လူ
့် သ ိုးသည် အဘယ်သ ့်
ရပ်တည်ဆရ
ဲ န္
ှ င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင ့်် တရှ တ
ျို့ တ ်၌ လ ရန် မထက်တန်တပ၊
သတသ
် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ဘအလ
ငှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ ချစ်၏၊ သပြစ်
့်
့်
့် ၍ သူ၏
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ ်သည် အလွနမ
် ကက တည င်ိုးမီ

ပပီိုးတပမ က်တက င်ိုးပပီိုးတပမ က်န္င်တပသည်။ အမှနမ
် ှ မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တမတတ က ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝသက်တမ်ိုးအတွငိုး်
ပပန်မဆပ်န္င်တပ။ အချြုျို့တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွက်
့်
၎င်ိုးတ၏အသက်
မျ ိုးက စွနပ် ခင်
ရတက
ှ
င်ိုး ရှန္င်၏၊ သတသ
် သငက
့််
့် ိုးအ ိုးပြင ့်် တပိုးဆပ်ြ ဆန္ဒ
့်
့်
့်
ငါတပပ သည်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ အတသခြထ
င ့််
့် က်တန်ပခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
့်
လူသ ိုး၏ တသပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်၏။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်အဘ ့်
လူတစ်ဦိုး၏ တသပခင်ိုးသည် တြ ်ပပြပင်
့် မထက်သည်သ မက၊ တစ်ပဲနမျှ ထက်တန်ပခင်ိုးမရှ၊
ထအပပင်
ယင်ိုးမှ တပမကကီိုးတပေါ်က ပရွ က်ဆတ်တစ်တက င် တသပခင်ိုးန္င
ှ တ
့်် ူသည်။ မမကယ်က
့်
အလွနအ
် ြိုးထက်သည်ဟ မထင်ကကြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတသခပခင်ိုးက
ကကီိုးမ ိုးတသ တတ င်တစ်လိုး၏ အတရိုးပါမှု ရှသည်ဟ မထင်ရန် လူတက
့် ငါတက်တွနိုး် ၏။
အမှနတ
် ွင ် လူတစ်ဦိုး၏ တသပခင်ိုးသည် ငှက်တမွိုးတစ်ခကဲသ
့် တပါ
်
့်
့် ပါိုးသည့်
ကစစတစ်ရပ်ပြစ်သည်။ မှတ်သ ိုးပခင်ိုးင ှ မထက်တန်။ သတသ
် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည်
့်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် တသကန်ိုးဆက်တနပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် အဆိုးတွင၊် ရပ်ခန္ဓ သည် တပမကကီိုးတပေါ်
့်
အဆိုးသတ်ရြမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ရိုးသ ိုးတသ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်ပပီိုး အဘယ်သမ
ူ ျှ
ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ ငါအ
အ
ျို့ ကကြုအ ိုးလိုးမှ
့် ိုးပြင ့်် လူဘဝအတတွ
့်
တပါင်ိုးရိုးသိုးသပ်သည့်် "သဘ ဝတရ ိုး၏ နယ မ" ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် အမှတတ
် မဲပ့် ြင ့််
့်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးသတ်မှ ထသသတ်
မတ
ှ ်ထ ိုးသည်။
့်
သင်န ိုးလည်ပါ၏တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ "လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မန ခမှုက ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ၏။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် သည်က ငါမသ။ အစအဦိုးကတည်ိုးက လူသ ိုးက ငါမန်ိုးတီိုးခဲပ
့် ရ၏၊ သတ
့် င်
၎င်ိုးတအတွ
က် နက်ရှုင်ိုးသည့်် ကယ်ချင်ိုးစ တရ ိုးက ငါခစ ိုးရသည်။ သပြစ်
့်
့် ၍၊ ငါသည်
လူသ ိုးက ချစ်သလ၊ မန်ိုးလည်ိုး မန်ိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် န္ှလိုးသ ိုး န္ှစ်ခန္ှင ့်် ငါက
့်
ကကည်တ
့် လသည်" ဟ တပပ သည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။
အဘယ်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ မျက်တမှ က်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအတွက်
မချီိုးမွမ်ိုးသနည်ိုး။ ဤအချန်၌ ငါသည် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ မစင်ကကယ်မှုန္င
ှ ့်် မတရ ိုးမှုတက
့်
လိုးလိုး တမထ
ိုးပပီိုးသကဲသ
့် ပြစ်
ွ ်၏ မမကယ်က မှနသ
် ည်ဟ ယူမှတမ
် ှု၊
့်
့် သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မမကယ်က အတရိုးကကီိုးသည်ဟထင်မှု၊ မန ခမှု၊ ြီဆန်မှု န္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ ပန်ကန်မှုအ ိုးလိုး၊
ဤအရ အ ိုးလိုးက တမြ
ပလ
့် ရန်
့် ငါစ့် တ်တန က်သ ငါသည်
့်
့် က်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ထသတသ
အပြစ်တကက င ့်် ကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုးမခရ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ငါသည် "ဤ တဝဒန က အတူခစ ိုးမကကသည့်အ
် တွက်"၊ လူအ
့် ိုးပြင ့်် တန က်ထပ် ငါသည်

ကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ချယ်ခရမည်စိုး၍ ငါသည် ဤပတဟဠမှ ကယ်လတ
ွ ်ရန်ိုးလမ်ဦ
့် ိုးမည်။
ယင်ိုးအတွက် ဒကခမခထက်တပ။ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တထ င်စ၌
ပူိုးတပါင်ိုးြ လ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတက
တန်ခိုးက အဘယ်သ ့်
့် လလ ိုးလ ိုးမရှသည့်အ
့် ြန္ှပ်ြ ငါ၏
့်
ငါအသိုးပပြုန္င်သနည်ိုး။ ငါသည် ငါ၏တန်ခိုးက ၎င်ိုးတအတပေါ်
ချမှတ်ြရ့် အမှုအရ တက
့်
့်
မလပ်တဆ င်၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ မသ ိုးစထဲ၌ ငါတမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ဟတ်တပ၏၊
့်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါ အစဉ်အပမဲ ကွဲပပ ိုးသည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ဤအရ က ယတန ပပင်
့် ိုးထန်တသ
ရှု ိုးနနမ်မ
ီ ဦိုး
ှ
။ သတသ
် ငါသည် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က
့် ှုဆသ
့် တဆ င်လျက်ရသည်
့်
တရှ င်ြယ်ြ ဆက်
လက်လပ်တဆ င်၏၊ ငါမှ့် တရွ ိုးချယ်စရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။
့်
တန်ခိုးကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုးအရ အတွက် ငါသည် အပပစ်တင်ြရန်
ွ ်၏
့် ရပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
"ကယ်စ ိုးလှယလ
် ပ်ငန်ိုး"မှ "အန ိုးယူ"ပပီိုး၊ သူ၏ "ပင်စင်"ယူြ ဘ
ှ
မှ
့် ရ ိုးသခင် ဆန္ဒရသည်
အက့် သစရ မရှတပ။ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ ငါစက ိုးတပပ ပပီိုး လူသ ိုးသည် န ိုးမတထ င်တပ၊
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် ငါစက ိုးတပပ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ မန
ခဘဲ ရှတနဆဲ
့်
့်
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ "ကယ်စ ိုးလယ
ှ ်လပ်ငန်ိုး"မှ ဘရ ိုးသခင် အမှနတ
် ကယ်
ရတ်တရက် "အန ိုးယူ"မည့်အ
် ချန်ပြစ်တသ တနရက်
တရ က်တက င်ိုး
့်
တရ က်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအချန်တရ က်လ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ပ၍ပင် ပပင်ိုးထန်လ လမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ သည်မှ ငါတကက
င ့်် ပြစ်န္င်၏၊ ထအပပင်
့်
့်
ယင်ိုးတနရက်
ှ စ
် ွ ပြင ့်် "မူကကြုတကျ င်ိုးက
့် တရ က်လ ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ရည
ကတလိုးမျ ိုးက ပပပင်မျ ိုးတပပ ပပတနတသ " ငါန္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်မဟတ်တတ ။့် ငါ၏
တပပ သည့်အ
် ရ သည် အရ မတရ က်ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်ဘအလ
ငှ့် သ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ဆပ်ကင်မအ
ှု နည်ိုးငယ် တပြတလျ ရ
့် န်
့်
ဆန္ဒရတနပခင်
ှ
ိုးပြစ်ပပီိုး သမဟ
် ရ့် မှ အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
့် တ်လျှင ် ယင်ိုးက မှနိုး် ဆကကည့်ြ
ဘရ ိုးသခင်က "၎င်ိုးတ၏
့် အတသွိုးအသ ိုးအလဆန္ဒမျ ိုးက တပျ ်တမွျို့ ခွငပ့်် ပြုရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ငါ၏ချြုပ်ကင်ပခင်ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ငါတပြတလျှ ခ
ဲ့် ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ၏
့်
့်
အထန်ိုးအကွပ်မဲ့်၊ မထန်ိုးမသမ်ိုးန္င်တအ င် ပြစ်ဝ့်ကကပပီိုး၊ ဇ တပကတ၌
အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ကယ် မချစ်ခကဲ့် ကသည်က
့် အမှနတ
့်
ပမင်န္င်တပသည်" ဟ တပပ သကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့််
"၎င်ိုးတ၏
် ကဲ့် ကသည်"
့် အတသွိုးအသ ိုးအလဆန္ဒမျ ိုး၌ တပျ ်တမွျို့"ပပီိုး "ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငခ
ဟ ဆသနည်ိုး။ အမှနအ
် တင်ိုးဆရလျှင၊် ဤအသိုးအန္ှုနိုး် သည် ငါ၏ အနက်ပပန်ပခင်ိုးက

မလအပ်၊ ယင်ိုးက အလအတလျ က် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်တပသည်။ အချြုျို့တသ လူတက
့်
၎င်ိုးတ န
် အမှနတ
် ရ ိုးက သင်တသပပီိုး
့် ိုးမလည်ပါဟ ဆတက င်ိုးဆန္င်သည်၊ သတသ
့်
သက်သက် မသန ိုးမလည်ချင် ဟန်တဆ င်ကကသည်ဟ ငါတပပ မည်။ ငါသည် သငက
့််
သတတပိုး၏၊ အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် လသ ိုးငါန္ှင ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်သ ငါတတ င်ိုးဆသည်"ဟ တပပ သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏
သတဘ သဘ ဝက တပပ င်ိုးလဲရန် ခက်ခသ
ဲ ည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်ဆသနည်ိုး။
လူသ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝက အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် စက်ဆပ်ရွရှ သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင်
လူသ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝ အတအကျမှ အဘယ်နည်ိုး။
လူသ ိုးသတဘ သဘ ဝမဟတ်သည်မှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက ချငခ
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအဘ ့်
အသစ်တသ အတကက င်ိုးအရ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
် မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစက မူ၊
ယင်ိုးက မျ ိုးစွ ချငခ
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးပပြုြ လူ
့် သ ိုးက ငါပန်ကက ိုး၏၊ သမဟ
့် တ်လျှင၊်
"လူသဘ
ဝသည် မတပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်ပါ" ဆသကဲသ
့် တသ
စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် သင်သည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အစဉ်အပမဲ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးပစပြင ့်် သူက
့်
ဆနက
် ့် ျင်လပ်တဆ င်ရန်မှ အဘယ်တက င်ိုးကျြုိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ယင်ိုးမှ တန က်ဆိုးတွင ်
ကယ့််ပပဿန ကယ်ရှ ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ အဆိုးသတ်တွင် ယင်ိုးမှ
တကျ က်တိုးတစ်တိုးက ကကက်ဥတစ်လိုးပြင ့်် ပစ်တပါက်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် သ
့် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
အမှနအ
် ိုးပြင၊့်် လူအတပေါ်
ကျတရ က်တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆတသ
သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်အရ၊ လူသ ိုးသည်
၎င်ိုးချစ်ပမတ်န္ိုးတသ တစ်စတစ်ရ က စွနြ
် ့် ရန်
ှ လက်ခတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက
့် ကကတ်မတ်
ရယူန္င်တသိုး၏။ ပပဿန မှ လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် အစဉ်အပမဲ ချစ်တနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ ပျက်
ကွကရ
် ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
့်
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် မျ ိုးစွ မတတ င်ိုးဆတပ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
တတ င်ိုးဆတသ အရ အ ိုးလိုးက လွယ်လယ
ွ ်န္င
ှ ့်် တပျ ်တပျ ် ရယူြရန်
့် ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးက
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက ခစ ိုးရန် ဆန္ဒမရှပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ကတလိုးသူငယ်မျ ိုးကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတ၏
့်
မဘမျ ိုးက င်္ဏ်ပပြုရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးရမည့်် တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ရန်
့်
ပဲနအနည်ိုးငယ်ရလ ြ ၎င်
် င်ကက၏။ သတ
အ
့် တင့််
့် ိုးတ ပခ
့် ြုိုးပခြုိုးပခပခ အသက်ရှငန္
့် င် ၎င်ိုးတ အသင်
့်
တကျနပ်ြွယ်တက င်ိုးတလ က်တအ င် မစ ိုးဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် အဝတ်အစ ိုး ရိုးစင်ိုးလွနိုး် မည်က

တကက က်ကကသည်၊ ထတကက
င ့်် အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခ မဟတ် တစ်ခအတွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ မ
့်် ရှ က်မတ
ှု က
့် ဘမျ ိုး၏ တမတတ န္ှင ့်် တစ ငတ
့် ယူပပီိုး၊ တမ်မျ ိုးထဲ အတဝိုးသ ့်
ပစ်လက်ကကသည်၊ ဝင်တငွမျ ိုးစွ ရှ ပပီိုးတန က်တွင ် ဤအရ က ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ရန်
အစပပြုမည်ကသ
ဲ့် ပြစ်
် လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် သည်။ သတသ
့်
့်
့် မဘမျ ိုးကချစ်ပခင်ိုးဟူတသ
သ ိုးသမီိုးတ၏
့် ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးမှု မရှသည်က ဤအရ မှ ငါပမင်န္င်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သ ိုးသမီိုးမဆန်ကကသည့်် သ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လွနစ
် ွ အစွနိုး် တရ က်တက င်ိုး
တရ က်န္င်၏၊ သတသ
် ငါသည် အချက်လက်မျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး
့်
အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးမျ ိုးပြင့်် စက ိုးတကက မရှညန္
် င်တပ။ ငါသည် မမကယ်ကယ်
တကျနပ်တစပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ြ "အပခ
ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အတမယူ" န္င်တပ။
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အဘယ်သမ
ူ ျှ သ ိုးသမီိုးမဆန်ကကတသ တကက ငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်က
"တက င်ိုးကင်တွင ် စ တန်သည် ငါ၏ ရန်ဘက်ပြစ်ပပီိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် လူသ ိုးသည် ငါ၏
ရန်သပူ ြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
မျြုိုးဆက်ကိုးဆက်သည် ဆက်န္ယ
ွ ်မအ
ှု ိုးပြင ့်် အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ သတ်မတ
ှ ်သငသ
့်် ည်" ဟ
ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်၏၊ ယင်ိုးက ငါ
ဆရသည့်အ
် တကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ကကင်န မှုတအတွ
က် ပပန်မတပိုးဆပ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ သတသ
် ထထက်
"တရစီိုးတကက င်ိုးက
့်
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်တလှ ်ခတ်" ပပီိုး၊ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုး၏ "သ ိုးသမီိုးဆင်ရ
ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးမှု"က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ လူတသည်
လည်ိုး
့်
ဤပပြစ်ကကသည်မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် "မဘမျ ိုး"အ ိုး သ ိုးသမီိုးဆင်ရ
ရတသမှုမပပကကဘဲ ၎င်ိုးတ "မ
ှ ့်် တထ က်ပမ
့် ှုတက
့် ဘမျ ိုး"၏ ပပြုစပျြုိုးတထ င်မှုန္င
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်မတပိုးကကပါ။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမ၏ လူတသည်
တက င်ိုးကင်က
့်
စ တန်၏ တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ပပရန် လတလ က်တပသည်။ လူသ ိုးန္ှင ့်် စ တန်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးရကက၏၊
ှ
ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က မျြုိုးဆက်ကိုးဆက်သည် ဆက်န္ယ
ွ ်မှုအ ိုးပြင ့်် အပပစ်ရသကဲ
ှ
သ
့် ပင
့် စွနိုး် တစပပီိုး
အဘယ်သမ
ူ ျှ လွတပ် ငမ်ိုးချမ်ိုးသ ရ မရန္င်သည်မှ အက့် သစရ မရှပါ။ အတတ်က လတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ြ
ွဲ ရန်
့် သူတခေါ်တတ ်မူတသ ဝပ်စင်ိုးခယသည့််
အတစခတစ်ဦိုး တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ရှခဲ၏
် ယင်ိုးက မန ခခဲဘ
့် ၊ သတသ
့် ၊ဲ သူက
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်ြ ၎င်
ဲ့် ည်။
့် ိုး၏ ကယ်ပင် ပင်ကစရက်အတပေါ်အတပခပပြုပပီိုး ပပြုမူခသ
ပန်ကန်တတ်တသ လူမျ ိုးသည်လည်ိုး ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တရှ
ျို့ က်
့် ဆ

တပခလှမ်ိုးကျဲကျဲတလျှ က်တနကကသည်မဟတ်တလ ။ "ဇက်ကကြုိုး"က ဘရ ိုးသခင် မည်မျှပင် တင်ိုး
ကျပ်တစက မူ၊ လူတသည်
ယတပပတ် ယမ်ိုးယင်ပခင်ိုး လိုးဝမရှဘဲ၊ မလှညန္
့်် င်ကကတပ။ ငါအပမင်
၌
့်
့်
လူသ ိုးသည် ဤလမ်ိုးအတင်ိုးဆက်လျှင၊် ၎င်ိုးတ ပျက်
စီိုးကကလမ်မ
့်် တနပြင ့်် "လူသည်
့် ည်၊ သငအ
့်
၎င်ိုးတ၏
် မပြစ်
န္င်" ဟူတသ ဤစက ိုးမျ ိုး၏
့် ဗီဇတဟ င်ိုးမှ လွတ်တအ င် ရန်ိုးထွကြ
့်
အဓပပါယ်အစစ်အမှနက
် န ိုးလည်သတဘ တပါက် မည်မှ ဤအချန်၌ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။
"လူသ ိုး၏ မန ခမှုတကက င ့်် သူက
် ့် ွ ခဲပ့် ပီ။"ဟ ဘရ ိုးသခင်သည် ပြစ်စဉ်မျ ိုးစွ ၌ လူက
့် ငါစွနခ
သတတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့်် အထပ်ထပ်အခါခါ
တပပ ဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် အလွနအ
် ကကင်န မဲန္
့် င်သတလ ။
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် လူသက်သက်မဟတ်" ဟလည်ိုး ဆသနည်ိုး။
အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးသည့်် အချည်ိုးန္ှိုးီ တနမျ
့် ိုးတစ်တလျှ က်၊ ဤအတသိုးစတ် ကစစရပ်မျ ိုးက
အဘယ်သက
ူ အမှနတ
် ကယ် စစစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ့်
အ ိုးထတ်မပ
ှု မထ ိုးရှြရန်
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးြရန်
့် န္င
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါ တက်တွနိုး် ၏။ ဤအရ သည် သငအ
့်် တွက် သမဟ
့် တ်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် အကျြုိုး််
ူ ိုးတကျိုးဇူိုးမရှတပ။ တပပ ြမလ
ှ ့််
့် အပ်တသ အရ က မတပပ ြရန်
့် န္င
ချငခ
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးြ မလ
အပ်တသ အရ က မတတွိုးြရန်
ှ ိုး် သည်
့်
့် ပတက င်ိုး၏။ ယင်ိုးမှ ပမရိုးရင
မဟတ်တလ ။ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် မှ ိုးပြစ်လ န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်က သူအမှု
ူ ျှ "လှုပ်ရှ ိုးပခင်ိုး"က
့် ၏ အဆိုးသတ်က မတကကပင မမီ အဘယ်သမ
ရပ်တနရ
် ့် လမ်မ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်မဟတ်၊ အဘယ်သမ
့် တ ဝန်က မပငင်ိုးဆရတပ။ ယခ
အချန်မတန်ပါ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လမ်ိုးပပ သမဟ
ဲ့် မပပြုမူ
န္င
ှ ၊့််
့် တ် ဦိုးစီိုးတခါင်ိုးတဆ င်ကသ
့်
ယခရပ်တနပ် ပီ
ျို့ က်တရွ လ
ျို့ ျ ိုးမှုက ရပ်စဲရန်မှ တစ လွနိုး် သည်ဟ ငါထင်၏၊ သင်
့် ိုး တရှ ဆ
အဘယ်သထင်
့် သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တသန္င်သည့််
အတပခအတနထဲသ သူ
် အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့် တခေါ်တဆ င်၏၊ သတသ
့်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်တစချင်သနည်ိုး။ အမ်၌ ဗီရတစ်လိုးကသ
ဲ့် ့်
ပပြုမူရန်တလ ။ ယင်ိုးမှ အစ ိုးမခရ သမဟ
် ခရ၏။ သဆ
့် တ် ဝတ်ဆင်မခရဘဲ အကကည့်သ
့် လျှင ်
အဘယ်တကက င ့်် လူတက
် ျ ိုးလှစွ တသ တဝဒန ခစ ိုးတစရင်ိုး၊ ရှု ပ်တထွိုးသည့််
့် ဇ တ၌ အလွနမ
ပြစ်စဉ်မျ ိုးစွ က အသိုးပပြုသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က "လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပပစ်ရပခင်
ှ ိုးသည်
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထက်တန်ရန် လတလ က်တသ တကက င ့်် ငါသည် 'ကွပ်မျက်ရ ကွငိုး် '
ဆီ ၎င်ိုးတက
့် တခေါ်ထတ်၏" ဟ ဆသည်။ ဤအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်

ကွပ်မျက်ရ ကွငိုး် ဆသ
ီ ၎င်
က်
့် ိုးတဘ
့် သ တလျှ က်တစသတလ ။ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတအတွ
့်
အပပစ်လတ
ွ ်ပခင်ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ မတတ င်ိုးခသနည်ိုး။ ထတန
့် က် လူသ ိုးသည် အဘယ်သ ့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျ ိုးက
လပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် ခစ ိုးချက်လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အမှုအရ တက
် ကယ်
့် အမှနတ
လပ်တဆ င်န္င်သတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ထတရ က်မှုသည် လူသ ိုး၏
လပ်ရပ်မျ ိုးအတပေါ် အဓက မူတည်၏။ ြခင်က ဝင်တငွရှ သကဲသ
့် ၊ ့် တန က်မှ မခင်က
အဘယ်သပူ့် ိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရမည်က မသလျှင၊် အမ်တထ င်က အဘယ်သ စီ
် ့် ရ
ွဲ မည်က
့် မခနခ
မသလျှင၊် ယင်ိုးအမ်သည် မည်သည့်အ
် တပခအတန၌ ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ယခ အသင်ိုးတတ ်၏
အတပခအတနက ကကည့်တ
် လ ၊့် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးအတနပြင ့်် သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ က
့်
စဉ်ိုးစ ိုးလမ်မ
အတယ က်တင်ိုး မမတ၏
့် ည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုးန္င်သည့်် အစည်ိုးအတဝိုးတစ်ခက ကျင်ိုးပန္င်သည်။
မခင်က အမ်တွင ် အမှုအရ မျ ိုး အရှု ပ်အတထွိုးပြစ်တစသည်၊ သဆ
့် လျှင ် ဤမသ ိုးစ၏
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ မဘမဲ့်မျ ိုးတလ ၊
သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က "လူအ ိုးလိုးက ငါသည် "ဉ ဏ်၏ အရည်အတသွိုး"
ကင်ိုးမဲ့်တသ ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်သည်ဟ ထင်ကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး ငါသည်
့်
လူသ ိုးသဘ ဝထဲရှ အရ ရ တင်ိုးက ရပ်စ ိုးမန္င်သည်က အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး" ဟ
ဆခဲသ
သသ ထင်ရှ ိုးသည့််
့် ည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ယင်ိုးသတသ
့်
အတပခအတနတစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍၊ သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝမှ စက ိုးတပပ ြရန်
့် မလအပ်ပါ။
ဘရ ိုးသခင်က "အပ်န္င
ှ ထ
့်် င
ွ ိုး် ရမည်တ
့် နရ ပဆန်န္င
ှ တ
့်် ပါက်စရ မလ"ဟ
ဆသကဲသ
့် ပင်
့် ချစ်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ"
့် ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင ် "လူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ငါက
ဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဆရိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့ကျသည့်် အတတွျို့အကကြုအချြုျို့ ရှတသ
လူမျ ိုးရတက
ှ
င်ိုး ရှန္င်သည်။ ဤတနရ ၌ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က "လက်ရအတပခအတနတကက
ှ
င ့််
လူအ ိုးလသည် ၎င်ိုးတ၏
် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက အင်တင်တင်ပြင ့်် ညတ်ကက၏၊ သတသ
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး လက်ခယကကည်ပခင်ိုးမရှပြစ်တနဆဲပြစ်သည်" ဟ ဆခဲသ
့် ပင်
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အတဝိုးကကည့်မ
် ှနတ
် ပပ င်ိုးတစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် ည့််
့် သည်။ မတဝိုးတတ သ
အန င်္တ်က လ၌ လူသ ိုးသည် အပခ ိုးအတပခအတနထဲသ သွ
့် ည်။ ဤသည်က
့် ိုးပါလမ်မ
ပပြုပပင်မရတသ အပြစ်ဟ ဆရ၏။ သင်တ န
့် ိုးလည်ပါသတလ ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဤတမိုးခွနိုး် န္စ
ှ ်ခအဘ အတပြပြစ်
သည်- "ငါအတဝိုးသ သွ
့်
့် ိုးမည်က
တကက က်ရွ ျို့တသ တကက ငသ
့်် လျှင ် လူတသည်
အပပစ်မှ တရှ င်ကကဉ်ကကသည်မဟတ်တလ ။
့်

ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ တကက
က်ရွ ျို့တသ တကက ငသ
့်် လျှင ် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမပပြုကကသည်မှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။" အမှနတ
် ွင ် ယခ လူတသည်
့်
အနည်ိုးငယ် ပျင်ိုးရကကပပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး ပငီိုးတငွျို့တနကကပရက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ က
်
င်္ရပပြုရ ၌ ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးလိုးစတ်မဝင်စ ိုးကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တပကတအတွက် အစီအမမျ ိုးန္ှင ့််
အစီအစဉ်မျ ိုး၌ လိုးဝဥဿ စိုးရမ်ပပ
ူ န်ကကတပသည်။ ဤသပင်
့် မဟတ်တလ ။

အခန််း ၃၉
ငါတ၏ဘဝမျ
ိုး ပမထွနိုး် က ိုးတိုးတက်တစရန်န္င
ှ ့်် ငါတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
တမျှ ်လင်ခ
ီ အ င် ငါတတနထ
င်န္င်တစရန်၊
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တလျ ်ညတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကျ လ
် ွနပ် ပီိုး၊ ငါတ၏ဘဝမျ
ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ
့်
အတရိုးကစစမျ ိုးအတကက င်ိုးက အနည်ိုးငယ် တပပ ကကမည်။့် အထူိုးသပြင်-့် အသီိုးသိုးီ သည်
သူ၏အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရသည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်ပြစ်သည်-့် ယတန ့်
တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးတကက င ့်် အတရိုးကကီိုးတသ အချက်မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်ရန်န္င
ှ ့်် “အမျ ိုးအကျြုိုး”
အတပေါ် အ ရစူိုးစက်ရန် သ ၍ကကီိုးမ ိုးသည့်် လအပ်ချက်တစ်ခ ရှသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် ပြစ်ပပီိုး လူအတပါင်ိုးတ အထတပမ
က်တအ င်ပမင်သင်တ
့် သ
့်
အရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတတ မ
် ူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတွက်
အဘယ်တကက င့်် ငါတသည်
မမကယ်ကယ် ပူတဇ ်ဆက်ကပ်ပခင်ိုး မပပြုန္င်သနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်က “လူတ၏ဘ
ိုးတဘိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် မသ ိုးစမျ ိုးထသ ပပန်
့် လည်
လမ်ိုးညန်မှု တပိုးန္င်တစရန် လူအမျြုိုးမျြုိုးအတွက် ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုးက သတ်မှတ်တပိုးပပီိုး
လူအမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုး အတပေါ်တွင ် ပခ ိုးန ိုးတသ အမှတ်အသ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်က ၊” ယင်ိုးက
လူတသည်
အမျြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ်ခရပပီိုးပြစ်ပခင်ိုးက ပပသပပီိုး အကျြုိုးရလဒ်အတနပြင့််
့်
လူအမျြုိုးအစ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် သ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က
့်
့် စစ်မှနတ
ထတ်တြ ်ပပတနကကတပသည်။ သပြစ်
၎င်ိုးတ၏
့် ရက ိုး လူတသည်
့်
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးအတပေါ်
သစစ ရှကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ မရှကကဟ ဆပါက မှနတ
် က င်ိုး မှနန္
် င်သည်။ သရ့် တွင ်
လူအတပါင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှု အ က်ဝယ် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုး၏ လမ်ိုးညန်မတ
အတစခမှု တပိုးလျက်လည်ိုး ရှတနကကသည်ပြစ်ရ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အက့် သြွယ်
ပြစ်တလသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတစခမှု ပပြုတနကကပပီိုး စ တန်က
လူတက
ှ ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် က
့် တန္ှ င်ယ
့် အတစခရန် “နယ်ခအင်အ ိုးမျ ိုး”

ရယူရန်အလငှ့် ဤအခွငအ
့်် လမ်ိုးက အသိုးချ၏။ သရ့် တွင ် လူတသည်
ယင်ိုးက
့်
မရပ်စ ိုးမန္င်ကက။ “ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါသည် ဝါယမစက်မှုကလည်ိုး ခွတ
ဲ ဝပပီိုး
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ပျျို့ န္ှတစသည်
။ ဤသည်မှ ငါအစီ
့် အစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ မတန္ှ င်ယ
့် တင်ိုး
့် ှက်န္င်တပ။” ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတတ ်မူသည်အ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ပပီိုးတပမ က်ရန် အလရှသည့်် အရ အ ိုးလိုးက ကယ်တတ ် လပ်တဆ င် မပပီိုးစီိုးမီတွင် လူတ ့်
မပမင်တတွျို့ န္င်ကက။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် ပပီိုးစီိုးသည်အ
့် ခါကျမှသ လျှင် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်တလသည်။ ထသမဟ
မျက်စကန်ိုး၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမှ
့် တ်လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မပမင်န္င်ကကတပ။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအကက ိုးတွင ် အလပ်အသစ် ရှ၏။
ကယ်တတ သ
် ည် လူသ ိုး၏ အလပ်တ ဝန်က အမှနပ
် င် တ ဝန်ယူတစပခင်ိုးပြင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတအ
့် ိုး သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်က လက်န တစ၏။ “ရှရှသမျှ အရ ခပ်သမ်ိုးတအ
့် ိုး
သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်က လက်န တစပပီိုးလျှင၊် သဘ ဝ၏ တစခင်ိုးမှုအ ိုး န ခတစရန်
အရ ခပ်သမ်ိုးတအထဲ
မှ အရ တင်ိုးက ငါဦိုးစီကွပ်ကဲသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတအထဲ
မှ
့်
့်
အရ တင်ိုးက ငါ အမန်တပိုးသည်
။” ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတတ ်မသ
ူ ကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် သည်။
သင်တအတနပြင်
မည်တသ
့် “သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်က လက်န ပခင်ိုး” ထဲသ အဘယ်
့်
့်
တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျြုိုး ရှကကမည်က ငါမသသပြင့်် ဤကစစအတကက င်ိုး
တပပ ဆကကစ။့် ထအရ က ငါပမင်ပမှ - ၎င်ိုးတ၏
ိုးတဘိုးမျ ိုး၏
့် အမ်သ ၎င်
့် ိုးတ၏ဘ
့်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး ခရတသ တကက င်၊့် လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
ထွက်လ ၍ “လပ်တဆ င်”
့်
ရမည်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်အတင်ိုး လက်န တနပပီိုး ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
့်
့်
ရှရင်ိုးစဲအ
ွ ရ မှ ၎င်ိုးတက
့် ဤနယ မအတင်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်မှုအ ိုး
လက်န တစက ၎င်ိုးတထမ်
့် ိုးရွ က်ရမည့်် မူလတ ဝန်က တဆ င်ယူလ ရန်
အသိုးပပြုခရတလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးစီ၏
အတွငိုး် အတနအထ ိုးအလက် တဆ င်ရွက်သည်၊ တတပပတပပ ရမည်ဆလျှင် ယင်ိုးက
“အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခတစရန် ကယ်တတ ်မှ ၎င်ိုးတက
့်
ထန်ိုးတကက င်ိုးတနပခင်ိုး” ဟတခေါ်က ထအတွကတ
် ကက င့်် ယင်ိုးသည် သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်က
လက်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တန၏။ လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် မ ရ်နတ်၏ အရပ်လကခဏ မျ ိုး
၎င်ိုး၏အထဲတွင ် ရှတနတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏အထဲ
၌
့်
ရှရင်ိုးစဲပွ ြစ်တသ အရ ၏ အတ်ပမစ်ထ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ထပ်ပြည်လ
့် ျက်

၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခမှု တပိုးြရန်
့် လတလ က်တစက ယင်ိုးအချက်က အသိုးချအ။့်
ဤသည်မှ “သဘ ဝ၏ပြစ်စဉ်က လက်န ပခင်ိုး” န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတပပ ဆမည်အ
့် တကက င်ိုး
အကန်အစင်ပင်ပြစ်၏။ သင်တ၌့် ပ၍ပမင်တ
ှ င်သည်။
့် သ အကကပပြုချက်မျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
သင်တအတနပြင်
့် ချက်အလက်အချြုျို့ တပိုးန္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် အြိုးတန်သည်အ
့် ည်။
့်
သတဘ တူသတလ ။ သင်တအတနပြင်
့် သဘ ဝ၏ ပြစ်စဉ်က လက်န ပခင်ိုးတွင ်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အလပ်ခတ
ွဲ ဝရန် သင်တ ့်
လလလ ိုးလ ိုး ရှကကသတလ ။ ယင်ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ရရှ
့် တကက င်ိုး သင်တ ့်
့် န္င်ပါမည်အ
စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးကကသတလ ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး ရှကကပပီိုး၊
့်
တူညသ
ီ ည်စ
့် န္ှုနိုး် မျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရ တွင ် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်က န္င်ငတတ ဆ
် သ
ီ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးတပေါ်တွင ် အတူတကွ တရှ ျို့သ ့်
တက်လှမ်ိုးန္င်လမ့််မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ မလလ ိုးအပ်တသ အယူအဆမျ ိုးက
စတ်ကူိုးရရန် အဘယ်တကက င ့်် လအပ်မည်နည်ိုး။ ယတနအထ
မည်သ၏
ူ တည်ရပခင်
ှ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ အလ
ငှ့် မဟတ်ဘဲ ပြစ်ြူိုးသနည်ိုး။ ထသပြစ်
့်
့် သပြင့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊
ပူတဆွိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပငသ
့်် က်ရှုက်ပခင်ိုးမျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် လမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
မည်သအတွ
ူ ့်
ကမ
် ှ အကျြုိုးမရှတပ။ လူတ၏
့် ဘဝတစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှတနသည်ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တတ ်ရှ ၎င်ိုးတ၏
့်
်သန္နဌ န်အတွက်သ မဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင ် အန္ှစ်သ ရမဲ့်တသ ဤလူတလ
ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
မည်သသ
ူ ည် အချည်ိုးန္ိုးီှ သက်သက် တနထင်ရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် စတ်ရှုပ်ခတနမည်နည်ိုး။ တလ ကထဲတွင ် ဝင်လက်ထက
ွ ်လက်
အတပပိုးအလ ိုးသွ ိုးတနရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် ရ တစ်ခကမှ
၎င်ိုးတမလ
ခလိုးက ပြြုန်ိုးတီိုးပစ်ရ
့် ပ်တဆ င်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏ဘဝတစ်
့်
တရ က်လမ်မ
ှု ျ ိုးက တြ ်ပပရန်ထက်သည်ဟ
့် ည်မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်၏လပ်တဆ င်မမ
ဘရ ိုးသခင်က မယူဆလျှငပ
် င်၊ သင်၏တသပခင်ိုး အခက်အတနတ
် ့် ွင ် အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုး
အပပြုိုးတစ်ခက သင်မတပိုးပပီတလ ။ သင်အ
့် တနပြင့်် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
တိုးတက်မရ
ှု တအ င် အ ိုးထတ်သင်ပ့် ပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ဆတ်ယတ်မှုရတအ င်
အ ိုးမထတ်သင်တ
့် ပ။ ဤသည်မှ ပတက င်ိုးတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ သင်၏လပ်တဆ င်မတ
ှု သည်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန်အတွက် သက်သက်
့်
ပြစ်သည်ဆလျှင် သင်အ
့် တနပြင့်် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဆတ်ယတ်ပခင်ိုး
ပြစ်လမ်မ
ှ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် န ိုးလည်ရခက်ခသ
ဲ ည်အ
့် ရ မျ ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ လူတ၏စ
့် တ်န္လ

အပမဲပင် ရှတနတတ်တသ တကက င်၊့် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသတ
မထ ိုးမဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မျက်န္ ှ မျ ိုးသည်
အမှု့် င်ိုးတသ တက င်ိုးကင်သြွယ်ပြစ်ကကက ယင်ိုးက တပမအက်ကပွဲ ခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်တပေါ်လ သည့်န္
် ယ
ှ ် “တပမ င်ိုး” အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးတပေါ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတမသ
့်
့် လက်ဘဲ
တပေါ်တပါက်လ တစ၏။ ယင်ိုးသည် တပမကကီိုးတရွ လ
ျို့ ျ ိုးပပီိုး တပမကကီိုးတပေါ်က “တတ င်ပူစ မျ ိုး”
သမဟ
့် လ ိုးပြစ်၏။
့် တ် “နမ့််တလျှ တွငိုး် မျ ိုး” က လူတသ
့် ရှပခင်ိုးမရှဘဲ တနရ တရွ ျို့တစသည်အ
ဤကစစ၌ ငါသည် လူမျ ိုးက ရယ်သမ
ွ ်ိုးတသွိုးတနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ “ပထဝီဝင် အသပည ”
န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထဲသ ဦိုးတဆ
င်လမ်ိုးပပခဲပ့် ပီိုး
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ယင်ိုးအတကက င်ိုး ဘ မှမတပပ တချ။ ထအစ ိုး
ကယ်တတ သ
် ည် ဤအတကက င်ိုးအရ က တမင်တက တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး
အတကက င်ိုးအရ သစ်တစ်ခက အစပပြုသည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
အပမင်တစ်မျြုိုးမှ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး တန က်အပမင်တစ်ခမှ
အလပ်၏ ဤအဆင်က
့် တစရန်ပြစ်၏။ အလပ်၏ဤအဆင်က
့် ချက်ချင်ိုးလက်ငင်ိုး ပပီိုးပပည်စ
့်
အတက င်အထည်တြ ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည်
တဝိုးတသ က လကတည်ိုးက တအ င်ပမင်ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သပြင့်် မည်သည်ကမျှ
တန က်ထပ်တပပ စရ မလတတ တ
့် ပ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
မည်မျှက သင်တ ပမင်
ဲ ွင ်
့် ပပီိုးကကသည်က ငါမသတပ၊ ငါ၏အသစတ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ယခင်ကကဲသ
့် အဆင်
မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် အချန်က လမျ ိုးအပြစ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဟ ငါအပမဲ ခစ ိုးရသည်။ ထအစ ိုး တနရက်
့် တင်ိုးသည်
၎င်ိုး၏အမှုပပြုနည်ိုးကယ်စီက သယ်တဆ င်လ တလ့်ရပပီ
ှ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
သိုးရက်မှငါိုးရက်တစ်ကကမ်နိုးီ ပါိုး တပေါ်တပါက်က ငါိုးရက်တ အတွငိုး် တွငပ
် င်လျှင်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ကွဲပပ ိုးတသ အတကက င်ိုးအရ န္ှစ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုး
ရှတနတက င်ိုးရတနမည်
ှ
ပြစ်၏။ ထအချက်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏အပမန်န္နှု ိုး် က ပပသ၏၊
လူမျ ိုးက တပပန်
့် အချ
န် မရလက်မီမှ ပင် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ြန္ှ့် င ့်် အနီိုးကပ် အ ိုးစက်ကကည်ြ
့်
တပခရ တြျ က်၍ တပျ က်သွ ိုးန္ှငတ
့်် ချပပီ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲပင်
လူတအတွ
က် န ိုးမလည်န္င်ြွယ် ပြစ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်အ ိုး
့်
န ိုးမလည်န္င်မှုထသ ထ
့် အချက်က ဦိုးတည်သွ ိုးတစခဲပ့် ပီပြစ်၏။ “သပြစ်
့် ၍ ငါသည် လူက
စွနပစ်
် ့် ခ၏
ဲ့် ” အစရှတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့်် အပမဲ
တပပ ဆတလ့်ရသနည်
ှ
ိုး။ လူတအတနပြင်
့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ
့်

အ ရစက်တက င်ိုးစက်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏ဆ
လရင်ိုးက
့်
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ ယခတရ သင်န ိုးလည်ပါ၏တလ ။ လူတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တည်ရမှု
ှ က န ိုးလည်သရှပခင်ိုးမရှသည်မှ အဩ
့် စရ မရှတပ။
၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ဤရှ တြွပခင်ိုးသည် တမ်သလလ ြိုးကွယ်တသ လတရ င်တအ က်တွင်
အပမဲရှတလသည်၊ ဤအချက်သည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မှနက
် န်၏။ ထအပပင်
ဤသပြစ်
့်
့် သည်မှ
လူတအ
့် ိုးလိုးက တကက င်တတ င်တတ င်ပြစ်တစပပီိုး စတ်ရှုပ်တထွိုးတစရန် လူအ ိုးလိုး၏
ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးက ကကီိုးလ တစလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တမင်တက
တလှ င်တပပ င်သကဲသ
့် ပင်
့် ။ ၎င်ိုးတဘ
့် ပြစ်တတ ၏
့် လပ်၍လပ်တနမှနိုး် က မသကကတပ၊
၎င်ိုးတသည်
အပ်မက်မက်တနပပီိုး န္ိုးလ တသ အခါ၊ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က
့်
၎င်ိုးတမသ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူတက
့် ကကသည်အ
့် တကက င်နနပြစ်သွ ိုးတစရန် လအပ်သမျှမှ
ဘရ ိုးသခင်ထတတ မ
် ှ ရိုးရိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ပင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် “ယတနတွ
့် င ်
့်
ငါသည် လူအ ိုးလိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးခြရ့် “မီိုးြကကီိုး” ထဲသ ပစ်
့် ။ ငါသည် အပမင်တ
့် ွင ်
့် ထည်၏
မတ်တပ်ရပ်လျက် လူတ မီ
ဲ ွင် တလ င်ပမြုက်ပပီိုး မီိုးတတ က်၏ အတင်ိုးအကျပ်ပပြုမှုတကက င့််
့် ိုးထတ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တြ ထ
် တ်ကကသည်က အနီိုးကပ်ကကည်ရ
့် ှု ၏။” ဟ ဘရ ိုးသခင်
မမက်ဟသည်က အဩ
့် စရ မရှပါတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမဲတတစ တပပ င်ိုးလဲတနတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏အလယ်တွင် လူတသည်
အဘယ်အရ ပပြုရမည်က မသရှကကတပ။
့်
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ သကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် တရှိုးယခင်ကတည်ိုးက
စတင်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က လူတသည်
ယင်ိုးက သရှသတဘ တပါက်ပခင်ိုးမရှခဲသ
့် ပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တည်တ
့် ည့်် ြွငတ
့်် ပပ သည်အ
့် ခါကျမှသ သရှကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့်
တပပ ပပခဲပ့် ပီိုးမှသ လျှင ် ၎င်ိုးတ အ
် ည်
့် ရစက်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ သ
ဤအတပခအတနဆီသ လ
့် ခါကျမှသ လျှင၊် လူတသည်
ယခအခါ
့် ပ်တဆ င် ပပီိုးသည်အ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက စတင်၍ တလ့်လ ကကသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ယင်ိုးသည် လူတက
့်
အဏပမြူဗိုးက သတမူမလ ခဲသ
့် ခါန္ှငပ
့်် င် တူတနတတ သ
်
့် ည်အ
့် ည်- သတသ
့်
အချန်မကျတရ က်တသိုးသပြင့်် လူတသည်
အတလိုးင်္ရပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ တစ်စတစ်ဦိုးက ယင်ိုးက
့်
ပပြုလပ်ြ စတင်
လ တသ အခါမှသ လူတသည်
စတင်အ ရစက်လ ကကတလ၏။ အဏပမြူဗိုး
့်
့်
တပေါ်လ တသ အခါကျမှသ လျှင၊် လူတသည်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
ပမန ိုးလည်သရှလ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မမသည် လူတက
့်
မီိုးြထဲပစ်ထည်တ
့် တ မ
အနည်ိုးငယ်မျှ
့် ည်ဟ တပပ ဆတသ အခါမှသ လျှင၊် လူတသည်
့်
သတပပြုလ ကကတလသည်။ အကယ်၍သ ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ ဆပခင်ိုး မပပြုခဲပ
့် ါလျှင ်

မည်သမ
ူ ျှ သရှလမ်မ
င့်် “လူတသည်
့် ည်မဟတ်တချ၊ ဤသမဟ
့် တ်တလ ။ ထတကက
့်
့်
ကကြုိုးတစ်တချ င်ိုးပြင့်် ထတနရ သ တခေါ်
့် လ ိုး၊
့် တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရဘသည်အ
ထသွ ိုးကကသည်အ
့် လ ိုး မီိုးြကကီိုးထသ
ဲ အမှ
တ်တမဲ့် ဝင်တရ က်ကကသည်။” ဟ
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ တလသည်။ ဤအချက်က ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တလ့်လ ကကစ-့် လူတသည်
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တြ ထ
် တ်လ ကကတသ အချန်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးစတင်တနပပီဟ
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည်အ
့် ချန် ပြစ်သတလ သမဟ
့် တ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး စတင်တနပပီဟ
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆပခင်ိုး မတင်မီအချန် ပြစ်သတလ ။ ဤအချက်မှ ပမင်တတွျို့ န္င်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆပခင်ိုးမပပြုမီပင်၊ လူတသည်
့်
အပပစ်ဝန်ခမှုစတင်ခကဲ့် ကသည်ပြစ်ရ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ဘရ ိုးသခင်က မတပပ ဆမီကပင် စတင်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး ပပသလျက်ရတပသည်
ှ
။ ဤသည်မှ
ပြစ်ရပ်မှန ် မဟတ်တလ ။

အခန််း ၄၀
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူသ ိုးသည် သူ၏လက်တွငိုး် မှ ကစ ိုးစရ တစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်၊
သူ၏လက်ထမ
ဲ ှ လက်ပြင ့်် ဆွဆ
ဲ နထ
် ့် ိုးတသ တခါက်ဆက
ွဲ သ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်
အလရှသည့်အ
် တင်ိုး အထူ သမဟ
့် တ် အပါိုး ပပြုလပ်န္င်သည်၊ သူ စတ်ကကြုက် ပပြုန္င်သည်။
လူသ ိုးသည် အမျြုိုးသမီိုးတစ်ဦိုး တစျိုးမှဝယ်ယခ
ူ တ
ဲ့် သ ပါရှနတ
် ကက င်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထမ
ဲ ှ ကစ ိုးစရ တစ်ခ အမှနတ
် ကယ်ပင် ပြစ်သည်ဟ ဆပခင်ိုးမှ
မှနက
် န်န္င်တပသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထမ
ဲ ှ ကစ ိုးစရ တစ်ခ ပြစ်သည်မှ
သသယပြစ်စရ မဟတ်တပ၊ ထတကက
င်တ
့်် တ်သက်ပပီိုး အမှ ိုးအယွငိုး်
့် ပတရ၏ အသန္ှငပ
့်
တစ်စတစ်ခ မရှခဲတ
့် ပ။ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အခက်အခဲ မရှဘဲ သ မန်က လျှက ပပီိုးတပမ က်တကက င်ိုးက
ဤအရ မှ ပမင်န္င်သည်။ သူသည် လူတ စ
့် ဦိုး
့် တ်ကူိုးသကဲသ
့် တန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး
သမဟ
် င် သ မန်
့် တ် အစီအစဉ်မျ ိုး ချမှတ်ပခင်ိုး မရှတပ၊ လူသ ိုး၌ သူပပြုတသ အမှုမှ အလွနပ
ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးက သူ မမက်ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လည်ိုး ထနည်ိုးတူစွ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ တသ အခါ သူသည် မရည်ရွယ်ဘဲ တပပ သကဲသ
့် ထင်
ရသည်၊ သူ၏
့်
စတ်ထ၌
ဲ တပေါ်လ သမျှက အတ ိုးအဆီိုးမရှ သူ တပပ ကဲသ
့် ထင်
ရသည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်

လက်ခယကကည်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အလွနအ
် အ
့် ိုးသငက
့််
မျက်လိုးပပြူိုးမျက်ဆပပြူိုး ပြစ်၍
့်
တပပ ရန်စက ိုးလိုးမျ ိုးပင် တပျ က်ကန်ကကတလ၏။ ဤတနရ တွင ် မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး
ပြစ်တပေါ်တနသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည သည် မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးတကက င်ိုးက
ဤအရ က တက င်ိုးစွ ပပသသည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူတ ့်
စတ်ကူိုးသကဲသ
့် တ
် န်စွ တစ့်တစ့်စပ်စပ် စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ရမည်ဆပါက၊ ဤ
့် ကျမှနက
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက တန က်ထပ်တစ်ဆင ့်် ကကည်လ
့် ျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊
အက့် သြွယပ် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်တအ င်နက်နပဲ ခင်ိုးတက
့် ည် ပြစ်သည်၊
့် တင်ိုးတ န္င်လမ်မ
၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ၏
့် ျလွနိုး် တကက င်ိုး
့် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးမှ နမ်က
ပပသပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ မက်မဲမှု အစဉ် ရှတသ တကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ထနည်ိုး၎င်ိုးပင် တင်ိုးထွ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အမှုအတွက် တွကခ
် ျက်ပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် အစီအစဉ်မျ ိုးက ချမှတပ် ခင်ိုးမပပြုဘဲ ၎င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတသ နယ မမျ ိုးမှ လွတ်လပ်ပပီိုး အချြုပ်အတန္ှ င်
ကင်ိုးသည်။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက အတရိုးမစက်ဘဲ သူ
သတဘ ရှ တပပ သကဲသ
့် ပြစ်
် ည်ိုး လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
့် တသ လ
ခွ ရန်အန္င်န္င်သ ရှဆဲပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည တကက င ့်် ပြစ်သည်။
အဆိုးတွင ် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမှ အလွနထ
် င်ရှ ိုးပမင်သ တသ တကက င ့်် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု၏နယ မမျ ိုးက ပပသရန်လတလ က်၏။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတပေါ် သူ၏အမှုအတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခက တပိုးခရ
ဲ့် မည်ဆပါက
တက င်ိုးတသ သစ်က အတရိုးမပါတသ တနရ ၌ အသိုးပပြုသကဲသ
့် ပြစ်
့် မည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင် လပ်တဆ င်ရမည်တလ ။ ၎င်ိုးမှ ထက်တန်လမ်မ
့် ည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အလပ်လပ်တနခဲပ့် ပီ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး
တခတ်အဆက်ဆက်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုး မရှတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ မမျ ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ သခဲြ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရှငိုး် လင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
့် ူိုးပခင်ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် ကယ်တင် ၎င်ိုးတက
့် င ်
့် ထတ်တြ ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ယတနတွ
၎င်ိုးတ ရှ
ဤသည်မှ သသယပြစ်ြွယ်အတကက င်ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးမှ
့် ငိုး် လင်ိုးကကသည်၊ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက် ပပသပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမှ တပါင်ိုးရိုးထ ိုးပခင်ိုး

မဟတ်တပ။ ဤအရ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်တနပခင်ိုး ရှမရှ၊ ဤအမှုက အလိုးစပပြုပပီိုးတန က်
ဘရ ိုးသခင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် သူက
့် တပခကန်လက်ပန်ိုးကျတစပခင်ိုး၊ သူ၏ခါိုး
ကက်ခတ
ဲ စပခင်ိုး န္ှင ့်် သူ၏ တပခတထ က်မျ ိုး န ကျင်တစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မစ ိုးန္င်၊
မအပ်န္င်ပြစ်တစပခင်ိုး ရှမရှ တတယတက င်ိုးကင်ဘသ အလည်
တစ်တခါက် သွ ိုးက
့်
ကကည်သ
့် င်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပပ ရန်
ကိုးက ိုးချက်စ အပ် တပမ က်ပမ ိုးစွ က ြတ်ရှုရန် လခဲသ
့် တလ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မမက်ဆချက်
မူကကမ်ိုးမျ ိုးသည် စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်တွင ် ပပနက် ကဲ
့် တနသတလ ၊ သူသည် အမျ ိုးအပပ ိုးတပပ ဆပပီိုးတန က်
အ တပခ က်သွ ိုးသတလ ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးမှ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတ ပြစ်သည်၊ အထက်မှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တနထင်တသ တနရ န္ှင ့်် တူညသ
ီ ည့်အ
် ရ တစ်စတစ်ခမျှ
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် လူသ ိုးအတွက် အတန်ကက အချန်တပိုးခဲပ့် ပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ
အြိုးအခက တပိုးခဲသ
် ယခအချန်တွင ် မသရတသ အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခတကက င့််
့် ည်။ သတသ
့်
လူတ၏
့် အသစတ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလအလပ်ကပင် အစဉ် လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှ
ပြစ်တနသည်" ဟ ဆသည်။ လူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး တစ်စတစ်ရ
အသ ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသစတ်က
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးမပပြုဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုး ချဉ်ိုးကပ်န္င်ခပ
ဲ့် ါက ဤအရ က
စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်န္င်ပပီိုး အကျြုိုးသငအ
့်် တကက င်ိုးသင ့်် ပြစ်သည်ဟ ယူဆန္င်ပါလမ်မ
့် ည်။
တစ်ခတည်ိုးတသ စိုးရမ်မှုမှ ၎င်ိုးတသည်
အသစတ်၏ မူလအလပ်က လပ်တဆ င်ရန်
့်
လလလ ိုးလ ိုး မရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင် မည်သ တပပ
မည်နည်ိုး၊ ဤအရ မှနသ
် တလ ။
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငက
့်် အတထ က်အကူ ပြစ်တစသတလ ။ သင်တသည်
့်
အသစတ် မရှတသ အမှုက်အစ ိုး အသစတ် ရှတသ အရ အမျြုိုးအစ ိုးဝင် ပြစ်ရန်မှ ငါ၏
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ပြစ်သည်။ ဤ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် သင် မည်ကသ
ဲ့် ထင်
သနည်ိုး။
့်
တစ်စတစ်ဦိုး၌ ဤ အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အသတစ်ခ ရှသတလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
အပ်တစ်တချ င်ိုး စက်တနပခင်ိုးမှ မန ကျင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ရ မခစ ိုးန္င်တသ
အတလ င်ိုး၌ အပ်စက်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အထင်မှ ိုး၍၊ အသက်အရွ ယ် အမင်ိုးက
သူ၏ အပမင်အ ရ တလျ န
့် ည်ိုးခဲသ
့် တလ ။ ထသ ပြစ်
့် န္င်တပခ မရှဟ ငါ ဆသည်။ မည်သပင်
့်
ပြစ်တစက မူ ဤအရ သည် လူသ ိုး၏ အမှ ိုး ပြစ်ရမည်။ တဆိုးရသ သွ
် င်သ
့် ည်။
့် ိုးပပီိုး ကကည့်သ
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ပပဿန တစ်ခ ဧကန်အမှန ် ရှသည်၊ ၎င်ိုးက "အစတ်အပင်ိုး"
အသစ်မျ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ရန် လအပ်သည်၊ ထသဆ
ရသနည်ိုး။ သင်
့် တသ ် မည်သ သတဘ
့်
ထကဲသ
့် ပပြု
့် မည်တလ ။

ဘရ ိုးသခင်က "ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ မျ ိုးန္ှင ့်် တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးမှုမျ ိုးက
ကကည်ပ့် ပီိုး လူသ ိုးထမှ တန က်တစ်ကကမ် ထွက်ခွ ပပန်သည်။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
့်
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် လူတသည်
န ိုးမလည်ကကတသိုးဘဲ ငါ ပငင်ိုးပယ်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးက
့်
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ပပန်ယူက ငါပပန်လ မည်က တစ င်တ
့် မျှ ်တနကကသည်" ဟ ဆသည်။ ဤ
"နည်ိုးပည တခတ်သစ်" အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် န္ွ ိုးထိုးီ တစ်တက င်န္င
ှ ့််
လှညိုး် အတကက င်ိုးက တပပ တနဦိုးမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် န ိုးပန
ူ ိုးဆ လပ်ရသည်က န္ှစ်သက်ပခင်ိုးတကက ငတ
့်် လ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤထက် ပ၍တက င်ိုးတသ အရ လပ်ရန် တစ်စတစ်ရ မရှတသ တကက င ့်် သူ အချန်က
ကန်လွနတ
် နတစပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးကဲသ
့် မ
့် မကယ်ကယ် အစ ဝလင်စွ
သွတ်သင
ွ ိုး် ပပီိုးတန က် အချန်ပြြုန်ိုးတနပခင်ိုးတလ ။ ဤ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကကမ်ကကမ်
ရွ တ်ဆရ ၌ အကျြုိုးတစ်စတစ်ခ ရှသတလ ။ လူတသည်
ကဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုး၊
့်
သင်တသည်
၎င်ိုးတ သတဘ
တပါက်တစရန် ၎င်ိုးတက
ွဲ မည်
့်
့်
့် အပမဲ န ိုးရွက်မှ ကင်ဆရ
ပြစ်တကက င်ိုး ငါ ဆခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယတန ့်
တပပ ပပီိုးတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
မနက်ပြန် ချက်ချင်ိုး တမတ
့် လျ က့် ကလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အတတ်တမတ
် လ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထတကက
င ့််
့် သ တရ င်္ါက ခစ ိုးတနရသည့်အ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့တက
၎င်ိုးတက
့် မတပပ ပပီိုးတသိုးပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ လူတသည်
့်
့်
အထတပမ က်ပပီိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ခက တစ်ကကမ်
သမဟ
မသန ိုးမလည်တသိုးဘရ
ဲ တနသည်
ှ
၊ ၎င်ိုးက
့် တ် န္ှစ်ကကမ်သ ဆပါက လူတသည်
့်
သိုးကကမ်တင် တပပ ရမည်ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ အနည်ိုးဆိုး အကကမ်အတရအတွက် ပြစ်သည်။
ဆယ်ကကမ်မှ အကကမ်န္စ
ှ ်ဆယ်အထ တပပ ရတသ "အြိုးအ" အချြုျို့ပင် ရှသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူတ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုးပခင်ိုး ရှမရှ ကကည့်ရ
် န် တူညတ
ီ သ အရ က မတူညတ
ီ သ ပစမျ ိုးပြင ့််
့်
ထပ်ခါတလဲလဲ တပပ သည်။ သင်တသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် စစ်မှနစ
် ွ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပပီတလ ။
့်
ငါသည် လူတက
် ည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ဆူပကူ ကမ်ိုးတမ င်ိုးပခင်ိုး မပပြုလတသ လ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က တဆ က
့် ဆိုးမျ ိုးက ပမ
့် စ ိုးတနကကသည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အ ဟ ရ ပြည်တ
တသ က်သိုးရန် သကကတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်တကက င ့်် စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုး မရှကကတပ၊ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးတလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကမဘ တလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် ပူပင်တသ ကတစ်စတစ်ရ မရှဘဲ တစ်တနကန် အချန်ပြြုန်ိုးပခင်ိုး၊
အ ိုးတနပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပငမ်တနပခင်ိုးမှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူအချြုျို့တသည်
့်
့်
မတကျနပ်ကကတသိုးဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက ြန်တီိုးကကသည်။ ငါသည် အနည်ိုးငယ်

ကကမ်ိုးတမ်ိုးတက င်ိုးကကမ်ိုးတမ်ိုးန္င်သည်၊ သတသ
် ဤအရ သည် မမကယ်ကယ်
့်
လွမ်ိုးတမ တသပခင်ိုးဟ သကကသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ သငက
့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးတစသူမှ
ဘရ ိုးသခင်တလ ။ ဤအရ မှ သငအ
့်် တပေါ်သင် ဒကခဆင်ိုးရဲ ကျတရ က်တစပခင်ိုးပင်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုး တစ်ခမျှ သင်၏ တပျ ်ရင်ပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်
ပြစ်ရန် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီသတလ ။ သင်သည် တစ်တလျှ က်လိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
အလအတပေါ် သတမရှခဲသ
် ပပင် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး၊ ချြူချ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည့်အ
စတ်တသ ကတရ က်ပခင်ိုး ပြစ်တနခဲသ
့် အဘယ်
တကက င ့်် ပြစ်ရသနည်ိုး။
့် ည်၊ ဤကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်မှ သငက
့်် လူဇ့် တ၌အသက်ရင
ှ တ
် စရန် ပပြုရန်တလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မသန ိုးမလည်တပ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် စိုးရမ်ပူပန်၍
သင်သည် ညည်ိုးတွ ိုးပပီိုး တစ ဒကတက်က တစ်တနက
့် န် မှုင်တတွတငိုးငက်ပခင်ိုးပြင ့််
အချန်ကန်ဆိုးတစသည်၊ ထအပပင်
သင်၏ လူဇ့် တသည် န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မက
ှု
့်
ခစ ိုးရသည်၊ ၎င်ိုးမှ သင်န္င
ှ ့်် ထက်တန်တသ အရ ပြစ်တပသတည်ိုး။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအလယ်၌ ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုးရန်၊ ၎င်ိုးတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ
့်
လွတလ
်
ကကပပီိုး ၎င်ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက မခရန် သင် တတ င်ိုးဆသည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထဲ ကျတရ က်ပပီိုးတန က် လွတ်တပမ က်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤ
ဒွနခ
် န်ရူအီ (Dong Cunrui) ပ တပါက်တသ "မမကယ်က အနစ်န ခတသ စတ်ဓ တ်" က
အတခိုးရန် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ပမငတ
့်် လသည်။ သင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အယူဝါဒမျ ိုးက တဟ ကက ိုးတသ အခါ သင် မရှက်သတလ ။ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင်
သသတလ ။ သင်သည် မမကယ်ကယ် တမ့်ထ ိုးလက်ပပီတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနစ
် ွ ချစ်သတလ ။ သင်၏ တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကကကမမ က တမထ
ိုးလက်ပပီတလ ။
့်
လူမျ ိုးသည် အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယပ် ြစ်ပပီိုး မတတွိုးတတ်တအ င် ခက်ခန
ဲ က်နသ
ဲ မ
ူ ျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုး
ဘရ ိုးသခင် တပပ သည်မှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ မတူိုးတြ ်ရတသိုးတသ "ရတန "
တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှသည်ဟ မည်သထ
ူ င်ြူိုးခဲမ
့် ည်နည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုးက ပမင်ရပခင်ိုးပြင ့််
"လူတစ်ဦိုး၏ မျက်လိုးမျ ိုးက ပွငတ
့်် စ"တလ က်သည်၊ လူတမှ့် အလွန ် "ဆန်ိုးကကယ်သည်။"
ငါသည် မတရတွက်တတ်တသ ကတလိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် အလ
ိုးပြစ်၏။ ယတနပင်
့် လျှင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ချစ်တသ သူ မည်မျှ ရှတကက င်ိုးက ငါမတွက်ဆရတသိုးတပ။ ငါသည်
အတရအတွက်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မှတ်မန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ ငါ၏ "သစစ မဲ့်ပခင်ိုး" တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် စ ရင်ိုးရှငိုး် ရတသ အချန် တရ က်တသ အခါ ငါ၌ အပမဲ လက်ချည်ိုးဗလ
ပြစ်ပပီိုး ငါအလရှသည့်အ
် တင်ိုး လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အစဉ်

အတကကိုးတင်ရလျက်
ှ
တန၏။ ရလဒ်အတနပြင ့်် ငါ စ ရင်ိုးရှငိုး် တသ အခါ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်တြ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးက အပမဲခရသည်။ လူတသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
အလွနရ
် က်စက်ယတ်မ တကက င်ိုးက ငါမသ၊ ဤအရ တကက င ့်် ငါက
့် အစဉ်အပမဲ ခစ ိုးတစသည်။
လူတသည်
ကယ်ကကင်ိုး၍ ရယ်တမ ရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏ မတ်တဆွ အစစ်အမှနမ
် ျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ ငါ ဒကခတရ က်တသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့်
့်
တစ်စတစ်ရ အကူအညီ မတပိုးကကတသ လ
် ည်ိုး ငါက
့် တမင်တက တလှ င်တပပ င်ကကသည်၊
၎င်ိုးတ၌့် အမှနတ
် ကယ်ပင် အသစတ် မရှတလချင်ိုး။

အခန််း ၄၁
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် မည်သအမှု
့် ပပြုသနည်ိုး။ ဤသည်က သင် န ိုးလည်ပပီိုးပပီတလ ။
ယင်ိုးသည် သငအ
့်် ြ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ ပပီိုးလျှင ် သူသည် အသင်ိုးတတ ်၌
မည်သအမှု
့် ပပြုသနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် သင်၏ အပမင်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက သင် စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးပါသတလ ။ အသင်ိုးတတ ်၌ သူ၏အမှုတတ ်မတ
ှ စ်ဆင့််
မည်သည်အ
့် ရ က သူ ပပီိုးတပမ က်ရန် ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သငအ
့်် ြ ့်
ရှငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ မရှငိုး် ပါက သင် လပ်သမျှအ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်က
အန္ှစ်သ ရမရှတပ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တထ
့် ပပီတလ ။
မလှုပ်မယှက် ဆတ်ခွ ပခင်ိုးမရှဘဲ တက်ကကတသ တိုးတက်မှု ပပြုလပ်ပခင်ိုးမျှ- ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးလမ်မ
့် ည်တလ ။ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည် လတလ က်သတလ ။ သင်သည် ရူ ပါရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်ပါက၊ မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ိုး။ တန က်ထပ် မရှ တြွြသည်
့်
အဆင်တပပမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “တစ်ချန်က ငါသည် လူသ ိုးတအလယ်
တွင ်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုတစ်ခ တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
သတမပပြုမခဲက့် ကတပ၊ ထတကက
င့်် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတထ
့်် ျင်ိုးစီ ထတ်တြ ်ပပရန်
့်
့် တစ်ဆငခ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါအသိုးပပြုခဲရ
့် သည်။ သတ
့် င် လူသ ိုးသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအစီ
့် အစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က
မသန ိုးမလည်ရပမဲ
ှ ရှတလသည်” ဟတပပ ၏။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ က
ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က သင်စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ ငါသည် ယင်ိုးက
အပူအပင်မစ
ဲ့် ွ န္ှင ့်် တရ က်တတ်ရ ရ အမှနတ
် ကယ် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် တလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက

ဆလရင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တလမည်နည်ိုး။ သငအ
့်် ြ ရည်
ရွယ်ချက် မရှငိုး် လင်ိုးသကဲသ
့် ့်
့်
န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ပါက၊ စစ်မှနတ
် သ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးက မည်သ ့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ရှ တြွမှုသည် အတ ိုးအဆီိုးမဲ့်တသ
ပင်လယ်မျ ိုးတပေါ်၊ အန္ှစ်သ ရမဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ
အယူဝါဒမျ ိုးအလယ်၌ ရှသည်ဟ ဘရ ိုးသခင် ဆသည်။ သင်တ၏လ
က်စ ိုးမှုမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊
့်
ယင်ိုးတ မည်
သည်အ
့် တန်ိုးအစ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်ကပင် သင် မရှငိုး် ပပန္င်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၌ မည်သည်အ
့် ရ က ပပီိုးတပမ က်လသနည်ိုး။
ဤအရ အ ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
့် ည်။ ယင်ိုးသည်
့် ငိုး် လင်ိုးသင်သ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အပျက်သတဘ တဆ င်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အရှကရ
် တစြသ
့်
ပြစ်သတလ ။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အရှက်ရတစပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တတ တတ င်မျ ိုးထဲသ လက်
ချည်ိုးသက်သက် သွ ိုးပပီိုး လူသတ
ူ ဝိုးရ တွင် တနထင်မည်တလ ။
့်
ထသဆ
့် ရ မှ မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ သူသည်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင် လချင်သည်အ
လူသ ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် လချင်သတလ ။ သမဟ
ိုးက
့် တ်န္လ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
့်
လချင်သတလ ။ သမဟ
ဝချမ်ိုးသ မှုန္င
ှ ့်် ပင်ဆင်မှုမျ ိုးကတလ ။
့် တ် ၎င်ိုးတ၏ကကယ်
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် မည်သအသ
ိုးဝင်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ အသ
ိုးဝင်ပခင်ိုး
့်
့်
့်
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ “တတ်စွမ်ိုးန္င်မှုမျ ိုး” က ထင်ရှ ိုးန္င်တစြအလ
ငှ့် ၊
့်
စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ပခင်ိုး၏ သက်တသအပြစ် လူသ ိုးက အသိုးပပြုရန်သ လူသ ိုးအတပေါ်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ အမှုက လပ်တဆ င်တလပပီတလ ။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အတတ ်အတန် “တသိုးန္ပ်” ပတပေါ်မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
ဘရ ိုးမျြုိုးတလ ။ လူကကီိုးမျ ိုးအ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ရန်တက်တပိုးသည့််
ကတလိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် တလ
။ ယင်ိုး၏ ဆလရင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အကဲပြတ်ရန် သူ၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် အသိုးပပြု၏။
ဘရ ိုးသခင်က “တစ်န္စ
ှ ်တွင ် တလိုးရ သီရပပီ
ှ ိုး ရ သီတစ်ခစီတွင ် သိုးလရှသည်” ဟ တစ်ချန်က
တပပ ခဲ၏
့် ။ လူသ ိုးသည် ဤစက ိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်သည်၊ ယင်ိုးတက
့် မှတ်ဉ ဏ်တွင ်
မှတ်သ ိုးပပီိုး၊ ရ သီတစ်ခတွင ် သိုးလရှပပီိုး တစ်န္စ
ှ ်တွင ် တလိုးရ သီရသည်
ှ
ဟ အပမဲ
တပပ ခဲတ
ှ ်တွင် ရ သီမည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ ပပီိုးလျှင်
့် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “တစ်န္စ
ရ သီတစ်ခတွင ် လတပါင်ိုးမည်မျှ ရှသနည်ိုး” ဟ တမိုးတသ အခါ၊ လူသ ိုးက
တညီတညွတ်တည်ိုး၊ “တလိုးရ သီ၊ သိုးလ” ဟ တပြ၏။ လူသ ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ်ြွငရ
့်် န် အစဉ်ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး၊ ယခတွင ် “တစ်န္စ
ှ ်တွင ်

သိုးရ သီ၊ တစ်ရ သီတွင ် တလိုးလ” ဟူသည့်် တခတ်ထသ
ဲ ဝင်
် န က်၊
့် တရ က်ပပီိုးသည့်တ
လူသ ိုးသည် မျက်စကန်ိုးသွ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
ရှ တြွရင်ိုး သတမမူမဘဲရတနသည်
ှ
။ ယတနတွ
ွ ်သည် သူ၏ “စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး” က
့် င ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်အြ ကျင်
သ
အမှနတ
် ကယ်
့် ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မျက်စကန်ိုးကကသည်။ ယခတွင ် “တဆ င်ိုးရ သီ” မရှ၊ “တန္ွဦိုးရ သီ၊ တန္ွရ သီန္င
ှ ့်် တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ”
တသ
သတလ ။ လူသ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မက်မဲသည်တက ိုး။
့် ရှသည်က ၎င်ိုးတ မပမင်
့်
ဤအဆငအ
့်် ထ တရ က်လ ပပီိုးပြစ်က သယ်ယူပတဆ
င်တရိုးသည် အဆင်မတပပသကဲသ
့် ၊ ့် လူတ ့်
့်
လမ်ိုးသ တလျှ က်သငက့်် ကသည် သမဟ
့်် ည်ဟ ထင်သူ
့် တ် ပမည်ိုးကတလိုးက တဆ င်သငသ
သမဟ
ဆီမီိုးမျ ိုး အသိုးပပြုသင်သ
့် ည်ဟ ထင်သူ သမဟ
့် တ် လူတသည်
့်
့် တ် တရှိုးကျတသ
ဘဝနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခသည် တအ င်ပမင်တနဆဲပြစ်သည်ဟ ယကကည်သ၊ူ ၁၉၂၀ ခန္ှစ်ဝန်ိုးကျင်က
လူတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သသ
့် ကျွမ်ိုးရမည်က မသဆဲပြစ်၏။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်ရတသ
ှ
အယူအဆမျ ိုး
မဟတ်တသ ။ ယတနတွ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်အတကက င်ိုးက
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အဘယ့််တကက င ့်် တပပ ကကတသိုးသနည်ိုး။ ဤအရ ၏ အသိုးဝင်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
မမ၏အတတ်အတကက င်ိုး တတ င်စဉ်တရမရ ပပန်တပပ တနသည့်် အြွ ိုးအတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်ဤစက ိုးမျ ိုးသည် အဘယ်သိုးဝင်မှု ရှပါသနည်ိုး။ စင်စစ်တွင ် ပစစြုပပနသ
် ည် ပစစြုပပနပ် ြစ်၏။
အချန်က အန္ှစ် ၂၀ သမဟ
့်် ရန္င်သတလ ။ လူအ ိုးလိုးသည် အမျ ိုးနည်ိုးတူ
့် တ် ၃၀ ပပန်လှည၍
အပမဲလက်လပ်ကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ က လက်ခရန် အဘယ်တကက င့််
့်
အလွနဝ
် န်တလိုးကကသနည်ိုး။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မျက်တမှ က်တခတ်တွင၊်
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်အတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးတွင ်
အဘယ်အသိုးဝင်သနည်ိုး။ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်- ဘရ ိုးသခင်ထတွင ်
ရှသည်မှ ထမျှသ တလ ။ ဤ “င်္ျြုန္ှငဆ
့်် န်” တခတ်တွင ် လူတသည်
“အခွချွတထ
် ိုးသည့််
့်
န္ှစ ိုးတပပ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတလ့်ကျတပါက်တသ ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး” ကသ အဘယ်တကက င့််
ဆက်လက် တည်ခင်ိုးတနသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် ရ က၊ လူသ ိုးက သူအတပေါ်
အတင်ိုးအကျပ်ပပြုတပသည်။ သူ ခခပါက၊ သူသည်
့်
“တန်ပပန်တတ ်လှနတ
် ရိုးသမ ိုး” တစ်ဦိုးအပြစ် အမည်တပ်ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပင်ကအ ိုးပြင့်် သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ သမဟ
့် တ် ချစ်ခင်တသ ဘရ ိုးသခင်
မဟတ်သည်က ထပ်တလဲလဲ တပပ ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သူ န ိုးတထ င်သနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် အလွန ် ရယ်ြွယ်တက င်ိုး၏။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်

ထတရ က်မရ
ှု သည့်
ှ
အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကွဲပပ ိုးတသ အပမင်ပြင့်် အစဉ်ပမင်၏။ အပပစ်မဲတ
အတပခအပမစ်မရှဘဲ
့် သ လူတသည်
့်
ပပစ်မမ
ှု ျ ိုးပြင ့်် စွပ်စဲခ
ွ ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုးက အစဉ်ခရ၏- ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး မည်သူ
့်
ရှန္င်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်၌
့်
တနထင်ရန် အစဉ် လလ ိုးတနသည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူသ ိုး၏
့်
တစ ်က ိုးမမ
ှု ျ ိုးက သည်ိုးခရန်မလ
ှ ွဲ၍ လပ်တဆ င်စရ မည်သည့်အ
် ရ ရှပါသနည်ိုး။ သတသ
်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အပငင်ိုးအခမပပြုမီ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သ ့်
့်
အလပ်လပ်သည်က တစတ
့် စ့်စပ်စပ် စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင်၏
့် ။ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ မူရင်ိုးအဓပပ ယ်က တသချ စွ စစ်တဆိုးရန် သငက
့််
ငါတက်တွနိုး် ၏- ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သည် “အ ိုးတပျ သ
့် ည်” ဟ
ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် မမကယ်ကမမ တတ ်သည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် ယင်ိုးမှ မလအပ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်မှ တက်ရက်မတပပ ခဲပ
့် ါက သမဟ
့် ါက၊
့် တ် အင်မတန် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မညန်ပပခဲပ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ “အ ိုးတပျ ”့် သည်က မည်သူ တပပ န္င်သနည်ိုး။
သင်က
် ွ အထင်မကကီိုးတလန္ှင။့်် သင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
့် ယ်သင် လွနစ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏လမ်ိုးတကက င်ိုးက တတွျို့ န္င်ပါက၊ သင်သည် သူ၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ရ က ပမင်တတွျို့ရန် သင်
့် ည်။ အပခ ိုးမည်သည်အ
ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးအတွက် ငါသည် မည်သည့််
သန ိုးကရဏ မျှ ပပတတ မ
့် ည် မဟတ်”ဟ တပပ ၏။ ဤသသ ပပီိုး ရိုးရှငိုး် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အနက်အဓပပ ယ်ကပင် သင် သတဘ မတပါက်န္င်ပါက၊ တန က်ထပ်
တလ့်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ စက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အတပခခအကျဆိုး အသပည ပင်မရှဘဲ၊ သင်သည် ဒိုးပျတစ်စင်ိုးက တည်တဆ က်ရန်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီမည်တလ ။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ ဝါကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့်
ပပြုတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
အင်အ ိုးမျ ိုး မရှတပ။ သူက
ူ ှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ မည်သည်အ
့် ရ က
့် ချီိုးတပမြှ က်သမ
သူချစ်သည်၊ မည်သည်အ
့် ရ က သူမန်ိုးသည် ဆသည်ကမသဘဲ သူက
့် အတစခတနပခင်ိုးဤသည်မှ အလွနတ
် ရ ဆိုးရွ ိုးတသ အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အကျြုိုးဆက်ရလဒ်က
ပြစ်တစန္င်သည်
်
မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုးတသည်
မမတက
်
့်
့် ယ်ကယ် မသကကတချ၊ သတသ
့်
မမတက
သပူ ြစ်ကကသည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
့် ယ်ကယ် ထူိုးကဲသည်ဟ ထင်ကက၏။ ၎င်ိုးတ မည်
့်

ထင်ကကသနည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ရ တက င်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ဆိုးသည်တက
့် ၎င်ိုးတ ့်
မသကကတချ။ အတတ်က ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးက အန င်္တ်က ကကြု၍ကကည်တ
့် လ -့်
သင်မည်သထင်
့် ယ်သင် သရှလ ပါတလ။
့် သနည်ိုး။ ယင်ိုးတန က်တွင ် သင်က
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးအတကက င်ိုး မျ ိုးစွ
ထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။ သူက၊ “ထအခါမှသ လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ရည်မှနိုး် ချက်တက
ဲ့် သည်။ တမ်မျ ိုးအတွငိုး် မှ ငါသည်
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါပမင်ခရ
သက်ပပင်ိုးချခဲသ
့် ကက င့်် မမတက
့် ည်- လူသ ိုးသည် အဘယ်တ
့် ယ်ကယ်အတွက် အပမဲ
တဆ င်ရွက်သနည်ိုး။ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစရန် မရည်ရွယ်သတလ ။
ငါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ သတဘ ထ ိုးက တမင်တက
တက်ခက်တနသတလ ” ဟတပပ ခဲ၏
့် ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သင်တသည်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ်အတကက င်ိုး မည်မျှ သင်ယူပပီိုးပပီနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မရှတတ ပ့် ပီတလ ။ ဤအရ က သင်တဘ
့် သ
စစ်တဆိုးြူိုးပါသတလ ။ သင်တသည်
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်လ ပပီ ဤအရ က
့်
န ိုးလည်ြ ကက
တွင ် ဘရ ိုးသခင်
့် ြုိုးစ ိုးတက င်ိုး ကကြုိုးစ ိုးန္င်သည်။ သင်တအထဲ
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုသည် မည်သည့်် ရလဒ်က
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးက သင်တ အကျဉ်ိုး
ချြုပ်ပပီိုးပပီတလ ။ ရလဒ်မှ
့်
ပတပပ ပတလ က်သည့်အ
် ရ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်တသည်
့်
ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ တဝါဟ ရပြင ့်် ယင်ိုးက တပပ ဆန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် ရ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတစသနည်ိုး။ သင်တထ
့် မည်သည်အ
့် တပပ ဆပပီိုး
ပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ၊ မည်မျှသည် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီိုး ပြစ်က မည်မျှသည်
အချည်ိုးန္ပီှ ြစ်လ ပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
အနည်ိုးငယ်သ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
လူသ ိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မူလအဓပပ ယ်က ြတ်ရှု၍ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
အဓပပ ယ်တြ ်န္င်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ သူ လက်ခသည့်အ
် ရ မှ နရက
ပပန်ကန်ထက
ွ ်လျက်ရသည့်
ှ
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပဲတ
့် င်သမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သရှြ နည်
ိုးလမ်ိုးပြစ်သတလ ။ မကက မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်ထတွင ်
့်
လူသ ိုးက လပ်တဆ င်ခင်ိုးြ သ
ှ မ်မ
ှ
့်
့် ည်။ လူသ ိုးသည် ယခ သူရသည်
့် ၍ မျ ိုးတသ အလပ်ရလ
တသိုးငယ်တသ ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုပြင့်် ယင်ိုးအလပ်က ပပီိုးတပမ က်တစန္င်မည်တလ ။
တသွြည်ပခင်ိုးမရှပါက၊ မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်ပါက မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး- ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏

သဘ ဝ ပြစ်ပရတပမည်။ ဤအရ က န ိုးလည်ရခက်သည်ဟ ငါ ပမင်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
အဘယ်တကက င့်် န္ှလိုးမသွငိုး် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ဟ သလပ်တနပပီိုး မည်သည့်် ရလဒ်မျှ မရှ တြွပခင်ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သမဟ
့် တ်
“ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ တဒါသ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး” ဟတခေါ်သည့်် ပပဇ တ်တစ်ခက
လူသ ိုးအ ိုး တင်ဆက်တစပခင်ိုးတလ ။ လူသ ိုးအ ိုး တစ်ခဏကက တပျ ်ရင်တစရင်ိုး၊
တန က်တစ်ခဏတွင ် ငတစရင်ိုး- ထတန
့် ခါ၊ သူသည်
့် က် လူသ ိုးသည် ပရသတ်မပမင်ရသည်အ
စတ်တင်ိုးကျတနခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ခရတလသတလ ။ ဤအရ ၏ ရလဒ်သည် မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်မည်နည်ိုး။ “လူသ ိုးအတပေါ် ငါပပြုတသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် အပမဲ
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လ ရသနည်ိုး။ ငါသည် တခွိုးတစ်တက င်က သစ်ပင်တစ်ပင်တပေါ် တက်ြရန်
့်
တတ င်ိုးဆတန၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါသည် ဘ မျှမဟတ်သည့်် အရ က တရိုးကကီိုးခင
ွ က
် ျယ်
လပ်တနပခင်ိုးပြစ်သတလ ။” ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏
တကယ့်အ
် တပခအတနက ရည်ရွယ်တလသည်။ မည်သသ
ူ ည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် အသက်ရှငသ
် ည်က တတွျို့ ပမင်ြ လူ
့် အ ိုးလိုး၏
အတွငိုး် သ ကကည်
ရှုရန်မှ အကျြုိုးမယတ်န္င်တပ။ “ယခတွငပ
် င်၊ နယ်တပမ၏ အမျ ိုးအပပ ိုးသည်
့်
ဆက်၍တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ အကယ်၍ တစ်တနတန
့် တွ
့် င ် နယ်တပမသည်
အပခ ိုးတသ ပစအပြစ်သ အမှ
နတ
် ကယ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပါက၊ ငါသည် ယင်ိုးက မဆင်ိုးမတွ
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်မည် ပြစ်သည်- ဤသည်မှ လတ်တတလ အဆငထ
့်် က
ဲ ငါ၏ အမှု
အတအကျ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။” ဧကန်အမှန ် ယခတွငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်တန၏၊ သရ့် တွင ် အရ ရ သည် လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ရပ် ရှရမည်ပြစ်တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်က “ယင်ိုးက မဆင်ိုးမတွ တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်မည်” ဆသည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
တပပ ဆသည့်အ
် ရ မှ အန င်္တ်က ရည်ညန်ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ လတ်တတလ အမှုသည်
ဤအရ ဘက်သ ယ
ရှ
့် မ်ိုးတပသည်- ဤသည်မှ သင်တအြ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။
လူသ ိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးတွင ် အပပစ်အန အဆ မျ ိုး ရှပပီိုး၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်မျ ိုးသည်
ဝင်တရ က်ရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက မလတ်တမ်ိုး အသိုးချကကတလသည်။ ဤအချန်တွင်
“နယ်တပမသည် အပခ ိုးတသ ပစအပြစ်သ အမှ
နတ
် ကယ် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုး” သည်။ ထအခါ
့်
တိုးတက်သည့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အပခ ိုးတသ အရ မျ ိုး ရှလမ်မ
် တွက်၊
့် ည်ပြစ်သည့်အ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုး၊
့်
့် အန္ှစ်သ ရထဲက အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခ မဟတ်တသ လ
အရည်အတသွိုးဆင်ရ အတပပ င်ိုးအလဲက ကကြုကကရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််

မူလကမဘ သည် နမ်က
ှု န က်တွင၊် အသိုးပပြုခရန္င်တပသည်။
့် ျတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ တိုးတက်မတ
သရ့် တွင ် ယင်ိုးသည် က လတစ်ခကက အသိုးပပြုခရက အသိုးပပြုမခရတတ သ
် န က်တွင၊်
့် ည့်တ
ယင်ိုးသည် မူလ သွငပ် ပင်သ တပြည်
ိုးပြည်ိုး ဒိုးရင်ိုးအတင်ိုး ပပန်ဆက်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုထက
ဲ တန က်တဆင်၏
့် အကျဉ်ိုးချြုပ်ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့််
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရမည့်် အချန် ပြစ်လမ်မ
အန င်္တ်အမှုသည် သ ၍ ရှု ပ်တထွိုးလမ်မ
့် နရ တွင၊် အမှုအရ မျ ိုး
့် ည်။ တတွျို့ဆရမည်တ
အဆိုးသတ်လ ချန်တွင၊် မလွဲမတသွ ပရမ်ိုးပတ အတပခအတန ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
အ ိုးတက င်ိုးတသ ခယူချက် မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “လူသ ိုးမျ ိုးသည်
တီိုးခတ်လျက် ရှသည့်် မည်သည့်သ
် စဉ်ကမဆ လက်ဆသည့်် တြျ ်တပြသူမျ ိုးသ ပြစ်သည်”
ဟူ၍ တပပ ခဲသ
့် တင်ိုးသ ပြစ်၏။ လူသ ိုးတသည်
တီိုးခတ်လျက် ရှသည့််
့် ည်အ
့်
မည်သည့်သ
် စဉ်ကမဆ လက်ဆြ အစွ
မ်ိုးအစရှသည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့်
့်
အမှုထက
ဲ တန က်တစ်ဆငက
့်် ယူတဆ င်ြ ၎င်
် ျွတ်ယွငိုး် ချက်က
့် ိုးတထဲ
့် တွင ် ဤတကယ့်ခ
အသိုးချသည်၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ဤချွတ်ယွငိုး် ချက်အ ိုး ကစ ိုးန္င်တစတလသည်။
ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် တတင်ိုး ထပ်ြျ ိုးတွင ် တပါက်တနသည့််
ပမက်ပင်ကသ
ဲ့် ပြစ်
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှု မရှကကတသ တကက င ့််
့် ကကသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု အမှနတ
် ကယ် ရရှခဲပ
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တက င်ိုးကင်က ထသည့်် ပမင်မ
့် ိုးတသ သစ်ပင်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတက
် ကယ်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် “ဘိုးတဘိုးမျ ိုး”က အမှနတ
သရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤလူတအ
့်
့် ိုး နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ ဒစရက်မျ ိုးက လိုးဝ ရပ်စ ိုးမန္င်တစရင်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက စလင်တစရန် ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုး၏ အလပ်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက အသိုးပပြုြ ဘ
့််
လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့် ရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်၏။ ဤနည်ိုးပြငသ
နတ်ဆိုးတ၏
့် တန င်လ တန က်သ ိုးတက
့် သ မက၊ နတ်ဆိုးတ၏
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးကပင်
စွနပ
် ့် စ်ရင်ိုး၊ လိုးဝ ရန်ိုးထက
ွ ်လတ
ွ ်တပမ က် န္င်ကကတပသည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတပါင်ိုးတက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ စစ်မှနတ
် သ ပသဏ္ဌ န်က
့် အဆင်ိုးနတ
သကကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုး၏ မျက်န္ ှ ြိုးက အပပည့်အ
် ဝ ဆွခ
ဲ ျွတ်ြရန်
ှ ့်် ၎င်ိုး၏စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
့် န္င
ပသဏ္ဌ န်က ပမင်တစရန်အလငှ့် ၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက လိုးဝ အန္င်ယူရ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် သူ လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ
အမှုအ ိုးလိုး၏ တန က်ဆိုး ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တပါင်ိုးတ၌့်

ပပီိုးတပမ က်ြ သူ
ှ ိုး် သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်အ ိုး
့် ရည်မန
အသိုးတတ ်ခရန် အရ ခပ်သမ်ိုးက တဆ ဩ
် စည်ိုးရိုးပခင်ိုးအပြစ် သရတပသည်။
အန င်္တ်အမှုအတွကမ
် ူ၊ ယင်ိုးက မည်သ လ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ့်
့် ည် ဆသည်န္င
့် ပ်တဆ င်လမ်မ
ရှငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးက န ိုးလည်ထ ိုးရမည်။ ဥပမ အ ိုးပြင-့်် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ လ
့်် ည့်အ
် ရ က အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်တနသငသ
့် ိုးဝ
အ ရမစက်ကကဟ အဘယ်တကက င်တ
့် ပပ သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့် သူတ ဝန်တပိုးပပီိုး ပြစ်သည့််
“အမ်စ ”က မပပီိုးစီိုးန္င်ကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှသည်ဟ သူ အဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။
ဤအရ တက
ွ ိုး် မျ ိုးက သင်တ ့်
့် မည်သ စွ
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးပါသတလ ။ ဤအရ တသည်
သင်တအတွ
က် မတ်သဟ ယ၏ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်လ ပပီတလ ။ အမှု၏ဤအဆင်တ
့် ွင ် လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ရရည်
ှ
ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်တစရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အပခ ိုးအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးန္င်တပသည်- ဤသည်မှ
အမှုအရ မျ ိုးက လပ်ြ တက
င်ိုးမွနသ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ လူသ ိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ရှငိုး် ပပြ လ
့် အပ်သည်
သမဟ
့် တ်ပါက အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးအထဲသ ဝင်
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်စက ိုး
့် တရ က်န္င်မည်မဟတ်သကဲသ
ပြစ်တပမည်။ ယတန ဘ
် ရ အတွက်မူ- ယင်ိုးက
့် ရ ိုးသခင် တပပ ပပီိုးသည့်အ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ သင် ရှ တတွျို့ ပပီိုးပပီတလ ။ လူအ ိုးလိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်ပူပန်မှု ခစ ိုးချက်တစ်ခ ရှကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
် ဝ န ိုးမလည်န္င်ကကတပ၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့် အပပည့်အ
့်
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးမည်ကလည်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကက၏။ ယခထက်ထ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးမည်မျှ တတွျို့ ရှရပပီိုးပပီနည်ိုး။ လူအမျ ိုးစသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ စ
့် ိုးတသ က်ရမည်က မသကကတပ။
ဤအရ က မည်သတပြရှ
ငိုး် န္င်မည်နည်ိုး။ ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင်
့်
စ ိုးတသ က်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခက သင် ရှ တတွျို့ ခဲပ
့် ါသတလ ။ ထသလ
့်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့််
သင်သည် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ ယခ
မည်သ ကက
့်
့် ြုိုးစ ိုးတနပါသနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့််
သင်တ၏
့် ပပန်တပပ င်ိုးဆင်ပခင် သိုးသပ်ချက်တက
့် မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင်တ ့်
တဆွိုးတန္ွိုးမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။

အတည်ပပြုပပီိုးသ ိုး တရ င်္ါတစ်ခအတွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် တဆိုးက မည်သ ည
့် န်ကက ိုးပါသနည်ိုး။
သင်တသည်
မနမ် မက်
ချက်တစ်ခက တက်ရက် ထတ်ပပန်ြ ဘ
့်
့်
့် ရ ိုးသခင်က
လအပ်တသိုးသတလ ။ ဤသည်မှ လအပ်ပါသတလ ။ အထက်တွငဆ
် ခဲပ့် ပီိုးတသ
ပပဿန မျ ိုးက မည်သ လ
့် ိုးဝ အပမစ်ပြတ်န္င်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
လက်တတွျို့ကျတသ လပ်ရပ်မျ ိုးတွင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ သင်တ ့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်တပသည်။ သင်တ
့် တ ်တသ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက
ပပြုလမ်မ
် သ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် ည်။ သင်တ
့် တ တ
မရှငိုး် လင်ိုးမှုသ ရှပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ တန်ခိုးက ထတ်လတ်မည့််
အတနအထ ိုးတွင ် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ “သင်သည် မမကယ်ကယ် သရှပပီိုး
သင်၏ရန်သက
ူ သပါက၊ တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသည် အပမဲ သငအ
့်် တွက်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။”
ဤစက ိုးမျ ိုးက ပထမဦိုးစွ မည်သပ
ူ ဲ တပပ ခဲပ
သ
့်် ိုးြ ့်
့် ါတစ၊ ယင်ိုးတက
့် သင်တကျင
့်
အသငတ
့်် တ ်ဆိုးပြစ်တပ၏။ တတတပပ ရလျှင် သင်တသည်
သင်တ၏ရန်
သမ
ူ ျ ိုးက မသမီ
့်
့်
သင်တက
် န က်တွင်
့် ယ်သင်တ သ
့် ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ န္ှစ်ခလိုးက သင် လပ်တဆ င် ပပီိုးသည့်တ
တက်ပဲတ
ွ င်ိုးက သင်တ န္
့်် ည့််
့် င်လမ့််မည်။ ဤသည်တမှ့် သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်သငသ
အရ အ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ရ တတ င်ိုးဆသည်ပြစ်တစ၊
့် တပေါ် မည်သည်အ
ယင်ိုးအတပေါ် အစွမ်ိုးကန် သင် အလပ်လပ်ရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ သင်သည် အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တမှ က်သ လ
ှု
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူအ
့် န္င်လမ်မ
့် ိုး သင်၏ အဆိုးစွန ် ဆည်ိုးကပ်မက
တပိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပလလင်ထက်တွင ် ထင်တနရင်ိုး
သူ၏တကျနပ်န္စ
ှ ်သက်တသ အပပြုိုးက သင် ပမင်န္င်သတရွ ျို့၊ ဤအခက်အတနသ
် ့် ည်
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် သင်၏ တသဆိုးပခင်ိုးအချန်ပြစ်လျှငပ
် င်၊ သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးပတ်စဉ်
သင်သည် ရယ်က ပပြုိုးန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သင်၏ အချန်က လ
အတတ အတွငိုး် တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏တန က်ဆိုး တ ဝန်က
လပ်တဆ င်ရမည်။ အတတ်တွင ် တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တဇ က်ထိုး
က ိုးစင်တင်ခခဲရ
် သင်သည် အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစသင်ပ့် ပီိုး
့် သည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏အင်အ ိုးအလိုးစက သိုးသင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုး
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။ ထတကက
င့်် သူ
့်
ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး သငက
့်် တနရ ချြရန်
ွဲ တနဘဲ သင်က
့် ယ်သင်
့် အတွက်၊ သင်သည် အချန်ဆမ
ဘရ ိုးသခင်ထ ပမန်ပမန် တပိုးအပ်သင်သ
် င်တစပပီိုး
့် ည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပျ ရ

တကျနပ်တစသတရွ ျို့၊ သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူ ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး လပ်တဆ င်ပါတလ့်တစ။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် တစ ဒကတက်သည့်် စက ိုးမျ ိုး တပပ ဆရန် မည်သည်အ
့် ခွငရ
့်် ှသနည်ိုး။

အခန််း ၄၂
ယတန မ
ချက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အတပပ င်ိုးအလဲတစ်စတစ်ရ က လူတသတ
ပပြုမပပီိုးပခင်ိုးရှမရှ
့် နမ် မက်
့်
့်
ငါမသတပ။ လူအချြုျို့သည် အနည်ိုးငယ်က ပမင်တက င်ိုး ပမင်ခန္
ဲ့် င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့်
တပ်အပ်မတပပ ရဲကကတပ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သတမမူမခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ပပကခဒန်လ၏ တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ရက်တပမ က်တနန္ှ့် င ့််
တစ်ဆယ့််ငါိုးရက်တပမ က်တနအကက
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၌ အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှု ရှတနသနည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
့် ဤအရ က
့်
ချငခ
့်် ျန်တတွိုးဆြူိုးသတလ ။ သင်တ၏အပမင်
က ိုး အဘယ်နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတစ်ရ က သင်တ ့်
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ြူိုးသတလ ။ ဧပပီလဒတယတပမ က်တနန္ှ့် င ့််
တမလတစ်ဆယ့််ငါိုးရက်တပမ က်တနအကက
ိုးတွင ် ပပြုခဲတ
့်
့် သ အဓကအမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ဦိုးတခါင်
ိုးက တင်ိုးပတ်တစ်ခပြင ့််
့်
့်
ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးခထ ိုးရဘသည်အ
့် လ ိုး အဘယ်တကက င ့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးတနကကပပီိုး
နလပန်ိုးတိုးပြစ်တနကကသနည်ိုး။ ယတနတခတ်
၌ “န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုး၏ မတက င်ိုးသတင်ိုးမျ ိုး”
့်
ဟူ၍ တခါင်ိုးစဉ်တပ်ထ ိုးသည့်် သတင်ိုးစ တက ်လမျ ိုး အဘယ်တကက င ့်် မရှသနည်ိုး။
ဧပပီလဒတယတနန္ှ့် င ့်် စတတထတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏အတပခအတနက
့်
ညန်ပပခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ၊ ထနည်
် ည်ိုး သူသည်
့် ိုးတန က် ရက်အချြုျို့တွငလ
့် ိုးတူ ယတနပပီ
လူတ၏အတပခအတနက
ညန်ပပခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ၊ အဘယ်တကက င ့်် ထသပြစ်
့်
့် သနည်ိုး။ ဤတွင ်
မတပြရှငိုး် ရတသိုးတသ ပတဟဠတစ်ခ အမှနပ
် င်ရသည်
ှ
၊ အဘယ်တကက င ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခ ရှခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
တပပ ခဲတ
့် ကက င်ိုးက တရှိုးဦိုးစွ အနည်ိုးငယ်တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကည့်က် ကစ၊ ့် ထအထဲတွင ် သူသည် “အမှုသစ် စလျှငစ
် ချင်ိုး” ဟ
ချက်ချင်ိုးတပပ ခဲ၏
့် ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အစအဦိုးအသစ်တစ်ခက
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူသည် အမှုသစ်တစ်ခက တန က်ထပ်တစ်ကကမ်
အစပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး ဤဝါကျက သင်က
့် ကနဦိုးအရပ်အမမက်တပိုး၏။

ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် အဆိုးသတ် လ တနတကက င်ိုးက ဤအရ က ပပသ၏၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ အထွတ်အထပ်သည် ဝင်တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီဟ ဆန္င်တသ တကက င ့််
တန က်ကျမကျန်တစရန်န္င
ှ ့်် စွနပစ်
် ့် မခရတစရန်အလငှ့် သင်တသည်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတခတ်၏အမှုက တက င်ိုးမွနစ
် ွ တတွျို့ ကကြုရန် မမတ၏အချ
န်က အတက င်ိုးဆိုး
့်
အသိုးချကကရမည်။ ဤအရ မှ လူသ ိုး၏အမှုအ ိုးလိုးပင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတနပြင့်် အစွမ်ိုးကန်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လအပ်သည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တစလတ်လက်တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
့် ၏ တန က်တစ်ပင်ိုးက
စတင်လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က “...ငါသည်
ငါ၏အမှုက လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် ဆက်၍လပ်တဆ င်တနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး…။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ်
ငါသည် လူတစ်စက ရခဲပ့် ပီိုးတသ တကက င ့်် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ကကီိုးစွ တသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပည့်လ
် ျက်ရပပီ
ှ ိုး ငါ၏ ‘လပ်ငန်ိုး’ သည် ဆတ်တလျ က
့် ျဆင်ိုးပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ၊ ၎င်ိုးမှ
အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးလိုးမျ ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ” ဟ တပပ တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ကန်လွနခ
် တ
ဲ့် သ က လမျ ိုးတွင ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပူတပပင်ိုး ပြစ်တသ
့်
အလတတ ်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ပမင်ခကဲ့် ကသည်၊ ဤအရ တွင ် မသ ိုးမပါရှတပ၊
ထအပပင်
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ပ၍ပမန်တသ အရှန်ပြင ့််
့်
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုး အတွက်မူက ိုး ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှသည်ပ
့် ထင်ရတသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင် အတွက်မူက ိုး သူ၏အမှုမှ ပပီိုးဆိုးန္ှငပ့်် ပီပြစ်သည်။ လူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးမှ
့်
အလွနရ
် ှု ပ်တထွိုးခက်ခလ
ဲ န
ွ ိုး် တသ တကက င ့်် အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် အပမင်မှ
မကက ခဏပင် အလွနအ
် ကျွ ရှု ပ်တထွိုးတလ့်ရသည်
ှ
။ လူတသည်
လူအချင်ိုးချင်ိုးအတပေါ်
့်
အလွနတ
် တ င်ိုးဆကကတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်ကမူ လူသ ိုးအတပေါ် ယင်ိုးကဲသ
့် ပမင်
့် ိုးတသ
့် မ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မပပြုတပ၊ ဤအချက်တကက ငပ
့်် င် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူအကက ိုးရှ
ကွ ပခ ိုးချက်မှ မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးတကက င်ိုးက တတွျို့ န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသမျှ
အရ ရ တင်ိုးတွင ် လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပသထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
လူတအတပေါ်
ပမင်မ
၎င်ိုးတက
့် ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးကပပြု၍ လူတသည်
့်
့်
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ လူတက
့် ိုးတသ
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပမင်မ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပပြု၍ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုးပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် စ တန်၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ခခဲရ
့် တသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကသပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် လူတ၌့် တရ င်္ါ တန က်ဆက်တမ
ွဲ ျ ိုး

ရှတနပခင်ိုးတကက င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယင်ိုးကသ
ဲ့် ပမင်
့် ိုးတသ
့်
့် မ

တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အပမဲတတစပပြုတနခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် သက်ညြှ ပခင်ိုး
မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်တကျနပ်အ ိုးရမှု မရှမည်က လွနစ
် ွ စိုးရမ်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
မျ ိုးစွ တသ အမှုအရ တက
င်ရွက်န္င်သည့်အ
် ချက်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
့် လူတ မတဆ
့်
၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
မမတလ
့်
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ခစ ိုးတနကကရသည်- ဤသည်မှ ဒကခသက်သက်ပင်ပြစ်၏။
လူတတအ
င်ခ
့် ခဲတ
့် သ ဆင်ိုးရဲဒကခ၏ ၉၉ ရ ခင်န္နှု ိုး် တကျ ်က ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
အတရိုးမစက်တပ။ တဲတ
့် ိုးတပပ ပါက ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သမ
ူ ျှ အမှနတ
် ကယ် ဒကခဆင်ိုးရဲ
ခြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက
ခစ ိုးကကရပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ ဤအဆငမ
့်် ှ အမှနပ
် င် မခင်ိုးချက်မဟတ်တပ၊
၎င်ိုးမှ လူတန္ှ့် ပ်တသ အခါိုးခက
ွ ်တစ်ခက
ွ ်ပြစ်၍ ထခွက်က သူကယ်တင် န္ှုတ်ဝထ မ၍
တသ က်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူပပစ်
်
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်အမှနက
ထတ်တြ ်ပခင်ိုး မရှတသိုးသပြင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကခရတသ လူစတစ်စ ရှတသ ်လည်ိုး ဤသည်မှ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ လူတစ်စသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
ခစ ိုးကကရတသ ်လည်ိုး ဤအရ မှ ၎င်ိုးတသည်
အန င်္တ်တွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
့်
ခစ ိုးကကရမည်ဟ မဆလတပ။ လူတအတွ
ကမ
် ူက ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏စက ိုးက
့်
မမမတည်တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် ဤစက ိုးမျ ိုးမှ
အနည်ိုးငယ်လွနက
် ဲတနန္င်တသ ်လည်ိုး အပျက်သတဘ မတဆ င်ကကန္ှင၊့်် ငါတပပ သ အရ သည်
လူတ၏ဒ
ှ ့်် သက်ဆင်မှုအချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ကခဆင်ိုးရဲန္င
့်
ဆက်ဆတရိုး တက င်ိုးတစ်ခက တည်တဆ က်ရမည်ဟ ငါထင်သည်။ တန က်ထပ်
“ဆလက်တဆ င်မျ ိုး” က သူအ
့်် ၊ ယင်ိုးမှ သူက
့် ိုး သင်တပိုးသင၏
့် တပျ ်ရင်တစမည်မှ
တသချ သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး “ဆလက်တဆ င်မျ ိုး” တပိုးတသ သူမျ ိုးက
ချစ်သည်ဟ ငါယသည်။ မည်သသတဘ
ရနည်ိုး။ ဤစက ိုးမျ ိုးမှ မှနသ
် တလ ။
့်
ယခအချန်အထ သင်တ၏တမျှ
လ
် င်ခ
ထ ိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။
့် ျက်မည်မျှက တဘိုးသ ြယ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် မကက မီ အဆိုးသတ်မည် ပြစ်တသ တကက င ့်် သင်တသည်
့်
မမတ၏တမျှ
်လင်ခ
့်် မျ ိုး တဘိုးသြယ်
့် ျက်အ ိုးလိုးက အနည်ိုးန္ှငအ
့်
့် ထ ိုးပပီိုးပြစ်ရမည်၊
ဟတ်သတလ ။ သင်တအတနပြင်
့် မမတက
့်
့် ယ်ကလည်ိုး ဆန်ိုးစစ်သင်က့် ကသည်- သင်တသည်
့်
မမကယ်က ချီိုးတပမြှ က်ပပီိုး မမကယ်က ဗန်ိုးတင်လျက် ပမင်ပ့် မင်မ
့် ိုးမ ိုး ရပ်ရန် အပမဲတတစ
န္ှစ်ပခြုက်ကကသည်၊ ဤသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ လူတ၏တမျှ
်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးမှ
့်

အဘယ်အရ ပြစ်တကက င်ိုးက ယတနထ
့် ငါမသတသိုးတချ။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
အမှနတ
် ကယ်ပင် ဒကခပင်လယ် လမ်ိုးပခြု၍ အသက်ရှငရ
် ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခ၏
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး အလယ်၌ အသက်ရှငတ
် သ အခါ၊ သတည်
ိုးမဟတ် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှု
့်
တန်ဆ ပလ အမျြုိုးမျြုိုး၏ ပခမ်ိုးတပခ က်မှုတအ က်၌ အသက်ရှငတ
် သ အခါ၊ သမဟ
့် တ်
လူအ ိုးလိုး၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရသည့်အ
် ချန်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ အခါ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့်
မိုးတက င်ိုးကင်သ တမ
က် ကည်ပ့် ပီိုး သက်ပပင်ိုးရည
ှ ခ
် ျလျက် ယင်ိုးကသ
ဲ့် အချ
့်
့် န်မျ ိုးတွင ်
၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ၎င်ိုးတ၏တမျှ
်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက တဘိုးသ ြယ်
ထ ိုးတက င်ိုး
့်
့်
့်
ြယ်ထ ိုးန္င်တပမည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
တမျှ ်ကိုးရ မဲမ
့် ှု အလယ်တွင ်
့်
စတ်ကူိုးယဉ် သခဘက ရှ တြွကကပပီိုး သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှတသ အတပခအတနမျ ိုး၌
မည်သမ
ူ ျှ မမတ၏
် ့် စ်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး
့် လှပတသ အပ်မက်အ ိုး ရှ တြွပခင်ိုးက စွနပ
မရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဤအရ သည် လက်တတွက
ျို့ ျန္င်တပခ မရှတသ ်လည်ိုး
လူတ၏စ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဤအရ တ မရှ
အရှငလ
် တ်လတ်
့် တ်န္လ
့် ရန် ငါလလ ိုးသည်။ သင်တသည်
့်
ချီတဆ င်ပခင်ိုးက ခလကကတသိုးသတလ ။ ဇ တပကတ၌ သင်တ၏အသွ
ငသ
် ဏ္ဌ န်က
့်
တပပ င်ိုးလကကတသိုးသတလ ။ သင်တသည်
ငါန္ှငထ
့်် င်ပမင်ချက်ချင်ိုး တူညမ
ီ ည်၊ မတူညမ
ီ ည်က
့်
ငါမသ၊ သတသ
် ဤအရ မှ လက်တတွျို့မကျတကက င်ိုး ငါအပမဲခစ ိုးခဲရ
့် ့်
့် ၏၊ ယင်ိုးကဲသ
့်
အတတွိုးမျ ိုးမှ တရ ိုးလွနလ
် ှသည်ဟ ထင်ရသည်။ “တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက
တဘိုးသြယ်
ကကသည်။
့် ထ ိုးကက၊ ပ၍လက်တတွျို့ကျကျတနကက” ဟူတသ အရ မျ ိုးက လူတတပပ
့်
လူတအတနပြင်
ူ ည့်် အတတွိုးမျ ိုးက တဘိုးချတ်ထ ိုးကကရန်
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရရန်ဟသ
့်
သင်တတ င်ိုးဆသည်၊ သတသ
် သင်ကယ်တင်တရ အဘယ်သပြစ်
့်
့် သနည်ိုး။ သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရရန်ဟူသည့်် လူတ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်တသ ်လည်ိုး
သင်ကယ်တင်ကမူ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရှ သတလ ။ သင်သည် အပခ ိုးလူမျ ိုးက
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရရှရန် အခွငမ
့်် တပိုးဘဲ သင်ကယ်တင်ကမူ ထအရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက
လျှြုျို့ ဝှက်စွ တတွိုးသည်၊ ထသပပြုပခင်
ိုးက သငက
့်် မည်သတသ
လူပြစ်တစသနည်ိုး။
့်
့်
လမ်စ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တစသည်။ ဤကဲသ
့် သင်
ပပြုမူသည့်အ
် ခါ သင်၏ကသတတပပစတ်သည်
့်
စွဲချက်မတင်ခရသတလ ။ သင်သည် အတကကိုးတင်ရှသကဲသ
့် သင်
၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
မခစ ိုးရသတလ ။ သင်သည် လူလမ်တစ်ဦိုး မဟတ်သတလ ။ သင်သည် အပခ ိုးသူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ စက ိုးလိုးမျ ိုးက တူိုးယူတသ လ
် ည်ိုး သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ
အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးကမူ တစ်ခန
ွ ိုး် မျှ မဟတချ၊ သင်သည် သိုးစ ိုးမရတသ အမှုက်တစ်စ
ပြစ်တလတက ိုး။ သင်တစက
ိုးတပပ တသ အခါ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ အဘယ်အရ အ ိုး
့်
့် စတ်န္လ

တတွိုးတနကကသည်က ငါသချင်မသည်- သင်တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
ပပစ်တင်ပခင်ိုးက မခရန္င်သတလ ။ ဤအရ သည် သင်တ၏င်္
့် ဏ်သကခ က တနမထထင်မထ
မပြစ်တစသတလ ။ သင်တသည်
သင်တအတွ
က် မည်သည့်အ
် ရ က တက င်ိုးတကက င်ိုးက
့်
့်
တကယ်ပင် မသကကတပ။ သင်တအ
့် ပင်
့် ိုးလိုးသည် ဦိုးနန်င်္ူအကဲသ
့် အတယ င်တဆ င်မျ ိုး
အပမဲပြစ်တနခဲက့် ကသည်။ “၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ‘၎င်ိုးတက
့် ယ်က ဆက်ကပ်’ လကကသည်”
ဟူတသ ဝါကျရှ “၎င်ိုးတက
့် ယ်က ဆက်ကပ်” ဟူသည့်် စက ိုးစတစ်ဝက်တွင် ဘရ ိုးသခင်က
မျက်တတ င် အြွငအ
့်် ပတ် ထည့်ထ
် ိုးသည်မှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ လူသ ိုး၏
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမှ မည်မျှပင် ပရယ ယ်ကကယ်ပါတစ၊ သူအတနပြင်
့် ရ ကမျှ
့် မည်သည်အ
့်
လှစ်ဟပပပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊ မျက်န္ ှ နီပခင်ိုး၊ န္ှလိုးခန်န္နှု ိုး် ပမန်ပခင်ိုးတလည်
ိုး မရှလျှငပ
် င်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူ၏လက်ြမိုးကသ
ဲ့် သ
့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏မျက်လိုးမျ ိုးမှ
တတ က်ပသပြင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စူိုးစက်ကကည့်ပ် ခင်ိုးက တရှ င်တမ်ိုးရန်
အပမဲဒကခတတွျို့ ခဲရ
ှ လူသ ိုး၏
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ အတ်စတရိုး ဓ တ်တရ င်ပခည်အပမင်ရ၍
ကယ်တွငိုး် အင်္ဂ ါမျ ိုးက ပမင်န္င်ဘသည်အ
့် လ ိုး၊ သူသည် လူတက
့် ထွငိုး် တြ က်ပမင်န္င်ပပီိုး
၎င်ိုးတ၏တသွ
ိုးအမျြုိုးအစ ိုးက စစ်တဆိုးရန်မလဘဲ ဆိုးပြတ်န္င်ဘသည်အ
့် လ ိုးပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက လူသ ိုးက အတခိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ “ငါသည်
အမှုတပမ က်ပမ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ လ
် ည်ိုး လူတအထဲ
တင
ွ ် သက်တသ အတထ က်အထ ိုး
့်
မရှပခင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ငါသည် လတလ က်စွ လလစ
့် တလ ”
့် က်ထတ်ပခင်ိုး မရှခဲသ
ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင်ဆသကဲသ
့် ပင်
ှ ့််
့် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုမှ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလှသည်၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှသည်ဟ ဆန္င်ပပီိုး
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မှ မူ လူတ၌့် ရှခဲလှ၏။ ရြန်ရခန်သ ၎င်ိုးတ၌့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည်အ
့် ရ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးရကကသည်
ှ
၊ သတသ
လ
် ည်ိုး ယင်ိုးမှ
့်
အလွနစ
် ွနိုး် ထင်ိုးတန၏။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်မျှချစ်တကက င်ိုးက ဤအရ က
့်
ပပသတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် စတ်န္လ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ သန်ိုးတစ်ရ ပတစ်ပသ ရှသကဲသ
့် ပြစ်
ဲ ှ ၅၀ ရ ခင်န္နှု ိုး် မှ
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးထမ
စွနိုး် ထင်ိုးတနဆဲပြစ်သည်။ ထတကက
င်ပ
ဲ သက်တသ အတထ က်အထ ိုးက
့် င် လူသ ိုးထ၌
့်
မရတကက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ န ခမှုမရှပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်မ
ချက်မျ ိုး၏ တလသမှ အလွနအ
် ကကင်န မဲပ့် ပီိုး
့် နမ် မက်
့်
စ န စတ်ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကန်လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်မျ ိုးအတကက င်ိုးက

လူသ ိုးန္ှင ့်် မတပပ တသ လ
် ည်ိုး လူတကမူ
ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်က ပပသရန်အတွက်
အပမဲပင်စ ိုးပမြုျို့ ပပန်လကကပပီိုး ကန်လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်မျ ိုးအတကက င်ိုးက အပမဲတပပ ဆလကကသည်၊
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ယမန်တနက
မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ယတနအပြစ်
့်
့်
သတဘ ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ၊ ထအစ ိုး သူသည် ယတနတခတ်
လူမျ ိုးက ယတနန္ှ့် ငအ
့်် ညီ
့်
ချဉ်ိုးကပ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အလွနအ
် ကျြုိုးသင ့်် အတကက င်ိုးသင ့်် မရှလှဟူ၍ အန င်္တ်တွင ် လူတတပပ
ပခင်ိုးက တ ိုးဆိုးီ ရန်
့်
ဤထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ထ ိုးသည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတ ပမဲ
့် ပမစွ မရပ်တည်န္င်မည်က စိုးရမ်သပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲပြစ်တသ အမှုအရ မျ ိုးက မပပြုဘဲ လူတအ
် သ
့် ိုး စစ်မှနတ
အချက်အလက်မျ ိုးက တပပ ပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ စင်စစ်အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးသည်
အ ိုးနည်ိုးသည့်အ
် တွကတ
် ကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က်
မည်သသတဘ
ရသနည်ိုး၊ သင်တသည်
န ိုးတထ င်ရန်န္င
ှ ့်် ကျြုိုးန္နွ ခရန် လလလ ိုးလ ိုးရပပီ
ှ ိုး
့်
့်
၎င်ိုးက ဆက်၍ မတတွိုးလသတလ ။
အထက်ပါအတကက င်ိုးအရ မှ သက်ဆင်မှု မရှတပ၊ ထကစစက တပပ သည်ပြစ်တစ၊
မတပပ သည်ပြစ်တစ အတရိုးမကကီိုးတပ။ သင်တသည်
လက်သင်မ
့် ခဘဲတနမည်မဟတ်ဟ
့်
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အမှုကပပြုလပ်ရန် လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူသည် တနတအ က်၌ရှတသ အရ ခပ်သမ်ိုးအတကက င်ိုး
စက ိုးစပမည် တပပ ရသည်က န္ှစ်သက်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
့်
့်
၎င်ိုးတက
့် ြတ်ရှုပပီိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လျစ်လျြူမရှု ကကမည့်် အတကက င်ိုး
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ မည်သသတဘ
ရသနည်ိုး။ ထသပပြုကကမည်
တလ ။ ယတန၏
့်
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သတင်ိုးအချက်အလက်အသစ်က
ထတ်တြ ်ခပဲ့် ပီိုးတကက င်ိုး ခတင်တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ
တပပ င်ိုးလဲတတ မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် တရပန်ိုးစ ိုးတသ
ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ် အ ရစက်ပခင်ိုးက ပတက င်ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ယတနက
့် လ၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အန င်္တ်အတပခအတနမျ ိုးက ပတရ ြက်ပပြုသည်ဟ
့်
ဆန္င်သည်၊ ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သူအမှု
့်် တွက်
့်
့် ၏ တန က်တစ်ဆငအ
တင်ကကြုပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် လပ်တနပပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသင်ိုးတတ ်၏
လူမျ ိုးထ၌
ဲ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်လနီိုးပပီပြစ်၏၊ ထတန
့် က်တွင ် လူအတပါင်ိုးတတရှ
့် ျို့၌
တဒါသအမျက်တပခ င်ိုးတပခ င်ိုးထက
ွ ်လျက် သူတပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည် ပြစ်သည်။ “ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက

ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူမျ ိုးအသအမှတ်ပပြုတစရန် ငါပပြုမည်၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတက
့်
ကမဘ တပမတစ်ဝှမ်ိုးရှ အတလျှ တ
့် ပိုးကကရမည့်် လူအတပါင်ိုးတက
့် အသအမှတ်ပပြုကကတစရန် ငါသည်
‘တရ ိုးပလလင်’ တရှ ျို့တွင ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသပပမည်” ဟ ဘရ ိုးသခင်
ဆသကဲသ
့် ပင်
ဲ ွင် တစ်စတစ်ရ က
့် ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
သင်တပမင်
့် မှု၏ တန က်တစ်ပင်ိုးအတကက င်ိုး
့် ကကသတလ ။ ဤအထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်အ
အကျဉ်ိုးချြုပ်ပါရှသည်။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်သည် န္င်ငတရိုးအ ဏ က ကင်စဲထ
ွ ိုးတသ
အတစ ငတ
့်် ခွိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင့်် လက်ခယကကည်လ ကကတစရန် ပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတက
့် သမင်ိုးဇ တ်စင်တပေါ်မှ ဆန္ဒအတလျ က် ဆင်ိုးသွ ိုးကကတစရန်၊ ရ ထူိုးင်္ဏ်သမ်အတွက်
တန က်ထပ်လိုးဝ မတက်ခက်ကကတစရန်၊ လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပခပန်ိုးခတ်ပခင်ိုးမျ ိုးက
တန က်ထပ်လိုးဝ မလပ်ကကတစရန် ပပြုမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ တဘိုးဒကခမျ ိုးက ပြစ်ပွ ိုးတစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤအမှုက လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည်က ိုး လိုးဝမဟတ်တပ။ ဤအချန်တွင ်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငသည် ညစ်ညြူိုးတသ ပပည် ပြစ်တနဦိုးမည်ပြစ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ မည် မဟတ်ဘဲ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ထွက်တပေါ်လ ရမျှသ ပြစ်မည်။ ယင်ိုးမှ မည်သမ
ူ ျှ မလဲတရှ င်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် အဆင်ိုးနတ
ီ သ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငတွင ် မှီတင်ိုးတနထင်သမ
ူ န
ှ သ
် မျှသည် ကပ်တဘိုးက
ခစ ိုးကကရလမ်မ
ဲ ွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ န္င်ငတတ ် (အသင်ိုးတတ ်) လည်ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးထတ
အလလပါဝင်မည်ပြစ်သည်။ ဤအချန်သည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး
တပေါ်ထက
ွ ်လ တသ အချန်ပင်ပြစ်၍ ၎င်ိုးက လူအတပါင်ိုးတက
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကရမည်ပြစ်ပပီိုး
မည်သမ
ူ ျှ တရှ င်တမ်ိုးန္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ က
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အမှု၏ဤအဆငတ
့်် ကက ငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်က
“ယခအချန်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် အချန်ပြစ်သည်” ဟ ဆပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ အသင်ိုးတတ ်ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တသ တကက င်၊့်
ထပပင်
ွ ိုး် ပခင်ိုးတကက င ့်် လူတသည်
သူတတရှ
့် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုး တပေါ်ထန
့်
့် ျို့၌ရှတသ အရ ကသ
တတွိုးတတ န္င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးက လျစ်လျြူရှု ကကမည်ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးအလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတတမွ
် န် ခက်ခလ
ဲ မ့််မည်။
့် ျို့တလျ ရ
ထတကက
င့်် လူတအတနပြင်
့်် တရိုးက မရှု ိုးဆိုးကကတစရန် ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်တက င်ိုးတသ
့် အခွငအ
့်
့်
ဤအချန်အတတ အတွငိုး် စတ်န္လ
ှ ိုး အကကင်ိုးမဲ့်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ကကရန် လူတက
့်

တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အန္င်ယူပပီိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်လ
့် ူတ၏
့် သက်တသခပခင်ိုးအမှုသည် ဆိုးခန်ိုးတင်သွ ိုးပပီိုးပြစ်လမ့််မည်၊
ယင်ိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငက ရှငိုး် ရှငိုး် ြျက်ဆိုးီ က
တန က်ဆိုးတွင ် စကကဝဠ အန္ှအပပ
ိုး၌ ရှကကကန်တသ လူတက
့်
့် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ်
တဇ က်ထိုးအတနအထ ိုးန္ှင ့်် သပြငရ
့်် က်ထ ိုးလျက် အမှု၏တန က်ထပ် တစ်ဆငက
့််
စတင်မည်ပြစ်၏၊ ထတန
ွ ် အ ိုးလိုးက
့် က်တွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်တလမည်၊ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
အန င်္တ်အဆငမ
့်် ျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ
့်
့်
ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အစွမ်ိုးကန်ကကြုိုးစ ိုး၍ ချစ်သင၏
့်် ။ အန င်္တ်တွင ်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် တန က်ထပ် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး ရတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ၊
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
ဇ တပကတ၌သ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးတသ ကမဘ တွင ် တနထင်သည့်အ
် ခါ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တပပ လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်ပင် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
့်
့်
မမတအသက်
တည်သည်က
့် လပတ်လိုး ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ချစ်
့်် နည်ိုး။
့်
့် သငသ
ဤအရ က သင်တတွိုးြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် သင်တသဆိုးပပီိုးသည်အ
့် ချန်အထ
တစ ငတ
့်် နသတလ ။ ဤသည်မှ အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတန ့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးအရ က အဘယ်တကက င ့်် မလက်စ ိုးသနည်ိုး။
အလပ်မျ ိုးတနစဉ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုး
ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အ
့်် ည် မကက မီ ဆိုးခန်ိုးတင်လမ်မ
့် မှု၏ ဤအဆငသ
့် ည်ဟ
ဆထ ိုးရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်တရှ ျို့တွင ် သက်တသခချက်
ရှန္ှငပ့်် ပီပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘ တစ်ခကမျှ
့်
လပ်စရ မလတပ၊ သူအသက်ရှငတ
် သ န္ှစ်က လမျ ိုးအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ချစ်ပခင်ိုးအရ က လက်စ ိုးရန် လူသ ိုးက တတ င်ိုးဆရမျှသ ပြစ်သည်၊ ဤအရ မှ
အဓကတသ ခ
့် ပပင်
့် ျက်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ ပမင်မ
့် ိုးပခင်ိုးမရှသည်အ
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပပင်ိုးပပင်ိုးပပပပ ဆန္ဒတစ တနတသ တကက င ့်် အမှု၏ဤအဆင ့်် မပပီိုးဆိုးမီ
အမှု၏တန က်တစ်ဆငအ
့်် တကက င်ိုး အကျဉ်ိုးချြုပ်က သူတြ ပ် ပထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထအချက်က
အချန်မည်မျှ ကျန်တကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပပတန၏၊ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်

သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဆန္ဒမတစ ပါက ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အလွနတ
် စ စီိုးစွ
သူတပပ လမ်မ
့် ည်တလ ။ အချန်တတတ င်ိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့််
အမှုပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တ၏အသက်
က ပမတ်န္ိုးသကဲသ
့် ဘ
့်
့်
့် ရ ိုးသခင်က
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ၊့် ကယ်စွမ်ိုး၊ ဉ ဏ်စွမ်ိုးရှသမျှပြင ့်် ချစ်န္င်ကကမည်ဟ တမျှ ်လငရ
့်် သည်။
ဤသည်မှ အဆိုးစွန ် အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
ဘဝ၏အဓပပ ယ်က အပခ ိုးမည်သည့်တ
် နရ တွင ် ရှ တြွန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
မျက်စကန်ိုးလွနိုး် တနသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန်
လလလ ိုးလ ိုးရသတလ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ထက်တန်သတလ ။
လူတသည်
လူသ ိုး၏ ကကင်န ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်သတလ ။ ထတကက
င ့်် အဘယ်အရ က
့်
့်
သင်ပပြုသငသ
့်် နည်ိုး။ သသယမျ ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်က ရဲဝစ
့် ွ ချစ်တလ ၊့် ထအခါ
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး အဘယ်အရ ပပြုလမ်မ
် လ ။့် သူသည် သငက
့််
့် ည်က ကကည့်တ
သတ်ပြတ်မည်၊ မသတ်ပြတ်မည်က ကကည်တ
့် လ ။့် အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တသ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက မတတြူကူိုး၍
တရိုးချတပိုးပခင်ိုးထက် ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်။ သင်၏အသက်တ သည် ပ၍တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး
တပျ ်ရင်မှုပြငပ့်် ပည့်န္
် င်ရန်အတွက် သင်အ
့် တနပြင့်် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ က ပထမတနရ တွင ်
ထ ိုးသငသ
့်် ည်၊ ထတန
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ “စီရင်ချက်” က
့် က် သင်အ
သင်တစ ငဆ
့်် င်ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်၏အကကအစည်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအရ
ပါဝင်မည်တလ ဟ ငါသချင်မသည်။ လူတင်ိုး၏ အကကအစည်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးကခရတသ အကကအစည်မျ ိုး ပြစ်လ ကကရန်န္င
ှ ့်် ထအကကအစည်အ ိုးလိုးသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပြစ်လ ကကရန် ငါဆန္ဒပပြုတပသည်။

အခန််း ၄၄ နှင ်ူ့ ၄၅
သင်ခန်ိုးစ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အတလိုးနက်ဆိုးပြစ်သည့်် “ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး” အတကက င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် သ တကက င့်် သူသည် ဤအတကက င်ိုးအရ က
့် ိုး တပပ ခဲတ
“ဝည ဉ်ခနစ်ပါိုး၏ မမက်ဆချက်မျ ိုး” ထဲတွငတ
် ပပ ရန် အ ရပပြုခဲပ့် ပီိုး လူအတပါင်ိုးတက
့်
လူဘဝ၏
အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးကသရန် ကကြုိုးစ ိုးတစ၍ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် မှ
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တူိုးတြ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
လက်ရအဆင
ှ
တ
့်် ွင ်
့်
ရှတနကကတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှချစ်ကကသနည်ိုး။ သင်တသ
့် ကကသတလ ။

“ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး” သင်ခန်ိုးစ တွင ် အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုး မရှတပ။ လူအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
လူဘဝအတကက
င်ိုး အသပည တရ အဘယ်သပြစ်
့်
့် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏သတဘ
ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
လလလ ိုးလ ိုးရကကသတလ
ှ
၊ သမဟ
့်
့်
့် တ်
လလလ ိုးလ ိုး မရှကကသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အလွနမ
် ျ ိုးတသ လူစလူတဝိုးမျ ိုးတန က်သ ့်
့်
လက်ကကသတလ ၊ သမဟ
် န်ိုးတီိုးကကသတလ ။
့် တ် ဇ တပကတက အလွနမ
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ သင်တရှ့် ငိုး် လင်ိုးစွ သသငပ့်် ပီိုး န ိုးလည်သငတ
့်် သ အမှုအရ မျ ိုး
ပြစ်သည်။ လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ အမှနတ
် ကယ်ပင် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသတလ ။ “လူသ ိုးသည်
့်
ငါက
် ွ ချစ်ရန် ငါအလရှသည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး ယတနတွ
့် စစ်မှနစ
့် င ် လူတသည်
့်
့်
အချန်ပြြုန်ိုးတနကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါအ
့် ိုး မတပိုးန္င်ကကတပ။
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ွ ် ၎င်ိုးတက
မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါအ
့် ိုး
့် တ်ကိုးူ ထဲတင
့် အကယ်၍ ၎င်ိုးတ၏စစ်
့်
တပိုးပါက ၎င်ိုးတ၌့် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကျန်မည်မဟတ်ဟ ယကကည်ကကသည်။”
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ “စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ က
အမှနတ
် ကယ် ဆလသနည်ိုး။ “လူအတပါင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ကကသည့်”် ဤတခတ်တွင်
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် လူတ၏စစ်
မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
တတ င်ိုးတနဆဲပြစ်သနည်ိုး။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတက
့်
့်
အတပြစ ရွ က်တစ်ရွက်တပေါ်တွင ် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ အဓပပ ယ်က
တရိုးခင်ိုးရန်ပြစ်သပြင ့်် ဤသည်မှ လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်စီစဉ်ထ ိုးတသ အမ်စ ပင်
့်
ပြစ်သည်။ ယတန၏
့်် တွကမ
် က
ူ
ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် မျ ိုးစွ တသ
့် ယခအဆငအ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မပပြုတသ လ
် ည်ိုး လူတသည်
လူသ ိုးအတပေါ်ချမှတ်ထ ိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မူလသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက မရရှတသိုးတပ၊ တစ်နည်ိုးဆတသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည့်အ
် တရိုးတွင် ၎င်ိုးတ၏
ှ
က ရင်ိုးန္ှိုးီ ပမြှပ်န္ပပီ
ှ ိုးပခင်ိုး
့် အစွမ်ိုးရသမျှ
မရှတသိုးတပ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လလလ ိုးလ ိုး မရှမှုအကက ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအမှု၌ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှပပီိုးသည်အ
့် ချန်အထ လူတအတပေါ်
့်
သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ချမှတ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး သူသည် ဤအမှုထတ
ဲ ွင ်
ဘန်ိုးတတ ်ထင်ရှ ိုးတလသည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် နင်္ိုးချြုပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက နင်္ိုးချြုပ်သည့်အ
် ချန်မှသ သူသည် အတရိုးအကကီိုးဆိုးအမှုက လူသ ိုးအ ိုး
ညန်ပပပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူ၏အမှု အဆိုးသတ်သည့်အ
် ချန်တွင ် သူသည် လူသ ိုးက
တသပခင်ိုးတရ ိုးတပိုးပါက လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်နည်ိုး၊

ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လ လမ်မ
စ တန်သည်လည်ိုး
့် ည်နည်ိုး၊ ထအပပင်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
သသ ထင်ရှ ိုးတစသည့်အ
် ချန်မှသ “လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်ပပီိုးတကက င်ိုး”
ဆန္င်တပမည်။ အကယ်၍ ထသမဟ
့်် ကက င်ိုး
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အန္င်ကျငတ
လူတက
့် ည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် အရှက်ရတပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ဆလမ်မ
တီိုးတိုးတပပ ပခင်ိုးမရှဘဲ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်သည်အထ အလွနမ
် က်မဲလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ထတကက
င ့်် အမှုပပီိုးဆိုးတတ မ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်စတ်ပပင်ိုးပပမှုမှ ပမငမ
့်် ိုးလ ပပီိုး
့် ည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအရ မှ လူကကြုက်မျ ိုးတသ တခါင်ိုးစဉ်တစ်ခ ပြစ်လ တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်က ဤချစ်ပခင်ိုးမှ လူသ ိုးတကက င ့်် အမည်ိုးစက်ထင်ပခင်ိုး မရှ၊ သစစ ရှတသ
ဇနီိုးသည်တစ်ဦိုး၏ မမခင်ပွနိုး် အတပေါ်ထ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သမဟ
့် တ်
တပတရ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးမှ တမတတ စစ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘန္ှင ့််
တပါလတ၏
် ည်ိုး တယတဟ ဝါအတပေါ်ထ ိုးတသ
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အလမရှတသ လ
တယရှု ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်အကက ိုးရှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အလရှသည်။
“ပင်္္ြုလ်တရိုးရ အရှု ိုးအပမတ်က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ခမည်ိုးတတ ်အတကက င်ိုးကသ
တတွိုးတတ ဆင်ပခင်ပခင်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်ကသ ချစ်ပပီိုး အပခ ိုးအရ တက
့် မချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မတတ င်ိုးဆပခင်ိုး”- ဤသည်က လူတပပြုန္
့် င်စွမ်ိုးရှသတလ ။
အကယ်၍ ငါတသည်
လူသဘ
ဝ အပပည်အ
့် ဝ မဟတ်ခတ
ဲ့် သ သူ၊ တယရှု ပပြုခဲသ
့် ရ တက
့် ည်အ
့်
့်
့်
န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက ငါတ မည်
သထင်
် တသ လူသဘ
ဝ၌ သင်တ ့်
့်
့် သနည်ိုး။ သင်တ၏
့် ပပည့်စ
့်
မည်မျှခရီိုးတပါက်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်တသည်
တယရှု ပပြုခဲတ
့် သ အရ မျ ိုး၏ ဆယ်ပတစ်ပက
့်
ရရှန္င်စွမ်ိုးရသတလ
ှ
။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လက်ဝါိုးကပ်တင်သ သွ
့်
့် ိုးရန်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ သည် စ တန်က
့်
အရှက်ရတစန္င်သတလ ။ ထအပပင်
လူသ ိုးအတပေါ် သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ က သင်တ ့်
့်
့်
မည်မျှထတ်ပယ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ၎င်ိုးချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင ့််
အစ ိုးထိုးပပီိုးပပီတလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွက်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက အမှနတ
် ကယ် သည်ိုးခသတလ ။ အတတ်အချန်မျ ိုးက တပတရအတကက င်ိုးက
ဆင်ပခင်ပပီိုး ယတနတခတ်
မှပြစ်တသ သင်တက
့် လ ၊့် ကကီိုးမ ိုးစွ ကွ ပခ ိုးချက်တစ်ခ
့်
့် ကကည်တ
အမှနတ
် ကယ် ရှသည်၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွငရ
် ပ်ရန် သငတ
့်် လျ ်ပခင်ိုးမရှတပ။
့်
သင်တ၏အတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပ၍ရှသတလ ၊ သမဟ
့်
့် တ်
မ ရ်နတ်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပ၍ရှသတလ ။ ဤအရ က ချန်ခင
ွ ၏
် ဘယ်ဘက်ပခမ်ိုးန္ှင ့််

ည ဘက်ပခမ်ိုးတွင ် တစ်လှညစ
့်် ီထ ိုး၍ မည်သည့်ခ
် ျစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
ပ၍အတလိုးချန်စီိုးတကက င်ိုး ကကည့်သ
် င်သ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ည်၊ သင်တအထဲ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှအမှနတ
် ကယ်ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် တသဆိုးရန်
့်
သငတ
့်် လျ သ
် တလ ။ တယရှု သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ် ရပ်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ စ တန်က အရှက်ရတစန္င်ရန်
လတလ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး ထအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက ငသ
့််
ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်တသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့်် ပပည့်စ
် တစရန် ရဲဝ့်စွ အခွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊
့် ိုး အမှု၏ထအဆငက
၎င်ိုးမှ သူခစ ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တမှ့် အရည်အချင်ိုး
့်
အလွနမ
် ပပည့်မ
် ီကကတပ။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
သင်တ၏စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ရပခင်
ှ ိုးမလ
ှ ၍
ွဲ အပခ ိုးဘ မျှမရှပခင်ိုးက ဆက်လက်၍ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်၊
ဆက်လက်၍ ရရှရမည်၊ ဤအရ က သင်တစွ့် မ်ိုးတဆ င်န္င်သတလ ။ ဤအရ အ ိုးပြင ့််
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှမန်ိုးတီိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သင်မည်မျှချစ်တကက င်ိုးက
ပမင်တတွျို့ န္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် အလွနမ
် ညြှ မတ
ခင်ိုးတစတနပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ လူသ ိုးကသ ကကြုိုးစ ိုး၍မလပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်တနတသ အရ မဟတ်သတလ ။ အကယ်၍ မဟတ်ပါက
ဘရ ိုးသခင်ထ၌
ဲ ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်တက င်ိုးသည်အ
့် ရ က သင်မည်မျှရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုး
သင်ကယ်တင်၏အထဲ၌ စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသည်အ
့် ရ က သင်မည်မျှတတွျို့ ရှမည်နည်ိုး။
ဤအမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် သင်င်္ရတစက် ဆင်ပခင်သိုးသပ်သငသ
့်် ည်။ တက င်ိုးကင်ဘတအ က်ရှ
လူအနည်ိုးငယ်မျှသ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ကကသည်ဟဆပခင်ိုးမှ တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးကျတပသည်၊
သတသ
်လည်ိုး သင်သည် ကမဘ စချန်ကချြုိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအရ တွင ်
့်
တရှ ျို့တဆ င်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မတတ င်ိုးဆတပ။ လူသည် ဤအရ ၌ သူက
့် မျက်န္ ှ မရတစန္င်သတလ ။ ဤအရ ကပင်
သင်ရရှရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်သတလ ။ အပခ ိုးတပပ စရ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ရှတသိုးသနည်ိုး။

အခန််း ၄၆
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင် ယတန၏
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက် ပ၍ တမ့်မရန္င်တသ
အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏

အတပခအတနမျ ိုး သမဟ
ဲ ှုမျ ိုးက ယခင်က
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘ၏ နက်နမ
ထတ်တြ ်ပပခဲတ
ချက်သည် အတတ်က မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤလက်ရှမနမ် မက်
့်
့်
မတူတပ။ ယင်ိုးသည် သတရ ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တန က်တပပ င်ိုးပခင်ိုး မပပြုဘဲ၊ လိုးဝ
မတမျှ ်လငထ
့်် ိုးတသ တစ်စတစ်ရ ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ထင်က လူတန္ှ့် င ့််
တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး စက ိုးတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် စကကဝဠ မျ ိုး၏ အထက်တွင ် အမှုသစ်က စတင်တလပပီ။
ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတအ
့် ိုး အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး တစ်ခက
တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ အမ်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ထွက်သွ ိုးရန် ငါ တစခင်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
လူတသည်
အပမဲတတစ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် အလလက်ရန် န္ှစ်သက်ကကတသ တကက င၊့်် ငါသည်
၎င်ိုးတအ
့်် က
ှ ်ကကရန်
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် သကကရန် န္ှင ့်် ငါ၏ အမှုက အပမဲ မတန္ှ ငယ
အကကပပြုသည်”ဟ တပပ တသ အခါ သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ က ပမင်ကကသနည်ိုး။ ထအပပင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်် “အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး” ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် ယခင်က လူတအ
်
့် ိုး ထွက်သွ ိုးကကရန် အကကပပြုပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
ထစဉ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက စမ်ိုးသပ်ရန် ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် ယတနတွ
ီ သ သတဘ သွ ိုးတစ်ခပြင ့်် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊
့် င ် သူသည် မတူညတ
့်
သူသည် စစ်မှနသ
် တလ သမဟ
ဘရ ိုးသခင်
့် တ် ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးတလ ။ ယခင်က၊ လူတသည်
့်
တပပ ခဲတ
ှု ျ ိုးက မသခဲက့် ကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် သ စမ်ိုးသပ်မမ
့်
မျက်လိုးမျ ိုးက ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့ ခဲက့် ကသည်မှ
အတစခသူမျ ိုး၏ အမှု အဆငမ
့်် ှတစ်ဆငသ
့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် တပတရ၏
့်
ရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး၏ဥပမ တကက င ့်် ထအချန်မှ စ၍ လူတသည်
“ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှု ပြစ်သည်” ဟူသည့်် ယကကည်ပခင်ိုး အမှ ိုးက မကက ခဏ
ပပြုမကကသည်။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ပြစ်ရပ်မှနမ
် ျ ိုး
့်
ပြစ်လ ခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ ်လည်ိုး ရြန်ရခါမျှသ ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ၊့်် လူတသည်
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်တသ ယကကည်မှုမျ ိုးထသ
ဲ ယခင်
ထက် ပ၍
့်
နက်ရှုင်ိုးစွ ကျဆင်ိုးခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အ ိုးလိုးတင
ွ ် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် ပြစ်ရပ်မန
ှ မ
် ျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
အမှုပြစ်ြ လ
့် ိုးဝ မယကကည်ကကတချ။ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးလပ်စရ မရှဘဲ
လူတက
့် စမ်ိုးသပ်ရန် အတအကျအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ခကဲ့် ကတလသည်။ လူတ လ
် င်ခ
့် ျက်ကင်ိုးမဲ့်တသ ်လည်ိုး
့် က်တလျှ က်ခကဲ့် ကသည်မှ တမျှ လ

တမျှ ်လင်ခ
ှ ်ိုးပရသည့်် ထသတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ် ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့် ျက်ကမ်ိုးလမ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ကျန်ရသူ
ှ အ ိုးလိုးသည် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်န္င
ှ ့်် ကအနည်ိုးငယ်က
ခစ ိုးရန္င်ြွယ်ရှသည်” ဟ တပပ ခဲပ့် ပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အ ရက
လက်တလျှ က်ပခင်ိုးတွင ် ဆက်လက် ဆည်ိုးကပ်ခကဲ့် ကတသ တကက င၊့်် ထွက်သွ ိုးပခင်ိုးင ှ
ရည်ရွယ်ချက် မရှခဲက့် ကတပ။ လူတသည်
ထသတသ
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင်
့်
့်
လက်တလျှ က်ခကဲ့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
့် ျက် ကျန်ိုးတသတပါက်
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တမျှ ်လင်ခ
မဆဝက့် ကတပ- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သက်တသ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်က သူသည် အရ ရ က သူအ
့် ိုး အတစခမှုတွင ်
ရှတစရန် ကင်တွယ်သည်က ပပသတပသည်။ လူတ၏
့် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးသည် အချန် သမဟ
့် တ်
တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘဲ ဘရ ိုးသခင်က မစွနခ
် ့် ွ ရန် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တက်တွနိုး် တပိုးသည်၊
ထတကက
င ့်် ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
က် သက်တသခတစရန်
့်
့် ိုး သူအတွ
့်
၎င်ိုးတ၏
့် မစလင်တသ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါသည်
လူ တစ်စက ရတလပပီ” ဟ တပပ ချန်က၊ နက်နတ
ဲ သ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ စ တန်သည်
အတန္ှ င်အ
့် ယှက်မျ ိုး ပြစ်တစရန် လူ၏ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်၊ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ
လူသ ိုးက အတစခတစရန် သူ၏ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြု၏- ဤသည်မှ “၎င်ိုးတသည်
့်
တိုးတဝှဝင်
ွ ့်် လက်မတ
ှ ်အတမျ ိုးက
့် န္င်ကကမည်ဟ စတ်ကိုးူ ကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဝင်ခင
ငါအ
ဲ ချက်
ချင်ိုး ပစ်ချပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး ကမ်ိုးတပိုးတသ အခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မီိုးအင်ထသ
့်
့်
“အပတ်တကတ်လပ်ရတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက” မီိုးလျှမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပမင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ ့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် တပျ က်ဆိုးကကတလသည်” ဟူတသ ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အတစခတစရန်
ကင်တွယသ
် ည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် လူ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက
့်
တရှ င်ကွငိုး် မသွ ိုးဘဲ လူတအ
် န်တသ
့် ွ တပပ သည်။ ဤသည်မှ - မှနက
့် ိုး ထွက်သွ ိုးကကရန် ရဲဝစ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်တက
ိုးစပ်ပခင်ိုး၊ လူတအ
့် တစ်ခတည်ိုးအပြစ်သ တပါင်
့်
့် ိုး
မန်ိုးတမ မူိုးတဝတစပပီိုး စတ်ရှုပ်တထွိုးတစရစ်ပခင်ိုးဟူသည့်-် ဘရ ိုးသခင့်် အလပ်၏
အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး သူ၏
အမ်မှ ထွက်သွ ိုးရန် အမှနတ
် ကယ် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဤသည်မှ စမ်ိုးသပ်မှု
အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခခ မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် “သတသ
် လူတသည်
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မရရှန္င်ကကသည့်အ
် ခါ၊ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ
တစ ဒကတက်၍မရန္င်သည်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ငါ တပပ ပပ၏” ဟူ၍ တပပ ရန်

ဤအခွငအ
့်် တရိုးက ယူတကက င်ိုးက ပမင်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စစ်မှနသ
် ည် သမဟ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်န္င်တပ၊ သတသ
်
့် တ် မှ ိုးယွငိုး် သည်က မည်သမ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး တည်ပငမ်တစရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ထွက်သွ ိုးလသည် ဆန္ဒက ခွ ချရန်
ဤ အခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုသည်။ ထတကက
င၊့်် အကယ်၍ တစ်တနတွ
့် င ် ၎င်ိုးတ ကျ
့်
့် န်ပခင်ိုးက
ခရပါက၊ “န ိုးဝင်မချြုတသ စက ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်” ဟူ၍ လူတ ့်
ဆကကသည်အ
့် တင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကကြုတင်သတတပိုးပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူတ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည် တလိုးနက်ပပီိုး စစ်မန
ှ သ
် ည်၊ ထတကက
င ့်် စစ်မှနသ
် ည်၊ မှ ိုးယွငိုး် သည်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
မတပပ န္င်ခတ
ဲ့် သ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လ ခဲက့် ကသည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက ငါ
ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီ”ဟ ဆခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က၊ “၎င်ိုးတသည်
့်
ရှငသ
် န်မှုဆသ
ီ ၎င်
့် ည်။
့် ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့မည်ဟ ငါ တမျှ ်လင်သ
ဤအရ ၌ ငါ အစွမ်ိုးမဲတ
့် ပသည်” ဟ တပပ တသ အခါ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ဤ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည်- သတသ
် လူတသည်
ထသ မထင်
ကကတချ။ ထအစ ိုး၊
့်
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ အ ရမစက်ဘဲ အပမဲ
့်
လက်တလျှ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထသပြင
ိုး၌
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က၊ “အန င်္တ်တွင၊် ငါတ အကက
့်
စက ိုးတခွနိုး် တတလမျှ ရှတတ မ
ရမည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလမျှ
့် ည် မဟတ်၊ ငါတ တပပ
့်
ရှတတ မ
င်အ
့် ည် မဟတ်၊ အချင်ိုးချင်ိုး ငါတ အတန္ှ
့် ယှက် တပိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ ငါတသည်
့်
့်
ကယ့််လမ်ိုးက ကယ်သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်၊”ဟ တပပ တသ အခါ၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်မျှ စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ လူတ ့်
မည်သည့်အ
် ရ တတွိုးထင်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ “ယတတမရှပခင်ိုး” ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်တရှ ျို့တွင ် သက်တသခန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က သူသည်
လူအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး အချန် သမဟ
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူထ
့် မှ ထွက်သွ ိုးတစမည်
မဟတ်ဟ ဆသည်- ထတကက
င ့်် ဤ အမှု၏ အဆငမ
့်် ှ ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူ၏ တစ ဒကတက်မက
ှု အတလိုးင်္ရမပပြုတပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ က
့်
အစကတည်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတစပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် လူတသည်
တဒါသက အတင်ိုးမျြုသပ်က
့်
န္ှုတ်ပတ်တနကကရလျက်၊ ခကိုးရ မဲ့် ကျန်ရစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် န္ှင ့်် စ တန် အကက ိုးရှ
တက်ပဲသ
ွ ည် လူသ ိုးအတပေါ် လိုး၀ အတပခပပြုသည်။ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်အတပေါ်

ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးမွနက
်
အမှနတ
် ကယ် ရပ်တသိုးရပ်မျ ိုး
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် န္ှင ့်် စ တန်သည် ပြစ်ရပ်မျ ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ ကကြုိုးမျ ိုးက
ဆွထ
ဲ ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
က် သက်တသခရန်
့် ိုး သူအတွ
့်
အသိုးပပြုသည့်အ
် ခါ၊ လူတအ
ှ ်ပခင်ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး စ တန်၏ ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခတစရင်ိုး၊ လူတအ
က် အတစခမှု လပ်တဆ င်တစြ အသ
ိုးပပြုရန်
့် ိုး သူအတွ
့်
့်
သူသည် သူ စဉ်ိုးစ ိုးန္င်သမျှ၊ ပြစ်န္င်သမျှ အရ ရ တင်ိုးက လပ်တဆ င်သည်။ သက်တသခတစြ ့်
ဘရ ိုးသခင် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် သက်တသခချက် ပပီိုးစီိုးတသ အခါ၊ သူသည် လူတအ
့် ိုး တစ်ြက်သ ့်
ခါချပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် မည်သည့်ပ
် တ်သက်မမ
ှု ျှ မရှသည့်အ
် လ ိုး ပပြုမူရင်ိုး၊
၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဒကခဆင်ိုးရဲ ခစ ိုးတစရစ်တလသည်။ သူသည် လူတက
့် တြန် အသိုးပပြုရန်
ဆန္ဒရတသ
ှ
အခါ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တန က်ထပ်တစ်ကကမ် သူ တရွ ိုးချယ်က အသိုးခတစပပီိုး၊ လူတသည်
့်
ဤအရ က အနည်ိုးငယ်မျှ မသကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
သခင် သတဘ ရှ အသိုးပပြုတသ န္ွ ိုး
့်
သမဟ
ဲ့် ပြစ်
ူ ျှ မမတက
့် တ် ပမင်ိုးတစ်တက င်မျှကသ
့် သည်၊ ၎င်ိုးတမှ့် မည်သမ
့် ယ်ကယ်အတပေါ်
ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ အနည်ိုးငယ် ဝမ်ိုးနည်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ
ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်အတပေါ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုး ရှသည် ပြစ်တစ
မရှသည် ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်အြ အတစခ
ရပခင်ိုးသည် င်္ဏ်တစ်ခ ပြစ်သည်၊ စတ်မချမ်ိုးသ
့်
ပြစ်လ ရမည့်် တစ်စတစ်ရ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့််
ပပြုမူသင်သ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လအပ်ချက်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်ပခင်ိုးမှ
့် ည့်အ
င်္ဏ်ယူရမည့်အ
် ရ တစ်စတစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် သင် မည်သည့်အ
် ရ
့်
တတွိုးထင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတစခမှုတပိုးရန် သင် ၏ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်
ချမှတ်ခြ
ဲ့် ူိုးသတလ ။ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင် လွတ်လပ်မက
ှု ရှ ရန် လပ်ပင်ခင
ွ က
့်် စွဲကင်ရန်
ဆန္ဒရတသိုး
ှ
သည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှသည် တက င်ိုးပမတ်ပပီိုး၊ အတယူထက်က ၊
အကယ်စင်စစ်၊ လူသ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။
ဤအတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက အတလိုးထ ိုးမှု
တစ်ခတစ်တလ ရှသည်ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် ချစ်သင်တ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကကီိုးစွ တသ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှု ရှသည်ကလည်ိုး ပပသ၏။ လူတ ့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
အကယ်စင်စစ် ဤအမှုသည် မတနက
ဲ့် ပသည်- ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အမှနပ် ြစ်ပျက်ခတ
့်

တန က်ထပ် မည်သည်အ
့် မှုက အတအကျ ပပြုလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဤအရ သည် ယတနထ
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်တစ်ခ ပြစ်လျက်တနတသ တကက င၊့်် လူတသည်
ယင်ိုးက န ိုးလည်န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
သမဟ
့် တ် သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တတိုးသွ ိုးက
စည်ိုးကက်ဝါိုးကက် သီဆန္င်ကကတပသည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်
တပပ သမျှသည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး၊ အ ိုးလိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ သည်- ဤသည်မှ သသယပြစ်ြွယ်
မရှတပ။

အပိိုင်း် သံ်းို အသင််းတတ ်မျ ်းတွင ် ခရစ်တတ ် တလ က်သ ွ ်းစဥ် သ၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း (၁၉၉၂ ခိုနစ
ှ ၊် ဇွန်လ မှ ၂ဝ၁၄ ခိုနစ
ှ ၊် ကသဂိုတလ
်
အထိ)
နိဒါန််း
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဤအပင်ိုးတွင ် ခရစ်တတ က
် ၁၉၉၂ ခန္ှစ် ဇွနလ
် န္ှင ့််
၂၀၀၅ ခန္ှစ် စက်တင်ဘ လကက ိုး တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ကဏ္ဍစစတပါင်ိုး တလိုးခလိုး ပါရှ၏။
အမျ ိုးစက အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးကက ိုး ခရီိုးန္င
ှ စ
် ဉ် ခရစ်တတ ၏
် တရ ိုးတဒသန မျ ိုးန္ှင ့််
မတ်သဟ ယမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးအတပေါ် အတပခခထ ိုး တလသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ျှ ပပြုပပင်မွမ်ိုးမမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ပင်ိုးတွင ် ခရစ်တတ က
် လည်ိုး
တပပ င်ိုးလဲမထ ိုးခဲပ
ှ
် ကဏ္ဍမျ ိုးက ခရစ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
့် ါ။ ကျန်ရသည့်
တရိုးသ ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည် (ခရစ်တတ ် တရိုးသ ိုးသည့်် အချန်တွင၊် စဉ်ိုးစ ိုးြ ရပ်
့် ိုး၊
့် တနပ် ခင်
စ တည်ိုးပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ မရှဘဲ တစ်ထင်တည်ိုးပြင ့်် ထသတရိုးခဲ
ပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အလိုးစသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်ဤသည်မှ လိုးဝ သသယထ ိုးစရ မရှတပ)။ ဤမနမ် မက်
ချက် န္ှစ်မျြုိုးက ခွထ
ဲ
ိုးပခင်ိုးထက်၊
့်
၎င်ိုးတက
် တ ့်
့် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် မူရင်ိုး အစီအစဉ်က အသိုးပပြုရင်ိုး ၎င်ိုးတက
့် အတူတကွ ကျွန္ပ်
တင်ပပထ ိုးပါသည်။ ဤအရ က သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အလိုးစမှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်
့်
အဆငမ
့်် ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တအ
့်် ပိုးပပီိုး ဤအဆငအ
့်် သီိုးသီိုးအတွငိုး် သူ မည်သ ့်
့် ိုး ပမင်တတွျို့ ခွငတ
အမှုပပြုသည်က န ိုးလည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်

အဆငမ
့်် ျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူတ၏
့် အသပည အြ ့်
အကျြုိုးပပြုတလသည်။
“လမ်ိုးတကက င်ိုး” အပြစ် တစ်စတစ်စည်ိုးတည်ိုး ရည်ညန်ိုးသည့်် “အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ်
ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၁” ၏ ပထမ အခန်ိုး ရှစ်ခန်ိုးသည်
လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အဆငအ
့်် တန်ိုးတူညစ
ီ ွ ရပ်တည်ခစ
ဲ့် ဉ် ခရစ်တတ ် တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တသိုးငယ်တသ အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
တပါပပက်
ပပက်န္င်မှုက သသ လငက
့်် စ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပူပန်မှုတပြင
် နတပသည်။ ဤအရ မတင်မီတွင၊်
့် ့်် ပပည့်တ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအ ိုး မမတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးအတွက် တထ က်ပ့်တပိုးရန်
ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆြ တနတနသ
သ ၊ သူန္င
ှ ့်် လူသ ိုးတကက
့်
့် ိုး ကကီိုးမ ိုးသည့််
အကွ အတဝိုးြွငပ့်် ပက ၊ ဘရ ိုးသခင်က ချဉ်ိုးကပ်ရန် တကက က်ရွ ျို့တစသည့််
တတယတက င်ိုးကင်ဘ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ ဆခဲသ
င ့်် “လမ်ိုးတကက င်ိုး”
့် ည်။ ထတကက
့်
ထဲတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တန်ိုးတူအလ ိုး စက ိုးတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး လမ်ိုးခရီိုး၏
ဦိုးတည်ရ က တထ က်ပပခဲသ
ှ ့်် ဆက်ဆတရိုးက ယင်ိုး၏
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
နင်္မူလ အတပခအတနသ ပပန်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ဆသည့်် နည်ိုးစနစ်
့် တရ က်တစခဲသ
တစ်ရပ်က အသိုးပပြုတနဆဲ ရှမရှက လူတ သ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့် သယ မပြစ်ကကတတ သ
တသပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စမ်ိုးသပ်မက
ှု ထတ်လနတ
် ့် ကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
တပခ က်လှနမ
် ့် ခရတတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တတယတက င်ိုးကင်ဘမှ ကမဘ တပမသ ့်
ဆင်ိုးသက်လ ခဲပ့် ပီိုး လူတသည်
ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ ်တရှ သ
ျို့ ့်
့်
လ ခဲက့် ကတလသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
“အတစခသူမျ ိုး” ၏ စတ်တတစဆတပခ က်လှနမ
် ့် က
ှု စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး၊
့်
အသစ်ြွ ိုးပမင်တသ န္ွ ိုးငယ်တလိုးမျ ိုးအလ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဗတတဇက တရ ိုးဝင် လက်ခခဲက့် ကတလသည်။
ထအခါတွငမ
် ှ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ တဆွိုးတန္ွိုးန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
အသက်ပြင ့်် တထ က်ပပ့် ခင်ိုး အမှုက သ ၍ လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတစ်ဦိုးအပြစ် မမကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတန္ှ့် င ့်် သူကက
့် ိုးက
ကွ တဝိုးမက
ှု တလျှ ခ
ှ ့်် ယကကည်စတ်ချမှုတက
့် ျရင်ိုး၊ လူတ၏
့် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးန္င
့်
ရရှတစရင်ိုးန္ှင ့်် အသက်က လက်စ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ြ လူ
တွင ်
့် တအထဲ
့်
လက်ခယကကည်ပခင်ိုးက လှုျို့တဆ ်တပိုးရင်ိုး သူ လူတန္ှ့် င ့်် သ ၍နီိုးစပ်ြ ့် ပြစ်သည်။ “လမ်ိုးတကက င်ိုး”
၏ အခန်ိုးရှစ်ခန်ိုးက လူတ၏
ှ ိုး တခါိုးမျ ိုးက ြွငရ
့်် တွင ် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့််
့် စတ်န္လ

တသ မ
တကွသည် လူသ ိုးက သူတပိုးသည့််
့် ျ ိုးအပြစ် အကျဉ်ိုးရိုး တြ ်ပပန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ အတူ
့်
သကက ိုးအပ်ထ ိုးတသ တဆိုးတစ်လိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ က
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ြန် သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အပပစ်တြ ် ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက အတသအချ အ ရစက်န္င်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
“ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် မည်သည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ိုး ဆပ်ကင်ထ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး” န္ှင ့်် “ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်မှု အဆငမ
့်် ျ ိုးအတပေါ်” တက
ှ အ
့်် ညီ၊
့် ည်န္င
့် ဆက်လက် တပပ ဆခဲသ
ဤအရ တန က်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ရှ အမှုအဆငတ
့်် ွင ် အသက်
တထ က်ပတ
ဲ့် ည်ဟ
့် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး တြ ်ပပပခင်ိုး အမှုက တရ ိုးဝင် စတင်ခသ
ဆန္င်တပသည်….။ ထသတသ
နည်ိုးစနစ်တစ်ခက ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏
့်
တလိုးနက်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပပသသည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်၏
အသက်တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး အစ စင်စစ် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည်
့်
တန က်ပင်ိုး ကဏ္ဍမျ ိုးထက် အနည်ိုးငယ် ပ၍တပါတန်
် ှ
့် တလသည်။ ဤအရ တန က်ကွယရ
အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမှ အလွနရ
် ိုးရှငိုး် ၏- ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အမှုပပြုသည်။ သူသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မပပြုမူ သမဟ
့် တ်
မတပပ ဆတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သ အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်ပပီိုး၊
လူသ ိုးအတွက် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုး
မရှတချ။
“အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး” မှ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး တစ်မှ တစ်ဆယ်အထတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသစ်တသ အဆငတ
့်် စ်ခသ ဝင်
့် တရ က်တလသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက အစတွင ် ထ ိုးရထ
ှ
ိုး၏။ တန က်ပင်ိုးတွင၊်
့်
“အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၂” က စတင်
ပြစ်တည်လ ခဲသ
့်် တွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် ည်။ ဤအဆငအ
့် ဘဝတနထင်မှုပစမျ ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့် အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် လအပ်တသ အရ စသည်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့််
အသပည ပါဝင်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးပြစ်သည့်် သူတန
့် က်လက်မျ ိုးအတပေါ် ပမ
အတသိုးစတ်ကျသည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ြ စ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုး ခဲက့် ကသကဲသ
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ သသယတစ်ခတစ်တလမျှ မရှကကတတ ့်
တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှစ၍ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတွငိုး် ပင်ိုး သမမ တရ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုရင်ိုး၊

သမမ ကျမ်ိုးစ တန က်ကွယ်ရှ သမမ တရ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရင်ိုး န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပါယ် အစစ်အမှနက
် ၎င်ိုးတအ
် င်တပိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ိုး သွနသ
့်
သူ၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးအပြစ် တရ ိုးဝင် စတင်ဆက်ဆခဲသ
့် ည်။ ဤကဏ္ဍထဲမှ ဘရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူအမှု
့် တတ ်၏
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက လူတအ
် သ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
့် ိုး ပမတက င်ိုးမွနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ရရှ
် ရ သည် အတတ်တခတ်
့် ည့်အ
့် ခဲသ
က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ တ
် ရရှ
် ရ ထက်
့် ည့်အ
့် ခဲသ
သ လွနသ
် ည်က န ိုးလည်တစခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စ တကက င်ိုးတင်ိုးမှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည တစ်စက်တင်ိုးအပပင် သူ၏ တစ့်စပ်တသချ တသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက် ပူပန်မတ
ှု က
့် သင် သတမူမန္င်တပသည်။
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ယခင်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုး၊ ယခင်က လူတ လ
့် ူိုးသည့်် အရ မျ ိုးအပပင်၊
့် ိုးဝ စတ်မကူိုးခဲြ
အန င်္တ်တွင ် လူတ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတက
့်
့် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ လူသရှငက် က ိုး
ထတ်တြ ်ပပခဲသ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
် ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးတသ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက တတွျို့ ကကြုန္င်စမ
“ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” အတအကျ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တပသည်။ တကယ်တမ်ိုးမူ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သမဟ
် ိုးပြင ့််
့် တ် အပပန်အလှနအ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တတ င်ိုးဆပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူတက
့် ၎င်ိုးတ လ
့် အပ်သမျှ တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က
၎င်ိုးတ တတ
င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က တပိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤကဏ္ဍမှ အထူိုးအခန်ိုးအချြုျို့သည် သမမ ကျမ်ိုးစ အတကက င်ိုးက တပပ ပပထ ိုးသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့ ကက လူသမ
့် င်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ကျမ်ိုးစ က ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က
့်
ယူထ ိုးလက်သည်အထ လူတသည်
ကျမ်ိုးစ က ဘရ ိုးသခင်အလ ိုး သတဘ ထ ိုး ကကပပီိုး၊
့်
ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က စက်ဆပ်တစ၏။ ထတကက
င၊့်် အခွငသ
့်် သည့်အ
် ခါတွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဇ စ်ပမစ်တက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတစြ တ
ဝန်ရသည်
ှ
ဟ ခစ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က သူ မလပ်တဆ င်ပါက၊
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုး ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က
့် စတ်န္လ
ဆက်လက်ယူထ ိုးလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး လူတသည်
့်
အကဲပြတ်ရန်န္င
ှ ့်် ရှု တ်ချရန် ကျမ်ိုးစ ၏ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုကကတပလမ်မ
့် ည်။
ကျမ်ိုးစ ၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ြွဲျို့စည်ိုးတည်တဆ က်ပန္ှင ့်် အပပစ်အန အဆ မျ ိုးက

ရှငိုး် ပပပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက လိုးဝ ပငင်ိုးပယ်တနပခင်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ရှု တ်ချတနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ကျမ်ိုးစ က ၎င်ိုးတ ့်
မကိုးကယ
ွ တ
် တ ရ
ှ ့်် ၎င်ိုးတ လမ်
ိုးမတပျ က်တတ ရ
့် န်န္င
့် န်အလငှ့် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ နင်္မူလ
့်
ပရပ်က ပပန်လည်ရရှတစသည့်၊် သမမ ကျမ်ိုးစ အတပေါ် လူတ ထ
ှ
်
့် ိုးရသည့်
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးမျ ိုးက တပြရှငိုး် ပပီိုး ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ အပမင်က
၎င်ိုးတအ
့်် င်တ
့် လျ က်ပတ်တသ တြ ်ပပချက်တစ်ခက သူက တပိုးတနခဲပ့် ခင်ိုး
့် ိုး တပိုးသည့်် သငတ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်တသ သမမ ကျမ်ိုးစ ၌ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၌ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယပ် ခင်ိုးကဲသ
့် မမှ
ိုးတတ ြ
့် ရန်
့်
့် အလငှ့် ၊
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မှနက
် န်တသ တန က်ခအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက
ရင်ဆင်ရန်ပင် မတကက က်ရွ ျို့တတ ြ
့် ရန်
့် အလငှ့် ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့််
သက်ဆင်တသ သန ိုးလည်မှု စစ်စစ်တစ်ခ လူတ ရရှ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် သည်န္င
စတ်မလမလဲပြစ်ပခင်ိုး မရှဘဲ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ တဘိုး
ြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရဲဝ့်စွ လက်ခန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ဤအခန်ိုးမျ ိုးထက
ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်
တပပ လသည့်် သမမ တရ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ယူအဆ သမဟ
့် တ် အချက်အလက်ကမျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
တတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တနရ က မယူန္င်သည့််
့်
အတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရပ်တည်န္င်သည့်အ
် တကက င်ိုး
ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ တထ င်တချ က်မှ လူတ မလွ
တ်န္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်သ ၎င်
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လ န္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးတ မည်
့်
တရှ ျို့တမှ က် ၎င်ိုးတ လ
် ရ မဆက
့် လပါက၊ ဦိုးစွ ပထမ သူက
့် အစ ိုးထိုးန္င်သည့်် မည်သည့်အ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တစရမည်ပြစ်သည်။ ထအခါ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့် စတ်န္လ
့်
တကျနပ်စရ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤတနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ကသ
ရှငိုး် ပပတသ ်လည်ိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ အပပင် လူတ အမှ
နပ
် င် ကိုးကွယ်ကကသည့်် အပခ ိုး
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ အရ မျ ိုးစွ ရှသည်က မတမတ
ိုးကယ
ွ ်သည့််
့် လန္ှင။့်် ၎င်ိုးတ မက
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ အမှနတ
် ကယ် လ သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ လမ်
ိုးတကက င်ိုးမှ ိုးက မတလျှ က်ြရန်
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် န္င
ယကကည်ပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခကကစဉ်တွင ် တစ်ြန် အစွနိုး် တရ က်ပပီိုး
တရ တထွိုးမ၏
ှု သ ိုးတက င်ပြစ်မသွ ိုးတစရန် သတတပိုးြ ဥပမ
တစ်ခ အပြစ်သ ကျမ်ိုးစ က
့်
အသိုးပပြုထ ိုးတပသည်။

လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တပါတန်
့် ရ မှ တလိုးနက်ရ သ ့်
သွ ိုးတလသည်။ သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် လူတ၏
့်
့်
အပပင်ပန်ိုး အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးမှသည် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးအထ တရှ ဆ
ျို့ က်တိုးသွ ိုးတလသည်၊ ထတနရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ဘ သ စက ိုး လှြျ ိုးက လူမျ ိုး၏စတ်ဝည ဉ် အနက်ရှုင်ိုးဆိုးအပင်ိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သဘ ဝဗီဇဆီသ ချ
့် န်ရွယ်တလသည်။ “အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၃” က တြ ်ပပသည့်် က လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် “လူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်ချြုပ်” န္ှင ့်် “စစ်မှနတ
် သ
့်
လူဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး”- လူတ၏
့် အသက်ထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
ဤအတလိုးနက်ဆိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပဓါနကျတသ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက အသ ိုးတပိုးတလသည်။
ဟတ်တပ၏၊ “အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၁”
ထဲက လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပတ
် ခါ၊
့် ပိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
“အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၃” ၏
အတကက င်ိုးအရ သည် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါ အလွနအ
် ့် လွန ် နက်နတ
ဲ လသည်။ ဤကဏ္ဍထဲက
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
့် အန င်္တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရန္င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတန္ှ့် ငလ
့်် ည်ိုး သက်ဆင်တပသည်။
(ဤအရ မျ ိုးသည် န ိုးလည်ြ အလွ
ယက
် ူဆိုးပြစ်တသ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သဘ ဝ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်၊
၎င်ိုးတ၏
့် တြ ်ပပပပီိုးသည့််
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်တန္ှ့် င ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် ယတနထ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။) ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကသည့််
လူမျ ိုးသည် လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးမှ မမတက
့် ယ်ကယ်
ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်န္လ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက အစစ်အမှန ် သန ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး ရှကကသူမျ ိုး ပြစ်ရန်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကသူ
့်
အ ိုးလိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်အပြစ်
ယကကည်န္င်ကကြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က တပါတပါ
ဆကကြ သ
့် တန်
့် တန် ၎င်ိုးတ မဆက်
့်
့် မဟ
့် တ် သူက
့်
န ိုးပူန ိုးဆ မလပ်ကကြက
့်် လသည်။ လူတသည်
့် လည်ိုး သူ တမျှ ်လငတ
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တစ့်တစ့်စပ်စပ်

ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုး သတဘ ထ ိုးတစ်ခပြင ့်် ြတ်ရှုကကပါက၊ ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတအြ
မည်
သမ
ူ ျှ မသန ိုးမလည်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး ပါဝင်သည့််
့်
့်
စ အပ်တစ်အပ်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ူ ျ ိုး၊
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးသမ
့် လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ြ စ
သသယတစ်စက်မျှ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
့်
မရှကကသူမျ ိုးသည်သ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခြ အရည်
အချင်ိုး
့်
ပပည့်မ
် ီကကတပသည်။
“အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင် ခရစ်တတ ် တလျှ က်သွ ိုးစဥ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ၄” သည်
“စကကဝဠ တစ်ခလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး” တန က်မှလက်လ သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအမျြုိုးအစ ိုး တန က်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင်
့်
“တယရှု ၏ဝည ဉ်ခန္ဓ က သင်တတွျို့ ပမင်သည့်အ
် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက အသစ်တစ်ြန် ပပြုလပ်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် သဟဇ တ
့် ည်”၊ “ခရစ်တတ ်န္င
မပြစ်တသ သူမျ ိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်”
ကဲသ
့် တသ
ခရစ်ယ န် င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးထက
ဲ လူတအ
့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက်တွနိုး် ချက်မျ ိုး၊
သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပါဝင်တလသည်။ ယင်ိုးတွင် “သင်တ၏
့်
လမ်ိုးဆိုးပန်ိုးတင်အတွက် လတလ က်တသ တက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ပပင်ဆင်တလ ”့် ၊ “သတတပိုးချက်
သိုးချက်”၊ “ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက လူကငရဲသ တခေါ်
့် တသ
့် ည်” ကဲသ
့် တဆ င်လမ်မ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အတကျဆိုးတသ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးလည်ိုး
ပါဝင်တလသည်။ လူမျြုိုးစအတွက် ထတ်တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကဲသ
့် တသ
့်
ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးစွ က တရိုးထ ိုးတလသည်။ ဤကဏ္ဍသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ ဗဟချက် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤကဏ္ဍ၏ တမ့်မရန္င်ဆိုးတသ အပင်ိုးမှ
့်
သူ၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင် ပပည်ြိုးက ိုးချတတ မ
် ချန်တွင၊် လူတ၏
့် ည့်အ
့် တကယ့််
ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆတ
ီ ွင ် ရှသည့်အ
် ရ ပြစ်သည့်် သစစ တြ က်ပခင်ိုးက သူက တြ ်ထတ်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ လူတအတနပြင
့်် တကယ့်အ
် ဆိုးတွင ် ဆက်လက်တြ ်ပပပါ
့်
အမှနတ
် ရ ိုးက သရှြန္ှ့် င ့်် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ
့် တ်န္လ
တနရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပမဲပမစွ ထင်မတ
ှ တ
် စကကြ ပြစ်
့် သည်၊ သင် မည်မျှကက ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ- သင်၏ သဘ ဝဗီဇသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ြ ့်
ပြစ်ဆရ
ဲ တပသည်
ှ
။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဆရလျှင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုး ထဲတွင ်

အကကင်ိုးမဲ့် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုးက ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၎င်
ဲ ွင ်
့် ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးထတ
အတတ ်အတန် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးသ ရှန္င်တသ တကက င ့်် လူသ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇက
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ြ ပြစ်
့် တပသည်။ သစစ တြ က်ပခင်ိုး (၁) န္ှင ့်် သစစ တြ က်ပခင်ိုး (၂)
အခန်ိုး န္ှစ်ခန်ိုးသည် လူတက
ှ ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတအြ
ဘ
့် ထိုးန္က
့်
့်
့် ရ ိုးသခင်၏
သစစ အရှဆိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးရဆ
ှ ိုးတသ သတတပိုးချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနန္ှင၊့််
လူတသည်
မမဘ သ အ ိုးရတကျနပ်ပပီိုး မမကယ်ကယ် စတ်ကကီိုးဝင်သည့်အ
် ခါ၊
့်
ဤအခန်ိုးန္စ
ှ ်ခန်ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်သည်
ထန်ိုးချြုပ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ပင
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအခန်ိုးန္ှစ်ခန်ိုးမှတဆင၊့််
့် မ်သက်သွ ိုးလမ်မ
သင်၏အသက်တ မည်မျှ ရငက
့်် ျက်ပါတစ၊ သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မည်မျှ နက်ရှုင်ိုးပါတစ၊
သင်၏ မမကယ်ကယ် ယကကည်မှု မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ မည်သည့်တ
် နရ တွင ် သင်တမွိုးြွ ိုးပပီိုး
မည်သည့်တ
် နရ သ သင်
သွ ိုးတနသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
သင်၏ သဘ ဝဗီဇသည် အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုး မမကယ်ကယ် ထတ်တြ ်ပပြွယ် ရှသည်ဟ
လူအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် သတတပိုးတလသည်။ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တပပ လသည့်အ
် ရ မှ ဤသပြစ်
့် ၏- ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ရန်မှ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏
တမွိုးရ ပါ သဘ ဝဗီဇ ပြစ်သည်ဟ၍
ူ ပြစ်တပသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ ဤအခန်ိုးန္စ
ှ ်ခန်ိုးက
တြ ်ပပရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပယ်ရှငိုး် ြ သ
့် မဟ
့် တ်
ရှု တ်ချြ အတကက
င်ိုးပပချက်မျ ိုး ရှ ရန်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သူ၏
့်
လမ်ိုးပပမှုက ရရှြ တစ်
ချန်လိုး သတရှရှ အသက်ရှငန္
် င်ကကြအလ
ငှ့် လူသ ိုး သဘ ဝက လူတ ့်
့်
့်
ပမ သတပပြုမတစရန်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရှတနမှုက ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်လမ်ိုးမရှသည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် တပခချပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
ှ ်ခန်ိုးသည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအခန်ိုးန္စ
့် တ ိုးဆိုးီ လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ကကသူ အ ိုးလိုးအတွက် အချက်တပိုး တခါင်ိုးတလ င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တလိုးနက်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လူတ န
့် ည်ဟ
့် ိုးလည်ကကတပလမ်မ
တမျှ ်လင်ရ
့် သည်။ တကယ်တမ်ိုးမူ၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ပငင်ိုး၍မရန္င်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်- ထတကက
င ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ထတ်တြ ်ပပခရမည့်် အချန်န္င
ှ ့်် နည်ိုးလမ်ိုးတအတပေါ်
တစျိုးဆစ်ြ အဘယ်
လအပ်သနည်ိုး။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက မမဘ သ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
ြ ့်
့်
့် မနမ် မက်
သူအတွ
က် သငတ
့်် တ သ
် ည်ဟ လူတ ယ
့်် င်ိုးခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည်
့်
့် ကကည်တသ အချန်အထ တစ ငဆ
အလွနတ
် န က်ကျသွ ိုးလမ်မ
့်် တ ်ဆိုးတသ ထအချန်သည်
့် ည် မဟတ်တလ ။ အသငတ
မည်သည့်အ
် ခါ ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။

ဤကဏ္ဍတလိုးခတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ ငတ
့်် ပါင်ိုးစက
အသိုးပပြုတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် တစ်ခါတစ်ရ သတရ မ
် ှုက အသိုးပပြုပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ
တက်ရက် တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သွနသ
် င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက သိုးသည်။ တစ်ခါတစ်ရ
ပဥပမ မျ ိုးက သူသိုးပပီိုး တစ်ခါတစ်ရ ပပင်ိုးထန်သည့်် ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲပခင်ိုးမျ ိုးက သိုးသည်။
ပခြုငကကည့်လ
် ျှင၊် နည်ိုးစနစ်မျြုိုးစ ရှပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူတ၏
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် အကကြုက်မျ ိုးက ပြည့်တ
် င်ိုးတပိုးြ ပြစ်
့် သည်။ သူစက ိုးတပပ ဆသည့််
ရှု တထ ငသ
့်် ည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှငအ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲ တလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် တစ်ခါတစ်ရ သူက “ငါ”
သမဟ
့် ” ဟ တပပ သည်၊ ယင်ိုးမှ ၊ သူသည် လူတက
့် တ် “ငါက
့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူသည် “ဘရ ိုးသခင်” သည် ဤသ ့်
ပြစ်သည်၊ ထသပြစ်
့် ၊ ့်
့် သည်ဟ တပပ ရင်ိုး တတယ ပင်္္ြုလ်တနရ မှ စက ိုးတပပ သကဲသ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ သူ စက ိုးတပပ သည့်် အပခ ိုးအချန်မျ ိုး ရှတလသည်။ မည်သ သူ
့်
စက ိုးတပပ ဆသည်ပြစ်တစ၊ သူ တြ ်ပပသည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လအပ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ အန္ှစ်သ ရ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရ
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။

အတတွျို့အကကံ နှငပ
်ူ့ တ်သက်၍
တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင် သူသည် ရ န္ှငခ
့်် ျီတသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
ပက်ပင်ိုးကကြုခဲသ
၏ လူတသည်
“စမ်ိုးသပ်မှု” ဟူတသ တဝါဟ ရက
့် ည်။ ယတနတခတ်
့်
့်
သတပပြုမကက တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် အတပခအတနမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်၍ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် စတ်ပင်ိုးပြတ်မှုက
ထဆစ် ပသွငိုး် အလွနအ
် ကျွ မပြစ်တအ င်လပ်သည်၊ သူတ၏
့် မမတက
့် ယ်ကယ်
ယကကည်စတ်ချမှုက စစ်တဆိုးပပီိုး၊ သူတ၏အစ
တ်အပင်ိုးတင်ိုးက စလင်တစပပီိုး၊ ဤအရ က
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ အဓကအ ိုးပြင့်် ရရှက ယင်ိုးစမ်ိုးသပ်မတ
ှု သည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ လပ်တဆ င်မှုလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတက
် ့် ထ ိုးသည်ဟ
့် န်တပူ ပီိုး၊ ထတကက
င့်် ထသူတသည်
သတမထ ိုးလျှင၊်
့် စွနပစ်
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မှုမျ ိုးအပြစ် ရှု ပမင်ကကလမ်မ
့် က
့် ည်
့်

ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ကယ်တွင် စမ်ိုးသပ်မှု အမျ ိုးအပပ ိုးက စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မှုမျ ိုး အပြစ်
့် က
ထင်မတ
ှ ်န္င်ပပီိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်ရ တွင် ကျင်သ
့် ိုးသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးပင်ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
့်
အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငလ
် ျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့်
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ိုး လက်လွတ် ဆိုးရှု ိုးတစလမ်မ
အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင် ရှတနပခင်ိုးတကက င့်် စ တန်သည် ၎င်ိုးက
ဧကန်မချ ချဉ်ိုးကပ်လမ်မ
် န်သည်
့် ည် မဟတ်ဟ တပပ ဆလျှင၊် ယင်ိုးမှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မှနက
မဟတ်တပ။ သဆ
့် လျှင ် တတ ထဲတွင် ရက်တပါင်ိုးတလိုးဆယ် အစ တရှ င်ပပီိုးတန က်တွင၊်
တယရှု သည် စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မှုမျ ိုး တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် က
့် သည်က မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။
ထတကက
င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သူတ၏
့်
့်
့် အပမင်မျ ိုးက ပပြုပပင်လျှင်
၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးစွ က ပမရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န ိုးလည်မတ
ှု ွင ် လွဲတချ ်တမ်ိုးတစ င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မှ ိုးယွငိုး် မှုတ ရှ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် လမ်မ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င် ပပြုပခင်ိုးကခရရန် အမှနတ
် ကယ်
ဆိုးပြတ်ထ ိုးလျှင၊် ၎င်ိုးတ ရင်
့် ဆင်တနတသ ကစစမျ ိုးက လက်ဝဲ၊ လက်ယ
တမ်ိုးတစ င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးမှ ချဉ်ိုးကပ်ရတပမည်။ သင်၌
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သကျွမ်ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သ ့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည်က သင်သလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုမျ ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မသကျွမ်ိုးဘ၊ဲ စ တန်သည် လူသ ိုး၌ မည်သ ့်
အလပ်လပ်သည်က သတမမူမပါက၊ သင်တ
ွ ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးရမည်
ှ
့် င
မဟတ်တပ။ စတ်အ ိုးထက်သန်စွ လက်စ ိုးပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးက သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆတသ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှတစလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသတသ
့်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးသည်- မည်သည့်ပ် ခ ိုးန ိုးမှုမျှ မရှဘဲ၊ အတတွျို့အကကြုကသ အ ရစက်ပပီိုး၊
စ တန်၏ အလပ်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်သည်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်မရှဘဲ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် တပခအတနတွင ် ရှသည်၊
ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုတပိုးလသည် စသည်တက
့်
လိုးဝသတမမူမပခင်ိုး ပြစ်သည်-့် တလ ရနစ
် ့် ်၏ တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူသည်။
လူမျြုိုးစန္ှင ့်် ဆက်ဆရတသ အခါ၊ မည်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ခယူသင်သ
့် ည်၊
လက်ရတွ
ှ င ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မည်သ န
့် ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက မည်သ သ
့် ရမည်၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ ၊

ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တပြ င်မ
် မ
ူ ျ ိုးအတပေါ်၊ မည်သည့််
့် တ်ပခင်ိုးတက
့် မည်သည့်လ
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် တခတ်က လတက
့် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည် စသည့််
အရ တတစ်
ွ ိုး် သပမင်မှု မရှတပ။ လူတသည်
့် ခကမျှ သူ၌ ထိုးထင
့်
သူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုးအတွက် အတ်ပမစ်အပြစ် ရူ ပါရတပါင်ိုးစ မရှလျှင၊် အတတွျို့အကကြုက
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အသက်ကပင် မရရှန္င်တပ။ ထသူတသည်
မက်မဲစွ အရ ရ က ဆက်၍
့်
ကျြုိုးန္တနပပီ
ွ
ိုး သည်ိုးခတနန္င်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် စလင်တအ င် ပပြုလပ်ရန်
ခက်ခလ
ဲ ှတပသည်။ သင်၌ အထက်တွင ် တပပ ထ ိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး ဘ တစ်ခမျှ မရှလျှင၊်
သင်သည် ငတိုးငအပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်သည် ဣသတရလန္င်ငတွင ် အပမဲရပ်တည်တနတသ
ဆ ိုးတင်န္င
ှ ့်် အလ ိုးတတ
ူ ကက င်ိုး လတလ က်တသ သက်တသပင် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
လူမျ ိုးသည် အသိုးမကျတသ သူမျ ိုး၊ အသိုးမဝင်တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်တက ိုး။ အချြုျို့လူမျ ိုးသည် မျက်စစမှတ်လျက်သ ကျြုိုးန္နွ ခကကသည်၊
ထသူတသည်
သူတက
ူ အစဉ်အပမဲ
သပပီိုး အသစ်တသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက
့်
့် ယ်သတ
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည်အ
့် ခါ၊ သူတက
့် ယ်တင်၏ လပ်တဆ င်နည်ိုးမျ ိုးကသ
အစဉ်အသိုးပပြုတတ်သည်၊ သမဟ
့် တ် တြ ်ပပရန် မထက်တန်သည့်် အတသိုးအြွဲကစစမျ ိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် “ဉ ဏ်ပည ” က အသိုးပပြုကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် သူတ၏
့် မ
့် သဘ ဝမှ ရမယ်ရှ ခရပခင်ိုးက
ကကတ်မှတ် လက်ခထ ိုးမည့်် အလ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူတသည်
အစဉ်အပမဲ မထူိုးပခ ိုး၊ ဘယ်တတ မ
့် ှ
့်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်မှု စိုးစဉ်ိုးမျှပင်မရှသည့််
့်
့်
လူမက်မျ ိုးပင် ပြစ်ကကသည်။ ထသူတသည်
အတပခအတနမျ ိုး သမဟ
ီ သ လူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် တ် မတူညတ
သင်တ
သည်အ
့် ခါမျှ မကကြုိုးစ ိုးကကတပ။
့် င်တ
့် လျ ်ကန်တသ တဆ င်ရွက်မှုမျ ိုးပပြုလပ်ြ မည်
့်
ယင်ိုးသတသ
လူမျ ိုးတွင် အတတွျို့အကကြု မရှကက။ ကယ်က
့် ယ်ကသပခင်ိုးထ၌
ဲ
့်
နစ်ပမြုပ်တနလွနိုး် သပြင့်် နတ်ဆိုးတ၏အလ
ပ် စွဲကပ်ပခင်ိုးခရသည့်် လူတန္ှ့် င ့််
့်
ရင်ဆင်တတွရ
ျို့ တသ အခါ၊ ထ၍ ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် မဝ့်ရဲကကဘဲ၊ ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ငထ
့် ိုးကကပပီိုး
မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ဝန်ခကကသည့်် လူအချြုျို့က ငါတတွျို့ ခဲြ
့် ူိုးသည်။ ထအပပင်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သသ ထင်ရှ ိုးတသ လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရတသ အခါ၊
ထသူတသည်
မန ခဝက့် ကတပ။ နတ်ဆိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှသည်ဟ
့်
သူတယ
့် ကကည်ကကပပီိုး၊ ထ၍ ယင်ိုးတက
့် ခခရန် သတတစိုးစဉ်ိုးမျှ ထသူတ၌့် မရှကကတချ။
ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အရှက် ရတစကကပပီိုး၊ သူအတွ
က်
့်
့်
တလိုးလတသ ဝန်တစ်ခက ထမ်ိုးရွက်န္င်စွမ်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မရှကကတချ။ ထကဲသ
့် တသ
့်

ငတိုးငအမျ ိုးသည် မည်သည်ပ့် ခ ိုးန ိုးမှုကမျှ မသကကတပ။။ ထတကက
င့်် ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
တတွျို့ ကကြုနည်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် မရပ်တည်န္င်သပြင့်် ယင်ိုးတက
့်
န္တ်ပယ်သင်တ
့် ပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ခါတစ်ရ လူတအ
့် ိုး စစ်တကက ပခင်ိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
အလွနအ
် ကျွမပြစ်တအ င်လပ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက ြန်တီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ခါတစ်ရ
၎င်ိုးတက
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လမ်ိုးပပရန်န္င
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ပပြုပပင်တပိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
တပပ ကက ိုးပခင်ိုးတပြင်
တွင ် မျ ိုးစွ တသ အရ မျ ိုးက အမှနပ
် င်
့် ့် လူတအထဲ
့်
လပ်တဆ င်တပိုးသည်။ တစ်ခါတစ်ရ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတအတနပြင်
့်
့်
၎င်ိုးတတွ
့် င ် မရှတသိုးသည့်် အရ မျ ိုးစွ က သတမထ ိုးလက်မဘဲ တတွျို့ ရှတစရန် လူမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးတပိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးသ ဦိုး
့် တဆ င်လမ်ိုးပပသည်။ လူတ၏
့်
တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ လူတက
့် န္ှင ့််
့် အပခ ိုးသူတအ
့် ိုး ဆက်ဆသည်ပ
အမှုအရ မျ ိုးက ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပတမှ့် တစ်ဆင်၊့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
၎င်ိုးတယခင်
က န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတမသ
့်
့် ဘဲ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးက ၊ မျ ိုးစွ တသ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးက ပမရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
န ိုးလည်တစပပီိုး၊ ယခင်က ၎င်ိုးတ င်္ရ
့် ည့်် မျ ိုးစွ တသ အရ မျ ိုးက
့် မပပြုမခဲသ
တတွျို့ ပမင်လ တစရန် အခွငတ
့်် ပိုးသည်။ သင်သည် ကမဘ တလ ကန္ှင ့်် ထတတွျို့ မှုရတသ
ှ
အခါ၊
တလ က၏အမှုအရ မျ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်လ ပပီိုး၊ သင်မတသဆိုးမီ
“လူတစ်တယ က် ပြစ်ရသည်မှ အမှနတ
် ကယ် ခက်ခလ
ဲ တ
ှ ပသည်” ဟ သင်
တက က်ချက်ချတက င်ိုး ချတပမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်၌ အချန်အနည်ိုးငယ်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်န ိုးလည်လ ပါက၊
သင်သည် မသလက်ဘဲ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်တသ ဉ ဏ်စွမ်ိုးမျ ိုးစွ က ရရှပပီိုး၊
သင်ဝ
ှု ည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ တပလမ်မ
့် ည ဉ်ရင်က
့် ျက်မသ
့် ည်။ သင်သည် မျ ိုးစွ တသ
ဝည ဉ်တရိုးရ မျ ိုးက ပမတက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ န ိုးလည်လ ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ် အတကက င်ိုးက ပမရှငိုး် လင်ိုးလ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှု တစ်ခစီတင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုးတက
့်
သင်ကယ်တင်၏ အသက်ပမ လက်ခလ လမ့််မည်။ သင်လပ်သမျှသည် ကမဘ တလ ကတွင်
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ပခင်ိုးသ ပြစ်ပါက၊ သင်အ
့် တတ င်ပမျ ိုးသည် ပမ သည်ထက် မ လ ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ခခမှုသည် ပပပီိုး ကကီိုးမ ိုးလ တပလမ်မ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က

သင်က
ိုးပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
ဲ ွင ် “ကျွန္ပ်
် အပမင်အရ
့် မည်သ အသ
့် တသ ် သင်ထ
့် တ
့်
ဆလျှင”် ဟူသည်အ
့် ရ မျ ိုးလွနိုး် တနသည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မသိုးတပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏မျက်တမှ က်၌ ရှတလတလ၊ သင် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ရရှတလတလ
ပြစ်လမ်မ
ဲ့် ဆက်
လက်တနထင်ပပီိုး၊
့် ည်။ သင်သည် ကမဘ တလ ကထဲတွင် သ ိုးရဲတစ်တက င်ကသ
့်
သင်န္
ှု ်ြျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တကက င်ိုး တကကိုးတကက ်တနတသ ်လည်ိုး၊ သင်စ
ှ ိုးက
့် တ
့် တ်န္လ
အပခ ိုးတစ်တနရ တရ က်ရတနက
ှ
၊ သင်သည် ရှငသ
် န်မှုအတွက် တလ ကီ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက
သင်ယူဆပဲ ြစ်ပါက၊ ယခင်က သင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးမှ အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တလ ။ ထတကက
င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင် ရှတနတလတလ၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် လွယက
် ူတလတလ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပင် ပြစ်သည်။
သင်သည် ဤအရ က န ိုးမလည်ပါက၊ သင်အ
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသ ့်
့် တွက် မှနက
ဝင်တရ က်ရန် မပြစ်န္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ရရှရန်မှ မူ ပြစ်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ သင်သည် ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ က မရရှန္င်တပ၊ ယင်ိုးက သင်သည်
ဒကခတပြစ်တနသကဲသ
့် ရှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ခမျှမပါဘဲ
့် လမ်မ
သင်ကယ်တင်၏ ကကြုိုးစ ိုး လပ်တဆ င်မသ
ှု လျှင် ရှတနလမ့််မည်။ ဤအရ သည်
သင်၏တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးထမ
ဲ ှ လွဲမှ ိုးမှုတစ်ခ မဟတ်တလ ။သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်ထ၌
ဲ ရှတနတစြအတွ
က် ဆတတ င်ိုးရန် မလအပ်တပ၊ တစ်ခါတစ်ရ သင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အ ရပပြုပခင်ိုး သမဟ
် တတွိုးဆပခင်ိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ
့် တ် သူ၏ အမှုတတ က
ကစစအချြုျို့က ကယ်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ခါတစ်ရ ပြစ်ရပ်တစ်ခတွင ် သင်
ထတ်တြ ်ခရပခင်ိုးတအ
ဲ လ
့် ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် မျက်တမှ က်ထသ
့် တပသည်။
လူအမျ ိုးစတသည်
၊ “ကျွန္ပ်
် မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးသည့်် အတွက် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မျက်တမှ က်၌ ရှမတနဘူိုးလ ိုး။” ဟ တပပ ကကသည်။ လူမျ ိုးစွ တသည်
“ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မျက်တမှ က်၌” အဆိုးမရှ ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ န္ှု
့် တ်ြျ ိုးတွင ်
အပမဲတမ်ိုး ရှတက င်ိုး ရှတနန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်ထတ
ဲ ွင ်
့်
အမှနတ
် ကယ် အသက်မရှငက် ကတပ။ ဤသည်မှ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မျက်တမှ က်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခအတနမျ ိုးက ထန်ိုးထ ိုးန္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အချန်ပပည့်် ထတတွျို့ ြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရန် လိုးဝ မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကကတပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်မျ ိုးက
သတချပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ရန်အလငှ့်
့် စတ်န္လ

ဆင်ပခင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆငပ့်် ြစ်တစ၊ တတ်ဆတ်စွ အ ရပပြုပခင်ိုး မှတစ်ဆငပ့်် ြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင်ပ့် ြစ်တစ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရပခင်ိုး
့် စတ်န္လ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့သ တရ
က်လ ရန်လည်ိုး မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကကတပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ထ မမတ၏
့်
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့််
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက ဆက်ကပ်ရသ ဆက်ကပ်ကက၏။ လူအမျ ိုးစ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ဘရ ိုးသခင် ကင်ိုးမဲတ
ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ကကတသ အခါမှသ
့် နကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထတနရ ၌ ဘရ ိုးသခင် ရှပခင်ိုးပြစ်သည်၊ မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထတနရ ၌
လိုးဝရှမတနပါ။ ဤအရ က မမစတ်န္လ
ှ ိုးထဲ ဘရ ိုးသခင် မရှပခင်ိုး၏ သရပ်သကန်
မဟတ်သတလ ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
့် စတ်န္လ
အမှနတ
် ကယ်ရှခဲပ
့် ါက၊ ဓ ိုးပပမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတက င်မျ ိုး လပ်တသ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
လပ်န္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တကက က်ရွ လ
ျို့ ျှင၊်
၎င်ိုးတ၏
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်သယ
ွ ်ထတတွျို့တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စစ်မှနသ
့်
အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အပမဲ
ရှတနတပလမ်မ
အတပပ အဆ သမဟ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ် လပ်ရပ်တွင ် အမှ ိုးမျ ိုး
ပပြုကကလမ်မ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သသ ထင်ရှ ိုးစွ ဆန်ကျင်
သည့််
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လပ်ကကလမ်မ
ူ စ်ဦိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအရ မျြုိုးသည် ယကကည်သတ
ပြစ်ပခင်ိုးအတွက် စန္ှုနိုး် ပြစ်တပသည်။

အသင််းတတ ်မျ ်းတွင ် ခရစ်တတ ် တလ က်သ ွ ်းစဥ် သ၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း ၁ (၁၉၉၂ ခိုနစ
ှ ၊် ဇွန်လ မှ ၁၉၉၂ ခိုနစ
ှ ၊်
တအ က်တဘ
ိို လ အထိ)
လမ််းတကက င််း ... (၁)
မမတ၏တစ်
သက်တ တွင ် မည်သတသ
ဆူိုးတပင င်ခ
့် လတ်မျ ိုး သမဟ
့်
့်
့် တ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုး
တတွျို့ ကကြုရမည်က မည်သမ
ူ ျှမသတပ။ ၄င်ိုးသည် တချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးအတွက် သူတ၏အလ
ပ်၊
့်
တချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးအတွက် သူတ၏အန
င်္တ်အလ ိုးအလ မျ ိုး၊ တချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးအတွက်
့်

သူတတမွ
မ်တထ င်တရိုးတွင် ရှသည်။ သတသ
် သူတန္ှ့် င ့််
့် ည်မသ ိုးစန္ှင ့်် သူတ၏အ
့် ိုးြွ ိုးခဲသ
့်
့်
ကျွန္ပ်
် တ၏ပခ
ိုးန ိုးချက်မှ ယတန ကျွ
် တ ဤလူ
စသည်
့် န္ပ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အထဲ၌ ဒကခဆင်ိုးရဲက ခစ ိုးတနရသည်။ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ လူမျ ိုးအတနပြင့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုး
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည့်် သူအ
ှ ့််
့် ိုးယကကည်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်န္င
ကျွန္ပ်
် တအ
ှ
ိုးမတပေါ်တွင ် ဆူိုးတပင င်အ
့် ခက်အခဲဒကခမျ ိုးက
့် ိုးလိုး၏ တပခတအ က်ရလမ်
ခစ ိုးခဲရ
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် သည်။ ဤအချန်မှစတင်၍ ကျွန္ပ်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတည်ိုးဟတ
ူ သ ကျွန္ပ်
် တ၏
တ ၌
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တရ ိုးဝင် စတင်၍ လူအသက်
့်
ပပည်ြိုးက ိုးက တရ ိုးဝင်တင်ပပီိုး၊ အသက်၏ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ တပခချသည်
။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ၄င်ိုးသည် သ မန်လူမျ ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးပြစ်သည်၊့် ဘရ ိုးသခင်
လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူအသက်ရှငလ
် ျက်ရသည်
ှ
့် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ ့်
တပခချသည်အ
့် ချန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တတ ်တမှ က်တွင ် ရပ်၍
သူအ ိုးအတစခသူတစ်ဦိုး၊ ဗမ န်တတ တ
် ွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်၏ဝတ်ရက ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးပပီိုး၊
ဘရ ိုး၏င်္ဏ်သကခ ၊ အ ဏ န္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တတ က
် ပင်ဆင်သတ
ူ စ်ဦိုးအတနပြင့်် ငါသည်
အထူိုးသပြင့်် လူအ ိုးလိုးသ တအ
က်ပါ တကကပင ချက်က ထတ်ပပန်သည်- ဘရ ိုး၏
့်
ဘန်ိုးကကီိုးတသ မျက်န္ ှ သည် ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်၊ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်သည်
ငါ၏အဓကအချက်အချ ပြစ်သည်။ ဇ တပကတ၌ရှစဉ် ငါ၏အနည်ိုးငယ်မျှတသ
အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တွင ် သူဘ
်
့် န်ိုးတတ ၏
တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက စစ ိုးန္င်ရန်အတွက် ငါသည် လ မည်တ
့် လ ကတွင ်
အဆရ ချီရရှရန် မကကြုိုးပမ်ိုးဘ၊ဲ ဤတလ ကတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ က
်
လပ်တဆ င်ရန်အတွက်သ ကကြုိုးပမ်ိုးသည်။ ၄င်ိုးသည် ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ ဆန္ဒပြစ်သည်။
ငါ၏အပမင်တွင ် ၄င်ိုးသည် ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ ဝည ဉ်တရိုးရ အ ဟ ရပြစ်သည်။
၄င်ိုးတသည်
ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုး ပပည်န္
့် က
ှ ်တနတသ
့်
သူတစ်တယ က်၏ “တန က်ဆိုးတသ စက ိုးမျ ိုး” ပြစ်သင်သ
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။
ဤသည်မှ ယတန ငါ
က်မျ ိုးတအ က်ရှ လမ်ိုးတကက င်ိုးပင်ပြစ်သည်။
့် တပခတထ
့်
ငါ၏ဤရှု တထ င်သ
့် ည် ဇ တပကတ၌ ငါ၏တန က်ဆိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ
ငါယကကည်ပပီိုး၊ လူတသည်
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးထင်ပမင်မှုမျ ိုး
့်
ရှမည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
ငါသည် ငါ၌ရှသမျှက တပိုးအပ်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က

မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တသိုးတပ။ ငါသည် အတင်ိုးမသ ဝမ်ိုးနည်ိုးမသည်။ အဘယ်တကက င့်် ယင်ိုးသည်
ဇတပကတ၏ သတဘ သဘ ဝပြစ်ရသနည်ိုး။ ဤသပြင်
့် ့် ယင်ိုးသည်
ငါအတတ်တွငပ် ပြုခဲတ
့် သ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏
အကျြုိုးဆက်တကက င်သ
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သတဘ သဘ ဝက
့်
ပမနက်နစ
ဲ ွ န ိုးလည်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအရ ပပီိုးမသ
ှ
ငါသည် ငါအတွ
က်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်ကသ ကကြုိုးပမ်ိုးလပ်တဆ င်ရန်၊ ငါ အစွမ်ိုးကန် အ ိုးထတ်ရန်န္င
ှ ့််
ငါ၌အပပစ်ရသည်
ှ
ဟ မည်သည်အ
့် ရ တကက င်မ
့် ျှ မခစ ိုးရတစရန် ဟူတသ
အတပခခအကျဆိုးတသ စန္ှုနိုး် က ငါအတွ
က် ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတစခတသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သူတအတွ
က်သတ
ူ သတ်
မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက င်္ရမပပြုတပ။
့်
့်
အတချြုပ်ဆရတသ ် ငါသည် သူ၏အလတတ ်က လပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် က
သူ၏ရက်ချက်မျ ိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည့်် သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အတစခတသ
သူ၏ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ငါ၏ဝန်ခချက်ပြစ်၏။ ၄င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တစ င်က့် ကည်၊့်
က ကွယ်၊ ချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး ကကီိုးမ ိုးစွ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ သူတစ်ဦိုး၏ ဝန်ခချက်ပြစ်သည်။
ယခအချန်မစ
ှ ၍ ငါသည် ဘရ ိုးသခင် ငါက
ှ ိုးတသ အတရိုးကကီိုးသည်အ
့် လပ်
့် ယကကည်အပ်န္ထ
ပပီိုးဆိုးသည်တ
့် င်တအ င် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုး၌ ဆက်လက်တလျှ က်လှမ်ိုးမည်။ သရ့် တွင ်
ငါအပမင်
တင
ွ ် ခရီိုးလမ်ိုးဆိုးက တရ က်လနီိုးပပီ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့်
့် တသ ် သူ၏အမှုတတ ်သည်
ပပီိုးတပမ က်ပပီပြစ်ပပီိုး ယတနအထ
တင် လူတသည်
သူတလ
့်
့်
့် ပ်တဆ င်န္င်တသ အရ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
တရတ်ပပည်မကကီိုး၏ ဤပပန်လည်န လန်ထရ
ူ န် တရစီိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုတတ က
် ဗဟပပြုတသ တဒသခအသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပေါ်တပါက်လ တစခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထတဒသခအသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင်
မရပ်မန ိုး အလပ်လပ်တနခဲသ
် မွိုးြွ ိုးတသ
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤအချန်တွငတ
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသည် ကျရှု ိုးခဲတ
့် သ ဧကရ ဇ်မသ ိုးစတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အဓကအချက်အချ ပြစ်လ ကကပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ တပပ စရ မလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် ထကဲသ
့် တသ မသ ိုးစတစ်စတွင ် တဒသခအသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက
ထူတထ င်ပခင်ိုး၌ အလွနဝ
် မ်ိုးတပမ က်တပျ ်ရင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏တပျ ်ရင်မှုသည် တြ ပ် ပ၍မရန္င်တသ
တပျ ်ရင်မှု ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တရတ်ပပည်မကကီိုးတွင ် တဒသခအသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ထူတထ င်ပပီိုး

ကမယ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးရှ အပခ ိုးတဒသခအသင်ိုးတတ ်မျ ိုးမှ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးဆီသ ့်
ဤသတင်ိုးတက င်ိုးက ပြန်တဝပပီ
ိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်သည် လွနစ
် ွ စတ်လှုပ်ရှ ိုးခဲသ
့်
့် ည်။
ယင်ိုးသည် တရတ်ပပည်မကကီိုးတွင ် သူတဆ င်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတတ ်၏
ပထမအဆင်ပ့် ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် ပထမဆိုးတဆ င်ရွက်မှု ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆန္င်သည်။
ပပီိုးလျှင် မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးမျှ သမဟ
့် ရ မျှ မတက်ခက်န္င်သည့််
့် တ် မည်သည်အ
ခတပ်ကကီိုးကသ
ဲ့် တသ
nမတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ ခတပ်ကကီိုးတစ်ခအတွငိုး် တွင ်
့်
သူအမှု
့် စတင်န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏စွမ်ိုးရည်သည်
့် တတ ်၏ပထမအဆင်က
သူ၏ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးပင် မဟတ်ပါသတလ ။ ဤအမှုတတ ်
ပပန်လည်န လန်ထလ
ူ ရန်အတွက် မတရတွက်န္င်တသ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည်
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ သ ိုးသတ်ဓ ိုးတအ က်တွင ် အသက်စတတိုး၍ အတသခ တသဆိုးတနခဲက့် ကသည်မှ
အထင်ိုးသ ိုးပြစ်တပသည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ က ယခတြ ပ် ပရပခင်ိုးသည် ငါက
့်
စတ်ဒကခတရ က်တစ၍ အမျက်ထက
ွ ်တစသည်။ သရ့် တွင ် အမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ဒကခဆင်ိုးရဲခရတသ
တနရက်
် ွနခ
် တ
ဲ့် လပပီ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ယတနအလ
ပ်လပ်န္င်ပပီိုး၊
့် မျ ိုးသည် တကျ လ
့်
ယတန ငါ
ရှတနရ ကတရ က်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုး၏
့် လက်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င်သ
လိုးဝပြစ်၏။ ငါသည် အသက်စတတိုးရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်
့်
တရွ ိုးတက က်ခတ
ဲ့် သ သူတအတပေါ်
ကကီိုးစွ တသ အက့် သပမတ်န္ိုးပခင်ိုးရ၏။
ှ
ထသူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က လပ်တဆ င်န္င်ခကဲ့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူတက
ူ ့်
့် ယ်သတ
စွနလ
် တ်အနစ်န ခန္င်ခကဲ့် ကသည်။ ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပပ ရတသ ်
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ကရဏ တတ ်တကက င့်် မဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင ် ငါသည်
လွနတ
် လပပီိုးတသ အချန်က ရ ျို့ န္ွထဲ၌ လဲကျတနခဲမ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င်ပ
့် င်တည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယူန္င်ရန်အတွက် ဘန်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးက
သူအ
့် တမိုးကကသည်မှ ့် ိုး တပိုးလတသ ဆန္ဒ ငါ၌ရှသည်။ တချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည် ငါက
“သင်၏ရ ထူိုးင်္ဏ်သန်တကက င့်် သင်သည် မတသသင်ပ
့် ါ။ ဘရ ိုးသခင်
တသပခင်ိုးအတကက င်ိုးတပပ သည်အ
့် ခါ သင်သည် အဘယ်တကက င့်် တပျ ရ
် င်သနည်ိုး။” ငါသည်
တက်ရက်တပြကက ိုးမည်အ
့် စ ိုး အနည်ိုးငယ်ပပြုိုးပပ၍ တပပ လက်သည်မှ “ဤသည်မှ
ငါလက်တလျှ က်ရမည်၊့် ငါ လိုးဝလက်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။” လူတသည်
့်
ငါ၏တပြကက ိုးချက်တကက င့်် စတ်ရှုပ်သွ ိုးသည်။ သူတသည်
ငါအတပေါ်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်သသယပြစ်လျက် ငါက
် အ
့် ိုးသင်လ
့် ှု န္င်သည်။ သတသ
်
့် အလွနအ
့် ျက်သ ကကည်ရ
့်
ယင်ိုးသည် ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်

ထ ိုးရတသ
ှ
ငါ၏စတ်ဆိုးပြတ်ချက်လည်ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ခက်ခမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး မည်မျှပင်
ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ ငါသည် တရှ ျို့ဆက်၍ ကကြုိုးစ ိုးတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည်ဟ ငါယကကည်သည်။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူတ ထ
့် ည့်် ကတပြစ်ပပီိုး၊ သူတ ့်
့် ိုးရှသင်သ
ထ ိုးရပပီ
ှ ိုးတသ ကတစက ိုးက နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ ပပန်ရပ်သမ်ိုး၍မရဟ ငါထင်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူတစ်ဦိုး န ိုးလည်သင်သ
် လပပီိုးတသ အချန်၌
့် ည့်် တရှိုးလွနတ
ပညတ်တတ ်တခတ်က ချမှတ်ထ ိုးတသ သတ်မတ
ှ ်ထန်ိုးချြုပ်မှုတစ်ခပြစ်သည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခလည်ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏အတတွအ
ျို့ ကကြုအရ ဘရ ိုးသခင်က ငါ၏သကျွမ်ိုးမသ
ှု ည်
မကကီိုးမ ိုးဘ၊ဲ ငါအမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခဲသ
့် မျှသည် တသိုးန္ပ်က ငါ၌ တပပ ပတလ က်တအ င်
ပါိုးနပ်တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုး ဟူ၍ မရှတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ခ၍ မရတပ။ လိုးဝ
ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပပ ရလျှင ် ငါကယ်တင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည်
တသိုးန္ပ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါအတွ
ကသ
် က်တသခပပီိုး၊ လူတသည်
့်
့်
ငါဆတသ ပင်္္ြုလ်က စစ်မှနစ
် ွ န ိုးမလည်ဘဲ အစဉ်ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ငါသည် မည်သည်က
တတ်န္င်သနည်ိုး။ သတသ
် လူတသည်
သူတ၏
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပခင်ိုးအတပေါ်
အပမင်မျ ိုးကပပြုပပင်ရန် ငါတမျှ ်လင်တ
့် သိုးသည်။ ငါဆတသ ပင်္္ြုလ်သည် သ မညသ ပြစ်သည်။
ငါသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးလမ်ိုးခရီိုးက လက်တလျှ က်ပပီိုး၊
ငါလက်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၌ယကကည်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးသ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် တက င်ိုးပမတ်န္င်တသ ်လည်ိုး
ကိုးကွယ်ရ တစ်ခ မပြစ်သင်တ
့် ပ။ ထသူသည် အတယူရန်အတွက် စပပနမူန အပြစ်သ
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ငါသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးပပြုသည်အ
့် ရ က င်္ရမစက်တသ လ
် ည်ိုး ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်တတ ်က ချီိုးမွမ်ိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး လူတက
့် တကကပင သည်။ ငါသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏ဘန်ိုးတတ ်က ဇ တပကတအ ိုး မတပိုးတပ။ လူတင်ိုး ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ငါ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါသည်
ငါ၏တ ဝန်က တရှ င်ပခင်ိုးမဟတ်၊ ဇ တ်လမ်ိုးတစ်ခလိုးသ ပြစ်၏။ ယင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
န ိုးလည်သင်တ
င့်် ယင်ိုးက တစ်ြန်တပပ မည် မဟတ်တပ။
့် ပသည်၊ ထတကက
့်
ယတနတွ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
့် င ် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အသဉ ဏ်ပွငလ
့် သည်။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ အချြုျို့လမ
ူ ျ ိုးသည် အပခ ိုး
တတွိုးတက င်ိုးတတွိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခ-

ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုကသ - လပ်တဆ င်တနပပီိုး အပခ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဟ
ငါအပမဲ ခစ ိုးရတလပပီ။ ဤ အရ က ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သင်သ
် ၊
့် ည်။ ယခတွငသ
တရတ်ပပည်မထဲက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှု သသ ထင်ရှ ိုးလ တပသည်။ ပပီိုးလျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုးလိုးက ြွငလ
့်် စ
ှ ်ပပီိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုး
တသ င်ိုးကျန်ိုးတနသည့်် ဤကဲသ
့် တသ
တနရ တွင ် အမှုပပြုလမည်နည်ိုး။ ဤအရ က၊
့်
အရ အ ိုးလိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု လပ်တဆ င်တနသည်က
ပပသတပသည်။ သ ၍ တကျစွ ဆရလျှင၊် ယင်ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု
ပြစ်သည်။ အစကတည်ိုးက တယရှု ၏ န မက တခေါ်ဆထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ (အချြုျို့က ယင်ိုးက
မကကြုတတွျို့ ြူိုးတသိုးပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အမှု၏ အဆင့်် တစ်ဆင့်် ပြစ်သည်ဟ ငါ ဆသည်။) ဤသည်မှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ တယရှု မှ ထွက်ခွ ရန်အလငှ့် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
လူ တစ်စက ကကြုတင်တရွ ိုးချယ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ ထတရွ ိုးချယ်မက
ှု ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးတစခဲတ
့် ပသည်။
ထတန
့် က်တွင၊် သက်တသခလီ (Witness Lee) ၏ န မည်က တရတ် ပပည်မကကီိုးတွင ်
တခေါ်ဆခဲက့် ကသည်၊ ယင်ိုးမှ တရတ် ပပည်မထဲက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပန်ရယူပခင်ိုး
အမှု၏ ဒတယအပင်ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတက
့်
စတင်တရွ ိုးချယ်သည့်် အမှု၏ ပထမအဆင့်် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ လူမျ ိုးက ပထမဦိုးဆိုး
စရိုးတစက ၎င်ိုးတက
့် င်ိုးရန် ပြစ်သည်။ “သက်တသခလီ”
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးြ သ
့် ိုးထန်ိုးက တစ င်ဆ
ဟူတသ န မည်က ထအတစခမှုအ ိုး တဆ င်ရွက်ရန် အသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် “တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်ဝ
့် သူ” ဟူတသ အမည်က သက်တသခပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
သူ၏ အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထအရ မတင်မီတွင၊် ယင်ိုးသည်
ကကြုတင်ပပင်ဆင်သည့်် အဆင့်် တစ်ခတွင ် ရှခဲသ
င့်် ယင်ိုးက မှနခ
် သ
ဲ့် ည် သမဟ
့် ည်။ ထတကက
့်
့် တ်
မှ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်အတွငိုး် ရှ
့် ည်ဆသည်မှ အတရိုးမကကီိုးသကဲသ
အဓက ပပဿန မဟတ်တပ။ “တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် သူ” ဟူတသ န မည်က
သက်တသခပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကယ်ပင် အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရန် တရ ိုးဝင် စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင၊် လူဇ့် တ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ တရ ိုးဝင် စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ “တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် တသ သခင်” ဟူတသ
အမည်န မမှတစ်ဆင၊့်် သူသည် ပန်ကန်တတ်ပပီိုး န ခမှုမရှတသ သူအ ိုးလိုးက
ထန်ိုးချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတသည်
အသက် န္ှစ်ဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ် သမဟ
့် လိုးန္စ
ှ ် ပပည်သ
့် ည့််
့်
့် တ် န္ှစ်ဆယ်တ
အချန်တွင ် လူကကီိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် စတင်
ထင်လ ရကကသကဲသ
့် ပင်
လူသ ိုးမျ ိုး၏
့်
့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်

အသွငသ
် ဏ္ဌ န်ကစတင် တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူတသည်
သ မန်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အသက်တ က ယခတင် စတင် ရရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ အတစခသူမျ ိုး၏
စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ဘရ ိုးသဘ ဝ၏ အမှုက
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အဆငသ
့်် အလ
အတလျ က် အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ည်။ အမှု၏ ဤ
့်
အဆင်သ
မျ ိုးစွ ၏ အချက်အချ က ပတြ ပ် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် သူ၏ အမှုထက
ဲ
့် ည်သ သူ အမှု
့်
အဓကတပခလှမ်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် သကကပပီိုး
မမတက
မမကယ်ကယ် ကျန်ဆန္
ဲ င်သည့်် အဆငတ
့်် စ်ခထ၊
့် ယ်ကယ် မန်ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ရန် လလ ိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် အသက်မျ ိုးက စွနလ
သက်ဆင်သည့်် တရိုးတရိုးမျှတသ အသစတ်တစ်ခ ရှကကသည့်် အဆငတ
့်် စ်ခထ တရ က်ရကကပပီ
ှ
ိုး
ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး တည်ရပခင်
ှ ိုး၏
့်
စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်က သရှလ ကကသည်- ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ တရတ်ပပည်မထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဆိုးသတ်ရန်
နီိုးကပ်လ တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှစ်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက သူ၏ ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ညစ်ညြူိုးတသ ဤပပည်၌
တဆ င်ရွက်တနပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က လူတသည်
ယခ ၎င်ိုးတ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည့််
့်
့်
အဆငက
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ယတနတွ
်
့် ငသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက တရ ိုးဝင် စတင်သည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤအရ က
တန က်ထပ် အတသိုးစတ်အချက် သမဟ
့် တ် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလပြင ့််
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန် မလအပ်တပ။ ဤမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှတစ်ဆင ့််
တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးမှတစ်ဆင ့််
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ရန်မှ လိုးဝ မှနက
် န်တပသည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ
မပငင်ိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် က မင်္ဏ် လွနက
် ျြူိုးတြ က်ပပန်တသ ဤပပည်၏
လူအမျ ိုးထ၌
ဲ လတ်တတလ ရှသည့်် အတင်ိုးအတ အထ တရ က်ရှန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးတတ ်တကက င့်် တသချ တပါက်
ပြစ်တပသည်။ ဤအမှု၏ အသီိုးအပွငက
့်် လူအမျ ိုးအ ိုး လက်ခယကကည်တစရန် တနရ တက သ ့်
ယူတဆ င်သွ ိုးန္င်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ အတပေါ် တပါတပါ
့် တန်
့် တန် တဝြန်မှု
တပိုးဝ့်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ယင်
ိုးက ပငင်ိုးဆန်ဝမ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်

လမ််းတကက င််း... (၂)
တရတ်ပပည်မကကီိုးရှ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အစဉ်လက်၊ အဆင်မ
့် ျ ိုး၊ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်ပပီိုး ငါတ၏
ှ မျ ိုးအတနပြင ့်် ထင်ပမင်ယူဆချက်အချြုျို့
့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
။ သတသ
် ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် ပပန်လည်ဆင်ပခင်ထက်သည်၊ သမဟ
့်
့် တ်
သင်တက
့် ခပ်ပမန်ပမန် အကျဉ်ိုးချြုပ် တပပ ပပတပိုးထက်သည်ဟ ငါထင်ပမင်ဆပဲ ြစ်သည်။ ငါသည်
ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ အရ က တပပ ဆရန်အတွကသ
်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး
ဤအမှုထက် တကျ လ
် န
ွ တ
် သ အတကက င်ိုးအရ တက
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ငါတပပ လမ်မ
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတနပြင ့်် ငါ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်ကကမည်ဟ
ငါတမျှ ်လငပ့်် ပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကသူမျ ိုး အ ိုးလိုးအတနပြင ့်် ငါ၏
နည်ိုးပါိုးတသ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု၊ ငါ၏ အသက်အတတွအ
ျို့ ကကြု မလတလ က်မှုန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် ငါဦိုးတမ ထ
့် ိုးပခင်ိုးင ှ မစွမ်ိုးန္င်မှုတက
့် န ိုးလည်ပပီိုး
ခွငလ
့်် တ်တပိုးရန်လည်ိုး ကျြုိုးန္စွ
ွ တမတတ ရပ်ခသည်။ သပြစ်
့် တစက မူ ဤအရ တမှ့်
ဓမမဓဌ န်ကျတသ အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်ဟ ငါန ိုးလည်သည်။
တတတပပ ရလျှင၊် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ငါတ ့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်၊ မည်သည့်အ
် ပြစ်အပျက် သမဟ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ မရပ်တနန္
် ့် င်တပ။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌
ပမကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရ တွင ် ငါတ၏
ှ မျ ိုးအတနပြင့်် ငါန္ှငပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးန္င်ရန်
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါသည် တအ က်ပါအတင်ိုး- “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ငါတ၏
့် ဘစန္ှုနိုး် မျ ိုး၏
အပ်စိုးမှုတအ က်၌ ငါန္ှင ့်် ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး အတူတကွ ရန်ိုးကန်လပ
ှု ်ရှ ိုးန္င်ရန်၊
သက်ဆိုးတင်တအ င် ကယ်တတ အ
့်် ိုး သစစ ရှန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ခါမှ
တန င်တမရတစရန်အလငှ့် တကျိုးဇူိုးပပြု၍ ငါတအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ထ ိုးတတ ်မပ
ူ ါ။” ဟ
့်
ဆတတ င်ိုးပဌန ပပြုလသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်ဝယ် ငါ၏
သန္နဋ္ဌ န်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ
့်
လူဇ့် တရှသူတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် ငါ၏ ကယ်ပင်တဆ င်ပဒ် ပြစ်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်တပသည်။
ငါသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါအပါိုး
၌ ရှသည့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
မတ်သဟ ယပပြုရ တွင် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ မျှတဝခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ထအရ တက
့်
ငါတဘိုး၌ရှတသ သူတအ
့် ိုး သတင်ိုးစက ိုးအပြစ် တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်ပပီိုး
လူတ မည်
သတတွ
် ည်ိုး၊ မည်သပင်
့်
့် ိုးကကသည်က ငါမသတသ လ
့် ပြစ်တစ

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ပင်္္လဓဋ္ဌ န်ကျတသ အ ိုးထတ်မှု လကခဏ ပါဝင်ရမျှမက၊
ယင်ိုးတတွ
့် င ် ဓမမဓဋ္ဌ န်ကျတသ သတဘ တရ ိုးလကခဏ ပါ ပါဝင်သည်။ ယင်ိုးတကက င ့််
လူအချြုျို့တွင် ထထတသ သတဘ အယူအဆ ရှကကသည်မှ ပြစ်န္င်ပပီိုး
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏တဆ င်ပဒ်အပြစ် သတဘ ထ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပခင်ိုးအတွက် သင်၏လှုျို့တဆ ်မှုတွနိုး် အ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးလ သည်က
ပမင်ရပါက သငအ
့်် တွက် တက င်ိုးတပလမ်မ
ူ ျ ိုးသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည်။ အချြုျို့လမ
ြတ်တသ အခါ၊ အယူအဆ တစ်စတစ်ရ တပေါ်တပါက်လ မည်ပြစ်ပပီိုး- “ထကဲသ
့် တသ
နစစဓူဝ၊
့်
သ မန်တပပ ဆစရ အရ တစ်ခက လူတက
့် သက်ဆိုးတင်တအ င် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြရန်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ လှုျို့တဆ ်မတ
ှု ွနိုး် အ ိုး မည်သမျ
့် ိုး တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ထပပင်
့် ယင်ိုးသည် ငါတ ့်
တဆွိုးတန္ွိုးတနတသ ‘လမ်ိုးတကက င်ိုး’ ဟူသည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှငလ
့်် ည်ိုး သက်ဆင်မလ
ှု ိုးဝမရှပါ။”
ဟ တတွိုးကကလမ်မ
ဲ ဆ င်ြမ်ိုးစ ိုးန္င်ပခင်ိုး
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အထူိုးသပြင ့်် ဆွတ
မရှတလ က်မည်က ငါ ဝန်ခသည်။ သတသ
် ယင်ိုးတက
် န်တသ
့်
့် လူတက
့် မှနက
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဦိုး
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၌
့် တည်တပိုးန္င်သည်အ
ယကကည်မလ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က် စတ်ပျက်အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ သမဟ
့် တ်
တန က်ပပန်မလှညဘ
့်် ဲ သူတအ
ှု မျြုိုးမျြုိုးတက
့် ိုး စမ်ိုးသပ်မအ
့် ကကြုတတွျို့ရန် ခွငပ့်် ပြုန္င်သည်ဟ
ငါအပမဲ စဉ်ိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
ငပ
့်် င် ငါသည် ယင်ိုးတက
့်
့် ငါ၏ တဆ င်ပဒ်အပြစ်
အပမဲပင် သတဘ ထ ိုးသည်။ လူတသည်
လည်ိုး ယင်ိုးတက
့်
့် တစ့်စပ်တသချ စွ
တတွိုးတတ ကကလမ်မ
့်် ည်။ သတသ
် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါကယ်တင်၏
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်
အပမင်ရှုတထ ငမ
့်် ျ ိုးက လက်ခရန် လူတင်ိုးက အတင်ိုးအကျပ် တက်တွနိုး် ရန် မဟတ်တပဤသည်မှ အကကပပြုချက်မျှသ ပြစ်သည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ငါက
့် မည်သထင်
့် သည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ အတယ
က်စီတင်ိုးရှ အတွငိုး် အင်အ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်သည်ဟ
့်
ငါထင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတယ
က်စီတင်ိုးတွင ် အဆက်မပပတ် အမှုပပြုလျက်ရှပပီိုး
့်
သူ၏အမှုသည် မတမ မပန်ိုးန္င်တပ။ ငါတအ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့် ိုးလိုးသည် အဆင်ိုးနတ
တင်ိုးပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့် သ တကက င်၊့် သူသည် ငါတတွ
့် င ် ဤနည်ိုးပြင ့််
အမှုပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏တင်ိုးပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကသူမျ ိုးမှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဤအလပ်က ရရှသည့်အ
် တွက် ကတက င်ိုးကကသည်။
ယင်ိုးတအနက်
တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ငါ၌ ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးမှု၊ တလိုးစ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ထက်တန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှုတအ
့် ိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ခစ ိုးချက် ရှသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ငါတက
့်် ရှ က်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤမျှ
့် ပပြုစတစ ငတ

တခတ်တန က်ကျန်တသ ၊ တရှိုးရိုးစဲတ
ွ သ ၊ တပမရှငပ
် တဒသရ ဇ်ဆန်တသ ၊
အယူသိုးီ အစွဲအလမ်ိုးကကီိုး၍ အကျငပ
့်် ျက်တသ ပစစညိုး် မဲလ
့် ူတန်ိုးစ ိုး အင်ပါယ ကကီိုးအြ ့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဤသတသ
အမှုက ရရှန္င်သည်မှ တန က်ဆိုးတသ တခတ်ရှ ငါတ ဤလူ
စအြ ့်
့်
့်
အဘယ်မျှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရတကက င်ိုးကပင် ပပသသည်။ ဤအမှုက ပမင်ရန်အတွက်
ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုး ပွငကကတသ
့််
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးမျက်ရည်တ စီ
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။ ပပီိုးလျှင် ထအချန်၌ သင်သည်
့် ိုးကျလမ်မ
တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် ကခန်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သငက
့်် ယ်သင် ဘရ ိုးသခင်ထ မတြ ်ပပဘဲ တနလမ့််မည်တလ ။
သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးထဲရှ သီချင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မဆက်ကပ်တပဘူိုးတလ ။ ထအချန်၌ သင်သည်
သင်၏သန္နဋ္ဌ န်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပသပပီိုး သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အပခ ိုး အစီအစဉ်တစ်ခက
မပပြုလပ်ဘဲ တနလမ်မ
့် ည်တလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ
သ မန်လူမျ ိုး ပပြုလပ်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါထင်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့််
ငါတ အတယ
က်စီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တြ ်ပပချက်မျြုိုးတစ်စတစ်ရ
့်
ရှသငသ
့်် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။ ဤသည်မှ ခစ ိုးချက်မျ ိုးရတသ
ှ
လူတစ်ဦိုး
ပပြုသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ငါတထဲ
့် ည့််
့် မှ လူတင်ိုး၏ အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် ငါတတမွ
့် ိုးြွ ိုးလ ခဲသ
တနရ တက
ိုးသ လ
့် ကကည့်ပ် ခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် ငါတအကက
့်
့် ရန်အလငှ့်
အရှက်ရပခင်ိုးက အဘယ်မျှပင် သည်ိုးခခဲရ
ှ ့််
့် တကက င်ိုး ပပသသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပတ်သက်သည့်် အသပည အချြုျို့ ငါတအတွ
ငိုး် ၌ ရှတက င်ိုးရှလမ်မ
် ငါတ ့်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် သထ ိုးသည့်အ
် ချက်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနက် ကီိုးပမတ်၊
အလွနထ
် ိုးူ ကဲသ လွနပ် ပီိုး အလွနင်္
် ဏ်သတရရှ၏ ဟူသည်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုး
သူ၏ဒကခခရပခင်ိုးမှ အဘယ်မျှကကီိုးပမတ်ခပဲ့် ပီ ပြစ်တကက င်ိုး မီိုးတမ င်ိုးထိုးရန် လတလ က်၏။
သရ့် တွင ် ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တဝဝါိုးတနတသိုးပပီိုး ငါတအလယ်
ရှ လူတမှ့်
့်
အလွနိုး် ၊ န္လွနိုး် ကကရ လူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် စ မျ ိုးန္ှင ့်် ကသဝါဒမျ ိုးအပြစ်သ
သတဘ ထ ိုးန္င်ကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် ငါတ၏
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ဝ
့် ည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရန္င်တစရန်အလငှ့် ယင်ိုးက လက်ခကကမည့််
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဤအတကက င်ိုးအရ အ ိုး ရှငိုး် ပပရ တွင ်
ပမအ ိုးစက်ထတ်ရန်မှ ငါ၏ တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်မှုပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်တပိုးဆပ်ထ ိုးတသ တန်ြိုး၊ သူပပြုလပ်ထ ိုးတသ အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
ငါတအတွ
က် ကယ်တတ ်အသိုးပပြုထ ိုးတသ အ ိုးအင်က ငါတပမင်
့်
့် န္င်ရန်အတွက် ငါတ၏
့်
ဝည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြွငတ
့်် ပိုးတတ မ
် ူပါတစ။

ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် လက်ခပပီိုးပြစ်တသ တရတ်ပပည်မကကီိုးရှ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ငါသည် ငါတ၏အစွ
မ်ိုးအစ မည်မျှကင်ိုးမဲတ
့် နတကက င်ိုး တလိုးနက်တသ အသ
့်
ရှသည်။ (ဤအရ တကက င ့်် ငါတ၏
ှ မျ ိုး အတနပြင ့်် အပျက်သတဘ
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
မခစ ိုးမရန် ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်- ဤသည်မှ လက်တတွအ
ျို့ တပခအတန ပြစ်သည်)။
ငါ၏လက်တတွျို့ကျတသ အသက်တ တွင ် ငါတ၏
့် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
့်
အလွနတ
် ရ တခတ်တန က်ပပန် ဆွတ
ဲ နသည်က ငါရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
အဓကရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး အရဆလျှင် ယင်ိုးသည် ငါတ၏
ှ ့််
့် အသက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆက်ဆတရိုးတတွ
့်် ျ ိုး
့် င ် ငါတက
့် ယ်တင် ပပြုမူတနထင်ပပြစ်ပပီိုး အတသိုးအြွဲ ရှု တထ ငမ
အရဆလျှင် ယင်ိုးသည် ငါတ၏
ူ ချက်န္င
ှ ့်် အတတွိုးအတခေါ် တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုး
့် ထင်ပမင်ယဆ
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဓမမဓဌ န်ကျကျ တည်ရတနသည့်
ှ
အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး
ယင်ိုးတက
် ိုးရန်
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အတယ င်တဆ င်မပှု ြင ့်် ြိုးကွယထ
ခဲယဉ်ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် ဤအရ က ငါတပပ တသ အခါတွင ် လူအမျ ိုးစမှ ပမှနအ
် သစတ်
့်
ကင်ိုးမဲ့်မတနပါက၊ မမတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးကညတ်ပပီိုး ယင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုက
လက်ခယကကည်ကကသည်- ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ငါ၏ ဤအပမင်မျ ိုးက လက်ခန္င်စွမ်ိုး
့်
့်
မရှကကတပ။ ဤလူတက
် ျ ိုးဟ မျက်န္ ှ တပပ င်တက်၍
့် လူတ
့် ရ စဆ န်အစစ်အမှနမ
ရည်ညန်ိုးတပပ ဆရ တွင် ငါ အလွနရ
် င်ိုးပျတက င်ိုး ရင်ိုးပျန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏တင်ိုးပပည်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဝက်မျ ိုး
့်
သမဟ
့်် င် ပြစ်သည်။
့် က ့် အနမ်က
့် ျဆိုး ပြစ်ကကတသ တကက ငပ
့် တ် တခွိုးမျ ိုးနည်ိုးတူ အနမ်တ
၎င်ိုးတထက်
ပ၍ အစွမ်ိုးအစကင်ိုးမဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့် ူ မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လ တရ က်ရန် မထက်တန်ကကတပ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွနတ
် ရ
“ရင်ိုးပျတနပခင်ိုး” ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ငါ၌ အမှုပပြုတနတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
်
ကယ်စ ိုးပပြုရ ၌ ငါသည် ဤသတသ
လူတ
ှ အ
့်် လ ိုးတူသည့်် ညစ်ညမ်ိုးရင်ိုးစင်ိုးတသ
့်
့် ရ စဆ န်န္င
သတတဝါမျြုိုးက ကျန်ဆပဲ ပီိုး၊ ယင်ိုးတကက င ့်် ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး အ ိုးနည်ိုးမသွ ိုးကကရန်
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါတအထဲ
တွင ် ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး မရှသည်မှ ပြစ်န္င်သည်။ သတသ
်
့်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်တစ၊ ဤသည်မှ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး
့်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရသငသ
့်် ည့်် ပစပြစ်သည်ဟ ငါယကကည်သည်။ သင် မည်သထင်
့် သနည်ိုး။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အင်ပါယ သည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက တအ င်
တည်ပမဲခပဲ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် တတ က်တလျှ က် အကျငစ
့်် ရတတပျက်ယွငိုး် ခဲသ
့် ည်။ ထပပင်
့်
ယင်ိုးသည် ဤက လတစ်တလျှ က်လိုး ဘရ ိုးသခင်က ခခခဲပ့် ပီ ပြစ်တသ တကက င ့််

ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသတက
့် တတွျို့ ကကြုခဲပ့် ပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တရ က်ရှလ ပပီသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ဤန္င်ငသည် လူမျြုိုးတရိုးခပွဲ ခ ိုးမက
ှု အပမဲတတစ ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်က တခတ်တန က်ကျန်မှု
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ဆက်လက်တည်ရတနသည်
ှ
။ ရလဒ်အပြစ် ငါတ တမွ
ဲ့် သ
့် ိုးြွ ိုးခတ
န္င်ငသည် ကသဇ ကကီိုးမ ိုးပခင်ိုးက ရှ တြွရ တွင ် မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်တလ က်တအ င် ပပင်ိုးထန်သည့််
ညစ်ညမ်ိုးရင်ိုးစင်ိုးတသ နတ်ဆိုးအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်တနသည်- ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤတနရ တွင် တမွိုးြွ ိုးတသ သူတက
့် အသတရြျက်ကကသည်။ လူတ၏
့် အတလ့်အထမျ ိုး၊
ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးမျ ိုး၊ ထင်ပမင်ယူဆချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အပမင်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ တန က်ပပန်ဆပွဲ ပီိုး
တရှိုးဆန်တသ တကက င ့်် ယင်ိုးတက
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ယခအချန်ထ ၎င်ိုးတ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ရန်ိုးမထွက်န္င်တသိုးတသ အယူအဆမျြုိုးစက ပြစ်တပေါ်တစသည်။ အထူိုးသပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် တစ်မျြုိုးပပြုမူပပီိုး ကယ်တတ ်၏ကွယရ
် တွငမ
် ူ စ တန်အ ိုး တည်ထ ိုး
ကိုးကွယ်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မှ ိုးယွငိုး် လျက် တန က်တစ်မျြုိုး ပပြုမူကကရ ၊
ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးလိုးအနက် တခတ်တန က်အကျန်ဆိုး ပြစ်ကကတကက င်ိုး ပပသသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်ပပည်မကကီိုးတွင ် မျ ိုးစွ တသ အမှုတက
့် ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က သူ၏
မျ ိုးစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
် လူတသည်
့် မမက်ဟခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထတနတသိုးပပီိုး စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှကကတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ယခင်က
့်
လပ်ခတ
ဲ့် သ အလပ်က ဆက်လပ်တနကကဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ိုးလည်ပခင်ိုး အလျဉ်ိုးမရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အန င်္တ်န္င
ှ ့်် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မရှတကက င်ိုး
ထတ်တြ ်တပပ ခဲသ
် ခါ တန္ွ၏အပူရှန်ပြင ့်် လှုပ်ရှ ိုးသက်ဝင်ခတ
ဲ့် သ အသင်ိုးတတ ်သည်
့် ည့်အ
တအိုးစက်စက် တဆ င်ိုးရ သီထသ
ဲ ရ
ဲ့် ။ လူတ၏
် သ
့် တ်ပခည်ိုးကျတရ က်ခ၏
့် စစ်မှနတ
ပင်ကသဘ ဝမျ ိုးသည် တနအလင်
ိုးန္င
ှ ့်် ထတတွျို့ ပခင်ိုး ခခဲက့် ကရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယခင်
မမကယ်မမယကကည်မှု၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ခွနအ
် ိုးတ အ
်
့် ိုးလိုးသည် သဲလွနစ
အရပ်အတယ င်တစ်ခမျှ မကျန်ဘဲ တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးခဲက့် ကသည်။ ယတနတွ
ူ ျှ
့် င ် ၎င်ိုးတမည်
့် သမ
မမတ၏
ဘရ ိုးသခင်က
့် တက်ကကလန်ိုးဆန်ိုးပခင်ိုးက ပပန်လည်မရရှတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတချစ်
မမတ၏
့် တကက င်ိုး မမတ၏
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် တပပ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မညည်ိုးညြူဝက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ၎င်ိုးတတွ
့် င ်
ထချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှကကတပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ်အတကက င်ိုးနည်ိုး။ ငါတ၏
့် ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတနပြင ့်် ဤပြစ်ရပ်မန
ှ က
် သမှတ် လက်ခကကလမ်မ
့် ည်ဟ ငါထင်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု ငါတအ
့် ိုးလိုး သရှန္င်ပပီိုး ငါတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က

ငါတစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုး အစတ်အပင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ချစ်ပမတ်န္ိုးန္င်က ငါတ၏
့် ပခ ိုးန ိုးတသ
အတနအထ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် အတွက် ငါတအ
့် ိုးလိုး၌ရှတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
တြေါ် ပပန္င်ရန်အတွက် ကယ်တတ ် ငါတက
့်် ပိုးပါတစ။ ကယ်တတ အ
် တွက်
့် အသဉ ဏ်ြွငတ
အရိုးခချစ်ပခင်ိုး၏ မတသွြည်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ငါတအတပေါ်
န္ှငိုး် အပ်ပါတစ့်
ဤသည်မှ ငါတမျှ ်လငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ ဤသဆ
့် င်ိုးပြင့်် ဤညစ်ညမ်ိုးတသ တပမတွင ်
့် ခဲရ
တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကတသ ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက် ငါ အနည်ိုးငယ် ကရဏ သက်မပပီိုး၊
သပြစ်
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးသည် ငါအတွ
ငိုး် ၌ ကကီိုးထွ ိုးလ ခဲသ
့်
့် ည်။
့် ၍ အဆင်ိုးနတ
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ငါတ၏ချစ်
ပခင်ိုးက ဟနတ
် ့် ိုးပပီိုး ငါတ၏
့်
့်
အန င်္တ်အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက် တလ ဘကကီိုးရန် တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးသည်။ ယင်ိုးက
ငါတက
့် အပျက်သတဘ တဆ င်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က ခခရန် တသွိုးတဆ င်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက ငါတ၏
ှ ိုးပြင ့်် တကျိုးဇူိုးမဆပ်န္င်သည်အထပင်
့် စတ်န္လ
ယခတင်တအ င် ငါတက
့် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးသ၊ူ ငါတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသူ၊ ငါတက
့်
ရပ်ပျက်ဆင်ိုးပျက်ပြစ်တစသူမှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးပြစ်တပသည်။ ငါတသည်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် လှုျို့တဆ ်မှုတွနိုး် အ ိုး ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ကယ်တင်မရည်ရွယဘ
် န္
ဲ င
ှ ့်် ငါတသည်
့်
အစွမ်ိုးမဲ့်ကက၏။ ငါတအ
့် ိုးလိုးမှ ယင်ိုး၏သ ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
ငါသည် ယင်ိုးက အလွနတ
် ရ မန်ိုးတီိုးပပီိုး ယင်ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန်
လွနစ
် ွ စတ်ထက်သန်တနသည်။ သတသ
် ငါပပန်စဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည်
့်
မည်သည့်အ
် ကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမှ မရှန္င်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်ကသ အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးလမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် ငါသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ ပပန်လ သည်- ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးဟူတသ ကယ်တတ ၏
် အလတတ ် အတင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတပေါ်တွင ်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တည်ထ ိုးလျက်ရှသည်။ ဤသည်မှ ငါတလျှ က်လှမ်ိုးတနတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ကယ်တတ ်၏ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအနက် တစ်ခပြစ်တသ ငါအတနပြင်
့်
့်
တလျှ က်သငသ
့်် ည့်လ
် မ်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ငါ၏အသက်တ က အသိုးခသငပ
့်် ပြစ်သည်။
ဤအရ တမှ့် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှု
တစ်စတစ်ရ ရရှန္င်ရန်အတွက် ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတနပြင ့််
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က် အ ိုးတက်မတ
ှု စ်စတစ်ရ ရရှန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ဟ
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ိုးတသ
့် ့် ထွနိုး် လင်ိုးတတ က်ပခည
အဓပပ ယ်ရသည်
ှ
ဘ
့် ဝက အသက်ရှင ် တနထင်ရန် ပြစ်သည်။ ဤအရ တွင ် ငါသည်

အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး အပပည့်ရ
် တနတသ
ှ
စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးကင်ိုးစွ
တသဆိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင် ထသလ
့် ပ်လသတလ ။ သင်သည် ထသန္နဋ္ဌ န်မျြုိုး
ရှသူတစ်ဦိုးတလ ။
“အတရှ အ
ျို့ ရှ၏ န မကျန်ိုးသ”ူ ဟူတသ သူမျ ိုးအထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုန္င်ပခင်ိုးမှ သူ၏
ကကီိုးမ ိုးတသ စွမ်ိုးအ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ န္ှမ်ခ
ှ ့်် ြိုးကွယ်တနမှု ပြစ်သည်။ သူ၏
့် ျမှုန္င
ရက်စက်ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ငါတအ
့် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏န္ှမ်ခ
ှဲ ှဲ ချီိုးမွမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊
့် ျမှုအတွက် သူအ
့် ိုး ငါတ လှု
့် က်လှုက်လလ
ဤအရ အတွက် သူက
့်် ည်။ စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးက
့် အဆိုးတင်တအ င် ချစ်ပမတ်န္ိုးသငသ
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ခခဲရ
ယင်ိုး၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင်
့် ပပီပြစ်တသ လူတသည်
့်
ဆက်လက်အသက်ရှငလ
် ကကပပီိုး ယင်ိုးက မြယ်ရှ ိုး ရတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဆက်လက်၍
့်
အသည်ိုးအသန် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပပြုလျက် ရန်ိုးကန်လှုပ်ရှ ိုးလ ကကသည်။ အတတ်က လတွင်
၎င်ိုးတသည်
အတမိုးနသ
့် တက
့်
့် မီိုးရှု ျို့ ပူတဇ ်ခကဲ့် ကက ၊ စ တန်က ပျပ်ဝပ်ပပီိုး
တည်ထ ိုးကိုးကွယ်ခကဲ့် ကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မသ ိုးစန္ှင ့်် တလ ကီတရိုးရ
့်
အရှု ပ်အယှက်မျ ိုးအပပင် လူမှုတပါင်ိုးသင်ိုး ဆက်ဆတရိုးတပြင်
့် ့် တင်ိုးကျပ်စွ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုး
ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ မျ ိုးက မြယ်ရှ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသ ဇ
့်
့် တ်တူသ ိုးစ ိုးသည့််
လူအြွ
ျို့ စည်ိုးမျြုိုးထတ
ဲ ွင ် အဘယ်သသ
ူ ည် အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ က မည်သည့်တ
် နရ ၌
့် ဲအ
ရှ တတွျို့ န္င်မည်နည်ိုး။ လူတ ပပန်
့် တပပ ပပသည်မှ ဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုး ဘဝတစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
ကတက င်ိုးတထ က်မစွ ပင် ငါတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး
ပူပန်စိုးရမ်မမ
ှု ျ ိုး ပပည့်န္
် က
ှ ်မတနတတ တ
့် စရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးက သူ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပပြုစပခင်ိုးန္ှင ့်် အက အကွယ်တပိုးပခင်ိုးတ ့်
တအ က်၌ထ ိုးရက
ှ
ဤအပပစ်မသ
ဲ့် တ
ူ က
သူ၏
့် ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တအ က်တွင ် လက်ရအချ
ှ
န်အထ ဆက်လက်တနထင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မဟတ်သတလ ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
အဘယ်သ အလွ
နအ
် ကျွ တတ င်ိုးခဝတ
့် သ သတတ ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် ငါတက
့်
့်
တသိုးငယ်နည်ိုးပါိုးစွ တပိုးထ ိုးသတလ ။ သင်စတ်မတကျနပ်တသိုးသတလ ။ ငါတအြ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တကျိုးဇူိုးဆပ်ရန် အချန်ကျလ ပပီဟ ငါထင်သည်။ ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက လက်တလျှ က်တသ တကက င၊့်် မနည်ိုးလှတသ
တလှ င်တပပ င်သတရ ်မှု၊ လပ်ကကအသတရြျက်မှုန္င
ှ ့်် ြစီိုးန္ှပ်စက်မှုတက
့် ငါတ ခ
့် စ ိုးတက င်ိုး
ခစ ိုးရတပမည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ အဓပပ ယ်ရှတသ အရ ပြစ်သည်ဟ

ကျွနပ
် ်ယကကည်သည်။ ယင်ိုးသည် အရှက်ရစရ မဟတ်ဘ၊ဲ င်္ဏ်အသတရတစ်ခပြစ်က
မည်သပင်
့် ဆတစ ငါတ တမွ
့် ျို့တလျ ်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မျ ိုးပပ ိုးလှတပသည်။
မတရမတွက်န္င်တသ စတ်ပျက်ြွယရ
် အချန်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တကျနပ်န္စ
ှ ်သမ်မ
ှု ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး ငါတ မသ
လက်ခင်မှ ပင်
့် က
့်
ပူတဆွိုးတသ ကသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ မတရမတွက်န္င်တသ
့်
လအပ်ချန်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး ငါတသည်
့်
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီပြစ်သည်။
မတရမတွက်န္င်တသ န မကျန်ိုးချန်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အသက်က ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး ငါတက
့် တဘိုးအန္တရ ယ်မှ လွတ်တပမ က်တစက တဘိုးအန္တရ ယ်မှ
လပခြုမှုအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲတစခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးကဲသ
့် မျ
့်
့် ိုးပပ ိုးလှတသ
အရ တက
ဲ င
ှ ့်် တမွျို့တလျ ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ တစ်ခကမျှ သင်
့် မသလက်ဘန္
သတမရသတလ ။

လမ််းတကက င််း... (၃)
ငါအသက်
တ တွင၊် ငါ၏ စတ်န္င
ှ ့်် ခန္ဓ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လိုးဝ တပိုးအပ်ရန် အပမဲ
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ပြစ်မသည်။ ထအခါမှသ ငါ၏အသစတ်သည်
အပပစ်တင်ခရပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် အတတ
်အတန် တအိုးချမ်ိုးရသည်။ အသက်က
့်
လက်စ ိုးရှ တြွတသ သူတသည်
မမတ၏
ှ ိုးတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဦိုးစွ ပထမ
့်
့် စတ်န္လ
တပိုးအပ်ရမည်။ ဤသည်မှ ကကြုတင်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ၏ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတနပြင ့်် ငါန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးတစလသည်- “အ ဘရ ိုးသခင်၊
ကျွန္ပ်
် ၏န္ှလိုးသ ိုး ကယ်တတ ်ထသ အပပည့်
အ
် ဝ လှညန္
့်် င်ရန်အလငှ့် ၊ ကျွန္ပ်
် ၏ဝည ဉ်သည်
့်
ကယ်တတ ၏
် တထ
ငှ့် ၊ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်ဝည ဉ်ထဲတွင ်
့် ပခင်ိုး ခရန္င်ြအလ
့်
ကယ်တတ ၏
် ချစ်ခင်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်
ရှတသ သူတသည်
ကယ်တတ ်၏ လှပမှုက ပမင်တတွျို့ ြ တက
င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
့်
့်
ခစ ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ တက င်ိုးကင်ဘက ကယ်တတ ်၏ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ကမဘ တပမတပေါ်က
့်
လူတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် တစတတ မ
် ပ
ူ ါ။ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးသည်
အပမဲတည်တက
့်
မတပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
ငှ့် ကယ်တတ ၏
် ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တစ်ြန် တထ
ူ ါ။” ငါတအ
့် တစတတ ်မပ
့် ိုးလိုး အထဲ၌၊ ဘရ ိုးသခင်သည်

ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ဦိုးစွ စစ်တဆိုးပပီိုး-ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက သူထ
့်
ြွငဟ
့်် ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ငါတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးက သူစတင် တထ
့် တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး၊ သ လွနက် ကီိုးစိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးတက
့် ငါတ ့်
ပမင်န္င်သည်မှ ငါတ၏
ဲ သ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့် ဝည ဉ်မျ ိုးထ၌
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
့်
အသက်တ မျြုိုး ရှသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသက်က
သင်ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပပီတလ ။ သင်၏ ဝည ဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုး ခရပပီိုးပပီတလ ။
လူတထဲ
ွ ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သအလ
ပ်လပ်သည်က သင်ပမင်ပပီိုးပပီတလ ။
့် တင
့်
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ သင် လဲအပ်ပပီိုးပပီတလ ။
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက်က သင် တက်ရက် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ပပီိုး၊ သူ၏လပ်တဆ င်မှုသည်
သင်ထ
့် စဉ်ဆက်မပပတ် သသ ထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် သင်သည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ ထသတသ
့်
လူတစ်ဦိုးပြစ်လ ရန် သင်ဆန္ဒ ရှသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တထ
့် ပခင်ိုးခရပပီိုး၊
ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပထမဦိုးဆိုး တပိုးအပ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် သူ၏တရှ ျို့တမှ က်၌ ငါ
လဲကျပပီိုး၊ “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် ၏ မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့်် ပိုးပပီိုးပြစ်က
ကယ်တတ ၏
် ကယ်တင်ပခင်ိုးတရ ိုးက ကျွန္ပ်
် အ ိုး သခွငတ
့်် ပိုးတလပပီ။ ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှလိုးသ ိုးက
ကယ်တတ အ
် ိုး လိုးဝ တပိုးအပ်ရန် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏၊
ှ
ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်အတင်ိုး
ပြစ်တစြရန်
် တတ င်ိုးတလျှ က်ပါ၏၊ ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည်
့် သ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ်
် မျက်
တမှ က်တွင ် ကယ်တတ ်၏ လက်ခမှုက ရရှန္င်ြရန်
် ဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး၊
့်
့် သ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်က လက်တလျှ က်ြသ
် တတ င်ိုးတလျှ က်ပါ၏” ဟ
့် ကျွန္ပ်
တအ ်ဟစ်ခပ
ဲ့် က ငါ အမှတ်ရမသည်။ ထဆတတ င်ိုးချက်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ငါ
တမ့်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် အကကီိုးအကျယ် တထ
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့် ခခဲရ
မချတင်ကဲ တဝဒန မျက်ရည်မျ ိုးပြင ့်် စတ်မတင်ိုးန္င်ပြစ်ခရ
ဲ့် သည်။ ယင်ိုးမှ
ကယ်တင်ခခဲရ
့် ပပီိုးသည့်် တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင ် ငါ၏
ပထမဆိုး တအ င်ပမင်ခတ
ဲ့် သ ဆတတ င်ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏
ပထမဦိုးဆိုးတသ ဆန္ဒ ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင၊် ငါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တထ
့် သည်။ သင်သည် ဤအတတွျို့အကကြုမျြုိုး ရှြူိုးသတလ ။
့် ပခင်ိုးက မကက ခဏ ခခဲရ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်အ
ပ်လပ်တလပပီနည်ိုး။ သ ၍
့် ထဲတွင ် မည်သအလ
့်

ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ သမဟ
့် ည်ိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ၊
့် တ် သ ၍ တလျ န
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးက ဤအတတွျို့အကကြုက မျှတဝခစ ိုးရသည်ဟ ငါ
ထင်သည်- ၎င်ိုးတ တမ
့် ့်တလျ က့် ကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးက ၎င်ိုးတသည်
့်
ထသတသ
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ မရှကကတသိုးဟ ဆပါက၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတ ့်
့်
ကယ်တင်မခရကကတသိုးသကဲသ
့် စ
့် တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က် ရှတနကကတသိုးသည်က
သက်တသပပတပသည်။ ငါတအ
့် ိုးလိုး တတွျို့တနကျပြစ်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး ရှ တြွတသ သူတ၏
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ လူတ၌့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တဆ င်ရွက်သည့်် အမှု၏ ပထမအဆငမ
့်် ှ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တထ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတန
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
စတင်ချစ်ကကပပီိုး၊ အသက်က လက်စ ိုးရှ တြွက ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက
တလျှ က်ကကသူအ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှကကတပသည်။
ဤသည်တမှ့် တရတ်ပပည်မထဲတွငသ
် မက၊ စကက၀ဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏
လှုပ်ရှ ိုးမှုအင်အ ိုး ပြစ်တပသည်။ သူသည် အတယ က်တင်ိုး၌ ထသ အမှု
ပပြု၏။ အကယ်၍
့်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တထ
့် ပခင်ိုးမခရြူိုးပါက၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤပပန်လည်ရှငသ
် န်မှု တရစီိုးတကက င်ိုး၏ အပပင်ဘက်တွင ် ရှသည်က သက်တသပပတပသည်။
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင၊် တနမင်ိုးတအ က်ရကကသူ
ှ
အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တထ
ှ ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူအ ိုးလိုးက သူ တထ
့် ပခင်ိုးခရက ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
့်
့် ြ ့်
တတ င်ိုးတလျှ က်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ မရပ်မန ိုး ငါ ဆတတ င်ိုး၏။ ဤသည်မှ ငါထ
့် မှ
ဘရ ိုးသခင်ဆသ
ီ အတရိုး
မပါတသ တတ င်ိုးတလျှ က်ချက်တစ်ခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ဤအရ က သူ လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ငါ၏
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ အ ိုးလိုးသည် ဤအရ အတွက် ဆတတ င်ိုးကကလမ်မ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလပပည်စ
့် တက င်ိုး ပပည့်စ
် န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ သူ၏ ဝည ဉ်
အန ိုးယူန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏အမှု မကက မီ ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့်် ည်။ ဤသည်မှ
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်
ငါ၏ တသိုးငယ်တသ ကယ်ပင်တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် နတ်ဆိုးတ၏
် တွက်၊
့် ခတပ်တစ်ခတွင ် သူ၏ အမှုက စတင်န္င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
သူသည် စကက၀ဠ အန္ှ မတရမတွ
က်န္င်တသ အပခ ိုးခတပ်မျ ိုးတွင ် ထသ ဧကန်
မချ
့်
့်
လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ “အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်တသ သူသည်
ကယ်တင်ခရလမ်မ
် တင်ိုးပင်၊ တန က်ဆိုးတသ တခတ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ည်” ဟ ဆထ ိုးသည့်အ

ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ တနရက်
့် က ရှု ပမင်ရန် တသချ ကကတပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူအမှု
့်် ွင ် မည်သမ
ူ ျှ အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ- အမှု၏
့် ၏ ဤအဆငတ
ဤအဆငသ
့်် ည် ထူိုးပခ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ ဤအမှုက
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ယင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
့်
အပခ ိုးလူမျ ိုးက မသမ်ိုးပက်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူကယ်တင်၏ န္ှုတ်ပြင ့်် စက ိုးတပပ ပပီိုး
သူကယ်တင်၏ လက်ပြင ့်် တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါမှသ လူတ သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရတပသည်။
စကက၀ဠ အ ိုးလိုးအနက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငက
စမ်ိုးသပ်တပမအပြစ် အသိုးပပြုသည်။ ထတန
က
့် က်တွင ် သူသည် စကက၀ဠ အန္ှ ဤအမှု
့်
စတင်တပမည်။ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စကက၀ဠ အန္ှ သ
့် ၍ကကီိုးတသ အမှုက
တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စကက၀ဠ ၏ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက ရရှကကလမ်မ
ှ ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၏ လူတသည်
့် ည်။ ဘသ တရ ိုးတင်ိုးန္င
့်
အမှု၏ ဤအဆင်က
့် လက်ခကကရမည်။ ဤသည်မှ တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်- မည်သမ
ူ ျှ မလဲတရှ င်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ိုး တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် လက်ခရန်
သင် လလ ိုးတနပါသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်က
လက်ခပခင်ိုးသည် မွနပ် မတ်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ အပမဲ ငါခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။
ငါ၏အပမင်အရ၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်တပိုးသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စကက၀ဠ အန္ှန္ှ့် င ့်် အထက်တလ ကတွင်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးန္င်တစြန္ှ့် င ့်် ငါတ၏
ငှ့် ၊ ငါ၏
့် အသက်တ မျ ိုး အချည်ိုးန္ှိုးီ မပြစ်ြအလ
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
ဤတစခင်ိုးချက်တ ဝန်က လက်ခကကြ ငါ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ငါတ ့်
့် တမျှ ်လငသ
တစ်စတစ်ရ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်၊ သမဟ
့်် ည်။
့် တ် ကတသစစ တစ်ခ ငါတ ကျ
့် န်ဆသငသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ချန်တွင၊် မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျှ မလက်စ ိုးပါက၊
့်
၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ သည် အချည်ိုးန္ိုးီှ အတွက်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
တသဆိုးချန်တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ပပ န္ှင ့်် ြန်ထတ
ူ သ တပမကကီိုးသ
့်
ပမင်ရကကလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ တစ်ခတလ ။
သင်အသက်ရှငတ
် နစဉ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ
န္ှစ်သက်ြွယ်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
မမကယ်ကယ်အတပေါ် အပမဲ ဒကခတရ က်တစပပီိုး၊ စတ်ပျက်အ ိုးငယ်တနရသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ထနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်ထမှ တစ်စတစ်ရ က ရရှန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး

သင်ထ
့် မှ တစ်စတစ်ရ က ရယူန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်ထ ငါ၏ ကတသစစ တွင၊် ငါ ့်
စတ်န္လ
ှ ိုး၏ ကတသ ရှသည်။ ငါသည် သူက
့်် ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုး
့် စက ိုးမျ ိုးပြင့်် လှညစ
မဟတ်။ ထသတသ
အရ တစ်ခက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ငါလပ်တဆ င်မည် မဟတ့််
တက င်ိုးကင်ဘရှ သူ၏ဝည ဉ်သည် န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးသ တရ
က်ရန္
ှ င်ြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးပြင့််
့်
့်
ချစ်တသ ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်သမ်ရ
ှ
။ န္ှလိုးသ ိုးသည်
့် န်သ ငါ ဆန္ဒရသည်
တန်ြိုးရတက
ှ
င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပ၍ အြိုးထက်တန်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါ ရှသည့်် အလှပဆိုးတသ အရ က တမွတ
ျို့ လျ ခ
် စ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် သူက
့်
့်
ငါပူတဇ ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးပြင ့်် သူသည် စတ်တကျနပ်အ ိုးရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ ငါ ့် စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ တန်ြိုးအရှဆိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါ တပိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင်
တမွျို့တလျ ြ
် ရန်
့် မတတ က သူအ
့် အတွက် သင်တ
့် ိုး တပိုးရန် သင် လလ ိုးတနပါသတလ ။ ဤအရ က
သင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်တစြ သင်
လလ ိုးတနပါသတလ ။ ငါ၏အတတွအ
ျို့ ကကြုတွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ငါ သ ၍ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပိုးတလတလ၊ အသက်ရှငမ
် ှုတွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ငါ
ရှ တတွျို့တလတလ ပြစ်သည်က ငါ ပမင်တလပပီ။ ထအပပင်
၊ ငါ၏ ခွနအ
် ိုးအြ အကန
အ
် ့် သတ်
့်
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က ငါ၏ ခန္ဓ န္ှင ့်် စတ်အ ိုးလိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
တပိုးပပီိုး၊ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က အလတလ က်စွ မချစ်န္င်ဟူသည့်် အပမဲပြစ်တသ
ခစ ိုးချက်ရတပသည်
ှ
။ ထတကက င့်် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် မတပပ ပတလ က်တသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ သမဟ
့် တ် မကန်ဆိုးန္င်သည့်၊် အတင်ိုးမသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်သည် သူက
့် ပပန်တပိုးရန်
သ ၍မျ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အပမဲ ရှလမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင် ထသပြစ်
့် ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မည်သည့်လ
် ူ သမဟ
် ရ က
့် တ် မည်သည့်အ
တ ိုးဆိုးီ ြ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတင်ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ရင်ဝယ်ပက်ထ ိုးသည်။ သူက
့်
ချစ်တသ သူအ ိုးလိုးအတပေါ်၊ လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ရရှြ အလွ
နခ
် က်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် မပမင်န္င်လနီိုးပါိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် ဆထက်ထမ်ိုးပိုး ပြစ်သည်။ စကက၀ဠ အန္ှတွ
့် င၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
် ည်ိုး၊
့် ိုး သူက
့် ပပန်ချစ်ရန် တတ င်ိုးဆရင်ိုး ကကြုိုးစ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ယတနထ
့် ၊ အနည်ိုးငယ်သ - လက်တစ်ဆပ်စ ကသ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပပန်တပိုးြူိုးကကတပသည်။ ငါမှတ်မသတရွ ၊ျို့
တပတရသည် တစ်ဦိုးပြစ်ခ၏
ဲ့် ၊ သရ့် တွင ် သူသည် တယရှု ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ

လမ်ိုးပပပခင်ိုးခခဲရ
် တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပိုးခဲသ
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ပပည့်ဝ
့် ည်မှ သူ၏
တသဆိုးချန်တွငသ
်
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့် က် သူ၏ ဘဝ အဆိုးသတ်သွ ိုးခဲသ
့်
ဤစက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် စကက၀ဠ ထဲက
သူအမှု
ှု ှတစရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
့် ၏ နယ်ပယ်က ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ အမှုက သ ၍ ထတရ က်မရ
သက်တသခချက်အြ သ
ငှ့် ၊ သူ၏ အ ိုးအင်န္င
ှ ့််
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှတစြအလ
့်
အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးက တစ်တနရ တည်ိုးတွင ် စူိုးစက်ရင်ိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငက
သရပ်ပပပခင်ိုး နယ်ပယ်တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စကက၀ဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သူ၏အမှုက အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အရည်အချင်ိုး
အနမ့််ဆိုးရှသည့်် တရတ်ပပည်မထဲက ဤလူမျ ိုးထသ လ
ဲ ပပ င်ိုးတပိုးခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏
့် တ
န္ှစ်သက်ြွယ်တသ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဤအတပခအတနန္ှစ်ခတအ က်တွင်
ပြစ်သည်။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးအ ိုး သူက
့် ချစ်တစပပီိုးတန က်တွင၊် သူအမှု
့် ၏
တန က်တစ်ဆငက
့်် သူ တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူ၏ အစီအစဉ် ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့််
သူ၏အမှုသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ သူအမှု
့် ၏
နယ်ပယ်သည် အချက်အချ န္ှင ့်် အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုး န္ှစ်ခလိုး ရှသည်။ ငါတ၏တန
ရက်
့်
့်
တရ က်ရလ
ှ
တစရန်အတွက်၊ ငါတထဲ
့် တွင ် သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်တနချန်တွင ်
မည်မျှကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခတစ်ခ ဘရ ိုးသခင် တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ မည်မျှမျ ိုးပပ ိုးတသ အ ိုးထတ်မှု
သူ အသိုးပပြုပပီိုးပြစ်သည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ ငါတ၏
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် လူတ၏
် သ
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက ပျက်ပပ ိုးတစသည်မှ တက င်ိုးမွနတ
တနရ တွင ် ငါတ တမွ
့် ိုးြွ ိုးရပခင်ိုးအတွက် အတန က်တင်ိုးသ ိုးမျ ိုးက ငါတက
့် မန လကကပခင်ိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါတအ
့် ျပပီိုး န္ှမ်ခ
့် ျသူမျ ိုးအပြစ်
့် ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် နမ်က
ပမင်ကကတပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ငါတက
့် ချီမတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။
အပမဲန္င
ှ ိုး် တချခရပပီိုးပြစ်သည့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
အတန က်တင်ိုးသ ိုးမျ ိုး၏ တမျှ ်ကကည်ပ့် ခင်ိုး ခရကကသည်- ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ် ငါတ၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။ ဤအရ က ငါ တတွိုးမသည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကကင်န ပခင်ိုး၊ သူ၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ှိုးီ ပခင်ိုးတပြင
ူ ွ ိုးရသည်။ ဤအရ က
့် ့်် မန်ထသ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သမျှအရ တင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
သဟဇ တမပြစ်သည်က ပပသတပသည်။ ဤလူအ ိုးလိုး ကျန်ပခင်ိုးကခရတသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
ပညတ်တရ ိုး၏ ချြုပ်ချယ်မှုမျ ိုးပြင ့်် တဘ င်ခတ်မခရသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူအမှု
့် ၏ ဗဟက
ကမဘ ကကီိုး၏ ဤတစ်စတ်တစ်တဒသသ တမင်
တက လဲတပပ င်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်

ငါ၀မ်ိုးတပမ က်ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး၊ အတင်ိုးမသ တပျ ရ
် င်မှု ငါ ခစ ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ကကသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးအလယ်က ယဇ်ပတရ ဟတ်မင်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့် ၊ အမှုတွင ်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍက ယူသည့်် တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင်၊့် ငါသည် ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်က တက်ရက်တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက်
အတစခန္င်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။ ထသတသ
အရ တစ်ခက
့်
မည်သူ စတ်ကူိုးဝမ
် ယတနတွ
မတမျှ ်လင်ဘ
့် ည်နည်ိုး။ သတသ
့် င ် ဤအရ သည် ငါတအတပေါ်
့် ဲ
့်
့်
တရ က်ရလ
ှ
တပပပီ။ ယင်ိုးသည် ငါတ၏
ွ ပခင်ိုးက ထက်တန်တစသည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
့် တအ င်ပဲခ
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုပြစ်သည်။ ငါတထဲ
် နကကသူတသည်
့် မှ ဤတန က်တချိုးပထဲတွင ် အသက်ရှငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ပပန်တပိုးဆပ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတက
့်
့် ဆက်လက် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး ချီမြ ့်
ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
ယခ ငါတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ပပန်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တလျှ က်လှမ်ိုးတနသင်သ
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး မဟတ်ဟူသည့််
အပမဲပြစ်တသ ခစ ိုးချက်တစ်ခ ငါ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရြ-့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ငါ မှ ိုးတက င်ိုးမှ ိုးတပမည်၊ သတသ
်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ထ ငါက
ှ
၊ ငါ
့် သူလမ်ိုးပပရန်အတွက် ငါ ဆန္ဒရသည်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသငသ
့်် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် အပမန်ဆိုး ငါ တပခချမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလက ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမည်ဟ သန္နဋ္ဌ န်ပပြုခဲသ
် တွက်၊ ဤသည်မှ
့် ည့်အ
ငါ၏လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါထင်၏။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ တတွိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးသည် အဆိုးစန
ွ ် အတရိုးကကီိုး၏။ ငါအသက်
တ တွင ်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ သ ၍ အတရိုးမပါသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့်် တရိုးအ ိုး
့် ဤအခွငအ
ပတ်ပင်၍မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ ငါ၏ ကယ်တရိုးကယ်တ အပမင်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက
န ိုးမလည်န္င်တသ သူ ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ က ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ
ရှငိုး် ချက်ထတ်ပပရမည်ဟ ငါ မထင်တပ။ ငါတလျှ က်သင်တ
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ငါတလျှ က်မည်။ ငါ ရှသင်တ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ငါ သတပပြုမသည်န္င
ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက ငါ တလျှ က်မည်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆတ် လမ်မ
င၊့်် ငါ
့် ည်မဟတ်။ ထတကက
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက ပပန်တပပ ၏- ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လပ်တဆ င်ရန် ငါ

စတ်ပင်ိုးပြတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် ငါက
့်
အပပစ်ပမင်လမ်မ
် ျှင၊် ငါ ကယ်တင်ကယ်ကျ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါ တသချ သည်။ ပခြုငကကည့်လ
ပမက်သည့်အ
် တင်ိုးဆပါက၊ အပခ ိုးလူတသည်
မမတန္ှ့် စ်သက်သည့်အ
် ရ က တပပ န္င်သည်၊
့်
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဤအရ တွင် ငါက
် ရ ကမျှ ဆွမ
ဲ ထ ိုးန္င်ဟ ငါ ခစ ိုးရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မည်သည့်အ
အလက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မမှ ိုးယွငိုး် န္င်။ ယင်ိုးသည် မမ၏
ကယ်ပင် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် သ ကကည့်
ရ
် ှု ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ သဆ
့်
့် လျှင ် ဤအရ က
သင်မည်သ န
့် နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမကယ်ကယ် ပူတဇ ်ရန်
့် ိုးလည်သင်သ
လလ ိုးတနပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန် သင် လလ ိုးတနပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လက်တလျှ က်ရန် သင် သန္နဋ္ဌ န်ပပြုပါသတလ ။ ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးသည်
ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအြ အကူ
အညီအချြုျို့ ပြစ်န္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ငါ၏
့်
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ နက်နတ
ဲ သ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတသ လ
် ည်ိုး၊
ငါတ၏
် တ ိုးဆိုးီ မျှ မရှဘဲ
့် အတွငိုး် ကျကျ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ငါတကက
့် ိုးရှ မည်သည့်အ
တဝမျှန္င်ကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအလယ်
အစဉ်ထ ဝရှတစြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
့်
ယင်ိုးတက
့် ငါတအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပတနဆဲ ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးမှ
စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးပပီ။ ယတန ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးမှ ငါ တပပ ဆရမည့်အ
် ရ မှ ထမျှသ
့်
ပြစ်သည်။ ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် အလပ်ကကြုိုးစ ိုးပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတနကကလမ်မ
့် ည်ဟ ငါ
တမျှ ်လငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် ငါတက
့်် ရှ က်လမ်မ
့် ည်ဟ
့် အပမဲ တစ ငတ
ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။

လမ််းတကက င််း... (၄)
လူတသည်
ယတနတခတ်
က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု
့်
့်
တတွျို့ ရှန္င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ခင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုး ရှ တြွန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ယတနန့္် င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျငမ
့်် က
ှု လက်ခရန် ဆန္ဒရှပခင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်၏။ ထအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပမြှငတ
့်် င်တပိုးပခင်ိုးလည်ိုး
့်
ပြစ်၏။ ဤအချက်က ငါတတွိုးမတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှု အတပေါ်
အ ိုးကကီိုးတသ အသတရ ိုးတစ်ခက ငါရရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအ
် င် ချစ်၏။
့် ိုး အမှနပ

သူ မချစ်လျှင၊် သူ၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု အဘယ်သသ
ူ ည် တတွျို့ န္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
ဤသပြင
့််
ဤအမှုတတ ် အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ကယ်တင်ကယ်ကျ
့် သ
တဆ င်ရွကတ
် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတကက င်ိုး ငါပမင်၏။
ဤအတွက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ငါတကျိုးဇူိုးတင်သည်အ
့် ပပင်၊ ငါ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တလည်
ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က ငါချီိုးမွမ်ိုးရ ၌ ငါန္ှငအ
့်် တူ ပါဝင်တစလသည်။ “အထွတ်အပမတ်ဆိုးတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည့်် ကယ်တတ ်၌ ဘန်ိုးတတ ်အ ိုးလိုး ရှပါတစသတည်ိုး။
ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးတတ ်သည် တိုးပွ ိုး၍ ကယ်တတ ် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုး၊ ရရှထ ိုးတသ
ကျွန္ပ်
် တ၌့် ထတ်တြ ် ပါတစတသ ်။” ဘရ ိုးသခင်သည် ငါအ
့်် င်ိုးတစခဲသ
့် ိုး အသဉ ဏ် ပွငလ
့် ည်လွနခ
် တ
ဲ့် သ ကပ်ကမဘ မျ ိုးစွ ကတည်ိုးက ငါတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကြုတင်
ဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါတအ
့် ိုး ရယူြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၌
ဆန္ဒရှခဲတ
ငလ
့်် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ် အလိုးစအ ိုး စကကဝဠ န္ှင ့််
့် ကက င်ိုး၊ ထတကက
့်
အရ အ ိုးလိုးတက
် င
ွ ပ့်် ပြုခဲတ
့် ကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် ငါအ
့် ိုး
့် ငါတမှ့် တစ်ဆင ့်် ကကည့်ခ
ပပခဲ၏
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏
့် ။ ဤသပြစ်
့် ပါက ငါတသည်
့်
ပတဆ င်မှု ပြစ်၏။ ဤစကကဝဠ တစ်ခလိုးတွင် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စပစမျ ိုး၊ နမူန မျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတက
့် မည်မျှချစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါတ၌့် ဘရ ိုးသခင်
ပပြုလပ်တတ ်မူတသ အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် မနက် က
ူ သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် ိုးတတ ်မတ
ယခင်တခတ်မျ ိုးထက် အဆသန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပမျ ိုးတကက င်ိုး ယခမှသ ငါန ိုးလည်
သတဘ တပါက်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလန္ှင ့်် ရှငတ
် ပတရတ၌ပင်
ဤမျှ
့်
မျ ိုးပပ ိုးတသ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဤမျှ မျ ိုးပပ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ကယ်တတ ်တင်
မလပ်ခ၊ဲ့် မတပပ ခဲတ
ဲသ
ျို့ ည် မယန္င်တလ က်တအ င်ပင် အမှနတ
် ကယ်
့် ပ- ယင်ိုးက ငါတ ဤအြွ
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရတကက င်ိုး၊ အတတ်က သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးထက် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတအ င် ပမ
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး ခရတကက င်ိုးက ပပသသည်။ ထတကက
ငလ
့်် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
တန က်ဆိုးတခတ် က လ၏ လူတသည်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရသည်ဟ အပမဲဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်၏။
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မည်သပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး
့် တပပ ကကပါတစ၊ ငါတသည်
့်
အမျ ိုးဆိုး ခရသူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး ငါယကကည်သည်။ ငါတအတပေါ်
သဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်
တပိုးသန ိုးတတ ်မူသည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ငါတ လက်
ခသငသ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
မတကျမနပ် တပပ သူတစ်ချြုျို့ ရှတက င်ိုး ရှန္င်သည်။ သတသ
် ဤတက င်ိုးချီိုးမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ပါက၊ ငါတသည်
ထတက င်ိုးချီိုးတန္ှ့် င ့်် ထက်တကက င်ိုးက ထအချက်က
့်
သက်တသခသည်ဟ ငါယကကည်သည်။ အပခ ိုးသတ
ူ သည်
ငါတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ညည်ိုးညြူ
့်

ကကတစက မူ သမဟ
့် အ
့် တ် မတကျနပ်တစက မူ ငါတ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် တပိုးအပ်တတ ်မူသည့််
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ငါတထ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ အတမွ မဆက်ခန္င်တကက င်ိုး
့် မှ မည်သတ
သမဟ
့် တ် မြယ်ရှ ိုးန္င်တကက င်ိုး ငါ ယကကည်ဆပဲ ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အ ိုး
ငါတ၌့် တဆ င်ရွက်ပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မတပပ ဘဲ၊ ငါတန္ှ့် ငသ
့််
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
တပပ ဆတတ ်မူပခင်ိုးတတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူဆန္ဒ ရှသည့်အ
် တင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
ပြစ်၏။ ထအပပင်
လူတသည်
ယကကည်လက်ခမှုမရှလျှင၊် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ဒကခ တရ က်တအ င်
့်
့်
ထသူတ ပပြု
့် လပ်တနပခင်ိုးမျှသ မဟတ်သတလ ။ ဤသလ
့် ပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထသူတသည်
့်
ကယ့််ကယ်ကယ် အထင်တသိုးတစရန် ပပြုရ မတရ က်သတလ ။ ဘ တကက င ့်် ငါ ဤသတသ
့်
အရ မျ ိုးက တပပ ရသနည်ိုး။ ငါသည် ထအချက်အ ိုး တလိုးနက်စွ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တသ တကက င ့်် တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဉပမ ငါ၌ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုလပ်တတ ်မူသည့်် အမှုတတ က
် ကကည့်တ
် လ -့် ဤအမှုတတ ်အ ိုး ငါတစ်ဦိုးတည်ိုးသ
တ ဝန်ယူန္င်၏။ ယင်ိုးက အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုး လပ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
ဤတစခင်ိုးချက်တ ဝန်က လက်ခရရှရန်အတွက် ငါသည် အတတ ်အတန် ကတက င်ိုးခဲ၏
့် ။
ဤအမှုတတ ်က အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးသည် စတ်ရူိုးတပါက်က ပပြုလပ်န္င်မည်တလ ။
မည်သပင်
ှ မျ ိုးသည် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက န ိုးလည်မည်ဟ
့် ပြစ်တစ၊ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါအရည်အချင်ိုးမီတကက င်ိုး သက်တသခ အတထ က်အထ ိုးမျ ိုးက ငါသည်
ကက ိုးဝါိုးတနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ အတကက င်ိုးအရ တစ်ရပ်က ရှငိုး် ပပတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါသည်
ဘရ ိုးသခင်၌သ ဘန်ိုးတတ ်အ ိုးလိုး ရှတစလပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တတ ်တမှ က်၌
ငါတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တနတစရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ငါတ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးက ကကည့်တ
် တ ်မူတစချင်သည်။ ငါ ့် န္ှလိုးသ ိုးထက်တွင၊် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ ခရရန်၊ ယဇ်ပလလင်ထက်တွင ် ယစ်ပူတဇ ်ခရသည့်် အပျြုစင်ပြစ်ရန်၊
ထအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ အပြစ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လျက်၊
့်
သိုးသငယ်၏ န ခမှုမျြုိုး ရှရန် အလရှ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တတ ်တမှ က်၌
ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် ကျမ်ိုးသစစ ၊ ငါ၏ ကတပြစ်သည်။ ဤကတသစစ က ငါ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုး
ဤကတသစစ ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တမတတ တတ က
် ငါ ပပန်ဆပ်လသည်။ အသင် ဤသ လ
့် ပ်ရန်
လလလ ိုးလ ိုး ရှသတလ ။ ငါ၏ ဤကတသည် ပမျ ိုးသည့်် ငယ်ရွယ်သူ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက အ ိုးတိုးတစမည်၊ ထအပပင်
ပမျ ိုးသည့်် လူငယ်မျ ိုးအ ိုး တမျ လ
် ငခ
့်် ျက်မျ ိုး
့်
ရရှတစမည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ငါအပမင်
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူငယ်မျ ိုးအ ိုး
့်
အထူိုးအတရိုးကကီိုးသမ
ူ ျ ိုးအပြစ် ရှု ပမင်ပ ရသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ ဘက်လက်တသ အပမင်

ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်၏။ သတသ
် လူငယ်မျ ိုးတွင် အလ ိုးအလ မျ ိုးန္ှင ့်် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်
့်
ရှကကသည်ဟ ငါ အပမဲ ခစ ိုးရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူငယ်မျ ိုး၌ အမှုတတ က
်
ပတဆ င်ရွက်ပရသည်။ လူငယ်မျ ိုးတွင ် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည ကင်ိုးမဲတ
့် က င်ိုး
ကင်ိုးမဲတ
ထသူတသည်
တမွိုးခါစ န္ွ ိုးသင
ူ ယ်ပမ တက်ကကပပီိုး င်္န မပငမ်
့် နန္င်သည်။ ထအပပင်
့်
့်
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်ကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ထသူတသည်
အရည်အချင်ိုး ကင်ိုးမဲ့်ကကသူမျ ိုး
့်
့်
မဟတ်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ လူငယ်ဘဝ၏ အပပစ်ကင်ိုးစင်မှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှုအရ အသစ်မျ ိုးက လျင်ပမန်စွ လက်ခန္င်သည်က ထသူတထ
့် ၌ အသင်တ ပမင်
့် န္င်သည်။
လူငယ်မျ ိုးသည် မ နတထ င်လ ိုးတတ်သည်၊ ကကမ်ိုးကကြုတ်တတ်ပပီိုး မဆင်မပခင်
ပပြုမူတတ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက အလင်ိုးသစ်က လက်ခန္င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စွမ်ိုးရည်အ ိုး
မထခက်တစပါ၊ အဘယ့်တ
် ကက င်ဆတသ ် လူငယ်တသည်
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက တခတ်မမီတတ သ
့် ည့််
့်
အရ မျ ိုးအ ိုး ဆပ်ကင်ခတ
ဲ သ တကက င ့်် ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် လူငယ်မျ ိုးတွင ်
့်
အတင်ိုးအဆမဲသ
့် ည့်် ကတန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်ပါပခင်ိုးက ငါ ပမင်ရပခင်ိုးပြစ်၏။
ဤအတကက င်ိုးတကက ငပ
့်် င် လူငယ်မျ ိုးအတွက် န္ူိုးညသ
့် ည့်် ခစ ိုးချက် ငါ၌့် ရှပခင်ိုးပြစ်၏။
အသက်ကကီိုးသည့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုး ငါ မကကြုက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ၊ သတသ
်
့်
ထသူတတွ
က် စတ်ဝင်စ ိုးစရ လည်ိုး မရှ။ ဤအတွက် ထသူတအ
့်
့် င ် ငါအတွ
့် ိုး ငါ
အမှနတ
် ကယ် တတ င်ိုးပန်၏။ ငါတပပ ခဲသ
် က ိုးသည် မသငတ
့်် လျ သ
် ည့်် စက ိုး သမဟ
့် ည့်စ
့် တ်
စ န မှု ကင်ိုးမဲ့်သည့်စ
် က ိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်၏။ သတသ
် ငါသည် စက ိုးက မည်သ ့်
့်
တပပ ရမည်က သတမျ ိုးစွ ထ ိုးရန် ငယ်လွနိုး် သည့်အ
် တွက် ငါ၏ အဆင်ပခင်မမ
ဲ့် က
ှု
သင်တအ
့်် တ်န္င်လမ်မ
့်် ည်။ သတသ
် အမှနက
် တပပ ရလျှင၊်
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့် ိုးလိုး ခွငလ
့်
အသက်ကကီိုးသည့်် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် တကယ်တတ ့် အမှုတတ ်တစ်ရပ် တကယ်က
တဆ င်ရွက် ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ အသိုးမဝင်ကကသူမျ ိုး မဟတ်ကကတပ။
့်
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
ကစစရပ်မျ ိုးက ကင်ကွယ်ရ တွင ် အတတွျို့အကကြု
့်
ရှကကသည်။ ကစစရပ်မျ ိုးက ကင်တွယ်ရ တွင ် ထသူတသည်
တည်ပငမ်ကကသည်။ ထအပပင်
့်
့်
ထသူတသည်
အမှ ိုးမျ ိုးစွ မလပ်ကက။ ဤအချက်တသည့်
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အ ိုးသ ချက်မျ ိုး
မဟတ်ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တတ ်၌ “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
ီ သ
့် မတူညတ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် တက
် တအ
် ည်ိုး
့် ယ်တင်၏ အလပ်တက
့် ကျွန္ပ်
့် ိုးလိုး ပြည့်ဆ
န္င်ကကပပီိုး ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်အတွက် ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုးလိုး အတက င်ိုးဆိုး
လပ်တဆ င်န္င်ကကပါတစတသ ်။” ဟ ငါတ အ
့် ိုးလိုး တပပ ကကစ။့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်ပြစ်ရမည်ဟ ငါ ယကကည်၏။

ငါ၏အတတွအ
ျို့ ကကြုအရ၊ ဤတဆွိုးတန္ွိုးချက်က တက်ရက် ဆနက
် ့် ျင်သ၊ူ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက် ဆနက
် ့် ျင်ကကသူမျ ိုးစွ တသည်
အသက်ကကီိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ ထသူတတွ
့် င ် အလွနပ် ပင်ိုးထန်သည့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး ရှကကသည်။
ထသူတသည်
အချန်တင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တခတ်ကန်သွ ိုးသည့််
့်
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကပပီိုး အတတ်က လက်ခထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ ရ
ှု တအ
ှ
င် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ထသူတသည်
ရယ်စရ
့်
မတက င်ိုးသတလ ။ ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင် ၎င်ိုးတအ
ှ ိုး် ထ ိုးသည့််
့်
့်
့် ိုး အပ်န္င
အမှုတတ ်က ထမ်ိုးရွက်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ ်၌
ထကဲသ
့် တသ
သူတက
ပ်၏
့်
့် အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအလ
့်
မည်သည်တ
့် နရက်
ှ
အကယ်၍ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် မဆအတွက် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ရပ်ရ၏။
့်
့်
တခတ်တန က်ကျတသ အရ မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်တနပါက၊ ထသူတသည်
သမင်ိုးစင်ပမငထ
့်် က်မှ
့်
တွနိုး် ချခရသည့်် တနရက်
တရ က်လ တပမည်။ သူအမှု
့်် င်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် ၏အဆငတ
လူသစ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ အပခ ိုးသူတအ
့် ည့်် အရ မျ ိုးပြင ့််
့် ိုး သိုးမရတတ သ
ကသဝါဒတပိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးသတ
ူ သည်
လူမျ ိုးက ပျက်စီိုးတစသည် မဟတ်သတလ ။ ထအပပင်
့်
့်
ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အ ိုး တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစသည် မဟတ်သတလ ။ ဤအတပခအတန
့်
ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည် အဘယ်အခါ ပပီိုးတပမ က်တလမည်နည်ိုး။ ငါ
ယခတပပ ခဲသ
့်် တ်သက်ပပီိုး အယူအဆအချြုျို့ ရှသူမျ ိုး ရှတက င်ိုး ရှန္င်သည်။
့် ည့်် အရ န္ှငပ
ထသူတသည့်
် လက်ခယကကည်န္င်ပခင်ိုး မရှ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သတသ
် ငါသည်
့်
့်
သင်အ
အရ မျ ိုးစွ ပြစ်လမ်မ
့် ိုး မစိုးရမ်တစချင်တပ- မကက မီတွင ် ဤသတသ
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
ထအရ တအ
် ျ ိုးပြငသ
့််
ရှငိုး် ပပန္င်သည်။ အတရိုးပါသူအချြုျို့၊
့် ိုး အပြစ်မှနမ
င်္ဏ်သတင်ိုးကကီိုးသည့်် သင်ိုးအပ်ဆရ တစ်ချြုျို့ သမဟ
့် တ် သမမ ကျမ်ိုးစ ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူ
အချြုျို့ထ အလည်သွ ိုးက ဤတရစီိုးတကက င်ိုးက တဟ ကက ိုးကကစ။့် ထသူတသည်
ယင်ိုးက
့်
အစတွင ် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ခခကကမည် မဟတ်တပ၊ ထအချက်သည် တသချ သည်သတသ
်လည်ိုး ထသူတသည်
သင်အ
ူ မ်မ
့် ိုး စန်တခေါ်ရန် သမမ ကျမ်ိုးစ က ထတ်ယလ
့် ည်။
့်
့်
ထသူတသည်
တဟရှ ယ အန င်္တတကျမ်ိုးန္ှင ့်် ဒတယလအန င်္တတကျမ်ိုးတက
့် ိုး
့်
့် သင်အ
တပပ ခင်ိုးလမ်မ
သင်အ
့် ည်၊ ထအပပင်
့် ိုး ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးကပင် ရှငိုး် ပပခင်ိုးလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
့်
သင်က ထအတကက င်ိုးတက
သငက
့်် ပငင်ိုးပယ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
့် မတပပ န္င်လျှင၊် ထသူတသည်
့်
သင်အ
သင်သည်
့် ိုး ခရစ်တတ ်၏ အတယ င်ကတဆ င်တသ သူဟ တခေါ် ကကလမ်မ
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
အဓပပ ယ်မရှတသ နည်ိုးလမ်ိုး တစ်လမ်ိုးက ပြနတ
် ့် ဝတနသည်ဟ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ တစ်န ရီ

ကက သည့်တ
် န က် သငအ
့်် ိုး အသက်ရှုရပ်တန ် သွ
ွ ျက်အမှ ိုးမျ ိုးပြင ့််
့် ိုးတစန္င်သည့်် စွပ်စဲခ
ထသူတက
့်် င်ိုးစွ ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ သတသ
်
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် ပွငလ
့် စွပ်စဲကွ ကလမ်မ
့်
ဤသည်မှ အစသ ရှတသိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏ တန က်တစ်ဆငက
့်် ထသူတ ့်
မတ ိုးဆိုးီ န္င်ကကတပ၊ ထအပပင်
မကက မီတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ထသူတအ
့်
့် ိုး
လက်ခလ တအ င် ြအ ိုးတပိုးလမ်မည်။ ၎င်ိုးသည် တရှ င်လမ
ဲ ရသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
ထအရ သည် လူသ ိုးတ လ
့် ပ်န္င်စွမ်ိုး မရှသည်အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတ စ
့် တ်ကိုးူ ၍ပင်
မရန္င်သည့်် အရ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ သ
် ည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်
အတ ိုးအဆီိုး မရှ ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးမည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်ပြစ်ပပီိုး မည်သမ
ူ ှ ၎င်ိုးက မတ ိုးဆိုးီ န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအ
့် ိုး
အသဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပပီိုး ငါတအ
ွ ပ့်် ပြုတစပါ၊ ထအပပင်
့် ိုး အလင်ိုးသစ်မျ ိုးက ပပပီိုး လက်ခန္င်ခင
့်
ဤကစစန္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအ ိုး တန္ှ င်ယ
ှ ်ခင
ွ ့်် မပပြုပါတစန္ှင။့််
့် က
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်ရသည့်
ှ
် တနရက်
တရ က်လ သည်က ငါတအ
့်
့် ိုးလိုး ပမင်န္င်ကကရန်
ဘရ ိုးသခင်သည့်် ငါတအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ရှပါတစ။ စကကဝဠ တစ်ခလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဘန်ိုးပွငသ
့်် ည့်် အချန်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ငါတသည်
လည်ိုး ဘန်ိုးပွငမ
့်် ည့်အ
် ချန်
့်
ပြစ်တပမည်။ ထအချန်တွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ တလျှ က်ကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ ခွခ
ဲ ွ ရမည့်် အချန်လည်ိုး
ပြစ်ပရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးပွငသ
့်် ည့်် တနရက်
် တ၏
့် က ကျွန္ပ်
့် ဘဝသက်တမ်ိုးတွင ်
ကျွန္ပ်
် တအ
် ည်
့် ိုးလိုး ပမင်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်သည့်် အမှုတတ သ
မကက မီတွင ် စလင်ပါတစဟ- ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ အသပမြှငပ့်် ပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမတတ ရပ်ခကကမည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါ၏ သက်တမ်ိုးတွင်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က စွမ်ိုးတဆ င် ရရှရန် ငါတမျှ ်လင်ဆ
့် ဲ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ၌့် သူအမှု
် ိုး ဆက်လက် လပ်တဆ င်တတ ်မူပပီိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် တတ အ
အဟနအ
် ့် တ ိုး တစ်စတစ်ရ ရှမည်မဟတ်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ ထ ဝရ
ရည်မှနိုး် ချက်ဆန္ဒ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအကက
ိုးတွင ် ထ ဝရ ရှတတ ်မူပါတစ။
့်
ပပီိုးလျှင် ငါတကက
့် ိုး ခင်မင်ရင်န္ိုးီှ မှုသည် ပပပီိုး အ ိုးတက င်ိုးလ တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တမတတ တတ ်သည် ငါတအကက
ိုးတွင ် တပါင်ိုးကူိုးတတ ိုးမျ ိုးက တည်တဆ က်တပိုးတတ ်မူပါတစ။
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ငါတကက
ှု ြန်တီိုးတပိုးပပီိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ငါတထ
့် ိုး ပမန ိုးလည်မက
့်
ပမနက်ရှုင်ိုးသည့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ ခင်မင်မှုက ယူတဆ င်တပိုးန္င်ြ ငါတ
ကက
ဲ ခပ်ခွ ခွ ပြစ်တနပခင်ိုး
့်
့် ိုးထက
မှနသ
် မျှကလည်ိုး ြယ်ရှ ိုးတပိုးတတ ်မူြ၊ ့် ငါတကက
့် ိုးက ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပမနက်ရှုင်ိုး၊
ပမကျယ်ပပနက
် ့် ၊ ပမချြုပမန်လ ြတ
့်် ည်။ ဤအရ က ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် က
့် ငါတမျှ ်လငသ

အလတတ ်ပြစ်ရမည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ငါ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် ငါန္ှင ့််
ပမနီိုးကပ်လ ပပီိုး ငါတ အတူ
တကွရတနသည့်
ှ
် တတတ င်ိုးသည့်် တနရက်
့် မျ ိုးက ငါတအ
့်
့် ိုးလိုး
တန်ြိုးထ ိုးန္င်ြ၊ ့် ထတနရက်
က် လှပသည့်် အမှတ်တရမျ ိုးအပြစ်
့် မျ ိုးသည် ငါတအတွ
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကြ ငါ
့်် ည်။
့် တမျှ ်လငသ
တရတ်ပပည်မကကီိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၏ ပမမျ ိုးပပ ိုးသည့်် လပ်ငန်ိုးအဆငမ
့်် ျ ိုး
ရှတက င်ိုး ရှန္င်ခတ
ဲ့် ပမည်၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
မရှု ပ်တထွိုးကကတပ။ ထအတကက င်ိုးက
့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏ အဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် အနက်အဓပပ ယ် ရှသည်။
အဆငတ
့်် င်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအမှုတတ တ
် ွင ်
လူတင်ိုးသည် အခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ခတွင ် ပါဝင်ကပပခဲက့် ကသည်။ ဇ တ်လမ်ိုး တစ်ခန်ိုးစီသည်
အမှနပ
် င် ရယ်စရ တက င်ိုးတပသည်။ ထအပပင်
ဤသတသ
ပပဇ တ်တွင ် ထလူမျ ိုး
့်
့်
သရပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ စစ်တဆိုးမှုတင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် သရပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
အလွနဘ
် ဝဆန်လက
ှ
၊ လူသ ိုး သရပ်တြ ်သည့်် ဟန်ပန်အမူအရ အ ိုးလိုး၏ တစ်ခချင်ိုးစီသည်
တန၏အလင်
ိုးက မျ ိုးစွ တြ ်ထတ်လျက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတလ င်တ တအ က်တွင် အလွန ်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပီပပင်စွ လိုးလိုးရတနသည်
ှ
က မည်သက
ူ စတ်ကူိုးမမည်နည်ိုး။ သတသ
်
့်
ဤသတပပ
ပခင်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ တ
် စ်တလျှ က် လူသ ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
ကစ ိုးတနသည်ဟ ငါဆလပခင်ိုး မဟတ်။ ထသပပြုလ
ပ်ပခင်ိုး၌ အဓပပ ယ် မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုတတ ်တွင် ရည်ရွယ်ချက် ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမှ အဓပပ ယ်မဲ့်
သမဟ
ူ မျှသည် လူတအ
့် တ် အကျြုိုးမဲ့် လပ်တတ ်မမူ။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်တတ ်မသ
့် ိုး
စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် လူတအ
့် ိုး ရယူရန်ပြစ်၏။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည်
လူသ ိုးတ တက
င်ိုးကျြုိုးအတွက်သ လိုးလိုးပြစ်သည်က ငါ အမှနတ
် ကယ် ပမင်ရသည်။ ၎င်ိုးက
့်
ငါက ဇ တ်လမ်ိုးဟ တခေါ် မတက င်ိုး တခေါ် မခဲလ
် ထဇ တ်လမ်ိုးက တကယ့်ဘ
် ဝမှ
့် မ်မ
့် ည်၊ သတသ
့်
ထတ်န္တ်ထ ိုးသည် ဟလည်ိုး တပပ န္င်သည်။ ဤဇ တ်လမ်ိုး၏ အတထွတထွ ဒါရက်တ ပြစ်သူ
ဘရ ိုးသခင်အြမူ့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် သူအမှု
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုး
့် တတ ် ပပီိုးတပမ က်ရန်အလငှ့် သူန္င
တဆ င်ရွက်ရန် အတွက် ရှတနရပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ သတသ
် တန က်ထပ် သတဘ တရ ိုးတစ်ခမှ ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
ှ ့်် သူအ
့် ိုး ရရှရန်န္င
့် ိုး လူတ ပ
့် ပပီိုး ချစ်ခင်တစရန်အတွက်
ဤအမှုတတ အ
် ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်
မဟတ်သတလ ။ ထတကက
င ့်် မည်သမ
ူ ျှ စိုးရမ်ပူပန်မှု မရှဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ အသင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က လိုးဝ မသသတလ ။ ငါ စက ိုးမျ ိုးစွ တပပ ပပီိုးပပီ- ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ တသည်
ငါစက
ိုးအ ိုးလိုးက န ိုးလည်ပပီိုး၊ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးအ ိုး လွဲမှ ိုးစွ အနက်
့်
့်

အဓပပ ယ် မတက က်ယကူ ကဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးခရမည်က ငါ သသယ မရှ။ လူတင်ိုးသည် မတူသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုး
ကကသည်။ သင်တတပခတထ
က်တအ က်ရှ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ြွငတ
့်် ပိုးထ ိုးပခင်ိုး
့်
ပြစ်တစတလ -့် အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဝည ဉ်သည် အရှငထ
့်် ပပန်လည်
တရ က်ရသွ
ှ ိုးရန်အတွက် ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ရယူရန် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
ဟ ဆက
ဘရ ိုးသခင်ထ သင်တ ဆ
့်် ည ဉ်အတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တတ င်ိုးကကတစတလ ။့် သငဝ
လမ်ိုးညန်မက
ှု ရှ ရန် အသင် အဆင်သင ့်် ပြစ်ပပီတလ ။

လမ််းတကက င််း… (၅)
အတတ်က လတွင၊် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က မည်သမ
ူ ျှ မသခဲက့် ကတချ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သ ၍ပင် သတမမူမကကတပ။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ လူတ အပမဲ
တပါကျန်ရစ်ခကဲ့် ကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်သတ
ူ င်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က မသရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးက ကတမ က်ကမပြစ်က ရှု ပ်တထွိုးသည်ဟ တပပ ြ သင
တ
့်် လျ ်တပလမ်မ
့် ည်။
့်
သသသ သ ပင်၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးမလည်ကကတချ။ ပပီိုးလျှင၊် သူက
့်
့်
ယကကည်သည်ဟ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးက တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပြုအမူမျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မဟတ်ဘ၊ဲ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ယကကည်ကကသည်။ ငါကယ်တင်၏ တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သက်တသခသည်က ငါပမင်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပပင်ပန်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
သက်တသခချက်က လူတက
့် အသအမှတ်ပပြုရန် အကျပ်ကင်ခရပတပေါ်တလသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က အမှ ိုးအယွငိုး် လိုးဝမရှဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်တကက င်ိုး
တပပ န္င်ရတလိုးသ တပပ န္င်တပသည်။ သတသ
်၊ လူတ ယ
့်
့် ကကည်ကကသည်မှ ဤလူပင်္္ြုလ်
မဟတ်တပ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ရန် သ ၍ပင် မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ၏။ ယင်ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတက
် ရ
့် ယ်ကယ် ယကကည်တနကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါတပပ သည့်အ
မှနက
် န်၏။ လူတ၏အကျင်
စ
် ငါ
့် ရက်မျ ိုးက ငါမတရ ိုးတြ ပ် ပတနပခင်ိုး မဟတ်၊ သတသ
့်
့်
ရှငိုး် ပပရမည့်် အရ တစ်ခ ရှ၏။ လူတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးမှုရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးသည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတ ယတန
ထ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တခေါ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးခရြမှ့် ၊ သနရ
့်

ဝည ဉ်တတ ်၏တ ဝန် လိုးဝပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတ ့်
ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု စ်ခတစ်တလရှသည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ လူတ၏
ှု
့် ယကကည်မက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် အတင်ိုးအကျပ်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ယခင်က ငါ တပပ ခဲသ
့် ည့််
အရ ၏ ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် မည်သက
ူ လူတ ယ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လူတက
့် ကကည်ပါတစ၊ သနရ
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထဲ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တစရင်ိုး ခစ ိုးချက် တစ်မျြုိုးက
့် စတ်န္လ
အတင်ိုးအကျပ် တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးမှ သင် ယကကည်သည့်် ပပင် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ ယကကည်မသ
ှု ည် ထူိုးဆန်ိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ သင် မခစ ိုးရသတလ ။
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးမှ သင် မလွတ်တပမ က်န္င်သည်မှ ထူိုးဆန်ိုးသည်ဟ သင် မထင်သတလ ။
ဤအတကက င်ိုးက တတွိုးတတ ရန် သင်အ ိုးထတ်မှု တစ်ခတစ်တလ မပပြုသတလ ။ ဤသည်မှ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးမ ိုးဆိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည်
လွတ်တပမ က်ြ ပပင်
် န္ဒ အကကမ်မျ ိုးစွ ရှခဲလ
် င်၊ သငက
့်် ဆွတ
ဲ ဆ င်ပပီိုး
့် ျှငပ
့် ိုးပပသည့်ဆ
အတဝိုးထက
ွ သ
် ွ ိုးြ ဝန်
့် တလိုးတစသည့်် တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးသည့်် အသက် အင်အ ိုးတစ်ခ
အပမဲရှတလသည်။ ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုး၌ ရှသည်က သငက
့်် ယ်သင် တတွျို့ရသည့််
့်
အကကမ်တင်ိုးတွင၊် တန က်ဘ လပ်ရမည်က သင် မသဘဲ အစဉ်အပမဲ စတင် မျက်ရည်ကျက
ရှု က်ငတလသည်။ သင်တထဲ
် သွ ိုးြ သင်
့် မှ အချြုျို့သည် ထွက်သွ ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်၊ သတသ
့်
့်
ကကြုိုးစ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သငန္
့်် လ
ှ ိုးက ဓါိုးပြင ့်် ထိုးသကဲသ
့် ခ
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက
့် စ ိုးရသည်၊ သငန္
င်္န မပငမ်ပြစ်တစပပီိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ကင်ိုးမဲ့်တစရစ်လျက် သင်၏ ဝည ဉ်က
တလ ကီန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ တတစဆတစ်တက င်တက င်က သငထ
့်် မှ ယူသွ ိုးသကဲသ
့် ခ
့် စ ိုးရတလသည်။
ထတန
့်် ယ်သင် အ ိုးတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်မသွ ိုးဘဲ
့် က်တွင၊် သင်သည် သငက
မတနန္င်ပြစ်တလသည်။ ... ဤအတတွျို့အကကြု သင် မရှခဲြ
့် ူိုးတလ ။ မမတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက
ြွငဟ
့်် န္င်သည့်် ပမ ငယ်ရွယ်တသ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက၊ “ဟတ်သည်။ ဤအရ က ကျွန္ပ်
်
အကကမ်မျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုြူိုးသည်၊ ယင်ိုးက တတွိုးြ ကျွ
် ရှက်မသည်” ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်မှ ငါ
့် န္ပ်
သသယမရှတချ။ ငါကယ်တင်၏ တနစဉ်
့် အသက်တ တွင၊် ငါသည် ငါ၏ ငယ်ရွယ်တသ
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ငါ၏ အရင်ိုးအချ မျ ိုးကဲသ
့် ဆက်
ဆြ ငါ
် လ ိုးသည်၊
့်
့် အလွနလ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် အပပစ်ကင်ိုးစင်မှု အလွနမ
် ျ ိုးစွ
့်
ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည် - ၎င်ိုးတသည်
အလွနပ် ြြူစင်ပပီိုး ချစ်ြွယ်တက င်ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါကယ်တင်၏ အတပါင်ိုးအတြ ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
င့်် ငါတ၏
့် တလသည်။ ထတကက
့်
့် စနမူန မျ ိုးန္ှင ့််

အစီအစဉ်မျ ိုးအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုးရန် ငါ၏ အရင်ိုးအချ မျ ိုးအ ိုးလိုးက အတူတကွ
တခေါ်တဆ င်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးအ ိုး ငါ အပမဲရှ တြွတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါတကက
့်
့် ိုး မည်သည့််
အတ ိုးအဆီိုး သမဟ
ှ ့်် အတသွိုးကဲသ
့် ့်
့် တ် အကွ အတဝိုးမျှမရှဘဲ ငါတအ
့် ိုးလိုး အသ ိုးန္င
ပြစ်ကကြရန်
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် တဆ င်ရွက်ပါတစ။
့် အလငှ့် ငါတအထဲ
့်
ငါတအ
် အလတတ ်ပြစ်ပါက၊ ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်ထ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် မှနက
် န်သည့််
့်
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင် ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် တအ
် တ တတ
င်ိုးတလျှ က်ပါ၏။ ငယ်ရွယ်ပပီိုး
့် ိုး တပိုးြ ကျွ
့် န္ပ်
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲသ
် တအတပေါ်
ကယ်တတ ် ကရဏ ထ ိုးပပီိုး ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် ည့်် ကျွန္ပ်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ ခွနအ
် ိုးက အသိုးြရန်
် တက
့်် ပိုးတတ ်မူပါ” ဟ
့် ကျွန္ပ်
့် အခွငတ
ဆတတ င်ိုးန္င်ကကပါတစ။ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ငါ ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ “အြ။
ကမဘ တပမတပေါ် ကယ်တတ ်၏ အလတတ ် မကက ခင် ပပည့်စ
် ြဆ
့် တတ င်ိုးတမတတ ပလျက်
့်
ကယ်တတ ထ
့်် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ကျွန္ပ်
် တ မရပ်
မန ိုး တအ ဟ
် စ်ကကပါ၏။ ကယ်တတ ်၏
့်
အလတတ ်က ကျွန္ပ်
် ရှ တြွပါမည်။ ကယ်တတ ် လပ်တဆ င်လသည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပပီိုး
အပမန်ဆိုး ကျွန္ပ်
် အထဲ၌ ကယ်တတ ်၏ တ ဝန်က ပပည့်စ
် တစတတ ်မူပါ။ ကယ်တတ ်၏
အလတတ ် မကက မီ ပပည့်စ
် မည်ဟ ဆလပါက၊ ကျွန္ပ်
် တအလယ်
အသစ်တသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ကယ်တတ ် ြွငတ
့်် ပိုးြအတွ
က်ပင် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးလျက် တနပါ၏။
့်
ကယ်တတ ၏
် အမှု မကက မီ ပပည့်စ
် န္င်ြသ
် တတ င်ိုးတလျှ က်ပါ၏၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သည့််
့် ကျွန္ပ်
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးကမျှ ထအမှုက မထန်ိုးန္င်သည်က ကျွန္ပ်
် ယကကည်ပါ၏” ဟ ဆသည့်အ
် တွက်၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်ပြစ်သည်ဟ ငါ ယကကည်၏။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
အမှုမှ ထသပြစ်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်
့် ၏။ သနရ
မပမင်သတလ ။ အသက်ပကကီိုးတသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ငါ ဆသည့်် အကကမ်တင်ိုးတွင၊်
ငါသည် ဤတြ ်ပပမရန္င်တသ ြစီိုးမှု ခစ ိုးရ၏။ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ငါ ဆသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုး၏ အနထွ
့် က်သည်က ငါ တတွျို့ရသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး၊
အမှုအရ မျ ိုးက ကင်တယ
ွ ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးတပပ ဆသည့်် ပစ၊ ၎င်ိုးတ အသ
ိုးပပြုသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ စသပြင ့်် ့်
ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စတ်ကန်စရ တက င်ိုးတပ၏။ ၎င်ိုးတသည်
အဆအရတတ ့်
့်
“ဉ ဏ်ပည ” ပြင ့်် ပပည်က့် က၏။ ငါကယ်တင်အတွကမ
် ူ ငါသည် တလ ကထဲ၌
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးပြင ့်် မရှတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတထ
့် မှ ငါသည်
တဝိုးန္င်သမျှ တဝိုးတဝိုး အပမဲတန၏။ ဤလူတန္ှ့် င ့်် ငါ ဆသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်

ငါတခါင်
ိုးက တချွိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးတစလျက် ငါက
ွ ်ိုးနယ်တစရစ်ကကသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင်
့်
့် ပင်ပန်ိုးန္မ
ငါသည် အလွန ် စတ်ြစီိုးမှု ခစ ိုးရသည်မှ အသက်မရှု န္င်တအ င် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဤအန္တရ ယ်မျ ိုးတသ အခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ငါက
့် ကကီိုးမ ိုးသည့််
ထွက်တပါက်တစ်ခ တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏ န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုးသ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ ဘရ ိုးသခင်က အကျြုိုးပြစ်တစသည့်် အရ ကသ ငါ အတရိုးစက်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
ဤလူတထ
် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် တတွဆ
ျို့ ြ ဘ
့်
့် မှ ငါ တဝိုးတဝိုးတန၏၊ သတသ
့်
့် ရ ိုးသခင်က ငါက
တတ င်ိုးဆပါက၊ ငါ န ခဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်တနသည် မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
၎င်ိုးတ၏
် န်ပခင်ိုးအတွက် ဒဿနမျ ိုးက
့် “ဉ ဏ်ပည ”၊ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ကထဲ ရှငသ
အလွန ် စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်က
ပပည့်စ
် တစြ ရှ
သလ
့် တနပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မည်
့်
့် ပ်တဆ င်သည်က
သင်ယူြမဟ
့် ၊ “ကမဘ တပမတပေါ်တွင၊် သင်၏
့် တ်တချ။ တစ်ခါက ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
ြခမည်ိုးတတ ် အလတတ ်က လပ်တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏ တစခင်ိုးချက်က ပပည့်စ
် တစြသ
့်
ကကြုိုးစ ိုးတလ ။့် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှ” ဟ တပပ ခဲပ
့် က ငါ
အမှတ်ရမ၏။ ဤအရ က စဉ်စ ိုးမပခင်ိုးက ငါက
့် ပငမ်သက်ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်တပိုးတလသည်။
ယင်ိုးမှ လူတ၏
အလွ
န ် ရှု ပ်တထွိုးသည်ဟ
့်
့် အတရိုးကစစမျ ိုးသည် ငါအြ
့်
အပမဲခစ ိုးရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထအတရိုးကစစမျ ိုးက ငါ သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
အဘယ်အရ လပ်တဆ င်ရမည်က ငါ လိုးဝမသ။ ထတကက
င ့်် အကကမ်မတရမတွက်န္င်တအ င်
့်
ငါသည် ဤအရ အ ိုးပြင ့်် စတ်တန က်ကျကျန်ရစ်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မန်ိုးမတလသည်။
အဘယ်တကက င ့်် လူတသည်
အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မရိုးရှငိုး် န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှကခ
် ၍ အလွနတ
် တ ်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးတနရသနည်ိုး။ လူတန္ှ့် င ့်် ငါ ဆသည့်အ
် ခါ၊ မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့်် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ငါအ
တ်သည့်် အကကမ်အနည်ိုးငယ်
့် ိုး တစခင်ိုးချက်အတပေါ် အတပခခတလသည်။ ယင်ိုးသ မဟ
့်
ရှန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ငါ ့် စတ်န္လ
ှ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုး၌ မည်သည့်အ
် ရ
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည်က အဘယ်သူ သသနည်ိုး။
ငါန္ှငအ
့်် တူရသည့်
ှ
် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးပြင ့််
့် တ်န္လ
ယကကည်သငတ
့်် ကက င်ိုး၊ မမတ၏
့်် ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကယ်ကျြုိုးမျ ိုးက မရှ တြွသငဘ
အလတတ ်က အတလိုးထ ိုးသငတ
့်် ကက င်ိုး အကကမ်မျ ိုးစွ ငါ အကကတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ငါသည် မချတင်ကဲ တဝဒန ပြင ့်် အကကမ်မျ ိုးစွ ငတကကိုးခဲပ့် ပီိုးတလပပီ။

ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် အတလိုးမထ ိုးကကသနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အတကက င်ိုးပပချက်မရှဘဲ သဲလွနစ
် မရှ အကယ်ပင်
ကွယ်တပျ က်သွ ိုးပခင်ိုး ရှန္င်မည် မဟတ်သည်မှ တသချ တပသည်။ အဘယ်တကက င ့််
လူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
မသ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ရှ
့်် လျ ်တသ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက ဆပ်ကင်ပမဲ
့် ကကသည့်် မသငတ
ဆပ်ကင်ထ ိုးတနကကသနည်ိုးဟူသည်ကလည်ိုး ငါမသ၊ ယင်ိုးသည် ငါစ့် တ်ထတ
ဲ ွင ်
ပတဟဠပြစ်လနီိုးပါိုး ရှတလပပီ။ လူမျ ိုး ဤသပြစ်
့်
့် သည်က ပမင်ရပခင်ိုးက ငါက
တအ ်င်္လီဆန်တစသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ကကည့်ရ
် မည့်အ
် စ ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အ ရစက်ကက၏။ ဤအရ အ ိုးပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်န္င်မည်တလ ။ ဤအရ အ ိုးပြင ့်် ငါ မကက ခဏ ဝမ်ိုးနည်ိုးမ၏။
ယင်ိုးသည် ငါ၏ ဝန်ထပ်ပြစ်လ လနီိုးပါိုး ပြစ်တလပပီ - ပပီိုးလျှင် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ကလည်ိုး စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှကပ် ြစ်တစသည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ်
အပပစ်တင်ပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ သင် မခစ ိုးရသတလ ။ ငါတ စ
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုး၏
မျက်စမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြွငတ
့်် ပိုးပါတစ။ လူတက
့် စတ်ဝည ဉ်ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး၌
ဦိုးတဆ င်သည့်် ငါသည်- “အ အြ။ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏ အလတတ ် အဓကပြစ်လပါ၏၊
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်က ကျွန္ပ်
် ရှ တြွပါမည်၊ ဤလူစက ကယ်တတ ် ရယူန္င်ြအလ
ငှ
့်
ကယ်တတ ၏
် တစခင်ိုးချက်က ကျွန္ပ်
် သစစ ရှလပါသည်။ ကယ်တတ ်က
် တ၏
့် ကျွန္ပ်
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးပြင ့်် တထ
ငှ့် လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး နယ်တပမဆီ ကျွန္ပ်
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့် န္င်ြအလ
့်
့်
တခေါ်သွ ိုးတတ ်မူပါ၊ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
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ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ ဝည ဉ်တရိုးရ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
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ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် လပ်တဆ င်ြ ငါ
င ့်် ငါတက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့် ပြစ်လမ်မ
့်
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးပမဲတပိုးြရန်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လမ်ိုးပပတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ငါတ ့်
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တလျှ က်န္င်ကကြအလ
ငှ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အတွက် ငါ မရပ်မန ိုး ဆတတ င်ိုး၏။
့်
ငါက
ူ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ငါ၏
့် ယ်စ ိုး အပခ ိုး အဘယ်သက
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ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမှုက လိုးဝ တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစမည် မဟတ်သည်က ငါ
ယကကည်၏။ သူ၏ တစခင်ိုးချက် ပပည့်စ
် ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ငါတ လမ်
ိုးခရ
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့်
ရှတက င်ိုးရှလမ်မ
င ့်် ငါ အပမဲ ထူိုးပခ ိုးမှုခစ ိုးရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ထတကက
့်
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လ
် ည်ိုး ထအရ က မည်သည့်အ
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ကမဘ တပမတပေါ်က မည်သမ
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့် ည်က ငါ ယကကည်၏၊ ယင်ိုးအတွက် ငါသည် အတင်ိုးမသ
့် တတ င်ိုးတပိုးလမ်မ
တကျိုးဇူိုးတင်မတပသည်။ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် ငါန္ှငအ
့်် တူ “အ ဘရ ိုးသခင်။
ကျွန္ပ်
် တသည်
စတ်ဝည ဉ်၏ အသက်တ ပြင ့်် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရန္င်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
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ှ တ
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တွင ်
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အသက်ရှငတ
် နကကလမ်မ
် ှ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ က ငါတ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထအခါတွငမ
ြူိုးတတွျို့ န္င်လမ်မ
သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုး၏ စစ်မန
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် သ
့် ည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
့်
အဓပပါယ်က လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ သန ိုးလည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သတဘ တပါက်ပခင်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အလတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အမှု လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်၏၊ ထအရ ၌ လူသ ိုး
စတ်ကူိုးမျ ိုး ဘ မျှ မရှတချ။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တပေါ်လွငတ
် စရန် သူ ဆန္ဒရသည့်
ှ
်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတွက် သူအမှု
့် တတ ်၏ အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်က
သူအမှု
့် တတ ်၏ တန က်ဆိုး အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုတွင ် သင် ပါ၀င်ြ ့်
ဆန္ဒရပါသတလ
ှ
။ ပတ်သက်လပါသတလ ။ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
စလင်ခရပပီိုး စတ်ဝည ဉ်၏ အသက်တ ၌ မျှတဝခစ ိုးြရန်
့် ဆန္ဒပပင်ိုးပပပါသတလ ။
ယတန အဓ
ကပြစ်သည့်အ
် ရ မှ ငါတ၏
ဲ ဲ သွ ိုးြ ့်
့်
့် မူလ အတပခခအတ်ပမစ်မှ သ ၍နက်နက်နန
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုး၊ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် အသက်ထသ
ဲ ငါတ
သ
ဲ ဲ သွ ိုးရမည်၊
့်
့် ၍နက်နက်နန
သတသ
် ဤအမှုအဆငထ
့်် ဲ ဝင်တရ က်ြရန်
် ့် စ်ရမည်က
့်
့် သင်၏ ယခင် အယူအဆမျ ိုးအ ိုး စွနပ
ပထမဦိုးစွ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ငါ သတတပိုးရမည်။ ယင်ိုးမှ သင် အသက်ရင
ှ သ
် ည့််
နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲရမည်၊ အစီအစဉ်သစ်မျ ိုး ပပြုလပ်ရမည်၊ ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ
စတင်ပပြုမူရမည် ပြစ်သည်။ လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် အချန်မျ ိုးက သငအ
့်် ြ တန်
ြိုးရှခဲသ
့် ည့်် အရ က သင်
့်
ြက်တယ
ွ ်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲတွင ်
အလပ်လပ်န္င်လမ်မ
့် သင်
၏ အသက်တ က ထန်ိုးထ ိုးန္င်ရမျှသ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်

ရှလမ်မ
့် ည်။ တလ့်လ လက်စ ိုးပခင်ိုး မပပြုသူ သမဟ
့် တ် မဝင်တရ က်သူ သမဟ
့် တ်
မစီစဉ်သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လိုးဝ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
င ့််
့် ည် - ထတကက
့်
့်
တခတ်၏ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရသည်ဟ ၎င်ိုးတက
ှ ိုးက ညီအစ်က
့် ဆရတပသည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုး န ိုးလည်န္င်ကကသည်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့်် ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြရန်
ှ ့်် ဤအမှုက အတူတကွ ပပည့်စ
် တစြရန်
့် န္င
့် ပ၍မျ ိုးတသ အြွဲျို့သ ိုး
အသစ်မျ ိုး” က မှတ်တကျ က် အတင်ခန္င်လမ်မ
့်် ။ ငါတက
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့် ဘရ ိုးသခင်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ထတကက
င၊့်် ငါသည် ကမဘ တပမ၏ တနရ တင်ိုးသ ငါ
့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် တန က်ထပ် အရင်ိုးအချ မျ ိုးစွ ငါက
့် ဘရ ိုးသခင်
့်
တပိုးလမ်မ
ွ ် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါတကက
့် ည်ဟလည်ိုး ငါ
့် ိုးတင
ယကကည်၏။ ထအပပင်
၊ ငါတ၏
့်
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္င်ငတတ ်က
တိုးချဲျို့လမ်မ
့် ည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ မျ ိုးပပ ိုးတသ လူငယ်မျ ိုးက
ရယူခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး ငါတ၏
့်် ျ ိုးသ ့်
့် ဤကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးက မကကြုစြူိုးတသ အဆငမ
တရ က်ရတစလ
ှ
သည်။ ဤအတွက် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးင ှ ငါတ သ
ရှ၏၊
့် ၍ အချန်ယူြ ငါအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ် ငါတ၏
ငှ့် မရပ်မန ိုးဘဲ
့် အသက်တ တစ်ခလိုး ငါတ က
့် န်ဆိုးြအလ
့်
ငါတ ဆ
ှ ့်် နီိုးန္င်သမျှ နီိုးြ ငါ
့် တတ င်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် အလရှ၏။ ငါတကက
့် ိုးတွင ်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ တစ်ြန် လိုးဝမရှပါတစန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အတူတကွ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ကကြ၊ ့်
တကယ့်အ
် ဆိုးထ သစစ ရှကကြ၊ ့် ဘယ်တသ အခါမျှ မခွြ
ဲ န္ှ့် င ့်် အတူအပမဲရှကကြ ့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ဤသစစ က ငါတအ
ှ ိုးမျ ိုး
့် ိုးလိုး တင်တည်န္င်ကကပါတစ။ ငါတ၏
့် စတ်န္လ
ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲြန္ှ့် င ့်် ငါတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်သည် ဘယ်တသ အခါမျှ
မယမ်ိုးယင်ြအလ
ငှ့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဤကတက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင်
့်
ပပြုြရန်
် င၏
့်် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက်၊ ငါ တစ်ြန်တပပ ၏ - ငါတ ့်
့် ငါ တမျှ လ
အလပ်ကကြုိုးစ ိုးစ။့် ငါတ အစွ
မ်ိုးရှသမျှပြင ့်် ကကြုိုးပမ်ိုးကကစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဧကန်မချ ငါတက
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်။

လမ််းတကက င််း… (၆)
မျက်တမှ က်တခတ်ထ ငါတ တခေါ်
့် တဆ င်ခရကကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်ထဲတွင ် ရှငက
် ျန်သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်။ ယတန ငါတ
ကျန်
ရစ်ကကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ကကီိုးပမတ်သည့််
့်
့်

ချီိုးတပမြှ က်မတ
ှု စ်ခပြစ်သည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်အရ၊
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်င ြျက်ဆိုးီ ခရသငသ
့်် ည့်အ
် တွက် ပြစ်၏။ သတသ
် သူသည်
့်
အပခ ိုး အစီအစဉ်တစ်ခ ချမှတ်ပပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ် သူအမှု
့် ၏ အပခ ိုးတသ
အစတ်အပင်ိုးက သူ တဆ င်ရွက်ရန် ဆန္ဒရတက
ှ
င်ိုး ရှမည်ဟ ငါ ထင်၏၊ ထတကက
င ့််
့်
ယတနတွ
် င်၊ ဤအရ က ငါ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မရှငိုး် ပပန္င်- ယင်ိုးသည် တပြရှငိုး် မရသည့််
့် ငပ
ပတဟဠတစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
် ပခြုငကကည့်လ
် ျှင၊် ငါတ၏
့် သည်။ သတသ
့်
့် ဤအပ်စက ဘရ ိုးသခင်က
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ၌့် အပခ ိုးတသ အမှုရသည်
ှ
ဟ ငါ
ဆက်ယကကည်မ၏။ ထတကက
င ့်် ငါတအ
င်ိုးပန်ကကစ-့်
့်
့် ိုးလိုး တက င်ိုးကင်ဘက ဤသတတ
့်
“ကယ်တတ ်၏ အလ ပပီိုးတပမ က်ပါတစ၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့််
မျက်န္ ှ ရပ်မျက်န္ ှ ကဲက သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
ငှ့် ကျွန္ပ်
် တထ
့် န္င်ြအလ
့်
့်
ကယ်တတ ် တစ်ြန် ပပန်တပေါ်ထန
ွ ိုး် က မမကယ်ကယ် မြိုးကယ
ွ ်ပါတစန္ှင။့်် ” ငါတက
့် ဘရ ိုးသခင်
တတ က်တလျှ က် လမ်ိုးပပခဲသ
့်် န်ိုးဘဲ ချြုငမ
့်် ျ ိုးပပည့်သ
် ည့််
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မတပြ ငသ
တက က်တကွျို့တသ လမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဆသည်မှ ငါ၏ စဉ်ဆက်မပပတ် ခစ ိုးချက်ပြစ်သည်။
ထအပပင်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ကကမ်ိုးတမ်ိုးတလတလ၊ ငါတ၏
့်
့် ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပန္င်တလတလ ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ တလသည်။ သတ
့် င် ထသတသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ငါတထဲ
ူ ျှ မြွငန္
့်် င်ကက။ ငါ၏ အတတွျို့အကကြုတွင၊် ငါသည်
့် မှ မည်သမ
တကျ က်တဆ င်တကျ က်တိုး အတပပီိုးတသ ၊ စတ်မချရသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက
တလျှ က်ပပီိုးပြစ်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက ငါ တအ င်ခ
့် ပပီိုးပြစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရ ငါသည်
အလွန ် လိုးဝ တသ ကတရ က်သည်မှ တအ ်ဟစ်လက်ချင်ခ၏
ဲ့် ၊ သတသ
် ငါသည်
့်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက ယတနထ
ဲ့် လပပီ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ဦိုးတဆ င်တသ
့် တလျှ က်ခတ
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါ ယကကည်၏၊ ထတကက
င ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခအလိုးစ၏ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု ငါ
့်
သည်ိုးခခဲပ့် ပီိုး ဆက်လက် တရှ ျို့ဆက်ခသ
ဲ့် ည်။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
စီမထ ိုးသည့်အ
် ရ တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးထမှ အဘယ်သူ
့်
လွတ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည် မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမျှ ရရှြရန်
့် မတတ င်ိုးဆ။ ငါ
တတ င်ိုးဆသမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ န္
် င
ှ အ
့်် ညီ ငါ တလျှ က်သငသ
့်် ည့်် လမ်ိုးတကက ငက
့််
ငါ တလျှ က်န္င်ြ ပြစ်
ူ ျ ိုး တလျှ က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရင်ိုး၊
့် သည်။ အပခ ိုးသမ
၎င်ိုးတက
ြုိုးစ ိုးတပ။ ငါ ကကြုိုးစ ိုးသမျှမှ ငါ၏ သတ်မှတထ
်
ိုးတသ
့် ငါ အတခိုးြ မကက
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက အဆိုးထ တလျှ က်ြရန်
ှု ပပည့်စ
် တစန္င်ြ ပြစ်
့် ငါ၏ ဆက်ကပ်မက
့် သည်။
ငါသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အကူအညီက မတတ င်ိုး။ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ရလျှင၊် ငါသည်

အပခ ိုးမည်သက
ူ ့် မျှလည်ိုး မကူညန္
ီ င်တပ။ ဤကစစရပ်အတပေါ် ငါသည် အလွနအ
် မင်ိုး
ဆတ်ဆတ်ထမခ ပြစ်ပရ၏။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မည်သထင်
့် သည်က ငါ မသ။ ဤသည်မှ
လူတစ်ဦိုး ဒကခခရမည့်် ပမ ဏန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့််
အကွ အတဝိုးက ဘရ ိုးသခင်က စီမထ ိုးပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တကယ်
မကူညန္
ီ င်ဟ ငါ အပမဲ ယကကည်ထ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှဟ
အချြုျို့တသ စတ်အ ိုးထက်သန်သည့်် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဤသည်မှ ငါ ယကကည်တသ အရ သ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုအတပေါ်
့်
မှီခရင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ အမျ ိုးစက
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက တလျှ က်ကကပပီိုး၊ ငါ၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ဟ ငါ ယကကည်၏။ ငါတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သ ၍
ပြြူစင်လ ြန္ှ့် င ့်် ငါတ၏
ငှ့် ၊ ဤရှု တထ င၌
့််
့် ခင်မင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှု သ ၍ တန်ြိုးရှြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သ ၍ မျ ိုးစွ ကကီိုးမ ိုးတသ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ငါတအ
့် ိုး
တပိုးသည်ဟလည်ိုး ငါ တမျှ ်လင၏
့်် ။ လူလူချင်ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တခါင်ိုးတဆ င်မှု အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တဆ က်န္င်ြအလ
ငှ့် ငါတသည်
့်
့်
ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ် စတ်မရှု ပ်တထွိုးဘဲ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုကသ
ရရှန္င်ကကပါတစ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်ပပည်မ၌ န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက အမှုပပြုပပီိုးပြစ်က ယတန ငါတ
့်
့်
ရှသည့်တ
် နရ သ ငါတ
က
့်
့် တန က်ဆိုးတွင ် တရ က်တစြရန်
့် လူအ ိုးလိုး၌ ကကီိုးမ ိုးသည့််
အြိုးအခတစ်ခက သူ တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးက မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်
လမ်ိုးပပြအလ
ငှ့် ဤအမှုသည် အတယ က်တင်ိုး အ ိုးအနည်ိုးဆိုးတနရ တွင ် စတင်ရမည်ဟ ငါ
့်
ထင်၏။ ထအခါတွငမ
် ှ၊ ၎င်ိုးတသည်
ပထမဦိုးဆိုး အခက်အခဲက တကျ လ
်
ိုးနင်ပပီိုး တရှ ျို့သ ့်
့်
ဆက်န္င်ကကတပသည်။ ယင်ိုးမှ ပတက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
် ့် ွ ိုးရင်ိုး၊
့် ည့်် တရတ်တင်ိုးန္င်ငသည် “တရ င်္ါပိုးမ ိုး”မျြုိုးစ မရပ်မန ိုး ပပနပ
ကပ်တဘိုးကဲသ
့် တနရ
တက ပျျို့ န္ှရင်
် ျန်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူတ၏
့် ရှငက
့်
့် ိုးပြင ့်် ယတနထ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက ကကည့်ပ် ခင်ိုးကပင် လူတအတွ
ငိုး် ၌ “တရ င်္ါပိုး” မည်မျှ ခတအ င်ိုးသည်က
့်
ပမင်ရြ လ
တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် ပတ်ထ ိုးပပီိုး တရ င်္ါပိုး
့် တလ က်သည်။ ထသတသ
့်
ကူိုးစက်ခရသည့်် နယ်ပယ်တစ်ခတွင် မမ၏အမှုက ပြစ်တပေါ်တစြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အတွက်
အလွနအလွ
် ့်
န ် ခက်ခသ
ဲ ည်။ လူတ၏
့်် ျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက
့် ပင်ကစရက်မျ ိုး၊ အကျငမ
၎င်ိုးတလ
တ မျ ိုးတွင် ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသည့််
့် ပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ အသက်
့်
့်
အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ူ ျင်ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး- ယင်ိုးတအ
့် လူလခ
့် ိုးလိုး အစတ်စတ်

အပပတ်ပပတ်ပြစ်သည်မှ လူသ ိုး၏ အသပည န္ှင ့်် ယဉ်တကျိုးမှုမျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တသပခင်ိုးသ ပပစ်
့် ဒဏ်ချမှတ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်သည်အထ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသ မက ၎င်ိုးတ၏
ယူခရ
ဲ့် သည့််
့် မသ ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုးမှ ၎င်ိုးတ သင်
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် အ ိုးလိုး
စီရင်ချက်ချခရပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤတပမတွင ်
တနထင်သတ
ူ သည်
အလွနမ
် ျ ိုးတသ တရ င်္ါပိုးမျ ိုးက ဝါိုးမျြုကကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအတွ
က် ထိုးစအတင်ိုးပင် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘ မျှ ၎င်ိုးတ ့်
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးကက။ ထတကက
င၊့်် တနရ တစ်ခတွင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးမျ ိုး ရှတလတလ၊
့်
၎င်ိုးတ၏
် လတလ ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် လူလူချင်ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက မူမမှနတ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် တပခပန်ိုးခတ်ပခင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တအ တက်တနသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ကကပပီိုး ဇ တ်တူသ ိုးချင်ိုး စ ိုးသည့်် နတ်ဆိုးအချြုျို့၏ ခတပ်၌ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး
အချင်ိုးချင်ိုး သတ်ပြတ်ကကတလသည်။ တတစဆမျ ိုး ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးသည့်တ
် နရ ပြစ်သည့််
ထသတသ
ထတ်လနတ
် ့် ကက က်ရွ ျို့စရ အပပည့်ရ
် သည့်
ှ
် တနရ တစ်ခတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
တဆ င်ရွကြ
် အလွ
နအလွ
် ့်
န ် ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ငါသည် လူတက
ျို့ ြရန်
် ့် ပပီိုး
့်
့် တတွဆ
့် တကက က်လနမ
ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
်
ိုးမမည်က ငါ အလွနအ
် မင်ိုး
့် “င်္ဏ်သကခ ” တစ က
စိုးရွ ျို့မသည့်အ
် တွက် လူတန္ှ့် င ့်် တတွရ
ျို့ မည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်ထ မရပ်မန ိုး ငါ ဆတတ င်ိုး၏။
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဤညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုးက မဆင်မပခင် ပပြုမူမည်က အစဉ်
ငါတကက က်ရွ ျို့မသည်၊ ထတကက
င ့်် ငါက
်
ြဘ
့် ကွယက
့်
့် ရ ိုးသခင်ထ ငါ အပမဲဆတတ င်ိုး၏။
မူမမှနတ
် သ ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးစသည် ငါတအလယ်
တွင ် တပေါ်လွငပ် ပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့်
ပမင်ရပခင်ိုးပြင၊့်် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မန်ိုးတီမှု ရှတလသည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လူတသည်
၎င်ိုးတအချင်
ိုးချင်ိုးကက ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ “ကစစ” ၌ အပမဲ ပါဝင်ပတ်သက်ကကပပီိုး
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် တတွိုးကမျှ လိုးဝ ချန်မထ ိုးသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ငါသည်
၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူက ငါ၏ တကယ့်် အရိုးမျ ိုးအထ စက်ဆပ်မသည်။ တရတ်ပပည်မထဲက
လူတ၌့် ပမင်ရန္င်သည့်အ
် ရ သည် တြ က်ပပန်ပျက်တသ ဆိုးယတ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်၏၊ ထတကက
င ့်် ဤလူတထဲ
့်
့် က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌၊
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် အကျြုိုးရှတသ အရ တစ်ခတစ်တလ ရှ တတွျို့ ြမှ့်
့်
မပြစ်န္င်လနီိုးပါိုးပြစ်သည်။ အမှုအ ိုးလိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်က လူတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတက
့် သနရ
့် သ ၍ တထ
့် က
၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် အမှုပပြုပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ထလူတက
့်
့် အကျြုိုးရှရှ အသိုးချြမှ့်

မပြစ်န္င်လနီိုးပါိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူတက
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တထ
့် သနရ
့် ပခင်ိုး
အမှုန္င
ှ ့်် လူတ၏
် ့် ှငိုး် တသ
့် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှုတ ပူ
့် ိုးတွဲြမှ့် မပြစ်န္င်တပ။ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
မ်ိုးကန် လပ်တဆ င်သည်၊ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး
့် တထ
့် ြ အစွ
့်
့်
လူတသည်
ထထင်ိုးပမဲ ထထင်ိုးကကပပီိုး ခစ ိုးမှုကင်ိုးမဲပ့် မဲ ကင်ိုးမဲက့် ကက ၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်တနသည်က မသကကတချ။ ထတကက
င၊့်် တရတ်ပပည်မထဲက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သူ၏ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်တပသည်။ သူသည် လူအ ိုးလိုးက တစ်ြန် တမွိုးြွ ိုးတစပပီိုး ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
အကျြုိုးရှသည့်အ
် ရ ဘ မျှမရှသည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ အရ ရ က သူ
တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ယင်ိုးမှ အလွနတ
် ကကကွြ
ဲ ွယ်ပြစ်သည်။ ဤလူတအတွ
က် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့််
့်
ငါသည် “ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ၏
် ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤလူတက
ှ ့််
့် ကကီိုးမ ိုးစွ တထ
့် ြရန်
့် န္င
ထထင်ိုးပပီိုး ဉ ဏ်ထင်ိုးတသ ဤဆင်ိုးရဲဒကခခရသူမျ ိုးသည် မအပ်တတ ဘ
့် ဲ န္ိုးထန္င်ကကက
ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးအသတရတနက
ငှ့် ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် ကယ်တတ ်၏
့် တတွျို့ ပမင်န္င်ကကြအလ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပတတ ်မူပါ” ဟ မကက ခဏ ဆတတ င်ိုး၏။ ငါတ အ
့် ိုးလိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ် ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ ိုးမျ ိုး
့် စတ်န္လ
ကယ်တတ ထ
့်် တစ်ြန် အပပည့်အ
် ဝ ပပန်လှညန္
့်် င်ြန္ှ့် င ့်် ဤညစ်ညြူိုးတသ နယ်တပမမှ ကျွန္ပ်
် တ ့်
လွတ်တပမ က်န္င်ပပီိုး ထရပ်က ကျွန္ပ်
် တက
် ရ က
့် ကယ်တတ ် တပိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
ပပည့်စ
် တစန္င်ြအလ
ငှ့် ကျွန္ပ်
် တအတပေါ်
တစ်ြန် ကရဏ ထ ိုးပပီိုး ကျွန္ပ်
် တက
့်
့်
့်
တစ ငတ
့်် ရှ က်တတ ်မူပါဟ ဆကကပါတစ။ သူ၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ငါတ ရရှ
ငှ့်
့် ြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတက
ှ ိုးမျ ိုး
့် တစ်ြန် တထ
့် န္င်မည်ဟ ငါ တမျှ ်လငပ့်် ပီိုး၊ ငါတ၏
့် စတ်န္လ
သူထ
့်် င်ြရန်
ှ ့်် ငါတက
ငှ့် သူသည် ငါတအတပေါ်
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး လှညန္
့် န္င
့် သူ ရယူန္င်ြအလ
့်
့်
ကရဏ ထ ိုးန္င်မည်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့်် ။ ဤသည်မှ ငါတအ
့် ိုးလိုး မျှတဝခစ ိုးသည့််
စတ်ဆန္ဒပြစ်သည်။
ငါတ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
စီမထ ိုးတလသည်။ တတတပပ ရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါအတပေါ်
အပမဲ ပပြုိုးတနပပီိုး ငါသည်
့်
သူ၏ လက်အ ိုးပြင ့်် အပမဲလမ်ိုးပပခရသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက
တကယ့်အ
် ဆိုးထ ငါ ဧကန်မချ တလျှ က်လှမ်ိုးရမည်ဟ ငါ ယကကည်၏။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
ဤကဲသ
့် ပင်
် ရ မျှပြင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးဘ၊ဲ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့် အပခ ိုး မည်သည့်အ
ဤကဲသ
့် အပမဲ
သတရှ၏။ လူအသီိုးသိုးီ သည် မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
တလျှ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် ဝင်တန္ှ ငယ
့်် ှကရ
် မည်မဟတ်ဟ ငါ

ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ငါ၏ အစွမ်ိုးအစအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဆက်ကပ်မပှု ြင ့်် ငါအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင် တစခင်ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ငါက
့် သတ်မှတ်မတပိုးထ ိုးသည့််
အလပ်မျ ိုး၌ ငါသည် ဘယ်တသ အခါမျှ မတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်သကဲသ
့် ယင်
ိုးက လပ်တဆ င်သည့််
့်
အပခ ိုးမည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ ငါသည် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှ။ ယင်ိုးမှ ငါ ပမင်သည့်ပ
် စ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ငါကယ်တင်၏ ပင်ကယ်စရက်တကက င ့်် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး ငါသည်
ငါအြ၏
အမနမ
် ့် ျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ြ ဘယ်
တသ အခါမျှ မဝရ
့်
့် ဲတသ တကက င ့်် ငါ၏ ညီအစ်က
့်
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် ငါက
့်် တ်လမ်မ
့်် ။ တက င်ိုးကင်ဘ၏
့် န ိုးလည်က ခွငလ
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
အလက ငါ အ မခဝတ
့် ပ။ “တက င်ိုးကင်ဘ၏ အလက အ ခ၍ မရ” ဆသည်က သင်
တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ။ လူအချြုျို့က ငါသည် အတတဆန်သည်ဟ ထင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အမှု၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက တဆ င်ရွက်ြ အထူ
ိုးသပြင ့််
့်
ငါလ ခဲသ
့် ည်ဟ ငါယကကည်၏။ လူလူချင်ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ြ ငါ
့်
လ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ငါသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သ တက
င်ိုးတက င်ိုး သငပ့်် မတ်ရမည်က
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တတ်မည်မဟတ်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်တွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှု ငါရှပပီိုး၊ ဤအမှု ပြစ်တပမ က်သည် အထ အဆိုးတင်လပ်တဆ င်ြ ့်
ယကကည်ချက်န္င
ှ ့်် ဇွဲရ၏။
ှ
ငါ အလွန ် “အတတဆန်” တနသည်မှ ပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးမျှတပပီိုး ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ခစ ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးြန္ှ့် င ့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးြ အတယ
က်တင်ိုး တ ၀န်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်ဟ ငါ
့်
တမျှ ်လင၏
့်် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ဒတယအကကမ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မှုက မတစ ငတ
့်် လန္ှင။့််
ယင်ိုးမှ မည်သအတွ
ူ ့်
က်မျှ မတက င်ိုးတပ။ ငါတ စဉ်ိုးစ
ိုးဆင်ပခင်သငသ
့်် ည်မှ - “ဘရ ိုးသခင်က
့်
စတ်တကျနပ်တစြအလ
ငှ့် ငါတ လ
့်် ည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ြ အရ
ရ က ပြစ်န္င်သမျှ
့်
့် ပ်သငသ
့်
လပ်တဆ င်ရမည်။ ငါတ အသီ
ိုးအသီိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်မှ ကွဲပပ ိုးသည်။
့်
ယင်ိုးက အဘယ်သ ငါတ
ပပီ
့်် နည်ိုး။” ပြစ်သည်ဟ ငါ အပမဲထင်၏။ သင်
့်
့် ိုးတပမ က်သငသ
တလျှ က်သည်မှ မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်က သင် သပမင်ရမည်- ဤအရ န္ှင ့််
ပတ်သက်၍ သင် ရှငိုး် လင်ိုးြမှ့် အလွနအ
် တရိုးကကီိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစြရန်
့်
သင်တအ
ှ
အ
် တွက်၊ သူအတွ
က် သင်တ အဘယ်
တကက င ့်် မမတက
့် ိုးလိုး ဆန္ဒရကကသည့်
့်
့်
့် ယ်ကယ်
မပမြှြုပ်န္သနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ထ ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခလိုးက သူအ
့် ည်။ ငါ၏ အနီိုးအန ိုးက လူမျ ိုးပြစ်သည့်် မဘမျ ိုး၊
့် ိုး ငါတပိုးခဲသ
ညီအစ်မမျ ိုး၊ ညီအစ်ကမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တြ ်ကင်ြက်မျ ိုး- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ငါ
စတ်ဆိုးပြတ်သည့်အ
် ရ ပြင ့်် လျစ်လျြူရှု ထ ိုးခဲ၏
၎င်
့် ၊ ယင်ိုးမှ ငါအြ
့်
့် ိုးတ လ
့် ိုးဝ

မရှခဲသ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏ စတ်သည် ဘရ ိုးသခင် သမဟ
့် ည့်အ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
် တွက်
့် ည့်အ
့် တ် သူ၏ ဉ ဏ်ပည အတပေါ် အပမဲရှခဲသ
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမဲရှခဲပ့် ပီိုး ငါ ့် စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ
အြိုးတန်ဆိုးတသ တနရ က ယူထ ိုးတလသည်။ ထတကက
င၊့်် ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက်
့်
ဒဿနမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်န
် က်တနသည့်် လူတအတွ
က်၊ ငါသည် တသွိုးတအိုးပပီိုး ခစ ိုးချက်မဲ့်တသ
့်
သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ငါက
် ပြင၊့်် အမှုအရ မျ ိုးက
့် ယ်ငါ ပပြုမူသည့်ပ
့် စတ်န္လ
ငါ လပ်တဆ င်သည့်ပ
် ပြင၊့်် ငါ၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးပြင ့်် န ကျင်တလသည်။ ငါသည်
တပြရှငိုး် မရသည့်် ပတဟဠတစ်ခခ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် ထူိုးဆန်ိုးသည့််
့်
အကကည့်မ
် ျ ိုး ကကည့်က် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
တန က် ငါ
့် စတ်မျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်မည်က မသဘဲ ငါက
့် တတ်တဆတ် အကဲပြတ်တနကကသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် ငါက
့် အဘယ်သ တ
့် ိုးဆိုးီ န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ့်
မန လပြစ်န္င်သည် သမဟ
့် တ် စိုးထတ်န္င်သည် သမဟ
့် တ် တလှ င်တပပ င်တနန္င်သည်။
မည်သပင်
ှ ့်် ဆ ငတ်မပှု ြငအ
့်် လ ိုး
့် ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဆ တလ င်မှုန္င
ငါ ဆတတ င်ိုးသည်၊ ကမဘ တလ က တစ်ခတည်ိုးတွင ် ငါန္ှင ့်် သူသ ရှပပီိုး အပခ ိုး မည်သမ
ူ ျှ
မရှသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ပပင်ပတလ ၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး ငါ၏ အနီိုးအန ိုးတွင ် နီိုးနိုးီ ကပ်ကပ်
ဝင်ိုးအကက၏- သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
ငိုး် ၌
့်
့်
့် ပခင်ိုးခရသည့်် ခစ ိုးချက်လည်ိုး ငါအတွ
တလပ်လပ်တက်၏။ ဤသအကျပ်
ရက်တနလျက်၊ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် ငါ ဦိုးညတ်၍
့်
င်္ါဝရပပြု၏- “အ ဘရ ိုးသခင်။ ငါသည် အဘယ်သ က
့် ယ်တတ ်၏ အလတတ ်က
မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သနည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏ မျက်လိုးမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် က င်္ဏ်အသတရရှသကဲသ
့် ၊ ့်
တရကကပ်ကသ
ဲ့် ကကည့်
က် ကသည်တ
့် င်၊ အတမှ င်အင်အ ိုးစမျ ိုးမှ ကျွန္ပ်
် မလွတ်တပမ က်န္င်ပါ။
့်
ကျွန္ပ်
် အသက်တ တစ်ခလိုး ကယ်တတ ်အ
် ဆင်ိုးရဲဒကခခပါမည်၊ ကယ်တတ ၏
်
့် တွက် ကျွန္ပ်
အမှုက အကျွန္ပ်
် ၏ အလပ်အကင်ပြစ်တစပါမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တတ ထ
့်် ကျွန္ပ်
် မမကယ်ကယ်
ဆက်ကပ်ြရန်
တ
့်် တ ်သည့်တ
် နရ တစ်ခက ကျွန္ပ်
် အ ိုး တပိုးြ က
့််
့် အန ိုးယူြ သင
့်
့် ယ်တတ က
တတ င်ိုးတလျှ က်ပါ၏။ အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ထ
့်် ကျွန္ပ်
် မမကယ်ကယ်
ဆက်ကပ်လပါ၏။ လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က ကယ်တတ ် တက င်ိုးတက င်ိုး သပါ၏၊
ထတကက
င ့်် ကယ်တတ သ
် ည် အဘယ့််တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် ထမှ မမကယ်ကယ်
့်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပါသနည်ိုး။” ထအခါ၌ပင်
၊ ငါသည် တလညြှင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုး၏ ရန န္
့် ိုးကကလ သည့််
့်
အ ိုးလိုးမသတသ တတ င်န္င
ှ ိုး် ပန်ိုးပွင ့်် တစ်ပင
ွ အ
့်် လ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် တက င်ိုးကင်ဘက
့်
ငတကကိုးပပီိုး ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဆက်လက် ငတကကိုးတလသည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သ ၍ပင်

ကကီိုးမ ိုးတသ န ကျင်မှုရှသကဲသ
့် ခ
့် စ ိုးရ၏။ အင်ိုးအ ိုးစမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
ပခမ်ိုးတပခ က်မှုတသည်
သ ယ တသ တနတစ်
့် ပြစ်
ဲ့် ည်။ ငါ၏
့် တန၌့် မိုးချြုန်ိုးသတစ်သကဲသ
့်
့် ခသ
န္ှလိုးသ ိုးက အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် ငါသည် တန က်ထပ်တစ်ကကမ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်လ ပပီိုး၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ဤညစ်ညြူိုးပခင်ိုး နယ်တပမထဲတွင ်
ကယ်တတ ၏
် အမှုက တဆ င်ရွကြ
် နည်
ိုးလမ်ိုး မရှသတလ ။ အပခ ိုးသတ
ူ သည်
န္ှပ်စက်မှု
့်
့်
ကင်ိုးမဲ၍
့်် က်သ ရှပပီိုး အတထ က်အကူတပိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခတွင ်
့် သက်တသ ငသ
ကယ်တတ ၏
် စတ်န္လ
ှ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် သတမရှန္င်ရပါသနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် ၏
အတတ င်မျ ိုးက ပြနခ
် ့် ျင်တသ ်လည်ိုး အဘယ်တကက င ့်် ပျသန်ိုးသွ ိုးြ အလွ
န ် ခက်ခရ
ဲ ပါသနည်ိုး။
့်
ကယ်တတ ် သတဘ မကျသတလ ” ဟ ဆ၏။ ရက်မျ ိုးစွ ကက ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ
ငတကကိုးခဲ၏
ှ ိုးဆီ န္ှစ်သမ်မ
့် ၊ သတ
့် ှု
့် င် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါ၏ ပူတဆွိုးတသ စတ်န္လ
ယူတဆ င်လ မည်ဟ ငါ အပမဲ ယကကည်ခ၏
ဲ့် ။ ငါ၏ ပူပန်မှုက အဘယ်သမ
ူ ျှ အစဉ်
န ိုးမလည်ကကတလပပီ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက်ရက် သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်- ငါသည် သူ၏ အမှုအတွက် ငါအတွ
ငိုး် တွင ် မီိုးတစ်ခ အပမဲ ရှခဲက
့်
့်
အသက်ရှြူြ အချ
န် ရှရမျှပြစ်သည်။ ဤတနထ
့် ၊ ငါသည် ဆတတ င်ိုးက ၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။
့်
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်ပြစ်ပါက၊ ကယ်တတ ်၏ အမှုသည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်
ပြနန္
် ့် င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးန္င
ှ ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးဆီ ြွငဟ
့်် န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ကျွန္ပ်
် ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးဆီ ပငမ်သက်ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ် ယူတဆ င်လ ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ကယ်တတ ်အ
့် တွက်
့်
အန ိုးယသ
ူ ည့်် တနရ တစ်ခတွင ် ကျွန္ပ်
် တနထင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မရှဘဲ
့်
ကယ်တတ အ
့်် တွက် ကျွန္ပ်
် အလပ်လပ်န္င်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးပြင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏
ဘဝတစ်ခလိုး ကယ်တတ အ
့်် တွက် အလပ်လပ်န္င်ြအလ
ငှ့် ကယ်တတ ၏
် သ ၍ပင်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက တဆ င်ရွက်ြ အကျွ
န္ပ်
် က ပတဆ
င်တတ ်မူပါ” တပပ ဆဲ ပြစ်သည်။
့်
့်
ဤသည်မှ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏ ဆန္ဒပြစ်သည်။ ငါသည် မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး စတ်ကကီိုးဝင်သည်ဟ
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ငါလည်ိုး
ဤအရ က လက်ခ၏- လူငယ်တသည်
အလွနအ
် မင်ိုးမ နတထ င်လ ိုးကက၏။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအ ိုး
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးမရှဘဲ ငါ တပပ ၏။ ငါအထဲ
တွင ် လူငယ်တစ်ဦိုး၏
့်
ပင်ကစရက်လကခဏ မျ ိုးအ ိုးလိုးက သင် ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်သည်၊ သတသ
် ငါသည် အပခ ိုး
့်
လူငယ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ကွဲပပ ိုးသည်ကလည်ိုး သင် ပမင်န္င်တပသည်။ ငါ၏
တည်ပငမ်မှုန္င
ှ ့်် ပငမ်ိုးတအိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ဤအရ က အတကက င်ိုးအရ တစ်ခအပြစ် ငါ

ပပြုလပ်တနပခင်ိုး မဟတ်။ ငါက
့် ယ်ငါ သသည်ထက် ဘရ ိုးသခင်က ငါအ
့် ိုး သသည်က ငါ
ယကကည်၏။ ဤအရ မျ ိုးသည် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ စက ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး
စတ်ဆိုးမည်မဟတ်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါတ၏
ငှ့်
့် အသက်တ မျ ိုး သ ၍ လှပလ ြအလ
့်
ငါတ စ
ှ ိုးမျ ိုး၌ ရှတသ စက ိုးမျ ိုးက ငါတ တပပ
န္င်ကကပါတစ၊ ငါတ အသီ
ိုးသိုးီ
့် တ်န္လ
့်
့်
လက်စ ိုးသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ကကည့်န္
် င်ကကပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ငါတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုး န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်ပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ငါတ တီ
့် ိုးတိုးတပပ သည့််
စက ိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်န္င်ကကပါတစ၊ ငါတ န္ှ
ဲ ွင ် အလှပဆိုးတသ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
သီချင်ိုးမျ ိုးက ဟစ်ဆန္င်ကကပါတစ၊ ငါတ စ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ င်္ဏ်က ငါတ ြွ
့်် န္င်ကကပါတစ။
့် တ်န္လ
့် ငဟ
အတတ်က တမ့်လက်က အန င်္တ်က တရှ ျို့ ရှု တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတွ
က်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး ြွငတ
့်် ပိုးလမ်မ
့် ည်။

လမ််းတကက င််း... (၇)
ငါတ၏
ျို့ ျတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင၊် ငါတ တပခတအ
က်က လမ်ိုးတကက င်ိုး
့် လက်တတွက
့်
သ ၍ခင်မ ပပီိုး သ ၍စစ်မှနြ
် အလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတွ
က် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
် ချန် အကကမ်မျ ိုးစွ ရှသည်က ငါတ ပမင်
့် ည့်အ
့် ရ၏။ ဤသည်မှ
တရှိုးအတီတတအချန်ကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတွ
က် ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်က ၊ တထ င်စန္ှစ်မျ ိုးစွ ပပီိုးတန က် ငါတ မျ
့် ြုိုးဆက်ထ
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးလ ခဲသ
င ့်် ထလမ်ိုးတကက င်ိုး အဆိုးထ
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
မတလျှ က်ခသ
ဲ့် ည့်် ငါတ၏
ူ ျ ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ငါတ တလျှ
က်ကကတလပပီ။ ယင်ိုး၏
့် အရင်လမ
့်
တန က်ဆိုးအဆငထ
့်် တလျှ က်လှမ်ိုးြရန်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရပပီိုး
့် ငါတသည်
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ငါတအတွ
က်
့်
့်
အထူိုးပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတ တက
င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ ကဆိုးပခင်ိုးပြင ့်် ငါတ ့်
့်
ြစီိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ အပခ ိုးအဘယ်သမ
ူ ျှ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက မတလျှ က်န္င်တပ။ ငါ၏
ကယ်ပင် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ဤအရ သ ထပ်
ပြည့်ပ
် ါရတစ- အပခ ိုးတစ်တနရ ရ သ ့်
့်
ထွက်တပပိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးင ှ မစဉ်ိုးစ ိုးတလန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် အပခ ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့ ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးင ှ မစဉ်ိုးစ ိုးတလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အဆငအ
့်် တန်ိုးက မတပ်မက်တလန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ်
သင်၏ကယ်ပင်န္င်ငက တည်တထ င်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးတလန္ှင-့်် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
စတ်ကူိုးယဉ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍

တင်ကူိုးမှနိုး် ဆထ ိုးတသ စတ်ကူိုးအချြုျို့ သင်၌ ရှန္င်သည်၊ ဤသပြစ်
့် ပါက သင် အလွန ်
န ိုးတဝတမ်တတ င် ပြစ်ပခင်ိုးက ရပ်တနြ
် ့် ငါ
့်် အကကပပြုသည်။ ဤအရ က သင်သ ၍
့် သငက
တတွိုးတပိုးြ ပ
့် တက င်ိုး၏၊ လမမ ပါိုးနပ်ရန် မကကြုိုးစ ိုးတလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက
မတရ တထွိုးတလန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ် ပပီိုးတပမ က်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သင်
တန င်တရလမ်မ
် ရ မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်
့် ည်။ ငါ တပပ တနသည့်အ
တည်တထ င်သည့်အ
် ခါ၊ ကမဘ တပမ၏ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် အစတ်စတ်အမ မ
တချမှုနိုး် ခရလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင် သင်ကယ်တင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးလည်ိုး ပျက်သဉ်ိုးကန်ပပီိုး
ပပစ်တင်ဆိုးမခရသူတသည်
တချမှုနိုး် ခရမည်က သင် ပမင်ရလမ်မ
့် ည်၊ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
က်
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးက ငါအတွ
့်
အလွန ် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်အ
် တွက်၊ တန က်ပင်ိုးတွင် ငါက
ငှ့် ယင်ိုးတက
့် သင် အပပစ်မတင်ြအလ
့်
့်
သငအ
့်် ိုး ငါ တပပ သငသ
့်် ည်ဟ ငါ ထင်၏။ ယတနထ
့် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက ငါတ ့်
တလျှ က်န္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမမှုပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
ထူိုးပခ ိုးတသ သူတစ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ မတတွိုးထင်သကဲသ
့် သင်
က ကမတက င်ိုးဟ
့်
မတတွိုးတလန္ှင။့်် သင် အစတ်စတ် အမ မ မပြစ်ြရန်
် က
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မည့်သ
လက်ရအမှု
ှ
န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ခင်ခင်မ မ တပပ ဆမှုမျ ိုး မပပြုရ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးပြင ့််
ငါသည် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက
စလင်တစမည်၊ သူ၏ အမှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ တစ်ြန်တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သူသည် ဤလူစက လမ်ိုးတကက င်ိုးအဆိုးထ တခေါ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏
အမှုက အဆိုးသတ်လမ်မ
့်် ။ လူအမျ ိုးစသည်
့် ည်။ ဤအရ က ငါတအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်သင၏
“တရှ ျို့သ ကကည့်
”် ြရန်
့်
့် န္ှစ်သက်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အ သီသမျ ိုးသည် အဆိုးမရှတချ။
၎င်ိုးတအနက်
မည်သမ
ူ ျှ ယတနန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးကကီိုးတသ အလတတ ်က
့်
န ိုးမလည်ကကတချ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအ
ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ိုးလိုး လွတ်တပမ က်ြ တတွ
့်
့်
တတ ထဲတွင် တပခဦိုးတည့်ရ
် သွ ိုးြသ
် က
ွ ်သွ ိုးတသ
့် လချင်သည့်် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ လွတထ
ပမင်ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန် တက င်ိုးမွနတ
် သ
့် ၏၊ အနည်ိုးငယ်ကသ လူဘဝ၏
့်
ခါန န်ပပည်ထတ
ဲ ွင ် တပခချြ ဆန္ဒ
ရကကသည်
ှ
။ န္န္ှ့် င ့်် ပျ ိုးရည်စီိုးတသ ပပည်ထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
မတပျ ်တမွျို့ပါက၊ ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ က
့်
့်
လချင်ကကတသိုးသနည်ိုး။ အမှနတ
် ပပ ရလျှင၊် တက င်ိုးမွနတ
် သ ခါန န်ပပည်၏ အလွနတ
် ွင ်
တတ သ တည်ရတလသည်
ှ
။ အန ိုးယူသည့်် တနရ သ လူ
့် တ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးသည့်် အချန်၌ပင်၊
၎င်ိုးတ၏
ပပည့်တ
် န်ဆ မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်
့် တ ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်

မဟတ်တလ ။ ဤတနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုး သင်
ဆိုးရှုိုးပါက၊ သင်၏ ကျန်ရသည့်
ှ
် တနရက်
ွ ် သင် တန င်တရလမ်မ
့် မျ ိုးတင
့် ည်၊ သင်၏
တန င်တသည် အဆိုးရလ
ှ မ်မ
် ရ
ဲ့် တသ ်လည်ိုး၊
့် ည် မဟတ်။ ခါန န်ပပည်က တငိုးကကည့်ခ
မတမွျို့တလျ ်န္င်ခ၊ဲ့် လက်သိုးီ မျ ိုး ကျစ်ကျစ်ဆပ်ထ ိုးလျက်၊ သူ၏တသပခင်ိုးသည် တန င်တအပပည့််
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် တမ ရှကသ
ဲ့် သင်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်- ဤအရ သည် ရှက်ြွယ်ပြစ်သည်ဟ သင်
့်
မထင်သတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တလှ င်စရ ပြစ်သည်မှ ကသကတအ က်ပြစ်ြွယ်ဟ သင်
မထင်သတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အရှက်ခပွဲ ခင်ိုးခရရန် သင်လလ ိုးတနသတလ ။ သင်သည်
ကကီိုးပွ ိုးချမ်ိုးသ ြ ဆန္ဒ
မရှသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရသည့််
့်
င်္ဏ်သတရရှပပီိုး တတ ်တပြ ငတ
့်် သ လူတစ်ဦိုး မပြစ်ချင်သတလ ။ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်
အမှနတ
် ကယ် ဆန္ဒမပပင်ိုးပပသတလ ။ အပခ ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက သင် အမှနတ
် ကယ်
မတလျှ က်ချင်တပ။ သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင် စီမထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်ြလည်
ိုး
့်
သင် ဆန္ဒမရှသတလ ။ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အလက ဆနက
် ့် ျင် ဝသ
့် တလ ။ သင်၏ “ကျွမ်ိုးကျင်မ”ှု
မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ တက င်ိုးကင်ဘက သင် အမှနတ
် ကယ် တစ က
်
ိုးန္င်သတလ ။ ငါတသည်
့်
မမတက
် ွ သရှြရန်
့် ယ်ကယ် တက င်ိုးမွနစ
့် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးက သ ၍ တက င်ိုးတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်ထမှ စက ိုးတစ်လိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်၊
သဆ
့် လျှင ် တသိုးငယ်ပန်ချြုိုးတနတသ လူတစ်ဦိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်၌ အဘယ်အရ
ပြစ်မည်နည်ိုး။
ငါကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုထဲတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်တလတလ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တတ ် ပြစ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ပပသတလတလပြစ်ပပီိုး၊ သငက
့်် သူ “တည်ခင်ိုး” သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် သ ၍
ပပင်ိုးထန်တလတလ ပြစ်မည်က ငါ တတွျို့ ပမင်ြူိုးသည်။ သူက
့််
့် သင် န ခတလတလ၊ သူသည် သငက
ချစ်တလတလပြစ်ပပီိုး က ကွယ်တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးသည့်် ကရယ တစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ သင် န ခပါက သင် လပခြုက
ကက့် ခင်လမ်မ
် ခါ- သင်သည် အပမဲ ကက ိုးဝါြ ကက
့် ည်။ သင် မန ခသည့်အ
့် ြုိုးစ ိုးပပီိုး အပမဲ
လှညစ
့်် ိုးသည့်အ
် ခါ- ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲတလသည်။
သူသည် တမ်ထထ
ူ ပ်တသ တနတစ်
့် ပြစ်
့်် မှ
့် တန၌့် ရှသည့်် တနမင်ိုးကဲသ
့် သည်၊ သူသည် သငထ
ကွယ်ဝက
ှ လ
် မ်မ
့်် ိုး ပပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ အမျက်တဒါသက သငအ
့် ည်။ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး တက င်ိုးကင်သည် မင်မျ ိုး ပတ်ပတ်လည် ကင်ိုးစင်ပပီိုး၊
လှုင်ိုးမျ ိုးက တရမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ် တသမ်သ
လှုပ်ရှ ိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ရတ်တရက်
့် မ်သ
့်

တရလှုင်ိုးမျ ိုးက အရှန်ပမငလ
့်် ပပီိုး တရက တစ်ဟန်ထိုး လှုင်ိုးတပိုးထပခင်ိုးသ ့်
တပပ င်ိုးသွ ိုးသည်အထပြစ်သည့်် ဇွနလ
် ၏ ရ သီဥတကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ထသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရ တွင် သင်သည် အလွန ် မဆင်မပခင် ပပြုဝသ
့် တလ ။
့်
သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင၊် သင်တ ညီ
ှ မျ ိုး အမျ ိုးစသည် တနအလင်
ိုးတင
ွ ်
့်
့် အစ်က တမ င်န္မ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည်အ
့် ခါတွင ် သင်တ ယ
် ကကသည်က
့် ကကည်ပခင်ိုး ပပည့်ဝ
ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
် ထတန
့်် ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က သငက
့််
့်
့် က်၊ မတမျှ ်လငဘ
ရတ်တရက် စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး သင်သည် ညြှဉ်ိုးဆဲခရလွနိုး် ၍ သူ၏ ဝည ဉ် တပျ က်ကွယ်သည့််
ဦိုးတည်ရ က အပမန်စဉ်ိုးစ ိုးရင်ိုး သင်သည် ညတွင ် အပ်မရ ပြစ်တလသည်။ မည်သည့်အ
် ရ က
သင် လပ်တဆ င်ပါတစ၊ သူ၏ ဝည ဉ် သွ ိုးသည့်် တနရ က သင် ရှ မတတွျို့ န္င်တပ- သတသ
်
့်
ထတန
့်် ၊ဲ သငထ
့်် သူ တစ်ြန် တပေါ်လ ပပီိုး သင်သည် တပတရက သူ၏
့် က် မတမျှ ်လငဘ
သခင်တယရှု က တန က်တစ်ြန် ရတ်တရက် ရှု ပမင်ရသည့်အ
် ချန်ကသ
ဲ့် ပီ
့် တပြ တလသည်၊
ပီတပြ လွနိုး် ၍ သင် တအ ်ဟစ်လနီိုးနိုးီ ပြစ်တလသည်။ ယင်ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ
တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည့်တ
် န က် ဤအရ က သင် အမှနတ
် ကယ် တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ။ လူဇ့် တခယူသ၊ူ
က ိုးတင်ထက်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရပပီိုးတန က် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်က တက င်ိုးကင်သ ့်
တက်ကကသွ ိုးသည့်် သခင်တယရှု ခရစ်တတ သ
် ည် အချန်က လတစ်ခကက သငထ
့်် မှ အပမဲ
ကွယ်ဝှက်တနပပီိုးတန က် အချန်က လတစ်ခကက သငထ
့်် သူ တပေါ်လ တလသည်။ သင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတကက င ့်် သူသည် သငထ
့်် မမကယ်ကယ် ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး၊ သင်၏
အပပစ်မျ ိုးတကက င ့်် သူသည် တဒါသထွက်က သငထ
့်် မှ ထွက်ခွ တလသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
သူထ
့် ိုးတန က်တွင ်
့် အဘယ်တကက င ့်် သ ၍ ဆမတတ င်ိုးသနည်ိုး။ ပင်တတကတတတတနပပီ
သခင်တယရှု ခရစ်တတ သ
် ည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ အပခ ိုးတသ တ ဝန်တစ်ခ ရှသည်က သင်
မသခဲသ
ခဲပ့် ပီိုး
့် တလ ။ သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်သည် လူဇ့် တခခဲသ
့် ည်၊ ကမဘ တပမသ ကကလ
့်
က ိုးတင်တွင် သမှုရက်ခခဲရ
ဲ့် ည့််
့် သည်ဆသည့်် အချက်ကသ သင် သသည်။ သင်ယကကည်ခသ
တယရှု က ယခင်အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက သူ၏ အမှုက အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးထ
တပိုးအပ်ပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုးခဲတ
့် သ တကက င ့်် သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏ ဝည ဉ်သည် သူအမှု
့် ၏ အပခ ိုးတသ
အစတ်အပင်ိုးက လပ်တဆ င်ြ တစ်
ြန် ကမဘ တပမသ ဇ
့်
့် တပကတ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့််
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်က သင် လိုးဝ မသတသိုးတပ။ ဤတနရ တွင ် တစ်စတစ်ခက ငါ
ပြည့်စ
် က
ွ ်လသည်- ဤတရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် သင် တလ တလ လတ်လတ် ရှတနသည်ဆသည့််
အချက်ရတသ
ှ
်ပင ိုး၊ ဤလူသည် သင်တအတပေါ်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲသ
့် ည့််
့်

သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ သင်တထဲ
့် မှ အနည်ိုးငယ်ကသ ယကကည်သည်ဟ ငါ တပပ ဝ့်သည်။ သူက
့်
တမွျို့တလျ ြ
် သ
ြန်
့် သင်တ သ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က ကမဘ တပမသ တစ်
့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ အသ
အမှတ်မပပြုသကဲသ
့် ယတန
၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်
့်
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က တယရှု ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်က သင် အသအမှတ် မပပြုတပ။
ထတကက
င ့်် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုး ပတ်လျက်
လမ်ိုးတလျှ က်တနကကသည်- သင်တ မည်
သည်တ
့် နရ ၌ ဇ တ်သမ်ိုးသည်မဆ သင်တ ့်
့်
လက်သင်ခ
့် ကကပပီိုး ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ လ
့် ိုးဝ အတလိုးအနက် မရှကကဟ ငါ
ဆသည်။ တယရှု က သင်တသည်
စက ိုးပြင ့်် ဤကဲသ
့် ယ
် ည်ိုး၊ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်
့်
့် ကကည်တသ လ
သက်တသခသည့်် သူက တပေါ်တင် အ ခဝ့်ကကသည်။ သင် မက်မဲသည် မဟတ်တလ ။ ယတန၏
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အမှ ိုးမျ ိုးက င်္ရမစက်တချ၊ သငက
့်် သူ မရှု တ်ချတချ။ တယရှု က
ယကကည်သည်ဟ သင် ဆ၏၊ ထသ
့််
့် ဆ
့် လျှင ် သင်၏ သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်က သငက
သက်ညြှ န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင် စတ်လတ
ွ ်လက်လတ
ွ ်တနရန်၊ လမ်ည ရန်န္င
ှ ့််
လှညပ့်် ြ ိုးရန် သင်အ
့် တွက် တနရ တစ်ခခပြစ်သည်ဟူ၍ သင်ထင်သတလ ။ သင်၏
သခင်တယရှု ခရစ်တတ သ
် ည် မမကယ်ကယ် တန က်တစ်ြန် တြ ်ပပသည့်အ
် ခါ၊ သင်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ရှ၊မရှ သမဟ
့် တ် သင် ဆိုးညစ်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ယခ သင် မည်သ ့်
ပပြုမူသည်ဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခ၍ သူဆိုးပြတ်လမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးစသည် “ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး” ဟ ငါ ညန်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အဆိုး၌ အယူအဆမျ ိုး ရှကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ထသတသ
့်
လူတသည်
တသပခင်ိုးက ြတ်တခေါ်တနသည် မဟတ်တလ ။ စ တန်က ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် သက်တသခန္င်သတလ ။ ဤတွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ရှု တ်ချတနကကသည် မဟတ်တလ ။ မည်သမ
ူ ဆပင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်န္င်သည်ဟ
သင် ယကကည်သတလ ။ သင် အမှနတ
် ကယ် သပါက၊ မည်သည့်် အယူအဆမျ ိုးမှ သင်
ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ် ရှ၏- အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
သူအတွ
ကပ် ြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူထ
့်
့် မှပြစ်၏။ သူသည် သ ိုးမျ ိုးစွ က ဘန်ိုးအသတရ
ရှတစလမ်မ
် တ၏
် တက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူသည် ကျွန္ပ်
့် တခါင်ိုးတဆ င်ပြစ်သည် ...... ကျွန္ပ်
့်
ညီအစ်ကမျ ိုးဟ တခေါ်ရ တွင ် သူသည် ဤကဲသ
့် ပင်
့် မရှက်တပ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
အလွယတ
် ကူ အလွတ် အ င်္တဆ င်န္င်လမ်မ
နတ
် ကယ်
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ အမှ
့်
မည်သည့်် အဓပပါယ်ရသည်
ှ
က သင် န ိုးမလည်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏
မျက်လိုးမျ ိုး ပတ်လျက် ယကကည်တနသည် မဟတ်တလ ။

ငါတ၏
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် မျြုိုးဆက်သည် ယခင် မျြုိုးဆက်မျ ိုး မပပီိုးစီိုးခဲသ
တလျှ က်န္င်ြရန်
ှ ့်် အတတ် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၏ ဘရ ိုးသခင်၊ ငါတအလယ်
တွငရ
် ှပပီိုး
့် န္င
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ပပည့်လ
် ျှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှု ပမင်န္င်ြရန်
့်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် တလျှ က်လမ်မ
့် ည်ဟ
သင် ဘယ်တသ အခါမျှ စတ်ကူိုးန္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
ွ ်ိုးန္င်သည့််
့် ည်မဟတ်- ဤသည်မှ သင် တတ်စမ
အရ တစ်ခတလ ။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက်
ဦိုးတဆ င်တလသည်၊ သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏ ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးထန်သည့်် ဝည ဉ်က ဦိုးတဆ င်ပပီိုး
ယတန၏
့်် တွက် ြွငဟ
့်် ပပီိုးပြစ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏
့် ဘရ ိုးသခင်က သငအ
အပြစ်ချင်ဆိုးတသ အပ်မက်မျ ိုးထတ
ဲ ွငပ
် င်၊ အတတ် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က တယရှု သည်
သငတ
့်် ရှ ျို့၌ တစ်ြန် တပေါ်လ လမ်မ
့် ည်ဟ စတ်ကူိုးန္င်မည်မဟတ်တချ။ သင်သည် တကျနပ်မှု
မခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် အဘယ်သူ လ န္င်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်ထမှ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးက ငါတ ခ
ငါတ အ
့် ရန္င်ပပီိုး သူ၏ ရယူပခင်ိုးခရြ ငါသည်
့်
့် ပ်စအတွက်
မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုးက ငါတ ့်
ရှု ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ငါတက
င်ိုးတလျှ က်ရင်ိုး၊
့်
့် ဘရ ိုးသခင် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးြ တတ
့်
ငါတအတွ
က် ခါိုးသိုးီ သည့်် မျက်ရည်မျ ိုး ငါ ကျဆင်ိုးသည့်် မတရတွက်န္င်တသ
့်
အကကမ်မျ ိုးစွ လည်ိုး ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အရူ ိုးလပ်ြ စဉ်ဆက်
မပပတ် ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ ဆန္ဒမပပင်ိုးပပကကသည့်် လူတက
့် သမဟ
့် တ် ဇ တပကတက
သတရှတသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ် အ ရစက်ရ ပြစ်တစြရန်
့်
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးန္ှင ့်် န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးအတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသူမျ ိုးက ငါ ပမင်သည့်အ
် ခါ၊
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် န ကျင်မှုက အဘယ်သ မခ
့် စ ိုးဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။
လူတသည်
အဘယ်သ အသ
စတ် အလွန ် ကင်ိုးမဲန္
် ကယ်
့် င်ကကသနည်ိုး။ ငါ၏ အမှုသည် အမှနတ
့်
့်
မည်သည့်် သက်တရ က်မှုမျှ မရှခဲပ့် ပီတလ ။ သင်၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ်
ပန်ကန်တတ်ပပီိုး သ ိုးသမီိုးအရည်အချင်ိုးမျ ိုး မရှပါက၊ ၎င်ိုးတ အသ
စတ်ကင်ိုးမဲပ
့် ါက၊
့်
မမတက
့် ယ်ကယ်အတွက်သ ၎င်ိုးတ င်္ရ
့် စက်ပပီိုး သင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ
အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ကကီ
့်် အမ်မှ န္ှငထ
် တ်ပါက၊
့် ိုးပပင်ိုးပပီိုးတန က်တွင် သငက
ထအချန်တွင် သင် မည်သ ခ
့် ည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့် စ ိုးလမ်မ
့် ပျြုိုးတထ င်ရ တွင ် သင်
စက်ထတ်ခသ
ဲ့် ည့်် တသွိုး၊ တချွိုးန္ှင ့်် စွနလ
် ့် ွတမ
် ှုမျ ိုးက သင် သတရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မျက်ရည်မျ ိုးက
သင်၏ မျက်န္ ှ တပေါ် စီိုးဆင်ိုးလ တနလမ်မ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ အကကမ်
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
့်

မတရမတွက်န္င်တအ င် ငါဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ “ချစ်လစ
ှ ွ တသ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ၏
်
အမှုအတွက် ဝန်တ ကျွန္ပ်
် ထမ်ိုးရွက်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ကယ်တတ ်သ သပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် တနရ တွင၊်
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က ဆိုးမပဲပ့် ပင်သည်၊ စလင်တစပပီိုး သတပပြုမတစပါ၏။ ကယ်တတ ထ
့််
ကျွန္ပ်
် ၏ တစ်ခတည်ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်မှ မကက ခင် ကယ်တတ ် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးြန္ှ့် င ့််
ကယ်တတ ၏
့်် ရယူပခင်ိုး ၎င်ိုးတခ့် ရြအလ
ငှ့် ၊ ကယ်တတ ်၏အမှုက ကယ်တတ ်၏
့်
အလတတ ်က ရရှရန်ြန်တီိုးန္င်ြန္ှ့် င ့်် ကယ်တတ ်၏ အစီအစဉ် တစ လျင်စွ ပပည့်စ
် န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
ဤလူတက
့် ကယ်တတ ် သ ၍ တထ
့် ြ ပြစ်
့် ပါ၏” ဟ ဆတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူတက
့် မသမ်ိုးပက်ချင်တပ၊ လူတက
့် အပမဲ
နြ ိုးကကြုိုးမတပ်ချင်တပ။ သူသည် လူတက
့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး န ခတစချင်ပပီိုး
စည်ိုးကမ်ိုးရသည့်
ှ
် ပစပြင ့်် အလပ်လပ်တစချင်က ၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏ အလတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတစချင်တလသည်။ သတသ
် လူတသည်
အရှက်မရှကကသကဲသ
့် သူ
့်
့်
့် က
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် ပန်ကန်ကကတလသည်။ ငါတသည်
သူက
ိုးရှငိုး် ဆိုးတသ
့်
့် စတ်တကျနပ်တစြ အရ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးက ရှ လျှင် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်သည်ဟ ငါ ယကကည်၏၊ ယင်ိုးမှ သူ၏
အစီအစဉ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက န ခြ ပြစ်
် ကယ်
့် သည်။ ဤအရ က သင် အမှနတ
စွမ်ိုးတဆ င်န္င်ပါက၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
် ူပပီိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ လွယက
ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ် တက င်ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင် တလျှ က်သငသ
့်် ည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်တလ ။့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး တပပ သည့်အ
် ရ က အ ရမစက်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင်
သပ်မတတွိုးလွနိုး် တလန္ှင။့်် သင်၏ အန င်္တ်န္င
ှ ့်် သင်၏ ကကကမမ တသည်
သင ့်် လက်ထတ
ဲ ွင ်
့်
ရှကကသတလ ။ တလ ကီဆန်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်ြ ဆန္ဒ
ရလျက်
ှ
သင်သည်
့်
လွတ်တပမ က်ြ အပမဲ
ကကြုိုးစ ိုး၏- သတသ
် အဘယ်တကက င ့်် သင် ထွက်မသွ ိုးန္င်သနည်ိုး။
့်
့်
လမ်ိုးဆလမ်ိုးခတ
ွ ွင ် သင် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ချီတချတပြစ်ပပီိုးတန က် အဆိုး၌ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက
တန က်တစ်ြန် တရွ ိုးချယ်ရသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ န္ှစ်မျ ိုးစွ
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ပပီိုးတန က်၊ မရည်ရွယဘ
် န္
ဲ င
ှ ့်် ဤအမ်သ သင်
ယခ ပပန်သွ ိုးသည်မှ
့်
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ဤသည်မှ သငသ
့်် တဘ အတင်ိုး ပြစ်သတလ ။ သင်တအနက်
့်
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှသူတအတွ
က်၊ ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က် ငါက
့် သင်တ ့်
့်
မယကကည်ပါက၊ သင် ထွကသ
် ွ ိုးြ စီ
့်် ခွငပ့်် ပြု မပပြု ကကည့်တ
် လ ၊့်
့် စဉ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင် သငက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သငက
့်် မည်သ တ
် လ -့် ယင်ိုးက
့် ထ
့် သည်က ကကည့်တ
မမကယ်ကယ်အတွက် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတလ ။့် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ရမည်ဆပါက၊ သင်

ကဆိုးပခင်ိုးခစ ိုးရလျှငပ
် င်၊ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ခစ ိုးရမည်၊ ပပီိုးလျှင် ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး
ရှပါက၊ ယတန ဤတနရ
တွင ် သင် ဒကခခရမည်။ အပခ ိုး မည်သည့်တ
် နရ ကမျှ သင် သွ ိုး၍မရ။
့်
သငအ
့်် ြ ဤအရ
ရှငိုး် လင်ိုးသတလ ။ မည်သည့်တ
် နရ သ သင်
သွ ိုးမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် တ
ွဲ ရိုး အမနပ် ြစ်
့် သည်။ ဤလူစက ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက
အဓပပါယ်မရှဟ သင် ထင်သတလ ။ ယတန သူ
် ကူ
့် ၏ အမှုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အလွယတ
အမျက်တဒါသ မထွက်တပ- သတသ
် သူ၏ အစီအစဉ်က လူတ တန္ှ
ငယ
့်် က
ှ ်ြ ကက
့်
့်
့် ြုိုးစ ိုးပါက၊
သူ၏ မျက်န္ ှ သည် ကကည်လင်ရင်ပျရ မှ အမှု့် င်ိုးပခင်ိုးသ ချက်
ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးသည်။
့်
ထတကက
င၊့်် ပငမ်ပငမ်တနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးက န ခက သငက
့်် စလင်တစြ ့်
့်
သူအ
့်် ပိုးရန် ငါ သငက
့်် အကကပပြု၏။ ဤအရ က လပ်တဆ င်တသ လူတသ
့် ိုး အခွငတ
့်
တတ ်ကကတပသည်။

လမ််းတကက င််း... (၈)
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် အပပန်အလှနဆ
် က်ဆရန်န္င
ှ ့်် လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တနထင်ရန်
တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကလ
ခဲသ
့် ည်မှ တစ်ရက်၊ န္ှစ်ရက်သ ရှတသိုးသည် မဟတ်တပ။
့်
ဤအချန်က လအတွငိုး် တွင၊် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသက
့်
မျ ိုးမျ ိုးစ ိုးစ ိုးရရှခဲတ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် က င်ိုး ရရှခဲက့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးန္င
အနည်ိုးငယ်မျှတသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုထက် သ ၍ ရရှတက င်ိုး ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌
၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် အတတွျို့အကကြုရှလ ကကတပသည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အနည်ိုးန္ှင ့်် အမျ ိုး န ိုးလည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက နည်ိုးလမ်ိုး အတပမ က်အပမ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး တြ ်ပပကကတလသည်။
ငါပမင်သည့်် ပစအရ၊ လူတ၏အမျ
ြုိုးမျြုိုးတသ သရပ်သကန်မျ ိုးသည် နမူန မျ ိုးအပြစ်
့်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုရန်အတွက် လတလ က်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်ပင်ိုးဆင်ရ လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးသည်
ရည်ညန်ိုးချက်အပြစ် သူ အသိုးပပြုရန်အတွက် လတလ က်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ညန်ကက ိုးသည့်် ဤတဆ င်ရွက်မှုက ကွကက
် ွကက
် ွငိုး် ကွငိုး် ပြစ်က အသက်ပါတစလျက်၊
လူသ ိုးအတနပြင့်် သတမမူမတသ အရ မျ ိုးထက
ဲ တစ်ခပြစ်သည့်် လူသ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ရပ် ပြစ်န္င်တပသည်။
ငါသည် ဤပပဇ တ်၏ အတထွတထွဒါရက်တ အတနပြင ့်် ငါ၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက
ဤအရ မျ ိုးအ ိုး ငါတပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်- ငါတတစ်
့် ဦိုးစီတင်ိုးသည် ဤသည်က

သရပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အခါ၊ ငါတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တပပ ဆန္င်ပပီိုး
့်
ဤပပဇ တ်အတွငိုး် ငါတ တစ်
ဦိုးစီသည် ငါတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးက မည်သ ့်
တတွျို့ ကကြုရသည်အ
့် တကက င်ိုး စက ိုးစပမည်တပပ န္င်သည်။ ငါတသည်
တန က်ထပ်တင်ဆက်ပတွင ်
့်
သ ၍ပမငတ
့်် သ ငါတ၏အန္
ပည အရည်အဆငက
့်် တြ ်ပပန္င်ရန်န္င
ှ ့်် အသီိုးသိုးီ သည် ငါတ ့်
့်
ကယ်တင်၏ အခန်ိုးအသီိုးသိုးီ က ပြစ်န္င်သမျှ အထူိုးကဲအတပပ င်တပမ က်ဆိုး အတင်ိုးအတ ထ
သရပ်တဆ င်န္င်က ဘရ ိုးသခင်က စတ်မပျက်တစြအလ
ငှ့် ၊ ငါတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့်
့် စတ်န္လ
ြွငဟ
့်် ပပီိုး ငါတ၏
် ပြတရိုးအန္ပည အတကက င်ိုးက တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးြ စ
့် တြျ တ
့် တမ်ိုးြတ်ပဲွ
လိုးဝအသစ်တစ်မျြုိုး ရှလျှငတ
် က င်ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီက အဘယ်သ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပသည်က ပမင်လျှငတ
် က င်ိုးမည်။ ငါညီ
ှ မျ ိုးက ဤအရ က
့် အစ်ကတမ င်န္မ
အတလိုးအနက်ထ ိုးကကမည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ အခန်ိုးတစ်ခန်ိုးက တက င်ိုးစွ
သရပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် တစ်ရက် န္ှစ်ရက်ပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ
မဟတ်သည့်အ
် တွက် မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက တပါတပါ
့်် ပ။ ယင်ိုးက
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးသငတ
ငါတအတနပြင
့်် ဘဝက တတွျို့ ကကြုပပီိုး တရရှည၌
် ငါတ၏
ှ တ
် သ အသက်တ မျ ိုးအတွငိုး် သ ့်
့်
့် စစ်မန
သ ၍နက်ရှုင်ိုးစွ ဝင်တရ က်ြန္ှ့် င ့်် အသက်တ အမျြုိုးမျြုိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှရန် လအပ်တပသည်။ ထအခါမှသ ငါတသည်
စင်တပေါ်သ ့်
့်
တက်န္င်တပသည်။ ငါသည် ငါ၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက် တမျှ လ
် ငပ့်် ခင်ိုး အပပည့်ရ
် သည်
ှ
။
သင်တသည်
စတ်အ ိုးငယ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် ည်
့်
့် တ် စတ်ဓ တ်ကျသွ ိုးလမ်မ
မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သင်တသည်
မီိုးြသြွယ-်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ စတ်မပါတပါမပြစ်
ဘန္
ဲ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အပပည့်အ
် ဝ ထတ်တြ ပ် ပ
့်
ခရသည်အထ၊ ဘရ ိုးသခင် ညန်ကက ိုးသည့်် ပပဇ တ်က အပပီိုးသတ် နင်္ိုးချြုပ်သည်အထ၊
အဆိုးတင်တအ င် မရမတန ဇွဲတက င်ိုးတနကကလမ်မ
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ မတတ င်ိုးဆတပ၊ ငါလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုက တက င်ိုးတက င်ိုး
လပ်တဆ င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် မည်သမ
ူ ျှ က ဆီိုးပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့်် ှက်ပခင်ိုးမျ ိုး
့်
့် တ် တန္ှ ငယ
မပြစ်တစြအလ
ငှ့် သင်တ ကက
့်
့် ့် ကက့်ခကကမည်၊ ရလဒ်မျ ိုးအတွက် သင်တ ့်
စတ်မရှညပ် ြစ်ကကလမ်မ
ငါန္ှငပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
့် ည်ဟ
့်
ငါ တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ အမှု၏ဤအပင်ိုး ပပီိုးစီိုးသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး ထတ်တြ ်ပပလမ့််မည်။ ငါ၏အမှု ပပီိုးစီိုးပပီိုးတန က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်၌ သူ၏ စစ်တကက တတ ်မူပခင်ိုးက ခရန် သင်တ၏င်္
် မ်ိုးက
့် ဏ်ပပြုမှတတ
ငါတင်ပပမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သ ၍ တက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ငါတက
့် ယ်တင်၏

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် အချင်ိုးချင်ိုး ကူညပီ ခင်ိုး- ဤသည်မှ
အတယ က်တင်ိုးအတွက် ပကတ ပပည့်စ
် တက င်ိုးမွနတ
် သ တပြရှငိုး် ချက်တစ်ခ မဟတ်တလ ။
ယခသည် ခက်ခတ
ဲ သ အချန်က လတစ်ခ၊ သင်တ အြ
ိုးအခတစ်ခ တပိုးရန် လအပ်တသ
့်
အချန်က လတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါသည် ယခ ဒါရက်တ ပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်တထဲ
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှသည် ဤအရ အ ိုးပြင ့်် စတ်မပူကကြ ငါ
့်် ည်။ ငါလပ်တဆ င်တနတသ
့် တမျှ ်လငသ
အမှုမှ ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် င ် ငါသည် ပ၍တလျ ်ကန်တသ "လပ်ငန်ိုးအြွဲျို့"
့် သည်။ တစ်တနတွ
သကူ
က် အခက်အခဲမျ ိုး ကကြုရတအ င် ပပြုတတ မ
့် ည်မဟတ်သည်မှ
့် ိုးတပပ င်ိုးပပီိုး သင်တအတွ
့်
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ သင်တပမင်
် ရ ကမဆ ငါပပမည်ပြစ်ပပီိုး သင်တ ့်
့် လသည့်် မည်သည့်အ
ကက ိုးလသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ငါ ခွငပ့်် ပြုမည်။ သတသ
် ယခမဟတ်တပ။ ယတန၏
့်
့်
အမှုသည် ဤအမှုပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် သင်တက
် ပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးက သင်တ လ
့် လိုးဝလွတလ
့် ပ်လရ က
လပ်တဆ င်ခင
ွ မ
့်် တပိုးန္င်။ ယင်ိုးက ငါ၏ အမှုက ခက်ခတ
ဲ စမည်။ ရိုးသ ိုးစွ တပပ ရလျှင၊်
ယင်ိုးသည် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအြ
အကျ
ြုိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။
့်
့်
ထတကက
င ့်် ယတနတွ
့် င ် “မတရ ိုးမ”ှု က သင်တ ခ
့်
့် စ ိုးရမည်။ အချန်ကျလ ပပီိုး ငါ၏အမှု၏
ဤအဆင ့်် ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် ငါသည် လွတလ
် ပ်လမ်မ
့် ည်၊ ဤမျှတလိုးလတသ ဝန်က
ငါထမ်ိုးမည်မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ငါထ
င်ိုးသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
့် မှ သင်တ တတ
့်
ငါလက်တလျ မည်။ သင်တ၏
ှ
ျို့
့် အသက်တ မျ ိုးအတွက် အကျြုိုးရသတရွ
သင်တတတ
င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က ငါပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးမည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည်
့်
ကကီိုးတလိုးတသ တ ဝန်က ခယူပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ခမည်ိုးတတ ်ဘရ ိုး၏ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
မလွနဆ
် န် န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါအမှု
့်် က
ှ ်န္င်တပ။
့် အတွက် အစီအစဉ်မျ ိုးက ငါ မတန္ှ ငယ
ငါ၏ကယ်တရိုးကယ်တ ကစစရပ်မျ ိုးက ငါ၏စီိုးပွ ိုးတရိုးကစစမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ငါ မစီမန္င်တပပပီိုးလျှင် ငါလပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏အလအတင်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်တအ
့်် တ်န္င်ကကမည်ဟ ငါ
့် န ိုးလည်န္င်က ခွငလ
့် ိုးလိုး ငါက
တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ သူ မည်သည့်အ
် ရ က အလရှသည်ပြစ်တစ၊ ငါက
် ရ
့် သူ လပ်တဆ င်တစသည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ငါ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ငါသည် သူ၏ တဒါသ သမဟ
့် တ် အမျက်က
န္ှုိုးဆမ
ွ ည်မဟတ်။ ငါလပ်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ကသ ငါလပ်တဆ င်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ခမည်ိုးတတ ဘ
် ရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး တန က်ထပ် အချန် အနည်ိုးငယ်ကက သည်ိုးခရန် သင်တအ
့် ိုး
ငါ အကကပပြုသည်။ မည်သမ
ူ ျှ စိုးရမ်ပူပန်ရန် မလတပ။ ငါလပ်တဆ င်ြ လ
် ရ က ငါ
့် အပ်သည့်အ
ပပီိုးစီိုးပပီိုးတန က်တွင၊် သင်တ လ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး
့် ပ်တဆ င်လသည့်် မည်သည့်အ
သင်တပမင်
် ရ ကမဆ ပမင်န္င်သည်- သရ့် တွင ် ငါလပ်တဆ င်ြ ့်
့် လသည့်် မည်သည့်အ

လအပ်သည့်အ
် မှုက ငါ ပပီိုးစီိုးရမည်။
အမှု၏ ဤအဆငတ
့်် ွင ် ငါတထ
့် မှ အဆိုးစွန ် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတ လ
့် အပ်တပသည်။
အမှု၏ ဤအဆငသ
့်် ည့်် ယခင်အဆငမ
့်် ျ ိုးအ ိုးလိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်အ
် တွက်၊
အနည်ိုးငယ်မျှတသ သတလက်လတ
ွ ်ပြစ်ပခင်ိုးမှ ငါတ ခလ
တ်တက်မတက င်ိုး
့်
ခလတ်တက်မန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင် စလင်တနတစသည့်် အရ မှ ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍လည်ိုး မရသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အသက်တအပြစ်
သ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
ရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ
့်
့်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ကက့်ကက့် ခခဲက
တယ ဘ၏ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးက ပင်ဆင်သည့်အ
် ဆငသ
့်် တရ
က်ရကကရမည်
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ စွနခ
် ့် ွ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ မယကကည်န္င်တလ က်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့််
ညြှဉ်ိုးဆဲမအ
ှု မျြုိုးမျြုိုးက သည်ိုးခကကရမည်။ တသသည်အထ ၎င်ိုးတ န
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌
့် ခမှုရပပီ
ကကီိုးမ ိုးသည့်ယ
် ကကည်ပခင်ိုး ရှတသ အခါတွင၊် အမှု၏ ဤအဆငသ
့်် ည် ပပီိုးစီိုးတပသည်။
ဤသည်မှ ငါ လက်ခထ ိုးသည့်် အမှု ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ငါ၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည်
့်
ငါ၏အကျပ်အတည်ိုးက န ိုးလည်န္င်ပပီိုး၊ ငါထ
် ရ ကမျှ
့် မှ အပခ ိုးမည်သည့်အ
တတ င်ိုးဆမည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ ငါအတပေါ်
ခမည်ိုးတတ ဘ
် ရ ိုး၏
့်
သတ်မှတ်ချက် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ ငါ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ ငါလပ်သငတ
့်် သ
အမှုက ငါလပ်တဆ င်ရမည်။ သင်တသည်
အတင်ိုးအကျပ် ပငင်ိုးခမှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ကတ်သိုးီ ကတ်သတ်န္င်တသ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုက အသိုးမပပြုကကြ၊ ့် သင်တသည်
သ ၍
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုရကကပပီ
ှ
ိုး ကစစရပ်မျ ိုးက အလွန ် ရိုးရှငိုး် လွနိုး် စွ မရှု ပမင်ကကြသ
့် ငါ
တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ သင်တ၏
့် အတတွိုးသည် ကတလိုးဆန်လွနိုး် သည်၊ ရိုးစင်ိုးလွနိုး် သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သင်တ စ
့် တ်ကူိုးသတလ က် မရိုးရှငိုး် တပ၊ သူသည် သူ
လပ်တဆ င်လသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆကသ လပ်တဆ င်သည် မဟတ်တပ။ သူသည်
ထသလ
ဲ့် ါက၊ သူ၏ အစီအစဉ် ပျက်စီိုးသွ ိုးတပမည်။ သင်တသည်
ထသ ့်
့် ပ်တဆ င်ခပ
့်
တတွိုးကကမည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လပ်တဆ င်တန၏။ ငါသည်
လူတအတွ
က် တတ က်တမည်ရ အလပ်မျ ိုး လပ်တနပခင်ိုး၊ လပ်တဆ င်ချင်သည့််
့်
မည်သည့်အ
် ရ မဆ လပ်တဆ င်တနပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်စတစ်ရ က ငါ လပ်တဆ င်သည်၊
မလပ်တဆ င်သည်က ကယ်တင်ကယ်ကျ စီစဉ်တနပခင်ိုးသ မဟတ်တပ။ အမှုအရ မျ ိုးသည်
ယတန ထ
ိုးတတ က
် ငါက
့် မျှ မရိုးရှငိုး် တပ။ ဒါရက်တ အပြစ် တဆ င်ရွက်ြ ခမည်
့် တစလတ်တပပပီ့်

ဤအရ က ငါကယ်တင် စီစဉ်ပပီိုး တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ လူသ ိုး၏
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးသည် မကက ခဏ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်တလ့်ရသည်
ှ
၊ ထတကက
င့််
့်
အချန်က လတစ်ခကက ငါ အမှုပပြုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ငါမပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်တသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးစွ လူတထ
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ၏စ
့် မှ ရှပပီိုး လူတသည်
့်
့် တ်မျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲကကသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏
့် ဤစတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ရှငိုး် လင်ိုးသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးတက
့် တစ်ခချင်ိုးစီ ငါ တင်ပပမည်မဟတ်၊
ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုကသ ငါ ရှငိုး် ပပန္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးပြင ့်် ငါ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုး လိုးဝ
မထခက်တပ။ ယင်ိုးက သင်တ န
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ပမင်ချင်သလ
့် ိုးလည်ပပီိုး ပြစ်သည်န္င
ပမင်န္င်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်ပ
် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် ကန်ကွ
့် က်မည်
မဟတ်။ ယင်ိုးက ရှငိုး် ပပရန် ငါမှ့် တ ဝန်လိုးဝမရှတပ။ ငါသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှုက
တဆ င်ရွကြ
် ၊ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးညန်မှုမှတစ်ဆင ့်် ဤပပဇ တ်က လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့််
သရပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြသ
် ရ ကမျှ ငါ တပပ ဆြ ့်
့် ငါလ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးမည်သည့်အ
မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှလည်ိုး ငါ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ငါ တပပ ဆရမည့််
အရ ရ တင်ိုးက ငါ ရှငိုး် ပပပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တ တတွ
ိုးထင်သည့်အ
် ရ က ငါ င်္ရမစက်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယင်ိုးသည် ငါအြ
က
့်
့် စစမရှတပ။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သင်တ စ
့် တ်ကူိုးသတလ က်
မရိုးရှငိုး် သည်က သင်တအ
့် ိုး ငါ သတတပိုးလဆဲ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှငက
့်် က်ညမ
ီ ှု နည်ိုးပါိုးတလတလ၊ ယင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတလတလ
ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည် လူတ၏
ီ ရ
ှု တလတလ၊
ှ
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
တန်ြိုးနည်ိုးပါိုးတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှု ကင်ိုးမဲ့်တလတလ ပြစ်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်တလ -့် ဤသည်မှ
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတပပ မည့်အ
် ရ မှနသ
် မျှ ပြစ်သည်။ ကျန်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက
သင်တဘ
့် သ သင်တ စ
့် စစ်န္င်သည်။ ယင်ိုးက ငါ ရှငိုး် ပပမည် မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခခပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည်ဟ လူတ ့်
ထင်မတ
ှ ်ကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး ဤပပီိုးခဲတ
ှ ်၊ န္ှစ်န္စ
ှ ်အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ တစ်န္စ
့်
အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ ပမင်
ဲ့်
တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် သည့်် အရ သည် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် ခက
အမှနတ
် ကယ် ကက်ညတ
ီ နခဲသ
့် တလ ။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယခထက်တင်၊
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အဆငမ
့်် ျ ိုး သမဟ
့် တ်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ သတဘ
တပါက်န္င်ခကဲ့် ကပါက၊
့်
ဤသည်မှ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် ပပြစ်သည်က ဘ သ တရိုး တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးက

န ိုးမလည်ကကသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ယတန၏
ျို့ ရှတရ ိုးက
့် လက်တတွအ
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ လူတက
့်် ည်ိုး။ ဤအရ မှ
့် န ိုးလည်သည်မှ အဘယ်တကက ငန
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်သည်က ငါတ ပမင်
့် န္င်သည်။ လူတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုအတင်ိုးသ တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သူ၏အမှုအြ စည်
ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက အတင်ိုးအကျပ်သ ကျငသ
့်် ိုးရမည်မဟတ်။ သင်သည် တယရှု ၏
့်
အသွငသ
် ဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှုကယူက ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊
ယင်ိုးသည် ယဒလူတက
ီ စြ ကက
့််
့် တယရှု က တယတဟ ဝါန္ှင ့်် ကက်ညတ
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
တူတပသည်။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အခွငအ
့်် တရိုးက ဆိုးရှုိုးမသွ ိုးတစန္ှင။့််
တယရှု ပင်လျှင် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်က
မသခဲတ
့် ည်ိုးြ လ
့် ပ။ သူ သရှခဲသ
့် မျှမှ သူ ပြည်ဆ
့် အပ်သည့်် အမှုသည် က ိုးစင်တင်ခရသည့််
အမှု ပြစ်သည်ဟူ၍သ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် အဘယ်သ ့်
့်
သရှပပီိုးပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ အန င်္တ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် မှု လပ်တဆ င်မည်က
၎င်ိုးတမည်
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏
့် သ သ
့် ရှပပီိုးပြစ်န္င်ခမ
ပင်ဆင်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး သူ၏အစီအစဉ်က မည်သ ြွ
့် ငပ့်် ပန္င်မည်နည်ိုး။
ယင်ိုးသည် မက်မဲသည် မဟတ်တလ ။ သင်တအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလက သရှက
့်
န ိုးလည်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတပသည်။ သူ၏အန င်္တ်အမှုက စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ရန်
သင်တက
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးကသ စတ်ဝင်စ ိုးြ၊ ့်
့် သူ မတတ င်ိုးဆတပ။ ငါတသည်
့်
သူ၏လမ်ိုးပပမှုအတင်ိုး တဆ င်ရွကြ
် ၊ ့် စစ်မှနသ
် ည့်် အခက်အခဲမျ ိုးက ငါတ၏
့်
ကင်တွယမ
် မ
ှု ျ ိုးတွင ် လက်တတွဆ
ျို့ န်ြသ
့် လအပ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အမှုအရ မျ ိုးက
မခက်ခတ
ဲ စြ သ
က် ပပဿန မပြစ်တစြသ
့် မဟ
့် တ် သူအတွ
့်
့် လအပ်တပသည်။ ငါတ ့်
လပ်အပ်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်ရအမှု
ှ
အတွငိုး်
့်
ရှန္င်သတရွ ျို့၊ ယင်ိုးမှ လတလ က်တပ၏။ ယင်ိုးမှ သင်တက
့် ငါဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနသည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ တရှ ျို့ဆက် ဆက်သွ ိုးြသ
ဦိုးကမျှ
့် ငါတ အ
့် ရစက်ပါက၊ ငါတ တစ်
့်
ဘရ ိုးသခင် န္ှပ်စက်မည် မဟတ်တပ။ သင်တ၏
် ဲသည့််
့် သ မန်ထက်လွနက
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးရရှခဲတ
် စ
ှ ်က လတစ်တလျှ က်တင
ွ ် သင်တသည်
့် သ ဤပပီိုးခဲသ
့် ည့်န္
့်
ထူိုးကဲသည့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ က ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင
့်် ယင်ိုးက
့်
စတ်မချမ်ိုးမသ ပြစ်မည်မဟတ်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ သင်တက
့် ငါဦိုးတဆ င်တနတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏တစခင်ိုးချက်တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
ဘရ ိုးသခင် စီရင်တတ မ
် ူထ ိုးသည်မှ ငါတယတန
အထ
တရ က်လ ြ ခွ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးခခဲရ
့်
့် သည်
့်
့် ခ

အထပြစ်တပသည်။ ဤအရ က ငါတ လ
့် ည်မှ ငါတ၏
့် ပ်တဆ င်န္င်တနခဲသ
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တပြ ငပ့်် ြြူိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတ၏
့် ချစ်ခင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုသည် ထ ဝရပြစ်က တခတ်အဆက်ဆက်
လက်ဆငက
့်် မ်ိုး ခရလမ်မ
် င်ပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်တစ၊ ရယ်တမ ပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊
့် ည် ပြစ်သည်။ တပျ ရ
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်မျ ိုးပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးက လှပတသ အမှတ်တရတစ်ခ
ပြစ်သွ ိုးတစတလ ။့် ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တနရက်
့် မျ ိုး ကန်ဆိုးလနီိုးသည်က သင်တ ့်
သတက င်ိုးသန္င်သည်။ ငါသည် အမှုစီမကန်ိုးမျ ိုးစွ ရှပပီိုး သင်တက
့် မကက ခဏ
အတြ ်မပပြုန္င်တပ။ ငါတ၏
့် မူလချစ်ခင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှု မတပပ င်ိုးလဲတသ တကက င-့်် သင်တ ့်
ငါက
့်် ည်။ တစ်တနတွ
ျို့ ငါ တစ်ြန်
့် န ိုးလည်န္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့် င ် သင်တတရှ
့် ၌
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တက င်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ လမ်မ
ငါက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့် အခက်အခဲမျ ိုး
့်
ကကြုရတအ င် မလပ်တစြ ငါတမျှ
်လငသ
့်် ည်။ တကယ်တတ ့် ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့်် ပခ ိုးန ိုး၏။
့်
ငါသည် ငါ၏အမှုအတွက် ဟဟသည်သည် ခရီိုးန္င
ှ ပ် ပီိုး၊ ဟတယ်မျ ိုးတွင ် အချန်ပြြုန်ိုးရင်ိုးသ
ငါဘဝက
အသက်မရှငတ
် ပ။ သင်တ မည်
သပြစ်
့်
့်
့် ကကသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
ငါလပ်သငတ
့်် သ အရ ကသ ငါလပ်တဆ င်သည်။ အတတ်က ငါတ အတူ
ခစ ိုးခဲက့် ကတသ
့်
အရ တသည်
ငါတ၏
့်
့် ချစ်ခင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မှု၏ ပဓ နကျတသ အရ ပြစ်လ န္င်မည်ဟ
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက ငါြွငခ
့်် သ
ဲ့် ည်ဟ ဆန္င်ပပီိုး၊ ခါိုးသည်ပြစ်တစ၊ ချြုသည်ပြစ်တစ ဤလမ်ိုးက
ငါဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတနထက်
ထ ငါတ ပြစ်
့်
့် တပမ က်လ န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ငါက
ှ င်ပပီိုး၊
့် တကျိုးဇူိုးတင်သူ အချြုျို့ ရှတက င်ိုးရန္
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ညည်ိုးညြူတသ သူအချြုျို့ ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်- သရ့် တွင ် ထအရ မျ ိုးမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ အတရိုးမကကီိုးတပ။ ငါ ပမင်လသမျှမှ ဤလူစထဲတွင ်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်အ
် ရ က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ
တအ င်ပဲခ
ွ သငတ
့်် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ိုး မတကျမနပ်တပပ ဆတသ သူမျ ိုးက
့် ၍ ငါအ
ငါ အ ဃ တမထ ိုးတပ။ ငါ လချင်သမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး မကက မီ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်ရန်အလငှ့် ငါ၏အမှုက ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် အပပီိုးသတ်ြ ပြစ်
့် သည်။
ထအချန်တွင် ငါသည် မည်သည့်တ
် လိုးလတသ ဝန်ကမျှ ထမ်ိုးရွ ကလ
် မ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ စိုးရမ်ပူပန်မှုမျ ိုး ရှလမ်မ
သင်တ၏
့် ည်မဟတ်တပ။ သင်တသည်
့်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မက
ှု သ ၍ တိုးတက်တစရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှတနသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွန ် လပ်တဆ င်ြ ရည်
မှနိုး် ရန် သ ၍ တက င်ိုးသည်
့်

မဟတ်တလ ။ ဤက လတစ်တလျှ က်တွင၊် ငါတသည်
မတရတွက်န္င်တသ အခက်အခဲမျ ိုးက
့်
ကက့်ကက့် ခခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှငဝ
့်် မ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး မျြုိုးစတင်ိုးက တတွျို့ ကကြုရပပီိုးပြစ်သည်ဟ
ဆရန် သငတ
့်် တ ်တပသည်။ တယဘယျအ ိုးပြင၊့်် သင်တ တစ်
ဦိုးစီ၏ စွမ်ိုးတဆ င်မသ
ှု ည်
့်
အတပခခအ ိုးပြင ့်် သတ်မှတ် အဆငမ
့်် ီပပီိုးပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင၊် သင်တထ
့် မှ သ ၍
တက င်ိုးမွနတ
် သ အလပ်က တတ င်ိုးဆတက င်ိုး တတ င်ိုးဆရပါလမ်မ
့် ည်၊ သရ့် တွင ်
ငါအတပေါ်
အတတွိုးမျ ိုးပြင့်် တရစ်ဝဲဝဲ မတနန္ှင။့်် သင်လပ်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ကသ လပ်တဆ င်တလ ။့်
့်
ငါလပ်တဆ င်ြ လ
် ရ သည် တရ က်လပပီ။ သင်တသည်
အချန်တင်ိုး
့် အပ်သည့်အ
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ပပီိုး၊ ငါအမှု
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အတတ်က တသသပြစ်လမ်မ
့် န္င
့် ည်မဟတ်ဟ
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါသည် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် ပပည့်စ
် တစရန်သ ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရန် တသချ တပါက် မဟတ်သည်က
သင်တသ
့်် ည်။ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
့် သငသ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပခ ိုး အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး မရှရ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ ့်
တန က်ထပ် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ လအပ်သည်။ သင်တသည်
ငါအတပေါ်
အပမဲ မှီခ၍မရတပ။ ငါသည်
့်
့်
အမှု၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ၊ တယတဟ ဝါ သမဟ
့် တ် တယရှု က ကယ်စ ိုးမပပြုသည့််
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက လပ်တဆ င်ရန်သ ကကလ ခဲသ
တပါက်တက င်ိုး
့် ည်က သင်တ သတဘ
့်
သတဘ တပါက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အဆငမ
့်် ျ ိုးစွ အပြစ်သ ့်
ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးသည်၊ သပြစ်
အလွန ် မတင်ိုးကျပ်လွနိုး် ရ။ ငါအမှုပပြုတနစဉ်တွင ်
့် ၍ သင်တသည်
့်
သင်တ ငါ
့် န ိုးတထ င်ရမည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တပပ င်ိုးလဲ၏။
့် က
ယင်ိုးသည် ပင်ကလကခဏ အ ိုးလိုး အလ ိုးတူ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အကကမ်တင်ိုး
ဓ တ်ပပ ိုးတဟ င်ိုးတစ်ခတည်ိုး ထပ်ခါထပ်ခါ ြွငတ
့်် နပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ပပီိုးလျှင ်
တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် သူ၏အမှုသည် တခတ်န္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွ ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်သည်
မတူတသ တကက င ့်် သူ၏အမှုသည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
့်
့်
ဤတခတ်တွင် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်က
့် ည့်အ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရမည်။ ငါ၏အမှု တပပ င်ိုးလဲသည့်် တနတစ်
့် တန ့်
တရ က်တက င်ိုးတရ က်လ န္င်သည်၊ ထကဲသ
့် ပြစ်
ဲ့် ျှင ် သင်တ လ
့်် ည့်အ
် တင်ိုး
့် ခလ
့် ပ်သငသ
ဆက်လက် တရှ ျို့ဆက်လပ်တဆ င်ကကရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အမှ ိုးအယွငိုး်
မရှန္င်တပ။ ပပင်ပကမဘ တလ ကသည် မည်သတပပ
င်ိုးသည်က င်္ရမထ ိုးန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
အမှ ိုးအယွငိုး် မရှန္င်၊ ပပီိုးလျှင ် သူအမှု
့် သည် အမှ ိုးအယွငိုး် မရှန္င်။ သူ၏အမှုတဟ င်ိုးသည်
ကန်လွနသ
် ွ ိုးပပီိုး အမှုသစ် စတင်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
် ယင်ိုးမှ အမှုသစ်
့်

တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် အမှုတဟ င်ိုး မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးသည်
အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မှနသ
် ည် မှ ိုးသည်ဟ ဆ၍ မရ၊ တစ သည်
တန္ှ င်ိုးသည်ဟူ၍သ ဆန္င်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ လူတ၏ယ
ကကည်မအ
ှု တွက်
့်
လမ်ိုးညန်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးရတပ။

ယံကို ကည်သမျ ်းသည် မည်သည်ူ့ရှုတထ င်အ
ိို ထ
် ်းသင်သ
ူ့ ်း ဆိုပ်ကင
ူ့ နည််း
လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က ပထမဦိုးစွ ယကကည်သည်အ
့် ခါမှစ၍
သူရရှထ ိုးသည်အ
့် ရ သည် မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အတကက င်ိုး သင်
မည်သည်အ
့် ရ သရှလ ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့််
သင်မည်မျှ တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ယခဆလျှင ် သင်တအ
့် ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တခန္ဓ ၏ သခချမ်ိုးသ အတွက်သ လျှင်
မဟတ်သလ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူ၏အသက်တ အ ိုး ကကယ်ဝ
ချမ်ိုးသ တစရန် မဟတ်မှနိုး် အစရှသည်ပြင့်် သန ိုးလည်ကကသည်။ ဤသပြစ်
့် တင်ိုး
့် သည်အ
သင်သည် ဇ တခန္ဓ ၏ သခချမ်ိုးသ သမဟ
့် တ် တစ်ခဏတ သ ယ မှုအတွက်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပါက၊ ထတန
့် က် အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည်
အထွတ်အထပ် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး တန က်ထပ် သင်ဘ မျှပင် မတတ င်ိုးဆလင်က
့် စ ိုး
သင်ရှ တြွတသ ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ညစ်ညမ်ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သ ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အြ န္ှ
့် စ်လြွယ်ရ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးချစ်ပခင်ိုးက မမတ၏
့် ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်
တည်ရမှု
ှ က ကကယ်ဝချမ်ိုးသ တစရန်န္င
ှ ့်် မမတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးရှ လစ်ဟ မှုက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်
အသိုးပပြုသူမျ ိုးမှ ပငမ်ိုးတအိုးသက်သ တသ အသက်တ က အလကကီိုးတသ လူမျြုိုးမျ ိုးသ
ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွတနတသ သူမျ ိုး မဟတ်တပ။
ဤချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အတင်ိုးအကျပ်ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ စတ်တကျနပ်မှုက လက်စ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
အရ က မလအပ်တပ။ ထတကက
င့်် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည်
့်
့်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင်မည်သည်အ
့် တွက်တကက င့်် ချစ်သနည်ိုး။
့်
ယခတွင ် သင်အ
် သ ချစ်ပခင်ိုး မည်မျှရှ သနည်ိုး။
့် တွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
သင်တအမျ
ိုးစ၌ရှတသ ချစ်ပခင်ိုးသည် ယခင် အထက်တွင် တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးသည့််
့်
အမျြုိုးအစ ိုးပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် ရှရင်ိုးစဲက
ွ သ လျှင် ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်၏၊
့်
ထ ဝရတည်ပမဲမှုက မရရှန္င်သကဲသ
့် လူ
့် သ ိုး၌လည်ိုး အပမစ်တွယ်န္င်မည် မဟတ်တပ။

ဤချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အသီိုးမသီိုးဘဲ ပွငလ
့်် န်ိုးပပီိုး ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးတသ ပန်ိုးန္ှငသ
့််
တူသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ
နည်ိုးပြင့်် တစ်ကကမ်ချစ်ပပီိုးတန က်တွင်
့် ရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ထကဲသ
့်
တရှ ျို့၌ရှတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ သငက
့်် ဦိုးတဆ င်မည်သ
့် ူ မရှပါက၊ သင်သည်
လဲပပြုကျသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်တနသည်အ
့် ချန်၌သ
ချစ်န္င်တသ ်လည်ိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် သင်၏အသက် စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဘ
ဲ ဲ
ရှတနပါက၊ သင်သည် အတမှ င်ထလမ်ိုးမိုးမှု၏ ပတ်ြိုးမှုတအ က်မှ မလွတ်တပမ က်န္င်ဘတ
ဲ နပပီိုး
စ တန်မ ရ်နတ်၏ အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုး၏ လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ှလည်ိုး
သင်ရန်ိုးထွက်န္င်လမ်မ
့် တသ
လူ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့်
အပပည်အ
့် ဝရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ အဆိုး၌ သူ၏ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
ှ ခ
့်် န္ဓ သည်
စ တန်မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တနဦိုးမည်။ ဤအတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သသယမရှန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပည်အ
့် ဝရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တသ သူမျ ိုးသည် သူတ၏
့် မူလတနရ ၊
ဆလသည်မှ စ တန်မ ရ်နတ်ထသ ပပန်
့် သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး
ပြစ်တသ တန က်တစ်ဆင်က
့်် ရ တန္ှ တသ မီိုးအင်သ ဆင်
ိုးသက်ကကလမ့််မည်။
့် ခယူရန် ကန်န္ှ့် ငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရသူတသည်
စ တန်မ ရ်နတ်အ ိုး တကျ ခင်ိုးပပီိုး
့်
သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်မှလည်ိုး လွတ်တပမ က်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသူတက
့်
န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တရ ိုးဝင် ထည်တ
့် ွက်ထ ိုးသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုး
ပြစ်တပေါ်လ ပပြစ်သည်။ သင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုး ပြစ်လ ရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်မှ လွတ်တပမ က်၍
ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လ ရန် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ ယခ သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သတလ
သမဟ
ဲ ွင ် ထည်တ
့် ွက်ခရသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည်
့် တ် န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုးထတ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သင်ပ့် ပီိုး တန က်ထပ်ရှငိုး် ပပချက် မလအပ်တပ။
အတတ်က လတွင ် လူအမျ ိုးသည် အ ိုးကကီိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
ရှ တြွခကဲ့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့် ျက်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ်
့်
့် ယ်ပင်တမျှ ်လင်ခ
ရှ တြွကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးအ ိုး ခဏတ မျှ
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးကကပါစ၊ ့် ယခ အဓကအတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ သင်တတစ်
့် ဦိုးစီက
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပမှနအ
် တပခအတနတစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးတစ၍ စ တန်၏
လွမ်ိုးမိုးပခင်ိုး အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ တပြည်ိုးပြည်ိုး လွတ်တပမ က်တစမည့်် လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးမှု
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအ ိုး ရှ တြွရန်ပြစ်သည်၊ ဤသအ
့် ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးခရန္င်ရန်န္င
ှ ့်် သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်တစခင်ိုးသည့်် အရ က တလ ကတွင ်

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

စွမ်ိုးအ ိုးမှ လွတ်တပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ သင်သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနတ
် ပေါ်တွင ် တရ က်ရရန်
ှ
လအပ်တနတသိုးလျှင် စ တန်န္င
ှ သ
့်် င်၏ ဆက်န္ယ်မှုသည် မပြတ်တတ က်ရတသိုးတပ။ ဤသည်မှ
မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် သင်အ
် သ ၊ ပမဲပမ၍
့် ိုး စစ်မှနတ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခသ ဦိုး
့် တဆ င်လမ်ိုးပပမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် မဆတ်မနစ်၊ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် အူလက်
ှု သည်ိုးလှုက် ခစ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးဟ
သင်တပပ တသ ်လည်ိုး စ တန်မ ရ်နတ်၏ ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုးမှ သင်လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လှညစ
့်် ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် မသန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး ကင်ိုးသည့်် အတပခအတနတစ်ရပ်က သင်ရရှလပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝခရလက န္င်ငတတ ်၏ လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ထည်တ
့် ွကခ
် ရလပါက သင်က
် ပေါ်
့် ယ်သင် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှု၌ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
တရ က်ရရန်
ှ အရင်ဆိုး လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုတတ ် အဆငမ
်ူ့ ျ ်းနှင ်ူ့ ပတ်သက်၍
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အဆငမ
့်် ျ ိုးက
အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့်
တတွျို့ ကကြုန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က အတစခသူတ၏
့် စမ်ိုးသပ်မှု၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်က လ၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ တသပခင်ိုး၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုး၊ အပြည့်ခ
် မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကဲသ
့် တသ
အဆငမ
့်် ျ ိုးက ကကြုရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်ဟ
့်
ထင်ရတလသည်။ သတ
့်် သီိုးသီိုးအတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခ
့် င် အဆငအ
ခကကရတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က လူတ မသ
န ိုးမလည်ဘဲ ရှကကတသိုး၏။
့်
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အတစခသူတ၏
ှု သိုးသပ်ဆင်ပခင်တလ -့် ၎င်ိုးတ ရရှ
် ရ ၊
့် ည့်အ
့် စမ်ိုးသပ်မက
့် ခဲသ
၎င်ိုးတ သ
် ရ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် ရလဒ်က ၎င်ိုးတ မရှ
့် ည့်အ
့် လ ခဲသ
့် ငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်ကကဆဲပင်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အပမန်န္နှု ိုး် က ကကည့်ပ် ခင်ိုးပြင၊့်် ယတန၏
့် အပမန်န္နှု ိုး် က
လူသ ိုးသည် လက်မီန္င်စွမ်ိုး လိုးဝမရှသည့်ပ
် ရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ဤအမှုအဆငမ
့်် ျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး ဦိုးစွ ပထမ ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး၊ အဆငတ
့်် စ်ခတစ်တလ၌
လူသ ိုးအြ စ
့်် စ်ခက တသချ တပါက် ရရှမည့်အ
် စ ိုး၊ သူသည်
့် တ်ကိုးူ ၍ရန္င်တသ အဆငတ
ပပဿန တစ်ခ တြ ထ
် တ်တနသည်က ပမင်န္င်၏။ သူ၏ ရယူပခင်ိုးက

အမှနတ
် ကယ်ခရန္င်ြအလ
ငှ့် လူတစ်ဦိုးက စလင်တစြရန်
့်
့် မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အထက်က
အဆငအ
့်် ိုးလိုးက သူ တဆ င်ရွက်ရတပမည်။ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
လူတစ်စက စလင်တစြရန်
့်် ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်ရမည်ဆသည်က
့် မည်သည့်် အဆငမ
ပပသြ ပြစ်
င၊့်် အပပင်ပန်ိုးမှကကည့်လ
် ျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငမ
့်် ျ ိုး
့် သည်။ ထတကက
့်
ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စလင်တစပခင်ိုးအ ိုး
တရ ိုးဝင် စတင်ပပီိုးပြစ်ရမျှသ ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူတ ရှ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပြစ်သငသ
့်် ည်- ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်သည်မှ သူ၏အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
အမှုကယ်၌က နင်္ိုးသ တရ
က်မလ တသိုးတပ။ သတ
ွ ၊်
့်
့် င် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတင
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငမ
့်် ျ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး
့်
ထတ်တြ ်ပပပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးသည်မှ သသယထ ိုးစရ
မရှပြစ်တလသည်။ အမှုအရ မျ ိုးက ဤသရှု့် ပမင်ပခင်ိုးသည် လိုးဝမှ ိုးယွငိုး် တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ထသတသ
့်
အယူအဆမျ ိုးက အချက်တင်ိုး၌ တန်ပပန်တက်ခက်တလသည်။ အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအဆငမ
့်် ျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က ပပသသည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက အစဉ်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပြစ်တစပပီိုး၊ လူသ ိုး စတ်ကူိုးသည့်အ
် ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တန်ပပန်တက်ခက်သည်၊ ယင်ိုးသည် တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုး က လအတွငိုး် တွင ်
သသ ထင်ရှ ိုးလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ အမှုပပြုပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မသ
လက်ခင်၊
့်
သန ိုးလည်မှု တစ်ခတစ်တလ မရခင်န္င
ှ ့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးသည့်် အတပခအတနတစ်ခ၌ ၎င်ိုးတ ့်
ရှတနဆဲပြစ်စဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်ဟ အတယ က်တင်ိုး ထင်ကကသည်။
ဤသည်မှ သူ၏ အမှုအဆငတ
့်် င်ိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်သည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
ကစ ိုးတနသည်ဟ လူအမျ ိုးစက ယကကည်ကကသည်- သတသ
် ယင်ိုးမှ သူအမှု
့်
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်
မဟတ်တချ။ သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မှ စ ိုးပမြုျို့ ပပန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်- ပထမဦိုးစွ ပမင်ိုး၏
တကျ ကန်ိုးတစ်တလျှ က် ဒန်ိုးစင်ိုးစီိုးစဉ် ပန်ိုးပွငမ
့်် ျ ိုးက အလျင်အပမန် ြျတ်ခနဲ ့်
ကကည့်ပ် ခင်ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ပပီိုး၊ ထတန
့် က် အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးက ရှငိုး် ပပပပီိုးတန က်
ဤအတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ မွမ်ိုးမပခင်ိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးက လူတက
့်
အအ
့် ိုးသငတ
့်် စတလသည်။ ၎င်ိုးတ အတန်
ငယ် အတပခအတနထသ ပပည့်စ
် လတလ က်ပါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က အရူ ိုးလပ်ရန်
့် ည်ဟ တတွိုးထင်ရင်ိုး လူတသည်
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကတလသည်။ အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ ပပည့်စ
် လတလ က်ပခင်ိုးင ှ

ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်သ တကျနပ်
ြ ပြစ်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ အတက င်ိုးဆိုး
ရလဒ်က ရရှြရန်
့် ိုးသငတ
့်် စပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ သတ
မမူမစဉ်တွင ်
့် ၊ လူတက
့် အအ
့်
တက်ခက်ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတလသည်။ ဤအရ က သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
့်် င်တသ
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အသပည တစ်ခန္ှင ့်် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမရန္င်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးတလသည်။
ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုးအ ိုး တရ ိုးဝင် အစပပြုတလပပီ။
စလင်တစပခင်ိုးခရတစြရန်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့် ၊ လူတသည်
့်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ကကြုရမည်၊ သူ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ (အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် တသ
)
့်
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့်် င်သည့််
့် တတွျို့ ကကြုျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသပခင်ိုးန္ှငဆ
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ခ
့် န္င်ရမည်။ ဤအရ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတအလယ်
တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့်
အမှနတ
် ကယ် လက်န သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မှ
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခန္င်က မမတက
့် ယ်ကယ်
စွနလ
် ့် တ်န္င်ကကတလသည်၊ ထသပြင
် ၊ တစ်စက်မတ်မတ်န္င
ှ ့်် ပြြူစင်သည့််
့် ့်် စစ်မှန၍
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ကကတလသည်။ ထသတသ
သူသည် စလင်တသ
့်
လူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သူ
ပပီိုးတပမ က်ရမည့်် အမှု အတအကျ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်က လူတ ့်
ချက်ချင်ိုး ရမ်ိုးသန်ိုး တက က်ချက်မချသငတ
့်် ပ။ အသက်တ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးကသ ၎င်ိုးတ ့်
လက်စ ိုးသင၏
့်် ။ ဤသည်မှ အတပခခကျတသ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် နည်ိုးစနစ်က စဉ်ဆက်မပပတ် တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုးမပပြုန္ှင။့််
ဤအရ က သင်၏ အန င်္တ် အလ ိုးအလ မျ ိုးက တ ိုးဆိုးီ ရသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်က သင် မည်မျှ ပမင်ြူိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင် မည်မျှ န ခပပီိုးပပီနည်ိုး။ သူ၏
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်အသီိုးသိုးီ မှ မည်မျှ သင် ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးခရြ သင်
လလ ိုးတနပါသတလ ။ သင် စလင်ြရန်
ှ
။
့်
့် ဆန္ဒရသတလ
ဤအရ မျ ိုးသည် သင် ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး န ိုးလည်ပပီိုး ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုး
ပြစ်သည်။

တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တသ လသ ်းသည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
ကိယ
ို စ
် ်း ပ ခင််းငှ မတတ်စွမ််းနိင
ို ်
လူသ ိုးသည် အတမှ င်စွမ်ိုးအ ိုး၏ ြိုးကွယ်ပတ်ဆိုးီ မှုတအ က်တွင် အစဉ်တနထင်ပပီိုး စ တန်၏
စွမ်ိုးအ ိုး၏ တကျိုးကျွနအ
် ပြစ် ထန်ိုးချြုပ်ခရက မလွတ်တပမ က်န္င်ဘ၊ဲ သူ၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် စ တန်၏ ပပြုပပင်မှု ခရပပီိုးတန က် တိုး၍အကျင်ပ
့် ျက်လ ၏။
လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏အကျင်ပ
့် ျက်သည့်် စ တန်ဆန်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအကက ိုးတွင်
အပမဲတနထင်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ မချစ်န္င်ဟ ဆန္င်သည်။ ထသပြစ်
့် သပြင့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ဆန္ဒရပါက
ှ
မမကယ်မမ သူတစ်ပါိုးထက်
သ ၍တပြ င်မ
် ည်၊ သ ၍ အတရိုးပါသည် ဟူတသ စတ်၊ အထက်စီိုးဆန်ပခင်ိုး၊
့် ှနသ
စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူတသ အရ အ ိုးလိုးတက
့်
ပယ်ချွတ်ရမည်ပြစ်သည်။ သမဟ
် ့် င်တသ ချစ်ပခင်ိုး၊
့် တ်ပါက သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် မသနစ
စ တန်ဆန်တသ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ကျတထ က်ခမှုက လိုးဝမရရှန္င်တသ
ချစ်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး၊
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုး၊ ချြုိုးြျက်ခရပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ခရပခင်ိုး၊ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ခရပခင်ိုး၊
ရက်န္က
ှ ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးခရပခင်ိုး မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်က မည်သမ
ူ ှ စစ်မှနစ
် ွ ချစ်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ သင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုသပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ချစ်န္င်သည်ဟ သင်ဆလျှင်
သင်၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အထက်ဆိုးီ ဆန်က သင်သည် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသူ ပြစ်၏။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်ကက၏။ လူသ ိုး၏ တမွိုးရ ပါ သဘ ဝသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏ တမွိုးရ ပါ သဘ ဝက
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ခွ ချရမည်။ သမှ့် သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
အတရိုးစက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် ည်ိုးပခင်ိုးပြငသ
့်် ၊
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
ထအပပင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ကကြုရပခင်ိုးပြငသ
့််
့်
သူအသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ကျတထ က်ခပခင်ိုး ခရန္င်မည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် အသိုးပပြုသူ မဟတ်လျှင် ဇ တပကတ၌ တနထင်သူ မည်သက
ူ မျှ
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ သတသ
် ထသတသ
ပင်္္ြုလ်အတွကပ
် င်လျှင ်
့်
့်
၎င်ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးအသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
့်
ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ မဆန္င်။ ၎င်ိုးအသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ က သန်ရှ့် ငိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးပပသည်ဟသ ဆန္င်သည်။ ထသတသ
လူသ ိုး၏
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ချမှတ်ပပီိုး ဤသည်မှ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်စရ
မလတသ ၊ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ တစ်ခဟ ယူဆန္င်တသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးက စ တန်က
ပပြုပပင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးသည် စ တန်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က အမှုအရ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ရ တွင ်
ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်တစရန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
၎င်ိုးတထ
် ည်ိုး တပေါ်လွငသ
် ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ရက်သည်လည်ိုး ဤသပြစ်
့် တွငလ
့် အကျင်စ
့် သည်၊
ထတကက
င ့်် သူတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ ဆကကသည်။
ထသူတသည်
မည်သတသ
လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်ကကသနည်ိုး။ အကျင်ပ
့် ျက်သည့််
့်
့်
စ တန်ဆန်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟဆသူ မည်သမ
ူ ဆသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုး၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တစ ်က ိုးသည်။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်သ ပြစ်တကက င်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးက ပပသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ စ တန်ဆန်တသ
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးပပြုရဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ သည် စ တန်၏ ရပ်သင
ွ သ
်
ရှတနတသိုးက ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးက တက င်ိုးမွနသ
် ည်ဟ ယကကည်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏
ဇ တပကတ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ပ၍တကျစွ တပပ ရလျှင်
ယင်ိုးသည် စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ အကယ်၍
တစ်စတစ်ဥိုးီ သည် တပမကကီိုးတပေါ်တွင် တက င်ိုးကင်ဘဘဝက တမွျို့တလျ ်န္င်သည့််
အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှန္ှငပ့်် ပီိုး “အ ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ အ
့်် တပေါ် ကျွန္ပ်
် ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ မလတလ က်ပါ” ကဲသ
့် တသ
တပပ ဆမှုမျ ိုး
့်
ပပြုလပ်န္င်က အပမင်ဆ
် င် ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတင်ိုး
့် ိုးဘတွင ် တရ က်တနလျှငပ
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်သည် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ မဆန္င်တသိုးတပ။
အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် မတူတသ တကက င့််
ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတင်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်မည် မဟတ်၊
ဘရ ိုးပြစ်လ ရန်က ိုး သ ၍ပင် မပြစ်န္င်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူသ ိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် လမ်ိုးပပခဲသ
ှ ့််
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တတ င်ိုးဆသည်န္င

အညီသ ပြစ်သည်။
စ တန်၏ ပပြုမူတဆ င်ရွက်ချက်အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးတွင် ထင်ရှ ိုး၏။ ယတနတွ
့် င ် လူသ ိုး၏
ပပြုမူတဆ င်ရွက်ချက် အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်သည့်အ
် တွက်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
လူအချြုျို့သည် အကျင်တ
့် က င်ိုးကက၏။ ထသူတ၏
့် ရက်မှ တစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အကျင်စ
အမှုအချြုျို့ တဆ င်ရွက်တက င်ိုး တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး ထသူတ ပပြုတသ
အမှုက သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးပပသည်။ သတသ
် သူတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ သူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အလပ်သည် အတွငိုး် တွင ် ရှပပီိုးသ ိုး
့်
အရ အတပေါ် လပ်ကင်၍ ချဲျို့ထင
ွ ပ် ခင်ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ အတတ်က လမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
တမန်တတ ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ ကယ်တတ က
့်် မည်သမ
ူ ျှ
့် မ
တက်ရက်ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ လူတသည်
ပခမ်ိုးတပခ က်အကျပ်ကင်ခရသည့််
့်
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လ ကကပပီိုး သူတ၏ဆန္ဒ
အတလျ က်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်ကင်ရန် တစ်ဦိုးတစ်ယ က်ကမျှ မကကြုိုးပမ်ိုးတပ။ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
အရ မျ ိုးက ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက်ရက်လ သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
အပပြုသတဘ တဆ င်၏။ သရ့် တွင ် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စ တန်၏ ပပြုပပင်ပခင်ိုးက
ခခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်၍ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်။ လူဇ့် တ ခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ဒကခခလစတ်၊ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး၊ န္ှမ့််ချပခင်ိုးန္ှင ့််
ပန်ိုးကွယ်မတ
ှု သ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြု၏။ ဤသည်မှ
ကယ်တတ က် ကလ ခဲခ
ှ
သဘ ဝမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် ျန်တွင ် ကယ်တတ ်သည် အပပစ်ရတသ
တက်ရက်ကကလ ခဲက
စ တန်၏ ပပြုပပင်ခခဲရ
ှ
့်
့်
့် ပခင်ိုး မရှ၍ပြစ်သည်။ တယရှု သည် အပပစ်ရသည်
ဇ တပကတ၏ ပသဏ္ဌ န်သ လျှင် ရှပပီိုး အပပစ်က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ထတကက
င့််
့်
က ိုးစင်တင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်၏အမှု တအ င်ပမင်စွ မပပီိုးဆိုးမီ အချန်အထ
(ကယ်တတ က
့်် က ိုးစင်တင်သည်အ
့် ခက်အတန ် အပါအဝင်
) ကယ်တတ ်၏
့်
ပပြုမူတဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ အပပစ်ရတသ
ှ
သဘ ဝရှသူ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏အပပစ်သည် စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုတကက င်ိုး
သက်တသပပရန် တယရှု ၏ နမူန မှ လတလ က်သည်။ ယင်ိုးက အပပစ်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်သည် အပပစ်မဲ့်သည်ဟ ဆလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုး၌ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုပင်လျှင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်ဟသ ယူဆန္င်ပပီိုး လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုးဟ
မဆန္င်တပ။ သတသ
် လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သူ၏အပပစ်သည်လည်ိုးတက င်ိုး၊ သူ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လည်ိုးတက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။
အတတ်က လမှသည် မျက်တမှ က်အထ လူသ ိုးအတပေါ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အလပ်က ကကည့်ပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
လူသ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အလပ်တကက ငသ
့််
လူသ ိုးသည်
၎င်ိုးအသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ အ ိုးလိုးရသည်
ှ
က ပမင်ရ၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ လူတသ
့်
သမမ တရ ိုးအတင်ိုး အသက်ရှငန္
် င်၏။ ဆလသည်မှ ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်သ လျှင် ရှပပီိုး လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု ကင်ိုးမဲ့်တနသည်။ ယင်ိုးက
သင်ယခ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သတလ ။ သပြစ်
့် လျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အမှုတဆ င်တနချန်တွင ် ကယ်တတ န္
် င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကရ
် န်န္င
ှ ့်် သင်၏တ ဝန်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် သင်အစွမ်ိုးကန် မည်သလ
့် ပ်တဆ င်မည်နည်ိုး။

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

ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် မတရတွက်န္င်တသ တက င်ိုးချီိုးပြစ်သည်- သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်ပင် ခရကကတပသည်။ သူက အတစခရန်
လူတစ်ဦိုးက တရွ ိုးချယ်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ ကယ်ပင် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
အပမဲရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးသည် လူမျ ိုးစတ်ကူိုးသကဲသ
့် ့်
စတ်အ ိုးထက်သန်မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ ကစစရပ်တစ်ခသက်သက် လိုးဝ မဟတ်တပ။
ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သူက
့် အတစခသူအ ိုးလိုးသည် ထသ ့်
လပ်တဆ င်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တ ရှ
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးတသ လူမျ ိုး
့် ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်က သင်တတတွ
ျို့ ပသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် တ
အတစခတသ သူ အ ိုးလိုးအတွက် အနည်ိုးဆိုးတသ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးသည် ရိုးစင်ိုးသည့်် အလပ်မဟတ်တချ။ မမတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဘ
ဲ ဲ ရှတနတသ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတစမခန္င်တပ။ သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက မခရတသိုးပါက၊
သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုတနဆဲပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက သင်သည်
သင်ကယ်တင်၏ တက င်ိုးပမတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်၊
သင်၏ အတစခပခင်ိုးသည် သင်၏စ တန်ဆန်တသ သဘ ဝအတပေါ် အတပခခထ ိုးသည်က
သက်တသပပတပသည်။ သင်သည် သင်၏ သဘ ဝအတလျ က်ပြစ်တသ
စရက်လကခဏ ပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အကကြုက်မျ ိုးအရလည်ိုးတက င်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်။ ထထက်ပ၍၊ သင်လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနသည့််
အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ န္ှ
့် စ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်
လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒမရှသည့်် အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မ
့် န်ိုးတီိုးြွယ်ရ မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
သင် အပမဲ တတွိုးထင်တလသည်။ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင် အကကြုက်မျ ိုးအတင်ိုးသ လိုးလိုး
အလပ်လပ်တပသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်သတလ ။
တန က်ဆိုးတွင၊် သင်၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ
ရှလမ်မ
့်် သ ၍ပင်
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်၏ အတစခပခင်ိုးသည် သငက
တခါင်ိုးမ တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည်
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အရိုးစဲတ
ွ နက ၊ ထသပြင
့် ့်် သင်၏ ကယ်ပင် စရက်လကခဏ န္ှင ့််
သင်၏ကယ်ပင် စတ်သတဘ ထ ိုး အတင်ိုး အတစခပခင်ိုးမှ ရရှခဲသ
့် ည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတပေါ်

အဓက အတပခခသည့်၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည်
သင်၏အတွငိုး် တွင ် ပြစ်တပေါ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တလ ကထဲ၌
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏ အတတွိုးအတခေါ် ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူတက
့်
့်
ြ ရရှဲန္င
ှ ့်် ဘ သ တရိုး အရ ရှမျ ိုးအပြစ် အမျြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လိုးဝ မန္ိုးထသကဲသ
့် တန
င်တမရပါက၊ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူတက
့်
့် လှညပ့်် ြ ိုးသည့််
ခရစ်တတ ၏
် အတယ င်ကတဆ င်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် အန္တခရစ်မျ ိုးအပြစ်သ ဧကန်
မချ
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ အဆပါ ခရစ်တတ ်၏ အတယ င်ကတဆ င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
အန္တခရစ်မျ ိုးသည် ထသတသ
လူမျ ိုးကက ိုးမှ ထွက်တပေါ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတစခတသ သူတသည်
မမတ၏
့်် ရက်တန က်လက်ပပီိုး မမတက
့်
့် ကယ်ပင် အကျငစ
့် ယ်တင်၏
အလဆန္ဒအတင်ိုး ပပြုမူကကပါက၊ အချန်မတရွ ိုး စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရန္င်သည့်် အန္တရ ယ်ရသည်
ှ
။
အပခ ိုးတသ သူမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက သမ်ိုးသင
ွ ိုး် ရန်၊ ၎င်ိုးတက
ှ ့််
့် ဩဝါဒတပိုးရန်န္င
ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ ပပီိုးလျှင ် အထက်စီိုး၌တနရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခရ တွင ် ရရှထ ိုးတသ
၎င်ိုးတ၏
့် ခါမျှ
့် န္ှစ်မျ ိုးစွ အတတွျို့အကကြုက အသိုးချတသ သူမျ ိုး- ပပီိုးလျှင် မည်သည်အ
တန င်တမရတသ သူမျ ိုး၊ မမတ၏
် ခါတွငမ
် ျှ ဝန်မချတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
့် အပပစ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
ရ ထူိုးတနရ ၏ အကျြုိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မစွနလ
် ့် တ်တသ သူမျ ိုး- ဤလူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် လဲကျကကလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏ဝါရင်
မ
့် ှုတကက င့်် တရ င်တ
့် က်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက ကက ိုးလိုးထတ်ရင်ိုး၊
တပါလန္ှင ့်် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
လူမျ ိုးက
့်
စလင်ပခင်ိုးသ တရ
က်တစလမ်မ
အတစခပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
့်
အမှုက ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်တလသည်။ လူတသည်
တဟ င်ိုးတသ အရ က အပမဲ
့်
ြက်တယ
ွ ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အတတ်၏ အယူအဆမျ ိုး၊ ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ
့်
အချန်က လမျ ိုးမှ အရ ရ တင်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတစခပခင်ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတ ိုးအဆီိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည် ထအရ မျ ိုးက
မြယ်ရှ ိုးန္င်ပါက၊ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်ဘ
့် ဝတစ်ခလိုးက ပတ်ဆလ
့် မ့််မည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင် တပပိုးလ ိုးတနရင်ိုး သင်၏ တပခတထ က်မျ ိုး ကျြုိုးလျှင် သမဟ
့် တ်
အလပ်ကကမ်ိုးပြင ့်် သင်၏ တကျ ရိုး ကျြုိုးလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏အတစခရ ၌
သင်သည် ညြှဉ်ိုးဆဲသတ်ပြတ်ခရလျှငပ
် င်၊ သင်က
့် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ အတတ ်အတန် ဆန်ကျင်
လျက်- သင်သည် မတရ ိုးသပြင့်် ကျင်တ
့်
့် သ သူတစ်ဦိုး

ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ လမ်မ
့် ည်။
ယတနမှ့် စ၍၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး လိုးဝမရှသူမျ ိုး၊ မမတ၏
့်
ဇ တတဟ င်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် လလ ိုးတနသူမျ ိုးန္ှင ့်် ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်က န ခတသ သူမျ ိုးအ ိုး စနစ်တကျ စလင်တစမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တတ ငတ
့်် သူမျ ိုးက သူ စလင်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ထရပ်က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခသင်က့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ မဆိုးန္င်တသ ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့််
အကန်သတ်
မဲ့် ဉ ဏ်ပည ရှ၏။ သူ၏ အက့် သြွယ်တသ အမှုန္င
ှ ့်် အြိုးတန်တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သ ၍ပင် မျ ိုးပပ ိုးတသ လူမျ ိုး၏ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးက ခရရန်
အသငက့်် ကြုလငတ
့်် နတပသည်။ လက်ရှအတပခအတနအရ၊ ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး
ရှသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး၊ သက်ကကီိုးဝါကကီိုးမျ ိုးန္င
ှ ၊့်် မမတက
ူ ျ ိုးသည်
့် ယ်ကယ် တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်သမ
ဤအသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခရန် ခက်ခသ
ဲ ည်က တတွျို့ ရှရကကသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤလူမျ ိုးက စလင်တစရန် အခွငအ
့်် တရိုး လိုးဝမရှတပ။ အကယ်၍
လူတစ်ဦိုးသည် န ခြ သန္န
ဋ္ဌ န်မချရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
ဆ ငတ်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခရန် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
တကယ့်က
် သ ၍ သ ၍ ပန်ကန်တတ်လ ကကက ၊ သ ၍ သ ၍
့်
ပါိုးနပ်တက က်ကျစ်လ ကကပပီိုး၊ ထသပြင
်
့် ့်် မှ ိုးယွငိုး် သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး တပေါ်တွငသ
အဆိုးသတ်ရလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ အမှုက ယခ လပ်တဆ င်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်က အသစ်တသ အလင်ိုးက လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးအ ိုး ချီိုးတပမြှ က်
လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မမတ၏
့် ှုတကက င့်် တရ င်တ
့် က်တတ်တသ ဘ သ တရိုး အရ ရှမျ ိုးက
့် ဝါရင်မ
ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝပြတ်ချလမ်မ
ဲ ှ
့် ည်။ တပပ င်ိုးလဲမှုက တခါင်ိုးမ စွ ပငင်ိုးဆန်တသ သူမျ ိုးထမ
မည်သက
ူ ့် မျှ ဘရ ိုးသခင် အလမရှတပ။ သင်သည် ဤလူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ချင်သတလ ။
သင်သည် သင်၏ အတစခပခင်ိုးက သင်ကယ်တင်၏ အကကြုက်မျ ိုးအတင်ိုး
တဆ င်ရွက်ပါသတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် အရ က သင်
လပ်တဆ င်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်အတွက် သင်သရှရမည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘ သ တရိုး အရ ရှတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစတသ
တမွိုးကင်ိုးစ ကတလိုးငယ်တစ်ဦိုးတလ ။ သင်၏ အတစခပခင်ိုးထမ
ဲ ှ မည်မျှက သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က ချီိုးကျြူိုးသနည်ိုး။ ထအရ ထဲမှ မည်မျှက ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ရှုပ်ခပပီိုး
အမှတ်ရ တနမည်နည်ိုး။ သင်၏ န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက အတစခမှုအ ိုးလိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
သင်အ
့် သက်တ တွင ် မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမှု ရှပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။

ဤအရ အ ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင် ရှငိုး် သတလ ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်
ယကကည်ပခင်ိုးရပါက၊
ှ
သင်၏ ယခင်က ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက သင်
တဘိုးြယ်ထ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အသစ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
သ ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ အတစခတပလမ်မ
့် ည်။ ယခထရပ်ရန် တန က်မကျလွနိုး် တသိုးတပ။
ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ဘဝက အဆိုးခရတစန္င်သည်။ လူတစ်ဦိုး
ရရှသည့်် အတတွျို့အကကြုသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ၎င်ိုးက တသွြည်တစန္င်ပပီိုး အမှုအရ မျ ိုးက
မမကယ်တင်၏ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်တစန္င်သည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင်
့်
တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်ပါက၊ ယင်ိုးအရ မျ ိုးသည် သင်အ
့် သက်တ ကကီိုးထွ ိုးမှုအြ ့်
ခလတ်တသင်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် အတစခတသ သူမျ ိုးက အပမဲ
စလင်တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
် ့် စ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တန်
့် တန် မစွနပ
့် တပါတပါ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
် ကယ် လက်ခပါက၊
့် အမှနတ
သင်၏ ဘ သ တရိုး ကျငက့်် ကမှုအတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်က ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အကဲပြတ်သည့်အ
် ရ အပြစ် ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုး
ရပ်တန်န့္် င်ပါက၊ ထအခါမှသ သင်အ
်
့် တွက် အန င်္တ်တစ်ခ ရှလမ့််မည်။ သတသ
့်
တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက သင် ြက်တယ
ွ ်ပါက၊ ယင်ိုးအရ မျ ိုးက သင်
တန်ြိုးထ ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် ကယ်တင်ခရြ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အတရိုးမထ ိုးတပ။ သင်သည် စလင်ခရြ အမှ
နတ
် ကယ် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ယခင်က
့်
အရ အ ိုးလိုးက လိုးဝ စွနလ
် ့် တ်ြရန်
ဲ့် ည့််
့် သင် စတ်ဆိုးပြတ်ရမည်။ ယခင်က လပ်တဆ င်ခသ
အရ သည် မှနက
် န်လျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သင်သည်
ထအရ က တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ဆဲ ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပခင်ိုးအ ိုး
ရပ်တနန္
် ့် င်ရမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သသ ထင်ရှ ိုးစွ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
လပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ ယတနတွ
့် င ် ထအရ က သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်။ သင်သည် ထအရ က
ကင်စဲမ
ွ ထ ိုးသင်တ
့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် အရ ပြစ်သည်။ အရ ရ တင်ိုး
အသစ်ပပြုပပင်ခရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
သူသည် ယခင်က ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ တဟ င်ိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးမရှ၊ သူသည်
န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်တဟ င်ိုးက မတူိုးဆတ
ွ ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး၊
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အတတ်က

သူကယ်တင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကပင် ြက်တယ
ွ ်ပခင်ိုး မရှတပ- ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည်စ
့် ည်ိုးမျဉ်ိုးကမျှ မလက်န သည်က ပပသ၏။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ယခင်က
့်
သူအသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးကအသိုးပပြုလျက် အမှုမပပြုတတ စ
့် ဉ်တွင၊် လူသ ိုး
တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်သည် အတတ်က အရ မျ ိုးက အပမဲ ြက်တယ
ွ ်ပါက၊ ယင်ိုးတက
့်
လက်လတ်ြ သင်
ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး၊ ပတသက ိုးကျ ပစတစ်ခပြင ့်် ယင်ိုးတက
့်
့် တင်ိုးကျပ်စွ
အသိုးပပြုပါက၊ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပြစ်တစသည်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်လ ပပီ မဟတ်တလ ။ သင်သည်
သင်၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ဤတဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ပျက်စီိုးဆိုးပါိုးသွ ိုးတစြ ့်
လလ ိုးတနသတလ ။ ဤတဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုး
တ ိုးဆိုးီ တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်တစလမ်မ
လူစ ိုးမျြုိုး
့် ည်- သင် ပြစ်ချင်သည်မှ ထသတသ
့်
ပြစ်သတလ ။ သင်သည် ထသ အမှ
နတ
် ကယ် မပြစ်ချင်ပါက၊ သင်လပ်တဆ င်တနသည့်် အရ က
့်
အလျင်အပမန် ရပ်တန်ပပီ
့်် လ ။့် အရ အ ိုးလိုးက တစ်ြန် ပပန်၍စတင်တလ ။့်
့် ိုး၊ ပပန်လှညတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အတတ်မှ အတစခမှုက အမှတ်ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

ဘိုရ ်းသခင်၌ သင်၏ယံကို ကည် ခင််းတွင ် သင်သည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
န ခံသငသ
်ူ့ ည်
ဘရ ိုးသခင်က သင်အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်သနည်ိုး။ လူအမျ ိုးစသည် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် အတပေါ်
တဝခွမ
ဲ ရပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး လိုးဝ မတူညသ
ီ ည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်န္စ
ှ ်ခ အပမဲရကကသည်
ှ
၊ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည်မှ န ခြအလ
ငှ့် မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
့်
အကျြုိုးအပမတ်တစ်ခခ ရရှရန် သမဟ
့် တ် ကပ်တဘိုးဒကခက ယူတဆ င်လ သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက
တရှ င်တမ်ိုးရန် ပြစ်သည်က ပပသတပသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
အတတ ်အတန်
့်
န ခမှုရကကတလသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတ၏
့် န ခမှုမှ အတပခအတန အတပေါ် မူတည်၏။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်တက်လမ်ိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အတင်ိုးအကျပ် န ခတစသည့်အ
် တွက်
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကယ် အဘယ့််တကက င ့်် ယကကည်သနည်ိုး။
့်
ယင်ိုးသည် သင်၏ တက်လမ်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ကကကမမ အတွက် လိုးဝဥဿ ပြစ်ပါက၊ သင် လိုးဝ
မယကကည်လျှင် သ ၍ တက င်ိုးတပမည်။ ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးသည်၊ မမကယ်ကယ်
့်

လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ မမကယ်ကယ် စတ်ချမှုရှတစပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် တလိုးစ ိုးမှု ပြစ်သည်။
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး အတ်ပမစ်အတပေါ်
တည်တဆ က်မထ ိုးပါက၊ သင်သည် တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအတွက်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခရန်
မကကြုိုးစ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ကက၏။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
န ခမှု ရရှတစရန်အလငှ့် ၊ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်ြ၊ ့်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ျို့ ပ်တဆ င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်
့် လက်တတွလ
တတ င်ိုးဆတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ပြစ်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ဧကန်မချ ချီိုးတပမြှ က်မည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်် တပေါ် ဧကန်မချ
တကျိုးဇူိုးပပြုလမ်မ
့် ့်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယမှ ိုးသသယရှြွယ် မဟတ်သကဲသ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တသ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဘရ ိုးသခင်က
န ခရန်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် အပခ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးရပါက၊
ှ
သင်တပပ သမျှန္င
ှ ့််
လပ်သမျှအ ိုးလိုး- ဘရ ိုးသခင်တရှ ၌
ျို့ သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သင်၏လပ်ရပ်တင်ိုးသည်ပင်- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
အတပပ အဆ သမ်တမွျို့ ညင်သ ပပီိုး၊ အပပြုအမူ သမ်တမွျို့တသ သူ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သင်၏
လပ်ရပ်တင်ိုး န္ှင ့်် မျက်န္ ှ အမူအရ သည် မွနရ
် ည်ပရတက င်ိုးရန္င်ပပီိုး၊ သင်သည်
န ခသူတစ်ဦိုးအပြစ် ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊
သင်လပ်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ သင်
လပ်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် ဆိုးယတ်၏။ သိုးကဲသ
့် န
့် ခတတ်ပရတသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး၌ ဆိုးယတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး သထ ိုးတသ သူတသည်
သိုးတရ
့်
ပခြုထ ိုးတသ ဝပတလွမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ချမ်ိုးသ တပိုးမည်
့်
မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးစီတင်ိုးက
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်သူ အ ိုးလိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တသချ တပါက် အလွန ် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရမည်က
၎င်ိုးတ အတယ
က်တင်ိုးအ ိုး ပပသလမ်မ
ှ -့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်ပြစ်သည်။ မစိုးရမ်န္င
့်
ရှသမျှအကန်က ထည့်တ
် ွကမ
် ည်ပြစ်ပပီိုး တစ်တယ က်တစ်လဲ ရှငိုး် ထတ် ပစ်မည် ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ အလင်ိုးသစ်က လက်မခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် ပပြုသည့််

အရ အ ိုးလိုးက န ိုးမလည်န္င်ပြစ်က ယင်ိုးက မရှ တြွပါက၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက
သသယပြစ်ပါက၊ ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တဝြန်ပါက သမဟ
့် စစ
့် ပ်စပ်
့် တ် ယင်ိုးက တစတ
ကကည်ရ
့် ှု စစ်တဆိုးက စစစ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခချင် စတ်မရှတပ။ ယခအချန်၏
အလင်ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ယမန်တန၏
့် အလင်ိုးက တန်ြိုးထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က ဆနက
် ့် ျင်ပါက၊ သင်သည် အဓပပ ယ်မဲ့်တသ သူ တစ်ဦိုးသ ပြစ်၏သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တမင်သက်သက် ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးထဲမတ
ှ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး၏ အဓကတသ ခ
ှ ့််
့် ျက်မှ အလင်ိုးသစ်က အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးန္င
ယင်ိုးက လက်ခက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတစ်ခတည်ိုးသ စစ်မှနတ
် သ
န ခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမ်ိုးတရန် အလဆန္ဒ ကင်ိုးမဲ့်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူက
့်
တမင်တက န ခပခင်ိုးင ှ မတတ်စမ
ွ ်ိုး န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ရှရင်ိုးစဲအ
ွ တပခအတနက ၎င်ိုးတ ့်
စတ်တကျနပ်ပခင်ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရသ ဆနက
် ့် ျင်န္င်
ကကတပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မန ခန္င်သည်မှ ၎င်ိုးသည် ယခင်က
လ ခဲသ
့် ရ က စတ်စဲတ
ွ နတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခင်က လ ခဲသ
့် ည်အ
့် ည့်် အရ မျ ိုးသည်
လူတက
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျြုိုးစတက
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် တပိုးပပီိုးပြစ်က
ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ် ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။
့် စတ်မျ ိုးထ၌
ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတ ယ
့်
့် ကကည်သည့်် အရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့်် င်တသ စန္ှုနိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
့် ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုး န္ှငဆ
တကယ့်အ
် မှုကပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏စတ်ကူိုး၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ယှဉ်၍ သင်
တင်ိုးတ ပါက၊ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး၊ သင်၏ ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်မှုမျ ိုးပြင ့််
စွနိုး် ထင်ိုးတနတပသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးက မလလ ိုးတပ။
့်
၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မည်မျှပမငမ
့်
ဆက်ကပ်မမ
ှု ျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ-ဲ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ တစ်
သက်တ
့်
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ဆက်ကပ်ပပီိုးပြစ်က မမတက
် င့်် ယ်ကယ် အသက်စတတိုးပပီိုးပြစ်လျှငပ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
ယကကည်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
် မည်သက
ူ မျှ မတထ က်ခတပ။ သူသည်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ် အနည်ိုးငယ်မျှသ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အချန်တစ်ခကက
့်
တမွျို့တလျ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ ဤသတသ
လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
အလပ် မလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးက တစ်တယ က်တစ်လဲ
့်
ြယ်ရှ ိုးမည်ပြစ်သည်။ အသက်ကကီိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်တစ၊ အသက်ငယ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်တစ၊

၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် မှ ိုးယွငိုး် တသ
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရှသူတသည်
ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တန္ှ င်ယ
ှ ်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် က
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မလွဲမတသွ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ်မျှ န ခပခင်ိုး မရှသူမျ ိုး၊ သူ၏န မက အသအမှတ်ပပြုရမျှ
ပပြုသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ ့်် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသစတ်အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
အမီမလက်သကဲသ
့် ၊ ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရအလ
ှ
ပ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မန ခတသ သူမျ ိုး- ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အလယ်တွင်
့်
အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးက ခရကကမည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် န ခပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးတွင ် ဆင်ိုးရဲဒကခခပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် စလင်တစသည်။
ဤကဲသ
့် တသ
ယကကည်ပခင်ိုးမှ တစ်ဆငသ
့််
လူတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး၊
ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည က ၎င်ိုးတ ့်
ပင်ဆင်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငရ
် ပခင်ိုးက
စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ သမမ တရ ိုးက တက်ကကစွ တမ်ိုးတပပီိုး ရှ တြွပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သတရှစွ
န ခပခင်ိုးဟ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သူလချင်သည့်် ယကကည်ပခင်ိုး အတအကျ
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်သည်မှအပ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မလပ်တဆ င်သည့်် လူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်၊ သမဟ
့် တ် မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ပပီိုးလျှင်
၎င်ိုးတ၏
ှ ပ် ခင်ိုးမျ ိုး
့် န ခမှု၊ ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် စတ်ရည
အ ိုးလိုးသည် အတပေါ်ယသ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ
တမွျို့တလျ ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် မသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
သသည့်အ
် ခါတွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏အသ
ပည သည် အတပေါ်ယပြစ်ပပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
့်
ချစ်သည်” သမဟ
့် တ် “ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ ရှသည်”
ဆသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတတပပ
ကက၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ အသက်တ က
့်
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် လူတက
် ကယ် သသည်ကလည်ိုး မပပတပ။
့် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် စစ်တဆိုးတသ အခါ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျတရ က် တသ အခါတွင၊် လူတသည်
့်
့်

ဘရ ိုးသခင်က မန ခန္င်ပါက- ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
သသယပြစ်လ ပပီိုး ပပြုလဲကျပါက့်
၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်မှ န ခပခင်ိုးမရှကကတပ။ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၌
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးစွ ရှသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်ပြစ်သည့်် အတတွျို့အကကြုတဟ င်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ကျမ်ိုးစ တပေါ်
အတပခခသည့်် အယူဝါဒ အမျြုိုးမျြုိုး ရှကကတလသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
န ခန္င်မည်တလ ။ ဤလူမျ ိုးသည် လူသ ိုး အရ မျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် န
့် ခန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် “န ခပခင်ိုး” သည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်မှုမျ ိုးအရ ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
န ခမှုက လချင်မည်တလ ။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ အယူဝါဒက လက်န ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် မမကယ်ကယ် တကျနပ်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် န္ှစ်သမ်တ
့် စပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင် တပပ ပါက၊ သင်သည် သူက
့်
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် အဲင်္တတြုပပည်သ ိုး
ြ တရ ဘရင်တစ်ပါိုးပြစ်သည်။ သင်သည် မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအလပ်တင
ွ ် အထူိုးရည်ရွယ်ချက်ပြင့်် ပါဝင်ပတ်သက်တပသည်- ဤသည်မှ
သငက
့်် ဘရ ိုးသခင် အတစခတစလသည့်ပ
် တလ ။ သင် အပမန်တန င်တရပပီိုး မမကယ်ကယ်
သပမင်မအ
ှု ချြုျို့ ရှြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးသည်က အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည်။ ယင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန်
ပျက်ကွကပ
် ါက၊ သင် ထွက်သွ ိုးပခင်ိုးသည်သ သ ၍တက င်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သင်၏
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဟ ဆတသ အရ ထက် သ ၍တက င်ိုးတပမည်။ သင်သည်
ကက ိုးပြတ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် တန္ှ
င်ယ
ှ ်မည်မဟတ်။ သင်၏တနရ က သင်သမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် က
့်
တက င်ိုးစွ အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်- ယင်ိုးသည် သ ၍ မတက င်ိုးတပဘူိုးတလ ။ ပပီိုးလျှင် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး အတွက် အပပစ်တပိုးခရမည်မဟတ်တပ။

ဘိုရ ်းသခင်နင
ှ ်ူ့ ပံိုမှန်ဆက်ဆတ
ံ ရ်းတစ်ခိုတည်တဆ က်ရန်
အလွန်အတရ်းကကီ်း၏
ဘရ ိုးသခင်က လူတယ
့် ကကည်ပ၊ လူတချစ်
့် ပမတ်န္ိုးပန္ှင ့်် စတ်တကျနပ်တစပသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးပြင ့်် ထတတွျို့ ပပီိုး ထသအ
့် ိုးပြင ့်် သူ၏
စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးက ရရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ချတ်ဆက်ရန်

၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးကအသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် မှုက ခရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုး အသက်တ က ရရှလပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးတစ်ရပ်က ထူတထ င်လပါက သင်သည် ပထမဦိုးစွ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက
သူအ
့် ိုး တပိုးအပ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ပငမ်သက်တစပပီိုး
သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခလိုးက ကယ်တတ ်ထ၌ သွနိုး် တလ င်ိုးပပီိုးမသ
ှ
သင်သည်
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးအသက်တ က တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တပေါ်တစန္င်လမ်မ
့် ည်။ လူတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုတွင ် ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးက သူအ
့် ိုး မတပိုးပါက၊
ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
့် က
် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက မမတ ့်
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးသည် သူထ
့် ၌ မရှသကဲသ
့် ယ်တတ ၏
ကယ်တင်၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးကဲသ
့် သတဘ
မထ ိုးပါက၊ သူတလ
့်
့် ပ်သမျှတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးတသ လပ်ရပ်၊ ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုး၏ လပ်ရပ်တစ်မျြုိုးပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု မရရှန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျြုိုးထမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မရရှန္င်တပ။ ဤလူမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ အပြည့်
ခ
် တစ်ဦိုးအပြစ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမ်ထက
ဲ အလှဆင်မတ
ှု စ်ခပမ ၊ မလလ ိုးအပ်သကဲသ
့် အသ
ိုးမဝင်တသ အရ တစ်ခသ
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစ ိုးမျြုိုးက အသိုးမပပြုတပ။ ထသတသ
လူတွင ်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မအ
ှု တွက် အခွငအ
့်် တရိုး မရှရမက၊
၎င်ိုးတ၏စ
့် လင်ခရပခင်ိုး အပြစ်တွင ် တန်ြိုးတစ်ခတစ်တလပင် မရှတချ။ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည်
အမှနတ
် ွင ် လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတသည်
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုန္င်သည့်အ
် ရ ဘ မျှမရှဘဲ၊ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အ ိုးပြင ့််
၎င်ိုးတအ
် မင်ိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
့် ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အပင်စီိုးပခင်ိုး ခရက အလွနအ
ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတက
့် ည်။
့် သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးလမ်မ
တလ တလ ဆယ်တွင၊် လူတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် အသိုးပပြုရ တွင် သနရ
အမှုအရ မျ ိုး ပပီိုးစီိုးရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် လလ ိုးအပ်တသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မလလ ိုးအပ်တသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး စလင်တစပပီိုး
တပပ င်ိုးလဲတစသည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် သွနိုး် တလ င်ိုးန္င်ပပီိုး
သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်သက်တနန္င်ပါက သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
အသိုးပပြုခရရန်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးမက
ှု
ရရှရန် အခွငအ
့်် တရိုးန္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး သင်၌ ရှလမ်မ
မက သင်၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တက င်ိုးတအ င်ပပြုတပိုးရန် အခွငအ
့်် တရိုး
ရရှလမ်မ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်တပိုးအပ်လက်တသ အခါ
့် ည်။ သင်၏ စတ်န္လ

အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်ဘ
် က်တင
ွ ၊် သင်သည် ပမနက်ရှုင်ိုးတသ ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် ပမ
ပမငမ
့်် ိုးတသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မက
ှု ရရှန္င်သည်။ အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်ဘ
် က်တွင၊်
သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ အမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ပမန ိုးလည်လ လမ်မ
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန်အတွက် ကကြုိုးစ ိုးရန် ပ၍
စတ်အ ိုးထက်သန်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် မတန်မလှုပ်မပြစ်ဘဲ တက်တက်ကကကက
ဝင်တရ က်လမ်မ
် န်တသ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသပြင
့် ၊့်် သင်သည် မှနက
လူတစ်တယ က်ပြစ်လ လမ်မ
ှ ိုးက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏စတ်န္လ
ပငမ်သက်တစန္င်သည်ဟ ယူဆပါစ၊ ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု သင် ရရှပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က သင် တကျနပ်တစပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည်အတွက်
အဓကတသ ခ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ျက်မှ သင် တက်တက်ကကကက ဝင်တရ က်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတစ်ဦိုးက ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
အသိုးပပြုတသ အခါ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အပျက်သတဘ မတဆ င်တစဘဲ
အပမဲတတစ တက်တက်ကကကက တိုးတက်တစသည်။ ဤလူသည် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတဘဝမျ
ိုးက အသက်ရှင ် တနထင်ပအ ိုး
့်
့်
ထအ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးန္င်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ ၌
့်
ကကီိုးထွ ိုးမှုတန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးန္င်က ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ့်
ဆက်လက် ကကြုိုးစ ိုးန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ စန္ှုနိုး် တစ်ခတပတည်ိုး။ ဤအရ က သင်
ရယူန္င်ပါက ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က သင်ရရှပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး
လတလ က်တသ သက်တသပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် အပမဲတတစ အပျက်သတဘ တဆ င်ပါက၊
ပပီိုးလျှင် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမက
ှု ရရှပပီိုး မမတက
် င်
့် ယ်ကယ် သရှလ ပပီိုးတန က်တွငပ
၎င်ိုးတသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်က မတန်မလှုပ် ပြစ်ပမဲပြစ်ပပီိုး၊ ထရပ်က
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလျက် မလပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ ရရှတသ ်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ မရှတပ။
လူတစ်ဦိုး အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ
့် စတ်န္လ
မလှညတ
့်် သိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
် ိုးပြင ့််
့် စတ်ဝည ဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ အ
တထ
့်် ပသည်။
့် မခရတသိုးဟ ဆလတပသည်။ ဤအရ က လူအ ိုးလိုး န ိုးလည်သငတ
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် မမ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ
ကစစမျ ိုးထမ
ဲ ှတစ်ခပြစ်တကက င်ိုး အတတွျို့အကကြုမှ သပမင်န္င်သည်။ ဤကစစသည်
လူတ၏ဝ
၎င်ိုးတ၏
့် ည ဉ်တရိုးအသက်တ န္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ကစစ၊ ထအပပင်
့်
့်

အသက်တ မျ ိုးထဲ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ကစစပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
မျက်တမှ က်တွင် သင်စ
ှ ိုးပငမ်ိုးချမ်ိုးတနမှသ လျှင ် သင်၏သမမ တရ ိုး လက်စ ိုးမှုန္င
ှ ့််
့် တ်န္လ
သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးတွငိုး် ၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး သီိုးပွငတ
့်် ပမည်။ သင်သည်
ဝန်ထပ်ကထမ်ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်က တရ က်လ တသ တကက င်န္
ှ ့်် သင်သည်
့် င
နည်ိုးလမ်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပြင့်် ချြုျို့တဲတ
့် နသည်ဟ အပမဲတတစခစ ိုးရလျက် ရှတသ တကက င်၊့်
သင်သရန်လသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် သင်ကကြုတတွျို့ရန်လသည့်် လက်တတွျို့တရ ိုး
မျ ိုးစွ ရှတနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အလိုးစင်္ရပပြုရမည်ဟ သင်အပမဲခစ ိုးရ
တသ တကက င်-့် ဤအရ တသည်
သင်စ
့် တ်ထဲ အပမဲတတစရှတနသည်။ ယင်ိုးသည် သင်က
့်
့်
အင်အ ိုးပြင့်် ြထ ိုးသကဲသ
့် ပြစ်
့် ရ သင်သည် အသက်မရှြူန္င်ဘဲ ပြစ်ကျန်ရစ်သပြင့််
(သင်သည်အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အတနအထ ိုး၌မရှလင်က
ှ ိုး
့် စ ိုး) သင်သည် စတ်န္လ
တလိုးလမှုက ခစ ိုးရသည်အလ ိုးပြစ်သည်။ ထသတသ
လူသ ိုးမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမက
ှု လက်ခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်၏
တထ
ှ ်ချက်န္င
ှ ပ့်် ပည့်မ
် ီသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် မှုကရရန်၊ သတ်မတ
့် ဝန်ထပ်တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးတလိုးလလျက်ရက
ှ
သူတတပိုးတချခဲ
သ
့် ည့်် အြိုးအခန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်မျက်တမှ က်တွင်
့်
သူတခ့် ရသည့်် ဒကခတကက င့်် သူတသည်
ကယ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ြွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှသည်ဟ ဆန္င်သည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ အထူိုးအတရိုးတပိုးပခင်ိုးမရှ။ ကယ်တတ သ
် ည်
လူမျ ိုးအတပေါ်ဆက်ဆရ တွင ် အပမဲတတစ တရ ိုးမျှတသည်။ သတသ
် ကယ်တတ သ
် ည်
့်
လူမျ ိုးအ ိုး စတ်ကူိုးတပါက်သလ၊ သမဟ
့် တ် မခင်ိုးချက်မရှတပိုးသန ိုးပခင်ိုး မပပြုတပ။ ဤသည်မှ
ကယ်တတ ၏
် တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ရပ်ပြစ်သည်။
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် လူမျ ိုးစသည် ယင်ိုးနယ်ပယ်က မရတသိုးတပ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
သူတ၏စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အ ိုးမကိုးတသိုးသပြင်၊့်
့် တ်န္လ
သူတ၏အသက်
တ စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲ တစ်ခတတလမျှ
့်
ပြစ်မလ တသိုးတပ။ ယင်ိုးမှ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်ထ၌
ဲ သ
့်
တနထင်ပခင်ိုးတကက င်န္
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကမရတသိုးတသ တကက င ့််
့် င
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတစရန် လူတ ပပည်
မ
့် ီရမည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးမှ
့်
တအ က်ပါအတင်ိုးပြစ်သည်- သူတ၏
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးကိုးသည်၊
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သည်၊ တမ်ိုးတတသ စတ်န္လ
ှ ိုးရသည်
ှ
၊
ထအပပင်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန် သန္နဌ န်ချထ ိုးသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသ လျှင ်
့်
့်

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကရရှန္င်က ဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
မကက ခဏရရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ သူမျ ိုးသည် တလျ ်ကန်စွ စက ိုးဆပပီိုး၊
တပါတပါ
ဆပခင်ိုးမပပြုသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အပမဲတတစ
့် ဆဆတပပ
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးထ ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ အပပင်ပန်ိုးတွင ် ဆင်ပခင်တမရှသူမျ ိုး၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးမရှသူမျ ိုးဟ ထင်ရသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အသိုးပပြုရန် စန္ှုနိုး် မီသမ
ူ ှ ထသတသ
လူစ ိုးသ လျှင ် အတအကျပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
မမက်ဟသည့်် ယင်ိုး “ဆင်ပခင်တမဲ့်” သူမျ ိုးသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးမရှဟ
ထင်ရပပီိုး၊ သူတသည်
အပပင်ပန်ိုးချစ်ခင်မှု သမဟ
့် ိုးမျ ိုးအတပေါ်
့်
့် တ် အပပင်ပန်ိုးကျင်ထ
ထက်သင်သ
် ဝည ဉ်တရိုးရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် တလ က် အတလိုးမထ ိုးတပ၊ သတသ
့်
မတ်သဟ ယြွဲျို့ရ တွင ် သူတသည်
သူတ၏န္ှ
့်် င်စွမ်ိုးရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
့်
့် လိုးသ ိုးက ြွငန္
တရှ ျို့တမှ က် တကယ်အ
့် တတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ ရရှလ တသ အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့််
အသဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးက သူတစ်ပါိုးအ ိုး ကယ်ကျြုိုးမငဲဘ
ှ
။ ဤသည်မှ
့် ဲ ပပ
့် ိုးန္င်စွမ်ိုးရသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူတချစ်
်
့် တကက င်ိုးတြ ်ပပပပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပြစ်သည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက သူတအ
့် ဲတလှ
င်တပပ င်တနကကစဉ်တွင ်
့်
့် ိုး ကဲရ
သူတသည်
ပပင်ပမှလူမျ ိုး၊ အတကက င်ိုးကစစမျ ိုး၊ သမဟ
ှု
့်
့် တ် အမှုအရ တ၏
့် ထန်ိုးချြုပ်မက
တရှ င်ရှ ိုးန္င်ကကက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်သက်န္င်ဆရ
ဲ ကကသည်
ှ
။ ထသတသ
့်
လူတွင ် ထူိုးပခ ိုးတသ ကယ်ပင်ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရှတနသည်ဟ ထင်မတ
ှ ်ရသည်။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သူတ၏စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် တ်န္လ
ဘယ်တသ ခါမျှ ခွခ
ဲ ွ မသွ ိုးတပ။ အပခ ိုးသူမျ ိုး တပျ ်ရင်စွ န္ှင ့်် ရယ်တမ ြွယ်တက င်ိုးစွ
စက ိုးလက်ဆကျတနစဉ်၊ သူတ၏စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် ရှပမဲရှတနက
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင် တနကကသည်၊ သမဟ
့် တ် န္ှလိုးသ ိုးတွငိုး် မှ
ဘရ ိုးသခင်ထ အသတတ် ဆတတ င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ရှ တြွတနကကသည်။ ထသူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးက
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ အတရိုးမထ ိုး။ ထကဲသ
့် တသ
သူသည် အသက်ရှငတ
် ရိုးအတွက်
့်
သတဘ တရ ိုးခယူချက်မရှဟ ထင်ရသည်။ အပပင်ပန်ိုးတွင ် ထသူသည် ရင်ရင်ပျပျန္ှင ့််
ချစ်ြွယ်ပြစ်သည်။ ပြြူစင်သည်။ သတသ
် စတ်တအိုးချမ်ိုးမက
ှု လည်ိုး ပင်ဆင်ထ ိုးသည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ လူစ ိုး၏ ပစပင်တည်ိုး။ အသက်ရှငတ
် ရိုးအတွက်
သတဘ တရ ိုး ခယူချက်ကသ
ဲ့် တသ
အရ မျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် “သ မန်အတကက င်ိုးရင်ိုး” သည်
ထလူစ ိုးမျြုိုးအတွက် လိုးဝအလပ်မပြစ်တပ။ ယင်ိုးသည် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၌ ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးတသ လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်ပပီိုး သူတ၏စ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သ
့် တ်န္လ
ရှပရသည်။ ယင်ိုးမှ “အတကက င်ိုးမဲတ
့် သ ” သူဟ ဘရ ိုးသခင် ရည်ညန်ိုးတသ လူစ ိုးပြစ်ပပီိုး
ဤလူစ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့်် လူစ ိုး အတအကျပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုတနတသ သူ၏ အမှတ်အသ ိုးမှ - မည်သည်အ
့် ချန် မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ဆ
သူတ၏စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် အစဉ်ရှသည်၊ ထအပပင်
အပခ ိုးလူမျ ိုး မည်မျှပင်
့် တ်န္လ
့်
အကျင်ပ
့်် တက မည်မျှပင် အလလက်ကကသည်ပြစ်တစ၊
့် ျက်သည်ပြစ်တစ၊ သူတ၏
့် ရ င်္န္ှငဇ
ထလူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးကမူ ဘရ ိုးသခင်ထမှမခွခ
ဲ ွ ၊ ထလူတသည်
လူအမျ ိုး၏
့်
တန က်ကမလက်တပ။ ထလူစ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုမှုအတွက် သင်တ
့် တ ်သည်။
ထလူစ ိုးသည်သ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် စလင်တစပခင်ိုးကခရသည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက မရယူန္င်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးကခရရန်၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စလင်တစပခင်ိုးကခရရန် သင်သည် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီတပ။
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးရလ
ှ ပါက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ လှညရ
့်် မည်။ ယင်ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်ထ ိုး၍၊ သင်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးရှလမ့််မည်။ သငတ
့်် ွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှန ်
ဆက်ဆတရိုးမရှပါက၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆတရိုးက သင်မည်မျှပင် ထန်ိုးသမ်ိုးတစက မူ၊
သင်သည် မည်မျှပင် အလပ်ကကြုိုးစ ိုးတစက မူ၊ သင်သည် မည်မျှပင် အ ိုးထတ်တစက မူ၊
အ ိုးလိုးသည် အသက်ရှငတ
် ရိုးအတွက် လူသ ိုး၏ သတဘ တရ ိုး ခယူချက်န္င
ှ သ
့််
ပတ်သက်တပမည်။ လူမျ ိုးက သင်က
န္င
ှ ့််
့် ချီိုးမွမ်ိုးကကရန် သင်သည် လူအပမင်
့်
လူသတဘ
တရ ိုးခယူချက်တအ
့်
့် ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ် သင်၏အတနအထ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးတနသည်၊ သတသ
် လူမျ ိုးန္ှင ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးမျ ိုးက ထူတထ င်ရန် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်န ပခင်ိုး မရှတပ။ အကယ်၍ သင်သည်
အပခ ိုးလူမျ ိုးန္ှင ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးက အ ရမစက်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးကသ
ထန်ိုးသမ်ိုးလျှင၊် အကယ်၍ သင်သည် သင်စ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးအပ်ပပီိုး
့် တ်န္လ
ကယ်တတ က
် န ခရန်လလ ိုးလျှင၊် အပခ ိုးသူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် သင်၏ ဆက်ဆတရိုးသည်
အလအတလျ က် တလျ ်ကန်လ တပမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ထဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက ဇ တထဲ၌
မဟတ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တထ င်ထ ိုးတပသည်။
ဇ တကူိုးလိုးူ ဆက်ဆမှု လိုးဝနီိုးပါိုးမရှတသ ်လည်ိုး စတ်ဝည ဉ်၌ မတ်သဟ ယြွဲျို့ မှု၊
အပပန်အလှနတ
် မတတ ၊ အပပန်အလှနန္
် စ
ှ ်သမ့််မှုန္င
ှ ့်် အချင်ိုးချင်ိုး တထ က်ပ့်တပိုးမှုတ ရှ
့် သည်။
၎င်ိုးတအလ
ိုးစက ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစတသ စတ်န္လ
ှ ိုးက အတပခခ၍
့်

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက လူသ ိုး၏ အသက်ရှငတ
် ရိုးအတွက်
သတဘ တရ ိုးခယူချက်တပေါ်တွင ် အ ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည် မဟတ်ဘ၊ဲ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဝန်ကထမ်ိုးရင်ိုး အလွနသ
် ဘ ဝကျစွ
့်
ပြစ်ထန
ွ ိုး် လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် လူလပ်အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး မလအပ်တပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်သ လအပ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
အတရိုးထ ိုးရန် လလလ ိုးလ ိုးရသတလ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် “အတကက င်ိုးမဲ့်တသ သူ”
ပြစ်ရန် သင်လလလ ိုးလ ိုးရသတလ
ှ
။ သင်စ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အကကင်ိုးမဲတ
့် တ်န္လ
့် ပိုးက
လူမျ ိုးအလယ်တွင ် သင်အ
့် တနအထ ိုးက ဥတပကခ ပပြုရန် သင်လလလ ိုးလ ိုး ရှသတလ ။
သင်န္င
ှ ့်် အဆက်အသွယ်ရှသူအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် သင်သည် မည်သန္
ူ င
ှ ့်် အတက င်ိုးဆိုး
ဆက်ဆတရိုးရသနည်
ှ
ိုး။ မည်သန္
ူ င
ှ ့်် အဆိုးရွ ိုးဆိုး ဆက်ဆတရိုး ရှသနည်ိုး။ လူတန္ှ့် င ့််
သင်၏ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်သတလ ။ သင်သည် လူအ ိုးလိုးက တန်ိုးတူညမ
ီ ျှ
ဆက်ဆသတလ ။ သင်၏ဆက်ဆတရိုးအ ိုးလိုးက သင်၏အသက်ရှငတ
် ရိုးအတွက်
သတဘ တရ ိုးခယူချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးသတလ ။ လူတစ်ဦိုးသည်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးပါက သူ၏ဝည ဉ်သည် ထူသွ ိုးသည်၊ ထသွ ိုးပပီိုး
သတမဲသ
့် ွ ိုးသည်။ ထလူစ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဘယ်တသ ခါမျှ
န ိုးလည်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
ှ ပ
့်် မှန ် ဆက်ဆတရိုးက ဘယ်တသ ခါမျှ
့် ရ ိုးသခင်န္င
ရမည်မဟတ်တပ။ ထလူစ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘယ်တသ ခါမျှ
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ လူတစ်ဦိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးဟူသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မှ
ဉ ဏ်ပွငမ
့်် ှုန္င
ှ ့်် အလင်ိုးတပိုးမက
ှု ရရှပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တပတည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည်
လူတစ်ဦိုးအ ိုး တက်ကကစွ ဝင်တရ က်လ တစန္င်သကဲသ
့် အပျက်
သတဘ တဆ င်တသ
့်
ကဏ္ဍမျ ိုးအတကက င်ိုး သရှလ ပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတက
့် ထတ်ပယ်န္င်စွမ်ိုး ရှတစသည်။
ဘရ ိုးသခင်ထ သင်စ
ှ ိုးက တပိုးတသ အဆင်က
့် တ်န္လ
့် သင်တရ က်လ ချန်တွင ်
သင်ဝ
ှု င်ိုးက သင်သတမူန္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည ဉ်အတွငိုး် မှ သမ်တမွျို့တသ တရွ ျို့လျ ိုးမတ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လက်ခရရှတသ ဉ ဏ်ပွငမ
့်် တ
ှု င်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးရမှုတင်ိုးက သင်သလမ်မ
့် ည်။
ဤအရ က ထန်ိုးထ ိုးတလ ၊့် သပြစ်
်
့် လျှင ် သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
စလင်တစပခင်ိုးက ခရတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် တပြည်ိုးပြည်ိုး ဝင်တရ က်လမ့််မည်။

ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်စ
ှ ိုး ပငမ်သက်န္င်တလတလ၊ သင်ဝ
့် တ်န္လ
့် ည ဉ်သည်
သမ်တမွလ
ျို့
တလတလန္ှင ့်် ပန္ူိုးညလ
့် တလပြစ်မည်၊ ပပီိုးလျှင ် သငဝ
့်် ည ဉ်သည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် မှုက သတမူန္င်စွမ်ိုး ရှလ တလတလပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုးသည် ပ၍ပ၍ ပမှန ် ပြစ်လ တလတလ ပြစ်မည်။
လူအချင်ိုးချင်ိုး ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက ထူတထ င်ရ တွင ် လူသ ိုး၏အ ိုးထတ်မှုမှ မဟတ်ဘဲ
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးပခင်ိုးဟူသည့်် အတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ထူတထ င်ထ ိုးသည်။
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်မရှပါက လူလူချင်ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည်
့် တ်န္လ
ဇ တ၏ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် ပမှနမ
် ဟတ်ဘ၊ဲ
ရ င်္တန က် စတ်လွတလ
် က်လတ
ွ ် လက်ပါသွ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် မန်ိုးတီိုးတသ ၊
ကယ်တတ စ
် က်ဆပ်တသ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ သငဝ
့်် ည ဉ်တထ
့် ခရသည်ဟ
သင်တပပ တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် သင်န္စ
ှ ်သက်သ၊ူ သင်အထင်ကကီိုးသူ မည်သမ
ူ ဆန္ှင ့််
အပမဲတတစ မတ်သဟ ယြွဲလ
ျို့ ပပီိုး၊ အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးက ရှ တြွတနတသ ်လည်ိုး၊ သင်က
ထသူကမန္ှစ်သက်ဘ၊ဲ သင်သည် ထသူအတပေါ် အပမင်ပင်တစ င်ိုးက ၊ ၎င်ိုးန္ှငမ
့်် ဆက်ဆပါက၊
ယင်ိုးအချက်က သင်သည် ခစ ိုးချက်မျ ိုး၏ သက်တရ က်မှုရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး အလျင်ိုးမရှတကက င်ိုး တန က်ထပ် သက်တသပင်ပြစ်၏။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က လှညစ
့်် ိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်ကယ်တင်၏ အကျည်ိုးတန်မက
ှု ြိုးအပ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည်။ သင်သည် သန ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့က တဝမျှန္င်တသ ်လည်ိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ထ ိုးရပါက၊
ှ
သင်လပ်သမျှ အရ ရ တင်ိုးသည် လူစ့် န္ှုနိုး် မျ ိုးအရသ
တက င်ိုးမွနတ
် နသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ချီိုးမွမ်ိုးမည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝန်န္င
ှ အ
့်် ညီမဟတ်ဘဲ ဇ တန္ှငအ
့်် ညီသ ပပြုမူတနသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် သင်စ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တအ င်ပပြုန္င်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က
့် တ်န္လ
ချစ်တသ သူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ရှမည်ဆလျှင၊် ထအခါမှသ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုမှုအတွက် သင်တ
့် တ ်တပသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မည်သပင်
် ရိုးအတွက်
့် တပါင်ိုးသင်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အသက်ရှငတ
သတဘ တရ ိုးခယူချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ မဟတ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ကယ်တတ ်၏ဝန်က
အတရိုးထ ိုးတသ တနထင်နည်ိုးပြင့်် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
လူ
့် ည်။ သင်တထဲ
့် တွင ် ထသတသ
့်
ဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုးရသနည်
ှ
ိုး။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှငသ
့်် င်၏ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်
တလျ ်ကန်သတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် တပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးသနည်ိုး။
့် မည်သည်အ
သင်ထ
ဲ အသက်ရှငတ
် ရိုးအတွက် သတဘ တရ ိုးခယူချက်မျ ိုး မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ ၎င်ိုးတက
့် ၌
့်

စွနပယ်
် ့် ပပီိုးပပီတလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အ ိုးမကိုးန္င်လျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ မ
့်် သက်ဆင်တပ၊ သင်သည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး၊
အဆိုးတွင ် သင်က
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်ရန်
့် စ တန်ထပပန်ပလ
့် မ့််မည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူထမ
မထက်တန်တပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏ အတသအချ စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်မှု လအပ်သည်။

ပံိုမှန်ဝိည ဉ်တရ်းရ အသက်တ သည် လတိကိ
ို ူ့ လ
ို မ််းတကက င််းမှန်တပေါ်သ ိုိ ူ့
ပိိုတဆ
င်တပ်း၏
ူ့
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၏
အလွနတ
် သိုးငယ်သည့်် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကသ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုးပြစ်က လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ့်
မဝင်တရ က်ရတသိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စန္ှုနိုး် မီြ သင်
အလှမ်ိုးတဝိုးတနတသိုး၏။ ယခ၊
့်
သင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန်
မလတလ က်တပ။ သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သင်တ၏
့်
သဘ ဝတကက င၊့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အပမဲ င်္ရမစက်တပ။ ၎င်ိုးက
့်
အတလိုးအနက် သတဘ မထ ိုးကကတပ။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် စိုးရမ်ြွယ်အတက င်ိုးဆိုးတသ
အ ိုးနည်ိုးချက် ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
တသချ တအ င်တလ့်လ စစစ်န္င်သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှသည်က ိုး တသချ တပ၏။ သင်တ အမျ
ိုးစက
့်
ထအရ က န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ရှ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်ကက။ ထအပပင်
့်
သင်တအမျ
ိုးစသည် ဤကစစက အတလိုးအနက်ထ ိုးြ မတပပ
န္ှင၊့်် အ ရပင် မစက်ကကတချ။
့်
့်
သင်တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးပြင့်် အသက်ရှငရ
် င်ိုး
့်
ဤသ ဆက်
သွ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးြ သင်
၏အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့်် အရ ရ က
့်
မလပ်တဆ င်တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပူိုးတပါင်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တပေါ် အလပ်မလပ်တသိုးပခင်ိုး
သမဟ
် သငက
့်် မတထ
ဲ့် မှတ်မဲ့်
့် တ် ဝည ဉ်တတ က
့် တသိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် အမှုမအ
ပြစ်လွနိုး် သပြင့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က အတလိုးအနက်မထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သငအ
့်် တနပြင ့်် ဤအတပခအတနက ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးပပန်လှနပ
် စ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတက
ှ ်ိုးရမည်။
့် ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ဤသည်မှ ယတနအတွ
က် အဓကအတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။ “သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး” မှ စတ်ဝည ဉ်၌ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးန္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည ရှပခင်ိုး၊ တရှ ျို့က လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု ရရှပခင်ိုး၊ သမမ တရ ိုးထသ
ဲ တစ်
လှမ်ိုးချင်ိုး ဝင်တရ က်န္င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုး၏။ လူတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် သနရ
ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ အဓကအ ိုးပြင ့်် တသွြည်ပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူအဆလွဲမှ ိုးမမ
ှု ျ ိုး
ကင်ိုးလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးဆသ
ီ ့်
သွ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသူတသည်
့်
တရှ ျို့ဆက်၍ တပြ ငတ
့်် ပြ င ့်် တလျှ က်လှမ်ိုးကက၏။ ဤအရ က ရရှြရန်
့် အလငှ့် ၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စတ်သတဘ ညီညတ
ွ ်လျက် လပ်တဆ င်ြ၊ ့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ရှ တတွျို့ ြန္ှ့် င ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဦိုးတဆ င်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန် လအပ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးဘက်မှ
ပူတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပါဝင်တလသည်။ ဆလသည်မှ သငအ
့်် တပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မ၏
ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ဝင်
် ပြစ်သည်။
့် တရ က်ရန် သင် ပပြုမူရမည့်ပ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် တပခလှမ်ိုးပခင်ိုးသည်
ခက်ခရ
ဲ ှု ပ်တထွိုးသည့်ပ
် တပေါ်တက င်ိုးတပေါ် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သငအ
့်် ြ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးသွ ိုးချန်တွင ် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက မျ ိုးစွ သ ၍
ရိုးရှငိုး် သည်က သင် တတွျို့ရလမ်မ
် ှ လူတသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ အမှနမ
့်
့်
တတ င်ိုးဆသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက စွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကက၏- ယင်ိုးမှ သူသည် ဝက်က
ပျသန်ိုးရန် သင်တပိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ အတပခအတနအ ိုးလိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတ၏ပပဿန
မျ ိုးက တပြရှငိုး် ြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ူ န်မှုမျ ိုးက တကျတအိုးတစရန်
့်
့် စိုးရမ်ပပ
ကကြုိုးစ ိုးတလသည်။ ဤအရ က သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်က
န ိုးလည်မမ
ှု လွဲန္င
ှ ။့်် လူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်လှမ်ိုးသည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး လမ်ိုးပပခရကက၏။
ယခင်က ဆခဲသ
် တင်ိုး၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်တ၏
ှ ိုးက
့် ည့်အ
့်
့် စတ်န္လ
တပိုးအပ်ရမည်။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးအတွက် မရှမပြစ်ရထ
ှ
ိုးရမည့်် လအပ်ချက်တစ်ခ ပြစ်၏။ လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ်

ဝင်တရ က်ြအလ
ငှ့် ဤအရ က သင်တ လ
့်
့် ပ်တဆ င်ရမည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ
မမစတ်န္လ
ှ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုး အလပ်အ ိုး မည်သ သတ
ရှရှ လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့်
တနစဉ်
ျို့ ကကြုခစ ိုးရပပီိုး သူထ
့် အသက်တ မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်တ တတွ
့်
့်
ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်တသည်
သတမမူဘဲ လပ်တဆ င်ကက၏- သင်တသည်
့်
့်
အလပ်လပ်စဉ် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတပိုးအပ်ပခင်ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်သတလ ။ သင်တသည်
အမ်မက
ှု စစမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ဇ တပကတ အတရိုးကစစမျ ိုးအတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတနကက၏။ သင်တသည်
အစဉ်အပမဲ
့်
စတ်န္ခ
ှ ပွ ြစ်တနကကသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်မျက်တမှ က်၌ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
ပငမ်သက်တစပခင်ိုးဟ ယူဆ၍ရန္င်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အပပင်ပန်ိုး
အတရိုးကစစမျ ိုးအတပေါ် အပမဲ အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
ပပန်မလ န္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
အမှနတ
် ကယ် ပငမ်သက်တစမည်ဆပါက၊ သတရှလျက် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးအလပ်က သင်
လပ်တဆ င်ရမည်။ ဆလသည်မှ သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးက တဘိုးြယ် ထ ိုးသည့်အ
် ချန်၊ သင်၏ ကိုးကယ
ွ ်ဆက်ကပ်ပခင်ိုးမျ ိုးအတွက်
အချန်တစ်ခ ရှရမည်- သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တအိုးပငမ်ိုးတစပပီိုး
မမကယ်ကယ် တည်ပငမ် တစရမည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်
တထ
နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ အတပေါ်ယမျှပြစ်တစ ၎င်ိုးတက
် ိုးလျက်
့် ခရပတသည်
့်
့် တရိုးမှတထ
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ ကိုးကယ
ွ ် ဆည်ိုးကပ်မဆ
ှု င်ရ မှတ်စမျ ိုး ထ ိုးရမည်။ အတယ က်တင်ိုး
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သတရှရှ ပငမ်သက်တစရမည်။ သင်သည်
့် စတ်န္လ
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ အြ တစ်
တနက
့် တစ်န ရီ သမဟ
့်
့် တ် န္ှစ်န ရီ
ဆက်ကပ်န္င်ပါက၊ ထတန သင်
၏ အသက်တ သည် ကကယ်ဝလမ်မ
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ရင်ပျက ကကည်လင်တပလမ်မ
ဝည ဉ်တရိုးရ
့် ည်။ ဤသတသ
့်
အသက်တ မျြုိုးက သင် တနစဉ်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တနထင်ပါက၊ သင်၏စတ်န္လ
ပင်ဆင်သည်အ
့် ရ အပြစ်သ သ
့် ည်၊ သင်၏ဝည ဉ်သည် သ ၍
့် ၍ တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ်မ
အ ိုးတက င်ိုးသထက် အ ိုးတက င်ိုးလ လမ်မ
့် ည်၊ သင်၏ အတပခအတနသည် စဉ်ဆက်မပပတ်
တိုးတက်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဦိုးတဆ င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်သည်
့် ည်၊ သနရ
သ ၍ တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်စွမ်ိုး ရှလ လမ်မ
့်် တပေါ်သ တက
င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တိုး၍အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ၏

ရည်ရွယ်ချက်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် မျက်တမှ က်က သတရှရှ ရရှြ ပြစ်
့် သည်။
ယင်ိုးမှ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န ြ သ
့် မဟ
့် တ် ဘ သ တရိုး ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးက
လပ်တဆ င်ြမဟ
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် အတူပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ၊ ့်
့် တ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏ကယ်ခန္ဓ က ထန်ိုးသမ်ိုးကကပ်မတ်ြ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်၏၊ ထတကက
င ့်် ဤအရ က အစွမ်ိုးကန် အ ိုးထတ်က သင်တ ့်
့်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ သင်၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု တက င်ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး အ ိုးထတ်မှုက
သင် ဆက်ကပ်တလတလ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးထသ ပပန်
့် လ န္င်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သ ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပငမ်သက်
တစန္င်တလတလ ပြစ်သည်။ တစ်ချန်ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးက
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရယူလမ်မ
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တမ်ိုးညတ
ွ ်တစန္င်မည် မဟတ်၊
့် ည်။ သင်၏စတ်န္လ
သမဟ
ဲ ဆ င်န္င်လမ်မ
ှ ့်် လိုးဝ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် တ် ဆွတ
သက်ဆင်လမ်မ
ှ ်ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တလျှ က်လမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် မမဘ သ သငထ
့်် တစ်ချန်လိုး ထတ်တြ ပ် ပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်
န ိုးမလည်တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သငက
့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစလမ်မ
့် ည်ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ရရှန္င်တပသည်။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တသ သူအ ိုးလိုး၊ ငါသည် ဆလ ဘ်
န္ှစ်ဆတပိုးမည်” ဟ အပမဲ ဆရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပမင်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနက
် တလျှ က်လှမ်ိုးရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစြ သင်
လပ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ရမည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အသက်တ တစ်ခ ရရှန္င်ြ သင်
သည် လပ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ရမည်။ အစတွင ် သင်သည်
့်
ဤလက်စ ိုးမှုတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ရလဒ်မျ ိုး မရဘဲ ရှတက င်ိုး ရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
မမကယ်ကယ် ဆတ်ယတ်ခင
ွ ့်် ပပြုရမည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး၌
သ ယ ခွငပ့်် ပြုရမည်မဟတ်- သင်သည် ဆက်လက်၍ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရမည်။
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ၌ သင် အသက်ရှငတ
် လတလ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤကစစမျ ိုးက
အပမဲစတ်ဝင်စ ိုးရင်ိုး၊ ဤဝန်ထပ်က အပမဲသယ်တဆ င်လျက်၊ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တနရ ယူပခင်ိုး ခရတလတလ ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင၊် သင်၏ အတွငိုး် ကျဆိုးတသ
အမှနတ
် ရ ိုးက သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ
ထတ်တြ ်ပပတလ ။့် သင် လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနတသ အရ ၊ သင်စဉ်ိုးစ ိုးတနသည့်အ
် ရ ၊
သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်၏ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အပမင်တက
့် သူအ
့် ိုး

တပပ ပပတလ ။့် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှပင် ချြုပ်တည်ိုးမထ ိုးန္ှင။့်် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလ ။့် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ရှပါက၊ တပပ သ တပပ တလ ။့် ဤသ သင်
တပပ ဆတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက သင် ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဆွတ
ဲ ဆ င်တလတလ ပြစ်လမ်မ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ ဤအရ ပြစ်သည့်အ
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက် သငအ
့်် ြ သ
့် ည်။
့် ၍ န္ှစ်လြွယ်ပြစ်သည်ဟ သင် ခစ ိုးရလမ်မ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ထပါိုးမှ ဘယ်တသ အခါမျှ
စွနခ
် ့် ွ လမ်မ
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မျြုိုးက တနစဉ်တန
တ
့် ည်မဟတ်။ ဤသတသ
့်
့် င်ိုး သင်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သင်၏စတ်ထမ
ဲ ှ မထတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးက သင်၏ အသက်တ တွင ်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါသည့်် ကစစတစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တနရ ယူလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် မှုခရပခင်ိုးဟ ဆလတသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက အပမဲ ခခဲရ
် လ ိုး၊ သင်
့် သည့်အ
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်သည့်အ
် ရ က သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမဲရသည့်
ှ
အ
် လ ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
အဘယ်သမ
ူ ျှ ထအရ က သငထ
့်် က ယူမသွ ိုးန္င်တပ။ ဤအရ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ထဲတွင ် အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးထဲတွင ် တနရ တစ်ခ အမှနတ
် ကယ် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

စံိုလင်တစ ခင််း ခံရပပီ ်းတသ သတိအေိ
ို ူ့ ို ကတိ
တတ ်မျ ်း
ူ့
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးတွင ်
မည်သည့်ရ
် ှု တထ င်မ
့် ျ ိုး ပါဝင်သနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် လက်ခရန် သင်
လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။ ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သင် မည်သည့်အ
် ရ က သသနည်ိုး။
သင်အ
့် တနပြင ့်် တပပ စရ အသပည မရှပါက၊ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
မသတသိုးသည်က၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ အ
် ိုးပြင့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
လိုးဝမခရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ ထသတသ
လူမျြုိုးအတွက် စလင်တစပခင်ိုး ခရြ ့်
့်
မပြစ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ခဏတ တမွျို့တလျ ြ
် တကျိုး
ဇူိုးတတ ် ပမ ဏအနည်ိုးငယ်ကသ
့်
့်

ရရှက ယင်ိုးသည် ကက ရှညခ
် လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်မဟတ်တပ။ လူတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ တမွျို့တလျ ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ အချြုျို့ မှ
၎င်ိုးတ၏
ှ
အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တပကတမှ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးရသည့်
့်
အသက်တ သည် သက်သ လွယ်ကပူ ပီိုး အခက်အခဲ သမဟ
့် တ် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်ပ် ြစ်ရပ်
မရှသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တစ်မသ ိုးစလိုး ယှဉ်ပပြုင်မှု သမဟ
့် တ် အပငင်ိုးအခ မရှဘဲ၊
စတ်သတဘ ထ ိုးညီညတ
ွ ်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငက် ကသည့်အ
် ခါ၊ စတ်တကျနပ်ကက၏- ပပီိုးလျှင်
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အပြစ်ပင် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်တက င်ိုး
ယကကည်န္င်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျှသ ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးမျှပြင ့်် တကျနပ်၍ မရတပ။
့်
ထသတသ
တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးသည် အလွနပ
် င် တအ က်တန်ိုးကျလှသည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တနစဉ်ြတ်
ရှုပပီိုး၊ တနစဉ်
့်
့် ဆတတ င်ိုးက သင်၏
စတ်ဝည ဉ်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ တပျ ်ရင်မှု ခစ ိုးရက အထူိုး တအိုးချမ်ိုးလျှငပ
် င်၊ တန က်ဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်
တပပ ဆြမရှ
့် မည်
သည့်အ
် ရ မျှ မတတွျို့ ကကြုြူိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သကဲသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်မည်မျှ စ ိုးတသ က်ပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင် ခစ ိုးရသမျှအ ိုးလိုးမှ
ဝည ဉ်တရိုးရ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပါက၊ သငအ
့်် တနပြင ့််
တကျနပ်တလ က်တအ င် မတမွျို့တလျ ်န္င်သည့်အ
် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
န္ှုင်ိုးဆမရတအ င် ချြုပမန်သည်ဟ ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ
မည်သည့်အ
် တတွအ
ျို့ ကကြုမျှမရှသကဲသ
့် သူ
့် ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး လိုးဝ
ကင်ိုးမဲ့်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ထသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ က သင် ရရှန္င်သနည်ိုး။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး
မရှပါက၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးသည်
ဘ သ တရိုးယကကည်မသ
ှု
ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးခရသူတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွတသ သူမျ ိုးပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်
့်
ရယူတသ အရ မှ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတမဟတ်၊ သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အရ မျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
သူ၏အတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စလင်တစသည့်အ
့် ဇ တပကတက မဟတ်ဘ၊ဲ

၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခခွငတ
့်် ပိုးလျက် စလင်တစတပသည်။
့် စတ်န္လ
ဆလသည်မှ ၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် စလင်တစပခင်ိုးဆသည်မှ
လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထလှညန္
့်် င်ြရန်
ှ ့်် သူက
ငှ့်
့် န္င
့် ချစ်န္င်ြအလ
့်
ဤစတ်န္လ
ှ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် တသမျြုိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် မလွဧ
ဲ ကန်
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အတမွဥစစ သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မရရှန္င်သည့်အ
် တွက် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက ရယူပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်် အကျြုိုးမျှ မတပိုးတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည်
ရယူပခင်ိုးခခဲရ
ဲ ွင ် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသ ရှခဲပ
့် က ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထတ
့် ါက၊
လူသ ိုးသည် တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင် အမည်အရ ရှမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်မည် ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သရပ်သကန်
့် သပြင်၊့် လူတသည်
့်
ပြစ်လ န္င်ကကမည် မဟတ်သည်သ မက၊ သူ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးလည်ိုး ပြစ်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထတကက
င့်် လူတက
မည်ပြစ်သည်။
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးသည် အဓပပ ယ် ကင်ိုးမဲလ
စလင်တစြ ဘ
့် ရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
အတမွဥစစ က ရရှကကလမ်မ
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက
့် ည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှသည့်အ
် ရ ပြစ်လ ြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတ ခ
့်
့်
့် ယူကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက သူတ၏အထဲ
တွင ် ပြစ်တပေါ်တစခဲက့် ကသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သင်တသည်
အပြစ်အတင်ိုး
့်
အတအကျ အ ိုးလိုးက ခယူန္င်ပပီိုး၊ ထသပြင်
် နထင်န္င်တလသည်။
့် ့် သမမ တရ ိုးက အသက်ရှငတ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရသည့််
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
တစ်စတစ်ဦိုးသ ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီတပသည်၁။ ဘရ ိုးသခင်၏ တမတတ တစ်ခလိုးက ရရှပခင်ိုး။
၂။ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အလန္ှငအ
့်် ညီ ပပြုမူပခင်ိုး။
၃။ ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှု ရရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှပခင်ိုး။
၄။ ဘရ ိုးသခင် ချစ်တသ ပသဏ္ဌ န်က တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး။

ဘရ ိုးသခင်အတွက် က ိုးစင်တင်ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွက်
ဆလ ဘ်အတနပြင ့်် အတသခထက်တသ တပတရကဲသ
့် ဘ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုး။
့် ရ ိုးသခင်က အမှနတ
တပတရကဲသ
့် ထပ်
တူ ဘန်ိုးအသတရ ရှပခင်ိုး။
့်
၅။ ကမဘ တပေါ်က အတယ က်တင်ိုး၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ခရပခင်ိုး၊ ရတသခရပခင်ိုးန္ှင ့််
အ ိုးကျတလိုးစ ိုးခရပခင်ိုး။
၆။ တသပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မရဏ န္င်င၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးက တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၊
စ တန်က သူ၏ အလပ် လပ်တဆ င်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးမတပိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ဆင်မှုခရပခင်ိုး၊ လန်ိုးဆန်ိုးပပီိုး တက်ကကတသ စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တိုးက
ပန်ိုးလျန္ွမ်ိုးနယ်မသွ ိုးပခင်ိုး။
၇။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ တနရက်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက ရှု ပမင်ပပီိုးသည်သ
့် ြွယ်၊
့်
ဘဝတစ်တလျှ က် အချန်တင်ိုး တပပ မပပတတ်တလ က်တအ င်ပြစ်သည့်် ပီတစတ်န္င
ှ ့််
စတ်လှုပ်ရှ ိုးတပျ ်ရွငမ
် တ
ှု ရှ
့် ပခင်ိုး။
၈။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဘန်ိုးအသတရ ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ချစ်တသ သန်ရှ့် ငိုး် သူတန္ှ့် င ့််
ဆင်တသ မျက်န္ ှ တစ်ခ ရှပခင်ိုး။
၉။ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ချစ်တသ အရ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ချစ်တသ သ ိုး၊
ပြစ်လ ပခင်ိုး။
၁၀။ အသွငတ
် ပပ င်ိုးက တတယတက င်ိုးကင်သ ဘ
ှ ့်် အတူ တက်ကကပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ရ ိုးသခင်န္င
ဇ တပကတက တကျ လ
် ွနပ် ခင်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတမွခန္င်တသ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးခရက ရယူပခင်ိုးခရတပသည်။ သင်သည် လက်ရှအချန်တွင ် တစ်ခခက
ရရှပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
် တင်ိုးအတ အထ
့် မည်သည့်အ
စလင်တစပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကကြုရ ကျပန်ိုး မစလင်တစတပ။
လူသ ိုးက သူစလင်တစပခင်ိုးသည် အတပခအတနက မူတည်ပပီိုး သသ ရှငိုး် လင်ိုးက ပမင်သ သည့််
ရလဒ်မျ ိုးရတပသည်
ှ
။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက စတ်ကူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ
ယကကည်မှုရသတရွ
ှ
ျို့ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်က ရယူပခင်ိုးခရန္င်ပပီိုး၊
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အတမွဥစစ ရရှန္င်သည်ဟူ၍

မဟတ်တပ။ လူတ၏
အရ မျ ိုးသည်
့် သဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက အသ ထ ိုးဦိုး- ထသတသ
့်
အလွနအ
် ့် လွန ် ခက်ခတ
ဲ ပသည်။ လက်ရှအချန်တွင၊် သင်တ အဓ
က ရှ တြွသင်သ
့် ရ မှ
့် ည်အ
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန်န္င
ှ ့်် သင်တအထဲ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပြစ်ပခင်ိုး သ ၍ပြစ်တပေါ်တစြအလ
ငှ့် ၊ သင် ရင်ဆင်ရသည့်် လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ပြစ်
့် သည်။ သင်သည်
ဦိုးစွ ပထမ ဘရ ိုးသခင်၏ အတမွဥစစ ရရှရမည်။ ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
သ ၍မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အတမွခရန် အရည်အချင်ိုး
ပပည့်မ
် ီလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အပခ ိုးအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမတင်မီ သင်တ ့်
ရှ တြွသင်ပ့် ပီိုး န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးခရြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးတလတလ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏လက်က
့်
သင်ပမင်တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သင်သည် ကွဲပပ ိုးတသ
ရှု တထ င်မ
့်် င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျ ိုးမှတစ်ဆငန္
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပြစ်တည်မထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
ကကစွ ကကြုိုးစ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် တရ က်ြ တက်
့်
အပပစ်မျ ိုးက မကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုး၊ သမဟ
် န်ပခင်ိုးအတွက်
့် တ် အယူအဆမျ ိုး မရှပခင်ိုး၊ ရှငသ
ဒဿနမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး အလဆန္ဒ မရှပခင်ိုးမျှကသ
ဲ့် တသ
မတန်မလှုပ်အတပခအတနမျ ိုးပြင ့််
့်
သင်သည် တကျနပ်တရ ငရ
့်် ဲ၍ မပြစ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက နည်ိုးလမ်ိုး
အတပမ က်အမျ ိုးပြင ့်် စလင်တစသည်။ သင် ရရှတသ အရ က သ ၍အလျှပယ်ပြစ်တစြရန်
့်
သူသည် သငက
့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုးပြငသ
့်် မက၊
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး စလင်တစန္င်တပသည်။
တနရက်
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရြ ့်
့် စဉ်တင်ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုးခရြ အခွ
့်
အချန်အခါမျ ိုး ရှတပသည်။ ထသ အချ
န်တစ်ခကက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တွင၊် သင်သည်
့်
ကကီိုးမ ိုးစွ တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်က သင် မသန ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးစွ က
အလအတလျ က် သင် န ိုးလည်လမ်မ
ူ ျ ိုးထမှ ညန်ကက ိုးချက်
့် ည် ပြစ်သည်။ အပခ ိုးသမ
လအပ်လမ်မ
ဲ င
ှ ၊့်် သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ်
့် ည် မဟတ်။ သင် မသလက်ဘန္
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှပပီိုး သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုးလိုးထသ
ဲ အတသိုး
စတ်ကျကျ
့်
ဝင်တရ က်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
သင်သည် လက်ဝဲ သမဟ
လွဲမသွ ိုးြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တ် လက်ျ ဘက်သ တသွ
့်
့်
သငက
့်် ဧကန်မချ လမ်ိုးပပလမ်မ
င ့်် သင်သည် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့်

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

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

ယတန၏
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်၏။ လူဇ့် တထဲက လက်တတွျို့ကျတသ
့် လက်တတွက
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်သ ချစ်
့် သည်က
သင်ပမင်ြူိုးသတလ ။ သင်သည် သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှ၏။ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ရန်အတွက်ပြစ်တသ တယရှု ၏
က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးသည် တယဘယျအ ိုးပြင ့််
လက်ခထ ိုးကကသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတ
့် င်
လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် တယရှု ခရစ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည န္ှင ့်် စစ်မှနသ
် ည့််
သန ိုးလည်ပခင်ိုးမှ လ သည်မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
ဲ့် ည်က သင်
့် ခသ
အတရိုးမထ ိုးတသ တကက င၊့်် သင်သည် တယရှု ခရစ်တတ ်၏န မ၌သ ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူ၏
ဝည ဉ်တတ ်က မယကကည်တပ။ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် အလွနပ
် င်
ရိုးစင်ိုးတပသည်။ တယရှု က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်တနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ့်
ချစ်ရမည်က သင်မသတချ။ ဤအရ က သင်က
့် ကမဘ အ
့် မက်မဲဆိုးတသ သူ ပြစ်တစသည်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သင်သည် သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏ အစ က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အချည်ိုးန္ိုးီှ စ ိုးသိုးတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
ငါမန္ှစ်သက်သည်သ မက၊ သင် အမွနအ
် ပမတ်ထ ိုးတသ သခင်တယရှု ခရစ်တတ သ
် ည်လည်ိုး
၎င်ိုးတက
လူမျ ိုးသည် မည်သ ့်
့် န္ှစ်သက်မည်မဟတ်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ ထသတသ
့်
စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ရှကတ
် သွိုးမနီတနဘူိုးတလ ။ သင်မရှကသ
် တလ ။
သင်၏ သခင်တယရှု ခရစ်တတ က
် ရင်ဆင်ရန် သင် သတတရှတသိုးသတလ ။ ငါ
တပပ ပပီိုးတသ အရ ၏ အနက်ဓပပ ယ်က သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ကကသတလ ။

ဆိ်းို ညစ်တသ သမျ ်းသည် အ ပစ်ဒဏ်တပ်း ခင််းကိို မိုချခံကကရလိမ်ူ့မည်
သင်တသည်
မမပပြုလပ်သမျှအရ ခပ်သမ်ိုး၌ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးပခင်ိုး
့်
ရှမရှန္ှင ့်် မမ၏အပပြုအမူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က တစ င်က့် ကည်ပ့် ခင်ိုးရှမရှက တတွျို့ ပမင်ရန်
မမကယ်ကယ် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးတလ -့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ က
့် မမတ၏
့်
အတရိုးကစစမျ ိုးက ပပြုမူတဆ င်ရွက်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်တသ တကက င်၊့် ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
ှ ့််
့် ရှ က်မှုန္င
ကွယ်က ပခင်ိုးတက
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးခရမည် ပြစ်သည်။
့် လက်ခတသ တကက င့်် တပြ င်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
်
ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ရှ က်မှု၊ ကွယက

စလင်တစပခင်ိုးတက
့် လက်ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ရယူပခင်ိုးက ခရတသ သူတသည်
့်
တပြ င်မ
ူ ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ကကပပီိုး၊ သူတအ
့် ိုးလိုးက အြိုးထက်သည်ဟ သူ မှတ်ယသ
လက်ရန္ှု
ှ တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ပ၍လက်ခတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင် ပ၍
ရရှန္င်ပပီိုး န ိုးလည်န္င်တလပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး သင်
ပ၍ သက်ရင
ှ တ
် နထင်န္င်ပပီိုး သူ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပ၍ ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တလ ပြစ်မည်။
ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
့်
သင်တအ
့် ရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးလိုး လပ်တဆ င်တအ င်ပမင်န္င်ရမည်အ
အတပပ င်ိုးအလဲမရှတသ ရ ျို့တစိုးရပ်တအလ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အကဲပြတ်ရန်န္င
ှ ့်် တဘ င်ခတ်ရန်
မမတ၏
့် ပပင်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် ၌
့်
့် အယူအဆမျ ိုး အသိုးပပြုသည်အ
ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တဘ င်ခတ်ပပီိုး အကန်အသတ်
ရှတသ
့်
အမှုအတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌ သူက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပါက၊ ဤသည်မှ သင်တက
့် ဘရ ိုးသခင်က
ရှု တ်ချမပပီပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တမရှယဟသ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး
တမရှယဟ တခေါ် ပခင်ိုးခရတသ သူမသ
ှ လျှင် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်န္င်သည်အ
့် လ ိုး၊
ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်ထက
ဲ ယဒလူမျြုိုးတသည်
သူတ၏စ
ှ ိုးထဲ၌ တရ ိုးတသ စွက
ဲ င်ထ ိုးသည့််
့်
့် တ်န္လ
ရပ်တဆင်ိုးတပစအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က သတဘ ထ ိုးခဲက့် ကတသ တကက င်၊့် ထပပင်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က (အသက်မဲတ
့် သ ) ရ ျို့တစိုးရပ်တပမ အတစခပပီိုး
ကိုးကွယ်ခကဲ့် ကတသ တကက င်၊့် သူတသည်
ထတခတ်၏တယရှု က တသမန်တပိုးက
့်
့်
လက်ဝါိုးက ိုးတင်ထက်၌ သမှုစွဲရက်ခကဲ့် ကက - ထသပြင်
့် သ တယရှု မှ
့် ့် အပပစ်မဲတ
တသဒဏ်ချမှတပ် ခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ
ကင်ိုးမဲခ
ဲ့် စက မူ၊ လူသ ိုးက သူက
့် တ
့်
့် သက်ညြှ ရန် ပငင်ိုးဆန်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူက
့် တသမန်တပိုးရန်
မရမကတတ င်ိုးဆခဲက့် ကသပြင့်် တယရှု မှ က ိုးစင်တင်သတ်ခခဲရ
့် ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ လူက အပမဲယကကည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတပေါ် လူက
ပပီိုးပပည်စ
့် တသ န ိုးလည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သမျှ အရ ခပ်သမ်ိုးက
လူက သူ၏လက်ခပ်ထတ
ဲ ွင ် ထန်ိုးထ ိုးသည်အ
့် လ ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ဟူတသ
တစ်အပ်တည်ိုးတသ စ အပ်တပေါ်အတပခခ၍ သူအ
့်် ကကသည်။ လူတသည်
့် ိုး အနက်ြွငဆ
့်
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲပင် ကိုးရိုးက ိုးရ ိုး ပြစ်တနကကပပီိုး၊ လွနလ
် ွနက
် ဲကဲပင် မ နတထ င်လ ိုးတနကကက ၊
သူတအ
် ျွမ်ိုးကျင်ကကသည်။
့် ိုးလိုးမှ ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတွင ် အလွနက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး သင်၏ အသပည မှ မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးတနပါတစ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်န န္င်စွမ်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က

စလင်တအ င် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက လက်တလျှ က်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတသ တကက င်၊့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတကက င်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
အဆန်ကျင်
ဆိုးတသ သူ တစ်တယ က်ပင် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပပစ်မှ ိုးမခဲပ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး ငါတပပ တနတသိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တကျနပ်ပခင်ိုးမရှရသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတသ တကက င်၊့် သူ၌
အယူအဆမျ ိုး မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူ၏အသပည မှ
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
ီ သ တကက င်ပ့် ြစ်က ၊ ထအစ ိုး သူသည်
့် မကက်ညတ
အတပပ င်ိုးအလဲမရှဘဲ ဓ တ်ပပ ိုးတဟ င်ိုးကသ ပငီိုးတငွျို့ ြွယ် ပပန်ပပန်ြွငတ
့်် နပပီိုး
အတပခအတနတင်ိုးအတွက် တစ်ခတည်ိုးတသ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် နည်ိုးကသ
အသိုးပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတနတွ
့် င ် ကမဘ တပမကကီိုးသ ့်
့်
ဆင်ိုးကကလ က တန က်ထပ်တစ်ကကမ် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ် လူသ ိုးမျ ိုး၏
သမှုစွဲရက်ထ ိုးပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ရက်စက်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပါတက ိုး။
မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုး၊ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုးမှ အလစ်သတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
လယူပခင်ိုး၊ တကျ ်တစ မှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးအတွက် အလအယက်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး၊ အပပန်အလှန ်
သတ်ပြတ်တနပခင်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ချန်မှ ပပီိုးဆိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သန်ိုးသန်ိုးချီ မမက်ဆထ ိုးတစက မူ မည်သက
ူ မျှ အသတရ ိုး မရကကပါ။
လူတသည်
သူတ၏မ
ပ်အကင်၊
့်
့် သ ိုးစ၊ သူတ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ သူတ၏အလ
့်
အန င်္တ်တက်လမ်ိုး၊ ရ ထူိုးတနရ ၊ အတပေါ်ယ င်္ဏ်ပက သနန္ှင ့်် တငွတကကိုးတအလ
ငှ့် ၊
့်
အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် အတသွိုးအသ ိုးအလငှ့် သ လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ သတသ
်
့်
မမ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်တသ သူ
တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးကက ိုးမှ ပင်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးတသ သူ အနည်ိုးငယ်သ ရှ၏။ မမကယ်ပင် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးအတွက်
မလပ်တဆ င်တသ သူ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ မမကယ်ပင်ရ ထူိုးတနရ အ ိုး က ကွယ်ရန်အလငှ့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မြန္ှပ်သ၊ူ ခွပဲ ခ ိုးမဆက်ဆသူ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ ထအတွက်တကက င့််
ဘရ ိုးသခင်မှ အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် အတင်ိုးအဓမမ
တသဒဏ်စီရင်ပခင်ိုးခရပပီပြစ်ပပီိုး မတရတွက်န္င်တသ အရင်ိုးအစင်ိုး တရ ိုးသကူ ကီိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က စီရင်ချက်ချက သူက
့် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် က ိုးတင်တပေါ်တွင ်
သမှုစွဲရက်ထ ိုးကကပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်

ပပြုမူတဆ င်ရွက်တသ တကက င့်် တပြ င်မ
ှ ်တယ က်အ ိုး တခေါ်ဆန္င်မည်နည်ိုး။
့် တ်သည်ဟ ဘယ်န္စ
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သူတတ ်စင်တစ်တယ က် သမဟ
့် တ်တသ
့် တ် တပြ င်မ
လူတစ်တယ က်အပြစ် စလင်တအ င် ပပြုလပ်ပခင်ိုးခရြရန်
ွ က
် ူပါ၏တလ ။
့် မှ ဤမျှလယ
“ဤတပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တပြ င်မ
ူ ျ ိုး ဤတလ ကထဲတွငမ
် ရှ။”
့် တ်တသ သူမရှ၊ တပြ င်မ
့် တ်သမ
ဟူသည်မှ မှနက
် န်တသ တပပ ဆချက် တစ်ခပင်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ခါ၊ သင်တ ဝတ်
ဆင်ထ ိုးတသ အရ က ဆင်ပခင်တလ ၊့် သင်တ၏
့် သည်အ
့်
့်
စက ိုးလိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူအ ိုးလိုး၊ သင်တ၏
့် စတ်ကူိုးန္ှင ့်် အကကအစည်အ ိုးလိုး၊ ထပပင်
့် သင်တ ့်
တနတ
့် င်ိုးမက်တသ အပ်မက်မျ ိုးကပင်လျှင် ဆင်ပခင်တလ ၊့် ထအရ တသည်
့်
သင်တအတွ
က်ချည်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကစစရပ်မျ ိုး၏ မှနက
် န်တသ အတပခအတနပင်
့်
မဟတ်တလ ။ “တပြ င်မ
ူ ျ ိုးအ ိုး စွနကကဲ
် ့် တပိုးကမ်ိုးပခင်ိုးက
့် တ်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ အပခ ိုးသမ
မဆလ၊ ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်ပခင်ိုးကမဆလ၊ ထပပင်
့်
ခက်ရန်ပပြုပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးခန်ပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် လယက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခိုးယူပခင်ိုးတမှ့်
တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးကလည်ိုး မဆလတပ။ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးဆသည်မှ သခင်တယရှု
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးနည်ိုးတူ၊ အချန် သမဟ
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က မမ၏တ ဝန်အပြစ် မှတယ
် ူပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက မမအတွက် ဘရ ိုးခွခ
ဲ န်တသ
အလပ်တ ဝန်အပြစ်
့်
လက်န ပခင်ိုးက ဆလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးထ ိုးတသ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး
တရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ တလ တက တပြ င်မ
ဲ့် ပခင်ိုးမှ သူက ဘရ ိုးသခင်
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆန္င်ခရ
တစလတ်ခတ
ဲ့် သ တက င်ိုးကင်တမန်န္စ
ှ ်ပါိုးက မမကယ်ကျြုိုးန္င
ှ ့်် နစ်န မှုက ထည်မ
့် တွကဘ
် ဲ
ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထအချန်က သူပပြုခဲသ
့် ရ က တပြ င်မ
့် ည်အ
့် တ်သည်ဟ
တခေါ်ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် တ်တသ လူဟ မတခေါ်ဆန္င်ပါ ဟူ၍သ တပပ န္င်တလသည်။
့် တပြ င်မ
ယင်ိုးမှ တလ တက ဘရ ိုးသခင်က ပမင်တတွျို့ ခဲြ
သူ၏ သမီိုးန္စ
ှ ်တယ က်က
့် ူိုးတသ တကက င်သ
့်
တက င်ိုးကင်တမန်န္စ
ှ ်ပါိုးအတွက် အလဲအလှယအ
် တနန္ှင ့်် တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အတတ်က
သူ၏ အပပြုအမူအ ိုးလိုးက တပြ င်မ
င်ပ
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။ ထတကက
့် င်
့်
“တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူမရှ” ဟ ငါဆရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တိုးတက်တက င်ိုးမွနလ
် ပခင်ိုး စီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွငရ
် တသ
ှ
သူမျ ိုးကက ိုးမှ ပင်လျှင် မည်သက
ူ ့် မျှ
တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်၍မရန္င်ပါ။ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး မည်မျှပင်တက င်ိုးပါတစ၊
ဘရ ိုးသခင်၏န မတတ ်က သင် မည်မျှပင် ကကီိုးပမတ်တစမည်ပ
့် တပါက်ပါတစ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမှ ခိုးယူပခင်ိုးန္ှင ့်် လယက်ပခင်ိုး

မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်က
့် တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်၍ မရန္င်တသိုးပါ၊ အတကက င်ိုးမှ
ဤသည်မှ သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး ပင်ဆင်န္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
အရ ပင်ပြစ်သည်။ ယခလက်ငင်ိုး၌
အခရ ပြစ်သည်အ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်က သင်မသကျွမ်ိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ လက်ရတွ
ှ င ် သင်၌
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ အနည်ိုးငယ် ရှတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏
အရပ်အတယ င်မျ ိုး မရှပါဟူ၍သ တပပ န္င်တသ တကက င့်် သင်လပ်တဆ င်သည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်က သင်သကျွမ်ိုးတကက င်ိုး သက်တသပပန္င်စွမ်ိုး မရှပါတချ။
ယခင်က ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးကင်တပေါ်တွင ် ရှတနခဲစ
့် ဉ်၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
လှညစ
့်် ိုးတတ်တသ ပစပြင့်် ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတွ
ူ ျှ
့် င ် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှရှခဲပ့် ပီက မည်သမ
မသန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအလယ်
ရှတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတတစ
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ပပြုလပ်ရ တွင ် လူသည် ဟန်တဆ င်လပ်ပပတနကကပပီိုး သူက
့်် ိုးရန်
့် လှညစ
ကကြုိုးစ ိုးတနကကဆဲပင် ပြစ်သည်။ လူသည် သူ၏တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး၌ အလွနတ
် ရ မှပင်
တခတ်တန က်ကျန်တနသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ယဒနည်ိုးတူ ပြစ်သည်တယရှု မကကလ ခင်တွင ် ယဒသည် သူ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လှညစ
့်် ိုးရန်
မသ ိုးတပပ တတ်ပပီိုး၊ သခင်တယရှု ကကလ ပပီိုးတန က်မှ ပင် မတပပ င်ိုးလခ
ဲ တ
ဲ့် သိုးတပ။ သူသည်
တယရှု က နည်ိုးနည်ိုးမျှ မသကျွမ်ိုးခဲဘ
ဲ့် လသည်။
့် ဲ အဆိုးတွင် တယရှု က သစစ တြ က်ခတ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူမသကျွမ်ိုးခဲတ
့် သ တကက င်ပ
့် င် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး မရှတသိုးပါက သင်တသည်
့်
့်
ယဒကဲသ
့် တသ
သူမျြုိုး ပြစ်လ န္င်ပပီိုး၊ ဤအရ တန က်တင
ွ ် လွနခ
် တ
ဲ့် သ အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်က
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တယရှု က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုး အပြစ်ဆိုးက တန က်တစ်ြန်
ပပန်လည်ပြစ်တပေါ်တနဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်က သင်တ မယ
ကကသတလ ။ ယင်ိုးက
့်
အပြစ်မှနပ
် ါတက ိုး။ မျက်တမှ က်တွင် လူအမျ ိုးစမှ အလ ိုးတူအတပခအတန၌ ရှတနကကပပီိုးငါသည် ဤအရ က အချန်မတန်တသိုးဘဲ တပပ မပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပါသည်ထကဲသ
့် တသ
လူတမှ့် ယဒဇ တ်တက င်အပြစ် သရပ်တဆ င်တနကကသည်ချည်ိုးပင် ပြစ်သည်။
့်
ငါသည် အဓပပ ယ်မဲ့်တသ စက ိုးက တပပ တနပခင်ိုးမဟတ်၊ အပြစ်မှနတ
် ပေါ် အတပခခ၍
တပပ တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင် လက်မခမယကကည်ဘတ
ဲ န၍ မရန္င်တပ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
န္ှမ့််ချချင် တယ င်တဆ င်ကကတသ လ
် ည်ိုး သူတ၏
ဲ ွင ် တရတသအင်၊
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
နတဟ င်တနတသ တရတပမ င်ိုးမှလွဲ၍ ဘ မျှမရှတချ။ ယခ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ်
ဤအရ န္ှငတ
့်် ူတသ သူ တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ငါသည် ဤအရ က အလျှငိုး် မသဟ
သင်တထင်
က် အဆိုးအပြတ်တပိုးပပီိုး
့် င ် ငါ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် ငါအတွ
့်
့် ကကသည်။ ယတနတွ

ငါအတွ
က် သက်တသခတလသည်။ ငါသည် ဘ မျှမသဟ သင် ထင်မတ
ှ ်သတလ ။
့်
သင်တ၏စ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ စဉ်ိုးလဲတသ အတတွိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် တ်န္လ
့် စတ်န္လ
သမ်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုးက ငါတစ်ခမျှန ိုးမလည်ဟ သင်ထင်မတ
ှ ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
အသ ရရန် ဤမျှ လွယ်ကူသတလ ။ သင်သတဘ ရှသည်မ
့် ည်သည်ပ
့် စန္ှငမ
့်် ဆ သူက
့်
ဆက်ဆန္င်မည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ အတတ်တွင ် သင်တ ချြုပ်
တန္ှ င်ပခင်ိုးခရမည်က ငါ
့်
ပူပန်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ငါသည် သင်တက
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါသည်
့် လွတ်လပ်မှု တပိုးပမဲတပိုးခဲတ
သူတအတပေါ်
တက င်ိုးပမတ်တနခဲတ
့် ကက င်ိုး လူသ ိုးတက
့် ဲ သူတက
့်
့် တပပ ပပန္င်စွမ်ိုးမရှခဲဘ
့်
ရတလလတလ အတတစဆ ပြစ်ခကဲ့် ကတလသည်။ သင်တ အချင်
ိုးချင်ိုးကက ိုး တမိုးပမန်ိုးကကတလ -့်
့်
ငါသည် မည်သက
ူ ့် မျှ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး လိုးဝ မရှခဲသ
ူ ့် မျှလည်ိုး
့် တလ က်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သက
တပါတပါ
့် တန်
့် တန် အပပစ်တြ ်ဆိုးမပခင်ိုး လိုးဝမရှခဲသ
့် တလ က် ပြစ်တစက မူ ငါသည်
လူ၏ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးအတကက င်ိုး အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးစွ သသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင် သက်တသခတသ သူအ ိုး န္အသူပြစ်သည်ဟ
သင်ထင်သတလ ။ ထသပြစ်
် ွ ကန်ိုးသည်ဟ ငါဆ၏။ သင်က
့်
့် တသ ် သင် လွနစ
ငါတြ ်ထတ်မည်မဟတ်၊ သတသ
် သင်မည်မျှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ န္င်သည်ကသ
့်
ကကည့်က် ကစ။့် သင်၏ ကျွမ်ိုးကျင်တသ ပရယ ယ်တလိုးမျ ိုးက သင်အ
့် ိုး ကယ်န္င်မကယ်န္င်၊
သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် သင်အတက င်ိုးဆိုး ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးက သင်က
ကယ်န္င်မကယ်န္င် ဆသည်က တစ င်က့် ကည်က့် ကစ။့် ယတနတွ
့် င ် သင်က
့် ငါ စီရင်မည်မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
ဲ့် ဒဏ်
ခတ်မည်က သရြ သူ
့် တပေါ် မည်ကသ
့်
့် ၏အချန်အထ တစ င်က့် ကပါစ။့်
ယခ ငါ၌ သင်န္င
ှ ့်် အလဟဿ စက ိုးစပမည်တပပ ြ အချ
န်မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
သင်တစ်ဦိုးတည်ိုးအတွက်န္င
ှ ့်် ငါ၏ ပကကီိုးပမတ်တသ အမှုက တန္ှ င်တ
ိုး
့် န္ှိုးကကန်ကက
့် တစြလည်
့်
ငါအလမရှတပ။ တလ က်တက င်ကသ
ဲ့် တသ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့်
့်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ လ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ထက်တန်ပခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
င့်် သင်အဘယ်မျှ
့် အပ်မည်အ
့်
အကျငစ
့်် ရတတ ပျက်စီိုးန္င်သည်ကသ တစ င်က့် ကည်က့် ကစ။့် ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှပင် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးတလိုးမျှပင် မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်က သူတအ
့် ိုး
တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆရန် အလရှကကတသိုးသည်မှ ရယ်စရ မဟတ်သတလ ။
အနည်ိုးငယ်တသ လူတမှ့် အမှနတ
် ကယ် ရိုးသ ိုးကကတသ တကက င်၊့် ငါသည် လူသ ိုးက
ဆက်လက်၍ အသက်တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးကသ အ ရစက်မည်။ ယတန ငါ
့်
ပပီိုးစီိုးသင်သ
့် ရ ကသ ပပီိုးစီိုးတအ င် ငါလပ်တဆ င်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး အန င်္တ်တွင ်
့် ည်အ

အတယ က်စီတင်ိုးအတပေါ် သူတ ပပြုလ
ပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ငါ
့်
ယူတဆ င်လ မည်။ တပပ ြရှ့် သည်အ
့် ရ ဟူသမျှက ငါတပပ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်က ၊ အတကက င်ိုးမှ
ဤအရ သည် ငါပပြုတသ အမှု အတအကျပင် ပြစ်သည်။ ငါလပ်သင်သ
့် ည့်် အရ ကသ
ငါလပ်ပပီိုး၊ ငါမလပ်သင်သ
့် ရ က ငါမလပ်တချ။ သပါလျက်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ည်အ
့်
့်
သင်၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး အဘယ်မျှက စစ်မှနသ
် ည်က ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုး၌ အချန်ပယူရန်
ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က က ိုးတင်တပေါ် တန က်တစ်ြန် သမှုစွဲရက်ထ ိုးတသ
သူတစ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။ ငါ၏ တန က်ဆိုးစက ိုးမျ ိုးက ဤအရ မျ ိုးပင်- ဘရ ိုးသခင်က
က ိုးစင်တင်ကကတသ သူတ၌့် အမင်္ဂလ ရှတစသတည်ိုး။

ပံိုမှန်အတ ခအတနတစ်ခိုထသ
ွဲ ိုိ ဝင်
ူ့ တရ က်ပံို
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ပ
့် မလက်ခတလ၊ ၎င်ိုးတ ့်
ပမဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရတလပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်စ ိုးရ တွင ် သ ၍ ဆ ငတ်တလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်ခသူတသ
ဲ သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ရှန္င်စွမ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး
့် ပမကကယ်ဝပပီိုး ပမနက်နတ
၎င်ိုးတသည်
သ န္ှမ်ိုးပွငမ
့်် ျ ိုးကဲသ
့် ဆက်
လက် ကကီိုးထွ ိုးန္င်သည့်် အသက်တ မျ ိုးရကကသူ
ှ
မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်။ အသက်က လက်စ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးသည် ဤအရ က မမတ၏
် လပ်ကသ
ဲ့် ့်
့် အချန်ပပည့်အ
သတဘ ထ ိုးသင၏
့်် ။ “ဘရ ိုးသခင် မရှပါက၊ ကျွန္ပ်
် အသက်မရှငန္
် င်။ ဘရ ိုးသခင်မရှပါက၊
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကျွန္ပ်
် မပပီိုးတပမ က်န္င်။ ဘရ ိုးသခင် မရှပါက၊ အရ ရ အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည်” ဟ
၎င်ိုးတ ခ
့်် ။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
“သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မရှဘဲ၊
့် စ ိုးသင၏
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကျွန္ပ်
် လပ်မည်မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုပခင်ိုးက မည်သည့်ထ
် တရ က်မှုမျှမရှပါက၊ ဘ ကမျှ လပ်တဆ င်ြ ကျွ
် စတ်မဝင်စ ိုးပါ”
့် န္ပ်
ဆသည့်် သန္နဋ္ဌ န်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ရှ
့်် ည်။ မမကယ်ကယ် အလမလက်န္င
ှ ။့််
့် သငသ
ဘဝအတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုးတမှ့် လ ပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့် သင်၏ ဓမမဓဋ္ဌ န်မကျတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ပတပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
မမကယ်ကယ် သင် တတ င်ိုးဆသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ ဤသပြစ်
့် ၏- “ဘဝအတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် မမကယ်ကယ် လိုးဝလွတ်လပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုး၍ မပြစ်” ဟူ၍
ပြစ်သည်။

တစ်ခါတစ်ရ၊ ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် အတပခအတနတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် ရှတနပခင်ိုးက
ဆိုးရှုိုးပပီိုး သင် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်က မခစ ိုးန္င် ပြစ်လ သည်။ ထသတသ
့်
အချန်မျ ိုးတွင ် စိုးရွ ျို့ မှုခစ ိုးရပခင်ိုးမှ ပမှနပ် ြစ်၏။ သငအ
့်် တနပြင ့်် ချက်ချင်ိုး စတင်
ရှ တြွသငသ
့်် ည်။ သင် မစတင်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
့်် မှ တဝိုးကွ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သင်သည် တစ်ရက်ကက ၊ န္ှစ်ရက်ကက ၊ တစ်လ သမဟ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တ် န္ှစ်လကက ပင် သနရ
ဝည ဉ်တတ ် - ထအပပင်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် - မရှဘဲ
့်
ပြစ်လမ့််မည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတွင ် သင်သည် အလွနအ
် ့် လွန ် ထထင်ိုးလ ပပီိုး အပပြုအမူမျြုိုးစ
ကျြူိုးလွနန္
် င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
အထ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ခရတပသည်။
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုက သင် တပ်မက်သည်၊ သင်၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လှညပ့်် ြ ိုးသည်၊
ရပ်ရှငမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ဗီဒယ
ီ မျ ိုးက ကကည့်ရ
် ှု သည်၊ မ တင်္ျ င် ကစ ိုးပပီိုး စည်ိုးမရှကမ်ိုးမရှ တဆိုးလပ်န္င
ှ ့််
အရက်ပင်တသ က်တလသည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးရ သ ့်
တသွြည်သွ ိုးပပီပြစ်သည်၊ သင်သည် မမ၏ကယ်ပင်လမ်ိုးသ တ
့် တ်တဆတ် သွ ိုးတလပပီပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ထင်ရ ပမင်ရ တဝြန်တလပပီ။ အချြုျို့ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊်
လူတသည်
အလွနန
် မ်က
့်် င်တသ အပပစ်မျ ိုးက ကျြူိုးလွနရ
် တွင ်
့် ျသည်မှ လင်မှုသဘ ဝန္ှငဆ
့်
မည်သည့်် အရှက် သမဟ
့် တသ
့် တ် ကသကတအ က်ပြစ်ပခင်ိုးမျှ မခစ ိုးကကရတပ။ ဤကဲသ
့်
လူမျြုိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် စွနပ
် ့် စ်ပပီိုးပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ထသတသ
လူထတ
ဲ ွင ် မရှခဲသ
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်သည်။
့်
ဆိုးယတ်မ၏
ှု လက်တမျ ိုးသည် သ ၍ တဝိုးတဝိုး ဆနထ
် ့် တ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးထသ
ဲ ၎င်
့် ိုးတ သ
့် ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ နစ်ပမြုပ်သည်ကသ တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။
တန က်ဆိုးတွင၊် ဤလမ်ိုးခရီိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ၎င်ိုးတ ပငင်
့် ိုးပယ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
အပပစ်ပပြုကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခကကရတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် ရှပခင်ိုးသ သင်၌ရှတသ ်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
မရှသည်က သင် တတွျို့ ရှပါက ယင်ိုးမှ ရှတနြ အန္တ
ရ ယ်မျ ိုးသည့််
့်
အတပခအတနပြစ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှပခင်ိုးကပင် သင်
မခစ ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် တသလနီိုးနိုးီ ပြစ်တပသည်။ သင် တန င်တမရပါက၊ စ တန်ထ
လိုးဝ ပပန်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ြယ်ရှ ိုးခရသည့်် သူမျ ိုးအလယ်တွင် သင် ရှလမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သ ရှသည့်် အတပခအတနတစ်ခထဲ သင်ရသည်
ှ
က (သင်
့်
အပပစ်မပပြု၊ မမကယ်ကယ် ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တပဗ င်ကျကျ အ ခပခင်ိုး
တစ်ခမျှ သင် မပပြု) သင် တတွျို့ ရှတသ ်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်

ကင်ိုးမဲသ
် ခါ တထ
့် ည်က (သင် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
့် မှု မခစ ိုးရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်သည့်အ
် ခါ သသ သည့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးပပပခင်ိုးတ သင်
မရရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်၍ သင် စတ်မဝင်စ ိုး၊ သငအ
့်် သက်တ တွင ် မည်သည့်က် ကီိုးထွ ိုးမှုမျှ လိုးဝမရှသကဲသ
့် ့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုး သင် ကင်ိုးမဲ့်ခသ
ဲ့် ည်မှ ကက ပပီ) သင် ရှ တြွတတွျို့ ရှသည့်အ
် ခါ ထသတသ
အချန်မျ ိုးတွင၊် သင် သ ၍ သတထ ိုးရမည်။ သငက
့်် ယ်သင် အလမလက်ရ၊
့်
သင်၏ ကယ်ပင် အကျငစ
့်် ရက်က တရှ ျို့ဆက်၍ အကနအ
် ့် သတ်မရှ လတ်မထ ိုးရ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် ရှတနပခင်ိုးသည် အချန်မတရွ ိုး တပျ က်ကွယ်န္င်၏။ ဤသည်မှ ထသတသ
့်
အတပခအတန အလွနအ
် န္တရ ယ်မျ ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ်
ဤအတပခအတနမျြုိုးတွငရ
် သည်
ှ
က တတွျို့ ရှရပါက၊ တတ်န္င်သမျှပမန်ပမန် အမှုအရ မျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတလ ။့် ပထမဦိုးစွ ၊ တန င်တရသည့်် ဆတတ င်ိုးချက်က သင်ဆသငပ့်် ပီိုး
သငအ
့်် တပေါ် သူ၏ ကရဏ က တန က်တစ်ကကမ် ဘရ ိုးသခင် တပိုးတစြ တတ
င်ိုးတလျှ က်တလ ။့်
့်
သ ၍ တလိုးတလိုးနက်နက် ဆတတ င်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍
စ ိုးတသ က်ြ သင်
၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစတလ ။့် ဤအတပခခအတ်ပမစ်န္င
ှ အ
့်် တူ၊
့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးတွင ် သင်၏ အချန်က ပမ အသိုးပပြုရမည်။ သီဆပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ တ ဝန်က
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးတတွ
့် င ် သင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက န္ှစ်ဆပပြုတလ ။့် သင် အ ိုးအနည်ိုးဆိုး
ပြစ်သည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက
သ ၍အလွယ်တကူခရတတ်၏။ ထသပြစ်
် ခါ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် သည့်အ
ယူပခင်ိုးခရပပီိုး စ တန်ထ ပပန်ပခ့် ရတလသည်၊ သည့်တ
် န က် သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် မရှဘဲ ပြစ်တလသည်။ ထသတသ
အချန်မျ ိုးတွင၊် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့်
အလပ်က ပပန်လည်ရရှြ န္ှ
ဲ လသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ
့် စ်ဆခက်ခတ
ရှစဉ် သူ၏ အလပ်က ရှ တြွသည်က ပတက င်ိုး၏၊ ယင်ိုးက သငအ
့်် တပေါ် သူ၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက သ ၍ တပိုးသန ိုးြန္ှ့် င ့်် သငက
့်် သူစွနမ
် ့် ပစ်တစြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
အခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး သီဆပခင်ိုး၊ သင်၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးက
အတစခပခင်ိုး န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်က သူ၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမရှရန်န္င
ှ ့််
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သငအ
့်် တွငိုး် တင
ွ ် အမှုပပြုန္င်ြအလ
ငှ့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဤနည်ိုးပြင ့်် သင် ပပန်လည်မရရှပါက၊

သင်သည် တစ င်၍
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် အထူိုးသပြင ့်် သငက
့််
့် သ တနပါက၊ သနရ
မတထ
့်် အထူိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး အလင်ိုးမတပိုးခဲတ
့် သ ် သမဟ
့် သ ်၊
့် ခဲတ
့် တ် သငက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှပခင်ိုးက သင် ဆိုးရှုိုးပပီိုးသည့်အ
် ခါ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အလပ်က ပပန်လည်ရရှပခင်ိုးက လွယက
် ူလမ်မ
င်ပ
့် ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
့် င်၊ သင်၏
့်
အတပခအတန ပပန်သက်သ လ ြ တစ်
ရက် သမဟ
့်
့် တ် န္ှစ်ရက်သ ကက သည်မဟတ်။
တစ်ခါတစ်ရ မည်သည့်် သက်သ ပခင်ိုးမျှမရှဘဲ တပခ က်လတကျ ်လွနသ
် ွ ိုးန္င်သည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ လူတသည်
မမတက
် ည
ဲ့် ြှ လွနိုး် တသ တကက င၊့််
့်
့် ယ်ကယ်အတပေါ် အလွနင
ပမှနန
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုန္င်စွမ်ိုးမရှကကတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသ
့် ပြင
့် ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးက ခကကရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က သင် အမှနပ် ပန်လည်ရရှလျှငပ
် င်၊ သင်သည်
မင်တပါင်ိုးတသ င်ိုးချီ တန က်ချန်ခခဲရ
် လ ိုး၊ သင်၏ ဘဝအတတွျို့အကကြု၌
့် သည့်အ
တဝိုးတဝိုးတန က်ကျခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
သည် သငအ
့်် ြ ့်
သပ်ရှငိုး် လင်ိုးတက င်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးလမ့််ဦိုးမည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဆိုးရွ ိုးသည့်အ
် ရ
မဟတ်တလ ။ သတသ
်၊ ထသတသ
လူတက
့်
့်
့် ယခ တန င်တရရန် တန က်မကျ လွနိုး် တသိုးဟ ငါ
ဆ၏၊ သတသ
် သတ်မတ
ှ ်ချက် တစ်ခရှတပသည် - သင် အလပ် သ ၍ ကကြုိုးစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
ပျင်ိုးရမှု၌ တမွျို့တလျ ်ရမည်မဟတ်။ အပခ ိုးလတ
ူ က
့် ကကမ်ဆတတ င်ိုးပါက၊ သင်
့် တစ်တန ငါိုး
ဆယ်ကကမ် ဆတတ င်ိုးရမည်။ အပခ ိုးလူတက
့် စ်န ရီ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တစ်တန န္ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပါက၊ ထသ တလိုး
န ရီ သမဟ
့်
့် တ် တပခ က်န ရီ သင်
လပ်ရမည်။ ပပီိုးလျှင် အပခ ိုးလူတက
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက န္ှစ်န ရီ န ိုးတထ င်ပါက၊ သင်
့် ဓမမသခ
အနည်ိုးဆိုး တနတစ်
ှ ိုးက
့် ဝက် န ိုးတထ င်ရမည်။ သင်တထ
့် ခရသည်အထ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်သွ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ အတဝိုးသ မတသွ
ြည်ဝ့်တတ ့် သည်အထ
့်
မကက ခဏ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ် ပငမ်သက်စွ တနပပီိုး သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
တတွိုးတတ တလ ့် - ထအခါတွ
ငမ
် ှ၊ သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
့်
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
် ှ၊ သင်၏ ယခင်၊ ပမှန ် အတပခအတနသ ပပန်
့် ည်။ ထအခါတွငမ
့် လည်
သက်သ လ န္င်တပလမ်မ
့် ည်။
လူအချြုျို့သည် မမတ၏
ှု ွင ် မျ ိုးစွ စတ်အ ိုးထက်သန်ကက၏၊ သတ
် န်တသ
့် လက်စ ိုးမတ
့် င် မှနက
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် မဝင်တရ က်န္င်ကကတချ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
သတမမူလန
ွ ိုး် တသ တကက ငန္
့်် င
ှ ့်် ဝည ဉ်တရိုး အမှုအရ မျ ိုးက အ ရမစက်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သတတွ
့် ျို့ ကကြု ရမည်က ၎င်ိုးတ ့်

မသကကသကဲသ
့် သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးရတနပခင်
ှ
ိုးသည်
့်
မည်သည့်် အရ ပြစ်သည်က မသကကတချ။ ထသတသ
လူတသည်
့်
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်ကကတသ ်လည်ိုး မက်မဲကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်က
့်
မလက်စ ိုးကကတချ။ ယင်ိုးမှ သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှ
မရှတသ တကက င၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ဆဲ အမှု၌ တိုးတက်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်၍
မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင် မသသကဲသ
့် သင်
၏ ကယ်ပင် စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် ရှ အတပခအတနက
့်
မသမှတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် မက်မဲတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတ၏
့်
့် လက်စ ိုးမှုသည်
တန က်ဆိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပြစ်ထန
ွ ိုး် တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၌ ဘဝတွင ်
ကကီိုးထွ ိုးမရ
ှု ရှြရန်
့် ရ က
့် ျက်မှ သင်၏ အတတွျို့အကကြု၌ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် တသ ခ
လပ်တဆ င်သည်က သရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သန ိုးလည်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက သင် န ခပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏
အသက်တ ပြစ်လ ြအလ
ငှ့် သငအ
့်် ထဲ၌ တပေါ်တပါက်တစက ထသအ
့်
့် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သင် စတ်တကျနပ်တစသည်အထ ပြစ်သည်။ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မက်မဲတသ
ယကကည်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင်သည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ အသက်တ
စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက အ ရမစက်ပါက၊ သမမ တရ ိုးအတပေါ် မည်သည့််
အ ိုးထတ်မှုမျှ သင် မပပြုပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
် ရ က သင် န ိုးမလည်ပါက၊
့် ည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
သင်သည် တတွျို့ ကကြုန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ်မ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး
့် ည်မဟတ်သပြင ့်် လက်တတွလ
ရှလမ်မ
ငှ့် ၊
့် ည်မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သင် သလ န္င်ြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ကကြုတတွျို့သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်
အ ရစက်ရမည့်အ
် ရ မှ သငအ
့်် ထဲတွင ် ၎င်ိုးတ ပြစ်
့် တပေါ်တစသည့်် သက်တရ က်မှု ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုြသ
့် သင်သတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မည်သ ့်
တတွျို့ ကကရမည်က မသပါက၊ သင်သည် ဝည ဉ်တရိုး ကစစရပ်မျ ိုးက မသန ိုးမလည်တကက င်ိုး
ဤအရ က ပပသည်မဟတ်တလ ။ ယခတွငပ
် င်၊ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုန္င်စွမ်ိုး မရှကကသပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
မသကကတချ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု၌ အ ိုးနည်ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ ဤကဲ
သ
့် ဆက်
သွ ိုးပါက၊ မည်သည့်အ
် ချန်တွင် အမှုအရ မျ ိုးက
့်
့်

ကကယ်ဝပပည့်စ
် စွ ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုပပီိုး မမတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးတွင် ကကီိုးထွ ိုးမှုက ၎င်ိုးတ ့်
ရရှန္င်စွမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆပခင်ိုးမျှသ
သတဘ သက်တရ က်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တအထဲ
တွင ် သတဘ တရ ိုးအတပေါ် အ ရစက်သ၊ူ
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက ဘ မျှမသတသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး
အသိုးခရရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ိုးစွ ရှ၏။
ဤသည်မှ လိုးဝ လက်တတွျို့မကျတချ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် သင်တအ
့် ိုးလိုး သင်တ၏
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မျ ိုးတွင် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ဝင်တရ က်န္င်ြ၊ ့်
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှန္င်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ အမှ
နတ
် ကယ် ဝင်တရ က်န္င် ြအလ
ငှ့် ဤအ ိုးနည်ိုးချက်က
့်
့်
သင်တ အဆ
ိုးသတ်ရတပမည်။
့်

ဘိုရ ်းသခင်၏အလိတ
ို တ ်နင
ှ ်ူ့ သဟဇ တရှိစွ အတစခံနည််း
လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် ခါ၊ ကယ်တတ က
့်် မည်ကသ
ဲ့် အတ
အကျ
့်
အတစခသင်သ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုးက မည်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငပ့်် ပီိုး မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်သငသ
့်် နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
့်
သင်တ၏အတစခ
မှုတွင ် မည်သည်တ
့် နရ ၌ တသွြည်တနန္င်သနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုး၏
့်
အတပြမျ ိုးက သင်တသ
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ယ
့် ပသည်။ သင်တသည်
့် သင်တ
့်
့် ကကည်သည်၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တရှ ျို့တဆ င်ညန်ပပတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ သင်တ ့်
မည်ကသ
ဲ့် တလျှ
က်လှမ်ိုးသည်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမက
ှု သင်တ ့်
့်
အဘယ်သ ကျ
ွ ခသည်က ၎င်ိုးကစစရပ်မျ ိုးက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ သင်တ၌့်
့် ြုိုးန္န
ပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ် အဆင်တ
့် င်ိုးက သင်တအ
့် ိုး န ိုးလည်သပမင်တစသည်။
ထအဆင်သ
တတရ
့် သင်
့်
့် က်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ
အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် သင်
တ
ှ ့််
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်စွ ယကကည်ရမည်န္င
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တရှစွ လပ်တဆ င်ရန် အဘယ်အရ က
သင်တပပြုသင်
သ
တပါက်လမ်မ
့် ည်က သင်တသတဘ
့် ည်။ ဤအရ သည် သင်တအ
့်
့်
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်က အပပည်အ
့် ဝ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ခတစမည်ပြစ်သည်၊ သင်တ၌့်
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမျ ိုး ရှတတ မ
အကဲပြတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
့်
့် တ်
စစစ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ပပြုလပ်လမ်မ
် စနစ်တကျ
့် ည် မဟတ်သလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ က

စစမ်ိုးတလ့်လ ပခင်ိုးလည်ိုး မျ ိုးစွ နည်ိုးပါိုးလမ်မ
့် ည်။ ထသပြစ်
့် သပြင့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
၁၉၉၀ ခန္ှစ်ဝန်ိုးကျင်၏ တပတရမျ ိုးပြစ်လ န္င်က အနည်ိုးငယ်မျှ ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘဲ၊
က ိုးတင်တပေါ်၌ပင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးစန
ွ ် ချစ်န္င်ရန်၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
သင်တက
ှ ့်် သင်တက
့်် ပိုးက
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန်န္င
့် သိုးသြွယ် အတသသတ်ရန် အခွငတ
တသသည်တ
့် င်တအ င် ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်စွမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သမှ့် သ လျှင ်
သင်တသည်
၁၉၉၀ဝန်ိုးကျင်၏ တပတရမျ ိုးအပြစ် အသက်ရှငန္
် င်မည် ပြစ်သည်။
့်
သန္နဌ န်ချထ ိုးသတ
ူ င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခန္င်သည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အစွမ်ိုးကန် င်္ရစက်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်သမ
ူ ျ ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် အရည်အချင်ိုးမီပပီိုး အခွငရ
့်် ှရမည်။
ဧဝတင်္လတရ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တဝငှပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ခရီိုးန္င
ှ ပ် ခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမကယ်ကယ် အသိုးခပပီိုး
အမှုအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုး၊ စသည်ပြင်တ
ပ်သတရွ ျို့၊ ဤသည်မှ
့် ပပြုလ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ လူမျ ိုးစွ တက
့် ယကကည်ကကသည်က
သင်တအလယ်
တွင ် ငါ တတွျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တပသည်။ ပ၍ပင် ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှုင်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဆသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ်
့် လက်မျ ိုးထတ
သမမ ကျမ်ိုးစ အပ်တစ်အပ်ပြင့်် ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးပခင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
ဧဝတင်္လတရ ိုးမျ ိုးက ပြန်ပခင်
့် ိုးန္ှင ့်် လူတက
့် တန င်တရတစပပီိုး အပပစ်ဝန်ချတစပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးဟ ယကကည်ကကသည်။ အဆငပ့်် မင ့်် တလ့်လ မှုမျ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးက
ကျမ်ိုးစ သင်တကျ င်ိုးတွင ် တလ့်ကျငပ့်် ပီိုးတန က် ဘရ ိုးရခ
ှ ိုးတကျ င်ိုးတွင် တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးန္ှင ့််
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ြတ်၍ လူတက
ဘရ ိုးသခင်က
့် သင်ကက ိုးပခင်ိုးတသည်
့်
အတစခပခင်ိုး၌ ပါဝင်သည်ဟထင်တသ ဘ သ တရိုးအမှုတဆ င်မျ ိုးစွ လည်ိုး ရှသည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး ဆသည်မှ န မကျန်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကသပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအကက ိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး သမဟ
က်
့် တ် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ဆတတ င်ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
ွ ်ိုးပါိုးတသ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် အတစခပခင်ိုးဟ ယကကည်ကကတသ ဆင်ိုးရဲန္မ
တဒသမျ ိုးမှ လူမျ ိုးလည်ိုးရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တနစဉ်
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ တနစဉ်
့် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးအပပင်
တနရ တင်ိုးရှ ဘရ ိုးတကျ င်ိုးမျ ိုးထ အလည်အပတ်သွ ိုးပပီိုး အမှုပပြုပခင်ိုးဟ ယကကည်သူ
အမျ ိုးအပပ ိုး သင်တအထဲ
တွင ် ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး ဆသည်မှ
့်
မည်သည့်အ
် ခါမှ အမ်တထ င်မပပြုဘဲ သမဟ
့် တ် မသ ိုးစက တကျွိုးတမွိုးသတ်သင်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊

၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ရပ်လိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆက်ကပ်ပခင်ိုးဟ ယကကည်သည့််
အပခ ိုးတသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးလည်ိုး ရှသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
အတစခပခင်ိုးဆသည်မှ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ က ဆလတကက င်ိုး လူအနည်ိုးငယ်ကသ
သကက၏။ မိုးတက င်ိုးကင်ရှ ကကယ်မျ ိုးရှသကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး
ရှတသ ်လည်ိုး၊ တက်ရက် အတစခန္င်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ န္
် င
ှ အ
့်် ညီ အတစခန္င်သူ
အတရအတွက်မှ နည်ိုးပါိုးလှသည်၊ မတပပ ပတလ က်တအ င် နည်ိုးပါိုးသည်။ ငါအဘယ်တကက င့််
ဤသတပပ
သနည်ိုး။ ဤသ ငါတပပ
ပခင်ိုးမှ သင်တသည်
“ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုး” ဟူတသ
့်
့်
့်
စက ိုးစ၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
မည်ကသ
ဲ့် အတစခ
ရသည်က အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ န ိုးလည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သတသ
အတစခပခင်ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တပြစ်န္င်သည်က လူမျ ိုး အတအကျ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် အတရိုးတကကီိုး
လအပ်ချက်တစ်ခရှတနသည်။
အကယ်၍ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အတစခလပါက၊
့်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် န္ှစ်လြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရွ မန်ိုးသည်၊ မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က စလင်တစသည်၊ ပပီိုးလျှင်
့်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည်က သင်တ ့်
့်
ဦိုးစွ န ိုးလည်ထ ိုးရမည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် သင်တ၌့် ဤအသပည ပြင ့််
ပပင်ဆင်ထ ိုးရရမည်
ှ
။ ထပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏
့် သင်တသည်
့်
ရည်ရွယ်ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပစစြုပပနက
် လတွင ် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်အတ
့် သ အမှုက
သရှထ ိုးသင်သ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ယင်ိုးက သရှန ိုးလည်ပပီိုးတန က်န္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သင်တသည်
ဦိုးစွ အတနပြင့်် ဝင်တရ က်မှုရက
ှ
့်
ဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က လက်ခ ရရှသင်သ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဧကန်အမှန ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ အခါန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က အမှနစ
် င်စစ် သရှတသ အခါ၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတစခရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီလမ့််မည်။ သင်တသည်
ကယ်တတ ်က
့် အတစခတသ အခါ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏ဝ
့်် ပိုးက သင်တအ
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့် ိုး
သူ၏အမှုတတ ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ ကကီိုးစွ တသ န ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက ရရှတစပပီိုး
ပမရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်တစမည် ပြစ်သည်။ ဤလက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးသ ့်
သင်ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ပ၍ နက်ရှုင်ိုးပပီိုး စစ်မှနမ
် ည် ပြစ်ပပီိုး၊

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

သက်တသခချက်တွင ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
့် အရ က သက်တသခထ ိုးသည်။
ထတကက
င့်် ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် န္ှစ်လြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တတ ်၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခမျ ိုး ပြစ်ကကက ထကဲသ
့် တသ
့်
သူတသ
ှ ့်် အတူတကွ အပ်စိုးန္င်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သူ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ တသ အချန်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူတကွ
အပ်စိုးမည်အ
့် ချန် အတအကျပင် ပြစ်သည်။
တယရှု သည် မမအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ကကြုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ိုးမျ ိုး မပပြုဘဲ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က အစွမ်ိုးကန် အတရိုးစက်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က
ပပီိုးတပမ က်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သ-ူ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်လည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- ယင်ိုးသည် သင်တအ
့် ိုးလိုး တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ကကသည့််
အရ တစ်ခပြစ်သည်။ (အမှနအ
် ိုးပြင ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင် သက်တသခခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤအတကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ပပရန်အတွက် တယရှု ၏
အချက်အလက်က အသိုးပပြုရန် ဤသည်က ဤတနရ တွင် တြ ်ပပပခင်ိုးပြစ်တပသည်။) သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်က ဗဟချက်မ၌ပင် ထ ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး တက င်ိုးကင်ဘရှ
အြထသ အစဉ်
ဆတတ င်ိုးခဲက
တက င်ိုးကင်ဘရှ အြ၏အလတတ ်က ရှ တြွခသ
ဲ့် ည်။
့်
့်
သူဆတတ င်ိုး၍ တပပ ဆခဲသ
် အလတတ ်
့် ည်မှ - “အြဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ၏
ပြစ်သည့်အ
် ရ က ပြစ်တပမ က်တစပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏ အလဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး မလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ
ကယ်တတ ၏
် အစီအစဉ်အတင်ိုးသ တဆ င်ရွက်တတ ်မူပါ။ လူသ ိုးသည်
အ ိုးနည်ိုးန္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် သူက
့်် နည်ိုး။
့် အဘယ်တကက င ့်် င်္ရစက်သငသ
ကယ်တတ ၏
် လက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည့်
ှ
် ပရွ က်ဆတ်သြွယ် ပြစ်တသ လူသ ိုးသည် ကယ်တတ ်၏
အတလိုးထ ိုးမှုက အဘယ်သ ထ
် ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ်
့် က်တန်န္င်သနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်ကသ ပပီိုးတပမ က်တစလပပီိုး ကယ်တတ ်ကယ်တင်၏ ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး
ကျွန္ပ်
် ၌ ကယ်တတ ်ပပြုမည့်အ
် ရ က ကယ်တတ ်ပပြုန္င်တစြ ကျွ
် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။”
့် န္ပ်
တယရရှလင်သ သွ
ဲ ွင ် ဓ ိုးတစ်တချ င်ိုးပြင ့််
့် ိုးရ လမ်ိုး၌ တယရှု သည် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
တမတနသကဲသ
့် ၊ ့် မချမဆ့် တသ ကတဝဒန က ခစ ိုးခဲရ
် သူသည် သူစက
ိုးက
့် သည်။ သတသ
့်
့်
ပပန်ရပ်သမ်ိုးရန် အနည်ိုးငယ်မျှတသ ရည်ရွယ်ချက်ပင် မရှခဲတ
့် ပ။ တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးတသ
အင်အ ိုးတစ်ခက သူ က ိုးစင်တင် ကွပ်မျက်ခရမည့်် တနရ သ လှ
့် မ်ိုးချီရန် သူအ
့် ိုး
အစဉ်တွနိုး် အ ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတွင ် သူသည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်၌ သမှုစွဲရက်ခခဲရ
့် ပပီိုး

အပပစ်ရတသ
ှ
ဇ တပကတ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်တဆ င်ခက
ဲ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုတတ ်က ပပီိုးဆိုးတစခဲ၏
့် ။ သူသည် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် မရဏန္င်င၏
ချြုပ်တန္ှ င်မမ
ှု ျ ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ တသပခင်ိုး၊ ငရဲန္င
ှ ့်် မရဏန္င်ငတသည်
သူ၏တရှ ျို့တွင ်
့်
၎င်ိုးတ၏တန်
ခိုး ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏န္ှမ်နင်ိုးပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရသည်။ သူသည် သိုးဆယ့််သိုးန္စ
ှ ်ကက
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ခတ
ဲ့် သ က လတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သူ၏ကယ်တရိုးအပမတ်အရှု ိုးက
ဘယ်တသ အခါမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ အြဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က အစဉ်မပပတ်
စတ်ထတ
ဲ ွငထ
် ိုးက ထက လရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် အစွမ်ိုးကန် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် သူသည်
့်
ဗတတဇမင်္ဂလ က ခယူခပဲ့် ပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်က “ဤသူသည် ငါန္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ
ငါ၏ချစ်သ ိုးတပတည်ိုး။” ဟမနဆ
် ့် ခဲသ
ျို့ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်တရှ ၌
သဟဇ တပြစ်တသ သူ၏အတစခမှုတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တရွ ိုးန္တ်ရန်ဟူတသ ကကီိုးမ ိုးတသ ဝန်ထပ်က သူပခ
် ိုးခဲက
သူက
်
့်
့် ိုးတပေါ်တွငထ
့် ထအမှုတတ က
ပပီိုးတပမ က်တစခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် ဤအတရိုးကကီိုးတသ တ ဝန်က ပပီိုးတပမ က်ရန်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီပပီိုး အခွငရ
့်် ှတသ သူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူဘဝတစ်
တလျှ က်လိုးတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတင်ိုးမသ ဒကခတဝဒန က ကက့် ကက့် ခခဲပ့် ပီိုး စ တန်၏ မတရမတွက်န္င်တသ
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ခခဲရ
် သူသည်
့် သည်။ သတသ
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ စတ်မပျက်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ယကကည်စတ်ချပပီိုး
ချစ်တတ ်မခ
ူ တ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ထကဲသ
့် တသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အမှုတတ က
် သူအ
ဲ့် ည်။
့်
့် ိုးတပိုးအပ်ခသ
ထတကက
ငပ
့်် င် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ “ဤသူသည် ငါန္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ
့်
ငါ၏ချစ်သ ိုးတပတည်ိုး။” ဟ မနဆ
် ့် ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်အခါက တယရှု သ လျှင ်
ထတ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်က ပပီိုးတပမ က်တအ င် ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သူ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုတတ ်
ပပီိုးဆိုးပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ ကဏ္ဍတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
အကယ်၍ သင်တသည်
တယရှု ကသ
ဲ့် ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်က အစွမ်ိုးကန် အတရိုးစက်ပပီိုး
သင်တ၏
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန်
့် ဇ တပကတက တကျ ခင်ိုးန္င်ပါက၊ သင်တသည်
့်
လအပ်တသ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီတစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အတရိုးကကီိုးတသ အမှုတတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ိုး တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးလမ်မ
ဤကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုး၌သ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
့်
့်
တဆ င်ရွက်တနပပီိုး သူ၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က အပပီိုးသတ်တနသည်ဟ

အရဲစွန၍ဆ
် ့်
န္င်တပလမ်မ
သူအ
် ွ အတစခတနသည်ဟ
့် ည်။ သမှ့် သ လျှင ် သင်တသည်
့်
့် ိုး စစ်မှနစ
သင်တရဲ့် ဝစ
့် ွ ဆန္င်တပလမ်မ
့် ည်။ တယရှု ၏သ ဓကန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သဟ
ူ အရဲစွန၍တပပ
် ့်
ရဲသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတင်ိုး
တဆ င်ရွက်တနသည်ဟ အရဲစွန၍ဆ
် ့်
ဝသ
် ွ
့် တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
အတစခတနသည်ဟ အရဲစွန၍တပပ
် ့်
ရဲသတလ ။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်သ ့်
အတစခရမည်က သင်န ိုးမလည်ပါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ှိုးီ ကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်သည်ဟ
အရဲစွန၍တပပ
် ့်
ရဲသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်ဟ တပပ ပါက၊ သူက
့်
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤအရ က စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနသတလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် သငက
့်် ယ်သင် အတစခတနသတလ ။
့်
သင်သည် စ တန်က အတစခတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနပါသည်ဟ
တခါင်ိုးမ စွ သင်တပပ သည်။ ဤသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး
မဟတ်သတလ ။ ငါတန
ွ တ
် င
ွ ် လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ရ ထူိုးင်္ဏ် အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့််
့် က်ကယ
သက်ဆင်သည့်် တက င်ိုးချီိုးက အငမ်ိုးမရပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
အစ ိုးအတသ က်က
့်
တဝတပပဲ စ ိုးတသ က်ကကပပီိုး အပ်စက်ပခင်ိုးက န္ှစ်ပခြုက်ပပီ၊ ဇ တပကတကလိုးဝ င်္ရစက်က
ဇ တပကတက တရှ င်လဲ၍မရဟ အစဉ် စိုးရမ်တန၏။ ထသူတသည်
အသင်ိုးတတ ်တွင်
့်
သူတ၏
် ကပ်စ ိုးကကသည်။
့် လျ ်ရ တ ဝန်က မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ အသင်ိုးတတ က
့် သင်တ
သမဟ
ကသဇ အ ဏ ရှတသ အတနအထ ိုးမှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဆရ လပ်က ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးက ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ဆဆိုးမတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က တဆ င်ရွက်တနကကသည်ဟ
့်
ဆပမဲဆတနကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးဟ အစဉ်အပမဲ
့်
ဆကကသည်- ဤသည်မှ ရယ်ြွယ်ပင် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သငထ
့်် တွင ် မှနက
် န်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရပင
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အတစမခန္င်ပါက၊ သင်သည်
မက်မဲတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
် အကယ်၍ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည်
့်
မမှနက
် န်ကကဘဲ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည်ဟ ဆတနတသိုးပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက
ခထက်တပသည်တက ိုး။ ငါ၌ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးအတပေါ် သန ိုးကကင်န မှု မရှလက်တလပခင်ိုး။
့်
ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ တ
် ွင ် ကပ်စ ိုးကကက ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
ဇမ်ခစရ တက
့် အစဉ်တပ်မက်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အကျြုိုးမျ ိုးအတွက်
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှကကတပ။ ထသူတသည်
အစဉ် မမတက င်ိုးကျြုိုးရှ ပပီိုး
့်

ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အတလိုးမတပိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတ ပပြုသမျှ
တက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က စစစ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတလက်
မခကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက အစဉ်ပင် အကွက်ဆင်ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
့်
စပျစ်ပခတစ်ပခထဲရှ တပမတခွိုးကဲသ
့် မျက်
န္ ှ န္ှစ်ဘက်ရှတသ တကက င်၊့် စပျစ်သိုးီ မျ ိုးက အစဉ်ခိုးက
့်
စပျစ်ပခက ပြတ်နင်ိုးသွ ိုးကကသည်။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ရရှရန် သငတ
့်် လျ ်သတလ ။
သင်သည် သင်၏အသက်န္င
ှ ့်် အသင်ိုးတတ ်အတွက် မည်သည့်ဝ
် န်ထပ်ဝန်ပိုးကမျှ မယူတပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က ရရှရန် သငတ
့်် လျ ်သတလ ။
သင်ကသ
ဲ့် တသ
သူက မည်သက
ူ ယကကည်စတ်ချဝ့်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ထကဲသ
့် ့်
့်
အတစခတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တ ဝန်က အပ်န္ဝ
ှ မ
့် ည်တလ ။
ဤသည်မှ အမှုတတ ်က တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးကကနက် က
့် မှုမျ ိုး ပြစ်တစမည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်စွ အတစခရန်အတွက်
မည်သည့်အ
် တပခအတနမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်က သင်တသ
့် ရှန္င်တစရန် ငါသည်
ဤအရ ကတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
သင်တ၏စ
ှ ိုးက
့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးပါက၊ တယရှု ကသ
ဲ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်တစ်ခလိုးက
အတရိုးမစက်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သငတ
့်် အတပေါ်
ယကကည်စတ်ချန္င်မည် မဟတ်ဘဲ အဆိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
သည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတန သင်
့်
အတစခရ တွင ် သင်၌ ဘရ ိုးသခင်က လှညပ့်် ြ ိုးရန် ရည်ရွယ်ချက် အစဉ်အပမဲ
သထ ိုးတက င်ိုးသထ ိုးန္င်ပပီိုး သူက
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပစတစ်ခပြင့်် အပမဲတတစ
ဆက်ဆတက င်ိုး ဆက်ဆန္င်သည်။ အတချြုိုး၍ဆရတသ ် အပခ ိုးအရ မျ ိုး
မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က လမ်လည်ပါက၊ ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ
တရ ိုးစီရင်မှုသည် သငအ
့်် တပေါ်သ ကျတရ
က်လမ်မ
မည်သက
ူ ့် သစစ ခရမည်က
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့်
ဒွဟမပြစ်ဘ၊ဲ သင်တ၏စ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဦိုးစွ တပိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် တ်န္လ
မှနက
် န်တသ အတစခပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တရ
က်ရတနပပီ
ှ
ပြစ်သည်က
့်
တက င်ိုးစွ အသိုးချသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွငရ
် သည်
ှ
ပြစ်တစ၊
အပခ ိုးလတ
ူ ၏
် သည်
ှ
ပြစ်တစ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အစဉ်
့် တရှ ျို့တွငရ
မျက်န္ ှ မူသငပ့်် ပီိုး တယရှု နည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် သန္နဌ န်ချထ ိုးသင်သ
့် ည်။
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ အတစခပြစ်လ တစရန်
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စလင်တစမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက

ဧကန်အမှနခ
် ရလပပီိုး သင်၏အတစခပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့််
သဟဇ တပြစ်တစလပါက၊ သင်သည် သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ စလင်ပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်၌ ယခင်ကရှတသ အပမင်မျ ိုးက
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်အတစခတနကျ ပစတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလသ
ဲ ငတ
့်် ပသည်။
ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ပစ်ပယ်လမ်မ
့် ့်
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် တပတရကဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထပ်ဆိုး၌ ရှတနမည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
တန င်တမရဘဲ ဆက်ရတနပါက၊
ှ
ယဒကဲသ
့် ပင်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် နင်္ိုးချြုပ်လမ်မ
ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုး ဤအချက်က န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။

လက်တတွျို့အရှိတရ ်းကိို သိရိှပံို
ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်- သူ၏ အမှုအ ိုးလိုး
လက်တတွျို့ကျသည်၊ သူတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုး လက်တတွျို့ကျပပီိုး၊ သူတြ ်ပပသည့််
သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုး လက်တတွက
ျို့ ျတလသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဟတ်တသ
အရ အ ိုးလိုးသည် န ိုးတဝတမ်တတ င် ပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ အမှနတ
် ကယ်မရှသကဲသ
့် ့်
မခင်လတပ။ ယတနတွ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတအ
့် င ် သနရ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထသ
ဲ လမ်
ိုးပပရန်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
့်
့်
ဝင်တရ က်မက
ှု လက်စ ိုးြပြစ်
့် ပါက၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွရမည်ပြစ်ပပီိုး
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ၎င်ိုးတ သ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့် ရမည်၊ ထတန
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
တတွျို့ ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၌ အသက်ရှငတ
် နထင်ရမည်။ လူတသည်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သရှတလတလ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက စစ်မှနသ
် ည်
မစစ်မှနသ
် ည်က ၎င်ိုးတ သ
့် ပမင်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လူတ ့်
သရှတလတလ၊ အယူအဆမျ ိုး နည်ိုးပါိုးတလတလ ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လူတ ့်
တတွျို့ ကကြုတလတလ၊ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ သ
့် တလတလပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ လွတ်တပမ က်ြ ၎င်
က် လွယက
် ူတလတလ
့် ိုးတအတွ
့်
ပြစ်သည်။ လူတ၌့် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး ရှတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
သရှတလတလပြစ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတက ၎င်ိုးတ စက်
ဆပ်ရွရှ တလတလ ပြစ်က သမမ တရ ိုးက
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် လူတ၌့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ရှတလတလ၊

ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၏ စချန်စညန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ နီ
့် ိုးစပ်တလတလပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရတသ လူတသည်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက ပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး၊
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သရှလ တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည်
လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်က သင်၏
ခန္ဓ ကယ်က ထန်ိုးသမ်ိုးကကပ်မတ်တလတလ၊ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်က ရရှတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သင် ရရှတလတလ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ခရတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
ထသပြင
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
အသပည သည် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က် အလင်ိုးတအ က်တွင် အသက်ရှငန္
် င်ပါက၊
လက်ရလက်
ှ
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သငအ
့်် ြ ့်
ပမရှငိုး် လင်ိုးလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတ်က
အတလ့်အထတဟ င်ိုးမျ ိုးမှ မမကယ်ကယ် ပမြယ်ရှ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတန ့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် အချက်အချ ပြစ်၏- လူတ၌့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ရှတလတလ၊
သမမ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည သည် ရှငိုး် လင်ိုးတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သန ိုးလည်မှု ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး အ ိုးလိုးက
တကျ ်လ ိုးတအ င်ပမင်န္င်သည်၊ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျွမ်ိုးကျင်မှုအ ိုးလိုးက
တကျ ်လ ိုးတအ င်ပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတသည်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက အ ရစက်တလတလ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးတလတလ ပြစ်ပပီိုး သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ တလ င်ငတ်မတ
ွ ်တလတလ ပြစ်သည်။ သင်သည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အပမဲ အ ရစက်ပါက၊ သင်၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊
ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပင်ကစရက်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတန က်တွင်
့်
အလအတလျ က် တြျ က်ြျက်ခရလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မလက်စ ိုးသကဲသ
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည မရှသူတသည်
သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ
့်
တန က်သလ
် ကူ လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။
့် က်ရန် အလ ိုးအလ ရှကကပပီိုး၊ အလွယတ
ထသတသ
လူမျ ိုး၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုပပြုရန် နည်ိုးလမ်ိုး လိုးဝ
့်
မရှတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
လစ်ဟ မှုက ခစ ိုးကကရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုးက

အဓပပ ယ်မရှဟ ခစ ိုးကကရတလသည်။
သင်သည် အမှနတ
် ကယ် တလ့်ကျငသ
့်် ည့်အ
် ခါမှ၊ အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွသည့်အ
် ခါမှ၊
အမှနတ
် ကယ် ဆတတ င်ိုးပပီိုး သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးအတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခရန်
လလ ိုးတနသည့်အ
် ခါမှသ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲတွင ်
အလပ်လပ်န္င်သည်။ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးမပပြုသူတသည်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အယူဝါဒမျ ိုး၊ အန္ှစ်သ ရမဲ့်တသ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးမလ
ှ ၍
ွဲ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
သမမ တရ ိုးမရှတသ သူတသည်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
အယူအဆမျ ိုးစွ ရှကကတလသည်။ ဤသတသ
လူမျ ိုးသည် တတယတက င်ိုးကင်ဘသ ့်
့်
တက်န္င်ရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တခန္ဓ ကယ်က ဝည ဉ်ကယ်ခန္ဓ အပြစ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
တပပ င်ိုးလဲတစရန်အတွက်သ တတ ငတ
့်် ကကသည်။ ထလူတသည်
မက်မဲလက်တလစွ။
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ တသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည
့်
သမဟ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည မရှကကတချ။ ဤကဲသ
့် တသ
့် တ် လက်တတွအ
့်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မလှုပ်မယှက်သ
တစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်ကကသည်။ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ရန်ဆပါက၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးထဲသ ဝင်
့်
့်
့် တရ က်ပပီိုး
ထသမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရန်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အမှနတ
် ကယ်
့်
တလ့်ကျငက့်် ကရမည်၊ အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွကကရမည်ပြစ်ပပီိုး အမှနတ
် ကယ် ဆ တလ င်မတ
ွ ်သပ်
ကကရမည်။ သင်သည် ဆ တလ င်မွတ်သပ်တသ အခါ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် ဧကန်မချ
တထ
့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏အတွငိုး် တွင ် အလပ်လပ်လမ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုးက သငထ
့် လမ်မ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပမတဆ င်ကကဉ်ိုးလမ်မ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွအ
သက်ဆင်သည့်် အသပည က သ ၍ တပိုးလမ်မ
့် ၊ ့် သင်၏အသက်တ အြ သ
့် ည်ပြစ်သကဲသ
့် ၍
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အကူအညီပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က ပထမဦိုးစွ သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အမှုတက
့် သရှရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး
လက်တတွျို့ကျသည်က သရှသည့်တ
် န က်တွငသ
် ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်

ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
သင်၏ အသက်တ ၌
ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု သင်ရရှန္င်တပသည်။ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အသပည မရှတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တတွျို့ ကကြုရန်
နည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတွင် ၎င်ိုးတ ပ
့် တ်မကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည မရှကကတချ။
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏ အသပည ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် နီိုးစပ်တလတလပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် သူန္င
ှ ့်် အကျွမ်ိုးဝင်တလတလပြစ်သည်။
သင်သည် မတရရ မှု၊ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒက ရှ တြွတလ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တိုး၍ တသွြည်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးသည် ပင်ပန်ိုးပပီိုး ခက်ခသ
ဲ ည်၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ဝင်တရ က်န္င်စွမ်ိုး မရှဟ
ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသလည်
ိုးတက င်ိုး၊
့်
သင်၏ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သလည်
ိုးတက င်ိုး
့်
ဝင်တရ က်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ပထမဦိုးစွ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သရှရမည်ပြစ်ပပီိုး
မတရရ သကဲသ
့် သဘ
ဝလွနပြစ်
် တသ အရ မျ ိုးမှ မမကယ်ကယ် သီိုးပခ ိုးရတစရမည်
ှ
၊
့်
ဆလသည်မှ ပထမဦိုးစွ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အတွငိုး် မှ သငက
့်် မည်သ ့်
အမှနတ
် ကယ် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး လမ်ိုးပပသည်က သင် သန ိုးလည်ရမည် ပြစ်သည်။
ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူအတွ
ငိုး် က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စစ်မှနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်က
့်
သင် အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်န္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ဝင်
့် ည်။
့် တရ က်ပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
ယတနတွ
့် င၊် အရ ရ သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ အစပပြုကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
လက်တတွျို့အကျဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူတ ထ
့် တတွျို့ န္င်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတ ကက
့် ြုတတွျို့က
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူတအထဲ
တင
ွ ် မတရရ သကဲသ
့် ့်
့်
သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှပပီိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှအမှုက
သပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးတလသည်။ ထတကက
င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အပမဲ တသွြည်ကကပပီိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခသ
ဲ ည်ဟ အပမဲခစ ိုးရက ၊ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ
၎င်ိုးတ၏
် ရ မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ လူတသည်
့် အယူအဆမျ ိုးက ပြစ်တစသည့်အ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ

အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်ကကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့်
မသကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ်
အပမဲအပျက်သတဘ တဆ င်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကကဘဲ၊ အတဝိုးမှ ကကည့်ရ
် ှု ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် တက င်ိုးမွနသ
် ည်က ပမင်ရမျှ ပမင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဝင်တရ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ရှ မတတွျို့ န္င်ကကတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးအ ိုးပြင ့််
အမှုပပြု၏- လူတ၏
ှ စ်ဆင၊့်် ၎င်ိုးတ တက်
ကကစွ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊
့် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထသ တ
့် ိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး တမှ့် တစ်ဆင၊့််
ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခရက အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က တစ်ြက်သတ် လပ်တဆ င်သည် သမဟ
့် တ် လူသ ိုးက တစ်ြက်သတ်
လပ်တဆ င်သည် မဟတ်တပ။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် မရှမပြစ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူတက
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စချန်စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ရရှရန် အ ိုးထတ်တလတလ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်အပပင်၊ လူတ၏
် သ
့် စစ်မှနတ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည်သ ၊ စစ်မှနတ
် သ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထတရ က်တသ အသပည က ပြစ်တပေါ်တစန္င်တပသည်။
တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင၊့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် တန က်ဆိုးတွင ် စလင်သည့််
လူတစ်ဦိုး ထွက်တပေါ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွနက
် ဲသည့်် အရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်တပလူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်— အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူတသည်
မလှုပ်မယှက်
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မြတ်ရှုကကတချ၊ သမဟ
့် တ်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ၊ ပပီိုးလျှင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏တထ
့်် မျှ
့် မှုက တစ ငရ
တစ ငက့်် ကတလသည်။ သတသ
် မှနက
် န်တသ သန ိုးလည်မှုရသူ
ှ မျ ိုးက
့်
ဆက်လက်တြ ်ပပပါအရ က ယကကည်ကကသည်- ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည် ကျွန္ပ်
်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သတလ က်အထသ သွ ိုးပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် အထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
သက်တရ က်မှုသည် ကျွန္ပ်
် မည်သပူ့် ိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကသ
် ည် ဆသည့်အ
် တပေါ် တည်မီသ
ှ ည်။
ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါတွင၊် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

ရှ တြွရန် တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး တရှ ျို့ဆက်ကကြုိုးပမ်ိုးသငသ
့်် ည်။ ဤသည်က ိုး ကျွန္ပ်
်
စွမ်ိုးတဆ င် ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။
တပတရန္ှငတ
့်် ပါလတ၏
့် ဥပမ မျ ိုးတွင၊် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အ ရအစက်ဆိုးတသ သူမှ
တပတရပြစ်သည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင်တပမင်
် ရ မှ၊ သူ၏
့် သည့်အ
့် န္င်သည်။ တပတရပြတ်သန်ိုးခဲရ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် အတတ်က ကျရှု ိုးခဲသ
ူ ျ ိုး၏ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက
့် မ
တပါင်ိုးရိုးချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် အတတ်က သန်ရှ့် ငိုး် သတ
ူ ၏
် ိုးမျ ိုးက
့် ခွနအ
ရယူခသ
ဲ့် ည်က တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ဤအရ မှ တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မည်မျှ
စစ်မှနခ
် သ
ဲ့် ည်၊ လူတအတနပြင
့်် ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုးက လက်လှမ်ိုးမီန္င်က ထတတွျို့ န္င်သကဲသ
့် ့်
့်
ယင်ိုးတက
်၊ တပါလမှ
့် ရရှန္င်သည်ဆသည်က တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။ သတသ
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲ၏
ကကပခင်ိုးန္ှင ့််
့် - တတယတက င်ိုးကင်သ သွ
့် ိုးပခင်ိုး၊ ပလလင်ထက်သ တက်
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးသရြူကသ
ဲ့် တသ
သူတပပ ဆခဲသ
့် ့်
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် မတရရ သကဲသ
့်
ပမင်၍လည်ိုးမရန္င်တပ။ သူသည် အပပင်ပန်ိုးအရ က အ ရစက်ခသ
ဲ့် ည်- အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့််
လူမျ ိုးက ဩဝါဒတပိုးပခင်ိုး၊ သူ၏ဝါရငမ
့်် ှုက ကက ိုးဝါပခင်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တထ
် ရ မျှ
့် ည့်် မည်သည့်အ
့် မှုကခရပခင်ိုး အစရှသပြင ့်် ပြစ်သည်။ သူ လက်စ ိုးခဲသ
မစစ်မှနခ
် သ
ဲ့် ကဲသ
့် အမျ
ိုးစသည် စတ်ကိုးူ သက်သက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတက
့် မည်မျှထတတွျို့သည်၊ လူတ တမွ
့် ျို့တလျ ်တသ ကကီိုးမ ိုးသည့််
ဝမ်ိုးတပမ က်မှု၊ တတယ တက င်ိုးကင်သ သွ
် လ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးက
့် ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမှနတ
၎င်ိုးတ တမွ
့် ျို့တလျ ်သည့်် အတင်ိုးအတ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုး
၎င်ိုးတ တမွ
် တင်ိုးအတ ကဲသ
့် တသ
သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုး့် ျို့တလျ ်သည့်အ
့်
ဤအရ ထဲမှ တစ်ခမျှ မစစ်မှနသ
် ည်က တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးသည် သ မန်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ြတ်ရှုပပီိုး ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ အတွငိုး် ၌ သင်သည် တတ က်ပပပီိုး
ခင်မ မှုရသည်
ှ
၊ ပပင်ပကမဘ က သငက
့်် မတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်န္င်တပ။ အတွငိုး် ၌ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် လလ ိုးလျက်ရှတနသည်၊ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
ပါဝင်ပတ်သက်ရန် သင် လလ ိုးလျက်ရတနပပီ
ှ
ိုး၊ ဆိုးယတ်သည့်တ
် လ ကက သင်စက်ဆပ်သည်။
ဤသည်က ိုး ဘရ ိုးသခင် အတွငိုး် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတတပပ
သကဲသ
့် ့်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပျ ်ရင်မှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး မဟတ်၊ ထသတသ
အတပပ သည် လက်တတွျို့မကျတပ။
့်
ယတနတွ
ျို့ ရှတရ ိုးမှ အစပပြုသင်သ
့် င၊် အရ ရ တင်ိုးသည် လက်တတွအ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ
အရ တင်ိုးသည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး၊ သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က

အမှနတ
် ကယ်သကျွမ်ိုးပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ တပခရ မျ ိုးန္ှင ့်် လူတက
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တထက
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတက
့်
့်
ရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး အ ရစက်ရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်က ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ ကန်လွနပ် ပီိုးသည့်် အချန်က လမျ ိုးမှ
တက င်ိုးပမတ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက စတ်တွငစ
် ဲမ
ွ တ
ှ ်ရင်ိုး၊ မတက င်ိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးက တပတရကဲသ
့် ့်
ပငင်ိုးပယ်ရင်ိုး၊ သ ၍ စစ်မှနသ
် ည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပါက၊ သင်သည်
သင်၏န ိုးမျ ိုးပြင ့်် န ိုးတထ င်ပပီိုး မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် တလ့်လ က ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးပပီိုး တတွိုးဆသကဲသ
့် ဘ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ြ သင်
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
့်
တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ဧကန်အမှန ် လမ်ိုးပပလမ်မ
့် ည်။

ပံိုမှန်ဝိည ဉ်တရ်းရ အသက်တ နှင ်ူ့ စပ် လျဉ််း၍
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခ လအပ်လ ၏၊
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်၏။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး၊ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုး သီဆပခင်ိုး၊ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး၊ န္ှလိုးသွငိုး် ဆင်ပခင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်ရှ သင်တ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုအ ိုးလိုးသည် “ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခ” န္ှင ့််
ညီမျှသတလ ။ သင်တထဲ
ူ ျှ သပမရတချ။ ပမှနဝ
် ည ဉ်အသက်တ က ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊
့် မှ မည်သမ
ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးသဆ
ီ ပခင်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ ၌ ပါဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အတလ့်အထမျ ိုး၌သ
့်
ကန်သတ်
မထ ိုးတပ။ ယင်ိုးထက်၊ သစ်လွငပ် ပီိုး ြျတ်လတ်တက်ကကတသ ဝည ဉ်အသက်တ က
့်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး ပါဝင်တလသည်။ အတရိုးကကီိုးသည်မှ သင် မည်သ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက မည်သည့််
အသီိုးအပွင ့်် သီိုးပွငသ
့်် ည်ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ထသတသ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက
့်
တစ်စတစ်ရ သက်တရ က်မှုရှသည် ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ သမဟ
် သ
့် တ် စစ်မှနတ
သန ိုးလည်မှုဆသ
ီ လမ်
ိုးပပသည်ပြစ်တစ မပပသည်ပြစ်တစ ပမှနဝ
် ည ဉ်အသက်တ တွင ်
့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး သီဆပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး သမဟ
တပါက်
့် တ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆပခင်ိုးတ တသချ
့်

ပါဝင်သည်ဟ လူအမျ ိုးစက ယကကည်ကကတလသည်။ ဤလူတသည်
အတပေါ်ယ
့်
လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးမျ ိုးက လက်န ရန်သ အ ရစက်ကကပပီိုး မမတ၏
့် ရလဒ်မျ ိုးက
မစဉ်ိုးစ ိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘ သ တရိုး ဓတလ့်မျ ိုးထဲ တနထင်ကကသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် တနထင်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ကကသကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုး
သ ၍ပင် မဟတ်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ၏
ီ ျင်ိုး သီဆပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ဆတတ င်ိုးပတထန မျ ိုး၊ ဓမမသခ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးလက်န ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊ မလပ်မတနရ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးက
အမီလက်ြ လ
ှ ိုးမှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်က လအင်ဆန္ဒရပခင်
စတ်န္လ
ှ ိုးမှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တချ။ ဤလူတ မည်
မျှ ဆတတ င်ိုးပါတစ သမဟ
့်
့် တ်
သီဆပါတစ၊ ၎င်ိုးတ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘ သ တရိုး
့်
ဓတလ့်မျ ိုးသ ပြစ်သည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတ၏
် ကျြုိုးမျှ
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက မည်သည့်အ
ပြစ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့် ည်မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှကက။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ အဘယ်
သ ့်
့်
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တလျှ က်ြ စည်
ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအပြစ် ၎င်ိုးတ အဘယ်
သ သတဘ
ထ ိုးကကသည်တအတပေါ်
့်
့်
့်
့်
တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ် လပ်ပခင်ိုးကသ အ ရစက်ကကတလသည်။ ထသတသ
လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င် တနကကပခင်ိုး မဟတ်တချ။
၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတကသ အလပြည့်တ
် နကကပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပမင်ြရန်
့်
့် သ တဆ င်ရွက်
တနကကတလသည်။ ဤဘ သ တရိုးထိုးတမ်ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးထမှလ သည်၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
လက်န ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် မည်
သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးကမျှ လက်န ရပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးထက်၊
့်
သူသည် တနစဉ်
့် လက်တတွျို့ကျတသ အလပ်မျ ိုးက ပပီိုးတပမ က်လျက် အသစ်တသ အရ မျ ိုးက
လပ်တဆ င်သည်။ တနစဉ်
့် နနက်ခင်ိုး ဝတ်ပပြုအစီအစဉ်တက်ရပခင်ိုး၊ ညတနခင်ိုး ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊
အစ မစ ိုးမီ တကျိုးဇူိုးတတ ်ချီိုးမွမ်ိုးဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ အရ ရ ၌ တကျိုးဇူိုးတတ ်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အတလ့်အထမျ ိုးပြင့်် မမတက
ထ ိုးတသ ကယ်ပင်မူ
့်
့်
့် ယ်ကယ် ကန်သတ်
သိုးရပ်သိုး အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ လူမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
မျှလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ၊ ၎င်ိုးတ မည်
့်
မည်မျှ ကက ကက လပ်တဆ င်ပါတစ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပခင်ိုး ၎င်ိုးတ၌့်
ရှမည်မဟတ်တပ။ လူတသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအလယ် အသက်ရှငပ် ပီိုး သူတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု နည်ိုးစနစ်မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်သည့်အ
် ခါ၊

၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအယူအဆတက
့် စတ်န္လ
့် တနရ ယူထ ိုးတသ တကက င ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်မလပ်န္င်တချ၊ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ကက ိုးဝင်ပပီိုး အလပ်မလပ်န္င်သကဲသ
့် ၎င်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၏
့် ိုးတသည်
့်
ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တင
ွ သ
်
ဆက်လက်အသက်ရှငန္
် င်ကကတလသည်။ ထသတသ
လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ရန္င်စွမ်ိုး အစဉ်ထ ဝရ မရှတချ။
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ သည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်၌ တနထင်သည့်် အသက်တ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ လူတစ်ဦိုးသည် မမ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်သက်တစန္င်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပပခင်ိုးက ရှ တြွန္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သရှန္င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ပမရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး
့်
ပမန္ှစပ်
့် တသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခ ရရှန္င်၏။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ရရှ
့် န္င်ပပီိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတဟ င်ိုးက
ြက်တယ
ွ ်ကကလမ်မ
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သမျှအလိုးစတသည်
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ လက်
့်
့်
အသက်တ တွင ် ကကီိုးထွ ိုးမှု ရရှြပြစ်
် ူ၊
့် ည်။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးအတွကမ
့် တပလမ်မ
ကက ိုးတက င်ိုးသည့်် စက ိုးအနည်ိုးငယ်က တပပ ဆပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သင်မည်မျှ
အတကကိုးတင်ရသည်
ှ
က ပပြ ဘ
ွ ်
့် ရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
မျက်ရည်စက်လက်ပြစ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး မဟတ်တချ။ ယင်ိုးထက် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ မမကယ်ကယ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုြ တလ့်
ကျငရ
့်် န်
့်
ပြစ်သည်။ တနတ
ှ ိုးက အသစ်တသ အလင်ိုးဆီသ ဆွ
ဲ ဆ င်ခရြအလ
ငှ့် န္ှင ့််
့် င်ိုး မမ၏ စတ်န္လ
့် တ
့်
လူတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် မတန်မလှုပ် မပြစ်ြ သ
့် မဟ
့် တ် မပျင်ိုးရြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် တပခချန္င်ြအလ
ငှ့်
့်
မမစတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် ဆတ်ပငမ်တစခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ကစစရပ်အလိုးစတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လမ်ိုးပပမှုက ရှ တြွြ မ
့်် န်
့် မကယ်ကယ် တလ့်ကျငရ
ပြစ်တပသည်။ ယတနတခတ်
တွင ် လူအမျ ိုးစသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကသ အ ရစက်ကကတသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးြန္ှ့် င ့်် အသက်တ
ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု ရရှြအလ
ငှ့် ထသ မလ
ပ်တဆ င်ကကတချ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
လမ်ိုးလွဲသွ ိုးကကသည့်တ
် နရ ပြစ်သည်။ အသစ်တသ အလင်ိုးက ရရှန္င်စွမ်ိုးရကကတသ
ှ
်လည်ိုး
၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုး မတပပ င်ိုးလဲသည့်် အချြုျို့တသ လူမျ ိုးလည်ိုး

ရှတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှြရန်
့်
့် ၎င်ိုးတ ့်
ရှ တြွသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတ၏
့်် တူ
့် ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
ယူတဆ င်လ ကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ ရရှ
့်
့် သည်မှ ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး
ပခယ်သထ ိုးသည့်် အယူဝါဒ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ယတနအလင်
ိုးက တကယ်
့်
့်
ရရှတနပခင်ိုး မဟတ်ကကတချ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက
စွနိုး် ထင်ိုးတနတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထပ်ပိုးမှု အပပင်အဆင်သစ်ထက
ဲ မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့််
့်
အတလ့်အထတဟ င်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ မည်
မျှတက င်ိုးတက င်ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပါတစ၊
့်
သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တနစဉ်
့်
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုအသစ်န္င
ှ ့်် သန ိုးလည်မတ
ှု က
့် ရရှရန် တတ င်ိုးဆရင်ိုး န္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
တခတ်တန က်မကျြရန်
ှ ့်် အပ်တကက င်ိုးမထပ်ကကြရန်
့်
့် န္င
့် တတ င်ိုးဆရင်ိုး လူတက
့် တနစဉ်
အသစ်တသ အရ မျ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးထဲ ဦိုးတဆ င်၏၊ သင်သည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ခဲတ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုး
့် သ ်လည်ိုး၊ သင်၏ လက်တတွလ
လိုးဝ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှခဲပ
့်် တ်သက် စတ်အ ိုးထက်သန်ဆဲ
့် ါက၊ အပပင်ပန်ိုး ကစစမျ ိုးန္ှငပ
ပြစ်ပပီိုး အလပ်မျ ိုးတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် ဘရ ိုးသခင်၏
တမွျို့တလျ ်ြ ဘ
ှ ိုးမရှပါက၊
့် ရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က် ယူတဆ င်ရန် ပငမ်ိုးတအိုးတသ စတ်န္လ
သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အမှုက
လက်ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် မတူကွဲပပ ိုးစွ မစီစဉ်ပါက၊ သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အသစ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
မည်သည့်် အသစ်တသ သန ိုးလည်မှုကမျှ မလက်စ ိုးဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး သန ိုးလည်မှု
အတဟ င်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ပပီိုး သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက မတပပ င်ိုးလဲဘဲ
အနည်ိုးငယ်တသ အလင်ိုးသစ်အချြုျို့ကသ ရရှပါက၊ သင်ကသ
ဲ့် တသ
လူတသည်
့်
့်
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင် န မည်အရသ ရှတနသည်၊ အမှနတ
် ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပက ဘ သ တရိုးဆင်ရ ြ ရရှဲမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခက အသက်ရှငြ
် ရန်
့်
့် ၊ လူတစ်ဦိုးသည် တနစဉ်
အလင်ိုးသစ်က ရရှန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စစ်မန
ှ တ
် သ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ရှ တြွန္င်ရမည်။ သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ရမည်၊
ကစစရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ရှ တြွရမည်၊
တနစဉ်
ွ ိုး် သစ်မျ ိုးက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တမိုးခန
ရှ တြွတတွျို့ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မမ၏ ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးက တထ
့်် ပပီိုး
့် သည့်် တတ ငတ

ရှ တြွတတ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် တန က်ကျကျန်ရစ်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး
့်
စိုးရမ်လျက် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် တစ်ချန်လိုး ဆတ်ပငမ်န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
မမကယ်တင်၏ ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးက သရမည်။ ဝင်တရ က်မှုက စဉ်ဆက်မပပတ်
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြရန်
တတ ငတ
့်် ၊ ရှ တြွသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် လလ ိုးတနသည့်် ထသတသ
့်
လူတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ၏ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှတနသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးခရသူမျ ိုး၊ သ ၍ တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်ရန်
ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက လက်စ ိုးရန် လလ ိုးတသ သူမျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် သ ၍ နက်နသ
ဲ ည့်် သန ိုးလည်မှုတစ်ခက
တတ ငတ
့်် သူမျ ိုး၊ သဘ ၀လွနပ် ြစ်ရပ်က မလက်စ ိုးဘဲ ထအစ ိုး စစ်မှနတ
် သ
အြိုးအခတစ်ခက တပိုးတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က အမှနတ
် ကယ်
အတရိုးစက်တသ သူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် အလ
ငှ့်
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး သ ၍ ရိုးသ ိုးက စစ်မှနြ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှသူမျ ိုး၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အယူဝါဒမျ ိုးက မလက်စ ိုးသူ သမဟ
ူ ျ ိုး၊
့် တ် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ်က ခစ ိုးြရန်
့် မလက်စ ိုးသမ
မည်သည့်် ကကီိုးပမတ်သည့်် ပင်္္ြုလ်ကမဆ မကိုးကယ
ွ ်သမ
ူ ျ ိုး- ဤသူမျ ိုးသည်
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးသည့်် သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည် အသက်တ တွင ် တန က်ထပ် ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု ရရှြရန်
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် န္င
စတ်ဝည ဉ်၌ လန်ိုးဆန်ိုး၍ တက်ကကတစရန် ရည်ရွယ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝင်တရ က်မက
ှု
့်
တက်ကကစွ အစဉ်အပမဲ ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်ကကတလသည်။ သတမမူမလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်လ ကကပပီိုး လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်လ ကကတလသည်။
ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ရှသူတသည်
တနစဉ်
် ပ်မန္
ှု င
ှ ့််
့် စတ်ဝည ဉ်၏ လွတလ
့်
လွတ်တပမ က်မက
ှု ရှ တတွျို့ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ
စတ်တကျနပ်သည်အထ လွတ်လပ်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကသည်။
ဤလူတအတွ
က်၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် လပ်ရိုးလပ်စဉ် သမဟ
့်
့် တ် လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးတစ်ခ
မဟတ်။ တနစဉ်၊
လက်န္င်ကကသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
့် အသစ်တသ အလင်ိုးက ၎င်ိုးတ အမီ
့်
လူတသည်
မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ဆတ်ပငမ်တစြရန်
့်
့် စတ်န္လ
့်
မမတက
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယ်ကယ် တလ့်ကျင်က့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အမှနတ
် ကယ် ဆတ်ပငမ်န္င်ကကက ၊ မည်သမ
ူ ျှက ၎င်ိုးတက
့်
မတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မျ ိုးက မည်သည့်လ
် ူ၊ မည်သည့််
့် ပမှနဝ
အပြစ်အပျက် သမဟ
့် တ် မည်သည့်် အမှုအရ ကမျှ မတ ိုးဆိုးီ န္င်တပ။ ထသတသ
့်

တလ့်ကျငမ
့်် သ
ှု ည် ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်ထန
ွ ိုး် ြ ရည်
ရွယ်၏။ လူတက
့်
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး လက်န တစြ ့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးလက်န မှုအတကက င်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူတ၏
့် အသက်တ ထဲတွင ် ကကီိုးထွ ိုးမှုက အတထ က်အကူပပြုပခင်ိုး
အတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက လက်န ရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအပြစ်သ
သင် ပမင်ပါက၊ သင်၏ အသက်တ ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် အလ
ိုးတူ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု၌ သင်သည် ပါဝင်ပတ်သက်န္င်၏၊
့်
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှုက အမီလက်န္င်စဉ်တွင်
့်
့် သနရ
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးမှ ပယ်ရှငိုး် ခရတပသည်။ သင်သည်
မမကယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
လူတထဲ
ိုးမရှတစြန္ှ့် င ့်် အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုး
့်
့် က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုး အဟန်အတ
သီိုးပွငန္
့်် င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး ဆတ်ပငမ်တစရန်၊
့်
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လှညရ
့်် န် လူတက
့်် ပိုးြ ပြစ်
့် စတ်န္လ
့် အခွငတ
့် သည်။
ထအခါမှသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်ကကတပသည်။
့်

အသင််းတတ ် အသက်တ နှင ်ူ့ လက်တတွျို့အသက်တ တဆွ်းတနွ်း ခင််း
လူတသည်
အသင်ိုးတတ ် အသက်တ အတွငိုး် တွငသ
်
၎င်ိုးတ တပပ
င်ိုးလဲန္င်သည်ဟ
့်
့်
ခစ ိုးကကရသည်၊ လက်တတွျို့ဘဝတွင ် တပပ င်ိုးလဲမှု မရရှန္င်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသင်ိုးတတ ် အသက်တ အတွငိုး် တွင ် မရှပါက၊ ၎င်ိုးတ မတပပ
င်ိုးလန္
ဲ င်ဟ ခစ ိုးကကတလသည်။
့်
သင်တသည်
ဤခစ ိုးမှု၌ ရှသည့်ပ် ပဿန က တတွျို့ န္င်သတလ ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကယ့်အ
် သက်တ အတွငိုး် သ တခေါ်
့် တဆ င်လ ပခင်ိုးအတကက င်ိုး ယခင်က တပပ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်၊
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ အတွ
က် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
စစ်မှနမ
် အ
ှု တွငိုး် သ ဝင်
် ကယ်အ ိုးပြင၊့််
့် တရ က်ရန်အတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ အမှနတ
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ သည် လူသ ိုးမျ ိုးက စလင်တစြ အကန
အ
် ့် သတ်ရှတသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ပပီိုးပပည့်စ
် တစတသ အဓက ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ
တကယ့်အ
် သက်တ ပင် ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ငါတပပ ဆခဲတ
် ကယ်
့် သ အမှနတ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် သင်ကက ိုးမှု ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးက
ပမှနလ
် ူသ ိုးသဘ ဝန္ှင ့်် တနစဉ်ဘဝတွ
င ် စစ်မှနတ
် သ လူပင်္္ြုလ်န္င
ှ ့်် တူညစ
ီ ွ အသက်ရှငမ
် က
ှု
့်
ရရှရန် အခွငတ
့်် ပိုးသည်။ တစ်ဘက်တွင ် လူတစ်ဦိုးသည် သူကယ်တင်၏ ပည တရိုး အဆငက
့််

ပမြှငတ
့်် င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် လက်ခန္င်စွမ်ိုး
ရရှရန်အတွက် ပည သင်ကက ိုးရန် လအပ်သည်။ အပခ ိုး တစ်ဘက်တွငမ
် ူ လူတစ်ဦိုးသည်
ထိုးထွငိုး် အပမင်ရရှတစရန်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် ူသဘ ဝ၏ အသစတ်က ရရှတစရန် လူသ ိုးအပြစ်
အသက်ရှငရ
် န် လအပ်တသ အတပခခအသပည ရှထ ိုးရန်လသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤကစစရပ်မျ ိုးတွင် လိုးဝနီိုးပါိုး အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသင်ိုးတတ ်အသက်တ မှ တစ်ဆင ့််
ခစ ိုးတတ်ရန်လည်ိုး လအပ်ပပီိုး ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
န ိုးလည်လ န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ တွင ် လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
တကယ့်အ
် သက်တ အတွငိုး် သ ယူ
့် တဆ င်ရန် လအပ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် တပပ သနည်ိုး။
အသင်ိုးတတ ် အသက်တ သည်သ လျှင် လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲသည်မဟတ်ဘ၊ဲ ပ၍
အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ လူတသည်
တကယ့််အသက်တ ၌ စစ်မှနမ
် ှုထသ
ဲ ဝင်
့်် ပသည်။
့်
့် တရ က်သငတ
သင်တသည်
တကယ့်် အသက်တ တွင် အရ မျ ိုးစွ က လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးရန်သ မက
့်
ထအရ မျ ိုးအတွငိုး် သ ဝင်
့် တရ က်ရန်တက
့် လျစ်လျြူရှု ထ ိုးလျက် သင်တ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ
အတပခအတန၊ ဝည ဉ်တရိုးရ ဆင်ရ ကစစမျ ိုးက အစဉ်အပမဲ တပပ ဆခဲတ
့် လ့်ရှသည်။ သင်တသည်
့်
တနစဉ်
့် တရိုးသ ိုး၊ ြတ်ရှု၊ န ိုးတထ င်ခကဲ့် က၏။ ချက်ပပြုတ်ရင်ိုးပင် “အ ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် ၏ ဘဝအတွငိုး် တွင ် ကျွန္ပ်
် ၏အသက် ပြစ်တတ ်မူပါ။ ဤတနရက်
့် သည်
မည်သပင်
် က တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးတတ ်မူပါ။
့် ပြစ်တစ၊ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
ယတနတွ
် ည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး မည်သည်အ
့် ရ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည်ပြစ်တစ၊
့် င ် ကယ်တတ သ
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကျွန္ပ်
် ၏အသက်အပြစ် တဆ င်ရွက်န္င်ရန်အတွက်
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယခမျက်တမှ က်တွင် ကျွန္ပ်
် န ိုးလည်တစရန်
ခွငပ့်် ပြုတတ မ
် ူပါ၊” ဟ သင်တ ဆ
ညစ စ ိုးတသ
့် တတ င်ိုးခဲက့် ကသည်။ သင်တသည်
့်
အခါတွငလ
် ည်ိုး ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကသည်။ “အ အြ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်သည်
အကျွန္ပ်
် တအ
ူ ည်။ အကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး အစ ိုးအစ မျ ိုးက ချတပိုး သန ိုးတတ ်မသ
့် ိုး
တက င်ိုးချီိုးတပိုးတတ ်မူပါ။ အ မင်။ အကျွန္ပ်
် တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက ကယ်တတ ့်် အတပေါ်တွင ်
မှီခခွငပ့်် ပြုပါ။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့်် ရှပါတစ။ အ မင်။” သင်တသည်
ညစ စ ိုးပပီိုး၍
့်
ပန်ိုးကန်မျ ိုး တဆိုးတကက တနစဉ်တွင၊် သင်သည် “အ ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် သည်
ဤပန်ိုးကန်ပြစ်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
စ တန်၏ ြျက်စီိုးပခင်ိုးကခခဲရ
့် ပပီိုး၊ အသိုးပပြုပပီိုးတသ
့်
ပန်ိုးကန်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
် ့် ှငိုး် တစရပါမည်၊ ကယ်တတ ်သည် တရပြစ်ပပီိုး၊
့် ကကက တရပြင ့်် သနရ

ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အကျွန္ပ်
် ၏ အသက်က တထ က်ပ့်တပိုးတသ
အသက်ရှငတ
် သ တရ ပြစ်ကကပါ၏။” ဟ တတ င်စဉ်တရမရ စတပပ ပါသည်။ သင်မသလက်ခင်
အပ်ယ ဝင်ချန်တရ က်လ ပပီိုး၊ သင်တသည်
“အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်သည်
့်
အကျွန္ပ်
် ကတစ်တနတ
် ူပပီိုး လမ်ိုးပပတတ ်မူခသ
ဲ့် ည်။ ကယ်တတ က
့််
့် လိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုးတတ မ
အကျွန္ပ်
် အမှနတ
် ကယ် တကျိုးဇူိုးတင်ပါသည်။...” ဟ တန က်တစ်ကကမ် တတ င်စဉ်တရမရ
တပပ ပပန်သည်။ ယင်ိုးမှ တစ်တနတ
သန်ိုးပပီိုး အပ်စက်အန ိုးယူပခင်ိုးသ ့်
့် က သင်တ ပြတ်
့်
ဝင်တရ က်သည့်် ပစပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစတသည်
တနစဉ်
့် အသက်
ရှငက် ကပပီိုး၊
့် ဤကဲသ
့်
့်
ယခအချန်၌ပင် သူတ၏
ဲ မပါဘဲ တပပ ကကလျက်၊ သူတသည်
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက စတ်ထက
့်
အမှနတ
် ကယ် ဝင်တရ က်မှုက လျစ်လျြူရှု ကကသည်။ ဤက ိုး ထသူတ၏
့် ယခင်ဘဝပြစ်သည်ဤအရ သည် သူတ၏
လူအမျ ိုးစမှ ထကဲသ
့် သ
့် ဘဝတဟ င်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
့်
ပြစ်ကကသည်၊ ထသူတသည်
အမှနတ
် ကယ် တလ့်ကျငမ
့်် ှု မရှကကဘဲ၊ သူတတွ
် ည့််
့်
့် င ် စစ်မှနသ
တပပ င်ိုးလဲမှု အလွနန
် ည်ိုးပါိုးကကသည်။ သူတသည်
စတ်မပါဘဲ ဆတတ င်ိုးကကပပီိုး၊ သူတ၏
့်
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးတည်ိုး မှတစ်ဆငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်က ချဉ်ိုးကပ်ကကတသ ်လည်ိုး သူတ ့်
န ိုးလည်မတ
ှု ွင ် တလိုးနက်မှုမရှကကတပ။ အရိုးရင
ှ ိုး် ဆိုး နမူန တစ်ရပ်ပြစ်သည့်် သင်တ၏
့်
အမ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ကကည့်က် ကပါစ။့် သင်တ၏
ွ နသည်က သင်တ ပမင်
့် အမ်သည် ရှု ပ်ပတ
့် ကကသည်။
ထတကက င့်် သင်တ ထ
် တ အ
့်် တပေါ် စ တန်
့် င်၍ ဆတတ င်ိုးသည်။ “အ ဘရ ိုးသခင် ကျွနတ
ယူတဆ င်လ တသ ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ကကည့်တ
် တ ်မူပါ။ အကျွန္ပ်
် သည် ဤအမ်ကသ
ဲ့် ပင်
့်
ညစ်ညမ်ိုး ပါသည်။ အ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ က
့်် အကျွန္ပ်
် အမှနပ
် င် ချီိုးမွမ်ိုး၍
တကျိုးဇူိုးတင်ပါသည်။ ကယ်တတ ၏
် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး မရှပါက
ဤအချက်က အကျွန္ပ်
် သန ိုးလည်မည် မဟတ်ပါ။” သင်တသည်
ထတနရ တွင ် ထင်၍သ
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ဆတတ င်ိုးလျက် တတ င်စဉ်တရမရ တပပ ဆသည်၊ ထတန
့် က်
တတ င်စဉ်တရမရ တပပ ဆတသ အမယ်အကဲသ
့် ဘ
့် ပပြုမူ
သည်။ သင်တသည်
့် မှ မပြစ်သကဲသ
့်
့်
အတပေါ်ယ အမူအကျင ့်် အမျ ိုးအပပ ိုးပြင ့်် တကယ့်် စစ်မှနပ် ခင်ိုးသ အမှ
နတ
် ကယ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး
့်
အလျှငိုး် မရှပဲ သင်တ၏
တကျ ် ကကသည်။
့် ဝည ဉ်အသက်တ က ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်တပြတ်
့်
တကယ်တ
့် လ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးထသ
ဲ ဝင်
ှ ့်် သူတ၏
့် တရ က်ပခင်ိုးတွင ် လူမျ ိုး၏ လက်တတွျို့ဘဝမျ ိုးန္င
့်
လက်တတွျို့ အခက်အခဲမျ ိုး ပါဝင်သည်- ဤသည်မှ သူတတပပ
င်ိုးလဲသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ တကယ် လက်တတွအ
ျို့ သက်တ မပါဘဲ လူသ ိုးမျ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတပ။
သူတ၏
့် စတ်မပါဘဲ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်အကျြုိုးရှ မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုး၏
သဘ ဝက န ိုးလည်မှု မရှပါက အရ ရ သည် အချန်ပြြုန်ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်

လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှပါက အရ ရ သည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
အ ိုးထတ်မှုသ ပြစ်သည်။ ပမှန ် ဆတတ င်ိုးချက်သည် လူမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ပမှနအ
် တပခအတနက
ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ကူညတ
ီ ပိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သူတက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုးမရှတပ။ လူသ ိုးတ၏
့် တ်သည်ဟ ထင်ပခင်ိုး၊
့် မမကယ်ကယ် တပြ င်မ
စတ်ကကီိုးဝင်မှု၊ ဘဝင်ပမငမ
့်် ှု၊ တမ က်မ မှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက
သရှပခင်ိုး- ယင်ိုးအရ မျ ိုးက သရှပခင်ိုးမှ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှ တစ်ဆငလ
့်် ပခင်ိုးမဟတ်တပ။
၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ခစ ိုးပခင်ိုးမှသ ရှ တြွ တတွျို့ ရှပပီိုး၊
စစ်မှနသ
် ည့်အ
် သက်တ တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှတဆင ့််
သရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်တခတ်လတ
ူ သည်
အတတ ်အတန် တက င်ိုးမွနစ
် ွ တပပ ဆ
့်
တတ်ကကပပီိုး၊ တခတ်အဆက်ဆက်ကထက် ပ ပမငပ့်် မတ်တသ အပမငပ့်် မတ်ဆိုး ကသဝါဒမျ ိုးက
န ိုးတထ င်ခကဲ့် က တသ လ
် ည်ိုး၊ သူတ၏
် ကယ်
့် လက်တတွျို့ဘဝတွင ် အမှနတ
အတက င်အထည်တြ မ
် မ
ှု ှ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်။ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
စစ်မှနသ
် ည့်အ
် သက်တ တွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
တပပ င်ိုးလဲမှုတန က်
့်
လူသစ်၏အသက်တ မပင်ဆင်တပ။ လက်တတွျို့အသက်တ တွင် သမမ တရ ိုးအတင်ိုး
တနထင်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လက်တတွအ
ျို့ သက်တ အတွငိုး် သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
တခေါ်တဆ င်လ ပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငရဲ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသြွယ်
့်
တနထင်တနကကသည်။ ဤအရ မှ ထင်ရှ ိုးတသ လွဲမှ ိုးမှု မဟတ်တလ ။
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးန္ှင ့်် တူတအ င် ထန်ိုးသမ်ိုးရန်အတွက်၊ ဆလသည်မှ ပမှနလ
် ူသ ိုးသဘ ဝက
ရရှတစရန်၊ လူတသည်
သူတ စက
ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်သမ်ရ
့် ပြင ့်် မရန္င်တပ။
့်
့်
ယင်ိုးသလ
သူတက
့် ပ်ပခင်ိုးပြင ့်် သူတသည်
့်
့် သူတသ
့် ထခက်န ကျင်တစကကပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
သူတ၏အသက်
တ ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု အတွ
က် အကျြုိုးမပပြုတပ။ ထတကက
င့််
့်
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲမှု ရရှရန်အတွက် လူတသည်
နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုးစီ တလ့်ကျငရ
့်် မည်။ ပြည်ိုးညင်ိုးစွ
့်
ဝင်တရ က်ရမည်၊ နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုးစီ ရှ တြွ စူိုးစမ်ိုးရမည်၊ အပပြုသတဘ မှ ဝင်တရ က်ပပီိုး
သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
့် အသက်တ ပြစ်တသ သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွျို့ ဘဝတွင ် တနထင်ကကရမည်။
၎င်ိုးတန က်မှ စ၍ စစ်မန
ှ တ
် သ အရ မျ ိုး၊ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တကယ့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက လူမျ ိုးက လက်တတွျို့တလ့်ကျငမ
့်် ှုမျ ိုး ရှတစမည်။ လူတသည်
စတ်မပါဘဲ
့်
တပပ ရန် မလအပ်ပါ။ ယင်ိုးအစ ိုး တကယ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် တလ့်ကျငရ
့်် န် လအပ်သည်။
လူတသည်
သူတတွ
့် ျင်ိုးတကက င်ိုး သရှလ ကကပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် င ် အရည်အတသွိုး ညြ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမှနသ
် ိုးတဆ င်ကကက ၊ ဝင်တရ က်ကကပပီိုး

ပမှနလ
် က်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်သ
သူတသည်
စစ်မှနမ
် က
ှု ရရှကကပပီိုး
့်
့်
ဝင်တရ က်မှု ပမလျင်ပမန်စွ ပင် ပြစ်တပေါ် န္င်သည်။ လူတအ
ျို့ ျမှု
့် ိုး တပပ င်ိုးလဲရန် လက်တတွက
အချြုျို့ ရှရမည်၊ သူတသည်
စစ်မှနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့််
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကရမည်။ အသင်ိုးတတ ်၏ အသက်တ က
မှီခရပြငသ
့််
စစ်မှနတ
် သ တလ့်ကျင်မ
ဤနည်ိုးပြင့်် စစ်မှနမ
် ှုသ ့်
့် ှုရရှန္င်သတလ ။ လူတသည်
့်
ဝင်တရ က်န္င်မည်တလ ။ မဝင်တရ က် န္င်တပ။ လူတသည်
စစ်မှနတ
် သ အသက်တ အတွငိုး် သ ့်
့်
မဝင်တရ က်န္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
သူတ၏
့်
့် ဘဝတနထင်မှု အတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ကင်တဆ င်ရွက်ပမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လူတ၏
့် ပျင်ိုးရပခင်ိုး
သက်သက်တကက ငန္
့်် င
ှ ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ မှီခမှုတကက င ့်် မဟတ်ဘဲ ယင်ိုးသည် လူတတွ
့် င ်
အသက်ရှငတ
် နထင်မှုအတွက် စွမ်ိုးရည် မရှပခင်ိုးတကက ငသ
့်် မက ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့််
အညီ ပမှန ် လူသ ိုးတတယ က်န္င
ှ ့်် တူသည့်် စချန်စညန်ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်မှု မရှတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ယခင်က လူတသည်
အစဉ်အပမဲ တဆွိုးတန္ွိုးတန ခဲက့် ကသည်၊ တပပ ဆတနခဲက့် ကသည်၊
့်
ဆက်သယ
ွ ်တနကကသည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
“တဟ တပပ သူမျ ိုး” ပင် ပြစ်သွ ိုးကကသည်၊
့်
့်
သတသ
်လည်ိုး အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက မည်သက
ူ မျှ
့်
မရှ တြွခကဲ့် ကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ထသူတသည်
တလိုးနက်တသ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးကသ
့်
မပမင်မကန်ိုး ရှ တြွခကဲ့် ကသည်။ သပြစ်
၎င်ိုးတဘဝမျ
ိုး၌
့် တသည်
့် ရ ယတနလူ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
ဟသ
ူ ည့်် ဤဘ သ တရိုး ယကကည်မှုပစက တပပ င်ိုးလဲပစ်ရမည်။
ထသူတသည်
အပြစ်အပျက်တစ်ခ၊ အရ တစ်ခ၊ လူတစ်တယ က်က အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးပြင့််
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုအတွငိုး် ဝင်တရ က်ကကရမည်။ ထသူတသည်
ယင်ိုးက အ ရစူိုးစက်မှုပြင့််
့်
လပ်တဆ င်ရမည်။ သမှ့် သ ထသူတသည်
ရလဒ်မျ ိုး ရရှန္င်ကကမည်။ လူတ၏
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် သူတ၏
့် အန္ှစ်သ ရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပြင ့်် စတင်သည်။ ထအလပ်သည်
လူတ၏
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုး၊ သူတ၏
့် ဘဝ၊ ပျင်ိုးရပခင်ိုး၊ မှီခပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတ၏
့် စမှတ်ပပီိုး
တန က်လက်ပခင်ိုးတက
ှ ်ထ ိုးရမည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင်သ
သူတက
့်
့် ပစ်မတ
့် တပပ င်ိုးလဲန္င်မည်။
အချြုျို့တသ တနရ မျ ိုးတွင ် အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က ရလဒ်မျ ိုး ထွက်တပေါ်တစန္င်တသ ်လည်ိုး၊
လက်တတွျို့အသက်တ က လူတက
့် တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သည်မှ အဓကကျတသ အချက်
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုး၏ သဘ ဝဗီဇတဟ င်ိုးသည် လက်တတွျို့အသက်တ မရှဘဲ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တယရှု ၏ လပ်တဆ င်မှုက နမူန အပြစ်
ကကည့်က် ကစ။့် တယရှု သည် ယခင် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ြျက်သမ်ိုးပပီိုး တခတ်သစ်၏
ပညတ်ချက်မျ ိုးက ချမှတ်စဉ်က၊ ကယ်တတ သ
် ည် လက်တတွျို့အသက်တ မှ တကယ်ဥ
့် ပမ မျ ိုး

အသိုးပပြု၍ မမက်ကက ိုးခဲသ
် တ ်မျ ိုးက ဥပသ်တန၌့် င်္ျြုခင်ိုးက
့် ည်။ သခင်တယရှု က သူ၏ တပည့်တ
ပြတ်လျက် ဦိုးတဆ င်လ စဉ်၊ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက ဆ တလ င်လ ပပီိုး င်္ျြုတစမ
့် ျ ိုးက
ခူိုးယူစ ိုးတသ က်ကကသည်။ ယင်ိုးက ြ ရရှဲမျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ပပီိုး၊ ထသူတသည်
ဥပသ်တနက
့်
့်
လက်န တနပခင်ိုး မရှဟ ဆကကသည်။ ဥပသ်တနတွ
် လပ်ကမျှ မလပ်တဆ င်ရဟ
့် င ် မည်သည့်အ
ဆကကလျက်၊ ဥပသ်တနတွ
ဲ ျတနတသ န္ွ ိုးသ ိုးတပါက်မျ ိုးကပင်
့် င ် ကျင်ိုးထက
လူတကယ်
တင်ခင
ွ မ
့်် ရှဟလည်ိုး သူတက
့်
့် ဆကကသည်။ တယရှု က ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးက
ဓမမသစ်တခတ်၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး တကကည ြ က
့် ည်။ ထအချန်က
့် ိုးက ိုးခဲသ
ကယ်တတ သ
် ည် လူအမျ ိုး န ိုးလည်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတစရန် လက်တတွျို့ ကစစရပ် အမျ ိုးအပပ ိုးက
အသိုးပပြုခဲသ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူ၏ အလပ်မျ ိုးက
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သနရ
လပ်တဆ င်သည့်် အတပခခ စည်ိုးမျဉ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကစစရပ်မျ ိုး မရှဘဲ၊ လူမျ ိုးသည်
သတဘ တရ ိုးအရ၊ အသဉ ဏ်အရသ န ိုးလည်မက
ှု ရန္င်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲရန်
ထတရ က်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်က
့်
တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးမှ မည်သ ရရှ
့် သနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ထိုးထွငိုး် အပမင်တက
့်
န ိုးတထ င်ရ၊ ြတ်ရှုရန္ှင ့်် အသပည တိုးပွ ိုးရပြင ့်် ရန္င်သတလ ။ အဘယ်သ ဤသ
့်
့်
ပြစ်န္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
လက်တတွျို့အသက်တ တွင ် န ိုးလည်ပပီိုး တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်။
့်
သပြစ်
့်် မည် ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့အသက်တ န္ှင ့်် မကင်ိုးကွ ရတပ။
့် ရ လူတစ်ဦိုးသည် တလ့်ကျငရ
လူတသည်
မတူညတ
ီ သ ရှု တထ င်မ
့်် မျြုိုးမျြုိုးက
့် ျ ိုးက အ ရစူိုးစက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ရှု တထ ငအ
့်
ဝင်တရ က်ရမည်။ ပည တရိုး အဆငအ
့်် တန်ိုး၊ တြ ်ထတ်ပပသန္င်မှု၊ အမှုအရ တက
့် ပမင်န္င်စွမ်ိုး၊
အတပမ ်အပမင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး၊ လူသ ိုးတ၏
့်
အတပခခအသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူတတွ
့်် သ အပခ ိုးတသ
့် င ် ရှသငတ
လူသ ိုးသဘ ဝဆင်ရ အရည်အတသွိုးတ ပြစ်
ှု ရရှပပီိုးတသ အခါ
့် သည်။ န ိုးလည်မက
လူတသည်
ဝင်တရ က်မက
ှု အတလိုးထ ိုးရမည်၊ သမှ့် သ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်။
့်
တစ်စတစ်တယ က်သည် န ိုးလည်မက
ှု ရရှတသ လ
် ည်ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မက
ှု
လျစ်လျြူရှု ထ ိုးပါက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မည်သ ပြစ်
မျ ိုးစွ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ယခအခါ လူတသည်
့်
န ိုးလည်တသ ်လည်ိုး လက်တတွျို့အသက်တ တွင ် တနထင်ပခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
င ့်် ထသူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှသ ထတရ က်စွ န ိုးလည်မှု ရှသည်။
သင်သည် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမက
ှု အနည်ိုးငယ်မျှသ ရရှတသိုးသည်၊ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှသ ရရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်သည်
့်

လက်တတွျို့အသက်တ တွင ် ဝင်တရ က်မှု မရှ၊ သမဟ
ှု တွက်
့် တ် သင်သည် ဝင်တရ က်မအ
င်္ရစက်ပခင်ိုးပင်မရှ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သပြစ်
့် ရ သင်၏ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
တလျ န
အမှုအရ မျ ိုးစွ
့် ည်ိုးသွ ိုးသည်။ ဤမျှက လကက ရှညပ် ပီိုးတန က်၊ လူတသည်
့်
န ိုးလည်လ ၏။ သူတသည်
သူတ၏
့်
့် အသပည န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အယူအဆမျ ိုးက
အမျ ိုးအပပ ိုး တပပ ဆန္င်ကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သူတ၏
့်
့် အပပင်ပင်ိုး စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
ယခင်အတင်ိုး ရှတနပပီိုး၊ သူတ၏
့် ရှ
့် မူလ စွမ်ိုးရည်သည် ယခင်ကကဲသ
့် တနက ၊ အနည်ိုးငယ်ပင်
တိုးတက်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးသပြစ်
် ှ တန က်ဆိုးတွင ်
့် တနပါက သင်သည် မည်သည့်် အချန်တွငမ
ဝင်တရ က်မည်နည်ိုး။
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အရသ ခရန်
လူတစ့် တဝိုးကကသည့်် အသက်တ မျြုိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ အသက်တ ၏
အစငယ်တလိုး တစ်စသ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတ၏
့် လက်တတွျို့အသက်တ သည်
ပမှနဝ
် ည ဉ်အသက်တ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပမှနခ
် စ ိုးပခင်ိုး၊
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနန
် ိုးီ ကပ်စွ ရှတနပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့််
အညီ အရ ရ က လပ်ကင်တဆ င်ရွက်တသ လက်တတွျို့အသက်တ တွင ် တနထင်ပခင်ိုး၊
သမမ တရ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ အရ ရ က လပ်ကင် တဆ င်ရွက်တသ လက်တတွျို့အသက်တ တွင ်
တနထင်ပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးတမတတ မျ ိုး ရွ တ်ဆပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ပငမ်သက်စွ ရှသည့်် လက်တတွဘ
ျို့ ဝတွင ် တနထင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဓမမတတိုးမျ ိုး သီဆပပီိုး ကခန်ပခင်ိုးတက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အပါဝင် အသင်ိုးတတ ်၏ အသက်တ န္ှငလ
့်် ည်ိုး တူန္င်လျှင်
ထကဲသ
့် တသ
အသက်တ မျြုိုးသည်သ ၎င်ိုးတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အသက်တ အတွငိုး် သ တဆ
င်ယူတပိုးမည် ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစမှ န ရီ
့်
အနည်ိုးငယ်သ ပြစ်သည့်် အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က အတလိုးထ ိုးပပီိုး ကျန်န ရီမျ ိုးရှ
သူတ၏အသက်
တ သည် သူတန္ှ့် င ့်် မဆင်သည်အ
့် လ ိုး သူတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးက
“ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုး” မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊
ဓမမတတိုးမျ ိုး သီဆပခင်ိုး သမဟ
် ခါမှသ
့် တ် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး တက
့် ပပြုလပ်သည့်အ
သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
ှ
။
့် အသက်တ မျ ိုးက ဝင်တရ က်တသ လူမျ ိုးလည်ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးရသည်
ထတန
် ူ ယင်ိုးအချန်မျ ိုးပပင်ပတွင ် သူတ၏
့် က်တွငမ
့် အသက်တ တဟ င်ိုးသသ
့်
ပပန်တပပ င်ိုးသွ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးသတသ
တနထင်ပခင်ိုးသည် လူတက
့်
့် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ဘဲ
ဘရ ိုးသခင်က သတစရန် သ ၍ မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ ၌
အကယ်၍လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲတစလလျှင် ထသူတသည်
့်

မမတက
ဲ ွ ပခင်ိုး မပပြုရတပ။ လက်တတွျို့အသက်တ တွင ်
့် ယ်ကယ် လက်တတွျို့အသက်တ မှ ခွခ
သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် သရမည်၊ သငက
့်် ယ်သင် စွနလ
် ့် တ်ရမည်၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုး ရမည်သ မက တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ရရှန္င်ပခင်ိုး မရှတသိုးမီတွင ်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ အတပခခအသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အမှုအရ တ၌့် မမကယ်ကယ်
ကျငက့်် ကပပြုမူ တနထင်ပခင်ိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက တလ့်လ ရမည်။ သင်သည်
စစ်မှနမ
် အ
ှု တွငိုး် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး မသွ ိုးဘ၊ဲ လက်တတွဘ
ျို့ ဝထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊
သတဘ တရ ိုးဆင်ရ အသပည ကသ စူိုးစက်ပပီိုး ဘ သ တရိုး ပွဲလမ်ိုးသဘင်မျ ိုး
ကက ိုးတွငသ
်
တနထင်မည်ဆပါက၊ သင်သည် စစ်မှနမ
် အ
ှု တွငိုး် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ဝင်တရ က်မည်
မဟတ်၊ သငက
့်် ယ်သင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက သမဟ
် ခါမျှ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
သမည်မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် အစဉ်အပမဲ မျက်စကန်ိုးလျက် အသပည ကင်ိုးမဲလ
့် ျက်ရှမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် တတတ င်ိုးတသ အချန်က လပပီိုးတန က်
၎င်ိုးတက
ှ ခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးြ မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမှန ် လူသ ိုးဘဝမျ ိုးအ ိုး အသက်ရင
့်
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြလည်
ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊
့်
သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘဝတနထင်မှု နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုး တစ်ခလိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏တခတ်
တန က်ကျတသ
့်
တတွိုးတတ ပမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် သူ၏စတ်အပမင်က တပပ င်ိုးလဲရန် ပြစ်သည်။
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ ကသ အ ရစက်ပခင်ိုးသည် လူတ၏
့် အသက်တ ၏
အကျင်တ
် ွ သူတတနထ
င်ခပ
ဲ့် အတဟ င်ိုးမျ ိုးက
့် ဟ င်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် က လကက ရှညစ
့်
တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။ မည်သပင်
လက်တတွျို့ဘဝမှ
့် ပြစ်တစက မူ၊ လူတသည်
့်
မကင်ိုးကွ ရတပ။ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
်
့် အသင်ိုးတတ ်အသက်တ သက်သက်တွငသ
မဟတ်ဘ၊ဲ လက်တတွျို့အသက်တ တွင ် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် တနရန်၊ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ
သက်သက်တွငသ
်
မဟတ်ဘ၊ဲ လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သမမ တရ ိုးအတင်ိုး တနရန်၊
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ သက်သက်တွငသ
်
မဟတ်ဘ၊ဲ လက်တတွျို့အသက်တ တွင ်
သူတ၏တ
ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက အတက င်အထည်တြ ်ရန် တတ င်ိုးဆသည်။ စစ်မန
ှ မ
် ှုထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်ရန်မှ လူတစ်ဦိုးသည် အရ ရ က လက်တတွျို့ အသက်တ သ ဦိုး
့် တည်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ တွင ် လူတသည်
လက်တတွျို့ဘဝထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့်
မမကယ်ကယ် သန ိုးလည်ပခင်ိုး ရှမလ န္င်ပါက၊ ထပပင်
် သဘ
ူ ့်
ဝက
့် လက်တတွျို့ဘဝတွင ် ပမှနလ
အသက်မရှငန္
် င်ပါက၊ ထသူတသည်
မပြစ်ထန
ွ ိုး် သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
မန ခတသ သူအ ိုးလိုးတသည်
လက်တတွအ
ျို့ သက်တ က မဝင်တရ က်န္င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်

သူတအ
ဝအတကက င်ိုး တပပ ဆတသ ်လည်ိုး နတ်ဆိုးသဘ ဝအတင်ိုး
့် ိုးလိုးသည် လူသဘ
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သူတအ
့် ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးအတကက င်ိုး
တပပ ဆတသ ်လည်ိုး ယင်ိုးအစ ိုး အယူဝါဒမျ ိုးကသ အသက်ရှငတ
် နထင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သမမ တရ ိုးအတင်ိုး မတနထင်န္င်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရွ ရှ မန်ိုးတီိုးမှုန္င
ှ ့်် ပငင်ိုးပယ်မှုတက
့် ခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် လက်တတွအ
ျို့ သက်တ သ ဝင်
့်် မည်၊ သင်ကယ်တင်၏
့် တရ က်ပခင်ိုးက တလ့်ကျငရ
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး၊ မန ခမှုမျ ိုးန္ှင ့်် မသန ိုးမလည်မှုမျ ိုးက သရမည်အ
့် ပပင် သင်၏
ပမှနမ
် ဟတ်တသ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သရမည်။ ထနည်ိုးပြင ့်် သင်၏
့်
အသပည သည် သင်၏ လက်တတွျို့ အတပခအတနန္ှင ့်် အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးစပ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ယင်ိုးသတသ
အသပည သည်သ စစ်မှနပ် ပီိုး သင်၏ ကယ်ပင်အတပခအတနက အမှနတ
် ကယ်
့်
န ိုးလည် သတဘ တပါက်တစမည်ပြစ်က သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက
ရရှန္င်သည်။
ယခတွင ် လူတအတပေါ်
စလင်တစပခင်ိုးသည် တရ ိုးဝင် စတင်ပပီပြစ်ရ ၊ သင်သည်
့်
လက်တတွျို့အသက်တ အတွငိုး် ဝင်တရ က်ရမည်။ သပြစ်
့် ရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ရရှရန် သင်သည်
လက်တတွအ
ျို့ သက်တ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးမှ စတင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုးစီ
တပပ င်ိုးလဲရမည်။ သင်သည် လူသ ိုး၏ ပမှနအ
် သက်တ က ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး ဝည ဉ်တရိုးရ
ကစစမျ ိုးကသ တပပ ပါက၊ အမှုအရ မျ ိုးသည် ပငီိုးတငွျို့ ြွယ် တက င်ိုးသွ ိုးသည်။
လက်တတွျို့မကျတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သွ ိုးသည်၊ သပြစ်
မည်သ ့်
့် လျှင ် လူတသည်
့်
တပပ င်ိုးလဲမည်နည်ိုး။ ယခတွင ် စစ်မန
ှ တ
် သ အတတွျို့အကကြုထဲသ ဝင်
့် တရ က်ြ အတပခခ
့်
အတ်ပမစ်က တည်တဆ က်န္င်တရိုးအတွက် တလ့်ကျငရ
့်် န် လက်တတွျို့ အသက်တ သ သင်
က
့်
့်
ဝင်တရ က်ခင်ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် လူတ လ
ဲ ှ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။
့် ပ်ရမည့်် အလပ်မျ ိုးထမ
ကျန်တသ အရ မျ ိုးသည် လူတ၏
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မအ
ှု တပေါ်
့် လက်တတွလ
မူတည်တနချန်တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
လမ်ိုးညန်ရန်သ ပြစ်သည်။ လူအတယ က်စီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လက်တတွျို့
အသက်တ အတွငိုး် သ တရ
က်လ တစန္င်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက လက်တတွျို့
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်တစမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးမှ တစ်ဆင ့်် လက်တတွျို့အသက်တ သ ့်
ဝင်တရ က်န္င်သည်၊ ယင်ိုးသည်သ လျှင် အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ ပြစ်သည်။

မိမိတ၏
ိို ူ့ အလိုပ်တ ဝန်ကိို ထမ််းတဆ င်ကကတသ
အတယ က်တင
ိို ်း် နှငပ
်ူ့ တ်သက်၍
လက်ရှ တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မန
ှ စ
် ွ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ
လူအ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ ်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန် အခွငအ
့်် လမ်ိုးရှသည်။
အသက်ငယ်သည် ပြစ်တစ၊ အသက်ကကီိုးသည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ၌
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပပီိုး သူက
့် တကက က်ရွ ျို့သမျှ သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခစ ိုးရန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတက
ီ သ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုး အတပေါ်မတ
ူ ည်၍
့် သူတ၏
့် မတူညတ
စလင်တစသည်။ သင်၏ ခွနအ
် ိုးရသတရွ
ှ
ျို့က အ ိုးထတ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က
န ခသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် ကယ်တတ ်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။ ယခတွင ် သင်တ၌့်
မည်သမ
ူ ျှ စလင်ပခင်ိုး မရှကက။ တစ်ခါတစ်ရတွင် သင်တသည်
အလပ်တ ဝန်တစ်မျြုိုးက
့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှပပီိုး အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတွင ် အလပ်တ ဝန် န္ှစ်မျြုိုးက ထမ်ိုးရွက်န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်တက
ိုးတတ ်ခရန် သင်တ၏
့် ယ်သင်တ အသ
့်
့် အစွမ်ိုးရှသမျှ
လပ်တဆ င်သတရွ ျို့၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်တသည်
ကယ်တတ ်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။
့်
ငယ်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုးတွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်အတွက် အတတွိုးအတခေါ် အနည်ိုးငယ် ရှကကပပီိုး၊
သူတတွ
ှု ကင်
ိုးမဲက့် ကသည်။ လူသ ိုး၏ အသပည န္ှင ့််
့် င ် အသပည န္ှင ့်် ထိုးထွငိုး် သပမင်မတ
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက စလင်တစရန် ဘရ ိုးသခင် ဤတနရ ၌ ရှတနသည်။ ကယ်တတ ၏
်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သူတ ချ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုး တပိုးသည်။ သရ့် တွင ်
့် ြုျို့တသ
ငယ်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် တည်ပငမ်မှု မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်က တပပ င်ိုးလဲ
တပိုးရတပမည်။ ငယ်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုးတွင ် ဘ သ တရိုး ဆင်ရ အယူအဆမျ ိုး သ ၍ နည်ိုးပါိုးပပီိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်အတွက် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးလည်ိုး သ ၍ နည်ိုးပါိုးသည်။ သူတသည်
့်
အရ ရ တင်ိုးက ရိုးရှငိုး် တသ သတဘ ပြင့်် စဉ်ိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ သူတ၏
့်
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ချက်မျ ိုးသည် ရှု ပ်တထွိုးမှု မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ပမတပေါ်တသိုးတသ သူတ၏
့်
လူသဘ
ဝ၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ချီိုးကျြူိုးထက်တသ အပင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ငယ်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုးသည် မသန ိုးမလည်ကကဘဲ ဉ ဏ်ပည ကင်ိုးမဲ့် ကကသည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက လအပ်တသ အရ တစ်ခပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်ခရပခင်ိုးသည် သင်တက
့် ျန်န္င်စွမ်ိုး ပြစ်တပေါ်တစမည်။ သင်သည် ဝည ဉ်တရိုးဆင်ရ
့် ချင်ခ
ကစစမျ ိုးစွ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်န္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင် အသိုးချန္င်ရန် သင်တ
့် တ ်တသ

သူမျ ိုးအပြစ်သ တပြည်
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးန္င်သည်။ အသက်အရွ ယ်
့်
သ ၍ကကီိုးရင်တ
ှ မျ ိုးတွငလ
် ည်ိုး သူတ ထမ်
ိုးတဆ င်ရန်
့် သ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့်
အလပ်တ ဝန်မျ ိုး ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
် ့် တပ။ အသက်အရွ ယ်
့် မစွနပယ်
သ ၍ကကီိုးရင်တ
ှ တတွ
် ည်ိုး လလ ိုးြွယ်ရ
့် သ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့် ငလ
သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးတရ မလလ ိုးအပ်တသ သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးပါ ရှကကသည်။
၎င်ိုးတတွ
် နထင်ရန်အတွက် ဒဿနမျ ိုးန္ှင ့်် ဘ သ တရိုးဆင်ရ အယူအဆမျ ိုး
့် င ် အသက်ရှငတ
ပရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်မမ
ှု ရှ၊ ပပီိုးလျှင ် တပပ င်ိုးလယ
ွ ်ပပင်လယ
ွ ်ပခင်ိုးမရှဘဲ
့်
အသိုးပပြုကကသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက န္ှစ်သက်သည်အ
့် တွက်၊ သူတ၏
ှု ျ ိုးတွင ်
့် လပ်တဆ င်မမ
သူတသည်
တင်ိုးကျပ်တသ အစဉ်အလ မျ ိုးစွ က တစ င်ထ
့် န်ိုးကကသည်။ ယင်ိုးမှ
့်
မလလ ိုးအပ်တသ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် သ ၍
အသက်အရွ ယ်ကကီိုးတသ ဤညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လ ပါတစ
တည်ပငမ်စွ န္ှင ့်် တည်ကကည်စွ တနပမဲတနန္င်ကကသည်၊ ထသူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ
တည်ပငမ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် မထန်ိုးန္င်မသမ်ိုးန္င် စတ်အတနအထ ိုးမျ ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက လက်ခရ ၌ ပ၍တန္ှိုးတကွိုးတက င်ိုး တန္ှိုးတကွိုးန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးတစ်ခ မဟတ်တပ။ သင်တသည်
ကျြုိုးန္နွ ခန္င် သမျှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခန္င်သမျှ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစစစ်သမျှ၊ သင်တသည်
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လက်န ပခင်ိုး၌သ
့်
စတ်ဝင်စ ိုးသမျှ၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတပေါ် မည်သည့်် အခါမျှ
့်
စီရင်ပခင်ိုးမရှပါက သမဟ
မတက င်ိုးတသ စဉ်ိုးစ ိုးချက်မျ ိုး မသထ ိုးသမျှ၊
့် တ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သမျှ၊ သင်တသည်
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်စ
် ပပီိုးတန က်- စလင်တစပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။
သင်သည် သ ၍ငယ်ရွယ်သူ သမဟ
့် ူ ညီအစ်က သမဟ
့် တ် သ ၍ကကီိုးရင်သ
့် တ် ညီအစ်မ တစ်ဦိုး
ပြစ်ပါတစ၊ သင် ထမ်ိုးတဆ င်အပ်သည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က သင် သသည်။ ငယ်ရွယ်သတ
ူ သည်
့်
မ နတထ င်လ ိုးမှု မရှကကတပ၊ သ ၍ အသက်ကကီိုးတသ သူတသည်
မတန်မလှုပ် သမဟ
့်
့် တ်
ဆတ်ယတ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ ထအပပင်
သူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး၏ အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက
့်
့်
သူတ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအ ိုး တထမတစရန် အသိုးပပြုန္င်ပပီိုး၊ သူတသည်
မည်သည့််
့်
့်
အစွဲမျှမရှဘဲ၊ တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး အတစခန္င်ကကသည်။ သ ၍အသက်ကကီိုးသူန္င
ှ ့််
သ ၍ငယ်ရွယ်သူ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ အကက
ိုးတွင ် ချစ်ကကည်တရိုး တတ ိုးက
့်
တည်တဆ က်ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င်၊့် သင်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး
့်

တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး သ ၍ တက င်ိုးစွ န ိုးလည်န္င်ကကသည်။ သ ၍ ငယ်ရွယ်တသ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ တသည်
သ ၍အသက်အရွ ယ်ကကီိုးတသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတပေါ်
့်
အထင်မတသိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍ အသက်ကကီိုးတသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည်လည်ိုး
မမကယ်က မှနသ
် ည်ဟ မယူမှတ်ကကတပ- ယင်ိုးသည် သဟဇ တပြစ်တသ တွဲြက်ပခင်ိုး
မဟတ်ပါသတလ ။ သင်တအ
့် တသ
စတ်ပင်ိုးပြတ်မှုရလျှ
ှ င၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးလိုးတွင ် ဤကဲသ
့်
အလတတ ်သည် သင်တ၏
့် ပါလမ်မ
့် ည်။
့် မျြုိုးဆက်တွင ် ဧကန် ပပည်စ
ယတန သင်
တလ
့်
့် ပ်တဆ င်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုး အတပေါ် အတပခခက သင်သည်
အန င်္တ်တွင ် တက င်ိုးချီိုး တပိုးခရမည် သမဟ
့် တ် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး ခရမည် ဟူသည်က
အဆိုးအပြတ် တပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရမည်ဆပါက၊
၎င်ိုးသည် ယခတခတ် ယခအချန် ပြစ်ရမည်၊ အန င်္တ်တွင ် အပခ ိုးအခွငအ
့်် တရိုး ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ယခလက်ရအချ
ှ
န်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
် ကယ် စလင်တစလပပီိုး၊
့် အမှနတ
ဤအရ သည် အတပပ သက်သက် မဟတ်တပ။ အန င်္တ်တွင ် မည်ကသ
ဲ့် တသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး
့်
သင်တ အတပေါ်
ကျတရ က်သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည်ပ့် ြစ်ရပ်မျ ိုး ရှလ သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ်
မည်သည်တ
့် ဘိုးဒကခမျ ိုး သင်တကက
့် ြုတတွျို့ရသည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်
စလင်တစလသည်၊ ဤအရ သည် တကျတသချ ပပီိုး မပငင်ိုးန္င်သည့်် အချက်တစ်ခပင် ပြစ်သည်။
ဤအရ က အဘယ်တနရ တွင ် ပမင်န္င်ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် မျြုိုးဆက်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ တ တစ်
တလျှ က်တွင ်
့်
ယတနရရှ
့် ကကီ
့် ထွတ်အထပ်က မရရှခဲြ
့် ခဲသ
့် ကဲသ
့် ူိုးဟူသည့်် အချက်တွင ်
့် ိုးပမတ်သည်အ
ပမင်န္င်သည်။ ၎င်ိုးသည် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တလ ကထဲ ဝင်တရ က်ပပီိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး အတပေါ်သ သန်
ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
့်
မကကြုစြူိုးတအ င်ပင် ပြစ်သည်။ အတတ်က လ မျြုိုးဆက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ ဤကဲသ
့် တသ
့်
အတတွျို့အကကြုက မရရှခဲတ
် င်လျှင၊် မျက်တမှ က်က လ၏
့် ပ။ တယရှု ၏ တခတ်က လ အချန်တွငပ
ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သင်တအ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သင်တ ့်
့် ိုး တပပ ခဲသ
န ိုးလည်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
ျို့ ကကြုတ အ
အထွတ်အထပ်
့် အတတွအ
့် ိုးလိုးတသည်
့်
အသစ်တစ်ခသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုး အလယ်တွင ်
့်
အသင်လတ
ူ သည်
ထွက်ခွ မသွ ိုးကကတပ၊ ပပီိုးလျှင် ဤက ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည်
့်
မကကြုစြူိုး ခမ်ိုးန ိုးထည်ဝါမှုက ရရှပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပရန် လတလ က်သည်။
ဤအရ သည် လူသ ိုးက ပပြုလပ်န္င်သည့်် အရ တစ်စတစ်ရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် အရ တစ်စတစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်

ကယ်တတ တ
် င်၏ အမှုပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် စစ်မှနသ
် ည့််
့်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးစွ မှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစြ ဆန္ဒရတကက
ှ
င်ိုး
ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ဧကန်အမှနပ
် င် သင်တက
့် စလင်တစန္င်သည်။ သင်တတွ
့် င ်
ဤထထွငိုး် သပမင်ပခင်ိုး ရှပပီိုး ဤရှ တြွတတွျို့ ရှချက် အသစ်က ရရှန္င်ပါက၊ သင်တသည်
တယရှု
့်
ဒတယအကကမ် ကကလ မည်က တစ င်တ
် င်
့် နမည် မဟတ်၊ ယင်ိုးအစ ိုး မျက်တမှ က်တခတ်တွငပ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
င့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့် စလင်တစရန် သင်တ ခွ
့် ငပ့်် ပြုလမ်မ
့်
သင်တအတယ
က်စီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ရရှန္င်ရန် မည်သည့််
့်
အ ိုးထတ်မှုကမျှ ချန်လပ
ှ ်မထ ိုးဘ၊ဲ အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်သင်က့် ကသည်။
ယခတွင ် သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက အ ရမစက်ရတပ။ ပထမဦိုးစွ
သင်က
့် ရ မည်သည်အ
့် ရ မဆ တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး
့် အပျက်သတဘ ခစ ိုးတစသည်အ
လျစ်လျြူရှု ထ ိုးတလ ။့် သင်သည် အတရိုးကစစမျ ိုးက ကင်တွယ်သည်အ
့် ခါ၊
ရှ တြွသည်စ
့် တ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် သတပြင့်် တရှ ျို့သဆက်
သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခတသ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့်် ပပြုလပ်တလ ။့် သင်တသည်
သင်တအတွ
ငိုး် ထမ
ဲ ှ အ ိုးနည်ိုးချက်က
့်
့်
ရှ တြွတတွျို့ ရှတသ ်လည်ိုး ယင်ိုးက သင်အ
ွ မ
့်် ပပြုတင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးအ ိုးနည်ိုးချက်
့် ိုး ချြုပ်ကင်ခင
ရှတသ ်လည်ိုး သင်တ လ
့် ည်မျ ိုးက လပ်တဆ င်သွ ိုးချန်တင်ိုး၊ သင်တသည်
့် ပ်တဆ င်သင်သ
့်
တရှ ျို့သ အပပြုသတဘ
တဆ င်သည့်် အဆင်တ
့် စ်ဆင့်် တက်လှမ်ိုးပပီပြစ်သည်။ ဥပမ
့်
သ ၍အသက်အရွ ယက် ကီိုးရင်တ
ှ မျ ိုးတွင ် ဘ သ တရိုးဆင်ရ
့် သ ညီအစ်က တမ င်န္မ
အယူအဆမျ ိုး ရှကကသည်၊ သတသ
် သင်သည် ဆတတ င်ိုးန္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ခန္င် စ ိုးတသ က်န္င်ပပီိုး၊ ဓမမတတိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက
သီဆန္င်သည်။...ဆလသည်မှ ၊ သင်တ ပပြုန္
င်သမျှ မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ၊ သင်တ ့်
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သမျှ မည်သည်လ
့် ပ်ငန်ိုးကမဆ သင်တ၏အစွ
မ်ိုးအ ိုးလိုးက စစည်ိုးပပီိုး
့်
ဆက်ကပ်သင်သ
့် ည်။ မလှုပ်မယှက်ပြင့်် တစ င်မ
့် တနတလန္ှင။့်် သင်တ
့် ဝန်က
သင်ထမ်ိုးရွက်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်ပခင်ိုးသည် ပထမတပခလှမ်ိုးပင် ပြစ်သည်။
ထတန
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် က် သင်သည် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်လ န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးန္တ
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် ချန်တွင၊် သင်သည် ကယ်တတ ်၏
့် တရ က်မှု ရရှသည်အ
စလင်တစပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်လမ့််မည်။

လသ ်းကိို ဘိုရ ်းသခင်၏ အသံ်းို ပ ခင််းနှင ်ူ့ စပ် လျဉ််း၍

ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုး၏ သ သန ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပခင်ိုး
လအပ်သည့်အ
် တွက်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အထူိုး လမ်ိုးညန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးမှလွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ အမှီအခကင်ိုးစွ ရှငသ
် န်န္င်စွမ်ိုး မရှတချ။
ထတကက
င့်် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုအြအလ
ငှ့်
့်
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုး သိုးထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မအ ိုးမလပ်တအ င်
တပပိုးလ ိုးလပ်တဆ င်မည့်သ
် ူ အမျြုိုးမျြုိုးက တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် သူ မျက်န္ ှ သ တပိုးက လက်ခတသ သူမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်ရမည်ဟ
ဆရတပမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုရန်အတွက် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အသိုးပပြုထက်သည့်် အစတ်အပင်ိုးက အသိုးပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စလင်တစပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက်
သင်တ
့် လျ ်တစပခင်ိုး ခရကကတလသည်။ လူသ ိုး၏ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးသည် အလွန ်
ချြုျို့တတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုး၏
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးမက
ှု ခရတပမည်။ ယင်ိုးသည် တမ တရှက ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှငတ
့်် ူတပသည်၊ တမ တရှထတွင ် ထအချန်က အသိုးပပြုြအတွ
က် သငတ
့်် လျ ်သည့််
့်
အရ မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင် ရှ တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ထအဆငအ
့်် တွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအတွက် ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
့် ွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အသိုးပပြုခက်တွင ် အမှုပပြုြရန်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
့် သနရ
အသိုးပပြု၍ ရန္င်သည့်် လူသ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးကလည်ိုး တက င်ိုးတက င်ိုး အသိုးချက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး လူသ ိုးက လမ်ိုးညန်တပိုးပပီိုး၊ တစ်ပပြုင်နက်
ကျန်ရတနသည်
ှ
့် အသိုးပပြု၍ မရတသ အစတ်အပင်ိုးက စလင်တစတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ သူက တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည် ခရစ်တတ ်
သမဟ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ဤလူသည် လူသ ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုးခရသည်၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန် ရှတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုး
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
ပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုးခရသူလည်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အလပ်က
လပ်တဆ င်န္င်သည့်် ဤသတသ
သူတစ်ဦိုးပြင၊့်် လူသ ိုးအတပေါ် ပ၍မျ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအလယ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လပ်တဆ င်ရမည့််
အမှုတက
ှ စ်ဆင့်် သ ၍ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်တပသည်။ ယင်ိုးက
့် ထသူမတ

အပခ ိုးနည်ိုးပြင်ဆ
့် ရတသ ် ဤသပြစ်
့် သည်- ဤလူက အသိုးပပြုရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
သ ၍တက င်ိုးစွ န ိုးလည်လ န္င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သ ၍
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
သမဟ
ွ ်ိုး မရှကကတသ တကက င ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက တက်ရက် န ိုးလည်န္င်စမ
ထသတသ
အမှုက တဆ င်ရွက်တလ့်ရသူ
ှ တစ်စတစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပျြုိုးတထ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ ဤလူက ဘရ ိုးသခင်က
လူတက
့်် မ်ိုးပပသည့်် ကက ိုးခ တစ်ခအပြစ်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုး
့် တစ်ဆငလ
ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆတပိုးတသ "ဘ သ ပပန်" အပြစ် တြ ်ပပန္င်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ဤသတသ
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တထ င်စ၌ အလပ်လပ်ကကသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တမန်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ မတူတပ။ ၎င်ိုးတနည်
့် ိုးတူ သူက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခသူ တစ်ဦိုးအပြစ် တပပ ၍ရသည်၊ သတ
့် င် သူ၏အလပ် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုခရပခင်ိုး တန က်ခအရ၊ သူသည် အပခ ိုးအမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး၊
တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အလွန ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ သူ၏ အလပ် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူ၏အသိုးပပြုခရပခင်ိုး တန က်ခအရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုး ခရတပသည်၊ ဘရ ိုး၏အမှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့်
ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုတွင ်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်တလသည်။ မည်သမ
ူ ျှ သူ၏ကယ်စ ိုး သူ၏အလပ်က လိုးဝ
မလပ်တဆ င်န္င်တပ- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ မရှမပြစ်တသ
လူသ ိုးပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု ပြစ်သည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင ်
အပခ ိုးအမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး သမဟ
့် တ် တမန်တတ ်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်် အလပ်မှ
တခတ်အသီိုးသိုးီ အတွငိုး် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ရှု တထ င်မ
င်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတက င်အထည်တြ ်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊
့် ျ ိုးစွ က ပတဆ
့်
သမဟ
့် တ်ပါက အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က ထန်ိုးသမ်ိုးရန်အလငှ့် အသက်တ က အချြုျို့တသ
ရိုးရှငိုး် သည့်် တထ က်ပပ့် ခင်ိုး အလပ်သ ပြစ်သည်။ ဤအမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့််
တမန်တတ ်မျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုးဟ
တခေါ်ဆန္င်ြမဆ
့် ထ ိုးပခင်ိုးပင် မဟတ်ကကတချ။ ၎င်ိုးတက
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ခန်အပ်
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အချန်က လတစ်ခကက တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးပပီိုး
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ အဝင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဆက်လက် ထန်ိုးသမ်ိုးခရကကပပီိုး၊

အမဝင်သမ
ူ ျ ိုးမှ ၎င်ိုးတလ
ီ ပပန်
့် ခဲက့် ကသည့်် အရပ်ဆသ
့် တစလတ်ပခင်ိုးခရသည်။ ဤလူတက
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် အချြုျို့သည် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး
ပြစ်လ ပပီိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏စရ
က်အမှနမ
် ျ ိုးက ပပသကကပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ မတက င်ိုးတသ အရ
့်
မျ ိုးစွ ကပင် လပ်တဆ င်ကကက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ကကတလသည်။
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရသည့်် လူမှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သန္
ူ င
ှ ့်် အရည်အချင်ိုးအချြုျို့ ပင်ဆင်ပပီိုး လူသဘ
ဝရှတသ သူ တစ်ဦိုး
့်
ပြစ်သည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ကကြုတင် ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုးခပပီိုး
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် လိုးဝ
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရတလသည်၊ အထူိုးသပြင့်် သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သူသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွပ်ကဲပခင်ိုးက ခရသည်- ဤအရ ၏
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင်၏ အမှုအတွက် ဧကန်မချ
တ ဝန်ယူပပီိုး၊ သူကယ်တင်၏ အမှုက အချန်တင်ိုး လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် တသွြည်မှုမရှတပ။

သမမ တရ ်းကိသ
ို င်န ်းလည်သ ွ ်းသည်နင
ှ ်ူ့ သင်သည်
၎င််းကိလ
ို က်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င်သငသ
်ူ့ ည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်န္င
ှ န္
့်် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်တသည်
သင်တ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌
အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ရပ် ပြစ်တစရန် ရည်ရွယ်သည်။ ကယ်တတ ်၏ပန်ိုးတင်သည် သင်တအ
့် ိုး
ဘရ ိုး၏အလပ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးလည်တစရန် သမဟ
့် တ် သရှတစရန်သက်သက်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် မလတလ က်တပ။ သင်သည်န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရသူ
ှ ပြစ်သပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးလည်ရန် အခက်အခဲ မရှသငတ
့်် ပ၊
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးစက လူဘ
့် သ စက ိုးပြင ့််
တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့်အ
် ပပင် ကယ်တတ ်သည် အင်မတန်ရိုးရှငိုး် စွ စက ိုးတပပ တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဥပမ ဘရ ိုးသခင်က သငအ
့်် ိုး မည်သည့်အ
် ရ က န ိုးလည်တစချင်ပပီိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တစချင်သည်က သင်သည် တက င်ိုးမွနစ
် ွ သင်ယူန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
။
ဤသည်မှ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
သ မန်လတ
ူ စ်တယ က် တတ်န္င်သည့်် အရ ပင်တည်ိုး။
အထူိုးသပြင ့်် ယခအဆငတ
့်် ွင ် ဘရ ိုးသခင် မမက်ဟတနသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်

ထူိုးပခ ိုးစွ ရှငိုး် လင်ိုးလွယက
် ူတနသည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးမစဉ်ိုးစ ိုးမတသ
့်
အရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အတပခအတန အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် တထ က်ပပတနသည်။ ကယ်တတ ်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလိုးစက ပခြုငမက လပပည့်ဝ
် န်ိုး၏အလင်ိုးတရ င်ပမ
ကကည်လင်တနတပသည်။ သပြစ်
့် ၍ ယခလူမျ ိုးသည် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးစွ က န ိုးလည်ကက
တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လအပ်တနဆဲပြစ်သည့်် အရ တစ်ခမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် သူတရရှ
့် န္င်ရန် ပပြုထ ိုးတသ
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ခယူရန်သက်သက် တစ ငစ
့်် ိုးတနမည့်အ
် စ ိုး သမမ တရ ိုး၏
လကခဏ သွငပ် ပင် အလိုးစက မမကယ်တင် အတသိုးစတ်ခစ ိုးရမည်။ ပပပီိုးအတသိုးစတ်
စူိုးစမ်ိုးရှ တြွရမည်။ ဤသမဟ
ကပ်ပါိုးတက င်မျ ိုးထက် အနည်ိုးငယ်
့် တ်ပါက သူတသည်
့်
သ ရသ ရှလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သသည်တ
့် င် ယင်ိုးက
့် ည်။ သူတသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှ။ ထကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက မချစ်ခင်ဘဲ ၎င်ိုးက
့်
အဆိုးတွင ် ြယ်ရှ ိုးတပမည်။ ၁၉၉၀ဝန်ိုးကျင်၏ တပတရတစ်တယ က်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ရန် သင်တ ့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငက
့််
သင်တ၏တတွ
ျို့ ကကြုမှုမျ ိုးထဲ မှနက
် န်တသ ဝင်တရ က်မှု ရှသငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် င်၏
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုထဲ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငမ
့်် က
ှု ပမျ ိုးမျ ိုး ရယူသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးသည်
သင်တက
့် င်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့် ယ်တင်၏ ဘဝထဲ ထ ဝရတိုးပွ ိုးလ မည့်် အတထ က်အပပ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးက ြတ်ရှု တလ့်လ ပပီိုးတသ ်လည်ိုး
စ သ ိုးမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်ရရှပပီိုး သင်တ၏
ျို့ ကကြုမျ ိုးတွင ်
့် လက်တတွျို့အတတွအ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တက်ရက်သပခင်ိုးကင်ိုးမဲ့်ပါက၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သမည်မဟတ်တပ။ သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် အသက် မဟတ်ဘ၊ဲ အသက်ကင်ိုးမဲတ
့် သ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးသ
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်အသက်မဲတ
့် သ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုး တရ ိုးမျ ိုးကသ လက်န ပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အလတတ ်ကလည်ိုး သင်န ိုးလည်မည် မဟတ်တပ။
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် သင်၏ လက်တတွျို့အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် ကကြုတတွျို့သည့််
အခါမှသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ဝည ဉ်ဆင်ရ အဓပပ ယ်သည်
မမကယ်ကယ် သငအ
့်် ိုး ြွငပ့်် ပတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတတွျို့အကကြုမှသ သင်သည်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ၏ ဝည ဉ်ဆင်ရ အဓပပ ယ်က သတဘ တပါက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ နက်နရ
ဲ တက
့် သပမင်န္င်တပမည်။ သင်သည် ၎င်ိုးက

လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးပခင်ိုး မပပြုလျှင် ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် မည်မျှပင်
ရှငိုး် လင်ိုးတစက မူ သင် န ိုးလည်သတဘ တပါက်သည့်အ
် ရ မှ သင်အ
့် တွက် ဘ သ တရိုး
လပ်ထိုးလပ်နည်ိုး ပြစ်လ ခဲသ
ဲ့် သ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည့်် အဓပပ ယ်မတ
အယူဝါဒမျ ိုးသ ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးသည် ြ ရရှဲတလ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မဟတ်တလ ။
့် ပ်ကင်ခသ
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးပပီိုး တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပါက
့်
ယင်ိုးသည် သငအ
့်် တွက် လက်တတွျို့ကျလ လမ်မ
ျို့ ျငသ
့်် ိုးရန်
့် ည်။ သင်သည် လက်တတွက
မကကြုိုးစ ိုးပါက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သငအ
့်် တွက် တတယမိုးတက င်ိုးကင်
ပပပင်ထက် အနည်ိုးငယ် သ ရသ ရှတပလမ်မ
် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး
့် ည်။ အမှနအ
ပြစ်စဉ်သည် ကယ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်တကက
် ရယူပခင်ိုးက
့် ြုတတွျို့ ပပီိုး ကယ်တတ ၏
ခရပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ပ၍ရှငိုး် လင်ိုးတအ င် ဆရလျှင် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်
ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သရှန ိုးလည်ပပီိုး ကယ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ကကြုတတွျို့ ပပီိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး
့်
ထ ဝရအသက်က တမျှ ်လငပ
့်် ါလျက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သငအ
့်် တွငိုး် ၌
ရှတနတသ အရ ကဲသ
့် လက်
တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် မက်မဲသည်။
့်
ယင်ိုးသည် စ ိုးတသ က်ပဲကွ ကီိုးကသွ ိုးပပီိုး အစ ိုးအစ က ကကည့်ရ
် ကကည့်ခ
် ပဲ့် ပီိုး
အရသ ရှတသ အရ မျ ိုးက တစ်ခတတလပင် ကယ်တင်ကယ်ကျ မပမည်ိုးစမ်ိုးဘဲ
အလွတက
် ျက်မတ
ှ ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တူသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးသည်
့်
လူမက်တစ်ဦိုးမဟတ်သတလ ။
လူသ ိုးတ ပ
့် င်ဆင်ရန်လအပ်သည့်် သမမ တရ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တွငတ
် တွျို့ န္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးန္ှင ့််
အတထ က်အကူ အမျ ိုးဆိုးပြစ်တစသည့်် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးအတနပြငသ
့်် ၏
ူ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပပန်လည်ထန်ိုးသမ်ိုးရန် အတထ က်အကူပပြုတသ
အရ ပြစ်သည့်် သင်တ၏ခန္ဓ
ကယ်က လအပ်တသ အ ိုးတဆိုးန္ှင ့်် အစ အ ဟ ရ ပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးတွင် ရှအပ်တသ သမမ တရ ိုးတစ်ရပ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
သင်တ ကျင
သ
့်် ိုးတလတလ၊ သင်တ၏ဘဝ
လျင်ပမန်စွ ပွငလ
့်် န်ိုးလ တလပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
သမမ တရ ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးလ တလတလ ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်အသက်တ
ကကီိုးထွ ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် ဝည ဉ်တလ က၏ အရ မျ ိုးက သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ပမင်ပပီိုး စ တန်အတပေါ် တွနိုး် လှနရ
် န် ခွနအ
် ိုး ရှတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် သင်တ ကျင
သ
့်် ိုးသည့်အ
် ခါ သင်တ န
့်
့် ိုးမလည်တသ သမမ တရ ိုး
အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးလ တပလမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ စ သ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ရမျှန္င
ှ ့်် တကျနပ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးပခင်ိုး အတတွျို့အကကြုက နက်ရှုင်ိုးတစပခင်ိုးထက် မမတက
့် ယ်ကယ် အယူဝါဒမျ ိုး
တပ်ဆင်ထ ိုးရန်သ အတလိုးထ ိုးကက၏။ သရ့် တွင ် ယင်ိုးမှ ြ ရရှဲမျ ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးပင်
မဟတ်ပါတလ ။ ထတကက
င့်် “ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် အသက်ပြစ်သည်”
့်
ဟူတသ စက ိုးရပ်မှ သူတအတွ
က် မည်သစစ်
် င်မည်နည်ိုး။ လူတစ်ဦိုး၏
့်
့် မှနန္
အသက်တ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် ြတ်ရမျှပြငသ
့််
မကကီိုးထွ ိုးန္င်ဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ခါမှသ ကကီိုးထွ ိုးတလသည်။
့် ိုးသည်အ
အသက်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်အသက်တ ရရှရန် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးလည်ရန်သ
လသည်ဟ သင်ယကကည်ပါက၊ သင်၏န ိုးလည်မှုသည် လွဲမှ ိုးတနသည်။
သင်သည်သမမ တရ ိုးက ကျငသ
့်် ိုးတသ အခါတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပပီိုး၊ “သမမ တရ ိုးက ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးပြငသ
့်် လျှင ်
၎င်ိုးကန ိုးလည်န္င်သည်” ဆပခင်ိုးက သင်န ိုးလည်ရမည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပပီိုးတန က်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
သသည်ဟသ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ၎င်ိုးကန ိုးလည်သည်ဟ မဆန္င်တပ။ အချြုျို့က
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးရန် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ ယင်ိုးကဦိုးစွ
န ိုးလည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသ မှနပ် ပီိုး၊ လိုးဝတကျမှု
မရှသည်က ိုး တသချ တပသည်။ သမမ တရ ိုးတစ်ရပ်က သင်မသတသိုးမီတွင၊် သင်သည်
သမမ တရ ိုးက မတတွျို့ ကကြုရတသိုးတပ။ တရ ိုးတဒသန တစ်ခတွင ် သင်ကက ိုးရတသ အရ က
သင်န ိုးလည်သည်ဟတ
ူ သ ခစ ိုးချက်မှ စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
သမမ တရ ိုး၏ တက်ရက်စက ိုးလိုးမျ ိုးက ပင်ဆင်ပခင်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးအထဲရှ စစ်မှနသ
် ည့််
အဓပပ ယ်က န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ ပ။ သမမ တရ ိုးက အတပေါ်ယသ န ိုးလည်ပခင်ိုးက
ယင်ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သည် သမဟ
့် တ် သသည်ဟ အဓပပ ယ် မသက်တရ က်တပ။
သမမ တရ ိုး၏ အဓပပ ယ်အမှနက
် ိုး ယင်ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးမှ လ သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
သမမ တရ ိုးက တတွျို့ ကကြုမှသ ယင်ိုးက သင်န ိုးလည်န္င်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ
ယင်ိုး၏ြိုးကွယ်တနသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက သင် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်မည် ပြစ်သည်။
သင်၏အတတွျို့အကကြုက နက်နတ
ဲ စပခင်ိုးကသ သမမ တရ ိုး၏ င်္ယက်အနက်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်ရန် တစ်ခတည်ိုးတသ

နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ မည်သည့်တ
် နရ ကမဆ
့်
သွ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သငအ
့်် ထဲတွင ် သမမ တရ ိုး မရှတသ အခါ သင်၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးကပင်
လက်ခယကကည်တစရန် မစဉ်ိုးစ ိုးန္ှင၊့်် ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ သူမျ ိုးဆ သ ၍ပင်
မစဉ်ိုးစ ိုးတလန္ှင။့်် သမမ တရ ိုးမရှလျှင် သင်သည် တြျပ်ြျပ်ရစ်ဝဲကျတနတသ
ဆီိုးန္ှငိုး် ပွငမ
့်် ျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့်် လျှင ် သင်သည်
့် တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးန္ှငဆ
တပျ ်ရင်လတ
ွ ်လပ်န္င်က မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သငက
့်် မတက်ခက်န္င်တပ။
သတဘ တရ ိုးတစ်ရပ်သည် မည်မျှပင် အ ိုးတက င်ိုးပါတစ၊ ၎င်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
အန္င်မယူန္င်တပ။ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် တလ ကတစ်ခလိုးက ယမ်ိုးထိုးတစန္င်က
တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပင်လယ်မျ ိုးကပင် တရ ျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး ချြုျို့ ငဲပ့် ခင်ိုးက ခင်ခတ
့် သ
ပမြုျို့တတင်ိုးမျ ိုးက တလ က်ထိုးပပီိုး အတ်ကျြုိုးအတ်ပဲ့် ပြစ်တစန္င်သည်။ ယင်ိုးသည်
သသ ထင်ရှ ိုးတသ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။
လက်ရအဆင
ှ
တ
့်် ွင ် သမမ တရ ိုးကဦိုးစွ သရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုပပြုက
မမကယ်ကယ် သမမ တရ ိုး၏ စစ်မန
ှ တ
် သ အဓပပါယ် ဤထက်ရှတစရန်မှ
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။ သင်တသည်
ဤသည်က ရတအ င်ကကြုိုးစ ိုးရမည်။ သငစ
့်် က ိုးလိုးမျ ိုး
့်
တန က်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး လက်တလျှ က် လ တစရသ ကကြုိုးစ ိုးမည့်အ
် စ ိုး
သငလ
့်် က်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး တန က်က သူတလ
့်် ည်။
့် က်တလျှ က်လ တအ င် သင်လပ်သငသ
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြငသ
့််
အဓပပါယ်ရတသ
ှ
အရ တစ်ခက သင်ရှ တြွန္င်တပမည်။ သငအ
့်် တပေါ်သ ့်
မည်သည့်အ
် ရ ကျတရ က်သည်ပြစ်တစ၊ သင်န္င
ှ ့်် တတွျို့ဆကကြုကကြုက်သူ မည်သပူ ြစ်တစ၊ သငတ
့်် ွင ်
သမမ တရ ိုးရတနသမျှ
ှ
က လပတ်လိုး သင်သည် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ဆသည်မှ လူသ ိုးထ အသက်တ ယူတဆ င်လ တပိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊
တသပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ တပိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ြတ်ရှုပပီိုးတန က် သင်သည် အသက်ဝင်မလ ဘဲ တသတနဆဲဆပါက သင်သည် တစ်ခခ
မှ ိုးယွငိုး် တနတပပပီ။ အကယ်၍ အချန်ခဏကက သည့်တ
် င် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မျ ိုးစွ ြတ်ရှုထ ိုးပပီိုး လက်တတွက
ျို့ ျတသ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးစွ က
ကက ိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး သင်သည် တသတနဆဲ အတပခအတနတွငရ
် ပါက၊
ှ
ယင်ိုးမှ သင်သည်
သမမ တရ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးသူ မဟတ်ရမက သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးသူ မဟတ်တကက င်ိုး
သက်တသပင်တည်ိုး။ အကယ်၍ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရရှရန် အမှနတ
် ကယ်
့်
ကကြုိုးစ ိုးပါက သင်တက
ဝါဒမျ ိုး ရှရန်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် ယ်သင်တ အယူ
့်
သင်ကက ိုးရန်အလငှ့် ပမငပ့်် မတ်တသ အယူဝါဒမျ ိုးက အသိုးပပြုရန် အ ရစက်မည် မဟတ်တပ။

ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တတွျို့ ကကြုရန်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
ကျငသ
့်် ိုးကကည့်ရ
် န် အ ရစက်တပမည်။ ဤသည်မှ ယခ သင်တဝင်
့် တရ က်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်အ
့် ရ မဟတ်တလ ။
လူတထဲ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အလပ် လပ်ရန် ကယ်တတ ်အတွက် အချန်အနည်ိုးငယ်သ
့် တင
ရှတနတသ တကက င့်် အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု မပပြုလျှင်
မည်သည့်် ရလဒ်ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
န ိုးလည်သည်န္င
ှ ့်် သင်တအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့််
လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးတစလသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပခဲပ့် ပီိုးပြစ်ရ သင်တ၏
့်
တန က်ထပ်တပခလှမ်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
် ကယ် လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးရန်သ ပြစ်၏။
့် အမှနတ
ယင်ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးတနစဉ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အသဉ ဏ်ြွငမ
့်် ှုန္င
ှ ့်် လမ်ိုးညန်ပပသမှုက လပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လပ်တဆ င်ရမည့်် ပပင်တည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူသ ိုးက
အသက်တ ထဲတွင ် ပွငလ
့်် န်ိုးတစပပီိုး လူသ ိုးက တသွြီတစတသ သမဟ
့် တ် မလှုပ်မယှက်
တနတစန္င်တသ အဘယ်အရ ကမျှ ပင်ဆင်ခင
ွ မ
့်် တပိုးတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပပီိုး၍ လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးတကက င်ိုး တပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ အလပ်တစ်ခတတလကမျှ မရတသိုးတပ။
သင်၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ကတလိုးသင
ူ ယ်ကသ အရူ ိုးလပ်န္င်တပမည်။
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနမ
် မှနက
် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သမည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
မသဘဲတနရန် ပြစ်န္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသဉ ဏ်
ြွငတ
့်် ပိုးမှုက ရရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ကယ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ် ြွငတ
့်် ပိုးမှုက မရရှသည်မှ
အဘယ်တကက င်န
ှု ်ရှ ိုးမှုမျ ိုး ရှသတလ ။ အကယ်၍
့် ည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်တွင ် စတ်လပ
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တကယ်ပင် မှနက
် န်ပပီိုး သင်သည် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူရှတနမည်။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည်
ကယ်အ
့် လကယ် အပမဲစက်ထလ
ူ ကကတသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သူတအ
့် ိုး အသင်ိုးတတ ်က
ထ၍ဦိုးတဆ င်ခင
ွ ့်် မတပိုးသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည်
မမတလ
့် ပ်ငန်ိုးတ ဝန်က လပ်တဆ င်ပပီိုး မမတ၏
့် တ ဝန်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ရထမ်ိုးတဆ င်က

သူတ မသ
လက်ခင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်သက်လက်ခမှုက သူတရရှ
့်
့် ထ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးသည်
မည်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ှ ိုးက
့် န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အတွငိုး် အကျဆိုး စတ်န္လ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်ရ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် မှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင ့််
ထသလ
့်် ည်။ မှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မရှသူတသည်
အခင်အမ ခ
့် ပ်တဆ င်သငသ
့်
ရပ်တည်န္င်မည် မဟတ်တပ။ အဓကအကျဆိုးမှ သင်တ၏ပန်
ိုးတင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်တအထဲ
၌ သက်တရ က်တစရန် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဆရလျှင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်တ လက်
တတွျို့ ကျငသ
့်် ိုးရ ၌၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
မှနက
် န်စွ န ိုးလည်မှုရရန်
ှ ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးသည် အ ိုးနည်ိုးတက င်ိုး အ ိုးနည်ိုးတနန္င်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးတသ အခါ ကယ်တတ ်သည်
ဤအပပစ်အန အဆ က ပပြုပပင်တပိုးန္င်သည်ပြစ်ရ ၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က
သရတင်မက ၎င်ိုးတက
့်် ိုးရမည်။ ဤသည်မှ လျစ်လျြူရှု ၍
့် လက်တတွျို့လည်ိုး ကျငသ
မရန္င်တသ အကကီိုးမ ိုးဆိုး အချက်အချ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူ၏ န္ှစ်တပါင်ိုး
သိုးဆယ့်သ
် ိုးန္စ
ှ ်ခတ
ွဲ ွင ် အရှကက
် ပွဲ ခင်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် မျ ိုးစွ တသ ဒကခဆင်ိုးရဲက ကက့် ကက့် ခခဲသ
့် ည်။
သူသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးခဲပ့် ခင်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်ကသ အမှုထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးတကက င်ပ
့် င်
အလွနတ
် ရ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ အကယ်၍ ကယ်တတ ်သည် လက်တတွျို့
ကျငသ
့်် ိုးမှုမရှဘဲ သမမ တရ ိုးက သခဲလ
့် ျှင ် ခစ ိုးခဲရ
့် မည် မဟတ်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခပြစ်၏။
အကယ်၍ တယရှု သည် ယဒလူမျြုိုးတ၏
် င်ချက်မျ ိုး တန က်က လက်တလျှ က်ခပဲ့် ပီိုး
့် သွနသ
ြ ရရှဲတ၏
ဲ့် ျှင ် ကယ်တတ သ
် ည် ဒကခဆင်ိုးရဲ ခစ ိုးခဲရ
့် မည်
့် တန က်က လက်တလျှ က်ခလ
မဟတ်တပ။ လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏ သက်တရ က်မှုသည် လူသ ိုး၏
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မမ
ှု ှ လ တကက င်ိုးက သင်သည် တယရှု ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ
သင်ယူန္င်သည်။ ဤသည်မှ သင်တသ
့် ထ ိုးရမည့်် အရ ပင်တည်ိုး။ အကယ်၍
ကယ်တတ သ
် ည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ မကျငသ
့်် ိုးခဲလ
့် ျှင ် တယရှု သည် ဤသဤပ
့်
လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ် ခစ ိုးခဲရ
် ည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် မည်တလ ။ အကယ်၍ ကယ်တတ သ
အလတတ ်အတင်ိုး မပပြုမူခပ
ဲ့် ါက ဤမျှ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တက င်ိုးတသ ဆတတ င်ိုးပတထန က
ပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့ ကျငသ
့်် ိုးမှုအတွက်တကက င ့််
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးသငသ
့်် ည်၊ ဤသည်မှ လူတစ်ဦိုးခရမည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ အမျြုိုးအစ ိုးပင်တည်ိုး။

ကယ်တင် ခင််းကိို ရရှိသညူ့ ် လတစ်ဦ်းသည် သမမ တရ ်းကိို
လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င်ရန် လိလ
ို ်းလျက်ရိှသ ေစ်သည်
မှနက
် န်သငတ
့်် လျ ်တသ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ ရှရန် လအပ်ပခင်ိုးက တရ ိုးတဒသန မျ ိုးတွင ်
မကက ခဏ တြ ်ပပတလ့်ရသည်
ှ
။ သဆ
့် လျှင ် အသင်ိုးတတ ် အသက်တ သည် မတိုးတက်တသိုးဘဲ
နင်္ပစတဟ င်ိုးအတင်ိုးသ ရှတသိုးသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ လိုးဝဥဿအသစ်ပြစ်ပပီိုး
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အသက်တ ပစ အဘယ်တကက င ့်် ရှမတနသနည်ိုး။ ၁၉၉၀
ပပည့်လ
် ွနန္
် စ
ှ ်မျ ိုးက လူတစ်တယ က်အြ လွ
် လပပီိုးတသ တခတ်က လ၏
့် နတ
ဘရင်တစ်ပါိုးသြွယ် တနထင်ပခင်ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်န္င်မည်တလ ။ ယတနလူ
့် တ စ
့် ိုးတသ က်သည့််
အရ မျ ိုးသည် ယခင်တခတ်မျ ိုးက ကကြုတတ င်က့် ကြုခဲ ပမည်ိုးစမ်ိုးရခဲသ
့် ည့််
စ ိုးတက င်ိုးတသ က်ြွယ်မျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ တွင်
အဓကတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး မရှခဲတ
ရည်တဟ င်ိုးက
့် ပ။ ယင်ိုးမှ ပလင်ိုးအသစ်မျ ိုးထဲသ စပျစ်
့်
ထည့်ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူတနခဲသ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က မျ ိုးစွ တပပ ကက ိုးပခင်ိုးသည်
အဘယ်မှ အသိုးဝင်အန
့် ည်ိုး။ တနရ အမျ ိုးစရှ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသည်
လိုးဝမတပပ င်ိုးလဲကကတသိုးတပ။ ယင်ိုးက ငါက
့် ယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးန္ှငပ့်် မင်ပပီိုး ငါန္ှ့် လိုးသ ိုး ထဲတွင ်
ရှငိုး် လင်ိုး၏။ ငါကယ်တင် အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က ကကြုတတွျို့ခစ ိုးြူိုးပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
အသင်ိုးတတ ် အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုး၏ အတပခအတနတက
့် ငါတက င်ိုးစွ သ၏။ သူတသည်
့်
မျ ိုးစွ တိုးတက်ပခင်ိုး မရှကက။ ပလင်ိုးအသစ်မျ ိုးထသ
ဲ စပျစ်
ရည်အတဟ င်ိုးက ထည့်ပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အလ ိုးတ၏
ူ ဟူတသ ဆရိုးက ပပန်လည် သိုးသပ်ရပါဦိုးမည်။ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးတပ။ ၎င်ိုးတက
် ခါ၊ မီိုးပမ
့် တစ်စတစ်တယ က်က လမ်ိုးပပတနသည့်အ
တလ င်ကျွမ်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူတက
ီ ူ တစ်တယ က်မျှ မရှလျှငမ
် ူ သူတသည်
့် ူညသ
့် တထ က်ပက
့်
တရခဲတိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူတလ၏။ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အရ တက
့် တပပ ဆန္င်သူ အမျ ိုးအပပ ိုး
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ပဲ့်ကင်န္င်သမ
ူ ှ လည်ိုး အလွနတ
် ရ ရှ ိုးပါိုး၏။ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးမှ
ပမငပ့်် မတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဝင်တရ က်မှု တစ်စတစ်ရ ရရှထ ိုးသူ ရှခဲ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပမတ်န္ိုးသူ နည်ိုး၏။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
စတင်လပ်တဆ င်တသ အခါ၊ မျက်ရည်လည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးသည့်အ
် ခါ
ရင်ပမြူိုးဝမ်ိုးတပမ က်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးထမှ သူတ တသွ
ြည်သည့်် အခါတွငမ
် ူ တပါပပက်
ပပီိုး
့်
့်
အ ိုးမ န်ကင်ိုးမဲသ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆရလျှင် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ွ ိုးရတလသည်။ ပွငပ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် တကယ်က ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးမရှကကတပ၊ ထအပပင်
ယတန သူ
့် ကယ်တင်၏
့်

န္ှုတ်မှထက
ွ ်တပေါ်လ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် ရတန တစ်ပါိုးအပြစ် သင်တ လ
့် ိုးဝ
မပမင်ကကတပ။ သင်တသည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုတနသည်အ
့် ခါတွင၊်
့်
စိုးရမ်ပူပန်လ ပပီိုး အ င်္တဆ င်တနသည့်် အခါတွင ် ပင်ပန်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးကကရက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါတွင ်
၎င်ိုးသည် တရတွငိုး် တရစပ်စက်၏ လက်ကင်က ပမင်ိုးပမီိုးတစ်မျှငန္
် င
ှ ့်် ဆွ၍
ဲ လှညန္
့်် ိုးှု ရန်
ကကြုိုးစ ိုးသည်ပ
့် မ ပြစ်သည်- သင်တမည်
ဲ ွ ကကြုိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ
့် မျှ ပင်ပန်ိုးခက်ခစ
လတလ က်တသ စွမ်ိုးအင်က တိုးပမြှငန္
့်် င်မည်မဟတ်တချ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုချန်တွင ် အစဉ်အပမဲ အ ိုးရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ချန်တွငမ
် ူ တမ့်တလျ တ
် ွင၊် ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တသည်
့် တ်ကက၏။ အမှနတ
့်
အလွန ် ဒကခသကခခပပီိုး တပပ ဆစရ ၊ အလွန ် စတ်ရှညစ
် ွ အြန်တလဲလဲ ပပန်ရွတ်ဆစရ
မလတပ၊ သတသ
် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ န ိုးတထ င်ရသ န ိုးတထ င်ကကသည့်အ
် ချက်သည်
သူ၏အမှုအတွက် အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည် ယင်ိုးက စတင်
မတပပ ပပ၍ မပြစ်၊ ယင်ိုးအတကက င်ိုးက မတပပ ဘဲ တန၍မရတပ။ ငါသည် ထသ မပြစ်
မတန
့်
လပ်တဆ င်ရတပသည်။ ယင်ိုးမှ တစ်ပါိုးသူတ၏
့် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးက ငါ
တမွျို့တလျ ်သည် မဟတ်။ သင်တ၏
့်် မျ ိုး
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် အနည်ိုးန္ှငအ
လတလ က်သည်ဟ သင်တ ထင်
သည်- ထတ်တြ ်ချက်မျ ိုး အထွတ်အထပ် တရ က်သည့်အ
် ခါ၊
့်
သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်မှု သည်လည်ိုး အထွတ်အထပ်တွင ် ရှသတလ ။ ယင်ိုးသည်
ဤမျှရိုးရှငိုး် သတလ ။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် တတွျို့ ကကြုမှုမျ ိုး အတပခခအ ိုးပြင ့််
တည်တဆ က်ထ ိုးတသ အတပခခအတ်ပမစ်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး မရှကကတချ။
ယခအချန်မစ
ှ ၍ သင်တ၏
ွ ျ ိုးက မှနက
် န်တသ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ ဟ
့် စတဝိုးပဲမ
တခေါ်၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် မှနက
် န်တသ ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အသက်တ လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် စက ိုးစပမည်တပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သီချင်ိုးဆပခင်ိုးက
တမွျို့တလျ ်ကကတသ လူတစ်စ စတဝိုးကကပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ အတအကျဆရလျှင၊် ယင်ိုးတွင ်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး သပ်မရှတပ။ ပမရှငိုး် လင်ိုးတအ င် တပပ ရမည်ဆလျှင် သင်အ
့် တနပြင ့််
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှပါက စစ်မှနမ
် ှုဟူသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
သင်တ
် ှုရသည်
ှ
ဟဆရန်မှ ကက ိုးဝါပခင်ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ အမှုက
့် ွင ် စစ်မှနမ
အစဉ်ပပြုသူတသည်
စတ်ကကီိုးဝင်ပပီိုး မ နတထ င်လ ိုးတနကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အစဉ်
့်
န ခကကသူတမှ့် မူ တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးအတွက် မည်သည့်အ
် ခွငအ
့်် တရိုးမျှ မရှဘဲ ဆတ်ဆတ်တနက

တခါင်ိုးငထ
ကကီိုးကျယ်တသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့််
့် ိုးတတ်ကက၏။ အမှုကပပြုသူတသည်
့်
ကက ရှညစ
် ွ ဆက်က တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးမှတစ်ပါိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမှ မလပ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
တန က်လက်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ရသ ပြစ်၏။ တပပ ပတလ က်တသ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးဟူ၍ မရှတပ။
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အတတ်ကနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ကက၏။ ယတနတွ
့် င ် သင်၏
န ခန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်စတ်ရတ
ှ င်ိုး တန္ှ ငယ
့်် ှက်ရန် သမဟ
့် ဲပခင်ိုးတသည်
့် တ် ပပြုမူရန် မဝရ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး တရ က်လ ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်၏။
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင် ကကြုရသည်မှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မဟတ်တပ။
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်သည့်် အရ အချြုျို့က သငအ
့်် တနပြင ့်် ယတန ့်
မပပြုလပ်ဝသ
့်် င်သည့်် အမှုသည်
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
သသ ထင်ရှ ိုးတသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုရပပီ
ှ ိုး လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်၏။ တစ်စတစ်တယ က်တသ သူက ငါတမိုးမည်- ယတန သင်
၏ တအ င်ပမင်မှု မည်မျှသည်
့်
သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်မှု၏တချွိုးပြင ့်် ရရှခဲသ
့်် ိုး
့် နည်ိုး။ ယင်ိုး၏ အဘယ်မျှက သငအ
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်တပပ ပပခဲသ
နည်ိုး။ သငအ
့်် တနပြင ့််
့် နည်ိုး။ သင်မည်သတပြမည်
့်
မှငတ
် က်အအ
့် ိုးသငက
့််
အ တစိုးမမည်တလ ။ အပခ ိုးသတ
ူ က
့်် ိုး အ ဟ ရတပိုးရန်
့် သငအ
၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုး
့် တကယ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ တက
့် တပပ ပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်ကမူ အပခ ိုးသမ
ချက်ပပြုတ်ပပီိုးသည့်် အစ တက
် ကူ တမွျို့တလျ ်သည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။
့် အလွယတ
သင်မရှကသ
် တလ ။ အမျ ိုးန္ှငစ
့်် လျှင ် တတ က် ကသူမျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ရင်ိုး အပြစ်မှနသ
် ရှရန်
အချက်အလက်မှန ် စစ်တဆိုးမှုက သင်တ တဆ
င်ရွက်တက င်ိုး တဆ င်ရွက်န္င်သည်။
့်
သမမ တရ ိုး မည်မျှက သင်န ိုးလည်သနည်ိုး။ တန က်ဆိုးတွင ် မည်မျှက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ မည်သက
ူ ့် သင် သ ၍ ချစ်သနည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကတလ ၊
သငက
့်် ယ်သင်တလ ။ သင်သည် သ ၍ မကက ခဏ တပိုးသတလ ၊ သ ၍ မကက ခဏ
ရယူသတလ ။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက် မှ ိုးယွငိုး် ခဲသ
် ချန်အခါ မည်မျှတွင ် သင်သည်
့် ည့်အ
သင်၏ဇ တတဟ င်ိုးက စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က တကျနပ်တစသနည်ိုး။
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် အနည်ိုးငယ်မျှသည် လူမျ ိုးစွ က တခါင်ိုးရှု ပ်တစလမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးစအတွက်
သူတ၏
် င် သသကကီိုးန္ှင ့်် အမှ ိုးက
့် ရည်ရွယ်ချက် မှ ိုးယွငိုး် တနသည်က သတဘ တပါက်လျှငပ
ဆက်လပ်ကကတသိုးပပီိုး၊ သူတက
် ့် တ်ပခင်ိုး ရှကမရှကကတပ။
့် ယ်တင်၏ ဇ တပကတက စွနလ
လူအမျ ိုးစသည် အပပစ်အ ိုး သူတ၏
ှု င်ိုးက လမ်ိုးညန်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ အပပစ်က
့် လပ်တဆ င်မတ
သူတက
သူတ၏
့် ယ်တွငိုး် ၌ ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးတစ၏။ သူတသည်
့်
့် အပပစ်မျ ိုးက
တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အပပစ်ထ၌
ဲ ဆက်လက် အသက်ရှငက် က၏။

ဤလက်ရအတပခအတနသ
ှ
တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးတန က်၊ မည်သသ
ူ ည် ဆိုးယတ်တသ အမှုမျ ိုး
့်
မည်မျှပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်က မသဘဲတနမည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်မသဟဆလျှင်
ဤသည်မှ သင်သည် ဇွတ်မှတ်လမ်တနပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးဆရလျှင ် ဤသည်မှ
သင်၏ ဇ တတဟ င်ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန် ဆန္ဒမရှပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ အသိုးမကျတသ
“န္ှလိုးသ ိုးမလ
ှ
သည့်”် တန င်တ စက ိုးမျ ိုးစွ က တပပ ပခင်ိုးသည် အဘယ်မှ
အသိုးဝင်အန
့် ည်ိုး။ ၎င်ိုးက သငအ
့်် သက်တ တွင ် ကကီိုးထွ ိုးြ ကူ
ီ ပိုးသတလ ။ သငက
့်် ယ်သင်
့် ညတ
သရန်မှ သင်၏အချန်ပပည့်အ
် လပ် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်၏။ ငါသည် လူတက
့်
၎င်ိုးတ၏န
ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စလင်တစသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်၏အဝတ်မျ ိုး ဝတ်ဆင်သကဲသ
့် ကကည့်
တ
် က င်ိုးရန်န္င
ှ ့််
့်
သပ်ရပ်လှပရန်သ ဝတ်ဆင်ပါက၊ သင်သည် မမကယ်ကယ်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
လှညစ
့်် ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် တနပြင ့်် အတပပ သ ရှပပီိုး လိုးဝ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
မရှလျှင် သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က ရရှမည်နည်ိုး။
လူမျ ိုးစွ သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မအ
ှု တကက င်ိုး အနည်ိုးငယ်တပပ န္င်ပပီိုး သူတက
့် ယ်တင်၏
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးအတကက င်ိုး တပပ န္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အမျ ိုးစမှ အပခ ိုးသူတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးမှ
ရရှတသ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူတက
့် ယ်တင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ လိုးဝမပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် သူတက
့် ယ်တင်၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ သပမင်ရသည့်် အရ လည်ိုး မပါဝင်တချ။ ဤပပဿန က အတစ ကတည်ိုးက
ငါ စတ်ပြ ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ မည်သည့်် အရ ကမျှ ငါမသဟ မထင်န္င
ှ ။့်် သင်သည်
စကကြူကျ ိုးမျှသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်က သမ်ိုးပက်အန္င်ယူပခင်ိုးအတကက င်ိုး၊
တအ င်ပမင်တသ သက်တသခချက်မျ ိုး သက်တသခပခင်ိုး အတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ပသဏ္ဌ န်အတင်ိုး အသက်ရှင ် တနထင်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးတက
့် တပပ သတလ ။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အဓပပ ယ်မရှတပ။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးသည် သင်တလိုးစ ိုးရန် အတွက် ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်တနသတလ ။
သင်၏ဇ တတဟ င်ိုးက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်၍ သငန္
့်် တ
ှု ်က တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏လက်မျ ိုးကမူ အပခ ိုးလပ်ရပ်မျ ိုးက
တဆ င်ရွက်တနပပီိုး သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အပခ ိုးတသ အကကအစည်မျ ိုးက ကကစည်တနသည်သင်သည် အဘယ်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သနည်ိုး။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် လက်တသည်
့်
့်
အဘယ်တကက င ့်် တစ်ခတည်ိုး မပြစ်သနည်ိုး။ မျ ိုးလှစွ တသ တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးသည်

အချည်ိုးန္ိုးီှ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကတပပပီ။ ဤသည်မှ န္ှလိုးတကကကွဲစရ ပင် မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး
မရှပါက၊ ယင်ိုးက သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတသ လမ်ိုးခရီိုးထသ
ဲ ့်
မဝင်တရ က်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သငအ
့်် ထဲတွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်
မရှတသိုးတကက င်ိုး၊ သူ၏ လမ်ိုးညန်မှု သင် မရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးလည်ရသ န ိုးလည်န္င်ပပီိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုးမရှဟ ဆပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး
မရှသူပြစ်၏။ ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးက ကယ်တင်ရန် ဘရ ိုးသခင် ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့်
တယရှု သည် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ရန်၊ ဆင်ိုးရဲန္မ
ွ ်ိုးပါိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့််
န္ှမ်ခ
့် ျသူမျ ိုးက ကယ်တင်ရန် က ိုးစင်တင်ခရချန်တွင ် ပပင်ိုးစွ တသ န ကျင်မှုတဝဒန က
ခစ ိုးခဲရ
့် ၏။ သူ၏ က ိုးစင်တင် သတ်ခရပခင်ိုးသည် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ်
အသိုးတတ ်ခတလသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ထွက်သွ ိုးသင၏
့်် ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တွင ် ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးအပြစ် တစ်ရစ်ဝဲဝဲ မတနန္ှင။့်် မျ ိုးစွ တသ
လူတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က အတအလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်တသ လပ်ရပ်မျ ိုး ပပြုလပ်တနပခင်ိုးအ ိုး
့်
ရပ်တန်ရန်
ဲ ည်က တတွျို့ရသည်။ သူတသည်
တသပခင်ိုးက တတ င်ိုးဆတနကကပခင်ိုး
့် ခက်ခသ
့်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်သ ဝင်
သ ့်
့် တရ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတအဘယ်
့်
တပပ ဆန္င်သနည်ိုး။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ပမင်တတွျို့ရန် ရဲတင်ိုးမှု
့်
ရှကကမည်တလ ။ သင်အ
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် တပေါ် သူအပ်န္င
့် တမွျို့တလျ ်ရန်
ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် ခွငပ့်် ပြုတနစဉ်တွငပ
် င် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် သင်က
့် တပိုးကမ်ိုးတသ
အစ ိုးအစ တက
် ့် ျင်တသ ကလမ်ကကျစ်အရ မျ ိုးအ ိုး
့် စ ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
ပပြုလပ်ပခင်ိုး၊ မလတမ စတ်ထ ိုးပခင်ိုး၊ ယတ်မ ပခင်ိုးန္ှင ့်် လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုး စသည်တက
့်
လပ်တဆ င်ပါက ၎င်ိုးတက
့်် က်မျ ိုး ပူတလ င်တနသည်က
့် သင်လက်ခရရှချန်တွင ် သငလ
မခစ ိုးရသတလ ။ သငမ
့်် ျက်န္ ှ နီရဲသွ ိုးသည်က မခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် တစ်စတစ်ရ က လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်၊ “ထင်ရ စင်ိုး” ြ ကက
့် စည်ရင်ိုး၊
ထတ်လနပ် ခင်
် ရ ကမှ သင်မခစ ိုးရပါက၊
့် ိုးက သင်မခစ ိုးရသတလ ။ အကယ်၍ မည်သည့်အ
အန င်္တ် တစ်စတစ်ရ က သင်မည်သ တပပ
န္င်မည်နည်ိုး။ သငအ
့်် တွက်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက အန င်္တ် မရှန္ှငတ
့်် တ တ
့် ပ၊ ထသဆ
့် ပါက သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
မည်သည့်် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး သင်၌ ရှန္င်တသိုးသနည်ိုး။ အရှက်မဲ့်တသ တစ်စတစ်ရ က

သင်တပပ တသ ်လည်ိုး၊ အပပစ်ဆပခင်ိုးက မခစ ိုးရသကဲသ
့် သင
န္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးကလည်ိုး
့်
သတပပြုမပခင်ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးက
ခခဲရ
် ွနက
် ျြူိုးကျြုိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရစွ
့် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလရ မတရ က်သတလ ။ လွနလ
တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပြုမူပခင်ိုးတသည်
သင်၏သဘ ဝပြစ်လ ပပီ ပြစ်သည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ဤကဲသ
့် မည်
သခ
့်
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် တလ ကအန္ှ ့်
တလျှ က်သွ ိုးန္င်မည်တလ ။ သငက
့်် မည်သက
ူ လက်ခယကကည်မည်နည်ိုး။ သင်၏သဘ ဝ
အစစ်အမှနက
် သကကသူမျ ိုးက သင်န္င
ှ တ
့်် ဝိုးတဝိုး တနကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ပခြုတပပ ရလျှင ် အတပပ သ ရှပပီိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှပါက၊ ကကီိုးထွ ိုးမှုလည်ိုး မရှတပ။ သင်တပပ ဆတနစဉ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် တပေါ်၌ အမှုပပြုတက င်ိုး ပပြုန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှပါက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး အမှုပပြုပခင်ိုး
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးတပမည်။ ဤပစအတင်ိုး သင်ဆက်သွ ိုးမည် ဆပါက၊ အန င်္တ်အတကက င်ိုး
သမဟ
် ြ ့်
့် တ် သင်၏ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ အ
တပိုးအပ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး တစ်စတစ်ရ က အဘယ်သ တပပ
န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် သင်၏
့်
ပြစ်တည်မတ
ှု စ်ခလိုး ဆက်ကပ်ပခင်ိုးကသ တပပ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ
ချစ်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးရတသိုးတပ။ သငထ
့်် မှ သူ ရရှသမျှမှ န္ှုတ်ြျ ိုးပြင ့််
ဆည်ိုးကပ်ကိုးကွယ်ပခင်ိုးကသ ပြစ်သည်။ သူသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ ့်
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်က မရရှတပ။ ဤသည်မှ သင်၏ အမှနတ
် ကယ် ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုတလ ။
ဤကဲသ
့် သင်
ဆက်သွ ိုးပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
့်
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ခရမည်နည်ိုး။ သင်၏ တမှ င်မည်ိုးက မှုနမ
် ှုင်ိုးတနတသ အန င်္တ်အတပေါ်
ပူပန်တကက ငက့်် ကပခင်ိုး မခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ထဲတွင ် တမျှ လ
် ငခ
့်် ျက်
တပျ က်ဆိုးပပီိုး ပြစ်သည်က သင်မခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမမျ ိုးပပ ိုးက
ပမသစ်လွငတ
် သ လူတက
ှ
က သင်မသသတလ ။ တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ
့် စလင်တစရန် ဆန္ဒရသည်
အရ တသည်
မမတဘ
့် င ်
့်
့် သ ဆက်လက် ရပ်တည်န္င်သတလ ။ သင်သည် ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
ဲ နတနသည်- သင်သည် မနက်ပြန်က
့် အ ရမစက်ဘတ
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသတလ ။

ပညူ့ စ
် ိုတ
ံ သ သိ်းို ထိန််းတစ်ဦ်း ရှိသငသ
်ူ့ ညူ့ အ
် ရ

လူတအတပေါ်
၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် တပခအတန၌
့်
့်
ရှကကမည်က သင် သန ိုးလည်ပခင်ိုးရြ
ှ လ
့် သည်။ အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးက
ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်သတ
ူ သည်
လူတအတပေါ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တဆ င်ရွက်သည့််
့်
့်
အမှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပေါ်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးစွ က သ ၍အ ိုးတက င်ိုးစွ သတဘ တပါက်
ရတပမည်။ သင်သည် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ သမဟ
့် တ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးရရှသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ အတကက င်ိုးကသ တပပ ဆပါက၊ သင်၏အတတွျို့အကကြုသည်
အလွနတ
် စ်ြက်သတ်ပြစ်သည်က ထအရ က ပပသတပသည်။ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ
အတပခအတနက သရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲရန် မပြစ်န္င်တချ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတပခခသဘ တရ ိုးမျ ိုးက သရှပခင်ိုး၊
သမဟ
့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏အလပ်က သပမင်ရန်
့် တ် ယင်ိုး၏အသီိုးအပွငက
သငအ
့်် တွက် ခက်ခတ
ဲ ပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ အလပ်အပပင် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးက တြ ထ
် တ် ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပပဿန ၏ အရင်ိုးအပမစ်ကတက်ရက်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်ရမည်။ လူမျ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု၌ရှတသ တသွြည်မမ
ှု ျ ိုးစွ န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ရှ
့် န္င်သည့်် ပပဿန မျ ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ့်
သတပပြုမန္င်ြအလ
ငှ့် တထ က်ပပရမည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့်် သင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တဏှဘ တဝတနပခင်ိုး မခစ ိုးတစရ။ သရ့် တွင၊်
လူအမျ ိုးစအတွက် ဓမမဓဋ္ဌ န်ကျကျ တည်ရသ
ှ
အခက်အခဲမျ ိုးကလည်ိုး သင်န ိုးလည်ရမည်၊
သင်သည် ယတတမတန်တသ သူ သမဟ
ဲ ါိုးတစ င်ိုးတီိုးသ”ူ မပြစ်တစရ။ ယင်ိုးသည်
့် တ် “ကျွပ
မက်မဲတသ အပပြုအမူ ပြစ်သည်။ လူတ တတွ
ျို့ ကကြုရတသ အခက်အခဲမျ ိုးစွ က တပြရှငိုး် ရန်
့်
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အင်အ ိုးမျ ိုးက ပထမဦိုးစွ
န ိုးလည်ရမည်၊ သင်သည် မတူညတ
ီ သ လူမျ ိုးအတပေါ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် အလပ်က
မည်သတဆ
င်ရွက်သည်က န ိုးလည်ရမည်၊ လူတ ရင်
့်
့် ဆင်ရသည့်် အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက န ိုးလည်မှု ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ပပဿန ၏ အဓကအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက
တသွြည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အမှ ိုးမျ ိုးတစ်ခတစ်တလ ပပြုလပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ ရပ်မန္င်ရမည်ပြစ်သည်။
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်က အတစခရ တွင ် ညြှန္ှုင်ိုး တဆ င်ရွက်ရန်
့်
အရည်အချင်ိုးရတပသည်
ှ
။
သငအ
့်် တနပြင ့်် အဓကပပဿန မျ ိုးက သတဘ တပါက်န္င်ပပီိုး အမှုအရ မျ ိုးစွ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
သပမင်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သင်၏ သီိုးပခ ိုးအတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတပေါ် တည်မီသ
ှ ည်။

သင်တတွျို့ ကကြုရသည့်် ပစသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သင်ဦိုးတဆ င်သည့်် ပစလည်ိုးပြစ်သည်။
သင်သည် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက န ိုးလည်ပါက၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက န ိုးလည်ြ ဦိုး
့် ည်။
့် တဆ င်လမ်မ
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုက သင် တတွျို့ ကကြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည်
ဘရ ိုးမနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးက ရရှြ အပခ
့်
သင်ဦိုးတဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က န ိုးလည်ပပီိုး
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မျ ိုးစွ တသ အမှုအရ တက
ွ ိုး် သပမင်မှု
့် ထိုးထင
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရရှန္င်ပါက၊ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က န ိုးလည်ရန်
လမ်ိုးပပန္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ သင်လမ်ိုးပပသည့်လ
် ူမျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
သန ိုးလည်မှု ရရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သဘ ဝလွန ် ခစ ိုးချက်မျ ိုးအ ိုး
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်ပါက၊ သင်လမ်ိုးပပသည့်် သူမျ ိုးသည်လည်ိုး အလ ိုးတူ
လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက လျစ်လျြူရှု ပပီိုး ယင်ိုးအစ ိုး
တဆွိုးတန္ွိုး တပပ ဆပခင်ိုးကသ အတလိုးထ ိုးပါက၊ သင်လမ်ိုးပပသည့်် သူမျ ိုးသည်လည်ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှဘဲ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးတွင ်
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခတတလ ရရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တဆွိုးတန္ွိုးတပပ ဆမှုအတပေါ် အ ရစက်လမ်မ
့် ည်။
လူအ ိုးလိုးသည် မမတက
ူ ျ ိုးက
့် ယ်တင် ပင်ဆင်တသ အရ ပြင ့်် အပခ ိုးသမ
တထ က်ပ့်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အမျြုိုးအစ ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအပပင် ၎င်ိုးတ ဦိုး
့် တဆ င်သည့်် လူတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးက
ဆိုးပြတ်တပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် သငတ
့်် တ ်ြရန်
့် ၊
သငအ
့်် တနပြင ့်် ပပင်ိုးပပသည့်ဆ
် န္ဒရရမည်
ှ
သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှု၊
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမှ လမ်ိုးပပမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုး
မျ ိုးစွ တက
့် လည်ိုး လအပ်သည်။ ဤအတပခခအတ်ပမစ်ပြင်၊့် သ မန်အချန်မျ ိုး၌၊ သင်၏
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး၊ အတတွိုးမျ ိုး၊ တတွိုးဆပခင်ိုးမျ ိုး၊ သိုးသပ်ချက်မျ ိုးက အ ရစက်သငပ့်် ပီိုး၊
နစ်မွနိုး် တနပခင်ိုး သမဟ
် စ
ီ ွ ပါဝင်သငတ
့်် ပသည်။
့် တ် ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတတွ
့် င ် တလျ ည
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ သင်
၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး တစ်ခစီသည် မရှမပြစ်အရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
အမှုပပြုပပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးထသ
ဲ သင်
ဝင်တရ က်ပါက၊
့်
သင်သည် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုး တနစဉ်
့် ရရှန္င်တပသည်။ ပပီိုးလျှင်
့်

မည်သည့်အ
် ချန်မျြုိုးတွငမ
် ဆ၊ သင်၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ပြစ်တစ
န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် အစမ်ိုးသပ်ခရသည်ပြစ်တစ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး
ခရသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်အလပ်လပ်တနသည်ပြစ်တစ မလပ်တနသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
ဘဝက တစ်ဦိုးတည်ိုး အသက်ရှငတ
် နသည်ပြစ်တစ စတပါင်ိုးတနထင်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစသည့်် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက တစ်ခမျှ လက်လွတသ
် ွ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ
အပမဲတတွျို့ ရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှန္င်မည်ပြစ်ပပီိုးဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအတွက် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်က ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ်း
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုရ တွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တသချ စွ ြတ်ရှုရမည်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးပြင ့်် မမတက
် သင်
့် ယ်ကယ် ပပင်ဆင်ရမည်။ သတသ
့်
လပ်တဆ င်လတသ အရ သမဟ
် န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ သင်တ၏
့် တ် သင် လပ်တဆ င်လသည့်ပ
့်
စတ်ထက်သန်တသ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အသန ိုးခ တတ င်ိုးတလျှ က်ပခင်ိုးတ ့်
မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ မျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ကကတလသည်။ သတသ
်
့်
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်တ လတ်
တတလ ရင်ဆင်တနရသည့်် ပပဿန မျ ိုးမှ သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သ တတွ
ျို့ ကကြုရမည်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအထဲ
တွင ်
့်
့်
မလှုပ်မယှက် ပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ ရှတနတပသည်။ သင်တသည်
အယူဝါဒမျ ိုးစွ သတသ ်လည်ိုး၊
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး သပ်မရှကကတပ။ ဤသည်မှ မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုး၏ လကခဏ တစ်ရပ်
မဟတ်တလ ။ ဤအပ်စ သင်တ၏
့် င ်
့် အထဲ၌ မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုးမျ ိုးစွ က ပမင်၍ရန္င်သည်။ ယတနတွ
သင်တသည်
“အတစခမျ ိုး” အပြစ် ထသတသ
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု က
့်
့်
့် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အပခ ိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက စတ်ကိုးူ န္င်စွမ်ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ သင်တ ့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုအရ မျ ိုးစွ က သင်တ လ
့် က်န ရမည်။ ဤသည်မှ
လူတသည်
မမတ တဆ
င်ရွက်သငတ
့်် သ တ ဝန်မျ ိုးစွ က လက်န ရမည်ဟ ဆရတပမည်။
့်
့်
ဤသည်မှ လူတ လ
့်် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်ရမည့်အ
် ရ
့် က်န သငသ
့်
ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ပါတလ့်တစ။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးတွင ် မည်သည့်် အစတ်အပင်ိုးကမျှ

မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လူက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်၊
ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ ပညတ်တရ ိုးက
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသကဲသ
့် ပင်
့်် န်ိုးလက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ သ
့် ပညတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ် တစ ငထ
ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် ပညတ်တတ ်တခတ် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ်
တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးကဲသ
့် အလ
ိုးတည
ူ သ
ီ ည့်် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် သ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
် ့် ှငိုး် တသ
့် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် မှုအတပေါ် အမှီပပြုရမျှပြင ့်် တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငသ
့်် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ပါသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့််
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတပေါ် သငအ
့်် တနပြင ့်် တဝြန်အကဲပြတ်မှု မပပြုသငတ
့်် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူက သင်သည် မဆနက
် ့် ျင်သငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင၊် သင်၏ တနရ က ထန်ိုးသမ်ိုး ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသ က်စ ိုးတပျ ်ပါိုးတွင ်
မတမွျို့တလျ ရ
် ။ စက ိုးတပပ ရ တွင ် သင်သည် သငတ
့်် ငမ
့်် ျှတရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရသည့်် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အစီအစဉ်မျ ိုးက
လက်န ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်က သင် ရတသတလိုးပမတ် သငသ
့်် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လျစ်လျြူမရှု သငတ
့်် ပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ သတဘ သွ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက မတပရ။
့်
အပပင်ပန်ိုးတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး ခရသူအ ိုး သသ ထင်ရှ ိုးစွ
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ မလပ်တဆ င်ရ။ အစရှသည်တပြစ်
့် သည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် လူအသီိုးသိုးီ လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် သ အရ မျ ိုး ပြစ်တပသည်။
တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူပပီိုး လူသ ိုးက
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ က ပပဠ န်ိုးသည်။ ဤအရ မှတစ်ဆင၊့်် သူသည်
လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တဘ င်ခတ်က လူ၏ စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမက
ှု စစ်တဆိုးတလသည်။
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်၏ “သင်၏ မဘက ရတသစွ ပပြုတလ ”့် ဟူသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ကကည့်တ
် လ ။့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတနန္ှ့် င ့််
မသက်ဆင်တတ တ
လူသ ိုး၏ အတပေါ်ယ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် ပ။ ထအချန်က ယင်ိုးတသည်
့်
အချြုျို့ကမျှ တဘ င်ခတ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတက
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် ဘရ ိုးသခင်၌ လူ၏ ယကကည်မှုန္င
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုက တြ ပ် ပရန် အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တသ သူမျ ိုး၏
အမှတ်အသ ိုး တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက

လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ ရှတသိုး၏။ အတတ်က လ၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည်
မသက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတနတွ
တ
့်် တ ်ပပီိုး လအပ်သည့််
့် င ် လူသ ိုးအတွက် တဆ င်ရွက်ြ သင
့်
သ ၍မျ ိုးတသ အတလ့်အထမျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ယင်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အလပ် မပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင၊် ဤပညတ်တရ ိုးမျ ိုးသည် ထအချန်က လရှ အမှုအတွက်
အထူိုးသပြင ့်် မထတရ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အတလ့်အထ မျ ိုးစွ တက
့်
စွနပ
် ့် ယ်ထ ိုးခကဲ့် ကသည်။ ယင်ိုးတက
် ့် ယ်ထ ိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ထတခတ်အတွက်
့် စွနပ
သငတ
့်် တ ပ် ပီိုး ယတန၏
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အတလ့်အထမျ ိုးစွ က
ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင် ကကလ တသ အခါတွင၊် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည်
ြယ်ထ ိုးခခဲရ
့်် န်ိုးြ မလ
အပ်တတ သ
့် ၊ ့် ယတန၏
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် ကဲသ
့်
့် လက်န တစ ငထ
့်
အမှုအတွက် သငတ
့်် တ ်တသ အတလ့်အထမျ ိုးစွ က ပပဠ န်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊်
ဤအတလ့်အထမျ ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှြ ့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ယတနအတွ
က် သငတ
့်် တ သ
် ည်— မနက်ပြန်တွင၊်
့်
့်
ယင်ိုးတသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ယတန၏
့်
့်
အမှုအတွက် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် သည့်် အရ က သင် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် ပသည်။
မနက်ပြန်က အတလိုးင်္ရမပပြုန္ှင-့်် ယတန လ
် ရ သည် ယတနအတွ
က် ပြစ်သည်။
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
့်
မနက်ပြန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင် တဆ င်ရွက်ရန် လအပ်မည့်် ပတက င်ိုးတသ
အတလ့်အထမျ ိုး ရှတက င်ိုး ရှန္င်ပါသည်- သရ့် တွင ် ယင်ိုးက အ ရမစက်လွနိုး် န္ှင။့်် ယင်ိုးထက်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်မပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးြအလ
ငှ့် ၊ ယတန ့်
့်
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးတလ ။့် ယတနတွ
့် င၊် တအ က်တြ ပ် ပပါ
အရ မျ ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ လူသ ိုးအတွက် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရန် သ ၍
အတရိုးမကကီိုးတပ- သင်သည် သငမ
့်် ျက်စတရှ တ
ျို့ င
ွ ် ရပ်တနတသ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ိုးပူန ိုးဆ
လပ်ြ သ
် ရ ကမျှ ြိုးကွယ်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးရ။ သင်၏ တရှ တ
ျို့ ွင ်
့် မဟ
့် တ် သူထ
့် မှ မည်သည့်အ
့်
ရှတနတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ညစ်ညြူိုးမှု သမဟ
့် တ် မ နတထ င်လ ိုးတသ
စက ိုးက မမမက်ရ။ သူ၏ ယကကည်ကိုးစ ိုးမက
ှု ရရှြ ပျ
့် ိုးသက တလ င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
မျှတတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် သငမ
့်် ျက်စတရှ ျို့ ရှ ဘရ ိုးသခင်က မလှညစ
့်် ိုးရ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် မတလိုးမခန ် မပပြုမူ
ရ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ အရ အ ိုးလိုးက သင်
့်
န ခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတက်အခ မလပ်ရ၊ မဆနက
် ့် ျင်ရ
သမဟ
့် တ် ပငင်ိုးခပခင်ိုး မပပြုရ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက

သငတ
့်် တ သ
် ည်ဟ သင်မှတ်ယူသည့်အ
် တင်ိုး အနက်အဓပပ ယ် ပပန်ဆပခင်ိုး မပပြုရ။
ဆိုးယတ်တသ သူတ၏
့် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ အကကအစည်မျ ိုးထဲသ သ
့် ိုးတက င်ပြစ်တစပခင်ိုးက
တရှ င်ရှ ိုးရန် သင်၏ န္ှုတ်က တစ ငထ
့်် န်ိုးသငသ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် တွက်
ချမှတ်ထ ိုးတသ နယ်နမတ်မျ ိုးက ကျြူိုးတကျ ်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးြ သင်
၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
့်
တစ ငက့်် ကပ်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ကျြုိုးတကျ ်မပါက၊ ဤအရ က သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တနရ တွင ် ရပ်တည်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စတ်ကကီိုးဝင်ပပီိုး ဟတ်ဟန်မျ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက
ဆတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ည်။
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက သင် ခရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက လက်လတ
ွ ်စပယ် သင် မပြန်တဝဘဲ
၊
့်
သူတစ်ပါိုးတအ
့်် မတလှ င်တပပ င်တစသငသ
့်် ကဲသ
့် နတ်
ဆိုးတအ
့််
့် ိုး သငက
့်
့် ိုး သငက
မလှညစ
့်် ိုးတစသငတ
့်် ပ။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက သင်န ခရမည်။ ယင်ိုးက
သင်န ိုးမလည်လျှငပ
် င် အကဲပြတ်တဝြန်ပခင်ိုး မပပြုရ။ သင် လပ်န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ ရှ တြွပပီိုး
မတ်သဟ ယပပြုရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ နင်္မူလ တနရ က မည်သမ
ူ ျှ မကျြူိုးတကျ ်ရ။
ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူ၏တနရ မှ အတစခပခင်ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုး မည်သည့်် အရ ကမျှ သင်
လပ်တဆ င်၍မရ။ ယတန၏
် င်၍ မရ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူ၏တနရ မှ သင်သည် သွနသ
ထသလ
့် ပ်တဆ င်ြဆ
့် သည်မှ ဆိုးပြတ်ချက်လွဲမှ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုး
ခရသူ၏ တနရ တွင ် မည်သမ
ူ ျှ ရပ်တည်၍မရစတက င်ိုး။ သင်၏စက ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
အတွငိုး် ကျကျ အတတွိုးမျ ိုးတွင ် သင်သည် လူ၏ တနရ တွင ် ရပ်တည်တပသည်။ ဤအရ က
လက်န ရမည် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် လူ၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍
မရန္င်။ တပပ င်ိုးလဲြ ကက
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ရ
့် ြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးသည် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
တရ က်တပမည်။ ဤအရ က အ ိုးလိုး သတရသငသ
့်် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ပခင်ိုးတပြင
့်် ွ ကန်လွနပ် ခင်ိုးသည်
့်
့် ့်် အချန် ကက ပမငစ
လူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့်် အလွတ်ကျက်မှတ်ပခင်ိုးက
၎င်ိုး၏အဓက အလပ်အပြစ် စဉ်ိုးစ ိုးတစသည်။ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
အ ရမစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သင် လက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က သင် မလက်န တပ။ ဤအရ က
သင်တ၏
အခဲမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပပဿန မျ ိုးစွ ယူတဆ င်လ ပပီိုးပြစ်သည်။
့် အတစခပခင်ိုးသ အခက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်မီတွင၊် သင်
လက်န တစ င်ထ
့်် ည်အ
့် ရ က လက်န မတစ ငထ
့်် န်ိုးပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် န်ိုးသငသ
ရွ ရှ မန်ိုးတီိုးက ပငင်ိုးပယ်ခရတသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဤအတလ့်အထမျ ိုးက
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရ တွင၊် သင်သည် စတ်အ ိုးထက်သန်က ရိုးသ ိုးစစ်မှနသ
် ငသ
့်် ည်။

ယင်ိုးတက
့် သင်
သတဘ မထ ိုးသငဘ
့်် ၊ဲ ပညတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ်
့် အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးကဲသ
့်
ယင်ိုးတက
့်် န်ိုးလက်န သငတ
့်် ပသည်။ ယတနတွ
့် င ် မည်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး
့် တစ ငထ
ရရှရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်မဝင်စ ိုးန္ှင။့်် တတတပပ ရလျှင် ဤသည်မှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပ ပြစ်ပပီိုး၊ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမူ တစ်ခ ကျြုိုးလန
ွ သ
် ူ
မည်သမ
ူ ဆ အပပစ်တပိုးခရမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သင်တ၏
့် လက်ရှ
သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ခစ ိုးချက် မရှသကဲသ
့် အတလိုး
င်္ရပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့်
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယတနတွ
့််
့် င ် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပါက၊ သူသည် သငက
အပပစ်တပိုးလမ်မ
ွ ့်် နယ်ပယ်အတွငိုး် သူက
့် ည်။ သူ၏ စီရင်ပင်ခင
့် သင် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမပါက၊
သူသည် သငက
့်် ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးမှုတင
ွ ် သင် မည်မျှ တလိုးနက်သည်က သူ င်္ရမစက်တပ။ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန ပညတ်
တတ ်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်မပါက၊ သူသည် သင်က
့်
့်
အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့် တသသည်အထ စီရင်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးတက
့် သင်
မလက်န ြသည်
အဘယ်သ လက်
ခန္င်စရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ အနည်ိုးငယ် န ကျင်ခစ ိုးရြ ့်
့်
့်
ပြစ်လျှငပ
် င်၊ သင် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည်။ မည်သည့်ဘ
် သ တရ ိုး၊
မည်သည့်န
် ယ်ပယ်ကဏ္ဍ၊ မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င၊ သမဟ
် ဏ်ိုးင်္ဏ ပြစ်ပါတစ၊
့် တ် မည်သည့်င်္
အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတအ
့်် န်ိုးရမည်။
့် ိုးလိုးသည် ဤအတလ့်အထမျ ိုးက လက်န တစ ငထ
မည်သမ
ူ ျှ ကင်ိုးလွတ်ခင
ွ ့်် မရသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ ချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
့်
ယတနတွ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်မည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ူ ျှ
့် င ် သနရ
့် မည်သမ
မချြုိုးတြ က်န္င်တပ။ ယင်ိုးတသည်
ကကီိုးပမတ်တသ အရ မျ ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုး တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုးခဲတ
့် သ တယရှု က လူသ ိုးအတွက်
့်
ချမှတ်ထ ိုးတသ ပညတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် လူအတယ က်တင်ိုး
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ “လမ်ိုးတကက င်ိုး... (၇)” က သင်သည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ သမဟ
့် တ်
အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သူ ပြစ် မပြစ်ဆသည့်် တယရှု ၏ အနက်ြွငဆ
့်် ချက်သည် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏
့် သတဘ ထ ိုးအတပေါ် မူတည်သည်ဟ တပပ သည် မဟတ်တလ ။
မည်သမ
ူ ျှ ဤအချက်က လျစ်လျြူရှု ၍ မရစတက င်ိုးတပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင၊် ြ ရရှဲမျ ိုး၏
မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုး တန က်တစ်ဆက်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ခကဲ့် ကသည်၊ သရ့် တွင ်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တရ က်ရှပခင်ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ ၎င်ိုးတသည်
တယရှု အ ိုး မသခဲက့် ကဘဲ သူက
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် ့်
့်
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် အရ မတရ က်သကဲသ
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ပ။ သင်သည်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် လက်မခခဲတ

ဤအရ က ရပ်စ ိုးန္င်ပါက၊ အလွယတ
် ကူ အပပစ်ပပြုမမည် မဟတ်တပ။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
မမတက
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်တက င်ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရသ မှ အဘယ်သနည်
့် ိုး။ ခါိုးသတလ ၊ ချြုသတလ ။ ဤအရ က သင်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သငသ
့်် ည်။ သင် မသသကဲသ
့် ဟန်
မတဆ င်န္င
ှ ။့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူအချြုျို့သည် ယကကည်လက်မခဘဲ ရှတက င်ိုး ရှတပမည်။ သတသ
်
့်
ယင်ိုးက စမ်ိုးကကည့်က
်
သြ-့် မည်ကသ
ဲ့် အရသ
ရှတကက င်ိုး သြ-့် သငက
့်် ငါ အကကတပိုးသည်။
့်
ဤအရ က လူမျ ိုးစွ က ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပမဲ သသယပြစ်ပခင်ိုးမှ
က ကွယတ
်
ိုးဆီိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးစွ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူက
် ့် ျင်ကကသည်။
့် စတ်န္လ
့် တတ်တဆတ် ဆနက
သူက
် ့် ျင်ပပီိုးတန က်၊ ဓ ိုးတစ်စင်ိုးက သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက တမတန္ှ က်သကဲသ
့် သင်
့် ဤသဆန
့် က
့်
မခစ ိုးရသတလ ။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် မသ ိုးစအဆင်မတပပမှု မဟတ်ပါက၊ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
မသက်မသ ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
့်် င်သည့်် ြစီိုးမှုတဝဒန ပြစ်သည်။
့် တ် သ ိုးမျ ိုး၊ သမီိုးမျ ိုးန္ှငဆ
သငအ
့်် တသွိုးအသ ိုးသည် တသပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်သည်
သငက
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စွနခ
် ့် ွ မည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ထမျှရိုးရှငိုး် န္င်မည်ဟ
သင်ထင်သတလ ။ အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် နီိုးစပ်တသ သူမျ ိုးစွ အတွက် ဤအရ က
အ ရစက်ြ သ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ယင်ိုးက သင်
့် ၍ပင် လအပ်တပသည်။ အချန်ကန်လွနသ
တမ့်တလျ လ
ဲ င
ှ ၊့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ သင်
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ န ိုးမလည်လက်ဘန္
့်
ထိုးဆင်ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ရ တင်ိုးက အတလိုးင်္ရမပပြုဘဲ ပြစ်လ မည်ပြစ်သကဲသ
ဤသည်မှ သင်၏ အပပစ်ပပြုပခင်ိုး အစ ပြစ်လမ်မ
့်် ြ အတသိုး
အမ ိုး
့် ည်။ ဤအရ သည် သငအ
့်
ပြစ်ပရပါသတလ ။ သင်သည် ဤအရ က တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်သည်
စလင်တစပခင်ိုးခရြ-့် ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့သလ
့် က သူကယ်တင်၏ န္ှုတ်မှ သူ၏
လမ်ိုးပပမှုက ရရှြ-့် အခွငအ
့်် တရိုး ရှတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် င်္ရမစက်ပါက၊ သငအ
့်် တွက်
ဒကခပပဿန ရှလမ့််မည်- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ြီဆန်တသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် တသ က်စ ိုးတပျ ပ
် ါိုးပခင်ိုး၌ တမွျို့တလျ ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် သင်သည် ဧရ မ မန်တင်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ လှုင်ိုးတပိုးမျ ိုး၏
သယ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
က်တင်ိုးသည် ဤပညတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည်။ သင်တ အတယ
့်
မှတ်သ ိုးထ ိုးသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးတက
့် သင်ချြုိုးတြ က်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပပြုပခင်ိုးက
ခရတသ လူသည် သငက
့်် မရှု တ်ချတက င်ိုး မရှု တ်ချန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မပပီိုးပပတ်တသိုးသည့်် အလပ်ရလ
ှ မ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သူသည်

သငက
့်် ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှု၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက
သင်ခန္င်သတလ ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်် အရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တတ်န္င်သည့််
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ ယင်ိုးတက
့်် န်ိုးရမည်။ ဤသည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ
့် လက်န တစ ငထ
ကစစရပ် မဟတ်တပ။

နှစတ
် စ်တထ င်နင
ိို င
် တ
ံ တ ် တရ က်ရိှလ ခွဲပူ့ ပီ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစတွင ် မည်သည့်အ
် မှု ပပီိုးတပမ က်တစမည်က သင်တ ့်
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးကကပပီတလ ။ အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်ထ၌
ဲ တွငပ
် င် လူမျ ိုးသည် သူ၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက တရှ ျို့ဆက်လက်တလျှ က်ကကရဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အန င်္တ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် တက င်ိုးတသ ခါနန်ပပည်ထတ
ဲ ွင ် လူအသက်
တ က တက်ရက်
့်
့်
လမ်ိုးပပလမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ခါက တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ တမ တရှသည်
တတ ထဲ၌ ရှခဲခ
့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ည်။
့် တက်ရက်လမ်ိုးညန်ပပီိုး စက ိုးတပပ ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ တမွ
် အစ
ိုးအစ ၊ တရန္ှင ့်် မန္နမနမ
် ့် ျ ိုးက တက င်ိုးကင်မှ
့် ျို့တလျ ြ
့်
ပတပိုးခဲ
ပ့် ပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ထသ ပြစ်
့်
့် တနဆဲပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ တမွ
့် ျို့တလျ ်ရန် စ ိုးြ၊ ့်
တသ က်ြ အရ
မျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ ချတပိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လူတက
့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမရန်
ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ မျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ တစလတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူအမှု
့်
့် ၏
အဆငတ
့်် င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ယတနတွ
် ျ ိုး၏ အပြစ်အပျက်က ရှ တြွကကသည်၊
့် င ် လူမျ ိုးသည် ပြစ်ရပ်မှနမ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
တိုး၍တိုး၍ လက်တတွျို့ကျလ တနသည်အ
့် တွက်၊ ထသတသ
လူမျ ိုး အ ိုးလိုး ပစ်ပယ်ခရြ ့်
့်
ပြစ်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ
မသကကတပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အ ိုးတဆိုးမျ ိုးက တက င်ိုးကင်မှ
ချတပိုးပပီိုးသည်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ- သတသ
် ဘရ ိုးသခင် အမှနတ
် ကယ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊
့်
့်
လူမျ ိုး စတ်ကူိုးကကသည့်် အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် တစ့်တဆ တ
် သ
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ ကသ လျှင် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူ
အပ်စိုးပခင်ိုးဟ တခေါ်တပသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူ အပ်စိုးပခင်ိုးသည်

လူဇ့် တက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ လူဇ့် တန္ှင ့်် မသက်ဆင်တသ အရ သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
မတည်ရတပ၊
ှ
ထတကက
င ့်် တတယ တက င်ိုးကင်ဘသ သွ
့်
့် ိုးပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်တသ
သူအ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ထသ လ
့် င၊် စကကဝဠ တစ်ခလိုး
့် ပ်တဆ င်ကကတပသည်။ တစ်တနတွ
ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လ တသ အခါတွင၊် အ က သတစ်တလျှ က်လိုး သူ၏ အမှု ဗဟသည် သူ၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတန က်က လက်လမ်မ
့်
့် ည်။ အပခ ိုးတစ်တနရ ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ရရှြ အချ
ြုျို့လမ
ူ ျ ိုးက ြန်ိုးက အသိုးပပြုကကလမ့််မည်၊ အချြုျို့က တလယ ဉ်ပျ
့်
့်
စီိုးကကလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့က ပင်လယ်ပြတ်က တလှစီိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့သည် တလဆ က
အသိုးပပြုကကလမ်မ
့် ည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် ချစ်ခင်ကကင်န ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
တမ်ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်က့် ကလမ့််မည်၊ ၎င်ိုးတအ
ီ ့်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ဆသ
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်လ ကကလမ်မ
ီ စ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ဆသ
့် ည်ပြစ်က
့် ရိုးကကလမ်မ
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ကကလမ်မ
့် ည်- ပပီိုးလျှင ် ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က တအ က်တမတ
့် လ ။့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုး တစ်တနရ ရ ၌ တန က်တစ်ြန် ဧကန်မချ မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ
စတင်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအချက်အ ိုး ပပီိုးတပမ က်တစမည် ပြစ်သည်သူသည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ လူအ ိုးလိုးက သူတရှ
့် ျို့တမှ က်သ လ
့် တစက
ကမဘ ကကီိုးတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတနရ မျ ိုးရှ သူ၏
အမှုသည် ရပ်စဲလမ်မ
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန်
့် ည်ပြစ်က လူမျ ိုးသည် မှနက
တွနိုး် အ ိုးတပိုးခရလမ်မ
ဲ့် ပြစ်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် တယ သပ်ကသ
့် ည်- သူထ၌ စ ိုးစရ မျ ိုး
့် လမ်မ
ရှသည့်အ
် တွက်၊ အတယ က်တင်ိုးသည် အစ ိုးအစ အတွက် သူထ
့် လ ကကပပီိုး သူတရှ
့် ျို့၌
ဦိုးညတ်ကကသည်။ ငတ်မွတ်တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးြရန်
် သ
့် အလငှ့် ၊ လူမျ ိုးသည် မှနတ
လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန် တွနိုး် အ ိုးတပိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ဘ သ တရိုးအသင်ိုးအဝင်ိုး တစ်ခလိုးသည်
ပပင်ိုးထန်တသ ငတ်မတ
ွ ်တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်
တစ်ပါိုးတည်ိုးသ အသက်စမ်ိုးတရတွငိုး် ပြစ်သည်၊ လူ၏ တမွျို့တလျ ်မအ
ှု တွက် တထ က်ပ့်သည့််
အစဉ်စီိုးဆင်ိုးတသ စမ်ိုးတရတွငိုး် က ပင်ဆင်က လူမျ ိုးသည် သူထ
့် ည်။
့် လ ပပီိုး မှီခကကလမ်မ
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ထတ်တြ ပ် ပခရက ဘရ ိုးသခင်
ဘန်ိုးအသတရရရှသည့်် အချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်ရှ လူအ ိုးလိုးသည်
ဤသ မည “လူသ ိုး” က ကိုးကယ
ွ ် ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ
တနရက်
ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည် မဟတ်တပတလ ။ တစ်တနတွ
့် င၊် အသက်ကကီိုးတသ
သင်ိုးအပ်ဆရ မျ ိုးသည် အသက်စမ်ိုးတရတွငိုး် မှ တရကရှ တြွရင်ိုး တကကိုးနန်ိုးမျ ိုး

တပိုးပကကလ
မ်မ
အသက်အရွ ယ်ကကီိုးရင ့်် ကကလမ်မ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ည် ပြစ်တသ လ
့်
့်
အထင်အပမင်တသိုးခဲက့် ကသည့်် ဤလူက ကိုးကယ
ွ ်ြ လ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ကကလမ်ဦ
့်
မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူက
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် သူက
့် ဝန်ခကကလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မမတ၏
့် စတ်န္လ
့်
ကိုးစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ နမတ်လကခဏ တစ်ခန္ှင ့်် အြွယ်ရ တစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ န္င်ငတတ ်တစ်ခလိုး ဝမ်ိုးတပမ က်သည့်် အချန်သည် ဘရ ိုးသခင်
ဘန်ိုးအသတရတနရက်
ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တထ
့် လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သတင်ိုးတက င်ိုးက
ရရှသူမည်သမ
ူ ဆ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ်
ထသလ
ှ ့််
့် ပ်တဆ င်တသ န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးန္င
င်္ရစက်ပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်။ အန င်္တ် ဦိုးတည်ချက်မျ ိုးက ထသ ပြစ်
့် ည့်် လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ရရှသူမျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ ့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
် ျ ိုးပြစ်တစ၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ သပပပည ရှငမ
ပည သင်ကက ိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ၊ စက်မှုလပ်ငန်ိုးရှငမ
် ျ ိုးပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှတသ သူတသည်
တပခလှမ်ိုးတစ်လှမ်ိုး လှမ်ိုးြပင်
ဲ ည့်အ
် ချန်
့်
့် ခက်ခသ
ရှလမ်မ
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွြ တွ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မှနက
့် ည်။ ဤသည်မှ ၊
့် နိုး် အ ိုးတပိုးခရလမ်မ
“သမမ တရ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တလ ကတစ်ခင
ွ လ
် ိုးက သင် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလမ်မ
့် ည်၊ သမမ တရ ိုး
မရှပါက၊ မည်သည်တ
့် နရ ကမျှ တရ က်မည်မဟတ်။” ဟ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးမှ ဤသပြစ်
့် သည်- ဘရ ိုးသခင်မှ စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးက ကွပ်ကဲြန္ှ့် င ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးက သမ်ိုးပက်ြရန်
့် လမ်ိုးခရီိုးက (သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက
ဆလသည်) အသိုးပပြုမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အလှညအ
့်် တပပ င်ိုးတစ်ခက အပမဲတမျှ လ
် ငက့်် ကသည်။
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ရလျှင၊် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်သည်မှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ဆန္ဒရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ
သူတပပ သည်အ
့် ရ က သင်လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဓမမဓဌ န်ကျတသ
အချက်တစ်ချက်ပြစ်ပပီိုး အ ိုးလိုး န ခရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယင်ိုးသည်လည်ိုး အ ိုးလိုးက
့်
တရှ င်လွဲ၍မရသကဲသ
့် သ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ရှထ ိုးသည့်အ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုးက ခစ ိုးချက်တစ်ခတပိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မရရှသူမျ ိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က် လူတသည်
မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ်
့်
့် စတ်န္လ
တည်ကကည်ခင်မ က ပငမ်သက်ပခင်ိုး ခစ ိုးရတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ခိုးပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြတ်ရှုပပီိုးတန က် အ ဟ ရပပည့်က
်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မပါဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ့်
မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။ ယင်ိုးသည် လူတဘ
့် ခါကဲသ
့် ပြစ်
့် န်ိုးရှြူ သည်အ
့် သည်- ယင်ိုးက
၎င်ိုးတက
် ိုးတပိုးပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မရှဘဲန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုး၏ အ ိုးတက င်ိုးတသ
့် ခွနအ
့်
ဆွတ
ဲ ဆ င်မက
ှု ခစ ိုးရပပီိုး ခွနအ
် ိုးမရှကကတချ။ ယင်ိုးမှ ယတန လူ
့် မျ ိုးကက ိုး၌ ပြစ်တတ်မှု
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးသည် လူတက
့်
ခွနအ
် ိုးတပိုးသည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မြတ်
ရှုပါက၊ န္ိုးချည့်သ
် ည်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊် “လူမမ ကတင်” တပေါ်မှ ချက်ချင်ိုးက
ထကကတလသည်။ ဤသည်မှ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပ်စိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
စွနခ
် ့် ွ လကကသည် သမဟ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့် တ် တိုး၍ ပငီိုးတငွျို့ ကကတလသည်။ သတသ
့်
့်
မမတက
မျှ
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မကွ န္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ မည်
့်
အ ိုးနည်ိုးတနသည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
အသက်ရှငရ
် ဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
မျှထ ပန်ကန်တတ်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစွနခွ
် ့် ဝ့်ကကတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မမတ၏
် ကယ် ပပသတသ အချန်သည် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးပပီိုး
့် တန်ခိုးက အမှနတ
တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်ချန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုပ ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတွငမ
် ူ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ
မစွနခ
် ့် ွ န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မတရမတွက်န္င်တသ
အမ်မျ ိုးအလယ် ပျျို့ န္ှလ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတက
့် ည်၊ ထအခါမှသ
့် မ်မ
့် အ ိုးလိုးက သရှလ ကကလမ်မ
သူ၏ အမှုသည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးသ ပျ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှြ့် ရန်
့် ဆပါက၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပျျို့ န္ှရမည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ တနရက်
့် တွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မမတ၏တန်
ခိုးန္င
ှ ့်် ဩဇ အ ဏ က ပပသလမ်မ
့် ည်။
့်
တရှိုးအတီတတမှ ယတနတ
ွ ိုး် စီတင်ိုးသည်
့် င် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခန
ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
် ကယ် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အမှနတ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် ဘန်ိုးအသတရသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အြ ပြစ်
့် ည်- ယင်ိုးမှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် လမ်မ
ကမဘ တပမတပေါ် အပ်စိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ ဆိုးယတ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်မှ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်၊

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

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

ဤသည်မှ အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်၏အလှတရ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ချမှတ်ထ ိုးတသ အစီအစဉ် ပြစ်သည်- သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တွင ်
န္ှစ်တစ်တထ င်ကက တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးက ထင်ရှ ိုးတစမည်ပြစ်က သူ၏ အမှုအ ိုးလိုးက ပပည့်စ
် တစမည်ပြစ်သည်၊
ထတန
ွ ်၏ ဤအဆင်သ
က်လ လမ်မ
့် ည် အဆိုးသတ်ြ တရ
့် ည်ပြစ်သည်။
့် က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်

ဘိုရ ်းသခင်နင
ှ ်ူ့ သင်၏ ဆက်ဆတ
ံ ရ်း မည်သရှ
ိုိ ူ့ ိ သနည််း
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ တွင၊် သင်သည် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ကစစက တပြရှငိုး် ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်
တပျ က်ဆိုးသွ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်တွင် ပငမ်သက်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် လိုးဝ ရရှန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရပခင်
ှ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်အ
် မှုကမဆ သသယမဝင်န္င်ပခင်ိုး၊
မပငင်ိုးပယ်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုက န ခန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်တွင် မှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှပခင်ိုး၊ မမကယ်တင်အတွက် အစီအစဉ်မျ ိုး
မလပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် ဘရ ိုးမသ ိုးစ၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးက ပထမဦိုးစွ
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုးတက
် က
ှု လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငက့်် ကည့်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမမှုမျ ိုးအ ိုး န ခပခင်ိုးတက
့် ဆလသည်။ သင် လပ်တဆ င်သမျှ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစန္င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က သင်န ိုးမလည်လျှငပ
် င်၊ သင်၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ိုးမျ ိုးက
သင်စွမ်ိုးတဆ င်န္င်သမျှ အတက င်ိုးဆိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတနဆဲ ပြစ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလသည်
သငထ
့်် ထတ်တြ ပ် ပသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တဆ င်ရွက်တလ ၊့် ယင်ိုးသည်
တန က်ကျလွနိုး် လမ်မ
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်လ သည့်အ
် ခါ
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်သည် လူမျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တလ ၊့် ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တလ ၊့် သင်၏အပမင်မျ ိုးက အမှနပ် ပင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ြ ့်
သမဟ
့်် က
ှ ်ြ တစ်
စတစ်ရ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးတလ ။့်
့် တ် အသင်ိုးတတ ်က တန္ှ ငယ
့်

သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုးက အကျြုိုးမပပြုသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မလပ်တဆ င်န္င
ှ ၊့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အတထ က်အကူမပပြုသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ န္ှင၊့််
ပပီိုးလျှင် ရှက်ြွက်တက င်ိုးတသ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် သင် လပ်သမျှတင်ိုးတွင ်
တရ ိုးမျှတပပီိုး င်္ဏ်သကခ ရှက သင်၏ လပ်ရပ်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌
တင်တ
့် ယ်သည်က တသချ တစတလ ။့် တစ်ခါတစ်ရတွင ် ဇ တပကတသည် အ ိုးနည်ိုးတက င်ိုး
အ ိုးနည်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ပင်္္ြုလ်တရိုး အကျြုိုးအပမတ်အတွက် တလ ဘမကကီိုးဘဲ
ဘရ ိုးသခင်၏မသ ိုးစ အကျြုိုးမျ ိုးက သင် ဦိုးစ ိုးတပိုးန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တရ ိုးသပြင ့််
လပ်တဆ င်န္င်ရမည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပါက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
သင်၏ဆက်ဆတရိုးသည် ပမှနပ် ြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
သင် လပ်သည့်အ
် ရ တင်ိုးတွင၊် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနသ
် ည်၊ မမှနသ
် ည်က သင်
ဆန်ိုးစစ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး သင်လပ်တဆ င်န္င်ပါက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ အနမ်ဆ
့် ိုး စန္ှုနိုး် ပြစ်သည်။
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် မမှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
ထွက်တပေါ်သည်က ရှ တတွျို့ပါက၊ ထအရ မျ ိုးက တကျ ခင်ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှတလ ။့် ထသပြင
့် ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် မှနက
် န်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ လမ်မ
် ိုးပြင ့်် ယင်ိုးသည်
့် ည်၊ အပပန်အလှနအ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်သည်က ပပသပပီိုး၊ သင်လပ်တဆ င်သမျှတသည်
့်
သင် ကယ်တင်အတွက် မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်သည်က ပပတပသည်။ သင်
လပ်တဆ င်သမျှန္င
ှ ့်် တပပ ဆသမျှတင
ွ ၊် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တည်မ
့် ှနတ
် အ င်ထ ိုးန္င်ပပီိုး၊ သင်၏
လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် တပြ ငမ
့်် တ်န္င်စွမ်ိုးရှတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် သငစ
့်် တ်ခစ ိုးမှုမျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်မှုက
မခန္ှင၊့်် သမဟ
ှ ။့်် ဤသည်တမှ့်
့် တ် သင်ကယ်တင်၏ အလအတင်ိုး မလပ်တဆ င်န္င
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ပပြုမူတနထင်ရမည့််
အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ တသိုးငယ်တသ အရ မျ ိုးက လူတစ်ဦိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်အသက်တ တက
့် ထတ်တြ ပ် ပန္င်တသ တကက င၊့််
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဝင်
့် တရ က်ရန်၊
သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ဆက်ဆတရိုးက ဦိုးစွ ပပြုပပင်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်သည့်အ
် ခါမှသ လျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်၏။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ ရည်
ရွယ်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက သင်၌
့်
့်

ရရှန္င်တပသည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲတွင ်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်ပပီိုး၊ ကယ်တရိုးကယ်တ အကျြုိုးအပမတ်က မလက်စ ိုးပါက၊
သမဟ
့်် လမ်ိုးမျ ိုးက (ဇ တပကတ အသပြင)့်် တတွိုးတတ ပခင်ိုး
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အခွငအ
မပပြုဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အသက်တ ဝင်တရ က်မှု ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက ထမ်ိုးရွက်က ၊ သမမ တရ ိုးက
လက်စ ိုးရန် အတက င်ိုးဆိုး လပ်တဆ င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက န ခကကပါကဤအရ က သင် လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်လက်စ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး
မှနက
် န်လမ်မ
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မမ၏ ဆက်ဆတရိုးက မှနက
် န်တစပခင်ိုးက မမ၏ ဝည ဉ်တရိုးရ ခရီိုးထဲ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏ ပထမတပခလှမ်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ရယူပခင်ိုးကခန္င်ပခင်ိုး ရှမရှမှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်သည်။ သင်တ
ွ ်
့် င
အ ိုးနည်ိုးသည့်် သမဟ
ှ င်သည်- သတသ
်
့် တ် မန ခသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
့်
သင်၏အပမင်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနက
် န်သတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး
မှနက
် န်ပပီိုး တလျ ်ကန်သတရွ ျို့၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး မရှသည်အ
့် ပပင်
ဇ တပကတအတွက်၊ သမဟ
့် တ် သင်၏မသ ိုးစအတွက် လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်မည်မျှ
ကကြုိုးစ ိုး လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်ပါက၊ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးသည် တနရ တကျ ရှလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မကကည့်ဘ
် ၊ဲ သင်မည်သက
ူ ့် ယကကည်သည်၊
မည်သအတွ
ူ ့်
က် သင်ယကကည်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အဘယ်တကက င ့်် သင်ယကကည်သည်ဆသည့််
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး အပမင်မျ ိုး မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ကကည့်၏
် ။
ဤအရ မျ ိုးက သင်သည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်ပပီိုး တက င်ိုးစွ စီမခန်ခွ့် ထ
ဲ
ိုးတသ
သင်၏အပမင်မျ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပါက သင်သည် သင်၏အသက်တ တွင ်
တိုးတက်မှု လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
် ပေါ်သ ဝင်
့် ည်ပြစ်က လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
့် တရ က်ရန်လည်ိုး
တသချ လမ်မ
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနမ
် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၌
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး အပမင်မျ ိုး လွဲတချ ်တနပါက အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်က
မည်မျှ သင် ကကြုိုးစ ိုးယကကည်ပါတစ၊ အဘယ်အရ ကမျှ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်လ သည့်တ
် န က်တွငသ
် ၊ ဇ တပကတက သင်

စွနလ
် ့် တ်သည့်အ
် ခါ၊ ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခခသည့်အ
် ခါ၊ သည်ိုးခသည့်အ
် ခါ၊
န ခသည့်အ
် ခါန္ှင ့်် သင်၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ကူညသ
ီ ည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
မမကယ်ကယ် အသိုးခသည့်အ
် ခါ စသည့်အ
် ခါတတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက သင်
ရရှလမ်မ
့် ည်။ သင်လပ်တသ အရ သည် တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှု ရှမရှဆသည်မှ သင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနပ် ပီိုး သင်၏ အပမင်မျ ိုး မှနက
် န်မှု ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်သည်။
ယတနတခတ်
တွင ် လူမျ ိုးစွ သည် မမတ၏ဦိုးတခါင်
ိုးမျ ိုးကတစ င်ိုးငဲပ့် ပီိုး န ရီကကည့််
့်
့်
တနကကသည့်အ
် လ ိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကက၏- ၎င်ိုးတ၏
့် အပမင်မျ ိုး လွဲတချ ်တနပပီိုး
အတရိုးပါတသ ရှ တြွတတွျို့ ရှမှုတစ်ရပ်ပြင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် တ်တစရမည် ပြစ်သည်။
့် ိုး ပပန်လည် တည်မ
ဤပပဿန တပပလည်သွ ိုးပါက အရ ရ သည် အဆင်တပပလမ်မ
့် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
အရ ရ သည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင်
့် ည်။ အချြုျို့တသ လူတသည်
့်
တက င်ိုးစွ ပပြုမူကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏တန က်ကယ
ွ ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အ ခပခင်ိုးသ လပ်ကက၏။
့်
ဤအရ သည် တမင်လမ်လည်လည
ှ စ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး
ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် စ တန်၏ အတစခတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
စမ်ိုးသပ်ရန် လ သည့်် စ တန်၏ ပပယင်္်စစ်စစ်ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့််
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခန္င်မှသ လျှင ် မှနက
် န်တသ လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်န္င်သမျှ က လပတ်လိုး၊
သင်လပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် တငတ
့်် ယ်ပပီိုး လပ်တဆ င်သမျှ၌
သင်သည် တရ ိုးမျှတပပီိုး င်္ဏ်သကခ ရှသမျှ က လပတ်လိုး၊ ရှက်ြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး
သမဟ
ူ ျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုးက ထခက်မည့်အ
် ရ မျ ိုး သင်မလပ်တဆ င်သမျှ
့် တ် အပခ ိုးသမ
က လပတ်လိုး၊ ပပီိုးလျှင ် အလင်ိုးတွင ် သင်အသက်ရှငပ် ပီိုး စ တန်၏ အပမတ်ထတ်ပခင်ိုးက
ခွငမ
့်် ပပြုသမျှ က လပတ်လိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆက်ဆတရိုးသည် မှနက
် န်စွ စနစ်တကျ
ရှလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးက မှနက
် န်စွ
စနစ်တကျ ထ ိုးရှြ လ
့် အပ်၏။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
သက်တသခတသ လူသ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်တသ
မှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် မှနက
် န်သည့်် သတဘ ထ ိုးပတ ရှ
့် ရမည်။ သင်သည် သင်၏
ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်ရ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏ ကယ်ပင်
တသိုးန္ပ်တသ အကကမျ ိုးက မြန်တီိုးရ။ မည်သည့်အ
် ရ က သင် လပ်တဆ င်ပါတစ၊

သမမ တရ ိုးက သင် ရှ န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ်
သင်၏အတနအထ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက န ခန္င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် အသက်တ ၏ မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက
သင်လက်စ ိုးရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် အစဉ်အပမဲ
အသက်ရှငရ
် မည်။ အကျငမ
့်် ပျက်န္င
ှ ၊့်် စ တန်တန က်မလက်န္င
ှ ၊့်် စ တန်က သူ၏
အလပ်ကတဆ င်ရွက်ရန် မည်သည့်အ
် ခွငအ
့်် တရိုးမျှ မတပိုးန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သငအ
့်် ိုး အသိုးပပြုြ ့်
စ တန်က အခွငမ
့်် တပိုးန္င
ှ ။့်် သငက
့်် ယ်သင် ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ တပိုးအပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး
သငအ
့်် တပေါ် ဘရ ိုးသခင်က စိုးမိုးခွငတ
့်် ပိုးရမည်။
သင်သည် စ တန်၏အတစခ ပြစ်ရန် လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။ သင်သည်
စ တန်၏အပမတ်ထတ်ပခင်ိုးခရြ လ
ှ
။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လ ိုးလျက်ရသတလ
စလင်တစပခင်ိုးက ခရြအလ
ငှ့် သမဟ
့်
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်အတွက် အပြည်ခ
ပြစ်လ န္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး သူက
့်
့် လက်စ ိုးသတလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးကခရသည့်် အဓပပါယ်ရတသ
ှ
အသက်တ က ပမန္ှစ်သက်သတလ
သမဟ
ဲ့် သ အသက်တ တစ်ခက ပမန္ှစ်သက်သတလ ။ သင်သည်
့် တ် သိုးမရပြစ်က အန္ှစ်မတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရြ ပ
့် မန္ှစ်သက်သတလ သမဟ
့် တ် စ တန်၏
အပမတ်ထတ်ပခင်ိုးကခြ ပ
့် မန္ှစ်သက်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သငအ
့်် ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ ပ
ှ ့််
့် မန္ှစ်သက်သတလ ၊ သမဟ
့် တ် အပပစ်န္င
စ တန်တက
့်် ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခင
ွ တ
့်် ပိုးြ ပ
့် သငအ
့် မန္ှစ်သက်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးက တသချ စွ
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်တလ ။့် သင်၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင၊် သင် တပပ ဆသည့်် မည်သည့်စ
် က ိုးမျ ိုး၊
့်
သင် လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုးတွင ်
မူမမှနပ် ခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တစလမ်မ
့် ည် ဆသည်က သင်န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်
မှနက
် န်သည့်် ပစအတွငိုး် ဝင်တရ က်ြ သင
က
့်် ယ်သင် ပပြုပပင်ရမည်။ တစ်ချန်လိုး၊ သင်၏
့်
စက ိုးမျ ိုး၊ သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၊ သင်၏လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခစီတင်ိုး၊ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
စတ်ကူိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဆန်ိုးစစ်တလ ။့် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနန္ှငဆ
့်် င်သည်
မှနက
် န်တသ သန ိုးလည်မှုက ရရှပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု ပစထဲသ ့်
ဝင်တရ က်တလ ။့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရှြ တစ်
ခတည်ိုးတသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးရမရှ
ှ
ဆသည်က
အကဲပြတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
အမှနပ် ပင်လ န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက

န ိုးလည်လ န္င်လမ်မ
့်် ယ်သင် အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်လ မည်ပြစ်သည်၊
့် ည်ပြစ်က ၊ သငက
ထသလ
် သ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးထသ
ဲ ့်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည် စစ်မှနတ
ဝင်တရ က်န္င်မည်ပြစ်၍၊ သငက
့်် ယ်သင် စစ်မှနတ
် သ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင့််
စွနလ
် ့် တ်န္င်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့်် န ခန္င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးရှမရှန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုးသည့်် ဤကစစရပ်မျ ိုးက
သင်တတွျို့ ကကြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးကခရမည့််
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
အတပခအတနမျ ိုးစွ က သတဘ တပါက်လ န္င်လမ်မ
့်် ိုးမမ
ှု ျ ိုးစွ ကလည်ိုး
့် ည်။ စ တန်၏ လှညစ
သင် ရပ်စ ိုးန္င်လမ်မ
ှု ျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်မမ
့် ည်။
ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် စလင်ခရပခင်ိုးသ ဦိုး
့် တည်တပသည်။ သူ၏
အစီအမမျ ိုးက အလိုးစ သင် န ခန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် စစ်မှနသ
် ည့်် အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးထဲသ ့်
့်
သ ၍ပင် နက်နစ
ဲ ွ သင်ဝင်တရ က်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
သ ၍ပင် ရရှြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆက်ဆတရိုးက မှနက
် န်တစတလ ။့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးတစ်ခ ရှပခင်ိုးက သင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊
အတကက င်ိုးကစစအမျ ိုးစတွင၊် ဇ တပကတက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးအ ိုးပြငန္
့်် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
စစ်မှနတ
် သ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုး တမှ့် တစ်ဆင ့်် တအ င်ပမင်မက
ှု ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
“ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ရရှရန် ခက်ခသ
ဲ ည်။
ဇ တပကတသည် ဆင်ိုးရဲဒကခမခစ ိုးရပါက၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးလည်ိုး
ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ စတ်ဝည ဉ်က ရန်ိုးကန်ပခင်ိုး မရှပါက၊ စ တန်သည် အရှက်ရမည်မဟတ်”
ဆသည်က သင်တန့် ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး အကန်အစင် န ိုးလည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး
အပမင်မျ ိုးသည်လည်ိုး မှနက
် န်လမ်မ
ရှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုတွင၊်
့် ည်။ သင်တ၏လက်
့်
“အဆ တပပရန်အတွက် တပါင်မနက
် ့် ရှ တြွပခင်ိုး” ဟူသည့်် ပတသအတတွိုးအတခေါ်က
သင်ြယ်ရှ ိုးရမည်။ “သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အရ ရ တင်ိုးက ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ပပီိုး
လူတသည်
ကက ိုးဝင်တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်၍ မရန္င်” ဟူသည့်် ပတသအတတွိုးအတခေါ်က
့်
သင်ြယ်ရှ ိုးရမည်။ ထသတပပ
သည့်် လူတင်ိုးက၊ “လူတသည်
သူတလ
့်
့်
့် ပ်လသည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်န္င်ပပီိုး၊ အချန်တန်လျှင် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူအလ
ပ်
့်
သူလပ်လမ်မ
ဇ တပကတက ချြုပ်တည်ိုးစရ မလ သမဟ
့် ည်။ လူတသည်
့်
့် တ်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် မလအပ်တပ။ အတရိုးကကီိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ တ
့် ထ
့် ခရြပြစ်
့် သည်” ဟ တတွိုးကကသည်။
ဤအယူအဆအ ိုးလိုးက အဓပပ ယ်မရှတပ။ ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်မလပ်န္င်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
ကကီိုးစွ ဟနတ
် ့် ိုးသည်မှ ဤသတသ
အပမင်မျြုိုး ပြစ်သည်။ မကက ခဏပင်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လူတ၏
ှု တ
ှ စ်ဆင ့်် ရရှတပသည်။
့် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မမ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မမ
ှု ရှသည့်် သူမျ ိုးန္ှင ့်် သန္နဋ္ဌ န်မချထ ိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခက ရရှရန်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် ရရှြဆန္ဒ
့် ရှကကပပီိုး၊
လွနက
် ဲသည့်် အတတွိုးမျ ိုး ဧကန်အမှန ် ရှကကတလသည်။ ဤသည်က “မမကယ်က
အလလက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်က ချမ်ိုးသ တပိုးပခင်ိုး” ဟ တခေါ်သည်။ ထသတသ
လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး မရှကကတပ။ သင်သည် မမအတွငိုး် ၌ စ တန်ဆန်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သရပ်သကန်မျ ိုးစွ တက
့် ရှ တြွသင်ပ့် ပီိုး၊
ယခ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် သင်၌ရှတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက ရှ တြွသင်သ
့် ည်။ သင်သည် စ တန်က ယခ
စွနလ
် ့် တ်န္င်လမ်မ
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုး ရရှသင်သ
့် ည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင် အသစ်တသ
အသက်တ န္ှငအ
့်် တူ လူသစ်တစ်ဦိုး ပြစ်လ သငသ
့်် ည်။ အတတ်က အပပစ်မျ ိုးတပေါ်တွင ်
အချန်ကန်ခ မစဉ်ိုးစ ိုးန္ှင။့်် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ တန င်တမရန္ှင။့်် ရပ်တည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုးရှတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်၏ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည့်် တ ဝန်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတလ ။့် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆက်ဆတရိုးသည် ပမှန ်
ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။
ဤအရ က ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခြ သင်
အခင်အမ
့်
တပပ ရမျှတပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးသည် တထ
ှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ပခင်ိုးမခရဘဲရက
သင်၏ ဆက်ဆတရိုး ပမှနပ် ြစ်တစြ သင်
မကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ယင်ိုးသည် သငအ
့်် တနပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုးက အတလိုးမထ ိုးတကက င်ိုး သက်တသပပတနသည်။
သင်၏အပမင်မျ ိုးသည် အမှနမ
် ရှတသိုး၊ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူခရပခင်ိုးခရြန္ှ့် င ့်် သူထ
့် ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးြ ချမှ
့် တ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတသိုးဘဲ
ယင်ိုးအစ ိုး၊ စ တန်၏ အကကမျ ိုးက တအ င်န္င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ကယ်ပင်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ရရှပခင်ိုးသသ
လူမျ ိုးသည်
့် ဦိုးတည်တနဆဲပြစ်သည်။ ထသတသ
့်

မှ ိုးယွငိုး် သည့်် ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် မမှနက
် န်သည့်် အပမင်မျ ိုးရကကသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည်အ
့် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ သမဟ
ဲ့် တပပ
သည်ပြစ်တစ၊ ထသတသ
့် တ် မည်ကသ
့်
့်
လူတသည်
လိုးဝ စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှပမဲပြစ်က နည်ိုးနည်ိုးမျှ မတပပ င်ိုးလဲကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ မှု မခစ ိုးရ၊ ထအပပင်
မရှက်ကကတချ။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်
့်
့်
ဝည ဉ်ကင်ိုးမဲ့်သည့်် ငတိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်တင်ိုးက ြတ်ကက ိုးပပီိုး
့်
၎င်ိုးတက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တလ ။့် သင်၏ ဇ တပကတ
့် န ိုးလည်သည်န္င
အ ိုးနည်ိုးသည့်် အချန်အခါမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သင် ပန်ကန်တတ်သည့်် အချန်အခါမျ ိုး သမဟ
့် တ်
သင် ခခတတ်သည့်် အချန်အခါမျ ိုး ရှတက င်ိုးရှလမ်မ
ဲ့် ါတစ၊
့် ည်။ ယခင်က သင်မည်သပင်
့် ပပြုမူခပ
အနည်ိုးငယ်တသ အကျြုိုးဆက်သ ရှပပီိုး ယတန သင်
၏ အသက်တ က ရင်က
့်
့် ျက်ပခင်ိုးမှ
မဟနတ
် ့် ိုးန္င်တပ။ ယတနတွ
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုး ရှန္င်သတရွ ျို့
့် င ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ြတ်သည့်အ
် ချန်တင်ိုးတွင ်
သငအ
့်် ထဲ၌ တပပ င်ိုးလဲမရ
ှု ပပီ
ှ ိုး၊ သင်၏အသက်တ သည် ပတက င်ိုးြအတွ
က် တပပ င်ိုးလဲပပီဟ
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး တပပ န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး
ပမှနပ် ြစ်ပပီပြစ်ပပီိုး၊ မှနက
် န်တစပပီိုး ပြစ်သည်က ပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
၎င်ိုးတ၏
် ှုမျ ိုးအတင်ိုး ဆက်ဆပခင်ိုးမပပြုတပ။ သင်န ိုးလည်ပပီိုး သတပပြုမ
့် အပပစ်ကျြူိုးလွနမ
လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် ပန်ကန်ပခင်ိုး၊ ခခပခင်ိုး ရပ်တနန္
် ့် င်သတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သငအ
့်် တပေါ် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ရှတနဆဲပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးအပြစ်က လက်စ ိုးြ သ
် ခါတွင၊်
့် န ိုးလည်မှု ရှပပီိုး ဆိုးပြတ်ချက် ရှသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင် သင်၏အတပခအတနက ပမှနပ် ြစ်လ လမ်မ
့် ည်။
သင်အဘယ်အရ က လပ်တဆ င်ပါတစ၊ လပ်တဆ င် တနသည့်အ
် ချန်တွင ် တအ က်ပါတက
့်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်တလ -့် ဤအရ က ငါလပ်လျှင် ဘရ ိုးသခင် မည်ကသ
ဲ့် ထင်
့် မည်နည်ိုး၊
ယင်ိုးသည် ငါ၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက အကျြုိုးပပြုမည်တလ ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမ်တတ ်၌ရှသည့်် အလပ်က အကျြုိုးပပြုမည်တလ ။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး၊
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး၊ အလပ် သမဟ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်သယ
ွ ်ပခင်ိုးတွင ်
့် တ် အပခ ိုးသမ
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုး
ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးရှမရှဆသည်က စစ်တဆိုးတလ ။့် သင်ကယ်တင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အတတွိုးမျ ိုးက သင်သည် မသပမင်န္င်ပါက၊ ဤအရ က သင်သည် ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး
ကင်ိုးမဲသ
် ည်ိုးပါိုးစွ
့် ည်က ဆလသည်၊ ယင်ိုးမှ သင်သည် သမမ တရ ိုးအ ိုး အလွနန
န ိုးလည်သည်က သက်တသပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးက သင်သည်

ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး န ိုးလည်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ဘက်တွင ် ရပ်တည်ရင်ိုး
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှတစ်ဆင ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက သပမင်န္င်ပါက၊
သင်၏အပမင်မျ ိုး မှနက
် န်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
့် ည်။ ထတကက
့်
ဆက်ဆတရိုးတစ်ခက တည်တဆ က်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သူ မည်သမ
ူ ဆအြ ့်
အဆိုးစွန ် အတရိုးကကီိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတဘဝတွ
င်
့်
ပဓ န အတရိုးကကီိုးသည့်တ
်
ဝန်တစ်ခန္ှင ့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပြစ်ရပ်အပြစ် မှတယ
် သ
ူ ငသ
့်် ည်။
သင်လပ်တဆ င်သမျှ အရ တင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး
ရှမရှဆသည့်အ
် ရ ပြင ့်် တင်ိုးတ တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုးသည်
ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနပ
် ါက၊ တဆ င်ရွကတ
် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်၊ သင်သည် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ အကျြုိုးမျ ိုး ဆိုးရှုိုးပခင်ိုး ခစ ိုးရြ ့်
မစိုးရွ ျို့ န္ှင။့်် စ တန်က အန္င်ယူခင
ွ ့်် သင်တပိုး၍မရ၊ စ တန်အ ိုး သငအ
့်် တပေါ် အခင်အမ တွယခ
် င
ွ ့််
တပိုး၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်က သငအ
့်် ိုး ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်တစခွင ့််
တပိုး၍မပြစ်တပ။ ထသတသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရပခင်
ှ ိုးသည် သင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ဆက်ဆတရိုး
့်
ပမှနပ် ြစ်သည့်် လကခဏ ပြစ်သည်- ၎င်ိုးသည် ဇ တပကတအတွက် မဟတ်ဘဲ
စတ်ဝည ဉ်ပငမ်သက်ပခင်ိုးအတွက်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က
ရရှပခင်ိုးအတွက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက တကျနပ်တစပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ မှနက
် န်သည့််
အတပခအတနသ ဝင်
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုးက
့် တရ က်ရန်၊ သငအ
တည်တဆ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အပမင်က
မှနက
် န်တစရမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် ရရှန္င်ြ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးက သငအ
့်် ထဲတွင ် သူတြ ်ထတ်ပပန္င်ြန္ှ့် င ့်် သငက
့်် သ ၍ပင်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး အလင်ိုးပပန္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင၊့်် သင်သည်
့်
မှနက
် န်သည့်် အမူအကျငထ
့်် သ
ဲ ဝင်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ယတနန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆက်လက် စ ိုးတသ က်တလ ၊့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လက်ရှ အလပ်လပ်ပခင်ိုးနည်ိုးဟန်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်တလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန ့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအတင်ိုး တဆ င်ရွက်တလ ၊့် တခတ်တန က်ကျတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက မလက်န န္ှင၊့်် အမှုအရ မျ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက မြက်တယ
ွ ်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် ယတန အလ
ပ်လပ်ပခင်ိုး နည်ိုးဟန်ထသ
ဲ ့်
့်
ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန် ဝင်တရ က်တလ ။့် ထသပြင
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆတရိုးသည် လိုးဝ
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပမှနပ် ြစ်လ လမ်မ
် ပေါ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ

တက်လှမ်ိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။

စစ်မှန်မှုအတပေါ် သ ၍အ ရံို စိုက
ိ တ
် လ ူ့
လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးကခရရန် အလ ိုးအလ ရှသည်၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ မည်
သ
့် ည့်် အတစခမှုမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အကက်ညဆ
ီ ိုးပြစ်သည်က အတယ က်တင်ိုး န ိုးလည်သင်၏
့် ။ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ြဆ
် ရ က ဆလသည်က မသကကသကဲသ
့် သူ
့် ကက င့််
့် သည်မှ မည်သည့်အ
့် က
့် အဘယ်တ
ယကကည်သင်သ
့် ည်ကလည်ိုး န ိုးမလည်ကကတပ- ယင်ိုးမှ အမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
သမဟ
ဲ ှု အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ ရည်ရွယ်ချက်က
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှကကဟ ဆလသည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူအမျ ိုးစသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘသသွ
့် ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုး ကယ်တင်ခရပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ထင်တနကကဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုး၏ တကျတသ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတ ဘ
့် မျှမသကက၊ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်တွင ် အတရိုးအကကီိုးဆိုးအမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ သန ိုးလည်ပခင်ိုး
တစ်ခတစ်တလမျှ မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတက
က်၊
့် ယ်တင်၏အတကက င်ိုးရင်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတအတွ
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက စတ်ဝင်စ ိုးမှု လိုးဝမရှကကသကဲသ
့် သူ
့်
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
သမဟ
ဲ ှုအစီအစဉ်က တတွိုးတတ မှု နည်ိုးငယ်မျှ မရှကကတချ။
့် တ် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထက
ဲ လူပင်္္ြုလ် ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ လူအသီိုးသိုးီ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ခလိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်၊
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက သူ ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး၊ ဤလူတစ်စက
ဘရ ိုးသခင် အဘယ်တကက င ့်် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတက
့် သူ တရွ ိုးချယ်ရပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အဓပပါယ်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤလူစတွင ်
မည်သည်အ
့် ရ က သူ ရရှြ ဆန္ဒ
ရှသည်တက
့်် ပသည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့်
့် သသငတ
န္င်ငထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသမထင်
ရှ ိုးသည့်် လူတစ်စက ပမြှင်တ
ှ ့််
့် င်တပိုးန္င်ြရန်
့်
့် န္င
ယတနထ
့် တင် ဆက်လက်အမှုပပြုြရန်
့် အတွက်၊ နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစပြင့်် ကကြုိုးစ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
စလင်တစလျက်၊ မတရတွက်န္င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ကက ိုးရင်ိုး၊ မျ ိုးစွ တသ
အမှုတက
့် တဆ င်ရွက်က အသိုးတတ ်ခအရ မျ ိုးစွ က တစလတ်လျက်- ထသ ့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ဘရ ိုးသခင် တစ်ဦိုးတည်ိုး ပပီိုးတပမ က်တစြအတွ
က်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
့်

မည်မျှအတရိုးပါသည်က အကယ်ပင် ပပတပသည်။ ထအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် သင်သည် ဤအရ က
အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ထသပြစ်
တွင ်
့် သပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင် သင်တအထဲ
့်
ပပြုခဲတ
ဲ့် မရှု
့် သ အမှုက အတသိုးအြွဲကသ
့် ပမင်တလန္ှင။့်် ယင်ိုးသည် တသိုးန္ပ်သည့််
ကစစရပ်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် သင်က
် ရ သည်ပင် သင်
့် ယတန ထ
့် တ်တြ ်ပပသည့်အ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး သရှြ ကက
် ွ န္ှင ့််
့် ြုိုးစ ိုးရန် လတလ က်တပသည်။ ယင်ိုးက သင် စစ်မှနစ
န္ှန္ှ့် စပ်
့် စပ် န ိုးလည်မှသ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ပ၍နက်ရှုင်ိုးလ န္င်ပပီိုး သင်၏ အသက်တ
ကကီိုးထွ ိုးန္င်တပသည်။ ယတနတွ
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ န ိုးလည်ပပီိုး
့် င၊် လူတသည်
့်
လပ်တဆ င်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်စ
် စွ
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
ှ ့််
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် လချင်သည့်် ရလဒ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်က သန ိုးလည်မှု
့်
အလွနတ
် ပါတန်
် ချန်တွင်
့် ပပီိုး ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏ အမှုက ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
တန်ြိုးရသည်
ှ
အ
့် ရ တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးရန် မလလ ိုးတသ တကက င ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုးစွ တတွ
ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အဆင်တပပြသ
့် င ် အမှုပပြုြ နည်
့်
့်
့်
အစဉ် ဟန်တဆ င်လပ်ပပကကသည်၊ သမဟ
့် တ် လူအမျ ိုးစတန က် လက်ကကသည်၊ သမဟ
့် တ်
ဟန်ပပအတွက်သ အလပ်လပ်ကကတလသည်။ ယတနတွ
ဲ
့် င၊် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထက
လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ လ
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
့် ပ်န္င်သမျှ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လလရှ
့် သမျှ တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ရှမရှဆသည်က
အမှတ်ရသငသ
့်် ည်။ လူတသည်
မမတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက လိုးဝ မတဆ င်ရွက်န္င်ကကတလပပီ။
့်
့်
ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏ အလပ်က မလပ်တဆ င်တသ တကက င ့်် မဟတ်ဘဲ
လူတက
့် မမတ၏
့် အလပ်က မလပ်တဆ င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူ၏အလပ်က လပ်တဆ င်ြ မပြစ်
န္င်ဘရ
ဲ ရတလသည်
ှ
။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ထပ် တပပ စရ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှတတ တ
် ည်ိုး၊
့် သ လ
လူတသည်
လိုးဝ အမှီမလက်ခကဲ့် ကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
လွနစ
် ွ တန က်ကျ ကျန်ရစ်တလပပီ။
့်
့်
တပခလှမ်ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ မတနန္င်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် သ
့် ိုးသငယ်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အနီိုးကပ်
လက်တလျှ က်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတလ
့် ရ က မလက်န ခဲက့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်အ
့် က်န သင်သ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ ့်
ဆတတ င်ိုးသင်သ
့် ရ က ဆမတတ င်ိုးခဲက့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ တဘိုးြယ်
ထ ိုးသင်တ
့် ည်အ
့် သ အရ က
့်
တဘိုးမြယ်ထ ိုးတပ။ ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခတစ်တလကမျှ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှ။

ထတကက
င့်် စ ိုးတသ က်ပဲကွ ကီိုးသ တက်
တရ က်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဤတပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးသည်
့်
့်
အန္ှစ်မဲ၏
် သ အဓပပါယ် တစ်ခတလမျှမရှတပ၊ ထအပပင်
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ စစ်မှနတ
့်
့်
စတ်ကူိုးထတ
ဲ ွငသ
်
ရှတလသည်။ ယတနအပမင်
မှ ကကည့်ပ
် ါက၊ လူတသည်
မမတ၏
့်
့်
့် တ ဝန်က
လိုးဝ မတဆ င်ရွက်တသိုးတပဟ ဆန္င်တပသည်။ အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် အမှုအရ မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးအတပေါ်
တည်မီ၏
ှ ။ လူသ ိုး၏လပ်ငန်ိုးတ ဝန်သည် အလွန ် တသိုးန္ပ်လွနိုး် ခဲသ
့် ည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှသည့်် အသိုးမကျတသ အမှုက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တထ င်တပါင်ိုးရ ချီတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမက်ဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
လူတသည်
ဇ တပကတက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးက စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုး၊ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မက
ှု
့်
တိုးတက်တစပပီိုး ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မက
ှု ရရှလျက်ရှစဉ်တွင ် အရ အ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က
န ခမှုအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ လူတက
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် မမတ၏
့် စတ်န္လ
တနရ မတပိုးပခင်ိုး၊ မမတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲက ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး၊
့် တ်န္လ
မမှနက
် န်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တွနိုး် လှနပ် ခင်ိုး၊ စတ်ခစ ိုးမှုပြင ့်် မပပြုမူပခင်ိုး၊
အမှုအရ မျ ိုးက မျှတစွ န္ှင ့်် ဘက်လက်မှုမရှဘဲ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အကျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ စက
ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လမ်ိုးမိုးမှုမျ ိုးက သ ၍ အတရိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ မျ ိုးက
သ ၍ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သမျှ အရ အ ိုးလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
အမ်တတ ်က အကျြုိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုး စတ်ထတ
ဲ ွငထ
် ိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးအ ိုး
၎င်ိုးတ၏
့်် တပိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် အပပြုအမူက စိုးမိုးခွငမ
့် ယ်တင်၏ ဇ တပကတက
အ ိုးရတကျနပ်တစသည့်် အရ တက
့် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး၊ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး စသည်ပြင ့်် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတပေါ်
ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် ဤသတ်မှတ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့က ၎င်ိုးတသည်
အမှနတ
် ကယ်
့်
န ိုးလည်တသ ်လည်ိုး ထသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးမှု
လိုးဝမရှကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုး မည်သည့်အ
် ရ က
လပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ည်ိုးပြင့််
့် အပခ ိုး မည်သည်န
တထ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ သ ိုးမျ ိုးပြစ်တသ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက က်ယူပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ည်နည်ိုး။ လူတ၏
့် ချီိုးမွမ်ိုးဝမ
့်
အသစတ်မှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ အစွ
မ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ြ မတပပ
န္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်

ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုးပြစ်သငသ
့်် ည့်် အနမ်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုးကကပခင်ိုး မရှတပ။
့် ိုး တ ဝန်မျ ိုးကပင် ပြည်ဆ
၎င်ိုးတသည်
စတ်ကိုးူ ယဉ်အပ်မက်တွင် အသက်ရှတနကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတကက င်ိုး တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုး၍
မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ ထင်ရှ ိုးတသ အချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။
သင်တအတနပြင
့်် ပ၍လက်တတွျို့ကျတသ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက သင်ယူတနသင်၏
့် ။
့်
လူတန္ှ့် စ်သက်တသ ကကီိုးကျယ်သည့်၊် အန္ှစ်သ ရမဲ့်တသ စက ိုးတက
့် မလအပ်တပ။
အသပည အတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ လူအသီိုးသိုးီ သည်
တရှ ျို့ကတစ်တယ က်ထက် ပ၍ပမင်တ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုး
့် သ ်လည်ိုး လက်တတွလ
့်
မရှကကတသိုးတပ။ လူမည်မျှသည် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
န ိုးလည်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ လူမည်မျှသည် တကယ့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက သင်ယူပပီိုးပပီနည်ိုး။
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတကက င်ိုးက မည်သူ မတ်သဟ ယ ပပြုန္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည က တပပ ဆန္င်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ
ဝည ဉ်အသက်တ သင် ပင်ဆင်သည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးက သင်သည်
တတ ်လျက်တမွိုးလ ခဲသ
ှ
ကသ ပပ၏။ အကယ်၍ သင်သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် ည်၊ ပါရမီရသည်
မညန်ပပန္င်ပါက ရလဒ်သည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အသိုးမကျတသ
အမှုက်ပြစ်လမ်မ
့်် င်တသ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
့် ည်။ သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး န္ှငဆ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ ဆန္င်ပါက သင်သည်
ဟန်တဆ င်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သင်ကယ်တင်၏
တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုးက တပိုး၍ ၎င်ိုးတသင်
့် ယူန္င်သည့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ ့်
လက်တလျှ က်န္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက တပိုးန္င်ပခင်ိုးမရှပါက သင်သည်
ဟန်တဆ င်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် အတအတယ င်တစ်ဦိုး မဟတ်တလ ။ သင်၌
မည်သည့်တ
် န်ြိုး ရှသနည်ိုး။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် “ဆရှယ်လစ်စနစ်၏ အတတွိုးအတခေါ်က
့်
တီထင
ွ သ
် ”ူ ၏ အခန်ိုးကဏ္ဍမှသ ပါဝင်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး “ဆရှယ်လစ်စနစ် တပေါ်တပါက်တအ င်
ြန်တီိုးသ”ူ တစ်ဦိုးပြစ်မလ န္င်တပ။ စစ်မှနမ
် ှု မရှပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးမရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။
စစ်မှနမ
် ှု မရှပခင်ိုးသည် အသိုးမကျပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စစ်မှနမ
် ှုမရှပခင်ိုးသည် အသက်ရှငလ
် ျက်
တသတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ စစ်မှနမ
် ှုမရှပခင်ိုးသည် ရည်ညန်ိုးစရ တန်ြိုးမရှသည့်် “မ တ်စ်လီနင်ဝါဒီ တတွိုးတခေါ်သ”ူ တစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ အသီ
ိုးသီိုးအတနပြင ့််
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ပါိုးစပ်ပတ်က ၊ လက်တတွျို့ကျသည်အ
့် ရ တစ်ခ၊ စစ်မှနသ
် ည့််
အရ တစ်ခန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရရှတသ အရ တစ်ခအတကက င်ိုးက တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးရန် ငါ

တက်တွနိုး် ၏။ “တခတ်သစ်အန္ပည ” အချြုျို့က တလ့်လ တလ ၊့် လက်တတွက
ျို့ ျတသ
အရ တစ်ခက တပပ ဆတလ ၊့် တကယ်ပြစ်တသ အရ တစ်ခက ပပ
့် ိုးတပိုးပပီိုး ဆက်ကပ်တသ
စတ်ဝည ဉ်တစ်ခ ရှတလ ။့် စက ိုးတပပ သည့်အ
် ခါ စစ်မှနမ
် ှုက ရင်ဆင်တလ ။့် လူတက
့်
တပျ ်ရင်တစြ သ
့်် သတပပြုမတစြ၊ ့် စစ်မှနမ
် ှုမရှဘဲ ချဲျို့က ိုးတသ
့် မဟ
့် တ် ရတ်တရက် သငက
တပပ ဆမှုတွင် မတမွျို့တလျ ်န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးတွင ် အဘယ်မှ တန်ြိုးရသနည်
ှ
ိုး။ လူတအ
့််
့် ိုး သငက
တန္ွိုးတထွိုးစွ ဆက်ဆတစရ တွင ် မည်သည့်် အဓပပါယ်ရသနည်
ှ
ိုး။ သင်၏ တပပ ဆချက်တွင်
အနည်ိုးငယ် “ကျွမ်ိုးကျင်လှပစွ ြန်တီိုး” တလ ၊့် သင်၏ အပပြုအမူတွင ် အနည်ိုးငယ်ပ၍
တရ ိုးမျှတမှု ရှတလ ၊့် အမှုအရ မျ ိုးက ကင်တွယ်ရ တွင ် အနည်ိုးငယ်ပ၍ ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္င
ှ ့််
ကက်ညတ
ီ စတလ ၊့် သင်တပပ ဆသည့်အ
် ရ တွင် အနည်ိုးငယ်ပ၍ လက်တတွက
ျို့ ျတလ ၊့်
သင်လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ က
် အကျြုိုးရတစရန်
ှ
စဉ်ိုးစ ိုးတလ ၊့် သင်
စတ်လှုပ်ရှ ိုးလ သည့်အ
် ခါ သင်၏ အသစတ်က န ခတလ ၊့် ကကင်န ပခင်ိုးက အမန်ိုးတရ ိုးပြင့််
ပပန်လည် မဆပ်တပိုးန္ှင ့်် သမဟ
့် တ် ကကင်န မှုအတွက် တကျိုးဇူိုးမကန်ိုးတလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် သင်သည်
မတက င်ိုးတသ လမ်ိုးမိုးမှုတစ်ခ ပြစ်သွ ိုးမည်စိုးသပြင ့်် သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်တသ သူ
မပြစ်တစန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်
စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ပ၍နီိုးကပ်စွ ချတ်ဆက်ပပီိုး၊ သင်မတ်သဟ ယြွဲျို့သည့်အ
် ခါ ပ၍လက်တတွျို့ကျတသ
အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက တပပ တလ ။့် မတင်စီိုးတလန္ှင။့်် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
စတ်တကျနပ်တစမည် မဟတ်။ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ အပပန်အလှနဆ
် က်ဆမှုမျ ိုးတွင ်
အနည်ိုးငယ်ပ၍ စတ်ရည
ှ တ
် လ ၊့် အနည်ိုးငယ်ပ၍ လက်တလျ တလ ၊့် အနည်ိုးငယ်ပ၍
သတဘ ထ ိုးကကီိုးပပီိုး၊ “ဝန်ကကီိုးချြုပ်၏ စတ်ဓါတ်”က မှ သင်ယူတလ ။့် မတက င်ိုးတသ အတတွိုးမျ ိုး
သင်၌ ရှသည့်အ
် ခါ၊ ဇ တပကတက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးအ ိုး ပမလက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တလ ။့်
သင်အလပ်လပ်တနချန်တွင ် လက်တတွျို့ကျတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
ပမတပပ ဆက ၊ မပမငမ
့်် ိုးလွနိုး် န္ှင၊့်် သမဟ
့် ရ မျ ိုးက
့် တ်ပါက သင်တပပ သည်အ
လူတရယူ
် င်မှုကတလျှ က
ပ့်ပိုးမှုက ပတစတလ -့် သင်၏
့် ည်။ တပျ ရ
့်
့် န္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ တနလမ်မ
ဆက်ကပ်မရ
ှု တသ
ှ
တစ်ကယ်တက င်ိုးမဆန်သည့်် စတ်ဝည ဉ်က ပပတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပမ အတလိုးထ ိုးတလ ၊့် သင်၏ အသစတ်က ပမ န ခတလ ၊့် ပမ
သတရှက ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
် ွ န္ှင ့်် တလိုးနက်စွ မည်သ ့်
့် စတ်ရှညစ
့် တနစဉ်
စက ိုးတပပ ဆသည်က မတမ့်တလျ န္
ှ ။့်် “န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်တဟ င်ိုး” က မကက ခဏ ပ၍
့် င
ြတ်ရှုတလ ။့် မကက ခဏ ပ၍ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ ပ၍မတ်သဟ ယြွဲျို့တလ ။့် အလွန ်
မတရမရ ပြစ်ပခင်ိုးက ရပ်တလ ၊့် အသဉ ဏ် အနည်ိုးငယ်ပပပပီိုး ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မတ
ှု စ်ချြုျို့က

ရယူတလ ။့် သင်၏အပပစ်ပပြုတတ်တသ လက်က ဆန်မ့် တသ အခါ ပပန်၍ရပ်တလ ။့်
အလွနတ
် ဝိုးလှစွ တရ က်သွ ိုးခွငမ
့်် ပပြုန္ှင။့်် ယင်ိုးသည် အသိုးမဝင်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်ထမှ
သင်ရရှသည့်အ
် ရ သည် ကျန်ပခင်ိုးသ ပြစ်လမ်မ
င ့်် သတပပြုတလ ။့်
့် ည်၊ ထတကက
့်
သင်စ
ှ ိုးအ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် ကကင်န သန ိုးပခင်ိုး ရှတစပပီိုး၊ လက်ထက
ဲ
့် တ်န္လ
လက်နက်မျ ိုးပြင့်် အပမဲမထိုးန္ှက်န္င
ှ ။့်် သမမ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည အတကက င်ိုးက ပ၍
မတ်သဟ ယပပြုပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး အကူအညီတပိုးတသ စတ်က ထန်ိုးသမ်ိုးလျက်
အသက်တ အတကက င်ိုးက ပ၍တပပ ဆတလ ။့် အလပ်ပလပ်ပပီိုး အတပပ တလျှ တ
့် လ ။့် ပမ၍
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး သတတသနပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စစစ်ပခင်ိုးတက
့် လ ။့်
့် တလျှ တ
သင်တက
ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သ ၍တထ
့်် ပိုးက
့် ယ်သင်တ သန်
့်
့် ခွငတ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သငက
့်် စလင်တစြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုး သ ၍တပိုးတလ ။့်
့်
လူသ ိုးအရပ်လကခဏ မျ ိုးက ပမြယ်ရှ ိုးတလ ။့် သင်သည် အမှုအရ မျ ိုး လပ်တဆ င်သည့််
လူနည်
့် ၊ ့် သင်၏ အတပေါ်ယအ ိုးပြင့််
့် ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်လွနိုး် တသိုးသကဲသ
အမှုအရ မျ ိုးကလပ်တဆ င်ပန္ှင ့်် အပပြုအမူတသည်
အပခ ိုးသူတအြ
မန္ှ
့်
့်
့် စ်ပမြုျို့စရ
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက ပမ ြယ်ရှ ိုးတလ ။့် သင်၏ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
အတပခအတနသည် အလွန ် မန်ိုးတီိုးစက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးဆဲ ပြစ်သည်။ အချန်က ထအရ က
ပပြုပပင်ပခင်ိုးပြင ့်် ပမကန်ဆိုးတလ ။့် သင်သည် လူတက
့်် တန်ိုးမျ ိုးစွ တပိုးလွနိုး် တသိုး၏။
့် အဆငအ
ဘရ ိုးသခင်က အဆငအ
့်် တန်ိုး သ ၍တပိုးက မတလျ က
် န်လွနိုး် ပခင်ိုး မပြစ်တစန္ှင။့်် “ဗမ န်တတ ်”
သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အစဉ် သက်ဆင်ပပီိုး၊ လူတ၏
့်် ပ။
့် သမ်ိုးယူပခင်ိုး မခသငတ
အတချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတပေါ် ပမ အ ရစက်က စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ်
နည်ိုးတစတလ ။့် ဇ တပကတက ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးသည် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်၏။ စစ်မန
ှ မ
် ှုက
ပ၍တပပ ဆက အသပည အတကက င်ိုးက တလျှ တ
့် ပပ တလ ။့် အတက င်ိုးဆိုးမှ န္ှုတ်ပတ်ပပီိုး
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မတပပ ြ ပြစ်
့် သည်။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ပမတပပ ဆက တန်ြိုးမဲ့်သည့်် ကက ိုးဝါမှုမျ ိုးက နည်ိုးတစတလ ။့် ယခပင် စတင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်၏။
လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လိုးဝပမငမ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ အကယ်၍
့်
လူတသည်
အ ိုးစက်ထတ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှပင် လပ်တဆ င်ပါက၊ သူတသည်
“တအ င်မှတ်”
့်
့်
တစ်ခ ရရှကကလမ်မ
် ကယ်တွင ် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ သရှပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ အမှနတ
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးထက်
သ ၍ရှု ပ်တထွိုးတပသည်။ သမမ တရ ိုးက သရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ တပါက်ပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး တန က်တွင် လ တပသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်သည့်် အဆငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။
သင်မန ခဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်သနည်ိုး။ အမှုအရ မျ ိုးက သင်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင်ရရှန္င်သတလ ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏ သ ယ တပျ ်ရင်မှုအတွက် အမှုပပြုသတလ ၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင်၏ မပပည့်စ
် ပခင်ိုးမျ ိုးအတပေါ် အတပခခက
အမှုပပြုသတလ ။ ဤအရ က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်ပါက အဓပပါယ်မရှတပ။
လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုး၌ မျ ိုးစွ
အ ိုးစက်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အသပည သ ရှပပီိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မတပပ န္င်ကကသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အသပည
ပင်ဆင်ပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးပင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ ညီသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
ယင်ိုးသည် ရှု ပ်တထွိုးသည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ကမ်ိုးတပခတပေါ်က
သဲမျ ိုးတမျှ အသပည အတကက င်ိုးက မျ ိုးစွ တပပ ဆန္င်သည့်တ
် င် ထအရ ထဲမှ
မည်သည့်အ
် ရ ၌မျှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခတစ်တလ မပါရှတပ။ ဤအရ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် လူတက
ကကြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည်
့် အရူ ိုးလပ်ြ သင်
့်
ယင်ိုးက တထ က်ခြအန္ှ
် န်ပပတစ်ခ ပပြုလပ်တနပခင်ိုး
့် စ်သ ရ မရှဘဲလျက် အဓပပါယ်မရှသည့်ဟ
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
အပပြုအမူအ ိုးလိုးသည် လူတအြ
အန္တ
ရ ယ်ရ၏။
ှ
အယူအဆ
့်
့်
့်
ပမင်တ
် ှု ကင်ိုးမဲတ
ျို့ ရှတရ ိုးသ ့်
့် လတလ၊ ပပီိုးလျှင် စစ်မှနမ
့် လတလ၊ ယင်ိုးက လူတက
့် လက်တတွအ
ပတဆ
င်န္င်စွမ်ိုး မရှတလတလ ပြစ်သည်။ သတဘ တရ ိုးတစ်ရပ်သည် ပမင်မ
့် ိုးတလတလ၊ ယင်ိုးက
့်
သင်က
် ့် ျင်တစတလတလ ပြစ်သည်။ အပမင်မ
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမ အ ခက ဆနက
့် ိုးဆိုးတသ
အယူအဆမျ ိုးက တန်ြိုးရသည်
ှ
့် ရတန မျ ိုးသြွယ် သတဘ မထ ိုးန္ှင။့်် ယင်ိုးတသည်
့်
မသမသ န္ှင ့်် ပျက်စီိုးတစပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် သိုးဝင်မှုကမျှ မတပိုးတပ။ လူအချြုျို့သည်
အပမင်မ
့် ိုးဆိုးအယူအဆမျ ိုးက တပပ ဆတက င်ိုး တပပ ဆန္င်တပလမ်မ
့် ည်- သရ့် တွင ်
ဤလူတသည်
ထအယူအဆမျ ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ မတတွျို့ ကကြုြူိုးကကတသ တကက င ့််
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုး မရှကကသည့်အ
် တွက် ဤအယူအဆမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် စစ်မှနမ
် ှု
့်
မပါရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ့်
့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးလွဲတစပခင်ိုးသ ပြစ်တစလမ့််မည်။
ဤသည်မှ လူတအြ
အန္တ
ရ ယ်ရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် သင်သည်
့်
့်
လူတ၏
ှု
့် လက်ရှ ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဝင်တရ က်မက

ရရှခွငတ
့်် ပိုးန္င်ရမည်။ ဤအရ သည်သ ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးဟ မှတ်ယူ၍ရပပီိုး ထအခါမှသ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ရန် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီမည်ပြစ်သည်။
ဟတ်ဟန်မျ ိုးတသ ၊ စတ်ကိုးူ ယဉ်ဆန်တသ စက ိုးမျ ိုးက အပမဲမတပပ န္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ်
အပခ ိုးသတ
ူ က
့်် ိုး န ခလ တအ င်ပပြုရန် မသင်တ
် ည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
့် လျ သ
့် သငအ
မျ ိုးစွ က အသိုးမပပြုတလန္ှင။့်် ထသလ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အကျြုိုးရှလမ်မ
၎င်ိုးတအ
လက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
့် ိုး သ ၍စတ်ရှုပ်တထွိုးတစန္င်သည်။ ဤသ ဆက်
့်
လူတအ
့် စက်ဆပ်တစသည့်် အယူဝါဒမျ ိုးစွ က ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့် ိုး သင်က
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှနတ
် ကယ် အရှက်ရစရ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ၍
အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည့်
ှ
် ပပဿန မျ ိုး အတကက င်ိုးက ပ၍တပပ ဆတလ ။့် အပခ ိုးလူတ၏
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက သင်၏ ကယ်ပင်ပစစညိုး် ကဲသ
့် ဆက်
ဆက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးတစြ ထ
့်် တနပြင ့်် သင်ကယ်တင်၏၊
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက မပပတလန္ှင။့်် သငအ
သီိုးပခ ိုး ထွက်တပါက်က ရှ တြွရမည်။ ဤသည်မှ လူအသီိုးသိုးီ လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်မတ်သဟ ယြွဲျို့သည်အ
့် ရ သည် လူတက
့် လက်တလျှ က်ရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ တပိုးန္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် စစ်မှနမ
် က
ှု သင်ပင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီမျှတပသည်။
သင် မည်သည့်အ
် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊ လူတက
ဲ သင်
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးထသ
့်
တခေါ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး လက်တလျှ က်န္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
တပိုးသင်သ
ပည ရှခွငက
့်် သ မတပိုးတလန္ှင။့်် ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ အသ
့်
လက်တလျှ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ရန်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှု၌ လမ်ိုးပပသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်သည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လမ်ိုးပပသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်၏။
သပြစ်
့် တသ တကက င၊့်် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ သင်တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ
သင်၌ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် သင်တပခချရမည်
ပြစ်သည်။ အလွနတ
် ဝိုးစွ တန က်ကျန်ရစ်ပခင်ိုး မရှန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ
အတရိုးကစစမျ ိုး၌ စတ်မဝင်စ ိုးန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင် ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးမရှဘဲ သင်လမ်ိုးတလျှ က်မှသ လျှင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင် ရရှန္င်ပပီိုး ဝင်တရ က်မလ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးက
ပင်ဆင်န္င်တပမည်။ ဤအရ သည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးန္ှင ့််

လူသ ိုး၏တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးအပြစ် သတ်မှတ်၍ရတပသည်။ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထက
ဲ
လူတစ်ဦိုးအတနပြင့်် လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည်၊
့်
လူတလ
့် ရ က ပ၍လပ်တဆ င်က တစ်ဇွတ်ထိုး မပပြုမူသင်တ
့် နသည်အ
့် ပ။ အမှုက
့် ပ်သင်တ
တဆ င်ရွက်တနတသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတစရမည်၊
့်
့်
လက်တလျှ က်တသ လူတသည်
အခက်အခဲကသည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ခမှုရပခင်
ှ ိုးအတပေါ် ပ၍
့်
အ ရစက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုး မမတ၏အတနအထ
ိုးန္ှင ့်် ကက်ညစ
ီ ွ ပပြုမူ၍ မတလျ ်ကန်စွ
့်
မပပြုမူရတပ။ လူတင်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတမည်
့် သ ့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် မည်သည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည်က
ရှငိုး် လင်ိုးစွ သသငသ
့်် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လမ်ိုးပပသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
လက်တလ ။့် လမ်ိုးလွမ
ဲ သွ ိုးန္ှင၊့်် သမဟ
က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
့် တ် လမ်ိုးမမှ ိုးန္ှင။့်် ယတန၏အမှု
ပမင်ရမည်။ ယတန အမှု
ပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးသည် သင်တ ့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပထမဆိုး
သင်တဝင်
့် ရ ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တန က်ထပ်
့် တရ က်ရမည်အ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက မပြြုန်ိုးတီိုးန္ှင။့်် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၏ အမှုက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တ ဝတ
ဲ ့်
့် အမှုနည်ိုးလမ်ိုးထသ
့် တ ရ ိုးပြစ်သည်၊ ယတန၏
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် သင်တ၏တ
ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊ ယတန၏သမမ
တရ ိုးက
့်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တ၏ဝန်
တ ပြစ်သည်။
့်

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ ဝန်ကကီိုးချြုပ်၏စတ်ဓ တ်- စတ်သတဘ ထ ိုးကကီိုးပပီိုး ရက်တရ တသ လူတစ်ဦိုးက တြ ်ပပရန် အသိုးပပြုသည့််
တရတ် င်္န္တဝင်စက ိုးပတစ်ခ။

ပညတ်တတ ်မျ ်းကိို တစ ငထ
်ူ့ န
ိ ််း ခင််းနှင ်ူ့ သမမ တရ ်းကိို
လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း
လက်တတွျို့တွင၊် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တနသငတ
့်် ပသည်။ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက

တစ ငထ
့်် န်ိုးတနစဉ်တွင၊် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
ချြုိုးတြ က်ရမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ရမည် မဟတ်တပ။ သငက
့််
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ သင် လပ်တဆ င်ရမည်။
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးတသည်
့်
အချင်ိုးချင်ိုးဆက်စပ်မှု ရှတနသည်၊ ဆနက
် ့် ျင်တနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးက သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးက သင်
လပ်န္င်စွမ်ိုးရလ
ှ
တလတလ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ၊
ပညတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
န ိုးလည်တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးတသည်
ဆနက
် ့် ျင်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးမဟတ်တပ့်
၎င်ိုးတသည်
အချင်ိုးချင်ိုးဆက်စပ်မှု ရှတလသည်။ ကနဦိုးတင
ွ ၊် လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးပပီိုးမှသ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုက ရရှန္င်သည်၊ သတသ
် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မူလ ရည်ရွယ်ချက် မဟတ်တပ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် လမမ တရိုးပခ ိုးရရ
ှ မဟတ်ဘ၊ဲ အစွမ်ိုးကန်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်၍ သူက
ွ ်ြ သင
က
့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတပသည်။ သရ့် တွင၊်
့် ကိုးကယ
့်
သင်သည် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အနည်ိုးဆိုး အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည်။
တပြည်ိုးပြည်ိုး၊ အတတွအ
ျို့ ကကြုမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
သန ိုးလည်မှုက ရရှပပီိုးတန က်တွင၊် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပန်ကန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခခပခင်ိုး
့်
ရှတတ မ
့် သူ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်သ
် သယမျှ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ၏ အမှုန္င
ရှတတ မ
့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ လူတအတနပြင
့်
လက်န န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမျှသည်
ထတရ က်မမ
ှု ရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် စစ်မှနသ
် ည့်် ဝည ဉ်အသက်တ မရရှတသိုးသည့်အ
် တွက်
ဘရ ိုးသခင်က မှနက
် န်တသ ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုး မပြစ်တပ။ သမမ တရ ိုးမပါဘဲ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် လက်န ပခင်ိုးန္ှငသ
့််
ညီမျှတပသည်။ ထသလ
့််
့် ပ်တဆ င်ရ တွင၊် ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသက်တ တွင ် သငက
ကကီိုးထွ ိုးရန် ကူညမ
ီ ည် မဟတ်သည့်် သင်၏ နယ မ ပြစ်လ တပသည်။
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
သင်၏ဝန်ထပ်ပြစ်လ ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်

မျက်တမှ က်တတ ်က ဆိုးရှုိုးတစလျက်၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး ကဲသ
့် သင်
က
့်
့်
တင်ိုးကျပ်စွ ချြုပ်တန္ှ င်တပမည်။ ထတကက
င၊့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြငသ
့််
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ထတရ က်စွ သင် တစ ငထ
့်် န်ိုးန္င်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြအလ
ငှ့် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက သင် တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင၊် သင်သည် သ ၍မျ ိုးတသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးကပင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ချန်တွင ် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ
ဆလသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ သ ၍ပင် နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မက
ှု သင် ရရှလမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျ ိုး ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးြ ဘ
ွ ်က
့် ရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆမှုတန က်ကယ
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အနက်အဓပပါယ်သည် လူသ ိုးစတ်ကူိုးန္င်သကဲသ
့် စည်
ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
့်
လက်တလျှ က်တစြသ
ဲ ဝင်
့် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ လူသ ိုး၏ အသက်ထသ
့် တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တပသည်။ အသက်၌ သင်၏ ကကီိုးထွ ိုးမှု အတင်ိုးအတ သည် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
သင် တစ ငထ
့်် န်ိုးန္င်မည့်် အတင်ိုးအတ က ချမှတ်တပိုး၏။ ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး
တစ ငထ
့်် န်ိုးရန်အတွက် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ လူသ ိုး၏
ဘဝအတတွအ
ျို့ ကကြုမှတစ်ဆငသ
့််
တပေါ်လွငလ
် တပသည်။ လူအမျ ိုးစက ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
တက င်ိုးစွ တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် “လိုးဝ အဆင်သင်ရ
့် ှက ၊ လပ်တဆ င်ြ ့်
့်
ကျန်ရသမျှ
ှ
သည် ချီတဆ င်ခရြသ
့် ပြစ်သည်” က ဆလသည်ဟ ထင်တတ်ကကသည်။
ဤသည်မှ လွနက
် ဲတသ အယူအဆတစ်မျြုိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ န္
် င
ှ ့််
ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဆတသ သူတသည်
တိုးတက်ရန်
့်
့်
ဆန္ဒမရှကကဘဲ ဇ တပကတက တပ်မက်ကကတလသည်။ ယင်ိုးသည် အဓပပါယ်မရှတပ။ ယင်ိုးသည်
စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်ြမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်
မဟတ်တပ။ ဤသ လ
ူ သည်
မသန်စွမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ပ်တဆ င်သတ
့်
့်
တပခတထ က်တစ်ဘက် မရှသည့်် လူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကသည်။ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န တနသည့်အ
် လ ိုး ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးရမျှ တစ င်ထ
့် န်ိုးပခင်ိုး
- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ က
် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
မျက်စတစ်ဘက် မရှတသ သူမျ ိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် ဤအရ လပ်တဆ င်တသ သူတသည်
လည်ိုး
့်
မသန်မစွမ်ိုးပြစ်ပခင်ိုး တစ်မျြုိုးက ခစ ိုးကကရတပသည်။ သင်သည် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
တက င်ိုးစွ တစ ငထ
့်် န်ိုးပပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ

သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ရရှပါက၊ သမမ တရ ိုးက သင် ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
န္ှုင်ိုးယှဉ်တပပ ဆရမည်ဆပါက၊ သင်သည် စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်အသက်တ က
ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် သမမ တရ ိုးက သင်
့် ည်။ လက်တတွလ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး သင် တစ ငထ
့်် န်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအရ န္ှစ်ခသည် အချင်ိုးချင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး မရှတပ။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးတသည်
စနစ်န္စ
ှ ်ခပြစ်သည်၊
့်
ထအရ န္ှစ်ခစလိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ အသက်အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငဆ
့်် င်တသ
တစ်သ ိုးတည်ိုးပြစ်သည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးတအ
့် ိုး
ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမဟတ်၊ တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုး အပြစ် ပါဝင်သငတ
့်် ပသည်။ သရ့် တွင၊်
ဤအရ န္ှစ်ခကက ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုး န္ှစ်ခလိုးရတလသည်
ှ
။
တခတ်သစ်ထ၌
ဲ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးသည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးတွငရ
် သည့်
ှ
်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အသက ယတန ကက
ိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် တခတ်သစ်သ ့်
့်
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီဆသည့်် အချက်က သက်တသခချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် အသစ်တသ စတင်ပခင်ိုးပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ တန က်ဆိုးပင်ိုး၏ အစလည်ိုး
ပြစ်သည်။ တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တ တက
င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုးသစ် နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က ၊ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးကက ိုး တယတဟ ဝါ
အမှုပပြုခဲသ
် တင်ိုးန္ှင ့်် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးကက ိုး တယရှု အမူပပြုခဲသ
့် သ
့် ည့်အ
့် ကဲသ
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သ ၍ လက်တတွျို့ကျတသ အမှုက ပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သ ၍ မျ ိုးပပ ိုးက
သ ၍ပင်ကကီိုးမ ိုးသည့်် အမှုက ပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည့်် သတကဂတပြစ်သည်။ ဤလူစသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ သ ၍မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး ကကီိုးပမတ်တသ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက
ရရှလမ်မ
် စပြင ့်် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးခရမည်၊
့် ည်ပြစ်က ၊ သူ၏ လက်တတွျို့ကျသည့်ပ
တကျွိုးတမွိုးခရမည်၊ အ ိုးတပိုးခရမည်၊ တစ ငတ
့်် ရှ က်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ကွယက
်
တပိုးပခင်ိုးခရမည်၊
သူအ
့် ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့ကျတသ တလ့်ကျင်မှုတပိုးပခင်ိုးကပင် သ ၍ ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရမည်၊ ကျြုိုးပဲ့်တကကမွပပီိုး
စစ်တဆိုးခရမည် ပြစ်သည့်် သည လည်ိုး ပြစ်တပသည်။ တခတ်သစ်
ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏အဓပပါယ်သည် အတတ ်အတန် နက်န၏
ဲ ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်
အမှနတ
် ကယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မည်၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏ဘန်ိုးတတ ်အ ိုးလိုးက ထတ်တြ လ
် ျက်၊

ထတနရ မှ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက သူ သမ်ိုးပက်မည်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ည
့် န်ပပသည်။
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးက စလင်တစြအလ
ငှ့်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ လက်တတွျို့ကျတသ အမှုက သ ၍ လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်ကလည်ိုး
ညန်ပပသည်။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
့်
ကမဘ တပေါ် ရှအရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ “လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
အပမငဆ
့်် ိုးအရပ်သ ထတပမ
က်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ချီိုးပင်တ
့် ပမြှ က်စ ိုးပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ခပ်သမ်ိုးတသ လူမျြုိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ကကီိုးပမတ်တသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ြ ့်
ဒူိုးတထ က်ကကလတတ”့် ဟူသည့်် အမနက
် ့် ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။ တခတ်သစ်၏
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး တစ ငထ
့်် န်ိုးရန်အတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
လူသ ိုး၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ က
့် ယ်စ ိုးပပြုသည့်် အနက်အဓပပါယ်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခ၊ န္ှစ်ခပြင ့်် ပပည့်စ
် စွ တြ ်ပပရန် အလွန ် နက်နလ
ဲ ွနိုး် တပသည်။
တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် တယတဟ ဝါန္ှငတ
့်် ယရှု တ ပပဋ္ဌ
န်ိုးခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး
့်
ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးတက
့် အစ ိုးထိုးတပသည်။
ဤသည်မှ လူတ စ
် တင်ိုး ရိုးရှငိုး် တသ ကစစရပ်တစ်ခမဟတ်ဘ၊ဲ သ ၍
့် တ်ကူိုးထ ိုးသည့်အ
နက်ရှုင်ိုးတသ သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ ပြစ်သည်။ တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးတွင ်
လက်တတွျို့ကျတသ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ ရှ၏- ထပညတ်တတ တ
် သည်
့်
တကျိုးဇူတတ ်တခတ် န္ှင ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်တအကက
ိုး ကက ိုးခဆက်သယ
ွ ်တပိုးတသ အရ အပြစ်
့်
အသိုးတတ ်ခတလသည်။ တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုး၏
ကျငက့်် ကမှုမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးအပပင်၊ တယရှု ၏တခတ်န္င
ှ ့်် ထတခတ်မတင်မီက
ကျငက့်် ကမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်တစတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ စလင်တစပခင်ိုးက စတင်ခရရန် အခွင ့်် တပိုးရင်ိုး၊ သ ၍
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်သ လူ
့် သ ိုးကတခေါ်တဆ င်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စလင်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ အစပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် သင်တသည်
တခတ်သစ်
့်
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ မှနက
် န်သည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ပင်ဆင်သငပ့်် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး မလက်တလျှ က်သငသ
့်် ကဲသ
့် အထင်
အပမင်မတသိုးသငတ
့်် ပ။ တခတ်သစ်၏
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် အချက် တစ်ချက်က အလွန ် အတလိုးတပိုးထ ိုး၏- ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ယတန လက်
တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ရမည်၊ ယင်ိုးတွင ်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက သ ၍ လက်တတွက
ျို့ ျကျ န ခပခင်ိုး ပါဝင်၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၏ တနမင်ိုးအပြစ် ထင်ရှ ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် လူက

အပပစ်ရသည်
ှ
ပြစ်တစ တပြ ငမ
့်် တ်သည်ပြစ်တစ တရ ိုးစီရင်မည့်် ဥပတဒသကလည်ိုး
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးတပိုးထ ိုးသည်။ ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးထက် န ိုးလည်ရန် ပမ လွယ်ကူသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူကယ်တင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတမှ့် တစ်ဆင ့််
ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတနပြင ့်် မမ၏ တမွိုးရ ပါ အသဉ ဏ် တစ်ခတည်ိုးပြင ့််
စလင်ိုးပခင်ိုး မရရှန္င်သည်က ဤအရ မှ ပမင်န္င်တပသည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် တခတ်သစ်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ လက်တတွက
ျို့ ျတသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သူ၏ အသပည န္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ထတကက
င၊့််
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တစ ငထ
့်် န်ိုးန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ တနရက်
့် က လမျှပြင ့််
တပပလည်သွ ိုးမည့်် ပပဿန တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ သင်ယူရမည့်် အလွနန
် က်နတ
ဲ သ
သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးန္င်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှပါက၊
သင်သည် သတဘ တရ ိုးမျ ိုးသ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တကယ့််အသက် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။
သမမ တရ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်အသက်တ သတကဂတပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်အသက်တ သင်၌
ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တနတပသည်။ သမမ တရ ိုးက သင် လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်ပါက၊
တပြ ငမ
့်် တ်စွ မပပြုမူပါက၊ သမဟ
့် တ် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတအတွက်
အတရိုးစက်မှုတပြင
ှ ်ခရပါက၊ သင်သည် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမှ
့် ့်် စိုးမိုးပခယ်လယ
အလွန ် အလှမ်ိုးတဝိုးတပသည်။ ဤသည်မှ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အတလိုးနက်ဆိုးတသ
သင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်။ တခတ်တင်ိုးတွင၊် လူတ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုး န ိုးလည်ရန်လအပ်သည့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး၊ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် ထသမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူပါရှသည့််
ကွဲပပ ိုးတသ ပညတ်တတ ်မျ ိုးလည်ိုး ရှတပသည်။ လူတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သည့််
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် တကျသည့်် တခတ်တစ်တခတ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တနပပီိုး ၎င်ိုးတတစ
့်် န်ိုးသည့််
့် ငထ
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည်လည်ိုး ထအတူ
ပြစ်သည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ သည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် မမကယ်ပင် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည့််
ပညတ်တတ ်မျ ိုးရ၏။
ှ
သရ့် တွင၊် ဘရ ိုးသခင် ပပဋ္ဌ န်ိုးသည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
ပညတ်တတ ်မျ ိုးတပေါ် မူတည်၍- ဆလသည်မှ ကွဲပပ ိုးတသ တခတ်မျ ိုးတပေါ် မူတည်၍လူသ ိုး၏ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် အကျြုိုးဆက်မှ

အချြုိုးညမ
ီ ျှစွ ကွဲပပ ိုးတလသည်။ ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက အသိုးတတ ်ခပပီိုး
သမမ တရ ိုးသည် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် တည်ရသည်
ှ
ဟ ဆန္င်တပသည်။
သမမ တရ ိုးတစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် တပပ တလ က်စရ
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ရှလမ်မ
်၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့် ည် မဟတ်တပ။ သတသ
့်
လူသ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ထက
ဲ ဦိုးတည်ရ မျ ိုး၏
အတင်ိုးအတ က ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်် တခတ်က သန္င်တပသည်။
ဘ သ တရ ိုးတွင၊် ပညတ်တတ ်တခတ်၌ လူတ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည့််
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်ကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှ၏။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက မပင်ဆင်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက
တစ ငထ
့်် န်ိုးန္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
့်
လက်န ကကဆဲပြစ်ပပီိုး ကမဘ ဦိုးက လူသ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ရှ
ှ
။ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အမှု၏
့် ပမဲရကကတလသည်
နည်ိုးစနစ်သစ်မျ ိုး မပါရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး
့်
မပမင်န္င်ကကတပ။ ထသပြင
့် ၊့်် ၎င်ိုးတ၌့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတ၌့်
ကကက်ဥအခွအလွတ်မျ ိုးသ ရှကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ အထဲတွင ် ကကက်တပါက်စ မရှပါက၊
ဝည ဉ်လည်ိုး မရှတပ။ သ ၍ တတကျကျ တပပ ရမည်ဆပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
အသက်မရှကကဟ ဆလတပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တခတ်သစ်က မဝင်တရ က်ကကတသိုး
့်
သကဲသ
့် ၊ ့် တပခလှမ်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ တန က်ကျကျန် ခဲတ
င၊့််
့် လပပီပြစ်သည်။ ထတကက
့်
တခတ်တဟ င်ိုးမှ သမမ တရ ိုးမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးမရှပခင်ိုးသည်
အသိုးမဝင်တပ။ သင်တ အတတ
်မျ ိုးမျ ိုးသည် ယတန၏သမမ
တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်
့်
့်
ကကတသ ်လည်ိုး၊ ယတန၏
့်် န်ိုးကကတပ။ သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ မျှ
့် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက မတစ ငထ
့်
ရရှကကလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် သမမ တရ ိုးသည်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
တန်ြိုးမဲက
အဓပပါယ်မလ
ဲ့် မ်မ
့်် ချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့် ည်
မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လက်ရအမှု
ှ
န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ နည်ိုးစနစ်မျ ိုး၏ ကနသ
် ့် တ်ချက် တဘ င်အမျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက
တနပ် ပန်
် တနပြင ့်် လပ်တဆ င်ရတပမည်။ ထသလ
့် သည့်အ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှပါက၊ အရ ရ
ပျက်ပပယ်တလသည်၊ ဝါိုးပခင်ိုးတတ င်ိုးတစ်ခက အသိုးပပြုလျက် တရခတ်ြ ကက
ှ ့််
့် ြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးန္င
ဆင်တူ၏။ ဤသည်မှ တခတ်သစ်၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ
အဓပပါယ်လည်ိုး ပြစ်၏။ လူတသည်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န ရမည်ဆပါက၊
့်

အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ဇ တပကတတွင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်က
စတ်ရှုပ်တထွိုးမှု မရှဘဲ ၎င်ိုးတ သ
့် ပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဆရတသ ်၊ လူတသည်
့် သင်တ
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
သတဘ တပါက်သင်သ
့် ည်။ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး
သမဟ
့် တ် စတ်ကိုးူ တပါက်သလ လက်တလျှ က်ပခင်ိုးက မဆလဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့် အတပခခကျကျ၊
ရည်မှနိုး် ချက် တစ်ခပြင၊့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင့်် လက်န ပခင်ိုးက ဆလသည်။
ပထမဆိုး ရရှရမည့်် အရ မှ သင်ရ
့် ူ ပါရမျ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးြပြစ်
့် သည်။ လက်ရှအချန်တွင ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မမခင်ိုးမချန် သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ သင်၌
ရှပါက၊ ပပီိုးလျှင် ယတနအမှု
ဲ သင်
ဝင်တရ က်ပါက၊ သင်သည်
့် ၏ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထသ
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုး တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက သင်
အလအတလျ က် ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ တခတ်သစ် ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သင်
ရပ်မပပီိုး ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးန္င်သည့်် တစ်တနတရ
့် က်လ ပါက၊ သင်သည်
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့ကျတသ အဓပပါယ်ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက သင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ တခတ်သစ်
ပညတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သင် သပမင်သည့်ပ
် တပေါ် မူတည်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက်သည် လူသ ိုးထ အဆက်မပပတ် တပေါ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ပ၍ ပ၍ တတ င်ိုးဆလမ်မ
င ့်် လူသ ိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
အမှနတ
် ကယ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် အတရအတွက် သ ၍
တိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် သ ၍ နက်နလ
ဲ လမ်မ
င၊့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
သင်တသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ဤကစစရပ်က အဘယ်သမ
ူ ျှ
လျစ်လျြူမရှု သငတ
့်် ပ။ ဤတခတ်သစ်တွင ် သမမ တရ ိုးသစ်န္င
ှ ့်် အသစ်တသ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
တစ်ပပြုင်နက် အစပပြုတစတလ ။့်

လက်တတွျို့ကျတသ ဘိုရ ်းသခင်သည် ဘိုရ ်းသခင် ကိယ
ို တ
် တ ်တင
ိို ်
ေစ်သည်ကိို သင်သသ
ိ င်သ
ူ့ ည်

လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သင် မည်သည့်အ
် ရ က သသင်သ
့် နည်ိုး။
ဝည ဉ်တတ ်၊ ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က ပြစ်တစပပီိုး၊ ဤသည်မှ လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဇ တအပြစ်တတ ်ကသ
သတသ ်လည်ိုး- သူ၏ အမူအကျငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် ပင်ကအရည်အတသွိုးကသ သင် သတသ ်လည်ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကမသပါက သမဟ
် မှုက ဝည ဉ်တတ ်
့် တ် လူဇ့် တတွင ် မည်သည့်အ
ပပြုသည်က သင်မသပါက၊ ပပီိုးလျှင် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ သင်အ ရစက်ပပီိုး
ဝည ဉ်တတ ်တရှ ျို့တွငသ
်
ဆတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၌
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မသပါက၊ ဤအရ က လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်က သင်မသတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည တွင် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သပခင်ိုးန္ှင ့််
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် လူဇ့် တ၌ မည်သအမှု
့် ပပြုသည်က
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်တင်ိုးက
့်
ဝည ဉ်တတ ်က အပ်စိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ကက ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် တြ ်ပပချက်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် သရှပခင်ိုးလည်ိုး ပါဝင်တပသည်။
ထတကက
င့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌
့်
့်
မည်သ ဘ
ပဓ နပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့််
့် ရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်က သရှြသည်
့်
ဤသည်မှ လူအ ိုးလိုး ပါဝင်ပတ်သက်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး
သက်ဆင်တပသည်။
ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
ဝ၌ အမှုပပြုပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌
့်
အမှုပပြုသည်- သတသ
် ကစစရပ် န္ှစ်ခလိုးတွင် ဝည ဉ်တတ ်က ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်တပသည်။
့်
လူတအတွ
ငိုး် တွင ် မည်သည့်် ဝည ဉ်ရှသည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပင်ပန်ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးသည်
ထသပြစ်
် ည် ပမှနအ
် ိုးပြင့်် အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊
့် တပသည်။ ဝည ဉ်တတ သ
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် သူ၏ ဦိုးတည်ချက် န္ှစ်ပင်ိုးရသည်
ှ
- တစ်ပင်ိုးမှ လူသဘ
ဝ၌ သူ၏
့်
အမှုပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ပင်ိုးမှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ အမှုပြစ်သည်။
ဤအရ က သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သသငသ
့်် ည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်
အတပခအတနမျ ိုးအရ ကွဲပပ ိုးသည်။ သူ၏ လူသ ိုးအမှုက လအပ်တသ အခါ၊ ဝည ဉ်တတ ်သည်

ဤလူသ ိုးအမှုက လမ်ိုးညန်ပပီိုး၊ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှု လအပ်တသ အခါ၊
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ယင်ိုးက တဆ င်ရွက်ရန် တက်ရက် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပပီိုး လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တကက င၊့်် သူသည်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးပြင ့်် အမှုပပြုတလသည်။ လူသဘ ဝ၌ သူ၏
့်
အမှုက လူတ၏
့် ည်ိုး တပိုးရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ အ
့်် တူ
့် တသွိုးသ ိုးလအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် သူန္င
ပါဝင်ပတ်သက်မက
ှု လွယက
် ူ တချ တမ တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် သ မန်
ပြစ်မတ
ှု က
ွ က
့်် တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တပြင ့််
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ရှု ပမင်ခင
ကကလ ပပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုးအလယ်တွင် ရှပပီိုး လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တနထင်က ၊ လူသ ိုးတန္ှ့် င ့််
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆသည်က ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးရန်အလငှ့် ဝည ဉ်တတ က
် လမ်ိုးညန်ပပီိုး
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝရှ သူ၏ အမှုက လူတ၏
့် အသက်က
တထ က်ပ့်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲက လူဇ့် တ၌
ဝည ဉ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ အပပြုသတဘ
တဆ င်သည်ဘ
့် က်မှ လူတက
့် အရ ရ တင်ိုး၌ လမ်ိုးပပရန်အလငှ့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အဓကအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏ အသက်၌ ကကီိုးထွ ိုးမှုက ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် တက်ရက် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လက်ခမှသ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ၎င်ိုးတ စွ
့် မ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ
၎င်ိုးတ၏
့် န္င်တပသည်။ ဤအရ အပပင် လူသဘ
ဝထဲက အမှုရမှ
ှ သ ့် စတ်ဝည ဉ်၌ ဆန္ဒပပည်ဝ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး၊ ပ့်ပိုးမှုန္င
ှ ့်် လူသဘ
ဝ၌ တထ က်ပမ
့် ှုမျ ိုး ရှမှသ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရလဒ်မျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်တပသည်။
ယတနတပပ
ကက ိုးထ ိုးသည့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည်
့်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ လက်တတွျို့ကျတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ကယ်တတ ်၏ ပမှန ် လူသ ိုးအလပ်န္င
ှ ့်် အသက်တ ၊
သူ၏ လိုးဝ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုတက
ဝန္ှင ့််
့် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှတပသည်။ သူ၏ လူသဘ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတက
့် တစ်ခတည်ိုးအပြစ် တပါင်ိုးစည်ိုးထ ိုးပပီိုး၊ န္ှစ်ခလိုး၏ အမှုက
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ပပီိုးတပမ က်တပသည်။ လူသဘ
ဝတွင ် ပြစ်တစ၊
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတွင ် ပြစ်တစ၊ သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမက်ဆသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
ဝ၌ အမှုပပြုချန်တွင၊် လူတအတနပြင
့်် ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုး
့်
့်
န ိုးလည်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘ သ စက ိုးက တပပ သည်။ သူ၏
့်
့်

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

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

အဓကအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တြ ်ပပရန်၊
လူဇ့် တအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်အလငှ့် တက င်ိုးကင်မှ
တပမကကီိုးသ ကကလ
ခဲတ
့် ပသည်။
့်
ယတနတွ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူတ၏
့် င ် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် အသပည သည်
တစ်ြက်သတ်ဆန်လွနိုး် ပပီိုး၊ လူဇ့် တခပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ၎င်ိုးတ၏
့်
သန ိုးလည်မှုသည် အလွန ် တသိုးန္ပ်လွနိုး် ဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တတကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် အလွနပ
် ါဝင်သည်၊ သူသည် အလွန ် မျ ိုးပပ ိုး
ကကယ်ဝသည်ဆသည်က သူ၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင့်် လူမျ ိုး
ပမင်တတွျို့ရသည်။ သတသ
် မည်သပင်
့်
့် ဆတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်မှ အတပခခအ ိုးပြင့်် လ တပသည်- လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုသည့်အ
် ရ ၊ မည်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူ အမှုပပြုသည်၊ လူသဘ
ဝ၌ သူ
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ၌ သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တ ပြစ်
့် သည်။
လူတသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည ရှကကရမည်။ ယတနတွ
့် င ် ဤလူက သင်
့်
ကိုးကွယ် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်က ကိုးကယ
ွ ်တနပခင်ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည ပြင ့်် လူတ ့်
အနည်ိုးဆိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်- လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုး၊ လူဇ့် တထဲ၌ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အမှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ၌ လူသ ိုးအလပ်တက
့် သပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌ ဝည ဉ်တတ ်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် လူဇ့် တက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် လမ်ိုးညန်ပန္ှင ့်် လူဇ့် တထဲ၌ သူ၏ တန်ခိုး ပပသပတက
့်
တတွျို့ ပမင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
်
့် သည်။ ဤသည်မှ လူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ က
လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် သလ ကကသည်ဟ ဆရတပမည်။ လူသ ိုးအလယ် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုး ထဲရှ မတရရ တသ
ဘရ ိုးသခင်က ပတပျ က်တစပပီိုး ပြစ်သည်။ လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
လူတ၏
ွ ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့်
့် ကိုးကယ
့် န ခမှုအ ိုး တိုးပွ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သကဲသ
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ၌ လူသ ိုး
အလပ်တမှ့် တစ်ဆင်၊့် လူသ ိုးသည် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးက ရရှပပီိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးခရက လူသ ိုး၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး ထဲတွင် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက ရရှတပသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌
ဝည ဉ်တတ ် တရ က်ရပခင်
ှ ိုး၏ စစ်မန
ှ တ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏

အဓကရည်ရွယ်ချက်မှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ န္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
ကိုးစ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည သ ဆ
ငှ့်
့် က်တရ က်န္င်ကကြအလ
့်
ပြစ်သည်။
အဓကအ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတသည်
မည်သည့်် သတဘ ထ ိုးက
့်
ရှသငသ
့်် နည်ိုး။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ က သင် သရှပါသနည်ိုး။ ယတန ့်
တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး၏ အဓက အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၊ လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ က်ရှပခင်ိုးန္ှင၊့်် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးလိုးတသည်
န ိုးလည်ထ ိုးရမည့်် ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏
့်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့်် တခတ်တက
ိုးပြည်ိုး
့် အတပခခ၍ ဤကစစရပ်မျ ိုးက သင်တ တပြည်
့်
သန ိုးလည်လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ အသက်
အတတွျို့အကကြုထဲက ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသပည က ရှလ ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူတတတွ
ွ ိုး် မှုက
့် ျို့ ကကြုသည့်် ပြစ်စဉ်သည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တပေါ်ထန
၎င်ိုးတသ
ီ ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ့်
့် ကကသည့်် ပြစ်စဉ်န္ှင ့်် တူညတ
သ ၍ ကကြုတတွျို့ရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ၎င်ိုးတ သ
့် ၍ သရှတလတလ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လူတ သတဘ
တပါက်ကကပပီိုး၊
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သလ ကကသည်။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့် စလင်တစက ရယူတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတက
့် လက်တတွက
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး သတစတလသည်။ သူသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ တကယ့််
အတရိုးပါမှုက လူတအ
ျို့ မှ က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
့် ိုး ပပသြ၊ ့် လူသ ိုးတရှ တ
အမှနတ
် ကယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပပသြရန်
့် ၊ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အသိုးပပြုတနတပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရက
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတက
် စရင်ိုး၊ (ယင်ိုးမှ သူ၏
့် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတက
့် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
လူသဘ
ဝ၌ ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသဘ ဝ၌ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်တစ)၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
အန္ှစ်သ ရပြင့်် ၎င်ိုးတက
့် စရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူတအ
့် ပပည်တ
့် ိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက

အသက်ရှငတ
် နထင်တစရင်ိုး၊ သူ၏ ကယ်ပင်အသက်က ၎င်ိုးတထဲ
ပပြုတလသည်။ လူတက
့် သ အမှု
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် ရယူသည်အ
့် ခါ၊ အဓကအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ က ရရှတစရင်ိုးန္ှင ့််
့် အပ်သည့်အ
လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပပသရင်ိုး၊ လူတ၏
့်
ချြုျို့တဲမ
့် ှုမျ ိုးက ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တရ ိုးစီရင်က ထတ်တြ ်ပပရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအတနပြင၊့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုတလသည်။ အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် လူအတယ က်တင်ိုးက
ညစ်ညြူိုးတသ နယ်တပမမှ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးရင်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ပတပျ က်တစရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တပသည်။ လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အနက်နဆ
ဲ ိုးတသ အတရိုးပါမှုမှ စနမူန န္ှင ့်် စပပတစ်ခ အပြစ် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး၊ တသွြည်မှု သမဟ
့် တ်
ခွတ
ဲ သွပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှင ့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး၊ သူတပပ သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတတ င်ိုးဆသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက သင်ခရတသ အခါ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
သင်ပင်ဆင်သည်သ မဟတ်။ အဓကအ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင် အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်လမ့််မည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ် ရှပခင်ိုးမျှပြင့်် သင်သည် အသက်ရပပီ
ှ ဟ မဆလတပ။ အဓကကျတသ အချက်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက သင် ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည့်၊်
သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး သင်
ပပြုမူန္င်ပခင်ိုးရ၊ှ မရှ ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် လူဇ့် တ၌ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မန
ှ စ
် ွ န္ှင ့်် အမှနတ
် ကယ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အထင်ိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး
အသက်ပါပခင်ိုး၊ လူတက
် အလပ်က လူဇ့် တ၌ အမှနတ
် ကယ်
့် ပမင်တတွျို့ န္င်ပခင်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ၏
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးအတွက် လူဇ့် တ၌ စနမူန အပြစ် ပပြုမူပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတစ်စက
ဘရ ိုးသခင် ရယူသည်ဟ တပပ ၍ ရသည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည်
အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက လူသ ိုးတအ
့် ိုး

တတွျို့ ပမင်န္င်တစရန်၊ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်မသ
ဲ့် ည့်် ဝည ဉ်တတ ်အြ အတသွ
ိုးအသ ိုး ပသဏ္ဌ န်
့်
တပိုးရန်န္င
ှ ့်် သူက
့်် င
ှ ့်် ထတတွျို့ ခွင ့်် တပိုးရန် ရည်ရွယ်တပသည်။
့် လူတအ
့် ိုး ပမင်တတွျို့ ခွငန္
ဤနည်ိုးပြင်၊့် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည် သူက
် နထင်ကကလမ်မ
့် ည်၊ သူ၏
့် အသက်ရှငတ
ရယူပခင်ိုး ခရလမ်မ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
့် ည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘတွငသ
်
စက ိုးတပပ ပပီိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ်သ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
ကကလ ပခင်ိုး မရှခဲပ
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှကကဦိုးမည် မဟတ်တပ။
့် ါက၊ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
အန္ှစ်မဲ့်တသ သီအရီက အသိုးပပြုလျက် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
တဟ တပပ ရ တဟ တပပ န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင့််
သူရယူမည့်် သူမျ ိုးအတွက် နမူန န္ှင ့်် စပပအပြစ် ပပြုမူတဆ င်ရွက်ရန် တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကလ
ပပီ
့်
ပြစ်သည်။ ထသပြင
့်် ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် သရှန္င်သည်၊
့် သ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တထ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် န္င်ပပီိုး၊ သူက
့် ပမင်န္င်က ၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရယူပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ် ခရန္င်တပသည်။

သမမ တရ ်းအ ်း လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််းသည်သ လ င် စစ်မှန်မှု
ပိိုငဆ
် င
ို ိ ် ခင််း ေစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆပ်ကင်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ရဲရဲတင်ိုးတင်ိုး ရှငိုး် ပပန္င်ပခင်ိုးက
သင်သည် စစ်မှနမ
် ှုက လက်ဝယ်ရရှထ ိုးသည်ဟ မဆလတပ၊ အမှုအရ မျ ိုးသည် သင်
ထင်မတ
ှ ်သကဲသ
့် မရ
ှ မ
် ှုက သင် လက်ဝယ် ရရှထ ိုးပခင်ိုး ရှ မရှဟူသည် သင်
့် ိုးစင်ိုးတပ။ စစ်မန
တပပ ဆသည်အ
့် ရ အတပေါ် အတပခမခတပ၊ ထထက်
ယင်ိုးသည် သင် အသက်ရှင်
့်
တနထင်သည်အ
့် ရ အတပေါ် အတပခခသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏
အသက်တ န္ှင ့်် သင်၏ပင်ကတြ ်ပပချက် ပြစ်လ တသ အခါတွငသ
် ၊ သငတ
့်် ွင ် စစ်မန
ှ မ
် ှု
ရှသည်ဟ ဆန္င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ သင်သည် စစ်မှနတ
် သ အသအပမင်န္င
ှ ့််
အမှနတ
် ကယ် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ မှတ်ယူန္င်သည်။ သင်သည်
ရှညလ
် ျ ိုးတသ အချန်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် စစ်တကက ပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခန္င်ရမည် ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် ပသဏ္ဌ န်အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ရမည်။ ယင်ိုးသည်
ဟန်ပပပခင်ိုးမျှသ မပြစ်ရတပ၊ ယင်ိုးသည် သငအ
့်် ထဲမှ သဘ ဝအတလျ က် စီိုးဆင်ိုးလ ရမည်။

ထအခါမှသ သင်သည် စစ်မှနမ
် က
ှု အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ
သင်သည် အသက်တ က ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူတင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ သည့်် အတစခသူတ၏
့်
စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုး ဥပမ က ငါအသိုးပပြုမည်- အတစခသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ အပမင်ပ့် မတ်ဆိုး
အယူအဆမျ ိုးက မည်သမ
ူ ဆ တပိုးန္င်ပပီိုး ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တသ သန ိုးလည်ပခင်ိုး တစ်ခ လူတင်ိုးတွင ် ရှကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယင်ိုးအတကက င်ိုး တဟ တပပ ကကပပီိုး တဟ တပပ ချက် တစ်ခချင်ိုးစီသည် ယခင်တစ်ခထက်
သ လွနသ
် ည်မှ ယှဉ်ပပြုင်မှု တစ်ခသြွယ်ပင် ပြစ်၏။ သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍ လူသ ိုးသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှု တစ်ခက မကကြုရတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတွင် ထွက်ဆရန် တက င်ိုးတသ
သက်တသခချက် တစ်ခ ရှသည်ဟ ဆရန် လွနစ
် ွ ခဲယဉ်ိုးတပသည်။ တတတပပ ရလျှင်
လူသ ိုး၏သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝဆနက
် ့် ျင်လျက် သူ အသက်ရှငတ
် နထင်မှုသည်
လွနစ
် ွ ချြုျို့တဲတ
့် နဆဲ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု အမှန ်
့်
မပြစ်တသိုးတပ၊ ထအပပင်
ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏အသက်တ မဟတ်တသိုးတပ။ လူသ ိုး၏
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် လက်တတွျို့အပြစ် တြ တ
် ဆ င်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ တကက င်၊့်
သူ၏ဝည ဉ်ရင်က
ဲ ့် န္ှ့် င ့်် ပပြုကျပျက်စီိုးလလ ပြစ်တနလျက်၊ သဲတပေါ်
့် ျက်မှုမှ ယင်နနဲ
တဆ က်ထ ိုးသည့်် ရဲတက် တစ်ခပမ ပြစ်တနတသိုးသည်။ လူသ ိုးသည် စစ်မှနမ
် က
ှု
ပင်ဆင်ပခင်ိုးမှ အလွန ် နည်ိုးပါိုးလွနိုး် ၏။ လူသ ိုး၏အထဲ၌ စစ်မှနမ
် ှု တစ်စတစ်ရ က ရှ တတွရ
ျို့ န်
မပြစ်န္င်သတလ က်ပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏အထဲမှ သဘ ဝအတလျ က် စီိုးဆင်ိုးလ တနတသ
စစ်မှနမ
် ှုသည် အလွနပ
် င် နည်ိုးပါိုးလှပပီိုး၊ သူတ အသက်
ရှငတ
် နထင်တသ စစ်မှနမ
် ှု အလိုးစသည်
့်
အတင်ိုးအဓမမ လပ်ယူထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးသည် စစ်မှနမ
် က
ှု
လိုးဝ မပင်ဆင်ဟ ငါဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးသည်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲပါဟ လူတ အခ
င်အမ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
့်
မည်သည့်စ
် မ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးကမှ ၎င်ိုးတရင်
့် မဆင်ရတသိုးမီ၊ တပပ ဆသည့်် အရ မျှသ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
တစ်တနတွ
့် င ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ရတ်တရက် ရင်ဆင်ရတသ အခါ၊
့်
၎င်ိုးတတပပ
ဆတသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွမှုမရှ
့်
တန က်တစ်ကကမ် ထပ်၍ ပြစ်သွ ိုးလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် စစ်မန
ှ မ
် ှုက မပင်ဆင်တကက င်ိုး၊
ယင်ိုးက ထပ်မ၍ သက်တသပပလမ်မ
့်် ယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သငအ
သငက
့်် ယ်သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် လအပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက သင် နြူိုးတတွျို့ ဒူိုးတတွျို့
ကကြုရတသ အခါတင်ိုးတွင၊် ထအရ မျ ိုးသည် သင်၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးဟ ဆန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အ ိုး မထတ်တြ ်မီတွင ် လူသ ိုးတင်ိုးသည် ပပင်ိုးထန်တသ

စစ်တဆိုးမှုတစ်ခန္ှင ့်် ဧရ မ စမ်ိုးသပ်မှု တစ်ခက ကကြုတတွျို့ရသည်။ ယင်ိုးက သင်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် စစ်တကက လတသ အခါ
စစ်မှနတ
် သ သမမ တရ ိုးက မထတ်တြ ်မီ ကယ်တတ က
် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး
အပမဲပပြုခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စမ်ိုးသပ်မှု ခတစသည့်အ
် ခါ၊
ကယ်တတ သ
် ည် သငအ
့်် ိုး သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပပ ပပလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ
ဆလတပသည်၊ ထအရ သည် လူသ ိုးတ တြ
ထ
် တ်ပပသခရမည့်် နည်ိုးဟန် ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ မျက်တမှ က်တခတ်၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင် သန ိုးလည်ပခင်ိုး ရှ မရှက
ပမင်တတွျို့ရန်န္င
ှ ့်် စစ်မှနမ
် ှု တစ်စတစ်ရ သင် ပင်ဆင်ပခင်ိုး ရှ မရှက ပမင်တတွျို့ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်သည် သသယမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ကင်ိုးရှငိုး် သတလ ။ ကကီိုးမ ိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မှု တစ်ခ သငအ
့်် တပေါ်သ ကျတရ
က်လ တသ အခါ၊ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် အခင်အမ
့်
ရပ်တည်န္င်လမ်မ
်
့် ည်တလ ။ “မည်သည့်ပ် ပဿန မျှ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တကက င်ိုး ကျွန္ပ်
အ မခသည်။” ဟ မည်သူ ဆဝသ
ူ ျ ိုးတွင ် သသယမျ ိုး ရှတက င်ိုး ရှမည်။
့် နည်ိုး။ “အပခ ိုးသမ
သတသ
် ကျွန္ပ်
် တွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ သသယရှလမ်မ
ူ ဲရဲတင်ိုးတင်ိုး
့် ည် မဟတ်ပါ။” ဟ မည်သရ
့်
တပပ ဝသ
ဲ့် ပင်
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် တပတရ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ခစ ိုးရသည့်် အချန်ကသ
့် ပြစ်သည်သမမ တရ ိုးအ ိုး မထတ်တြ ်မီတွင် သူအပမဲ မမကယ်ကယ် အမမ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
တပတရတွငသ
်
သီိုးသန်တစ်
ူ ိုးူ တသ ပင်္္လ်တရိုး အ ိုးနည်ိုးချက်တစ်ခ မဟတ်တပ၊
့် မထ
ဤသည်မှ လူသ ိုးတင်ိုး လက်ရှ ရင်ဆင်တနသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အခက်အခဲပင်
ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အမှုအတပေါ် သင်တ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် အဘယ်အရ
ပြစ်တကက င်ိုး ပမင်န္င်ရန်အတွက် ငါသည် တနရ အနည်ိုးငယ်သ လ
့် မည်ဆပါက
့် ကကည်ရ
သမဟ
ှ မျ ိုးထ လ ကကည်ရ
့် မည်ဆပါက၊ သင်တ၏
့် တ် အနည်ိုးငယ်တသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့်
အသပည အတကက င်ိုးက သင်တသည်
တသချ တပါက် မျ ိုးစွ တပပ ဆန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က
့်
သင်တတွ
့် င ် မည်သမျှ
့် သသယ မရှဟ ထင်ရတပမည်။ “မျက်တမှ က်တခတ်၏အမှုက
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်သည်ဟ သင် အမှနတ
် ကယ် အဆိုးအပြတ်
တပိုးန္င်သတလ ။ မည်သည့်သ
် သယမျှ မရှသတလ ။” ဟ သငက
့်် ငါတမိုးခဲလ
့် ျှင် “ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်တသ အမှု ပြစ်ပပီိုး မည်သမျှ
့် သသယမရှပါ။” ဟ သင်
တသချ တပါက်ပပန်တပြ လမ်မ
့် တသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင် အတပြတပိုးပပီိုးသည်န္င
ှ ့််
့် ည်။ ထကဲသ
့်
တစ်ပပြုင်နက် သင်သည် သသယ တစ်စွနိုး် တစ်စမျှ ဧကန်မချ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
စစ်မှနမ
် ှု အနည်ိုးငယ်က ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ တတွိုးရင်ိုး အတတ ်အသင ့်် တကျနပ်အ ိုးရမှုကပင်

သင် ခစ ိုးရလမ်မ
ှ မျ ိုးသည် သ ၍
့် ည်။ အမှုအရ မျ ိုးက ဤပစပြင ့်် န ိုးလည်တလ့်ရသူ
နည်ိုးတသ စစ်မှနမ
် က
ှု လက်ဝယ် ရရှသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ အကကင်သသ
ူ ည် ထအရ အ ိုး
ရရှပပီိုးပပီဟ တတွိုးထင်တလတလ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ထသူအြ အခ
င်အမ
့်
ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုး နည်ိုးတလတလပင် ပြစ်သည်။ မ နကကီိုးပပီိုး တမ က်မ သူမျ ိုးသည် အမင်္ဂလ
ရှကကသည်၊ မမတက
့် ယ်ကယ် လိုးဝ မသသူမျ ိုးသည် အမင်္ဂလ ရှကကသည်။
ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် အတဟ အတပပ တွင် အထူိုး ကျွမ်ိုးကျင်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အခါ၊ သ ၍ ဆိုးကကတလ သည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
အတသိုးဆိုး ဒကခ အရပ်လကခဏ ၌ သသယမျ ိုး စတင် ရှလ ပပီိုး လက်လတ်အရှု ိုးတပိုးရန်
အတတွိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
ဲ ချွ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် တ်ထသ
့် တ်နင်ိုး ဝင်တရ က်လ တတ သ
့်
မည်သည့်စ
် စ်မှနမ
် ှုကမျှ လက်ဝယ်မပင်ဆင်ကကတပ။ ဘ သ တရ ိုး အထက်ရှ
အယူအဆမျ ိုးသ ၎င်ိုးတတွ
် ဟ
ှု ူ၍ စိုးစဉ်ိုးမျှ
့် င ် ရှကကပပီိုး ယခ ဘရ ိုးသခင် လအပ်သည့်် စစ်မှနမ
မရှတပ။ စစ်မှနမ
် ှု စိုးစဉ်ိုးမျှ ပင်ဆင်မမ
ှု ရှဘဲ၊ အယူအဆမျ ိုးကသ တပပ ဆတတ်သမ
ူ ျ ိုးက ငါ
အရွ ရှ ဆိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်က တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အကျယ်တလ င်ဆိုး တအ ်တတ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်
၎င်ိုးတ ပပ
် ှု မရှတကက င်ိုး မပပသတလ ။
့် ည်။ ယင်ိုးက ဤလူမျ ိုးတွင ် စစ်မှနမ
့် ြုကွဲသွ ိုးတတ သ
တလန္ှငလ
့်် ှုင်ိုးမျ ိုး မည်သပင်
့်် တ်ထသ
ဲ သ
့် ပပင်ိုးထန် ကကမ်ိုးကကြုတ်ပါတစ၊ သငစ
့် သယ
တစ်စွနိုး် တစ်စမျှ တပိုးမဝင်ဘ၊ဲ ဆက်လက် ရပ်တည်တနန္င်ပပီိုး အပခ ိုးမည်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မကျန်တတ သ
် ခါတွငပ
် င်လျှင၊် သင် အခင်အမ ရပ်တည်တနန္င်က
့် ည့်အ
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးမှ လွတက
် င်ိုးတနပါက၊ သငတ
့်် င
ွ ် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုး ရှတကက င်ိုးန္ှင ့််
စစ်မှနမ
် က
ှု အမှနတ
် ကယ် လက်ဝယ်ပင်ဆင်တနတကက င်ိုး မှတ်ယူပခင်ိုး ခရတပမည်။ သင်သည်
စီစဉ်ပခင်ိုး သမဟ
လက်ပါပပီိုး
့် တ် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ ပခင်ိုး မရှပါက၊ အမျ ိုးစတန က်သ သင်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စက ိုးက သတယ င်လက်ရန် သင်ယူပါက၊ သင်မည်သ ့်
စက ိုးတပပ တက င်ိုးတစက မူ၊ ယင်ိုးသည် သင် စစ်မှနမ
် က
ှု လက်ဝယ်ရရှထ ိုးတကက င်ိုး
သက်တသပြစ်လမ်မ
င ့်် သင်သည် အန္ှစ်သ ရမဲတ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့် သ စက ိုးမျ ိုးက
့်
အတလ တကကီိုး တအ ဟ
် စ် မတပပ ဆြ ငါ
် ရ
့် အကကတပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
လပ်လမ်မ
့် ည်က သင်သသတလ ။ သင်သည် သင်က
့် ယ်သင် အရှက်ရတစပပီိုး င်္ဏ်ယူ
ဝငက့်် က ိုးန္င်စွမ်ိုး ဆိုးရှုိုးသွ ိုးမည်စိုး၍ တန က်ထပ်တပတရကဲသ
့် မပပြုမူ
တလန္ှင၊့်် ယင်ိုးက
့်
မည်သက
ူ ့် မျှ မည်သည့်တ
် က င်ိုးကျြုိုးမျှ မတပိုးတပ။ လူအမျ ိုးစတွင ် စစ်မန
ှ တ
် သ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုမျ ိုးစွ ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး၊

ကယ်တတ သ
် ည် စစ်မန
ှ မ
် ှုက လူတအတပေါ်
သ ယူ
့်
့် တဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုးပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။
ပမတကျရလျှင် ကယ်တတ ်သည် မည်သက
ူ ့် မျှ ကယ်တင်ကယ်ကျ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပြုခဲြ
့် ူိုးတပ။ လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်က အသ စီိုးယူရန် လွယ်ကူပပီိုး
၎င်ိုးတ လ
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ လက်မျ ိုးက
့် ပ်ချင်သမျှ လပ်န္င်သည်ဟ တတွိုးက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်န္င
သ ၍ သ ၍ အတဝိုးသ လှ
့် တသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့် မ်ိုးလျက် ထကဲသ
့်
တြ ်ထတ်ပပသပခင်ိုးက ခကကရသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
စမ်ိုးသပ်မှုကပင် ၎င်ိုးတ ကက
့်
့် ့် ကက့် ခန္င်စွမ်ိုး
မရှကကသည်အ
့် တွက် ၎င်ိုးတအတွ
က် ပမခက်ခတ
ဲ သ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ မပြစ်န္င်တတ သ
့် ့်
့် ကဲသ
့်
စစ်မှနမ
် က
ှု ရရှပခင်ိုးသည်လည်ိုး မပြစ်ပျက်န္င်တတ တ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အရူ ိုးလပ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုးမျှသ မဟတ်သတလ ။ စစ်မှနမ
် ှု ရရှပခင်ိုးဟူသည်မှ
ဟန်တဆ င်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် စစ်
် ဟ
ူ ူသည်လည်ိုး ထအရ က သပခင်ိုးမှ
့် မှနမ
သင် ရယူန္င်သည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုအတပေါ် မူတည်သကဲသ
့် ၊ ့် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးက သင် ကက့်ကက့် ခန္င်စွမ်ိုး ရှ
မရှဟူသည့်အ
် တပေါ်တွငလ
် ည်ိုး မူတည်၏။ သင် န ိုးလည်သတလ ။
လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ သည် စစ်မှနမ
် ှု အတကက င်ိုး တပပ ဆန္င်စွမ်ိုး
ရှရမျှသ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အလွန ် လွယ်ကူတနမည် မဟတ်သတလ ။ သဆ
့် လျှင ်
အသက်တ ၌ ဝင်တရ က်မှု အတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အဘယ်တကက င ့်် တပပ ဆသနည်ိုး။
ကယ်တတ သ
် ည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတကက င်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် တပပ ဆသနည်ိုး။ အကယ်၍
လူတသည်
စစ်မှနမ
် အ
ှု တကက င်ိုး အန္ှစ်သ ရမဲ့် တဟ တပပ ရမျှသ စွမ်ိုးတဆ င်န္င်ပါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတစ်ခအ ိုး ရရှန္င်ပါမည်တလ ။
န္င်ငတတ ်၏ စစ်သည်တက င်ိုးမျ ိုးက စစ်မှနမ
် အ
ှု တကက င်ိုး တပပ ရသ တပပ န္င်တသ သမဟ
့် တ်
ဝါကက ိုးရသ တတ်န္င်တသ လူအပ်စတစ်ခ ပြစ်လ ရန် တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ၊
ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အချန်ပပည့်် အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ရန်၊
မည်သည့်် ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရသည်ပြစ်တစ အတလျှ မ
့် တပိုးဘဲ
ဆက်လက်ရှတနတစရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အဆက်မပပတ်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး တလ ကသ ပပန်
့်် င်ကက ိုးတပိုးပခင်ိုး
့် မသွ ိုးရန် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တလ့်ကျငသ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်် စစ်မှနမ
် ှု ပြစ်၏၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးထမှ
ဘရ ိုးသခင်၏တတ င်ိုးဆချက် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆသည့်် စစ်မှနမ
် ှုက
့်
ရိုးစင်ိုးလွနိုး် တသ အရ အပြစ် မမှတယ
် ူတလန္ှင။့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုး သက်သက်မှ စစ်မှနမ
် က
ှု လက်ဝယ်ပင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မညီမျှတပ။ လူသ ိုး၏

ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် ဤကဲသ
့် မဟ
် ည်ိုးတပိုးမှု
့် တ်တပ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ ပြည့်ဆ
တစ်ခမျှ မပါဝင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးတစ်ဦိုးစီသည်
တပတရ၏ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးက ကက့် ကက့်ခရမည် ပြစ်ပပီိုး ထထက်ပင်ပ၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
လူသ ိုးမျ ိုး ရရှပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတအသက်
ရှင ် တနထင်သည့်် တပတရ၏ဘန်ိုးအသတရကလည်ိုး
့်
ပင်ဆင်ရမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးကသ လျှင် စစ်မှနမ
် ှုဟ တခေါ် န္င်၏။ စစ်မှနမ
် ှုအတကက င်ိုးက သင်
တပပ ဆန္င်ရသက်သက်ပြင ့်် စစ်မှနမ
် က
ှု သင် ပင်ဆင်သည်ဟ မထင်မတ
ှ ်တလန္ှင။့်် ဤသည်မှ
အထင်အပမင်မှ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ထအတတွိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့််
မကက်ညသ
ီ ည်အ
့် ပပင်၊ ယင်ိုးတွင ် တကယ့်် အတရိုးပါမှု မရှတပ။ တန င်တွင ်
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက မတပပ တလန္ှင၊့်် ထကဲသ
့် တသ
အတပပ အဆမျ ိုးက
့်
့်
အဆိုးသတ်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မှ ိုးယွငိုး် စွ သန ိုးလည်ကကသူမျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၌့် စစ်မှနတ
် သ သပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ မျှ
မရှကကတပ၊ စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု သ ၍ နည်ိုး၏၊ ၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနမ
် ှု မရှသည့််
့်
ပည မဲ့်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရ အပပင်ဘက်တွင ် တနထင်သမ
ူ ျ ိုးသည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ လူတက
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးဟ မှတ်ယူခရတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌
သ ိုးရဲမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးဟ မှတ်ယူခရတသ သူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ အပြစ် မပင်ဆင်တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် က
ှု
့်
မပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်
ပျက်ကွကသ
် မ
ူ ျ ိုးသည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ဆန္င်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတင်ိုး ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုက
အသက်ရှငတ
် နထင်ကကတစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ စစ်မှနမ
် ှုအတကက င်ိုးက လူတင်ိုး
တပပ တစရန်သ မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
ပ၍ ကယ်တတ ်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုက
့်
လူတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်စွမ်ိုး ရှရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသရှထ ိုးသည့်် စစ်မှနမ
် မ
ှု ှ
အတပေါ်ယဆန်လွနိုး် သည်။ ယင်ိုးသည် တန်ြိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တပ။ ယင်ိုးသည် နမ်ပ
့် ါိုးလွနိုး် ပပီိုး တြ ်ပပရန်ပင် မထက်တန်။ ယင်ိုးသည် မျ ိုးစွ
ချြုျို့တဲတ
့် နပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးမှ လွနစ
် ွ တဝိုးကွ လွနိုး် တနသည်။
သင်တအထဲ
၌ မည်သသ
ူ ည် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ညန်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှဘဲ၊ မမ၏သန ိုးလည်ပခင်ိုး
့်
အတကက င်ိုးက တပပ တတ်ရမျှသ ရှသည်က ပမင်တတွျို့ရန်န္င
ှ ့်် သင်တအထဲ
၌ မည်သသ
ူ ည်
့်

အသိုးမဝင်တသ အမှုက်စမျ ိုး ပြစ်သည်က တြ ်ထတ်ရန်အလငှ့် လည်ိုး၊ သင်တ ့်
အတယ က်စီတင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးက ယခမှစ
အမှတ်ရတလ ။့် အန္ှစ်သ ရမဲ့်တသ သန ိုးလည်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက မတပပ တလန္ှင၊့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးအတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် စစ်မှနမ
် ှုအတကက င်ိုးကသ တပပ တလ ။့်
စစ်မှနတ
် သ သပခင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသ ကူ
့် ိုးတပပ င်ိုးတလ ၊့် ထတန
့် က်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ စစ်မန
ှ တ
် သ အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးသ ကူ
့် ိုးတပပ င်ိုးတလ ။့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ကသဝါဒမတပိုးတလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် စစ်မှနတ
် သ သပခင်ိုးအတကက င်ိုး
မတပပ တလန္ှင။့်် အကယ်၍ သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊
ထအရ အတပေါ် သင် လွတ်လပ်စွ တပပ ဆတလ ။့် အကယ်၍ ထသမဟ
့် တ်ပါက တကျိုးဇူိုးပပြုပပီိုး
သငပ
့်် ါိုးစပ်က ပတ်ထ ိုး၍ စက ိုးတပပ ပခင်ိုးက ရပ်တလ ။့် သင် တပပ တသ အရ သည်
အသိုးမဝင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က လှညပ့်် ြ ိုးရန်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သငအ
့်် တပေါ် မန လ
ပြစ်တစရန်အလငှ့် သင်သည် သန ိုးလည်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက တပပ ၏။ ယင်ိုးသည်
သင်၏ရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်သတလ ။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး တမင်သက်သက်
ကစ ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုး၌ တန်ြိုးတစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက
သင်တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် ထအတကက င်ိုးက တပပ လျှင ် သင်သည် ကက ိုးဝါတနသည်ဟ
အပမင်ခရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်သည် စတ်ကကီိုးဝင်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
တဗျစ်တတ က်တတ က် တပပ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သင်၏တကယ်အ
့် တတွျို့အကကြုထဲတွင ် သင်
မတကျ လ
်
ိုးန္င်တသ အမူအရ မျ ိုးစွ ရှပပီိုး သင်သည် သင်ကယ်တင်၏ ဇ တပကတက
မြီဆန်န္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က မည်သည့်အ
် ခါမှ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးဘဲ သင်
လပ်လသမျှက အပမဲတတစ လပ်တနတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် အယူအဆဆင်ရ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးကတပပ ဆရန် ရင်ိုးစင်ိုးအတင်ရ
့် ဲတနတသိုးသည်။ သင်သည်
အရှကက
် င်ိုးမဲသ
့် ည်တက ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်
သင်၏သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး တပပ န္င်တအ င် အတင်ရ
် ွ
့် ဲတနတသိုးသည်။ သင်သည် လွနစ
အရှကက
် င်ိုးမဲလ
့် က်တလတက ိုး။ တဟ တပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကက ိုးဝါပခင်ိုးသည် သင်၏
ဗီဇသတဘ စင်စစ် ပြစ်လ ပပီိုး သင်သည် ထလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ကျင်သ
့် ိုးရလ ပပီပြစ်သည်။
သင်တပပ လတသ အချန်တင်ိုးတွင ် သင်သည် လွယလ
် ငတ
့်် ကူ တပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက် လ သည့်အ
် ခါတွငမ
် ူ အဆင်တန်ဆ ၌ သင်
တမွျို့တလျ ်တလသည်။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး အရူ ိုးလပ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ
မဟတ်သတလ ။ သင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး အရူ ိုးလပ်တက င်ိုး လပ်န္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး

ဘရ ိုးသခင်က လှညစ
့်် ိုး၍ မရတပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် သတမမူကက၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု
မရှကကတသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ထကဲသ
့် တသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက အတလိုးအနက်
့်
ထ ိုးသပြင့်် ကယ်တတ သ
် ည် သငက
့်် သက်ညြှ မည်မဟတ်တပ။ သင်၏ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပပီိုး သင်က
့် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးက
တထ က်ခတက င်ိုး တထ က်ခန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သငတ
့်် ွင ် စစ်မှနမ
် ှု လက်ဝယ်မရှပါက၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် သက်ညြှ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အပပစ်အန အဆ မျ ိုးအ ိုး မရှ တြွဘဲ
တနတက င်ိုးတနလမ်မ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
့် ည် ပြစ်တသ လ
့်
လျစ်လျြူရှု လမ်မ
ဲ မ့််မည်။ ယင်ိုးက
့် ည်ပြစ်က ယင်ိုးသည် သင်အ
့် တွက် ခန္င်ရန် ခက်ခလ
သင်ယကကည်သတလ ။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ စစ်မန
ှ မ
် ှုအတကက င်ိုး
သ ၍တပပ ဆဦိုးတလ ၊့် ယခပင် သင်တမ့်တလျ တ
့် နပပီတလ ။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးဆင်ရ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး ထပ်မတပပ ဆဦိုးတလ ၊့် ယခပင် သင်တမတ
့် လျ တ
့် နပပီတလ ။
“ပမငပ့်် မတ်တသ အယူအဆမျ ိုး သမဟ
့် တ် တန်ြိုးမဲပ့် ပီိုး ချဲျို့က ိုးထ ိုးတသ အတဟ အတပပ က
တလျှ တ
့် လ ၊့် ယခမှစ၍ လက်တတွျို့ စတင်လပ်တဆ င်ရန် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်သည်။”
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တမတ
့် လျ တ
့် နပပီတလ ။ သင်လိုးဝန ိုးမလည်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်အ ိုး သန ိုးလည်ပခင်ိုး သငတ
့်် ွင ် မရှသတလ ။

ယတန ဘို
ူ့ ရ ်းသခင်၏ အမှုကိို သိ ခင််း
ယတနတခတ်
၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရန်မှ ၊ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၌
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အဓကအမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် မှုကပပြုြ ့်
ကမဘ တပမသ ကကလ
သည်က သရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မထွက်ခွ မီ
့်
စနမူန တစ်ခပပရန် (တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင)် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်က
့်
ယခင်က ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ငါတြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤစနမူန က မည်သ ချမှ
့် တ်သနည်ိုး။ သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆပခင်ိုး၊
အမှုပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် နယ်တပမအန္ှ တပပ
ဆပခင်ိုးတအ
့်
့် ိုးပြင ့်် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်တပသည်။ ဤသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်။ လူတင်ိုးသည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တထ က်ပခ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး ခရြန္ှ့် င ့်် လူ၏
့် ရက အသဉ ဏ်ပွငလ
ဝည ဉ်သည် န္ိုးထပပီိုး ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ရှငိုး် လင်ိုးမှု ရရှြအလ
ငှ့် ၊ ဤကမဘ တပမက
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တလ ကပြစ်တစရန် သူသည် စက ိုးတပပ ရသ တပပ တလသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆြ ကမဘ
တပမသ ကကလ
ပပီပြစ်သည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊်
့်
့်
သူသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝခဲပ့် ပီိုး၊
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး အတဟ င်ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက ြျက်သမ်ိုးခဲသ
့် ည်။
တယရှု ၏ ကကတရ က်ပခင်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က
ြွငလ
့်် ှစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်တစပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန်၊ လူသ ိုးက စလင်တစြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုရန်၊ လူသ ိုးက အလင်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစရန်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ က ြယ်ရှ ိုးရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ တယရှု က သူ ကကလ ခဲခ
ဲ့် ည့်် အမှု၏ အဆင ့်် မဟတ်တပ။
့် ျန်တွင ် လပ်တဆ င်ခသ
တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင ် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က ပပသခဲသ
့် ည်၊
မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခက
ဲ့်
၊
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတွင ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သငသ
့်် ည့်ပ
် ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ျန်တွင၊်
့် ကကည်ကကသည်။ အတကက င်ိုးမှ တယရှု ကကလ ခဲခ
သူသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်အ ိုး ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးအမှုက
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင ် သူသည် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် သည်၊
မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အန ပငမ်ိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခက
ဲ့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လ တရ ိုးတတ ်က ပြနတ
် ့် ဝခဲသ
့် ည်။ တစ်ြက်တွင်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်မရှတတ ရ
့် န်အလငှ့် ၊ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးထက
ဲ မတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် တနရ က
ြယ်ရှ ိုးတလသည်။ သူ၏ တကယ့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တကယ့််အမှု၊ နယ်တပမအန္ှ ့်
သူ၏သွ ိုးလ လှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးအလယ် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အထူိုးစစ်မန
ှ ပ် ပီိုး
ပမှနပ် ြစ်တသ အမှုမတ
ှ စ်ဆင၊့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအ ိုး
သူသတစပပီိုး လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ မတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ က

ြယ်ရှ ိုးတလသည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်န္င
ှ ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစရန် သူ၏ လူဇ့် တက တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်က ပပီိုးတပမ က်တစမည့််
အမှုပြစ်သည်။
သင်တသ
့် ရမည်မှ ၁။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အယူအဆမျ ိုး သင်တ မသ
ထ ိုးသငတ
့်် ပ။
့်
၂။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ဤအကကမ်တွင ် လပ်တဆ င်ရန် ကကဆင်ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည့််
အဓကအမှုက သင်တန့် ိုးလည်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစြ၊ ့် သမဟ
့် တ် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ြ၊ ့် သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက ပပသြ၊ ့် ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
တန င်တတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝြ၊ ့် သမဟ
့် တ် လူသ ိုးက
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတပိုးြ ကကလ
ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် တယရှု သည်
့်
ဤအမှုက လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် တူညတ
ီ သ အမှုက
ထပ်မပပြုတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က
အဆိုးသတ်ြန္ှ့် င ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အတလ့်အထမျ ိုးအ ိုးလိုးက စွနပ
် ့် စ်ြ ့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် သူသည်
စစ်မှနသ
် ည်က ပပသြ ကကလ
ပပီပြစ်သည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့်
အနည်ိုးငယ် တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပသခဲသ
့် ည်၊
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အန ပငမ်ိုးတစက
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခသ
ဲ့် ည် သမဟ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊
့် တ်ပါက သူသည် အမှနတ
သူသည် ဘက်မလက်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က လူတအ
ှ ့််
့် ိုး ယကကည်လက်ခတစရန်န္င
ပမင်တစရန်အလငှ့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက သူ ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ည်။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပသကဲသ
့် ၊ ့် မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးကလည်ိုး
အန မပငမ်ိုးတစဘဲ၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးကလည်ိုး မန္ှငထ
် တ်တပ။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူ
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသက ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊

ဘရ ိုးသခင်သည် တူညသ
ီ ည့်အ
် မှုက ထပ်မလပ်သည့်အ
် တွက် ဤအကကမ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လပ်တဆ င်ရန် အချန်ကျပပီပြစ်တသ အမှု၏ အဆငက
့်် လပ်တဆ င်ရန်
ကကလ ပပီပြစ်သည်။ သူသည် အပမဲသစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယတန သင်
ပမင်သမျှအ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့ကျတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတ ပြစ်
့် သည်။
တန က်ဆိုးတသ က ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန်၊ လူသ ိုး၏ အသက်တ အတွက် လအပ်သမျှ
အ ိုးလိုးက ရှငိုး် ပပရန်၊ မည်သည့်အ
် ရ ထဲသ လူ
့်် ည်က ညန်ပပရန်၊
့် သ ိုး ဝင်တရ က်သငသ
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုးပပသရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် လူသ ိုးအ ိုး ပပသရန် ကကလ ပပီ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ မှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သ လွနမ
် ှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်မတ
ှု အပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ်ခ
ှ ့်် ကွယဝ
် ှက်မတ
ှု က
့် ျမှုန္င
့်
့်
ရှု ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အထွတ်အထပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး၊
ကွယ်ဝက
ှ သ
် ကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အတရိုးမပါဆိုးသူ ပြစ်လ န္င်သည်က လူသ ိုးက ပမင်ရသည်။
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထမ
ဲ ှ အချြုျို့က ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ တက်ရက် တပပ ဆခဲသ
့် ည်၊
အချြုျို့က လူသ ိုး၏ရှု တထ ငမ
့်် ှ တက်ရက်တပပ ဆပပီိုး၊ အချြုျို့က တဘိုးလတ
ူ စ်ဦိုး၏ရှု တထ င်မ
့် ှ
တပပ ဆတလသည်။ ဤအရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု နည်ိုးဟန်မျ ိုးသည် အလွန ် ကွဲပပ ိုးပပီိုး၊
ယင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သူ ပမင်တတွတ
ျို့ စသည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ပြစ်သည်က
တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ပမှနပ် ြစ်သကဲသ
့် ့်
စစ်လည်ိုး စစ်မှနသ
် ည်၊ ထတကက
င ့်် တန က်ဆိုးတသ က လထဲက လူစသည် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ စမ်ိုးသပ်မက
ှု ခရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနပ် ြစ်မှုန္င
ှ ့်် စစ်မှနမ
် ှုတကက င၊့််
လူအ ိုးလိုးသည် ထသတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ် ဝင်တရ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးထဲသ သက်
ဆင်ိုးရပပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနပ် ြစ်မှုန္င
ှ ့််
့်
စစ်မှနမ
် ှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယရှု ၏တခတ်အတွငိုး် တွင၊် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး
မရှခဲတ
့် ပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် တယရှု ပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုအမျ ိုးစသည် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညခ
ီ ပဲ့် ခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုးက သူတန
့် က်လက်ခကဲ့် ကက ၊
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး အယူအဆမျ ိုး မရှခဲက့် ကတချ။ ယတန၏
့် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် လူသ ိုးက
ရင်ဆင်ြူိုးသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ စမ်ိုးသပ်မပှု ြစ်ပပီိုး၊ ဤလူတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခမှ ထွက်တပေါ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆသည့်အ
် ခါတွင ် ဤသည်မှ

ရည်ညန်ိုးထ ိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ယကကည်ပခင်ိုး၊
ချစ်ပခင်ိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက လက်ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုးတက
တွင ် တပါက်ြွ ိုးတစရန်
့် လူတအထဲ
့်
စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသဘ
ဝ၏ အန္ှစ်သ ရ၊ လူသ ိုး၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ယတန လူ
့် သ ိုး
့်
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စစ်မှနသ
် ကဲသ
့် ပ
် ည်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
့် မှနလ
မနက်ပြန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မတပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့် ယမန်တနက
် ပ။ ယတန ့်
့် လည်ိုး ပပန်မလှညက့်် ကည့်တ
ဝင်တရ က်သင ့်် သည့်အ
် ရ ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် န ိုးလည်သငသ
့်် ည့််
အရ မျ ိုးကသ သူ တပပ ဆသည်။ မျက်တမှ က်တခတ်အတွငိုး် တွင ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုးက ပပသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် နတ်ဆိုးမျ ိုးကလည်ိုး န္ှငထ
် တ်န္င်ပပီိုး၊
မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးကလည်ိုး အန ပငမ်ိုးတစန္င်က နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ တဆ င်ရွက်န္င်သည့််
လူတစ်ဦိုး ထွက်တပေါ်လ ပါက၊ ဤလူက ၎င်ိုးသည် ကကလ ပပီပြစ်တသ
တယရှု ပြစ်သည်ဟဆလျှင၊် ဤသည်မှ တယရှု က အတခိုးသည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အတတစ်တယ က် ပြစ်တပမည်။ ဤအရ က အမှတရ
် တလ ။့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တူညတ
ီ သ အမှုက ထပ်မလပ်တပ။ တယရှု ၏ အမှုအဆငသ
့်် ည်
ပပီိုးစီိုးန္ှငပ့်် ပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှု၏ထအဆငက
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန်
တဆ င်ရွက်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့််
ညြှ၍မရန္င်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် တမရှယတစ်ဦိုး၏ ကကလ ပခင်ိုးက ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက
ကကြုတင်တဟ ကန်ိုး ထတ်ထ ိုးပပီိုး၊ ဤပတရ ြက်ပပြုချက်၏ အကျြုိုးဆက်မှ တယရှု ၏
ကကလ ပခင်ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ ပြစ်ပျက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်လျက်၊ တန က်ထပ် တမရှယတစ်ဦိုး
ကကလ ရန်မှ မှ ိုးယွငိုး် တပမည်။ တယရှု သည် တစ်ကကမ်ကကလ န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်က ဤအကကမ်၌
တယရှု တန က်တစ်ြန် ကကလ ရန်မှ မှ ိုးယွငိုး် တပမည်။ တခတ်တင်ိုးအတွက် န မတစ်ခရှပပီိုး န မ
အသီိုးသိုးီ သည် ထတခတ်၏ ဇ တ်တဆ င်စရက်က သရပ်တြ ်ပခင်ိုး ပါရှတလသည်။ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
အပမဲပပသရမည်၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အပမဲ အန ပငမ်ိုးတစရမည်ပြစ်ပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက
အပမဲ န္ှငထ
် တ်ရမည်ပြစ်က ၊ တယရှု ကဲသ
့် အပမဲ
ပြစ်ရမည် ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ဤအကကမ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသ လ
့် ိုးဝမဟတ်တပ။ အကယ်၍ တန က်ဆိုးတသ
က လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ပပသတနဆဲပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက ဆက်လက် တမ င်ိုးထတ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊

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

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

အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက အသိုးမပပြုဘဲ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
ချစ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့် ပမင်လ တစရန်န္င
န ိုးလည်လ တစရန်၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ရှု ပမင်ရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တြ ်ထတ်ရန်၊ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်၊ လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက
စလင်တစရန် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် တယတဟ ဝါသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် တမ တရှက
အဲင်္တတြုပပည်မှ ဦိုးတဆ င်တခေါ်ထတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့
တပပ ဆခဲသ
ဲ ှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထမ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပခဲတ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏အရည်အချင်ိုးသည် နည်ိုးပါိုးခဲပ့် ပီိုး
့် သ လ
လူသ ိုး၏အသပည က မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မပပည့်စ
် တစန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဆက်လက်စက ိုးတပပ ဆက အမှုပပြုခဲရ
့် သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ပမင်ခရ
ဲ့် သည်။
တယရှု သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ပပန္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက
အန ပငမ်ိုးတစန္င်ခပဲ့် ပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်န္င်ခက
ဲ့်
က ိုးစင်တင်ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတန က်
သိုးရက်တပမ က်တနတွ
ွ ိုး် ခဲသ
့် င ် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုး လူတရှ ျို့တွင ် လူဇ့် တပြင ့်် တပေါ်ထန
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍၊ လူသ ိုးသည် ဤအရ ထက် ပ၍ မသတပ။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် တြ ်ပပသတလ က် သပပီိုး၊ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပပသခဲပ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့် ါက၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုး၏ တဘ င်ခတ်မှု အတင်ိုးအတ ပြစ်တပမည်။ ထတကက
င ့်် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့်
လူသ ိုး၏အသပည သ ၍ နက်ရှုင်ိုးလ န္င်တစြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးက
တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ န္င်တစြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဆက်လက် အမှုပပြုတလသည်။
့်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊ သင်၏
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် က
ှု အစ ိုးထိုးတလသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
“န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တက ခယူသည်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တထဲ

ကကလ သည်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ၏။” ဟူသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပည့်စ
် တစရန် ကကလ ပပီပြစ်က ၊ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
တစ့်စပ်တသချ တသ အသပည တစ်ခ သငထ
့်် တွင ် မရှပါက၊ သင်သည် ခင်မ စွ
ရပ်တည်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ သည့််
အမှု၏အဆငတ
့်် စ်ခက ပပီိုးတပမ က်ရန် ရည်ရွယ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်တ၏အသ
သည်
့်
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သအမှု
့် ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူက
့်် တပိုးတပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
့် တဘ င်ခတ်ရန် လူသ ိုးက အခွငမ
တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင ် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်တသ လူသ ိုး၏ အသပည သည် တန က်ထပ်တရှ ျို့ဆက်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးစင်တင် ခရန္င်ပပီိုး တသ ဒပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ န္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် တယရှု သည်
တသရ မှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်၍ရန္င်ပပီိုး တပတရထ ကယ်ထင်ပပန္င်သည်ကသ သင်သတပမည်။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်န္င်သည်ဟ သင် လိုးဝ တပပ မည် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့်် ၊ သင်သည် ထသတသ
အသပည က
့်
တပပ ဆန္င်ပပီိုး၊ သင် တတွျို့ ကကြုသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု သ ၍မျ ိုးတလတလ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏အသပည သည် သ ၍ န္ှစပ်
့် ည်။
့် တလတလ ပြစ်လ လမ်မ
ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး် တဘ င်ခတ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တတ တ
့် ပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သရှလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် မှနက
် န်သည့်် အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။ ယတနတွ
့် င ်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုး၏ အချန်က လကသ တစ ငဆ
့်် င်ိုးကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှတလသည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်တလ သမဟ
့် တ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးက
ယကကည်သည်တလ ။ ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုး တရ က်ရချ
ှ န်တွင၊် အလွန ်
တန က်ကကသွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးစွ တသ ကပ်တဘိုးက မတစလတ်ပါက၊
သူသည် ဘရ ိုးမဟတ်ပါသတလ ။ သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ယသည်တလ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သင်ယသည်တလ ။ တယရှု သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သူက
့် ျန်တွင ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
့် ပပက်ရယ်ပပြုခဲခ

မပပခဲတ
် သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ သင်သည်
့် ပ၊ သတသ
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ယသည်တလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက ယသည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
လူသ ိုး၏အပမင်မျ ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် ၏။ တယတဟ ဝါသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတတ အတွငိုး် တွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
်
့် ည်၊ သတသ
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် ယတနထက်
ထတင် မပပည့်စ
် တသိုးတပ။
့်
တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ခဟ
ဲ့် သင်တပပ န္င်ပါသတလ ။
ယတနတွ
့် င ် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က်သည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့််
“န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တခယူသည်” ဟူသည့်် အချက်ပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုးလိုးအြ ့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏ တကယ့်အ
် မှုမတ
ှ စ်ဆင၊့််
လူသ ိုးက သူက
ှ ့်် သူန္င
ှ ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏ တကယ့််
့် သရန်န္င
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ရန် သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသ သူ
့် မလပ်တဆ င်န္င်တသ အချန်မျ ိုးလည်ိုး ရှသည်က
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တတွျို့ ပမင်တစသည်။ ဤသည်မှ တခတ်အတပေါ်
မူတည်တပသည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ပပသန္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုန္င
ှ ့်် အညီ၊ ပပီိုးလျှင် တခတ်န္င
ှ အ
့်် ညီ သူ၏
အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်က သင် ပမင်န္င်တပသည်။ အမှု၏
လတ်တတလ အဆငတ
့်် ွင၊် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပသတပ။
တယရှု တခတ်၌ နမတ်လကခဏ အချြုျို့ န္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ အချြုျို့က သူပပသခဲသ
့် ည်မှ ထတခတ်၌
သူ၏အမှုသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထအမှုက
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူအချြုျို့က နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက သူ
ပပသန္င်စွမ်ိုးမရှဟ ယကကည်ကကသည် သမဟ
့် တ်ပါက နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက သူမပပလျှင၊် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ကကတလသည်။
့်
ယင်ိုးမှ အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပသန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်တွင ်
အမှုပပြုတနပခင်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ထကဲသ
့် တသ
အမှုက သူ မလပ်တဆ င်တပ။ ဤသည်မှ
့်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က တပေါ်လွငတ
် စသည့််
လပ်တဆ င်ချက်သည်လည်ိုး မတူကွဲပပ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး၌

ယပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် နမတ်လကခဏ မျ ိုး၌လည်ိုး ယပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
အသစ်တသ တခတ်အတွငိုး် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ အမှုက ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးဟန်မှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သလ ပပီိုး ဤအသပည က
လူ၏အထဲ၌ ယကကည်မှု၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌
ယကကည်မက
ှု ပြစ်တပေါ်တစသည်။ အမှု၏ဤအဆငတ
့်် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
စက ိုးတပပ ဆသည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပမင်ရြ မတစ
ငဆ
့်် င်ိုးန္ှင။့််
့်
တစ်ခတစ်တလကမျှ သင်တတွျို့ရလမ်မ
့်် တသ ်
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
သင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်
တမွိုးြွ ိုးခဲပ
့် ါက၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး ပြစ်တပမည်၊
သတသ
် သင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ပမှနပ် ြစ်မတ
ှု က
့် သ သင် တတွျို့ န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ်
သဘ ဝလွနတ
် ယရှု က ပမင်တတွျို့ရြ မတမျှ
်လငန္
့်် င
ှ ။့်် သင်သည် မည်သည့်် ပမှန ် လူသ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
့်
မကွဲပပ ိုးသည့်် လက်တတွျို့ကျတသ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကသ ပမင်န္င်တပသည်။
တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မတူကွဲပပ ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တပေါ်လွငတ
် စသည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်စတ်တစ်တဒသက တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး၊ တခတ်အသီိုးသိုးီ ၏ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
တစ်စတ်တစ်တဒသက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်လွငတ
် စသည့််
လပ်တဆ င်ချက်သည် သူ အမှုပပြုသည့်် တခတ်န္င
ှ အ
့်် တူ ပခ ိုးန ိုး၏၊ သတသ
်
့်
ယင်ိုးတအ
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည ၊ သ ၍ စစ်မန
ှ က
်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုက တပိုးတလသည်။
လူက ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနအ
် ြ
့် ွယ်၊
အလွနက် ကီိုးပမတ်တသ တကက င၊့်် သူသည် အနန္တတန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး န ိုးလည်၍မရန္င်တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပန္င်ပပီိုး၊ မကျန်ိုးမ တသ သူမျ ိုးက အန ပငမ်ိုးတစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်န္င်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သင် ယကကည်ပါက၊ သင်၏အပမင်သည် မှ ိုးယွငိုး် ပပီိုး၊
လူအချြုျို့က “ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ထသတသ
အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်သည်
့်
မဟတ်တလ ။” ဟ သငက
့်် တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ပရပ်က
စ တန်၏ပရပ်န္င
ှ ့်် တရ တထွိုးပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏

ယကကည်မှုမှ သူ၏ မျ ိုးစွ တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏
ကကီိုးမ ိုးတသ ပမ ဏန္ှင ့်် သူတပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန် သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက
့်
အသိုးပပြုသည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးစွ တကက င ့််
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပန္င်တသ တကက င ့််
မဟတ်တပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး
့်
မျက်ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
သူမည်သအမှု
့် ပပြုသည်၊ မည်သည့်် ဉ ဏ်ပည ရှတသ နည်ိုးစနစ်က သူ အသိုးပပြုသည်၊
သူမည်သစက
ိုးတပပ ဆပပီိုး လူသ ိုးက မည်သစ့် လင်တစသည်တက
့်် ့်
့် သရှပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးက သရှပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် - သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က
သူန္စ
ှ ်သက်သည်၊ မည်သည်အ
့် ရ က သူ စက်ဆပ်ရွရှ သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတပေါ်
သူမည်သအမှု
် ှုက
့် ပပြုသည် ဆသည်တက
့် သလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
သတဘ တပါက်န္င်ပပီိုး သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကကြုက်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် မကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့််
သင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ န္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ တအကက
ိုး
့်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏အသပည မှတစ်ဆင့်် သင်၏
အသက်တ တွင ် တိုးတက်မှုရှတပသည်။ တတတပပ ရလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က ရရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏အပမင်က မှနမ
် ှနက
် န်ကန် ထ ိုးရရမည်
ှ
ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏အမှုသည် လသ ်းထင်သကွဲသ
ူ့ ိုိ ရိ
ူ့ ို ်းရှင်း် ပါသတလ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူမျ ိုးအတနပြင၊့်် သင်တအသီ
ိုးသိုးီ သည် တန က်ဆိုးတသ
့်
က လ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ယတန သင်
အ
့်
့် ထဲတွင ် သူ ပပြုသည့်် သူ၏

အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုက လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အဆိုးစွနတ
် သ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးတအ
နတ
် ကယ် မည်သ ရရှ
့် ိုး သင်တ အမှ
့်
့် ပပီိုးကကသည်က
န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ ့်
သူ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ ဗဟအချက်အပြစ် ပပြုလပ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
သင်တအတွ
က် သူ၏န္ှလိုးတသွိုးအ ိုးလိုးက စတတိုးပပီိုးပြစ်သည်။ စကကဝဠ အန္ှအပပ
ိုးရှ
့်
့်

ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုအ ိုးလိုးက သူသည် ပပန်သမ်ိုးပပီိုးပြစ်က သင်တအ
့် ိုး တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ သင်တသည်
ကတက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ထအပပင်
၊ သူသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက သူ၏ တရွ ိုးချယ်တသ လူမျြုိုး ဣသတရလထမှ
့်
သင်တထ
့် သ လ
့် ဲတပပ င်ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သူသည် ဤလူစမှတစ်ဆင ့်် သူ၏အစီအစဉ်၏
ရည်ရွယ်ချက်က အပပည်အ
့် ဝ ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။ သပြစ်
့် ၍၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အတမွက ရရှမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဤထက်မကပင် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
ဘန်ိုးအသတရ၏ အတမွစ ိုးအတမွခမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
“အတကက င်ိုးမူက ိုး
့်
ယခခဏခရ၍ တပါပါိုးတသ
ဆင်ိုးရဲပခင်ိုး ဒကခသည် အတင်ိုးအထက် အလွနက် ကီိုးပမတ်
့်
တလိုးလတသ နစစထ ဝရ ဘန်ိုးအသတရက ငါတအြ
ပြစ်
့်
့် တစတတ်၏။” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက
မှတ်မတက င်ိုး မှတ်မကကတပလမ်မ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်တအ
့် ိုးလိုး ယခင်က
ကက ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်တထဲ
ူ ျှ ယင်ိုးတ၏စစ်
မှနတ
် သ အဓပပါယ်က
့် မှ မည်သမ
့်
န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ယတနတွ
ထစက ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုက
့် င ် သင်တသည်
့်
တလိုးတလိုးနက်နက် သတပပြုမကကသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ၌
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ပပည့်စ
် လမ်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တခွတလျ င်ိုးရ ပပည်တွင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆင်ိုးနတ
ယင်ိုးနင်္ါိုးကကီိုး၏ လူမဆန်စွ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခခဲသ
ူ ျ ိုး၌ ပပည့်စ
် လမ်မ
့် မ
့် ည်ပြစ်သည်။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပပီိုး၊ သူသည်

ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သူ ပြစ်၏။ သပြစ်
ူ ျ ိုးသည်
့် ၍ ဤပပည်၌ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
အရှကက
် ပွဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ြန္ှပ်ပခင်ိုးတက
့် ဤသ ခ
့် ကကရပပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
ဤလူစတည်ိုးဟူတသ သင်တ၌့် ပပည့်စ
် တလသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တသ
ပပည်တွင ် စတင်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးက ရင်ဆင်ရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ
ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးသည် အချန်ကက တလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ်၊ လူတသည်
စစ်တဆိုးခကကရက
့်
ယင်ိုးသည် ဒကခဆင်ိုးရဲ၏ အစတ်အပင်ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
ပပည်တွင ် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလွနတ
် ရ ခဲယဉ်ိုးတလသည်သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ အဘ
့် ယ
ွ ်လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
ထင်ရှ ိုးတစလျက်၊ ပပီိုးလျှင် ဤလူစက စလင်တစရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ သူ၏
အမှု အဆငတ
့်် စ်ခက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်မှ ဤအခက်အခဲမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မှ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် သူ၏
့်

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏ သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်မှ လူတ၏
့် ဆင်ိုးရဲဒကခမှတစ်ဆင၊့််
၎င်ိုးတ၏
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် အရည်အချင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ဤညစ်ညြူိုးတသ ပပည်န္င
လူတ၏စ
တန်ဆန်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့်
ဤလူစအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးတသ စွနလ
် ့် တ်မှုအ ိုးလိုး၏ အလိုးစ အတရိုးပါမှု
ပြစ်တပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်သည်မှ
သူက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုးမှတစ်ဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ဆနက
့် သ
တန်ခိုး ထင်ရှ ိုးန္င်တပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ ပပည်၌ရှတသ သူမျ ိုးသည်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအသတရက အတမွခထက်ကကပပီိုး၊ ဤအရ ကသ
ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးက မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအသတရက ရရှသည်မှ မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ ပပည်န္င
ှ ့်် မသနရ
် ့် ှငိုး် တသ ပပည်တွင်
အသက်ရှငတ
် သ သူမျ ိုးထမှ ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလမှ ဤကဲသ
့် ပြစ်
့်် ည်လည်ိုး အလ ိုးတူ
့် တပသည်။ တယရှု ၏အမှု အဆငသ
ပြစ်သည်- သူက
ဲ့် သ ြ ရရှဲမျ ိုးအလယ်တွငသ
်
သူ
့် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခတ
ဘန်ိုးတတ ထ
် င်ရှ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ြ ရရှဲမျ ိုး၏ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့််

ယဒ၏သစစ တြ က်မှုတကက င ့်် မဟတ်ပါက၊ တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခရြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့်
တလှ င်တပပ င်ကရ
ဲ့် ဲခ့် ရတလမည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် အသတရပျက်တအ င်
တပပ ဆခခဲရ
ဲ့် မ်မ
့် မည်မဟတ်သပြင ့်် ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်ခလ
့် ည် မဟတ်တပ။
တခတ်အသီိုးသိုးီ ၌ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်တ
် နရ န္ှင ့်် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုပပြုသည့်တ
် နရ သည်
သူ ဘန်ိုးအသတရ ရရှသည့်တ
် နရ န္ှင ့်် သူ ရယူရန် ရည်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုးက ရယူသည့်တ
် နရ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်တွင၊် အမှု၏ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခက
လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်တလသည်- ပထမပင်ိုးသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးအတွက် သူသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတလသည်။ အပခ ိုးတစ်ခမှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး အမှုပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအတွက် သူသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုး၏။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်တပသည်။ သပြစ်
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု သမဟ
့် တ်
သင်တအြ
ဘ
ှ ိုး် တသ ကစစရပ်တစ်ခအပြစ် မမှတယ
် ူန္င
ှ ။့််
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်က ရိုးရင
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတင်ိုးထက်အလွန ် ကကီိုးပမတ်တလိုးလတသ

နစစထ ဝရဘန်ိုးအသတရ၏ အတမွစ ိုးအတမွခမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
အထူိုး စီမထ ိုးခဲတ
ှ ်ခထဲမှ၊ တစ်ခသည် သင်တ၌့်
့် ပသည်။ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ထင်ရှ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအသတရ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ၏ တစ်ရပ်လိုးက
သင်တ၏အတမွ
ဥစစ ပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် သင်တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
့်
့်
သင်တက
့်် ွ က သူ
့် ဘရ ိုးသခင် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အချန်ကက ပမငစ
ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးခဲသ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တနထင်ရ ပပည်၌
့် ည့်် အစီအစဉ်လည်ိုးပြစ်သည်။ အဆင်ိုးနတ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှု၏ ကကီိုးပမတ်မှုက တထ က်ဆလျှင၊် ဤအမှုက
အပခ ိုးတနရ သ တရ
့်် ွ က ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့် ျို့တပပ င်ိုးခဲမ
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးခဲမ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက လလလ ိုးလ ိုး လက်ခပပီိုးပြစ်တပမည်။
့် ည် ပြစ်သကဲသ
ထအပပင်
တယရှု လပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အဆငသ
့်် ည် အစဉ်အလ တစ်ခအပြစ်
့်
အသိုးတတ ်ခသည့်အ
် တွက်၊ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ အတန က်တင်ိုး
ဘန်ိုးတတ ်ကကီိုးမျ ိုးအတွက် လက်ခရန် အလွနလ
် ွယက
် လ
ူ န
ွ ိုး် ခဲတ
့် ပမည်။ သပြစ်
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်က
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုးအမှု၏ ဤအဆငက
့်် အပခ ိုးတနရ ၌ စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူမျ ိုး၏ တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး၏ အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးပြင ့်် ယင်ိုးသည်
မတည်ပမဲန္င်တပ။ ဤသည်မှ ဤပပည်၌ အမှု၏ ဤအဆငက
့်် ကင်စဲထ
ွ ိုးသည့််
ထူိုးပခ ိုးသ လွနတ
် သ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ သင်တအကက
ိုးတွင ် ဥပတဒ၏
့်
အက အကွယ်တပိုးပခင်ိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုးမျှမရှတပ- ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်တသည်
ဥပတဒ၏
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရ၏။ သ ၍ ခက်ခသ
ဲ ည်မှ လူတသည်
သင်တက
့်
့် န ိုးမလည်ကကတပသင်တ၏
့် တဆွမျြုိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် မဘမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် မတ်တဆွမျ ိုး သမဟ
့် တ် သင်တ၏
့်
လပ်တြ က
် င်ြက်မျ ိုး ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ သင်တက
့် မှ မည်သမ
့် န ိုးမလည်ကကတပ။
ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
် ့် စ်” သည့်အ
် ခါတွင၊် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဆက်လက်
့် “စွနပ
အသက်ရှငရ
် န် သင်တအတွ
က် မပြစ်န္င်တပ၊ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
့်
့်
တဝိုးကွ ၍မတနန္င်ကကတပ၊ ယင်ိုးမှ လူတက
့်် င်တသ
့် ဘရ ိုးသခင် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
အတရိုးပါမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်သည်။ ယတန သင်
တ ့်
့်
အတမွခပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ သည် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် တမန်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုး အတမွခခဲရ
် ရ မျ ိုးထက် သ လွနသ
် ကဲသ
့် ၊ ့် တမ တရှန္င
ှ ့်် တပတရတ ့်
့် သည့်အ
အတမွခခဲရ
် ရ မျ ိုးထက်ပင် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတပသည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တစ်ရက်
့် သည့်အ
န္ှစ်ရက်အတွငိုး် မရရှန္င်တပ။ ယင်ိုးတက
် ့် တ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ကကီိုးမ ိုးတသ စွနလ
ရရှရမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၊ သင်တသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး ကကြုရပပီိုးပြစ်သည့််
့်

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခက ပင်ဆင်ရမည်၊ ကကီိုးမ ိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးက သင်တ ့်
ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးရရှြ ဘ
့် ရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ
ရှရမည်ဟ ဆလတပသည်။ ထအပပင်
၊ သင်တသည်
ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုးကမခဘဲ သမဟ
့်
့်
့် တ်
တမ်ိုးတရှ င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ တရ ိုးမျှတမှုဘက်သ လှ
့်် မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ခင်ပမဲပပီိုး
့် ညရ
မတလျှ တ
့်် စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက် ရှရမည်၊ သင်တ၏
့် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှရမည်ပြစ်သည်။ သင၌
့်
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ပြစ်တပေါ်ရမည်၊ သင်တ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ကစ ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမပပြုဘဲ လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသသည်အထ သင်တ န
့် ခရမည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သင်တ ရရှ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
့် သငသ
တန က်ဆိုးရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤလူစက ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
သူသည် သင်တက
် တွက်၊ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် သင်တက
့် တပိုးအပ်သည့်အ
့် ဧကန်မချ
တတ င်ိုးဆလမ်မ
့်် က်ဆင်၍ သငတ
့်် တ ်သည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တန္ှ့် ငသ
ဧကန်မချ သူ ပပြုလမ်မ
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုတင်ိုး၌
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးရ၏၊
ှ
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် အတသိုးစတ်န္င
ှ ့်် တကျတသ အမှုက
အြန်အြန် လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်သ
် ငသ
့်် ည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တတတပပ ရလျှင၊်
သင်တအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏အတမွဥစစ က ရရှထက်လ န္င်ကကြအလ
ငှ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုးသည် သင်တအတွ
က် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက်ထက် သင်တ၏
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
ပြစ်ပပီိုး၊ ညစ်ညြူိုးတသ ပပည်တွင ် အလွန ် အကကီိုးအကျယ် ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရပပီိုးပြစ်သည့််
ဤလူစက စလင်တစပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက
့်
န ိုးလည်သငက့်် ကတပသည်။ သပြစ်
် ိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သမဟ
့် ၍ မည်သည့်ထ
့် တ်
အသစတ်မျှမရှသည့်် မသန ိုးမလည်တသ လူမျ ိုးစွ က ငါ တက်တွနိုး် ၏- ဘရ ိုးသခင်က
မစမ်ိုးကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တန က်ထပ်မခခကကတတ န္
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ
့် င
လိုးဝ မခရပ်ြူိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးကယ်စ ိုး သ ၍ပင်
ကကီိုးမ ိုးတသ အရှက်ကွဲပခင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ခရပ်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ က သင် လက်မလတ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏အလထက်
အဘယ်အရ သည် သ ၍အတရိုးကကီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထက်
အဘယ်အရ သည် သ ၍ပမငမ
့်် ိုးန္င်သနည်ိုး။ ဤမသနရ
် ့် ှငိုး် တသ ပပည်၌ သူ၏အမှုက

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

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

သင်သည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို ယံကို ကည်တသ တကက င်ူ့ သမမ တရ ်းအတွက်
အသက်ရှငသ
် င်သ
ူ့ ည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၌ တည်ရတနတသ
ှ
ဘပပဿန မှ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက သတဘ တပါက်
့်
န ိုးလည်ပါလျက်န္င
ှ ့်် လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးရန် ပျက်ကွကပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
တစ်ဘက်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အြိုးအခတပိုးရန် ဆန္ဒမရှ၍ အပခ ိုးတစ်ဘက်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စွမ်ိုးသည် အလွနပ
် င် မလမတလ က်တသ တကက င့်် ပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် ရှတနသည့်် အခက်အခဲမျ ိုးစွ က အရှကအရှအတင်ိုး မပမင်န္င်သည်အ
့် ပပင်
သင်တ
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်ကလည်ိုး မသတချ။ လူတ၏
့် လျ ်စွ အဘယ်သ လက်
့်
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် တပါတန်
့် ျင်ိုးလွနိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
့် လွနိုး် ပခင်ိုး၊ အရည်အချင်ိုးညြ
န ိုးလည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ နည်ိုးပါိုးပခင်ိုးတတကက
င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ဘဝ၌ တနစဉ်ရင်
ဆင်ရသည့််
့်
့်
့်
အခက်အခဲမျ ိုးက တပြရှငိုး် ရန် နည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအရ မှ
အတပပ မျှသ ပြစ်ပပီိုး မမတ၏
တ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တခေါ်တဆ င်လ န္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
့် တနစဉ်အသက်
မရှတချ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘဝက ဘဝပြစ်က ၊
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်ဆတရိုး လိုး၀မရှသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးသည် လူတင်ိုး ယူဆသည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က ထသ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးသည်
လူတက
ျို့ ဝတွင ် ကယ်တတ ်၏ ရယူပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရတစမည် မဟတ်တပ။
့် လက်တတွဘ

အမှနမ
် ှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ပပည်စ
့် တသ ထတ်တြ ်မှု
မတတွျို့တသိုးတသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ခယူရန် လူတ၏
့်
စွမ်ိုးတဆ င်န္င်မှုသည် မလတလ က်လွနိုး် တသ တကက င်သ
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မူလရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး အဘယ်သမ
ူ ျှနိုးီ ပါိုး မလပ်တဆ င်ဟ ဆန္င်၏။
တတကျကျဆရလျှင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊
အတတ်က ၎င်ိုးတ စွ
့် ဲကင်ထ ိုးသည့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏
အမှုအရ မျ ိုးက လပ်နည်ိုးမျ ိုး အရပြစ်သည်။ လူအနည်ိုးငယ်ကသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခပပီိုးတန က် တပပ င်ိုးလဲမှုပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
စတင်လပ်တဆ င်ကကသည်။ ယင်ိုးသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး၊ ထသူတသည်
မမတ ့်
့်
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ ယကကည်ပခင်ိုးမျ ိုးက မရမတနစွဲကင်ကက၏။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
စတင်ယကကည်သည့်် အချန်တွင ် ဘ သ တရိုးဓတလ့် ထိုးတမ်ိုးစဉ်လ စည်ိုးမျဉ်ိုး
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက အတပခခ၍ယကကည်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် ကယ်ပင် ဘဝဒဿနမျ ိုးအတပေါ်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အတပခခက အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် အပပန်အလှန ် ဆက်ဆတနထင်သည်။
ဤသည်မှ လူဆယ်ဦိုးတွင ် ကိုးဦိုး၌ပြစ်တသ အရ ဟဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
စတင်ယကကည်ပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် အပခ ိုးတသ အစီအစဉ်က ြန်တီိုးပပီိုး အသစ်တစ်ရပ်
စတင်သမ
ူ ျ ိုး အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်။ လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
သမမ တရ ိုးအပြစ် ထင်မှတ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးအပြစ် လက်ခပပီိုး လက်တတွျို့
ကျင်သ
ဲ့် ပပပီ။
့် ိုးရန် ပျက်ကွက်ခတ
တယရှု ၌ယကကည်ပခင်ိုးက ဥပမ အတနန္ှင ့်် ယူကကတလ ။့် လူတစ်ဦိုးသည်
စတင်ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ ယကကည်သည်က
့် လ ကက ပမင်ပ့် ပီိုးပြစ်တစ အ ိုးလိုးသည်
သူတမှ့် ရှသည့်် ပါရမီမျ ိုးက အသိုးချလက်သည်အ
့် ပပင် သူတပ့် င်ဆင်သည့််
မည်သည်က
့် ျွမ်ိုးကျင်မက
ှု မဆ ထင်ရှ ိုးတစသည်။ “ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး” ဆသည့််
စက ိုးလိုးသိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
် သက်တ ထဲတွင ် ထည့်ထ
် ိုးရသက်သက်ပြစ်ပပီိုး
့် ပမှနအ
မမတ၏
ဘရ ိုးသခင်၌
့် စတ်သတဘ ထ ိုးကမူ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှ၊ ထအပပင်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် မကကီိုးထွ ိုးခဲတ
က်စ ိုးမှုသည် မပူ၊
့် ပ။ ၎င်ိုးတ၏လ
့်
မတအိုး။ ထသူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်မည်ဟ မတပပ တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက စွနလ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးလိုးဆက်ကပ်ပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ်မချစ်၊ သမဟ
့် တ် န ခမှုလည်ိုး လိုးဝမရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်က သူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးမှ အစစ်အမှနန္
် င
ှ ့်် အတအတယ င် တရ တနက ၊
့်

မျက်စတစ်ဘက်ြွငပ့်် ပီိုး တစ်ဘက်ပတ်က ချဉ်ိုးကပ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မက
ှု လက်တတွျို့
့်
ကျင်သ
စတ်တရ တထွိုးသည့်် အတပခအတနန္ှငသ
့််
့် ိုးရ ၌ စတ်အ ိုးထက်သန်မှု မရှတချ။ ထသတသ
့်
ဆက်သွ ိုးလျက် အဆိုးတွင ် မတရရ တသ တသဆိုးပခင်ိုးပြင့်် တသဆိုးကက၏။
ဤအရ အ ိုးလိုးတွင် မည်သည်အ
့် ဓပပ ယ် ရှသနည်ိုး။ ယတန၊ ့် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ သင်
တပခချရမည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပါက၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သ မကဘဲ ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးကလည်ိုး ရှ သင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှု
လက်တလျှ က်မအ
ှု ိုးပြင်၊့် သင်ကယ်တင်၏ လက်တလျှ က်မအ
ှု ိုးပြင့်် သင်သည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်မည်ပြစ်၍
သင်န္
ှ ိုးသ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုး တနရ မှလ တသ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပခင်ိုး
့် လ
အစစ်အမှနသ
် ည်လည်ိုး ရှလ န္င်မည်။ တစ်နည်ိုးဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
အစစ်မှနဆ
် ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ မြျက်ဆိုးီ န္င် သမဟ
့် တ် မတ ိုးဆိုးီ န္င်သည့််
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးပြစ်လျှင၊် ယခအချန်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ်တွင ်
ရှတနသည်။ ထအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တကက င်ိုး သက်တသပပသည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးကခရပပီိုး
့် တသ ် သင်န္
့် လ
အပခ ိုးမည်သည်အရ ကမျှ သင်က
့် မပင်ဆင်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုတကက င်၊့် သင်တပိုးဆပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အြိုးအခတကက င်န္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် င
လပ်တဆ င်တပိုးမှုတကက င့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အလအတလျ က် ချစ်ပခင်ိုး
တပေါ်တပါက်လ န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် တသ အခါ သင်သည် စ တန်၏ လွမ်ိုးမိုးမှုမှ
ကင်ိုးလွတလ
် ျက် ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အလင်ိုးထ၌
ဲ အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်။
အတမှ င်လမ
ွ ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ ချြုိုးတြ က် လွတ်တပမ က်ပပီိုးမှသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က သင်ရရှပပီိုးဟ
ဆန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး၌ သင်သည် ဤပန်ိုးတင်က ရှ တြွရမည်။
ဤအရ သည် သင်တအသီ
ိုးသီိုး၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုး ပြစ်၏။ သင်တ မည်
သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ရှတနသည်အ
့် တင်ိုး အ ိုးရတကျနပ်မတနသင်တ
့် ပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်အတပေါ်တွင ် စတ်န္စ
ှ ်ခွ မရှန္င်သကဲသ
့် တပါ
့် တန်
့် တန် ခယူပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုန္င်တပ။
့် တပါ
သင်သည် အရ ရ တင်ိုး၊ အချန်တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က စဉ်ိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး သူအတွ
က် အရ ရ က
့်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ ထအပပင်
သင်စက ိုးတပပ တသ အခါ သမဟ
့်
့် တ်
အမှုအရ မျ ိုးပပြုသည်အ
့် ခါတင်ိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်အကျြုိုးက
ဦိုးစ ိုးတပိုးသင်သ
် င
ှ ့််
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
့် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ န္

ညီန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအရ ၌ လူတ၏
့် အကကီိုးဆိုးတသ အမှ ိုးအယွငိုး် မှ
စက ိုးအ ိုးပြင်သ
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တနစဉ်ဘ၀မျ
ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင် လိုးဝမပါရှတပ။
့်
့်
အကယ်စင်စစ်၊ ဘရ ိုးသခင် တည်ရတကက
ှ
င်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ယကကည်တသ လ
် ည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် လိုးဝမရှ။ လူန္ှု့် တ်ြျ ိုးက
့် တနစဉ်
ဘရ ိုးသခင်ထ တတ င်ိုးတလျှ က်သည့်် ဆတတ င်ိုးချက် အတပမ က်အပမ ိုး တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊
သူတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးအထဲတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ အနည်ိုးငယ်သ ရှသပြင့််
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူက ထပ်ခါထပ်ခါ စစ်တကက သည်။ ဤသည်မှ လူတသည်
့်
မစင်ကကယ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤစမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး် ၎င်ိုးတသည်
အရှက်ရပပီိုး
့်
ကယ့််အတကက င်ိုးကယ် သလ တစရန် ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတက
့် စစ်တကက ပခင်ိုးမှလွဲ၍
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုး မရှတပ။ သမဟ
့် တ်လျှင၊် လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးမှ
ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးလျက် ပ၍ပ၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး လ လမ့််မည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်၌ လူတစ်တယ က်စီသည်
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်၏
တဆိုးတကက ပခင်ိုး ခယူလျက် စွနပစ်
် ့် ကကသည်။ သမဟ
ူ မျှ
့် တ်လျှင ် ဘရ ိုးသခင် အဘယ်သက
အသိုးမပပြုန္င်ဘ၊ဲ လူတ၌့် သူပပြုသင်သ
့် ရ က မပပြုန္င်ဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်အ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
လူတက
့် တပိုးသည်။ ဤတဆိုးတကက ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်အ ိုးပြင့််
့် တရှ ျို့ ဦိုးစွ သန်စင်
လူတသည်
မမကယ်က အသတရ ိုး ရရှလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တပပ င်ိုးလဲတက င်ိုး
့်
တပပ င်ိုးလဲတပိုးလမ်မ
တင
ွ ်
့် ည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အသက်က ၎င်ိုးတအထဲ
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပပြုလ ပပီိုး ထနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် လျှင ် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးသည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့်် ွ ိုးန္င်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လှညသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ဆသည်မှ လူမျ ိုး တပပ ကကသတလ က် ရိုးရှငိုး် ပပီိုး လွယ်ကူသည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်အတင်ိုးဆလျှင ် သင်၌ ပည အသသ ရှပပီိုး အသက်အပြစ် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မရှတပ၊ ထအပပင်
သင်သည် မမအသပည အကန်အသတ်
့်
့်
တဘ င်ထ၌
ဲ သ ရှပပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မကျင်သ
့် ိုးန္င်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အသက်မရှငန္
် င်ပါက၊ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှလိုးသ ိုး သင်၌ မရှတသိုးတကက င်ိုးက သက်တသပပတနပပီိုး သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တကက င်ိုးကလည်ိုး ပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
သူက
့် သကျွမ်ိုးလ န္င်သည်- ယင်ိုးသည် တန က်ဆိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး လက်စ ိုးရမည့််

ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးရ ၌
တအ င်ပမင်တစရန် ၎င်ိုးတအတ
င်ိုး အသက်ရှငတ
် ရိုးရ တွင ် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ရမည်။ သင်သည်
့်
အယူဝါဒဆင်ရ အသတရ ိုးမျှသ ရှလျှင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် က် သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
် နထင်ပခင်ိုးလည်ိုး ပပြုမှသ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့် ိုးပပီိုး အသက်ရှငတ
စလင်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငည
့်် တ
ီ သ ယကကည်ပခင်ိုးအပြစ် ယူဆန္င်သည်။
ဤလမ်ိုးတပေါ်တွင ် လူမျ ိုးစွ က အသပည အတကက င်ိုး မျ ိုးစွ တပပ န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
ထသူတတသသည်
အ
့် ချန် တရ က်တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည်
မျက်ရည်မျ ိုးလျှလျက်၊ အချန်ပြြုန်ိုးခပဲ့် ပီိုး အရွ ယ်လွနသ
် ည်အထ အချည်ိုးန္ိုးီှ အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည့််
အတွက် ကယ်က
့် ယ်ကယ် မန်ိုးတနကကသည်။ သူတသည်
အယူဝါဒမျ ိုးကသ သတဘ တပါက်ပပီိုး
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခပခင်ိုးက
မလပ်န္င်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူတသည်
ပျ ိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် အလ
ပ်မျ ိုးက ဟဟသည်သည်
့်
့်
တပပိုးလ ိုးတနကကသည်၊ သူတ တသအ
ဆ
့် ဆ
ဲ ဲ အချန်တရ က်မသ
ှ
သူတ၌့် စစ်မှနတ
် သ
့်
သက်တသခချက် မရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ မသတကက င်ိုးတက
့် တန က်ဆိုးတွင ်
သပမင်လ သည်။ ၎င်ိုးအချန်သည် တန က်ကျလွနိုး် ပပီ မဟတ်တလ ။ အချန်တက င်ိုးက
လက်မလတ်တမ်ိုး အသိုးမချဘဲ သင်ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သမမ တရ ိုးက အဘယ်တကက င့််
မရှ တြွဘတ
ဲ နသနည်ိုး။ မနက်ပြန်အထ အဘယ်တကက င့်် တစ င်ဆ
့် င်ိုးသနည်ိုး။
အသက်ရှငသ
် ည်အ
့် ချန်တွင ် သမမ တရ ိုးအတွက် အနစ်န မခလျှင် သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက
ရယူရန် မရှ တြွလျှင၊် တသအဆ
့် ဆ
ဲ အ
ဲ ချန်တွငမ
် ှ တန င်တတရ ိုးက သင်ခစ ိုးလ၍
ပြစ်န္င်သတလ ။ သပြစ်
့် လျှင၊် အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က သင်ယကကည်သနည်ိုး။
အကယ်စင်စစ်၊ လူမျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်သ အ ိုးစက်၍ ဆက်ကပ်မရ
ှု လျှ
ှ င် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ရ မျ ိုးစွ ရှတပ၏။ လူတ၏
့် ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်သည်အ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် အစဉ်မပပတ် နတ်ဆိုးမျ ိုး ပင်ဆင်တနတသ တကက င်သ
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
သူတသည်
မလပ်မတဆ င်န္င်ကကဘဲ၊ တန က်ဆိုး အကျြုိုးအပမတ် ဘ မျှ မပြစ်တစတသ
့်
ဇ တပကတအတွက် အတပပိုးအလ ိုး လပ်ကင်ကကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူတသည်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် ဒကခမျ ိုး၊ အခက်အခဲမျ ိုး၏ဒဏ် အပမဲခစ ိုးတနရပခင်ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်၏ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးပင် မဟတ်တပတလ ။ ယင်ိုးသည် ဇ တပကတ၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုး
မဟတ်တပတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ခမ်ိုး အတပပ သက်သက်န္င
ှ ့်် အတစခပခင်ိုးပြင့််
မလှညစ
့်် ိုးသင်တ
ှု
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သင်သည် လက်ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်တသ လပ်တဆ င်မက

လပ်ရမည်။ မမကယ်က မလှညစ
့်် ိုးတလန္ှင၊့်် ထသပပြုလျှ
င ် မည်သည်အ
့် ဓပပ ယ် ရှသနည်ိုး။
့်
သင်၏ ဇ တပကတအတွက် အသက်ရှငပ် ပီိုး အကျြုိုးအပမတ်န္င
ှ ့်် တကျ ်ကက ိုးမအ
ှု တွက်
ရန်ိုးကန်ပခင်ိုးပြင့်် သင်သည် အဘယ်မည်တသ အကျြုိုးအပမတ် ရရှန္င်သနည်ိုး။

တက င််းကင်နင
ိို င
် တ
ံ တ ်၏ ဧဝံတဂလိတရ ်းသည် စကကဝဠ တစ်ခွငလ
် ်းံို
ပျံျို့ နှသွ
ံ ူ့ ်းမည်ဟို တဟ တ ပ တနသညူ့ ် မိို်းကကိ ်းသံ
ခိုနစ်ချက် မည်ဟည််းသည်
တပါိုးအမျြုိုးသ ိုး န္င်ငမျ ိုးအကက ိုး ငါသည် ငါ၏အမှုက ပျျို့ န္ှတအ
င် လပ်တဆ င်တနသည်။
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး တတ က်ပလျက်ရသည်
ှ
။ ကကယ်အစက်အစက်
လူသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ငါ၏ အလတတ ်သည် သရပ်တပေါ်တနပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ငါ၏လက်ပြင့််
ဦိုးတည် တပိုးတနက ၎င်ိုးတသည်
ငါတ ဝန်တပိုးထ ိုးရ အမှုက တဆ င်ရွက်တနကကသည်။
့်
ယခအချန်မစ
ှ ၍ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက အပခ ိုးကမဘ တစ်ခအတွငိုး် တခေါ်တဆ င်လျက်၊ ငါသည်
တခတ်သစ်တစ်ခအတွငိုး် ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီ ပြစ်သည်။ ငါ “ဇ တတပမ” သ ပပန်
့် ခါ၊
့် သည်အ
လူသ ိုးသည် ငါက
့် ပမတလိုးနက်စွ သကျွမ်ိုးတစပခင်ိုးင ှ ငါ၏မူလအစီအစဉ်ရှ အမှု၏
တန က်အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ကကည်လ
့် ျက်၊
ငါ၏အမှုတဆ င်ရွက်ရန် အချန်တက င်ိုး ပြစ်တကက င်ိုးတတွက
ျို့ သပြင့်် ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ်
ငါ၏အမှုသစ်က တဆ င်ရွက်တနလျက်၊ ငါသည် တခါက်တတခါက်
ပပန် သတ်သိုးီ သတ်ပျ
့်
လပ်တဆ င်သည်။ အကယ်စင်စစ် ဤသည်မှ တခတ်သစ်ပြစ်ပပီိုး ဤတခတ်သစ်အတွငိုး်
လူသစ်မျ ိုးက ပ၍ တခေါ်လ န္င်က ငါသတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ရမည့်် လူမျ ိုးက
ပ၍ြယ်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ငါသည် အမှုသစ်ယူလ ခဲသ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငတွင ်
့် ည်။ အဆင်ိုးနတ
ငါသည် လူသ ိုးမျ ိုး မတတွိုးတတ်တအ င် ခက်ခန
ဲ က်နတ
ဲ သ အမှုအဆင့်် တစ်ရပ်က
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတအ
် မ်ိုးထိုးတစပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတအမျ
ိုးအပပ ိုးသည်
့် ိုး တလတွငယ
့်
တလတက်သည်အ
့် ထဲတွင ် တတ်ဆတ်စွ လွငတ
့်် မျ သွ ိုးသည်။ အကယ်စင်စစ် ဤသည်မှ
ငါရှငိုး် လက်တတ မ
် ရ န္ှင ့််
့် ည့်် “တလင်ိုးပပင်” ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ငါတတ င်တ
့် သည့်အ
ငါ၏အစီအစဉ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
ွ ်ိုးသူ အမျ ိုးအပပ ိုးသည်
့် တသ ် ဆိုးသမ
ငါအမှုပပြုတနစဉ် တတ်တဆတ် ဝင်တရ က်လ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
တမ င်ိုးန္င
ှ ထ
် တ်ရန် အလျင်မလ တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ ထသတမ
် ည်အ
့် စ ိုး
့် င်ိုးန္ှငမ

အချန်တန်သည်အ
့် ခါ၊ ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တကွဲတပပ ိုး ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးတစမည်။ ထတန
့် က်မှသ လျှင ်
ငါသည် အသက်စမ်ိုးတရပြစ်ပပီိုး ငါက
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသူတအ
့် အမှနတ
့် မှ
့် ိုး ငါထ
သတဘဂ သြန်ိုးသီိုးန္ှင ့်် ကက ၏ တမိုးကကြုင်သည်ရ
့် နတ
ွ တ
့်် ပိုးမည်။ စ တန် တခတတ
့် က
့် ရယူခင
ကျင်လည်ရ ြန်တတ နယ်တွင ် တရစင်မရှ၊ သဲသ ရှသပြင့်် ဤအတပခအတနမျ ိုးက
ရင်ဆင်လျက်၊ ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
အမှု၏အဆင်က
့် တဆ င်ရွက်သည်။ ငါရရှသည်မှ
့်
အညစ်အတကကိုးကင်ိုးသည့်် တရစင်ပြစ်ပပီိုး သဲမဟတ်တကက င်ိုးက သင်သသင်သ
့် ည်။
ဆိုးညစ်တသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏အမ်တွင ် အဘယ်သ ကျန်
ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ပရဒသဘတွင်
့်
ကပ်ပါိုးတက င်မျ ိုးအပြစ် တပမတခွိုးတက
့် ငါအဘယ်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
၎င်ိုးတအ
ှ ထ
် တ်ရန် ကကစည်၍ရတသ နည်ိုးတင်ိုးက ငါသည် အသိုးပပြု၏။ ငါ၏အလက
့် ိုးန္င
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးမပပြုမီ၊ ငါပပြုလပ်တတ မ
့် ရ က မည်သမ
ူ ျှ မသတချ။ ဤအခွငအ
့်် တရိုးက
့် ည်အ
အရယူလျက်၊ ငါသည် ထဆိုးညစ်တသ သူတအ
ငါ၏
့် ိုး တမ င်ိုးထတ်ပပီိုး ထသူတသည်
့်
မျက်တမှ က်မှ အတင်ိုးအကျပ် န္ှငထ
် တ်ခကကရသည်။ ငါသည် ဆိုးညစ်တသ သူတက
့်
ဤသပပြု၏၊
သတသ
်လည်ိုး ငါအတွ
က် အတစခြတန
က် ရှပါဦိုးမည်။ လူသ ိုးတ၏
့်
့် ိုးတအတွ
့်
့်
့် ၎င်
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးလစတ်မှ ပပင်ိုးပပ လွနိုး် သည်။ ထတကက
င့်် ငါသည် တပပ ဆထက်သည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆက လူသ ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ လ
့် အပ်သည်မျ ိုးက
တထ က်ပတ
၎င်ိုးတ၏
့် ပိုးစဉ်၊ လူသ ိုးတသည်
့်
့် တလ ကအတွငိုး် တနထင်လျက်၊ မမတက
့် ယ်ကယ်
တဝြန်အကဲပြတ်န္င်ပခင်ိုး အလငှ့် ၊ ငါသည် ငါ၏ကယ်ကလှည၍
့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရရှတသ
မျက်န္ ှ က တပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအ
တရ ိုး ဝင်လ တသ အခါ၊ ငါသည်
့် ိုးပပ၏။ လူသ ိုးတ အသ
့်
ငါ၏အမှုက ပျျို့ န္ှတစ
့် ပပီိုးသည်မှ ကက ပပီ ပြစ်လမ့််မည်။ ထအခါ ငါသည် ငါ၏ဆန္ဒက
လူသ ိုးတအ
ငါ၏အမှု ဒတယအပင်ိုးက စတင်
့် ိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
တဆ င်ရွက်မည်။ လူသ ိုး အ ိုးလိုးတအ
ှ ့်် ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် ငါတန
့် က်
့် ိုး ငါ၏အမှုန္င
အနီိုးကပ် လက်တစလျက်၊ ငါတဆ င်ရွက်ရမည်အ
့် မှုက ၎င်ိုးတတတ်
စွမ်ိုးသမျှ ငါန္ှငအ
့်် တူ
့်
တဆ င်ရွက် တစမည်။
ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က တတွလ
ျို့ မ့််မည်ဟ ၎င်ိုးတ တစ်
တယ က်တွငမ
် ျှ ယကကည်ပခင်ိုးမရှ၊
့်
ငါသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် စ ိုး၊ ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က
့် ိုး အတင်ိုးအကျပ် ခင်ိုးမည်အ
လူသ ိုးအလယ်မှ ြယ်ရှ ိုးလျက်၊ အပခ ိုးကမဘ သ ယူ
့် တဆ င်သွ ိုးသည်။ လူသ ိုးတ ့်
တန င်တစ်ကကမ် တန င်တရသည်အ
့် ခါ၊ ငါ၏ဘန်ိုးတတ က
် ယူတဆ င်က ယကကည်သတ
ူ အ
့် ိုး
ပ၍ပပမည်။ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏
ဘန်ိုးတတ ်သည် ခါန န်ပပည်မှ စွနခွ
် ့် သည့်အ
် ချန်ရှပပီိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသတ
ူ ထ
့် မှလည်ိုး

စွနခွ
် ့် သည့်အ
် ချန် ရှတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ထအပပင်
တစ်ကမဘ လိုး မှန်သွ ိုးပပီိုး
့်
အတမှ င်ထအတွငိုး် သက်ဆင်ိုးသွ ိုးတစလျက်၊ တစ်ကမဘ လိုးက ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်
စွနခွ
် ့် သည့်အ
် ချန်ရှသည်။ ခါန န်ပပည်ပင်လျှင် တနတရ င်က မပမင်တစရ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုး
ယကကည်မှု တပျ က်ဆိုး တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ တမိုးကကြုင်သည့်် ခါန န်ပပည်က စွနခွ
် ့် န္င်ပခင်ိုးငှ
မစွမ်ိုးတချ။ ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘအသစ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးအသစ်အတွငိုး် ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါမှ၊
ငါဘ
့် န်ိုးတတ ်၏ အပခ ိုးအစတ်အပင်ိုးက ယူတဆ င်ပပီိုး ယင်ိုးက ခါန န်ပပည်တွင ်
ဦိုးစွ တြ ်ပပသည်၊ ည၏ ပန်ိုးပတ်တအ င် တမှ င်တသ အတမှ င်ထအတွငိုး် နစ်ပမြုပ်တနသည့််
တစ်ကမဘ လိုး အလင်ိုးသတရ
ှ င ့်် ရတစရန်အတွက် အလင်ိုးတရ င် အနည်ိုးငယ်က
့် က်ရခွ
တစ်ကမဘ လိုး၌ ထွနိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစသည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးတွင ် တိုးပွ ိုးပပီိုး
အသစ်တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစလျက်၊ တစ်ကမဘ လိုးရှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး အလင်ိုး၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ
ခွနအ
် ိုးရယူရန် လ တရ က်တစသည်။ ငါသည် လူကမဘ
က တရှိုးက လက လ တရ က်ခပဲ့် ပီိုး
့်
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က ဣသတရလပပည်မှ အတရှ အ
ျို့ ရပ်သ ယူ
ွ ်
့် ကက င်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တဆ င်လ ခဲတ
တစ်ရပ်လိုးက သတစမည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ
ယတနတ
ျို့ ရပ်မှ ထွနိုး် လင်ိုးတသ တကက င့််
့် င် ယူတဆ င် လ ခဲတ
့် သ တနရ ပြစ်သည့်် အတရှ အ
ပြစ်သည်။ ငါထွက်ခွ လ သည့်အ
် ရပ်သည် ဣသတရလပပည် ပြစ်လငက
့်် စ ိုး၊ ထတနရ မှ
အတရှ အ
ျို့ ရပ်သ ငါ
ျို့ ရပ်၏ အလင်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် ပသည်။ အတရှ အ
့် တရ က်ရှခဲတ
ပြြူသွ ိုးသည်အ
့် ခါမှသ ၊ ကမဘ တစ်ဝန်ိုးရှ အတမှ င်သည် အလင်ိုးသ စတင်
တပပ င်ိုးလဲက
့်
ငါသည် တရှိုးက လက ဣသတရလပပည်မှ ထွက်သွ ိုး၍ အတရှ ျို့အရပ်တွင ် အသစ်တစ်ြန်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ တနသည်က လူသ ိုးက တတွျို့ ရှမည် ပြစ်သည်။ ဣသတရလပပည်အတွငိုး် သ ့်
တစ်ချန်ကဆင်ိုးသက်ပပီိုး တန င်တွင် ထတနရ မှ ထွက်ခွ လ ခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ ငါသည်
ဣသတရလပပည်တွင ် ထပ်မတမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး မပပြုန္င်တပ၊ အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါ၏အမှုသည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ အတရှ ျို့အရပ်မှ အတန က်အရပ်သ ့်
တပြ င်တ
့် န်ိုးလျက် လျှပ်ပပက်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ငါသည်
အတရှ အ
ျို့ ရပ်၌ ဆင်ိုးသက်ခက
ဲ့်
ခါန န်ပပည်က အတရှ ျို့အရပ် သ ိုးမျ ိုးထ
ယူတဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် တစ်ကမဘ လိုးရှ လူသ ိုးမျ ိုးက ခါန န်ပပည်သ တခေါ်
့် တဆ င်
လသပြင်၊့် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြ ခါန
န်ပပည်တွင ် ငါသည် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့်
့်
ဆက်လက် ထတ်ပပန်တလသည်။ ယခအချန်တွင ် ခါန န်ပပည်မလ
ှ ွဲ၍ ကမဘ တပမပပင်တစ်ခလိုး၌
အလင်ိုးမရှတပ။ ထအပပင်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး ဆ တလ င်မှုန္င
ှ ့်် အတအိုးတတကက
င့််
့်
့်
ဒကခတရ က်တန၏။ ငါသည် ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က ဣသတရလတက
့် တပိုးပပီိုးတန က်

ပပန်ယူလက်၏၊ ထတန
ျို့ ရပ်သ တခေါ်
့် က် ဣသတရလလူမျြုိုးတအ
့် ိုး အတရှ အ
့် တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက အတရှ ျို့အရပ်သ တခေါ်
ဲ့် ။ ၎င်ိုးတအ
့် တဆ င်ခ၏
့် ိုးလိုး အလင်ိုးန္ှင ့််
ပပန်လည်စည်ိုးလိုး၍ တပါင်ိုးသင်ိုးက ၊ ယင်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး မပပြုရတတ ရ
့် န်အလငှ့် ၊ ငါသည်
၎င်ိုးတက
့် ည်။ ရှ တြွတနသူ အ ိုးလိုးအ ိုး အလင်ိုးက တစ်ြန်
့် အလင်ိုးထ တခေါ်တဆ င်လ ခဲသ
ပပန်ပမင်တစပပီိုး ဣသတရလတွင ် ငါ၌ရှခဲတ
် လပပီိုးတသ
့် သ ဘန်ိုးတတ ်က ပမင်တစမည်။ တရှိုးလွနတ
က လက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုး မိုးတမ်ပြြူတပေါ်မှ ငါကကဆင်ိုးခဲတ
့် ကက င်ိုး သူတအ
့် ိုးပမင်တစမည်၊
မတရတွက်န္င်တသ မိုးတမ်ပြြူမျ ိုး၊ မပတ်သပ်လျက်ရသည်
ှ
့် အသီိုးမျ ိုးက သူတအ
့် ိုး
ပမင်တစမည်အ
့် ပပင် ဣသတရလ၏ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့တစမည်။ ယဒလူမျြုိုးတ၏
့်
အရှင၊် လူတတတ
င်တ
် ရင်မျ ိုး၏
့် တနသည့်် တမရှယန္ှင ့်် တခတ်အဆက်ဆက် ရှငဘ
့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် ါ၏ ရပ်သင
ွ အ
် ပပည်အ
့် ဝက ကကည်တ
့် စမည်။
့် သည်င
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ တဆ င်ရွက်ချက် အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး
ထတ်တြ ်ပပလျက်၊ ငါသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး အတပေါ် အမှုပပြုပပီိုး ကကီိုးစွ တသ အမှုက
တဆ င်ရွက်မည်။ ယဒပပည်တွင ် ငါ၏ဘန်ိုးတတ ် မရှတစတတ ရ
့် န် ငါသည် ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က
တရှိုးက လက ယူလက်ပပီိုး အတရှ ျို့အရပ်သ ယူ
့် တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး အ ိုးလိုး
သတစပခင်ိုးအလငှ့် ၊ ငါက
ဲ့် မ
ူ ျ ိုး၊ မိုးတမ်ပြြူတပေါ်မှ ငါကကလ ရန်
့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ င်တ
့် မျှ ်ခသ
တတ င်တ
ူ ျ ိုး၊ ငါတစ်ြန် တပေါ်ထက
ွ ်ရန် တတ င်တ
့် ခဲသ
့် မ
့် ခဲသ
့် ည့်် ဣသတရလန္ှင ့်် ငါက
့်
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခလိုးအ ိုး ဘန်ိုးကကီိုးတသ ငါ၏မျက်န္ ှ အပပည့်အ
် ဝ
ပပမည်။ အတကက င်ိုးမှ တန က်ဆိုးတသ က လသည် တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်ပ
့် င်တည်ိုး။
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ တ
် ွင ် ငါသည် ငါ၏အမှုက တဆ င်ရွက်လျက် ရှပပီိုး အတရှ ျို့အရပ်တွင် တင်ိုးန္င်င
အ ိုးလိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏအ ိုးလိုးက တန်လှုပ်တနတစလျက်၊ အဆိုးမရှ မိုးပခမ်ိုးသမျ ိုးက
ထတ်လတ်တနသည်။ လူသ ိုး အ ိုးလိုးက ပစစြုပပနသ
် ဦိုးတဆ
င်လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်မှ ငါ၏အသ
့်
ပြစ်သည်။ ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်က ကမဘ တစ်ခလိုးထမှ ငါပပန်လည်ရယူခပဲ့် ပီိုး
အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင ် အသစ်တစ်ြန် ထတ်ပပန်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ငါ၏ အသအ ိုးပြင ့််
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ကျတစပပီိုး ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က် န ခတစမည်၊ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏ ဘန်ိုးတတ ်က ပမင်ရန်
မတတ င်တ
ူ ည် ငါ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက စိုးရမ်တကကီိုး မတစ င်တ
့် သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် နသနည်ိုး။
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါတစ်ြန် ပပန်တပေါ်လ မည်က မငတ်မတ
ွ ်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ် တက င်ိုးပခင်ိုးက တအ က်တမတ
ူ ည်
့် မ်ိုးတပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
အလင်ိုးသ မလ
ဘဲ တနမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ခါန န်ပပည်၏ ကကယ်ဝမှုက မတမျှ ်ကကည်ဘ
့် ဲ
့်

တနမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် တရွ ိုးန္တ်ရှင ် ပပန်ကကလ ပခင်ိုးအတွက် မတတ င်တ
့် ဘဲ တနသနည်ိုး။
ကကီိုးပမတ်သည့်် အနန္တတန်ခိုးရှငအ
် ိုး မပမတ်န္ိုးသူ အဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ ငါ၏အသသည်
ကမဘ တစ်ဝန်ိုး ပျျို့ န္ှသွ
ူ ျ ိုးအ ိုး မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လျက်
့် ိုးမည်။ ငါတရွ ိုးတက က်ထ ိုးသမ
၎င်ိုးတအ
့် ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပမတပပ ကက ိုးရန် ငါအလရှသည်။ တတ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမစ်မျ ိုးက
တန်လှုပ်တစသည့်် အင်အ ိုးကကီိုးတသ မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုးကဲသ
့် စကကဝဠ
တစ်ခလိုးန္ှင ့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အ
င့်် ငါ၏န္ှုတ်
့် ိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါတပပ ကက ိုးသည်။ ထတကက
့်
အတွငိုး် ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ရတန ပြစ်လ ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုးလိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ချစ်ခင် ပမတ်န္ိုးသည်။ အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှသည် အတန က်အရပ်အထ
တစ်တလျှ က်လိုး လျှပ်ပပက်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန်
ရွ မန်ိုးပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် မတတွိုးတတ်တအ င် နက်နသ
ဲ ည်ဟ ပမင်တသ ်လည်ိုး၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ပ၍ပင် တပျ ်ပက်ကကတလသည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
န္စ့် ကတလိုး
ငယ်တစ်ဦိုး ခတလိုးတင် တမွိုးြွ ိုးပပီိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ငါ၏ ကကလ ပခင်ိုးက င်္ဏ်ပပြုလျက်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ပြစ်က တပျ ်ရင်ကကတလသည်။ ငါ၏အသအ ိုးပြင့်် ငါသည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ တခေါ်
့် ယူမည်။ ထအချန်မှစ၍ လူသ ိုးတသည်
့်
ငါက
် တွငိုး် သ တရ
ိုးဝင်
့် လ တရ က် ဝတ်ပပြုရန်အလငှ့် ငါသည် လူသ ိုးအမျြုိုးအန္ွယအ
့်
ဝင်တရ က်မည်။ တတ က်ပလျက်ရတသ
ှ
ငါ၏ဘန်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ထရ
ဲ ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်လ တစပပီိုး အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ
လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးမျ ိုးက ပမင်တစက ငါသည် အတရှ အ
ျို့ ရပ်၏ “သလွငတ
် တ င်” တပေါ်သလည်
ိုး
့်
ဆင်ိုးသက်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး ပမင်တစမည်။ ငါသည် ယဒ လူမျြုိုးမျ ိုး၏ သ ိုးအပြစ်
မဟတ်တတ ဘ
ျို့ ရပ်၏ လျှပ်ပပက်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် ကက
ပမငတ
့်် သ အချန်ကတည်ိုးက
့် ၊ဲ အတရှ အ
့်
တပမကကီိုးတပေါ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ တတွ
လ
ျို့ မ်မ
ူ
ိုး ငါသည်
့် ည်။ အတကက င်ိုးမက
့်
့်
ကက ပမင်စ
ွ ် အကက ိုးမှ ထွက်ခွ
့် ွ ကတည်ိုးက ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လ ပပီိုးတန က်၊ ဘန်ိုးတတ ်ပြင့်် လူသ ိုးတ အကက
ိုး ပပန်လည် တပေါ်တပါက်လ ခဲ၏
့် ။ ငါသည်
့်
ယခမတင်မီ မတရမတွက်န္င်တသ တခတ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က ကိုးကွယ်ခခဲရ
့် သူပြစ်ပပီိုး ယခမတင်မီ
မတရမတွက်န္င်တသ တခတ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က ဣသတရလအမျြုိုးတ စွ
် ့် ခသ
ဲ့် ည့််
့် နပစ်
တမွိုးကင်ိုးစလည်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးအပပင် ငါသည် မျက်တမှ က်တခတ်၏ အကကင်ိုးမဲ့်
ဘန်ိုးကကီိုးတသ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ပလလင်တရှ ျို့တမှ က်
အ ိုးလိုးက လ တစလျက်၊ ဘန်ိုးကကီိုးတသ ငါ၏ မျက်န္ ှ က ြူိုးတမျှ တ
် စတလ ၊့် ငါအသ
က ကက ိုး၍
့်
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်တက
် စတလ ။့် ဤသည်မှ ငါ၏အလ တစ်ခလိုးပြစ်သည်။
့် ကကည့်တ

ဤသည်မှ ငါအစီ
ဲ ှု၏
့် အစဉ်၏ အဆိုးန္ှင ့်် အထွတ်အထပ်ပြစ်ပပီိုး ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ရည်ရွယ်ချက်လည်ိုးပြစ်သည်။ န္င်ငတင်ိုး ငါက
့် ဝတ်ပပြုတစတလ ၊့် ဘ သ စက ိုးတင်ိုး ငါက
့်
အသအမှတ် ပပြုတစတလ ။့် လူသ ိုးတင်ိုး ငါက
့် ယကကည်ပပီိုး လူမျြုိုးတင်ိုး ငါက
့် န ခတစတလ ။့်

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ပြစ်တကက င်ိုးတတွျို့” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

လဇူ့ တိခံ ဘိုရ ်းသခင်နင
ှ ်ူ့ ဘိုရ ်းသခင် အသံ်းို ပ တသ လတိကက
ို ူ့ ်း
ပဓ နကျသညူ့ ် ကွ ခ ်းချက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ အလပ်လပ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ရှ တြွတနခဲသ
့် ည်မှ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ြ ့်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
် ဤတစ်ချန်လိုးတွင်
့် ူ မျ ိုးစွ ရှတပသည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သငတ
့်် လျ ်တသ ကျန်ိုးဝပ်ရ တနရ မရှတသိုးတပ၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ပပြုြ ကွ
့် ဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးအလယ် ကူိုးတပပ င်ိုးရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ပခြုကကည့်တ
် သ ်၊ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်သည်မှ လူတမှ့် တစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လိုးဝ ရပ်တနပ် ခင်
၌
့် ိုးမရှဘဲ၊ လူတအထဲ
့်
ယတနထ
ျို့ က် လပ်တဆ င်တနခဲတ
့် တစ်ချန်လိုး ဆက်လက်တရှ ဆ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုမျ ိုးစွ ပပြုပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသဆဲပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးထ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မတပေါ်ထန
ွ ိုး် ြူိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး သူသည် လက်ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်တသ
ပသဏ္ဌ န်မရှပခင်ိုးတကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်- လက်တတွျို့ကျတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတရိုးပါမှုက လူအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး သတစပခင်ိုးအမှုပြစ်သည့်-်
ဤအမှုက ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ တရ
က်တစရမည် ပြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်
့်
ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်ြရန်
ဝ၌ သူ၏ ဝည ဉ်တတ အ
် ိုး
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
့်
ထင်သ ပမင်သ စွ ထတ်တြ ပ် ပရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအလယ်
တွင ် သူ၏အမှုက
့်
တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်

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

ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ဤကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲက
့် တည်ိုးကစ၍
့်
န္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင် သူသည် လူတမှ့် တစ်ဆင ့်် ထအမှုက အပမဲ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
သတသ
်လည်ိုး ဤလူတက
့်
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ဟ ယူဆ၍မရန္င်တပ- ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသူမျ ိုးအပြစ်သ ယူဆ၍ ရန္င်တပသည်။ ထအချန် အတတ အတွငိုး် တွင၊်
ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက တစလတ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ် ကယ်စ ိုး
အလပ်လပ်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ တက်ရက်စက ိုးတပပ န္င်၏။ ထနည်ိုးတူ၊
တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲတ
့် သ သူအတပါင်ိုးတသည်
့်
ဇ တခန္ခ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပခင်ိုး၏ သ ဓကမျ ိုး ပြစ်သည်ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတက
် ကက င ့်် တခေါ်တဝေါ်၍ မရသနည်ိုး။ သတသ
် ယတန၏
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ဟ အဘယ့်တ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တက်ရက်
အလပ်လပ်ပခင်ိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု မှ လည်ိုး လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
အလပ်လပ်ပခင်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်တဝေါ်သည်။ သဆ
့် လျှင ်
ပခ ိုးန ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုခဲတ
့် သ
လူအတပါင်ိုးတသည်
ပမှန ် အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတက
ွ ်ိုးန္င်ကကခဲသ
့် ည်။
့်
့် တတ်စမ
လူ၏ အမူအကျငန္
့်် င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
န ိုးလည်ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပမှနလ
် သ
ူ ိုး အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်က
့်
ပမှနလ
် တ
ူ ပ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့် င်ဆင်ထ ိုးသငသ
၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည် ထူိုးပခ ိုးတသ ပါရမီန္င
ှ ့်် တမွိုးရ ပါ ဉ ဏ်ရည်ဉ ဏ်တသွိုးတ ရှ
့်
့် ကက၏။
ဤလူတအတပေါ်
အလပ်လပ်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုး တပိုးထ ိုးသည့််
့်
ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြစ်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ပါရမီမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ် အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးသ ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတ၏ပါရမီ
မျ ိုးက လပ်တဆ င်တစသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
့်
့်
လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စတ်ကူိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ်
ကင်ိုးမဲသ
့် ပ
် သ
ူ ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် အရ ပင် မရှတပ။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည်
့် ကဲသ
့် မှနလ
လူအမူ
့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် င် အကျွမ်ိုးတဝင်မရှတပ။ ဤသည်မှ
့် အကျင၏
ယတန၏ဘ
ရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသ ကကလ
ချန်တွင ် ပြစ်သည်ပ
့် စ ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး သမဟ
ှ ့််
့် တ် လူသ ိုးအကကအစည်န္င
တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှတပ၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တတ ၏
် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၏ တက်ရက်
့်
့်
သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး တက်ရက် အလပ်လပ်တလသည်။

ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက် စက ိုးတပပ သည်ဟ အဓပပ ယ်ရသည်၊ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသဘ ဝသည် လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တစ်စက်တလိုးမျှပင် တရ စပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ
အမှုက တက်ရက်ပပြုတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက် သရပ်ထင်တစသည်၊ လူအတတွ
ိုး သမဟ
့်
့် တ် စတ်ကိုးူ မျ ိုး
မရှသကဲသ
့် လူ
့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတပ။
့် အမူ
့် အကျင၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသ အမှုပပြုခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ (ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်သ အမှုပပြုခဲမ
့် ည်ဆလျှင)် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ရန် မည်သမျှ
ဲ့် မ်မ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့် ပြစ်န္င်ခလ
့်
ကမဘ တပမသ ကကလ
တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုန္င
ှ ့််
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလျက်၊ လူသဘ
ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်ြရန်
့်
့် သူအသိုးပပြုသည့်် လူအတရအတွက်
အနည်ိုးငယ် ရှရမည်ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် မမ၏ ဘရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုက
ထန်ိုးသမ်ိုးရန် လူသ ိုးအလပ်က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှု၌ တက်ရက်ပါဝင်ရန် မည်သမျှ
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ တယရှု န္င
ှ ့်် သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပစပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၌
သူရှခဲသ
် ချန် အတတ အတွငိုး် တွင ် တယရှု သည် ပညတ်တရ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
့် ည့်အ
ြျက်ပယ်ခပဲ့် ပီိုး ပညတ်တတ ်အသစ်မျ ိုးက ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်။ မျ ိုးစွ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး သူတပပ ဆခဲ၏
့် ။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တပတရ၊ တပါလန္ှင ့်် တယ ဟန်ကသ
ဲ့် တသ
အပခ ိုးတသ သူ
့်
အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ွဲ လပ်က တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် တန က်ဆက်တအ
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရင်ိုး၊ သူ၏အမှုက ယင်ိုးတခတ်ထတ
ဲ ွင် စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
ဆလသည်မှ ၊ သူသည် တခတ်တဟ င်ိုးက ပယ်ြျက်ပပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် အစအဦိုးန္ှင ့််
တန က်ဆိုးပြစ်တတ မ
် သ
ူ ည်။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ပပည့်စ
် တစရင်ိုး၊
တခတ်က လသစ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှု၏ အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် လူအလ
ပ်က
့်
တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူတပပ ရန် လအပ်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး
ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏အမှုက လက်စသတ်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ လူသ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ခဲသ
့် ည်။
ဤအရ ပပီိုးတန က်တွင၊် အလပ်လပ်ရ တွင ် လူအ ိုးလိုးတသည်
သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တြ ပ် ပထ ိုးသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတင်ိုး

လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး သူမမက်ဆခဲသ
့်် ညီ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည် တယရှု အတွက် အလပ်လပ်ခကဲ့် ကသည်။
အကယ်၍ တယရှု တစ်ဦိုးတည်ိုးသ အမှုက လပ်တဆ င်တနခဲပ
့် ါက၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ
သူတပပ ဆခဲသ
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့ရန်
့် ည် ပြစ်တစ၊ လူတသည်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးရှခဲမ
့်် တသ ် သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌
့် ည်မဟတ်တပ၊ အဘယ့််တကက ငဆ
အလပ်လပ်တနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်က ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမှနလ
် ူတ ့်
န ိုးလည်န္င်သည်အ
့် ဆငအ
့်် ထ အမှုအရ တက
ဲ့် ည် မဟတ်တသ တကက င ့််
့် သူရှငိုး် ပပန္င်ခမ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူသည် သူတန
် ျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် က်တွင ် တရ က်လ ခဲက့် ကသည့်် တမန်တတ မ
ပတရ ြက်တက
် ွက်တစြ လ
ဲ့် ပသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ
့် သူ၏အမှုက ပြည့်စ
့် အပ်ခတ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ပ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုက ပပည့်စ
် တစရန်အလငှ့် စက ိုးတပပ ဆြန္ှ့် င ့်် အမှုပပြုြ ့်
လူဇ့် တခခန္ဓ က အသိုးပပြုပခင်ိုး၊ ထတန
် က
ွ ်ရန် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
့် က် သူ၏အမှုက ပြည့်စ
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ လူအနည်ိုးငယ် သမဟ
့် တ် သ ၍မျ ိုးတက င်ိုး
မျ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည့်် လူတက
့် အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတသည်
သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ လူသဘ
ဝ၌ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တရတလ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးအလပ်က
့်
့်
လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ လူတက
့် အသိုးပပြုတပသည်။
အကယ်၍ ဇ တခန္ဓ ထဲသ သူ
့် ကကလ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏
အမှုကသ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ သူ
့် ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတ်တသ လူမျ ိုးမရှပါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ၊ သမဟ
ှ ့်် ထတတွျို့ န္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုး၏ ဦိုးတန္ှ က်ပြစ်သည့်၊် သူ၏ သပမင်ပခင်ိုးဆင်ရ လပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုးက
စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးရသည့်
ှ
် အဆငက
့်် ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
့်
ပပည့်စ
် တစရန်၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ပပီိုး၊ ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးြရန်
့်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ သ မန်လတ
ူ က
့် အသိုးပပြုရမည်ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အတွငိုး် ၌ သူပပြုတသ အမှုက
ြွငပ့်် ပန္င်ရန်ြအလ
ငှ့် ၊ လူတက
ငှ့်
့်
့် ထအရ က သတဘ တပါက်က န ိုးလည်ြအလ
့်
“အနက်ပပန်ရန်”- ဘရ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဘ သ စက ိုးက လူဘ
့် သ စက ိုး အပြစ်သ ့်

တပပ င်ိုးလဲတပိုးြရန်
ှ ိုးန္င
ှ ည
့်် ည
ီ ွတသ
် ည့်် အနည်ိုးငယ်တသ လူတက
့် - သူ၏စတ်န္လ
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသမလ
ဲ့် ါက၊
့် ပ်တဆ င်ခပ
အမှနတ
် ကယ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ လူတမှ့် တသိုးငယ်သည့််
လူနည်ိုးစပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏သတဘ တပါက်န္င်စမ
ွ ်ိုးမှ အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င၊့်် မည်သမ
ူ ျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝဘ သ စက ိုးက န ိုးလည်ကကမည် မဟတ်တပ။
ထအတကက င်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခန္ဓ ၌ အလပ်လပ်သည့်အ
် ခါတွင၊်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးကသ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏အမှုတစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဘ သ စက ိုးက န ိုးမလည်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က သြရန်
့် သမဟ
့် တ် ထတတွျို့ ြရန်
့်
လူသ ိုးအတွက် မည်သမျှ
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငည
့်် ည
ီ ွတ်တသ သူတ၏
့််
ဤဘ သ စက ိုးက
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှုမှ တစ်ဆငသ
န ိုးလည်န္င်သည်။ သတသ
် လူသဘ
ဝအတွငိုး် ၌ ထသတသ
လူမျ ိုးသ
့်
့်
့်
အလပ်လပ်တနခဲမ
် သက်တ ကသ
့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက လူသ ိုး၏ ပမှနအ
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပမည်။ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခ ရှန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်။ မတပပ င်ိုးလဲသည့််
သီချင်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး၊ မတပပ င်ိုးလဲသည့်် ရိုးအတ
ီ နပပီပြစ်တသ အသိုးအန္ှုနိုး် တဟ င်ိုးမျ ိုးသ
ရှမည်ပြစ်သည်။ မမ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး က လအတွငိုး် တွင ် တပပ ရန်လအပ်တသ
အရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆပပီိုး လပ်တဆ င်ရန်လအပ်တသ အရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်တသ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမမ
ှု ှ တစ်ဆငသ
့်် ၊ လူတသည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
့်
က လတန က်တွင ် ကယ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အလပ်လပ်ပပီိုး
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကတပသည်၊ ထသ
့််
၎င်ိုးတ၏
့် ပြင
့် သ
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ထသပြင
့််
အချန်က လမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့် သ
စီိုးဆင်ိုးန္င်ကကမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသဘ ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်တသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ လူသဘ
ဝအတွငိုး် အလပ်လပ်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတန္ှ့် င ့်် သသသ သ ကွ ပခ ိုးတပသည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသဘ ဝ၏အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတမှ့် မူ မလပ်တဆ င်န္င်ကကတပ။ တခတ်က လအသီိုးသိုးီ ၏ အစတွင်

ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးက အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်ြရန်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ စက ိုးတပပ ပပီိုး တခတ်သစ်က အစပပြုတလသည်။ သူသည် စက ိုးတပပ ပခင်ိုး
ပပီိုးဆိုးတသ အခါ၊ ဤအရ က သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝအတွငိုး် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ပပီိုးတပမ က်သည်က ညန်ပပတပသည်။ ထတန
့် က်တွင၊် လူအ ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် အသက်တ
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူတ၏
့်
ဦိုးတဆ င်မတ
ှု န က်က လက်ကကတလသည်။ ထနည်ိုးတူစွ ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးက တခတ်သစ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်ပပီိုး လူတအ
့် ိုး အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခက
တပိုးသည့်အ
် ဆငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်- ထအချန်တွင် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
အဆိုးသတ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက စလင်တစြ တပမကကီ
ိုးတပေါ်သ ့်
့်
ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပခင်ိုးလည်ိုး
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုက သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၌ လပ်တဆ င်ရန်သ
ကကလ တပသည်။ ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ အရ သည်
့်
လူတ စ
့် မဟ
တ်တပ။ လူသ ိုးက “ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ” က ဇနီိုးမယ ိုးတစ်ဦိုး
့် တ်ကူိုးသကဲသ
့်
သမဟ
ှ ိုးအပြစ် အနက်ြွင၏
့်် ၊
့် တ် လင်တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးရပခင်
ထအရ မျ ိုးက လူတစ်ဦိုးသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးပြစ်သည်က သက်တသပပတပသည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မရှု ပမင်တပ။ သူက ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပမှနလ
် ူသ ိုး
အတတွိုးမျ ိုး၊ ပမှန ် လူသ ိုးဘဝမျ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သ မန်လူတမှ့် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးအပြစ် ရှု ပမင်သည်။
သတသ
် သူ၏ပမှနအ
် တပခအတနသည် လူသ ိုးက ပမှနအ
် တပခအတနန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့်
တပပ ဆသည့်် ပစပြင ့်် ဇနီိုးမယ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် လင်တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ရှပခင်ိုးတ မပါဝင်
တပ။ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးအြ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့််
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝမှ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုးသ ရှက ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်
ရှခဲတ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့် သ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် ပမှနလ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ တယရှု ကသ
ဲ့် ပင်
့် နီိုးနီိုးပြစ်က
့် စတ်ခစ ိုးမှု ကင်ိုးမဲလ
တသွိုးသ ိုးလအပ်ချက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် တပါက်လျက်၊ လူသဘ
ဝကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးဟ လူသ ိုးက
့် ည်ပ
့်
ယူဆမည့်အ
် ရ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ မှ၊ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ တစ်ခလိုးက ပခြုငမပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝမျ ိုး၏ လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုးက
တထ က်ပ့်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် ူသ ိုး အသဉ ဏ်စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးက အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးရန်အလငှ့် လူတ ့်
ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ ပခြုငမသည်က တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။

သတသ
် ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝဟ ယူဆကကသည့်် အရ န္ှင ့်် မည်သမျှ
့်
့်
မသက်ဆင်တပ။ ထအရ မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ သတသ
်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇနီိုးတစ်ဦိုး၊ သ ိုးန္င
ှ သ
့်် မီိုးမျ ိုး၊
့်
မသ ိုးစတစ်ခ ရှမှသ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ ပင်ဆင်သည်ဟ ဆန္င်သည်ဟူ၍ ခယူထ ိုးတသ သူမျ ိုး
ရှတပသည်။ ဤအရ မျ ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတက
့် ဆကက၏။
သဆ
့် လျှင၊် “ဘရ ိုးသခင်တွင ် ဇနီိုးမယ ိုးတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လင်တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး ရှြရန်
့် ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တွင ် ကတလိုးမျ ိုး ရှန္င်သတလ ။”
ဟ သငက
့်် ငါတမိုးသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သတသ
်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တကျ က်တဆ င်မျ ိုးကက ိုးက အက်တကက င်ိုးတစ်ခမှ
ထွက်တပေါ်မလ န္င်တပ၊ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးကျမလ န္င်တပ။ သူသည်
ပမှနလ
် ူသ ိုးမသ ိုးစ တစ်ခထဲတွငသ
်
ြွ ိုးပမင်န္င်တပသည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် သူသည်
မဘမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှမမျ ိုးရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ရှသငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍လည်ိုး ထသပင်
့်
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တယရှု သည် ြခင်၊ မခင်န္င
ှ ့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး ရှခဲပ့် ပီိုး၊
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ပမှနပ် ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်၊ အကယ်၍ သူသည် ဇနီိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့််
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးရှခဲပ
် ရ သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပင်ဆင်ြရန်
့် ါက၊ သူပင်ဆင်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ပြစ်ခလ
ဲ့် မ်မ
ဲ့် ါက၊
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသပြစ်
့် ခပ
သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ကယ်စ ိုး အမှုပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည်
ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ သူသည် ဇနီိုး သမဟ
့် တ်
ကတလိုးမျ ိုး မရှခဲတ
် သ ိုးစထဲသ ပ
် မ
ူ ျ ိုးမှ တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ပမှနမ
့် သ တကက င ့််
့် မှနလ
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က ဤထက်ရှငိုး် လင်ိုးရမည် ဆပါက၊ ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးဟ
ဘရ ိုးသခင် ယူဆသည့်အ
် ရ မှ ပမှနမ
် သ ိုးစထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်သ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုက လပ်တဆ င်ြ ့်
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် လူတစ်ဦိုးသည် ဇနီိုး၊ ကတလိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
လင်တယ က်ျ ိုးရပါက၊
ှ
ထသူသည် လူသ ိုးတ လ
ူ ့်
ဝသ
့် အပ်သည့်် သ မန်လသဘ
ပင်ဆင်မည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်လအပ်သည့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်မည်
မဟတ်တသ တကက င၊့်် ထသူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ယူဆထ ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လူတန့် ိုးလည်တသ
အရ တသည်
မကက ခဏ ကကီိုးမ ိုးစွ ကွဲပပ ိုးတနတတ်သည်၊ အမျြုိုးအစ ိုး တပခ ိုးစီ
့်

ပြစ်တတ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ဤအဆငတ
့်် ွင၊် လူတ၏
ှ ့််
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
ဤအဆငသ
့်် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အရအခန်ိုးကဏ္ဍတွင ် ပ့်ပိုးတဆ င်ရွက်လျက်၊
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပါဝင်သည်ဟ
ဆန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက လက်ခတဆ င်ရွက်ခင
ွ ့်် ပပြုပခင်ိုးထက် သူ၏အမှုက
သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
တသ တကက င၊့်် သူသည် သူ၏ အမှုက
့်
တဆ င်ရွက်ရန် မမကယ်ကယ် ဇ တပကတ၌ (မပပည့်စ
် သည့်၊် ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးထသ
ဲ )့်
လူဇ့် တခတပသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တခတ်သစ်တစ်ခ တပိုးအပ်ြ၊ ့် သူအမှု
ဲ
့် ထက
တန က်တစ်ဆငက
့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပပ ပပြရန်
ှ ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ
့် န္င
တြ ်ပပထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကြ လူ
့် တက
့် တတ င်ိုးဆရန်
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ ထသပြင
့် ့်် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
အဆိုးသတ်၏၊ သူသည် ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ ခန္ဓ တွင ် တနထင်ပခင်ိုးမရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးထက်
့်
သူအမှု
့်် တ်သက်၍ ဆက်လက် တဆ င်ရွက်ရန် လူသ ိုးထမှ
့် ၏ တန က်ထပ် အစတ်အပင်ိုးန္ှငပ
အတဝိုးသ တရ
ွ ်က စွနခ
် ့် ွ တတ မ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် ျို့ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် က်၊ သူ၏စတ်န္လ
ညီ်ည
် တ
ွ ်တသ လူတက
့် အသိုးပပြုရင်ိုး၊ သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူ၏ အမှုက
ဤလူစအလယ်တွင ် ဆက်လက် လပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဝထဲ၌
့် လူသဘ
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ လပ်တဆ င်ရမည့်် အပခ ိုးအမှုမျ ိုးစွ ရှတသ တကက င ့််
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ထ ဝရ မတနန္င်တပ။ သူသည် ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးမခန္င်တပ။ ယင်ိုးအမှုက လူဇ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လပ်တဆ င်တသ လ
် ည်ိုး၊
သူလပ်ရမည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဇ တပကတက သူချွတ်ချရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကမဘ တပမသ ကကလ
တသ အချန်တွင၊် သူသည် သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးက တသဆိုး၍
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မစွနခ
် ့် ွ မီ ရရှသင်သ
က်ရှသည်အထ မတစ ငဆ
့်် င်ိုးတပ။
့် ည့်် ပသဏ္ဌ န်သ တရ
့်
သူ၏ဇ တပကတသည် မည်မျှ အမင်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးတသ အခါတွင၊်
သူသွ ိုးက လူသ ိုးက စွနခ
် ့် ွ တလသည်။ သူအတွ
က် အသက်အရွ ယ်ဆသည်မှ မရှတပ၊
့်
သူသည် သူ၏ တနရက်
တမ်ိုးအတင်ိုး သူမတရတွက်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သူသည်
့် မျ ိုးက လူသက်
့်
သူ၏အမှု အဆငမ
့်် ျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ လူဇ့် တ၌ သူ၏ဘဝက အဆိုးသတ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် ဇ တပကတထဲသ ကကလ
ရ တွင ် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
့်
အသက်အရွ ယ်ကကီိုးရငရ
့်် မည်၊ လူကကီိုးအပြစ်သ ကကီ
့် ိုးထွ ိုးရမည်၊ အသက်အရွ ယ် အမင်ိုးပခင်ိုးသ ့်

တရ က်က ထခန္ဓ ယယွငိုး် တသ အခါမှသ စွနခ
် ့် ွ ရမည်ဟ ခစ ိုးရသူမျ ိုး
ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထသ
မပပြုတပ။ သူလပ်ရမည့်အ
် လပ်က လပ်တဆ င်ြရန်
့် အမှု
့်
့် သ လူဇ့် တအပြစ်သ ့်
သူကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး မဘမျ ိုး၌ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၊ ကကီိုးထွ ိုးလ ပခင်ိုး၊ မသ ိုးစတစ်ခ ြွဲစ
ျို့ ည်ိုးက
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး အလပ်တစ်ခ စတင်ပခင်ိုး၊ ကတလိုးမျ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး
သမဟ
့်် က
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏
့် တ် ဘဝ၏အနမ်၊့် အပမငတ
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရပခင်ိုး- ပမှနလ
လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ မှု အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် ပမှနလ
် ဘဝတစ်
ူ ့်
ခက အသက်ရှငရ
် န် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသကကလ
ချန်တွင၊် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
့်
ဇ တပကတက ဝတ်ဆင်ပခင်ိုး၊ လူဇ့် တအပြစ်သ ကကလ
ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ဘဝက အသက်မရှငတ
် ပ။ သူသည် သူ၏
စီမခနခွမ
ဲ ှုအစီအစဉ်ထဲက အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ပပီိုးတပမ က်တစြရန်
့် သ ကကလ ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတန က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူစန
ွ ခ
် ့် ွ လမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ အတွငိုး် သ ့်
သူကကလ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက
မစလင်တစတပ။ ယင်ိုးထက်၊ ဘရ ိုးသခင် ကကြုတင်သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် တက်ရက် သွ ိုးတရ က် လပ်တဆ င်တလသည်။ ထတန
့် က်၊ သူ
လပ်တဆ င်ြ လ
် ရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်က သူ၏အမှုတတ က
် အပပည့်အ
် ဝ
့် အပ်သည့်အ
ပပည့်စ
် တစပပီိုးတန က်တွင၊် ဤအဆငထ
့်် က
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်
ပပီိုးစီိုးတလသည်၊ ထအချန်တွင ် သူ၏ ဇ တပကတဆန်တသ ခန္ဓ က ၎င်ိုး၏သက်တမ်ိုးရည
ှ က
်
အသက်ရှင ် တနထင်သွ ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ မတနထင်သွ ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ၊ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘဝလည်ိုး အဆိုးသတ်တလသည်။ ဆလသည်မှ ၊
ဇ တပကတဆန်တသ ခန္ဓ က ဘဝ၏ မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် တရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ကမဘ တပမတပေါ်၌
မည်မျှကက ကက အသက်ရှငသ
် ည်ပြစ်တစ၊ အရ အ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
ဆိုးပြတ်သည်ဟ ဆလသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက ပမှန ် လူသဘ
ဝအပြစ်
့်
ယူဆသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် မည်သမျှ
် လ ။့်
့် မသက်ဆင်တပ။ တယရှု က ဥပမ တစ်ခအပြစ် ကကည့်တ
သူသည် သိုးဆယ့််သိုးန္စ
ှ ်ခကွဲ က လူဇ့် တ၌ အသက်ရှငခ
် ၏
ဲ့် ။ လူသ ိုးခန္ဓ တစ်ခ၏
သက်တမ်ိုးအရ၊ သူသည် ထအသက်အရွ ယ်တွင် မကွယလ
် ွနသ
် ငတ
့်် သိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
မစွနခ
် ့် ွ သငတ
့်် သိုးတပ။ သတသ
် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ န္
် င
ှ ့်် မသက်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ၏
့်
အမှုသည် ပပီိုးစီိုးပပီပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ထအချန်တွင ် ခန္ဓ ကယ်သည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ
တပျ က်ကွယ်ရင်ိုး ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တလသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်

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

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

အတမှ င်၏လွှမ််းမိို်းမှုမှ လွတတ
် မ က်တလ ၊ူ့ ပပီ ်းလ င် သင်သည်
ဘိုရ ်းသခင်၏ ရယ ခင််း ခံရလိမ်ူ့မည်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမဆ
ှု သည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ “အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှု” ဟ တခေါ်ဆသည့််
ဤအရ မှ စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတက
့်
ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးတ၏
့် လမ်ိုးမိုးမပှု ြစ်သည်။ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ တသပခင်ိုးတရ ိုး၏
တရ င်ဝါလကခဏ ရှတသ လမ်ိုးမိုးမှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ စ တန်၏အပ်စိုးမှုတအ က်၌
အသက်ရှငက် ကသူအ ိုးလိုးသည် ပျက်စီိုးကန်ိုး ကကြုရတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရရှပပီိုးတန က် သင်သည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ မည်သ ့်
လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ
ဆတတ င်ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သူထ
့် လိုးဝ
လှညတ
့်် လသည်၊ ထအချန်တွင ် သင်စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ၏
် တထ
့် တ်န္လ
့် ပခင်ိုး
ခရတပသည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် သူထ
့် လိုးဝတပိုးအပ်ြ တ
့် ိုး၍ လလ ိုးလျက်ရှပပီိုး၊
ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ သင် လွတ်တပမ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုး
လပ်သမျှတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်သက်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး သူ၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််

ကက်ညပ
ီ ါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏
တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတအ က် အသက်ရှငသ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကပါက၊ သူအတပေါ်
့်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပစပြင ့်် ပပြုမူရင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက မယကကည်ဘလ
ဲ ျက် သူက
့်
အရူ ိုးလပ်ြ အပမဲ
ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကပါက- ဤသူအ ိုးလိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင်
့်
အသက်ရှငက် ကသည့်လ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက မရရှတသိုးတသ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် အသက်ရှငက် က၏။ ဆလသည်မှ ၊
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှင ် ကကတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ သူတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ်
့်
အသက်ရှငတ
် နကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငတ
် က င်ိုး ရှငက် ကမည်မဟတ်သကဲသ
့် ့်
ဘရ ိုးသခင်က န ခတက င်ိုး န ခကကမည်မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
ယကကည်တသ သူမျ ိုးပင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် တသချ တပါက်
အသက်ရှငတ
် က င်ိုး ရှငတ
် နကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးတွငသ
်
ကနသ
် ့် တ် ခထ ိုးရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည
မရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ မခရတသိုးသည်သ မက
သူ၏ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရယူပခင်ိုးက မခရတသိုးဘဲ သူသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ၊
အသက်မဲတ
့် သ စက ိုးလိုးမျ ိုး အလယ်တွင ် တမှ င်မက်ပပီိုး တရရ မှုမရှတသ
အသက်တ တစ်ခပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နဆဲ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှင ် ကကသည်မှ
တပပ စရ ပင်မလသည့်် အချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးပင်လျှင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ကင်ိုးမဲက့် ကသည့်အ
် တွက် ထအတမှ င်၏
လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် ရှတနန္င်တသိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ် သမဟ
့် တ်
သန ိုးကရဏ က မရရှကကတသိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က
မပမင်န္င်ကကသူအ ိုးလိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင် အသက်ရှငတ
် နကကတပသည်။
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရခစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်
မသကကသူမျ ိုးသည် အချန်အမျ ိုးစတွင ် ထနည်ိုး၎င်ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင် မမအသက်တ
အမျ ိုးစ ကန်ဆိုးပါက၊ ဤသူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် အဓပပ ယ်ဆိုးရှု ိုးခဲတ
့် လပပီ- ပပီိုးလျှင်

ဘရ ိုးသခင် တည်ရသည်
ှ
က မယကကည်သတ
ူ က
့် က ိုး အဘယ်တပပ ြ လ
့် အပ်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လက်မခန္င်တသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
လက်ခတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်စ ိုးသူတန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးင ှ
တတ်စွမ်ိုးန္င်တသ သူတသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့် သူထ
့် မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကလမ်မ
၎င်ိုးတသ
့် လျှင ် အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ကကလမ့််မည်။ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး
မခရတသိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ အချြုျို့တသ အရ မျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက အပမဲခရတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက မတပိုးအပ်န္င်သတ
ူ သည်
တသပခင်ိုးတရ ိုး
့် စတ်န္လ
့်
တရ င်ဝါလကခဏ တအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသည့်် စ တန်၏တကျိုးကျွနဘ
် ဝတအ က်တွင ်
ရှကကသည့်လ
် ူမျ ိုး ပြစ်သည်။ မမတက
့် ယ်တင်၏ တ ဝန်မျ ိုးအတပေါ် သစစ မရှသူမျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်တ ဝန်က သစစ မရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်တွင် မမတ၏
့်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ကကသူမျ ိုးသည် အတမှ င်၏
လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က
တမင်သက်သက် တန္ှ င်ယ
ှ ်သမ
ူ ျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးအကက ိုးတွင ်
့် က
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
သတဘ ထ ိုးကွဲလွဲပခင်ိုးက တမင်တက တသွိုးထိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုး သမဟ
့် တ် အပ်စမျ ိုး
ြွဲျို့တသ သူတသည်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်၊ စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် သ ၍
့်
နက်ရှုင်ိုးစွ အသက်ရှငက် ကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနမ
် ဟတ်တသ
ဆက်ဆတရိုးရသူ
ှ မျ ိုး၊ လွနက
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုး အစဉ်အပမဲရသူ
ှ မျ ိုး၊ အကျြုိုးအပမတ်တစ်ခ
အစဉ်အပမဲ ရရှလသူမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမှု
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးတွင ် မည်သည့်အ
မရှ တြွတသ သူမျ ိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင် အသက်ရှငက် ကသည့်် လူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ အစဉ်အပမဲ တပါတပါ
့် တန်
့် တန်တနသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရ တွင ် လိုးဝ မတလိုးနက်သမ
ူ ျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ မကက
ြုိုးစ ိုးဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး မမတက
် ည်ိုးြ ့်
့်
့် ယ်တင်၏ ဇ တပကတကသ ပြည့်ဆ
ကကြုိုးစ ိုးတနသူမျ ိုးသည်လည်ိုး တသပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် က ဆီိုးထ ိုးပခင်ိုး ခရလျက် အတမှ င်၏
လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အလပ်လပ်တနချန်တွင ် မရိုးတပြ ငမ
့်် န္
ှု င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတတွ
ူ ျ ိုး၊
့် င ် ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆက်ဆတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
လမ်လည်သမ
ူ ျ ိုး န္ှင ့်် မမတက
ူ ျ ိုးသည်
့် ယ်ကယ်အတွက် အပမဲ အစီအစဉ်မျ ိုး ပပြုလပ်သမ

အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ မချစ်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး အတပေါ် အ ရမစက်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အတမှ င်၏
လမ်ိုးမိုးမှု တအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသည့်လ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ခလပါက၊ ပထမဦိုးစွ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထ ြွငဟ
့်် ရင်ိုးန္ှင ့်် သူထ
့်် င်ိုး၊ စ တန်၏ အတမှ င်လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ
့် လိုးဝ လှညရ
လွတ်တပမ က်ရမည်။ ယခ သင် လပ်တဆ င်တနတသ အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ချီိုးမွမ်ိုးမည်တလ ။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပီိုးပပီတလ ။ သင်
လပ်တဆ င်ပပီိုးခဲတ
့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ
့် သ အရ မျ ိုးသည် သငက
အရ မျ ိုးပြစ်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညကီ ကသတလ ။ အချန်တင်ိုး
့်
သင်က
့် ယ်သင် ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအတပေါ်
အ ရစက်တလ ။့် သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ချခင်ိုးထ ိုးတလ ၊့် သူက
့်
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ မ
် ှုပြင ့်် ချစ်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်က
့် ယ်သင် သစစ ရှစွ
အသိုးခတလ ။့် ဤအရ က လပ်တဆ င်တသ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု ဧကန်မချ
ရရှကကလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
့်
စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ မမတ၏
့် ဘဝက ရိုးသ ိုးစွ
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးမရှသူမျ ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် တစ်မျြုိုးပပြုမူ တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တန က်ကယ
ွ ်တွင် တစ်မျြုိုးတစ်ြ ပပြုမူတသ သူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရသည် ယတ်မ က ၊
တက က်ကျစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သစစ မရှတသ လ
် ည်ိုး၊ န္ှမ့််ချပခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပန်ိုးတပိုးတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုး- ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသူမျ ိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုသူမျ ိုးစစ်စစ်
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တမမကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ မမတက
့်
့်
့် ယ်တင်၏
အကျြုိုးအပမတ် အတွကသ
်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ြူိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ
မှတ်ယူပပီိုး တမ က်မ တသ သူမျ ိုး၊ ကက ိုးဝါသူမျ ိုးန္ှင ့်် မမတက
့်် တန်ိုးက
့် ယ်တင်၏ အဆငအ
က ကွယ်သမ
ူ ျ ိုးသည် စ တန်က ချစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက ဆန်ကျင်
တသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပပီိုး စ တန်န္င
ှ ့်် လိုးဝ သက်ဆင်ကကတလသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးက အ ရမစက်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က

စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် အတစမခသူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစ၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့််
အပမဲပူပန်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
မမတက
် ့် တ်န္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယ်ကယ် အသိုးခရန် အရ ခပ်သမ်ိုးက မစွနလ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအရ မည်သည်အ
့် ခါမျှ အသက်မရှငတ
် သ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပပင်ပတွငရ
် သည့်
ှ
လ
် ူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက မရရှန္င်ကကတပ။
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ှ ိုးက
့် ျန်တွင၊် ကယ်တတ ်၏ အလျှပယ်ရပခင်
တမွျို့တလျ ်န္င်ကကြန္ှ့် င ့်် သူက
် ွ ချစ်န္င်ကကြ အလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်
့် ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
့်
လူတသည်
သူ၏အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကတပမည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်က
့်
မချစ်န္င်ကကသူမျ ိုး၊ သူ၏ဝန်ထပ်မျ ိုးက အ ရမစက်သမ
ူ ျ ိုး၊ မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက သူအ
့် စတ်န္လ
့် ိုး
အပပည့်အ
် ဝ မတပိုးန္င်ကကသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက မမတ၏
ဲ့် ့်
့် ကယ်ပင်ကသ
လက်မခန္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဝန်ထပ်မျ ိုးက မမတ၏
့် ကယ်ပင်ဝန်ထပ်မျ ိုးအပြစ် မသယ်ပိုး
န္င်သမ
ူ ျ ိုး- ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးသည် ထသတသ
လူတစ်ဦိုး တစ်တလမျှအတပေါ်
့်
အလင်ိုးမတပိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင်
အသက်ရှငတ
် နကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက လိုးလိုးဆန်ကျင်
တသ
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတလ
် ရ တွငမ
် ဆ သမမ တရ ိုး
့် ပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
အနည်ိုးငယ်မျှမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်န္င
ှ အ
့်် တူ ဒစရက်န္ထဲ
ွ တွင ်
့်
တမွျို့တလျ ်တနထင်တနကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင်
့်
အသက်ရှငက် ကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မကက ခဏ စ ိုးတသ က်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏အလက အ ရစက်န္င်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငသ
် ည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်မှ လွတ်တပမ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငြ
် ့်
လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတွငိုး် တွင် သင် အသက်ရှငပ
် ါက၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အလပ်က တဆ င်ရွက်ရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှလမ်မ
့် ည်။
သင်သည် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငပ
် ါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
ထသတသ
အခွငအ
့်် တရိုး သင် တပိုးလမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့် ည်မဟတ်။ လူတအတပေါ်
့်
့်
တဆ င်ရွက်တသ အလပ်၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ ထွနိုး် လင်ိုးတစသည့်် အလင်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် သူ
တပိုးသည့်် စတ်ချယကကည်မှုသည် အခက်အတနတ
် ့် စ်ခသ တ ရှညခ
် တလသည်။ လူတသည်
့်

င်္ရမထ ိုးသကဲသ
့် အ
် အလပ်သည် ၎င်ိုးတက
့် ရမစက်ကကပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
့်
ပြတ်တကျ သ
် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး်
အသက်ရှငပ
် ါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတအတပေါ်
အလပ်လပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး်
့်
လူတ အသက်
မရှငပ
် ါက၊ စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငက် ကတပသည်။
့်
့်
လူတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငက် ကပါက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က် သမဟ
့်
့် တ် လပ်တဆ င်ချက်
မရှကကတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ နယ်နမတ်မျ ိုးအတွငိုး်
အသက်ရှငပ
် ါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အတပခအတန၌
အသက်ရှငပ
် ါက၊ သင်သည် သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး သူ၏ အမှုက သငအ
့်် တပေါ်
တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၏
နယ်နမတ်မျ ိုးအတွငိုး် အသက်ရှငမ
် တနဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင်
အသက်ရှငတ
် နပါက၊ သင်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတွငိုး် တွင ် အတသအချ
အသက်ရှငတ
် နတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုး န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သင်၏ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့််
့်
သင်အ
် တင်ိုး သင်
့် သက်တ ၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်တစရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်အ
လပ်တဆ င်ရမည်။ ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ အမှနတ
် ကယ် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပါက၊ သူသည်
သင်အ
့် တပေါ် အမှုက တဆ င်ရွက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ ၏
အလင်ိုး၌ သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တအ က်တွင ် အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တဆ င်ရွက်တသ အလပ်က သင် သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ခစ ိုး ရလမ်မ
့် ည်။
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်မှ လွတ်တပမ က်ရန်၊ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်က
သင်သစစ တစ ငသ
့်် ရမည် ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရန် ပင်ကအ ိုးပြင ့််
စတ်အ ိုးထက်သန်ရမည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ သင်သည် မှနက
် န်တသ အတပခအတနတစ်ခ
ရှန္င်လမ့််မည်။ မှနက
် န်တသ အတပခအတနတွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ
လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးအတွက် မရှမပြစ် ရှထ ိုးရမည့်် လအပ်ချက်ပြစ်သည်။ မှနက
် န်တသ
အတပခအတန မရှပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သစစ တစ ငသ
့်် မှု မရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက

ရှ တြွြ ပင်
့် ကအ ိုးပြင ့်် စတ်အ ိုးမထက်သန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ
လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးမှ စဉ်ိုးစ ိုးစရ မလတပ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်မှ လူသ ိုး၏ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်တသ လူမျ ိုးသည် အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှု အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ
လွတ်တပမ က်န္င်ကကလမ်မ
် န်တသ အတပခအတန တစ်ခတွင ်
့် ည် မဟတ်။ မှနက
အသက်ရှငရ
် န်ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ်
အသက်ရှငရ
် န်၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် တသ အတပခအတနတွင ် အသက်ရှငရ
် န်၊
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခတွင် အသက်ရင
ှ ရ
် န်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ စ
် ွ မမကယ်ကယ် အသိုးခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထတ
ဲ ွင ်
အသက်ရှငရ
် န်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ချစ်ပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခတွင ် အသက်ရှငရ
် န်
ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတွငိုး် တွင ်
အသက်ရှငတ
် သ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးမှုထသ
ဲ ၎င်
ှ အ
့်် မျှ
့် ိုးတ ဝင်
့် တရ က်သည်န္င
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲကကလမ်မ
ှ အ
့်် မျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှု နက်ရှုင်ိုးသထက် နက်ရှုင်ိုးသွ ိုးသည်န္င
၎င်ိုးတ တပပ
င်ိုးလဲကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် တန က်ဆိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ရယူပခင်ိုးခရသည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ချစ်တသ လူမျ ိုး တသချ တပါက်
ပြစ်လ ကကလမ်မ
ူ ျ ိုးသည်
့် ည်။ အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ပပီိုးသမ
ဘရ ိုးသခင်၏အလက တပြည်ိုးပြည်ိုး တသချ တအ င် တလ့်လ စစစ်န္င်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက
တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်လ ကကလမ့််မည် ပြစ်က ၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူယမျ ိုး
ပြစ်လ ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမထ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူက
ွ ကဲ့် ကသည့််
့် ပန်ကန်ပခင်ိုး မပပြုရသ မက၊ ယခင်က ၎င်ိုးတ စ
့် တ်စဲခ
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်မတ
ှု က
ှ ိုးမျ ိုးတွင ်
့် လည်ိုး သ ၍ပင် မန်ိုးတီိုးကကက ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တပေါ်တလသည်။ အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ
မလွတ်တပမ က်န္င်ကကသည့်် လူမျ ိုးသည် ဇ တပကတ အ ိုးလိုးက လိုးဝ တနရ ယူထ ိုးပပီိုး
ပန်ကန်မှုပြင ့်် ပပည့်က် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် စတ်န္လ
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးအပပင်၊ ၎င်ိုးတက
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ယ်တင်၏ ရည်ရွယခ
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုးမျ ိုးပြင့်် ပပည်တ
့် နကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ မှ
လူသ ိုးထမှ တစ်ခတည်ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ သူ တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ မှ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပပည့်တ
် သ
့်

န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခတက
့် တနရ တပိုးတစြ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး်
အသက်ရှငြ
် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ရှ
့်် ည့်် အရ က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
့် တြွသငသ
ရှ တြွြ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ၊ ့် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွက် တပပိုးြ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွက် အသက်ရှငြ
် -့်
ဤအရ မျ ိုးသည် လူက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ ကက
့်် ည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ြုိုးပမ်ိုးသငသ
အရ ရ က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ရမည်။
ထအခါမှသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်လမ့််မည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်မထ ိုးပါက၊ သူသည် စ တန်
ပင်ဆင်တသ တလ က်တက င် တစ်တက င်သ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က ချန်ဆတလ -့်
သင်၏အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မည်မျှ အပမစ်တယ
ွ ်ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။
သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးတွင ် သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
အသက်ရှငလ
် ျက်ရတနသနည်
ှ
ိုး။ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးတွင ် ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
အသက်မရှငဘ
် ဲ တနတနခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်က
့် လိုးဝ
ထန်ိုးချြုပ်မထ ိုးပါက၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က အတအကျ
တနရ ယူထ ိုးသနည်ိုး။ သင်၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် သင်သည် စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး
့်
ခရလျက်ရသတလ
ှ
၊ သမဟ
့်် တနရ ယူလျက်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သငက
ရှသတလ ။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး အတပခပပြုသည့််
အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်သတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး မှတစ်ဆင ့်် သင်၏ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမှ
ထွက်လ ပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် မှတ်ယူရန်- ဤသည်မှ လူတင်ိုး ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
သင်၏ အသက်တ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှပါက၊ သင်သည် အတမှ င်၏
လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် ပန်ကန်တနသည်၊ သူက
့် သင်
ခခတနပပီိုး၊ သူ၏န မက သင် င်္ဏ်သတရ ညြှြုိုးတစလျက် ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
ထသတသ
လူမျ ိုး၏ ယကကည်မသ
ှု ည် ဒကခတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည်။
့်
သင်၏အသက်တ မည်မျှက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အသက်ရှငပ် ပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်၏
အသက်တ မည်မျှက သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အသက်မရှငဘ
် ဲ တနပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သငက
့်် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ထဲမှ မည်မျှသည်
သင်၏အထဲတွင ် ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ မည်မျှသည် သင်၏အထဲတွင် ဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။

ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင် တသချ စွ ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပပီိုးပပီတလ ။
့်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ ဆက်ကပ်ထ ိုးတသ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု န္ှစ်ခလိုး
လအပ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် မရှဟ အဘယ်တကက င့််
ငါတပပ သနည်ိုး။ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှသည့်လ
် ူမျ ိုးသည် ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးန္င်ကကတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အတမှ င်၏
လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အပမဲ အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကပပီိုးပြစ်က စ တန်၏တကျိုးကျွနဘ
် ဝတအ က်တွင်
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ ရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ ဝင်တရ က်ြ အလွ
နရ
် ှညက် က သည့််
့်
အချန်ယူရတသ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်တစ်ခ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ ၊ ဤဝင်တရ က်မှုက တစ်ရက်
သမဟ
မမတက
့် တ် န္ှစ်ရက်မျှပြင ့်် မရရှန္င်တပ။ လူတသည်
့်
့် ယ်တင်၏ အတပခအတနက
သတဘ တပါက်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤကစစရပ်က ယတန ငါ
့် တြ ်ထတ်တပပ ရတပသည်။
့်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုသည် မည်သည့်် အရ ပြစ်သည် ဆသည်န္င
ှ ့်် အလင်ိုးတွင ်
အသက်ရှငရ
် န်မှ မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသည်တက
ှ ့််
့် လူသ ိုးက သပမင်န္င်သည်န္င
တစ်ပပြုင်နက်၊ ဝင်တရ က်မှုသည် မျ ိုးစွ သ ၍ လွယက
် ူလ တပသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သငအ
့်် တနပြင ့်် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ မလွတ်တပမ က်န္င်မီ
ထလမ်ိုးမိုးမက
ှု မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သရှရမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ထတန
် ှ သင်သည် ယင်ိုးက စွနပ
် ့် စ်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့် က်တွငမ
့်
ထတန
် ရ မှ မူ၊ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ကယ်ပင် အတရိုးကစစ ပြစ်သည်။
့် က်တွင ် လပ်တဆ င်ရမည့်အ
အရ ရ ထဲသ အပပြုသတဘ
တဆ င်တသ ရှု တထ ငမ
့်် ှ ဝင်တရ က်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ မတန်မလှုပ် မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္ှင။့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင်သ
သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။

လတစ်ဦ်းသည် ယံကို ကည် ခင််း၌ စစ်မှန်မှုကိို အဓိကထ ်းရမည်၊
ဘ သ တရ်း ထံ်းို တမ််းဓတလူ့၌ ပါဝင်လပ
ို ် တဆ င် ခင််းသည်
ယံကို ကည် ခင််းမဟိုတ ်
ဘ သ တရိုး ထိုးတမ်ိုးအစဉ်အလ မည်မျှက သင် တစ ငထ
့်် န်ိုးသနည်ိုး။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အကကမ်မည်မျှ ဆနက
် ့် ျင်က မမအလအတင်ိုး

လက်တလျှ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် အတရိုးထ ိုးက
သူ၏အလတတ ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး
အကကမ်မည်မျှ သင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်က န ိုးလည်သည်အ
့် တလျ က် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်၏
့် ။
သင်၏အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၌ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တက င်ိုးမွနတ
် လ ။့် ဤသည်မှ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပခင်ိုး သမဟ
င ့်် အတပေါ်ယဗန်ိုးပပ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
့်
့် တ် စတ်မပါတပါန္ှ
မဆလ။ ယင်ိုးထက် ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးက ဆလသည်။ ဤကဲသ
့် ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစတသ မည်သည်လ
့် ပ်တဆ င်ပနည်ိုးလမ်ိုးမဆ စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် လူအမျ ိုးက သူတအတပေါ်
့်
အ ရစက်တအ င် လပ်ပခင်ိုးက ခမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုး တရှ ျို့တွင ်
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုးက တပပ န္င်သည်။ သတသ
်
့်
့်
တန က်ကယ
ွ ်တွငမ
် ူ ထသူတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပခ ိုးန ိုးစွ ပပြုမူကကသည်။ ဤသူတသည်
ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
့်
ြ ရရှဲမျ ိုး မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုး
ရှတသ သူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် သူ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အပပင်ပန်ိုး၌ ထကဲသ
့် ့်
တြ ်ပပတလ့်မရှတပ။ ထကဲသ
့် တသ
သူသည် အတပခအတနမျ ိုး တပေါ်တပါက်လ ချန်တွင ်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်လပပီိုး ၎င်ိုး၏အသစတ်က ဆနက
် ့် ျင်က တပပ ဆပခင်ိုး
သမဟ
့် တသ
သူသည် အတရိုးကစစမျ ိုး
့် တ် ပပြုမူပခင်ိုးက ပပြုလပ်တလ့် မရှတပ။ ထကဲသ
့်
တပေါ်လ ချန်တွင ် ဉ ဏ်ပည က ပပသပပီိုး၊ အတပခအတနမျ ိုး မည်သပင်
့် ပြစ်တနပါတစ
သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုး၌ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တက င်ိုးမန
ွ ၏
် ။ ဤကဲသ
့် တသ
သူသည် စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
အတစခပခင်ိုး တပိုးန္င်တသ သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး
စတ်ထက
ဲ မပါဘဲ တပပ သူတချြုျို့ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူတစ်ပါိုးထက် သ သည်ဟ
့် န်တဆ င်က
့်
သန ိုးြွယ်တယ င်တဆ င်လျက် ပူပန်တသ ကပြင့်် မျက်တမှ င်ကတ်က မမတ၏
့် မျ ိုးက
့် တနရက်
ကန်လွနက် ကသည်။ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ “သင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏အတကကိုး
မည်သတင်
အ တစိုးမသွ ိုးမည်
့် ျှင ် သူတသည်
့် ရှသနည်ိုး။ တပပ ပပပါ။” ဟ သူတအ
့် ိုး တမိုးခဲလ
့်
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အမှနတ
် ကယ် သစစ တစ ငသ
့်် လျှင၊်
ယင်ိုးအတကက င်ိုးက အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် မတပပ န္ှင။့်် ယင်ိုးအစ ိုး တကယ့််

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ပပသတလ ၊့်
ပပီိုးလျှင် စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် သူထ
ှ ့််
့် င
့် ဆတတ င်ိုးတလ ။့် န္ှုတ်အ ိုးပြင်န္
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်ဆသူမျ ိုးသည် တကက င်သတ
ူ တ ်မျ ိုးသ
ပြစ်သည်။ အချြုျို့သတ
ူ သည်
ဆတတ င်ိုးပတထန ပပြုတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုးက တပပ က ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးတကက င့််
မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ ဆ
် ခါတင်ိုး စတင်၍ ငတကကိုးတတ်ကကသည်။ ထသတသ
့် တတ င်ိုးသည့်အ
့်
လူမျ ိုးသည် ဘ သ တရိုးထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး စွဲတနသူမျ ိုး ပြစ်၏၊ ထသတသ
့်
အပပြုအမူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည်၊ အတပေါ်ယ ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးမှု
သမဟ
ှ ်သက်တသ အရ မျ ိုး
့် တ် အတပေါ်ယ ဝမ်ိုးနည်ိုးမျက်ရည်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္စ
ပြစ်သည်ဟ အစဉ်ယကကည်လျက် ထသတသ
ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
့်
အသက်ရှငက် ကသည်။ ထသတသ
အဓပပ ယ်မသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးသည် မည်သအကျ
ြုိုးပပြုမည်နည်ိုး။ အချြုျို့က
့်
့်
မမတ၏န္ှ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့၌ စက ိုးတပပ စဉ်တွင ်
့် ျမှုက ပပသရန်အတွက် အပခ ိုးသမ
့် မ်ခ
သတဘ ထ ိုးကကီိုးဟန် တယ င်တဆ င်ကကသည်။ အချြုျို့ကမူ အ ိုးအင်လိုးဝမရှတတ သ
့် ည့််
သိုးငယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် တမင်တက ရကျြုိုးပပလွနိုး် ကကသည်။ ဤသည်မှ
န္င်ငတတ ်၏လူမျ ိုး ပပြုမူသင်သ
့် ည် အပပြုအမူမျ ိုး ပြစ်သတလ ။ န္င်ငတတ ်၏လူတသည်
့်
တက်ကက၍ အချြုပ်အတန္ှ င် ကင်ိုးတသ သူ၊ အပပစ်ကင်ိုးပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးတသ သူ၊
ရိုးသ ိုးတပြ င်မ
် ပ်တသ အတနအထ ိုး၌ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုး
့် တ်ပပီိုး ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသ၊ူ လွတလ
ပြစ်သငသ
့်် ည်။ ထသူတ၌့် သမ ဓန္ှင ့်် င်္ဏ်သကခ ရှသင်ပ့် ပီိုး သွ ိုးတလရ ရ ၌
သက်တသခန္င်သင်သ
့် တသ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးကတရ လူသ ိုး၏
့် ည်။ ထကဲသ
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးကပါ ခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယကကည်ပခင်ိုး၌ သက်တမ်ိုးန္တသ သူတတွ
့် င ် အတပေါ်ယ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး မျ ိုးလွနိုး် ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပဲ့်ပပင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ချြုိုးြျက်ပခင်ိုးခရသည့်် က လက အရင် ပြတ်သန်ိုးကကရမည်။ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တသ သူမျ ိုးက အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် ကကည့်ရ
် န္ှင ့််
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်။ သတသ
်လည်ိုး ထသူတ၏
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည်
ချီိုးမွမ်ိုးထက်ြွယ် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်ဟ မှတ်ယူန္င်သည်။ အကယ်၍
ဧဝတင်္လ သတင်ိုးတက င်ိုးက ဟလူ၊ သည်လအ
ူ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးလ ရန်
သင်တနစဉ်
့် တဟ တပပ တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတွင ် သင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးပြင ့််
ဆက်လက် အသက်ရှငတ
် နတသိုးလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်က

ထင်ရှ ိုးတစန္င်မည် မဟတ်။ ထကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည် ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးအပပင်
့်
တကက င်သတ
ူ တ ်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
ထသတသ
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုး စရိုးကကသည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ သူတက
့်
့် “ညီမ၊ ဒီရက်ပင်ိုး
ဘယ်လတနသလဲ။” ဟတမိုးတက င်ိုး တမိုးကကလမ့််မည်။ သူမကလည်ိုး “ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အတကကိုး ရှတနတ က ခစ ိုးမပပီိုး သူအလ
တတ က
် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှဘူိုးလ ခ
့်
့် စ ိုးရတယ်။”
ဟ ပပန်တပြတက င်ိုး ပပန်တပြန္င်၏။ အပခ ိုးတစ်တယ က်ကလည်ိုး “ကျွန္ပ်
် လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုးတင်ရတနပပီ
ှ
ိုး သူအလ
တတ က
် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှဘူိုးလ ့်
့်
ခစ ိုးရတယ်။” ဟ တပပ တက င်ိုး တပပ လမ့််မည်။ ဤဝါကျအချြုျို့ န္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက်
ကပင် ထသူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုး နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ ၌ ရှတနသည့်် ဆိုးရွ ိုးတသ အရ မျ ိုးက
တြ ်ပပတနသည်။ ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးသည် စက်ဆပ်ြွယ် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
အလွနအ
် မင်ိုး မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆနက
် ့် ျင်သည်။ စစ်မှနမ
် ှုအတပေါ်တွင် အ ရစက်တသ သူတသည်
မမ၏စတ်အတွငိုး် ၌
့်
ရှသည့်အ
် တင်ိုး တပပ ဆပပီိုး မတ်သဟ ယပပြုရ တွငလ
် ည်ိုး မမတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
ြွငဟ
့်် ကကသည်။ ထသူတသည်
ထကဲသ
့် တသ
ယဉ်တကျိုးရည်မွနတ
် သ စက ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့်
့်
့် တ်
အန္ှစ်သ ရ မရှတသ န ိုးဝင်ချြုသည်စ
့် က ိုးမျ ိုးက မတပပ ဘဲ အတအပပြစ်တသ
စွမ်ိုးတဆ င်မှုမျ ိုး၌ ပါဝင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထသူတသည်
အပမဲတမ်ိုး ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တပပ ဆကကပပီိုး
့်
တလ က၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န တလ့်မရှတပ။ အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးသည် လိုးဝ အဓပပ ယ်မရှသည့််
အတင်ိုးအတ အထ အတပေါ်ယ လူပမင်တအ င် လပ်ပပရသည်က ခမင်ကကသည်။ မမ၏ထမင်ိုးအိုး
အတွငိုး် ရှ ထမင်ိုးမျ ိုး တူိုးသွ ိုးသည်ကပင် မသလက်ဘ၊ဲ တစ်စတစ်ဦိုး သီချင်ိုးဆလျှင် သူတ ့်
စတင် ကခန်ကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးသမ
ူ ျ ိုး မဟတ်သလ၊
့်
င်္ဏ်သကခ ရှတသ သူမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်က ၊ အလွနအ
် မင်ိုး တပါပပက်
လွနိုး် လှသည့််
့်
လူမျ ိုးပြစ်သည်။ အဆပါအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် စစ်မန
ှ ပ် ခင်ိုးကင်ိုးမဲ့်မှု၏ သရပ်သကန်မျ ိုး
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်တသ ကစစမျ ိုးက
တပပ ဆကကသည့်အ
် ခါ၊ ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး
့်
မတပပ တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် သ
့် န္ှလိုးသ ိုး အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး
သင်၏ခစ ိုးချက်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မည်ကသ
ဲ့် မျှ
့် မသက်ဆင်တပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး မဟတ်။
ထကစစအ ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အဆက်မပပတ် တပပ ဆပခင်ိုးသည် သငအ
့်် တွက်

အဘယ်အကျြုိုးရသနည်
ှ
ိုး။ သင်သည် မည်သည်အ
့် ပပင်ပန်ိုး စတ်အ ိုးထက်သန်မှု၊ သမဟ
့် တ်
အပပင်ပန်ိုး ပပသြအတပေါ်
မျှ မဟတ်ဘ၊ဲ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးက အတရိုးကကီိုးသည်ဟ
ခယူရမည်။
လူတ၏
့် အတပေါ်ယတက င်ိုးမှုမျ ိုးသည် အဘယ်အရ က ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဇ တပကတစတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး အတက င်ိုးဆိုး အပပင်ပန်ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည်ပင်လျှင် အသက်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သင်ကယ်တင်၏ သီိုးပခ ိုး နင်္စတ်ရင်ိုးကသ ပပန္င်သည်။ လူသ ိုး၏အပပင်ပန်ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လအင်ဆန္ဒက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုးက အစဉ်မပပတ် တပပ တသ ်လည်ိုး၊
တစ်ပါိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ဘဝမျ ိုးက သင် မတထ က်ပ့်န္င်တပ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးချစ်ရန် သင်မလှုျို့တဆ ်န္င်တပ။ သင်၏ အဆပါလပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစမည်ဟ သင် ယကကည်သတလ ။ သင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ န္
် င
ှ ့်် ကက်ညပီ ပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည်ဟ သင် ခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊
့်
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတအ
့်် ိုး
့် ိုးလိုးသည် အဓပပ ယ် ကင်ိုးမဲ့်ကကတပသတည်ိုး။ သငအ
စတ်တကျနပ်မှု တပိုးတသ အရ န္ှင ့်် သင်လပ်လတသ အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
အထူိုးန္စ
ှ ်သက်သည့်် အရ မျ ိုး အတအကျပင် ပြစ်သည်ဟ သင်ယကကည်သည်။ သင်
န္ှစ်သက်တသ အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သတလ ။
လူတစ်ဦိုး၏စရက်သည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သတလ ။ သငက
့််
စတ်တကျနပ်မှုတပိုးတသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင် ရွ မန်ိုးသည့်အ
် ရ အတအကျပင်ပြစ်ပပီိုး၊
သငအ
့်် ကျငမ
့်် ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ရွ ရှ ၍ ပငင်ိုးပယ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုးတင်ရသည်
ှ
ဟ ခစ ိုးရပါက၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ မှ က်သ ့်
သွ ိုး၍ ဆတတ င်ိုးတလ ။့် ထအတကက င်ိုးက တစ်ပါိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး တပပ ြမလ
့် ။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်၌ ဆမတတ င်ိုးဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး အပခ ိုးသူမျ ိုးတရှ ၌
ျို့
သငက
့်် ယ်သင် လူအမျ ိုးအ ရစက်ခရတအ င် အစဉ်တစက် ပပြုလပ်လျှင၊် ဤအရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်လမ့််မည်တလ ။ သင်၏လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
အစဉ်အပမဲ အပပင်ပန်ိုးအတွက်သ ပြစ်တနပါက၊ သင်သည် အစွနိုး် တရ က်တအ င်
အလွနပ
် လ ိုးတသ သူ ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ အတပေါ်ယတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးသ တဆ င်ရွက်ပပီိုး
စစ်မှနမ
် ှု ကင်ိုးမဲ့်တနသည့်် လူတသည်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ထသတသ
့်
့်
့်
လူမျ ိုးသည် တကက င်သတ
ူ တ ် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်တလစွတက ိုး။

သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် အပပင်ပန်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက ရပ်က မတပပ င်ိုးလဲန္င်လျှင်
သင်တအထဲ
ရှ သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုးသည် ပ၍ပင်
့်
ကကီိုးထွ ိုးလ လမ်မ
့် ည်။ သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး ပမျ ိုးတလတလ၊
ဘရ ိုးသခင်က ပ၍ ဆန်ကျင်
တလတလပြစ်၏။ အဆိုးတွင ် ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဧကန်ပင်
့်
့်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏ ယတနအမှု
ူ့ ကိို သိတသ သမျ ်းသ လ င် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
အတစခံနင
ိို သ
် ည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်သက်တသခပပီိုး အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အရှက်ရတစရန်အတွက်
လူတစ်ဦိုး၌ အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ခ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး သတ်မတ
ှ ်ချက်တစ်ခန္ှင ့််
ပပည့်မ
် ီရမည်- စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ မဝင်
တရ က်ပါက၊
့်
စ တန်က အရှက်ရတစရန် မည်သမျှ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏အသက်တ ၌
့် ပြစ်န္င်လမ်မ
ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအတပေါ်
လိုးဝအရှက်ကွဲတစတလသည်။ ဤအရ သည်သ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက အမှနတ
် ကယ်
အရှက်ရတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လ
ီ သ
့် လ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုးက သင်၏စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပခင်ိုးသက်တသသည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် န ခတလတလ၊ သမမ တရ ိုးက
သင်၏တတ ငတ
့်် မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သက်တသသည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတတ င်တ
့် တသ သူမျ ိုးသည် အသက်မရှတသ
သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘ သ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပပင်ပတွငရ
် ကကသူ
ှ
မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သ ၍ နက်နတ
ဲ သ အသပည တစ်ခ
ရှကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် မတတ င်တ
့် ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သင်မစ ိုးတသ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်

သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှပါက၊
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် နည်ိုးလမ်ိုး
မရှတချ။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သ
့် နည်ိုး။ လူတစ်ဦိုးသည်
့် ရှသင်သ
တသွြည်မှု သမဟ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် တ် အတတွိုးမှ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယတန ဘ
အမှုတက
့် အတပခခ၍ ဘရ ိုးသခင်က သရှလ သင်ပ့် ပီိုး၊ အဓကအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သကျွမ်ိုးသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မမ
ှု ရှသည့််
အတတွိုးမှ ိုးပခင်ိုး မျြုိုးစတသည်
ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ထအရ မျ ိုးသည်
့်
တသွြည်ပပီိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ သန ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘ သ တရိုးပင်္္ြုလ်တ၏
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ စွမ်ိုးရည်မှ အတတ်က န ိုးလည်ထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယူက ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ထအရ မျ ိုးန္င
ှ ယ
့်် ှဉ်၍ စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် ျန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က
အတစခတနချန်တွင၊် အတတ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထတ်တြ ပ် ပခဲသ
် ရ မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပါက၊
့် ည့်အ
သင်၏ အတစခပခင်ိုးသည် အတန္ှ င်အ
့် ယှကပ် ြစ်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘ သ တရိုး ဟတ်ဟန်မျ ိုးထက် ဘ မျှမပဘဲ၊
တခတ်တန က်ကျတနလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုးသည်
အပခ ိုးအရည်အချင်ိုးမျ ိုးကက ိုးတွင၊် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် န္ှမ့််ချက သည်ိုးခရမည်ဟ
သင်ယကကည်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ထအသမျြုိုးက ယတန လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊
့်
ထသတသ
အသသည် ဘ သ တရိုး အယူအဆတစ်ခ ပြစ်တပသည်။
့်
ထလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သူတတ တ
် က င်ိုးတယ င်တဆ င်သည့်် တဆ င်ရွက်ချက်တစ်ခ
ပြစ်သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်။ “ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး” ဟူတသ စက ိုးရပ်မှ (ဘရ ိုးသခင်
ယခင်ကတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်ထတ်တြ ်ပပခဲသ
့် ့်
့် ည့်် အလင်ိုးအပါအဝင်) တခတ်မမီတတ သ
့် ကဲသ
အသိုးမဝင်တတ သ
့် ည့်် အရ မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး ထအရ မျ ိုးက ယတန ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်က လူသ ိုးအ ိုး
့် က
့်
အကျြုိုးမပပြုတပ။ လူတသည်
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ မျ ိုးက
့်
မမတက
့် ယ်ကယ်မှ မြယ်ရှ ိုးန္င်ပါက၊ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်

အတစခပခင်ိုးတွင ် ကကီိုးစွ တသ အဟန်အတ
ိုးတစ်ခ ပြစ်လ လမ့််မည်။ ဘ သ တရိုး
့်
အယူအဆမျ ိုးရကကတသ
ှ
လူမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်၏
အဆငမ
့်် ျ ိုးက အမီလက်ရန် မည်သမျှ
လှမ်ိုး တန က်ကျ
့် မပြစ်န္င်တပ- ၎င်ိုးတ တပခတစ်
့်
ကျန်ရစ်ပပီိုးတန က်၊ တပခန္ှစ်လှမ်ိုး တန က်ကျကျန်ရစ်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး မမကယ်ကယ်
တပြ င်မ
် ့် လွန ် မှတ်ယူတစပပီိုး မ နတထ င်လ ိုးတစကကတသ တကက င ့််
့် တ်သည်ဟ အလွနအ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်က သူတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက
တသလွမ်ိုးဆတ
ွ ်ပခင်ိုး မခစ ိုးရတပ၊ တစ်စတစ်ခသည် တခတ်မမီတတ ပ
့် ါက၊ ယင်ိုးက
သူြယ်ရှ ိုးလက်တလသည်။ သင်သည် သင်၏အယူအဆမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
လက်မလတ်န္င်သတလ ။ သင်သည် အတတ်က ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်သသည်ဟ
ဤအရ က သက်တသပပသတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတနအလင်
ိုးက
့်
လက်မခန္င်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး အတတ်က အလင်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပါက၊ ဤအရ က သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်က လက်တလျှ က်သည်ဟ သက်တသပပသတလ ။
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက သင် လက်မလတ်န္င်ဘဲ ရှတသိုးသတလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့်
့် ည်။
လူတသည်
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်န္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ယတန န္ှု
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုက စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် တက
့် ျန်ြ မ
့် မတ၏
့် ဉ ဏ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး တက်ရက်န ခကကလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန ့်
အမှုသည် အတတ်ကန္ှင ့်် သသသ သ က မတူညတ
ီ သ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် အတတ်၏
အပမင်မျ ိုးက လက်လတ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
က တက်ရက် မန ခန္င်တသိုးတပ။
့်
အတတ်၌ ဘရ ိုးသခင် မည်သ အမှု
ပပြုခဲတ
က သင်
့် စက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတန အမှု
့်
့်
အသ ိုးတပိုးထ ိုးရမည်ဟူတသ သန ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရပါက၊
ှ
သင်သည် မမ၏အယူအဆမျ ိုးက
လက်လတ်ပပီိုးသ၊ူ ဘရ ိုးသခင်က န ခသူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ခန္င်က သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ဤအရ တွင၊်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် န ခသူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ့််မည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မစစစ် သမဟ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုး မပပြုတပ။ ယင်ိုးမှ
့် တ် တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ယခင်အမှုက တမ့်တလျ ပ့် ပီိုးပြစ်က သင်သည်လည်ိုး ထအရ က
တမ့်တလျ ပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ပစစြုပပနသ
် ည် ပစစြုပပနပ် ြစ်ပပီိုး အတတ်သည်

အတတ်ပြစ်က ယတနတွ
့် မှုက
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်က သူပပြုခဲသ
့် ည်အ
တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် ထအရ က တဝဲလည်လည် မတတွိုးသငတ
့်် ပ။
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခက ၎င်ိုးတ၏ဘ
သ တရိုး
့်
့်
အယူအဆမျ ိုးက လိုးဝ လက်လတ်ပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် အသစ်တသ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုမျ ိုး အပမဲရှတသ တကက င၊့်် အမှုသစ်
ထွက်တပေါ်လ သကဲသ
့် တခတ်
ကန်သွ ိုးပပီိုး တဟ င်ိုးသွ ိုးတသ အမှု ရှတပသည်။ အတဟ င်ိုးန္ှင ့််
့်
အသစ် ဤကွဲပပ ိုးတသ အမှုအမျြုိုးမျြုိုးသည် ဆန်ကျင်
ဘက် မဟတ်ဘ၊ဲ အပပန်အလှန ်
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတလသည်။ အဆင်အ
် ဆင်တ
့် သီိုးသီိုးသည် ပပီိုးခဲသ
့် ည့်အ
့် န က်မှ လက်လ တပသည်။
အမှုသစ်ရှတသ တကက င့်် တဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် အမှနပ
် င် ြယ်ရှ ိုးခရတပမည်။
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် သွနသ
် င်ချက်တန္ှ့် င ့်် တွဲြက်လျက်၊
လူသ ိုး၏ က လကက ရှည် တည်ပမဲတသ အတလ့်အထမျ ိုးန္င
ှ ့်် တပပ တနကျ စက ိုးပ အချြုျို့သည်
လူသ ိုး၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် အယူအဆမျ ိုး နည်ိုးဟန်မျြုိုးစ၊ ပစမျြုိုးစ ပြစ်တပေါ် ပပီိုးပြစ်သည်။
န္ှစ်မျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် တရှိုးတခတ်က လမျ ိုးမှ အစဉ်အလ ရှသည့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုး
ပျျို့ န္ှမှု့် န္င
ှ အ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ပင်က စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့်
လူသ ိုးထ အပပည့်အ
် ဝ ထတ်တြ ပ် ပြ ရှ
အယူအဆမျ ိုး
့် တသိုးသည်မှ လူသ ိုး၏ ထသတသ
့်
ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးအြ သ
့်် င်တ
့် ပတသိုး၏။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့််
့် ၍ အခါအခွငသ
က လတစ်တလျှ က်တွင၊် အယူအဆ အမျြုိုးမျြုိုး၏ လမ်ိုးမိုးမှုက လူမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အထင်အရ သန ိုးလည်မှုမျြုိုးစ အဆက်မပပတ် ပြစ်တပေါ်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်က
့် ဲတပပ င်ိုးလဲမှု ဆီသ ့်
ဆက်တရ က်တစပပီိုးပြစ်တလသည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည့််
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တစခဲသ
့် ည်ဟ တပပ တက င်ိုး
တပပ န္င်တပသည်။ ထတကက
င၊့်် လူတ၏
့်
့် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး အ ိုးတက င်ိုးတလတလ၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
တလတလပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်တလတလ
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အပမဲအသစ်ပြစ်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အယူဝါဒ မပြစ်တပေါ်တစဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ သမဟ
့် ည်ိုးတသ
့် တ် သ ၍ တလျ န
အတင်ိုးအတ အထ အစဉ်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲက အသစ်ပပြုပပင်ခရလျက် ရှသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
အမှုပပြုပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုး တြ ်ပပချက်တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပင်က အတပခခသတဘ တရ ိုးလည်ိုးပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ပပီိုးတပမ က်တစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှတစ်ခ ပြစ်သည်။

အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင့်် အမှုမပပြုခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမည်
မဟတ်၊ သမဟ
့် ၊ ့် စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်မ
့် ည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
မဟတ်တပ။ ထတကက
င်၊့် သူ၏အမှုတွင ် တစ်သမတ်တည်ိုး မဟတ်သည့်ပ
် ရတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
အမှနအ
် ိုးပြင့်် ပမှနပ် ြစ်တသ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး အစဉ်မပပတ် ပြစ်တပေါ်တလသည်။ သတသ
်
့်
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှ အတတ ်အတန် ကွ ပခ ိုးသည်။
သူသည် တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက ၊ ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်တသ အယူဝါဒမျ ိုးန္ှင ့်် စနစ်မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ပပီိုး
ထအရ မျ ိုး တဟ င်ိုးတလတလ၊ သူအြ
န္ှ
့်
့် စ်လြွယ်ရှတလတလ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏မက်မဲတသ
စတ်၊ တကျ က်တိုးကဲသ
့် တခါင်
ိုးမ တသ စတ်သည် အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးလှတသ မတတွိုးတတ်တအ င်
့်
ခက်ခန
ဲ က်နသ
ဲ ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သစ်မျ ိုးက မည်သ ့်
လက်ခန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် အပမဲအသစ်ပြစ်က လိုးဝ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်က ရွ မန်ိုး၏။ သူသည် သွ ိုးရှညလ
် ျ ိုးက ၊ ဆပင်ပြြူပပီိုး တနရ တစ်ခတွင်
ကပ်တနသည့်် အမင်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ကသ န္ှစ်သက်သည်။ ထသပြင
့် ၊့်် လူသ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် မမတက
့် ယ်ပင် အကကြုက်မျ ိုး ရှကကတသ တကက င့်် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်သွ ိုးသည်။ ဤဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်ပခင်ိုး မျ ိုးစွ တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တနခဲသ
့် ည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးတပခ က်တထ င်နိုးီ ပါိုး
ကက ပပီပြစ်သည့်် အချန်က လ တစ်ခပြစ်တသ ယတနတွ
် င် တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ငပ
့် ၍
၎င်ိုးတသည်
ကစ ိုး၍မရန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏တခါင်ိုးမ ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ူသ ိုးကမျှ မချြုိုးတြ က်န္င်ပခင်ိုးတကက င့််
့် ိုးက မည်သည်လ
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်တပမည်- သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှသည့်အ
် လ ိုး၊
့်
့် ပ့်ပိုးမည်သ
သူ၏ မပပီိုးစီိုးတသိုးသည့်် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင ်
ထခရစ်ယ န်ဓမမဆရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဓမမဆရ မမျ ိုးသည် မှုတက်၍ အတဟ င်ိုးတသ စ အပ်မျ ိုးန္ှင ့််
စ ရွ က်မျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဤဆန်ကျင်
ကလ
ွဲ ွဲချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်တစပပီိုး တပပလည်ရန် မပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
် လ ိုး အတရိုးမစက်တပ။
့် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ထတနရ ၌ရှပပီိုး ထတနရ ၌မရှသည့်အ
သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည် မမ၏ ယကကည်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက ဆက်လက်
စွဲကင်ထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ထအရ မျ ိုးက လိုးဝ လက်မလတ်တပ။ သတ
့် င် တစ်ခတသ အရ သည်
ပကတအတင်ိုး ရှငိုး် တနပပီိုးပြစ်သည်- လူသ ိုးသည် မမ၏ ရပ်တည်ချက်မှ
တသွြည်မသွ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏တပခမျ ိုးသည် အပမဲ တရွ လ
ျို့ ျ ိုးတနပပီိုး
ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ အ
့်် ညီ သူ၏ ရပ်တည်ချက်က သူ အပမဲတပပ င်ိုးလဲတနတပသည်။ အဆိုးတွင၊်

မတက်လက်ရဘဲန္င
ှ ့်် ရှု ိုးနမ့််သွ ိုးမည်သ
့် မ
ူ ှ လူသ ိုးပြစ်သည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ရှု ိုးနမ်သ
ူ ိုးလိုး၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့် ွ ိုးသည့်် သူ၏ရန်သအ
ရန်သပူ ြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ရှု ိုးနမ့််သွ ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တရ မရှု ိုးနမ့််သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အတွ
က်ပါ ရပ်တည်က ကွယ်သလ
ူ ည်ိုး ပြစ်သည်။ မည်သသ
ူ ည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ယှဉ်ပပြုင်ပပီိုး တအ င်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးစွ တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်ပင်ိုးတွင ် တပါက်ြွ ိုးခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် ထအယူအဆမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ပရတလသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့်
ဤအရ တကက င ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတန က်ပင်ိုးတွင ်
သူ၏အမှုပပင်ပ၌ ရှသည့်် “ဘရ ိုးသခင် အတွက်” အကျြုိုးမျ ိုးက တစ်သတ်ပပီိုး တစ်သတ်
ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးအတွက် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
သူသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက ၊ ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးသည့််
ယကကည်မှုမျ ိုးက အလွနအလွ
် ့်
န ် ရွ ျို့ မန်ိုးပပီိုး ထအယူအဆမျ ိုး ဦိုးစွ ထွက်တပေါ် ခဲသ
့် ည့််
တနစွ့် ဲမျ ိုးက အသအမှတ်ပပြုလစတ်ပင် မရှတချ။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက လူသ ိုးက
ပျျို့ န္ှတစသည့်
အ
် တွက်၊ ထအယူအဆမျ ိုးသည် မမ၏အမှုမှ ထွက်တပေါ်လ သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်
့်
လိုးဝလက်မခတပ။ ထအရ မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် လူသ ိုး၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်တပြစ်
့် ၏- ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘ၊ဲ စ တန် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
သူ၏အမှုက တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးက မတသဆိုးတစဘဲ၊ အသစ်ပြစ်တစက ရှငသ
် န်တစြအတွ
က် အပမဲ
့်
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးက သူ လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးတစသည့်အ
် ရ မှ တခတ်က လအလက်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ထ ဝရမတည်သကဲသ
့် မတပပ
င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူသည် လူသ ိုးက တသဆိုးတစက အမင်ိုးတစတသ
နတ်ဆိုးတစ်ပါိုးပြစ်သည်ထက်၊ လူသ ိုးက အသက်ရှငတ
် စက အသစ်ပြစ်တစတသ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ န
့် ိုးမလည်ကကတသိုးသတလ ။ သင်သည်
အပမင်ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အယူအဆမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး
ထအယူအဆမျ ိုးက သင် လက်လတ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွငိုး် တွင ်
အဓပပ ယ် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလွနိုး် တသ တကက င ့်် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူသ ိုး၏ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ တကက င ့်် မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မမ၏တ ဝန်မျ ိုးက အပမဲ တပါဆတသ
တကက င်လ
့်
့် ည်ိုး မဟတ်တပ။ သင်သည်
န ခမှု ကင်ိုးမဲလ
့်် င
ှ ့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ သဏ္ဌ န် အနည်ိုးငယ်မျှ
့် ွနိုး် တသ တကက ငန္
မရှတသ တကက င၊့်် သင်သည် သင်၏အယူအဆမျ ိုးက လက်မလတ်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ

ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တွက် အမှုအရ မျ ိုးက ခက်ခတ
ဲ စပခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်တပ။
ဤအရ အလိုးစတက
ှ ့်် လိုးဝ ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။
့် သင်က ပြစ်တစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် ကဆိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးက ြန်တီိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်မျ ိုးသည် အပမဲ တက င်ိုးပမတ်၏- သူသည် သင်က
့် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစြ ့်
ဆန္ဒမရှဘဲ၊ တခတ်မျ ိုး ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တပပ င်ိုးလဲက အသစ်ပပြုပပင်ခရတစလသည်။
သတသ
် သငအ
့်် တွက် မည်သည့်အ
် ရ တက င်ိုးပမတ်သည်က သင် မသသကဲသ
့် ၊ ့် အပမဲ
့်
တစ့်တစ့်စပ်စပ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုး သမဟ
် စ်ခ
့် တ် စစစ်ပခင်ိုး တစ်ခမဟတ်လျှငတ
လပ်တဆ င်တနတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် တွက် အမှုအရ မျ ိုးက
ခက်ခတ
ဲ စပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုမှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
သင်၏မန ခပခင်ိုးသည် အလွနက် ကီိုးမ ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ယခင်ကတပိုးထ ိုးသည်အ
့် ရ ၏ အတရိုးမပါလှတသ အစတ်အပင်ိုးအချြုျို့က ယူတဆ င်ပပီိုးတန က်၊
လှညက
့််
ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်ရန် ယင်ိုးက အသိုးပပြုဝသ
့် ည့်် အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါငယ်တလိုးတစ်ဦိုး- ဤသည်မှ လူသ ိုး၏မန ခပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့၌ မမတ၏အပမင်
မျ ိုးက တြ ပ် ပရန် အရည်အချင်ိုး လိုးဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ထမှုတက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင-့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သိုးစ ိုးမရသည့်၊် နတဟ င်တနက
ပပ်သိုးတနသည့်၊် ကွနလ
် ့် ွနိုး် တသ စက ိုးအသိုးအန္ှုနိုး် က ၎င်ိုးတသည်
ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး
့်
ဟဟသည်သည် ပပစ ိုးဝငဝ
့်် ါြ အရည်
အချင်ိုး သ ၍ပင်မရှဟ ဆထက်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
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သ ၍ပင် အသိုးမကျပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် အတစခသူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
ညီညွတ်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန် သငတ
့်် တ ်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘ သ တရိုး
အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်န္င်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်၏ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုး ထတရ က်တစလပါက၊ သင်၏ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက
လက်လတ်ရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခလပါက၊ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက
ဦိုးစွ လက်လတ်က အရ ရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခရန်
သ ၍ပင် လအပ်တလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူတစ်ဦိုးက
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အယူအဆမျ ိုးက ဆက်လက်စွဲကင်ထ ိုးပါက၊ သင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပပန်မထြ၊ ့်
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န်က
့် ည်။ ဥပမ အတနပြင့်် လက်ရအချ

ကကည်တ
့် လ -့် ယတန၏
ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် မှု မျ ိုးစွ သည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့််
့် မန်မမက်
့်
သဟဇ တမပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယခင်က ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲသ
့် မှုန္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်တပ၊
့် ည်အ
ပပီိုးလျှင် သင်သည် န ခရန် ဆန္ဒမရှပါက၊ အချန်မတရွ ိုး ပပြုလဲလမ့််မည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ အတစခလပါက၊ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက ဦိုးစွ
လက်လတ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ကယ်တင်၏ အပမင်မျ ိုးက ပပြုပပင်ရမည်။ တပပ ဆမည်အ
့် ရ
မျ ိုးစွ သည် အတတ်၌ တပပ ခဲတ
့် ၊ ့်
့် သ အရ န္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သင်သည် ယခ န ခရန် လအင်ဆန္ဒမရှပါက၊ တရှ ျို့တွငရ
် သည့်
ှ
် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခသည်
သင်အ
့် ခါမျှ
့် ထဲတွင ် အပမစ်တွယ်ပပီိုးပြစ်က သင်သည် ထအရ က မည်သည်အ
လက်မလတ်ပါက၊ ဤနည်ိုးစနစ်သည် သင်၏ ဘ သ တရိုးအယူအဆ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးသည် သင်အ
့် ထဲတွင ် အပမစ်တွယပ် ပီိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည်
သမမ တရ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးသည်
သင်၏အသက် ပြစ်လ န္င်စွမ်ိုးရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး သင်၌
ရှတတ မ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ ရှကကလမ်မ
့် ၊ ့် အယူဝါဒကလည်ိုး
့် ည်ဟတ်သကဲသ
လက်န လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
သင်က
ခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးတလ -့်
့် ယ်သင် န္ိုးကက ိုးပမဲန္ိုးကက ိုးတစြ ဤတမိုး
့်
၁။ သင်အ
့် တွငိုး် ရှ အသပည သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ အတစခပခင်ိုးအ ိုး
တန္ှ င်ယ
် တလ ။
့် ှကသ
၂။ သင်၏တနစဉ်အသက်
တ တွင ် ဘ သ တရိုး အတလ့်အထမျ ိုး မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ သင်သည်
့်
ဘ သ တရိုးကင်ိုးရှုင်ိုးသည့်် အသွငက
် သ ပပပါက၊ ဤသည်မှ သင်အ
့် သက်တ ကကီိုးထွ ိုးက
ရင်က
့် ျက်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလသတလ ။
၃။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်သည်အ
့် ခါတွင၊် သင်၏
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်န္င်သတလ ။
၄။ သင်ဆတတ င်ိုးတသ အခါ၊ ဘ သ တရိုး ဟတ်ဟန်က ြယ်ထ ိုးန္င်သတလ ။
၅။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရရန် ထက်တန်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။
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ဘိုရ ်းသခင်အတွက် စစ်မှန်တသ ချစ် ခင််းသည် သဘ ဝအတလျ က်
ေစ်သည်
လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခကကရသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ မခယူပပီိုးခဲပ
ွ ်သည် ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ရှခဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတပသည်။ လူမျ ိုး၏ ပင်ကအရည်အတသွိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
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့်
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စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျြုိုးက ရရှပခင်ိုးင ှ မထက်တန်ကကတပ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
့်
တမွျို့တလျ ်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့်် င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့် ပမြှငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ပမင်ပခင်ိုးင ှ သမဟ
့် တ် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပခင်ိုးင ှ
မထက်တန်ဟ တပပ တလ့်ရကကသည်
ှ
။ ယတနတွ
့်် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ မ
် ျ ိုး၏
့် င၊် လူတအတနပြင
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ရရှကကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ကရဏ တကက င ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ တမွိုးြွ ိုးကကသည့််
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်- ဤသည်က သင်တက
့် ယ်တင်ကယ်ကျ
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပပီတလ ။ မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်မ
ှ ့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကတ
် က
့် ျ ိုးပြင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
့် လူတ ့်
တတွျို့ ကကြုသငသ
့်် ည်က ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏- ယင်ိုးသည်
လူတက
့် ယ်တင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတပေါ် အတပခမခတပ။ ဤအချက်က ပပတ်သ ိုးသည့််
သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ ယကကည်သတ
ူ င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လက်ခန္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်အတွငိုး် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးန္င်စွမ်ိုးက
ပင်ဆင်သငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ သင်တအြ
ရှ
င့််
့်
့် ငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ ထတကက
့်
သင်ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးအတွက် အလဲအလှယအ
် တနပြင၊့်် သင်သည် ယတန၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဒကခမခပါက
သူ၏ချီိုးမွမ်ိုးမှုက မရရှန္င်။ သင်သည် ယခင်က ညည်ိုးညြူခဲန္
် သင်သည် မည်မျှ
့် င်သည်၊ သတသ
့်

ညည်ိုးညြူခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ထအတကက င်ိုးက မမှတ်မတပ။
့် ည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်န္င
ယတနသည်
တရ က်လ တလပပီ၊ ယမန်တန၏
့်
့် အတရိုးကစစမျ ိုးက စစမ်ိုးစစ်တဆိုးရန် မလတပ။
လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ချစ်
့် ြကက
့် ြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး မချစ်န္င်ကကဟ တပပ ကကသည်။
ထတန
က်
့် ည်က ၎င်ိုးတကက
့် က်၊ ဘရ ိုးသခင် ထွက်ခွ တတ မ
့် ိုးတသ အခါတွင၊် သူအတွ
့်
၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ က ရတ်တရက် ခစ ိုးကကရတလသည်။ လူအချြုျို့သည်
့်
တယဘယျအ ိုးပြင ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
အမျက်တဒါသပြင ့်် ထွက်သွ ိုးတတ မ
့် ည်က ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတသ အခါ သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်သလ
့် ပပီိုး၊
“အိုး ဘရ ိုးသခင်။ တကျိုးဇူိုးပပြုပပီိုး မသွ ိုးပါန္ှင။့်် ကျွန္ပ်
် တက
့်် တရိုးတစ်ခတပိုးတတ ်မူပါ။
့် အခွငအ
ဘရ ိုးသခင်။ ယခင်က ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုး မပပြုခဲပ
် သည်
့် ါ။ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ အ
့်် ိုး တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ကယ်တတ က
့်် ခခမပါသည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
ကယ်တတ ်
် က
် ၏ ကယ်ခန္ဓ န္ှင ့််
့် စတ်တကျနပ်တစြန္ှ့် င ့်် ချစ်ပမတ်န္ိုးြရန်
့် အလငှ့် ကျွန္ပ်
န္ှလိုးသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ ပူတဇ ြ
် ကျွ
် လလ ိုးလျက်ရပါ၏။
ှ
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက
့် န္ပ်
တန က်တစ်ခါကျွန္ပ်
် ရမည်မဟတ်ပါ” ဟ ဆတတ င်ိုးကကသည်။ သင်တ ့်
ဤဆတတ င်ိုးချက်မျြုိုးက ပပြုြူိုးပါသတလ ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤနည်ိုးပြင ့််
ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသစတ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
လှုျို့တဆ ်ခရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ထအပပီိုး ထင်ိုးကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့်
့် ခရတသ ်လည်ိုး ဤအရ မှတဆင ့််
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ ပပီိုးတပမ က်တစြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတနသည်က မသကကတချ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုမပပြုခဲပ
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနဦိုးမည်
့် ါက၊ လူတသည်
့်
ပြစ်သည်။ လူတ၏
ဲ ဝည ဉ်တရိုးရ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထက
မန္ှုိုးဆန္
ွ င်တပ။ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစန္င်သည်မှ လူတက
့် တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ထတ်တြ ်ပပသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ရရှပပီိုး ပပည့်စ
် က ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ိုးကကလ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အသစတ် တစ်ခတည်ိုးအတပေါ်
အတပခခတသ ဘရ ိုးကချစ်ပခင်ိုးက လချင်သည့်် အကျြုိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အသစတ်အတပေါ် ယခင်က အတပခခခဲက့် ကသည်
မဟတ်တလ ။ မမ၏ ကယ်ပင် အရည်အချင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ခသ
ဲ့် ူ လူတစ်ဦိုးပင်
ရှခဲြ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် ူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က လူတ ချစ်
့် ကကတလသည်မှ ဘရ ိုးန္တ

အ ိုးတပိုးတက်တွနိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က၊ “ဘရ ိုးသခင်တန က်က
န္ှစ်မျ ိုးစွ ငါလက်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သလ၊ ကယ်တတ ၏
့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ ၊
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးစွ တက
့် ငါ တမွျို့တလျ ်ခပဲ့် ပီိုးတလပပီ။ ငါသည် ကယ်တတ ်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
င၊့််
့် ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ငါသည် မျ ိုးစွ န ိုးလည်လ ပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမင်ပပီိုးတလပပီ။
ကယ်တတ က
့်် ငါတကျိုးဇူိုးတင်ရမည်၊ ကယ်တတ ်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ငါပပန်တပိုးဆပ်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်က တသပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ငါစတ်တကျနပ်တစမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တတ အ
့်် တွက်
ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးက ငါ၏အသစတ်အတပေါ်တွင ် အတပခပပြုမည်” ဟူ၍ တပပ ကကသည်။ လူတသည်
့်
မမတအသ
စတ်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးကသ န ိုးတထ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ခ
မမတ၏
့် စ ိုးန္င်မည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အသစတ်အတပေါ်၌သ မှီခပါက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် ချစ်ပခင်ိုး အ ိုးနည်ိုးလမ်မ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးက ပပန်လည်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးကသ
တပပ ဆပါက၊ သူအတွ
က် သင်၏ချစ်ပခင်ိုး၌ မည်သည်စ
့် တ်ဓ တ်ခန
ွ အ
် ိုးမျှ ရှမည်မဟတ်တချ။
့်
သငအ
့်် သစတ်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ သူက
့် ချစ်ပခင်ိုးသည်
တက်ကကလှုပ်ရှ ိုးမှုမရှတသ ချဉ်ိုးကပ်မှုသ ပြစ်သည်။ တက်ကကလှုပ်ရှ ိုးမှု မရှတသ
ချဉ်ိုးကပ်မဟ
ှု အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ဤသည်မှ လက်တတွျို့ကျတသ
ပပဿန တစ်ခပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ မည်သတသ
့်
ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတွ
က်
့်
ဟန်တဆ င်လပ်ပပတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအတွက်
ဆလ ဘ်မရှသည်အ
့် ပပင် သူက
် တွက်၊
့် မချစ်ပခင်ိုးအတွက် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရမည် ပြစ်သည့်အ
ပခြုကကည့်လ
် ျှင ် အပပစ်မလပ်ပခင်ိုးသက်သက်က လတလ က်သည်ဟ လူအမျ ိုးစက
ယကကည်ကကသည်။ ထတကက
င့်် မမအသစတ် ခစ ိုးချက်မျ ိုးတပေါ်အတပခခ၍ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတွက် ပပန်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးသည် တက်ကကလှုပ်ရှ ိုးမှုမရှတသ
ချဉ်ိုးကပ်မပှု ြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် မမစတ်န္လ
ှ ိုးမှ သဘ ဝအတလျ က်လ တသ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးသည်
လူတစ်ဦိုးန္လ
ှ ိုးသ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မှ စစ်မှနသ
် ည့်် ခစ ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။
လူအချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် ကယ်တင် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွပပီိုး သူတန
ရသည်
ှ
။ ယခ
့် က်လက်ြ ဆန္ဒ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် က စွနပ
် ့် စ်ချင်လျှငပ
် င်၊ သူတန
် လက်တနဦိုးမည်ပြစ်သည်။ သူ
့် က် ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် က လချင်သည်ပြစ်တစ၊ မလချင်သည်ပြစ်တစ၊ သူက
် ချစ်တနဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ကျွန္ပ်

အဆိုးတွင ် သူက
် ရရှရမည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ကျွန္ပ်
် န္လ
ှ ိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ကျွန္ပ်
ပူတဇ ်ပပီိုး၊ သူ မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပါတစ၊ ကျွန္ပ်
် ၏ တစ်သက်တ လိုး
သူတန
် ချစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူက
့် က်လက်ပါမည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
့်
ရရှရမည်။ သူက
် န ိုးမည်မဟတ်” ဟူ၍ တပပ ကကသည်။ သင်၌ ဤသန္နဌ န်မျြုိုး
့် မရမချင်ိုး ကျွန္ပ်
ရှသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် ချစ်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
တစ်ခတည်ိုးပင်ပြစ်၏။ သင်သည် သူက
်
့် ယကကည်ပါက သူက
့် ချစ်ရမည်။ သတသ
့်
သူက
့် ချစ်ပခင်ိုးသည် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သင်၏အသစတ်၏
ခစ ိုးချက်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ သူက
့် ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး မရည်ညန်ိုးတပ- ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြြူစင်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင် လူတသည်
မမတ၏
့်
့်
အသစတ်တစ်ခတည်ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မခစ ိုးန္င်ကကတပ။
“ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ငါတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တထ
့် ပါတစ” ဟ
အဘယ်တကက င့်် ငါအပမဲတပပ သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် လူတ၏
့် အသစတ်မျ ိုးက
န္ှုိုးတဆ ်ပခင်ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င ့်် ငါမတပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူတ၏
့် အသစတ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက မခစ ိုးန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ယကကည်လက်ခပခင်ိုးမရှပါက၊ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရရန်
သင်၏ အသစတ်က အသိုးပပြုြ ကက
် လ ။့် သင်သည် ခဏတ စတ်ဓ တ်ခန
ွ အ
် ိုး
့် ြုိုးစ ိုးကကည့်တ
ရှလမ်မ
် ည်ိုး မကက မီ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ပြစ်တသ လ
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမက
ှု သင်၏ အသစတ်ပြငသ
့််
သင် ခစ ိုးပါက၊ သင်ဆတတ င်ိုးစဉ်တွင ်
လှုျို့တဆ ်ခရမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး မတရှိုးမတန္ှ င်ိုးပင် တက်ကကမှုသည် တလျ ပ
့် ါိုးက
ကွယ်တပျ က်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ သင်သည် မမ၏ အသစတ်ကသ
အသိုးပပြုပါက ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက သင်န္ိုးှု ဆန္
ွ င်မည် မဟတ်တပ။
သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမက
ှု အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရတသ အခါ၊
သင်၏ စတ်ဝည ဉ်သည် သူ၏ တထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ အသစတ်က ၎င်ိုး၏
့် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
နင်္အခန်ိုးကဏ္ဍက တဆ င်ရွက် န္င်လမ်မ
်
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့် ည်မှ ဤအချန်တွငသ
လူသ ိုး၏ စတ်ဝည ဉ်က ဘရ ိုးသခင် တထ
့် တသ အခါ၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည် အသပည ရှပပီိုး
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထဲတွင ် တက်တွနိုး် ပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ ဆလသည်မှ အတတွျို့အကကြု
ရရှသည့်အ
် ခါ၊ ထအခါတွငမ
် ှ သူသည် မမ၏ အသစတ်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ထတရ က်စွ
ချစ်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏အသစတ်ပြင ့်် ချစ်ပခင်ိုးက မမှ ိုးတပ- ဤသည်မှ

ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုး၏ အနမ်ဆ
့် ိုး အတင်ိုးအတ ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ထက်တန်ရမျှသ ” ချစ်ပခင်ိုးသည် မမဘက်မှ စ၍ တက်ကကစွ ဝင်တရ က်ြ ့်
လူသ ိုးက တကယ် တစတ
် မ့််မည် မဟတ်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ဆ လ
လပ်တဆ င်မှုအချြုျို့က လူတရရှ
့် ခါ၊ ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သည်အ
့်
လက်တတွျို့အတတွအ
ျို့ ကကြုထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ခစ ိုးရသည်အ
့် ခါ၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည အချြုျို့ ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အလွနထ
် က်တန်ပပီိုး အဘယ်မျှ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်က
အမှနတ
် ကယ် သပမင်သည်အ
့် ခါ၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
ချစ်န္င်ကကတပသည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးန္ှင ့်် ဆက်သယ
ွ ်သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်န္လ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သူထ
့်် င်သည်အ
့် ခါ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူသ ိုး၏
့် လိုးဝ လှညန္
ချစ်ပခင်ိုးတွင် ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လပါက ပထမဆိုး
သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက သူထ
့်် င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်ထ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက လှညပ့်် ခင်ိုးဆသည်မှ
့် လှညန္
အဘယ်နည်ိုး။ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုး၌ လက်စ ိုးသည့်် အရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ရရှပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်အ
့် ခါ ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ
သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက လိုးဝလှညပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်က ပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ သင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အပခ ိုးအရ (မသ ိုးစ၊ ချမ်ိုးသ မှု၊
လင်တယ က်ျ ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး စသည်ပြင)့်် ဘ မျှမရှလနီိုးပါိုးပြစ်သည်။ ရှလျှငပ
် င်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုး၌ တနရ မယူန္င်သကဲသ
့် သင်
သည် သင်၏ အန င်္တ်
့်
့်
အလ ိုးအလ မျ ိုးက မတတွိုးဘဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးကသ လက်စ ိုးတလသည်။
ထသတသ
အချန်၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက လိုးဝလှညပ့်် ပီိုး
့်
ပြစ်လမ့််မည်။ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုး၌ သငအ
့်် တွက် အစီအစဉ်မျ ိုးက သင်ပပြုလပ်တနတသိုးပပီိုး
ပင်္္ြုလ်တရိုး အကျြုိုးအပမတ်က အပမဲလက်စ ိုးတနက ၊ “ဘရ ိုးသခင်ထ တသိုးငယ်တသ
တတ င်ိုးဆမှုတစ်ခက ကျွန္ပ်
် မည်သည့်အ
် ချန်တွင် ပပြုန္င်သနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် ၏ မသ ိုးစ
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝလ မည်နည်ိုး။ ဝတ်တက င်ိုးစ ိုးလှအချြုျို့က
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် ရန္င်မည်နည်ိုး။...” ဟ အပမဲတတွိုးတနပါက၊ ယင်ိုးအတပခအတနတွင်
သင် အသက်ရှငတ
် နပါက၊ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ အပပည့်အ
် ဝ မလှညတ
့်် သိုးဟ
ပပတပသည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ ရှပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးန္င်က - သူက သင်န္င
ှ ့်် အလွန ် ရင်ိုးန္ိုးီှ သည်အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က

သငအ
့်် တွငိုး် ၌ ရှပပီိုး သင်က သူအတွ
ငိုး် ၌ ရှသည်အ
့် လ ိုး- တစ်ချန်လိုး သူန္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ လ န္င်ပါက၊
့်
သင်သည် ထအတပခအတနမျြုိုးတွင ် ရှပါက၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်၌
ရှသည်ဟ ဆလတပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးပပီိုး
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်
့် စ ိုးတသ က်ပါက၊ အသင်ိုးတတ ်၏ အလပ်က အပမဲ
စဉ်ိုးစ ိုးတနပါက၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က တထ က်ထ ိုးပါက၊ သူက
် ွ
့် စစ်မှနစ
ချစ်ပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစြ သင်
၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အသိုးပပြုပါက၊ သင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တပလမ်မ
ှ ိုးသည်
့် ည်။ အကယ်၍ သင်၏စတ်န္လ
အပခ ိုးအရ အချြုျို့၏ တနရ ယူပခင်ိုးက ခရပါက၊ သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးသည် စ တန်၏
တနရ ယူထ ိုးပခင်ိုးက ခရဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ အမှနတ
် ကယ် မလှညတ
့်် သိုးတချ။
တစ်စတစ်ဦိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ အမှနတ
် ကယ် လှညပ့်် ပီိုးသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနပ် ပီိုး သဘ ဝအတလျ က်ပြစ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှမည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တထ က်ထ ိုးန္င်မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မက်မဲပပီိုး
့်
မတလျ က
် န်တသ အခက်အတနမ
် ့် ျ ိုး ရှန္င်တသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၏
အကျြုိုးမျ ိုး၊ သူ၏ အမှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
ှု အတွ
က်
့် ယ်တင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမတ
့်
ပူပန်မှုက ပပသကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် န်တပသည်။ လူအချြုျို့က
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနက
၎င်ိုးတပပြုသည်
အ
့် ရ အ ိုးလိုးသည် အသင်ိုးတတ ်အတွက်ပြစ်သည်ဟ အပမဲတမ်ိုး
့်
အခင်အမ ဆကကတသ လ
် ည်ိုး စင်စစ်အ ိုးပြင့်် မမတက
့် ယ်ကျြုိုးအတွက် လပ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤသတသ
လူတသည်
မှ ိုးယွငိုး် သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျြုိုး ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
တက က်ကျစ်၍ လှညစ
့်် ိုးတတ်က ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တသ အရ အမျ ိုးစသည် မမတက
့် ယ်တင်၏
ပင်္္ြုလ်တရိုး အကျြုိုးအပမတ်အတွက် ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ ့်
့်
အ ိုးမထတ်တချ။ ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ှ ့်် သက်ဆင်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ
့် လိုးသ ိုးသည် စ တန်န္င
မလှညန္
့်် င်တချ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
လူမျြုိုးက ရယူရန် မပြစ်န္င်တပ။
့်
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပပီိုး သူ၏ရယူပခင်ိုးခရြ ဆန္ဒ
ရပါက၊
ှ
့်
ပထမတပခလှမ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ထ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက လိုးဝ လှညလ
့်် က်ြ ပြစ်
့် သည်။
သင်လပ်သမျှ တစ်ခစီတင်ိုး၌၊ သငက
့်် ယ်သင် စစစ်က ၊ “ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ချစ်ပခင်ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခက အတပခခက ဤအရ က ငါ လပ်တနသလ ိုး။ ဤအရ ၏
တန က်ကယ
ွ ်တွင် ပင်္္ြုလ်တရိုး ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တစ်ခတတလ ရှသလ ိုး။ ဤအရ က
လပ်တဆ င်ရ တွင ် ကျွန္ပ်
် ၏ တကယ့််ရည်မှနိုး် ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး” ဟ တမိုးတလ ။့် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ သင် လဲတပပ င်ိုးလပါက၊ ပထမဦိုးစွ သင်ကယ်တင်၏

စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်ချြုိုးန္မ်
ှ ရမည်၊ သင်ကယ်တင်၏ ရည်ရွယ်ချက်အ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အပပည့်အ
် ဝ ပြစ်တည်မှု အတပခအတနတစ်ခက ရရှရမည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ မမကယ်တင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ မမ၏ဇ တပကတ၏ လွနက
် ဲတသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက
လက်လတ်ပခင်ိုး၊ ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး သမဟ
့်် တန်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့် တ် အဆငအ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တပ်မက်မှု မရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တစရန်
အရ ရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မမစတ်န္လ
ှ ိုးက မမကယ်တင်အတွက် မဟတ်ဘဲ သူအတွ
က်
့်
အပပည့်အ
် ဝ ပြစ်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လတလ က်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးသည် န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မှ
လ ၏။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူသ ိုး၏အသပည ၏
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအတပေါ်တွငသ
်
တည်ရသည့်
ှ
် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။
တစ်စတစ်ဦိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ လှညတ
့်် သ အခါ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၎င်ိုးတွင် ရှတသ ်လည်ိုး ထအချစ်သည် တသချ တပါက် ပြြူစင်သည်
မဟတ်သကဲသ
့် တသချ
တပါက် စလင်သည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်ထ လူတစ်တယ က်၏ န္ှလိုးသ ိုး လိုးဝလှညပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့််
ထလူက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနသ
် ည့်် သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် သူအတပေါ်
၌ စစ်မှနသ
် ည့််
့်
ကကည်ညြုမှုရှပခင်ိုးတ အကက
ိုးတွင ် ကွ ဟချက်တစ်ခ ရှတသိုးတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ လူသ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုး ရရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှလ သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ထ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက လှညြ
့်် ပြစ်
့် စတ်န္လ
့် သည်။ လူသ ိုးသည် မမ၏
စစ်မှနသ
် ည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးလက်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် အသက်တ ၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုထဲသ စတင်
ဝင်တရ က်တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
့်
စတင်တပပ င်ိုးလဲက ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပြည်ိုးပြည်ိုး
ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သူ၏ အသပည သည်လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
တိုးပွ ိုးတပသည်။ ထတကက
င့်် လူတစ်ဦိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ခင်ိုးက
့်
ဘဝအတတွျို့အကကြု၏ လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ် တရ က်ြရန်
့် မရှမပြစ် လအပ်ချက်သ ပြစ်သည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ထ ိုးရှသည့်အ
် ခါ၎င်ိုးတသည်
့်
့် စတ်န္လ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ သန ိုးလည်မှု မရှကကတသ တကက င ့်် သူက
့်် တသ
့် တတ ငတ
စတ်န္လ
ှ ိုးသ ရှပပီိုး သူအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှကကတချ။ ဤအတပခအတန၌ သူအတွ
က်
့်
့်

ချစ်ပခင်ိုးအချြုျို့ ၎င်ိုးတ၌့် ရှကကတသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးသည် သဘ ဝအတလျ က် မဟတ်သကဲသ
့် ့်
စစ်မှနပ် ခင်ိုး မရှတချ။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတမှလ တသ အရ တင်ိုးက
စတ်ခစ ိုးမ၏
ှု ရလဒ်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးမှ လ ပခင်ိုး မဟတ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တဒင်္ဂပြစ်တပေါ်သည့်် တစတ
ှု စ်ခသ ပြစ်ပပီိုး ကက ရှညတ
် ည်ပမဲသည့််
့် ဆ ်မတ
ပမတ်န္ိုးမှု မရရှန္င်တပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သန ိုးလည်မှု မရှသည်အ
့် ခါ
့်
၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ န္ှစ်သက်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် မမတ၏
့် တစ်ဦိုးချင်ိုး
အယူအဆမျ ိုးအတပေါ်၌ အတပခခ၍သ သူက
့် ချစ်န္င်သည်။ ဤချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးက
သဘ ဝအတလျ က်ချစ်ပခင်ိုးဟ မတခေါ် န္င်သကဲသ
့် စစ်
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးဟလည်ိုး
့် မန
မတခေါ်ဆန္င်တပ။ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ စစ်မှနစ
် ွ လှညန္
့်် င်ပပီိုး
အရ ရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျြုိုးမျ ိုးက တတွိုးတတ န္င်စွမ်ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သန ိုးလည်မှု ၎င်ိုး၌ မရှပါက၊ ၎င်ိုးသည် စစ်မှနစ
် ွ
သဘ ဝအတလျ က်ပြစ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ရှန္င်စွမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုး
လပ်န္င်လမ်မ
် ရ မှ အသင်ိုးတတ ်အတွက် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်အချြုျို့က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ့်
့် ည့်အ
သမဟ
် ၎င်ိုးက
့် တ် ၎င်ိုး၏တ ဝန်က အနည်ိုးငယ် တဆ င်ရွက်ြ ပြစ်
့် သည်၊ သတသ
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး မရှဘဲ ထသ လ
့် ည်။ ဤလူစ ိုးမျြုိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
့် ပ်တဆ င်တပလမ်မ
တပပ င်ိုးလဲြ ခက်
ခ၏
ဲ ။ ထသတသ
လူတသည်
သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးသကဲသ
့် ့်
့်
့်
့်
န ိုးလည်ိုးမလည်တပ။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ မမန္ှလိုးသ ိုးက လိုးဝ
လှညလ
့်် က်လျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင် ရှတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှကကသည်မှ တသချ တပါက်
မဟတ်တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် လိုးဝ ပြြူစင်သည်ဟ
့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး စတ်န္လ
မဆလတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သန ိုးလည်ြ အ
့် ိုးထတ်တသ သူ၊
အ ိုးမထတ်တသ သူတကက
ှ ့်် သက်ဆင်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည်
့် ိုး ကွ ပခ ိုးချက်န္င
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခ ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ လှညပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က ပပ၏။ ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် တ်န္လ
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သဘ ဝအတလျ က်ပြစ်သည်က ပပ၏။ ဤသတသ
့်
လူမျြုိုးကသ ၎င်ိုး၏န္ှလိုးသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်ရတသ
ှ
သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထ
မမန္ှလိုးသ ိုးက လှညပ့်် ခင်ိုးသည် လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ် မမတရ က်ရပခင်
ှ ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်က
သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက ရရှပခင်ိုးအတွက် မရှမပြစ်
လအပ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ြ ၎င်
ဝန်က
့် ိုးတ၏တ
့်

ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး အမှတအ
် သ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် သူ
က် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးရပခင်
ှ ိုး၏
့် အတွ
့်
အမှတ်အသ ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ တစ်စတစ်ဦိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုး
ရရှရန် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့်် ပြစ်
့် လိုးသ ိုးက သူထ
့် လှညြ
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် ပထမဆိုးတသ
အရ လည်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် အသက်က
လက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် လချင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပပခင်ိုးရှပပီိုး သူ၏တထ
့် ပခင်ိုးက
ခထ ိုးရကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုက ရရှန္င်ကကသည်။
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတတကျိုးဇူ
ိုးတကကိုးတင်ရှသည်ဟ ခစ ိုးန္င်ပါက၊
့်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်၏။
့်
့် ပခင်ိုးက ခရခဲတ
ဤသ ခ
တတ ငတ
့်် သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးရတလ့်
ှ
ရကကပပီ
ှ
ိုး အသက်တ ထဲ
့် စ ိုးရတသ သူတသည်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက လက်စ ိုးန္င်ကကလမ်မ
် အဆငတ
့်် စ်ဆင်၌
့် ည်။ သတသ
့် သင်ရပ်တန်လ
့် က်ပါက
့်
ပပပီိုး နက်နက်နန
ဲ ဲ သွ ိုးန္င်မည် မဟတ်တချ။ စ တန်၏ ပက်ကွနထ
် ၌
ဲ မတနန္င်တသ အန္တရ ယ်က
ရှတနတသိုးပပီိုး တစ်ချန်ချန်တွင ် စ တန်က သငက
့်် ြမ်ိုးဆီိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသည် လူတက
့်် တပိုးပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင်
့် မမတက
့် ယ်မမတ သ
့် ခွငက
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏တကျိုး
ဇူိုးတကကိုးတင်ရှပခင်ိုးက ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် သူက
် ့် ြရန်
့် မန္ှစ်သက်တစသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုး စွနပစ်
့်
လလ ိုးလ ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်။
သင်တအ
တ ထဲ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ိုးလိုးသည် သင်တ အသက်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတက
့် အ ိုးထတ်လကကသည်၊ သဆ
့် လျှင ် သင်၏ အတပေါ်ယပစမျ ိုးက
ြယ်ရှငိုး် ပပီိုးပပီတလ ။ သင်၏အတပေါ်ယပစမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပပီိုး အတန္ှ ငအ
့်် ယှကပ် ြစ်တစပပီိုး
ကက ိုးဝါသည့်် အပပြုအမူက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတက
့် သ ပပြုပါက၊ ယင်ိုးသည်
သင်၏အသက်တ ထဲ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုး အမှနပ
် င်တလ ။ သင်သည်
အတပေါ်ယအပပြုအမူအ ိုးလိုးက ြယ်ရှ ိုးတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးမရှပါက၊ သင်သည် မှနမ
် ှန ် တိုးတက်ပခင်ိုးမရှသည်က ဤအရ က ပပတပသည်။
အတပေါ်ယအပပြုအမူ၏ အရင်ိုးအပမစ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
သင်၏ အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးအတွက်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးအပြစ်
အမျ ိုးကလက်ခြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးတနသတလ ။ သင်အ ရစက်သည်အ
့် ရ
့်

မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပါတစ ထအရ သည် သင်အသက်ရှင ် တနထင်မည့်် အရ ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် အတပေါ်ယ အပပြုအမူအတပေါ် အ ရစက်ပါက၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
အပပင်ပန်ိုးက မကက ခဏ ကကည့်လ
် မ်မ
့်် သက်တ ထဲ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သငအ
လက်စ ိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုး သင်၌ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမက
ှု တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ ်လည်ိုး သင်သည် အပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုးက အပမဲ
လက်စ ိုးတနသည်။ ဤသတသ
လူမျြုိုးသည် မမတစ့် တ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှတချ။ ဘဝတွင ် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုးသ တရ
က်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်စဉ်တွင၊် အတယ က်တင်ိုးသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခတန က် လက်ရတပမည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စလင်တစပခင်ိုးတက
့် လက်ခရမည်။
အကယ်၍ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမရှဘဲ သင်၏ ကယ်ပင်အသစတ်န္င
ှ ့််
ကယ့််ကယ်ကယ် ယကကည်မက
ှု သ အမှီပပြုပါက၊ သင်လပ်သမျှအရ တင်ိုးသည်
စတ်အ ိုးထက်သန်မှု အတပေါ်၌သ အတပခခတပသည်။ ဆလသည်မှ သငအ
့်် သက်တ ၌
ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက သင်အလရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
စ ိုးတသ က်က သ ၍န ိုးလည်ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စလင်တစပခင်ိုးခရတသ သူအ ိုးလိုးသည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အတ
င်ိုး အသက်ရှင်
့်
တနထင်န္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
မကကြုတတွျို့တသ သူမျ ိုး၊ သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်မှုက မကကြုတတွျို့တသ သူမျ ိုးသည်
သူအသိုးပပြုြအတွ
က် မသငတ
့်် တ ်န္င်တပ။ ထတကက
င၊့်် မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ သူ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး သင် အသက်ရှငတ
် နထင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ စ
့် ိုးတသ က်ပပီိုး၊ သင်တက
့် ယ်တင်၏
အသက်တ အတပခအတနန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်က ၊ ငါတင်ပပပပီိုးသည့််
အတကက င်ိုးအချက်မျ ိုးအရ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်မှသ ၊
သင်တ၏
် န်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် မှနက
အလတတ န္
် င
ှ ့်် ညီညွတတ
် ပလမ်မ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျြုိုး
့် ည်။ ဤသတသ
့်
ရှသည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် လအင်ဆန္ဒရတသ
ှ
သူ ပြစ်သည်။

ဆိုတတ င််း ခင််းကိို လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််းနှင ်ူ့ ပတ်သက်၍
သင်တ၏
တ တွင ် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက သင်တ အတရိုး
မထ ိုးတပ။ လူသ ိုးသည်
့်
့် တနစဉ်အသက်
့်

ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး ကစစရပ်က လျစ်လျြူရှု ၏။ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ တ
ျို့ ွင ်
လူသ ိုးက ဟန်တဆ င်လပ်ပပပခင်ိုး သက်သက်ပြင ့်် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်တလ့်ရှခဲသ
့် ည်၊
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ မမ၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အပပည်အ
့် ဝ
မဆက်ကပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မှနသ
် ည့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မထတတွျို့ ခဲြ
့် ူိုးကကတပ။
လူသ ိုးသည် ဒကခပြစ်သည့်အ
် ခါမှသ ဘရ ိုးသခင်က ဆတတ င်ိုးကကသည်။
ဤအချန်တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ဆတတ င်ိုးြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် န ကျင်မှု မျက်ရည်မျ ိုးက
သင်ငတကကိုးြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် မမကယ်ကယ် သပမင်လ ခဲသ
် ချန်
့် ည့်အ
ရှြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးန္ှင ့်် ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆတတ င်ိုးချက်တစ်ခ
သင်ရြူ
ှ ိုးပါသတလ ။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုမှတဆင ့်် လ ၏။ သင်သည်
သ မန်အ ိုးပြင ့်် အမ်တွင် ဆတတ င်ိုးတလ့်မရှပါက၊ ဘရ ိုးတကျ င်ိုးတွငလ
် ည်ိုး
ဆတတ င်ိုးလမ်မ
့် ၊ ့် လူအနည်ိုးငယ်စရိုးသည့်် အခါမျ ိုးတွင ် ပမှန ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ဆတတ င်ိုးတလ့် မရှပါက၊ လူမျ ိုးစွ ဆတတ င်ိုးသည့်် အခါမျ ိုးတွင ် သင်ဆတတ င်ိုးန္င်စွမ်ိုး
ရှလမ်မ
် ျဉ်ိုးကပ်တလ့် မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ ပမှနခ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် စ ိုးပမြုျို့ ပပန်တလ့်မရှပါက၊ ဆတတ င်ိုးသည့််
အချန်တရ က်သည်အ
့် ခါ သင်အ
့် ၊ ့်
့် တနပြင ့်် တပပ စရ ဘ မျှ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ဆတတ င်ိုးလျှငပ
် င် ပါိုးစပ်တပပ မျှသ ပြစ်လမ်မ
် သ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စစ်မှနတ
့် ည်
မဟတ်တပ။
စစ်မှနတ
် သ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထဲ
ရှသည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပပ ဆပခင်ိုး၊ သူ၏ အလတတ က
် သင်
သတဘ တပါက်သည့်အ
် တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုး၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆက်သယ
ွ ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင ့််
ရင်ိုးန္ိုးီှ သည်ဟ ခစ ိုးပခင်ိုး၊ သူသည် သင်၏ တရှ ျို့တွင ် ရှတနသည်ဟ ခစ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့်
တပပ စရ တစ်ခခ ရှသည်ဟ ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အလင်ိုးပြင ့််
ပပည့်သ
် ည်ဟ ခစ ိုးရက ဘရ ိုးသခင် မည်မျှ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်က သင် ခစ ိုးရသည်။
သင်သည် အထူိုးသပြင ့်် လှုျို့တဆ ်မှုက ခစ ိုးရပပီိုး သင်တပပ သည့်အ
် ရ က န ိုးတထ င်ပခင်ိုးက
သင်၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက အ ိုးရတကျနပ်မှု တပိုးသည်။ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
ကယ်တင်၏စက ိုးမျ ိုး ကယ်စ ိုးတပပ သည့်အ
် လ ိုး၊ သင်တပပ သည့်် စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ရှသည့်် စက ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတတပပ
ချင်သည့်် စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
့်

ခစ ိုးရလမ်မ
ှ သ
် ည့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စစ်မှနတ
် သ
့် ည်။ ဤသည်မှ စစ်မန
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက သင် လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်တွင၊် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုးက သလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးက ချစ်ြစွ့် မ်ိုးအ ိုး
ပမင်မ
ှ
အ
့် ရ
့် ိုးလ န္င်ပပီိုး ဘဝတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးထက် သ ၍ တန်ြိုးရသည်
သမဟ
့် ရ မရှဟ သင် ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် တ် အတရိုးပါသည်အ
သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး ထတရ က်သည်က သက်တသပပတပသည်။ သင်သည် ထသတသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဆတတ င်ိုးြူိုးပါသတလ ။
ပပီိုးလျှင် မည်သည့်် အတကက င်ိုးအရ က သင် ဆတတ င်ိုးသနည်ိုး။ သင်၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည်
သင်စ
ှ ိုး၏ စစ်မန
ှ တ
် သ အတပခအတန၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်တ ့်
့် တ်န္လ
န္ှငအ
့်် ညီ တစ်ဆငပ့်် ပီိုး တစ်ဆင ့်် တရှ ျို့ဆက်သင်သ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်၊
လူသ ိုးက သူ တတ င်ိုးဆသည့်် အရ န္ှငအ
့်် ညီ ဘရ ိုးသခင်က မတ်သဟ ယပပြုရန် လ သည်။
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက သင်စတင်၍ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သည့်် အခါတွင၊် ပထမဦိုးစွ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်
သတဘ တပါက်ြ မကက
ြုိုးပမ်ိုးန္ှင-့်် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့် စက ိုးမျ ိုးကသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တပပ ြကက
လ သည်အ
့် ခါတွင၊် ဤကဲသ
့် ့်
့် ြုိုးစ ိုးတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ သင်
့်
တပပ တလ -့် “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ ်က
်
့် မန ခတလ့်မရှခဲသ
့် ည်က ယတနမှ့် ကျွန္ပ်
သပါ၏။ ကျွန္ပ်
် သည် ဧကန်အမှန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပါ၏။
ကျွန္ပ်
် ၏ဘဝက ကျွန္ပ်
် ပြြုန်ိုးတီိုး၍သ တနမပါပပီ။ ယတနမှ့် စ၍
ကယ်တတ အ
် တွက်အသက်ရှငပ
် ါမည်။ အဓပပါယ်ရသည့်
ှ
် ဘဝက အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏
အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပါမည်။ ကယ်တတ ၏
် ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က စဉ်ဆက်မပပတ်
အလင်ိုးပပက ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးလျက် ကျွန္ပ်
် ၏အထဲတွင ် လပ်တဆ င်တစတတ ်မူပါ။
ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ၏
် တရှ ျို့တွင ် ခင်မ ပပီိုး ထူိုးကဲလှသည့်် သက်တသခခွငတ
့်် ပိုးတတ ်မူပါ။
ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးတတ ်၊ ကယ်တတ ်၏ သက်တသခချက်က စ တန်အ ိုး ပမင်တစတတ ်မူပါ။
ကယ်တတ ၏
် တအ င်ပမင်မှု သက်တသက ကျွန္ပ်
် တ၏အတွ
ငိုး် ၌ ထင်ရှ ိုးတစတတ ်မူပါ။” ဤသ ့်
့်
သင် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် လိုးဝ လွတ်တပမ က်လမ်မ
့် ည်။ ဤသ ့်
ဆတတ င်ိုးပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍ ရင်ိုးန္ှိုးီ လ လမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် မကက ခဏ သင်ဆတတ င်ိုးန္င်ပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သင်၏အတွငိုး် တွင ် မလွမ
ဲ တသွ အလပ်လပ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးက ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
အပမဲတခေါ် ပပီိုး သူတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏ ဆိုးပြတ်ချက်က ချပါက၊ သင်၏ ဆိုးပြတ်ချက်သည်

ဘရ ိုးသခင်အြ လက်
ခန္င်စရ ပြစ်သည့်် တနတစ်
ှ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တည်မှု
့် တန၊ ့် သင်၏ စတ်န္လ
့်
တစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင် ရယူက တန က်ဆိုးတွင ် သငက
့်် သူ စလင်တစသည့်် တနတစ်
့် တန ့်
တရ က်လ လမ်မ
က် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်၏။
့် ည်။ သင်တအတွ
့်
သင်ဆတတ င်ိုးပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်မှုက ရရှသည့်အ
် ခါတွင၊်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
ချစ်ရန်ခန
ွ အ
် ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ လမ်မ
ှ ိုးပြင ့်် ဆမတတ င်ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ည်။ သင်၏စတ်န္လ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ရန် သင် ရင်မြွငပ
့်် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ထ
ဲ ွင ် အလပ်လပ်လမ်မ
့် တ
့် ည်
မဟတ်။ ဆတတ င်ိုးပပီိုး သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးထဲက စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် စတင် အလပ်မလပ်ရတသိုးသကဲသ
့် မည်
သည့်် န္ှုိုးတဆ ်မှုကမျှ
့်
သင်မရရှပါက၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ရိုးသ ိုးမှု ကင်ိုးမဲသ
့် ည်၊ သင်၏စက ိုးမျ ိုး
မမှနက
် န်သကဲသ
့် မပြြူစင်
တသိုးသည်က ဤအရ က ပပသတပသည်။ ဆတတ င်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်၊
့်
အ ိုးရတကျနပ်မှု ခစ ိုးချက်တစ်ခ သင် ရှပါက၊ သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
လက်ခန္င်စရ ပြစ်ပပီိုးပြစ်က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သငအ
့်် တွငိုး် ၌
အလပ်လပ်တနတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် အတစခသည့်် သူတစ်ဦိုးအတနန္ှင၊့််
သင်သည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ မတနန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက အဓပပါယ်ရှပပီိုး တန်ြိုးရသည်
ှ
့် အရ တစ်ခအပြစ် အမှနတ
် ကယ်
ပမင်ပါက၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက သင်စွနလ
် ့် တ်န္င်သတလ ။ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မတ်သဟ ယမြွဲဘ
ျို့ ဲ မတနန္င်တချ။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် ဇ တပကတ၌၊
စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် အသက်ရှငတ
် နပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စစ်မှနသ
် ည့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး
မရှပါက၊ သင်သည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် ပသည်။ အသင် ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ တသည်
တနစဉ်တန
တ
် သ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက ပပြုန္င်လမ်မ
့်
့် င်ိုး စစ်မှနတ
့် ည်ဟ
့်
ငါတမျှ ်လင၏
့်် ။ ဤသည်မှ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပခင်ိုးအတကက င်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
ရလဒ်တစ်ခခက ရရှပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် နနက် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးအတွက်
တစ တစ ထြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ြ
် အ
့် ပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပျ ်တမွျို့ မှုမျ ိုးက အနည်ိုးငယ်တလျှ ရ
ှ ိုးပြင့််
့် န် လလ ိုးသတလ ။ သင်သည် ပြြူစင်သည့်် စတ်န္လ
ဆတတ င်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဤသ စ
့် ိုးတသ က်ပါက၊ သင်သည်
သူအြ
သ
့် ည်။ ဤအရ က နနက်တင်ိုး သင် လပ်တဆ င်ပါက၊
့်
့် ၍ လက်ခန္င်ြွယ် ပြစ်လမ်မ
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူန္င
ှ ့််
ဆက်ဆပခင်ိုးတအ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့် င်ိုး သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ိုး တနတ

သင်၏ အသပည သည် ဧကန်မချ တိုးပွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သင်သည်
သ ၍ တက င်ိုးစွ သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
် ၏ တ ဝန်က
့် ည်။ သင်က၊ “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ကျွ
် လလ ိုးပါ၏။ ကျွန္ပ်
် တ၌့် ကယ်တတ ် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးြအလ
ငှ့် ၊
့် န္ပ်
့်
ဤလူစပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
် တ၏
် ၏
့် သက်တသခချက်က ကယ်တတ ် န္ှစ်သက်န္င်တစြ၊ ့် ကျွန္ပ်
ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးက ကယ်တတ ်ကသ ကျွန္ပ်
် ဆက်ကပ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်က ကျွန္ပ်
်
မှနတ
် ကယ်ချစ်န္င်ြန္ှ့် င ့်် ကယ်တတ က
့်် စတ်တကျနပ်တစက ကျွန္ပ်
် ၏ ရည်မှနိုး် ချက်
ပန်ိုးတင်အပြစ် ကယ်တတ က
့်် လက်စ ိုးန္င်ြ ကျွ
် တ၏
့် န္ပ်
့် အထဲတွင ် လပ်တဆ င်ြ ့်
ကယ်တတ က
့်် တတ င်ိုးတလျှ က်ပါ၏” ဟ တပပ သည်။ ဤဝန်တ က သင်
တ ဝန်ယသ
ူ ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ဧကန်မချ စလင်တစလမ်မ
့် ည်။
သင်ကယ်တင်၏ အကျြုိုးအတွက်သ သင် ဆမတတ င်ိုးသငဘ
့်် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အလက
လက်တလျှ က်ြန္ှ့် င ့်် သူက
ငှ့် လည်ိုး သင် ဆတတ င်ိုးသင၏
့်် ။ ဤသည်မှ
့် ချစ်ြအလ
့်
အမှနက
် န်ဆိုးတသ ဆတတ င်ိုးချက်မျြုိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
လက်တလျှ က်ြအတွ
က် ဆတတ င်ိုးတသ သူတစ်ဦိုးတလ ။
့်
ယခင်က မည်သ ဆ
့် ကဲသ၊ ့် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး ကစစရပ်က
့် တတ င်ိုးရမည်က သင်တမသ
့် ခဲသ
လျစ်လျြူရှု ခကဲ့် ကသည်။ ယခတွင၊် ဆတတ င်ိုးရန် မမကယ်ကယ် တလ့်ကျငြ
့်် သင်
အတက င်ိုးဆိုး
့်
လပ်တဆ င်ရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ သင
အ
့်် တွငိုး် တွင ် ရှသည့်် ခွနအ
် ိုးက
့်
မတစ့်တဆ ်န္င်ပါက၊ သင်မည်သ ဆ
် ၏
့် တတ င်ိုးသနည်ိုး။ သင်က၊ “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
န္ှလိုးသ ိုးသည် ကယ်တတ က
် အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်စွမ်ိုးမရှပါ။ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ ်က
ချစ်ချင်တသ ်လည်ိုး ခွနအ
် ိုး ကင်ိုးမပ
ဲ့် ါ၏။ အဘယ်အရ က ကျွန္ပ်
် လပ်သင်ပ
့် ါသနည်ိုး။
ကျွန္ပ်
် ၏ ဝည ဉ်မျက်စက ြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးက ကယ်တတ ်၏
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုး တထ
ူ ါ။ ကယ်တတ ်၏ တရှ ျို့တမှ က် ကျွန္ပ်
် လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့် တစတတ ်မပ
အပျက်သတဘ တဆ င်သမျှက ကျွန္ပ်
် စွနပ
် ့် စ်တစတတ ်မပ
ူ ါ၊ မည်သည့်် လူပင်္္ြုလ်၊ ကစစရပ်၊
သမဟ
် မခသကဲသ
့် ၊ ့် ကယ်တတ ်၏
့် တ် အမှုအရ မဆ၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ကျွန္ပ်
် စတ်န္လ
ှ ိုးက လိုးဝ ြွငခ
့်် ျ၏၊ ထသပြင
် ၏ ပြစ်တည်မတ
ှု စ်ခလိုးက
့် ့်် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ အ
့်် ိုး ကျွန္ပ်
် ဆက်ကပ်တစတတ ်မူပါ။ သတသ
်၊ ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ်
့်
စစ်တဆိုးန္င်ပါ၏၊ ကျွန္ပ်
် အဆင်သင ့်် ရှပါသည်။ ယခ၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အန င်္တ် တရှ ျို့တရိုးက ကျွန္ပ်
်
ထည့်မ
် တွက်သကဲသ
့် ၊ ့် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ ြန္ှပ်ချြုပ်ချယ်မှု တအ က်တင
ွ လ
် ည်ိုး ကျွန္ပ်
် မရှပါ။
ကယ်တတ က
် ချစ်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခပြင၊့်် အသက်လမ်ိုးက ကျွန္ပ်
် ရှ တြွချင်ပါ၏။
ကစစရပ်တင်ိုး၊ အရ ရ တင်ိုး- အ ိုးလိုး ကယ်တတ ်၏ လက်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ရှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏

ကကကမမ သည် ကယ်တတ ်၏ လက်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ရှပပီိုး ကျွန္ပ်
် ၏ တကယ့်် အသက်တ က
ကယ်တတ လ
့်် က်ထတ
ဲ င
ွ ် ကယ်တတ ် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပါ၏။ ယခတွင၊် ကယ်တတ က
် ချစ်ြ ကျွ
်
့် န္ပ်
ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး၊ ကယ်တတ ်က ကျွန္ပ်
် က ချစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည် ပြစ်တစ၊ မတပိုးသည်ပြစ်တစ၊ စ တန်က
မည်သ တန္ှ
က်ယှက်ပါတစ၊ ကယ်တတ က
့်် ချစ်ြ ကျွ
် စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးပါ၏” ဟ ဆသည်။
့်
့် န္ပ်
ဤပပဿန က သင်ကကြုရသည်အ
့် ခါ၊ ဤသ ဆ
့် င်ိုး
့် တတ င်ိုးတလ ။့် သင်သည် ဤသ တန
့် တ
ဆတတ င်ိုးပါက၊ ဘရ ိုးက ချစ်ရန် ခွနအ
် ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ပမင်မ
့် ိုးလမ်မ
့် ည်။
လူတစ်ဦိုးသည် စစ်မှနသ
် ည့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးထသ
ဲ မည်
သဝင်
့်
့် တရ က်သနည်ိုး။
ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်သက်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခန္ှင ့််
ရိုးသ ိုးသည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ရှရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
မတ်သဟ ယပပြုတနပပီိုး ဆတတ င်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်- ကက ိုးတက င်ိုးသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
သိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က န ိုးပူန ိုးဆ လပ်ရန် သင် မကကြုိုးစ ိုးရတပ။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယခပင် ပပီိုးတပမ က်ရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ အတပေါ် ဗဟပပြုသင၏
့်် ။
သင်ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ ပမကကီိုးမ ိုးသည့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့်
သငအ
့်် ိုးတပိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သင် ပပြုသည့်် သန္နဋ္ဌ န်အပါအဝင်၊
သင်၏အတပခအတနမှနန္
် င
ှ ့်် ဒကခမျ ိုးက သူ၏မျက်တမှ က်သ ယူ
ဲ့် လ ။့်
့် တဆ င်ခတ
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးမျ ိုးက လက်တလျှ က်ပခင်ိုး မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခပြင ့်် ရှ တြွပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် မကက ခဏ ပငမ်သက်ြအလ
ငှ့် ၊ သငက
့်် သူထ ိုးသည့််
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် သင်က
့်် ယ်သင်
့် ယ်သင် သြ၊ ့် သင်က
့် ယ်သင် စက်ဆပ်ရွရှ ြန္ှ့် င ့်် သငက
စွနလ
် ့် တ်ြ၊ ့် ထသပြင
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးတစ်ခ သငက
့်် ရှခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ ြ အလ
ငှ့် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
့်
ကွယ်က တပိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးတလျှ က်တလ ။့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ခပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တခေါ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ အ
် ိုးပြင ့်် တထ
့် ပခင်ိုးခရသည့်် ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် ဝည ဉ်မရှသည့်် လူတသမျ ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်၊ ယင်ိုးက

၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
မ်ိုးအစ ကင်ိုးမဲသ
့် ည်က သက်တသပပတပသည်။
့်
့် ပခင်ိုး ခရြ အစွ
့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က အမီလက်ြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ က တနထင်ြ ပြစ်
့် ည် မဟတ်တပ။
့် န္င်လမ်မ
ဆမတတ င်ိုးဘတ
ဲ နပခင်ိုးသည် မမ၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်ဆတရိုးက ပြတ်တတ က်လက်ပခင်ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ရရှြရန်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ပြစ်န္င်လမ်မ
ယကကည်သူ တစ်ဦိုးအတနပြင၊့်် သ ၍ ဆတတ င်ိုးတလတလ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တထ
် လတလပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် မှုက သ ၍ ခရတလတလ၊ သန္နဋ္ဌ န်ပြင ့်် သ ၍ ပပည့်တ
အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှြ သ
် ွ လပ်န္င်တလတလ
့် ၍ တက င်ိုးမွနစ
ပြစ်လမ်မ
လူအမျြုိုးအစ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဤသတသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ စလင်တစပခင်ိုးက အလွန ် လျင်ပမန်စွ ခရန္င်တပသည်။
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် မည်သည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မက
ှု ရရှြ ရည်
ရွယ်ပါသနည်ိုး။
့်
လူတသည်
ဆတတ င်ိုးသည့်် အတလ့်အကျငက
့်် လပ်တဆ င် န္င်တက င်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး
့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက န ိုးလည်န္င်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်သည်၊ သတသ
်
့်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး ထတရ က်ြမှ့် လွယ်ကူသည့်် ကစစမဟတ်တပ။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည်
ဟန်တဆ င်လပ်ပပပခင်ိုး၊ လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးက လက်တလျှ က်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ င်္တဆ င်ပခင်ိုး ကစစရပ်သ မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် အချြုျို့တသ စက ိုးမျ ိုးက သတယ င်လက်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တပပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဆတတ င်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုး
ခရြအလ
ငှ့် မမ၏ န္ှလိုးသ ိုးက ြွငထ
့်် ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်ထ မမ၏ န္ှလိုးသ ိုးက
့်
တပိုးန္င်သည့်် အတပခအတနက တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး ထတရ က်ြဆ
့် ပါက၊
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးအတပေါ်တွင ် အတပခခရမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် မှ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြငသ
့်် ၊ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့််
ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
် ည့််
့် ရရှန္င်တပသည်။ စစ်မှနသ
ဆတတ င်ိုးချက်တစ်ခ၏ သရပ်သကန်မျ ိုးမှ - ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် အရ အ ိုးလိုးက
တမ်ိုးတသည့်အ
် ပပင်၊ သူ တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က ပပီိုးတပမ က်ြ ဆန္ဒ
ရသည့်
ှ
် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ
့်
ရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် စက်ဆပ်ရွရှ သည့်် အရ က စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုး၊ ထတန
့် က်
ဤအတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ် တည်တဆ က်ရင်ိုး ယင်ိုးအတပေါ် သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ရရှပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင် အတသိုးစတ်ရှငိုး် ပပသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့််

ရှငိုး် လင်ိုးမတ
ှု စ်ခ ရှပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။ သန္နဋ္ဌ န်၊ ယကကည်ပခင်ိုး၊ အသပည န္ှင ့််
ဆတတ င်ိုးပပီိုးတန က် ရရှသည့်် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှသည့်အ
် ခါမှသ
စစ်မှနတ
် သ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး၊ ဤဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျြုိုးသ ထတရ က်န္င်တပသည်။
သတသ
် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးအတပေါ်
့်
တည်တဆ က်ထ ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုး
အတပခခ အတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွန္င်၍
သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်သက်လ န္င်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတပေါ်တွင ်
တည်တဆ က်ထ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
မတ်သဟ ယြွဲျို့သည့်် အဆငက
့်် ၀င်တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အတပခခအကျဆိုး အသပည ၁။ စတ်ထက
ဲ တပေါ်လ သည့်် အရ မှနသ
် မျှက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မတပပ န္ှင။့််
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဝန်တ တစ်ခရှရမည်၊ ယင်ိုးမှ သင်ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ
ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခ ရှရမည်ပြစ်သည်။
၂။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပါဝင်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် အတပခခရမည်ပြစ်သည်။
၃။ ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ၊ တခတ်မမီတတ သ
့် ည့်် ကစစရပ်မျ ိုးက ပပန်မတင်ပပရတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ ရစက်သင်ပ့် ပီိုး၊ ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ
သင်၏ အတွငိုး် ကျဆိုး အတတွိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပပ ပပတလ ။့်
၄။ အပ်စလက် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် အဓကအချက်တစ်ခက ဗဟပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ အလပ် တသချ တပါက် ပြစ်သည်။
၅။ ကက ိုးဝင်ပြန်တပြ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက လူအ ိုးလိုး သင်ယူရမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က အတရိုးထ ိုးမှု ပပသပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
လူတစ်ဦိုး၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး အသက်တ သည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏ အတပခခအသပည က သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခအတပေါ် အတပခခတလသည်။
တနစဉ်
့် အသက်တ တွင် သင်ကယ်တင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအတွက် မကက ခဏ
ဆတတ င်ိုးတလ ၊့် အသက်တ တွင ် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ထတရ က်သည့််

တပပ င်ိုးလဲမရ
ှု ှြရန်
့် ဆတတ င်ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အတပခခအသပည န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဆတတ င်ိုးတလ ။့် လူအသီိုးသိုးီ သည်
မမတက
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယ်တင်၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး အသက်တ က တည်တဆ က်သင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သပခင်ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အသပည က ရှ တြွြ ဆ
့် ည်။ သင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အတပခအတနမျ ိုးက
့် တတ င်ိုးသင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ချပပပပီိုး၊ သင်ဆတတ င်ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက တရိုးကကီိုးခင
ွ က
် ျယ်
မလပ်ဘဲ လက်တတွဆ
ျို့ န်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် အဓကအချက်မှ စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မက
ှု
ရရှြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုက ရယူြ ့်
ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက လက်စ ိုးသည့််
လူတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် ဆတတ င်ိုးန္င်ရမည်။ တတ်တဆတ်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပန်ဆင်ပခင်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရှလ ပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အတပခအတနက တိုးတက်တစပပီိုး အသက်တ တွင် ယခင်ထက်သ ၍
တိုးတက်မဆ
ှု သ
ီ တွ
် ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ထဲသ ဝင်
့် နိုး် ပသည့်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးက
ရရှြအတွ
က် ဝည ဉ်တရိုးရ မတ်သဟ ယန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်ခင်မ တသ
့်
အလပ်၏ ဥပမ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အတချြုပ်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်သည် ပြစ်တစ၊ တတ်ဆတ်စွ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ကျယ်တလ င်စွ
တကကိုးတကက ်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ သင်လပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် သငအ
့်် ထဲတွင ် သူ ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ က
သငအ
့်် ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သတစြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ သင်
့်
လပ်သမျှအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ရရှြန္ှ့် င ့်် သင်၏
အသက်တ က အသစ်တသ တိုးတက်မှုမျ ိုးဆသ
ီ ပမ
ငှ့် ပြစ်သည်။ လူက
့် င်ြအလ
့် ြှင်တ
့်
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် အနမ်ဆ
ှ ိုးက သူအ
့် ိုးစန္ှုနိုး် မှ လူသ ိုးသည် မမ၏ စတ်န္လ
့် ိုး
ြွငပ့်် ပန္င်ြ ပြစ်
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးပပီိုး
့် သည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏ စစ်မှနသ
သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲတွင ် ဧကန်အမှန ် ရှသည့်် အရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပပ ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအထဲ
တွင ် လပ်တဆ င်ရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် ရ မှ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်တသ န္ှလိုးသ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ပြြူစင်ပပီိုး ရိုးသ ိုးသည့််
န္ှလိုးသ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမ၏စတ်န္လ
ှ ိုးမှ စက ိုးမတပပ ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တထ
တင
ွ ်
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် လမ်မ
့် တ် သူအထဲ
့်

လပ်တဆ င်လမ်မ
င ့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏ အခရ မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ စက ိုးတပပ ပခင်ိုး၊ သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ပန်ကန်တတ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက သူအ
ွ ် မမကယ်ကယ် လိုးဝ
့် ိုးတပပ ပပပခင်ိုး၊ သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက
စတ်ဝင်စ ိုးမည်ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် မှ
့် တ်ပါက သူ၏မျက်န္ ှ က သင်ထ
ြိုးကွယလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးအတွက် အနမ်ဆ
့် ိုး စသတ်မှတ်ချက်မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်စွ ထ ိုးန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထပငမ်သက်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးထမှ ခွခ
ဲ ွ မသွ ိုးရတပ။ ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် သင်သည် သ ၍
သစ်လွင ် သမဟ
့်် ိုးသည့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက မရရှဘဲ ပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
်
့် တ် သ ၍ ပမငမ
့်
ထအခါ သင်သည် သင်၏ ရှရင်ိုးစဲွ အတပခအတနက ထန်ိုးသမ်ိုးြ ဆ
့် တတ င်ိုးရမည်- သင်
မဆတ်ယတ်ရတပ။ ဤသည်မှ သင် အနည်ိုးဆိုး ရရှရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဤအရ ကပင်
သင် အထတပမ က်တအ င် တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် မတရ က်တသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သင်သည် ပထမဦိုးစွ ရှခဲသ
့် ည့်် ရူ ပါရက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်မည်မဟတ်၊
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးက သင် ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ သန္နဋ္ဌ န်သည်
တန က်ပင်ိုးတွင ် တပျ က်ကယ
ွ ် သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ၊ မရှဆသည့်် လကခဏ ရပ်တစ်ခမှ သင်၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်တင
ွ ် ရှ၊ မရှဆသည်က ကကည့်ြ
် ပြစ်
့် သည်။ လူအ ိုးလိုးသည်
ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် မလှုပ်မယှက်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက သတရှရှ ရှ တြွရင်ိုး၊
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးတွင ် မမတက
့် ယ်ကယ် သတရှရှ တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုး အလပ်က လပ်တဆ င်ရမည်။
ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်စတင်ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ၊ မမန္င်သည်ထက် ပမလပ်ရ သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ကျြုက်တည်ိုးန္ှင ့််
အရ ရ က ရရှြ မတမျှ
လ
် ငန္
့်် င
ှ ။့်် သငအ
့်် တနပြင၊့်် ပါိုးစပ်ြွငလ
့်် က်သည်န္င
ှ ့်် သန်ရှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးခရမည်၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ရရှမည်၊
သမဟ
့်် တပေါ် ဘရ ိုးသခင်က တကျိုးဇူိုးတတ ် သွနိုး် တလ င်ိုးလမ်မ
့်် ျက်
့် ည်ဟ တမျှ ်လငလ
့် တ် သငအ
အလွနအ
် ကျွ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်၍ မရတပ။ ယင်ိုးသည် ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုး မတဆ င်ရွက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ကယ်ပင်အချန်က လတွင ် လူတ၏
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက ခွငပ့်် ပြုတပိုးခဲပ့် ပီိုး တစ်ခါတစ်ရ

သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင် သစစ ရှ၊ မရှဆသည်က သြအတွ
က် သင်၏ ယကကည်မှုက သူ
့်
စမ်ိုးသပ်တပသည်။ သင် ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ယကကည်မှု၊ ဇွဲလလန္ှ
့် င ့်် သန္နဋ္ဌ န်တ ရှ
့် ရမည်။
လူအမျ ိုးစသည် ခတလိုးတင် စတင်တလ့်ကျငသ
့်် ည့်အ
် ခါ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တထ
့် မှုက မခစ ိုးရတသ တကက င ့်် စတ်ဓ တ်ကျကကသည်။ ဤသည်မှ အလပ်ပြစ်မည်မဟတ်။
သင်ဇဲွရရမည်
ှ
။ သန်ရှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ထတတွျို့ ပခင်ိုးက ခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့််
တလ့်လ မှုတအတပေါ်
တင
ွ ် သင်အ ရစက်ရမည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊် သင်၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မမှနက
် န်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ခါတစ်ရတွင ်
သင်၏ပင်္္ြုလ်တရိုးကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင်
မခင်ပမဲန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
့် မတထ
့်
့် န္င်တပ။
အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်သစစ ရှ၊ မရှဆသည်က ကကည့်၏
် ။
အတချြုပ်အတနပြင၊့်် တလ့်ကျငရ
့်် တွင၊် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် အြိုးအခက သင် တပိုးသငသ
့်် ည်။
သင်သည် သင်၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် တသွြည်တနသည်က
တတွျို့ ရှပါက၊ သင်ဆတတ င်ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်။ ရိုးသ ိုးစစ်မှနသ
် ည့််
စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် သင် ရှ တြွပပီိုး ရရှြ တတ
ငတ
့်် သတရွ ျို့၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သင်က
့်
့်
ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဧကန်
မချ တခေါ်တဆ င် သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ တစ်ခါတရတွင ် သင်သည်
့်
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ သ
် ည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခပြင ့်် ဆတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး အထူိုး တထ
့် ခရသည်ဟ
သင်မခစ ိုးရ။ ဤသတသ
အချန်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက
့်
တစ ငက့်် ကည်တ
့် ကက င်ိုး ယကကည်လျက် ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်မီခ
ှ ရမည်ပြစ်သည်။
သင်၏ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးတွင ် သင် ဇွဲလလရှ
့် ရမည်ပြစ်သည်။
ရိုးသ ိုးတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်တလ ။့် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက
ြယ်ထတ်ြအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးတလ ။့် တစ်ချန်လိုး ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှတဆင ့််
့်
မမကယ်ကယ် စင်ကကယ်တစတလ ၊့် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှတဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏
တထ
့် ပခင်ိုးက ခတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲ
လ လမ်မ
် ည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ သည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး
့် ည်။ စစ်မှနသ
အသက်တ ပြစ်၏- ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးခရသည့််
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ထတတွျို့ ပခင်ိုးခရသည့်် ပြစ်စဉ်မှ
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
ထတတွျို့ ပခင်ိုး မခရသည့်် အသက်တ သည် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ
ဘ သ တရိုးဓတလ့်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသက်တ တစ်ခသ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ပခင်ိုး မကက ခဏ ခရပပီိုး သနရ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပပီိုး အလင်ိုးပပခရသူမျ ိုးသ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူဆတတ င်ိုးသည့်အ
် တင်ိုး
စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက သူ
ခရတလတလ၊ သူသည် တက်ကကတလတလပြစ်ပပီိုး န ခလ တလတလ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
သူ၏စ
ှ ိုးသည်လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး သနစ
် ့် င်ခရပပီိုး သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
့် တ်န္လ
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ည့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၏
့် ည်။ ယင်ိုးမှ စစ်မှနသ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏ အသစ်ဆ်းို ံ တသ အမှုကိို သိပပီ ်း သ၏ တ ခလှမ််းမျ ်းတန က်
လိက
ို တ
် လ ူ့
ယခအချန်တွင ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးပြစ်လ ပခင်ိုးအတွက်
့်
အ ိုးထတ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဝင်တရ က်မှု တစ်ခလိုးက မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ စတင်
ရမည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုး ပြစ်ရန်ဆသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက ဆလသည်။
ယတန သင်
တသည်
န္င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျင်မ
ှု သ
ဲ တရ
ိုးဝင် စတင်ဝင်တရ က်ပပီိုး သင်တ၏
့်
့် ထ
့်
့်
့်
အန င်္တ် အသက်တ မျ ိုးသည် ယခင်ကကဲသ
့် ပျင်
ပခင်ိုးမျ ိုး
့်
့် ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် တပါပပက်
ရပ်စဲသွ ိုးရမည်။ ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
သတ်မှတထ
်
ိုးတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြ မပြစ်
န္င်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် မည်သည့််
့်
အတရိုးတကကီိုး ပြစ်ပခင်ိုးမျှ မခစ ိုးရပါက၊ ဤအရ က သင်သည် မမကယ်ကယ် တိုးတက်တစြ ့်
ဆန္ဒမရှတကက င်ိုး၊ သင်၏အ ိုးထတ်မှုသည် ကတမ က်ကမပြစ်ပပီိုး ရှု ပ်တထွိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသည်က ပပသတပသည်။ န္င်ငတတ ်၏
တလ့်ကျင်မ
ှု သ
ဲ ဝင်
့်် င်သည့်် အသက်တ
့် ထ
့် တရ က်ပခင်ိုး ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးန္ှငဆ
စတင်ပခင်ိုးက ဆလသည်- ထသတသ
တလ့်ကျင်မ
့် ှုက လက်ခရန် သင်လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။
့်
သင်သည် အတရိုးတကကီိုးပြစ်သည့်် အသစတ်က ခစ ိုးရန် လလ ိုးလျက် ရှသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်မှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငရ
် န် သင် လလ ိုးလျက်ရသတလ
ှ
။
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငရ
် န် သင် လလ ိုးလျက် ရှသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငတ
့်် ပေါ် တရ က်လ ပပီိုး သငက
့််

စမ်ိုးသပ်သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် မည်သ တဆ
င်ရွက်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ်
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမျြုိုးစက သင် ရင်ဆင်ရချန်တွင၊် မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
အတတ်တင
ွ ် အသက်အတပေါ် သင် အ ရမစက်ခတ
ဲ့် ပ။ ယတနတွ
့် င ် သင်သည် အသက်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက အ ရစက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး သင်၏ အသက်
စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက လက်စ ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်တသ
သူအ ိုးလိုးသည် အသက်က ပင်ဆင်ရမည်၊ ၎င်ိုးတသည်
န္င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျင်မ
ှု
့် က
့်
လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက
လက်စ ိုးကကရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ တအ က်ပါအတင်ိုး
ပြစ်သည်၁။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခရမည်။ ဆလသည်မှ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုတွင် တပပ ဆထ ိုးတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက လက်ခရမည်။
၂။ ၎င်ိုးတသည်
န္င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျင်မ
ဲ ဝင်
့် ှုထသ
့်
့် တရ က်ရမည်။
၃။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့်
့် စတ်န္လ
့် ခရပခင်ိုးအ ိုး ရရှတအ င်
အ ိုးထတ်ရမည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့် ိုးဝ လှညပ့်် ပီိုးပြစ်က သင်သည်
ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ရှသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် လွတ်လပ်မှု နယ်ပယ်ထတ
ဲ ွင ်
အသက်ရှငလ
် မ်မ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့််
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ တစ ငတ
က ကွယ်မတ
ှု ွင ် အသက်ရှငရ
် လမ်မ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့််
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
က ကွယ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် သင်အသက်ရှငသ
် ည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်လမ်မ
့် ည်။
၄။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခကကရမည်။
့်
၅။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သရပ်သကန်
့်
တစ်ခ ပြစ်လ ကကရမည်။

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

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

ဆန္ဒမရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ အ
့် ျတလသည်။
့် ိုးထတ်လက်စ ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးမှ အလွန ် နမ်က
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ အ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုးသည်သ
့် ိုးထတ်ပခင်ိုးန္င
ဘရ ိုးသခင်၏အလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်ရန် မမတ၏
့်
အသတရ ိုးကသ အသိုးပပြုတသ သူမျ ိုး ရှသည်၊ သတသ
် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလက မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တပ။ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက သင် အ ိုးထတ်တလ၊ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သ ၍ သဟဇ တပြစ်တလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်ြ အ
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်လ ြ ့်
့် ိုးထတ်သည့်် သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်န္င
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ှ တ
် သ အန င်္တ်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးစွနတ
် သ
့် တရ က်ပခင်ိုးသည် သင်တ၏
့် စစ်မန
တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုရသည့်
ှ
် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ သင်တထက်
့်
သ ၍တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးရတပ။ ဤအရ က အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ သူတသည်
ဇ တပကတအတွက်
့်
အသက်ရှငက် ကပပီိုး စ တန်အတွက် အသက်ရှငက် ကသည်၊ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသက်ရှငက် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလက လပ်တဆ င်ရန်
အသက်ရှငက် ကတပသည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည် အဆိုးစွန ် အတရိုးပါမှု
ရှသည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ
ဤလူအပ်စသည်သ အဆိုးစွန ် အတရိုးပါမှုရသည့်
ှ
် အသက်တ ပြင ့်် အသက်ရှငန္
် င်ကကသည်။
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ထသတသ
တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ် ရှသည့််
့်
အသက်တ တစ်ခက အသက်မရှငန္
် င်ကကတပ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တက
့်
ဘရ ိုးသခင်က တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးက ခကကရတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
သင်တအတွ
က် ပြစ်တသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င၊့်် သင်တသည်
စစ်မန
ှ တ
် သ အသက်က
့်
သတဘ တပါက်ကကပပီိုး ပြစ်က အဆိုးစွန ် တန်ြိုးရတသ
ှ
အသက်တ တစ်ခ မည်သ ့်
အသက်ရှငရ
် မည်က သရှကကတပသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် အ ိုးထတ်မှု
တက င်ိုးမွနတ
် သ တကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သင်တ၏ဝ
့်် ပိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူထ
့် ည ဉ်မျက်စမျ ိုးက ြွငတ
့် သလ
့် ရန်
တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက သင်တအ
ှ ိုးက
့် ိုး တပိုးလျက်၊ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
တထ
့် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်တအ
့်် င်ိုးတစခဲပ့် ပီိုးပါက၊ သင်တသည်
့် ိုး အသဉ ဏ် မပွငလ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ချစ်ြွယ်တသ အရ က ပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်

ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြလည်
ိုး သငအ
့်် တွက် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ထ လှညက့်် ကပပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက တထ
့် ပခင်ိုးတကက င ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်တပသည်။ တစ်ခါတစ်ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် တမွျို့တလျ ်တနချန်တွင၊် သင်၏စတ်ဝည ဉ်သည်
တထ
ဲ တနန္င်တကက င်ိုး၊ သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် မချစ်ဘမ
ခွနအ
် ိုးရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် သင် တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသည်က သင်
ခစ ိုးရတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤကဲသ
့် ခ့် စ ိုးရပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ ့်
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က သင်၏စတ်န္လ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လှညပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးက ၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ကယ်တတ ၏
် ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခရကကပပီိုးပြစ်ပါသည်။
ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးအသတရသည် ကျွန္ပ်
် ၏ င်္ဏ်ယူတစပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုးပြစ်ရသည်မှ ကျွန္ပ်
် အတွက် မွနပ် မတ်သည်ဟ ခစ ိုးရပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်က လပ်တဆ င်ရန် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ အသိုးပပြုက
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ တပိုးပါမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှစ်က လအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တစ်သက်တ လိုး
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ကယ်တတ ်ထ
့် ့်
့် ဆက်ကပ်ပါမည်။” ဟ သင် ဆလမ်မ
့် ည်။ ဤကဲသ
သင်ဆတတ င်ိုးတသ အခါတွင၊် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အဆိုးမရှတသ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ န ခမှု ရှလမ်မ
့် တသ
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ သင်
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
ရှခဲြ
့် ူိုးပါသတလ ။ အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက
မကက ခဏ ခကကရပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ ၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။
့်
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးထ၌
ကယ်တတ ် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတသ တနရက်
် ဆန္ဒရှသကဲသ
့် ၊ ့် ကယ်တတ အ
့်် တွက်
့် က ရှု ပမင်ရန် ကျွန္ပ်
အသက်ရှငရ
် န် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏ှ
ကယ်တတ အ
့်် တွက် အသက်ရှငရ
် န်ထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
သ ၍ မထက်တန်၊ အဓပပ ယ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတအတွက် အသက်ရှငရ
် န်
ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒ စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှပါ။ ကယ်တတ ်အ
် က
့် တွက် ယတန ကျွ
့် န္ပ်
အသက်ရှငန္
် င်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပါသည်။” ဟူ၍
မမတက
ှ
။ သင်သည်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန် အထူိုးသပြင ့်် ဆန္ဒရကကတပသည်
ဤသဆ
် ခါ သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပိုးဘဲ
့် တတ င်ိုးပပီိုးသည့်အ
မတနန္င်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် ရရှရမည်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သင် အသက်ရစဉ်တွ
ှ
င်
ဘရ ိုးသခင်က ရရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တသဆိုးရြ မ
့် ည်။
့် န်ိုးတီိုးမည်ပြစ်တကက င်ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
ထသတသ
ဆတတ င်ိုးချက်တစ်ခက တပပ ဆလျက်၊ သင်၏အတွငိုး် တွင ် မကန်ခန်ိုးန္င်တသ
့်

ခွနအ
် ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
် ိုးက မည်သည့်တ
် နရ မှ ပြစ်သည်က သင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထခွနအ
သရှလမ်မ
ှ ိုးတွင် အကနအ
် ့် သတ် မရှတသ တန်ခိုးရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏ စတ်န္လ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်ပပီိုး သူက
့် ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးင ှ
ထက်တန်သည်ဆသည့်် အသစတ် တစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက
သင်ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ ရှပပီိုးကကသူမျ ိုး
့် ည့်် အချန် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက
မကက ခဏ ခရတသ သူမျ ိုးအတွက၊် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၌ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး
ပြစ်တပေါ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဆိုးပြတ်ချက်က ပပြုလပ်န္င်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ
လှညရ
့်် န် လလ ိုးပခင်ိုး ရှကကသည်၊ ၎င်ိုးတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးထဲရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးသည် သ ၍
အ ိုးတက င်ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့် စတ်န္လ
့် ိုးဝ
လှညသ
့်် ွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မသ ိုးစ၊ ကမဘ တလ က၊ အရှု ပ်အယှက်မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဘဝလိုး
့် အန င်္တ်မျ ိုးက အတလိုးမထ ိုးကကသကဲသ
့်
အ ိုးထတ်မတ
ှု က
့် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန် လလ ိုးတနကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ် တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးက
အ ိုးထတ်တသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ရှတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထသ သင်
လည
ှ ပ့်် ပီိုးပပီတလ ။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပပီတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ထသတသ
့်
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ လိုးဝ မရှြူိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့််
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ဆမတတ င်ိုးြူိုးပါက၊ ဤသည်မှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က
တနရ မရှသည်က ပပသတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တထ
့် ပခင်ိုးက ခရတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
ပင်ဆင်ကကသည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် အပမစ်တွယ်ပပီိုးပြစ်သည်က ပပသတပသည်။
့်
လူအချြုျို့က “ကျွန္ပ်
် သည် သင်ကသ
ဲ့် ကျွ
် ၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတွင ်
့် န္ပ်
စတ်အ ိုးမထက်သန်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးကလည်ိုး သပ်မခစ ိုးရပါ။
တစ်ခါတစ်ရ- ကျွန္ပ်
် န္ှလိုးသင
ွ ိုး် ဆင်ပခင်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ- ဘရ ိုးသခင်သည်
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
်
့် ပခင်ိုး ခရသည်က ကျွန္ပ်
ခစ ိုးရသည်။” ဟ ဆကကသည်။ လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထက် မည်သည့်် အရ မျှ သ ၍

အတရိုးမကကီိုးတပ။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပီိုးတသ အခါတွင၊်
သင်၏ပြစ်တည်မတ
ှု စ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ လှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ညပ့်် ပီိုးပြစ်လမ်မ
ထအချန်တွင် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တထ
့် ပခင်ိုးက
ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
မှ အမျ ိုးစတသည်
ထသတသ
အတတွျို့အကကြု
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တအထဲ
့်
့်
့်
တစ်ခ ရှကကပပီိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ သင်တ အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုး၏ အတမ်အနက်မျ ိုးက
့်
မတူညကီ ကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် သည် စက ိုးလိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် ဆမတတ င်ိုးပါ၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးကသ ကျွန္ပ်
် န ိုးတထ င်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် အတွငိုး် တွင ် ခွနအ
် ိုး
ထွက်တပေါ်လ ပါသည်။” ဟ ဆကကသည်။ ဤအရ က သင်သည် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်က ပပတပသည်။ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက
ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ လှုျို့တဆ ်မှု
ခစ ိုးရတလသည်။ အကယ်၍ လှုတ
ျို့ ဆ ်တနသည့်် စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ကက
ိုးချန်တွင်
့်
လူတစ်ဦိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက လိုးဝ မလှုပ်ရှ ိုးပါက၊ ဤအရ က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် မရှသည်က သက်တသပပတပသည်။ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် တမ်ိုးတမှု
့်
့်
မရှတပ၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
် ့် ှငိုး် တသ
့်
့် ့်် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် မရှကကသည်က သက်တသပပတပသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ကက ိုးကကသည့်အ
် ခါတွင ် တပပန်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
့် မှု တစ်ခ ရှကကလမ်မ
့်
တထ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့ ပခင်ိုး
့် ပခင်ိုးက မခရတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မရှကကတသိုးတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ
့်
မရှကကသကဲသ
့် ၎င်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးခရန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးပြစ်က တပပန်
့် မှုမရှတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တထ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ပခင်ိုးက မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
အလပ် မရှကကတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ အသစ်တသ အလင်ိုးက လက်ခန္င်တသ သူ
အ ိုးလိုးသည် ထတတွျို့ခရက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က ပင်ဆင်ကကတပသည်။
မမကယ်ကယ် န္ှုင်ိုးဆချငခ
့်် ျန်တလ -့်
၁။ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ လပ်တဆ င်ချက်အလယ်တွင် ရှသတလ ။
၂။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက သင်
ခရပပီိုးပပီတလ ။

၃။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်အ
့် ထဲတွင ် အပမစ်တွယပ် ပီတလ ။
၄။ သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးသတလ ။
၅။ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရအလင်
ှ
ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ်
အသက်ရှငသ
် တလ ။
၆။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက အယူအဆ အတဟ င်ိုးမျ ိုးက အပ်စိုးထ ိုးသတလ ၊ သမဟ
့် တ် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပ်စိုးထ ိုးသတလ ။
ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရပခင်ိုးပြင၊့်် သင်တအတွ
ငိုး် ရှ တပပန်
့်
့် မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဤန္ှစ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် ယကကည်ပပီိုးပြစ်လျက်၊ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ အသက်အပြစ် ရှပါသတလ ။ သင်၏ ယခင်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတင
ွ ် အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခ ရှပပီတလ ။ ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ အသက်ရှပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး
အသက်မရှပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သသတလ ။ ဤအရ သည် သင်တအြ
့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ရ တွင ် အဓက အတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ
အရ ရ တင်ိုးသည် ယတန ဘ
့်် ညီ ပြစ်သငပ့်် ခင်ိုး
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
ပြစ်သည်။ သင်သည် အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက သင် အ ိုးထတ်တနသည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
် ည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်တနသည်ပြစ်တစ၊
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
အရ ရ တင်ိုးသည် ယတန ဘ
့်် ပသည်။
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဗဟပပြုသငတ
အကယ်၍ သင်မတ်သဟ ယ ြွဲျို့တသ အရ န္ှင ့်် အ ိုးထတ်တသ အရ တမှ့် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဗဟမပပြုပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက် လိုးဝ ကင်ိုးမဲတ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ အရ မှ
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုး တန က်လက်တလျှ က်ကကတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ယခင်က သင်
န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးသည် မည်သ န္ှ
့် စ်သက်ြွယ်ပြစ်ပပီိုး ပြြူစင်သည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက အလမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင် တဘိုးြယ်
့်
မထ ိုးန္င်ပါက၊ ယင်ိုးတသည်
သင်၏ အန င်္တ် ဝင်တရ က်မှုအတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
အဟနအ
် ့် တ ိုး တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ အလင်ိုးတန က်သ ့်
့် ည်။ သနရ

လက်တလျှ က်န္င်သူ အ ိုးလိုးသည် မင်္ဂလ ရှကက၏။ အတတ်က လမျ ိုး၏ လူတသည်
လည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလျှ က်ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
် ယတနထ
့် တင် ၎င်ိုးတ ့်
့်
မလက်တလျှ က်န္င်ခကဲ့် ကတချ။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လ လူမျ ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ အလပ်တန က်သ ့်
လက်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ဦိုးတဆ င်သည့််
မည်သည်တ
့် နရ သမဆ
ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်ကကသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ လ
သူမျ ိုး- ဤသည်တမှ့်
့် က်တလျှ က်န္င်တသ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး ခစ ိုးရသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှ အလပ်တန က်သ မလ
က်တလျှ က်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ
့်
့်
အလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုး မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
မျှ ဟဟသည်သည် အလပ်မျ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ ထဲမတ
ှ စ်ခမျှ
့် တ် ၎င်ိုးတ မည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ အဓ
ပပ ယ် တစ်ခတစ်တလမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်
့်
့် ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
မဟတ်။ ယတနတွ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတန က်သ ့်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှန္ှုတက
လက်တလျှ က်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ်
ရှကကသည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးတသ သူမျ ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုး အပပင်တွင ် ရှကကပပီိုး၊ ထသတသ
လူတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် မချီိုးကျြူိုးတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရမ
ှ န်မမက်
ချက်မျ ိုးမှ
့်
ကင်ိုးကွ သည့်် အတစခပခင်ိုးသည် ဇ တပကတန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
အတစခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ မှ့် ယင်ိုးအတွက် မပြစ်န္င်တပ။
အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သငတ
့်် တ သ
် ည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့်
မလပ်တဆ င်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ အတစခ
ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင ် အတစခကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှငအ
့်် ညီ အတစခန္င်စွမ်ိုး လိုးဝမရှကကတချ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်တန က်သ မလ
က်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
့်
န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးမလည်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
အတစမခန္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ အတစခပခင်ိုးက
အလရှသည်။ သူသည် အယူအဆမျ ိုး၊ ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ အတစခပခင်ိုးက အလမရှတပ။

အကယ်၍ လူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ ့်
့်
လက်တလျှ က်န္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အယူအဆမျ ိုးအလယ်တွင် အသက်ရင
ှ က် က၏။
့်
ထသတသ
လူတ၏
ှ ်ပပီိုး၊ ထသတသ
့် က
့်
့် အတစခပခင်ိုးသည် က ဆီိုးက တန္ှ င်ယ
့်
အတစခပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ မလ
က်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ မလ
က်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတသချ ဆိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်စွမ်ိုး
မရှကကတချ။ “သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် တန က်သ လ
့် က်တလျှ က်ပခင်ိုး”
ဆသည်မှ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က န ခက
လက်တလျှ က်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်လွငဆ
် ိုးတသ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ဆလသည်။ ဤသည်သ သနရ
လပ်တဆ င်ချက်တန က်သ လ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ်
့် က်တလျှ က်ပပီိုး၊ သနရ
ရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု ရရှန္င်စွမ်ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်တတွျို့ န္င်စွမ်ိုး ရှသည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုမတ
ှ စ်ဆင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး သရှန္င်ပပီိုး၊ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မန ခမှု၊
ပပီိုးလျှင် လူတ၏
့် သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် သူ၏ တန က်ဆိုးအမှုမှ သရှန္င်တပသည်။
ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့် အတစခမှုအတွငိုး် တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးထက
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ရရှန္င်ကကတလသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရရှန္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ တတွျို့ ရှပပီိုးတသ သူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးပြင ့်် ပယ်ရှငိုး် ခရတသ သူမျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုတန က်သ လ
့် က်တလျှ က်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုက ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ထသတသ
သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကကသည်မှ
့်
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏သဏ္ဌ န်သည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ှ သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
့် အယူအဆမျ ိုးထရ
မတူညတ
ီ သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်- ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အကဲပြတ်တဝြန်ကကသည်၊ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးတက
့် အကျြုိုးဆက်

ပြစ်တပေါ်တစတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က
ပင်ဆင်ပခင်ိုးသည် လွယ်ကူသည့်် ကစစရပ် မဟတ်တပ၊ သတသ
် လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န ခလစတ် ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရှ တြွလစတ် ရှကကပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမင်တတွျို့ရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှကကလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သနရ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်လွငဆ
် ိုးတသ လမ်ိုးပပမှုက ရရှရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင်တက ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုက
မရရှန္င်တပ။ ထတကက
င ့်် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုက ရရှန္င်ပခင်ိုး
့်
ရှမရှဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အတပေါ် မူတည်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးထတ်မှုအတပေါ် မူတည်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက န ခန္င်တသ သူအ ိုးလိုးသည်
့်
မင်္ဂလ ရှကက၏။ ၎င်ိုးတ မည်
သ ပြစ်
ငိုး် ၌
့် ည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တလ့်ရှခဲသ
့် တ် ၎င်ိုးတအတွ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သ အလ
ပ်လပ်တလ့်ရှခဲသ
့် ည် ပြစ်တစ- ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တန က်ဆိုးအမှုက ရရှပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က အခစ ိုးရဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယတန ့်
တန က်ဆိုးတသ အမှုက မလက်တလျှ က်န္င်တသ သူမျ ိုးမှ ပယ်ရှငိုး် ခကကရသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အလင်ိုးသစ်က လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးက အလရှပပီိုး၊ သူ၏
တန က်ဆိုးအမှုက လက်ခက သရှတသ သူမျ ိုးက အလရှသည်။ သင်တသည်
စင်ကကယ်တသ
့်
အပျြုကည ပြစ်ရမည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် တပပ ထ ိုးသနည်ိုး။ စင်ကကယ်တသ
အပျြုကည သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က ရှ တြွန္င်ပပီိုး အသစ်တသ
အမှုအရ မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်သည်၊ ထအပပင်
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး၊
့်
ယတန ဘ
အပြစ်ဆိုးတသ အမှုက
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုက န ခန္င်ကကတလသည်။ ယတန အသစ်
့်
လက်ခတသ ဤလူအပ်စသည် တခတ်မျ ိုး မတင်မီတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးက
ခခဲက့် ကရပပီိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အခစ ိုးရဆိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသက တက်ရက် ကက ိုးရပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပမင်ကကရသည်၊
ထတကက
င ့်် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတစ်ပပင်လိုးန္င
ှ ့်် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင ်
့်
ဤလူစပြစ်သည့်် သင်တထက်
မည်သမ
ူ ျှ တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးကကရတလပပီ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတပပ ဆခဲသ
့် မမ
ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တ၏
့် ကဲသ
့်
့် နမ် မက်
့် အတပခအတနမျ ိုးသည်

ယတနကဲ
့် ပြစ်
င ့်် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တက
့် သ
့် န္င်မည်တလ ။ ထတကက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က
ချီိုးတပမြှ က်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်ပါတစ။ ဤအရ အ ိုးလိုး ဆင်ပခင်တထ က်ထ ိုးလျက်၊ သင်သည်
မလှုပ်မယှက်ဘဲ ရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။ သင်၏ခွနအ
် ိုးသည် တိုးမလ ဘဲ ရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက
့် လက်ခန္င်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
လက်ခန္င်သည်၊ တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည့်အ
် ခါ လွနစ
် ွ စတ်တသ ကမတရ က်ရ။
့်
သင်တအထဲ
၌ ပပြုပပီိုးတသ အမှုန္င
ှ ့်် သင်တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့်
မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအ
့် ိုး တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ အရ အ ိုးလိုးက
မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်တပ။ ဘ သ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူမျ ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့််
ယှဉ်ခွငမ
့်် ရှကကတပ။ သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ အလွန ် န္ှစပ်
ှု
့်
့် ကျွမ်ိုးကျင်မက
မပင်ဆင်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘ သ တရိုး အယူအဆပြင ့်် မပပင်ဆင်ထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတွ
ငိုး် ၌ အမှုပပြုပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်တသည်
့်
့်
တခတ်က လတစ်တလျှ က် မည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍ ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်- ထတကက
င ့််
့်
ဤသည်မှ သင်တ၏
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်သည်။ ဤအရ တကက င ့််
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ပင် ဆက်ကပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ပင်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ကကရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ချီိုးတပမြှ က်တသ တကက င၊့်် သင်၏

အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သင် တိုးပမြှငရ
့်် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက
လက်ခရန် သင်၏ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက အသငပ့်် ပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။ သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်
တပိုးထ ိုးပပီိုးတသ တနရ ၌ သင် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုးပြစ်လ ြ အ
့် ှုက လက်ခရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးထတ်ရမည်၊ န္င်ငတတ ်၏တလ့်ကျင်မ
ရယူပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အြ မွ
့် နပ် မတ်တသ သက်တသခချက်တစ်ခ
ပြစ်လ ရမည်။ သင်သည် ဤစတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးသတလ ။ အကယ်၍
သင်သည် ထသတသ
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးပါက၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရမည်မှ တသချ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အြ မွ
့် နပ် မတ်တသ
သက်တသခတစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အဓက တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ မွ
့် နပ် မတ်တသ သက်တသခတစ်ခ
ပြစ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်က သင်န ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏

အလပြစ်တပသည်။
ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
အမှု၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုအင်အ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤက လအတတ အတွငိုး် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အဆက်မပပတ်ပြစ်တသ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု ဦိုးတည်ရ ပြစ်သည်။ ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
အမှုတွင ် ဦိုးတည်ရ မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ယတန ဘ
ှ ့််
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခထဲသ လူ
့် တက
့် ဦိုးတဆ င်မှု ပြစ်သည်။ ပမှန ်
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခထဲသ ဝင်
အ
့်် ချြုျို့ ရှသည့်် တရ က်ပခင်ိုးအြ အဆင
့်
၁။ ပထမဦိုးစွ ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ့်
သွနိုး် တလ င်ိုးရမည်။ သင်သည် အတတ်က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အ ိုးမထတ်ရ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးတက
့် ၊ ့် ယတန ့်
့် တလ့်လ ရမည် မဟတ်သကဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန္ှုင်ိုးယှဉ်ရ။ ယင်ိုးအစ ိုး သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ လ
့် ိုးဝ သွနိုး် တလ င်ိုးရမည်။ အကယ်၍ အတတ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဝည ဉ်တရိုးရ စ အပ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အပခ ိုးတသ တရ ိုးတဟ ပခင်ိုး
ပြစ်စဉ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန် ဆန္ဒရှတနတသိုးသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ယတန သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတန က် မလက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုးတသည်
့်
အမက်မဲဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူမျ ိုးက မန်ိုးတီိုး
့်
စက်ဆပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးက
့်
လက်ခရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ယတန ဘ
ချက်မျ ိုးထဲသ လ
့် ရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
့်
့် ိုးဝ
သွနိုး် တလ င်ိုးတလ ။့် ဤအရ သည် စွမ်ိုးတဆ င်ရမည့်် ပထမဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
၂။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တပပ ဆထ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်
သင်ဆတတ င်ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုး
တအ င်ပမင်ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအ ိုး သင် အ ိုးထတ်ရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
က အတပခခင်တစလျက် သင်၏
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် ပပြုလပ်ရမည်။
၃။ သင်သည် ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်
အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် သမမ တရ ိုးထသ
ဲ နက်
နသ
ဲ ည့်် ဝင်တရ က်မက
ှု သင် ရရှတအ င်
့်

အ ိုးထတ်ရမည်။ တခတ်မမီတတ သ
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
့် ည့်် အတတ်မှ မနမ် မက်
့်
မထန်ိုးသမ်ိုးန္င
ှ ။့််
၄။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးကခရရန် သင် ကကြုိုးစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည်။
၅။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ယတန တလျှ
က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက သင် လက်စ ိုးရမည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ခရပခင်ိုးက သင်မည်သ ရှ
့် တြွသနည်ိုး။
အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ထ
် ၌
ဲ အသက်ရှငရ
် န်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ဆတတ င်ိုးရန်
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆတတ င်ိုးရ တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သငအ
့်် ိုး
တထ
ဆတသ
့်
့် မည်မှ တသချ သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် ယတနတပပ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်ထက
ဲ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးပြင ့်် မရှ တြွပါက၊
ဤသည်မှ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်။ သင်ဆတတ င်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
်
ကယ်တတ က
့်် ဆနက
် ့် ျင်မပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ ်က
် သည် အလွန ်
့် မျ ိုးစွ တကကိုးတင်ပါပပီ။ ကျွန္ပ်
မန ခတတ်သကဲသ
့် က
် ခါမျှ မတကျနပ်တစန္င်ပါ။ အ ဘရ ိုးသခင်၊
့် မည်သည့်အ
့် ယ်တတ ်က
ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ် ကယ်တင်ရန် ဆန္ဒပပြုပါ၏၊ ကယ်တတ ်အ
ိုးထ အတစခမှုတပိုးရန်
့် ြ အဆ
့်
ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏၊
ှ
ကယ်တတ ်အ
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
ကယ်တတ ်သည်
့် တွက် အတသခရန် ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် က တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမက ၊ ကျွန္ပ်
် သည် မတကျနပ်ချက်မျ ိုး မရှပါ၊
ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ဆနက
် ့် ျင်မပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏ တသပခင်ိုးတွင ် ကယ်တတ ် တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက လူအ ိုးလိုး ရှု ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ကျွန္ပ်
် တသထက်ပါသည်။” ဟူ၍
့်
တပပ သင၏
့်် ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် တွင ် သင် ဆတတ င်ိုးတသ အခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်် ိုး လမ်ိုးပပလမ်မ
့် န ိုးတည င်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်က သငအ
့် ည်။ အကယ်၍
သင်သည် ယတန သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်
့်
အတပေါ်တွင ် ဆမတတ င်ိုးပါက၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သငအ
့်် ိုး တထ
့် ပခင်ိုးငှ
ပြစ်န္င်တချ မရှတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငအ
့်် တင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ယတနလ
့်် ညီ ဆတတ င်ိုးပါက၊ သင်က “အ ဘရ ိုးသခင်၊
့် ပ်တဆ င်ရန် အလရှသည့်် အရ န္ှငအ
ကယ်တတ ၏
် တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တတ ်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်မျ ိုးအြ သစစ
ရှရန် ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
်
့်

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

ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် လက်ခန္င်ရမည်
ပြစ်သည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတရမည်၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးထသ
ဲ နက်
နက်နန
ဲ ဲ ဝင်တရ က်မှုက
့်
လက်စ ိုးရမည်။ သင်သည် ဤခွနအ
် ိုးက ပင်ဆင်သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးက သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ၊ ့် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ ့်
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
စတင်၍ လှညပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်က ပပသတပသည်။
အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့်် ှ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
့် တရ က်ပခင်ိုး၏ ပထမအဆငမ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ လ
့်် ှ
့် ိုးဝ သွနိုး် တလ င်ိုးရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဒတယအဆငမ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ပခင်ိုးက လက်ခရန် ပြစ်သည်။ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရရှမည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
ယင်ိုးမှ သ ၍ နက်နတ
ဲ သ သမမ တရ ိုးက တမ်ိုးတန္င်ရန်၊ ရှ တြွန္င်ရန်န္င
ှ ့််
စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ န္င်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ပစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး ရှရန် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် င ် သင်တသည်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ကကသည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏လ
က်စ ိုးပခင်ိုး၊ သင်တ၏
့်
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်တ၏
့် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးတအြ
့်
့်
ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခရှပပီိုး၊ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်သည်ဟ ဆရတပမည်- ဤအရ သည်သ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တဆ င်ရွကခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးကသ တပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
ရှ တြွပခင်ိုးလည်ိုးမရှဘဲ မည်သည့်် တဆ င်ရွက်မှုမျှ မလပ်တဆ င်ပါက၊ ဤအရ က
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးဟ တခေါ် န္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် သငအ
့်် ထဲ၌
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရပ်အတယ င်မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ရည်မှနိုး် ချက်
တစ်ခရှသည့်် ဝင်တရ က်မအ
ှု တွက် တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုး ကင်ိုးမဲ့်ပါက၊ သင်သည်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူအချြုျို့က၊ “အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သ
လပ်တဆ င်တပသည်။ အကယ်၍ ထအရ က ဘရ ိုးသခင် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးတသည်
့်
အဘယ်သ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။” ဟ ဆကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး
စိုးစဉ်ိုးမျှ သဘ ဝလွန ် မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
အတင်ိုးအကျပ်မပပြုသည့်အ
် တွက်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည်မှ သင်၏

တက်ကကတသ ရှ တြွပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အလပ်လပ်ရန်
အခွငအ
့်် တရိုးတပိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍ သင်သည် အ ိုးမထတ်က၊ သမဟ
့် တ်
မဝင်တရ က်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တမ်ိုးတမှု အနည်ိုးငယ်မျှ မရှပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အလပ်လပ်ပခင်ိုးင ှ အခွငအ
့်် လမ်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် မှုက ခရရန်
မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်ရှ တြွန္င်သနည်ိုး။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထသ ့်
တိုးဝင်လ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ ယင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ပြစ်ရမည်က
တအ က်တမသ
် ခါ၊
့် တရတလ ။့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တထ
့် ပခင်ိုးက မကက ခဏခရသည့်အ
ဇ တပကတ၏ ကျွနပ် ပြုပခင်ိုးက မခရတပ- ခင်ပွနိုး် ၊ ဇနီိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တငွတကကိုး- ယင်ိုးတ ့်
အ ိုးလိုးသည် သငအ
့်် ိုး ချြုပ်တန္ှ င်ထ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သမမ တရ ိုးက
အ ိုးထတ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အသက်ရှငြ
် သ
ှ
။ ဤအချန်တွင်
့် ဆန္ဒရတလသည်
သင်သည် လွတလ
် ပ်မှု နယ်ပယ်ထ၌
ဲ အသက်ရင
ှ တ
် သ သူ တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

မိမိတ၏
ိို ူ့ စိတသ
် တဘ ထ ်းမျ ်း တ ပ င််းလွဲပပီ ်း ေစ်သညူ့ ် လမျ ်းသည်
ဘိုရ ်းသခင်၏နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း၏ စစ်မှန်မှုထသ
ွဲ ိုိ ူ့
ဝင်တရ က်ပပီ ်းတသ သမျ ်း ေစ်သည်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှမတင်မီ၊ လူသ ိုးအထဲက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပထမအဆငမ
့်် ှ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးမှ
လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဆွထ
ဲ တ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သသယပြစ်စရ
လိုးဝမရှဘဲ လိုးဝမှနက
် န်သည်ဟ လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး ယကကည်တစရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ ဆွ
ဲ ခေါ်ရန်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပါက သူ၏
့် တ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ယကကည်ပပီိုးတန က်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက မသပမဲရပါက၊
ှ
သင်သည် အမှနတ
် ကယ် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ဟတ်ပါ၏တလ ။ ပမှနလ
် ူသ ိုးအသက်တ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရတသ
ှ
ပမှနလ
် ူသ ိုးအသက်တ က ရရှရန် သင်သည်
ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ရမည်။ သင်သည် လူတအထဲ
က
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပထမတပခလှမ်ိုးက မရရှတသိုးပါက၊ သင်သည်

အတပခခအတ်ပမစ်မရှတပ။ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ အတသိုးငယ်ဆိုးတသ အရ ကပင်
သင် န ိုးမလည်န္င်ပါက၊ တရှ ျို့တွငရ
် သည့်
ှ
် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် အဘယ်သ ့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက စလင်တစသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်
တပခချပခင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက ဆလ၏။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် တပခချပခင်ိုးက ဆလတပသည်။ ယခ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ထသပြစ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် သပြင၊့်် လူတသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် တပခချမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခက စ ိုးတသ က် ရမည်ပြစ်သည်။ သူ
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏အမှုပြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ အစပပြုပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏
မျက်တမှ က်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် တည်တဆ က် ထ ိုးတပသည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တသချ ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သရှပခင်ိုးပြစ်တစ၊
အသီိုးသိုးီ သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတပေါ် သ ၍ အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး လအပ်တပသည်။
ထသမဟ
မည်သည့်် အရ ကမျှ မပပီိုးတပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတ၌့်
့် တ်ပါက၊ လူတသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ကျန်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထသအ
့် ိုးပြင ့်် သူအ
့် ိုး
သကျွမ်ိုးလ က သူက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ၊ လူတသည်
့် တကျနပ်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့်
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး တည်တဆ က်န္င်တပသည်။ လူသ ိုးအတွက်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးထက် သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သက်တသခချက်၌ ခင်မ စွ
အတက င်ိုးဆိုးရပ်တည်န္င်တပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မျက်တမှ က်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သန ိုးလည်ပပီိုး န ခန္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လမ်ိုးပပတနသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် အသက်ရှငက် ကက ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနတ
် ပေါ်တွင ် တပခချကကပပီိုးပြစ်သည်။
ယခင်က၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် ရှ တြွပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သမဟ
့်
့် တ်

ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး သက်သက်အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
ရရှန္င်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ယခတွင ် အမှုအရ မျ ိုး ကွဲပပ ိုးတလ၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စစ်မှနမ
် ှု မရှဘဲ၊
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ြယ်ရှ ိုးသတ်သင်ပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်။ ပမှနဝ
် ည ဉ်အသက်တ က ရရှရန်၊
လူတအတနပြင
့်် ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပပီိုး
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငက
့်် ၊ ထတန
ှ ့််
့် က် ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက တည်တထ င် သငတ
့်် ပသည်။ သင်သည် မည်ကသ
ဲ့် ့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သက်တသခချက်တွင ် သင်
မည်သ ခ
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက သင်မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် င်မ စွ ရပ်တည်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
တည်တဆ က်သနည်ိုး။
သင်၏တနစဉ်အသက်
တ တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရ၊ှ မရှဆသည်က သရမည့််
့်
နည်ိုးလမ်ိုး၁။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏သက်တသခချက်က သင်ယကကည်သတလ ။
၂။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စစ်မှနက
်
မမှ ိုးယွငိုး် န္င်ဟ သင်၏န္ှလိုးသ ိုး၌
သင်ယကကည်ပါသတလ ။
၃။ သင်သည် ကယ်တတ ်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တသ
သူတစ်ဦိုးတလ ။
၄။ သူတစခင်ိုးသည့်တ
်
ဝန်က သင်သစစ ရှပါသတလ ။ သူ၏တစခင်ိုးသည့်တ
်
ဝန်က
သစစ ရှြအလ
ငှ့် သင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ပါသနည်ိုး။
့်
၅။ သင်လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူက
့်
သစစ ရှပခင်ိုးအတွက်တလ ။
အထက်တွင် စ ရင်ိုးပပြုစထ ိုးသည့်် အချက်မျ ိုးအရ၊ သင်သည် လက်ရှအဆငတ
့်် င
ွ ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရသည်
ှ
၊ မရှသည်က ဆင်ပခင်သိုးသပ်န္င်တပသည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တစခင်ိုးသည့်တ
်
ဝန်က လက်ခန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်က
လက်ခန္င်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက လက်တလျှ က်န္င်ပါက၊

ဘရ ိုးသခင်၏အလက သင် လက်တလျှ က်တနပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ အတွငိုး် တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သငအ
့်် ြ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးပါသတလ ။ ယခ၊ သင်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပြုမူသတလ ။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်သတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်လွငဆ
် ိုးတသ
အလင်ိုးက သင် အမီလက်ြ ဆန္ဒ
ရသတလ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရရန် သင်
့်
ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ
သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်လ ြ ဆန္ဒ
ရသတလ
ှ
။ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က
့်
ရယူြ စ
့် တ်ဆိုးပြတ်ချက် သင်၌ ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆသည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်အ
ှ ့််
့် တွငိုး် ၌ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှပါက- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်က
ဆလတပသည်။ သင်သည် ထသတသ
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ကင်ိုးမဲပ
့် ါက၊ သင်ရရှတအ င်
့်
အ ိုးထတ်သည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တထ
့် ပခင်ိုး မခရတသိုးဟ ဆလတပသည်။
လူတသည်
န္င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျင်တ
ိုးဝင် ဝင်တရ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊
့် ရိုးထဲသ တရ
့်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ
့်
အဆငတ
့်် စ်ခသ တက်
တလသည်။ ဤသ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မည်သည့််
့်
အချက်တွင ် ပမင်န္င်သနည်ိုး။ ယခင်က၊ လူတသည်
အသက်မရှဟ ဆခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊်
့်
၎င်ိုးတသည်
အသက်က ရှ တြွကက၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်လ ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရယူပခင်ိုးခရရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန် ၎င်ိုးတ ကက
့် ြုိုးစ ိုးကကတလသည်။
ဤသည်မှ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ အဆငတ
့်် စ်ခ မဟတ်သတလ ။ အမှနတ
် ွင၊် လူတအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် ပြစ်တလ့်ရသည်
ှ
ထက် ပမရိုးရှငိုး် တပသည်။
လူတက
င်ိုးဆမထ ိုးတပ- ၎င်ိုးတက
့် အတစခသူမျ ိုးပြစ်ြ သ
့် မဟ
့် တ် တသဆိုးြ တတ
့်
့်
တတ င်ိုးဆထ ိုးသည့်် အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုး ပြစ်လ ကကြသ
့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
သ ၍ရိုးရှငိုး် သည် မဟတ်တလ ။ သင် လပ်တဆ င်ရမည့်် အရ မှ ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဆက်ကပ်ပပီိုး သူ၏လမ်ိုးပပမှုက န ခြသ
့် ပြစ်က ၊ အရ ရ သည်
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် လ လမ်မ
် က်ခသ
ဲ ည်ဟ အဘယ်တ
့် ကက င့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အလွနခ
သင်ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ယတနတပပ
ဆသည့်် အသက်တ ထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် ယခင်ထက်
့်
သ ၍ရှငိုး် လင်ိုး၏။ အတတ်တွင၊် လူတသည်
တရ တထွိုးခဲက့် ကပပီိုး သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုမှ
့်

အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသခဲက့် ကတပ။ အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကက ိုးတသ အခါ တပပန်
့် တသ သူမျ ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးပပပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် သူ၏စလင်တစပခင်ိုးက
ရရှတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲသအ
ူ ိုးလိုး- ထသတသ
လူအ ိုးလိုး၌
့်
အသက်ရ၏။
ှ
ဘရ ိုးသခင်သည် တသတသ အရ မျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ အသက်ရှငတ
် သ
သတတဝါမျ ိုးက အလရှတပသည်။ သင်သည် တသဆိုးတနပါက၊ အသက်မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးအပြစ် သငက
့်် ပမြှငတ
့်် င်ြမဆ
့်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်က
စက ိုးပင်တပပ မည်မဟတ်တပ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင် ချီမခရပပီိုးပြစ်က ၊ သူထ
့်
့် မှ
ကကီိုးမ ိုးလသ
ှ ည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခက ရရှပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ က
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသက်ရှတသ လူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးပပပပီိုး၊ အသက်ရှတသ လူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တပသည်။
မမ၏ အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွရ တွင၊်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရိုးရှငိုး် ၏။ သင်၏ လက်တတွက
ျို့ ျသည့််
အတတွျို့အကကြု၌၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်န န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ပါက၊ သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး ရှတပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တပပ သည်အ
့် ရ ဟူသမျှက သင်
လက်န က ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တပပ သည်အ
့် ရ ဟူသမျှက သင်ရရှတအ င်
အ ိုးထတ်ပါက၊ သင်သည် သူက
့် န ခတသ သူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ်
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ရှတပလမ်မ
့် ည်။ လူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲ၏။ သင်သည်
အတတ်က သင်၏ အတတွျို့အကကြုတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက အပမဲ ြက်တယ
ွ ်ပါက၊
သင်၏စတ် သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတန ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူအ ိုးလိုးက ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသက်တ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန်
တစခင်ိုးတသ ်လည်ိုး သင်က အတပေါ်ယ အရ မျ ိုးအတပေါ် အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးပမဲ ကကီိုးတနပပီိုး၊
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စတ်ရှုပ်တထွိုးက ယင်ိုးက အတလိုးအနက်မထ ိုးပါက၊
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုတတ က
် အမှီမလက်န္င်သတ
ူ စ်ဦိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှု လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ မဝင်
တရ က်ရတသိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
့်
သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
မျက်တမှ က် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အမီလက်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှန္ှင ့်် သင်သည် စစ်မှနတ
် သ

အသပည ရှမရှ ဆသည်တအတပေါ်
မူတည်၏။ ဤသည်မှ ယခင်က သင်တ န
ဲ့် ည့််
့်
့် ိုးလည်ခသ
အရ န္ှငမ
့်် တူတပ။ ယခင်က သင်န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည့်် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမဆ
ှု သည်မှ ၊ အတပေါ်ယကကည်ပ့် ပီိုး တဝြန်သိုးသပ်တတ်သည့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ရမ်ိုးသန်ိုးစက ိုးတပပ ပခင်ိုးက ရပ်တန်လ
်
့် က်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
့်
ယင်ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမ၏
ှု ကဏ္ဍတစ်ခသ ပြစ်၏။ ယခ၊ အတရိုးအကကီိုးဆိုးအချက်မှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုက လက်န ပခင်ိုးပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့််
အရ ဟူသမျှက လက်န တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သူတပပ သည်အ
့် ရ ဟူသမျှက န ခတလ ။့် လူတသည်
့်
မမတက
့် ယ်တင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးမျ ိုးက ကကြုရမည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်မှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သစစ ရှပခင်ိုးတအ
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ
့် ိုး ရရှန္င်ပပီိုး၊ သူအတပေါ်
့်
မပြစ်န္င်တတ တ
့် ပ။ လူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်မှ ဘရ ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးတအ က်တွင ် ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တြ ်ထတ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆငသ
့််
၎င်ိုးတသည်
မဆင်မပခင် မလပ်တဆ င်ဝတ
့် တ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး တည်ပငမ်က
့်
ချြုပ်တည်ိုးလ ကကမည်ပြစ်သည်။ အတရိုးကကီိုးဆိုးအချက်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မျက်တမှ က်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှုက န ခန္င်ကကပပီိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညလ
ီ ျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအယူအဆမျ ိုးက
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ကကက လလ ိုးစွ န ခန္င်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတတ်တွင၊်
စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက တပပ ဆရ တွင၊် အဓကအ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ်
မမစွနလွ
် ့် တန္
် င်ပခင်ိုး၊ ဇ တပကတက ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးတစပခင်ိုး၊ မမ၏ကယ်ခန္ဓ က
ပဲ့်ပပင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တ၏လလ ိုးမှုမျ ိုးက မမထမှ ြယ်ရှ ိုးန္င်ပခင်ိုးတက
့်
ရည်ညန်ိုးခဲတ
့် ပသည်- ယင်ိုးမှ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး တစ်မျြုိုးပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊်
စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏အသစ်တသ အမှုက အမှနတ
် ကယ်
သရှပခင်ိုးပြစ်သည်က အတယ က်တင်ိုး သကကတပသည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် မမတက
့် ယ်တင်၏
အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် ပခယ်သပခင်ိုးခခဲရ
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ယခင်
့် သည့်် လူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
သန ိုးလည်မှုသည် တြျ က်ြျက်ပစ်ခရန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်

စစ်မှနတ
် သ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပခင်ိုးတက
့် ရရှန္င်ကကတပသည်ဤအရ သည်သ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်သည်။
အသက်တ ထဲဝင်တရ က်ပခင်ိုးက လူတရရှ
့် တအ င်အ ိုးထတ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတပေါ်တွင ် အတပခခသည်။ ယခင်က၊ အရ ရ သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တကက င ့်် ပပီိုးတပမ က်သည်ဟ ဆခဲတ
် ည်ိုး၊ ဤအမှနတ
် ရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့် သ လ
မပမင်ခကဲ့် ကတပ။ မျက်တမှ က်အဆငက
့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးထဲသ သင်
ဝင်တရ က်ပါက၊ သငအ
့်် ြ ့်
့်
အရ အ ိုးလိုး ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အန င်္တ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွက်
တက င်ိုးမွနတ
် သ အတပခခအတ်ပမစ်က တည်တဆ က်တနလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
မည်သည်အ
့် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးကသ
အ ရစက်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က သူသည် လူတက
့် ခါ
့် စတင်ပပစ်တင်ဆိုးမမည်ဟတပပ သည်အ
သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က လူတက
င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊
့် တသြတစခ
့်
ထစမ်ိုးသပ်မှုက လက်ခတလ ။့် သင်သည် သူ၏ အသစ်လွငဆ
် ိုးတသ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အပမဲ အသက်ရှငတ
် နပါက၊ အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်က
ဲ သင်
့် စလင်တစလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထသ
့်
ဝင်တရ က်တလတလ၊ သင်သည် လျင်ပမန်စွ စလင်ခရတလတလ ပြစ်လမ့််မည်။ အကကမ်ကကမ်
မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သရှြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ ဝင်
တက
့် တရ က်ြ သင်
့်
့် ငါ အဘယ်တကက င ့်် တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ သင် ရှ တြွလက်စ ိုးပပီိုး တတွျို့ ကကြုက ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုထသ
ဲ ဝင်
် ခါမှသ ၊
့် တရ က်သည့်အ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်အ
့်် တရိုးရှတပသည်။
့် ထဲတွင ် အလပ်လပ်ရန် အခွငအ
ထတကက
င့်် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးတွင ်
ပါဝင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
် တင်ိုးအတ ရှသည်ပြစ်တစ၊
့် ဆင်ိုးရဲဒကခ မည်သည့်အ
တန က်ဆိုးတွင ် “အမှတ်တရ လက်တဆ င်” က သင်တအ
့် ည်။ သင်တ၏
့် ိုးလိုး ရရှလမ်မ
့်
တန က်ဆိုးစလင်ပခင်ိုးက ရရှြအလ
ငှ့် ၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
့်
အ ိုးလိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ လူတက
့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
စလင်တစပခင်ိုးသည် တစ်ြက်သတ်မဟတ်တပ။ သူသည် လူတ၏
့် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုက
လအပ်သည်၊ အတယ က်တင်ိုး သတရှစွ သူန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် သူ လအပ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ ့်

ဝင်တရ က်ပခင်ိုးကသ အ ရစက်တလ ့် - ဤအရ သည် သင်တ၏အသက်
တ အတွက်
့်
သ ၍အကျြုိုးရှလမ်မ
ှု
့် ည်။ အရ ရ သည် သင်တ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမက
ရရှပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သူ၏တထ
့် ပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤအဆင်တ
ှ
် အရ တင်ိုးက သင်
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင် ရရှရန် ဆန္ဒရသည့်
သရှန္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထအရ က ရရှြ စ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် တ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှလမ်မ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး က လအတွငိုး် တွင၊် ဤသည်မှ အမှု၏နည်ိုးစနစ်တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မယကကည်ကကသူမျ ိုး ရှခဲတ
့် လသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မကကြုခဲရ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် သကဲသ
့်
ရရှပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လမှ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲက့် ကတလသည်။ သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ့်
အမှနတ
် ကယ် ဝင်တရ က်ခကဲ့် ကသူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
မမှ ိုးယွငိုး် န္င်တသ သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမခရသငသ
့်် ည်ဟ
တပပ ဆခဲသ
မမတ၏
ှ ့်် ကကကမမ က လက်လတ်ရင်ိုး
့် ူ အချြုျို့ ရှ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် အန င်္တ်န္င
ယင်ိုး၌ အချန်အတင်ိုးအတ တစ်ခကက ရန်ိုးကန်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တပေါ်
ွ ်လ သည်အခါ
့် ထက
၎င်ိုးတ၏
ှု စ်ခ ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သ ၍နက်ရှုင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု ရရှခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ တပေါ်ထက
ွ လ
်
ခဲက့် ကသူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရက ဤအမှုအဆင်သ
ိုးသက်လျက်ရသည့်
ှ
်
့် ည် ၎င်ိုးတထဲ
့် သ ဆင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုး ပတြ ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဆသည်တက
့်
န ိုးလည်ခကဲ့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးသည်
အစဉ်အပမဲတက င်ိုးပမတ်က ၊ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အရ တင်ိုးသည်
မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ လ သည်ဟလည်ိုး တပပ ဆကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မယကကည်ခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အ ိုးမထ ိုးခသ
ဲ့် တ
ူ သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမတသ က လအတွငိုး် တွင ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မကကြုခဲရ
့် တပ၊
့်
ထတကက
င့်် အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ မရှခဲဘ
့် ၊ဲ
့်
၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မရရှခဲက့် ကတချ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လထဲသ ့်
့်
ဝင်တရ က်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးအတွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မကကြုခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
့်

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် လျှြုျို့ ဝှက်စွ အမှုပပြုတနခဲပ့် ပီိုး၊
့်
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲခတ
ဲ့် ပသည်။
့်
အချြုျို့သည် အပပင်ပန်ိုးကကည့်ရ
် သည်မှ ၊ တစ်တနလ
် ျက်၊
့် ိုး တက င်ိုးတသ တပျ ်ရွငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်လ
အလွန ် အပပြုသတဘ တဆ င်သည်ပ
့် ရတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတပခအတနထဲသ မဝင်
တရ က်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် လိုးဝ မတပပ င်ိုးလခ
ဲ ကဲ့် ကတပ။
့်
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး ယကကည်မှုမရှပခင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်ပြစ်တပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မယကကည်ပါက၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်အ
့် ထဲတွင ် အလပ်လပ်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်တသ သူ အ ိုးလိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်က လက်ခတသ သူမျ ိုးသည် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ရရှန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့်် တနပြင ့််
့် တရ က်ြရန်
့် ၊ သငအ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ သငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က သသငသ
့်် ည်။ ထသပြင
့််
့်
့် သ
သင်၏ အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး၊
ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့်် လူတသ
့် သူ၏ အလန္ှင ့််
ကက်ညန္
ီ င်တပသည်။ အလင်ိုးသစ်က ရရှြ၊ ့် သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
အသက်ရှငရ
် မည်။ သန်ရှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တထ
့် ပခင်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါသ ခရပခင်ိုးက
လိုးဝ အလပ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်- သင်သည် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ လပ်တဆ င်ရမည်။
တစ်ကကမ်သ တထ
က်၊ ၎င်ိုးတ၏အတွ
ငိုး် ပင်ိုး စတ်အ ိုးထက်သန်မက
ှု န္ှုိုးတဆ ်
့် ခရသူတအတွ
့်
့်
ခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ရှ တြွရန် ဆန္ဒရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဤအရ သည် ကက ရှညမ
် ခန္င်တပ။
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့်
့် ပခင်ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ခကကရမည်။
လူတအတနပြင
့်် မမတ၏
့်
့် အသက်တ တွင ် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ရရှတအ င်
အ ိုးထတ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏တထ
့်
့် ပခင်ိုးခရရန် အ ိုးထတ်တနစဉ်တွင ်
မမတက
့် ယ်တင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်န္င်က ၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးသည့်် ပြစ်စဉ်တွင၊် မမတက
့် ယ်၌ထဲက
(မမကယ်ကယ် မှနသ
် ည်ဟ မှတ်ယူပခင်ိုး၊ မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ စသပြင)့််
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးက စွနပ
် ့် စ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
့်

လူတ၏
့်် ျက်က
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တထ
့် တက င်ိုးတထ
့် န္င်မည်ဟူတသ ငါ၏ တမျှ ်လငခ
အတတ်တင
ွ ် အကကမ်မျ ိုးစွ ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ အလင်ိုးသစ်က မမမှအစပပြု၍
လက်ခရရှပခင်ိုးမျှသည် အလပ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ မထင်တလန္ှင-့်် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့််
အရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး သင် စွနပ
် ့် စ်ရမည်။ တစ်ြက်တွင၊် သင်တသည်
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ ဝင်တရ က်ြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ မစင်ကကယ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက မမထမှ
ြယ်ရှ ိုးြ လ
့်် မည်သည့်် မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုး သင်တအတွ
ငိုး် တွင ်
့် အပ်သည်။ သင်တအတနပြင
့်
့်
တည်ရတသိုး
ှ
သည်က တတွျို့ ပမင်ြ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် စဉ်ဆက်မပပတ် ဆန်ိုးစစ်ရမည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုး၊
မမကယ်ကယ် မှနသ
် ည်ဟ မှတယ
် ပူ ခင်ိုးန္ှင ့်် မ နတထ င်လ ိုးမမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
့်
မသန်ရှ့် ငိုး် တသ အရ မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ မည်သည့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး သင်၌ရှသည်က
တတွျို့ ပမင်ရြ မ
က
်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မကယ်ကယ်အတွငိုး် သ ကကည့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် မမကယ်မမ န္ှုင်ိုးယှဉ်တလ ။့် ထအရ မျ ိုးက သင်
အမှနတ
် ကယ် သတပပြုမသည့်အ
် ခါမှသ ၊ ၎င်ိုးတက
် ့် စ်န္င်တပသည်။ လူအချြုျို့က့် သင် စွနပ
“သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရှအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အလင်ိုးတန က်သ လ
့် က်ရမျှသည်
ယခလတလ က်၏။ အပခ ိုး မည်သည်အ
့် ရ န္ှငမ
့်် ျှ အတန္ှ ငအ
့်် ယှကပ် ြစ်စရ မလ”ဟ
တပပ ကကသည်။ သတသ
်၊ သင်၏ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုး ထွက်တပေါ်လ တသ အခါ ၎င်ိုးတက
့်
့်
သင် မည်ကသ
ဲ့် ြယ်
ရှ ိုးမည်နည်ိုး။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လက်န ပခင်ိုးသည် လပ်တဆ င်ရန် ရိုးရှငိုး် တသ အရ ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်သည်
ဘ သ တရိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ သင်၏ ဘ သ တရိုး ယူဆချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ ရိုးရ ဓမမပည ဆင်ရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုး
ထွက်တပေါ်လ န္င်ပပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ သည့်အ
် ခါ ယင်ိုးက သင်၏
အသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုးအ ိုး တန္ှ င်ယ
ှ ်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် က
အမှနတ
် ကယ် ရှတသ ပပဿန မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
မျက်တမှ က် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်အလင်ိုး
တန က်လက်သည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် မည်သည့်် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး သင်
သထ ိုးသည်၊ လူသ ိုး၏ မမကယ်ကယ် မှနသ
် ည်ဟူတသ မည်သည့်မ
် တ
ှ ်ယူပခင်ိုး သင်၌ရှသည်
ဆသည်န္င
ှ ၊့်် မည်သည့်် အပပြုအမူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က မန ခပခင်ိုးပြစ်သည် ဆသည်တက
့်

သင်သတပပြုသင၏
့်် ။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက သင် သတပပြုမပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတက
့် သင်
စွနပ
် ့် စ်ရမည်။ သင်၏ယခင်က လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးက သငအ
့်် ိုး
စွနလ
် ့် တ်တစပခင်ိုးသည် ယတန သန်
ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
သငအ
့်် ိုး လက်တလျှ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင၊် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ရရှပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပင်ိုးမှ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု လအပ်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုရပပီ
ှ ိုး၊ ထတန
ှ
၊ န္ှစ်ခလိုးသည်
့် က် လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုရက
မရှမပြစ်လအပ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
အတစခပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်၏အန င်္တ်လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင၊် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က မည်သ ပပည်
စ
့် တစန္င်သနည်ိုး။ အတရိုးကကီိုးတသ
့်
အချက်တစ်ချက်မှ အသက်တ ထဲ ဝင်တရ က်မှု ရရှရန် အ ိုးထတ်ြ၊ ့် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတစ်ခက ရရှရန် အ ိုးထတ်ြန္ှ့် င ့်် သမမ တရ ိုးထသ
ဲ သ
့် ၍နက်ရှုင်ိုးစွ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ရရှရန် အ ိုးထတ်ြပြစ်
့် သည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့််
စလင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးဆီသသွ
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်တ ဝန်က လက်ခရရှသူမျ ိုး
ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် တစခင်ိုးချက်တ ဝန်မျြုိုးနည်ိုး။ ဤအရ သည် အမှု၏
တန က်တဆင်န္
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တန၏။ အမှု၏ တန က်တစ်ဆငသ
့်် ည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ ့်
့် င
တဆ င်ရွက်သည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအ
့်
့် ိုး
သူ၏ အန င်္တ်အမှုအတွက် နမူန မျ ိုး ပြစ်တစလျက်၊ အန င်္တ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သူ၏ ဘန်ိုးအသတရက ရရှပခင်ိုး၏ သက်တသ အမှနတ
် ကယ် သင်
ပြစ်လ ြအလ
ငှ့် သင်၏ အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက ယတန သင်
့်
့်
ရရှတအ င် အ ိုးထတ်သငတ
့်် ပသည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရန္င်က
သူအတွ
က် သက်တသခန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ယတန ရရှ
့် တအ င် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးသည်
့်
့်
အန င်္တ်အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ် ချခင်ိုးပခင်ိုးအတွက် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ က သင်၏ ရရှတအ င်အ ိုးထတ်မှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်တစပါက၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က သင် ရရှန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်၏
ရရှတအ င်အ ိုးထတ်မှု ရည်မှနိုး် ချက်က ပမငမ
့်် ိုးစွ သင်ချမှတ်တလတလ၊ သင်သည်
စလင်ပခင်ိုးခရန္င်တလတလ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးတန က် သင် လက်တလတလ၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်တလတလ ပြစ်သည်။ သင်၏ ရရှတအ င်

အ ိုးထတ်မှုတွင ် သင် အ ိုးအင် စက်ထတ်တလတလ၊ သင်သည် ရရှတလတလ ပြစ်မည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
ငိုး် ပင်ိုး အတပခအတနအရ
့် ၎င်ိုးတ၏အတွ
့်
စလင်တစသည်။ လူအချြုျို့က ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရြ သ
့်
့် မဟ
့် တ် သူ၏
စလင်တစပခင်ိုးခရြ လ
့်် ၎င်ိုးတ၏ဇ
တပကတကသ
့် လ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့်
တဘိုးကင်ိုးတစချင်ပပီိုး မည်သည့်် ကမတက င်ိုး အတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်ကမျှ
မခစ ိုးတစချင်ဟ ဆကကသည်။ လူအချြုျို့သည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သ ဝင်
့် တရ က်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတသ ်လည်ိုး၊ အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ကျဆင်
ိုးရန် လလ ိုးတနကက၏။
့်
ထသဆ
့် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ဆန္ဒကလည်ိုး ခွငပ့်် ပြုမည် ပြစ်သည်။ သင်
မည်သည့်အ
် ရ က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပြစ်တစလမ်မ
င၊့််
့် ည်။ ထတကက
့်
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်တနသနည်ိုး။
စလင်ပခင်ိုးခရပခင်ိုးတလ ။ သင်၏ ယခလက်ရှ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်ပခင်ိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး အတွက်တလ ။
သငအ
့်် တနပြင ့်် သင်၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် မမကယ်မမ ထသ စဉ်ဆက်
မပပတ်
့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က ရရှတအ င်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး ရှသမျှပြင့်် အ ိုးထတ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ဧကန်မချ
စလင်တစမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။
လူတက
့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဦိုးတဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ရရှတအ င်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ရယူပခင်ိုးတက
့် သင်
ဆ ငတ်တလတလ၊ သငအ
့်် တွငိုး် တင
ွ ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတလတလ ပြစ်သည်။
သင်သည် ရှ တြွရန်ပျက်ကွက်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ အပျက်သတဘ တဆ င်က
တန က်ဆတ်တလတလ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ရန် အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျ ိုးက သင်
ပတ်ပင်တလတလ ပြစ်သည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သင်က
် ့် စ်လမ်မ
ှ
။
့် စွနပ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်ပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒရသတလ
ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးခရန် သင် ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးခရန်
ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ သင်တသည်
စကကဝဠ ထဲရှ အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး သင်တအထဲ
၌ ထင်ရှ ိုးသည်က ပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်ပခင်ိုးခရရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရန်အတွက် အရ ရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
လပ်တဆ င်သငက့်် ကတပသည်။ သင်တသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ဆရ တစ်ဆူ ပြစ်ပပီိုး၊ ရှသမျှ
့်

အရ အ ိုးလိုးအလယ်တွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သက်တသခချက်န္င
ှ ့််
့်
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုးတက
့် ည်- ဤသည်မှ
့် သင်တမှ့် တစ်ဆင ့်် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွင ့်် တပိုးကကလမ်မ
သင်တသည်
မျြုိုးဆက်မျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အခစ ိုးရဆိုး ပြစ်သည်ဆသည့််
့်
သက်တသပြစ်တပ၏။

ဘိုရ ်းသခင်တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သင်၏ စိတန
် လ
ှ ်းံို အ ်း ပငိမ်သက်တစ ခင််းနှင ်ူ့
ပတ်သက်၍
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
မျက်တမှ က်တွင် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး ပငမ်သက်တစပခင်ိုးထက် သ ၍ အတရိုးကကီိုးတသ
အဆငမ
့်် ရှတချ။ ယင်ိုးသည် မျက်တမှ က်က လတွင ် လူအတပါင်ိုးတ အတရိုး
တကကီိုး ဝင်တရ က်ရန်
့်
လအပ်လျက်ရှတကက င်ိုး သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစပခင်ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးမှ တအ က်ပါအတင်ိုး
ပြစ်သည်၁။ ပပင်ပအရ မျ ိုးမှ သင်စ
ှ ိုးက တရှ င်ခွ တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
့် တ်န္လ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် တစက်မတ်မတ် စူိုးစက်မှုပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးတလ ။့်
၂။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်က တမွျို့တလျ ်တလ ။့်
၃။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတပေါ် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်၍ အ ရပပြုပပီိုး သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွိုးဆတလ ။့်
ပထမဦိုးစွ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးကဏ္ဍမှ အစပပြုတလ ။့် တစက်မတ်မတ် စူိုးစက်မပှု ြင ့််
သတ်မှတထ
်
ိုးတသ အချန်မျ ိုးတွင ် ဆတတ င်ိုးတလ ။့် အချန်မည်မျှ နည်ိုးပါိုးသည်ပြစ်တစ၊
သင်၏အလပ် မည်မျှမျ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်် တပေါ် မည်သည်အ
့် ရ
့် တ် သငအ
ကျတရ က်ပါတစ၊ တနစဉ်
် တင်ိုး ဆတတ င်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ပမှနအ
ပမှနအ
် တင်ိုး စ ိုးတသ က်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်သမျှ
က လပတ်လိုး သင်ပ
့် တ်ဝန်ိုးကျင် မည်သ ရှ
့် သည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ စတ်ဝည ဉ်၌ ကကီိုးမ ိုးသည့််
တပျ ်ရင်မှု ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်အ
့် နီိုးရှ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုမျ ိုးသည်

သင်အ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
့် တွက် အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်၏ စတ်န္လ
သ မန်အ ိုးပြင့်် ဆင်ပခင်သည်အ
့် ခါ၊ ပပင်ပတွင ် ပြစ်တနသည့်အ
် ရ က သင်က
့်
မတန္ှ င်ယ
ှ ်န္င်တပ။ ဝည ဉ်အသက်တ ပင်ဆင်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဤအရ က
့် က
ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် အစပပြုတလ -့် ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
ပငမ်သက်စွ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် အကျြုိုးအမျ ိုးဆိုး ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွိုးဆပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတထဲ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည့််
့် တွင ် အလင်ိုးက ရှ တလ ။့် လက်တတွလ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တြွတလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ တွင ် သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်က သရှပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် တသွြည်မှုမရှဘဲ သန ိုးလည်တလ ။့် သ မန်အ ိုးပြင့််
ပပင်ပအရ မျ ိုး၏ တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးမခရဘဲ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် က
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်န္င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အ ရပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆန္င်ပခင်ိုးတမှ့် သင်အ
့် တွက် ပမှနပ် ြစ်သင်သ
့် ည်။ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခ ရရှပါက သင်သည် တတ်တဆတ်
အတတွိုးတရယ ဉ်တကက ၌ တမျ ပါန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ချငခ
့်် ျန်စဉ်ိုးစ ိုးန္င်လမ်မ
် ကယ်
့် ည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်ထ အမှနတ
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပပီိုး၊ သင်၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင် မည်သ ပြစ်
့် ပါတစ၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထဲ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး လျှထွက်လ သည့်အ
် တပခအတန တရ က်ရသည်
ှ
ထတင်ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးသည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးထက်ပင် သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် ပသည်။ ထတန
့် က် သင်သည်
ဝည ဉ်အသက်တ တစ်ခက ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်။ အထက်တွင ် တြ ပ် ပထ ိုးတသ ပြစ်တည်မှု
အဆင်မ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့် ျ ိုးက သင်ရရှန္င်ပါက သင်၏ စတ်န္လ
အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတကက င်ိုး သက်တသပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ပထမဦိုးဆိုးတသ
အတပခခသင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
့်
ပငမ်သက်န္င်သည့်တ
် န က်မှသ ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ တ
့် ထ
့် ခရန္င်ပပီိုး၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးပပက အလင်ိုးတပိုးခရန္င်သည်၊
ထတန
ှ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ဆက်သယ
ွ ်န္င်သည့်အ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏
့် က်မသ
အလတတ န္
် င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတက
့် ည်။
့် သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
ထအခါ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် န်တသ
့်
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တွင ် မှနက
လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ ဝင်
ွ ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
့် တရ က်သွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
အသက်ရှငရ
် န် ၎င်ိုးတ၏
့်် ှုသည် နက်ရှုင်ိုးမှု အတင်ိုးအတ တစ်ခ တရ က်ရှပပီိုး
့် တလ့်ကျငမ

မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်န္င် သည့်အ
် ခါ၊ မမကယ်ကယ် စက်ဆပ်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ န္
် င်သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်န္လ
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုး ရှတပသည်။ မမကယ်ကယ် စက်ဆပ်န္င်ပခင်ိုး၊
မမကယ်ကယ် ကျန်ဆန္
ဲ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်န္င်ပခင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရရှတသ ရလဒ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူတ မ
့် မတဘ
့် သ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။
သပြစ်
ှ ိုးပငမ်သက်တအ င် လက်တတွျို့
့် ရ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် စတ်န္လ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် လူမျ ိုးအတနပြင့်် ချက်ချင်ိုး ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် သင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်။
အချြုျို့တသ လူတအတွ
က်၊ ၎င်ိုးတသည်
ပမှနအ
် ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်သက်စွ
့်
့်
မတနန္င်သည်သ မက၊ ဆတတ င်ိုးသည့်် အချန်တွငပ
် င် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက မပငမ်သက်တစန္င်ကကတချ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စချန်စညန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တဝိုးကွ လွနိုး် သည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
မရှန္င်လျှင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက သင် ခရန္င်သတလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး မရှန္င်တသ သူ ပြစ်ပါက၊ တစ်စတစ်ဦိုး
အန ိုးသလ
် ခါ သမဟ
ူ ျ ိုး စက ိုးတပပ သည်အ
့် ခါ သင်
့် သည့်အ
့် တ် အပခ ိုးသမ
အ ရပျက်သွ ိုးန္င်ပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အမှုအရ မျ ိုး လပ်တဆ င်ကကသည့်အ
် ခါ သငစ
့်် တ်သည်
အတဝိုးသ လွ
့်် ါိုးသွ ိုးန္င်တပသည်။ ထအမှု၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် မျက်တမှ က်တွင ်
့် ငပ
အသက်မရှငတ
် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးရပါက
ှ
အပပင်တလ ကတွင် ပြစ်တနသည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆက သင်အ
့် ိုး
တန္ှ င်ယ
် င်မည် မဟတ်၊ မည်သည့်် ပင်္္ြုလ်၊ မည်သည့်် ပြစ်ရပ်၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
့် ှကန္
တနရ ယူလမ်မ
ှ င၊်
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဤအရ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်မှုရလျှ
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုးန္င
ှ ၊့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုး
အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး၊ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် ဒဿနမျ ိုး၊ လူတကက
့် ိုးက
ပမှနမ
် ဟတ်တသ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုး စသည်တသည်
့်
အလအတလျ က် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ တတွိုးဆတနပပီိုး၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ
အစဉ်တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်လျက်ရက
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တနရ ယူပခင်ိုး ခရတသ တကက င့်် သင် သတမမူမလက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် ထအပျက်သတဘ တဆ င်သည့််
အရ မျ ိုးသည် သငထ
့်် မှ တပျ က်ကွယ် သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သစ်လွငပ် ပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
အရ မျ ိုးက သင်၌ တနရ ယူသည့်အ
် ခါ၊ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတဟ င်ိုးသည့််

အရ မျ ိုးအတွက် တနရ ရှလမ်မ
င ့်် ထအပျက်သတဘ တဆ င်တသ
့် ည်မဟတ်၊ ထတကက
့်
အရ မျ ိုးက အ ရမစက်တလန္ှင။့်် ယင်ိုးတက
့် တနပြင့်် ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ရန်
့် ထန်ိုးချြုပ်ရန် သင်အ
မလတပ။ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်၌ ပငမ်သက်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် သင်
တတ်န္င်သမျှ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး၊ သင် တတ်န္င်သမျှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ချီိုးမွမ်ိုးတသ ဓမမတတိုးမျ ိုးက သီဆပခင်ိုးတအတပေါ်
သင် အ ရပပြုသငပ့်် ပီိုး ယခအချန်တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ စလင်တစရန် ဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက သမ်ိုးပက်လတသ တကက င ့်် သငအ
့်် တပေါ် အမှုပပြုြရန်
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အခွငတ
့်် ပိုးတလ ။့် သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်စ
ှ ိုးက တထ
့် တ်န္လ
့် ပပီိုး၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတန က် လက်တလျှ က်ရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင်
အသက်ရှင ် လ ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျနပ်တစလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထ၌
ဲ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးက သင် အ ရစက်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် ရရှရန် သမမ တရ ိုးအတကက င်ိုး မတ်သဟ ယ
ပပြုရ တွင ် သ ၍ပါဝင်ပါက၊ ထဘ သ တရိုးဆင်ရ အယူအဆမျ ိုး၊ သင်၏ မမကယ်ကယ်
တပြ င်မ
် ူပခင်ိုးန္ှင ့်် မမဘ သ ကကီိုးကျယ်မှုတ အ
့် တ်သည်ဟ မှတယ
့် ိုးလိုး
ကွယ်တပျ က်လမ်မ
့်် ယ်သင် မည်သ အသ
ိုးခရမည်၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် အတွက် သငက
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
တစရမည်တက
့် ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သ တကျနပ်
့်
့်
သရှလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အြ တ
့် က်ရက်ဆက်စပ်ပခင်ိုး မရှသည့်် အရ မျ ိုးသည် သင်
သတမမူမလက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် သင်၏ အသစတ်မှ လိုးဝ တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်စဉ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆပပီိုး ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး အတွက် ပထမဆင့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
အမှနတ
် ကယ် ပငမ်သက်ပခင်ိုးရန္
ှ င်လျှင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးတပိုးမှုတသည်
သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင်
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးပြင ့်် အလိုးစတသ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မျ ိုးက ရရှ၏။ ဆတတ င်ိုးရ တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်သည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါတွငမ
် ှ
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုး ခန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် သင်စ ိုးတသ က်တသ အခါ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်
သင်ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးခရပပီိုး အလင်ိုးပပခရန္င်က ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သန ိုးလည်မက
ှု ရရှန္င်သည်။

န္ှလိုးသင
ွ ိုး် ဆင်ပခင်ပခင်ိုး၊ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ၊့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်ထ
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးဟူတသ သင်၏ ပပြုတနကျ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်
မျက်တမှ က်၌ သင်သည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးလ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက
တမွျို့တလျ ်န္င်လမ်မ
် က
် ွ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သူ၏ အမှုတတ တ
့် စစ်မှနစ
သန ိုးလည်မှု ရှန္င်လမ်မ
် န်တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် မှနက
တထ က်ထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် အတရိုးထ ိုးမှုတက
့် ည် ပြစ်သည်။ သ မန်အ ိုးပြင ့်် သင်သည်
့် ပပသန္င်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုး ရှန္င်တလတလ၊ သင်သည် အလင်ိုးတပိုးခရတလတလ
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ကယ်တင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သင်ချြုျို့တသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ သင် ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊
မည်သည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်၌ သင်အတစခသင်သ
ှ ့်် သင်၏ အပပစ်အန အဆ မျ ိုး
့် ည် ဆသည်န္င
မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ရှသည်တက
့် န ိုးလည်လ န္င်တလတလ ပြစ်မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင် မျက်တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးပြင ့်် ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
နက်ရှုင်ိုးစွ ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုး သင် အမှနတ
် ကယ် ရရှပါက၊ စတ်ဝည ဉ်၏ နက်နမ
ဲ ှုအချြုျို့က သင်
သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
ှ
န်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သငအ
့်် ထဲ၌ လပ်တဆ င်လတသ
့် ည်၊ လက်ရအချ
အရ က သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး သ ၍
နက်နတ
ဲ သ သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ဆပ်ကင်န္င်လမ်မ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရ၊ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပြစ်ပခင်ိုးက သတဘ တပါက် န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ န္ှင ့်် တကျစွ
ပမင်န္င်မည်ပြစ်သည်။ သင်စ
့် တ်ဝည ဉ်ထဲ ပငမ်ိုးချမ်ိုးလ ရ တွင ် လတလ က်တသ နက်ရှုင်ိုးမှု
ရရှရန် ပျက်ကွကပ
် ါက၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက အနည်ိုးငယ်သ
ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတွငိုး် ၌ ခွနအ
် ိုးတိုးပွ ိုးသည်က ခစ ိုးရက တပျ ရ
် ွ ငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ပမ ဏအချြုျို့က ခစ ိုးရမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပမ နက်ရှုင်ိုးစွ သင်
သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ယခင်က ငါ ဆပပီိုးတလပပီ- လူတသည်
့်
မမတ၏ခွ
် ိုးရှသမျှက အသိုးမပပြုပါက၊ ငါအသ
ကကက ိုးရန် သမဟ
န္ ှ က ပမင်ရန်
့်
့်
့် နအ
့် တ် ငါမျက်
၎င်ိုးတအတွ
က် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်၌ ပငမ်သက်ပခင်ိုးအ ိုး
့်
နက်ရှုင်ိုးစွ ရရှပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ အတပေါ်ယ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက မရည်ညန်ိုးတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှန္င်သသ
ူ ည် အလိုးစတသ
တလ ကီချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုးမှ ရန်ိုးထက
ွ ်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခရန္င်တပသည်။

ဘရ ိုးသခင် မျက်တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်စွမ်ိုး မရှသူ အ ိုးလိုးသည် ဧကန်မချ
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုး ပျက်ပပ ိုးပပီိုး အထန်ိုးအကွပ်မဲတ
့် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနန္င်စွမ်ိုး ရှသူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ် ဘရ ိုးတရ ိုး
ကင်ိုးရှု င်ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတသူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသူတသ
့် ဘဝက တန်ြိုးထ ိုးကကသည်၊ စတ်ဝည ဉ်၌ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက
တန်ြိုးထ ိုးသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
လက်စ ိုးကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးသူန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူ
မည်သမ
ူ ဆသည် စတ်ကကီိုးဝင်တနပပီိုး အတပေါ်ယသ ပြစ်က တလ ကက စွဲလမ်ိုးပပီိုး
အသက်မရှသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သည်ဟ တပပ လျှငပ
် င်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်ြျ ိုးပြင ့်် အတစခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
စလင်တစက ပပည့်စ
် တစသူတမှ့် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်သမ
ူ ျ ိုးသ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသူမျ ိုးသည် ကကီိုးပမတ်သည့််
့်
တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးပြင့်် တကျိုးဇူိုးပပြုပခင်ိုး ခရတပသည်။ တစ်တနလ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ အချ
န်ယူခတ
ဲ သ လူမျ ိုး၊ ပပင်ပကစစမျ ိုးပြင ့််
့်
အလပ်မျ ိုးလှစွ နစ်ပမြုပ်တနပပီိုး အသက်တ ထဲဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတပေါ်
တန်ြိုးအနည်ိုးငယ်သ ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုး- ဤသူအ ိုးလိုးတသည်
အန င်္တ်တွင ် ကကီိုးထွ ိုးရန်
့်
အလ ိုးအလ မရှသည့်် သူတတ တ
် က င်ိုး တယ င်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ မတ်သဟ ယ ပပြုန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်သလ
့် ပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏အသက်တ အပြစ်
လက်ခရန်၊ ပထမဦိုးစွ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနရမည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသည့်် အခါမှသ ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ိုး
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး အသပည တပိုးလမ်မ
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင်
့် ည်။ လူတသည်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့်
ရရှန္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးအတွက် လူတသည်
ဘ သ တရ ိုး ကင်ိုးရှု င်ိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
ယကကည်မှု လအပ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
၎င်ိုးတ စ
့်
့် လင်တစပခင်ိုးခရန္င်တပသည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးအတွက် အတပခခကျတသ သင်ခန်ိုးစ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တွင် သင်သည်

ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနမှသ သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးပင်ိုးဆင်ရ တလ့်ကျင်မ
့် ှုအ ိုးလိုး ထတရ က်တပလမ်မ
့် ည်။
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင် ရရှန္င်လမ်မ
့် ရ က
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်မည်သည်အ
လပ်တဆ င်တနပါတစ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင် မျက်တမှ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သင်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်တနပါတစ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသည့်် လူတစ်ဦိုးပြစ်တကက င်ိုး ဤအရ က သက်တသပပတပသည်။ သင်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ တနသည့်အ
် ခါ သမဟ
် ခါတွင၊်
့် တ် သင် လမ်ိုးတလျှ က် တနသည့်အ
“ကျွန္ပ်
် စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်တနပပီိုး ပပင်ပအရ မျ ိုးအတပေါ်
အ ရမစက်ပါ၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်သည်” ဟ
သင်တပပ န္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနတသ သူ
တစ်ဦိုးပြစ်တပသည်။ သင်စ
ှ ိုးက ပပင်ပကစစရပ်မျ ိုးဆသ
ီ ဆွ
ဲ ခေါ်သွ ိုးသည့််
့် တ်န္လ
့် တ
မည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှင ့်် မပတ်သက်တလန္ှင၊့်် သမဟ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် တ်န္လ
့် တ် သင်စ
ကင်ိုးကွ တစသည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် မပတ်သက်တလန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရ မှ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက အ ရပျက်တစန္င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆက တဘိုးြယ်တလ ၊့် သမဟ
့် တ်
ထအရ မှ တဝိုးတဝိုးတွင ် တနတလ ။့် ဤအရ သည် သင်၏ အသက်တ အြ ့်
သ ၍အကျြုိုးပြစ်တစသည်။ ယခအချန်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ကကီိုးပမတ်သည့််
အမှုအတွက် အချန်က လ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ စလင်တစသည့််
အချန်က လ အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မရှန္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပလလင်တတ တ
် ရှ ျို့သ ပပန်
် တ
ူ စ်ဦိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထက်အပခ ိုး
့် လ မည့်သ
အရ မျ ိုးက လက်စ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြ သင
အ
့်် တွက် နည်ိုးလမ်ိုး
့်
ရှလမ်မ
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ ထသတသ
့်
့်
ကက ိုးန္င်သည့်တ
် င် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မရှန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက မချစ်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က မချစ်တသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သင်က
် ရ က သင် တစ ငဆ
့်် င်ိုး
့် ယ်သင် မဆက်ကပ်ပါက၊ မည်သည့်အ
တနသနည်ိုး။ မမကယ်က ဆက်ကပ်ပခင်ိုးမှ မမစတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ဆက်ကပ်ပခင်ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။

ယခအချန်တွင ် မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ အမှနတ
် ကယ် ဆက်ကပ်သူ
့် စတ်န္လ
မည်သက
ူ မဆ ဘရ ိုးသခင်က စလင်တစမည်မှ တသချ သည်။ အဘယ်အရ ပြစ်တစက မူ
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သင်က
့််
့် မတန္ှ င်ယ
့် ှက်န္င်။ သင်က
့် ပပြုပပင်ရန်ပြစ်တစ၊ သငက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် ှုက
့် တ် စတ်ပျက်ပခင်ိုးက သင် ကကြုရသည်ပြစ်တစ ရှု ိုးနမ်မ
သင်ကကြုရသည်ပြစ်တစ၊ သင်စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင် အစဉ်အပမဲ
့် တ်န္လ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသင်၏
ဆပါတစ၊ သင်စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
့် ။ လူမျ ိုးက သင်က
့် မည်သဆက်
့် တ်န္လ
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုး တနသင်သ
့် ည်။ မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးက သင် ကကြုရပါတစ၊
အခက်အခဲ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခ၊ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်မှု၊ သမဟ
့် တ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးပြင ့်် သင်
ပတ်ချ ဝင်ိုးခရပါတစ၊ သင်စ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အစဉ်အပမဲ
့် တ်န္လ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနသင်သ
ီ သွ
့် ည်။ ယင်ိုးက ိုး စလင်ခရပခင်ိုးဆသ
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနမှသ ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ မ
် ျ ိုးသည် သငအ
့်် ြ ရှ
့် ည်။ ထအခါ သင်သည်
့် ငိုး် လင်ိုးလ လမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးပပပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုတက
် န်စွ န္ှင ့််
့် ပမမှနက
တသွြည်ပခင်ိုးမရှဘဲ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်မည်၊ သင်၏ အတစခပခင်ိုးက သ ၍
ရှငိုး် လင်ိုးတသ လမ်ိုးညန်မှုတပိုးမည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ပမရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမပှု ြင ့်် သတဘ တပါက်န္င်မည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
တထ
်
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့် ပမတကျစွ သတဘ တပါက်န္င်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် တနထင်ပခင်ိုးအတွက် စတ်ချန္င်တပသည်။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရရှသည့်် ရလဒ်မျ ိုးပြစ်သည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်ပါက၊
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့်
သတဘ မတပါက်န္င်ပါက၊ သမဟ
့် ရ ိုးမျ ိုး
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် ကယ်ကျင်တ
ကင်ိုးမဲ့်ပါက၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
့် စတ်န္လ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ အတလိုးအနက်ရြ
ှ န္ှ့် င ့်် လက်တတွဆ
ျို့ န်ြ၊ ့် ဘရ ိုး သခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် မှနက
် န်မှုန္င
ှ ့်် ပွငလ
့်် င်ိုးမှုပမင်သ မှုတက
့် ရှ တြွြန္ှ့် င ့်် တန က်ဆိုးတွင ်
သမမ တရ ိုးကန ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် ပြစ်သည်။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် မကက ခဏ ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မရှပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် စလင်တစမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတချ။ သန္နဋ္ဌ န်မရှပခင်ိုးသည်

န္ှလိုးသ ိုးမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ သွ ိုးညမ
ီ ျှပပီိုး န္ှလိုးသ ိုးမရှသည့်် လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မရှန္င်တပ၊ ထကဲသ
့် တသ
လူသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှုမည်မျှ
့်
လပ်တဆ င်သည် သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှစက ိုးတပပ ဆသည်က မသသကဲသ
မည်သ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည်ကလည်ိုး မသတပ။ ဤသည်မှ
့်
န္ှလိုးသ ိုးမရှသည့်လ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ န္ှလိုးသ ိုးမရှသည့်် လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်သတလ ။ န္ှလိုးသ ိုးမရှသည့်် လူမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် စလင်တစမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ- ၎င်ိုးတသည်
ဝန်တင်တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် မပခ ိုးတပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န္ှင ့်် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည် မလှုပ်မရှ ိုး ပြစ်ပမဲပြစ်တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့် လ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ပမဲပြစ်တလသည်။ သင်သည် ထထင်ိုးတသ တရ စဆ န်
တစ်တက င် မဟတ်တလ ။ လူအချြုျို့တသည်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရ တွင ် လမ်ိုးလွဲသွ ိုးကက၏။ ချက်ပပြုတ်ရမည့်အ
် ချန်တွင ် ၎င်ိုးတ ့်
ချက်ပပြုတ်ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် အ
် ချန်တွင ် မလပ်ကကဘဲ
့် မ်မှုကစစ လပ်ရမည့်အ
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှလိုးသင
ွ ိုး် ဆင်ပခင်ပခင်ိုးကသ ဆက်လပ် ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးသည် မချက်ပပြုတ်ပခင်ိုး သမဟ
ှု စစမျ ိုး မလပ်ပခင်ိုး
့် တ် အမ်မက
မဟတ်သကဲသ
့် မ
် တပခအတန
့် မဘဝက အသက်မရှငပ် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ပမှနအ
အလိုးစတွင ် မမ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတစန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
မမ၏စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ တပိုးန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ဆတတ င်ိုးရန် သင်တ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်စွ
ဒူိုးတထ က် သင၏
့်် ၊ အမ်မှုကစစမျ ိုးက သင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ သမဟ
့် တ် အစ ိုးအတသ က်
ပပင်ဆင်သည့်ခ
် ါ၊ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်စ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစတလ ၊့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆတလ ၊့် သမဟ
့် တ် ဓမမတတိုးမျ ိုးက သီဆတလ ။့်
မည်သည့်် အတပခအတန၌ သင်တရ က်ရပါတစ၊
ှ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ က
့် ယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုး
သငမ
့်် ှ ရှသင၏
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ြ သင်
တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်စ
ှ ိုး ပငမ်သက်တစရန် သင်၏ အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့််
့် တ်န္လ
ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ အတပခအတနတပိုးသည့်အ
် ခါ၊ စွဲစဲပွ မဲပမဲ ဆတတ င်ိုးတလ ၊့် အတပခအတန
မတပိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်လ
ဲ ှ အလပ်က လပ်တနစဉ် သင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် က်ထရ
ဘရ ိုးသခင်ထ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးန္င်တသ က်န္င် သည်အ
့် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တလ ။့်

သင်ဆတတ င်ိုးန္င်သည့်် အချန်တွင ် ဆတတ င်ိုးတလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်က
အ ရပပြုန္င်သည်အ
့် ချန်တွင ် သူက
့် အ ရပပြုတလ ။့် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဆရလျှင၊်
သင်၏ပတ်ဝန်ိုးကျင် န္ှငအ
့်် ညီ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် မမကယ်ကယ် အစွမ်ိုးကန်
တလ့်ကျငတ
့်် လ ။့် လူအချြုျို့တသည်
မည်သည်အ
့် တရိုးကစစမှ မရှသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်
့်
တရှ ျို့တမှ က်၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုး တနန္င်ကကတသ ်လည်ိုး တစ်စတစ်ခ ပြစ်တပေါ်လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
သူတ၏စ
့် တ်မျ ိုးက တလသွ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တတွျို့ ကကြုရန် မှနက
် န်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ ဤသပြစ်
့် ၏- မည်သည့််
အတပခအတနတအ က်တွငပ် ြစ်တစ မမ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က မစွနခွ
် ့် တပ၊ သမဟ
့် တ်
ပပင်ပလူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုး သမဟ
့် ယှက် မပြစ်တစပါ၊
့် တ် အမှုအရ မျ ိုးက စတ်အတန္ှ င်အ
ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနတသ လူတစ်ဦိုး
ပြစ်တပသည်။ လူအချြုျို့က အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ဆ
့် တတ င်ိုးတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် စတ်န္လ
မတ်သဟ ယပပြုရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတ ့်
မတတ်စွမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၎င်
့် ွ ိုးကကသည်ဟ ဆ၏။
့် ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးက အထန်ိုးအကွပ်မဲသ
ဤက ိုး ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယတနတွ
့် င ်
လူအမျ ိုးစတသည်
ဤအတပခအတနတွင ် ရှကက၏၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
့် စတ်န္လ
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အစဉ်အပမဲ ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပခင်ိုးင ှ မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်တပ။ ထတကက
င့်် ဤနယ်ပယ်တွင်
့်
သင်တသည်
မမတက
့်် တွင ် ပမ အ ိုးထတ်ရမည်၊
့်
့် ယ်ကယ် တလ့်ကျငရ
ဘဝအတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တစ်
လှမ်ိုးချင်ိုး
့်
ဝင်တရ က်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် တက်လှမ်ိုးရတပမည်။

စံိုလင် ခင််းကိရ
ို ရှိေိိုအလိ
ငှ
ို ူ့ ဘိုရ ်းသခင်၏ အလိတ
ို တ ်ကိို
ူ့
အတလ်းထ ်းတလ ူ့
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အတလိုးထ ိုးတလတလ၊ သင်သယ်တဆ င်သည့််
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊ သင်သယ်တဆ င်သည့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ
သင်၏အတတွျို့အကကြု ကကယ်ဝတလတလပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင်
သတရှသည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် တပေါ် ဝန်ထပ်တစ်ခ ချတပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊

ထတန
့်် သူ တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အလပ်တ ဝန်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သငက
့််
့် က်တွင ် သငက
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးလမ်မ
့်် ဤဝန်ထပ်တပိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တနစဉ်တွင ် ဆက်န္ယ်မှုရသည့်
ှ
်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက သင် အ ရစက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်၏ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုး၏ အတပခအတနန္ှငဆ
့်် က်န္ယ်သည့်် ဝန်ထပ်တစ်ခ သင်၌ရှပါက၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
ှ ိုးတသ ဝန်ထပ်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ဤဝန်ထပ်က
့် အပ်န္ထ
သင်၏ တနစဉ်ဆ
တတ င်ိုးချက်မျ ိုးတင
ွ ် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ အပမဲ သယ်တဆ င်လမ်မ
့်
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က သငအ
့်် တပေါ် တနငတ
့်် ပိုး တင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်လတသ အရ က လပ်တဆ င်ရန် သင် လလ ိုးလျက်ရ၏။
ှ
ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်ထပ်က သင်က
် ရ
့် ယ်ပင်ဝန်ထပ်အပြစ် တ ဝန်ယူပခင်ိုးဟ ဆလသည့်အ
ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတနတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးတွင၊် သင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
ကစစမျ ိုးက အတလိုးထ ိုးပပီိုး၊
့်
ဤပပဿန မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် မည်သ တပြရှ
ငိုး် မည်နည်ိုးဟ သင် စဉ်ိုးစ ိုးလမ်မ
် ၏
့် ည်။ ကျွန္ပ်
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအ ိုး လွတ်တပမ က်မက
ှု ရရှပပီိုး ဝည ဉ်တရိုးရ တမွျို့တပျ ်မက
ှု
ရှ တတွျို့တစရန် ကျွန္ပ်
် မည်သတထ
က်ကူန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် မတ်ဿဟ ယြွဲတ
ျို့ နစဉ်တွင်
့်
ဤပပဿန မျ ိုး တပြရှငိုး် ပခင်ိုးကလည်ိုး အ ရစက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တနချန်တွင၊် ဤကစစမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တသ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်အ ရစက် ပါလမ်မ
့် ည်။
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်စဉ်တွငလ
် ည်ိုး သင်သည်
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခကလည်ိုး သယ်တဆ င်ပါမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင်
န ိုးလည်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး တလျှ က်ရမည်
ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးတသ စတ်ကူိုးတစ်ခက သင် ရရှလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သင်ဝ
့် န်ထပ်က ယူတဆ င်လ တသ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးပပပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ သငအ
့်် တပေါ် န္ှငိုး် အပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးပပမှုလည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤအရ က အဘယ်တကက င့်် တပပ ဆသနည်ိုး။ သင်၌
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး မရှပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်တနစဉ်တွင ် အ ရစက်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဝန်ထပ်က သယ်တဆ င်တနစဉ်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်သည့်အ
် ခါ၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရက သင် သတဘ တပါက်န္င်သည်၊ မမလမ်ိုးခရီိုးက ရှ တတွျို့ န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏

အလတတ ်က အတလိုးထ ိုးန္င်တပသည်။ ထတကက
င်၊့် သင်၏ တရှ ျို့တွင၊် သင်သည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပမရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတစ်ခ
ရှြအလ
ငှ့် ၊ သင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သတဘ တပါက်၍
့်
ကကီိုးထွ ိုးြအလ
ငှ့် န္ှင၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့်
့် ပခင်ိုးက သင် သ ၍
ခရန္င်စွမ်ိုးရှလ ြအလ
ငှ့် ၊ သင်၏ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သ ၍မျ ိုးတသ
့်
ဝန်ထပ်မျ ိုးက သငအ
့်် တပေါ် ထ ိုးရှြန္ှ့် င ့်် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်တ ဝန်မျ ိုးက သငထ
့််
အပ်န္ြ
ှ တတ
င်ိုးဆပပြုသငတ
့်် ပသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်ထပ်က လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် သင်က
့်
အပ်န္သည်
ှ
့် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ
ျို့ ွင ်
့် ရှ တ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှန္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်န္မှု
ှ ဝန်ထပ် သငအ
့်် တပေါ်
့်
ြစီိုးတလတလ၊ သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ သင
အ
့်် တွက် လွယ်ကူတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
အချြုျို့တသ သူတသည်
တခေါ် ပခင်ိုးခရသည်အ
့် ချန်တွငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရ ၌
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှကကတချ။ ဤလူမျ ိုးသည်
သက်တတ င်သ
ှ
် ပျင်ိုးရတသ လူမျ ိုး
့် က်သ ရှပခင်ိုးတွင ် တသ က်စ ိုးပမြူိုးထိုးူ ြသ
့် ဆန္ဒရသည့်
ပြစ်ကကသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခြ သင်
့်
တစခင်ိုးခရတလတလ၊ သင်သည် အတတွျို့အကကြု ရရှတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သ ၍ မျ ိုးတသ
ဝန်ထပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးရှပခင်ိုးတကက င၊့်် စလင်ပခင်ိုးခရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုး သင် သ ၍
့်
ရရှလမ်မ
င်၊့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင့်် အတစခန္င်ပါက၊
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးအတပေါ် သင် သတရှလမ်မ
့် ည်။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုး သ ၍ ရှလမ်မ
့် ည်။ တလ တလ ဆယ်တွင ်
့်
စလင်တစပခင်ိုး ခရလျက်ရသည်
ှ
မှ ထသတသ
လူစတစ်စသ ပြစ်သည်။
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
့် တထ
့် တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်အတပေါ်
သတရှြအချ
့် န်က သင် ဆက်ကပ်တလတလ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ခရတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည် သူ၏ ရယူပခင်ိုးက ခရတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်လ မည်အ
့် ချန်အထ
ပြစ်သည်။ လက်ရတွ
ှ င၊် အသင်ိုးတတ ်အတွက် မည်သည်ဝ
့် န်ထပ်ကမျှ သယ်တဆ င်ပခင်ိုး
မရှသည့်် သူအချြုျို့ ရှသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် တပါဆပပီ
ိုး ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုးန္င်က ၊
့်

မမတက
လူမျ ိုးသည်
့် ယ်တင်၏ ဇ တပကတအတွက်သ င်္ရစက်ကကသည်။ ထသတသ
့်
အလွနအ
် ့် လွန ် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပပီိုး မျက်စလည်ိုးကန်ိုးတနကကသည်။ သင်သည် ဤကစစက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်ပါက၊ မည်သည့်် ဝန်ထပ်ကမျှ သင် သယ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အတလိုးထ ိုးတလတလ၊ သငထ
့်် သူ အပ်န္သည်
ှ
့်
ဝန်ထပ်သည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်လမ်မ
ူ ျ ိုးသည်
့် ည်။ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်သမ
ထသတသ
အရ မျ ိုးက ဒကခခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
အြိုးအခတပိုးရန်
့်
့်
လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့််
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ လက်
လတ
ွ ်သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် ထခက်တအ င် လပ်တဆ င်တနကကပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သတရှသူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ အသင်ိုးတတ ်အတွက် စစ်မှနတ
် သ
ဝန်ထပ်တစ်ခက သင် ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
် ွင၊် အသင်ိုးတတ ်အတွက် သင်
့် ည်။ အမှနတ
ပြစ်တပေါ်တစသည့်် ဤဝန်ထပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ထ
့် သတသ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုး သငက
့်် အသိုးပပြုတစြပြစ်
့် တသ တကက င ့်် ဤအရ က
အသင်ိုးတတ ်အတွက် သင် သယ်ပိုးသည့်် ဝန်ထပ်တစ်ခဟ တခေါ်မည်အ
့် စ ိုး၊ သင်ကယ်တင်၏
အသက်တ အတွက် သင် သယ်ပိုးသည့်် ဝန်ထပ်တစ်ခဟ တခေါ် ြ ပ
င့််
့် တက င်ိုးတပမည်။ ထတကက
့်
အသင်ိုးတတ ်အတွက် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ဝန်ထပ်က သယ်တဆ င်သူ မည်သမ
ူ ဆ၊
အသက်တ ထဲသ ဝင်
ူ ဆ့် တရ က်ပခင်ိုးအတွက် ဝန်ထပ်တစ်ခက သယ်တဆ င်သူ မည်သမ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က
့်
သင်ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်ပါဝင်တသ အသင်ိုးတတ ်သည် သဲကသ
ဲ့် ့်
လူစကွဲတနတသ ်လည်ိုး သင်သည် စိုးရမ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ပူ
့် ပန်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမှနစ
် ိုးတသ က်ပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် ခါ သင်သည် မသကျြုိုးကျွနပ
် င်ပပြုထ ိုးပါက၊ သင်သည် မည်သည့်ဝ
် န်ထပ်ကမျှ
သယ်တဆ င်တနပခင်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အထူိုးန္စ
ှ ်သက်သည့်် သူမျြုိုး
့်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် အထူိုးန္စ
ှ ်သက်သည့်သ
် မ
ူ ျြုိုးက တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးအတွက်
ဆ ငတ်မွတ်သပ်ပပီိုး သူ၏အလတတ ်အတပေါ် သတရှ၏။ ထတကက
င်၊့် သင်တသည်
့်
့်
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်အတပေါ် သတရှသငတ
့်် ပသည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်ထပ်မျ ိုးအတပေါ် သတရှပခင်ိုး မကကီိုးထွ ိုးမီ၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
တပြ င်မ
ွ ် အ ိုးလိုးထသ ထ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ်တြ ်ပပြရန်
့် အတွက်
မတစ ငဆ
့်် င်ိုးသငတ
့်် ပ။ ထအချန်အတရ က်တွင ် အလွန ် တန က်ကျသွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။

ယခအချန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် အခွငတ
့်် က င်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ အကယ်၍
သင်သည် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက လက်လတ်ဆိုးရှုိုးလက်ရပါက၊ တမ တရှသည် ခါနန်ပပည်သ ့်
မဝင်တရ က်န္င်ခသ
ဲ့် ပြင၊့်် သူဘဝ၏
ကျန်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်မျ ိုးတွင ် တန င်တရက
့်
တကကကွဲဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင့်် တသအဆ
့် ဆ
ဲ ဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ကျန်ရသည့်
ှ
် ဘဝအချန်မျ ိုးတွင ်
ထအရ အတွက် သင် တန င်တရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးထ
မမ၏တပြ င်မ
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သင်သည်
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပပီိုးသည်န္င
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုပြင ့်် ပပည့်လ
် မ်မ
် င်၊
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမရှလျှငပ
သင်ကယ်တင်၏ တန င်တတကက င ့်် သင်သည် မမကယ်ကယ် ပပစ်တင်ဆိုးမလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အချြုျို့သည် ဤအရ က ယကကည်လက်ခပခင်ိုး မရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ သင် မယကကည်ပါက၊
တစ ငသ
့််
ကကည့်တ
် လ ။့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်က
့် တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပည့်စ
် တစြသ
့် ပြစ်သည့်် လူအချြုျို့ ရှတပသည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွက် သင်သည် မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ြ လ
့် လလ ိုးလ ိုး
ရှသတလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏စလင်တစပခင်ိုးခရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက မရှ တြွပါက၊ ထအပပင်
့်
့်
စလင်ပခင်ိုးက သင်ရှ တြွမှုတွင ် အပ်စတရှ တ
ျို့ ွငရ
် ှြ သင်
မကကြုိုးပမ်ိုးပါက၊ သင်သည်
့်
တန က်ဆိုးတွင ် တန င်တပြင့်် ပပည်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ စလင်ပခင်ိုးကရရှြ အတက
င်ိုးဆိုး
့်
အခွငအ
့်် တရိုးမှ ယခပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် အလွနအ
် ့် လွန ် တက င်ိုးမွနတ
် သ အချန်
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ အတလိုး
အနက် မကကြုိုးစ ိုးပါက၊
့်
သူ၏အမှု အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အလွန ် တန က်ကျသွ ိုးလမ့််မည်- သင်
အခွငအ
့်် တရိုးက လက်လွတသ
် ွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး မည်မျှပင်
ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုက တဆ င်ရွက်တနပခင်ိုး မရှတတ ပ
့် ါက၊ သင် မည်မျှပင်
အ ိုးထတ်သည်ပြစ်တစ၊ စလင်ပခင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ရရှန္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက လက်မလွတတ
် မ်ိုး အသိုးချရမည်ပြစ်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
သူ၏ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက လပ်တဆ င်စဉ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက သင် လက်လွတသ
် ွ ိုးပါက၊ မည်သည့်် အ ိုးထတ်မှုက သင် ပပြုပါတစ၊ သငက
့််
တန က်ထပ် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ တပိုးမည်မဟတ်တပ။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့က၊ “ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ ၏
် ဝန်ထပ်က သတရှတနြ ကျွ
် လလလ ိုးလ ိုး ရှပပီိုး၊ ကယ်တတ ၏
်
့် န္ပ်
အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ ကျွ
် လလလ ိုးလ ိုး ရှပါ၏” ဟ ဟစ်တအ ် ကကသည်။ သရ့် တွင၊်
့် န္ပ်
သင်တသည်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှတသ တကက င၊့်် သင်တ၏
့်
့်

ဝန်ထပ်မျ ိုးသည် ကက ရှညခ
် လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် တရှ ျို့တွင ်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခရှပါက၊ အတတွျို့အကကြုက တစ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုး ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏အတတွျို့အကကြုသည် အဆီအတငေါ်တည်လ
့် ျက် စနစ်တကျ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဝန်ထပ်တစ်ခ ပပီိုးဆိုးပပီိုးတန က်၊ သင်က
့် တန က်တစ်ခ တပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်၏ ဘဝအတတွျို့အကကြု
နက်သည်ထက် နက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်၏ ဝန်ထပ်မျ ိုးသည်လည်ိုး သ ၍ တိုးက
နက်နလ
ဲ လမ်မ
့် ည်။ လူအချြုျို့သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက
ခရတသ အခါမှသ ဝန်ထပ်က သယ်ပိုးကကသည်။ အချန်က လတစ်ခ ကက ပမင်ပ့် ပီိုးတန က်၊
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှတတ သ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ည်အ
့်
့်
မည်သည်ဝ
့် န်ထပ်ကမျှ သယ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသက်သက်ပြင ့်် ဝန်ထပ်မျ ိုးက မပြစ်တပေါ်တစန္င်တပ။
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က သန ိုးလည်ပခင်ိုးပြင်၊့် သင်သည် ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုး ရရှလမ်မ
့် ည်၊
သမမ တရ ိုးက အသိုးပပြုလျက် ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် လ န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
သ ၍တကျသည့်် သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခက ရရှလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးပြင်၊့် သင်သည်
သယ်တဆ င်ြ ဝန်
် ွ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ အမှုက တက င်ိုးမွနစ
့် ထပ်မျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
သင် တဆ င်ရွက်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဝန်ထပ်တစ်ခ ရှတသ ်လည်ိုး၊
သမမ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှုမရှပါက၊ ယင်ိုးသည်လည်ိုး
အလပ်ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က
့် မည်သ လက်
့်
သရမည်။ သင်ကယ်တင် စစ်မှနမ
် ှုထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးသည့်် တန က်မှသ ၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် သင် တထ က်ပ့်တပိုးန္င်မည်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဦိုးတဆ င်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
"လမ်ိုးတကက င်ိုး… (၄)" တွင၊် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီတွင ် ဘရ ိုးသခင်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် န္င်ငတတ ်၏ လူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ
ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်ဟ တရိုးသ ိုးထ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
့် တစပခင်ိုးခရရန်
အတယ က်တင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအပြစ် ရပ်တည်ရန်
၎င်ိုးတက
့််
ဘရ ိုးသခင်၏
့် သူ တတ င်ိုးဆက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
အလတတ ်က ၎င်ိုးတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်သည်ဟလည်ိုး ထတနရ တွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည်။
့်
ထအချန်တွင၊် သင်တအ
က် စန္ှုနိုး် စထ ိုးမျ ိုးတပေါ်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူတအတွ
့်

အတပခခက ဝင်တရ က်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မသဟ ယြွဲျို့ရင်ိုး၊ ဤကစစအတပေါ်
မတ်သဟ ယ ပပြုခဲက့် ကသည်။ ထတကက
င်၊့် ထအချန်အတွငိုး် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုသည် လူအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့််
အတပခအတနမှ န္တ်ယပူ ပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနတစ်ခဆီသ ့်
လမ်ိုးပပရန်ပြစ်သည်။ ထစဉ်အချန်က၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည်
အတယ က်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
တမွျို့တလျ ်တစန္င်တလ့်ရှခဲပ့် ပီိုး၊ သင်တသည်
တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီက
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးခဲသ
ှ အ
့်် ညီ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်က စ တန်က သင်တက
့် ည်န္င
့်
ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်သည်က သင်တအသီ
ိုးသီိုးအ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ သန ိုးလည်ခင
ွ ့််
့်
တပိုးတလ့်ရှခဲတ
င့်် သင်တအ
် သည်
့် ပသည်။ ထတကက
့်
့် ိုးလိုးက၊ "ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
တခတ်က လမျ ိုးမတင်မီက ကယ်တတ ်၏ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ တကက င၊့််
ကယ်တတ သ
် ည် ဤအဆငအ
့်် တန်ိုးက ကျွန္ပ်
် တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
့်
ကယ်တတ ၏
် လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်ြ ကျွ
် လလ ိုးလျက်ရပါ၏။
ှ
ဤအတပခအတနမှ
့် န္ပ်
ကယ်တတ ်
် က
် တလ
့် စတ်တကျနပ်တစြ ကျွ
့် န္ပ်
့် လ ိုးလျက်ရှကကပါ၏" ဟ
ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကသည်။ ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင် ဆတတ င်ိုးသည့်် အချန်တင်ိုးတွင၊်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
့် တထ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် တပလမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတလ့်ရသည့်
ှ
ပ
် ပြစ်သည်။ ဤအချန်က လအတွငိုး် တွင၊်
သင်သည် အသက်အတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး၊ န္င်ငတတ ်၏ တလ့်ကျငမ
့်် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက
ရှ တြွန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်၌ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစြ ့်
့်
ဆတတ င်ိုးက မမကယ်ကယ် တလ့်ကျငသ
့်် ငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ ပထမတပခလှမ်ိုးပြစ်သည်။
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ အတယ
က်တင်ိုးအ ိုး
့်
ဝင်တရ က်တစြ၊ ့် ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ န္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှတစြ၊ ့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရတစြန္ှ့် င၊့်် ဤအရ မျ ိုးက
အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခအပြစ် ထ ိုးရလျက်
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်တ ဝန်မျ ိုးက
လက်ခတစရန် ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ၏
် တလ့်ကျင်မ
ဲ ဝင်
့် ှုထသ
့် တရ က်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
သင်တ၏
့် စက ိုးလိုးတင်ိုး၊ လပ်ရပ်တင်ိုး၊ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုး၊ အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးတင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ဝင်
ွ တ
့်် ပိုးရန်၊ သ ၍ မကက ခဏ
့် တရ က်ခင
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုး ခရတစြန္ှ့် င ့်် ထသပြင
့် ့်် သူက
့် ချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပေါ်တစြ၊ ့်
ပပီိုးလျှင် အတယ က်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှြအလ
ငှ့် ၊
့်

အတယ က်တင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် ရှကကြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ န္
် င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
ဝန်ထပ်က သငအ
့်် ိုး သ ၍ တ ဝန်ယူတစြ ပြစ်
့် သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ်
ရှတပသည်။ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးအပပင်၊ သင်၏ မှ ိုးယွငိုး် တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပပင်ဆင်န္င်ပပီိုး၊ ဇ တပကတအတပေါ် သတရှပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်အတပေါ် သတရှပခင်ိုးသ သင်
လှညန္
့်် င်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင် မှ ိုးယွငိုး် တသ
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ထွက်တပေါ်လ သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏
့် အ ရပျက်တစမှုက ခခန္င်က ၊
ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူန္င်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်- ထသတသ
့်
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခက သင် ရရှန္င်ပါက၊ သင်သည် အသက်တ အတတွျို့အကကြု၏ မှနက
် န်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှတပသည်။ သင်၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး အတလ့်အကျင်မ
့် ျ ိုးသည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးတွင ်
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ည်။ သင်ဆတတ င်ိုးသည့််
့် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
အချန်တင်ိုးတွင၊် သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ည်။
့် ပခင်ိုး ခရလမ်မ
သင်ဆတတ င်ိုးသည့်် အချန်တင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်၌ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက
ပငမ်သက်တစန္င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်ပဒ်က သင်စ ိုးတသ က်သည့််
အချန်တင်ိုးတွင၊် တလ တလ ဆယ် သူ တဆ င်ရွက်တနသည့်် အမှုက သင် သတဘ တပါက်န္င်ပပီိုး၊
မည်သ ဆ
ှ ့်် ဝင်တရ က်မက
ှု
့် တတ င်ိုးရမည်၊ မည်သ ပူ
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည် ဆသည်န္င
မည်သ ရရှ
့် မည်ဆသည်တက
့် သင် သန ိုးလည်န္င်ပါက၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် ဝင်တရ က်မလ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးက
ရှ တတွျို့ န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ လက်ရအင်
ှ
အ ိုးမျ ိုးအပပင်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၏ ဦိုးတည်ရ က သပမင်န္င်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တနစဉ်တွင ် အဓကအချက်မျ ိုးက သတဘ မတပါက်တသိုး
သကဲသ
့် တန
က်ပင်ိုးတွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့်
ရှ မတတွျို့ န္င်တသိုးပါက၊ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ ့်
မှနက
် န်စွ စ ိုးတသ က်ရမည်က မသတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် နည်ိုးစနစ်
သမဟ
ှ
သည်က ပပသတပသည်။
့် တ် အတပခခသတဘ တရ ိုးက သင် ရှ တြွမတတွရတသိုး
သင်သည် ဘရ ိုးသခင် လက်ရှ တဆ င်ရွက်တနသည့်် အမှုက သတဘ မတပါက်တသိုးပါက၊

သင်က
ှ
် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးက သင် လက်ခန္င်လမ်မ
့် သူ အပ်န္မည့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
လက်ရလ
ှ ပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လက်ရတွ
ှ င ် လူသ ိုးမျ ိုး ဝင်တရ က်ပပီိုး
သန ိုးလည်သငတ
့်် သ အရ အတအကျပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက သင်တ ့်
သတဘ တပါက်ကကသတလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထတရ က်စွ စ ိုးတသ က်ပါက၊ သင်၏
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ သည် ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး၊ မည်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး သင်
ရင်ဆင်ရန္င်သည်၊ မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုး သင် ကကြုရန္င်သည်၊ မည်သည့်် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ြျ ိုးန မှုမျ ိုး သင် ခရပ်ရန္င်သည်၊ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထမှ မည်သည့်် ြယ်ကကဉ်ပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် မည်သည့်် မသ ိုးစအခက်အခဲမျ ိုး သင် ကကြုရန္င်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမှနစ
် ိုးတသ က်န္င်သည်၊ ပမှနဆ
် တတ င်ိုးန္င်ပပီိုး၊
သင်၏အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က ပမှနဆ
် က်လက် တဆ င်ရွက်န္င်တပသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးက သင် ရရှန္င်ပါက၊ ထအရ က သင်သည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှသည်က ပပသလမ်မ
့် ည်။ လူအချြုျို့သည်
အလွနန္
် နယ်ကကပပီိုး ဇွဲလလကင်
ိုးမဲ့်ကကသည်။ တသိုးငယ်သည့်် အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခက
့်
ကကြုရသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ အသ
တအီအပီ ပြုကကပပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်လ ကကသည်။
့်
သမမ တရ ိုးက ရရှတအ င်အ ိုးထတ်ပခင်ိုးသည် ဇွဲလလန္ှ
့် င ့်် စတ်ဆိုးပြတ်ပခင်ိုးတ လ
့် အပ်၏။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ဤတစ်ကကမ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ပျက်ကွက်ခပ
ဲ့် ါက၊
သင်က
့် ယ်သင် စက်ဆပ်န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ကကမ်တွင ် တအ င်ပမင်ရန် တတ်ဆတ်စွ
စတ်ထက
ဲ ဆိုးပြတ်ထ ိုးရမည်။ ဤအကကမ်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်ထပ်အတပေါ်
သတမရှပါက၊ အန င်္တ်တွင ် အလ ိုးတူ အတ ိုးအဆီိုးက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ဇ တပကတက
ဆနက
် ့် ျင်တန
ွ ိုး် လှနြ
် သင်
ခင်ခင်မ မ ဆိုးပြတ်သငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ့်
့်
စတ်ဆိုးပြတ်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ သင် ချီိုးကျြူိုးထက်သူ ပြစ်လ မည့်ပ
် ပြစ်သည်။
လူအချြုျို့သည် မမတ၏က
ယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုး သမဟ
် ည်၊ မမှနသ
် ည်က
့်
့် တ် စတ်ကိုးူ မျ ိုး မှနသ
သပင်မသကကတချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မက်မဲတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်သည် သင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ ပပီိုး ဇ တပကတက တွနိုး် လှနရ
် န် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
မှနသ
် ည် မမှနသ
် ည်က ဦိုးစွ ပထမ သင် သရှရမည်၊ ထအခါမှသ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်
ချြုိုးန္မ်
ှ န္င်တပသည်။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနသ
် ည်၊ မမှနသ
် ည်က သင်မသပါက၊ သင်သည်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ က ဇ တပကတက တွနိုး် လန
ှ န္
် င်သတလ ။ သင်တွနိုး် လှနလ
် ျှငပ
် င်၊
ဇတဝဇဝါပြစ်လျက် ထသ လ
့် ည်။ သင်၏ ဆိုးပြတ်ချက်လွဲမှ ိုးတသ
့် ပ်တဆ င်လမ်မ

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်သ တွ
် မည်က သင် သသင၏
့်် ။ ဤသည်မှ ဇ တပကတက
့် နိုး် လှနရ
တွနိုး် လှနပ် ခင်ိုးဟ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ကူိုးမျ ိုး မှ ိုးယွငိုး် သည်က သင် သတပပြုမသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
အလျင်အပမန် တပပ င်ိုးပပန်လှနပ် ပီိုး မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် တလျှ က်သင၏
့်် ။
သင်သည် မှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှသည်၊ မရှသည်က သင်
အတက င်ိုးဆိုးသတသ တကက င၊့်် ဤပပဿန က ဦိုးစွ တပြရှငိုး် တလ ၊့် ပပီိုးလျှင်
အဆပါကစစန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ဝင်တရ က်မက
ှု ရရှြ မ
့်် လ ။့် သင်၏
့် မကယ်ကယ် တလ့်ကျငတ
မမှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် ပပြုပပင်ခရပပီိုး ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုး ရည်မှနိုး် ချက်က သင်
ရရှပပီိုးပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
ယခ သင်တ လ
ှ ့်် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ပ်တဆ င်ရန် အတရိုးကကီိုးဆိုးအရ မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည က ရရှြ ပြစ်
ွ ်အတပေါ်
့် သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သအမှု
တဆ င်ရွက်သည်ကလည်ိုး သင် သရမည်။ ဤလပ်ရပ်မျ ိုးသည်
့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် မချလအပ်တပသည်။ သင်သည်
ဤပဓ နပြစ်တသ အချက်က သတဘ တပါက်သည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ရန်
သငအ
့်် တွက် သ ၍ လွယက
် လ
ူ မ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ကသသည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး စစ်မှနသ
် ည်က ပပသ၏။
သင်သည် အတတွျို့အကကြု ဆက်လက် ရရှတသ လ
် ည်ိုး အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
မသန္င်တသိုးပါက၊ သင်သည် ဧကန်မချ ဘရ ိုးသခင်က ခခတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
ယတန၏
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးမရှဘဲ တယရှု ခရစ်တတ ်ကသ
ယကကည်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ရှု တ်ချပခင်ိုး ခရကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ယတန၏ဘ
ရ ိုးသခင်က
့်
့်
အသအမှတ် မပပြုကကသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် တန က်တပေါ် ြ ရရှဲမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
၎င်ိုးတအ
ကက၏။ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ပခင်ိုးသည်
့်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
့် တယရှု က ကိုးကယ
မည်မျှပင် ဆက်ကပ်မရ
ှု ပါတစ၊
ှ
အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
ချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ဟ အခင်အမ ဆတနသည့််
ဆင်ိုးဘတ်တစ်ခရှတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် စတ်န္လ
စစ်မှနသ
် ည့်် အသပည မရှသူ အ ိုးလိုးသည် သူတတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။

ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ရှ တြွြ၊ ့် ဦိုးစွ ပထမ သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်၊ စလင်တစပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် မည်သည့်သ
် တ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်ဆသည်တက
ကစစရပ်မျ ိုးက
့် သန ိုးလည်ရမည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ထသတသ
့်
သတဘ တပါက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ရှ တြွရမည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရြရန်
့် ၊ အရည်အချင်ိုးတစ်ခခ ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်သည်။
လူမျ ိုးစွ တသည်
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် လတလ က်သည့်် ပမငမ
့်် ိုးမှုရှတသ အရည်အချင်ိုး မရှကကတပ၊
့်
ထအတပခအတနတွင ် သငအ
့်် တနပြင ့်် အြိုးအခတပိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ပင်္္လဓဋ္ဌ န်ကျကျ
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်၏ အရည်အချင်ိုး ဆိုးရွ ိုးတလတလ၊
န္ှလိုးသင
ွ ိုး် အ ိုးထတ်မှုက သင် စက်ထတ်ရတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သင်၏ သန ိုးလည်မှု ကကီိုးမ ိုးတလတလန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် သင်
လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တလတလ၊ စလင်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ သင်
တပခချန္င်ရန်
့်
လျင်ပမန်တလတလ ပြစ်သည်။ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး နယ်ပယ်တွင်
သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရက သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္င
့် လက်တတွျို့ အရှတရ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် မမ၌ မည်သည့်အ
် ရ
့် ငအ
ချြုျို့တဲသ
့် ည်က သရှလ သငသ
့်် ည်၊ ထအပပင်
သင်၏ တသတစန္င်တသ အပပစ်အန အဆ န္ှင ့််
့်
သင်၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သတပပြုမသငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးက
အသန ိုးခသငတ
့်် ပသည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး စလင်တစပခင်ိုး
ခရလမ်မ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ - ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရက သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အတတွျို့အကကြုထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ရရှပခင်ိုး၊ မမ၌ မည်သည့်အ
် ရ ချြုျို့တဲသ
့် ည်က သရှလ ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်က န ခပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်အတပေါ် သတရှပခင်ိုးန္င
ှ ၊့််
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးပြင့်် ဇ တပကတက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သင်အ
ျို့ ကကြုမျ ိုးက ကကယ်ဝတစန္င်သည့်် သင်၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
့် တတွအ
မကက ခဏမတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးတွင ် ပါဝင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့်် င်တသ
့် သည်။ အမျ ိုးန္ှငဆ
အသက်တ ပြစ်တစ သင်၏ ကယ်တရိုးကယ်တ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသက်တ ပြစ်တစ၊ ကကီိုးမ ိုးတသ
စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်တစ တသိုးငယ်တသ စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်တစန္င်ပပီိုး သူထ
့်
ပပန်လ န္င်ြအလ
ငှ့် သငက
့်် အတတွျို့အကကြု ဆည်ိုးပူိုးခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး တလ့်ကျငမ
့်် ှုက ရရှခွငတ
့်် ပိုးသည်။
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးပြစ်စဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ယခင်က
တပပ ဆထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးဆသည်မှ
သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး ရရှြအလ
ငှ့်
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
် နထင်ြ ့်
့် အသက်ရှငတ
မမကယ်ကယ် အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤပစပြင၊့်် သင်သည် သင်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စ တန်ဆန်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ခွ ချလမ်မ
့် ည်၊
မမထမှ မသင်တ
် ူတစ်ဦိုး၏
့် လျ ်တသ ကကရွ ယ်မှုမျ ိုး ကင်ိုးမဲ့်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပမှနလ
ပသဏ္ဌ န်အတင်ိုး အသက်ရှင ် တနထင်လမ်မ
့်် တွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ည် ပြစ်သည်။ သငအ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကကီိုးမ ိုးတလတလ- ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက သင်
ခရတလတလ- စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ လမ်ိုးမိုးခရမှု နည်ိုးတလတလ ပြစ်သည်။
သင်၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ့်
သင်သည် တပြည်ိုးပြည် တပခချလမ်မ
့်် တနပြင ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ၍၊ သငအ
စလင်တစပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သတရှြန္ှ့် င ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုြမှ့် အထူိုးသပြင ့်် အတရိုးကကီိုးတပသည်။

ဘိုရ ်းသခင်သည် သ၏စိတတ
် တ ်နင
ှ ်ူ့ ထိတတွျို့တသ သတိကိ
ို ူ့ ို
စံိုလင်တစသည်
ယခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုး တဆ င်ရွက်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးသ၊ူ သူ၏အလပ်က
န ခန္င်သ၊ူ ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှန ် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သန္
ူ င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လက်တတွျို့တဆ င်န္င်တသ လူတစ်စက ရယူလသည်၊
ထသူတသည်
သူတ၏
ှ ိုးတွင် စစ်မှနတ
် သ န ိုးလည်မှုရသူ
ှ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
့် စတ်န္လ
ထသူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည့်် သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ထသူတသည်
ပပည့်ဝ
် စလင်ပခင်ိုး
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက မလွဧ
ဲ ကန် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုး
မခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးမလည်သ၊ူ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးတသ က်တသ သူမျ ိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက

အတလိုးမထ ိုးသူန္င
ှ ့်် သူတ၏
့် စတ်တွင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လိုးဝ မရှသူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က သသယရှသူမျ ိုး၊ အပမဲပင် သူအတကက
င်ိုးက
့်
တရတရရ ရ မသဘဲ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးဝ အတလိုးအနက်မထ ိုးသည်အ
့် ပပင်
သူက
့် အပမဲ လှညပ့်် ြ ိုးတနတသ သူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ခခပပီိုး စ တန်ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်၊ ထသူမျ ိုးက စလင်တစရန် လိုးဝမပြစ်န္င်တပ။
သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရလလျှင၊် တရှိုးဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးခရရန်
လသည်။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က သူတထ က်ခတသ သူန္င
ှ ့်် သူ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့််
တတွျို့တသ သူက စလင်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တတွျို့တစလလျှင ် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က န ခတတ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုး ရှရမည်၊ သမမ တရ ိုးက
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ပပီိုး အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးမှုက လက်ခ ရတပမည်။
သင်၏လပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးမက
ှု ခယူပပီိုးပပီတလ ။
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မှနက
် န်သတလ ။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက် မှနက
် န်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်က သင်က
် န်ပါက
့် ချီိုးကျြူိုးတပမည်၊ သင်၏ရည်ရွယ်ချက် မမှနက
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တပကတန္ှင ့််
စ တန်ပြစ်တကက င်ိုး ဤသည်က ပပသသည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ရ က
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ရပ် အပြစ် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက အသိုးပပြုရမည်။ သင်
ဆတတ င်ိုးတသ အခါ ငါသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ သင်၏တရှ ျို့တွင ် ရပ်မတနတသ ်လည်ိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှတနပပီိုး၊ သင် ဆတတ င်ိုးတနသည်က ိုး
ငါကယ်တင်အပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ထကပါ ဆတတ င်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤဇ တပကတက အဘယ့််တကက င ့်် သင်ယကကည်သနည်ိုး။ သူထ
့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ် ရှတသ တကက င ့်် သင်ယကကည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သူ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်မရှလျှင် ဤပင်္္ြုလ်က သင် ယကကည်မည်တလ ။ ဤပင်္္ြုလ်က သင်ယကကည်ပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ယကကည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤပင်္္ြုလ်က
သင်တကက က်ရွ သ
ျို့ ည်အ
့် ခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ က
် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဤပင်္္ြုလ်က
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤပင်္္ြုလ်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က
ယကကည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်ဆတတ င်ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည်
သင်န္င
ှ အ
့်် တူရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏အတရှ ျို့၌ ရှသည်က သင်ခစ ိုးရ၏၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် သင်ဆတတ င်ိုး ပဌန ပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။

မျက်တမှ က်က လတွင ် လူအမျ ိုးစသည် သူတ၏
့် အပပြုအမူမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သယူ
့်် တနပြင ့်် သူ၏
့် လ ရန် အထူိုး တကက က်ရွ ျို့တနကကသည်၊ သငအ
ဇ တပကတက လှညပ့်် ြ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ဝည ဉ်တတ က
် လှညပ့်် ြ ိုး၍ မရတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
် ရ မဆသည်
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မခန္င်သည့်် မည်သည့်အ
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်အ
် တွက် တဘိုးြယ်ထ ိုးသငသ
့်် ည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အပပစ်ပြစ်သည်။ ထတကက င ့်် သင် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊
သင်၏ညီအစ်က၊ ညီအစ်မမျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယ ပပြုသည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏တ ဝန်က
လပ်တဆ င်ပပီိုး သင်၏လပ်ရိုးလပ်စဉ် လပ်ငန်ိုးမျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် တစ်ချန်လိုး ဆက်ကပ်ရမည်။
သင်၏လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်် အခါတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ
ရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မှနက
် န်ပပီိုး ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏ အလပ်အတွက်
ပြစ်တနသမျှ၊ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက် အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ခတပမည်၊ သင်သည်
သင်၏လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့်် ယ်သင် စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင့််
့် သငက
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပိုးအပ် ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး၊ ကွယက
်
ပခင်ိုးန္ှင ့််
တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့် ရှ တြွလျှင၊် အကယ်၍ ထအရ မျ ိုးသည်
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်လျှင၊် သင်၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ထတရ က်တပလမ်မ
့် ည်။
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးတွင ် သင် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ မသ ိုးမတပပ ဘဲ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးကြွင၍
့်် ဆတတ င်ိုးက သင်၏စတ်ထရ
ဲ သမျှ
ှ
က တပပ လျှင ် သင်၏
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ဧကန်မချ ထတရ က်တပလမ်မ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က တလိုးတလိုးနက်နက် ချစ်သည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး- “တက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှတတ ်မူတသ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
်
သစစ ဆပါသည်။ ကယ်တတ ်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် ပပြုသမျှတသ အရ အ ိုးလိုးတက
့်
စစ်တဆိုး၍ အကျွန္ပ်
် က အပမဲက ကွယ် တစ ငတ
့်် ရှ က်တတ မ
် ူက ၊
အကျွန္ပ်
် ပပြုသမျှအရ တသည်
ကယ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ်၌ တည်တစတတ မ
် ူပါ။ အကျွန္ပ်
်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သခငက
့်် ချစ်ပမတ်န္ိုးမှု မရှတတ ခ
ဲ့် သ ်၊ သမဟ
့် တ
့် တ် ကယ်တတ ်က
သစစ တြ က်ခတ
ဲ့် သ ်၊ အကျွန္ပ်
် က ပပင်ိုးထန်စွ ပပစ်တင်ဆိုးမ၍ ကျန်ဆတ
ဲ တ ်မူပါ။ ဤကမဘ တွင ်
သ မက တန င်လ မည့်် ကပ်ကမဘ တင်တအ င် ကျွန္ပ်
် က ခွငလ
့်် တ်တတ ် မမူပါန္ှင။့်် ” ဟ
ကျမ်ိုးသစစ ကျန်ဆတလ ။့် ထသတသ
သင် ကျန်ဆဝ့်သတလ ။ သင်မကျန်ဆဝပ
့် ါက သင်သည်
့်

သူရဲတဘ တကက င်ပပီိုး၊ သင်က
့် ယ်သင်သ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသိုးသည်က ပပ၏။ သင်တ၌့်
ဤစတ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှသတလ ။ ဤသည်မှ သင်ဆိုးပြတ်ချက် အစစ်အမှနပ် ြစ်ပါက၊
ဤကဲသ
့် တသ
ကျန်ဆမှုက သင်ပပြုသင်သ
့် ည်။ ထသ ကျ
့်
့် န်ဆရန် သင်သန္နဌ န် ချထ ိုးပပီိုးပါက၊
သင်၏ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က ဘရ ိုးသခင်က ပြည့်စ
် ွမ်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင် ဘရ ိုးသခင် ထသ ့်
ကျန်ဆမှုတစ်ခပပြုသည်အ
့် ခါ၊ သူန ိုးတထ င်သည်။ သင်သည် ဒစရက်န္င
ှ ့်် ပပည့်ဝ
် သူတလ ၊
တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ လ ဟူသည်က သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက တင်ိုးတ ၍ ဘရ ိုးသခင် ဆိုးပြတ်သည်။ ယခ ဤအရ သည်
သင်တက
် သ
့် စလင်တစသည့်် ပြစ်စဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးအတပေါ် သင်သည် စစ်မှနတ
ယကကည်မှု ရှလျှင၊် သင်သည် သင်၏လပ်တဆ င်ချက် အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ သ
ျို့ ယူ
့် လ ၍
သူ၏တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခယူလမ်မ
့် ည်၊ အကယ်၍ သင်သည် မအပ်မရ
ပန်ကန်မတ
ှု စ်ခခ ကလပ်ပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်ကျန်ဆထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး အတက င်အထည် တြ ်မည်ပြစ်၍၊ သင်၌ တသပပီိုးတန က်
ထ ဝရအပပစ်ဒဏ်ပြစ်တစ၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်တစ၊ သင်၌ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည် ပြစ်တစ၊
ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်၏ လပ်တဆ င်မှုတကက င့်် ပြစ်သည်။ ထကျန်ဆပခင်ိုးက သင်ပပြုပခင်ိုး
ပြစ်တသ တကက င ့်် ကျန်ဆချက်အတင်ိုး လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ကျန်ဆပခင်ိုးက
ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ မလက်န ပါက၊ တသလွနပ် ပီိုးသည့်တ
် င် ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က ခရလမ်မ
့် ည်။
ဤကျန်ဆမှုသည် သင်၏ ကျန်ဆမှုပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ကျန်ဆမှုက
အတက င်အထည် တြ လ
် မ်မ
့် ည်။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး အမှုကပပြုပပီိုးတန က်
“အ ိုးလိုးပပီိုးကန်ပပီ။ ငါရဲ့် က
ငအ
့်် တရိုးတလိုးတတ ့်
့် မရ င်္ လက်စ ိုးြနဲ့် စ
့် ိုးတသ က် တပျ ်ပါိုးြ အခွ
့်
သွ ိုးပါပပီ၊ ယတ်မ တ တတွလပ်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးတတွလည်ိုး သွ ိုးပါပပီ၊ တလ ကကကီိုးမှ တလ ကီ
့်
တမ်ိုးတပခင်ိုးတတွက တမွတ
ျို့ လျ ်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးတတွ သွ ိုးပါပပီ” ဟ ညည်ိုးညြူကကသည်။
့်
ဤသူမျ ိုးသည် တလ ကီအရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဒစရက်အပပစ်က ခင်တွယ်တနတသိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က မလွဲမတသွခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ရန် သင်ပပြုသမျှတသ အပခင်ိုးအရ အလိုးစက
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တတ ်တမှ က်သ ယူ
့် လ ၍ သူ၏တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
ခရမည်ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ အကယ်၍ သင်ပပြုသမျှက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
တရှ ျို့သ ယူ
လ န္င်လျှင် သင်သည်
့် လ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ တရှ ျို့သ မယူ
့်
ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ တစ့်တစစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မခရတသိုးတကက င်ိုး ပပတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
်
ိုး မည်သန
ူ ည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခပခင်ိုးက ခရတသ

ပင်္္ြုလ်က ိုး အဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ သူတန္ှ့် စ်ဦိုးသည် တစ်ခတည်ိုး အတူတူပင် ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ အမျ ိုးစ၏အပမင်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခတသ သူမှ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
် သင်
့် သီိုးပခ ိုးအရ န္ှစ်ခ အပြစ် ပမင်ကကသည်။ သတသ
့်
ထသပမင်
ူ ့် ယ်စ ိုး
့် ပခင်ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တနသည် မဟတ်တလ ။ ဤပင်္္ြုလ်သည် မည်သက
လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူသည် ဝည ဉ်တရိုးရ က
န ိုးမလည်တသ သူပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏လူဇ့် တခ
ဇ တပကတမှ တစ်ခတည်ိုးပြစ်သည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတတွင် တပေါ်တပါက်ပခင်ိုး ပြစ်၍ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ဤပင်္္ြုလ်သည် သင်၏အတပေါ် ကကင်န မှုမရှလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည်လည်ိုး
ကကင်န မည်တလ ။ သငစ
့်် တ် ရှု ပ်တထွိုးတနသည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်မခန္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ခမှုက
ရရှန္င်မည်မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူတသည်
စလင်တစပခင်ိုး
့်
့်
မခရန္င်တပ။ သင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏တရှ တ
ျို့ တ ်သ ယူ
့် တဆ င်
လ န္င်မည်တလ ဟူသည်က ကကည့်တ
် လ ။့် သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တတ သ
် မယူ
တဆ င် လ န္င်ပါက၊ သင်သည် ဒစရက်ကပပြုတသ သူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်တကက င်ိုး ယင်ိုးက ပပတနသည်။ ဒစရက်ကပပြုတသ သူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး
ခရန္င်မည်တလ ။ သင်ပပြုသမျှအ ိုးလိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ရည်ရွယ်ချက် အ ိုးလိုးန္ှင ့််
တပပန်
့်
့် မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
့် တဆ င် လ ရမည်။ သင်၏ တနစဉ်
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တွငပ
် င်- သင်၏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ န
့်် ိုးီ ကပ်မမ
ှု ျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး၊ ထပပင်
့် အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ရှ သင်၏အသက်တ န္ှင ့်် သင်၏
တွဲြက်တဆ င်ရွက်၍ အတစခပခင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
ခရန်အတွက် သူ၏ တရှ ျို့တတ သ
် ယူ
့်် ိုး ဘဝတွင ် ရငက
့်် ျက်သတ
ူ စ်ဦိုး
့် တဆ င်လ န္င်သည်။ သငအ
ပြစ်လ တစရန် ကူညမ
ီ ည့်် အရ သည် ထကဲသ
့် တသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခပခင်ိုးပြစ်စဉ်သည် သန်စင်
့် ပခင်ိုးပြစ်စဉ်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခန္င်တလတလ၊
သင်စင်ကကယ်ပခင်ိုး ခရတလတလ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ လတလ
ပြစ်သပြင့်် က မင်္ဏ်လွနက် ကြူိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတပျ ်အပါိုးလက်စ ိုးပခင်ိုး၏ ဆွတ
ဲ ဆ င်ပခင်ိုးတန က်

မလက်ဘ၊ဲ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်လည်ိုး ကယ်တတ ်၏မျက်တမှ က်တွင် တနထင်တပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက သင်လက်ခတလတလ၊ စ တန်
အရှက်ရတလတလပြစ်ပပီိုး သင်သည် ဇ တပကတက ပစ်ပယ်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကဲခတ်ပခင်ိုးက လက်ခပခင်ိုးသည် လူတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်ကသ
ဲ့် တသ
အမှုအရ မျ ိုးက သင်ပပြုလပ်တနပါတစ၊
့်
သင်၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် မတ်သဟ ယပပြုသည့်် အခါ၌ပင်လျှင၊် သင်သည်
သင်၏လပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
့် တဆ င်လ ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက တတ င်ိုးခက ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က န ခရန် ရည်မှနိုး် န္င်သည်၊
ယင်ိုးသည် သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အရ က ပမမှနက
် န်တစ တပလမ်မ
့် ည်။
သင်တဆ င်ရွက်သမျှက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ ယူ
့် စစ
့် ပ်စပ်
့် တဆ င်လ ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခမှသ လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်၌
အသက်ရှငတ
် နသူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်တပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးမလည်န္င်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အပပည့်အ
် ဝ
့်
မန ခန္င်ကကတပ။ ထသူတသည်
ပငင်ိုးဆန်တသ သူတပင်
့်
့် ပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
ရည်မှနိုး် ချက်အလွန ် ကကီိုးမ ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ ပန်ကန်လစတ်မျ ိုးစွ ရှတနတသ တကက င၊့််
့်
ဘရ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးရ ၌ တနတတ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
လက်မခလကကတပ။ ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
အလွယတ
် ကူ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။
့်
့်
အချြုျို့တသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ကကပန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
လက်ခပတက
သူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် တရွ ိုးချယ်က လပ်တဆ င်ကကသည်။ သူတသည်
့်
့်
ကက်ညသ
ီ ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက လက်ခ၍
မကက်ညသ
ီ ည်မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ကကသည်။ ထသပပြုပခင်
ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တပဗ င်အကျဆိုး
့်
ပန်ကန်က ခခတနပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အနည်ိုးငယ်မျှတသ န ိုးလည်မမ
ှု ရရှဘဲ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ပါက၊ ထသူသည်
မယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရန်
လလ ိုးတသ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်န္င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခလသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသူတသည်
သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အတမွန္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
ထသူတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အမျ ိုးဆိုးရသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သူက
သူတက
့် တနရ မတပိုးတသ သူတက
့် ကျန်ဆပဲ ပီိုး၊ ထသတသ
့်
့် ပပစ်တင်ဆိုးမ၍

စွနပ
် ့် စ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မချစ်လျှင ် သူသည် သငက
့်် စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ငါတပပ တသ စက ိုးက သင်န ိုးမတထ င်လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့််
စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
့်် ကတပပြုသည်။ သင်မယကကည်ပါက စမ်ိုးကကည့်တ
် လ ။့် ယတန ့်
့် ည်ဟ ငါသငက
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ငါရှငိုး် ပပ၏၊ သတသ
်လည်ိုး လက်တတွျို့
့်
လပ်တဆ င်မည်၊ မလပ်တဆ င်မည်မှ သငသ
့်် တဘ ပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်
မယကကည်လျှင၊် ယင်ိုးက သင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှလျှင၊် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၌ အလပ်လပ်သည်၊ မလပ်သည်က သင်ကယ်တင် ပမင်တတွျို့လမ့််မည်။
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးလျှင် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၌
အလပ်လပ်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှ တြွ၍
တန်ြိုးထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတွင ် အလပ်လပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
တန်ြိုးထ ိုးတလတလ၊ သူ၏ဝည ဉ်တတ ်က သင်၌ လပ်တဆ င်တလတလ ပြစ်မည်။
လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုး ခရရန် အခွငမ
့်် ျ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
် ကယ်
့် ိုး အမှနတ
ချစ်ပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုးက စလင်တစပပီိုး၊ သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် အမှနတ
် ကယ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ
န္ှလိုးသ ိုးရသူ
ှ မျ ိုးက သူစလင်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရတနမှု
ှ
က
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငအ
့်် တွက် စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် သင်အ
့် သက်အတွက်
တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်လ ပက တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အတတွျို့ဆိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က တန်ြိုးထ ိုးလျှင၊်
ဆလသည်မှ ၊ သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င် တပိုးခသ
ဲ့် မျှ အလပ်က တန်ြိုးထ ိုးလျှင၊်
သူသည် သငအ
့်် ိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုး၍ သင်၌ ရှသမျှက ဆထက်တန်ြိုး တိုးပွ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးလျှင၊် သူသည် သင်၌
အလပ်မလပ်ဘ၊ဲ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအတွက် အနည်ိုးငယ်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်ကချတပိုးပခင်ိုး၊
သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်တသ ဥစစ ပစစညိုး် ကကယ်ဝမှုက တက င်ိုးချီိုး တပိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သငမ
့်် သ ိုးစအ ိုး အနည်ိုးငယ်တသ လပခြုပခင်ိုးကသ တပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရရတလ က်သ မလပ်တဆ င်သငဘ
့်် ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ စစ်မှနမ
် ှု ပြစ်တစ၍၊ သူက
့် တကျနပ်တစန္င်ပပီိုး
သူ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တတွျို့ န္င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအြ ့်

ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က လက်ခရရှရန်၊ စလင်ပခင်ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
လပ်တဆ င်သူ တစ်ဦိုးပြစ်ရန်ထက် ပ၍အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မရှတပ။ ထအရ သည်
သင်လက်တလျှ က်သငသ
့်် ည့်် ပန်ိုးတင်ပင် ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်က လ၌ လူသ ိုးတ၏
့် ရှ မှီိုးမှုမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ယခ တခတ်ကန်သွ ိုးပပီ
ပြစ်သည်။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လက်ရက
ှ
လတွင ် ပမ အဆငပ့်် မငတ
့်် သ ရှ မှီိုးမှု
ရှ၍ပြစ်သည်၊ ရှ မှီိုးသည့်် အရ သည် ပမပမင်မ
ျို့ ျ၏၊ ရှ မှီိုးသည့်် အရ သည်
့် ိုး၍ ပမလက်တတွက
လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ လအပ်တနသည့်် အချက်မျ ိုးက ပ၍တကျနပ်တစန္င်သည်။ အတတ်က လ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအတပေါ် ယတနတခတ်
ကသ
ဲ့် မလ
ပ်တဆ င်တပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့်
ထသူမျ ိုးက ယတနတခတ်
တလ က်လည်ိုး စက ိုးမတပပ ခဲတ
ယတနတခတ်
ရှ
့်
့် ပ။ ထအပပင်
့်
့်
လူမျ ိုးအတပေါ်တွငရ
် တသ
ှ
သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတလ က်လည်ိုး သူတအတပေါ်
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး မမျ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ယခ
တပပ သည်မှ သူ၏ အဆိုးစွနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်တအတပေါ်
၊ ဤလူစအတပေါ်တွငသ
်
့်
အ ရစက်တနတကက င်ိုးက ပပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက စစ်မှနစ
် ွ
ခရလလျှင၊် ထအရ က သင်၏ ဗဟပန်ိုးတင်အပြစ် ရှ မှီိုးတလ ။့် ဟဟသည်သည်
တပပိုးလ ိုးတနသည့်် အခါတွငပ် ြစ်တစ၊ မမကယ်ကယ် အသိုးချတနသည့်် အခါတွငပ် ြစ်တစ၊
လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ တစ်ခတွင ် အတစခ တနသည့်် အခါတွငပ် ြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တ ဝန်တပိုးအပ်ပခင်ိုး ခရသည့်အ
် ခါတွင ် ပြစ်တစ၊ ရည်ရွယ်ချက်သည် အပမဲပင် စလင်တစပခင်ိုး
ခရရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုး၍ ဤပန်ိုးတင်တက
့် ရရှရန် ပြစ်သည်။
အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးက သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး သမဟ
ွ ိုး် သ ့်
့် တ် အသက်တင
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ရှ မှီိုးပခင်ိုး မရှ၊ ဇ တပကတဆင်ရ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးကသ ရှ မှီိုးသည်ဟ ဆလျှင် ထသူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအနက်
မျက်စအကန်ိုးဆိုးသူ ပြစ်သည်။ အသက် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ရှ မှီိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊
တန င်လ မည့်် ကမဘ မှ ထ ဝရအသက်န္င
ှ ့်် ဤတလ ကီအတွငိုး် ရှ တဘိုးကင်ိုး လပခြုမှုကသ
ရှ တသ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး အနက် မျက်စ အကန်ိုးဆိုးသူ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ပါ၍ သင်
လပ်တဆ င်တသ အရ ဟူသမျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ရယူပခင်ိုး ခရတစရန်
ရည်ရွယ်ချက် အတွကသ
်
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။
လူတတွ
် ရ မှ သူတ၏
ီ သ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်အ
့် မတူညတ
လအပ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး တထ က်ပ့်တပိုးရန် ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်၏ဘဝသည်

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

ဘိုရ ်းသခင်ကိို စစ်မှန်တသ နှလ်းံို သ ်းနှင ်ူ့ န ခံတသ သတိသည်
ို ူ့
ဘိုရ ်းသခင်၏ ပိိုငဆ
် င
ို ိ ် ခင််းကိို ဧကန်အမှန် ခံကကရလိမ်ူ့မည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ တပပ င်ိုးလဲတနသည်။ ယင်ိုးက
့် ငအ
အဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပ၍ အဆငပ့်် မငလ
့်် က မနက်ပြန်၏ ြွငပ့်် ပမှုသည်
ယတနြွ့် ငပ့်် ပမှုထက် ပ၍အဆငပ့်် မငပ့်် ပီိုး တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် သ ၍ပင်

အဆင်ပ့် မင်တ
အရ မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
့် က်လ သည်။ ထသတသ
့်
စလင်တအ င်ပပြုသည်အ
့် မှု ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတက
့် အမီမလက်န္င်ပါက၊ သူတသည်
့်
အချန်မတရွ ိုး စွနပယ်
် ့် ပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။ သူတ၌့် န ခတတ်တသ န္ှလိုးသ ိုးမရှလျှင၊်
အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ယခင်တခတ်သည်
ကန်လွနသ
် ွ ိုးပပီပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ တခတ်သစ်ပြစ်၏။ ထပပင်
့် တခတ်သစ်၌ အမှုသစ်က
ပပြုရတပမည်။ အထူိုးသပြင ့်် လူတ စ
့် လင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရသည့်် တန က်ဆိုးတသ တခတ်၌
ဘရ ိုးသခင်သည် ပ၍သစ်တသ အမှုက ပ၍လျင်ပမန်စွ လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င်၊့်
လူတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ န ခမှုမရှလျှင၊် သူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ
့်
လက်တလျှ က်ြ ခက်
ခလ
ဲ မ့််မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်စ
် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကမျှ
့်
မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူအမှု
့် ဆငတ
့်် င်ိုးကမဆ
့် ၏ မည်သည်အ
မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့်အ
် ရ အပြစ် မသတ်မှတ်တပ။ ထအစ ိုး သူပပြုတသ အမှုသည် သ ၍ပင်
သစ်လွငပ် ပီိုး၊ သ ၍ပင် အဆငပ့်် မငသ
့်် ည်။ အဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ သူ၏အမှုသည် ပ၍ပ၍
လက်တတွျို့ကျလ ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ တကယ့်လ
် အပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တိုး၍ပင် ကက်ညလ
ီ
သည်။
လူတသည်
ထကဲသ
့် တသ
အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးမှသ သူတ၏
့်
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး
အပပီိုးသတ်တပပ င်ိုးလဲမက
ှု ရရှန္င်သည်။ လူသ ိုး၏ အသက်တ န္ှငယ
့်် ှဉ်တသ အသသည်
ပ၍ပင် ပမင်မ
က်ရသည်
ှ
န
့် ည်ိုးတူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်လည်ိုး
့် ိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုးသ တရ
့်
ပ၍ပင် ပမငမ
့်် ိုးတသ အဆင်အ
က်ရတလသည်
ှ
။ ထသအ
့််
လူသ ိုးသည်
့် တန်ိုးသ တရ
့်
့် ိုးပြငသ
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ လ
်
န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ြက်တွင ် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက ဆန်ကျင်
ရန်န္င
ှ ့််
့်
တပပ င်ိုးပပန်လှနရ
် န် ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် လူသ ိုးက
ပ၍အဆငပ့်် မငတ
့်် သ ၊ ပ၍စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနသတရ
့် က်တအ င်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ပခင်ိုးဆင်ရ အဆငအ
့်် ပမငဆ
့်် ိုးနယ်ပယ်သ ဦိုး
့် တဆ င်သွ ိုးရန်အတွက် ပြစ်သည်၊
သမှ့် သ အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မှ ပပည့်စ
် န္င်မည် ပြစ်သည်။
တမင်တက ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး မန ခတတ်တသ သဘ ဝဗီဇ ရှသူအ ိုးလိုးသည် အလျင်အပမန်
တစ်ဟန်ထိုး တိုးတက်တနသည့်် ဘရ ိုးသခင်အ
့်် စွနပယ်
် ့် ပခင်ိုးက
့် မှု၏ ဤအဆင၌
ခကကရလမ်မ
ှ န ခပပီိုး မမကယ်ကယ် ဝမ်ိုးတပမ က်စွ
့် ည်။ ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
န္ှမ့််ချတတ်သမ
ူ ျ ိုးသ လမ်ိုးဆိုးအထ ဆက်သွ ိုးန္င်သည်။ ဤအမှုမျြုိုး၌ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
မည်သကျ
့်် န္ှင ့်် မမတ၏
ြယ်ထ ိုးသင်ပ
့် တက
့် ြုိုးန္နွ ခသငပ
့် အယူအဆမျ ိုးက မည်သ တဘိုး
့်
့်
သင်ယသ
ူ ငသ
့်် ည်။ သင်သည် သင် တလျှ က်တသ တပခလှမ်ိုးတင်ိုး၌ သတထ ိုးသငသ
့်် ည်။

အကယ်၍ အတရိုးမထ ိုးလျှင ် သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခရသူ၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် ူ ဧကန်အမှန ် ပြစ်လ လမ်မ
့််
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆငက
မကကြုတတွျို့ရတသိုးမီတွင၊် လူသ ိုး၏ တရှိုးက စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒသမျ ိုးသည်
မတရတွက်န္င်တလ က်တအ င် အလွနမ
် ျ ိုးတသ တကက င ့်် သူသည် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ
ပြစ်သွ ိုးက ရလဒ်အတနန္ှင ့်် သူသည် စတ်ကကီိုးဝင်သွ ိုးပပီိုး သူက
့် ွ ိုးသည်။
့် ယ်သူ တမ့်တလျ သ
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခပခင်ိုးမှ လူက တန္ှ င်ယ
ှ ်သည့််
့် က
အဟန်အတ
ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူသ ိုး၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတွက်
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည်။ မမတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ န ခမှုမရှပခင်ိုး သမဟ
့် စတ်န္လ
့် တ် သမမ တရ ိုးက
တတ ငတ
့်် မှု မရှပခင်ိုးသည် လူတအတွ
က် တဘိုးအန္တရ ယ်ရသည်
ှ
။ သင်သည် ရိုးရှငိုး် သည့််
့်
အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး ပနက်နတ
ဲ သ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက စွဲကင်ထ ိုးပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက အမီမလက်န္င်တသ သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုသည်
အချန်က လကလက်၍ ကွဲပပ ိုး၏။ အကယ်၍ သင်သည် ကဏ္ဍအဆင်တ
့် စ်ခ၌
ကကီိုးစွ တသ န ခမှု ရှတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ကဏ္ဍအဆင်တ
့် စ်ခတွင ် သူ၏အမှုအတပေါ် သင်၏န ခမှု
အလွနန
် ည်ိုးလျှင၊် သမဟ
့််
့် တ် သင်သည် န ခန္င်စွမ်ိုးမရှလျှင ် ဘရ ိုးသခင် သငက
စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးလမ်မ
့်် တက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်မီတအ င်လက်လျှင၊်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ဤအဆငက
တန က်တစ်ဆငသ
့်် သူ
် ည်ိုး သင်သည် ဆက်၍ မီတအ င်လက်ရမည်။
့် တက်တသ အခါတွငလ
သမှ့် သ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် န ခတသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ယတသ တကက င၊့်် တစ်သမတ်တည်ိုး န ခရမည်။ သင်စတ်ပါလျှင ် န ခလက်၊
သင်စတ်မပါလျှင် မန ခဘဲတနလက် လပ်၍မရတပ။ ဤန ခမှုမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက မခရတပ။ သင်သည် ငါမတ်သဟ ယပပြုတသ အမှုသစ်က
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ဲ
သည်က တတွျို့ ကကြုရ ၌ ပစစြုပပနက
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် ပေါ်သ တရ
က်တသ အခါ၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ြွငပ့်် ပမှုက
့်
ရရှလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ
့် ည်။ သနရ
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့်
သငအ
့်် ပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအကျငတ
့်် က
ျို့ ပပရန် သမဟ
့် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ၌
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏

ဝည ဉ်တတ ် ကကည့်ရ
် ှု ရန် မပြစ်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်၌ တစ်ခခမှ ိုးတနတကက င်ိုး
သက်တသပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခပပီိုး
သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတကက င်ိုးက အတရိုးစက်မှသ ၊ သင်သည်
စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ ရပ်တည်တနန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက ခရရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က လပ်တဆ င်ရန်
သင်အမှနတ
် ကယ် ဆန္ဒရလျှ
ှ င၊် ညည်ိုးညြူသည့်စ
် က ိုး တစ်ခန
ွ ိုး် မျှမဟဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ချငတ
့်် ွက်ရန် သမဟ
့် တ် အကဲပြတ်ရန် ဝ့်ရဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုခပ်သမ်ိုးက
သင်န ခသငသ
့်် ည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရြအတွ
က် အနည်ိုးဆိုး
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပြစ်ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ရှ တြွတသ သူတအတွ
က်
့်
လအပ်တသ သတ်မှတခ
် ျက်တစ်ခက ဤသပြစ်
့် သည်- အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပပြုမူလပ်တဆ င်တလ ။့် အရ ခပ်သမ်ိုးတွင်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပပြုမူလပ်တဆ င်ပခင်ိုး ဟူသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က
ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သင်၏ အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအကျငအ
့်် ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌
ပပ၍ရသည်ဟူတသ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ထပပင်
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
့် သင်၌ မှနက
ရှတသ တကက င့်် သင်၏အပပြုအမူမျ ိုး မှနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ မှ ိုးသည်ပြစ်တစ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး (သမဟ
ှ မျ ိုးအ ိုး ပပသရန် မတကက က်ရွ ျို့ဘ၊ဲ
့် တ်) သင်၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ သင်သစစ ဆရဲတလသည်။ သင်သည် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်တင်ိုး၊
အတတွိုးတင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ သူစစစ်ြရန်
့် အတွက် ပပရမည်။
သင်သည် ဤနည်ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး ဝင်တရ က်လျှင၊် သင်အ
့် သက်တ ထဲက
တိုးတက်မမ
ှု ှ ပမန်ဆန်လမ်မ
့် ည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏
အမှုအ ိုးလိုး၌ သင်ယကကည်မှု ထ ိုးရရမည်
ှ
။ ဆလသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ တကက င ့်် သူက
့် န ခရမည်။ အကယ်၍ သင်မန ခန္င်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ မယကကည်သည်ပြစ်တစ ယင်ိုးက အတရိုးမပါတတ တ
့် ချ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မန ခခဲသ
့် ပပင် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အလိုးစက လက်မခဘဲ၊
့် ည်အ
ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် သင်က
ှ ့်် သင်၏ အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူရန်
့် န ခရန်န္င
တတ င်ိုးဆလျှင၊် သင်သည် လူမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အပန်ကန်ဆိုးသ၊ူ မယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးပင်
ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတက
ီ ှုမရှတသ
့်
့် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ

ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သန့် ခန္င်မည်နည်ိုး။ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
အပန်ကန်ဆိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမင်သက်သက် ြီဆန်ပပီိုး အ ခတသ သူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး၊ အန္တခရစ်မျ ိုးပင် ပြစ်သည်။
့်
သူတ၏စ
့် တ်သတဘ မှ အပမဲတတစပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်အတပေါ် ရန်လတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ သူတ၌့် န ခြအတွ
က် ဆန္ဒသတဘ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
သူတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး မရှခဲြ
့် ူိုး၊ သမဟ
့် ျပခင်ိုး
့်
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ် န္ှမ်ခ
မရှခဲြ
အပခ ိုးလတ
ူ တရှ
ူ ့် မျှ
့် ူိုးတပ။ သူတသည်
့်
့် ျို့၌ မမတက
့် ယ်ကယ် ချီိုးတပမြှ က်ပပီိုး မည်သက
န ခပခင်ိုး မရှခဲြ
့် ူိုးတပ။ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ မမတက
့် ယ်ကယ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
တဟ ကက ိုးရ ၌ အကျွမ်ိုးကျင်ဆိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုရ တွင ် အကျွမ်ိုးကျင်ဆိုးအပြစ်
သတ်မှတက် ကသည်။ သူတ၏
့် လက်ဝယ် ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးတသ “ရတန မျ ိုး” က သူတ ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မစွနပ
် ့် စ်ဘဲ ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ရန်၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးက တရ ိုးတဟ ရန်အတွက်
ယင်ိုးတက
့် မသ ိုးစဆင်ရ ဘိုးစဉ်တဘ င်ဆက် အတမွပစစညိုး် မျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး
သူတသည်
မမတအ
့်
့် ိုး ပင်္္ြုလ်တရိုးကိုးကွယ်တသ ထအရူ ိုးမျ ိုးက ဆိုးမသင်ကက ိုးရန်အတွက်
ယင်ိုးတက
် ွင ် အသင်ိုးတတ ်ထ၌
ဲ ဤကဲသ
့် တသ
လူတမှ့်
့် အသိုးပပြုကကသည်။ အမှနတ
့်
အတရအတွက် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ရှတလသည်။ သူတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၌
မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် တနထင်တသ “န္ှမ်နင်ိုး၍မရသည့်် သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး”
ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ သူတသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် (အယူဝါဒ) တဟ တပပ ပခင်ိုးက သူတ၏
့်
့်
အပမင်မ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်၊
့် ိုးဆိုးတသ တ ဝန်အပြစ် မှတ်ယူကကသည်။ တစ်န္စ
မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် သူတ၏
့် “အတလိုးထ ိုးအပ်ပပီိုး မချြုိုးတြ က်အပ်တသ ”
တ ဝန်က အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှတစရန် အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် လပ်တနကကသည်။ မည်သက
ူ မျှ
သူတက
့် မထရဲ၊ တစ်တယ က်တတလကမျှ သူတက
့် လူပအလယ် အပပစ်မတင်ရဲတပ။
သူတသည်
တစ်တခတ်ပပီိုးတစ်တခတ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက န္င်လမင်ိုးထက်ပပြုမူပပီိုး
့်
တသ င်ိုးကျန်ိုးတမျို့ယမ်ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၌ “ဘရင်မျ ိုး” ပြစ်လ ကကသည်။
ထနတ်ဆိုးအပ်စသည် လက်တွဲပပီိုး ငါအမှု
့် က ြျက်ဆိုးီ ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။
အသက်ရှငတ
် နတသ ဤနတ်မစဆ မျ ိုးက ငါမျက်
စတရှ ျို့၌ အဘယ်သ ရှ
့်
့် တနခွင ့်် တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ န ခမှု စိုးစဉ်ိုးမျှမရှတသ ဤအ ဏ ရှငမ
် ျ ိုးက မဆထ ိုးဘ၊ န ခမှု
တစ်ဝက်တစ်ပျက်သ ရှသူမျ ိုးပင် အဆိုးတင်တအ င် တရှ မ
ျို့ ဆက် န္င်ကကပါတက ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုးက အလွယတ
် ကူ မရရှန္င်တပ။ သူတ၌ရှ
် ိုးမှနသ
် မျှ
့် တသ ခွနအ
အသိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင်ပ
ယင်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမျှကသ ရရှန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် င် လူတသည်
့်

အဆိုးသတ်တွင် စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက ရရှခွငပ့်် ပြုမည် ပြစ်သည်။ ထသဆ
့် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ြျက်ဆိုးီ ရန်ကကြုိုးစ ိုးတသ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည်
မည်သပြစ်
်လငခ
့်် ျက်သည်
့် ည်နည်ိုး။ သူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရြ တမျှ
့် လမ်မ
့်
သ ၍ပင် နည်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ တအ င်န္င်ပခင်ိုးသက်သက်အတွက်သ သမ်ိုးပက်ရန်မဟတ်ဘ၊ဲ
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတပြ င်မ
က်
့် တ်ပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ရန်၊ လူသ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးြအတွ
့်
အတထ က်အထ ိုးရရှရန်၊ တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလတ
ဲ သ သူမျ ိုးက အပပစ်စီရင်ရန်န္င
ှ ၊့်် ထထက်
ပ၍
့်
ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ န ခသူမျ ိုးက စလင်တစရန်အတွက် သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်သည်။ အဆိုးတွင ်
အ ိုးလိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးမှ
မမတ၏
ှ ့်် ပပည်တ
့် နတသ သူမျ ိုးပင်
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးက န ခမှုန္င
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုး၌ ပြစ်တပမ က်တအ င်ရမည့်် အလပ်ပြစ်သည်။ ထစဉ်တွင်
မမ၏ လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက ပန်ကန်လတသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထ ဝရ ကျန်ပခင်ိုးခသူမျ ိုးအပြစ် မီိုးထ၌
ဲ တလ င်ကျွမ်ိုးြ ့်
ပပခင်
် လပပီိုးတသ တခတ်မျ ိုးမှ ထ
့် ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ ထအချန်တရ က်လ တသ အခါ၊ လွနတ
“ကကီိုးပမတ်ပပီိုး န္ှမ်နင်ိုးလမရသည့်
် သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး” သည် အယတ်ညဆ
့် ိုးန္ှင ့််
့်
အပယ်ခရဆိုးတသ “အ ိုးနည်ိုးပပီိုး မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်် ငတကက က်မျ ိုး” ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။
ဤအရ ကသ လျှင် ဘရ ိုးသခင့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၏ လကခဏ တင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမှ
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပတဆ င်န္င်ပပီိုး ဤအရ ကသ လျှင်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အမန်ိုးတရ ိုးက တကျနပ်တစန္င်တလသည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ
ထက်သင်သ
မခကကသတလ ။
့် ည်ဟ သင်တ လက်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုရသူတင်ိုး သမဟ
ဲ
့် တ် ဤအတန်ိုးစ ိုးထ၌
ရှတသ သူတင်ိုးက အသက်က ရန္င်သည်မဟတ်တပ။ အသက်ဆသည်မှ လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုးမှ
တဝမျှယသ
ူ ည့်် ဘပင်ပစစညိုး် တစ်ခ မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးသည်လည်ိုး လူတအ
် ကူ ရရှန္င်သည် မဟတ်တပ။
့် ိုးလိုးမှ အလွယတ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်ရမည်။ အတပေါ်ယ ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးမျှသ ပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက မရရှန္င်သည်အ
့် ပပင်၊ မမ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက မရှ တြွဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အတပေါ်ယကဏ္ဍမျ ိုးက န ခရမျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် မညီညွတ်ပါတပ။ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက

ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးဟူသည် တစ်ခတည်ိုးပြစ်ပပီိုး အတူတပ
ူ င်ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ကယ်
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အတပေါ်ယ၌ ခယဝယလပ်တတ်တသ သူမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်ကသ ကျြုိုးန္န
ွ ခပပီိုး သူ၏အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးက
န ခတတ်သည်ဟ မမှတ်ယူန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူ
အ ိုးလိုးတသည်
ထအမှုမှ အကျြုိုးရရှန္င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အမှုအ ိုး
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသ
် ကယ်
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
ကျြုိုးန္နွ ခကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အမှုသစ်မှတန၍ အသစ်တသ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက
့်
့်
ရယူန္င်ပပီိုး အသစ်တသ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက ကကြုတတွျို့ န္င်သည်။ ဤလူတသ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပခင်ိုးက ခရသည်၊ ဤလူတသ
့် လျှင ် စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုး
ခရပပီိုး၊ ဤလူတသ
့် လျှင ် မမ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးကခရသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သ မက သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှုက ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ထကဲသ
့် တသ
လူတသ
့် တသ
လူတသ
့်
့် လျှင ် တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးကျသည်၊ ထကဲသ
့်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်ရင်ိုးပြင ့်် လလ ိုးတတ င်တ
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က စတ်ရင်ိုးပြင ့််
ရှ တြွကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက န္ှုတ်ပြင ့််
့်
တပပ ရမျှတပပ ပပီိုး လက်တတွျို့တွင ် သူက
ဲ သ သူမျ ိုးအတနပြင့်် ထသူတသည်
့် ကျန်ဆတ
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် မျက်န္ ှ ြိုးတပ်တသ သူမျ ိုး၊ တမမဆပ် ရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊
သူတသည်
အ ိုးလိုးအနက် ဒကခအတပိုးဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤလူလမ်လူညစ်မျ ိုးသည်
့်
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ျွတ်ပစ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။
့် မသတီစရ မျက်န္ ှ ြိုးမျ ိုး ဆွခ
ဤသည်မှ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်လျက်ရှတနတသ အလပ် မဟတ်ပါသတလ ။
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲတသ လူမျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲကကပပီိုး၊
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတနရက်
့် ခါမျှ လွတ်တပမ က်လမ်မ
့် မှ မည်သည်အ
့် ည် မဟတ်တပ။
တက င်ိုးပမတ်တသ လူမျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ တက င်ိုးပမတ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
အဆိုးသတရ
့် ည်။ မတရ ိုးတသ သူ
့် က်တသ အခါ၊ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
တစ်တယ က်မျှ တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ သတ်မတ
ှ ်ပခင်ိုး ခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ
တစ်တယ က်မျှ ဆိုးယတ်သည်ဟ သတ်မှတပ် ခင်ိုး ခရမည်မဟတ်တချ။ ငါသည်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်က မတရ ိုးစွပ်စဲပွ ခင်ိုး ခတစမည်တလ ။
သင်၏အသက်တ တိုးတက်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် အဆင်တ
့် င်ိုး၌ ပ၍နက်ရှုင်ိုးလ သည့််
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် သ ၍အဆငပ့်် မငတ
့်် သ ထိုးထင
ွ ိုး် န ိုးလည်မှုအသစ်က

အပမဲရရမည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုး ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုး၊ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက ကက ိုးန ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ြတ်ရှုပခင်ိုး၊ သမဟ
ွ ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် အသစ်တသ
့် တ် ကစစတစ်ခခက ကင်တယ
ထိုးထွငိုး် န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသစ်တသ ဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးတက
့် ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အတတ်၏ဥပတဒသမျ ိုးန္ှင ့်် အတတ်၏က လမျ ိုးထ၌
ဲ တနထင်ရမည်မဟတ်တပ။ သင်သည်
အသစ်တသ အလင်ိုးထ၌
ဲ အစဉ်အပမဲ တနရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
တသွြည်လမ်မ
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး စတင်ပခင်ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ မှနက
ဆလသည်။ အတပေါ်ယအဆင်တ
့် စ်ခခ၌ အြိုးအခတပိုးပခင်ိုးက လတလ က် လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် တစ်တနပပီ
့်် သ နယ်ပယ်သ ့်
့် ိုးတစ်တန သ
့် ၍ပမငတ
ဝင်တရ က်တနပပီိုး အသစ်တသ အရ မျ ိုး တနရက်
ွ ိုး် တလ့်ရသည်
ှ
အ
့် ပပင်
့် စဉ်တင်ိုး တပေါ်ထန
လူသ ိုးသည်လည်ိုး တနရက်
့် စဉ်တင်ိုး အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုတစ်ခက ပပြုလပ်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်အ
့် တင်ိုး၊ သူတပပ ထ ိုးခဲသ
့် မျှ အရ အ ိုးလိုးက ထအတူ
့်
အတက င်အထည်တြ ပ် ပီိုး၊ သင်သည် အမီမလက်န္င်လျှင် တန က်ကျန်ရစ်လမ့််မည် ပြစ်သည်။
သင်သည် သင်၏ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၌ သ ၍နက်ရှုင်ိုးစွ သွ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် ပပတ်တတ င်ိုးပပတ်တတ င်ိုး ပြစ်၍မရန္င်တပ။
သင်လက်ခရရှတသ ဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးရပခင်ိုးတက
့် ပမနက်ရှုင်ိုးတစတလ ၊့် ထအခါ
သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တမှိုးမန်
ှ သွ ိုးရမည်။ သင်၏
တဝြန်ပင်ိုးပခ ိုးန္င်စွမ်ိုးကလည်ိုး အ ိုးတက င်ိုးလ တစရမည်ပြစ်က သင်ကကြုတတွျို့တသ
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သင်သည် ထအတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်၏ ကယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုး
ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ကယ်ပင်အပမင်ရှုတထ ငမ
့်် ျ ိုး ရှရမည်ပြစ်သည်။ စတ်ဝည ဉ်ထဲ၌ရှတသ
အချြုျို့အရ မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် အပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုး၌
ထိုးထင
ွ ိုး် န ိုးလည်မက
ှု ရရှပပီိုး မည်သည်က
့် စစ၌မဆ အဓကအချက်က န ိုးလည်ရမည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ အသင်ိုးတတ ်က သင်
မည်ကသ
ဲ့် ဦိုး
့် စ်မှနမ
် ှုမျှ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ထပပင်
့် တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် မည်သည်စ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်နည်ိုး တစ်နည်ိုးမျှမပါဘဲန္င
ှ ့်် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အယူဝါဒမျ ိုးကသ တပပ ဆလျှင၊် သင်သည် အချန်ခဏတ သ ပပည်စ
့် လတလ က်န္င်မည်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ယကကည်သအ
ူ သစ်မျ ိုးက စက ိုးတပပ တသ အခါ၌ မပြစ်စတလ က်
လက်ခန္င်စရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အချန်က လတစ်ခပပီိုးတန က် ယကကည်သအ
ူ သစ်မျ ိုးက
တကယ့်် အတတွျို့အကကြုအချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုးတသ အခါ၊ သင်သည် သူတက
ီ ထ က်ပ့်န္င်တတ မ
့် ည်
့် ကူညတ

မဟတ်တချ။ ထအခါ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုရန် အဘယ်သ သင
တ
့်် တ ်မည်နည်ိုး။
့်
သင်သည် အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးမပါဘဲ အလပ်မလပ်န္င်တပ။ အသစ်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုး
မရှတသ သူမျ ိုးသည် မည်သတတွ
့် တသ
့် ျို့ ကကြုရမည်က မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထကဲသ
့်
လူတသည်
အသစ်တသ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် အသစ်တသ အတတွျို့အကကြုက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရကကတပ။ ထပပင်
အသက်က တထ က်ပ့်တပိုးသည့်် ကစစတွင ်
့် သူတသည်
့်
မမ၏အလပ်တ ဝန်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုရန်
မသငတ
့်် တ န္
် င်ကကတပ။ ဤသတသ
လူအမျြုိုးအစ ိုးသည် အသိုးမဝင်၊ အပျင်ိုးခသူသက်သက်
့်
ပြစ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင့်် ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အလပ်ထတ
ဲ ွင ် သူတ၏အလ
ပ်တ ဝန်က
့်
့်
့်
လပ်န္င်စွမ်ိုးမရှ၊ သူတအ
သူတ၏
့် ိုးလိုးမှ အသိုးမဝင်ကကတပ။ သူတသည်
့်
့်
အလပ်တ ဝန်ကတဆ င်ရွက်ရန် ပျက်ကွကသ
် ည့်အ
် ပပင် အမှနတ
် ကယ်တွင် သူတသည်
့်
အသင်ိုးတတ ်အတပေါ် မလအပ်တသ ဝန်မျ ိုးစွ က ထ ိုးရတလသည်
ှ
။ဤ
“ကကည်ညြုကင်ိုးရှုင်ိုးြွယ်ရ လူတဟ င်ိုးမျ ိုး” က အသင်ိုးတတ ်မှ အပမန်ထက
ွ ်ခွ ြ ့်
ငါတက်တွနိုး် တပသည်၊ သမှ့် သ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်က
့် တတွျို့ ပမင်စရ မလတတ တ
့် ပ။
ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အမှုသစ်အ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အဆိုးမဲတ
့် သ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ပပည့်တ
် နကကသည်။ သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်၌ မည်သည်အ
့် လပ်တ ဝန်ကမျှ
့်
မထမ်ိုးတဆ င်ကကတပ။ ထထက်
သူတသည်
တနရ တက တွင် ခတလ က်ဆန်ပပီိုး
့်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးက ပျျို့ န္ှတစလျက်
၊ အသင်ိုးတတ ်၌ လက်မခန္င်တသ အပပြုအမူန္င
ှ ့််
့်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျြုိုးစ၌ ပါဝင်သည်အထပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုက
သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသူမျ ိုးအ ိုး ဇတဝဇဝါန္ှင ့်် ြရြရဲ ပြစ်တစသည်။ သငအ
့်် တွက်တကက င ့််
အသင်ိုးတတ ် ပျက်စီိုးထခက်မည်စိုး၍ အသက်ရှငလ
် ျက်ရတသ
ှ
ဤနတ်မစဆ မျ ိုး၊
ဤဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး အသင်ိုးတတ ်မှ ထွကသ
် ွ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်သည်
မျက်တမှ က်အမှုက တကက က်ရွ ျို့တက င်ိုးတကက က်ရွ မ
ျို့ ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ အန င်္တ်၏
တရ ိုးတသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက သင်မတကက က်ရွ သ
ျို့ တလ ။ အသင်ိုးတတ ်၌
ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးလပ်တသ လူတ အတပမ
က်အမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနအ
် မှုက
့်
တန္ှ င်ယ
်
ိုးဆိုးီ ြ ကက
့် ှကတ
့် ြုိုးစ ိုးတသ ဝပတလွမျ ိုးလည်ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
နတ်ဆိုးဘရင် တစလတ်လက်တသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၊ သတလက်လွတ်တသ သိုးမျ ိုးက ဝါိုးမျြုရန်
ကကြုိုးစ ိုးသည့်် တကက က်စရ တက င်ိုးတသ ဝပတလွမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသတခေါ်
ွ တ
် သ
့် တင
ဤလူတက
် တ်လျှင၊် သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်အတပေါ်၌ ကပ်ပါိုးတက င်မျ ိုး၊
့် မန္ှငထ
့်
လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက ဝါိုးမျြုတသ သတချိုးပိုးရွမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။

အထင်တသိုးစရ တက င်ိုးတသ ၊ မသန ိုးမလည်တသ ၊ ယတ်ညပ့် ပီိုး ရွ ရှ ြွယ်တက င်ိုးတသ
ဤတလ က်တက င်မျ ိုး အပပစ်တပိုးခရတသ တစ်တန အတန္ှ
ိုးန္ှငအ
့်် ပမန် တရ က်လ အတ
့် ည်ိုး။
့်

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

တပပ င်ိုးလဲတစသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတဟ င်ိုးတက
့်
တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး၊ တလ ကတစ်ခလိုး ပြစ်တပေါ်တလ့်ရသည့်
ှ
် နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစသည်။
တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ဤနည်ိုးပြင်အ
့် မှုပပြုပပီိုး
သူသ လျှင် ထသ စက
ိုးတပပ ပပီိုး၊ လူသ ိုးက ထသကယ်
တင်ရန် ကကလ တပသည်။
့်
့်
ဤအချန်မစ
ှ ၍ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးန္ှငတ
့်် ထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးခရလျက်
အသက်ရှငက် ကတလသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တလ က၌
့်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အလယ်တွင်
အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ ့်
တအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ လ
် ကကပပီိုး ပြစ်သည့်် သ ၍ မျ ိုးတသ လူမျ ိုးပင် ရှတလသည်။
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဤအမှုသည် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက်၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးအတွကန္
် င
ှ ့်် အတဟ င်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တလ က၏
မူလသွငပ် ပင်က တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတအတွ
က်သ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုလျက် တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊ သူသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် စကကဝဠ အန္ှ လူ
့် တက
့် ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် ၎င်ိုးတက
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုး ကယ်တင်သည်။
တန က်ဆိုးတွင ် သူသည် အတဟ င်ိုးတသ ကမဘ တလ က တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်က ၊
ထသပြင
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက ပပီိုးစီိုးတစြ န္ှု
့် ့်် သူ၏ စီမခနခ
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုမည် ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ် တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက ပပြုရန်န္င
ှ ့်် သူအမှု
့် ၏ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။
သူသည် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှ သမဟ
့် တ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက ပပပခင်ိုး
မရှဘဲ၊ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုးသည် အ ဟ ရ ပြည့်ခ
် ရပပီိုး၊ တထ က်ပ့်ခရကကက ၊
အသပည န္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုက ရရှသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်၌၊ လူသည်
ထူိုးပခ ိုးစွ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ န ကျင်မက
ှု
မခစ ိုးရသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ အလျှပယ်တသ တထ က်ပမ
့် ှု သက်သက်ကသ
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရတလသည်။ လူသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘ၊ဲ ထွက်ရှ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ခရီိုးဆက်သွ ိုးပခင်ိုး မလအပ်ဘ၊ဲ သူ၏ သက်တသ ငသ
့်် က်သ
ပြစ်ပခင်ိုးအလယ်မှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပမင်ရသည်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်

သူ၏ န္ှုတ်ပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆသည်က ကက ိုးရသည်၊ ဘရ ိုးသခင်တထ က်ပ့်တပိုးတသ အရ က
လက်ခရရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ သူ၏ အမှု လပ်တဆ င်တနသည်က
တစ ငက့်် ကည့်ရ
် တလသည်။ ဤသည်တမှ့် အတတ်က လူတ မတမွ
ျို့တလျ ်
့်
မခစ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရရှြူိုးသည့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စလင်တစရန် စတ်ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သူ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ
စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ လူတက
့် စလင်တစပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။
ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအြ
န
့်
့် ိုးလည်ရန်
ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ၎င်ိုးတ၏
် တွက်၊
့် သန ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးသည် နည်ိုးပါိုးလှသည့်အ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်ပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှကကတချ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှပပီိုး၊ အမှု၏
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးက လပ်တဆ င်ရ တွင ် သူသည် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရသည်
ှ
။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ စက ိုးတပပ ရန် အတရိုးကကီိုး၏၊
အတကက င်ိုးမှ ထသ လ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြငသ
စလင်တစန္င်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှသ သူ၏အသက
မမက်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ဤအဆငက
့်် ပပီိုးစီိုးတစြ နည်
ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ သူ
့်
စက ိုးတပပ ဆသည့်် တလသမှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစအ ိုး စလင်တစြ ့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးသည်က သင်သန္င်သည်။ ထတကက
င ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြ ဆန္ဒ
ရသူ
ှ မျ ိုး
့်
့်
အသီိုးသိုးီ အတွက် မည်သည့်အ
် ရ သည် ပထမအဆင ့်် ပြစ်သငသ
့်် နည်ိုး။ အ ိုးလိုးအထက်တင
ွ ၊်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရမည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ နည်ိုးစနစ်အသစ်
စတင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ တခတ်သည် ကူိုးတပပ င်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးစနစ်သည်
ပခ ိုးန ိုးတလသည်။ ယတနတွ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် နည်ိုးစနစ်
့် င ် သူ၏ အမှုန္င
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်သ မက၊ တခတ်သည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီ ပြစ်သည်။ ယခသည်
န္င်ငတတ ်တခတ်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး တခတ်လည်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးသည်
အန္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ်၏ အပမည်ိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်လည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူက စလင်တစရန် ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ အသိုးပပြုပပီိုး၊ လူက တထ က်ပ့်ရန် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ
စက ိုးတပပ သည့်တ
် ခတ် ပြစ်သည်။ အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်တခတ် အတွငိုး် သ ့်

ဝင်တရ က်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး အသက် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ့်
ဝင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ၎င်
့် ိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးက စလင်တစရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတင် အသိုးပပြုလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးစွ က
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှမတနဘဲ၊ မရပ်မန ိုး
အဆငဆ
့်် င ့်် တပပ င်ိုးလဲပြစ်တပေါ်က နက်သည်ထက် နက်လ သည်က ပမင်ရတလသည်။
လူတသည်
ယင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တွင ် အမှုသည် အြန်ြန်
့်
တပပ င်ိုးလဲရင်ိုး၊ ထပ်တလဲလဲ လည်ပတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ယင်ိုးသည် မည်တရွ ျို့မည်မျှ
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ တသွြည်မသွ ိုးတပ။ အကကမ်တစ်တသ င်ိုး
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်မှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လမ်ိုးလွဲမသွ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ နည်ိုးစနစ် မည်မျှတပပ င်ိုးလဲမည်
ပြစ်တစက မူ၊ ဤအမှုသည် သမမ တရ ိုးမှ သမဟ
့် ခါမျှ
့် တ် အသက်ထမှ မည်သည်အ
တသွြည်မသွ ိုးတပ။ အမှုက လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးစနစ်ထက
ဲ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် အမှု၏
ပစန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် ရှ့် အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခမျှသ ပါဝင်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အဓကကျတသ ရည်မှနိုး် ချက်တွင ် တပပ င်ိုးလဲမှုမရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အသတနအသထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှု နည်ိုးစနစ်တရှ့် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်ခက ရရှရန်အလငှ့် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အသတနအသထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
ွ ်က
့် တ် အမှုတန က်ကယ
အတပခခသတဘ တရ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတစ်ခဟ မဆလတပ။ လူသည် အဓကအ ိုးပြင ့််
အသက်ရှ တြွြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်တသ ်လည်ိုး အသက်က မရှ တြွပါက၊ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က မလက်စ ိုးပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရင်တစ်ဦိုးပြစ်ြရန်
ဲ ဝင်
့် န္င်ငတတ ်ထသ
့် တရ က်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုး တနတသိုးသည်မှ လက်တတွျို့ကျပါသတလ ။ အသက်က ရှ တြွပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး- ဤအရ သည်သ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့််
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည် တကယ့််
အတတွျို့အကကြုအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က

သတဘ တပါက်လ လမ်မ
် ကယ် လက်စ ိုးပခင်ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ အမှနတ
ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်၏။ သင်သည် ဤတခတ်အသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်မှ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
သင်ဝင်တရ က်ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ
့် သက်တ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်တပသည်။ အဆိုးတွင ်
လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ကမဘ ၌ အသက်ရှငက် ကရန် အလငှ့် န္ှင ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူအသီိုးသိုးီ က အတွငိုး် မှ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစက
အလင်ိုးတပိုးြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတင်ိုးထ သတစပပီိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဤအချန် အတွငိုး် တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုရ ၌ အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်မဝင်စ ိုးပါက၊
ဤသည်မှ သင်၏ လက်ရှအတပခအတန မှ ိုးယွငိုး် သည်က ပပသတပသည်။ သင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်န္င်ပါက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
သငအ
့်် ထဲတွင ် အလပ်မလပ်တပ။ သင်သည် ဤတခတ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်ပါက၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူ၏အလပ်က လပ်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်။ သင်သည် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ရရှြ န္ှု
် ရ က သင်
့် တ်ကပတ်တတ ်တခတ်၏ အစတွင ် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။ ဤတခတ်ထန္
ဲ င
ှ ့်် သင်တအလယ်
တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တအ က်ပါ
့်
အချက်မျ ိုးက ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည်- လူတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသက်ရှင ် တနထင်ကကလမ်မ
့် ည်၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က အတလိုးအနက် ချစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး အပြစ်
အသိုးပပြုကကလမ်မ
ှ ိုးမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့တသ စတ်န္လ
့် ည်
ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ မင်ိုးတ၏တန်
ခိုးအ ဏ က စွဲကင်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အမှု ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မြတ်မရှု ဘဲ အသက်ရှငန္
် င်သတလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တစ်ရက် သမဟ
် င်ဟ
့် တ် န္ှစ်ရက်ပင် အသက်မရှငန္
ခစ ိုးရတသ သူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တနစဉ်ြတ်
ကကရပပီိုး၊ အချန်က အခွငမ
့်် တပိုးပါက၊ ယင်ိုးတက
့်
့် န ိုးတထ င်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအြ
့်
့်

လတလ က်တပမည်။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတက
့် တပိုးတသ ခစ ိုးချက်
ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် စတင်တထ
့် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က် န္င်ရန်အလငှ့် ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် အပ်စိုးတပသည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမရှဘဲ
တစ်ရက်မျှကက ပပီိုးတန က်တွင၊် သင်သည် တမှ င်မက်မှုန္င
ှ ့်် ဆ ငတ်မှုက ခစ ိုးရပပီိုး ယင်ိုးက
မခန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က
သူသည် သငထ
့်် မှ ထွက်မသွ ိုးတသိုးသည်က ပပသတပသည်။ ထအခါ သင်သည်
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထ၌
ဲ ရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တစ်ရက် သမဟ
့် တ် န္ှစ်ရက်ကက ပပီိုးတန က်
သင်သည် အမှုအရ တစ်ခက မခစ ိုးရပါက၊ ဆ ငတ်မှု မရှသကဲသ
့် လ
့် ိုးဝ
တထ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငထ
့်် မှ
့် ပခင်ိုးမခစ ိုးရပါက၊ ဤသည်မှ သနရ
ထွက်သွ ိုးပပီပြစ်သည်က ပပသတပသည်။ သပြစ်
့် တွငိုး် ရှ
့် လျှင ် ဤအရ က သင်အ
အတပခအတနန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်စတစ်ခ မှ ိုးယွငိုး် သည်က ဆလတလသည်။ သင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် တန က်ကျ
့်
ကျန်ရစ်ပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် အပ်စိုးရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်လျှင ် တနလတက
င်ိုးပပီိုး၊ မစ ိုးတသ က်လျှင် သင်သည် လက်တလျှ က်ရမည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
့်
အစ ပြစ်လ သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
် ိုး ပြစ်လ သည်။ ကျမ်ိုးစ က၊
့် တွနိုး် အ ိုးတပိုးသည့်် ခွနအ
“လူသည် မန်အ
အသက်က တမွိုးရမည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင် မန်တတ
်မူသမျှအ ိုးပြင့််
့် ိုးပြင်သ
့်
့်
အသက်ကတမွိုးရမည်။” ဟတပပ သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက
ပပီိုးစီိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး သင်တအထဲ
တွင ် ဤအမှနတ
် ရ ိုးက သူ ပြစ်တပမ က်တစမည် ပြစ်သည်။
့်
အတတ်တင
ွ ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရက်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ မြတ်ရှုဘဲ
့်
တနန္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ပမှနအ
် တင်ိုး စ ိုးန္င်ပပီိုး အလပ်လပ်န္င်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
့် င ်
ဤသည်မှ အဘယ်သ မပြစ်
ရသနည်ိုး။ ဤတခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
အပ်စိုးြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဓက အသိုးပပြု၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင၊့်် လူသ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်
တန က်ဆိုးတွင ် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်ပခင်ိုး ခရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ လူသ ိုး၏အသက်က တထ က်ပ့်တပိုးန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ၊ အထူိုးသပြင ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊် လူသ ိုးက အလင်ိုးန္ှင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ တပိုးန္င်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တနစဉ်
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် စ ိုးတသ က်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးန္တ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ မတသွြည်သတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် စလင်တစန္င်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။
အသက်က လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် အလျင်လ၍ ရသည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ အသက်တ
ကကီိုးထွ ိုးမသ
ှု ည် တစ်ရက် န္ှစ်ရက်မျှပြင ့်် မပြစ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ပမှန ် ပြစ်ပပီိုး
လက်တတွက
ျို့ ျသကဲသ
့် ၊ ့် တသချ တပါက် ကကြုသည့်် ပြစ်စဉ်တစ်ခ ရှသည်။ သူ၏
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးစီိုးြ လူ
ှ ်ခွဲ အချန်ကက ခဲသ
့် ည့်် ဇ့် တခ တယရှု က သိုးဆယ့််သိုးန္စ
သဆ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
့် လျှင ် အဆိုးစွန ် အခက်အခဲဆိုး အမှုပြစ်သည့်် လူသ ိုးက သန်စင်
အသက်တ က တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတသည်
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတြ ်ပပသည့််
့်
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးပြစ်တစရန်မှ လွယက
် ူသည့်အ
် လပ် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အထူိုးသပြင ့််
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးသည်လ
့် ူမျ ိုး၊ အရည်အချင်ိုး ညြ
့် ျင်ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတ အချ
န်က လကက ပမငစ
့်် ွ
့်
လအပ်သည့်လ
် တ
ူ အတွ
က် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ရလဒ်မျ ိုးက ပမင်ရြ စ
့်
့်
့် တ်မတစ န္ှင။့််
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်ရ တွင ် ြန်တီိုးလပ်တဆ င်ရမည်
ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထ၌
ဲ ပအ ိုးထတ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ြတ်ရှုပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုး
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ အသပည ၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု၊ ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တတွ
့် င ်
ကကီိုးထွ ိုးလျက်၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်န္င်ရမည်။
ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် သင်သည် န ိုးမလည်လက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် ြတ်ရှုပခင်ိုး၊ သရှလ ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတက
့် သင်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးအပြစ်
ယူန္င်ပါက၊ သင်သည် သတမထ ိုးမဘဲ ရငက
့်် ျက်လ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ ့်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကဟ တပပ တသ သူမျ ိုး ရှသည်။ သင်သည် အဘယ်အရ က
အလျင်စလ ပြစ်တနသနည်ိုး။ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု တစ်ခခအထ သင် တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါတွင၊်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်မည် ပြစ်သည်။

တလိုးန္စ
ှ ်သ ိုး သမဟ
ှ ်သ ိုး ကတလိုးတစ်ဦိုးက မမ၏မဘမျ ိုးက တထ က်ပ့်ကူညီ
့် တ် ငါိုးန္စ
န္င်စွမ်ိုးမရှ သမဟ
့် တ် တလိုးစ ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှဟ တပပ မည်တလ ။ သင်၏ လတ်တတလ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်က သင်သသငသ
့်် ည်။
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် တ
ူ စ်ဦိုး အပြစ်က တရှ င်ရှ ိုးတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရ စ ိုးတသ က်ပပီိုး၊ ယခမှစ၍ ယင်ိုးက သင်၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် စလင်တစန္င်ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်က တလ တလ ဆယ်တွင် မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးက အသည်ိုးအသန် ကကြုိုးစ ိုး
မရှ တြွတသိုးန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ၎င်ိုးတ ့်
သငထ
့်် တရ က်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စ ိုးတသ က်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
စလင်တစမည်မှ တသချ တပသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
့်
စ ိုးတသ က်ရ တွင ် အသိုးပပြုရသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ရှသည်။ အလွန ်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ရ တွင၊် တစ်ြက်၌၊ သင် န ိုးလည်လ သငတ
့်် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကဆလသည်မှ ရူ ပါရန္ှငဆ
့်် င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက- ရှ တြွပပီိုး အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် သင်
တကယ် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င် သင်သ
့် ရ က- ဆလသည်မှ သင်
့် ည်အ
ဝင်တရ က်သင်သ
် ရ က- ရှ တြွတလ ။့် ကဏ္ဍတစ်ခသည် အသပည န္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး၊
့် ည့်အ
အပခ ိုးတစ်ခမှ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ သင်သည် န္ှစ်ခလိုးက
သတဘ တပါက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်- ဆလသည်မှ သင် န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တက
် ခါတွင-် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သတဘ တပါက်ပပီိုးသည့်အ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ စ
့် ည်။
့် ိုးတသ က်ရမည်က သင် သလမ်မ
တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အတကက င်ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသည် သင်
စက ိုးတပပ ရ တွင ် အသိုးပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သငသ
့်် ည်။ သ မန်အ ိုးပြင၊့််
သင်တ စ
့် တဝိုးလ တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ၏
့်
အပပန်အလှန ် ဆက်ဆပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်တစလျက်၊
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင် သသည့်အ
် ရ ၊ ယင်ိုးတက
့် မည်သ ့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
မည်သအလ
ပ်လပ်သည့်အ
် တကက င်ိုးက တပပ ဆရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်သည့်် မတ်သဟ ယတွင ် သင်တ ပါဝင်
သငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုသတရွ ျို့၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သငက
့််
အလင်ိုးတပိုးလမ်မ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကမဘ တလ ကက
့် ည်။ ဘရ ိုးန္ှုတက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုး လအပ်တပသည်။ သင်သည်
ဤအရ ထဲသ မဝင်
တရ က်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။
့်
သင်သည် သင်၏ န္ှုတ်ကပတ်ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတကက င်ိုးက
မတပပ လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် အလင်ိုးတပိုးန္င်မည် မဟတ်။ သင် အလပ်မမျ ိုးသည့််
အချန်တင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ပပီိုး၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ
စက ိုးစပမည်တပပ ဆပခင်ိုးတွင ် မပါဝင်န္င
ှ ။့်် သင်၏ အသက်တ က ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် စတလ -့် ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်၏ မတ်သဟ ယသည် အတပေါ်ယပြစ်သည် ပြစ်တစ
အတရိုးမကကီိုးတပ။ တပါတန်
ှ ့်် နက်ရှုင်ိုးမှု မရှန္င်။ နည်ိုးစနစ်တစ်ခ ရှရမည်။ သင်၏
့် ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
တလ့်ကျငမ
့်် မ
ှု ှတစ်ဆင၊့်် သင်အ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလင်ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့််
့် တပေါ် သနရ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ ထ
့် တရ က်စွ စ ိုးတသ က်ရမည်ဆသည်က
သင် သတဘ တပါက်လမ်မ
် န က်တွင၊် သင်သည်
့် ည်။ စူိုးစမ်ိုးမှု ကက ိုးက လပပီိုးသည့်တ
ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် ည်။ သင်သည်
့် တရ က်လမ်မ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြ ဆ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု
့် ိုးပြတ်ထ ိုးမှသ ၊ သနရ
ရရှန္င်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးထမ
ဲ ှ၊
တစ်ချက်သည် အသပည န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ခမှ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ်သည်။ မည်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သလ သငသ
့်် နည်ိုး။
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငဆ
့်် က်န္ယ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သလ သငသ
့်် ည် (ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ယခ မည်သည့်တ
် ခတ်သ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ယခ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည့်အ
် ရ က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
၊ လူဇ တခယူပခင်ိုး ဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် စသည်တကဲ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့် သ
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။) လူက ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့််
လမ်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ က ရည်ရွယ်ပါသနည်ိုး။ ဤအရ သည် လူက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်က ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးသည်။ အထက်က အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ ရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခ ပြစ်သည်။ ယခအချန်မစ
ှ ၍ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် စ ိုးတသ က်တလ ။့် သင်သည် ရူ ပါရန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု တစ်ခ ရှပါက၊ တစ်ချန်လိုး
ြတ်ပမဲြတ်တနြ မလ
တပ။ အဓက အတရိုးကကီိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထသ သင
န္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက
့်
့်
မည်သ လှ
့်် မည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့၌ သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက မည်သ ့်
့် ညရ
ပငမ်သက်တစရမည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် ဇ တပကတက မည်သ စွ
် ့် တ်ရမည်ကသ
ဲ့် တသ
့် နလ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ စ ိုးတသ က်ြ ပြစ်
့် သည်။
ဤသည်တမှ့် သင် လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ စ
ှ ၊့်် စစ်မှနတ
် သ
့် ိုးတသ က်ရမည်က မသဘဲန္င
မတ်သဟ ယဆသည်မှ မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ ့်
စ ိုးတသ က်ရမည်က သင် သသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အဓကအချက်က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သတဘ တပါက်ပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် မတ်သဟ ယသည်
လွတလ
် ပ်လ လမ်မ
် တရိုးကစစ တပေါ်သည်ပြစ်တစ သင်သည်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်အ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတ်သဟ ယ ပပြုတနချန်တွင ် သင်သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မရှပါက၊
ဘယ်အရ က အဓက ပြစ်သည်က သင်န ိုးမလည်တသိုးတပ၊ ယင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ စ
့် ိုးတသ က်ရမည်မှနိုး် မသသည်က ပပသတပသည်။ အချြုျို့က
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပခင်ိုးသည် ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်ပြစ်သည်ဟ
ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်သည်၊ ယင်ိုးမှ ပမှနအ
် တပခအတန မဟတ်တပ။ ပမှနအ
် တပခအတန
ပြစ်သည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုး
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပငီိုးတငွျို့ ပခင်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့် အပမဲ ဆ ငတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက င်ိုးမွနသ
် ည်ဟ အပမဲ ပမင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အမှနတ
် ကယ် ဝင်တရ က်ပပီိုးတသ သူက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် လက်တတွက
ျို့ ျပပီိုး လူ
ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ အရ အတအကျ ပြစ်သည်ဟ သင်ခစ ိုးရတသ အခါ၌၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ ကကီ
့် ိုးမ ိုးစွ အတထ က်အကူ ပြစ်ပပီိုး
အကျြုိုးပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ အသက် အတထ က်အပ့် ပြစ်သည်ဟ သင်
ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါတွင-် သငက
့်် ဤခစ ိုးချက်တပိုးသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊
သငက
့်် တထ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် သည်မှ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ အလပ်လပ်တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
့်် မှ

မစွနခွ
် ့် သွ ိုးတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင် အပမဲ
စက ိုးတပပ တနသည်က ပမင်လျက်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပငီိုးတငွျို့လ ကကပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
၎င်ိုးတ ြတ်
သည်ပြစ်တစ၊ မြတ်သည်ပြစ်တစ မည်သည်အ
့် ကျြုိုးဆက်မျှ မရှဟ ထင်ကကသည့််
ယင်ိုးမှ ပမှနအ
် တပခအတန မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ြ ့်
ဆ ငတ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုး ကင်ိုးမဲ့်ကကပပီိုး၊ ထသတသ
လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးက
့်
့်
မဆ ငတ်ကကသကဲသ
့် အတရိုး
ကကီိုးသည်ဟ မခယူကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး သင် ဆ ငတ်ပခင်ိုး မရှသည်က ရှ တြွတတွျို့ ရှတသ အခါတင်ိုးတွင၊်
ဤအရ က သင်သည် ပမှန ် အတပခအတနတွင ် မရှသည်က ပပသတပသည်။ အတတ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
့်် မှ ထွက်ခွ ပပီိုးပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က သင်၏အတွငိုး် ၌
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ့်် သင်သည် တမွတ
ျို့ လျ ်မှု တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်တအတပေါ်
ဆိုးပြတ်တပသည်။ ယခတွင ် အဓကအချက်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်ပခင်ိုး ရှ မရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သင်၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး ပြစ်ပခင်ိုး ရှ မရှ၊ သင်သည် သစစ ရှပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ၊့််
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင် လပ်န္င်သမျှ အ ိုးလိုးက လပ်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်တ ပြစ်
့် သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးအ ိုးပြင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးထသ ည
့် န်ကက ိုးသည်။ သင်သည် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန်
လလ ိုးတနပါက၊ သူသည် သငက
့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစလမ်မ
် သင်က
့် ည်၊ သတသ
့်
မလလ ိုးပါက၊ သူသည် သငက
့်် အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစမည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ဆ ငတ်က မွတ်သပ်တသ သူတက
့်် င်ိုးတစပပီိုး၊ သူက
့် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်
ရှ တြွတသ သူတက
့်် င်ိုးတစသည်။ အချြုျို့က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် အသဉ ဏ် ပွငလ
၎င်ိုးတ ြတ်
ရှု ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး
့်
့် အသဉ ဏ်ပွငလ
မရှဟ တပပ ကကသည်။ သတသ
် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ မည်
သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့်
့်
ြတ်ရှုကကသနည်ိုး။ လူတစ်ဦိုးက ပမင်ိုးစီိုးလျက် ပန်ိုးမျ ိုးက ကကည့်သ
် ည့်ပ
် စပြင ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ြတ်ရှုပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတပေါ် အတရိုးမထ ိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မည်သ အသ
ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးသသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက မည်သ ့်
ခရန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးပါက၊
သင်သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်တစ၊ လက်တတွအရှတရ ိုးပြစ်တစ၊ ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သူ၏

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

ဝည ဉ်တတ ်က သငက
့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး လမ်ိုးပပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အလပ်လပ်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးသည် သင် စ ိုးတသ က်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဗဟပပြု ထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် -့် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင၊် သူ၏
့် စတ်ရှုပ်တထွိုးတသ အတတွိုးထတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ြတ်
သည်၊ မြတ်သည်က စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ကစစတစ်ခ
့်
ပြစ်သည်ဟ ယကကည်လျက်- သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ အပမဲ ရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးတွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်မှုပြစ်တစ၊
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးပြစ်တစ မတတွျို့ရန္င်တပ။
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် အ ိုးမစက်ဘ၊ဲ လပ်တဆ င်ရမျှ လပ်တဆ င်တနသူမျ ိုး၊
့်
ပဥပမ န္ှငဆ
့်် င်သည့်က
် ဦိုးနန်င်္အ ကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မန
ှ တ
် သ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မရှဘဲ
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ဝန်ိုးရြစီိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။
အသတရ ိုး ပင်ဆင်တသ သူန္င
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့်် ျက်မှု ရှသူမျ ိုးန္ှင ့််
မရှသူမျ ိုးကက ိုးက ပခ ိုးန ိုးချက်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်ဦိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က် ကကတသ ်လည်ိုး၊ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင် အချြုျို့သည်
ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့က အဘယ်တကက င ့်် ထွက်တပပိုးကကသနည်ိုး။
သသ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးမှုမှ အချြုျို့သည် စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု
ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခြ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပမစ်မတွယ်တသိုးတပ။ ၎င်ိုးတ တမ
ပန်ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့်

၎င်ိုးတ၏
က်ကကတလသည်။ သဆ
့် လမ်ိုးတကက င်ိုး အဆိုးသ တရ
့်
့် လျှင ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ်
အချြုျို့သည် ခင်ခင်မ မ ရပ်န္င်ကကသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
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သမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပပီိုး ရူ ပါရ ရှကကက
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ထသပြင
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး တစ်တလျှ က် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်န္င်ကကတပသည်။
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ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထွက်တပေါ်လ သည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်တ ချက်
ချင်ိုး
့်
လက်ခရရှပပီိုး ယင်ိုးတက
့်် ည်။ သင်တ မည်
မျှ န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တ ့်
့် စ ိုးတသ က်သငသ
့်
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ျို့ ပ်တဆ င်ြ ပြစ်
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ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ စ
ငှ့်
့် ိုးတသ က်ရမည်က သရှြအလ
့်
အသင်ိုးတတ ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
လမ်ိုးပပန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ အသင်ိုးတတ ် တခါင်ိုးတဆ င် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၏ တ ဝန်
ပြစ်သည်။ အသက်ကကီိုးသည်ပြစ်တစ ငယ်သည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှု တစ်ခအပြစ်
မှတယ
် ူသငပ့်် ပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသငတ
့်် ပသည်။
့် စတ်န္လ
ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
ဲ ့်
့် တရ က်ပခင်ိုးဆသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ

ဝင်တရ က်ပခင်ိုးဟ ဆလသည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူအမျ ိုးစက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးတသ က်ဘဲ ၎င်ိုးတ အသက်
မရှငန္
် င်ကကဟ ခစ ိုးရပပီိုး သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အချန်က လက ပဓ နမထ ိုးဘဲ လတ်ဆတ်သည်ဟ ခစ ိုးရသည်။
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ စတင်
တရ က်ရတနကကသည်
ှ
က
့်
့်
ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပြုရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမ်ိုးတကကပပီိုး ဆ ငတ်ကကသည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ကမဘ တလ ကထဲသ ဝင်
့် ည်။
့် တရ က် ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ သင်မည်မျှ သရှလ ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ သင်
မည်မျှ ဝင်တရ က်ပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ အသင်ိုးတတ ် တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
လမ်ိုးပပပခင်ိုး မရှတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတတ
ွ ်ကကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်
့်
့် ဝန်က တမင် ပျက်ကက
ပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ သင်၏
့် တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်ကကပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ အတပေါ်ယ ပြစ်ပါတစ၊ သင်၏ သန ိုးလည်မှု
အတင်ိုးအတ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ ့်
စ ိုးတသ က်ရမည်က သင်သရမည်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အလွနအ
် ရစက်ရမည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ှ ့်် လအပ်မတ
ှု က
့် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
့် သန ိုးလည်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မစ ိုးတသ က်ပါက သမဟ
့် တ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှ တြွြ သ
့် မဟ
့် တ်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးပါက၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးဟ
့်
တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ရမည်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ ကသ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မဟ
ှု တခေါ်ဆ၍
ရန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ဟ သင်န္
ှု ပ် ြင ့်် တပပ တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏
့် တ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှပါက
သမဟ
ျို့ ရှတရ ိုးကမျှ မပြစ်တပေါ်တစန္င်ပါက၊ ဤအရ က
့် တ် မည်သည့်် လက်တတွအ
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးဟ မတခေါ်ဆတပ။ ထထက်
ယင်ိုးသည် “ဆ တလ င်မက
ှု
့်
တပြတြျ က်ြ တပါင်
မနရ
် ့် ှ ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အတရိုးမပါတသ သက်တသခချက်မျ ိုး၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ အရ မျ ိုး၊

အတပေါ်ယပြစ်တသ အတရိုးကစစမျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုး- ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ယကကည်မတ
ှု ွင ် မပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
မှနက
် န်တသ နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး တကယ်က သတဘ မတပါက်တသိုးတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ မျ ိုးမျ ိုး အဘယ်တကက င ့်် စ ိုးတသ က် ရမည်နည်ိုး။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် မစ ိုးတသ က်ဘ၊ဲ တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ြသ
့်
့် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှု ပြစ်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသငသ
့်် ည့်် ပထမ တပခလှမ်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စလင်တစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မစ ိုးတသ က်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်သတလ ။ သင်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခြ ဘ
ှ ၊့််
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှဘဲန္င
သင်သည် န္င်ငတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူတစ်ဦိုးဟ ယူဆ၍ ရန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မသ
ှု ည် မည်သည့်အ
် ရ က အတအကျ ဆလသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် အပပင်ပန်ိုးတွင ် တက င်ိုးတက င်ိုး ပပြုမူသငသ
့်် ည်။
အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပင်ဆင်ြ ့်
ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးဝ
စွနပ
် ့် စ်၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုး
အ ိုးလိုးက သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ အန င်္တ်တွင၊်
တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၊ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးန္င
ှ ့်် ကဏ္ဍတင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် သမ်ိုးပက်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တက်ရက် စက ိုးတပပ ဆလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတ၏
ဲ စွဲကင်ထ ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊
့် လက်မျ ိုးထ၌
ဤအရ အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
့်် ပပင်၊
့် ည်။ အတွငိုး် န္ှငအ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တနရ အန္ှ ပျ
။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ျို့ န္ှသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် တပပ ဆကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
အတွငိုး် တက အပပင်ပါ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၌ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
ပပည့်န္
် က
ှ ်ဆပဲ ြစ်လျက်၊ စတ်ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးကကလမ်မ
ွ ်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ထသပြင
့် ည်။
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုး၊ သူအြ
သက်
တသခန္င်တသ သူမျ ိုး၊
့်
့်

ဤသည်တမှ့် ၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပင်ဆင်ကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ထသ
ဲ -့် အန္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်တခတ်ထသ
ဲ -့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည်
ယတနတွ
ှ
် အမှု ပြစ်သည်။ ယခအချန်မှစ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် င ် ပပီိုးတပမ က်လျက်ရသည့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတကက င်ိုး မတ်သဟ ယ ပပြုရ တွင ် ပါဝင်ပခင်ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအပပင်
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင် န္င်လမ်မ
ူ ျ ိုးအ ိုး သမ်ိုးသွငိုး် စည်ိုးရိုးြ အလ
ငှ့်
့် ည်။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
့်
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုအချြုျို့က ပြစ်တပေါ်တစရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက အသက်ရှင ် မတနထင်န္င်ပါက၊
မည်သမ
ူ ျှ ယကကည်လက်ခကကမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက
ခရတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
အသက်ရှင ် တနထင်န္င်ကကသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
မပြစ်တပေါ်တစန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသမခန္င်ပါက၊ ဤအရ က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ အလပ်မလပ်ရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး
မခရတသိုးသည်က ပပသတပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှု
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်တသ န္ှလိုးသ ိုး
ရှပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆ ငတ်တသ သူမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက ဆ ငတ်ကကပပီိုး၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရတပသည်။ အန င်္တ်တွင၊် ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
အသင်ိုးတတ ်င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆမည့်် သ ၍မျ ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအလယ် ၎င်ိုးတက
့်
သမ်ိုးပက်ြ စက
ိုးတပပ ဆပပီိုး၊ သူ၏ အသက မနမ် မက်
ပခင်ိုးမပပြုမီ၊ ပထမဦိုးစွ သင်တက
့်
့်
့်
စလင်တစြ သင်
တအလယ်
တွင ် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး သူ၏အသက မနမ် မက်
တလသည်။
့်
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တစ်ဆင်၊့် အ ိုးလိုးသည် စတ်ရင်ိုးအမှနန္
် င
ှ ့်် လိုးဝ
ယကကည်လက်ခကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
ဗျ ဒတ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးသည်၊
သူသည် လူတစ်ဦိုး၏ သွငပ် ပင်က ရရှပပီိုး၊ သူ၏ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး
တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးတလသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ဩဇ အ ဏ ပြင ့််

အလပ်လပ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးအတွငိုး် တွင ် လူက သမ်ိုးပက်သည်။ လက်ရတခတ်
ှ
၌
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအပပင် သူအမှု
့် ၏ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး အ ိုးလိုးက သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ တတွျို့ ရှန္င်သည်။ သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မြတ်ရှုပါက၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ကယ်တင်၏ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်၏
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏
တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ပပည့်ဝ
် တသ အသပည က သင် ရရှလမ်မ
့် ည်။ ထအခါမှသ သင်သည် ယင်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ပဥပမ န္ှငဆ
့်် င်သည့်”် ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

အရ အ ်းလံ်းို ကိို ဘိုရ ်းသခင်၏ နှုတက
် ပတ်တတ ် ေင ်ူ့
စွမ််းတဆ င်ရရှိသည်
ဘရ ိုးသခင်သည် မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး
သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးတွင ် မတူညတ
ီ သ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မလက်န တပ၊
သမဟ
့် တ် အမှုတစ်ခတည်ိုးက ထပ်မလပ်တဆ င်တပ၊ သမဟ
့် တ် အတတ်၏ အမှုအရ မျ ိုးက
တသသ လွမ်ိုးဆတ
ွ ်မတနတပ။ သူသည် အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တနစဉ်
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သစ်မျ ိုးက သူတပပ ဆတလသည်။ သင်သည်
ယတန လ
့်် ည့်အ
် ရ က လက်န သငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ လူ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ိုး
့် က်န သငသ
ပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးန္ှင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဗဟပပြုရန်မှ အတရိုးကကီိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက တပေါ်လွငတ
် စြ ့်
မတူကွဲပပ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးစွ မှ စက ိုးတပပ န္င်တလသည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏

ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည် ပြစ်တစ၊ လူ၏ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊
တဘိုးလတ
ူ စ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ- ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ စက ိုးတပပ ဆသည့်် လူ၏ရှု တထ ငတ
့်် ကက င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်
မဟတ်ဟ သင်တပပ ၍ မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ဆသည့်် မတူညတ
ီ သ
ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူအချြုျို့ ကက ိုးတွင ် အယူအဆမျ ိုး
ထွက်တပေါ်လ ခဲသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် ည်။ ထသတသ
့်
အသပည မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ အပမဲစက ိုးတပပ ပါက၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ချမှတ်မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ထသပပြုမူ
့် ြ ့်
ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် သူသည် ရည်ရွယ်ချက်ရ၏။
ှ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ အပမဲစက ိုးတပပ ခဲမ
ှ ့်် ထတတွျို့ န္င်မည်တလ ။ ထတကက
င ့််
့် ည်ဆပါက၊ သင်သည် သူန္င
့်
သငက
့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တထ က်ပတ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ သင
က
့််
့် ပိုးြန္ှ့် င ့်် လက်တတွအ
့်
လမ်ိုးပပြရန်
့်် ှ သငက
့််
့် သူသည် တစ်ခါတစ်ရတွင ် တဘိုးလူတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
စက ိုးတပပ တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည်
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်သည်။ အတချြုပ် တပပ ရလျှင၊် ထအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က သင် သသယမထ ိုးသငတ
့်် ပ။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ သူစက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ သူသည်
့်
အပမဲ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပလမ်မ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ သူ
့် ည်။ ဤသည်မှ မတပပ င်ိုးန္င်တသ အမှနတ
မည်ကသ
ဲ့် အမှု
ပပြုသည် ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
့်
အန္ှစ်သ ရသည် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
် ျစ်ပပီိုး
့် ည်မဟတ်။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်က အလွနခ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညတ
ီ သ လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ပြစ်တည်မှု၏
အန္ှစ်သ ရသည် ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုးရပပီ
ှ ိုး လိုးဝ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပတရက သခင် သမဟ
ဲ့် ပ။ သူ၏ အမှုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တ် ခရစ်တတ ်အပြစ် မပမင်ခတ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မလက်န တသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ အမှုက ထတရ က်တစရန်န္င
ှ ့်် သူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
လူသ ိုး၏ အသပည က နက်နလ
ဲ တစရန် မတူညတ
ီ သ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။
သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်တင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သူက
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် လူက
့် သြ ကူ
့် ညသ
စလင်တစြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ မည်သည့်် အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်က ဘရ ိုးသခင်
့်
အသိုးပပြုသည်ပြစ်တစ၊ အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးက တည်တဆ က်တပိုးြန္ှ့် င ့်် စလင်တစြအလ
ငှ့်
့်

ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုးထမ
ဲ ှတစ်ခသည် အလွနက် က ပမငသ
့်် ည့််
အချန်က လတစ်ခ ကက ရှညခ
် တက င်ိုး ခန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ လူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးက တြိုးမြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င ့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌
့်
့်
သသယမရှသငတ
့်် ပ။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးတက
့် သင်တ န
့် ခရမည်။
ယတန တပပ
ဆထ ိုးသည့်် အရ သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်မှု ပြစ်သည်တက င်ိုးကင်န္င်ငသ တက်
တရ က်ပခင်ိုး သမဟ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် အပ်စိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့်
့် တ် ရှငဘ
တပပ ဆထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ဝင်
ှု
့် တရ က်မက
လက်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ ထက် သ ၍လက်တတွျို့ကျတသ လက်စ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကဲသ
့် အ
့် ပ်စိုးပခင်ိုး အတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးသည် လက်တတွျို့မကျတပ။ လူသ ိုးသည်
အလွန ် သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအမှု
့် က သူ၏
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် တင်ိုးတ တနဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလွနမ
် ျ ိုးသည့််
အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်မျ ိုးစွ က ကကြုတတွျို့ ပပီိုးလျက်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
မသရှတသိုးတပ၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ဆက်ရှ တြွတနဆဲပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က ကကည့်တ
် နဆဲပြစ်သည်။
ဤသည်မှ တကက က်ခမန်ိုးလလ မသန ိုးမလည်မှု ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးမရှတသိုးဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ သင်
ယကကည်ဦိုးမည်တလ ။ ယတနတွ
ဲ ှ ထသတသ
လူမျ ိုးစွ သည်
့် င ် အသင်ိုးတတ ်ထရ
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်ြ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးတနကက၏။ ၎င်ိုးတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ
တပပ ကကတလသည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ပပည့်စ
် မှုတကက င ့်် ယကကည်သတလ သမဟ
့် တ် သူကယ်တင် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င ့််
ယကကည်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အပမင်က
တည့်မ
် တ်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုး မရှသည်က သင်
တတွျို့တသ အခါ၊ သင်သည် အတဝိုးသ အပမန်
ထက
ွ ်တပပိုးသွ ိုးသည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမှုတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ အခါတွင၊် အရ ရ တင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထ ဝကွကအ
် ပ်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက န ခရမည်။
ဘရ ိုးသခင် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်- ယင်ိုးတထဲ
့် မှ

မည်သည့်အ
် ရ ပပည့်စ
် သည်က သင်၏ ကယ်ပင်မျက်စန္ှင ့်် သင် ပမင်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။
သင်မပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် တယတဟ ဝါသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဟ
သင်တပပ ၍ရပါသတလ ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
လူသည် သမမ တရ ိုး မရှသကဲသ
့် မည်
သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးမလည်တသ တကက င ့်် ယင်ိုးက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးမရှဟ
ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ အချြုျို့က ထွက်တပပိုးသွ ိုးလကကသည်။ စမ်ိုးကကည့်တ
် လ ။့် သင်
ထွက်တပပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှက ကကည့်တ
် လ ။့် ထွက်တပပိုးသွ ိုးလျက်ပြင၊့်် သင် ပပန်လ လမ်ဦ
့် ိုးမည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ သင်သည်
အသင်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စွနခ
် ့် ွ ပါက၊
ဆက်လက်အသက်ရှငန္
် င်မည် မဟတ်။ ဤအရ က သင်မယကကည်ပါက၊ ကယ်တင်
စမ်ိုးကကည့်တ
် လ -့် သင်သည် ဤအတင်ိုး စွနခ
် ့် ွ သွ ိုး န္င်သည်ဟ ထင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် ထန်ိုးချြုပ်၏။ သင်သည် စွနခ
် ့် ွ ၍ မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်တစ်
် ပါက၊
့် ခ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က စမ်ိုးကကည့်လ
စမ်ိုးကကည့်န္
် င်သည်။ ဤလူသည် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဟ သင်တတပပ
ကကသည်၊ သဆ
့်
့် လျှင ်
သူက
၍ အပပစ်ကျြူိုးလွနတ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှငသ
် ူ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သည်က
့်
့် ဆန်ကျင်
ကကည့်တ
် လ ။့် သင်၏ ခန္ဓ သည် တသဆိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် မမကယ်ကယ်
တကျွိုးတမွိုးက ဝတ်ဆင်န္င်ဆဲ ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ ယင်ိုးသည်
မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ပြစ်လမ်မ
် မင်ိုး
့် ည်။ သင်သည် စတ်တသ ကတရ က်ပပီိုး အလွနအ
စတ်ဆင်ိုးရဲလမ်မ
် ရ မျှ သ ၍ န ကျင်စရ မတက င်ိုးတပ။ လူသည်
့် ည်။ မည်သည့်အ
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အလွနအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပက်လက်ပြစ်ပခင်ိုးက မခန္င်တပသင်သည် ခန္ဓ ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခက သင် သည်ိုးခန္င်တက င်ိုး သည်ိုးခန္င်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ြစီိုးမှုန္င
ှ ့်် တရရှည အလွနအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးက ခန္င်စွမ်ိုး လိုးဝမရှတပ။
ယတနတွ
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးကမျှ
့် င ် လူအချြုျို့သည် မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
မပမင်န္င်တသိုးတသ တကက င၊့်် အပျက်သတဘ တဆ င် လ ကက၏၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ကကသည် ပြစ်တစ၊ မည်သမ
ူ ျှ ထွကမ
် တပပိုးဝက့် ကတချ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး မရှတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ထွက်မတပပိုးန္င်တသိုးတပ။ ဤအရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
အသက်န္င
ှ ့်် တထ က်ပ့်တပိုးရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူတ ့်
့်

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

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သင်ကက ိုးတသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သင်လက်န တသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်သည်၊ သင် ကကြုတတွျို့တသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် အဓကအ ိုးပြင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုတလသည်။ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
မပပသကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် အတတ်က တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက မလပ်တဆ င်တပ။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး န္ှစ်ဦိုးလိုးက လူဇ့် တ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အမှုတတ ်မျ ိုးက မတူကကတပ။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အချြုျို့က တပပ ဆခဲသ
် သူ
့် ည်- သတသ
့်
ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အဓကအမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ သူ အဓက ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မှ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။ သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပည့်စ
် တစရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ြရန်
ှ
လူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န် ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊
့် အပပစ်ရတသ
အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် သူအတစခခဲသ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပပစ်အ ိုးလိုးအတွက် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အဓကအမှုပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတွင ် သူသည် တန က်မှလ ကကသူမျ ိုးက လမ်ိုးပပရန် က ိုးတင်လမ်ိုးက
တထ က်ပတ
့် ပိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် အဓကအ ိုးပြင ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
ပပည့်စ
် တစရန် ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး၊
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ် န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဧဝတင်္လတရ ိုးက လူသ ိုးထ ယူတဆ င်လ ခဲသ
် ပပင်၊
့် ည့်အ
တက င်ိုးကင် န္င်ငတတ ်သ သွ
့် ည်။
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး တပါက်ြွ ိုးတစခဲသ
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် တန က်မှတရ က်လ ကကသူမျ ိုး အ ိုးလိုးက၊ “က ိုးတင်လမ်ိုးက ငါတ ့်
တလျှ က်သင်ပ့် ပီိုး က ိုးတင်အတွက် ကယ့်က
် ယ်ကယ် တပိုးဆပ်သငက့်် က၏။” ဟတပပ ခဲက့် ကသည်။
မှနတ
် ပ၏၊ အစတွင ် တယရှု သည်လည်ိုး လူသ ိုးက တန င်တရတစရန်၊ အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခတစရန်
အပခ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က တပပ ဆခဲသ
် သူ၏
့် ည်။ သတသ
့်
အမှုတတ ်မှ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးအတကက င်ိုး တဟ တပပ ပခင်ိုးပြင ့်် သူ
ကန်လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် သိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ ည် တန က်ပင်ိုးတွငတ
် ရ က်လ မည့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအတွက်
ပပင်ဆင်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည့်် အကကမ်အချြုျို့သည်လည်ိုး
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သူ အသက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်် ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏
အသက်တ န္ှင ့်် ကမဘ တပမ၌ သူ အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည့်် သိုးဆယ့်် သိုးန္စ
ှ ်ခက
ွဲ
လသည်
အဓကအ ိုးပြင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်

ဤအမှုက လက်ခ တဆ င်ရွက်ရန် သူက
် ိုးတပိုးြ ပြစ်
့် ခွနအ
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက သူထ
ှ သ
့် ည်။
့် အပ်န္ခဲ
ယတနတွ
် မှုက ပပီိုးတပမ က်တစလမ်မ
့် င ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
့် ည်နည်ိုး။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ပခင်ိုး”
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက ပပည့်စ
် တစရန်၊ လူက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့််
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ စစ်တဆိုးမက
ှု လူသ ိုးအ ိုး လက်ခတစြ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုရန် လူဇ့် တခလ ပပီိုးပြစ်တပသည်။
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင၊့်် သူသည် သငက
့်် တထ က်ပမ
့် ှု ရရှတစပပီိုး အသက်က
ရရှတစသည်။ သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် သင်သည် သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အသိုးပပြုပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် အခက်အခဲက သင် ခစ ိုးရပါက၊ ယင်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် အချက်အလက်မျ ိုးပြင ့််
အမှုမပပြုဘဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သငအ
့်် တပေါ်
တရ က်လ ပပီိုးတန က်တွငသ
်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် အမှုပပြုန္င်ပပီိုး၊
သငအ
့်် ိုး န ကျင်မှု ခစ ိုးတစန္င်သည် သမဟ
ှု ခစ ိုးတစန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် ချြုပမန်မက
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ သငက
့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ သငက
့်် စလင်တစန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
။ ထတကက
င၊့်် ဤအရ က အနည်ိုးဆိုး
့်
သင်န ိုးလည်ရမည်- တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူတင်ိုးက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုးက လမ်ိုးပပြ သူ
့် ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ သငက
့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
အချက်အလက်မျ ိုးက အသိုးမပပြုတပ။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က ခခသည့်် အချန်မျ ိုး
ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် အလွန ် စတ်ပင်ပန်ိုးပခင်ိုးမပြစ်တစတပ၊ သင်၏ ခန္ဓ သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမခရသကဲသ
့် ၊ ့် အခက်အခဲက သင် မခစ ိုးရတပ- သတသ
် သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် သငအ
့်် တပေါ် တရ က်လ ပပီိုး သငက
့်် စစ်တဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည်
သငအ
့်် တွက် မခမရပ်န္င်စရ ပြစ်တပသည်။ ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ အတစခသူမျ ိုး၏
အချန်က လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ပစ်
့် ချြ ့်
တပပ ခဲသ
နတ
် ကယ် တရ က်ရှခဲပ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ အမှ
့် ါသတလ ။
့်
လူသ ိုးက စစ်တဆိုးြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးမျှမှတစ်ဆင၊့်် လူသည်

အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ဝင်
င ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ
့် ည်။ ထတကက
့် တရ က်သွ ိုးခဲသ
့်
အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူချန်တွင၊် အရ အ ိုးလိုးက
ပပီိုးတပမ က်တစြန္ှ့် င ့်် အရ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစြ အဓ
ကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သ သင်ပမင်န္င်သည်။
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်သည်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သ သင်
ပမင်န္င်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသကကချ
န်တင
ွ ၊် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တပပ ဆပခင်ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် မှုကမျှ သူမလပ်တဆ င်တပ- ထတကက
င ့််
့်
အချက်အလက်မျ ိုးက မလအပ်တပ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လတလ က်တပ၏။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ြ၊ ့် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ သူ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် သ လွနမ
် က
ှု လူသ ိုးအ ိုး ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြ၊ ့် သူသည်
မမကယ်ကယ် မည်သ န္ှ
ှ ်သည်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ လူသ ိုးအ ိုး
့် ျစွ ကွယ်ဝက
့် မ်ခ
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြန္ှ့် င ့်် သူ၏အလိုးစက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ လူသ ိုးအ ိုး သခွငတ
့်် ပိုးြ ့်
ကကလ ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွငရ
် ၏။
ှ
သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ အက့် သြွယ်
ပြစ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည်။ ဤအရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆသည့်် နည်ိုးစနစ် မျ ိုးစွ က သင်အ
့် ိုး ပမင်တစပခင်ိုး
ပြစ်တပသည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအမျ ိုးစသည် လူသ ိုးက
ပပ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တယ
့် တပပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတစ်ဦိုးက တပါတပါ
ဲ ကဲသ
့် ၊ ့် သူကျန်ဆသ
ဲ ည့်အ
် ခါတွငပ
် င် ၎င်ိုးတက
့် တန်
့် တန် မကျန်ဆသ
့် သူ
ကျန်ဆသ
ဲ ည်မှ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
လူဇ့် တခယူသည့်် ဤတခတ်၌၊ ဘရ ိုးသခင်က မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပပီိုး
နတ်ဆိုးမျ ိုးက တစ်ြန် န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးက ပမင်ရြ မကက
ြုိုးစ ိုးကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနတ
် ့် လ -့် အဓပပ ယ်မရှတပ။
ထနမတ်လကခဏ မျ ိုးသည် လူသ ိုးက မစလင်တစန္င်တပ။ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင-်
လူဇ့် တရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်စင်စစ်သည် မတဆ င်ရွက်တပ။ သူသည် စက ိုးသ
တပပ ဆတလသည်။ ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သငက
့်် စလင်တစရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ သငက
့်် တကျွိုးတမွိုးရန်န္င
ှ ့်် တရတလ င်ိုးတပိုးရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သူသည် အမှုပပြုရန်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုပပီိုး၊ သူ၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက သငအ
့်် ိုး သတစြ အချက်
အလက်မျ ိုးအစ ိုး
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤပစက
သင် သပမင်န္င်စွမ်ိုးရပါက၊
ှ
အပျက်သတဘ တဆ င်ြ ခက်
ခတ
ဲ ပသည်။
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးအတပေါ်၌ အ ရစက်မည်အ
့် စ ိုး
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးအတပေါ်၌သ သင်တ အ
့်် ည်- ဆလသည်မှ ၊
့် ရစက်သငသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် သည်ပြစ်တစ၊ မပပည့်စ
် သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
အချက်အလက်မျ ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ပြစ်တစ၊ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အသက်က ရရှတစပပီိုး၊ ဤသည်မှ
နမတ်လကခဏ အ ိုးလိုး၌ အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်က ၊ ထထက်
ပင်သ ၍ ယင်ိုးသည်
့်
ပငင်ိုး၍မရန္င်တသ အချက်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သြ အတက
င်ိုးဆိုးတသ
့်
သက်တသအတထ က်အထ ိုးပြစ်ပပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုး ထက်ပင် သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ
နမတ်လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ လျှင် လူသ ိုးက
စလင်တစန္င်တပသည်။
န္င်ငတတ ်တခတ် အစပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စတင် ထတ်လတ်တလသည်။ အန င်္တ်တွင ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
ပပည့်စ
် လမ်မ
ဲ ကကီ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်၌ လူသ ိုးသည် အသက်ထသ
့် ည်။ လူသ ိုး၏
့် ိုးထွ ိုးလမ်မ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဘရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် သ ၍ စစ်မှနပ် ပီိုး၊ သ ၍ လအပ်က ၊ ယတနသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးတ လ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက
့် အပ်သည့်အ
စလင်တစြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှလွဲ၍
့်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အသိုးမပပြုတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးအတွက် အတစခရန်န္င
ှ ့်် ပ့်ပိုးတပိုးရန် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆပခင်ိုး
ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
ယင်ိုးတ စတင်
ပပည့်စ
် လမ်မ
့််
့် ည်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တအဆင၌
့်
သူရချ
ှ န်တွင၊် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် န္င်တသ တကက င၊့်် သူ
စက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ချန်က လအတွငိုး် တွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မပပည့်စ
် တပ။
ဤသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ ပြစ်ပပီိုး၊ န မ်ဝည ဉ်မဟတ်သည့်က
်
ပမင်န္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လူသ ိုးက
မမကယ်တင်၏ မျက်စပြင ့်် ရှု ပမင်န္င်ရန် အလငှ့် ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှု

ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်တ
် စ်တနတွ
့်် ည့််
့် င၊် ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူတပပ ဆသငသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပပ ဆပပီိုးတသ အခါတွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
စတင်ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆ၍
မပပီိုးတသိုးတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးတခတ် မဟတ်တပ။
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆတနဆဲ
့်
ပြစ်သည်က သင်ပမင်တသ အခါတွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက မတစ ငန္
့်် င
ှ ။့််
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆပခင်ိုးက ရပ်သည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမတပေါ်၌
သူ၏ အမှုပပီိုးစီိုးသွ ိုးချန်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး စတင်ပပည့်စ
် မည့််
အချန်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် အသက် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးရှပပီိုး၊ တန က်တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်ပြစ်လ မည့်် အရ မျ ိုး၊ လပ်တဆ င်မည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် မပပီိုးတပမ က်ရတသိုးသည့််
အရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်- ရှတလသည်။ တယရှု ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုချက် ရှတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည်
အသက်က တထ က်ပတ
့် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တန က်တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က
တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် လူ၏ ကယ်ပင်မျက်စန္ှင ့်် ပမင်န္င်တသ အရ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ တအကက
ိုး အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက် တစ်ခ
့်
ရှတသ တကက င၊့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အချက်အလက်မျ ိုးက တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးမှု မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်တွင ် အချက်အလက်မျ ိုး လက်လ မည်ပြစ်သည်ဟသ
ဆန္င်တပသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တွင၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် မှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ထသ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုတတ က
် တဆ င်ရွက်ရ တွင၊် သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ
တပပ ဆပပီိုး၊ အပခ ိုးကစစမျ ိုးက င်္ရမစက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး စတင် ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ယတနတွ
့်် စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဦိုးစွ ပထမ အသိုးပပြုတလသည်။
့် င ် သငက
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က် ဘန်ိုးအသတရက သူ ရရှချန်တွင၊် သူ၏ အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်မ
့်် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး
့် ည်- တပပ ဆသငသ
တပပ ဆပပီိုးပြစ်လမ်မ
် ျ ိုး
့် ည်ပြစ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုး ပြစ်ရပ်မှနမ

ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ငှ့် န္ှင ့်် သူ၏
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့်် သူက
့် သကျွမ်ိုးြအလ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပမင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏
အြ
့် ွယ်လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ အမှုတတ ်က လပ်တဆ င်ရန် ကမဘ တပမသ ့်
ကကလ ပပီ ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်ြရန်
့် အဓကအ ိုးပြင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုသည်။
အန င်္တ်တွင ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘ သ တရ ိုးတင်ိုး၊ နယ်တပမအကနတ
် ့် င်ိုး၊
န္င်ငတင်ိုး၊ င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး အတပေါ်သလည်
ိုး တရ က်လ လမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး သယ်တဆ င်သည်က လူအ ိုးလိုးအ ိုး ပမင်တစြ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြု၏- ထတကက
င ့်် ယတနတွ
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ ရင်ဆင်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤတခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး်
တပပ ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ ၎င်ိုးတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တပပ ဆခဲတ
ှ ည်ိုး ကွဲပပ ိုးတပသည်။
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမလ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ အမှုက
မလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုကသ
တြ ်ပပခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ ကျမ်ိုးစ က တယရှု အဘယ်တကက င ့်် က ိုးစင်တင်ခရမည်ဆသည်န္င
က ိုးတင်တပေါ်၌ သူခခဲရ
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သ ့်
က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့်် ည် ဆသည်တက
့် သငသ
့် ည်။ ထတခတ်အတွငိုး် တွင ်
့် သ တြ ်ပပခဲသ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးက ဗဟပပြုခဲသ
့် ည်။
န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက
့် ယကကည်သမ
သမ်ိုးပက်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆ၏။ ဤသည်မှ ၊ “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုက ပပီိုးတပမ က်တစြ ့်
ကကလ ပပီိုးပြစ်တပသည်။ သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး၊ အချက်အလက်မျ ိုး
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ရှခဲတပသည်။ ဤသည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့််
အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆတသ အခါ၊
ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

လူဇ့် တထဲသ ကကလ
ပခင်ိုးပြစ်သည်။ “အစအဦိုး၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ရ၏။
ှ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှ၏။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တတ ်မူ၏။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်လည်ိုး လူဇ တအပြစ်က ခယူ၍...။” ဤအရ
(လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအမှု) သည် တန က်ဆိုးတသ က လ၌
ဘရ ိုးသခင်ပပီိုးတပမ က်မည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ခလိုး၏
တန က်ဆိုးအခန်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမသကကလ
ရမည်ပြစ်က
့်
့်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူဇ့် တ၌ ထင်ရှ ိုးတစရမည် ပြစ်သည်။ ယတန ့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အရ ၊ အန င်္တ်တွင ် လပ်တဆ င်ပပီိုးမည့်အ
် ရ ၊ ဘရ ိုးသခင်က
ပပီိုးတပမ က်တစမည့်အ
် ရ ၊ လူသ ိုး၏ တန က်ဆိုး ခရီိုးပန်ိုးတင်၊ ကယ်တင်ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊
ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊ စသည်ပြင-့်် အဆိုးတွင ် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်် ဤအမှုအ ိုးလိုးက
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ အ ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ၌
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့်် အတရိုးပါမှုက ပပီိုးတပမ က်တစြ အလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ယခင်က
့်
ထတ်ပပန်ခသ
ဲ့် ည့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဆင်ရ အမန်မျ
် မ
ူ ျ ိုး၊
့် ိုးန္ှင ့်် အတပခခဥပတဒသမျ ိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်သ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးထဲသ ဝင်
် မ
ူ ျ ိုး- ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး
့် တရ က်ကကမည့်သ
ပပည့်စ
် ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင ် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က အဓကအ ိုးပြင ့်် ပပီိုးတပမ က်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှိုးမဆွက
ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုး ထ ိုးတသ သူမျ ိုးသည် မည်သည်တ
့် နရ န္ှင ့်် သက်ဆင်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး မခရတသ သူမျ ိုးသည် မည်သည်တ
့် နရ န္ှင ့်် ဆင်တကက င်ိုး၊
သူ၏လူမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏သ ိုးမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် အမျ
ြုိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးသတ်မတ
ှ ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး၊
့်
ဣသတရလန္င်ငက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်လမ်မ
် ရ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး၊ အဲင်္တတြုပပည်က မည်သည့်အ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် သူသည် လူတအ
့် ိုး န ိုးလည်တစတလသည်- အန င်္တ်တွင၊်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတစ်ခစီတင်ိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည်
အရှန်ပမငလ
့်် တန၏။ တခတ်တင်ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်၊
တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ
လပ်တဆ င်ရမည် ဆသည်န္င
ှ ၊့်် တဆ င်ရွက်ရမည့်် သူ၏အမှုတတ တ
် က
့် လူသ ိုးထ
ထတ်တြ ်ပပရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုပပီိုး၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ တကယ့််
အတရိုးပါမှုက ပပီိုးတပမ က်တစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။
“နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးသည်

စွနပ
် ့် စ်ခရလမ်မ
စလင်တစပခင်ိုး မခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။” ဟ ယခင်က
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါတပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် စက ိုးမျ ိုးစွ တပပ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည်
ဤအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အနည်ိုးငယ်မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအတပခအတနအထ
တရ က်ရလျက်
ှ
ပြင၊့်် လူတသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
့်
တတ င်ိုးဆကကဆဲပြစ်သည်။ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပသတလ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးသည်
အသက်က ရြရန်
့် အလငှ့် ပြစ်သတလ ။ တယရှု သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် ပပည့်စ
် ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ တယရှု က
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ သင် ဆန္င်သတလ ။ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်လှစွ တသ သ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က သင်
ပငင်ိုးန္င်သတလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး၊
အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ က အကန်အစင် န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် ခင်ပမဲစွ
မရပ်တည်န္င်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င ့်် သူက
့် သင် ယကကည်သတလ
သမဟ
် ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခ၍ သူက
့် တ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
့် သင်
ယကကည်သတလ ။ သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ယကကည်သတလ ၊
သမဟ
့် င၊် သူသည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သင် ယကကည်သည်တလ ။ ယတနတွ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပတပ- သူသည် အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်ပါသတလ ။ အကယ်၍ သူတပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ သူသည်
အမှနတ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သူ တပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်ပါသတလ ။
လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် အပမဲတစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတ မသ
ကကဟ ဆလသည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
အယူအဆမျ ိုး ပင်ဆင်သူ
့်
့်
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
အကဲပြတ်ြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပါက၊ သူက
့် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ သူက
ကကည်ကကတပ။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့် ၎င်ိုးတ မယ
့်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက အပမဲ လက်စ ိုးကကတလသည်။ ဤလူတသည်
့်
တခတ်သစ် ြ ရရှဲမျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ ခ
့် င်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှ

မရှဆသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ သ
် ရ အတပေါ် မူတည်သည့်် မသ ဆသည့်အ
ဤသည်မှ အလွန ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် သင်သည် သ ၍ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်တလတလပြစ်သည်။
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပမင်ရပခင်ိုးက သင် သ ၍ အ ရစက်တလတလ၊
သင်သည် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မှု တလျ န
့် ည်ိုး တလတလပြစ်ပပီိုး စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ်
သင်ပပြုလဲလမ်မ
့် ည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးသည် အတပခခအတ်ပမစ်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည်သ အသက်ပြစ်သည်။
အချြုျို့လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမျ ိုးက
မသကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
့်
့် တနရက်
အသပည က လက်စ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် ကန်လွနတ
် စကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်စ ိုးမှု ရည်မှနိုး် ချက်မှ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးတစြသ
့် အလဆန္ဒမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပြည့်ဆ
့်
အပမဲပြစ်ပပီိုး ထအခါမှသ ၎င်ိုးတ၏
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ယကကည်မှုတွင ် အတလိုးအနက် ရှကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပပည့်စ
် ပါက၊ အသက်က ၎င်ိုးတ လ
့် က်စ ိုးမည်ဟ
တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည့်စ
် ပါက၊ အသက်က လက်စ ိုးပခင်ိုးင ှ
၎င်ိုးတ ပြစ်
ှု ည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့််
့် န္င်တချမရှတချ။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးင ှ အ ိုးထတ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် တတယ
တက င်ိုးကင်သ တက်
ပခင်ိုးင ှ အ ိုးထတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ထင်တလသည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှက ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် ယကကည်မှုသည် လက်တတွအ
့် န္င်ပခင်ိုးင ှ
အ ိုးထတ်ပခင်ိုး၊ အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုးင ှ
အ ိုးထတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ မတပပ ကကတချ။ ဤကဲသ
့် တသ
လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ တန်ြိုးမှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးအ ိုး မလက်စ ိုးတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်တသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ယခ သင်တ န
့် ိုးလည်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုမှ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်ရပခင်ိုးတလ ။
ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ပခင်ိုးက ဆလသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့်

အနည်ိုးငယ်မျှ မလွယ်ကူတပ။ ထဘ သ တရိုးအတလ့်အထမျ ိုးက သန်စင်
့်် ည်။
့် ပစ်သငသ
မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတက
့် လက်စ ိုးပခင်ိုး၊
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက အ ရစက်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ၍မျ ိုးတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
့် တပ်မက်ပခင်ိုး၊ ဇ တပကတ၏
အလ ိုးအလ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးသည်
ဘ သ တရိုး အတလ့်အထမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ထသတသ
ဘ သ တရိုး အတလ့်အထမျ ိုးသည်
့်
မတရရ တသ ယကကည်မှုမျြုိုးပြစ်သည်။ ယတနတွ
် ှ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှု အစစ်အမှနမ
အဘယ်အရ နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သငအ
့်် သက်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး အပြစ် လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
ရရှြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ သူက
့်
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ရှငိုး် တအ င်ဆရလျှင-် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုဆသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
န ခန္င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့််
တဆ င်ရွကသ
် ငတ
့်် သ တ ဝန်က တဆ င်ရွက်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမှု န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကကည်ညြုပခင်ိုး မည်မျှ
ခထက်တန်တကက င်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၌
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက မည်သလ
့်် င်သည့််
့် ပ်တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစပခင်ိုး န္ှငဆ
အသပည က ရရှရမည်ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ယကကည်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မရှမပြစ် လအပ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့်် ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသက်တ မှ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသက်တ သ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး
့်
အတွငိုး် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
အသက်တ အတွငိုး် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့်
စ တန်၏အပ်စိုးမှုတအ က်မှ ထွကလ
်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့််
က ကွယ်မတ
ှု အ က်၌ အသက်ရှငပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခမှုန္င
ှ ့််
ဇ တပကတက မန ခမှုတအ
့် ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခလိုးက ရယူခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သငက
့်် စလင်တစရန်
အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမှ မမကယ်ကယ်
လွတ်တပမ က်တစပခင်ိုးတ ပြစ်
ှု ည် အဓကအ ိုးပြင့််
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ

ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် တန်ခိုးတ သင
အ
့်် ထဲ၌ ထင်ရှ ိုးတစရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလက သင် လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်က ပပီိုးတပမ က်တစန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့််
့်
စ တန်၏တရှ ျို့၌ ဘရ ိုးသခင်အြ သင်
သက်တသခန္င်တစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ယကကည်မသ
ှု ည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ရှု ပမင်လသည်ဆန္ဒက
ဗဟမပပြုသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ ကယ်တရိုးကယ်တ ဇ တပကတအတွက်လည်ိုး မပြစ်သငတ
့်် ပ။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးင ှ အ ိုးထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်ပခင်ိုး၊
ပပီိုးလျှင် တပတရကဲသ
့် တသသည်
အထ သူက
့်် ပသည်။
့်
့် န ခန္င်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သငတ
ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ အဓက ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့် အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည တပိုးန္င်သည်၊ ထတန
ှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့် က်မသ
န ခန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည ပြငသ
့််
သူက
့် သင် ချစ်န္င်ပပီိုး၊
ဤသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ ယကကည်မတ
ှု ွင ် ရှသငသ
့်် ည့််
ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်မတ
ှု ွင ် သင်သည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ရှု ပမင်ရြ အပမဲ
ကကြုိုးစ ိုးတနပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ဤယကကည်မှု၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်သည် လွဲမှ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မဆ
ှု သည်မှ
အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသက်၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးအပြစ်
လက်ခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်က သူ၏ န္ှုတ်မှလ တသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်ကယ်တင်၏ အတွငိုး် တွင ်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မတ
ှု ွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ထ
ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခတတ်ပခင်ိုးအတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးသငတ
့်် ပသည်။
သင်သည် ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးက
င်္ရပပြုန္င်ပါက၊ တပတရ၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆသည့်် တပတရ၏ပစက ပင်ဆင်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မတ
ှု ွင ် တအ င်ပမင်မက
ှု သင်ရရှပပီိုးတသ အချန်ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်က ညန်ပပတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက စကကဝဠ တစ်ခလိုးအန္ှ လ
့် ပ်တဆ င်သည်။ သူက
့်

ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က စ ိုးတသ က်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပတသ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပမင်ပခင်ိုးပြင ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။
တခတ်အဆက်ဆက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အပမဲ
အသိုးပပြုခဲသ
င ့်် သင်တသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး၌သ
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
သင်တ၏အ
ရက မစက်သငဘ
့်် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
့်် ပသည်။
့်
့် ြုိုးပမ်ိုးသငတ
ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တယရှု သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တပပ ဆခဲပ့် ပီိုးတန က်တွင၊် တန က်ပင်ိုး တမန်တတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့််
တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးသည် လူတအ
ဲ့် ည့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး
့် ိုး တယရှု ထတ်ပပန်ခသ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ ဦိုးတဆ
င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု တပပ ဆခဲသ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည့်် န္ှုတက
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတင်ိုး တတွျို့ ကကြုတစခဲသ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အဓကအ ိုးပြင့်် အသိုးပပြုသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ြန္ှပ်ရန် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး ယကကည်လက်ခ လ တစရန်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက အသိုးမပပြုတပ။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏တန်ခိုးက မထင်ရှ ိုးတစန္င်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးကသ ပပသပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် က
ှု
ထင်ရှ ိုးတစြခက်
့် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးက စလင်တစြ ပြစ်
့် န္င်မည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက မစလင်တစဘဲ၊
လူသ ိုးက တရတလ င်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုသည်၊
ယင်ိုးတန က်တွင ် လူသ ိုး၏ အကကင်ိုးမဲ့် န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
လူသ ိုး၏အသက ရရှတပသည်။ ဤသည်မှ သူပပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် သူတပပ သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပသပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး အသိုးမပပြုတပ- သူသည်
လူသ ိုးက စလင်တစြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အမှုပပြုနည်ိုးမျ ိုးစွ က အသိုးပပြုတလသည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး
ပြစ်တစ၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက စလင်တစြန္ှ့် င ့်် လူက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည က တပိုးြရန်
့်

မျ ိုးစွ တသ ရှု တထ ငအ
့်် မျြုိုးမျြုိုးမှ စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်ချန်တွင ် လူသ ိုးက ပပည့်စ
် တစတသ အခါ၊ လူသ ိုးသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက တမျှ ်လငြ
့်် အရည်
အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတပလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ပပီိုး သူ မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အကကင်ိုးမဲ့်
န ခန္င်စွမ်ိုးမရှတချ- ဤအတပခအတနတွင ် သင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ပမင်တတွျို့ရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီသည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပသည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
အပပစ်တပိုးသည့်အ
် ချန်ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်တပပ င်ိုးလဲသည့်် အချန်လည်ိုး ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊
တခတ်အဆိုးသတ်သည့်် အချန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပမှန ်
တဆ င်ရွက်တနအချန်တွင၊် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက မပပတပ။
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပသပခင်ိုးသည် သူအတွ
က် အလွန ်
့်
ရိုးရှငိုး် လွယက
် ူတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ရည်မှနိုး် ချက်လည်ိုး မဟတ်တပ။
လူသ ိုးက နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပမင်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်ခန္ဓ သည် လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ကကမည် မဟတ်တလ ။ ကကီိုးစွ တသ ဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုး အလယ်မှ လ သည့််
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုးပြစ်သည့်၊် တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်စက အတရှ အ
ျို့ ရပ်မှ
ရယူထ ိုးသည်ဟ ယခင်က ငါတပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က
ဆလပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးတက
သ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််
့် ရယူခရပပီိုးတသ ဤသူတသည်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမှုမျြုိုးစက
ခပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် အမှနတ
် ကယ် န ခကကသည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤလူမျ ိုး၏
ယကကည်မသ
ှု ည် မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက်မဟတ်ဘဲ စစ်မှနတ
် လသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝလွန ် ပြစ်ရပ်မျ ိုးကမျှ
မပမင်ရတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ခက်ခတ
ဲ သ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
နက်နတ
ဲ သ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုးအတကက င်ိုး မတပပ ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏

လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည တ ရှ
့် ကကသည်။ ထသတသ
့်
လူစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးက ပမင်သ တအ င် လပ်န္င်စွမ်ိုး သ ၍ရှသည် မဟတ်တလ ။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် စစ်မှနတ
် သ အမှုပြစ်သည်။
တယရှု ၏ တခတ်အတတ အတွငိုး် တွင၊် တယရှု သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးက
တရွ ိုးန္တ်ြ ကကလ
ခဲတ
င ့်် သူသည် လူတ သူ
့် ပသည်၊ ထတကက
့်
့်
့် တန
့် က်ကလက်တစရန်
နမတ်လကခဏ အချြုျို့က ပပသခဲတ
့် လသည်။ သူသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုက ပပည့်စ
် တစြ ကကလ
ခဲသ
် တွက်၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပပခင်ိုးသည်
့် ည့်အ
့်
သူ၏အမှုတတ ်၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထသတသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးသည် သူ၏အမှုက ထတရ က်တစရန် လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ယင်ိုးတသည်
အပအလပ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တခတ်တစ်တခတ်လိုး၌ အမှုက ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။
့်
ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ပပခဲသ
် ယတန ဘ
့် ည်- သတသ
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ အလပ်ပြစ်ပပီိုး ယခတွင ် သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
ဧကန်မချ ပပမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
သူပပခဲပ
့် ါက၊ သူ၏ တကယ့််အမှုသည် ြရြရဲ ပြစ်သွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး သူသည် တန က်ထပ်
မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုြ တပပ
တသ ်လည်ိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးကလည်ိုး ပပသခဲပ
် ကယ်
့် ါက၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
ယကကည်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစန္င်မည်တလ ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏အတွငိုး် တွင ် ဘ သ တရ ိုး
့်
အလွနမ
် ျ ိုးလှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ ့််
သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုးက ထတ်ပစ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး သတစြ၊ ့် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပပီိုး စတ်ကိုးူ ယဉ်ြန်တီိုးထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး၏ ပရပ်ကတစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လိုးဝ မတည်ရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး၏ပရပ်က ြယ်ရှ ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယခ တန်ြိုးရသည့်
ှ
် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သငအ
့်် တွက်
့်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည တစ်ခ ရှြ ပြစ်
့် သည်။ သမမ တရ ိုးသည်
အရ ရ က တကျ ်လွန၏
် ။ ယတနတွ
့် င ် သမမ တရ ိုး မည်မျှက သင် ပင်ဆင်သနည်ိုး။
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်

ပြစ်ပါ၏တလ ။ ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးသည်လည်ိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပန္င်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါ၏တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏ ယကကည်မှုတွင၊် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးထက်၊
လူသ ိုးရှ တြွတသ အရ မှ သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ လက်စ ိုးတသ အရ မှ
အသက်ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူအ ိုးလိုး၏
ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။

ဘိုရ ်းသခင်အ ်း အမှန်တကယ်ချစ်တသ သမျ ်းသည် ဘိုရ ်းသခင်၏
လက်တတွျို့ကျ ခင််းကိို အကကင််းမွဲူ့ ကျိ ်းနွန
ံ ခံနင
ိို တ
် သ သမျ ်း ေစ်သည်
လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မမခင်ိုးမချန်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှပခင်ိုး- ဤအရ န္ှစ်ခလိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် တတွျို့ရပပီိုး၊
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးက သင် ရရှန္င်သည်မှ ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် ပပင်ဆင်ြ ့်
့်
သ ၍ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့််
သင်၏သန ိုးလည်မက
ှု မတ်သဟ ယ၌ တပပ ပပတလ ၊့် ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစန္င်ပပီိုး ထွက်တပါက်တစ်ခ တပိုးန္င်တပသည်- ဤသည်မှ
လက်တတွျို့ကျတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တွက်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တခက မစီစဉ်မီတွင၊် သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် မမကယ်ကယ်
့်
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ဦိုးစွ ပပင်ဆင်ရမည်။ ဤသည်မှ အတယ က်တင်ိုး
လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အတရိုးတကကီိုး ဦိုးစ ိုးတပိုးအရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သ စ
့် ိုးတသ က်ရမည်က
သင်သရှသည့်အ
် ဆငတ
့်် စ်ခသ တရ
က်တလ ။့် သင် မလပ်တဆ င်န္င်တသ အရ မှနသ
် မျှအတွက်၊
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ရှ တြွပပီိုး၊
သင် န ိုးမလည်တသ မည်သည့်က
် စစရပ်မဆအတွက် သမဟ
ှ
်
့် တ် သင်၌ ရှတက င်ိုးရမည့်
မည်သည့်အ
် ခက်အခဲမျ ိုးမဆအတွက် ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက တစတ
် လ ။့်
့်
့် စက့် ကည့်တ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး သင်၏ အတထ က်အပ့်ပြစ်တစပပီိုး၊ သင်၏
လက်တတွျို့ကျတသ အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် ရ တွင် ၎င်ိုးတက
့်

ကူညမ
ီ စခွငတ
့်် ပိုးတလ ။့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘဝတွင ် သင်၏
အကူအညီပြစ်လ ခွငလ
့်် ည်ိုး တပိုးတလ ။့် ဤအရ မျ ိုးသည် သင် လပ်တဆ င်ရသည့်အ
် ပင်ိုးတွင ်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု လအပ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး
စ ိုးတသ က်ရ တွင၊် ရလဒ်မျ ိုးက သင်ရရှရမည်။ သင်သည် သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက တည်ပငမ်တစန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပပဿန မျ ိုးတစ်ခတတလက သင် ကကြုရသည့််
မည်သည့်အ
် ချန်တွငမ
် ဆ သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည်။
့်
သင်သည် မည်သည့်ပ် ပဿန မျ ိုးကမျှ တတွျို့ ကကြုရပခင်ိုး မရှတသိုးချန်တွင၊် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးကသ သင် စတ်ဝင်စ ိုးသငသ
့်် ည်။ တစ်ခါတစ်ရ
သင်သည် ဆတတ င်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဆင်ပခင်တက င်ိုး ဆင်ပခင်န္င်သည်၊
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက
မတ်သဟ ယ၌တဝမျှန္င်ပပီိုး၊ မမကယ်ကယ်အတွငိုး် သင် တတွျို့ ကကြုရသည့််
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးက
့်
ြတ်ရှုတနစဉ်တွင ် သင်ရထ
ှ
ိုးတသ တပပန်
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးပပြုန္င်သည်။
့် မှုမျ ိုးန္င
ထအပပင်
သင်သည် လူတက
့်
့် ထွက်တပါက်တစ်ခ တပိုးန္င်သည်။ ဤသည်သ လျှင်
လက်တတွျို့ကျ၏။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတထ က်အပ့် ပြစ်လ ခွငတ
့်် ပိုးရန်
ပြစ်သည်။
တစ်တနလ
့်် ရှ ျို့၌ အမှနတ
် ကယ် ရှပခင်ိုး၌ န ရီတပါင်ိုးမည်မျှ
့် ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခငတ
အချန်ကန်ဆိုးသနည်ိုး။ သငတ
့်် နရက်
် ကယ်
့် ၏မည်မျှက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
တပိုးထ ိုးသနည်ိုး။ ဇ တပကတက မည်မျှ တပိုးထ ိုးသနည်ိုး။ မမ၏န္ှလိုးသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ဆသ
ီ စ
် ပေါ် ရှပခင်ိုးအြ ့်
့် တ်သန်တစပခင်ိုးသည် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
ပထမတပခလှမ်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၊ ခန္ဓ န္ှင ့်် သင်၏စစ်မန
ှ တ
် သ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်အပ်န္န္ှ င်ပါက၊ ယင်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ထ ိုးရန္
ှ င်ပါက၊ သူအတပေါ်
လိုးဝ န ခန္င်ပပီိုး သူ၏အလက လိုးဝ
့်
တထ က်ထ ိုးန္င်ပါက- ဇ တပကတအတွက် မဟတ်၊ မသ ိုးစအတွက် မဟတ်၊ သင်၏
ကယ်တရိုးကယ်တ ဆန္ဒမျ ိုးအတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မ်တတ ်၏ အကျြုိုးမျ ိုးအတွက်၊
အရ ရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် အတပခခအတ်ပမစ်
အပြစ်ခယူလျက်- ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တနရ မှနတ
် ွင ် ရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ သင်သည်

ဘရ ိုးသခငတ
့်် ရှ ျို့တွင ် သူ၏ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု ရရှတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်န္စ
ှ ်သက်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူအတပေါ်
အကကင်ိုးမဲရ
ှ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် သူ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝဥဿ ဆက်ကပ်အပ်န္န္ှ င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
စက်ဆပ်ရွရှ တသ သူမျ ိုးမှ သူအတပေါ်
စတ်မပါတပါပြစ်
တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် သူက
့်
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သူက
့် ယကကည်ပပီိုး သူက
့် အပမဲ
တမွျို့တလျ ်လတသ ်လည်ိုး၊ သူအတွ
က် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် လိုးဝ အသိုးပပြုမခန္င်တသ သူမျ ိုးက သူ
စက်ဆပ်၏။ သူက
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူအ
့် ချစ်သည်ဟတပပ တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့် ိုး
ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုးက သူ စက်ဆပ်၏။ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၌ ပါဝင်လပ်တဆ င်ရန်
စက ိုးတပပ တက င်ိုးသည့်၊် ကွနလ
် ့် န
ွ ိုး် တသ စက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုတသ သူမျ ိုးအ ိုး သူ
စက်ဆပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
် ကယ် မဆက်ကပ်တသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် သူ၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် သစစ ြ က်ပပီိုး အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးသည်
သစစ တြါက်ပပီိုး သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် အလွန ် မ နတထ င်လ ိုးကကသည်။ ပမှန၊် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုးမရှန္င်တသ သူမျ ိုးသည် သ ၍ပင်
မ နတထ င်လ ိုးကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
အထူိုးသပြင ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ တ ဝန်တကျတသ
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမကယ်ကယ် အမှနတ
် ကယ်
အသိုးခတသ သူမျ ိုးသည် သူ၏တရှ တ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ခလိုးက
ခင်ိုးကျင်ိုးထ ိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး အတပခခအတ်ပမစ်
့်
့် တည်ရပခင်
ပြစ်တစပပီိုး မည်သည့်အ
် ပင်ိုးမျ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က သရှြရန်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ရှ တြွန္င်ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငတ
် သ လူမျ ိုးပြစ်သည်။
သင်လပ်တဆ င်တသ အရ သည် သငဘ
့်် ဝအတွက် အကျြုိုးရှပပီိုး၊ သင်၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲရန်အလငှ့် ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏ အတွငိုး် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သင်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုး န္င်ပါက၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည်
ဇ တပကတက တကျနပ်တစပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလက တကျနပ်တစပါက၊
ဤအရ တွင် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ သင်
့်

ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
့် ည်။ ဘရ ိုးန္တ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက သ ၍ လက်တတွျို့ကျကျ တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးသည့်အ
် ခါတွင၊်
ယင်ိုးမှ သင်သည် သင်၏ တ ဝန်က တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်သည်က ဆလတပသည်။ ဤသတသ
လက်တတွျို့ကျသည့််
့်
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးကသ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်တပသည်။ ဤလက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ သင်
ဝင်တရ က်န္င်ပါက၊
့်
သင်သည် သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်လမ်မ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
့် ည်။ ဤသည်မှ လက်တတွအ
ဝင်တရ က်မှု စတင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤတလ့်ကျငမ
့်် ှုက ပထမဦိုးစွ
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ထတန
် ှ သင်သည် သ ၍ပင် နက်ရှုင်ိုးတသ
့် က်တွငမ
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် ည်။ ပညတ်ချက်မျ ိုးက မည်သ ့်
့် တရ က်န္င်လမ်မ
ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ် မည်သ သစစ
တစ ငသ
့်် ရမည်ဆသည်တက
့်
့်
ဆင်ပခင်တလ ။့် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ မည်
သည့်အ
် ချန်တွင ် သင် ဝင်တရ က်န္င်မည်ဆသည်က
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် မစဉ်ိုးစ ိုးန္ှင။့်် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလပ
ဲ ါက၊ သင်စဉ်ိုးစ ိုးတသ
အရ တင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရန် သင်၏ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်သည့်တ
် နရ သ ပထမဦိုး
စွ သင် တရ က်ရရမည်
ှ
- ဤသည်မှ
့်
အတပခခကျဆိုးတသ လအပ်ချက် ပြစ်သည်။
လတ်တတလ တွင ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင် ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
န ိုးမလည်ကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှ၏၊ သတသ
် သင်တက
့်
့် ငါတပပ သည်- ထအရ က သင်တ ့်
န ိုးမလည်ပါက၊ ထအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အကဲပြတ်တဝြန်ပခင်ိုးမျ ိုး မပပြုသငတ
့်် ပ။ သမမ တရ ိုး
အလိုးစ ထင်ရှ ိုး လူသမျ ိုးလ သည့်် တနတစ်
့် တန ရှ
့် တက င်ိုးရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ သင်သည်
န ိုးလည်လမ်မ
့်် တွက်
့် ည်။ အကဲပြတ်တဝြန်မှုမျ ိုး မပပြုပခင်ိုးသည် သငအ
အကျြုိုးရှမည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် မတန်မလှုပ် တစ င၍
့်် သ တန၍ မရတပ။ သင်သည်
တက်ကကစွ ဝင်တရ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးရမည်။ ထအခါမှသ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်
ဝင်တရ က်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်မှုတကက င၊့်် လူတသည်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး အပမဲ ပြစ်တပေါ်တနကကသည်။
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အလွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ က လူအ ိုးလိုးသည် မည်သ ကျ
့် ြုိုးန္နွ ခရမည်က
သင်ယူြ လ
့် အပ်တစသည်။ သင်သည် ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်န္င်ပါက၊ အရ အ ိုးလိုး

ပပီိုးဆိုးသွ ိုးပပီပြစ်သည်။ လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ သင် မရှပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ လူတသည်
စလင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် ရ ၌ အတရိုးကကီိုးတသ အဆငမ
့်် ှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ဤကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုး၏ လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးသည်
့်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတွက် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင် သင်ခင်ပမဲစွ
ရပ်တည်န္င်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သတသ သူတစ်ဦိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူက
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤကဏ္ဍတွင ် သင်သည် ခင်ပမဲစွ
မရပ်တည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ဝည ဉ်တတ ၌
် သ ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတွျို့ကျပခင်ိုး၌ ယကကည်န္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ သငယ
့်် ကကည်ပခင်ိုး
မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ပမင်န္င်တသ
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်န္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် သင်
ယကကည်န္င်မည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က လှညစ
့်် ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုးသ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ပမင်၍ရန္င်သကဲသ
့် လက်
ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ရန္င်တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုးမရှတပ၊ သဆ
့် လျှင ် သင်သည် ဝည ဉ်တတ ်၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ကျြုိုးန္န
ွ ခန္င်စွမ်ိုး ရှပါသတလ ။ ဝည ဉ်တတ ်သည် ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ့်
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ မရန္င်တပ၊ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က သင်
ကျြုိုးန္နွ ခသည်ဟ တပပ တသ အခါ၊ သင်သည် အဓပပ ယ်မရှတသ အရ က တပပ တနပခင်ိုးသ
မဟတ်တလ ။ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုး၏ အဓကတသ ခ
့် ျက်မှ လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှုရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်မှုတစ်ခ ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပညတ်ချက်မျ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်လမ်မ
ှ ်ပင်ိုး ပါဝင်သည်- တစ်ပင်ိုးမှ
့် ည်။ ယင်ိုးတက
့် ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် အပင်ိုးန္စ
သူ၏ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
ဝည ဉ်တတ ်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခန္င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တန က်တစ်ပင်ိုးမှ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်မှုရှန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ကျြုိုးန္နွ ခမှုရရှန္င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဇ တပကတတရှ တ
ျို့ ွင ် ပြစ်တစ၊ ဝည ဉ်တတ ်၏တရှ ျို့တွင ် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက အပမဲ သထ ိုးရမည်။ ဤသတသ
သူတစ်ဦိုးသ
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရြ အရည်
အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည်။ သင်သည် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှုရပါကှ
ယင်ိုးမှ ဤစမ်ိုးသပ်မတ
ှု ွင ် သင် ခင်မ စွ

ရပ်တည်ပါက- သင်အ
် ရ မျှ မပြစ်န္င်ြွယ်ရှမည် မဟတ်တပ။
့် တွက် မည်သည့်အ
လူအချြုျို့က၊ “ပညတ်ချက်မျ ိုးသည် တစ ငထ
့်် န်ိုးရန် လွယက
် ူသည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွငရ
် ချ
ှ န်၌ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် အတလိုးအနက် တပပ ဆြန္ှ့် င ့််
မည်သည့်လ
် က်ရပ်တပခရပ်ပပပခင်ိုးမျှ မပပြုြသ
့် လသည်။ ဤသည်မှ ပညတ်ချက်မျ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးတစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်” ဟ တပပ ကကသည်။ ယင်ိုးမှ မှနသ
် တလ ။
သဆ
ွ ်တွင ် သူက
် ့် ျင်တသ အရ အနည်ိုးငယ်
့် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ကယ
့် ဆနက
လပ်တဆ င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးတစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးအပြစ် မှတ်ယူ၍
ရသတလ ။ သင်သည် ပညတ်ချက်မျ ိုးအ ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးတစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး၌
မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သည်က အကန်အစင် သန ိုးလည်မှု ရှရမည်။ ယင်ိုးသည် သင်အ
့် တနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မှု ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ့််
ဆက်န္ယ်တပသည်။ သင်သည် လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှုရပပီ
ှ ိုး
ဤစမ်ိုးသပ်မှုအတွငိုး် တွင် ခလတ်တက်က မလဲကျပါက၊ သင်သည် ခင်မ တသ
သက်တသခချက် ရှသည်ဟ မှတ်ယူ၍ရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ထူိုးကဲသည့််
သက်တသတစ်ခကသက်တသခပခင်ိုးသည်၊ သင်က လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
သန ိုးလည်မှု ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်သည် သ မက ပမှနလ
် ည်ိုးပြစ်သည့်် ဤလူ၏
တရှ ျို့တွင ် သင် ကျြုိုးန္န
ွ ခန္င်ပပီိုး တသသည်အထ ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည်တန္ှ့် င ့််
အဓကအ ိုးပြင ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဤကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အမှနတ
် ကယ် သက်တသခပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်က ရရှပပီဟ
ဆလတပသည်။ သင်သည် တသသည့်တ
် င်တအ င် ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပပီိုး သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ညည်ိုးညြူမှုမျ ိုး ကင်ိုးန္င်ပါက၊ အကဲပြတ်တဝြန်မှုမျ ိုး မပပြု၊ အသတရပျက်တအ င်
လပ်ကကတပပ ဆပခင်ိုးမရှ၊ မည်သည့်် အယူအဆမျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် ြိုးကွယထ
်
ိုးတသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမျှ မရှပါက၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရ ရရှလမ်မ
့် ည်။
လူက အထင်အပမင်တသိုးခရသည့်် သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှင ့််
မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ မရှဘဲ တသသည်တ
့် င်တအ င် ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုး- ဤသည်မှ
စစ်မှနတ
် သ သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ လူတဝင်
့် တရ က်ရန် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့််
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးဆသည်မှ သင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခန္င်ပခင်ိုး၊
ယင်ိုးတက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ်
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး၊ လက်တတွက
ပျပ်ဝပ်ဦိုးညတ်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက သရှပခင်ိုး၊ သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ြွငဟ
့်် န္င်က တန က်ဆိုးတွင် သူ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့််

သူ၏ရယူပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးတ ပြစ်
ချက်မျ ိုးက သငက
့်် သမ်ိုးပက်ပပီိုး၊ သူက
့်
့် သည်။ ဤမနမ် မက်
့်
အပပည့်အ
် ဝန ခတစသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရ ရရှတလသည်။
ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် သူသည် စ တန်က အရှက်ရတစပပီိုး သူ၏ အမှုက ပပည့်စ
် တစသည်။
သင်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ
မရှသည့်အ
် ခါတွင-် ယင်ိုးမှ သင်သည် ဤစမ်ိုးသပ်မတ
ှု ွင် ခင်မ စွ ရပ်တည်ပပီိုးသည့်အ
် ခါသင်သည် ဤသက်တသခချက်က တက င်ိုးတက င်ိုး သက်တသခပပီိုးပြစ်သည်။ သင်သည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပပည့်ဝ
် တသ သန ိုးလည်မှုရပပီ
ှ ိုး၊ တပတရကဲသ
့် ့်
တသသည့်တ
် င်တအ င် ကျြုိုးန္ွန ခန္င်တသ တနတစ်
့် တန ရှ
့် လ ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးခရပပီိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ သ
့် ည်။ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် သငအ
့်် တွက် စမ်ိုးသပ်မှုတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညခ
ီ မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
ယင်ိုးမှ သငအ
့်် တနပြင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခြ သ
့် မဟ
့် တ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးခြ လ
့် အပ်မည်မဟတ်တပ။
ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူ၏အမှုသည် အလွနလ
် က်တတွျို့ကျပပီိုး သင်၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှတသ တကက င၊့်် သငအ
့်် တနပြင ့်် ထသတသ
အယူအဆမျ ိုးက
့်
လက်လတ်ရန် လအပ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုးသည် သငအ
့်် တွက် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု ခ
ပြစ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုး စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ် ရှကကသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် လက်တတွျို့ကျ၏၊
သဘ ဝလွနပ် ခင်ိုး မရှတပ။ မည်သည့်် အယူအဆမျှ မရှဘဲ၊ သူ၏လက်တတွျို့ကျတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လက်တတွက
ျို့ ျတသ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုက ယခင်ထက် တိုး၍ လက်တတွျို့ကျသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူက
့် သ ၍
စစ်မှနစ
် ွ ချစ်န္င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် သူ၏ ရယူပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
ရယူမည့်် လူစမှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏
လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးက သတသ သူမျ ိုး ပြစ်၏။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတွျို့ကျတသ အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူမျ ိုးထမှ
သူလအပ်တသ ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတစ့် တ်ကိုးူ သကဲသ
့် အကဲ
ပြတ်တဝြန်ပခင်ိုးမျ ိုး
့်
သမဟ
့််
့် တ် ခခပခင်ိုးမျ ိုးက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး မပါဝင်တပ။ ယင်ိုးထက် လူတအတနပြင
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရှငြ
် ၎င်
သတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးတ၏အတပခခ
့်
့်
ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အသိုးပပြုြန္ှ့် င ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏

အန္ှစ်သ ရက လိုးဝ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပပီိုး သူ၏အလက လိုးဝ ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ သူ
့်
တတ င်ိုးဆတပသည်။ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခရန် လူတ လ
့် အပ်ပခင်ိုး၏
ရှု တထ ငတ
့်် ခသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုး
ရည်ညွနိုး် စဉ်တွင၊် တန က်ထပ်ရှုတထ ငတ
့်် ခက သူ၏ သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးတက
ွ ခန္င်ပခင်ိုးအ ိုး ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် န္ှစ်ခလိုး
့် ကျြုိုးန္န
အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်ရမည်။ ဤရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခလိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်တသ လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတအ
့် ချစ်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမတ က
့် ယ်ပင်ဘဝက ချစ်သကဲသ
့် တသ သူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုတွင ် ပမှနန္
် င
ှ ့်် လက်တတွက
ျို့ ျတသ
လူသဘ
ဝက တဆ င်တလသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏ ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့လည်ိုးကျတသ
့်
လူသဘ
ဝ၏ အပပင်ဘက် ပပင်ပအလ သည် လူတအတွ
က် အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ
့်
့်
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု ခ ပြစ်လ တလသည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အခက်အခဲ
ပြစ်လ သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွက
ျို့ ျပခင်ိုးတက
့်
့်
တရှ င်လဲ၍မရန္င်တပ။ သူသည် အတပြတခ ရှ တတွျို့ရန် အရ ရ တင်ိုးက ကကြုိုးစ ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
အဆိုးတွင ် သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပင်ပအလ မှ မမကယ်ကယ်
မြယ်ရှ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ အမှနမ
် ှ မူ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူသည် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် ဝည ဉ်တတ ် ဘရ ိုးမဟတ်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ သူသည် လူမျ ိုး မပမင်န္င်တသ ဘရ ိုးမဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအန္ွယ်ဝင်တစ်ဦိုး၏
အပပင်အလ က ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူ၏
့်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ အပပင်အလ မှ မမကယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးသည် လိုးဝ လွယ်ကူမည်မဟတ်။
ထတကက
င ့်် မည့်သ
် ပင်
့်
့် ဆတစက မူ သူသည် သူ လပ်တဆ င်လတသ အမှုက လူဇ့် တ၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ လပ်တဆ င်ဆပဲ ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တြေါ် ပပပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သဆ
က် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး
့် လျှင ် ယင်ိုးသည် လူတအတွ
့်
မရှြမှ့် အဘယ်သ အဆင်
တပပန္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။ သူသည်
သူလပ်ချင်တသ အရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်၏။ သူ တပျ ရ
် င်ရသည့််
မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် ထနည်ိုး၎င်ိုးသ ပြစ်ကကသည်။ လူတသည်
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးမရှပါက၊
့်
၎င်ိုးတထ
့် စီအစဉ်မျ ိုး
့် တွင ် အ ိုးထ ိုးယကကည်တလ က်တသ အပခ ိုးမည်သည်အ

ရှန္င်ကကသနည်ိုး။ ယခထက်ထ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးသ လူမျ ိုးက ကယ်တင်န္င်တပသည်။ မည်သမ
ူ ျှ
အပခ ိုးထက်ပမက်သည့်် မည်သည့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးမျှ မရှကကတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး
စစ်တဆိုးချင်ပါက၊ ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်န္င်သနည်ိုး။
့်
သတသ
် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က အကကထတ်
့်
ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးက လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က အကကထတ် ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
သူသည် ဤအရ က လပ်တဆ င်ချင်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုးမရှတပ၊ ထတကက
င ့်် ဤသည်မှ လူမျ ိုးအတနပြင ့်် သူအ
့်
့် ိုး
ကျြုိုးန္ွန ခသငသ
့်် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပ၍ပင် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သူသည်
လက်တတွက
ျို့ ျသကဲသ
့် ပ
် ည်ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လိုးဝ
့် မှနလ
ပြစ်သည်။ သူ၏ကယ်ပင် ယူဆချက်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ သူ လပ်တဆ င်ချင်သည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သူလပ်တဆ င်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး
တ ဝန်အ ိုးလိုးက လအ
ဲ ပ်ပပီိုး ပြစ်သည်၊ သင်သည် သူလပ်တဆ င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ
ကျြုိုးန္နွ ခရမည်။ သူသည် လူသဘ
ဝရှပပီိုး အလွန ် ပမှနပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့်
သူ တမင်သက်သက် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူမျ ိုးသည် သူအ
့်
့် ိုး
သတဘ မတူတသ မျက်လိုးပပြူိုးကကီိုးမျ ိုးပြင ့်် မည်သ စ
် င်ကကမည်နည်ိုး။
့် န်ိုးစန်ိုးဝါိုးဝါိုး ကကည့်န္
သူသည် ပမှနပ် ြစ်ချင်တသ တကက င့်် ပမှနပ် ြစ်၏။ သူသည် လူသဘ
ဝအတွငိုး် ၌
့်
အသက်ရှငခ
် ျင်တသ တကက င ့်် လူသဘ
ဝအတွငိုး် ၌ အသက်ရှငသ
် ည်။ သူသည် ဘရ ိုး၏
့်
သတဘ သဘ ဝအတွငိုး် ၌ အသက်ရှငခ
် ျင်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝအတွငိုး် ၌
အသက်ရှငသ
် ည်။ လူတသည်
ယင်ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
့်
့် ချင်သလ ပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးသည် အပမဲ လူသ ိုးမျ ိုး
ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရက အတရိုးမပါတသ အတသိုးစတ် အချက်အလက်
အချြုျို့တကက င ့်် ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တသိုးငယ်တသ အရ တစ်ခတကက င ့်် ဘရ ိုး၏
“ဇ တအပြစ်တတ ်” ပပင်ပသလည်
ိုး သူက
င်တပ။ လူတသည်
့်
့် တွနိုး် ပ၍မရန္
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လွတလ
် ပ်မှုရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
င်္ဏ်သကခ ရှသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်မမ
ှု ရှတပ။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ်မျှတသ လွတလ
် ပ်မှု မတပိုးန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အနည်ိုးငယ်ပ၍ သ မန်က လျှက ပြစ်ပခင်ိုးက သည်ိုးမခန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တင်ိုးကျပ်လွနိုး် မတနန္ှင။့်် အသီိုးသိုးီ သည် အချင်ိုးချင်ိုးအတွက်

သည်ိုးခမှု ရှသင၏
့်် ။ ထအခါ အရ အ ိုးလိုး တည်ပငမ်သွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။
ခပ်တန်ိုးတန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးတစ်ခတတလ ရှတသိုးသတလ ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
ထသအတရိုး
မပါလှတသ ကစစရပ် တစ်ခက သည်ိုးမခန္င်လျှင၊် သတဘ ထ ိုးကကီိုးတသ
့်
လူတစ်ဦိုး သမဟ
် သ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ မည်
သ စဉ်ိုး
စ ိုးပင်
့် တ် စစ်မှနတ
့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အခက်အခဲ ပြစ်တစသည်မှ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘဲ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အခက်အခဲပြစ်တစသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပမဲ
့်
တစ်ဆတ်က တစ်အတ်လပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက ကင်တွယ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘ မျှမရှပခင်ိုးမှ တစ်စတစ်ခက အမှနတ
် ကယ် ြန်တီိုးကကပပီိုး ယင်ိုးသည် အလွန ် မလအပ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး လက်တတွက
ျို့ ျတသ လူသဘ
ဝအတွငိုး် ၌ အမှုပပြုချန်တွင၊်
့်
သူလပ်တဆ င်တသ အရ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အလပ်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ပြစ်သည်။ သတသ
် လူသ ိုးမျ ိုးသည် သူ၏ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရက မပမင်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သူ၏လူသဘ
ဝ၏ အပပင်ဘက် အပပင်အလ ကသ အပမဲ ပမင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည့်အ
် မှုက မပမင်ြူိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏သ မန်န္င
ှ ့််
့်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပမင်ပခင်ိုးင ှ မရမက တတ င်ိုးဆပပီိုး ယင်ိုးက လက်လတ်ကကလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးဟ အဘယ်သ ့်
တခေါ်ဆန္င်မည်နည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်သည် ယခ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
“တပပ င်ိုးလဲ” သွ ိုးပပီိုးပြစ်က တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏ပပင်
ပအသွငအ
် ပပင်မျ ိုးသည် တူညပီ ခင်ိုး ရှ မရှဆသည်မှ
့်
အတရိုးမကကီိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ မည်
သ အတ
အကျ အမှုပပြုကကသည်ဆသည်မှ လည်ိုး
့်
့်
အတရိုးမကကီိုးတပ။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုက လပ်တဆ င်တသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ သင် လချင်သည်ပြစ်တစ၊ မလချင်သည်ပြစ်တစ၊
ကျြုိုးန္နွ ခရမည် ပြစ်သည်- ဤသည်မှ သင် တရွ ိုးချယ်စရ ရှတသ ကစစရပ်တစ်ခ မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတ န
့် ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဟန်တဆ င်မှု
စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ လိုးဝန ခရမည်ပြစ်သည်။
ယတန လူ
့်် က်ညတ
ီ သ သူမျ ိုး
့် ဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ရယူချင်တသ လူစမှ သူ၏ အလန္ှငက
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ အမှုက ကျြုိုးန္န
ွ ခြန္ှ့် င ့်် မတရရ မှုတွင် အသက်ရှငရ
် င်ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးက လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ခက်ခတ
ဲ စရင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနြ
် ့် သ
့်
လအပ်တပသည်။ သူက
့် န ခန္င်တသ သူမျ ိုးသည် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့်

န ိုးတထ င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သူအစီ
့် အစဉ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် အမှနတ
် ကယ်တူမည်
သမဟ
ွ ်အလယ်တွင် လတ်တတလ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သည့်အ
် မှုမျြုိုး လပ်တဆ င်တနမည်ဆသည်တက
့် လိုးဝ င်္ရမထ ိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် ဝတပိုးပပီိုး
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက အပပည့်အ
သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် ၎င်ိုးတ၏
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
့် ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ခလိုးက ထ ိုးရကကတလသည်
့်
မမတက
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ယ်တင်၏လပခြုမှုက လိုးဝ မည်သမျှ
့် ထည့်သ
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးတက
့် ခါမျှ
့် မည်သည်အ
တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ်လပ်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က
ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူမျ ိုးသည် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရရှကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတအတပေါ်
ကတတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် သမ
ူ ှ
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘဲ တပမကကီိုးတပေါ် ရှဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ လူတသည်
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်က သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးမျှအပြစ်
့်
ပမင်တနကကစဉ်တွင၊် တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်အ ိုး အပမဲ ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုး မပပြုသငတ
့်် ပ။
ဤသည်မှ မတရ ိုးတပ။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး
အဩ
့် ြွယ်တက င်ိုးတသ ဉ ဏ်ပည ပြင ့်် ချီိုးကျြူိုးတလ က်စရ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ
လိုးဝ မတည်ရှတပ။ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနသ
် မန်ပြစ်ပပီိုး အတရိုးမပါသကဲသ
့် ၊ ့်
သူသည် အလွနလ
် ည်ိုး ပမှနပ် ြစ်တပသည်။ သူသည် သ မန်ထက်လွနက
် ဲတသ ဉ ဏ် မရှတပ၊
သမဟ
ှု ျ ိုး မတဆ င်ရွက်တပ။ သူသည်
့် တ် တပမကကီိုးက တန်လှုပ်တစတသ လပ်တဆ င်မမ
အလွနပ
် မှနပ် ြစ်က လက်တတွက
ျို့ ျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြငသ
့််
အမှုပပြုက
စက ိုးတပပ ဆရတလသည်။ သူသည် မိုးချြုန်ိုးသမှတစ်ဆင ့်် စက ိုးမတပပ တသ လ
် ည်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
တလန္ှငမ
့်် ိုးတအ
် ည်ိုး၊ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး တခေါ် ြတ်ပခင်ိုး မပပြုတသ လ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်က လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် အသက်ရှငတ
် နသည့််
ဘရ ိုးသခင် အမှနတ
် ကယ်ပြစ်တပသည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ လက်
မခန္င်သကဲသ
့် လ
့်
့်
့် ိုးဝ
စတ်မကူိုးန္င်တသ သူအ ိုး နမ်က
့် ျသူအပြစ် ပမင်တနစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးအပြစ်
၎င်ိုးတ၏
ီ သ သူက ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုး ပပြုရမည်မဟတ်။
့် ကယ်ပင်စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညတ
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့် ပန်ကန်ပခင်ိုးမှ လ တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခခပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်သ ပြစ်တပသည်။

စံိုလင် ခင််းသိို တရ
က်မညူ့ သ
် မျ ်းသည် စစ်တဆ်း ခင််းကိို ခံကကရမည်
ူ့
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က န ခရမည်၊
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးက သင်၏တ ဝန်အ ိုးလိုးက တကျပွနတ
် အ င်
ထမ်ိုးတဆ င်ရမည်။ ထမျှမက သင်တတွျို့ ကကြုသငတ
့်် သ အမှုအရ မျ ိုးက သင်န ိုးလည်ရမည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
တတွျို့ ကကြု ခစ ိုးပခင်ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမွျို့တလျ ်န္င်စွမ်ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊
သငက
့်် ဘရ ိုးသခင် ဆိုးမပဲ့်ပပင်တနသည့်အ
် ခါ သမဟ
် ခါ
့် တ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တနသည့်အ
သတပပြုမန္င်စွမ်ိုးမရှဘဲ ပြစ်တနတသိုးပါက၊ ဤသည်မှ လက်ခန္င်ြွယ် မဟတ်တပ။
ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်ရပ်တွင ် သင်သည် ကက့်ကက့် ခတက င်ိုး ခန္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ
မလတလ က်တသိုးတပ၊ သင်တရှ ျို့သ ဆက်
လက်ချီတက်ရဦိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သင်ခန်ိုးစ မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တန်ဘဲ
့် အဆိုးမရှပါ။ လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ အလွနတ
် ရ ရိုးရှငိုး် သည်အ
့် ရ ဟ ပမင်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုအနည်ိုးငယ်က ၎င်ိုးတရကကသည်
အ
့် ခါတွငမ
် ူ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမှ လူတ ထင်
မတ
ှ ်သကဲသ
့် မရ
ှ ိုး် တကက င်ိုး ၎င်ိုးတ သတဘ
တပါက်လ ကကသည်။
့်
့် ိုးရင
့်
လူသ ိုးကစစ်တဆိုးရန် ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးက ဒကခခရသည်။ လူတစ်ဦိုး၏
စစ်တဆိုးခရပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး
သူအထဲ
တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ခွနအ
် ိုး ထတ်တြ ် ခရတလတလ ပြစ်မည်။ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင့််
့်
့်
လူတစ်ဦိုးက စစ်တဆိုးခရမှု ရရှပခင်ိုး နည်ိုးတလတလ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး
ကကီိုးထွ ိုးလ မှု နည်ိုးတလတလပြစ်ပပီိုး၊ သူအထဲ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ခွနအ
် ိုး ထတ်တြ ်ခရမှု
့်
နည်ိုးတလတလ ပြစ်မည်။ ထကဲသ
့် တသ
သူတစ်ဦိုး၏ စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တဝဒန ကကီိုးမ ိုးပပီိုး
့်
ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးက သူတတတွ
့် ျို့ ကကြုရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး
နက်ရှုင်ိုးတလတလပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက စစ်မှနတ
် လတလ
ပြစ်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက နက်ရှုင်ိုးတလတလ ပြစ်မည်။
သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် သူတ စစ်
့် တဆိုးပခင်ိုးခရစဉ် ကကီိုးမ ိုးစွ ဒကခခရသူမျ ိုး၊
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက မျ ိုးစွ ခရတသ လူတက
့် သင်တတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် နက်နတ
ဲ သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ပ၍တလိုးနက်ပပီိုး ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်သည့်် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက
သင်တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး၌ အတပေါ်ယအသသ

ရှကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက် က င်ိုးပမတ်၏၊ လူတက
့် “ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
့် သူက
့်
တမွျို့တလျ ်န္င်ြအတွ
က် သူတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က န္ှငိုး် အပ်တပိုး၏” ဟူ၍သ
့်
့်
တပပ န္င်ကကသည်။ အကယ်၍ လူတသည်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက
့်
တတွျို့ ကကြုြူိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
် သ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးက
့်
တပပ န္င်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏အထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့်
အက့် သြွယ်တက င်ိုးတလတလ၊ ယင်ိုးက တန်ြိုးရှတလတလန္ှင ့်် အဓပပ ယ်ရတလတလ
ှ
ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်အ
့် တွက် ပ၍ခဲကတ်ပပီိုး ယင်ိုးက သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
သဟဇ တမပြစ်တလတလ၊ ယင်ိုးက သငက
့်် သမ်ိုးပက်ရန်၊ သငက
့်် ရယူရန်န္င
ှ ့််
သငက
့်် စလင်တစရန် တတ်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်မှ
အဘယ်မျှတလ က် ကကီိုးမ ိုးတလ သနည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့််
မစစ်တဆိုးခဲပ
့် ါက၊ အကယ်၍ သူသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး အမှုမပပြုခဲပ
့် ါက၊ သူ၏အမှုသည်
မထတရ က်ဘဲ အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲတ
့် နခဲမ
့် ည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက တရွ ိုးချယ်ရယူပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစမည်ဟ အတတ်က
တပပ ခဲ၏
တွင ်
့် ။ ဤအရ ၌ သ မန်ထက်ထိုးူ ပခ ိုးတသ အဓပပ ယ် ရှသည်။ သင်တအထဲ
့်
သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ သည် နက်ရှုင်ိုးတလတလန္ှင ့်် စင်ကကယ်တလတလ ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ လူသ ိုးသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည က အတတ ်ပင်
သတဘ တပါက်န္င်တလတလပြစ်ပပီိုး သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏ သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည်လည်ိုး
့်
နက်ရှုင်ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ် ၆၀၀၀
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်သည် အဆိုးသတ်လမ်မ
် ကယ် လွယ်ကစ
ူ ွ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
အဆိုးသတ်န္င်မည်တလ ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
သူ၏အမှုက ပပီိုးဆိုးသွ ိုးမည်တလ ။ ယင်ိုးက အလွနရ
် ိုးရှငိုး် န္င်မည်တလ ။ လူတက
့် ယင်ိုးမှ
ဤမျှရိုးရှငိုး် သည်ဟ အမှနပ
် င် ထင်မှတ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အရ မှ
အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် သည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အ
် ပင်ိုးက
့် မှု၏ မည်သည့်အ
သင်တပပ လသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ အလိုးစမှ လူသ ိုးအတွက် ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ် မဟတ်တပ။
သင်သည် ယင်ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အဓပပ ယ်
သမဟ
့် သ အမှုမှ ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ်
့် တ် တန်ြိုး ကင်ိုးမဲ့်တနတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးလိုးဆန်ကျင်
လျက်ရှပပီိုး၊
့်
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ညြှ၍မရတလတလ၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ

အဓပပ ယ်ရတကက
ှ
င်ိုး ပပတလတလ ပြစ်သည်။ သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊
ယင်ိုးမှ အဓပပ ယ်ရှမည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ
အလွနအ
် က့် သြွယ်ပြစ်တကက င်ိုး သင်ယတနခ့် စ ိုးရက ၊ ယင်ိုးက အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ
သင်ခစ ိုးရတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ်ရ မဟတ်တကက င်ိုး သင်ခစ ိုးရတလတလ
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်မျှကကီိုးပမတ်တကက င်ိုး
သင်ပမင်ရတလတလ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန် အတပေါ်ယ၊
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ အမှုအနည်ိုးငယ်ကသ ပပြုပပီိုးတန က် အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
မပပြုခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်က ရှု ပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။
သင်သည် ယခ အနည်ိုးငယ်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခယူတနရတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ
အသက်တ ၌ သင်၏ ကကီိုးထွ ိုးမအ
ှု တွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှတပသည်။ ထတကက
င ့််
့်
သင်တအတနပြင်
့် တသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက ခရရန်မှ အဆိုးစွနလ
် အပ်ချက်ပင် ပြစ်သည်။
့် ထကဲသ
့်
့်
ယတန သင်
သည် အနည်ိုးငယ်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခယူတနရတသ ်လည်ိုး၊ တန င်တွင ် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှု ပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတွင ်
“ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အက့် သြွယ်တက င်ိုးလှပါတက ိုး” ဟ သင်ဆလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်တမှ့် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုး (အတစခသူတ၏
့် စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လ) က အတန်ကက
တတွျို့ ကကြုရပပီိုးသည့်အ
် ခါ လူအချြုျို့က တန က်ဆိုးတွင ် “ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ် ခက်ခပ
ဲ ါတက ိုး” ဟ ဆကကလမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ သူတအတနပြင်
့် “အမှနတ
့်
ခက်ခသ
ဲ ည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုး သိုးစွဲခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချက်က ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ဉ ဏ်မီန္င်ြွယ် မဟတ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတင
ွ ်
ကကီိုးမ ိုးတသ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် တန်ြိုးဟူတသ စရက်လကခဏ ရှတကက င်ိုးန္င
ှ ၊့်် သူ၏အမှုမှ
လူသ ိုး၏ တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးခရရန် လွနစ
် ွ ထက်တန်တကက င်ိုးက ပပသသည်။ အကယ်၍ ငါသည်
မျ ိုးလှစွ တသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီိုးတန က်တွင ် သင်၌ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှမရှခဲပ
့် ါက၊
ငါ၏အမှုသည် တန်ြိုးရန္
ှ င်ဦိုးမည်တလ ။ ၎င်ိုးက သငအ
့်် ိုး- “ဘရ ိုးသခင်ထ အတစခပခင်ိုးက
အမှနတ
် ကယ် ခက်ခသ
ဲ ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အက့် သြွယ်တက င်ိုးလှပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနပ
် င် ဉ ဏ်ပည ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးလှ၏” ဟ
ဆတစလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ အတတွျို့အကကြုက လတစ်ခက ခစ ိုးရပပီိုးတန က်တွင် သင်သည်
ထကဲသ
့် တသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ န္င်ပါက၊ ဤအရ က သင်သည် သင်အ
့် ထဲ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရရှထ ိုးတကက င်ိုး သက်တသပပတပသည်။ တစ်တနတွ
့် င ် သင်သည်

န္င်ငရပ်ပခ ိုး၌ ဧဝင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝတနပပီိုး တစ်စတစ်ဦိုးက သငအ
့်် ိုး- “ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ဘယ်လ အတပခအတနရှလဲ။” ဟ တမိုးသည့်အ
် ခါ သင်သည်“ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အက့် သချီိုးမွမ်ိုးြွယ်တက င်ိုးလ၏
ှ ” ဟ တပပ န္င်လမ်မ
့် ည်။
သူတက
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတကက င်ိုးက
့် သင်၏စက ိုးမျ ိုးသည် စစ်မှနတ
တပပ ပပတနသည်ဟ ခစ ိုးရလမ်မ
် ကယ် သက်တသခတနတပသည်။
့် ည်။ ဤအရ က အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် လျက် ရှတကက င်ိုး၊ ထပပင်
့်် ထဲ၌
့် သငအ
သူပပြုတသ အမှုက သငက
့်် အမှနတ
် ကယ် လက်ခယကကည်တစခဲပ့် ပီိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သမ်ိုးပက်ခပဲ့် ပီိုးတကက င်ိုး သင်ဆလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်သည်ထက်ပင် သ လွနတ
် သ တကက င ့်် သင်သည် သူက
့်
အစဉ်အပမဲ ချစ်တပလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ ဤအရ မျ ိုးက သင်တပပ န္င်ပါက လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်လှုပ်ရှ ိုးတစန္င်မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက သက်တသခပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ထူိုးကဲတသ သက်တသက ခန္င်ပါက၊ လူတက
့် မျက်ရည်ကျတအ င်
စွမ်ိုးတဆ င်န္င်လျှင် ယင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူ အမှနပ် ြစ်တကက င်ိုး
ပပသသည်၊ အတကက င်ိုးမှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးက ထင်ရှ ိုးတစန္င်ပပီိုး၊
သငအ
့်် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် သက်တသခချက်အပြစ်
အတည်ပပြုန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်၏ သက်တသခချက်အ ိုးပြင ့်် အပခ ိုးလမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရှ တြွတစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုတစသည်၊ ထပပင်
့်
သူတတတွ
ပမဲပမစွ
့် ျို့ ကကြုသည့်် မည်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌မဆ သူတသည်
့်
ရပ်တည်န္င်ကကလမ်မ
် ည့််
့် ည်။ ဤသည်မှ သက်တသခပခင်ိုး၏ တစ်ခတည်ိုးတသ စစ်မှနသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ယခ သငက
့်် တတ င်ိုးဆတသ အရ အတအကျပင်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ လွနစ
် ွ တန်ြိုးရှပပီိုး လူတ၏
့် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးခရရန် ထက်တန်တကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်ပပီိုး အလွနက် ကယ်ဝတကက င်ိုး သင်တတွျို့ ပမင်သင်သ
့် ည်။
သူသည် စက ိုးတပပ န္င်သည်သ မက၊ လူတက
့် လည်ိုး တရ ိုးစီရင်န္င်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးန္င်သည်၊ သူတအ
့် ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်သည်၊
သူတအ
့် ပပင် စလင်တစန္င်သည်။ သင်၏
့် ိုး ရယူန္င်သည်၊ သမ်ိုးပက်န္င်သည်အ
အတတွျို့အကကြုမှတန၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနခ
် ျစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်တက င်ိုးသည်က
သင်ပမင်လမ့််မည်။ ထတကက
င ့်် ယခ ဘရ ိုးသခင်က သင် အဘယ်မျှတလ က် ချစ်သနည်ိုး။
့်
သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အမှနတ
် ကယ်တပပ န္င်သတလ ။ သင်သည်
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး၏နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မှ တြ ်ပပန္င်ပါက၊ သင်

သက်တသခန္င်လမ်မ
က်ရှပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊
့် ည်။ သင်၏အတတွျို့အကကြုသည် ဤအဆင်သ
့် တရ
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး အရည်အချင်ိုး
ပပည့်မ
် ီလမ်မ
့်် မတရ က်ရပါက၊
ှ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင်၏အတတွျို့အကကြုထဲ၌ ဤအဆငက
သင်သည် လွနစ
် ွ အလှမ်ိုးကွ တနဆဲပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်စဉ်တွင ် လူတအတနပြင်
့်
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး ပပသသည်မှ ပမှနပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးတန က်၌ သင်သည်“ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှု၌ အလွန ် ဉ ဏ်ပည ရှသည်တက ိုး။” ဟ တပပ န္င်သငသ
့်် ည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့ကျတသ န ိုးလည်မှု အမှနတ
် ကယ်
ရရှန္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ သင်ပမတ်န္ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်လ ပပီိုး သင်၏အတတွအ
ျို့ ကကြုသည် တန်ြိုး
ရှလမ့််သည်။
သင် ယခ မည်သည့်အ
် ရ က မီတအ င်လက်သငသ
့်် နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သက်တသခန္င်စွမ်ိုးရမရှ
ှ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်တစ်ခန္ှင ့််
သရပ်တြ ်ချက်တစ်ခ ပြစ်လ န္င်ပခင်ိုးရှမရှန္ှင ့်် သင်သည် သူ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရရန်
သင်တ
့် တ ပ် ခင်ိုးရှမရှ ဟူသည်တမှ့် သင် ရှ တြွသင်တ
့် သ အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
် ကယ် အမှုမည်မျှပပြုခဲပ့် ပီိုးပပီနည်ိုး။ သင် အဘယ်မျှ
့် ထဲတွင ် အမှနတ
ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပပီနည်ိုး၊ သင် အဘယ်မျှ ထတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးပပီနည်ိုး။ သင် အဘယ်မျှ တတွျို့ ကကြုပပီိုး ပမည်ိုးစမ်ိုး
ခဲပ့် ပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စမ်ိုးသပ်ခပဲ့် ပီိုးပါတစ၊ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခဲပ့် ပီိုးပါတစ၊
သမဟ
့်် တပေါ်တွင ်
့် တ် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ခပဲ့် ပီိုးပါတစ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမှုတက
့် သငအ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပပီပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်အပပြုခရြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်လသူ တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်သည်
သင်၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတတွျို့အကကြုတပေါ် အတပခခ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက်
သက်တသခန္င် သတလ ။ သင်သည် သင်၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတတွအ
ျို့ ကကြုအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်သတလ ။ သင်သည်
သင်ကယ်တင်၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတတွအ
ျို့ ကကြုအ ိုးပြင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် သက်တသခြ သင်
အ
့် သက်တ တစ်ခလိုးက အသိုးခန္င်သတလ ။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သက်တသခရန်အတွက် သင်၏ အတတွျို့အကကြု၊
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တပိုးဆပ်ခပဲ့် ပီိုးတသ အြိုးအခအတပေါ် အမှီပပြုရမည်။ ထမှသ လျှင ်
သင်သည် သူ၏အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်မည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သက်တသခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သတလ ။ သင်၌ ဤပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒ ရှသတလ ။ အကယ်၍
သင်သည် သူ၏န မတတ ်ကသ မက သူ၏အမှုကပင်လျှင ် သက်တသခန္င်ပါက၊ ထပပင်
့်

သင်သည် သူ၏လူတက
် နထင်န္င်ပါက၊ သင်သည်
့် သူတတ င်ိုးဆတသ ပစအတင်ိုး အသက်ရှငတ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အမှနတ
် ကယ် မည်သသက်
တသခသနည်ိုး။ သင်သည် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့်
အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တတ င်တ
့် ပခင်ိုး၊ သင်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့််
သက်တသခပခင်ိုး၊ လူတအ
ှု ျ ိုးက
့် ိုး သူ၏အမှုက သတစပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏လပ်တဆ င်မမ
ပမင်တစပခင်ိုးတအ
့် ိုးပြင့်် ပပြုလပ်ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက
အမှနတ
် ကယ် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စလင်တအ င်ပပြုတပိုးလမ်မ
့် ည်။
အကယ်၍ သင်ကကြုိုးစ သမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့််
တန က်ပတ်ဆိုးတွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရရန်သ ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ မပြြူစင်တပ။ သင်သည် လက်တတွျို့အသက်တ ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး၊ သူ၏အလတတ ်က သငအ
့်် ိုး
သူြွငပ့်် ပတသ အခါ သူအ
့် ိုး တကျနပ်တစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတက
့် တဆ င်ရွက်န္င်တအ င်
အ ိုးထတ်သငပ့်် ပီိုး သူ၏ အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က သင် သက်တသခသင်သ
့် ည့််
နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် သငအ
့်် ိုး သူ၏ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပန္ှင ့်် ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပတအ
့် ိုး
သက်တသခမည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးတက
့်် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ယခ
့် သင်ရှ တြွတနသငသ
သင်တတွိုးဆတနသငတ
့်် သ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် သငက
့်် စလင်တအ င် သူပပြုပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးတတ ်၌
သင်ပါဝင်န္င်ရန်အတွက်သ ပြစ်ပါက ယင်ိုးမှ မလတလ က်တသိုးသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပည်မ
့် ီန္င်တသိုးတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သက်တသခန္င်ရန်၊ သူ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ရန်န္င
ှ ့်် လူတအတပေါ်
့်
သူပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အမှုက လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တတွျို့ ကကြုန္င်ရန် လအပ်သည်။
န ကျင်မှုပြစ်တစ၊ မျက်ရည်မျ ိုးပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ သင်သည်
ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်၏ လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးမှုတွင ် တတွျို့ ကကြုရမည်။ ယင်ိုးတမှ့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခတစ်ဦိုးအပြစ် သင်က
့် စလင်တစရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယခ သင်က
ှ ့်် စလင်ပခင်ိုးက ရှ တြွရန် လှုျို့တဆ ်သည့်် အရ မှ
့် ဒကခခရန်န္င
အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ သင်၏ လက်ရဒ
ှ ကခခရပခင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန်န္င
ှ ့်် သူအတွ
က် သက်တသခရန် အလငှ့် ပြစ်သတလ ။ သမဟ
့်
့် တ် ယင်ိုးမှ
ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အတွက်၊ သင်၏ အန င်္တ်တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ကကကမမ အတွက် ပြစ်သတလ ။ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ ကကရွ ယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင် ရရှတအ င်

အ ိုးထတ်သည့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပပြုပပင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ကယ်ပင်ဆန္ဒအ ိုးပြင ့််
ဦိုးတဆ င်၍မရန္င်တပ။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှရန်န္င
ှ ့််
တန်ခိုးပြင့်် စိုးစရန်အတွက် စလင်ပခင်ိုးက ရှ တြွပပီိုးသက လ အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လက်တတွက
ျို့ ျကျ သက်တသခရန်အတွက်
စလင်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်ပါက ဤအ ိုးထတ်နည်ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ က
သင်တရွ ိုးချယ်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်သည် ပထမအရ က တရွ ိုးချယ်ပါက သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အလွနတ
် ဝိုးကွ တနဆဲပြစ်မည်။ ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက
စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးတင
ွ ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ သရမည်ပြစ်ပပီိုး ငါသည် စကကဝဠ ထဲတွင ်
ရှငဘ
် ရင်အပြစ် အပ်စိုးမည်ဟ ငါယခင်က တပပ ခဲတ
်ပင ိုးလည်ိုး သင်တအ
့် ပသည်။ သတသ
့်
့် ိုး
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သွ ိုး၍ သက်တသခရန်ပြစ်က ၊
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးပြစ်လ ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ရန် မဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက စကက ဝဠ န္ှင ့်် မိုးတက င်ိုးကင်အ ိုး ပပည့်တ
် စတလ ။့် လူတင်ိုးအ ိုး
ယင်ိုးတက
့် ပမင်တစပပီိုး ယင်ိုးတက
့် လက်ခတစတလ ။့် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခရန်ပြစ်သည်။ ယခ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
မည်မျှသသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက သင်သည် မည်မျှ သက်တသခန္င်သနည်ိုး။ လူက
စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သင်န ိုးလည်သည့်အ
် ခါ သူ၏အလတတ ်အတပေါ်
အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးက သင်မည်သပပသင
သ
့်် နည်ိုး။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခလပပီိုး သင်အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်် အရ မှတစ်ဆင့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သက်တသခလပါက၊ အကယ်၍ သင်၌ ဤလှုျို့တဆ ်တပိုးတသ
စွမ်ိုးအ ိုးရပါက၊
ှ
မည်သည်အ
့် ရ မျှ မခက်ခလ
ဲ ွနိုး် တပ။ လူတ ယခ
လအပ်သည်မှ
့်
ယကကည်မှုပင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၌ ဤလှုျို့တဆ ်တပိုးတသ စွမ်ိုးအ ိုးရပါက
ှ
အပျက်သတဘ ၊ မတန်မလှုပ်ပြစ်ပခင်ိုး၊ ပျင်ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တအယူအဆမျ ိုး၊
အသက်ရှငသ
် န်တရိုးဆင်ရ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊ ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး အစရှသည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ စွနလ
် ့် တ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုရစဉ်တွင ် လူတအတနပြင်
တွင ်
့် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် ယင်ိုးတအထဲ
့်
အပျက်သတဘ ရှတတ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးမှုကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးမှ ပမှနပ် ြစ်ပါသည်။

သတသ
် မည်သည့်က
် စစ၌မဆ သင်သည် တယ ဘကဲသ
့် ပင်
ဲ ွင ်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုထတ
ယကကည်ပခင်ိုး ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က မပငင်ိုးပယ်ရတပ။ တယ ဘသည် ခွနအ
် ိုးနည်ိုးပပီိုး
သူ၏တမွိုးြွ ိုးသည့်တ
် နရက်
ဲ တ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ လူဘဝထဲ
ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက တယတဟ ဝါ
့် က ကျန်ဆခ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် တယတဟ ဝါသည် ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက န္တ်ယူမည့််
အရှငလ
် ည်ိုးပြစ်တကက င်ိုး သူမပငင်ိုးခဲပ
့် ါ။ မည်သပင်
့် တစက မူ ဤယကကည်ချက်က
့် စမ်ိုးသပ်ခခဲရ
သူဆပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်၏ အတတွျို့အကကြုထဲတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
မည်သည့်စ
် စ်တဆိုးပခင်ိုးကမဆ သင်ကကြုရပါတစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ မှ အချြုပ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
့်
၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအတင်ိုး အမှုပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့်
သူစလင်တစတသ အရ မှ လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတပေါ်
စလင်တစပခင်ိုးအမှုက ပပြုပပီိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ မပမင်
တတွျို့ န္င်၊
့်
့်
သတမပပြုန္င်တပ။ ထကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး
့်
လအပ်သည်။ တစ်စတစ်ရ က ပကတမျက်စပြင ့်် မပမင်န္င်သည့်အ
် ခါ လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး
့်
လအပ်ပပီိုး သင်၏ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးက သင်လက်မလတ်န္င်သည့်အ
် ခါ
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး လအပ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
ရှငိုး် လင်ိုးမမ
ှု ရှသည့်အ
် ခါ သင်အ
ှ ့််
့် ိုး တတ င်ိုးဆတသ အရ မှ ယကကည်ပခင်ိုး ရှရန်န္င
ခင်ခတ
့်် ့်
့် သ ရပ်တည်ချက်ရှပပီိုး သက်တသရပ်တည်ရန် ပြစ်သည်။ တယ ဘ ဤအဆငသ
တရ က်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ၌ တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူက
့် ည်။
့် စက ိုးတပပ ခဲသ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအတွငိုး် ၌သ ဘရ ိုးသခင်က သင်ပမင်တတွျို့ န္င်မည်
ပြစ်ပပီိုး သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စလင်တစမည်ပြစ်သည်။
ယကကည်ပခင်ိုးမရှလျှင် သူက ဤအရ က လပ်မတပိုးန္င်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်ရယူရန်တမျှ ်လငသ
့်် ည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သငအ
့်် တပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးမရှပါက သင်သည် စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး မခရန္င်သည်အ
့် ပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏အနန္တတန်ခိုးက မဆထ ိုးဘ၊ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက သင်ပမင်န္င်စွမ်ိုး
ရှမည်မဟတ်ပါ။ သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရှသပြင့်် သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက သင်၏
လက်တတွျို့အတတွအ
ျို့ ကကြုထဲတွင ် သင်ပမင်တတွျို့ရမည်ပြစ်သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်ထ
့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးရတစပပီိုး အတွငိုး် မှတန၍ လမ်ိုးပပတပိုးမည်။
့် တပေါ်လ က သငက
ထယကကည်ပခင်ိုးမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်သည် ထအရ က ပပြုန္င်မည်မဟတ်ပါ။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပါက သူ၏အမှုက သင် မည်ကသ
ဲ့် ့်

တတွျို့ ကကြုန္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သသယမျ ိုး
့်
မသထ ိုးသည့်အ
် ခါမှသ ၊ သူမည်သည့်အ
် ရ ပပြုသည်ပြစ်တစ သူအတပေါ်
သင် စစ်မှနတ
် သ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည့်အ
် ခါမှသ သူသည် သင်၏ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သငက
့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး ြွငပ့်် ပမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထမှသ သင်သည် သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက
ပမင်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ထအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ရရှတတ်သည်။
ယကကည်ပခင်ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လ ပပီိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် ယကကည်ပခင်ိုး
မတိုးပွ ိုးန္င်တပ။ “ယကကည်ပခင်ိုး” ဟူသည့်် ဤစက ိုးလိုးက မည်သည်က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။
ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ တစ်စတစ်ရ က လူသ ိုးတ မပမင်
န္င် သမဟ
့်
့် တ် မထတတွျို့ န္င်သည့််
အခါတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့််
အခါတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးက လူသ ိုးတ လက်
လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်် အခါတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး
့်
သူတ၌ရှ
့်် သ စစ်မှနသ
် ည့်် ယကကည်ချက်န္င
ှ ့်် ရိုးသ ိုးမှနက
် န်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးပင်ပြစ်သည်။
့် သငတ
ဤသည်မှ ငါတပပ ပပတသ ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့််
့်
စစ်တဆိုးခရသည့်် အချန်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ယကကည်ပခင်ိုးလအပ်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊
ယကကည်ပခင်ိုးဟူသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်တွဲ၍လ သည့်် အရ ပြစ်သည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ယကကည်ပခင်ိုးတမှ့် ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင် မည်သပင်
့် အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ၊
သင်၏ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ မည်သည့်ပ
် တ်ဝန်ိုးကျင်ပြစ်တစ သင်သည် အသက်က ရရှတအ င်
အ ိုးထတ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက ရှ တြွန္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက
ရှ တြွန္င်ပပီိုး၊ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်၊ ထပပင်
့် သင်သည်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူကျငက့်် ကန္င်တလသည်။ ထသပပြုပခင်
ိုးမှ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု
့်
ရှပခင်ိုးသတဘ ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပပြုပခင်
ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုး
့်
မတပျ က်ဆိုးတသိုးတကက င်ိုးက ပပသပါသည်။ သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် သမမ တရ ိုးက
ရရှတအ င် မတလျှ တ
် ွ ချစ်န္င်ပပီိုး
့် မ်ိုး အ ိုးထတ်န္င်မှသ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
သူအတပေါ်
သသယမျ ိုး ပြစ်မလ မှသ ၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူပပြုသည်ပြစ်တစ သင်သည် သူက
့်
့်
တကျနပ်တစရန် သမမ တရ ိုးက ဆက်လက်၍ လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးမှသ ၊ ထပပင်
့် သင်သည်
သူ၏အလတတ ်က တသတသချ ချ န္ှုက်န္က်
ှု ချွတ်ချွတ် ရှ တြွပပီိုး သူ၏အလအတတ ်က
အတရိုးထ ိုးန္င်မှသ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်တလသည်။
အတတ်က သင်သည် ရှငဘ
် ရင်တစ်ပါိုးအပြစ် အပ်စိုးရမည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲစ
့် ဉ်အခါက
သင်သည် သူက
့်် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး ပပသသည့်အ
် ခါ သူက
့် ချစ်ခပဲ့် ပီိုး သူသည် သူက
့် ယ်သူ သငထ
့်
သင်မီတအ င်လက်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ပန်ိုးကွယ်တနပပီိုး သူက
့်
့်

သင်မပမင်န္င်ဘဲ ဒကခပပဿန မျ ိုးက သင်အ
့် တပေါ် ကျတရ က်တလပပီ၊ ယခအချန်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင် တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုး တပျ က်ဆိုးပပီတလ ။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
အချန်တင်ိုးတွင ် အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးဟ တခေါ် ပပီိုး
ဤသည်မှ အစစ်မှနဆ
် ိုးန္ှင ့်် အလှပဆိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး ပြစ်သည်။
ယခင်က လူတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက
ချမှတ်ရန်လ ပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မချစ်လျှငပ
် င် သူက
် ချစ်ရမည်။” ဟ
့် ကျွန္ပ်
တပပ ကကမည်ပြစ်သည်။ သတသ
် ယခတွင ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက သင်အ
့် တပေါ် ကျတရ က်ပပီိုး
့်
ဤအရ က သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ထပ်တည်ိုးမကျသပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ယကကည်ပခင်ိုး တပျ က်ဆိုးတလသည်။ ဤသည်မှ စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သတလ ။
တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အတကက င်ိုးက သင် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ြတ်ခပဲ့် ပီိုးပပီ၊
ယင်ိုးတက
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ယကကည်ပခင်ိုးအထဲမှသ
့် သင်တမ့်သွ ိုးပပီတလ ။ စစ်မှနတ
ရပ်လိုးတပေါ်လ န္င်သည်။ သင်ကကြုရတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်
အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး၊ သင်၏ လက်တတွျို့
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က သင် အတရိုးထ ိုးန္င်သည်မှ
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်၊ ထပပင်
် ့် တ်ပပီိုး
့် သင်ကယ်တင်၏ ဇ တပကတက စွနလ
အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်သည်မှ လည်ိုး သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ လူတ ပပြုသင
တ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအရ ကပပြုပါက သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးကင်ိုးမဲ့်ပါက
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်မည်မဟတ် သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုက
တတွျို့ ကကြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုး ခရလပါက- သင်၌ ဒကခခလစတ်၊ ယကကည်ပခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊
န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်စမ
ွ ်ိုး၊ သူ၏အလတတ ်က န ိုးလည်
သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုး၊ သူ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးပခင်ိုးက အတရိုးထ ိုးန္င်စွမ်ိုး အစရှသည့််
အရ တင်ိုးက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှရမည်။ လူတစ်ဦိုးက စလင်တစပခင်ိုးမှ မလွယ်ကူဘဲ
သင်တတွျို့ ကကြုရတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုး တစ်ခစီတင်ိုးတွင ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး
လအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက ခရလပါက၊
ထလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ အတလ
တကကီိုးထက
ွ ်သွ ိုးရမျှန္င
ှ ့်် မလတလ က်သည် သ မက၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သငက
့်် ယ်သင် အသိုးခရမျှန္င
ှ လ
့်် ည်ိုး မလတလ က်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်၏

စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပခင်ိုးက ခရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ န္င်ရန် သင်၌ အရ မျ ိုးစွ က
ပင်ဆင်ရမည်။ ဒကခက သင်ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် တသွိုးသ ိုးဇ တအတွက် ပူပန်မှုက
တဘိုးြယ်သည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ညည်ိုးတွ ိုးချက်မျ ိုး မပပြုဘဲ တနန္င်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ထ
် ခါ၊ သူတန
့် မှ သူက
့် ယ်သူ ပန်ိုးကွယ်တနသည့်အ
့် က်သလ
့် က်ရန်၊
သင်၏ရှရင်ိုးစဲတ
ွ မတတ က တဆ
ွ မ
့်် ပပြုဘဲ သမဟ
ွ ခ
် င
ွ မ
့်် ပပြုဘဲ
့် င်ိုးခင
့် တ် တပျ က်ကယ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်အတွက် သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က
ပပြုသည်ပြစ်တစ သင်သည် သူ၏ စီစဉ်ပက ကျြုိုးန္နွ ခက သူအတပေါ်
ညည်ိုးတွ ိုးချက်မျ ိုး
့်
ပပြုမည့်အ
် စ ိုး သင်ကယ်တင်၏ ဇ တပကတက ကျန်ဆရ
ဲ န် အသင်ပ့် ြစ်တနရမည်။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သင်ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ သင်ပမတ်န္ိုးတသ တစ်စတစ်ရ န္ှင ့်် လမ်ိုးခရ
ွဲ န်
ဝန်တလိုးတနပါတစ သမဟ
့် တ် ခါိုးသိုးီ စွ ငတကကိုးတနပါတစ ဘရ ိုးသခင်က သင်တကျနပ်တစရမည်။
ဤသည်သ လျှင် စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုး န္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်၏
တကယ်ဝ
့် ည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုမှ မည်သပြစ်
ှ ့််
့် ပါတစ၊ သင်၌ ဒကခခလစတ်န္င
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးက ဦိုးစွ ပင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၌ ဇ တပကတက
စွနလ
် ့် တ်လစတ်လည်ိုး ရှရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အတွက် တစ်ကယ်တရဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ တစ်ကယ်တရ
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးအ ိုး လက်လတ်ဆိုးရှုိုးမှုခရရန် လလလ ိုးလ ိုးပြစ်သငသ
့်် ည်။ သင်သည်
သင်စ
ှ ိုးထဲတွင ် သင်က
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တန င်တရန္င်စမ
ွ ်ိုးလည်ိုး ရှရမည့်် တ်န္လ
့် ယ်သင်န္င
အတတ်တင
ွ ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ခသ
ဲ့် ပြင့်် ယခတွင ် သငက
့်် ယ်သင်
တန င်တရတတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး
မရှရတပ၊ ဘရ ိုးသခင် သငက
့်် စလင်တစမည်မှ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဤစန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မပပည့်မ
် ီန္င်ပါက စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး မခရန္င်တချ။
ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မည်
သဒ့် ကခခရမည်က
့်
သသငရ
့်် သ မက၊ ထထက်
ပင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးချစ်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်ရန် ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ န
့်် ည်။ သငက
့််
့် ိုးလည်သငသ
ဘရ ိုးသခင်အသိုးချပခင်ိုးမှ သငက
့်် စစ်တဆိုးရ သမဟ
့် ဒကခခတစရသ မဟတ်ဘ၊ဲ
့် တ် သင်က
သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက သင်သန္င်ရန်၊ လူဘဝ၏
အဓပပ ယ်အမှနက
် သန္င်ရန်န္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးမှ လွယ်ကူတသ အလပ် မဟတ်တကက င်ိုး သင်သန္င်ရန်အတွက်
သင်က
့် သူအသိုးချပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးဆသည်မှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရပခင်ိုးအတကက င်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သူအတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးအတွက်တကက င ့််
့်

ဒကခခရပခင်ိုးအတကက င်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က
ခစ ိုးရသပြင်၊့် သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးကလည်ိုး ခစ ိုးရမည်၊ ဤအရ အလိုးစက
သင်တတွျို့ ကကြုရမည်။ သင်သည် သငအ
့်် ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက
တတွျို့ ကကြုန္င်ပပီိုး၊ သူ သငအ
့်် ိုး ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပန္ှင ့်် သင်အ
့် ိုး တရ ိုးစီရင်ပကလည်ိုး
တတွျို့ ကကြုန္င်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏အတတွျို့အကကြုမှ ပပည်စ
့် ကျယ်ပပန်လ
့် မ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တပေါ်၌ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုတက
့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သငက
့််
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခဲပ့် ပီ၊ ထမျှသ မဟတ်၊ ယင်ိုးကလည်ိုး သငက
့်် ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပပီိုး
ြွငပ့်် ပခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ သင် အပျက်သတဘ တဆ င်၍ အ ိုးနည်ိုးသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
့်် တ်သက်တသ အရ တင်ိုးသည်
့် တွက် စိုးရမ်၏။ ဤအမှုတစ်ခလိုးမှ လူသ ိုးန္ှငပ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှု ထဲ၌ရှတကက င်ိုး သင်အ
့် ိုးသတစရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ပခင်ိုး ဟူသည် ဒကခခရပခင်ိုး၊ သမဟ
က် အမှုအရ အမျြုိုးမျြုိုးက
့် တ် သူအတွ
့်
လပ်တဆ င်တပိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်တက င်ိုးထင်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်၏ဇ တပကတ ပငမ်သက်ပခင်ိုးရရန်
ှ ၊ သမဟ
့် တ်
သငဘ
့်် ဝထဲရှ အရ ရ တင်ိုး အဆင်တပပတချ တမွျို့ စွ သွ ိုးတနရန်၊ သမဟ
့် တ် အရ ခပ်သမ်ိုး၌
သင်သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှပပီိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးရရန်
ှ ပြစ်သည်ဟ သင် ထင်တက င်ိုး
ထင်တလ က်တပသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ဤအရ မျ ိုးတစ်ခကမျှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
သူတ၏ယ
ကကည်မှု၌ လူတ အတလိုး
ထ ိုးသငတ
့်် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မဟတ်တချ။ အကယ်၍
့်
့်
သင်သည် ဤရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတွက် ယကကည်မပါက၊ သင်၏အပမင်မှ
မမှနက
် န်သည်အ
့် ပပင်၊ သင်အ
့် တနပြင့်် စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရရန် တကယ်ပင် မပြစ်န္င်တချ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏ အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်မမီန္င်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတမှ့် လူတန့် ိုးလည်သငတ
့်် သ အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဤန ိုးလည်မှုရလျက်
ှ
ယင်ိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ ပင်္္ြုလ်တရိုးရ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး၊
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး ဟူသမျှက ြယ်ရှ ိုးရန် အသိုးပပြုသင်သ
့် ည်။
ဤအရ မျ ိုးက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးပြငသ
့်် လျှင ် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီန္င်တပမည်။ ထပပင်
့် ဤအရ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြငသ
့်် လျှင ် သင်သည် အသက်ကရရှက ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်

သူက
ှ ့်် သူတတ င်ိုးဆတသ စတ်သတဘ ထ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်
့် တကျနပ်တစရန်န္င
ပြစ်ပပီိုး၊ ထမှသ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘန်ိုးတတ ်သည် မထက်တန်တသ ဤလူအပ်စအ ိုးပြင ့််
ထင်ရှ ိုးတစန္င်မည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးအတွက်
မှနက
် န်တသ အပမင်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ရှ တြွသငတ
့်် သ ပန်ိုးတင်လည်ိုးပြစ်သည်။ သင်၌
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ သတဘ ထ ိုး ရှသငပ့်် ပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှရန် သင်ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြလ
့် အပ်ပပီိုး၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ရမည်၊ အထူိုးသပြင ့်် သင်သည် သူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုးရှ သူ၏ အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသ မက
လူဇ့် တအ ိုးပြင့်် သူပပြုသည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အမှုတက
၎င်ိုးတ၏
့် ပမင်န္င်ရမည်။ လူတသည်
့်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏အမှုက
့်
မည်သပပြုတကက
င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် သူ၏အလတတ ်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်တကက င်ိုးကပင်
့်
့်
သတပပြုမန္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ရန် ပြစ်သည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ရှတသ
မသနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး အလိုးစက ြယ်ရှ ိုးပပီိုး၊ သင်၏ မှ ိုးယွငိုး် တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် က ၊ ထပပင်
် သ ယကကည်ပခင်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုးတန က်- စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး
အတ်ပမစ်အတပေါ်မှ သ သင်သည် သူက
ှ စ
် ွ ချစ်န္င်တလသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့် စစ်မန
မယကကည်ဘဲ သူအ
့် ိုးချစ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်မည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သည့်အ
် တွက် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တယ င်ချ ချ မပြစ်န္င်တပ။ လူအချြုျို့တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးက သူတအ
့် ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ယူတဆ င်လ မည်က
ပမင်လျှငပ် မင်ချင်ိုး အ ိုးမ န်ပြင ့်် ပပည့်ဝ
် လ ကကတသ ်လည်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
သူတခ့် ြလ
့် အပ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးတ ပမင်
့် လျှငပ် မင်ချင်ိုး အ ိုးအင်အလိုးစ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးကကသည်။
ထအရ မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတလ ။ တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည်
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးန္ှင ့်် အကကင်ိုးမဲ့်
န ခပခင်ိုးက ရရှရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ သူအတပေါ်
့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ရှတနတသိုးသည်၊ သင်မစွနပ
် ့် ယ်န္င်တသ ဘ သ တရိုးအယူအဆမျ ိုးစွ ၊
သင်လက်မလတ်န္င်တသ ပင်္္ြုလ်တရိုးရ အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ရှတနတသိုးပပီိုး၊ ဇ တပကတ

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရှ တြွတနတသိုးက ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ဇ တခန္ဓ အ ိုး
ကယ်မတစရန်၊ သင်၏စတ်ဝည ဉ်အ ိုး ကယ်တင်တစရန် အလရှတနတသိုးသည်၊
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ မှ ိုးယွငိုး် တသ အပမင်ရသည်
ှ
့် လူတ၏
့် အပပြုအမူမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။
ဘ သ တရိုးယကကည်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
မမစတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲရန်အတွက် မကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ရရှတအ င် အ ိုးမထတ် ကကဘဲ ၎င်ိုးတ၏ဇ
တပကတ
့်
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးကသ ရှ တြွကကသည်။ သင်တအထဲ
မှ လူမျ ိုးစွ တ၌့် ဘ သ တရိုးခယူချက်
့်
အမျြုိုးအစ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ယကကည်မမ
ှု ျ ိုး ရှကကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်အတွက် လူတသည်
့်
သူအတွ
က် ဒကခခရန် အသင်ရ
ှ ိုးန္ှင ့်် မမတက
ှ စတ်က
့် ှတသ စတ်န္လ
့်
့် ယ်ကယ် ဆက်ကပ်အပ်န္လ
ပင်ဆင်ရမည်။ လူတသည်
ဤသတ်မှတ်ချက် န္ှစ်ချက်န္င
ှ ့်် မပပည့်မ
် ီပါက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
၎င်ိုးတ၏
မမတ၏စ
့် ယကကည်ပခင်ိုးမှ မခင်လတပ၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ရရှန္င်မည်မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် အ ိုးထတ်တသ ၊
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပပီိုး အသက်က ရရှတအ င် အ ိုးထတ်တသ လူတသ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
သငအ
့်် တပေါ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး တရ က်လ သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်တပြရှငိုး် ရ ၌
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင် မည်ကသ
ဲ့် ကျင်
သ
့် ိုးမည်နည်ိုး။ သင်သည်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်မည်တလ သမဟ
ှ ့််
့် တ် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုန္င
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှတန၍ သင်န ိုးလည်မည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သင် မည်သည်အ
့် ရ က
ရရှလမ့််မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးသည် ကကီိုးထွ ိုးလမ့််မည်တလ ။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက သင်ခရသည့်အ
် ခါ သင်သည် တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကျငသ
့်် ိုးက
သင်အ
့် ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုက အတလိုးအနက် အ ရစက်န္င်မည်တလ ။ သင်သည်
တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး
မည်ကသ
ဲ့် စမ်
့်် ိုး
့် ိုးသပ်တကက င်ိုးက ပမင်န္င်သတလ ။ တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သငအ
မည်သည့်လ
် ှုျို့တဆ ်အ ိုးတပိုးမှုမျြုိုးက ယူတဆ င်လ န္င်သနည်ိုး။ သင်၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသရပ်တည်ရန်
သင်ဆန္ဒရမည်
ှ
တလ ၊ သမဟ
့်် က်သ ရှတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ်
့် တ် သင်သည် သက်တသ ငသ
ဇ တပကတက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးလမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ်

သင်၏အပမင်မှ အမှနတ
် ကယ် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတအတွက် မဟတ်သတလ ။ သင်၏ရှ တြွပခင်ိုးတွင ်
သင် ရရှတအ င် အ ိုးထတ်တသ ပစ်မတ
ှ ်တစ်ခ သင်၌ အမှနတ
် ကယ် ရှသတလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး ခရန္င်ရန်အတွက် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ကကြုရလသတလ ၊
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကသ သင်ခလက်မည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခပခင်ိုးကစစအတပေါ် သင်၏အပမင်က အမှနတ
် ကယ်
မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ လူတသည်
အချြုျို့တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
စစ်မှနတ
် သ သက်တသခြရန်
့် ရ က ပပြုသငသ
့်် နည်ိုး။ လက်တတွက
ျို့ ျတသ
့် မည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ထဲ၌ သူ၏ တကယ်အ
့် မှုက တပမ က်ပမ ိုးစွ ထတ်တြ ်ခပဲ့် ပီ
ပြစ်တသ တကက င့်် သင်သည် အဘယ်တ
့် ကက င ့်် စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးမည်အ
့် တတွိုးမျ ိုး အပမဲရှရသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အြ ဟ
့် တ်၏တလ ။
သင်တအမျ
ိုးစအတွကမ
် ူ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်ကယ်၌၏ကယ်စ ိုး သင်ပပြုတသ
့်
အကျြုိုးတမျှ ပ် ခင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး၊ သင်၏ကယ်ပင် တစ်ကယ်တရ အကျြုိုးအပမတ်အ ိုး
ရှ တြွရန်အတွကပ
် င် ပြစ်သည်။ လူအနည်ိုးငယ်ကသ ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ယကကည်ကကသည်၊ ဤသည်မှ ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်မှု မဟတ်သတလ ။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဓကအ ိုးပြင ့်် လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးက
့်
စလင်တစရန်ပြစ်သည်။ အဆိုးတွင၊် ရရှသည့်အ
် ရ မှ သင်စန
ွ ခ
် ့် ွ လတသ ်လည်ိုး၊
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် စွနခ
် ့် ွ ၍မရတပ။ အချြုျို့လတ
ူ သည်
အတသိုးငယ်ဆိုးတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်
့်
တစ်စက်ကတလိုးမျှ မရှသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င် ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် အန င်္တ်တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ တမျှ ်လငခ
့်် ျက် လိုးဝ
့်
မရှကကတတ တ
့် ချ။ ဤအချန်မှသ ဘရ ိုးသခင်၏စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှ ပပီိုးဆိုးမည်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် တသပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ရှငပ် ခင်ိုးအကက ိုးတွင ် တဝဲလည်လည်ပြစ်တနသည့်် အဆငက
့််
မတရ က်ကကတသိုးတပ၊ ထပပင်
တသပခင်ိုးက မပမည်ိုးစမ်ိုးရတသိုးတသ တကက င ့််
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး၏ လပ်ငန်ိုးစဉ်မှ မပပီိုးဆိုးတသိုးပါ။ အတစခသူမျ ိုး၏အဆင၌
့််
ရှခဲတ
့် သ သူတပင်
့် လျှင ် အဆိုးစွန ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက မခခဲက့် ကရတပ။ တယ ဘသည် ပပင်ိုးထန်တသ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုခဲရ
် ရ မျှ မရှခဲတ
့် ပပီိုး သူ၌ အ ိုးထ ိုးစရ မည်သည့်အ
့် ပ။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၌့် တမျှ လ
် ငခ
့်် ျက် မရှသည်အ
့် ပပင် အ ိုးထ ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှသည့််
အတင်ိုးအတ အထ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ခကကရမည်၊ ဤသည်သ လျှင်
စစ်မှနတ
် သ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတစခသူမျ ိုး၏ တခတ်က လအတွငိုး် ၌ အကယ်၍

သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်၌ အပမဲဆတ်ပငမ်တနခဲပ့် ပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က
သူပပြုခဲပ
့်် တွက် သူ၏အလတတ ်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါတစ သင်သည်
့် ါတစ၊ သငအ
သူ၏ကကြုတင်ပပင်ဆင်ချက်မျ ိုးက အပမဲတမ်ိုးန ခခဲပ
် ခါ
့် ါက၊ လမ်ိုးဆိုးတရ က်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အရ တင်ိုးက သင်န ိုးလည်တပမည်။ သင်သည် တယ ဘ၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခရပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် တပတရ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးကလည်ိုး
ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ တယ ဘ အစမ်ိုးသပ်ခခဲရ
့် တသ အခါ သူသည် သက်တသရပ်တည်ခပဲ့် ပီိုး
အဆိုးတွင ် တယတဟ ဝါမှ သူအ
ဲ့် ည့််
့် ည်။ သူသက်တသရပ်တည်ခသ
့် ိုး ကယ်ထင်ပပခဲသ
တန က်မှသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ ကပမင်ြ ထ
ဲ့် ည်။ “ငါသည်
့် က်တန်ခသ
ညစ်ညမ်ိုးတသ ပပည်မှ ပန်ိုးတရှ င်တသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န္င်ငတတ ်အ ိုး ငါက
့် ယ်ငါ
ကယ်ထင်ပပမည်။” ဟ အဘယ်တကက င ့်် တပပ ထ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး
သက်တသရပ်တည်သည့်အ
် ခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က ပမင်ရြအတွ
က် င်္ဏ်အသတရက
့်
သင်ရန္င်သည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသမရပ်တည်န္င်ပါက သူ၏မျက်န္ ှ ကပမင်ရြ သင်
၌ င်္ဏ်အသတရမရှတပ။ အကယ်၍
့်
သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ကကြုတနရစဉ် တန က်တကက င်ိုးပပန်လည
ှ တ
့်် သ တကက ငပ့်် ြစ်တစ၊
သမဟ
က်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ညည်ိုးတွ ိုးချက်မျ ိုး ပပြုလပ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်တစ သူအတွ
့်
သက်တသရပ်တည်ရန် ပျက်ကွကပ် ပီိုး စ တန်၏ တလှ င်တပပ င်စရ ပြစ်လ ပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရရှလမ့််မည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးကက ိုး၌ မမ၏ကယ်ပင် ဇ တခန္ဓ က ကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မညည်ိုးတွ ိုးခဲသ
့် ပပင်၊ စက ိုးလိုးမျ ိုး အ ိုးပြင ့်် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး သမဟ
့် ည်အ
့် တ်
အပပစ်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမရှဘဲ မမ၏ ဇ တပကတက စက်ဆပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် တယ ဘကဲသ
့် တသ
သူ
့်
ပြစ်ပါက၊ သင်သည် သက်တသရပ်တည်တနလမ့််မည်။ သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
တစ်စတစ်ခတသ အတင်ိုးအတ အထ ခရပပီိုး တယ ဘကဲသ
့် ပြစ်
့် န္င်တသိုးက ၊
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ခမှုရပပီ
ှ ိုး သူ၏ အပခ ိုးတတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
သမဟ
့််
့် တ် သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငထ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
့်် ဘရ ိုးသခင်မတပေါ်လ ရသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
့် ည်။ ယခမူ သငထ
သင်၌ သင်၏ကယ်ပင် မျ ိုးစွ တသ အယူအဆမျ ိုး၊ အတပခအပမစ်မရှတသ တစ်ကယ်တရ
အစွဲအလမ်ိုးမျ ိုး၊ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၊ ပင်္္ြုလ်တရိုး
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဇ တဆန်တသ စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုး ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး သင်သည်
သူ၏မျက်န္ ှ ကပမင်ရြ မထ
က်တန်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်က သင်ပမင်ခရ
ဲ့် သည်ဆပါက
့်

သင်သည် သူက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် သင်၏ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုး အ ိုးပြင ့်် တင်ိုးထွ လမ်မ
ဤသပပြုပခင်
ိုးပြင့်် သူသည် သင်အ
့် ိုးပြင့်် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ် သန္ှင ့်် အရက်ခရပခင်ိုးပင်
့်
ပြစ်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် တစ်တပပိုးညမ
ီ ဟတ်တသ အရ မျ ိုးစွ
သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်လ သည်တ
့် င် သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး ဤအရ မျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်ပါက၊ ထပပင်
့် သင်သည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်သည့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
တြ ်ထတ်ပပသပါက၊ ဤသည်မှ သက်တသရပ်တည်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏
တနအမ်သည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနပပီိုး၊ သင်သည် ဇ တပကတဆင်ရ ဇမ်ခစရ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ က
်
၊
သငက
့်် မည်သမ
ူ ျှ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး မပပြုဘဲ၊ အသင်ိုးတတ ်ထရ
ဲ ှ သင်၏
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သငက
့်် န ခပါက၊ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်သည့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
ပပသန္င်မည်တလ ။ ဤအတပခအတနက သငက
့်် စစ်တဆိုးန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးက ပပသန္င်သည်မှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် ပြစ်ပပီိုး သင်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည်မှ သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ အမှုအရ မျ ိုး
ပြစ်ပျက်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် ပြစ်သည်။ ဆန်ကျင်
ဘက်ပပြုပပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
့်
အရ မျ ိုးစွ ၏ အကူအညီန္င
ှ ၊့်် စ တန်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ သရပ်သကန်တြ ်ပပချက်မျ ိုး
တည်ိုးဟူတသ ၎င်ိုး၏လပ်ရပ်မျ ိုး၊ ၎င်ိုး၏စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အတန္ှ င်အ
် ျ ိုးန္ှင ့််
့် ယှကမ
လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက အသိုးချပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး စ တန်၏
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသက ၊ ထသပြင်
့် ့် သင်သည် စ တန်က
မန်ိုးတီိုးပပီိုး ပစ်ပယ်န္င်ြအလ
ငှ့် သင်၏ စ တန်အ ိုး ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်စွမ်ိုးက စလင်တစသည်။
့်
သင်၏ ကျရှု ိုးပခင်ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးစွ န္ှင ့်် သင်၏
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အချန်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်ပါသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် ကက ငဆ
့်် တသ ် အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်မှ လ ပပီိုး၊
ခပ်သမ်ိုးတသ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးမှ သူ၏လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ှတသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ သင်ကျရှု ိုးသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် သင်အ ိုးနည်ိုးပပီိုး ခလတ်တက်သည်ပြစ်တစ
ထအရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တည်မီပှ ပီိုး သူ၏လက်ထ၌
ဲ ရှတနသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ ဤသည်မှ သင်အ
ှု စ်ခပြစ်ပပီိုး ထအရ က
့် ိုး စမ်ိုးသပ်မတ
သင်သတမပပြုမပါက ယင်ိုးသည် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ လူတ ့်
သတပပြုသငတ
့်် သ အတပခအတနန္ှစ်မျြုိုးရသည်
ှ
- တစ်ခမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
လ ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ခ၏ ပြစ်န္င်တပခအရင်ိုးအပမစ်က စ တန်ပင်ပြစ်သည်။ တစ်ခမှ

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သငက
့်် အလင်ိုးတပိုးပပီိုး သငက
့်် ယ်သင်သရန်၊ သငက
့်် ယ်သင်
ရွ မန်ိုးပပီိုး တန င်တရရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှန္င်ရန်၊
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျနပ်တစရ ၌ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးတစရန် အခွငတ
့်် ပိုးသည့််
အတပခအတန တစ်ခပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်ခမှ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင်သတသ ်လည်ိုး၊
အပျက်သတဘ တဆ င်က အ ိုးနည်ိုးသည့်် အတပခအတနတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတနက
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထပပင်
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး
့် ယင်ိုးက စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ပြစ်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှ သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်အသအမှတ်ပပြုပပီိုး သင်သည် ယခ သူအတပေါ်
အလွနတ
် ရ
့်
အတကကိုးတင်တနတကက င်ိုး ခစ ိုးရပါက၊ သင်သည် ယခမှစ၍ သူက
ှ ့််
့် အတကကိုးပပန်ဆပ်ရန်န္င
ထသတသ
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးထဲသ တန
က်ထပ်မကျဆင်ိုးတတ ရ
့် န် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သူ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စ ိုးတသ က်ရ ၌ သင်ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ပါက၊ ထပပင်
့် သင်သည်
သငက
့်် ယ်သင် ချြုျို့တလ
ဲ့် အပ်သည်ဟ အပမဲတမ်ိုးယူဆပပီိုး တတ ငတ
့်် တသ စတ်န္လ
ှ ိုးရှပါက၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုပင်ပြစ်သည်။ ဒကခခရပခင်ိုး အဆိုးသတ်ပပီိုး သင်
တန က်ထပ်တစ်ြန် တရှ သ
ျို့ တက်
လမ
ှ ်ိုးတနသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
့်
ဆက်လက်၍ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်၊ အလင်ိုးတပိုးမည်၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး
အ ိုးတက င်ိုးတစမည်။ သတသ
် အကယ်၍ သင်သည် ယင်ိုးက အသအမှတ်မပပြုဘဲ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်လျက် တမျှ လ
် င်ခ
့်် ယ်သင် တကယ်က
့် ျက် ပျက်သဉ်ိုးသည်အထ သငက
ပစ်ပယ်ထ ိုးပါက၊ ဤနည်ိုးအတင်ိုး သင်တတွိုးထင်ပါက စ တန်၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမှ
သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
် ခါ
့် ည်။ တယ ဘသည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုရသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး အတလ င်ိုးအစ ိုးလပ်ခကဲ့် ကပပီိုး တယ ဘအ ိုး
့်
ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ရန် စ တန်က ဘရ ိုးသခင် အခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ဲ့် ည်မှ
့် ည်။ တယ ဘက စမ်ိုးသပ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူအတပေါ်
ကျတရ က်လ သူမှ အမှနတ
် ွင ် စ တန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
စ တန်အတွကမ
် ှ မူ ယင်ိုးသည် တယ ဘက အစအစမ်ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘမှ
ဘရ ိုးသခင်ဘက်တွင ် ရှခဲသ
ဲ့် ါက တယ ဘမှ
့် ည်။ အကယ်၍ ထသမဟ
့် တ်ခပ
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထသ
ဲ ကျတရ
က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်မည်။ လူတသည်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ ့်
့်
့်
ကျတရ က်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တဘိုးအန္တရ ယ်ထသ
ဲ ကျတရ
က်သွ ိုးကကသည်။
့်
့်
စစ်တဆိုးမှုခရပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ စမ်ိုးသပ်မှုပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အကယ်၍
သင်သည် တက င်ိုးမွနတ
် သ အတပခအတန၌ ရှမတနပါက၊ ယင်ိုးက စ တန်ထမှ
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ရူ ပါရအတကက င်ိုး

မရှငိုး် လင်ိုးပါက၊ စ တန်သည် သငက
့်် စွပ်စဲက
ွ
ရူ ပါရန္ှငဆ
့်် င်တသ ကဏ္ဍတွင ် သငက
့််
က ဆီိုးထ ိုးလမ်မ
ကျတရ က်သွ ိုးမည်။
့် ည်။ သင်မသလက်မီ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးထဲသ သင်
့်
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မတတွျို့ ကကြုရပါက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး ခရန္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်၏အတတွျို့အကကြုထဲတွင ် သင်သည်
အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုး ထဲသလည်
ိုး ဝင်တရ က်ရမည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် မည်သည့််
့်
အရ မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တစ့်တဆ ်မမ
ှု ျ ိုး လွနက
် ဲမှုက ပြစ်လ တစပပီိုး၊
ဤပပဿန မျ ိုးက ရင်ဆင်ရန်အတွက် သင်၌ မည်သတသ
သငတ
့်် လျ သ
် ည့််
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျြုိုးမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သင်တတွျို့ ကကြုန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်၌ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုရှတကက င်ိုး ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၌ တက်ကကမှုသ ရှပတပေါ်ပါက၊ ဤသည်မှ မှနက
် န်တသ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု
မဟတ်သည်အ
့် ပပင် သင်သည် ပမဲပမစွ လိုးဝရပ်တည်န္င်မည် မဟတ်ပါ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်က ယင်ိုးက အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုး သင်တတွျို့ ကကြုပပီိုး
ဆင်ပခင်တတွိုးဆန္င်သည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်တသည်
သိုးထန်ိုးမျ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
ကိုးစ ိုးမှုအ ိုးပြင့်် တသီိုးတပခ ိုး အသက်ရှငန္
် င်က ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကယ်လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုးက ပမင်န္င်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
တအ င်ပမင်တစမည်ပြစ်သည်။ ယခအချန်တွငမ
် ူ လူအမျ ိုးစသည် မည်သတတွ
့် ျို့ ကကြုရမည်က
မသကကဘဲ၊ ပပဿန တစ်ခက ၎င်ိုးတ ရင်
် ခါ ယင်ိုးက မည်သ ့်
့် ဆင်ရသည့်အ
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရမှနိုး် မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်စမ
ွ ်ိုး
့်
မရှသည်အ
့် ပပင် ဝည ဉ်တရိုးပပည်ဝ
့် တသ အသက်တ ပြင့်် အသက်မရှငန္
် င်ကကတချ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတက
့် သင်၏ လက်တတွျို့အသက်တ ထဲ၌
ကျင်သ
့် ိုးရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ခါတစ်ရ တစ်စတစ်ခတသ ခစ ိုးချက်မျြုိုး၊ သင်၏အတွငိုး် ထက
ဲ
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ဆိုးရှုိုးတစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ရတနပခင်
ှ
ိုးက ဆိုးရှုိုးတစသည့်် ခစ ိုးချက်မျြုိုး၊ သငက
့််
တမှ င်မက်ထသ
ဲ ထ
့် ိုးကျသွ ိုးတစသည့်် ခစ ိုးချက်မျြုိုးက တပိုးတတ်သည်။ ဤသည်မှ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခက သင်လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ ယင်ိုးက
အပမဲတမ်ိုး လွဲတချ ်တတ်သည် သမဟ
့် ိုးတတ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် ရပ်တန်သွ
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခမှုမရှဘဲ
ပန်ကန်တတ်တသ အရ တစ်ခခက ပပြုလပ်သည်အ
့် ခါ၊ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မသန္င်တသ ်လည်ိုး

ဘရ ိုးသခင်သ၏။ သူသည် သငက
့်် အလွတမ
် တပိုးဘ၊ဲ သငက
့်် သူဆိုးမပဲ့်ပပင်လမ်မ
့် ည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမှ အလွနအ
် တသိုးစတ်ကျသည်။ သူသည် လူတ၏
့်
စက ိုးလိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်န္င
့်
အကကအစည်န္င
ှ ့်် အတတွိုးအတခေါ်တင်ိုးက အလွနတ
် သချ စွ တစ င်က့် ကည်သ
့် ည်၊ သမှ့် သ
လူတသည်
ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် အတွငိုး် ပင်ိုး အပမင်ပွငပ့်် ခင်ိုးက ရရှန္င်မည်ပြစ်သည်။
့်
တစ်စတစ်ရ က သင်တစ်ကကမ်လပ်ပပီိုး ယင်ိုးက လွဲတချ ်သွ ိုးသည်၊ တစ်စတစ်ရ က သင်
ထပ်လပ်ပပီိုး လွဲတချ ်တနတသိုးသည်၊ ထတန
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက သင်
့် က် သနရ
တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်လ မည်။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလအတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ မည်သည်အ
့် ရ က လပ်ရမည်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ရ က
သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် မညီတကက င်ိုးက သလမ်မ
့်် ထဲမတ
ှ န၍
့် ည်။ အဆိုးတွင ် သင်သည် သငအ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုအတွက် မှနက
် န်တကျတသ တပပန်
့် မှုမျ ိုး ရှလမ့််မည်။
တစ်ခါတစ်ရ သင်သည် ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်တတ်ပပီိုး အထဲမှတန၍ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ကကမ်ိုးတမ င်ိုးပခင်ိုးက သင်ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးမှ လ သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ က
်
တန်ြိုးမထ ိုးပါက၊ သူ၏အမှုက သင် တပါတပါ
့််
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးမပါက၊ သူသည် သငက
အတရိုးစက်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အတလိုးအနက်ထ ိုးတလတလ၊ သငက
့်် သူ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ယခအခါတွငမ
် ူ
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဇတဝဇဝါန္ှင ့်် ရှု ပ်တထွိုးတနသည့်် ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူအချြုျို့ ရှကကပပီိုး
၎င်ိုးတသည်
မသင်တ
့် လျ ်တသ အမှုအရ တပမ က်မျ ိုးစွ ပပြုပပီိုး စည်ိုးကမ်ိုးမရှဘဲ
့်
ပပြုမူကကတသ တကက င့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
မပမင်ရန္င်တပ။ လူအချြုျို့တသည်
တငွရှ ရန်အလငှ့် မမ၏တ ဝန်မျ ိုးက တန က်ချန်ရစ်က
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရပခင်ိုးမရှဘဲ စီိုးပွ ိုးတရိုး လပ်ကင်ရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်။ ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုး၌
့်
ပ၍ပင် အန္တရ ယ်ရသည်
ှ
။ လတ်တတလ တွင် ၎င်ိုးတ၌့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှု
မရှသည်သ မက အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတက
ဲ မ်မ
့် ည်။ အတွငိုး် ၌
့် စလင်တစရန် ခက်ခလ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မပမင်န္င်သည်အ
့် ပပင် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးကလည်ိုး မပမင်န္င်သည့်် လူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်အတပေါ် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင် ခင်ခစ
့် ွ ရပ်တည်န္င်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
မည်သည့်အ
် ရ က ပပြုပါတစ သူတန
် ့် ွ ဘဲ
့် က်သ လ
့် က်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် မစွနခ

တနန္င်တသ သူ၊ သမဟ
ဲ့် သ အရ ထဲမှ ၀.၁ ရ ခင်န္နှု ိုး် ကပင်
့် တ် တပတရ စွမ်ိုးတဆ င်ခတ
စွမ်ိုးတဆ င်တသ သူတမှ့် အတပခအတနတက င်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတအ
့်် တ်သက်၍ တန်ြိုးမရှကကတပ။
့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် အသိုးချပခင်ိုးန္ှငပ
လူမျ ိုးစွ သည် အမှုအရ တက
့် လျင်ပမန်စွ န ိုးလည်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုး ရှကကပပီိုး တပတရ၏အဆငက
့်် တကျ ်လွနန္
် င်ကကသည်ပြစ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
စလင်တစပခင်ိုး အမှုက ပပြုတလသည်။ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသည် ထသတသ
သူတထ
က်လ ပပီိုး၊ အကယ်၍ သူတအထဲ
၌
့်
့် သ တရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ မ
့်် ညီတသ အရ တစ်ခရှပါက၊ ယင်ိုးက သူတ ချက်
ချင်ိုး
့်
စွနပစ်
် ့် န္င်ကကသည်။ ထသတသ
သူတမှ့် တရ၊ တငွန္င
ှ ့်် အြိုးတန် တကျ က်တိုးမျ ိုးပင် ပြစ်ပပီိုး
့်
သူတ၏တန်
ြိုးမှ အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတပတည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တသ
့်
အမှုအမျြုိုးမျြုိုးက ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် သဲ သမဟ
့် တ် တကျ က်တိုးန္ှင ့်် တူတနတသိုးပါက
သင်သည် သိုးမရတသ သူပါတပတည်ိုး။
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးပပည်၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အလွန ် အက့် သချီိုးမမ
ွ ်ိုးြွယ်ပြစ်ပပီိုး
ဉ ဏ်မမီန္င်ပါတပ။ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် သမမ တရ ိုးက ချစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မချစ်တသ သူမျ ိုး
ရှသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မတတွျို့ ကကြုတသ သူမျ ိုး ရှသည်၊
မမတ၏
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မထမ်ိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုး ရှသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သမ
သက်တသခတသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် မခတသ သူမျ ိုး ရှကကသည်၊ ထသ လူ
့် အမျြုိုးအစ ိုး
တပါင်ိုးစရှသည်အ
့် တွက် သူသည် လူအပ်စတစ်စက စလင်တအ င်ပပြုတပိုးပပီိုး အပခ ိုးလူအချြုျို့က
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် လမ်မ
တ်အပင်ိုးတစ်ခမှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတ အစ
့်
ဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက အတသအချ
ခရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရှငိုး် လင်ိုးစွ မသပါက၊ သင်သည်
အပျက်သတဘ တဆ င်တနမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူနည်ိုးစထဲတွငသ
်
ပမင်န္င်ပခင်ိုးတကက ငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင် မည်သက
ူ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ချစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် မည်သက
ူ မချစ်တကက င်ိုး သသ ထင်ရှ ိုးလ မည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တသ သူမျ ိုး၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သူက
့်
အမှနတ
် ကယ် မချစ်တသ သူမျ ိုးမှ သူအမှု
့်် ျင်ိုး၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရမည်။
့် ၏ တစ်ဆငခ
၎င်ိုးတသည်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရတသ အရ မျ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးမှ
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပြုစဉ်အတွငိုး် ၌ ထတ်တြ ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက ခရရန်အတွက် တန်ြိုးမရှတသ လူတပြစ်
့် ကကသည်။ စလင်တစပခင်ိုး

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

မပပည်မ
့် ီကကတချ။

န ကျင်သည်ူ့စမ််းသပ် မှုမျ ်းကိို တတွျို့ ကကံ ခင််း ေငသ
်ူ့
ဘိုရ ်းသခင်၏နှစလ
် ေ
ိို ွယတ
် က င််း ခင််းကိို သိနင
ိို မ
် ည်
ယတန ဘ
့်် ထဲ၌
့် ရ ိုးသခင်က သင်မည်မျှချစ်သနည်ိုး။ ထပပင်
့် သငအ
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင်မည်မျှသသနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးမှ
သင်အ
့် တနပြင့်် သင်ယူသင်သ
့် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
တရ က်ရလ
ှ
သည်အ
့် ချန်တွင ် လူသ ိုးအထဲ၌ သူလပ်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး လူသ ိုးက တတွျို့ ပမင်
ခွငတ
့်် ပိုးထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူက
့် ချစ်လ ပပီိုး
အမှနတ
် ကယ်သကျွမ်ိုးရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
တဝဒန ခစ ိုးန္င်ပပီိုး ဤအချန်အထ တရ က်ရှ လ န္င်သည်မှ တစ်ြက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်၊ ထမျှမက လူသ ိုးအထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ထ ိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တတွ
့် င ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် ပါက၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်တက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ရတသ ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် တဝဒန မခစ ိုးတစပါက ပွငပ
့်
အမှနတ
် ကယ်မချစ်တပ။ လူသ ိုးအထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပကကီိုးပပီိုး လူသ ိုး၏
ဒကခတဝဒန က ပကကီိုးမ ိုးတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မည်မျှအဓပပ ယ်ပပည်ဝ
့် တကက င်ိုး
ပထင်ရှ ိုးတလ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ပချစ်န္င်တလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သချစ်
့် တကက င်ိုးက
့် ရမည်အ
သင်မည်ကသ
ဲ့် သင်
့် ယူမည်နည်ိုး။ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတ မရှ
့် ပါက၊ န ကျင်သည့််
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး မရှပါက၊ ထပပင်
့် ည်တမှ့် တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
့် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ တသ
် ွ ချစ်ပခင်ိုး
့် ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနစ
အဆငတ
့်် စ်ခအထ သင်တရ က်န္င်မည်တလ ။ တစ်ြက်တွင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မက
ှု
လမျ ိုးအတွငိုး် သူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သလ ပပီိုး သူသည်
အတရိုးမပါတကက င်ိုး၊ စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်တကက င်ိုး၊ နမ့််ကျတကက င်ိုး၊ သူ၌ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မရှတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် သူသည် အနတတပြစ်တကက င်ိုး ပမင်တလ၏။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင်

ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စမ်ိုးသပ်မှု က လမျ ိုးအတွငိုး် သူ၏န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး ပမတတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်တစသည့်် မတူညတ
ီ သ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက လူသ ိုး အတွက်
ြန်တီိုးတပိုး၏။ န ကျင်မှုသည် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး တစ်ခါတစ်ရ ပပင်ိုးထန်တသ ပူတဆွိုးမှုအဆင်က
့်
တရ က်သည်အထပင် မတကျ လ
်
ိုးန္င် ပြစ်ရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတန က်
လူသ ိုးသည် သူအထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မည်မျှန္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးတကက င်ိုး ပမင်တလ၏၊
့်
ထပပင်
် ည့််
့် ဤအတ်ပမစ် အတပေါ်၌သ လူသ ိုးအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တမွိုးြွ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယတနက
့် လတွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ သက်သက်ပြငသ
့်် ဆလျှင ် လူအန္ှ
့် စ်သ ရက
သရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူက
ူ င် အမှနတ
် ကယ် မသန္င်တကက င်ိုး ပမင်တလ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယ်သပ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးပြငသ
့်် ၊ ထကဲသ
့် တသ
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လအတွငိုး် ၌သ လူသ ိုးသည် သူ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သန္င်ပပီိုး
သူ၌ဘ မျှမရှတကက င်ိုးက သန္င်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဘရ ိုးသခင်၏စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတ်ပမစ်တပေါ်၌
တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ တအိုးချမ်ိုးသည့်် မသ ိုးစဘဝ၊ သမဟ
့် တ်
ရပ်ဝတတြုတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရက
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ
သင်ခစ ိုးတမွျို့တလျ ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မရရှတသိုးသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးက တအ င်ပမင်သည်ဟ မယူဆန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌
တကျိုးဇူိုးတတ ်အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆင်က
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်၍ လူသ ိုးကလည်ိုး
့် လပ်တဆ င်ခန္
ရပ်ဝတတြုတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တပိုးအပ်ခန္
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူသ ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ သက်သက်ပြင့်် စလင်တအ င် မပပြုလပ်န္င်တပ။ လူသ ိုးသည်
သူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အချြုျို့က ကကြုတတွျို့ရပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ က ပမင်တတွျို့ရတသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည်
ထအရ မျ ိုးက အချန်က လ တစ်ခကက တအ င် တတွျို့ ကကြုခစ ိုး သွ ိုးပပီိုးချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ တသည်
လူသ ိုးက စလင်တအ င်
့်
မပပြုလပ်န္င်တကက င်ိုး၊ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် အရ မျ ိုးက
မထတ်တြ န္
် င်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
မြယ်ရှ ိုးန္င်တကက င်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ယကကည်မှုက စလင်တအ င်
မပပြုလပ်န္င်တကက င်ိုး တတွျို့ ပမင်တလ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အမှုသည် က လတစ်ခ၏
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က

တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးအတပေါ်၌ အမှီပပြု၍ မရတပ။
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င် ပပြုပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့််
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးပြင ့််
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတွင် အဓကအ ိုးပြင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတ ပါဝင်
ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အဓကအ ိုးပြင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် စလင်တစသည်။
လူအချြုျို့က န ိုးမလည်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးက စလင်တစန္င်သနည်ိုးဟ တမိုးပမန်ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတက
့်
“အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကျန်ဆမ
ဲ ည်ဆလျှင၊် လူသ ိုးသည် တသဆိုးသွ ိုးမည်
မဟတ်သတလ ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်မည်ဆလျှင်
လူသ ိုးသည် ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခရမည် မဟတ်သတလ ။ ဤသဆ
့် တသ ် သူက
့် အဘယ်သ ့်
စလင်တအ င်ပပြုန္င်ဦိုးမည်နည်ိုး” ဟ တပပ ကကသည်။ ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသတသ လူမျ ိုးက တပပ တသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကျန်ဆသ
ဲ ည်အ
့် ရ မှ လူသ ိုး၏ န ခမှုမရှပခင်ိုးက ပြစ်ပပီိုး၊
သူတရ ိုးစီရင်သည့်အ
် ရ မှ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မညြှ မတ ၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး သူသည် ဤခက်ထန်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ မချလအပ်တသ အရ က တြ ်ထတ်လျက်
လူသ ိုးအတွငိုး် မှ အရ အ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်တလ၏၊ သရ့် တွင ် ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
့်
တရ ိုးစီရင်မှုအ ိုးပြင ့်် သူသည် လူသ ိုးအ ိုး လူဇ့် တဆင်ရ အန္ှစ်သ ရ၏ နက်နသ
ဲ မ်တမွတ
ျို့ သ
အသပည က တပိုးတသ တကက င ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် အပပစ်ပြစ်ပပီိုး
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည်၊ ယင်ိုးသည် န ခမှုမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ခရသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးအ ိုး သူက
တွင ်
့်
့် ယ်သူ သတစရန် သူအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကျတရ က်ရမည်ပြစ်က စစ်တဆိုးပခင်ိုး
အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက အသိုးပပြုရမည်ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
ထတရ က်မရ
ှု န္
ှ င်မည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ဇ တပကတက ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်တကက င်ိုး
ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သန္င်သည်။ ထသဆ
့် တသ ်

ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ကျန်ဆသ
ဲ ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်တနသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ စရက်အမှနက
် ထတ်တြ ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးကသ
ဲ့် ထ
့် တ်တြ ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရ၏။ ထပပင်
့် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တကက င်ိုး ပမင်သည်အ
့် ခါ သူ၏အတွငိုး် ၌
တသ ကန္ှင ့်် တန င်တက ခစ ိုးရ၏။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အလွနအ
် တကကိုးတင်တနပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည်စ
့် ွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှဟ ခစ ိုးရ၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်က
ှ ိုး ဤဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးသည်
့် အတွငိုး် မှ ဆိုးမပဲ့်ပပင်တသ အချန်မျ ိုးရပပီ
ဘရ ိုးသခင်၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်
အပပစ်တင်တဝြန်ပပီိုး သင်ထ
့် မှ သူ၏မျက်န္ ှ တတ ်က ဝှက်ထ ိုးတသ အချန်မျ ိုး၊ သင်က
့်
သူင်္ရမပပြုဘဲ သင်အ
့် ချန်မျ ိုး၊ သင်က
့် ထဲ၌ သူအလပ်မလပ်သည်အ
့် စစ်တဆိုးရန်အတွက်
အသမထွက်ဘဲ ပပစ်တင်ဆိုးမတနတသ အချန်မျ ိုး ရှသည်။ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ အဓကအ ိုးပြင ့်် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငတ
် စရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
မည်သည့်သ
် က်တသကခသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုး၊
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသ၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြစ်
့် တကက င်ိုး လူသ ိုးက သက်တသခ၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သက်တသခသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
စလင်တစရန်အတွက် သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက အသိုးပပြုသည်၊ သူသည် လူသ ိုးက ချစ်ခပဲ့် ပီိုး
ကယ်တင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထဲတွင ် မည်မျှပါဝင်သနည်ိုး။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
့်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ကျန်ဆမ
ဲ တ
ှု ပါဝင်
သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့်
ယခင်က ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မပစ်ချခဲဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြု၍ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက
သူစစ်တဆိုးခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးက မကွပ်မျက် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက
စလင်တအ င်ပပြုရန် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ လူဇ့် တ၏အန္ှစ်သ ရမှ စ တန်၏အန္ှစ်သ ရ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ထသပင်
် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်- သတသ
့် အတအကျတပပ ခဲသ
့်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ပြစ်ရပ်မျ ိုးသည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပီိုးတပမ က်ခပဲ့် ခင်ိုး
မဟတ်တပ။ သင်သက
ူ ့် ချစ်လ တက င်ိုး ချစ်လ တစရန်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရက
သင်သတက င်ိုး သန္င်တစရန် သူသည် သင်က
့် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်န္ိုးကက ိုးတက င်ိုး
န္ိုးကက ိုးလ တစရန်၊ သင်အ
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အကကင်ိုးမဲ့်
့် ထဲမှ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သင်သတစရန်န္င

မထက်တန်မှုက သင်သတစရန် သင်က
က်တကက င့််
့် သူပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပခင်ိုးမျ ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျ ိုး အပပင်၊ သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့််
အမျက်တဒါသ အ ိုးလိုးတသည်
လူသ ိုးက စလင်တစရန်အတွက်ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တအတွ
ငိုး် ၌ သူထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငတ
် စသည့််
့်
တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးက စလင်တစရန် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ထကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ တရှိုးရိုးစဲအ
ွ ယူအဆမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က ညြှ တ မှုပြစ်သည်ဟ
လူသ ိုးက ယကကည်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တမတတ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
တစ်ြက်သတ်ပြစ်လွနိုး် ၍ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် စလင်တအ င် ပပြုလပ်သည့််
့်
အဓကနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်တပ။ အချြုျို့တသ လူတသည်
န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးတကက င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည် လ ကကသည်။ ဤန မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမှ သင်အ
့် တွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်။ ထအရ မရှဘဲ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်လ မည် မဟတ်တပ၊ ထပပင်
ဲ့် ါက၊ ဤအထ
့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ခပ
တရ က်လ ခဲလ
င့်် ဤတကျိုးဇူိုးတတ ်ပင်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ တယရှု က ယကကည်သည့်် အချန်တွင ် လူတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်မချစ်မန္ှစ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးစွ က ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်၊
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၌ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ ရှပပီိုး သူသည် လူသ ိုးက
့်
ယခအချန်အထ တခေါ်တဆ င်လ ခဲသ
လူသ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူတန
့် က်သလ
့် က်ရန် ခွငပ့်် ပြုဆဲပြစ်သည်၊
ထမျှမက လူသ ိုးက ယတနတ
့် င်တအ င် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ
တပေါ်လွငသ
် ည်အ
့် ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အပပည်အ
့် ဝမှနက
် န်၏။ အသင်ိုးတတ ်က တည်တဆ က်ပခင်ိုးက အထွတအ
် ထပ်သ ့်
တရ က်တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အတစခသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အမှု၏အဆင်က
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုး လူသ ိုးက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ပစ်
့် ချတလ၏။ အတစခသူမျ ိုး၏
တခတ်က လမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကျန်ဆခ
ဲ ျက်မျ ိုးသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်၏ လူဇ့် တက
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး၊ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး၍ စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်သည့်် သင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ

အရ မျ ိုးက ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထအဆင်တ
ဲ့် ည့််
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ခသ
အမှုသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်အပြစ် တပေါ်လွငခ
် ပဲ့် ပီိုးတန က် မျ ိုးမကက မီ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှု၏ အဆင်က
့် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတန
့် က်တွင ်
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှု တရ က်ရှလ ခဲသ
ဲ့် အမှု
ဲ ွင ် လူသ ိုးသည်
့် ည်။ ယင်ိုးကသ
့် ထတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်
ပမင်တတွျို့ ခဲသ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သူ၏
့် ည်အ
သန ိုးကရဏ တက
ှ ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် မျှန္င
့် လည်ိုး ပမင်တတွျို့ ခဲသ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးအပြစ် တပေါ်လွငတ
် စသမျှမှ လူသ ိုးအတပေါ်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် မျှမှ လူသ ိုး၏လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်ရန်သ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးက စလင်တစရန်အလငှ့် ထသ ့်
သူလပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရင်က
ှု င
ှ အ
့်် ညီ
့် ျက်မန္
သူတထ က်ပတ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးသည်
့် ပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်မလပ်တဆ င်ခပ
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်သ တရ
က်လ န္င်ကကမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့််
့်
သတဘ သဘ ဝကလည်ိုး လိုးဝသလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးအတနပြင့်် အတွငိုး် ၌
ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ကနဦိုး
သူစတင်ယကကည်သည့်် အချန်မှစပပီိုး ယတနထ
့် တင် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
ဝည ဉ်ရင်က
ှ အ
့်် ညီ သူက
့် ျက်မှုန္င
့် လသည်။
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး တထ က်ပ့် တပိုးခဲတ
မျက်တမှ က်က လသ တရ
က်ရလ
ှ
မှသ လျှင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ
့်
မည်မျှ အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ အဆင်မ
့် ှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှ ယတနထ
့် တင်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးအမှု၏ ပထမဦိုးဆိုး ပြစ်ရပ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးသည် အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထဲသ ့်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
ပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယတနတွ
့် သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် ထသမပပြုလ
့် င ်
့်
လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ အသပည ရှလမ့််မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့်
တရ ိုးဝင် ကကြုခဲရ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် သူ၏သစစ ရှမှုသည် လက်ခန္င်ြွယ်
မရှတကက င်ိုး၊ သူ၏ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုမှ န္နယ်လွနိုး် တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
သူမပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူတကျနပ်အ ိုးရတစသည်ဟူ၍ တစ်ချန်လိုး
တပပ ဆတနပခင်ိုးမှ စက ိုးလိုးမျ ိုးသ ပြစ်တကက င်ိုး သူတတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။

အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏အဆင်တ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခပပန်တပပ င်ိုးကကည်တ
့် သ အခါ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ထအဆင်သ
့် ည်
အက့် သြွယ်တက င်ိုးခဲတ
့်် တပပ င်ိုးက
့် ပသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလှညအ
ယူတဆ င်လ တပိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမှုက
ပြစ်တစခဲသ
့် ည်။ အတစခသူမျ ိုး၏ အချန်က လမတင်မီတွင ် လူသ ိုးသည် အသက်က
လက်စ ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ကဆလတကက င်ိုး၊ သမဟ
့် မှု၏ ဉ ဏ်ပည အတကက င်ိုးတက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ
့်
န ိုးလည်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသည့်အ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုးက
စစ်တဆိုးန္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး သူန ိုးမလည်ခတ
ဲ့် ပ။ အတစခသူမျ ိုး၏ အချန်က လမှစ၍
ယတနထ
့် တင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မည်မျှအက့် သြွယ်တက င်ိုးတကက င်ိုး
ပမင်တတွျို့ရသည်- ထအမှုသည် လူသ ိုးအတွက် ဉ ဏ်မမီန္င်တအ င် နက်န၏
ဲ ။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုပက သူ၏ဉ ဏ်က အသိုးပပြု၍ မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်တပ၊ ထပပင်
့်
သူ၏ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုမှ မည်မျှန္နယ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူထ
့် ၌ မန ခမှု
အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတနတကက င်ိုးကလည်ိုး သူပမင်တတွျို့ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ အခါ ယင်ိုးသည် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်ခရရှရန် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက သူ
မကွပ်မျက်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင်သ
ကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူ၏ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ်
့်
အမှနတ
် ကယ် မကျတရ က်ခတ
ဲ့် ပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင် ကျန်ဆခ
ဲ သ
ဲ့် ည်မှ
လူသ ိုး၏ မန ခပခင်ိုးက ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်၏၊ ထတကက
င့်် သူ၏ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လည်ိုး လူသ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်သည်ပြစ်တစ၊ ကျန်ဆသ
ဲ ည်ပြစ်တစ န္ှစ်ခစလိုးသည်
လူသ ိုးကစလင်တစ၏။ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ အရ က စလင်တစရန် ထန္ှစ်ခစလိုးက
ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှင ့်် အမှုအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ ချြုျို့တဲတ
့် နတသ အရ သည်
စလင်တစပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်မှုပြစ်တစ၊
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဆင်တ
့် င်ိုးသည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး
လိုးဝသင်တ
့် တသ
အမှုက
့် လျ ်မှုရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့်
တခတ်က လအဆက်ဆက်တွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးတပ။ သူ၏ဉ ဏ်ပည က
သင်တ အသ
အမှတ်ပပြုတစရန် ယတန သူ
ငိုး် ၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် သည် သင်တအတွ
့်
့်

သင်တသည်
မမတ၏အတွ
ငိုး် ၌ န ကျင်မှုအချြုျို့က ခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး တသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
သင်တ၏စ
ှ ိုးသည် တည်ကကည်မှုက ခစ ိုးရပပီိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှတနသည်။
့် တ်န္လ
သင်တအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ဤအဆင်က
့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ပခင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပင်ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် သင်တအတနပြင်
် ရ က
့် မည်သည့်အ
့်
ရရှန္င်မည်ပြစ်တစ ယတနတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် င ် သင်တအတွ
့်
သင်တပမင်
့် ရသမျှမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
ှု ျ ိုးန္င
ှ ့််
့် မကကြုတတွျို့ရပါက၊ သူ၏လပ်တဆ င်မမ
စတ်အ ိုးထက်သန်မသ
ှု ည် အတပေါ်ယအဆင်တ
ှ
ပြစ်ပပီိုး
့် ွင ် အပမဲရတနမည်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး အပမဲမတပပ င်ိုးမလဲ တည်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခထ ိုးရပခင်ိုး အပြစ် မှတ်ယ၍
ူ ရသတလ ။ ယတနတွ
့် င ်
လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ မ နတထ င်လ ိုးမှုန္င
ှ ့်် စတ်ကကီိုးဝင်မတ
ှု မျ
် ည်ိုး၊
့် ိုးစွ ရှတနတသိုးတသ လ
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကမူ ယခင်ကထက် မျ ိုးစွ တည်ပငမ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ိုး
ရက်န္က
ှ ်ဆိုးမပခင်ိုးမှ သင်က
့် ကယ်တင်ရန် ပြစ်၏၊ ထပပင်
့် တနပြင့်် ထအချန်တွင ်
့် သင်အ
န ကျင်မှုအနည်ိုးငယ် ခစ ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်စ
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှု
့် တ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ပြစ်တပေါ်လ သည့်် တနရက်
တရ က်ရလ
ှ
လမ့််မည်။ ထအချန်တွင ် သင်သည်
့်
ပပန်တပပ င်ိုးတတွိုးကကည်ပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် မည်မျှအတပမ အ
် ပမင် ရှတကက င်ိုးက
ပမင်လမ့််မည်ပြစ်က ၊ ထအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
သင်အမှနတ
် ကယ်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
န ိုးလည်သည်ဟ တပပ ဆကကတသ လူအချြုျို့ ရှသည်၊ သတသ
် ယင်ိုးမှ
့်
သပ်လက်တတွျို့မကျလှတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
မသ ိုးမျ ိုးက
့်
တပပ တနကကပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မှ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ရန်တလ ၊ သမဟ
ဲ န်တလ ဆသည်က လက်ရတွ
ှ င်
့် တ် ကျန်ဆရ
၎င်ိုးတန့် ိုးမလည်ကကတသိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခအချန်တွင ် သင်သည် ထအရ က
သင်ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်တက င်ိုး မပမင်န္င်တသိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူဘဝက
သင်သလ ပပီိုး
့်
သင်ဇ
့် တခန္ဓ သည် ချစ်ခင်ကကင်န တသ ဘရ ိုးသခင်၏ကမဘ ထဲ၌ တနထင်ရတစရန်၊
သင်ဝ
ှု ရရှပပီိုး သင်အ
် င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
့် က
့် ည ဉ်သည် လွတ်တပမ က်မက
့် သက်တ သည် တပျ ရ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်အပမဲနိုးီ ကပ်က ဘရ ိုးသခင်က သင်အစဉ်တမျှ ်ကကည်တ
့် စရန်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတန်ခိုး ထွနိုး် တတ က်သည်တ
့် နရက်
တရ က်လ သည်က
့်
သင်ပမင်ရတသ တနရက်
တရ က်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးမှ မည်မျှ
့်

အဓပပ ယ်ရတကက
ှ
င်ိုး သင်တတွျို့ ပမင်ရလမ့််မည်။ ထအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏
ယတနက
ှ
င်ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် သရှလ လမ်မ
့် လအမှုသည် မည်မျှတန်ြိုးရတကက
့် ည်။
ယတနတွ
့် င ် လူအမျ ိုးစ၌ ထအသပည မရှကကတပ။ ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ တန်ြိုးမရှဟ
၎င်ိုးတယ
တလ ကကကီိုး၏ စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးကခကကရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကည်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တနအမ်အသက်တ ၌ တသ ကတရ က်ကကရသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက မခကကရဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် တရှ ျို့တရိုးမျ ိုးမှ စတ်ဓ တ်ကျြွယ်ရ ပြစ်၏။
အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုး၏ ဒကခတဝဒန ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ လွနက
် ဲပပင်ိုးထန်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးသည်
့်
တသပခင်ိုးတရ ိုးဘက်သ လှ
့်် ွ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ
့် ညသ
ချစ်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သူရဲတဘ တကက င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၌့်
့်
ဇွဲလလဝီ
အ ိုးနည်ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးမရှသူမျ ိုးပင် ပြစ်ကကတတ သ
့် ည်။
့် ရယ မရှကကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးက
့် လူသ ိုးတ ချစ်
့် ကကရန် စတ်ထက်သန်တသ လ
သူက
့် ချစ်တလ၊ လူသ ိုး၏ ဒကခတဝဒန က ပကကီိုးတလပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့် ချစ်တလ၊
လူသ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ပကကီိုးတလပြစ်သည်။ သူက
့် တပေါ်သ ့်
့် သင်ချစ်လျှင ် သင်အ
ဒကခတဝဒန မျြုိုးစ ကျတရ က်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး သူက
့် တွက် အရ ရ
့် သင်မချစ်လျှင် သင်အ
အဆင်တပပတချ တမွျို့တန၍ သင်ပ
့် တ်ပတ်လည်၌ အရ ခပ်သမ်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးတက င်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုး
တနလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်ချစ်သည်အ
့် ခါ၊ သင်ပ
့် တ်ပတ်လည်၌
ရှတနသည်အ
့် ရ မျ ိုးစွ က တကျ လ
်
ိုးန္င်မည် မဟတ်ဟ သင်ခစ ိုးရလမ့််မည်၊
သင်၏ဝည ဉ်ရင်က
့် တွက် သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
့် ျက်မှုသည် အလွန ် န္နယ်သည်အ
ခရလမ့််မည်။ ထမျှမက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်အ ိုးရတစန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မှ အလွနပ် မင်မ
့် ိုးပပီိုး လူသ ိုးအတနပြင့်် လက်လှမ်ိုးမမီန္င်ဟ
သင်အပမဲ ထင်ပမင်ယဆ
ူ လမ့််မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးတကက င ့်် သင်သည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရမည်၊
သင်အ
့် တွငိုး် ၌ အ ိုးနည်ိုးချက် မျ ိုးစွ ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတသ အရ မျ ိုးစွ ရှသည်အ
့် တွက်၊ သင်သည် အတွငိုး် ၌
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
် စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြင်သ
သန်စင်
့် ည်။ သတသ
့်
့် ပခင်ိုးသ ့်
့်
တရ က်န္င်တကက င်ိုးက သင်တ ရှ
င့််
့် ငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ကကရမည်။ ထတကက
့်
ဤတန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခကကရမည်။
့်
သင်တ၏
ဆိုးခန်ိုးတင်တအ င်
့် ဒကခတဝဒန က မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးပါတစ သင်တသည်
့်
တလျှ က်သွ ိုးသင်သ
သင်တ၏တန
က်ဆိုး ထွက်သက်၌ပင်လျှင် သင်တသည်
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏စီစဉ်ညန်ကက ိုးမက
ှု ကျြုိုးန္နွ ခတနရမည်။

ဤအရ သည်သ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သည်သ လျှင်
ခင်မ ၍ ထူိုးကဲသည့်် သက်တသခချက်ပြစ်သည်။ သင်သည် စ တန်၏စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး
ခရသည်အ
့် ချန်တွင ် “ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကျွန္ပ်
် က ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တကျနပ်တအ င် ကျွန္ပ်
် မလပ်တပိုးန္င်၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင် တကျနပ်အ ိုးရတစရန် ဆက်ကပ်ရမည်” ဟ သင်တပပ သင်သ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မှုတပိုးတလ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ပ၍တက င်ိုးချီိုး တပိုးတလပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည့်် သင်၏ပပင်ိုးအ ိုးလည်ိုး ပကကီိုးမ ိုးလ တလပြစ်သည်။ ထနည်
့် ိုးတူ
သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်တ ရှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးပြင့််
့် လမ်မ
အသက်တ က ကန်ဆိုးတစပခင်ိုးထက် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ပ၍မထက်တန်၊ သမဟ
့် တ်
ပ၍အတရိုးမပါဟ သင်ခစ ိုးလ ရလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တနလျှင်
တသ ကကင်ိုးမည်ဟ ဆန္င်သည်။ သင်၏ဇ တပကတက အ ိုးနည်ိုးပပီိုး သင်သည် မျ ိုးစွ တသ
ဒကခပပဿန စစ်စစ်တ၏
့် ချန်မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊
့် ဝန်ိုးရပခင်ိုးက ခရသည်အ
ယင်ိုးအချန်က လမျ ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် အ ိုးကိုးလမ့််မည်၊ ထပပင်
့်
သင်ဝ
့် ည ဉ် အတွငိုး် ၌ သင်သည် န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးက ခရ၍ စတ်ချတသချ မှုက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်၊
သင်၌ အ ိုးကိုးမီခ
ှ စရ ရှသည်ဟလည်ိုး ခစ ိုးရလမ့််မည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် သင်သည်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတပခအတနမျ ိုးစွ က တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င့််
သင်ခစ ိုးရသည့်် ပပင်ိုးထန်တသ တဝဒန အတွက် ဘရ ိုးသခင်က သင် ညည်ိုးညြူတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး သင်သည် သီဆကခန်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးပတထန ပပြုရန်၊ စတဝိုးပပီိုး
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ဆင်ပခင်ရန် ဆန္ဒရလ
ှ
၍ သင်ပ
့် တ်လည်၌
ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်တပိုးထ ိုးသည့်် လူမျ ိုး၊ ကစစမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
အကက်ပြစ်တနတကက င်ိုးက သင်ခစ ိုးရလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်မချစ်လျှင၊်
သင်ကကည်သ
့် မျှ အရ အ ိုးလိုးမှ သင်အ
့် တွက် တဒါသထွက်စရ ပြစ်တနမည်ပြစ်ပပီိုး
သငအ
့်် ပမင်တွင ် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ န္ှစ်လြွယ်ရ မရှ ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်။ သင်ဝ
့် ည ဉ်အတွငိုး် ၌
သင်သည် လွတလ
် ပ်မမ
ှု ရှဘဲ ြန္ှပ်ခတနရလမ်မ
ှ ိုးသည်
့် ည်၊ သင်စ
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပမဲ ညည်ိုးညြူလမ့််မည်ပြစ်က သင်သည်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မမ
ှု ျ ိုးစွ က ခတနရပပီိုး ၎င်ိုးမှ အလွနတ
် ရ ိုးမမျှတဟ
သင်အပမဲခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် တပျ ်ရင်မှုအတွက် မလက်စ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်မှုတပိုးရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ စွပ်စဲမ
ွ ှုက မခရရန် လက်စ ိုးသည်ဆပါက ထကဲသ
့် တသ
့်
လက်စ ိုးမသ
ှု ည် သင်က
့် န
ွ အ
် ိုးတပိုးလမ့််မည်။
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန်အတွက် ကကီိုးမ ိုးသည်ခ

လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် မမက်ကက ိုးခဲသ
ှ ိုး
့် မျှက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
သူလပ်တဆ င်သမျှသည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မှုတပိုးန္င်သည်- စစ်မှနမ
် ှုက
ပင်ဆင်ပခင်ိုးဟူသည်မှ ဤအရ က ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျနပ်မှုက
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်က့် ကရန် ဘရ ိုးသခင်
အတပေါ်ထ ိုးသည့်် ချစ်ပခင်ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ မည်သည့်် အချန်၌ပင်ပြစ်တစ၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အင်အ ိုးမရှသည့်် အချန်တွငပ
် င် သင်အ
့် တွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တနသည့််
န္ှလိုးသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တလိုးတလိုးနက်နက် တတ င်တ
့် တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
လွမ်ိုးဆတ
ွ ်တနသည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ရှတနတသိုးသည်။ ဤသည်က ိုး စစ်မှနသ
် ည့််
ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုပြစ်၏။ သင်၏ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်၊ ထပပင်
့် စစ်တဆိုးပခင်ိုး
ခရသည်အ
့် ချန်တွင ် သင်သည် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ၊ အတပခအတနတစ်ခ
သင်ထ
့် ချန်တွင ် သင်အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ သင်၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက
့် တရ က်လ သည်အ
သင်က
့် ချန်တွင ် သင်သည် မ ိုးမ ိုးရပ်တနန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ စသည်တအတပေါ်
့် ပငင်ိုးပယ်သည်အ
့်
မူတည်သည်။ ဤပြစ်ရပ်မျ ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးသည့််
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မည်သည့်် ပစရှတကက င်ိုး ထင်ရှ ိုးလ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက အမှနတ
် ကယ်ချစ်တကက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမျ ိုးစွ ထဲ၌ ပမင်တတွျို့ န္င်လင်က
့် စ ိုး
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်မျက်လိုးမျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မပွငတ
့်် သိုး၍ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမျ ိုးစွ န္ှင ့်် အလတတ ်မျ ိုးစွ တက
့် ၊ ့်
့် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ကလည်ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
မပမင်န္င်တချ။ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်သည်တ
့် မတတ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဤက လတစ်တလျှ က်လိုး ယကကည်လ ခဲ၏
့် ၊ ထပပင်
့် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လွတ်တပမ က်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ပြတ်တတ က်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။
လက်တတွျို့ကျကျတပပ ရလျှင် ပပင်ိုးထန်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အပမင်ပ့် မတ်ဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးတ၏
့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခရသပြင့််
သင်တရ က်လ သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနက
် တလျှ က်လှမ်ိုးရန်မှအပ သင်၌ တရွ ိုးစရ မရှတပ။
လူသ ိုးသည် အခက်အခဲန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
ှ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ကကြုတတွျို့ ပပီိုးမသ
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ် တက င်ိုးတကက င်ိုးက သရှလ သည်။ ယတနထ
့် တင် ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးမှ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက
သရှလ သည်ဟ တပပ န္င်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးသည် ချြုျို့တလ
ဲ့် ွနိုး် တသ တကက င့်် ဤအရ မှ
့်

မလတလ က်တသိုးတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ထပ်အက့် သြွယ်အမှုက
တတွျို့ ကကြုရဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်တပိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
တန က်ထပ်စစ်တဆိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးက တတွျို့ ကကြုရတပဦိုးမည်။ သမှ့် သ လျှင ် လူသ ိုး၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်မည် ပြစ်တပသည်။

ဘိုရ ်းသခင်ကိို ချစ် ခင််းသည်သ လ င် ဘိုရ ်းသခင်ကိို အမှန်တကယ်
ယံကို ကည် ခင််း ေစ်သည်
ယတန သင်
တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပပီိုး သကျွမ်ိုးြ ကက
့် ခါ
့်
့်
့် ြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်သည်အ
တစ်ြက်၌ အခက်အခဲန္င
ှ ့်် ပပန်လည်ပပြုပပင်မမ
ှု ျ ိုးက တတ င်ခ
့် ရမည်ပြစ်ပပီိုး တန က်တစ်ြက်၌
သင်တသည်
တပိုးဆပ်မှု ပပြုရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး သင်ခန်ိုးစ ထက်
့်
မည်သည်သ
့် င်ခန်ိုးစ မှ မကကီိုးပမင်တ
တလျှ က်လိုး ယကကည်ပခင်ိုးမှ
့် ပ။ လူတ ဘဝတစ်
့်
သင်ယူရရှခဲတ
ဲ့် ချစ်
့် သ သင်ခန်ိုးစ သည် ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
့် ရမည်ပင်
ပြစ်သည်ဟတပပ န္င်ပါသည်။ ဆလသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လျှင်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရမည်။ သင်က ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုသ ရှပပီိုး မချစ်ဘိုးူ ဆလျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သပမင်မှုက မရရှဘူိုးဆလျှင၊် သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထဲမလ
ှ
တသ စစ်မှနသ
် ည့််
့် လ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တစ်ခါမျှ မချစ်ခဘ
ဲ့် ိုးူ ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ယကကည်မက
ှု အဓပပ ယ်မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်က
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ဘိုးူ ဆလျှင် သင်သည် အလဟဿ အသက်ရှငတ
် နပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သင်၏
ဘဝတစ်ခလိုးသည် သက်ရအ
ှ ိုးလိုးထက် အနမ်က
့် ျဆိုးပြစ်သည်။ သင်ဘ
့် ဝ တစ်တလျှ က်လိုး၌
သင်က ဘရ ိုးသခင်က တစ်ခါမျှ မချစ်ခြ
ဲ့် ူိုး၊ သမဟ
့် ိုးူ ဆလျှင ် သင်
့် တ် စတ်မတကျနပ်တစခဲဘ
အသက်ရှငသ
် န်တနရသည်မှ အဘယ်အဓပပ ယ်ရှမည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက အဘယ်အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
နည်ိုး။ အလက ိုးသက်သက်
ပြစ်မတနဘူိုးတလ ။ ဆလသည်မှ လူတတွသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး
ချစ်ပမတ်န္ိုးမည်ဆလျှင် သူတသည်
တပိုးဆပ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ရမည်ပြစ်သည်။ အတပေါ်ယပစန္ှင ့််
့်
ပပြုမူြ ကက
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် ဉ ဏ်က
့် ြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုးထက် မမတန္ှ့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် ထဲမှ စစ်မှနတ
ရှ တြွသင်သ
် ရ ိုးက
့် ည်။ သင်က သီချင်ိုးဆပခင်ိုးန္ှင ့်် ကပခင်ိုးက စတ်အ ိုးထက်သန်ပပီိုး အမှနတ
လက်တတွျို့ မကျင်သ
့် ိုးဘူိုးဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပါသည်ဟ သင်ဆန္င်ပါမည်တလ ။

ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွပခင်ိုး၊ သင်၌ တစ်ခခပြစ်သည်အ
့် ခါ နက်နက်နန
ဲ ဲ စူိုးစမ်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ ဤကစစ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
အဘယ်နည်ိုးဆသည်က သြကက
့် ရ မျ ိုး
့် မည်သည်အ
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ သူက သင်က
ရရှတစချင်သည်န္င
ှ ့်် သူ၏အလတတ ်က သင်မည်ကသ
ဲ့် သတ
ထ ိုးသင်သ
့် ည် စသည်တက
့်
့်
သြကက
့် တနပြင့််
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတ လ
့် အပ်သည်။ ဥပမ - သင်အ
အခက်အခဲကတတ င်ခ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်ပျက်လ ပါက ထအချန်တွင ်
့် ရမည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်သည် အဘယ်အရ ပြစ်သည်န္င
ှ ့်် သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
သင်မည်ကသ
ဲ့် သတ
ရှသင်ပ
့် ယ်ကယ်
့် တက
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ကယ်က
့်
့် သင်န ိုးလည်သင်သ
တကျနပ်အ ိုးရတန၍ မရတပ။ ပထမဆိုး သင်က
့် ယ်သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်ပါ။
ဇ တပကတထက် ဆိုးဝါိုးတသ အရ ဘ မျှမရှတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏တ ဝန်က ပြည်စ
့် ွမ်ိုးရပါမည်။
ဤကဲသ
့် အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
အထူိုးဉ ဏ်ပွငပ့်် ခင်ိုးက သင်အ
ှ ိုးသ ိုးသည်လည်ိုး
့် ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်န္
့် လ
သက်သ ပခင်ိုးက တတွျို့ ရှလမ့််မည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ အရ ပြစ်ပါတစ၊ တသိုးငယ်တသ အရ ပြစ်ပါတစ၊
သင်၌ တစ်ခခပြစ်သည်အ
့် ခါ တရှိုးဦိုးစွ သင်က
့် ယ်သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
ဇ တပကတက အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တအ က်တန်ိုးအကျဆိုးအရ အတနန္ှင ့််
သတ်မှတ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဇ တပကတက သင်က တကျနပ်မှုတပိုးတလတလ ၎င်ိုးက
ပပပီိုးလတ
ွ ်လွတလ
် ပ်လပ် ပပြုမူတလပြစ်သည်။ ဇ တပကတက ဤတစ်ကကမ်
သင်တကျနပ်တစခဲလ
့် ျှင ် တန က်တစ်ကကမ်တရ က်တသ အခါ ၎င်ိုးက ပပပီိုးတတ င်ိုးဆလမ်မ
့် ည်။
ဤကဲသ
့် ဆက်
ပပီိုး ပြစ်တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
ဇ တပကတက
့်
့်
ပ၍ပင်ချစ်ခင်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပကတသည် အစဉ်သပြင့်် အလရမမက် သပ်ကကီိုး၏။
သင်စ ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်တစ၊ ဝတ်သည်အ
့် ရ ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ရတ်တရက်
စတ်ဆိုးသည်အ
့် ခါပြစ်တစ၊ သမဟ
့် ှု၊ ပျင်ိုးရမှုထ၌
ဲ တပျ ်တမွတ
ျို့ နသည်ပြစ်တစ...။
့် မ
့် တ် မမ၏ တပျ ည
၎င်ိုးက တကျနပ်တအ င်ပပြုတပိုးရန်၊ ၎င်ိုး၏အလက ပြည်တ
့် ပိုးရန် ဇ တပကတက
အပမဲတတ င်ိုးဆသည်။ ဇ တပကတက သင်က တကျနပ်မှုတပိုးတလတလ လူတ၏
့်
ဇ တပကတသည် ပပပီိုးနက်ရှုင်ိုးသည့်် အယူအဆမျ ိုးက လက်သင်ခ
့် ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
မန ခသည်အ
့် ထ၊ ၎င်ိုးကယ်၎င်ိုး တပမြှ က်စ ိုးလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သသယဝင်လ သည်အ
့် ထ ၎င်ိုး၏ဆန္ဒက ပပပီိုးကကီိုးလ တလတလပြစ်က ၊ ဇ တပကတသည်

ပပပီိုးအကျင်ပ
့် ျက်လ တလတလ ပြစ်သည်။ ဇ တပကတက ပပပီိုး တကျနပ်မှုတပိုးတလတလ၊
ဇ တပကတ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ပပပီိုး ကကီိုးလ တလတလပြစ်သည်။
သင်၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မစ န ဟ သင်အပမဲတမ်ိုး ခစ ိုးရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
သပ်လွနသ
် ွ ိုးပပီဟ သင်အပမဲတမ်ိုး ယကကည်ပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င့််
အလွနရ
် က်စက်န္င်ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် လူမျ ိုးက အန ိုးမတပိုးသနည်ိုး” ဟ
သင်တပပ လမ်မ
် မင်ိုးလက်တလျ ပပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး
့် ည်။ လူတအတနပြင်
့် ဇ တပကတက အလွနအ
့်
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးတသ အခါ သူတသည်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ ကကသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်ပပီိုး ဇ တပကတက မတကျနပ်တစဘူိုးဆလျှင်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်် အရ တင်ိုးက အလွနမ
် ှနက
် န်ပပီိုး အလွနတ
် က င်ိုးမွနလ
် သ
ှ ည်က
သင်ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ပန်ကန်မှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆမ
ဲ ှု၊
သင်၏မတပြ င်မ
ှု တွက် တရ ိုးစီရင်မှုသည် တရ ိုးမျှတသည်က သင်ပမင်ရမည်ပြစ်သည်။
့် တ်မအ
ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ချန်၊ ပဲပ့် ပင်သည်အ
့် ချန်၊ သင်က
့် ဆိုးမသည်အ
့် အကကမ်ိုးခတအ င်
ပပြုရန်အတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစသည်အ
့် ချန်၊ သူတရှ
က် သင်က
့်
့် ျို့လ တစြအတွ
့်
တွနိုး် အ ိုးတပိုးသည့်် အချန်မျ ိုး ရှမည်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်တနသည်အ
့် ရ က အက့် သစရ တက င်ိုးသည်ဟ သင်အပမဲတမ်ိုး ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် န ကျင်မှုသပ်မရှသလ သင်ခစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
အလွနခ
် ျစ်ခင်ပမတ်န္ိုးြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဇ တပကတ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အလလက်တနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
သပ်လွနသ
် ွ ိုးသည်ဟတပပ လျှင ် သင်သည် န ကျင်မက
ှု အပမဲတမ်ိုးခစ ိုးရမည်၊ အပမဲတမ်ိုး
စတ်ြစီိုးတနမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး မရှငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်တနမည်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က မစ န ၊ လူသ ိုး၏
အခက်အခဲမျ ိုးက သတမပပြုသည်အ
့် လ ိုး ထင်တနရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်အ
့် တနပြင့််
့်
တရ ိုးမမျှတမှုကကီိုးက ခစ ိုးတနရသည်အ
့် လ ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပပီိုး
အထီိုးကျန်ဆန်တနလမ်မ
့် ည်ပြစ်က သင်သည် ဤအချန်၌ စပပီိုးမတကျမနပ်
တပပ ဆလ ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတ၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက
အလလက်တလတလ၊ အတပခအတနက အလွနဆ
် ိုးလ ပပီိုး သင်အ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ပငင်ိုးဆလ သည်အ
့် ထ၊ ဘရ ိုးသခင်က စတင်ဆန်ကျင်
လ သည်အ
့် ထ၊
့်
လိုးဝမန ခတတ သ
် ွနိုး် သည်ဟ ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်မည်ပင်။
့် ည်အထ ဘရ ိုးသခင်က လွနလ
ထတကက
င့်် သင်သည် ဇ တပကတက ဆန်ကျင်
တွနိုး် လှနရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက အလလက်ပခင်ိုး
့်
့်

မရှရ။ “ငါတယ
က်ျ ိုး (မန်ိုးမ)၊ သ ိုးသမီိုး၊ တရှ ျို့တရိုး၊ အမ်တထ င်၊ မသ ိုးစ၊ အဘယ်တစ်ခမျှ
့်
အတရိုးမကကီိုးတချ။ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်သ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြ၊ ့်
ဇ တပကတက တကျနပ်မှုမပပြုြ အတက
င်ိုးဆိုး ငါကကြုိုးစ ိုးရမည်။” သင်၌ ဤဆိုးပြတ်ချက်
့်
ရှြလ
့် ဆ
့် သည်။ ဤကဲသ
့် ိုးပြတ်ချက်မျြုိုးက သင်အပမဲတမ်ိုး ပင်ဆင်သည်ဆလျှင ် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ခါ သပ်အ ိုးထတ်စရ မလဘဲ
့် ိုးပပီိုး သင်က
့် ယ်သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးသည်အ
ထသပပြုလ
ပ်န္င်ပါလမ်မ
ဲ တ င်တ
့် ည်။ လမ်ိုးတပေါ်မှ တအိုးခတ
့် င်ိုးတနသည့်် တမမက ပမင်တသ
့်
လယ်သမ ိုးတစ်တယ က် ရှ၏။ လယ်သမ ိုးက တမမက တက က်ကင်လက်ပပီိုး သူရင်
ဲ
့် ဘတ်ထ၌
တထွိုးတပွထ
ျို့ ိုးလက်သည်။ တမမက ပပန်လည် သတရလ သည်အ
့် ခါ လယ်သမ ိုးက တသတအ င်
ကက်လက်တတ သ
့် ည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် တမမလပင်ပြစ်သည်။ သူ၏
အန္ှစ်သ ရက သူတ၏အသက်
က အန္တရ ယ်ပပြုြပင်
့် ခါ
့်
့် ။ တကယ်ပြစ်လ သည်အ
သင်၏ဘဝကက လက်လွတဆ
် ိုးရှုိုးရသည်။ ဇ တပကတက စ တန်က ပင်သည်။ ဤအထဲ၌
လွနက
် ဲသည့်် လအင်ဆန္ဒတတွရသည်
ှ
။ သူအတွ
က်ပဲသကူ ကည်သ
့် ည်။
့်
သက်သက်သ သ တနချင်သည်။ ဇမ်ယူပပီိုး ခစ ိုးသည်။ ပျင်ိုးရပခင်ိုး၊ တရသ ခပခင်ိုးတမှ့်
နစ်ပမြုပ်တနသည်။ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ဇ တပကတက တကျနပ်တအ င်
ပပြုတနမည်ဆလျှငတ
် တ ့် အဆိုးကျလျှင် ဇ တပကတ၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက သင်ခရမည်ပင်။
ဆလသည်မှ သင်သည် ဤအရ က ဤတစ်ကကမ် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးလျှင် တန က်တစ်ခါကျလျှင်
ပပပီိုး တတ င်ိုးဆလ လမ့််မည်။ ကကီိုးမ ိုးသည့်် လအင်ဆန္ဒန္င
ှ ့်် တတ င်ိုးဆမှု အသစ်တ ့်
အပမဲတမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ၏ သ ယ မှုမျ ိုးထ၌
ဲ သ တနပပီိုး သူက
က်
့် ပမ ချစ်ခင်လ တစြအတွ
့်
ဇ တပကတအတပေါ် သင်၏စွဲလမ်ိုးမက
ှု အခွငတ
့်် က င်ိုးယလ
ူ
သည်။ သင်သည် ဤအချက်က
မတကျ လ
်
ိုးန္င်လျှင် တန က်ဆိုးမှ သင်သည် ကယ်က
့် ယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်။
သင်အ
ှ ့်် သင်၏တန က်ဆိုးအဆိုးသတ်က
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ အသက်က ရန္င်မရန္င်န္င
အဘယ်အရ ပြစ်မည်ဆသည်တမှ့် ဇ တပကတအတပေါ် သင်၏တွနိုး် လှနမ
် က
ှု
သင်မည်ကသ
ဲ့် လ
့် တပေါ်၌ မူတည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်
့် ပ်တဆ င်သနည်ိုး ဆသည်အ
ကယ်တင်ခက
ဲ့်
တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးတပိုးခဲ၏
်လည်ိုး အကယ်၍
့် ၊ သတသ
့်
သင်သည် သူစတ်တကျနပ်တအ င်ပပြုရန် ဆန္ဒမရှပါက၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်က့် ကြ ့်
သင်ဆန္ဒမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
သင်၏ကယ်ပင်ဇ တပကတက ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနြ
် သင်
၌ ဆန္ဒမရှပါက သင်သည်
့်
့်
တန က်ဆိုး၌ သင်က
့် ယ်သင်ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထသအ
့် ိုးပြင့်် ပပင်ိုးထန်တသ န ကျင်မှုက
ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ိုးတပိုးတနလျှင်
့် ည်။ သင်သည် ဇ တပကတ၏ ဆန္ဒရင်ိုးက အပမဲပြည်ဆ

စ တန်သည် သင်က
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး ဝါိုးမျြုသွ ိုးလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ထတန
့် က်တွင ် သင်သည်
အတွငိုး် ၌ လိုးဝအတမှ င်ကျသွ ိုးသည်တ
့် နက
့် တရ က်သည်အထ သင်က
့် အသက်မပါဘဲ၊
သမဟ
် ထတတွျို့ ပခင်ိုးမပါဘဲ သူထ ိုးခဲမ
ဲ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည် အတမှ င်ထ၌
့် တ် ဝည ဉ်တတ ၏
အသက်ရှငတ
် နတသ အခါ သင်သည် စ တန်၏ အကျဉ်ိုးသ ိုးအပြစ်
ြမ်ိုးဆိုးီ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် ည်ပြစ်က သင်၏စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ရမည်
ှ
မဟတ်တတ တ
့် ပ၊ ထပပင်
့် ဤအချန်တွင ် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ က ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး သူက
် ့် သွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့် စွနခွ
့်
လူတအတနပြင်
ှု သ
ူ ည့်် အြိုးအခက ၎င်ိုးတ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လလျှင် န ကျင်မဟ
့်
တပိုးဆပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး အခက်အခဲက တတ င်ခ
့် ရမည်ပြစ်သည်။ စ မျ ိုးပြတ်လျက်၊
အလပ်ပရှု ပ်လျက် ပပင်ပစတ်အ ိုးထက်သန်မှုန္င
ှ ့်် အခက်အခဲမျ ိုးပြစ်ြ မလ
တပ။ ထအစ ိုး
့်
၎င်ိုးတအတနပြင်
၌ရှသည်အ
့် ရ မျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးသင်သ
် ဲသည့််
့် မမတအထဲ
့် ည်- လွနက
့်
့်
အတတွိုးမျ ိုး၊ ပင်္္ြုလ်တရိုး စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်မှုမျ ိုး၊
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်ပင်တည်ိုး။
လူတတွ၏ အတပေါ်ယစတ်သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကင်တွယပ် ခင်ိုးကလည်ိုး သူအလ
ပ်၏
့်
အစတ်အပင်ိုး တစ်ခပင်။ ဥပမ လူတတွ၏ ပပင်ပ၊ ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် လူသ ိုးသဘ ဝ၊
သမဟ
့် တ် သူတ၏
့် ဘဝတနမှုပစန္ှင ့်် အကျင်၊့် သူတ၏
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ ဓတလ့်မျ ိုး၊ အတပေါ်ယ
အတလ့်အထမျ ိုး၊ သူတ၏
်လည်ိုး လူမျ ိုးက သမမ တရ ိုးက
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုမျ ိုး။ သတသ
့်
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ခါ အဓက
့် ိုးပပီိုး သူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးြ သူ
့် တတ င်ိုးဆသည်အ
ကင်တွယသ
် ည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ သူတအတွ
ငိုး် ၌ရှသည့်် စတ်တက်ကကမှုန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးပင်
့်
ပြစ်သည်။ သင်ကကြုက်သည်အ
့် ရ က မစ ိုးြ တတ
င်ိုးဆသလပင်။ လွယပ
် ါသည်။
့်
သင်အ
့် ရ ပင်။
့် တွငိုး် မှ ရှသည့်် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးအတပေါ် သက်တရ က်သည်အ
သတသ
်လည်ိုး လက်လွတြ
် တတ
့် မလွယ်တပ။ ဤအရ က လူတက
့်
့်
့် ဇ တပကတအ ိုး
ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနတ
် စြ၊ ့် တပိုးဆပ်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ မှ ဒကခခြစသည်
တ တတ
င်ိုးဆသည်။
့်
့်
့်
အထူိုးသပြင ့်် လူမျ ိုး၏ အရင်ိုးခအတကက င်ိုးမျ ိုးသည် ဤသ အလွ
နပ် ြစ်တပသည်။ သူတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုးမှ ယတနအထ
၊ လူတတွသည်
့်
မမှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် စွဲလမ်ိုးကကသည်။ သင်က သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မကျင်သ
် န်သည်ဟ
့် ိုးလျှင ် သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက မှနက
သင်ခစ ိုးရသည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်ထ
့် ခါ သင်အ
် န်သည့််
့် တစ်ခခပြစ်သည်အ
့် ထဲ၌ မမှနက
့်

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးစွ ရှသည်က ပမင်ရပါလမ်မ
င့်် ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
ပပည်စ
့် တအ င် လပ်သည်အ
့် ခါ သူတ၏
ှု တ ိုးဆိုးီ တနသည့််
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သပမင်မက
သူတအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ အယူအဆမျ ိုး အမျ ိုးကကီိုးရသည်
ှ
ဆသည်က သပမင်ြ ပပြုလ
ပ်သည်။
့်
့်
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မှ ိုးတနသည်က သင်သပမင်သည်အ
့် ခါ သင်အ
့် ယူအဆန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ချက်တတွအရ လက်တတွျို့ ကျင်တ
့် ဆ င်တနသည်က ရပ်န္င်လျှင် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသကခန္င်ပပီိုး သင်ထ
့် ပြစ်ပျက်တနသည့်် အရ တတွကက ိုးမှ သင်က
ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်လျှင ် သင်သည် ဇ တပကတက ဆန်ကျင်
တွနိုး် လှနခ
် ပဲ့် ပီဟ
့်
သက်တသပပသည်။ သင်သည် ဇ တပကတက တွနိုး် လှနသ
် ည်အ
့် ခါ သင်အ
ဲ
့် တွငိုး် ထ၌
တရှ င်လဲ၍မရသည့်် တက်ပဲတ
ွ စ်ခ ပြစ်လ ပါလမ့််မည်။ စ တန်က လူတက
့် သူတန
့် က်သ ့်
လက်တစြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးမည်ပင်။ ဇ တပကတ၏ အယူအဆတန က်က သူတအ
့် ိုး လက်တစြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးလမ်မ
ှု ထန်ိုးထ ိုးမည်ပင်။
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတအတပေါ် စတ်ဝင်စ ိုးမက
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတအထဲ
၌ ထွနိုး် လင်ိုး
့်
့်
တတ က်ပတစမည် ပြစ်သည်။ ဤအချန်၌ သင်က ဘရ ိုးတန က်က လက်မလ ိုး သမဟ
့် တ်
စ တန်တန က်က လက်မလ ိုး ဆသည်မှ သင်အ
့် တပေါ်မှ မူတည်သည်။ အဓကအ ိုးပြင့််
လူတအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ အရ မျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
့်
မညီညတ
ွ ်တသ သူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်အတွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးအ ိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
င်ိုးဆသည်။
့် ိုးြ တတ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တထ
့် ပပီိုး သူတက
့် အလင်ိုးတပိုးက
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစသည်။ ထတကက
င့်် ပြစ်ပျက်တနသည့်် အရ အ ိုးလိုး၏ တန က်မှ
့်
တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည်။ လူတအတနပြင်
ျို့ ျင်သ
့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
့် ိုးသည့်် အချန်တင်ိုး၌၊
့်
သမဟ
့် ချန်တင်ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ိုးသည်အ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည်။ သူတ၏ဇ
တပကတမှ အ ိုးလိုးက
့်
အဆင်တပပတနပတပါက်တနန္င်တသ ်လည်ိုး စင်စစ်အ ိုးပြင့်် သူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် ပင်ိုး၌မူ
တသတရိုးရှငတ
် ရိုးတက်ပဲတ
ွ စ်ခ ပြစ်တပေါ်တနလမ်မ
့် ည်။ ဤပပင်ိုးထန်တသ တက်ပဲွ
ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ခါမှသ ၊ ကကီိုးမ ိုးစွ န္ှုင်ိုးဆဆင်ပခင်ပပီိုးသည်အ
့် ခါမှသ တအ င်ပမင်မန္
ှု င
ှ ့််
ကျရှု ိုးမက
ှု အဆိုးအပြတ်တပိုးန္င်သည်။ ငရမည်တလ ၊ ရယ်ရမည်တလ ဆသည်က မသတပ။
လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ရှတသ ကကရွ ယ်ချက် အမျ ိုးအပပ ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တနတသ တကက င်၊့်
့်
သမဟ
အဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအမျ ိုးစသည် သူတ၏အယူ
့်
ဆန်ကျင်
တနတသ တကက င့်် လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ချန်တွင ်
့်
့် ိုးသည်အ

တန က်ကယ
ွ ်၌ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တက်ပဲကွ ကီိုးတစ်ခက ဆင်န္တ
ဲ နရသည်။ ဤသမမ တရ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်က့် ကပပီိုးသည်အ
့် ခါ လူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစမည်ဟ
့်
တန က်ဆိုး၌ ဆိုးပြတ်ချက်မချမီတွင် တန က်ကယ
ွ ်၌ မတရတွက်န္င်သည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး
မျက်ရည်မျ ိုး ကျခဲက့် ကပပီိုးပြစ်လမ်မ
ွ ကက င်ပ
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့််
့် ည်။ ဤတက်ပဲတ
့် င် လူတသည်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
် ည့်် ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးပင်
့် ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စစ်မှနသ
့် တတ င်ခ
ပြစ်သည်။ တက်ပဲသ
ွ ည် သင်အ
့် ခါ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ဘက်မှ
့် တပေါ်က ကျတရ က်လ သည်အ
အမှနတ
် ကယ် ရပ်တည်န္င်လျှင် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစန္င်မည်ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနစဉ်တွင၊် အတွငိုး် ၌ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးြမှ့်
တရှ င်လဲမရန္င်တပ။ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ခါ
့် ိုးသည်အ
့်
သူတအတွ
ငိုး် ထဲက အရ အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တနသည်ဆလျှင၊် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက ခရန်လအပ်လမ့််မည် မဟတ်တပ၊ ထပပင်
့်
တက်ပဲဆ
ွ သည်မှ လည်ိုး ရှမည်မဟတ်ဘဲ ဒကခလည်ိုး ခစ ိုးရမည် မဟတ်တပ။
လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရရန် မထက်တန်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှတနပပီိုး
့်
ဇ တပကတ၏ ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှတနတသ တကက င့််
လူတအတနပြင်
တွနိုး် လှနမ
် ှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်ခန်ိုးစ က
့် ဇ တပကတက ဆန်ကျင်
့်
့်
ပ၍တလိုးတလိုးနက်နက် သင်ယူြလ
့် အပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
သူန္င
ှ အ
့်် တူခစ ိုးြ တတ
င်ိုးဆထ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခဟ သူတခေါ်ဆသည့်် အရ ပင်ပြစ်သည်။
့်
သင်က အခက်အခဲတတွက ကကြုရသည်အ
့် ခါ အလျင်အပမန်ပင် ဘရ ိုးသခင်က ဆတတ င်ိုးပါ။
“အိုး ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ ်က တကျနပ်တစချင်ပါတယ်။ ကယ်တတ ်ရဲ န္ှ့် လိုးသ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးြ တန
က်ဆိုးတသ အခက်အခဲက တတ င်ခ
် တ ်
့် ချင်ပါတယ်။ ကျွနတ
့်
တတွျို့ ကကြုရမယ့်် အခက်အခဲ အတန္ှ င်အ
် တ ဟ
်
့် ယှက်တတွ ဘယ်တလ က်ကကီိုးမ ိုးပါတစ ကျွနတ
ကယ်တတ က
့်် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရပါမယ်။ ကျွနတ
် တ ရ
့်် ဲ ဘဝတစ်
ခလိုးက လက်လတ
ွ ်
့်
ဆိုးရှုိုးရမယ်ဆရင်တတ င် ကျွနတ
် တ ်ဟ ကယ်တတ ််က
့် ည်ိုးတပိုးရပါမယ်။” ဤကဲသ
့် ့်
့် ပြည်ဆ
ဆက်ကပ် အပ်န္မှု
ှ န္င
ှ အ
့်် တူ သင်ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါ သင်၏ သက်တသခချက်မှ ခင်ပမဲစွ
ရပ်တည်န္င်မည်ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်က့် ကသည့်် အချန်တင်ိုး၊
စစ်တဆိုးပပြုပပင်ပခင်ိုးက သူတ ပြတ်
သန်ိုးသည်အ
့် ခါတင်ိုး၊ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုး ခရသည်အ
့် ခါတင်ိုး၊
့်
သူတအတပေါ်
မှ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အချန်တင်ိုးမှ လူတသည်
ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
့်
န ကျင်မှုက ခကကရသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူမျ ိုးအတွက် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သူတအ
ွ စ်ခ ရှသည်။ ဤသည်မှ သူတပပြုလ
ပ်ရမည့််
့်
့် ိုးလိုးအထဲ၌ တက်ပဲတ
့်

အမှနတ
် ကယ် တပိုးဆပ်မှုပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပမြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမ အလပ်ရှုပ်တနပခင်ိုးက တပိုးဆပ်ပခင်ိုး တစ်မျြုိုးပင်။ ဤသည်မှ လူတ ့်
လပ်ကလပ်ရမည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ သူတ ပြည်
ဆ
့် ည်ိုးရမည့်် သူတ၏
ှ ့််
့်
့် တ ဝန်န္င
ဝတတရ ိုးပင်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးြ လ
ငိုး် ထက
ဲ
့်
့် အပ်သည့်် သူတ အတွ
့်
ဤအချက်က တဘိုးြယ်ထ ိုးရပါမည်။ သင်က ဤကဲသ
့် မလ
့် ပ်လျှင ် သင်၏
ပပင်ပဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးက မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်က မည်မျှပင် တပပိုးလ ိုးတနရပါတစ၊
အ ိုးလိုးသည် အလဟဿ ပြစ်ပါမည်။ ဆလသည်မှ သင်အ
့် တွငိုး် မှ ရှသည့််
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးကသ သင်၏ ပပင်ပအခက်အခဲမျ ိုးက တန်ြိုးရသလ
ှ
ိုးဆသည်က
ဆိုးပြတ်တပိုးမှ ပြစ်သည်။ သင်၏ အတွငိုး် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီိုး၊ သင်က
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ခါ သင်၏ ပပင်ပ ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့် ိုးသည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အသအမှတ်ပပြုမှုက ရရှမှ ပြစ်သည်။ သင်၏ အတွငိုး် စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ရှလျှင၊် ဒကခခစ ိုးမှုတတွ သင်မည်မျှပင် ခရပါတစ သမဟ
့် တ် အပပင်မှ
သင်မည်မျှပင် အလပ်ရှုပ်တနပါတစ ဘရ ိုးသခင်၏ အသအမှတ်ပပြုမှု ရရှမည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အသအမှတ်ပပြုမှုမရရှသည့်် အခက်အခဲသည် အလဟဿသ ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သင်တပိုးဆပ်ခရ
ဲ့် သည့်် အရ က ဘရ ိုးသခင် အသအမှတ်ပပြုမပပြု ဆသည်မှ
့်
သင်စ
ွ ိုး် မှ တပပ င်ိုးလဲမှု ရှမရှအတပေါ်မှ မူတည်ပပီိုး သင်သည် သမမ တရ ိုးက
့် တ်တင
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ည်ိုးမှု၊ ဘရ ိုးသခင်ကသပမင်မှု၊
့် ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆ
ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှမှုတက
၏ ကယ်ပင်ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးက
့် ရရှြ သင်
့်
ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနပ် ပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
့်
့် ိုးမှုရှ၊ မရှအတပေါ်မှ
မူတည်ဆိုးပြတ်သည်။ သင်သည် မည်မျှပင် အလပ်ရှုပ်တနပါတစ သင်၏ကယ်ပင်
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက ဆန်ကျင်
တန
ွ ိုး် လှနရ
် န် ဘယ်တသ အခါမျှ သင်မသခဲြ
့်
့် ူိုးလျှင၊် ပပင်ပ
လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုတက
့် သက်တ က တစ်ခါမှ
့် သ ရှ တြွလျှင၊် သင်အ
အ ရမစက်လျှင ် သင်၏ ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးသည် အလဟဿပြစ်သွ ိုးမည်ပင်။
အတပခအတနတစ်ခထဲ သင်မ
်လည်ိုး
့် ှ သင်တပပ ချင်သည့်် အရ တစ်ခ ရှသည်။ သတသ
့်
အတွငိုး် ထ၌
ဲ က ိုး ဤသတပပ
သည်မှ မမှနက
် န်ပါ ဤသတပပ
သည်မှ သင်ည
ီ စ်က
့် အ
့်
့်
တမ င်န္မ
ှ တအတွ
က် အကျြုိုးမရှဘဲ သူတက
့်
့် ထခက်န ကျင် တစမည်ဟ သင်ခစ ိုးရလျှင်
စတ်ထ၌
ဲ သ န ကျင်ခစ ိုးြ ထ
့် ိုးလက်ပပီိုး ဤအရ က မတပပ ပါန္ှင။့်် ဤစက ိုးလိုးတတွသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ မတတ်
န္င်သည်အ
့် တွကပ
် င်။ ဤအချန်မှ
့်
သင်က
ွ စ်ခ ရှတနလမ့််မည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်သည် န ကျင်မက
ှု ခပပီိုး
့် ယ်တွငိုး် ၌ တက်ပဲတ
့်

သင်ချစ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ြ ဆန္ဒ
ရတနမည်
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြ ဤဒ
ကခက
့်
့်
ခစ ိုးြ ဆန္ဒ
ရတနမည်
ှ
၊ သင်သည် အတွငိုး် မှ န ကျင်မှုက ခတနရတသ ်လည်ိုး သင်သည်
့်
ဇ တပကတက မစွဲလမ်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တကျနပ်ပပီိုး သင်သည်လည်ိုး
အတွငိုး် မှ စတ်သက်သ ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
် ကယ် တပိုးဆပ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်သက်သည့်် တပိုးဆပ်ပခင်ိုးပင်။ ဤကဲသ
့် ပ့် စန္ှင ့်် သင်ကျင်က့် ကသည်အ
့် ခါ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် တသချ တပါက် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည် ပြစ်သည်။ သင်က ဤအရ က
မလပ်န္င်ဘိုးူ ဆလျှင် သင်မည်မျှပင် န ိုးလည်ပါတစ သမဟ
့် တ် သင်မည်မျှပင်
စက ိုးတက င်ိုးတက င်ိုး တပပ န္င်ပါတစ၊ ဘ မျှပြစ်လ မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်မှ သူက စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ ည်အ
့် ခါ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဘက်မှ ရပ်တည်တနန္င်ပပီိုး စ တန်ဘက်က လှညမ
့်် သွ ိုးဘိုးူ ဆလျှင် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှမှ ပြစ်ပပီိုး သင်၏ သက်တသခပခင်ိုးမှ ခင်မ စွ
ရပ်တည်န္င်မှ ပြစ်သည်။
လူမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အဆင်တ
့် င်ိုးတွင ် အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်မှ
လူမျ ိုး၏ စီစဉ်မှုမှ ထွက်တပေါ်လ သကဲသ
့် လူ
ဲ ဆက်သယ
ွ ် လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးအတနန္ှင ့််
့် မျ ိုးကက ိုးထ၌
သမဟ
ှု ျ ိုးအတနန္ှင ့်် ပြစ်တပေါ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့် တ် လူမျ ိုး၏ ကက ိုးဝင်ပပြုလပ်မမ
့်
တန က်ကယ
ွ ်မှ တတ ့် လပ်တဆ င်မှု အဆင်တ
့် င်ိုး၊ ပြစ်ပျက်မှုတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ မှ
စ တန်ပပြုလပ်သည့်် အတလ င်ိုးအစ ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး လူမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် အတွက် သူတ၏
့်
သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ြ လ
့် သည့်် အချန်က
့် အပ်သည်။ တယ ဘ စမ်ိုးသပ်ခခဲရ
ကကည်က့် ကည်ပ
့် ါ။ ဥပမ - တန က်ကယ
ွ ်မှ က စ တန်က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတလ င်ိုးအစ ိုး
လပ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ တယ ဘအတပေါ်မှ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ က လူသ ိုးတ၏
့်
လပ်တဆ င်မှုပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတ၏
ငိုး် မှ
့် ကက ိုးဝင်လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။ သင်တအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်သည့်် အဆင်တ
ှ ့်် ပပြုလပ်သည့််
့် င်ိုး၏ တန က်ကွယ်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
စ တန်၏ အတလ င်ိုးအစ ိုးရသည်
ှ
။ ဤအရ ၏တန က်ကယ
ွ ်မှ အ ိုးလိုးက တက်ပဲပ
ွ င်။
ဥပမ - သင်က သင်ည
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ တတွအတပေါ်က မတက င်ိုးပမင်တနသည်။
့် အ
သင်တပပ ချင်တနသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး ရှတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ဟ
သင်ခစ ိုးရန္င်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးရတနသည်
ှ
။ သတသ
်လည်ိုး သူတက
့်
့် သင်မတပပ လျှင ်
စတ်မသက်မသ ခစ ိုးရလမ်မ
ွ စ်ခ
့် ည်။ ဤအချန်မှ သင်အ
့် တွငိုး် ၌ တက်ပဲတ
စတင်ပြစ်တပေါ်လမ်မ
ွ င်။ ထတကက
င့််
့် ည်။ “ငါ တပပ မလ ိုး၊ မတပပ ဘူိုးလ ိုး။” ဤသည်မှ တက်ပဲပ
့်
သင်ကကြုရသမျှ အရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည်။ သင်အ
့် တွငိုး် တွင ်

တက်ပဲတ
ွ စ်ခရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးတတကက
င ့်် သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတပသည်။ အဆိုး၌
့်
သင်အ
့် တွငိုး် မှ ပပဿန က တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်လက်ပပီိုး တဒါသသည် သဘ ဝအတလျ က်
ပျက်ပပယ်သွ ိုးသည်။ ဤကဲသ
့် အရ
မျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ သင်၏
့်
လက်တွဲလပ်တဆ င်မ၏
ှု အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်သည်။ လူတလ
့် ပ်သမျှ အ ိုးလိုးမှ သူတ၏
့်
အ ိုးထတ်မှုထဲ တပိုးဆပ်မှု တစ်ခလပ်ြ လ
် ကယ် ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး
့် အပ်သည်။ အမှနတ
မပါဝင်ဘ၊ဲ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်မတကျနပ်တစန္င်တပ။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးတတ င် မနီိုးစပ်တပ။ သူတက
့် အန္ှစ်သ ရမပါသည့်် တဆ င်ပဒ်မျ ိုးက
စက ိုးတကက ရှညတ
် နပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤအန္ှစ်သ ရမရှသည့်် တဆ င်ပဒ်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစန္င်ပါသလ ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
နယ်ပယ်ထဲ တက်ပဲွ ဆင်န္တ
ဲ နစဉ်မှ သင်က ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် စ
့် တ်တကျနပ်မှု
တပိုးသင်သ
က် သင်၏ သက်တသခပခင်ိုးမှ မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် နည်ိုး။ သူအတွ
့်
့် င်မ စွ
ရပ်တည်သင်သ
့် နည်ိုး။ သင်ထ
့် ပြစ်ပျက်သည့်် အရ တင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှုပြစ်ပပီိုး
သက်တသခြအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်က သင်က
ဲ့် ချန် ပြစ်သည်ဆသည်က
့် လအပ်တအ
့်
သင်သသင်သ
် တရိုးကကီိုးသည်က
့် စစဟ
့် ည်။ ပပင်ပပပန်ိုးသဏ္ဌ န်မှ အလွနအ
ထင်စရ မရှန္င်တသ ်လည်ိုး ဤအရ မျ ိုး ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ခါ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်သလ ိုး၊ မချစ်ဘိုးူ လ ိုးဆသည်က ဤအရ မျ ိုးက ပပတနသည်။ သင်က ချစ်သည်ဆလျှင်
သူအတွ
က် သင်၏သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မှ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်က
့်
သူအတပေါ်
ချစ်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့ မကျင်သ
့် ိုးဘူိုးဆလျှင ် သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
့်
မကျင်သ
့် ၊ူ သင်သည် သမမ တရ ိုး မပါဝင်သည်သ
့် ၊ူ အသက် မပါဝင်သည်သ
့် ၊ူ
့် ိုးသည်သ
တန်ြိုးမရှသူ တစ်တယ က် ဆသည်က ပပသည်။ လူတတွအတပေါ်မှ ပြစ်ပျက်သည့််
အရ တင်ိုးသည် သူအတွ
က် သူတ၏
့်
့် သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
အလရှတဲ့် အချန်ပင်ပြစ်သည်။ လက်ရှအချန်မှ သင်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး ဘ မျှမပြစ်။
ကကီိုးမ ိုးသည့်် သက်တသခမှုမျ ိုး မရှ။ သတသ
်လည်ိုး သင်၏ တနစဉ်အသက်
တ
့်
့်
အတသိုးစတ်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တနသည်။ သင်က
သင်ည
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၊ သင်မ
ျို့ င်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ
့် အ
့် သ ိုးစအြွဲဝ
့် ဘိုးမှ ရှတဲ့် လူတင်ိုး၏
တလိုးစ ိုးမက
ှု ရယူန္င်လျှင၊် တစ်တနမှ့် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး တရ က်လ ပပီိုး
သင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးက တလိုးစ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက
အက့် သြွယ် ပြစ်သည်ဆသည်က ပမင်လျှင် သင်သည် သက်တသခပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်သည်

ထိုးထင
ွ ိုး် ဉ ဏ်မရှ၊ အရည်အချင်ိုးက နမ့််ကျတသ ်လည်ိုး၊ အညြ
့် ျင်ိုးဆိုးတသ
အရည်အချင်ိုးရသည့်
ှ
် လူတအထဲ
၌ မည်သည့်် ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ပပသရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သင်က
့်
ပပည်စ
့် တစပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သင်သည် သူက
က သတပပြုမမည်
့် တကျနပ်တစန္င်ပပီိုး သူအလ
့်
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သလ ပပီိုး၊ စ တန်၏တရှ ျို့တွင ် တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်လ ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ သစစ ရှလ ကကသည်၊
ထအခါတွင ် ဤလူအပ်စမျ ိုးထက် အဘယ်သမ
ူ ျှ သ ၍ အ ိုးမ န်မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ သက်တသခချက် ပြစ်ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်က ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလပ်မျ ိုးက
မလပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်သည်။ တစ်ပခ ိုးလူမျ ိုးက သူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်မထ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး သင်က တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်သည်။
တစ်ပခ ိုးလမ
ူ ျ ိုးက သူတ၏
် ကယ် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
့် အမှနတ
သက်တသမခန္င်တသ ်လည်ိုး သင်က ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ပပီိုး
သူအတပေါ်
မှ ခင်မ သည့်် သက်တသခမှုက ပပြုလပ်ြအတွ
က် သင်၏ အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် အပပြုအမူတက
့် အသိုးပပြုန္င်သည်။ ဤအချက်ကသ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးအတနန္ှင ့်် အသအမှတ်ပပြုန္င်သည်။ သင်က ဤအချက်က
မတတ်န္င်ဘိုးူ ဆလျှင် သင်မ
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးကက ိုး၌၊
့် သ ိုးစဝင်မျ ိုးကက ိုး၌၊ သင်ည
့် အ
သမဟ
့် တ် တလ က၏ လူမျ ိုးကက ိုး၌ သက်တသမခတပ။ စ တန်တရှ ျို့ မှ သင်က
သက်တသမခန္င်လျှင် စ တန်က သင်က
့် ရယ်တမ ပါလမ်မ
့် ည်။ စ တန်သည် သင်က
့်
ရယ်စရ တစ်ခ၊ ကစ ိုးစရ တစ်ခအတနန္ှင ့်် ဆက်ဆပါလမ်မ
့် ည်။ သင်က
့် မကက ခဏ
အရူ ိုးလပ်ပပီိုး ရူ ိုးန္မ
ှ ်ိုးသွ ိုးတအ င် လပ်ပါလမ်မ
ီ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ည်။ အန င်္တ်မှ သင်ဆ
့် က
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ကျတရ က်လ ပါမည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတန သင်
သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ချစ်လျှင် စမ်ိုးသပ်မသ
ှု ည် မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်ထ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် သင်၏ သက်တသခမှုမှ ခင်ပမဲစွ
ရပ်တည်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစပါလမ်မ
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် ည်။ တန က်မှ တတ ့် သင်န္
့် လ
စတ်သက်သ ရ ရပါလမ့််မည်။ အန င်္တ်၌ သင်ကကြုတတွျို့ရမည့်် စမ်ိုးသပ်မက
ှု မည်မျှပင်
ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်သည် တကက က်ရွ ျို့မည် မဟတ်တချ။ အန င်္တ်မှ
အဘယ်အရ ပြစ်မည်ဆသည်က သင်တ မပမင်
န္င်တပ။ ယတန အတပခအတနမျ
ိုး၌သ
့်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုး တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ သင်တက
့်
့် ကကီိုးမ ိုးသည့််
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လက်တတွဘ
ျို့ ဝမှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက

တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး၊ စ တန်က အရှက်ရတစသည့်် ခင်မ တသချ တသ သက်တသခပခင်ိုးတက
့်
အ ရစက် ပပြုလပ်သင်သ
့် ည်။ သင်ဇ
့် တပကတက တကျနပ်မှုမရှဘဲ ဒကခခစ ိုးရမည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်က ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး စ တန်က အရှက်ရတစမည်ပင်။
သင်သည် ဤပစအတင်ိုး ကျင်က့် ကလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ
့်် ပိုးပါလမ်မ
့် ရှ ျို့ မှ လမ်ိုးြွငတ
့် ည်။
တစ်တန ကကီ
ှ
တသ အခါ တစ်ပခ ိုးလမ
ူ ျ ိုးက
့် ိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မှု တရ က်ရလ
ကျရှု ိုးသွ ိုးကကပါလမ်မ
်လည်ိုး သင်က ခင်ပမဲစွ ရပ်တည် တနန္င်ဦိုးမည် ပြစ်သည်။
့် ည်။ သတသ
့်
သင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် တပိုးဆပ်မှုတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် က ကွယ်မည် ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သင်သည် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပပီိုး ကျရှု ိုးမည်မဟတ်။ ပမှနအ
် ိုးပြင့်် သင်သည်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျင်သ
် ကယ်ချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
သူက
့်
့် တကျနပ်တစန္င်လျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် တရှ ျို့ မှ လ မည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ သင်က
တသချ တပါက် က ကွယ်တပိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်က မက်မဲက အတရိုးပါမှုနည်ိုးပပီိုး
အရည်အချင်ိုးမရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် န္ှမ်ခ
့် ျ ဆက်ဆမည် မဟတ်။ သင်၏
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးက မှနက
် န်သလ ိုး ဆသည်အ
့် တပေါ်၌ မူတည်သည်။ ယတန သင်
သည်
့်
အတသိုးဆိုး အချက်အလက်မျ ိုးက အ ရစက်ပခင်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးအတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခရှပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုးတတကက
င့်် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်သည်။ သင်န ိုးမလည်တဲ့် တစ်ချြုျို့အရ မျ ိုး ရှတနတသ ်လည်ိုး
သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မှနက
် န်တအ င် ပပြုပပင်တပိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်တရှ ျို့က
လ တရ က်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ရှ တြွန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည့််
အရ အ ိုးလိုးက သင်လပ်တဆ င်သည်။ သင်ည
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သင်က
် ့် တက င်ိုး
့် အ
့် စွနပစ်
စွနပစ်
် ့် လမ်မ
်လည်ိုး သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ သတသ
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးတနမည်ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတ၏သ ယ မှုက စွဲလမ်ိုးတပ်မက်မည် မဟတ်။
သင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် အပမဲတမ်ိုး ကျင်က့် ကမည်ဆလျှင ် သင်အ
့် တပေါ်၌ ကကီိုးမ ိုးသည့််
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ကျတရ က်သည်အ
့် ချန်မှ သင်သည် က ကွယ်တပိုးပခင်ိုး ခရပါလမ်မ
့် ည်။
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် လူတ၏
့် တွငိုး် ပင်ိုးအတပခအတနက ရည်ရွယ်ထ ိုးသနည်ိုး။
့် မည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င်ပပြုရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်သည့်် လူတအထဲ
ရှ ပန်ကန်တတ်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်။ လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ မစင်ကကယ်သည်အ
့် ရ မျ ိုး
့်
မျ ိုးစွ ရှသည်၊ အတပေါ်ယ ဟန်တဆ င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့် ရန်အတွက် သူတအ
့် သန်စင်
့် ိုး စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခစ ိုးတစသည်။

သတသ
်လည်ိုး ယတန သင်
သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်လျှင၊် အန င်္တ်မှ
့်
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် သင်အ
့် ပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ပါလမ်မ
သည်
့် တွက် ပပည်စ
့် ည်။ ယတန သင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ပါက၊ အန င်္တ်မှ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် သင်က
့်
လှုျို့တဆ ်ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် မသလက်ဘဲ ကျရှု ိုးပါလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က မလက်မီန္င်သည်အ
့် တွက်၊ စစ်မှနသ
် ည့်် အသိုးဝင်မက
ှု
မပင်ဆင်သည်အ
့် တွက် ကယ်က
့် ယ်ကယ် ကယ်တင်န္င်မည် မဟတ်တတ ။့် ထတကက
င့််
့်
သင်သည် အန င်္တ်မှ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ြ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
ဆလျှင် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုး အဆိုးအထ သူတန
သည် ခင်မ သည့််
့် ည်။ ယတန သင်
့်
့် က်လက်သင်သ
အတ်ပမစ်က တည်တဆ က်ရမည်။ အရ အ ိုးလိုးမှ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
ကျင်သ
က သတပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရပါမည်။
့် ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သူအလ
့်
သင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှငပ
့်် င် အပမဲတမ်ိုးကျင်က့် ကလျှင် သင်အ
့် ထဲ၌ အတ်ပမစ်တစ်ခ
ရှလ ပါလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ထဲ၌ရှသည့်် သူက
့် ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခက
တွနိုး် အ ိုးတပိုးပပီိုး သူသည် သင်က
့် ယကကည်မှု တပိုးပါလမ့််မည်။ တစ်တနမှ့်
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခသည် သင်အ
် ကယ် ကျတရ က်လ သည်အ
့် ခါ သင်သည်
့် တပေါ်မှ အမှနတ
န ကျင်မှုတစ်ချြုျို့က ခစ ိုးရန္င်ပပီိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ စတ်ထခက်မှုက ခစ ိုးရမည်။
သင်တသသွ ိုးသကဲသ
့် တကကကွ
ဲ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုက ခစ ိုးရမည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်တပေါ်
့်
့်
သင်၏အချစ်သည် တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်ဘဲ သ ၍ပင် နက်ရှုင်ိုးလ ပါလမ်မ
့် ည်။
ဤကဲသ
့် အရ
မျ ိုးက ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးပင်။ သင်သည် ယတန န
့် ခပခင်ိုး
့်
န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆ၊ လပ်တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးက လက်ခန္င်လျှင် သင်က
့်
ဘရ ိုးသခင်က တသချ တပါက် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည့်် သူတစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ကတတတ ်က ရရှမည်ပင်။
ယတန သင်
သည် မကျင်က့် ကဘူိုးဆလျှင ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် တစ်တနမှ့် သင်အ
့်
့် တပေါ်က
ကျတရ က်လ သည်အ
့် ခါ သင်သည် ယကကည်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ိုးသ ိုး မရှသည့််
့် တ် ချစ်ပခင်ိုးန္လ
သူတစ်တယ က် ပြစ်လ ပါလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်မှ စမ်ိုးသပ်မှုသည် တသွိုးတဆ င်မှု
ပြစ်လ ပါလမ့််မည်။ သင်သည် စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်မထ
ှု က
ဲ ထိုးဆင်ိုးသွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး
လွတ်တပမ က်ရ လမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ယတန သင်
သည် တသိုးငယ်သည့်် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ
့်
သင်ထ
့် ကျတရ က်လ တသ အခါ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်တက င်ိုး ရပ်တည်န္င်ပါလမ့််မည်။
သတသ
်လည်ိုး တစ်တန၌့် ကကီိုးမ ိုးတဲ့် စမ်ိုးသပ်မှုတစ်ခ သင်အ
့် တပေါ် ကျတရ က်လ တသ အခါ
့်
ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မှ မဟတ်ပါဘူိုး။ လူအချြုျို့သည် ဘဝင်ပမင်သ
့် ည်။ သူတသည်
့်

ပပည်စ
့် လနီိုးပါိုး ရှတနပပီဟ ထင်တတ်ကကသည်။ ဤကဲသ
့် အချ
့် န်မျ ိုးမှ သင်သည်
ပပပီိုးတလိုးနက်စွ မလပ်တဆ င်ဘဲ အ ိုးရတကျနပ်လျက် ရှတနလျှင် သင်သည် အန္တရ ယ်က
ကကြုရပါလမ်မ
ှု ျ ိုးက မလပ်ပါ။
့် ည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
အတပေါ်ယမှ တတ ့် အ ိုးလိုးက အဆင်တပပ တနပါလမ်မ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ သတသ
့်
သင်က
့် ခါ သင်၏အသိုးဝင်မှုသည် အလွနတ
် သိုးငယ်ပပီိုး ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် စမ်ိုးသပ်သည်အ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခန္င်ရည် မရှသည်အ
့် တွက် သင်သည် အလွန ် အ ိုးနည်ိုးတနသည်က
တတွျို့ ရှရပါလမ့််မည်။ သင်သည် ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး ဆက်ရက
ှ
တလိုးကန်ထင်ိုးမင်
ှု ိုးသည့််
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ရှတနပါက၊ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး လ သည်အ
့် ခါတွင ် သင် လဲပပြုလမ်မ
့် ည်။
သင်တ၏
ခဏ
့် အတရိုးပါမှုသည် အဘယ်မျှ တသိုးငယ်သည် ဆသည်က သင်တ မကက
့်
ကကည်သ
့် င်သ
့် နည်
့််
သင်တသည်
တိုးတက်မှု ရှန္င်သည်။
့် ည်။ ဤကဲသ
့် ိုးလမ်ိုးန္ှငသ
့်
စမ်ိုးသပ်တနချန် အတွငိုး် မှ သ သင်က သင်၏အတရိုးပါမှုသည် အလွနတ
် သိုးငယ်တနသည်က
တတွျို့ ပမင်လျှင၊် သင်၏ စတ်ဓ တ်ခန
ွ အ
် ိုးက အလွနအ
် ိုးနည်ိုးတနလျှင၊် သင်အ
့် တွငိုး် မှ
စစ်မှနမ
် က
ှု အလွနတ
် သိုးငယ်တနလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အလမှ လတလ က်မှုမရှလျှင၊်
ဤအချန်မှ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက သပမင်မည်ဆလျှင် သပ်တန က်ကျတနမည် ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်မသလျှင် သင်သည်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် ၌ မလွဧ
ဲ ကန်ပင် ကျဆိုးလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် စလင်တအ င်
မည်သပပြုတပိုးသည်
န္င
ှ ့်် သူတက
့် ည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် စလင်တအ င် ပပြုတပိုးသည်တက
့်
့် မည်သည်န
့်
သင်မသသည်အ
့် တွကတ
် ကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက သင်အ
့် တပေါ်က ကျတရ က်ပပီိုး
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ ှု မရှသည်အ
့် ခါ သင်သည် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးပင်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုးက လူတထ
့် ခါ
့် ပပသသည်အ
ဤအရ က သင်၏ဇ တပကတက အဘယ်အရ ယူလ တပိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
့် ခါ ၎င်ိုးတ၏ဇ
တပကတသည်
့် တ်သည့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက လူတထ
့် ပပသသည်အ
့်
တဝဒန မျ ိုးစွ က မလွဲဧကန် ခစ ိုးရပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤတဝဒန က မခစ ိုးရလျှင်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက သင်မခယူန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထ သင်အပ်န္န္
ှ င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့်
စလင်တအ င် ပပြုလပ်လျှင် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးအ ိုး သင်က
့် တသချ တပါက်
ပပသမည်ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက လမှ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး
့်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးက တစ်ခါမျှ မပပြူိုးပါ။ သတသ
်လည်ိုး
့်

တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် သူတရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့််
ဤလူအပ်စက ြွငပ့်် ပသည်။ ထပပင်
့် လူမျ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ထတ်ပပသပပီိုး ထအရ မှတစ်ဆင့််
လူတစ်စက စလင်တအ င် သူပပြုလပ်သည်။ ဤအရ သည် လူမျ ိုးအတွက် ထ ိုးရသည်
ှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပင်ပြစ်သည်။ လူတအတပေါ်
ထ ိုးရှသည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည်ခ
့် ျစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ကကြုြရန်
့်
့် အတွက် လူတအတနပြင်
့်
ပပင်ိုးထန်လသ
ှ ည့်် တဝဒန က သည်ိုးညည်ိုးခရရန် လအပ်ပပီိုး ပမင်မ
့် ိုးသည့်် အြိုးအခတစ်ခက
တပိုးဆပ်ြ လ
့် အပ်သည်။ ဤအရ ပပီိုးတန က်မှသ ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက
သူတခ့် ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူတ၏
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဘရ ိုးသခင်ထ
့် စစ်မှနသ
ပပန်လည်တပိုးအပ်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
တကျနပ်ပါလမ့််မည်။ အကယ်၍ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရန်ဆန္ဒရသည်
ှ
ဆလျှင၊် သူ၏အလတတ ်က ထမ်ိုးရွက်ပပီိုး သူတ၏
် ည့််
့် စစ်မှနသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးအပ်လလျှင် တသပခင်ိုးထက် ပဆိုးသည့်် တဝဒန က
ခစ ိုးြရန်
ှ ့််
့် အတွက် အတပခအတနမျ ိုးအရ ပြစ်တပေါ်လ သည့်် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးတက
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုးက
့် ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး အဆိုးမှ သူတ၏
့် စစ်မှနသ
ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လည်တပိုးအပ်ြ တွ
့် နိုး် အ ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်က
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်သတလ ၊ မချစ်သတလ ဆသည်က အခက်အခဲန္င
ှ ့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လ၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးက
သန်စင်
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအလယ်၌သ
့် တပိုးသည်၊ ထပပင်
့် ဤအရ ကလည်ိုး အခက်အခဲန္င
ရရှသည်။

“နှစတ
် စ်တထ င်နင
ိို င
် တ
ံ တ ် တရ က်ရိှလ ခွဲပူ့ ပီ ” နှငပ
်ူ့ တ်သက်၍
အကျဉ််းချ ပ် တဆွ်းတနွ်းချက်
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်၏ ရူ ပါရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်မည်သည့်အ
် ရ က တတွိုးထင်သနည်ိုး။
အချြုျို့လူမျ ိုးသည် ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မျ ိုးစွ စဉ်ိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ “န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် န္ှစ်တစ်တထ င်တည်မည် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ပမအသက်ကကီိုးတသ
့်
အသင်ိုးသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် အမ်တထ င်မပပြုရတသိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ အ
့် မ်တထ င်ပပြုရမည်တလ ။

ကျွန္ပ်
် မသ ိုးစသည် တငွမရှပါ၊ ကျွန္ပ်
် တငွ စရှ သငသ
့်် တလ ...” ဟ ဆကကသည်။
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် ဟူသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တ သ
့် ကကသတလ ။ လူတသည်
့်
မျက်စမှုနက် ကတသ တကက င၊့်် မျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခရကကသည်။ အမှနတ
် ွင ်
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်သည် တရ ိုးဝင် မတရ က်ရှတသိုးတပ။ လူတက
့် စလင်တစပခင်ိုး
အဆင်အ
့် တတ အတွငိုး် တွင၊် န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်သည် အပျသင်စ
ငှက်ငယ်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် သ
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးထ ိုးတသ
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်၏ အချန်က လတွင၊် လူသ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ည်။ ယခင်က လူတသည်
့်
့် က သနမ်ပပည်တွင ် ပမဲပမစွ
ရပ်တည်ကကမည်ဟ တပပ ကက ိုးထ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါမှသ ့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ထ ိုးတသ သန်ရှ့် ငိုး် သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ သည့်အ
် ခါတွငသ
် ့်
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက
စလင်တစသည့်အ
် ခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ သ
့် သန်စင်
့် ၍ စင်ကကယ်တလတလ
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် သ ၍ စလင်တစတလတလ ပြစ်သည်။ မစင်ကကယ်မှု၊ ပန်ကန်ပခင်ိုး၊
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် သငအ
့်် တွငိုး် ရှ ဇ တပကတ၏ အမှုအရ မျ ိုးက ထတ်ပစ်လက်တသ အခါ၊
့်
သင် သန်စင်
့် ခရပပီိုးချန်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ခရလမ့််မည်
(တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် သူပြစ်လမ်မ
့် ည်)။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် သူပြစ်လ တသ အခါ၊ န္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် သင်
ရှလမ်မ
့် ည်။ ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်၏။ န္ှစ်တစ်တထ င် န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊်
လူတသည်
အသက်ရှငရ
် န် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အ ိုးကိုးကကလမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမည်န မတအ က်သ ့်
လ ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန်
အ ိုးလိုးလ ကကလမ်မ
ီ န်ိုးပြင့်် တခေါ်ဆကကမည်၊ အချြုျို့က
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် အချြုျို့က တယ်လြ
ြက်စ်ပကကလ
မ့််မည်...၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဝင်ကကည့်ရ
် န်
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက အသိုးပပြုကကလမ်မ
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တအ က်သ လ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူအ ိုးလိုး
့် ကကလမ်မ
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်တ
် န က်တွင ် ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် လူတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ ဆင့်် စလင်တစပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးပပပခင်ိုးမျ ိုး ခရသည်။ ဤသည်မှ န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်သည်၊ လူတ ့်
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် အဆင်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် မည်သည့််

ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင ် လူမျ ိုးသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
ငိုး် ရှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် ည် ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် သန်စင်
့် ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်
တပပ ကက ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူမျ ိုးက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် လမ်ိုးပပ
လမ်မ
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှသည် ယတနထ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက ထတ်တြ ်ပပသလမ်မ
့် ည်ပြစ်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တခတ်တင်ိုးန္င
ှ ့်် တနရက်
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က
့် တင်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၊ ယင်ိုးတအတွ
့်
လူတက
့် ည်
့် လမ်ိုးပပပ၊ ဝည ဉ်တလ က၌ သူပပြုသည့်် အမှုတက
့် လူတအ
့် ိုး တပပ ပပလမ်မ
ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တလ က၏ အင်အ ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ည်။
့် ိုး တပပ ပပလမ်မ
ထအခါမှသ ယင်ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ယခတွင ်
ယင်ိုးသည် ပွငသ
့်် စ်စ အတပခအတနတစ်ခ၌သ ရှသည်။ လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရသကဲသ
့် ့်
့်
သန်စင်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် န္ှစ်တစ်တထ င်ကက
့် တစပခင်ိုး မခရပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရှငန္
် င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ခန္ဓ သည် မလွဲမတသွ
ပျက်စီိုးယယွငိုး် တပလမ်မ
အတွငိုး် ၌ သန်စင်
စ တန်န္င
ှ ့််
့် ည်။ လူတသည်
့် ခရက ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဇ တပကတတန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်တတ ပ
် ျန်ကကလမ်မ
့် ါက၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှငက
့် ည်။
ဤအဆင်တ
် ဲ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုရသမျှအ ိုးလိုးမှ
့် ွင ် သင်သည် မျက်စမှုနဆ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကမဘ တပေါ်တွင ် သင်တနထင်သမျှတနရက်
့် တင်ိုးအတွက် သူက
့်
သက်တသခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
“န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ် တရ က်ရပပီ
ှ ” ဆသည်မှ ပတရ ြက်ပပြုချက် တစ်ခ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် အန င်္တ်တွင ် ပြစ်ပျက်မည်အ
့် ရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ပတရ ြက်ပပြုတပိုးထ ိုးသည့်၊် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး၏ ကကြုတင်တပပ ကက ိုးချက်န္င
ှ ့်် အလ ိုးတူသည်။
အန င်္တ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ယတန သူ
့် တပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မတူညတ
ီ ပ။ အန င်္တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တခတ်က
လမ်ိုးပပလမ်မ
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မူ လူတက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတပပ
့်
့် စလင်တစသည်၊
၎င်ိုးတက
့် စစ်တဆိုးပပီိုး၊ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တလသည်။ အန င်္တ်ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်သည်၊
ယတန န္ှု
် ပတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးသည်။ ယတနတွ
့် တက
့် င၊် ဘရ ိုးသခင် တပပ ကက ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်- သူ တပပ ကက ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ-ဲ
လူတက
ငိုး် ရှ ညစ်တပသည်မျ ိုးက သန်စင်
့် တစရန်၊ ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစရန်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တစရန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် ၎င်ိုးတက
့် တ်တစရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။
့် တပြ င်မ

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

ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရတ်ပပည်မကကီိုးသ တပပ
င်ိုးတရ ျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊ အပခ ိုး
့်
အစီအစဉ်တစ်ခက ြန်တီိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် သူအမှု
့် ၏ အပခ ိုးတသ အပင်ိုးက သင်တထဲ
့် ၌
ပပြုသည်၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် လူတက
့် စလင်တစပခင်ိုး အမှုက သူ ပပြုပပီိုး၊ လူတက
့်
န ကျင်မှုမျ ိုးစွ ခစ ိုးရတစြအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ ရရှတစြ ့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ အသိုးပပြုတလသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်စက ြန်တိုးီ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတအ င်ပမင်တသ သူတစ်စက သူ
ပပြုလပ်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခန္င်လမ်မ
့် ည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
တသသည်အထ သူက
် ကယ် စတ်တကျနပ်တစက သစစ တစ ငသ
့်် ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်၍၊
့် အမှနတ
ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးသည့််
အချန်တွင-် ဆလသည်မှ သူသည် ဤလူစက စလင်တစပပီိုးချန်တွင-် ယင်ိုးသည်
န္ှစ်တစ်တထ င်န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
တယရှု သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သိုးဆယ်သိုးန္စ
ှ ်ခကွဲ က ရှခဲသ
့် ည်၊ သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုကပပြုရန် ကကလ ခဲပ့် ပီိုး၊ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတဆင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ရရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခတသ အခါတွင၊် သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး
ကွယ်ဝက
ှ ်တနန္င်ခက
ဲ့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက သည်ိုးခန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ အရှက်ရမှုတင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်ခတ်တဝြန်မှုတင်ိုးက
ကက့်ကက့် ခခဲရ
့် တစရန်အလငှ့် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ်
့် ဆဲပြစ်ပပီိုး၊ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပည်စ
သမှုန္ှက်ခရပခင်ိုးပြင ့်် ပပင်ိုးစွ တသ န ကျင်မှုက သူ သည်ိုးခခဲသ
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်ရ
့် ှ
အဆိုးသတ်သွ ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးစွ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက
ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က လူတက
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရအလိုးစ
့် ပမင်ခကဲ့် ကတသ လ
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးသည် တယရှု ထမှ သူရရှခဲတ
့် သ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ အစတ်အပင်ိုး
တစ်ခသ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဆင်ိုးရဲဒကခတင်ိုးက သည်ိုးခန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ န္ှမ်ခ
့် ျက
ကွယ်ဝက
ှ ်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် က ိုးစင်တင် ခန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဘန်ိုးအသတရ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကသ ရရှခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏
ဘန်ိုးအသတရက ဣသတရလတွင ် ရရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရ၏ အပခ ိုး
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ရှတနဆဲပြစ်သည်- လက်တတွျို့ကျကျ အမှုပပြုရန်န္င
ှ ့်် လူတစ်စက
စလင်တစရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု ၏ အမှုအဆင်အ
့် တွငိုး် တွင၊် သူသည်
့်
သဘ ဝလွနအ
် ရ အချြုျို့က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအမှုအဆင်သ
့် ည် နမတ်လကခဏ န္ှင ့််

အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက ပပသရန်အတွက်သ လိုးဝမဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တယရှု သည် ဆင်ိုးရဲဒကခခန္င်ပပီိုး က ိုးစင်တင်ခန္င်တကက င်ိုး၊ တယရှု သည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ တကက င့်် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခက ခစ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က သူက
် ့် ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက်
့် စွနပစ်
သူ၏အသက်က စတတိုးရန် လလ ိုးတနဆဲပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က ပပသရန် ပြစ်သည်။ ဣသတရလ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပီိုးစီိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ်
သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်တရှ တ
ျို့ ွင ် သက်တသခခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်န္င်ငတွင ်
မည်သလူ
သကဲသ
့် ၊ ့် ပမင်လည်ိုးမပမင်ြူိုးတပ၊ သဆ
့် ဇ့် တခပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
့်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မည်
သ ပမင်
့်
့် န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
သင်တ အထဲ
တွင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက မျ ိုးစွ ပပြုပပီိုး၊ သင်တသည်
ပမဲပမစွ ရပ်တည်ချန်တွင၊်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤအဆငသ
့်် ည် တအ င်ပမင်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအသတရ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ ကသ သင်တ ပမင်
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးက မခရတသိုး၊ သင်တသည်
သင်တ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထသ လ
့် ိုးဝ
မတပိုးအပ်ရတသိုးတပ။ သင်တသည်
ဤဘန်ိုးအသတရက လိုးဝ မပမင်ရတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သင်တ၏န္ှ
သူက
် ခါမျှ
့် လိုးသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့် မည်သည့်အ
မခွခ
ဲ ွ န္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တန က် အဆိုးထလက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုး
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည် မဟတ်တကက င်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်
ပြစ်တကက င်ိုးတက
် ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရက
့် သ သင်တပမင်
့် ရသည်။ မည်သည့်အ
သင်ပမင်ရသနည်ိုး။ လူတအထဲ
ရှ သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး၌ ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လွနစ
် ွ ချစ်ခင်ြွယ် ပြစ်သည်က လူတ ပမင်
့် ကကသည်၊
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်ရပပီ
ှ ိုး သူက
ဲ ွ ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကတပ၊
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
့် ခွခ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးမှ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ ခွနအ
် ိုးထက
ွ ်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးမှ ချစ်န္င်ကကသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှု၏ အထွတ်အထပ် အင်အ ိုး၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန္ှုင်ိုးမရတသ အင်အ ိုးက ပမင်ကကတသ အခါ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး၊ သူသည် တရတ်ပပည်မ၏ လူမတနတသ
ပမြုျို့ပျက်တစ်ခ၌ သူ၏အမှုက အစပပြုန္င်သည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
့် တသ အခါ၊ လူတသည်
့်
အ ိုးနည်ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင်

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

အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။

ဘိုရ ်းသခင်ကသ
ိို တ
ိ သ သမျ ်းသ လ င် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
သက်တသခံနင
ိို က် ကသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်န္င
ှ ့်် သကျွမ်ိုးရန်မှ တက င်ိုးကင်ဘက စီမထ ိုးပပီိုး ကမဘ တပမက
အသအမှတ်ပပြုထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
ကယ်တတ တ
် င် တဆ င်ရွက်တနသည့်် က လအတွငိုး် ပြစ်တသ ယတနသည်
၊
့်
ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးရန် အထူိုးသပြင့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ အချန်က လ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သန ိုးလည်ပခင်ိုး
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ပခင်ိုးပြင့်် ရရှသည့်အ
် ရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အလက သန ိုးလည်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည အချြုျို့ ရှရန်
လအပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ဤအသပည သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သူ
တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ရှရမည့်် ရူ ပါရပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှု
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအသပည ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးပြင၊့်် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မသ
ှု ည် မတရရ တသ အတပခအတနတစ်ခတွင၊် အန္ှစ်သ ရ မဲတ
့် သ
သတဘ တရ ိုးအလယ်တွင ် တည်ရတပမည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင် တန က်သလ
့် က်ရန်မှ
ဤသတသ
လူမျ ိုး၏ ဆိုးပြတ်ချက်ပြစ်လျှငပ
် င်၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ရရှကကလမ်မ
် ရ မျှ မရရှတသ သူအ ိုးလိုးသည်
့် ည်မဟတ်။ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် မည်သည့်အ
ြယ်ရှ ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် သင်တတွျို့ ကကြုရသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည်
ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရတစ်ခ ပါရှသငသ
့်် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်သည်
လူ၏ စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးထက် တကျ လ
် ွနပ် ပီိုး လူသ ိုးအယူအဆ၏ တဘ င်အပပင်ဘက်တွင ်
တည်ရှတသ တကက င်၊့် အမှုသစ်၏ အဆငတ
့်် စ်ခစီက လက်ခရန် သငအ
့်် တွက်ခက်ခပ
ဲ ါလမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် လူက တစ ငတ
့်် ရှ က်ရန် သိုးထန်ိုးတစ်ဦိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
့်
မတ်သဟ ယတွင် ပါဝင်မည့်် သိုးထန်ိုးတစ်ဦိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသည် ဤအမှုသစ်က
လက်မခန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးက မရရှန္င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က မရရှန္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က

မန ခန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ သူ၏အသပည သည် အချည်ိုးန္ိုးီှ သတဘ သက်တရ က်တပမည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သရမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တကျစွ
တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ န္
် င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွတသ သူတင်ိုး ပင်ဆင်ထ ိုးရမည့်် အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးရန်ကကြုိုးစ ိုးတသ သူတင်ိုးကကြုရမည့်် ပြစ်စဉ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ရူ ပါရမျ ိုးကသရှပခင်ိုးသည် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝအ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးကသ မရည်ညန်ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှုကသကျွမ်ိုးပခင်ိုးတလည်
ိုး ပါဝင်တပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သန ိုးလည်လ ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် သကျွမ်ိုးလ ကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအြ ပထမတပခလှ
မ်ိုးပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဤကနဦိုးယကကည်ပခင်ိုးမှ သူက
ီ ့်
့် အတလိုးနက်ဆိုး ယကကည်ပခင်ိုးဆသ
တိုးတက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်စဉ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး ပြစ်စဉ် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးအတွက်
မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအတွကသ
်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပါက၊
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် စစ်မှနမ
် ှု မရှသကဲသ
့် သင်
၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ပြြူစင်မလ န္င်တပ့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍သသယပြစ်စရ မရှတပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တတွျို့ ကကြုသည့်် ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး သကျွမ်ိုးလ ပါက၊
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ှု ည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ယကကည်မသ
တိုး၍ စစ်မန
ှ လ
် လမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ်
တအ င်ပမင်မရ
ှု ရှတသ အခါတွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အပပည့်အ
် ဝ ရရှသွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်ြ ဒ
့် တယအကကမ် လူဇ့် တခယူရန်
ထကဲသ
့် အပတ်
တကပ် ကကြုိုးစ ိုးရပခင်ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည်
့်
သူက
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် သကျွမ်ိုးလ န္င်ြန္ှ့် င ့်် သူက
့် တတွျို့ ပမင်လ န္င်ြအလ
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက သည် ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏နင်္ိုးတွင ် ရရှရမည့်် တန က်ဆိုးအကျြုိုးတရ ိုး

ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အတနပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပပြုလပ်သည့််
တန က်ဆိုးသတ်မှတ်ချက် ပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏တန က်ဆိုး သက်တသခချက်အတွက်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့််
တန က်ဆိုးတွင ် သူထ
့်် င်တစြအလ
ငှ့် ၊ ဤအမှုက သူပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် သ လ
့် ိုးဝ ပပန်လှညန္
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်လ န္င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရမည် ပြစ်သည်။ သူသည်
မည်သရှ့် တြွသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
် ရ ကရရှရန် ကကြုိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူသည်
့် တ် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အသပည က ရရှန္င်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ စစ်မှနသ
် ည့်် ယကကည်ပခင်ိုး ရှန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကကည်ညြုက
န ခန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မသတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကကည်ညြုပခင်ိုးသ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ တရ က်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးတွင ်
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကသပခင်ိုး၊ သူ၏အလက န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးကသပခင်ိုးတ ့်
ပါဝင်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တစ်စတစ်တယ က်သည် မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငက
့််
့်
သရှလ သည်ပြစ်တစ၊ ရှု တထ ငအ
့်် သီိုးသီိုးသည် လူတအတနပြင
့်် အြိုးအခတပိုးရန် လအပ်ပပီိုး၊
့်
န ခရန် အလဆန္ဒ လအပ်တပသည်၊ ထအရ မပါဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ အဆိုးထ
ဆက်လက်လက်တလျှ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အလွန ် သဟဇ တ မပြစ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် သရှရန် အလွနခ
် က်ခပဲ ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
တပပ ဆက လပ်တဆ င်တသ အရ ရ တင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
အလွနန
် ိုးမလည်န္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်ရန်
ဆန္ဒရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ သူက
် ရ ကမျှ ရရှမည်
့် န ခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊ လူသည် မည်သည့်အ
မဟတ်တပ။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယတနအထ
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအြ ့်
့်
န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက လက်ခရန် ခက်ခတ
ဲ သ အမှုမျ ိုးစွ က
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးက နင်္ိုးချြုပ်ရန် ခက်ခတ
ဲ စသည့််
အရ မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူတ၏
့်
့် မျ ိုးလှစွ တသ
အခက်အခဲမျ ိုးရှပခင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
ရပ်စဲပခင်ိုးမရှတလပပီ။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည် အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတက
့် ဆက်လက်

တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်က ၊ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ “စစ်သည်တတ ်မျ ိုး” သည် လမ်ိုးတဘိုးတွင ်
လဲကျကကပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်လျက်ရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏အမှုသစ်က ကျြုိုးန္နွ ခရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် လူတစ်စပပီိုးတစ်စက န ိုးချန်မရှဘဲ၊ ဆက်လက်
တရွ ိုးချယ်တနဆဲပြစ်သည်။ သူသည် ကျရှု ိုးသွ ိုးတသ “သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး” အတွက်
သန ိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏အမှုသစ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်ခတသ သူမျ ိုးအ ိုး တန်ြိုးထ ိုး တလသည်။ သရ့် တွင ် သူသည်
မည်သည်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်အတွက် ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုက တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် လပ်တဆ င်သနည်ိုး။
အဘယ်တကက င ့်် သူသည် လူအချြုျို့က အပမဲြယ်ရှ ိုးပပီိုး အပခ ိုးသတ
ူ က
့် တရွ ိုးချယ်တနပါသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င ့်် သူသည် ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက အပမဲတမ်ိုးအသိုးပပြုသနည်ိုး။
့်
သူအမှု
ှ ့်် ထသပြင
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးက သူက
့် သကျွမ်ိုးတစရန်န္င
့် ့်် သူ၏
့်
ရယူပခင်ိုးခရတစရန်ပြစ်သည်။ သူအမှု
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ
ယတနသူ
့် လပ်တဆ င်တသ အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တသ သူမျ ိုးအတပေါ်တွင် အမှုပပြုရန်ပြစ်ပပီိုး၊
ယခင်က သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက န ခတသ သူ မျ ိုးလငက
့်် စ ိုး ယတနသူ
့် လပ်တဆ င်တသ
အမှုက ဆန်ကျင်
တသ သူတအတပေါ်
အမှုပပြုရန် မဟတ်တပ။ ဤတွင ် မျ ိုးလှစွ တသ လူတက
့်
့်
့်
သူသတ်သင်ရှငိုး် လင်ိုးတနခဲသ
ှ
။
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး တည်ရတပသည်
ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး သင်ခန်ိုးစ ၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက တစ်ရက် သမဟ
့် တ်
န္ှစ်ရက်ပြင ့်် မရရှန္င်တပ။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက စတဆ င်ိုးရမည်၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက
ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးက ရရှရမည်။ ပထမဦိုးဆိုးအတနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ စတင်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
အသပည တွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သည်၊ ဤအသပည က မည်သရရှ
ှ ့််
့် န္င်မည် ဆသည်န္င
သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က မည်သတတွ
့်် တနပြင ့််
့် ျို့ ပမင်ရမည်တက
့် သငအ
န ိုးလည်ရန်မှ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က မသတသိုးသည့်် အချန်တွင ်
အတယ က်တင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တစ်ချက်တည်ိုးပြင ့်် သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အသပည က အချန်တတစ်ခအတွငိုး်
မည်သမ
ူ ျှမရရှန္င်တပ။ လအပ်သည့်် အတတွျို့အကကြုပြစ်စဉ်တစ်ခရှပပီိုး၊ ယင်ိုးမပါဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးန္င်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့်် သူတန
့် က်လက်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ သ ၍ မျ ိုးတသ အမှုက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တလ၊ သူက
့် လူသ ိုးက
သ ၍သတလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််

သ ၍ကွလ
ဲ မ
ွဲ ှုရတလ၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ လူသ ိုး၏ အသပည သည်
သ ၍အသစ်ပပြုပပင်ခရက သ ၍တလိုးနက်တလပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
အစဉ်အပမဲ တစ်သမတ်တည်ိုးပြစ်ပပီိုး မတပပ င်ိုးလဲဘရ
ဲ တနပါက၊
ှ
လူသ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အသပည မှ သပ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
အချန်က လန္ှင ့်် မျက်တမှ က်က လကက ိုးတင
ွ ် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ အရ ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် သူပပြုခဲတ
့် သ အရ န္ှင ့််
န္င်ငတတ ်တခတ် အတွငိုး် သူပပြုသည့်အ
် ရ - ဤရူ ပါရမျ ိုးအတကက င်ိုးက သင်တအတနပြင်
့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးရမည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရမည်။ တယရှု တန က်သ ့်
့်
လက်သည့်တ
် န က်မှသ တပတရသည် တယရှု ၌ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုမျ ိုးစွ အတကက င်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သကျွမ်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ သူက၊ “လူ၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
တပေါ်တွင ် မှီခအ ိုးထ ိုးပခင်ိုးသည် ပပည့်စ
် တသ အသပည ရရှရန် မလတလ က်တပ။
ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးရန် ကျွန္ပ်
် တက
ီ ပိုးမည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထမှ အသစ်တသ
့် ကူညတ
အရ မျ ိုးစွ ရှရတပမည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ကနဦိုးအစတွင၊် တပတရက တယရှု က
တမန်တတ တ
် စ်ပါိုးကသ
ဲ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ တစလတ်ပခင်ိုး ခရတသ သူဟ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု က
ခရစ်တတ အ
် ပြစ် သူမပမင်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤအချန်တွင် တယရှု တန က်သ သူ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ၊
့် စတင် လက်ခသ
တယရှု က သူက
့် က်သ လ
့် “တယ န၏သ ိုး ရှမန်။ သင်သည် ငါတန
့် က်မည်တလ ။” ဟ
တမိုးခဲသ
့် ည်။ တပတရက၊ “တက င်ိုးကင်ဘရှင် ခမည်ိုးတတ ် တစလတ်တသ သူတန က်သ ့်
ကျွန္ပ်
် လက်ရပါမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူက
ကျွန္ပ်
် အသအမှတ် ပပြုရပါမည်။ ကယ်တတ ် တန က်သ ကျွ
် လက်ပါမည်။” ဟ
့် န္ပ်
တပြကက ိုးခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ည်။ သူ၏စက ိုးမျ ိုးမှ၊ တပတရသည် တယရှု န္င
မည်သည်အ
့် သပည မျှ မရှသည်က တတွျို့ န္င်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခဲရ
ွ ်တပြရှငိုး် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊
့် သည်၊ မမကယ်ကယ် ကင်တယ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခက ခစ ိုးခဲရ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
့် ပပီိုးပြစ်တသ လ
သက်ဆင်သည့်် အသပည သူမရှခဲတ
့် ပ။ တတွျို့ ကကြုမှုက လတစ်ခ ကက ပမငပ့်် ပီိုးတန က်တွင၊်
တပတရသည် တယရှု ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးစွ က ပမင်တတွျို့ ခဲသ
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု သူပမင်တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်မက
ှု
တယရှု အထဲ၌ မျ ိုးစွ သူပမင်တတွျို့ ခဲသ
့် ည်။ အလ ိုးတူပင် တယရှု တပပ ဆခဲတ
့် သ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးက တပပ န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ပပြုခဲတ
့် သ အမှုက
လူသ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်သည်ကလည်ိုး တပတရတတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
၊
့်

တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင၊် တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝ၏ အမှုမျ ိုးစွ တက
ဲ့် ည်။ သူ၏
့် တတွျို့ ပမင်ခသ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွငိုး် တွင၊် တပတရသည် မမကယ်ကယ် သရှလ ခဲရ
့် မျှမက၊ တယရှု ၏
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက တသချ အ ရစက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ အသစ်တသ အရ မျ ိုးစွ က
သူရှ တြွတတွျို့ ရှခဲသ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်၊ အတအကျ ဆရတသ ်၊ တယရှု မတ
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ တြ ်ပပချက်မျ ိုးစွ
ရှခဲသ
ှ ၊့်် သူတပပ ဆခဲတ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူပပြုခဲတ
့် ည်ဆသည်န္င
့် သ န္ှုတက
့် သ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအပပင် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးခဲသ
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
သူတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှုတတွ
ူ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးသည်ဆသည်တ ့်
့် င ် တယရှု သည် သ မန်လသ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တပတရသည် တယရှု ထမှ သူသင်ယသ
ူ ငတ
့်် သ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးစွ က
့်
သင်ယူခရ
ဲ့် ပပီိုး၊ က ိုးတင်တပေါ်တွင ် တယရှု သမှုပြငရ
့်် က်ခရတတ မ
် ချန်တွင ် သူသည့်် ည့်အ
တယရှု အြ သူ
ှ ့်် သခင်အ
့် မှုန္င
့် တွက် သူခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် တဇ က်ထိုး
့် ၏ရ သက်ပန် သစစ တစ င်သ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးတအတွ
က် အတပခခ ပြစ်လ ခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ
့် ည့်် အသပည - တယရှု န္င
့်
အသပည ပမ ဏအချြုျို့က ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် အစတွင ် အယူအဆ အချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး
တယရှု န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသပည မရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် မလွဲမတသွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ
့်
ပြစ်တပသည်။ တယရှု ထွက်ခွ တတ မ
် ချန်တွင၊် သူက တပတရအ ိုး သူ၏
့် ည့်အ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးသည် သူ လပ်တဆ င်ရန်ကကလ သည့်် အမှုပြစ်တကက င်ိုး တပပ ပပခဲသ
့် ည်။
သူသည် တခတ်က လ၏ စွနပ
် ့် ယ်ပခင်ိုးက ခရရန်န္င
ှ ့်် ဤမစင်ကကယ်သကဲသ
့် အ
့် တဟ င်ိုးသည့််
တခတ်က လသည် သူက
့်် ည်မှ လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့် က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်သငသ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပည့်စ
် တစရန် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှုက ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးပြင ့််
သူ၏သ သန သည် အဆိုးသတ်မည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က ကက ိုးသရလျက်၊ တပတရသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးက ၊ တယရှု က သ ၍ပင် သတယ ဇဉ် ရှလ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် က ိုးတင်တပေါ်
သမှုရက်ခခဲရ
့် တသ အချန်တွင၊် တပတရသည် တစ်ကယ်တည်ိုး အသည်ိုးအသန် ငတကကိုးခဲသ
့် ည်။
ဤမတင်မီက၊ တပတရသည် တယရှု က၊ “ကျွန္ပ်
် ၏သခင်။ ကယ်တတ ်
က ိုးစင်တင်ပခင်ိုးခရတတ မ
့် န က်
့် ည်ဟ ကယ်တတ ်တပပ သည်။ ကယ်တတ ် ထွက်သွ ိုးပပီိုးသည်တ
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် တက
့်် ထပ်မတတွျို့ရမည်နည်ိုး။” ဟ တမိုးခဲသ
့် ည်။
့် ယ်တတ က
သူတပပ ခဲတ
ဲ ွင ် မည်သည့်တ
် ြ က်ပပန်မှု၏ အရပ်လကခဏ မျှ
့် သ စက ိုးလိုးမျ ိုးထတ
မပါရှခဲပ
တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ယူအဆမျှ မတရ တန္ှ ခဲပ
့် ါသတလ ။ ယင်ိုးတအထဲ
့် ါသတလ ။
့်

သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ပပည့်စ
် တစရန်
ကကလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က တယရှု ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုးတန က် ဝည ဉ်တတ ်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ
ရှလမ့််မည်က သူသခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် က ိုးတင်တပေါ်တွင် သမှုရက်ခရက တက င်ိုးကင်သ ့်
တက်ကကသွ ိုးမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ
ရှမည်ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် တပတရသည် တယရှု န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသအချြုျို့ ရှခဲသ
့် ည်၊
တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ တစလတ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အတွငိုး် ၌ ရှခဲသ
ှ ့်် တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်ဆသည်န္င
ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်သည်၊ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်ဆသည်တက
့် ည်။
့် သူသရှခဲသ
သရ့် တွင၊် တပတရသည် ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆခဲသ
့် ည်မှ တယရှု အတွက်
့်
သူထ ိုးရတသ
ှ
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သူ၏ လူသ ိုးအ ိုးနည်ိုးချက်တတကက
င ့််
့်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် တစ်စတစ်ဦိုးသည် တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုး
ဒကခသခခ၍ တတွျို့ ကကြုန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှုက တပြည်ိုးပြည်ိုး
ရှ တြွတတွျို့ ရှလ န္င်မည် ပြစ်သည်။ တပါလသည် သူ၏ရူ ပါရက မည်သည်အ
့် ရ ဟ
မှတယ
် ူခသ
ဲ့် နည်ိုး။ တယရှု သည် သူထ
့် သ တပေါ်
့် လ ချန်တွင၊် တပါလက၊ “သခင်၊ ကယ်တတ ်သည်
အဘယ်သန
ူ ည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု က၊ “ငါက ိုး သင်ညြှဉ်ိုးဆဲတသ တယရှု ပြစ်သတည်ိုး” ဟ
တပပ ဆခဲသ
ဲ့် ည်။ တပတရသည် သူဘဝခရီ
ိုး အဆိုးအထ
့် ည်။ ဤသည်မှ တပါလ၏ ရူ ပါရပြစ်ခသ
့်
တယရှု ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး၊ ရက်တပါင်ိုး ၄၀ ကယ်ထင်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် တယရှု ၏ တစ်သက်တ
သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးက သူ၏ရူ ပါရအပြစ် သတဘ ထ ိုး ခဲသ
့် ည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုသည်၊ မမကယ်ကယ် သရှလ သည်၊ သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သနစ
် ့် င်တစပပီိုး၊ အသက်တ ၌ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက
ရှ တြွတလသည်၊ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သင်သည်
သငက
့်် ယ်သင် သရှရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ ကယ်ပင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည့်အ
် မှု ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည်၊ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သင်မည်ကသ
ဲ့် တတွ
့် ည်ဆသည်တန္ှ့် င ့််
့် ျို့ ကကြုပပီိုး သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခခဲသ
သက်ဆင်သည့်် အသပည မရှပါက၊ သင်၏ ဤအတတွျို့အကကြုသည် အကျြုိုးမရှတပ။ အကယ်၍
တစ်စတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်က ကက့်ကက့် ခန္င်တသ တကက ငမ
့်် ျှသ
သူ၏အသက်တ သည် ရင်က
ှု ရရှပပီဟ သင်ထင်ပမင်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်အ
့် ျက်မက
့် တနပြင့််
ဘဝ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏

ရည်ရွယ်ချက်က သတဘ မတပါက်တသိုးဟ ဆလတပသည်။ တစ်တနတွ
့် င၊် သင်သည် ဘ သ တရိုး
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၌ ရှသည့်အ
် ခါ၊ တန င်တအသင်ိုးတတ ် သမဟ
့် တ် အသက်အသင်ိုးတတ ်မှ
အသင်ိုးဝင်မျ ိုးအလယ် ရှတနချန်တွင ် မမတ၏
ှ ့််
့် ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး၌ “ရူ ပါရ” ပါရှသူန္င
မမတအသက်
တ လက်စ ိုးရှ တြွမှုတွင ် တထ
့်
့် မှုခစ ိုးရပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှု
ခရသည့်် ဘ သ တရိုးအလွန ် ကင်ိုးရှုင်ိုးသည့်် လူမျ ိုးစွ က အမှတ်မထင်
တတွျို့ရလမ်မ
ကစစမျ ိုးစွ တွင ် ၎င်ိုးတသည်
သည်ိုးခန္င်ကကပပီိုး၊
့် ည်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
့်
မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်န္င်က ဇ တပကတ၏ ဦိုးတဆ င်မှုကမခရဘဲ ရှန္င်ကကသည်။
ထအချန်တွင၊် သင်သည် ပခ ိုးန ိုးမှုက တပပ န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် မှနသ
် ည်၊ အသက်တ ၏ သဘ ဝအတလျ က်
တြ ်ပပချက်ပြစ်က ၎င်ိုးတယ
် တ
ှ ပမ စရ
့် ကကည်တသ န မသည် မှ ိုးယွငိုး် တနသည်မှ အလွနန္
တက င်ိုးသည်ဟ သင်ထင်လမ်မ
အပမင်မျ ိုးသည် မက်မဲသည် မဟတ်တလ ။
့် ည်။ ထသတသ
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အသက်မရှဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆရသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်မရှသကဲသ
့် အသက်
မရှဟ ဆရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင့်် အမှု၏အဆငတ
့်် င်ိုးက တစစ
့် ပ်စွ သင်
သရှန္င်စွမ်ိုးရသည့်
ှ
် အဆငတ
့်် စ်ခသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
့်
ပင်ဆင်ထ ိုးတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
စတ်သတဘ ထ ိုးကမသပါက၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုတွင ် တစ်စတစ်ခ လတနဆဲပြစ်သည်။
သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ထအဆငက
့်် တယရှု မည်သ တဆ
င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဤအဆငက
့််
့်
မည်သတဆ
င်ရွက်ထ ိုးသည်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက မည်သ ့်
့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး မည်သည့်အ
် မှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဤအဆငတ
့်် ွင ် မည်သည့်အ
် မှုက
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
- ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တစ့်စပ်တသချ တသ အသပည
သင်မရှပါက၊ သငအ
့်် တနပြင ့်် စတ်ချတသချ မှုက မည်သည့်အ
် ခါမျှ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပမဲ လပ်ပပ မလ ရှတပလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
တတွျို့ ကကြုရသည့်က
်
လတစ်ခပပီိုးတန က်တွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုန္င
ှ ့််
သူအမှု
့်် င်ိုးက သရှန္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ တွင်
့် ၏အဆငတ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ဆခဲသ
် ျ ိုးလစ
ှ ွ တသ
့် ည့်် အလွနမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မပပည်စ
့် ရတသိုးသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် န္ှစပ်
့် သည့််

အသပည က သင် ရရှပပီိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည် စိုးရမ်မှုန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးသ ကင်
ိုးလတ
ွ ်လျက်၊
့်
တရှ ျို့ဆက်လမ်ိုးက ရဲဝစ
် ့် တ်ပခင်ိုးမရှဘဲ လက်စ ိုးရှ တြွ န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ွ န္ှင ့်် တွနဆ
သူ၏အမှုမျ ိုးစွ က မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့်် ည်။
့် ည်က သင်တပမင်
့် တတွျို့သငသ
သူသည် လူက စစ်တဆိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ အယူအဆမျ ိုးက မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ပြင ့်် အသွငတ
် ပပ င်ိုးလတ
ဲ စရင်ိုး၊ သူတပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ သင်တ သည်
ိုးခပပီိုးပြစ်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးလိုး၊
့်
သင်တကက
ငိုး် ၌
့် ြုရပပီိုးပြစ်သည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၊ သင်တအတွ
့်
သင်တလက်
ခကကပပီိုးပြစ်တသ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ သင်တကက
့်
့် ြုတတွျို့ရပပီိုးပြစ်တသ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှပပီိုးပြစ်တပသည်။ မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးတကက င ့််
လူသည် ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့််
သူလက်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး
နက်နလ
ဲ ှသည့်အ
် ပပင်၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက တထ
့် န္င်သည်၊ ထန္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးတသ အရ မျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပန္င်သည်၊ အတတ်က
ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးက သူအ
ဲ သူ
့် ိုး သရှတစန္င်ပပီိုး၊ အန င်္တ်ထသ
့် က
့်
ချဉ်ိုးနင်ိုးဝင်တရ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲက သည်ိုးခပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် စလင်တစပခင်ိုးလည်ိုး ခရတပသည်။ ဤအချန်မှသ လူသည်
ဘရ ိုးသခင် တန က်သ လ
့်် ွင ် လူသ ိုးအတနပြင ့််
့် က်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆငတ
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရန်ပြစ်ပပီိုး၊
သူအတနပြင်
့် စလင်တစပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ် စစ်တဆိုးပခင်ိုး ခရသည်ပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အဓက တသ ခ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ျက်ပြစ်သည့်အ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သကဲသ
့် လူ
့်် ည့်် ရူ ပါရလည်ိုး
့် သငသ
့် သ ိုးအတနပြင့်် ယတနသ
ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက မည်သစ့် လင်တစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
အဘယ်အရ နည်ိုး။ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သနည်ိုး။
ဤအရ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးရမည်ဆလျှင၊် တစ်ဦိုးက ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏န မက
ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးဟတခေါ်သည်၊ တစ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သက်တသခပခင်ိုးဟတခေါ်က ၊ တစ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး

အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ် အတပခပပြုလျက်၊ လူသ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ်
သူ၏အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတက
့် သ ၍ကကြုရတလ၊ သူသည်
သ ၍အ ိုးတိုးတလပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အဆငမ
့်် ျ ိုး
သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတလ၊ လူသည် သ ၍ စလင်တစပခင်ိုး ခရတလပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူ၏
အတတွျို့အကကြုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုးသည် သူ၏အယူအဆမျ ိုးက
တန်ပပန်တက်ခက်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက လူသ ိုး၏ဉ ဏ်စွမ်ိုးက တကျ ်လွနက
်
သူတမျှ
့် ်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၏ ပပင်ပတွင ် ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးလအပ်တသ
အရ ရ တင်ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး ယင်ိုးသည် အြက်ြက်မှ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ကွဲလွဲတနသည်။ သင်၏ အ ိုးနည်ိုးတနချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မနမ် မက်
၏။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သူသည် သငအ
့်် သက်တ က တထ က်ပ့် တပိုးန္င်သည်။ သင်၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက တန်ပပန်တက်ခက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မှုက လက်ခတစသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
သင်ကယ်တင် ြယ်ရှ ိုးန္င်တပသည်။ ယတနတွ
့် င၊် တစ်ြက်တွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အတပခအတနအတွငိုး် ၌ အမှုပပြုတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ်
သူသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ အတပခအတန၌ အမှုပပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည်အ
့် မှုကမဆ
သင် မပငင်ိုးန္င်တတ သ
် ခါတွင၊် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ အတပခအတနအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်
့် ည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ တပပ ဆသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သင်
ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တသ အခါတွင၊် မည်သည့်် သ မန်ပြစ်မှုမျြုိုးကမဆ သူထင်ရှ ိုးပပသသည်ပြစ်ပါတစ
သင် ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပပီိုး န ိုးလည်န္င်တသ အခါန္ှင ့်် တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုက
သင်ရရှပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ချန်၊ ထအခါမှသ လျှင် သူ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်စတ်ချန္င်သည်၊
ထအခါမှသ လျှင် သင်သည် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးက ရပ်တနန္
် ့် င်ပပီိုး၊
ထအခါမှသ လျှင် သင်သည် အဆိုးထတင် သူတန
့် က်လက်န္င်မည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် ဉ ဏ်ပည ရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက သူအြ
သက်
တသခချက်တွင ် မည်သ ့်
့်
့်
ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်သည်က သူသသည်။ လူသ ိုး၏ ပဓ နကျတသ အ ိုးနည်ိုးချက် မည်သည့််
တနရ တွင ် တည်ရသည်
ှ
က သူသသကဲသ
့် ၊ ့် သူတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သင်၏ပဓ နကျတသ အ ိုးနည်ိုးချက်က ထိုးန္က
ှ ်တက်ခက်န္င်သည်၊ သတသ
် သူအြ
့်
့်
့်
သက်တသခချက်တွင ် သင်က
့် ခင်မ စွ ရပ်တည်တစရန် ခည
့် ိုးထည်ဝါပပီိုး ဉ ဏ်ပည ရှတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး သူအသိုးပပြုတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏

အဩ
့် တလ က်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုသည်
လူသ ိုး၏အသဉ ဏ်အြ မတတွ
ိုးတတ်တအ င် ပြစ်သည်။ ဇ တပကတပြစ်လျက် လူသ ိုးသည်
့်
မည်သည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးမျြုိုး ပင်ဆင်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရတွင ်
မည်သည်အ
့် ရ ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်သည်- ဤအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ထတ်တြ ်ပပခရသည်၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက သူ၏အရှက်တရ ိုးမှ
ပန်ိုးကွယ်ရန် တနရ မရှ ပြစ်ကျန်ရစ်တစတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က လူသ ိုးက ရရှတက င်ိုး
ရရှတစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏သက်တသခချက်အတွက် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်သည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏တရ ိုးစီရင်မှုမရှပါက၊ လူသ ိုးသည်
မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှုကမျှ သည်ိုးမခသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက သကျွမ်ိုးြ ပြစ်
့် လူ
ှ ့််
့် န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
သက်ဆင်သည့်် သူ၏ အတဟ င်ိုးတသ အသပည က အသစ်တစ်ခအပြစ်သ ့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ သူ၏သက်တသခချက်အတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက်၊ သူ၏အလိုးစက အမျ ိုးသရှတအ င် သူပပြုလပ်သည်၊ ထသပြင
့် ့််
သူ၏လူသရှငက် က ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
အသဉ ဏ်အ ိုး ရရှန္င်တစသည်၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲန္င်တစပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အြ ထူ
့် ိုးကဲလှတသ သက်တသခချက်က သက်တသခန္င်တစတလသည်။ လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမှုက မျ ိုးစွ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအမျြုိုးမျြုိုးမှတစ်ဆင ့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ထသတသ
တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
ညီညွတ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမှုက လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝန္ှင ့်် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်မှ မမကယ်ကယ်
လွတ်တပမ က်တစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် စပစန္ှင ့်် နမူန တစ်ခ၊
ဘရ ိုးသခင်၏သက်တသန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ သူတစ်ဦိုး ဧကန်အမှန ်
ပြစ်လ သည်က ညန်ပပတပသည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အသပည ၊ သူက
့် န ခပခင်ိုး၊ သူက
့် သက်တသခပခင်ိုးတက
့် ရရှရန်၊ သူ၏ လက်တတွျို့ကျပပီိုး
ပမှနပ် ြစ်တသ အမှုကသရှရန်၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ သ

သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအ ိုးလိုးက န ခရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကကယ်တင်ရန် သူပပြုတသ
အမှုအ ိုးလိုးအပပင် လူသ ိုးကသမ်ိုးပက်ရန် သူပပီိုးတပမ က်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးက သက်တသခရန် သူတတ င်ိုးဆ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သက်တသခတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည ရှရမည်။ ဤသတသ
့်
့်
သက်တသခချက်မျြုိုးသည်သ တကျပပီိုး စစ်မန
ှ က
်
ဤသတသ
သက်တသခချက်ကသ
့်
စ တန်က အရှက်ရတစန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ကကြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူအ
့် ိုး သကျွမ်ိုးလ သူမျ ိုးက
သူက
့် သက်တသခရန် အသိုးပပြုသည်။ သူသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးသူတက
့် သူက
့် သက်တသခရန် အသိုးပပြုသည်၊ ထနည်ိုးတူ မမတ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ထသပြင်
ူ ျ ိုးအ ိုး သူက
့် ့် သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှပပီိုးသမ
့်
သက်တသခရန် အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက န္ှုတအ
် ိုးပြင ့််
သူအ
့် ၊ ့် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရတသိုးသည့်် စ တန်အမျြုိုး၏
့် ိုးချီိုးမွမ်ိုးရန် မလအပ်သကဲသ
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သက်တသခပခင်ိုးတက
့် လည်ိုး သူမလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးတသ သူတသ
် ီပပီိုး၊
့် သူက
့် သက်တသခရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
၎င်ိုးတ၏စ
် ပပ င်ိုးလဲပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခရန်
့် တ်သတဘ ထ ိုး၌ အသွငတ
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န မအတပေါ် အရှက်ရတစရန်
လူသ ိုးအ ိုး တမင်တက ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးပခင်ိုးအမှု။”

တယရှု ကိို တပတရို သိကျွမ််းလ ခွဲပ
ူ့ ံို
တယရှု န္င
ှ ့်် အတူရှခဲသ
့် ည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် တပတရသည် တယရှု ၌ န္ှစ်သက်ြွယ်
ပင်ကလကခဏ ရပ်မျ ိုးစွ ၊ အတယူထက်သည့်် သွငပ် ပင်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် သူက
့် ည့််
့် ပ့်ပိုးတပိုးခဲသ
သွငပ် ပင်မျ ိုးစွ က ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးက နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင ့််
တပတရ တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး န္ှစ်သက်ြွယ် အရည်အတသွိုးမျ ိုးစွ က ပမင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊

အစပထမတွင ် တယရှု က သူ မသခဲတ
့် ပ။ တပတရသည် အသက် ၂၀
အရွ ယ်တရ က်သည့်အ
် ချန်တွင ် တယရှု တန က်သ လ
ှ ်ကက
့် က်ခပဲ့် ပီိုး တပခ က်န္စ
သူတန
ဲ့် ည်။ ထအချန် အတတ အတွငိုး် တွင၊် တယရှု က သူ လိုးဝ
့် က်ဆက်လက်ခသ
သကျွမ်ိုးမလ ခဲတ
တပတရက သူတန
့် ပ။ တယရှု က ကကည်ညြုပခင်ိုးသက်သက်တကက င်သ
့်
့် က်သ ့်
လက်လတနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ င်္ါလလဲ ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတွင် သူက
့် တယရှု က ပထမဆိုး
တခေါ် ခဲခ
့် ျန်တွင၊် “ရှမန်ဗ တယ န၊ ငါ၏ တန က်သ လ
့် ည်။ တပတရက၊
့် က်မည်တလ ” ဟ တမိုးခဲသ
“တက င်ိုးကင်ဘ အြက တစလတ်တသ သူတန က် ကျွန္ပ်
် လက်ရပါမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် တရွ ိုးချယ်တသ သူက ကျွန္ပ်
် အသအမှတ်ပပြုရပါမည်။ ကယ်တတ တ
့်် န က်
ကျွန္ပ်
် လက်ပါမည်” ဟ တပပ ခဲ၏
ဲ ှ
့် ။ ထအချန်တွင၊် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်တသ တယရှု ဟ အမည်ရသည့််
လူအတကက င်ိုးက တပတရ ကက ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က သူက
့် ရှ တတွျို့ ြ န္ှ
့် င ့်် သူက
့် တတွျို့ ပမင်ြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ရပ်အတွက် တပတရက စဉ်ဆက်မပပတ် တမျှ ်လငတ
့်် နခဲတ
့် ပသည်
(အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သူ
ဦိုးတဆ င်ခတနခဲရ
် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်)။ ကယ်တတ က
့်် တပတရက
့် သည့်ပ
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးခဲဘ
င်ိုး တက လ ဟလမျ ိုးကသ
့် ၊ဲ သူအတကက
့်
ကက ိုးခဲရ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု က တမ်ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကည်ညြုပခင်ိုးက သူ၏ စတ်န္လ
တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တစ်တနတွ
့် င ် တယရှု က တတွျို့ ပမင်ရန် တမ်ိုးတခဲတ
့် ပသည်။ ပပီိုးလျှင်
တပတရက တယရှု က မည်သတခေါ်
့် ါသနည်ိုး။ တယရှု သည်လည်ိုး တပတရဟ တခေါ်တဝေါ်သည့််
့် တဝေါ် ခဲပ
လူတစ်ဦိုးအတကက င်ိုးက ကက ိုးြူိုးခဲတ
့် ပ၏၊ သတ
့် င်- “ရှမန်ဗ တယ နဟ တခေါ်တဝေါ်တသ
သူတစ်ဦိုးရရ
ှ င်္ါလလဲ ပင်လယ်သသွ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်မှ သနရ
့် ိုးတလ ”့် - ဟ သူက
့် ညန်ကက ိုးခဲသ
ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ရှမန်ဗ တယ နဟ တခေါ်တဝေါ်သတ
ူ စ်ဦိုးရသည်
ှ
၊ ပပီိုးလျှင ် လူတက
့် သူ၏
တရ ိုးတဒသန က ကက ိုးခကဲ့် ကသည်၊ သူသည်လည်ိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ တပပ ခဲသ
် ရ က ကက ိုးသည့်လ
် ူအ ိုးလိုး
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူတပပ သည့်အ
မျက်ရည်မျ ိုးကျသည်အထ တထ
့် ခရကကသည်ဟ တစ်စတစ်ဦိုးတပပ သည်က တယရှု
ကက ိုးခဲရ
့် တပသည်။ ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ထလူတန က် င်္ါလလဲ ပင်လယ်သ တယရှု
့်
လက်ခသ
ဲ့် ည်၊ တယရှု ၏ တခေါ် ပခင်ိုးက တပတရ လက်ခခဲသ
် ချန်တင
ွ ၊် သူတန
့် ည့်အ
့် က်သ ့်
တပတရလက်ခသ
ဲ့် ည်။
တယရှု တန က်လက်သည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် ကယ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အယူအဆမျ ိုးစွ တပတရ ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး မမ၏ ကယ်ပင်ရှုတထ ငအ
့်် ပမင်မှတန၍ သူက
့် အပမဲ

တဝြန်မခဲသ
ှ ့်် သက်ဆင်၍ သန ိုးလည်မှု အတင်ိုးအတ တစ်ခ
့် ည်။ တပတရသည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ရှတသ ်လည်ိုး သူ၏ သန ိုးလည်မှုက အနည်ိုးငယ် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်တလသည်၊ ထတကက
င့်် သူက၊
့်
“တက င်ိုးကင်ဘ အြက တစလတ်တသ သူတန က် ကျွန္ပ်
် လက်ရပါမည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် တရွ ိုးချယ်တသ သူက ကျွန္ပ်
် အသအမှတ်ပပြုရပါမည်။” ဟ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက သူ န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍
ရှငိုး် လင်ိုးမှု မရှခဲတ
့်် န က် အချန်အတန်ကက လက်ပပီိုးတန က်တွင၊် ကယ်တတ ်
့် ချ။ ကယ်တတ တ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ၊ တပပ ခဲသ
် ရ န္ှင ့်် တယရှု ကယ်တင်က တပတရက
့် ည့်အ
စတ်ဝင်စ ိုးမှုတိုးလ ခဲသ
ှ ့်် တလိုးစ ိုးမှု န္ှစ်ခလိုးက ပြစ်တစသည်ဟ သူ
့် ည်။ တယရှု က ချစ်ခင်မှုန္င
ခစ ိုးလ ခဲရ
ှ အ
့်် တူ သူ တပါင်ိုးတြ ်ရန်န္င
ှ ့်် သူထ
့် သည်။ ကယ်တတ ်န္င
့် ပါိုးတွင ် တနြ န္ှ
့် စ်သက်ခပဲ့် ပီိုး
တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပခင်ိုးက သူက
ှ ့််
့် င
့် အတထ က်အပန္
အကူအညီတပိုးခဲသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်အတွငိုး် တင
ွ ၊် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၊
့် ည်။ တယရှု တန က် သူလက်ခသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ အမူအရ မျ ိုး ပြစ်သည့်် ကယ်တတ ့််
အသက်တ ၊ န္ှငပ
့်် တ်သက်တသ အရ တင်ိုးက တပတရက တလ့်လ ပပီိုး န္ှလိုးသွငိုး် ခဲသ
့် ည်။
တယရှု က သ မန်လူမျ ိုးကသ
ဲ့် မဟ
တ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက နက်ရှုင်ိုးတသ န ိုးလည်မတ
ှု စ်ရပ်
့်
သူရရှခဲသ
် မင်ိုး သ မန်ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး သူသည်
့် ည်။ သူ၏ လူသ ိုး ပပန်ိုးက အလွနအ
လူသ ိုးအတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတပြင
် တ
ဲ့် ပသည်။
့် ့်် ပပည့်ခ
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ တင်ိုး သမဟ
် ရ တင်ိုးက အပခ ိုးသအ
ူ တွက်
့် ည့်အ
့် တ် တပပ ဆခဲသ
ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အကူပြစ်ခပဲ့် ပီိုး တပတရသည် ယခင်က သူ တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးခဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
မပင်ဆင်ြူိုးခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးက တယရှု ထမှ ပမင်တတွျို့က ရရှခဲသ
့် ည်။ တယရှု က
ထည်ဝါခည
် ဟတ်တသ လူသ ိုးသဘ ဝ
့် ိုးတသ အရပ်အတမ င်ိုးပြစ်တစ ပမှနမ
တစ်ခတစ်တလပြစ်တစ မရှခဲတ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အမှနပ
် င် သ မန်ထက်ထိုးူ ကဲပပီိုး
့် သ ်လည်ိုး၊ သူန္င
ရှ ိုးပါိုးတသ ဟန်ပန်တစ်ခ ရှခဲတ
် စ
့် ပသည်။ ယင်ိုးက တပတရက အပပည့်အ
မရှငိုး် ပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု က အပခ ိုးလတ
ူ င်ိုးန္ှင ့်် မတူကွဲပပ ိုးစွ ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်က သူ
ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မျ ိုးသည် သ မန်လတ
ူ ့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် အလွနက
် ပွဲ ပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့််
သူထတတွျို့ဆက်ဆရသည့်် အချန်မျ ိုးမှ၊ တပတရက တယရှု ၏ အကျငစ
့်် ရက်သည်
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး၏ အကျငစ
့်် ရက်မှ ကွဲပပ ိုးသည်ကလည်ိုး ပမင်တတွျို့ ခဲသ
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည်
တည်ကကည်စွ အပမဲ ပပြုမူခပဲ့် ပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အလျင်စလမပြစ်၊ အတကက င်ိုးအရ တစ်ခက
ဘယ်တသ အခါမျှ ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် အတရိုး
မကကီိုးတလဟန် မလပ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ပပီိုးလျှင်
့်

သူသည် သူ၏အသက်တ က သ မန်ဘ၀တရ ကကည်ညြုြွယ်ပြစ်သည့်် အပြစ်ပါ တြ ်ပပသည့််
ပစတစ်ခပြင့်် သူဘ၀က
ပပြုမူတနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ စက ိုးစပမည်တပပ ဆရ တွင၊် တယရှု သည်
့်
ရင်ပျသည့်တ
် င် တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးတသ ပစတစ်ခပြင ့်် အပမဲဆက်ဆရင်ိုး၊ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးန္ှင ့််
တချငစွ စက ိုးတပပ ခဲတ
့် လသည်၊ သတ
့် င် သူ၏ အမှုတဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင ် သူ၏ င်္ဏ်သကခ က
ဘယ်တသ အခါမျှ သူ မဆိုးရှု ိုးခဲတ
် ည်ိုး
့် ပ။ တယရှု က တစ်ခါတစ်ရ စက ိုးနည်ိုးတသ လ
အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတွင ် မရပ်မန ိုးတပပ ခဲသ
ဲ့် ည်။ တစ်ခါတစ်ရ သူ
့် ည်က တပတရ ပမင်ခသ
အလွနတ
် ပျ ရ
် င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ပမြူိုးထိုးူ ပပီိုး တဆ က
ှ ်အလ ိုး ထင်ရပပီိုး
့် စ ိုးတနတသ ချြုိုးငက
အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတွင ် သူ အလွနဝ
် မ်ိုးနည်ိုးသည်မှ တပခကန်လက်ပန်ိုးကျက
တမ ပန်ိုးန္မ
ွ ်ိုးနယ်တသ မခင်တစ်ဦိုးအလ ိုး ၀မ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးမှုပြင့်် ဆနင
့်် နပရလျက် လိုးဝ
့် တ
စက ိုးမတပပ ခဲတ
ူ စ်ဦိုးက သတ်ပြတ်ရန် တစ်ဟန်ထိုး
့် ပ။ တစ်ခါတစ်ရတွင် သူသည် ရန်သတ
၀င်၍တက်ခက်တနသည့်် ရဲရငတ
့်် သ စစ်သ ိုးတစ်ဦိုးအလ ိုး တဒါသပြင ့်် ပပည့်တ
် လသည်၊
သမဟ
ှ ပ
့်် င်
့် တ် တစ်ချြုျို့အချန်မျ ိုးတွင ် သူသည် ဟန်ိုးတဟ က်တနသည့်် ပခတသဂ့် တစ်တက င်န္င
ဆင်တူတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရ သူ ရယ်တမ ခဲသ
့် ည်၊ အပခ ိုးအချန်မျ ိုးတွင ် သူ ဆတတ င်ိုးပပီိုး
ငတကကိုးခဲသ
ပါတစ၊ တပတရသည် သူအတွ
က် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်
့် ည်။ တယရှု အဘယ်သ ပပြုမူ
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တလိုးစ ိုးပခင်ိုးတ တ
့် ည်။ တယရှု ၏ ရယ်တမ ပခင်ိုးက သူက
့် ိုးပွ ိုးလ ခဲသ
့်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် စခဲသ
် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက သူက
ဲ ့်
့် ည်၊ ကယ်တတ ၏
့် ပူတဆွိုးမှုထသ
ထိုးဆင်ိုးတစခဲသ
် ့် စတသ ်လည်ိုး၊
့် ည်၊ ကယ်တတ ်၏ အမျက်တဒါသက သူက
့် ထတ်လနတ
ကယ်တတ ၏
် ကရဏ ၊ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတအတပေါ်
ကယ်တတ ်ပပြုသည့်် တင်ိုးကျပ်တသ
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက သူက
် ျစ်လ တစပပီိုး ကယ်တတ က
့်် စစ်မှနတ
် သ
့် တယရှု အ ိုး အမှနခ
ကကည်ညြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တတ ငတ
့်် ပခင်ိုးတက
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ န္ှစ်မျ ိုးစွ
့် ပြစ်တပေါ်လ တစခဲသ
တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုးမှ ဤအရ အ ိုးလိုးက တပတရ တပြည်ိုးပြည်ိုး
န ိုးလည်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
တပတရသည် အထူိုးသပြင ့်် စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်တတ်တသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ပင်က
အသဉ ဏ်ပြင ့်် တမွိုးြွ ိုးခသ
ဲ့် ည်၊ သတ
် ချန်တွင ် မက်မဲတသ
့် င် တယရှု တန က်လက်တနသည့်အ
အရ မျ ိုးစွ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ကနဦိုးအစတွင၊် တယရှု န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆအချြုျို့
သူရှခဲသ
ကကသည်၊
့် ည်။ သူက၊ “ကယ်တတ ်သည် ပတရ ြက်တစ်ပါိုးပြစ်သည်ဟ လူတ တပပ
့်
ထတကက
င ့်် ကယ်တတ ် အသက် ရှစ်န္စ
ှ ်ရပပီ
ှ ိုး အမှုအရ မျ ိုးက န ိုးလည်စပပြုခဲခ
့် ျန်တွင၊်
့်
ကယ်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က ကယ်တတ ်သခဲပ
့် ါသလ ိုး။ ကယ်တတ ်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓစဲခ
ွ သ
ဲ့် ည်က သခဲပ
ဲ့် ည်။
့် ါသလ ိုး” ဟ တမိုးခသ

တယရှု က၊ “ငါ မသခဲပ
့်် ြ ငါသည်
သ မန်လူတစ်ဦိုးမျှကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ါ။ သငအ
့်
့် ပမရသတလ ။ ငါသည်
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆန္ှင ့်် အတူတူပင်ပြစ်သည်။ ြခမည်ိုးတတ ် တစလတ်တသ လူသည်
သ မန်ထက် ထူိုးကဲတသ သူတစ်ဦိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သ မန်လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
ငါ
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည် ငါ၏ တက င်ိုးကင်ဘရှင် ြခမည်ိုးတတ ်၊ ငါ၏ သဏ္ဌ န်၊ ငါ၏
ဇ တအပြစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဤအတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ က ကယ်စ ိုးပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏
တက င်ိုးကင်ဘရှင် ြခမည်ိုးတတ ်က အပပည့်အ
် ဝ ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်- သူ၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တပသည်။ ငါသည် ဝည ဉ်တတ မ
် ှ လ တသ လ
် ည်ိုး၊
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ဆရ
ဲ ပပီ
ှ ိုး ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က ကမဘ တပမတပေါ်သ သ
့် မန်ထက်
ထူိုးကဲတသ သူတစ်ဦိုးအတနပြငမ
့်် ဟတ်ဘဲ သ မန်လူတစ်ဦိုးအပြစ် ငါက
ဲ့် ည်” ဟ
့် တစလတ်ခသ
ပပန်တပြခဲသ
် ခါမှသ တယရှု န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ ဤအရ က တပတရကက ိုးသည့်အ
သန ိုးလည်မှု အနည်ိုးငယ် သူရရှခဲသ
် င်ပခင်ိုး၊ သူ၏
့် ည်။ တယရှု ၏ အမှု၊ သူ၏ သွနသ
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး န္ှင ့်် သူ၏ အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် မတရမတွက်န္င်တသ
အချန်န ရီမျ ိုးက သူ ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတန က်တွငသ
်
မျ ိုးစွ သ ၍နက်ရှုင်ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုက သူ ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု အသက် ၃၀ အရွ ယ်တရ က်သည့်အ
် ချန်တွင၊်
တပတရက သူ၏ ပြစ်အတ
့် သ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ြရန်
့်
အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခ- က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှု- လပ်တဆ င်ြ ကကလ
ခဲသ
် တကက င်ိုးက
့် ည့်အ
့်
သူ တပပ ပပခဲသ
့် ည်။ က ိုးစင်တင် ခရပခင်ိုးပပီိုးတန က် သိုးရက်အကက တွင် လူသ ိုးသည်
ထတပမ က်လမ်မ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ရက် ၄၀ ကက လူတထ
့် ည် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ထတပမ က်သည်န္င
့်
သူ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လမ်မ
် တကက င်ိုးကလည်ိုး တပတရက သူတပပ ခဲသ
့် ည့်အ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
ကက ိုးသည်တွင၊် တပတရ ဝမ်ိုးနည်ိုးခပဲ့် ပီိုး ဤစက ိုးမျ ိုးက န္ှလိုးသွငိုး် ခဲသ
့် ည်၊ ထအချန်မှစ၍
တယရှု န္င
ှ ့်် သူ တိုး၍တိုး၍ရင်ိုးန္ှိုးီ ခဲသ
့် ည်။ အချန်အတန်ကက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်တွင၊်
တပတရသည် တယရှု လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့််
ဆင်တကက င်ိုးက န ိုးလည်လ ခဲပ့် ပီိုး တယရှု က သူမတူထိုးူ ကဲစွ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သူ
တတွိုးလ ခဲသ
် ှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူက
့် ည်။ ဤသန ိုးလည်မှု သူ ရှလ ခဲခ
့် ျန်တွငမ
့်
အတွငိုး် မှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအခါတွင ် တယရှု သည် သူ၏
တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတန က်လက်မျ ိုးထ လှညပ့်် ပီိုး၊ “တယ ဟန်၊ ငါ
အဘယ်သပူ ြစ်သည်ဟ သင်ဆသနည်ိုး” ဟ တမိုးတလသည်။ တယ ဟန်က၊ “ကယ်တတ ်သည်
တမ တရှပြစ်ပါ၏” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့်် လသည့်် ည်။ ထတန
့် က် သူသည် လက ထသ လှ
့် ညတ
“လက ၊ သင်တရ ငါ အဘယ်သပူ ြစ်သည်ဟ ဆသနည်ိုး။” လက က “ကယ်တတ သ
် ည်

ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ သူ ပြစ်ပါ၏” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က် သူက
ညီအစ်မတစ်ဦိုးက တမိုးခပဲ့် ပီိုး သူမက “ကယ်တတ ်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ ထ ဝရ
အဆက်ဆက် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ မနဆ
် ့် သည့်် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ပတရ ြက် ပြစ်ပါ၏။
အဘယ်သ၏
ူ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျှ ကယ်တတ ၏
် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးတမျှ
မကကီိုးပမတ်သကဲသ
့် က
ူ အသပည မျှ မသ လွနပ
် ါ။
့် ယ်တတ ်၏ အသပည ထက် အဘယ်သ၏
ကယ်တတ သ
် ည် ပတရ ြက်တစ်ပါိုး ပြစ်သည်” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က် တယရှု သည်
တပတရထသ လှ
့်် ၊ “တပတရ ငါအဘယ်သပူ ြစ်သည်ဟ သင်ဆသနည်ိုး” ဟ တမိုးခဲသ
့် ည်။
့် ညက
တပတရက၊ “ကယ်တတ သ
် ည် ခရစ်တတ တ
် ည်ိုးဟူတသ အသက်ရှငတ
် တ ်မူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် ပြစ်ပါ၏။ ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးကင်မှ ကကလ ခဲပ
့် ါ၏။
ကယ်တတ သ
် ည် ကမဘ တပမမှ မဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ကယ်တတ မ
် တူပါ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှကကပပီိုး ကယ်တတ ်သည် ဤတနရ ၌
့်
ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှပါ၏၊ သတသ
် ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်ပပီိုး တလ ကန္ှင ့််
့်
မသက်ဆင်သလ ကယ်တတ ်သည် ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်ပါ” ဟ ပပန်တပြခဲသ
့် ည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူက
့် ည်မှ သူ၏
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခဲသ
အတတွအ
ျို့ ကကြုမှတဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက သူအ
့် ိုး ဤသန ိုးလည်မှု ရလ န္င်တစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုးတန က်တွင၊် သူသည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှတင်ိုးက သ ၍ပင်
ကကည်ညြုခဲပ့် ပီိုး ကယ်တတ ်က သ ၍ပင် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ တတွိုးထင်ခက
ဲ့်
တယရှု န္င
ှ ့််
ခွခ
ဲ ွ ြရန်
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမဲ ဝန်တလိုးခဲတ
င၊့်် တယရှု သည်
့် ပသည်။ ထတကက
့် သူ၏ စတ်န္လ
့်
သူက ိုးစင်တင်ခရက ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးသည့်တ
် န က် မမကယ်ကယ် တပတရထ
ပထမဆိုးအကကမ် ထတ်တြ ်ပပခဲခ
့် ျန်တွင၊် ထူိုးကဲတသ တပျ ်ရင်မှုပြင ့်် “သခင်၊ ကယ်တတ ်
ထတပမ က်ပပီပဲ။” ဟ တပတရ ငတကကိုးခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က်၊ ငတကကိုးလျက်၊ တပတရသည်
အလွနအ
် မင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ငါိုးတစ်တက င်က ြမ်ိုးပပီိုး၊ ချက်ပပြုတ်က တယရှု က
တည်ခင်ိုးခဲသ
် ည်ိုး စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် ည်။ တယရှု သည် ပပြုိုးလက်တသ လ
့် ပ။ တယရှု
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က တပတရက သခဲတ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ နက်နမ
ဲ က
ှု သူ
့် သ လ
န ိုးမလည်ခ။ဲ့် သူက တယရှု က စ ိုးြ ငါိုး
် ချန်တွင၊် တယရှု က မပငင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး
့် တပိုးလက်သည့်အ
စက ိုးမတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် စ ိုးတသ က်ြရန်
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သူ ရတ်တရက်
့် ကဲသ
့် မထင်ခတ
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးခဲသ
နက် ကီိုးမ ိုးတသ
့် ည်။ ဤသည်မှ တပတရအြ အလွ
့်
တန်လှုပ်မတ
ှု စ်ခပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ထတန
် ှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် တယရှု သည် ယခင်တယရှု န္င
ှ ့််
့် က်တွငမ
မတူတကက င်ိုးက သူ န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ က သူ န ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊

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

ကျွန္ပ်
် တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးမပခင်ိုးက သခင်တယရှု က သ ၍ပင်
အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး ကျွန္ပ်
် က ခစ ိုးမတစသည်” ဟတပပ ခဲတ
့် ပသည်။ ဤပစပြင ့်် သူ အပမဲ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
် သည် တပမမှုနထ
် ့် က် တလျ ပ
့် ည်။ သူက၊ “ကျွန္ပ်
့် ါ၏။ ဘရ ိုးသခင်ထ
ဤသစစ ရှတသ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးမှလ၍
ွဲ ကျွန္ပ်
် ဘ မျှမတတ်န္င်ပါ” ဟ
တပပ ခဲသ
့် ည်။
သူ၏ခန္ဓ လိုးဝ ပပြုကွပ
ဲ ျက်စီိုးလနီိုး ပြစ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထ၌
ဲ
အထွတ်အထပ်အတပခအတနတစ်ခ ရှခဲသ
် တယရှု က သူက
် ိုးတပိုးဆဲ
့် ည်၊ သတသ
့်
့် အတွငိုး် မှ ခွနအ
ပြစ်သည်။ တစ်ကကမ်တွင၊် တပတရထ တယရှု တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။ တပတရသည် ကကီိုးမ ိုးတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက ခခဲရ
့် ပပီိုး သူ၏ န္ှလိုးသ ိုး ကွဲတကကသည်က ခစ ိုးခဲရ
့် ချန်တွင၊် တယရှု က“သင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါန္ှငအ
့်် တူ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ငါသည် ဤတနရ တွင် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှခဲ၏
့် ။
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ငါတအတူ
မရှမီပြစ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ တကယ်တမ်ိုးမူ ယင်ိုးသည်
့်
ဝည ဉ်တလ ကန္ှငဆ
့်် င်သည်။ ယခ ငါသည် ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
့် ပခ့် ရပပီိုး သင်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှ၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါသည် ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်၊
သင်သည်လည်ိုး ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်တသ ်လည်ိုး ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သင်၏
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က သင်ပြည့်ဆ
် ည်ိုး ရတပမည်။ သင်သည် အတစခတစ်ဦိုး
ပြစ်သည့်အ
် ိုးတလျ ်စွ ၊ သင်၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်” ဟ သူက
့် ည်။
့် ညန်ကက ိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ထပါိုးသ သူ
့် ပပန်သွ ိုးန္င်မည်က ကက ိုးရပခင်ိုးက တပတရက
န္ှစ်သမ်မ
့် ှုတပိုးခဲသ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် တပတရသည် အင်မတန် မချတင်ကဲတဝဒန ခစ ိုးရသည်မှ
အပ်ရ မှမထန္င်သည် အထ ပြစ်လနီိုးပါိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်၊ “ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
်
စတ်တကျနပ်မှု မတပိုးန္င်သည်အထ ကျွန္ပ်
် အလွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည်” ဟ
တပပ သည့်အ
် တပခအတနထ တန င်တရ ခဲသ
့် ည်။ သူထ
့် တယရှု တပေါ်လ ပပီိုး- “တပတရ၊ တစ်ခါက
ငါတရှ
့် ျို့တွင ် သင် ပပြုခဲသ
့် ည့်် သန္နဋ္ဌ န်က သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီိုးပြစ်န္င်မည်တလ ။ ငါ တပပ ခဲသ
့် ည့််
အရ အ ိုးလိုးက သင် အမှနတ
် ကယ် တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ။ ငါထ
့် သင်ပပြုခဲသ
့် ည့်် သန္နဋ္ဌ န်က သင်
တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ” ဟ တပပ ခဲသ
် ခါ၊ တပတရသည်
့် ည်။ တယရှု ပြစ်တကက င်ိုးက ပမင်သည့်အ
မမ၏အပ်ရ မှထပပီိုး တယရှု က ဤကဲသ
့် သူ
ဲ့် ည်- “ငါသည် ကမဘ တပမန္ှငမ
့်် ဆင်၊
့် သ
့် က
့် န္ှစ်သမ်ခ
သငက
့်် ငါ တပပ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်- ဤအရ က သင် န ိုးလည်ရမည်၊ သတသ
် သငက
့်် ငါ
့်
တပပ ခဲသ
့် ည့်် အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ က သင် တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ။ ‘သင်သည်လည်ိုး ကမဘ တပမန္ှင ့််
မဆင်၊ တလ ကန္ှင ့်် မဆင်။’ ယခအချန်တွင ် သင် လပ်တဆ င်ြလ
့် အပ်သည့်် အလပ် ရှသည်။
ဤသ သင်
ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွဲ၍ မပြစ်။ ဤသ သင်
ဆင်ိုးရဲဒကခခ၍ မပြစ်တပ။ လူန္င
ှ ့််
့်
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တစ်ခတည်ိုးတွင ် အတူမတည်ရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၌ ငါ၏ အလပ်ရပပီ
ှ ိုး
သင်၌ သင်၏ အလပ်ရ၏၊
ှ
တစ်တန သင်
၏ အလပ်ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် ငါတသည်
့်
့်
တလ ကတစ်ခတွင ် အတူတကွ ရှကကလမ်မ
့်် တူ သင်အစဉ်ထ ဝရရှတစြ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှငအ
သငက
့်် ငါ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်။” ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင် တပတရသည်
န္ှစ်သမ်မ
ဲ့် ည်။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခမှ သူ သည်ိုးခပပီိုး
့် ှုရခဲပ့် ပီိုး ပူပန်တသ ကတပပတပျ က်ခသ
တတွျို့ ကကြုရမည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည်က သူ သခဲပ့် ပီိုး ထအချန်မှစ၍၊ တစတ
့် ဆ ်မှု
သူခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ တယရှု သည် သူက
့် အထူိုးဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
့်
တပိုးလျက် အဓကကျသည့်် အခက်အတနတ
် ့် င်ိုးတွင ် သူထ
့် အထူိုးသပြင ့်် တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူအတပေါ်
့်
အမှုမျ ိုးစွ ပပြုခဲသ
် ရ က တပတရ တန င်တအရဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ည်။ မည်သည့်အ
“ကယ်တတ ်သည် ခရစ်တတ တ
် ည်ိုး ဟူတသ အသက်ရှငတ
် တ ်မူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သ ိုးတတ ်ပြစ်ပါ၏” ဟ တပတရက တပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က် မကက မီတွင၊် (ဤသ ့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင် မထ ိုးတသ ်လည်ိုး) တယရှု က တန က်ထပ်တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခက
တပတရအ ိုး တမိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု က သူက
့် သင် ချစ်ြူိုးသတလ ” ဟ
့် ၊ “တပတရ။ ငါက
တမိုးခဲသ
် ရ က တပတရက န ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုး၊ “သခင် တစ်ခါက
့် ည်။ ကယ်တတ ် ဆလသည့်အ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ခမည်ိုးတတ ်က ကျွန္ပ်
် ချစ်ခပ
ဲ့် ါ၏၊ သတသ
် ကယ်တတ ်က
့်
့်
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မချစ်ြူိုးသည်က ကျွန္ပ်
် ဝန်ခပါ၏” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က် တယရှု က၊
“တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ခမည်ိုးတတ က
် လူတသည်
မချစ်ကကလျှင၊် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
့်
သ ိုးတတ ်က သူတ အဘယ်
သ ချစ်
ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်တသ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တစလတ်လက်သည့်် သ ိုးတတ ်က မချစ်လျှင၊် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ က
်
၎င်ိုးတ မည်
သ ချစ်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သ ိုးတတ ်က အမှနခ
် ျစ်ကကလျှင၊်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ခမည်ိုးတတ က
် သူတ အမှ
နခ
် ျစ်ကကတပသည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက တပတရ ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူ လအပ်တနခဲသ
ဲ့် ည်။
့် ည့်် အရ က သူ န ိုးလည်ခသ
သူသည် “တစ်ခါက တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ြခမည်ိုးတတ ်က ကျွန္ပ်
် ချစ်ခပ
ဲ့် ါ၏၊ သတသ
်
့်
ကယ်တတ က
့်် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မချစ်ြူိုးပါ” ဆတသ သူ၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မျက်ရည်မျ ိုးကျသည်အထ သူ အပမဲ တန င်တရခဲသ
့် ည်။ တယရှု ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကပခင်ိုး ပပီိုးတန က်တွင၊် ဤစက ိုးမျ ိုးအတပေါ် သ ၍ပင် တန င်တရ၍
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွမ
ဲ က
ှု သူခစ ိုးခဲသ
ှ ့်် သူ၏ မျက်တမှ က်
့် ည်။ အတတ်က သူ၏ အလပ်န္င
ဝည ဉ်အသက်တ က ပပန်အမှတ်ရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င ့်် တန င်တရ၍

အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုးက အပမဲခစ ိုးရရင်ိုး တယရှု ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ဆ
့် တတ င်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မကက ခဏ
သူလ တလ့်ရှခဲသ
့် ည်။ ဤပပဿန မျ ိုးက သူ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ဝန်ထပ်မျ ိုး
ပြစ်လ ခဲသ
် ၌ ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ ပြစ်တည်မှုအ ိုးလိုးက
့် ည်။ သူက၊ “ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ထ
့်် တစ်တန ကျွ
် ဆက်ကပ်ပါမည်၊ ပပီိုးလျှင် အြိုးအတန်ဆိုး မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ
့် န္ပ်
ကယ်တတ အ
့်် ိုး ကျွန္ပ်
် တပိုးပါမည်” ဟ တပပ ခဲသ
် တွင ်
့် ည်။ သူက၊ “ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
ယကကည်ပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတစ်ခတည်ိုးသ ရှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဘဝသည်
ဘ မျှထက်တန်ပခင်ိုးမရှပါ။ ကျွန္ပ်
် ကယ်ခန္ဓ သည်လည်ိုး ဘ မျှထက်ပခင်ိုးမရှပါ။ ကျွန္ပ်
် တွင ်
ယကကည်ပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတစ်ခတည်ိုးသ ရှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ်
ကယ်တတ ၌
် ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကယ်တတ အ
့်် တွက်
ချစ်ပခင်ိုးရပါ၏။
ှ
ဤအရ န္ှစ်ခသ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ က
့်် တပိုးြရှ့် ပပီိုး အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ
မရှပါ” ဟ တပပ ခဲသ
် န
ွ အ
် ိုးရခဲသ
့် ည်။ တယရှု ၏ စက ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တပတရ အလွနခ
့် ည်၊
အဘယ့််တကက င ့်် ဆတသ ် တယရှု က ိုးစင်တင်မခရမီတွင၊် တပတရက သူက၊ “ငါသည်
ဤတလ ကန္ှင ့်် မစပ်ဆင်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည်လည်ိုး ဤတလ ကန္ှင ့်် မစပ်ဆင်တပ” ဟ
တပပ ခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် ကကီိုးမ ိုးသည့်် န ကျင်မှုက
ခစ ိုးရသည့်အ
် တပခအတနအထ တပတရတရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်တွင၊် တယရှု က သူက
့် ၊ “တပတရ၊
သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ ငါသည် ဤတလ ကန္ှင ့်် စပ်ဆင်ပခင်ိုးမရှ၊ တစ စီိုးစွ ငါ
ထွက်ခွ ခဲသ
့် ည်မှ ငါ၏ အမှုအတွက်သ ပြစ်သည်။ သင်သည်လည်ိုး ဤတလ ကန္ှင ့်် မစပ်ဆင်၊
သင် အမှနတ
် ကယ် တမတ
့်် ငါ န္ှစ်ကကမ် တပပ ပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်
့် လျ သ
့် ွ ိုးပပီတလ ။ သငက
အမှတ်မရသတလ ” ဟ သတရတစခဲသ
် ခါ၊ တပတရက၊ “ကျွန္ပ်
်
့် ည်။ ဤအရ က ကက ိုးသည့်အ
မတမတ
့် လျ ပ
့် ါ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က် တယရှု က၊ “တစ်ခါက သင်သည်
တပျ ်စရ အချန်တစ်ခန္ှင ့်် ငါ၏ ထပါိုး၌ အချန်က လတစ်ခက ငါန္ှငအ
့်် တူ တက င်ိုးကင်ဘတွင်
ကန်ဆိုးခဲသ
ွ ်သတရပပီိုး ငါ သငက
့်် လွမ်ိုးဆတ
ွ ်မသည်။ ငါအပမင်
တွင ်
့် ည်။ သင် ငါက
့် လွမ်ိုးဆတ
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက တြ ်ပပရန်မထက်တသ လ
် ည်ိုး၊ အပပစ်ကင်ိုးစင်ပပီိုး ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသူ
တစ်ဦိုးက ငါ အဘယ်သ မချစ်
ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ ကတက သင် တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါ၏ တစခင်ိုးသည့်် တ ဝန်က သင် လက်ခရမည်။ သငက
့်် ငါ အပ်ခသ
ဲ့် ည့််
အလပ်က သင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်။ ငါ၏ ထပါိုးတွင ် ရှြရန်
က
့်် ငါ ဧကန်မချ
့်
့် တစ်တန သင
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် တပတရသည်
သ ၍ပင် ခွနအ
် ိုးရခဲပ့် ပီိုး သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ လှုျို့တဆ ်မက
ှု ရရှခဲသ
့် ည်မှ က ိုးတင်တပေါ်
သူရှခဲခ
ွ ၊် “ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်က
် တကျနပ်တလ က်တအ င် မချစ်န္င်ပါ။
့် ျန်တင
့် ကျွန္ပ်

ကျွန္ပ်
် က တသြ က
် င်၊ ကယ်တတ ်က
် တကျနပ်တလ က်တအ င်
့် ကျွန္ပ်
့် ယ်တတ ်တစခင်ိုးလျှငပ
မချစ်န္င်တသိုးပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဝည ဉ်က ကယ်တတ ် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် တစလတ်ပါတစ၊
ကယ်တတ ၏
် အတတ်က ကတမျ ိုးက ကယ်တတ ် ပပည့်စ
် တစသည်ပြစ်တစ၊
မပပည့်စ
် တစသည်ပြစ်တစ၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် ကယ်တတ ် မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပါတစ၊
ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ချစ်ပပီိုး ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ယကကည်ပါ၏” ဟ တပပ န္င်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူ
ဆပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
တစ်ညတနခင်ိုးတွင၊် တပတရအပါအဝင် တပည့်တ
် တ ်အချြုျို့သည် တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ
ငါိုးြမ်ိုးတလှတစ်စင်ိုးတပေါ်တွင ် ရှခဲက့် ကပပီိုး တပတရက တယရှု က အလွနရ
် ိုးစင်ိုးတသ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ
တမိုးခဲသ
် ၌ အလွနအ
် ချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ရှထ ိုးခဲသ
ွ ိုး် တစ်ခက
့် ည်- “သခင်။ ကျွန္ပ်
့် ည့်် တမိုးခန
ကယ်တတ က
့်် တမိုးလပါ၏။” တယရှု က၊ “ဤသဆ
့် ည်။
့် လျှင ် တမိုးတလ ”့် ဟ ပပန်တပြခဲသ
ထတန
ဲ့် ည့်် အမှုသည်
့် က် တပတရက၊ “ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် ပပီိုးတပမ က်ခသ
ကယ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်တလ ” ဟ တမိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု က၊ “ဤသူငယ် န္အလက်ပါဘ”
ဟ တပပ သကဲသ
့် ပပ
့် ြုိုးလက်သည်။ ထတန
့် က် သူက ရည်ရွယ်ချက်ပြင၊့်် “၎င်ိုးမှ ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မဟတ်။ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တမ တရှတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်” ဟ
ဆက်တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က တပတရက ကက ိုးပပီိုး၊ “တကသ ်။ သဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးက
ကယ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက် မဟတ်တပဘူိုးတပါ”့် ဟ အအ
့် ိုးသငစ
့်် ွ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က
တပတရတပပ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တယရှု က တန က်ထပ်စက ိုးမတပပ တတ တ
့် ပ။ တပတရက
“လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ ကယ်တတ ်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် ကယ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
့်
မဟတ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပညတ်တရ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ြ က
့် ည်မှ
့် ယ်တတ ်ကကလ ခဲသ
အက့် သစရ မရှပါ” ဟ မမဘ သ တတွိုးခဲသ
ှ ိုးသည်လည်ိုး
့် ည်။ သူ၏ စတ်န္လ
တအိုးချမ်ိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် တပတရ အတတ ်အတန် န္အသည်က တယရှု
န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ထအချန်က တပတရ၌ သန ိုးလည်မှု လိုး၀မရှခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် တယရှု သည်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ ဆခဲသ
့် သူ
့် ကဲသ
့် ပ။ တစ်ခါတန်ိုးက
့် က
့် တက်ရက် မတချပခဲတ
တပတရအပါအဝင် လူမျ ိုးစွ ရှခဲသ
့် ည့်် တရ ိုးဇရပ်တစ်ခတွင် တရ ိုးတဒသန တစ်ခက
တယရှု တဟ ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ တရ ိုးတဒသန ထဲတွင၊် တယရှု က၊
“တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ြ ့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ထ ဝရအဆက်ဆက်မှ လ မည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးက ပပြုလမ်မ
်
့် ည်၊ သတသ
့်
လူသ ိုးက အပပစ်မှ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရ တွင ် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးအ ိုးပြငမ
့်် ျှ သူသည်
တဘ င်ခတ်ခရလမ်မ
် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သူသည် ပညတ်တရ ိုးမှ ထွကသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး

တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ဝင်
ွ ် အ ိုးလိုးက သူ
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တရ က်လမ်မ
တရွ ိုးန္တ်လမ်မ
ဲ သူ
့် ည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထသ
့် သည်
တရှ ျို့ဆက်လမ
ှ ်ိုးသွ ိုးလမ်မ
ူ ျှ မသ။
့် ည်၊ သတ
့် င် တယတဟ ဝါထမှ လ သည့်် သူက
့် အဘယ်သမ
တမ တရှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်က တယတဟ ဝါက တပိုးအပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတကက င ့်် တမ တရှသည် ပညတ်တရ ိုးက မူကကမ်ိုးတရိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်” ဟ
တပပ ခဲတ
ှ ၊့်် သူသည် “တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ်
့် လသည်။ ဤအရ က တပပ ပပီိုးသည်န္င
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ြျက်သမ်ိုးတသ သူတသည်
တဘိုးဒကခန္င
ှ ့််
့်
ရင်ဆင်ရလမ်မ
ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ရပ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
့် ည်။ သူတသည်
့်
ရရှရမည်ပြစ်က သူတအတပေါ်
သ မီ
့် ည်” ဟ ဆက်တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
့်
့် ိုးကျလမ်မ
ကက ိုးရပခင်ိုးက တပတရအတပေါ် အတတ ်အတန် သက်တရ က်မှုရှခဲပ့် ပီိုး သူ၏ အတတွျို့အကကြု
က လတစ်တလျှ က်တွင၊် တယရှု သည် တပတရန္ှင ့်် ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
စက ိုးတပပ ရင်ိုး သူက
့် ည်၊ ယင်ိုးက တပတရက
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးက အ ိုးတပိုးခဲသ
တယရှု န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အနည်ိုးငယ်မျှ ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ သန ိုးလည်မှုတပိုးခဲသ
့် ည်။ ထတနက
့်
တယရှု တဟ တပပ ခဲသ
် ရ န္ှင ့်် ငါိုးြမ်ိုးတလှတပေါ်တွင ် သူတရှ့် ချန် တယရှု က သူတမိုးခဲသ
့် ည့်အ
့် ည့််
တမိုးခန
ွ ိုး် ၊ တယရှု တပိုးခဲသ
် ဉ်၊
့် ည့်် အတပြအပပင် ကယ်တတ ် ပပြုိုးခဲပ
့် တက
့် တပတရပပန်တတွိုးကကည့်စ
အရ အ ိုးလိုးက တပတရ တန က်ဆိုးတွင ် န ိုးလည်လ ခဲသ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်က တပတရက ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး ထတန
် ှ တယရှု က အသက်ရှငတ
် သ
့် က်တွငမ
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးပြစ်သည်က သူ န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရ၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှ လ တသ ်လည်ိုး သူ၏
သန ိုးလည်ပခင်ိုးတွင ် ပြစ်စဉ်တစ်ခ ရှခဲတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပသည်။ တယရှု သည် အသက်ရှငတ
သ ိုးတတ ်ပြစ်တကက င်ိုး တပတရ န ိုးလည်လ ခဲသ
ွ ိုး် မျ ိုးတမိုးပခင်ိုး၊ တယရှု
့် ည်မှ တမိုးခန
တဟ တပပ ပခင်ိုးက ကက ိုးပခင်ိုး၊ ထတန
့် က် တယရှု ၏ အထူိုးမတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အထူိုးထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးက လက်ခရရှပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆငပ့်် ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးက
တနချင်
့် ိုးညချင်ိုး ရရှခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ပြစ်စဉ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး ဤအရ သည် သူ၏
တန က်ပင်ိုးအတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် အကူအညီတစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ အဘယ်တကက င ့််
တယရှု သည် အပခ ိုးလူမျ ိုး၌ စလင်တစပခင်ိုး အမှုက မပပြုဘဲ တပတရ၌သ ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တယရှု သည် အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်က
တပတရကသ န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က မသခဲတ
့် ပ။
ကယ်တတ တ
့်် န က်လက်သည့်် မမတ၏အချ
န်က လ၌ မျ ိုးစွ သခဲက့် ကသည့်် တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးစွ
့်

ရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့် အသပည မှ အတပေါ်ယပြစ်ခသ
စလင်ခရပခင်ိုး၏ နမူန အပြစ် တပတရက တယရှု တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။
ထအချန်က တပတရက တယရှု တပပ ခဲသ
် ရ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည့်အ
့် အသပည န္ှင ့််
အသက်တ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးတက
့် တပတရ၏အသပည န္ှင ့်် အသက်တ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက
မီရမည်ပြစ်သည့်် ယတန လူ
် ပပ သည့်် အရ ပြစ်သည်။ အယ က်တင်ိုးက
့် တက
့် ကယ်တတ တ
ဘရ ိုးသခင် စလင်တစမည်မှ ဤသတ်မှတ်ချက်၊ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်သည်။
ယတနလူ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှရန်
့် တအ
့် ိုး စစ်မှနတ
အဘယ်တကက င ့်် သတ်မှတထ
်
ိုးသနည်ိုး။ တပတရ တတွျို့ ကကြုခဲသ
် ရ က သင်တသည်
လည်ိုး
့် ည့်အ
့်
တတွျို့ ကကြုရမည်ပြစ်သည်။ တပတရ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ ရရှခဲသ
့်် ျ ိုးသည်
့် ည့်် အသီိုးအပွငမ
သင်တအထဲ
တွငလ
် ည်ိုး ထင်ရှ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး တပတရ တတွျို့ ကကြုခဲသ
့် ည့်် န ကျင်မှုက
့်
သင်တသည်
လည်ိုး တတွျို့ ကကြုရတပမည်။ သင်တ တလျှ
က်လှမ်ိုးကကသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
့်
့်
တပတရ တလျှ က်လှမ်ိုးခဲသ
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် အတူတူပင်ပြစ်သည်။ သင်တ ဒ
့် ကခခရသည့််
န ကျင်မှုသည် တပတရ ဒကခခခဲရ
့် သည့်် န ကျင်မှုပြစ်သည်။ ဘန်ိုးအသတရက သင်တ ့်
ရရှသည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ အသက်တ က သင်တ အသက်
ရှငတ
် နထင်သည့်အ
် ချန်တွင၊်
့်
တပတရ၏ ပသဏ္ဌ န်က သင်တ အသက်
ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လမ်ိုးတကက င်ိုး တူညပီ ပီိုး
့်
လူတစ်ဦိုးသည် ထလမ်ိုးတကက င်ိုးက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးပြင ့်် စလင်ခရတပသည်။ သတသ
်
့်
သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးသည် တပတရ၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ရ တွင ် အတတ ်အတန်
ချြုျို့တဲတ
့် န၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် အချန်က လမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အတင်ိုးအတ သည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ပပီိုးလျှင်
ယဒပပည်သည် တရှိုးတဟ င်ိုး ယဉ်တကျိုးမတ
ှု စ်ခရှသည့်် တ ရှညတ
် ည်တတ
့် သ
တင်ိုးပပည်ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်တ၏
့် အရည်အချင်ိုးက
တိုးတက်တစြ တတ်
န္င်သမျှ သင်တ လ
့်
့် ပ်တဆ င်ရမည်။
တပတရသည် အလွနစ
် ဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်တတ်သည့်လ
် ူ၊ သူလပ်သမျှ တင်ိုး၌ လျင်တသ သူပြစ်ပပီိုး
အလွနအ
် မင်ိုး ရိုးသ ိုးတသ သူလည်ိုး ပြစ်သည်။ အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးစွ သူ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။
လူအြွ
ျို့ စည်ိုးန္ှင ့်် ပထမဆိုး သူထတတွျို့ ခဲသ
ိုး
့် ည်မှ သူတကျ င်ိုးတက်ပပီိုး တရ ိုးဇရပ်သလည်
့် ဲအ
့်
သွ ိုးခဲသ
့် ည့်် အသက် ၁၄ န္ှစ်အရွ ယ်တွငပ် ြစ်သည်။ စတ်အ ိုးထက်သန်မှုမျ ိုးစွ သူ ရှခဲပ့် ပီိုး
ဝတ်ပပြုအစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးက တက်တရ က်ရန် သူအပမဲလလ ိုး တနခဲသ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊်
တယရှု သည် သူ၏ အမှုက တရ ိုးဝင် မစတင်ခတ
ဲ့် သိုးတပ။ ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
အစသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရသည် အသက် ၁၄ န္ှစ်အရွ ယ်တွင် ဘ သ တရိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှင ့််

စတင် ထတတွျို့လ ခဲသ
် ချန်တွင၊် ဘ သ တရိုး
့် ည်။ သူ အသက် ၁၈ တရ က်သည့်အ
လက်တရွ ိုးစင်လူစန္ှင ့်် ထတတွျို့ ခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘ သ တရ ိုး၏ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးတန က်ကွယ်က
ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုးက သူ ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် န က်တွင ် ထအရ မှ သူဆတ်ခွ ခဲသ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုး
အဘယ်မျှ လည်သည်၊ တက က်ကျစ်ပပီိုး ကကတ်ကကတနကကသည်က ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည်
အလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်လ ခဲပ့် ပီိုး (ဤသည်မှ ထအချန်က သူက
ရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် စလင်တစြ သန
့်
ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်ပ
် စ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူက
့် အထူိုးသပြင ့််
တထ
အထူိုးလပ်တဆ င်ချက်အချြုျို့ ပပြုခဲသ
င ့်် အသက် ၁၈
့် ည်) ထတကက
့် ပပီိုး သူအတပေါ်
့်
့်
န္ှစ်အရွ ယ်တွင် တရ ိုးဇရပ်မှ သူ စွနခ
် ့် ွ ခဲသ
့် ည်။ သူ၏ မဘမျ ိုးက သူက
့် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခပဲ့် ပီိုး
သူက
ွ မ
့်် တပိုးခတ
ဲ့် ပ (၎င်ိုးတသည်
နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်)။
့် ယကကည်ခင
့်
တန က်ဆိုးတွင၊် တပတရသည် အမ်က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုး န္ှစ်န္စ
ှ ်ကက ငါိုးြမ်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးတဟ ရင်ိုး
တနရ တက ခရီိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်၊ ထအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် အတတ ်အတန်
လူအနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး သူ ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခတွင ် တပတရ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲသ
့် ည့််
တကျသည့်လ
် မ်ိုးတကက င်ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်န္င်သငတ
့်် ပသည်။ တပတရ၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်န္င်လျှင် ယတန လ
့် ပ်တဆ င်တနသည့််
အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင် တသချ လမ့််မည်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး ရှမည်မဟတ်
့်
သမဟ
် ရ ကမျှ
့် တ် မတန်မလှုပ် ပြစ်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် မည်သည့်အ
တတ ငတ
့်် မည်မဟတ်တပ။ ထအချန်က တပတရ၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးက သင်
တတွျို့ ကကြုသငသ
့်် ည်။ သူသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှု ြစီိုးတနခဲသ
့် ည်။ အန င်္တ်တစ်ခ သမဟ
့် တ် မည်သည့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမျှ သူ မတတ င်ိုးဆခဲတ
့် တ တ
့် ပ။ အကျြုိုးအပမတ်၊ တပျ ်ရင်ပခင်ိုး၊
တကျ ်ကက ိုးမှု သမဟ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် တလ ကထဲရှ ပစစညိုး် ဥစစ တက
့် သူ မရှ တြွခတ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပိုးဆပ်ြန္ှ့် င ့်် သူ လိုးဝအြိုးတန်ဆိုးဟ ယူဆသည့်် အရ က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆက်ကပ်ြပြစ်
် သ
့် တသ အဓပပါယ်အရှဆိုး အသက်တ က အသက်ရှငြ
့် သူ
ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
ှ ိုးထ၌
ဲ တကျနပ်ခရ
ဲ့် သည်။ သူက၊
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင ် သူ၏ စတ်န္လ
“သခင်တယရှု ခရစ်တတ ၊် တစ်ချန်က ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ချစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ကယ်တတ က
့််
ကျွန္ပ်
် ဘယ်တသ အခါမျှ စစ်မှနစ
် ွ မချစ်ခပ
ဲ့် ါ။ ကယ်တတ ်၌
် ယကကည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
ဟ
့် ကျွန္ပ်
တပပ ခဲတ
် ည်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ဘယ်တသ အခါမျှ
့် သ လ
မချစ်ခပ
ဲ့် ါ။ ကယ်တတ က
့်် အထင်ကကီိုးရ ကကီိုးခဲသ
့််
့် ည်၊ ကကည်ညြုရကကည်ညြုခဲပ့် ပီိုး ကယ်တတ က
လွမ်ိုးဆတ
ွ ်ရသ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ကယ်တတ က
့်် ဘယ်တသ အခါမျှ မချစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
ကယ်တတ ၌
် ယကကည်ပခင်ိုး စစ်မှနစ
် ွ မရှခဲပ
့် ါ” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် တယရှု ထ မကက ခဏ

ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ သန္နဋ္ဌ န်ချြရန်
့် သူစဉ်ဆက်မပပတ် ဆတတ င်ိုးခပဲ့် ပီိုး သူသည် တယရှု ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အပမဲ ခွနအ
် ိုးရခဲက
၎င်ိုးတမှ့် စတ်လှုျို့တဆ ်မှုက ရယူခသ
ဲ့် ည်။
့်
တန က်ပင်ိုးတွင၊် အတတွျို့အကကြု က လတစ်ခ အပပီိုးတန က်၊ တယရှု က သူက
့် တန က်ထပ်
တမ်ိုးတြ ဆွ
့် ည်။ သူက၊ “သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်။
့် တပိုးရင်ိုး တပတရက စစ်တဆိုးခဲသ
ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် လွမ်ိုးဆတ
ွ ်လှပပီိုး ကယ်တတ က
့်် ြူိုးတမျှ ်ြ တတ
ငတ
့်် မပါ၏။ ကျွန္ပ်
်
့်
ချြုျို့တဲလ
့် ွနိုး် လှပပီိုး ကယ်တတ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တထမတစရန် မပပြုန္င်ပါ။ မကက မီ ကျွန္ပ်
် က
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးြ က
် အန္ူိုးအညွတ် တတ င်ိုးပန်ပါ၏။ မည်သည့်အ
် ချန်တွင်
့် ကျွန္ပ်
့် ယ်တတ ်က
ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ် လအပ်မည်နည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် က
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ကျွန္ပ်
်
ြူိုးတမျှ ်ရမည်နည်ိုး။ ဤခန္ဓ ကယ်၌ အသက်မရှငလ
် တတ ပ
့် ါ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သူ
ဆက်ပြစ်လ ြ ကျွ
် ဆန္ဒမရှတတ သ
့် ဆက်
လက်၍ ပန်ကန်ြလည်
ိုး ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒမရှပါ”
့် ကဲသ
့် န္ပ်
့်
့်
ဟ တပပ ခဲသ
် ၌ ရှသမျှအရ ရ က ကယ်တတ အ
့်် ိုး ချက်ချင်ိုးပင် ဆက်ကပ်ရန်
့် ည်။ ကျွန္ပ်
အသငရ
့်် ှပါ၏၊ ကယ်တတ က
့်် ဆက်လက်၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးတစြ ကျွ
် ဆန္ဒမရှပါ။ ဤသည်မှ သူ
့် န္ပ်
ဆတတ င်ိုးသည့်ပ
် ပြစ်တသ ်လည်ိုး တယရှု က သူအထဲ
တင
ွ ် မည်သည့်အ
် ရ စလင်တစမည်က
့်
ထအချန်က သူ မသခဲပ
့်် င်သည့်် မချတင်ကဲတဝဒန အတတ
့် ါ။ သူ၏ စစ်တဆိုးခရပခင်ိုးန္ှငဆ
အတွငိုး် တွင၊် တယရှု သည် သူထ
့် တစ်ြန် တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ “တပတရ၊ ငါ၏ စလင်ပခင်ိုး
ပတဆ င်ခတ
ဲ စ်ခပြစ်သည့်် အသီိုးအပွငတ
့်် စ်ခန္ှင ့်် ငါ တမွျို့တလျ ်မည့်အ
် ရ သင်ပြစ်လ သည်အထ
ငါသည် သငက
့်် စလင်တအ င် ပပြုြ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
။ ငါအတွ
က် သင် အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
သက်တသခန္င်သတလ ။ သင်လပ်တဆ င်ရန် ငါ တစခင်ိုးသည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီတလ ။ ငါ
တပပ ဆခဲသ
် နထင် ပပီိုးပပီတလ ။ တစ်ချန်က သင်
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် အသက်ရှငတ
ငါက
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သင်ငါက
ဲ့် သ ်လည်ိုး ငါက
့် ချစ်ခသ
့် ချစ်ခတ
့် သင်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုးပပီတလ ။ ငါအတွ
က် သင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီနည်ိုး။
့်
သင်သည် ငါ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် မထက်သည်က သင်သတပပြုမတသ ်လည်ိုး ငါအတွ
က် သင်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီနည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တယရှု အတွက် သူ ဘ မျှ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က တပတရပမင်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏ အသက်တ က တပိုးရန်
သူ၏ယခင်ကျမ်ိုးသစစ က သူ သတရခဲသ
င၊့်် သူသည် တန က်ထပ်
့် ည်။ ထတကက
့်
မညည်ိုးညြူတတ သ
့် ထ
့် ကဲသ
့် အချန်မှစ၍ သူ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက မျ ိုးစွ
သ ၍တက င်ိုးမွနလ
် ခဲသ
့်် ကျွန္ပ်
်
့် ည်။ သူက၊ “သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်။ တစ်ချန်က ကယ်တတ က
စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုး ကယ်တတ က
် လည်ိုး ကျွန္ပ်
် က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ
် တသည်
ခွခ
ဲ ွ သည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့််
့် ါ၏။ ကျွန္ပ်
့်

အတြ ်ပပြုလျက် အတူတကွ ရှချန်တ ရှ
်လည်ိုး အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက်
့် ခဲက့် ကပါ၏။ သတသ
့်
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က ပချစ်ပါ၏။ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် အြန်ြန် ပန်ကန်မခဲပ့် ပီိုး အြန်ြန်
ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွဲတစခဲပ
အရ မျ ိုးက အကျွန္ပ်
် အဘယ်သ ့်
့် ါ၏။ ထသတသ
့်
တမတ
် အတပေါ် ကယ်တတ ်ပပြုခဲသ
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ်
့် လျ န္
့် င်ပါမည်နည်ိုး။ အကျွန္ပ်
့် ည့်် အမှုန္င
အပ်န္ခဲ
ှ သ
် ရ က စတ်ထတ
ဲ ွင ် အစဉ်မှတထ
်
ိုးလျက်တနပပီိုး ကျွန္ပ်
် ဘယ်တသ အခါမျှ
့် ည့်အ
မတမတ
် အတပေါ် ကယ်တတ ်ပပြုခဲသ
် တတ်န္င်သမျှ
့် လျ ပ
့် ါ။ ကျွန္ပ်
့် ည့်် အမှုအတွက် ကျွန္ပ်
အရ ရ က ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်ပပီိုးပါပပီ။ ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ က ကယ်တတ ်သပပီိုး
ထထက် မည်သည့်် ကဏ္ဍ၌ ကျွန္ပ်
် ပါ၀င်န္င်သည်က ကယ်တတ ်သပါ၏။ ကယ်တတ ်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက န ခြ ကျွ
် ဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး ကျွန္ပ်
် ၌ ရှသမျှအရ ရ က ကယ်တတ ်အ
့် ိုး
့် န္ပ်
ဆက်ကပ်ပါမည်။ ကယ်တတ အ
့်် တွက် ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ က ကယ်တတ ်သ
သပါ၏။ စ တန်က ကျွန္ပ်
် က အလွန ် အရူ ိုးလပ်ပပီိုး ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
်
ပန်ကန်မခဲတ
် က ကယ်တတ ် အမှတ်ရသည်
့် သ ်လည်ိုး၊ ထအပပစ်မျ ိုးအတွက် ကျွန္ပ်
မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ထအပပစ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ကျွန္ပ်
် က မဆက်ဆတကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
်
ယကကည်ပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ တစ်ခလိုးက ကယ်တတ အ
့်် ိုး ဆက်ကပ်ြ ကျွ
်
့် န္ပ်
ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကျွန္ပ်
် မတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် အပခ
ိုးတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး
့်
သမဟ
် တွင် မရှပါ။ ကယ်တတ ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူြန္ှ့် င ့််
့် တ် အစီအစဉ်မျ ိုး ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်က လပ်တဆ င်ြသ
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
ကယ်တတ ၏
်
့် ကျွန္ပ်
ခါိုးတသ ခွက်မှ ကျွန္ပ်
် တသ က်ပါမည်၊ ကျွန္ပ်
် က တစခင်ိုးြ က
့် ယ်တတ ်ပင်ပါ၏” ဟ တပပ ရင်ိုး
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။
သင်တ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ရှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးရမည်။
အန င်္တ်တွင ် သင်တ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင်
့်
စလင်တစမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သင်တက
် ရ အပ်န္ထ
ှ ိုးသည်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ့်
့် မည်သည့်အ
ရှငိုး် လင်ိုးရမည်။ တစ်တနတွ
့် င၊် သင်တ စစ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့် တဆိုးခရတက င်ိုး ခရလမ်မ
ထအချန်တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လှုျို့တဆ ်အ ိုးတပိုးမှု သင်တ ့်
ရယူန္င်လျှင၊် တပတရ၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ထအရ က ပပသလမ်မ
် သ
့် ည်။ တပတရသည် သူ၏ စစ်မှနတ
ယကကည်ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ သူ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၏ သစစ ရှပခင်ိုးတအတွ
့်
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
ှ ့််
့် သည်။ ပပီိုးလျှင် သူက
့် ည်မှ သူ၏ ရိုးသ ိုးမှုန္င
့် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစခဲသ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ တတ ငတ
့်် မှုတတကက
င ့်် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တပတရကဲသ
့် ့်
့်

သင်သည်လည်ိုး အလ ိုးတူ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ်ရလျှ
ှ င၊် တယရှု က
သငက
့်် ဧကန်မချ စလင်တစလမ်မ
့် ည်။

စစ်တဆ်း ခင််းကိကို ကံ တတွျို့ ခင််းအ ်း ေငသ
်ူ့
လသ ်းသည် စစ်မှန်တသ
ချစ် ခင််းတမတတ ကိို ပိိုငဆ
် င
ို ိ န
် င
ိို သ
် ည်
သင်တအ
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတအလယ်
တွင ် ရှကက၏။
့် ိုးလိုးသည် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္င
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတွငိုး် တွင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်သ ချစ်
့်် နည်ိုး။
့် သငသ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ စစ်မှနတ
် သ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက
့်
ဆက်ကပ်န္င်ပပီိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး အလယ်တွင ် ၎င်ိုးတ အလွ
နပ
် င် ချြုျို့တဲက့် ကသည်က
့်
ပမင်န္င်ကကသည်။ သင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ သင်သည် ဇ တပကတက
စွနလ
် ့် တ်ရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်တလတလ ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် စစ်တဆိုးပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ လူတ အဘယ်
တကက င ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရမည်နည်ိုး။
့်
မည်သည့်အ
် ကျြုိုးသက်တရ က်မှုက ရရှရန် ထစစ်တဆိုးပခင်ိုးက ရည်ရွယ်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၌
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှု၏ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွလျှင၊် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ သူ၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပပီိုးတန က် ယင်ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် တက င်ိုးမန
ွ ပ် ပီိုး အဆိုးစွန ်
လအပ်မှုပြစ်သည်က သင် ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
့်် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခြ ့်
့် သငသ
ကယ်တတ က
် ချစ်ရန်သန္နဌ န်က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင-့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ်
သင်သည် ဓ ိုးတစ်လက်က သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက တမတန္ှ က်လျက်ရသကဲ
ှ
သ
့် အတွ
ငိုး် ပင်ိုး၌
့်
ညြှဉ်ိုးဆဲ ခရတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သည့်် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက
အသိုးပပြုလျက် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန် လလလ ိုးလ ိုးရတနပပီ
ှ
ိုး၊ ဇ တပကတက
င်္ရစက်ရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှမတနတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်သည် အတွငိုး် ပင်ိုးက
န ကျင်တနပပီိုး သင်၏ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးမှုသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခထ
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
ှ ပြစ်က ၊
့် ရန် ဆန္ဒရဆဲ

“အိုး ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်က မစွနခ
် ့် ွ န္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် အတွငိုး် တွင ်
တမှ င်မက်တသ ်လည်ိုး ကယ်တတ က
် တကျနပ်တစရန် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် ၏
န္ှလိုးသ ိုးက သပပီိုး၊ ကယ်တတ ၏
် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ကျွန္ပ်
် အထဲတွင ် ပ၍ပမြှြုပ်န္တစလ
ှ
ပါ၏”
ဟ ဆလျက်၊ ဆတတ င်ိုးသည်။ ဤအရ က စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပြစ်တလသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အသိုးပပြုလျှင် စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပနီိုးစပ်တအ င် တဆ င်ကကဉ်ိုး သွ ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍ ရင်ိုးန္ိုးီှ တစန္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်က
သင် ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ သင်
လဲတပပ င်ိုးတပိုးအပ်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ဆက်ကပ်ပပီိုး ချခင်ိုးထ ိုးပါက၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်ရန် သမဟ
် ့် ွ ရန်မှ သငအ
့်် တွက် မပြစ်န္င်တပ။
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
ဤနည်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆက်ဆတရိုးသည် ယခင်ထက် သ ၍ နီိုးကပ်လ မည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်ထက် သ ၍ ပမှနပ် ြစ်လ လမ်မ
ှ ့်် သင်၏
့် ည် ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးသည် ယခင်ထက်သ ၍ ကကမ်ြန် မျ ိုးလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အပမဲ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလင်ိုး၌ ပ၍
အချန်ကန်ဆိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမူတအ က်တွင ် ပ၍
အချန်ကန်ဆိုး လမ်မ
် ည်ိုး ပ၍ ပ၍
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတွငလ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ရှလမ်မ
တစ်တန ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ အသပည သည် တစ်တနထက်
့်
တိုးပွ ိုးလမ်မ
ှု ျ ိုး သငအ
့်် တပေါ် ရတ်တရက် ကျတရ က်သည့်် ရက်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် ဘက်တွင ် ရပ်တည်တပိုးန္င်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်ရသ မက၊ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး သက်တသခန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊်
သင်သည် တယ ဘန္ှင ့်် တပတရကဲသ
့် ပြစ်
့် မည်။ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရင်ိုး၊ သင်သည်
သူက
် ကယ် ချစ်လမ်မ
က် သငအ
့်် သက်က ဝမ်ိုးတပမ က်စွ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူအတွ
့် အမှနတ
့်
စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသပြစ်က ဘရ ိုးသခင်
ချစ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သန်မ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် သူ၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
် ချန် သမဟ
့် တ် မည်သ ခ
့် စ ိုးတစသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သင်
ရှငမ
် ည်လ ိုး တသမည်လ ိုးဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်၏စိုးရမ်ပူပန်မှုမျ ိုးက
စွနလ
် ့် တ်န္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အရ ရ က ဝမ်ိုးတပမ က်စွ တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်၍

ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ တပျ ်ရင်စွ သည်ိုးခန္င်တလသည်- ထသပြင
့် ့််
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပြြူစင်ပပီိုး သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနလ
် မ်မ
့် ည်။
ထအခါမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးခရတသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူတသည်
စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမူတအ က်သ ကျတရ
က်ပါက၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ယခင်က ရူ ပါရမျ ိုး၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန္နဌ န်တ ကွ
့််
့် ယ်တပျ က်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူတက
့် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးသငသ
့်် ည်ဟ တတွိုးထင်တလ့်ရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယတနတွ
့် င ်
ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အရှက်ရစရ ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတထင်
့် ကကပပီိုး ၎င်ိုးတတွ
့် င ်
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမျ ိုးက ပပတ်လပ်မသွ ိုးတပ။ ဤသည်မှ စ တန်၏အလပ်၊ လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က် ကျတရ က်ပပီိုး ပြစ်သည့်် လကခဏ ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဤအတပခအတနန္ှင ့်် ကကြုရပါက၊ ဆတတ င်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင် တတ်န္င်သမျှပမန်ပမန်
ပပန်လှညရ
့်် မည်ပြစ်သည်- ဤအရ က စ တန်၏ တက်ခက်မှုမျ ိုးမှ သငက
့်် ကွယက
်
တပိုးမည်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမူတအ က်သ အလွ
ယဆ
် ိုး ကျတရ က်န္င်သည်မှ
့်
ခါိုးသိုးီ တသ စစ်တဆိုးမှု အတတ အတွငိုး် တွင ် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ထသစစ်
့်
့် တဆိုးပခင်ိုး
အတတ အတွငိုး် တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
့်် နည်ိုး။ သင်သည် သင်၏
့် သငသ
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင် ချထ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ တန က်ဆိုးအချန်က သူထ
့်
ဆက်ကပ်ရင်ိုး၊ သင်၏ စတ်စွမ်ိုးအ ိုးက လှုျို့တဆ ်သငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် မည်သ ့်
စစ်တဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်န္င်သငပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွရန်န္င
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက
ရှ တြွရန် သင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ ဤသတသ
အချန်မျ ိုးတွင ် သင်သည်
့်
မတန်မလှုပ် ပြစ်တလတလ အပျက်သတဘ တဆ င်လ တလ ပြစ်လမ်မ
့်် တွက်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
ဆတ်ယတ်ြ ပ
့် ည်။ သင်၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က သင်ထမ်ိုးတဆ င်ြ ့်
့် လွယ်ကူတလတလ ပြစ်လမ်မ
လအပ်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် တက င်ိုးစွ မထမ်ိုးတဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ သင် တတ်န္င်သမျှ
လပ်တဆ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသိုးဘဲ ထသ ့်
လပ်တဆ င်၏။ အပခ ိုးလူမျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ တပပ သည်ပြစ်တစ- သင်သည် တက င်ိုးစွ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည် သမဟ
ဲ့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
့် တ် သင်သည် ဆိုးရွ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခသ
တပပ ကကသည်ပြစ်တစ- သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် မှနက
် န်ပပီိုး သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး ပပြုမူတနသည့်အ
် တွက် မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ

မှတ်ယူပခင်ိုးမရှတပ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သငက
့်် န ိုးလည်မလ
ှု ွဲတသ အခါ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ “အိုး ဘရ ိုးသခင်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အကျွန္ပ်
် က သည်ိုးခြ၊ ့်
သမဟ
် က တက င်ိုးတက င်ိုး ဆက်ဆြ ကျွ
် မတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ကျွ
် က
့် တ် ကျွန္ပ်
့် န္ပ်
့် န္ပ်
န ိုးလည်ြ သ
် မတတ င်ိုးဆပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် မဟ
့် တ် လက်ခြ ကျွ
့် န္ပ်
ကယ်တတ က
့်် ချစ်န္င်ြ၊ ့် ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပငမ်ိုးပငမ်ိုးချမ်ိုးချမ်ိုးရှြန္ှ့် င ့်် ကျွန္ပ်
် ၏
လပ်ပပ သန်န့္် င်ြသ
် တတ င်ိုးဆပါ၏။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် က ချီိုးကျြူိုးြ၊ ့် သမဟ
့် ကျွန္ပ်
့် တ်
ကျွန္ပ်
် က အထင်ကကီိုးတလိုးစ ိုးြ ကျွ
် မတတ င်ိုးဆပါ။ ကျွန္ပ်
် န္လ
ှ ိုးသ ိုးမှ ကယ်တတ ်က
့်
့် န္ပ်
စတ်တကျနပ်တစြသ
် ကကြုိုးစ ိုးပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တတ်န္င်သမျှ
့် အကျွန္ပ်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏အခန်ိုးကဏ္ဍက ကျွန္ပ်
် ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး၊ အကျွန္ပ်
် သည်
မက်မဲတသ သူ၊ စဉ်ိုးစ ိုးဉ ဏ်မရှတသ သူ၊ အရည်အချင်ိုး ညြ
့် ျင်ိုးတသ သူန္င
ှ ့််
မျက်စကန်ိုးတသ သူ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးသည်က
ကျွန္ပ်
် သပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၌ ရှသမျှအ ိုးလိုးက ကယ်တတ ်ထ ဆက်ကပ်ြ ဆန္ဒ
ရပါသည်
ှ
”ဟ
့်
ဆန္င်စွမ်ိုး ရှတပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်ဆတတ င်ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထဲတွင ် သ ၍မျ ိုးစွ
စတ်သက်သ ရ ရတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်ကကြုတတွသ
ျို့ ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊
သင်သည် န္ှစ်ကကမ်ကျရှု ိုးပပီိုး တစ်ကကမ် တအ င်ပမင်လမ်မ
့် ည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက ငါိုးကကမ် ကျရှု ိုးပပီိုး
န္ှစ်ကကမ် တအ င်ပမင်လမ်မ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် ည် ပြစ်က ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်ကကြုတတွျို့သည်န္င
ကျရှု ိုးပခင်ိုးအလယ်၌သ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု
တတွျို့ ပမင်န္င်လမ်မ
့်် တွငိုး် တွင ် မည်သည့်အ
် ရ ချြုျို့တဲတ
့် နသည်က
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သငအ
ရှ တြွတတွျို့ ရှန္င်တပမည်။ ထသ အတပခအတနမျ
ိုးန္င
ှ ့်် တန က်တစ်ကကမ် သင်ကကြုတသ အခါတွင၊်
့်
သင်သည် မမကယ်ကယ် သသင်ခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကတတပိုးသငသ
့်် ည်၊ သင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ချြုပ်တည်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊
မကက ခဏ ပ၍ ဆတတ င်ိုးသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ်
့်
တအ င်ပမင်န္င်စွမ်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တိုးတက်လ လမ်မ
့် ည်။ ထအရ ပြစ်ပျက်တသ အခါ
သင်၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးသည် ထတရ က်တလပပီ ပြစ်သည်။ ဤအကကမ်တွင ်
သင်တအ င်ပမင်ပပီိုး ပြစ်သည်က သင်ပမင်တသ အခါ၊ အတွငိုး် တွင ် သင် အ ိုးရတကျနပ်မည်
ပြစ်ပပီိုး၊ သင် ဆတတ င်ိုးတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်က သင်ခစ ိုးန္င်မည် ပြစ်က ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က သငက
့်် မစွနခ
် ့် ွ သည်က သင်ခစ ိုးရမည်- ထအခါမှသ

သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင် မည်သ အမှု
ပပြုသည်က သင်သလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သငက
့်် ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးဆသ
ီ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ သငအ
့်် ိုး
့်
တပိုးလမ်မ
့်် တွငိုး် တွင ်
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်ပါက၊ သငအ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သရ့် တွင ် သင်သည်
အမှုအရ မျ ိုးက အပြစ်က အပြစ်အတင်ိုး ကကြုတတွျို့ရသည့်် အချန်တွင ် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်သည် အတွငိုး် ၌ န ကျင်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှမည်ပြစ်သည်၊ သင်ဆတတ င်ိုးတသ အခါ
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်က သင်ခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် သင် ခွနအ
် ိုးရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
မတ်သဟ ယြွဲျို့စဉ် သင်၏ အသစတ်အတပေါ် ြစီိုးသည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှဘဲ သင်သည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ခစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည် ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ က
တြ ်ထတ်န္င်လမ်မ
ူ ျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ တပပ ကကသည်ပြစ်တစ၊
့် ည်ပြစ်သည်။ အပခ ိုးသမ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှန ် ဆက်ဆတရိုးတစ်ခ ရှန္င်လမ်မ
ူ ျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ည်၊ အပခ ိုးသမ
တဘ င်ခတ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ သင်သည် အရ ရ က တကျ ်လ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုးဤအရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
ထတရ က်မရ
ှု သည်
ှ
က သင်သည် ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်န္င်တလတလ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မှုသည် ၎င်ိုးတ၏အသက်
မျ ိုး
့် တ်န္လ
့်
အတွက် အကျြုိုးရသည်
ှ
၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သ ၍ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့်
ရှန္င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆက်ဆတရိုးသည် သ ၍နီိုးစပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အထွတ်အထပ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သူ၏ အပမငမ
့်် ိုးဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
သ ၍တက င်ိုးစွ ပမင်န္င်ကကတလသည်။ တပတရသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အကကမ်ရ ချီ
ကကြုတတွျို့ ခဲသ
့် ၊ ့် တယ ဘသည်လည်ိုး စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးအချြုျို့က ပြတ်သန်ိုး ခဲရ
့် ကဲသ
့် သည်။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်တသည်
လည်ိုး
့်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အကကမ်ရ ချီ ကကြုရမည်ပြစ်သည်။ ဤပြစ်စဉ်က သင်တ ပြတ်
သန်ိုးပပီိုး
့်
ဤအဆငတ
့်် ပေါ်တွင ် အ ိုးထ ိုးမှသ လျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစသည့်် အတက င်ိုးဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်၏။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ခါိုးသိုးီ တသ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးသည်သ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ်
့် စတ်န္လ

ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တြ ်ထတ်တပိုးန္င်သည်။
အခက်အခဲမရှဘဲ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မန
ှ တ
် သ ချစ်ပခင်ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ည်။
့်
အတွငိုး် ၌ ၎င်ိုးတ စမ်
် ကယ် ခရပခင်ိုးမရှပါက၊
့် ိုးသပ်မခရပါက၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အမှနတ
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးသည် ပပင်ပဝန်ိုးကျင်တွင် တရ က်ရ တပါက်ရ သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
့် တ်န္လ
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်၊ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အခက်အခဲမျ ိုးက ပမင်ရလမ်မ
့် နပပီိုး၊
့် ည်၊ သင်မည်မျှ ချြုျို့တဲတ
သင်ကကြုရသည့်် ပပဿန မျ ိုးစွ က သင်မန္င်သည်က ပမင်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ သင်၏မန ခမှု
မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်က သင်ပမင်ရလမ်မ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် ၌သ မမတ၏
့် ည်။ လူတသည်
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သန္င်ကကသည်။ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လူတက
့်
ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ စလင်ပခင်ိုးခရန္င်တစသည်။
သူ၏ တစ်သက်တ အတွငိုး် တွင၊် တပတရသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အကကမ်ရ ချီ ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး
န ကျင်စရ ဒကခသကခမျ ိုးစွ က ကကြုခဲရ
့် သည်။ ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
အထွတ်အထပ် ချစ်ပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်လ ခဲသ
့် သူ
့် ကဲသ
့် ၏
အသက်တ တစ်ခလိုး၏ အတရိုးပါဆိုးတသ အတတွျို့အကကြုလည်ိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က အထွတ်အထပ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သူပင်ဆင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ သူ
်၊ ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ
့် ၏သန္နဋ္ဌ န်တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သတသ
့်
သူကကြုခဲရ
့် သည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် သူ၏လမ်ိုးပပပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ သူအြ
အမှ
တ်ရဆိုးအရ
့်
့်
ပြစ်လ ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ အခါ၌ စစ်တဆိုးပခင်ိုး၏ န ကျင်မက
ှု
့် ည်။ လူတသည်
့်
မကကြုရပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် မစင်ကကယ်မမ
့်
ဦိုးစ ိုးတပိုးမှုမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နသည်၊ ဤသတသ
ချစ်ပခင်ိုးတွင ် စ တန်၏ စတ်ကိုးူ မျ ိုး
့်
ပပည့်တ
် နပပီိုး၊ အတပခခအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် သန္နဋ္ဌ န်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မတူတပ။
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ စဉ်ိုး
စ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် စတ်န္လ
့်
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျနပ်တစပခင်ိုးအတွက် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
လိုးဝ ဆက်ကပ်အပ်န္ပပီ
ှ ိုး မည်သည့်လ
် ူသ ိုးစတ်ကူိုးမျှ လိုးဝမရှသည့်ပ
် ရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမျ ိုး ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ ယူ
့် တဆ င်ခရတသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
ထသတသ
အတတွိုးမျ ိုးက မချီိုးကျြူိုးတပ သမဟ
့်
့် တ် တက င်ိုးချီိုးမတပိုးတပ။ လူမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်တသ အခါ၌ပင်- ထအရ အ ိုးလိုးက

၎င်ိုးတသ
့် လ တသ အခါ၌ပင်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး လကခဏ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်သည်ဟ တပပ ၍မရတပ။
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမကကြုရဘဲ သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က န ိုးလည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ လူတသည်
့်
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှကကတချ။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် ၌သ လူမျ ိုးသည် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်က န ိုးလည်န္င်သည်၊ ထအခါမှသ လူတသည်
ထသမမ တရ ိုးမျ ိုး၏
့်
အတွငိုး် ပင်ိုးအဓပပ ယ်က စစ်မှနစ
် ွ သတဘ တပါက်န္င်သည်။ ထအချန်တွင ် ၎င်ိုးတ တစ်
ြန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကတသ အခါ၊ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက မှနက
် န်စွ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့ လပ်တဆ င်န္င်ကကတလသည်။ ထအချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လူစ့် တ်ကိုးူ မျ ိုး
နည်ိုးပါိုးလ သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လူတြ
့် က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး တလျ န
့်
လူစ့် တ်ခစ ိုးမှုတသည်
လည်ိုး တလျ သ
့် ွ ိုးတလသည်။ ထအချန်မှသ လျှင် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ သရပ်သကန်
ပြစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သမမ တရ ိုး၏ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက
န္ှုတ်တပပ အသပည သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ လလ ိုးမှုတမှ့် တစ်ဆင ့်် မရရှသကဲသ
ထသမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး သက်သက်အ ိုးပြင ့်် မရရှန္င်တပ။ ယင်ိုးသည် လူတက
့်
အြိုးအခတပိုးြ လ
့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ် မျ ိုးစွ တသ
့် အပ်သည်၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ခါိုးသိုးီ မက
ှု ကကြုရန် လအပ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
ပြြူစင်လ လမ်မ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
့် ည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးက သူက
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့် ချစ်ရန်ပြစ်သည့်် သူ၏သတ်မှတ်ချက်တင
သူအ
့် ိုး ချစ်တဇ ဟန် သမဟ
့် တ် မမ၏ ကယ်ပင်လအင်ဆန္ဒက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ချစ်ရန်
မတတ င်ိုးဆတပ။ သူက
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့်် ၊
့် အတစခရန် သစစ ရှပခင်ိုးန္င
လူသ ိုးသည် သူက
် ွ ချစ်န္င်တပသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး လူသ ိုးသည်
့် စစ်မှနစ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအလယ် အသက်ရှငတ
် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သစစ ရှပခင်ိုးတက
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် အသိုးပပြုန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
အလွနအ
် မင်ိုး ချစ်တဇ ဟန်ပပင်ိုးပပသည်၊ သမဟ
် မင်ိုး တြ ်တရွ မှုကင်ိုးပပီိုး
့် တ် အလွနအ
င်္ရစက်ပခင်ိုးမရှတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အစွနိုး် တရ က် ချစ်တတ်သည်၊ သမဟ
့် တ်
အစွနိုး် တရ က် သူက
့် စက်ဆပ်တတ်တလသည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအလယ်
အသက်ရှငတ
် သ သူတသည်
မမတက
ှ တ
် သ ်လည်ိုး၊
့်
့် ယ်တင်၏ လအင်ဆန္ဒပြင ့်် အပမဲအသက်ရင
မမတ မှ
် န်သည်ဟ ယကကည်ကကလျက်၊ ဤအစွနိုး် တရ က်မှုန္စ
ှ ်ခကက ိုးတွင ် အပမဲ
့် နက

အသက်ရှငက် ကတလသည်။ ငါသည် ဤအရ က အကကမ်ကကမ် တပပ ဆပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
လူတသည်
ဤအရ က အတလိုးအနက် ခယူရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကက၊ ယင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
့်
အကန်အစင် န ိုးလည်ပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတ မတတ်
စွမ်ိုးန္င်ကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ကယ့််ကယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ယကကည်မှုကက ိုး၊ မမတ၏
့် ကယ်ပင်
လအင်ဆန္ဒတပေါ် အ ိုးထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ လှညစ
့်် ိုးမှုတွင ်
အသက်ရှငက် ကတလသည်။ သမင်ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တိုးတက်ပပီိုးပြစ်က
တခတ်မျ ိုး ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်
ယခင်ထက် ပ၍ ပမငမ
့်် ိုးလ ပပီိုး ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူအတပေါ်
အကကင်ိုးမဲပ့် ြစ်ရန်
့်
တိုး၍တိုး၍ သူတတ င်ိုးဆပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
လူသ ိုး၏ အသပည သည် ပ၍ပ၍ မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်လ ပပီိုး၊
တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သူ၏ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် ပ၍ပ၍ မပြြူမစင် ပြစ်လ ပပီ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့်် ယခင်ကထက် ပ၍နက်ရှုင်ိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခလ ရပပီ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ အတပခအတနန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် တိုး၍ သတဘ ကွဲလွဲတလသည်။ ဤအရ သည်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် ပ၍မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန်
လအပ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက တိုး၍
အတင်ိုးတတ င်ိုးဆတနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် ယခင်ထက်
တလျ န
လူသဘ
ဝမရှသည့်် အသက်တ မျ ိုးက
့် ည်ိုးလ တနလျက်ရှသည်။ လူတသည်
့်
့်
အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊ န ခမှုမရှ၊ သမမ တရ ိုးမရှဘဲ အသက်ရှငက် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ မရှသည်သ မက မန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးတ ့်
မျ ိုးပပ ိုးလျက်ရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အဆိုးစွန ်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်သမျှ
့် ပ၍လက်တလျ ပခင်ိုး
မရှန္င်ကကတတ ဟ
ိုးထင်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ က ထသ ့်
့် ၎င်ိုးတ တတွ
့်
မယကကည်တပ။ သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် အဘယ်မျှ စွနိုး် ထင်ိုးသည် ဆသည်မှ
့်
သူအတွ
က် လိုးဝရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အလပြည့်ပ် ခင်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
့်
သူ၏ အယူအဆက ဘယ်တသ အခါမျှ သူ မတပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့် ၊ ့် ဆက်ကပ်မ၏
ှု ရလဒ်အပြစ်
လူသ ိုး၏ တစတန ကလည်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ တကျိုးဇူိုးမဆပ်တပ။ လူသ ိုးန္ှင ့်် မတူဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်သည် ခွပဲ ခ ိုးန္င်၏- အဘယ်သက
ူ သူက
် ကယ် ချစ်ပပီိုး၊ အဘယ်သက
ူ
့် အမှနတ
အမှနတ
် ကယ် မချစ်သည်က သူသက ၊ လူသ ိုး၏ တဒင်္ဂ ရတ်တရက်ပြစ်တသ ဆန္ဒတကက င၊့််

ကယ်တတ သ
် ည် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုပြင ့်် မန်ထက
ူ
နစ်တမျ သွ ိုးမည့်အ
် စ ိုး၊ လူသ ိုးက
၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ၊ အပပြုအမူမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သူဆက်ဆတလသည်။ တန က်ဆိုးတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၌ သူင့်္် ဏ်သကခ န္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုး ရှသည်။
တန က်ဆိုးတွင ် လူသ ိုးသည် လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည့်အ
် ခါ
လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် ဦိုးလှညမ
့်် ည် မဟတ်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့််
သူသည် လူသ ိုးလပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးက တလျ ်ကန်စွ ဆက်ဆတလသည်။
လူသ ိုး၏ အတပခအတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးတန္ှ့် င ့်် ရင်ဆင်ရလျက်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည န္ှင ့်် သူအတပေါ်
န ခပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
့်
သက်တသခပခင်ိုး န္ှစ်ခစလိုးတက
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ အမှုသစ်က
့် လူသ ိုးအ ိုး ပင်ဆင်ခင
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးသည် သူအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအပပင်၊ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ သူက
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ကင်တယ
့်
ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်သည်၊ ထအရ မျ ိုးမရှဘဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဘယ်တသ အခါမျှ
သမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်တသခပခင်ိုးတ ့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တတ်စွမ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် တစ်ြက်သတ် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုအတွက်သ မဟတ်ဘဲ
ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးစွ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုအတွက် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သမမ တရ ိုးက
ရှ တြွရန် ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးက သူအ
့် သန္နဋ္ဌ န်န္င
့် ိုးပြင ့််
စလင်တစြအလ
ငှ့် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တလသည်။ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန်
့်
လလ ိုးတနသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတသူမျ ိုးအြ ဤသ
တသ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးထက်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ပ၍အဓပပ ယ်မရှ၊ သမဟ
့် တ် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အပ့်မပြစ်တပ။
အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးက အလွနလ
် ယ
ွ လ
် ငတ
့်် ကူ မသ၊ သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်တပ။
အတပခခအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူသ ိုးကသ
ဲ့် အလ
ိုးတူ စတ်သတဘ ထ ိုးရရန်
ှ
့်
မပြစ်န္င်တသ တကက င ့်် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှရန်
မလွယ်ကူတပ။ သမမ တရ ိုးက လူသ ိုးက ပင်ကအ ိုးပြင ့်် မပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုးက အလွယ်တကူ န ိုးမလည်တပ။ လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုး
လိုးဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် သန္နဋ္ဌ န် လိုးဝမရှတပ။ ပပီိုးလျှင်
သူသည် ဆင်ိုးရဲဒကခမခစ ိုးရဘဲ အစစ်တဆိုးမခရသကဲသ
့် တရ
ိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရပါက၊
့်
သူ၏သန္နဋ္ဌ န်သည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်မဟတ်တပ။

လူမျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက်၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် တဝဒန ပပင်ိုးထန်ပပီိုး၊ လက်ခရန် အင်မတန်
ခက်ခသ
ဲ ည်- သတသ
လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထ သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပေါ်လွငတ
် စပပီိုး၊ လူသ ိုးအတွက် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
လူသရှငက် က ိုး ပြစ်တစက ၊ သ ၍ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငပ့်် ခင်ိုးက တပိုးပပီိုး၊ သ ၍ စစ်မန
ှ တ
် သ
ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတက
့် တပိုးသည်မှ စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ်
ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးကက ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူသည် လူသ ိုးက
သူကယ်တင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက တပိုးပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သ ၍ကကီိုးမ ိုးသည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး တပိုး၏၊ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သ ၍စစ်မှနပ် ပီိုး သ ၍ပြြူစင်တသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှတစရန် လူသ ိုးက အခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ယင်ိုးမှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
တဆ င်ရွက်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည် ကယ်ပင်ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတရှ့် သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဓပပ ယ်မရှတသ အမှုက မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအြ ့်
အကျြုိုးမရှသည့်် အမှုကလည်ိုး မလပ်တဆ င်တပ။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးဟူသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်မှ လူတအ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် ိုး ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက မဆလသကဲသ
့် ငရဲတွင ်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးကလည်ိုး မဆလတပ။ ယင်ိုးထက်၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏ အပမင်တဟ င်ိုးမျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
သူ၏ဘဝတစ်ခလိုး တပပ င်ိုးလဲတပိုးပခင်ိုးတက
့် ဆလသည်။ စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး
စစ်မှနတ
် သ စစ်တဆိုးမတ
ှု စ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ တလ့်ကျငမ
့်် ှုပစတစ်ခ ပြစ်က ၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး
အတတ အတွငိုး် တွငသ
်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ၎င်ိုး၏ ပင်ကလပ်ငန်ိုးတ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်တပသည်။

ဘိုရ ်းသခင်ကိို ချစ်တသ သမျ ်းသည် သ၏အလင််းထွဲတင
ွ ်
ထ ဝရတနထိင
ို လ
် မ
ိ ်ူ့မည်
လူအမျ ိုးစ၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အန္ှစ်သ ရသည် ဘ သ တရိုးဆင်ရ
ခယူချက် ပြစ်သည်- သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ၊ သူတသည်
့်
့်

ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တတ င်တ
့် ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကကည်ညြုပခင်ိုး မရှန္င်ကကဘဲ၊
သူတန
ရပ်တစ်ရပ်ကသ
ဲ့် သ
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်သ ့်
့် က်သ စက်
့်
့် လက်န္င်ကကသည်။ သူတသည်
့်
တတ်တတ်ဆတ်ဆတ်သ လက်ကကသည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူကမူ အနည်ိုးငယ်သ ရှသည်။ သူတသည်
့်
ကပ်တဘိုးဒကခက တကက က်ကကတသ တကက င်သ
့် လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က “ရတသတလိုးပမတ်ကကပခင်ိုး”
ပြစ်သည်၊ သတည်
ိုးမဟတ် ဘရ ိုးသခင်သည် ပမင်မ
့်် ိုးပပီိုး တန်ခိုးကကီိုးတသ တကက င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က “တလိုးစ ိုးကကပခင်ိုး” ပြစ်သည်- သတသ
် သူတ၏
ှု င
ှ ့််
့်
့် ရတသတလိုးပမတ်မန္
သတဘ ကျ တလိုးစ ိုးမတ
ှု ွင ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သမဟ
် သ တတ င်တ
့် မှုတ မပါတပ။
့် တ် စစ်မှနတ
့်
သူတသည်
သမမ တရ ိုး၏ အတသိုးအြွဲ အချက်အလက်မျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် အတရိုးမပါသည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သူတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ ရှ တြွကကသည်။ လူအမျ ိုးစသည်
ရှု ပ်တထွိုးတပွလီလှတသ အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
အပမတ်ထတ်ရန်ကကြုိုးစ ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်သည်ဆရသ လက်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရန်အတွက် သမမ တရ ိုးက
သူတမရှ
့် ဘ
် ကယ် မန ခကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်က
့် တြွကကသကဲသ
့် ရ ိုးသခင်ကလည်ိုး အမှနတ
ယကကည်ကကတသ သူ အ ိုးလိုးတ၏
့် အသက်တ သည် အဓပပ ယ်မကဲ့် ကသည်၊ တန်ြိုးလည်ိုး
မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
် ွကစ
် ဉ်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
့် ကယ်တရိုးကယ်တ ထည့်တ
လက်စ ိုးမှုတသ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်အတွက် သူက
့် ရှသည်။ သူတသည်
့်
့် ယကကည်ကကပခင်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ တက င်ိုးချီိုး တပိုးခရရန်အတွက် သ လျှင် ယကကည်ကကသည်။ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
သူတ စ
့် တ်တင်ိုးကျ လပ်တဆ င်ကကသည်။ သူတလပ်ချင်သည့်် အရ က လပ်ကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးအတွက် မည်သည့်အ
် ခါမျှ စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှ၊ သမဟ
့် တ်
သူတလ
ှ ့်် ညီ မညီက တစ်ခါမျှ
့် ပ်သည့်် အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် မဆန္ှင ့်် စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ကပင် မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးယကကည်ရ
အတွက်သ မဟတ်တပ။ လူသ ိုး ချစ်ခင်ရန်အတွကလ
် ည်ိုး ပြစ်၏။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ သူမျ ိုးစွ တသည်
ဤ “လျှြုျို့ ဝှက်ချက်” က ရှ တြွတတွျို့ ရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ရဲကက၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်အတွက်လည်ိုး
့်
မကကြုိုးစ ိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ချစ်ခင်ြွယ်ရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်က သူတသည်
့်
တစ်ခါမျှ မသခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ချစ်တသ ဘရ ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးချစ်ရန်အတွက် ပြစ်တကက င်ိုးက သူတတစ်
့် ပ။
့် ခါမျှ မသခဲတ

ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် တက င်ိုးမက
ှု သူ၏အလပ်တွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က ကကြုတတွျို့ခစ ိုးသည်အ
့် ခါမှသ လျှင၊် သူ၏
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ်တက င်ိုးမက
ှု သန္င်ကကမည် ပြစ်သည်။ သူတ၏
့် တကယ့််
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ်တက င်ိုးမက
ှု သူတ ့်
သတထ ိုးမန္င်မည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက လက်တတွျို့ဘဝတွင ် တစ င်က့် ကည်တ
့် လ့်လ ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ့််
မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု သန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၌
ချစ်စရ တက င်ိုးတသ အချက်မျ ိုးစွ ရှ၏၊ သရ့် တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် မှနတ
် ကယ်
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆမှုမရှဘဲ၊ လူတသည်
ထအရ က သန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ
့်
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ မခယူခပ
ဲ့် ါက၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
့်
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆန္င်စွမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
မထတတွျို့မဆက်ဆန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်ကလည်ိုး တတွျို့ ကကြုန္င်ကကမည် မဟတ်တချ။
သပြစ်
ှ ့််
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ သူတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်လည်ိုး မှ ိုးယွငိုး် မှုန္င
စတ်ကူိုးယဉ်မှု အတပမ က်အပမ ိုးပြင့်် စွနိုး် ထင်ိုးတနမည် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတလ က်
မစစ်မှနတ
် ပ၊ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
လူတ၏အသ
ဉ ဏ်သည် သူတ၏
် ရ မျ ိုး၊
့်
့် ကယ်ပင် မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်သည့်အ
သူတက
်
့် ည့်် အရ မျ ိုးထက်၊ သူတ၏
့် ယ်တင် ကကြုတတွျို့ ခဲသ
့် စတ်ကိုးူ ယဉ်မှုမျ ိုး အတပေါ်တွငသ
တည်တဆ က် ထ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
တရ က်လ ချန်တွင ် လူတသည်
သူ၏စစ်မှနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှုတက
့် တတွျို့ ပမင်န္င်ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏လက်တတွျို့ကျပပီိုး
သ မန်ပြစ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးက တတွျို့ န္င်ကကသည်၊
ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
အသထက် အဆတထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပ၍စစ်မန
ှ သ
် ည်။ လူတသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှပင် ချစ်တစက မူ၊ ထချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စစ်မှနတ
် သ အရ
တစ်စတစ်ခမျှ မရှဘဲ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
ပပည်တ
့် နသည်။
့်
့် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးပြင်သ
တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်က သူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးမှ မည်မျှပင်တသိုးငယ်တစက မူ
့်
ဤချစ်ပခင်ိုးသည် စစ်မန
ှ တ
် ပသည်။ စိုးစဉ်ိုးမျှသ ပြစ်တနလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည်
စစ်မှနဆ
် ပဲ ြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မန
ှ တ
် သ အလပ်မတ
ှ စ်ဆင့်် သူက
့် လူမျ ိုး
သလ တအ င် လပ်တဆ င်ပပီိုး ဤအသမှတစ်ဆင့်် လူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ က သူရယူသည်။
့်

ယင်ိုးမှ တပတရကဲသ
့် ပင်
ှ အ
့်် တူ
့် ပြစ်သည်- အကယ်၍ တပတရသည် တယရှု န္င
အသက်မရှငခ
် လ
ဲ့် ျှင၊် တယရှု က သူ ကကည်ညြုရန် ပြစ်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအတူ
့်
တယရှု အတပေါ်ထ ိုးတသ သူ၏ သစစ တစ င်သ
ှ ့််
့် မှုသည်လည်ိုး တယရှု န္င
သူ၏ထတတွျို့ဆက်ဆမှုအတပေါ်တွင် တည်တဆ က် ထ ိုးခဲသ
့် ည်။ လူတ သူ
့် က
့်
ချစ်လ တစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ အလယ်
သ ကကဆင်
ိုးလ ပပီိုး လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
့်
့်
တနထင်၏၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် ပမင်တတွျို့တစသည့်် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးတစသည့််
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် ပ
ှု င် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးရန်အတွက် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့််
အချက်အလက်မျ ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက အသိုးပပြု၏။ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် စလင်တစပခင်ိုး၏
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးပပီိုး ဤသည်မှ
လမ်ိုးပပပခင်ိုးအပပင် လမ်ိုးတကက င်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထဲတွင ် သင်အ
့် တနပြင့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အသပည က ရှ တြွရမည်။ ဤအရ တက
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသည် သူ၏အမှနတ
် ကယ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု၌ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
ရူ ပါရမျ ိုး ရှလ မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးရလ န္င်မည် ပြစ်သည်။ ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်ဟ
့်
န ိုးလည်န္င်၍ မျ ိုးစွ က ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလ လမ့််မည်။ န ိုးလည်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင်
လူတသည်
ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ချက်
ချင်ိုးဝင်တရ က်ရမည် ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
သူတ၏လက်
တတွဘ
ျို့ ဝတွင ် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င် ပပြုရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ ၌ သင်က
့်
လမ်ိုးပပတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက သင်အ
့် ိုးတပိုးက ၊
သူသည် အထူိုးတလည် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် တက င်ိုးသည်ဟ သင်အ
့် ိုး
ခစ ိုးလ တစမည်ပြစ်၏၊ ပပီိုးလျှင် သငထ
့်် ၌
ဲ ဘရ ိုးအမှု၏ အဆင်တ
့် င်ိုးသည် သင်အ
့် ိုး
စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးရန် ရည်ရွယ်တကက င်ိုး သင်က
ွ ့်် တပိုးလမ့််မည်။ အကယ်၍
့် သပမင်ခင
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမင်တတွလ
ျို့ ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုလပါက၊ သင်သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ့်
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ဝင်တရ က်ရမည်၊ စစ်မှနတ
် သ ဘဝအတွငိုး် သ နက်
နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ဝင်တရ က်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် တကက င်ိုး၊ သူပပြုသမျှသည်
မသန်ရှ့် ငိုး် သည့်် အရ မျ ိုးက လူတချန်
ဲ့် င်ရန် သူတက
့် ထ ိုးခန္
့် အတထ က်အကူတပိုးြ ့်

ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသ လူတအတွ
ငိုး် ရှ အရ မျ ိုးက
့်
စစ်တဆိုးြပြစ်
့် တနပြင့်် ပမင်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် န်
့် တကက င်ိုး သင်အ
့် တထ က်ပရ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ လူသ ိုးတ ကက
့် ြုတတွျို့ ခစ ိုးရန်အတွက်
လက်တတွဘ
ျို့ ဝန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးက သူ စီစဉ်တပိုးသည်။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးက စ ိုးတသ က်ပါက၊ သူတအတနပြင်
့်
့်
ထအရ မျ ိုးက အကယ်စင်စစ် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တသ အခါ၊ သူတ၏
ဲ ှ
့် အသက်တ မျ ိုးထမ
အခက်အခဲအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက အသိုးပပြုက
တပြရှငိုး် န္င်မည် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ နက်
နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
့်
ဝင်တရ က်န္င်ရန်အတွက် သင်ထ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှတနရမည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊
သငထ
့်် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုလည်ိုး မရှပါက၊ သင်၏လက်တတွျို့ဘဝတွင ် မည်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်ခါမျှ မစ ိုးမတသ က်ပါက၊ တစ်စတစ်ခ ပြစ်လ တသ အချန်တွင ်
တပခမကင်မ လက်မကင်မပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်ချစ်သင်သ
့် ည်ကသ သင်သသည်၊
သတသ
် သင်သည် မည်သည်ပ
့် င်ိုးပခ ိုးပခင်ိုးကမျှ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှ၊
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး သင်၌ မရှတပ။ သင်သည် မတရမရ န္ှင ့််
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနပပီိုး ဇ တပကတက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုး
ပြစ်သည်ဟပင် တစ်ခါတစ်ရတွင ် သင်ယကကည်၏— ဤအရ အ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကူအညီမပါဘဲ၊
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတွငိုး် တွငသ
်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး ရှ တြွတနပါက၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
လမ်ိုးတကက င်ိုးက အတပခခအ ိုးပြင့်် သင်ရှ တြွန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်က န ိုးလည်ရန်တဝိုးစွ၊
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်ကပင်
အကယ်န ိုးမလည်ကကတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့် အသိုးပပြုပပီိုး မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊
စူိုးစမ်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ရှ တြွပခင်ိုးတက
့် ပပြုလပ်က ၊ ဤအရ မှတစ်ဆင့််
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးက တတွျို့ ရှပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်အတွက် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက ရှ တြွ၍ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ ပူိုးတပါင်ိုးလျက်

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

ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် သူတက
့် ရန်ပြစ်တကက င်ိုး န္ှင ့််
့် သန်စင်
၎င်ိုးတက
် ကယ် ချစ် မချစ်က စမ်ိုးသပ်ရန် ဘရ ိုးသခင်က
့် သူအ
့် ိုး အမှနတ
စစ်တကက ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
့် သင် န ိုးလည်လ လမ့််မည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ဤသ ့်
အပမဲပင် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု မျ ိုးစွ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသတစ်ခက တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် သငတ
့်် ရှ ျို့၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ြန်သ ိုးတမျှ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးသည်ဟ
ခစ ိုးလ ရလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
န ိုးလည်န္င်ပါက၊ ကစစအ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လွယက
် ူတကက င်ိုး၊
ပပဿန တင်ိုးက တအ င်ပမင်တကျ လ
်
ိုးန္င်က မည်သည့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မက
ှု မဆ
အန္င်ယူန္င်တကက င်ိုး ခစ ိုးလ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်က
့် စစကမျှ သင်အ
့် တွက် ပပဿန
မဟတ်တကက င်ိုး သပမင်လ မည်၊ ထသခ့် စ ိုးသပမင်ပခင်ိုးက သင်အ
့် ိုး ကကီိုးစွ လွတ်လပ်တစပပီိုး
လွတ်တပမ က်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
တမွျို့တလျ ်တနလမ့််မည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သင်အ
့် တပေါ်သ ့်
သက်တရ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် ရူ ပါရမျ ိုးရှပပီိုး သူက
့် ည်။ သမမ တရ ိုး၊ အသဉ ဏ်န္င
့်
အမှနတ
် ကယ်ချစ်တသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးချီိုးတပိုး၏။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ပမင်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူတအတနပြင်
့် လက်တတွျို့ဘဝတွင်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်။ တဝဒန က တတ ငခ
့်် လစတ် ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တစရန် သူတချစ်
် ့် တ်ရမည်။ ထအပပင်
့် တသ အရ မျ ိုးက စွနလ
့်
သူတမျက်
လိုးထဲတွင ် မျက်ရည်မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးတကျနပ်တစရန်အတွက် ပပြုလပ်န္င်ကကရမည်။ ထသပပြုလျှ
င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သင်အ
် ကယ် တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
အခက်အခဲက
့် ိုး အမှနတ
့်
သင်သည်ိုးခန္င်ပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကလည်ိုး တန က်မှ
လက်လ လမ့််မည်။ လက်တတွဘ
ျို့ ဝအ ိုးပြင ့်် တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် တက င်ိုးမက
ှု ပမင်န္င်စွမ်ိုးရကကသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမည်ိုးစမ်ိုးကကည်ြ
့် ူိုးမှသ လျှင် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ
့်
ချစ်န္င်ကကမည် ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်တလတလ ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က

ပင်ဆင်တလတလ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တလတလ ဘရ ိုးသခင်က
တက င်ိုးချီိုးတပိုးတလတလ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထသအပမဲ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်အ
့် တပေါ်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
တပတရက ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ခဲသ
့် ည်ိုးတူ သင်အ
့် ည်န
့် ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
တတွျို့ ပမင်တစလမ့််မည်- ဘရ ိုးသခင်၌ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးတသ
ဉ ဏ်ပည ရှရမျှသ မကဘဲ၊ ထအပပင်
လူတထဲ
် သ အမှုက ပပြုန္င်သည့််
့်
့် တွင ် စစ်မှနတ
ဉ ဏ်ပည လည်ိုး ရှသည်ဟ တပတရက တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
လူက
့် သ တကက င်သ
့် မက၊ ထအပပင်
့်
ြန်ဆင်ိုးန္င်တသ ၊ ကယ်တင်န္င်တသ ၊ လူက စလင်တအ င် ပပြုလပ်န္င်တသ ၊ လူထ၌
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပိုးထ ိုးခဲန္
င်လ
့် င်တသ သူအစွ
့် ည်ိုး လူတ၏
့် မ်ိုးတတကက
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ထက်တန်သည်ဟ တပတရက တပပ ခဲသ
င့်် တပတရက
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် လူသ ိုးတ ချစ်
့် ပမတ်န္ိုးရန် ထက်တန်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှသည်ဟလည်ိုး
တပပ ခဲ၏
ပခင်ိုးက ကယ်တတ ်ခထက်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်၊
့် ။ “လူတ၏ချစ်
့်
တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတကက င်သ
ပြစ်ပါသတလ ။ ကယ်တတ ်ထတွင ်
့်
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှပါ၏။ ကယ်တတ ်သည် လက်တတွျို့ဘဝတွင ်
ပပြုမူလပ်တဆ င်ပပီိုး လှုပ်ရှ ိုး သွ ိုးလ တတ ်မသ
ူ ည်။ ကယ်တတ ်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး အတွငိုး် ၌ တထ
် ူ၏။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အပပစ်တင်က
့် တတ မ
ဆိုးမတတ ်မူသည်— ဤအရ မျ ိုးက လူတ၏ချစ်
ပခင်ိုးက သ ၍ခထက်ပါ၏။” ဟ တပတရက
့်
တယရှု က တပပ ခဲသ
ျို့
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမင်တတွက
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးလသည့်ဆ
် န္ဒ ရှပါက၊ သင်အ
့် တနပြင့်် လက်တတွျို့ဘဝက စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးက
လက်တတွျို့ဘဝ၌ ရှ တြွရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
ထ ိုးရန်
့် ယ်ပင် ဇ တပကတက တဘိုးသ ြယ်
့်
လလ ိုးတနရမည်။ သင်သည် ထသန္နဌ န်က ချရမည်။ သင်သည် ပျင်ိုးရပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ဇ တပကတက တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက တပ်မက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဇ တပကတအတွက်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသက်ရှငြ
် စ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးတသ သူ၊
အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တအ င် လပ်န္င်တသ သူ ပြစ်ရမည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တအ င် မလပ်တပိုးသည့်် အချန်မျ ိုး ရှန္င်သည်။ ထသပြစ်
့် သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင်န ိုးမလည်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တန က်တစ်ကကမ်တွင်
လလထ
တ်ရန် ပလအပ်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တကျနပ်တအ င်
့်
ပပြုလပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဇ တခန္ဓ တကျနပ်တအ င် မပပြုလပ်ရ။ ဤသ သင်
တတွျို့ ကကြုတသ အခါ၊
့်

သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးန္င်တကက င်ိုး၊ လူတသည်
သူက
် ကယ် ပမင်န္င်ရန်၊
့်
့် အမှနတ
သူန္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆန္င်တစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခခဲတ
့် ကက င်ိုး
သင်ပမင်လမ်မ
တွင ် သူသွ ိုးလ န္င်စွမ်ိုးရတကက
ှ
င်ိုး၊
့် ည်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် လူတအလယ်
့်
သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ်တက င်ိုးမှုက လူတအ
ွ တ
့်် ပိုးက
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
သူ၏ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူတအ
့် ိုး
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးလျက်၊ လက်တတွျို့ဘဝတွင ် လူတက
့် စလင်တအ င်
ပပြုလပ်တပိုးန္င်တကက င်ိုးက သင်တတွျို့ ပမင်လမ်မ
တမ်ိုး တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရလျှင၊်
့် ည်။ ဤသ အပမဲ
့်
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွခ
ဲ ွ ၍ရမည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် အကယ်၍
တစ်တနတွ
ှ ့်် သင်က့် က ိုးရှ ဆက်ဆတရိုးသည် ပမှနအ
် တင်ိုး မဟတ်တတ လ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ျှင၊်
သင်သည် ပပစ်တင်ရှုတ်ချမှုက ခန္င်စွမ်ိုးန္ှငတ
့်် န င်တရန္င်စွမ်ိုးလည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး ရှချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လိုးဝ စွနခ
် ့် ွ လစတ်
ရှမည်မဟတ်။ အကယ်၍ တစ်တန ဘ
် ့် သွ ိုးမည်ဟ တပပ လျှင၊်
့် ရ ိုးသခင်က သင်က
့် စွနခွ
သင်သည် တကက က်ရွ ျို့က ဘရ ိုးသခင် ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးက ခရမည်ထက် အတသခလက်မည်ဟ
တပပ လမ့််မည်။ ဤသတသ
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ န္င်စွမ်ိုးမရှဟ ခစ ိုးလ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်၌
အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခ ရှလ က ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ စစ်မှနစ
် ွ
တမွျို့တလျ ်လ န္င်မည် ပြစ်သည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူတအသက်
ပြစ်တစမည့်် အတကက င်ိုးက မကက မကက
့်
့်
တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူတ၏
့် မတရ က်တသိုးတပ။
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးမှုကမူ ထအဆင်က
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏အသက်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်
တနစဉ်လမ်
ိုးပပတကက င်ိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် တနစဉ်
့်
့် စ ိုးတသ က်တကက င်ိုး၊
သူထ
တတ င်ိုးတကက င်ိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အသက်
့်
့် သင် တနစဉ်ဆ
့်
ပြစ်လ တကက င်ိုး သင်တပပ တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ထသတပပ
သူမျ ိုး၏ အသဉ ဏ်သည်
့်
အတတ ်ပင် အတပေါ်ယကျ၏။ လူအမျ ိုးစတွင ် အတပခခအတ်ပမစ် မရှကကတပ- ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူတထဲ
့် တွင ် တနရ ယူပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အသီိုးသိုးီ ရန် မတပပ န္ှင ့််
အတညြှ က်ပင် မတပါက်တသိုးတပ။ ယတန သင်
သည် မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
ှ
အထတရ က်တအ င်
့် ိုး လက်ရတနရ
တွနိုး် ပခဲ့် ပ့် ပီိုးတန က် ယခမှသ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မစွနခွ
် ့် န္င်ဟ ခစ ိုးရသည်။ တစ်တန ့်

သင်သည် အဆင်တ
့် စ်ခထ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး
ထွက်ခွ သွ ိုးခင်ိုးလျှင ် သင်ထသလ
့် ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်မရှဘဲ
့် ပ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်အ
သင်မတနန္င်ဟ အပမဲခစ ိုးတနရမည်။ လင်တယ က်ျ ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး
မရှဘဲ၊ မသ ိုးစမရှဘဲ၊ အတမ၊ သမဟ
့် တ် အတြ မရှဘဲ၊ ဇ တပကတ၏ တပျ ်တမွျို့ မှုမျ ိုး မရှဘဲ
သင်တနန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မရှဘဲန္င
ှ ့်် သင်တနန္င်မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်မရှပခင်ိုးသည် သင်အ
့် သက်က ဆိုးရှုိုးလက်ရပခင်ိုး န္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်မရှဘဲ သင်တနန္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဤအဆင်ထ
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး
တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင် အတပေါ်ထ ိုးတသ သင်ယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၌ တအ င်ပမင်မှုက ရရှတနပပီိုး
ပြစ်လမ့််မည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
ှ ၏
့် သက် ပြစ်လ က သင်တ
့် ည်ရမှု
အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဘယ်တသ အခါမျှ
ထပ်မစွနခ
် ့် ွ န္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဤအတင်ိုးအတ အထ
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၌ အမှနတ
် ကယ်
တမွျို့တလျ ်တနပပီိုးပြစ်လမ်မ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတတ ်အတန်
့် ည်။ ထအပပင်
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ သွ ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏အသက်၊ သင်၏အချစ် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်၊
ထအချန်တွင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးက “အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ က
့််
ကျွန္ပ်
် မစွနခ
် ့် ွ န္င်ပါ။ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် ၏အသက် ပြစ်ပါ၏။ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးမရှဘဲ
ကျွန္ပ်
် တနန္င်ပါ၏၊ သတသ
် ကယ်တတ ်မရှဘဲ ကျွန္ပ်
် အသက်ဆက်မရှငန္
် င်ပါ။” ဟူ၍
့်
တပပ လမ်မ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မပှု ြစ်၏။ ဤသည်မှ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတ၏
့် စစ်မှနတ
စစ်မှနတ
် သ အသက်တ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့တသည်
ယတန သူ
့် တရှ့် တနသည့်် တနရ အထ
့်
တရ က်တအ င် တွနိုး် ပပခင်
့် သည်- သူတလ
့် ိုး ခခဲရ
့် ပ်ချင်သည် ပြစ်တစ၊ မလပ်ချင်သည် ပြစ်တစ
ဆက်လပ်တနရပပီိုး သူတသည်
မလူိုးသ မလွနသ
် ့် အတပခအတနန္ှစ်ခအကက ိုးတွင ်
့်
တသ င်တင်တနသည်ဟ အပမဲတမ်ိုး ခစ ိုးတနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် သက်
ပြစ်သည်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ န္တ်ယသ
ူ ွ ိုးမည်ဆပါက၊ သင်အ
့် လ
့် သက်က
ဆိုးရှု ိုးလက်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်အထ သင်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
် ့် ရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ဘဲ ရှတနရမည်။
့် သက်ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်သည် သူက
့် စွနခွ
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်လမ့််မည်၊ဤအချန်၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ အခါ၊
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ပင် ချစ်ပမတ်န္ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်က သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
ပပြုင်စကင်ိုးပပီိုး ပြြူစင်သည်အ
့် ချစ် ပြစ်လမ်မ
အ
ျို့ ကကြုမျ ိုးတကက င့််
့် ည်။ တစ်တန သင်
့်
့် တတွအ

သင်၏အသက်တ သည် အဆင်တ
က်ရှသွ ိုးတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်ထ
့် စ်ဆင်သ
့် တရ
့်
သင်ဆတတ င်ိုးပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်တသ အခါ၊ သင်သည်
အတွငိုး် ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က စွနခွ
် ့် န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် သင်
ဆန္ဒရှခဲလ
် င် သူက
့် ျှငပ
့်
့် သင်
တမတ
့် လျ န္
့် င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် သက်ပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
သင်သည် တလ ကက လည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်ဇ
့် နီိုးမယ ိုး၊ သင်လ
့် င်တယ က်ျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သင်သ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး တမန္
့် င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တမတ
့် လျ ြ
့် ့်
ခက်ခလ
ဲ မ့််မည်— ထသပပြုလ
ပ်ရန် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ သင်၏အသက်အစစ်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အစစ် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ လူတ၏
့် စ်တနရ သ ့်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အဆင်တ
တရ က်ရသွ
ှ ိုးချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အပခ ိုး
မည်သည့်် အရ အတွက် ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ မ
့်် ျှ တန်ိုးတူမပြစ်တတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူတ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည် ဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်လ တပသည်။ ဤသအ
့် ိုးပြင့်် သင်သည် အပခ ိုး အရ အ ိုးလိုးက
စွနလ
် ့် တ်န္င်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် မှုန္င
ှ ့်် ပပြုပပင်မှုမှနသ
် မျှက လက်ခလသည့််
ဆန္ဒ ရှလ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထက်
သ လွနသ
် ွ ိုးပါက၊ သင်သည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထ၌
ဲ အသက်ရှငမ
် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထဲ၌ အသက်ရှငမ
် ည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏အတွ
ငိုး် ၌ အသက်ပြစ် လ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မစွနခွ
် ့် န္င်တတ တ
့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပင်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤထက် သ ၍ကကီိုးပမတ်တသ သက်တသခချက် မရှတတ တ
့် ချ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်တ
့် စ်တနရ အထ အလပ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ လူတက
့်
အတစခရန်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရန်၊ သမဟ
လည်ိုး
့် ည်။ လူတသည်
့် တ် အတသခရန် သူတပပ ခဲသ
့်
တန က်ပပန်မဆတ်ခကဲ့် ကတပ၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် သမ်ိုးပက်ခပဲ့် ပီိုးတကက င်ိုး
ပပသတနသည်။ သမမ တရ ိုး ရှတသ သူမျ ိုးသည် သူတ၏
့် လက်တတွျို့အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ်
တန က်သ ပပန်
့် ဆတ်ပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှဘဲ၊ သူတ၏
့် သက်တသခချက်မျ ိုး၌ ခင်မ စွ
ရပ်တည်န္င်တသ သူမျ ိုး၊ သူတ၏တနရ
၌ ခင်မ စွ ရပ်တည် န္င်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သစစ ရှန္င်တသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး၊ တစ်စတစ်ခပြစ်တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်က အပပည့်အ
် ဝ
န ခန္င်တသ သူမျ ိုး၊ တသသည်အထ ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သင်၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ထတ်တြ ်မတ
ှု သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်

သက်တသခချက်ပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လူ၏အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်တသခချက်ပြစ်၏၊ ထပပင်
့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က စစ်မှနစ
် ွ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအဆင်အ
့် ထ
တတွျို့ ကကြုခဲပ့် ပီိုးတသ အခါ၊ ထက်သငတ
့်် သ အကျြုိုးဆက်က ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
စစ်မှနတ
် သ အသက်ရှငတ
် နထင်မှုက ပင်ဆင်ထ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သင်လ
့် ပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တလိုးစ ိုး အ ိုးကျမှုပြင့်် တမ ်ကကည်က့် ကလမ်မ
့် ည်။ သင်၏အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့််
အပပင်ပန်ိုးရပ်သင
ွ သ
် ည် ထူိုးပခ ိုးပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးတရ ိုးက အဆိုးစွန ် ကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
အသက်တ က သင်အသက်ရှင ် တနထင်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်တပပ ဆသည့်် အချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး လမ်ိုးပပက ဉ ဏ်အလင်ိုးက
ြွငတ
့်် ပိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က တပပ ဆန္င်မည်၊ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆန္င်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်
အ ိုးပြင ့်် အသိုးခပခင်ိုးအတကက င်ိုးက မျ ိုးစွ န ိုးလည်လ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
စက ိုးတပပ ရ တွင ် တဲတ
့် ိုးတပပ ပပီိုး သကခ ရှက တပြ င်မ
့် တ်မည်။ ထပ်တက်ရင်ဆင်မှု မရှဘဲ၊
ယဉ်တကျိုးသမ်တမွက
ျို့
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခန္င်ပပီိုး တစ်စတစ်ရ
ပြစ်တပေါ်လ ပါက၊ သင်သည် သင်သ
့် က်တသခချက်အတပေါ်တွင ် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မည်၊
မည်သည်က
့် စစကမဆ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရ တွင် သင်သည် တည်တည်ပငမ်ပငမ်
တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး ပြစ်တနမည် ပြစ်သည်။ ဤသတသ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည်
ငယ်ရွယ်တသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ လူလတ်ပင်ိုးတစ်ဦိုး ကဲသ
့် ပပြုမူ
ကကသည်၊ သူတသည်
ရင်က
့် ျက်၍
့်
့်
သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တလိုးစ ိုးအ ိုးကျမှုက ခကကရသည်၊
ဤလူမျ ိုးသည် သက်တသခချက်ရသူ
ှ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သရပ်သကန် ပြစ်ကကသည်။
ဆလသည်မ
့် ှ သူတသည်
အဆင်တ
့် စ်ခထ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတသ အခါ၊
့်
သူတ၏စ
ွ ိုး် သပမင်န္င်မှု ရှလ ပပီိုး သူတ၏အပပင်
ပန်ိုး
့် တ်အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ထိုးထင
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး တည်ပငမ်သွ ိုးလမ်မ
သမမ တရ ိုးက
့် ည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူတ၏
့် သက်တသခချက်အတပေါ်တွင ် ခင်မ စွ
ရပ်တည်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
သူမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊
့်
သမဟ
ဘရ ိုးသခင်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင် ထသူတသည်
့်
အရွ ရှ ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဝတ်ပပြုအစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူတ အသက်
ရှငတ
် နထင်တနသည်အ
့် ရ မှ
့်

စ တန်ပြစ်တနပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က င်္ဏ်သတရညြှြုိုးတစပခင်ိုး၊
သွ ိုးပပ်တလလွငတ
့်် ပပ ပခင်ိုး န္ှင ့်် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
သူတတွ
့်
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လကခဏ လိုးဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ် လိုးဝ မရှတပ။ ထတကက
င့်် လူမျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက စ တန်က
့်
ကယ်စ ိုးပပြုတနသည်။ အကယ်၍ သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် အပမဲတမ်ိုး
့် လ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး သင်အ
့်် နီိုးအန ိုးတွင ်
့် နီိုးအန ိုးတွင ် ရှတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အရ မျ ိုး၊ သငအ
ပြစ်တနတသ အရ မျ ိုးက သင်အပမဲင်္ရပပြုတနလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်တ က
သင်စ
ဲ ွင ် င်္ရပပြုက ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးအပမဲရလျှ
ှ င၊်
့် တ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်သည် မကက ခဏဆသလပင် သင်အ
့်် ပိုးမည် ပြစ်သည်။
့် ထဲ၌ ဉ ဏ်အလင်ိုးက ြွငတ
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် “ကကီိုးကကပ်သမ
ူ ျ ိုး” ရှကကသည်။ သူတသည်
အပခ ိုးသူတ၏
့်
့် ကျရှု ိုးပခင်ိုးက
တစ င်က့် ကည်ရ
့် န် ရည်ရွယ်ထ ိုးကကပပီိုး အတယူက လက်လပ်ကကသည်။ သူတ၌့် ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုး
မရှကကတပ၊ သူတသည်
အပပစ်က မမန်ိုးကကတပ၊ စ တန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးက
့်
စက်ဆပ်မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တသ
သူမျ ိုး၌
့် တ် ရွ ရှ ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ထကဲသ
့်
စ တန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အရ မျ ိုးပြင့်် ပပည်တ
့် နပပီိုး သူတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လိုးဝစွနခွ
် ့် မှုက ခကကရမည် ပြစ်သည်။ သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ အပမဲတမ်ိုး
့် လ
ရတသတလိုးပမတ်မှုန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နသငသ
့်် ည်၊ သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက အစွနိုး် တရ က်မှု
မရှတအ င် ထန်ိုးသမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ရန်၊ သမဟ
့်
့် တ် စတ်ပျက်တအ င် လပ်ရန်
လိုးဝဆန္ဒမရှသင်တ
့်် ထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှု အလဟဿ ပြစ်သွ ိုးတစရန်
့် ပ။ သငအ
သမဟ
့် သ အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်
့် တ် သင်သည်ိုးခခဲတ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးက အလဟဿ ပြစ်သွ ိုးခွင ့်် ပပြုရန်
မလလ ိုးသငတ
့်် ပ။ သင်သည် ပ၍ကကြုိုးစ ိုးလပ်ကင်က တရှ ျို့ဆက်လမ်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ပမချစ်ရန် လလ ိုးသင်သ
့် ည်။ ထလူမျ ိုးသည် ရူ ပါရတစ်ခက မမတ၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
တည်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသူတသည်
တိုးတက်မက
ှု ရှ တြွတသ သူမျ ိုးပြစ်ကက၏။
့်
အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရတသတလိုးပမတ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပါက၊
ထသတသ
လူမျ ိုးထ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ထလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခန္င်ကက၏။ သူတသည်
့်
သမမ တရ ိုးအတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်က ၊ သူတ သက်
တသခသည့်် အရ သည်လည်ိုး
့်
သမမ တရ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတပြစ်
့် သည်။

သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်
့်
ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု ပမည်ိုးစမ်ိုးကကည်ရ
့် မည်
့်
ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှုက တတွျို့ ပမင်ကကရမည်။ သမှ့် သ
သူတအထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမတက
့်
့် ယ်က
သစစ ရှစွ တပိုးဆပ်လ တအ င် လူတက
် ပိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးက န္ိုးထလ တပမည်။
့် ဆ တ
့် တစတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် လူတချစ်
့် လ တအ င် စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအရ မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
မလပ်တပ၊ သမဟ
့် ည်ိုး မလပ်တပ။ လူတအ
့် တ် သူတ၏
့် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးအ ိုးပြင်လ
့် ိုး သူက
့်
အတင်ိုးအဓမမလည်ိုး မချစ်ခင်ိုးတပ။ ထအစ ိုး သူသည် လူတက
န္ှငသ
့်် တ
ူ သူ
့် သူတသတဘ
့်
့် အ
့် ိုး
ချစ်လ တစပပီိုး သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် သူ၏ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမက
ှု
့်
တတွျို့ ပမင်တစသည်။ ထတန
၌ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး တပါက်ြွ ိုးလ သည်။
့် က်တွင ် သူတအထဲ
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
့်
့်
သက်တသခချက်က တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ လူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တွနိုး် အ ိုးတပိုးမှုတကက င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ရ
့် တ်တရက် ပြစ်တပေါ်တသ စတ်ခစ ိုးမှုဆန္ဒအရ
ချစ်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက
့်
တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူတ၏
့် ရ သူအထဲ
၌
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ခထက်သည်အ
့်
မျ ိုးစွ ရှတကက င်ိုးက တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး၊
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်လပ်ရပ်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်— ရလဒ်အတနပြင့်် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချီိုးမွမ်ိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ် တတ င်တ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က မရလျှင်
့် ကကပပီိုး သူတစ့် တ်ထတ
အသက်မရှငန္
် င်တတ သ
့် ည့်် စတ်ထက်သန်ပပင်ိုးပပမှု တပေါ်တပါက်လ သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
စစ်မှနစ
် ွ သက်တသခတသ သူမျ ိုးသည် သူအတွ
က် ထူိုးကဲတသ သက်တသခချက်
့်
တပိုးန္င်သည်မှ သူတ၏
် သ အသတရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် သက်တသခချက်သည် စစ်မှနတ
အမှနတ
် ကယ် တတ င်တ
တွင ် အတပခခတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့် မှုတအတပေါ်
့်
ရတ်တရက် ပြစ်တပေါ်လ တသ စတ်ဆန္ဒမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် သပခင်ိုးအတပေါ်တွင ် အတပခခတသ သက်တသခချက် ပြစ်သည်။
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှလ သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တသချ တပါက်
့်
သက်တသခရမည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတတသ သူအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်က
သရှလ တစရန် ပပြုလပ်ကကရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့််

သူ၏လက်တတွျို့ကျမှုတက
့် သရမည်ဟ သူတ ခ
့် စ ိုးကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ
လူတ၏
့် ပင်
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကဲသ
့် သူတ၏
့် သက်တသခချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး အလအတလျ က်
ထွက်လ တသ သက်တသခချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ မှနက
် န်မှုရပပီ
ှ ိုး စစ်မှနတ
် သ
အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးတရှ့် ၏။ ထသက်တသခချက်မျ ိုးသည် တက်ကကမှုမရှတသ ၊ သမဟ
့် တ်
အန္ှစ်သ ရမရှဘဲ အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲ့်တသ သက်တသခချက်မျ ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုးသည်သ သူတ၏အသက်
တ မျ ိုး၌ အမျ ိုးဆိုးတသ
့်
တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်တရှ့် ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က သူတသ
် ကယ် ယကကည်ကကပခင်ိုးမှ
့် အမှနတ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အတွက် အသက်ရှင ် န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သူတသည်
အတမှ င်ထထဲတွင ် မတနကကဘဲ၊ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် တနထင်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
သူတသည်
အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် သ ဘဝက အသက်မရှငဘ
် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်တက င်ိုးချီိုးတပိုးတသ
့်
အသက်တ က အသက်ရှငက် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်
အတွက် သက်တသခန္င်ကကသည်။ သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခမျ ိုး ပြစ်ကက၏။
သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးကခရပပီိုး သူတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ကတတတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှန္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ မတ်တဆွမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ခစ ိုးတမွျို့တလျ ် န္င်ကကသည်။ ထသတသ
သူမျ ိုးသ လျှင ် ထ ဝရက လတင်
့်
အသက်ရှငန္
် င်မည်ပြစ်ပပီိုး သူတသ
ှ ့်် က ကွယ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှုန္င
အစဉ်အပမဲ တနထင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ ချစ်
့် ြပြစ်
့် ပပီိုး၊ သူသည်
လူသ ိုးတင်ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကရရှရန် ထက်တန်သပူ ြစ်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးတင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ကကသည်က ိုး မဟတ်တပ၊ လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသခန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တန်ခိုးအ ဏ က
ကင်စဲထ
ွ
ိုးန္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ချစ်တသ သူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သက်တသခန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အတွက် သူတ၏
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးန္င်သပြင်၊့် သူတသည်
့်
တက င်ိုးကင်တအ က် မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ဆ သူတက
ရဲသမ
ူ ရှဘဲ၊ သွ ိုးလ န္င်၍
့်
့် ဆန်ကျင်
တပမကကီိုးတပေါ်၌ အ ဏ က စွဲကင်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပ်ချြုပ်န္င်သည်။
ထလူမျ ိုးသည် ကမဘ တစ်ဝှမ်ိုးမှ စတဝိုးတရ က်ရလ
ှ
ကကသည်။ သူတသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ
့်

ဘ သ စက ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက တပပ ကကက ၊ အသ ိုးအတရ င် အမျြုိုးမျြုိုးရကကသည်
ှ
၊ သတသ
်
့်
သူတပြစ်
့် တည်ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်သည် တူကက၏။ သူတအ
့် ိုးလိုးထတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တသ န္ှလိုးသ ိုး ရှကကပပီိုး တူညတ
ီ သ သက်တသကခကကက တူညတ
ီ သ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့််
တူညတ
ီ သ ဆန္ဒလည်ိုး ရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် ကမဘ အန္ှအပပ
ိုး
့်
လွတလ
် ပ်စွ တလျှ က်လှမ်ိုး သွ ိုးလ န္င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခတသ
သူမျ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ ် လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ န္င်ကကသည်။ ထလူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးက
ခရက သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် တစ်သက်လိုး တနထင်သွ ိုးကကမည်
့်
ပြစ်တပသည်။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််းကိို အ ရံို စိုက
ိ သ
် မျ ်းသ
စံိုလင်တစ ခင််းခံရနိင
ို သ
် ည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မမလပ်တဆ င်အပ်သည့်် အမှုက
လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ သ သန လပ်ငန်ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ရန်
လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ သ သူမျ ိုးက
စလင်တစြရန်
့် အလငှ့် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးတွင ် အလပ်လပ်ရန် သူကယ်တင်
ဆင်ိုးသက်လ ခဲသ
့် တသ
့် ည်။ ြန်ိုးဆင်ိုးပခင်ိုးက လမှသည် ယတနထ
့် တင်တအ င် ထကဲသ
့်
အမှုတတ ်က တန က်ဆိုးတသ က လတွငသ
်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထကဲသ
့် ကကီ
့် ိုးမ ိုးသည့်် အမှုတတ ်က
လပ်တဆ င်ရန် လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူအပမင်
တွင ် လွနစ
် ွ ခက်ခမ
ဲ ည်ဟထင်ရသည့််
့်
အခက်အခဲမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခတသ လ
် ည်ိုး၊ ကကီိုးပမတ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အတနန္ှင ့််
သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်သည်အထ န္ှမ့််ချမှုရှတသ ်လည်ိုး၊ သူအလ
ပ်၏
့်
မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်က
သူ၏အစီအစဉ်မျ ိုးလည်ိုး
့် မျှ တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးသွ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ထအပပင်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှ ပရမ်ိုးပတ မပြစ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် မမ၏ မူရင်ိုးအစီအစဉ်အတင်ိုး
အလပ်လပ်တနသည်။ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခမှ လူသ ိုးမျ ိုးက
သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်သည်။ တန က်ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခမှ မူ သူချစ်တသ လူတက
့်
စလင်တစရန်ပြစ်သည်။ သူစလင်တစတသ လူမျ ိုးက သူ၏မျက်စန္ှင ့်် တပ်အပ်ပမင်လသည့််

စတ်ဆန္ဒရသည်
ှ
။ ပပီိုးလျှင် သူစလင်တစခဲတ
က် မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် သ လူမျ ိုးသည် သူအတွ
့်
သက်တသခကကသည်ကလည်ိုး သူကယ်တင် တတွျို့ ပမင်လသည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရသည်မှ
တစ်တယ က်န္စ
ှ ်တယ က် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ဤသည်မှ လူအနည်ိုးငယ်ပါသည့််
လူတစ်စပြစ်သည်။ ဤအပ်စတွငရ
် သူ
ှ မျ ိုးသည် ကမဘ န္
့် င်ငအသီိုးသိုးီ မှ လ ကကပပီိုး
ကမဘ န္
့် င်ငသ ိုးအသီသိုးီ ပြစ်ကကသည်။ ဤမျှမျ ိုးပပ ိုးတသ အလပ်ကလပ်ရပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ ဤလူစက ရရှြရန်
ှ ့််
့် ၊ ဤလူစမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခြရန်
့် န္င
ဤလူစအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးတတ ် ထင်ရှ ိုးြရန်
့် အတွက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အဓပပ ယ်မရှတသ အလပ်က မလပ်၊ တန်ြိုးမရှသည့်် အလပ်ကလည်ိုး မလပ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က လပ်ရပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူစလင်တစလတသ
သူမျ ိုးက စလင်တစရန် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ သည်အ
့် ပပင်ရသည်
ှ
့် အချန်ပတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက စွနပစ်
် ့် မည်ပြစ်သည်။ ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးတကက င့််
သူသည် ဤကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်က လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး မဟတ်တကက င်ိုးက သတလ ။့်
ယင်ိုးအစ ိုး သူ စလင်တစရမည့်် ထလူအနည်ိုးငယ်အတွက် သူအစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး
ပြစ်၏။ သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး၊ သူမမက်ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူြွငပ့်် ပသည့််
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ထလူနည်ိုးစအတွက်သ ပြစ်သည်။ ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးတကက င့််
သူလဇ
ူ ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ
အမျက်တဒါသက သ ၍ပင် မဆွတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့််
ထလူနည်ိုးစတကက င့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးမျ ိုးက တပပ ကက ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထလူမျ ိုးတကက င့်် လူဇ့် တက ခယူခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
မမ၏ ကတတတ ်န္င
ှ ့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကလည်ိုး ထလူမျ ိုးတကက င့်် န္ှငိုး် အပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတပပ သည့််
သမမ တရ ိုး၊ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသဘ
ဝထဲမှ အသက်တသည်
ဆိုးယတ်တသ
့်
့်
သူမျ ိုးအတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သူသည် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
စက ိုးတပပ ပခင်ိုးက တရှ င်ကကဉ်လ၍ စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးက သမမ တရ ိုး အ ိုးလိုး
အပ်န္င
ှ ိုး် လသည်။ သတသ
် လက်ရအခ
ှ
က်အတန်တွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်တွင ်
့်
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကကယ်၀ပခင်ိုး အချြုျို့က ခစ ိုးခွငပ့်် ပြုရန်
သတ်မှတထ
်
ိုးသည်။ သမမ တရ ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှသူ၊ ဘရ ိုးသခင်က
စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုး မပပြုသူန္င
ှ ၊့်် သူ၏အမှုတတ ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်တနတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့် က
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်၏။ ထသူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်ဘဲ ၎င်ိုးတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရကက၏။ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင်၊့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျနပ်တစန္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အတွက် မမတတစ်
့် ရပ်လိုးက အသိုးပပြုတသ သူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်
စလင်တစလတသ သူမျ ိုးမှ ဤလူစမှလွဲ၍ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးမရှတပ၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်တသ အလပ်မှ လည်ိုး ထသူမျ ိုးအတွကသ
်
ပြစ်သည်။ သူတဟ ကက ိုးသည့််
သမမ တရ ိုးမှ လည်ိုး ယင်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်လတသ သူမျ ိုးက ရည်စူိုးတပပ ကက ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှတသ သူမျ ိုးက သူစက ိုးမတပပ တပ။
သူတပပ သည့်် ထိုးထင
ွ ိုး် ဉ ဏ် တိုးပမင်လ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတပမ ်အပမင် ကကီိုးထွ ိုးလ ပခင်ိုးတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်တသ သူမျ ိုးက ရည်စူိုးတပပ ဆ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးအတကက င်ိုး သူတပပ တသ အခါ ထသူမျ ိုးအတကက င်ိုးက
သူတပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
ဝတ ့်
့် ိုးလတသ သူမျ ိုးက ဦိုးတည်ထ ိုးသည်။ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူသဘ
့်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးကဲသ
့် အရ
မျ ိုးသည်လည်ိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက
့်
ဦိုးတည်ထ ိုးသည်။ သမမ တရ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က ကက ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
သဘ ၀ဗီဇအ ိုးပြင့််
့်
အလွနဆ
် ိုးယတ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက စတ်မ၀င်စ ိုးသပြင်၊့် ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်သည်အ
့် ရ သည်
အယူဝါဒန္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲတ
့် သ အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ ၀င်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် တန်ြိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် မရှတပ။ ၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးမျှ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ မရှတပ၊ ထသူတ အ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့တသ ်လည်ိုး
သူက
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်၊ ထသူတ အ
့် မရရှန္င်ကကသည်သ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ချင်ိုးစီ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးရပပီ
ှ ိုး အတယ က်စီတင်ိုးက စလင်တစပခင်ိုးခရခွင ့်် တပိုးသည်။ သင်၌ရှသည့််
အပျက်သတဘ ထ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် သင်ကယ်တင်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက သင်က
့် သတစပပီိုး၊
ထအပျက်သတဘ ထ ိုးက စွနလ
် ့် တ်လက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးက တတွမ
ျို့ ည် ပြစ်သည်၊ ထအရ အ ိုးလိုးတသည်
သင်က
့် စလင်တစသည့််
့်
နည်ိုးမျ ိုးတပတည်ိုး။ ထအပပင်
သင်အ
့် တွငိုး် ၌ရှသည့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ အချြုျို့၏
့်
အဆက်မပပတ် လမ်ိုးပပပတဆ
င်မှုန္င
ှ ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် သင်၏
့်

လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က ကကြုတင်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မကှု ကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး
အတပမ ်အပမင် ရရှလ မည် ပြစ်သည်။ သင်သည် အဆင်တပပတနသည့်် အချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုရန် အထူိုးလလ ိုးပပီိုး ဆတတ င်ိုးရန်
အထူိုးလလ ိုးက ၊ ကက ိုးန ရသည့်် တဒသန မျ ိုးက သင်၏အသက်တ န္ှင ့်် ဆက်စပ်န္င်သည်။
ထကဲသ
့် တသ
အချန်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏အတွငိုး် ၌ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစက
့်
အလင်ိုးတပိုး၍၊ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် လကခဏ ထဲရတသ
ှ
အရ အချြုျို့က သင်အ
့် ိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တစသည်။ ဤသည်မှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ လကခဏ ထဲတွင ်
သင်က
့် စလင်တစပ ပြစ်၏။ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုးတွင ် သင်သည်
အ ိုးနည်ိုးက မတန်မလှုပ် ရှသည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှသကဲသ
့် ့်
ခစ ိုးရ၏၊ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
ျို့ ပ်တဆ င်ြ ့်
့် အလင်ိုးတပိုးက လက်တတွလ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတတွျို့ရန် ကူညတ
ီ နသည်။ ဤအတပခအတနမျြုိုးမှ ထွက်လ ပခင်ိုးသည်
အပျက်သတဘ လကခဏ ထဲတွင ် စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်၌
့် တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်၌
့် တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး စလင်တစန္င်သည်။ ထအချက်မှ
သင်အ
ှ အတပေါ် မူတည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့််
့် တနပြင့်် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ပခင်ိုးရမရှ
စလင်တစပခင်ိုး ခတနရပခင်ိုးက သင်လက်စ ိုးမှု ရှ၊ မရှအတပေါ် မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစတနပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွလျှင၊် အပျက်သတဘ သည် သင်အ
့် ိုး
ဆိုးရှုိုးမှုက မခရတစန္င်တပ၊ သတသ
် သ ၍စစ်မှနတ
် သ အရ မျ ိုးက သင်ထ
့် ယူတဆ င်လ န္င်ပပီိုး
့်
သင်၏အထဲတွင ် ချြုျို့တဲတ
့် နတသ အရ မျ ိုးက သ ၍သရှတစန္င်မည် ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ သင်၏
အတပခအတနအမှနမ
် ျ ိုးကလည်ိုး သ ၍ န ိုးလည်တစန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၌ ဘ မျှမရှ၊
လူသ ိုးသည် ဘ မှမဟတ်ဟူသည်က သပမင်တစန္င်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက မကကြုရလျှင၊် သရှမည်မဟတ်ဘဲ မမကယ်မမ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
အထက်၌ရှက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးထက် သ သည်ဟ အပမဲထင်မည် ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် ယခင်ပြစ်ပွ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
က ကွယ်တစ င်တ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်က သင်သလ လမ်မ
့် ရှ က်သည်အ
့် ည် ပြစ်သည်။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် သ ဝင်
့်် ကကည်ပခင်ိုး
့် ိုး ချစ်ပခင်ိုးန္ှငယ
့် တရ က်ပခင်ိုးသည် သင်အ
ကင်ိုးမဲတ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးလည်ိုး သီဆန္င်စွမ်ိုးမရှ ပြစ်တစမည်၊
့် စက ၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊ ဓမမသခ
ထပပင်
့် တသ
အချန်မျြုိုးတင
ွ ် သင်သည် သတမထ ိုးမဘဲန္င
ှ ့်် မမကယ်မမ
့် ထကဲသ
့်

သကျွမ်ိုးလ မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တွင ် လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုးအတွက်
လပ်တဆ င်နည်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးရှသည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကင်တွယ်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်အမျြုိုးမျြုိုးက သူအသိုးချပပီိုး၊ လူသ ိုးက
တြ ်ထတ်ပပရန်အလငှ့် အရ အမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုသည်၊ တစ်ြက်တွင် လူသ ိုးက
သူကင်တွယ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ြက်တွင် လူသ ိုးက တြ ်ထတ်ပပက အပခ ိုးတစ်ြက်တွင ်
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးရ ၌ရှတသ “နက်နရ
ဲ မျ ိုး” က တူိုးဆက
ွ
တြ ်ပပလျက်၊
သူ၏ အတပခအတနမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးအ ိုး
သူ၏သတဘ သဘ ဝက သရှတစလျက်၊ လူသ ိုးက ြွငဟ
့်် ပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးပြစ်သည်က လူသ ိုးသတစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် တြ ်ပပပခင်ိုး၊
ကင်တွယဆ
် ိုးမပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး စသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးသိုးက
လူသ ိုးက စလင်တအ င်ပပြုလပ်သည်။
သင်တယခ
ရှ တြွတနတသ အရ သည် အဘယ်အရ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခရရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သရန်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရယူရန်၊ သမဟ
့် တ် ကိုးဆယ်ခန္ှစ်မျ ိုးက
တပတရ၏ပစအတင်ိုး ပပြုမူရန်၊ သမဟ
့် တ် တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးထက် ကကီိုးတသ
ယကကည်ပခင်ိုးရရန်
ှ ၊ သမဟ
ဘရ ိုးသခင်မှ တပြ င်မ
့် တ်တသ သူဟ
့် တ် သင်တသည်
့်
အတခေါ် ခရက ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့တရ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသည်၊ သမဟ
့် တ်
ကမဘ တလ ကတွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပသန္င်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် စွမ်ိုးစွမ်ိုးတမန္ှင ့််
ပမည်ဟည်ိုးတသ သက်တသခပခင်ိုး ပပြုန္င်ရန် ပြစ်န္င်သည်။ မည်သည်အ
့် ရ က
ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊ ပခြုငကကည်လ
့် ျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရရန်အတွက် ပြစ်သည်။
တပြ င်မ
့် တ်တသ သူပြစ်ရန် ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊ တပတရ၏ပစက ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊
တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််
အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် တပပ ရလျှင် သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က
ရှ တြွတနသည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရရန်သ ၊
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရန်အလငှ့် သ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစရန်သ ပြစ်သည်၊ သင်မည်သည်အ
့် ရ က
ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်သက်ြွယ်ရ က တြွတတွျို့ ရှရန်သ ပြစ်သည်၊
ပန်ကန်ထကကတတ်သည့်် မမတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ခဝါချန္င်ရန်၊ သင်၏အတွငိုး် ၌
မှနက
် န်တသ အတနအထ ိုးက ရရှရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် လိုးဝ ကက်ညန္
ီ င်ရန်၊

မှနက
် န်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ရန်န္င
ှ ့်် သင်လပ်သမျှအရ အ ိုးလိုးတွင် မှနက
် န်တသ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ရှရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ရှ တြွရန်သ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
ကကြုတတွျို့တနရပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ရန်န္င
ှ ့်် အသက်တ တွင် တိုးပွ ိုးမှုရရှရန်
ပြစ်သည်။ သင်ကကြုတတွျို့တနရတသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနသ
် ည့််
အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ လူမျ ိုး၊ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏တဘိုးပတ်၀န်ိုးကျင်တွင်
ပြစ်ပျက်တနတသ အရ မျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတွငမ
် ူ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သန္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။ တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ
တလျှ က်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးသည် တပပိုးလမ်ိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကသပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးသည်
ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ သင်သည် ယခ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ရှ တြွသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခရန် ကကြုိုးစ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ ပခြုငကကည်လ
့် ျှင် ဤအရ မျ ိုးသည်
အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်အတွက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် သင်အ
့် ထဲတွင ်
လပ်တဆ င်တနသည့်် အရ မျ ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ မဟတ်တစရန်၊ အဆိုးတွင် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျမှုက သရှလ က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်မက
ှု သရှလ ရန်
ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ့််ချမှုန္င
ှ ့်် သဝှက်မှု၊ သင်အ
့် ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်် တပမ က်မျ ိုးစွ တသ အလပ်ကပမ ဏကလည်ိုး သရှလ ရန် သ ၍ပြစ်သည်။
ညစ်ညြူိုး၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် ဤလူတအကက
ိုးတွင ် သူ၏အလပ်က
့်
လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် ဤလူစက စလင်တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်မမ
ဤအဆင်အ
့် ထ န္ှမ့််ချခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးတွင် တနထင်စ ိုးတသ က်ရန်၊
လူသ ိုးမျ ိုးက လမ်ိုးပပြရန်
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ လအပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက
့် န္င
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးြရန်
ဲ့် ည်သ မဟတ်တချ။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ
့် အလငှ့် လူဇ့် တခယူခသ
သူ၏ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သည်ိုးမခန္င်တလ က်တအ င် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့််
လူသ ိုးမျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်အလပ်က လပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးအ ိုးတပပ င်ိုးလက
ဲ
အသစ်ပပြုပပင်ရန်အလငှ့် သူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးဆိုး
ဤလူတက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထဲသ လ
့် ကယ်တင်တရိုးအတွက် အဆင်ိုးနတ
့် ခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ခစ ိုးရသည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အခက်အခဲသည် လူဇ့် တခယူသည့််
ဘရ ိုးသခင် ခစ ိုးရသည့်် အခက်အခဲမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏

ဝည ဉ်တတ ်သည် အဆိုးစွနတ
် သ အရှက်ခခ
ွဲ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်က
န္ှမ်ခ
ွ ိုး် သည်အ
့် တွက် သူသည် သ မန်လူတစ်တယ က် ပြစ်လ ခဲသ
့် ျလွနိုး် ပပီိုး သဝှက်လန
့် ည်။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် သူအ
ူ ့်
ပပီိုး သ မန်လသ
ူ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးက
့် ိုး သ မန်လဘ၀ရှ
သူလည်ိုးလအပ်တကက င်ိုး ပမင်တစရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တကခယူခပဲ့် ပီိုး
ဇ တပကတ၏ သဏ္ဌ န်က တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ
အတင်ိုးအတ အထ န္ှမ်ခ
့် ျခဲတ
့် ကက င်ိုးက သက်တသပပရန် ဤအရ က လတလ က်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ဇ တပကတ၌ အတက င်အထည် တြ ထ
် ိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလွနတ
် ရ ပမင်မ
့် ရ ပြစ်၏၊
့် ိုးက ကကီိုးပမတ်သည်အ
သတသ
် သူသည် သူ၏ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ၊
့်
သ မန်လတ
ူ စ်တယ က်၏ သဏ္ဌ န်က ခယူခသ
ဲ့် ည်။ သင်တအသီ
ိုးသီိုး၏ အရည်အချင်ိုး၊
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် ဉ ဏ်၊ အ ရခစ ိုးမှု၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အသက်တ မျ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ဤအလပ်မျြုိုးက လက်ခရန် အကယ်ပင် မထက်တန်တကက င်ိုးက ပပသည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တအတွ
က် ထကဲသ
့် အခက်
အခဲ ကကြုတတွျို့တစရန် အကယ်ပင်
့်
့်
မထက်တန်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အထွတ်အထပ် ပြစ်လန
ွ ိုး် လှပပီိုး၊ သူသည် လူတသည်
့်
အလွနန
် မ်က
် သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်ပမဲ ပြစ်သည်။ သူသည်
့် ျသည်၊ သတသ
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် တထ က်ပတ
့် ပိုးရန်၊ လူတန္ှ့် င ့်် စက ိုးတပပ ရန်၊ လူဇ့် တခယူသည်သ မက၊
သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတူတကွပင် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနပ
် င်န္မ်
ှ ့်ချက
ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုး
တပပ သည်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတရ ိုးတတ ်အတကက င်ိုး တပပ သည်န္င
ှ ၊့်် သင်သည်
ကကီိုးမ ိုးတသ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက မန်မမက်
လျက် မျက်ရည်မျ ိုးစီိုးကျလျှင၊် သင်သည်
့်
ဤအတပခအတနသ တရ
က်လျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ
့်
အသပည ရှပပီပြစ်သည်။
ယတနလူ
ှု ျ ိုးတွင ် တသွြည်မတ
ှု စ်ရပ် ရှတနသည်၊ ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် မျ ိုး၏ ရှ တြွမမ
့်
ချစ်ရန်န္င
ှ ့်် စတ်တကျနပ်တစရန်အတွက်သ ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးမရှကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏အတွ
ငိုး် ထဲ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပကမူ လျစ်လျြူရှု ထ ိုးကကသည်။ သူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
စစ်မှနစ
် ွ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး အတပခခအတ်ပမစ် မရှကကတပ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတ၏
့် ထက်သန်ပခင်ိုးမျ ိုး ကန်ခမ်ိုးလ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနစ
် ွ သကျွမ်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးသည် အတတ်က တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် အတပခအတနတွင်

မရှခဲဘ
ှ ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်ဘက် တမ်ိုးညတ်ပပီိုး၊ မကက ခဏ
့် ၊ဲ အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးဘက်န္င
ငတကကိုးခဲက
် ည်ိုး၊ ယခ
့် ၊ စတ်ပျက်အ ိုးငယ်၍၊ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် တပျ က်ဆိုးခဲတ
့် သ လ
ထသူတသည်
အတတွျို့အကကြု ပမရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူတ၏အတပခအတနမျ
ိုးသည်
့်
့်
ပမတက င်ိုးမွနလ
် ပပီ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကင်တွယပ် ပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး ချြုိုးြဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ အခါတွငန္
် င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်မှုန္င
ှ စ
့်် စ်တဆိုးပခင်ိုး တစ်ကကမ်ခရပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတ ့်
ကကီိုးမ ိုးစွ တိုးတက်ခ၏
ဲ့် ။ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုး တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမတတွျို့ ကကြုခစ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတင်၍
့် စတ်န္လ
ချစ်လ ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျ ိုးက စလင်တစပခင်ိုးတွင် စည်ိုးကမ်ိုးတစ်ခ ရှသည်။
ယင်ိုးက သင်၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခရှပပီိုး သင်က
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနမျ ိုးက ခွထ
ဲ တ်န္င်ရန်၊ သူသည် သင်၏န္ှစ်လြွယ်ရ
တက င်ိုးတသ အပင်ိုးက အသိုးပပြုလျက်၊ သင်၏ ဝည ဉ်က လွတ်တပမ က်မှု ရရှတစက ၊
သင်အ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် ိုး သူက
့် အသဉ ဏ်ပွငလ
့် ပချစ်န္င်တအ င် ပပြုလပ်၍ သင်က
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
စွနပယ်
် ့် န္င်မည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ရိုးစင်ိုးပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးသည်၊ မမကယ်မမသရန် လလ ိုးပပီိုး
သမမ တရ ိုးကလည်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်လသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် မချဧကန်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးလမ်မ
င့်် သင်သည် အ ိုးနည်ိုးက အပျက်သတဘ
့် ည်၊ ထတကက
့်
တဆ င်တသ အခါမျ ိုးတွင ် သင်က
့် ယ်သင် သ ၍ သပမင်လ ရန်၊ သင်အ
့် တွက်သင်
အပပစ်ဝန်ခတရိုးအတွက် ပမလလ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အရ မျ ိုးက
သ ၍ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်ရန် ကူညလ
ီ ျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး ဉ ဏ်အလင်ိုး
န္ှစ်ဆတပိုးသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်သ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ပငမ်ိုးချမ်ိုး၍ သက်သ ရ ရမည်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သပမင်ရန် သ မန်အ ိုးပြင့်် အတလိုးင်္ရပပြုတသ သူ၊ မမကယ်ကယ်
သပမင်ရန် အတလိုးင်္ရပပြုတသ သူန္င
ှ ့်် မမ၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မက
ှု
အတလိုးင်္ရပပြုတသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က မကက ခဏ လက်ခရရှန္င်မည်အ
့် ပပင်
ကယ်တတ ၏
် လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမက
ှု လည်ိုး မကက ခဏ ရရှန္င်တပမည်။
ထကဲသ
့် တသ
သူသည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနတစ်ရပ်တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊
့်
သူသည် အသစတ်၏ လပ်တဆ င်မှုတကက င်ပ့် ြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုတကက င်ပ့် ြစ်တစ၊ အမှုအရ မျ ိုးက ချက်ချင်ိုးပင် တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်။
လူတစ်ဦိုးသည် မမ၏ အတပခအတန မှနန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလပ်က

သသည်အ
့် ခါတွင ် သူ၏စတ်တနသတဘ က ပပြုပပင်ပခင်ိုး အပမဲရရှန္င်သည်။ မမကယ်မမသလက
ပွငလ
့်် င်ိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှသူတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်မည် ပြစ်သည်။
ထကဲသ
့် တသ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှတသ သူတစ်ဦိုး၏
့်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ပခင်ိုးသည် နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ တမ်သည်ပြစ်တစ၊ နည်ိုးပါိုးသည်ပြစ်တစ၊
မျ ိုးပပ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်တသ သူပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
့် တ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုး ရရှသည်အ
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အကျြုိုးအပမတ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သရှတသ သူသည်
အတပခခရှတသ သူ ပြစ်သည်၊ ရူ ပါရရှတသ သူ ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လူဇ့် တက အတသအချ သသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်ကလည်ိုး အတသအချ သသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
ဲ့် ့်
လပ်တဆ င်တစက မူ၊ မည်ကသ
ဲ့် တပပ
ဆတစက မူ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်တစက မူ၊ ထသူသည် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ် ရပ်တည်က ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသခန္င်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ထကဲသ
့် ပြစ်
့် တလတလ၊ သူန ိုးလည်သည့်် သမမ တရ ိုးက
လပ်တဆ င်န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အစဉ်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တနတသ တကက င့်် ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သရှန ိုးလည်မှုက ပ၍
ရရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက် ထ ဝရ သက်တသခရန် ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးတသ စတ်ကလည်ိုး
ပင်ဆင်သည်။
ဝည ဉ်တရိုး၌ စတ်အ ိုးထက်သန်တရိုးအတွက်၊ ချင်ခ
့် ျန်န္င်စွမ်ိုးရှပခင်ိုး၊ န ခမှုရှပခင်ိုးန္ှင ့််
သပမင်န္င်တသ အစွမ်ိုးရပခင်
ှ ိုး ဆသည်မှ သင်သည် တစ်စတစ်ရ န္ှင ့်် ကကြုတတွျို့သည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် အလင်ိုးပပ၍
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည်ဟ ဆလသည်။ ဤအရ က ဝည ဉ်တရိုး၌ စတ်အ ိုးထက်သန်တနပခင်ိုးဟ
တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးက
န္ိုးကက ိုးတစရန်အတွက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ထထင်ိုးက ဉ ဏ်တန္ှိုးတနကကသည်ဟ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င့်် အပမဲတပပ သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လူတ၏ဝ
့်် င်သည့်် အရ မျ ိုးက
့် ည ဉ်မျ ိုးသည် တသဆိုးခပဲ့် ပီ ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်န္ှငဆ
လိုး၀သတမမူတတ သ
ဝည ဉ်တရိုးဆင်ရ
့် ည်အထ ထထင်ိုးသွ ိုးကကပပီ ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
အရ မျ ိုးက သရှန္င်ပပီိုး သူတ၏န္ှ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က အစဉ်အပမဲချစ်န္င်က
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန်အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်သည် လူတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးက တိုးတက်တစရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏ဝ
် န်လ တရိုးအတွက် ကူညရ
ီ န်
့် ည ဉ်မျ ိုး ရှငသ

ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတနသ တရ
က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက လူတစ်ဦိုး၏ ဝည ဉ်သည်
့်
ပပန်လည်န္ိုးကက ိုးလ သည်က ပပပပီိုး၊ ထသူသည် တန က်တစ်ကကမ်တွင ် တစ်စတစ်ရ
ကကြုလ သည်အ
့် ခါ ချက်ချင်ိုး တန်ပပန်
့် န္င်မည် ပြစ်သည်။ သူသည် တရ ိုးတဒသန မျ ိုးကလည်ိုး
တန်ပပန်
ှ ိုး၊ အတပခအတနမျ ိုးကလည်ိုး လျင်ပမန်စွ တန်ပပန်
့် မှုရပပီ
့် သည်။ ဤအရ သည်
ဝည ဉ်၏စတ်ထက်သန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပပင်ပတွင ် ပြစ်ပျက်တနသည်အ
့် ရ မျ ိုးက လျင်ပမန်စွ
တန်ပပန်
် ည်ိုး လက်တတွျို့သတဘ ထဲ ဝင်တရ က်လ သည်အ
့် ခါ သမဟ
့် တတ်တသ လ
့် တ် ဝည ဉ်န္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် အတသိုးစတ်အရ မျ ိုးက တပပ ကက ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူတသည်
့်
ထထင်ိုးက ဉ ဏ်တန္ှိုးသွ ိုးတသ သူ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှသည်။ သူတသည်
သသ ထင်ရှ ိုးသည့််
့်
အရ ကသ န ိုးလည်ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးတွင ် ထထင်ိုးက
ဉ ဏ်တန္ှိုးတနပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တရိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အမှုအရ မျ ိုးတွင် အတတွျို့အကကြု
အလွနန
် ည်ိုးတနတသိုးပခင်ိုးက ပပသည့်် လကခဏ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့လူမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုး၌
စတ်အ ိုးထက်သန်က အတပမ ်အပမင်လည်ိုး ရှသည်။ သူတ၏
့် အတပခအတနက တထ က်ပပသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးသည်န္င
ှ ့်် အချန်မဆွဘ
ဲ ဲ ချက်ချင်ိုး တရိုးမှတက် ကသည်။
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကက ိုးသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
ထ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခန္င်ကကပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင ်
့်
၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုရသည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် အသိုးချသပြင့်် မမတက
့်
့် ယ်က
ပပြုပပင်တပပ င်ိုးလဲကကသည်။ ထသူသည် မမ၏ဝည ဉ်တရိုး၌ စတ်အ ိုးထက်သန်သူ ပြစ်သည်။
ထသူသည် အဘယ်တကက င့်် အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ တန်ပပန်
့် န္င်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ထသူသည် မမ၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် အတလိုးင်္ရပပြုတသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတြတ်
့် တသ အခါ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညြှစစ်တဆိုးပပီိုး မမကယ်ကယ် ဆင်ပခင်သိုးသပ်သည်။
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတကက
့်် ပိုး၍ အလင်ိုးတပိုးသည့််
့် ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ တက
့်
့် ချက်ချင်ိုးပင်
လက်ခန္င်ကကသည်။ ယင်ိုးသည် ဆ တလ င်တနတသ သူအ ိုး အစ တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူသည်၊
ထသူသည် ချက်ချင်ိုးစ ိုးန္င်သည်။ ဆ တလ င်မှု မရှသည်သ
့် က
ူ အစ တပိုးပါက ထသူသည်
ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် တန်ပပန်
့် မည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးပပီိုး
တစ်စတစ်ရ န္ှင ့်် ကကြုတသ အခါတွင် သင်သည် ချက်ချင်ိုးတန်ပပန်
့် န္င်သည်- ယင်ိုးသည်
ဤကစစ၌ ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ အရ န္ှင ့်် သင်ပပြုမူသင်သ
့် ရ ပင် ပြစ်သည်။
့် ည်အ
သင်ပပြုမူသင်သ
့် ည့်် ပစလည်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးအတခါက်က ဤကစစ၌

သင်က
့် တသ
အရ မျြုိုးန္ှင ့်် ယတန တတွ
ျို့ ကကြုရတသ အခါ
့် လမ်ိုးပပတပိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညသ
ီ ည်န
့် ည်ိုးပြင့်် မည်ကသ
ဲ့် လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်က
သင်အလအတလျ က် သရှမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤကဲသ
့် အစဉ်အပမဲ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး အပမဲတတွျို့ ကကြုခစ ိုးပါက၊ တစ်ချန်ချန်တွင ် ဤအရ က အလွယတ
် ကူ
ကင်တွယ်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်သည်အ
့် ခါ
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
သူက ရည်ညန်ိုးတပပ ဆတနသည်က သင်သတပသည်၊
့်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
ဝည ဉ်၏ မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးအတကက င်ိုး တပပ ကက ိုးတနသည်က
့်
သင်သပပီိုး၊ အဓက အချက်ကလည်ိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်က
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည်၊ ဤသည်မှ သင်သည် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်တကက င်ိုးက
တြ ်ပပတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည် ဤအရ န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ အဘယ်တကက င့််
အ ိုးနည်ိုးတနကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး၌
့် တသ ် ထသူတသည်
့်
အ ိုးစက်ထတ်မှု မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်လကကတသ လ
် ည်ိုး အတစခပခင်ိုး၏ အတသိုးစတ် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့််
မမတအသက်
တ ၏ သမမ တရ ိုးဆင်ရ အတသိုးစတ်မျ ိုးက တက င်ိုးစွ
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်စတစ်ခပြစ်တသ အခါ
့်
တတွတဝတတ်ကကသည်။ ဤသပြင်
့် ၊့် ပတရ ြက် အတအတယ င်၊ တမန်တတ ် အတတယ င်မျ ိုး
တပေါ်လ သည်အ
့် ခါ သင်သည် လမ်ိုးလွဲသွ ိုးန္င်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှုတတ ်အတကက င်ိုး မကက ခဏ မတ်သဟ ရပပြုရမည် ဤနည်ိုးပြငသ
့်် လျှင ် သင်သည် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်န္င်ပပီိုး အတပမ ်အပမင်
ရှလ မည်ပြစ်သည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်လျှင၊် သင်၌ အတပမ ်အပမင် ရှမည်
မဟတ်တပ။ ဥပမ ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ သည်အ
့် ရ ၊ ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်ပ၊
လူအမျ ိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ ၊ သင်မည်ကသ
ဲ့် သူ
့် မျ ိုးန္ှင ့််
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရမည်၊ မည်ကသ
ဲ့် သူ
့် မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ရမည်- ဤအရ မျ ိုးက သင်
မတ်သဟ ယပပြုရမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ဤနည်ိုးအတင်ိုး အစဉ်အပမဲ ကကြုတတွျို့ပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ ပပီိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးစွ က တစစ
့် ပ်တသချ စွ
သရှန ိုးလည်လ မည်ပြစ်ပပီိုး အတပမ ်အပမင်လည် ရှလ မည်ပြစ်သည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး၊ လူသ ိုး၏အလဆန္ဒမှ
တပေါ်ထက
ွ ်လ သည့်် အပပစ်မှ အဘယ်နည်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏

လမ်ိုးပပပတဆ
င်ပခင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး၊ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏တစ်ရပ်၏ စီမမှုဆသည်မှ
့်
အဘယ်နည်ိုး၊ အတွငိုး် ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဤအရ မျ ိုးက သင်ရှငိုး် လင်ိုးစွ မသပါက သင်၌အတပမ အ
် ပမင် ရှမည်မဟတ်တပ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည်အ
့် ရ က သင်သည် သရမည်၊ ပန်ကန်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးဆသည်မှ မည်သည်ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
မည်သန့် ခရမည်၊ ပန်ကန်တတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး စွနလ
် ့် တ်ပတက
့် သင်သရမည်။
ဤအရ မျ ိုးက အတတွျို့အကကြုအရ သင်န ိုးလည်ထ ိုးပါက၊ သင်၌ အတပခခတစ်ရပ်
ရှမည်ပြစ်သည်၊ တစ်စတစ်ရ ပြစ်တသ အခါ သင်တ
့် ွင ် န္င်ိုးယှဉ်ရန်အတွက် သင်တ
့် လျ ်တသ
သမမ တရ ိုးလည်ိုး ရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ
့် လျ ်တသ ရူ ပါရမျ ိုးလည်ိုး အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
ရှမည်ပြစ်သည်။ သင်လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအရ တင်ိုး၌ အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ရှမည်ပြစ်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ လပ်တဆ င်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ထအခါ သင်၏အသက်တ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နမည်၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့်် ှ တြွသည့်် မည်သက
ူ ့် မဆ၊ သမဟ
့် ိုး စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြငရ
့် တ်
သူ၏အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အသက်ရှငပ် ပီိုး သူအတွ
က်သက်တသခသည့်် မည်သက
ူ မဆ
့်
မတရ ိုးဆက်ဆမည် မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
သမမ တရ ိုးက စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့်် ဆ ငတ်န္င်သည့််
့်
မည်သက
ူ မဆ ကျန်ဆမ
ဲ ည်မဟတ်တပ။ သင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
စ ိုးတသ က်တနသည်အ
့် ခါ၊ သင်၏ အတပခအတနအမှနက
် င်္ရပပြုန္င်ပါက၊ သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက င်္ရပပြုပပီိုး၊ သင်၏န ိုးလည်မှုက င်္ရပပြုပါက၊ သင်ပပဿန တစ်ရပ်န္င
ှ ့််
ကကြုသည်အ
့် ခါတွင ် ဉ ဏ်အလင်ိုး ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့ကျသည့်် န ိုးလည်မက
ှု
ရရှမည်ပြစ်သည်။ ထအခါ သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် အတပမ ်အပမင်ရမည်
ှ
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုး ရှတသ သူသည်
လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးခရရန် အလ ိုးအလ မရှ၊ ြျက်လြျက်ဆိုးီ ပပြုမူရန် အလ ိုးအလ မရှသကဲသ
့် ့်
လွနက
် ဲစွ ပပြုမူရန်လည်ိုး အလ ိုးအလ မရှတပ။ သမမ တရ ိုးတကက င့်် ထသူသည်
အက အကွယ် ရှပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးတကက င်လ
့် ည်ိုး သ ၍ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး ရရှသည်။
သမမ တရ ိုးတကက င့်် ၎င်ိုး၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး ပမရှက ၊
၎င်ိုး၏အတွငိုး် ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး ပရှပပီိုးလျှင်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန်အတွက်လည်ိုး အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး ပရှသည်။

သန်ရူ့ ှင်း် တသ ဝိည ဉ်တတ ်၏ အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ စ တန်၏အလိုပ်
လူတစ်ဦိုးသည် စတ်ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတသိုးစတ်အချက်မျ ိုးက မည်သ ့်
န ိုးလည်လ သနည်ိုး။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုး၏အထဲတွင ် မည်သ ့်
အမှုပပြုသနည်ိုး။ စ တန်သည် လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သ အလ
ပ်လပ်သနည်ိုး။ နတ်ဆိုးမျ ိုးသည်
့်
လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သ အလ
ပ်လပ်ကကသနည်ိုး။ သရပ်သကန်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်အ
့် ိုး
့်
တစ်စတစ်ခ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သတလ ၊
ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးက သင် န ခသငသ
့်် တလ ၊ သမဟ
့်် တလ ။ လူတ၏
့် တ် ပငင်ိုးပယ်သငသ
့်
တကယ့်လ
် က်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မတ
ှု ွင် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ သည်ဟ လူတ ့်
အစဉ်သပြင ့်် ယကကည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ သည် လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒမှ ထွက်တပေါ်လ တပသည်။
အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးသည် နတ်ဆိုးမျ ိုးထမှ လ တသ ်လည်ိုး၊ ထအရ မျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဟ လူတ ယ
့် ကကည်ကကဆဲ ပြစ်က ၊ တစ်ခါတစ်ရတွင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
်လည်ိုး ထသတသ
့် အတွငိုး် မှ လမ်ိုးပပတပိုးသည်၊ သတသ
့်
့်
လမ်ိုးပပမှုသည် စ တန်ထမှလ သည်ဟ လူတ စ
့် ိုးရွ ျို့ ကကတသ တကက င ့်် မန ခဝ့်ကကတချ၊
အမှနတ
် ွငမ
် ူ ယင်ိုးလမ်ိုးပပမှုက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး
ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င၊့်် လူတစ်ဦိုးသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးလ ပခင်ိုးက မကျငသ
့်် ိုးပါက၊ မမ၏
့်
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုတွင် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှတပ။
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးလ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အသက်က ရပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်ကသ
ဲ့် အမှု
ပပြုသနည်ိုး။ နတ်ဆိုးမျ ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် အလ
ပ်လပ်
့်
့်
ကကသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒမှ မည်သည်အ
့် ရ လ သနည်ိုး။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးညန်မှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ တပါက်ြွ ိုးသနည်ိုး။
သင်သည် လူ၏အတွငိုး် တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှု၏ ပစမျ ိုးက
သတဘ တပါက်ပါက၊ သင်၏ တနစဉ်
ှ ့်် သင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ
့် အသက်တ ထဲန္င
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် သင်၏ အသပည က ကကီိုးထွ ိုးတစန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
ခွပဲ ခ ိုးမှုမျ ိုး ပပြုလပ်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရှလ လမ်မ
့် ည်၊
စ တန်က သင် န ိုးလည်ပပီိုး ရပ်စ ိုးမန္င်လမ်မ
့် ည်၊ သင်၏ န ခပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတွင ် စတ်ရှုပ်တထွိုးလမ်မ
့် ၊ ့် သင်သည် အတတွိုးမျ ိုး
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ရှငိုး် လင်ိုးတသ သူ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုက န ခတသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် လက်ဦိုးမှုရယူတသ လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့််
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လူတက
့်
မတန်မလှုပ်တနခွင ့်် မတပိုးတပ။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် စတ်သက်သ မှုက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည်၊
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန္နဋ္ဌ န်က တပိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရြ၎င်
့် ိုးတက
့်
အ ိုးထတ်န္င်တစသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါ၊ လူတသည်
့်
တက်ကကစွ ဝင်တရ က်န္င်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
မတန်မလှုပ်မတန၊ သမဟ
့်
့် တ် ြအ ိုးတပိုးပခင်ိုး
မခရဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
ွ ်ိုးကယ်စပြင ့်် ပပြုမူကကတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ယ်တင်၏ ကယ်စမ
ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါ လူတသည်
န ခြ လ
့် ျြ ့်
့်
့် လ ိုးပပီိုး မမတက
့် ယ်ကယ် န္ှမ်ခ
တပျ ်ရင်လျက်၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး လလလ ိုးလ ိုး ရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတွငိုး် ၌ န ကျင်က န္နယ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် သန္နဋ္ဌ န်ရကကတလသည်
ှ
။
၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးကကသည်၊ န ခန္င်ကကပပီိုး၊ လူအလ
ဆန္ဒပြင ့််
့်
့်
စွနိုး် ထင်ိုးခရပခင်ိုး မရှ၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခရပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏
အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး၏ စွနိုး် ထင်ိုးခရပခင်ိုး ဧကန်မချ မရှကကတပ။ လူတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတွငိုး် ၌ အထူိုးသပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ကကသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
ပင်ဆင်ရတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးအ ိုး
့်
့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ချစ်ပခင်ိုးတပြင်
် နထင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ့် အသက်ရှငတ
့်
တပျ ်ရင်တစသည့်် အရ မျ ိုး၌ တပျ ်ရင်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ရွ ရှ သည်အ
့် ရ မျ ိုးက
ရွ ရှ ကကသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုး ခရတသ လူတသည်
့်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှကကပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် တလ့်လ လက်စ ိုးကကက
လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးကက၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတအတွ
ငိုး် ၌
့်
့်
အလပ်လပ်တသ အခါ ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခအတနသည် တက င်ိုးသထက် တက င်ိုးလ ကကပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
၀သည် ပမှနပ် ြစ်သထက် ပြစ်လ တလက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လူသဘ
့်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မအ
ှု ချြုျို့သည် မက်မဲတက င်ိုး မက်မဲန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးမှ မှနက
် န်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏ဝင်
တရ က်မသ
ှု ည် အပပြုသတဘ တဆ င်သည်၊
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်တစြ မကက
ြုိုးစ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် ယတ်မ မှု
့်
့်
့်
မရှတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်သည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စစ်မန
ှ သ
် ည်၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝ၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
လူသ ိုး၏အထဲတွင ် အလပ်လပ်ပပီိုး၊ သူသည် ပမှနလ
် ူတ၏
် ကယ်
့် အမှနတ

ရှ တြွလက်စ ိုးပခင်ိုးအတင်ိုး လူတအတွ
ငိုး် တွင ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့်
့်
တဆ င်ရွက်တလသည်။ လူတအထဲ
တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါ
့်
သူသည် ပမှနလ
် ူတ၏
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ိုးတက
့် လအပ်ချက်န္င
့် လမ်ိုးပပပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုး၏။
သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့်် ညီ တထ က်ပတ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့် ပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ချ
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့် ြုျို့တသ
၎င်ိုးတ၏
် မှုမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ နည်ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတက
့် မပပည့်စ
့် လမ်ိုးပပပပီိုး
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုသည် လူတက
့်
တကယ့်အ
် သက်တ တွင် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး လမ်ိုးပပြ ပြစ်
့်် မမတ၏
့် သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့်
တကယ့်အ
် သက်တ မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုမှသ လျှင၊်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ၎င်ိုးတ ပမင်
့် န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
တနစဉ်အသက်
တ မျ ိုးတွင၊် လူတသည်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အတပခအတန
့်
့်
တစ်ခတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခ ရှပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်အလပ်က ပင်ဆင်ကကတပသည်။ ထသတသ
အတပခအတန တစ်ခတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးတသ က်ကကတသ အခါ ၎င်ိုးတ၌့်
ယကကည်ပခင်ိုးရကက၏။
ှ
၎င်ိုးတ ဆ
ျို့ ဆ ်ခရကက၏။ တစ်စတစ်ရ က
့် တတ င်ိုးကကတသ အခါ လှုတ
၎င်ိုးတ ရင်
့် ဆင်ရတသ အခါ၊ မတန်မလှုပ် မပြစ်ကကတပ။ ပပီိုးလျှင် အမှုအရ မျ ိုး
ပြစ်ပျက်တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအရ မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
သင်ယူတစလတသ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
မတန်မလှုပ်
့် န္င်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမဟ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၌့် တကယ့်် ပပဿန မျ ိုး ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့် တ် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ခရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှကကတပသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှသနည်ိုး။
သင်သည် မက်မဲတသ သူ ပြစ်န္င်ပပီိုး သပမင်မှု ကင်ိုးမဲ့်တက င်ိုး ကင်ိုးမဲ့်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်ြရှ့် က ၊ သငအ
့်် ထဲတွင ် ယကကည်ပခင်ိုး
ရှလမ်မ
ူ သင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တလ က်တအ င် မချစ်န္င်ဟ၍
အပမဲခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ တရှ ျို့တွင ် အခက်အခဲမျ ိုး မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးပါတစ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ြ ့်
သင်လလလ ိုးလ ိုး ရှလမ်မ
သင်၌ ပြစ်ပျက်လ လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ အတကက င်ိုးကစစတသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည် သမဟ
့်် ြ ့်
့်
့် တ် စ တန်ထမှ လ သည်ဆသည်မှ သငအ
ရှငိုး် လင်ိုးလမ်မ
် ည်ိုး၊ သင်သည် တစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည် မဟတ်တသ လ
တဏှဘ တဝပြစ်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် တပါတလျ
ပ့် ခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့် ည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပမှနအ
် မှု ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ

ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် တွငိုး် တွင ် အလပ်လပ်တသ အခါ တကယ့််ခက်ခမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်
ရင်ဆင်ရတသိုး၏- တစ်ခါတစ်ရတွင် သင်က
့် ငတကကိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ သင်
တကျ ်လ ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှတသ အရ မျ ိုး ရှလမ်မ
် ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည်၊ သတသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပမှနအ
် မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အဆင်တ
ပြစ်၏။ သင်သည်
့် စ်ဆင်သ
့်
ထအခက်အခဲမျ ိုးက မတကျ လ
်
ိုးခဲတ
ထအချန်၌ သင်သည် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး
့် သ ်လည်ိုး၊ ထအပပင်
့်
မတကျနပ်မမ
ှု ျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် သ ်လည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် သင်သည် အကကင်ိုးမဲတ
့် သ
ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ဆပဲ ြစ်၏။ သင်၏ တဏှဘ တဝပြစ်ပခင်ိုးသည်
ပမှနအ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုးက သင် မရှြရန်
့် ၊ ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့် ိုးန္င်သကဲသ
့် မဟန်တ
မည်သည့်အ
် ရ တပပ ပပီိုး၊ သငက
့်် မည်သ တ
့် က်ခက်ကကသည်ပြစ်တစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်န္င်ဆပဲ ြစ်၏။ ဆတတ င်ိုးချန်အတွငိုး် ၌၊ အတတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်ထ သင် အလွန ်
တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရှခဲသ
အရ မျ ိုးက
့် ည်ဟ အပမဲခစ ိုးရပပီိုး၊ ထသတသ
့်
တစ်ြန်ကကြုရသည့်အ
် ခါတင်ိုး ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တစရန်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတက ပစ်ပယ်ရန်
သင် စတ်ဆိုးပြတ်တလသည်။ ဤခွနအ
် ိုးသည် သငအ
့်် တွငိုး် ၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှု ရှသည်က ပပသတပသည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ပမှနအ
် တပခအတနပင် ပြစ်၏။
စ တန်ထမှ လ သည့်် အလပ်မှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ စ တန်ထမှလ တသ အလပ်၌
လူတအတွ
ငိုး် ရှ ရူ ပါရမျ ိုးသည် တဝဝါိုးတနတလသည်။ လူတ၌့် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ မရှကကတပ၊
့်
၎င်ိုးတ လ
် ှ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးမှ မှ ိုးယွငိုး် တနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏တန က်ကွယရ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်ဆန္ဒရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုး အပမဲရတနက
ှ
၊
့်
ဤစွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ အသက်
တ ၏ ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု
့်
တဘ င်ခတ်ထ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ပမှနအ
် တပခအတနတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ပခင်ိုးမှ
၎င်ိုးတက
ငိုး် တွင ် စဉ်ဆက်မပပတ်တသ အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုး
့် တ ိုးဆိုးီ ရင်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
့်
ပြစ်တစတလသည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူတအတွ
ငိုး် တွင ် စ တန်၏အလပ် ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး မရှန္င်ကကတပ။ ထသတသ
့် စတ်န္လ
့်
လူတသည်
မမတက
် ရ လပ်ရမည်က မသကက- လူမျ ိုး အတူတကွ
့်
့် ယ်ကယ် မည်သည့်အ
စတဝိုးကကသည်က ၎င်ိုးတ ပမင်
် ခါ၊ အတဝိုးသ ထွ
ူ ျ ိုး
့် ကကသည့်အ
့် က်တပပိုးချင်ကကပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏မျက်
စမျ ိုးက မမှတ်န္င်ကကတပ။ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး၊
လူတ၏
့် ယခင်ရူပါရမျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ယခင် အသက်တ ဝင်တရ က်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးက

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

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

တမှ င်မက်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် င်ပခင်တတရ ိုး တပျ က်ဆိုးသည်အ
့် ခါ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ပမှနဆ
ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပ
် ့် စ်မှုကခကကရပပီိုး၊ မမတအတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က
့်
မခစ ိုးန္င်ကကသည့်အ
် ခါတွင၊် ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ စ တန် အလပ် လပ်တနတသ အချန်
့်
ပြစ်သည်။ လူတသည်
မမတအတွ
ငိုး် တွင ် ခွနအ
် ိုးအပမဲရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်က အပမဲချစ်ပါက၊
့်
့်
တယဘဘျအ ိုးပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုး ၎င်ိုးတ၌့် ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ ထအရ မျ ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ထမှလ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
သက
ူ ဆရသည်ပြစ်တစ
့်
ထတတွဆ
ျို့ ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်ပြစ်၏။ ဆလသည်မှ
သင်သည် ပမှန ် အတပခအတနတစ်ခတွင ် ရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုအတွငိုး် တွင ် ရှတသ အခါ၊ သငက
့်် ယမ်ိုးယင်တစြ စ
့် တန်
မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ဤအတ်ပမစ်အတပေါ်အတပခပပြု၍၊ အရ ရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ ပပီိုး သင်သည် မမှနက
် န်တသ အတတွိုးမျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး
ထအရ မျ ိုးက သင် ပစ်ပယ်န္င်သကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတက
့် သင် မလက်တလျှ က်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုမှ လ သည်။
မည်သည့်အ
် တပခအတနတွင ် စ တန်သည် ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
ှ ်သနည်ိုး။ သင်၏ အတပခအတန
့် က
ပမှနမ
် ဟတ်တသ အခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တထ
့် မှုက မခစ ိုးရဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
သင၌
့်် မရှတသ အခါ၊ သင်သည် အတွငိုး် ၌ တပခ က်တသွျို့ ပပီိုး အကျြုိုးမပြစ်တသ အခါ၊
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သတဘ မတပါက်တသ အခါန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး ဉ ဏ်အလင်ိုး
တပိုးခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အလင်ိုးပပခရပခင်ိုး မရှတသ အချန်အခါတတွ
့် င ် စ တန်အတွက်
သငအ
့်် တွငိုး် ၌ အလပ်လပ်ြ လွ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ယ်ကူတပသည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊ သင်သည် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးခရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က မခစ ိုးန္င်တသ အခါတွင၊် စ တန်၏
အပပစ်တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမှ လ တသ အမှုအရ မျ ိုးစွ သင်၌ ပြစ်တလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည်လည်ိုး တစ်ချန်လိုး အလပ်လပ်တန၏။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူသ ိုး၏အတွငိုး် ၌ တထ
့် တနစဉ်၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
စ တန်သည် လူအထဲ
၌ ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
ှ ်၏။ သတသ
်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် က
့်
့်
အမှုသည် ဦိုးတဆ င်တနသည့်် အတနအထ ိုးက ယူပပီိုး၊ မမတ၏
့် အတပခအတနမျ ိုး
ပမှနပ် ြစ်တနတသ လူတသည်
တအ င်န္င်ကက၏။ ဤသည်မှ စ တန်၏ အလပ်အတပေါ်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်၏ တအ င်ပဲွ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုစဉ်တွင၊် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ

လူတအတွ
ငိုး် တွင ် ရှဆဲပြစ်သည်။ သတသ
်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့််
့်
့်
အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူတအတွ
က် မမတ၏
့်
့် ပန်ကန်မှု၊ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မသမ မှုမျ ိုးက
ရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုး သတပပြုမြ လွ
့် ယ်ကူတပသည်။ ထအခါမှသ လူတသည်
့်
တန င်တစတ်ခစ ိုးရပပီိုး တန င်တရြ တ
ှ
။ ထသပြစ်
့် ိုး၍ လလ ိုးလျက်ရကကသည်
့် သပြင၊့််
၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအတွငိုး် တွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး စွနပ
် ့် စ်ခရကကတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုသည် အထူိုးသပြင ့်် ပမှနပ် ြစ်၏။ သူသည် လူတအတွ
ငိုး် ၌ အမှုပပြုတနစဉ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဒကခမျ ိုး ရှတနကကဆဲ ပြစ်သည်၊ ငတကကိုးတနကကဆဲ ပြစ်သည်၊ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးကကရဆဲ ပြစ်သည်၊
အ ိုးနည်ိုးတနကကဆဲ ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအြ
မရှ
့်
့် ငိုး် လင်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှဆဲပြစ်၏၊
သတသ
်လည်ိုး ဤအတပခအတနတွင ် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် ဆတ်ယတ်ပခင်ိုးမှ
တ ိုးဆိုးီ န္င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ကကက ၊ ၎င်ိုးတ င
့် တကကိုးပပီိုး
စတ်တသ ကတရ က်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ချီ
့် ိုးမွမ်ိုးန္င်ကကဆဲ ပြစ်၏။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် စိုးစဉ်ိုးမျှပင် သဘ ဝလွန ် မဟတ်ဘ၊ဲ အထူိုးသပြင ့််
ပမှနပ် ြစ်၏။ လူအမျ ိုးစက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် စတင် အလပ်လပ်သည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ လူတ၏အတပခအတနတွ
င ် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးက သူတအြ
ပဓ
န
့်
့်
့်
ကျသည့်အ
် ရ မျ ိုး ြယ်ရှ ိုးခရသည်ဟ ယကကည်ကက၏။ ထသတသ
ယကကည်မှုမျ ိုးသည်
့်
မှ ိုးယွငိုး် ကက၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးအထဲတွင ် အလပ်လပ်တသ အခါ၊
လူသ ိုး၏ မတန်မလှုပ်ပြစ်တသ အရ မျ ိုးသည် ရှတနတသိုးပပီိုး သူ၏ ဝည ဉ် အသက်တ သည်
ယခင်အတင်ိုး ရှပမဲရှ၏၊ သတသ
် သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလင်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
င့်် သူ၏အတပခအတနသည် သ ၍ ြန်တီိုးယူန္င်စွမ်ိုး
့် ရရှပပီိုး၊ ထတကက
့်
ရှလ သည်။ သူအတွ
ငိုး် ရှ အတပခအတနမျ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး၊ သူသည် အလျင်အပမန်
့်
တပပ င်ိုးလ၏
ဲ ။ လူတ၏
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အဓကအ ိုးပြင ့််
့် စစ်မှနတ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သမဟ
့် တ် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုကကရပပီိုး၊
ဤအတပခအတနမျ ိုးက ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက် န္င်သကဲသ
့် ပ
့်
့် င်ိုးပခ ိုးသပမင်ပခင်ိုး မရှပါက၊
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးကပင် စဉ်ိုးစ ိုးစရ မလတတ တ
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့် ပ။ ထတကက
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး၏ တသ ခ
အရ မျ ိုးက ရပ်စ ိုးမန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် ျက်မှ ထသတသ
့်
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် ထအရ က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ သ
် လ
ူ မ်မ
့် ည်။
့်
့် ၍ လွယက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ တိုးတက်မှုပြစ်၏။

စ တန်၏အလပ်မှ မူ ဆတ်ခွ ပခင်ိုး၊ အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ခခပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုတပျ က်ဆိုးပခင်ိုး၊ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး ဆရန်ကပင်
လလ ိုးမှုမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် မမ၏ တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ရန် အ ိုးနည်ိုးလွနိုး် ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုမှ အရင်ိုးခသည့်် အရ ရ တင်ိုးသည်
အတတ ်ပင် သဘ ဝကျ၏။ ယင်ိုးသည် သင်အ
့် တပေါ် ြအ ိုးတပိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။
သင်လက်တလျှ က်ပါက၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ မလက်တလျှ က်ပါက၊ တန က်ပင်ိုးတွင ်
ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲခရလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုတကက င်၊့် သင်
့် ည်။ သနရ
လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ တန္ှ င်ယ
့် ှက်ခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တဘ င်ခတ်ခရပခင်ိုး
ရှလမ်မ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည် လွတတ
့် ည်၊ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
် နသ
် ့် တ်ချက်မျှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်က
့်
သင် ခရမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က တဆ င်ရွကန္
် င်တပလမ်မ
့် ည်။
စ တန်၏အလပ်သည် အမှုအရ မျ ိုးစွ တွင ် သငက
့်် အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်တစ၏။ ယင်ိုးက
သငက
့်် ဆတတ င်ိုးြ လ
့် လ ိုးပခင်ိုးမရှ ပြစ်တစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ြ အလွ
နပ
် ျင်ိုးရတစပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က အသက်ရှငြ
် ့်
့်
လအင်ဆန္ဒမရှတအ င် ပြစ်တစက ၊ သင်က
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ မှ ခပ်ခွ ခွ တနတစသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် သင်၏တနစဉ်ဘဝက
့်
ဝင်တရ က်မတန္ှ င်ယ
် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ကလည်ိုး
့် ှကသ
ဝင်တရ က်တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးမရှတပ။ အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးစွ ပြစ်ပွ ိုးသည့်အ
် ခက်တွင်
ထအရ မျ ိုးက သင် မသပမင် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ရက်အနည်ိုးငယ် ကက ပပီိုးတန က်တွင ်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး သ ၍ ကကည်လင် ရင်ပျလ ပပီိုး သင်၏ စတ်သည် သ ၍
ရှငိုး် လင်ိုးလ တလသည်။ စတ်ဝည ဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုအရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အသစတ်တစ်ချြုျို့ သင်၌ ရှလ ပပီိုး၊ အတတွိုးတစ်ခက ဘရ ိုးသခင်ဆမ
ီ ှ လ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
စ တန်ဆမ
ီ ှ လ ပခင်ိုး ဆသည်က သင် တပြည်ိုးပြည်ိုး သပမင်န္င်တလသည်။ အချြုျို့တသ
အရ မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်က သသသ သ ဆနက
် ့် ျင်တစပပီိုး ပန်ကန်တစသည်၊
သမဟ
့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ သငက
တ ိုးဆိုးီ တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်ထမှ လ ၏။ အချြုျို့တသ အရ တသည်
့်
သသ ထင်ရှ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ၎င်ိုးတက
် ရ ပြစ်သည်က
့် မည်သည့်အ
သင် မတပပ န္င်တပ။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် သင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် သရပ်သကန်မျ ိုးက ပမင်န္င်ပပီိုးတန က်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ကျငသ
့်် ိုးန္င်တလသည်။ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက စ တန်ထမှလ ပပီိုး၊

မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ညန်ကက ိုးသည်ဆသည်က သင်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်န္င်ပါက၊ သင်သည် သင်၏အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးတွင ် အလွယ်တကူ
လမ်ိုးလွဲတစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊် သင်၏အတပခအတန
မတက င်ိုးတသ အခါ၊ သင်၏ မတန်မလှုပ်ပြစ်တသ အတပခအတနမှ သငက
့်် ဆွထ
ဲ တ်သည့််
အတတွိုးအချြုျို့ သင်၌ရှ၏။ ဤအရ က သင်၏ အတပခအတန န္ှစ်သက်စရ မပြစ်သည့််
အချန်တွငပ
် င် သင်၏အချြုျို့တသ အတတွိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထတတ ်မှ
့်
လ န္င်တသိုးသည်က ပပသ၏။ ယင်ိုးမှ သင်သည် မတန်မလှုပ်ပြစ်သည့်် အချန်တွင်
သင်၏အတတွိုးအ ိုးလိုးက စ တန်ကပပခင်
ဲ့် ါက၊
့် ိုး မဟတ်တပ။ ထသအမှ
့် နပ် ြစ်ခပ
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အတပခအတနထဲသ သင်
့်
ကူိုးတပပ င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အချန်က လတစ်ခကက မတန်မလှုပ်ပြစ်ပပီိုးတန က်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ိုး စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ တပိုးတလသည်။ သူသည်
သငက
့်် တထ
့်် တခေါ်ထတ်တလသည်။
့် က မတန်မလှုပ်ပြစ်တသ အတပခအတနမှ သငက
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ အလပ်က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သရှလျက်၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး က လအတွငိုး်
ဤအရ မျ ိုးက သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည့်န္
် င်၍၊ သင်ကယ်တင်၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးပြင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည့်န္
် င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရှ
အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ရှလမ်မ
့် ည်။
အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပပီိုးတန က်၊
သင်၏တကယ့််အတပခအတနက သင် ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်၊ လူမျ ိုးအကက ိုးန္ှင ့််
အပြစ်အပျက်မျ ိုးအကက ိုး သင် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်လမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ရရှပခင်ိုးတွင ် သင်သည် မျ ိုးစွ အ ိုးစက်ထတ်ရလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ဤအရ သည် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မှနက
် န်ပခင်ိုးအတပေါ်န္င
ှ ့််
ရှ တြွပပီိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ သင်
၏ လလ ိုးမှုအတပေါ် မူတည်၏။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
့်
အသိုးအန္ှုနိုး် - အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တသ အသိုးအန္ှုနိုး် က သင်၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ ထအရ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် စ တန်၏ တန္ှ င်ယ
့် ှက်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် မက်မဲတသ အသပည တပြင
့် ့််
ပပည့်တ
် နတပလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သအလ
ပ်လပ်သည်က
့် ည်။ သင်သည် သနရ
့်
န ိုးမလည်ပါက၊ မည်သဝင်
့် ၊ ့် စ တန် မည်သ ့်
့် တရ က်ရမည်က သင်န ိုးမလည်သကဲသ
အလပ်လပ်သည်က သင် န ိုးမလည်ပါက၊ သင်လှမ်ိုးသည့်် တပခလှမ်ိုးအသီိုးသိုးီ တွင ် မည်သ ့်

သတရှရမည်က သင် န ိုးမလည်တပ။ လူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သ ့်
့်
အလပ်လပ်ပပီိုး၊ စ တန် မည်သ အလ
ပ်လပ်သည်က သန ိုးလည်သင၏
့်် ။ န္ှစ်ခလိုးသည်
့်
လူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ မရှမပြစ် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
့်

သမမ တရ ်းကိို လက်တတွျို့မလိုပ်တဆ င်တသ သမျ ်းကိို သတိတပ်းချက်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအကက ိုး မမတ၏
့် အပျက်သတဘ က အစဉ်အပမဲ
ြွငတ
့်် ပပ တသ သူမျ ိုးသည် စ တန်၏ အတစအပါိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး သူတသည်
အသင်ိုးတတ ်က
့်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးကက၏။ ထသတသ
လူမျ ိုးက တစ်တနတွ
် တ်ပပီိုး ြယ်ရှ ိုးရမည်။
့် င ် န္ှငထ
့်
အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တကက က်ရတသတသ န္ှလိုးသ ိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က န ခသည့်် န္ှလိုးသ ိုး မရှပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်် အလပ်ကမျှ လပ်တဆ င်န္င်လမ့််မည်
့်
မဟတ်ရသ မက၊ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် သ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ြီဆန်တသ သူ ပြစ်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
့် န ခပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးရရမည်
ှ
အ
့် စ ိုး သူက
့် ခခပခင်ိုးသည် ယကကည်သူ တစ်တယ က်အတွက်
အကကီိုးအကျယ်ဆိုး အရှက်ရြွယ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် မမတ၏
့်
အတပပ အဆန္ှင ့်် အပပြုအမူတ၌့် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့် တလိုးနက်မှုမရှဘဲ၊
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမန္င်ပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
မယကကည်သထ
ူ က်ပင် ပ၍ ဆိုးယတ်ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
သမ ိုးရိုးကျ နတ်ဆိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ မမတ၏
ှ
့်
့် အဆပ်ရ၍
မလမန်ိုးထ ိုးရတသ
ှ
အတပပ အဆမျ ိုးက အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ြွငတ
့်် ပပ တတ်သမ
ူ ျ ိုး၊
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးကက ိုး တက လ ဟလမျ ိုး ပြနက
် ့် ၊ စတ်သတဘ မတက်ဆင်ပခင်ိုးက
ဆွတပိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အပ်စမျ ိုးြဲတ
ွျို့ သ သူတသည်
- အသင်ိုးတတ ်မှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး
့်
ခခဲရ
့်် ည်။ သတသ
် ယခသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပခ ိုးန ိုးတသ
့် သငသ
့်
တခတ်က လပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးအချြုျို့က ရင်ဆင်ရသည့်အ
် တွက်
့်
ဤလူမျ ိုးသည် ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး ခရတပသည်။ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ
လူအ ိုးလိုး၌ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ရှသည်။ အချြုျို့၌
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၌မူ ထကဲသ
့် ့်
မဟတ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
့်

ရှကကသည်သ မက သူတ၏
် မင်ိုး မလမန်ိုးထ ိုးတတ်ကကသည်။
့် သဘ ဝသည်လည်ိုး အလွနအ
၎င်ိုးတ၏
့် အတပပ အဆန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက ဆိုးယတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပသည်သ မက ဤလူမျ ိုးသည် နတ်ဆိုးစ တန် စစ်စစ်လည်ိုး
ပြစ်သည်။ သူတ၏အပပြုအမူ
သည် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က ကက ိုးပြတ်ပပီိုး တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်သည်၊
့်
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အသက်တ ဝင်တရ က်မှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်၏
သ မန်အသက်တ က ြျက်ဆိုးီ သည်။ သိုးတရပခြုထ ိုးသည့်် ဤဝပတလွမျ ိုးသည်
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ရှငိုး် လင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ စ တန်၏ ဤအတစအပါိုးမျ ိုးအတပေါ်
မညြှ တ သည့်် သတဘ ထ ိုး၊ ပငင်ိုးပယ်သည့်် သတဘ ထ ိုးက ထ ိုးရရမည်
ှ
။ ဤသည်သ
ဘရ ိုးသခင်ဘက်၌ ရပ်တည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထသလ
ွ ်တသ သူမျ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့််
့် ပ်ရန် ပျက်ကက
ဒစရက်န္ထဲ
ွ တွင ် တမွျို့တလျ ်တနသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ယကကည်တသ
သူမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ကယ်တတ ်အပမဲရတနပပီ
ှ
ိုး ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်တကက က်ရတသတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ အစဉ်အပမဲ သယ်တဆ င်ထ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ
့်
သူမျ ိုးသည် အမှုအရ မျ ိုးက သတန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးန္င်
ှု ိုးချန်ချန် လပ်သငပ့်် ပီိုး၊ သူတလ
့် ပ်သမျှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှလိုးသ ိုးက တကျနပ်တစန္င်ရမည်။ ထသူတသည်
မမတ သတဘ
ရှ လပ်တဆ င်လျက်
့်
့်
တခါင်ိုးမမ သငတ
့်် ပ။ ထသပပြုပခင်
ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုး၏ ကျင်ဝ
ှ ့်် မအပ်စပ်တပ။ လူမျ ိုးသည်
့် တ်န္င
့်
အရပ်တက တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်လကလင်ထ
ူ ျက် ကက ိုးလိုးထတ်ပပီိုး၊ အကျြုိုးအပမတ်
့် လ
ထတ်တနရင်ိုး၊ တနရ တက တဒါသတကကီိုး တလျှ က်ရမ်ိုးတန၍မရတပ၊ ထသပပြုပခင်
ိုးသည်
့်
ပန်ကန်မှုအပပြုဆိုးတသ အမူအကျငပ့်် ြစ်သည်။ မသ ိုးစမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
ှ
့် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးရသလ
န္င်ငမျ ိုး၌လည်ိုး ဥပတဒမျ ိုးရသည်
ှ
- ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ တ
် ွင ် သ ၍ပင် ရှသည်
မဟတ်တလ ။ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ပမ တင်ိုးကျပ်သည် မဟတ်တလ ။ ပမျ ိုးတသ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအမန်မျ
့် ိုး
သ ၍ပင် ရှသည် မဟတ်တလ ။ လူမျ ိုးသည် မမတအလ
ရှတသ အရ က လွတ်လပ်စွ
့်
လပ်န္င်သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအမန်မျ
့် ိုးက သတဘ ရှ တပပ င်ိုးလဲ၍
့်
မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုး၏ တစ ်က ိုးမှုက သည်ိုးမခတသ ဘရ ိုးပြစ်သည်။
သူသည် လူမျ ိုးက တသတစတသ ဘရ ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က လူမျ ိုးက အကယ်ပင်
မသတသိုးဘိုးူ တလ ။
အသင်ိုးတတ ်တင်ိုး၌ အသင်ိုးတတ ်က ဒကခတပိုးသမ
ူ ျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၌
စွက်ြက်တသ သူမျ ိုးရသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ရပ်ြျက်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်က

ထိုးတြ က်ဝင်တရ က်သည့်် စ တန်မျ ိုးပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
့်
့်
သရပ်တဆ င်တက င်ိုးကက၏။ ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ပျပ်
့် ဝပ်က ၊ စတ်ပပတ်လျက်
တခွိုးဝဲစ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် အသက်
ရှငရ
် င်ိုးန္ှင ့်် မမတ၏
့် သ ငှ
့်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အထတပမ က်စမ်တ
သူတ၏
့် “အစွမ်ိုးကန်” ဆက်ကပ်ကကလျက် ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်တကက က်ရတသမှုပြင ့််
လ ကကတသ ်လည်ိုး၊ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတ၏
် က်က
့် အကျည်ိုးတန်သည့်ဘ
ပပကကတလသည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
့် တသ အခါ၊
ထိုးန္က
ှ ်ကကပပီိုး တွနိုး် ြယ်ကကတလသည်။ သူတက
့် ိုးတလ က်တသ လူတက
့် ယ်တင်ထက် ခည
့်
ပမင်တသ အခါ၊ တပမြှ က်ပငပ့်် ပီိုး မျက်န္ ှ လပ်တတ်ကကသည်။ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ ့်
အထန်ိုးအကွပ်မကဲ့် ကတလသည်။ အသင်ိုးတတ ်အမျ ိုးစတွင် ထသတသ
“တဒသခ
့်
ဗလ်ကျသူမျ ိုး”၊ ထသတသ
“ခင်ိုးြတ်မျ ိုး” သည် အသင်ိုးတတ ် အမျ ိုးစ၌ ရှသည်ဟ
့်
တပပ ၍ရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး မျက်စမှတ်ပပက လျှြုျို့ ဝှက် အချက်ပပကကလျက်၊
့်
ဟဟသည်သည် ခိုးတကက င်ခိုးဝက
ှ ် အတူတကွ သွ ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ
့် မှ မည်သမ
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတချ။ အဆပ်အမျ ိုးဆိုးရတသ
ှ
သူသည်
“မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတခါင်ိုးတဆ င်” ပြစ်ပပီိုး င်္ဏ်ပဒပ် အပမငဆ
့်် ိုးပြစ်သည့်် သူသည် ဦိုးတဆ င်က
၎င်ိုးတ၏အလ
က တလထဲတွင ် လင်ထ
့် ပူ ပီိုး သယ်တဆ င်တလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အပျက်သတဘ က ပြနတ
် ့် ဝလျက်၊ တသပခင်ိုးတရ ိုးက ထတ်လတ်လျက်၊ မမတ သတဘ
ရှ
့်
လပ်တဆ င်လျက်၊ မမတ သတဘ
ရှ တပပ ဆလျက်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ
့်
့် တ ိုးဆိုးီ ရန် မည်သမ
မဝရ
စ တန်၏
့် ဲကကဘဲ၊ အသင်ိုးတတ ်တွင် ဆူပူရမ်ိုးက ိုး ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်လ
် ျှကကတလသည်။ ဆူပူလပ
ှု ်ရှ ိုးမက
ှု ၎င်ိုးတ ပြစ်
ှ ့််
့် တစသည်န္င
တစ်ပပြုင်နက် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အတငွျို့အသက်တစ်ခသည် အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ
ဝင်တရ က်လ သည်။ အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့တဆ င်ရွက်တသ သူမျ ိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရပပီိုး သူတ၏
့် ရှသမျှ အစွမ်ိုးကန်
မကကြုိုးစ ိုးန္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး အသင်ိုးတတ ်က တန္ှ ငယ
့်် ှက၍
် အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး်
တသပခင်ိုးတရ ိုးက ပပန်တစတသ
သူမျ ိုးသည် စည်ိုးလွတ်တဘ င်လတ
ွ ် ပြစ်တနကက၏၊ ထအပပင်
့်
့်
လူအမျ ိုးစက သူတတန
့် တသ
အသင်ိုးတတ ်မျြုိုးသည်
့် က်သ လ
့် က်ကကသည်။ ဤကဲသ
့်
အကယ်ပင် စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်၌ရှပပီိုး နတ်ဆိုးသည် သူတ၏ဘ
ရင်ပြစ်သည်။
့်
အကယ်၍ အသင်ိုးတတ ်က လူမျ ိုးသည် ထကကက ထမတက င်ိုးဆိုးဝါိုး တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးက
မပငင်ိုးပယ်ပါက၊ သူတသည်
လည်ိုး အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ပျက်စီိုးသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ယခမှစ၍
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက အတရိုးယူရတပမည်။ အကယ်၍ သမမ တရ ိုးအနည်ိုးငယ်က
့်

လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရှသူတသည်
မကကြုိုးပမ်ိုးပါက၊ ထအသင်ိုးတတ ်သည်
့်
ြျက်ပစ်ခရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ အသင်ိုးတတ ် တစ်ခတွင ် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရသူ
ှ တစ်ဦိုးမျှ မရှပါက၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
သက်တသခန္င်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှပါက၊ ထအသင်ိုးတတ ်က လိုးဝ
သီိုးပခ ိုးပြစ်သွ ိုးတစရမည်ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးအသင်ိုးတတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ထအသင်ိုးတတ ်၏
ချတ်ဆက်မှုမျ ိုး ပြတ်တတ က်ရမည်။ ဤသည်က “တသပခင်ိုးက တပမပမြှြုပ်ပခင်ိုး” ဟတခေါ်သည်၊
ယင်ိုးသည် စ တန်ကန္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးက ဆလသည်။ အကယ်၍ အသင်ိုးတတ ်တွင် တဒသခ
ဗလ်ကျသူအချြုျို့ ပါရှပပီိုး ၎င်ိုးတတန
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုး လိုးဝကင်ိုးမဲသ
့် ည့််
့် က်သ ချင
့် ခ
“ယင်တက င်ငယ်မျ ိုး” လက်ပါက၊ ထအပပင်
အသင်ိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့်
ပမင်ပပီိုးတန က်တွငပ
် င် ဤဗလ်ကျသူမျ ိုး၏ အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးန္ှင ့်် ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ မ
် တ
ှု က
့်
ပငင်ိုးပယ်န္င်စွမ်ိုးမရှတသိုးပါက၊ ထမက်မဲသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အဆိုးတွင်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရမည်ပြစ်သည်။ ဤယင်တက င်ငယ်မျ ိုးသည် မည်သည့််
ဆိုးရွ ိုးတသ အရ ကမျှ မလပ်ခဲ့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ပ၍ပင် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်က ၊
့်
ပ၍ပင် ပါိုးနပ်ပပီိုး တမ်ိုးတရှ င်တတ်၍၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူတင်ိုးသည် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး်
့်
ခရမည်ပြစ်သည်။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကကင်ိုးကျန်ရစ်မည် မဟတ်။ စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
သူမျ ိုးသည် စ တန်ထ ပပန်သွ ိုးကက ရမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
လူမျ ိုးကမူ သမမ တရ ိုးက ဧကန်အမှနပ
် င် ရှ ြကက
့် ည်။ ဤအရ က
့် ြုိုးစ ိုး ကကလမ်မ
သူတ၏သဘ
ဝဗီဇမျ ိုးအရ သတ်မှတ်ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စ တန်တန က်က
့်
လက်တသ သူမှနသ
် မျှ ပျက်စီိုးပါတလတစ။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးက မည်သည်သ
့် န ိုးပခင်ိုးမျှ
့်
ပပသမည် မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးကရှ တသ သူမျ ိုးအ ိုး တထ က်ပမ
ှု ျ ိုး ရရှတစတလ ၊့်
့် မ
ပပီိုးလျှငသ
် တ
ူ ၏စ
ှ ိုးမျ ိုး တင်ိုးတမ်တရ ငရ
့်် ဲသည်အထ
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင
ွ ် န္ှစ်သက် တပျ ်တမွျို့ ကကပါတစ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပြ ငမ
့်် တ်၏။ သူသည် မည်သက
ူ မျှ မျက်န္ ှ မလက်။ အကယ်၍ သင်သည်
နတ်ဆိုးတစ်တက င်ပြစ်ပါက သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးြရန်
့် သင် မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။
အကယ်၍ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွတသ သူတစ်တယ က်ဆပါက၊ စ တန်၏
ြမ်ိုးချြုပ်ထ ိုးပခင်ိုးက ဧကန်အမှန ် သင်ခရမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်က ိုး ယမှ ိုးြွယ်ရ
လိုး၀မရှတပ။
တိုးတက်မအ
ှု တွက် မကကြုိုးပမ်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် အပခ ိုးလူမျ ိုးက သူတကဲ
့် ပင်
့် သ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် ပျင်ိုးရြရန်
ှ
။ သမမ တရ ိုးက
့် အပမဲ ဆန္ဒရကကသည်

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

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

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

အသင်ိုးတတ ်တွင် အပငင်ိုးအခ ပြစ်တစတသ သူမျ ိုးသည် စ တန်၏ အတစအပါိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊
စ တန်၏ပပယင်္် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အင်မတန်
့်
့်
မလမန်ိုးထ ိုးတတ်ကကတလသည်။ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှု မရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးဘက်၌
ရပ်တည်ြရန်
ွ ်ိုးန္င်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဆိုးယတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
့် မတတ်စမ
သထ ိုးကကပပီိုး သမမ တရ ိုးက ညြှြုိုးန္မ
ွ ်ိုးတစသည်။ ထထက်
ပ၍ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်က
့်
့်
သမ ိုးရိုးကျ ကယ်စ ိုးပပြုတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တရွ ိုးန္တ်၍
့်
မရန္င်တတ တ
့် လ က်တအ င်ပြစ်ပပီိုး၊ အလအတလျ က် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရတပလမ်မ
့် ည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏မသ ိုးစက ဆက်ရှတနြ ့်
ခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် အသင်ိုးတတ ်က ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ ပြြုခွသ
ဲ မ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး ရှတနခွငမ
့်် ပပြုတပ။
သတသ
် ယခအချန်သည် န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးအမှုပပြုရန် အချန်မဟတ်။ ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
့်
့်
့်
တန က်ဆိုးတွင ် တြ ်ထတ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရမည်သ ပြစ်သည်။
အသိုးမဝင်တသ မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ ဤလူတအတပေါ်
၌ လပ်တတ မ
ှ ့််
့် ည်မဟတ်။ စ တန်န္င
့်
သက်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးဘက်တွင ် မရပ်တည်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက
ရှ တသ သူမျ ိုးကမူ သမမ တရ ိုးဘက်တွင ် ရပ်တည်န္င်ကကသည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးလမ်ိုးက ကက ိုးရြရန်
့် မထက်တန်၊
သမမ တရ ိုးက သက်တသခြရန်
ိုးြ ့်
့် လည်ိုး မထက်တန်တပ။ သမမ တရ ိုးသည် သူတ ကက
့်
လိုးဝမဟတ်တချ။ ယင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးအတွက်
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တလသည်။ လူတင်ိုး၏နင်္ိုးက ြွငမ
့်် ပပမီ၊ အသင်ိုးတတ က
်
တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် သ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှုတတ ်က အဆက်ပပတ်တစတသ သူမျ ိုးသည် တန က်မှ
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြရန်
့် ယခ ပထမဦိုးစွ တဘိုးြယ်ခရမည်ပြစ်သည်။ အမှုတတ ်
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် ဤလူမျ ိုးသည် အသီိုးသိုးီ တြ ်ထတ်ခရမည်၊ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတ ့်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရတပလမ်မ
့် ည်။ တလ တလ ဆယ်တွင ် သမမ တရ ိုးက
တထ က်ပ့်တပိုးစဉ်အတွငိုး် ၎င်ိုးတ လျစ်
လျြူရှု ခရလမ်မ
ွ ်အ ိုး သမမ တရ ိုး
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
တစ်ခလိုးက ြွငပ့်် ပတသ အခါ ထလူမျ ိုးသည် ြယ်ရှ ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ ထအချန်သည်
လူအ ိုးလိုးက မမတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးအစ ိုးသတ်မှတ်မည့််
အချန်လည်ိုးပြစ်သည်။ ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်မှုမရှတသ သူမျ ိုး၏ တသိုးန္ပ်သည့်် လှညစ
့်် ိုးမှုမျ ိုးသည်
ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုး၏ လက်၌ ၎င်ိုးတပျက်
စီိုးပခင်ိုးဆသ
ီ ဆ
့် ည်၊ သူတသည်
့်
့် က်တရ က်တစလမ်မ
့်
မတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အတဝိုးသ တသွ
ိုးတဆ င် ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
ပပန်လ န္င်မည် မဟတ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက မချစ်တသ တကက င၊့််
့်

သမမ တရ ိုးဘက်က ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ တကက င၊့်် မတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးတန က်
လက်တလျှ က်ပပီိုး၊ မတက င်ိုးသည့်လ
် ူမျ ိုးဘက်က ရပ်တည်တသ တကက င၊့််
မတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးကကစည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အ ခတသ တကက င ့်် ထသတသ
့်
ဆက်ဆပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ထ
့် က်တန်တသ အရ ပြစ်သည်။ ထမတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးသည်
မတက င်ိုးမက
ှု ပင် တရ င်ပပန်ဟပ်သည်က သူတသည်
တက င်ိုးစွ သတသ ်လည်ိုး၊ သူတတန
့်
့် က်
လက်ြ မ
့် မတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက မ တကျ တစကကပပီိုး သမမ တရ ိုးက တကျ ခင်ိုး ကကတလသည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်ဘဲ ြျက်ဆိုးီ တတ်ပပီိုး
စက်ဆပ်ြွယ်အရ မျ ိုးကလပ်တသ ဤသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလန
ွ တ
် နကကသည်
မဟတ်တလ ။ ထလူမျ ိုးအကက ိုး၌ မမတက
့် ယ်မမ ဘရင်မျ ိုးအပြစ် ပြမ်ိုးကကတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတတန
က်တက က်လက်တသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ထသူတ၏
့် က်သ တတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အ ခတသ သဘ ဝဗီဇမျ ိုးသည် အ ိုးလိုးအတူတူပင် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့် မကယ်တင်ဟ အခင်အမ တပပ ရန် သူတ၌့် မည်သည့််
အတကက င်ိုးပပချက်ရန္
ှ င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က မတပြ ငမ
့်် တ်ဟ အခင်အမ တပပ ရန် သူတ၌့်
မည်သည့်် အတကက င်ိုးပပချက်ရန္
ှ င်သနည်ိုး။ သူတက
့် ြျက်ဆိုးီ တနသည်မှ သူတက
့် ယ်တင်၏
မတက င်ိုးမပ
ှု င် မဟတ်တလ ။ သူတက
ဲ ခေါ်တနသည်မှ သူတက
့် ငရဲဆီ ဆွတ
့် ယ်တင်၏
ပန်ကန်မှုပင် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် အဆိုးတွင်
သမမ တရ ိုးတကက င ့်် ကယ်တင်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး စလင်တအ င် ပပြုပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည် အဆိုးတွင ် သမမ တရ ိုးတကက င ့််
မမတက
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
့် ယ်ကယ် ပျက်စီိုးတစကကလမ်မ
လပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်တသ သူတက
့်် နတသ
့် တစ ငတ
နင်္ိုးတပင်
ျို့ ပ်တဆ င်ြရန်
့် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
့် အစီအစဉ်
မရှတသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်မျ ိုး တန က်ထပ်ကျြုိုးလွနပ် ခင်ိုးက တရှ င်ြရန်
့် အသင်ိုးတတ ်မှ
တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ထွက်သွ ိုးြ ငါအကက
တပိုးသည်။ အချန်တန်တသ အခါ တန င်တရရန်
့်
အလွနတ
် န က်ကျသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် အပ်စြွဲျို့တသ သူမျ ိုး၊
ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးပြစ်တအ င် ြန်တီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ရှ ယတ်မ တသ
ထနယ်ခဗလ်ကျသူမျ ိုးသည် သ ၍ပင်တစ စီိုးစွ ထွက်သွ ိုးရမည်။ ဆိုးယတ်တသ ဝပတလွ၏
သဘ ဝဗီဇရှသည့်် ဤလူမျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကက။
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ တလျ ်ကန်တသ အသက်တ က တန က်ထပ် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် လိုးဝ
မတပိုးတတ ရ
အသင်ိုးတတ က
် တတ်န္င်သမျှ အတစ ဆိုး ထွက်သွ ိုးသည်မှ
့် န် သူတသည်
့်

ပတက င်ိုးသည်၊ ဤသပြင်
ှု တရှ င်ရန်ပြစ်သည်။ သူတန္ှ့် င ့််
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးမက
စတ်တူသတဘ တူရှခဲတ
့် သ သင်တထဲ
့် မှ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး မမတက
့် ယ်မမတ ပပန်
့် သိုးသပ်ြရန်
့်
ယခအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးချလျှင ် တက င်ိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အသင်ိုးတတ ်မှ ထွက်ခွ မည်တလ ၊ အသင်ိုးတတ ်၌ ဆက်ရတနပပီ
ှ
ိုး
န ခလျက်တန က်လက်မည်တလ ။ သင်တသည်
ဤကစစက တသချ စွ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ ရမည်။ ငါသည် သင်တက
့်် တရိုးတစ်ခ
့် တရွ ိုးချယ်စရ ဤတန က်ထပ် အခွငအ
တပိုးပပီိုး၊ သင်တ၏အတပြက
ငါတစ ငတ
့်် နသည်။
့်

သင်သည် ဘိုရ ်းသခင်ထ ံ သင်၏ကိ်းို ကွယဆ
် ည််းကပ် ခင််းကိို
ထိန််းသိမ််းသငသ
်ူ့ ည်
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အသင်ိုးတတ ်တွငိုး် ၌
မည်သအမှု
ွ ိုး် က သင် တသချ စွ သတဘ တပါက်သတလ ။
့် ပပြုတနသနည်ိုး။ ဤတမိုးခန
သင်၏ညီအကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အခက်အခဲမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
မည်သည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးတ အချ
ြုျို့တဆ
ဲ့် ိုးနည်ိုး။ လက်ရတွ
ှ င ် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကကြုရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ သူအချြုျို့ ရှပပီိုး၊ အချြုျို့သည် ညည်ိုးညြူပခင်ိုးပင်ပပြုကက၏။
ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးပပီပြစ်တသ တကက င ့်် အပခ ိုးလတ
ူ သည်
့်
တရှ ျို့မဆက်ကကတတ တ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၏
့် ချ။ လူတသည်
့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ မဝင်
တရ က်ကကတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အမှီအခကင်ိုးစွ
့်
့်
အသက်မရှငန္
် င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် မမတက
့် ယ်တင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ က
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ အချြုျို့လတ
ူ သည်
တရှ ဆ
ျို့ က်၍ လက်ပါကကပပီိုး အ ိုးအင်ပြင ့််
့်
ဆက်လက် လပ်တဆ င်ကကက ၊ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည့်အ
် ချန်တွင ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးလျက်ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးမတပပ သည့်အ
် ခါ
၎င်ိုးတ တရှ
ျို့ က်မတိုးကကတတ တ
မမတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
့် ပ။ လူတသည်
့် ဆ
့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က န ိုးမလည်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အလအတလျ က်ပြစ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှတပ။ ယခင်က ၎င်ိုးတ ့်
ြအ ိုးတပိုးခခဲရ
့် တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ၎င်
့် ိုးတ လ
့် က်ခကဲ့် က၏။ ယခတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က ပငီိုးတငွျို့တသ သူအချြုျို့ ရှသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးတွင ်
့်

အန္တရ ယ်ရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
န္င်န္င်နင်ိုးနင်ိုး တဆ င်ရွက်တနရ
့်
အတပခအတနတွင ် ရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးတသ က်ပပီိုး
သူထ
် တ်မပါတပါ
လပ်တဆ င်ကကက ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် ဆတတ င်ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ အလွနစ
တစ်ချန်ကရှခဲက့် ကြူိုးသည့်် တက်ကကမှု မရှကကတတ တ
့် ပ။ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးအမှု၌ စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် မည်သည့်် အတွငိုး် ပင်ိုး တက်ကကမှုမျှ မရှကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။
အပပစ်မျ ိုး၏ စီိုးနင်ိုးပခင်ိုးက ခရချန်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
တကျိုးဇူိုးတကကိုးရှတနသည်ဟ မခစ ိုးရသကဲသ
့် ၊ ့် တန င်တခစ ိုးြ အသ
စတ်လည်ိုး မရှကကတချ။
့်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးတပ၊ သမဟ
် ့် ပခင်ိုး မပပြုကကတပ၊
့်
့် တ် အသင်ိုးတတ ်က စွနခွ
ယင်ိုးအစ ိုး၊ ယ ယီတပျ ရ
် င်မှုမျ ိုးကသ လက်စ ိုးကကတလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် လိုးဝ
အသိုးမကျသည့်် မက်မဲတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ အချန်ကျတရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သူတအ
့် ိုးလိုး
တမ င်ိုးထတ်ပစ်ပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
တစ်စတစ်တယ က်သည် တစ်ကကမ်တစ်ခါ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပါက၊ အပမဲတမ်ိုးကယ်တင်ပခင်ိုး
ခရမည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ဤယကကည်မသ
ှု ည် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးစစ်စစ် ပြစ်သည်။
အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရလမ့််မည်။
လူအမျ ိုးစသည် အသက်ထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၊ ရူ ပါရမျ ိုး သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွက
ျို့ ျင်တ
့် ဆ င်ပခင်ိုးတ၌့် လိုးဝစတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက အ ိုးမထတ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ပ၍နက်ရှုင်ိုးစွ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက တသချ တပါက်
အ ိုးမထတ်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ယခ၊
မမတ၏
့် အတပခအတနမျ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တိုးတက်တနသည့်် လူတစ်ချြုျို့ ရှ၏။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တလတလ ၎င်ိုးတသည်
ယကကည်စတ်ချမှု ရရှတလတလ
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုရတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တသ
့်
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မက
ှု ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ နက်
ရှုင်ိုးစွ ဝင်တရ က်တလတလ
့်
န ိုးလည်တလတလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည်က
၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရပပီိုး၊ မမတက
ှု စ ိုးရက ဉ ဏ်အလင်ိုး
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် တွင ် တည်ပငမ်မခ
တပိုးခရသည်။ ဘရ ိုးအမှုတတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ ၎င်ိုးတ၌့် ရှကကသည်။
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည့်် လူမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က “ဘရ ိုးသခင်ထမှ အသစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ပ
့် ပပီိုးနက်ရှုင်ိုးစွ သွ ိုးြ ငါ
့် ကကြုိုးစ ိုးဆပဲ ြစ်ရမည်။ ငါ၏

တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုတွင် အရ ရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါစတ်အ ိုးထက်သန် ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရမည်” ဟ တပပ ကကသည်။
ဤသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပင်ဆင်ကက၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ မျက်န္ ှ က မပပသကဲသ
့် ၊ ့် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးထမှ
ပန်ိုးကွယ်တနတသ ်လည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် စက ိုးတစ်လိုးမှ မမက်ဆပခင်ိုးမရှဘဲ လူတသည်
အတွငိုး် ပင်ိုး
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအချြုျို့က တတွျို့ ကကြုရသည့်် အချန်မျ ိုး ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတက
် ငသ
့်် ည့်် သမမ တရ ိုးက
့် လိုးဝထ ိုးရစ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။ လူတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတဆ င်ရွကသ
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ စစ်တဆိုးပခင်ိုး က လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် ပပသပခင်ိုး
မရှသည့်် က လအတွငိုး် တွင၊် သင်သည် မမကယ်ကယကကည်မှုမရှဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး
တန က်တွနပ
် ့် ါက၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုး အတပေါ် သင် အ ရမစက်ပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ ထွက်တပပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် သင်သည်
တမ င်ိုးထတ်ခရသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
ဲ ့်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထသ
ဝင်တရ က်ရန် အ ိုးမထတ်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသအပြစ်
့်
အမှနတ
် ကယ် မရပ်တည်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခန္င်ပပီိုး၊ သူ၏ အလတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွရန်
၎င်ိုးတ၏စ
ွ အ
် ိုးအတပေါ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မှီခအ ိုးထ ိုးကကသည်။ လူတအထဲ
တွင ်
့် တ်ဓ တ်ခန
့်
ဘရ ိုးသခင်တဆ င်ရွက်တသ အမှုမှ အဓကအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သမမ တရ ိုးက
ရရှတစခွငတ
့်် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး အသက်က လက်စ ိုးရှ တြွတစပခင်ိုးသည် သင်က
့်
စလင်တစရန်အလငှ့် ါပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုမှုအတွက် သင်က
့်
သင်တ
့် တ ်တစြသ
့် ပြစ်သည်။ ယခ သင် လက်စ ိုးရှ တြွတနတသ အရ အ ိုးလိုးမှ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ကက ိုးရပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပခင်ိုး၊
သင်မ
ှ ့်် အသစ်အဆန်ိုး သမဟ
့် ျက်စမျ ိုးက အစ တကျွိုးပခင်ိုးန္င
့် တ် တရပန်ိုးစ ိုးမှုတစ်ချြုျို့ ရှမရှ
ဆသည်က ပမင်ရြ ဟ
့် ဟသည်သည် ကကည့်ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ထသပြင
့် ့်် သင်၏ သချင်စတ်က
တကျနပ်တစပခင်ိုးတ ပြစ်
ှ ိုးထရ
ဲ ှ ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်ပါက၊
့် သည်။ ဤသည်မှ သင်၏ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပည်မ
့် ီရန် သငအ
့်် တွက် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးသည် တကယ့်အ
် ဆိုးထတင်
မလက်တလျှ က်န္င်ကကတချ။ ယခ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ရ က
မလပ်တဆ င်ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် လူတက
်
့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ က

ပငီိုးတငွျို့ ကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးမလပ်တဆ င်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး တပိုးသန ိုးရန် သူတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ၎င်ိုးတ ့်
ကက ိုးချင်ကကပပီိုး၊ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကက ိုးြရန်
့် လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ ဤအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကရလသည့်် လူတ၏
့် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးသည်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးမခခဲရ
အပျက်သတဘ တဆ င်က
့် တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
အ ိုးနည်ိုးလ ခဲက့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
ွ မ
့်် ပပြုပခင်ိုး
့် သူတန
့် က်လက်ရန် တမင်ခင
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထိုးန္က
ှ ်မှုမျ ိုး တမင်သက်သက် တပိုးတနပခင်ိုးလည်ိုး
မဟတ်တပ။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် န်တသ တကက ငသ
့််
့်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မမှနက
အပျက်သတဘ တဆ င်ပပီိုး အ ိုးနည်ိုးကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
အသက်တပိုးတသ ဘရ ိုးပြစ်ပပီိုး သူသည် လူသ ိုးက တသပခင်ိုးသ မပ
့် န့္် င်တပ။ လူတ၏
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပန်တလျ ကျသွ ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည်
မမတဘ
့် သ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏လက်ရအမှု
ှ
တတ ်သည် စစ်တဆိုးမှုအချြုျို့က လူတထ
့် ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊
ဤစစ်တဆိုးမှုက ရရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်သတ
ူ သ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက
ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးမတပပ ပခင်ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ
အမှုမပပြုပခင်ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ သူက
ူ ည်သပင်
်
ိုးပါတစ၊ သင်သည် အ ိုးမ န်ပြင့််
့် ယ်သမ
့် ြိုးကွယထ
လက်စ ိုး ရှ တြွန္င်တသိုး၏။ သင်က
် င်၊ သင်သည်
့် ပငင်ိုးပယ်မည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ လျှငပ
သူတန
့် က်သလ
့် က်ဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အတွက် သက်တသရပ်တည်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် မှ ြိုးကွယ်ထ ိုးပပီိုး သင်သည်
့် ယ်သူ သင်ထ
သူတန
့် က်ပါက ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် က်သလ
့် က်ပခင်ိုးက ရပ်တန်လ
သက်တသရပ်တည်ပခင်ိုး ဟတ်သတလ ။ လူတသည်
အမှနတ
် ကယ် မဝင်တရ က်ကကပါက၊
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တကယ့်် ဝည ဉ်ရင်က
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မက
ှု
့် ျက်မှု မရှကကသကဲသ
့်
၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် ကကြုရသည့်အ
် ခါ ခလတ်တက် လဲကျကကမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
စက ိုးတပပ ဆမတနသည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏ ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
မကက်ညသ
ီ ည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်တနသည့်အ
် ခါ၊ သင် ယင်လဲတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်ရတွ
ှ င ် သင်၏ ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူတနပါက၊ သမဟ
့် တ် သူသည် သင်၏
လအင်ဆန္ဒက တကျနပ်တနတစလျက်ရပပီ
ှ ိုး သင်သည် အ ိုးအင်ပြင ့်် ရပ်တည်က
လက်စ ိုးရှ တြွန္င်ပါက၊ သင် အသက်ရှငသ
် ည့်် အတပခခအတ်ပမစ်မှ မည်သည့်အ
် ရ

ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏ သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးအတပေါ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
မှီခအ ိုးထ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှသည်ဟ
ငါဆသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးထတ်ရန် အဆိုးစန
ွ ် စတ်အ ိုးထက်သန်မှု လိုးဝ မရှကကတချ။
့်
သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက အ ိုးမထတ်ဘဲ အသက်တ ၌ မမတ၏
့် သလစတ်
ပပင်ိုးပပပခင်ိုးအတပေါ် မှီခတသ သူအ ိုးလိုးသည် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၌့် အန္တရ ယ်ရကကတပသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အမှုအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စလင်တစရန် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူတသည်
အပမဲ
့်
သချင်စတ်ပပင်ိုးပပကကသည်၊ တက လ ဟလတက
့် တမိုးပမန်ိုးစူိုးစမ်ိုးလကကသည်၊ န္င်ငရပ်ပခ ိုး
တင်ိုးပပည်မျ ိုးထက
ဲ လက်ရှ အတရိုးကစစမျ ိုးက စတ်ဝင်စ ိုးကကသည်— ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
အစစတရိုးတွင် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပျက်တနသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သမဟ
့် တ် အီင်္ျစ်န္င်ငတွင ်
ငလျင်လှုပ်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က သချင်စတ် ပပင်ိုးပပကကသည်- ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့်
တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အတွက် သစ်လွင၊်
ဆန်ိုးသစ်တသ အရ မျ ိုးက အပမဲရှ တြွတနကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်က လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုး
့်
မရှသကဲသ
့် စ
မမတ၏
့် လင်ခရတစပခင်ိုးကလည်ိုး လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုး မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လှပတသ အပ်မက်မျ ိုးက လက်တတွျို့ အတက င်အထည်တြ ်န္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် မမတ၏
့်
့်
လွနက
် ဲတသ စတ်န္မ
ဒ ျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တနရက်
ပမန်ပမန်
့်
့်
တရ က်ရှတစြသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည်
့် ကကြုိုးစ ိုးကကတလသည်။ ဤသတသ
့်
လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးမရှတပ— ၎င်ိုးတသည်
မတလျ ်ကန်တသ ရှု တထ င့်် တစ်ခရှသည့်် သူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
အသက်ထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစြ ၎င်
့် ိုးတ ့်
မကကြုိုးစ ိုးကကပါက၊ ၎င်ိုးတ အပပစ်
တပိုးပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် မ
ူ ျ ိုးမှ
့် ည်။ အပပစ်တပိုးခရမည်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်် က လအတွငိုး် တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လပ်တဆ င်ချက်မရှခဲသ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် မ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအမှုအဆင်တ
ှ ့်် မည်သ ့်
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သင်သ
ှ င ် လူတက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ရတွ
့်
စစ်တဆိုးလျက်ရှသည်။ သူသည် စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် မျှ မန်မမက်
ပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
့်
မမကယ်ကယ် ြိုးကွယ်ပပီိုး လူတန္ှ့် င ့်် တက်ရက်ဆက်သယ
ွ ်ပခင်ိုး မပပြုတပ။ အပပင်ပန်ိုးမှ၊ သူသည်
မည်သည့်အ
် မှုမျှ မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ထင်
ရတသ ်လည်ိုး၊ အမှနမ
် ှ သူသည် လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်

အမှုပပြုတနဆဲ ပြစ်သည်။ အသက်ထသ
ဲ ဝင်
ူ ဆ ၎င်ိုးတ၏
့် တရ က်ပခင်ိုးက အ ိုးထတ်သူ မည်သမ
့်
အသက်က လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးအတွက် ရူ ပါရရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ၎င်ိုးတ အပပည်
အ
့် ဝ
့်
န ိုးမလည်ကကလျှငပ
် င် သသယမျ ိုး မရှကကတချ။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကကြုရစဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်လပပီိုး မည်သည့်အ
် လပ် ပပီိုးတပမ က်လသည်က သင်
မသသည့်အ
် ခါတွငပ
် င်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည်
အပမဲတက င်ိုးပမတ်သည်က သင် သသင၏
့်် ။ စစ်မှနတ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် သူက
့် သင်
လက်စ ိုးရှ တြွပါက၊ သူသည် သင်က
့် ခါမှ စွနခွ
် ့် သွ ိုးမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် မည်သည်အ
အဆိုးတွင ် သူသည် သင်က
့် ဧကန်မချ စလင်တစမည်ပြစ်က လူတက
့် လျ ်တသ
့် သင်တ
ခရီိုးပန်ိုးတင်သ ပ
င်တပိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ရတွ
ှ င ် လူတက
့် တဆ
့်
့်
မည်သစမ်
့်် လျ ်တသ ရလဒ်တစ်ခပြင ့််
့် ိုးသပ်တနသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူသည် လူတက
့် သငတ
တထ က်ပက
၊ ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် ည့်် အရ တပေါ်တွငအ
် တပခခ၍ သင်တ
့်
့် လျ ်တသ
့် ပ်တဆ င်ခသ
ဒဏ်ခတ်မှုတပိုးသည့်် တနရက်
့် တစ်ရက် တရ က်လ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
အဆင်တ
့် စ်ခထ ဦိုးတဆ င်ပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတက
့် တဘိုးြယ်က လျစ်လျြူရှု မည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် ယကကည်စတ်ချရတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
် ည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှုက
့် ွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက စစ်တဆိုးတန၏။ တသပခင်ိုးတရ ိုး၏
စမ်ိုးသပ်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စမ်ိုးသပ်မတ
ှု ပြင
ျို့ ည်ိုးသည့််
့် ့်် ြွဲစ
အမှု၏အဆငမ
့်် ျ ိုးတွင၊် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
တဆ င်ရွက်တလသည်။ လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ က
် ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရန်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
တတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မည်သ ပူ
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရမည်
ဆသည်က ဦိုးစွ ပထမ ၎င်ိုးတ န
် ွင၊် ဤသည်မှ အတယ က်တင်ိုး
့် ိုးလည်ရမည်။ အမှနတ
န ိုးလည်သင်တ
် ရ က
့် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်တစ သမဟ
့် တ် သူသည်
စက ိုးမတပပ ဘဲတနလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် အဆင်တ
ွ ်၏
့် စ်ခမျှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။ သူအမှု
့်် သီိုးသီိုးသည် လူတ၏
့် တတ ်၏ အဆငအ
့်
အယူအဆမျ ိုးက အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတစပပီိုး ထိုးတြ က်ထက
ွ ်တလသည်။ ဤသည်မှ
သူ၏အမှုတတ ်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်သည် အဆင်တ
့် စ်ဆင်သ
့် ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ မည်သပင်
ွ ်က တသပခင်ိုးသ ့်
့် ပြစ်တစ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပမည်
ွ ်ထ ကတတတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် မဟတ်သည်က သင် ယကကည်ရမည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုး န္ှစ်ခလိုး တပိုးပပီိုး၊ သူက
့် ရှ တြွတသ သူအ ိုးလိုးသည်
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရန္င်ကကမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် မရှ တြွတသ သူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
ှု တပေါ်တွင ်
့် ည်။ ဤအရ သည် သင်၏ရှ တြွမအ
မူတည်၏။ အပခ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုပပီိုးဆိုးချန်တွင ်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် သင်တ
့် တ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရှကကလမ်မ
့် ည်က သင်
ယကကည်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န္ှစ်သက်ြွယ်တသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး
တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးမရှဘဲ ထအရ တက
့် မရရှန္င်တပ။ ဤအရ က
သင်တ ယခ
ပမင်န္င်သငသ
့်် ည်- လူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏စစ်တဆိုးမှုန္င
ှ ့်် သူ၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတသည်
သူ၏အမှုပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ မမတ၏
့််
့်
့် အပင်ိုးအတွက် လူတအတနပြင
့်
အချန်တင်ိုး စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခက အ ိုးထတ်ရမည်ပြစ်သည်။ သင်၏
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ ့်
စ ိုးတသ က်ရမည်က သင် ပထမဦိုးစွ သရမည်။ သင် ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သင်၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင် ရှ တတွျို့ရမည်၊ သင်၏
လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြုထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက သင် အ ိုးထတ်သငပ့်် ပီိုး၊
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ယူက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ကကြုစ ိုးသင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးသည် ရှု တထ င်တ
အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က
့် စ်ခ ပြစ်၏။ ထအပပင်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရမည်၊ သင်သည် ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
လက်ရအတပခအတန
ှ
အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လဲတပပ င်ိုးတပိုးအပ်န္င်ရမည်။ သူ၏ အမှု
မည်သတပပ
င်ိုးလဲသည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ပမှန ် ပြစ်ပမဲပြစ်သင၏
့်် ။
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ တစ်ခသည် သင်၏ ပမှန ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်၏။
ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ က
အတန္ှ င်အ
့် ယှက် မပြစ်တစဘဲ သင် ဆက်လက်လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး သင်၏တ ဝန်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ လူတ လ
့် ရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့် ည်အ
့် ပ်တဆ င်သင်သ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ပမှနအ
် တပခအတနတစ်ခ
ရှသူမျ ိုးအတွကမ
် ူ ဤသည်မှ စလင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် အတပခအတနတစ်ခ
ရှသူမျ ိုးအတွက် ယင်ိုးသည် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်တပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှု၏ လက်ရှအဆင်တ
် ည် အလွနက် ကီိုးပမတ်ပပီိုး၊
့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ သ
လူတသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လိုးဝ လအပ်သည်၊ သမဟ
့်
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတ၏
့်

ဝည ဉ်တရိုးရ ရင်က
် သိုးငယ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
့် ျက်မှုမှ အလွနတ
ရရှမည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ အချြုျို့က ဆကကသည်။ သရ့် တွင ် အတပခအတန
မတက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုး မပပြုရန် န္ှင ့််
တတွဆ
ျို့ ပွဲမျ ိုးက မတက်တရ က်ရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမပပြုရန် အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင၊်
မည်သည်အ
့် ရ သူလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် မည်သည့်် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက သူ
သက်တရ က်တစသည်ပြစ်တစ၊ လူတသည်
ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ၏ အတပခခက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
ဤလက်ရအဆင်
ှ
တ
ဲ့် မ့််မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
့် ွင ် တလျ ရ
့် ဲတက င်ိုး တလျ ရ
့် ဲခလ
မျ ိုးစွ ရယူန္င်ပခင်ိုး မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးစွ တသ အကျြုိုးက မရတ်သမ်ိုး ရတသိုးတပ။
ဤအတပခအတနမျြုိုးမျ ိုးတအ က်တွင ် သင်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န ဆဲ ပြစ်ရမည်။
သင်သည် သင်၏ အသက်တွင ် ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုး မခစ ိုးြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြအလ
ငှ့် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်။ သင်၏ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အသက်တ သည် ပမှနမ
် ဟတ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
တတ ်က သင်န ိုးမလည်န္င်
သကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ယင်ိုးသည် သင်က
ှ ့်် သဟဇ တ လိုးဝမပြစ်ဟ
့် ယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးန္င
သင်အပမဲတမ်ိုးခစ ိုးရက ၊ သင်သည် သူ၏တန က်သလ
ှ
်လည်ိုး အတွငိုး် ပင်ိုး
့် က်ရန် ဆန္ဒရတသ
တက်ကကမှု ကင်ိုးမဲ့်တလသည်။ ထတကက
င်၊့် လက်ရတွ
ှ င ် ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ က
့်
လပ်တဆ င်တနသည်ပြစ်တစ၊ လူတသည်
ပူတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သင်သ
့် ည်။ အကယ်၍ လူတ ့်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အမှုက မပပြုန္င်တပ၊
ပပီိုးလျှင် လူတသည်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်လတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမရှပါက
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ၎င်ိုးတ အနည်
ိုးငယ်သ ရန္င်တပသည်။
့်
သင်၏အတွငိုး် တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက် ရှလပါက၊ ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက ရယူလပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်၌ သင်၏
မူလဝတ်ပပြုဆက်ကပ်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်။ ယခတွင ် သင်အ
့် တွက် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ
သန ိုးလည်မှု၊ သ ၍ပမင်မ
အရ မျ ိုး
့် ိုးတသ သတဘ တရ ိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ် အပခ ိုးထသတသ
့်
ရှရန်မလအပ်တပ- လအပ်သည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မူလ
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်သ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု မရှသကဲသ
့် သ
ှု အ ိုးထတ်ပခင်ိုး
့် ၍နက်ရှုင်ိုးတသ ဝင်တရ က်မက
မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် နင်္မူလက သူတ ပ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် င်ဆင်ခသ

ယူတဆ င်သွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ အတွငိုး် တွင၊် လူတသည်
သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှမှုအတွက်
့်
အပမဲအလကကီိုးကကပပီိုး၊ ရန္ှငပ့်် ပီိုးတသ အရ က ပ၍ တမွျို့တလျ ်လကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ကတတတ ်မျ ိုးက မည်သည့်် အြိုးအခမျှ လိုးဝမတပိုးဘဲ ရလကကသည်။
ဤသည်တမှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စဉ်ိုးစ ိုးသည့်် လွနက
် ဲတသ အတတွိုးမျ ိုးပြစ်သည်။
အြိုးအခမတပိုးဘဲ အသက်ကယ်တင်က ရယူပခင်ိုး- သတသ
် ဤမျှ လွယက
် ူသည်အ
့် ရ
့်
ရှြူိုးသတလ ။ တစ်စတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်က အသက်အတွငိုး် သ ့်
ဝင်တရ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ှု စ်ခက ရှ တြွချန်တွင၊်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမတ
ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အြိုးအခတစ်ခ
့်
တပိုးပပီိုး သူတန
လက်မည့်် အတပခအတနတစ်ခက ရရှရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်က ိုး
့် က်သ အပမဲ
့်
လူတ လ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် ပ်တဆ င်ရမည်အ
စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခကဲသ
့် လ
် င်၊ ထစည်ိုးမျဉ်ိုးက သင် အပမဲ
့် က်တလျှ က်လျှငပ
ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် င်၏ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးက လက်လတ်၍ မပြစ်န္င်တပ။ သင်
ဆတတ င်ိုးန္င်သငသ
့်် ည်၊ သင်၏ အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်သငပ့်် ပီိုး၊
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မစွနခ
် ့် ွ ဘဲ တနန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်
သင်က
် ခါ၊ သမမ တရ ိုးက သင် ရှ တြွဆဲ ပြစ်သင်သ
့် စမ်ိုးသပ်သည့်အ
့် ည်။ ဤအရ သည်
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ အတွက် အနမ့််ဆိုး သတ်မှတ်ချက်ပြစ်သည်။ ရှ တြွရန်
စတ်ဆန္ဒအပမဲရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် အပမဲကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး၊ သင်၏ အ ိုးအင်အ ိုးလိုးက
အသိုးချပခင်ိုး- ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်သတလ ။ လူတသည်
ဤအရ က
့်
အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် ခယူပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနမ
် ှုထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ကကလမ်မ
် ချန်တွင်
့် ည်။ သင်၏ ကယ်ပင်အတပခအတန ပမှနပ် ြစ်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခရန် လွယက
် ူ၏။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတွင၊်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ ခက်
ခသ
ဲ ည်ဟ မခစ ိုးရဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
့်
ကကီိုးပမတ်သည်ဟ သင်ခစ ိုးရသည်။ သရ့် တွင ် သင်၏ အတပခအတန ဆိုးရွ ိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု မည်မျှ ကကီိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် တစ်စတစ်ဦိုးက မည်မျှလှပစွ
စက ိုးတပပ ဆသည်ပြစ်တစ၊ သင် အ ရစက်မလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူတစ်တယ က်၏
အတပခအတန ပမှနမ
် ဟတ်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတထဲ
ွ ် အမှုမပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တင
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုး ရရှန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
လူတသည်
မမကယ်ကယ် မည်သည့်ယ
် ကကည်စတ်ချမှုမျှ မရှပါက၊ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးအတင်ိုး
့်

ဆက်သွ ိုးရန် ၎င်ိုးတအတွ
က် မလွယ်ကူတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
့်
လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် စိုးစဉ်ိုးမျှ မကက်ညသ
ီ ည်က ယခ အတယ က်တင်ိုး တတွျို့ န္င်၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအယူ
အဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် လိုးဝ မကက်ညသ
ီ ည့်် မျ ိုးလှစွ တသ အမှုမျ ိုးက
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် မျ
့် ိုးလှစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် လူတအတနပြင်
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ၎င်ိုးတ ပမင်
့်
့်
့် န္င
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ ရရှ
် ရ တပြင
ှ ့််
့် ပပီိုးပြစ်သည့်အ
့် ့်် ရပ်တည်န္င်ြရန်
့် ယကကည်စတ်ချမှုန္င
စတ်စမ
ွ ်ိုးအ ိုးတ ရှ
့် ရ က
့် ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတတွ
့် င ် မည်သည်အ
လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတက
် ရ က ၎င်ိုးတ ထ
့် ယ်တင် ပင်ဆင်သည့်အ
့် န်ိုးသမ်ိုးရမည်၊
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် ရိုးသ ိုးစစ်မှနရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တကယ့်အ
် ဆိုးတင်တအ င် သူက
့်
အစဉ်ချစ်ခင်၍ သစစ ရှပမဲ ရှရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏တ ဝန် ပြစ်သည်။
လူတသည်
မမတ လ
့်် ည့်အ
် ရ က ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် ပ်တဆ င်သငသ
ယကကည်မသ
ှု ည် သူက
့် န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးတ လ
့် အပ်၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် တပမ က်ပမ ိုးလစ
ှ ွ တသ အမှုတက
က်
့် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်- လူတအတွ
့်
ယင်ိုးသည် အလိုးစ စလင်တစပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထထက်ပ၍ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ ူိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အဆငတ
့်် စ်ခတတလမျှ မရှတသိုးတပ။ လူတ ခ
့် စ ိုးရပပီိုးသည့်် အရ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကကလ သည့်အ
် ခါ၊
လူတသည်
သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် သူ၏အမျက်က ခစ ိုးသင်သ
်
့် ည်။ သတသ
့်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှပင်ပပင်ိုးထန်တစက မူ၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန် ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအတနပြင်၊့် လူတသည်
့်
မမတပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသင်သ
် ည်ိုးပပီိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး အလယ်တွင ်
့် ည့်် တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသရပ်တည်သင်တ
ှု င်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
မမတ ့်
့် ပသည်။ စမ်ိုးသပ်မတ
့်
သက်တသခသငသ
့်် ည့်အ
် ရ က ထန်ိုးသမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ထူိုးကဲစွ ထသ ့်
လပ်တဆ င်သငက့်် ကသည်။ ဤအရ က လပ်တဆ င်တသ လူတစ်ဦိုးသည်
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် မည်မျှ စစ်တဆိုးသည်ပြစ်တစ၊
သင်သည် ယကကည်မအ
ှု ပပည်ပ့် ြင့်် ရှတနဆဲပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်စတ်ချမှုက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ဆိုးရှုိုးမသွ ိုးတပ။ သင်သည် လူသ ိုး လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က
လပ်တဆ င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထသ အပပည်
အ
့် ဝ ပပန်သွ ိုးန္င်သင်က
့် ၊
့်

ကန်ဆိုးသွ ိုးသည့်် အချန်တင်ိုးတွင ် သူထ
့်် င်သငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ
့် သ လှ
့် ညန္
တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ “တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး” အပြစ် ဘရ ိုးသခင်
ရည်ညန်ိုးတသ သူမျ ိုးမှ စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ ဝင်ိုးထ ိုးပခင်ိုးခရချန်၊
ဆလသည်မှ အတမှ င်အင်အ ိုးမျ ိုး အလယ်တွင ် မမတက
့် ယ်ကယ် တတွျို့ရချန်တွင်
သက်တသရပ်တည်န္င်ကကဆဲ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၌ မမတ၏ယ
ကကည်စတ်ချမှုန္င
ှ ့်် ကိုးကွယ်
့်
ဆက်ကပ်မတ
ှု က
့် ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကဆဲ ပြစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပြြူစင်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ ရိုးသ ိုးစစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ဆပဲ ြစ်ပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တွင ် သက်တသရပ်တည်တနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က “တအ င်ပမင်တသ သူ” တစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးအပြစ် ရည်ညန်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
သင်က
် ချန်တွင ် သင်၏ လက်စ ိုးရှ တြွမှုသည်
့် ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည့်အ
ထူိုးကဲသ လွနတ
် သ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးမရှဘဲ
တန က်ဆတ်လက်ပါက၊ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်မှုပြစ်သတလ ။ ဤလမ်ိုး
မှနက
် န်သည်ဟ သင်တသချ သည့်အ
် တွက်၊ အဆိုးထတင် သင် လက်တလျှ က်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်ထ သင်၏ကိုးကွယ်ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုးက သင် ထန်ိုးသမ်ိုးရမည်။ သငက
့်် စလင်တစြ ့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်က သင်
့်
ပမင်ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သူအ
့် ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တပိုးအပ်သငတ
့်် ပသည်။ သူမည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ တကယ့်အ
် ဆိုးတွင ်
သငအ
့်် တွက် မလလ ိုးအပ်တသ ရလဒ်က သူဆိုးပြတ်တပိုးလျှငပ
် င်၊ သင်သည်
သူတန
ှု
့် က်လက်န္င်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် သင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်မက
ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ န္ှင ့်် အပျြုစင်က ဘရ ိုးသခင်ထ
ဆက်ကပ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ရိုးသ ိုးစစ်မှနတ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးဟ
ဆလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊ ရိုးသ ိုးစစ်မှနပ် ခင်ိုးသည် သနစ
် ့် င်ပြြူစင်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ ရ
် ိုးသ ိုးန္င်စွမ်ိုးသည် သနစ
် ့် င်ပြြူစင်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သင်တ
် ခါ၊
့် သ အရ ပြစ်သည်။ ဆတတ င်ိုး သင်သ
့် ည့်အ
သင်ဆတတ င်ိုးသည်။ မတ်သဟ ယပြင ့်် အတူတကွ စရိုးသင်သ
် ခါ၊ သင် ထသပပြုသည်
။
့် ည့်အ
့်
ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက ဆသင်သ
် ခါ၊ သင် သီဆပပီိုး၊ ဇ တပကတက စွနပယ်
် ့် သင်သ
် ခါ၊
့် ည့်အ
့် ည့်အ
ဇ တပကတက သင် စွနပယ်
် ့် သည်။ သင်၏တ ဝန်က သင်ထမ်ိုးတဆ င်ချန်တွင၊် သင်သည်
အိုးနင်ိုးခွကန
် င်ိုးပြင ့်် ပပီိုးတပမ က်သွ ိုးပခင်ိုးမရှ။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သင် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊

ခင်မ စွ သင် ရပ်တည်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထ ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
လူတပပြုလ
ပ်သင်တ
့် သ အရ က သင်မထန်ိုးသမ်ိုးပါက၊ သင်၏ ယခင် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်တသည်
အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပလမ်မ
့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏အဆင်တ
့် င်ိုးအတွက်၊ လူတ ပူ
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ
့် ိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်သင်သ
ရှ၏။ လူတအတနပြင
့်် စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက ကကြုရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မမကယ်ကယ်
့်
ယကကည်စတ်ချမှုရှကကြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့််
့်
့် စစ်တဆိုး၏။ လူတအတနပြင
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရြ ယ
့် ကကည်စတ်ချမှု ရှကကပပီိုး၊ သူ၏ စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက
လက်ခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ခရန်
လလ ိုးလျက်ရှကကြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
့် စလင်တစသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတထ
့်
ယူတဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့်် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ၎င်ိုးတက
့် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တစက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တစြအလ
ငှ့် လူတအတွ
ငိုး် တွင ် အမှုပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် စက ိုးမတပပ တပ။ သူသည် သူ၏အသက မန်မမက်
ပခင်ိုး
့်
မပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ လူတလ
ှ ပြစ်၏။ သင်၌ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးတသ အရ က
့် ည့်် အလပ်ရဆဲ
့် ပ်တဆ င်သင်သ
သင် ထန်ိုးသမ်ိုးသငသ
့်် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်ထ သင်ဆတတ င်ိုးန္င်ဆဲ ပြစ်သင်သ
ှ ့််
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ရင်ိုးန္ိုးီှ က ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် သက်တသရပ်တည်န္င်ဆဲ ပြစ်သင်သ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့််
သင်သည် သင်ကယ်တင်၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူတ၏
့်
ယကကည်စတ်ချမှုန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်ထ သ ၍ ဆတတ င်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သ ၍မကက ခဏ အရသ ခရန် လအပ်သည်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်မှ သင်တအ
့် ိုးလိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တတွျို့သငက့်် ကတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပပီိုး သူ၏ အလတတ ်က န ိုးလည်တစတသ ်လည်ိုး၊
သင်သည် ဤအရ တစ်ခတတလကမျှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရရှမည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ သူထ
့် သင် ဆတတ င်ိုးန္င်ဆပဲ ြစ်သငပ့်် ပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင် အရသ ခသည့်အ
် ခါ စတ်ပျက်အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် တအိုးစက်သွ ိုးသည့််
ခစ ိုးမှုအရပ်အတယ င် လိုးဝမရှဘဲ၊ သူတရှ
လ ပပီိုး၊ ရှ တြွသငက
့််
သူ၌
့် ျို့တမှ က်သ သင်
့်
ယကကည်စတ်ချမှုအပပည့်် ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် ဝတ်ပပြုစည်ိုးတဝိုးပဲမ
ွ ျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အ ိုးအင်အပပည့််

ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ အမ်ပပန်သွ ိုးကကသည့်အ
် ခါ အတမှ င်ထသ
ဲ ကျတရ
က်ကကတလသည်။
့်
အတူတကွ မစတဝိုးချင်ကကတသ သူအချြုျို့ပင် ရှတလသည်။ ထတကက
င့်် လူတ ့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည်မှ မည်သည့်တ
်
ဝန်ပြစ်သည်က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်သည် မည်သည်အ
့် ရ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သည်က
မသတက င်ိုးမသန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ တ ဝန်က သင် ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သည်၊
သင်ဆတတ င်ိုးသင်သ
့် ချန်တင
ွ ် ဆတတ င်ိုးန္င်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
့် ည်အ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အချန်တွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်က ၊ လူတ ့်
လပ်သင်သ
့် ရ က သင် လပ်န္င်တပသည်။ သင်၏ မူလရူ ပါရက
့် ည်အ
သင်ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်တစ်ဆင်က
့်
သ ၍ လက်ခလ န္င်လမ်မ
် ှက်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကွယဝ
အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် မရှ တြွပါက ပပဿန ပြစ်တပသည်။ အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးအတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ က တဟ တပပ သည့်် အချန်တွင၊် သင်သည် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုပြင ့််
န ိုးတထ င်တသ ်လည်ိုး၊ သူစက ိုးမတပပ သည်အ
့် ခါ သင်သည် အ ိုးအင်မဲ့်က
တန က်ဆတ်တလသည်။ မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးသည် ဤသ လ
့် ပ်တဆ င်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ
လူအပ်သွ ိုးရ တန က် မည်သည့်တ
် နရ မဆ လက်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးသ ပြစ်တပသည်။
၎င်ိုးတသည်
ရပ်တည်ချက်မရှ၊ သက်တသခချက် မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ရူ ပါရ မရှကကတချ။
့်
လူအမျ ိုးစသည် ဤသပြစ်
့် ၏။ သင်သည် ဤနည်ိုးအတင်ိုး ဆက်သွ ိုးပါက၊ ကကီိုးမ ိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မက
ှု သင် ကကြုရချန်တစ်တနတွ
ဲ သင်
ကျတရ က်လမ်မ
့် င ် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးထသ
့် ည်။
့်
ရပ်တည်ချက်ရှပခင်ိုးသည် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်တွင ်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုး၏။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆင်တ
့် စ်ဆင်က
့် မျှ သသယမရှပါက၊
သင်သည် လူသ ိုး၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင် သင်က
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တစတသ အရ က သင် ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ စ
် ွ ထန်ိုးသမ်ိုးပါက၊ ဆလသည်မှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက်တွနိုး် အ ိုးတပိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သတရပပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ်
မည်သည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သူ၏ တက်တွနိုး် အ ိုးတပိုးမှုမျ ိုးက
သင်မတမ့်တလျ ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သူ၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်သည် သသယမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
သင်၏ရပ်တည်မက
ှု ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး၊ သင်၏ သက်တသခချက်က ထန်ိုးသမ်ိုးက ၊ လမ်ိုးခရီိုး၏
အဆင်တ
့် င်ိုးတွင ် တအ င်ပမင်မှုရရှပါက၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး
ခရမည်ပြစ်ပပီိုး တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးအပြစ် ြန်တီိုးပခင်ိုးခရမည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုး အဆင်တ
် ဆိုးတွင ်
့် င်ိုးတွင ် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပပီိုး၊ တကယ့်အ

ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည် သင်၏
လက်ရစမ်
ှ ိုးသပ်မှုမျ ိုးတွင ် ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်န္င်ပါက အန င်္တ်တွင ် သ ၍ပင်
ခက်ခလ
ဲ
လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် မပြစ်စတလ က် ဒကခဆင်ိုးရဲပမ ဏကသ
တတွျို့ ကကြုပပီိုး သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် တန က်ဆိုးတွင ်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ရရှမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် လက်ချည်ိုးသက်သက်ပြင ့််
ကျန်ရစ်လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ပခင်ိုး မရှသည်က ပမင်သည့်အ
် ခါ မမတ၏
့်
အ ိုးထတ်မှုက လက်တလျှ လ
ှ ိုး ြရြရဲပြစ်တသ လူအချြုျို့ ရှ၏။
့် က်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် မက်မဲတသ သူတစ်ဦိုး မဟတ်တလ ။ ဤသတသ
သူမျြုိုးမျ ိုးတွင ်
့်
့်
စစ်မှနမ
် ှုမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ တနချန်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အပမဲအလပ်ရှုပ်တနကကသည်၊
့်
အလပ်မျ ိုးသည့်ပ
် တပေါ် ပပီိုး အပပင်ပန်ိုးတွင ် စတ်တက်ကကမှု ရှပရတသ ်လည်ိုး၊ ယခ
သူစက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး မရှသည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ရှ တြွပခင်ိုးက ရပ်လက်ကကတလသည်။
့်
ဤလူစ ိုးမျြုိုး၌ တအ င်ပမင်ရန် အလ ိုးအလ မရှတပ။ စစ်တဆိုးမှုမျ ိုး အတွငိုး် တွင၊် သင်သည်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်တ
ူ င်တ
့် စ်ခမှ ဝင်တရ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်ယသ
့် သ
သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက သင်ယူရမည်။ ဘရ ိုးသခင်ထ သင်ဆတတ င်ိုးပပီိုး
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုသည့်အ
် ခါ၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်၍
သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနက တင်ိုးတ သငသ
့်် ည်၊ သင်၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက
ရှ တြွတတွျို့ ရှသငပ့်် ပီိုး၊ သင်ယူစရ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးစွ သင်၌ ရှတသိုးသည်က
ရှ တတွျို့သငတ
့်် ပသည်။ စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက သင် ကကြုရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ သင်
ကကြုိုးစ ိုးတလတလ၊ သင်က
့် မှုမရှသည်က ရှ တတွျို့တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ယ်သင် ပပည်စ
့် ည်။
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သင်တတွျို့ ကကြုတနရချန်တွင ် သင်ကကြုရသည့်် ပပဿန မျ ိုးစွ ရှ၏။
၎င်ိုးတက
့် သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တပ၊ သင် ညည်ိုးညြူသည်၊ သင်ကယ်တင်၏
ဇ တပကတက သင်ထတ်တြ ်ပပသည်- ဤနည်ိုးပြင်သ
သင်၏အတွငိုး် တွင ်
့်
မျ ိုးပပ ိုးလန
ွ ိုး် တသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ရှသည်က သင်
ရှ တတွျို့ န္င်တပသည်။
လူတသည်
အရည်အချင်ိုး ကင်ိုးမဲ့်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စမျ ိုးက လွနစ
် ွ လက်မမီန္င်တပ၊
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အန င်္တ်တွင ် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန် ယကကည်စတ်ချမှု
့်
သ ၍ပင် လအပ်တက င်ိုး လအပ်န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် အလွနက် ကီိုးမ ိုးလှတသ ယကကည်စတ်ချမှု၊ တယ ဘ၏ ယကကည်စတ်ချမှုထက်ပင်

သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ယကကည်စတ်ချမှု လအပ်တပသည်။ ယကကည်စတ်ချမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူတသည်
့်
အတတွျို့အကကြု ဆက်လက်ရရှန္င်လမ်မ
့် ဘ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုးကလည်ိုး ခရန္င်မည် မဟတ်တပ။ ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
တနရက်
် ့် ွ တသ လူမျ ိုး- ဟတနရ အချြုျို့၊
့် မျ ိုး တရ က်လ ချန်တွင၊် အသင်ိုးတတ ်က စွနခ
သည်တနရ အချြုျို့ ရှလမ်မ
့် ည်။ ယခင်တနရက်
့် မျ ိုးတွင ် မမတ၏
့် လက်စ ိုးရှ တြွမှုမျ ိုး၌
အတတ ်အတန် တက င်ိုးမွနစ
် ွ လပ်တဆ င်န္င်ခကဲ့် ကတသ သူအချြုျို့ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
မယကကည်ကကတတ သ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်
န ိုးမလည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ ပြစ်ပျက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည့်န
် မတ်လကခဏ မျ ိုး သမဟ
့် ွယ်ရ မျ ိုးကမျှ ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်
့် တ် အြ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သဘ ဝလွနသ
် ည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ သင်အ
် န်ပြစ်သည့်် တနပြင့်် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ကကည့်ရ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
နတ
် ရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြု၏။ သင်သည် မျ ိုးစွ
့် စစ်တဆိုးြ အမှ
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခမခရတသိုးတပ။ အန င်္တ်တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊
အချြုျို့တသ တနရ မျ ိုး၌ အသင်ိုးတတ ်က လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက စွနခွ
် ့် လမ်မ
ှ ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်န္င
တက င်ိုးမွနတ
် သ ဆက်ဆတရိုးရှခဲက့် ကသူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးက ချန်ရစ်က
့်
စွနလ
် ့် တ်ကကလမ့််မည်။ သင်သည် ထအခါ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်တလ ။ ယခအချန်အထ၊
သင် ရင်ဆင်ပပီိုးပြစ်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် အတသိုးအြွဲပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တနပြင့််
့် သင်အ
သည်ိုးခန္င်ရမျှ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ တသချ သတလ က်ပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
့် ွင ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှတစ်ဆငသ
့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။
့်
တန က်တစ်ဆင်တ
နတ
် ရ ိုးမျ ိုး သငအ
့်် တပေါ်
့် ွင ် သင်က
့် စစ်တဆိုးြ အမှ
့်
တရ က်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ သင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ တဘိုးအန္တရ ယ်ကက ိုးတွင ်
ရှလမ်မ
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအရ အလွန ် ဆိုးရွ ိုးလွနိုး် လ သည်န္င
သင်က
့် ပမန်ပမန်လပ်က ထွက်ခွ ရန် အကကတပိုးလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘ သ တရိုး သမ ိုးမျ ိုးသည်
သင်က
့်် တူ သွ ိုးတစြ တသွ
ိုးတဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကလမ်မ
့် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
သင်အ
် န်
့် တနပြင့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ဆက်လက်သွ ိုးန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ကကည့်ရ
ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ လက်ရစမ်
ှ ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည်
အတသိုးအြွဲပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ မဘမျ ိုးက မယကကည်တတ သ
့် ည့်် အမ်အချြုျို့ န္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက
မယကကည်ကကတတ သ
် န တရ
က်လ လမ်မ
့် ည့်် အမ်အချြုျို့ ရှမည့်တ
့်
့် ည်။ သင်သည် ဆက်လက်
လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ သင်သည် တရှ ျို့သ တဝိုး
တဝိုးသွ ိုးတလတလ၊ သင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည်
့်

ကကီိုးမ ိုးလ တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဝည ဉ်ရင်က
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ိုးတက
့် ျက်မှုမျ ိုးန္င
့် စစ်တဆိုးပခင်ိုးအမှု တဆ င်ရွက်တလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင် စလင်တစပခင်ိုး အဆင်အ
့် တွငိုး် တွင၊် လူအတရအတွက်
ဆက်လက်တိုးပွ ိုးြမှ့် မပြစ်န္င်တပ- နည်ိုးသ နည်ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ လူတ ့်
စလင်ပခင်ိုးခရန္င်သည်မှ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ပြစ်သည်။
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုး၊ ပဲပ့် ပင်ဆိုးမခရပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးခရပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမခရပခင်ိုး၊
ကျန်ပခင်ိုးခရပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးက သင် ကက့်ကက့် ခန္င်သတလ ။ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ အ ိုးလိုးက ကကီိုးမ ိုးတသ အ ိုးအင်ပြင ့်် ကကြုိုးစ ိုးတနကကက အထူိုးတက င်ိုးမွနတ
် သ
အတပခအတနရှသည့်် အသင်ိုးတတ ်တစ်ခက သင် ပမင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သင် ကယ်တင်
ခွနအ
် ိုးရရှသည်။ ၎င်ိုးတအ
် ့် ွ သွ ိုးသည်တ
့် စ်တန၊ ့် ၎င်ိုးတထဲ
့် ိုးလိုး စွနခ
့် မှ အချြုျို့တသ သူတ ့်
မယကကည်ကကတတ သ
် စ်တန၊ ့် အချြုျို့တသည်
စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ရန် သမဟ
့် ည့်တ
့်
့် တ် အမ်တထ င်ပပြုရန်
စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးကကသည့်တ
် စ်တန၊ ့် ပပီိုးလျှင ် အချြုျို့သည် ဘ သ တရ ိုးသ ဝင်
ဲ့် ည့်တ
် စ်တန ့်
့် တရ က်ခသ
တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်အ
ဲ ွင ်
့် တနပြင့်် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ စတ်ထတ
ထခက်မှုမရှဘဲ သင် ရှပမဲရှန္င်မည်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးသည်
အင်မတန်ရိုးရှငိုး် တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ သူသည် လူတက
့် စစ်တဆိုးြ ့်
အမှုအရ မျ ိုးစွ က အသိုးပပြု၏။ လူတသည်
ဤအရ တက
့်
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အပြစ်
ပမင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်တွင် ၎င်ိုးတသည်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
့်
လိုးဝမဟတ်ဘ၊ဲ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ စစ်တဆိုးပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မည်သည့်ည
် ည်ိုးညြူပခင်ိုးမျှ
့်
မရှတတ သ
် ခါ၊ သူ၏ ဤအမှုအဆင်သ
့် ည့်အ
့် ည် ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုမှ သင်က
့် စလင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
အမှုမပပြုဘဲ မမကယ်ကယ် ြိုးကွယသ
် ည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် သငက
့်် စလင်တစြ ရည်
ရွယ်ချက်
့်
သ ၍ပင် ပြစ်က ၊ အထူိုးသပြင့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှမရှ၊
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သူအထဲ
တွင ် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်စတ်ချမှု ရှမရှဆသည်က ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့်
့်
တတွျို့ ပမင်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး စက ိုးတပပ ဆချန်တွင်
သင်အ
အပ်တပ။ သင် ရှ တြွပပီိုး သတပြင ့်် တရှ ျို့ဆက်ြလ
့် တနပြင့်် ရှ တြွြ မလ
့်
့် သည်မှ သူ
ြိုးကွယ်သည့်အ
် ခါတွငသ
်
ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သငပ့်် ပီိုး၊ သင်၏ အန င်္တ်ရလဒ်န္င
ှ ့်် သင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင် မည်သည်အ
့် ရ
ပြစ်တစက မူ၊ သင် အသက်ရှငတ
် နသည့်် န္ှစ်က လမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အသပည န္ှင ့််

ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး လက်စ ိုးရှ တြွန္င်သငပ့်် ပီိုး၊ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်
မည်သဆက်
ဆတစက မူ၊ သင်အ
့်် ပသည်။
့် တနပြင့်် ညည်ိုးညြူပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးန္င်သငတ
့်
လူတအတွ
ငိုး် ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုြ သတ်
မတ
ှ ်ချက်တစ်ခ ရှသည်။
့်
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဆ ငတ်က ရှ တြွရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့်
စတ်မပါတပါန္ှ
င ့်် သသယမပြစ်ရ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက တစ်ချန်လိုး
့်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်သ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
့်
၎င်ိုးတ ရရှ
ွ ်က
့် သီိုးသိုးီ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆင်အ
တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ အရ မှ အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ ယကကည်စတ်ချမှုန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်သ ရှ
ျို့ ကကြုမှတစ်ဆငသ
့််
့် တြွြလ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်- အတတွအ
ဘရ ိုးသခင် မည်မျှန္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးသည် ဆသည်န္င
ှ ့်် လူတထဲ
့် တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သ အမှု
ပပြုသည်တက
့်
့် လူတ ရှ
့် တတွျို့ န္င်တပသည်။ သင်သည်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရပခင်ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သတပြင ့်် တရှ ျို့မဆက်ပါက၊ သင်ရှ တြွပခင်ိုး
မပပြုပါက၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင် ရရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ သင်၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သတပြင ့်် တရှ ဆ
ျို့ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တတွျို့ န္င်က ၊
သူ၏ အြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်တသ နက်နမ
ဲ က
ှု သတပပြုန္င်တပသည်။

သင်သည် အသက်ရှင ် ခင််းသိို တရ
က်လ ပပီ ်းသတစ်ဦ်း ေစ်သတလ
ူ့
သင်တ၏
် ့် စ်ပပီိုး
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက သင်တ စွ
့် နပ
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါမှသ စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။
သင်သည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ဆန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်န
် က်နမ
ဲ ှုကမျှ
တပပ န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က
အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး ထတ်တြ ်ပပတနလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်၊
သတသ
် ထတန
့် သည်မှ
့်
့် က်တွင ် လူသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
လူတသည်
“လူတသမျ ိုး” ပြစ်လ ခဲက့် ကသည်။ ထတကက
င၊့်် သင်တပပ င်ိုးလဲ ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊်
့်
့်
သင်သည် ဤ “လူတသမျ ိုး” ကဲသ
့် ပြစ်
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ လူတ၏ဝ
့် လမ်မ
့် ည ဉ်မျ ိုးက
အသက်ပပန်ရှငတ
် စက ပပန်လည် တမွိုးြွ ိုးတစသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုး ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးတသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
့်

အသက်ရှငပ် ခင်ိုးတ တရ
က်ကကပပီိုးပြစ်လမ်မ
့်် တ်သက်၍ ငါတပပ ဆ
့် ည်။ “လူတသ” န္ှငပ
့်
သည့်အ
် ခါတွင၊် ဝည ဉ်မရှသည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုး
တသဆိုးပပီိုးတသ လူမျ ိုးက ငါရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးက
အသက်ပပန်ရှငတ
် သ အခါတွင၊် သူတသည်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ တရ
က်လ ကကသည်။
့်
့်
ယခင်ကဆခဲတ
က်ပပီိုးပြစ်တသ လူမျ ိုး၊
့် သ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးမှ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ တရ
့်
စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် ရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်က အန္င်ယခ
ူ တ
ဲ့် သ သူမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ တရတ်ပပည်၏ တရွ ိုးချယ်ခရတသ လူမျ ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
ရက်စက်က လူမဆန်တသ ညြှဉ်ိုးပန်ိုး န္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမက
ှု သည်ိုးခခဲက့် ကပပီိုး၊
ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
ှ ရ
် န် သတတ စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ြျက်စီိုးခဲပ့် ပီိုး၊ အသက်ရင
မရှဘဲပြစ်တစခဲသ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်ဝည ဉ်မျ ိုး န္ိုးထပခင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရမှ စတင်ရမည်- ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အန္ှစ်သ ရထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး
နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး န္ိုးထရမည် ပြစ်သည်။ တစ်တန ၎င်
ဝင်လ တသ အခါ၊ ပတ်ဆမှု့် မျ ိုး
့် ိုးတအသက်
့်
တန က်ထပ်ရှတတ မ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုး တချ တမွျို့ စွ တရှ ဆ
ျို့ က် လမ်မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ည်။
လက်ရအချ
ှ
န်တွင၊် ဤအရ သည် ပြစ်န္င်တပခ မရှတသိုးတပ။ လူအမျ ိုးစသည်
သဿန်တစပပင်ပမ အတပခအတနမျ ိုးစွ က တပါက်ြွ ိုးတစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့််
အသက်ရှငက် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏တရ င်ဝါလကခဏ ထဲတွင ် ပတ်ြိုးခရပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတ ချ
့် ည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ လူတစ်ချြုျို့၏ စက ိုးမျ ိုးက တသပခင်ိုးတရ ိုးက
့် ြုျို့တဲသ
သယ်တဆ င်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးက တသပခင်ိုးတရ ိုးက သယ်တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် လပ်တဆ င်မမ
အသက်ရှငသ
် ည့်ပ
် စပြင ့်် ၎င်ိုးတ တပါက်
ြွ ိုးတစသည့်် အရ တင်ိုးနိုးီ ပါိုးမှ
့်
တသပခင်ိုးတရ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ယတနတွ
့် င ် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသရှငက် က ိုး
သက်တသခကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အပပည်အ
့် ဝ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ မတရ
က်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့်
သင်တထဲ
့် တွက်၊ ဤအလပ်တွင ် ၎င်ိုးတ ကျရှု
ိုးလမ်မ
့် ည်
့် တွင ် လူတသတပမ က်ပမ ိုးစွ ရှသည်အ
့်
ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အလယ်တွင ်
သူ၏အမှုက လျင်ပမန်စွ ပြနန္
် ့် င်ြအလ
ငှ့် အဘယ်တကက င ့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
အဩ
့် ြွယ်ရ မျ ိုး မပပသည်က တမိုးကကသည်။ လူတသတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
သက်တသမခန္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသ လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ တစ်ခ
ပြစ်ပပီိုး၊ သတ
“လူတသမျ ိုး” ပြစ်ကကတလသည်။ မျ ိုးလှစွ တသ
့် အမျ ိုးစတသည်
့် င် ယတန လူ
့်
သူတသည်
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အရပ်တအ က်၊ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ်
့်
အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ တအ င်ပမင်မက
ှု မရရှန္င်ကကတပ။ ထသပြစ်
့် လျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သက်
တသခန္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဧဝတင်္လအလပ်က ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
့်
ပြနန္
် ့် င်ကကမည်နည်ိုး။
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ သူအ ိုးလိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး
အလယ်တွင် အသက်ရင
ှ တ
် သ သူမျ ိုး၊ စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရဘဲ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမခရဘဲ၊ လူမျ ိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏စွမ်ိုးအ ိုးက
မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်မလ န္င်တပ။ ဤ “လူတသမျ ိုး”
့်
သည် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသမခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တရ က်ြ မဆ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မခန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတသတ၏
့်
သက်တသခပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုး၏ သက်တသခပခင်ိုးက အလရှပပီိုး၊ သူအတွ
က်
့်
အလပ်လပ်ရန် လူတသတက
် မ
ူ ျ ိုးက တစခင်ိုးတပသည်။ “လူတသတ”့်
့် မဟတ်ဘ၊ဲ အသက်ရှငသ
သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
က ပန်ကန်တသ သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်၌
့်
့်
ထထင်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကက ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး စ တန်၏အသိုးချပခင်ိုးက
ခကကရတလသည်။ လူတသမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက ဆန်ကျင်
ရ ၌ ရပ်တည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် နမ့််ကျပခင်ိုး၊ စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုး၊
မလမန်ိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ ရင်ိုးစင်ိုးပခင်ိုး၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မသမသ အန္တရ ယ်တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
မမတက
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယ်ကယ် ထင်ရှ ိုးတစကကသည်။ ထသတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ကကလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ရှငက် ကတသ ်လည်ိုး၊
့်
လမ်ိုးတလျှ က်တနသည့်် အသက်ရှြူတနကကတသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
လူတသတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခပခင်ိုးငှ တတ်စွမ်ိုးန္င်ြမတပပ
န္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ လိုးဝ မတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သူက
့်
့် လှညပ့်် ြ ိုးရသ
လှညပ့်် ြ ိုးန္င်သည်၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးန္င်ပပီိုး သစစ တြ က်န္င်က ၊
၎င်ိုးတအသက်
ရှငသ
် ည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ တပါက်
ြွ ိုး တစသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည်
့်
့်
စ တန်၏သဘ ဝက ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ လူတသည်
အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါမျ ိုး
့်
ပြစ်လ ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ရရှရန်

ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ လက်
ခရမည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ကျြုိုးန္နွ ခ ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတက
့် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ လက်ခရမည်ပြစ်သည်။
ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ရရှမည်ပြစ်က အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခကကရပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆက်ကပ်ရန် လလ ိုးတနကကပပီိုး မမတ၏
် ့် န်
့် အသက်က စွနရ
တပျ ်ရွငက် ကက ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမတ၏အသက်
တ တစ်ခလိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
့်
ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးကကမည်ပြစ်သည်။ အသက်ရှင ် သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သက်တသခကကတသ အခါမှသ လျှင ် စ တန်သည် အရှက်ရန္င်မည်။ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးကသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဧဝတင်္လအလပ်က ပြနတ
် ့် ဝန္င်ကကသည်၊ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်ကကပပီိုး၊ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသ စစ်မှနတ
် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။
မူလက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
် သ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် စ တန်၏
့် သ လူမှ အသက်ရှငခ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတကက င့်် လူသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ အလယ်တွင ် အသက်ရှငရ
် ပပီိုး၊
စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရှငရ
် သည်၊ ထတကက
င ့်် ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
့်
့်
ဝည ဉ်ကင်ိုးမဲတ
ဘရ ိုးသခင်က
့် သ လူတသမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဆန်ကျင်
တသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ တန်ဆ ပလ မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်က ၊ စ တန်၏အကျဉ်ိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
် ည့်် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူတသမျ ိုးပြစ်လ ကကပပီိုး၊ ထတကက
င့််
့် သ အသက်ရှငသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ သက်တသခချက်က ဆိုးရှုိုးရပပီိုးပြစ်က ၊ သူြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
သူ၏ဇီဝအသက် ရှထ ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဆိုးရှုိုးရတလပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏သက်တသခချက်က ပပန်ရပ်သမ်ိုးပပီိုး၊
သူကယ်တင်၏ လက်ပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆီိုးပခင်ိုးခရတသ သူတက
့်
ပပန်ရပ်သမ်ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါမျ ိုးပြစ်လ ရန်အလငှ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ဲ ၎င်ိုးတ ့်
့် ပပန်လည် ထတပမ က်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏အလင်ိုးထ၌
အသက်ရှငက် ကြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတက
့်
့် သူပပန်သမ်ိုးယူရမည် ပြစ်သည်။ လူတသတသည်
့်
ဝည ဉ်မရှတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အလွနအလွ
် ့်
န ် ထထင်ိုးကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က

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

အစဦိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ သစစ ရှလ ခဲက့် ကသူမျ ိုး သမဟ
့် တ် အစဦိုးကတည်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အဆိုးစွနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှခဲက့် ကသူမျ ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုတကက င့်် သူက
့်
့် န ခလ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တကက င့်် သူက
့်
့် ပမင်ကကသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုးတွင ်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ရှပပီိုး၊ စစ်လည်ိုးစစ်မှနက
်
ပမှနလ
် ည်ိုးပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတကက င့််
သူက
ှ ၊့်် ဤလူတ ့်
့် သလ ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအမှုမရှဘဲန္င
မည်မျှတက င်ိုးပမတ်တစက မူ၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ကကဆဲပြစ်တပမည်၊
့်
တသပခင်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ကကဆဲ ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တသဆ
ိုးကကဆဲပြစ်တပမည်။
့်
ယတနတွ
့််
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ဤလူတ ရရှ
့် န္င်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လလ ိုးတနကကပခင်ိုးတကက ငသ
့်် က်သက် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
် တ
ူ သည်
့် မှုတကက င်၊့် အသက်ရှငသ
့် သစစ တစ င်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ ကတတတ ်မျ ိုးကက ိုးတွင ်
အသက်ရှငရ
် လမ့််မည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ဆန်
ကျင်
ပခင်ိုးတကက င်၊့် လူတသတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရွ မန်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးအလယ် အသက်ရှငက် ကရလမ့််မည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ
တပပ င်ိုးလဲ မရန္င်တသ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။
သူတက
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ရရှကကပပီိုး
့် ယ်တင်၏ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတကက င့်် လူတသည်
့်
အလင်ိုး၌ အသက်ရှငက် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တက က်ကျစ်တသ အကကအစည်မျ ိုးတကက င့််
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ပခင်ိုးကခကကရပပီိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးထသ
ဲ ့်
့်
သက်ဆင်ိုးကျရသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဘရ ိုးသခင်၏
့် မတက င်ိုးမှုဒစရက်ပပြုပခင်ိုးတကက င့်် လူတသည်
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တမ်
ိုးတပခင်ိုးန္ှင ့်် သစစ တစ င်သ
င့်် လူတသည်
့် မှုတတကက
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
့် တ်၏။
သူသည် အသက်ရှငသ
် တ
ူ က
ဲ ၊ သပြစ်
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး၊ လူတသတက
့် ကျန်ဆ၏
့် ၍
၎င်ိုးတသည်
တသပခင်ိုးတရ ိုးအလယ်တွင ် အပမဲတနကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးထ၌
ဲ
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အသက်ရှငရ
် လမ့််မည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ထ ဝရ
ရှြရန်
် သ သူတက
ဲ င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထသ
ဲ ့်
့် ၊ အသက်ရှငတ
့် သူ၏န္င်ငတတ ်ထန္
တခေါ်တဆ င်လမ့််မည်။ သတသ
် လူတသမျ ိုးအတွက်၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ရက်ချပပီိုး
ထ ဝရတသပခင်ိုးထဲသ တပိုးအပ်
လမ်မ
သူ၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရသူ ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

စ တန်န္င
ှ ့်် အပမဲ သက်ဆင်လမ်မ
ူ ့် မျှ မတရ ိုးသပြင့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သက
မဆက်ဆတပ။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမ်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ဧကန်မချ ဆက်လက်ရကကလ
ှ
မ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူန္င
ှ ့််
သူန္င
ှ သ
့်် ဟဇ တမပြစ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် သူ၏အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး အလယ်တွင ် ဧကန်မချ
အသက်ရှငက် ကရလမ့််မည်။ သင်သည် လူဇ့် တ၌ပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
တသချ တက င်ိုး တသချ မည်မဟတ်- သတသ
် တစ်တနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တသည်
့်
လူ၏အဆိုးသတ်က တက်ရက်စီစဉ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ထအစ ိုး သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူ၏ခရီိုးပန်ိုးတင်က စီစဉ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တန္ှင ့််
သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပြစ်သည်၊ သူ၏လူဇ့် တသည် အမှ ိုးမကျြူိုးလွန ်
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သ ၍ပင် အမှ ိုးလပ်န္င်စွမ်ိုးမရှသည်က
လူတသ
က်တသ သူတက
့် ကကလမ့််မည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် သူသည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ တရ
့်
့်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဧကန်
မချ အပအလ မရှဘဲ၊ တခေါ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသ မတရ
က်တသ လူတသမျ ိုးအတွက်မူ၊ စ တန်၏သ ိုးရဲတွငိုး် ထသ
ဲ ့်
့်
ပစ်ထည့်ပ် ခင်ိုး ခရကကလမ်မ
့် ည်။

မတ ပ င််းလွဲတသ စိတသ
် တဘ ထ ်း ရှိ ခင််းသည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
ရန်ဘက် ပ ခင််း ေစ်သည်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲပ့် ပီိုးတန က် လူသ ိုးသည်
ထတတထင်ိုးမှုင်ိုးလ ပပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က တတ ်လှနပ
် န်ကန်မှုသည်
သမင်ိုးစ အပ်မျ ိုးတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ရပပီိုး လူသ ိုးကယ်တင်ပင် မမ၏ပန်ကန်သည့််
အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ပြစ်စဉ်က ကန်စင်တအ င် တြ ်ပပန္င်စွမ်ိုး
မရှသည်အ
့် တင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တသ နတ်ဆိုးပြစ်လ ခဲသ
့် ည်အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ အကကီိုးအကျယ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး
စ တန်၏ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးတစပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက် သူသည် မည်သည့်အ
် ရ က
တရှ ျို့ဆက်လပ်ရမည်က လိုးဝ မသတပ။ ယတနပင်
့် လျှင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သစစ တြ က်လျက်ရသည်
ှ
- လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်တသ အခါ၊ သူက
့်
သစစ တြ က်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မပမင်မတတွျို့ န္င်တသ အခါတွငလ
် ည်ိုး၊ သူက
့်

သစစ တြ က်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တတ က
်
မျက်ပမင်တတွျို့ ခဲရ
် မ
ူ ျ ိုးပင် ရှတသိုးသည်။
့် ပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ဆပဲ ြစ်သည့်သ
ထတကက
င ့်် လူအသ
စတ်သည် ယင်ိုး၏နင်္အသိုးဝင်မှု တပျ က်ဆိုးက
့်
့်
လူအသ
တရ ိုးသည်လည်ိုး နင်္အသိုးဝင်မှု တပျ က်ဆိုးတလပပီဟ ငါဆသည်။ ငါကကည်တ
့် မျှ ်တသ
့်
လူသ ိုးသည် လူအတရပခြုထ ိုးတသ သ ိုးရဲတစ်တက င်၊ အဆပ်ပပင်ိုးတသ
တမမတစ်တက င်ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါမျက်
စတရှ ျို့တွင ် သန ိုးြွယပ် ြစ်ပတပါက်ြ သူ
့်
့်
မည်မျှကကြုိုးစ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည် သူက
့် ခါမျှ သန ိုးကရဏ ထ ိုးရမည်
ှ
မဟတ်၊
့် မည်သည်အ
အဘယ်တကက င်ဆ
့်် မဲကက ိုးရှ ပခ ိုးန ိုးချက်က န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှ၊
့် တသ ် လူသ ိုးသည် အပြြူန္ှငအ
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုး မဟတ်ပခင်ိုးကက ိုးရှ ပခ ိုးန ိုးချက်က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏အသစတ်သည် ထထင်ိုးလှတသ လ
် ည်ိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန်
သူ တတ င်တ
ဝသည် အလွနင်္
် ဏ်အသတရမဲ့်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည်
့် ဆဲပြစ်သည်။ သူ၏ လူသဘ
့်
ရှငဘ
် ရင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ပင်ဆင်ရန် ဆန္ဒရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
့်
အသစတ်ပြင့်် သူသည် မည်သတ
ူ ၏
် ရင် ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ထသတသ
လူသဘ
ဝပြင့််
့် ရှငဘ
့်
့်
ရ ဇပလလင်တပေါ်တွင ် သူ မည်သတက်
ထင်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် အကယ်စင်စစ်ပင်
့်
အရှက်မရှတပတက ိုး။ သူသည် စတ်ကကီိုးဝင်တနတသ အတက င်ယတ် ပြစ်တပသည်။
သင်တအထဲ
တွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရယူလသူမျ ိုးအတွက် ကကည်မ
့် ှနတ
် စ်ခက
့်
အရင်ရှ ပပီိုး အကျည်ိုးတန်တသ မမ၏ ပရပ်က ရှု စ ိုးကကရန် ငါအကကပပြုသည်။ သင်တ
့် ွင ်
ရှငဘ
် ရင်ပြစ်ရန်အရည်အတသွိုး ရှသတလ ။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးန္င်သ၏
ူ မျက်န္ ှ က
ပင်ဆင်ပခင်ိုး ရှသတလ ။ သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှဘဲ၊
သင်သည် မည်သည့်် သမမ တရ ိုးကမျှလည်ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
အမ
့် ခန်ိုးြွယ် မနက်ပြန်က တတ င်တ
့် တနတသိုးသည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် လှညပ့်် ြ ိုးတန၏။
ဤမျှညစ်ညမ်ိုးတသ တပမတွင် တမွိုးြွ ိုးလ လျက်၊ လူသ ိုးသည် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ ပပင်ိုးထန်စွ
ထခက်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့်် တ်မျ ိုး၏
့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် တရှိုးဆန်တသ လူကျင
့် ဝ
လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်က “အဆင်ပ့် မင့်် ပည သင်တကျ င်ိုးမျ ိုး” တွင ် သင်ယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
တခတ်တန က်ကျတသ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ ပခင်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အကျငစ
့်် ရတတ၊
ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် န္ချ တသ အပမင်ရှုတထ င၊့်် စက်ဆပ်ြွယ် အတတွိုးအတခေါ်၊ လိုးဝဥဿ
တန်ြိုးမရှတသ တည်ရမှု
ှ ၊ စ ရတတပျက်ပပ ိုးတသ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ပန္ှင ့်် ဓတလ့်စရက်မျ ိုးဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး အတွငိုး် သ ပပင်
့် ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
ကျြူိုးတကျ ဝ
် င်တရ က်က လူသ ိုး၏ အသစတ်က ပပင်ိုးထန်စွ အ ိုးတလျ တ
့် စခဲ၍
့်

တက်ခက်ခသ
ဲ့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးသည်ထက်
တဝိုးသွ ိုးသည်အ
့် ပပင် သူက
လ သည်။ လူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးသည်
့်
့် ယခင်ကထက် ပမ ဆန်ကျင်
တစ်တနပပီ
့် ရ ကမဆ
့် ိုးတစ်တန ပ
့် မဆိုးယတ်လ က ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည်အ
လလလ ိုးလ ိုး စွနလ
် ့် တ်လသည်သ
့် န္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က လလလ ိုးလ ိုး န ခလစတ်ရှသူ
တစ်ဦိုးတစ်တလမျှ မရှသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် မှုက လလလ ိုးလ ိုး ရှ တြွလတသ
ဆန္ဒရသူ
ှ လည်ိုး တစ်ဦိုးတစ်တလမျှ မရှတပ။ ထအစ ိုး လူသ ိုးသည် ရ ျို့တပမထဲ၌ ဇ တပကတ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးထ မမကယ်ကယ် လိုးလိုးတပိုးအပ်ထ ိုးလျက်၊ စ တန်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် မည်သည်အ
့် ရ ကမှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ အတပျ ်အပါိုးက
လက်စ ိုးတပသည်။ အတမှ င်ထတွင် တနထင်ကကတသ လူသ ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
ကက ိုးတသ အခါ၌ပင်၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် မတတွိုးတတ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ြူိုးပမင်ခရ
ဲ့် လျှငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွလပခင်ိုး မရှကကတပ။ ထမျှတလ က်
စ ရတတပျက်ပပ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှရန် အခွငအ
့်် တရိုး မည်သ ့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ထမျှ ယယွငိုး် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်သည် အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ်
မည်သတနန္
့် င်မည်နည်ိုး။
လူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုးမစ
ှ ၍ သူ၏အတတွိုးအတခေါ်၊ သဘ ဝ၊
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သတဘ ထ ိုးအပမင်အထ- အတပခခကျတသ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးအ ိုးပြင့််
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ငသ
့်် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးအတွငိုး် အစစ်အမှန ်
့်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်တပမ က်တပမည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စ တန်၏ အဆပ်ခတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးမှ၊
၎င်ိုး၏စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်မှု၊ အကျင်စ
ွ ိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် အသစတ်တအတပေါ်
စ တန်
့် ရတတ၊ ထိုးထင
့်
ဒကခတပိုးသည့်် လွနက
် ဲစွ တဘိုးသင်တ
့် စမှုတမှ့် တပေါ်တပါက်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
ဤအတပခခကျတသ အရ မျ ိုးသည် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးကခရပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က နင်္မူလတွင ် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲပ
လူသ ိုးသည်
့် န္ှင ့်် လိုးဝမတူကကသပြင်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
က သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်ပခင်ိုး အတအကျပင် ပြစ်သည်။
့်
ထတကက င့်် လူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးအတွငိုး် ၌ တပပ င်ိုးလဲမှုသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးတန္ှ့် င ့််
ပတ်သက်သည့်် သူ၏ အသပည က တပပ င်ိုးလဲတစမည့်် သူ၏အတတွိုးအတခေါ်၊
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် အသစတ်တ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးပြင့်် အစပပြုရမည်။
့်
နယ်တပမအ ိုးလိုးအနက် အလွနအ
် မင်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးဆိုး တပမတပေါ်၌
တမွိုးြွ ိုးလ ခဲသ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် မ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က

ယကကည်ပခင်ိုးဟူသည်မှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ သ ၍ပင်
မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှကကသည်။ လူတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးက ၎င်ိုးတ မသ
တလတလပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်
့်
့် အသစတ်န္င
ညြ
့် ျင်ိုးတလတလပြစ်သည်။ လူသ ိုး စ တန်၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးသည် လူသ ိုး
ဘရ ိုးသခင်က အတက်အခပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ မက
ှု ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် လူအသ
စတ် တိုး၍ ထသွ ိုးက ၊ သူသည်
့်
အကျငပ
့်် ျက်ပပီိုး သူ၏အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး ဆတ်ယတ်၍ သူ၌့် တန က်ပပန်ဆတ
ွဲ သ
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သတဘ ထ ိုးအပမင်လည်ိုး ရှသည်။ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမခရမီ၊
လူသ ိုးသည် သဘ ဝအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ကက ိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတက
ှ ့််
့် ည်။ သူ၌့် ပင်ကအ ိုးပြင့်် အတက င်ိုးပကတ အသစတ်န္င
့် န ခခဲသ
အသတရ ိုးရှခဲပ့် ပီိုး ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ ရှခဲသ
ှု ခရပပီိုးတန က်
့် ည်။ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ မက
သူ၏နင်္အသစတ်၊ နင်္အသတရ ိုးန္င
ှ ့်် လူသဘ
ဝတသည်
ထထင်ိုးသွ ိုးက စ တန်၏
့်
့်
ထခက်တစပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ ထတကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ချစ်ပခင်ိုး ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးခဲသ
စတ် မူမမှနပ် ြစ်သွ ိုးက ၊
့် ည်။ လူအသ
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တရ စဆ န်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး နည်ိုးတူပြစ်သွ ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ပန်ကန်ပခင်ိုးသည် သ ၍ပင် အကကမ်တရစပ်လ က
သ ၍ပပင်ိုးထန်လ သည်။ သပါလျက်
လူသ ိုးသည် ဤအရ က သပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင် ဆန်ကျင်
ပန်ကန်ပခင်ိုးသ ပပြုတလသည်။
့်
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးသည် သူ၏အသစတ်၊ ထိုးထွငိုး် အပမင်န္င
ှ ့််
အသတရ ိုးတက
ှ ့်် ထိုးထွငိုး် အပမင်တသည်
့် တြ ပ် ပပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် သူ၏အသစတ်န္င
့်
စတ်မချရသည့်အ
် ပပင်၊ သူ၏အသတရ ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး ထင်ိုးမှုင်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးတကက င်၊့်
သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
လူသ ိုး၏ အသစတ်န္င
ှ ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်စမ
ွ ်ိုး မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ပါက၊ သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးမှ မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ပင်
ှ တ
့်် တွျို့ ပခင်ိုးတန က်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တတ ်န္င
လက်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ လူအသ
စတ်သည် စတ်မချရပါက၊ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခန္င်မည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က အသိုးပပြုရန်လည်ိုး မသင်တ
့် တ ်တပ။
“ပမှနအ
် သစတ်” ဟူသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် သစစ ရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တမ်ိုးတပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
အသစတ်ရှပခင်ိုး တက
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးပြစ်ပပီိုး
့် ရည်ညန်ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င

ဘရ ိုးသခင်က တမင်တက မဆန်ကျင်
ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ မူမမှနတ
် သ အသစတ်
့်
ရှသူမျ ိုးသည် ဤသမဟ
့် တသ
့် တ်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
သူပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်တပေါ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အသစတ်ရပခင်
ှ ိုး မဆထ ိုးဘ၊ ဘရ ိုးသခင်က သစစ မရှသကဲသ
့် ့်
တမ်ိုးတပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမင်တက ဆန်ကျင်
ပပီိုး
့်
တဝြန်အကဲပြတ်သည်၊ ထအပပင်
သူ၏ တန က်ကယ
ွ ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က ဆဲတရိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့်
ပပြုလပ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက လူသ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သလျက်၊
သူ၏ တန က်ကယ
ွ ်တင
ွ ် သူက
ရွယ်ချက် မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင်
့် တဝြန်အကဲပြတ်က သူက
့် န ခြ ရည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးန္ှင ့်် တတ င်ိုးခပခင်ိုးတက
့် သ ပပြုလပ်သည်။
မူမမှနတ
် သ အသစတ် ရှသည့်-် ဤကဲသ
့် လူ
့် မျ ိုးသည် မမကယ်တင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်
အပပြုအမူက သန္င်စမ
ွ ်ိုး သမဟ
့် တ် မမ၏ ပန်ကန်မှုအတွက် တန င်တရန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
အကယ်၍ လူတသည်
မမတက
ှ
်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ယ်ကယ် သန္င်စွမ်ိုးရတသ
့် အသစတ် အနည်ိုးငယ်မျှ
ပပန်လည် ရရှလ ပပီိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်တသ ်လည်ိုး၊
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် မသတလတလ၊ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် စတ်မချရတသ အသစတ် ရှတလတလ ပြစ်သည်။
လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်သည်
သူ၏ထထင်ိုးတသ အသတရ ိုး၊ သူ၏ မလမန်ိုးထ ိုးတသ သဘ ဝန္ှင ့်် သူ၏ စတ်မချရတသ
အသစတ်တကလွ
ဲ၍ အပခ ိုးမဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ အသတရ ိုးန္ှင ့်် အသစတ်သည်
့်
ပမှနသ
် ပပန်
့် လည်တရ က်ရှန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် အသိုးခထက်သူ ပြစ်လ တပမည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တိုး၍ပန်ကန်လ က ၊ တယရှု ကပင် က ိုးတင်တွင် သမှုရက်ပပီိုး
သူအ
က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအ ိုး
့် မ်သ တန
့်
ပငင်ိုးခဲသ
့် ည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ က ရှု တ်ချက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ က
အတရိုးမပါဟ ရှု ပမင်သည့်အ
် တင်ိုးအတ အထ ပြစ်လ ပခင်ိုးသည် လူအသ
တရ ိုး ထပမဲထပခင်ိုး၊
့်
လူအသ
စတ်သည် တစ်ခါမျှ အတက င်ိုးပကတ မဟတ်သည်အ
့် ပပင် တိုး၍
့်
ထင်ိုးမှုင်ိုးပခင်ိုးတကက င်သ
ဝ အနည်ိုးငယ်မျှ
့် က်သက် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၌ လူသဘ
့်
ရှခဲတ
့် သ ်၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ က သူ၏ ဆက်ဆမှုတွင ် အလွန ်
ကကမ်ိုးကကြုတ်ရက်စက်မည် မဟတ်တပ၊ အကယ်၍ သူ၌ အသစတ် အနည်ိုးငယ်ရှခဲတ
့် သ ်၊
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ အတပေါ် သူ၏ ဆက်ဆမှုတွင ်
အလွနရ
် က်စက်ခလ
ဲ့် မ့််မည် မဟတ်တပ၊ အကယ်၍ သူ၌့် အသတရ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ ရှခဲလ
့် ျှင၊်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ဤနည်ိုးပြင့်် အလွန ် “တကျိုးဇူိုးတင်” ခဲလ
့် မ့််မည် မဟတ်တပ။

လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူတသ တခတ်တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်တသ ်လည်ိုး၊
ဤမျှတက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် တရိုးက တပိုးခဲသ
့် ူ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျိုးဇူိုးတင်န္င်စွမ်ိုးမရှဘဲ၊
ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင် ကကလ ပခင်ိုးက ကျန်ဆ၏
ဲ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက လိုးဝ လျစ်လျြူရှု သည်အ
့် ပပင်၊
အပမင်အ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးက ဆန်ကျင်
ပပီိုး ပငီိုးတငွျို့တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကကလ ပခင်ိုးက
့်
လူသ ိုးသည် မည်သသတဘ
ထ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စိုးစဉ်ိုးမျှ
့်
ကကြုဆပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူထ
့် မှ မဆင်မပခင် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးမျြုိုးက ပပြုလပ်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
တတတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ မမအမှုတတ ်က အစဉ် စတ်ရှညလ
် က်ရှည်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ လူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ရက်စက်သွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊
သူအသ
စတ်သည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ထင်ိုးမှုင်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ သူ၏အသတရ ိုးသည်လည်ိုး နတ်ဆိုး၏
့်
လိုးဝနင်ိုးတပခမှုက ခရပပီိုးပြစ်က ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးကပင် လူသ ိုး၏နင်္အသတရ ိုး
မဟတ်တတ တ
ွ ်အတပေါ်
့် ပ။ လူသ ိုးသည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသက်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ တပိုးအပ်န္င
ှ ိုး် သည်က တကျိုးဇူိုးမတင်သည်သ မက၊ သူက
့်
သမမ တရ ိုး တပိုးပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတကျမချမ်ိုးပင် ပြစ်သွ ိုးခဲတ
့် ပပပီ။
အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှ စတ်မဝင်စ ိုးတသ တကက င်၊့်
ဘရ ိုးသခင်က မတကျမချမ်ိုး ပြစ်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမအသက်က စတတိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည်သ မက၊ သူထ
့် မှ
မျက်န္ ှ သ တပိုးမှုမျ ိုးက န္ှုက်ယူြက
့် လည်ိုး ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်က ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးကတပိုးသည့်အ
် ရ ထက် ဆယ်ဆမကတသ အကျြုိုးအပမတ်က တတ င်ိုးဆသည်။
ထကဲသ
့် တသ
အသတရ ိုးန္ှင ့်် အသစတ်ရသည့်
ှ
် လူတသည်
ဤအရ က ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုးကစစ
့်
့်
မဟတ်ဟ ထင်မတ
ှ ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မျ ိုးစွ အသိုးခပပီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်မှ သူတက
့် ည်မှ နည်ိုးလွနိုး် တကက င်ိုး ယကကည်ဆဲ ပြစ်ကကသည်။ ငါက
့်
့် တပိုးခဲသ
တရတစ်ခက
ွ ်တပိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ၏
ွ ်အတွက် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး န္ွ ိုးန္န္ှ့် စ်ခက
့် လက်မျ ိုးပြန်ပပီ
့် ိုး ငါ
အခတပိုးရန် တတ င်ိုးဆတသ သူမျ ိုး ရှသည်၊ သမဟ
က် တစ်ညတ တည်ိုးခရန်
့်
့် တ် ငါအတွ
အခန်ိုးတစ်ခန်ိုး ပပင်ဆင်တပိုးက တည်ိုးခခ အဆတပါင်ိုးမျ ိုးစွ တတ င်ိုးရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးတသ သူမျ ိုးရသည်
ှ
။ သင်တသည်
ထသတသ
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အသစတ်တစ်ခ ရှလျက်
့်
့်
့်
အသက်က ရလမ့််မည်ဟ မည်သ တမျှ
်လင်န္
့် င်ကကတသိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
အလွနစ
် က်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ အတက င်ယတ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်တက ိုး။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ခန ိုးရ မတတွျို့ဘ၊ဲ ကန်ိုးတပမအန္ှ လှ
့်် တ်
့် ညပ

သွ ိုးလ ပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဤလူသဘ
ဝန္ှင ့်် အသစတ်တကက င့်် ပြစ်တပသည်။ အသစတ်န္င
ှ ့််
့်
လူသဘ
ဝက အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးခဲတ
့် သ
့်
အမှုတတ ် မည်မျှမျ ိုးပပ ိုးသည်အ
့် တွက်တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ကယ်တတ သ
် ည် အမှုတတ ် လိုးဝ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသည်တ
့် င်၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်က သူက
့်
အသည်ိုးလက်
ှု အူလက်
ှု အတစခသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ အတက င်ိုးပကတ အသစတ်ရှသူတ ့်
တဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏တ ဝန် ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအတစခ
မှုတင
ွ ် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ပင် တပပ ဆကကသည့််
သူသည် လူသ ိုးပြစ်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ပြစ်တစ သူတ ့်
အတလိုးမထ ိုးကကတပ၊ ပပီိုးလျှင ် သူတက
့် ယ်တင်၏ အတပခအတနမျ ိုး အတကက င်ိုးကသ
တပပ ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
် ည်ိုးြက
့် ယ်တင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးက ပြည့်ဆ
့် သ ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။
သင်တသည်
ငါအတွ
က် အစ ိုးအစ ချက်တသ အခါ၊ ဝန်တဆ င်ခ တတ င်ိုးကကသည်။ ငါအတွ
က်
့်
့်
့်
တပပိုးလ ိုးရတသ အခါ၊ တပပိုးလ ိုးခ တတ င်ိုးကကသည်၊ ငါအတွ
က် အလပ်လပ်တသ အခါ၊
့်
လပ်အ ိုးခ တတ င်ိုးကကသည်၊ ငါအဝတ်
အစ ိုးမျ ိုးက တလျှ ြ
် ွပ်တသ အခါ၊ တလျှ ်ြွပ်ခ
့်
တတ င်ိုးကကသည်၊ အသင်ိုးတတ ်က သင် တထ က်ပတ
့် သ အခါ ပပန်တထမရန် ကန်ကျစရတ်မျ ိုး
တတ င်ိုးခကကသည်၊ စက ိုးတပပ ရတသ အခါ၊ တဟ တပပ ခ တတ င်ိုးကကသည်၊
စ အပ်ပြန်တဝတသ
အခါ၊ ပြန်ပြြူိုးခ
တတ င်ိုးကကသည်၊ ပပီိုးလျှင် စ တရိုးတသ အခါ၊ စ တရိုးခ
့်
့်
တတ င်ိုးကကသည်။ ငါ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခဲတ
့် သ သူမျ ိုးသည် ငါထ
့် မှ တလျ ်တကကိုးတငွပင်
တတ င်ိုးခတနစဉ်တွင၊် အမ်ပပန်ခင်ိုးပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမည်
ထခက်ပခင်ိုးအတွက် တလျ ်တကကိုးတငွ တတ င်ိုးကကသည်။ အမ်တထ င်မကျတသိုးတသ သူမျ ိုးသည်
သတသ
့် ိုး၊ သတသမီ
့် ိုး တင်တတ င်ိုးခ သမဟ
့် တ် ငယ်ရွယ်န္ပျြုမှု ဆိုးရှုိုးခ တတ င်ိုးကကသည်၊
ကကက်သတ်သမ
ူ ျ ိုးသည် သ ိုးသတ်ခ တတ င်ိုးကကသည်၊ အစ ိုးအစ တကက ်သမ
ူ ျ ိုးသည် တကက ခ
်
တတ င်ိုးကကသည်၊ ပပီိုးလျှင် ဟင်ိုးချြုချက်သမ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး ယင်ိုးအတွက် အခတကကိုးတငွ
တတ င်ိုးကကသည်။... ဤသည်မှ သင်တ၏
ဝန္ှင ့်် သင်တ၏
့် ပမငပ့်် မတ် ကကီိုးမ ိုးတသ လူသဘ
့်
့်
တန္ွိုးတထွိုးတသ အသစတ်က သတ်မှတ်တပိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတပတည်ိုး။ သင်တ၏
့် အသစတ်
ဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
ဝ ဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တက
့် လူသဘ
့်
့် ငါတပပ မည်။ သင်တ ဤသ
့်
့်
ဆက်လက် လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်တအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်တနပခင်ိုးက ငါရပ်ဆင်ိုးမည်။
့်
လူအဝတ်
၀တ်ဆင်ထ ိုးတသ သ ိုးရဲအပ်အကက ိုး ငါ အမှုပပြုမည်မဟတ်၊
့်
ရင်ိုးစင်ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးက လှပတသ မျက်န္ ှ ပြင့်် ြိုးထ ိုးသည့်် ဤလလူစအတွက် ဤကဲသ
့် ့်
ဒကခဆင်ိုးရဲက ငါခမည်မဟတ်၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအလ ိုးအလ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှတသ ထကဲသ
့် တသ
့်

တရ စဆ န်တစ်အပ် အတွက် ငါ သည်ိုးခမည်မဟတ်။ သင်တက
့် နသည်
့်
့် ငါတကျ ခင်ိုးသည်တ
သင်တတသရမည်
တ
့် န ပြစ်
အတမှ င်ထ ကျတရ က်သည်တ
့် န၊ ့်
့် သည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တအတပေါ်
့်
့်
အလင်ိုးသည် သင်တအ
် ့် သည်တ
့် န ပြစ်
့် သည်။ သင်တက
့် ိုး စွနခွ
့် ငါတပပ မည်။ ငါသည်
သင်တကဲ
့် တသ
တရ စဆ န်ထက်ပင် နမ်က
ှ
မဟတ်တပ။
့် ျသည့်် လူစအတပေါ် တစတန ထ ိုးရမည်
့် သ
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါလ
ရှသည်၊ ပပီိုးလျှင်
့် ပ်တဆ င်မှုမျ ိုးအတွက် အကန်အသတ်
့်
သင်တ၏
ဝန္ှင ့်် အသစတ်၏ လက်ရအတပခအတန
ှ
ဤသပြစ်
့် လူသဘ
့်
့် တနတသ တကက င်၊့်
သင်တသည်
အသစတ် အလွနက
် င်ိုးမဲက
၊ ငါက
် ပပင်၊
့်
့် မျ ိုးစွ န ကျင်တစပပီိုးပြစ်သည့်အ
့်
သင်တ၏
့် မျ ိုးစွ ရွ ရှ တစတသ တကက င ့်် ငါ
့် စက်ဆပ်ြွယ်အပပြုအမူသည် ငါက
ဆက်အမှုပပြုတတ မ
ဝန္ှင ့်် အသစတ် လွနစ
် ွ ချြုျို့ယွငိုး် တနသူတသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသဘ
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှန္င်သည့်် အခွငအ
့်် တရိုး လိုးဝရှလမ်မ
့် ့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထကဲသ
အသန ိုးအကကင်န ကင်ိုးမဲ့်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးကန်ိုးသူတက
် ခါမျှ ကယ်တင်မည်
့် ငါ မည်သည့်အ
မဟတ်တပ။ ငါ၏တနရက်
့် က လ ကျတရ က်လ တသ အခါ၊ တကက က်မက်ြွယ်တက င်ိုးတသ
ငါ၏အမျက်တဒါသက တစ်ချန်က ဆွခသ
ဲ့် ည့်် ပငင်ိုးဆန်တသ သူတအတပေါ်
ငါ၏ ပူပပင်ိုးလှတသ
့်
မီိုးလျှက ထ ဝရ ငါရွ သွနိုး် မည်၊ တစ်ချန်က ငါက
့် ဆဲတရိုးပပီိုး ငါက
့် ပစ်ပယ်သွ ိုးတသ
ထတရ စဆ န်မျ ိုးက ငါ၏ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်၊ တစ်ချန်က ငါန္ှငအ
့်် တူ
တနထင်စ ိုးတသ က်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ပပင် ငါက
့် မယကကည်သည်အ
့် တစ ်က ိုးပပီိုး
သစစ တြ က်သွ ိုးတသ ပငင်ိုးဆန်တသ သူတက
့် ငါ၏ တဒါသမီိုးပြင ့်် အချန်ပပည့််
တလ င်ကျွမ်ိုးတစမည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသက ဆွခသ
ဲ့် ူ အ ိုးလိုးက ငါ၏အပပစ်ဒဏ် ခစ ိုးတစမည်၊
တစ်ချန်က ငါ၏ တန်ိုးတူရည်တူမျ ိုးအပြစ် ငါအပါိုး
တွင ် ရပ်တည်လတသ ဆန္ဒရတသ
ှ
်လည်ိုး၊
့်
ငါက
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးမရှခဲတ
့် ကိုးကယ
့် သ ထသ ိုးရဲမျ ိုးအတပေါ် ငါ၏အမျက်တဒါသ
အကန်အစင် သွနိုး် မည်၊ တစ်ချန်က ငါ၏ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်မှု၊ ငါတပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက တမွျို့တလျ ခ
် သ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ငါထ
့် မှ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးက ရယူရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးခဲတ
ှ ်တသ ငါ၏တတ်သည်
့် သ ထတရ စဆ န်မျ ိုးအတပေါ် လူသ ိုးကရက်န္က
ကျတရ က်လမ်မ
က ယူရန် ကကြုိုးပမ်ိုးသည့်် မည်သက
ူ မျှ ငါခွငလ
့်် တ်မည် မဟတ်တပ။
့် ည်။ ငါတနရ
့်
ငါထ
ဲ ရန် အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့် မှ အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အဝတ်အထည်မျ ိုးက ဆွလ
ငါချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်တပ။ ယခတွင ် သင်တသည်
တဘိုးအန္တရ ယ်မှ
့်
လွတ်တပမ က်လျက်ရှတနပပီိုး ငါထ
် ခွငထ
့်် က်ပပပီိုး
့် မှ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ရှထ ိုးသည့်အ
ဆက်လက်ပပြုလပ်တနသည်။ တဒါသတနရက်
ကျတရ က်လ တသ အခါ၊ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
့်
တန က်ထပ် တတ င်ိုးဆမှုတစ်ခတစ်တလ ပပြုတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအချန်တွင ် သင်တ၏
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးတကျနပ်သည်အ
့် ထ သင်တက
ရ
် င်ကကည်န္ိုးူ ” ခွငက
့်် ငါ တပိုးမည်၊
့် ယ်သင်တ “တပျ
့်
သင်တ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ ပပန်မထလ န္င်တအ င် သင်တမျက်
န္ ှ က တပမကကီိုးထဲသ ့်
့်
့်
အတင်ိုးြသွငိုး် မည်။ ဤအတကကိုးက သင်တအ
့်် ပမန် ငါ “ပပန်ဆပ်” မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုး အတန္ှိုးန္ှငအ
ထတနရက်
တရ က်လ သည်က သင်တစ့် တ်ရည
ှ လ
် က်ရည
ှ ် တစ င်တ
့်
့် နမည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ဤသတတဝါမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ဲတသ လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက
့် လွနက
အမှနတ
် ကယ် တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထသ လှ
့် ညပ့်် ပန်လ န္င်တသ ်၊ ၎င်ိုးတ၌့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးရရန် အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရှတနဆဲပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် မ်ိုးတတသ စတ် ရှတသ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခရမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်တွင ် စတ်ခစ ိုးချက်ရှတသ တကက င ့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က မရရှန္င်ပခင်ိုး
မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ ရရှပခင်ိုးက လလ ိုးပခင်ိုး မရှတသ တကက င ့််
မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မရရှလတသ တကက ငပ့်် ြစ်က လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က အပူတပပင်ိုး မရှ တြွတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ရှ တြွတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ကျ
ဲ င်မည်နည်ိုး။
့် န်ဆန္
အတက င်ိုးပကတ အသစတ်န္င
ှ ့်် စ န တတ်တသ အသတရ ိုး ရှသူတစ်တယ က်က
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ကျ
ဲ င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး
့် န်ဆန္
အတစခသူတစ်ဦိုးက သူ၏တဒါသမီိုးပြင့်် မည်သ တလ
င်ကျွမ်ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
န ခြ ဆန္ဒ
ရသူ
ှ တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်မှ ကန်ထတ်ပခင်ိုးက မည်သ ့်
့်
ခရန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်၍မဝသူ တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်ဒဏ်တပိုးမှု၌
မည်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အရ ရ က စွနလ
် ့် တ်ြ ဆန္ဒ
ရသူ
ှ တစ်ဦိုးသည်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသူတစ်ဦိုးအပြစ် မည်သ ချန်
့် ရစ် ခရန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်ရန် လလလ ိုးလ ိုး မရှ၊ မမပင်ဆင်တသ ပစစညိုး် ဥစစ မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးပပြုရန် လလလ ိုးလ ိုး မရှ၊ ထအပပင်
မမတစ်သက်တ
့်
လလစ
ှု ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန် လလလ ိုးလ ိုး မရှ၊ ထအပပင်
ယင်ိုးအစ ိုး
့် က်မမ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ခန္င်သည့်် အတင်ိုးအတ တကျ လ
် ွနသ
် ွ ိုးပပီ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးစွ သည် လူစ့် တ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
သည်ဟူ၍ တပပ သည်။
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွပခင်ိုးမရှသည့်် အပြစ်မှနက
် မဆထ ိုးဘ၊ သင်တ၏
့်
့်
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတွင ် မဆတ်မနစ်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ဤလူသဘ
ဝမျြုိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တထ က်ခမှုက ရရှန္င်ဦိုးမည် မဟတ်တသိုးတပ။ သင်တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
အပပစ်အန အဆ ရှတသ ကန်ပစစညိုး် မျ ိုးပြစ်သည်က မသကကသတလ ။ သင်တ၏
့်

လူသဘ
ဝထက် ပ၍ တအ က်တန်ိုးကျသည့်် လူသဘ
ဝ မရှသည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။
့်
့်
့်
သင်တ၏
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။
့် “င်္ဏ်ထိုးူ တဆ င်ဘ”ျို့ွဲ သည် မည်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အမှနတ
် ကယ် ချစ်သမ
ူ ျ ိုးက သင်တက
့် ဝပတလွ၏ြခင်၊ ဝပတလွ၏မခင်၊
ဝပတလွ၏သ ိုး၊ ဝပတလွ၏တပမိုးဟ တခေါ် ကကသည်။ သင်တသည်
ဝပတလွ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်၊
့်
ဝပတလွ၏လူမျြုိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ သင်တသည်
သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ က
သထ ိုးသင်ပ့် ပီိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတမတ
အမျ ိုးတက ထက်
့် လျ သ
့် င်တ
့် ပ။ သင်တသည်
့်
သ လွနသ
် ည့်် ပင်္္ြုလ်တစ်တယ က်ဟ မမကယ်ကယ် မတတွိုးထင်န္င
ှ -့်် သင်တသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် လူသ ိုးမဟတ်တသ သူမျ ိုးတွင ် အဆိုးယတ်ဆိုး အပ်စပြစ်သည်။
သင်တအကက
ိုး အမှုပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ငါမည်မျှ အရဲစွနခဲ
် ့် သ
့် ည်က သင်တ သ
့်
့် ကကသတလ ။
သင်တအလယ်
တွင ် အမှုပပြုြ ငါမည်
မျှ အရဲစွနခ
် ့် သ
ဲ့် ည်က သင်တ သ
့်
့်
့် ကကသတလ ။ အကယ်၍
သင်တ၏
့် အသစတ်သည် ပမှန ် ပပန်မတရ က်န္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်တ၏
့် အသတရ ိုးသည်
ပမှနအ
် လပ် မလပ်န္င်ပါက၊ “ဝပတလွ” ဆသည့်် အမည်န မမှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ သင်
လွတ်တပမ က်မည်မဟတ်၊ ကျန်ဆရ
ဲ တနရက်
် ခါမျှ လွတ်တပမ က်မည် မဟတ်၊
့် မှ မည်သည့်အ
သင်၏ အပပစ်ဒဏ်ခရမည်တ
့် နမှ့် လည်ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ လွတ်တပမ က်မည် မဟတ်တပ။
သင်တသည်
နမ့််ကျစွ တမွိုးြွ ိုးလ သည့်် တန်ြိုးမရှတသ အရ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့်
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ဆ တလ င်တသ ဝပတလွအပ်စတစ်စပြစ်ပပီိုး၊ အပျက်အစီိုးအစအနန္ှင ့်် အမှုက်
အပတစ်ပသ ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါသည် သင်တကဲ
့် မဟ
့် သ
့် တ်၊ မျက်န္ ှ သ ရရန် သင်တအတပေါ်
့်
ငါအမှုပပြုပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ အမှု၏ လအပ်ချက်တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆက်လက်ပန်ကန်တနမည် ဆပါက၊ ငါသည် ငါအမှု
့် က ရပ်တန်က
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင်တအတပေါ်
အမှုပပန်ပပြုတတ မ
် ့် ျင်ြက်အ ိုးပြင ့််
့် ည် မဟတ်။ ဆနက
့်
ငါက
့် ှု ရန် ငါလလလ ိုးလ ိုး မရှတသ တကက င၊့်် ငါက
့် ရန်လတသ သူမျ ိုးအ ိုး ကကည်ရ
့်
စတ်ချမ်ိုးသ တစသည့်် တန က်ထပ် လူတစ်စထသ ငါ၏
အမှုက လဲတပပ င်ိုးတပိုးပပီိုး ဤနည်ိုးပြင့််
့်
သင်တအ
် ့် စ်မည် ပြစ်သည်။ သဆ
ငါန္ှင ့်် သဟဇ တ
့် ိုး ငါ ထ ဝရ စွနပ
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ပြစ်လသတလ ၊ သမဟ
့် ရန်ဘက်ပပြုလသတလ ။
့် တ် ငါက

ဘိုရ ်းသခင်ကိို မသိတသ သ အ ်းလံ်းို သည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
ဆန်က
ူ့ ျင်တသ သမျ ်း ေစ်ကကသည်

ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လူသ ိုး၌ သူ၏အမှု စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ
အကျြုိုးသက်တရ က်မန္
ှု င
ှ ့်် လူသ ိုးအတွက် သူ၏ အလတတ ် အတအကျမှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်တက
့် သတဘ တပါက်ရန်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သ ့်
လက်တသ လူတင်ိုး ရရှသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ ယတနတခတ်
တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည မှ လူအ ိုးလိုး ကင်ိုးမဲ့်လျက်ရသည့်
ှ
အ
် ရ ပြစ်သည်။
ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှသည် မျက်တမှ က်က လအထ၊ လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်
့်
ပပြုပပီိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအလိုးစန္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက် သူ၏
အလတတ ် အတအကျမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးက
မသသကဲသ
့် သတဘ
မတပါက်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘ သ တရိုးတလ က
့်
တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ပမင်ရသည့်် အ ိုးနည်ိုးချက်ပြစ်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး၌လည်ိုး တတွျို့ရတပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ
ရှု ပမင်ရသည့်အ
် ချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
သင် ရှု ပမင်ရသည့်အ
် ချန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက သင်
သတပပြုမသည့်အ
် ချန်- သူ၏ ရက်တရ မှု၊ ဉ ဏ်ပည ၊ အက့် သြွယ်န္င
ှ ့်် လူတအတပေါ်
့်
သူပပြုပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင် ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ ထအခါတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် တအ င်ပမင်မှု ရှပပီိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလိုးစ
လမ်ိုးပခြုက အလိုးစ အလျှပယ်ပြစ်သည်ဟ ဆရ တွင၊် မည်သည့်ပ
် စပြင ့်် သူသည် အလိုးစ
လမ်ိုးပခြုပပီိုး၊ မည်သည့်ပ
် စပြင ့်် အလိုးစ အလျှပယ် ပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ က
သင်န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သည်ဟ ယူဆ၍မရန္င်တပ။
ဘ သ တရိုး တလ က၌ ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
မတရ ိုးသပြင်ပ့် ပြုတသ သူမျ ိုး၊ နတ်ဆိုးန္ှင ့်် တူတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့််
ငါဆသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မတရ ိုးသပြင်ပ့် ပြုတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည့်အ
် ခါ၊
့်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ဉ ဏ်ပည က
့်
မပမင်န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထတ်တြ ်မပပတပ။ ၎င်ိုးတသည်
မျက်မပမင်မျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မပမင်
န္င်ကကတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး ခရကကပပီိုးပြစ်က ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်က မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတ လ
့် ိုးဝ ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု

မရှကကသူမျ ိုးသည် အ ိုးလိုး မတရ ိုးသပြင်ပ့် ပြုတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
မသတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုး၊ သူက
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် အသအမှတ်ပပြုတသ လ
့်
မသတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ ်လည်ိုး၊ သူက
ှ ့််
့် မန ခကကသူမျ ိုးန္င
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၌ အကကြုက်တတွျို့တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
သက်တသမရပ်တည်န္င်ကကသူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
ရည်ရွယ်ချက်က သန ိုးလည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှုက
သန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့်် မကက်ညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်အြလည်
ိုး သက်တသမရပ်တည်န္င်တပ။ တစ်ဘက်၌ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆနက
် ့် ျင်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ အစပပြုပပီိုး၊
အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က မသန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက် သူ၏အလက သန ိုးလည်မက
ှု င်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတမှ့်
အစပပြုတပသည်။ အတူတကွကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါ၊ ဤရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုး၏ ခခပခင်ိုးသမင်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ ယကကည်ပခင်ိုး၌ လူသစ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝ၌
ထသတသ
ဆနက
် ့် ျင်မှု တည်ရှတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
ယကကည်ပခင်ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ရှတသ သူတ၏
ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မသ
န ိုးမလည်မ၏
ှု
့်
အကျြုိုးဆက်ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တမခယူမီ အချန်တွင၊် လူတစ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
မှုပပြုသည်၊ မပပြုသည်က တင်ိုးတ မှုမှ သူသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးသည့်် အမန်မျ
့် ိုးက လက်န ပခင်ိုးရ၊ှ
မရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခတပသည်။ သ ဓကအ ိုးပြင၊့်် ပညတ်တတ ်တခတ်တွင၊် တယတဟ ဝါ၏
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက မလက်န ခဲသ
ူ ဆက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ပြစ်
့် ည့်် မည်သမ
မှတယ
် ူခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါထ ယဇ်ပူတဇ ်မမ
ှု ျ ိုးက ခိုးယူတသ သူမည်သမ
ူ ဆ၊ သမဟ
့် တ်
တယတဟ ဝါ မျက်န္ ှ သ တပိုးတသ သူတက
် ့် ျင်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
့် ဆနက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် မှတယ
် ူခခဲရ
့် ပပီိုး တသသည်အထ
တကျ က်ခပဲ ြငပ
့်် စ်ခခဲရ
ှ မ
့်် ခင်တက
ူ ဆန္ှင ့််
့် မည်ပြစ်သည်။ မမ၏ြခင်န္င
့် မရတသတသ သူ မည်သမ
သူတစ်ပါိုးက ရက်န္က
ှ ်တသ သူ သမဟ
ဲ သ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
့် တ် ကျန်ဆတ
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက မတစ ငထ
့်် န်ိုးတသ သူအပြစ် မှတယ
် ပူ ခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ပပီိုးလျှင်
တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက မတစ ငထ
့်် န်ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးသည် သူက
့်

ဆနက
် ့် ျင်တနကကသကဲသ
့် မှ
် ူခခဲရ
် ့် ျင်သူ မည်သမ
ူ ဆက
့် သည်။ တယရှု က ဆနက
့် တယ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ပြစ် မှတ်ယူပပီိုး တယရှု မနမ် မက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
မန ခတသ သူ မည်သမ
ူ ဆက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ပြစ် မှတ်ယူသည့်အ
် ချန်ပြစ်တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် ထသ မဟ
တ်တတ တ
့် ပ။ ဤအချန်က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုး အနက်ြွငသ
့်် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည် သ ၍ တကျလ ပပီိုး သ ၍လည်ိုး
လက်တတွက
ျို့ ျလ ခဲသ
ဲ့် သိုးသည့်် အချန်က လတွင၊်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တမခယူခတ
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှဆသည်က တင်ိုးတ မှုမှ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ မပမင်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကိုးကယ
ွ ်က ကကည်ညြုပခင်ိုး
ရှ၊ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခခဲတ
့် ပသည်။ ထအချန်က လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
မပမင်န္င်သကဲသ
့် ဘ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည် သမဟ
့် ရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န် မည်သည့်အ
့် တ် သူမည်သ ့်
စက ိုးတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုပပြုခဲသ
့် ည်က မသခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးက အနက်ြွငသ
့်် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှ လိုးဝ လက်တတွမ
ျို့ ကျခဲတ
့် ပ။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် အယူအဆမျှ လိုးဝ မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ကဲသ
လူသ ိုးထ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တသိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ မတရမရ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င၊့််
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမ၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးပြင့်် မည်သ ယ
့် ကကည်သည်ပြစ်တစ၊
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ မပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး မပပြုသကဲသ
့် လူ
့် ပ။
့် သ ိုးအတပေါ် မျ ိုးလှစွ တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မပပြုခဲတ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက ခယူပပီိုး၊ လူသ ိုးတကက
့် ိုး အမှုပပြုရန် ကကလ တသ အခါ
အ ိုးလိုးသည် သူက
့် ရှု ပမင်ကကရပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးကကရက ၊ သူ၏
လူဇ့် တခန္ဓ အတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်ကကရ၏။
ထအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် လူသ ိုး၏ အယူအဆအ ိုးလိုးသည် အပမြှြုပ်ပြစ်သွ ိုးသည်။ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်က ပမင်ပပီိုးတသ သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ သူက
့် လလ ိုးစွ န ခကကပါက၊
၎င်ိုးတ ရှု
် ျခရလမ်မ
် ့် ျင်တသ သူတမှ့် မူ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်မဟတ်၊ သူက
့် တခ
့် တမင်တက ဆနက
ရန်ဘက်အပြစ် သတ်မတ
ှ ်ခရလမ်မ
လူမျ ိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ထသတသ
့်
တမင် ဆနက
် ့် ျင်တသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ အယူအဆမျ ိုး
သထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်် ှပပီိုး လလ ိုးတနသူမျ ိုးသည်
့် န ခရန် အဆင်သငရ
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးအတွက် ဘယ်တသ ခါမျှ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး မပပြုဘဲ၊
လူသ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ပပစ်တင်ရှုတ်ချတလသည်။

အကယ်၍သ သူသည် လူသ ိုး၏ ၎င်ိုး၏ အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍
စီရင်မည်ဆပါက၊ လူတစ်ဦိုးမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ လက်မျ ိုးမှ
လွတ်တပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်က တမင် ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် မန ခမှုအတွက် အပပစ်ဒဏ်တပိုးခကကရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တမင်
ဆနက
် ့် ျင်တသ သူတန္ှ့် င ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ၎င်ိုးတ၏
် ့် ျင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ဆနက
အယူအဆမျ ိုး ၎င်ိုးတ သ
် ချက်မှ အစပပြု၏၊ ယင်ိုးကတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ထ ိုးသည့်အ
အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသ ၎င်
့် ိုးတက
့် တသွိုးတဆ င်တလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင်သက်သက် ခခက ြျက်ဆိုးီ ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုးရသည်
ှ
သ မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏အမှုက
တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် ည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွငလ
် ည်ိုး ပါဝင်ပတ်သက်ကကက ၊
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဤလူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ရှုတခ
် ျခရတပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင် တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး မရှသူတသည်
ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ န ခန္င်ကကပပီိုး
့်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ပြစ်တစသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ်
ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှကကတသ တကက င ့်် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ပပစ်
့် ည်
့် တင်ရှုတ်ချခရလမ်မ
မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချခရလမ်မ
်၊
့် ည် မဟတ်။ သတသ
့်
့်
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး ၎င်ိုးတ သ
့် ထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသန္င်ပမဲရပါက၊
ှ
ပပီိုးလျှင် သူ၏အမှုက န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှ ၎င်ိုးတ ့်
ကကြုတတွျို့ ပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ဆက်
လက်
့်
ပပည့်န္
် က
ှ ်ကကက သူက
့်် ယှက် တပိုးတသ
့် မသလ န္င်ကကတသိုးပါက၊ အတန္ှ ငအ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင် ၎င်ိုးတ ပါဝင်
ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အယူအဆမျ ိုးစွ ပြင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်ကကပပီိုး၊
ဤအယူအဆမျ ိုးသည် သသ လ ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ မည်
သမျှ
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
့် အကူအညီမပြစ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက မပြနတ
် ့် ဝန္င်ကကတပ၊ သမဟ
သက်
တသမရပ်တည်န္င်ကကတပ။
့် တ် သူအြ
့်
့်
ဤသတသ
လူမျ ိုးသည် အသိုးမကျသကဲသ
့် ဉ
့်
့် ဏ်မရှသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသကကသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မစွနပ
် ့် စ်န္င်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ ့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချခကကရ၏။ ယင်ိုးက ဤသဆ
့် န္င်၏- ယကကည်ပခင်ိုး၌ လူသစ်မျ ိုးအတွက်

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

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

အတပခအတနသည် လိုးလိုး ပရမ်ိုးပတ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သင်တသည်
့်
လက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က မလက်န န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် တပပ သငသ
့်် ည့်အ
် ရ က မတပပ န္င်ကကတပ။
သင်တ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်သ
တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
့် ည့်် အရ က၊ သင်တ လက်
့်
့်
ပျက်ကွကက် ကတလပပီ။ ပပီိုးလျှင ် သင်တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က၊ သင်တ ့်
့်
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကတလပပီ။ သင်တရှ့် သင်သ
့် ည့်် သစစ တစ ငပ့်် ခင်ိုး၊ အသတရ ိုး၊ န ခမှု၊ သမဟ
့် တ်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် သင်တ မရှ
့် ကကတချ။ သင်တ ခ
့် ရပ်အပ်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက သင်တ ခ
့် ရပ်ပခင်ိုး
မရှကကတလပပီ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ ရှ
့် သ ယကကည်ပခင်ိုး သင်တ၌့် မရှကကတပ။ အတတ ်က
့် သင်တ
သသသ သ ပင်၊ သင်တသည်
မည်သည့်တ
် က င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးမျှ လိုးဝ မရှကကတချ- သင်တသည်
့်
့်
ဆက်လက်အသက်ရှငရ
် န် မရှက်ကကသတလ ။ ထ ဝရ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ တွင် သင်တ၏
့်
မျက်လိုးမျ ိုးက မှတ်ထ ိုးပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သင်တ၏
့် ပြစ်ပျက်ပန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တအတွ
က် ဆင်ိုးရဲဒကခခပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လွတ်တစပခင်ိုးသည်
့်
သ ၍ တက င်ိုးမည်ဟ သင်တက
ဘရ ိုးသခင်က
့် ငါတြျ င်ိုးြျဦိုးမည်။ သင်တသည်
့်
ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အလက မသကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်တ စ
် ရ အ ိုး
့် ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
မလက်န န္င်ကကတချ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်
့်
မသကကသည်အ
့် ပပင်၊ ကကြုိုးပမ်ိုးရမည့်် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခ မရှဘဲ၊ မည်သည့်တ
် န်ြိုးမျှမရှဘဲ၊
မည်သည့်အ
် ဓပပါယ်မျှ မရှဘဲ၊ အသက်ရှငပ် မဲရှငက် ကတလသည်။ သင်တသည်
လူသ ိုးအပြစ်
့်
အသက်ရှငတ
် သ ်လည်ိုး၊ အသတရ ိုး၊ င်္ဏ်သကခ သမဟ
့် တ် ယကကည်လက်ခမှုန္င်
အတင်ိုးအတ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှကကတချ- သင်တသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ်
တခေါ်ဆန္င်တသိုးသတလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့်
့်
လှညပ့်် ြ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တငွက သင်တ ယူ
့်
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထပပြုတသ
ပူတဇ ်သကက မျ ိုးကလည်ိုး စ ိုးပစ်လက်ကကသည်။ သတသ
် အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးမှု အနည်ိုးငယ်မျှပပရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အသတရ ိုး တရိုးတရိုးမျှပပရန် ပျက်ကွကဆ
် ဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အတသိုးအြွဲအပြစ်ဆိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးကပင် သင်တ မပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်ကက။
့်
သင်တက
့်် ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ
့် ယ်သင်တ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်တသိုးသတလ ။ သငက
အစ က စ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် သငက
့်် သူ တပိုးသည့်် တအ က်ဆင်္
ီ ျင်က ရှြူရှု က်ရင်ိုး၊ သူ၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ရင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
အသပည အနည်ိုးငယ်မျှ သင်တ မရှ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် သင်တသည်
့် ကကတချ။ ဆနက
့်

ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သည့်် အသိုးမကျသူမျ ိုး ပြစ်လ ကကတလပပီ။ ယင်ိုးသည် သင်တက
့်
့်
တခွိုးထက်ပင် နမ်က
့် ျသည့်် သ ိုးရဲတစ်တက င် ပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။ တရ စဆ န်မျ ိုး
ကက ိုးတွင၊် သင်တထက်
သ ၍ မလမန်ိုးထ ိုးတသ သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။
့်
တရ ိုးတဟ စင်ပမငတ
့်် ွငရ
် ပ်၍ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သွနသ
် င်တနသည့်် သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့််
အကကီိုးအကဲမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် မဟ မတ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်တအထဲ
မှ တရ ိုးတဟ စင်ပမငတ
့်် ွင ် ရပ်၍ အပခ ိုးသူတက
် င်ပခင်ိုးမပပြုသူတသည်
့်
့် သွနသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
၎င်ိုးတထက်
ပင် စ တန်န္င
ှ ့်် တစ်ကျတ်တည်ိုးတစ်ဉ ဏ်တည်ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးမလည်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့််
့်
မည်သက
ီ မည်က မသကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်တသ
့် က်ညရ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် မည်သက
ီ မည်က မသမည်မှ ဧကန်မချ
့်
့် က်ညရ
မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မမှ ိုးယွငိုး် တပ။ ယင်ိုးထက်၊
အပပစ်အန ပါသည်မှ လူသ ိုး၏လက်စ ိုးရှ တြွမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
တမင်ဆနက
် ့် ျင်တသ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးပျက်သမ
ူ ျ ိုးသည် ထသင်ိုးအပ်ဆရ န္ှင ့််
အကကီိုးအကဲမျ ိုးထက် သ ၍ ဆိုးယတ်ပပီိုး မလမန်ိုးထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတကက
့်
့် ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ဆန
က
် ့် ျင်သည့်် မတူကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ရှတလသည်။
့်
ယကကည်သမ
ူ ျြုိုးစ ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုးမတူသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သူ
မျြုိုးစရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
အသအမှတ်ပပြုရန် ပျက်ကက
ွ ်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကယ်တင်မခရန္င်တပ။
အတတ်က လတွင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ဆန်
ကျင်
တက င်ိုးဆနက
် ့် ျင်န္င်သည်က
့်
့်
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်လ ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ သူ၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ဆက်ကပ်သည့်အ
် ခါ၊ သူ၏
ယခင်အပပစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် သန်စင်
့် ြယ်ရှ ိုးမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက ၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သတရွ ျို့၊
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင် အမှတ်ထ ိုးမည်မဟတ်တပ။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင် တပြ ငမ
့်် တ်တစသည်မှ သမမ တရ ိုးက လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအရ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
မပမင်ြူိုးမီ သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုက မတတွျို့ ကကြုြူိုးမီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုးက

မည်သပပြုမူ
်၊ လူသ ိုးသည်
့် တစက မူ၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အမှတ်မထ ိုးတပ။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်ပပီိုး သူ၏အမှုက တတွျို့ ကကြုြူိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ရပပီိုးပြစ်က သူ၏ အမှုအလယ်တွင ် အသက်ရှငရ
် ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
“န္ှစ်အလက်မှတ်တမ်ိုး” ထဲတွင ် တရိုးသင
ွ ိုး် လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးစိုးမက
ှု သူ တတွျို့ ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အမှနတ
် ကယ် သရှလ ကကပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ ထအပပင်
လူသ ိုး၏
့်
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆန်ကျင်
သည့်် သူ၏ ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
့်
့် ည် ပြစ်သည်။
အတယ က်တင်ိုးသည် တစ်ချန်တစ်ခါက ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ြူိုးကကပပီိုး၊
အတယ က်တင်ိုးသည် တစ်ချန်တစ်ခါက ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ြူိုးကကသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
သတသ
်၊ သင်သည် လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်က ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ န ခပပီိုး၊ ဤအတပခအတနမှ
့်
သင်၏ သစစ တစ င်သ
ှ ိုးက တကျနပ်တစပါက၊
့် မှုပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သင်သ
ျို့ ပ်တဆ င်ပါက၊
့် ည့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
သင်ထမ်ိုးတဆ င်သင်သ
့် ည့်် ဝတတရ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး၊ သင်လက်န သင်သ
့် ည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် စတ်တကျနပ်တစရန် သင်၏
ပန်ကန်မက
ှု စွနပစ်
် ့် ရန် လလ ိုးတနသူ တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက
ခရန္င်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည် သင်၏ အမှ ိုးမျ ိုးက ကကည့်ြ
် တခါင်
ိုးမ စွ
့်
ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး မမကယ်ကယ် တန င်တရပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက်မရှခဲပ
ှ ့််
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက် နည်ိုးနည်ိုးမျှမရှဘဲ
သင်၏ ပန်ကန်တတ်တသ အမူအကျငပ့်် ြင ့်် သင် မရမက လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်ကသ
ဲ့် တသ
့်
အင်မတန် တခါင်ိုးမ ပပီိုး ပပြုပပင်မရတသ လူတစ်ဦိုးသည် တသချ တပါက်
အပပစ်တပိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုး ခရသူတစ်ဦိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
တသချ တပါက် ပြစ်မည်မဟတ်တပ။ သပြစ်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၍၊ သင်သည် ယတနတွ
ရန်သပူ ြစ်ပပီိုး မနက်ပြန်တွငလ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က
တန က်တနတွ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သူ ပြစ်ပမဲပြစ်တပလမ်မ
့် ငလ
့် ည်။ သင်သည် အစဉ်ထ ဝရ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လမ့််မည်။ ထအတပခအတနတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မည်သ သက်
ညြှ န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့်

ဆနက
် ့် ျင်ြဆ
့် သည်မှ လူသ ိုး၏သဘ ဝတွင် ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ သဘ ဝက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် တကျ ်လ ိုးမရန္င်တသ အလပ်တစ်ခ ပြစ်တသ တကက ငမ
့်် ျှပြင ့်် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် “လျှြုျို့ ဝှက်ချက်” က တမင်တက
ရှ တြွရမည်မဟတ်တပ။ ထသပြစ်
့် မည်ဆပါက၊ အန င်္တ်တွင ် သင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမှု သ ၍
ပပင်ိုးထန်လ မည်စိုးသပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တန က်ဆိုးတွင ် သင်၏ တသွိုးသ ိုးခန္ွ က ဘရ ိုးသခင်
အဆိုးသတ်ရသည်အထ၊ သင်၏ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ သဘ ဝ ပွငထ
့်် က
ွ ပ် ပီိုး
ထန်ိုးမရန္င်ပြစ်လ မည် စိုးသပြင၊့်် အလွနတ
် န က်မကျမီ သင်ထက
ွ ်သွ ိုးသည်က
ပတက င်ိုးတပမည်။ သင်သည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ယကကည်၏။
သတသ
် တန က်ဆိုးတွင ် ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်သ သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်ပါက၊
့်
ယင်ိုးသည် အရှက်ရစရ ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ သင်တအတနပြင
့်် အပခ ိုးအစီအစဉ်
့်
ပပြုလပ်သည်က ပတက င်ိုးတပလမ်မ
့် ည်ဟ သင်တက
့် ငါ တက်တွနိုး် ၏။ သင်တ ့်
လပ်တဆ င်န္င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍
တက င်ိုးတပမည်- ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခသ ရှသည်မှ ဧကန်မချ မပြစ်န္င်။ သမမ တရ ိုးက
သင်တ မရှ
တြွခပ
ဲ့် ါက၊ သင်တ ဆက်
လက်ရှငသ
် န်ခကဲ့် ကမည် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သတဘ ကွဲလွဲရမည်နည်ိုး။

အသင််းတတ ်မျ ်းတွင ် ခရစ်တတ ် တလ က်သ ွ ်းစဥ် သ၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း ၂ (၁၉၉၂ ခိုနစ
ှ ၊် နိဝ
ို င်ဘ လ မှ ၁၉၉၃ ခိုနစ
ှ ၊် ဇွန်လ
အထိ)
အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၁)
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၏ မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက လူတ စတင်
တလျှ က်လှမ်ိုးသည့််
့်
အချန်မှစ၍ ယတနတ
့် င် သူတ မရှ
့် ငိုး် လင်ိုးတသိုးသည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှတနတသိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး သူတ လ
့် ည့််
့် ပ်သင်သ
တပမ က်မျ ိုးစွ တသ အလပ်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး သူတသည်
့်
ရှု ပ်တထွိုးမှုအပပည်ပ့် ြင့်် ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် သည်မှ တစ်ြက်၌ သူတ၏
့်

အတတွျို့အကကြု၌ လမ်ိုးလွဲတသွြယ်မှု ရှတနတသ တကက င်န္
ှ ့်် လက်ခရန် သူတ၏
့် င
့် စွမ်ိုးရည်တွင ်
အကန်အသတ်
ရှတနပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်ပပီိုး တစ်ြက်၌မူ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်သည် လူတက
့်
့်
ထအဆင်အ
င့််
့် ထတရ က်တအ င် မတခေါ်တဆ င်ရတသိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူတင်ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစအမျ ိုးစန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဒွဟပြစ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်တသည်
သင်တ ဝင်
့် ပပင်
့် ည့်် လမ်ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မသသည်အ
့်
့် တရ က်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ပ၍ပင် မသတပ။ ထသ ပြစ်
့် ပခင်ိုးသည် သင်တ၌့် ရှသည့််
ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်တသ သ မန်ကစစတစ်ခထက် ပတလသည်။ ၎င်ိုးသည်
ဘ သ တရိုးတလ ကမှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ကကီိုးမ ိုးတသ ချွတ်ယွငိုး် ချက်တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွငလ
် ူတ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က မကကြုက်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး၏
အဓကတသ ခ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုး၌
့် ျက်ရှတန၍၊ ထချွတ်ယွငိုး် ချက်သည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွသမ
ရှသည့်် တူညသ
ီ ည့်် ချွတယ
် ွငိုး် ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ မသကျွမ်ိုးြူိုးတပ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ အစစ်က
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ မပမင်ြူိုးတသိုးတပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည်
့်
တတ င်က တရ ျို့ရသလ သမဟ
့် တ် ပင်လယ်က ခမ်ိုးတအ င်လပ်ရသလ ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးတသ
အလပ်ပြစ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အတွက် လူဘယ်န္စ
ှ ်တယ က်က သူတ၏
့်
ဘဝက စတတိုးခဲက့် ကသနည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်တကက င့်် ဘယ်န္စ
ှ ်တယ က်က
န္ှငထ
် တ်ခခဲရ
ှ ်တယ က်က တသသည်အထ
့် သနည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အတွက် ဘယ်န္စ
ညြှဉ်ိုးဆဲခခဲရ
့် သနည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ အချစ်တကက င့်် မျက်လိုး၌ မျက်ရည်မျ ိုးန္ှင ့််
ပပည်တ
့် နသူ ဘယ်န္စ
ှ ်တယ က် တရ ိုးမျှတမှုမရှဘဲ တသခဲက့် ကသနည်ိုး၊ ရက်ရက်စက်စက်
လူမဆန်စွ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်သည်က ဘယ်န္စ
ှ ်တယ က်ခခဲရ
့် သနည်ိုး...။ ထသတသ
့်
အပြစ်ဆိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မှ လူတတွက ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး မသတသ တကက င်သ
ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က မသကျွမ်ိုးတသ သူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ သ
ျို့ ့်
အဘယ်သ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ရဲသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ လ
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်တသ သူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ သ
ျို့ အဘယ်
သလ
့်
့် ရဲသနည်ိုး။
ထသပြစ်
့် မှုမျ ိုးသ မဟတ်တပ၊
့် ပခင်ိုးသည် ဘ သ တရိုးတလ က မှ လူတ၏
့် မပပည်စ
သူတ၌သ
မက သင်တ၌လည်
ိုး ရှတသ အရ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
့်
မသကျွမ်ိုးဘန္
ဲ င
ှ ့်် ယကကည်ကကသည်။ ထအတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခတည်ိုးတကက င်သ
သူတသည်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က မတလိုးစ ိုး၊ မတကက က်ရွ ျို့ ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတရစီိုးတကက င်ိုး
အတင်ိုး သူတ က
့် ယ်တင် တမျှ ်မှနိုး် ထ ိုးသည့်် အလပ်က တပပ င်တပပ င်တင်ိုးတင်ိုး၊ အရှက်မရှစွ

လပ်တဆ င်ပပီိုး သူတ၏
့် ကယ်ပင် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လွနက် ကြူိုးတသ ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်မှတစခင်ိုးသည့်် အလပ်က လပ်ကင်တနသူမျ ိုးပင် ရှသည်။
လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ၄င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်ဆန္ဒမျ ိုးတန က်သလ
့် က်က တသွိုးရူိုးတသွိုးတန်ိုး ပပြုမူတတ်ကကသည်။
ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် လူတ၏
့် တကယ်တက င်ိုးဆန်တသ န္ှလိုးသ ိုးတ၏
့် ပပယင်္်မျ ိုးပင်
မဟတ်တလ ။ ထအပပြုအမူမျ ိုးသည် လူတ၌့် အလွနအ
် လျှအပယ် ရှတနတသ စဉ်ိုးလဲပခင်ိုး၏
အရပ်လကခဏ က တြ ပ် ပသည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် အလွနထ
် ိုးူ ကဲ
့်
ဉ ဏ်ရည်ထက်ပမက် သူမျ ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး သူတ၏
့် ပါရမီမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်က မည်သ အစ
ိုးထိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝန်က အမှနတ
် ကယ်ပင်
့်
့်
င်္ရစက်တက င်ိုး စက်မည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သူတသည်
အလွနတ
် ကယ်တက င်ိုးဆန်စွ ပပြုမူလ ့်
့်
မရပါ။ လူတ၏
့် အမှ
နတ
် ကယ်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးကဲသ
့်
ပြစ်ပါသလ ိုး။ လူတစ်တယ က်သည် ထသပြစ်
့် တကက င်ိုးက ယကကည်စတ်ချန္င်ပါသလ ိုး။
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သက်တသခ ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်က အတမွခရန်
အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချွငိုး် ချက်တစ်ခအပြစ်သတ်မှတပ် ပီိုး လူတက
့်
ပမြှင်တ
ထက်တန်သမ
ူ ျ ိုး မည်သ ပြစ်
့် င်တပိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
့် န္င်ပါမည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ယခမှ စသည်၊ သူ၏စက ိုးမျ ိုးက ယခမှသ စတင်တပပ ဆပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအတပခအတန၌ လူတသည်
သူတက
ူ တကျနပ်
တနကကသည်။ ထသ ့်
့်
့် ယ်သတ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးသည် အရှက်ခခ
ွဲ ရတအ င် လပ်တဆ င်တနပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ သူတန့် ိုးလည်သည့််
အရ သည် အလွနပ
် င် နည်ိုးလှသည်။ အတဟ အတပပ အတက င်ိုးဆိုး ပါရမီအထူိုးချွနဆ
် ိုး
သီအရီပည ရှငပ
် င်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကယ်ဝမှုအ ိုးလိုးက တပပ ပပန္င်စွမ်ိုး မရှတပ၊
သပြစ်
မည်မျှသ ၍နည်ိုးစွ တပပ ပပန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
သင်တ၏
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
့်
့်
တန်ြိုးက တက င်ိုးကင်ထက်ပမင်တ
့် အ င် မသတ်မှတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ကကြုိုးစ ိုးချစ်တသ
ဆင်ပခင်တတရ ိုးရသည်
ှ
့် လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အဆင်အ
့် ယ်က ပမင်လျှင်
့် နမ်ဆ
့် ိုးသူ အပြစ် ကယ်က
အတက င်ိုးဆိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည် သင်တ ဝင်
့် ရမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်အ ိုးလိုးထက် သသသ သ နမ်က
် ယ်က ပမင်ြ ပြစ်
့် ျသည်ဟ ကယ့်က
့် သည်။ သင်တသည်
့်
အဘယ်တကက င့်် ကယ်က
့် ယ်က အလွနပ် မင်သ
့် ည်ဟ သတ်မှတက် ကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့််
သင်တက
် ျ ိုးတသ အသက်
့် ိုးစွ ထင်ပမင်ယူဆကကသနည်ိုး။ ရှညလ
့် ယ်သင်တ ထ
့် သပမင်
့် မ
ခရီိုးလမ်ိုး၌ သင်တသည်
ပထမဦိုးဆိုးတပခလှမ်ိုး အနည်ိုးငယ်ကသ လှမ်ိုးပပီိုးတသိုးသည်။ သင်တ ့်
့်
ပမင်သမျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏လက်တမ င်ိုးသ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ သင်တ ့်

မပမင်တသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ပပမင် န္င်ြန္ှ့် င ့်် သင်တဝင်
့် ည့်် လမ်ိုးက
့် တရ က်သင်သ
ပမ ရှ တြွတတွျို့ ရှန္င်ြ သင်
တ
် ဝန်ရှသည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် ွငတ
့် တသ ် သင်တ၏
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ှ နည်ိုးလွနိုး် သပြင်ပ့် ြစ်သည်။
လူက စလင်တအ င်ပပြုလပ်ပပီိုး လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတသ အခါ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်စဲတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူတ၌့်
မရှတသ အရ မျ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးပပီိုး သူသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် စချန်စန္ှုနိုး် မျ ိုးက သူတ ့်
မမီကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်စထဲတွင ် သင်တသည်
့်
့်
အစဉ်ထ ဝရ တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးမျ ိုး၊ သူက
့် တကျနပ်တစတသ အရ အနည်ိုးငယ်ကသ
ပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တနလမ့််မည်ဟ တပပ န္င် ပါသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်၌ရှတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးမှလွဲ၍ ဘ မှမဟတ် တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ လူသည် မမဘ သ အ ိုးရတကျနပ်တနလျှင် ဘရ ိုးသခင် ရွ ရှ သည်က ခရမည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယတနသင်
တစ န္င်သည်ဟ တပပ ဆပခင်ိုးသည်
့် တ တကျနပ်
့်
သင်တ၏
် ့် တ်မှုရှတသ ရှု တထ ငမ
့်် ှ တပပ ဆ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် ဇ တပကတ ခန္ဓ ၏ ကနသ
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ယှဉ်ြဆ
ကကြုိုးဝင်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ထ ဝရရှု ိုးနမ့််မည် ပြစ်သည်။ လူ၏ ဇ တပကတသည် တကကမ်တခါမျှ တအ င်ပမင်မှုက
မရရှတသိုးတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု အ ိုးပြင်သ
လူ၌
့်
အြတ်ဆယ်န္င်တသ ကကန်အင်လကခဏ မျ ိုး ရှန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ရ ိုးမှ ၊
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုး ထ ိုးသည့်် တပမ က်မျ ိုးလစ
ှ ွ တသ အရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူသည်
အဆင်အ
် ခင် ပြစ်တသ ်လည်ိုး
့် နမ့််ဆိုးပြစ်သည်။ လူသည် အရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် လူသည်သ စ တန်၏ လှညစ
့်် ိုးမက
ှု ခရသူ ပြစ်သည်၊ အတတ မသတ်န္င်တသ
နည်ိုးလမ်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးပြင့်် ၎င်ိုး၏ြျက်ဆိုးီ မတ
ှု ွင ် သ ိုးတက င်အပြစ်ခရသူမှ လူသ ပြစ်သည်။
လူသည် တကကမ်တခါမျှ ကယ်က
့် ယ်က မအပ်စိုး၊ မထန်ိုးချြုပ်န္င်တသိုးတပ။
လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် စ တန်၏ ရွ ရှ စရ တက င်ိုးတသ တနရ ၌ တနကကသည်။ သူတသည်
့်
စ တန်၏ ပပက်ရယ်ပပြုမှုက ခရကကသည်၊ ဒကခ၊ သခ သသရ တင်ိုးန္ှင ့်် လူတလ
ကရှ
့်
အခက်အခဲတင်ိုးက သူတ ကက
့် ြုတတွျို့ခစ ိုးရပပီိုး မတသမရှငပ် ြစ်သည် အထ စ တန်သည် သူတက
့်
ထသ ကျီ
ှ
။ စ တန်သည် သူတက
့် စယ်တလ့်ရသည်
့် ကစ ိုးပပီိုးတန က် သူတ၏
့် ကကကမမ က
အဆိုးသတ်လက်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် သူတအတွ
က်
့်
့်
့်
ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးတသ တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှပင် မခစ ိုးရဘဲ
တစ်ဘဝလိုး တယ င်ချ ချ န္ှင ့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးစွ အသက်ရှငက် ကရသည်။ စ တန်၏

ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုး တစ်စစီချြုိုးြဲ့်ထ ိုးပခင်ိုး ခရသည်။ ယတန သူ
အလွနပ
် င်
့် တသည်
့်
အ ိုးအင်ကန်ခမ်ိုးပပီိုး တက်ကကမှု မရှတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က အ ရစက်လစတ်
မရှတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က အ ရစက်လစတ် မရှလျှင် သူတ၏
့်
့်
အတတွျို့အကကြုသည် ကျြုိုးပဲပ့် ပီိုး မပပည်မ
့် စပြစ်တနမည့်် အစဉ်ထ ဝရ ပျက်စီိုးမည်က
့် န်ိုးရတနသည်
ှ
။
သူတ၏
့် ဝင်တရ က်မှု သည်လည်ိုး ဘ မျှမရှတသ တနရ သ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးသ
အစဉ်ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တလ ကသ လ
့် သည့်် အချန်မှစ၍ န္ှစ်တထ င်ချီသည့််
က လအတတ အတွငိုး် တွင ် အလွနပ် မင်တ
ှ မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သ စမျ ိုးထ ိုးရသူ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သူအတွ
ကအ
် လပ်လပ်တစြအတွ
က် အသိုးပပြု ခဲသ
်လည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အတကက င်ိုးက သတသ သူ အတရအတွကမ
် ှ မူ အလွနပ
် င် နည်ိုးပါိုးပပီိုး
မရှသတလ က်ပင်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် မတရမတွက်န္င်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးတသ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ကကသည့်် အချန်၌ပင် ဘရ ိုးသခင်က မန ခဘဲတနကကပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် ကယ်တမ်ိုးတွင ် သူတသည်
့် တသ ် တကယ်တ
့်
ဘရ ိုးသခင်တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် တနရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်ထက် လူ၏အလပ်က
လပ်တနကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်ပခင်ိုးက အလပ်ဟ တခေါ် န္င်ပါသလ ိုး။ သူတသည်
့်
မည်သ ဝင်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့် တရ က်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးတသည်
့်
လက်ခပပီိုးတန က် တကျိုးဇူိုးတတ ်က တပမတအ က်၌ ပမြှြုပ်လက်ကကသည်။
ထသလ
့် ပ်တဆ င်တသ တကက င့်် အတတ်က မျြုိုးဆက်မျ ိုးစွ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က
လပ်သတ
ူ သည်
ဝင်တရ က်မှု နည်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က
့်
့်
သပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အတကက င်ိုးအရ က မတပပ ဆကကတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်က အနည်ိုးအကျဉ်ိုးမျှသ
့်
န ိုးလည်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသူမျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး
ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင် မည်မျှ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရသည်က မပမင်ကကတပ၊ ထတကက
င့််
့်
့်
အ ိုးလိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သူတက
် အတွ
က် သူတက
ူ ဘ
့် ကိုးကွယြ
့်
့် ယ်သတ
့် ရ ိုးသခင်အပြစ်
သတ်မှတက် ကသည်ဟ တပပ န္င်သည်။
န္ှစ်တပါင်ိုး အတန်ကက သည်အထ ဘရ ိုးသခင်သည် သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးကက ိုးတင
ွ ်
ကွယ်ဝက
ှ ်တနခဲသ
် ွနသ
် ွ ိုးသည့််
့် ည်၊ တန္ွဦိုးမျ ိုးစွ တဆ င်ိုးဦိုးမျ ိုးစွ တကျ လ
က လအတတ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ပမြူခိုးဇ ပဝါတန က်မှ တစ င်က့် ကည်တ
့် နခဲသ
့် ည်၊
တတယတက င်ိုးကင်မတ
ှ နပပီိုး တအ က်သ တန
ိုးမျ ိုးစွ ၊ ညတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကကည်ရ
့် ှု တနခဲသ
့်
့် ည်၊
့် တပါင်
လတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၊ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူတအကက
ိုး၌ လမ်ိုးတလျှ က်သွ ိုးခသ
ဲ့် ည်။
့်

ချမ်ိုးတအိုးတသ တဆ င်ိုးက လမျ ိုးစွ က ပြတ်သန်ိုးပပီိုး လူအ ိုးလိုး၏ အထက်၌ ထင်က
တတ်ဆတ်စွ တစ င်ခ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သတရှ
ူ ့် ျို့၌မျှ တကကမ်တခါမျှ သူက
့် သ
့် ယ်သူ
တပေါ်တပေါ်ထင်ထင် မတြ ်ပပဘူိုးတပ၊ အသတစ်သမျှလည်ိုး ထွက်တအ င် မလပ်ခတ
ဲ့် ပ၊
နမတ်လကခဏ တစ်ခမျှ မပပဘဲ တတ်တဆတ် ထွက်ခွ မှုကပပြုလပ်တနသကဲသ
့် ပင်
့်
တတ်တဆတ် ပပန်လ တနသည်။ မည်သက
ူ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ အစစ်က သန္င်သနည်ိုး။
သူသည် အရင်က လူက တခါမျှ စက ိုးမတပပ ြူိုးတပ၊ တကကမ်တခါမျှလည်ိုး
ကယ်ထင်မပပဘူိုးတပ။ လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်မှတစခင်ိုးသည့်် အလပ်က လပ်ြဆ
့်
့် သည်မှ
မည်မျှလယ
ွ ်ကူသနည်ိုး။ သူတ လ
့် ိုးဝ မသတသ အချက်မှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးြဆ
့် သည်မှ
ရှရှသမျှအရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အခက်ခဆ
ဲ ိုးပြစ်သည် ဟူသည့်် အချက်ပြစ်သည်။ ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်က လူက စက ိုးတပပ ခဲသ
် လူသည် ဘရ ိုးသခင်က တခါမျှ
့် ည်။ သတသ
့်
မသကျွမ်ိုးခဲြ
ှု ည်
့် ူိုးတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် အသက်တ ၌ သူ၏ ဝင်တရ က်မသ
အကန်အသတ်
အလွနရ
် ှပပီိုး၊ အလွနတ
် မ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ ရှု တထ င်မ
့် ျှင်
့်
့် ှ ကကည်လ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့သလ
အ
့် ဝ စမမီတပ။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် ြ အပပည်
့်
့်
န ိုးလည်မှု၌ အလွနန
် ည်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အလွနတ
် ဝိုးကွ တနကကသည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်် သူတ၏
် ှု ပ်တထွိုးလွနိုး် လသ
ှ ည်အ
့် ပပင်
့် န္ှလိုးသ ိုးသည် အလွနရ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်က သူတ၏
ဲ
့်
့် အတွငိုး် အကျဆိုးတနရ ၌ ရှတသ န္ှလိုးသ ိုးထ၌
မထ ိုးကကတပ။ အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အပင်ပန်ိုးခအ ိုးထတ်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်သည်သတ
ဲ အ က်ပမြုပ်တနတသ တရအပင်ိုးအစမျ ိုးကသ
ဲ့် အလင်
ိုးတစ်လက်ပင်
့်
မထတ်လင်န္
့် င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်တတ ့် ထလူတ၏
့် အစွမ်ိုးအစ၊
အရင်ိုးခအတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်တသည်
အဆိုးစွန ် ရွ ရှ ြွယ်တက င်ိုးသည်။
့်
လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးနည်ိုးပါိုးပခင်ိုး၊ ခစ ိုးမှုမရှတတ သ
့် ည့်် အဆင်တ
့် ရ က်သည်အထ ကရဏ တရ ိုး
မရှတတ ပ့် ခင်ိုး၊ အရည်အတသွိုးကျလ ပခင်ိုး၊ ဆတ်ယတ်လ ပခင်ိုး၊ အလွနအ
် မင်ိုး
တြ ်လြ ိုးပြစ်လ ပခင်ိုး၊ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊ စတ်ခန
ွ အ
် ိုးမရှတတ ပ့် ခင်ိုးတတကက
င့်် ထသူတက
့်
့်
န္ွ ိုးမျ ိုး၊ ပမင်ိုးမျ ိုးက လမ်ိုးပပသလ လမ်ိုးပပရမည်။ ထသူတ၏
် ဝင်
့် ဝည ဉ်တတ သ
့် တရ က်မှု
သမဟ
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး တပပ ရမည်ဆလျှင၊်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်၌ ဝင်တရ က်မှုန္င
သူတသည်
နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ င်္ရမစက်ကက၊ သမမ တရ ိုးအတွက် ဒကခခရန်
့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှပင် မရှကက။ ထသတသ
လူက ဘရ ိုးသခင်က
့်
စလင်တစြဆ
် ူမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
သင်တ၏
့် သည်မှ လွယက
့်
့်
့်
ဝင်တရ က်မက
ှု ဤရှု တထ င်မ
ှ ့်် သင်တ၏
့် ှ စတင်ြ မ
့် ချလအပ်သည်။ သင်တ၏
့် အလပ်န္င
့်

ဝင်တရ က်မအ
ှု ိုးပြင့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က သတအ င်စတင်ချဉ်ိုးကပ်ြ ့်
့်
မချလအပ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၂)
သင်တ၏
ှ ့်် ဝင်တရ က်မသ
ှု ည် အလွနအ
် ိုးနည်ိုးတလသည်၊ လူသည်
့် အလပ်န္င
အလပ်လပ်ရမည်ပ
့် က တန်ြိုးမထ ိုး၊ အသက်တ ဝင်တရ က်မှုကဆလျှင် သ ၍ပင်
င်္ရမစက်ကက။ လူသည် ထသပြစ်
့် တနပခင်ိုးက သူတ ့်
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည်ဟူသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သတ်တသ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးအပြစ် မသတ်မတ
ှ ်ကကတပ။
ထတကက
င ့်် သင်၏ အတတွျို့အကကြု၌ သူတပမင်
့်
့် သည့်် အရ အ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုးက တက င်ိုးကင်ထက်က
ရဲတက်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ အလပ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်လျှင် သင်တက
့် မျ ိုးမျ ိုးစ ိုးစ ိုး
မတတ င်ိုးဆပါ၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးသည်က ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
့်
အတနန္ှင ့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
သင်၏သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက သင်ယသ
ူ ငသ
့်် ည်၊ သပ်မကက ခင်မှ ပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ န္
် င
ှ ့််
ကက်ညန္
ီ င်ြအတွ
က် ပြစ်သည်။ တခတ်အဆက်ဆက်တွင် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
အလပ်လပ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးက အမှုတဆ င်မျ ိုး သမဟ
့် တ် တမန်တတ ်မျ ိုးဟ တခေါ် ကကပပီိုး
ထအတခေါ်အတဝေါ်သည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် လူအနည်ိုးငယ်က ရည်ညန်ိုးသည့််
အတခေါ်အတဝေါ် ပြစ်သည်။ သတသ
် ယတန ငါတပပ
သည့်် အလပ်သည် ထအမှုတဆ င်မျ ိုး
့်
့်
သမဟ
့် တ် တမန်တတ ်မျ ိုးကသ မရည်ညန်ိုးတပ၊ ဘရ ိုးသခင် စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးမည့််
သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ရည်ရွယ်ပပီိုး တပပ တသ အလပ်ပြစ်သည်။ ထအလပ်က
စတ်သပ်မဝင်စ ိုးတသ သူ အမျ ိုးအပပ ိုးရတက
ှ
င်ိုးရမည်
ှ
ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်တသ အကျြုိုးအတွက် ထအမှနတ
် ရ ိုးအတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးလျှင ်
အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည် ပြစ်သည်။
အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုးသည် အလပ်ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဟဟသည်သည်
တပပိုးပခင်ိုး၊ တနရ တင်ိုး၌ တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတွ
က် သိုးစဲပွ ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်သည်။
့်
ထသ ယ
် သ ်လည်ိုး တစ်ြက်သတ် ဆန်လွနိုး် လသ
ှ ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကကည်ပခင်ိုးသည် မှနတ
လူက တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ မှ သူအတွ
က် ဟတပပိုးသည်တပပိုးလပ်ရန်သ မဟတ်တပ၊ ထထက်
့်
တကျ ်လွန၍
် ဤအမှုသည် ဝည ဉ်တတ ်အတွငိုး် ၌ အမှုတတ ်တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် တထ က်ပ့်မတ
ှု န္ှ့် ငပ
့်် ါ

သက်ဆင်သည်။ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ တတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အတတွျို့အကကြုရရှပပီိုး သည့်တ
် င် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ြ တစ်
ခါမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးြူိုးတပ၊
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုး ထင်ပမင်ထ ိုးတသ အလပ်ဟူသည့်် အရ သည် ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် မလက်ြက်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် အလပ်
့်
ကစစတွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပင်ပြစ်တစ စတ်ဝင်စ ိုးမှု လိုးဝမရှတပ၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏
့်
ဝင်တရ က်မသ
ှု ည်လည်ိုး အလွနပ
် င် တစ်ြက်သတ် ပြစ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စတင်ဝင်တရ က် သငသ
့်် ည်၊ ယင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆင်တသ
ကဏ္ဍအ ိုးလိုးက သင်တ သ
့် ၍ ကကြုတတွျို့ခစ ိုးန္င်ြ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးသည် သင်တ ့်
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အလပ်ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဟဟသည်သည်
တပပိုးပခင်ိုးက မရည်ညန်ိုးဘ၊ဲ လူသ ိုး၏အသက်တ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တပျ ်ရင်မှုတပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှမရှက ရည်ညန်ိုးသည်။ အလပ်ဆသည်မှ
လူသ ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင် အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သူတ၏
့် ဆက်ကပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတ၌့် ရှသည့််
အသပည က ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သက်တသခရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတပေါ်
အမှုတတ ်တဆ င်ရန်အတွကလ
် ည်ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ထအရ သည်
လူသ ိုး၏တ ဝန် န္ှင ့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။
သင်တ၏
ှု ည် သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်မသ
့် အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အလပ်လပ်တနစဉ်တွင ် သင်တသည်
ဝင်တရ က်ြ ကက
့်
့် ြုိုးစ ိုးတနသည်ဟ ဆန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်အ ိုး တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
မှီဝဲသိုးတဆ င်ပက သပခင်ိုးသ မဟတ်တပ၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အတကက င်ိုး သက်တသခပက သရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
အတစခန္င်ရမည်ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအတပေါ် အမှုတတ ်တဆ င်က လူသ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုး
န္င်ရမည်။ ယင်ိုးသည် အလပ်ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်မှုလည်ိုး ပြစ်သည်၊ ဤသည်က ိုး
လူတင်ိုး ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးပပီိုး တနရ အ ိုးလိုး၌ တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးတက
့် သ အ ရစက်ပပီိုး
၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုက သတမထ ိုးမသူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်အသက်တ သ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက လျစ်လျြူရှု ထ ိုးတသ သူ မျ ိုးစွ ရှသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
အတစခသူမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က ခခသူမျ ိုး ပြစ်လ တစသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုး ပြစ်သည်။
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င် ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနခဲသ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတအတပေါ်
့် မ
့်
အမှုတတ ်တဆ င်တနခဲ့် သူမျ ိုးသည် အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးက ဝင်တရ က်မှု

အပြစ်သ သတ်မတ
ှ ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ၏
့်် င်တသ
့် ဝည ဉ်တရိုးရ န္ှငဆ
ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုက အတရိုးကကီိုးတသ ဝင်တရ က်မအ
ှု ပြစ် မသတ်မတ
ှ ်ခကဲ့် ကတပ။ ထသ ့်
သတ်မှတ်မည်အ
့် စ ိုး၊ သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်ကရသည့််
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်ကက ိုးတပိုးရန်အတွက် အရင်ိုးအန္ှိုးီ အပြစ်
သတ်မတ
ှ ်ခကဲ့် ကသည်။ တရ ိုးတဟ တသ အခါ၌ သူတသည်
အလွနအ
် မင်ိုး ဝန်ပတနကကလျက်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လက်ခကကပပီိုး၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့််
သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အသက ထွက်လ တစသည်။ ဤအချန်၌၊
့်
အလပ်လပ်တသ သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်မှုက ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်ဝည ဉ်တရိုးရ အတတွျို့အကကြုကဲသ
့် ခ
် ယ်က အလွနအ
် မင်ိုး အ ိုးရ
့် စ ိုးရပပီိုး ကယ့်က
တကျနပ်တနကကသည်။ သူတ တပပ
တနသည့်် စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူတ၏
့်
့် ကယ်ပင်အပြစ်
သူတ ခ
ပပသတလ က် မရှငိုး်
့် စ ိုးရတသ ်လည်ိုး သူတ၏
့် ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုသည် သူတ တပပ
့်
သလလည်ိုး ခစ ိုးရသည်။ ထအပပင်
စက ိုးမတပပ မီတွင ် သူတ မည်
သည့်အ
် ရ တပပ မည်က
့်
့်
အရပ်အမမက်ပင် မသကက။ သတသ
် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူတအတွ
ငိုး် ၌ အလပ်လပ်
့်
့်
တသ အခါ သူတ၏စက
ိုးမျ ိုးသည် သူတထ
့်
့် မှ အဆက်မပပတ် တရစပ် ထွက်လ တတ်သည်။
သင်သည် ထသ တစ်
ကကမ် တရ ိုးတဟ ြူိုးပပီိုးချန်တွင ် သင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ အစစ်သည်
့်
အရင်က သင်ထင်ထ ိုးသတလ က် မတသိုးငယ်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး၊ ထတန
် ့် ှငိုး် တသ
့် က်တွင ် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်က သင်၌ အကကမ်ကကမ် အလပ်လပ် ပပီိုးတသ အတပခအတနတွငက
် သ
ဲ့် သင
မ
့်် ှ
့်
ဝည ဉ်အသက်တ ရှပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆိုးပြတ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်
သင်၏ ကယ်ပင် ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် သင်၏ပြစ်တည်မပှု ြစ်သည်ဟ လွမ
ဲ ှ ိုးစွ
ယကကည်တတ်သည်။ သင်သည် ထသ အစဉ်အပမဲ
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရတသ အခါ သင်၏ ကယ်ပင်
့်
ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး တလျ တ
့် တလျ ရ
့် ဲ ပြစ်လ တတ်သည်၊ သင်သည် သတမထ ိုးမဘဲ
ပျင်ိုးရလ တတ်ပပီိုး၊ သင်ကယ်တင်၏ဝင်တရ က်မက
ှု အတရိုးကကီိုးသည်ဟ လိုးဝ
သတဘ မထ ိုးဘဲ တနလ တတ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်သည် အပခ ိုးသတ
ူ အတပေါ်
့်
အမှုတတ ်တဆ င်တသ အခါ၌ သင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ခွပဲ ခ ိုးသပမင်ရမည်။ ထသ သ
ှု
့် ပမင်ပခင်ိုးက သင်၏ ဝင်တရ က်မက
သ ၍ လွယက
် ူတချ တမ တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သင်၏ အတတွျို့အကကြုက သ ၍
အကျြုိုးရှတစလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
့် ည်။ လူသ ိုးသည် သနရ
မမတက
့် ယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုအပြစ် သတ်မှတ်တသ အခါ ယင်ိုးသည် ဆတ်ယတ်မှု၏
အစပြစ်သွ ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
မည်သည့်တ
် ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သည်ပြစ်တစ
့်
့်

သင်တ၏
ှု အတရိုးကကီိုးတသ သင်ခန်ိုးစ တစ်ခအပြစ် သင်တ ့်
့် ဝင်တရ က်မက
မှတယ
် ူသငသ
့်် ည်ဟ ငါတပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်ပပည့်စ
် တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
တတွျို့တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့သ တခေါ်
့် တဆ င်လ ရန်၊ လူက ဘရ ိုးသခင်ထ
တခေါ်တဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးပပမှုတန္ှ့် င ့်် မတ်ဆက်တပိုးရန်တအတွ
က် အလပ်လပ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလပ်၏ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက စလင်တစသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
အလပ်၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်ြ အလွ
နအ
် တရိုးကကီိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည်က ခရတသ
့်
သူတစ်ဦိုးအတနန္ှင၊့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ရန်
ထက်တန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ဆလသည်မှ လူတင်ိုးတွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အသိုးပပြုမှုက ခြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုး ရှသည်။ သတသ
် သင်တ န
့်
့်
့် ိုးလည်သတဘ တပါက် ရမည့််
အချက်တစ်ချက်ရသည်
ှ
- လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်မှ တစခင်ိုးသည်အ
့် လပ်က လပ်တသ အခါ
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုး တပိုးအပ်ခခဲရ
်
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်
လူသ ိုးတပပ သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လူသ ိုးသသည့်် အရ သည် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်အသက်တ
တစ်ရပ်လိုး မဟတ်တပ။ သင်တလ
ပ်လပ်တနစဉ် သင်တက
့် ပ်န္င်သည်မှ သင်တအလ
့်
့် ယ်တင်၏
လအပ်ချက်မျ ိုးက ပမ တက င်ိုးမွနစ
် ွ သလ ရန်သ ပြစ်ပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမက
ှု ပမရရှလ ရန်သ ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်တသည်
သင်တ ့်
့်
အလပ်လပ်တနစဉ်တွင ် ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ ၀င်တရ က်မှု ရရှတစပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ထမှလ သည့်် လမ်ိုးပပမှုက ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏
၀င်တရ က်မအ
ှု ပြစ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏အထဲ
၌ တမွိုးကတည်ိုးကရှသည့်် အရ အပြစ် သတ်မှတ်လျှင်
့်
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးြ အလ
ိုးအလ မရှတပ။ လူသ ိုး၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်သည့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးသည် လူသ ိုးတက
့်
ပမှနအ
် တပခအတန၌ ရှကကသည့်အ
် ခါ ပြစ်တပေါ်တပသည်။ ထသတသ
အချန်မျ ိုး၌ လူတသည်
သူတ ့်
့်
့်
လက်ခရရှတသ ဉ ဏ်အလင်ိုးက သူတ၏
် ပြစ်
့် ကယ်ပင် ဝည ဉ်အသက်တ အစစ်အမှနအ
လွဲမှ ိုးစွ ထင်ပမင်ယူဆတလ့် ရှကကသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည်န
့် ည်ိုးသည် ထူိုးကဲစွ သ မန်အပြစ်ဆိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏အထဲ၌
တမွိုးကတည်ိုးက ရှသည့်အ
် ရ က အသိုးပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူတ ့်
အလပ်လပ်သည်အ
့် ခါ သမဟ
့် ခါ၊ သမဟ
့် တ် စက ိုးတပပ သည်အ
့် တ် ဆတတ င်ိုး၍ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ န္ှငဆ
့်် င်တသ ဝတ်ပပြုကိုးကွယမ
် မ
ှု ျ ိုးက ပပြုတသ အခါ၌၊ သမမ တရ ိုးသည်

ထသူတအတွ
က် ရတ်တရက် ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုး လမ်မ
် လက်တတွတ
ျို့ ွင ်
့် ည်။ သတသ
့်
့်
လူသ ိုးပမင်တသ အရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမသ
ှု
(ဤအရ သည် လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တနသည်မှ မှနတ
် ပသည်) ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်အသက်တ အစစ်က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ အချြုျို့တသ အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့််
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လူသ ိုးက ရင်ဆင်ကကြုရသည့်် အချန်က လတစ်ရပ် တန က်ပင်ိုးတွင၊်
လူသ ိုး၏ ဝည ဉ် အသက်တ အစစ်သည် ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် သသ
့်
ထင်ရှ ိုးလ သည်။ ထသတသ
အခါ၌သ မမ၏ ဝည ဉ် အသက်တ သည် သပ်မကကီိုးတကက င်ိုး
့်
လူသ ိုးသည် တတွျို့ ရှလ ပပီိုး တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်မှု၊ မမအတပေါ် သက်တရ က်သည့််
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ တလ ဘတအ
အတတွျို့အကကြု
့် ိုးလိုး တပေါ်လ သည်။ ထသတသ
့်
သသရ က အကကမ်ကကမ် တတွျို့ ကကြုပပီိုးမှသ ၎င်ိုးတ၏
် ူ
့် ဝည ဉ်အတွငိုး် န္ိုးထလ သည့်သ
မျ ိုးစွ က အတတ်က ၎င်ိုးတ ကက
ယ်ပင် တစ်ဦိုးချင်ိုး
့် သည်က ိုး ၎င်ိုးတ၏က
့် ြုတတွျို့ ခဲရ
့်
လက်တတွျို့တရ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ထ
် မှ ခဏတ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသ
ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် ဤအလင်ိုးက ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်မည် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်တစရန် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးက ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးတသ အခါ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုး မည်သ ့်
တပေါ်တပါက်လ ခဲသ
့် နရ သ သွ
့် ည် သမဟ
့် တ် မည်သည်တ
့် ိုးတနသည်က မရှငိုး် ပပဘဲ
ရှငိုး် လင်ိုးထင်ရှ ိုးတသ နည်ိုးတစ်နည်ိုးပြင့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သူသည် လူသ ိုး၏
အခက်အခဲမျ ိုးက ဤဗျ ဒတ်တတ ်၌ တပါင်ိုးစပ်မည်အ
့် စ ိုး၊ သမမ တရ ိုးက တက်ရက်
ထတ်တြ ်ပပသည်။ လူသ ိုးသည် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်၌ အခက်အခဲမျ ိုးန္င
ှ ့််
ကကြုတသ အခါ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှု ပါဝင်တအ င် လပ်ပါက
ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြု ပြစ်သွ ိုးသည်။ ဥပမ - မဿဟ ရြွဲျို့တသ အခါ၌
အမ်တထ င်မကျတသိုးတသ ညီမတစ်တယ က်က “ကျွနမ
် တ င်္
ိုး မကကြုိုးစ ိုးဘိုးူ ၊
့် ဏ်ရြလည်
့်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုက ရြလည်
ိုး မကကြုိုးစ ိုးဘိုးူ ၊ လင်န္င
ှ ့်် မယ ိုးအကက ိုးမှ ရှတဲ့်
့်
တပျ ်ရင်မက
ှု လည်ိုး မတပ်မက်ဘိုးူ ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တဲ့် န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် တကယ်တည်ိုးတနပခင်ိုးကသ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆက်ကပ်ြပဲ့် ကျွနမ
် တ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတယ်” ဟ တပပ ပပီိုး “လူတတွက
လက်ထပ်ပပီိုးတ နဲ သူ
့် တက
့် အဘက်ဘက်က ဝန်ိုးရတက်ခက်တဲ့် အရ တတွအမျ ိုးကကီိုး
ရှလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တဲ့် သူတရဲ့် န္ှ့် လိုးသ ိုးကလည်ိုး မစစ်မှနတ
် တ ဘ
့် ိုးူ ။ သူတရဲ့် ့်
န္ှလိုးသ ိုးက မသ ိုးစအတကက င်ိုး၊ သူတရဲ့် အ
တမ်ိုး
့် မ်တထ င်ြက်အတကက င်ိုးနဲ အပမဲ
့်
ပပည့်တ
် နတယ်။ အဲဒါတကက င ့်် သူတရဲ့် န္ှ့် လိုးသ ိုးက တတ ်တတ ်တလိုးက ပရှု ပ်တထွိုးလ တယ် ...”

ဟ ဆက်တပပ သည်။ သူမ စက ိုးတပပ တသ အခါ၌ သူမတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးသည် သူမ၏
န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ တတွိုးတနသည့်် အရ မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ သူမ၏ စက ိုးမျ ိုးသည်
ဟန်ိုးထက
ွ ်တနပပီိုး အ ိုးအင်န္င
ှ ့်် ပပည့်ဝ
် တနသည်။ သူမ တပပ သမျှအ ိုးလိုးသည် သူမ၏
န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မှ လ သကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ သူမသည် မမကယ်က
ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ ဆက်ကပ်န္င်ြ ဆန္ဒ
ရပပီ
ှ ိုး ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် သူမလ
့်
ဆိုးပြတ်ချက်မျြုိုး ချန္င်ြ တမျှ
်လငသ
့်် ည်။ သင်၏ ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ဤအချန်၌ န္ှုိုးတဆ ်မှုက
့်
ခရသည့်် ခစ ိုးချက်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်မှု လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးတပပ င်ိုးလဲသွ ိုးတသ အခါ
သင်သည် န္ှစ်အနည်ိုးငယ် အသက်ကကီိုးလ ပပီပြစ်သည်။ အသက်တူတသ သင်၏
တကျ င်ိုးတနြက်မျ ိုးန္ှင ့်် မတ်တဆွမျ ိုးအ ိုးလိုး၌ တယ က်ျ ိုးရသည်
ှ
က သင်ပမင်သည်၊ သမဟ
့် တ်
'ဟတစ်တယ က်ကတတ ့် အမ်တထ င်ကျပပီိုးတန က်မှ သူရဲ့် တယ
က်ျ ိုးက သူက
့်
့် ပမြုျို့ မှ တနြ ့်
တခေါ်သွ ိုးတယ်၊ အဲဒမ
ီ ှ သူအလပ်ရသည်ဟ သင်ကက ိုးသည်။ သူမက သင်တတွျို့တသ အခါ
သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးထဲ၌ မန လစပြစ်သည်။ သူမက ဆွတ
ဲ ဆ င်မှု အပပည့်အ
် ဝရှပပီိုး နြူိုးမှ
တပခြဝါိုးအထ ကျက်သတရရှတကက င်ိုး၊ သူမ စက ိုးတပပ တသ အခါ၌
အတတွအ
ျို့ ကကြုကျယ်ပပန်တသ
ဟန်ပန်ရပပီ
ှ ိုး သူမ၌ တကျိုးလက်တတ သ ိုးလူန္၏ အရပ်အတယ င်
့်
မရှတတ တ
့် ခါ သငအ
့်် ထဲ၌ ခစ ိုးချက်မျြုိုးစ
့် ကက င်ိုးက သင်ပမင်သည်။ ဤသည်က ပမင်သည်အ
ရှလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တချန်လိုး အချန်တပိုးခဲတ
့်် ှ
့် သ တကက င ့်် သငမ
မသ ိုးစလည်ိုးမရှ၊ အလပ်အကင်လည်ိုးမရှ၊ ဆိုးမမှုမျြုိုးစကလည်ိုး ခခဲပ့် ပီိုး
လူလတ်ပင်ိုးအသက်သ တရ
က်လ သည်မှ လည်ိုး ကက ပပီပြစ်သည်၊ သင်၏
့်
ငယ်ရွယ်န္ပျြုမှုသည်လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး အမ်မက်ထ၌
ဲ
အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် လ ပြစ်သည်။ ယတနတ
့် င် သင်သည် ဤလမ်ိုးက
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလ ခဲတ
် နရ ၌ အတပခချရမလဲဆတ ကတတ ့် သင်မသတပ။
့် သ ်လည်ိုး မည်သည့်တ
ထသတသ
အချန်၌ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုး ကစဉက
် ့် လျ ိုးပြစ်က သင်သည် တစ်ခခက
့်
အရူ ိုးအမူိုးစဲလ
ွ မ်ိုးတနသကဲသ
့် ပြစ်
ှ ိုး န္ှစ်န္စ
ှ ်ချြုက်ချြုက်
့် တနသည်။ တကယ်တည်ိုးရပပီ
အပ်မတပျ ်န္င်ပြစ်က တညလိုး အပ်လမရဘဲ
သငက
့်် ယ်သင် မသလက်ခင်မှ ပင် သင်၏
့်
ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးတပိုးခဲတ
့် သ သင်၏ တလိုးနက်တသ
ကတသစစ မျ ိုးအတကက င်ိုးက စတင်စဉ်ိုးစ ိုးလ ပပီိုး ဤသပြစ်
့် စ ိုး သင်သည်
့် လင်က
အဘယ်တကက င ့်် ထကဲသ
့် ဆ
က်ရသနည်ိုး။ ရတ်ချည်ိုးပင်
့် ိုးရွ ိုးတသ အတပခအတနထဲသ ကျတရ
့်
သင်သည် အသတတ်မျက်ရည်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်က
့် ယ်သင် ကျဆင်ိုးတစသည်။ ဆတတ င်ိုးရန်အတွက်

သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ သွ
ှ အ
့်် တူ သင်တပျ ်ရင်ခသ
ဲ့် ည့်် တနရက်
့် မျ ိုး၌
့် ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ရှခဲသ
ှ ့်် သင်၏ အကက ိုးရှ ခင်မင်မှုန္င
ှ ့်် ခွခ
ဲ ွ လမရသည့်
်
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ရင်ိုးန္ှိုးီ မှုတအတကက
င်ိုးက သင်စတင်စဉ်ိုးစ ိုးလ သည်။ သင်၏ မျက်စထဲတွင ် ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး
့်
တစ်ခပပီိုး တစ်ခ တပေါ်လ ပပီိုး ထတနက
့်် ိုးထဲ၌
့် သင်ပပြုခဲသ
့် ည့်် ကျမ်ိုးသစစ စက ိုးက သငန
ပပန်ကက ိုးလ ပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ကျွနမ
် ရဲ အရင်
ိုးန္ှိုးီ ဆိုး မတ်တဆွ မဟတ်လ ိုး” ဟ
့်
သင်တပပ ပပီိုး ကျယ်တလ င်စွ ငတကကိုးက “ဘရ ိုးသခင်၊ အလွနခ
် ျစ်ခင်ရတဲ့် ဘရ ိုးသခင်၊
ကျွနမ
် ရဲ န္ှ့် လိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကျွနမ
် တပိုးအပ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်ပါတယ်။
ကျွနမ
် ဘရ ိုးသခင်ရဲ သတ
သမီ
် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် ိုး အစဉ်ထ ဝရ ပြစ်လပါတယ်။ ကျွနမ
တစ်သက်လိုး မတပပ င်ိုးမလဲဘဲ ချစ်ပါမယ်
့် ...” ဟ သင်တပပ သည်။ ထသ ပပင်
့် ိုးထန်စွ
န ကျင်ခစ ိုးရတသ အခါ၌သ ဘရ ိုးသခင် မည်မျှ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတကက င်ိုးက
သင်အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ထသ ခ
်
့် စ ိုးရမှသ 'ဟိုးအရင်တစ်ချန်က ကျွနမ
ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးလိုးတပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည်'ဟူသည့်စ
် က ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်မည် ပြစ်သည်။ ထသတသ
ထိုးန္က
ှ ်ချက်က ခစ ိုးပပီိုးမသ
ှ
ဤကစစ၌
့်
သင်သည် ပ၍ အတတွျို့အကကြုရှတသ သူ ပြစ်လ မည် ပြစ်ပပီိုး ထအချန်၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် လူပင်တသ အရ မဟတ်တကက င်ိုးက သပမင်လ မည် ပြစ်သည်။
ထတန
ှ ပ
့်် တ်သက်လျှင ်
့် က်ပင်ိုးတွင ် သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ ဤဝင်တရ က်မှုန္င
အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏အန ရွ တ်မျ ိုးက
သင်၏ဝင်တရ က်မအ
ှု တွက် အကျြုိုးမျ ိုးစွ တပိုးခသ
ဲ့် လ ပြစ်လ မည်ပြစ်သည်။။ ထသတသ
့်
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် သင်ကကြုတတွတ
ျို့ င်ိုး ထတန၌့် ကျခဲသ
့် ည့်် သင်၏ မျက်ရည်မျ ိုးက
သင်ချက်ချင်ိုး ပပန်သတရလမ်မ
ှ ့်် သင်ပပန်လည် ဆဆည်ိုးရသလ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပြစ်လမ်မ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် အကက ိုးရှ ရင်ိုးန္ိုးီှ မှု တန က်တခါ ပပတ်တတ က်သွ ိုးမှ က
့် ည်။ သင်န္င
သင် အပမဲ တကက က်ရွ ျို့တနသည်။ သင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် အကက ိုးရှ စတ်ချင်ိုးဆက်စပ်မှု
(ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး) ပျက်သွ ိုးမှ က သင်အပမဲတကက က်တနသည်။ ဤသည်မှ သင်၏ အလပ်၊
သင်၏ ဝင်တရ က်မပှု ြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က
့်
လက်ခတသ အချန်၌ပင် သင်တ၏
ှု တပေါ်၌ သ ၍ပင် အတလိုးထ ိုးသငပ့်် ပီိုး
့် ဝင်တရ က်မအ
တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်တ၏ဝင်
တရ က်မှု ဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုးက
့်
တတကျကျ ပမင်ပပီိုး၊ သင်တ၏ဝင်
တရ က်မှု၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်မှုကလည်ိုး တပါင်ိုးစပ်သငသ
့်် ည်။ ထသပပြုပခင်
ိုးပြင ့်် သင်တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
့်

ဝည ဉ်တတ ်၏ သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ နည်ိုးမျ ိုးပြင့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရက သငအ
့်် ထဲ၌ ပြစ်တပေါ်တစ န္င်မည် ပြစ်သည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင်တ ကက
့် ြုတတွျို့တနတသ အချန်၌ သင်တသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သ မက သင်တက
့် ယ်သင်တ သ
့် ကျွမ်ိုးလ ကကမည်၊ ထအပပင်
့်
အလွနပ် ပင်ိုးထန်၍ မတရမတွက်န္င်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးတသ ပပင်ိုးထန်သည့််
ဒကခအခက်အခဲမျ ိုးကက ိုးတွင ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနဆ
် က်ဆတရိုးတစ်ရပ်
့်
ရှလ ကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်တအကက
ိုးရှ ဆက်ဆတရိုးသည်
့်
တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက် ပမ နီိုးစပ်လ လမ်မ
့် ည်။ မတရမတွက်န္င်တအ င် ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတအပပီ
ိုးတန က် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် စစ်မှနတ
် သ တမတတ
့်
့်
တပေါ်တပါက်လ မည်။ ထတကက
င ့်် တဝဒန ၊ ရက်န္က
ှ ်ချက်န္င
ှ ့်် ဒကခအခက်အခဲမျ ိုးသည်
့်
တကက က်စရ တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး မဟတ်တကက င်ိုး သင်တ န
့် ိုးလည် သတဘ တပါက်ရမည်။
တကက က်စရ တက င်ိုးသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်သ ရှပပီိုး သင်တ၏
့်
ဝင်တရ က်မှု မရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ် ပပီိုးတပမ က်သည့်တ
် န တရ
က်တသ အခါ
့်
သင်တသည်
အကျြုိုးမဲ့် ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် လ ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်၊ သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ကကြုတတွခ
ျို့ စ ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကလည်ိုး
သခဲမ
ှု ည်ိုး ရရှခဲမ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည် မဟတ်၊ သင်တ၏
့် ည် မဟတ်တပ။ သနရ
့် ကယ်ပင် ဝင်တရ က်မလ
ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုး အတွငိုး် လပ်တဆ င်သည့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးသည်မှ လူသ ိုး၏
စတ်ထက်သန်မှုက ထန်ိုးထ ိုးရန် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး ဝင်တရ က်ရန် အတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုး
ြွငတ
့်် ပိုးရန်အပပင်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူသ ိုး သလ တစရန် ပြစ်ပပီိုး၊
ထတနရ မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသပပီိုး န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးသည့်် စတ်မျ ိုး
တပေါ်တပါက်လ တစရန်ပြစ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၃)
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးထ မျ ိုးစွ အပ်န္ပပီ
ှ ိုးပြစ်က မတရမတွက်န္င်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု လည်ိုး မနက် က
် လူတ၏
့် ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
့် ဝင်တရ က်မက
့်
့်
အရည်အချင်ိုးမှ အတတ ် ညြ
့် ျင်ိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ သည်
အပမစ်မတွယ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးအတတွိုးန္ှင ့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးတ တြ
က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပပြုစပျြုိုးတထ င်မှု မရှပခင်ိုး၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အတလိုးအနက်

ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတသ တရှိုးရိုးစဲွ အယူသိုးီ မှုမျ ိုး၊ လူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ
တနရ မျ ိုးတွင ် ဒကခပပဿန မျ ိုးက သထ ိုးသည့်် အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးပပီိုး ယယွငိုး် တသ
အသက်ရှငတ
် နထင်မှု ပစမျ ိုး၊ ယဉ်တကျိုးမဆ
ှု င်ရ အသပည က အတပေါ်ယ သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊
ကိုးဆယ့််ရစ
ှ ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် နိုးီ ပါိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုးက ယဉ်တကျိုးမဆ
ှု င်ရ အသပည ချြုျို့တဲပ့် ခင်ိုး၊
ထအပပင်
ပမပမငမ
့်် ိုးတသ အဆငမ
့်် ျ ိုးရှသည့်် ယဉ်တကျိုးမဆ
ှု င်ရ ပည က ရရှတသ သူမျ ိုး
့်
အလွန ် နည်ိုးပါိုးတနပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
ဤညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုးအတွက် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး ရှတပသည်။ ထတကက
င်၊့် လူတသည်
အတပခခအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
သမဟ
် သည်မှ မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသည်က မသကကဘဲ၊ တရှိုးရိုးစဲွ
့် တ် ဝည ဉ်တတ ဆ
အယူသိုးီ မမ
ှု ျ ိုးမှ ရရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ မတရရ သကဲသ
့် မရှ
့် ငိုး် လင်ိုးတသ
အပမင်တစ်ခသ ရှကကတလသည်။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ရှခဲသ
့် ည့်် “ပမင်ပ့် မတ်တသ
အမျြုိုးသ ိုးတရိုးစတ်ဓ တ်” က လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ချန်ခသ
ဲ့် ည့််
မသမသ န္ှင ့်် ြျက်လြျက်ဆိုးီ လပ်သည့်သ
် တဘ ရှတသ လမ်ိုးမိုးမှုမျ ိုးအပပင်၊ လွတလ
် ပ်မှု
တစ်စက်မျှမရှဘဲ၊ ဆန္ဒပပင်ိုးပပြ သ
တ်ြ လ
ှ ၊့််
့် မဟ
့် တ် မဆတ်မနစ် လလထ
့်
့် အင်ဆန္ဒမရှဘဲန္င
တိုးတက်တစြ ဆန္ဒ
မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး မတန်မလှုပ်န္င
ှ ့်် တခတ်တန က်ပပန် ဆွပဲ မဲဆတ
ွဲ နရင်ိုး၊
့်
တကျိုးကျွနစ
် တ်တနသတဘ ထ ိုးတင
ွ ် ခင်မ စွ အပမစ်တွယလ
် ျက်၊ လူတ ပ
့် တ်မပပီိုး
ချည်တန္ှ င်ခရသည့်် တရှိုးရိုးစဲွ အတတွိုးအတခေါ် စသပြင-့်် ဤဓမမဓဋ္ဌ န်ကျတသ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သတဘ တရ ိုးဆင်ရ အပမင်၊ စမျ ိုး၊
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတထ
့် ြျက်မရသည့်် ညစ်ညြူိုးပပီိုး အကျည်ိုးတန်တသ
အသွငက
် တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ တကျ ်လွနြ
် ့်
့် မှ မည်သမ
မကကြုိုးစ ိုးကကသည့်် အကကမ်ိုးြက်မှု အတမှ င်ကမဘ ၌ အသက်ရှငတ
် နကကသည်ဟ ထင်ရပပီိုး
အတက င်ိုးဆိုး တလ ကတစ်ခသ တပပ
င်ိုးတရ ျို့ ပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ မစဉ်ိုးစ ိုးကကတချ။
့်
့် မှ မည်သမ
ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
အသက်တ ထဲတွင ် မမတ၏
့် မျ ိုးက သ ိုးသမီိုးမျ ိုးတမွိုးက
့်
့် တနရက်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ရင်ိုး၊ ကကြုိုးပမ်ိုးရင်ိုး၊ တချွိုးပပန်ရင်ိုး၊ အမ်မှုတဝယျ ဝစစမျ ိုးက လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှပပီိုး တပျ ်ရင်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် မသ ိုးစတစ်ခ၊ အမ်တထ င်တရိုး
ချစ်ခင်မှု၊ သ ိုးသမီိုးဝတ်တကျပွနတ
် သ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက စတ်ကိုးူ ယဉ်အပ်မက်မက်ရင်ိုး၊
မမတ၏
် နထင်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဘဝ၏ တနဝင်ချန်
့် ဘဝမျ ိုးက တအိုးချမ်ိုးစွ အသက်ရှငတ
န္ှစ်မျ ိုးတွင ် တပျ ်ရင်မတ
ှု က
့် စတ်ကူိုးယဉ်အပ်မက်မက်ရင်ိုးပြင ့်် မမတ၏
့် ဘဝကကကမမ က
တရ ငရ
့်် ဲတင်ိုးတမ်တနကကတလသည်... တထ င်တသ င်ိုးချီသည့်် န္ှစ်က လမျ ိုးစွ ကက ယခထတင်၊
လူတသည်
စလင်တသ အသက်တ တစ်ခက ြန်တီိုးပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အချန်က

ဤနည်ိုးပြင ့်် အချည်ိုးန္ိုးီှ ကန်လွနတ
် နခဲက့် ကသည်၊ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျ ိုးအတွက်
ပပြုင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုးန္င
ှ တ
့်် စ်ဦိုး လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ကကပခင်ိုးပြင ့်် အ ိုးလိုးသည်
ဤအတမှ င်ကမဘ တလ က၌ အချင်ိုးချင်ိုး အပပန်အလှန ် သတ်ပြတ်ြသ
့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးကကတလသည်။ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက ရှ တြွြူိုးသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တစ်ဦိုးတစ်တလက အတရိုးစက်ြူိုး သတလ ။ အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုး၏
တနရ ယူပခင်ိုးခထ ိုးရတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုးသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက လူသဘ
ဝဗီဇ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် အတတ ်အတန် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
အပ်န္ပပီ
ှ ိုးပြစ်သည့်အ
် ရ က လူတသည်
သ ၍ပင် အ ရစက်ချင်စတ်မရှကကတချ။
့်
မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ငါတပပ တနသည့်် အရ သည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ၏
သမင်ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မနမ် မက်
တနသည့်် ငါက
့်
့် လူတ ့်
င်္ရစက်ကကမည်မဟတ်ဟ ငါယကကည်သည်။ သမင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆပခင်ိုးသည်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအပပင်၊ အ ိုးလိုးအြ သ
့် သ ထင်ရှ ိုးတသ မတက င်ိုးသတင်ိုးမျ ိုးက ဆလသည်၊
သပြစ်
် ရ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်တသ အရ က တပပ ဆပခင်ိုးသည် မည်သည့််
့် ၍ အမှနတ
အကျြုိုးရှပါသနည်ိုး။ သတသ
် ဆင်ပခင်တတရ ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုးသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ပမင်တတွျို့တသ အခါ၊ န္ိုးထကကလမ်မ
ှု တွက် ကကြုိုးပမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တိုးတက်မအ
့် ည်ဟလည်ိုး
ငါယကကည်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ငရ
့်် ဲမှုပြင ့်် အသက်ရင
ှ က
်
အလပ်လပ်န္င်တနစဉ် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်ဟ ဘရ ိုးသခင်
တမျှ ်လငသ
့်် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်ြမှ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်သည်။ ဤအရ ထက်၊ နယ်တပမတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ပပည့်တ
် စပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဆန္ဒပြစ်သည်။
လူသ ိုးတသည်
သတလွတပ် ခင်ိုးတွင ် နစ်ပမြုပ်တနပပီိုး မန္ိုးထဘဲတနကကသည်မှ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ
့်
တစ်ခသ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခကကရသည်မှ
့်
ယတနတွ
် ဏ္ဌ န် မရှကကတတ တ
င ့်် လူသ ိုးအတတွိုး၊
့် င ် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အသွငသ
့် ပ။ ထတကက
့်
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့်် ပည တရိုးတသည်
အတရိုးကကီိုးသည့်် ကွငိုး် ဆက်တစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး၊
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ ယဉ်တကျိုးမှုပည တွင် တလ့်ကျငပ့်် ခင်ိုးသည် ဒတယကွငိုး် ဆက်က

ပြစ်တပေါ်တစတသ တကက င်၊့် လူသ ိုးမျ ိုး၏ ယဉ်တကျိုးမဆ
ှု င်ရ အရည်အချင်ိုးက ပမြှငတ
့်် င်ပပီိုး
၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အပမင်က တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမှ သ ၍ တက င်ိုးတပသည်။
အမှနတ
် ွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ

ဤမျှမပမင်မ
် လူတ၏
့် ိုးတပ၊ သတသ
့်
့် အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ
စန္ှုနိုး် ကက ိုးက ကွ ဟချက်သည် ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် တသ တကက င၊့်် လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး၏ ရှရ သ ၎င်
ကကည့်ရ
် သ ကကည့်က် ကတသ ်လည်ိုး၊
့်
့် ိုးတ၏
့် တခါင်ိုးမျ ိုးတမ က
၎င်ိုးတက
် ည်ိုးရန် အစွမ်ိုးမရှကကတချ။ တမွိုးြွ ိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ ့်
့် ပြည့်ဆ
ပပင်ဆင်ပခင်ိုးခလ ရသည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် တူ၊ လူတ၏
့် တမွိုးရ ပါ ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီြ အလွ
န ် မလတလ က်တပ။ သတသ
်
့်
့်
ဤအချက်က သတပပြုမရ ပပြုမပခင်ိုးသည် တသချ တပါက် တပြရှငိုး် ချက်တစ်ခ မဟတ်တပ။
အတဝိုး၌ရှသည့်် တရသည် လက်ငင်ိုး တရငတ်မှုက မတပပတစန္င်တပ။ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
တပမမှုနထ
် ့် က် နမ်က
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီြ ့်
့် ျသူမျ ိုးအပြစ် သရှလျှငပ
အဆငပ့်် မငန
့်် ည်ိုးလမ်ိုးက သိုးြမဆ
ှ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ၎င်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
့် ိုးတ ့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် မရှပါက၊ ထအသပည မျြုိုးသည် မည်သည့်် တန်ြိုးရပါသနည်
ှ
ိုး။ ယင်ိုးသည်
ဝါိုးပခင်ိုးတတ င်ိုးပြင ့်် တရခပ်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် -့် လိုးဝ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ငါတပပ တနသည့်် အရ ၏ အခရ မှ ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်။ ယင်ိုးသည် အဓက
အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မပှု ြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင၊် အသက်တ သည် အပမဲ ပျင်ိုးစရ တက င်ိုးသည်၊
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
စတဝိုးပဲမ
ွ ျ ိုးက ြွဲျို့စည်ိုးပခင်ိုးကဲသ
့် တသ
ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ၏ ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်တက င်ိုးတသ
့်
အရပ်လကခဏ မျ ိုး အပပည့်် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့်
မည်သည့်က် ကီိုးမ ိုးတသ တမွျို့တလျ မ
် ှုမျှမရှဟ လူတ အပမဲ
ခစ ိုးရကကသည်။ ထသတသ
့်
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မူလ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အပမဲတဆ င်ရွက်တပသည်။ လူတသည်
့်
တစ်ခါတစ်ရ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးက
ရရှန္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မူလအတတွိုးအတခေါ်၊ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
ဘဝတနထင်မှုပစမျ ိုးန္ှင ့်် အမူအကျငတ
့်် သည်
အတွငိုး် ၌ အပမစ်တွယဆ
် ပဲ ြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ပတ်သက်ကကသည့််
့် သဘ ဝသည် မတပပ င်ိုးမလဲရှတနသည်။ လူတ ပါဝင်
့်
အယူသိုးီ တသ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အမန်ိုးဆိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဤအယူသိုးီ တသ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးအပြစ်
တတွိုးထင်ရင်ိုး၊ လူမျ ိုးစွ တသည်
ထအရ မျ ိုးက လက်မလတ်န္င်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယတနတွ
် င် ထအရ မျ ိုးက လိုးဝ ခါမချန္င်ကကတသိုးတပ။ ထမ်ိုးပမ ိုးမင်္ဂလ
့် ငပ

စ ိုးတသ က်ပဲမ
ွ ျ ိုးန္ှင ့်် သတသမီ
့် ိုး ဝတ်စတန်ဆ မျ ိုးအတွက် လူငယ်မျ ိုး ပပြုလပ်သည့််
အစီအစဉ်မျ ိုးကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုး၊ တငွတကကိုး လက်တဆ င်မျ ိုး၊ င်္ဏ်ပပြုထမင်ိုးစ ိုးပွဲမျ ိုးန္ှင ့််
့်
တပျ ်ရင်ြွယ် အခါသမယမျ ိုးက ကျင်ိုးပသည့်် အလ ိုးတူ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ လက်ဆငက
့်် မ်ိုး
လ ကကပပီိုးပြစ်သည့်် တရှိုးတခတ် လပ်နည်ိုးစနစ်မျ ိုး၊ လူတသမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ပနအခမ်ိုးအန ိုးအတွက် ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုသည့်် အဓပပ ယ်မရှတသ အယူသိုးီ သည့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုး- ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သ ၍ စက်ဆပ်ြွယ်
ပြစ်တပသည်။ ဝတ်ပပြုရ တနပင်
့်် န်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊
့် လျှင ် (ဘ သ တရိုးတလ ကက တစ ငထ
ဥပသ်တနအပါအဝင်
) သူအြ
စက်
ဆပ်ြွယ် ပြစ်က ၊ လူမဆ
ှု က်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
့်
တယ က်ျ ိုးအချင်ိုးချင်ိုးကက ိုး တလ ကီဆန်သည့်် အပပန်အလှန ် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် သ ၍ပင် စက်ဆပ်ရွရှ က ပငင်ိုးပယ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အဆိုးက ရန်တူ
လိုးတရညီ န္ှစ်တကက င်ိုးကဗျ မျ ိုး၊ တပဗ က်အိုးမျ ိုး၊ မီိုးပိုးမျ ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ပွဲတတ ်မင်္ဂလ ၊
ခရစစမတ် လက်တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ခရစ်စမတ်ပဲမ
ွ ျ ိုးကဲသ
့် တသ
တပျ ်ပဲသ
ွ ဘင်
့်
အခါသမယမျ ိုးအတွက် ကစ ိုးစရ အရပ်မျ ိုး၊ တန်ဆ ဆင်မှုမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့််
လူတင်ိုးသကကသည့်် တန္ွဦိုးပွဲတတ ်န္င
ှ ့်် ခရစ်စမတ်တနတ
့် က
့် ပင်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်
အမန်တပိုး
လူတ၏
ဲ ရှတသ ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုး
့် ထ ိုးသည် မဟတ်တပ- ၎င်ိုးတသည်
့်
့် စတ်ထ၌
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဥပသ်တန၌့် မနက
် ့် ချြုိုးြဲပ့် ခင်ိုး၊ စပျစ်ရည်န္င
ှ ့််
စ ိုးပွဲခင်ိုးအထည်အတက င်ိုးစ ိုးတသည်
သ ၍ပင် လူတအတွ
က် ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်မှ တသချ တပသည်။ နင်္ါိုးတခါင်ိုးပမြှငတ
့်် င်သည့်တ
် န၊ ့် နင်္ါိုးတလှပဲတ
ွ တ ်၊
တဆ င်ိုးဦိုးလယ်ပဲတ
ွ တ ်၊ လ ိုးဘ ပွဲတတ ်န္င
ှ ့်် န္ှစ်သစ်ကူိုးတန ကဲ
့် တသ
တရတ်န္င်င၌
့် သ
့်
လူသမျ ိုးသည့်် ရိုးရ ပွဲတတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် အီစတ ပွဲတတ ်၊ ဗတတဇတနန္ှ့် င ့်် ခရစစမတ်တန ့်
ကဲသ
့် တသ
ဘ သ တရိုးတလ ကထဲက ပွဲတတ ်မျ ိုး၊ ဤမတလျ ်ကန်တသ ပွဲတတ မ
် ျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
တရှိုးကတည်ိုးက ယတနထ
့်် မ်ိုးလ ခဲက့် ကတပသည်။
့် တင် လူမျ ိုးစွ က စီစဉ်ထ ိုးကကပပီိုး လက်ဆငက
ထပွဲတတ ်မျ ိုးက ယတနထ
့်် မ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ွ ်၏ ကကယ်ဝတသ
့် လက်ဆငက
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှင ့်် ထွငတ
် တ်တသ စတ်ကိုးူ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပပစ်အန အဆ
့်
ကင်ိုးပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် စ တန်လပ်တဆ င်တသ
လှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ျ ိုးပြစ်သည်။ တနရ တစ်တနရ သည် စ တန်မျ ိုးပြင ့်် စပပြုတလတလ၊ ထတနရ သည်
တခတ်တန က်ကျပပီိုး တခတ်တန က်ပပန်ဆတ
ွဲ လတလ၊ ယင်ိုး၏ တရှိုးရိုးစဲွ ဓတလ့်ထိုးစမျ ိုးသည်
နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယတ
် လတလပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူတက
့် လိုးဝ လှုပ်ရှ ိုးခွင ့််
မတပိုးဘ၊ဲ တင်ိုးကျပ်စွ ချည်တန္ှ င်တလသည်။ ဘ သ တရိုးတလ ကထဲက ပွဲတတ ်

အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ကကီိုးပမတ်သည့်် တီထင
ွ န္
် င်မက
ှု ပပသပတပေါ် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသ ့်
တပါင်ိုးကူိုးတတ ိုးတစ်ခ ြန်တီိုးတပိုးသည်ဟ ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ အမှနတ
် ကယ်တွင် ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတက
့် စ တန် ချည်တန္ှ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သရှလ ပခင်ိုးမှ လူတက
့် တ ိုးဆိုးီ သည့််
မပမင်ရတသ ကကြုိုးမျ ိုး ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည် စ တန်၏ ကလမ်ကကျစ်
ပရယ ယ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
့်် စ်ခ ပပီိုးတသ အချန်၌
ဘရ ိုးသခင်သည် ထက လက လက်နက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပစက မည်သည့်သ
် လ
ဲ ွနစ
် မျှ မချန်ဘဲ
ြျက်ဆိုးီ လက်ပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး “ဘရ ိုးတရ ိုး ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးတသ
့်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး” သည် လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်တသ ရပ်ဝတထြု ပစစညိုး် မျ ိုးက ဆက်လက်
ကိုးကွယ်ကကတလသည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် ၌ အမှနတ
် ကယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်က
အမ်အပပင်သ ထွ
ဲ့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး စ တန်က ဝတ်ပပြုစ ိုးပဲထ
ွ က်
့် နိုး် ထတ်ခသ
ထ ိုးရှခဲသ
် ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်သည့်အ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် ပတပေါ်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှပခင်ိုးက ဆက်လက်တလ့်လ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
စတ်တွင် တချ င်ထိုးထ ိုးလက်ကကတလသည်။ တယရှု ၏ ရပ်ပမျ ိုး၊ လက်ဝါိုးကပ်တင်၊ မ ရ၊
တယရှု ၏ ဗတတဇန္ှင ့်် တန က်ဆိုး ညစ စ ိုးပဲ-ွ ဤအရ မျ ိုးက တက င်ိုးကင်ဘရှငအ
် ပြစ်
အမွနအ
် ပမတ်ထ ိုးကကစဉ် တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် “သခင်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှင် အြ” ဟ
ထပ်သလဲလဲ တအ ်တခေါ် ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဤတနထ
ွ ်ကက ိုး လက်ဆငက
့်် မ်ိုး လ ခဲက့် ကသည့်် ဆင်တူတသ ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဓတလ့်ထိုးစမျ ိုးစွ သည် ဘရ ိုးသခင်အြ မ
့် န်ိုးတီိုးြွယ်ရ ပြစ်တလသည်။ ထအရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တရှ ဆ
ျို့ က်လမ်ိုးက ဆိုးရွ ိုးစွ ပတ်ဆသည့်
အ
် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ဝင်တရ က်မအ
ှု ြ ကကီ
့်် ယှကမ
် ျ ိုး ြန်တီိုးတလသည်။ စ တန်က
့် ိုးမ ိုးတသ အတန္ှ ငအ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ သည့်အ
် တင်ိုးအတ က တမ့်ထ ိုးလက်ပါက၊ လူတ၏
့်
အတွငိုး် ပင်ိုးမျ ိုးသည် သက်တသခလီ၏ ဥပတဒသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုး၊ တလ ရင်စ
့် ်၏
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၊ တစ င်က့် ကည်သ
့် န
ူ ၏
ီ ဆန်ိုးစစ်တလ့်လ ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တပါလ၏ လက်ရ မျ ိုးပြင ့််
လိုးဝပပည့်တ
် နတပသည်။ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် တစ်ကယ်တတ ဝ
် ါဒ၊ ဥပတဒသမျ ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၊
့်
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၊ စနစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူမျြုိုးမျ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုြ နည်
ိုးလမ်ိုး တကယ်က မရှတပ။ လူတ၏
့်
့် တရှိုးရိုးစဲွ အယူသိုးီ မှု
လ ိုးရ မျ ိုးအပပင် ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြမ်ိုးဆိုးီ က ဝါိုးမျြုထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ လူတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးသည် တမ်မျ ိုးစီိုးတနသည့်် ထူိုးထိုးူ ဆန်ိုးဆန်ိုး သတတဝါမျ ိုးပါသည့််
အတရ င်အတသွိုး အစအလင်ပြင ့်် ဒဏ္ဍ ရီနတ်သမီိုးပပပင် တစ်ပဒ်က

ပြစ်တကက င်ိုးကန်စင်တြ ပ် ပတနတသ စတ်ဝင်စ ိုးစရ ရပ်ရှငတ
် စ်ခအလ ိုး အလွန ်
စတ်ကူိုးဉ ဏ်ရသည်
ှ
မှ ၎င်ိုးတသည်
လူမျ ိုးက မှငတ
် က်က အ တစိုးမတစရစ်လျက်
့်
အအ
့် ိုးသငတ
့်် စတလသည်။ အမှနက
် တပပ ရမည်ဆလျှင၊် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန်
လ သည့်် အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အယူသိုးီ သည့်် ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးက
ကယ်တွယတ
် ပြရှငိုး် က ပတပျ က်တစပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးအပမင်က
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပပ င်ိုးလဲတစြ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
မျြုိုးဆက်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လက်ဆငက
့်် မ်ိုးပပီိုးပြစ်တသ အတမွအန္ှစ်တကက င့််
ယတနထ
့် လပပီ။ ယင်ိုးသည် ကကီိုးပမတ်တသ ဝည ဉ်တရိုးရ လူတစ်ဦိုးဦိုး၏
့် တင် မတည်တတ
အတမွက ဆက်ခပခင်ိုးမလအပ်ဘ၊ဲ သမဟ
့် တ် အပခ ိုးတခတ်က လတစ်ခခ၌ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ကယ်စ ိုးပပြု သဘ ဝ၏ မည်သည့်် အမှုကမျှ အတမွခရန်မလအပ်ဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကယ်ကျ အစပပြုခဲပ့် ပီိုး ပပီိုးဆိုးတစခဲသ
့် ည့်် အမှုပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဤအရ မျ ိုး တစ်ခတစ်တလကမျှ စတ်ဝင်စ ိုးြမလ
့် တပ။ ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးတသ စက ိုးတပပ ပန္ှင ့်် အလပ်လပ်ပ ရှ၏၊ ထတကက
င ့််
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် အဘယ်တကက င ့်် ကယ့််ဒကခကယ် ရှ သငသ
့်် နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
“ဘိုးတဘိုးမျ ိုး” ၏ အတမွအန္ှစ်က ဆက်လက် ထန်ိုးသမ်ိုးစဉ် ယခတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ယတန၏လမ်
ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးကကပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ
့်
့် ပန်ိုးတင်က တရ က်ရကကမည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတလ
က၏ န္ှစ်က လမျ ိုး၊ လမျ ိုးန္ှင ့်် တနရက်
့် မျ ိုးက
့်
စက်ဆပ်ရွရှ သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ ဤသီိုးပခ ိုး အပပြုအမူပစမျ ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ရွ ရှ မှု
ခစ ိုးရတလသည်။
လူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ အတက
င်ိုးဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ လူတက
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးန္ှင ့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးက စတင်တပပ င်ိုးလဲခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ အကကီိုးအကျယ်
အဆပ်ခတ်ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက
့် အတွငိုး် ကျကျ စတ်န္လ
ကသြ ပြစ်
ဤဘ သ တရိုးဓတလ့်မျ ိုး၊ ဘ သ တရိုး
့် သည်။ ပထမဦိုးဆိုးအတနန္ှင၊့်် လူတသည်
့်
လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုး၊ န္ှစ်မျ ိုး၊ လမျ ိုးန္ှင ့်် ပွဲတတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့်
မန်ိုးတီိုးြွယ်ပြစ်သည်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တတွျို့ ပမင်ြ လ
့် အပ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထတရှိုးဆန်တသ အတတွိုးမျ ိုး၏ ချြုပ်တန္ှ င်မမ
ှု ျ ိုးမှ ရန်ိုးထက
ွ ်ပပီိုး အယူသိုးီ မှုမျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
၎င်ိုးတ အရ
ိုးစဲတ
ွ နသည့်် အတလ့်အထရှပခင်ိုး အရပ်လကခဏ တင်ိုးက အပမစ်ပြတ်သငတ
့်် ပသည်။
့်
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝင်တရ က်မတ
ှု ွင ် ပါဝင်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အဘယ်တကက င ့်် တလ ကီဆန်တသ ကမဘ တလ ကမှ

ဦိုးတဆ င်တခေါ်ထတ်သွ ိုးသည်က သင်တ န
့် ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး အဘယ်တကက င ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုး၊
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးရ သ လူ
ွ ်အ ိုး ဦိုးတဆ င်တခေါ်သွ ိုးသည်ကလည်ိုး
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
န ိုးလည်ရမည်။ ဤသည်မှ သင်တ ပြတ်
၍ဝင်တရ က်မည့်် င်္တ်တခါိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် မည်သမျှ
့်
မသက်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်တ၏
ှု ပတ်ဆတနသည့်
၊် သငက
့််
့်
့် ဝင်တရ က်မက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးမှ ဟနတ
် ့် ိုးတနသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတက
့်
့် ရန်ိုးမထွက်သ တအ င်မတစသည့််
ပက်ကွနတ
် စ်ခ ပြစ်တပေါ်တစသည်။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ကျမ်ိုးစ က
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ ြတ်ရှုကကပပီိုး၊ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ကျမ်ိုးပဒ်အတပမ က်အပမ ိုးက
အလွတ်ပင်ရွတ်ဆန္င်ကကသည်။ ယတန ၎င်
ှု ွင၊် လူတသည်
့် ိုးတ၏
့် ဝင်တရ က်မတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုထက
ဲ ဤအဆင၏
့်် အတပခခသည် ကျမ်ိုးစ ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ်သည် ကျမ်ိုးစ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အကဲပြတ်ြ ကျမ်
ိုးစ က
့်
မရည်ရွယ်ဘဲ အသိုးပပြုကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ကျမ်ိုးစ န္ှင ့််
ကက်ညတ
ီ သ အခါ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ခင်မ စွ အ ိုးတပိုးကကက
့်
အသစ်ရရှတသ ရတသကကည်ညြုမှုပြင ့်် သူက
့် အတလိုးထ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲတသ အခါတွင၊် လူတသည်
အလွန ် စိုးရမ်တကက ငက့်် ကကကသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတပခခ အတကက င်ိုးရင်ိုးအတွက် ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ရှ တြွရင်ိုး၊
တချွိုးပပန်သည်အထ ပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကျမ်ိုးစ ၌ မတြ ်ပပထ ိုးပါက၊
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လျစ်လျြူရှု ကကတပလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
့်
ပတ်သက်ပါက၊ လူအမျ ိုးစသည် ယင်ိုးက မဝမ
ှ ့်် သတပြင ့်် လက်ခကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ရဲန္င
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက န ခလသည့်အ
် ရ က တရွ ိုးပပီိုးန ခကကက ၊ ယင်ိုးက သရှပခင်ိုးအတပေါ်
စတ်မဝင်စ ိုးကကဟ ဆန္င်တပသည်။ အတတ် အရ မျ ိုးအတွက်မူ၊ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဝက်က
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး အပခ ိုးတစ်ဝက်က စွနလ
် ့် တ်ကက၏။ ဤအရ က ဝင်တရ က်မှုဟ
တခေါ် န္င်ပါသတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စ အပ်မျ ိုးက ရတန မျ ိုးသြွယ် ကင်စဲရ
ွ င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးအြ တရ
ယတန ၎င်
့် ြွယ် သတဘ ထ ိုးရင်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
့် ိုးတက
့် တသ သ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ ၌ တကယ်က စတ်ဝင်စ ိုးမှုမပပကကတချ။ ထအပပင်
့်
“ဉ ဏ်ထက်တသ ပည ရှင”် မျ ိုးစွ က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘယ်လက်၌ ကင်ပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ “အတပပ င်တပမ က်ဆိုးလက်ရ မျ ိုး” က ည လက်တွင ်
ကင်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှနက
် န်သည်က အပပည့်အ
် ဝ

သက်တသပပရန်အလငှ့် ဤအတပပ င်တပမ က်ဆိုးလက်ရ မျ ိုးအထဲတွင ် ယတနန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
ဘရ ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခပပြုချက်က ရှ တတွလ
ျို့ ကကသည့်အ
် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ထအတပပ င်တပမ က်ဆိုး လက်ရ မျ ိုးက အလပ်လပ်တနသည့်အ
် လ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထအရ မျ ိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
ရှငိုး် ပင်ရှငိုး် ပပကကတလသည်။ အမှနက
် တပပ ရလျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတွင် ယတနတခတ်
့်
တန က်ဆိုး သပပဆင်ရ တအ င်ပမင်မမ
ှု ျ ိုး၊ အစဉ်အလ မရှသည့်် သပပဆင်ရ
တအ င်ပမင်မမ
ှု ျ ိုးက (ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အသက်ထသ
ဲ ဝင်
ှု တွက် လမ်ိုးတကက င်ိုး) လိုးဝ
့် တရ က်မအ
အထင်မကကီိုးြူိုးသည့်် “သပပ သတတသနပည ရှငမ
် ျ ိုး” အမျ ိုးအပပ ိုးရသည်
ှ
၊ သပြစ်
့် ၍
လူအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကျတလ က်တအ င် တပပ ဆန္င်စွမ်ိုးက အသိုးပပြု၍ အကကီိုးအကျယ်
“တရ ိုးတဟ ” ရင်ိုးန္ှင ့်် “ဘရ ိုးသခင်၏တက င်ိုးပမတ်တသ န မ” က ကက ိုးလိုးထတ်ရင်ိုး၊
“ကယ့်က
် ယ်ကယ် အ ိုးကိုးတနကကသူမျ ိုး” ပြစ်ကကသည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင၊်
၎င်ိုးတက
ှု ည် ကကီိုးမ ိုးတသ အန္တရ ယ်၌ ရှတနပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည်
့် ယ်တင်၏ ဝင်တရ က်မသ
ဤအခက်အတနန္
် ့် င
ှ ့်် တဝိုးကွ တနသကဲသ
့် ၎င်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးတသည်
့်
တဝိုးကွ တနသည်ဟ ထင်ရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
မည်မျှလယ
ွ ်ကူသနည်ိုး။ လူတသည်
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသစတ်က သက်သ တစပပီိုး
စတ်န္စ
ှ ်သမ်မ
ိုးလမ်ိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ှုတစ်ခခက ခစ ိုးရြ နည်
့်
့် ယ်တင်၏
ထက်ဝက်က ယမန်တနတွ
့် င ် ထ ိုးရစ်ြန္ှ့် င ့်် ကျန်တစ်ဝက်က ယတနသ
့် ယူ
့် တဆ င်လ ရန်၊
တစ်ဝက်က စ တန်ထသ တပိုး
ပပီိုး ကျန်တစ်ဝက်က ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်သရန်
့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်န္င
ှ က့်် ကပပီိုး ပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ လူတ၏
့် အတွငိုး် ကမဘ သည် မသမသ န္ှင ့််
စမ်ဝ
လွနိုး် သပြင်၊့် စ တန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပရတသ လ
် ည်ိုး၊
့် င်ပျျို့ န္ှတတ်
့်
မပြစ်တသိုးပလည်ိုးရသည့်် ယတန၏
် မင်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးမမည်က အလွနအ
စိုးရွ ျို့ ကကလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
မနက်ပြန်ကသ မက ယမန်တနက
့် လည်ိုး ဆိုးရှုိုးရမည်က
့်
စိုးရွ ျို့တနကကသည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးတက
့်
့် အတတွိုးအတခေါ်န္င
့်
တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွန ် ပပြုစပျြုိုးတထ င်န္င်ပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတသ ကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုး၌ အထူိုးတလည် ချြုျို့တဲတ
့် နကကပပီိုး၊ ယတနန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ အမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ဟတ်သည်၊ မဟတ်သည်က တကယ်မတပပ န္င်ကကတပ။ ယင်ိုးမှ လူတ၏
့်
တရှိုးရိုးစဲပွ ပီိုး အယူသိုးီ သည့်် အတတွိုးအတခေါ်သည် အလွနန
် က်ရှုင်ိုးလွနိုး် သပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
အယူသိုးီ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးကက ိုး ခွပဲ ခ ိုးြ ့်

အတရိုးစက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခတည်ိုးတွင ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
ထ ိုးရကကပပီ
ှ
ိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ ဦိုး
့် တန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးတသ ်ပင ိုး၊ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပမရတသ တကက င ့်် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တပမည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးတွင ် ရပ်တနပ် ပီ
့် ိုး တရှ ျို့ဆက်မသွ ိုးကကတတ သ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤပပဿန မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူတ၏
ှု တွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အခက်အခဲမျ ိုး
့် ဝင်တရ က်မအ
ြန်တီိုးသည့်် မှနက
် န်တသ သတဘ တရ ိုးဆင်ရ ပည တရိုးမျြုိုး လူတ၌ချ
့် ြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးမှ
ထွက်တပေါ်တလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင၊့်် လူတသည်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စတ်မဝင်စ ိုးကကဘဲ၊ (ထူိုးချွနတ
် သ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးဟ
သူတပမင်
် မ
ူ ျ ိုးကသ
ဲ့် )့် လူသ ိုး၏အလပ်ပြင့်် တဆပ်ခတ်ခထ ိုးရသည့်အ
် လ ိုး ယင်ိုးက
့် သည့်သ
မရမက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကတလသည်။၁ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တဆွိုးတန္ွိုးသငသ
့်် ည့််
တန က်ဆိုး အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ “မရမက ြက်တယ
ွ ထ
် ိုးကကတလသည်” ဟူသည့်စ
် က ိုးက သတရ ်သည်အ
့် တနပြင့််
အသိုးပပြုထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤစက ိုးစက လူတအတနပြင
့်် တခတ်တန က်ကျသည့်် အရ မျ ိုးက
့်
စွက
ဲ င်ထ ိုးကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် လက်လတ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ တခါင်ိုးမ ပပီိုး တပကတ်ကတ်န္င်သည်က
ပပပါသည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၄)
လူသ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်န္င
ှ အ
့်် ညီ စစ်မန
ှ စ
် ွ ဝင်တရ က်န္င်ပါက၊
သူ၏ဘဝသည် တန္ွဦိုးမိုးရွ ပပီိုးတန က် မျှစ်စတပါက်
လ သကဲသ
့် ၊ ့် လျင်ပမန်စွ
့်
တပါက်တရ က်လမ့််မည်။ လူအမျ ိုးစ၏ လက်ရဝ
ှ ည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုမှ အကဲပြတ်ပခင်ိုးအရ၊
လူတသည်
ဘဝက အတရိုးကကီိုးသည်ဟ အတလိုးမထ ိုးကကတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အတရိုးပါမှု
့်
ရှပမရသည့်် ကစစအချြုျို့ကသ အတလိုးတပိုးကက၏။ သမဟ
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
တရ က်တတ်ရ ရ န္ှင ့်် ကကြုရ ကျပန်ိုး ပရမ်ိုးပတ န္င်တသ ပစပြင ့်် အလပ်လပ်ရင်ိုး၊
မည်သအတွ
ူ ့်
ကဆ
် သည်က သြမဆ
့် ိုးတည်ရ သ သွ
ှ ိုး် ကပင်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် မည်သည်ဦ
့် ိုးရမည်မန

မသဘဲ၊ ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
“မမတက
့်
့် ယ်ကယ် န္ှမ့််ချစွ
ြိုးကွယ်တနကကပခင်ိုး” သ ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ရ ိုးမှ သင်တထဲ
့် မှ အနည်ိုးငယ်သည်
တန က်ဆိုးတသ က လ အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့််
အရ ကမဆ သကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ ကသသူ သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တလ
အန္င်န္င်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သ ၍ပင်ဆိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးပပီိုးတပမ က်
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်မည်က မည်သမ
ူ ျှ မသတပ။ သတသ
် အင်မတန်
့်
စတ်ဓ တ်ကက့် ခင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခန္င်ရည်တမှ့် တစ်ဆင၊့်် အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
တအ င်ပဲခ
ွ မည့်် အချန်န ရီက တစ င်တ
ိုး၊
့် မျှ ်ပခင်ိုးပြင ့်် အတကက အချဉ်မျ ိုးက ဆန်တနပပီ
့်
တက်ပဲတ
ွ စ်ခအတွက် အဆင်သင်ပ့် ပင်တန၁ သည်အ
့် လ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတက
ွ ်အလယ်ရှ ဤ “ထူိုးဆန်ိုးတသ
့် ကကြုတနကကရ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး” အတပေါ် ငါသည် မည်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတဝြန်ချက်ကမျှ တပိုးမည်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ရမည့်် အချက်တစ်ချက် ရှ၏။ ယခ
လူအမျ ိုးစသည် မူမမှနမ
် ှု၂ ဆီသ တ
့် ိုးတက်တနကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝင်တရ က်မှု တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည်
လမ်ိုးဆိုး၃ တစ်ခ ဆီသ ချီ
် ပ်မှု နယ်ပယ်အပြစ်
့် တက်တနကကတပသည်။ ယင်ိုးက လွတလ
ယကကည်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးက တတ င်တ
က အပပင်ြက်ရှ စတ်ကိုးူ ယဉ်တလ ကတစ်ခ
့် သည့်် လူတလ
့်
ပြစ်သည်ဟ ထင်တသ သူ မျ ိုးစွ ရှန္င်သည်၊ သတသ
် အမှနတ
် ွင ် မဟတ်တပ။ သမဟ
့်
့် တ်
လူတသည်
လမ်ိုးလွဲသွ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆတက င်ိုး ဆန္င်တပမည်။ သရ့် တွင ်
့်
လူတမည်
့် ရ က လပ်တဆ င်တနသည် ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးအတနပြင့််
့် သည်အ
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်အ
့် တကက င်ိုးက ငါတပပ လတသိုး၏။
လူအတပမ က်အပမ ိုးတ၏
ှ ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးသည် ဤတဟ တပပ ချက်၏
့် တက င်ိုးကျြုိုးမျ ိုးန္င
အဓကအတကက င်ိုးအရ မဟတ်တပ။ အသင် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ အ ိုးလိုးသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မှနက
် န်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ရရှန္င်ပပီိုး ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်ပပည်မတွင် သမဟ
ှ ့်် ထင်ဝမ်ရှ
့် တ် တဟ င်တက င်န္င
တစ်နယ်တည်ိုးသ ိုးမျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးအရ “ကန်ိုးတွငိုး် ပင်ိုး” တွင ် လူဇ့် တခယူ၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် အထက်တက င်ိုးကင်မှ တပမကကီိုးသ ကကလ
ခဲခ
ွ ၊် ဤသည်မှ
့် ျန်တင
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ြိုးကွယ်ပခင်ိုးတအ က်တွင် ပပန်ကကလ ပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က မသခဲတ
့် ပ။
သူသည် လူဇ့် တ၌ အချန်ကက ပမင်စ
ှ တ
် နခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် ွ အမှုပပြုက အသက်ရင

မည်သမ
ူ ျှ မသကကတလပပီ။ ဤတနထ
ူ ျှ သတမပပြုမကကတပ။ ဤသည်မှ ထ ဝရ
့် တင်ပင် မည်သမ
ပစဆ တစ်ရပ်အပြစ် ဆက်လက်တည်ရတက
ှ
င်ိုး တည်ရတပမည်
ှ
။ ဤအကကမ် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခလ ပခင်ိုးသည် မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ သလ န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် သက်တရ က်မှုသည် မည်မျှ ကျယ်ပပနပ် ပီ
့် ိုး တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ မထတ်တြ ဘ
် ၊ဲ အပမဲ မထတက်တသိုး
တနတလသည်။ သူအမှု
့် ည် တက င်ိုးကင် နယ်ပယ်တွင်
့် ၏ ဤအဆင်သ
ပြစ်ပျက်တနခဲသ
့် လ ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်၏။ ယင်ိုးသည် မျက်လိုးရှသူတအ
့် ည်အ
့် ိုးလိုး ပမင်ရန်
သသ ထင်ရှ ိုး တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှသတမပပြုမတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
့် ၏
ဤအဆင်က
့် ခါ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် တဘ ထ ိုးက
့် ပပီိုးစီိုးသည်အ
့် ပမှနသ
တပပ င်ိုးလဲ၄ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးတသ အပ်မက်မှ န္ိုးထကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ရှညလ
တစ်ချန်က၊ “လူဇ့် တအပြစ် ဤတစ်ကကမ် လ ရပခင်ိုးမှ ကျ ိုး၏ သ ိုးရဲတွငိုး် ထဲသ ့်
ကျပခင်ိုးန္ှငအ
့်် လ ိုးတသ
ူ ည်။” ဟ တပပ သည်က ငါမှတမ
် သည်။ ဤအရ က ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ဤအချီတွင ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ သည့်အ
် ပပင်၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ တနထင်ရ အရပ်တွင ် တမွိုးြွ ိုးတလသည်၊ ဤအကကမ် ကမဘ တပမကကီိုးသ ့်
လ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူသည် ပပင်ိုးထန်တသ အန္တရ ယ်က ယခင်ထက် သ ၍ပင် ရင်ဆင်ရသည်ဟ
ဆလတပသည်။ သူ ရင်ဆင်ရသည့်် အရ မျ ိုးမှ ဓ ိုးမျ ိုး၊ တသနတ်မျ ိုး၊ တင်ိုးပတ်မျ ိုးန္ှင ့််
အသင်ိုးအြွဲမ
ျို့ ျ ိုး ပြစ်၏။ သူရင်ဆင်ရသည်မှ စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုး ပြစ်၏၊ သူ
့် က
ရင်ဆင်ရသည်မှ သတ်ပြတ်မည်အ
့် ကကပြင ့်် ပပည့်တ
် နသည့်် မျက်န္ ှ မျ ိုးထ ိုးရသည့်
ှ
် လူအပ်မျ ိုး
ပြစ်ကက၏။ သူသည် အချန်မတရွ ိုး အသတ်ခရမည့်် အန္တရ ယ် ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ အမျက်တဒါသ ယူတဆ င်ရင်ိုး ကကလ ခဲ၏
့် ။ သရ့် တွင ် သူသည် စလင်ပခင်ိုးအမှုက
လပ်တဆ င်ြအလ
ငှ့် ကကလ ခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုပပီိုးတန က် ဆက်လက်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် သူ၏အမှု ဒတယအပင်ိုးက တဆ င်ရွက်ြအလ
ငှ့် သူ ကကလ သည်ဟ
့်
တပပ ရတပမည်။ သူအမှု
ှ ့််
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အစွမ်ိုးကန်တတွိုးတခေါ်မှုန္င
့် ၏ ဤအဆင်အ
င်္ရစက်ပခင်ိုးတက
ှ
မမကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
် ှက်လျက်
့် ျစွ ကွယဝ
့် တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္က
သူ၏ပင်ကလကခဏ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကက ိုးလိုးထတ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ခင်ိုး၏
တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် စတ်ကိုးူ ကကစည်၍ရန္င်သမျှ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက
အသိုးပပြုတန၏။ လူသ ိုးက လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ကယ်ဆယ်ရ တွင ် တယရှု သည်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုကသ ပပည့်စ
် တစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် စလင်တစပခင်ိုးအမှုက
လပ်တဆ င်တနခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တစ်ဝက်သ
့်

လပ်တဆ င်လျက်ရှခဲပ့် ပီိုး တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးသည် သူ၏ အစီအစဉ်တစ်ရပ်လိုး၏
ထက်ဝက်သ ပြစ်သည်။ တခတ်သစ် အစပပြုတတ မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တခတ်တဟ င်ိုး
တမှိုးမှန်သွ ိုးတတ မ
ှ အ
့်် မျှ၊ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှု
့် ည် ပြစ်သည်န္င
့် ၏
ဒတယအပင်ိုးက စတင်စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအတွက် စတင်ပပင်ဆင်ခ၏
ဲ့် ။
တန က်ဆိုးတသ က လထဲက ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးက အတတ်တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ပတရ ြက်ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ၊ ထသပြင
့် ့်် ဤအကကမ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ၌ကကလ ပခင်ိုး
ဝန်ိုးကျင်က တိုး၍ လျှြုျို့ ဝှက်ထ ိုးပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခ ချတနခဲ၏
့် ။
မိုးလင်ိုးသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပမ က်အပမ ိုးက သတမထ ိုးလက်မဘဲန္င
ှ ၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကလ
ခဲပ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏ဘဝက စတင်ခ၏
ဲ့် ။ လူတသည်
့်
့်
ဤအခက်အတန ် တရ
က်လ ပခင်ိုးက မသခဲတ
့်
့် ပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး အပ်တမ ကျတက င်ိုး
အပ်တမ ကျတနန္င်သည်။ င်္ရစက်လျက် န္ိုးတနတသ သူ အမျ ိုးအပပ ိုး တစ င်ခ
ဲ့် က င်ိုး
့် တ
တစ င်ခ
ဲ့် နန္င်ပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က တတ်ဆတ်စွ
့် တ
့်
ဆတတ င်ိုးခဲတ
ဲ ွင ်
့် က င်ိုး ဆတတ င်ိုးတနန္င်သည်။ သရ့် တွင ် ဤလူမျ ိုးအ ိုးလိုးထတ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ တရ
က်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က
့်
မသခဲက့် ကတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက သ ၍ တချ တမွျို့ စွ တဆ င်ရွက်ြ အလ
ငှ့် န္ှင ့််
့်
သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှရန်၊ ပပီိုးလျှင ် သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ
စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ပပြုခဲတ
့် ှက်ပခင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး တရှ င်ရှ ိုးရန် ဤသ အမှု
့် ပသည်။ လူ၏ တန္ွဦိုးက လ
့်
အပ်စက်ပခင်ိုး အဆိုးသတ်သည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် သူ၏
တပခဦိုးတည်ရ
့် သွ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တည်ိုးခတနပခင်ိုးဘဝက အဆိုးသတ်လျက် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ပပီိုးစီိုးလမ်မ
် ွ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ထွကခ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပပြုမူက တပပ ဆရန် လအပ်တသ တကက င်၊့်
ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးအတွက် ကက ိုးဝင်စွက်ြက်ြ မပြစ်
န္င်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုက
့်
သူကယ်တင် လပ်တဆ င်ရန် တပမကကီိုးတပေါ်သကကလ
ရန်အလငှ့် ပပင်ိုးထန်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့်
ခစ ိုးခဲ၏
့် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် လူသ ိုးသည် အစ ိုးဝင်မတပိုးန္င်တပ။
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စဉ်ိုးစ ိုးတတွတခေါ်မှုန္င
ှ ့်် င်္ရစက်မှုအ ိုးလိုးက
အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ဤဆင်ိုးရဲတသ လူတစ်စ၊ န္ွ ိုးတချိုးပတွင ် နစ်တနတသ ဤလူတစ်စက တရွ ိုးန္တ်ြ၊ ့်
သူ၏ကယ်ပင်အမှုက လပ်တဆ င်ရန် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တနထင်ရ တင်ိုးပပည်သ ့်
ကကဆင်ိုးလ ြ တကျိုး
ဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် ရှ အန္တရ ယ်မျ ိုးထက် အဆ တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အန္တရ ယ်မျ ိုးက ရဲဝ့်စွ ရင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တည်ရပခင်
ှ ိုးက

မည်သမ
ူ ျှမသတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ သူ၏အမှုက ကကီစွ အကျြုိုးပပြုသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
တသ ကမတရ က်တပ။ အတယ က်တင်ိုးက လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး
ဆိုးယတ်သည်က တထ က်ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
မည်သသည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင် ကကလ သည်မှ အပမဲ
တတ်တဆတ် ပြစ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အဆိုးရွ ိုးဆိုး ရက်စက်မှု
လွနက
် ဲပခင်ိုးတွင ် န္ှစ်ပမြှြုပ်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အတလိုးအနက်မထ ိုးဘ၊ဲ တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်က သူက
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲသ
့် ည်ိုးြအလ
ငှ့် သူလပ်ရန်
့် ည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တစခင်ိုးချက်တ ဝန်က ပြည်ဆ
့်
လအပ်သည့်် အရ ကသ လပ်တဆ င်ပမဲလပ်တဆ င်တနခဲသ
ူ ည်
့် ည်။ သင်တထဲ
့် မှ မည်သသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက သတပပြုမပပီိုး ပြစ်ပါသနည်ိုး။
ခမည်ိုးတတ ဘ
် ရ ိုးသခင်၏ ဝန်ထပ်အတွက် သူ၏သ ိုးထက် မည်သက
ူ သ ၍
စ န တထ က်ထ ိုးမက
ှု ပပပါသနည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
မည်သန
ူ ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် မကက ခဏ
စတ်ဒကခတရ က်က တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏သ ိုးသည် သူန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုး
အစတ်စတ်အမ မ ကွဲသည်အထ ပူပင်တသ ကတရ က်လျက်၊ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏
အလအတွက် စဉ်ဆက်မပပတ် ဆတတ င်ိုးတပိုးတလသည်။ သူ၏သ ိုးအတွက် ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သတသ သူ တစ်စတစ်တလ ရှသတလ ။ ချစ်သ ိုးသည်
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လွမ်ိုးဆတ
ွ ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးက သရှသူ တစ်ဦိုးတစ်တလ
ရှပါသတလ ။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုး န္ှစ်ခအကက ိုး ခွခ
ဲ ွ တနရလျက်၊ န္ှစ်ဦိုးသ ိုးသည်
ဝည ဉ်တတ ်၌ တစ်တယ က်တန က်မှ တစ်တယ က် လက်လျက်၊ အတဝိုးမှတန၍ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး
စဉ်ဆက်မပပတ် တငိုးစက်ကကည်တ
့် နကကသည်။ အ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်။ သင်သည် မည်သည်အ
့် ခါ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက အတရိုးထ ိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်က သင်
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် န ိုးလည်မည်နည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ ် န္ှငသ
့်် ိုးတတ ်တသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး
့်
အပမဲ မှီခကကပပီိုးပြစ်သည်။ သပြစ်
အထက်တက င်ိုးကင်၌တစ်ဦိုး၊
့် လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
တအ က်အရပ်တပမကကီိုး၌တစ်ဦိုး အဘယ်တကက င့်် ခွခ
ဲ ွ ရသငသ
့်် နည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ သ
် ည်
သူသ
့် ၊ ့် သ ိုးတတ ်သည်လည်ိုး ခမည်ိုးတတ ်က ချစ်၏။ ထသပြစ်
့် ိုးတတ ်က ချစ်သကဲသ
့် လျှင ်
ခမည်ိုးတတ သ
် ည် ထသတသ
နက်ရှုင်ိုးက န ကျင်ရသည့်် တတ ငတ
့်် မှုပြင ့်် သ ိုးတတ ်က
့်
အဘယ်တကက င ့်် တစ ငဆ
့်် င်ိုးရမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ခွခ
ဲ ွ တက င်ိုးခခ
ွဲ ွ ရပပီိုး
့်
မပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ သ
် ည် တနတပါင်
ိုးညတပါင်ိုး မည်မျှမျ ိုးစွ န ကျင်သည့််
့်

တတ င်တ
့် မှုပြင ့်် တမ်ိုးတတနခဲပ့် ပီိုး သူ၏ချစ်သ ိုး လျင်ပမန်စွ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
မည်မျှကက ပမငစ
့်် ွ လွမ်ိုးဆတ
ွ ်တတ င်တ
့် တနပပီိုးပြစ်သည်က အဘယ်သူ သသနည်ိုး။ သူသည်
တစ င်က့် ကည်သ
့် ည်၊ ပငမ်ပငမ်သက်သက် ထင်က တစ င်ဆ
့် င်ိုးသည်။ သူ၏ချစ်သ ိုး အလျင်အပမန်
ပပန်လ ပခင်ိုးအတွက် မဟတ်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သူ မလပ်တဆ င်တပ။
ကမဘ တပမဆိုးတင် လှညလ
့်် ည် သွ ိုးလ ပပီိုးပြစ်သည့်် သ ိုးတတ ် ပြစ်သည်။ မည်သည်အ
့် ချန်တွင်
၎င်ိုးတ ပပန်
့် ျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် တပါင်ိုးစည်ိုးမည်နည်ိုး။ တစ်ချန်က ပပန်တပါင်ိုးစည်ိုးခဲလ
့်
ထ ဝရက လ အတူရှကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အထက် တက င်ိုးကင်ဘတွင ် တစ်ဦိုးန္ှင ့််
တအ က်အရပ်တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တစ်ဦိုးရလျက်
ှ
၊ တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ သီိုးပခ ိုးစီတနရသည့််
တနညမျ
ိုးက သူ အဘယ်သ ခ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တပမကကီိုးတပေါ် ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌
အန္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ ကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်သ ့်
မစိုးရမ်ဘရ
ဲ န္
ှ င်မည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမတပေါ်သ ဘ
့် ပင်
့် ရ ိုးသခင် ကကလ ချန်တွင၊် လူသ ိုးကဲသ
့်
လူတလ
က၏ မတရမတွက်န္င်သည့်် တလ ကဓတရ ိုးတက
့်
့် ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အပပစ်ကင်ိုးစင်သည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် လူသ ိုးကသ
ဲ့် အလ
ိုးတူ
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခက အဘယ်တကက င့်် ခစ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏သ ိုးတတ ်က လွနစ
် ွ အတရိုးတကကီိုး တတ င်တ
့် သည်မှ အက့် သြွယ်မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှလိုးသ ိုးက အဘယ်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ
တပိုး၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးက အဘယ်သ အပပည်
အ
့် ဝ
့်
ပပန်ဆပ်တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သတသ
် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ
့်
တပိုးတလသည်။ ထအတွက်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မစိုးရမ်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏အရည်အတသွိုးသည် ညြ
့် ျင်ိုးလွနိုး် ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်သည်
အတတ ထ
် ထင်ိုးတနတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အတပခအတနထဲက
အတရိုးတကကီိုးပြစ်ပခင်ိုးက လူသ ိုးအလယ် မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တနသည်အ
့် ရ က င်္ရစက်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ့်
အတရိုးစက်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် လူသ ိုး၏ သ ိုးရဲသဘ ဝသည်
အချန်မတရွ ိုး တပေါ်တပါက်လ န္င်ဘသည်အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
စဉ်ဆက်မပပတ် တနမထထင်မသ ပြစ်တနတပသည်။ ကမဘတပမတပေါ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
ကကလ ပခင်ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ ကကီိုးမ ိုးတသ စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုး လက်ပါလ သည်က ဤအရ မှ
့် က
သ ၍ပင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်တပသည်။ သတသ
် လူတစ်စအ ိုး စလင်တစပခင်ိုးအတွက်၊
့်
ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တနတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
့် ရ ကမျှ
့် မှ မည်သည်အ

ြိုးကွယ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ရည်ရွယ်ချက်တင်ိုးက တပပ ပပခဲ၏
့် ။ ဤလူတစ်စက
စလင်တစရန် သူသည် ခင်မ စွ စတ်ဆိုးပြတ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် မည်သည့်် အခက်အခဲ
့်
သမဟ
ှ ်ပခင်ိုးလ သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် မျက်န္ ှ လက
ဲ
လိုးဝ
့် က
့် တ် မည်သည့်် စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
လျစ်လျြူရှု ၏။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ဘန်ိုးအသတရက ပင်ဆင်ပပီိုးပြစ်သည့်် တစ်တနတွ
့် င ်
လူသ ိုးသည် သူက
့် သမည်ဟ ခင်မ စွ ယကကည်လျက်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက
အပပည်အ
့် ဝန ိုးလည်မည်ဟ ယကကည်ရင်ိုး၊ သူသည် သူ၏ ကယ်ပင် အမှုကသ တတ်ဆတ်စွ
လပ်တဆ င်တလသည်။ ယခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်တနတသ လူမျ ိုး သမဟ
့် က
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်မှုလွဲတနတသ လူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အပပစ်တင်တနတသ လူမျ ိုး ရှတက င်ိုး ရှန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အတလိုးအနက်မထ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရထဲသ ့်
ကကဆင်ိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည်က လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ိုးလည်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ တင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သ ၍ တက င်ိုးမွနစ
် ွ
အသက်ရှငသ
် န်န္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ န
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးလည်ကကလမ်မ
စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်ရင်ိုး ကကလ သကဲသ
့် ၊ ့် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသက
့် က
ယူတဆ င်ရင်ိုးလည်ိုး ကကလ တလသည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် စွနခွ
် ့် ချန်တွင၊် သူသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ဘန်ိုးအသတရ ပင်ဆင်လ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ဘန်ိုးအသတရ၊
ပပန်ကကလ ပခင်ိုး၏ ဝမ်ိုးတပမ က်မတ
ှု ပြင
် ျ ိုးစွ ပပည့်လ
် ျက် သူ စွနခ
် ့် ွ တပသည်။
့် ့်် အလွနမ
ကမဘ တပမတပေါ် အမှုပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် သူအ
့် ိုး
မည်သပင်
့် ပငင်ိုးပယ်ကကတစက မူ၊ အမှုအရ မျ ိုးက အတလိုးအနက် မထ ိုးတပ။ သူသည်
သူ၏အမှုကသ လပ်တဆ င်ပမဲ လပ်တဆ င် တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကမဘ တပမကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သ တပခရ
တက က် န္င်တပသည်။ သူသည်
့်
အတင်ိုးမသတသ အမှုပမ ဏက လပ်တဆ င်ရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်က
့်
လူတလ
က၏ ပငင်ိုးပယ်မှုန္င
ှ ့်် အသတရြျက်မတ
ှု က
့် ဝ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။
့်
့် အပပည်အ
ဘရ ိုးသခင် တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မကကြုဆတပ။ သူသည် တအိုးတတအိုးစက်
ကကြုဆပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ဤကကမ်ိုးတမ်ိုးသည့်် န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င် သိုးတထ င် က လအတွငိုး်
လူသ ိုး၏ အပပြုအမူသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က နက်ရှုင်ိုးစွ
ထခက်တစပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူတ၏
ှု အ ရမစက်တတ သ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး
့် ကဲသ
့် ပန်ကန်မက

လူသ ိုးအ ိုး တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် သန်စင်
့် ရန် တန က်ထပ်အစီအစဉ် ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်။
တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုး၊ အသတရြျက်ပခင်ိုး၊ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခကကီိုးစွ ခရပခင်ိုး၊
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး ဆင်ိုးရဲဒကခ၊ လူသ ိုး၏ အပယ်ခရပခင်ိုး စသည်ပြင်၊့်
လူဇ့် တခယူကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကကြုရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ မျ ိုး- ဤအရ မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် အလအတလ က် ပမည်ိုးစမ်ိုးရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတလ
က၏ အခက်အခဲမျ ိုးကမူ၊
့်
လူဇ့် တခလ ပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက အပပည့်အ
် ဝ
ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်သည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ထသတသ
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက မခမရပ်န္င်ပြစ်ရပပီိုး တခါင်ိုးတမ က
့်
့်
မမ၏ မျက်လိုးမျ ိုး မှတ်လျက်၊ သူ၏ချစ်သ ိုး ပပန်လ ြ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးတလသည်။ သူ
့်
ဆန္ဒရသမျှ
ှ
သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န ိုးတထ င်က န ခရန်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏
လူဇ့် တတရှ တ
ျို့ မှ က်၌ အဆိုးစွန ် အရှက်ရလျက်၊ သူအ
ပန်ကန်မှု ရပ်စဲန္င်ရန် ပြစ်၏။
့်
့် ိုး ဆန်ကျင်
သူ ဆန္ဒရသမျှ
ှ
မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ယကကည်န္င်ရန် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမငမ
့်် ိုးလှသည့်် အြိုးအခတစ်ခက တပိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးသည်
စတ်တအိုးသက်သ တနလျက်၅ ရှက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အနည်ိုးငယ်မျှ အတလိုးအနက်
မထ ိုးတသ တကက င၊့်် က လကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက သူသည် လူသ ိုးအတပေါ် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ရပ်တန်ပပီ
့် ိုးပြစ်သည်။
ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အမှုအတကက င်ိုး ငါ တပပ တနသည့်် အရ မျ ိုးသည် “အတပခအပမစ်မရှတသ
ရယ်ြွယ်တက င်ိုးမ”ှု ၆ မျ ိုးစွ ပါရှတက င်ိုးပါရှန္င်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် နက်နတ
ဲ သ ဆက်စပ်မရ
ှု တပသည်
ှ
။ ငါသည် အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
အရ အချြုျို့ကသ တပပ ဆတနပပီိုးတန က်၊ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး အချြုျို့
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးတနတသ ်လည်ိုး၊ ရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခလိုးသည် တန်ိုးတူညမ
ီ ျှ မရှမပြစ်ပြစ်ကကပပီိုး၊
တပါင်ိုးစပ်လက်တသ အခါတွင ် ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်ခလိုးသည် လူသ ိုး၏ အသက်တ အတွက် သ ၍ပင်
အကျြုိုးရှတပသည်။ ဤရှု တထ င့်် န္ှစ်ခသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ပပည်စ
့် တစသည်၇၊ ပပီိုးလျှင ်
လူတအ
် ွ န ိုးလည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး လူမျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပမတက င်ိုးမွနစ
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး ဆက်သယ
ွ ်မှု ပြစ်န္င်တစရင်ိုး၊ ကကီိုးစွ အကျြုိုးပပြုတလသည်။ အမှုန္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် ယတန တပပ
ဆတဆွိုးတန္ွိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဆက်ဆတရိုးသည် သ ၍ တိုးတက်သည်၊ န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ဘက် န ိုးလည်မသ
ှု ည်
သ ၍နက်ရှုင်ိုးလ ပပီိုး၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝန်က သ ၍ကကီိုးစွ တသ
စ န တထ က်ထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် င်္ရစက်မှုက တပိုးန္င်တလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်

ခစ ိုးရသည်အ
့် ရ က ခစ ိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် တပပ င်ိုးလဲရန် သ ၍ ယကကည်စတ်ချမှု
ရှြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင် တြန်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တစ င်ဆ
့် င်ိုးြ ပြစ်
့် တပသည်။ ဤသည်မှ ယတန ့်
လူသ ိုးထမှ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည ပတဆ င်မအ
ှု လင်ိုးသည် အတမှ င်တခတ်တွင ် ပပြုိုးပပြုိုးပပက်ပပက်
ထွနိုး် တတ က်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် လူသ ိုး၏အသက်ရှငတ
် နထင်မှုသည် ကမဘ တလ က၏
အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင ် ထ ဝစဉ်ထွနိုး် လင်ိုးလျက်၊ ကမဘ တလ က၏င်္ရပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
န္ှစ်တထ င်ိုးအ ိုးရ ပြစ်မှုက ခယူရရှရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် တတ က်ပတသ
စ မျက်န္ ှ တစ်ခ တန က်ချန်ထ ိုးန္င်တစြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူတစ်ဦိုး၏
့်
ပရပ်က အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် ပြစ်သည်။ အတသချ ဆိုးအတနပြင၊့်် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်သည့်် မျက်တမှ က်တခတ်တက
ွ ်ရသူ
ှ တအတွ
က် သ ၍ပင် တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးပြစ်တပသည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ “အတကက အချဉ်မျ ိုးက ဆန်တနပပီ
ိုး၊ တက်ပဲတ
ွ စ်ခအတွက် အဆင်သင်ပ့် ပင်တန” ဆသည်က
့်
ပျက်ရယ်ပပြုသည်သ
့် တဘ ပြင့်် အသိုးပပြုထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၂။ “မူမမှနမ
် ”ှု သည် လူတ၏ဝင်
တရ က်ပခင်ိုးသည် တသွြည်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည်
တစ်ြက်သတ်ပြစ်သည်က ဆလ၏။
၃။ “လမ်ိုးဆိုး” သည် လူတ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးတနသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့််
့်
ဆနက
် ့် ျင်တနသည်က ဆလသည်။
၄။ “၎င်ိုးတ၏
် တဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလ”ဲ သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူတ၏
့် ပမှနသ
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ သ
ှ ့်် တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးပက ရည်ညန်ိုး၏။
့် ရှသည်န္င
၅။ “စတ်တအိုးသက်သ တနလျက်” သည် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတကက င်ိုး င်္ရမစက်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက
့်
အတရိုးကကီိုးသည်ဟ မယူမတ
ှ သ
် ည်က ဆလသည်။
၆။ “အတပခအပမစ်မရှတသ ရယ်ြွယတ
် က င်ိုးမ”ှု သည် ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အတပခခက လူတ န
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ဘ
် ရ တပပ ဆတနမှနိုး် မသကကသည်က
့် ိုးလည်န္င်စမ
့် ရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
ဆလတပသည်။ ဤပဒ်စက ရွ ဲ ျို့သည့်သ
် တဘ ပြင ့်် အသိုးပပြုထ ိုး၏။

၇။ “တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ပပည်စ
့် တစသည်” သည် မတ်သဟ ယတွင ် “အမှု” န္ှင ့်် “ဝင်တရ က်ပခင်ိုး” န္ှစ်ခလိုးက
တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် အသပည အြ သ
့် ၍ပင် အကျြုိုးပပြုမည်က
ဆလသည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၅)
ယတနတွ
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ့်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ဘဝ၏ မှနက
ဦိုးတဆ င်တနတကက င်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးက တန က်တစ်တခတ်ထသ
ဲ တန
က်ထပ်တပခလှမ်ိုးရန်
့်
ဦိုးတဆ င်တနတကက င်ိုး၊ လူအတယ က်စီတင်ိုးသည် လွတလ
် ပ်တသ တလ ကတစ်ခတွင ်
အသက်ရှငန္
် င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး အတမှ င်အင်အ ိုးစ၏ ြန္ှပ်မှုန္င
ှ ့််
့်
စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ တဝိုးရ ၊ ဇ တပကတမှထက
ွ ်က ဤတမှ င်တသ တခတ်တဟ င်ိုးက
တကျ ်လွနရ
် န် ဦိုးတဆ င်တနတကက င်ိုးက သင်တအ
့် ိုးလိုး သကက၏။ လှပတသ မနက်ပြန်အတွက၊်
လူတသည်
မနက်ပြန်တွင် ၎င်ိုးတ၏
့် စရန်အလငှ့် ၊
့်
့် တပခလှမ်ိုးမျ ိုး၌ သ ၍ရဲရင်တ
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်သည် လူသ ိုးအတွက် အရ ရ က စီစဉ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တမွတ
ျို့ လျ ်မှုရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးတတ င်တ
့် နရက်
လျင်ပမန်စွ တရ က်ရှတစရင်ိုး၊ သူ၏ လူဇ့် တ၌
့် သည်တ
့်
သူ၏အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးက လူသ ိုး၏တရှ က
ျို့ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ပပင်ဆင်ပခင်ိုးတွင ်
ပမြှြုပ်န္တလသည်
ှ
။ သင်တအ
့် ခါသမယက ပမတ်န္ိုးကကမည်တလ ။
့် ိုးလိုး ဤလှပသည်အ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူတကွ လ ရန်မှ လွယက
် ူသည့်် စွမ်ိုးတဆ င်မမ
ှု ဟတ်တပ။ သင်သည် သူက
့်
လိုးဝ မသြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ က လကက ပမင်စ
ှ အ
့်် တူ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။
့် ွ ကတည်ိုးက သူန္င
အတယ က်တင်ိုးသည် လှပတသ လ
် ည်ိုး တစ်ခဏပြစ်တသ ဤတနရက်
့် မျ ိုးက အကယ်၍
အစဉ်ထ ဝရသ မှတ်မန္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
တန္ိုးထ ိုးတသ
့် ိုး တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ အပမတ်
့်
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးပြစ်တစန္င်မှသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုးထ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး ပြစ်သည်- သတသ
် လူတ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
စတ်ဝင်စ ိုးမတ
ှု စ်ခတစ်တလမျှ လိုးဝ
့်
မရှြူိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ယင်ိုး၏နင်္မူလ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်၌
ရပ်ဆင်ိုးပမဲရပ်ဆင်ိုးတနပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
့်
အပမင်မျ ိုးသည် တခတ်တန က်ကျတနပရမည်မှ ၎င်ိုးတမျ
့် ိုးစွ ၏ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အပမင်သည်
တရှိုးအချန်က လမျ ိုးက တရှိုးဦိုးလူသ ိုးမျ ိုး၏ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အပမင်န္င
ှ ့်် ဆင်တူပပီိုး၊ စိုးစဉ်ိုးမျှ

မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးတပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််
့်
အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်ရှုပ်တထွိုးက မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတလ
့် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ဝင်
့်် ည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သ ၍ပင်
့် ပ်တဆ င်သည်အ
့် တရ က်သငသ
မရှငိုး် လင်ိုးကကတပ။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအြ ကကီ
့် ိုးမ ိုးတသ အခက်အခဲမျ ိုး
ပြစ်တစပပီိုး၊ လူတ၏ဘဝမျ
ိုးအ ိုး အစဉ် တရှ ဆ
ျို့ က်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ထ ိုး၏။ လူသ ိုး၏
့်
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
အတပခခအ ိုးပြင့််
့် ညြ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သတဘ တပါက်န္င်စွမ်ိုးမရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ မျ ိုးက
အတရိုးကကီိုးသည်ဟ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သတဘ မထ ိုးကကတချ။ သင်ဘ
့် ဝတွင ်
တိုးတက်မအ
ှု တွက် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်တ၏
့်် င်သည့်် အတသိုးစတ်
့် တည်ရှပခင်ိုးန္ှငဆ
အချက်အလက်မျ ိုးက စတင်အ ရစက်ရမည်၊ သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည် အတွငိုး် အပပင်
့်
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးခရက အရှန်ပမြှငသ
့်် ည့်၊် တကျ ်လွနပ် ပီိုး လွတ်လပ်သည့်် ဘဝတစ်ခက
အမှနတ
် ကယ် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် အသက်ထသ
ဲ သင်
တ၏
ှု
့်
့်
့် ဝင်တရ က်မက
ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ သင်တ တစ်
ဦိုးစီတင်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့််
့်
သင်တအတွ
ငိုး် ရှ အန္ှစ်မဲမ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ပပဿန မျ ိုးန္ှင ့်် သငက
့်် ြစီိုးသည့်် ရိုးအ၍
ီ
့် ှုန္င
့်
ပငီိုးတငွျို့စရ တက င်ိုးပပီိုး စတ်ဓ တ်ကျတစတသ တည်ရမှု
ှ က တပြရှငိုး် ြအလ
ငှ့်
့်
ထအရ တစ်ခစီတင်ိုးက စတင်သတဘ တပါက်ရမည်။ ရည်မှနိုး် ချက်မှ သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည်
့်
အသက်ရှငလ
် န္င်လမ်မ
့် ည်၊ သင်၏ဝည ဉ်၌ ပပန်လည်န္ိုးထန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါတစ်ဦိုး၏ အသွငသ
် ဏ္ဍ န်က ပင်ဆင်လ န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
သင်တန္ှ့် ငဆ
့်် က်သယ
ွ သ
် ည့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ အ ိုးလိုးအနက် တက်ကကက လန်ိုးဆန်ိုးသမ
ူ ျ ိုး
တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှခဲ၏။ ၎င်ိုးတအ
ူ မျ ိုးကဲသ
့် န္
့် ိုးလိုးသည် တရှိုးတခတ်လဝ
့် အက မက်မဲကကသည်၊
ကကည်ရ
့် သည်မှ တိုးတက်ပခင်ိုးင ှ မည်သည့်် အလ ိုးအလ မျှ မရှတပ။ သ ၍ဆိုးသည်မှ ငါန္ှင ့််
အဆက်အသွယ်ရလ ကကပပီိုးသည့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် တတ င်တပေါ်လူရင်ိုးမျ ိုးတမျှ
ကကမ်ိုးတမ်ိုးရင်ိုးစင်ိုးက ကကမ်ိုးကကြုတ်ကကတလပပီ။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သပပြုမူ
့်
့် ရမည်ဆသည့််
အတပခခမျ ိုး တစ်ခတစ်တလက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ရည်မွနပ် ခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်အ
် ရ
တစ်ခတစ်တလကမျှ မသကကတချ။ အသဉ ဏ်ရပပီ
ှ ိုး၊ ရည်မန
ွ ပ
် ရက ပန်ိုးမျ ိုးတမျှ လှပက
အရွ ယ်တရ က်ကကပပီိုးပြစ်တသ ်၊ “သမ ိုးရိုးကျမဟတ်တသ ” ဝတ်စ ိုးဆင်ယင်မတ
ှု စ်ခပြင ့််
ဝတ်ဆင်ကကဆဲပြစ်သည့်် ညီမငယ်မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ညီမတစ်ဦိုး၏က ဆပင်သည်
သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးက ဘ မျှ မပမင်ရတစရစ်လျက်၊ သူ၏မျက်န္ ှ တစ်ခလိုးက ြိုးအပ်တနသည်။
သူ၏မျက်န္ ှ တပါက်သည် သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး၊ တက င်ိုးပမတ်တသ လ
် ည်ိုး သူ၏ဆပင်ပစမှ သူသည်

လူငယ်တထ င်တစ်ခထဲက နပါတ်တစ် ပပစ်မက
ှု ျြူိုးလွနသ
် တ
ူ စ်ဦိုးအလ ိုး ထူိုးဆန်ိုးတသ
ခစ ိုးချက်တစ်ရပ်က တပိုးလျက်၊ စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်တလသည်။ သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် တရထဲက
ပမတကျ က်မျ ိုးကဲသ
့် ကကည်
လင်က တတ က်ပလျက်၊ ပန်ိုးပတ်တအ င် တမှ င်တသ ည၌
့်
ရတ်တရက်ပမင်လက်ရသည့်၊် လူသ ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် တကက က်ရွ ျို့စတ်တပေါ်တစတသ
မျက်စကန်ိုးတစတလ က်တအ င် တတ က်ပမှုပြင့်် ပပတ်တတ င်ိုးပပတ်တတ င်ိုး လင်ိုးလက်သည့််
လက်ဆမ
ွဲ ီိုးအမ်တစ်စကဲသ
့် ထင်
ရတစရင်ိုး သူ၏အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် ဆပင်ပစတက
့်
့် ခန္ှမ်ထ ိုး၏၊
သတ
့် င် သူသည် တစ်စတစ်ဦိုးထမှ တမင်တက ပန်ိုးတရှ င်တနပလည်ိုး ရ၏။ ငါသည် သူက
တတွဆ
ျို့ တသ အခါ၊ သူသည် ခတလိုးတင် တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး သတ်ပြတ်ခက
ဲ့်
သရှသွ ိုးမည်က
အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့လျက် စဉ်ဆက်မပပတ် ဟဟသည်သည် တရှ င်တမ်ိုးတနသည့််
လူသတ်သမ ိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် “အခင်
ိုးပြစ်ရ တနရ ”မှ ထွက်တပပိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
့်
အစဉ်ြန်တီိုးတနသည်။ သူသည် မျြုိုးဆက်မျ ိုးစွ ကျွနမ
် ျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး သူတပါိုးတရှ ၌
ျို့
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တခါင်ိုးမတထ င်န္င်တသ အ ြရကလူမည်ိုးမျ ိုး၁ ကဲသ
့် လည်
ိုး ပြစ်၏။
့်
ဤလူမျ ိုး ဝတ်စ ိုးက မမတက
ဤအပပြုအမူ အမျြုိုးမျြုိုး
့် ယ်ကယ် ပပင်ဆင်ပတအထ
့်
တိုးတက်ရန် လတပါင်ိုးအချြုျို့ ကက သည့်် အလပ် လအပ်တပမည်။
တရတ်လူမျြုိုးတသည်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကျွနဘ
် ဝတွင် တနထင်ကကပပီိုးပြစ်က ၊
့်
ဤအရ က ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အတတွိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ ဘဝ၊ ဘ သ စက ိုး၊ အပပြုအမူန္င
လပ်ရပ်မျ ိုးက တဘ င်ခတ်သည်မှ ၎င်ိုးတသည်
လွတလ
် ပ်မှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မကျန်ရစ်တပ။
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ တသ သမင်ိုးသည် ဝည ဉ်ပင်ဆင်သည့်် အတရိုးပါတသ
လူမျ ိုးကယူက ဝည ဉ်ကင်ိုးမဲ့်တသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ဆင်တူတသ
တစ်စတစ်ရ အပြစ်သ ချ
့် ြုိုးကျသွ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။ စ တန်၏ သ ိုးခတ်ဓ ိုးတအ က်တွင်
အသက်ရှငသ
် ူ မျ ိုးစွ ရှသည်၊ သ ိုးရဲတွငိုး် မျ ိုးန္ှငတ
့်် ူသည့်် အမ်မျ ိုးတွင် တနထင်သူ မျ ိုးစွ ရှ၏၊
န္ွ ိုးထိုးီ မျ ိုး သမဟ
ဲ့် အလ
ိုးတူ အစ ိုးအစ က စ ိုးသူ မျ ိုးစွ ရှက ၊
့် တ် ပမင်ိုးမျ ိုးကသ
့်
“တပမတအ က်ကမဘ ”တွင် သတလစ်က ြရြရဲပြစ်လျက် လှဲတလျ င်ိုးတနသူ မျ ိုးစွ ရှ၏။
အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်တွင၊် လူတသည်
တရှိုးဦိုးလူသ ိုးန္ှင ့်် မကွ ပခ ိုးတပ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အန ိုးယူရ တနရ သည် ငရဲတစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
ညစ်တပတနသည့််
့် က အတြ ်မျ ိုးအပြစ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျြုိုးစတ၏
့် ဝင်ိုးရပခင်ိုးခရ၏။ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် လူတသည်
့်
သ ၍ပမင်မ
် ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ညစ်တပတသ
့် ိုးတသ “တရ စဆ န်မျ ိုး” ပြစ်ပရကက၏၊ အမှနတ
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငက
်
တနထင်ကက၏။ ၎င်ိုးတက
့် ရှ က်ရန်
့် တစ င်တ
မည်သမ
ူ ျှမရှဘဲ၊ လွတတ
် ပမ က်ြလမ်
ှ ့်် စ တန်၏တကျ က
် လျက် စ တန်၏
့် ွငိုး် မျ ိုးတွငမ
့် ိုးမရှဘဲန္င

တချ င်ိုးတပမ င်ိုးတက်ခက်ပခင်ိုးအတွငိုး် တနထင်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
တပျ ရ
် င်ပပီိုး
့်
တကျနပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ဘဝမျ ိုးတွင ် အသက်ရှငလ
် ျက်၊ သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှတသ
အမ်မျ ိုးတွင် ၎င်ိုးတချစ်
့်် တူ စရိုးကကသည် တပပ ပခင်ိုးထက်၊ လူသ ိုးတသည်
့် တသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်
မရဏ န္င်ငတွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆက နတ်ဆိုးတန္ှ့် င ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးလျက်
အသက်ရှငက် ကသည်ဟ တပပ သင်သ
် ွင၊် လူတသည်
စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးက
့် ည်။ အမှနတ
့်
ခတနရဆဲပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ညစ်တပတသ နတ်ဆိုးမျ ိုး စရိုးရ တနရ တွင ်
့်
အသက်ရှငက် ကက ၊ ၎င်ိုးတ၏အ
ပ်ရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အတလ
င်ိုးတက င်မျ ိုး
့်
့်
အပစက်ရန်
် တနရ မျ ိုးအလ ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
တန္ွိုးတထွိုး၍ သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှတသ
့်
အသက်မျ ိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤညစ်တပတသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ပခယ်လယ
ှ ်ပခင်ိုးက
့်
ခကကရကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏အ
မ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ခါ၊ တအိုးစမ်တ
့် သ တလသည်
့်
့် တရ က်သည်အ
တပခ က်တသွတ
ျို့ သ အကင်ိုးအခက်မျ ိုးကပြတ်လျက် ရှီကနဲအသပပြုတနရင်ိုး၊ ပခဝင်ိုးမှ
တအိုးစက်က အထီိုးကျန်တန၏။ “တနထင်သည်တ
့် နရ ” သ တ
့်် က်သည်အ
့် ခါ၊
့် ခါိုးက ြွငလ
အခန်ိုးသည် ပန်ိုးပတ်တအ င် တမှ င်မက်တန၏။ သင်သည်လက်က ဆန်တန်
့် ိုး၍
လက်တချ င်ိုးမျ ိုးက မပမင်ရတပ။ တခါိုးရှ အက်တကက င်ိုးတစ်ခမှ အလင်ိုးတရ င် အနည်ိုးငယ်
စမ့််ဝင်လ တသ တကက င့်် အခန်ိုးက သ ၍ပင် မည်ိုးတမှ င်က ဆိုးရွ ိုးသည်ဟ ခစ ိုးရတစ၏။
ရြန်ရခါ ကကက်မျ ိုးသည် တပျ ပ
် ဲရ
ွ င်ပဲမ
ွ ျ ိုး လပ်တနသည်အ
့် လ ိုး ထူိုးပခ ိုးတသ
ကျွကနဲပမည်သမျ ိုးက ထတ်ကက၏။ အခန်ိုးတွငိုး် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးတနက တကက က်မက်ြွယ်တက င်ိုးတန၏။ အတခါင်ိုးအတွငိုး် သ ့်
ခတလိုးတင် အထည်ခ
့် ရတသ တစ်စတစ်ဦိုး တနထင်တလ့်ရှခဲသ
့် ည့်် အမ်တစ်အမ်အလ ိုး ပြစ်၏။
အပ်ရ ၊ င်္ွမ်ိုးတစ င်မျ ိုးန္ှင ့်် အခန်ိုးတွငိုး် ရှ ထူိုးပခ ိုးမှုမရှတသ ဗီရကတလိုးအ ိုးလိုးသည်
ြန်မျ ိုးြိုးအပ်လျက် တပမပပင်တပေါ်၌ တခွိုးတပခတလိုးမျ ိုး အချြုျို့သည်
၎င်ိုးတ၏အစွ
ယ်မျ ိုးထတ်လျက် ၎င်ိုးတ၏လက်
သည်ိုးမျ ိုးက တဝှယမ်
ူ မ်မျ ိုးသည်
့် အ
့်
့်
့် ိုးပပီိုး၊ ပင်က
နရမျ ိုးတပေါ်တွင ် တွဲလက
ွဲ ျလျက်ရှကက၏။ စ ိုးပဲတ
ွ စ်လိုးတပေါ်တွင ် မှနတ
် စ်ချပ်တင်ထ ိုးလျက်
၎င်ိုး၏တဘိုးတွင ် သစ်သ ိုးဘိုးီ တစ်တချ င်ိုး ရှ၏။ မှနဆ
် သ
ီ လမ်
ိုးတလျှ က်လျက် သင်သည်
့်
ြတယ င်ိုးတင် တစ်တင်က တက က်ယက
ူ
မီိုးထန
ွ ိုး် လက်၏။ လူတသည်
င်္ူသခဂျြုင်ိုးအတွငိုး် မှ
့်
ခတင်ထက
ွ လ
်
ခဲသ
့် ည့်် ပတပါက်ရန် ၎င်ိုးတ၏ပ
့် ရပ်မျ ိုးတွင၂် “မတ်ကပ်”
တစ်မျြုိုးြန်တီိုးတနလျက် မှနတ
် ွင ် ြန်မျ ိုးြိုးအပ်လျက်ရသည်
ှ
က သင်တတွျို့ရ၏။ ဘီိုးသည်
ဆပင်မျ ိုးန္ှငပ့်် ပည်တ
့် န၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုး၍ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတနက ခတလိုးတင်
တသဆိုးသွ ိုးတသ တစ်စတစ်ဦိုးမှ ခတလိုးတင်အသိုးပပြုပပီိုးသည့်ပ
် တပါက်တနသည်။ ဘီိုးက

ကကည်ရ
့် သည်မှ တဘိုးတစ်ဘက်တစ င်ိုး၍ လဲတလျ င်ိုးတနတသ လူတသအတလ င်ိုးတစ်ခကဲသ
့် ့်
ခစ ိုးရ၏။ ဘီိုးထရ
ဲ ှ တသွိုးလည်ပတ်မှု ရှမတနတသ ဆပင်မျ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုးသည်
ယင်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် တသပခင်ိုးရနရှ့် တန၏။ တတစဆတစ်တက င်သည် အခန်ိုးတွငတ
် နထင်ရန်
ပပန်လ လျက်၊ အက်တကက င်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တိုးညြှစ်ဝင်တနသည်အ
့် လ ိုး တအိုးစမ်တ
့် သ တလသည်
တခါိုးထက
ဲ အက်တကက င်ိုးက ပြတ်သန်ိုး ဝင်တရ က်တနသည်။ အခန်ိုးအန္ှ ့်
ြစီိုးတနတသ တအိုးစမ်မ
ှု စ်ရပ်ရှတနက ရတ်တရက် ပပ်သိုးတနတသ အတလ င်ိုးတက င်၏
့် တ
ရနဆ
့် ိုးတစ်ခရှပပီိုး ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် တရ တထွိုးတနတသ အရ မျ ိုး နရအန္ှ ့်
ချတ်ဆထ
ွဲ ိုးသည်က တတွျို့ န္င်၏။ ကတင်တပေါ်တွင ် ြရြရဲပြစ်တနက ညစ်တပ၍နတစ ်တနတသ
တမွျို့ရ န္ှင ့်် အပ်ရ ခင်ိုးရ၏၊
ှ
တထ င်တ
့် ွင ် အတစ့်အဆန်ရှ၏၊ ဗီရသည် ြန်တက်တန၏၊
ကကမ်ိုးပပင်သည် သစ်ခက်မျ ိုးန္ှင ့်် အညစ်အတကကိုး စသည်တပြင်
့် ့် ြိုးလမ်ိုးတနသည်မှ
တသသူတစ်ဦိုးက တရှ ျို့သ ဒယီ
ိုးဒယင်သွ ိုးရင်ိုး၊ သွ ိုးမျ ိုးကကတ်လျက် တလကကတ်ပခစ်တနရင်ိုး၊
့်
ခတလိုးတင် ယင်ိုးတက
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သငက
့််
့် အသိုးပပြုပပီိုးသည်အ
တကျ ချမ်ိုးတစတလ က်သည်။ အခန်ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ျှ အသက် စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှ၊
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ထ ိုးသည့်် မရဏန္င်ငန္ှငင
့်် ရဲကသ
ဲ့် တမှ
င်မက်က
့်
စထင်ိုးတန၏။ တဆိုးမသတ်ထ ိုးတသ ဗီရ၊ တခွိုးတပခမျ ိုး၊ ပပတင်ိုးတပါက်တဘ င်မျ ိုးန္ှင ့််
တခါိုးမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးပခင်ိုး ဝတ်စက ဆင်ပမန်ိုးက တသသူက တတ်ဆတ်စွ
င်္ဏ်ပပြုတနရင်ိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ င်္ူသခဂျြုင်ိုးအတင်ိုးသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
ဤတပမတအ က်ကမဘ တွင ် တစ တစ ထွက်သွ ိုးပပီိုး တန က်ကျပပန်လ လျက် တနထင်တနခဲသ
့် ည်မှ
ဆယ်စန္ှစ်အချြုျို့၊ ရ စန္ှစ်အချြုျို့ သမဟ
့် တ် တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့ပင် ရှပပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကက်ြမျ ိုးတွနတ
် နချန် ဦိုးဆိုးတသ အလင်ိုးတရ င်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် “င်္ူသခဂျြုင်ိုး” မှ ထွက်လ က
တက င်ိုးကင်သ တမ
်ကကည်လ
့် ျက်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တစ်ချက်ကကည့်ရ
် င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တစ်တနတ
ိုးသည်အ
့် ခါ
့် လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက စတင်၏။ တတ င်မျ ိုးတန က်သ တနကျဆင်
့်
ထသူတသည်
၎င်ိုးတ၏တမ
ပန်ိုးတနတသ ခန္ဓ ကယ်က “င်္ူသခဂျြုင်ိုး” သပပန်
ွဲ
ကက၏၊
့်
့်
့် ဆလ
၎င်ိုးတ၏ဗ
ပ့် ပီိုးချန်တွင ် တနဝင်ဆည်ိုးဆ ပြစ်တနတလပပီ။ ထတန
့် က်က ၎င်ိုးတပြည်
့်
့် က်
နက်ပြန်ခါတွင ် “င်္ူသခဂျြုင်ိုး”မှ တစ်ြန်ထက
ွ ်ခွ သွ ိုးရန်အတွက် ၎င်ိုးတ ပပင်
့် ဆင်မှုမျ ိုး
ပပြုလပ်အပပီိုး မီိုးစန်ိုးတတ က်သည့်် မီိုးမျ ိုး၏တတ က်ပမှု ထတ်လတ်တနပရသည့််
အလင်ိုးတရ င်က ပငမ်ိုးသတ်လက်ကက၏။ ဤအချန်တွင ် လတရ င်တအ က်၌
ပမင်တတွျို့ န္င်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးမှ တတ င်ပူစ ငယ်တလိုးမျ ိုးကဲသ
့် တနရ
တင်ိုးတွင ်
့်
ပျျို့ န္ှလျက်
ရတသ
ှ
အတ်င်္ူအပမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ “င်္ူသခဂျြုင်ိုးမျ ိုး” အတွငိုး် မှ တက်လက်၊
့်

ကျလက်ပြင့်် ရြန်ရခါတဟ က်သမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်၏။ လူတအ
့် ိုးလိုး လဲတလျ င်ိုး၍
အပ်တမ ကျတနကကက ညစ်တပတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တတစဆတအ
့် ိုးလိုးသည်လည်ိုး တအိုးချမ်ိုးစွ
အန ိုးယူတနကကပရသည်။ ရြန်ရခါ တဝိုးလတသ တနရ မှ ကျီိုးကန်ိုးမျ ိုး တအ ်ပမည်တနသက
ကက ိုးရ၏။ ဤကဲသ
့် ပင
့် မ်သက်၍ တတ်ဆတ်တနတသ ညတွင ် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်
ဤတအ ပ် မည်သမျ ိုးသည် သင်၏ တကျ ရိုးတစ်တလျှ က် တကျ ချမ်ိုးက
ဆပင်တထ င်တစတလ က်သည်...။ ထသတသ
ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
တသပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးတပြင်
် သ
ဲ့် ည်က မည်သမ
ူ ျှမသတပ။
့် ့် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှ ကန်လွနခ
၎င်ိုးတသည်
လူမျ ိုးန္ှင ့်် တတစဆမျ ိုး တရ တန္ှ သည့်် လူတလ
ကတွင ် ဆက်လက်ရှတနခဲသ
့် ည်မှ
့်
့်
မည်မျှကက ပပီက မည်သမ
ူ ျှ မသတပ။ ထထက်
ပ၍ ၎င်ိုးတသည်
တလ ကက
့်
့်
န္ှုတ်ဆက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ကကမ်တရ မည်မျှရသည်
ှ
ကလည်ိုး မည်သမ
ူ ျှမသတပ။ ဤတပမကကီိုးတပေါ် ရှငရဲ၌
လူသ ိုးတသည်
တပျ ရ
် င်တသ အသက်တ မျ ိုးတနထင်လျက် တစ ဒကတက်စရ စက ိုး
့်
တစ်လိုးမျှမရှသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးသူတသည်
့်
က လကက ပမင်ခ
့် ျန်ကတည်ိုးက မရဏန္င်ငရှ ဘဝတွင ် တနသ ိုးကျသွ ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
ညစ်ညမ်ိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးတနထင်ရ ဤတနရ ၏
့်
့်
ဆွတ
ဲ ဆ င်မခ
ှု ရသည်မှ ညစ်ညမ်ိုးသည်န
့် တ်ဆိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏မ
့် တ်တဆွမျ ိုးန္ှင ့််
အတြ ်မျ ိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊ လူတလ
ကသည် လူရမ်ိုးက ိုးအပ်စတစ်စ၂ အလ ိုးပြစ်သည်။
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုး၏မူလအန္ှစ်သ ရသည် က လကက ပမင်ခ
့် ျန်ကတည်ိုးက
တလသတစ်ချက်မရှဘဲ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သဲလွနစ
် မရှဘဲ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ လူတ၏အသွ
ငသ
် ည် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ညစ်တပတသ နတ်ဆိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
့်
တစ်စတစ်ရ ရှပရ၏၊ ထထက်ပ၍ ၎င်ိုးတ၏လ
ပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည် ညစ်တပတသ
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ အပခယ်လှယ်ခတနရသည်။ ယတန ထ
ညစ်တပတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးမှ
့် သူတသည်
့်
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့်် ပခ ိုးတ၏
ူ ။ ထအပပင်
လူတသည်
့် ည်အလ ိုး ညစ်တပတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှငမ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ဘိုးဘွ ိုးဘီဘင်တက
့် ထူိုးကဲစွ ချစ်ကက၍ တထ က်ပက့် က၏၊ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
ြန္ှပ်ခရလွနိုး် သပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
တတ င်မျ ိုးတပေါ် ရှ တမျ က်ဝမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ည်မှ
့်
့် လ ခဲသ
က လမည်မျှ ကက ပမင်ခ
ူ ျှမသတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပဲ့် ပီက မည်သမ
့် နီတနတသ မျက်လိုးမျ ိုးသည်
တတ င်ိုးပန်တိုးရှုိုးတသ အကကည်ရ
့် တနက
ှ
၎င်ိုးတမှ့် ထန
ွ ိုး် လင်ိုးတသ မီိုးတရ င်မှန်မှန်ထတ
ဲ ွင ်
ညစ်တပတသ နတ်ဆိုးတစ်ပါိုး၏ အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
မလတမ စတ် အကကင်ိုးအကျန်တရိုးတရိုး
ရှတနသည်။ ၎င်ိုးတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုးသည် အတရိုးအတွနမျ
် ့် ိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးတနလျက်
့်
ထင်ိုးရှြူိုးပင်တစ်ပင်၏ အတခါက်ကသ
ဲ့် အက်
တနက ၊ ၎င်ိုးတ၏ပါိုးစပ်
မျ ိုးသည်
့်
့်

တရှ ျို့သတငါထွ
က်တနသည်မှ စ တန်မှပသွငိုး် ထ ိုးသည်အ
့် လ ိုးပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတ၏န
ိုးမျ ိုးသည်
့်
့်
အတွငိုး် အပပင် တချိုးတည ်မျ ိုးလမ်ိုးထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏တကျ
မျ ိုး ကန်ိုးတနက ၊
့်
၎င်ိုးတ၏တပခတထ
က်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးအ ိုး တထ က်ပင်ထ
့် ိုးရန် ရန်ိုးကန်ကက၍
့်
့်
အရိုးကဲသ
့် တသ
၎င်ိုးတ၏လက်
မျ ိုးသည် တရှ ျို့တန က် စည်ိုးချက်ကျကျ လဲကက၏။ ယင်ိုးသည်
့်
့်
၎င်ိုးတမှ့် အရိုးန္ှငအ
့်် တရမျှသ ပြစ်သည်အ
့် လ ိုးပြစ်၏၊ သပြစ်
့် စ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့် လင်က
့်
တတ င်ဝက်ဝတမျှ ဝပြြုိုးကက၏။ အတွငိုး် န္ှငအ
့်် ပပင် ၎င်ိုးတသည်
တရှိုးက လမျ ိုးက
့်
လူဝတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပပင်
ဝတသည်
တခတ်သစ်လသ
ူ ိုး
့်
့် ဆင်ဝတ်စ ိုးထ ိုးသည်မှ ယတန ဤလူ
့်
ပသဏ္ဌ န်သ အပပည်
အ
့် ဝ မတပပ င်ိုးလဲ၃ ရတသိုးသည်အ
့် လ ိုးပြစ်၏၊ ထသူတသည်
့်
့်
တခတ်တန က်ကျလက်တလတက ိုး။
လူသ ိုးသည် တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်တွဲလျက် အသက်ရှငက
်
အပငင်ိုးပွ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊
စက ိုးမျ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး မရှဘဲ သဟဇ တရှစွ ပလဲနပသင်က့် ကသည်။ လူသ ိုးသည်
တရ စဆ န်မျ ိုးအတွက် ၎င်ိုး၏င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် စိုးရမ်ပူပန်မတ
ှု ွင ် တစ့်စပ်က ၊ တရ စဆ န်မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတက
ှ ၊့်် လူသ ိုးအ ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် ပပီိုး
့် ယ်တင်၏ အကျြုိုးအပမတ် တစ်စတစ်ရ မျှ မရှဘဲန္င
လိုးဝဥဿပြစ်တသ န ခမှုပြင၊့်် လူသ ိုး၏ရှငသ
် န်တရိုးအတွက်၊ အတအကျအ ိုးပြင့််
သူ၏အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးအတွက် တည်ရတပသည်
ှ
။ ကကည့်ရ
် သည်မှ ၊ လူသ ိုးန္ှင ့််
သ ိုးရဲကက ိုးဆက်ဆတရိုးသည် ရင်ိုးန္ိုးီှ က

၄

သဟဇ တပြစ်တသ

၅

ဆက်ဆတရိုးတစ်ခ ပြစ်က -

ညစ်တပတသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးန္ှငသ
့်် ိုးရဲတ၏
့် စလင်တသ တပါင်ိုးစပ်မှု
ပြစ်ပရသည်။ သပြစ်
့်် စ်တပတသ
့် ၍ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးန္ှငည
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် သ ၍ပင်ရင်ိုးန္ိုးီှ က ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ ညစ်တပတသ
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးကွ တနတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
ဆက်န္ယ်တနလျက်ရသည်
ှ
။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် ညစ်တပတသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည်
လူသ ိုးထမှ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ထန်ချန်ထ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၌့် ရှသမျှက
လူသ ိုးမျ ိုးအြ “တပိုး
အပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုး” ၏။ ယတနတွ
တချိုးတည ်မျ ိုးထထ
ူ စ
ဲ ွ
့် င ် လူတသည်
့်
့်
ြိုးသွ ိုးက မရဏန္င်ငတွင ် အချန်မျ ိုးစွ ကန်လွနပ် ပီိုးတန က် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
“ရှငသ
် န်သတ
ူ ၏တလ
က” သပပန်
့် န်အလငှ့် ၊ တနစဉ်
့် လူတသည်
့်
့် သွ ိုးလစတ် မရှတတ ရ
့်
(၎င်ိုးတ၏ဘ
ိုးတဘိုး) “ငရဲမင်ိုး” ၏ အတြ ်ပပြုမှုတွင ် ပမြူိုးတိုးူ တနရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ပခယ်လှယပ် ခင်ိုးက
့်
ခတနရရင်ိုး၊ “ငရဲမင်ိုး၏နန်ိုးတတ ်” ၌ တနစဉ်
င့််
့် ခန်တပါက်ပမြူိုးတူိုးကကတလသည်။ ထတကက
့်
အလင်ိုးကပမင်က ဘရ ိုးသခင်၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏စရက်လကခဏ န္ှင ့််
သူ၏အမှုက ရှု ပမင်သည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
တပမတအ က်တလ ကက ပပန်သွ ိုးက တတစဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်

တနထင်ရန် တမ်ိုးတတနတသိုးရင်ိုး၊ အထတ်တလန်ပြစ်
့် က စိုးရမ်ပူပန်ကကတလသည်။
က လကက ပမင်စ
်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမသ
့် ွနက
့် ွ ိုးခဲသ
့် ပြင့်် သသ န်တွင ်
့်
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ြူိုးကကတပသည်။ ငါသည် လူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် တတွျို့သည်အ
့် ခါ သူန္င
ှ စ
့်် က ိုးတပပ ရန်
ငါကကြုိုးစပပီိုး၊ ဤအချန်မသ
ှ
ငါတရှ
့် ျို့တမှ က် ရပ်တနတသ သူသည် လူလိုးဝမဟတ်သည်က
တတွျို့ ရှရသည်။ သူ၏ဆပင်သည် ြတ်သက်ပြစ်က မျက်န္ ှ သည် ညစ်တပလျက်
သူ၏သွ ိုးပြီိုးထ ိုးသည့်် အပပြုိုးသည် ဝပတလွန္င
ှ ့်် တစ်စတစ်ရ တူ၏။ ထတကက
င ့်် သူသည်
့်
င်္ူသခဂျြုင်ိုးမှ ခတလိုးတင် ထွက်လ က သက်ရှတလ က၏လူသ ိုးက ပမင်ခသ
ဲ့် ည့််
တတစဆတစ်တက င်၏ ကိုးရိုးက ိုးရ ိုးအပြစ်လည်ိုး ရှပရ၏။ ဤလူသည် သူ၏န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးက
အပပြုိုးအပြစ်သ ပ
် န် အစဉ်ကကြုိုးပမ်ိုးတန၏။ ယင်ိုးမှ မသမသ အန္တရ ယ်ပပြုမည်ပ
့် န္ှင ့််
့် တြ ရ
အန္တရ ယ်ပပြုမည်လ
့် ကခဏ ပါ ရှတနပရ၏။ သူငါက
့် ခါတွင ် သူသည် တစ်စတစ်ရ
့် ပပြုိုးပပသည်အ
တပပ စရ ရှတသ ်လည်ိုး စက ိုးလိုး ရှ မရသည်ပ
့် ပြစ်သပြင့်် သူမ လပ်န္င်သမျှမှ
ဘ မျှသပမရသကဲသ
့် န္
့် အတနပတပါက်ရင်ိုး တစ်ြက်တွင် ရပ်ရန်သ ပြစ်သည်။ အတန က်မှ
ပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သူသည် “အ ိုးစက်ကကြုိုးပမ်ိုးတသ တရတ်လမ
ူ ျြုိုးမျ ိုး၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပရပ်”
ရှပရ၏။ ဤအခက်အတန်မျ
ကကသည့်် ဒဏ္ဍ ရီပပပင်ထမ
ဲ ှ အတတ်က
့် ိုးတွင ် သူသည် လူတတပပ
့်
ယန်ဝှမ်ယန်ဝမ်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး၏ ပရပ်က သတရတစလျက်၊ သ ၍ပင်
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးပရ၏။ ငါသည် သူအ
့် ခါ သူသည် တတ်ဆတ်စွ
့် ိုး တမိုးသည်အ
တခါင်ိုးင၏။
့် ခါတွငလ
် ည်ိုး သူသည်
့် အချန်ကက ပပီိုးမှ သူပပန်တပြက ၊ တပြသည်အ
လွနစ
် ွ ရှက်တကက က်တန၏။ လက်မျ ိုးက တည်ပငမ်စွ မထ ိုးန္င်သကဲသ
့် ့်
လက်တချ င်ိုးန္စ
ှ ်တချ င်ိုးက တကက င်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် စ
့် ပ်၏။ လူသ ိုး၏လက်မျ ိုးသည်
အတရ င်အဆင်ိုးတပပ င်ိုးလွနိုး် သပြင့်် အပြြူတရ င်ပြစ်ရမည်မန
ှ ိုး် ကပင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
သမည်မဟတ်တသ အညစ်အတကကိုးမျ ိုးပြင့်် ထူထစ
ဲ ွ ခထ ိုးသည့်် မညီမည
လက်သည်ိုးမျ ိုးပြင့်် အမှုက်မျ ိုးအကက ိုး ခတလိုးတင် တက က်ယူတနခဲပ
့် တပါက်တကက င်ိုး ယခမှ
ငါသတဘ တပါက်မသည်။ သ ၍ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးသည်မှ
၎င်ိုးတ၏လက်
ြမိုးမျ ိုးသည် အတမွိုးန္တ်ထ ိုးခါစ ကကက်တစ်တက င်၏ အတရပပ ိုးန္ှငတ
့်် ူပခင်ိုး
့်
ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏လက်
မျ ိုးကန်လန်
လျက်ရှတသ အတရိုးအတကက င်ိုးမျ ိုး
့် ပြတ်
့်
့်
အ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုးသည် လူသ ိုး၏တသွိုးန္င
ှ တ
့်် ချွိုးန္ှငလ
့်် ပ်အ ိုး၏ အြိုးအခပြင့််
စမ့််ဝင်ပပည်လ
့် ျှမ်ိုးလျက်ရှပပီိုး တစ်ခစီအတွငိုး် တွင် အညစ်အတကကိုးန္ှငတ
့်် တ
ူ သ
တစ်စတစ်ရ ရှတနပပီိုး “တပမသင်ိုးန”့် ထွက်တနပရက လူသ ိုး၏ဒကခခပခင်ိုးစတ်ဓ တ်၏
အြိုးတန်မန္
ှု င
ှ ့်် ချီိုးကျြူိုးထက်မှုက ကယ်စ ိုးပပြုရန်သ ၍တက င်ိုး၏။ ဒကခခပခင်ိုးစတ်ဓ တ်သည်

လူသ ိုး၏လက်မျ ိုးတပေါ် ရှ အတရိုးအတကက င်ိုးတစ်ခစီအတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးစွ
ပမြှြုပ်ဝင်တနခဲရ
့် န်ပင်ပြစ်သည်။ ဦိုးတခါင်ိုးမှသည် တပခတချ င်ိုးအထ လူသ ိုးဝတ်သည့််
အဝတ်အစ ိုးသည် တရ စဆ န်၏သ ိုးတရခွန္ှင ့်် တစ်ခမျှ မတူတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
“င်္ဏ်အသတရ”
့်
အလွနတ
် ရ ရှတသ ်လည်ိုး အမှနစ
် င်စစ်တွင ် ၎င်ိုးတ၏တန်
ြိုးမှ တပမတခွိုး၏သ ိုးတမွိုးထက်ပင်
့်
နည်ိုးပါိုးက တဒါင်ိုးတမွိုးတစ်တချ င်ိုးထက် သ ၍ပင်နည်ိုးသည်က ၎င်ိုးတလ
့် ိုးဝမသကကတပ။
အဘယ်တကက င်ဆ
အစ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် တသ ် ၎င်ိုးတ၏အဝတ်
့် ျန်ကတည်ိုးက
့်
့် က လကက ပမင်ခ
အကျည်ိုးတန်တစခဲသ
ဝက်န္င
ှ တ
့်် ခွိုးထက် သ ၍အကကည်ဆ
့် ိုး၏။ သူ၏
့် ည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
မလတလ
အကကျသည် တကျ တစ်ဝက် တွဲလက
ွဲ ျတနက ကကက်အူမျ ိုးကဲသ
့် တသ
သူ၏
့်
့်
တဘ င်ိုးဘတ
ီ ပခတထ က်မျ ိုးသည် သူ၏အကျည်ိုးတန်မက
ှု တတ က်ပတသ အလင်ိုးတရ င်သ ့်
တြ ်ပပ၏။ ၎င်ိုးတသည်
တ၍ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးက သူ၏တပခတထ က်မျ ိုးသည်
့်
က လကက ပမင်ပ့် ပီကတည်ိုးက စည်ိုးတန္ှ င်မထ ိုးတကက င်ိုး ပပရန်အတွက် ပြစ်သကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏။
၎င်ိုးတသည်
တပခတထ က်ကကီိုး၍ လူအြွ
ျို့ စည်ိုးတဟ င်ိုး၏ “သိုးလက်မ တရကက ပန်ိုးမျ ိုး”
့်
့် ဲအ
မဟတ်တတ တ
ွ ိုး် တသ ်လည်ိုး
့် ပ။ ဤလူ၏ အဝတ်အစ ိုးသည် အတန က်တင်ိုးဆန်လန
အတပါစ ိုးလည်ိုး ဆန်လွနိုး် သည်။ ငါသည် သူန္င
ှ တ
့်် တွျို့သည်အ
့် ခါ သူသည် အစဉ်ပင်ရှက်တန၍
သူ၏မျက်န္ ှ သည် ကကက်တသွိုးတရ င်နရ
ီ ဲသွ ိုးက သူသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
နင်ိုးတပခခခဲရ
့် လ ိုး လိုးဝတခါင်ိုးမတြ ်န္င်ဘဲ လူတ၏မျက်
န္ ှ က ကကည်န္
့် င်စွမ်ိုး
့် သည်အ
့်
မရှတတ တ
ှ ျလ ခဲတ
့် ပ။ လူသ ိုး၏မျက်န္ ှ က ြန်မျ ိုးလမ်ိုးထ ိုး၏။ တက င်ိုးကင်မက
့် သ
ဤြန်သည် လူသ ိုး၏မျက်န္ ှ အ ိုးလိုးတပေါ် မတရ ိုးကျပရက ၎င်ိုးက စ ကတလိုး၏အတမွိုးန္ှင ့််
တူတနတစ၏။ လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် တသိုးငယ်၍ တပခ က်တသွက
ျို့
တတ က်ပမှုမရှဘဲ
စ ကတလိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးကဲသ
့် လည်
ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတစက
ိုးတပပ သည်အ
့် ခါ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏စက
ိုးသည် အထစ်ထစ်အတငါတငါ
့် န္ှ့် င ့်် တဝ့်လည်တကက င်ပတ်ပြစ်က
့်
စက်ဆပ်ြွယ်ရ န္ှင ့်် ရွ စရ တက င်ိုးတနတလ့်ရ၏။
ှ
သရ့် တွင ် ထကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် မျ ိုးစွ တက
့်
“န္င်င၏ကယ်စ ိုးလယ
ှ ်မျ ိုး” အပြစ် ချီိုးကျြူိုးကက၏။ ဤသည်မှ ရယ်စရ တစ်ခ မဟတ်တလ ။
လူတသည်
မရဏန္င်ငန္ှင ့်် ငရဲတတွ
့်
့် င ် တနထင်တသ ဘဝမှ လွတ်တပမ က်န္င်တရိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် တပပ င်ိုးလဲလ၏၊ ကယ်တင်လက တသပခင်ိုး၏င်္ူသခဂျြုင်ိုးမှ
ကယ်ဆယ်လ၏။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)-

၁။ “အ ြရကလူမည်ိုးမျ ိုး”သည် မျြုိုးဆက်မျ ိုးစွ ကျွနပ် ြစ်ကကရပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက
ခခဲရ
့် တသ လူမည်ိုးမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
၂။ “လူရမ်ိုးက ိုးအပ်စတစ်စ”သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ၏
် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ အ
် လယ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူသ ိုးမျ ိုး မရှပက ရည်ညန်ိုးသည်။
၃။ “တပပ င်ိုးလ”ဲ ဆသည်မှ လူဝမျ ိုး၏ ယတနလူ
က
ဲ ိုးတက်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး” က
့် တပ့် သဏ္ဌ န်သ “ဆင်
့် တ
့်
ရည်ညန်ိုး၏။ ရည်ရွယခ
် ျက်မှ သတရ ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ အကယ်စင်စစ်၊ တရှိုးတဟ င်ိုး လူဝမျ ိုးသည်
မတ်မတ်လမ်ိုးတလျှ က်သည့်် လူမျ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးပခင်ိုးတည်ိုးဟတ
ူ သ
့်
သတဘ တရ ိုးတစ်ခကဲသ
့် တသ
အရ မရှတပ။
့်
၄။ “ရင်ိုးန္ိုးီှ ” က သတရ ်သည်အ
့် တနပြင့်် သိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။
၅။ “သဟဇ တပြစ်တသ ”က သတရ ်သည်အ
့် တနပြင့်် သိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။
က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “သူ” ဟတရိုးသ ိုးသည်။
ခ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “လူတ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုး” ဟတရိုးသ ိုးသည်။
့်
င်္။ “ယန်” န္ှင ့်် “ဝှမ်” တသည်
တရတ်န္င်င၏ ပထမဦိုးဆိုး ယဉ်တကျိုးမှု ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစသူမျ ိုးအကက ိုး ဒဏ္ဍ ရီလ
့်
ဧကရ ဇ်မင်ိုးန္ှစပ
် ါိုးတ၏
့် အမည်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ “ယန်ဝမ်” သည် “ငရဲမင်ိုး” အတွက် တရတ်အမည်ပြစ်သည်။
“ယန်ဝမ
ှ ”် န္ှင ့်် “ယန်ဝမ်” တသည်
မန်ဒရင်ိုးဘ သ စက ိုးပြင့်် အသထွကသ
် ည်အ
့် ခါ အသတူ အတရိုးကွ၊ဲ
့်
အနက်ကစ
ွဲ က ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်လနီိုးပြစ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၆)
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မှုသည် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့ကျသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မက
ှု ရည်ညန်ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုး၏ အပပည့်အ
် စ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်စွမ်ိုး
မရှပခင်ိုးသည် သူ၏ ဝင်တရ က်မအ
ှု ြ အဆ
ိုးစွန ် ခက်ခမ
ဲ ှု ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ ဤတနထ
့်
့်
လူမျ ိုးစွ တသည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် မှု
့်
ပပီိုးတပမ က်တစမည် သမဟ
့်် ဆိုးထတ
ဲ ွင ် လူန္င
ှ အ
့်် တူ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က အတက င်ိုးန္ှငအ
ရပ်တည်ြ လူ
့် ဇ့် တခယူလ ရန် ပပင်ိုးထန်တသ အရှက်ကွဲပခင်ိုးက အဘယ်တကက င ့််

သည်ိုးခရသည်က မသကကတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ပန်ိုးတင်မသ
ှ ည် တန က်ဆိုးတသ
က လအတွက် ဘရ ိုးသခင် အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်အထ၊ လူသည်
ဤအရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှတလသည်။ အတကက င်ိုးရင်ိုး
အမျြုိုးမျြုိုးတကက င၊့်် လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့််
ဝင်တရ က်မန္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပမဲ ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှလှသကဲသ
့် မတရမရ
့်

၁

ပြစ်ကကပပီိုး

ယင်ိုးက လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အဆိုးစွန ် ခက်ခမ
ဲ ှု ပြစ်တပေါ်တစပပီပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ယတနအထ
၎င်ိုးတ မရှ
့်
့် ငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်တနကကတသိုးသည့်ပ
် တပေါ်တပမည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်တအ
့် ့်
့် ိုးလိုးက တယ ဘကဲသ
အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးအ ိုးလိုးက သည်ိုးခရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်သည်ထက် အတသခမည့်သ
် ၊ူ
ပပီိုးလျှင် တပတရကဲသ
့် သင်
၏ ပြစ်တည်မတ
ှု စ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပူတဇ ်ပပီိုး
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရသည့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ
မတ်တဆွမျ ိုးပြစ်လ မည့်သ
် ၊ူ ဘရ ိုးသခင်၏ သစစ တစ ငသ
့်် သည့်် အတစခမျ ိုးပြစ်တစြ၊ ့်
လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးတပေါ် ရည်ရွယ်ချက်
အတကက င်ိုးက ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတပပ ဆသငသ
့်် ည်ဟ ငါ ထင်တပသည်။ ခမည်ိုးတတ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ က
တမွျို့တလျ ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကင်
့်
့်
အလအြ မ
မ်ိုးကန် တပိုးန္င်ပပီိုး၊ မမတ၏
် င်ကကြ၊ ့်
့် မတ အစွ
့်
့် ပြစ်တည်မှု အလိုးစက ပူတဇ န္
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ အတစခမျ ိုး ပြစ်လ ကကြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် အဆိုးမရှ ကတတတ ်က တမွျို့တလျ ်န္င်ြ ငါတမျှ
်လငတ
့်် ပသည်။ `ခမည်ိုးတတ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပပီိုးတပမ က်တစပါ’ ဟူသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ
သူအတပါင်ိုးတ၏
့်် ည်။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက်
့် တဆ င်ပဒ်ပြစ်သငသ
လူသ ိုး၏ လမ်ိုးပပန္ှင ့်် သူ၏ အပပြုအမူက လမ်ိုးပပသည့်် သလက်အမ်တပမြှ င်အပြစ်
အသိုးခသငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက ရှသငသ
့်် ည့်် သန္နဌ န်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက အကန်အစင် ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက ကမဘ တပမတပေါ် တဆ င်ကကဉ်ိုးြန္ှ့် င ့်် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုး တဆ င်ရွက်ရန်- ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တ ဝန်ပြစ်သည်။ တစ်တန ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က်တွင၊် တက င်ိုးကင်ရှ ြမည်ိုးတတ ်ထ
တစ တစ ပပန်သွ ိုးတသ သူက
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် လူသ ိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်စွ န္ှုတ်ဆက် ရလမ်မ
လူသ ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တတယတက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် ကကသွ ိုးချန်တွင၊်

ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုသည် ယင်ိုး၏ အဆိုးသတ်ပင်ိုးသ ့်
အမှနတ
် ကယ် တပပ င်ိုးသွ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ကျန်ရတသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးသည်
တယရှု က သူ၏ တကျ ထက် သယ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ က ိုးတင်၊ တယရှု ရစ်ပတ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ
ပတ်တချ န္ှင ့်် တယရှု ဝတ်ဆင်ခတ
ဲ့် သ ဆူိုးဦိုးရစ်န္င
ှ ့်် နီတသ ဝတ်လတ ပြစ်
့် သည်
(ဤအရ မျ ိုးသည် ယဒလူမျ ိုးက သူက
့် သ
့် ပပက်ရယ်ပပြုရန် အသိုးပပြုခဲတ
အရ ဝတထြုမျ ိုးပြစ်သည်)။ ဆလသည်မှ တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးသည့််
အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုး ပြစ်တစခဲပ့် ပီိုးတန က်တွင ် အမှုအရ မျ ိုးက တစ်ြန် ပငမ်ကျသွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ထအချန်မှစ၍ တယရှု ၏ တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးသည် တနရ တင်ိုးက အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် တရတလ င်ိုး တပိုးတနခဲက့် ကရင်ိုး၊ တယရှု ၏ အမှုတတ က
် စတင်၍
ဆက်လက် တဆ င်ရွကခ
် ကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ အမှု
၏ ပါရှသည့်အ
် ရ မျ ိုးမှ
့်
တအ က်ပါအတင်ိုးပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
လူအ ိုးလိုး တန င်တရရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုး
ဝန်ခရန်န္င
ှ ့်် ဗတတဇခရန် တစခင်ိုးကကသည်။ တမန်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် တယရှု
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်လမ်ိုးန္င
ှ ့်် အရှအတင်ိုး အပြစ်အပျက်က ပြန်တဝြ
့်
့်
ထွက်သွ ိုးကကသည်၊ ထတကက
င ့်် အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခရန် တယရှု
တရှ ျို့တမှ က်တွင် မပျပ်ဝပ်ဘဲ မတနန္င်ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ထအပပင်
တမန်တတ ်မျ ိုးသည် တယရှု
့်
တပပ ဆခဲတ
့်် ပိုးပရင်
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်ဆငတ
့် ိုး တနရ တင်ိုးသ သွ
့် ိုးခဲက့် ကသည်။
ထအချန်မှစက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုး စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
ထတခတ်အတွငိုး် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မှ လည်ိုး လူ၏ အသက်တ န္ှင ့််
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလအတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ တခတ်က
ပခ ိုးန ိုးခဲတ
့််
ထတပပ ဆမှုမျ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် သ တကက ငသ
မျ ိုးစွ တသ အရ တသည်
ယတနန္ှ့် င ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ ပခ ိုးန ိုးခဲတ
်
့် ပသည်။ သတသ
့်
့်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ တူ
ီ ည်- ၎င်ိုးတ န္ှ
့် ညသ
့် စ်ခလိုးသည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု အတအကျပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အကက်လည်ိုးပြစ်တပသည်။ ဤသတသ
့်
အမှုမျြုိုးန္ှင ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် ယတနတ
င့််
့်
့် င် တစ်တလျှ က်လိုး ဆက်လက် ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
့်
ဤသတသ
အရ မျြုိုးက ယတန ဘ
့် သ တရိုး အြွဲျို့အစည်ိုးမျ ိုးတွင ် တဝမျှဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လိုးဝက
့်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတပ။ တယရှု ၏ အမှု အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသည် တယရှု
ခရစ်တတ ၏
် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ သွ
န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ချန်တွင၊် သပါလျက်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူဇ့် တ၌ သူ၏ ကကလ ပခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ကစစရပ်ပြစ်တသ
သူအမှု
့်် တွက် သူ၏ အစီအစဉ်က စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးတ အပမင်
အရ၊
့် ၏ တန က်တစ်ဆငအ
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးသည် သူ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှုက
အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ မရဏန္င်င၏
တသ က
့်် ပိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့် သမ်ိုးပက်ရန် သူက
့် အခွငတ
အမှုသည် အပပည့်အ
် ဝ ပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်ကကသည်။ အမှနတ
် ွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ သူအမှု
့် ၏ အနည်ိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးသ ပပီိုးတပမ က်ခပဲ့် ပီိုး
ပြစ်သည်။ သူလပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးသမျှအ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ြ ပြစ်
ဲ့် ည်။
့် ခသ
လူသ ိုး၏ ဆိုးယတ်တသ မျက်န္ ှ က တပပ င်ိုးလဲရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည် လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည်
တသဆိုးပခင်ိုး၏ န ကျင်မှုက ပြတ်သန်ိုးခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ ငါ၏ လူဇ့် တခပခင်ိုး
ပန်ိုးတင်တစ်ခလိုး မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ငါ၏ ချစ်သ ိုးပြစ်က က ိုးတင်တွင ် ငါအတွ
က်
့်
သမှုရက်န္က
ှ ် ခခဲရ
် တစစ
ဲ့် ပ။
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ငါ၏ အမှုက ပပည့်စ
့် ပ်စွ အဆိုးမသတ်ခတ
သူသည် ယင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။” ဟ
တပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခပခင်ိုး အမှုက
့်
ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရန် အစီအစဉ်မျ ိုး၏ ဒတယအချီက စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အဆိုးစွန ် ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်၏လက်တင
ွ ိုး် မှ ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ လူအ ိုးလိုးက
စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် ရရှရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အန္တရ ယ်က ရဲဝစ
က်တစ်ြန် ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့််
့် ွ ရင်ဆင်ြ တန
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ “လူဇ့် တခယူပခင်ိုး” အ ိုးပြင ့်် ဆလသည့်် အရ မှ (ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် မပပီိုးဆိုးတသိုးတသ တကက င်)့် ဘန်ိုးအသတရက ယူတဆ င် မလ တသ ်လည်ိုး၊
ချစ်သ ိုး၏ ပင်ကလကခဏ ပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ သူတစ်ဦိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ ခရစ်တတ ် ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဤအရ က “အန္တရ ယ်အ ိုး ရဲဝ့်စွ
ရင်ဆင်ပခင်ိုး” ဟ ဆသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည်
မတပပ ပတလ က်တသ အစွမ်ိုးရှပပီိုး ကကီိုးစွ သတထ ိုး၍ အသိုးပပြုရမည်၂ ပြစ်က သူ၏
တန်ခိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် အလွနက
် ွ ပခ ိုးတပသည်။
သူသည် အပခ ိုးအမှု၌ ဝင်ပါလ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
တစခင်ိုးချက်တ ဝန်က ပပည့်စ
် တစရင်ိုး ဇ တပကတ၏ အမှုတတ က
် သ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတလသည်၊
ပပီိုးလျှင ် သူသည် အမှုတတ ်၏ တစ်ပင်ိုးကသ ပပည့်စ
် တစသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ကမဘ တပေါ်သ လ
် ချင်ိုး၊ “ခရစ်တတ ်” ဟ အမည်တပိုးခခဲရ
့် သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့် လျှငလ
ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ အမည်န မ၏ ပမြုပ်တနတသ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ကကလ ပခင်ိုးသည်

စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုး န္ှငအ
့်် တူပါရှသည်ဟ ဆရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ အမှု၏
့် က
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခသ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ထအပပင်
၊ ြခမည်ိုးတတ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် “ခရစ်တတ ”် န္ှင ့်် “ချစ်သ ိုး” ဟသ တခေါ်တသ ်လည်ိုး သူက
့်
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုး မတပိုးထ ိုးရသည့်အ
် ကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည် အမှု၏
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ တသ တကက င့်် အတအကျပြစ်ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘရှ ြခမည်ိုးတတ ်က ကယ်စ ိုးပပြုရန်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ချစ် သ ိုး၏
သ သန က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ပြစ်သည်။ ချစ် သ ိုးသည် သူ၏ပခိုးထက်တွင် လက်ခထ ိုးသည့််
တစခင်ိုးချက် တစ်ခလိုးက ပပီိုးပပည့်စ
် တစပပီိုးတသ အခါတွင၊် ြခမည်ိုးတတ ်သည် သူက
့်
ခမည်ိုးတတ ၏
် ပင်ကလကခဏ န္ှငအ
့်် တူ ပပည့်ဝ
် တသ ဘန်ိုးအသတရက တပိုးလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ “တက င်ိုးကင် ဥပတဒသ” ပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်။ လူဇ့် တခ ယူတသ သူန္င
ှ ့််
တက င်ိုးကင်ဘရှ ြခမည်ိုးတတ ်သည် မတူကွဲပပ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးတသ
နယ်ပယ်န္စ
ှ ်ခတွငရ
် ှတသ တကက င၊့်် န္ှစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တတ ၌
် အချင်ိုးချင်ိုးအတပေါ်
တငိုးကကည့်ရ
် တငိုးကကည့်က် ကသည်၊ ခမည်ိုးတတ သ
် ည် ချစ်သ ိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် နတသ ်လည်ိုး၊
သ ိုးတတ ်သည် အတဝိုးမှ ခမည်ိုးတတ ်က မပမင်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
လူဇ့် တ တတ်စွမ်ိုးန္င်သည့်် အရ ၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးမှ အလွန ် တသိုးငယ်ပပီိုး၊ သူသည်
အချန်မတရွ ိုး အသတ်ခရန္င်တသ အလ ိုးအလ ရှတကက င၊့်် ဤကကလ ပခင်ိုးသည်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အန္တရ ယ်ပြင ့်် အတပပီိုးသည်ဟ တပပ ၍ ရန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ချစ်သ ိုးက စ တန်က အ ရအစက်ဆိုးတသ တနရ တွင ်
ထ ိုးရရင်
ှ ိုး၊ သူ၏အသက်အန္တရ ယ်ရှသည့်တ
် နရ ကျ ိုး၏ ခတွငိုး် ထသ
ဲ တန
က်တစ်ကကမ်
့်
စွနလ
် ့် တ်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ သွ ိုး ညီမျှတပသည်။ ဤတကက က်ရွ ျို့ ြွယ်
အတပခအတနမျ ိုးတွငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ချစ်သ ိုးက ညစ်ညမ်ိုးမှုန္င
ှ ့််
လင်မက
ှု စစတထွပပ ိုးမှု ပပည့်န္
် က
ှ ်သည့်် တနရ တစ်ခန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ လူမျ ိုးထသ သူ
့် က
့်
၎င်ိုးတက
ဲ ပ်ခဆ
ဲ့် ပဲ ြစ်သည်။
့် “အရွ ယ်တရ က်သည်အထ ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးရန်” အတွက် လွအ
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ြမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်ပပီိုး သဘ ဝကျပရတစြ တစ်
ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
့်
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဆန္ဒမျ ိုးအ ိုးလိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုး
သူအမှု
် တစရန် တစ်ခတည်ိုးတသ
့် ၏ တန က်ဆိုးတသ အပင်ိုးက ပပည့်စ
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏
အဆငတ
့်် စ်ခကသ ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ က ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အတ ိုးအဆီိုးန္ှင ့််

ပပည့်စ
် တစရမည့်် အမှုထက
ဲ ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးတကက င၊့်် တယရှု ကယ်တင်သည် ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တ ပပန်လည်ခယူပခင်ိုး ရှမည်က မသခဲတ
င၊့်် မည်သည့်သ
် မမ ကျမ်ိုးစ
့် ပ။ ထတကက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူမျှ သမဟ
် တရ ြက်မျှ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
့် တ် မည်သည့်ပ
့် တတ ်၏
ဒတယအပင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန် သူသည် တစ်ြန်လဇ
ူ ့် တခမည်၊ ဆလသည်မှ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ြန် လူဇ့် တခယူမည်ဟ ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပတရ ြက်မပပြုဝခ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
့် ကဲ့် ကတချ။ ထတကက
့်
လူဇ့် တတွင ် မမကယ်ကယ် ကွယဝ
် ှကထ
်
ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။
တယရှု သည် သူရှငပ် ပန် ထတပမ က်က တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကပပီိုးတန က်မှသ
့်
ဤတ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က လက်ခခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယကကမ်တပမ က်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက် မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် လူစ့် တ်အြ တတွ
ိုးဆမရန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်မှ အဩ
့် စရ မဟတ်တပ။
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ရှ မျ ိုးစွ တသ အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးအ လိုးတင
ွ ် ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
တြ ်ပပသည့်် စက ိုးမျ ိုး မရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး တယရှု သည် အမှုပပြုြ ကကလ
ခဲခ
့် ျန်တွင၊်
့်
့်
အပျြုကည သည် ကတလိုးရက
ှ
သ ိုးတစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ပဋသတန္ဓစဲခ
ွ သ
ဲ့် ည်ဆသည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်တစ်ခ ရှခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် င
့် လျက်ပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဤအရ သည် အသက်အန္တရ ယ်ရလျက်
ှ
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ ခဲဆ
့် ပဲ ြစ်သည်၊ သဆ
့် လျှင ်
ယတနတွ
ှ မ်မ
့် င ် ယင်ိုးမှ သ ၍ မည်မျှ အန္တရ ယ်ရလ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်အတွငိုး် က ကျတရ က်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မျ ိုးထက်
အဆတထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အန္တရ ယ်မျ ိုး ရှသည်ဟ တပပ သည်မှ
အက့် သစရ မရှတပ။ တနရ မျ ိုးစွ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သနမ်ပပည်တွင ် တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုး
အပ်စတစ်စက သူရရှတနလမ်မ
ူ ျ ိုးက
့် ည်ဟ ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ တအ င်ပမင်သမ
ရရှမည်မှ ကမဘ ၏ အတရှ ျို့ ပင်ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူ၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခပခင်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင် တပခချသည့်တ
် နရ မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးမှ တခွလျက် လဲတလျ င်ိုးတသ
တနရ အတအကျပြစ်သည့်် သနမ်ပပည် ပြစ်သည်မှ တသချ တပသည်။ ထတနရ တွင၊်
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုးအတနပြင ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န္ှမ်နင်ိုးခရက အရှက်ရတစြ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ရယူလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အလွနအ
် မင်ိုး ဆင်ိုးရဲဒကခခရသည့်် ဤလူမျ ိုးက န္ိုးထတစြ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် လိုးလိုး န္ိုးထတစြ၊ ့်
ပမြူထဲမှ ၎င်ိုးတက
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက ပငင်ိုးပယ်တစြ ့်
့် ထွက်တလျှ က်တစက အဆင်ိုးနတ

အလရှ၏။ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ီ သ
့် မမတ၏
့် အပ်မက်မှ န္ိုးထတစြ၊ ့် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သတစြ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ
တပိုးအပ်တစြ၊ ့် အတမှ င်အင်အ ိုးမျ ိုး၏ ြန္ှပ်မှုမှ တိုးထွက်တစြ၊ ့် ကမဘ ၏ အတရှ ျို့အရပ်တွင ်
ထရပ်က ၊ ဘရ ိုးသခင် တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သက်တသပြစ်လ တစြ အလ
ရှတပသည်။
့်
ဤနည်ိုးပြငသ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘန်ိုးအသတရ ရရှလမ်မ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုး
တစ်ခတည်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလတပမ၌ အဆိုးသတ်လ ခဲတ
့် သ အမှုက
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး တခွလျက် လဲတလျ င်ိုးရ တပမသ ယူ
့် တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထွက်ခွ ပပီိုးတန က်
န္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်နိုးီ ပါိုးအကက တွင ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရန်
လူဇ့် တ တစ်ြန်ခယူလ ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ပကတ မျက်စတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တ၌ အမှုသစ်က အစပျြုိုးတနတပသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် သူသည်
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး အနည်ိုးငယ် အဆက်ပပတ်သည့်က
်
လတစ်ခ တန က်တွငသ
် ၊ ပပီိုးလျှင ်
သူအမှု
့်် ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
့် ၏ တည်တနရ န္ှင ့်် အစီအစဉ်ထဲက တပပ င်ိုးလဲမှု တစ်ခပြငသ
အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတန အမှု
တွင ် ဇ တခန္ဓ က
့်
ခယူပပီိုးပြစ်သည့်် ပသဏ္ဌ န်သည် တယရှု န္င
ှ ့်် လိုးဝ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပ တပေါ်တသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
တူညတ
ီ သ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဇ စ်ပမစ်မှ ဆင်ိုးသက်ပပီိုး၊ တူညတ
ီ သ ရင်ိုးပမစ်မှ
့်
လ တပသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အပပင်ပန်ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးစွ
့်
ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ အမှု
၏ အတွငိုး် ပင်ိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးမှ လိုးဝ
့်
ထပ်တူကျတပသည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် တခတ်မျ ိုးသည် တနန္ှ့် ငည
့်် သြွယ် ပခ ိုးန ိုးသည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတပပ င်ိုးလဲသည့်် ပစတစ်ခတန က် အဘယ်သ လ
့် က်န္င်မည်နည်ိုး။
သမဟ
့်် ျ ိုးသည် မည်သ အချင်
ိုးချင်ိုး
့် တ် သူအမှု
့် ၏ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ အဆငမ
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကဟ
် နတ
် ့် ိုးန္င်ပါသနည်ိုး။
တယရှု သည် ယဒအမျြုိုးသ ိုး တစ်ဦိုး၏ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်က ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏
ဝတ်စ ိုးဆင်ယင်မှု ထိုးတမ်ိုးစဉ်လ တန က်လက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယဒအစ ိုးအစ က စ ိုးရင်ိုး
ကကီိုးပပင်ိုးခဲသ
်လည်ိုး ယတန ့်
့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏ သ မန် လူသ ိုးကဏ္ဍ ပြစ်သည်။ သတသ
့်
လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည် အ ရှန္င်ငသ ိုးတစ်ဦိုး ပစက ယူတဆ င်က အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
န္င်ငတွင ် ကကီိုးပပင်ိုးတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့််
မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
လူဇ့် တခပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုက သ ၍ ပပည့်ဝ
် သည့်် စလင်ပခင်ိုးဆီသ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးရင်ိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး ပပည့်စ
် တစကကတလသည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ က “လူသ ိုး”

သမဟ
် တွက်၊ ယတနခရစ်
တတ ်၏ အပပင်ပန်ိုးက
့်
့် တ် “ခရစ်တတ ”် အပြစ် ရည်ညွနိုး် ထ ိုးသည့်အ
တယရှု ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် တန်ိုးတူ တပပ ၍ မရန္င်တပ။ အဆိုးတွငမ
် ူ၊ ဤလူဇ့် တသည် “လူသ ိုး” ဟ
တခေါ်ဆပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ဇ တခန္ဓ ၏ ပသဏ္ဌ န် ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆငတ
့်် င်ိုးသည်
အတတ ်အတန် နက်နမ
ဲ ရ
ှု သည့်
ှ
် အဓပပ ယ် ပါရှသည်။ တယရှု သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓစဲခ
ွ ခဲရ
့် သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက
တရွ ိုးန္တ်ရန် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် အပပစ်မရှဘဲ ရှတနခဲရ
့် မည် ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး သူသည် အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်သ
် ည့်် လူဇ့် တ သဏ္ဌ န်ပြစ်လ ြ ့်
့်
အတင်ိုးအကျပ်ပပြုခခဲရ
ဲ့် ျန် တန က်ဆိုးတွငသ
် ၊
့် ပပီိုး အပပစ်သ ိုးမျ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ယူတဆ င်ခခ
သူသည် ၎င်ိုးတက
ွ ်က
့် ကျန်ပခင်ိုးခ က ိုးတင်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပပစ်တင်ဆိုးမခဲသ
ဲ့် ပသည်။ (က ိုးတင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည့်် က ိုးတင်မှ ကယ်ဆယ်ခတ
ကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ဆ ပလ ပြစ်သည်။ ကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက
အထူိုးရည်ညန်ိုးတပပ ဆပခင်ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။) ရည်မှနိုး် ချက်မှ အပပစ်သ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
တန င်တရရန်န္င
ှ ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုး ဝန်ခတစြ ထ
့် သ ့်
ပပြုခဲရ
ွ ် အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက်၊
့် တပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ အ
် ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ူခတ
ဲ့် သ ဇ တခန္ဓ ၌
လူဇ့် တ ခယူခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက မမကယ်တင်တပေါ်
ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ က တနစဉ်သ
ိုးစက ိုးပြင ့်် တြ ်ပပရမည် ဆပါက၊ သူသည်
့်
အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် အလဲအလှယ် အပြစ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဇ တခန္ဓ က
ပူတဇ ခ
် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ စ တန်၏ နင်ိုးတချပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ အပပစ်မဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်အပ်ြအလ
ငှ့် စ တန်က “အသန ိုးခ” ရန်
့်
၎င်ိုး၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် “အပပစ်တပြရ ယဇ်” အပြစ် ထ ိုးရပခင်
ှ ိုးခရတသ တယရှု ၏ အပြစ်န္င
ှ ့််
တူညတ
ီ ပသည်။ ယင်ိုးမှ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓ စွဲယူပခင်ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု၏
ဤအဆငက
့်် ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက် လအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လအပ်တသ အတပခအတနတစ်ခ၊ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန် အကက ိုးရှ စစ်ပဲ၌
ွ
“ပငမ်ိုးချမ်ိုးတရိုး သတဘ တူညခ
ီ ျက်” တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် တယရှု က
စ တန်ထ လဲအပ်ခခဲရ
်
အမှု၏ ဤအဆင ့်် အဆိုးသတ်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် သည့်် တန က်တွငသ
သတသ
်၊ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုသည် ယခင်က အတမရှသည့််
့်
ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးမှု အတင်ိုးအတ တစ်ခက ရရှပပီိုးပြစ်က စ တန်သည် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး

ပပြုလပ်ရန် တန က်ထပ် မူမမှနသ
် ည့်် အတကက င်ိုးပပချက် မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူဇ့် တ ခယူြ သန
ရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ အ
် ိုးပြင ့်် ပဋသတန္ဓ စွဲယူရန် မလအပ်တတ တ
့် ပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် က အပပစ်ကင်ိုးသည့်အ
် တွက်၊
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ တယရှု မဟတ်တတ တ
့် ပ။
သတသ
်၊ သူသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက်၊ ပပီိုးလျှင် ခမည်ိုးတတ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆန္ဒမျ ိုးက ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြအတွ
က်၊ လူဇ့် တခယူ ရဆဲပြစ်သည်။
့်
့်
ဤသည်မှ အမှုအရ မျ ိုးက ရှငိုး် ပပပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ကျြုိုးတကက င်ိုး ဆီတလျ ်မှုမရှတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ဧကန်မချ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုးသည်
ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်စက လက်န ရမည်တလ ။
မျ ိုးစွ တသ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
ပတရ ြက်ပပြုချက်က ရှ တတွျို့ရန် တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုး၊ သက်တသအတထ က်အထ ိုးအတွက်
သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် ကကည့်က် ကသည်။ ရှု ပ်တထွိုးပပီိုး အဆက်အစပ် အဆီအတငေါ်မတည့်တ
် သ သူ၏
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် “အမှုပပြုပခင်ိုး” က ရပ်တန်ခဲ့် ပ့် ပီိုး အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က သူ အတသိုးစတ်
စီမချက်တရိုးစဲထ
ွ
ိုးခဲတ
့် ခါကမျှ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးအတကက င်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး မည်သည်အ
မတပပ ြူိုးသည့်် အမှုက န္ှစ်ပခြုက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆန္ဒပြင ့်် တဆ င်ရွက်ရန် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
တဘ င်မျ ိုးက တကျ လ
် န
ွ က
်
“ခန်ထက
ွ ်ခ”ဲ့် ပပီိုးပြစ်သည်က မည်သ သ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
လူမျ ိုးသည် အသစတ် အလွန ် ကင်ိုးမဲ့်တနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကသ
ပမည်ိုးစမ်ိုးရမျှ ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက စစ်တဆိုးရန်
့်
ပမင်တ
့် သ စင်ပမင်တ
့် ပေါ် တက်က လိုးဝ ခပ်တည်တည်ပြင ့်် အဆငပ့်် မင ့်် “ဘီိုးတပ်ကလ ိုးထင်”
တစ်ခတွင ် ထင်ကကတလသည်၊ တနတအ က်ရှ အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
စက ိုးကကီိုးစက ိုးကျယ်န္င
ှ ့်် တတ င်စဉ်တရမရ အတပပ အဆပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပည တပိုးရန်
စတင်ကကသည်အထ လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ မျ ိုးစွ တထဲ
် ပ်လျက်န္င
ှ ့််
့် မှ စ ြတ်မျက်မှနတ
သူ၏မတ်ဆတ်က ပွတ်သပ်တနသည့်် “လူအ” တစ်ဦိုးသည် တစ်သက်တ သူ
ြတ်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် “န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်ဟ င်ိုး” (သမမ ကျမ်ိုးစ )၏ အဝါတရ င်သန်ိုးသည့််
စ မျက်န္ ှ မျ ိုးက ြွငသ
့်် ည်။ တရရွ တ်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ၊ အ ိုးမှနပ် ြင ့်် ဝင်ိုးလက်ပရသည့််
မျက်လိုးမျ ိုးပြင၊့်် သူသည် ယခ ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးက လှနလ
် က်၊ ယခ ဒတယလအန င်္တတကျမ်ိုးက
လှနလ
် က်ပပီိုးလျှင၊် ယခ အတယ က်တင်ိုး တက င်ိုးစွ သရှကကသည့်် တဟရှ ယ
အန င်္တတကျမ်ိုးက လှနလ
် က်လပ်တနသည်။ တသိုးငယ်သည့်် စ လိုးမျ ိုးပြင ့်် ထူထပ်စွ

ပပည်က
့် ျပ်လျက်ရသည့်
ှ
် စ တစ်မျက်န္ ှ ပပီိုး တန က်တစ်မျက်န္ ှ က စူိုးစက်ကကည့်တ
် နရင်ိုး၊ သူသည်
တတ်တဆတ် ြတ်ရှုသည်၊ သူ၏ ဦိုးတန္ှ က်က မရပ်မန ိုး အတသအချ စဉ်ိုးစ ိုးတနတလသည်။
ရတ်တရက် မတ်ဆတ်တမွိုးက ပွတ်သပ်တနသည့်် လက်မှ ရပ်တနက
် ့်
မတ်ဆတ်တမွိုးက
စတင်ဆတ
ွဲ နတလသည်။ မကက ခဏ မတ်ဆတ်တမွိုး ပပတ်သက ကက ိုးရသည်။ ထသတသ
့်
ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် အပပြုအမူသည် အအ
့် ိုးသင်တ
အ ိုးအင်က
့် စ၏။ “အဘယ်တကက င ့်် ထသတသ
့်
သိုးသနည်ိုး။ သူသည် မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးက အလွန ် တဒါသထွက်သနည်ိုး။” ထလူအက
ပပန်ကကည့်မ
် ည်ဆပါက၊ သူ၏ မျက်ခိုးတမွိုးမျ ိုးသည် ယခ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတနပပီ ပြစ်သည်။
လူအသည် မှုတက်တနပရတသ စ မျက်န္ ှ မျ ိုးက သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့််
စူိုးစူိုးစက်စက်ကကည့်တ
် နသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တငွတရ င် မျက်ခိုးတမွိုးမျ ိုးသည် ငန်ိုး၏
အတမွိုးအတတ င်မျ ိုးသြွယ် ဤလူအ၏ မျက်ခမျ
ွ ိုးမှ န္ှစ်စင်တီမီတ တတတွင ် ကျတနသည်မှ
အမှတ်တမဲ့် ပြစ်သွ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လွနစ
် ွ မှ ပပီိုးပပည်စ
့် သည်အ
့် လ ိုး ပြစ်တပသည်။
ထစ မျက်န္ ှ မျ ိုးကပင် အကကမ်မျ ိုးစွ ပပန်လည်ြတ်ရှုပပီိုးတန က်၊ သူသည် မထခန်ဘဲ
မတနန္င်တအ င်ပြစ်က သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးမှ ထွက်တနသည့်် ဝင်ိုးလက်မက
ှု န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်က
မခွ ဘဲ၊ တစ်တယ က်တယ က်န္င
ှ ့်် “အလ ပသလလ ပ”၃ တပပ တနသည်အ
့် လ ိုး စတင်
တီိုးတိုးတပပ ဆတလသည်။ ရတ်တရက် သူသည် လက်ရှ စ မျက်န္ ှ က ပတ်က “အပခ ိုးကမဘ ”
က လှနတ
် လှ လက်သည်။ သူ၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးမှ လူမျ ိုးက အအ
့် ိုးသင်တ
့် စလနီိုးပါိုးပြစ်လျက်
အလွန ် အလျင်စလ၄ ပြစ်ပပီိုး ထတ်လနြ
် ့် ွယရ
် ပြစ်တလသည်။ ယခ၊ မမ၏တွငိုး် ထက
ဲ
ထွက်လ က လူအ၏ တတ်တဆတ်သည့်် က လအတွငိုး် လွတလ
် ွတလ
် ပ်လပ်
သွ ိုးလ ရတလ က်တအ င် စတ်တအိုးလက်တအိုး ရှခါစ ကကက်သည် လူအ၏ မတမျှ ်လင်တ
့် သ
လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးတကက င့်် အလွနပ
် င် အထတ်တလန် ပြစ်
ဲ အလျင်အပမန်
့် က တွငိုး် ထက
တပပိုးသွ ိုးပပီိုး မီိုးခိုးလိုးတစ်ခကဲသ
့် တွ
် ွ ိုးသည်၊ ဘယ်တသ အခါမျှ
့် ငိုး် ထဲ တပျ က်ကွယသ
တစ်ြန်တပေါ်မလ တတ တ
့် ပ။ ယခတွင် လူအ၏ ဘယ်လက်သည် ယင်ိုး၏ တစ်ခဏ
ဆင်ိုးငထ
ှု ပပန်စတင်သည်။
့် ိုးသည့်် မတ်ဆတ်တမွိုး အတပေါ်တအ က် ပွတ်သက်သည့်် လှုပ်ရှ ိုးမက
သူသည် စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်တွင ် စ အပ်က ချန်ထ ိုးလျက် ထင်ခမှ ထလက်သည်။ တခါိုးအတွငိုး်
ဟတနတသ တနရ န္ှင ့်် ြွငထ
့်် ိုးတသ ပပတင်ိုးတပါက်မတ
ှ စ်ဆင ့်် တလသည် စ အပ်က ပတ်လက်
ြွငလ
့်် က် တစ်ြန် ပတ်လက် ြွငလ
့်် က်ပြစ်တစလျက် မညြှ မတ တက်ခက်ရင်ိုး ဝင်လ သည်။
ပမင်ကွငိုး် န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တြ ်ပပ၍ မရတသ အထီိုးကျန်မတ
ှု စ်ခရှပပီိုး၊ တလကပြတ်သန်ိုး၍
တရှဲရဲှ ပမည်တနတသ စ အပ်၏ စ မျက်န္ ှ မျ ိုး အသမှလွဲ၍ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး
ဆတ်ပငမ်ကျသွ ိုးပရတလသည်။ လက်က တန က်သ ယှ
့် က်ထ ိုးလျက် သူသည်

အခန်ိုးတစ်တလျှ က် တခါက်တတခါက်
ပပန် တလျှ က်သည်၊ အခ ရပ်လက် အခ
့်
စတလျှ က်လက်န္င
ှ ့်် မကက ခဏ သူတခါင်
ိုးကခါက သူ၏ န္ှုတ်ပြင၊့်် “အိုး ဘရ ိုးသခင်။
့်
ကယ်တတ သ
် ည် ထအရ က အကယ် လပ်သလ ိုး။” ဆသည့်စ
် က ိုးက ထပ်ခါထပ်ခါ
တရရွ တ်တနပရတလသည်။ သူသည် မကက ခဏ တခါင်ိုးညတ်လျက်၊ “အိုး ဘရ ိုးသခင်။
အဘယ်သသ
ူ ည် ကယ်တတ ်၏ အမှုတတ က
် န ိုးလည်န္င်ပါသနည်ိုး။ ကယ်တတ ၏
်
တပခရ မျ ိုးက ရှ ြ ခက်
သည် မဟတ်ပါလ ိုး။ ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမရှဘဲ ဒကခပြစ်တစြ အမှု
အရ မျ ိုး မပပြုလပ်သည်က အကျွန္ပ်
် ယသည်။”
့်
ဟလည်ိုး တပပ တလသည်။ ယခ၊ လူအသည် စတ်အတန္ှ င်အ
် င
ှ ့််
့် ယှကပ် ြစ်သည့်် အသွငန္
အလွနအ
် ့် လွန ် န ကျင်ရသည့်် မျက်န္ ှ ထ ိုးတစ်ခကလည်ိုး ပပရင်ိုး၊ ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုးန္ှင ့််
စဉ်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးစ ိုး န္ှုင်ိုးန္င်
ှု ိုးချန်ချန် တွက်ချက်ပခင်ိုးတစ်ခက လပ်တတ မ
် လ ိုး၊ မျက်တမှ င်
့် ည့်အ
တင်ိုးတင်ိုးကကြုတ်က သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးက ြျစ်ညြှစ်ပတ်လက်တလသည်။ သန ိုးစရ
လူအပါတက ိုး။ သူ၏ တစ်ဘဝလိုး အသက်ရင
ှ ် တနထင်ခပဲ့် ပီိုးတန က်၊ အချန် အလွနတ
် န္ှ င်ိုးမှ
“ကမတက င်ိုးစွ ” ဤကစစက ကကြုတတွျို့လ ရသည်။ ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အဘယ်အရ က
လပ်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည်လည်ိုး ဘ လပ်ရမှနိုး် မသပြစ်က မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
လပ်တဆ င်ရန် မစွမ်ိုးသ တပ။ မည်သသ
ူ ည် သူ၏ န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်တဟ င်ိုးက
သက်တမ်ိုးရငပ့်် ခင်ိုးပြင ့်် တိုး၍ဝါလ တအ င် လပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် သူ၏ မတ်ဆတ်န္င
ှ ့််
မျက်ခိုးတမွိုးမျ ိုးက သူ၏ မျက်န္ ှ အစတ်အပင်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက မငဲမ
့် ့်
့် ညြှ ဆီိုးန္ှငိုး် ပြြူမျ ိုးကဲသ
အ ိုးလိုးြိုးတအ င် လပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သူ၏ မတ်ဆတ်တမွိုးက သူ၏ ဝါရငမ
့်် ှုက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူသည် န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်တဟ င်ိုးတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်အ ိုး ရှ မည်အ
့် ဆငထ
့်် တင် မက်မဲလ န္င်မည်က မည်သူ
သန္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်တဟ င်ိုးသည် စ ရွ က်တပါင်ိုး မည်မျှရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ တကျမှနက
် န်မပှု ြင ့််
မှတ်ထ ိုးန္င်သတလ ။ အဘယ်သက
ူ ထအရ က အ မခဝသနည်ိုး။ သတသ
် လူသ ိုးသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်ပြ တလ့်လ က ချစ်တီိုးတခါင်ိုးသန်ိုးရှ ပခင်ိုး၅ အ ိုးပြင၊့်် ထသပြင
့် ့််
အသက်ထသ
ဲ ဝင်
လ
် ငရ
့်် င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသွငအ
် ပပင်က ရှ က
့် တရ က်ြ တမျှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် အမှနတ
် ကယ် စဉ်ိုးစ ိုးတလသည်။ ဤနည်ိုးန္ှင ့််
အသက်ထဲ ဝင်တရ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် ထင်သတလ က် လွယ်ကူသတလ ။ ဤသည်မှ
မတတ ်မတရ ိုး ယတတမရှဆိုးတသ မှ ိုးယွငိုး် တသ ဆင်ပခင်ပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်သည် ဤအရ က ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ မပမင်သတလ ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ “မတရမရ ” ဆသည်မှ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်တင
ွ ် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ထိုးထွငအ
် ပမင်မရှသည်က ညန်ပပသည်။
၂။ “မတပပ ပတလ က်တသ အစွမ်ိုးရှပပီိုး ကကီိုးစွ သတထ ိုး၍ အသိုးပပြုရမည်” ဆသည်က ိုး ဇ တပကတ၏
အခက်အခဲမျ ိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုးတပမ က်သည့်် အမှုတတ ်သည် အလွနအ
် မင်ိုး
နည်ိုးပါိုးသည်က ရည်ညန်ိုးသည်။
၃။ “အလ ပသလလ ပ” ဆသည်က ိုး လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်ထဲ ရှ တြွတလ့်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ အတွက် ဥပစ စက ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
၄။ “အလျင်စလ” ဆသည်က ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က ရည်ညန်ိုးစဉ် “လူအ” ၏ စတ်အ ိုးထက်သန်သည့်၊်
အလျင်စလပြစ်တသ လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
၅။ “န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက စတ်ပြ တလ့်လ က ချစ်တိုးီ တခါင်ိုးသန်ိုးရှ ပခင်ိုး” ဆသည်က ိုး
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက အတသိုးစတ် ပင်ိုးပခ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးကမရှ သမဟ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တ် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသတသ ယတတအမှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ င
ွ ် ရှကကသည့်် ကျွမိုး် ကျင်သမ
ူ ျ ိုးက
ပပက်ရယ်ပပြုရန် သိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၇)
လူသ ိုးချြုျို့တဲသ
့် ည်အ
့် ရ မှ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ ၏ တထ က်ပမ
ှု င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် န္
သရှပခင်ိုး အတတွျို့အကကြုသ မက- သ ၍ပင် မရှမပြစ် အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ - ၎င်ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်သည်က န ိုးလည်ရန် လူသ ိုးသည် ယတနထ
့် တင်
အချန်ယူခရ
ဲ့် သည်။ မမကယ်တင်၏ မျြုိုးရိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သမင်ိုးန္ှင ့််
တရှိုးတဟ င်ိုးယဉ်တကျိုးမတ
ှု က
့် လူသ ိုး၏ လိုးဝ မသန ိုးမလည်မှုတကက င့်် အကျြုိုးဆက်မှ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ လိုးဝ မသတပ။
လူသ ိုးအတနပြင ့်် မမစတ်န္လ
ှ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သတယ ဇဉ် ရှန္င်ရန်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးက တမျှ ်လင်တ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် လွနက
် ဲစွ
့် သ လ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး၊ ထထင်ိုးက အကင်ိုးလည်ိုးမပါိုးတသ တကက င၊့်် ဤအရ က

လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ လိုးဝ မသြ ပြစ်
့် ည်။
့် တစခဲသ
ယတန လူ
ကကလ ပခင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
့် သ ိုးတအလယ်
့်
န္ှစ်သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက လူတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးအပပင်၊ ၎င်ိုးတ ့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ထဲ၌ ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်ကပါ တပပ င်ိုးလဲတစြထက်
့်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ မဟတ်တပ။ သူသည် လူသ ိုးက စလင်တစြ ဤအခွ
ငအ
့်် တရိုးက
့်
ယူလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုး၏ အသပည အ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
သရှလ ပခင်ိုးတွင ် ထူိုးထိုးူ ကဲကဲ တအ င်ပမင်သည့်် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးက
လူအ ိုးပပြုလပ်န္င်တစရင်ိုး၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုး၏ စတ်ဝည ဉ် အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတက
့် ရရှတစလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် လူတ သ
့် ရှလ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
သူအတပေါ်
၎င်ိုးတ ထ
ှ
သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲမည်ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့် ိုးရတသ
အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးတသည်
ပန်ိုးတင်မျ ိုး ပြစ်စဉ်၊ ကင်တွယ် တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးသည် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
လူသ ိုး စွဲကင်ထ ိုးတသ အယူသိုးီ သည့်် အတတွိုးမျ ိုးက ပတပျ က်တစပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ထ ဝရ ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်ပပီိုး မကက တသိုးမီက ဤအရ သည် သူအြ
အတရိုး
တကကီိုး ကစစလည်ိုး
့်
့်
ပြစ်လ ခဲသ
် ွက် စဉ်ိုးစ ိုးရ တွင ် တရရှညအ
် ပမင်
့် ည်။ လူအ ိုးလိုးသည် ဤကစစက ထည့်တ
ရှလျှငတ
် က င်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအတရိုးတကကီိုး ရည်ရွယ်ချက်သည် မကက မီ
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသ တရ
က်ရှြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
့်
့်
တန က်ဆိုးအဆင်သ
် ပခင်ိုးသ လ
ငှ့် ၊ လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏
့် ည် ပပည့်စ
့် ိုးဝ တရ က်ရှန္င်ြအလ
့်
တတွျို့ ကကြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲတလ ။့် သင်တ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ပပြုအပ်သည့််
သစစ တစ င်သ
ှ ိုးက
့် ပခင်ိုးက သူအ
့် ိုး တပိုးပပီိုး တန က်ဆိုးအကကမ်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
န္ှစ်သမ့််မှုတပိုးတလ ။့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် မည်သမ
ူ ျှ ဤတ ဝန်ဝတတရ ိုးက
တခါင်ိုးတရှ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဟန်တဆ င်လပ်ပပြ ဟ
့် တ်ဟန်ထတ်ရမျှ မထတ်လျှင ်
တက င်ိုးလမ်မ
် တနန္ှင ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ြတ်တခေါ်ချက်က အတပြတပိုးသည့်အ
လူသ ိုး၏အတပခအတနက တပဗ င်တပပန်
့် မှုအတနပြင ့်် ဤအကကမ်တွင ် လူဇ့် တပြင ့််
ကကလ တပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် လူသ ိုး လအပ်တသ အရ ပြင ့်် လူသ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရန် ကကလ တပသည်။ လူသ ိုး၏ အရည်အချင်ိုး သမဟ
် သ
့် တ် တက င်ိုးမွနတ
သွနသ
် င်ပျြုိုးတထ င်တပိုးမှု မည်သပင်
့် ပြစ်ပါတစ၊ တတတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
မူလမျက်န္ ှ သည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုး အတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ် ခင်ပမဲစွ
အပမစ်တယ
ွ ြ
် အလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက
့်

တပပ င်ိုးလလ
ဲ ျက်၊ လူသ ိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး ပမင်န္င်တစမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးန္င
ှ ့်် သရပ်သကန်တက
့် ပမင်န္င်တစက
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးအ ိုး လက်ခန္င်တစမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ အလဆန္ဒ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
တမွိုးရ ပါသဘ ဝသည် မည်မျှ ကကီိုးပမတ်ပါတစ၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ
မည်မျှညြ
့် ျင်ိုးပါတစ သမဟ
ွ ် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့် တ် လူသ ိုး၏ အပပြုအမူသည် အတတ်တင
အမှနတ
် ကယ် တူခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မျ ိုးက အတရိုးမထ ိုးတပ။
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုး၏ အတွငိုး် စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အသစ်ပြစ်တစြရန်
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ အန္ှစ်သ ရက သရှလ ြရန်
ှ ၊့််
့် န္င
့် န္င
ထသပြင
က်ရှြရန်
ှ ့််
့် ့်် လူသ ိုး၏ သတဘ တရ ိုး ဆင်ရ အပမင် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသ တရ
့်
့် န္င
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က တတ ငတ
့်် ပပီိုး သူန္င
ှ ့်် ထ ဝရ တွယတ
်
မှုတစ်ခ
န္ိုးကက ိုးတစန္င်ြရန်
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့််
့် သ သူ တမျှ ်လငတ
တစ်ခတည်ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်သည်။
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး အချြုျို့ လမ်ိုးပခြုသည့်် တရှိုးတဟ င်ိုးယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ့်် သမင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
အသပည သည် လူသ ိုး၏အတတွိုးအတခေါ်၊ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
အပမင်တက
် င်ိုးကျပ်စွ ပတ်ထ ိုးခဲသ
့် ည်မှ ကသဇ မသက်တရ က်န္င်တသ အရ န္ှင ့််
့် အလွနတ
မပျက်စီိုးန္င်တသ အရ

၁

ပြစ်တစြ ပြစ်
ဘယ်တသ အခါမျှ အလင်ိုး
့် သည်။ လူတသည်
့်

မပမင်န္င်သည့်် တပမတအ က် အကျဉ်ိုးတက်မျ ိုးထသ
ဲ ဘ
် တ်ပခင်ိုးက
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှငထ
ခကကရပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုးပင်၊ ငရဲ၏ ဆယ်ရ
့် စ
ှ ်ခတပမ က် သသရ ထဲ၌
အသက်ရှငက် ကတလသည်။ ကတကျွိုးချစနစ်ဆင်ရ အတတွိုးအတခေါ်သည် လူတက
့်
ြန္ှပ်ထ ိုးလန
ွ ိုး် သည်မှ ၎င်ိုးတသည်
အသက်ရြူှ န္င်ရမျှပြစ်ပပီိုး မွနိုး် ကျပ်လျက်ရကကတပသည်
ှ
။
့်
၎င်ိုးတသည်
ခခရန် ခွနအ
် ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်သမျှမှ တတ်ဆတ်စွ
ခရပ်ပပီိုးရင်ိုး ခရပ်ြသ
ူ ျှ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးမျှတမှု အတွက်
့် ပြစ်သည်။...မည်သမ
ရန်ိုးကန်ရန် သမဟ
ကတကျွိုးချစနစ်ဆင်ရ
့် တ် ရပ်တည်ရန် လိုးဝမဝ့်ရဲကကတချ။ လူတသည်
့်
ကျငဝ
့်် တ်မျ ိုး၏ ထိုးန္ှက်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် မတရ ိုးြန္ှပ်မှုတအ က်၌ တရ စဆ န်တစ်တက င်ထက်
ဆိုးရွ ိုးတသ အသက်တ က တစ်တနပပီ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ် ရှငသ
် န်က မျှ
့် ိုးတစ်တန၊ ့် တစ်န္စ
ရှငသ
် န်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတလ
ကထဲတွင ် တပျ ်ရင်မှုက ခစ ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ရှ တြွြ မည်
သည်အ
့် ခါမှ မတတွိုးတတ ြူိုးကကတပ။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးတပခ က်တသွျို့တသ
့်
့်
ဝါညြုညြု တဆ င်ိုးဦိုးရွ က်တကကမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်အထ ရက်ချခကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်

အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် မှတ်ဉ ဏ်က ဆိုးရှုိုးခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတလ
ကဟ တခေါ်ဆတသ ငရဲန္င
ှ အ
့်် တူ ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့်
့်
့်
တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက တစ င်ဆ
င်တ
့် င်ိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တတ
့် သည့်် တန က်ဆိုးတသ တနရက်
့် သည်
့်
တအိုးတအိုးလူလူရှတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးက လူသ ိုး တမွျို့တလျ ်မည့်် တနရက်
့် လ ိုး
့် ပြစ်သည်အ
ဤငရဲတွင ် ခကိုးရ မဲစ
ှ က် ကတလသည်။ ကတကျွိုးချ စနစ်ဆင်ရ ကျင်ဝ
့် ွ အသက်ရင
့် တ်မျ ိုးသည်
လူသ ိုး၏ ခခရန် အစွမ်ိုးတန်ခိုးက သ ၍အ ိုးနည်ိုးတစရင်ိုး လူသ ိုး၏အသက်တ က
“မရဏန္င်င” ထဲသ ယူ
လူသ ိုးက
့် တဆ င်သွ ိုးပပီပြစ်သည်။ ြန္ှပ်မှု မျြုိုးစတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးသထက်တဝိုးသွ ိုးတစလျက်၊ မရဏထဲသ သ
့် ၍နက်ရှုင်ိုးစွ
တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် ကျဆင်ိုးြ တွ
့် တင် ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့် နိုး် တလသည်၊ ယတနထ
သူစမ်ိုးလိုးလိုးပင် ပြစ်သွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတဆ
့် တတွျို့ ကကတသ အခါ သူက
့် အလျင်အပမန်
တရှ င်ရှ ိုးတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် အခါတွငမ
် ျှ မသြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
သူက
် လ ိုး သူက
ွ ် တစ်ကယ်တည်ိုး
့် ယခင်က မပမင်ြူိုးသည့်အ
့် အတရိုးမစက်ဘဲ တစ်ြက်တင
ရပ်တနတစရစ်တလသည်။ သတ
့် င် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ မချြုပ်တည်ိုးန္င်တသ
အမျက်တဒါသက လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည့်် အခါတွငမ
် ျှ မကျတရ က်တစဘဲလျက်၊ တတ်ဆတ်စွ
တစ ငဆ
့်် င်ိုးရမျှ တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊ စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် မဟဘဲ၊ လူသ ိုးအတနပြင ့်် တန င်တရရန်န္င
ှ ့််
အသစ်တြန် စတင်ရန် လူအသက်
တ ၏ ရှညလ
် ျ ိုးတသ ခရီိုးလမ်ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တစ င်ိုးဆင်ိုးလျက်ရတနပပီ
ှ
ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတလ
က၏ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ မျှတဝခစ ိုးြ လူ
ကထဲသ ့်
့်
့် တလ
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ကကလ ခဲတ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်တသ
့် ပသည်။ လူသ ိုးန္ှငအ
န္ှစ်က လမျ ိုးအ ိုးလိုးတွင၊် သူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုး မရှတလပပီ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင် ယူတဆ င်လ သည့်် အမှုက တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင၊်
လူတလ
ကထဲရှ ယတ်ညပ့် ခင်ိုး၏ တဝဒန က တတ်တဆတ် သည်ိုးခ၍သ တနတလသည်။
့်
သူသည် ယခင်က လူသ ိုး လိုးဝမကကြုတတွျို့ ြူိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက ကကြုရရင်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအတွက်
ဆက်လက်သည်ိုးခတလသည်။ လူသ ိုး၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တတ်ဆတ်စွ တစ ငဆ
့်် င်ိုးခဲက
လူသ ိုး၏ တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် သူသည် ခမည်ိုးတတ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအတွကလ
် ည်ိုး
မမကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည သည်
့် ျခဲသ
့် ည်။ တရှိုးတဟ င်ိုးယဉ်တကျိုးမှုန္င
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်မှ ခိုးတကက င်ခိုးဝက
ှ ် ခိုးယူသွ ိုးပပီိုးပြစ်က သူက
့်

နတ်ဆိုးတ၏
် ရင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ သ ိုးမျ ိုးထ လဲအပ်လက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ စ အပ်တလိုးအပ်န္င
ှ ့််
့် ရှငဘ
င်္န္တဝင်ကျမ်ိုးငါိုးကျမ်ိုးက တသည်
လူသ ိုး၏ အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် အယူအဆတက
့်
့် အပခ ိုးတသ
ပန်ကန်ပခင်ိုးတခတ်ထသ
ဲ တဆ
င်ယူသွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ထစ အပ်၊ င်္န္တဝင်မှတတ
် မ်ိုးတက
့်
့်
ပပြုစခဲက့် ကသူမျ ိုးက ယခင်ထက် တိုး၍ လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ တပမြှ က်စ ိုးမှု တပိုးတစရင်ိုးန္ှင ့််
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက တိုး၍
ပမဆိုးရွ ိုးတစတလသည်။ လူသ ိုးက မသဘဲန္င
ှ ၊့်် နတ်ဆိုးတ၏
် ရင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ရှငဘ
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ သန ိုးကကင်န မဲ့်စွ တမ င်ိုးထတ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် ယင်ိုးက ၎င်ိုးကယ်တင်
အ ိုးရဝမ်ိုးသ ပြင ့်် သမ်ိုးပက်တလသည်။ ထအချန်ကတည်ိုးက၊ လူသ ိုးသည် နတ်ဆိုးတ ့်
ရှငဘ
် ရင်၏ အကျည်ိုးတန်က ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်န္ှင ့်် မျက်န္ ှ က ပင်ဆင်လ ခဲ၏
့် ။
ဘရ ိုးသခင်က မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ရင်တွငပ် ပည့်က
် ၊ လူသ ိုး လိုးဝ ဝါိုးမျြုခခဲရ
့် သည်အထ
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ ရှငဘ
် ရင်၏ မလတမ စတ်သည် လူသ ိုးအတွငိုး် တွင ် တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန ့်
ပျျို့ န္ှတလသည်
။ လူသ ိုးသည် လွတ်လပ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတတ သ
့် ၊ ့် နတ်ဆိုးတ၏
့် ကဲသ
့်
့်
ရှငဘ
် ရင်၏ တထ င်တချ က်မှ လွတ်တပမ က်ရန် နည်ိုးလမ်ိုး လိုးဝ မရှခဲတ
့် ပ။ လူသ ိုးသည်
ထတနရ တွငပ
် င် အြမ်ိုးခရပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏ မျက်တမှ က်တွင် အညခ
့် က ပပြုလဲကျရမှလပွဲ ပီိုး
တရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲတ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တသည်
့် ပ။ ကက ပမင်စ
့် ွ တသ အချန်က၊ လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
့်
ကနဦိုးအဆငတ
့်် ွင ် ရှဆဲပြစ်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် နတ်ဆိုးတ၏
် ရင်သည် လူသ ိုးက “သပပန္ှင ့််
့် ရှငဘ
နည်ိုးပည က သင်ယူပါ။ တခတ်န္င
ှ အ
့်် မီလက်ပခင်ိုး တလိုးချက်က န ိုးလည်ပါ။ ပပီိုးလျှင ် တလ က၌
ဘရ ိုးသခင်ဟူသည် မရှ” ဟူသကဲသ
့် တသ
ယတတအမှ ိုးမျ ိုးက သွနသ
် င်ရင်ိုး၊ ယင်ိုးအထဲ၌
့်
ဘရ ိုးမဲ့်ဝါဒီန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကျတ်၏ အတစ့်က စက်ပျြုိုးခဲသ
့် ည်။ ထမျှသ မက၊ ၎င်ိုးသည်
မမတ၏
ရှသည့်် အမှုထမ်ိုးပခင်ိုးက တပိုးြရန်
့် န္င်ငအြ သစစ
့်
့် ကတလိုးဘဝမှ ပပင်ဆင်ထ ိုးြ ့်
အတယ က်စီတင်ိုးက တတ င်ိုးဆရင်ိုး၊ “လှပတသ ဇ တတပမက တည်တဆ က်ြ ကျွ
် တ၏
့် န္ပ်
့်
ဝီရယရှတသ အ ိုးထတ်မှုက အမှီပပြုကကစ”့် ဟ အခွငအ
့်် ခါသငတ
့်် င်ိုး တအ ်ဟစ်တလသည်။
င်္ဏ်ပပြုတလိုးစ ိုးမှုအ ိုးလိုးက (ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက
သူ၏ လက်၌ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ င်္ဏ်ပပြုတလိုးစ ိုးမှုက)
မဆင်ိုးမတွ ပင်စိုးပင်နင်ိုး မမကယ်ကယ် တပိုးသည့်တ
် နရ ပြစ်သည့်် ၎င်ိုး၏ မျက်တမှ က်သ ့်
လူသ ိုးသည် မရည်ရွယ်ပါဘဲန္င
ှ ့်် တခေါ်တဆ င်လ ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တလသည်။ ၎င်ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရှက်စတ် တစ်ခတစ်တလ မရှခဲတ
၊ ၎င်ိုးသည်
့် ပ။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူတက
တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ့်
့် အရှက်မရှ ြမ်ိုးဆိုးီ က ၊ စ ိုးပွဲတပေါ်သ ကကက်
့်
ခန်တက်က လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် က
့် ိုးကွယ်တစသည့်် တနရ ပြစ်တသ

၎င်ိုး၏အမ်ထသ
ဲ ပပန်
ဲ ခေါ်တလသည်။ ထင်ရ စင်ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပါတက ိုး။
့် လည် တရွ တ်တက် ဆွတ
၎င်ိုးသည် “တလ ကကကီိုး၌ ဘရ ိုးသခင် ဟူသည် မရှ။ တလသည် သဘ ဝနယ မမျ ိုးအရ
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးမှ လ သည်။ မိုးတရဆသည်မှ တရတငွျို့က တအိုးတသ အပူချန်မျ ိုးန္ှင ့််
ဆတတွျို့လျက်၊ ကမဘ တပမတပေါ်သ ကျသည့်
် မိုးစက်မျ ိုးအပြစ်သ တငွ
် ခါ
့်
့် ျို့ရည်ြဲွျို့သည့်အ
ပြစ်လ သည်။ တပမငလျင်ဆသည်မှ ဘူမတဗဒဆင်ရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးတကက င့််
ကမဘ မ
့် ျက်န္ ှ ပပင် တန်ခါပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ မိုးတခါင်ပခင်ိုးဆသည်မှ တနမင်ိုး၏ မျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်က
အဏပမြူ ပဒပ်မှုနမ
် ျ ိုး ပပြုကွဲပျက်စီိုးမှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပေါ်လ တသ တလထထဲရှ
တပခ က်တသွျို့ မှုတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် သဘ ဝ ပြစ်စဉ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက် အဘယ်မှ ရှပါသနည်ိုး”
ဟူသကဲသ
့် တသ
မတတ ်တတရ ် တန်လှုပ်ြွယ် အရ မျ ိုးက ဟစ်တကက ်တလသည်။ ၎င်ိုးသည်
့်
တအ က်ပါ ထွကဆ
် ချက်မျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
မြွငဟ
့်် သငသ
့်် ည့်် ထွက်ဆချက်မျ ိုးက
့်
တကကိုးတကက ်တသ သူမျ ိုးပင် ရှတလသည်- “လူသ ိုးမှ တရှိုးအတတ်က လက တမျ က်ဝမျ ိုးမှ
ဆင်ိုးသက်လ ပပီိုး၊ ယတန တလ
ကကကီိုးသည် ခန်မှ့် နိုး် တပခအ ိုးပြင့်် လွနခ
် တ
ဲ့် သ ကပ်ကမဘ မှ
့်
စတင်သည့်် တရှိုးကျတသ လူအြွ
ျို့ စည်ိုးမျ ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခမှ လ သည်။ န္င်ငတစ်န္င်င
့် ဲအ
တိုးတက်ကကီိုးပွ ိုးပခင်ိုး သမဟ
ူ ျ ိုး လက်ထတ
ဲ ွင ် လိုးဝ
့် တ် ကျရှု ိုးပခင်ိုးသည် ထန္င်င၏ ပပည်သမ
မူတည်သည်” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ တန က်ခအတကက င်ိုးအရ တွင၊် ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးက ၎င်ိုးအ ိုး
င်္ါရဝပပြုတစြ ယင်
ိုးက နရတပေါ်၌ ချတ်ဆတ
ွဲ စသည် သမဟ
ွ ပေါ် တင်တစတလသည်။
့်
့် တ် စ ိုးပဲတ
၎င်ိုးက “ဘရ ိုးသခင် မရှ” ဟ ဟစ်တအ ်သည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏တနရ တွင ်
ရပ်တည်ပပီိုး နတ်ဆိုးတ၏
် ရင် အခန်ိုးကဏ္ဍက ခယူလျက် ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ ၏
့် ရှငဘ
အကနအ
် ့် သတ် အတင်ိုးအတ ပပင်ပသ ရ
့် တ်တရက် ကကမ်ိုးတမ်ိုးစွ တွနိုး် ထတ်ပခင်ိုးပြင၊့််
၎င်ိုးသည် မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတ်မှတ်တလသည်။ ကျြုိုးတကက င်ိုး လိုးဝ
ကင်ိုးမဲလ
့် ှတပတက ိုး။ ၎င်ိုးသည် လူတစ်တယ က်က မခမရပ်န္င်တအ င် ၎င်ိုးအ ိုး တကယ်က
မန်ိုးတီိုးတစသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
မတပပန္င်တသ ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပရပပီိုး န္ှစ်ဦိုး
့်
အတူတကွ မတည်ရန္
ှ င်တပ။ ၎င်ိုးသည် ပညတ်တရ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်ပ် ပင်ပတွင ်
လွတလ
် တ
ွ ်လပ်လပ် သွ ိုးလ စဉ်တွင၂် ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမ င်ိုးထတ်ရန်
ကျတ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးမှ နတ်ဆိုးတ၏
် ရင် ပြစ်လက်တလသည်တက ိုး။ ၎င်ိုး၏
့် ရှငဘ
တည်ရမှု
ှ က အဘယ်သ သည်
ိုးခ၍ရန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
ကတမ က်ကမပြစ်တစပပီိုး လိုးလိုး ြရြရဲ၃ ပြစ်ကျန်ရစ်တစသည်အထ
အန ိုးယမ
ူ ည်မဟတ်သည်မှ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမင်တက ဆန်ကျင်
ပပီိုး သ ၍ပင်
့်

အင်တက်အ ိုးတက် ချဉ်ိုးကပ်လျက်၊ ငါိုးတသလျှငတ
် သ သမဟ
့် တ်
ကွနပ
် ျက်လျှငပ
် ျက်ဆသည်အထ ဘရ ိုးသခင်က အကကတ်အနယ် တန က်ဆိုးပဲသ
ွ မ်ိုးသည်အထ
ဆန်ကျင်
လသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ သည်
့်
ကက ပမင်စ
် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
် ူ ပွနိုး် ပဲက
့် ွ ကတည်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တြ ထ
့် ပပီိုး ယခတွငမ
့်
ရက်ချြုိုးခရပပီိုး၄ ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး အတပခအတနတွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
တစ်လတ်စ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးပြငသ
့််
မမ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တလှ င်ထ ိုးတသ အမန်ိုးက
သက်သ ရ ရတစန္င်မည့်အ
် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မမ၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက
တလျှ မ
ူ ငါတသည်
မည်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤရန်သက
့်
့်
၎င်ိုး၏ အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် ခရပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သတ်သင်ခရပခင်ိုးသည်သ
ငါတအသက်
တ ၏ အလဆန္ဒက တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသ တရ
က်ရှတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက
့်
့်
ဆက်လက် တပပိုးလ ိုးတသ င်ိုးကျန်ိုးခင
ွ ့်် အဘယ်သ တပိုး
န္င်ရမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည်မှ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်တနမင်ိုးက
မသသည့်အ
် တင်ိုးအတ အထပြစ်ပပီိုး၊ ထထင်ိုးက ခစ ိုးချက်ကင်ိုးမလ
ဲ့်
ပပီပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ပမှန ် လူသ ိုး ဆင်ပခင်တတရ ိုး ဆိုးရှုိုးပပီပြစ်သည်။ အန င်္တ်အတွက်
စိုးရမ်ပူပန်မအ
ှု ိုးလိုးက ြယ်ထတ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မကကြုစြူိုးတသ
ခည ိုးထည်ဝါမှုသ အတဆ
တလျင် တရ က်ရှတစခွငပ့်် ပြုရန်၊ ၎င်ိုးက ြျက်ဆိုးီ ြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးက
့်
မီိုးရှု ျို့ပစ်လက်ြ ငါတ
၏
့်
့် ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ခလိုးက အဘယ်တကက င့်် ငါတ ့်
မဆက်ကပ်ကကသနည်ိုး။ ဤလူယတ်မ အပ်စသည် လူတလ
ကထဲသ လ
့်
့် ကကပပီိုး ယင်ိုးက
ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုးအတပခအတနသ အတပခဆ
က်တစပပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးတ၏
့်
့်
့်
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးက ဝါိုးမျြုန္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးတက
့်
့် အစတ်စတ် အမ မ
ရက်ခတ်ခရတစြ တွ
့် နိုး် ချရန် တတ်တဆတ် စီစဉ်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးက
တချ က်ကမ်ိုးပါိုး အစွနိုး် သ တခေါ်
အန်စ တစ်ချက်ပစ်က
့် တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အရ ရ က တလ င်ိုးတကကိုးထပ်ရင်ိုး၅ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်က ပြြုခွရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ယှဉ်ပပြုင်မထ
ှု သ
ဲ ဝင်
် ူသည်
့် လသည်။ ဤသည်မှ လိုးဝလွယက
့် တရ က်ရန် အချည်ိုးန္ိုးီှ တမျှ ်လင်တ
မဟတ်တချ။ အဆိုးတွငတ
် တ ၊့် အယတ်မ ဆိုးတသ ပပစ်မှုမျ ိုးအြ အပပစ်
ရတသ
ှ
နတ်ဆိုးတ၏
့်
့်
ရှငဘ
် ရင်အတွက် က ိုးတင်သည် ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်ဝါိုးကပ်တင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။ သူသည် ထက ိုးတင်က မ ရ်နတ်အတွက် တဘိုးသ ့်
ပစ်လက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခမတင်မီ ယခင်ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက
တအ င်န္င်လျက် ထွက်တပေါ် ပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပပစ်မျ ိုးအတပေါ် ပူတဆွိုးပခင်ိုးက

မခစ ိုးရတတ ဘ
ွ ် အ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ယူလ မည် ပြစ်သည်။
့် ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ထပ်ြျ ိုးမှ တအ က်တပခအထန္ှင ့်် အစအဦိုးမှ အဆိုးအထ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
တန္ှ င်ယ
် နခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူက
် ့် ျင်လျက် ပပြုမူတနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ “တရှိုးတဟ င်ိုး
့် ှကတ
့် ဆနက
ယဉ်တကျိုးမဆ
ှု င်ရ အတမွအန္ှစ်” န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ဤတပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး၊
အြိုးထက်တန်တသ “တရှိုးတဟ င်ိုး ယဉ်တကျိုးမှု၏ အသပည ”၊ “တ အဝါဒန္ှင ့််
ကွနပ် ြြူိုးရှပ်ဝါဒတ၏
် င်မှုမျ ိုး”န္ှင ့်် “ကွနပ် ြြူိုးရှပ်ဝါဒ၏ င်္န္တဝင် ကျမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် သွနသ
ကတကျွိုးချစနစ်ဆန်တသ ထိုးတမ်ိုးမျ ိုး” အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးက ငရဲထသ
ဲ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်တခတ် အဆငပ့်် မင ့်် သပပပည န္ှင ့်် နည်ိုးပည တအပပင်
့်
အလွနတ
် ိုးတက်တသ စက်မှုလပ်ငန်ိုး၊ စက်ပျြုိုးတမွိုးပမြူတရိုးန္င
ှ ့်် စီိုးပွ ိုးတရိုးတက
့် မည်သည့််
တနရ မှ တွငမ
် ျှ မတတွျို့ ပမင်ရတပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုး လပ်တဆ င်သမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တမင်တက တန္ှ င်ယ
ရန်န္င
ှ ့်် ပြြုြျက်ရန်အလငှ့် တရှိုးက လ၏ “တမျ က်ဝမျ ိုး”
့် ှက်ရန်၊ ဆန်ကျင်
့်
အ ိုးပြင ့်် ပြနခ
် ့် သ
ဲ့် ည့်် ကတကျွိုးချစနစ်ဆင်ရ ထိုးတမ်ိုးမျ ိုးက အတလိုးတပိုးရန် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးသည် လူသ ိုးက ယတနထ
့် တင် ဆက်လက် ဒကခတပိုးသည်သ မက၊ လူသ ိုးက
အတက င်လက်ဝါိုးမျြု၆ ရန်ပင် ဆန္ဒရတလသည်
ှ
။ ကတကျွိုးချစနစ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့်် လူကျင်
် င်မှုမျ ိုးက တစ်ဆင်တ
့် တ်ဆင်ရ သွနသ
့် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရှိုးတဟ င်ိုး
့် ဝ
ယဉ်တကျိုးမ၏
ှု အသပည က လက်ဆင်က
လူသ ိုးက နတ်ဆိုး အကကီိုး
့် မ်ိုးပခင်ိုးတသည်
့်
အတသိုးမျ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲတစလျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကူိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်မှ
့်
ကက ပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ လက်ခတသ သူ နည်ိုးပါိုးတပသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးက အထူိုးအ ိုးရ ရင်လန်ိုးစွ ကကြုဆကကမည်သ
့် ူ နည်ိုးပါိုးတပသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မျက်န္ ှ သည် လူသတ်မည့်အ
် ကကန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နပပီိုး တနရ တင်ိုးတွင၊်
သတ်ပြတ်လသည့်် အတငွျို့အသက်က တလထထဲတွင ် ပျျို့ န္ှတနသည်
။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ဤနယ်တပမမှ န္ှငထ
် တ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်၊ လက်ထတ
ဲ ွင် ဓ ိုးမျ ိုး၊ ဓါိုးရှညမ
် ျ ိုးပြင၊့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က “အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် ” ရန် စစ်ပဲအ
ွ ခင်ိုးအကျင်ိုးပြင ့််
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် စီမကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်မရှဟ လူသ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ်
သွနသ
် င်ပခင်ိုးခရသည့်တ
် နရ ၊ ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုး ပျျို့ န္ှသည့်
တ
် နရ ပြစ်သည့်် ဤနတ်ဆိုး၏
့်
နယ်တပမအန္ှရှ့် အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အတပေါ်တလထသည် မီိုးတလ င်တနတသ စ ရွ က်မျ ိုးန္ှင ့််
အတမိုးနသ
ီ စ့် အန
ိုး ထအနမှ့် အသက်ရြူှ ရကျပ်တစသည်အထ
့် တ၏
့် ့်် စမ်ဝ
့် င်ပျျို့ န္ှတနပပီ
့် ညြှစ
့် ပြင
့်
အလွနပ
် င်ထထ
ူ ပ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ အဆပ်ရတသ
ှ
တမမ၏ ထွနထ
် ့် န
ွ လ
် ့် ူိုးပခင်ိုးပြင ့််
တလန္ှငပ
့်် ါလ သည့်် အနည်အန္ှစ်တ၏
ဲ့် ပြစ်
့် ိုးကသ
့် အနဆ
့် သည်မှ မပျြုျို့အန်ဘဲ

မတနန္င်သည်အထ ပြစ်သည်။ ဤအရ အပပင်၊ တဝိုးကွ လှတသ ငရဲမှ လ သည်ဟ ထင်ရတသ
အသတစ်ခပြစ်သည့်၊် ကျမ်ိုးစ မျ ိုးက သပပြုင်ရွတ်ဆတနကကသည့်် ဆိုးယတ်တသ
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ အသက ယဲယ
့် ဲက့် က ိုးရသည်မှ တကျ မချမ်ိုးဘမ
ဲ တနန္င်သည်အထ
ပြစ်သည်။ နယ်တပမက က မင်္ဏ်အ ရ သ ယ ကကည်န္ိုးူ မှု တလ ကကကီိုးတစ်ခအပြစ်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးတစလျက်၊ ဤနယ်တပမထဲက တနရ တင်ိုးတွင် သက်တတရ င်စရှသည့််
ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုး ထ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ ရှငဘ
် ရင်သည် ၎င်ိုး၏ ယတ်မ တသ
အကကအစည် တအ င်ပမင်သွ ိုးသည်အ
့် လ ိုး တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလစ
ဲ ွ ရယ်တမ ပပီိုးရင်ိုး
ရယ်တမ တနတပသည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် လိုးဝ သတမမူမသကဲသ
့် ၊ ့်
အသမဲလ
ပပီိုး ရှု ိုးန္ှမ်မ
့်
့် ှုပြင ့်် သူ၏ဦိုးတခါင်ိုး ငက်စက်ကျသည့်် အတပခအတနအထ နတ်ဆိုးက သူက
့်
ြျက်ဆိုးီ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သူသည် မည်သည့်် အရပ်အမမက်မျှ မသတပ။ ၎င်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ တင်ိုးက တစ်ချက်တည်ိုးန္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးြယ်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်က တန က်တစ်ြန် ြျက်ဆိုးီ ရမ်ိုးက ိုးပပီိုး လပ်ကကသတ်ပြတ်ရန် ဆန္ဒရတလသည်
ှ
။
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပြြုြျက်ရန်န္င
ှ ့်် တန္ှ င်ယ
့် ှက်ရန် ကကစည်တလသည်။ ၎င်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က တန်ိုးတအ
ူ ဆင်အ
့် တန်ိုး ပြစ်ရန် အဘယ်သအခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူတအကက
ိုး ၎င်ိုး၏အလပ်က ဘရ ိုးသခင် “ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး” က
့်
၎င်ိုးသည် အဘယ်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က
့်
တြ ်ထတ်ရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်သန္ှ့် င ့်် ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုး၏ အလပ်က
ဘရ ိုးသခင်က ကစဉက
် ့် လျ ိုးပြစ်တစရန် ၎င်ိုးသည် အဘယ်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ တဒါသပြင့််
ယမ်ိုးပမီိုးကျပြစ်တနတသ ဤနတ်ဆိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ၎င်ိုး၏ အင်ပါယ နန်ိုးတတ ်အတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ ့်် အဘယ်သ တပိုး
န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးထက် သ လွနတ
် သ
့်
ကယ်တတ ၏
် အင်အ ိုးက ၎င်ိုးသည် ဘယ်သ လ
့် လလ ိုးလ ိုး ဦိုးညတ်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုး၏
အကျည်ိုးတန်ိုးတသ မျက်န္ ှ သည် အပြစ်ကအပြစ်အတင်ိုး တြ ်ထတ်ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ သပြစ်
့် ၍
လူတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ရယ်ရမည်၊ ငရမည်ဆသည်က မသသကဲသ
့် ယင်
ိုးသည် တပပ ဆြရန်
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
အကျည်ိုးတန်တသ ဝည ဉ်ပြင၊့်် ၎င်ိုးသည် မယန္င်တလ က်တအ င်ပင် လှပသည်ဟ ၎င်ိုးက
ယကကည်ဆပဲ ြစ်သည်။ ပပစ်မှုထက
ဲ ဤကကရ ပါ၇ အပ်စ။ ကမဘ တလ ကသည် တပပ င်ိုးလဲလွယပ် ပီိုး
မတည်တတ
့် သ တနရ ပြစ်လ က ၊ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တကက က်လနမ
် ့် ှုန္င
ှ ့််
စိုးရမ်ပူပန်မတ
ှု ပြင
် ည်အထ ၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အလွန ် တမတန္ှ က်ကကလျက်၊
့် ့်် ပပည့်သ
့်
၎င်ိုးတသည်
အတပျ ်အပါိုး၌ တမွျို့တလျ ်ရန်န္င
ှ ့်် ရတ်ရတ်သသ
ဲ ပဲ ြစ်တစြ၊ ့် တသမျြုိုးပြစ်တသ
့်

နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဆင်
ိုးသက်လ က ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးက အလွနက
် စ ိုးခဲက့် ကသည်မှ
့်
့်
လူသ ိုး၏ သွငပ် ပင်သည် အလွနအ
် ့် လွန ် အကျည်ိုးတန်လျက် စက်ကွငိုး် ၏ လူမဆန်တသ
သ ိုးရဲတစ်တက င်၏ သွငပ် ပင်ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊ ယင်ိုးမှ မူလက သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူ၏
တန က်ဆိုး အရပ်အတယ င်သည် တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က သမ်ိုးပက်ရန်ပင် ဆန္ဒရကက၏။
ှ
၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အလွန ် ပတ်ဆကကသည်
မှ အတရှ ျို့သ နည်
ိုးနည်ိုးမျှ တိုးရန်
့်
့်
အန္င်န္င်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးက တကကိုးနီန္င
ှ ့်် သမဏတတင်ိုးမျ ိုးတမျှ တင်ိုးကျပ်စွ
့်
ပတ်ထ ိုး၏။ မျ ိုးစွ တသ ဆိုးရွ ိုးသည့်် အပပစ်မျ ိုးက ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး မျ ိုးစွ တသ
ကပ်တဘိုးဒကခမျ ိုး ပြစ်တစပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှလွဲ၍
့်
အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ က တမျှ ်လငတ
့်် နကကတသိုး သတလ ။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ
ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ အချန်က လတစ်ခကက တအ င် တဒါသတကကီိုး
တလျှ က်ရမ်ိုးတနခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့်် အပင်ပန်ိုးခ အ ိုးထတ်မတ
ှု က
့်
ပတ်ပင်ထ ိုးခဲသ
ထွငိုး် တြ က် မရန္င်တပ။ အမှနပ
် င်၊ ဤသည်မှ
့် ည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
တသထက်တသ အပပစ်ပါတက ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်သ မစ
ဲ င
ှ ့်် တနန္င်မည်နည်ိုး။
့် ိုးရမ်ဘန္
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်သ အမျက်
တဒါသမထွက်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဆိုးရွ ိုးစွ တ ိုးဆိုးီ ပပီိုး ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည်။ ပန်ကန်လက်တလတက ိုး။
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုး ကကီိုးငယ်တသည်
ပင် ပခတသဂတ
့် န က် ထပ်ကျပ်မခွ လက်သည့်် တခွိုးအမျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
့်
ပပြုမူကကပပီိုး ၎င်ိုးတ သွ
ှ အ
့်် မျှ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးက ြန်တီိုးရင်ိုး ဆိုးယတ်တသ
့် ိုးကကသည်န္င
တရစီိုးတကက င်ိုးတန က် လက်ကကတလသည်။ သမမ တရ ိုးက သလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက တမင်သက်သက် ဆနက
် ့် ျင်ကကသည်၊ အဓမမလူမျ ိုးပါတက ိုး။ ဤသည်မှ
ယခတွင ် ၎င်ိုးတ၏
ကကခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့် ငရဲဘရင်သည် မင်ိုးတပမ က်ပလလင်သ တက်
့်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက အထင်အပမင်တသိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆရင်ိုး ဘဝင်ခက် လ ကကပပီိုး
မမဘ သ အ ိုးရတကျနပ်လ ကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် တွင ် မည်မျှသည်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက လက်တလျှ က်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ့်
အ ိုးလိုးသည် ဘဝင်ခက်က ကယ်တကျ ကယ်သပ်ပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက
လှုပ်ယမ်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ဒကခပပဿန မျြုိုးစက လှုျို့တဆ ်ရင်ိုး၈ ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးထက်
သ ၍မတက င်ိုးသည့်် တန က်တချိုးပအလယ်တွင် နတဟ င်တသ ယင်တက င်တစ်အပ်က
ဦိုးတဆ င်တသ သ ိုးရဲမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ က
့်
့် ယ်တင်က နတဟ င်တသ
ယင်တက င်မျ ိုးထက် မပသည်က မသသတလ က်ပြစ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ငရဲဘရင်သည်

အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ရှငဘ
် ရင်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အပပ်ချြ မ
့်
့်
့် မတ၏မ
့် ဘမျ ိုးအပြစ်
ရှတနကကသည့်် ဝက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တခွိုးမျ ိုး၏ တန်ခိုးအ ဏ က အသိုးချကကတသိုးသည်။
အလွနတ
် သိုးငယ်တသ ယင်တက င်မျ ိုးအတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏မ
့်
့် ဘမျ ိုးက
သွ ိုးရတသ
ှ
တဝလငါိုးမျ ိုး၉ တမျှ ကကီိုးမ ိုးသည်ဟ ထင်ပမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်က
တသိုးငယ်လတ
ှ သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏မ
အဆသန်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့် ဘမျ ိုးမှ ၎င်ိုးတထက်
့်
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ မသန်ရှ့် ငိုး် သည့်် ဝက်မျ ိုးန္င
ှ တ
့်် ခွိုးမျ ိုး ပြစ်သည်က မသသတလ က်
ပြစ်သည်။ မမတက
ဲ ျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ျပခင်ိုးက သတမမူဘလ
့် ယ်တင်၏ နမ်က
့်
အန င်္တ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက တပါက်ပွ ိုးတစရန် အချည်ိုးန္ိုးီှ စဉ်ိုးစ ိုးရင်ိုး၊ အရှက်ရပခင်ိုးက
သတမမူဘဲ တဒါသတကကီိုး တလျှ က်ရမ်ိုးြ ထ
့် ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးမှ ထွက်တသ ပပ်ပွသည့််
အနဆ
့် ိုးအတပေါ် အ ိုးထ ိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တကျ တပေါ်တွင် တတ င်ပစမ်ိုးမျ ိုးပြင၊့််
(ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ဟ ၎င်ိုးတ အခ
င်အမ ဆပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုး၏)၊
့်
၎င်ိုးတသည်
တသွိုးန ိုးထင်တရ က်ကကပပီိုး၊ တနရ တက တွင ် မမတ၏
့်
့် အလှတရ ိုးန္ှင ့််
ဆွတ
ဲ ဆ င်မတ
ှု က
် ည်ိုး၊ မမတ က
့် ကက ိုးဝါကကတသ လ
့် ယ်တင်၏ ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးတပေါ်က
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ်သ လျှ
၊
့် ြုျို့ ဝှက်စွ ပစ်ကကတလသည်။ ထအပပင်
့်
၎င်ိုးတက
ှု ျ ိုးက ြိုးကွယ်ရန် သက်တတရ င် တတ င်ပတစ်စက ၎င်ိုးတ ့်
့် ယ်တင်၏ မစင်ကကယ်မမ
အသိုးပပြုန္င်ကကသည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အလွနအ
် ့် လွန ်
့်
့် ယ်ကယ်န္င
တကျနပ်တနကကပပီိုး၊ ဤနည်ိုးမျ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးအတပေါ် သူတ၏
့် ြန္ှပ်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ ကကတလသည် (ဤသည်မှ
ဘ သ တရိုးတလ ကထဲက ပြစ်အင်မျ ိုးတန က်ကယ
ွ ်တွင ် ပြစ်တနသည့်အ
် ရ က ရည်ညန်ိုးသည်)။
ယင်တက င်တစ်တက င်၏ တတ င်ပမျ ိုးသည် န္ှစ်သက်ကကည်န္ိုးူ ြွယ် လှပသတလ က်၊
ယင်တက င်ကယ်၌ကမူ တန က်ဆိုးတွင ် အညစ်အတကကိုးမျ ိုး န္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ ဝမ်ိုးဗက်န္င
ှ ့််
တရ င်္ါပိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးတနသည့်် ခန္ဓ ကယ်ပြင ့်် တသိုးငယ်သည့်် သတတဝါတစ်တက င်ထက်
ဘ မျှ မပသည်က လူသ ိုးသည် မည်သသ
့် မည်နည်ိုး။ မဘမျ ိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၌ရှ
့် ကကသည့််
ဝက်မျ ိုးန္ှငတ
့်် ခွိုးမျ ိုး၏ ခွနအ
် ိုးကမှီ၍၊ ၎င်ိုးတသည်
နယ်တပမတစ်တလျှ က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကကမ်ိုးကကြုတ်ရက်စက်မှုတွင ် အထန်ိုးအကွပ်မလ
ဲ့် ျက် တဒါသတကကီိုး ပတ်ရမ်ိုးကကတလသည်
(ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက ပန်ကန်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးသည့်် ဘ သ တရိုး အရ ရှမျ ိုးက တင်ိုးန္င်ငအစိုးရ၏ အ ိုးတက င်ိုးတသ
အတထ က်အပက
့် အမှီပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက ရည်ညန်ိုး၏)။ ယင်ိုးမှ ယဒလူမျြုိုး ြ ရရှဲတ၏
့်

တတစဆမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်င၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တဟ င်ိုးဆသ
ီ ပပန်
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လွနခ
် တ
ဲ့် သ
့် ည့်အ
့် လ ကကခဲသ
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်က ပပန်လည်လပ်ကင်ရင်ိုး၊ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး
တန က်တစ်လှညက
့်် စတင်ကကပပီ ပြစ်သည်။ ဤအကျင်ပ
့် ျက်အပ်စသည် အဆိုးတွင ်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ပျက်စီိုးကကြ တသချ
၏။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက ပပီိုးတန က်၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်မျ ိုးသည် သ ၍ပင် တက က်ကျစ်လ ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးတတ်လ ပ ရတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတ်တဆတ် တလျ ပ
ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
့် ါိုးတစြ နည်
့်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် တတွိုးတတ တနကကသည်။ လှညစ
့်် ိုးမှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် မ ယ တပါမျ ိုးစွ ပြင၊့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တအ ဟ
် စ်လနီိုးပါိုးပြစ်သည်အထ ဆွတပိုးရင်ိုး၊ လွနခ
် တ
ဲ့် သ
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့က အပြစ်ဆိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တမွိုးရပ်ဌ တနတွင ် ပပန်လည်လပ်တဆ င်ရန်
ဆန္ဒရကကတလသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတက
့် အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ပခင်ိုးင ှ ဘရ ိုးသခင်သည်
တတယတက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် ကကမသွ ိုးြရန်
့် မမကယ်ကယ် မနည်ိုးထန်ိုးတနရ၏။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်အတွက်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ တပါက်ရမည်၊
သူ၏ဝမ်ိုးတပမ က်မမ
ှု ျ ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူစက်ဆပ်သည့်အ
် ရ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က န ိုးလည်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက သ ၍ တစတ
် မ်မ
့် ဆ လ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဆန္ဒ
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသ တရ
က်ရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မှု ပမန်ဆန်တလတလ၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလသည် ပမန်ပမန် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခရတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် နတ်ဆိုးတ၏
့်
ရှငဘ
် ရင်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရပ်စ ိုးမတလတလ ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်ထ ချဉ်ိုးကပ်တလတလ
ပြစ်သည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ လူတအတနပြင
့်် မမတ၏
ှ ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အပမင်မျ ိုး တင်ိုးကျပ်လန
ွ ိုး် သည်က
့်
့် အသပည ၊ ယဉ်တကျိုးမှုန္င
ဆလရင်ိုး၊ “မပျက်စီိုးန္င်တသ အရ ” က ဤတနရ တွင ် သတရ ်သည့်စ
် က ိုးအပြစ် ရည်ရွယသ
် ည်။
၂။ “ပညတ်တရ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်ပ် ပင်ပတွင ် လွတလ
် တ
ွ လ
် ပ်လပ် သွ ိုးလ စဉ်တွင”် ဆသည်မှ နတ်ဆိုးက
တဒါသတပါက်ကပွဲ ပီိုး တလျှ က်ရမ်ိုးသည်က တြ ်ညန်ိုးပါသည်။
၃။ “လိုးလိုး ြရြရဲ” ဆသည်မှ မ ရ်နတ်၏ ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ အပပြုအမူသည် ပမင်ရန် မခမရပ်န္င်စရ ပြစ်ပက

ရည်ညန်ိုးသည်။
၄။ “ပွနိုး် ပဲက
ရက်ချြုိုးခရပပီိုး” ဆသည်မှ နတ်ဆိုးတ၏ရှ
် ရင်၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က
့်
့် ငဘ
ရည်ညန်ိုးသည်။
၅။ “အန်စ တစ်ချက်ပစ်က အရ ရ က တလ င်ိုးတကကိုးထပ်ရင်ိုး” ဆသည်မှ တန က်ဆိုးတွင ် အန္င်ရပခင်ိုးင ှ
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးပြင ့်် တလ င်ိုးတကကိုးတစ်ခတွင ် မမ၏ ရှသမျှတငွက ပတအ ပခင်ိုးဟ ဆလသည်။ ဤသည်မှ
နတ်ဆိုး၏ မတက င်ိုးသည့်် ယတ်မ တသ အကကအစည်မျ ိုးအတွက် တင်စ ိုးမတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။
ဤစက ိုးအသိုးအန္ှုနိုး် က သတရ ်သည်အ
့် တနပြင့်် သိုးထ ိုးတပသည်။
၆။ “ဝါိုးမျြု” ဆသည်မှ လူတက
် ရင်၏ ကကမ်ိုးကကြုတ်သည့်် အပပြုအမူက
့် အလိုးစ အဓမမပပြုတသ နတ်ဆိုးတ ရှ
့် ငဘ
ရည်ညန်ိုးသည်။
၇။ “ပပစ်မထ
ှု က
ဲ ဤကကရ ပါ” ဆသည်မှ “လူရမ်ိုးက ိုးတစ်သက်” န္ှင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးတူသည်။
၈။ “ဒကခပပဿန မျြုိုးစက လှုျို့တဆ ်ရင်ိုး” ဆသည်မှ မ ရ်နတ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
ဟန်တ
ရင်ိုး မည်သ တသ
င်ိုးကျန်ိုးကကမ်ိုးတမ်ိုးပက ရည်ညန်ိုးသည်။
့် ိုးက ဆန်ကျင်
့်
့်
၉။ “သွ ိုးရတသ
ှ
တဝလငါိုးမျ ိုး” ဆသည်မှ သတရ ်သည်အ
့် တနပြင့်် သိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်တက င်မျ ိုးသည်
တသိုးငယ်လန
ွ ိုး် လှသည်မှ ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် တဝလငါိုးမျ ိုးတမျှ ကကီိုးမ ိုးပက
့်
တင်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
က။ စ အပ်တလိုးအပ်န္င
ှ ့်် င်္န္တဝင်ကျမ်ိုးငါိုးကျမ်ိုးတသည်
တရတ်န္င်ငတွင ် အ ိုးထ ိုးရတသ ကွနပ် ြြူိုးရှပ်ဝါဒ
့်
စ အပ်မျ ိုးပြစ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၈)
၎င်ိုးတ၏
့် ကကီိုးမ ိုးသည့်် စတ်ဒဏ်ရ ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်တသ န္ှလိုးသ ိုး ပပြုပပင်ခရပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
မတက င်ိုးမဒ
ှု စရက်၏ အကကီိုးအကျယ် ထခက်နစ်န တစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်တသ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဝည ဉ်က ကယ်န္တ်သည်အထ လူအသီိုးသိုးီ ၏ စတ်ဝည ဉ်က ပပြုပပင်ရန်၊ လူအသီိုးသိုးီ ၏
စတ်ဝည ဉ်က တပပ င်ိုးလဲရန်အလငှ့် တန က်ဆိုးတသ က လ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတ၏
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက န္ိုးထတစရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တအိုးစက်တသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက အရည်တပျ ်

ကျတစရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အ ိုးသစ်တလ င်ိုးခရခွင ့်် တပိုးရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အလ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အသက်တ န္ှင ့််
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုး မည်မျှ ပမင်မ
ဲ မ်တမွျို့သည်ဆသည်က
့် ိုးသည်၊ သမဟ
့် တ် မည်မျှ နက်နသ
တပပ ဆပခင်ိုးအ ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး န္ိုးကက ိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
ီ သ
့် အပ်မက်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ န္
့် ိုးထတစပခင်ိုး ခရပပီိုး အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုးက ပြစ်တပေါ်တစသည့်် အန္တရ ယ်က အပပည့်အ
် ဝ တက င်ိုးစွ သရှကကသည့်အ
် ခါတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု ပပီိုးစီိုးပပီိုး ပြစ်လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
ပပီိုးဆိုးသည့်် တနရက်
့် သည် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုး၏
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ တရ
ိုးဝင် စတင်တသ တနရက်
့် လည်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည့််
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူတသ အမှုသည် လိုးလိုး ပပီိုးဆိုးသွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးသည် သူ တဆ င်ရွက်သင်သ
် မ်မ
့် ည့်် တ ဝန်က တရ ိုးဝင် စတင် တဆ င်ရွကလ
့် ည်—
လူသ ိုးသည် သူ၏ အမှုတတ က
် ထမ်ိုးတဆ င်လမ့််မည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏
အဆင်မ
င့်် သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးက သပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် အသင်တ၏
့် ဝင်တရ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးက စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး
ရှ သငသ
့်် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ န
့် ရ ပြစ်သည်။
့် ည်အ
့် ိုးလည်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး စစည်ိုးရ ဤတနရ မှ- တရွ ိုးန္တ်ခရပပီိုးပြစ်သည့်၊်
အတမှ င်အင်အ ိုးစမျ ိုး တအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ဆ
် ဲ ပြစ်သကဲသ
့် မ
့် မကယ်ကယ်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မလှုျို့တဆ ်ြူိုးသည့်-် လူသ ိုး၏ ပပည့်စ
် သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုး နက်နက်အတွငိုး်
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ပြစ်တပေါ် ပပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ တိုးတက်တပလမ့််မည်။ ယင်ိုးမှ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက လိုးလိုး အလဲထိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်က
တည်တထ င်က ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တဆ လျင်စွ အန ိုးယူတစရင်ိုး၊ လူသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီသည့်် အပပစ်မှ လွတ်တပမ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး
ခရရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သင်တ၏
့် ရင်ဘတ်က တြ င်ိုးကကတစတသ
အမန်ိုးတရ ိုးက မမခင်ိုးမချန် ရင်ြွငရ
့်် န်၊ ထမှုတက်တနတသ တရ င်္ါပိုးမျ ိုးက အပမစ်ပပတ်
သတ်သင်ရင
ှ ိုး် လင်ိုးရန်၊ န္ွ ိုးထိုးီ သမဟ
့် တ် ပမင်ိုးတစ်တက င်၏ ဘဝန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမရှသည့််
ဤဘဝက သင်တအ
် ့် ခွငတ
့်် ပိုးရန်၊ တန က်ထပ် ကျွနတ
် စ်ဦိုး မပြစ်တတ ရ
့် န်၊
့် ိုး စွနခွ
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ စတ်ကကြုက် နင်ိုးတပခပခင်ိုးန္ှင ့်် အမန်တပိုး
တစခင်ိုးပခင်ိုး မခရတတ ရ
့်
့် န်

ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤကျရှု ိုးတသ တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် သက်ဆင်တတ မ
့် ည် မဟတ်၊ သင်တသည်
့်
့်
အလွနယ
် တ်မ သည့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တတ မ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ကျွနပ် ပြုပခင်ိုးလည်ိုး ခရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ အသက်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပင်ိုးပင်ိုး ဆတ်ပြဲပခင်ိုးက ဧကန်မချ ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ နတဘိုးတွင ် ရပ်ရကကလမ့််မည်— သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ကကပပီိုး
့်
ဤကျွနမ
် ျ ိုး၏ အင်ပါယ န္ှင ့်် မသက်ဆင်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက
ဤအတမှ င် လူမှုအြွဲအ
ျို့ စည်ိုးက သူ၏ အရိုးမျ ိုးထတင် စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အသွ ိုးခကဲ ကတ်သည်၊ ဤဆိုးယတ်သည့်် အလွနယ
် တ်မ တသ
တမမအအတနပြင ့်် တစ်ြန် လိုးဝ မထကကြရန်
ှ ့်် လူသ ိုးက တစ်ြန် လိုးဝ မန္ှပ်စက်ရန်အလငှ့် ၊
့် န္င
ယင်ိုးအတပေါ် သူ၏ တပခမျ ိုးကချြ စ
့် တ်ထက်သန်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုး၏
အတတ်က လပ်ရပ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်မည်မဟတ်၊ လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှုက
သည်ိုးခလမ်မ
့် ၊ ့် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် ၎င်ိုး၏ အပပစ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တစ်ခစီတင်ိုးအတွက် ဆပ်တပိုးတစလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးညစ်မှုအ ိုးလိုး၏
ဤတခါင်သကူ ကီိုးအ ိုး၁ စိုးစဉ်ိုးမျှ အသက်ရှြူတချ င်ခင
ွ ့်် တပိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ သူသည် ၎င်ိုးက
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ြျက်ဆိုးီ လမ့််မည်။
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီကက ဤသည်မှ ညစ်ညြူိုးပခင်ိုး၏ နယ်တပမ ပြစ်တလပပီ။ ယင်ိုးသည်
မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ညစ်ပတ်တပတရသည်၊ စတ်ဆင်ိုးရဲမှုက ပတ်ဆိုးီ ထ ိုးသည်၊
တတစဆမျ ိုးသည် လှညစ
့်် ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးရင်ိုး၊ အတပခအပမစ် မရှတသ စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုး ပပြုရင်ိုး၂
အကကင်န မဲက
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်လျက်၊ ဤတတစဆ ပမြုျို့အ ိုး နင်ိုးတပခရင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးက
့်
အတသတက င်မျ ိုးပြင့်် ပပန်ကျဲ
့် တနတစရစ်လျက်၊ တနရ တက တွင ်
ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးကကတလသည်။ ယယွငိုး် ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ အပပ်နသည်
နယ်တပမက ြိုးလမ်ိုးပပီိုး
့်
တလထတွင ် စမ့််ဝင်ပျျို့ န္ှက
် ကျွ တစ ငက့်် ကပ်ပခင်ိုးခရ၏။၃
့် ၊ ယင်ိုးသည် အလွနအ
မိုးတက င်ိုးကင်မျ ိုး အလွနရ
် ှ တလ ကကကီိုးအ ိုး မည်သူ ပမင်န္င်သနည်ိုး။ နတ်ဆိုးသည်
လူသ ိုး၏ ခန္ဓ ကယ် တစ်ခလိုးက တင်ိုးကျပ်စွ တပ်တန္ှ င်ထ ိုးသည်၊ သူ၏
မျက်လိုးန္စ
ှ ်ခလိုးက ထတ်ပစ်ပပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးက ခင်ပမဲစွ တစ့်တစ့်ပတ်ထ ိုးတလသည်။
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ မင်ိုးသည် ထိုးတြ က်၍ မရန္င်တသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတ၏
့် နန်ိုးတတ ်
တစ်ခအလ ိုး တတစဆ ပမြုျို့အတပေါ် အနီိုးကပ် တစ င်က့် ကည့်ပ် မဲတစ ငက့်် ကည့်တ
် နချန်တွင၊်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး အချြုျို့ ကက ယတနထက်
ထ တသ င်ိုးကျန်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် ဤအတစ င်တ
ှ ့််
့် ခွိုးအပ်စက ဘရ ိုးသခင်က ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္င

တပျ ်ရင်ပခင်ိုး တနရ မရှဘဲ ပြစ်တစရစ်လျက်၊ ၎င်ိုးတက
့် အလစ် ြမ်ိုးဆိုးီ သွ ိုးပပီိုး
၎င်ိုးတအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့တနကကလျက်
့် ိုးလိုးအ ိုး သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် မည်က အလွနအ
စန်ိုးစန်ိုးဝါိုးဝါိုး ကကည့်တ
် သ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် စက်ကကည်တ
့် နကကတလသည်။ ဤသတသ
့်
တတစဆ ပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်သ ပမင်
့် တတွျို့ ြူိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယတ
် က င်ိုးပခင်ိုးတက
့် တမွျို့တလျ ်ြူိုးကကသတလ ။
လူတလ
က၏ အတရိုးကစစမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်် န ိုးလည်မှု
့်
့်
ရှကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ ထက်သန်တသ အလက
့်
န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ထအခါ လူဇ့် တခယူ ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးလိုး ကွယ်ဝက
ှ ်လျက်
ရှပမဲရှတနသည်မှ သပ်အက့် သစရ မဟတ်တချ။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးက အကကင်န မဲ့်ပပီိုး
လူမဆန်သည့်် ဤကဲသ
့် တသ
အတမှ င်လအြွ
ူ ့် ဲအ
ျို့ စည်ိုးတွင ် မျက်တတ င် တစ်ချက်မျှ မခတ်ဘဲ
့်
လူမျ ိုးက သတ်တသ နတ်ဆိုးတ၏မင်
ိုးသည် ချစ်ခင်ြွယ်ပြစ်ပပီိုး ကကင်န က
့်
သန်လည်
ိုးသနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က မည်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကတရ က်လ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးသည် အဘယ်သ င်္
့် ဏ်ပပြုက ကသဘ
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤလက်ပါိုးတစတ။့် ၎င်ိုးတသည်
ကကင်န ပခင်ိုးက မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးပြင ့််
့်
ပပန်ဆပ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
အထင်အပမင်တသိုးကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ကကသည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
အဆိုးစွန ် ရင်ိုးစင်ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ်မျှ
့်
့်
အတရိုးထ ိုးမှု မရှကကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
အဓမမလယူက လယက်တက်ြျက်ကကသည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
အသတရ ိုး လိုးလိုး တပျ က်ဆိုးကကပပီိုးပြစ်သည်၊ အသတရ ိုး အလိုးစက ၎င်ိုးတ ့်
့်
ဆန်ကျင်
ကကက အပပစ်မဲတ
ိုးတဆ င်ကကတလသည်။
့်
့် သ သူက အသစတ်မပဲ့် ခင်ိုးသ တသွ
့်
တရှိုးက လ၏ ဘိုးတဘိုး မျ ိုးတလ ။ ချစ်ပမတ်န္ိုးရတသ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးတလ ။ ၎င်ိုးတ ့်
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
ကက၏။ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ြက်မှုသည်
့်
့် ဝင်တရ က်စက
တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက တမှ င်မက်ပခင်ိုး န္ှင ့်် ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုး
အတပခအတနတစ်ခတွင ် ချန်ထ ိုးပပီိုးပြစ်၏။ ဘ သ တရိုး လွတ်လပ်မှုတလ ။ န္င်ငသ ိုးမျ ိုး၏
တရ ိုးဝင် ရပင်ခင
ွ မ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးတလ ။ ယင်ိုးတသည်
အပပစ်ြိုးကွယပ် ခင်ိုးအတွက်
့်
လှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သူ လက်ခယကကည်ပပီနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ပပီနည်ိုး သမဟ
့် အသက်က စွနလ
့် တ်
အတသွိုးသန
ွ ိုး် ပပီိုးပပီနည်ိုး။ မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်ကက ၊ မဘမျ ိုးမှသည်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအထ၊ ကျွနပ် ပြုခရတသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတပပ မဆ ကျွနပ် ပြုကကပပီိုး

ပြစ်သည်— အဘယ်သလျှ
ဲ န္
ှ င်မည်နည်ိုး။
့် င ် ဤအရ သည် အမျက်တဒါသက မန္ှုိုးတဆ ်ဘရ
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သည့်် အမန်ိုးတရ ိုးက န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် စစည်ိုးထ ိုးသည်၊
တထ င်ချီန္စ
ှ ်က လကက အပပစ်ရပခင်
ှ ိုးက န္ှလိုးသ ိုးထက်တွင ် တရိုးထင
ွ ိုး် ထ ိုးသည်—
အဘယ်သလျှ
ျို့ ဆ ်ဘဲ ရှန္င်မည်နည်ိုး။
့် င ် ဤအရ သည် စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက မလှုတ
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သက
ူ လိုးဝ ဇီဝန်ချြုပ်တစလျက် ၎င်ိုးအ ိုး တန က်ထပ်
တသ င်ိုးကျန်ိုးခွငမ
့်် ပပြုတတ သ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးဆန္ဒရသတလ
ှ
က် ပပဿန မျ ိုး တန က်ထပ် ြန်တီိုးခွင ့််
့် ကဲသ
မတပိုးတတ ဘ
့် ဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လက်စ ိုးတချကကတလ ။့် ယခ အချန်ကျတပပပီ။
ဤမတက င်ိုးဆိုးဝါိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က ဆတ်ပြဲြရန်
ှ ့်် မျက်စကွယ်တစပခင်ိုး
့် န္င
ခခဲရ
ှ ့်် အခက်အခဲမျြုိုးစ ကက့် ကက့် ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် က ဆင်ိုးရဲ ဒကခန္င
့်
န ကျင်မှုမှ ထပပီိုး ဤဆိုးယတ်တသ နတ်ဆိုးအအ ိုး တကျ ခင်ိုးခွငတ
့်် ပိုးရန် လူသ ိုးသည်
ကက ပမင်စ
် ိုး အ ိုးလိုးက စစည်ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ဤအရ အတွက် သူ၏
့် ွ ကတည်ိုးက သူ၏ ခွနအ
အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္ပပီ
ှ ိုးပြစ်က အြိုးအခတင်ိုးက တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ ထ
ထိုးတြ က်၍ မရန္င်သည့်် အတ ိုးအဆီိုးက
့် သတသ
့်
အဘယ်တကက င့်် ထူတထ င်ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူစက လှညပ့်် ြ ိုးရန် အဘယ်တကက င့််
အမျြုိုးမျြုိုးတသ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးက အသိုးချသနည်ိုး။ စစ်မှနတ
် သ လွတလ
် ပ်မှု၊ တရ ိုးဝင်
ရပင်ခင
ွ န္
့်် င
ှ ့်် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးတမှ့် အဘယ်မှ နည်ိုး။ တရ ိုးမျှတပခင်ိုးက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု
ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးအ ိုး လှညစ
့်် ိုးရန် အဘယ်တကက င့်် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ
အကကအစည်မျ ိုးက အသိုးပပြုသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးက ြန္ှပ်ရန် အဘယ်တကက င့််
အင်အ ိုးသိုးရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင်
အဘယ်တကက င့်် လွတ်လပ်စွ သွ ိုးလ ခွငမ
့်် ပပြုရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တခါင်ိုးချစရ
တနရ မရှသည်တ
့် င်တအ င် အဘယ်တကက င့်် လက်လြမ်ိုးဆိုးီ သနည်ိုး။ လူသ ိုးတ အလယ်
တွင်
့်
တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု
ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ လူတအလယ်
တွင ် ကကြုဆပခင်ိုးက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ထသတသ
အသည်ိုးအသန် တတ င်တ
့် ပခင်ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င့်် ပြစ်တစသနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်တကက င့်် အထပ်ထပ် တအ ်တခေါ်တစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏
ချစ်လှစွ တသ သ ိုးအတွက် စတ်ပူတစရန် အဘယ်တကက င့်် အတင်ိုးအကျပ် ပပြုရသနည်ိုး။
ဤတမှ င်မက်တသ လူအြွ
့် ခွိုးမျ ိုးတသည်
့် ဲျို့အစည်ိုးတွင ် ၎င်ိုး၏ ဆိုးရွ ိုးသည့်် အတစ င်တ
့်
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် ကမဘ တလ ကအလယ်တွင် လွတလ
် ပ်စွ
ဝင်ထက
ွ ်သွ ိုးလ ခွငမ
့်် ပပြုရသနည်ိုး။ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခတ အလယ်
၌ အသက်ရှငတ
် သ
့်

လူသ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် န ိုးမလည်ရသနည်ိုး။ သင်တအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကကီိုးစွ တသ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခပပီိုးပြစ်သည်၊ ကကီိုးစွ တသ န ကျင်မှုပြင ့်် သူသည် သူ၏
ချစ်လှစွ တသ သ ိုး၊ သူ၏ အတသွိုးန္ှင ့်် အသ ိုးက သင်တအ
့် ိုး န္ှငိုး် အပ်ပပီိုးပြစ်သည်—
ထတကက
င့်် သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့်် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုကကတသိုးသနည်ိုး။ အတယ က်တင်ိုး၏
့်
့်
သသ ထင်ရှ ိုးတသ အပမင်တွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကတရ က်လ ပခင်ိုးက
့်
ပငင်ိုးပယ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ခင်မင်ရင်ိုးန္ိုးီှ မက
ှု ပငင်ိုးခဲက့် က၏။ အဘယ်တကက င့်် သင်တသည်
့်
အလွန ် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ ပြစ်ကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဤသတသ
တမှ င်မက်သည့််
့်
့်
လူအြွ
ျို့ စည်ိုးထဲတွင ် မတရ ိုးမှုမျ ိုးက ကက့် ကက့်ခရန် လလ ိုးတနကကသတလ ။ န္ှစ်တထ င်ချီတသ
့် ဲအ
မန်ိုးတီိုးမှုပြင ့်် သင်တ၏
့် မည်အ
့် စ ိုး၊ သင်တသည်
မမတက
့် ဝမ်ိုးဗက်မျ ိုးက ပြည်ရ
့်
့် ယ်မမ
နတ်ဆိုးတမင်
့် ိုး၏“တချိုး” န္ှင ့်် အဘယ်တကက င့်် သပ်ထည်က့် ကသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ အတ
ိုးအဆီိုးမျ ိုးမှ မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသနည်ိုး။ တစ်ဦိုးတစ်တလက
့်
သြူိုးပါသတလ ။ အရိုးစဲတ
ွ နသည့်် အယူသိုးီ တသ အသ ိုးအတရ င်ခပွဲ ခ ိုးမှုပြင ့််
ပတ်တလှ င်ခထ ိုးရသည့်် လူမျ ိုးတကက င၊့်် အဘယ်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ
စရက်က သကျွမ်ိုးန္င်စွမ်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ အလွနတ
် မ်ပပီိုး အဓပပ ယ် မရှသည့််
ဤတခတ်တန က်တကျ တ
ှု င်ရ အသပည တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့် သ ယဉ်တကျိုးမဆ
့်
တပပ ဆခဲတ
အ
် ဝ န ိုးလည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ အပပည့်
့်
၎င်ိုးတအ
့် ပိုးချန်တွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုး မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တပပ ဆပပီိုး၊ ပါိုးစပ်ချင်ိုးတတ့်က အ ိုးပြည်တ
မည်သ န
့် ိုးလည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
လျစ်လျြူရှု ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် တပပန်
့် မှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှကကတပ၊
၎င်ိုးတ၏
် ရ ကမျှ န ိုးမလည်ကကတချ။
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက လှုပ်ယမ်ိုးကကပပီိုး မည်သည့်အ
ဤအရ သည် အဘယ်သ စ
့် တ်ပူစရ မပြစ်ဘဲ ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤ “အလှမ်ိုးတဝိုး၄ သည့်၊်
တရှိုးကျတသ ယဉ်တကျိုးမှုဆင်ရ သမင်ိုးန္ှင ့်် ယဉ်တကျိုးမဆ
ှု င်ရ အသပည ” သည် ထသတသ
့်
အသိုးမကျသည့်် လူတစ်စက ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤတရှိုးကျတသ ယဉ်တကျိုးမှု—
အြိုးတန်တသ အတမွအန္ှစ်— ဆသည်မှ အမှုက်ပတစ်ခပါတက ိုး။ ယင်ိုးသည် အပမဲ
တည်တတ
့် သ အရှက်တရ ိုး တစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး ထတ်တပပ ပပရန်
မထက်သင်ပ
ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ါတက ိုး။ ယင်ိုးသည် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးနဿယမျ ိုးက သင်တပိုးပပီိုးပြစ်က ၊ အမျြုိုးသ ိုး ပည တရိုး၏
“နည်ိုးစနစ်ကျ၍ န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့တသ လမ်ိုးပပမှု”၅ သည် လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သ ၍ပင်
မန ခတစပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အစတ်အပင်ိုး အသီိုးသိုးီ သည် အလွနအ
် ့် လွန ်

ခက်ခလ
ဲ ပှ ပီိုး ကမဘ တပေါ်က သူအမှု
့် သီိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စတ်တသ က
့် ၏ အဆင်အ
တရ က်တနတစပပီိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပေါ်တွင ် သူ၏ အမှုသည် ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်တက ိုး။ ကမဘ တပေါ် ရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်မ
ွ ် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခတ ပါဝင်
သည်— လူသ ိုး၏
့် ျ ိုးတင
့်
အ ိုးနည်ိုးချက်၊ ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုး၊ ကတလိုးဆန်မှု၊ မသန ိုးမလည်မှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ့်စပ်တသချ တသ အစီအစဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့််
စဉ်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးစ ိုးလပ်တတ်တသ ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးတက
့် ပပြုလပ်သည်။ လူသ ိုးသည်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က မခချမခသ ပြစ်တအ င် မလပ်ဝ့် သမဟ
့် တ် ရန်မစဝ့်တသ စကကြူကျ ိုး
တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်။ ထလက်ရမျှပြင ့်် သူသည် ပပန်ကက်တလသည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက
လဲကျပပီိုး မမလမ်ိုးက တပျ က်တတ သ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ အ ရစူိုးစက်မှု အနည်ိုးငယ်မျှ
ဆိုးရှု ိုးလက်သည်န္င
ှ ့်် ဒရင်ိုး အတပခအတနသ ပပန်
် လ ိုး၊ သမဟ
့် တရ က်သည့်အ
့် တ်ပါက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လျစ်လျြူရှု သည်အ
့် လ ိုး၊ သမဟ
့်် ူသည့််
့် တ် သူ၏ ဝက်မျ ိုး၊ တခွိုးမျ ိုးန္ှငတ
မဘမျ ိုးထသ ၎င်
ကယ်မျ ိုး၏ မစင်ကကယ်တသ အရ မျ ိုးတွင် တမွျို့တလျ ်ရန်
့် ိုးတ ခန္ဓ
့်
တပပိုးသွ ိုးသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်တလသည်။ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အဟနအ
် ့် တ ိုးတစ်ခပါတက ိုး။ သူ၏ အမှု
အဆင်တ
့် င်ိုးနိုးီ ပါိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ အဆင်တ
့် င်ိုး
နီိုးပါိုး၌ ကကီိုးစွ တသ အန္တရ ယ်က ဘရ ိုးသခင် စွနစ
် ့် ိုးရင်ဆင်ရသည်။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး၊ ရိုးသ ိုးက မလတမ စတ် မရှတပ၊ သတသ
် မည်သသ
ူ ည်
့်
ယင်ိုးတက
ူ ည် အပပည့်အ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခရန်
့် လက်ခရန် လလ ိုးတနပါသနည်ိုး။ မည်သသ
လလ ိုးတနပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးအ ိုး တကကကွဲတစသည်။ သူသည်
လူသ ိုးအတွက် တနတရ
့် ညပါ ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုးလပ်တဆ င်သည်၊ လူသ ိုး၏ အသက်တ အတွက်
သူသည် ပူပန်တသ ကပြင ့်် ပတ်ချ ဝင်ိုး ခရပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က သူ
စ န တလသည်။ သူ၏ အမှုအဆငအ
့်် တင်ိုးတွင ် သူသည် သူတပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးအတွက် မျ ိုးစွ တသ အလှညအ
့်် တပပ င်ိုးမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခရပပီိုးပြစ်သည်။
သူသည် ဆပ်လည်ိုးဆိုးူ ၊ စ ိုးလည်ိုးရူိုးတသ အတပခအတနတွင ် အပမဲတရ က်ရပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
အ ိုးနည်ိုးမှု၊ မန ခမှု၊ ကတလိုးဆန်မန္
ှု င
ှ ့်် ခခန္င်မှု အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတက
့် ညပါ
့် ....တနတရ
အြန်တလဲလဲ တတွိုးတလသည်။ ဤအရ က မည်သသ
ူ ည် သြူိုးသနည်ိုး။ မည်သက
ူ ့် သူ
ယကကည်စတ်ချန္င်သနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် လူသ ိုး၏
အပပစ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ သတတမရှမှု၊ သူရဲတဘ နည်ိုးပခင်ိုးက အပမဲတတစ စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး၊
သူသည် လူသ ိုး၏ ခခန္င်မှုမရှပခင်ိုးအတွက် အပမဲတတစ စိုးရမ်ပူပန်က လူသ ိုး၏
အတရှ တ
ျို့ ွငရ
် သည်
ှ
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး ချင်ခ
့် ျန် စဉ်ိုးစ ိုးတလသည်။ သူသည် လူသ ိုး၏

စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်က တလ့်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
အမျက်တဒါသတပြင
်
ဤအရ မျ ိုး၏ ပမင်ကွငိုး် က သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထ န ကျင်မှု
့် ့်် အပမဲပပည့်က
အပမဲတဆ င်ကကဉ်ိုးတလသည်။ အဆိုးတွငတ
် တ ၊့် အပပစ်မဲ့်တသ သူတသည်
တိုး၍
့်
ထထင်ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့််
့်
ခက်ခတ
ဲ အ င် အပမဲပပြုရမည်နည်ိုး။ ချည်န
့် တသ
ဲ ့်
လူသ ိုးသည် ဇွဲလလ
့် လိုးဝ ကင်ိုးမဲ့်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတပေါ်
ထသတသ
မရပ်စဲတသ အမျက်တဒါသ အဘယ်တကက င ့်် အပမဲ
့်
့်
ရှသငသ
့်် နည်ိုး။ အ ိုးနည်ိုးက အစွမ်ိုးမဲ့်တသ လူသ ိုးသည် အသက်ပါပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ
မရှကကတတ တ
့် ပ။ အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ မန ခမှုအတွက် သူက
့် အပမဲ
အပပစ်ဆသငသ
့်် နည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပခမ်ိုးတပခ က်မှုမျ ိုးက မည်သသ
ူ ည်
ခရပ်န္င်သနည်ိုး။ အဆိုးတွင ် လူသ ိုးသည် အကကမ်ိုးမခသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင ့်် မမကယ်မမ
ပြည်ိုးညြှင်ိုးစွ ဆင်ပခင် သိုးသပ်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ အသည်ိုးအသန် တဘိုးကျပ်နကျပ်
အတပခအတနမျ ိုး့်််် က ရင်ဆင်ရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမျက်တဒါသက သူန္ှ့် လိုးသ ိုး
နက်နက်ထသ
ဲ ပမ
့် ြုသပ်ထ ိုးလက်ပပီပြစ်သည်။ သတ
့် င် စိုးရမ်ြွယ်ပြစ်သည့်် ဒကခ၌ရှတသ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက တန်ြိုးထ ိုးတလိုးပမတ်မှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတချ။ လူသ ိုးသည်
နတ်ဆိုးတ၏
် သူသည် လိုးဝ
့် ဘရင်အ၏ နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
့်
သတမူမတပ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အပမဲ ဆန်ကျင်
သည်၊ သမဟ
့်
့် တ်ပါက သူသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပူလည်ိုးမပူသကဲသ
့် တအိုး
လည်ိုးမတအိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ်
့်
မျ ိုးစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည် ယင်ိုးတက
့်
တလိုးတလိုးနက်နက် ခယူြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ိုးမလည်တပ၊ သတသ
် သူသည် စိုးရမ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တမ်ိုးတပခင်ိုးမရှဘဲပြစ်က
့်
နတ်ဆိုးအ၏ အန္ှစ်သ ရက အမှနတ
် ကယ် မသရှြူိုးတပ။ လူတသည်
မရဏန္င်င၊ ငရဲထတ
ဲ ွင ်
့်
အသက်ရှငက် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ မမတက
ဲ ွင်
့် ယ်မမ ပင်လယ်ကကမ်ိုးပပင်၏ နန်ိုးတတ ်ထတ
တနကကရသည်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့်
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးက ခကကရတသ ်လည်ိုး၊ မမတက
့် ယ်ကယ် တင်ိုးပပည်၏
“မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုး” ခရသည်၆ ဟ တတွိုးထင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
နတ်ဆိုး၏
့်
ကဲရ
့် ဲတလှ
င်တပပ င်ပခင်ိုးက ခကကရတသ ်လည်ိုး၊ မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ဇ တပကတ၏
အသ လွနဆ
် ိုးတသ ပည သ ိုးပါမှုက တပျ ်တမွျို့ ကကရသည်ဟ တတွိုးထင်ကကသည်။ ညစ်ပတ်က
တအ က်တန်ိုးကျတသ ယတ်ညသ
့် တ
ူ စ်သက် ပြစ်ကကသည်တက ိုး။ လူသ ိုးသည် ကမတက င်ိုး
အတကက င်ိုးမလှမပှု ြင ့်် ကကြုရပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ယင်ိုးက မသသကဲသ
့် ၊ ့်

ဤတမှ င်မက်တသ လူအြွ
ဲ ွင ် ကတခပခင်ိုး တစ်ခပပီိုးတန က်တစ်ခ ခစ ိုးရ၇
့် ဲျို့အစည်ိုးထတ
တလသည်၊ သတသ
် သူသည် ယင်ိုးက လိုးဝ သတမပပြုမတသိုးတပ။ သူသည် ကယ့်က
် ယ်ကယ်
့်
ညြှ တ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကျွနသ
် တဘ ဆန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ မမကယ်ကယ်
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ြယ်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှလိုးသ ိုးအ ိုး အလွန ် င်္ရမစက်ရသနည်ိုး။ သူသည် ဤြန္ှပ်မှုန္င
ှ ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲက တတ်တဆတ်
လျစ်လျြူရှု သတလ ။ အတမှ င်မှ အလင်ိုးသ သူ
့် က သူသည်
့် တပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် တနရက်
မတတ ငတ
့်် သတလ ။ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးတအတပေါ်
မတရ ိုးမှုမျ ိုးက
့်
တန က်တစ်ြန် ကစ ိုးရန် သူသည် ဆန္ဒမရှသတလ ။ လူတသည်
သမမ တရ ိုးအ ိုး စွနပယ်
် ့် က
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအ ိုး တပပ င်ိုးလဲပစ်သည်က သူသည် ကကည့်ရ
် ှု ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မလပ်တဆ င်ြ လ
ှု ကက့် ကက့် ခပမဲ ကက့်ကက့် ခရသည်က
့် လ ိုးတနသတလ ။ ဤညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မက
သူတပျ ်တလသတလ ။ သူသည် ကျွနပ် ြစ်ရန် လလ ိုးတနသတလ ။ သူသည် ဤကျရှု ိုးတသ
ပပည်ကကီိုး၏ ကျွနမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အတူတကွ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွင ် ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးရန်
လလ ိုးတနသတလ ။ သင်၏ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏
ရည်မှနိုး် ချက်က ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ င်္ဏ်သကခ က ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏
သမ ဓက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ လွတလ
် ပ်ပခင်ိုးက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်သည်
နတ်ဆိုးတ၏
် ရင်၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးအြ သင်
၏ဘဝ တစ်ခလိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန်၈
့် ရှငဘ
့်
သင် လလ ိုးတနသတလ ။ ၎င်ိုးအ ိုး သင်က
ဲ င
ွ တ
့်် ပိုးရသည်က သင်
့် တသသည်တင်တအ င် ညြှဉ်ိုးဆခ
တပျ ်ရင်သတလ ။ နက်နရ
ဲ ၏ မျက်န္ ှ ပပင်သည် ပရမ်ိုးပတ ပြစ်က တမှ င်မက်စဉ်တွင၊်
ထသတသ
ဒကခတဝဒန က ခစ ိုးတနရတသ အမျ ိုးပပည်သမ
ူ ျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
့်
ဟစ်တကကိုးကကက ကမဘ တပမကကီိုးက တင်တန်ိုးကကတလသည်။ မည်သည်အ
့် ချန်တွင် လူသ ိုးသည်
သူ၏ ဦိုးတခါင်ိုးက ပမင်ပ့် မင့်် တမ န္
့် င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ပန်လှီက
ပန်ချြုိုးချည့်န
် တလသည်
ဲ ့်
၊ သူသည် ဤရက်စက်ပပီိုး ြန္ှပ်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးတသ နတ်ဆိုးန္ှင ့်် မည်သ ့်
ရင်ဆင်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် တတ်န္င်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အဘယ်တကက င့်် သူ၏ အသက်တ က မတပိုးရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးသည်
ချီတချတပြစ်တသိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သူသည် မည်သည့်် အချန်တွင်
ပပီိုးစီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ထသပြင
့် ့်် တရ က်တတ်ရ ရ န္ှပ်စက်ခရ ြန္ှပ်ခရလျက်၊ သူ၏ ဘဝ
တစ်ခလိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် အချည်ိုးန္ိုးီှ ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အဘယ်တကက င့်် သူသည်
တရ က်လ ရန် ထသ အတလ
တကကီိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထွက်ခွ သွ ိုးရန် ထသ အလျင်
လရသနည်ိုး။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးရန် သူသည် အဘယ်တကက င့်် တန်ြိုးရတသ
ှ
အရ တစ်စတစ်ခက

မသမ်ိုးထ ိုးရသနည်ိုး။ န္ှစ်တထ င်ချီ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက သူသည် တမ့်တလျ တ
့် လပပီတလ ။
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုျို့တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
စက်ဆပ်ရွရှ တက င်ိုး ရွ ရှ တပမည်၊ သမဟ
ယင်ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးလည်ိုး မရှသကဲသ
့် စ
့် တ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်။
မည်သပင်
် ရ ိုးမျ ိုးသည် ပြစ်န္င်တချမရှတသ အတကက င်ိုးပပချက်
့် ဆတစက မူ အမှနတ
ပြစ်မလ န္င်တပ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မတပပ န္င်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအချန်တွင ် ထသတသ
အမှုက လပ်တဆ င်ရန်၊ သူ
့်
အပပီိုးမသတ်ရတသိုးသည့်် အမှုက နင်္ိုးချြုပ်ရန်၊ ဤတခတ်အ ိုး အဆိုးသတ်တစ်ခသ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးရန်၊ ဤတခတ်က တရ ိုးစီရင်ရန်၊ ဒကခ ပင်လယ်တဝသည့်် တလ ကမှ အလွနအ
် မင်ိုး
အပပစ်ရသူ
ှ မျ ိုးက ကယ်တင်က ၎င်ိုးတက
် ပပ င်ိုးလရ
ဲ န်
့် လိုးဝ အသွငတ
လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည်။ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က က ိုးတင်တွင်
သမှုရက်န္က
ှ ်ခကဲ့် ကသည်၊ ထသပြင
့် ့်် ယဒပပည်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ခရီိုးသွ ိုးပခင်ိုးက
အဆိုးသတ်တစခဲသ
ီ သ
့် ည်။ ထတန
့် က် မျ ိုးမကက မီမှ ပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အဆင်ိုးနတ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးပပည်ထသ
ဲ တ
့် တ်ဆတ်စွ ကကတရ က်လျက်၊ လူသ ိုးအလယ် တန က်တစ်ြန်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကလ ခဲသ
် ွင ် ယဒပပည်နယ်၏ ဘ သ တရိုး
့် ည်။ အမှနတ
အသင်ိုးအဝင်ိုးသည် တယရှု ၏ ပရပ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ွ ကတည်ိုးက
့် နရမျ ိုးထက် ကက ပမင်စ
ချတ်ဆထ
ွဲ ိုးကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးမှ လူတက
့် “သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်” ဟူ၍
ဟစ်တကက ်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ တယရှု သည် အပပီိုးမသတ်ခရ
ဲ့် တသိုးသည့်် သူ၏ အမှု
ဒတယအဆင်က
ငှ့် သူခမည်
ိုးတတ ၏
်
့် အဆိုးသတ်ရန် လူသ ိုးအလယ် ပပန်ကကလ ြအလ
့်
့်
အမန်က
့် အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက လက်ခခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးစဉ်ိုးမျှ မသခဲက့် ကတချ။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် လူတသည်
သူက
့် လတသ အခါ၊ အငက်မသွ ိုးကကသည်။
့်
့် ကကည်တ
တခတ်က လမျ ိုးစွ ကန်လွနခ
် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်် တလ ကအလယ် သူသည် တမွိုးြွ ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်က
လူသ ိုးအလယ်တွင ် သူသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် သ မန်ပြစ်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏ ပပြင ့်် သူ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲသ
် ွင၊် တခတ်မျ ိုး ကန်လွနပ် ပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် အသစ်တစ်ြန်
့် ည်။ အမှနတ
တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ သူ၏ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် အသွငအ
် ပပင် တစ်ရပ်လိုးမှ
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် က ိုးတင် ထက်မှ ဆင်ိုးကကလ ခဲပ့် ပီိုး
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခတ
ဲ့် သ တကယ့်် သခင်တယရှု ခရစ်တတ သ
်
ပြစ်သည်က လူတသည်
မည်သ ့်
့်
သန္င်ကကမည်နည်ိုး။ တယရှု သည် တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တူညပီ ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
ထခက်ဒဏ်ရ ၏ လကခဏ စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတပ။ ယတနတခတ်
၏ တယရှု သည် လွနခ
် တ
ဲ့် သ
့်

အချန်မျ ိုး၏ ဟန်ပန်အမူအရ မရှသည်မှ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပြစ်သည်။
လူတသည်
သူအ
့်
့် ိုး မည်သ သ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ “တသ မ” က သူသည်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တသ တယရှု ပြစ်သည်က အပမဲ သသယဝင်ပပီိုး၊
မမ၏စတ်တအိုးလက်တအိုးပြစ်ြ တယရှု
၏ လက်မျ ိုးတပေါ်က သမှုစွဲရ မျ ိုးက အပမဲပမင်ချင်သည်။
့်
ယင်ိုးတက
့် မပမင်ရပါက၊ သူသည် အပမဲ မသကဂ မှု တမ်တက်တပေါ် ရပ်တည်တနမည်ပြစ်ပပီိုး
သူ၏တပခက ခင်မ တသ တပမပပင်တပေါ်တွင ် ချထ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု တန က်လက်န္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှတပ။ သန ိုးစြွယ် “တသ မ” ပါတက ိုး— တယရှု သည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏
တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးထ ိုးသည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်က သူသည် မည်သ ့်
သန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး၏ အမ ရွ တ်မျ် ိုး ပါရှြ ့်
လအပ်သနည်ိုး။ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး၏ အမ ရွ တ်မျ ိုးသည် တယရှု ၏ အမှတအ
် သ ိုး
ပြစ်သတလ ။ သူသည် သူခမည်
ိုးတတ ်၏ အလအတွက် အမှုပပြုရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
့်
သူသည် လွနခ
် တ
ဲ့် သ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး အချြုျို့ မှ ယဒလူတစ်ဦိုးကဲသ
့် အဘယ်
တကက င့််
့်
ဝတ်စ ိုးဆင်ယင်လျက် ကကလ ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တ၌ ခယူတသ
အသွငသ
် ဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဟန်တ
ူ
့် ိုးန္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ မည်သ၏
သတဘ တရ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ၊ အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုး၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ရမည်နည်ိုး။ သူ၏ အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင် အ ရစက်သည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ယင်ိုးအတနပြင့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မတ
ှု စ်ခ ရှရန် ပြစ်သည်။
သူသည် ပညတ်တရ ိုးက မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အလပ်အြ စည်
ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မရှတပ့်
လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက မည်သ န
့် ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် သူ၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးအတပေါ် မှီခပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
အဘယ်သ တစ
ွ ိုး် သပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
့် ့်တစ့်စပ်စပ် ထိုးထင
့်
့်
တလျ က်ပတ်စွ တနသ ိုးကျပါက အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည်။ အတသိုးအြွဲအရ မျ ိုးအတပေါ်
ဇ ချဲျို့မတနကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် သင်တအြ
အသစ်
ပြစ်သည့်် အမှုအရ မျ ိုးက တရကကီိုးခင
ွ က
် ျယ်
့်
့်
လပ်မတနကကန္ှင—
့်် ဤအရ က သင်အ
့် ိုး မမကယ်ကယ် အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးက သင်အ
့် ိုး
တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုးက ရပ်တန်တပိုး
့် လမ့််မည်။ သင်သည် ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးကက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မသရှတသိုးတပ။
့်
တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထသ
ဲ ထ
့် ိုးဆင်ိုးသွ ိုးသည်။ “ပထမတန်ိုးစ ိုး”၉ တွင ်
ထ ိုးရခ
ှ ရတသ သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမခရသူတ၏
့် အတန်ိုးစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ဟ
မှတ်ယူပခင်ိုးခရသည်။ သင်၏ တသိုးသမ်လှတသ လှညက
့်် ွက်မျ ိုးက ထတ်ကက ိုးရန် ပါိုးနပ်တသ

နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးမပပြုပါက၊ သင်အ
့် တွက် အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်တပမည်။ သင်၏
အတဝိုးမှုနပ် ခင်ိုးက ထ ဝရက လ အဆက်ဆက်တင် ထွငိုး် တြ က်ပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် သပမင် န္င်ပါမည်တလ ။ သင်၏ အတပေါ်ယ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အပပည်အ
့် ဝ ရပ်မခွင ့်် တပိုးန္င်မည်တလ ။ စတ်ကကီိုးမဝင်န္င
ှ ။့်် ဧကန်
စင်စစ်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တလ ကန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ — ထတကက
င့်် သူ၏ အမှုသည်
့်
အဘယ်သ သင်
တမျှ ်လင်ထ
့် ပြစ်
့် ိုးသကဲသ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ “ဆိုးညစ်မအ
ှု ိုးလိုး၏ တခါင်သကူ ကီိုး” သည် နတ်ဆိုးအက ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤစက ိုးစသည် အလွနအ
် မင်ိုး
မန္ှစ်သက်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည်။
၂။ “အတပခအပမစ် မရှတသ စွပ်စခ
ဲွ ျက်မျ ိုး ပပြုရင်ိုး” သည် နတ်ဆိုးက လူတအ
့် ိုး တဘိုးပပြုရန် သိုးတသ
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
၃။ “အလွနအ
် ကျွ တစ ငက့်် ကပ်ပခင်ိုး ခရ၏” ဆသည်မှ မ ရ်နတ်က လူတအ
့် ိုး န္ှပ်စက်ြစီိုးရ တွင ် သိုးတသ
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးသည် အထူိုးသပြင့်် ရက်စက်ပပီိုး၊ လူတက
် ရ ထန်ိုးချြုပ်သည်မှ ၎င်ိုးတသည်
လှုပ်ရှ ိုးရန်
့် အလွနတ
့်
တနရ မရှသည်က ညန်ပပသည်။
၄။ “အလှမ်ိုးတဝိုး” ဆသည်က တပပ င်တလှ င်သတရ ်သည့်် သတဘ န္ှင ့်် သိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
၅။ “နည်ိုးစနစ်ကျ၍ န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့တသ လမ်ိုးပပမှု” ဆသည်က တလှ င်တပပ င်သတရ ်သည့်သ
် တဘ ပြင ့််
သိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၆။ “‘မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုး’ ခရသည်” ဆသည်က ထထင်ိုးပရပပီိုး ကယ်က
့် ယ်ကယ် သပခင်ိုးမရှတသ လူမျ ိုးက
သတရ ်တလှ င်တပပ င်ရန် သိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၇။ “ကတခပခင်ိုး တစ်ခပပီိုးတန က်တစ်ခ ခစ ိုးရ” ဆသည်မှ လူမျ ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
တင်ပပည်တင
ွ ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့် င်ကကပခင်ိုးက ညန်ပပသည်။
့်
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ပမငပ့်် မင ့်် မတမ န္
၈။ “သင်၏ဘဝ တစ်ခလိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန်” ဆသည်မှ ယတ်ညတ
့် သ အဓပပ ယ်တစ်ခပြင ့်် ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၉။ “ပထမတန်ိုးစ ိုး” ဆသည်က ဘရ ိုးသခင်တန က် ထက်သန်ပပင်ိုးပပစွ လက်တသ သူမျ ိုးက

သတရ ်တလှ င်တပပ င်ရန် သိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၉)
ခင်မ စွ အပမစ်တွယ်တနတသ လူမျြုိုးစရိုးရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
သတဘ ထ ိုးအပမင်တသည်
ပြြူစင်၍ ကတလိုးသြွယ်ပြစ်တသ လူသ ိုး၏ဝည ဉ်က
့်
က လကက ပမင်သ
့်် ျက်နည်ိုးပါိုးတစခဲပ့် ပီိုး စတ်ခစ ိုးမှု သမဟ
့် ည့်် အချန်ကတည်ိုးက တမျှ ်လငခ
့် တ်
အတတစတ် လိုးဝမရှသည်အ
့် လ ိုး ၎င်ိုးတသည်
လူသဘ
ဝ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ၊
့်
့်
လူသ ိုး၏စတ်ဝည ဉ်က တက်ခက်ခ၏
ဲ့် ။ ဤမတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတ၏
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသည်
လွနက
် ဲစွ ရက်စက်၍ “ပည တပိုး”န္ှင ့်် “ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး” တသည်
နတ်ဆိုးတ၏မင်
ိုးမှ
့်
့်
လူသ ိုးအ ိုး သတ်ပြတ်သည့်် အစဉ်အလ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သွ ိုးခဲသ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၏
့် ည်အ
“တလိုးနက်သည့်် အဆိုးအမ”က အသိုးပပြု၍ ၎င်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ယကကည်မက
ှု ရရှရန်
သိုးတရကပခြုပပီိုးတန က် လူသ ိုးက ထင်ိုးမှုင်ိုးတလိုးကန်စွ အပ်စက်သည်အ
့် ခါ၊ သူအ
့် ိုး
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဝါိုးမျြုြ အခွ
ငတ
့်် က င်ိုးယူရန် ၎င်ိုး၏အကျည်ိုးတန်တသ ဝည ဉ်က
့်
အပပည်အ
့် ဝ ြိုးအပ်ထ ိုး၏။ သန ိုးစြွယ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တပတည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
့်
တကျွိုးတမွိုးပပြုစသည့်် န္င်ငသည် နတ်ဆိုး၏န္င်ငပြစ်တကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တကျွိုးတမွိုးပပြုစသူသည်
အကယ်စင်စစ် ၎င်ိုးတက
သသ
ဲ့် ည်နည်ိုး။
့် ထခက်တသ ရန်သပူ ြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ မည်
့်
့် န္င်ခမ
သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည် လိုးဝ န္ိုးထပခင်ိုး မရှတပ၊ အဆ တပပ၊ တရငတ်တပပပပီိုးတန က် သူသည်
သူအ
့် ိုးတကျွိုးတမွိုးပပြုစသည့်် သူ“မ
့် ဘမျ ိုး” ၏ “ကကင်န မှု” က တကျိုးဇူိုးပပန်ဆပ်ရန် ပပင်ဆင်၏။
ယင်ိုးမှ လူသ ိုး ဘယ်လ ဘယ်ပဟူသည်ပင် ပြစ်၏။ သူအ
့် သ
့် ိုး တကျွိုးတမွိုးပပြုစခဲတ
ဘရင်မင်ိုးသည် သူ၏ရန်သပူ ြစ်တကက င်ိုးက ယတန သူ
့် မသတသိုးတပ။ ကမဘ တပမကကီိုးသည်
တသဆိုးသတ
ူ ၏
် မင်ိုး စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးမှု၊
့် လျက်ရှပပီိုး နတ်ဆိုးသည် အလွနအ
့် အရိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပန်ကျဲ
စတ်တက်ကကမှုပြင့်် မရပ်မန ိုး တပျ ်ပမြူိုးက “တပမတအ က်ကမဘ ” တွင ် လူသ ိုး၏အသ ိုးက
ဆက်လက်ဝါိုးမျြု၍ လူအရ
့် ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် သခဂျြုင်ိုးတွင ် အတူတနက လူသ ိုး၏ စတ်ပပတ်တနတသ
လူက
့် ယ်ခန္ဓ မှ တန က်ဆိုးအကကင်ိုးအကျန်မျ ိုးက စ ိုးရန် အချည်ိုးန္ိုးီှ ကကြုိုးစ ိုး၏။ သရ့် တွင ်
လူသ ိုးသည် အစဉ်ပင် အသဉ ဏ်မလ
ဲ့် ျက်ရှ၍ မ ရ်နတ်အ ိုး သူ၏ရန်သအ
ူ ပြစ် မည်သည့််
အခါမျှ သတဘ ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးအ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် အတစခ၏။
ဤကဲသ
့် တသ
အကျင်စ
့် ရတတ ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သန္င်စွမ်ိုး ရှက
့်
မရှန္င်ကကတပ။ လူဇ့် တခယူ၍ ၎င်ိုးတအကက
ိုးလ က သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုတတ ်
့်

အ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်တနပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လွယ်ကသ
ူ တလ ။
မရဏန္င်ငအတွငိုး် သ ထ
့် ိုးကျန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မည်သ ပြည်
ဆ
့် ည်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏အလပ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကက့်ကက့် ခခဲသ
့် ည့်် အပ်မတပျ ်တသ ညမျ ိုးမှ မျ ိုးစွ ပြစ်၏။ အထက်အပမင်အ
့် ရပ်မှ
အနမ့််ဆိုးအနက်မျ ိုးအထ ကယ်တတ ်သည် သူ၏တနရက်
့်် တူ
့် မျ ိုးက လူသ ိုးန္ှငအ
တကျ ်လွနရ
် န်၊ လူသ ိုးတနထင်တသ အသက်ရှငလ
် ျက် ငရဲတရ က်တနသကဲသ
့် ့်
ခစ ိုးရသည်အ
့် ရပ်သ ဆင်
ိုးသက်လ ခဲက
ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးအကက ိုးယတ်ညမ
့် ှုက
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ညည်ိုးညြူခဲြ
လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏န ခမှု မရှပခင်ိုးအတွက်
့် ူိုးပခင်ိုးမရှ၊ ထအပပင်
့်
အပပစ်တင်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏အမှုက သူကယ်တင် ထမ်ိုးတဆ င်ရင်ိုး အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခတတ ်မ၏
ူ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငရဲန္င
ှ ့်် အဘယ်သ ့်
သက်ဆင်န္င်အန
့် ည်ိုး။ ကယ်တတ သ
် ည် ကယ်တတ ်၏ အသက်တ က ငရဲ၌ အဘယ်သ ့်
ကန်ဆိုးန္င်အသ
့် နည်ိုး။ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် သ ၍တဆ လျင်စွ
့်
ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးသ တရ
က်ရန် ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတွက်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးသ လ
တရ ိုးမျှတမှုမရှပခင်ိုးက
့်
့် ရန် အရှက်ကွဲပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခခဲက
ခခဲသ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် သူကယ်တင် “ငရဲ” န္ှင ့်် “မရဏန္င်င” အတွငိုး် ၊
့် ည်အ
ကျ ိုးတအ င်ိုးင်္ူအတွငိုး် သ ဝင်
ဲ့် ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
ရန်
့်
့် တရ က်ခ၏
အဘယ်သ အရည်
အချင်ိုး မီသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး မတကျမနပ်တပပ ရန် ၎င်ိုးတွင ်
့်
မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုး ရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ရ
့် န် သူသည် အဘယ်သ ရဲ
့် တင်ိုး၍
အရှက်မရှ မျက်န္ ှ တပပ င်တက်န္င်မည်နည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ဘ၏ ဘရ ိုးသခင်သည်
အညစ်တပဆိုးတသ ဤဒစရက်ပပည်သ လ
့် တရ က်ခပဲ့် ပီိုး ကယ်တတ ်၏ မတကျနပ်မှုမျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထွက်တပါက်ရှ ခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုးအတကက င်ိုး ညည်ိုးညြူခဲပ့် ခင်ိုး
မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုး၏ ဒဏ်ရ ဒဏ်ချက်မျ ိုး၁န္ှင ့်် ြန္ှပ်မှုတက
့် တတ်ဆတ်စွ လက်ခ၏။
လူသ ိုး၏ မတလျ က
် န်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တပပန်
် ဲတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
့် ထိုးန္ှက်တက်ခက်ပခင်ိုး မရှ၊ လူသ ိုးအတပေါ် လွနက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပပြုခဲြ
် န်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
့် ူိုးသလ၊ လူသ ိုးအတပေါ် မတလျ က
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပပြုလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးတပ၊ သူသည် သင်ကက ိုးပခင်ိုး၊ အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး၊
အပပစ်တင်ပခင်ိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ သတတပိုးပခင်ိုး၊ အတလိုးအနက်
တက်တွနိုး် ပခင်ိုး၊ န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးစသည့်် လူသ ိုး
လအပ်သည်အ
့် လပ်က ညည်ိုးညြူမှုမရှဘဲ၊ လပ်တဆ င်ရသ လပ်တဆ င်၏။ ကယ်တတ ၏
်

အဆင်မ
့် ျ ိုးအနက် အဘယ်အဆင်သ
့် ည် လူသ ိုး၏ ဘဝအတွက် မဟတ်သနည်ိုး။
ကယ်တတ သ
် ည် လူသ ိုး၏ တမျှ ်လင်ခ
် ည်ိုး၊
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကကကမမ က ြယ်ရှ ိုးခဲတ
့် သ လ
ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အဆင်မ
့် ဆင်သ
့် ျ ိုးအနက် မည်သည်အ
့် ည်
လူသ ိုး၏ကကကမမ အတွက် မဟတ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
မည်သည်အ
့် ဆင်သ
့် ည်
့်
လူသ ိုး၏ရှငသ
် န်န္င်တရိုးအတွက် မဟတ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
မည်သည်အ
့် ဆင်သ
့် ည်
့်
ဤဒကခတဝဒန န္ှင ့်် ညတမျှ မည်ိုးနက်တသ အတမှ င်စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုး၏ ြန္ှပ်ပခင်ိုးတမှ့် လူသ ိုးအ ိုး
လွတ်တပမ က်တစရန် မဟတ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအနက်
မည်သည်အ
့် ဆင်သ
့် ည် လူသ ိုးအတွက်
့်
မဟတ်သနည်ိုး။ ချစ်ခင်ကကင်န တသ မခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှလိုးသ ိုးက မည်သူ န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အ ိုးထက်သန်တသ
န္ှလိုးသ ိုးက မည်သန
ူ ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပင်ိုးပပတသ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
တဇ သန်တသ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးသည် တအိုးစက်တသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၊ အကကင်န တရ ိုးမဲ့်တသ
င်္ရမစက်သည့်် မျက်လိုးမျ ိုး၊ လူသ ိုး၏ ကကမ်ြန်တလဲ အပပစ်တြ ်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တစ ်က ိုးမမ
ှု ျ ိုးပြင့်် တကျိုးဇူိုးဆပ်ခခဲရ
့် ၏၊ ထခက်န ကျည်ိုးတစတသ တဝြန်ချက်မျ ိုး၊
တထ့်လိုးတငါလ
့် ိုးန္ှင ့်် သမ်ငယ်တစမှုမျ ိုးပြင့်် တကျိုးဇူိုးဆပ်ခခဲရ
့် ၏၊ လူသ ိုး၏ တလှ င်တပပ င်
သတရ ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ နင်ိုးတပခတစ က
်
ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး၊ သူ၏
န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှုလွဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုး၊ စတ်ဝမ်ိုးကွပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးတပြင်
့် ့်
တကျိုးဇူိုးဆပ်ခခဲရ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ခါိုးသီိုးမှုတမှ့် လွဲ၍
့် က လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊ တက်ခက်မမ
မည်သည်အ
့် ရ မျှမပါရှဘဲ တကျိုးဇူိုးဆပ်ခခဲရ
့် ၏။ တန္ွိုးတထွိုးတသ စက ိုးမျ ိုးသည် ရက်စက်
ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ မျက်ခိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လှုပ်ယမ်ိုးတနတသ လက်တချ င်ိုး တစ်တထ င်တ၏
့်
တအိုးစက်တသ ပမ မခနပ် ပြုမှု
ဲ့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်အလကျတသ
့် တန္ှ့် င ့်် ရင်ဆင်ခရ
န္ွ ိုးထိုးီ ပမ တခါင်ိုးငလျက်
လူတအ
် ည်
့်
့် ိုး အတစခက သည်ိုးခရသ တတ်န္င်၏။၂ ကယ်တတ သ
ကယ်တတ ၏
် အြထမှ ထွက်ခွ ပခင်ိုး၏ န ကျင်မှုထက် အဆတစ်တထ င် ကကီိုးမ ိုးသည့််
မချမဆတ
့် ဝဒန က တအ င်ခ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးြျက်မှုမျ ိုးက
့် ရင်ိုး၊ လူသ ိုး၏တက်ခက်မမ
တအ င်ခ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
ှ ်၊့်
့် ရင်ိုးအပပင် လူသ ိုး၏ ကင်တယ
့် ဟြက်လမ
သည်ြက်လှမ်ပ့် ြင ့်် တအ င်ခ
် ည် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ တနမျ ိုးလမျ ိုး၊
့် ရင်ိုး ကယ်တတ သ
ကကယ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကကမ်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ ရင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ကယ်တတ ်သည် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အရဏ်တက်၌ ထွက်ခွ သွ ိုးက တနဝင်ဆည်ိုးဆ မှ ပပန်လ ခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ့််ချမှုန္င
ြိုးကွယ်မသ
ှု ည် လူသ ိုး၏ အတပခအပမစ်မရှတသ အစွဲအလမ်ိုး၃၊ လူသ ိုး၏
မတရ ိုးတသ အပမင်မျ ိုး၊ မတရ ိုးတသ ဆက်ဆမှုမျ ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးဆပ် ခရက ၊ ကယ်တတ ၏
်

မထင်မရှ ိုး တတ်ဆတ်စွ အလပ်လပ်ပ၊ ကယ်တတ ်၏ စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်၏
သည်ိုးခပခင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏တလ ဘကကီိုးတသ အကကည်ပ့် ြင့်် တကျိုးဇူိုးဆပ်ခခဲရ
့် သည်၊
့်
လူသ ိုးသည် စတ်မလမလဲမပြစ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင် တသသည်အထ တပခန္ှငတ
့်် ဆ င်န
့် င်ိုးရန်
ကကြုိုးစ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပမကကီိုးအတွငိုး် သ နင်
့် ိုးတပခရန် ကကြုိုးစ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ဆက်ဆပခင်ိုး၌ လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးသည် “ရှ ိုးပါိုးတသ လမမ ကျွမ်ိုးကျင်မှု” တစ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုး၏အန္င်ကျင်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် မထီမဲပ့် မင်ပပြုပခင်ိုးတက
့် ခရတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
တထ င်တသ င်ိုးတပါင်ိုး မျ ိုးစွ တသ လူတ၏
့် တပခမျ ိုး တအ က်တွင ် ပပ ိုးတနတအ င် အြခရချန်၌
လူသ ိုးကယ်၌သည် အမတန္င်သည့်် တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးပြစ်မည်အ
့် လ ိုး၊
အကကင်ိုးမဲအ
့် လ ိုး၊ အတမခအရမျ ိုးက ခန်ိုးဆိုးီ တန က်ကယ
ွ ်မှ
့် ဏ က ရယူ၄ လသည်အ
ဦိုးတဆ င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က တန်ပပန်တက်ခက်ပခင်ိုး သမဟ
့်် ရှတသ
့် တ် ဒကခတပိုးပခင်ိုး ပပြုခွငမ
တ ဝန်သ၍ စည်ိုးကမ်ိုးလက်န သည့်် ပရတ်သတ်မျက်ကယ
ွ ်က ညန်ကက ိုးတရိုးမိုးှူ အပြစ်
ပပြုလပ်ရန် ပမင်မ
ှ
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ ဧကရ ဇ်မင်ိုး၏
့် ိုးစွ ရပ်လျက်ရ၏။
အခန်ိုးမှ ပါဝင်ရမည်၊ သူသည် လွတ်လပ်မှု လိုးဝကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် ရပ်တသိုး၅ ရပ်တစ်ရပ် ပြစ်ရမည်။
လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် တပပ ပပ၍မရသပြင့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဤအရ ၊
ထအရ တတ င်ိုးဆရန် အရည်အချင်ိုး မည်သပပည်
မ
့် ီသနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
အကကပပြုချက်မျ ိုး အဆပပြုရန် အရည်အချင်ိုး မည်သပပည်
မ
့် ီသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထ က်ထ ိုးတရိုးအတွက် တတ င်ိုးဆရန် အရည်အချင်ိုး မည်သ ့်
ပပည်မ
့် ီသနည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ က လက်ခရရှရန် မည်သ ့်
သင်တ
် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးကကီိုးမက
ှု ထပ်ခါတလဲလဲ လက်ခရရှရန် မည်သ ့်
့် တ သ
သင်တ
် နည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ထပ်ခါတလဲလဲ လက်ခရရှရန်
့် တ သ
မည်သသင်
့် တ ်သနည်ိုး။ သူ၏ ကသတပပစတ်သည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည်
့် တ
တရှိုးအတတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အသည်ိုးက ခွခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး ထကက ပမင်သ
့် ည့်် အချန်ကတည်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက အပင်ိုးပင်ိုးအစစ ထ ိုးခဲသ
့် ည်။ အနည်ိုးငယ်မျှတသ
တန္ွိုးတထွိုးမှုန္င
ှ ပ
့်် င်ပြစ်တစ လူသ ိုး သူအတပေါ်
စတ်တစတန ရှရန် တမျှ ်လင်လ
့် ျက်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအကက ိုးသ စ
ဲ့် ။ သရ့် တွင ်
့် တ်အ ိုးထက်သန်စွ လ တရ က်ခ၏
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် လူသ ိုး၏ န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးခရရန် တန္ှိုးတကွိုး၏၊ ကယ်တတ ်
လက်ခရရှသမျှမှ တစ်မဟတ်ချင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးပပင်ိုးထန်လ သည်၆့် တက်ခက်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မသ
ှု ပြစ်၏၊ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တလ ဘရမမက်ကကီိုးလွနိုး် ၏၊
သူ၏အလဆန္ဒသည် ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် ၍ သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမှ အ သ တပပန္င်မည် မဟတ်တပ၊

သူသည် အစဉ်ထခက်နစ်န တစ၍ မက်ရူိုးရဲပြစ်၏၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ
လွတလ
် ပ်ခင
ွ ့်် သမဟ
့် တ် တပပ ဆခွင ့်် မတပိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အရှက်ခပွဲ ခင်ိုးခရရန်မှတစ်ပါိုး
အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မတပိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး ကယ်တတ ်အ
ှ ြ
် လူ
့် ိုး ပခယ်လယ
့် သ ိုးက
ခွငတ
့်် ပိုး၏။
ြန်ဆင်ိုးချန်မှ ယခတင် ဘရ ိုးသခင်သည် န ကျင်မှု မျ ိုးစွ က ကက့် ကက့် ခခဲက
့်
တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးစွ ခစ ိုးခဲရ
် ယတနတွ
် င် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ၏။ သတသ
့် ငပ
့်
၎င်ိုး၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက တလျှ တ
့် ပါပခင်
့် ိုး မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တစ့်တစ့်စပ်စပ်
ကကည်ရ
့် ှု စစ်တဆိုးဆ၊ဲ ကယ်တတ ်အ
့် တပေါ် သည်ိုးခမှုလိုးဝ မရှဆဲပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်
လမ်ိုးမှ ိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်သည် ရက်စက်က ယတတတန်ပခင်ိုးမရှ၊
သမဟ
် ည်
့် တ် အထန်ိုးအချြုပ်မဲ့် တသ င်ိုးကျန်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ကယ်တတ သ
ပြစ်ပြစ်တပမ က်တပမ က် မရှမည်က လွနစ
် ွ တကက က်ရွ သ
ျို့ ည်အ
့် လ ိုး ကယ်တတ ်က
့်
အကကပပြုပခင်ိုး၊ တဝြန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးမှတစ်ပါိုး မည်သည့်် အရ ကမှ ပပြုလပ်ပခင်ိုး
မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ဤသတသ
သတဘ ထ ိုးမျြုိုး အပမဲရ၏။
ှ
၎င်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဝမ်ိုးမနည်ိုးတစဘဲ အဘယ်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူဇ့် တခယူရ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးစွ တသ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် အရှက်ကွဲမက
ှု ကက့် ကက့် ခခဲရ
့် သည်၊ သပြစ်
့် လျှင်
လူသ ိုး၏ ပချချက်
မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လက်ခတစပခင်ိုးမှ မည်မျှသ ၍ ဆိုးရွ ိုးသနည်ိုး။
့်
လူသ ိုးအကက ိုး ကယ်တတ ်တရ က်ရှလ ပခင်ိုးသည် မရဏန္င်ငတွင ် တထ င်ကျတနသည်အ
့် လ ိုး၊
ကယ်တတ အ
့်် ိုး လွတ်လပ်မအ
ှု ိုးလိုး ကင်ိုးမတ
ဲ့် စ၏၊ ထအပပင်
ကယ်တတ ်သည်
့်
ခခမှုစိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ၊ လူသ ိုး၏ ခွစ
ဲ တ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခခဲ၏
့် ။ ဤသည်မှ ရှက်ြွယ်
မဟတ်တလ ။ သ မန်လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ မသ ိုးစအကက ိုး လ တရ က်ခရ
ဲ့် တွင ် “တယရှု ” သည်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ မတရ ိုးမှုက ခခဲရ
့် ၏။ သ ၍ ရှက်ြွယ်တက င်ိုးသည်မှ ကယ်တတ ်သည်
ြန်ထတ
ူ သ ဤတလ ကသလ
့် အနမ့််ကျဆိုးတသ အနက်သ မ
့် ျခဲက
့်
့် ခဲ၍
့် မကယ်ကယ် န္ှမ်ခ
သ မန်အပြစ်ဆိုး၏ ဇ တပကတက ခယူခ၏
ဲ့် ။ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ချ တသ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး၌ ဒကခအခက်အခဲ မခရသတလ ။ ထအပပင်
ကယ်တတ ်
့်
ထသလ
ွ ်အတွက် မဟတ်သတလ ။ ကယ်တတ ်သည် သူအတွ
ကသ
် ူ
့် ပ်သည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတသ အချန်မျ ိုး ရှခဲြ
့် ူိုးသတလ ။ ကယ်တတ ်သည် ယဒလူတ၏
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရက
အသတ်ခရပပီိုးတန က်၊ လူတ၏
့် ပပက်ရယ်ပပြုခရ၍ သတရ ်ခရပပီိုးတန က်၊ တက င်ိုးကင်ဘအ ိုး
ညည်ိုးညြူပခင်ိုး သမဟ
့် ခါကမျှ မပပြုခဲတ
့် က်ခပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုး မည်သည်အ
့် ပ။
့် တ် တပမကကီိုးအ ိုး ကန်ကွ
ယတန န္ှ
့်် င်သည့်် လူတအကက
ိုး
့် စ်တထ င်ချီကက ဤအပြစ်ဆိုးသည် ယဒလူတန္ှ့် ငဆ
့်

ပပန်၍တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဤအပပစ်မျ ိုးကပင် ကျြူိုးလွနက် ကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်မျ ိုးက လက်ခရရှရန် မည်သည်အ
့် ရ က လူသ ိုးအ ိုး
အရည်အချင်ိုးမီတစသနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
ပပီိုးတန က် ကယ်တတ ်၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် ခါမျှ
့် လက်ခသည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မရင်ဆင်ရသည်မှ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးမပပြုသည်မှ
အဘယ်တကက င်န
့် ရ က သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်သည်အ
စတ်မဝင်စ ိုးသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ သူ၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
သူ၏တရ ိုးမျှတပခင်ိုးသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုရန်
အတင်ရ
့် ဲသတလ ။ သူ၏တရ ိုးမျှတမှုစတ်သည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ လူသ ိုး
ချစ်ပမတ်န္ိုးသည်အ
့် ရ မည်မျှသည် ဘရ ိုးသခင်ချစ်ပမတ်န္ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် အတရိုးကကီိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ၇၊ သူသည်
အမည်ိုးန္ှငအ
့်် ပြြူက အစဉ်ပင် တရ တထွိုး၏၈၊ သူသည် တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးတက
့်
ြန္ှပ်က မတရ ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတပြ င်မ
ှု က
့် တ်မတ
့် တလထဲ တပမြှ က်ထ ိုး၏။ သူသည် အလင်ိုးက
န္ှငထ
် တ်၍ အတမှ င်ထအလယ်၌ ခန်တပါက်ပမြူိုးထိုးူ သည်။ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် တရ ိုးမျှတမှုတက
့်
ရှ တြွသတ
ူ သည်
ရှ တြွမည်အ
့် စ ိုး အလင်ိုးက တမ င်ိုးန္င
ှ ထ
် တ်ကက၏၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ရှ တြွသတ
ူ သည်
၎င်ိုးတ၏တပခတအ
က်၌ ကယ်တတ ်က
့် နင်ိုးတပခကကက မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
တက င်ိုးကင်သ ပမ
့် င်ကက၏။ လူသ ိုးသည် ဓ ိုးပပ၉ တစ်ဦိုးန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး မရှတပ။
့် ြှင်တ
သူ၏ဆင်ပခင်တတရ ိုးက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် အမှ ိုးအမှနခ
် ပွဲ ခ ိုးန္င်သနည်ိုး။
မည်သသ
ူ ည် တရ ိုးမျှတမှုက စွဲကင်ထ ိုးန္င်သနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးအတွက် ဒကခခရန်
အဘယ်သသ
ူ ည် လလလ ိုးလ ိုး ရှသနည်ိုး။ လူတသည်
ရက်စက်၍ ဆိုးယတ်၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်က လက်ဝါိုးကပ်တင်၌ ရက်ပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတသည်
လက်ခပ်တီိုးကသဘ တပိုးကကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတ၏
ကကက်မျ ိုး၊
့် အထန်ိုးကွပ်မဲ့် တအ ်ဟစ်သမျ ိုးသည် ရပ်စဲပခင်ိုး မရှတပ။ ထသူတသည်
့်
တခွိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ၏၊ လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးရန် တပါင်ိုးကကကက၍ မတက င်ိုးမှုပပြုလပ်ရန်
ပူိုးတပါင်ိုးကကစည်ကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် တည်တထ င်ခပဲ့် ပီိုးကက၍
့်
့် ကယ်ပင်န္င်ငတတ က
၎င်ိုးတ၏
့် နရ ကမျှ သည်အတင်ိုး မထ ိုးခဲတ
့် ပ၊
့် ဝင်တရ က် စွက်ြက်မှုမျ ိုးသည် မည်သည်တ
၎င်ိုးတ၏မျက်
စမျ ိုးပတ်လျက် မရပ်မန ိုး အရူ ိုးအမူိုး အူကက၏၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
ကျဉ်ိုးကျပ်စွ အတူတကွ တနကကလျက်၊ မရှငိုး် လင်ိုးတသ ဝန်ိုးကျင်စရက်သင
ွ ပ် ပင်သည်
ပျ ိုးပန်ိုးခပ်မျှ လှုပ်ရှ ိုးက ြျတ်လတ်တက်ကကလျက် ပျျို့ န္ှတန၏၊
ထအပပင်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
သူတစ်ပါိုးန္ှင ့်် ဆင်ကန်ိုးတတ တိုး တွယ်ကပ်တသ သူမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်ပပီိုးရင်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လျက်ရှပပီိုး၊

၎င်ိုးတအ
ီ င်မျ ိုး၏ “အထင်ကရ” အမည်မျ ိုးက အခင်အမ
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ ဘ
့် ိုးတဘိုးဘဘ
စွဲကင်ထ ိုး၏။ ဤတခွိုးမျ ိုးန္ှငက့်် ကက်မျ ိုးသည် က လကက ပမင်စ
့် ွ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုး၏ အတပခအတနက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
အထူိုးင်္ရပပြုခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည် တခွိုးတစ်တက င် သမဟ
့် တ်
ကကက်တစ်တက င်အလ ိုးပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးတခွိုးတစ်ရ က အူတစသည့်် တဟ င်တနတသ
တခွိုးတစ်တက င်အလ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်တပပ သည်မှ အက့် သြွယ်သပ်မရှလှတပ။
ဤနည်ိုးပြင့်် သူသည် မျ ိုးစွ တ၏ဝက်
ဝက်ကွဲ ဩဘ တပိုးပခင်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုတတ ်က လက်ရှတနရက်
ဲ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည်
့် သ ယူ
့် တဆ င်ခက
မည်သရှ့် သည်၊ တရ ိုးမျှတမှု ရှမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တပခချစရ တနရ တစ်ခ ရှမရှ၊
မနက်ပြန်သည် မည်သရှ့် မည်၊ ၎င်ိုးကယ်တင်၏နမ်က
ှ ့်် ၎င်ိုးကယ်တင်၏ ညစ်ညမ်ိုးမှုတက
့် ျမှုန္င
့်
င်္ရမပပြုတပ။ လူသ ိုးသည် အမှုအရ မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမှ ဤမျှမစဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
့် ူိုးတပ၊
သူသည် နက်ပြန်အတွက် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သူက
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှတပ၊ ထအပပင်
့် ယ်သူ စိုးရမ်ခြ
့်
အကျြုိုးရှတသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အြိုးတန်တသ အရ အ ိုးလိုးက သူကယ်တင်၏
ရင်ခင
ွ အ
် တွငိုး် တထွိုးပက်ခက
ဲ့်
အစအနမျ ိုးန္ှင ့်် စ ိုးကကင်ိုးစ ိုးကျန်မျ ိုး၁၀ မှတစ်ပါိုး
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည်အ
့် ရ မှ ချန်မထ ိုးတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ရက်စက်လတ
ှ ပတက ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည်ခ
့် စ ိုးမမ
ှု ှ မထ ိုးဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးက လျှြုျို့ ဝှက်စွ ဝါိုးမျြုပပီိုးတန က်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သူ၏အတန က်ြက်တဝိုးရ သ ပစ်
ှ အတပေါ်
့် လက်က ကယ်တတ ်၏ တည်ရမှု
ဆက်၍င်္ရမပပြုတတ တ
့် ပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၌ တမွျို့တလျ ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဆန်ကျင်
က ကယ်တတ က
့်် တပခတအ က်နင်ိုးတပခ၍၊ ထသပပြုလ
ပ်စဉ် သူ၏န္ှုတ်ကမူ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျိုးဇူိုးတင်လျက် ချီိုးမွမ်ိုး၏၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မှီခစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး ပပြု၏၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န မက “ချီိုးတပမြှ က်”၍ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ တတ က
် တမ ်ကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ အ
် တပေါ်၌ မျက်န္ ှ တပပ င်ပြင့်် အရှကက
် င်ိုးမဲစ
့် ွ ထင်၍
ဘရ ိုးသခင်၏ “မတပြ င်မ
့် တ်မ”ှု က တရ ိုးစီရင်၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုး
သူအတပေါ်
တင်ရှတနတကက င်ိုး သူ၏န္ှုတ်မှ စက ိုးမျ ိုးထက
ွ ်လ က ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး၌ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ဆဲတရိုးပခင်ိုးမျ ိုး ပစ်တပါက်၏၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က “သည်ိုးခ” တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ြန္ှပ်က ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက်ဟ သူ၏န္ှုတ်မှတပပ သည်၊ သူ၏လက်ထတ
ဲ ွင ်

သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးက ကင်ထ ိုး၍ သူ၏ပါိုးစပ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
သူက
့် စ က သူဝါိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ည်အ
့် တပိုးခဲသ
စမ်ိုးက ိုး၍ ခစ ိုးမှုကင်ိုးမဲ့်တသ အကကည်ပ့် ြင့်် တငိုးစက်ကကည်တ
့် နသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးလိုးက တလ ဘတကကီိုး စ ိုးပစ်လသည်အ
့် လ ိုးပြစ်၏၊ သူသည်
သမမ တရ ိုးက ကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် စ တန်၏လှညစ
့်် ိုးမဟ
ှု မရမကတပပ ၏၊
သူသည် တရ ိုးမျှတမှုက ကကည်တ
့် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးက မမကယ်က ပငင်ိုးပယ်ချက်ပြစ်တစရန်
အတင်ိုးအကျပ်ပပြုလပ်၏၊ သူသည် လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ကကည်ပ့် ပီိုး ယင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးဟ ခင်ခင်မ မ တပပ ၏၊ သူသည် လူသ ိုး၏ ပင်ကအထပါရမီမျ ိုးက
ကကည်ပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးဟ အခင်အမ တပပ ၏၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ကကည်ပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတသည်
မ နတထ င်လ ိုးမှုန္င
ှ ့်် စတ်ကကီိုးဝင်မ၊ှု
့်
သကကဂနအ
် တပမ က်န္င
ှ ့်် မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ ယူမှတပ် ခင်ိုးဟ အခင်အမ တပပ ၏၊
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကကည်တ
့် သ အခါ၊ ကယ်တတ က
့်် လူဟ အမည်တပ်ရန်
အတင်ိုးအကျပ်ပပြုလပ်၍ သူအ
ှ ့်် တစ်ကျတ်တည်ိုး တစ်ဉ ဏ်တည်ိုးရတသ
ှ
့် ိုး စ တန်န္င
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တနရ တွင ် ထ ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုး၏၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သူသည်အပပည်အ
့် ဝ တက င်ိုးမွနစ
် ွ သတသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတအ
့် ရ ဟမျှ
့် ိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ တရိုးသ ိုးချက်မျ ိုး ဟူ၍မှတစ်ပါိုး အပခ ိုးမည်သည်အ
မတခေါ်တပ၊ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ဇ တပကတ၌ ပြစ်တပေါ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခယူသည်က သူအပပည်အ
့် ဝ တက င်ိုးမွနစ
် ွ သတသ ်လည်ိုး၊ ဤဇ တပကတသည်
စ တန်မှ ဆင်ိုးသက်လ သူဟသ တပပ ၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှမ့််ချ၍ မထင်မရှ ိုးရတကက
ှ
င်ိုးက
သူအပပည်အ
့် ဝ တက င်ိုးမွနစ
် ွ သတသ ်လည်ိုး၊ စ တန်သည် အရှက်ခခ
ွဲ ရ၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
အန္င်ရခဲတ
့် ကက င်ိုးကသ တပပ ၏။ အသိုးမကျတသ လူမျ ိုးတပတည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
အတစ င်တ
့် အတစခ
ရန်ပင် မထက်တန်တပ။ သူသည် အမည်ိုးန္င
ှ အ
့်် ပြြူ
့် ခွိုးမျ ိုးကဲသ
့်
ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အမည်ိုးက အပြြူပြစ်တအ င် တမင်ပင် မလမ်တ
့် စ်ပတ်လပ်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးတနရက်
့် က လူသ ိုး၏အင်အ ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
ဝန်ိုးရတပ်ချပခင်ိုးသည် သည်ိုးခန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တမင်ဆန်ကျင်
ပပီိုးတန က်
့်
လူသ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှ င်္ရမစက်တပ သမဟ
့်် သတ်သည်အထ ပပြုလပ်၍
့် တ် ကယ်တတ က
ဘရ ိုးသခင် သူက
့် တ်ပခင်ိုးသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
့် ယ်သူ ပပသရန်အခွင ့်် မတပိုးတပ။ တပြ င်မ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်တဘိုးတွင ် ထင်က ဒူိုးတထ က်၍
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက တတ င်ိုးခတစရန်၊ သူ၏အစီအမ အ ိုးလိုးက န ခတစရန်၊ သူ၏

အကွက်ဆင်မှုအ ိုးလိုးက သတဘ တူ လက်တလျ တစရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တွနိုး် အ ိုးတပိုး၏၊
ထအပပင်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူလပ်သမျှ၌ ၎င်ိုး၏ ဦိုးတဆ င်မှုတန က်သ ့်
့်
လက်၍လပ်တစ၏။ သမဟ
် က
ွ ်က
့် တ်ပါက သူသည် တဒါသအလွနထ

၁၁

ယမ်ိုးပမီိုးကျပြစ်၏။

အမည်ိုးက အပြြူအပြစ် မလမ်တ
အတမှ င်ထ လမ်ိုးမိုးမှု
့် စ်ပတ်လပ်သည့်် ဤသတသ
့်
တအ က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် တသ ကမတရ က်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။
့်
ကယ်တတ သ
် ည် မစိုးရမ်ဘဲ အဘယ်သတနန္
့် င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တန က်ဆိုး
အလပ်က စတင်သည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် လပ်န္င
ှ ့််
တူ၏ဟ အဘယ်တကက င့်် တပပ ကကသနည်ိုး။ လူသ ိုးတ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးသည် “ကကယ်ဝလွနိုး် ” ၏၊
့်
“အစဉ်စီိုးဆင်ိုးတနတသ သက်စမ်ိုးတရတွငိုး် ” သည် လူသ ိုးန္လ
ှ ိုးသ ိုး၏ စက်ကွငိုး် က
စဉ်ဆက်မပပတ် “ပြည်တ
့် င်ိုး” စဉ် လူသ ိုး၏ “သက်စမ်ိုးတရတွငိုး် ” သည်
ကယ်ကျင်သ
ှ ့်် ယှဉ်ပပြုင်၏၊ ဤအရ န္ှစ်ခသည်
့် ကခ တစ င်စ
့် ည်ိုးမှု မရှဘဲ၁၂ ဘရ ိုးသခင်န္င
ညြှန္ှုင်ိုး၍မရတပ၊ ထအပပင်
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး လူတက
့်
့် ပပစ်ဒဏ်မခရပခင်ိုး တပိုးစဉ်
လူသ ိုးသည် ပါဝင်ပတ်သက်တသ အန္တရ ယ်မျ ိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ
၎င်ိုးန္ှငပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်၏။ မည်သည့်် သက်တရ က်မှု ရှသနည်ိုး။ ကယ်တတ သ
် ည် လူတ၏
့်
အ ရစက်ခရမည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ က
ျို့
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်စမ်ိုးတရတွငိုး် သည်
လူသ ိုးအ ိုး ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအ ိုး ရရှမည်က
ကကီိုးတလိုးစွ တကက က်ရွ သ
ျို့ ပြင့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တအိုးစက်စွ တဘိုးြယ်လျက် လူတ ့်
င်္ရစက်ပခင်ိုးမရှသည့်် အတဝိုးတွင ် ကယ်တတ က
့်် ထ ိုး၏။ ထတကက
င့်် တလ ကန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုက လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပပီိုး တပခပန်ိုးခတ်သည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏ပပင်ိုးထန်စွ တဝြန်ရ ပစ်မတ
ှ ် ပြစ်တစ၏။ ယင်ိုးမှ သူ၏အပမင်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သစ်တိုးတစ်တိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် လ ိုးပြစ်၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆပ်ကင်က
့် သွ ိုးသည်အ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်စင်
့်် မီိုးထဲသပစ်
့် ပခင်ိုး ခယူတစပခင်ိုးင ှ ကယ်တတ က
့် ချရန်
အရူ ိုးအမူိုးပြစ်တန၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသကတအ က်ပြစ်ပခင်ိုးက ပမင်လျက် လူသ ိုးသည်
သူ၏ရင်ကတီိုးက ရယ်တမ ၏၊ သူသည် ဝမ်ိုးတပမ က်၍ကခန်က ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး
စစ်တဆိုးပခင်ိုး အတွငိုး် သ တွ
့် မှုမျ ိုးက
့် နိုး် ချခရသည်ဟ တပပ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မသန်စင်
သူသည် မီိုးပမြုက် သန်စင်
်
့် မည်ဟ တပပ ၍ ဤသည်သ လျှင် မူမှနက
သင်တ
့် လ ိုး၊ ဤသည်တသ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်သည်အ
့် လျှင ် တက င်ိုးကင်ဘ၏ တရ ိုးမျှတ၍
ထက်သင်တ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ဤကကမ်ိုးတမ်ိုးသည့််
့် သ နည်ိုးန မျ ိုး ပြစ်သည်အ

အပပြုအမူသည် တမင်ရည်ရွယ်ပတရ ၊ သတမမူမပပါရ၏။ လူသ ိုးသည် သူ၏
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ ကတရ ၊ တကက က်မက်ြယ
ွ ်တက င်ိုးလျက်
ညစ်တပတနသည့်စ
် တ်ဝည ဉ်ကပါ ထတ်တြ သ
် ည်အ
့် ပပင် သူတတ င်ိုးစ ိုး တစ်ဦိုး၏
သန ိုးစြွယ်တက င်ိုးတသ အသွငက
် ပါ ထတ်တြ ်၏။ ၎င်ိုးသည် အန္ှအပပ
ိုး
့်
တသ င်ိုးကျန်ိုးပပီိုးတန က် အလွနအလွ
် ့်
န ် သန ိုးစြွယ် တက င်ိုးတသ တခွိုးဘီလူိုးန္ှငဆ
့်် င်လျက်
သန ိုးစြွယ် ရပ်သင
ွ တ
် ဆ င်က တက င်ိုးကင်ဘ၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက တတ င်ိုးခ၏။ လူသ ိုးသည်
တမျှ ်လင်မ
ူ ျ ိုးက
့် ထ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အစဉ်ပင်ပပြုမူ၏၊ ၎င်ိုးသည် “အပခ ိုးသမ
တပခ က်လှနရန်
် ့် ကျ ိုး၏တကျ က အစဉ်စီိုး၏က”၊ သူသည် ထဇ တ်ရပ်က အပမဲပီပပင်တအ င်
သရပ်တဆ င်တန၏၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှပင် ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး
မရှသကဲသ
့် သူ
့်် ည်ိုး မည်သည့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်မှုမျှ မပပြုလပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်မှ
့် ၏အတနအထ ိုးန္ှငလ
သူအတပေါ်
အမှ ိုးကျြူိုးလွနခ
် က
ဲ့်
သူက
့် မဆက်
ဆသင်သ
့် လ ိုး၊
့် ည်အ
့်
့် ထကဲသ
့်
တက င်ိုးကင်ဘသည် မျက်လိုးမျ ိုး မရှဘဲ၊ သူအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးက တမင်ခက်ခတ
ဲ အ င်
့်
ပပြုလပ်တနသည်အ
့် လ ိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တတ်ဆတ်စွ ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးသ ပပြု၏။
့်
ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ဆိုးယတ်သည့်် ကကစည်မှုမျ ိုးက အစဉ်ပင် လျှြုျို့ ဝှက်စွ
့်
တဆ င်ရွက်က ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
တလျှ တ
့် နလျက် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သရဲမရဲစီိုးတနသည့်် မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ကကည်တ
လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးက တဒါသအမျက် တပခ င်ိုးတပခ င်ိုးထက
ွ ်၍ စန်ိုးစန်ိုးဝါိုးဝါိုး ကကည်က
့်
သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သပူ ြစ်သည်ဟ တစ်ခါမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမြူကခွငိုး် ၍
အမှုအရ မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတစက သူအ
့် ိုး “ကျ ိုး၏ခတွငိုး် မှ” ကယ်တင်ပပီိုး သူက
့် ယ်စ ိုး
ကလဲစ
့် ိုးတချသည့်် တနရက်
တရ က်လ မည်က တမျှ ်လင်လ
့်
့် ျက် ရှသည်။ ယတနပင်
့် လျှင ်
လူတသည်
တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် မျ ိုးစွ တပါဝင်
ခသ
ဲ့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
တသ
့်
့်
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍတွင ် သူတ ပါဝင်
တနကကသည်ဟ မထင်ကကတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတလ
့်
့် ပ်သမျှတင်ိုးတွင ်
၎င်ိုးတ လမ်
ိုးလွဲသွ ိုးခဲသ
့် ည်မှ က လကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ပြစ်တကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် မျှသည် က လကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ပင်လယ်မျ ိုး၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး
ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ မည်
သသ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
သမမ တရ ိုးက မည်သူ လက်ခခဲြ
့် ူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သူ
လက်ကမ်ိုးကကြုဆခဲြ
ွ ိုး် လ ရန် အဘယ်သက
ူ တပျ ရ
် င်စွ ပြင့််
့် ူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
တတ င်တ
့် ြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏အပပြုအမူသည် က လကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူ၏ြျက်ဆိုးီ ရမ်ိုးက ိုးမှုတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဗမ န်တတ သ
် ည်

မှတ်မစရ မရှ ပြစ်ကျန်ခသ
ဲ့် ည်မှ က လကက ပမင်စ
်လည်ိုး
့် ွ ကတည်ိုးက ပြစ်သည်။ သတသ
့်
လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးကယ်တင်၏အလပ်က ဆက်လပ်၍ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အစဉ်ပင်
အထင်အပမင်တသိုးလျက်ရှ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုး၏ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးသည်
့်
ပတသသတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုး တပပ င်ိုးလဲ၍မရက ၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ၎င်ိုး၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပပြုမူချက်မျ ိုးအတပေါ် န္ှပ်စက်မှုက တန က်ထပ်ခစ ိုးမည်အ
့် စ ိုး ၎င်ိုးသည် ကျန်ဆခ
ဲ မည်အ
့် လ ိုး
ပြစ်၏။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သသ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ မည်သ ချမ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးသ စွ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရှ ျို့တတ ်တမှ က်လ ရန် မည်သ သင်
တ
ဲ ှုအစီအစဉ်၌
့် တ ်န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
့်
မမကယ်ကယ် ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသည်မှ မမှ ိုးတကက င်ိုး တသချ ၏။ သတသ
် လူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ တသွိုးန္ှင ့်် မျက်ရည်မျ ိုးက တစ်ကယ်တက င်ိုးမဆန်ဘဲ ဆက်ကပ်ထ ိုးစဉ်၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလိုးစက အပမဲပင် အဘယ်တကက င့််
မစဉ်ိုးစ ိုးကကသနည်ိုး။ လူတ၏
ှ
စတ်ဓ တ်သည်
့် တစ်ကယ်တက င်ိုးမဆန်ဘဲ ပမြှြုပ်န္တသ
အြိုးတန်သည်မှ တသချ ၏။ သတသ
် ၎င်ိုးတငင်
့်
့် သည့်် “ပိုးချည်” သည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုရန် လိုးဝတတ်န္င်စွမ်ိုး မရှတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
မည်သသ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူတ၏
့် တစတန တက င်ိုးမျ ိုးသည် အြိုးတန်၍ ရှ ိုးပါိုးသည်မှ
တသချ ၏။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
“အြိုးမပြတ်န္င်တသ ရတန
့်
့်

”က မည်သမျ
့် ြုချန္င်မည်နည်ိုး။

၁၃

သင်တအကက
ိုး တစ်ဦိုးစီသည် သင်တ၏အတ
တ်က ပပန်လည် စဉ်ိုးစ ိုးသင်သ
့် ည်- သင်တသည်
့်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးကင်ိုးမဲတ
ှ ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးတမှ့် အဘယ်တကက င့််
့် သ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကင်ိုးကွ ခဲပ့် ခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ လူတသည်
ကကီိုးကျယ်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး၊
့်
တပြ င်မ
ိုးန္ိုးီှ သည်ဆ
့် က်ဆတရိုး” အဘယ်တကက င့််
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ဤသ “ရင်
့်
အစဉ်ရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် အကယ်ပင် စမ်ိုးသပ်တနသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
စစ်တဆိုးပခင်ိုးအလယ်တွင်
့် တမင် စစ်တဆိုးတနသတလ ။ ထအပပင်
့်
လူတသည်
မည်သ ဝင်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က
့်
့် တရ က်ကကသနည်ိုး။ ထသူတသည်
့်
စစ်မှနစ
် ွ သကကသတလ ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏
ဝင်တရ က်မမ
ှု ှ မည်သည်သ
့် င်ခန်ိုးစ မျ ိုး ရရှခဲပ့် ပီိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တက်တွနိုး် မှုက
လူတမတမ
တ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အတွငိုး် သ ့်
့် လျ ပ
့် ါတစန္ှင၊့်် ထပပင်
့်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရှန္င်ပါတစ၊ ယင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ခွပဲ ခ ိုး၍ ၎င်ိုးတက
ှု
့် ယ်တင်၏ ဝင်တရ က်မက
သင်တ
ဲ င်ပါတစ။
့် တ ်စွ စီမခန်ခွ့် န္

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ လူသ ိုးတ၏
့် န ခမှုမရှပခင်ိုးက တြ ်ထတ်ရန် “ဒဏ်ရ ဒဏ်ချက်မျ ိုး” က အသိုးပပြုထ ိုး၏။
၂။ “ရက်စက် ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ မျက်ခိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လှုပ်ယမ်ိုးတနတသ လက်တချ င်ိုး တစ်တထ င်တ၏
့်
တအိုးစက်တသ ပမ မခနပ် ပြုမှု
ဲ့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်အလကျတသ န္ွ ိုးထီိုးပမ
့် တန္ှ့် င ့်် ရင်ဆင်ခရ
တခါင်ိုးငလျက်
လူတအ
့်
့် ိုး အတစခက သည်ိုးခရသ တတ်န္င်၏” သည် မူလက
ဝါကျတစ်တကက င်ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤတနရ တွင ် ပရှငိုး် သွ ိုးရန် န္ှစ်တကက င်ိုးခွဲထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ပထမဝါကျသည် လူသ ိုး၏ပပြုမူချက်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုး၍ ဒတယဝါကျသည် ဘရ ိုးသခင် ကကြုရသည့််
ဒကခခစ ိုးမက
ှု ညန်ပပက ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှမ်ခ
့် ျ၍ မပမင်ရတကက င်ိုးက ညန်ပပ၏။
၃။ “အတပခအပမစ်မရှတသ အစွအ
ဲ လမ်ိုး” သည် လူသ ိုးတ၏
့် န ခမှုမရှတသ အပပြုအမူက ရည်ညန်ိုး၏။
၄။ “အကကင်ိုးမဲအ
့် ဏ က ရယူ” သည် လူတ၏
့် န ခမှုမရှတသ အပပြုအမူက ရည်ညန်ိုး၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမကယ်ကယ် ပမြှင်တ
ူ ျ ိုးက ထပ်တိုးခတ်၏၊ ထသူတအ
့် င်၏၊ အပခ ိုးသမ
့် ိုး ၎င်ိုးတတန
့် က်သလ
့် က်တစ၍
၎င်ိုးတအတွ
က် ဒကခခစ ိုးတစ၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ရန်လသည့်် အင်အ ိုးစမျ ိုးပြစ်၏။
့်
့်
၅။ ဘရ ိုးသခင်က မသသူမျ ိုးအ ိုး တလှ င်တပပ င်ရန် “ရပ်တသိုး” က အသိုးပပြုထ ိုး၏။
၆။ လူတ၏
့် ျတသ အပပြုအမူက မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပရန် “တစ်မဟတ်ချင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးပပင်ိုးထန်လ သည်”့် က
့် နမ်က
အသိုးပပြုထ ိုး၏။
၇။ “အတရိုးကကီိုးသည့်် ကွပဲ ပ ိုးမှုမျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှ” က လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က
့်
စ တန်ဆန်တသ အရ အရ တစ်ခအပြစ် လမ်သည်အ
့် ခါက ညန်ပပ၏။ တယဘယျအ ိုးပြင့်် လူတ ့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပငင်ိုးပယ်သည့်် အပပြုအမူက ရည်ညန်ိုးသည်။
၈။ “အမည်ိုးန္ှငအ
့်် ပြြူက အစဉ်ပင် တရ တထွိုး၏၈” သည် သမမ တရ ိုးက ထင်တယ င်ထင်မှ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
တရ တထွိုးပစ်ပခင်ိုး၊ တပြ င်မ
ှု င
ှ ့်် တရ တထွိုးပစ်ပခင်ိုးအ ိုး ရည်ညန်ိုးသည်။
့် တ်ပခင်ိုးက ဆိုးယတ်မန္
၉။ လူတသည်
အသဉ ဏ်ကင်ိုးမဲလ
ွ ိုး် သပမင်မှု ချြုျို့တတ
ဲ့် နသည်က ညန်ပပရန် “ဓ ိုးပပ” က
့် ျက် ထိုးထင
့်
အသိုးပပြုထ သည်။
၁၀။ လူတ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး ြန္ှပ်သည့်် အပပြုအမူက ညန်ပပရန် “အစအနမျ ိုးန္ှင ့်် စ ိုးကကင်ိုးစ ိုးကျန်မျ ိုး” က
အသိုးပပြုထ ိုး၏။

၁၁။ “တဒါသအလွနထ
် က
ွ က
်
” သည် တဒါသထွက၍
် စတ်အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်တနတသ လူသ ိုး၏
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က ရည်ညန်ိုး၏။
၁၂။ “ကယ်ကျင်သ
မပခင်ပပြုမူ၍ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စိုးစဉ်ိုးမျှ
့် ကခ တစ င်စ
့် ည်ိုးမှု မရှဘဲ” သည် လူတ မဆင်
့်
ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးမှု မရှသည်အ
့် ခါက ရည်ညန်ိုးသည်။
၁၃။ “အြိုးမပြတ်န္င်တသ ရတန ” သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစက ရည်ညန်ိုး၏။
က။ ဤသည်မှ တရတ် ဓတလ့်သိုးစက ိုးပြစ်သည့်် “ဟူိုးင်္ျ ိုးဟိုးူ တဝ” ဟူသည့်် မူရင်ိုးစ သ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍
ဘ သ ပပန်ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တပမတခွိုးတစ်တက င်က ကျ ိုးတစ်တက င်၏
အတြ ်ပပြုတပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လမ်ိုးတလျှ က်လ ပပီိုး ကျ ိုးကခယူထက်သည့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ ့်် ကသဇ က
“ငှ ိုးရမ်ိုးအသိုးပပြု” က အပခ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက တပခ က်လန
ှ တမ
် ့် င်ိုးထတ်သည့်် ပပပင်တစ်ပဒ်က ရည်ညန်ိုးသည်။
ဤသည်မှ အပခ ိုးလမ
ူ ျ ိုးက တကက က်လန်တစရန်
သမဟ
့်
့် တ် ြန္ှပ်ချြုပ်ချယ်ရန်အတွက် တ်ပခ ိုးတစ်ဦိုးဦိုး၏
ကသဇ က “ငှ ိုးရမ်ိုးအသိုးပပြု” တသ လူတက
် ပပ ဆရန် ဤတနရ တွင ် အသိုးပပြုသည့််
့် ရည်ရွယတ
ဥပစ စက ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။

အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ ဝင်တရ က် ခင််း (၁၀)
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဤမျှတိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်မှ အစဉ်အလ မရှတသ
အတပခအတနတစ်ရပ်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မတ
ှု သည်
့်
ပခိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် တိုးတက်က ၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်လည်ိုး
ပပြုင်ဘက်ကင်ိုးသည့်် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ ပြစ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယတနထ
့်
လူသ ိုး၏ဝင်တရ က်မသ
ှု ည် လူသ ိုးက ယခင် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ စတ်မကူိုးခဲြ
့် ူိုးတသ
အက့် သြွယ်ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယင်ိုး၏အထွတအ
် ထပ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင ် တန က်ပင်ိုးတွင ် “လူသ ိုး၏ဝင်တရ က်မ”ှု ၁ သည်လည်ိုး
၎င်ိုး၏အတခါင်အြျ ိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
့် ယ်သူ တတ်န္င်သမျှ
နမ်က
ွ ်က သမဟ
့် ျတစပပီိုးပြစ်က သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ် စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မကန်ကွ
့် က်ြူိုးတပ။ ထအတတ အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ဦိုးတခါင်ိုးတပေါ်တွင ် ရပ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က လူ၏ ြန္ှပ်ပခင်ိုးသည် ယင်ိုး၏
အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ရှပပီိုးပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ယင်ိုး၏အထွတ်အထပ်သ ့်
့်

တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်က ၊ တပြ င်မ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ြအတွ
က် အချန်ကျပပီပြစ်သည်။
့် တ်ပခင်ိုး တနရက်
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် မှုနမ
် င်
ှု ိုးတနမှုက တပမပပင်တပေါ် ဆက်၍ြိုးလမ်ိုးခွငပ့်် ပြုပပီိုး အတမှ င်က
လူအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး ဆက်လမ်ိုးပခြုခွင ့်် ပပြုရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်တပါင်ိုး တထ င်တပါင်ိုး
အချြုျို့ ကက - န္ှစ်က လ အတထ င်အတသ င်ိုးမျ ိုးစွ ကက - တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုးပြစ်က
သူ၏သည်ိုးခမှုသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက အကနအ
် ့် သတ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်။
့်
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးက တစ င်က့် ကည်တ
့် နပပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုး၏
မတပြ င်မ
့် နပပီိုးပြစ်သည်၊
့် တ်မှုသည် မည်မျှကက တအ င် တသ င်ိုးကျန်ိုးမည်က တစ င်က့် ကည်တ
သတသ
် ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ထထင်ိုးသွ ိုးပပီ ပြစ်တသ လူသ ိုးသည် မည်သည့်် အရ ကမျှ
့်
မခစ ိုးရတပ။ ပပီိုးလျှင် အဘယ်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တစ ငက့်် ကည့််
တလ့်လ ြူိုးပါသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးကပင်က
အတဝိုးသ ့်
့်
့်
စစ်တဆိုးကကည့်ြ
် ူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် တသချ စွ န ိုးတထ င်ြူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လက်မျ ိုးတွင ် ရှြူိုးသနည်ိုး။ လူအ ိုးလိုးသည် စတ်ကူိုးသက်သက်
တကက က်ရွ ျို့ မှုမျ ိုး၏ ဒကခတပိုးပခင်ိုးက ခကကရသည်။၂ ပမက်တပခ က်န္င
ှ ့်် တက က်ရိုးပသည်
မည်သည်အ
့် သိုးဝင်မှု ရှသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတလ
့် ပ်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က တသသည်အထ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမက်တပခ က်န္င
ှ ့်် တက က်ရိုးပမျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ “အတက
င်ိုးဆိုး”၃
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အရ တစ်ခ ရှတသိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တသသည်အထ ညြှဉ်ိုးဆပဲ ပီိုးတန က်
“ယင်ိုးက လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်တစ၏” ဟ ဟစ်တအ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ပစွနဆ
် တ်စစ်သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏန်ိုးဗလ်ချြုပ်မျ ိုး တစ်စတပတည်ိုး။ အက့် သြွယ်ရ ပင် ရပ်စဲပခင်ိုးမရှ
စီိုးဆင်ိုးတနတသ လူတအကက
ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ထိုးတြ က်၍မရန္င်တသ
့်
့်
ပတ်ဆမှု့် ပြင့်် ဝင်ိုးရထ ိုးလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်က အ ရစက်ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်မသ
ှု ည် ယခင်ထက် သ ၍ပူစွ တလ င်ပမြုက်တန၏၊၄ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး နည်ိုးနည်ိုးမျှ လှုပ်၍မရတအ င် လူစလူတဝိုးပြင ့်် ဝင်ိုးရထ ိုး၏။ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
လက်နက်အမျြုိုးစ ကင်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မျက်လိုးမျ ိုးက တဒါသအပပည်ပ့် ြင့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက ကကည်သ
့် ကဲသ
့် ့်
ကကည်က့် က၏၊ ၎င်ိုးတသည်
“ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တက်ခက် သတ်ပြတ်” ရန်
့်
တရွ ရွပြစ်တနကက၏။ စတ်ရှုပ်ြွယ် တက င်ိုးလက်တလစွ။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသ ့်
မတကျတအိုးန္င်တသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး အဘယ်တကက င့်် ပြစ်လ တလပပီနည်ိုး။ ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်
အတက င်ိုးဆိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် ပငြုိုးမ န်ြဲွျို့ ပခင်ိုး ရှန္င်မည်တလ ။

ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးမရှ၍မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။
့်
ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးက ထခက်နစ်န တစသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ပတ်ဆမှု့် က
့်
ချြုိုးတြ က်သွ ိုးက ၊ တတယ တက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် သွ ိုးပပီိုး၊ တန က်တစ်ြန် လူသ ိုးအ ိုး
တပမတအ က် အကျဉ်ိုးတက်ထသ
ဲ ပစ်
် မင်ိုး တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက်၊
့် ထ ိုးမည်က လူသ ိုးသည် အလွနအ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မမှတ်မသန် စက်ကကည်တ
့် နသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သတထ ိုး၏၊ သူသည် ရင်တမမပြစ်တနက ၊ လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်က
ချန်ရွယ်ထ ိုးသည့်် “စက်တသနတ်” တစ်ခက ကင်ရင်ိုး၊ အတဝိုးတွင ် တပမပပင်အန္ှ ့်
လူိုးလွျို့နလ
် ျက်ရှ၏။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် စိုးစဉ်ိုးမျှ လှုပ်ရှ ိုးလက်သည်န္င
ှ -့်် သူ၏
ကယ်ခန္ဓ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် သူဝတ်ဆင်သမျှ အ ိုးလိုး- သူ၏အရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးက
ြယ်ရှ ိုးပစ်က မည်သည်အ
့် ရ မျှ ချန်မထ ိုးမည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးကက ိုးက ဆက်ဆတရိုးသည် ပပြုပပင်မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအြ ့်
န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သည်။ သတသ
် လူသ ိုးသည် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးက တမင်မတ်
ှ ထ ိုးက
့်
ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပမင်ရန် လိုးဝ လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
သည်ိုးမခဘဲလျက်၊ တပါတန်
င့်် လူသ ိုး
့် စွ အချန်ပြြုန်ိုးတနသည်။ ထတကက
့်
တမျှ ်လင်မ
့် ချန်တွင၊် ငါသည် တတ်ဆတ်စွ အတဝိုးသလွ
့်် မျ သွ ိုးက လူသ ိုးန္င
ှ ့််
့် ထ ိုးသည်အ
့် ငတ
ပတ်သက်၍ မည်သူ ပမင်သ
့် ည်၊ မည်သူ နမ်သ
့် ည်က န္ှုင်ိုးယှဉ်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အ ိုးလိုးအနက် အနမ်က
့် ျဆိုးတသ “တရ စဆ န်” ပြစ်ပပီိုး ငါသည် သူအ
့် ိုး
အတလိုးင်္ရပပြုလစတ် မရှတတ တ
် စ်ခလိုးက ငါပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ
့် ပ။ ငါသည် ငါ၏ တကျိုးဇူိုးတတ တ
တနထင်ရ အရပ်သ အချ
န်ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ပပန်ယူသွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
့်
န ခမှုမရှလွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ငါ၏အြိုးတန်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
တန က်ထပ်တမွျို့တလျ ်ရန် မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ငါက
့် ရန်လတသ
အင်အ ိုးစမျ ိုးအတပေါ် ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က အချည်ိုးန္ိုးီှ န္ှငိုး် အပ်ရန် ငါ လလ ိုးတနပခင်ိုးမရှ။
ငါသည် ငါ၏အြိုးတန်တသ အသီိုးတက
့် စတ်အ ိုးထက်သန်က ငါ၏ပပန်လ ပခင်ိုးက
အတလိုးအနက် ကကြုဆတသ ခါန န်ပပည်မှ လယ်သမ ိုးမျ ိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် မည်။ တက င်ိုးကင်
ထ ဝရက လကက တည်ပမဲတနရန်န္င
ှ ့်် ထထက်ပ၍ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
အမင်ိုးပခင်ိုးမရှရန်၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ လ
့်် ူသ ိုး ထ ဝရ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ တွငရ
် ှရန်န္င
ှ ၊့််
အစဉ်စမ်ိုးလမ်ိုးတသ “ထထင်ရြူှ ိုးန္င
ှ ့်် တကျ က်ပန်ိုးပင်မျ ိုး” က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အစဉ်ထ ဝရ
အတြ ်ပပြုရန်န္င
ှ ့်် အတက င်ိုးဆိုးတခတ်ထသ
ဲ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်ရ ၌ တက င်ိုးကင်က
့်
အစဉ်ထ ဝရ အတြ ်ပပြုရန်သ ငါဆန္ဒရ၏။
ှ

ငါသည် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တနညမျ
ိုးစွ ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
ကမဘ တလ ကတွင ် အတူတကွ ငါတနထင်ပပီိုးပြစ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးကမျှ တန က်ထပ် မပပြုတလပပီ။ ငါသည် လူသ ိုးက
တရှ ျို့သ အစဉ်လမ်
ိုးပပရမျှ လမ်ိုးပပ၏၊ ငါသည် လူသ ိုးက လမ်ိုးပပသည်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ မျှ
့်
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ အတွက် ငါသည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုက
မရပ်မန ိုး တဆ င်ရွက်၏။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ အဘ၏ အလက အဘယ်သူ
န ိုးလည်ြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငတ
့်် ပမကကီိုးအကက ိုး ကူိုးသန်ိုးတလပပီနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် တခတ်တန က်ကျလွနိုး် က မည်သည်အ
့် ရ မျှ န ိုးမလည်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည်
လူသ ိုး၏ “အမင်ိုးတသ အရွ ယ်” က သူန္င
ှ ့်် အတူ ကန်ဆိုးရန် တန က်ထပ် ဆန္ဒမရှတတ တ
့် ပ။
သူသသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အြတ်မလပ်၊
အပခ ိုးမည်သည်က
့် စစကမျှ မတတွိုးတတ ဘဲ၊ ငါခင်ိုးကျင်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် စ ိုးတတ ်ပဲတ
ွ ပေါ်တွင ်
တဝတပပဲစ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တွနတ
် ့် လွနိုး် လ၏
ှ ၊ လူသ ိုးအလယ်
ကျွက်ကျွက်ညသ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အန္တရ ယ်တသည်
ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် လှ၏၊ ထတကက
င့််
့်
့်
ငါသည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ရရှခဲတ
့် သ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၏ အြိုးတန်တသ
အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးက မျှတဝရန် ဆန္ဒမရှတပ။ လူသ ိုးသည် ငါက
် တွက်၊
့် မကကြုဆသည့်အ
သူကယ်တင် ြန်တီိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ကကယ်ဝတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူသ ိုး
တမွျို့တလျ ်ပါတလ့်တစ- ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အဘယ်တကက င့်် အတင်ိုးအကျပ်
ဟန်တဆ င်အပပြုိုးတစ်ခ ပပြုိုးတစသငသ
့်် နည်ိုး။ တရတနသတတဝါ တစ်တက င်ကသ
ဲ့် လူ
့် သ ိုးသည်
တန္ွိုးတထွိုးမှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှ၊ သူသည် အတလ င်ိုးတက င်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် က ၊
သူ၏တသွိုးတကက မျ ိုးတစ်တလျှ က် စီိုးဆင်ိုးတသ တသွိုးသည်ပင် န္ှလိုးသ ိုးက တအိုးစမ်တ
့် စတသ
တရခဲကသ
ဲ့် ပြစ်
် တွက်၊ ကမဘ တလ က၏ တနရ တင်ိုးသည် တန္ွိုးတထွိုးမှု ကင်ိုးမဲ့်တန၏၊
့် သည့်အ
တလ က၏ ရှု ခင်ိုးအ ိုးလိုးအန္ှတွ
့် င ် တန္ွဦိုးက လ၏ အရပ်အတယ င် တစ်စက်မျှ မရှတပ။
တန္ွိုးတထွိုးမှု အဘယ်မှ နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အတကက င်ိုးမဲ့် လက်ဝါိုးကပ်တင်၌
ရက်ထ ိုးပပီိုး၊ ထတန
ူ ျှ လိုးဝ
့် က်တွင ် သူသည် စိုးစဉ်ိုးမျှ ဒွဟပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုး မခစ ိုးရတပ။ မည်သမ
တန င်တမရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဤရက်စက်သည့်် န္င်လမင်ိုးထက်ပပြုသူမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုး အတွငိုး် ရှ အမန်ိုးက အဆိုးသတ်ရန်၊ လူသ ိုးက တန က်တစ်ြန်
“အရှငြ
် မ်ိုးဆိုးီ ”၅ က သူအ
့် ိုး ကွပ်မျက်တရိုး တသနတ်တပ်ြဲွျို့တရှ ျို့ တခေါ်တဆ င်လ ရန်
စီစဉ်တနဆဲရ၏။
ှ
အန္တရ ယ်ရှတသ ဤတပမတွင် ငါ ဆက်လက်တနပခင်ိုးတွင ် မည်သည့််
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ငါဆက်တနပါက၊ ငါသည် လူသ ိုးထ မည်သည်အ
့် ခါကမျှ

ပငမ်ိုးချမ်ိုးတရိုး ယူတဆ င်မလ ြူိုးဘ၊ဲ စစ်ပဲသ
ွ
ယူတဆ င်ြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးထ
ငါတဆ င်ကကဉ်ိုးမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ပဋပကခန္င
ှ ့်် အကကမ်ိုးြက်မှုပြစ်ပပီိုး၊ ဒကခ အဆိုးမဲ့်
ပြစ်လမ်မ
ွ ်၏ တန က်ဆိုးတသ က လသည် စစ်ပဲန္
ွ င
ှ ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် အကကမ်ိုးြက်မှုန္င
ှ ့်် ပဋပကခအလယ် ပပြုလဲရမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ပငင်ိုးပယ်မှုသည် ငါက
့် “စတ်မချမ်ိုးတပမ့်ပခင်ိုး” သ တွ
့် နိုး် ပပပီ
့် ိုးပြစ်က ငါသည်
လူသ ိုး၏စစ်ပဲမ
ွ ျ ိုးအတပေါ် မကကည်ရ
့် က်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် စစ်ပဲ၏
ွ
“ဝမ်ိုးတပမ က်တပျ ်ရင်ပခင်ိုး” က “မျှတဝ” ခစ ိုးရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှ၊ လူသ ိုး၏
တသွိုးထွကသ
် ယမှုန္င
ှ ့်် စွနလ
် ့် တ်မှုမျ ိုးက ငါ အတြ ်ပပြုမည်မဟတ်- လူသ ိုး
စတ်တကျနပ်သည်အထ တက်ခက်ပါတစ။ ငါန ိုးလ၏၊ ငါအပ်လ၏၊ သူ၏တန က်ဆိုး
တနရက်
ွ ်၏ အတြ ်ပြစ်ပါတစ။
့် မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါ၏အလက မည်သသ
ူ သနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုး၏ကကြုဆပခင်ိုး မခရသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ငါက
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတစ င်ဆ
့် င်ိုးြူိုးတသ တကက င်၊့် ငါသည် သူအ
့် ိုး န္ှုတ်ဆက်ရသ
န္ှုတ်ဆက်န္င်ပပီိုး သူထ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး ငါ၏
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကကယ်ဝမှုအ ိုးလိုးက လူသ ိုးထ ချန်ထ ိုးသည်၊ ငါ၏ဘဝက လူသ ိုးအလယ် စက်ပျြုိုးသည်၊
ငါအသက်
၏မျြုိုးတစက
့်
့် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးစက်ကွငိုး် တွင ် စက်ပျြုိုးသည်၊
ထ ဝရအမှတ်ရစရ မျ ိုးက သူအ
့် ိုး ချန်ထ ိုးတပိုးသည်၊ ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးလိုးက
လူသ ိုးထ ချန်ထ ိုးပပီိုး၊ ငါတ အချင်
ိုးချင်ိုး တတ ငတ
့်် ကကသည့်် ချစ်ပခင်ိုးလက်တဆ င်အပြစ်၊
့်
ငါအထဲ
၌ လူသ ိုး ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး ငါတပိုး၏။ ငါသည်
့်
လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏အလိုးစ အပ်န္င
ှ ိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါတ တစ်
ဦိုးကတစ်ဦိုး ထ ဝရ
့်
ချစ်တစချင်၏၊ ငါတ၏ယမန်
တနက
ဦိုးကတစ်ဦိုးတပိုးသည့်် တက င်ိုးတသ အရ
့် ငါတ တစ်
့်
့်
ပြစ်တစချင်၏- လူသ ိုးသည် မည်သည်ည
့် ည်ိုးညြူစရ မျ ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ငါဘဝ
တစ်ခလိုးက
့်
လူသ ိုးထ ငါ ချန်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် မျှ မတပပ ဘဲ၊ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် လှပတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပမက ထွနယ
် က်ရန် ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သ တူညမ
ီ ျှပြစ်တသ
တတ င်ိုးဆမှုတစ်ခတစ်တလက မပပြုြူိုးဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုမျ ိုးကသ န ခက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သ ၍လှပတသ မနက်ပြန်က ြန်ဆင်ိုးရမှလ၍
ွဲ မည်သည်အ
့် ရ မျှ
မလပ်တဆ င်တလပပီ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကကယ်ဝက မျ ိုးပပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မသ
ှု ည်
အလွန ် ချြုျို့တဲလ
့် ွနိုး် လ၏
ှ ။ လူသ ိုးန္င
ှ ဘ
့်် ရ ိုးသခင်တအကက
ိုး ြက်စပ် “လပ်ငန်ိုး” တွင ်
့်

ယင်ိုး၏အ ိုးလိုးနိုးီ ပါိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပြစ်သည်။ လူသ ိုး
မည်မျှဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်အတွက်မူ သူသည် ပပစရ ဘ မျှ မရှလနီိုးပါိုး ပြစ်၏။
ဆင်ိုးရဲမဲတ
ွ တလွနိုး် က မျက်စကန်ိုးတသ လူသ ိုးသည် သူ၏လက်မျ ိုးထက
ဲ
“တရှိုးတဟ င်ိုးလက်နက်မျ ိုး” ပြင့်် သူ၏ အစွမ်ိုးအစက ယတန ဘ
ှ ယ
့်် ှဉ်၍ပင်
့် ရ ိုးသခင်န္င
တင်ိုးတ ၏။ ဤ “တရှိုးဦိုးတမျ က်ဝမျ ိုး” သည် မတ်မတ်လမ်ိုးတလျှ က်န္င်ရမျှသ ရှပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့် “ဝတ်လစ်စ ိုးလစ်” ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးပြင ့်် ရှက်ရမှနိုး် မသကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက တန်ြိုးပြတ်ရန် မည်သည်အ
့် ရ သည် ၎င်ိုးတအ
့် ီတစသနည်ိုး။
့် ိုး အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
ဤတပခတလိုးတချ င်ိုး တမျ က်ဝမျ ိုးစွ တ၏
့် ကကပပီိုး၊
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည် တဒါသန္ှငပ့်် ပည်လ
တလ ကကကီိုးက ယခင်တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးတသ လူဝမျ ိုး၏ ပပြုင်ပဲတ
ွ စ်ရပ် အစပပြုရန်
ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး၊ တပမပပင်အန္ှ တကျ
်ကက ိုးလ မည့်် လူဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုး
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ ပပြုင်ပဲက
ွ ကျင်ိုးပရန် ၎င်ိုးတ၏လက်
ထတ
ဲ ွင ် တရှိုးတဟ င်ိုး
့်
တကျ က်လက်နက်မျ ိုးပြင့်် မမတက
ှ ့်် ြက်ပပြုင်အတကကသည်။
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ထအပပင်
ဤမတ်တတ် တစ်ဝက်ရပ်သည့်် တရှိုးတဟ င်ိုးလူဝ အမျ ိုးအပပ ိုးသည် မမဘ သ
့်
တကျနပ်အ ိုးရမှုပြင ့်် ပပည်လ
့် ျှမ်ိုးကကသည်။ သတ်ပြတ်ရန် အကကပြင ့်် ပပည့်လ
် ျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မျက်န္ ှ မျ ိုးက ြိုးအပ်တနတသ အတမိုးမျ ိုးသည် ကျပ်ခတ
ဲ နပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏တရှ
ျို့တပခမျ ိုးက တပမြှ က်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
တခတ်သစ်လသ
ူ ိုးအပြစ် အပပည်အ
့် ဝ
့်
့်
မတပပ င်ိုးလရ
ဲ တသိုးသပြင်၊့် မပတ်သပ်တနတသ ပမြူန္ှငိုး် စက်မျ ိုးကသ
ဲ့် တချွ
့် ိုးသိုးီ မျ ိုးက
၎င်ိုးတ၏နြူ
ိုးက ြိုးအပ်လျက် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ခါတစ်ရတွင ် မတ်မတ်ရပ်၍ တစ်ခါတစ်ရ
့်
့်
တွ ိုးသွ ိုးကက၏- ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုသည် ပကတအတင်ိုး ရှငိုး် တနပပီိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးက တန္ှိုးတကွိုးသည့်် တပခလက်အင်္ဂ ါတလိုးဘက်လိုး တထ က်က ရပ်တနသည့်၊်
ထိုးန္က
ှ ်ချက်မျ ိုးက တ ိုးဆိုးီ ရန် အန္င်န္င်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပပန်လည် တက်ခက်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည့််
၎င်ိုးတ၏အတြ
်၊ အပပစ်ကင်ိုးတသ တရှိုးတဟ င်ိုးလူဝက ကကည်လ
့် ျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမကယ်က
့်
့်
ချြုပ်တည်ိုးန္င်ရမျှသ ရှတနကကသည်။ မျက်စတစ်မှတ်အတွငိုး် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပျက်သည်က ကကည်ရ
့် န် အချန်မရှမီ- ကကြုိုးဝင်ိုးထရ
ဲ ှ “သူရဲတက င်ိုး”သည်
တပခလက်အင်္ဂ ါမျ ိုး တလထဲတွငရ
် လျက်
ှ
၊ တပမပပင်က တလမ့််တခါက်တကွိုးကျတလသည်။
ထန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုး တစ်တလျှ က် တပမပပင်တပေါ်တွင ် အလွလ
ဲ ွဲအတချ ်တချ ် ပကျလျက်ရှသည့််
ထတပခလက်အင်္ဂ ါမျ ိုးသည် ရတ်တရက် တဇ က်ထိုးလှန ် ပပီိုးပြစ်က ၊ ထလူဝသည်
ခခရန်ဆန္ဒမရှတတ တ
ှ ၍ တရှ ျို့်တလျှ က်၊ တရှိုးအကျဆိုးလဝ
ူ မျ ိုးသည်
့် ပ။ ဤအချန်မစ
ကမဘ တ
် ကယ် “ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွြ
ဲ ွယ်”
့် ပမမျက်န္ ှ ပပင်မှ ြယ်ရှ ိုးခရတလသည်- ယင်ိုးမှ အမှနတ

ပြစ်သည်။ ဤတရှိုးတဟ င်ိုးလူဝသည် ထသ ရ
့် တ်တရက် အဆိုးသတ်သွ ိုး၏။ လူသ ိုး၏
အက့် သြွယ်ရ ကမဘ တလ ကမှ ၎င်ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် အလွနအ
် တဆ တလျင်
အပမန်အဆိုးသတ်ခရ
ဲ့် သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုး၏မဟ ဗျြူဟ တန က်အဆင်က
့်
၎င်ိုး၏အတပါင်ိုးအတြ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် မတဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
် ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ယ
့်် ဉ်
ှ ၍
့် နည်ိုး။ မမ၏ခွနအ
တင်ိုးတ ပခင်ိုး၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်က ချန်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တလ ကက ၎င်ိုးန္တ
ှု ်ဆက်သွ ိုးသည်မှ
ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်တက င်ိုးလက်တလချင်ိုး။ ထသတသ
လူဝအအတွက် “တရှိုးတဟ င်ိုး ယဉ်တကျိုးမန္
ှု င
ှ ့််
့်
အန္ပည ” တက
ဆင်က
့် မ်ိုး မသွ ိုးဘ၊ဲ တီိုးတိုးစက ိုး
့် ၎င်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအြ လက်
့်
တစ်ခန
ွ ိုး် မျှမဆဘဲ၊ တသဆိုးသွ ိုးြမှ့် တထ က်ထ ိုးစ န မှု မရှလက်တလတက ိုး။
၎င်ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုးက တပပ ပပြ ၎င်
ူ ျ ိုးက
့် ိုးန္ှင ့်် အရင်ိုးန္ိုးီှ ဆိုးသမ
၎င်ိုး၏နတဘိုးသတခေါ်
့် ပ၊ ၎င်ိုးသည် တကျ က်ပပ ိုးတစ်ချပ်တပေါ်တွင ်
့် ရန် အချန်မရှခဲတ
မှ ကက ိုးချက်မျ ိုး မထ ိုးရစ်ခ၊ဲ့် တက င်ိုးကင်တနက မသပမင်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် တပပ မထွက်န္င်တအ င်
ဆိုးရွ ိုးတသ ၎င်ိုး၏အခက်အခဲမျ ိုးအတကက င်ိုး ဘ မျှမတပပ ခဲတ
့် ပ။ ၎င်ိုး၏
တန က်ဆိုးထက
ွ ်သက်က ရှြူရှု က်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တတ င်တ
့် နတသ တပခလက်အင်္ဂ ါမျ ိုးသည်
တက င်ိုးကင်ဘက်သ ည
့် အထက်
သ အစဉ်ထ
ိုးထက
ွ ်ရင်ိုး၊
့် န်ပပတနတသ သစ်ကင်ိုးမျ ိုးကဲသ
့်
့်
၎င်ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးက မပတ်မီ၊ “ဘရ ိုးသခင်က စန်တခေါ်ရန် ကကြုိုးဝင်ိုးအတွငိုး် သ မတက်
န္င
ှ ”့်် ဟ
့်
တပပ ရန် ၎င်ိုး၏တသဆိုးခါနီိုး ကယ်ခန္ဓ နတဘိုးသ ၎င်
့် ိုး၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တက
့် မတခေါ်တပ။
ကကည်ရ
့် သည်မှ ၎င်ိုးသည် န ကျည်ိုးခါိုးသိုးီ တသ တသဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တသခဲပ
့် ရသည်။...ရတ်တရက်၊
ကျယ်တလ င်တသ ရယ်တမ ပခင်ိုးတစ်ရပ် ကကြုိုးဝင်ိုးတအ က်မှ ပွငထ
့်် က
ွ လ
်
၏၊ မတ်တတ်
တစ်ဝက်ရပ်တနတသ လူဝတစ်တက င်သည် စတ်မထန်ိုးန္င် ပြစ်တန၏၊ လူဝအထက်
ပ၍တိုးတက်တသ တတ ဆတ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အပခ ိုးသ ိုးရင်ိုးတက င်က အမဲလက်ပခင်ိုးအတွက်
“တကျ က်တင်ိုးပတ်” တစ်ခက ကင်ရင်ိုး၊ ၎င်ိုး၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် တက င်ိုးစွ တတွိုးတတ ထ ိုးတသ
အကကအစည်တစ်ရပ်၆ ပြင၊့်် ၎င်ိုးသည် တဒါသအပပည်ပ့် ြင့်် စည်ိုးဝင်ိုးအတွငိုး် သ ခ
့် န်ဝင်လက်၏။
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးသည် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးထက်တသ တစ်စတစ်ရ က ပပြုလပ်ပပီိုးသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုး၏
တကျ က်တင်ိုးပတ် “ခွနအ
် ိုး” က အသိုးပပြုလျက်၊ ၎င်ိုးသည် “သိုးမနစ်” ကက မတ်မတ်
ရပ်န္င်၏။ ဤတတယ “တပခ” ၏ “ခွနအ
် ိုး” သည် ကကီိုးမ ိုးလှသည်တက ိုး။ ယင်ိုးသည်
ကကီိုးမ ိုးသည့်၊် ကိုးယိုးက ိုးယ ိုးန္င်က မက်မဲတသ မတ်တတ်တစ်ဝက် သိုးမနစ်
ကက ရပ်တနသည့်် လူဝက ထန်ိုးထ ိုးခဲ၏
့် - ဤကကည်ညြုကင်ိုးရှုင်ိုးြွယ်ရ

၇

လူဝအကကီိုး အလွန ်

ဗလ်ကျတနသည်မှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ တရှိုးတဟ င်ိုး တကျ က်ကရယ သည် “၎င်ိုး၏င်္ဏ်သတင်ိုးန္ှင ့််
ကက်ညသ
ီ ည်” မှ ထင်သည်အ
့် တင်ိုးပင်ပြစ်၏။ ဓ ိုးရိုး၊ ဓ ိုးသွ ိုးန္ှင ့်် ဓ ိုးြျ ိုးတရှ့် သည်၊

တစ်ခတည်ိုးတသ အပပစ်အန အဆ မှ ထဓ ိုးသွ ိုးအတနပြင့်် အတရ င်စမှု ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုးသ
ပြစ်၏- ယင်ိုးမှ တကကကွဲဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ရ တက င်ိုးလက်တလစွ။ တအ က်၌ရှတနသူမျ ိုးမှ
ထတရ က်စွ မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တသ လက်တအ က် ငယ်သ ိုးမျ ိုးပြစ်က ၎င်ိုးမှ မူ ရဲရင်တ
့် သ
လူစွမ်ိုးတက င်ိုးအလ ိုး သတဘ ထ ိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် အထင်တသိုးတသ အကကည်ပ့် ြင့်် ကကြုိုးဝင်ိုး
အတွငိုး် ရပ်တနသည့်် တရှိုးတခတ်က လမျ ိုးမှ “လူစွမ်ိုးတက င်ိုးငယ်တလိုး” က တစ်ြန်ကကည်တ
့် လ ။့်
၎င်ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ၎င်ိုးသည် စင်ပမင်တ
့် ရှ ျို့၌ ရှတနသူမျ ိုးက တတ်တဆတ် စက်ဆပ်ရွရှ ၏။
“န္င်ငသည် ဒကခတရ က်တနပပီိုး ငါတ အသီ
ိုးသိုးီ သည် တ ဝန်ရ၏၊
ှ
သင်တသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
့်
တရှ င်ရှ ိုးတနသနည်ိုး။ န္င်ငသည် ကပ်တဘိုးန္ှငရ
့်် င်ဆင်ရသည်က သင်တပမင်
် ည်ိုး၊
့် တသ လ
တသွိုးထက
ွ ်သယ တက်ပဲတ
ွ ွင ် သင်တမပါဝင်
လသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ န္င်ငသည်
့်
ကပ်တဘိုးဆက်လနီိုးပြစ်တန၏- သင်တသည်
ပထမဆိုး စိုးရမ်စတ် ပပက တန က်ဆိုးတွင ်
့်
မမတက
ူ ျ ိုး အဘယ်တကက င့်် မဟတ်ကကသနည်ိုး။ န္င်ငကျရှု ိုးက န္င်င၏
့် ယ်ကယ် တမွျို့တလျ ်သမ
ပပည်သူ ပပည်သ ိုးမျ ိုး ယယွငိုး် ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ ကျတရ
က်သည်က သင်တ အဘယ်
သရပ်
့်
့်
့် ၍
ကကည်န္
့် င်ကကသနည်ိုး။ န္င်ငတတ ်က လက်တအ က်ခဘဝ ကျတရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့််
အရှက်က သင်တခ့် ရန် လလ ိုးတနကကသတလ ။ အသိုးမကျတသ လူတစ်စပါတက ိုး။”
၎င်ိုးသည် ဤအရ က စဉ်ိုးစ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ စင်အတရှ တ
ျို့ ွင် ရန်ပဲမ
ွ ျ ိုးပြစ်ပွ ိုးက
၎င်ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် မီိုးတတ က်မျ ိုး ပစ်လတ်၈ တတ မ
့် ည့်် အလ ိုး သ ၍ပင်
တဒါသထွက်လ ၏။ ၎င်ိုးသည် လူတတပျ
်တစရန် ဘရ ိုးသခင်က တသပခင်ိုးသ ပ
့်
့် ြ့် ့်
အရူ ိုးအမူိုးပြစ်လျက်၊ ရန်ပဲမ
ွ စမီ ဘရ ိုးသခင်က ကျရှု ိုးတစြအတွ
က် တရွ ရွပြစ်တန၏။ ၎င်ိုး၏
့်
တကျ က်ကရယ သည် တကျ ်ကက ိုးထက်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရန်မူန္င်ပခင်ိုး မရှသည်က ၎င်ိုးက မသတပ။ ၎င်ိုးသည် မမကယ်ကယ်
က ကွယ်ချန်မရမီ၊ ၎င်ိုးသည် လဲတလျ င်ိုးက တပခတပေါ်ရပ်ရန် အချန်မရလက်မီ၊
မျက်စန္ှစ်လိုးစလိုး အပမင်အ ရဆိုးရှုိုးလျက် တရှ ျို့ထိုးတန က်ငင် လှုပ်ယမ်ိုးတန၏။ ၎င်ိုးသည်
၎င်ိုး၏အမင်ိုးတသ ဘိုးတဘိုးဘီဘင်ထသ တလ
မ့််တခါက်တကွိုးကျက ပပန်မထတပ။
့်
တရှိုးတဟ င်ိုးလူဝက တင်ိုးတင်ိုး ြမ်ိုးဆပ်လျက်၊ ၎င်ိုးသည် တအ ်ဟစ်ပခင်ိုး မပပြုတတ သ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
၎င်ိုး၏နမ့််ကျမှုက ဝန်ခက ၊ ခခလသည်ဆ
့် န္ဒ မရှတတ တ
့် ပ။ ထသန ိုးစြွယ်
လူဝန္ှစ်တက င်တသည်
ကကြုိုးဝင်ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် တသဆိုးကက၏။ မျက်တမှ က်တခတ်အထ
့်
ရှငသ
် န်ခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးသည် တပြ င်မ
ွ ်လ သည့််
့် တ်ပခင်ိုး၏ တနတပေါ်ထက
တနရက်
့် တွင ် မသန ိုးမလည်မပှု ြင ့်် တသဆိုးရသည်မှ အတကက င်ိုးမလှလက်တလစွ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထသကကီ
့် ည်မှ - ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးမ ိုးလှတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ရပ်က လျစ်လျြူရှု ခခဲသ
့်

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တနရက်
့် တွင ် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ င်ဆ
့် င်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လူဝမျ ိုးသည်
ထတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက နတ်ဆိုးတ၏မင်
ိုးန္ှငအ
့်် တူ “တမွတ
ျို့ လျ ်ရန်” မရဏန္င်ငသ ၎င်
့်
့် ိုးတ ့်
ယူသွ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်မှ မက်မဲလက်တလစွ။ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတူတမွျို့တလျ ်ရန် သက်ရတ
ှ ၏တလ
ကတွင ်
့်
အဘယ်တကက င်မ
ဒကခကသ မီိုးထန
ွ ိုး် ရှ တနပခင်ိုး
့် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်သည်။ အဆငအ
့်် တန်ိုး၊ င်္ဏ်သတင်ိုးန္ှင ့်် ပက သနအနည်ိုးငယ်အတွက် ၎င်ိုးတသည်
ငရဲ၏
့်
တခါိုးမျ ိုးက ဦိုးဆိုးြွငက
့််
ငရဲ၏သ ိုးမျ ိုးပြစ်လ ရန် အလအယက် ကကြုိုးပမ်ိုးရင်ိုး၊
အသတ်ခရသည့်် ကဆိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးကကသည်မှ အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပသည်တက ိုး။ ထသတသ
့်
အြိုးအခသည် အလွနမ
် လအပ်တပ။ အလွန ် “အမျြုိုးသ ိုး စတ်ဓ တ်ပပည်ဝ
့် ” ခဲသ
့် ည့်် ထသတသ
့်
ဘိုးတဘိုးအတသည်
မမတက
် တ်ထ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ထတရ က်စွ
့်
့် ယ်ကယ် ငရဲတွငပ
မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တသ လက်တအ က်ငယ်သ ိုးမျ ိုးက ပပင်ပတွင ် ပတ်ထ ိုးရင်ိုး၊
“မမတက
် ည်ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အလွနသ
် ည်ိုးခ”
့် ယ်တင်အတပေါ် တင်ိုးကျပ်လွနိုး် တသ လ
န္င်သည်မှ သန ိုးစြွယ်ပါတက ိုး။ ဤကဲသ
့် တသ
“ပပည်သတ
ူ ၏
ှ ်မျ ိုး” က
့်
့် ကယ်စ ိုးလယ
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှ တတွျို့ န္င်သနည်ိုး။ “၎င်ိုးတသ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုး၏ သခ” န္ှင ့််
“အန င်္တ်မျြုိုးဆက်မျ ိုး၏ ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ ဘဝမျ ိုး” အတွက် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဝင်တရ က် တန္ှ င်ယ
် င
ွ ့်် မပပြုတပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့် ှကခ
့်
့်
့် ယ်တင်၏ဘဝမျ ိုးက
အတလိုးင်္ရမပပြုကကတချ။ အထန်ိုးအချြုပ် မရှဘဲ ၎င်ိုးတသည်
မရဏန္င်ငထဲသ စက
ိုးတစ်လိုးမျှ
့်
့်
မတပပ ဘဲ ဝင်တရ က်ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်ကယ် “အမျြုိုးသ ိုးအတရိုး” အတွက် ဆက်ကပ်
ပမြှြုပ်န္ကကတလသည်
ှ
။ ထသတသ
အမျြုိုးသ ိုးတရိုးစတ်ဓ တ်က မည်သည်တ
့် နရ တွင ်
့်
ရှ တတွျို့ န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
မနက်ပြန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
စိုးရမ်ြမဆ
့် ၊ ့် တသွိုးထက
ွ ်သယမှုကလည်ိုး
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် တသပခင်ိုးတရ ိုးကပင် မတကက က်ကကသကဲသ
မတကက က်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စစ်တပမပပင်က တကယ်က အသ ိုးကျကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
“ဆက်ပမြှြုပ်န္မှု
ှ စတ်ဓ တ်” အတွက် ရရှသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ သည် ထ ဝရတန င်တန္ှင ့််
အစဉ်တတ က်တလ င်တနတသ ငရဲမီိုးလျှမျ ိုးအ ိုးပြင့်် တလ င်ပမြုက်ခရပခင်ိုးသ ပြစ်သည်မှ
သန ိုးစြွယ်ပြစ်တပစွတက ိုး။
စတ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးလက်တလစွ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုးသည် အဘယ်တကက င ့််
အစဉ် လူတ၏
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကခရပပီိုး တဝြန်ပတ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရတလပပီနည်ိုး။ လူတသည်
့်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက သန ိုးလည်မှုတစ်ခတစ်တလ လိုးဝ
မရှရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်မှ ိုး၍ လ ခဲပ့် ခင်ိုးမျ ိုးပြစ်န္င်မည်တလ ။

ဘရ ိုးသခင်သည် တနရ မှ ိုးသ လ
့် ခဲပ့် ခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
“လက်ခပခင်ိုး လက်မှတ”် မပါဘဲ၊ တစ်ဦိုးတည်ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့်
ဤအရ ပြစ်ခပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ လူသ ိုး၏ ခွငပ့်် ပြုချက်မပါဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏စတ်က သူဆိုးပြတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်မ
့် ျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကကြုတင်အသတပိုးခဲသ
့် ည်ဟ အချက်အလက်မျ ိုးက တြ ပ် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ အမှ ိုး မပပြုခဲတ
့် ပ- သူသည် လူသ ိုး၏ခွငပ့်် ပြုချက်က တတ င်ိုးခရမည်တလ ။
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က လူသ ိုးအ ိုး သတတပိုးခဲသ
့် ည်၊ လူတ ့်
့်
တမတ
့် လျ ပ့် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးသည် အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက စ တန်၏
အလွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်သည်မှ သူသည် ဝည ဉ်တလ ကတွင ်
ပြစ်ပျက်တနသည်အ
့် ရ မျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘတအ က်
ပြစ်ပျက်တနသည်အ
့် ရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမှ န ိုးမလည်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတက
့်
အပပစ်တင်ရမည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးပြစ်တသ လူဝတသည်
့်
ကကြုိုးဝင်ိုးအတွငိုး် တသဆိုးခဲက့် ကသည်မှ ရှကြ
် ွယ်ပြစ်တပသည်တက ိုး၊ သတသ
် ဤသည်မှ
့်
အက့် သြွယ်ရ မဟတ်တပ- တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သဟဇ တ
မပြစ်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တကျ က်ပြငပ့်် ပြုလပ်ထ ိုးသည့်် စတ်မျ ိုးရတသ
ှ
လူဝတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် လူဇ့် တတစ်ြန် ခယူန္င်မည်က အဘယ်သ စ
့် တ်ကိုးူ ၍ရန္င်မည်နည်ိုး။
ဤသတသ
“၎င်ိုး၏ အသက်တပခ က်ဆယ်အရွ ယ်” “အြိုးအ” တစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတနရက်
့် တွင ် တသဆိုးခဲသ
့် ည်မှ ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် ပြစ်တပသည်တက ိုး။
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတွင် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
့်
ခစ ိုးရပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တလ ကက ၎င်ိုးက စွနခွ
် ့် သည်မှ အြ
့် ွယ်တစ်ပါိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် ဘ သ တရ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကဏ္ဍအ ိုးလိုးတစ်တလျှ က်
င်္ယက်လှုင်ိုးပပင်ိုးမျ ိုး ပလ
့် တ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ဘ သ တရိုးအသင်ိုးအဝင်ိုးမျ ိုး၏
မူလစနစ်ကျမှုက “ြရြရဲ” ပြစ်တစပပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တမ်ိုးတသူမျ ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက တန်လှုပ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် မချစ်ခင်မကကင်န သနည်ိုး။
အဘယ်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်ကတတွျို့ရန် တတ ငတ
့်် ပခင်ိုး မရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအလယ် ကယ်တင်ကယ်ကျ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ရှပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည်
ယင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သတဘ မတပါက်ြူိုးတပ။ ယတနတွ
် င်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်က သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ က လူထမျ ိုးထ ပပသပပီိုးပြစ်၏- ဤအရ က
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက တပျ ်ရင်ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး အဘယ်သ မတဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်

တစ်ခါက ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် အတူ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတက
့်
မျှတဝခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ယတန သူ
် င
ှ ့်် ပပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးပပီိုးပြစ်က ၊
့် သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
ကန်လွနတ
် သ အချန်က လမျ ိုး၏ ဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ မျှတဝခစ ိုးတလသည်။
သူသည် ယဒပပည်မှ ထွက်သွ ိုးပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
သူ၏အရပ်အတယ င်က
့်
ရှ မတတွျို့ န္င်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ယတန သူ
ှ တ
့်် စ်ြန်ပပန်တတွျို့ ပပီိုးက သူန္င
ှ ပ့်် ပန်လည်
့် န္င
့်
တပါင်ိုးစပ်ပပီိုးပြစ်သည် မသကကဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တန က်တစ်ကကမ်တတွျို့ဆရန် တမ်ိုးတကက၏။
ဤအရ က ယမန်တန၏
့် အတတွိုးမျ ိုးက မလှုျို့တဆ ်ဘဲ အဘယ်သတနန္
့် င်မည်နည်ိုး။ ယတနမှ့်
လွနခ
် တ
ဲ့် သ အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်တွင၊် ယဒလူတမှ့် ဆင်ိုးသက်လ သူ၊ ရှမန်ဗ တယ နသည်
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု က ရှု ပမင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူန္င
ှ တ
့်် စ်စ ိုးပွဲတည်ိုးတွင ် စ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊
သူတန
ှ ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်ခပဲ့် ပီိုးတန က် သူအတွ
က် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ ချစ်ခင်စတ်
့် က်န္စ
့်
ခစ ိုးခဲရ
ဲ သည်ိုးထက
ဲ ချစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သခင်တယရှု က
့် သည်။ သူက
့် အူထအ
တလိုးတလိုးနက်နက် ချစ်ခ၏
ဲ့် ။ တအိုးစမ်တ
် င
ွ တ
် မွိုးြွ ိုးခဲသ
့် သ န္ွ ိုးစ ိုးခွကတ
့် ည့်် တရဝါတရ င်
ဆပင်ရတသ
ှ
ဤကတလိုးငယ်သည် မည်သ လူ
့် ဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုး
ပရပ်ပြစ်သည်က ယဒလူတက
့် ပင်
့် မသခဲက့် ကတပ။ သူသည် ၎င်ိုးတကဲ
့် သ
့် ပြစ်သည်ဟ
၎င်ိုးတအ
ူ ျှ
့် ိုးလိုး ထင်ခကဲ့် ကသည်၊ သူသည် ကွဲပပ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလရှသည်ဟ မည်သမ
မထင်ခကဲ့် ကတပ- လူတသည်
ဤသ မန်န္င
ှ ့်် ရိုးရိုး တယရှု က အဘယ်သ ့်
့်
သတပပြုန္င်ခကဲ့် ကမည်နည်ိုး။ ယဒလူတသည်
သူအ
့်
့် ိုး ထအချန်က လ၏ ယဒလူမျြုိုး
သ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် တတွိုးထင်ခကဲ့် ကသည်။ မည်သမ
ူ ျှ သူက
့် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ဟ
မကကည်ညြုခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် လူတသည်
၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး ကကယ်ဝက မျ ိုးပပ ိုးတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတတပိုးရန်
တတ င်ိုးဆရင်ိုး၊ သူအတပေါ်
့်
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသ ိုး ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်။ လူတက
့် သူသည်
သန်ိုးကကယ်သတ
ူ ဌိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က် ဆန္ဒရန္
ှ င်သည့်အ
် ရ ရ တင်ိုး သူတွ
့် င ်
ရှခဲသ
သူအ
့် ည်ဟသ သခဲက့် ကသည်။ သရ့် တွင ် လူတသည်
့်
့် ိုး ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးခရသူ
တစ်ဦိုးအပြစ် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မဆက်ဆခဲတ
သူက
့် ပ။ ထအချန်က လူတသည်
့်
့်
မချစ်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် သူက
ကန်ကွ
အတကက င်ိုးမဲ့်
့်
့် က်ပခင်ိုးကသ ပပြုခဲက့် ကပပီိုး၊ သူအတပေါ်
့် ဆန်ကျင်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုးသည် သူက
့် မသတသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မခခခဲဘ
့် ဲ လူသ ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပိုးခဲ၏
့် ။ သူသည်
လူသ ိုးအ ိုး တန္ွိုးတထွိုးမှု၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ တက
့်
တတ်ဆတ်စွ တပိုးသည်မှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထထက်သ ၍

လူသ ိုးအ ိုး ပညတ်တရ ိုး၏ ချြုပ်တန္ှ င်မှုမျ ိုးမှ ဦိုးတဆ င်တခေါ်သွ ိုးရင်ိုး၊ လူသ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအသစ်မျ ိုးက တပိုးခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် သူက
့်
မချစ်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူက
့် သ
့် အ ိုးကျရ အ ိုးကျပပီိုး၊ သူ၏ထူိုးကဲတသ ပါရမီတက
့် အသအမှတ်ပပြုခဲရ
ပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် လ ခဲခ
် ယရှု က
့် ျန် ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ် တက င်ိုးတသ ကယ်တင်ရှငတ
ခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် အရှက်ရပခင်ိုး အဘယ်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်က ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အဘယ်သသ
ူ ျှ သူ၏ စတ်တသ ကက
့် န္င်မည်နည်ိုး။ မည်သမ
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးခဲတ
ူ ျှ
့် ပ၊ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မည်သမ
မသခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အထီိုးကျန်မက
ှု မည်သမ
ူ ျှ မသန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ မ ရသည် သူ၏တမွိုးမခင်
့် ကဲသ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူမသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် သည့်် သခင်တယရှု ၏ န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ
အတတွိုးမျ ိုးက မည်သသ
့် သ တပပ မပပန္င်သည့််
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးက ကက့် ကက့်ခခဲတ
ဆင်ိုးရဲဒကခအတကက င်ိုးက မည်သသ
ူ ခဲသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့် နည်ိုး။ သူအတပေါ်
့်
ပပြုပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ထအချန်က လူတသည်
သူအ
့် ဲ အပပင်သ ့်
့်
့် ိုး စမ်ိုးက ိုးစွ င်္ရမပပြုတတ ဘ
စွနပ
် ့် စ်လက်ကက၏။ ထတကက
င့်် သူသည် တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက်၊ တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်
့်
ကက ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တတတ င်ိုးပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ခက်ခတ
ဲ သ သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ကက
အသက်ရှငပ် ပီိုးသည်အထ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လွငတ
့်် မျ တနခဲရ
့် င်ိုး၊ လမ်ိုးမျ ိုးတပေါ်တွင ်
ဟဟသည်သည် သွ ိုးလ ခဲရ
သူအ
ဲ့် ျန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် သည်။ လူတသည်
့်
့် ိုးလအပ်ခခ
့်
သူအတပေါ်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးပပြုရန် ကကြုိုးစ ိုးကကရင်ိုး၊ ပပြုိုးတနတသ မျက်န္ ှ မျ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အမ်မျ ိုးထသ
ဲ သူ
ီ ထ က်ပမ
့် ှု
့် အ
့် ိုးြတ်တခေါ် ခဲက့် ကသည်- ပပီိုးလျှင ် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် သူ၏ကူညတ
ပပြုခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သူက
ချင်ိုး တွနိုး် ထတ်ခကဲ့် က၏။
့်
့် တခါိုးပပင်ပသ ချက်
့်
လူတသည်
သူ၏န္ှုတ်မတ
ှ ထ က်ပတ
့် ရ က စ ိုးသိုးခဲက့် ကသည်၊ သူ၏တသွိုးက
့် ပိုးခဲသ
့် ည်အ
့်
တသ က်ခကဲ့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ အပ်န္င
ှ ိုး် ခသ
ဲ့် ည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးက
့်
တမွျို့တလျ ခ
် ကဲ့် ကသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
မည်သက
ူ ၎င်ိုးတက
့်
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးအ ိုး
တပိုးခဲတ
် တွက်၊ သူအ
လည်ိုး ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည်။
့် လပပီက လိုးဝ မရှခဲြ
့် ူိုးကကသည့်အ
့်
့် ိုး ဆန်ကျင်
တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
သူက
် ည်ိုး၊ သူသည်
့်
့် လက်ဝါိုးကပ်တင်၌ သမှုရက်ထ ိုးခကဲ့် ကတသ လ
အသမထွက်ဘတ
ဲ နဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတွ
် င် သူသည် န္ှုတ်ဆတ်တနဆဲပြစ်၏။ လူတသည်
့် ငပ
့်
သူ၏အသ ိုးက စ ိုးသိုးကကသည်၊ သူ၏ အတသွိုးက တသ က်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် သူ
့်
ပပြုလပ်တပိုးသည်အ
့် စ က စ ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် သူြွငတ
့်် ပိုးပပီိုး ပြစ်သည်လ
့် မ်ိုးက
့်
တလျှ က်ကကသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
သူအ
့်
့်
့် ိုးပငင်ိုးပယ်ရန် ရည်ရွယ်ဆပဲ ြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတအ
ူ သ
ဲ့် အမှ
နတ
် ကယ်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက တပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က ရန်သက
့်

ဆက်ဆကကက ၊ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတကဲ
့် ကျွ
် ျ ိုးအ ိုး တက င်ိုးကင်ဘရှ အဘကဲသ
့် ့်
့် သ
့် နမ
ဆက်ဆကက၏။ ဤတွင ် ၎င်ိုးတသည်
သူအ
ကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
့်
့် ိုး တမင်ဆန်ကျင်
တယရှု သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်၌ အတသခရန် အဘယ်သ လ
့် နည်ိုး။ သင်တသ
့် ခဲသ
့် သတလ ။
သူသည် သူန္င
ှ ့်် အရင်ိုးန္ိုးီှ ဆိုးပြစ်က သူက
သူအ
့်
့် စ ိုးသိုးခဲပ့် ပီိုး တသ က်သိုးခဲက
့် ိုး
တမွတ
ျို့ လျ ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ယဒ၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည်
မထင်ရှ ိုးတသ ပမှန ် ဆရ တစ်ပါိုးထက် ဘ မျှမပတသ တကက င၊့်် ယဒသည် တယရှု က
သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည် သ မန်ထက် ထူိုးကဲတကက င်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က လူတ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
ပမင်တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ခန္ဓ ကယ်တွင ် ထွက်သက်ဝင်သက်
့်
မကျန်တတ သ
့် လိုးန ရီကက အရှငလ
် တ်လတ် လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ်
့် ည်အထ၊ န္ှစ်ဆယ်တ
အဘယ်သ ရ
ှ ်န္င်ခကဲ့် ကမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သသ
ူ န္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
့် က်န္က
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတရ င်ရ
့် ရ မျှ
့် ဲန္င်တသ တလ ဘပြင့်် တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးမှလွဲ၍ မည်သည်အ
မလပ်တဆ င်ကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
သူအ
့် ခါမျှ မသြူိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတက
့်
့် ိုး မည်သည်အ
့်
အနည်ိုးငယ် အတလျ တ
န်မျ
့် ပိုးပါက ကမ်ိုးတက်တတ်ကကပပီိုး၊ “တယရှု ” အ ိုး ၎င်ိုးတ၏အမ
့် ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏ည
န်ကက ိုးချက်မျ ိုးက လိုးဝ န ခတစကကတလသည်။ တခါင်ိုးချစရ မည်သည်တ
့် နရ မျှ
့်
မရှတသ ဤလူသ ိုး အတပေါ် သက်ညြှ မှုပစ တစ်ခတစ်တလက မည်သူ ပပသြူိုးပါသနည်ိုး။
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် မည်သသ
ူ ည်
သူန္င
ှ အ
့်် င်အ ိုးတပါင်ိုးစည်ိုးရန် တတွိုးတတ ြူိုးပါသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် သူအတွ
က်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် သူ၏အခက်အခဲမျ ိုးက စ န တထ က်ထ ိုးြူိုးသနည်ိုး။
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးသည် သူအ
ပပန် လမ်ချြုိုး၏။
့် ိုး တခါက်တတခါက်
့်
လူသ ိုးသည် သူ၏အလင်ိုးန္ှငအ
့်် သက် မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သည်က မသသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးအလယ် န ကျင်မှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လွနခ
် တ
ဲ့် သ အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်က
“တယရှု ” က တစ်ြန်ပပန်၍ မည်သက
့် ိုးစင်တင်ရမည်က လျှြုျို့ ဝှက်စွ ကကစည်သည်မှလွဲ၍
မည်သည်အ
့် ရ မျှ မလပ်တဆ င်တပ။ “တယရှု ” သည် ထသတသ
မန်ိုးတီိုးမှုက အမှနတ
် ကယ်
့်
လှုျို့တဆ ်သတလ ။ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှအ ိုးလိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
တမတ
့် လျ ခ
့် ရတလပပီလ ။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တပါင်ိုးစည်ိုးခဲတ
့် သ မန်ိုးတီိုးမှုသည် အဆိုး၌
ပပင်ပသ ထ
် မ်မ
ူ ။့် သင်တသည်
“တယရှု ”
့် ည်။ အသင် ယဒလူတန္ှ့် င ့်် အတန်ိုးစ ိုးတူသတ
့် ိုးထွကလ
့်
အ ိုး ထမျှမန်ိုးရတအ င် သူသည် သင်တက
့် ချန်က ရန်လြူိုးသနည်ိုး။ သူသည်
့် မည်သည်အ
မျ ိုးစွ တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်က မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်၏- ထအရ တစ်ခမျှ

သင်တ၏အကျ
ြုိုးအြ မဟ
တ်သတလ ။ အပပန်အလှန ် မည်သည်အ
့် ရ မျှ တတ င်ိုးဆပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့်
့်
သူသည် သင်တက
့် သူ၏အသက်တပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သူ၏ အလိုးစက သင်တအ
့် ိုး သူ
တပိုးပပီိုးပြစ်သည်- သင်တသည်
သူက
် ကယ် အရှငလ
် တ်လတ် စ ိုးသလတသိုးသတလ ။
့်
့် အမှနတ
သူသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ထမ်ချန်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တလ ကီဘန်ိုးအသတရ၊ လူသ ိုးအလယ်
တန္ွိုးတထွိုးမှု၊ လူသ ိုးအလယ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးအလယ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အ ိုးလိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ တမွျို့တလျ ပ် ခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးက
သင်တအ
သူအတပေါ်
အလွန ် ခက်ထန်ကကသည်၊ သူသည်
့် ိုးတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
့်
ကမဘ တပေါ် ရှ ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုအ ိုးလိုးက လိုးဝ မတမွျို့တလျ ြ
် ူိုးတပ၊ သူသည် သူ၏ စစ်မှနက
် ၊
ပပင်ိုးပပတသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခလိုးက လူသ ိုးအြ ဆက်
ကပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသည်၊ သူ၏အလိုးစက
့်
လူသ ိုးအြ ဆက်
ကပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင် မည်သသ
ူ ည် သူအ
့်
့် ိုး

တန္ွိုးတထွိုးမှုတပိုးြူိုးသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် သူအ
့် ိုး န္ှစ်သမ့််မှုတပိုးြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
သူအတပေါ်
ြအ ိုးအ ိုးလိုး ပချပပီိုးပြစ်သည်၊ သူ၏ကမတက င်ိုး
့်
အတကက င်ိုးမလှသည်ပ့် ြစ်ရပ်အ ိုးလိုးက သူအ
့် ိုး တပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးအလယ်
အတကက င်ိုးမလှဆိုးတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက သူအတပေါ်
အတင်ိုးအကျပ်တပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊
့်
လူသ ိုးသည် မတရ ိုးမှု အ ိုးလိုးအတွက် သူက
့် အပပစ်တင်ပပီိုး ယင်ိုးက သူက ဘ မျှမတပပ ဘဲ
လက်ခပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး ကန်ကွ
့် က်ြူိုးသတလ ။ သူသည်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ထမှ နစ်န တကကိုး အနည်ိုးငယ် တတ င်ိုးခြူိုးသတလ ။ မည်သသ
ူ ည် သူအတပေါ်
့်
စ န မှု တစ်ခတစ်တလ ပပြူိုးသနည်ိုး။ ပမှနလ
် တ
ူ အတနပြင်
၊့် သင်တအနက်
အဘယ်သသ
ူ ည်
့်
့်
ကကည်န္ိုးူ ြွယ်ရ ကတလိုးဘဝ မရှြူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် စတ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ
လူငယ်ဘဝ မရှြူိုးသနည်ိုး။ ချစ်ပမတ်န္ိုးသူတ၏
့် တန္ွိုးတထွိုးမှုက မည်သူ မရှတလသနည်ိုး။
တဆွမျြုိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် မတ်တဆွမျ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အဘယ်သူ မရှသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တလိုးစ ိုးမှု မရှသနည်ိုး။ တန္ွိုးတထွိုးသည်မ
့် သ ိုးစတစ်ခ အဘယ်သမ
ူ ရှသနည်ိုး။
၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်စတ်ချရသူမျ ိုး၏ န္ှစ်သမ့််မှု အဘယ်သူ မရှသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သူသည်
ဤအရ ထဲမှ တစ်ခတစ်တလက တမွျို့တလျ ်ြူိုးသတလ ။ အဘယ်သသ
ူ ည် သူက
့် တန္ွိုးတထွိုးမှု
အနည်ိုးငယ် တပိုးြူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် သူအ
့် ိုး န္ှစ်သမ့််မှု အနည်ိုးငယ်မျှ တပိုးြူိုးသနည်ိုး။
အဘယ်သသ
ူ ည် သူအ
့် ရ ိုး အနည်ိုးငယ် ပပသြူိုးသနည်ိုး။
့် ိုး လူသ ိုး ကယ်ကျင်တ
အဘယ်သသ
ူ ည် သူအတပေါ်
သည်ိုးခြူိုးသနည်ိုး။ ခဲယဉ်ိုးသည်က
့် လမျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ရှြူိုးသနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည် ခက်ခတ
ဲ သ ဘဝက သူန္င
ှ အ
့်် တူ
ပြတ်သန်ိုးြူိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် သူအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ
့်

တလျှ တ
ကသ လ
် န က်၊ သူသည် လူသ ိုး၏န္ွ ိုးထိုးီ
့် ပါပခင်
့် ိုး မရှြူိုးတပ။ လူတလ
့်
့် ပပီိုးသည့်တ
သမဟ
့် တ် ပမင်ိုး၊ သူ၏အကျဉ်ိုးသ ိုး ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏အလိုးစက လူသ ိုးအ ိုး
တပိုးရမည်အ
့် လ ိုး၊ လူသ ိုးသည် မည်သည့်် သကခ တစ င်စ
့် ည်ိုးမှုမျှ မရှဘဲ သူအတပေါ်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်ရမျှ ပပြုလပ်တလသည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုးသည် သူအ
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ခွငလ
့်် တ်လမ်မ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ သက်ညြှ မည်မဟတ်၊
့် ည် မဟတ်၊ သူအတပေါ်
့်
သူက
့် ခါမျှ တခေါ်လမ်မ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ခါမျှ သူက
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ဘရ ိုးသခင်ဟ မည်သည်အ
့်
အထင်ကကီိုးတလိုးစ ိုးမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တသသည်အထ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးငှ
ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊ ထတန
် ှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့် က်တွငမ
တပပတလျှ တ
် လ ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ပိုးမည့်အ
၎င်ိုး၏သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အလွန ် ပပင်ိုးထန်လှ၏၊ သမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုး၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက လိုးဝ တလျှ လ
့် မ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ မှုက မခရဘဲ အဘယ်သ ့်
့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ယတန၏
့် အပြစ်ဆိုး မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုး၏ အသတရ ိုးက
မည်သည့်် တနရ တွငမ
် ျှ မပမင်ရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သူ ပပန်ဆပ်မည်ဟ
တပပ ပမဲ တပပ တနတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ ဆန်ိုးစစ်က
တသသည်အထ ညြှဉ်ိုးဆဲတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
၎င်ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးအြ ၎င်
ဲ့် ည့်် “လျှြုျို့ ဝှက်နည်ိုးန ”
့် မ်ိုးခသ
့် ိုး၏ဘိုးတဘိုးဘီဘင်တမှ့် လက်ဆင်က
ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ “ယဒလူတ”့် အ ိုး မတတွျို့သည်တ
့် နရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယတနတွ
့် င ်
၎င်ိုးတသည်
အလ ိုးတအ
ူ လပ်က လပ်တဆ င်ကကဆဲ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး အလပ်တစ်ခတည်ိုးက တဆ င်ရွက်တနကကဆဲပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးတနကကသည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ လူသ ိုး၏ ကယ်ပင်
အပမင်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သသ
် သ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငတ
လူသ ိုးသည် ဝည ဉ်မှလ တသ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သ ့်
ဆက်ဆန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သသ
ူ ည် သူက
့် သန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးအလယ်တွင ်
သမမ တရ ိုးသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ စစ်မှနတ
် သ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်သူ သန္င်သနည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အဘယ်သူ ယှဉ်ပပြုင်န္င်သနည်ိုး။ သူသည် လူသ ိုးအလယ် ကကလ ပပီိုးချန်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သမ
ူ ျှ မသကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်မှ
အက့် သြွယ်ရ မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တည်ရပခင်
ှ ိုးက အဘယ်သ ့်

သည်ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ တလ က၏အတမှ င်က န္ှငထ
် တ်ရန် အလင်ိုးက သူအဘယ်သ ့်
ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏ င်္ဏ်ပပြုအပ်တသ ကိုးကယ
ွ ်ဆည်ိုးကပ်မှု
မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏တပြ င်မ
့် တ်တသ ဝင်တရ က်မှု မဟတ်သတလ ။
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး ဝင်တရ က်မက
ှု ဗဟပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
ငါသည် သင်အ
ှ ့်် တပါင်ိုးစည်ိုးတစလပပီိုး၊
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူသ ိုးဝင်တရ က်မှုန္င
လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုး တက င်ိုးမွနတ
် သ ဆက်ဆတရိုးတစ်ရပ် ထူတထ င်တစလက
လူသ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်သငသ
့်် ည့်တ
်
ဝန်က သင်၏ အတက င်ိုးဆိုး အစွမ်ိုးအစမျ ိုးပြင ့််
တဆ င်ရွက်တစလသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တန က်ပင်ိုးတွင ် သူ၏
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပပီိုးဆိုးရင်ိုး၊ အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)၁။ ဤတနရ ရှ “လူသ ိုး၏ ‘ဝင်တရ က်မ’ှု ” သည် လူသ ိုး၏န ခမှုမရှတသ အပပြုအမူက ညန်ပပသည်။
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ - လူတ၏
ှု ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးထက်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်ဝင်တရ က်မက
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးတွငရ
် ှသည့်် လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တယဘယျအ ိုးပြင့်် ရည်ညန်ိုးသည်။
၂။ “စတ်ကိုးူ သက်သက် တကက က်ရွ ျို့ မှုမျ ိုး၏ ဒကခတပိုးပခင်ိုးက ခကကရသည်” ဆသည်က လူသ ိုး၏
ဆိုးပြတ်ချက်လမ
ွဲ ှ ိုးတသ လူသဘ
ဝ၏အသက်တ က သတရ ်ရန် အသိုးပပြုထ ိုး၏။ ယင်ိုးသည် လူတက
့်
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတူ တနထင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ၏
် အကျည်ိုးတန်တသ အသက်တ အတပခအတနက
ရည်ညန်ိုး၏။
၃။ “အတက င်ိုးဆိုး” သည် သတရ ်တသ အတနပြင့်် တပပ ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
၄။ “စတ်အ ိုးထက်သန်မသ
ှု ည် ယခင်ထက် သ ၍ပူစွ တလ င်ပမြုက်တန၏” က သတရ ်သည်အ
့် တနပြင့််
တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏အကျည်ိုးတန်တသ အတပခအတနက ရည်ညန်ိုးသည်။
၅။ “အရှငြ
် မ်ိုးဆီိုး” သည် လူသ ိုး၏ အကကမ်ိုးြက်ပြစ်က စက်ဆပ်ြွယတ
် က င်ိုးတသ အပပြုအမူက ရည်ညန်ိုး၏။
လူသ ိုးသည် လူမဆန်သကဲသ
့် ဘ
့်် တ်တတ်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူအတပေါ်
့် ရ ိုးသခင်အတပေါ် စိုးစဉ်ိုးမျှ ခွငလ
့်
ပြစ်န္င်တပခမရှတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်၏။
၆။ “စတ်ထတ
ဲ င
ွ ် တက င်ိုးစွ တတွိုးတတ ထ ိုးတသ အကကအစည်တစ်ရပ်” သည် သတရ ်တသ အတနပြင့််

တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က လူတသည်
မမတ က
့်် ျက်မှု
့်
့် ယ်ကယ် မသရှကကပန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်ရငက
အစစ်အမှနက
် မသန ိုးမလည်ကကပ ရည်ညန်ိုး၏။ ဤသည်မှ ယတ်ညတ
့် သ တပပ ဆချက်ပြစ်သည်။
၇။ “ကကည်ညြုကင်ိုးရှုင်ိုးြွယရ
် ” သည် သတရ ်တသ အတနပြင့်် တပပ ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
၈။ “ပစ်လတ်” သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္င်ယပူ ခင်ိုး ခရသည်အ
့် ခါ၊ တဒါသအခိုးထက
ွ တ
် နတသ သူမျ ိုး၏
အကျည်ိုးတန်တသ အတပခအတနက ညန်ပပ၏။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ ဆန်
ကျင်
ပခင်ိုး
့်
့်
အတင်ိုးအတ က ညန်ပပ၏။

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

လူအမျ ိုးအတွက် သူ၏ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည် တယရှု ၏ တန က်ဆက်တွဲ
အမှုတတ ်၏ အထက်တွင ် ရှခဲပ
့် ရတသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊ သူသည် ပတရ ြက်
တစ်တပါိုးမျှသ ပြစ်တသိုး၏။ သူ လပ်တဆ င်၊ တပပ ကက ိုးခသ
ဲ့် ည်မှ ဗမ န်တတ အ
် တွငိုး် တွင ်
မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုး၏ ပပင်ပရှ ပမြုျို့မျ ိုးန္ှင ့်် ရွ မျ ိုးတွင ် ပြစ်သည်။ သူ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး အကက ိုးတွင၊် အထူိုးသပြင့်် ဆင်ိုးရဲသမ
ူ ျ ိုးအကက ိုးတွင၊်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှနတ
် ပ၏။ တယ ဟန်သည် လူအြွ
ျို့ စည်ိုး အထက်တန်ိုးလ မှ လူမျ ိုးန္ှင ့််
့် ဲအ
ထတတွျို့ခပဲ ပီိုး၊ ယဒပပည်၏ သ မန် ပပည်သတ
ူ အကက
ိုးမှ သ ဧဝတင်္လတရ ိုးက
့်
ပြနက် ကက်
ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် သခင်တယရှု အတွက် မှနက
် န်သည့်် လူမျ ိုးက ပပင်ဆင်န္င်ရန်န္င
ှ ့််
့်
ကယ်တတ ် အမှုတတ ်ပပြုရန်အတွက် သင်တ
် ည့်် တနရ မျ ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးြရန်
့် တ သ
့် အလငှ့်
ပြစ်သည်။ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရန် တယ ဟန်ကသ
ဲ့် တသ
ပတရ ြက်ရှသည်အ
့် တွက်၊ သခင်တယရှု သည်
့်
တရ က်လ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် လက်ဝါိုးက ိုးတင်ဆသ
ီ ွ ိုးရ လမ်ိုးခရီိုးတပေါ် တက်ရက်
စတင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က မမအမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တခယူလက်သည့််
အခါ၊ သူသည် လူမျ ိုးအ ိုး တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူမျ ိုး
သမဟ
ဲ့် ပ။
့် တ် အလပ်လပ်ရန် တနရ မျ ိုးက သူကယ်တင် ရှ ရန်လည်ိုး မလအပ်ခတ
သူကကလ ချန်၌ ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
အလပ်က မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ၊ သင်တ
့် တ ်တသ ပင်္္ြုလ်က
့်
သူတရ က်မလ မီတွင ် ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ တယရှု က
့်
သူအလ
ပ်က မစတင်မီတွင ် တယ ဟန်မှ ထအလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးန္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီ ပြစ်သည်၊
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မမအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ချန်တွင၊်
သူက
့်် ိုးတနခဲက့် ကသူတအတပေါ်
ချက်ချင်ိုးမဆင်ိုးမတွ စတင်ပပီိုး
့် အချန်ကက စွ တစ ငစ
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ကကလ ခဲသ
့် လပ်က လပ်ရန်
့် ည်မှ လူသ ိုး၏ ပပြုပပင်သည်အ
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူကကလ ခဲသ
င ့်် တဆ င်ရွက်တပိုးရမည့်် အမှုတတ ်က
့် ည်မှ သူအတနန္ှ
့်
လပ်တဆ င်ရန် အတွက်သ ပြစ်သည်၊ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
့်
သက်ဆင်မှု မရှခဲက့် ကတပ။ တယ ဟန် တရ က်ရလ
ှ
သည့်် အခါ၌၊ သခင် တယရှု
လပ်တဆ င်မည့်အ
် မှု၏ ရည်မှနိုး် ထ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ပြစ်လ န္င်ြရန်
် င
ှ ့််
့် ဗမ န်တတ န္
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးအထဲမှ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးတတ ်က လက်ခခဲက့် ကသည့််
လူတစ်စက ထတ်တပိုးသည်မလ
ှ ွဲ၍ ဘ မျှမလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ တယ ဟန်သည် ခနစ်န္စ
ှ ်ကက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ တနည်ိုးဆရလျှင၊် သူသည် ဧဝတင်္လတရ ိုးတတ ်က ခနစ်န္စ
ှ ်ကက
ပြနက် ကက်
ခ၏
ဲ့် ။ သူ၏ အလပ်အတွငိုး် တွင၊် အြ
့် ွယ်ရ အရ မျ ိုးက အမျ ိုးအပပ ိုး
့်
မပပြုလပ်ခတ
ဲ့် ပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုး၏ အလပ်မှ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရသည့််

အလပ်ပြစ်တသ တကက င်၊့် ပပင်ဆင်တပိုးရသည့်် အလပ် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
တယ ဟန်သည် ကျန်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် တယရှု မှ လပ်တဆ င်တပိုးရမည့််
အမှုမှ ၊ သူန္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး ကယ်တင်ခရြအလ
ငှ့် သူ၏
့်
အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခလျက် တန င်တရြက
့် ည်။ သူ
့် သ တတ င်ိုးဆခဲပ့် ပီိုး ဗတတဇတပိုးခဲသ
တဆ င်ရွကတ
် ပိုးခဲသ
တန်ိုးက
့် ည်မှ အမှုအသစ် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတ ယခင်
့်
လိုး၀မတလျှ က်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် တယရှု အတွက်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သူသည် ကကြုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ိုးအမှုက
လပ်တဆ င်တပိုးခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်မျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး တယရှု ၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပထမဦိုးဆိုး တဟ ကက ိုးခသ
ဲ့် မ
ူ ှ တယရှု
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ထအပပင်
သူသည် တယ ဟန်မှ စတင်တပိုးခဲသ
့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတင်ိုး
့်
ဆက်တလျှ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူအမှု
ူ ျှ
့် က တဆ င်ရွက်တပိုးန္င်မည့်် အပခ ိုးသူ မည်သမ
မရှခဲဘ
့် ဲ ယင်ိုးအမှုက တယ ဟန်၏ အမှု အထက်တွင ် ရှခဲ၏
့် ။ တယရှု သည် မမကယ်တင်၏
လမ်ိုးခရီိုးက မပပင်ဆင်န္င်ခတ
ဲ့် ပ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်စ ိုး သူအမှု
့် က တက်ရက် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် တယ ဟန်သည် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှပင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မဆ၊ သူသည်
့်
ပတရ ြက်တစ်ပါိုး ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ူ ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သူအမှု
့် ၏ အန္ှစ်သ ရမှ
မတူသည့်အ
် တွက်၊ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် သိုးန္စ
ှ ်ကက အမှုက တယ ဟန်၏
ခနစ်န္စ
ှ ်ကက ခဲသ
် န
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်၏ အမှု
့် ည့်် လပ်တဆ င်ချက်က တကျ လ
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးချန်ပြစ်သည့်် တယရှု သအမှု
ူ ့် တတ က
် စတင်လပ်တဆ င်ချန်တွင၊် သခင်တယရှု မှ
အသိုးပပြုရန်အတွက် လတလ က်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် တနရ မျ ိုးက တယ ဟန်မှ ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးပပီ
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့် သခင်တယရှအတနပြင့်် သိုးန္စ
ှ ်ကက အမှုတတ ်က စတင်ရန်
လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င၊့်် တယ ဟန်၏အလပ် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊
့်
သခင်တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယ ဟန် တပပ ကက ိုးခသ
ဲ့် ည့််
စက ိုးမျ ိုးက တဘိုးြယ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တပသည်။ ယင်ိုးမှ တယ ဟန် တဆ င်ရွက်တပိုးခဲသ
့် ည့််
အလပ်က ကူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးသက်သက်အတွက်သ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက ကကီိုးထွ ိုးမှုအသစ်ဆသ
ီ ့်
တခေါ်တဆ င်မည့်် အသက်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတွင ် သူစက
ိုးမျ ိုးမှ ယ ယီသိုးရန်သ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။
့်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှုမှ သဘ ဝလွန ် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ယင်ိုးအတွက် လပ်ငန်ိုးစဉ် ရှခဲပ့် ပီိုး၊
အ ိုးလိုးမှ ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ် နယ မမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တိုးတက်ပြစ်ပွ ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည်
သူဘဝ၏
တန က်ဆိုးတပခ က်လ တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သူလ ခဲသ
့် ည်မှ ယင်ိုးအမှုက
့်

လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်မှ သမှုရက် ခရရန်အတွက် ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက
တသချ တပါက် သတနခဲသ
့် ည်။ သူ က ိုးစင်တင် မခရမီတွင၊် တင်္သတရှမန် ဥယျ ဉ်၌ သိုးကကမ်
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ၊ ့် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ်
့် ကဲသ
ရှခိုးဆတတ င်ိုးတနခဲပ
ှ ်ခကွဲ က သူအမှု
်
့် ါသည်။ တယရှု သည် ဗတတဇခပပီိုးတန က်၊ သိုးန္စ
့် တတ က
လပ်တဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ တရ ိုးဝင် အမှုမှ န္ှစ်န္စ
ှ ်ခွဲ ကက ခဲသ
့် ည်။ ပထမန္ှစ်အတွငိုး် တွင ်
သူသည် စ တန်၏ စွပ်စဲပွ ခင်ိုးခခဲရ
့်် ှက်ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ တန္ှ ငယ
့် က လူသ ိုး၏
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် သည်။ တယရှု သည် သူအမှု
့် တတ ်တဆ င်ရွက်စဉ်
မျ ိုးစွ တသ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးက ပြတ်တကျ ခ
် ရ
ဲ့် သည်။ တယရှု မကက မီ
က ိုးစင်တင်ခရတတ မ
် ချန် တန က်ဆိုး တပခ က်လ အတွငိုး် ၊ သူသည် အသက်ရှငတ
် သ
့် ည့်အ
ဘရ ိုး၏သ ိုးတတ ် ပြစ်ပပီိုး သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်တကက င်ိုး တပတရ၏ န္ှုတ်မှ စက ိုးမျ ိုး
ထွက်တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။ ထအချန်ကျမှသ သူ၏အမှုတတ ်က အ ိုးလိုး သလ ခဲက့် ကပပီိုး
ထအချန်မသ
ှ
သူမည်သပူ ြစ်တကက င်ိုး လူသရှငက် က ိုး အသတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင၊်
သူသည် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးအ ိုး လူသ ိုးြအလ
ငှ့် က ိုးစင်တင်ခရြ ရှ
့်
့် တနတကက င်ိုးန္ှင ့််
သိုးရက်ကက ပပီိုးတန က် ပပန်ပပီိုး ထတပမ က်လ မည် ပြစ်တကက င်ိုး၊ တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုး အမှုက
တဆ င်ရွက်တပိုးရန် သူလ ခဲရ
့် သည်ပြစ်ပပီိုး သူသည် ကယ်တင်ရှငပ် ြစ်တကက င်ိုးက
တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ တန က်ဆိုး တပခ က်လတ က လအတွငိုး် ၌သ သူသည်
သူမည်သပူ ြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတတ ်က ထတ်တြေါ်
တပပ ကက ိုးခဲသ
ဲ့် ့်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အချန်လည်ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အမှုတတ ်က ယင်ိုးကသ
လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ထစဉ်က တယရှု ၏အမှုတတ ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးမှ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ် အတွငိုး် က တမ တရှ၏
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီလည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တယရှု သည် ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးက သူ၏အမှုတတ ်ဆင်ရ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးအပြစ်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တရ ိုးစရပ်မျ ိုး၌ လူမျ ိုးအ ိုး တရ ိုးတဟ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး
သွနသ
် င်တပိုးခဲက
သူအတပေါ်
ရန်လတနခဲက့် ကသည့်် ြ ရရှဲမျ ိုးက ပပစ်တင်ရန် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ
့်
့်
ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တဟ တကက ိုးချက်မျ ိုးက အသိုးချခဲပ့် ပီိုး၊ သူတ၏
့် မန ခမှုက
ထတ်တြ ်ရန်န္င
ှ ့်် သူတက
့် ရှု တ်ချရန် အတွက် ကျမ်ိုးစ ထဲက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးချခဲသ
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က
့် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူတသည်
့်
စက်ဆပ်ခကဲ့် ကသည့်အ
် တွက်၊ အထူိုးသပြင၊့်် တယရှု ၏အမှုတတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးတမှ့်
သမမ ကျမ်ိုးထက
ဲ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် အညီ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ကကဘဲ၊ ထအပပင်
သူ
့်

သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ က သူတ၏
့် ကယ်ပင် စက ိုးလိုးမျ ိုးထက် ပပမငပ့်် မတ်ခပဲ့် ပီိုး
သမမ ကျမ်ိုးထက
ဲ ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးထက်ပင်
ပပမငမ
့်် ိုးခဲသ
့် တွက် ပြစ်သည်။ တယရှု ၏ အမှုတတ ်မှ လူသ ိုး၏ တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်အ
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအတွကသ
်
ပြစ်သည်၊ သပြစ်
့် ၍၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးဦိုးက သမ်ိုးပက်ရန်
သူသည် တန က်ထပ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဟ ကက ိုးရန် မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးက
သူသန
ွ သ
် င်တပိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အထဲက အမျ ိုးအပပ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ လ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ပြစ်ပပီိုး၊ သူအမှု
် သမမ ကျမ်ိုးစ မျ ိုးက မတကျ ်လန
ွ ခ
် တ
ဲ့် သ ်မှ၊
့် တတ က
သူသည် က ိုးစင်တင်အသတ်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတအ င် တဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုးရှခဲသ
့် ည်။
သူအမှု
ဲ့် ပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် တတ ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုတတ ် မဟတ်ခတ
သမ်ိုးပက်ြအလ
ငှ့် လည်ိုး မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ
ှု ်ရန် ပြစ်သည်။ သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ်သ ပပြုမူခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အရင်ိုးအပမစ်အပြစ် မပပြုမူခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုပြစ်သည့််
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ အလပ်က သူမလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ဲ ဘရ ိုးသခင် ရှတကက င်ိုးက
ယကကည်ကကသည့်် လူမျ ိုးအကက ိုးမှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် မှုပြစ်သည့််
က ိုးစင်တင်အသတ်ခရပခင်ိုး အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အမှုက သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ထအပပင်
သူသည် ြ ရရှဲမျ ိုးက ရှု တ်ချရန်
့်
ပတရ ြက်တဟ င်ိုးမျ ိုး၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက အသိုးချခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးမှ က ိုးစင်တင်
အသတ်ခရပခင်ိုးအမှုတတ ်က ပပီိုးတပမ က်တစရန်အတွက် လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ အကယ်၍
ယတနအမှု
့် က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ ပတရ ြက်တဟ င်ိုးမျ ိုး၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် လပ်တဆ င်ကကဦိုးမည်ဆလျှင၊် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင် သင်တ ့်
တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုး၏ မန ခမှုန္င
ှ ့်် အပပစ်မျ ိုးအတကက င်ိုး မှတ်တမ်ိုးမျ ိုး မပါဝင်သည့်အ
် တွက်န္င
ှ ့််
၎င်ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တ အပပစ်
မျ ိုး၏သမင်ိုးဟူ၍ မရှသည့်အ
် တွက်၊ သင်တက
့်
့် သမ်ိုးပက်ြရန်
့် မှ
ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ သပြစ်
ဲ ွင ် စွဲကျန်တနဆဲပြစ်ပါက၊
့် ၍ ဤအမှုသည် သမမ ကျမ်ိုးထတ
သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ အတလျှ တ
ဲ ွင ်
့် ပိုးမည် မဟတ်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးထတ
့်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ သမင်ိုးအနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ မှတ်တမ်ိုးတင်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
ထသမင်ိုးသည် သင်တ ဆ
့် ိုးသည် သမဟ
့် တ် တက င်ိုးသည်က ၎င်ိုးက သတ်မှတ် တပိုးန္င်စွမ်ိုး
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တက
့် စီရင်န္င်စွမ်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ငါသည် သင်တက
့်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် သမင်ိုးက အတပခခပပီိုး စီရင်ရန်ပြစ်သည်ဟ
စတ်ကူိုးကကည့်က် ကတလ —
ယတနကဲ
့် ပင်
့် သင်တသည်
့် သ
့် က် လက်တနကကဦိုးမည်တလ ။
့်
့် ငါတန

သင်တသည်
မည်မျှခက်ခကဲ ကသည်က သင်တ သ
့်် မည်သည့််
့်
့် ကကသတလ ။ ဤအဆင၌
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကမျှ မတပပ ဆဘဲ တနပါက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်တအ င်
ပပြုလပ်ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ငါလ ခဲသ
့် ည်မှ လက်ဝါိုးစင်တပေါ် သမှုရက်ခရန် မဟတ်တသ တကက င၊့််
သင်တသ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရန္င်ရန် ငါသည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
တပပ ဆရမည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုမှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက် တစ်ဆငမ
့်် ျှသ
ပပမငခ
့်် သ
ဲ့် ည်၊ တခတ်တစ်တခတ်က စတင်တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ထတခတ်က ဦိုးတဆ င်တပိုးရန်အတွက်
၎င်ိုးက အသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ “ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ြျက်ပယ်ပခင်ိုးငါှ ငါလ သည်မဟတ်။
ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးငါှ ငါလ သတည်ိုး။” ဆပပီိုး သူတပပ ခဲသ
့်် ည်ိုး။
့် ည်မှ မည်သည့်် အတွက်တကက ငန
သရ့် တွင ် သူ၏အမှုတတ ်ထ၌
ဲ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးခဲက့် ကသည့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး၊ ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုး
မျ ိုးပပ ိုးခဲသ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူလ ခဲသ
့် ည်မှ ပညတ်တရ ိုးက န ခရန် မဟတ်ဘ၊ဲ
၎င်ိုးက ပပည့်စ
် တစရန် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက ပပည့်စ
် တစပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်ထဲတွင ်
လက်တတွျို့ကျသည့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ ပါဝင်သည်- သူအမှု
ျို့ ျက
့် မှ ပ၍လက်တတွက
ပ၍စစ်မှနခ
် သ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးမှ သ ၍ အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုး
့်
မဆင်ပခင်ဘဲ လက်န ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးတက
့်
့် ဥပသ်တနက
တစ ငထ
့်် န်ိုးခကဲ့် ကသည် မဟတ်တလ ။ တယရှု တရ က်လ ချန်၌ သူသည် ဥပသ်တနက
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးခပဲ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည် ဥပသ်တနက
့် အစိုးရပပီိုး၊
ဥပသ်တနက
် ခါ သူစ့် တ်ကကြုက် သူလပ်တဆ င်လမ်မ
့် အစိုးရသူတရ က်လ သည့်အ
့် ည်ဟ
တပပ ခဲတ
ဲ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်အတွက် ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတန ့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးခဲသ
် အတပခခထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ ပစစြုပပနက
ပညတ်တတ ်တခတ်က တယတဟ ဝါ၏အမှု၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်၌ အတပခခထ ိုးဆဲ ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးအတင်ိုးအတ က မတကျ လ
် ွနတ
် ပ။ ဥပမ မမန္ှုတ်က တစ ငထ
့်် န်ိုးရန်န္င
ှ ့်် သူမျ ိုး
သ ိုးမယ ိုးက မပပစ်မှ ိုးရန်ဟူသည်တမှ့် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်မျ ိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် သင်တထ
့် မှ တတ င်ိုးဆတနသည်မျ ိုးမှ ပညတ်တတ ်ဆယ်ပါိုးသ
မကဘဲ၊ ယခင်က ကျငသ
့်် ိုးခဲက့် ကသည့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးထက်
ပ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့်် ညန်ကက ိုးချက် ပါဝင်တပသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၏
့်
အဆငတ
့်် စ်ခစီက ယခင်ကအဆင်၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်၌ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ထသ တပပ
ဆမှုက ယခင်က အရ မျ ိုးပယ်ြျက်ခပဲ့် ပီဟ မဆလတပ။
့်

ယဇ်ပူတဇ ်ရန်၊ မဘမျ ိုးက ရတသစွ ပပြုရန်၊ ရပ်တမျ ိုးက မကိုးကွယ်ရန်၊ အပခ ိုးသူတအ
့် ိုး
မတစ ်က ိုးရန်၊ သူတစ်ပါိုးက မတက်ခက်ရန် သမဟ
ဲ န်၊ သူမျ ိုး သ ိုးမယ ိုးက
့် တ် မကျန်ဆရ
မပပစ်မှ ိုးရန်၊ တဆိုးလပ် သမဟ
့် တ် အရက် မတသ က်ရန်၊ တသတသ အရ မျ ိုးက မစ ိုးရန်၊
တသွိုးက မတသ က်ရန် လူတအတပေါ်
သတ်မတ
ှ ထ
်
ိုးပခင်ိုးကသ
ဲ့် ဣသတရလ
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
့်
့်
တယတဟ ဝါက မတ်ဆက်တပိုးခဲသ
် င် သင်တ၏
့် ည့်် အရ တမှ့် ယတနတွ
့် ငပ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အတတ်က လမျ ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်မှ သ အမှုမျ ိုးက ယတနအထ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
အတတ်ကပညတ်ချက်မျ ိုးက မတြ ်ပပတတ ဘ
့် ဲ သင်အ
့် ိုး တတ င်ိုးဆချက် အသစ်မျ ိုးက
ပပြုလပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဤပညတ်ချက်မျ ိုးက မပယ်ြျက်ခဘ
ဲ့် ဲ ၎င်ိုးတက
့် ိုးတသ
့် ပ၍ပမင်မ
အတနအထ ိုးသ ပမ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် င်ခသ
့် ြှင်တ
့် ပယ်ြျက်လက်ပပီဟ ဆလျှင ် ယခင်တခတ်မှ
တဟ င်ိုးသွ ိုးပပီဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်အ
့် တနန္ှင ့်် ထ ၀ရ လက်န ရမည့််
ပညတ်တတ ် အချြုျို့ ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ အတတ်က ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သလ လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မှု ပြစ်လ န္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီပြစ်သည်၊
ထအပပင်
“တဆိုးလပ် မတသ က်ရ၊” “အရက်မတသ က်ရ၊” စသပြင့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အထူိုးအတလိုးတပိုးရန် မလတတ တ
့် ပ။ ဤအတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်၌၊ သင်တ၏
့် ယတန ့်
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ သင်တ၏
့်် ညီ၊ ယတန၏အမှု
န္င
ှ အ
့်် ညီ၊
့်
့် ဝည ဉ်အသက်တ န္ှငအ
ပညတ်ချက် အသစ်မျ ိုးက ချမှတသ
် ည်။ တခတ်သစ်၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက
ထတ်ပပန်တကကည ပခင်ိုးမှ တခတ်တဟ င်ိုး၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ပယ်ြျက်ပခင်ိုးဟ မဆလဘဲ၊
လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ န္ှငပ
့်် ပပီိုးကက်ညလ
ီ
တစရန်
အတွက် ထအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်မှ ၎င်ိုးတက
့် ိုးလ တအ င် ပမြှင်တ
့် င်တပိုးပခင်ိုး
့် ပပမင်မ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍၊ ယတနတွ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ ပညတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် င ် သင်တသည်
့်
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက၊ ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့် န်ိုးရန်သ
့် ၊ လက်န တစ င်ထ
လအပ်ခမ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
တယတဟ ဝါမှ ချမှတတ
် ပိုးခဲသ
့် ည့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
့်
အ င်္တဆ င်ထ ိုးရန်ကပင် သင်တအတပေါ်
သတ်မှတ်ထ ိုးမည် ဆပါက၊ သင်တ ့်
့်
တပပ င်ိုးလလ
ဲ
န္င်မည့်် အလ ိုးအလ မရှန္င်တပ။ သင်တသည်
ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
ပညတ်ချက်အနည်ိုးငယ်ကသ တစ င်ထ
့် န်ိုးရန် သမဟ
့် တ် မတရတွက်န္င်တသ
ပညတ်ချက်မျ ိုးက အ င်္တဆ င်ထ ိုးရန်သ သတ်မှတ်ထ ိုးမည် ဆပါက၊ သင်တ၏
့်
သဘ ဝဗီဇအတဟ င်ိုးသည် နက်ရှုင်ိုးစွ န္ှစ်ပမြုပ်လျက် ရှတနမည် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက အပမစ်ပပြုတ်ရန်
နည်ိုးလမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ သပြစ်
အကျင်စ
့် ရတတ တိုး၍
့် ၍ သင်တသည်
့်

ပျက်ပပ ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး သင်တအထဲ
က မည်သမ
ူ ျှ န ခလ မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
့်
ရိုးရှငိုး် သည့်် ပညတ်တတ ် အချြုျို့ သမဟ
့် တ် တရတွက်မရန္င်သည့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးသည်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တ သ
့် န ိုးလည်တအ င် လပ်န္င်စွမ်ိုး မရှဟ
ဆလသည်။ သင်တသည်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူကကတပ- သူတသည်
့်
့်
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက လက်န ရင်ိုး ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အ င်္တဆ င်ရင်ိုး တယတဟ ဝါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်ခကဲ့် ကပပီိုး ကယ်တတ တ
် စ်ပါိုးတည်ိုးကသ သူတ ့်
ဆက်ကပ်န္င်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် သင်တသည်
ဤအရ က မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ၊ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဓမမတဟ င်ိုးတခတ်မှ အချြုျို့ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအ
ှ ိုးမျ ိုးက
့် ိုး သင်တ၏
့် စတ်န္လ
တပိုးအပ်လ တစရန် သမဟ
့် တ် သင်တက
့် က ကွယ်တပိုးရန် လပ်န္င်စွမ်ိုး မရှကကဘဲ၊
ထသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး သင်တက
့် ဲလ တစပပီိုး သင်တက
့်
့် စည်ိုးကမ်ိုးတလျ ရ
့် မရဏန္င်ငအတွငိုး် သ ့်
ကျဆင်ိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါ၏အမှုမှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
ှ ့်် သဘ ဝဗီဇတဟ င်ိုးက ချန်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အတွက်ပြစ်သည်။
့် မန ခမှုန္င
တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏
့် ရင်ချက်၏
့် ကကင်န သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ယတန စီ
ပပင်ိုးထန်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက မီရန် မျ ိုးစွ လတပသည်။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
ပပင်ိုးထန်သည့််
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုး မရှကကပါက၊ န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ၍ န ခလ ခဲပ့် ခင်ိုး မရှခဲက့် ကသည့််
သင်တကဲ
့် တသ
‘ပါရင်္ူ’ မျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ
့် သ
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအတပေါ်
အ ဏ မရှကကတတ သ
့် ည်မှ ကက ပပီ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ယတန၏စီ
ှ
။
့် ရင်ချက်မှ ပညတ်ချက်အတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ လျှင ် မျ ိုးစွ ပ၍ အစွမ်ိုးရတပသည်
သင်တသည်
အစအဦိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှစ်တပါင်ိုး တထ င်ချီ
့်
အကျင်ပ
ွ ် ပြစ်ကကတသ တကက င်၊့် သင်တအတွ
က်
့် ျက်လ ခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အသင်တ
့် တ ်ဆိုးမှ မတပပ ပတလ က်တသ ပညတ်တရ ိုး၏ချြုပ်ပခယ်မှုမျ ိုး မဟတ်ဘဲ
စီရင်ချက်သ ပြစ်သည်။ ယခ လူသ ိုးအတနပြငက့်် ကြုိုးပမ်ိုးရမည်မှ ယတန လူ
့် သ ိုး၏ လက်တတွျို့
အတပခအတနန္ှငအ
့်် ညီ၊ ပစစြုပပနလ
် ူသ ိုး၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ တကယ့််
ဝည ဉ်အသက်တ န္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အယူဝါဒမျ ိုးက လက်န ရန်မလအပ်တပ။
ဤသည်မှ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက သင်၏ သဘ ဝဗီဇ အတဟ င်ိုးပြင့်် ရယူန္င်တစရန်န္င
ှ ့််
သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက သင်အ
့် တနန္ှင ့်် ြယ်ရှ ိုးန္င်တစရန် အတွက်ပြစ်သည်။
ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ၎င်ိုးတမှ့်
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှန ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သင်
့်
လက်န ရမည့်် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ တဆိုးလပ် မတသ က်ရဆသည်က ဥပမ အပြစ်

ကကည်က့် ကစ—
့် ၎င်ိုးမှ စည်ိုးကမ်ိုးတလ ။ ၎င်ိုးမှ စည်ိုးကမ်ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးမှ သ မန်
လူသ ိုးက သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ စည်ိုးကမ်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးအတွက် ချမှတထ
်
ိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခပြစ်သည်။ ယတန၊ ့် ချမှတ်ထ ိုးကကသည့််
တစ်ဒါဇင်ခန်ရှ့် ပညတ်တတ ်မျ ိုးသည်လည်ိုး စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကဘဲ သ မန်လူသ ိုး
ရရှြရန်
် ရ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အရ မျ ိုးက
့် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်အ
့်
့်
အတတ်က မပင်ဆင်ခ၊ဲ့် မသရှခဲက့် ကတပ၊ သပြစ်
၎င်ိုးတက
ရန်
့်
့် ၍ လူတသည်
့်
့် ယတန ရယူ
လအပ်တနကကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးဟ လက်ခ၍မရတပ။ ပညတ်မျ ိုးသည်
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူကကတပ။ ငါတပပ ဆတနသည့်် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးမှ အခမ်ိုးအန ိုးမျ ိုး၊
လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ တသွြယ်တနတသ သမဟ
့် တ် မှ ိုးယွငိုး် တနတသ
အတလ့်အထမျ ိုးက ရည်ညန်ိုး၏၊ ၎င်ိုးတမှ့် လူသ ိုးအ ိုး အကူအညီမတပိုးသလ၊
သူက
့် အကျြုိုးမတပိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ မည်သမျှ
့် အဓပပ ယ်
မရှသည့်် တဆ င်ရွက်ပနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၏ စနမူန ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးမှ လူသ ိုးအ ိုး မည်သည့်် အကျြုိုးမျှ မတပိုးသည်အ
့် တွက်
့်
စွနပစ်
် ့် ကကရမည်။ လူသ ိုးက အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ မျ ိုးသည့်် လက်တတွျို့ ကျင်သ
့် ိုးရမည့််
အရ ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်အ
ူ့ မှုတတ ်၏ ရပါရံို (၂)
တန င်တရရှတရိုး ဧဝတင်္လတရ ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ တဟ ကက ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
ယကကည်ပါက ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရမည်ဟ တထ က်ပ့်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအစ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စလင်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးမျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသ ရှသည်။
လူတစ်ဦိုးက ယကကည်လျှင် သူ၏မသ ိုးစ တစ်စလိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရမည် သမဟ
့် တ် တစ်ခါ
ကယ်တင်ခရပပီိုးပါက အစဉ်ကယ်တင်ခရမည်ဟ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ ဆခဲြ
့် ူိုးပါ။
ယတနတခတ်
မှ မည်သမ
ူ ျှ ထစက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ ဆမတနကကတပ၊ ထအပပင်
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
့်
့်
့်
အရ မျ ိုးသည် တခတ်မမီတတ တ
့် ပ။ ထအချန်က တယရှု ၏ အမှုမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ
ှု ်ရန် ပြစ်သည်။ သူက
ူ ိုးလိုးတ၏
့် ယကကည်သအ
့်
အပပစ်မျ ိုးသည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
ှု ်မည်၊
့် သည်၊ သူက
့် တရွ ိုးန္တ
့် ယကကည်တနသတရွ ျို့ သူက သင်က
သင်သည် သူက
့် ၊ဲ
့် ယကကည်ပါက သင်သည် အပပစ်သ ိုးတစ်တယ က် မဟတ်တတ ဘ
သင်၏အပပစ်မျ ိုး အ ိုးလိုး တပြလတ်ပခင်ိုးခရသည်။ ဤသည်မှ ကယ်တင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့််

ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တလျ ်ကန်တစပခင်ိုးဟူသည့်် အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
ယကကည်ခကဲ့် ကသည့်် သူမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်၍ ဆန်ကျင်
သည်အ
့် ရ
့်
ကျန်တနတသိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန် လခဲပ
့် ါတသိုးသည်။
ကယ်တင်ပခင်ိုးဟူသည်မှ လူသ ိုးသည် တယရှု ၏ ရယူပခင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ခခဲပ့် ပီိုးပပီဟ
ဆလပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် သူသည်အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်တတ ဘ
့် ၊ဲ သူ၏
အပပစ်မျ ိုးခွငလ
့်် တ်ခရပခင်ိုးက ဆလသည်။ သင်ယကကည်ပပီဆပါက အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့််
တန က်တစ်ြန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သက်ဆင်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ထအချန်က တယရှု သည်
သူ၏တပည်မ
့် ျ ိုး န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမရှသည့်် အမှုမျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူမျ ိုး
န ိုးမလည်သည့်် အရ မျ ိုးစွ က မန်ကက
့် ိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ထစဉ်တန်ိုးက သူသည် မည်သည့််
ရှငိုး် ပပချက်မျှ မတပိုးခဲ၍
ဲ့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
ွဲ ွ သွ ိုးခဲသ
့် န က်
့် ထသပြစ်
့် ည်တ
့် ခရ
့် ၍ သူခခ
န္ှစ်အချြုျို့အကက တွင ် မဿဲက သူ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးက ပပြုစခဲပ့် ပီိုး
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး လူသ ိုး၏ဆန္ဒအတလျ က် အလပ်မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။
တယရှု သည် လူသ ိုးက စလင်တစရန်န္င
ှ ့်် ရယူရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အမှု၏
အဆင်တ
့် စ်ဆင်က
့် လပ်တဆ င်ရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ယူတဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့်် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ် အသက်စွနသ
် ည်အ
့် မှုက
ပပီိုးဆိုးတအ င်လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယရှု
့်
က ိုးစင်တင်သတ်ပခင်ိုးခခဲရ
ှ ့်် သူ၏အမှုမှ လိုး၀ အဆိုးသတ်သွ ိုးခဲသ
်
့် ပပီိုးသည်န္င
့် ည်။ သတသ
့်
လက်ရအဆင်
ှ
ပ့် ြစ်သည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်တွင ် သ ၍မျ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ကက ိုးရတပမည်၊ သ ၍မျ ိုးတသ အလပ်က လပ်ကင်ရတပမည်ပြစ်ပပီိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုး
တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှရမည်ပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါတ၏
ဲ မျ ိုးကလည်ိုး
့် အမှု၏ နက်နရ
ထတ်တြ ်ရတပမည်၊ သမှ့် သ လူသ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
သူတ၏
ှ ့််
့်
့် ယကကည်မှုတွင ် န ိုးလည်မှုန္င
ရှငိုး် လင်ိုးမှု ရှန္င်ကကမည်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤအရ သည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အလပ်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏အဆိုး၊ ဤအလပ်၏
နင်္ိုးက လ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်က
့် သင်အ
့် ိုး တယတဟ ဝါ၏
ပညတ်တရ ိုးန္ှင ့်် တယရှု ၏ တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုးတက
့် ရှငိုး် ပပတပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဓကအ ိုးပြင့််
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ လပ်ငန်ိုးတစ်ခလိုးက
န ိုးလည်လျက် ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
အန္ှစ်သ ရအလိုးစက တန်ြိုးထ ိုးရန်၊ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သူတပပ ဆခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့်် သင်၏

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

ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က န ိုးလည်လျက် သရှလ လမ့််မည်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ အယူအဆမျ ိုး၊ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏ လွမ
ဲ ှ ိုးတနသည့်် န ိုးလည်မှု၊
တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏
့် အမှုအတပေါ် သူ၏အယူအဆမျ ိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအတပေါ်
သူ၏ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အပခ ိုးလွဲတချ ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အမှ ိုးမျ ိုးမှ အမှ ိုးပပင်တပိုးပခင်ိုး
ခရလမ့််မည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် လူသ ိုးသည် အသက်တ ၏
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးတစ်ခလိုးက န ိုးလည်လ လမ်မ
့် ခါ အမှု၏ လက်ရအဆင်
ှ
မ
့် ည်။ ထသ
့် ှ
့် ပြစ်
့် သည်အ
အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ ကမဘ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ အစအဦိုး
ပြစ်သည်၊ အမှု၏ ယခအဆင်မ
့် ှ မူ အမှု၏ အဆိုးပြစ်ပပီိုး နင်္ိုးပြစ်သည်။ အစပင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဣသတရလ၏ တရွ ိုးချယ်ခရသည့်် သူမျ ိုးကက ိုးတင
ွ ် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး
ထအရ မှ တနရ အ ိုးလိုးထက
ဲ အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးတနရ ၌ တခတ်သစ်တစ်ခ၏အစ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
ဲ ှ မသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးန္င်ငတွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုး
့် န္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
တလ ကက တရ ိုးစီရင်လျက် တခတ်ကကီိုးက အဆိုးသတ်ရန် ပြစ်သည်။ ပထမအဆင်တ
့် ွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တနရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အတတ က်ပဆိုးတနရ တွင ် တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊
တန က်ဆိုးအဆင်က
ဲ ှ အတမှ င်မက်ဆိုးတနရ တွင်
့် မူ တနရ အ ိုးလိုးထမ
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်လျက် ဤအတမှ င်ထက တမ င်ိုးထတ်ပစ်က အလင်ိုးတရ င်က
ယူတဆ င်တပိုးပပီိုး လူအ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်မည်ပြစ်သည်။ တနရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ မသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးန္ှင ့််
အမည်ိုးမက်ဆိုးပြစ်တသ ဤတနရ မှ လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုး၍၊ လူထတစ်ရပ်လိုးက
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
က အသအမှတ်ပပြုပပီိုး လူတင်ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့်
လက်ခယကကည်လ ပပီိုးတသ အခါ စကကဝဠ တစ်ခလိုး၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က
တဆ င်ရွက်ရန် ဤအချက်က အသိုးပပြုမည်ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ှ
သတကဂတသတဘ တဆ င်သည်- ဤတခတ်၏အမှုက တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည်န္င
ှ ၊့်် န္ှစ်တပါင်ိုး ၆၀ဝ၀
ကက ခဲသ
ဲ ှုအလပ်သည် လိုး၀ အဆိုးသတ်လမ့််မည်။ တနရ မျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
့် ည့်် စီမခန်ခွ့် မ
အတမှ င်မက်ဆိုးတနရ ၌ ရှတသ သူတက
ှ ့်် အပခ ိုးတနရ တင်ိုးတွင ်
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးသည်န္င
အလ ိုးတပူ ြစ်လ မည်မှ တပပ စရ မလတတ တ
့် ပ။ သပြစ်
့် ၍ တရတ်န္င်ငရှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ကသ လျှင် အဓပပ ယ်ပပည်ဝ
့် သည့်် သတကဂတပြင်သ
့် ရပ်တြ ်မှု ပါရှသည်။
တရတ်န္င်ငသည် အတမှ င်စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ပတြ ်တနပပီိုး တရတ်န္င်ငမှ လူတသည်
့်
ဇ တပကတ၊ စ တန်န္င
ှ ့်် အတသွိုးအသ ိုးတန္ှ့် င ့်် စပ်ဆင်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တရတ်ပပည်သတ
ူ သည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ အမျ ိုးဆိုး
့်

ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ
မှု
့် တပေါ် အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ ဆန်ကျင်
့်
ပပြုသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
ဝမှ အနမ်က
့် ျဆိုးန္ှင ့်် မသန်စင်
့် ဆိုး ပြစ်တသ တကက င့််
့် လူသဘ
့်
သူတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ နမူန ပစ ပြစ်သည်။
့်
ထသတပပ
လက်၍ အပခ ိုးန္င်ငမျ ိုး၌ ပပဿန မျ ိုး လိုးဝမရှဟ မဆလပါ၊ လူသ ိုး၏
့်
အယူအဆမျ ိုးမှ အ ိုးလိုးအတူတူပင်ပြစ်သည်၊ ဤန္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးသည်
အရည်အတသွိုးတက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မသရှကကပါက သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကရတပမည်။
့်
့်
င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ြီဆန်ခကဲ့် ကသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့်
့် ည်ိုး။
ြ ရရှဲတသည်
လည်ိုး အဘယ်တ
့် ကက င့်် သူက
ခကဲ့် ကသနည်ိုး။ ယဒက တယရှု က
့်
့်
့် ဆန်ကျင်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ထစဉ်က တပည်တ
့် တ ်အမျ ိုးအပပ ိုးတသည်
တယရှု က
့်
မသကျွမ်ိုးခဲက့် ကတပ။ တယရှု သည် အဆိုးစီရင်ခရပပီိုး ပပန်လည်ထတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် တန က်တွင်
လူမျ ိုးသည် သူက
့် ည်ိုး။ လူသ ိုး၏
့် မယကကည်ခကဲ့် ကတသိုးသည်မှ အဘယ်တကက င်န
မန ခပခင်ိုးမှ အ ိုးလိုးအတူတူပင် မဟတ်တလ ။ တရတ်ပပည်သတ
ူ က
့် သ ဓကတစ်ခအပြစ်
ယူလက်ပခင်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူတက
စပပပစန္ှင ့််
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးသည့်် အချန်တွင ် သူတသည်
့်
နမူန ပြစ်လ ပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ကိုးက ိုးမီပှ ငမ်ိုးစရ ပြစ်လ မည်ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အပြည်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တ
့် ကက င့််
့်
ငါအစဉ်တစက် တပပ လ ခဲသ
့် နည်ိုး။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊ မစင်ကကယ်ပခင်ိုး၊
မတပြ င်မ
ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးမျ ိုးက အပပည်ဝ
့် ဆိုး တပေါ်လွငတ
် အ င်ပပသပပီိုး
့် တ်ပခင်ိုး၊ ဆန်ကျင်
့်
၎င်ိုးတ၏
်
ိုးသည်မှ တရတ်န္င်င၏ပပည်သမ
ူ ျ ိုး
့် ပစမျြုိုးစထဲတွင် ထတ်တြ ထ
အတွငိုး် ၌ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင် သူတ၏
့် ျတနလျက်၊
့် အစွမ်ိုးအစမှ နမ်က
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် သူတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဓ တ်မှ တခတ်တန က်ကျန်ရစ်တနပပီိုး
သူတ၏
့် ျ ိုး၊ လူမှုဝန်ိုးကျင်၊ တမွိုးြွ ိုးရ မသ ိုးစ၊ အ ိုးလိုးတမှ့် နမ်က
့် ျတနလျက်
့် အကျင်မ
တခတ်တန က်အကျဆိုး ပြစ်တနသည်။ သူတ၏
့် တန်ိုးသည်လည်ိုး နမ့််ကျသည်။
့် အဆင်အ
ဤတနရ ၌ အမှုသည် သတကဂတသတဘ တဆ င်ပပီိုး၊ ဤစမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးအမှုက အလိုးစ
တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆက်တအ
ွဲ လပ်သည် မျ ိုးစွ
ပမတက င်ိုးမွနလ
် မည်ပြစ်သည်။ အလပ်၏ ဤအဆင်က
့် အပပီိုးသတ်န္င်လျှင်
တန က်ဆက်တအ
ွဲ လပ်မှ တပပ စရ လအပ်မည်မဟတ်ပါ။ အလပ်၏ ဤအဆင်က
့်
အထတပမ က်တအ င် တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ တအ င်ပမင်မှုက အပပည်အ
့် ဝ
ရယူပပီိုးလျက် စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်သည် လိုး၀ အဆိုးသတ်လမ့််မည်။

အမှနအ
် ိုးပြင့်် သင်တအကက
ိုးရှအမှုမှ တအ င်ပမင်သည်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးသည် စကက ဝဠတစ်ခလိုး၌
့်
တအ င်ပမင်သည်သ
့် တဘ န္ှင ့်် အတူတူပင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါသည် သင်တက
့်
စပပပစန္ှင ့်် နမူန အပြစ် တဆ င်ရွက်တစပခင်ိုးအကက င်ိုးရင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်ပင်ပြစ်သည်။
ဤလူမျ ိုးအထဲ၌ ပန်ကန်မှု၊ ဆန်ကျင်
မှု၊ မစင်ကကယ်ပခင်ိုး၊ မတပြ င်မ
့်
့် တ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတက
့်
ပမင်တတွျို့ရပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်လစတ်ရသမျှ
ှ
က သူတအထဲ
တွင ်
့်
ကယ်စ ိုးပပြုထ ိုးတလသည်။ သူတသည်
အမှနပ
် င် မှတ်သ ိုးတလ က်တပသည်။
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သူတက
့် သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ နမူန အပြစ် စပပြုထ ိုးပပီိုး၊ သူတက
့်
သမ်ိုးပက်လက်သည်န္င
ှ ့်် သူတသည်
အပခ ိုးတသ သူမျ ိုးအတွက် အလအတလျ က် စပပနမူန
့်
ပြစ်လ လမ်မ
ဲ့် ည့်် ပထမအဆင်ထ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဣသတရလ န္င်င၌ လပ်ကင်ခသ
့် က် ပပပီိုး
အတရိုးပါသည်ဟူ၍ ဘ တစ်ခမျှ မရှခဲတ
့် ပ- ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးအနက် အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အနည်ိုးဆိုး ပြစ်ခကဲ့် က၍ ထတင်ိုးပပည်မှ
စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် တခတ်သစ် အရဏ်ဦိုးမှ အတရိုးတက ့် အတရိုးပါဆိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးသည် ဣသတရလမှ လ ခဲက့် ကပပီိုး၊ ဣသတရလသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
စတင်တမွိုးြွ ိုးရ တနရ ပြစ်သည်ဟ တပပ ဆန္င်သည်။ အစပင်ိုးတွင ် ယင်ိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည်
အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုး ပြစ်ပပီိုး သူတ အ
ွ ်ခကဲ့် ကလျက်၊
့် ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါက ကိုးကယ
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရလဒ်မျ ိုးက
့်
ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သမမ ကျမ်ိုး တစ်တစ င်လိုးသည် တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အလပ်က
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုး၏- တစ်ခမှ ပညတ်တရ ိုးတခတ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် တန က်တစ်ခမှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ် ပြစ်သည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ဣသတရလ
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအတွက် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဣသတရလန္င်င၌ သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်လျက်၊ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက ယဒပပည်ရှ တယရှု ၏
လပ်တဆ င်ချက်က မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ သရ့် တွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ တရတ်အမည်မျ ိုး
တစ်ခမျှ မပါပခင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
ပထမအပင်ိုးန္ှစ်ပင်ိုးတက
ူ သည်
့် ဣသတရလန္င်ငမှ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ဣသတရလ ပပည်သတ
့်
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်- ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ အမှုက
့်
လက်ခခဲက့် ကသည့်် ပထမဦိုးဆိုး လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်ဟ ဆလသည်။ သူတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးတထဲ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊
့် မှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အနည်ိုးဆိုးသမ
အစပင်ိုးတွင် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုလသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ရတသတလိုးပမတ်လသူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်

န ခခဲက့် ကပပီိုး၊ ဗမ န်တတ ်တွင ် အပမဲတမ်ိုး အတစခခဲက့် ကလျက် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ ဝတ်ရမျ ိုး
သမဟ
ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် သရြူမျ ိုးက ဆင်ယင်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
့်
ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ခကဲ့် ကသည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်က ခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် အတစ ဆိုး လူမျြုိုးမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ထလူမျ ိုးသည်
လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုး၏ နမူန န္ှင ့်် စပပပစ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် မှုန္င
ှ ့််
့်
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏ နမူန န္ှင ့်် စပပပစလည်ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ တယ ဘ၊ အ ပဗဟ၊ တလ တ
သမဟ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး အ ိုးလိုးမှ ဣသတရလ
့် တ် တပတရန္ှင ့်် တတမ တသ ကဲသ
့်
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပပပစ အ ိုးလိုးတ အထဲ
က အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးသူမျ ိုး
့်
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ဣသတရလသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အထဲမှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သည့််
အတစ ဆိုး န္င်ငပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ထန္င်ငမှတနပပီိုး ထွက်တပေါ်လ ခဲက့် ကသည့်် တပြ င်မ
့် တ်သည့််
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးမှ မည်သည်တ
့် ဒသထက်မဆ ပမျ ိုးခဲသ
့် ည်။ အန င်္တ်တွင ် ဤတဒသတစ်၀န်ိုးလိုးရှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ စီမခန်ခွ့် တ
ဲ ပိုးန္င်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် သူတအတပေါ်
့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် ဣသတရလ ပပင်ပရှ
လူသ ိုးတအတွ
က် နမူန န္ှင ့်် စပပအပြစ် အတစခန္င်ရန် သူတ၏
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် တအ င်ပမင်မမ
တယတဟ ဝါက ကိုးကယ
ွ ်ရ တွင ် သူတ၏
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
့် တ်ပခင်ိုးက မှတတ
့် တပြ င်မ
့်
သူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့၏ အလပ်က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊
ယတန အထ
ပင်ပြစ်သည်။
့်
ကမဘ ကကီိုးက အတ်ပမစ်ချတပိုးခဲသ
့် ည့်် တန က်တွင် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပထမဆင်က
့် ဣသတရလ
န္င်င၌ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဣသတရလသည် ကမဘ တပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှု စတင်တမွိုးြွ ိုးရ တဒသ ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပေါ်က ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အတပခခရ
တနရ ပင်ပြစ်သည်။ တယရှု ၏ အမှုနယ်ပယ်ထတ
ဲ ွင ် ယဒပပည် တစ်ခလိုး ပါ၀င်သည်။
သူ၏အလပ်က လတွင၊် သူသည် ယဒပပည် အပပင်ဘက်တွင ် မည်သည်အ
့် မှုကမျှ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက် ထအတကက င်ိုးက ယဒပပည် ပပင်ပတွင ် သရှသူ နည်ိုးပါိုးခဲသ
့် ည်။
ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တရတ်န္င်ငဆီသ ယူ
့် တဆ င်လ ခဲပ့် ပီ ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးနယ်ပယ်သက်သက် အတွငိုး် မှ သ တဆ င်ရွက်သည်။ ဤအဆင်အ
့် တွငိုး် တွင ်
မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ တရတ်န္င်င၏ ပပင်ပတွင ် အစပျြုိုးပခင်ိုး မရှတပ။ တရတ်န္င်င၏ အပပင်သ ့်
ထအလပ် ပျျို့ န္ှမှု့် မှ တန က်ပင်ိုးတွင ် ပြစ်လ တပမည်။ အလပ်၏ ဤအဆင်မ
့် ှ တယရှု အမှု၏
အဆင်တ
ှု ်ပခင်ိုး အလပ်က
့် န က်မှ လက်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည် တရွ ိုးန္တ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအဆင်သ
့် လပ် ပြစ်သည်၊
့် ည် ၎င်ိုး၏ တန က်မှ လက်လ သည်အ

တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုသည် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး၊ ဤအဆင်မ
့် ှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ
သတန္ဓတည်တပိုးရန် မလအပ်တတ ပ
့် ါ၊ အတကက င်ိုးမှ အလပ်၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
ပပီိုးခဲသ
့် ဆင်န္
ှ ့်် မတူတသ တကက င၊့်် ထအပပင်
၊ တရတ်န္င်ငသည် ဣသတရလန္င်ငန္ှင ့််
့် ည်အ
့် င
့်
မတူသည်အ
့် တွက်တကက င့်် ပြစ်သည်။ တယရှု မှ လပ်တဆ င်ပပီိုးခဲသ
့် ည့်် အလပ်၏ အဆင်မ
့် ှ
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုး အလပ် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် တယရှု က တတွျို့ ပမင်ပပီိုးသည်တ
့် န က်
မျ ိုးမကက မီမှ တယရှု ၏ အလပ်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသ ပျ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
့် ျို့ န္ှလ
့် ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် အတမရက၊ ယူတကန္ှင ့်် ရရှ ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ အမျ ိုးအပပ ိုး
ရှကကသည်။ သပြစ်
ူ ျ ိုး ပနည်ိုးတနရသည်မှ
့် ၍ တရတ်န္င်ငမှ ယကကည်သမ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ တရတ်န္င်ငသည် အပတ်ခထ ိုးရဆိုး န္င်ငပြစ်တနတသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအတွက်တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုးက လက်ခရ တွင ် တရတ်န္င်ငသည်
တန က်ဆိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထသ လက်
ခခဲသ
မျ ိုးစွ မှ
့် ည်မှ အတမရကန္ှင ့်် ယူတကတထက်
့်
့်
တန က်ကျခဲလ
့် သိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်
့် ျက်၊ ယခတွင ် န္ှစ်တစ်ရ ပင် မပပည်တ
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ် အ ိုးလိုး ပပီိုးစီိုးပပီိုးဆိုး သွ ိုးတစတရိုးအတွက်၊
ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
့် တရတ်န္င်ငထဲတွင ် တဆ င်ရွက်သည်။
ဣသတရလန္င်ငက ပပည်သအ
ူ ိုးလိုးတသည်
တယတဟ ဝါက သူတ၏
့်
့် သခင်ဟူ၍
တခေါ်ဆခဲက့် ကသည်။ ထစဉ်တန်ိုးက သူတသည်
သူက
့်
့် သူတမ့် သ ိုးစ၏ ဦိုးစည်ိုးအပြစ်
ခယူခကဲ့် ကပပီိုး၊ ဣသတရလသည် ဧရ မ မသ ိုးစကကီိုး ပြစ်လ ခဲက
၊ ထမသ ိုးစထဲက
့်
လူတင်ိုးသည် သူတ၏
့် သခင် တယတဟ ဝါက ကိုးကွယ်ခကဲ့် ကသည်။ တယတဟ ဝါ၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူတတရှ
့် ျို့ မှ မကက ခဏ တပေါ်လ လျက် သူသည် သူတအ
့် ိုး မမက်ကက ိုးပပီိုး
အသထွကတ
် ပပ ဆခဲသ
ှ ့်် အသက
့် ည်၊ သူတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက လမ်ိုးညန်တပိုးရန် မိုးတမ်တင်န္င
အသိုးပပြုခဲသ
် ည် သူ၏ လမ်ိုးညန်ချက်မျ ိုးက ဣသတရလ
့် ည်။ ထအချန်က၊ ဝည ဉ်တတ သ
န္င်ငထဲတွင ် မမတပပ လသည်က အသထွက်တပိုးခ၍
ဲ့် ၊ သူတက
့် မိုးတမ်မျ ိုးက ပမင်ခကဲ့် ကရပပီိုး
မိုးချြုန်ိုးသမျ ိုးက ကက ိုးခဲသ
့် ည်၊ ဤနည်ိုးပြင့်် တယတဟ ဝါက သူတ၏
့် ဘဝက
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ လမ်ိုးညန်တပိုးခဲသ
ူ သ
့် ည်။ သပြစ်
့် ၍၊ ဣသတရလ ပပည်သတ
့် လျှင ်
တယတဟ ဝါက အစဉ်ပင် ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်လ ခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါသည် သူတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ သူသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ ယင်ိုးအချက်မှ အအ
့် ိုးသင်စ
့် ရ မဟတ်တပ၊ တယတဟ ဝါသည် သူတ ့်
အကက ိုး၌ န္ှစ်တပါင်ိုး ၄၀ဝ၀ နီိုးနိုးီ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။
တရတ်န္င်ငထဲတွငမ
် ူ န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ ထထင်ိုးတလိုးကန်တသ အပ်စက်ပခင်ိုးတန က်တွင ်

ယယွငိုး် တသ သူတသည်
ယခအခါကျမှ မိုးတက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
့်
သဘ ဝအတလျ က် တပေါ်တပါက်လ ခဲက့် ကပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှ ြန်ဆင်ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်က သရှလ ကကသည်။ ထဧဝတင်္လတရ ိုးမှ န္င်ငပခ ိုးမှ တရ က်ရလ
ှ
ခဲ၍
့် ၊
အလွနတ
် ခတ်တန က်ကျ၍ တိုးတက်မက
ှု မလလ ိုးသည်စ
့် တ် ရှတသ သူတက
့်
ထဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခကကသူ အ ိုးလိုးတသည်
စတ်မချရတပ၊ သူတသည်
သူတ၏
့်
့်
့်
ဘိုးတအပြစ်သည့်် ဗဒဓက သစစ တြ က်သည့်် အမျြုိုးမစစ်တသ တခွိုးမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးကသ
ဲ့် တခတ်
တန က်ကျသည်စ
့် တ် ရှသူ အမျ ိုးအပပ ိုးတက
့်
့်
့်
“တရတ်လမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးသည် န္င်ငပခ ိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ့်
ယကကည်န္င်ကကသနည်ိုး၊ ထသူတသည်
ကယ်ဘ
့် ိုးဘွ ိုးမျ ိုးက သစစ တြ က်သည် မဟတ်တလ ၊
့်
သူတသည်
မတက င်ိုးမက
ှု ကျြူိုးလန
ွ တ
် နကကပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ” ဟူ၍ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်ကကသည်။
့်
ယတနတွ
့် င ် တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က လူမျ ိုးတမ့်သွ ိုးကကတပပပီ။
သူတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သပ်မစဉ်ိုးစ ိုးတတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးသည် တမျ က်မျ ိုးမှ
့်
ဆင်က
့် ဲပြစ်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ သဘ ဝတလ ကကကီိုးသည် သဘ ၀အတင်ိုး
တပေါ်တပါက်လ ခဲသ
့် ည်ဟူတသ ဆင်က
့် ဲပြစ်စဉ်က ယကကည်တနကကသည်။ လူသ ိုးတ ့်
စ ိုးသိုးတနကကသည့်် အစ ိုးအစ တက င်ိုးမျ ိုးက သဘ ဝမှ တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်၊ လူသ ိုး၏
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသဆိုးရပခင်ိုးတွင ် စီစဉ်တကျရှသည်၊ ထအပပင်
ယင်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးက
စီမအပ်ချြုပ်တနသည့်် ဘရ ိုးသခင်မရှဟူ၍ ယကကည်တနကကသည်။ ထအပပင်
အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်မှ အပ်စိုးတနပခင်ိုးမှ အယူသည်ိုးမှုပြစ်၍ သပပနည်ိုးမကျဟ ယကကည်တနကကသည့််
ဘရ ိုးမဲ့်ဝါဒီ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှကကတသိုးသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သပပပည က
့်
အစ ိုးထိုးပပီိုး တနရ ယူန္င်မည်တလ ။ သပပပည သည် လူသ ိုးမျ ိုးက စီမအပ်ချြုပ်န္င်မည်တလ ။
ဘရ ိုးမဲ့်ဝါဒအပ်ချြုပ်တသ န္င်ငတစ်န္င်ငတွင ် ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ ကက ိုးရသည်မှ
လွယက
် ူသည်တ
့် ဝန် မဟတ်သကဲသ
့် ဧရ
မအခက်အခဲမျ ိုး ပါဝင်တနသည်။ ယတနတွ
့် င ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
ပစမျြုိုးပြင့်် ဆန်ကျင်
တနသူ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတနကကသည်
့်
့်
မဟတ်တလ ။
တယရှု က သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် လ တသ အခါ၊ လူမျ ိုးစွ တသည်
သူ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်က တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဥ်ကကည်ပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
ကွဲလသ
ွဲ ည်ဟ တတွျို့ ပမင်ကကသည်အ
့် ခါ သူတသည်
တယရှု က လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်သတင်
့်
့် ပပီိုး
သမှုန္ှင ့်် ရက်ကပ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
သူတန္ှ့် စ်ဦိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအကက ိုးတွင ်
့်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ညီညတ
ွ ်မှုမျ ိုးက မတတွျို့ ရှခဲက့် ကသနည်ိုး။ တစ်စတ်တစ်တဒသအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးမှ

တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှုအသစ် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ တယရှု သည်
သူ၏အလပ်က မစတင်ခမ
ဲ့် ီတွင ် မည်သက
ူ မျှ တယရှု ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက
မတရိုးခဲပ့် ခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တစ်တယ က်တယ က်က တရိုးသ ိုးခဲမ
့် ည်ဆလျှင ် စိုးရမ်စရ
ရှခဲမ
မည်သက
ူ တယရှု က လက်ဝါိုးကပ်ကပ်တင်တပေါ်သ သ
ဲ က
ှ ်ခကဲ့် က
့် ည် မဟတ်၊ ထအပပင်
့်
့် မှုဆွန္
လမ့််မည်နည်ိုး။ မဿဲကသ တယရှု ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက ဆယ်စန္ှစ်
အနည်ိုးငယ်တစ ပပီိုး တရိုးခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ တယရှု သည် ထကဲသ
့် ကကီ
ှ စက်မက
ှု
့် ိုးစွ တသ ညဉ်ိုးပန်ိုးန္ပ်
ခစ ိုးခဲရ
့် မည် မဟတ်တပ။ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ လူမျ ိုးက တယရှု ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက ြတ်ရှုလက်ရသည်န္င
ှ ့်် တယရှု သည် အ ပဗဟ၏ သ ိုးန္ှင ့်် ဒါဝဒ်၏
ဇ စ်ပမစ်ပြစ်သည်က သလက်ရသည်န္င
ှ ့်် သူတသည်
တယရှု အ ိုး ကွပ်မျက်ပခင်ိုးက
့်
ရပ်စဲပစ်ခကဲ့် ကမည် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် တသ တကက င်၊့် တယရှု ၏ သ ိုးစဉ် တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက
အလွနတ
် န က်ကျပပီိုးမှ တရိုးခဲပ့် ခင်ိုးမှ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ မတက င်ိုးတပဘူိုးတလ ။ ထအပပင်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏ အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
့် စ
့် သ
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုးမှ လည်ိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တက င်ိုးလှသည်၊ ပညတ်တတ ်တခတ်၏
အလပ်က အဆင်တ
့် စ်ဆင့်် ပြစ်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ်က တစ်ဆင့်် ပြစ်သည်၊
တစ်ဆင်က
့် တယတဟ ဝါ၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ဆင်က
့် တယရှု ၏ အလပ်ပြစ်သည်။
မဟ ပတရ ြက် တစ်ပါိုးပါိုးက ယတန၏
့် အလပ်အတကက င်ိုးက ကကြုတင်၍ တပပ ခဲမ
့် ည်ဆလျှင ်
မည်မျှတက င်ိုးလက်လမ့််မည်နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ “တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်”
ဟူသည့်် အခန်ိုးပက ထည့်တ
် ရိုးတပိုးခဲလ
့် ျှင ် ပတက င်ိုးခဲမ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည်
ယတနတွ
့် တသ
အခက်အခဲက အဘယ်တကက င့်် ခတနရသနည်ိုး။ သင်တ၌့် ထသတသ
့် င ် ထကဲသ
့်
့်
ခက်ခသ
ဲ ည့်် အချန်မျ ိုး ရှခဲသ
့် ူ တစ်ဦိုးဦိုးရသည်
ှ
ဆပါက၊
့် ည်။ အမန်ိုးခထက်သည်သ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်က ကကြုတင်တဟ မတပိုးခကဲ့် ကသည့်် တဟရှ ယန္ှင ့်် ဒယတလတ ့်
ပြစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် တစ်စတစ်တယ က်က အပပစ်ြရမည်
့် ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်စ ရင်ိုးက တစ ပပီိုး တရိုးမတပိုးခဲက့် ကသည့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၏
တမန်တတ ်မျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအချက်မှ မည်မျှ စတ်ပျက်စရ တက င်ိုးလက်သနည်ိုး။
သင်တသည်
တနရ အန္ှ အတထ
က်အထ ိုးက လက်ရှ ကကရပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တလိုး
့်
့်
တစ်ချြုျို့တ၏
် င် သင်တသည်
၎င်ိုးတမှ့်
့် အပင်ိုးအစတလိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ရလျှငပ
့်
သက်တသထူပပချက် အမှနဟ
် တ်သည် ဆပခင်ိုးအ ိုး မတပပ န္င်ကကတသိုး။ ရှကစ
် ရ
တက င်ိုးလက်တလပခင်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
အလွနလ
် ျှြုျို့ ဝှကထ
်
ိုးခဲသ
ခင်လသည့််
့် နည်ိုး။ ယတနတွ
့် င၊် လူမျ ိုးစွ တသည်
့်

အတထ က်အထ ိုးမျ ိုးက ရှ တတွရ
ျို့ န် လတနဆဲပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သူတသည်
ထအချက်က
့်
ပငင်ိုးဆန်န္င်စွမ်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ သပြစ်
့် နည်ိုး။ သူတသည်
့် လျှင၊် သူတ ဘ
့် လပ်သင်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်က ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး မလက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထကဲသ
့် ့်
သသယစတ်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး တရှ က
ျို့ မသွ ိုးန္င်ကက။ သပြစ်
ှ
”
့် ၍ “ပါိုးနပ်၍ အထပါရမီရတသ
လူအမျ ိုးအပပ ိုးတက
့် ရိုး” သတဘ ထ ိုးက စွဲကင်ထ ိုးကကသည်။ ထအချက်မှ
့် “စမ်ိုးကကည်တ
အလွနပ
် င် ကရကထမျ ိုးလှသည်။ မဿဲ၊ မ က၊ လက န္ှင ့်် တယ ဟန်တက
့် အန င်္တ်က
တဟ ကန်ိုးထတ်န္င်ခကဲ့် ကလျှင ် အမှုအရ မျ ိုးသည် မျ ိုးစွ မှ သ ၍လွယက
် ူခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
တယ ဟန်သည် န္င်ငတတ ်ထရ
ဲ ှ အသက်တ ၏ အတွငိုး် ကျတသ သမမ တရ ိုးက
ပမင်တတွျို့ ခဲရ
ဲ့် ပပီိုး
့် လျှင ် ပတက င်ိုးခဲတ
့် ပလမ့််မည်၊ သူသည် ရူ ပါရမျ ိုးသ ပမင်ခရ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ စစ်မှနပ် ပီိုး ပဒပ်ထည်ရတသ
ှ
အလပ်က မပမင်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုးမှ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ ပင်။
ယင်ိုးအချက်မှ အထူိုးပင် စတ်ပျက်စရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဘ မျ ိုးလမ
ွဲ ှ ိုးတနသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မှ ဣသတရလန္င်ငတွင ် အထူိုးတက င်ိုးမွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် တန က်မှ ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ယခ တရတ်န္င်ငက အဘယ်တကက င်တ
့် ရ က်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တခယူလျက်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်ကင်ရင်ိုး လူမျ ိုးအကက ိုးမှ အဘယ်တ
့် ကက င့်် တနထင်ရနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် စ န မှုမရှလွနိုး် တလစွ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးက
ကကြုတင်ပပီိုး မတပပ ခဲသ
့် ပပင်၊ ရတ်တရက် သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ချက်က
့် ည်အ
ယူတဆ င်လ ခဲသ
့် န ိုးလည်မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ ထအချက်က တကယ်က
ပထမအကကမ် လူဇ့် တ ခယူခစ
ဲ့် ဉ်တွင၊် သမမ တရ ိုး၏ အတွငိုး် ပင်ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးတအ
့် ိုး
ကကြုတင်မတပပ ကက ိုးခဲ၍
ဲ့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သူသည် အခက်အခဲမျ ိုးစွ က ရင်ဆင်ခရ
ထအပြစ်က တမမ
့် သွ ိုးသည်မှ တသချ သည် မဟတ်တလ ။ သဆ
့် လျှင ် ယခတစ်ကကမ်မှ တရ
လူသ ိုးက ယခထ မတပပ ရတသိုးသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌
ကျမ်ိုးတပါင်ိုး တပခ က်ဆယ်တ
့် ပခ က်ကျမ်ိုးသ ရှတနပခင်ိုးမှ သပ်က ကဆိုးလှသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်အတကက င်ိုးက တဟ တပိုးထ ိုးသည့်် အန င်္တတကျမ်ိုး
တစ်ကျမ်ိုး လတနတသိုးသည်။ သင်တတရ
ထသ မထင်
ကကဘူိုးတလ ။ တယတဟ ဝါ၊ တဟရှ ယန္ှင ့််
့်
့်
ဒါဝဒ်တပင်
ပစစြုပန်က လန္ှင ့််
့် လ၏ အလပ်က မတပပ ပပခဲက့် ကတပ။ သူတသည်
့် ယတနက
့်
သ ၍တဝိုးသွ ိုးပပီ ပြစ်လျက် အချန်ကွ ဟချက်မှ န္ှစ်တပါင်ိုး ၄၀ဝ၀ ထက်ပင် ပသည်။
တယရှု သည်လည်ိုး ယတနတခတ်
အလပ်အတကက င်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ မတဟ ကက ိုးခဲသ
့် ပပင်၊
့်
့် ည်အ
တပပ ကက ိုးခဲသ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး လူသ ိုးတ ရှ
့် ည့်် အနည်ိုးငယ်ထတ
့် တတွျို့ ခဲက့် ကသည့််
အတထ က်အထ ိုးမျ ိုးမှ မလတလ က်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် ယတနက
့် လ၏အလပ်က

ယခင်အလပ်န္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည်လ
့် ျှင ် ယင်ိုးန္စ
ှ ်ခက တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ မည်ကသ
ဲ့် ့်
ချတ်ဆက်ရန္င်မည်နည်ိုး။ တယတဟ ဝါ၏ အဆင်တ
ဲ့် ှုမှ ဣသတရလက
့် န်ိုးက လပ်တဆ င်ခမ
ဦိုးတည်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်၍၊ သင်သည် ယတနက
့် ည်ဆလျှင၊်
့် လ၏ အလပ်က ၎င်ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်ကကည်မ
ကွဲလွဲချက်မျ ိုးမှ ပ၍ပင် ကကီိုးမ ိုး တပလမ်မ
့် မရန္င်တပ။
့် ည်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခက ယှဉ်ကကည်၍
သင်တက
့် ဣသတရလန္င်ငမှလည်ိုး မဟတ်၊ ယဒ လူမျြုိုးလည်ိုး မဟတ်- သင်၏
အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် သင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရ ရ တင်ိုးမှ နမ်က
့် ျတနသည်။ သင်သည်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် သူတန္ှ့် ငသ
့်် ွ ိုး၍ မည်ကသ
ဲ့် ယှ
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ ယှဉ်ကကည်ရ
့် န်မှ
့် ဉ်ကကည်၍
ပြစ်န္င်ပါသတလ ။ ယတနသည်
န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်သည်က သ၍၊ ၎င်ိုးမှ
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တန္ှ့် င ့်် ပခ ိုးန ိုးသည်က သတလ ။့်
မည်သပင်
ြုိုးစ ိုးတလန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ပြစ်တစက မူ၊ ပတသနည်ိုးက အသိုးပပြုြ မကက
့်
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
ပတသနည်ိုးပြင့်် ရှ ၍မရန္င်တပ။
့်
တယရှု သည် သူတမွိုးြွ ိုးခဲသ
ဲ့် တနထ
င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ည့်် တန က်ပင်ိုး ၂၉ န္ှစ်အတွငိုး် မည်ကသ
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ အတကက င်ိုး ဘ ကမျှ
တရိုးမှတမ
် တပိုးထ ိုးတပ၊ ထဘဝမျ ိုးမှ မည်သပြစ်
ဲ့် ည်ဟ သင်သသတလ ။ တယရှု ၌
့် ခမ
ကတလိုးဘဝ သမဟ
် င် အသက် ၃၀
့် ၊ဲ သူတမွိုးလက်ချန်တွငပ
့် တ် လူငယ်ဘဝ မရှခဲဘ
ရှလ ခဲသ
့် ပမင်မျ ိုးက တပပ ရ တွင ်
့် ည်မျ ိုးတလ ။ သင်သသည်မှ အထူိုးကနည်ိုးတန၍၊ ကယ်အ
င်္ရမစက်လန
ွ ိုး် ဘဲ မတနန္ှင။့်် ထသပပြုလ
ပ်မမ
ှု ှ သင်အ
့် တွက် ဘ မျှမတက င်ိုးန္င်တပ။
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင် တရိုးထ ိုးမှုအရ တယရှု ၏ န္ှစ် ၃၀ ပပည့်် တမွိုးတန ့်
မတင်မီတွင၊် သူသည် ဗတတဇခခဲပ့် ပီိုး မ ရ်နတ်၏ တသွိုးတဆ င်မှုက ရင်ဆင်တစရန်အတွက်တရိုး
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တတ နက်ကကီိုးထသ
ဲ တခေါ်
့် ည်ဆ၍ ပါသည်။
့် တဆ င်သွ ိုးခဲသ
ထအပပင်
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးတက
့် ည့်် အလပ်က
့်
့် တယရှု ၏ သိုးန္ှစ်ခကွဲ က ခဲသ
မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးထတ
ဲ ွင ် တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ
ဆင်ရ မှတ်တမ်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ ထအချက်က သူထ
့် ၌ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ
မရှခဲပ့် ခင်ိုးက သက်တသထူမတပိုးတပ။ အစပင်ိုးတွင ် သူသည် ဘ မျှမလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ဲ
ပမှနလ
် တ
ူ တယ က် ပြစ်ခပဲ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သူသည် ၃၃ န္ှစ်တင်တင် လူငယ်ဘဝ
သမဟ
ဲ့် ည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ သူသည် ရတ်တရက် ၃၃
့် တ် ကတလိုးဘဝမရှဘဲ တနထင်ခသ
န္ှစ်ခအ
ွဲ ရွ ယသ
် တရ
က်လ န္င်သတလ ။ တယရှု အတကက င်ိုး လူတစဉ်ိုးစ
ိုးသည့််
့်
့်
ဤအရ ဟူသမျှမှ သဘ ဝလွနပ် ပီိုး လက်တတွျို့မကျတပ။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
သ မန် ပမှန ် လူသဘ
ဝရှပခင်ိုးမှ ယမှ ိုးြွယ်ရ မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏ အလပ်က
့်

တဆ င်ရွက်သည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးသည် သူ၏ မပပည်စ
့် တသ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပည်စ
့် တသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတပြင်
့် ့် တက်ရက် တဆ င်ရွက်သည်။ ယင်ိုးတကက င့်် လူမျ ိုးက
ယတနတခတ်
၏ အလပ်န္င
ှ ့်် တယရှု ၏ အလပ်ကပင်၊ သသယ ပြစ်တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူသည့်် န္ှစ်ကကမ်ကက ိုး သူ၏ အလပ်မျ ိုးမှ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် မကွဲပပ ိုးတပ။ မှနပ
် ါသည်၊ သင်
ခရစ်၀င်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက ြတ်ကကည်မ
့် ည် ဆလျှင၊် ပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုးမှ
ကကီိုးမ ိုးလသ
ှ ည်။ တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝ န္ှစ်မျ ိုးဆက
ီ သင်မည်ကသ
ဲ့် ့်
ပပန်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် တယရှု ၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝက မည်ကသ
ဲ့် န
့်
့် ိုးလည်
န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ယတနတခတ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝက တက င်ိုးတက င်ိုး
့်
့်
န ိုးလည်သူ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ၏ လူသဘ
ဝက သင်လိုး၀
့်
သတဘ မတပါက်ဘ၊ဲ သ ၍ပင် န ိုးမလည်တချ။ မဿဲကသ မှတ်တမ်ိုးမတင်ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်သည်
တယရှု ၏ လူသဘ
ဝ အတကက င်ိုး အရပ်အပခည်ကပင်လျှင် သန္င်စရ မရှတပ။ ငါက သင်က
့်
့်
တယရှု ဘဝဆင်ရ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ တယရှု ၏ ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် လူငယ်ဘဝထဲက
အတွငိုး် ကျတသ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက တပပ ပပတသ အခါ၊ သင်က တခါင်ိုးခါလျက် “မပြစ်န္င်ဘိုးူ ။
တယရှု ဟ အဲဒါမျြုိုး မပြစ်န္င်ခဘ
ဲ့် ိုးူ ။ သူဆီ
ဝ တစ်စတစ်ရ ရှြမတပပ
နဲ၊ ့်
့် မှ လူသဘ
့်
့်
အ ိုးနည်ိုးချက် တစ်ခမှ မရှန္င်ဘိုးူ ” ဟ တပပ ဆမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် တအ ်ဟစ်ပခင်ိုးပင်
ပပြုမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် တယရှု က န ိုးမလည်တသ တကက င့်် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
အယူအဆမျ ိုး သင်၌ ရှရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဘန်ိုးတန်ခိုး အထူိုးရသည်
ှ
၊ သူန္င
ှ ့််
ပတ်သက်လ လျှင ် ဇ တပကတ တစ်ခမျှ မပါဟ သင်က ယကကည်တနသည်။ သတသ
်
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ မည်သက
ူ မျှ ပြစ်ရပ်မှနမ
် ျ ိုး၏ သမမ တရ ိုးက
ြီဆန်လျက် တပပ ဆချင်မည် မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ ငါတပပ သည်အ
့် ခါ ထအရ သည်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တနပပီိုး၊ မှနိုး် ဆထင်တကကိုး တပိုးတနပခင်ိုးမျြုိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
တဟ ကန်ိုးထတ်မှုလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနပ် မင်သ
့် ည့်် တနရ ဆီသ ့်
တက်လှမ်ိုးန္င်သည်၊ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မဟ နက်ရှုင်ိုးသည့်် တနရ တွငလ
် ည်ိုး
့်
ပန်ိုးကွယ်လျက် တနန္င်သည်ဆပခင်ိုးက သမှတတ
် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ အသဉ ဏ်ပြင့််
စတ်ကူိုးကကည်၍
့် မရန္င်တပ။ သူသည် သီိုးသန်ပ့် င်္္ြုလ်တစ်ဦိုးက စတ်ကူိုးရသည့်် ကယ်ပင်
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘဲ သက်ရှ သတတဝါအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။

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

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

စီိုးလျက် ထွက်ခွ သွ ိုးသည်— ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်- သတသ
်လည်ိုး သူသည်
့်
မည်သ လူ
့် မျ ိုးအလယ်တွင် ပြြူတသ မိုးတမ်ကစီိုးလျက် ပပန်လ ပပီိုး တယရှု ဟ အတခေါ် ခရဆဲ
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက အမှနတ
် ကယ် တရ က်ရှခဲပ
့် ါက၊
လူသ ိုးသည် သူက
့် အဘယ်သ မမှ
့် တ်မန္င် ရမည်နည်ိုး။ ကမဘ တစ်ဝန်ိုးရှ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးက
သူက
့် မှတ်မမည် မဟတ်တလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက တယရှု တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ယဒတစ်တယ က်၏ သွငပ် ပင်မျြုိုး
ပြစ်မည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ထ ဝရ တစ်ပစတည်ိုး ပြစ်တပမည်။ တယရှု က
သူထက
ွ ်ခွ သွ ိုးသကဲသ
့် ပပန်
် ည်ိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့် သ လ
့် ကကလ မည်ဟ တပပ ခဲတ
မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်က သင်သပါသတလ ။ ဤသင်တအ
့် ပ်စက သူတပပ ပပသည်မှ
ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သသမျှအ ိုးလိုးမှ သူထက
ွ ်ခွ ခဲသ
့် တင်ိုး မိုးတမ်ကတစ်ခ စီိုးလျက်
့် ည်အ
သူ တရ က်ရလ
ှ မ့််မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က သူ၏အမှုက မည်သ ့်
လပ်တဆ င်သည်က သင်အတအကျ သပါသတလ ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်
ပမင်န္င်သည်ဆပါက၊ တယရှု တပပ ခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်သ ရှ
့် ငိုး် ပပ
ရမည်နည်ိုး။ သူတပပ ခဲသ
့် ည်မှ - တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူသ ိုး ကကလ တသ အခါ၊
သူကယ်တင် သလမ့််မည်မဟတ်၊ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး သလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ
တစတမန်မျ ိုး သလမ်မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက သလမ်မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ည်မဟတ်။
ခမည်ိုးတတ သ
် ည်သ လျှင် သလမ့််မည်၊ ဆလသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်သ လျှင် သလမ့််မည် ဟူ၍
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကယ်တင်ပင် မသတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် ပမင်န္င် သန္င်သတလ ။ အကယ်၍
သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင်မျက်စမျ ိုးပြင့်် သရှက ပမင်န္င်စွမ်ိုးရှခဲမ
့် ည်ဆပါက၊
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ မပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထအချန်က တယရှု
အဘယ်အရ တပပ ခဲသ
ူ ျှမသ။ တက င်ိုးကင်တမန်
့် နည်ိုး။ “ထအချန်န ရီကက ိုး အဘယ်သမ
မသ။ ငါခမည်
ိုးတတ တ
် ပါိုးတည်ိုးသ သတတ ်မ၏
ူ ။ လူသ ိုးသည် ကကလ တသ အခါ
့်
တန ဧလက်ထက်၌ ပြစ်သကဲသ
့် ပြစ်
့် ည်။…ထတကက င့်် သင်တသည်
့် လမ်မ
့်
ပပင်ဆင်လျက်တနကကတလ ။့် အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး၊ သင်တ မထင်
မမှတ်တသ အချန်န ရီ၌
့်
လူသ ိုးသည် ကကလ လမ့််မည်။” ထတနရက်
တရ က်လ သည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုး ကယ်တင်က
့်
သလမ်မ
် င
ှ ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးဆသည်မှ လူဇ့် တခ ယူတသ ဘရ ိုးသခင်၊ ပမှနန္
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးက ဆလသည်။ လူသ ိုး ကယ်တင်ပင် မသတသ တကက င ့်် သင်သည် မည်သ ့်
သန္င်မည်နည်ိုး။ တယရှု က သူသည် ထွက်ခွ သွ ိုးခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး သူ တရ က်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်ဟ
တပပ ခဲသ
ှ
့် အချန်က၊ သူကယ်တင်ပင်လျှင် မသ၊ သပြစ်
့် ည်။ သူတရ က်ရမည်
့်
့် ရ သူသည် သင်က

ကကြုတင်အသတပိုးန္င်သတလ ။ သင်သည် သူ၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက ပမင်န္င်သတလ ။ ယင်ိုးသည်
ရယ်စရ ပပက်လိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ကမဘ တပမသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
ကကလ သည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတွင ် သူ၏ န မ၊ သူ၏ လင်၊ သူ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုတက
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်။ သူသည် သူ၏ အမှုက ထပ်မလပ်တပ။ သူသည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ယခင်က
သူကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူက
့် ည်။ ဤအကကမ် သူ
့် တယရှု ဟ တခေါ် ခဲသ
တစ်ြန်ကကလ သည်အ
့် ခါတွင ် သူက
့် တယရှု ဟ တခေါ် န္င်တသိုးသတလ ။ ယခင်က
သူကကလ တသ အခါ၊ သူသည် တယ က်ျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအကကမ်တွငလ
် ည်ိုး သူသည် တယ က်ျ ိုး
တစ်ြန် ပြစ်န္င်ပါသတလ ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် သူ ကကလ ချန်တွင ် သူ၏ အမှုမှ
လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရြ ပြစ်
့် ခါတွင၊်
့် သည်။ သူ တစ်ြန်ကကလ သည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ဆဲ ပြစ်န္င်သတလ ။ သူသည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ်
တစ်ြန် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရန္င်သတလ ။ ယင်ိုးသည် သူ၏ အမှုက ထပ်လပ်ပခင်ိုး ပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မအတဟ င်ိုးသည်က သင်မသသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ဟ
တပပ သူမျ ိုးရသည်
ှ
။ ယင်ိုးမှ မှနတ
် ပ၏၊ သတသ
် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
သူ၏ အန္ှစ်သ ရ မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ သူ၏ န မန္ှင ့်် အမှုတွင ်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီဟ သက်တသမပပတပ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ
မည်သည်အ
့် ခါမှ မတပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အကယ်၍ သင်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ ဆပါက၊ သူသည် သူ၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က
အပပီိုးသတ်န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထ ဝရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတကက င်ိုးကသ
သင်သတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မအတဟ င်ိုးသည်က သင်သပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မတပပ င်ိုးလဲပါက၊ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မျက်တမှ က်တခတ်ထ တစ်တလျှ က်လိုး ဦိုးတဆ င်လျှင် ဦိုးတဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပါက၊ သူ တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်မှ အဘယ်တကက င ့်် ပြစ်သနည်ိုး။ သူ၏ အမှုသည်
တရှ ျို့ဆက်တိုးတက်ရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရပ်တန်ပခင်
့် ိုးမရှ၊ ယင်ိုးမှ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
လူသ ိုးထ တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ထတ်တြ ပ် ပသည့်အ
် ရ မှ သူ၏ ပင်က
စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ အစဦိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက

လူသ ိုးထမှ ကွယဝ
် ှကထ
်
ိုးခဲသ
့် ည်၊ သူသည် လူသ ိုးထ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ထတ်တြ ်မပပခဲသ
့် ၊ ့် လူသည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ကဲသ
အသပည တကယ်က မရှခဲတ
့် ပ။ ဤအရ တကက င ့်် သူသည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
လူသ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပရန် သူ၏ အမှုက အသိုးပပြုသည်၊ သတသ
် ဤနည်ိုးပြင ့််
့်
အမှုပပြုပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တခတ်တင်ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲသည်ဟ
မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏ အလသည် အပမဲ တပပ င်ိုးလဲတနတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတနသည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူ၏
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တခတ်မျ ိုး မတူကွဲပပ ိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးက သူက
ငှ့်
့် သန္င်ြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ပင်က စတ်သတဘ ထ ိုးက အလိုးစ ယူတဆ င်ပပီိုး၊ တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတဆင့််
လူသ ိုးထ တြ ်ထတ်ပပတပသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် မူလက
့်
မည်သည့်် သီိုးသန ် စ
် ည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ သူ၏
့် တ်သတဘ ထ ိုးမျှ မရှ သမဟ
့် တ် ကန်လွနသ
စတ်သတဘ ထ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသည့်် သက်တသ လိုးဝ မဟတ်တပ- ထသတသ
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ခသည် မှ ိုးယွငိုး် တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပင်ကပြစ်ပပီိုး
သီိုးသနပ် ြစ်
့် တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက- သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက— တခတ်မျ ိုး
ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ လူသ ိုးထ ထတ်တြ ်ပပသသည်။ တခတ်တစ်တခတ်၏ အမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးက မတြ ်ပပန္င်တပ။ သပြစ်
့် ရ “ဘရ ိုးသခင်သည်
အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှ။” ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးမှ သူ၏
အမှုက ရည်ညန်ိုးပပီိုး “ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှ” ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတပသည်။
မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် န္ှစ်တပခ က်တထ င်အမှုက အချက်တစ်ခတပေါ် မတည်န္င်တပ
သမဟ
့် တ် အသက်မဲ့်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် ယင်ိုးက တဘ င်မခတ်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ လူ၏
တိုးအမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ စတ်ကူိုးသတလ က် ရိုးရှငိုး် ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏
အမှုသည် မည်သည့်် တခတ်တစ်ခတွငမ
် ျှ စွဲကျန်မတနန္င်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် တယတဟ ဝါသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န မအပြစ် အပမဲ ရပ်တည်မတနန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု
န မတအ က်တွငလ
် ည်ိုး သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်တသိုး၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် တရှ ျို့သ ဦိုးတည်
ချက်ပြင့်် အပမဲ တိုးတက်တနသည့်် လကခဏ တစ်ခ ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ စ တန်
ပြစ်လ လမ်မ
့် ခါမျှ
့် ည်မဟတ်တပ။ စ တန်သည် အစဉ်အပမဲ စ တန်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ ဘရ ိုးသခင်၏

အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်သည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ သတသ
လ
် ည်ိုး သူ၏
့်
အမှုအတွက်မူ၊ သူသည် အစဉ်အပမဲ အသစ်ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး
မရှသည်အ
့် တွက်၊ ယင်ိုးသည် တရှ ျို့သ ဦိုးတည်
ချက်တစ်ခပြင ့်် အစဉ်အပမဲ တိုးတက်တနသည်၊
့်
အစဉ်အပမဲ ပမ နက်ရှုင်ိုးတနတပသည်။ တခတ်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် န မ အသစ်က
ခယူသည်၊ တခတ်တင်ိုးတွင ် သူသည် အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးတွင ် သူသည်
သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သူ၏ အသစ်တသ အလန္ှင ့်် အသစ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ အကယ်၍ တခတ်သစ်တွင ် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသစ် တြ ်ပပချက်က မပမင်န္င်ကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
သူက
့်
့် က ိုးတင်တွင ်
သမှုပြင့်် ထ ဝရ ရက်န္က
ှ ်မကကမည် မဟတ်တလ ။ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ် သတ်မှတ်လက်မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး အပြစ်သ လူဇ့် တ ခယူလ ခဲပ
့် ါက၊ လူမျ ိုးသည် သူက
့် တယ က်ျ ိုးအပြစ်၊
လူတယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အပြစ်၊ သတ်မှတ်လက်ကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့် မန်ိုးမမျ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ယကကည်မည် မဟတ်တပ။ ထအခါ တယ က်ျ ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က တယ က်ျ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် တူ
ီ သ လင်ရသည်
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ညတ
တယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ တခါင်ိုးတဆ င်ပြစ်သည်ဟ ယူဆကကတပမည်- သတသ
်
့်
မန်ိုးမမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် မမျှတတပ။ ယင်ိုးသည်
ဦိုးစ ိုးတပိုးဆက်ဆမှု ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤကစစရပ်သည် မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်တသ သူအ ိုးလိုးတသည်
သူကသ
ဲ့် တယ
က်ျ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
မန်ိုးမတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကယ်တင်ခရမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် အ ဒက ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် အ ဒ
တစ်ဦိုးတည်ိုးကသ မြန်ဆင်ိုးခဲဘ
့် ၊ဲ တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမန္ှစ်ဦိုးလိုးက သူ၏ သဏ္ဌ န်အတင်ိုး
ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်...မန်ိုးမမျ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် အမှု၏
အသစ်တသ အဆင်တ
့် စ်ခသ ဝင်
့် တရ က်သည်။ သူသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ပ၍ပင်
တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တယရှု ၏ အချန်က လန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
ကရဏ တရ ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တ ပြစ်
့် ည်မဟတ်တပ။ အမှုသစ်က လက်ရှ
့် လမ်မ
လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအမှုသစ်သည် စတ်သတဘ ထ ိုးအသစ်န္င
ှ အ
့်် တူ

ပါရှလမ်မ
င်၊့် ဤအမှုက ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက- ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ ထတကက
့်
လူဇ့် တက မခယူခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသည် သူန္င
ှ ဆ
့်် က်သယ
ွ ်ြ နည်
ိုးလမ်ိုး မရှခဲတ
ငှ့်
့် စြအလ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်က မိုးကကြုိုးမှတစ်ဆင့်် တက်ရက် စက ိုးတပပ ခဲပ
့် ါက၊ လူသည်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သန္င်ပါမည်တလ ။ အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဝည ဉ်တတ ်
တစ်ပါိုးတည်ိုးပြစ်ပါက၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှလ ြ ပြစ်
့် န္င်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူလ ချန်တွင၊် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌
တပေါ်လ ပပီိုး သူက သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့််
တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတွငသ
် ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက မမတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်မျက်စမျ ိုးပြင့်် ရှု ပမင်န္င်ကကလမ့််မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအလယ်တွင်
အမှနတ
် ကယ်န္င
ှ ့်် စစ်မန
ှ စ
် ွ အသက်ရှငသ
် ည်။ သူသည် အမှနတ
် ကယ်ရှ၏။ လူသည်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ထတတွျို့ န္င်သည်၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက
ထတတွျို့ န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူသည် သူက
် ကယ် သရှလ န္င်သည်။
့်
့် အမှနတ
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် “ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သလ မန်ိုးမမျ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်သည်။” ဆသည့်် အမှုကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးပပည်စ
့် တစပပီိုးပြစ်က
လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအလိုးစက ပပီိုးတပမ က်တစပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် တခတ်တစ်ခတစ်တလရှ
အမှုက ထပ်မလပ်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ သူသည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုက လပ်တဆ င်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည့်် အလိုးစတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပလမ့််မည်။ တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
တပပ ဆရ တွင၊် ဤအရ မှ တယရှု က သင်တသည်
ကပ်တဘိုးက ဧကန်မချ ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ငလျင်လှုပ်ပခင်ိုး၊ ငတ်မတ
ွ ်တခါင်ိုးပါိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကပ်တရ င်္ါတက
့် ည်ဟ တပပ ခဲသ
့် ည့််
့် ကကြုရလမ်မ
သီိုးပခ ိုးတခတ် တစ်တခတ်က ရည်ညန်ိုးတပသည်၊ ယင်ိုးက ဤသည်မှ တခတ်သစ်
တစ်တခတ်ပြစ်ပပီိုး၊ အတဟ င်ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် မဟတ်တတ သ
့် ည်က
ပပသတပလမ်မ
့် တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ည်။ အကယ်၍ လူမျ ိုး တပပ သည်အ
မတပပ င်ိုးလဲ၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
သူသည် လူသ ိုးက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်ပပီိုး၊ လူတင်ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး တပိုးက လူက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မမန်ိုးဟ ဆပါက၊ သူ၏အမှုသည် အဆိုးသ အစဉ်
တရ က်န္င်မည်တလ ။
့်
တယရှု ကကလ ခဲပ့် ပီိုး အပပစ်သ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ရင်ိုးန္ှင ့််
ယဇ်ပလလင်ထက်တွင ် မမကယ်ကယ် ပူတဇ ်ရင်ိုး၊ က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်ခခဲရ
့် ချန်တွင၊် သူသည်

တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုက ပပည့်စ
် တစန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်တစခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ ထတခတ်၏ အမှုက တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ထပ်လပ်ပခင်ိုး၏
ဆလချက်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ တူညတ
ီ သ အရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
တယရှု ၏ အမှုက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ဤအဆငတ
့်် ွင ် သူ ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအမှုက မလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ချစ်ခင်က
သန ိုးကကင်န တနပမဲပြစ်ပါက၊ သူသည် တခတ်က အဆိုးသတ် န္င်ပါမည်တလ ။
ချစ်ပမတ်န္ိုးတတ်ပပီိုး သန ိုးကကင်န တတ်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်
န္င်ပါမည်တလ ။ တခတ်က အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ တန က်ဆိုး အမှုတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူအ ိုးလိုးက လူသရှငက် က ိုး တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် သူက
့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့်် ချစ်တသ သူတက
့်် တ်သည့််
့် စလင်တစရန်အလငှ့် မတပြ ငမ
အရ အ ိုးလိုးက သူ ထတ်တြ ်ပပသည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်သ လျှင် တခတ်က
့်
အဆိုးသတ်တစန္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လသည် တရ က်ရှန္ှငပ့်် ပီ ပြစ်သည်။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ အရ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝအတပေါ် အတပခခ၍ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ် ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
ွ ်၏
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သည်။
့် ပန်ိုးတင်က ထတ်တြ ်ပပသည့်် အချန် အခက်အတန ် ပြစ်
အကယ်၍ လူတသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မကကြုကကရပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
မန ခမှုန္င
ှ ့်် မတပြ င်မ
ှု တြ ထ
် တ်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးရှလမ့််မည် မဟတ်တပ။
့် တ်မက
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်သ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ်သည်
့်
ထတ်တြ ်ပပ ခရန္င်တပသည်။ လူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရတသ
အခါမှသ သူ၏စရက်အမှနက
် ပပသသည်။ မတက င်ိုးမှု ပပြုသူမျ ိုးက
မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊ တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
ထ ိုးရှလမ်မ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးခရကကလမ့််မည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်၊့် မတက င်ိုးတသ
သူမျ ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရပပီိုး တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဆလ ဘ်မျ ိုးရရှက
လူအ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးပခင်ိုးက ခကကရြအလ
ငှ့် ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုး၏
့်
့်
အဆိုးသတ်သည် ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက တပြ င်မ
့် တ်တသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ရရှရတပမည်။ လူသ ိုး၏

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် အပမင်ဆ
က်ရှပပီိုးပြစ်က သူ၏ မန ခပခင်ိုးသည်
့် ိုးသ တရ
့်
အလွနအ
် ့် လွန ် ပပင်ိုးထန်လ တသ တကက င၊့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ ့်
အဓကအ ိုးပြင့်် တပါင်ိုးစပ်ထ ိုးပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် ထတ်တြ ပ် ပခရသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် ဝ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်သ လူက အပပည်အ
တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး ပပည့်စ
် တစန္င်တပသည်။ ဤစတ်သတဘ ထ ိုးသည်သ မတက င်ိုးမက
ှု
တြ ်ထတ်န္င်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် တ်တသ သူအ ိုးလိုးက ပပင်ိုးထန်စွ အပပစ်တပိုးန္င်သည်။
့် ့် မတပြ င်မ
ထတကက
င ့်် ဤသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခသည် တခတ်၏အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် ပပီိုး၊
့်
့်
သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ ထတ်တြ ်ချက်န္င
ှ ့်် တြ ်ပပချက်သည် တခတ်သစ် အသီိုးသိုးီ ၏
အမှုအတွက် တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
ထင်ရ ပမင်ရ န္ှင ့်် အတရိုးပါမှုမရှဘဲ ထတ်တြ ပ် ပသည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် လူ၏အဆိုးသတ်က ထတ်တြ ်ပပရ တွင် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက တပြ ငမ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်မှု မခရတစဘဲ၊ ယင်ိုးထက် သည်ိုးခပခင်ိုး၊
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်မှု
့် သူအ
့် ိုးပပသရင်ိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
တစ်စက်မျှမရှဘဲ သူ၏အပပစ်မျ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ လူသ ိုးက အပပစ်လတ်တပိုးရင်ိုး၊
လူသ ိုးအတပေါ် အဆိုးမဲ့် ကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တက
့် ချတပိုးသန ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး သူအတပေါ်
့်
ဆက်လက် ချစ်ခင်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအ ိုးလိုးသည် မည်သည်အ
့် ချန်တွင ်
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးသ တရ
က်လမ့််မည်နည်ိုး။ ဤသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူတက
့်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သင်တ
ဲ မည်
သည်အ
့် ချန်တွငမ
် ှ ဦိုးတဆ င်မည်နည်ိုး။
့် လျ ်တသ ပန်ိုးတင်ထသ
့်
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အစဉ်အပမဲ ချစ်ခင်တတ်တသ တရ ိုးသကူ ကီိုး၊ ကကင်န တသ မျက်န္ ှ န္ှင ့််
န္ူိုးညတ
့် သ န္ှလိုးသ ိုးရသည်
ှ
့် တရ ိုးသကူ ကီိုးတစ်ဦိုးက ကကည်တ
့် လ ။့် သူသည် လူတက
့် ၎င်ိုးတ ့်
ကျြူိုးလွနခ
် တ
ဲ့် သ ပပစ်မမ
ှု ျ ိုး မည်သပင်
သပူ ြစ်တစက မူ
့် ရှသည်ပြစ်တစ ချစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ မည်
့်
သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ချစ်ခင်ပပီိုး သည်ိုးခတလသည်။ ထသဆ
့် ပါက၊ သူသည် မျှတတသ
တရ ိုးစီရင်ချက်က မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ှ ချမှတ်န္င်မည်နည်ိုး။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်မှု သည်သ လူသ ိုးက
၎င်ိုးတ၏
င်ယူန္င်တပသည်။
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပပီိုး၊ လူက နယ်ပယ်သစ်သ တဆ
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် တခတ်တစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှတစ်ဆင့်် အဆိုးသ ့်
တရ က်ရတပသည်
ှ
။
သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အလိုးစတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။

တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ ပြစ်သည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထတခတ်က
ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အမှုက လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက် တခတ်အသီိုးသိုးီ ကက ိုးတွင ် သသ တသ
ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုး ရှသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးရန်အတွက်၊ တခတ်က
အဆိုးသတ်သ တရ
က်တစမည့်် တလ င်ကျွမ်ိုးမှု၊ တရ ိုးစီရင်မှု၊ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ တဒါသအမျက်န္င
ှ ့််
့်
ြျက်ဆိုးီ မှုမျ ိုး ရှရမည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လသည် တန က်ဆိုးတခတ်က
ရည်ညန်ိုး၏။ တန က်ဆိုးတခတ် အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က အဆိုး
မသတ်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်တလ ။ တခတ်က အဆိုးသတ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ ယူတဆ င်ရမည်။ ထနည်ိုးပြင်သ
သူသည် တခတ်က
့်
အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်သည်။ တယရှု ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးအတနပြင ့််
့်
ဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်ရန်၊ ဆက်လက် အသက်ရှငရ
် န်န္င
ှ ့်် ပမတက င်ိုးမန
ွ တ
် သ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင့်် ဆက်လက်တည်ရတစန္
ှ
င်ရန် အလငှ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးသည်
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးထသ
ဲ သူ
ှ ့်် မရဏန္င်ငန္ှင ့်် ငရဲတွင ်
့် န္င
့် ၏ ကျဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တန်ရန်
ဆက်လက်အသက်မရှငြ
် အလ
ငှ့် သူသည် လူက အပပစ်မှ ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူအ ိုး
့်
မရဏ န္င်ငန္ှင ့်် ငရဲတမှ့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တယရှု သည် လူက ဆက်လက်
ရှငသ
် န်တနထင်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ယခတွင် တန က်ဆိုးတသ က လသည်
ဆက်တရ က်ပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက အပမစ်ပြတ်သတ်သင်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
ွ ်၏
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပန်ကန်မက
ှု အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုး အတွက်၊ အတတ်က
ကကင်န သန ိုးတတ်ပပီိုး ချစ်ခင်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က
အဆိုးသတ်ရန် သမဟ
ဲ ှု အစီအစဉ်အ ိုး
့် တ် သူ၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ တခတ်တင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အထူိုးကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးတစ်ခက
အသ ိုးတပိုးပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု ပါဝင်တလသည်။
ထတကက
င့်် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်တသ အမှုတွင ် သူ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုး တြ ်ပပချက်ပါဝင်ပပီိုး၊ သူ၏ န မန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်တသ
အမှုန္စ
ှ ်ခလိုးသည် တခတ်န္င
ှ အ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲတလသည်- ယင်ိုးတသည်
အ ိုးလိုး
့်
အသစ်ပြစ်ကက၏။ ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး လမ်ိုးပပပခင်ိုးအမှုက
တယတဟ ဝါ၏ န မတအ က်တွင် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ အမှု၏ပထမအဆင်က
့် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်

အစပျြုိုးခဲသ
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်က တည်တဆ က်ပခင်ိုး၊
့် ည်။ ဤအဆင်တ
့် ွင ် အမှုသည် ဗမ န်တတ ်န္င
ဣသတရလလူမျြုိုးတက
ှ ့်် ၎င်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် အလပ်လပ်ရန် ပညတ်တရ ိုးက
့် လမ်ိုးပပရန်န္င
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ ဣသတရလလူမျြုိုးတက
့်
့် လမ်ိုးပပပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သူသည်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏အမှုအတွက် အတပခစက်ရ တစ်ခက စတင်တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။
ထအတပခစက်ရ မှတန၍ သူသည် သူ၏အမှုက ဣသတရလက တကျ လ
် ွန၍
် တိုးချဲျို့ ခဲသ
့် ည်၊
ယင်ိုးမှ တန င်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သတတဝါအ ိုးလိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှ
့် မ
တယတဟ ဝါပြစ်သည်က တပြည်ိုးပြည်ိုး သရှလ ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဣသတရလမှစတင်လျက်
့်
သူသည် သူ၏အမှုက အပပင်ြက်သ ချဲ
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ သူသည် သူ၏အမှုက
့် ျို့ထင
ဣသတရလလူတမှ့် တစ်ဆင့်် ၎င်ိုးတက
် န
ွ ၍
် ပပင်ပသ ပြန်
သည်။
့်
့် တကျ လ
့် ကကက်
ဣသတရလနယ်တပမသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါအမှု၏ ပထမဆိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ တနရ
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အမှုပပြုြ ဘ
ဲ့် သ တနရ မှ
့် ရ ိုးသခင် ပထမဆိုး သွ ိုးတရ က်ခတ
ဣသတရလနယ်တပမတွင ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှု ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင၊် တယရှု သည် လူက ကယ်တင်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ချစ်ပခင်ိုး တမတတ ၊ သန ိုးကရဏ ၊
စတ်ရှညပ် ခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ န္ှမ်ခ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ျပခင်ိုး၊ တစ ငတ
့် ပပီိုး
သူလပ်ခတ
ဲ့် သ အမှုအမျ ိုးအပပ ိုးမှ လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအလငှ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သန ိုးကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အနက်မှ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
သန ိုးကကင်န တတ်ပပီိုး ချစ်ပမတ်န္ိုးတတ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ချစ်ပမတ်န္ိုးလွနိုး် လှသည်မှ သူသည် မမ၏ အလိုးစပြင ့်် မမကယ်ကယ်
ပူတဇ ်ခသ
ဲ့် ည်အထပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က ပပသရန်အလငှ့် လူသ ိုးအတွက် က ိုးတင်တွင်
သမှုရက်ခခဲရ
့် သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န မမှ တယရှု ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ချစ်ပမတ်န္ိုးတတ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ
တပပ ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူရှခဲသ
့် ည်။ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊
သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီန္င
ှ အ
့်် တူ ပါရှသည်။ တယရှု ၏
န မန္ှင ့်် သူ၏ မျက်တမှ က်က လက်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
ှ ့််
့် ၊ လူသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္င
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်၊ သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ၊ သူ၏ကကီိုးမ ိုးက မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတက
့် ရရှန္င်သည်။ တယရှု ၏

က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူတန
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက
ရရှခဲက့် ကပပီိုး၊ မမတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးခခဲက့် ကရသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်
့် အပပစ်မျ ိုးမှ ခွငလ
တခတ်အတွငိုး် တွင ် တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န မ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက အဓကအ ိုးပြင့်် တယရှု ၏ န မတအ က်တွင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ဟ တခေါ် ခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက တကျ ်လွနသ
် ည့်် အသစ်တသ အမှု၏ အဆင်က
့် လက်ခတဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊
သူ၏ အမှုသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏ အမှု အလိုးစ
ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န မပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တယရှု ၏ န မသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် သူ၏ န မမှ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်—
လူက လမ်ိုးပပရန်၊ လူက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် လူက ရရှရန်န္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတွင် တခတ်က
အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် သူ၏တန်ခိုးက အသိုးပပြုတသ အနန္တတန်ခိုးရှင် ပြစ်သည်။
့်
တခတ်တင်ိုးတွင ် သူ၏ အမှု အဆင်တ
့် င်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ထင်ရှ ိုးပမင်သ တပသည်။
အစအဦိုးတွင် ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ၌ လူသ ိုးအ ိုး လမ်ိုးပပပခင်ိုးသည်
ကတလိုးသင
ူ ယ်၏ ဘဝတနထင်မှု ပစက လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည်။ အတစ ဆိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တယတဟ ဝါ၏ တမွိုးကင်ိုးစကတလိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဣသတရလ
့်
လူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ရ
့်
့် တသတလိုးပမတ်ရမည် သမဟ
့် တ်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် တယတဟ ဝါက မည်သ ရ
့် ည်၊ သတသ
့်
့် တသတလိုးပမတ်ရမည် သမဟ
့် တ်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက မည်သ လ
့် က်န ရမည်က
န ိုးလည်န္င်ရန် စွမ်ိုးရည်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ဆရတပမည်။ အစဦိုးတွင် လူသည်
့် ိုး သူ မတပိုးခဲဟ
ထသတသ
စွမ်ိုးရည်မျ ိုး မပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက်၊ တယတဟ ဝါ၏ တက်ရက်
့်
လမ်ိုးပပမှုမရှဘဲန္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က တက်ရက်မသန္င်တပ။ လူက တယတဟ ဝါသည်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ကသ သခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူက
့် မည်သ ရ
့် တသတလိုးပမတ်ရမည်၊ မည်သည့််
အပပြုအမူမျြုိုးက သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်၊ မည်သည့်် စတ်မျြုိုးပြင ့်် သူက
့်
ရတသတလိုးပမတ်ရမည်၊ သမဟ
် ရ က
့် တ် သူက
့် ရတသတလိုးပမတ်ရ တွင ် မည်သည့်အ
ပူတဇ ်ဆက်ကပ်ရမည် ဆသည်တအတွ
က်မူ၊ လူသည် လိုးဝ မသခဲတ
့် ပ။ လူသည် တယတဟ ဝါ
့်

ြန်ဆင်ိုးတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး အလယ်တွင် တမွျို့တလျ ်၍ရသည့်် အရ က မည်သ ့်
တမွျို့တလျ ်ရမည်ကသ သတသ ်လည်ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မည်သည့်် ဘဝတနထင်မှုပစမျြုိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ထက်တန်သည် ဆသည်အတွကမ
် ူ၊ သူသည်
အရပ်အမမက် ဘ ဆဘ မျှ မသခဲတ
စတစ်တယ က် မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
့် ချ။ ၎င်ိုးတက
့် ညန်ကက ိုးြ တစ်
့်
၎င်ိုးတက
စတစ်ဦိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပြ တစ်
့်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သငတ
့်် လျ ်တသ ဘဝတနထင်မှုပစက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မှနက
် န်စွ တနထင်ခမ
ဲ့် ည်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ စ တန်၏ တတ်တဆတ် ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးကသ ခခဲရ
့် တပလမ့််မည်။ တယတဟ ဝါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်၏
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးပြစ်သည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
တန က်ထပ်မည်သည့်် အသဉ ဏ် သမဟ
ဲ့် ဆရတပမည်။
့် တ် ဉ ဏ်ပည ကမျှ မတပိုးခဟ
၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် နန္ှငခ
့်် ကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အရ ရ တင်ိုးနိုးီ ပါိုးက န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် ပ။ သပြစ်
ွ ်က
့် ရ ၊ တယတဟ ဝါ၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှုသည် တစ်ဝက်တစ်ပျက်သ ပပီိုးစီိုးခဲပ့် ပီိုး ပပည်စ
့် ရန် တဝိုးတသိုးသည်။ သူသည်
ရ ျို့တစိုးမှ လူ၏ပစကသ ပသွငိုး် ခဲက
သူ၏ ဇီဝအသက်က မှုတသ
် င
ွ ိုး် တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
သူက
ှ ိုး် ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
့် ရတသတလိုးပမတ်ရန် လတလ က်တသ အလဆန္ဒက လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
အစဦိုးတွင ် လူသည် သူက
ျို့ တ် မရှခဲတ
့် ပ။
့် ရတသတလိုးပမတ်လစတ်၊ သမဟ
့် တ် သူက
့် တကက က်ရွ စ
လူသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သန့် ိုးတထ င်ရမည်ကသ သခဲတ
် ည်ိုး၊
့် သ လ
ကမဘ တပမတပေါ်က ဘဝတနထင်မှုပစ အတွက် အတပခခ အသပည န္ှင ့်် လူသ ိုး ဘဝတနထင်မှုပစ၏
ပမှနစ
် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မသခဲတ
့် ပ။ သပြစ်
့် ရ တယတဟ ဝါသည် လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ခန္ှစ်ရက်စီမကန်ိုးက ပပီိုးစီိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် အခွတစ်ခသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး ကင်ိုးမဲ့်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မပပီိုးဆိုးခဲတ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ
့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် မ
တယတဟ ဝါပြစ်သည်ကသ လူသည် သခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
သမဟ
့် ပ။
့် တ် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးအ ိုး မည်သလ
့် က်န ရမည်က အရပ်အတပခမျှ သူမသခဲတ
သပြစ်
ွ ် တည်ရလ
ှ
ခဲသ
် န က်တွင ် တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ ပပီိုးဆိုးရန်
့် ည့်တ
့် ရ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တဝိုးတသိုးတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အတူတကွ တနထင်န္င်ပပီိုး သူက
့်
ရတသတလိုးပမတ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏လမ်ိုးညန်မှုပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့်
့်
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝတနထင်မှုပစ၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနတ
် ပေါ်သ ဝင်
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
့် တရ က်န္င်ြအလ
့်
့်
သူ၏တရှ ျို့တမှ က် လ တစရန် သူအတနပြင်
့် ဝ လမ်ိုးပပြ လ
ဲ့် ည်။
့် အပပည်အ
့်
့် အပ်တနဆဲပြစ်ခသ

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

လူက အပပစ်မှ ကယ်ဆယ်ရန် စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် အပပစ်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ကယ်တင်ခရပပီိုးသည်အထ သူသည် လူက အပပစ်တင်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊်
လူသည် ထသတသ
ဆိုးယတ်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ နစ်ပမြုပ်ပပီိုးပြစ်သည်မှ
့်
ဤအဆင်၏
့််
့် အမှုက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မှတစ်ဆငသ
တဆ င်ရွက်န္င်တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
အမှုက ပပီိုးတပမ က်န္င်သည်။ ဤသည်မှ
့်
တခတ်အချြုျို့၏ အမှုပြစ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တစ်တခတ်မှ
တစ်တခတ်က ခွပဲ ခ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးတအကက
ိုး အတပပ င်ိုးအလဲ ပပြုလပ်ရန် သူ၏ န မ၊ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န် အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် အသိုးပပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န မန္ှင ့်် သူ၏
အမှုသည် သူ၏ တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ တခတ်တင်ိုးတွင ် သူ၏ အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
တခတ်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲတူညပီ ပီိုး၊ သူက
့် န မတစ်ခအ ိုးပြင ့်် အပမဲ
တခေါ်သည်ဆပါစ၊ ့် လူသည် သူက
့် မည်သ သ
့် ရှမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က တယတဟ ဝါဟ
တခေါ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါဟတခေါ်တသ ဘရ ိုးမှလွဲ၍ အပခ ိုးန မပြင်တ
့် ခေါ်ဆတသ
မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုး မဟတ်တပ။ သမဟ
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု သ ပြစ်န္င်ပပီိုး၊
တယရှု န မမှလွဲ၍ သူက
့်် ျှ တခေါ်၍ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ တယရှု မလ
ှ ၍
ွဲ
့် အပခ ိုးမည်သည့်် န မန္ှငမ
တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးမဟတ်တပ။ လူက ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရသည်
ှ
မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူ
ရှသည့်အ
် တွက် သူက
့် တယရှု ဟ တခေါ်ရမည်ဟ ယကကည်တလသည်။ ဤသ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုးသည်
အယူဝါဒမျ ိုးက လက်တလျှ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က နယ်ပယ်တစ်ခခသ ့်
တဘ င်ခတ်ထ ိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တခတ်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ
့်
အမှု၊ သူက
တစ်တလျှ က်လိုး
့်
့် တခေါ်တသ န မန္ှင ့်် သူ ခယူတသ အဆင်ိုးသဏ္ဌ န်- ယတနအထ
အဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှု- ဤအရ မျ ိုးသည် တစ်ခတည်ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးက
မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်က
့် န်သတ်
ချက်မျ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ကန်သတ်
မခရတပ။ သူသည်
့်
့်
တယတဟ ဝါပြစ်သည်၊ သတသ
် သူသည် တယရှု လည်ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ တမရှယန္ှင ့််
့်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် သူ၏ န မ၌
လက်တလျ ညီတထွတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး န္ှငအ
့်် တူ ပြည်ိုးညင်ိုးတသ အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲမက
ှု
ကကြုရန္င်သည်။ မည်သည်န
့် မ တစ်ခတည်ိုးကမျှ သူက
် ဝ
့် အပပည့်အ
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူက
့် တခေါ်ဆတသ ဤန မ အ ိုးလိုးသည် သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး
တခတ်တင်ိုးတွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။

တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရချ
ှ န်တွင၊် သင် ရှု ပမင်တသ ဘရ ိုးသခင်သည်
တယရှု ပြစ်တနဆဲပြစ်သည့်အ
် ပပင် သူသည် ပြြူတသ မိုးတမ်တစ်ခက စီိုးလ ပပီိုး တယရှု ၏ သွငပ် ပင်
ရှတနဆဲပြစ်က ၊ သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးသည် တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်၊့်
“သင်တသည်
ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်သငသ
့်် ည်၊ သင်တသည်
့်
့်
အစ တရှ င်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးသငသ
့်် ည်၊ ကယ်၏ အသက်က ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးသကဲသ
့် ့်
သင်တ၏ရန်
သမ
ူ ျ ိုးက ချစ်တလ ၊့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သည်ိုးခတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် စတ်ရည
ှ က
်
့်
န္ှမ့််ချပခင်ိုးရှကကတလ ။့် သင်တသည်
ငါ၏တပည်တ
့် တ မ
် ျ ိုး ပြစ်မလ န္င်မီ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့်
လပ်တဆ င်ရမည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သင်သည်
ငါ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်န္င်မည်။” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်တနဆဲ ဆကကပါစ။့်
ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်မည် မဟတ်တလ ။
သူတပပ တသ အရ သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးခဲရ
့် မည်ဆပါက၊ အဘယ်သ ခ
့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ
တယရှု ၏ အမှုပြစ်တနဆဲဟ ခစ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ယင်ိုးက ထပ်လပ်ပခင်ိုး
ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ လူသည် ဤအရ ၌ တမွျို့တလျ ်မှု ရှ တတွျို့ န္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ယခကဲသ
့် သ
ှ
ိုး တန က်ထပ် မတိုးတက်တတ ဟ
့် သင်တ ့်
့် ဆက်လက်ရတနပပီ
ခစ ိုးရတပမည်။ သူသည် တန်ခိုးမျ ိုးစွ သ ရှပပီိုး၊ လပ်တဆ င်ြ အသစ်
တသ အမှု
့်
တန က်ထပ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူ၏ တန်ခိုးက အတတ်န္င်ဆိုး အစွမ်ိုးကန်
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ယခမတင်မီ န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င်ကက ပပီိုးတန က်တွင် သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လမ်ိုးခရီိုးက
တဟ ကက ိုးတနဆဲပြစ်ပပီိုး လူမျ ိုးက တန င်တရတစတနဆဲ ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးက၊ “ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ သ
့်် ည် မျ ိုးလှစွ တသ တန်ခိုးသ ရှပါ၏။ ကယ်တတ ်သည် အလွန ်
အတပမ ်အပမင်ရမည်
ှ
က ကျွန္ပ်
် ယကကည်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် သည်ိုးခပခင်ိုးကသ
သပပီိုး စတ်ရှညပ် ခင်ိုးကသ စတ်ဝင်စ ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တတ ်သည် မမ၏ ရန်သက
ူ မည်သ ့်
ချစ်ရမည်ကသ သသည်၊ ထထက်
ဘ မျှမပ။” ဟ တပပ ကကတပမည်။ လူ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ သူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်တပမည်၊
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ခင်တတ်ပပီိုး သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် သည်ဟ လူက အစဉ်အပမဲ
ယကကည်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အစဉ်အပမဲ ဓ တ်ပပ ိုးတဟ င်ိုးကကီိုးသ
ပပန်ြွငမ
့်် ည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ သပြစ်
့်် ွင ် သူသည်
့် လျှင ် သူ၏ အမှု ဤအဆငတ
က ိုးစင်တင်ခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ ပမင်
ှ ့်် ထတတွျို့သမျှ အရ ရ တင်ိုးသည်
့် သမျှန္င

သင်တ စ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ တူမည် မဟတ်တပ။
့် တ်ကူိုးပပီိုးသည့်် သမဟ
့် တ် ကက ိုးြူိုးသည့်် မည်သည့်အ
ယတနတွ
့် ၊ ့် ကမဘ တလ ကကလည်ိုး
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
သခွငမ
့်် တပိုးတပ၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် တစ်ြန် က ိုးစင်တင်ခရလမ်မ
့် တွက်
့် ည် မဟတ်သည်အ
သူက
့် သတသ သူမျ ိုးမှ သူတန
့် က်သ လ
့် က်တသ သင်တသ
့် ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်
တခတ်အတွငိုး် တွင၊် တယရှု သည် သူ၏ ဧဝတင်္လ အလပ်အတွက် တင်ိုးပပည်တစ်တလျှ က်လိုး
ပွငလ
့်် င်ိုးစွ တရ ိုးတဟ ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုအတွက်
ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ အကယ်၍ သူသည် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် မပတ်သက်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ
အ ဏ ရှတသ သူမျ ိုးက သူက
့် ခါကမျှ မသရှခဲပ
့် ါက၊ သူသည် မည်သ ့်
့် မည်သည်အ
စီရင်ခရပပီိုးတန က် သစစ တြ က်ခရက က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရန္င်မည်နည်ိုး။ သပြစ်
့် ရ
သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုအတွက် ြ ရရှဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
ပြ ိုးတယ င်ိုး တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန်အလငှ့် သူသည် သူ၏ အမှုက တတ်တဆတ်
လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ကကမ်တွင၊် အမှုန္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုမှ
ကွ ပခ ိုးပပီိုး အပပင်အဆင်သည်လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးသည်၊ ထတကက
င ့်် သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည်
့်
မည်သ လ
ီ င်မည်နည်ိုး။
့် ိုးဝ တူညန္
“ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့်် အတူရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်” ဟူသည့်် တယရှု ၏န မသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ထတ်တြ ပ် ပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ဟသ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး၊ အပခ ိုးန မ
မရှန္င်ဟ လူကဆပါက၊ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး
ပြစ်တပသည်။ ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် င ့်် အတူရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်ဟသ
ူ ည့်် တယရှု န မတစ်ခတည်ိုးသ
သူ၏အလိုးစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်ဟ သင်ယကကည်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က န မ အမျ ိုးအပပ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆ၍ ရတက င်ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဤန မမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးက အတဆိုးန္ှင ့်် အရှငိုး် ဆိုး
တြ ်ပပတပိုးန္င်တသ န မတစ်ခမျှမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တသ န မ
တစ်ခမျှ မရှတပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် န မ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကကယ်ဝလွနိုး် သည်မှ လူသ ိုး၏ သူက
့် သရှန္င်စွမ်ိုးအ ိုး
တကယ်က တကျ ်လွနသ
် ည့်အ
် တွက် ဤန မ အမျ ိုးအပပ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတြ ်ပပန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ အတဆိုးန္င
ှ ့်် အရှငိုး် ဆိုး

တြ ်ပပရန် မပြစ်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတသ
့် သမျှအ ိုးလိုးက အတဆိုးန္ှင ့်် အရှငိုး် ဆိုး တြ ်ပပရန်
အကန်အသတ်
ရှတသ တဝါဟ ရသ ရှသည်- ကကီိုးပမတ်တသ ၊ င်္ဏ်ရတသ
ှ
၊
့်
အက့် သြွယ်ပြစ်တသ ၊ ဉ ဏ်မမီန္င်တသ ၊ အထွတ်အထပ်ပြစ်တသ ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ၊
တပြ င်မ
ှ ပစွ။
့် တ်တသ ၊ ဉ ဏ်ပည ရှတသ စသပြင့်် ပြစ်သည်။ စက ိုးလိုးမျ ိုး မျ ိုးလတ
ဤအကန်အသတ်
ရှတသ တဝါဟ ရသည် လူက မျက်ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး အနည်ိုးငယ်က တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတချ။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ စတ်အ ိုးထက်သန်မက
ှု သ ၍ တက င်ိုးစွ
့် စတ်န္လ
တြ ်ပပန္င်သည်ဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက ပြည်စ
့် က
ွ ်ခကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကကီိုးပမတ်လန
ွ ိုး် လှတပစွ။ ဘရ ိုးသခင် သနရ
် ့် ှငိုး် လွနိုး် လှတပစွ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ်
ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်တပစွတက ိုး။ ယတနတွ
လူသ ိုး တပပ ဆမှုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် င ် ဤသတသ
့်
့်
အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသည် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် တြ ်ပပန္င်စွမ်ိုး
မရှတသိုးတပ။ သပြစ်
့် ရ လူအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် န မ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အမည်တစ်ခမျှ မရှတပ၊ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏
ပြစ်တည်မသ
ှု ည် အလွန ် အလျှပယ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးသည်
မခတ်ပခြုကျလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သီိုးပခ ိုး စက ိုးတစ်လိုး၊ သမဟ
့် တ် န မတစ်ခသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုြ စွ
င့်် သူ၏န မက
့် မ်ိုးရည် မရှတပ၊ ထတကက
့်
ပတသထ ိုး၍ ရန္င်မည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနက် ကီိုးပမတ်ပပီိုး အလွန ်
သန်ရှ့် ငိုး် လွနိုး် တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် တခတ်သစ်အသီိုးသိုးီ တွင ် သူ၏န မက တပပ င်ိုးလဲရန်
ခွငမ
့်် ပပြုဘဲတနမည်တလ ။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင်အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်တသ တခတ်တင်ိုးတွင ် သူသည် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်တသ အမှုက
အတဆိုးန္ှင ့်် အရှငိုး် ဆိုး တြ ်ပပရန်အလငှ့် ထတခတ်န္င
ှ ့်် သငတ
့်် တ ်တသ န မက
အသိုးပပြုတပသည်။ ထတခတ်ထက
ဲ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုရန် သူသည် ယ ယီ
အတရိုးပါမှုက ပင်ဆင်တသ န မတစ်ခပြစ်သည့်် သီိုးသန် န
့် မက အသိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ကယ်ပင်စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ ပမင်တတွျို့ ြူိုးတသ လူမျ ိုးစွ သည်
ဤသီိုးသနန
် ့် မတစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုးရသည်
ှ
ဟ
ခစ ိုးကကရသည်- အလတလိုး၊ ဤသည်မှ ကူကယ်ရ မဲ့်ပါသည်တက ိုး- ထတကက
င့်် လူသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် န မပြငမ
့်် ျှ တခေါ်ဆပခင်ိုးမပပြုတတ ဘ
့် ၊ဲ သူက
့် “ဘရ ိုးသခင်” ဟသ
တခေါ် ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သရှ့် ငိုး် ပပရမည်က မသသည်အ
့် တွက်၊
လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင့်် ပပည်တ
့် နသည်တ
့် င် ကွဲလပွဲ ခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး
ဝန်ိုးရခတနရသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးသည်
အလွနအ
် လျှပယ်ပြစ်သည်မှ ယင်ိုးက တြ ်ပပန္င်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး အကယ်က မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုပ်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ န မ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပန္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ န မ မရှတပ။
အကယ်၍ တစ်စတစ်တယ က်က၊ “အတအကျအ ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်သည်
မည်သည်န
့် မတတ က
် သိုးသနည်ိုး။” ဟ ငါက
့် တမိုးပါက၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပင်
ပြစ်သည်။” ဟ ၎င်ိုးတက
့် ငါတပပ မည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတက င်ိုးဆိုး န မ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အတက င်ိုးဆိုး
အချြုပ်အ ိုးပြင့်် တြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤသပြစ်
အဘယ်တကက င့််
့် ၍ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န မက ရှ တြွရန် လလမျ
ိုးစွ စက်ထတ်တနကကသနည်ိုး။ န မတစ်ခအတွက်၊
့်
အစ မစ ိုး အပ်လည်ိုးမအပ်ဘ၊ဲ အဘယ်တကက င ့်် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်က တယတဟ ဝါ၊ တယရှု ၊ သမဟ
့် နရက်
့် သည်
့် တ် တမရှယဟ မတခေါ်သည်တ
တရ က်လ လမ်မ
် က်သက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်- သူသည် ြန်ဆင်ိုးရှငသ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏အမှုသည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရှလ ပပီိုး ပြစ်က ၊ ယင်ိုးတန က်တွင်
့်
သူ၏န မမျ ိုးလည်ိုး ရှတတ မ
့် တွက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူရယူခသ
ဲ့် ည့််
့် ည် မဟတ်သည်အ
န မမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်တပလမ်မ
် အပ်စိုးမတ
ှု အ က်သ ့်
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး တရ က်လ ချန်တွင၊် အလွနသ
် င်တ
့် သည့်် န မတစ်ခက
့် လျ ်တသ ်လည်ိုး မပပည်စ
သူသည် အဘယ်သ လ
့် အပ်တသိုးသနည်ိုး။ သင်သည် ယခ ဘရ ိုးသခင်၏ န မက
ရှ တြွတနဆဲတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တယတဟ ဝါဟသ တခေါ် န္င်သည်ဟ
သင်တပပ ဝဆ
ဲ လ ။
့် ပဲ ြစ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ဟသ တခေါ် န္င်သည်ဟ သင်တပပ ဝဆ
့် တ
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး အပပစ်က သင်ခန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မူလအစက န မ မရှခဲသ
့် ည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ သူသည် လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုရှခဲပ့် ပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ မည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည် န မ တစ်ခ၊ သမဟ
့် တ် န္ှစ်ခ၊
သမဟ
ဲ့် ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သူက
့် မပြင့်် တခေါ်သည်ပြစ်တစ့် တ် န မမျ ိုးစွ က ယူခရ
့် မည်သည်န
ယင်ိုးက သူကယ်တင် လွတလ
် ပ်စွ တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးက ဆိုးပြတ်တပိုးရန်
သူသည်- သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်-့် သင်က
့် လအပ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်

အတခေါ် ခရသည့်် န မသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးပြင့်် လူက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး
ရှသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် န မပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤန မသည် လူက ပခြုငမန္င်သည့််
အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ဘရ ိုးတစ်ပါိုးရသည်
ှ
၊ သူက
့်
ဘရ ိုးသခင်ဟတခေါ်သည်၊ သူသည် အလွနအ
် တပမ ်အပမင်ရသည့်
ှ
၊်
အလွနခ
် ျီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရသည်၊့် အလွနအ
် က့် သြွယ်တက င်ိုးသည်၊့် အလွနန
် က်နပဲ ပီိုး
အနန္တတန်ခိုးန္င
ှ ့်် အလွနပ် ပည့်စ
် သည့်် ကကီိုးပမတ်တသ တန်ိုးခိုးရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပြစ်သည်ဟသ သင်တပပ န္င်ပပီိုးတန က်၊ တန က်ထပ်ပ၍ သင်ဘ မျှမတပပ န္င်တပ။
ဤနည်ိုးနည်ိုးတလိုးမှ သင်သန္င်သမျှအကန် ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
ူ ည့််
့် သပြင့်် တယရှု ဟသ
န မမျှက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပါသတလ ။ တန က်ဆိုးတသ က လ
တရ က်ရလ
ှ
ချန်တွင၊် အမှုပပြုသူမှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်တစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူ၏န မ တပပ င်ိုးလဲရတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးန္ှင ့်် အထက်တလ ကတွင ် အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်ရ ၊
သူသည် သူ၏ လူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န်က အသိုးပပြုပပီိုး မမကယ်ကယ် အပပည်အ
့် ဝ
ရှငိုး် ပပန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှု အဆင်တ
့် စ်ခက လပ်တဆ င်ရန်
ဤလူဇ့် တပြင ့်် မမကယ်ကယ် ယူတင်ဝတ်ဆင်တလသည်။ ဤလူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န်တွင ် အထူိုး
အတရိုးပါမှုမရှတပ၊ တခတ်မျ ိုး ကန်လန
ွ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှသကဲသ
့် ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး မည်သမျှ
့် မသက်ဆင်တပ။ တယရှု သည်
သူ၏ပသဏ္ဌ န်က ကျန်ရှတနတစြ အဘယ်
တကက င့်် ခွငမ
့်် ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။ သူသည်
့်
တန က်မျြုိုးဆက်မျ ိုးထ လက်ဆငက
့်် မ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ပသဏ္ဌ န်က
့်
အဘယ်တကက င့်် ပခယ်မှုနိုး် ခွင ့်် မတပိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ သူ၏ ပသဏ္ဌ န်က ဘရ ိုးသခင်၏
ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည်က လူတ အသ
အမှတ်ပပြုရန် အဘယ်တကက င ့်် သူ ခွငမ
့်် ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။
့်
လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏
သွငပ် ပင်သည် ပမင်ပ့် မတ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က ကယ်စ ိုးပပြုရန် ပြစ်န္င်ပါမည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ ချန်တွင၊် သူသည် တက င်ိုးကင်ဘမှတန၍ သီိုးသန် ့်
လူဇ့် တတစ်ခထဲသ ကကဆင်
ိုးရ မျှသ ပြစ်သည်။ လူဇ့် တထဲသ ကကဆင်
ိုးသည်မှ
့်
့်
သူ၏ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လပ်တဆ င်
သည်။ လူဇ့် တတွင ် တြ ်ပပသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး လူဇ့် တပြင ့်် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်သည်မှ ဝည ဉ်တတ ပ် ြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည်
ဝည ဉ်တတ ်က အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ လူဇ့် တသည် အမှုအတွက်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊

လူဇ့် တ၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ပသဏ္ဌ န်အတွက်
အစ ိုးထိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ သည့််
ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
့်် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့် တ် အတရိုးပါမှု မဟတ်တပ။ လူတအတနပြင
့်
ပမင်န္င်ြ၊ ့် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်ြ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရြန္ှ့် င ့််
သူအမှု
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက သရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုက သ ၍ တက င်ိုးစွ
့် ၏ အြ
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏ အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သငတ
့်် တ သ
် ည့်် တည်မီြ
ှ ့်
တနရ တစ်ခက ရှ တတွျို့ န္င်ြအလ
ငှ့် သူသည် လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သူ၏
့်
န မသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြု၏၊ သူအမှု
့် သည် သူ၏ ပင်ကလကခဏ က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ သရ့် တွင ် သူ၏ လူဇ့် တ၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သူ၏ပသဏ္ဌ န်က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ သူ တစ်ခါမျှ မတပပ ခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏
အယူအဆတစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
အတရိုးပါလှသည့်် ကဏ္ဍမျ ိုးမှ သူ၏န မ၊ သူ၏အမှု၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူ၏လင်ပြစ်မှုတ ပြစ်
ဲ ှုအ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုရန်
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုးက ဤတခတ် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
အသိုးပပြုတလသည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် ထအချန်က သူ၏ အမှုအတွကမ
် ျှသ
ပြစ်လျက်၊ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ သတသ
် လူဇ့် တခယူသည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သီိုးပခ ိုး သွငပ် ပင်မရှရန်မှ မပြစ်န္င်တပ၊ ထတကက
င့်် သူ၏သွငပ် ပင်က
့်
သတ်မှတ်ရန် သင်တ
့် တ ်သည့်် မသ ိုးစက သူတရွ ိုးချယ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သွငပ် ပင်သည်
အတရိုးပါမှုက ကယ်စ ိုးပပြုမှုမျ ိုး ရှခဲမ
ှ ့်် မျက်န္ ှ အသွငအ
် ပပင်မျ ိုး တူသည့််
့် ည်ဆပါက၊ သူန္င
လူမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုကကတပမည်။ ယင်ိုးသည် ကမ်ိုးကန်သည့််
အမှ ိုးကကီိုးတစ်ခ ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏ ပတူပန်ိုးချီသည် လူက သူက
့်
ကိုးကွယရ
် န်အလငှ့် တရိုးဆွခ
ဲ ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်က၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အထူိုး လမ်ိုးညန်မှုမျ ိုး မတပိုးခဲတ
င ့်် လူသည် ထပတူပန်ိုးချီက ယတနတ
့် ပ၊ ထတကက
့် င်
့်
လက်ဆင်က
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်အရ၊ လူသ ိုးသည်
့် မ်ိုးခဲသ
့် ည်။ အမှနတ
ဤအရ က မပပြုလပ်ခသ
ဲ့် င်တ
့် ပ။ တယရှု ၏ ပတူပန်ိုးချီက ယတနတ
့် င် ကျန်ရှတနတစခဲသ
့် ည်မှ
လူသ ိုး၏ စတ်အ ိုးထက်သန်မသ
ှု
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
ပသဏ္ဌ န်က တန က်ဆိုးစစစ်ချက်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က လူသ ိုးသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပခြုငမန္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ သူ၏ပသဏ္ဌ န်က
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။ သူ၏န္ှ တခါင်ိုး၊ သူ၏ပါိုးစပ်၊
သူ၏မျက်လိုးမျ ိုး န္ှင ့်် သူ၏ဆပင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သွငပ် ပင်အတွကမ
် ူ၊ ဤအရ မျ ိုးသည်

သင်၏ ပခြုငမန္င်စွမ်ိုးက တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ တယ ဟန်ထသ ဗျ
ှ
ချန်တွင၊်
့် ဒတ် တရ က်ရလ
လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က သူရှုပမင်ခရ
ဲ့် သည်— ခတွငိုး် တတ ်ထမ
ဲ ှ ထက်တသ သန်လျက်ထက
ွ ်၏၊
မျက်စတတ ်သည်လည်ိုး မီိုးလျှကဲသ
့် ပြစ်
ှ ့်် ဆပင်တတ ်သည် သိုးတမွိုးကဲသ
့် ့်
့် ၏၊ တခါင်ိုးတတ ်န္င
ပြြူ၏၊ တပခတတ ်သည်လည်ိုး မီိုး၌ချွတ်ပပီိုးတသ တကကိုးဝါစစ်န္င
ှ တ
့်် ူပပီိုး၊ ရင်ဘတ်၌ တရခါိုးပန်ိုးက
စည်ိုးလျက်ပြစ်၏။ တယ ဟန်၏ စက ိုးမျ ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ထင်ရှ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူတြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်မှ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န် မဟတ်တပ။
သူပမင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ရူ ပါရတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊ ရပ်ဝတထြု တလ ကမှ လူတစ်ဦိုး၏
ပသဏ္ဌ န်မဟတ်တပ။ တယ ဟန်က ရူ ပါရတစ်ခ ပမင်တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ သွငပ် ပင်က မျက်ပမင်မတတွျို့ ခဲရ
့် တသိုးတပ။ အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး
ပသဏ္ဌ န်တစ်ခပြစ်လျက်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်မှ ဘရ ိုးသခင်
စတ်သတဘ ထ ိုးက အလိုးစပြင ့်် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ တယတဟ ဝါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ှ အ
့်် ညီ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် ျန်တွင၊် သူ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဟ သူတပပ ခဲသ
့် ည်။ ထအချန်က၊ သူသည်
လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဟ
တပပ ခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ လူတယ က်ျ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ဆင်တူတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်က လူတယ က်ျ ိုး၏သွငပ် ပင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်
ပြစ်သည်ဟ ဆသည့်အ
် ဓပပ ယ်အပြစ် ြန်တီိုး၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမင်ပ့် မတ်လွနိုး် ၊
ကကီိုးပမတ်လန
ွ ိုး် ၊ အြ
့် ွယ်တက င်ိုး လွနိုး် ပပီိုး န ိုးလည်၍မရန္င်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏
ပသဏ္ဌ န်က အပပည့်အ
် ဝ စနမူန ပပြုြ လူ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ဘ သ စက ိုးက သင်
အသိုးမပပြုန္င်တပ။
တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ခဲခ
ွ ၊် ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ျန်တင
ဝည ဉ်တတ ်၏ ညန်ကက ိုးမှုတအ က်တွင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အလရှသည်အ
့် တင်ိုး သူ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အရ သမဟ
့် တ်
တယတဟ ဝါ၏ အမှုအရ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယရှု လ တရ က် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည်
တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက လက်န ရန်
မဟတ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
ီ ပသည်။ တယရှု
့် ရင်ိုးပမစ်မှ တစ်ခတည်ိုးပြစ်ပပီိုး တူညတ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် တယရှု ၏န မက ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ည့်် အမှုအတွက်မူ၊
့် ည်။ တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ယင်ိုးသည် တယတဟ ဝါက ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။

၎င်ိုးတ၏အမှု
မှ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးထက
ဲ ဝည ဉ်တတ တ
် စ်ဦိုးတည်ိုး၏ အမှု
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်ကသ
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် ဓမမတဟ င်ိုး
ပညတ်တတ ်တခတ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် ဣသတရလန္ှင ့််
အဲင်္တတြုမှလမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဣသတရလတင်ိုးပပည် အလွန ် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ လူမျ ိုးကသ
လမ်ိုးပပခဲသ
ဲ တယရှု ၏ အမှုသည် သူက တခတ်က
့် ည်။ ဓမမသစ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
လမ်ိုးပပခဲသ
ှ အ
့်် မျှ တယရှု န မတအ က်တင
ွ ရ
် သည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်။
့် ည်န္င
တယရှု ၏အမှုက တယတဟ ဝါ၏ အမှုကအတပခခခဲသ
့် ည်၊ သူသည် မည်သည့်် အမှုသစ်ကမျှ
စတင်ခပဲ့် ခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှ အ ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါ၏
စက ိုးမျ ိုးအတင်ိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ အမှုန္င
ှ ့်် တဟရှ ယ၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး
အတင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တပပ ပါက၊ တယရှု သည် လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်မည်
မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင့်် သူ၏အလပ်က သူလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် တမန်တတ တ
် စ်ဦိုး
သမဟ
့် တ် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုးတပမည်။ ယင်ိုးသည်
သင်တပပ သည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်ပါက၊ တယရှု သည် တခတ်တစ်တခတ်က စတင်တဆ င်ရွကန္
် င်ခမ
ဲ့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးမည်သည့်် အမှုကမျှလည်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
ထနည်ိုးတူစွ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အလပ်က တယတဟ ဝါမှတစ်ဆင့််
အဓကအ ိုးပြင့်် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါမှတစ်ဆင့်် ကလွ၍
ဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည့်် အမှုသစ်ကမျှ လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ တယရှု ၏ အမှုက
ဤနည်ိုးပြင့်် န ိုးလည်ြဆ
ဲ့် ည့််
့် သည်မှ လူသ ိုးအတွက် မှ ိုးယွငိုး် ၏။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
အမှုသည် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တဟရှ ယ၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးအရ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ လူက ယကကည်ပါက၊ တယရှု သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်တလ
သမဟ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ ဤအပမင်အရ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
့် တ် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဘ၊ဲ ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်
တယရှု သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခပခင်ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ တယရှု သည် အမှုသစ်
လပ်တဆ င်ရန်၊ တခတ်သစ်တစ်ခက စတင်ရန်၊ ဣသတရလ တင်ိုးပပည်တွင ် ယခင်က
လပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှုက တကျ ်လ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ဣသတရလတင်ိုးပပည်တွင ် တယတဟ ဝါ လပ်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ မဟတ်ဘဲ သမဟ
့် တ် သူ၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အညီမဟတ်ဘဲ သမဟ
့် တ်
မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက် သူလပ်သင်သ
့် ည့််

အမှုသစ်က လပ်တဆ င်ရန် သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ြ ကကလ
ခဲခ
်
့် ျန်တွငသ
့်
တခတ်သစ်တစ်တခတ် ရှန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် တခတ်တစ်ခက စတင်ရန်
ကကလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပင် တခတ်က အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန်
့်
ကကလ တပသည်။ လူသည် တခတ်က အစပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်က အဆိုးသတ်ပခင်ိုး အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှတချ။ တယရှု သည် သူကကလ ပပီိုးတန က် တယတဟ ဝါ၏အမှုက
အဆိုးသတ်သ မတဆ
င်ကကဉ်ိုးခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးမှ သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသည့်် သက်တသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ အတအကျအ ိုးပြင ့််
တယရှု ကကလ ခဲပ့် ပီိုး တယတဟ ဝါ၏အမှုက အဆိုးသတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် တယတဟ ဝါ၏ အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ သူကယ်တင်၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် ကက င၊့်် ယင်ိုးက
ဤသည်မှ တခတ်သစ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပင် ပြစ်သည်က
သက်တသပပတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အမှု၏ ကွဲပပ ိုးစွ မတူတသ အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
့် စ
့်
့်
လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတပသည်။ အဆင်တ
် တ
ဲ ွင ် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် စ်ဆင်က
့် ဗမ န်တတ ထ
အပခ ိုးတစ်ခက ဗမ န်တတ ်ပပင်ပတွင ် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ အဆင်တ
့် စ်ခက လူသ ိုး၏
အသက်တ က ပညတ်တတ ်အတင်ိုး ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ခမှ
အပပစ်တပြရ ယဇ်တစ်ခက ပူတဇ ်ရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင့်် န္ှစ်ဆင်သ
့် ည်
ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး ကွဲပပ ိုးကကသည်။ ဤအရ က တခတ်သစ်က တခတ်တဟ င်ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးလက်ပပီိုး၊
ယင်ိုးတသည်
မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်ပြစ်သည်ဟ တပပ ရန် လိုးဝမှနတ
် ပသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
အမှု၏ တည်တနရ သည် ကွဲပပ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အမှု
၏ အတကက င်ိုးအရ လည်ိုး ကွပဲ ပ ိုးခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့်
၎င်ိုးတ အမှု
၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည်လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးကကသည်။ ထသပြင
့်
့် ့်် ယင်ိုးတက
့်
တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်အပြစ် ခွပဲ ခ ိုး၍ရန္င်တပသည်- ဓမမတဟ င်ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ဟ၍
ူ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ
တခတ်သစ်န္င
ှ ့်် တခတ်တဟ င်ိုးမျ ိုးဟ တပပ ၍ရတပသည်။ တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင ် သူသည်
ဗမ န်တတ ထ
် သ
ဲ မသွ
ိုးခဲတ
့် ပ၊ ယင်ိုးက တယတဟ ဝါ၏တခတ် အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က
့်
သက်တသပပတပသည်။ ဗမ န်တတ ထ
် က
ဲ တယတဟ ဝါ၏ အမှုသည် ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်က
တစ်ြန်လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်တတ သ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက တစ်ြန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
့် ကဲသ
ထပ်တကျ ပ့် ခင်ိုး ပြစ်မည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ခပဲ့် ခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဗမ န်တတ ် ပပင်ပတွင ် အမှုသစ်တစ်ခက စတင်ရင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်က
စတင်ရင်ိုး၊ ဗမ န်တတ က
် စွနခွ
် ့် ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
အထွတ်အထပ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် သူသည်
့်
ဗမ န်တတ မ
် ှ ထွကမ
် သွ ိုးခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ဗမ န်တတ ်၏

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

အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တနသည်။ သူ၏အမှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရပ်တန်ခဲ့် ဘ
့် ၊ဲ
ကန်လွနသ
် ည့်် အခက်အတနတ
် ့် စ်ခစီန္င
ှ အ
့်် တူ ပြစ်ပျက်လ တနတလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှဟ သင်တပပ လျှင၊် တယတဟ ဝါက
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးက ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် သူအ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယရှု က
့် ိုး အတစခရန် တစခင်ိုးခဲတ
သူကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင ် လူတက
့် သူက
့် ယဇ်ပတရ ဟတ် အကကီိုးအကဲ ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် သူသည်
ဒါဝဒ်၏ အမ်တတ ်မပှ ြစ်ပပီိုး ယဇ်ပတရ ဟတ် အကကီိုးအကဲန္င
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်သည့်် ရှငဘ
် ရင်လည်ိုး
ပြစ်သည်က လူမျ ိုးက တပပ ဆခဲက့် ကသည့်် အချက်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ ့်
အဘယ်တကက င ့်် မဝင်တရ က်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် သူသည် အဘယ်တကက င့်် ယဇ်မျ ိုးက
မပူတဇ ်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ဗမ န်တတ က
် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး သမဟ
်
့် တ် ဗမ န်တတ က
မဝင်တရ က်ပခင်ိုး— ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အလပ်မျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ လူတတွိုးထင်သကဲသ
့် တယရှု
သည် တစ်ြန်ကကလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ
့်
က လတွင ် တယရှု ဟပင် အတခေါ် ခရဆဲပြစ်က လူမျ ိုးအလယ်တွင ် တယရှု ၏ ပသဏ္ဌ န်ပြင့််
ဆင်ိုးသက်ကကရင်ိုး၊ ပြြူတသ မိုးတမ်ကစီိုးပပီိုး ကကလ ဆဲပြစ်ပါက- ယင်ိုးသည် သူ၏အမှုက
ပပန်တကျ ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အတဟ င်ိုးက
တွယ်ြက်န္င်စွမ်ိုး ရှပါသတလ ။ လူ ယကကည်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးမှ အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူ
န ိုးလည်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် တက်ရက်အဓပပ ယ်အရန္ှင ့်် သူ၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးအရလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
အလပ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွလ
ဲ ွဲသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး မကက်ညတ
ီ ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုမည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် မမက်မဲသကဲသ
့် မတ
ိုးအတပ၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏အမှုသည်
့်
သင်တတွိုးထင်သကဲသ
့် သ
့် ပ်မရိုးစင်ိုးလှတပ။ လူ စတ်ကူိုးသည့်် အရ တင်ိုးတပေါ် အတပခခပါက၊
တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးလျက် သင်တအလယ်
ဆင်ိုးကကလ တပလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တသည်
မိုးတမ်ကစီိုးလျက် သူသည် တယရှု ပြစ်သည်ဟ တပပ တသ သူက
့်
ရှု ပမင်ရကကလမ်မ
သူ၏လက်မျ ိုးမှ သမှုစွဲရ မျ ိုးကလည်ိုး ရှု ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ သင်တသည်
့်
သူသည် တယရှု ပြစ်တကက င်ိုးက သကကရတပမည်။ ပပီိုးလျှင ် သူက သင်တက
့် တစ်ြန်
ကယ်တင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပမည်။ သူသည်
သင်တက
န မအသစ် အပ်န္င
ှ ိုး် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တတစ်
့် ကယ်တင်မည်၊ သင်တအတပေါ်
့်
့် ဦိုးစီက
တကျ က်ပြြူတစ်ခ တပိုးမည်၊ ထတန
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ့်
့် က်တွင ် သင်တသည်
့်
ဝင်တရ က်ခင
ွ ရ
့်် ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပရဒသဘသ ကက
့် ည်။ ထသတသ
့် ြုဆခရလမ်မ
့်

ယကကည်မှုမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး အမှုပပြုသတလ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက
ဆန်ကျင်
လျက် အမှုပပြုသတလ ။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်ထမှ
့်
ဆင်ိုးသက်လ သည် မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် စ တန်ပြစ်လ မည် မဟတ်တလ ။ သူသည်
သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး ပြစ်လ မည် မဟတ်တလ ။
သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသည် ယခတွင ် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက
အလွနခ
် ရပပီိုးပြစ်သည်မှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ အမှုအရ မျ ိုးအတင်ိုး အမှုပပြုခဲမ
ှ ့််
့် ည်ဆပါက၊ သူသည် စ တန်န္င
တစ်ြဲတ
ွျို့ ည်ိုး ပြစ်တပမည် မဟတ်တလ ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မည်သ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အမှုပပြုမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်စတ်ကူိုးသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အမှုပပြုမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်က သူသည် မိုးတမ်စီိုးပပီိုး ကကလ မည်ဟ တပပ ခဲတ
့် မ
ူ ျ ိုးရသည်
ှ
။
့် ကက င်ိုး တပပ သည်သ
ဘရ ိုးသခင်က မမကယ်ကယ် ထသ တပပ
ခဲသ
် ပသည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်မှ မှနတ
့်
့်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ န ိုးမလည်န္င်သည်က သင်မသသတလ ။
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မရှငိုး် ပပန္င်သည်က
သင်မသသတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုး
အလင်ိုးတပိုးခရသည်ဟ သသယစိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ တသချ ပါသတလ ။ ထကဲသ
့် တသ
့်
တက်ရက်ပစပြင ့်် ပပပခင်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တကက င်ိုး တသချ သတလ ။
သငက
့်် ညန်ကက ိုးခဲသ
ူ ှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တလ သမဟ
့် မ
့် တ် သင်၏ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုးက သင်က
ိုးတတ ြ ဆ
့် ထသ တတွ
့်
့် က်တရ က်တစသတလ ။ သင်က၊ “ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် တပပ ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ သရ့် တွင ် ငါတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တင်ိုးတ ရန် ငါတ၏
့် ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မျ ိုးက
အသိုးပပြု၍မရတပ။ တဟရှ ယ တပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မူ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် တသချ မှုပြင ့်် သင်ရှငိုး် ပပန္င်သတလ ။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ရှငိုး် ပပဝသ
့် တလ ။ တဟရှ ယ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်အ
် န က်တွင၊် တယရှု ၏ စက ိုးမျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
့် တနပြင့်် မရှငိုး် ပပဝသ
့် ည့်တ

သင်ရှငိုး် ပပဝသ
ူ ည် သ ၍ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ခရသနည်ိုး၊ တယရှု တလ သမဟ
့် နည်ိုး။ မည်သသ
့် တ်
တဟရှ ယတလ ။ အတပြမှ တယရှု ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ အဘယ်တကက င့်် တယရှု က တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ရှငိုး် ပပရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက သင်အ
့် ိုး ကကြုတင်၍ တပပ ပပမည်တလ ။ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးမျှ မသန္င်၊
တက င်ိုးကင်မှ တစတမန်မျ ိုးပင် မသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးလည်ိုး မသန္င်တပ၊ သဆ
့် လျှင ်
သင်သည် အဘယ်သ သ
့် န
ွ ိုး် လှသည်။ ယခ သင်တအတွ
က်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူသည် ချြုျို့တဲလ
့်
အတရိုးကကီိုးသည်မှ အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်က
့် သရန်ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ၏ အမှုမှသည်
တယရှု ၏အမှုထတင်၊ ပပီိုးလျှင ် တယရှု ၏အမှုမသ
ှ ည် ဤလတ်တတလ အဆင်ထ
့် ၊
ဤအဆင်သ
ဲ ှု အစမှအဆိုး တစ်ခလိုးက အလျဉ်မပပတ်
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင် စီမခန်ခွ့် မ
အကျြုိုးဝင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုး၏ လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။
ကမဘ ကကီိုး၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် လ
ဲ ျက်
အပမဲ အမှုပပြုတနသည်။ သူသည် အစန္ှင ့်် အဆိုးပြစ်သည်၊ သူသည် အဦိုးဆိုးတသ သူန္င
ှ ့််
တန က်ဆိုးတသ သူ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် တခတ်တစ်ခက အစပပြုသူပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်က အဆိုးသတ်သူ
ပြစ်သည်။ မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညသ
ီ ည့်် တနရ မျ ိုးတွင ် အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည်
သသသ သ ဝည ဉ်တတ တ
် စ်ပါိုးတည်ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်တပသည်။
ဤအဆင်သ
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ရ တွင ်
့် ိုးဆင်က
့် ခွပဲ ခ ိုးသူ အတပါင်ိုးတသည်
့်
့်
ရပ်တည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင် ပထမအဆင်မ
့် ှ ယတနတ
့် င် အမှုမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၊ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်က သင် န ိုးလည်အပ်တပသည်။ ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သသယ
မရှန္င်တပ။

သမမ ကျမ််းစ နှင ်ူ့ ပတ်သက်၍ (၁)
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ လျှင် သမမ ကျမ်ိုးစ က မည်သ ချဉ်ိုး
ကပ်
့်
ရမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် အတပခခကျသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ရပ်ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တထ
ွ ိုး် က
့် တမိုးခန
တဆွိုးတန္ွိုးတနကကရသည်မှ မည်သည့်် အတကက င်ိုးတကက ငန
့်် ည်ိုး။ အန င်္တ်တွင် သင်တသည်
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနက် ကက်
တပိုးရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်တခတ်က
့်
တိုးချဲျို့တပိုးရမည်ပြစ်၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအမှု
် တကက င်ိုးက တပပ ကက ိုးမှု
့် တတ အ
သက်သက်သည် မလတလ က်တတ ၍
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တိုးချဲျို့တပိုးရန်အတွက်၊

သင်တသည်
လူတ၏
ှ ့်် ယကကည်မှု နည်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
့်
့် ဘ သ တရိုး အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးန္င
တပြရှငိုး် တပိုးပပီိုး သူတက
့် လိုးဝ လက်ခယကကည်လျက် ကျန်ရစ်တစရန် ပအတရိုးကကီိုးသည်—
ထအဆင့်် တရ က်ရန် သမမ ကျမ်ိုးစ ပါဝင်လ သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င်၊ လူတ၏
့်
(ကမဘ တပေါ်က အဓက ဘ သ ကကီိုး သိုးခအနက် တစ်ခပြစ်သည့်် ခရစ်ယ န်ဘ သ ၏)
အစဉ်အလ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် ယကကည်မှုသည် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တသွြည်ပခင်ိုးသည် သခင်က မယကကည်မှုပြစ်သည်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
တသွြည်ပခင်ိုးသည် အမျ ိုးန္ှငက
့်် ွဲလဆ
ွဲ န်ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် မစဆ ဒဋ္ဌ ပြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုး
့်
အပခ ိုးစ အပ်မျ ိုးက ြတ်ရှုကကလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးစ အပ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်မှ
သမမ ကျမ်ိုးစ အ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတြ ပ် ပမှု ပြစ်ရတပမည်။ ဆလသည်မှ ၊ သင်က သခငက
့််
ယကကည်လျှင၊် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုရမည်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ မှလွဲ၍ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့််
မပတ်သက်သည့်် မည်သည့်် စ အပ်ကမျှ သင် မကိုးကွယရ
် တပ။ သင်က ထသ ပပြုလ
ပ်လျှင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သစစ တြ က်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ရှသည့်် အချန်မှ စ၍၊
သခငအ
့်် တပေါ် လူတ၏
ှု ည် သမမ ကျမ်ိုးစ အ ိုး ယကကည်မပ
ှု င် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ယကကည်မသ
လူမျ ိုးသည် သခင်က ယကကည်ကကသည်ဟ တပပ မည်အ
့် စ ိုး၊ သူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
ယကကည်ကကသည်ဟ တပပ လျှင ် ပတက င်ိုးသည်။ သူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က စတင်
့်
ြတ်ရှုတနကကပပီဟ တပပ မည်အ
့် စ ိုး၊ သူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က စတင်ယကကည်တနကကပပီဟ
့်
တပပ လျှင ် ပတက င်ိုး မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတသည်
သခင်တ
့် ရှ ျို့တမှ က် ပပန်လ ခဲက့် ကပပီဟ
့်
တပပ မည်အ
့် စ ိုး သူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ တရှ တ
ျို့ မှ က် ပပန်လ ခဲက့် ကပပီဟ တပပ လျှင ်
့်
ပတက င်ိုးလမ့််မည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က ဘရ ိုးသခင်သြွယ်၊ ၎င်ိုးသည်
့်
သူတ၏
ွ ်ကကပပီိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးသည်
့် အသက်တသွိုးတကက သြွယ် ကိုးကယ
သူတ၏
ီ လသည်။ လူမျ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ က
့် အသက်က ဆိုးရှု ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ပမငပ့်် မတ်သည်ဟ ပမင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထက်ကပင် ပပမငပ့်် မတ်သည် ဟ
ပမင်သမ
ူ ျ ိုးပင် ရှကကသည်။ လူမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်မှုမပါဘဲ၊
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မခစ ိုးန္င်ကကဘဲ၊ ဆက်ပပီိုး အသက်ရှင ် တနထင်န္င်ကကသည်—
့်
သတသ
် သူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ တပျ က်သွ ိုးပါက၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ
န မည်ကကီိုး အခန်ိုးကကီိုးမျ ိုးန္ှင၊့်် တပပ ဆချက်မျ ိုး တပျ က်သွ ိုးပါက၊ သူတ၏
့် အသက်မျ ိုးက
ဆိုးရှုိုးသွ ိုးသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
ှ ့််
့် ၍၊ လူတက
့် သခင်က ယကကည်သည်န္င
တစ်ပပြုင်နက် သမမ ကျမ်ိုးစ က စတင်ြတ်ကက ိုးပပီိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က အ င်္တဆ င်ကကသည်၊
ပပီိုးလျှင် သမမ ကျမ်ိုးစ က အ င်္တဆ င်လ န္င်တလတလ၊ သူတသည်
သခင်က
့်

ချစ်ကကတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဧရ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကတကက င်ိုး သက်တသပပန္င်တလတလ ပြစ်သည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ကက ိုးလျက် အပခ ိုးသတ
ူ အ
့် ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က
တပပ ပပတပိုးန္င်သအ
ူ ိုးလိုးတသည်
သူတက င်ိုး ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးအတွငိုး် ၊ လူတ၏
ှ ့်် သစစ ရှမှုက သူတ ့်
့် သခင်အတပေါ် ယကကည်မှုန္င
သမမ ကျမ်ိုးစ က သရှ န ိုးလည်မှု ပမ ဏပြင ့်် တင်ိုးတ ခဲက့် ကသည်။ လူအမျ ိုးစက သူတ ့်
မည်သည့်် အတွက်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သငသ
့်် ည်က လည်ိုးတက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သ ယ
့် ကကည်ရမည်က လည်ိုးတက င်ိုး န ိုးမလည်ကကဘဲ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
အခန်ိုးကကီိုးမျ ိုးက အဓပပ ယ်ြွငတ
့်် ပိုးရန် သဲလွနစ
် မျ ိုးက မပမင်မကန်ိုး ရှ သည်မှ လွပဲ ပီိုး
မည်သည်အ
့် ရ မျှ မလပ်ကကတပ။ လူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်၏
့်
ဦိုးတည်ရ လမ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မလက်ခကဲ့် ကတပ၊ က လတစ်တလျှ က်လိုး၌
ထသူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က အသည်ိုးအသန် တလ့်လ စူိုးစမ်ိုးမှု မှလွဲပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ မျှ
့်
မပပြုခဲတ
၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ပပင်ပတွင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သ ၍သစ်တသ
့် ပ၊ ထအပပင်
့်
လပ်တဆ င်ချက်က မည်သမ
ူ ျှ မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ရှ မတတွျို့ ခဲတ
ူ ျှ သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
့် ပ၊ မည်သမ
မတသွြည်ခသ
ဲ့် လ၊ မည်သမ
ူ ှ သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တသွြည်ဝပ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ လူတသည်
့်
ထန္ှစ်မျ ိုးအတွငိုး် သမမ ကျမ်ိုးစ က တလ့်လ ခဲက့် ကသည်၊ သူတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးချက်
့်
အမျြုိုးမျြုိုးက စတ်ကိုးူ ခဲက့် ကလျက် မျ ိုးစွ ကကြုိုးစ ိုး အ ိုးထတ်ခကဲ့် ကသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့််
ပတ်သက်၍ သတဘ ထ ိုး ကွဲလွဲချက်မျ ိုးလည်ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
မဆိုးန္င်တအ င် ပငင်ိုးခတနကကသည်မှ ယတနတွ
့် င ် ဘ သ တရိုး င်္ဏ်ိုးင်္ဏတပါင်ိုး
န္ှစ်တထ င်တကျ ်ပင် ြွဲျို့စည်ိုးထတ
ူ ထ င် ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးသည်အထ ပြစ်သည်။ သူတအ
့် ိုးလိုးသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် အထူိုး ရှငိုး် လင်ိုးချက်အချြုျို့က သမဟ
ဲ မ်တမွျို့သည့််
့် တ် ပ၍ နက်နသ
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်သည့်် အချက်မျ ိုးက ရှ ကကလကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးက စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ လက ၊
၎င်ိုးအထဲတွင် တယတဟ ဝါ၏ ဣသတရလန္င်ငထဲက လပ်တဆ င်ချက်၊ သမဟ
့် တ်
ယဒနယ်ထက
ဲ တယရှု ၏ လပ်တဆ င်ချက်၊ သမဟ
ူ ျှ မသတသိုးသည့််
့် တ် အပခ ိုး မည်သမ
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်သည့်် တန က်ထပ်အချက်မျ ိုးက ရှ တြွလကကသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ အ ိုး
လူတ၏
ှု င
ှ ့်် ယကကည်မှုသ ရှပပီိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့် ချဉ်ိုးကပ်ကကပမှ စွဲလမ်ိုးမန္
အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုး သမဟ
ူ ျှ လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် တ် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပတ်သက်လ လျှင ် မည်သမ
မသန္င်ပါ။ ထတကက
င်၊့် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်လ လျှင ် ယတန လူ
့် မျ ိုးသည်
့်
တြ ်ပပမရန္င်တအ င် အက့် သရသည့်် ခစ ိုးချက်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်ပပီိုး သူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
ပ၍ပင် စွဲလမ်ိုးတနကကပပီိုး ယကကည်တနကကသည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူတင်ိုးက တန က်ဆိုးတသ က လ

အမှုတတ ်၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ရှ တတွလ
ျို့ တနကကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် မည်သည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်သည်၊
ထအပပင်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွက် မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုး ရှကကသည်
့်
ဆသည်က ၎င်ိုးတက
ှု ည်
့် သလကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် သမမ ကျမ်ိုးစ က သူတက
့် ိုးကွယ်မသ
သ ၍ပင် ထက်သန်လ တနပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လသ ပ
့် ၍ နီိုးကပ်လ တလတလ သူတသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက၊ အထူိုးသပြင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လန္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက အကျြုိုးအတကက င်ိုးမဲ့်စွ ပ၍ လက်ခယကကည်လ တလတလ
ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ထကဲသ
့် မျက်
ကန်ိုးယကကည်မှုပြင၊့်် သမမ ကျမ်ိုးစ က ထကဲသ
့် ့်
့်
အ ိုးကိုးပခင်ိုးပြင၊့်် သူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်က
့်
မရှ တြွလတတ တ
ဲ ွင၊် သမမ ကျမ်ိုးစ ကသ လျှင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ပ။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးထတ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ယူတဆ င်တပိုးန္င်သည်ဟ သူတ ယ
့် ကကည်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွငသ
်
သူတ တတွ
ျို့ ရှန္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
့်
နက်နရ
ဲ မျ ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွငသ
်
ဝှက်ထ ိုးသည်၊ မည်သည်အ
့် ပခ ိုးစ အပ် သမဟ
့် တ်
လူမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ သမမ ကျမ်ိုးစ ကသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
အမှု အလိုးစက ရှငိုး် လင်ိုးတပိုးန္င်သည်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် တက င်ိုးကင်ဘ အမှုက
ကမဘ ကကီိုးထ ယူတဆ င်တပိုးန္င်သည်၊ ထအပပင်
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် တခတ်မျ ိုးက
့်
စတင်န္င်သကဲသ
့် အဆ
ိုးသတ်န္င်သည်ဟလည်ိုး ယကကည်ကကသည်။ ဤအယူအဆမျ ိုးတကက င၊့််
့်
လူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ရှ တြွလစတ် မရှကကတတ တ
့် ပ။
့်
ထတကက
င်၊့် အတတ်က လမျ ိုးက လူတက
ီ ပိုးခပ
ဲ့် ါတစ၊
့်
့် သမမ ကျမ်ိုးစ က မည်မျှပင် ကူညတ
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ အမှုအတွက် အတ ိုးအဆီိုး တစ်ခ ပြစ်လ သည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ မရှဘဲ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အပခ ိုးတစ်တနရ မှ
့်
ရှ န္င်ကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ က
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ အမှုက တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးသည် န္ှစ်ဆန္ှစ်ပပန်
ခဲယဉ်ိုးလ လျက်၊ တလထန်တရဆန် ရန်ိုးကန်ရမှုတစ်ခ ပြစ်တတ သ
့် ည်။ အ ိုးလိုး
ထသပြစ်
့် လ ရသည်မှ ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက န မည်ကကီိုးအခန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
မနက် က
့် ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သလ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက အမျြုိုးမျြုိုးတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးတကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် လူမျ ိုး၏ စတ်ထမ
ဲ ှ
ကိုးကွယ်ရ တစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် သူတ၏
ဲ ပတဟဠတစ်ခ ပြစ်လ ၍၊
့် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးထ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ပပင်ပတွင ် အမှုပပြုန္င်သည်က ၎င်ိုးတ တကယ့်
က
်
့်

ယကကည်လက်ခန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ပပင်ပတွင ်
့်
ရှ တတွျို့ န္င်ပခင်ိုးက ယကကည်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသည်အ
့် ပပင်၊ တန က်ဆိုးတသ အမှုအတွငိုး် မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က တသွြည်လျက် အသစ်တစ်ြန် စတင်န္င်ပခင်ိုးက
ယကကည်န္င်စွမ်ိုး သ ၍ပင် မရှကကတပ။ လူတသည်
ဤအရ က မစဉ်ိုးစ ိုးရဲကကတပ။ သူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးက မယန္င်ကကသလ၊ ၎င်ိုးက စတ်ကိုးူ ကကည့်၍
် ပင် မရန္င်ကကတပ။ လူတအတနန္ှ
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခတရိုးတွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဧရ မအဟနအ
် ့် တ ိုးတစ်ခ
ပြစ်လ က ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအမှုသစ် တိုးချဲျို့တရိုးအတွက် အခက်အခဲ ပြစ်လ သည်။
သပြစ်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုးက န ိုးမလည်ပါက၊
့် ၍ သင်တသည်
့်
သင်တသည်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက တအ င်ပမင်စွ ပြနတ
် ့် ဝန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှုသစ်က
့်
သက်တသခန္င်စွမ်ိုးလည်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ ယတနတွ
သမမ ကျမ်ိုးစ က
့် င ် သင်တသည်
့်
မြတ်ရှုကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
၎င်ိုးက လွနစ
် ွ ကကည်ကကည်သ သ ရှဆဲ ပြစ်သည်၊
့်
ဆလသည်မှ ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် သင်တ လက်
ထမ
ဲ ှ ရှချင်မှရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့်
့်
အယူအဆ အမျ ိုးအပပ ိုးမှ မူ ၎င်ိုးထမ
ဲ ှတနပပီိုး လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဇ စ်ပမစ်က သမဟ
့်် စ
ှ ်ခန္ှင ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ယခင် အမှုတတ ်အဆငန္
သက်ဆင်သည့်် အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုး အတကက င်ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။ သင်တသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ က မကက ခဏ မြတ်သည်တ
့် င်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်ကကရမည်၊
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ဆင်ရ မှနက
် န်သည့်် အသပည မျ ိုးက ရယူရမည်၊
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ဆသည်မှ အဘယ်အရ ဆသည်က သန္င်မည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
လူတက
့်
့်
သမ်ိုးသင
ွ ိုး် စည်ိုးရိုးရန် အတွက်၊ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးသည် စစ်မှနသ
် ည်လ
့် မ်ိုးခရီိုး ပြစ်တကက င်ိုးက
သူတ ဝန်
တလျှ က်တနသည့်် လမ်ိုးခရီိုးသည် သမမ တရ ိုး၏
့်
့် ခကကတရိုးအပပင်၊ ယတန သင်
လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်လျက်၊ ၎င်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လမ်ိုးညန်တပိုးတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမှ ၎င်ိုးက စတင်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတကက င်ိုးက သူတ လက်
ခလ တရိုးအတွက၊်
့်
ယင်ိုးအချက်မျ ိုးက သင်အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပပီိုးတန က်တွင၊်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး ထွကတ
် ပေါ် ခဲက
၊ ထတန
သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
့် က်တွင ် လူတသည်
့်
စတင်ြတ်ရှုခကဲ့် ကသည်။ တယရှု ကကလ ပပီိုးတန က် သူက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုတတ က
်
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ သူတမန်
တတ ်မျ ိုးက ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက တရိုးသ ိုးခကဲ့် ကသည်။ ထသပြင်
့်
့် ့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး န္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးတ ထွ
့် င်တအ င်ပင်
့် က်တပေါ်လ ပပီိုး၊ ယတနတ

ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်တနခဲက့် ကသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် သမင်ိုးစ အပ်တစ်အပ်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၌ ပတရ ြက်မျ ိုး၏
အန င်္တ်ဆင်ရ တဟ ကက ိုးချက်တချြုျို့ ပါဝင်ခသ
ဲ့် ည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့်
တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးသည် သမင်ိုးန္ှင ့်် လ ိုးလ ိုးမျှ မသက်ဆင်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ကဏ္ဍ
အမျြုိုးမျြုိုးပါဝင်သည်— ၎င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါ၏ အမှုမျ ိုး
သမဟ
် ပါလ၏ ဩဝါဒစ မျ ိုးသ ပါခဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌
့် တ် ရှငတ
အပင်ိုးမည်မျှ ပါဝင်သည်က သင်တ သ
ဲ ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး၊
့် ရှကကရမည်၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထ၌
ထွက်တပမ က်ရ ကျမ်ိုး...စသပြင ့်် ပါဝင်ပပီိုး ပတရ ြက်မျ ိုးက တရိုးသ ိုးသည့််
အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးလည်ိုး ရှတသိုးသည်။ အဆိုးတွင၊် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက မ လခကျမ်ိုးပြင ့််
အဆိုးသတ်ထ ိုးသည်။ ၎င်ိုးသည် တယတဟ ဝါမှ ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုက
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်၊ ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးမှ မ လခကျမ်ိုးအထ ၎င်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏
အမှုအ ိုးလိုး၏ ပပည့်စ
် တသ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည်
ပညတ်တတ ်တခတ် က လတန်ိုးက တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးညန်မှုက ခယူခကဲ့် ကသည်လ
့် ူမျ ိုး
ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ် က လထဲတွင၊် တယတဟ ဝါမှ ပျြုိုးတထ င်တလ့်ကျင ့််
တပိုးခဲသ
ှ ည့်် ပတရ ြက်မျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ ကယ်စ ိုး
့် ည့်် မျ ိုးပပ ိုးလသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တဟ ကက ိုးခဲက့် ကသည်၊ သူတသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်
လူမျြုိုးန္ွယ်စမျ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက လမ်ိုးညန်ချက်မျ ိုး တပိုးခကဲ့် ကပပီိုး၊ တယတဟ ဝါမှ ပပြုမည့််
အမှုက ကကြုပပီိုး တဟ ကက ိုးခဲက့် ကသည်။ ထသ ပျ
့်် ပိုးပခင်ိုး ခခဲက့် ကရသူ
့် ြုိုးတထ င်တလ့်ကျငတ
အ ိုးလိုးတအ
ဲ့် ည်- သူတသည်
့် ိုး ပတရ ြက်ပပြုပခင်ိုးဝည ဉ်က တယတဟ ဝါမှ တပိုးအပ်ခသ
့်
တယတဟ ဝါထမှ ရူ ပါရမျ ိုးက ပမင်န္င်၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏အသက ကက ိုးန္င်ကကပပီိုး၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတ
ဲ့် ည့််
့် ဆ ပ် ခင်ိုးခရပပီိုး အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးက တရိုးခဲက့် ကသည်။ သူတ လ
့် ပ်ခသ
အလပ်သည် တယတဟ ဝါ၏ အသက တြေါ် ပပချက် ပြစ်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏
ပတရ ြက်ပပြုချက်က တြ ်ပပချက်ပြစ်လျက်၊ ထစဉ်က တယတဟ ဝါ၏အမှုက ဝည ဉ်က
အသိုးပပြုပပီိုး လူမျ ိုးက လမ်ိုးညန်တပိုးရမျှ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ
ပြစ်မလ ခဲဘ
င်၊့်
့် ၊ဲ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က မပမင်ခကဲ့် ကရတပ။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အလပ်က လပ်တဆ င်တပိုးရန် မျ ိုးစွ တသ ပတရ ြက်မျ ိုးက
ပျြုိုးတထ င်တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးခပဲ့် ပီိုး သူတအ
့် ိုး ဣသတရလန္င်ငထဲက လူမျြုိုးန္ွယ်စတင်ိုးန္ှင ့််
တဆွမျြုိုးစတင်ိုးက လက်ဆင်က
့် မ်ိုးရန် နမတ်မျ ိုးကတပိုးခဲသ
့် ည်။ သူတ၏
့် အလပ်က

ပတရ ြက်ပပြုချက်က တဟ ကက ိုးတပိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ သူတထဲ
ူ သည်
အပခ ိုးသူတအ
့် က အချြုျို့သတ
့်
့် ိုး
ပပသတပိုးရန် တယတဟ ဝါ၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက ချတရိုးခဲက့် ကပါသည်။ လူမျ ိုးအတနန္ှင ့််
တယတဟ ဝါ၏ အဘ
့် ယ
ွ တ
် က င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည တက
့် ပမင်တတွျို့တစရန်အတွက်
တယတဟ ဝါသည် ထသူမျ ိုးက ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး တဟ ကက ိုးရန်၊ အန င်္တ်၏အမှု
သမဟ
့် တ် ထက လအတွငိုး် လပ်တဆ င်တပိုးြ ရှ
့် တနတသိုးသည့်် အမှုက ကကြုပပီိုး တဟ ကက ိုးရန်
ပျြုိုးတထ င်တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးအန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက
အပခ ိုးကျမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတတ ်မျ ိုးမျ ိုး မတူကကတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
ပတရ ြက်ပပြုပခင်ိုးဝည ဉ်က
့်
ရရှခဲက့် ကသူမျ ိုး— တယတဟ ဝါထမှ ရူ ပါရမျ ိုး သမဟ
့် တ် အသမျ ိုး လက်ခရရှခဲက့် ကရသူမျ ိုးမှ
တဟ ကက ိုးခကဲ့် ကသည့်် သမဟ
့် တ် တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးမအ
ှ ပ၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထဲ ပါရှသမျှ အရ အ ိုးလိုးမှ တယတဟ ဝါက
၎င်ိုး၏ အမှုက ပပြုပပီိုးသွ ိုးပပီိုးတန က် လူမျ ိုးက ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည့်် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် ထွက်တပမ က်ရ ကျမ်ိုးမျ ိုးက တဟရှ ယအန င်္တတကျမ်ိုးန္ှင ့်် ဒတယလ
အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ထကျမ်ိုးမျ ိုးသည် တယတဟ ဝါမှ
ပျြုိုးတထ င် တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးခဲသ
ကက ိုးခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်တတပပ
့် ည့််
့်
ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ချက်မျ ိုးက အစ ိုးထိုးန္င်စွမ်ိုး မရှန္င်ကကတပ။ အမှုတတ ်က
မလပ်တဆ င်မီ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ကက ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကျန်သည့််
ကျမ်ိုးမျ ိုးကမူ အမှုတတ ် တဆ င်ရွက်ပပီိုးတန က်၊ လူမျ ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ခကဲ့် ကသည်က
တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထက လက ပတရ ြက်မျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏
တစ့်တဆ ်တပိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး အချြုျို့တသ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စက ိုးအမျ ိုးအပပ ိုး တပပ ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ဆင်ရ အရ မျ ိုးအပပင်
တယတဟ ဝါမှ လပ်တဆ င်ရန် စီမထ ိုးသည့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ကမဘ ကကီိုးအ ိုး ြျက်ဆိုးီ မှု
အတကက င်ိုးကလည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုခဲက့် ကသည်။ ကျန်သည့်် ကျမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ တယတဟ ဝါက
ဣသတရလန္င်ငတွင ် ပပြုခဲသ
် မှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးကကသည်။ သပြစ်
့် ည့်အ
့် ၍၊ သင်တ ့်
သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုသည်အ
့် ခါ၊ သင်တသည်
တယတဟ ဝါက ဣသတရလန္င်ငတွင ်
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မျ ိုးက အဓကအ ိုးပြင ့်် ြတ်တနပခင်ိုး ပြစ်၏၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ ဣသတရလန္င်ငအ ိုး လမ်ိုးညန်တပိုးရန် တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ ဣသတရလ
အမျြုိုးသ ိုးတက
့် ြ တရ ဘရင်၏ သတပခကျင်ိုးမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးတပိုးလျက် တတ ထဲသ ့်
လမ်ိုးပပရန် တမ တရှက တယတဟ ဝါမှ အသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တန က်ပင်ိုး ခါန န်ပပည်အတွငိုး်
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတန က်အ ိုးလိုးက ခါန န်ပပည်ရှ သူတ၏
့် ဘဝအတကက င်ိုးက

အဓကအ ိုးပြင ့်် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတလသည်။ ထမှအပ အ ိုးလိုးသည်
ဣသတရလန္င်ငတစ်ဝန်ိုးလိုးတွင် တယတဟ ဝါ၏ အမှုမျ ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုး စစည်ိုးထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထဲ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဣသတရလန္င်င၌
တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ တယတဟ ဝါက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ဲ တယတဟ ဝါ
့် ည့်် ပပည်ထက
ပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တန ဧတန က်ပင်ိုး ကမဘ တပေါ် ရှ လူမျ ိုးက တရ ိုးဝင်
စတင်ဦိုးတဆ င်လ ခဲသ
့် ည့်် အချန်မှစပပီိုး၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထဲ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသမျှ
အရ တင်ိုးမှ ဣသတရလန္င်ငက အမှုပြစ်သည်။ ဣသတရလန္င်ငပပင်ပက အမှုတစ်ခကမျှ
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ
ဣသတရလပပည်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အစပျြုိုးရ အရပ် ပြစ်၍ ပြစ်သည်။ အစအဦိုးတွင၊်
ဣသတရလမှအပ အပခ ိုးန္င်ငမျ ိုး မရှခဲက့် ကတပ၊ သပြစ်
့် ၍ တယတဟ ဝါသည် အပခ ိုးတနရ တွင ်
အမှုမပပြုခဲတ
ဲ
့် ပ။ ထနည်ိုးပြင၊့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထ၌
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်မျ ိုးမှ ထစဉ်က ဣသတရလန္င်ငရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသက်သက်သ
ပြစ်သည်။ ပတရ ြက်မျ ိုးပြစ်သည့်် တဟရှ ယ၊ ဒတယလ၊ တယရမန္ှင ့်် တယဇတကျလတ ့်
တပပ ကက ိုးသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး...သူတ၏
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ကမဘ ကကီိုးတပေါ်က ဘရ ိုးသခင်၏
အပခ ိုးအမှုက ကကြုတင်တဟ ကက ိုးခ၏
ဲ့် ၊ သူတသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
့်
အမှုက ကကြုတင်တဟ ကက ိုးခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ခဲ၏
့် ၊
ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ ပတရ ြက်မျ ိုး၏
ဤကျမ်ိုးစ အပ်မျ ိုးမအ
ှ ပ၊ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးသည် ထအချန်က တယတဟ ဝါ၏ အမှုက
လူတကက
့် ြုတတွျို့ ပခင်ိုးမျ ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မရှမီ ပြစ်တပေါ် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တပေါ်လ ခဲသ
့် ည့်် တန က်မှသ တပေါ်လ ခဲ၏
့် ၊ ယင်ိုးသည် တမ တရှက
ပညတ်တတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် တရိုးခဲသ
ိုး
့် ည့်် ကျမ်ိုးတစ်အပ် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ သင်တအကက
့်
ယတနပြစ်
့် ပျက်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် တူသည်- ၎င်ိုးတပြစ်
့် ပျက်သွ ိုးသည့်် တန က်၊ အန င်္တ်တွင ်
လူမျ ိုးက ပပသတပိုးရန် သင်တသည်
ထအရ မျ ိုးက ချတရိုးကကသည်၊ အန င်္တ်ထက
ဲ
့်
လူမျ ိုးအတွက်မူ၊ သင် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးလက်သည့်် အရ မျ ိုးက အတတ်က လမျ ိုးတန်ိုးက
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်— ၎င်ိုးတသည်
သမင်ိုးသက်သက်ပင် ပြစ်သည်။
့်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၌ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးသည် ဣသတရလန္င်င၌ တယတဟ ဝါ၏
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထဲ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အရ မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး်
တယရှု ၏အမှု ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
မတူညသ
ီ ည့်် တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်က
့်

လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးကက၏။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်၏၊ ထတကက
င့််
့်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက သမင်ိုးဝင်စ အပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးကမူ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
အမှု၏ ရလဒ်ပြစ်သည်။ အမှုအသစ်က စတင်သည်အ
့် ခါ၊ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးသည်လည်ိုး
တခတ်တဟ င်ိုးသွ ိုးခဲ၏
့် — သပြစ်
့် ၍၊ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးသည်လည်ိုး သမင်ိုးဝင်စ အပ်တစ်အပ်
ပြစ်၏။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးကသ
ဲ့် စနစ်
မကျသကဲသ
့် ၊ ့် အရ မျ ိုးစွ ကလည်ိုး
့်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတလ က် မှတ်တမ်ိုးမတင်ထ ိုးသည်မှ မှနတ
် ပသည်။ တယတဟ ဝါ
မနက် က
ဲ ွင်
့် ိုးခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထတ
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အချြုျို့တက
့် သ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး
တလိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ တယရှု သည်လည်ိုး အမှုမျ ိုးစွ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ မှန၏
် ၊ သတသ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ပ။
့်
့် အတသိုးစတ် မှတ်တမ်ိုးမတင်ထ ိုးခဲတ
ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ထသ မှ
ဲ့် ည့်် အမှု၏
့် တ်တမ်ိုးတင်မှု နည်ိုးတနပခင်ိုးမှ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ပမ ဏတကက င ့်် ပြစ်သည်၊ သိုးန္စ
ှ ်ခကွဲ က က လအတွငိုး် ကမဘ ကကီိုးတပေါ်မှ တယရှု လပ်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုပမ ဏန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုး လပ်ခကဲ့် ကသည့်် အမှုပမ ဏမှ တယတဟ ဝါ၏ အမှုထက်
မျ ိုးစွ မှ နည်ိုးပါိုးခဲသ
် မမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက်
့် ည်။ သပြစ်
့် တသ တကက င၊့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးတွငဓ
ကျမ်ိုးစ အပ်မျ ိုး ပနည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
စ အပ်မျြုိုးနည်ိုး။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည်
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် က တယတဟ ဝါ၏ အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကျမ်ိုးတစ်တစ င်လိုးသည် တယတဟ ဝါ
ပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် မ လခကျမ်ိုးပြင့်် တယတဟ ဝါ၏
အမှု၏ ပြစ်စဉ်မျ ိုးက အဆိုးသတ်ထ ိုးသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္စ
ှ ်ခက မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးသည်- တစ်ခက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှု ပြစ်ပပီိုး၊
တစ်ခက ပညတ်က ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးအမှု ပြစ်သည်။ ထအမှုန္စ
ှ ်ခစလိုးက တယတဟ ဝါက ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်သည် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်ဟူတသ န မပြင ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက သရပ်တြ ်သည်၊ အဓကအ ိုးပြင ့်် တယတဟ ဝါ၏ န မပြင ့််
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုတစ်ရပ်လိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည်
့်
တယတဟ ဝါ၏ အမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပပီိုး ဓမမသစ်ကျမ်ိုးမှ မူ အဓကအ ိုးပြင ့််
တယရှု ၏န မပြင ့်် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တယရှု ၏အမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုး၏။ တယရှု ၏န မ၏

အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် သူပပြုခဲသ
ဲ ွင ် အမျ ိုးအ ိုးပြင့််
့် ည့်် အမှုက ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထတ
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် တယတဟ ဝါသည်
ဗမ န်တတ န္
် င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်က ဣသတရလန္င်ငမှ တည်တဆ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘဝက လမ်ိုးညန် တပိုးခဲသ
တယတဟ ဝါ၏
့် ည်၊ သူတသည်
့်
တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုး၊ ကမဘ ကကီိုးတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဦိုးဆိုး
လူအပ်စပြစ်ပပီိုး၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင် စတ်တတ ်န္င
ှ တ
့်် တွျို့က ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
့်
ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဦိုးဆိုး လူအပ်စ ပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပခဲသ
့် ည်။ ဣသတရလန္င်ငမှ
လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ ဆယ့််န္စ
ှ ်စတသည်
တယတဟ ဝါ၏ ပထမဆိုး အတရွ ိုးခမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်အ
့် တွက်၊
့်
သူသည် သူတ၌့် အပမဲ အမှုပပြုခဲသ
့် ည်မှ ၊ ပညတ်တတ ်တခတ်က တယတဟ ဝါ၏အမှု
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည့်အ
် ထ ပြစ်သည်။ အမှုတတ ၏
် ဒတယအဆငသ
့်် ည် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးမှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ဣသတရလ န္င်ငထဲက
လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စဆယ့််န္စ
ှ ်စအနက် တစ်စပြစ်သည့်် ယဒလူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ အကက ိုး၌ တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအမှု၏ အတင်ိုးအတ ပတသိုးခပဲ့် ခင်ိုးက တယရှု သည် လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက ငပ
့်် င်တည်ိုး။ တယရှု သည် ယဒပပည်တစ်ဝန်ိုး၌သ အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး၊
သိုးန္စ
ှ ်ခမ
ွဲ ျှတသ အမှုကသ ပပြုခဲသ
င့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၌ မှတ်တမ်ိုး တင်ထ ိုးသည်မှ
့် ည်။ ထတကက
့်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အမှုပမ ဏက မည်သမျှ
် ွန၍
်
့် တကျ လ
မရတပ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ တယရှု ၏ အမှုက အဓကအ ိုးပြင ့်် ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး
တလိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ လူမျ ိုး
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲက့် ကရသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သူတ၏
ွ ် အတပေါ်ယ
့် ဘဝစတ်သတဘ ထ ိုးတင
အတပပ င်ိုးအလဲ အမျ ိုးဆိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏၊ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစက ဩဝါဒစ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ထတခတ်က လက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် က
ထဩဝါဒစ မျ ိုးတွင ် ပပထ ိုးသည်။ (မှနပ
် ါသည်၊ တပါလသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ခခဲရ
ဲ့် ည့််
့် သည်ပြစ်တစ၊ ကအတကက င်ိုးမလှပခင်ိုး၏ တက်ခက်ခခဲရ
့် သည်ပြစ်တစ သူလပ်တဆ င်ခသ
အမှုက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ မ
် ှ သူက
့် ညန်ကက ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သူသည် ထစဉ်က
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခခဲရ
့် သူတစ်တယ က် ပြစ်သည်၊
တပတရသည်လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခခဲသ
်လည်ိုး၊
့် ည်၊ သတသ
့်
သူသည် တပါလတလ က် အလပ် မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ တပါလလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်တွင ် လူသ ိုး၏
မစင်ကကယ်ပခင်ိုး ပါရှတသ ်လည်ိုး၊ ထစဉ်တန်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် က
တပါလတရိုးခဲသ
့် ည့်် ကသဝါဒစ မျ ိုးမှ ပမင်တတွျို့ န္င်သည်၊ တပါလဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည့််

လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သင်တ
် န်သည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးသည်
့် တ ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်၊ မှနက
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။)
သင်က ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အလပ်က ကကည့်လ
် ပပီိုး၊ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးခရီိုးက မည်သ လ
် လျှင၊် သင်သည်
့် က်န ခဲက့် ကတကက င်ိုးက ကကည့်လ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ြတ်ရှုရမည်။ သင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ်က
န ိုးလည်လလျှင၊် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက ြတ်ရှုရမည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး တန က်ဆိုးတသ က လ၏
့်
အမှုက သင် မည်သ ပမင်
ရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မက
ှု
့်
့် သနည်ိုး။ သင်သည် ယတန၏ဘ
လက်ခလျက် ယတန၏အမှု
တတ ထ
် က
ဲ ဝင်တရ က်ကကရမည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့်
့် တသ ်
ယင်ိုးသည် အမှုသစ်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ယခင်က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင် မှတ်တမ်ိုးတင်
မထ ိုးခဲတ
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး တရတ်န္င်င၌
အပခ ိုးတရွ ိုးတက က်ခရသူမျ ိုးက တရွ ိုးထ ိုးပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထလူမျ ိုး၌
အမှုပပြုသည်၊ သူသည် ကမဘ ကကီိုးတပေါ်က သူ၏အမှုတတ ်မှ ဆက်လက်တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုတတ ်မှ ဆက်ပပီိုး တဆ င်ရွက်သည်။ ယတန၏အမှု
တတ ်သည်
့်
လူသ ိုးတ မည်
သည်အ
့် ခါကမျှ မတလျှ က်ြူိုးတသိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သက
ူ မှ
့်
မပမင်ြူိုးသည့်် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ယခင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့််
အမှုတတ ်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ကမဘ ကကီိုးတပေါ်က ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးအမှုတတ ်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယခင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် အလပ်သည် သမင်ိုးမဟတ်တပ၊
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
် ည် ပစစြုပပနသ
် ပြစ်ပပီိုး၊ အတတ်ပြစ်သွ ိုးရန် လတသိုး၍
့် တသ ် ပစစြုပပနသ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပကကီိုးမ ိုးသည့်၊် ပသစ်သည့်အ
် မှုက ဣသတရလ၏ ပပင်ပ၊
ကမဘ ကကီိုးတပေါ်မှ ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးတကက င်ိုး၊ ထအမှုသည် ဣသတရလ၏ နယ်ပယ်အပပင်ထ
တကျ ်လွနန္
် င
ှ ပ့်် ပီိုး၊ ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက တကျ ်လွနလ
် ျက်
တရ က်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး၌ မပါဝင်သည့်် အသစ်တသ
အက့် သြွယ်အမှု၊ ဣသတရလအပပင်ရှ ပမသစ်လွငသ
် ည့်် အမှု၊ လူသ ိုးမျ ိုး မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
သန ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် စ
့် တ်ကူိုးန္င်ကကမည် မဟတ်သည့်် အမှုပြစ်တကက င်ိုးက
လူမျ ိုးက မသကကတပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
အမှု၏ ပပည်စ
့် စွ
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပထ ိုးတသ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုး မည်သ ပါဝင်
န္င်မည်နည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည်
့်
ယတနအမှု
့် ၏ တစ်ချက်ချင်ိုးစီက မည်သည့်် အရ ကမျှ ထန်ချန်မထ ိုးဘ၊ဲ ကကြုတင်ပပီိုး
မှတတ
် မ်ိုးတင်တပိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ မည်သက
ူ မျ ိုး တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးလှသည့်် ထစ အပ်ထ၌
ဲ ယခကဲသ
့် ့်
ပမ ကကီိုးပမတ်ပပီိုး ပ၍ ဉ ဏ်ပည ရှက ၊ အစဉ်အလ က အ ခသည့်် အမှုက

မှတတ
် မ်ိုးတင်တပိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ယတနအမှု
့် သည် သမင်ိုးမဟတ်တပ၊ သပြစ်
့် ၍ သင်က
ယတန၏လမ်
ိုးတကက င်ိုး အသစ်အတင်ိုး တလျှ က်သွ ိုးချင်ပါက၊ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
့်
တသွြည်ရမည်ပြစ်သည်၊ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက အန င်္တတကျမ်ိုး စ အပ်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
သမင်ိုးက တကျ ်လွနပ် ပီိုးသွ ိုးရမည်။ သပြစ်
ှ
သင်သည် လမ်ိုးတကက င်ိုးအသစ်က မှနက
် န်စွ
့် မသ
တလျှ က်န္င်မည် ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
ထအခါကျမှသ သင်သည် တလ ကသစ်န္င
ှ ့််
့်
အမှုသစ်ထက
ဲ ဝင်တရ က်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ယတန သင
က
့်် သမမ ကျမ်ိုးစ မြတ်ကက ိုးတတ ရ
့်
့် န်
မှ ကက ိုးတနရသည်မှ ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် အပခ ိုးအမှုတစ်ခ ရှတနရသည်မှ ၊
ဘရ ိုးသခင်က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ပသစ်ပပီိုး ပအတသိုးစတ်ကျသည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု
ရှ မကကည့်သ
် ည်မှ ၊ ၎င်ိုးအစ ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ပပင်ပ၌ ပကကီိုးပမတ်သည့်အ
် မှု ရှတနသည်မှ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး ဆသည်က သင် န ိုးလည်ရမည်။ ဤသည်အ ိုးလိုးသည် သင်တ ့်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ သင်သည် အမှုအတဟ င်ိုးန္ှင ့်် အသစ်အကက ိုး
ပခ ိုးန ိုးချက်က န ိုးလည်ရမည်၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က မြတ်သည့်တ
် င်တအ င်
၎င်ိုးက စစစ်န္င်စွမ်ိုး ရှရမည်၊ သမဟ
ွ ်ပမဲ
့် တ်လျှင ် သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က ကိုးကယ
ကိုးကွယ်တနမည် ပြစ်၍၊ သင်သည် အမှုသစ်ထက
ဲ ဝင်ရန်န္င
ှ ့်် အတပပ င်ိုးအလဲ အသစ်မျ ိုးက
ကကြုတတွျို့ရန် ခဲယဉ်ိုးလမ်မ
့်် ိုးသည့်် လမ်ိုးခရီိုး ရှတနတသ တကက င်၊့် နမ်က
့် ည်။ ပပမငမ
့် ျပပီိုး
တဟ င်ိုးတနသည့်် လမ်ိုးခရီိုးက အဘယ့််တကက င ့်် တလ့်လ တနသနည်ိုး။ ပသစ်သည့််
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပသစ်သည့်အ
် မှု ရှတနလျှင၊် သမင်ိုးမှတ်တမ်ိုး အတဟ င်ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင်
့်
အဘယ်တ
့် ကက င ့်် တနထင်တနတသိုးသနည်ိုး။ မနက် က
့််
့် ိုးချက် အသစ်မျ ိုးက သငက
ပ့်ပိုးတပိုးန္င်သည်၊ ဤအချက်က ယင်ိုးသည် အမှုသစ် ပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသပပတနသည်၊
မှတ်တမ်ိုးအတဟ င်ိုးမျ ိုးက သငက
့်် ဆန္ဒ ပပည့်ဝ
် တစန္င်ပခင်ိုး၊ သင်၏လက်ရှ လအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုး့် တပိုးန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
သမင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယခအချန် ယခတနရ ၏
့်
အမှုမဟတ်တကက င်ိုးက သက်တသပပတနသည်။ အပမငဆ
့်် ိုးလမ်ိုးခရီိုးသည် အသစ်ဆိုးအမှုပြစ်ပပီိုး၊
အမှုသစ်န္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် အတတ်က လမ်ိုးခရီိုး မည်မျှပင် ပမငမ
့်် ိုးခဲပ
့် ါတစ၊ ၎င်ိုးသည် လူတ၏
့်
ပပန်တပပ င်ိုးဆင်ပခင် သိုးသပ်ချက်မျ ိုး၏ သမင်ိုးပြစ်တနဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ရည်ညန်ိုး တပပ ဆချက်အပြစ်
၎င်ိုး၏တန်ြိုးမှ မည်သပင်
့် ရှပါတစ၊ ယင်ိုးသည် လမ်ိုးခရီိုးတဟ င်ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက
“သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် ကျမ်ိုးစ အပ်” ထဲ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတစက မူ၊ လမ်ိုးခရီိုးတဟ င်ိုးသည်
သမင်ိုးပြစ်သည်၊ “သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် ကျမ်ိုးစ အပ်” ထဲမှ မည်သမျှ
့် တရိုးမှတ် မထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
လမ်ိုးခရီိုးသစ်သည် ယခအချန် ယခတနရ မှ ရှတန၏။ ၎င်ိုးလမ်ိုးခရီိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်သည့်် အတွက်တကက င၊့်် သငက
့်် ကယ်တင်န္င်ပပီိုး ဤလမ်ိုးခရီိုးသည်

သငက
့်် တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်။
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်ရမည်— ဤအလပ်မှ အတရိုးတက ့် အတရိုးအကကီိုးဆိုး
့်
ပြစ်သည်။ ယတနတွ
ဲ ွင ်
့် င ် သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရန် မလအပ်တတ တ
့် ပ၊ ၎င်ိုးထတ
အသစ်ဟူ၍ ဘ မျှ မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် အတဟ င်ိုးပင် ပြစ်သည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် သမင်ိုးအတပခခတသ စ အပ်တစ်အပ် ပြစ်သည်၊ သင်သည်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင် စ ိုးတသ က်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှင၊် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး
တခတ်က သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အရ က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးခဲပ
့် ါက၊
တယရှု သည် သင်တက
့် ည်ပြစ်သည်၊ သင်က ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက
့် ပငင်ိုးပယ်ခပဲ့် ပီိုး ရှု တ်ချခဲမ
တယရှု ၏အမှု၌ ကျငသ
့်် ိုးခလ
ဲ့် ျှင ် သင်သည် ြ ရရှဲပြစ်ခလ
ဲ့် မ့််မည်။ သင်သည် ယတနတွ
့် င ်
ဓမမတဟ င်ိုးန္င
ှ ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး န္ှစ်ခစလိုးက စ ိုးတသ က်ရန်အတွက် တပါင်ိုးစည်ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မည်ဆလျှင၊် ယတန၏
့်် ရှု တ်ချလမ်မ
့် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့် ည်၊
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတနအလ
ပ်၌ တန က်ကျတနခဲမ
့်
့် ည် ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက စ ိုးတသ က်လျှင၊် သင်သည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုး အပပင်၌ ရှတနသူ ပြစ်သည်။ တယရှု ၏
လက်ထက်၌၊ တယရှု သည် ထစဉ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူထဲ
့် တွင ်
အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ယဒလူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တန က်သလ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးက
့် က်သမ
လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် မမပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုမျ ိုးအတွက် သမမ ကျမ်ိုးစ က အတပခခအပြစ်
မခယူခဘ
ဲ့် ၊ဲ မမ၏အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ တပပ ဆခဲသ
် ့် ထ ိုးသည်မျ ိုးက
့် ည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ မနဆ
သူင်္ရမစက်ခသ
ဲ့် လ၊ သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ မရှ ခဲတ
် ခါမှစ၍ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏
့် ပ။ သူသည် စတင် အမှုပပြုသည့်အ
ပတရ ြက်ပပြုပခင်ိုးမျ ိုး၌ လိုးဝ မတြ ်ပပထ ိုးခဲသ
့် ည့်် စက ိုးတစ်လိုးပြစ်သည့်-် တန င်တရပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးက သူ ပြနတ
် ့် ဝခဲတ
့်် ညီ မပပြုမူခသ
ဲ့် ည့်အ
် ပပင်၊
့် လသည်။ တယရှု သည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငအ
သူသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးအသစ်ကလည်ိုး ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲပ့် ပီိုး အမှုသစ်က တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။
တယရှု က တရ ိုးတဟ ရ တွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မကိုးက ိုးခဲတ
့် ပ။
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ၌၊ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကသတပိုးရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ သူ၏ အြ
့် ွယ်အရ မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တစ်ခါမျှ
လပ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှခဲက့် ကတပ။ တယရှု ၏ အမှု၊ သူ၏ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ပညတ်တတ ်တခတ်တန်ိုးက မည်သည့်် လူသ ိုးကမဆ တကျ ်လွနသ
် ည့််
သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတတ ်တမှ့် လည်ိုး

ထအတူ
ပင်ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ တယရှု က သူ၏ သ ၍သစ်တသ အမှုကသ လပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
လူအမျ ိုးအပပ ိုးတက
့် သမမ ကျမ်ိုးစ က အသိုးချပပီိုး သူက
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချခဲက့် ကသည့်တ
် င်တအ င်၊ သူအ
့် ိုး လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်က တင်၍ အဆိုးစီရင်ရန်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးကပင် အသိုးပပြုခဲက့် ကသည့်တ
် င်တအ င်၊ သူ၏ အမှုသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက
တကျ ်လွနသ
် ွ ိုးခဲသ
ဲ့် ျှင၊် လူမျ ိုးက သူက
့် ည်၊ ထသသ
့် မဟတ်ခလ
့် လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်၌
သမှုစွဲခကဲ့် ကသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ထသ ပြစ်
ဲ့် သည်မှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ခရ
တယရှု ၏ သွနသ
် င်မှုမျ ိုးအပပင်၊ သူ၏ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကသတပိုးန္င်စွမ်ိုးန္င
ှ ့််
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်တပိုးန္င်စွမ်ိုးတအတကက
င်ိုး တစ်လိုးတစ်ပါဒမျှ
့်
မန်ကက
့် ိုးမထ ိုးပခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်သတလ ။ တယရှု ၏ အမှုသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးအသစ်ပြင ့််
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန်ပြစ်သည်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် တက်ပဲွ တမင်ဆင်န္ရ
ဲ န် သမဟ
့် တ်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက တမင်မသိုးဘဲ ြယ်ထ ိုးရန် မဟတ်တပ။ တယရှု သည် သူ၏ အမှုတတ က
်
တဆ င်ရွကြ
် န္ှ့် င၊့်် ၎င်ိုးက တမ်ိုးတ၍ ရှ တြွခကဲ့် ကသူတထ
သစ်က
့် သ အမှု
့်
ယူတဆ င်လ ြသက်
သက် လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ရှငိုး် ပပရန်
့်
သမဟ
့် တ် ယင်ိုး၏ အမှုက အတည်ပပြုရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ တယရှု ၏ အမှုမှ
ပညတ်တတ ်တခတ်က ဆက်လက်ပပီိုး ြွျို့ ပြြုိုးတစရန် မဟတ်တပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
သူ၏အမှုသည် သမမ ကျမ်ိုးစ က အတပခခထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ရှ မရှ ထည်သ
့် င
ွ ိုး်
မစဉ်ိုးစ ိုးထ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ၎င်ိုးအတနန္ှင ့်် ပပြုအပ်သည့်အ
် မှုက
တဆ င်ရွကြ
် သက်
သက် လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် တယရှု သည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ
့်
့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက ရှငိုး် မပပခဲသ
့် လ၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အညီလည်ိုး မတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက
ဆထ ိုးသည်မျ ိုးက လျစ်လျြူရှု ခသ
ဲ့် ည်၊ ထကျမ်ိုးသည် သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုး ရှ၊ မရှက
င်္ရမစက်ခတ
ဲ့် ပ၊ ထအပပင်
အပခ ိုးသူတက
် ရ မျ ိုး
့်
့် သူ၏အမှုအတကက င်ိုး မည်သည့်အ
သရှကကသည်၊ သမဟ
ဲ့် ပ။
့် တ် သူတက
့် ၎င်ိုးအ ိုး မည်သ ရှု
့် တ်ချခဲက့် ကသည်ကလည်ိုး င်္ရမစက်ခတ
လူအမျ ိုးအပပ ိုးတက
ဲ ပတရ ြက်တ၏
့် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
့် ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုပပီိုး တယရှု က ရှု တ်ချခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လပ်တဆ င်အပ်သည်မျ ိုးကသ
ဆက်ပပီိုးလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတအတွ
က်၊ တယရှု ၏ အမှုမှ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
မရှသကဲသ
့် ထင်
စရ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည့််
့်
အချက်မျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး ရှခဲပ
့် ထင်ရသည်။ ဤအချက်မှ လူသ ိုး၏ အမှ ိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် အယူဝါဒမျ ိုးက အသိုးချြရန်
့် လအပ်သတလ ။

ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အညီ
့်
လပ်ကင်ရမည်တလ ။ အမှနစ
် င်စစ် ပကကီိုးပမတ်သည်က မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုးဘရ ိုးသခင်တလ ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် တွက်တကက င ့််
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငအ
့်် ညီ အမှုပပြုရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က တကျ ်လွနခ
် င
ွ ့််
မရှပခင်ိုးတကက င်မ
့် ျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တသွြည်လျက်
အပခ ိုးအမှုက မပပြုန္င်တပဘူိုးတလ ။ တယရှု န္င
ှ ့်် သူ၏ တပည့်မ
် ျ ိုးက ဥပသ်တနက
့်
မတစ ငထ
့်် န်ိုးခဲက့် ကသည်မှ အဘယ်တ
့် ကက ငန
့်် ည်ိုး။ တယရှု သည် ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးလျက်
့် တစ ငထ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးလ ပညတ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ သူလ ပပီိုးတန က်
တယရှု သည် ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးခဲဘ
ဲ င
ှ ့်် ယင်ိုးအစ ိုး တပခကတဆိုးတကက ပခင်ိုး၊
့် မတစ ငထ
့် န္
တခါင်ိုးကြိုးအပ်ပခင်ိုး၊ မနက
် ့် ချြုိုးြဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် စပျစ်ရည်က တသ က်သိုးပခင်ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ထအချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးလ ပညတ်မျ ိုး၌
ကင်ိုးမဲတ
့် နသည် မဟတ်တလ ။ တယရှု က ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက တလိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်ဆလျှင၊် သူသည်
ထအယူဝါဒမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ခသ
ဲ့် ည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ဦိုးစွ လ သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်တလ ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ တလ ဆသည်က သင် သသငသ
့်် ည်။ ဥပသ်တန၏
့်
သခင်ပြစ်လျက်၊ သူသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ သခင်ပါ မပြစ်န္င်တလ ။
ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက လထဲက တယရှု ပပြုသည့်် အမှုသည် အမှုသစ်က စတင်တပိုးခဲသ
့် ည်- တယရှု သည်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးလ အမှုတတ ်အတင်ိုး မလပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည့်် အပပင်၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးလ
တယတဟ ဝါ တပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး မကျင်သ
့် ိုးခဲတ
့် ပ။ တယရှု သည်
မမ၏ကယ်ပင်အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ပသစ်သည့်အ
် မှုက ပပြုခဲက
၊ ပညတ်ချက်ထက်
့်
ပပမငမ
့်် ိုးသည့်အ
် မှုက ပပြုခဲသ
့် ည်။ သပြစ်
့် ၍၊ သူသည်- “ပညတတကျမ်ိုး၊ အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးက
ြျက်ပယ်ပခင်ိုးငါှ ငါလ သည်ဟ မထင်ကကန္ှင။့်် ြျက်ပယ်ပခင်ိုးငါှ ငါလ သည်မဟတ်။
ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးငါှ ငါလ သတည်ိုး။” ဆခဲ၏
င၊့်် တယရှု အထတပမ က်တအ င်
့် ။ ထတကက
့်
တဆ င်ရွက်ပပီိုးခဲသ
့်် ညီ၊ မျ ိုးစွ တသ အယူဝါဒမျ ိုး ချြုိုးတြ က်ခခဲက့် ကရသည်။
့် ည့်် အရ န္ှငအ
ဥပသ်တနတွ
် ျ ိုးက င်္ျြုစပါိုးလယ်ကက
ွ ်မျ ိုးကက ိုး တခေါ်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် င ် တယရှု သည် တပည့်မ
စပါိုးအသီိုးအန္ှမျ ိုးက သူတ တက
က်စ ိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည် ဥပသ်တနက
့် မတစ င်ထ
့် န်ိုးခဲဘ
့် -ဲ
့်
“လူသ ိုးသည် ဥပသ်တနက
် ့် တ ်မူ၏။” ထအချန်က၊
့် အစိုးရသည်ဟ မနတ
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးအရ၊ ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးသူက
့် မတစ ငထ
တကျ က်တိုးမျ ိုးပြင ့်် သတ်ခ၏
ဲ့် ။ သတသ
် တယရှု သည် ဗမ န်တတ ်ထက
ဲ လည်ိုး မဝင်ခ၊ဲ့်
့်
ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးခဲတ
သူ၏အမှုက
့် လည်ိုး မတစ ငထ
့် ပ၊ ထအပပင်
့်

ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတခတ်အတွငိုး် တွင ် တယတဟ ဝါမှ ပပြုခဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။ သပြစ်
့် တသ တကက င၊့််
တယရှု ပပြုခဲသ
် န
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်၊
့် ည့်် အမှုမှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်ချက်က တကျ လ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်ချက်ထက် ပပမငမ
့်် ိုးခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ ှု မရှခဲတ
့် ပ။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် ၌၊ တယရှု သည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်ချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ
အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ထကသဝါဒမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ခန္
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ဣသတရလ
့်
အမျြုိုးသ ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က အလွနအ
် ကကြူိုး ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပပီိုး၊ တယရှု က
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချခဲသ
့် ည်၊ ဤသည်မှ တယရှု ၏အမှုတတ ်က ပငင်ိုးပယ်တနပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။
ယတန ဘ
် ကကြူိုး ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးပပီိုး၊
့် သ တရိုးတလ ကသည်လည်ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က အလွနအ
အချြုျို့တသ သူတက
် ့် ှငိုး် တသ စ အပ်တစ်အပ်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက
့် “သမမ ကျမ်ိုးစ သည် သနရ
ြတ်ရှုရမည်” ဟ တပပ ဆကကသည်။ အချြုျို့တသ သူတက
့် “ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ထ ဝရ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရမည်၊ ် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ထ ိုးရှခဲသ
့် ည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ပဋည ဉ်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုး၍ မရန္င်၊ ဥပသ်တနရက်
့် က အစဉ်
တစ င်ထ
ရယ်စရ မတက င်ိုးကကတပဘူိုးတလ ။
့် န်ိုးရမည်” ဟ ဆကကသည်။ သူတသည်
့်
တယရှု သည် အဘယ်တကက င့်် ဥပသ်တနရက်
့်် န်ိုးခဲသ
ှု
့် က မတစ ငထ
့် နည်ိုး။ သူသည် မတက င်ိုးမက
ကျြူိုးလွနတ
် နခဲသ
ူ ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အမှုအရ မျ ိုးက တစ့်စပ်တသချ စွ
့် တလ ။ မည်သက
့်
န ိုးလည်န္င်သနည်ိုး။ လူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က မည်သပင်
့်
့် ြတ်ရှုသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
သတဘ တပါက် န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သန ိုးလည်ရန်
မပြစ်န္င်တပ။ ထသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အသပည က မရရသ မက၊
့်
၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးသည် သ ၍ပင် ထူိုးပခ ိုးစွ ဆိုးရွ ိုးလ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတသည်
စတင်ဆနက
် ့် ျင်သည်အထ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ ယတနဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး မရှခဲလ
၎င်ိုးတ၏
့် ျှင၊် လူတသည်
့်
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးတကက င ့််
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခကကရလျက် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုးအကက ိုး တသဆိုးကကလမ်မ
့် ည်။

သမမ ကျမ််းစ နှင ်ူ့ ပတ်သက်၍ (၂)
သမမ ကျမ်ိုးစ က ဓမမတဟ င်ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးဟူ၍လည်ိုး တခေါ်တပသည်။ “ဓမမသတ်ကျမ်ိုး”
ဟူသည့်အ
် ရ က မည်သည့်အ
် ရ ရည်ညန်ိုးသည်က သင် သပါသတလ ။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထရ
ဲ ှ
“ဓမမသတ်ကျမ်ိုး”သည် တယတဟ ဝါက အဲင်္တတြုလူတက
့် သတ်ပြတ်ပပီိုး
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတက
့် ြ တရ မင်ိုးထမှ ကယ်တင်တသ အချန်

ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတန္ှ့် င ့်် သူပပြုသည့်် ပဋည ဉ်မှ လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊
ဤပဋည ဉ်၏ သက်တသမှ တခါိုးထပ်တပေါ် လမ်ိုးကျထ ိုးသည့်် သိုးသငယ်၏ အတသွိုးပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးမှတဆင ့်် တခါိုးတဘ င်၏ ထပ်န္င
ှ ့်် နတဘိုးမျ ိုးတပေါ်တွင ် သိုးသငယ်၏ တသွိုးမျ ိုး
ရှတသ သူအ ိုးလိုးသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏
့်
အသက်ချမ်ိုးသ တပိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး ဆထ ိုးသည့်် ပဋည ဉ်တစ်ခက
ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူ တည်တထ င်ခတ
ဲ့် ပသည် (အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး ထအချန်က
တယတဟ ဝါသည် အဲင်္တတြု၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သိုးန္ွ ိုးတရ စဆ န်တ၏
့် သ ိုးဦိုးမျ ိုးက
သတ်ပြတ်တတ မ
့်် ပတည်ိုး)။ ဤပဋည ဉ်တွင ် အဓပပါယ် အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင ့််
့် ည်ပြစ်တသ တကက ငတ
ရှတလသည်။ အဲင်္တတြု၏ လူမျ ိုး သမဟ
ဲ ှ အဘယ်သမ
ူ ျှ
့် တ် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးထမ
တယတဟ ဝါအ ိုးပြင ့်် ကယ်ဆယ်ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်တ၏
့် ည် ပြစ်သည်။
့် သ ိုးဦိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက သတ်ပြတ်လမ်မ
ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် အန င်္တတ ကျမ်ိုးမျ ိုးစွ တွင ် အဲင်္တတြုလူတသည်
တယတဟ ဝါ၏
့်
ပဋည ဉ် အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင ့်် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ပပစ်တင်ဆိုးမခရလမ်မ
့် ည်ဟ
ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ ဤသည်မှ ပဋည ဉ်၏ ပထမအဆင ့််
အဓပပါယ်ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါသည် အဲင်္တတြု၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုး၏ ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်
သ ိုးဦိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက သတ်ပြတ်ခပဲ့် ပီိုး ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးအ ိုးလိုးက ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
့် ည်၊
ဆလသည်မှ ဣသတရလ တင်ိုးပပည်န္င
ှ ့်် ဆင်တသ သူအ ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါ၏
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး အ ိုးလိုး အသက်ချမ်ိုးသ တပိုးခခဲရ
့် တပသည်။ သူသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တရရှညအ
် လပ်လပ်ရန် ဆန္ဒရှခဲပ့် ပီိုး သိုးသငယ်၏ အတသွိုးက အသိုးပပြုလျက်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပဋည ဉ်တစ်ခ တည်တထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်မှစ၍၊ တယတဟ ဝါသည်
ဣသတရအမျြုိုးသ ိုးတက
ဲ့် ကဲသ
့် ၎င်
အစဉ်ထ ဝရ သူ၏
့် မသတ်ခသ
့် ိုးတသည်
့်
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုး
ဆယ့််န္စ
ှ ်မျြုိုးကက ိုးတွင ် သူသည် ပညတ်တတ ်တခတ် တစ်ခလိုးအတွက် သူ၏ အမှုက
စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတထ
့်် ခဲပ့် ပီိုး
့် သူ၏ ပညတ်တရ ိုးအ ိုးလိုးက ြွငဟ
၎င်ိုးတထဲ
ဲ့်
၎င်ိုးတသည်
သူအမှု
့် မှ ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးသကူ ကီိုးမျ ိုးက တရွ ိုးချယ်ခက
့်
့် ၏
အဓကကျတသ တနရ တွင ် ရှခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ပဋည ဉ်တစ်ခ
ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်- တခတ်မတပပ င်ိုးလဲခတ
ဲ့် သ ်၊ သူသည် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူတအလယ်
တွငသ
်
့်
အမှုပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ တယ တဟ ဝါ၏ ပဋည ဉ်မှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ အရ ပြစ်သည်၊

အတကက င်ိုးမူက ိုး ယင်ိုးသည် အတသွိုးပြင ့်် ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး သူ၏ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ
လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တည်တထ င်ထ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊
တခတ်တစ်ခလိုးအတွက် သူ၏ အမှုက အစပပြုြ အသ
ိုးပပြုရန် သငတ
့်် လျ တ
် သ နယ်ပယ်န္င
ှ ့််
့်
ရည်မှနိုး် ချက်တက
င ့်် လူတသည်
ပဋည ဉ်က
့် သူ တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
့်
အထူိုးသပြင ့်် အတရိုးကကီိုးသည်ဟ ပမင်ခကဲ့် ကတလသည်။ ဤသည်မှ ပဋည ဉ်၏ အဓပပါယ်
ဒတယအဆင ့်် ပြစ်သည်။ ပဋည ဉ် တည်တထ င်ပခင်ိုး မတင်မီ ရှခဲသ
့် ည့်် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးက
မခင်ိုးချက်ထ ိုးလျက်၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထရ
ဲ ှ အပခ ိုးကျမ်ိုးအပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ပဋည ဉ်
တည်တထ င်ပပီိုးတန က်ပင်ိုး ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတကက
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
မှတ်တမ်ိုးတင်တလသည်။ အခါအ ိုးတလျ ်စွ တပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် အပြစ်အပျက်မျ ိုး
ရှသည်မှ မှနတ
် ပ၏၊ သတသ
် ပခြုငကကည့်လ
် ျှင၊် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ဣသတရလထဲ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတန္ှ့် င ့််
တယတဟ ဝါ၏ ပဋည ဉ်တကက င၊့်် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တရိုးသ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် ကျမ်ိုးအပ်မျ ိုးက
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးဟ တခေါ် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့်် တူ
့် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတန္ှ့် ငအ
ပပြုသည့်် တယတဟ ဝါ၏ ပဋည ဉ်က အစွဲပပြု၍ အမည်မည
ှ ထ
့်် ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက က ိုးတင်ထက် သွနိုး် ခဲသ
့် ည့်် တယရှု ၏ အတသွိုးန္ှင ့်် သူက
့်
ယကကည်သအ
ူ တပါင်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူပပြုခဲသ
့် ည့်် သူ၏ပဋည ဉ်က အစွဲပပြု၍
အမည်မည
ှ ထ
့်် ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု ၏ ပဋည ဉ်မှ ဤသပြစ်
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည့််
့် သည်- သူသန
အတသွိုးတကက င ့်် သူတအပပစ်
တပြလတ်ပခင်ိုးခရရန်အတွက် လူတသည်
သူက
့်
့်
့် ယကကည်ြသ
့်
ရှပပီိုး၊ ထသပြင
တင်ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်က သူအ
့် ့်် ၎င်ိုးတ ကယ်
့်
့် ိုးပြင ့်် တြန်ပပန်တမွိုးြွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး
အပပစ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ သူ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှြရန်
့် လူတသည်
့်
သူက
ိုးပပီိုးတန က် ငရဲတွင ်
့် ယကကည်ြသ
့် ရှပပီိုး ၎င်ိုးတ တသဆ
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခရလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တရိုးသ ိုးခဲသ
့် ည့််
ကျမ်ိုးအပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဤပဋည ဉ်တန က်ပင်ိုးတွင ် ပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အထဲ၌
ပါရှသည့်် အမှုန္င
ှ ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုး မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
သခင်တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုး သမဟ
့်် င်တသ
့်
့် တ် ပဋည ဉ် န္ှငဆ
ကယ်တင်ပခင်ိုးထက် ပမတြ ်ပပတပ။ ၎င်ိုးတအ
ှ
် သခင်၌
့် ိုးလိုးသည် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရကကသည့်
ညီအစ်ကမျ ိုး တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့်် ကျမ်ိုးအပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဤကျမ်ိုးအပ်မျ ိုးကလည်ိုး ပဋည ဉ်က အစွဲပပြု၍ အမည်မည
ှ ထ
့်် ိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
ဓမမသစ်ကျမ်ိုးဟ တခေါ်ဆတပသည်။ ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ကျမ်ိုးတွင ် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့််

တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သ ပါဝင်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ တခတ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ ထတကက
င ့််
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ယတန တန
က်ဆိုးတသ က လ လူတအတွ
က် ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး
့်
့်
အသိုးမဝင်လှတပ။ အလွနဆ
် ိုးအတနပြင၊့်် ယင်ိုးက ယ ယီ ညန်ိုးချက်တစ်ခအတနပြင ့််
အသိုးတတ ်ခ၏၊ သတသ
် အတပခခအ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးသည် အသိုးဝင်သည့်် တန်ြိုး အနည်ိုးငယ်သ
့်
ရှတလသည်။ သတ
့် င် ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးက ယင်ိုးက တန်ြိုးအထ ိုးဆိုး
ပြစ်တနကကဆဲပြစ်သည်။ ကျမ်ိုးစ က ၎င်ိုးတ မသ
ကက။ ကျမ်ိုးစ က မည်သ ရှ
့်
့် ငိုး် ပပရမည်ကသ
သကကပပီိုး ယင်ိုး၏ မူလဇ စ်ပမစ်က အတပခခအ ိုးပြင ့်် မသကကတချ။ သမမ ကျမ်ိုးစ အတပေါ်
၎င်ိုးတ၏
ှ
အရ တင်ိုးသည် မှနက
် န်၏၊ ယင်ိုးတွင ်
့် သတဘ ထ ိုးမှ - ကျမ်ိုးစ ထဲရသမျှ
ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အမှ ိုးမျ ိုး မပါရှတပဟူ၍ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ ကျမ်ိုးစ သည်
မှနက
် န်ပပီိုး အမှ ိုးကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ဆ
့် ိုးပြတ်လက်တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးတသ
စတ်ပါဝင်စ ိုးမှုပြင ့်် ၎င်ိုးတ တလ့်
လ က ဆန်ိုးစစ်ကကတလသည်။ ယတန အမှု
၏ အဆငက
့််
့်
့်
ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ
အမှုပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တနရ မျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အတမှ င်မက်ဆိုး တနရ ၌ သမ်ိုးပက်သည့််
အမှုက တြ ပ် ပချက်တစ်ခတစ်တလ လိုးဝမရှတပ။ အမှု၏ တခတ်က လသည်
ကွဲပပ ိုးတသ တကက င၊့်် ဤအမှု၏ အဆငသ
့်် ည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်က
တယရှု ကယ်တင်ပင် မသခဲတ
င ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူတသည်
ကျမ်ိုးစ က
့် ချ- ထတကက
့်
့်
ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤအမှု၏ အဆငက
့်် ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် အဘယ်သ ရှ
့် တတွျို့ န္င်မည်နည်ိုး။
ကျမ်ိုးစ က ရှငိုး် ပပကကသူ အမျ ိုးစသည် ယတတတန်တသ တက က်ချက်က အသိုးပပြုကကပပီိုး
တကယ့်် တန က်ခ မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးစွ က တက က်ချက်ချြ ့်
့်
ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်က အသိုးချရမျှသ ပပြုတလသည်။ တစ်န္စ
ှ ်ထက်တစ်န္စ
ှ ်၊ အဘယ်သမ
ူ ျှ
ကျမ်ိုးစ က စတ်ပြ တလ့်လ တဆွိုးတန္ွိုးြ သ
့် မဟ
့် တ် ကျမ်ိုးစ က ပငင်ိုးပယ်ြ မဝ
့် ့်ရဲခကဲ့် က၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤစ အပ်သည် “သနရ
် ့် ှငိုး် တသ စ အပ်” ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် လူ
့် တ က
့် ိုးကွယက် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ က
တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့ ကက ပြစ်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတရိုးမစက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
မည်သမ
ူ ျှ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်တကက င်ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ချ။ ကျမ်ိုးစ က
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးက ရပ်တဆင်ိုးတ ကိုးကွယ်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတ တပပ
ကကတသ လ
် ည်ိုး
့်
ဤဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုငိုး် တသ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှက ဤသ မပမင်
ဝ့်ကကတချ၊
့်
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတက
့်် ၊ “ညီအစ်က၊ ထသ မတပပ
န္ှင၊့်် ထသတပပ
ပခင်ိုးသည် အလွနဆ
် ိုး၏၊
့် သငက
့်
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးလက်တလပခင်ိုး"ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် က်၊ န ကျင်သည့််

အမူအယ သူတ ပပြုကကလ
မ်မ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ အရှင်
့် ည်- “အ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
့်
တယရှု ၊ သူ၏ အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်တပိုးတတ မ
် ူပါ၊ ကယ်တတ ်သည် လူက ချစ်တသ
သခင်ပြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် တအ
် တွက် တကျိုးဇူိုးပပြု၍ ကျွန္ပ်
် တက
့် ိုးလိုး အပပစ်ပပြုမသည့်အ
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်သ
် န ိုးပခင်ိုးကရဏ ပပတတ ်မပ
ူ ါ၊ အ မင်။” ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ ့်
“ဘ သ တရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုး”လက်ပ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်ခြ ၎င်
က်
့် ိုးတအတွ
့်
အဘယ်တကက င ့်် လွယ်ကူန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ တပပ ဆချက်က ၎င်ိုးတက
် မင်ိုး
့် အလွနအ
ထတ်လနတ
် ့် စလမ်မ
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
့် ည်။ ကျမ်ိုးစ သည် လူသ ိုး စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
စွနိုး် ထင်ိုးန္င်သည်က အဘယ်သမ
ူ ျှ တတွိုးဝလ
့် ၊ ့် ဤအပပစ်အန အဆ က
့် မ်မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
အဘယ်သမ
ူ ျှ ပမင်န္င်မည် မဟတ်တချ။ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ အချြုျို့တသ အရ သည် လူပင်္္ြုလ်တ၏
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည ပြစ်သည်၊ အချြုျို့ မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုး အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် အတတွိုးတပြင
့် ့်် တရ တန္ှ ပခင်ိုးလည်ိုး
ရှတပသည်။ ဤအရ မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး မပပြုခဲတ
့် ပ၊
သရ့် တွင ် အကနအ
် ့် သတ်တစ်ရပ်တတ ့် ရှတလသည်- ဤအရ မျ ိုးသည် သ မန်လူတ၏
့်
အတတွိုးမျ ိုးထက် မပလွနန္
် င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ပ
် ည်ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့် လွနမ
၎င်ိုးတ ဝင်
ွ ်ြက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် နပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သ မန်လတ
ူ ၏
့် တရ က်စက
့်
အတတွိုးထက် ပလွနသ
် ည့်အ
် ရ သည် စ တန်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
် တွက်
့် တသ ် ယင်ိုးက လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်မှ ပြြုတ်ချသည့်အ
ယင်ိုးသည် စ တန်၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး စ တန်မှ ညန်ကက ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်က ၊
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသပပြုမူ
က
့််
့် ြ သင
့်
ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊် အချြုျို့တသ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ တက၊
် ထကဲသ
့် တသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အလပ်လပ်သည်မှ
့် “ကျွန္ပ်
့်
အဆင်တပပပါသလ ိုး”ဟ တမိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
်
၊
့် ဝည ဉ်အသက်တ က ငါ ကကည့်က
“ အဆင်တပပသည်”ဟ ငါ တပပ ၏။ “ထကဲသ
့် တသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ကျွန္ပ်
် အလပ်လပ်လျှင၊်
့်
ကျွန္ပ်
် ၏ အတပခအတနသည် ပမှနပ် ြစ်ပါသလ ိုး” ဟ တမိုးတသ သူအချြုျို့လည်ိုး ရှ၏။ ပပီိုးလျှင်
ငါက၊ “ဟတ်တပသည်၊ ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်အတင်ိုး ပြစ်သည်၊ အထူိုး ပင် ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်အတင်ိုး
ပြစ်တပသည်” ဟ ငါ တပပ သည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက၊ “ကျွန္ပ်
် ဤနည်ိုးပြင ့်် အလပ်လပ်လျှင်
အဆင်တပပပါသလ ိုး” ဟ တပပ သည်။ ပပီိုးလျှင် ငါက၊ “အဆင်မတပပပါ” ဟတပပ သည်။
၎င်ိုးတက၊
က် အဆင်တပပပပီိုး အဘယ်တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် အတွက် အဆင်မတပပသနည်ိုး” ဟ
့် “သူအတွ
့်
၎င်ိုးတ တပပ
ကကသည်။ ပပီိုးလျှင ် ငါက၊ “အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်
့်

လပ်တဆ င်တနတသ အရ သည် စ တန်ထမှလ တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တစ်ခ
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ စတ်ဓါတ်လှုျို့တဆ ်မှု အရင်ိုးအပမစ်သည် မှ ိုးယွငိုး် သွ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည် ”
ဟ တပပ သည်။ တကျနပ်တလ က်တအ င် အလပ် မပြစ်သည့်် အချန်မျ ိုးစွ လည်ိုးရပပီ
ှ ိုး ယင်ိုးက
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက မသကကတချ။ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ရပ်ပြင ့်် အလပ်လပ်ြ အဆင်
တပပမတပပ
့်
အချြုျို့က ငါက
့်် ယှက်
့် တမိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက အန င်္တ် အမှုက အတန္ှ ငအ
ပြစ်တစမည်မဟတ်သည်က ငါ ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ တက င်ိုးသည်ဟ ငါ တပပ ၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လူတက
သ မန်အတတွိုးန္ှင ့််
့် နယ်ပယ်တစ်ခ တပိုး၏။ လူတသည်
့်
အ ိုးနည်ိုးချက် ပင်ဆင်ပပီိုး ဇ တအတသွိုးအသ ိုး လအပ်ချက်အချြုျို့ ရှကကသည့်အ
် တွက်၊
၎င်ိုးတတွ
ှ
ိုး ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် အတပခခအ ိုးပြင ့််
့် င ် တကယ့်ပ် ပဿန မျ ိုးရကကပပီ
့် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးထတ
ထန်ိုးချြုပ်ရမည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမရှသည့်် အတတွိုးမျ ိုးရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက လူတ အတသိုး
စတ် အတအကျ လက်တလျှ က်ြမလ
့်
့် တချ။ လူတက
့် ငါ
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ တင်ိုးသည် အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခရှ၏။ အချြုျို့က ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဒွဟပြစ်တစသည်၊ မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြငမ
့်် ဆ ပပြုမူြ ၎င်
့် ိုးတက
့် ငါ
တပပ တနသည်ဟ ယကကည်ကကသည်- ယင်ိုးမှ ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတွင ် သငတ
့်် လျ ်တသ
အတင်ိုးအတ တစ်ခရှသည်က သင် န ိုးမလည်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်
စတ်ကူိုးသကဲသ
့် ပြစ်
ီ သ တတ င်ိုးဆချက်ပပြုပပီိုး
့် လျှင-် မခင်ိုးချက်မရှဘဲ လူအ ိုးလိုးက တူညတ
၎င်ိုးတအ
ီ သ ဝည ဉ်အသက်တ ရရှြ ငါ
့် ိုးလိုး တူညတ
့် တတ င်ိုးဆလျှင-် ဤသည်မှ
အလပ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဤသည်မှ မပြစ်န္င်တသ အရ က တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအလပ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
အတပခခသတဘ တရ ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူတ၏
့် တကယ့််
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးအတပေါ်
အတပခခတလသည်။ ဤသည်မှ ဧဝတင်္လ ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်- သင်သည် သဘ ၀အတလျ က် ပြစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး တပြိုးညင်ိုးစွ တရှ ျို့ဆက်ရမည်။
တစ်စတစ်ဦိုးက သမမ တရ ိုးအ ိုး သင် ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ သည့်အ
် ခါမှသ ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးလည်ကကလမ်မ
ထ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထအချန်မှသ ကျမ်ိုးစ က ၎င်ိုးတ တဘိုးြယ်
့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုအဆငက
့်် မလပ်တဆ င်ပါက၊ အစဉ်အလ က အဘယ်သူ
စွနပ
် ့် ယ်န္င်မည်နည်ိုး။ အသစ်တသ အမှုက အဘယ်သူ လပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ
ပပင်ပတွင ် အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက အဘယ်သူ ရှ တတွျို့ န္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ လူတ၏
့် ရိုးရ
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တရှိုးဆန်တသ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးတက
့် ဆိုးရွ ိုးလွနိုး် တသ တကက င၊့််

ဤအရ မျ ိုးက မမတဘ
် ့် တ်ြ ၎င်
အချင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် သ စွနလ
့် ိုးတ အရည်
့်
ထသလ
ကျမ်ိုးစ ထဲက
့် တသည်
့် ပ်တဆ င်ရန် သတတလည်ိုးမရှကကတချ။ ယင်ိုးမှ ယတန လူ
့်
အသက်မရှတသ စက ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုး
့် စတ်န္လ
အနည်ိုးငယ်ပြင ့်် ြမ်ိုးစ ိုးခရပအတကက င်ိုး ပင်မပါတသိုးတပ။ ကျမ်ိုးစ က ၎င်ိုးတ အဘယ်
သ ့်
့်
စွနလ
် ့် တ်ြ လ
သ ့်
့် လ ိုးတနန္င်ကကသနည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ ပပင်ပရှ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ၎င်ိုးတ အဘယ်
့်
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူစွ လက်ခန္င်ကကမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူအ ိုးလိုး လိုးဝ
ယကကည်လက်ခကကြအလ
ငှ့် ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
မတပပ န္င်ပါက ပြစ်တပသည်- ယင်ိုးသည် အဆိုးစွန ် လအပ်တသ အရ ပြစ်တပသည်။
ဤသည်မှ ဘ သ တရ ိုးအတွငိုး် ရှ အတယ က်တင်ိုးသည် ကျမ်ိုးစ က
အမွနအ
် ပမတ်ထ ိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် က
့် ိုးကွယ်ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကျမ်ိုးစ ိုးအတွငိုး် တဘ င်ခတ်ြလည်
ိုး ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
က ိုးတင်ထက် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် သမှုရက်ပပီိုးတသ အခါမှသ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး
့် ရည်မန
၎င်ိုးတ ရရှ
့် မည့်် အတပခအတနပင်လျှင ် ပြစ်တပသည်။

သမမ ကျမ််းစ နှင ်ူ့ ပတ်သက်၍ (၃)
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရသည့်
ှ
် အရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် တပပ ခဲသ
့် ည့််
စက ိုးလိုးမျ ိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ပါ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ယခင်အမှု အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငအ
့်် တကက င်ိုးက တရိုးမှတ်ထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအနက်
့်
တစ်ပင်ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုး၏ အန င်္တတ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက တရိုးထ ိုးသည့််
မှတ်တမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ပင်ိုးမှ တခတ်အဆက်ဆက်၌ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့််
လူမျ ိုးက အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည တက
့် တရိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူ၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် လူ၏ အယူအဆမျ ိုး၊ အသပည မျ ိုးန္ှင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးတနကကပါသည်၊
ယင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုး၍ မရန္င်ပါ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ကျမ်ိုးအမျ ိုးအပပ ိုးသည် လူ၏ ခယူချက်မျ ိုး၊
ပင်္္ြုလ်စဲွ သမဟ
့် တ် အယူစဲပွ ြင ့်် ဘက်လက်ပပီိုး ရှု ပမင်သည့်် လူ၏သတဘ မျ ိုး၊ လူ၏
အဓပပ ယ်မရှသည့်် သတဘ တပါက်န ိုးလည်မှုမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ မှနပ
် ါသည်၊
စက ိုးလိုးအမျ ိုးစသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမှုန္င
ှ ့််
အလင်ိုးတပိုးမှု၏ ရလဒ်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
မှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှုမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်

သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုး၏ လိုးဝတကျတသ ထတ်တြ ပပပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်ဟ
့်
့်
တပပ ၍ မရန္င်တသိုးပါ။ အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အပမင်မျ ိုးသည်
ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုမှ လ တသ အသ သမဟ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် တ် သနရ
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမှုသ ပြစ်သည်။ ပတရ ြက်မျ ိုး၏ အန င်္တတတဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ညန်ကက ိုးတပိုးခဲတ
့် သ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ တဟရှ ယ၊ ဒတယလ၊ ဧဇရ၊
တယရမန္ှင ့်် တယဇတကျလတ၏
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် သနရ
တက်ရက် ညန်ကက ိုးချက်မှလ တပသည်၊ ဤလူတသည်
ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊
့်
ပတရ ြက်ပပြုသည့်် ဝည ဉ်က ရရှထ ိုးကကက သူတအ
့် ိုးလိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏
ပတရ ြက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ် အတွငိုး် ၌ တယတဟ ဝါ၏ န္ှုိုးတဆ မ
် ှုက
ရရှခဲက့် ကတသ ဤသူတသည်
တယတဟ ဝါက တက်ရက် ညန်ကက ိုးသည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်
့်
အမျ ိုးအပပ ိုးက တဟ ခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါက သူတအထဲ
တွင ် အဘယ်တကက င ့်် အလပ်
့်
လပ်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုးဟဆလျှင ် အစစတရိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ပတရ ြက်မျ ိုး၏ အလပ်သည် ထသူတအကက
ိုး၌
့်
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ထသတသ
့်
ဗျ ဒတ်မျ ိုးက ရရှန္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင ် သူတက
့် ယ်တင်ကက
သူတအ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဗျ ဒတ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ခကဲ့် ကပါ။
့် ိုးတြ ်ပပခဲသ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူတ၏
ှ ဆင ့်် ထဗျ ဒတ်မျ ိုးက တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည်မှ
့် န္ှုတ်မတ
အန င်္တ်တွင ် ထဗျ ဒတ်မျ ိုးက လူတ န
့် ိုးလည်န္င်တစရန်၊ ထအရ မျ ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် ဘရ ိုး ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်တကက င်ိုးက ပမင်န္င်တစရန်၊
ထအရ မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ထ
် မှ ပြစ်တကက င်ိုး၊ လူထမှလ တသ
အရ မျ ိုးမဟတ်တကက င်ိုးက ပမင်န္င်တစရန်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတည်ပပြုချက်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုးတပိုးရန် ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် ၌မူ၊ တယရှု ကယ်တင် သူတက
့် ယ်စ ိုး ဤအမှုအ ိုးလိုးက
လပ်တပိုးခဲတ
အန င်္တ်တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက မတဟ ကကတတ တ
့် သ တကက င ့်် လူတသည်
့် ပ။
့်
သပြစ်
ဲ့် ါသတလ ။ တယရှု သည် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး
့် လျှင ် တယရှု သည် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး ပြစ်ခပ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။ သတသ
သ
် သ
ူ ည် တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်ကပါ
့်
လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ပူ ြစ်သည်။ တယရှု သည် အန င်္တ်က တဟ ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးတဟ ပခင်ိုး
န္ှစ်မျြုိုးစလိုးက လပ်န္င်ခပဲ့် ပီိုး တင်ိုးပပည်အန္ှတွ
် င်တပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်
့် င ် လူမျ ိုးက သွနသ
့်
တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် တယရှု ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ပ။
့် ည့်် ပင်ကယ်လကခဏ မှ မတူခတ

သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ရန်၊ လူက အပပစ်မှ ကယ်တင်ရန်
လ ခဲသ
ဲ့် ကဲသ
့် တမန်
တတ ် တစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်သည်၊
့် ည်၊ သူသည် ပတရ ြက် တစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
့်
ထထက်
ပသည်မှ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်တပသည်။ ပတရ ြက် တစ်ဦိုးသည် အန င်္တ်က
့်
တဟ ကက ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
ပတရ ြက်က ခရစ်တတ ်ဟ ဆ၍မရတပ။
့်
ထစဉ်အချန်က တယရှု သည် ပတရ ြက်ပပြုချက် အမျ ိုးအပပ ိုး တပပ ဆခဲတ
့် သ တကက င ့်် တယရှု က
ပတရ ြက်တစ်ဦိုးဟ တခေါ် န္င်တသ ်လည်ိုး သူသည် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
ခရစ်တတ ် မဟတ်ဟ တပပ ၍ မရပါ။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
ကယ်စ ိုးပပြုက အမှု၏ အဆင ့်် တစ်ဆငက
့်် ထမ်ိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး တယရှု ၏
ကယ်ပင်လကခဏ သည် တဟရှ ယန္ှင ့်် တပခ ိုးစီ ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်သည့်အ
် မှုက ပပည့်စ
် တစရန် တလ ကသ လ
့် ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုး၏ အသက်အတွက်လည်ိုး တထ က်ပ့်တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
သူထ
ဲ့် ည့်် အမှု၌ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
့် ည်။ သူလပ်တဆ င်ခသ
့် သ တ
့် က်ရက်လ ခဲသ
လှုျို့တဆ ်ချက်မျ ိုး သမဟ
့် ါ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
့် တ် တယတဟ ဝါထမှ လမ်ိုးညန်ချက်မျ ိုး မရှခဲပ
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်— ယင်ိုးက တယရှု သည် ပတရ က်ြက်
တစ်ဦိုး မဟတ်တကက င်ိုးက သက်တသပပရန် လတလ က်တပသည်။ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုသည် တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်သည့်် အမှုပြစ်သည်။ ယင်ိုးတန က် ဒတယအလပ်မှ
ပတရ ြက်ပပြုချက် တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် ပတရ ြက် တစ်ဦိုး၊ တမန်တတ ်တစ်ဦိုး
ပြစ်၏၊ သတသ
် ယင်ိုးထက် သူသည် တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်တသ သူ ပြစ်သည်။ အန င်္တ်က
့်
တဟ ကက ိုးတပိုးခဲသ
ူ ျ ိုးသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်ကသ တပပ ဆန္င်ခကဲ့် ကပပီိုး တပခ ိုး
့် မ
အလပ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စွမ်ိုး
မရှခဲက့် ကတပ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယခင်က မည်သည့်က
် မျှ မလပ်ကင်ခဘ
ဲ့် ိုးူ သည့်် အလပ်
အမျ ိုးအပပ ိုးက တယရှု လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်သည့််
အလပ်ကလည်ိုး လပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် တဟရှ ယကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးန္ှင ့်် မတူခပ
ဲ့် ါ။
့်
လူတချြုျို့တက
တရစီိုးတကက င်ိုးက လက်မခကကသည်မှ ယင်ိုးသည် သူတအတွ
က်
့်
့် ယတနတခတ်
့်
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်တစတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူတက့်
“ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတခတ်မှ လည်ိုး ပတရ ြက် အမျ ိုးအပပ ိုးက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တတွ
အမျ ိုးကကီိုး တပပ ခဲက့် ကတယ်—ဒီတတ ့် အဲဒ ီ ပတရ ြက်တတွကတက ဘ တကက င ့်် လူဇ တခယူတဲ့်
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခတ
ဲ့် လဲ။ ယတနတခတ်
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တတွ
့်
တပပ တယ်—အဲဒါက သူဟ လူဇ တခယူတဲ့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တယ်လ သက်
တသပပြ ့်
့်

လတလ က်ပါသလ ိုး။ သင်က သမမ ကျမ်ိုးစ က မချီိုးတပမ က်သလ တလ့်လည်ိုး မတလ့်လ ဘူိုး—
ဒါဆ သူက လူဇ တခယူတဲ့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တယ်လ သင်
ဘ က အတပခခပပီိုး တပပ ရသလဲ။
့်
သူတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လမ်ိုးညန်တပိုးခဲတ
က တပပ တယ်။ ပပီိုးတတ ့်
့် ယ်လ သင်
့် သနရ
့်
ဒီအမှုအဆငက
့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က လပ်တဆ င်တနတယ်လ သင်
က ယကကည်တယ်—
့်
ဒါတပမဲ့် ဒီအရ အတွက် သငရ
့်် ဲ အတပခပပြုချက်
က ဘ လဲ။ ယတန ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်ရဲ ့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တတွအတပေါ် သင် အ ရစက်ထ ိုးပပီိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က ပငင်ိုးပယ်လျက်
တဘိုးြယ်ထ ိုးတယ်” ဟ တပပ ကကသည်။ ထသလျှ
့် င ် သင်သည် မစဆ ဒဋ္ဌန္ှင ့််
အမျ ိုးန္ှငက
့်် ွဲလဆ
ွဲ န်ကျင်
မက
ှု ယကကည်သည်ဟလည်ိုး တပပ ကကတလသည်။
့်
သင်သည် တန က်ဆိုးက လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သက်တသခလလျှင်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်လမ်ိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ြွဲျို့စည်ိုးပန္ှင ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
အန္ှစ်သ ရတက
တွင ် လူတက
့်
့် သန ိုးလည်ရမည်။ ယတနတခတ်
့် သမမ ကျမ်ိုးစ သည်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ စက ိုးလိုးမျ ိုးသည်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ ကက ိုးခဲသ
့် ည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ထစက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
့် ည်ဟလည်ိုး ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည့််
သူမျ ိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးန္င
ှ ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးမျ ိုးထက
ဲ ကျမ်ိုးတပါင်ိုး တပခ က်ဆယ့််တပခ က်ကျမ်ိုးက
လူမျ ိုးက တရိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး ထကျမ်ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က
မှုတ်သင
ွ ိုး် တတ ်မပူ ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် တပိုးအပ်ခပဲ့် ပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဟပင်လျှင ် ယူဆကကသည်။
့်
ဤသည်မှ လူတ၏
့် မှ ိုးယွငိုး် တသ သတဘ တပါက်န ိုးလည်မှုပြစ်ပပီိုး အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့််
လိုးဝ ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှကကပါ။ အမှနတ
် ွင ် အန င်္တတကျမ်ိုးမျ ိုးမှအပ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထဲမှ
ကျမ်ိုးအမျ ိုးစသည် သမင်ိုးမှတ်တမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထမ
ဲ ှ ကသဝါဒစ အချြုျို့သည်
လူတ၏
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ဘဝအတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တစ်ချြုျို့ မှ သနရ
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမူတကက င ့်် လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် တပါလ၏ စ မျ ိုးသည်
လူတစ်ဦိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မှ ထွက်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမှုတကက င ့်် တပေါ်တပါက်လ တသ ရလဒ် ပြစ်က
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် တရိုးခဲတ
ှ မျ ိုးက
့် သ စ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်မှ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
န္ှုိုးတဆ ်အ ိုးတပိုးတသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထစက ိုးမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
တပပ တသ စက ိုးမျ ိုး မဟတ်ပါ— တပါလသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကယ်စ ိုး

မတပပ န္င်သကဲသ
့် သူ
ဲ့် တသ ရူ ပါရမျ ိုးက ပမင်ခြ
ဲ့် ရန်
့် သည် တယ ဟန် ရှု ပမင်ခရ
့် တဝိုးစွ၊
ပတရ ြက်တစ်ဦိုးပင် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါ။ တပါလတရိုးခတ
ဲ့် သ ကသဝါဒစ မျ ိုးသည် ဧြက်ပမြုျို့၊
ြလတဒလြပမြုျို့၊ င်္လ တပပည်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးတသ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် တရိုးတသ စ မျ ိုး
ပြစ်သည်။ သပြစ်
ဲ ှ တပါလ၏ ကသဝါဒစ မျ ိုးသည်
့် ၍ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထရ
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် တပါလတရိုးခဲတ
် ့် ှငိုး် တသ
့် သ ကသဝါဒစ မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တစတ
့် သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ဆ ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး မဟတ်သကဲသ
့်
တက်ရက် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ သူအလပ်လပ်တနစဉ် က လ၌
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် တရိုးသ ိုးတပိုးခဲတ
့် သ န္ှုိုးတဆ ်သည့်် စက ိုးမျ ိုး၊ န္ှစ်သမ်အ
့် ိုးတပိုးသည့််
စက ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ထအချန်က တပါလ၏ လပ်တဆ င်မှု
့်
့်
အမျ ိုးအပပ ိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် မှတ်တမ်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထအချန်က
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည် သူ၏ အကကတပိုးချက်မျ ိုးက
လက်တလျှ က်ပပီိုး သခင်တယရှု ၏ တန င်တတရ ိုးလမ်ိုးခရီိုးက လက်န ကကြအလ
ငှ့် သခင်၌
့်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထစဉ်အချန်က
ရှခဲက့် ကသည့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ အန င်္တ်တွင ် ရှလ ကကမည့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးပြစ်တစ
သူတရိုးခဲသ
့် ရ မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ကကရမည်ဟ တစ်ခါမျှ တပါလ မတပပ ကက ိုးခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့် ည်အ
သူတပပ တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ
စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်ဟလည်ိုး မတပပ ခဲပ
့် ါ။ ထစဉ်အချန်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၌ ပြစ်တနတသ
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သူသည် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုးသ
ပြစ်ပပီိုး၊ သူတက
ရှ ယကကည်ပခင်ိုးက လှုျို့တဆ ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊
့် န္ှုိုးတဆ ်ရင်ိုး သူတအထဲ
့်
လူမျ ိုးက တရ ိုးတဟ ပခင်ိုး သက်သက် သမဟ
့် တ် သတတပိုးရသက်သက်၊
န္ှုိုးတဆ ်ပခင်ိုးသက်သက် တဟ တပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးသည်
သူ၏စတ်ထရ
ဲ ှ ဝန်ထပ်၊ ဝန်ပိုးမှ ပြစ်လ တသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး သူသည် ထစက ိုးမျ ိုးပြင ့််
လူတက
ီ သ
ဲ့် ည်။ သူသည် ထစဉ်အချန်က အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ တမန်တတ ်အလပ်က
့် ကူညခ
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သခင်တယရှု အသိုးပပြုခဲတ
့် သ အမှုတဆ င်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
ထသပြစ်
့် တသ တကက င ့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် တ ဝန်က သူယူရမည်ပြစ်ပပီိုး
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ အလပ်က တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်သည်၊ သူသည်
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အတပခအတနက တလ့်လ သင်ယခ
ူ ရ
ဲ့် သည်၊ သပြစ်
့် တသ တကက င ့််
သူသည် သခင်ထ
ဲ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ အ ိုးလိုးထသ ကသဝါဒစ
မျ ိုးက
့် က
့်
တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတအတွ
က် တည်တဆ က်စရ ပြစ်တစတသ ၊
့်

အပပြုသတဘ တဆ င်တသ တပါလ၏ စက ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် မှနတ
် သ ်လည်ိုး
ထစက ိုးမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသကဲသ
့် ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုး မပပြုန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးသည် လူတစ်တယ က်၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် လူတစ်တယ က်၏ ကသဝါဒစ မျ ိုးက
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တပပ သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသြွယ် လူတ ့်
သတဘ ထ ိုးပခင်ိုးသည် ကမ်ိုးကန်တအ င် လွဲမှ ိုးသည့်် ခယူချက်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အကကီိုးအကျယ် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအချက်သည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် တရိုးသ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် တပါလ၏ တရိုးစ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
အထူိုးမှနက
် န်သည်။ ၎င်ိုး၏ တရိုးစ မျ ိုးက ထစဉ်အချန်တန်ိုးက အသင်ိုးတတ ် တစ်ခချင်ိုးစီ၏
အတပခအတနန္ှင ့်် အတနအထ ိုးမျ ိုးအတပေါ် မူတည်ပပီိုး ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက်
တရိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သခငထ
့်် က
ဲ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တက်တွနိုး် ရန်ပြစ်သည်။
တယရှု သည် အ ပဗဟ၏ မျြုိုးဆက်ပြစ်တကက င်ိုးက ထသတရိုးခဲ
ပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၏
့်
တရိုးစ မျ ိုးသည် ထစဉ်တန်ိုးက ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက န္ိုးကက ိုးထကကလ တစရန်
တရိုးခဲတ
့် သ စ မျ ိုးပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် တပါလ၏ ကယ်ပင်ဝန်ထပ်၊
ဝန်ပိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သလ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ မ
် ှ တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့််
တ ဝန်ပြစ်သည်ဟလည်ိုး ဆန္င်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ သူသည် ထစဉ်အချန်က
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးညန်တပိုးခဲသ
့် ည့်် တမန်တတ ်၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက်
တရိုးစ မျ ိုးက တရိုးသ ိုးတပိုးလျက် တက်တွနိုး် န္ှုိုးတဆ ခ
် သ
ဲ့် ည့်သ
် ူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်—
ထသလ
ဲ့် ည်။ သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ မှ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သူတ
့် ဝန် ပြစ်ခသ
အမှုတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တမန်တတ ်မျှသ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင် တစလတ်ခသ
ဲ့် ည့်် တမန်တတ ်မျှသ
ပြစ်သည်၊ သူသည် ပတရ က်ြက်တစ်ဦိုးလည်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် အန
င်္တ်က
့်
တဟ ကက ိုးသလ
ူ ည်ိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါ။ သူအြ
သူ
ှ ့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏
့်
့် ၏အလပ်န္င
အသက်တ သည် အတရိုးတက ့် အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သပြစ်
် ့် ှငိုး် တသ
့် ၍ သူသည် သနရ
ဝည ဉ်တတ ် ကယ်စ ိုး မတပပ ကက ိုးန္င်ခပ
ဲ့် ါ။ သူစက
ိုးမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့်
စက ိုးမျ ိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သ ၍ပင်
တပပ မရန္င်ပါ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တပါလသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး မဟတ်သည်မှ
တသချ တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တပါလ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် တယရှု န္င
ှ ့်် မတူပါ။ တယရှု
တပပ ခဲတ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ စက ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ စက ိုးမျ ိုးသည် သနရ

စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် ခရစ်တတ ်
ပြစ်တသ တကက င—
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တပါလသည် မည်သ ့်
တယရှု န္င
ှ ့်် တူညန္
ီ င်ပါမည်နည်ိုး။ အကယ်၍ လူတသည်
ဓမမသစ်ကျမ်ိုးမှ ကသဝါဒစ မျ ိုး
့်
သမဟ
ဲ့် တသ
စက ိုးမျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် တ် တပါလ၏ စက ိုးမျ ိုးကသ
့်
တပပ ကက ိုးချက်မျ ိုးအပြစ် ပမင်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် က
ွ ်မည်ဆလျှင် လူတသည်
့် ဘရ ိုးကဲသ
့် ိုးကယ
့်
အလွနအ
် မင်ိုး မဆင်မပခင်ပပြုမူတနပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟသ ဆန္င်တပသည်။ သ ၍ ခပ်ကကမ်ိုးကကမ်ိုး
တပပ ရမည်ဆလျှင် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတနကကပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ လူတစ်တယ က်က ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး မည်သ ့်
တပပ ဆန္င်ပါမည်နည်ိုး။ ထအပပင်
လူတသည်
တပါလ၏ ကသဝါဒစ မျ ိုးန္ှင ့်် သူတပပ တသ
့်
့်
စက ိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ မှတ်တမ်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ကျမ်ိုးစ သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်ဘမှလ တသ ကျမ်ိုးစ ပြစ်သည်အ
့် လ ိုး သတ်မှတက
်
၎င်ိုးတတရှ
့် ျို့၌ မည်သ ့်
ပျပ်ဝပ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတစ်တယ က်က
သ မန်က လျှက တပပ န္င်ပါမည်တလ ။ လူတစ်တယ က်က ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး မည်သ ့်
တပပ ဆန္င်ပါမည်နည်ိုး။ သပြစ်
့် ၍ သင်ဘ တပပ မည်နည်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက်
တပါလတရိုးခဲတ
့် သ ကသဝါဒစ မျ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ကယ်ပင်အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးဘဲ
ရှတနန္င်မည်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သ လူ
့်
့် ၏အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးမတနဘဲ
ရှတနန္င်မည်နည်ိုး။ တပါလသည် သူ၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ကယ်ပင်
အသပည တပေါ်အတပခခပပီိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် ကသဝါဒစ မျ ိုးက တရိုးခဲသ
့် ည်။ ဥပမ —
တပါလက င်္လ တ အသင်ိုးတတ ်အတွက်တရိုးတသ ကသဝါဒစ သည် အ တဘ တ
် စ်မျြုိုး ပြစ်ပပီိုး၊
တပတရ တရိုးလက်သည့်် တန က်စ တစ်ခသည် တန က်အ တဘ ်တစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတအထဲ
မှ မည်သည့်စ
် သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ပြစ်သနည်ိုး။ မည်သမ
ူ ျှ
့်
တသချ တပါက် မတပပ န္င်ပါ။ သပြစ်
့် ၍၊ သူတ န္ှ
့် စ်ဦိုးစလိုးသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် ဝန်က
ထမ်ိုးရွ က်ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
် သူတ၏
့်
့် တပိုးစ မျ ိုးမှ မူ သူတ၏
့် ဝည ဉ်အသက်တ က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ ထစ မျ ိုးသည် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက် သူတ၏
ီ က
ှု
့် ိုးကူညမ
့် ပပ
လည်ိုးတက င်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် သူတ ထမ်
ိုးခဲတ
့် သ ဝန်ကလည်ိုးတက င်ိုး
့်
ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ထစ မျ ိုးသည် လူ၏ အလပ်ကသ တြ ်ပပပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် လိုးဝ မဟတ်ဟသ တပပ န္င်ပါသည်။ သူ၏ ကသဝါဒစ မျ ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တပပ မည်ဆလျှင်
သင်သည် အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် သ သူပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က

သင်ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးလက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တပါလ၏ ကသဝါဒစ မျ ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထက
ဲ
အပခ ိုးတသ ကသဝါဒစ မျ ိုးသည် မျက်တမှ က်တခတ် ဘ သ တရိုးကဏ္ဍမှ န မည်ကကီိုး
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ ကယ်တတွျို့ မှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တူသည်။ ထအရ မျ ိုးသည် တစ င်က့် ကည်သ
့် ူ နီိုး၏
စ အပ်မျ ိုး သမဟ
့် ်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး စသည်တန္ှ့် င ့်် တန်ိုးတူကကသည်။
့် တ် တလ ရင်စ
ရိုးရိုးတလိုး တပပ ရလျှင် မျက်တမှ က်တခတ် ဘ သ တရိုးကဏ္ဍမှ န မည်ကကီိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏
စ အပ်မျ ိုးက ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထက
ဲ ထည့်မ
် တပိုးထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး ထပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ
အတူတူပင် ပြစ်သည်။ ထသူတအ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ိုးလိုးသည် အချန်က လတစ်ခအတွငိုး် တွင ် သနရ
ဝည ဉ်တတ ်က အသိုးပပြုခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်
့် ည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး သူတသည်
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခကဲ့် ကပါ။
ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၏ ရှငမ
် ဿဲခရစ်၀င်ကျမ်ိုးသည် တယရှု ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးက
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ အစပင်ိုးတွင ် တယရှု သည် အ ပဗဟန္ှင ့်် ဒါဝဒ်၏
မျြုိုးဆက်တစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ တယ သပ်၏ သ ိုးပြစ်သည်ဟ တြ ်ပပထ ိုးပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင ်
တယရှု သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ ပဋသတန္ဓတည်တစခဲတ
့် သ သ ိုးပြစ်သည်၊
အပျြုကည မှ တမွိုးသူ ပြစ်သည်ဟ ဆထ ိုးသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တယရှု သည် တယ သပ်၏
သ ိုးမဟတ်၊ အ ပဗဟန္ှင ့်် ဒါဝဒ်၏ မျြုိုးဆက်လည်ိုးမဟတ်ဟ တပပ လက်ပခင်ိုး ပြစ်တနသည်။
တယရှု ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုး၌ တယရှု က တယ သပ်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တကက င်ိုး ခင်ခင်မ မ
တြ ်ပပတသ လ
် ည်ိုး ထတန
် ဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးက တယရှု တမွိုးြွ ိုးသည့်် ပြစ်စဉ်က
့် က်တွငတ
အစပပြု မှတ်တမ်ိုးတင်တလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် မ ရ၌ ပဋသတန္ဓတည်တစပပီိုး
တယရှု သည် အပျြုကည မှ တမွိုးြွ ိုးလ သူပြစ်သည်၊ တယရှု သည် တယ သပ်၏သ ိုး မဟတ်ဟ
တြ ်ပပထ ိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးတွငမ
် ူ တယရှု သည်
့်
တယ သပ်၏သ ိုးပြစ်သည်ဟ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တရိုးသ ိုး တြ ်ပပထ ိုးသည်။ အဆပါ
တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးသည် တယရှု အတွက် တရိုးထ ိုးတသ တကက င့်် မျြုိုးဆက်
တလိုးဆယ့််န္စ
ှ ်ဆက်က မှတ်တမ်ိုးတင် တြ ်ပပထ ိုးသည်။ တယ သပ်၏ မျြုိုးဆက်ဆသ
ီ ့်
တရ က်တသ အခါ တယ သပ်သည် မ ရ၏ တယ က်ျ ိုးပြစ်သည်ဟ ကမန်ိုးကတန်ိုး
တြ ်ပပထ ိုးသည်။ ထစက ိုးလိုးမျ ိုးမှ တယရှု သည် အ ပဗဟ၏ မျြုိုးဆက်ပြစ်တကက င်ိုးက
သက်တသပပလသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်တနသည်။ ထအချက်သည် တရှ တ
ျို့ န က်မကက်ညမ
ီ ှု
မဟတ်ပါလ ိုး။ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးတွင ် တယ သပ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပပီိုး၊ ထမှတ်တမ်ိုးသည် တယ သပ်၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးပြစ်သည်မှ
ထင်ရှ ိုးတနသည်။ သတသ
် မဿဲက ထစ ရင်ိုးသည် တယရှု ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုး
့်

ပြစ်သည်ဟ မရမကဆထ ိုးသည်။ ထအချက်က တယရှု ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
ပဋသတန္ဓတည်ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်တနပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် ၍ မဿဲ၏
တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးသည် လူ၏ စတ်ကူိုးမဟတ်တလ ။ အဓပပ ယ်မလ
ဲ့် ှတပသည်။
ဤအချက်က ကကည့်ပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မဿဲ၏ကျမ်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်သည်က သင်သန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တလ က၌
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးမှတ်တမ်ိုးရရမည်
ှ
ဟ ယူဆသူတချြုျို့ ရှန္င်ပါသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
သူတသည်
တယရှု က အ ပဗဟ၏ တလိုးဆယ့််န္စ
ှ ်တယ က်တပမ က်မျြုိုးဆက် အပြစ်
့်
သတ်မှတက် ကသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ်ပင် အဓပပါယ် မရှလှပါ။ ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုးတန က်တွင် ဘရ ိုးသခင်၌ မည်သ ဘ
့် ိုးတဘိုးမျ ိုးစ ရင်ိုး ရှန္င်ပါမည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၌ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးစ ရင်ိုးရသည်
ှ
ဟ သင်ကဆလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သူြန်ဆင်ိုးတပိုးခဲသ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တတပပိုးညီ သတ်မှတ်လက်ပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် မ
ကမဘ တပမန္ှင ့်် မသက်ဆင်သည့်အ
် တွက် သူသည် ြန်ဆင်ိုးတပိုးသည့်် အရှငသ
် ခင် ပြစ်သည်၊
သူသည် တသွိုးန္ှငသ
့်် ိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်တသ ်လည်ိုး လူန္င
ှ ့်် ပင်ကယ်သဘ ဝချင်ိုး မတူပါ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က သူြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ ့်် အမျြုိုးအစ ိုးပခင်ိုး တူသအ
ူ ပြစ် အဘယ်သ ့်
့် သ သတတဝါမျ ိုးန္င
သတ်မှတ်န္င်သနည်ိုး။ အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုး မပပြုန္င်ခပ
ဲ့် ါ၊ သူသည်
တစ်ချန်က တယတဟ ဝါ၏ အလပ်၌ ပါဝင်ခသ
ဲ့် သ
ူ
ပြစ်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါ
န္ှစ်သက်သည့်် သစစ ရှတသ အတစခတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်၊ အစစတရိုးလမ
ူ ျြုိုး တစ်ဦိုးပြစ်သည်။
သူသည် မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် တယရှု ၏ ဘိုးတဘိုးတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်ပါမည်နည်ိုး။
တယရှု ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးက မည်သက
ူ တရိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ တယရှု ကယ်တင်
တရိုးခဲပ
့် ါသတလ ။ တယရှု ကယ်တင်က သူတက
့် “ငါ၏ တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုးက တရိုးတလ ”့် ဟ
ခင်ိုးခဲပ
ှ ်ပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင် ထမှတ်တမ်ိုးက
့် ါသတလ ။ တယရှု က က ိုးတင်၌ သမှုရက်န္က
မဿဲက တရိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်က တယရှု သည် သူ၏ တပည့်မ
် ျ ိုး
န ိုးမလည်န္င်ခကဲ့် ကသည့်် အမှုအမျ ိုးအပပ ိုးက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး မည်သမှ့် ရှငိုး် မပပခဲတ
့် ပ။ တယရှု
စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးသည့်် တန က်ပင်ိုးတွင ် တယရှု ၏ တပည့်မ
် ျ ိုးသည် တနရ တင်ိုး၌ တရ ိုးတဟ ပခင်ိုး၊
အမှုတဆ င်ပခင်ိုးတက စတင်လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး ထအမှု၏ အဆငအ
့်် ြအလ
ငှ့် သူတသည်
့်
့်
စ တစ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးစ အပ်မျ ိုးက စတင်တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည်။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထမ
ဲ ှ
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးမျ ိုးက တယရှု က ိုးစင်တင်ခခဲရ
် န က် အန္ှစ်န္စ
ှ ်ဆယ်မှ အန္ှစ်သိုးဆယ်
့် သည့်တ
အကက တွင ် တရိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန် မတင်မီက အစစတရိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးကသ ြတ်ရှုခကဲ့် ကသည်။ ယင်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစပင်ိုးမှ

လူမျ ိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ြတ်ရှုခကဲ့် ကသည်ဟ ဆရတပမည်။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်အတွငိုး် တွငသ
်
တပေါ်တပါက်လ ခဲသ
ဲ့် ည့််
့် ည်။ တယရှု အလပ်လပ်ခသ
အချန်က ဓမမသစ်ကျမ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ တယရှု ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က် တက င်ိုးကင်သ ့်
ပျတက်သွ ိုးပပီိုးတန က်တွင် လူတသည်
တယရှု ၏ အမှုက မှတတ
် မ်ိုးတင်ခကဲ့် ကသည်။
့်
ထအချန်ကျမှသ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုး၊ ထအပပင်
တပါလန္ှင ့်် တပတရတ၏
့်
့် တရိုးစ မျ ိုးန္ှင ့််
ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးတ ရှ
ကကသွ ိုးခသ
ဲ့် ည့်တ
် န က်ပင်ိုး
့် လသည်။ တယရှု တက င်ိုးကင်သ တက်
့် ခဲတ
့်
န္ှစ်တပါင်ိုး သိုးရ တကျ က် က ချန်တွင၊် တန က်ပင်ိုး မျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် ဤမှတ်တမ်ိုးမှတ်ရ မျ ိုးက
စတပါင်ိုး၍ တက က်န္တ်စစည်ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ထအခါမှသ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမသစ်ကျမ်ိုး
ရှခဲတ
် ခါမှသ ဓမမသစ်ကျမ်ိုး ရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
့် ပသည်။ ဤအလပ် ပပီိုးစီိုးပပီိုးသည့်အ
ယခင်က မရှခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထအလပ်အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တပါလန္ှင ့်် အပခ ိုး
တမန်တတ တ
် သည်
တနရ အမျြုိုးမျြုိုး၌ရှသည့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ ဩဝါဒစ မျ ိုးစွ
့်
တရိုးသ ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတတန
၎င်ိုးတ၏
့် က်တွင ် လူတသည်
့်
့် ဩဝါဒစ မျ ိုးက
တပါင်ိုးလက်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုက ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးသည့််
ပတ်မကျွနိုး် ၌ တယ ဟန် မှတ်တမ်ိုးတင်ခတ
ဲ့် သ အကကီိုးမ ိုးဆိုး ရူ ပါရက ပြည့်စ
် က
ွ ်ခကဲ့် ကသည်။
လူတသည်
ယတနတခတ်
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူသည့်် ဤအစီအစဉ်က ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်။
့်
့်
့်
ယတနတခတ်
တွင ် တရိုးမတ
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးအမှု၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့်
ပြစ်သည်။ ယတန လူ
ျို့ နကကတသ အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
့် မျ ိုး ကကြုတတွတ
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် မနမ် မက်
တသ စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်တသ သငအ
့်် တနန္ှင ့်် ဝင်စွက်ြက်ရန် မလတပ။ တက်ရက်လ သည့််
စက ိုးမျ ိုးသည် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး လူ၏
မှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စီစဉ်ထ ိုးပချင်ိုး မတူပါ။ လူတ မှ
် မ်ိုးတင်ခကဲ့် ကတသ အရ မျ ိုးသည်
့် တတ
သူတ၏
့်် တန်ိုးန္င
ှ ့်် လူအစွ
့် ပည တရိုး အဆငအ
့် မ်ိုးအစအတပေါ်၌မူတည်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
တပပ န္င်ပါသည်။ သူတ မှ
် မ်ိုးတင်ခကဲ့် ကတသ အရ မျ ိုးသည် လူတ၏
့် တတ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးပြစ်ပပီိုး တစ်ဦိုးချင်ိုးဆ၌
ီ ကယ်ပင်မတ
ှ တ
် မ်ိုးတင်နည်ိုးမျ ိုးန္ှင၊့်် သန္င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် စ်ခ မတူကကတပ။
့် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
သပြစ်
ွ ်တနလျှင ် သင်သည်
့် ၍ သင်က သမမ ကျမ်ိုးစ က ဘရ ိုးသခင်အပြစ် ကိုးကယ
အလွနအ
် မင်ိုး ပည မဲသ
့် ၊ူ မက်မဲသပူ ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ယတန လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အမှုက
သင်အဘယ်တကက င ့်် မရှ တြွသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုကသ လျှင ် လူက
ကယ်တင်န္င်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် လူက မကယ်တင်န္င်ပါ။ လူတသည်
ယင်ိုးက
့်

န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်န္င
ှ ခ
့်် ျီပပီိုး ြတ်ရှုန္င်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးတအထဲ
တင
ွ ် အတပပ င်ိုးအလဲ
့်
စိုးစဉ်ိုးမျှရှခဲမ
ဲ့် ချ။ သင်က သမမ ကျမ်ိုးစ က ကိုးကယ
ွ ်တနလျှင ်
့် ည် မဟတ်ခတ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ဘယ်တတ မ
့် ှ ရမည် မဟတ်ပါ။ အစစတရိုးန္င်င၌
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငစ
့်် လိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ၌
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် ဤမှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ အမည်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
အစစတရိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုး၏ အမည်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး အပြစ်အပျက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်လည်ိုး အစစတရိုးန္င်င၌
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုး ပြစ်တနရပခင်ိုးပြစ်သည်။ “တယရှု ”ဟူသည့်် အမည်ပင်လျှင်
အစစတရိုးအမည် ပြစ်သည်။ ယတန သင်
သမမ ကျမ်ိုးစ က ဆက်ြတ်ရှုတနပါက၊ သင်သည်
့်
အစဉ်အလ က လက်န တနပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထ၌
ဲ
တရိုးမှတထ
် ိုးတသ အရ မျ ိုးသည် ယဒပပည်၏ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
မူရင်ိုးစ မျ ိုးက င်္ရဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် တဟပဗဲဘ သ စက ိုးပြင ့်် တရိုးထ ိုးပပီိုး ထစဉ်အချန်က
သူက
ှ ့်် တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့် တခေါ်ဆခဲက့် ကသည့်် အမည်န္င
လူဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ တယရှု က လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ သန္ှငရ
့်် က်ခကဲ့် ကစဉ်၊
တယရှု က- တယရှု က၊ “ဧလ၊ ဧလ၊ လ မ ရှ ဗခသ န” ဟ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
တဟပဗဲစက ိုး မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ တယရှု သည် ယဒပပည်၌
လူဇ့် တခယူခတ
ဲ့် သ တကက ငပ့်် ြစ်၏၊ သတသ
် ထအချက်က ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးပြစ်တကက င်ိုး သက်တသမပပတပ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်န္င်ငတွင ်
လူဇ တက ခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူတပပ ဆသည့်် အရ တင်ိုးသည်
့်
တရတ်ဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တနသည်မှ သသယပြစ်စရ မရှပါ။ သတသ
်
့်
သူတပပ တသ စက ိုးက တရတ်လ ဘ သ ပပန်ထ ိုးသည့်် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည်၍
့်
မရန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဇ တ်ပမစ်ချင်ိုး မတူတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ တစ်ခမှ လူတ မှ
် မ်ိုးတင်ခကဲ့် ကသည့်် တဟပဗဲဘ သ မှ ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ခမှ
့် တတ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးမှ ရရှလ ခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ အဘယ်သ ့်
့်
ပခ ိုးန ိုးချက် လိုးဝ မရှန္င်မည်နည်ိုး။

သမမ ကျမ််းစ နှင ်ူ့ ပတ်သက်၍ (၄)
လူမျ ိုးစွ တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် န္င်ပခင်ိုးသည်
့်
မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တတွျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။

သတသ
်လည်ိုး အမှနတ
် ွင၊် အမှုအရ မျ ိုးသည် အမှနပ
် င် အလွန ် ရိုးရှငိုး် သတလ ။
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သမင်ိုးဆင်ရ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ
သက်သက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယခင်အမှုအဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင်ဆ
့် င်ရ သက်တသပြစ်က ၊
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မက
ှု သငက
့်် လိုး၀
မတပိုးတကက င်ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အရှတရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မသရှတချ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က
ြတ်ရှုြူိုးသတ
ူ င်ိုးက ၎င်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတတ အတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုး သကကသည်။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးသည် ဣသတရလန္င်င၏ သမင်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်မှစပပီိုး
ပညတ်တတ ်တခတ် ပပီိုးဆိုးသည်အထ တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်မက
ှု
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးသည် ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးတွငပ
် ါရှသည့််
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယရှု ၏ အလပ်န္င
ှ ့်် တပါလ၏ အလပ်တက
့် တြ ပ် ပထ ိုးသည်ဤအရ တသည်
သမင်ိုးဆင်ရ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်တပတလ ။ အတတ်က လက
့်
အရ မျ ိုးက ယတနဆီ
မည်မျှပင်
့် တင်ပပပခင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် သမင်ိုးပြစ်တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မှနက
် န်သည်ပြစ်တစ စစ်မှနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ သမင်ိုးပြစ်တနဆဲပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သမင်ိုးက ပပန်လှညမ
့်် ကကည့်သ
် ည့်အ
် တွက် သမင်ိုးသည် ပစစြုပပနက
် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တချ။
ထတကက
င့်် သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ကသ န ိုးလည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယတန ့်
့်
တဆ င်ရွက်လသည့်် အမှုအတကက င်ိုး ဘ မျှမသပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ ်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က မရှ တြွပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရှ တြွပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်အရ က ဆလသည်က န ိုးမလည်တပ။
အကယ်၍ သင်သည် ဣသတရလသမင်ိုးက တလ့်လ ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် သမင်ိုးက သတတသနပပြုရန်အတွက် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ြတ်ရှုပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တပ။ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး အသက်က လက်စ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အသပည က လက်စ ိုးပပီိုး အသက်မဲတ
့် သ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
့် တ်
သမင်ိုးက န ိုးလည်မှုအ ိုး မလက်စ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ယတနအလ
တတ က
် ရှ တြွရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှု၏
့်
လမ်ိုးညန်ချက်က ရှ တြွရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် တရှိုးတဟ င်ိုးသတတသန
ပည ရှငပ် ြစ်လျှင် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုန္င်သည်၊ သတသ
် သင်သည် ထကဲသ
့် တသ
သူ
့်
့်
မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သင်သည်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအလ
တတ က
် ရှ တြွပါက အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် အမျ ိုးဆိုးအတနန္ှင ့်် သင်သည် ဣသတရလသမင်ိုးက အနည်ိုးငယ်
န ိုးလည်လမ်မ
ှ ့်် တမ တရှတ၏
့် ည်၊ အ ပဗဟ၊ ဒါဝဒ်န္င
့် ည်၊
့် ဘဝမျ ိုးအတကက င်ိုးက သလမ်မ
၎င်ိုးတက
့် တယတဟ ဝါက ရတသတလိုးပမတ်ခကဲ့် ကပ၊ တယတဟ ဝါက သူက
့်
ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသူတအ
ဲ့် န္ှင ့်် ထတခတ်က လမှ လူတက
့် ိုး မီိုးရှု ျို့ပစ်ခပ
့် တယတဟ ဝါ
စက ိုးတပပ ဆခဲပ
့် တက
့် ည်။ အတတ်က လတန်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့် သလမ်မ
အမှုအတကက င်ိုးကသ သင်ရှ တတွလ
ျို့ မ့််မည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးသည် ကနဦိုး
ဣသတရလလူမျြုိုးတ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သ ရ
့် တသတလိုးပမတ်ခကဲ့် ကပပီိုး တယတဟ ဝါ၏
လမ်ိုးညန်မတ
ှု အ က်၌ မည်သ တနထ
င်ခကဲ့် ကသည် ဆသည်တန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တလသည်။
့်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ခလူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် က၍၊ သင်သည်
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင် တယတဟ ဝါအ ိုး ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး၏ သစစ ရှပခင်ိုး၊
တယတဟ ဝါက န ခခဲက့် ကသူ အ ိုးလိုးတက
င်မတပိုးပပီိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
့် သူက မည်သ တစ
့်
တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးတက
့် ပမင်တတွျို့ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလန္င်ငတွင ်
အမှုပပြုခဲခ
် နခဲပ့် ပီိုး
့် ျန်တွင ် သူသည် ကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တပြင
့် ့်် ပပည့်တ
တလ င်တသ မီိုးတတ က်မျ ိုးက ပင်ဆင်က အနမ်က
ူ ှ အ ိုးကကီိုးတသ သူတအထ
့် ျဆိုးသမ
့်
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးအ ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါက ရတသတလိုးပမတ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
တစ်န္င်ငလိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်က သင် သန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် ဣသတရလ၏သမင်ိုး ပြစ်တပသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဣသတရလ၌ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် အမှု၏ သမင်ိုးမှတ်တမ်ိုးပြစ်ပပီိုး
တရှိုးတခတ် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ အန င်္တတတဟ ကက ိုးချက် မျ ိုးစွ အပပင် ထအချန်က သူ၏
အမှုတွင ် တယတဟ ဝါ၏ မနမ် မက်
ချက်အချြုျို့က မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတပသည်။
့်
သပြစ်
် ့် ှငိုး် ပပီိုး ကကီိုးပမတ်သည့်အ
် တွက်)
့် တသ တကက င ့်် လူအ ိုးလိုးသည် (ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
ထကျမ်ိုးစ က သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်အ
် ရ အပြစ် ကကည်ညြုကကတလသည်။ ယင်ိုးသည် တယတဟ ဝါက
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ရတသတလိုးပမတ်မှုန္င
့် ကကည်ညြုပခင်ိုး၏ရလဒ် ပြစ်သည်မှ
အမှနပ
် င်ပြစ်၏။ ထကျမ်ိုးစ က လူမျ ိုးက ယင်ိုးကဲသ
့် သ
့် ရည်ညန်ိုးကကပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ြန်
ဆင်ိုးရှငက
် အလွနတ
် ကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ကကည်ညြုကက၍ပြစ်က
့်
ဤကျမ်ိုးအ ိုး တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ ကျမ်ိုးစ ဟူ၍ပင် တခေါ်တဝေါ်သမ
ူ ျ ိုး ရှကကသည်။
စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးသည် လူမှ့် တတ
် မ်ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက တယတဟ ဝါက
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမည်တပိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယတဟ ဝါသည် သူြန်တီိုးသည့််

အရ အတွက် ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးမညန်ခတ
ဲ့် ချ။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင၊် ထကျမ်ိုးစ က
တရိုးခဲသ
ူ ှ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် မ
သမမ ကျမ်ိုးစ ဟူသည်မှ လူမျ ိုးက တပိုးခဲသ
့် ည့်် တလိုးစ ိုးထက်တသ အမည်သ ပြစ်သည်။
ဤအမည်န မမှ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ အချင်
ိုးချင်ိုး တဆွိုးတန္ွိုးပပီိုးတန က်
့်
ဆိုးပြတ်လက်ကကပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် လူ၏ စတ်ကူိုးတစ်ခထက် ဘ မျှမပတပ။
အတကက င်ိုးမှ ထစ အပ်က တယတဟ ဝါ တရိုးသ ိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တယရှု တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
သ ၍မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး၊ ၎င်ိုးသည် မျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် တရှိုးတခတ် ပတရ ြက်မျ ိုး၊
တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် တရှ ျို့ ပြစ်တဟ သူမျ ိုးမှ တပိုးအပ်ခကဲ့် ကသည့်် ပြစ်စဉ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
တန က်ပင်ိုးမျြုိုးဆက်မျ ိုးက တရှိုးတခတ် အတရိုးအသ ိုးအပြစ် စစည်ိုး တပိုးလက်ကက၍၊
လူမျ ိုးအတနန္ှင ့်် အထူိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ကျမ်ိုးစ အပ်ကကီိုး၊ အန င်္တ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
တြ ်ထတ်တပိုးြ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးတနကကသည့်် န ိုးမလည်န္င်က တလိုးနက်သည့််
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှု မျ ိုးစွ ပါဝင်တသ ကျမ်ိုးအပ်တစ်အပ်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။
ထသပြစ်
့်် င်တသ ကျမ်ိုးစ ဟ သ ၍ပင်
့် သပြင၊့်် လူတက
့် ဤစ အပ်သည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
ယကကည်လကကတလသည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး စ အပ်တက
့်
တပါင်ိုးထည့်လ
် ျက်၊ ထကျမ်ိုးအတပေါ် လူတ၏
့် သတဘ ထ ိုးသည် အထူိုးသပြင ့်် အပခ ိုးမည်သည့််
စ အပ်န္င
ှ မ
့်် ျှမတူဘဲ ပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ ထသပြင
် ့် ှငိုး် ” တသ တကက င ့်် ဤ
့် ့်် အလွန ် “သနရ
“တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ စ အပ်” က ခွပဲ ခမ်ိုး ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ မလပ်ဝက့် ကတချ။
လူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနက
် ထအထဲ၌ အဘယ်တကက င ့်် ရှ တတွျို့ န္င်ကကသနည်ိုး။ သူတအတနန္ှ
င ့််
့်
န ိုးလည်မရန္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးက အဘယ်တကက င့်် ရရှန္င်ကကသနည်ိုး။ ယတနတွ
့် င ်
ငါသည် သမမ ကျမ်ိုးစ အ ိုး ဤနည်ိုးပြင ့်် စတ်ပြ တလ့်လ တဆွိုးတန္ွိုးတနပပီိုး ယင်ိုးမှ ငါသည်
ထကျမ်ိုးစ က မန်ိုးသည်၊ သမဟ
့် တ် ထကျမ်ိုးစ ၏ကိုးက ိုးချက် တန်ြိုးက ပငင်ိုးဆသည်ဟ
မဆလတပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ပင်ကတန်ြိုးန္ှင ့်် ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက သင်န ိုးလည်တအ င်
ရှငိုး် ပပတနရပခင်ိုးက သင်အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် ရှတနပခင်ိုးက ရပ်တနရ
် ့် န်ပြစ်သည်။
အဘယ်တကက င်ဆ
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
့် တသ ် လူတသည်
့်
အပမင်မျ ိုးရှကကက ၊ အမျ ိုးစက မှ ိုးယွငိုး် ကကသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ယခကဲသ
့် တသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုပခင်ိုးက လူတအတနန္ှ
င ့်် ရသင်သ
့် ရ က မရရှရန်
့် ည်အ
့်
ဟနတ
် ့် ိုးတနရသ မက၊ သ ၍ အတရိုးပါသည်မှ ၎င်ိုးသည် ငါပပြုလပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်် အမှုက
တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် နသည်။ ၎င်ိုးသည် အန င်္တ် အလပ်က အလွနအလွ
် ့်
န ် ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
့် ှကပ် ပီိုး

တက င်ိုးကျြုိုးမျ ိုး မတပိုးဘ၊ဲ ဆိုးကျြုိုးမျ ိုးသ တပိုး၏။ သပြစ်
့် ၍၊ ငါသင်တက
့်
သွနသ
် င်တနသည်အ
့် ရ မှ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတွငိုး် ပင်ိုး အတကက င်ိုးအရ တပင်
့်
ပြစ်သည်။ ငါသည် သငအ
့်် ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က မြတ်ြ သ
့် မဟ
့် တ် ဟဟသည်သည် သွ ိုးက
ထအရ က တန်ြိုးမဲတ
င်ိုးဆတနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သင်၌
့် ကက င်ိုးက တကကည ြ တတ
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ဆင်ရ မှနက
် န်သည့်် အသပည န္ှင ့်် အပမင် ရှတစြရန်
့် သ ပြစ်သည်။
အလွနအ
် ကျွ တစ်ြက်သတ် မဆန်တလန္ှင။့်် သမမ ကျမ်ိုးစ သည် လူသ ိုးမျ ိုးက
တရိုးသ ိုးခဲသ
့် ည့်် သမင်ိုးစ အပ် ပြစ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးသည် တရှိုးတခတ် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခရ တွင ် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး
မျ ိုးစွ အပပင်၊ မျ ိုးမကက မီကတမန်တတ ်မျ ိုး ဘရ ိုးသခင်က အတစခရ ၌
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးကလည်ိုး မှတ်တမ်ိုးတင်တလသည်- ယင်ိုးအချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ဤလူတက
့်
အမှနပ
် င် ပမင်က သခဲက့် ကပပီိုး ဤတခတ် လူတအတွ
က် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက လက်စ ိုးရ တွင်
့်
ရည်ညန်ိုးချက်အပြစ် အသိုးချန္င်တပသည်။ သပြစ်
့် ၍၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုပခင်ိုးပြင့််
လူမျ ိုးသည် အပခ ိုးစ အပ်မျ ိုး၌ ရှ မတတွျို့ န္င်သည့်် အသက်လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးစွ က
ရရှန္င်ကကသည်။ ဤလမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးသည် အတတ်က လ ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုး
တတွျို့ ကကြုခဲက့် ကရသည့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၏ အသက်လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မျ ိုးစွ တသည်
တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး၊ လူတ လ
့် ရ က
့်
့် အပ်သည်အ
တထ က်ပ့်တပိုးန္င်တလသည်။ သပြစ်
့် တသ တကက င၊့်် လူအ ိုးလိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ြတ်ရှုရပခင်ိုးက
န္ှစ်သက်ကကသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် သွယ်ဝှက်ထ ိုးသည်မျ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးသပြင်၊့်
ကျမ်ိုးစ အတပေါ် လူတ၏
့် ရှု ပမင်ပမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်ကကီိုးမျ ိုး၏
တရိုးသ ိုးချက်မျ ိုးအတပေါ် ရှု ပမင်ပမျ ိုးန္ှင ့်် မတူကကတပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် တခတ်တဟ င်ိုးန္ှင ့််
တခတ်သစ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တက
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့််
့် အတစခခဲက့် ကသူမျ ိုး၏ အတတွအ
အသပည မျ ိုးက စစည်ိုးထ ိုးသည့်် မှတ်တမ်ိုးပြစ်၍၊ တန က်ပင်ိုး မျြုိုးဆက်မျ ိုးသည်
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမူ၊ အလင်ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက
မျ ိုးစွ ရယူန္င်ခကဲ့် ကသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် မည်သည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်ကကီိုးမျ ိုး၏
တရိုးသ ိုးချက်မျ ိုးထက်မဆ ပပမငမ
့်် ိုးရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ထသူတ၏
့် တရိုးသ ိုးချက်
အ ိုးလိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ တက က်ယထ
ူ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
အ ိုးလိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ လ ကကပခင်ိုး ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က
ရှငိုး် ပပတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သပြစ်
မည်သည့််
့် ၍၊ လူတသည်
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်ကကီိုးမျ ိုး၏ စ အပ်မျ ိုးမှမဆ တထ က်ပပ့် ခင်ိုးက ရရှန္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊

သူတအတွ
က် သမမ ကျမ်ိုးစ သည် အလွနပ် မငမ
့်် ိုးပပီိုး တလိုးနက်သည်ပ
့် တပေါ်သည့်အ
် တွက်
့်
ကျမ်ိုးစ က ၎င်ိုးတ က
ွ ်တနကကဆဲ ပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည်
့် ိုးကယ
တပါလ၏ကသဝါဒစ မျ ိုးန္ှင ့်် တပတရ၏ကသဝါဒစ မျ ိုးကသ
ဲ့် အသက်
န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပါသည့်် ကျမ်ိုးစ အပ်မျ ိုးက အတူတကွ စစည်ိုးတပိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
လူတသည်
ထကျမ်ိုးအပ်မျ ိုး၏ တထ က်ပ့်မှုန္င
ှ ့်် မစမှုတက
် ည်ိုး၊
့်
့် ခရန္င်ကကတသ လ
ဤကျမ်ိုးအပ်မျ ိုးသည် တခတ်မမီဆဲ ပြစ်သည်၊ တခတ်တဟ င်ိုးန္ှငသ
့််
သက်ဆင်ကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတသည်
မည်မျှပင် တက င်ိုးမွနတ
် စက မူ၊ က လတစ်ခ အတွက်သ သငတ
့်် တ ်ပပီိုး၊
့်
ထ ၀ရသင်တ
့် တ ်သည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အစဉ်တိုးတက်လျက်
ရှသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးသည် တပါလန္ှင ့်် တပတရတ၏
် ့် သွ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
့် တခတ်၌သ ရပ်တနမ
တယရှု က ိုးစင်တင်ခခဲရ
ဲ ွင ် ထ ဝရ ကျန်ရမတနန္
ှ
င်တပ။
့် သည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်ထတ
သပြစ်
့်် တ ်ပပီိုး
့် ၍၊ ဤစ အပ်မျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ် တခတ်အတွက်သ သငတ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ န္င်ငတတ ်တခတ်အတွက် မသင်တ
့် တ ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကသ တထ က်မတပိုးန္င်ပပီိုး၊ န္င်ငတတ ်တခတ်၏
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအတွကမ
် ူ မတထ က်မတပိုးန္င်တပ၊ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ တက င်ိုးတစက မူ၊
့်
တခတ်ကန်သွ ိုးပပီပြစ်ဆဲ ပြစ်သည်။ ထအရ သည် ဣသတရလန္င်ငထဲတွင ် တယတဟ ဝါ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူပင် ပြစ်သည်။ ဤအမှု မည်မျှပင်
ကကီိုးပမတ်တစက မူ၊ ၎င်ိုးသည် တခတ်ကန်လ ဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတခတ် ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည်အ
့် ချန်
တရ က်လ ဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်လည်ိုး အလ ိုးတူပင် ပြစ်သည်၊
၎င်ိုးသည် ကကီိုးပမတ်သည်၊ သတသ
် အဆိုးသတ်ရမည့်် အချန်ကျလမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးသည် တစ်ချန်လိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှုကက ိုး၌ အစဉ်အပမဲ ရှမတနန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုကက ိုးတွငလ
် ည်ိုး အစဉ်အပမဲ ရှမတနန္င်တပ။ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
အမှုသည် မည်မျှပင် ယကကည်လက်ခစရ တက င်ိုးပါတစ၊ ၎င်ိုးသည် စ တန်က ချြုိုးန္မ်
ှ ရ တွင ်
မည်မျှပင် ထတရ က်မှု ရှခဲပ
့် ါတစ၊ စင်စစ်မှ မူ အမှုသည် အမှုအပြစ် ရှတနဆဲ၊
တခတ်မျ ိုးသည်လည်ိုး တခတ်မျ ိုးအပြစ် ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးရှခဲပ့် ပီိုး
တန က်ဆိုးတသ က လရှရမည် ပြစ်တသ တကက င့်် အမှုသည် အတပခခအတ်ပမစ်
တစ်ခတည်ိုးအတပေါ်တွင ် အစဉ်အပမဲ မတနန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အချန်က လမျ ိုးသည်လည်ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲဘဲ မရှန္င်တပ။ ဤသည်မှ တရှ င်လဲ၍ မရန္င်တပ။ ထတကက
င်၊့်
့်
ယတနတွ
ဲ အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည့််
့် င ် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထက
တမန်တတ ်မျ ိုး၏ ကသဝါဒစ မျ ိုးန္ှင ့်် ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးသည် သမင်ိုးဆင်ရ စ အပ်မျ ိုး

ပြစ်လ ကကတလပပီ၊ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်ချြုပ်စ အပ် အတဟ င်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်က
့်
တခတ်တဟ င်ိုး န္ှစ်ချြုပ်စ အပ်မျ ိုးက လူမျ ိုးက တခတ်သစ်ထသ
ဲ မည်
သ ့်
့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤန္ှစ်ချြုပ် စ အပ်မျ ိုးသည် လူတက
့် အသက်ပြင ့်် မည်သပင်
့်
တထ က်ပတ
လူတက
ီ မည်
သပင်
့် ပိုးန္င်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် က ိုးတင်ဆသ
့်
့်
တခေါ်တဆ င်တပိုးန္င်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတသည်
တခတ်ကန်သွ ိုးကကပပီ မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တန်ြိုးမဲတ
့် နကကပပီ မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် ၍ သင်သည် ထန္ှစ်ချြုပ်စ အပ်မျ ိုးက မျက်စမှတ်
မယကကည်အပ်ဟ ငါတပပ ၏။ ၎င်ိုးတသည်
အလွန ် တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးသွ ိုးကကပပီ၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်က
့်
့်
့်
အမှုအသစ်ဆသ
ီ တခေါ်
့်် ဝန်သ ပတစန္င်၏။ ၎င်ိုးတသည်
သငအ
့်် ိုး
့် တဆ င် မတပိုးန္င်ကကဘဲ၊ သငက
့်
အမှုသစ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မှု အသစ်ဆသ
ီ မတခေါ်
တဆ င်တပိုးန္င်ရသ မက၊ သင်တက
့်
့်
အတဟ င်ိုးတသ ဘ သ တရိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွငိုး် တခေါ်တဆ င်တပသည် - ထသဆ
့် ပါက
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဆတ်ယတ်သွ ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။
သမမ ကျမ်ိုးစ က တရိုးမတ
ှ ်တပိုးထ ိုးသည်မှ တရွ ိုးတက က်ခ ဣသတရလလူတ ပပြုလ
ပ်ခသ
ဲ့် ည့််
့်
အရ တစ်ချြုျို့အပါအဝင် ဣသတရလန္င်င၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပြစ်သည်။ ထည်သ
့် င
ွ ိုး် ရန်
သမဟ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တ် ချန်ထ ိုးရန် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် အပင်ိုးအချြုျို့ ရှသည် ဆတစက မူ၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ခွငမ
့်် ပပြုခဲတ
် ည်ိုး အပပစ်မတင်ခတ
ဲ့် ပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည်
့် သ လ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၏ သမင်ိုးလည်ိုးပြစ်သည့်် ဣသတရလသမင်ိုးသက်သက် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးထ၌
ဲ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
စစ်မှနပ် ပီိုး၊ တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် အပခ ိုးပတရ ြက်တ၏
့် အန င်္တတစက ိုး၊ သမဟ
့် တ်
တယ ဟန်၏ ရူ ပါရကျမ်ိုးအပ်မှလ၍
ွဲ ယင်ိုးတထဲ
့် က မည်သည်ကမျှ သတကဂတအဓပပ ယ်
မရှခဲတ
အသပည ပပည့်ဝ
် ခဲပ့် ပီိုး ယဉ်တကျိုးခဲက့် ကက ၊ သူတ၏
့် ပ။ ကနဦိုး ဣသတရလလူတသည်
့်
့်
တရှိုးတခတ် အသပည မျ ိုးန္ှင ့်် ယဉ်တကျိုးမှုသည် အတတ ်အတန် ပမငမ
့်် ိုးခဲ၍
့် ၊ သူတ ့်
တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည့်် အရ မျ ိုးသည် ယတနတခတ်
လူတ တရိုးသည့်
အ
် ရ မျ ိုးထက်
့်
့်
ပပမငမ
့်် ိုးခဲက့် ကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင
အပ်မျ ိုးက တရိုးသ ိုးန္င်ခကဲ့် ကပခင်ိုးမှ
့် ၊့်် သူတ ဤစ
့်
မည်သမျှ
့် စရ မရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
ိုး၌
့် တသ ် တယတဟ ဝါသည် သူတအကက
့် အဩ
့်
မျ ိုးစွ တသ အရ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး သူတ ပမင်
့် သည်မျ ိုးက
့် တတွျို့ ခဲရ
အထူိုးမျ ိုးပပ ိုးခဲသ
် တွက် ပြစ်သည်။ ဒါဝဒ်သည် တယတဟ ဝါ၏ အမှုမျ ိုးက မမမျက်စန္ှင ့််
့် ည့်အ
တပ်အပ်ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ ခစ ိုးခရ
ဲ့် ပပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အြ
့် ွယ်တသ အမှုမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးက ပမင်ခရ
ဲ့် တသ တကက င ့်် သူသည် တယတဟ ဝါ၏
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးအတနပြင့်် ဆ လသီချင်ိုးမျ ိုးက တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။

သူတသည်
ဤကျမ်ိုးစ အပ်မျ ိုးက အချြုျို့တသ အတပခအတနမျ ိုးတွင ် တရိုးသ ိုးန္င်ခကဲ့် ကပခင်ိုး
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၌့် ထူိုးပခ ိုးသည့်ပ
် ါရမီ ရှခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်တပ။ သူတသည်
တယတဟ ဝါက
့်
ပမင်ခကဲ့် ကတသ တကက င့်် ချီိုးမွမ်ိုးခဲက့် ကသည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
တယတဟ ဝါနင ့်် သက်ဆင်၍
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မပမင်ခရ
ဲ့် သကဲသ
့် သူ
ှ ိုးက သတမမူမပါက၊ သင်တသည်
့် ၏တည်ရပခင်
့်
သူက
ဲ့် ူိုးပါက၊ သူအ
့် မည်သ ချီ
့် ိုးမွမ်ိုးန္င်ကကမည်နည်ိုး။ သင်တက
့် တယတဟ ဝါက မပမင်ခြ
့် ိုး
အဘယ်သ ချီ
ပပြုကိုးကွယ်ရမည်က
့် ိုးမွမ်ိုးရမည်က လည်ိုးတက င်ိုး၊ အဘယ်သ ဝတ်
့်
လည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တ သ
့် ၊ ့် သူက
့် န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် တထ မန ပပြုထ ိုးသည့််
သီချင်ိုးမျ ိုးက သ ၍ပင် တရိုးန္င်မည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် တယတဟ ဝါ၏
လပ်တဆ င်ချက်အချြုျို့က ြန်တီိုးတပိုးရန် သင်တအ
် ည်ိုး သင်တသည်
့် ျှငလ
့် ိုး တတ င်ိုးဆခဲလ
့်
လပ်န္င်စွမ်ိုး ရှကကမည်မဟတ်တပ။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုး၍
့် င ် သင်တသည်
့်
ချစ်န္င်ကကပခင်ိုးမှ သူက
့် ည်ိုး
့် သင်တ ပမင်
့် ခကဲ့် က၍ သူ၏ အလပ်က တတွျို့ ကကြုခဲက့် ကရပခင်ိုးတကက င်လ
ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
လည်ိုး ဒါဝဒ်ကသ
ဲ့် ့်
့် အရည်အချင်ိုး တိုးတက်ပါက၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုးရန် ကဗျ မျ ိုးက တရိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး ရှလမ့််မည် မဟတ်တလ ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်တနပခင်ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ သမင်ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးသည်၊ မှ ိုးယွငိုး် တနသည်။ သင်သည်
သမင်ိုးက တလ့်လ ရ ၌ အလွနတ
် က င်ိုးမွနခ
် ပဲ့် ပီိုး အက့် သချီိုးမွမ်ိုးြွယ် တက င်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ယတန လ
့် ပ်တဆ င်တနသည့်် အတကက င်ိုးက လိုး၀
န ိုးမလည်တချ။ ဤသည်မှ မက်မဲမှု မဟတ်တလ ။ အပခ ိုးတသ သူတက
့်
့် သင်က
“ဘရ ိုးသခင်သည် ယတန မည်
သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ ယတန သင်
သည်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ထဲသ ဝင်
ှု မည်သရှ့် သနည်ိုး၊
့် တရ က်ရမည်နည်ိုး။ သင်၏ဘဝလက်စ ိုးမက
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင် န ိုးလည်သတလ ” ဟ တမိုးကက၏။ သူတ ့်
တမိုးပမန်ိုးသည်အ
့် ရ အတွက် သင်၌ အတပြရှလမ့််မည် မဟတ်တပ၊ ထသဆ
့် လျှင ် သင်
မည်သည်က သသနည်ိုး။ သင်က— “ကျွန္ပ်
် သသည်အ
့် ချက်မှ ကျွန္ပ်
် သည် ဇ တပကတက
တကျ ခင်ိုးလျက် ကယ့်က
် ယ်ကယ် သန ိုးလည်ရမည် ဆသည်အ
့် ချက်ပင် ပြစ်သည်။”
ဟဆလမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် က်မှ သူတက
့် “သင်သည် အပခ ိုးတက ဘ မျ ိုး သသနည်ိုး” ဟ
တမိုးလ လျှင၊် သင်က ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအမအ ိုးလိုးက န ခရမည်က သပပီိုး၊
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ သမင်ိုးက အနည်ိုးအကျဉ်ိုး သသည်ဟ ဆလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤမျှသ
ပြစ်သည်။ ဤန္ှစ်မျ ိုး တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်မှုမှ သင်ရရှခဲသ
့် ည့််
အရ အ ိုးလိုးမှ ဤမျှသ တလ ။ ယင်ိုးမှ သင် န ိုးလည်သမျှပြစ်ပါက၊ သင်သည်

ချြုျို့တဲလ
့် သ
ှ ည်။ ထတကက
င်၊့် သင်တ၏
့်
့် မျက်တမှ က်ဝည ဉ်အသက်တ သည် သင်တအတပေါ်
့်
ငါသတ်မတ
ှ ်သည်အ
့် ရ က အတပခခအ ိုးပြင ့်် ရယူန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် သင်
တန
့်
့် ိုးလည်သည့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်် တူ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလှသည်၊
့် ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
ဆလသည်မှ ၊ သင်တ၏
် င် တပါပျက်
လသ
ှ ည်။ သင်တသည်
့်
့် ယကကည်မှုသည် အလွနပ
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုး ပရှရန် လအပ်သည်၊ သင်တသည်
သ ၍မျ ိုးတသ အသပည မျ ိုးက
့်
လအပ်သည်၊ သင်တသည်
တိုးပပီိုး ပမင်ရန် လအပ်သည်၊ ထအခါမှသ သင်တသည်
့်
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဤသည်မှ သင်တ ့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရမည်အ
့် ရ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၁)
ယခင်က လူတ တတွ
ျို့ ကကြုခဲတ
့် သ လမ်ိုးတွင ် တသွြည်မှုတပမ က်ပမ ိုးစွ ရှခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးမှ
့်
အဓပပ ယ်ပင်မရှခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး၏ စန္ှုနိုး် က
့် ချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် လူတ၏အတတွ
ျို့အကကြု လွဲတချ ခ
် သ
ဲ့် ည့်် ကဏ္ဍမျ ိုးစွ
့်
ရှခဲသ
က် ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတ်သည်အ
့် ရ မှ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့် ည်။ လူတအတွ
့်
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ရန်ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အစ ိုးအစ န္ှင ့််
အဝတ်အထည်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တခတ်သစ်အစဉ်အလ က လက်န ပခင်ိုး၊ ဝတ်စ န္ှင ့််
လည်စီိုးတက
့် ဝတ်ပခင်ိုး၊ တခတ်သစ် အန္ပည အတကက င်ိုး အနည်ိုးငယ်
သင်ယူတလ့်လ ပခင်ိုးတသည်
ပပဿန မရှဘဲ၊ သူတ၏
့်
့် အ ိုးလပ်ချန်တွင ် အန္ပည န္ှင ့််
တြျ ်တပြတရိုး အသက်တ တစ်ခပြင့်် အသက်ရှငန္
် င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှတ်တရဓ တ်ပအချြုျို့ ရက်န္င်ပပီိုး၊ အသိုးတည်တ
့် သ အသပည အချြုျို့တက
့်
ြတ်ရှုရရှန္င်သည်၊ ထအပပင်
အတန်အသငတ
့်် က င်ိုးတသ လူတနမှုပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက
့်
ရရှန္င်သည်။ ဤသည်မှ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘဝတစ်ခန္ှင ့််
လက်တလျ ညီတထွပြစ်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင် အလွနမ
် န်ိုးတီိုးတသ အရ တစ်စတစ်ခအပြစ် ပမင်ကကက ၊ ထအရ မျ ိုးက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ မမကယ်က ထန်ိုးသမ်ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ချက်မှ
့်
စည်ိုးကမ်ိုးအနည်ိုးငယ်က ၎င်ိုးတပင်
့် လျှင ် လက်န တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ မှ ၎င်ိုးတက
့်
တပမ င်ိုးတရကဲသ
့် မကကည်
လင်တသ ဘဝတစ်ခက မည်သည့်အ
် ဓပပ ယ်မျှမရှဘဲ အသက်ရှငရ
် န်
့်
ဦိုးတည်၍တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ထအရ က

ပပြုရန် မည်သည့်အ
် ခါမျှ သတ်မတ
ှ ်ခပဲ့် ခင်ိုးမရှတပ။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တလျှ လ
ှ ့်် သ ၍နီိုးတစရန်
့် ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
၎င်ိုးတ၏ဝ
က်ထတ
ဲ ွင ်
့် ည ဉ်မျ ိုးထဲတွင ် မရပ်မန ိုး ဆတတ င်ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏ဦိုးတန္ှ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အမှုအရ မျ ိုးက အဆက်မပပတ် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးပြင ့််
အချန်ကန်လွနတ
် စသည်၊ ၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးသည် ဤအရ န္ှင ့်် ထအရ တက
့်
့်
အဆက်မပပတ် ကကည့်၍
် တလ့်လ တနကက၍ ဘရ ိုးသခင်ထ ၎င်ိုးတ၏ဆက်
န္ယ
ွ မ
် ှုသည်
့်
တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင ့်် ပပတ်သွ ိုးမည်က လွနစ
် ွ တကက က်ရွ ျို့လျက်ရသည်
ှ
။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ
လူသည် ၎င်ိုးတက
က်
့် ယ်က တပါင်ိုးရိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတမှ့် လူက လူအတွ
့်
ကယ်တင် ချမှတ်တသ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
သင်၏ကယ်ပင်အန္ှစ်သ ရ သမဟ
် ဆင်သ
ကယ်တင်
့် သင်
့် တ် မည်သည့်အ
့်
တရ က်န္င်တကက င်ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးမရှပါက ဘရ ိုးသခင်သည် လူအတွက်
သတ်မှတ်တသ စန္ှုငန်ိုးမျ ိုးမှ မည်သည့်စ
် န္ှုနိုး် မျ ိုး အတအကျပြစ်တကက င်ိုးက
သတဘ တပါက်န္င်လမ်မ
့်် လျ ်တသ အတင်ိုးအတ ပြင ့််
့် ည် မဟတ်တပ၊ ထအခါ သင်သည် သငတ
ပပြုတသ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ချက်တစ်ခက ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏စတ်သည်
ဟဘက်ဒဘ
ီ က် အပမဲလှညတ
့်် နပပီိုး ဝင်တရ က်ခင
ွ ရ
့်် တစရန် သင်က
့် အကူအညီတပိုးမည်ဟ သင်
ထင်တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ချက်တစ်စက သင် အကျဉ်ိုးချြုပ်သည့်ရ
် လဒ်န္င
ှ အ
့်် တူ သင်က
့်
ဘယ်လမျ ိုး တစ့်တဆ ်န္င်မည်အ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး ခမည့်အ
် တကက င်ိုး တလ့်လ သင်ယူရန်န္င
ှ ့်် ပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှငင်္
့်် ရတစက်
စမ်ိုး၍သွ ိုးရန် ပြစ်န္င်တပခရှတသ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက သင် စဉ်ိုးစ ိုးသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ သင်က
့် ရ မှ
့် ဘရ ိုးသခင် အတအကျတတ င်ိုးဆသည်အ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုးက သင်မသတပ၊ သင်၏ကယ်ပင်နည်ိုးပြငသ
့််
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်၍ လိုးဝ စိုးရမ်တသ ကကင်ိုးမဲသ
့် လ ခစ ိုးရပပီိုး အဆိုးသတ်က
င်္ရမစက်တပ၊ တသွြည်မှုန္င
ှ ့်် အမှ ိုးအယွငိုး် မျ ိုး ရှမရှက င်္ရစက်ရန်မှ
ဆရန်ပင်အတကက င်ိုးမရှတပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင် ဆက်သွ ိုးစဉ်တွင ် သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ချက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အတည်ပပြုတထ က်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ရရှတသ
အဆိုးသတ်အစရှသည့်် အရ တပမ က်ပမ ိုးစွ ကင်ိုးမဲလ
့် ျက်တနသည်။ ၎င်ိုးတွင ်
သ မန်လအသ
ူ ့်
စတ်န္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်ဉ ဏ် ကင်ိုးမဲလ
ှ
။
့် ျက်ရသည်
သင်၏လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ချက်မှ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ရမျှသ ပြစ်သည် သမဟ
့် တ်

သငက
့်် ယ်သင် ကနသ
် ့် တ်ရန်၊ သငက
့်် ယ်သင် ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက် သင်၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက
တမင်တက တိုးပွ ိုးတစသူမှ သင်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အရ အမျ ိုးစမှ မလအပ်တသ ကစစ သမဟ
့်် န်ိုးမှုတစ်ခ
့် တ် တစ ငထ
ပြစ်သည်က မသဘဲ သင်သည် တစ်သတဝမတမ်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီဟ ထင်တနသည်။
အတပခခအ ိုးပြင ့်် မမတ၏စ
့် တ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှ၊
အသစ်တသ အသအပမင်န္င
ှ ့်် အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှု မရှဘဲ ဤကဲသ
့် န္ှ
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ သူ မျ ိုးစွ ရှကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့်ပြင ့််
့်
မတလျ က
် န်တသ ၊ လူသ ိုးမဆန်တသ အမှုအရ မျ ိုးကပပြုသည့်် အကကမ်မျ ိုးစွ ရှပပီိုး လူတက
့်
သသယပြစ်တစပပီိုး န ိုးမလည်န္င်တသ အမှုအရ မျ ိုးကပပြုသည့်် အကကမ်မျ ိုးစွ ရှသည့််
အဆငအ
့်် ထပင်လျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ရင်ိုးစင်ိုးကကမ်ိုးကကြုတ်တသ ဗီဇမျ ိုးက ကကီိုးထွ ိုးတစခဲက့် ကသည်။
ဤကဲသ
့် တသ
လူအမျြုိုးအစ ိုးမှ တပပ င်ိုးလဲပပီိုးတသ သူ တစ်စတစ်ဦိုးပြစ်သတလ ။
့်
န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ဆပါက ယခအချန်သည် တစ်စတစ်ဦိုး၏ တရှ ဆ
ျို့ က်ရမည့်လ
် မ်ိုးက ရှ တြွပပီိုး
တတွိုးရတသ တခတ်က လ မဟတ်သည့်အ
် တွက် လူတသည်
ယခင်ကထက်
့်
တလျ န
့် ည်ိုး၍ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ယခအခါ ဗျ ဒတ်တတ ်တခတ်၊ န္င်ငတတ ်တခတ်ပြစ်သည်၊
လူတအ
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုးရသည့်
ှ
် ဘဝပြစ်ပပီိုး
့် ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ပပသည့်် ထိုးထင
လူတသည်
အသက်တ တစ်တလျှ က် ၎င်ိုးတ၏
ှ င်္
့်် ရတစက်
့်
့် လမ်ိုးက ပြည်ိုးပြည်ိုးန္င
စမ်ိုး၍သွ ိုးရန် မလတတ တ
့် ပ။ အမ်တထ င်တရိုး၊ တလ ကီတရိုးရ ကစစမျ ိုး၊ အသက်တ ၊
အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည်န္င
ှ ့်် အမိုးအက ၊ လူလူချင်ိုးဆက်ဆမှုဆင်ရ
ဆက်န္ယ
ွ ်မှုမျ ိုးစသည့်် ကဏ္ဍမျ ိုး၊ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလက တကျနပ်တစသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် အတစခန္င်ပ၊ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဇ တပကတက မည်ကသ
ဲ့် ့်
ပစ်ပယ်ခပ
ဲ့် န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ …. ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ က သင်တအ
့် ိုး
မတပပ ရတသိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
သွ ိုး၍ရှ တြွရန် လအပ်တသိုးသတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
ဆက်၍ဆတတ င်ိုးရန် လအပ်တသိုးသတလ ။ အမှနတ
် ကယ်ပင် မလအပ်တပ။ အကယ်၍
သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက ဆက်၍လပ်တနတသိုးပါက သင်သည် လပ်ရိုးလပ်စဉ်
အလ တန က်တစ်ထပ်က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် တနပခင်ိုးသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးမှ မလအပ်တပ။
အဓကမှ သင်၌ စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှမရှ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် သလျှက်န္င
ှ ့််
အမှ ိုးကျြူိုးလွနက် ကပပီိုး တလ ကီလမ်ိုး၌ တလျှ က်ပခင်ိုးမှ မတက င်ိုးတကက င်ိုး၊
တစ်စတစ်ဦိုး၏အသက်တ က ဆိုးပါိုးတစတကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ တိုးတက်မက
ှု
့်
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစတကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
မတလျှ တ
့် မ်ိုး
့်

ဆက်၍ကျြူိုးလွနက် ကသည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှ တြွပခင်ိုးပပြုပပီိုးတန က်
့်
့်
ကျြူိုးလွနက် ကသည်။ ဤသည်မှ သလျှက်န္င
ှ ့်် အမှ ိုးကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
တသွိုးသ ိုးဆန္ဒန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သ ယ မှုမျ ိုးက စွဲလမ်ိုးတတ ငတ
့်် ပပီိုး ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးက
တွယ်ြက်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးကဲသ
့် ၊ ့် “ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် က
တသွိုးသ ိုးဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးသတလ ။ တငွက
ဤနည်ိုးပြင ့်် ရှ ပခင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် အတွက် ကယ်တတ ်၏အလတတ ် ပြစ်သတလ ” ဟ ဆလျက်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ ဆတတ င်ိုးရန် သငတ
့်် လျ ်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သတလ ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မျ ိုး၌ န္ှစ်သမ်တ
့် ကျနပ်မှု
မရှတကက င်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ တက င်ိုးစွ သပါက သင် လက်တလျှ သ
့်် ည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး
့် ငသ
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးထဲ၌ စွဲလျက်တနပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ်န္လ
့်
ရှ တြွပခင်ိုးပပြုက ၎င်ိုးတက
် ကက င်ိုး ဝန်ခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ဟတ်မှနတ
့် ိုး
တပပန်
ှ ့််
့် ချက်တစ်ခ တပိုးရန် အကျပ်ကင်ကကသည်။ ထတန
့် က် အသင်ိုးတတ ်မှ ညီအစ်ကမျ ိုးန္င
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ၎င်ိုးတဘက်
သ တခေါ်
ယ်ပင် လွတ်လပ်တသ
့်
့် တဆ င်က ၎င်ိုးတ၏က
့်
န္င်ငတတ ်မျ ိုးက တည်တထ င်ကကတသ သူမျ ိုး ရှသည်။ ဤလပ်ရပ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
အ ခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး သင် အလွနတ
် က င်ိုးစွ သကကတသ လ
် ည်ိုး သင်တသည်
ရှ တြွရန်န္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးရန် ဆက်၍သွ ိုးကကတသိုးသည်။ သင်သည် အလွနအ
် တရထူကကပပီိုး
ဤကဲသ
့် အမှု
အရ မျ ိုးက သင်ပပြုသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်ထ မတန်မလှုပ်န္င
ှ ့်် မပြြုစတမ်ိုး
့်
ဆက်၍ဆတတ င်ိုးန္င်ပရသည်။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင် အရှက်မရှလက်တလချင်ိုး။
တလ ကီလမ်ိုးတကက င်ိုး၌ တလျှ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဤအရ က ယခင်က
တဟ တပပ ခဲသ
့် ည်မှ ကက လှပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ တသ ်လည်ိုး
သင်သည် ဆက်၍ဆတတ င်ိုးက “အဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က တလ ကလမ်ိုး၌
တလျှ က်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးသတလ ။ ကျွန္ပ်
် သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်က
တကျနပ်တစန္င်သတလ ။ အမှနမ
် ှ ကျွန္ပ်
် ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ မှနက
် န်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
ဤအရ က ဇ တပကတအတွက် ပပြုတနပခင်ိုးမဟတ်ပါ၊ ကယ်တတ ်၏ န မတတ ်
အရှက်မရတစရန်အတွက်သ ၎င်ိုးက ကျွန္ပ်
် ပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအတွက်
ကျွန္ပ်
် ပပြုပခင်ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် တလ ကလူတသည်
ကယ်တတ ်၏ဘန်ိုးက ကျွန္ပ်
် အထဲ၌
့်
ပမင်န္င်မည်” ဟ ဆသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှ အဓပပ ယ်မရှတသ ဝန်တစ်ထပ်ပင်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင် မရှကသ
် တလ ။ ထအပပင်
ဤအရ သည် ပပြုလပ်ရန်
့်
အတရိုးပါတသ အရ တစ်ခပြစ်သည်ဟ ထင်ပခင်ိုးမှ သင်သည် အမက်မဲဆိုးပြစ်သည်

မဟတ်သတလ ။ သင်သည် အလင်ိုး၌ရှတသ ဘဝက တတွျို့ ကကြုရန် အလမရှဘဲ တမှ င်မက်န္င
ှ ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခ ရှတသ ဘဝက တမင်တက ပမည်ိုးစမ်ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲခရန် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးပင် မဟတ်သတလ ။ ဝည ဉ်အသက်တ ၊
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှတသ အသက်တ က မည်ကသ
ဲ့် အသက်
ရှငပ
် အတကက င်ိုး သငက
့််
့်
တပပ ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်၍ သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငအ
့်် ိုးလိုးက သငအ
့်် ိုး တပပ ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တစ်စတစ်ရ န ိုးမလည်ပါက ၎င်ိုးက တက်ရက် ြတ်တလ ။့်
သင်သည် သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးက ပတ်၍ ဆတတ င်ိုးရန် လအပ်တနတသိုးသတလ ။ အကယ်၍
သင်သည် သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးက တက င်ိုးကင်ဘသ တမ
လ
့် ျက် ဆက်၍ရှ တြွတနပါက
့်
သင်သည် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆက
ူ ဆက်၍ ယကကည်တနပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ သင်
ယခင်က သင်၏ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှ ရလဒ်မျ ိုးက ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏ဝည ဉ်က အတတ ်အတန် တစ့်တဆ ်ခသ
ဲ့် ည်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ထအချန်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သင်၏ တရှ ျို့ဆက်ရမည့်လ
် မ်ိုးက စမ်ိုးပပီိုး
ထလမ်ိုးက ဆက်၍ရှ တြွရန်မှအပ သင်၌ တရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲတ
့် ပ။ ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတအကက
ိုး ကကလ ခဲပ့် ပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။
့်
သင်သည် ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်က ပမင်န္င်တသ တကက င ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ယခင်က သူပပြုခဲသ
် ည်ိုးတူ ဆက်၍အမှုမပပြုတတ တ
့် ည့်န
့် ပ။ တခတ်က လ
တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီပြစ်သည်န
့် ည်ိုးတူ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး
တပပ င်ိုးလဲခတ
ဲ့် လပပီ။ ယခင်ကထက် တလျ ၍
် ည်ိုး၊
့် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးက ပပြုတက င်ိုးပပြုတသ လ
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ရှပခင်ိုးတကက င ့်် ယခအခါ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ ရှသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ တခတ်က လထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီပြစ်၍ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမှနအ
် ိုးပြင့်် နီိုးစပ်န္င်တလသည့််
“အဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင် အလွနတ
် က င်ိုးပမတ်ပပီိုး ကယ်တတ ််က
့်
အကျွန္ပ်
် ချစ်လသည်။” သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ရိုးရှငိုး် တသ
စက ိုးလိုးအနည်ိုးငယ်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တြ ်ကျြူိုးပပီိုး
၎င်ိုးသည် သင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုးရှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က နက်ရှုင်ိုးတစရန်သ ပြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် “အဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
် သည် အဘယ်တကက င ့်် အလွန ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးရသနည်ိုး” ဟ ဆက ပန်ကန်မှုအချြုျို့က တြ ်ပပတကက င်ိုး သင်
ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်မည်။ သင်သည် သင်၏မျက်လိုးတွင် မျက်ရည်မျ ိုးပြင ့်် သငက
့်် ယ်သင်

အမှနတ
် ကယ်ပင် ရက်န္က
ှ ်လမည်ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
စတ်ထခက်ပပီိုး ပူတဆွိုးတသ ကတရ က်တကက င်ိုး ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးက တြ ်ပပရန် သင်၌
နည်ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လက်ရအမှု
ှ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ဤအရ မှ အသက်က ရှ တြွတသ သူမျ ိုးသ ရန္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခ
ပြစ်သည်။ သင်တအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၌ ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှပပီိုး၊ သင်ထ
့် တွင ်
့်
အထူိုးခစ ိုးချက်တစ်ခ ရှသည်ဟ သင်တ ခ
့် တွင ် ဆတတ င်ိုးရန်
့် စ ိုးရသည်။ သင်ထ
ရှငိုး် လင်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုး မရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ
ပင်လယ်သမျှ နက်ရှုင်ိုးသည်ဟ သင်အပမဲခစ ိုးရသည်။ ဤပြစ်တည်မှု အတပခအတနက
တြ ်ပပရန် သင်တ
် ည့်် စက ိုးမျ ိုးမရှဘဲ၊ ဤသည်မှ ဝည ဉ်ထဲတွင ် မကက ခဏ
့် တ သ
ပြစ်တပေါ်တသ အတပခအတနတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထ သ ၍နီိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင ့််
သင်တ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ဤကဲသ
့် ဆ
ှ ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးမှ သ မန်
့် စတ်န္လ
့် တတ င်ိုးချက်န္င
ပြစ်သည်။
လူတသည်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးလပ်ပပီိုး ရှ တြွခရ
ဲ့် သည်အ
့် ချန်မှ ယခတွင ် ကန်လွနသ
် ွ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးက
့်
သူတအတနပြင်
ှ ့်် ရှ တြွရန် မလတတ ပ
် ပပင်
့် ဆတတ င်ိုးရန်န္င
့် ါဟ ဆလပခင်ိုး မဟတ်သည့်အ
့်
၎င်ိုးမှ အမှုက ဆက်၍မလပ်မီ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်သည် သူဘ
့် သ သူ ထတ်တြ ်ရန်
လူတက
့်် င်ိုးရန် မလသည့်် အတကက င်ိုးအရ လည်ိုး မဟတ်တပ၊ ဤအရ မျ ိုးမှ
့် တစ ငဆ
လူတ၏တလွ
ဲန ိုးလည်မှုမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တနထင်ရန်
့်
၎င်ိုးတအကက
ိုး ကကလ ခဲပ့် ပီိုး လူတ၏
န္င
ှ ့်် လူတ၏လမ်
ိုးခရီိုး ပြစ်ခ၍
ဲ့်
့်
့် အလင်ိုး၊ လူတ၏အသက်
့်
့်
ဤအရ မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပမကကီိုးသ ဘ
့် ရ ိုးသခင် ကကလ ပခင်ိုးတွင် သူသည်
၎င်ိုးတ တမွ
က် ၎င်ိုးတ၏ဝ
ီ ည့်် လက်တတွျို့ကျတသ
့် ျို့တလျ ်ြအတွ
့်
့် ည ဉ်အသက်တ န္ှင ့်် ကက်ညသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် အသက်က လူတထ
့် အတသအချ ယူတဆ င်လ သည်၊ သူသည် လူတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်တပ။
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် မ်ိုးက စမ်ိုး၍ ရှ တြွရန် မလအပ်တတ တ
့် ပ
့်
့် တရှ ျို့ဆက်ရမည့်လ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအရ ကအမှုပပြုရန်န္င
ှ ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မနရ
် ့် န်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးခဲပ့် ပီိုးတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ သူသည် လူတက
ှ တသ တမှ င်မက်အသက်တ မှ လွတ်တပမ က်တစရန်န္င
ှ ့််
့် တမှိုးမန်
အလင်ိုး၌ရှတသ အသက်က တပိုးရန် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လက်ရအမှု
ှ
မှ အမှုအရ မျ ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ညန်ပပရန်၊ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ရန်၊ လူတက
ှ ့််
့် တက်ရက်စက ိုးတပပ ရန်န္င
အမှုအရ မျ ိုးက တကျပပတ်သ ိုးစွ အနက်ြွငရ
့်် န် ပြစ်တသ တကက င ့်် လူတသည်
့်

ဤအရ မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်မည်ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်သည်
အစစတရိုးလမ
ူ ျြုိုးက ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတအ
ဲ့် ယဇ်
ပူတဇ ်ပန္ှင ့်် ဗမ န်တတ ် မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် ိုး မည်ကသ
့်
တည်တဆ က်ပက တပပ ပပသကဲသ
့် ပင်
့် သင်သည် သခင်တယရှု ထွက်ခွ ခဲပ့် ပီိုးတန က် သင်
ပပြုခဲသ
် ည်ိုးတူ ရှ တြွတသ အသက်တ ပြင ့်် သင် ဆက်၍ အသက်ရှငရ
် န် မလအပ်တတ တ
့် ည့်န
့် ပ။
သင်တသည်
ဧဝင်္လတရ ိုးက ပြနသ
် ့် ည့်် အန င်္တ်အမှုအတွက် သင်တ၏
့်
့် လမ်ိုးက စမ်ိုးရန်
လအပ်သတလ ။ သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် အသက်
ရှငရ
် မည်က သရန်အတွက် သင်တ၏
့်
့်
့် လမ်ိုးက
စမ်ိုးရန် လအပ်သတလ ။ သင်တ၏
ဲ့် လ
့်် က
့် တ ဝန်မျ ိုးက မည်ကသ
့် ပ်တဆ င်သငပ
သရန်အတွက် သင်တ၏
မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် လမ်ိုးက စမ်ိုးရန် လအပ်သတလ ။ သင်တသည်
့်
သက်တသခသငတ
့်် ကက င်ိုးက သပခင်ိုးတကက င ့်် သင်တသည်
တပမတပေါ်၌ သင်တက
့်
့် ယ်က
ပပပ်ဝပ်လျက် သွ ိုး၍ ရှ တြွရန် သင်တအတွ
က် လအပ်သတလ ။သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ့်
့်
့်
ဝတ်ဆင်သငတ
့်် ကက င်ိုး သမဟ
် ငတ
့်် ကက င်ိုးက သရန် သင်တ အစ
တရှ င်ရန်န္င
ှ ့််
့် တ် အသက်ရှငသ
့်
ဆတတ င်ိုးရန် သင်တအတွ
က် လအပ်သတလ ။ သင်တသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
့်
လက်ခသငတ
့်် ကက င်ိုးက သရန် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ထ သင်တ၏ဆ
တတ င်ိုးချက်မျ ိုး၌
့်
အပတ်တကပ်ကကြုိုးစ ိုးရန် သင်တအတွ
က် လအပ်သတလ ။ သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ့်
့်
့်
န ခသငတ
့်် ကက င်ိုးက သရန် မရပ်မန ိုး တစ်တနကန်တစ်တနခန်ိုးန္ှင ့်် ညလိုးတပါက် ဆတတ င်ိုးရန်
သင်တအတွ
က် လအပ်သတလ ။ သင်တ န
့်
့် ိုးမလည်ကကတသ တကက င ့်် သင်တသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှတကက င်ိုး တပပ တသ သူမျ ိုးမှ သင်တအထဲ
တင
ွ ်
့်
မျ ိုးစွ ရှသည်။ လူတသည်
ယတန၏အမှု
က အမှနတ
် ကယ်ပင် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။
့်
့်
ဤအရ မျ ိုးစွ က ငါ ယခင်က တပပ ခဲပ့် ပီိုးသည်မှ ကက ပပီပြစ်သည်၊ သင်တ ့်
အတလိုးမထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သပြင ့်် သင်တ မသ
ကကသည်မှ မဆန်ိုးပါ။ ယတနတခတ်
တွင ်
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရတစရန် လူတက
့် ဆက်၍
တစတ
ိုး၌ တနထင်သည်မှ အမှနတ
် ကယ်ပင် ပြစ်သည်။
့် ဆ ်တပိုးပပီိုး သူသည် လူတအကက
့်
ဤသည်မှ သင်၏အသက်တ တွင ် မကက ခဏ ပြစ်တပေါ်တသ အထူိုးပြစ်ပပီိုး
န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ ခစ ိုးချက်အချြုျို့၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ်
ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်တက င်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ ဤကဲသ
့် ဆ
ဲ တနန္င်သည့််
့် မတတ င်ိုးဘမ
တနရက်
် ချန်တင်ိုး “အဘရ ိုးသခင်။
့် တစ်ရက်သ တဝိုး
့် တဝိုးတစ်ကကမ် တရ က်သည့်အ
ကယ်တတ ၏
် ချစ်ပခင်ိုးမှ အလွနလ
် ှပပပီိုး ကယ်တတ ်၏ ပသဏ္ဌ န်မှ အလွနက် ကီိုးမ ိုးပါ၏။
ကယ်တတ က
် ကျွန္ပ်
် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ ချစ်လပါသည်။ ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ တစ်ခလိုးက
အသိုးပပြုရန်အတွက် ကျွန္ပ်
် ပြစ်တည်သမျှက ဆက်ကပ်ရန် အလရှပါသည်။

ကယ်တတ ်
် အြ
ငှ့် ပြစ်သမျှက လပတ်လိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက ကယ်တတ ထ
့်် ကျွန္ပ်
်
့် အလ
့်
ဆက်ကပ်လပါသည်၊ ထမှသ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ချစ်န္င်မည်ပြစ်သည်….” ဟ
ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ သငက
့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ တ
် ပိုးတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
ခစ ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ အသဉ ဏ်ြွငပ့်် ပပခင်ိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင်
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးမှ လွနစ
် ွ စတ်လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခပင် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် ့်
အတတွျို့အကကြုမျြုိုးသည် သင်တ၏
့် အလပ်သ သွ
့် ိုးတသ လမ်ိုးတပေါ်၌စသပြင ့်် မကက ခဏ
ပြစ်တပေါ်လမ်မ
ှ ့်် အလွနရ
် င်ိုးန္ှိုးီ လ သပြင ့််
့် ည်။ သင်သည် ဆတတ င်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏မျက်န္ ှ တွင ် မျက်ရည်မျ ိုးရွဲစက ၊ အလွနတ
် စတ
့် ဆ ်ခရသပြင ့်် သင်က
့် ယ်သင်
မထန်ိုးချြုပ်န္င်ဘဲ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ စတ်အ ိုးထက်သန်မအ
ှု ိုးလိုးက တြ ်ပပန္င်သည့််
သငတ
့်် လျ ်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက ရှ ရန် သင်လလ ိုးတတ င်တ
့် လမ်မ
့် ည် …. တစ်ခါတစ်ရ
ပွဲလမ်ိုးသဘင်တစ်ခ၌ သင်ရတနပပီ
ှ
ိုး သင်ခစ ိုးရတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ
အလွနမ
် ျ ိုးတသ တကက င ့်် သင်၏ကသလ်ကမှ ရိုးရိုး လိုးဝမဟတ်တကက င်ိုးက
သင်ခစ ိုးရလမ်မ
ူ ျ ိုးထက် တန်ြိုးရတကက
ှ
င်ိုးက
့် ည်ပြစ်၍ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ပ၍ခစ ိုးရလမ်မ
့်် ချီိုးတပမြှ က်တနတကက င်ိုး၊ ဤသည်မှ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တကက င်ိုးက သင် အလွနအ
် မင်ိုး
သလမ်မ
ှ ိုးထဲမှ အတွငိုး် ဆိုးတချ င်ကကြုတချ င်ကက ိုး၌
့် ည်။ သင်တ၏စ
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး တြ ်ပပ၍မရတသ ၊ ြတ်၍မရတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှတကက င်ိုးက
သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ပြစ်
့် ည်၊ သင်သည် ၎င်ိုးက သတသ ်လည်ိုး တြ ်ပပရန် နည်ိုးလမ်ိုးမရှသကဲသ
့် ၍
သငက
့်် အပမဲသသယပြစ်တစတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။
ဤကဲသ
့် အချ
န်မျ ိုးတွင ် သင်သည် မည်သည်တ
့် နရ ၌ ရှတကက င်ိုးကပင် တမတ
့် လျ မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
“အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်သည် အလွနပ
် င် ဉ ဏ်မမီန္င်ြွယ်န္င
ှ ့်် အလွနပ
် င် ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်
တက င်ိုးပါတက ိုး” ဟူ၍ သင် ထတ်တပပ မလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က လူတက
့်
အကကအက်တစမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ အတတ ်ပင်
့်
မကက ခဏ ပြစ်ပျက်တတ်တလသည်။ သင်တသည်
ဤအရ မျြုိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့်
ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယတန သင
က
့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
့်
တပိုးခဲပ့် ပီိုးတသ အသက်တ ပြစ်ပပီိုး သင် ယခ တနထင်ရှငသ
် န်သငတ
့်် သ အသက်တ ပင်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ သင်တအ
် န်ပခင်ိုးမှ ရပ်တနရ
် ့် န် မဟတ်ဘဲ
့် ိုး အသက်တ ရှငသ
သင်အသက်ရှငတ
် သ ပစ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ ထတ်တြ ်တပပ ပပ၍ သမဟ
့် တ်
တြ ်ပပ၍ မရန္င်တသ ခစ ိုးချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ၎င်ိုးမှ လူ၏စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်လည်ိုး

ပြစ်၍ ၎င်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှု ပ၍ပင်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သငက
့်် န ိုးလည်တစတသ ်လည်ိုး သငအ
့်် တနပြင ့်် မည်သက
ူ ့် မျှ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပရန် လိုးဝ နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ သင်သည် စက ိုးတန္ှိုး၍ သမဟ
့် တ်
စက ိုးထစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်ဘဲ ၎င်ိုးမှ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် ထတ်တြ ်တပပ ပပ၍
မရန္င်တသ ခစ ိုးချက်မျြုိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဤအရ မျ ိုးက ယတန သင
အ
့်် ိုး
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည့်အ
် တကက င်ိုးမှ ဤအရ သည် သင်အသက်ရှငသ
် ငတ
့်် သ
အသက်တ ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သင်၏အပခ ိုးအသက်တ သည် ဗလ နတတ
မဟတ်ပခင်ိုးမှ အမှနပ
် င်ပြစ်၍ ဤနည်ိုးပြင ့်် တစ့်တဆ ပ် ခင်ိုးက ခရမျှသ ခပခင်ိုးမှ
သင်၏အသက်တ ထဲမှ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတစ်မျြုိုး ပြစ်လ ပပီိုး ယင်ိုးဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယင်ိုးကဲသ
့် အစပျ
ြုိုးတပိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သင်အပမဲ တမွျို့တလျ ်ရန်
့်
အလရှတသ အတကက င်ိုးပြစ်တစသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤနည်ိုးပြင ့်် တစ့်တဆ ်ခရပခင်ိုးပြင ့််
့်
သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် ဇ တပကတန္ှင ့်် အဆက်ပြတ်က တတယတက င်ိုးကင်ဘသ ့်
သွ ိုးန္င်ပခင်ိုး သမဟ
ွ ်န္င်ပခင်ိုး မဟတ်တကက င်ိုးက သင်
့် တ် ကမဘ ပတ်ခရီိုးထက
န ိုးလည်သငသ
့်် ည်၊ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင် ယတန ခ
့် စ ိုးန္င်ရန်၊
ယတနတွ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့််
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အဓပပ ယ်က တတွျို့ ကကြုရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
အက အကွယက
် ပပန်လည်ခစ ိုးရရန်ပင် ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် ယတနပပြုတသ
အမှုအတကက င်ိုးက ပ၍အသရှတစရန်အတွက် ပြစ်ပပီိုး သင် ယတန ့်
့်
တမွျို့တလျ ်တသ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ခစ ိုးရရန်န္င
ှ ့််
တတွျို့ ကကြုတစရန်အတွက် ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ ဤအမှု၏ရည်မှနိုး် ချက်ပင်ပြစ်သည်။
တစ်စတစ်ဦိုး၏ လမ်ိုးက ရှ တြွပပီိုး စမ်ိုးတသ အသက်တ မှ ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တမခယူတသိုးသည့်် အချန်ကပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မပမင်န္င်ခကဲ့် ကသပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏လမ်
ိုးက ရှ တြွပပီိုး စမ်ိုးရန်မအ
ှ ပ တရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲက့် ကတပ။
့်
ယတနတွ
ဲ့် ့်
့် င ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်န္င်ပပီိုး သင် မည်ကသ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငတ
့်် ကက င်ိုးက တက်ရက် တပပ ပခင်ိုးတကက င ့်် သင်သည် သင်၏ လမ်ိုးက
စမ်ိုးကကည့်ရ
် န် သမဟ
့် ပ။ သူ ဦိုးတဆ င်တသ
့် တ် ရှ တြွရန် တန က်ထပ် မလတတ တ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ သမမ တရ ိုးလမ်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူက သူ တပပ တသ အရ ၊ လူ
လက်ခရရှတသ အရ မှ အသက်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ သင်၌ လမ်ိုးခရီိုး၊ အသက်န္င
ှ ့််
သမမ တရ ိုး ရှတသ တကက င ့်် အပခ ိုးတနရ ၌ သွ ိုး၍ ရှ ရန် အဘယ်လအပ်သနည်ိုး။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှု၏အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး မပပြုန္င်တပ။

အကယ်၍ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါတပပ ဆပပီိုးတန က်တွင ် လူတသည်
ဆတတ င်ိုးရန်န္င
ှ ့််
့်
ရှ တြွရန် လတသိုးပါက ငါပပြုတသ အမှု၏ ဤအဆငမ
့်် ှ အချည်ိုးန္ှိုးီ ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး
ဆလလမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
တပပ ပပီိုးတက င်ိုးတပပ ပပီိုးတသ ်လည်ိုး လူတသည်
အလျှငိုး် န ိုးမလည်ကကတသိုးပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၌့်
့်
အရည်အတသွိုး ကင်ိုးမဲတ
့်် စ်ဦိုး
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အသက်တတ ်အသက်တ န္ှင ့်် တစ်ဦိုးန္ှငတ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤပပဿန က တပြရှငိုး် န္င်ပါသည်။ ယခင်က
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုက စတင်ပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ပြင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ယင်ိုးအချန်က ထနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး အမှုက
ထန်ိုးသမ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှနတ
် ကယ်
အမှုပပြုခဲတ
် င်
့် သ ်လည်ိုး ယခအခါ အမှုပပြုတနသူမှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
ပြစ်၍ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပပြုတသ အမှု၏ တနရ က ယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ယခင်က လူတ ့်
ဆတတ င်ိုးခဲသ
် ခါ ၎င်ိုးတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ အပပစ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည့်အ
့်
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက ခစ ိုးခဲက့် ကပပီိုး ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည်။ ယခအခါ ဤအတနအထ ိုးမျ ိုးမှ ရှ ိုးပါိုးပပီပြစ်သည်။ တပတရ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
် ခါ သူသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး သမဟ
့် ည့်အ
့် တ် အပပစ်တင်ပခင်ိုး ခစ ိုးချက်မျ ိုး
အဘယ်တကက င ့်် ရှခဲပ့် ပီိုး တပါလန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကသည်အခါ ထနည်ိုးတူ
အဘယ်တကက င ့်် ခစ ိုးခကဲ့် ကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက မပမင်ရတသိုးတသ အချန်ပြစ်ခသ
ဲ့် မက ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
မတူညတ
ီ သ အမှုပပြုခဲတ
့် သ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် ပြစ်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တခတ်ကလတစ်ခတွင ် အမှုတစ်မျြုိုးကသ ပပြုန္င်သည်။
အကယ်၍ သူသည် အမှုန္စ
ှ ်မျြုိုးက တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ပပြုခဲပ
့် ါက၊ ဇ တပကတသည်
တစ်မျြုိုးပပြု၍ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတအတွ
ငိုး် အပခ ိုးတစ်မျြုိုးက ပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး
့်
အကယ်၍ ဇ တပကတ တပပ တသ အရ မှ မခင်လဘဲ ဝည ဉ်တတ ် တပပ တသ အရ မှ
ခင်လခဲပ
့် ါက ခရစ်တတ ်၌ တပပ စရ သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုး သမဟ
့် တ် အသက် တစ်စတစ်ရ
ရှခဲလ
့် မ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤအရ သည် တရှ ျို့တန က်မညီပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်မည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဥ်တတ ်က ဤကဲသ
့် အမှု
ပပြုန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး
့်
ခပ်သမ်ိုးတသ ဉ ဏ်ပည ရှသည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်သည်၊ ထပပင်
့် သူသည်
မည်သည်အ
့် မှ ိုးကမျှ လိုးဝပပြုလပ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူတသည်
အလွနအ
် မင် လမ်ိုးလွဲခကဲ့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏အတ
တ်က အတတွျို့အကကြုထဲတွင ်
့်
့်

အမှ ိုးမျ ိုးစွ က ပပြုခဲက့် ကသည်။ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ရှတသ လူမျ ိုး၌ ရှရန်န္င
ှ ့်် ပပြုလပ်ရန်
ရည်ရွယ်ခတ
ဲ့် သ အရ အချြုျို့ မူလက ရှခဲသ
င ် ပမင်တတွျို့ရန်
့် ည်၊ သမဟ
့် တ် လူဘဝတွ
့်
ရည်ရွယ်ခတ
ဲ့် သ တရှ င်လဲရန်ခက်သည့်် အမှ ိုးမျ ိုး ရှခဲပ့် ပီိုး ဤအရ မျ ိုးက ဆိုးဝါိုးစွ
ပပြုခဲမ
် ခါ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးအတွက် တ ဝန်က ဘရ ိုးသခင်ထ တင်ခကဲ့် ကသည်။
့် သည့်အ
့်
မမတနအမ်၌ ဧည့်သ
် ည်မျ ိုးက လက်ခခဲတ
ဲ့် သ
့် သ ညီအစ်မတစ်ဦိုး ရှခဲသ
့် ည်။ သူမ တပါင်ိုးခတ
တပါက်စီမျ ိုးမှ တက င်ိုးစွ မတပါင်ိုးထ ိုးသပြင ့်် သူမက “ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် ၏
အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရက်န္က
ှ ်ဆိုးမတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ အကျွန္ပ်
် သည်
အလွနအ
် ချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
် ှ လူတ၏
့် ည်။ အမှနမ
့် သ မန်
တတွိုးပတတွိုးနည်ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုးပါက ဧည့်သ
် ည်မျ ိုး တရ က်လ တသ အခါ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ က ပထမဦိုးစွ လပ်ရမှနိုး် မသပြစ်၍ သင်လပ်တနတသ အရ မျ ိုးက
စနစ်တကျစီမပပီိုးပခင်ိုး မရှဘဲ စတ်လှုပ်ရှ ိုးပပီိုး အတလ တကကီိုး လပ်သပြင ့်် အကယ်၍ ရလဒ်မှ
ထမင်ိုးအိုး မတူိုးတသ လ
် ည်ိုး သင်၏ဟင်ိုးမျ ိုးမှ အလွနဆ
် ိုးငန်သွ ိုးတလသည်။ သ မန်အ ိုးပြင ့််
ဧည့်သ
် ည်မျ ိုးမရှပါက သင်အဆင်တပပတသ လ
် ည်ိုး လူအမျ ိုး တရ က်လ သည့်အ
် ခါ အ ိုးလိုး
အလွဲလွဲအတချ ်တချ ် ပြစ်ကန်သည်။ ဤအတပခအတနမှ စတ်လှုပ်ရှ ိုးမှု ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့််
ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး လူတက
့် “ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး” ပြစ်သည်ဟ
ခနမ
် ့် ှနိုး် တတ်ကကသည်။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ဤအရ သည် လူဘဝထဲ
မှ အမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ခပ
ဲ့် ါက ဤအရ မျြုိုးက
သင်လည်ိုး မကကြုတတွျို့ န္င်မည်တလ ။ ဤကဲသ
့် အမှု
အရ မျြုိုးမှ မကက ခဏ ပြစ်တသ
့်
ပြစ်ရပ်တစ်ခ မဟတ်သတလ ။ လူတ၏အမှ
ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အမှုအရ မျ ိုးစွ ရှသည်၊
့်
လူတသည်
အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုကကတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတမှ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပပြုလပ်ပခင်ိုး
့်
မဟတ်သည့်အ
် ပပင် ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။ သင် အစ စ ိုးသည့်အ
် ခါ
သင်၏လျှ က သင် ကက်မသကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်၊ ဤအရ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ
မူအရပြစ်ပပီိုး ပကန်ပပစ်မှ ိုးမှုက သင် သလျက်န္င
ှ က
့်် ျြူိုးလွနတ
် သ အခါ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န မ ပါဝင်တသ ၊ သမဟ
့် တ် သူ၏သက်တသခချက်
သမဟ
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် လူတက
့် တ် သူ၏အမှုန္င
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ ပပြုတသ
အရ မျ ိုးက အတွငိုး် ၌ သတသ အသ
့်
့်
ရှသည်အထ ယခအခါ သမမ တရ ိုးက အလအတလ က် န ိုးလည်ကကသည်၊ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််

အကယ်၍ သင်သည် အသင်ိုးတတ ်တငွက အလွဲသိုးစ ိုးလပ်ပါက သမဟ
့် တ် မဆင်မပခင် သင်
သိုးစဲပ
ွ ါက သင် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ခစ ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှသတလ ။ ထအရ က သင်လပ်သည့်အ
် ခါ
တစ်စတစ်ရ က သင် ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခက လပ်ပပီိုးတန က်တွင ်
တစ်စတစ်ရ က စတင်ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ မပြစ်န္င်တပ။ သင်၏ကသတတပပစတ်က ဆနက
် ့် ျင်၍
သင်ပပြုတသ အမှုအရ မျ ိုး အတကက င်ိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ သသည်။
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သတက င်ိုးသန္င်တသ ်လည်ိုး အတယ က်တင်ိုး၌
့်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် အကကြုက်မျ ိုး ရှပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့်
့် ယ်က အလလက်ပခင်ိုးတကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
တစ်စတစ်ရ က ပပြုပပီိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတ၌့် သသ ထင်ရှ ိုးတသ အပပစ်တင်သည့််
့်
ခစ ိုးချက်မျြုိုး မရှကကတပ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
အမှ ိုးကျြူိုးလွနသ
် ည့်အ
် ချန်က
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက မခရပါက တန က်ပင်ိုးတွင ် မည်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ရှလ န္င်သနည်ိုး။ တငွအ ိုးလိုးက ပြြုန်ိုးတီိုးပပီိုးတန က်တွင ် မည်သည့်ပ် ပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ရှန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတပပြုတသ
အရ က ပပြုတသ အချန်တွင ် အပပည့်အ
် ဝ
့်
့်
သတပပြုမပပီိုး အပပစ်တင်တကက င်ိုး ခစ ိုးရသည်။ အကယ်၍ သင် န ိုးမတထ င်ပါက
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် အတရိုးစက်မည်မဟတ်တပ။ တပြ ငမ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ကျတရ က်သည့်အ
် ချန်တွင ် အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့်
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရတလမည်။ ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့််
ကသတတပပစတ်ရတသ
ှ
သူတစ်စတစ်ဦိုးပြစ်တသ သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်သည် သင်
လပ်သမျှက သသည်၊ အထူိုးသပြင ့်် သင် အမှ ိုးတစ်စတစ်ခ ပပြုလပ်မတသ အခါတွင ် ပြစ်သည်။
အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် တငွအလွဲသိုးစ ိုးလပ်တသ လူအချြုျို့ ရှတနတသိုးသတလ ။ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ နယ်နမတ်မျ ိုး မထ ိုးတသ လူအချြုျို့
ရှတနတသိုးသတလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ အ ခပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက လျှြုျို့ ဝှက်စွ
ပြြုြျက်ပခင်ိုးပပြုတသ လူအချြုျို့ ရှတနတသိုးသတလ ။ သင်တသည်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌
့်
အဘယ်တကက င ့်် အဆင်တပပတနတသိုးသနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုး၌ အသ၊ ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သင်တ၏စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပပစ်တင်ပခင်ိုး ရှတသ တကက င ့်် သင်တသည်
တစ်ခါတစ်ရတွင ်
့် တ်န္လ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတမှ့် အလွနအ
် ရှကမ
် ဲ့်ပခင်ိုးသ
ပြစ်တလစွ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်
့်
ကျတရ က်မည်ဆပါက ၎င်ိုးတသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆက်၍လပ်တတွျို့လပ်တဆ င်ဝမ
့် ည်တလ ။
့်
ကသတတပပစတ်ရတသ
ှ
လူမျ ိုးသည် တစ်စတစ်ရ က ပပြုသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏ကသတ
တ ပပစတ်က
့်
အနည်ိုးငယ် စူိုးမပါက ၎င်ိုးတသည်
ပူပန်မှုက ခစ ိုးရတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

၎င်ိုးတ၏လူ
ဇ့် တက ပစ်ပယ်န္င်မည်ပြစ်သည်။ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးအကက ိုး
့်
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက ကျြူိုးလွနတ
် သ သူမျ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
ထစဉ်အချန်က
့် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ လ
် ရ က သတပပြုမကကတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတ၏တဏှ
ရ င်္မှ အလွနက် ကီိုးမ ိုးပပီိုး
့် ပ်သည့်အ
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
့် ယ်က မထန်ိုးချြုပ်န္င်ကကတပ။ သနရ
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက တပိုးတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးမှ အရ မတရ က်သပြင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် တပိုးတတ တ
့် ချ။ ထအချန်တွင ်
အကယ်၍ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုး၊ အပပစ်တင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
သင်၏ဇ တပကတအတပေါ် တစ်စတစ်ရ ပပြုပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ါက တန က်ပင်ိုးတွင ် မည်သည့််
အပပစ်တင်ပခင်ိုး လ န္င်သနည်ိုး။ မှ ိုးယွငိုး် သည့်် အရ က ပပြုပပီိုးခဲပ့် ပီ- ထတနရ တွင ် မည်သည့််
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး ရှန္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးက သူတသည်
အလွနအ
် ရှကက
် င်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊ လူသဘ
ဝ
့်
့်
ကင်ိုးမဲက
၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး န္ှင ့်် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတက
့်
့် ထက်တန်တကက င်ိုး
သက်တသပပပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် မလအပ်ဘဲ အမှုမပပြုတပ။
အကယ်၍ သင်သည် သမမ တရ ိုးက တက င်ိုးစွ သတသ လ
် ည်ိုး ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မရှဘဲ
အရ အ ိုးလိုးက လပ်န္င်စွမ်ိုးရပါက
ှ
ထမတက င်ိုးတသ အတက င်န္င
ှ အ
့်် တူ သင်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခရမည့်တ
် နရက်
တရ က်လ သည်အထ တစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်ပါသည်။ ဤသည်မှ
့်
သငအ
့်် တွက် အတက င်ိုးဆိုးတသ နင်္ိုးပြစ်တလတက ိုး။ ယခအခါ ငါသည်
ကသတတပပစတ်အတကက င်ိုးက ထပ်က တလဲလဲ တဟ တပပ ခဲပ့် ပီိုးသည်၊ ဤအရ မှ အနမ်ဆ
့် ိုး
စန္ှုနိုး် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ကသတတပပစတ် မရှပါက လူတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက ဆိုးရှု ိုးမည်ပြစ်၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတအလ
ရှသည့်အ
် တင်ိုး ပပြုန္င်မည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုး၌ ကသတတပပစတ်
့်
အမှနတ
် ကယ် ရှပါက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတက
့် ခါ
့် အပပစ်တင်သည်အ
၎င်ိုးတသည်
အတွငိုး် တက်ပဲတ
ွ စ်ခက ပြတ်သတ်ရပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အလွနက် ကီိုးတလိုးတသ အရ တစ်စတစ်ခက ပပြုရန် အလ ိုးအလ ရှမည်မဟတ်တပ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သပင်
့် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပါတစ
တယဘယျအ ိုးပြငဆ
့်် ပါက လူတအ
် ခါ ၎င်ိုးတ၌့်
့် ိုးလိုးသည် အမှ ိုးတစ်စတစ်ရ က ပပြုသည့်အ
ခစ ိုးချက်အနည်ိုးငယ် ရှကကလမ်မ
င ့်် လူတသည်
ယခအခါ သမမ တရ ိုး
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
အမျြုိုးတပါင်ိုးစက န ိုးလည်ကကပပီ ပြစ်၍ ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှပါက ၎င်ိုးမှ
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ ကစစပြစ်သည်။ ငါသည် လူတက
့် တ
် ပပင်
့် ဤကဲသ
့် ပပန်
့် ပခင်ိုး မပပြုသည့်အ
၎င်ိုးတအတွ
က် တမျှ ်လငခ
့်် ျက် တစ်စတစ်ရ မထ ိုးတပ။ သင် သတဘ ရှသည့်အ
် တင်ိုး
့်

သင်ပပြုပါတလ။
လူအချြုျို့သည် စတဝိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တစ်ြက်တွငထ
် ိုးက ဤလူ
သမဟ
ဲ့် ပြစ်
့် တ် ထလူသည် မည်ကသ
့် တကက င်ိုး အပမဲတပပ တတ်ကကသည်။ အနည်ိုးငယ်
သပမင်တတ်ပခင်ိုးမှ အမှနပ
် င် တက င်ိုးပါသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်
မည်သည့်တ
် နရ သ သွ
် ကူ
့် ိုးပါတစ သင်သည် အလွယ်တကူ အလမ်ခရမည်၊ အလွယတ
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ဤအရ မှ လူတ ့်
့် တ် အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
ပင်ဆင်သငတ
့်် သ လကခဏ သွငပ် ပင်တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
ဤလကခဏ သွငပ် ပင်သည် အပျက်သတဘ ဆန်တသ အရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သပြင ့်် ၎င်ိုးကသ
လိုးဝဥဿ အ ရမပပြုသငတ
့်် ပ။ သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် လူအမျ ိုးအတပေါ်၌ အပမဲ
စူိုးစက်၍မထ ိုးသငတ
့်် ပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်ကသ
ဲ့် အမှု
ပပြုပအတကက င်ိုး
့်
သင်၏အသမှ ယခအခါ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ယကကည်မှုမှ
အလွနအ
် တပေါ်ယဆန်ပပီိုး သင်၌ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ အနည်ိုးငယ်သ ရှသည်။ သင်
ယကကည်တသ သူမှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ သင် န ိုးလည်ရန်လအပ်တသ သူမှ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်၊ စ တန်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် စ တန် မည်ကသ
ဲ့် အလ
ပ်လပ်ပန္ှင ့််
့်
ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုး အလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးလိုး အတကက င်ိုးကသ သပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက တစ်စတစ်ရ မသပါက ဤအရ မှ မည်သည့််
အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ သင် ယတန ယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
သင်၏အသတွင ် အပပြုသတဘ ဆန်တသ ဤအရ မျ ိုး အဘယ်တကက င ့်် မပါဝင်သနည်ိုး။
သင်သည် ဝင်တရ က်မ၏
ှု အပပြုသတဘ ဆန်တသ ရှု တထ ငက
့်် တကယ်ပင် အ ရစက်ပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် ပပင် ၎င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် သင်
့်
ရလတသ အရ မှ အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ သင်သည် အဘယ်သ ရှ
့်် ကက င်ိုးက
့် တြွသငတ
မသသတလ ။ သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးစွ အတကက င်ိုး
သထ ိုးတသ ်လည်ိုး ဝင်တရ က်မှု၏ အပပြုသတဘ ဆန်တသ ရှု တထ ငပ
့်် ါဝင်တသ
ကွကလ
် ပ်တစ်ခက သင် တရိုးဆွတ
ဲ သ တကက င ့်် သင်၏ဝည ဉ်အသက်တ သည် အဘယ်သ ့်
ကကီိုးထွ ိုးန္င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်သည့််
တက်ပဲအ
ွ တကက င်ိုးကသ တပပ ပါက ထလူ၌ တိုးတက်မှုအတွက် မည်သည့််
အန င်္တ်အလ ိုးအလ မျ ိုး ရှလမ်မ
ှု ှ
့် ည်နည်ိုး။ သင်၏ဝင်တရ က်မမ
အလွနတ
် ခတ်ကန်ပပီမဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ပါက
လက်ရမှု
ှ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သင် ရန္င်မည်နည်ိုး။ ယခအချန်တွင ်

အဓကကျတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က ပပြုလတကက င်ိုးက သင်
န ိုးလည်ရန်၊ လူသည် မည်ကသ
ဲ့် ပူ
့်် ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သငပ
့်
မည်ကသ
ဲ့် ချစ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် သင်ပ
့်
န ိုးလည်သငပ
့်် ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ယတန တပပ
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
့်
ဝင်တရ က်သငပ
့်် ၊ ၎င်ိုးတက
ဲ့် ြတ်
ရှုသငပ
့်် ၊ န ိုးလည်သငပ
့်် န္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုသငပ
့်် ၊
့် မည်ကသ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက မည်ကသ
ဲ့် တကျနပ်
တစသငပ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အလျှငိုး် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ခ
့်် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် မည်ကသ
ဲ့် န
့်် ….
့် သငပ
့် ခသငပ
ဤအရ မျ ိုးမှ ယခ ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ အရ မျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် သင်သည်
ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် အ ရပပြုသငသ
့်် ည်။ သင် န ိုးလည်သတလ ။ လူတ၏
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုကသ အ ရပပြုပါက အဘယ်အကျြုိုးရှမည်နည်ိုး။ သင်သည် ဤတနရ တွင ်
စ တန်က သတပပြုမန္င်သည်၊ ထတနရ တွင ် ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးက သတပပြုမန္င်သည်၊ သင်သည်
အရ မျ ိုးစွ က သတပပြုမန္င်ပပီိုး ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး အစအလင် အသရှန္င်ပပီိုး
တစ်တက င်က သင် ပမင်လျှငပ် မင်ချင်ိုး သန္င်တပသည်။ သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတကက င်ိုးက တစ်စတစ်ရ မျှ မတပပ န္င်ပါက
သင်၏ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏သပခင်ိုးက အစ ိုးထိုးန္င်သတလ ။
ငါသည် ယခင်က ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုး၏အလပ် တြ ပ် ပချက်မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
မတ်သဟ ယြွဲျို့ ခဲြ
့် ူိုးတသ ်လည်ိုး ဤအရ မှ အဓကကျတသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။
ဤအရ မှ မက်မဲတသ အမှုအရ မျ ိုးက ပပြုမပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးပခင်ိုးက တရှ င်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူမျ ိုး
ပင်ဆင်သငတ
့်် သ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ ပြစ်တသ တကက င ့်် လူတသည်
့်
အနည်ိုးငယ်ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုလည်ိုး ရှသငသ
့်် ည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတကက င်ိုး
့်
အသရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ အတရိုးအကကီိုးဆိုး အရ အပြစ်
ဆက်လက်တည်ရလျက်
ှ
တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ဤအဆငအ
့်် တကက င်ိုး သင်၌
မည်သည့်် သပခင်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အရ မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုးမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် သင်က
့်် သ အရ မျ ိုးမှ
့် ယ်သင် အသငပ့်် ပင်ဆင်သငတ
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သင်တပပ န္င်သတလ ။ သင်၏ အသစ်အပြစ်ဆိုးတသ
ဝင်တရ က်မမ
ှု ှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး သင်တပပ န္င်သတလ ။ သင်၏ ယခင်က
ဝင်တရ က်မမ
ှု ျ ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ရ မှ လမ်ိုးလွဲပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှ ိုးမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််

မည်သည့်ဝ
် င်တရ က်မှုမျ ိုးမှ တခတ်ကန်ခပဲ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး သင် န ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ သင်၏
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုမျ ိုးတွင ် သင်သည် အသီိုးက ရတ်သမ်ိုးပပီိုး အသအပမင်က
ရန္င်စွမ်ိုးရှသငသ
့်် ည်။ မသချင်တယ င် မတဆ င်န္င
ှ ၊့်် သင်၏အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် အသအပမင်က
နက်ရှုင်ိုးတစရန် သင်၏အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုမျ ိုး၌ ပ၍ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ရမည် ပြစ်၍
အထူိုးသပြင ့်် သင်၏ အသစ်အပြစ်ဆိုးတသ ဝင်တရ က်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုရန်အတွက်
အမှနက
် န်ဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးက ပ၍ပင် န ိုးလည်ပင်န္င်ရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် တခတ်ကန်တသ
သင်၏လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ပစ်
့် ပယ်ပပီိုး အတတွျို့အကကြုအသစ်ထဲ
မည်ကသ
ဲ့် ဝင်
့် တရ က်ပကလည်ိုး သရမည်။ အထူိုးသပြင ့်် သင်သည် သင်၏ယခင်က
တခတ်ကန်ပပီိုး လမ်ိုးလခ
ွဲ တ
ဲ့် သ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ချက်၊ အမှုအသစ်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မအ
ှု သစ်က
သပမင်သငသ
့်် ည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ ယခ သင် အတရိုးတကကီိုး န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ရန်
လအပ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ဝင်တရ က်မအ
ှု တဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အသစ်မျ ိုးအကက ိုးရှ
ကွ ပခ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ
ွ ်မှုက သင်န ိုးလည်ရမည်။ အကယ်၍ သင် ဤအရ မျ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှပါက သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
အမီလက်န္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တသ တကက င ့်် သင်၌ တိုးတက်ရန် လမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
သင်၏အတတ်မှ ဝင်တရ က်မှုမျ ိုးစွ န္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုသည် လမ်ိုးလွဲပပီိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုပစတစ်ခန္ှငဆ
့်် က်စပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်၍ ၎င်ိုးထမ
ဲ ှ မျ ိုးစွ သည်
အတတ်က လတစ်ခ န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ တတွျို့ ကကြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သင်သည်
ဤအရ မျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် က
ွ ်တပြရှငိုး် သငတ
့်် ကက င်ိုးက န ိုးလည်ရမည်။
့် င်တယ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပမှန ် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊
ပမှနမ
် တ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်် ည်ိုးတက င်ိုး သင်သည်
့် အသိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
တခတ်ကန်ပပီပြစ်တသ ယခင်က သင်၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပစမျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ မရိုးြလ
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပစ်န္င်ရမည်၊ ထမှသ သင်သည် အသစ်တသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက စတင်န္င်ပပီိုး အသစ်တသ အမှုက စတင်လပ်တဆ င်န္င်မည်
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ သင် ရရှသငတ
့်် သ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ အလွနအ
် တသိုးငယ်ဆိုး
ပမ ဏအထ သငက
့်် ယ်သင် န ိုးလည်ရန် သငက
့်် ငါယခ တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးမဟတ်တပ၊
ဤအရ အတပေါ် အလွနအ
် တလိုးအနက်ထ ိုးရန် ငါတတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထသမဟ
့် တ်ဘဲ
ငါသည် သင်၏ ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် အပပြုသတဘ ဆန်တသ ရှု တထ ငအ
့်် တကက င်ိုး အသအပမင်အတပေါ်
အတလိုးအနက်ထ ိုးရန် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင်
သန္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးမှ သင်၏ဝည ဉ်အသက်တ ပြစ်သည်ဟ တက က်ချက်ချ၍မရတပ။

သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ ယခင်က ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲမှ ိုးပခင်ိုးတက
့် သပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှသည့်် အတပခအတနအထ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှုအသစ်ထဲ ဝင်တရ က်မက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ပါက ဤသည်မှ
သင်၏စစ်မန
ှ တ
် သ ဝည ဉ်အသက်တ ပင် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးမှ သင်ပင်ဆင်သငတ
့်် သ
အရ တစ်စတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ သင်တ အတယ
က်တင်ိုး ရရှသငတ
့်် သ
့်
အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။
သင်တသည်
မည်ကသ
ဲ့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က အမှနတ
် ကယ်ပင် မသတသ
့်
့်
အရ မျ ိုးစွ ရှသည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်ကသ
ဲ့် အမှု
ပပြုပဆပါက
့်
တပပ ရန်ပင်မလတတ တ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
့် ပ။ တစ်ခါတစ်ရ သင်သည် သနရ
သသ ထင်ရှ ိုးစွ န ခပခင်ိုးမရှတသ အရ တစ်စတစ်ခက ပပြုသည်။ သင်၏
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အမှုအရ ၏ နယ မက သင် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င
ှ ပ့်် ပီ
ပြစ်တသ တကက င ့်် သင်သည် အတွငိုး် ၌ အပပစ်တင်တသ ခစ ိုးချက်တစ်ခန္ှင ့်် ပူပန်တသ ကက
ခစ ိုးရပပီိုး ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက သပခင်ိုးအတကက င်ိုးတကက င ့်် တစ်စတစ်ဦိုး ခစ ိုးရမည့််
ခစ ိုးချက်တစ်ခ အမှနပ
် င်ပြစ်သည်။ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကမ
် ှုမရှပခင်ိုးန္ှင ့််
ယတနန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ မလပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုက အဟနအ
် ့် တ ိုးပြစ်တစပပီိုး တစ်စတစ်ဦိုးသည် အတွငိုး် ၌ တသချ တပါက် ပူပန်တသ ကက
ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤရှု တထ င်၏
့် နယ မမျ ိုးက န ိုးလည်တသ ်လည်ိုး
ထနည်ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င ့်် အတွငိုး် ၌
အပပစ်တင်တသ ခစ ိုးချက်တစ်ခက ခစ ိုးရပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဤနယ မက န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ သမမ တရ ိုး၏ ဤရှု တထ ငက
့်် တကယ်ပင်
စ ိုးတသ က်ပပီိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ အကယ်၍ သင်သည် ၎င်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မသပါက
သင်သည် ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပပစ်တင်တသ အသတစ်ခက မခစ ိုးရမည်မှ
တသချ ပါသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အပပစ်တင်ပခင်ိုးက ထတ်လပ်ပခင်ိုးမှ
အတပခအတနအတပေါ် မူတည်သည်။ သင်သည် ဆမတတ င်ိုးရတသိုးပခင်ိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု မရှတသိုးပခင်ိုး၊ သငအ
့်် ထဲ၌ သင် ထမ်ိုးတသ
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးက မလွတရ
် တသိုးပခင်ိုးတကက င ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက သင်
ကကနက် က
် ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးမှ ကကနက် က
့် ိုးတစခဲပ့် ပီဟ သင်ထင်သည်။ အမှနအ
့် န္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ထအပပင်
့်
အကယ်၍ သင်သည် တစ်စတစ်ခက မတပပ ပါက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အပခ ိုးသတ
ူ စ်စတစ်ဦိုးက လှုျို့တဆ ်ပပီိုး တပပ တစမည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏

ချြုပ်ထန်ိုးပခင်ိုးက မခတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စတ်မတက င်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ
သင်ခစ ိုးသငတ
့်် သ အရ တစ်စတစ်ခပင် ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးက
့်
မည်သမျှ
့် မထင်ဘဲ ၎င်ိုးသည် အတတ်ပြစ်တလသည်။ သင်သည် တစ်စတစ်ရ ရသည်
မရသည်မှ သင်၏ အတရိုးကစစပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရ သင်၏ကသတတပပစတ်သည်
စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးက ခစ ိုးရသကဲသ
့် ခ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး
့် စ ိုးရတသ ်လည်ိုး ဤသည်မှ အသဉ ဏ်ပွငလ
သမဟ
် ပပင် ၎င်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် တ် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး မဟတ်သည့်အ
အပပစ်တင်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးမှ သင်၏ကသတတပပစတ်ထမ
ဲ ှ ခစ ိုးချက်တစ်ခပြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န မ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက် သမဟ
့် တ်

ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပါဝင်ပပီိုး သင်သည် လွနက
် ျြူိုးစွ ပပြုမူပါက သူသည် သငက
့်် သက်ညြှ မည်
မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုး၌ အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခ ရှပပီိုး ထတ်တြ ်တပပ ဆရန်ပင်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှ မထက်တန်တသ အရ မျ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုးပါက သူသည် သငက
့််
စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးမည် မဟတ်တပ၊ သူသည် သငက
့်် လျစ်လျြူရှု မည်ပြစ်တသ တကက င ့််
ဤအရ မှ သင်၏ကသတတပပစတ်ထတ
ဲ ွင ် ခစ ိုးသငတ
့်် သ အရ တစ်စတစ်ခ ပြစ်သည်။
အချြုျို့အမှုအရ မျ ိုးမှ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှတသ လူမျ ိုး ပပြုလပ်ရန်အတွက် ပြစ်ပပီိုး အချြုျို့ မှ
သ မန်လဘဝ၏
ူ ့်
ကစစမျ ိုးပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် သင်သည် သင်၏တပါက်စီက မှနက
် န်စွ
မတပါင်ိုးဘဲ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင် ဆိုးမပဲပ့် ပင်သည်ဟ ဆသည်၊ ဤသည်မှ တပပ ရန်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မတလျ ်ကန်တသ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်
မယကကည်ခမ
ဲ့် ီအချန်က ဤအရ မျြုိုး မကက ခဏ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မဟတ်တလ ။ ထစဉ်အချန်က
သင်တက
ဲ့် တလ ။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် အကယ်၍ သင်သည်
့် ဆိုးမပဲ့်ပပင်တနသည်မှ စ တန် ပြစ်ခသ
ဤကစစက ပ၍လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက သင်သည် အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုမရန်
အလ ိုးအလ နည်ိုးတလမည်၊ အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုတသ အရ မှ သင်၏ဦိုးတန္ှ က်သ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး ပြစ်ပရသည်ဟ သင် ထင်တသ ်လည်ိုး
(မခင်ိုးချက် အတပခအတနအချြုျို့ မှအပ) အမှနတ
် ကယ်မှ မဟတ်ပါ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤအမှုက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အပပည်အ
့် ဝ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ ထအရ မျ ိုးမှ
လူတ၌ရှ
်လည်ိုး ယင်ိုးကသ
ဲ့် တတွ
ိုးပခင်ိုးမှ
့် တသ ခစ ိုးချက်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မှနတ
် သ ယကကည်မှု ရှတသ သူမျ ိုး ပပြုသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ခပ
ဲ့် ါက ဤကဲသ
့် သင်
တတွိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ခဲသ
် ခါ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤကစစန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍
့် ည့်အ
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုက သိုးစွဲခပဲ့် ပီိုး သင်သည် အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ယင်ိုးကသ
ဲ့် စတင်
က
့်

တတွိုးခဲသ
ူ ၏
့် ည်။ ဤအရ မှ သ မန်လတ
့် ဉ ဏ်မှ ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်၍ ၎င်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ လ
့်် ည်ိုး သက်ဆင်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့် တ်တနစတ်ထ ိုး၏ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုန္င
့်
သငက
့်် ငါတပပ ပါရတစ၊ ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု၏
အတင်ိုးအတ တအ က်၌ ရှတသ အရ တစ်စတစ်ခ မဟတ်တပ။ ဤရှု တထ ငမ
့်် ှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်အ ိုးပြင ့်် တပိုးတသ
သ မန်တပပန်
်လည်ိုး ဤတပပန်
ှု ှ
့် မှုတစ်ခန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်၊ သတသ
့်
့် မမ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုမဟတ်တကက င်ိုးက သင်န ိုးလည်ရမည်။ ဤကဲသ
့် ့်
“အသပည ” ရှပခင်ိုးမှ သင်၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုရတကက
ှ
င်ိုးက
သက်တသပပပခင်ိုးမဟတ်တပ။ သင်၏ အသပည သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ၊ ၎င်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အမှုပြစ်သည်ဟဆပါက တပပ ရန်ပင်မလတတ တ
့် ပ။ ၎င်ိုးမှ လူတ၏
့် သ မန် တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး၏
တပပန်
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး
့် မှုတစ်ခမျှသ ပြစ်ပပီိုး သနရ
သမဟ
့် တ် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝသက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတမှ့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
မတူညတ
ီ သ အရ န္ှစ်ခပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က အပပည့်အ
် ဝ ပပြုထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတက
့်် င်ိုးတစရန် ပပြုတသ အခါ
့် အသဉ ဏ်ပွငလ
သူသည် တယဘယျအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ ဝင်တရ က်မှု န္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနအတကက င်ိုး အသပည တစ်ခက တပိုးပပီိုး
၎င်ိုးတအ
့် ိုး စတ်ဆိုးပြတ်ချက်ကလည်ိုး တပိုး၍ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ထက်သန်တသ
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် လူတအတွ
က် ယတန သူ
့် ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်တစသည်၊ သူသည်
့်
၎င်ိုးတအ
့်် န် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က တပိုးသည်။ လူတသည်
့် ိုး လမ်ိုးအ ိုးလိုးက ြွငရ
့်
တသွိုးထွကသ
် ယမှုန္င
ှ ့်် အနစ်န ခမှုက ကကြုရသည့်အ
် ခါတွငလ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
အခက်အခဲတဘိုးဒကခက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါတွငလ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆက်၍ ချစ်ပပီိုး
ဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
ှု ျ ိုး မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခရမည်။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် ့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အစပျြုိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ကန်လန
ွ တ
် သ
့်
အခက်အတနတ
် ့် င်ိုးတင
ွ ် သင်၌ ယင်ိုးကဲသ
့် အစပျ
ြုိုးတပိုးပခင်ိုး မရှသည်က သတလ ။့် တစ်ခါတစ်ရ
့်
အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုး၌ သင်သည် အလွနအ
် မင်ိုး တစတ
့် ဆ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် လှုျို့တဆ ်ပခင်ိုးက ခရတကက င်ိုး
ခစ ိုးရပပီိုး သင်သည် အကကီိုးအကျယ် ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုး ကခန်တလသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး

မတ်သဟ ယြွဲျို့တနသည့်အ
် ရ အတကက င်ိုးက သင်၌ မယကကည်န္င်တလ က်တသ
အသအပမင်တစ်ခ ရှတကက င်ိုး သင်ခစ ိုးရသည်၊ သင်သည် အတွငိုး် ၌ အသစ်စက်စက်
ပြစ်သကဲသ
့် ခ
ှ ိုးသည် ဗလ နတတပြစ်တသ ခစ ိုးချက်တစ်စတစ်ရ
့် စ ိုးရပပီိုး သင်၏စတ်န္လ
မရှဘဲ ရ န္ှုနိုး် ပပည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတနတကက င်ိုးက ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဦိုးတဆ င်တသ သူတစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး အမှုပပြုရန် အသင်ိုးတတ ်သ သင်
သွ ိုးတသ အခါ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငက
့်် ထူိုးပခ ိုးတသ အသဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက တပိုးပပီိုး သင်၏အမှု၌ အလွနအ
် ့် လွန ် စတ်အ ိုးထက်သန်တစပခင်ိုး၊
တ ဝန်သတတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတလိုးအနက်ထ ိုးပခင်ိုးက ပြစ်တစပါက ဤအရ မှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ဤသည်တမှ့် အချြုျို့အရ မျ ိုးပြစ်သည်” ဟ ဆထ ိုးသည်။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၂)
လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်က လမျ ိုးတွင၊် လူတသည်
အချန်တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှရန်န္င
ှ ့််
့်
ဝည ဉ်အတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငရ
် န် မမတက
ကျင်ခ
့် ကဲ့် ကသည်။ ယတန၏
့်
့် ယ်မမတ တလ့်
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည်ပ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တသ ဝည ဉ်တရိုးရ
တလ့်ကျင်မ
့်် အသက်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်
့် ှု ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတအတနပြင
့်
မဝင်တရ က်မီ အတပါတန်
့် ဆိုးန္ှင ့်် အရိုးရှငိုး် ဆိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
လူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ တကယ့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ အဆင ့််
့်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူမျ ိုးသည် မမတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၌
ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျြုိုးအတပေါ် အစဉ်အပမဲ အမှီပပြုပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးစွ ရှလမ်မ
ှ
မှနက
် န်တသ အသက်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အမှ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်မန္င်ြွယ်ရက
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်လမ့််မည် မဟတ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏
့် မျှသ တတ်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက တလ့်ကျင်ရ
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်ထ ပမှနအ
် ိုးပြင ့်် တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှတစပခင်ိုးပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးလှတသ ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက အပမဲ
ရှ တတွလ
ျို့ မ်မ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ အတူ
ရပခင်
ှ ိုးတည်ိုးဟူတသ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
နယ်ပယ်ငယ်တလိုး၌ မမတက
ထ ိုးကကလမ်မ
ဲ ည့််
့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သ ၍နက်နသ
့် ယ်ကယ် ကန်သတ်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ရယူန္င်ကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤနယ်နမတ်မျ ိုး အတွငိုး်
အသက်ရှငတ
် သ လူမျ ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ မည်သည့်် တိုးတက်မှုကမျှ ပပြုလပ်န္င်စွမ်ိုး
မရှကကတပ။ မည်သည်အ
့် ချန်၌မဆ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
၊့်် “အိုး သခင်တယရှု ။ အ မင်။” ဟ
့်
တအ ်ဟစ်တတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တနတ
့် ပြစ်
့် င်ိုးနီိုးပါိုး ဤကဲသ
့်
့် ကကသည်- ယင်ိုးသည်
အတတ်က လမျ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပြစ်ပပီိုး၊ အချန်တင်ိုးတွင ် စတ်ဝည ဉ်၌
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တအ က်တန်ိုးကျသည်
မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆြ ့်
အချန်ကျတသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးဆပခင်ိုးအတပေါ်သ
အ ရစက်တလ ။့် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ အချ
န်ကျတသ အခါ၊ သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်တလ ။့် သင်၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ြ ့်
အချန်ပြစ်တသ အခါ၊ သငတ
့်် ဝန်ကသ ထမ်ိုးတဆ င်တလ ။့် ဤသတသ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အတတ ်အတန် လွတ်လပ်မှု ရှတလသည်။
ယင်ိုးက သင်က
့် လွတ်တပမ က်တစသည်။ ယင်ိုးသည် ဘ သ တရိုးသမ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး
ဆတတ င်ိုးပပီိုး တကျိုးဇူိုးချီိုးမွမ်ိုးသည်ပ
့် န္ှင ့်် မတူတပ။ ဟတ်တပ၏၊ ယခင်က ဤသည်မှ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခတွင် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အလွနတ
် ခတ်တန က်ကျတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
ယခတွင ် ပမပမင်မ
် ပပီ
ှ ိုး၊ ယတန တပပ
ဆသည့်် အရ ၊ “ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးတသ အဆင်တ
့် ွငရ
့်
တကယ့်အ
် သက်တ ထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်လ ပခင်ိုး” ဟူသည်မှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု၏
အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ ရှု တထ င့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတအတနပြင
့်် မမတ၏
့်
့်
တကယ်အ
့် သက်တ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပင်ဆင်ရန် တမျှ ်လင်ထ
် သဘ
ူ ့်
ဝပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုးသည့်် ပမှနလ
၎င်ိုးတ၏
် ူသဘ ဝထဲတွင ် လူတ ပ
့်် ည်မှ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တပပ တသ
့် ပမှနလ
့် င်ဆင်သငသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကယ့််
အသက်တ ထဲသ ယူ
့် သက်တ ထဲသ ဘ
့် တဆ င်လ ပခင်ိုးသည် “တကယ်အ
့် ရ ိုးသခင်က
တခေါ်တဆ င်လ ပခင်ိုး” ၏ လက်တတွျို့ကျတသ အဓပပါယ် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် လူတသည်
့်
အတပခခအ ိုးပြင့်် တအ က်ပါအချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မမတက
့် ယ်ကယ် ပပင်ဆင်သငက့်် က၏-

အချက်တစ်ခအတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အရည်အချင်ိုးက တိုးတက်တစရမည်၊
ပည တတ်တပမ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စ ြတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ တပါက်န ိုးလည်မှု
စွမ်ိုးရည်မျ ိုး တိုးတက်တစရမည်။ အပခ ိုးအချက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏
့်
အသက်တ က တနထင်ရမည်။ သင်သည် ကမဘ တလ ကမှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
လ ပပီိုးရသ ရှတသိုးသည်။ သင်သည် ပထမဦိုးစွ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ပငမ်သက်တစရန် တလ့်ကျင်ရ
့် မည်။ ဤသည်မှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏
တကယ်အ
့် စ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမက
ှု ရရှရ တွင ်
ပထမတပခလှမ်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့လတ
ူ သည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၌
အတတ ်အတန် အလက်သင့်် တနထင်တတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ်
့်
၎င်ိုးတ န
့်် ည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးလည်သငသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရင်ိုး၊ အလပ် လပ်တနစဉ် သမမ တရ ိုးက
တတွိုးဆကကတလသည်။ ရှု တထ င်တ
် အသက်
ူ ့်
တ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် စ်ခမှ သင်အ
့် တနပြင ့်် ပမှနလ
အပခ ိုးရှု တထ င်မ
ဲ ဝင်
့် ှ သမမ တရ ိုးထသ
့် တရ က်မှု ရှရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
တကယ်အ
့် သက်တ အတွက် အတက င်ိုးဆိုးတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူတ၏
့် သက်တ မျ ိုးထသ
ဲ ဘ
့် တကယ်အ
့် ရ ိုးသခင်က တခေါ်တဆ င်လ ပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ က
့် ိုးကွယ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် ကကြုိုးစ ိုးြန္ှ့် င ့်် ပမှန ်
လူသဘ
ဝအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန်
့်
အဓကအ ိုးပြင့်် လအပ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
တစ်စတစ်ခက
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ချန်တင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝဆတတ င်ိုးရန် လအပ်သည်၊ ၎င်ိုးတ ့်
ဆမတတ င်ိုးပါက မတက င်ိုးဘဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ခစ ိုးသင်သ
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
့် ည်ဟူ၍ မဟတ်တပ။ မျက်တမှ က်တခတ်၏ လက်တတွလ
ထသမဟ
် ကယ် သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်ပပီိုး ရိုးရှငိုး် တပသည်။
့် တ်တပ။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
ယင်ိုးက လူတအတနပြင
့်် အယူဝါဒမျ ိုးက လက်န ြ မလ
အပ်တပ။ ထထက်
၊ လူအသီိုးသိုးီ သည်
့်
့်
့်
မမတ၏
့်် ျက်မှုန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူသင်တ
့် ပသည်။ အကယ်၍
့် တစ်ဦိုးချင်ိုး ဝည ဉ်ရငက
သင်၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးတလ ။့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးတက
့်
မကျင်သ
ဉ ဏ်ပည က ကျငသ
့်် ိုးတလ ။့် လူအချြုျို့သည် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး
့် ိုးန္ှင၊့်် ထထက်
့်
ဝယ်ရန် အပပင်ထက
ွ ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ လမ်
ိုးတလျှ က်တနစဉ်၊ “အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ ယတန ကျွ
် က
့် န္ပ်
့်

မည်သည့်် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး ကယ်တတ ် ဝယ်တစမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏ မစမှုက ကျွန္ပ်
်
တတ င်ိုးခပါ၏။ ဘရ ိုးသခင်က အရ ရ တင်ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် တ သူ
်
့် ၏န မတတ က
ထင်ရှ ိုးတစြန္ှ့် င ့်် ကျွန္ပ်
် တအ
င်ိုးဆသည်၊ ထတကက
င့်် တစျိုးသည်က
့် ိုးလိုး သက်တသခြ တတ
့်
့်
ကျွန္ပ်
် က ပပ်သိုးတသ အရ တစ်ခ တပိုးလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
်
တကျိုးဇူိုးတင်ဦိုးမည်ပြစ်သည်- ကျွန္ပ်
် သည်ိုးညည်ိုးခပါမည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တက က်က တရွ ိုး၍ မပြစ်” ဟ
့်
တီိုးတိုးတပပ တလသည်။ ဤအရ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သက်တသခပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ
၎င်ိုးတထင်
ပပ်သိုးတနတသ ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်တစ်စည်ိုးက
့် ကကပပီိုး အကျြုိုးဆက်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝယ်ရန် တငွသိုးကကတပသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတက်
့်
့် “အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ က
ဤပပ်သိုးတနတသ ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးက လက်ခန္င်စရ ပြစ်သည်ဟ ပမင်သတရွ ျို့ ကျွန္ပ်
်
စ ိုးပါမည်” ဟ ဆတတ င်ိုးက တပပ ကကဆဲပြစ်သည်။ ထသ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
့် တသ
့်
အဓပပါယ်မသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် အယူဝါဒတစ်ခက လက်တလျှ က်တနပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ ယခင်က၊ လူတသည်
အချန်တင်ိုးတွင ် ဝည ဉ်၌ အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့်
တလ့်ကျင်ခ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့််
့် ကဲ့် ကသည်- ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ယခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဆက်န္ယ်တနတပသည်။ ဘ သ တရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုး၊ န္ှမ့််ချပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုး၊ စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် တကျိုးဇူိုးတတ ်ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး— ဤအရ မျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌
ယကကည်သတ
ူ င်ိုးက တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် လူတသည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကသည်။ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
ဝယ်တသ အခါ ဆတတ င်ိုးကကပပီိုး၊ တတွျို့ဆပွဲတစ်ခက အတကက င်ိုးကက ိုး ခရတသ အခါ ၎င်ိုးတက၊
့်
“အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က သွ ိုးတစမည်တလ ၊ ဒါမှမဟတ် မသွ ိုးတစမည်တလ ။
ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က သွ ိုးတစပါက၊ ကျွန္ပ်
် အတွက် တချ တမွျို့တသ လမ်ိုးက
ပပင်ဆင်တပိုးတတ ်မူပါ။ အကယ်၍ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က မသွ ိုးတစပါက၊ ကျွန္ပ်
် က
ခလတ်တက်က လဲကျတစပါ” ဟလည်ိုး ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဆတတ င်ိုးတနရင်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က အသန ိုးခကကက ၊ ဆတတ င်ိုးပပီိုးတန က်တွင် စတ်တထင်ထ
့် င့်် ခစ ိုးရက
မသွ ိုးဘတ
ဲ နကကသည်။ အချြုျို့တသ ညီအစ်မမျ ိုးသည် စတဝိုးပဲမ
ွ ျ ိုးမှ အမ်ပပန်လ တသ အခါ
၎င်ိုးတ၏
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုး ခရတက င်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်က
့် မယကကည်တသ ခင်ပွနိုး် သည်မျ ိုး၏ ရက်န္က
တကက က်ရွ က
ျို့
၎င်ိုးတဆ
့် ချန်တွင ် စိုးရမ်ပူပန်မှုက ခစ ိုးရပပီိုး၊ ထတကက
င့််
့် တတ င်ိုးသည်အ
့်
စတဝိုးပွဲမျ ိုးသ မသွ
ိုးကကတပ။ အမှနတ
် ွင ် ၎င်ိုးတသွ
် ရ မှ
့် ါက မည်သည့်အ
့်
့် ိုးခဲပ
ပြစ်ပျက်ခလ
ဲ့် မ်မ
် ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတက
့် ည် မဟတ်သည့်အ
့် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏

အလတတ ်ပြစ်မည်ဟ သူတယ
့် ကကည်ခကဲ့် ကတလသည်။ အကျြုိုးဆက်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတဝိုးပဲတ
ွ စ်ခက လွတသ
် ွ ိုးခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့်
မသန ိုးမလည်မှု၏ ရလဒ် ပြစ်တပသည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြင့်် အသက်ရှငက် ကသည်။
ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးသည် အလွနမ
် ှ ိုးယွငိုး် ပပီိုး အဓပပါယ်မဲ့်က မတရရ မှုပြင ့််
လမ်ိုးမိုးခရတပသည်။ အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်္္ြုလ်တရိုး ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အတတွိုးမျ ိုး ရှတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် တတွျို့ဆပွဲတစ်ခ အသတပိုးခရပါက၊ သွ ိုးတလ ။့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆတတ င်ိုးရန် တန က်ထပ် မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ မရိုးရှငိုး် တပဘူိုးတလ ။
အကယ်၍ သင်သည် ယတန အဝတ်
အစ ိုးတစ်ခ ဝယ်ြလ
ိုးသွ ိုးက
့်
့် လျှင ် အပပင်သ တန်
့်
ဝယ်ယူတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ “အိုး ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က
သွ ိုးခင်ိုးမည်တလ ၊ သမဟ
ဲ နမည်တလ ။ ကျွန္ပ်
် မရှသည့်အ
် ချန်တွင ်
့် တ် မသွ ိုးခင်ိုးဘတ
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး လ ပါက မည်သပြစ်
့် မည်နည်ိုး” ဟ မတပပ တလန္ှင။့််
သင်သည် ညီအစ်က သမဟ
့် တ် ညီအစ်မတစ်ဦိုး လ မည်စိုးတသ တကက င့်် မသွ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ရလဒ်မှ ညတနခင်ိုးတရ က်လ ပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ မလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ပင်
ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုးသည် တသွြည်ပပီိုး မှ ိုးယွငိုး် ခဲသ
င်၊့်
့် ည်။ ထတကက
့်
အကယ်၍ လူတသည်
ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ က လမျ ိုး၌ကဲသ
့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ တွင ် အတပပ င်ိုးအလဲ ရှလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်လ သမျှက မသန ိုးမလည်စွ ကကတ်မတ်
ှ လက်ခရသ လက်ခကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုးက အတရိုးစက်ကကမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ န ခက
သည်ိုးခသည်မှလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ လပ်တဆ င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ထအချန်က လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုးတွင ် အ ရစက်ခကဲ့် က၏- သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လက်တတွျို့ကျသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အသက်ရှငတ
် နထင်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတထ
မမတက
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် မှ ဘန်ိုးအသတရ လိုးဝမရရှခဲတ
့်
့် ယ်ကယ်
ချြုပ်ထန်ိုးရမျှ ချြုပ်ထန်ိုးခကဲ့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်္္ြုလ်တရိုး အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
ကနသ
် ့် တ်ခကဲ့် ကက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးကပင် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ ထဲ၌ အတပပ င်ိုးအလဲ မပြစ်တစခဲတ
သည်ိုးခရန်၊ န္ှမ်ခ
ှ ့််
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ျရန်၊ ချစ်ရန်န္င
့်
ခွငလ
့်် တ်ရန်သ သခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး
စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှခဲက့် ကတပ။ လူတသည်
ထနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် မည်သ ဘ
့်
့် န်ိုးထင်ရှ ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။

လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သက်တ မျ ိုးထဲန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တကယ်အ
့် ပမှန ် လူသ ိုး
အသက်တ မျ ိုးထဲသ ဘ
ဘရ ိုးသခင်၌
့် ရ ိုးသခင်က တခေါ်တဆ င်လ မှသ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနထ
် သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တက
် တ
ဲ့် သ အချန်က လမျ ိုး၌ကဲသ
့် ့်
့် တဆ င်၏။ လွနခ
့် ယတန ဦိုး
ကကြုိုးစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးရှ ရန် မလအပ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ငါထတ်တြ ်ပပီိုး ပြစ်တသ လူသ ိုး၏
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ မမကယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်က တင်ိုးတ န္င်တသ အခါ၊ တပပ င်ိုးလဲမှုက
သင် ရရှန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အယူဝါဒမဟတ်ဘဲ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆတသ အရ ပြစ်သည်။ ယတန အမှု
အရ မျ ိုး မည်သရှ့် သည်က သငအ
့်် ိုး ငါ
့်
တပပ မည်- ငါ၏ န္ူတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူပခင်ိုးကသ စတ်ဝင်စ ိုးတလ ။့် သင်အ
့် တပေါ်
ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သ မန် လူတစ်ဦိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တပေါ် အတပခခထ ိုးသည်။
ငါသည် သင်က
့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တပပ ပပီိုးပြစ်၏။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတပေါ် သင် အ ရစက်သတရွ ျို့၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညလ
ီ မ်မ
့် ည်။ ယခအချန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတွငိုး် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး အချန်က လ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အရ ရ က ရှငိုး် ပပပပီိုးပြစ်သည်၊ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတစပပီိုးပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် သင်အသက်ရှငသ
် တရွ ျို့ သင်သည်
လိုးဝလွတလ
် ပ်ပပီိုး လွတ်တပမ က်တသ အသက်တ တစ်ခက တနထင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အတတ်က လတွင၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ ဘ
့်
့် တကယ့်် အသက်တ မျ ိုးထသ
့် ရ ိုးသခင်က
တခေါ်တဆ င်လ ကကသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးလွနိုး် လှစွ တသ အယူဝါဒန္ှင ့််
့်
ဘ သ ဓတလ့်တက
ျို့ ပ်တဆ င်က ပြတ်သန်ိုးခဲက့် ကသည်။ အတသိုးအြွဲကစစမျ ိုး၌ပင်
့် လက်တတွလ
၎င်ိုးတသည်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တြ ်ပပထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တဘိုးြယ်ပပီိုး ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုရန် လျစ်လျြူရှု တနခဲက့် ကက ဆတတ င်ိုးပပီိုး
ရှ တြွကကသည်။ ထအစ
ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမရှသည့်် ရလဒ်ပြင-့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးက ရှ တြွပခင်ိုး၌ ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္ခဲ
ှ က့် ကသည်။ ဥပမ အစ ိုးအတသ က်န္င
ှ ့််
အဝတ်အစ ိုးကစစမျ ိုးက ကကည်တ
့် လ -့် သငအ
့်် တွက် အရ ရ က ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်တပိုးြ ့်
တတ င်ိုးတလျှ က်ရင်ိုး၊ သင်သည် ဆတတ င်ိုးက ဤကစစမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ထ၌
ဲ ထ ိုးတလသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကက ိုးတသ အခါ သူက၊ “ထသတသ
့်
မပြစ်စတလ က် အတသိုးစတ်မျ ိုးက ငါစတ်ဝင်စ ိုးြ လ
့် တွက်
့် သတလ ။ သင်အ

ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတမှ့် ဘယ်တရ က် သွ ိုးကကပပီနည်ိုး” ဟ
့် ည့်် ပမှနလ
တပပ လမ်မ
မျ ိုးတွင ်
့် ည်။ တစ်ခါတစ်ရ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
့်
အမှ ိုးလပ်မတတ်သည်။ ထအခါ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးမပပီဟ
့်
ယကကည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ ချြုပ်
တည်ိုးလ ကကသည်။ အချြုျို့လူမျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးမှ အင်မတန်
့်
တက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တသိုးငယ်တသ အရ တစ်စတစ်ခက မမှနမ
် ကန်
့်
လပ်မတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမတနသည်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။
အမှနတ
် ွင၊် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက် မဟတ်ဘဲ လူတ ့်
ကယ်တင်၏စတ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးမိုးမှုသ ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရ၊ သင်
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရပန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မမှ ိုးယွငိုး် တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးလူမျ ိုးက
သင်သည် မှနက
် န်စွ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးမရှဟ တပပ ဆကကပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
ပတ်မသွ ိုးတလသည်- သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်လ ပပီိုး အတွငိုး် တွင ်
တမှ င်မက်လ သည်။ တယဘယျအ ိုးပြင်၊့် လူတသည်
ဤနည်ိုးပြင ့််
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
့်
ခတနရသည်ဟ ယကကည်ကကတသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က- “ငါသည် သင်၌
အဘယ်ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုကမျှ မပပြုရတသိုးတပ။ အဘယ်သ သင်
သည် ငါက
့် ထသ ့်
့်
အပပစ်တင်န္င်ရသနည်ိုး” ဟ တပပ သည်။ လူမျ ိုးသည် လွယ်ကူလွနိုး် လှစွ
အပျက်သတဘ တဆ င်လ တတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မကက ခဏလည်ိုး
့်
အလွနထ
် ခက်လယ
ွ ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က မကက ခဏ ညည်ိုးညြူတတ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်က
် သင်သည် မမကယ်ကယ်
့် ထနည်ိုးပြင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးြရန်
့် မတတ င်ိုးဆတပ၊ သတသ
့်
ထအတပခအတနထဲသ ကျတရ
က်တစသည်။ ထသတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးပခင်ိုးမျြုိုး၌ တန်ြိုး
့်
့်
လိုးဝမရှတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုက မသကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးစွ တွင ် ၎င်ိုးတ အသ
မဲက့် ကပပီိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်ကကတပ၊ ထတကက
င့််
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး၌ ယခင်ထက် ပ၍ပင်
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ရစ်ပတ်တယ
ွ ်ပငလ ကကလျက် ပတ်မသွ ိုးကကတလသည်။ လူအချြုျို့က
အမှုအရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကစစအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်၌ရှသည်ဟ တပပ ကကသည်ထသ
့် ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုး အပျက်သတဘ တဆ င်ကကတသ အခါ
မသန္င်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင် သသည်မှ ဟတ်တပ၏။ သင်သည် လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အမခရတသ အခါ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သင်အ
့် ထဲ၌
အလပ်လပ်ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ၊ လူအချြုျို့သည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ

အတပခအတနထဲတွင ် ပတ်မသွ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ငါ၏အလပ်က ဆက်လက်
တဆ င်ရွက်ဆပဲ ြစ်သည်။ သင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်သည်ပြစ်တစ
အပပြုသတဘ တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် သင်၏တဘ င်ခတ်ပခင်ိုး မခရတပ- သတသ
်
့်
ငါတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ငါပပြုသည့်် ပမ ဏကကီိုးမ ိုးတသ အမှုတသည်
့်
လူတ၏
့်် ညီ တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ နီိုးကပ်စွ ဆက်န္ယ်တနတပသည်။ သင်
့် အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အခါ၊ ဤအရ က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
မပတ်ဆတပ။
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုး၏စမ်ိုးသပ်မှု က လအတွငိုး် တွင၊် လူတသည်
့်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနတစ်ခ၌ အ ိုးလိုး အမခခဲက့် ကရတသ ်လည်ိုး၊
ဤအရ သည် ငါ၏အမှုက မပတ်ဆခဲ့် တ
့် ပ။ သင် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အခါ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အပခ ိုးလူမျ ိုး၌ လပ်တဆ င်ရန်လအပ်သည့်် အရ က
ဆက်လက် လပ်တဆ င်တနခဲသ
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင ့်် ရှ တြွပခင်ိုးက တစ်လကက
ရပ်တန်တက
င်ိုးရပ်တနန္
် ့် င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ဆက်လက် အမှုပပြုလျက်ရှသည့််
လက်ရအချ
ှ
န်၌ ပြစ်တစ၊ အန င်္တ်၌ပြစ်တစ သင်လပ်သည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ မဆ၊
ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မရပ်တန်တစန္
့် င်တပ။
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတနအချြုျို့ မှ လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မှ လ သည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ သ
့်
့် မဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့်
သတဘ တပါက်ြရန်
် ကယ် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ဟ ယကကည်ကကတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် အမှနတ
အပျက်သတဘ တဆ င်လ ကကသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
အချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအလယ်၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ တပပ တသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အထူိုးသပြင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဇ တကပတသည် စ တန်၏ အလွနအ
် မင်ိုး တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
အရည်အချင်ိုး အလွနည
် ြ
့် ျင်ိုးသည်ဟ ပမည်တမ်ိုးခဲက့် ကတလသည်။ ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်ထတ
ဲ ွင ်
၎င်ိုးတ တမွ
့် ိုးြွ ိုးခဲက့် ကသည်မှ အင်မတန် ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးခဲက့် ကသည်။ ပပီိုးလျှင်
လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကသရန် ၎င်ိုးတအတွ
က် အလွန ်
့်
တန က်ကျသွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးခရြ ၎င်
က်တန်ကကဟ ခစ ိုးခဲက့် ကသည်။
့် ိုးတ မထ
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ပမှန ် လူသ ိုးအတပခအတနမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူ၏ဇ တပကတသည် စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ပပီိုး၊ ပန်ကန်လတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််

ပပည်န္
့် က
ှ ်သည်၊ ယင်ိုးသည် မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်ပြစ်စွ ညစ်ညမ်ိုးပပီိုး၊ မသန်ရှ့် ငိုး် တသ
အရ တစ်ခပြစ်သည်။ လူတသည်
ဇ တပကတ၏ တမွျို့တလျ ်မက
ှု အလွနအလွ
် ့်
န်
့်
တပ်မက်ကကပပီိုး ဇ တပကတ၏ သရပ်သကန်မျ ိုး အလွနအလွ
် ့်
န ် ရှတလသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက အတင်ိုးအတ တစ်ခထ စက်ဆပ်ရွရှ သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
စ တန်၏ ညစ်ညမ်ိုးတသ ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
အမှုအရ မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတရရှ
့် ကကတလသည်။
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ညစ်ညမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတက
့်
့်
့် မထတ်ပစ် တသိုးပါက၊
၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ အသက်ရှင ် တနကကဆဲပြစ်သည်။ လူတ၏
့်
့်
သူတစ်ပါိုးက ဒကခတပိုးပခင်ိုး၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက က်ကျစ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည်
စ တန်န္င
ှ ဆ
် င်သည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သင်က
့်
စ တန်၏ ဤအရ မျ ိုးမှ ကယ်ထတ်ရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မမှ ိုးန္င်တပ။
ယင်ိုးသည် လူတက
့် အတမှ င်မှ ကယ်တင်ြရန်
့် သ လပ်တဆ င်တပသည်။ သင်သည်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ယကကည်ပပီိုး ပြစ်က ၊ မမကယ်ကယ် ဇ တပကတ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးမှ ထတ်ပစ်န္င်ပပီိုး၊ ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုး
မခရတတ တ
့် သ အခါတွင၊် သင်သည် ကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ အသက်ရှငတ
် သ အခါ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ၊ သင်သည် ညစ်ညမ်ိုးတသ အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမွဥစစ က မရရှန္င်တပ။ သင်သည် သန်စင်
့် ခရပပီိုး စလင်တစပခင်ိုး
ခရသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် လမ်မ
် ူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ပမှနလ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထပပင်
့် ယင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတွင ် ရှု တထ င်မ
ချက်မျ ိုးတင
ွ ်
့် ျ ိုးစွ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအပပင်၊ ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုး ပါရှသည်က သင်တအ
့် ိုးလိုး
သပမင်ကက၏။ ငါသည် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုတစ်ခ ရရှရန်၊ လူတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
သတစရန်န္င
ှ ့်် လူတက
ှ ိုးသည်
့် မသတ်ြရန်
့် အလငှ့် စက ိုးတပပ တပသည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
သင်တအြ
ပြစ်
့်
့် ၏။ စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးသည် ငါအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးမှ တစ်ခပြစ်သည်။
န္တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က သင်တအ
ွ တ
့်် ပိုးသည်။ သင်၏ ဇ တပကတသည်
့် ိုး န ိုးလည်ခင

တသဆိုးတက င်ိုး တသဆိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၌ စတ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ရှသည်။ အကယ်၍ လူတတွ
့် င ်
ခန္ဓ ကယ်သ ရှခဲပ
့် ၊ ့်
့် ါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး၌ အဓပပါယ်ရှမည် မဟတ်သကဲသ
ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအမှုအ ိုးလိုးတွငလ
် ည်ိုး မည်သည်အ
့် ဓပပါယ်မျှ ရှမည်မဟတ်တပ။
ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် တစ်နည်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ ပပီိုးတန က် တန က်တစ်နည်ိုးပြင ့်် တပပ ဆသည်။
အချန်တစ်ခကက ငါသည် လူမျ ိုးအတပေါ် အလွနအလွ
် ့်
န ် မန်ိုးတီိုးပပီိုး၊ ထတန
့် က် အချန်တစ်ခကက
ငါသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ချစ်ပမတ်န္ိုးတလသည်။ ငါသည် ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှု ရရှရန်အပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်တ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လသည် တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်ပပီိုး ကမဘ အန္ှရှ့် န္င်ငမျ ိုးသည် ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုး
အတပခအတနတွင ် ရှတနသည်။ န္င်ငတရိုး ကစဉက
် ့် လျ ိုးပြစ်ပခင်ိုး ရှသည်၊ အစ တခါင်ိုးပါိုးမှုမျ ိုး၊
ကပ်တရ င်္ါမျ ိုး၊ တရလမ်ိုးမိုးမမ
ှု ျ ိုး.န္ှင ့်် မိုးတခါင်မှုမျ ိုးသည် တနရ အန္ှ ပြစ်
့် တပေါ်လျက် ရှသည်။
လူသ ိုး၏ကမဘ ၌ ရတ်တရက်ပြစ်ပွ ိုးသည်က
့် ပ်တဘိုး ရှသည်။ တက င်ိုးကင်ဘသည်လည်ိုး
တဘိုးဒကခက တစလတ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
လကခဏ ရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူမျ ိုးအြ ယင်
ိုးသည် တပျ ်ရင်ပမြူိုးထိုးူ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ခမ်ိုးန ိုးထည်ဝါပခင်ိုး ပ၍ပ၍ ပြစ်လ တနတသ တလ ကန္ှင ့်် တူပရသည်။ လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးလိုးသည် ထအရ ထ ဆွတ
ဲ ဆ င်ခရက မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ပတ်မတနကကပပီိုး
့်
ထအရ မှ သူတက
ူ မလွ
တ်တပမ က်တစန္င်ကကတပ။ လူတပမ က်ပမ ိုးစွ တသည်
့် ယ်သတ
့်
့်
လှညစ
့်် ိုးမှုန္င
ှ ့်် တမှ ်အတတ်၌ ပါဝင်တသ သူတ၏
့် ည်ပြစ်သည်။
့် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
အကယ်၍ သင်သည် တိုးတက်ြအတွ
က် မကကြုိုးပမ်ိုးဘ၊ဲ စနမူန မျ ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတပေါ် မမကယ်ကယ် အပမစ်တယ
ွ ်မထ ိုးပါက၊ အပပစ်၏ လှုင်ိုးတပိုးထပခင်ိုးပြင ့််
သင် ြယ်ရှ ိုးခရလမ့််မည် ပြစ်သည်။ တရတ်န္င်ငသည် န္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးအနက်
တခတ်တန က်အကျဆိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး ရစ်တခွလျက်
လဲတလျ င်ိုးတသ တပမပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ရပ်တမျ ိုးက ကိုးကွယ်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့််
တမှ ်အတတ်တွင ် ပါဝင်တသ သူမျ ိုး အမျ ိုးဆိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဘတကျ င်ိုးမျ ိုး အမျ ိုးဆိုးရက
ှ
၊
ညစ်ညြူိုးတသ မတက င်ိုးဆိုးရွ ိုးမျ ိုး တနထင်တသ တနရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် ထတနရ ၌
တမွိုးခဲ၏
့် ၊ ထတနရ အ ိုးပြင့်် သင်သည် ပည တတ်တပမ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုး၏ လမ်ိုးမိုးမှုပြင ့််
ပပည့်န္
် က
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်သည် ယင်ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရက ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး
ခခဲရ
် န္ိုးထတစပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က်တွင ် သင်သည် ထအရ က စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး၊
့် သည်၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝ ရယူပခင်ိုးက ခရသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအသတရပြစ်ပပီိုး၊

ဤသည်မှ အမှု၏ ဤအဆင်က
ှ
် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။
့် ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှုရသည့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤမျှကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ ရှသည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်က ၊ သူသည် သင်တက
့် တန က်ဆိုးတွင ် လိုးဝ
ရယူလမ်မ
ဲ ှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏
့် ည်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန် စစ်ပဲ၏
ွ
့်
“တအ င်ပဲလ
ွ က်ရပစစညိုး် မျ ိုး” ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက သင် သ ၍န ိုးလည်ပပီိုး သင်၏
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ ပ၍ တက င်ိုးမွနတ
် လတလ၊ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးသည်
ရှု ိုးနမ်ရ
့် တလတလ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တလ က၏
ကစစရပ်မျ ိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ က၏ တက်ပဲမ
ွ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
တအ င်န္င်သည့်အ
် ခါ စ တန်သည် အရှက်ရပပီိုး လဲကျလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
ဤအဆင်သ
ှ
။ သင်တအတနပြင
့်် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ
့် ည် ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှုရသည်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်ကကြ၊ ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တပမတွင် အသက်ရင
ှ န္
် င်ကကြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတွင ်
အသက်ရှငန္
် င်ကကြန္ှ့် င ့်် အလင်ိုး၏ ဦိုးတဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှုတ ရှ
ငှ့် ၊
့် န္င်ကကြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
ဧရ မအတင်ိုးအတ ပြင့်် အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး ဤလူစက လိုးဝ
့်
ကယ်တင်တလသည်။ ထတန
ပပါယ်ရသည်
ှ
။
့် က် သင်၏ အသက်တ အြ အဓ
့်
သင်တစ့် ိုးသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ဝတ်သည်အ
့် ရ သည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးသည်။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပပီိုး အဓပပါယ်ရတသ
ှ
့်
အသက်တ က တနထင်သည်- ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ရ က တမွျို့တလျ ်ကကသနည်ိုး။
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် “ဘိုးတဘိုးပင် အတမွအန္ှစ်” န္ှင ့်် သူတ၏
့် “အမျြုိုးသ ိုးတရိုးစတ်ဓ တ်”
တက
လူသဘ
ဝ စိုးစဉ်ိုးကတလိုးမျှပင် မရှကကတလပပီ။
့် သ တမွျို့တလျ ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သင်တ၏
့် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး၊ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် လိုးဝပခ ိုးန ိုးသည်။
တန က်ဆိုးတွင၊် သင်တသည်
ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးမှ လိုးဝ လွတတ
် ပမ က်ကကလမ်မ
့် ည်၊ စ တန်၏
့်
တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးတွင ် တန က်ထပ် အမခရတတ မ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တနစဉ်တထ
က်ပမ
ှု ရရှကကလမ်မ
အစဉ်မပပတ်
့်
့် က
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
သတထ ိုးသင်သ
ညစ်ညမ်ိုးတသ တနရ ၌ အသက်ရင
ှ က် ကတသ လ
် ည်ိုး၊
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ကွယက
်
မှုက ရရှလျက်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငန္
် င်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်
ဤအဝါတရ င်တပမ တပေါ်တွင ် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတလသည်။ သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုး
့်
အခစ ိုးရဆိုးလူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး

ပြစ်သည်- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သင်ပ့် ပီိုး အဓပပါယ်ရတသ
ှ
အသက်တ က
လက်စ ိုးရှ တြွသငသ
့်် ည်မှ အမှနပ
် င် ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
မကိုးကယ
ွ ်ဘဲ ညစ်ညမ်ိုးတသ သင်၏ ဇ တပကတအထဲ၌ အသက်ရင
ှ ပ
် ါက၊ သင်သည်
လူအဝတ်
အစ ိုးပြင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န် တစ်တက င်သ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင်သည်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်က
့် ယ်သင် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခသင်ပ့် ပီိုး
ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးလိုးက ခရပ်သငတ
့်် ပသည်။ သင်သည် ယတနခ့် စ ိုးရတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခအနည်ိုးငယ်က ဝမ်ိုးတပမ က်စွ န္ှင ့်် အတသအချ လက်ခသင်ပ့် ပီိုး တယ ဘန္ှင ့််
တပတရကဲသ
့် အဓ
ပပါယ်ရှတသ အသက်တ တစ်ခက အသက်ရှငသ
် င်သ
့် ည်။
့်
ဤကမဘ တလ ကတွင၊် လူသ ိုးသည် နတ်ဆိုး၏ အဝတ်အထည်က ဆင်ပမန်ိုးသည်၊ နတ်ဆိုးထမှ
အစ ိုးအစ က စ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုး၌ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး နင်ိုးတချပခင်ိုးခလ ရလျက်၊
နတ်ဆိုး၏ ကကြုိုးဆရ
ွဲ ကလျက် အလပ်လပ်က အတစခတလသည်။ သင်သည်
အသက်၏အဓပပါယ်က သတဘ မတပါက်ပါက သမဟ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက မရရှပါက၊
့် တ် စစ်မှနတ
ဤသအသက်
ရှငပ် ခင်ိုး၌ မည်သည့်် အဓပပ ယ် ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနက
်
့်
့်
လက်စ ိုးရှ တြွတသ သူမျ ိုး၊ တိုးတက်မှုက ရှ တြွတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငထဲတွင ် ထတပမ က်ကကသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ အဓပပါယ်အရှဆိုး အသက်တ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။

လဇူ့ တိခံယ ခင််း၏ နက်နွဲရ အချက် (၁)
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင၊် တယ ဟန်သည် တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ်က မလပ်န္င်ခဘ
ဲ့် ဲ လူသ ိုး၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမျှ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်သည် သခင်၏တရှ ျို့တပပိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက
ခရတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ တယရှု ဗတတဇခပပီိုးတန က် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ချြုိုးငှက်ကသ
ဲ့် သူ
သ ဆင်
ိုးသက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့် အတပေါ်
့်
့်
့် က် တယရှု သည် သူ၏
အလပ်က စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် ခရစ်တတ ၏
် အမှုတတ ်က စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။
သူကကလ ခဲသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပြစ်တသ တကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သွငပ် ပင်လကခဏ တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤမတင်မီ သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် ပင်
့်

ပြစ်တနခဲပ
့် ါတစ- သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် တစ်ခါတစ်ရ အ ိုးနည်ိုးတက င်ိုး အ ိုးနည်ိုးမည်၊
သမဟ
့် တ် တစ်ခါတစ်ရ ခင်မ တက င်ိုး ခင်မ မည်— အ ိုးလိုးသည် တယရှု သူ၏သ သန က
မတဆ င်ရွက်မီ သူ အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည့်် သ မန် လူသ ိုးအသက်တ န္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ သူ
ဗတတဇ ခပပီိုးတန က် (ယင်ိုးမှ ဘသက်ခပပီိုးတန က်ပြစ်သည်)၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အစိုးပင်တသ အခွငန္
့်် င
ှ ့်် ဘန်ိုးတန်ခိုးအ န္တဘ ်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ချက်ချင်ိုး ရှကကပပီိုး၊ ထတကက
င့််
့်
သူသည် သူ၏ သ သန က စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ ကယ်စ ိုး တက်ရက် လပ်တဆ င်တနခဲတ
့် သ တကက င့်် တန်ခိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ တ ရှ
့် လသည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သူသည်
့် ခဲတ
ကယ်စ ိုးလပ်တဆ င်တနခဲပ့် ပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသက တြ ်ပပတနခဲသ
င့်် သူသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပင် ပြစ်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤက ိုး ပငင်ိုးဆန်၍မရတသ အရ ပြစ်သည်။
တယ ဟန်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုရန်လည်ိုး
မပြစ်န္င်တပ။ သူသည် ထသပပြုလ
ပ်ရန် ဆန္ဒရှခဲပ
် ည် သူအ
့် ါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
့်
့် ိုး
လပ်တဆ င်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည် မဟတ်တပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
် င်
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
ပပီိုးတပမ က်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက သူမတဆ င်ရွက်န္င်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။
သူအထဲ
တင
ွ ် လူသ ိုး၏ဆန္ဒမျ ိုးစွ သမဟ
့်
့် တ် တသွြည်တသ အရ တစ်ခခ ရှတက င်ိုးရှလမ့််မည်၊
မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
် ျှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ကယ်စ ိုး ပပြုန္င်မည် မဟတ်။
သူ၏ အမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မမှနက
် န်မှုမျ ိုးက သူက
် ည်ိုး၊ သူ၏အမှုသည်
့် သ ကယ်စ ိုးပပြုတနတသ လ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
်၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးသည်
့် ပသည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ သင်တပပ ၍မရတပ။ သူ၏ တသွြည်မှုန္င
ှ ့််
မမှနက
် န်မတ
ှု ကလည်
ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ လူသ ိုးက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုရ တွင ် မမှနက
် န်ပခင်ိုးမှ ပမှနပ် ြစ်သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုး
့်
ပပြုရ တွင ် တသွြည်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အရှက်ရတစပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး
ပြစ်လမ်မ
ူ ျ ိုး၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရတသ ်လည်ိုး၊
့် ည်မဟတ်တလ ။ လူသည် အပခ ိုးသမ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
် တန်ရ
့် ဘရ ိုးသခင်တနရ တွင ် ရပ်တည်ရန် တတ ရ
ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ပါက၊ အဆိုးတွင ် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးက သူန္စ
ှ ်သက်သည်အတင်ိုး

ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုရန် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် တယ ဟန်က သက်တသခခဲသ
့် ည်မှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး တယရှု က လမ်ိုးတကက င်ိုးခင်ိုးတပိုးသတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် သူက
့်
ထတ်တြ ်ပပခဲသ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ပ် ြစ်သည်၊ သတသ
် သူအတပေါ်
့် ည်မှ လည်ိုး သနရ
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက တက င်ိုးစွ ချင်ခ
့် ျန်ထ ိုးခဲ၏
့် ။
တယ ဟန်က တစခင်ိုးခဲသ
က် လမ်ိုးခရီိုးက
့် မျှမှ တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသပူ ြစ်ရန်၊ သူအတွ
့်
ပပင်ဆင်တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရ တွငသ
်
တယ ဟန်၏ အလပ်ကအတည်ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ထသတသ
အလပ်က
့်
လပ်တဆ င်ြသ
့်် ပပြုခဲတ
့် ပသည်- အပခ ိုးတသ အလပ်ကလပ်ြ ခွ
့် ပ။
့် သူက
့် ခွငပ့်် ပြုခဲတ
့် ငမ
တယ ဟန်သည် ဧလယက ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်တစ်ဦိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
် န်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် ည်။ ဤအရ တွငသ
့် ည်။
့် အတည်ပပြုခဲသ
သူ၏ အလပ်သည် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးြ ပြစ်
့် တနသတရွ ျို့၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့်
အတည်ပပြုခဲသ
်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်တကက င်ိုး အခင်အမ ဆခဲပ့် ပီိုး
့် ည်။ သတသ
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက အပပီိုးသတ်ြ လ
ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆခဲပ
့် ါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
ဲ့် တပမည်။ တယ ဟန်၏ အလပ်သည် မည်မျှပင်
့် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရ
ကကီိုးပမတ်ပါတစ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အတည်ပပြုပခင်ိုးက
ရလငက
့်် စ ိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် နယ်နမတ် ကင်ိုးမဲသ
ှု
့် ည် မဟတ်တချ။ သူ၏လပ်တဆ င်မက
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ဧကန်အမှန ် အတည်ပပြုခဲသ
် ါ၏၊ သတသ
်၊
့် ည်မှ မှနပ
့်
ထအချန်တွင် သူက
ဲ့် ည့်် တန်ခိုးမှ သူ၏လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုး အထသ
့် တပိုးခသ
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ သူသည် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည့်် တယ ဟန်သ ပြစ်ပပီိုး
တယရှု မဟတ်သည့်အ
် တွက် အပခ ိုး မည်သည့်အ
် လပ်ကမျှ လိုးဝ မလပ်တဆ င်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။
ထတကက
င်၊့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခချက်မှ အဓကတသ ခ
့် ျက် ပြစ်သည်၊
့်
သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုး လပ်တဆ င်ရန်အတွက် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အခွငတ
့်် ပိုးသည့််
့်
အလပ်မှ ပ၍ပင် အတရိုးပါလှတပသည်။ တယ ဟန်သည် ထအချန်က ထူိုးကဲတသ သက်တသက
ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သူ၏ အလပ်သည်လည်ိုး ကကီိုးပမတ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်သတလ ။
သတသ
် သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည်
အကနအ
် ့် သတ်ရှခဲသ
် တွက် တယရှု ၏ အလပ်က မတကျ ်လွနန္
် င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူလမ်ိုးခင်ိုးသည့််
့် ည့်အ
အလပ် ပပီိုးစီိုးပပီိုးတန က်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ သက်တသခချက်က
အတည်မပပြုတပိုးတတ တ
ူ ့် က် လက်မလ တတ သ
့် ၊ ့်
့် ပ၊ မည်သည့်် အလပ်သစ်မျှသတန
့် ကဲသ

ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏အမှု စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် သူထက
ွ ်ခွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ဝင်ပူိုးပခင်ိုးက ခရပပီိုး “ငါသည် ဘရ ိုးပြစ်သည်” ဟ
အ တပါင်အ ရင်ိုးသန်သန် တကကိုးတကက ်ကကသူ အချြုျို့ ရှ၏။ သရ့် တွင ် သူတသည်
့်
မမတက
့် ရ တွင ် မှ ိုးယွငိုး် ကကသည်အ
့် တွက် အဆိုး၌ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးက
့် ယ်စ ိုးပပြုသည်အ
ခကကရသည်။ သူတသည်
စ တန်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သူတက
့်
့်
အတရိုးမထ ိုးတပ။ သင်သည် မမကယ်ကယ်မည်မျှပင် ပမင်မ
့် ိုးစွ ချီိုးတပမြှ က်သည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
့် တ် မည်မျှပင် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ဟစ်တကကိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး
ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သူ ပြစ်သည်။ “ငါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊
ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တတ ်မတ
ူ သ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်” ဟ ဘယ်တသ အခါမျှ
ငါမဟစ်တကကိုးတပ။ သတသ
် ငါပပြုသည့်အ
် မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်၏။ ငါဟစ်တအ ်ြ ့်
့်
လသတလ ။ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး မလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က
သူကယ်တင်လပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့်် တန်ိုးတစ်ခ န္ှငိုး် အပ်တပိုးရန်၊ သမဟ
့် အဆငအ
့် တ်
ချီိုးတပမြှ က်သည့်် င်္ဏ်ပဒ်တစ်ခတပိုးရန် မလအပ်တပ။ သူ၏ အမှုက သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့််
အဆင်အ
့် တန်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ဗတတဇမခမီတွင ် တယရှု သည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် မဟတ်ခတ
ဲ့် လသတလ ။ သူသည် လူဇ့် တခယူထ ိုးသည့််
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခတ
ဲ့် လသတလ ။ သူသည် သက်တသက ရရှပပီိုးတန က်မှသ ဘရ ိုးသခင်၏
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်ဟ တပပ ၍မရန္င်သည်က ိုး ဧကန်မချ ပြစ်၏။
သူသည် မမ၏အမှုက မစတင်မီ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက၊ တယရှု ဟ အမည်တွငသ
် ည့််
လူတစ်ဦိုး ရှခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက
မတဆ င်ကကဉ်ိုးန္င် သမဟ
်
့် တ် ဝည ဉ်တတ ်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ သင်သည် ဝည ဉ်တတ ၏
အလပ် သမဟ
့် တ် သူတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်မတြ ်ပပန္င်။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်၏အမှုက သင် မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် ဝ
့် ည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
သင်မလပ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အြ
့် ွယ်ရ န္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်မှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစ- ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သင်၏ တြ ပ် ပန္င်စွမ်ိုးက တကျ လ
် ွနသ
် ည်။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ
အခင်အမ ဆရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ သင်သည် န မည်သ ရှပပီိုး
မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျှ ရှလမ့််မည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
လ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ သူက
် တပ၊ သတသ
် သူသည် သူ၏အလပ်က
့် မမှတမ
့်
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ က
် ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးကလည်ိုး ဆက်လက်

လပ်တဆ င်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် သူက
့် လူသ ိုးဟတခေါ်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်ဟ
တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ သခင်ဟတခေါ်သည်ပြစ်တစ ခရစ်တတ ဟ
် တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သူက
့်
အစ်မဟ တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ အတရိုးမကကီိုးတပ။ သတသ
်လည်ိုး သူပပြုသည်အ
့် မှုမှ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ အလပ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ လူသ ိုးက သူက
့်
တခေါ်ဆသည့်် အမည်န မက သူင်္ရမစက်တပ။ ထအမည်န မသည် သူ၏အလပ်က
အဆိုးအပြတ်တပိုးန္င်သတလ ။ သင်သက
ူ ့် မည်သတခေါ်
ှ ့််
့် သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပတ်သက်သတရွ ျို့ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ၏
် လူဇ့် တခ ကယ်ခန္ဓ ပြစ်သည်။
သူသည် ဝည ဉ်တတ က
် ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်၏တထ က်ခမှုက ရသည်။ အကယ်၍
သင်သည် တခတ်သစ်တစ်ခအတွက် လမ်ိုးခရီိုး မြန်တီိုးန္င်ပါက၊ တခတ်တဟ င်ိုးက
အဆိုးမသတ်န္င်ပါက၊ တခတ်သစ်က မြွငလ
့်် စ
ှ ်တပိုးန္င်ပါက၊ အသစ်တသ အလပ်က
မလပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်၍မရတပ။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးကပင် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က ကယ်စ ိုး မပပြုန္င်တချ။ ထသတသ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဟ ဆလသည်သ မက၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွငိုး် တွင ် တက်ရက်တနရ တပိုး၍
မရသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် လပ်တဆ င်တသ အလပ်သည်၊ သူကယ်တင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ထဲတွင်
လပ်တဆ င်ရန် သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အလပ်ပြစ်ပပီိုး ကကီိုးပမတ်သည့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့််
ဆက်စပ်တပသည်။ လူသ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့်် အလပ်သည် ၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏
အတတွျို့အကကြုက တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး ပါဝင်သည်။ သူတရှ
ျို့ ွင ် သွ ိုးပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး
့် တ
တလျှ က်ခကဲ့် ကသည့်အ
် တတွျို့အကကြု လမ်ိုးတကက င်ိုးက တကျ လ
် ွန၍
် အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ရှ တတွျို့ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွငရ
် စဉ်တွ
ှ
င်
၎င်ိုးတ၏ညီ
အစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လမ်ိုးပပပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ ဤလူမျ ိုး
့်
့်
တထ က်ပ့်တပိုးသည်အ
့် ရ မှ ၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အတတွျို့အကကြု၊ သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တရိုးရ
လူတ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အတရိုးအသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အစီအစဉ်ထဲက ကကီိုးပမတ်သည့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအမှုန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်န္င်သည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုး ဆိုးခန်ိုးတင်သွ ိုးသည်အထ၊
့်
့်

သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး အဆိုးသတ်သည်အထ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတက
ီ ည့်် တခတ်က လမျ ိုး၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ဦိုးတဆ င်ရန် မတူညသ
ဝည ဉ်တတ ်က ပမြှင်တ
ဲ့် ည့်် သူမျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတလ
့် င်ခသ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အလပ်မှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်အတွက် သင်တ
့် တ ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ပပင်ဆင်တပိုးရန်၊
သမဟ
ဲ ှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် တ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ကဏ္ဍတစ်ခခက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန်သ ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
မမတက
ဲ ှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်က
့် ယ်၌အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
မလပ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အသစ်တသ ထွက်တပါက်မျ ိုးကပင် မြွငန္
့်် င်ကကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှသည် ယခင်တခတ်က လမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်တစရန်
သ ၍ပင် မလပ်န္င်တချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတလ
့်
့် ပ်သည့်် အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါက
မမ၏လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် မတူတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တခတ်သစ်တစ်တခတ်က
ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးသည့်် အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး လူသ ိုးက ပပြုလပ်န္င်တသ အရ တစ်ခ
မဟတ်တချ။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ မပပြုလပ်န္င်တပ။
လူသ ိုး လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့််
သူ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပါဝင်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူက
့်
တထ
့် ခါ၊ သမဟ
့် ခါ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤ
့် သည်အ
့် တ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည်အ
လူမျ ိုးက တထ က်ပတ
တ ၌ လူက
့် ပိုးသည့်် လမ်ိုးပပမှုမှ တနစဉ်အသက်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
မည်သပပြုမူ
့် ည်တက
့် သင်သ
့် ပပတပိုးပခင်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပါဝင်တလသည်။ လူသ ိုး၏အလပ်၌
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု မပါဝင်သကဲသ
့် ဝ
့် ည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။
ဥပမ တစ်ခအတနပြင၊့်် မျက်ပမင်သက်တသ လီ (Lee) န္ှင ့်် တစ င်က့် ကပ်ကကည်ရ
့် ှု သူ နီ (Nee)
တ၏အလ
ပ်မှ လမ်ိုးပပရန်ပြစ်သည်။ လမ်ိုးသစ်ပြစ်တစ လမ်ိုးတဟ င်ိုးပြစ်တစ၊ အလပ်သည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် တွင ် ရှတနပခင်ိုး သတဘ တရ ိုးအတပေါ် အတပခခခဲတ
့် လသည်။
တဒသခအသင်ိုးတတ ်က ပပန်လည်ပပြုပပင်ြပြစ်
်
့် တစ၊ တဒသခအသင်ိုးတတ က
တည်တဆ က်ြပြစ်
ပ်မှ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက တည်တထ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တစ၊ ၎င်ိုးတ၏အလ
့်
သက်ဆင်တလသည်။ သူတလ
ှ ့်် သူ၏တမန်တတ ်မျ ိုးက
့် ပ်တဆ င်သည့်် အလပ်သည် တယရှု န္င

မပပီိုးပပတ်ဘဲ ကျန်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်၊ သမဟ
့် တ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် ဆက်လက်
မပြစ်တပေါ် ခဲသ
ပ်၌
့် ည့်် အလပ်က ဆက်လပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတအလ
့်
သူတလ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှ တယရှု က သူ၏တန င်လ မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
့် ပ်တဆ င်ခသ
သူ၏ကနဦိုးအမှုတွင ် တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည့်် တခါင်ိုးြိုးပခင်ိုး၊ ဗတတဇခပခင်ိုး၊ မန်က
့် ချြုိုးြဲပ့် ခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
စပျစ်ရည်တသ က်ပခင်ိုး စသည်တက
ပ်သည်
့် ပပန်လည်တြ ်ထတ်ရန် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏အလ
့်
ကျမ်ိုးစ က ထန်ိုးသမ်ိုးရန်န္င
ှ ့်် ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် ရှ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွရန်ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်။ သူတသည်
အသစ်ပြစ်တသ မည်သည်တ
့် ိုးတက်မှုကမျှ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
့်
ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်တွင ် ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် ရှ လမ်ိုးသစ်မျ ိုးအပပင် သ ၍ တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး
့်
့်
သ ၍ လက်တတွက
ျို့ ျသည့်် ကျင်က့် ကမှုမျ ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုးကသ ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။
သတသ
် ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအလ
ှ
တတ ်က မပမင်တတွျို့ န္င်ဘ၊ဲ
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် အသစ်တသ အမှုက
သ ၍ပင် မတတွျို့ န္င်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူတတလျှ
က်သည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် လမ်ိုးတဟ င်ိုးတစ်ခ ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တိုးတက်မတ
ှု စ်ခမျှ မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
့်
အချက်က ဆက်လက်စဲက
ွ င်ထ ိုးကကသည်၊ လူမျ ိုးက တန င်တရ၍ မမတ၏
့်
အပပစ်မျ ိုးကဝန်ခရန် တတ င်ိုးဆသည့်် ကျင်က့် ကမှုက ဆက်လက်လက်န ကကသည်၊
အဆိုးတင်တအ င် ကက့်ကက့် ခတသ သူသည် ကယ်တင်ခရလမ့််မည်ဟသ
ူ ည့်် ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တယ က်ျ ိုးသည် မန်ိုးမ၏ ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မန်ိုးမသည် မမခင်ပွနိုး် က န ခရမည်ဟသ
ူ ည့််
ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ညီအစ်မမျ ိုးသည် တရ ိုးမတဟ ရဘဲ န ခရ န ခရမည်ဆသည့်် ရိုးရ
အယူအဆက ဆက်လက်တစ င်ထ
ဦိုးတဆ င်မှုပစက
့် န်ိုးကကတလသည်။ အကယ်၍ ထသတသ
့်
ဆက်လက်လက်န မည်ဆပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုသစ်က
ဘယ်တသ အခါမျှ လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်၊ လူတက
ဲ ှ
့် အယူဝါဒမျ ိုးထမ
လွတ်တပမ က်တစန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၎င်
ှ ့်် လှပမှု နယ်ပယ်ထသ
ဲ ့်
့် ိုးတက
့် လွတ်လပ်မှုန္င
ဦိုးတဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် တခတ်က တပပ င်ိုးလဲတစသည့်် ဤအမှုအဆင်က
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က လပ်တဆ င်ပပီိုး တပပ ဆရမည် ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ သူက
့် ယ်စ ိုး မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ဤအထ၊ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပရှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးလိုးသည် လိုးဝဥဿ ရပ်တန်သွ
့် ိုးပပီိုးပြစ်က
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရတသ သူမျ ိုးသည် မမတ၏
့် ရပ်တည်ရ မျ ိုး
တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသိုးပပြုပခင်ိုးက
့်

ခရသည့်် လူတ၏
ှ ့််
့် အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်န္င
တူညမ
ီ မ
ှု ရှသည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ူ ကယ်စ ိုး
့် ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သ၏
သူတလ
့် ပင်
ှ
။
့် ပ်ကင်သည်ဟူသည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ထကဲသ
့် ကွဲပပ ိုးမှုရကကသည်
ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်တသ အမှုသည်
ကွဲပပ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
ူ ျ ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့််
့် ၍ အလ ိုးတူလပ်တဆ င်သမ
ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အဆင်အ
ှ ိုး် ပခင်ိုးခရတလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် တန်ိုးမျ ိုး အပ်န္င
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူတသည်
ဆန်ိုးသစ်သည့်် အလပ်အချြုျို့ကလည်ိုး
့်
လပ်တဆ င်တက င်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ ယခင်တခတ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အလပ်အချြုျို့ကလည်ိုး ြယ်ရှ ိုးတက င်ိုးြယ်ရှ ိုးန္င်၏၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတလ
့်
့် ပ်တဆ င်သည့််
အရ သည် အသစ်တသ တခတ်ထရ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလတတ ်က
တြ ်ပပန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယခင်တခတ်က အလပ်က ြယ်ရှ ိုးရန်သ ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက်ကယ်စ ိုးပပြုရန် ရည်ရွယ်သည့််
အသစ်တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် မဟတ်တပ။ ထတကက
င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တခတ်မမီတတ သ
့် ည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမည်မျှက ပယ်ြျက်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုအသစ် မည်မျှက ၎င်ိုးတ စတင်
ကကသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုဆဲပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် အမှုက တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တခတ်တဟ င်ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးအ ိုး ပယ်ြျက်ပခင်ိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးစွ မတကကည တပ၊ သမဟ
့် တ်
တခတ်သစ်တစ်ခ၏ စတင်မက
ှု တက်ရက် မတကကည တချ။ သူသည် မမ၏အမှုတွင ် ပွငလ
့်် င်ိုးက
တပြ ငမ
့်် တ်တလသည်။ သူရည်ရွယ်သည့်် အလပ်က တဆ င်ရွက်ရ ၌ သူသည် ပွငလ
့်် င်ိုး၏။
ဆလသည်မှ ၊ သူ တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုက သူ တက်ရက်တြ ်ပပသည်၊ သူ၏
ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပလျက် နင်္မူလ ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး
သူ၏အမှုက တက်ရက် လပ်တဆ င်တလသည်။ လူသ ိုး၏ အပမင်အရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အလပ်တသည်
လည်ိုး ယခင်တခတ်မျ ိုးထက
ဲ အမှုမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
ကွ ပခ ိုးတပသည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ၊ ဤသည်မှ
့်
သူအမှု
ှ ့်် တရှ ျို့ဆက်တိုးတက်မှု တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်
့် ၏အဆက်န္င
အမှုပပြုသည့်အ
် ခါ၊ သူသည် မမ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး၊ အသစ်တသ အမှုက
တက်ရက် ယူတဆ င်လ တလသည်။ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင၊့်် လူသ ိုး
့်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
ှ ့်် တလ့်လ မှုမှတဆင ့်် ပြစ်သည်၊
့် ျန်မှုန္င

သမဟ
ူ ျ ိုး၏ လပ်တဆ င်မအ
ှု တပေါ် တည်တဆ က်ထ ိုးသည့််
့် တ် ယင်ိုးသည် အပခ ိုးသမ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် အသပည န္ှင ့်် စနစ်တကျရှတစပခင်ိုးတက
့်
တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုး လပ်တဆ င်သည့််
အလပ်၏အန္ှစ်သ ရသည် အတပခခင်တသ အမနက
် ့် န ခရန်န္င
ှ ့်် “လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက
ြနပ်အသစ်မျ ိုးပြင့်် တလျှ က်လမ်ိုးရန်” ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အသိုးပပြုပခင်ိုးကခရတသ လူသ ိုးမျ ိုး တလျှ က်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးပင်လျင်၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် အစပျြုိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အတပေါ် တည်တဆ က်ထ ိုးသည်ဟ
ဆလသည်။ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးအန္ှစ်ချြုပ်လက်က၊ လူသ ိုးသည် လူသ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။
ဣဇ က်သည် အ ပဗဟမှ တမွိုးြွ ိုးလ သကဲသ
့် တယ
ဟန်သည်လည်ိုး ကတတတ အ
် ိုးပြင့််
့်
တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တယရှု အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
လပ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည် တယရှု အတွက်
လမ်ိုးသ ခင်ိုးတပိုးခဲတ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့် သ တကက င၊့်် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
သူ၏အလပ်သည်လည်ိုး ကကီိုးပမတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင် စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ
တယ ဟန်က လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုးသည့်် တန က်မှသ ပြစ်သည်။ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင်၊့် သူသည်
တယရှု အတွက်သက်သက် လပ်ကင်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည်
တယရှု ၏အမှုက အတစခပခင်ိုးပြစ်သည်။ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက သူ ပပီိုးဆိုးခဲသ
် န က်၊
့် ည့်တ
တယရှု သည် သ ၍ သစ်လွငသ
် ည့်၊် သ ၍ ခင်ခပ့် ပီိုး သ ၍အတသိုးစတ်ကျသည့်် သူ၏အမှုက
စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဟန်သည် အမှု၏အစပင်ိုးကသ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
အသစ်တသ အမှု၏ သ ၍ကကီိုးပမတ်သည့်် အပင်ိုးက တယရှု က လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် လသည်။
တယ ဟန်သည် အမှုသစ်ကလည်ိုး လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ၊ သတသ
် သူသည် တခတ်သစ်တစ်ခက
့်
ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ဲ့် ပ။ တယ ဟန်သည် ကတတတ ်အ ိုးပြင့်် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူအမည်
က
့် ူ မဟတ်ခတ
့်
တက င်ိုးကင်တမန်က တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်က အချြုျို့သည် သူြခင်
့် အမည် ဇ ခရက
အစွဲပပြုပပီိုး သူက
့် အမည်တပိုးလ ခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏မခင်က “ဤကတလိုးက ထအမည်
တခေါ်၍မရပါ။ သူက
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် တယ ဟန်ဟ တခေါ်ရမည်” ဟ ထတ်တပပ ခဲသ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမနအ
် ့် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ကလည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမနအ
် ့် ရ အမည်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ
တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သူသည် ကတတတ ရ
် ှထ ိုးခဲတ
့် လသည်။
တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၊ ခရစ်တတ န္
် င
ှ ့်် လူသ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် တယ ဟန်၏
့်

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

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

ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ က ဘယ်တသ အခါမျှ မထတ်တြ ခ
် တ
ဲ့် ပ။
ထစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက သူပယ်ြျက်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူ၏သ သန
စတင်ပပီိုးတန က်မှသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတပြင
့် ့််
ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးလ သည်မှ သူ၏သ သန က တရ ိုးဝင်စတင် တဆ င်ရွက်လ သည့်် အချန်မှသ
ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏သ သန က စတင်ပပီိုးမှသ တခတ်သစ်က တဆ င်ယူြပြစ်
့် သည့်် သူ၏
အမှု စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။. ဤပြစ်ရပ်မတင်မီတွင၊် သူ၏အတွငိုး် ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ၂၉ န္ှစ်မျှ ကွယ်ဝက
ှ ်တနခဲသ
့် ည်၊ ထအတတ အတွငိုး် တွင ် သူသည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ မရှခဲတ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူ၏သ သန လပ်ငန်ိုးအ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင ့််
စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ လူသ ိုးက သူက
ှ ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ သူ၏
့် အဘယ်မျှသသည် ဆသည်န္င
အတွငိုး် စတ် အစီအစဉ်အတင်ိုး သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ်
တယရှု သည် သူ၏အန ိုးပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ လူမျ ိုးက “သင်တလည်
ိုး ငါက
့် အဘယ်သပူ ြစ်သည်
့်
ဆကကသနည်ိုး” ဟတမိုးခသ
ဲ့် ည်။ “ကယ်တတ သ
် ည် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်ပပီိုး
ကျွန္ပ်
် တ၏
ိုးခဲသ
့် ည်။ အချြုျို့က
့် တက င်ိုးပမတ်သည့်် သမ ိုးတတ ်ပြစ်သည်” ဟ သူတတပြကက
့်
“ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ယဇ်ပတရ ဟတ်မင်ိုး ပြစ်သည်” စသည်ပြင၊့်် တပြဆခဲက့် ကသည်။
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတပြမျ ိုးက တပိုးခကဲ့် ကသည်၊ အချြုျို့က သူသည် တယ ဟန်ပြစ်သည်၊ သူသည်
ဧလယပြစ်သည်ဟပင် ဆကကသည်။ ထတန
့််
့် က် တယရှု သည် ရှမန်တပတရဆီသ လှ
့် ည၍
“သင်သည် ငါက
ဲ့် ၊ တပတရက၊ “ကယ်တတ ် သည်
့် အဘယ်သပူ ြစ်သည် ဆသနည်ိုး” ဟတမိုးခရ
ခရစ်တတ တ
် ည်ိုးဟူတသ အသက်ရှငတ
် တ မ
် ူတသ ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးတတ ် ပြစ်တတ မ
် သ
ူ ည်”
ဟ တပြကက ိုးခဲသ
ပပြုမ
့် ည်။ ထအချန်မှစ၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးက လူတ သတ
့်
လ ကကသည်။ တယရှု ၏ ပင်ကယ်လကခဏ ထင်ရှ ိုးလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် ဤအရ က ပထမဦိုးဆိုး
သလ ခဲသ
ူ ှ တပတရပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ြျ ိုးမှ ထသ တပပ
ကက ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတန
့် မ
့်
့် က်၊
တယရှု က၊ “သင်တပပ သမျှတသည်
အတသွိုးအသ ိုးအ ိုးပြင့်် ထတ်တြ ခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်၊ သတသ
်
့်
့်
ငါခမည်
ိုးတတ က
် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။” ဟ တယရှု က ထွကဆ
် ခဲသ
့်
့် ည်။ သူသည်
ဗတတဇခပပီိုးတန က်၊ ဤအရ က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး သသည်ပြစ်တစ၊ မသသည်ပြစ်တစ၊
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏အလပ်က
လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ကကလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ပင်ကယ်လကခဏ က
ထတ်တြ ်ရန်မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တပတရက ထစက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးမသ
ှ လျှင် လူမျ ိုးက သူ၏

ပင်ကယ်လကခဏ က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ သရှလ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်ပင် ပြစ်သည်က သင်အ
့် တနပြင့်် သတထ ိုးမခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊
သတမထ ိုးမခဲသ
့် ခါ သူက သူ၏အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ည်ပြစ်တစ၊ အချန်တန်သည်အ
သင်အ
့် တနပြင့်် ယင်ိုးက သခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ မသခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ယခင်အတင်ိုး
သူ၏အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်က ထအရ က ပငင်ိုးပယ်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှငပ
် င်၊
သူသည် မမ၏အမှုက တဆ င်ရွကလ
် မ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသ လ
့် ပ်ရမည့််
အချန်တရ က်သည်အ
့် ခါ သူလပ်တဆ င်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ သူသည် မမ၏အလပ်က
လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် မမ၏ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ခဲသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
သူ၏ဇ တပကတက သန္င်ြရန်
့်် သူ၏အမှုက ရရှြ ပြစ်
့် မဟတ်ဘ၊ဲ လူအတနပြင
့်
့် သည်။
ယတနအမှု
် င်၏ အမှုပြစ်သည်က သင် သတပပြုရန်
့် ၏အဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
ပျက်ကွက်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးမှ သင်သည် ရူ ပါရကင်ိုးမဲ့်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် တစက မူ၊
ဤအမှုအဆင်က
့် သင်သည် ပငင်ိုးပယ်၍ မရန္င်တပ။ ထအရ က သင် သတပပြုရန်
ပျက်ကွကပ် ခင်ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် အလပ်လပ်မတန၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏အလပ်က မှ ိုးယွငိုး် တနသည်ဟူသည်က သက်တသမပပတပ။ လက်ရအမှု
ှ
က
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ယ
့်် ှဉ်၍ စစ်တဆိုးပပီိုး ဤအမှု အဆင်က
့် ပငင်ိုးပယ်ရန်အတွက်
မည်သည်က
့် ွဲလမ
ွဲ ှုမျြုိုးမျ ိုးကမဆ အသိုးပပြုကကသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးပင် ရှတလသည်။ ဤသည်မှ
မျက်ကန်ိုးမျ ိုး၏ လပ်ရပ်မဟတ်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်သ ိုးထ ိုးသည့််
အရ မျ ိုးသည် အကန်အသတ်
ရ၏။
ှ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုက အလိုးစ
့်
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးသည် တယရှု က သတဘဂ သြန်ိုးပင်က
ကျန်ဆပခင်ိုး၊ တပတရက သခင်က သိုးကကမ်တင်တအ င် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး၊ သူ၏
လက်ဝါိုးက ိုးတင်တပေါ် အတသခပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး ပပီိုးတန က် တန က်လက်
တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင် တယရှု ၏ ကယ်ထင်ပပပခင်ိုး၊ အစ တရှ င်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သွနသ
် င်မှု၊
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး သွနသ
် င်မှု၊ ကွ ရှငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သွနသ
် င်မှု၊
တယရှု ၏တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်စ ရင်ိုး၊ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက တယရှု ခနအ
် ့် ပ်ပခင်ိုး
စသည့်် ပြစ်ပျက်မှုမျ ိုးက အတရအတွက် ကန်သတ်
ချက်ပြင့်် တရိုးထ ိုးတသ အခန်ိုးကကီိုးမျ ိုး
့်
အ ိုးလိုး တစ်ရ ထက် တလျ န
်၊ ယတန အမှု
က ယင်ိုးတန္ှ့် င ့််
့် ည်ိုးတလသည်။ သတသ
့်
့်
န္ှုင်ိုးယှဉ်လျက်ပင် လူသ ိုးသည် ယင်ိုးတက
ဲ့် တန်
ြိုးထ ိုးကကသည်။ တယရှု သည်
့် ရတန မျ ိုးကသ
့်
တမွိုးြွ ိုးလ သည့်် အချန်မှစ၍ မျ ိုးစွ တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟပင် သူတ ့်
ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤမျှသ လပ်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး တန က်ထပ်

ဘ မျှမလပ်တတ သ
် လ ိုး၊ တယရှု က သူ၏ဘဝတွင ် လပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်အ ိုးလိုးမှ
့် ည့်အ
ထမျှသ ပြစ်သည်ဟပင် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ရယ်စရ
မတက င်ိုးသတလ ။
တယရှု ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှခဲသ
့် လမှ သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည်
့် ည်က
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ တနထင်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤအချန်က လ၏သိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ
သူ၏ အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရ တွင ် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်၊
ကျန်သည်အ
့် ချန်မျ ိုးတွင ် သူသည် သ မန်လူသ ိုး အသက်တ ပြင်သ
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
အစတွင၊် သူသည် တရ ိုးဇရပ်၌ ဝတ်ပပြုစည်ိုးတဝိုးမျ ိုးက တက်တရ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတနရ ၌
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ ကျမ်ိုးစ ရှငိုး် လင်ိုးတြ ပ် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ဆင်သည့်် အသပည မျ ိုးစွ
ရရှခဲသ
အသပည ပြင့်် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ယင်ိုးက
့် ည်။ သူသည် ထသတသ
့်
ြတ်ရှုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးတထ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်န္စ
ှ ်
အရွ ယ်တွင် တရ ိုးဇရပ်၌ သွနသ
် င်သမ
ူ ျ ိုးက တမိုးခွနိုး် မျ ိုးတမိုးခဲသ
့် ည်က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တရိုးမှတ်ထ ိုးသည်။ တရှိုးတခတ်ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးမှ
အဘယ်နည်ိုး။ တမ တရှ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် ရ မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဗမ န်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်
ဝတ်ရမျ ိုးဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခတနသည့်် လူသ ိုးမှ
အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။...သူသည် အသပည သမဟ
့် တွက်
့် ည်အ
့် တ် သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးစွ တမိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် သတန္ဓတည်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် လိုးဝပမှနလ
် ူသ ိုး တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် တမွ
့် ိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတွ
့် င ်
ထူိုးပခ ိုးသည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးပင်
ပြစ်တနတသိုး၏။ သူ၏ ဝည ဉ်ရင်က
ှ ့်် အသက်အရွ ယ် အချြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး
့် ျက်မှုန္င
သူ၏အသဉ ဏ် အဆက်မပပတ် ကကီိုးထွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ဘဝ အဆငမ
့်် ျ ိုးက သူ
ပြတ်သန်ိုးခဲသ
့် ည်။ လူတ၏စ
့် တ်ကူိုးထဲတွင၊် တယရှု သည် ကတလိုးဘဝန္ှင ့််
ဆယ်တကျ သ
် က်ဘဝတက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူသည်
့် တပ။ တမွိုးသည်န္င
့် မတတွျို့ ကကြုခဲရ
အသက်သိုးဆယ်အရွ ယ် လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ဘဝက စတင်အသက်ရင
ှ ခ
် ရ
ဲ့် ပပီိုး သူ၏အမှု
ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ ့်် က ိုးစင်တင်သတ်ခခဲရ
့် သည်ဟ လူတယူ
့် ဆထ ိုးသည်။
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ဘဝတွငရ
် သည့်
ှ
် အဆငမ
့်် ျ ိုးက မပြတ်သန်ိုးခဲရ
့် သည်မှ
တသချ သတလ က် ပြစ်သည်။ သူသည် အပခ ိုးလူတန္ှ့် င ့်် အစ လည်ိုးမစ ိုး၊

တပါင်ိုးသင်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှသကဲသ
့် လူ
့်် သူက
် ူခတ
ဲ့် ပ။
့် တအတနပြင
့်
့် ြျတ်ခနဲ ပမင်ြမှ့် မလွယက
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူက
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအ ိုး တကက က်လနတ
် ့် စမည့််
့် ပမင်ခသ
လူထိုးူ ဆန်ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး တနထင်သကဲသ
့် လ
့် ိုးဝ မတနထင်ဟ လူတက
့် ယကကည်ကကသည်။ သူသည်
သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးပြစ်သည်အ
့် တွက် သူသည် သူ၏ သွ ိုးတက်စရ မလ သမဟ
့် တ်
သူ၏ မျက်န္ ှ သစ်စရ မလဘဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တနသည်ဟ ၎င်ိုးတက
့် ယကကည်ကကသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသက်သက် မဟတ်ပါသတလ ။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် တယရှု ၏ အသက်တ က လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် မှတတ
် မ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး
မရှဘဲ၊ သူ၏ အမှုကသ မှတ်တမ်ိုး တင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သရ့် တွင ် ဤအရ က သူသည်
ပမှနလ
် သတဘ
ူ ့်
သဘ ဝ မရှခဲ၊့် သမဟ
့် တ် အသက် သိုးဆယ် မတင်မီတွင ် သူသည် လူသ ိုး၏
သ မန်လသ
ူ ိုးသဘ ဝ မရှ သမဟ
့် တ် အသက်သိုးဆယ် မတင်မီ သ မန် လူသ ိုးဘဝက
အသက်မရှငခ
် ဟ
ဲ့် သက်တသမပပတပ။ သူသည် အသက် ၂၉ န္ှစ်တွင ် သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင်
စတင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ထအသက်အရွ ယ်မတင်မီ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် သူ၏
အသက်တ တစ်ခလိုးက သင် မြယ်ရှ ိုးပစ်န္င်တချ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ၎င်ိုး၏မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးမှ
ထက လက ချန်လှပ်ထ ိုးရမျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝပြစ်ပပီိုး သူ၏
ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုက လမဟတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအရ က တရိုးချထ ိုးရန်
မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယရှု ၏ဗတတဇ မတင်မီတွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက်
အလပ်မလပ်ခဘ
ဲ့် ဲ တယရှု က သူ၏အမှုက ထမ်ိုးတဆ င်ရန် အချန်တစသ
့် ည့်် တနရက်
့် အထ
တယရှု ၏ အသက်တ တွင် ပမှနလ
် သ
ူ ိုး တစ်ဦိုးအပြစ် သူက
့် ည်။
့် ထန်ိုးသမ်ိုးမျှရ ထန်ိုးသမ်ိုးခဲသ
သူသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ရင်က
့် ျက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်က
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ကက
့်် ျက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်က သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
့် သည်။ ဤရငက
့် ြုခဲရ
ချန်လှပ်ထ ိုးသည်။ ယင်ိုးက ဘဝတွင် လူသ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးမှုက ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အပ့်
မတပိုးန္င်တသ တကက င့်် ချန်လှပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ဗတတဇခယူပခင်ိုး မတင်မီ က လသည်
နမတ်လကခဏ န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက သူ မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးတသ
က လတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု ၏ ဗတတဇခပခင်ိုး တန က်မှသ သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
သမမ တရ ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ အလျှပယ်ပြစ်က ပပည့်ဝ
် စွ ပါဝင်သည့််
အမှုပြစ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။
ဤအမှု၏အစသည် အတအကျအ ိုးပြင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အစလည်ိုး ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ယင်ိုးက တရိုးမှတထ
်
ိုးပပီိုး မျက်တမှ က်က လသ လက်
ဆင်က
့် မ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
့်

ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် ရှသူတ တကျိုး
ဇူိုးတတ ်တခတ်၏
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် က ိုးတင်လမ်ိုးတကက င်ိုးတက
့် နင်ိုးတလျှ က်ရန်အတွက် ထွက်လမ်ိုးတစ်ခက
ြွငတ
့်် ပိုးြန္ှ့် င ့်် အ ိုးလိုးက တအ င်ပမင်တစြ ပြစ်
် ိုးသည့််
့် သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး တရိုးမှတထ
မှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးမှ လ တသ ်လည်ိုး၊ တနရ အန္ှ တသိုး
ငယ်တသ အမှ ိုးမျ ိုး ရှ တတွျို့ရသည်မှအပ
့်
အ ိုးလိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်တပသည်။ သတသ
်လည်ိုး၊ ဤမှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက မှနက
် န်မှုမရှဟ
့်
တပပ ၍ မရန္င်တပ။ မှတ်သ ိုးထ ိုးသည့်် ကစစရပ်မျ ိုးမှ လိုးဝ အပြစ်မန
ှ ပ် ြစ်၏၊ ယင်ိုးတက
့်
တရိုးမှတ်ရ တွငသ
်
လူတ အမှ
ိုးမျ ိုး လပ်မကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည်
့်
ရိုးရိုးသ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှသူတစ်ဦိုး ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အြ
့် ွယ်အမှုမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် လ
ဲ့် ည်နည်ိုးဟ တပပ မည်သ
့် အ
ူ ချြုျို့ ရှသည်။
့် ပ်န္င်ခမ
တယရှု ကကြုခဲရ
့် သည့်် ရက်တလိုးဆယ် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးသည် အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည့််
နမတ်လကခဏ တစ်ခ၊ ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးက ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်သည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ သူ၏ ရက်တလိုးဆယ် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လပ်တဆ င်မှု သတဘ သဘ ဝတွင် ရှခဲသ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် သူ၏ အထဲတွင ်
သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ နည်ိုးနည်ိုးမျှ မရှခဲဟ
န္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏
့် အဘယ်သ တပပ
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်အမှုမျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် အစွမ်ိုးအစက သူသည်
ထူိုးကဲသ လွနတ
် သ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး မဟတ်သည်က သက်တသမပပတပ။
ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူကသ
ဲ့် တသ
ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
အလပ်လပ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သူအ
့် ိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပပီိုး သ ၍ကကီိုးပမတ်သည့််
အမှုက လပ်တဆ င်တစန္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က
မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် သမဟ
့် တင်ိုး၊ သူအတပေါ်
သ ့်
့် တ် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တပပ သည်အ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဆင်ိုးသက်မီတွင ် တယရှု သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
ဘယ်လမှ သဘ ဝလွန ် မပြစ်န္င်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သူအတပေါ်
့်
ဆင်ိုးသက်သည့်အ
် ခါ၊ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် သူ၏သ သန လပ်ငန်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
စတင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တန်ခိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသပြင
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူသည့်် ခန္ဓ သည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ မရှဟ လူသ ိုးက ယကကည်လ ခဲ၏
့် ၊ ထအပပင်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသဘ ဝသ ရှပပီိုး လူသတဘ
သဘ ဝ မရှဟ သူက
့်
တလွထ
ဲ င်တလသည်။ တသချ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပြုြ ကမဘ
တပမသ ့်
့်
ကကလ ချန်တွင၊် လူသ ိုး ပမင်သမျှမှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
န
့်
့် ိုးမလည်န္င်စရ န္ှင ့််

မရန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်အတွက် မမတ၏
် ရ န္ှင ့််
့် မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်သည့်အ
မမတ၏န
ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကက ိုးသည့်အ
် ရ တသည်
အ ိုးလိုး သဘ ဝလွနမ
် ျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။
့်
့်
တက င်ိုးကင်မှ တစ်စတစ်ရ က တပမကကီိုးတပေါ်သ တဆ
င်ယူလ ပါက၊ ယင်ိုးမှ
့်
သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ မှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးအြ ့်
န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ဉ
ဲ ှုမျ ိုးပြစ်တသ ၊ အလွနတ
် ရ မှ ၎င်ိုးတသည်
့် ဏ်မမီန္င်သည့်် နက်နမ
့်
အလွန ် အြ
့် ွယ်ရ န္ှင ့်် ဉ ဏ်အတပမ ်အပမင်ရလှ
ှ တသ ၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက
ကမဘ တပမသ တဆ
င်ယူခသ
ဲ့် ည့်အ
် ခါ- ၎င်ိုးတအ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်
့်
့် ိုးလိုးသည် သဘ ဝလွနအ
မဟတ်တလ ။ သတသ
်၊ ထအရ သည် မည်မျှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်တနပါတစ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝအတွငိုး် တွင ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သင်သသင်သ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူသည့်် ခန္ဓ သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တနသည်၊ သမဟ
့်
့် တ်ပါက၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူထ ိုးသည်ခ
့် န္ဓ ပြစ်မည်မဟတ်တပ။ တယရှု သည် သူ၏
အချန်က လတွင ် ကကီိုးပမတ်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးစွ က တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး တတွျို့ရသည်မှ သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ိုးပြင ့်် ပပည့်ခ
် သ
ဲ့် ည်။
သူတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်မျ ိုးက ရှု ပမင်ရပပီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ အသက
့်
ကက ိုးခဲရ
် ျ ိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သဘ ဝလွနမ
တသချ သည်မှ ယတနတွ
် ည့်် အမှုအရ မျ ိုးပြင့်် လှညပ့်် ြ ိုးသည့််
့် င ် လူသ ိုးက သဘ ဝလွနသ
ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်အချြုျို့ ရှတပသည်။ ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် လက်ရှ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှသည့်် အလပ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် လူက လှညပ့်် ြ ိုးြ သူ
့် တအပ
့် င်ိုးမှ တပပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးစွ တသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ကကပပီိုး
့်
န မကျန်ိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက အန တရ င်္ါတပျ က်ကင်ိုးတစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ကကသည်။
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသတသ
အလပ်က
့်
မလပ်တဆ င်တတ သ
့် တွက်၊ ဤအရ မျ ိုးသည် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်သ
့် ည်အ
ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ထအချန်မှစ၍
လက်လတပကကသူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဧကန်စင်စစ် ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ထသတသ
ပစပြင့်် မလပ်တဆ င်တသ လ
် ည်ိုး ထအချန်က
့်
ဣသတရလတွင ် လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်အ ိုးလိုးမှ သဘ ဝလွနသ
် ည့်် သဘ ဝတစ်ခ၏
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခတွင ် ထသတသ
လပ်တဆ င်ချက် တစ်ခသည် စ တန်၏
့်
တပပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အတယ င်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်က သူ၏ တန္ှ င်ယ
် ှုပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊်
့် ှကမ
သင်အ
့် တနပြင့်် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် ဟူသမျှက ဆိုးညစ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးထမှ လ သည်ဟ

တပပ ၍မရန္င်တပ- ဤက ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ တခတ်အတပေါ်တွင ် မူတည်တပမည်။
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်မှ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ ။့်
ယင်ိုး၏ မည်သည်ရ
့် ှု တထ ငသ
့်် ည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်သနည်ိုး။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်အ
် ရ ပြစ်က သူ
့် ြ န
့် ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ပပီိုး မရရှန္င်သည့်အ
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ သူ န ိုးလည်သည့်် အရ က
လူသ ိုးက န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အသပည အတနန္ှင ့်် အဘယ်ကလ သည်က
လူသ ိုးက မသတပ။ “ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး ကယ်တတ ်ကသ
ဲ့် ပင်
် ူသ ိုး ပြစ်၏၊ သတသ
်
့် ပမှနလ
့်
ကယ်တတ ် သသည်အ
့် ရ က ကျွန္ပ်
် မသသည်မှ အဘယ်တကက င်န
် သည်
့် ည်ိုး။ ကျွန္ပ်
အသက်ပကကီိုးရင်၍
် မသတသ အရ က
့် အတတွျို့အကကြုလည်ိုး သ ၍ ကကယ်ဝ၏၊ သတ
့် င် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ က
် အဘယ်သ သ
့် န္င်သနည်ိုး။” ဟ ဆတသ သူအချြုျို့ ရှ၏။ လူသ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်သတရွ ျို့ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမှ မရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ထတန
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့် က်၊ “ဣသတရလတွင ် တဆ င်ရွက်ခသ
သမမ ကျမ်ိုးစ က ရှငိုး် လင်ိုးတြ ပ် ပသူမျ ိုးကပင် ရှငိုး် ပပချက် မတပိုးန္င်ပါ။ ကယ်တတ ်က
အဘယ်တကက င့်် သပါသနည်ိုး” ဟူ၍ ဆသည့်် သူမျ ိုးရတပသည်
ှ
။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သဘ ဝလွနက
် စစရပ်မျ ိုး မဟတ်ပါသတလ ။ အြ
့် ွယ်အရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတတွျို့အကကြု သူ၌
မရှတသ ်လည်ိုး အရ အ ိုးလိုးက သူသ၏။ သူသည် သမမ တရ ိုးက အဆိုးစွန ် အခက်အခဲမရှ
တပပ ဆ၊ တြ ်ပပသည်။ ဤသည်မှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်တလ ။ သူ၏ အမှုသည်
လူဇ့် တက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်ထက် ပလွနတ
် ပသည်။ ယင်ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ရှသည့််
လူသ ိုးတင်ိုး၏ အတတွိုးက ကကြုိုးပမ်ိုး၍မရရှန္င်သကဲသ
့် လူ
့် စ့် တ်၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးအြ လ
့် ိုးဝ
စတ်ကူိုးကကစည်၍ ရန္င်တသ အရ မဟတ်တပ။ သူသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ကျမ်ိုးစ က
မြတ်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဣသတရလ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သူန ိုးလည်သည်။ သူသည်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရပ်၍ စက ိုးတပပ တသ ်လည်ိုး၊ တတယတက င်ိုးကင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သူ တပပ ဆတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုသည့်အ
် ခါ၊ “ဤသည်မှ တတယတက င်ိုးကင်ဘ၏ ဘ သ စက ိုး မဟတ်တလ ”
ဟူသည့်် ခစ ိုးချက်က သူက
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် လမ်ိုးမိုးတပလမ်မ
သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်ဦိုး ရရှန္င်စွမ်ိုးရသည့်
ှ
အ
် ရ ထက် တကျ လ
် ွနတ
် နသည်က
့် စစမျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထအချန်၌ အရက်တလိုးဆယ် အစ တရှ င်ပခင်ိုးက တယရှု
တကျ ်ပြတ်ခရ
ဲ့် သည့်အ
် ချန်တွင ် ယင်ိုးသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်ရပ် မဟတ်တလ ။
အရက်တလိုးဆယ် အစ တရှ င်ပခင်ိုးက လိုးဝ သဘ လွနပ် ြစ်ရပ်၊ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏

လပ်ရပ်တစ်ခဟ သင်တပပ ပါက၊ သင်သည် တယရှု က ရှု တ်ချမပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သူ၏အမှုတတ ်က မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် တယရှု သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် ပြစ်
ဲ့် ည်။
့် ခသ
သူသည်လည်ိုး တကျ င်ိုးတက်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် စ ြတ်၊ စ တရိုးန္င်ရန် အပခ ိုးမည်သလျှ
့် င ်
သင်ယူန္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခသည့်် အချန်တွင၊် ဇ တပကတထဲတွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကွယဝ
် ှက်တနခဲသ
်လည်ိုး၊ ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး
့် ည်။ သတသ
့်
ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ ကကီိုးထွ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ရငက
့်် ျက်မှု ပြစ်စဉ်က ကကြုရြ သူ
က် လအပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏
့် အတွ
့်
သပမင်တတ်တသ စွမ်ိုးရည်သည် ရငက
့်် ျက်က အမှုအရ မျ ိုးက ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်ပခင်ိုး
မရှမချင်ိုး သူက
် ူတစ်ဦိုး အပြစ် မမှတ်ယူန္င်တပ။ သူ၏လူသတဘ
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့် ပမှနလ
့်
ရင်က
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့် ျက်လ ခဲသ
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စတ်မချတသိုးစဉ်တွင ် မည်သလျှ
့် င ် သူသည် မမ၏သ သန လပ်ငန်ိုးက
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အရွ ယ်တွင် သူ၏ အမှုတတ က
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ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူသ ိုးသည် သူက
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့် ျက်မီတွင၊် သူသည် တ ဝန်က လပ်န္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ မရင်က
့် ျက်တသိုးသည့််

သူ၏လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ အလပ်၏ အစတ်အပင်ိုး တတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးက
့်
တကယ်ပင် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူသည့်် ဝည ဉ်တတ ၏
်
အမှုသည်လည်ိုး ယင်ိုး၏ ကယ်ပင်အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင့်် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတလသည်။
သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ပပည်စ
့် တသ အခါမှသ အလပ်က တ ၀န်ယူန္င်ပပီိုး
ခမည်ိုးတတ ၏
် တ ဝန်က လက်ခန္င်တပသည်။ ထအခါမှသ သူသည် မမ၏အမှုက
စတင်န္င်တပသည်။ သူ၏ကတလိုးဘဝတွင ် တယရှု သည် တရှိုးယခင်အချန်က
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တကယ်က
့်
န ိုးမလည်န္င်ခတ
ဲ့် ပ၊ ပပီိုးလျှင် တရ ိုးဇရပ်တွင ် သွနသ
် င်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုး တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
သူန ိုးလည်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ စက ိုးတပပ ဆတတ်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူ၏အမှုက
သူစတင်လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ အမှ ိုးမျ ိုး မလပ်မြမှ့် သူအတွ
က် အဘယ်သ ပြစ်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှ ိုးမျ ိုး လပ်ြ အဘယ်
သ ပြစ်
င်၊့် သူသည်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
့်
အလပ်လပ်န္င်ပပီိုးမှသ သူ၏အလပ်က စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ အပပည့်အ
် ဝတ ဝန်မယူန္င်သတရွ ျို့
မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ သူမစတင်ခတ
ဲ့် ပ။ အသက် ၂၉ န္ှစ်အရွ ယ်တွင် တယရှု သည်
အတတ ်ရင်က
ှ တ
့်် နပပီ ပြစ်က ၊ သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူလပ်ရမည့်အ
် လပ်က
့် ျက်န္င
့်
တ ဝန်ယူရန် လတလ က်တနပပီ ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
သူအထဲ
တင
ွ ် တရ ိုးဝင် စတင်အမှုပပြုတလသည်။ ထအချန်တွင ် တယ ဟန်သည်
့်
ကယ်တတ အ
် တွက် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးရန် ခနစ်န္စ
ှ ်ကက ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏အလပ်
အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ ့်် တထ င်သင
ွ ိုး် အကျဉ်ိုးချပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ထတန
့် က်တွင ် တယရှု ထသ ့်
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး တစ်ခလိုးကျလ ခဲသ
့် ည်။ အကယ်၍ သူသည် အသက် ၂၁ သမဟ
့် တ် ၂၂ အရွ ယ်၊
သူ၏လူသတဘ
သဘ ဝ နည်ိုးတနတသိုးပပီိုး လူငယ်ဘဝသ ချဉ်ိုး
နင်ိုး ဝင်တရ က်လ ခါစပင် ရှက
့်
့်
သူန ိုးမလည်သည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှချန်ပြစ်သည့်် ထအချန်တွင ် ဤအလပ်က တ ဝန်ယူခပ
ဲ့် ါက၊
ထန်ိုးချြုပ်န္င်စွမ်ိုး ရှခဲမ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအချန်တွင ် တယရှု က သူ၏ အမှုက မစတင်မီ
တယ ဟန်အတနပြင ့်် အချန်အနည်ိုးငယ်ကက မမ၏ အလပ်က တဆ င်ရွက်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်က ၊
ယင်ိုးအချန်တွင ် တယရှု သည် လူလတ်ပင်ိုး တရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်တလသည်။ ထအသက်အရွ ယ်တွင်
သူ၏ သ မန် လူသတဘ
သဘ ဝသည် သူလပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ်က တ ဝန်ယူရန်
့်
လတလ က်တနပပီပြစ်သည်။ ယခတွင် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၌လည်ိုး သ မန်
လူသတဘ
သဘ ဝ ရှပပီပြစ်က သင်တထဲ
့်
့် မှ သ ၍ အသက်ကကီိုးသူတန္ှ့် င ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်လျှင ်
မရင်က
် ည်ိုး၊ ဤသ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် သူ၏ အလပ်က တ ဝန်ယူရန်
့် ျက်တသိုးတသ လ
လတလ က်တနပပီပြစ်သည်။ ယတနအမှု
ဝန်ိုးကျင် အတပခအတနမျ ိုးက တယရှု ၏ အချန်က လက
့်

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

ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုး ြန်ဆင်ိုးခသူတစ်ဦိုးက မရပ်တည်တပိုးန္င်သတလ ။” ဟ
စဉ်ိုးစ ိုးတက င်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်သစ်က ြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်က
တြ ်ပပရန်အတွက် လူဇ့် တခယူလ ခဲသ
့် ည်က သင်တအ
့် ိုးလိုး သတပပြုမကကပပီိုး၊ တခတ်သစ်က
သူြွငတ
့်် ပိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် သူသည် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တခတ်တဟ င်ိုးက
အဆိုးသတ်လမ်မ
် ပ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစန္ှငအ
့်် ဆိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက
့် ည်မှ မှနတ
စတင်လှုပ်ရှ ိုးတစသည်မှ သူကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် အရင်တခတ်က
့်
အဆိုးသတ်သမ
ူ ှ လည်ိုး သူကယ်တင်ပြစ်ရတပမည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်က သူ
တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးက သူ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ သက်တသပြစ်သည်။
အချန်တင်ိုးတွင ် သူကယ်တင် လူသ ိုးအကက ိုး အမှုပပြုတလသည်၊ ယင်ိုးသည် အသစ်တသ
စစ်ပဲတ
ွ စ်ခ၏ အစပြစ်တပသည်။ အသစ်တသ အမှု၏အစ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အမှုတဟ င်ိုး၏ နင်္ိုးသည်
အလအတလျ က်ပင် ရှလမ်မ
် ခါ၊ စ တန်န္င
ှ ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ အမှုတဟ င်ိုး၏ နင်္ိုးမရှသည့်အ
တက်ပဲသ
ွ ည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်မလ တသိုးတကက င်ိုး သက်တသပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်လ ပပီိုး လူသ ိုးကက ိုးတွင ် အမှုသစ်ပပြုမှသ လျှင၊် လူသ ိုးသည်
စ တန်၏အပ်စိုးမက
ှု လိုးဝချြုိုးတြ က်ပပီိုး အသက်တ သစ်န္င
ှ ့်် စတင်မှု အသစ်က
ရရှန္င်တပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ လူသ ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးတွင ်
ထ ဝရအသက်ရှငတ
် နထင်တနပပီိုး စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတဟ င်ိုး တအ က်၌သ
ထ ဝရတနရလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တခတ်က လတင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊
လူသ ိုးအချြုျို့က လွတ်တပမ က်သွ ိုးပပီိုး ထသပြင
ီ ဘ
့် ၊့်် လူသ ိုးသည် တခတ်သစ်ဆသ
့် ရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ တက်လမ
ှ ်ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပမင်မဟ
ှု ူသည်မှ သူတန
့် က်
လက်တလျှ က်သည့်် သူအ ိုးလိုး၏ တအ င်ပမင်မဟ
ှု ဆလတပသည်။ အြန်ဆင်ိုးခ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တခတ်က လက အဆိုးသတ်ပခင်ိုးတ ဝန် တပိုးမည်ဆလျှင၊် လူသ ိုး၏
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှပြစ်တစ သမဟ
့်် ပမင်မှ ပြစ်တစ၊ ဤအရ သည်
့် တ် စ တန်၏ ရှု တထ ငအ
ဘရ ိုးသခင်က န ခသည့်် လပ်ရပ်တစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သည့်် လပ်ရပ်
့်
သမဟ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုး၏ အလပ်သည်
့် တ် သစစ တြ က်သည့်် လပ်ရပ်တစ်ခသ ပြစ်လမ်မ
စ တန်အတွက် တန်ဆ ပလ တစ်ခ ပြစ်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ြွငလ
့်် စ
ှ ်သည့်် တခတ်တစ်ခထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်က န ခမှုရပပီ
ှ ိုး
လက်တလျှ က်မှသ ၊ စ တန်က အပပည်အ
့် ဝ ယကကည်လက်ခန္င်တပမည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
် တွက် ပြစ်သည်။
့် တသ ် ယင်ိုးသည် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်ပြစ်သည့်အ
ထတကက
င့်် သင်တအတနပြင
့်် လက်တလျှ က်ရန်န္င
ှ ့်် န ခရန်သ လအပ်ပပီိုး တန က်ထပ် ဘ ကမျှ
့်
့်

သင်တက
့် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးမရှဟ ငါဆပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤသည်မှ အသီိုးသိုးီ က မမ၏တ ဝန်က
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အသီိုးသိုးီ က မမ၏ သက်ဆင်ရ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးက ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင်၏ အလပ်ကလပ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးက သူက
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏ အလပ်တွငလ
် ည်ိုး
့် ယ်စ ိုး လပ်တပိုးရန် မလအပ်သကဲသ
သူပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည် မမကယ်တင်၏ တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုး မရှ။ ဤအရ သည်သ စစ်မှနသ
် ည့််
န ခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးသက်တသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
တခတ်သစ်က ြွငလ
့်် စ
ှ ်တပိုး ပပီိုးတန က်၊ သူကယ်တင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် အမှုပပြုရန်
ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုး မရှတတ တ
ှ ့််
့် ချ။ ထအခါမှသ လူသ ိုးသည် မမ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ရန်န္င
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူ၏တ ဝန်က ထမ်ိုးရွက်ရန် တခတ်သစ်ထသ
ဲ တရ
ိုးဝင်
့်
လှမ်ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် မည်သမ
ူ ျှ မချြုိုးတြ က်ရတသ ဘရ ိုးသခင်
အမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ လျှင် သင်တ
ှ ိုး တလျ ်ကန်တပသည်။
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်မှုရပပီ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။
သူ၏အမှုက စတင်လပ
ှု ်ရှ ိုးတစသူမှ သူပြစ်ပပီိုး သူ၏ အမှုက အဆိုးသတ်သမ
ူ ှ သူပြစ်၏။
အမှုက စီစဉ်သူမှ သူပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအ ိုး စီမခန်ခွ့် သ
ဲ မ
ူ ှ သူ ပြစ်သည်၊ ထထက်
မက အမှုက
့်
တအ င်ပမင်တစသူမှ သူပင် ပြစ်တပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် “ငါသည်အစန္ှင ့််
အဆိုးပြစ်သည်၊ ငါသည် ပျြုိုးကကဲတသ သူန္င
ှ ့်် စပါိုးရတ်တသ သူပြစ်သည်” ဟ
တြ ်ပပထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်သမျှက
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် လပ်တဆ င်တလသည်။ သူသည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်က အပ်ချြုပ်သပူ ြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသမ
ူ ှ သူ
ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး သူ၏အမှုက မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် ့်
သူ၏ အမှုက မည်သမ
ူ ျှ အဆိုးမသတ်တစန္င်တပ။ ကမဘ တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်၊ သူသည်
ကမဘ တလ ကတစ်ခလိုးက သူ၏အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငြ
် ဦိုး
့် တဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
တခတ်တစ်ခလိုးကလည်ိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏ အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက
တအ င်ပမင်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

လဇူ့ တိခယ
ံ ခင််း၏ နက်နွဲရ အချက် (၂)

ယဒပပည်၌ တယရှု အမှုပပြုခဲခ
့်် င်ိုးစွ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် ယခတွင ်
့် ျန်တွင ် ပွငလ
့်
ငါသည် သင်တအလယ်
တွင ် တတ်တဆတ် အမှုပပြုက စက ိုးတပပ သည်။
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ယင်ိုးက လိုးဝ သတမပပြုမကကတချ။ သင်တအလယ်
ငါ၏အမှုသည်
့်
အပပင်ဘက်၌ ရှသူမျ ိုးအြ ပ
ှ
။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
့် တ်ထ ိုးလျက်ရသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မှုမျ ိုးက သင်တသ
့် သကကပပီိုး အပခ ိုးတသ သူမျ ိုးက
မသကကတပ။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက သင်တအလယ်
တွင ် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအြ
့်
့် သ
့်
ြွငဟ
့်် ထ ိုးတပသည်။ အချန်မကျတသိုးသည့်အ
် တွက် ယင်ိုးက မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ
မသတပ။ ဤတနရ ၌ရှတသ လူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခပပီိုးတန က်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန် နီိုးစပ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အပပင်တွငရ
် ကကသူ
ှ
မျ ိုးက ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသကကတချ။ ဤအမှုသည် အလွန ် ကွယ်ဝက
ှ ်လွနိုး် လှတပသည်။
၎င်ိုးတအြ
် ိုးလျက်ရှတသ ်လည်ိုး၊
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်မှ ြိုးကွယထ
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၌ ရှတသ သူမျ ိုးအြမူ့် သူသည် ြွငဟ
့်် ထ ိုးသည်ဟ
တပပ ၍ရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ အရ အ ိုးလိုး ြွငထ
့်် ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုး
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုး လွတလ
် ပ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ သည် သူက
့်
ယကကည်တသ သူမျ ိုးအတွက်သ မှနက
် န်တပသည်။ ကျန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည့််
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ အသတပိုးပခင်ိုး မရှတပ။
သင်တအလယ်
န္င
ှ ့်် တရတ်ပပည်တွင် လတ်တတလ လပ်တဆ င်လျက်ရသည့်
ှ
် အမှုသည် ၎င်ိုးတ ့်
့်
မသတစြ၊ ့် တင်ိုးတင်ိုးကကပ်ကကပ် ပတ်ထ ိုးလျက်ရှသည်။ ဤအမှုက ၎င်ိုးတ ့်
သရှလ ခဲပ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ လ
် ရ ဟူသမျှမှ ယင်ိုးက ရှု တ်ချပပီိုး
့် ါလျှငလ
့် ပ်မည့်အ
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခတစြသ
့် ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကမည်
မဟတ်တပ။ ဤတခတ်တန က်အကျန်ဆိုးတနရ ပြစ်သည့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
တင်ိုးန္င်ငတွင ် အလပ်လပ်ရန်မှ လွယက
် ူသည့်် အလပ် မဟတ်တပ။ ဤအမှုက
လူပအလယ်တွင ် ထ ိုးမည်ဆပါက၊ ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တချ။ အမှု၏
ဤအဆင်က
့် ဤတနရ တွင ် တကယ်က တဆ င်ရွက်၍မရန္င်တပ။ ဤအလပ်က
လူပအလယ်တွင ် တဆ င်ရွက်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက တရှ ဆ
ျို့ က်လပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
မည်သခွ့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ က အမှုက သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်အ
့် န္တရ ယ်တအ က်သ ့်
တရ က်ရတစမည်
ှ
မဟတ်တလ ။ ဤအမှုက ြိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက်
မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက အဘ
့် နန်ိုး ကျန်ိုးမ တစပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးကလည်ိုး န္ှငထ
် တ်ခသ
ဲ့် ည့််
တယရှု ၏အချန်က လကဲသ
့် တဆ
င်ရွက်မည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက နတ်ဆိုးမျ ိုးက
့်

အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က “အကျဉ်ိုးသ ိုး” ပြစ်တစပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သည်ိုးခန္င်ကကမည်တလ ။ ယခတွင ် တရ ိုးဇရပ်မျ ိုးထဲသ ့်
တရ ိုးတဟ ရန်န္င
ှ ့်် ဩဝါဒတပိုးရန် ဝင်တရ က်မည် ဆပါက၊ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
အစတ်စတ်အပမ အပမ ပစ်တပါက်ခရပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ ပြစ်အပျက်ခပ
ဲ့် ါက၊
ငါ၏အမှုက မည်သ ဆက်
လက် တဆ င်ရွက်န္င်မည်နည်ိုး။ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးစွ လိုးဝ မပပသသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ြိုးကွယ်ပခင်ိုးအတွက်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအြ ငါ၏အမှု
က ပမင်၍မရ၊ သ၍မရ၊ သမဟ
့်
့်
့် တ်
ရှ တြွတတွျို့ ရှ၍လည်ိုး မရတပ။ အမှု၏ ဤအဆင်က
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
တယရှု လပ်ခသ
ဲ့် ည်နည်ိုးတူ လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ ယခကဲသ
့် အလွ
န ် တည်တည်ပငမ်ပငမ်
့်
ရှန္င်မည် မဟတ်ပါ။ ထတကက
င်၊့် ဤကဲသ
့် လျှ
့်
့် ြုျို့ ဝှက်စွ အလပ်လပ်ပခင်ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့််
အမှုအြ တစ်
တပါင်ိုးတစ်စည်ိုးတည်ိုး အကျြုိုးရှတလသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
့်
အဆိုးသတ်လ သည်ခ
့် ျန်တွင၊် ဆလသည်မှ ဤလျှြုဝှကတ
် သ အမှု နင်္ိုးချြုပ်သည့်် အချန်တွင၊်
အမှု၏ ဤအဆငသ
့်် ည် လူပအလယ် ပဗြုန်ိုးခနဲ ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ တရတ်ပပည်တွင ်
တအ င်ပမင်သတ
ူ စ်စရှသည်က အ ိုးလိုး သကကလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တခလ သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
တရတ်ပပည်တွင ် ရှပပီိုး သူ၏အမှုသည် အဆိုးသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်က အ ိုးလိုး
့်
သကကလမ်မ
့် ည်။ ထအခါမှသ လူသ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်တရတ်ပပည်သည် အဘယ်တကက င့်် မကျဆင်ိုးတသိုးသနည်ိုး သမဟ
့် တ် မပပြုလဲတသိုးသနည်ိုး။
လက်စသတ်တတ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရတ်ပပည်တွင ် ကယ်တင်ကယ်ကျ
တဆ င်ရွက်တနပပီိုး လူတစ်စက တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ် စလင်တစပပီိုး ပြစ်တပသည်။
လူဇ့် တခသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ချန်တွင၊်
ဤက လအတွငိုး် တွင ် သူတန
့် က်လက်တသ လူတစ်စထသသ
့် မမကယ်မမ ပပပပီိုး ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါအ ိုးလိုးထသ မပပတပ။
သူသည် သူ၏ အမှု အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် စလင်တစရန်သ
့်
လူဇ့် တ ခယူခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ ပသဏ္ဌ န်က လူသ ိုးထပပရန်အတွက် မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး
့်
သူ၏အမှုက သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဇ တခန္ဓ ပြင ့်် ထသ ့်
လပ်တဆ င်ရန် သူအတွ
က် လအပ်တပသည်။ ဤအမှု အဆိုးသတ်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည်
့်
လူတလ
ကမှ ထွက်ခွ လမ်မ
့် မှု၏ လမ်ိုးက အတ ိုးအဆီိုးပြစ်တစမမည်
့် ည် ပြစ်သည်။ လ မည်အ
့်
စိုးသည့်အ
် တွက် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် တရရှည် ရှမတနန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ပပသ၍ရန္င်ပပီိုး သူ၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၏ ပသဏ္ဌ န်က အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်သည့်အ
် တွက် လူအတပမ က်အမျ ိုးထ သူ

ထင်ရှ ိုးတစသည်မှ သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး
အ ိုးလိုးပြစ်က ၊ သူ လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ်ခယူချန်က ပသဏ္ဌ န်မဟတ်တပ။ သူ၏ ဇ တခန္ဓ
ပသဏ္ဌ န်က လူအတရအတွက် အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခ ဆီသသ
့် ၊ လူဇ့် တ၌
သူအလပ်လပ်တနစဉ် သူတန
့် က်ကလက်တသ သူမျ ိုးထသသ
့် ပပသတလသည်။ ဤသည်မှ
ယခ တဆ င်ရွက်တနတသ အမှုက လျှြုျို့ ဝှက်စွ လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ထနည်ိုးတူ တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးထသ
မမကယ်ကယ် ပပသခဲပ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်် တင်ိုးန္င်ငကမျှ မမကယ်မမ လူသရှငက် က ိုး လိုးဝ
မပပခဲတ
င့်် သူ၏အမှုက လက်စသတ်ခပဲ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူသည်
့် ပ။ ထတကက
့်
လူတလ
ကမှ ချက်ချင်ိုးထွက်ခွ ခဲပ့် ပီိုး မတနထင်ခတ
ဲ့် ပ။ တန က်ပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးထ မမကယ်မမ
့်
ပပခဲသ
ူ ှ ဤလူသ ိုး ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည့်် သူမဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ အမှုက တက်ရက်တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ
့် မ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တလသည်။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု လိုးဝ
ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တသမျြုိုးပြစ်တသ တလ ကမှ သူထက
ွ ်ခွ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူဇ့် တ၌ သူ ရှခဲခ
ဲ့် ည့်် အရ န္ှငတ
့်် ူညသ
ီ ည့်် မည်သည့်အ
် မှုကမျှ သူ တစ်ြန်
့် ျန် လပ်တဆ င်ခသ
လိုးဝ လပ်တဆ င်လမ်မ
် န က်တွင၊် အမှုအ ိုးလိုးက
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤအရ ပပီိုးသည့်တ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက် လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤက လအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် သူ၏ အတသွိုးအသ ိုး ခန္ဓ ၏ ပသဏ္ဌ န်က
မပမင်န္င်တပ။ သူသည် လူသ ိုးထ မမကယ်မမ လိုးဝမပပဘဲ၊ ထ ဝရ ကွယ်ဝက
ှ ်တနတလသည်။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် အချန်သည် အကန်အသတ်
ရ၏။
ှ
ယင်ိုးက
့်
တကျတသ တခတ်၊ က လ၊ တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် တကျတသ လူမျ ိုးအလယ်တွင်
တဆ င်ရွက်တပသည်။ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက လ
အတတ အတွငိုး် က အမှုကသ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ထတခတ်အြ သီ
့် တပသည်။ ယင်ိုးသည်
့် ိုးသနပ် ြစ်
သီိုးသန ် တခတ်
တစ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး သူ၏
့်
အမှုအလိုးစက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ထတကက
င်၊့် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က
့်
လူအ ိုးလိုးထ ပပသမည် မဟတ်တပ။ လူအတပမ က်အမျ ိုးထသ ပပသသည်
အ
့် ရ မှ သူ
့်
လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ် ခယူတန်ိုးက သူ၏ပသဏ္ဌ န်ထက် ဘရ ိုးသခင်၏တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးအလိုးစ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးထ ပပသသည်မှ
ပသဏ္ဌ န်တစ်ခမဟတ်သကဲသ
့် ပ
ှ ်ခ တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့််
့် သဏ္ဌ န်န္စ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ရန်သ ကကလ ပပီိုး လူတထ
့်
မမ၏ပသဏ္ဌ န်ကပပရန် မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူတသ ခန္ဓ သည်

သူလပ်တဆ င်ြ လ
့် မှုက ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပေါ်မှ ထွက်ခွ သငသ
့်် ည်မှ အလွန ်
့် အပ်သည်အ
အတရိုးကကီိုးတပသည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တကန္ှစ်ကကမ်ခယူပခင်ိုးပြင့်် ပပည်စ
့် တစန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က သူက
့် လိုးဝ
မပမင်ြူိုးတသ မည်သည့်် တင်ိုးန္င်ငထသမဆ
မမကယ်မမ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ပပဦိုးမည် မဟတ်တပ။
့်
တယရှု သည် တပြ င်မ
သည်အ
့် ခါမျှ
့် တ်ပခင်ိုးတနမင်ိုးအပြစ် မမကယ်မမ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုးထသ မည်
့်
တစ်ြန် တြ ်ပပလမ်မ
့် ၊ ့် သလွငတ
် တ င်တပေါ်သ တက်
ကကပပီိုး လူအ ိုးလိုးထ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
တပေါ်လ လမ်မ
ူ ျြုိုးမျ ိုးက ပမင်ရပပီိုးသမျှ အ ိုးလိုးမှ ယဒပပည်တွင ်
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ င်္ျြူိုးလမ
သူ၏ အချန်က လအတတ အတွငိုး် တယရှု ၏ပတူ ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင ် တယရှု ၏အမှုသည် လွနခ
် သ
ဲ့် ည့််
န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်က အဆိုးသတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခလ သည့်် တယရှု ၏
ပသဏ္ဌ န်သည် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်မျှပြစ်ပပီိုး တယ ဟန်ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် လူသ ိုး၏
ပသဏ္ဌ န် မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်၌ မမကယ်ကယ်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထသ ပပြ
့် မဆ
့် တလန္ှင၊့်် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့််
ယဒပပည်သပင်
့် ည် မဟတ်တပ။ သူ တစ်ြန် ပပန်ကကလ မည်ဟ
့် ပပန်လ လမ်မ
သူ၏တန က်လက်မျ ိုးထ တယရှု ကတတပိုးခဲတ
ူ ျြုိုး တစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်ပြင့််
့် သ ်လည်ိုး၊ င်္ျြူိုးလမ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတင
ွ ် ရှကကသူမျ ိုးထ မမကယ်မမ သက်သက်ပပလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တခတ်တစ်ခက ြွငြ
့်် ပြစ်
့် သည်က
သင်တသ
ထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ဤအမှုသည် န္ှစ်အနည်ိုးငယ်အထ ကန်သတ်
့်
့် သင်သ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက သူ မပပည့်စ
် တစန္င်တပ။ ထနည်ိုးတူစွ ၊ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတစ်ဦိုးအပြစ်
တယရှု ၏ပသဏ္ဌ န်သည် ယဒပပည်တွင ် သူ အမှုပပြုခဲသ
ှ အ
့်် မျှ
့် ည်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ပသဏ္ဌ န်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုကသ သူ
လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ တယရှု သည် လူဇ့် တ၌ ရှခဲသ
့် ည့်် အချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင၊်
တခတ်က အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအမှုအ ိုး
့်
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူ မလပ်တဆ င်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င့်် သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပပီိုး၊ သူ၏အမှုက
့်
အဆိုးသတ်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် အထက်အရပ်သ တက်
ကကခဲက
လူသ ိုးထမှ မမကယ်မမ
့်
့်
ထ ဝရ ြိုးကယ
ွ ်ထ ိုးခဲသ
့် ည်။ ထအချန်မှစ၍ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ သစစ ရှတသ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် သခင်တယရှု ၏ သရပ်သကန်က မတတွျို့ ပမင်န္င်ခကဲ့် ကဘဲ၊ နရတပေါ်တွင ်
ကပ်ထ ိုးတသ သူ၏ပတူကသ တတွျို့ ပမင်န္င်ခကဲ့် ကသည်။ ဤပတူသည် လူသ ိုးက
တရိုးဆွခ
ဲ သ
ဲ့် ည့်် ပတူတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က လူသ ိုးထ ပပခဲသ
့် ည့််

ပသဏ္ဌ န်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ် ခယူခခ
ဲ့် ျန်တန်ိုးက
သူ၏ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူအတပမ က်အပမ ိုးထသ မ
့်် င်ိုးစွ
့် မကယ်မမ ပွငလ
ပပသလမ်မ
ွ ် အလယ်တွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည်
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် ိုး န ိုးလည်ခင
မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုး၏ အမှုအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးထသ ပပသတလသည်
။ ယင်ိုးက တယရှု ၏
့်
သရပ်သကန်မှတစ်ဆင ့်် ဆသည်ထက်၊ သူ သရှတစပပီိုးပြစ်သည့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုတမှ့် တစ်ဆင ့်် ပပီိုးတပမ က်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က လူဇ့် တခယူတသ ပသဏ္ဌ န်မှတစ်ဆင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်
ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သွငပ် ပင်န္စ
ှ ်ခလိုးရသည့်
ှ
် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််
အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သရှတစပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ပပီိုးလျှင် သူ၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သူ၏ပသဏ္ဌ န်က
ပပသပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှတစပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌
သူလပ်တဆ င်လသည့်် အမှု၏ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တန္ှစ်ကကမ်ခယူပခင်ိုး အမှု အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် သူ၏ပသဏ္ဌ န်က လူအတပမ က်အပမ ိုးအ ိုး
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတစ်လျှ က် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက စတင်ပပသလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစလမ်မ
ီ သ လူအတန်ိုးအစ ိုးမျ ိုး၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် မတူညတ
အဆိုးသတ်မျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစလမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင်
့် ့် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသ လ
့် ိုးဝ
တရ က်ရတစမည်
ှ
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုက ကကီိုးမ ိုးသည့်် တစ်ပပင်တစ်ခင
ွ ် တစ်လ ိုး
မတိုးချဲျို့ရသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုးမှ (တယရှု က ယဒပပည်၌သ အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
ယတနတွ
တွငသ
်
အလပ်လပ်သည်) လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုသည်
့် င ် ငါသည် သင်တအလယ်
့်
နယ်နမတ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကန်အသတ်
မျ ိုး ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူသည်
့်
ရိုးရိုးသ မန်လဇ
ူ ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင့်် တတတ င်ိုးတသ အမှုတစ်ခက လပ်တဆ င်ရမျှ
လပ်တဆ င်တန တပသည်။ သူသည် ထ ဝရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု၊ သမဟ
့် တ်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန်
ဤလူဇ့် တခ ခန္ဓ က အသိုးပပြုတနပခင်ိုးမဟတ်တပ။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် အမှုသည်
နယ်ပယ်အရသ (ယဒပပည်၌သ သမဟ
တွငသ
်
အမှုပပြုပခင်ိုးကဲသ
့် )့်
့် တ် သင်တအလယ်
့်
ကန်သတ်
၍ ရန္င်ပပီိုး၊ ဤနယ်နမတ်မျ ိုး အတွငိုး် တဆ င်ရွက်တသ အမှုအ ိုးပြင့််
့်
ယင်ိုး၏နယ်ပယ်က တိုးချဲျို့၍ရန္င်တပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးအမှုက

သူ၏ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် သူ၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ ၏ အမှု ပြစ်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည်
နယ်နမတ်မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး စကကဝဠ ၏ တနရ အ ိုးလိုးသ တ
့် ိုးချဲျို့ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ- ဤအရ က ယင်ိုးက
မပပီိုးတပမ က်န္င်တပ။ လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုမတ
ှ စ်ဆင၊့်် တန က်လ မည်အ
့် မှုက
သူ၏ဝည ဉ်တတ ်က တဆ င်ရွက်တလသည်။ ထတကက
င့်် လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည်
့်
အချြုျို့ နယ်နမတ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် တဆ င်ရွက်သည့်် အြွင ့်် သတဘ သဘ ဝရှသည့််
အမှုပြစ်သည်။ ဤအရ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ဤအမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဆက်လက်
တဆ င်ရွက်သည်မှ သူ၏ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည့်အ
် ပပင် သူသည် ကျယ်ပပန်တသ
့်
အတင်ိုးအတ ပြင့်် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်တလသည်။
ဤကမဘ တပမတပေါ် လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင် ကကလ သည့်် အမှုမှ တခတ်က လမ်ိုးပပရန်၊
တခတ်သစ်က ြွငက
့််
တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ရန်သ ပြစ်သည်။ သူသည် ကမဘ တပေါ်တွင ်
လူဘဝ၏သက်
တမ်ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်၊ လူတလ
က၏ ဘဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတက
့် သူကယ်တင်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရန်၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏လက်ပြင့်် လူတစ်ဦိုးဦိုးက စလင်တစရန် သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုးဦိုးက သူ
ကကီိုးထွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကယ်တင်ကယ်ကျ တစ ငက့်် ကည့်ရ
် န် ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ သူ၏အလပ်မဟတ်တပ။ သူ၏အလပ်မှ တခတ်သစ်တစ်ခက စတင်ပပီိုး၊
တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ရန်မျှသ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် လူကယ်တင်
တခတ်တစ်ခက စတင်မည်၊ လူကယ်တင် အပခ ိုးတသ တခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး သူ၏ အမှုက
လူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စ တန်က အန္င်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူကယ်တင်
သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်သည်အ
့် ချန်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးမှ စစ်တပမပပင်တပေါ် သူ
တပခချတနသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ ဦိုးစွ ပထမ သူသည် တလ ကက န္ှမ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး လူဇ့် တ၌
ရှစဉ်တွင ် စ တန်က တအ င်န္င်သည်။ သူသည် ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ပင်ဆင်ရယူပပီိုး၊
န္ှစ်တပါင်ိုးန္ှစ်တထ င်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် အမှုတစ်ခလိုးတပေါ်က ကန်လန်
့် က
့် က မတင်သည်၊ ထသ ့်
ပပြုလပ်ပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပေါ်တွငရ
် တသ
ှ
လူအ ိုးလိုးက နင်ိုးတလျှ က်ရန်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ အသက်ရှငြ
် ပင
့် မ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
အသက်တ တစ်ခ ရှကကြ ပြစ်
် အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တပသည်။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့်် မတူသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တွင် လူသ ိုးန္င
ှ ့််
ကက ပမင်စ
် င်တပ။ သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ သက်တမ်ိုးက အသက်မရှငန္
် င်တပ၊
့် ွ အသက်မရှငန္
ဆလသည်မှ သူ၏လူဘဝက
အ ိုးပြည်ရ
့် န် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ပမှန ်
့်

လူသဘ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အနည်ိုးဆိုး အစတ်အပင်ိုးတစ်ခသ ရှသည့်အ
် တွက်၊
့်
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် ကမဘ တပေါ်တွင် သူ မတနထင်န္င်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တွင ် မည်သ မ
့် သ ိုးစတစ်ခက စတင်က အလပ်တစ်ခ ရှပပီိုး၊
ကတလိုးမျ ိုးက ပပြုစပျြုိုးတထ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ သူအြ
င်္
့်
့် ဏ်သတရပျက်ပခင်ိုး ပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ အပ်န္င
ှ ိုး် ခထ ိုးရသည်မှ ပမှနပ
် စတစ်ခပြင ့်် အမှုက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်အတွကသ
်
ပြစ်ပပီိုး၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် သူ
့် က
့်
မသ ိုးစတစ်ခန္ှင ့်် အလပ်တစ်ခ ရှန္င်တစြ မဟ
တ်တပ။ သူ၏ ပမှနအ
် သစတ်၊ ပမှနဉ
် ဏ်န္င
ှ ့််
့်
သူ၏ ခန္ဓ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှနအ
် စ စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝတ်စ ိုးပခင်ိုးတသည်
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတစ်ခ သူရသည်
ှ
က သက်တသပပရန် လတလ က်တပသည်။ သူသည်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးသည်က သက်တသပပရန်အလငှ့် မသ ိုးစတစ်ခ သမဟ
့် တ်
အလပ်အကင်တစ်ခရှြ သူ
က် မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ လိုးဝ လအပ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။
့် အတွ
့်
ကမဘ တပေါ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ကကလ ပခင်ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ
ခယူပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး တကယ်က န ိုးလည်ခင
ွ န္
့်် င
ှ ့််
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတနသည်၊ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တအ ိုးပြင ့််
တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုက လူအ ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
လူတအတနပြင
့်် သူ၏လူဇ့် တက အချြုျို့နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆြအတွ
က် မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
့်
အဆိုးအထ လူသ ိုးက န ခြအတွ
က်သ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သူ၏န္ှုတ်မှ ထတ်ပပန်သည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက န ခရန်န္င
ှ ့်် သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန်
ပြစ်သည်။ သူသည် လူဇ့် တပြင့်် အလပ်လပ်တနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး
သူ၏ လူဇ့် တ၏ ကကီိုးပမတ်မှုန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် မှုတက
့် ချီိုးတပမြှ က်ရန် တမင်တက
တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
သူစဲက
ွ င်သည့်် ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးထ ပပသတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
သူသည် ထင်ရှ ိုးတသ လူသဘ
ဝရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တကကည ပခင်ိုးမျ ိုး မပပြုသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
သူလပ်သင်သ
့် ည့်် အမှုအတပေါ်သ အ ရစက်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တကခယူတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက မတကကည သမဟ
့် တ် သက်တသမခဘဲ၊
ယင်ိုးအစ ိုး သူ လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် အမှုက အဘယ်တကက င ့်် သက်သက်
တဆ င်ရွက်သည်က သင်တ သ
င့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ထမှ သင်တ ့်
့် ါသည်။ ထတကက
့် သင်ပ
့်
တတွျို့ ပမင်န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသဘ ဝအ ိုးပြင ့်် သူ ပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်တပသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူ တတ်စွမ်ိုးသမျှ ပြစ်သည့်အ
် ရ မှ လူက

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

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

အမှုအရ မျ ိုးစွ ကပင် သူက အတလိုးင်္ရမပပြုသည်သ မက၊ ထသတသ
ကစစရပ်မျ ိုးက
့်
သန ိုးလည်မှု မရှတပ။ ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည အပပင် တစ်ကယ်တရ အပပြုအမူန္င
ှ ့််
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပန်အလှနဆ
် က်ဆတရိုးတက
့် တသ
့် ထန်ိုးချြုပ်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကဲသ
့်
အမှုအရ မျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှဟ ထင်ရ၏။ သတသ
်လည်ိုး သင်သည်
့်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပမှနမ
် ဟတ်ပခင်ိုး၏ အရပ်အမမက် အနည်ိုးငယ်ကမျှ
သတမပပြုမန္င်တပ။ ဆလသည်မှ သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူအ
် င
ှ အ
့်် မှ ိုးက
့်
့် ိုး အမှနန္
ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုး တပိုးရင်ိုး၊ ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် သူ၏အသက်တ န္ှင ့်် သူ ဦိုး
့် တန္ှ က်၏
ပမှနတ
် တွိုးတခေါ်ဆင်ပခင်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည် လူ
့်
(ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး) တစ်ဦိုးတည်ိုးက ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည့်် အပခ ိုး
မည်သည့်အ
် ရ မဆပြင ့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ကယ်ပင်အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြသ
့် လူဇ့် တခယူတပသည်။ သူ၏အမှုသည်
တခတ်က လတစ်ခလိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏၊ လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် သမဟ
့် တ်
တနရ တစ်ခတစ်တလမျှကသ မဟတ်ဘ၊ဲ စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။
ဤသည်မှ သူ၏အမှုတတ ် ဦိုးတည်ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူအမှုပပြုတသ အတပခခသတဘ တရ ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် ယင်ိုး၌
ပါဝင်ပတ်သက်လ ရန် မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည့်် အကကမ်အသီိုးသိုးီ တွင၊်
ထတခတ်၏အမှုက သူန္င
ှ အ
့်် တူ တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုး၊ လူက သူက
့် သ ၍ တက င်ိုးစွ န ိုးလည်က
သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရရှန္င်တစရန်အလငှ့် လူန္င
ှ အ
့်် တူ အန္ှစ်န္စ
ှ ်ဆယ်၊
သိုးဆယ်၊ တလိုးဆယ် သမဟ
့် တ် အန္ှစ်ခန္ှစ်ဆယ်၊ ရှစ်ဆယ်ပင် တနထင်ပခင်ိုးင ှ သူသည်
ရည်ရွယ်ချက် မရှတပ။ ယင်ိုးက မလအပ်တချ။ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏အသက မည်သမျှ
့် နက်ရှုင်ိုးတစရန်
ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးကသ တိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက အတသစွဲထ ိုးလ ရန်သ ပြစ်တစလမ့််မည်။
ထတကက
င့်် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အဘယ်အရ ပြစ်သည်က
အတအကျ န ိုးလည်အပ်တပသည်။ “ငါလ ခဲသ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အသက်တ က
့် ည်မှ ပမှနလ
တတွျို့ ကကြုရန်မဟတ်။” ဟ သင်တအ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက၊ သင်တအတနပြင်
့်
့် ိုး ငါတပပ ခဲတ
့်
ဧကန်မချ န ိုးမလည်၍ မရတပ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏အသက်တ က
အသက်ရှငရ
် န် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုးမဟတ်။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့်
့် သင်တ ့်
တမ့်တလျ က့် ကပပီတလ ။ လူဇ့် တခယူရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်က သင်တ ့်

န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် “ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ဘဝက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးင ှ
ရည်ရွယ်ချက်ပြင့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် အဘယ်သ ကကလ
န္င်မည်နည်ိုး။” ဆပခင်ိုး၏
့်
အဓပပ ယ်ကလည်ိုး သင်တ မသ
ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပည့်စ
် တစြ ့်
့်
တစ်ခတည်ိုးပြင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏အမှုသည်
့်
့်
သက်တမ်ိုးတပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ အ
် တနပြင့်် သူ၏ဇ တခန္ဓ အ ိုး
အသင်ိုးတတ ်က ဦိုးတဆ င်မည့်် သ လွနတ
် သ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ်သ ့်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးတစပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက်ပြင့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ သူ
့်
ကကလ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တ ခယူလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
် လူသည် သူ၏အမှုက မသဘဲ၊
့်
အမှုအရ မျ ိုးက သူန္င
ှ ့်် အတင်ိုးအကျပ် ပတ်သက်စပ်ဆင်တစကက၏။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် “လူဇ့် တခယူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အခန်ိုးကဏ္ဍက တဒင်္ဂ တ ဝန်ယူရန် ဘရ ိုးသခင်ဝည ဉ်တတ ်၏
ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးခပပီိုးပြစ်သည့်် ဇ တခန္ဓ တစ်ခ မဟတ်သည်က သင်တအ
့် ိုးလိုး
န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး၏ ရလဒ်မဟတ်ဘ၊ဲ
လူဇ့် တခယူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြစ်က ၊ ယတနတွ
့် င ် သူသည် သင်တအ
့် ိုးလိုးအလယ်၌
သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင် တဆ င်ရွက်တနတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
စစ်မှနတ
် သ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုးလိုးသကကပပီိုး၊
အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
ယင်ိုးက န ိုးလည်ကကသည့်အ
် လ ိုး
့်
ပပြုမူကကတပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှသည် သူ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရအထ သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ
့်
သတဘ မတပါက်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် မှတ်မသတရွ ျို့ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ရန်ိုးရန်ိုးတဝတအ င်
ရွ တဆ
် ပပပခင်ိုးပြင့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတန က် လက်ကက၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
သင်စတ်ကူိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်မည်ဟ သင် ယကကည်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်က ဦိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် အမှုသစ်က စတင်လပ
ှု ်ရှ ိုးတစရန် တစ်ခတည်ိုးပြင ့််
လူဇ့် တခယူလ တပသည်။ ဤအချက်က သင်တ န
့် ိုးလည်ရန် လအပ်သည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုး၏လပ်ငန်ိုးတ ဝန်န္င
ှ ့်် မျ ိုးစွ ကွ ပခ ိုးပပီိုး၊ ထန္ှစ်ခက တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တြ ်ပပရန်
မပြစ်န္င်တချ။ လူသ ိုးသည် အလပ်က တဆ င်ရွက်ရန် အသိုးပပြုပခင်ိုး မခရန္င်မီတွင ်
အချန်က လကက ပမင်စ
့် ွ ပျြုိုးတထ င်ခရြန္ှ့် င ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊ လအပ်သည့််
လူသဘ
ဝမျြုိုးသည် အထူိုးသပြင့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးပမင်သ
့် ည့်် အရ မျြုိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ လူသည်
့်

ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ အသစတ်က ထန်ိုးန္င်ရမည်သ မက၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ရ တွင်
့်
သူ၏အပပြုအမူက ထန်ိုးချြုပ်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ ကလည်ိုး
တန က်ထပ် န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
သူသည် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူ၏ကျင်ဝ
့် တ်ဆင်ရ
့်
အသပည အတကက င်ိုးက သ ၍ပင် တလ့်လ သင်ပခင်ိုးဆသ
ီ စ
ှ ်ပမြှြုပ်ထ ိုးရမည်ပြစ်သည်။
့် တ်န္စ
ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးထ ိုးသင်တ
်
့် သ အရ မျ ိုးပြစ်၏။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏အမှုလည်ိုး
မဟတ်သည့်အ
် တွက် ဤသည်မှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင် အတွက် မဟတ်လှတပ။
ထထက်
ယင်ိုးသည် သူ၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တက်ရက်တြ ပ် ပချက်တစ်ခန္ှင ့််
့်
သူပပြုသင်တ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တက်ရက် အတက င်အထည် တြ ်မှုတစ်ခ ပြစ်သည်။
့် သ အမှုန္င
(သဘ ဝအ ိုးပြင့်် သူ၏အမှုက သ မန်က လျှက န္ှင ့်် ကကြုရ ကျပန်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
သင်တ
့် ည်ိုးြ ့်
့် လျ ်တသ အချန်တွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
အချန်တရ က်တသ အခါတွင ် အစပပြုတပသည်။) သူသည် လူ၏အသက်တ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
လူ၏အလပ်တွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှတပ၊ ဆလသည်မှ သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့်
ဤအရ တစ်ခတစ်တလပြင့်် (ဤအရ က သူ၏အမှုက ထခက်တစပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး)
ပြည်ဆ
့် ည်ိုး ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သူအတွ
က ် ထသ လ
န်ကျသည့်အ
် ခါတွင၊်
့်
့် ပ်တဆ င်ြ အချ
့်
သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရသ ပြစ်သည်။ သူ၏အဆင်အ
့် တန်ိုး
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် သူ လပ်တဆ င်သင်တ
ျို့ သ
့် သ အမှုပြင့်် တရှ သ
့်
ဆက်တိုး၏။ သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ လူက မည်သည့်အ
် ရ သသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ်
သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အယူအဆက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သူ၏အမှုသည်
အလျှငိုး် ထခက်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် တယရှု သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ခအ
ဲ့် ချန်တွင ်
သူသည် မည်သပူ ြစ်သည်က အဘယ်သမ
ူ ျှ တတကျကျ မသရှခဲတ
် ည်ိုး၊ သူသည်
့် သ လ
သူ၏အမှုပြင့်် တရှ ျို့သသ
် ရ ကမျှ
့် ။ ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
့် ဆက်တိုးခဲ၏
သူပပြုသင်တ
င့်် သူသည် သူ၏ ကယ်ပင်
့် သ အမှုက တဆ င်ရွက်ရ ၌ မတ ိုးဆိုးီ ခဲတ
့် ပ။ ထတကက
့်
ပင်ကလကခဏ က အစတွင ် ဝန်မခခဲ့် သမဟ
့် လူ
့် ကဲသ
့် တ် မတကကည ခဲသ
့် က သူတန
့် က်သသ
့်
လက်တစခဲ၏
ဲ့် သ မက၊
့် ။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှမ့််ချမှု ပြစ်ခရ
ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုခဲတ
ဲ့် ။ လူသ ိုးသည်
့် သ နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး ပြစ်ခ၏
ပကတမျက်စပြင့်် သူက
် တွက်၊ သူသည် ဤနည်ိုးပြင်သ
အမှုက
့်
့် မှတ်မသရှန္င်ပခင်ိုး မရှသည့်အ
ပပြုန္င်ခ၏
ဲ့် ။ အကယ်၍ လူသည် သူအ
် င်၊ သူ၏အမှုတွင ်
့် ိုး မှတ်မသရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်လျှငပ
လူသ ိုးသည် ကူညန္
ီ င်ပပီိုး ပြစ်မည်မဟတ်တပ။ ထအပပင်
၊ သူသည် လူတအတနပြင်
့် သူ၏
့်
့်

လူဇ့် တက သလ တစရန်အလငှ့် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏အမှုတတ ်က
တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် သူ၏
ပင်ကလကခဏ က လူသရှငက် က ိုး ပြစ်တစပခင်ိုးအ ိုး သူအတလိုးမတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
သူပပြုသင်တ
် တစခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် သူ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
့် သ အမှုအ ိုးလိုးက ပပည့်စ
အဆငအ
့်် တန်ိုးတစ်ခလိုးသည် လူသ ိုးအြ အလ
အတလျ က် ရှငိုး် လင်ိုးလ ခဲ၏
့် ။ လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ဆတ်လျက်တနပပီိုး၊ မည်သည့်ထ
် တ်တြ ်ချက်ကမျှ လိုးဝ မပပြုတပ။
သူသည် လူသ ိုးက အတရိုးမစက်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင့်် သူ၏တန က်သလ
့် က်ရ တွင ်
မည်သရှ့် သည်ကလည်ိုး အတရိုးမစက်ဘ၊ဲ သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူပပြုသင်တ
့် သ
အမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင ့်် တရှ ျို့သသ
ူ ျှ
့် ဆက်တိုး၏။ သူ၏အမှုတတ ် လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ မည်သမ
မတ ိုးဆိုးီ န္င်တပ။ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်ရန် သူအတွ
က် အချန်ကျလ သည်အ
့် ခါတွင၊်
့်
ယင်ိုးအမှုသည် တသချ တပါက် အဆိုးသတ်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးသ ့်
တရ က်ရလ
ှ မ်မ
ူ မျှ အပခ ိုးနည်ိုးပြင့်် ဆိုးပြတ် မတပိုးန္င်တချ။
့် ည်ပြစ်က ၊ မည်သက
သူ၏အမှုပပီိုးဆိုးရ တွင ် လူသ ိုးထမှ သူထက
ွ ်ခွ သည့်် တန က်တွငသ
်
လူသ ိုးသည် လိုးဝ
မရှငိုး် လင်ိုးတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူပပြုတသ အမှုက န ိုးလည်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက
ပထမဦိုးဆိုး တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်က အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်ြ လူ
့် သ ိုးအတွက်
အချန်ကက ပမင်တ
့် ပလမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
တခတ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုက န္ှစ်ပင်ိုးခပွဲ ခ ိုးထ ိုး၏။ တစ်ပင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ က တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပါရှ၏။ သူ၏ လူဇ့် တ အမှုတတ ် လိုးဝ
ပပည့်စ
် သည်န္
့် င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အမှု၏ အပခ ိုးအစတ်အပင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် ကျန်ရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လမ်ိုးခရီိုးက ြွငတ
့်် ပိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးအတနပြင့်် သူ၏အလပ်က တကျပွနတ
် အ င်
လပ်တဆ င်သင်သ
ှ ်ိုးရန်
့် ည်မှ ဤအချန် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအ ိုး လူသ ိုး ကယ်တင် တလျှ က်လမ
လအပ်တပသည်။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှု၏အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက
တဆ င်ရွက်ပပီိုးတန က်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရသူမျ ိုးသည် ဤအမှုက ဆက်ခကကလမ်မ
င့််
့် ည်ပြစ်၏။ ထတကက
့်
လူသ ိုးသည် ဤအဆင်၌
့် မှုက
့် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်ရမည်အ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တပေါ်တစသည်က သသင်ပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး သူပပြုသင်တ
် ရ ပြစ်သည်တက
့် သ အမှုမှ မည်သည့်အ
့်

အတအကျ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်က လူသ ိုးအတပေါ် ပပြုတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး အတင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မပပြုရ။ ဤတွင ် လူ၏အမှ ိုး၊ သူ၏အယူအဆန္ှင ့်် ထမျှမက
သူ၏မန ခပခင်ိုးတ တည်
ရတပ၏။
ှ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တက လူအ ိုး သခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး သတည်
ိုးမဟတ် လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတကက ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုးက
လူအ ိုး ခွပဲ ခ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ ရည်
ရွယ်ချက်ပြင့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏
့်
ချင်ခ
့် ျန်န္င်စွမ်ိုးက တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးရန် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးလည်ိုးမဟတ်၊ ပပီိုးလျှင် လူအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ က ကိုးကွယ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ ထသပြင
့် ့်် ကကီိုးစွ တသ
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုး ရရှရန်အလငှ့် ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့်် သ ၍ပင် ထသ သူ
့် မလပ်တဆ င်တပ။
ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှသည် လူဇ့် တခယူရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက တမင်သက်သက် ထတ်တြ ်ပပရန်လည်ိုးတက င်ိုး၊ လူသ ိုးအတွက်
အမှုအရ မျ ိုး ခက်ခတ
ဲ စရန်လည်ိုးတက င်ိုး လူဇ့် တခလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခလ သည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် တရှ င်လဲ၍မရသည့်် အမှုပစတစ်ခ ပြစ်သည်။
သူ၏ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုန္င
ှ ့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွက် သူ
လပ်တဆ င်သည့်အ
် တင်ိုး သူ ပပြုမူပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး စတ်ကိုးူ တသ
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးအတွက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက
လအပ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ လအပ်မှသ ကကလ ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လှညပ
့်် တ်ကကည့်ပ် ခင်ိုး သက်သက် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့််
မဟတ်ဘ၊ဲ သူပပြုသင်တ
့် သ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
သူသည် ဤအမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ထမျှတလိုးလတသ ဝန်တစ်ခက အဘယ့််တကက င ့်် ခယူပပီိုး၊
ထမျှကကီိုးမ ိုးသည့်် စွနစ
် ့် ိုးမှုတက
့် အဘယ့််တကက င ့်် လက်ခမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တ ခယူရမည့်် အချန်တွငသ
်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အတမဲ့် အတရိုးပါမှုအပမဲ
ရှတလသည်။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် သူက
့်် င
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် လူတအ
့် ိုး ပမငခ
၎င်ိုးတ၏အပမင်
မျ ိုးက ကျယ်တစရန် အတွက်သ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် လူတအလယ်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အလွနတ
် ပါတန်
့် စွ ကကလ မည်မဟတ်သည်မှ လိုးဝ တသချ တပသည်။
သူသည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ သူ၏အမှုအတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် သ ၍မျ ိုးတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တခတ်က
့်

ကယ်စ ိုးပပြုရန် ကကလ ၏၊ စ တန်က အန္င်ယူရန် ကကလ ပပီိုး၊ စ တန်က အန္င်ယရ
ူ န်အလငှ့်
သူသည် မမကယ်ကယ် လူဇ့် တပြင ့်် ယူတင်ဝတ်ဆင်တလသည်။ ထမျှမက သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ၎င်ိုးတ၏
် န်ရ ၌ လမ်ိုးပပရန်အလငှ့်
့် အသက်တ မျ ိုးအ ိုး ရှငသ
ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုး၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၏။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တက
လူအ ိုး သရှလ ခွငတ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏
့်် ပိုးရန်မျှသ
့် မျက်လိုးမျ ိုးက ြွငတ
လူဇ့် တခယူလ ခဲပ
့် ါက၊ သူသည် အဘယ်တကက င့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသ ခရီ
့် ိုးမသွ ိုးဘဲ
တနမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယ်ကူတသ ကစစတစ်ခ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
သတသ
် သူသည် ထသ မပပြုခဲ
တ
ှ ့်် သူပပြုသင်တ
့် ပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အတပခချရန်န္င
့် သ အမှုက စတင်ရန်
့်
့်
သင်တ
ဲ့် ။ ဤလူဇ့် တတစ်ခတည်ိုးသည်သ အတတ ်
့် လျ ်တသ တနရ တစ်ခက သူတရွ ိုးချယ်ခ၏
အတရိုးပါမှုရ၏။
ှ
သူသည် တခတ်တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်တစ်ခလိုး၏ အမှုက
တဆ င်ရွက်တလသည်။ သူသည် ယခင်တခတ်က အဆိုးသတ်တစသကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သစ်က
ြွငလ
့်် ှစ်တပိုး၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
အတရိုးကကီိုးတသ ကစစရပ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တဆ င်ရွက်ြ ့်
ကမဘ တပမတပေါ် ကကလ သည့်် အမှု၏ အဆင်တ
့်် က်ဆင်သည့်် အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။
့် စ်ခန္ှငသ
တယရှု သည် ကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ကသ
့်
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ အမှုအချြုျို့ကသ တဆ င်ရွက်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည် လူ၏အသက်တ က
စတ်မဝင်စ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက ပပည့်စ
် တစခဲပ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့် ကဲသ
ထွက်ခွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လက်ဆငက
့်် မ်ိုးပခင်ိုး ပပီိုးစီိုးချန်တွင၊် ပပီိုးလျှင ် သင်တအ
့် ိုးလိုး
န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် ချန်တွင၊် သင်တ၏အသက်
တ မည်သရှ့် မည်ပြစ်တစ ငါ၏အမှုထက
ဲ
့်
ဤအဆင်သ
ဲ ဤအဆင်က
့် ည် အဆိုးသတ်ပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ အန င်္တ်တွင ် ငါ၏အမှုထက
့်
ဆက်၍လပ်တဆ င်မည့်် လူအချြုျို့ န္ှင ့်် ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ဆက်လက်အမှုပပြုမည့်် လူအချြုျို့ ရှရတပမည်။ ထအချန်တွင ် လူသ ိုး၏အလပ်န္င
ှ ့််
လူသ ိုး၏တည်တဆ က်မှုသည် စတင်လမ့််မည်။ သတသ
်လည်ိုး လက်ရတွ
ှ င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အမှုတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှု အဆင်တ
် တစရန်အလငှ့် ၊
့် စ်ဆင်က
့် ပပည့်စ
သူ၏အမှုကသ လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏နည်ိုးဟန်န္င
ှ ့်် မတူသည့််
နည်ိုးဟန် တစ်ခပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ လူသ ိုးသည် ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးန္ှင ့်် တဆွိုးတန္ွိုးပဲမ
ွ ျ ိုးက
န္ှစ်သက်ပပီိုး၊ ဟတ်ဟန်က အတရိုးထ ိုး ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်

အရွ မန်ိုးဆိုးတသ အရ မှ မူ လူသ ိုး၏ ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးန္ှင ့်် တတွဆ
ျို့ ပွဲမျ ိုး အတအကျ
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ရိုးရိုး စက ိုးလက်ဆတပပ ပပီိုး စက ိုးတပပ ဆ၏။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ထူိုးပခ ိုးစွ ချြုပ်ချယ်မှုကင်ိုးပပီိုး၊
သင်တက
်လည်ိုး ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့််
့် လည်ိုး လွတ်တပမ က် တစတလသည်။ သတသ
့်
စည်ိုးတဝိုးရပခင်ိုးက လိုးလိုးရွမန်ိုး၏၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တကဲ
့် ပ
့် သ
့် စသွငိုး် ခထ ိုးရတသ
အသက်တ တစ်ခက ငါသည် ကျင်သ
့် ိုးရမလ န္င်တပ။ ငါသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
အရွ မန်ိုးဆိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးက သူ၏မျက်လိုးက သင်အ
် ည့််
့် ိုး တည့်တ
့်
တငိုးစက်ကကည်တ
့် နရင်ိုး၊ လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု စ်ခပပြုြ၊ ့် စက ိုးတပပ ဆြန္ှ့် င ့်် သီချင်ိုးဆြ စ
ျို့ စသည့််
့် ိုးရွ တ
အဆငထ
့်် လူသ ိုးအတပေါ် ချြုပ်ချယ်မှုမျ ိုး ထ ိုးရတလသည်
ှ
။ ငါသည် သင်တ၏
့်
တတွဆ
ျို့ စည်ိုးတဝိုးပခင်ိုး ပစက လိုးလိုးရွမန်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ လူစလူတဝိုးမျ ိုးက
အလျှငိုး် ရွမန်ိုး၏။ ဤသတသ
ရှငသ
် န်တနထင်ပသည် ချြုပ်တန္ှ င်ခထ ိုးရသလ ခစ ိုးတစပပီိုး၊
့်
သင်တသည်
မျ ိုးပပ ိုးလှတသ ဟတ်ဟန်မျ ိုးန္င
ှ ့်် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက
့်
လက်န ကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဤနည်ိုးပြင့်် စည်ိုးတဝိုးရန်
ရှငိုး် ရှငိုး် ပငင်ိုးပယ်သည်။ အကယ်၍ သင်တက
ွ တ
့်် ပိုးမည်ဆပါက၊
့် လူတအ
့် ိုး ဦိုးတဆ င်ခင
သင်တသည်
လူအ ိုးလိုးက စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ကကီိုးစိုးရ နယ်ထသ
ဲ ဦိုး
့်
့် တဆ င်သွ ိုးမည်ပြစ်က ၊
၎င်ိုးတသည်
သင်တ၏တခါင်
ိုးတဆ င်မှုတအ က်၌ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ြယ်ထ ိုး၍ရမည်
့်
့်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘ သ တရ ိုး၏ သွငပ် ပင်သည် ယခင်ထက် သ ၍
ပပင်ိုးထန်လ ရသ ရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတလ့်အထမျ ိုးသည်လည်ိုး
တိုးပွ ိုးပမဲတိုးပွ ိုးတနမည် ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ စည်
ိုးတဝိုးကကသည်အ
့် ခါ၊
့်
တရ ိုးတဟ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးက ဆက်ကကပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပငီိုးတငွျို့ ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
အချြုျို့သည် ဆယ်ရက်တကျ ်ကက မရပ်မန ိုးတမ်ိုး ဆက်လက်
တရ ိုးတဟ တပပ န္င်ကကတလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးတသ
ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ဆပွဲမျ ိုးဟ ယူဆထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအသက်တ ၊ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုး အသက်တ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် လွတလ
် ပ်တနတသ
့်
စတ်ဝည ဉ်၏ အသက်တ န္ှင ့်် ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် တတွျို့ဆပွဲမျ ိုး
ပြစ်၏။ သင်တ၏
ျို့ ပွဲမျ ိုးအပပင်၊ ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုး
့် လပ်တြ ်တဆ င်ြက် တတွဆ
ကကီိုးငယ်ဟသ
ူ မျှတသည်
ငါအြ
စက်
ဆပ်စရ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ယင်ိုးတက
့် ခါမျှ
့်
့်
့်
့် မည်သည်အ
စတ်မဝင်စ ိုးတလပပီ။ ဤသည်မှ ငါအမှုပပြုတသ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုးအတွငိုး် တွင် တရ ိုးတဟ တပပ ရန် ဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ

လူထစည်ိုးတဝိုးပဲ၌
ွ လည်ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ထတ်တြ ်တပပ ဆရန် ဆန္ဒမရှတပ၊ ပပီိုးလျှင်
သင်တအ
့် ိုးလိုးက ရက်အနည်ိုးငယ်ကက အထူိုးတဆွိုးတန္ွိုးပဲွ တစ်ခအတွက် စတဝိုးရန်ြတ်ကက ိုးြ ့်
သ ၍ပင် ဆန္ဒမရှတချ။ သင်တအ
် ွနရ
် ည်ရည်
့် ိုးလိုးသည် တတွျို့ဆပွဲတစ်ခ၌ ဣတ္န္ဒရရန္ှင ့်် မွနမ
ထင်သင်သ
်
ိုးသည့််
့် ည်က ငါ သတဘ တူရန် အတကက င်ိုးမတတွျို့တပ။ သတ်မှတထ
ဟတ်ဟန်တစ်ခခ၏ ကန်သတ်
မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး် ၌ သင်တ အသက်
ရှငက် ကသည်က ပမင်ရပခင်ိုးအ ိုး
့်
့်
ငါစက်ဆပ်၏၊ ပပီိုးလျှင ် ထမျှမက ငါသည် သင်တ၏
အခမ်ိုးအန ိုးတစ်ခ၌ ပါဝင်ရန်
့် ထသတသ
့်
ပငင်ိုးဆန်သည်။ ဤအရ က သင်တက
့် သ ၍လပ်တဆ င်တလတလ၊ ငါသည် သ ၍ရွ မန်ိုးတလ
ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တ၏
့် ဤအခမ်ိုးအန ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတပေါ် အနည်ိုးငယ်မျှ
စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှ။ သင်တက
် ည့်် အလပ်တစ်ခက
့် ထအရ မျ ိုးမှ မည်မျှတက င်ိုးမွနသ
ြန်တီိုးကကသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ အ ိုးလိုးက ရွ မန်ိုးစရ ဟ ငါပမင်၏။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
စီစဉ်မှုမျ ိုး မသင်တ
် ည် မဟတ်၊ သမဟ
နန
် မ်က
့် လျ သ
့် ျသည် မဟတ်တပ။
့် တ် သင်တ အလွ
့်
ငါသည် သင်တ၏
် နထင်ပက ရွ မန်ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ထမျှမက ငါသည် ထအရ က
့် အသက်ရှငတ
ကျငသ
့်် ိုး ရမလ န္င်တပ။ သင်တသည်
ငါပပြုချင်တသ အမှုက အနည်ိုးငယ်မျှပင်
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ ယခင်တန်ိုးက တယရှု သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် အချြုျို့တသ
တနရ ၌ တရ ိုးတဒသန တဟ ကက ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သူသည် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးက
ပမြုျို့ ပပင်သ ဦိုး
့် တဆ င်သွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်အပ်တသ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးအတကက င်ိုးက
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တပပ ဆခဲ၏
ပစပြင့်် မကက ခဏ အမှုပပြုခဲသ
့် ။ သူသည် ထသတသ
့် ည်။
့်
လူအတပမ က်အမျ ိုးအလယ်တွင ် သူ၏ အမှုသည် အတတ ် နည်ိုးပါိုးခဲသ
့် ည်။ သင်တ သူ
့် က
့်
တတ င်ိုးတလျှ က်သည်အ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီ၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး၏
အသက်တ မရှသင်တ
့် ပ။ သူသည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထင်တနသည်ပြစ်တစ၊
ရပ်တနသည်ပြစ်တစ၊ လမ်ိုးတလျှ က်တနသည်ပြစ်တစ သူသည် စက ိုးတပပ ဆရမည်ပြစ်၏။
သူသည် အချန်တင်ိုး အမှုပပြုရမည် ပြစ်က ၊ သူ၏ “လည်ပတ်ပခင်ိုးမျ ိုး” က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ရပ်တန်၍
့် မရတပ၊ သမဟ
့် တ်ပါက သူသည် သူ၏တ ဝန်မျ ိုးက လျစ်လျြူရှု တနမတပမည်။
လူသ ိုး၏ ဤတတ င်ိုးဆချက်တသည်
လူသ ိုးအသန္ှင ့်် ဆီတလျ ပ
် ါ၏တလ ။ သင်တ၏
့်
့်
သမ ဓမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တသည်
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တတ င်ိုးဆကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ငါအမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါက
့် ဆန်ိုးစစ်ရန် သင်က
့် ငါ လအပ်သတလ ။ ငါသည် ငါ၏အမှုတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကကီိုးကကပ်ရန် သင်က
့် မှုက
့် ငါလအပ်သတလ ။ မည်သည်အ
ငါပပြုသင်ပ့် ပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ပပြုသင်သ
့် ည်က ငါသည် တက င်ိုးစွ သ၏။ အပခ ိုးသူတ ့်
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ရန် မလအပ်တပ။ ငါသည် မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ပပီိုးပခင်ိုးမရှဟ သင်တအြ
့်
့်

ထင်တက င်ိုးထင်ရမည် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးအချန်၌ ငါ၏အမှုသည် အဆိုးတစ်ခသတရ
့် က်ပပီ
ပြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးထက
ဲ တယရှု ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက ဥပမ ယူတလ -့်
ယင်ိုးတသည်
လည်ိုး အကန်အသတ်
ရှခဲသ
့်
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထအချန်က တယရှု သည်
့်
တရ ိုးဇရပ်သဝင်
့် ျန်တွင၊် သူသည် အမျ ိုးဆိုး
့် ပပီိုး တရ ိုးတဒသန တဟ တပပ ခဲခ
မနစ်အနည်ိုးငယ်အတွငိုး် ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူစက ိုးတပပ ဆပပီိုးချန်တွင၊်
့် ကဲသ
သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးက တလှတပေါ်သ ဦိုးတဆ
င်တခေါ်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး မည်သည့်ရ
် ှငိုး် ပပချက်မျှမရှဘဲ
့်
ထွက်ခွ ခဲသ
ဤအရ က
့် ည်။ အမျ ိုးအ ိုးပြင်၊့် တရ ိုးဇရပ်အတွငိုး် ရှသူတသည်
့်
၎င်ိုးတချင်
့် ပ။
့် ိုးကက ိုးတွင ် တဆွိုးတန္ွိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ တယရှု သည် ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်မှုမရှခဲတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဤသည်အပပင်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်တပ။ ယခတွင ် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ငါအ
့် ိုး
့်
တစ်ရက်လျှင ် အနည်ိုးဆိုး န ရီအချြုျို့ ကက ၊ သ ၍ စက ိုးတပပ ပပီိုး သ ၍
တဆွိုးတန္ွိုးတစချင်ကကသည်။ သင်တ ပမင်
် တင်ိုးဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သည့်အ
စက ိုးမတပပ ဆပါက ဘရ ိုးသခင်အပြစ်မှ ရပ်စဲပပီိုး၊ စက ိုးတပပ ဆတသ သူသ လျှင်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တပသည်။ သင်တ အ
့် ိုးလိုး မျက်ကန်ိုးပြစ်ကကတပသည်တက ိုး။ အ ိုးလိုး
အရင်ိုးအစင်ိုးမျ ိုး ပြစ်တပသည်တက ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသစတ်မရှသည့််
မသန ိုးမလည်တသ အရ မျ ိုးတပတက ိုး။ သင်တသည်
မျ ိုးလှစွ တသ အယူအဆမျ ိုး
့်
ရှကကသည်တက ိုး။ သင်တ၏
် ွနိုး် လှ၏။ သင်တသည်
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက လွနလ
့်
လူသ ိုးမဆန်ကက။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ အနည်
ိုးငယ်မျှ
့်
န ိုးမလည်ကက။ တဟ တပပ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အ ဝဇဇနိုး် ရင်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ဟ သင်တ ့်
ယကကည်ကကပပီိုး၊ သင်တအ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တထ က်ပတ
့် ပိုးရန် လလ ိုးလျက်ရှသည့််
့် ိုး န္ှုတက
မည်သက
ူ မဆ သင်တ၏
့် တပပ ကကတလ ၊့် သင်တ၏
့် ြခင်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ငါက
့်
“တက င်ိုးမွနစ
် ွ ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးတသ ” အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် “ထူိုးပခ ိုးတသ ” ပပန်ိုးရသည်
ှ
့်
သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသစတ် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှကကတသိုးသတလ ။ တက င်ိုးကင်တနမင်ိုးက
သင်တသ
့် ျက်တသ
့် ကကတသိုးသတလ ။ သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီသည် တလ ဘကကီိုးပပီိုး အကျင်ပ
အရ ရှတစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် ူ၏၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
အသစတ်က မည်သပမင်
့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
သင်တသည်
အမှနန္
် င
ှ အ
့်် မှ ိုးက မည်သ ခွ
့်
့် ပဲ ခ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် သင်တအတပေါ်
့်
မျ ိုးစွ အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တအထဲ
မှ မည်မျှသည် ယင်ိုးအတပေါ်
့်
တန်ြိုးထ ိုးြူိုးပါသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ယင်ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ပင်ဆင်ထ ိုးသနည်ိုး။ သင်တ ့်
ယတန တလျှ
က်တနတသ လမ်ိုးက ြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
ူ ှ မည်သပူ ြစ်သည်က သင်တသည်
မသကက၊
့်
့် မ
့်

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

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

ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ပစစြုပပနက
် လအထ၊ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အပမဲ
ရှပပီိုးပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါမှသည် တယရှု အထ၊ ပပီိုးလျှင် ပညတ်တတ ်တခတ်မှသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် အထူိုးတဆွိုးတန္ွိုးပဲတ
ွ စ်ခက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မကျင်ိုးပြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ကမဘ လိုးဆင်ရ အထူိုးအလပ်ရ
တဆွိုးတန္ွိုးပဲတ
ွ စ်ခက ကျင်ိုးပပပီိုး၊ ထသပြင
ွ ရ
် န်အလငှ့်
့် ့်် သူ၏အမှုနယ်ပယ်က ချဲျို့ထင
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အတူတကွ စတဝိုးတစပခင်ိုးလည်ိုး မရှြူိုးတပ။ သူပပြုသမျှမှ
သင်တ
ှ ့်် သင်တ
့် လျ ်တသ အချန်န္င
့် လျ ်တသ တနရ တစ်ခတွင ် တခတ်တစ်ခလိုး၏ ကနဦိုးအမှုက
တဆ င်ရွက်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့်် စ
ှ ်တပိုးက ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် ့်် တခတ်တစ်ခက ြွငလ
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးက မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်ဆသည့်် အရ ထဲသ ဦိုး
့်
့်
့် တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အထူိုးညြှန္ှုင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးပွဲမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဝတ်ပပြုပွဲမျ ိုး ပြစ်သည်။
အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးက ဆင်န္ရ
ဲွ န် လူတအ
့် ိုး အတူတကွ စတဝိုးတစပခင်ိုးသည်
လူသ ိုး၏အလပ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးက
တစ ငထ
့်် န်ိုးလက်န ပခင်ိုးမရှသည့်အ
် ပပင်၊ ယင်ိုးတက
့် စက်ဆပ်စရ ပြစ်သည်ဟ ပမင်၏။ သူသည်
အထူိုးညြှန္ှုင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးပွဲမျ ိုးက မကျင်ိုးပသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
ယင်ိုးတက
့်
့် စက်ဆပ်စရ ဟ
ပမင်တလသည်။ ယခ သင်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက အတအကျ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သသငတ
့်် ပသည်။

လဇူ့ တိခံယ ခင််း၏ နက်နွဲရ အချက် (၄)
သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ တန က်ကယ
ွ ်က အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏
့်
အတက င်အထည်တြ ပ် ခင်ိုးတက
့်် ည်။ ဤအသပည သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သသငသ
အမှုသစ်က လက်မခတသိုးသမ
ူ ျ ိုး န္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ။ ၎င်ိုးတ မသ
ကက။ သင်သည်
့်
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဆင်သည့်် ဤကစစရပ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး
တပပ ဆခဲမ
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်န္င
ှ အ
့်် တူ
့် ည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စည်ိုးကမ်ိုးကကီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ရှ တြွတလ့်လ တနကကသည်။
ဤထတ်ပပန်ချက် ပြစ်လ ပပီိုးပပီတလ ။ ထထတ်ပပန်ချက် ပြစ်လ ပပီိုးပပီတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခမှုသည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဧဝတင်္လက
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ အတင်ိုး တဟ တပပ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
ှု ည်
့် ယကကည်မသ

သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးအတပေါ် တည်ထ ိုးသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ က သမ်ြျင်ိုးစွ
တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးခရတစလျက်၊ ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငတ
် သ ပစပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
၎င်ိုးတ တန
က်တစ်ြန် ရှ တြွတလ့်လ ပပီိုး သင်က
့် ခါ၊ သင်က
့် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုး တတ င်ိုးဆသည်အ
့်
“ပထမဦိုးစွ ၊ ထတ်ပပန်ချက် အသီိုးသိုးီ က အတည်ပပြု မစစ်တဆိုးဘဲ တနကကစ။့် ထအစ ိုး
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သ အလ
ပ်လပ်သည်က ကကည်က့် ကစ။့် ကျွန္ပ်
် တ တလျှ
က်တသ
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဧကန်အမှန ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ် ဟတ်မဟတ်က သရြ ့်
ယင်ိုးက ယူပပီိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ် ကကည်က့် ကစ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ထသတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
့်
မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က စစ်တဆိုးရန် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က
အသိုးပပြုကကစ။့် ဤထတ်ပပန်ချက်သည် သမဟ
့် တ် ထထတ်ပပန်ချက်သည်
ကကြုတင်တဟ ကန်ိုးထတ်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည်အတွကမ
် ူ၊ ကျွန္ပ်
် တ ့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဝင်တရ က်မစွကြ
် က်သငတ
့်် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တနပပီိုးပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးအမှုတက
့် တပပ သည်မှ
ကျွန္ပ်
် တအတွ
က် ပတက င်ိုးတပသည်။” ဟ တပပ သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ
့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် ထအချန်က ပတရ ြက်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် တစ်ဆင်တ
့် ပိုးပခဲ့် သ
့် ည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက
လှုျို့တဆ ်မှု ရရှလျက်၊ တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည့်် စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထစက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သ ရှငိုး် ပပန္င်သည်၊ ထစက ိုးမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သ
သတစန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကသ တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်န္င်က စ တစ င်က
ြွငန္
့်် င်သည်။ သင်က- “သင်သည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး
မဟတ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သက
ူ တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
ရှငိုး် ပပဝသ
့် နည်ိုး။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ရှငိုး် ပပဝပ
့် ါသလ ိုး။ ပတရ ြက်မျ ိုး ပြစ်တသ
တယရမ၊ တယ ဟန်န္င
ှ ့်် ဧလယ တလ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
သိုးသငယ်
့် ခဲက့် ကလျှငပ
့်
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုိုးစ ိုးက ရှငိုး် ပပဝမ
့် ည် မဟတ်ပါ။
သိုးသငယ်သည်သ တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်န္င်ပပီိုး စ တစ င်က ြွငန္
့်် င်က ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် မပပန္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရှငိုး် ပပဝြ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န မတတ က
် မလယူဝ့်ပါ။
့် မဆ
့်
ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခသူတစ်ဦိုးသ ပြစ်န္င်သည်။ သင်က ဘရ ိုးသခင်လ ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ စ တစ င်က မြွငဝ
့်် ့်သကဲသ
့် ့်

ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ရှငိုး် မပပဝပ
င ့်် ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး ရှငိုး် မပပဝပ
့် ါ၊ ထတကက
့် ါ။
့်
သင်သည် ယင်ိုးတက
ူ ျှ ထအရ မျ ိုးက ရှငိုး် ပပရန်
့် ါ။ မည်သမ
့် ရှငိုး် ပပရန် မကကြုိုးစ ိုးသင်ပ
မကကြုိုးစ ိုးသငပ
့်် ါ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ် အတကက င်ိုးက တပပ ကကပါစ။့် ဤမျှက
လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု ၏ အလပ်က
အနည်ိုးငယ်သ သသည်၊ သရ့် တွင ် ကျွန္ပ်
် သည် ထသတသ
အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြု မရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကျွန္ပ်
် သည် ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အတင်ိုးအတ
အနည်ိုးငယ်မျှသ တပပ န္င်သည်။ တဟရှ ယ သမဟ
န်က လတွင်
့် တ် တယရှု က မမတ အချ
့်
တပပ ခဲတ
် သည် ရှငိုး် လင်ိုးချက်
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ်အတွက်မူ၊ ကျွန္ပ်
ထတ်မည် မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က မတလ့်လ ဘဲ၊ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ရှ အလပ်တန က်က လက်သည်။ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က စ တစ င်ငယ်အပြစ်
အမှနတ
် ကယ် မှတ်ယူတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သိုးသငယ်ကသ ြွငန္
့်် င်သည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သိုးသငယ်မှလွဲ၍ အဘယ်သသ
ူ ည် ယင်ိုးက ြွငန္
့်် င်ပါသနည်ိုး။
သင်သည် သိုးသငယ်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အပြစ်
အခင်အမ တပပ ဆရန် ပ၍ပင် မဝရ
့် ဲတသ တကက င်၊့် သမမ ကျမ်ိုးစ က စစစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးတက င်ိုး တလ့်လ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး မလပ်ကကပါစန္ှ့် င။့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
လပ်တဆ င်သည့်် လက်ရှ အမှုပြစ်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်တသ
အလပ်က တဆွိုးတန္ွိုးသည်က ပ၍တက င်ိုးသည်။ ယတန ကျွ
် တ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးတသ
့် န္ပ်
့်
လမ်ိုးသည် မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က အတည်ပပြုစစ်တဆိုးြ အသ
ိုးပပြုလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
အမှုပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှု
အန္ှစ်သ ရက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်တက
့် ကကည့်က် ကစ၊ ့် ပပီိုးလျှင် ဤနည်ိုးပြင ့််
ယင်ိုးက တသချ တစကကစ။”့် ဟ တပပ သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
အထူိုးသပြင ့်် ဘ သ တရိုး
့်
တလ ကထဲရှသူတက
့် ဧဝတင်္လတရ ိုး တဟ တပပ လပါက၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်ရမည်
ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏ အတွငိုး် ပင်ိုး အပြစ်အပျက် ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်မှု ရှရမည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
သင်တအတွ
က် ဧဝတင်္လတရ ိုး တဟ တပပ ရန် နည်ိုးလမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ သင်သည်
့်
အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အချက်မျ ိုးက ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ပပီိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အသက်မဲ့်တသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက သမ်ြျင်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တစတ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
့် စစ
့် ပ်စပ်ကကည့်ရ
ရပ်စဲတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် အသက် သမမ တရ ိုးကသ
တပပ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်သည် မှနက
် န်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ရှ တြွသတ
ူ က
့်
ရယူန္င်လမ်မ
့် ည်။

တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ သူထ ိုးရတသ
ှ
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုး ရှငသ
် န်ပခင်ိုးတွင ် ်် လမ်ိုးပပသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊
ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ် သူလပ်တဆ င်တသ အမှု၏ အတကက င်ိုးအရ ၊ သူ၏
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက သူ ထ ိုးရပခင်
ှ ိုး၏ အတရိုးပါမှု၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အြ သူ
့် အမှု
့် ၏
အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် ဤတန က်ဆိုး အဆင်တ
့် ွင ် မည်သည့်် အမှု ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်ဤအရ တသည်
သင်တ န
့်် ည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ပထမအဆင်သ
့် ည်
့်
့် ိုးလည်သငသ
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုပြစ်သည်၊ ဒတယသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး၊
တတယသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏
့်
ဤအဆင်မ
့် ျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးတနရမည်။ အစမှအဆိုးအထ၊ စစတပါင်ိုး အဆင့်် သိုးဆင်ရ
့် ှသည်။
အမှု၏ အဆင်အ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
့် သီိုးသိုးီ န္ှငဆ
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ အမှုတွင ် အဆင်မ
့်် ျ ိုးက
့် ည်မျှ တဆ င်ရွက်ပါသနည်ိုး။ ဤအဆငမ
မည်သ တဆ
င်ရွက်ပပီိုး အသီိုးသိုးီ က ယင်ိုး၏ သီိုးသနန
် ့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အဘယ်တကက င ့််
့်
တဆ င်ရွက်ပါသနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အတရိုးပါလှတသ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်။
တခတ်အသီိုးသိုးီ ၏ အမှုသည် သရပ်တြ ်ပခင်ိုးဆင်ရ တန်ြိုး ရှသည်။ တယတဟ ဝါသည်
မည်သည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တကက င့်် ထသီိုးသနန
် ့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူက
့် အဘယ်တကက င့်် တယတဟ ဝါဟ တခေါ်သနည်ိုး။ တစ်ြန် တယရှု သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် မည်သည့်အ
် မှုက တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သည့်ပ
် စပြင ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ န္ှင ့်် တခတ်အသီိုးသိုးီ က ဘရ ိုးသခင်
စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ်
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက တြ ပ် ပခဲသ
့် နည်ိုး။ တကျိုးဇူိုးတတ ်
တခတ်တွင ် မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငန
့်် ည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် တန က်ဆိုး က လတွင ် မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငန
့်် ည်ိုး။
ဤသည်တသည်
သင်တ ရှ
ွ ိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
့် ငိုး် လင်ိုးတနရမည့်် ပဓ နကျတသ တမိုးခန
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးသည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်
တစ်တလျှ က်တွင ် ထတ်တြ ပ် ပပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏ ဤက လတွင ်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွငသ
်
ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ပညတ်တတ ်တခတ်တွငသ
် လည်ိုး ထတ်တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးက လတွင်
တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှု သမဟ
့် တ် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။

သရ့် တွင ် အဆင်သ
ွ ်လျက် တစ်ခတည်ိုးအပြစ် ပတြ ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးသည်
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဆက်သယ
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုး၏ အမှု ပြစ်သည်။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဤအမှု၏
အတက င်အထည်တြ မ
် က
ှု သီိုးပခ ိုးတခတ်မျ ိုးအပြစ်သ ပ
့် င်ိုးပခ ိုး ထ ိုးတပသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အဆိုးတစ်ခသ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုး၏။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင် လပ်တဆ င်တသ အရ သည် အစပပြုပခင်ိုး
အမှုပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ လပ်တဆ င်တသ အရ သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု
ပြစ်သည်။ ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးရှ အမှု၏
ရူ ပါရမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊ မည်သမ
ူ ျှ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သမဟ
့် တ် သန ိုးလည်ပခင်ိုးတ ့်
မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤရူ ပါရမျ ိုးသည် ပတဟဠမျ ိုးအပြစ် ဆက်ရတနသည်
ှ
။ တန က်ဆိုးတသ
က လတွင ် န္င်ငတတ ်တခတ်က ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရန် အလငှ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အမှုကသ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် တခတ်အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။
တန က်ဆိုးတသ က လသည် တန က်ဆိုးတသ က လထက် မပသကဲသ
့် ့်
န္င်ငတတ ်တခတ်ထက်လည်ိုး မပတပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် သမဟ
့်
့် တ်
ပညတ်တတ ်တခတ်တက
့် ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တွင ်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ထဲက အမှုအ ိုးလိုးက သင်တထ
့်
ထတ်တြ ်ပပသတလသည်။ ဤသည်မှ နက်နမ
ဲ ှုက တြ ထ
် တ်ပပသပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤနက်နမ
ဲ ှုမျြုိုးသည် မည်သည့်် လူကမျှ ထတ်တြ ်မပပန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးတသ သန ိုးလည်မှုရပါတစ၊
ှ
လူသ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်သည့်အ
် တွက် ယင်ိုးသည်
စက ိုးလိုးမျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုရ တွင၊် လူသည် သမမ တရ ိုး
အချြုျို့က န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်သည်၊ စက ိုးလိုးအချြုျို့က ရှငိုး် ပပတက င်ိုး ရှငိုး် ပပန္င်သည်
သမဟ
့် တ် တကျ ်ကက ိုးတသ ကျမ်ိုးပဒ်အချြုျို့ န္ှင ့်် အခန်ိုးကကီိုးအချြုျို့က တက င်ိုးတက င်ိုး
တလ့်လ ဆန်ိုးစစ်န္င်သည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး လူအ ိုးလိုး ပမင်သည်မှ အသက်မရှတသ
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ အမှု
၏ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး မဟတ်သည်အ
့် တွက်
့်
ထစက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ် ပါဝင်တသ အဓပပ ယ်ကမူ သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထတ်ယန္
ူ င်မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် ဤအမှု၏ နက်နမ
ဲ ှုက တပြရှငိုး် ပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။
သပြစ်
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ နက်နမ
ဲ ှုသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုး နက်နမ
ဲ ှု
့် ရ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးအြ အနက်
နဆ
ဲ ိုး ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပပီိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
န ိုးမလည်န္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကယ်တင် ရှငိုး် ပပပပီိုး

ထတ်တြ ်မပပပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ မတပါက်န္င်တပ။
သမဟ
အလပတ်ထ ိုးတသ နက်နရ
ဲ မျ ိုးအပြစ် အစဉ်အပမဲ
့် တ်ပါက၊ ဤအရ တသည်
့်
ကျန်ရလျက်
ှ
၊ လူသ ိုးအြ အစဉ်အပမဲ
ပတဟဠ ပြစ်ကျန်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
ဘ သ တရိုးတလ ကထဲ လူတသည်
အတကက င်ိုးမဟတ်တပ။ ယတန သင်
တက
့်
့်
့် တပပ ပပထ ိုးပပီိုး
မဟတ်ပါက၊ ယင်ိုးက သင်တလည်
ိုး သတဘ တပါက်ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်။
့်
ဤအန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုသည် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ပတရ ြက်ပပြုချက် အ ိုးလိုးထက် သ ၍
နက်နသ
ဲ ည်။ ဤနက်နမ
ဲ က
ှု တန က်ဆိုးတသ ခတ်တွငသ
်
ြွငဟ
့်် ထ ိုးပပီိုး ယခင်က လိုးဝ
ထတ်တြ ်မပပြူိုးသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှသည် လက်ရအထ
ှ
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ နက်နမ
ဲ ှု ပြစ်ပပီိုး၊ တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ပတရ ြက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ
ယင်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ သတဘ မတပါက်န္င်ြူိုးကကတချ။ သင်တသည်
ဤနက်နမ
ဲ ှုက
့်
သတဘ တပါက်န္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးက အလိုးစပြင ့်် ရရှန္င်ပါက၊ ဘ သ တရိုး
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဤနက်နမ
ဲ ှုအ ိုးပြင ့်် န္ှမ်နင်ိုးခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤအရ သည်သ လျှင် ရူ ပါရမျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
သတဘ တပါက်ြ အပပင်
ိုးပပဆိုး တတ ငတ
့်် သည့်အ
် ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူအြ
့်
့်
့်
မရှငိုး် လင်ိုးဆိုးတသ အရ လည်ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် ရှတသ အခါ၊ သင်တသည်
တယရှု သမဟ
့်
့် တ် တယတဟ ဝါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ခဲက့် ကတပ။
့်
တယတဟ ဝါသည် အဘယ်တကက င့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ချမှတ်သည်၊ သူက အဘယ်တကက င့််
လူထက ပညတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး တစ င်ထ
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် ရ မျှ မပပြုတသ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်ဟ သင် တပပ ဝပါသတလ ။ သင်သည် ထသတသ
သိုးသပ်ချက်က တပိုးဝမ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ြွငဟ
့်် သည့်် ဘရ ိုးပြစ်သည်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သိုးသငယ်ပြစ်ပပီိုး တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်သူ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ကကတပမည်။ သတသ
် မည်သမ
ူ ျှ ထသတသ
တက က်ချက် မတပိုးဝ့်တပ။ အပခ ိုးသူတက
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြစ်သည်ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ ကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး
ဤသည်မှ မှနဦ
် ိုးမည် မဟတ်။ အချြုျို့က လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ တပပ ပပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
မလပ်တဆ င်ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ တပဦိုးမည် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့််
သ ၍ပင် တပပ ဝမ
့် ည် မဟတ်တပ၊ တယရှု သည် လူဇ့် တခလ ခဲပ့် ပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ အမှုမျ ိုးက ပပြုခဲသ
် တွက်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည့်အ
့်
တပါတပါ
့်် ဝမ
ဲ ှု
့် တန်
့် တန် အဓပပ ယ် ြွငဆ
့် ည် မဟတ်တပ။ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
အစီအစဉ်တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုအ ိုးလိုးသည် ယခမှသ
အဆိုးတစ်ခသ တရ
က်လ ပပီပြစ်သည်။ ဤအမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးထ ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည့်် တန က်တွငသ
်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတက
့်
သလမ်မ
် ဝ ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုး
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအဆင်၏
့် အမှု အပပည့်အ
န ိုးမလည်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုအ ိုးလိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဲ့် သ
့် ည်၊ ယခင်က န ိုးမလည်ခတ
သမမ တရ ိုး အ ိုးလိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် ည် ပြစ်သကဲသ
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် အန င်္တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးဆိုး ပန်ိုးတင်တက
့် တပပ ပပပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဤသည်မှ လက်ရတခတ်
ှ
တွင ် လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုတစ်ခလိုး ပြစ်သည်။ ယတန လူ
့် သ ိုး
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် က ိုးတင် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး
ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတန လူ
့် သ ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သူစ ိုးတသ က်ပပီိုး တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးသည့်အ
် ရ တသည်
့်
ပညတ်တတ ်တအ က်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထတ
ဲ ွင ် လူသ ိုးက ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
အလွန ် ကွ ပခ ိုးတပသည်။ ဤတနတွ
့် င ် လူသ ိုးအတပေါ် တတ င်ိုးဆသည့်် အရ သည်
အတတ်က လကန္ှင ့်် မတူသကဲသ
့် ပညတ်
တတ ်တခတ်တွင ် လူသ ိုးအတပေါ်
့်
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ပ၍ပင် မတူညတ
ီ ပ။ ဣသတရလ၌ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှု
လပ်တဆ င်တနခဲခ
ွ ် လူသ ိုးအတပေါ် အဘယ်အရ
့် ျန် ပညတ်တတ ် တအ က်တင

တတ င်ိုးဆခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက ဥပသ်တနန္ှ့် င ့်် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက
ထန်ိုးသမ်ိုးသငသ
့်် ည်ဆသည်ထက် မပခဲတ
ူ ျှ ဥပသ်တနတွ
့် ပ။ မည်သမ
့် င ် အလပ်လပ်ပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တြ က်ြျက်ပခင်ိုး မလပ်ခကဲ့် ကတပ။ သရ့် တွင ်
ယခ ထသ မဟ
တ်တပ။ ဥပသ်တနတွ
် တင်ိုး
့် င ် လူသည် အလပ်လပ်သည်၊ စတဝိုးပပီိုး ပမှနအ
့်
ဆတတ င်ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင် မည်သည့်် ကန်သတ်
မမ
ှု ှ သူအတပေါ်
ချမှတ်မထ ိုးတပ။
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ လူမျ ိုးသည် ဗတတဇခခဲက့် ကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သူတက
့် အစ တရှ င်ရန်၊
မန်ချ
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
့် ြုိုးြဲ့်ရန်၊ စပျစ်ရည် တသ က်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ြိုးအပ်ရန်န္င
တပခမျ ိုးက တဆိုးတကက တပိုးရန် တန က်ထပ် တစခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ယခတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ယခင်ထက် တိုး၍ နက်ရှုင်ိုးလ ပပီိုး လူသ ိုး၏ ဝင်တရ က်မသ
ှု ည် ပမ
ပမင်မ
် တွက်၊ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ပယ်ြျက်ထ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့် ိုးလ ခဲသ
့် ည့်အ
လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုထ ိုးတပသည်။ အတတ်တွင ်
တယရှု သည် လူသ ိုး အတပေါ် သူ၏ လက်ကတင်၍ ဆတတ င်ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခအခါ
အရ ရ က တပပ ထ ိုးပပီိုးပြစ်ရ ၊ လက်မျ ိုးတင်ပခင်ိုးသည် အဘယ်အသိုးဝင်ပါသနည်ိုး။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တစ်ခတည်ိုးပြင ့်် ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်သည်။ အတတ်က သူသည်
လူသ ိုးအတပေါ် လက်တင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးက တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ အန တရ င်္ါမျ ိုးက
ပငမ်ိုးတစရန်လည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ထအချန်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခအခါ ထသ မဟ
တ်တချ။ ယခတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်လပ်ြရန်
ှ ့်် ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြအလ
ငှ့်
့် န္င
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအြ
့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
သင်တက
် တင်ိုးပင် ယင်ိုးတက
့်
့် တပပ ိုးထ ိုးပပီိုးသည့်အ
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငတ
့်် ပသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူ၏ အလပြစ်သည်။
ယင်ိုးတသည်
သူလပ်တဆ င်လသည့်် အလပ်ပြစ်သည်။ သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
့်
သင်သည် သူ၏ အလန္ှင ့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြ သူ
် ရ က သင်
့် တစခင်ိုးသည့်အ
့် က သင်က
န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တင်ရန် လအပ်မှုတစ်ခတစ်တလ မရှဘဲ၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် တက်ရက်သ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တက င်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်တပသည်။ အချြုျို့က “ကယ်တတ ၏
် လက်က ကျွန္ပ်
် အတပေါ်သ တင်
ပါ။
့်
ကယ်တတ ၏
် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် ရရှန္င်ြန္ှ့် င ့်် ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် အတပေါ်သ ့်
တင်တတ ်မပ
ူ ါ။”ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အတတ်က
တခတ်မမီတတ တ
် တွက် ယခအခါ
့် သ အတလ့်အထမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး တခတ်တပပ င်ိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည့်အ

အသိုးမဝင်တတ တ
့် ၊ ့်
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကကြုရ ကျပန်ိုး အလပ် မလပ်သကဲသ
ချမှတ်ထ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအရလည်ိုး အလပ်မလပ်ဘ၊ဲ တခတ်န္င
ှ အ
့်် ညီ အလပ်လပ်သည်။
တခတ်က တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သစ်သည် ယင်ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ အမှုသစ်က တသချ တပါက်
ယူတဆ င်လ တပသည်။ ဤသည်မှ အမှု၏ အဆင်တ
့်် က်ဆင်၍ မှနက
် န်တသ တကက င ့််
့် င်ိုးန္ှငသ
သူ၏ အမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထပ်မတကျ တ
့် ပ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တယရှု သည်
န မကျန်ိုးမက
ှု အန ပငမ်ိုးတစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး၊ လူအတွက်
ဆတတ င်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူက တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန် သူအတပေါ်
လက်က တင်ပခင်ိုးတကဲ
့် တသ
့်
့် သ
့်
အလပ်မျြုိုးက ပမ ဏအတတ ်အတန် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သရ့် တွင ် မျက်တမှ က်တခတ်တွင်
ထသ တစ်
ြန်လပ်တဆ င်ရန်မှ အဓပပ ယ်ရှမည် မဟတ်တချ။ ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
့်
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးအတွက် တမွျို့တလျ ်ရန် လတလ က်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ရ
် ှခဲသ
် တွက်၊
့် ည့်အ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ထအချန်က ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။
လူသ ိုးထမှ မည်သည့်် တပိုးဆပ်မှုမျြုိုးကမျှ မတတ င်ိုးဆခဲသ
့် ၊ ့် သူတွ
့် ကဲသ
့် င ် ယကကည်ပခင်ိုး
ရှခဲသ
့် တရွ ျို့ တကျိုးဇူိုးတတ ် ရရှမည် ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးသည် အလွန ် တကျိုးဇူိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆ
ခခဲက့် ကရသည်။ ယခတွင် တခတ်တပပ င်ိုးသွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တန က်ထပ်
တရှ ျို့ဆက်တိုးတက်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ အတွငိုး် ရှ
မသနရ
် ့် ှငိုး် သည့်အ
် ရ မျ ိုးက သနစ
် ့် င်ပစ်တစသည်မှ သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအဆငသ
့်် ည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၏ အဆင်ပ့် ြစ်လျက်၊
လူသည် အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ခရက တကျိုးဇူိုးတတ အ
် ိုးပြင ့်် ၎င်ိုး၏ အပပစ်မျ ိုး
ခွငလ
့်် တ်ခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြ လ
့်
့် တလ က်တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ပပသရင်ိုး ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကယ်တင်ခရြအလ
ငှ့် ၊ ဤလက်ရအဆင်
ှ
သ
့် ည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပင်ိုးစွ ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးအပပင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ပဲ့်ပပင် ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးတအ
့်် တ်မှုမျ ိုးက
့် ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ မတပြ ငမ
တြ ်ထတ်တပသည်။ ဤသည်မှ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးထက် သ ၍ တပခတပခပမစ်ပမစ်ရတသ
ှ
အမှု
ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် လူသ ိုး၏
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးအတွက် လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ယခတွင် လူသ ိုးသည် ဤတကျိုးဇူိုးတတ ်က
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ရ ၊ သူသည် ယင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရြ မရှ
့် ပ။ ဤအမှုသည်
့် တတ တ
ယင်ိုး၏ အချန်က လက လွနသ
် ွ ိုးပပီပြစ်သကဲသ
့် လ
့် ပ။ ယခတွင်
့် ပ်တဆ င်ရန် မဟတ်တတ တ
လူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရြ ပြစ်
့် သည်။

လူသည် တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုးတန က်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမခရက စစ်တဆိုးခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ထသပြင
့် ့်် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ ငါတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသိုးီ သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ တိုးတက်မှုန္င
ှ ့်် တခတ်တန္ှ့် င ့်် အညီ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အမှုသည် လိုးလိုး အတရိုးပါပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ အန င်္တ်တွင ် ရှန္င်ြရန်
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အဆိုးတွင ်
့် န္င
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် တန က်ဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
့်
အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန် ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတွင် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး သက်တရ က်န္င်သည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုးပြင့်် ဤလူမျ ိုးတွင ် ယခ သက်တရ က်တသ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုး န္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
လက်ခတသ သူမျ ိုးတပေါ် သက်တရ က်ခတ
ဲ့် သ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးထက် မျ ိုးစွ ပမ
ကကီိုးမ ိုးလသ
ှ ည်။ အတကက င်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည်
လက်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးပြင့်် လူသ ိုးထမှ န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
လူသည် သူ၏အန တရ င်္ါမှ ကသတပျ က်ကင်ိုးခပဲ့် ပီိုး သူ၏အပပစ်မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး
ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးအတွငိုး် ရှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မည်သ ြယ်
ရှ ိုးရမည်ဆသည်အတွက်မူ၊ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ြ ့်
့်
ရှတသိုး၏။ လူသည် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးအတွက် ကယ်တင်ခရပပီိုး သူအပပစ်
မျ ိုး
့်
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝသည် ပတပျ က်တစပခင်ိုး
့် တသ ်လည်ိုး၊ လူ၏အပပစ်န္င
မရှခဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးအတွငိုး် ရှ ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကဲသ
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှုအ ိုးပြင့်် လူ၏အပပစ်မျ ိုးသည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က
လူသည် သူ၏အတွငိုး် ၌ အပပစ်မရှတတ ဟ
့် မဆလတပ။ လူ၏အပပစ်မျ ိုးက
အပပစ်တပြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ခွငလ
့်် တ်ခရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက တန က်ထပ်
အပပစ်မပပြုန္င်တတ ရ
ပ်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝက
့် န် မည်သ ပပြုလ
့်
မည်သ လ
ကမ
် ူ၊ သူသည်
့် ိုးဝ ပတပျ က်တစပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတစရမည်ဆသည်တအတွ
့်
ဤပပဿန က တပြရှငိုး် ရန် မပြစ်န္င်တပ။ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုတကက င ့်် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသည် သူ၏

အတဟ င်ိုးသည့်် တြ က်ပပန် ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး အတွငိုး် တွင ်
ဆက်လက် အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤသပြစ်
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝက တစ်ြန်
့် ရ ၊ လူ၏အပပစ်န္င
လိုးဝ ထွကတ
် ပေါ်မလ ြ လ
့် ိုးဝ ပတပျ က်တစရန်၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲန္င်တစရန်အလငှ့် ၊ လူက သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမှ လိုးဝ ကယ်တင်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူသည် အသက်တ တွင ်
ကကီိုးထွ ိုးမှု လမ်ိုးတကက င်ိုးက သတဘ တပါက်ရန်၊ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက သတဘ တပါက်ရန်န္င
ှ ့််
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ နည်
ိုးလမ်ိုးက သတဘ တပါက်ရန် လအပ်တပသည်။
့်
ထအပပင်
လူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် သူသည် အလင်ိုး၏
့်
ထွနိုး် လင်ိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ န္
် င်ရန်အလငှ့် ၊ သူ လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ အတမှ င်စွမ်ိုးအ ိုးမှ
ချြုိုးတြ က်လွနတ
် ပမ က်န္င်ရန်၊ ထသပြင
် ဝ လွတလ
်
န္င်ရန်အလငှ့် ၊
့် ့်် အပပစ်မှ အပပည့်အ
လူသည် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွကြ
် လ
့် အပ်တပသည်။ ထအခါမှသ လူသည်
ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှလမ်မ
့် ည်။ တယရှု သည် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်တနခဲသ
့် ချန်တွင၊် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် လူ၏ အသပည သည် တဝဝါိုးပပီိုး
့် ည်အ
မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးက သူက
့် ဒါဝဒ်၏သ ိုးတတ ်အပြစ် အပမဲ
ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူက
့် ကကီိုးပမတ်တသ ပတရ ြက်အပြစ်၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက
တရွ ိုးန္တ်ခတ
ဲ့် သ တစတန ရှတသ အရှငသ
် ခင်အပြစ် ထတ်တြ ်တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ အချြုျို့က
၎င်ိုးတ၏
် ိုးအတပေါ် သူဝတ်
့် ယကကည်ပခင်ိုး ခွနအ
့် ရ၏ အစွနိုး် က ထတတွျို့ ပခင်ိုးမှ
အန တရ င်္ါပငမ်ိုးခဲက့် ကသည်။ မျက်စကန်ိုးသူ ပမင်န္င်ခပဲ့် ပီိုး တသသူပင် အသက်ပပန်ရှငန္
် င်ခသ
ဲ့် ည်။
သရ့် တွင ် လူသည် မမကယ်ကယ်အတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယသ
် ည့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ရှ တြွမတတွျို့ ရှန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးက မည်သ စွ
် ့် စ်ရမည်ကလည်ိုး မသခဲတ
ှ ့််
့် ပ။ လူသည် ဇ တပကတ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္င
့် နပ
တပျ ်ရင်မှု၊ မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မသ ိုးစတစ်ခလိုးအတပေါ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး၊ န မကျန်ိုးမှုက တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုး စသည်တကဲ
့် တသ
့် သ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ က ရရှခဲသ
့် ရ မျ ိုးမှ လူ၏တက င်ိုးတသ
့် ည်။ ကျန်သည်အ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးတသ အသွငအ
် ပပင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤအရ မျ ိုးက အတပခခ၍ အသက်ရှငန္
် င်ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်
လက်သင်ခ
ူ ပြစ် သတ်မတ
ှ ်ခကဲ့် ကသည်။ ဤယကကည်သမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးသ
့် ၍ရန္င်တသ ယကကည်သအ

တသဆိုးပပီိုးတန က် တက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
့် တရ က်န္င်တပသည်၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်ဟ ဆလခဲတ
့် ပသည်။ သရ့် တွင ် ဤလူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
တစ်သက်တ တွင် အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှအ ိုးလိုးမှ အပပစ်မျ ိုးက ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲရန် မည်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးမျှ မရှဘဲ၊ အတတ မသတ်တသ
သသရ စက်ဝင်ိုးတစ်ခထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ချရန် ပြစ်ခသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် ရှတသ လူ၏အတပခအတနပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသည် ပပည်စ
့် တသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်ပါသတလ ။ မရရှတပ။ ထတကက
င့်် အမှု၏ ထအဆင့််
့်
ပပီိုးဆိုးခဲသ
် န က်တွင၊် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှု ကျန်ရှခဲတ
့် ည့်တ
့် သိုးသည်။
ဤအဆင်သ
့် ည် လူက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ပြြူစင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး ထသပြင
့် ့််
လက်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သူအ
့် ိုး တပိုးရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သဘ ဝက ပတပျ က်တစန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည်
သူအပပစ်
မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ခရပခင်ိုးတွငသ
်
လိုးဝဥဿရပ်တန်လ
် တွက်၊
့် မည် ပြစ်သည့်အ
့်
အကယ်၍ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးကဆက်လက် လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤအဆင်သ
့် ည်
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် မည် မဟတ်သကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ်လည်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး
့်
အမှုသည် အဆိုးသ တရ
က်ရလ
ှ
ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်အတပေါ်
့်
တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အပပစ်တပြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင့်် လူသည် သူ၏အပပစ်မျ ိုး
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ သရ့် တွင ် လူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
သူအတွ
ငိုး် တွင ် ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်၊ လူသည် အပပစ်ပပြုန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆန်ကျင်
န္င်ဆပဲ ြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မရယူတသိုးတပ။ ယင်ိုးမှ အမှု၏
့်
ဤအဆင်တ
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက မှနက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တစလျက်၊ လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ထတ်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အသိုးပပြုရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင ်
လူ၏အသက်တ က တက်ရက်ပပ
့် ိုးပပီိုး လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ
အသစ်ပပြုပပင်တစန္င်သည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအဆင်သ
့် ည်
ယခင်အဆင်ထ
ှ
အ
် ပပင် အကျြုိုးလည်ိုး ပမ ပြစ်ထန
ွ ိုး် တလသည်။
့် က် ပမ အဓပပ ယ်ရသည့်
ယင်ိုးသည် မျ ိုးစွ သ ၍ တစ့်စပ်တသချ တသ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူဇ့် တက ခယူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုက ပပည်စ
့် တစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏

စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က လိုးဝ ပပီိုးဆိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးက ထတတွျို့ န္င်ပခင်ိုး၊ ပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးသည် တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လူကကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တတ ၏
် ပင်ကလကခဏ တက
့်
တက်ရက် အသိုးပပြု၍ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သူအတနပြင်
့် ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပြုမူပက
့်
တက်ရက် အသိုးပပြုလျက် လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ
့် ါက၊ လူသ ိုးသည်
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုး ပသဏ္ဌ န်ကသ မယူတင် မဝတ်ဆင်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးအတွက်
ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှြ မပြစ်
န္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ မည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
့်
တယတဟ ဝါ၏ တမ်အနီိုးသ မသွ
ိုးန္င်ကကသတလ က်၊ လူသည် သူက
့်
့် ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးင ှ
မပြစ်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် လျှင၊်
ဆလသည်မှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူပြစ်လ တတ မ
့် ည့်် ဇ တခန္ဓ အထဲသ ့်
ထ ိုးရှပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင၊် သူတန
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးထဲသ သူ
့် သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုတစန္င်တပသည်။ ထအခါမှသ လျှင် လူသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ ပမင်န္င်က ကက ိုးန္င်သည့်အ
် ပပင်၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပင်ဆင်ပခင်ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် ဝ
့် တရ က်န္င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် အပပည်အ
ကယ်တင်ခရန္င်တပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက မခယူခပ
ဲ့် ါက၊
အတသွိုးအသ ိုးရတသ
ှ
မည်သက
ူ မျှ ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်မည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးတစ်ဦိုး တစ်တယ က်ကမျှ ကယ်တင်ခရမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တင
ွ ် တက်ရက် အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် ါက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဒဏ်ခတ်ခရမည် ပြစ်သည် သမဟ
ှ ့််
့် တ်ပါက ဘရ ိုးသခင်န္င
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန် မပြစ်န္င်ဘလ
ဲ ျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ လိုးဝ
့်
ြမ်ိုးဆိုးီ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခရကကမည် ပြစ်သည်။ ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုးက
အပပစ်မှတရွ ိုးန္တ်ရန်၊ တယရှု ၏ ဇ တခန္ဓ မှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊
ဆလသည်မှ သူသည် က ိုးတင်မှ လူက ကယ်တင်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ
ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူအတွ
ငိုး် တွင ် ကျန်ရှခဲတ
့် သိုး၏။ ဒတယ
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် အသိုးတတ ်ခရန် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ထထက်
့်
အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ခထ ိုးရသူတက
့် ဝ ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး
့် အပပည်အ
ခရသူတသည်
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးမှ ကယ်ဆယ်ခရပပီိုး အပပည့်အ
် ဝ
့်
့်

သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရန္င်က ၊ တပပ င်ိုးလဲတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ရရှပခင်ိုးပြင့်် စ တန်၏
အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုးမှ လွတ်တပမ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တရှ ျို့သ ပပန်
ငှ့်
့် လ န္င်ကကြအလ
့်
ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
လူသ ိုးသည် အပပည့်အ
် ဝ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး ခရန္င်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ် ပပီိုးဆိုးလ ခဲပ့် ပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ပြင ့််
အစပပြုပခင်ိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်မှုအတွက် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ သန်စင်
့် တစမည့်် အချန်ပြစ်သည့််
တန က်ဆိုးတသ က လအထ ဆက်လက် လပ်တဆ င်တလသည်။ ထအခါမှသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်။ သပြစ်
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ်
့် တရ က်လမ်မ
့် ရ အမှု၏ အဆင်သ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက ကယ်တင် တဆ င်ရွက်ရန် န္ှစ်ကကမ်သ
လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ်
တစ်ဆင်သ
တ မျ ိုးအ ိုး အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ရ တွင ်
့် ည်သ လျှင ် လူသ ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏အသက်
့်
လမ်ိုးပပရန်ပြစ်စဉ်တွင၊် အပခ ိုးန္ှစ်ဆင်မ
့် ှ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပါရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
လူဇ့် တခပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အသက်ရှငန္
် င်သည်၊
ကမဘ တလ က၏ ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုန္င်ပပီိုး၊ ပမှနဇ
် တခန္ဓ ထဲတွင ် အသက်ရှငန္
် င်သည်။
ဤနည်ိုးပြင်သ
သူသည် လူတက
့်
့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးတလ
့် အပ်သည့််
လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တထ က်ပတ
့် ပိုးန္င်သည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ပပည့်ဝ
် သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမှတစ်ဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊
သူ၏ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး အတပြတပိုးပခင်ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ တက်ရက် ရရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။
အတကက င်ိုးမှ ဇ တခန္ဓ ရှသည့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
်
ချဉ်ိုးကပ်ရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ပမင်တတွျို့ရန်ပင် မပြစ်န္င်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် ထတတွျို့ဆက်ဆလ န္င်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ ကယ်သ ပြစ်ပပီိုး ဤနည်ိုးပြင်သ
ှ ့််
့် လျှင ် လူသ ိုးသည် လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္င
သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သတဘ တပါက်န္င်က ပပည့်ဝ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်။
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သနစ
် ့် င်ြယ်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သန်စင်
့် တစရန် လတလ က်လမ့််မည်။ သပြစ်
့် ရ ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အလိုးစသည် အဆိုးတစ်ခသ ့်
တရ က်ရှသွ ိုးလမ်မ
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အတရိုးပါမှုသည် ပပည်စ

သွ ိုးလမ့််မည်။ ထအချန်မှစ၍ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဆိုးတစ်ခသ လ
့် ိုးဝ
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတန က်တွင၊် သူသည်
သူ၏အမှုအတွက် တတယအကကမ် လူဇ့် တခလ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အလိုးစသည် အဆိုးတစ်ခသ တရ
က်လ ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် သူ၏
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတက
့် ဝ ရယူပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ
့် အပပည်အ
က လရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုး
ခကကရပပီိုးပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တတ မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်အ
့် မှုကမျှ တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တသ ပပန်
့် ည် မဟတ်တပ။
့် လ လမ်မ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုတွင၊် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့််
အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုး၏ ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးထက် ပမ တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
ကသဇ အ ဏ သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုး၏ ကသဇ အ ဏ က
တကျ ်လွနသ
် ည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထဲ နက်ရှုင်ိုးစွ ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးတသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက တြ ်ထတ်သည်။ သင်သည်
မမဘ သ ထအရ မျ ိုးက သတပပြုမြ ပြစ်
့် န္င်မည်မဟတ်။ ယင်ိုးတက
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင့်် သင်တ
့်် ျထ ိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် သင်သည် အလအတလျ က်
့် ရှ ျို့၌ ြွငခ
ယင်ိုးတက
ျို့
လမ့််မည်။ ထအရ မျ ိုးက သင်သည် ပငင်ိုးပယ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ရှ တတွလ
သင်သည် လိုးဝဥဿ လက်ခယကကည်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်က ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
ကသဇ အ ဏ မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုက ရရှသည့်် ရလဒ်
ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ဝ ကယ်တင်ခရသည်မှ
့် ရ လူသ ိုးသည် သူ၏အပပစ်မျ ိုးမှ အပပည်အ
အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုးက ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးအ ိုးပြင်လ
့် ည်ိုး သူသည်
အပပည်အ
့် ဝ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ရန် ဩဇ အ ဏ သည် လူအ ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်ကသ တပိုးန္င်သည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ လူအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ှ ့််
့် တသ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး မခရတသိုးတသ အရ သည် အပပစ်န္င
ညစ်ညြူိုးမတ
ှု န္ှ့် င ့်် န္ှိုးီ န္ယ်ဆဲ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးမှုပြင့််
သန်စင်
့် တစပခင်ိုးခရသည့်် တန က်မှသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး

သန်ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်တစပခင်ိုး ခရလ န္င်တပသည်။ လူသ ိုးထဲ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပပီိုး သူသည်
တရွ ိုးန္တ်ခခဲရ
် န က်တွင၊် ဤသည်မှ သူသည် စ တန်လက်ထမ
ဲ ှ ဆွလ
ဲ ယူပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည့်တ
့် ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ထသ ပပန်
့် ည်ကသ ဆလသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့််
့် လ ခဲသ
သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး သမဟ
ှ ၊့်် သူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုးက မခရဘဲန္င
လူအပြစ် ရှတနသည်။ လူသ ိုးအတွငိုး် တွင ် ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုး၊ ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးတ ့်
့်
ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ လူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်လ ခဲပ့် ခင်ိုးသ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်က ခခပပီိုး သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုး ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ လူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး
မခရမီတွင၊် စ တန်၏ အဆပ်အမျ ိုးအပပ ိုးသည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် အခင်အမ
့်
တည်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် စ
့် တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက န္ှစ်တထ င်ချီ
ခရပပီိုးတန က်တွင၊် လူသည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အတပခခင်သည့််
့်
သဘ ဝ ရှတလသည်။ သပြစ်
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးသည်
့် ရ လူသ ိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ခရပပီိုးသည့်အ
လူက အြိုးအခကကီိုးစွ တပိုးဝယ်ထ ိုးသည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ကစစတစ်ခထက် ဘ မျှမပဘဲ၊
သူအတွ
ငိုး် ရှ အဆပ်သငတ
့်် သ သဘ ဝမှ သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက မခရတသိုးတပ။ အလွန ်
့်
ညစ်ညမ်ိုးလတ
ှ သ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် မထက်တန်မီတွင ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက
ကကြုရမည် ပြစ်သည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤအမှုအ ိုးပြင၊့််
လူသည် သူကယ်တင်အတွငိုး် ရှ ညစ်ညြူိုးပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် အန္ှစ်သ ရက
အပပည့်အ
် ဝ သလ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လိုးဝ တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
သနရ
် ့် ှငိုး် လ လမ်မ
့််
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ ် တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
ပပန်လ ရန် ထက်တန်န္င်တပသည်။ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးက
သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုးခရန္င်က တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုး ခရန္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှတစ်ဆငအ
့်် ပပင်၊
စစ်တဆိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆငလ
့်် ည်ိုး လူသ ိုးသည် သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
ြယ်ရှ ိုးသနစ
် ့် င်န္င်ပပီိုး ပြြူစင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။ အမှု၏ ဤအဆငက
့််
ကယ်တင်ပခင်ိုး၏အမှုဟ ယူဆပခင်ိုးထက်၊ ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် စင်ကကယ်တစပခင်ိုး၏ အမှုဟ
တပပ ရန်မှ ပမ ဆီတလျ ်တပမည်။ အမှနတ
် ွင ် ဤအဆငသ
့်် ည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအဆင ့််
ပြစ်သည်အ
့် ပပင် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုထက
ဲ ဒတယ အဆငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရပခင်ိုး အပြစ်သ တရ
က်ရသည်
ှ
မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ

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

အချန်က လ တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုး တန က်တစ်ြန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပခရတလသည်။ ထအခါ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုး
့် ဟစ်တအ ်မမ
ရပ်စဲသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ လူ၏
့် စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ကျရှု ိုးသွ ိုးခဲသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပပစ်ထက်ပ၍ နက်ရှုင်ိုးတနလျက်၊ ယင်ိုးသည် စ တန်က
အခင်အမ တည်ထ ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတွငိုး် တွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
အပမစ်တယ
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးအတွက် သူ၏ အပပစ်မျ ိုးက သတပပြုမလ ရန်မှ မလွယက
် ူတချ။
သူသည် သူကယ်တင်၏ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်တွယထ
် ိုးတသ သဘ ဝက
သတမပပြုမန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤရလဒ်က ရရှြအလ
ငှ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတပေါ်
့်
သူ မှီခရမည်ပြစ်သည်။ ထသ
လူသည် ဤအချန်မှစ၍ တန က်ပင်ိုးတွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး
့်
့် ပြင်
့် သ
တပပ င်ိုးလလ
ဲ
န္င်သည်။ လူသည် သူ၏ မူလ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲတ
ဟ
် စ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် သ တကက င်၊့် ထသ တအ
့်
လူအတွ
ငိုး် ၌ရှတသ မသန်စင်
ရှညက် က သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး က လတစ်တလျှ က်တွင၊် လူသည် တင်ိုးမ မှုရတသ
ှ
အတပခအတန တစ်ခတွင ်
အသက်ရှငခ
် ရ
ဲ့် သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှုပြင ့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးမတင်မီတွင်
့် ည် မဟတ်တလ ။ အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
သင်သည်လည်ိုး အလွနက
် ျယ်တလ င်တသ အသပြင့်် ဟစ်တအ ခ
် သ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
“န္င်ငတတ ထ
် သ
ဲ ဝင်
် လက်ခသူအ ိုးလိုးတသည်
့် တရ က် ကကတလ ။့် ဤန မတတ က
့်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ည်။ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ပါဝင်ကကလမ်မ
့် ည်။”
့် တရ က်ကကလမ်မ
အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှု တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည်
မတအ ဟ
် စ်တတ တ
် စတွင၊် အ ိုးလိုးက “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က
့် ပ။ တကယ့်အ
မည်သည်တ
့် နရ ၌ ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ကယ်တတ ်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုး တပိုးပခင်ိုးခလျက်၊
ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်က ကျြုိုးန္န
ွ ခပါမည်။” ဟ ဟစ်တအ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ “မည်သသ
ူ ည် ငါ၏
တပါလ ပြစ်မည်နည်ိုး။” ဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် ြတ်ရှုတသ အခါ၊ လူတက
့်
“ကျွန္ပ်
် ပြစ်လပါသည်။”ဟ တပပ ကကသည်။ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတက
့် “ပပီိုးလျှင ် တယ ဘ၏
ယကကည်ပခင်ိုးက ိုး အဘယ်နည်ိုး။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ “ကျွန္ပ်
် သည်
တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မမဘ သ ခယူလပါသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် က
စမ်ိုးသပ်တတ ်မူပါ။” ဟတပပ ခဲက့် ကသည်။ အတစခသူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှု
တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး လဲပပြုသွ ိုးကကပပီိုး၊ တစ်ြန်
့်
ပပန်မရပ်န္င်ကကတချ။ ထတန
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ မသန်စင်
့် မှုမျ ိုးသည်
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ

နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တလျ လ
ှ စ်ဆင့််
့် ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
တ တတွ
ျို့ ကကြုပပီိုးသည့်် အရ မျ ိုးမှ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သဆ
့်
့် လျှင ် ယတန သင်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ တစ်ဆင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး တယရှု ၏
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ အမှုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုမှတစ်ဆင့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးထက်ပင် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်။ သင် ပမင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးသတရန္ှင ့်် သင် ပမင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ ဩဇ အ ဏ တသည်
့်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုး မျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပမင်တတွျို့ ရမျှ ပမင်တတွျို့ရသည်မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သ ၍ပင် ထသ ပမင်
့် တတွျို့ရတပသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏
ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပြုပခင်ိုး၊ အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးတသ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏
့် ပါရှသည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးန္တ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က သ ၍ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး သူ၏
အနန္တတန်ခိုးက သ ၍ ထတ်တြ ်ပပပပြုန္င်တပသည်။
ယခ လူသ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်အ
် ရ မျ ိုး- လူ၏ လက်ရှ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု၊ အသပည ၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သစစ တစ ငသ
့်် မှု၊ န ခမှုန္င
ှ ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု- ဤအရ တသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတသ ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်အ
့်် မှု ရှန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်လက် ရပ်တည်တနန္င်ပခင်ိုးတက
့် တနပြင့်် ယတနထ
့် တင် သစစ တစ ငသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမှု မှတစ်ဆင ့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတပသည်။ ယခတွင ် လူသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဧကန်အမှန ် ထူိုးပခ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ထအထဲတွင ် လူသ ိုးက
ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တသ အရ အမျ ိုးအပပ ိုး ရှက ၊ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ရှသည်က
ပမင်ရတလသည်။ သပြစ်
ကျြုိုးန္နွ ခကကပပီိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးသည်
့် ရ မျ ိုးစွ တသည်
့်
၎င်ိုးတတမွ
့် က
ူ မျှ ကျြုိုးန္နွ ခြူိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယတန ့်
့် ကတည်ိုးက မည်သည်လ
့် ိုးြွ ိုးသည့်် တနရက်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ ထ
့် သည်အ
့် သပပြုမူ
့် သည်က
သတမထ ိုးမဘဲ အပပည်အ
့် ဝ ကျြုိုးန္န
ွ ခကကပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တစတ
့် စ့်စပ်စပ်
ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးရန် သမဟ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
့် တ် တပပ ဆရန် အရဲမစွနက် ကတချ။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တအ က်သ ကျတရ
က်ကကပပီိုးပြစ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့်
တအ က်တင
ွ ် ပျပ်ဝပ်လျက် ရှတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် လူသ ိုးထ
တက်ရက်စက ိုးတပပ ဆခဲပ
ွ ်သည် ဒမ သက်ပမြုျို့သ သွ
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ိုးရ လမ်ိုးတွင ်
တပါလသည် အလင်ိုးတရ င်ထ၌
ဲ တပမကကီိုးတပေါ် လဲကျသွ ိုးသကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမရှဘဲ လဲကျလျက်၊ အ ိုးလိုးက အသတတ က
် ကျြုိုးန္နွ ခကကတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးပြင့်် ဆက်လက်အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊ လူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မှတစ်ဆင့်် သူ၏ကယ်ပင်တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
သလ န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှမည် မဟတ်တပ။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမှ တစ်ဆင်သ
ှ
သူအ ိုးလိုးတသည်
့် လျှင၊် န ိုးရတသ
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်ပပီိုး န္ှုတက
် ပတ်တတ အ
် ိုးပြင ့်် သူ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက ရရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လူသ ိုးအတယ က်စီတင်ိုး၏ န ိုးမျ ိုးထဲသ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ တပိုးပန့္် င်သည်။
ဤအရ သည်သ လူသ ိုးက ကျြုိုးန္န
ွ ခတစပခင်ိုး အပြစ်သ တပခ
က်လန
ှ ရန်
် ့် ဝည ဉ်တတ က
်
့်
ထင်ရှ ိုးပခင်ိုးထက်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ် ပြစ်သည်။
လူသည် အသအမှတ်ပပြုပပီိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ရန် အလငှ့် ၊ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတွငိုး် တွင ်
နက်ရှုင်ိုးစွ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့်် လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ တြ ်ထတ်
တပိုးန္င်သည်မှ ၊ ဤလက်တတွျို့ကျတသ လ
် ည်ိုး ထူိုးပခ ိုးသည့်် အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
ပြစ်တပသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် လက်တတွက
ျို့ ျသည့်် နည်ိုးဟန်ပြင့်် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
စီမတဆ င်ရွက်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ အမှုအ ိုးလိုးပြစ်သည်၊
သူသည် လူအတပေါ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးက န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဩဇ အ ဏ က သရှတစြ၊ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ
ရလဒ်မျ ိုးက သရှတစြန္ှ့် င ့်် ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး လူက န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးပြင့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူ၏ဩဇ အ ဏ အ ိုး ပပသပပီိုးပြစ်သည်က သရှတစရန်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏ ဇ တခန္ဓ သည် သ မန်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ ပပင်ပသဏ္ဌ န်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သူသည် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တကက င်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏
တြ ်ပပချက် ပြစ်တကက င်ိုးတက
့် လူသ ိုးအ ိုးပပသသည့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ ရလဒ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူသည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်တကက င်ိုး၊
သူက
ူ ျှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးြ မဟ
တ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် သူ၏
့် မည်သမ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မတကျ ်လ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် အတမှ င် အင်အ ိုးစကမျှ

သူ၏ဩဇ အ ဏ အတပေါ် မလမ်ိုးမိုးန္င် တကက င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထ ပပသတပသည်။
သူသည် လူဇ့် တကခသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်တသ တကက င်၊့် သူ၏ဩဇ အ ဏ တကက င၊့််
ပပီိုးလျှင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတတကက
င ့်် လူသည် သူက
့်
့် လိုးဝ
ကျြုိုးန္နွ ခသည်။ သူ၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အ ိုးပြင့်် တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
့် ည့်် အမှုသည် သူပင်ဆင်တသ
ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ သူ လူဇ့် တခယူသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူဇ့် တသည်လည်ိုး
ဩဇ အ ဏ က ပင်ဆင်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးတအလယ်
တွင ်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးတစ်ခ၊ လူသ ိုးအြ ပမင်
့် ၍ရန္င်က လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် အမှုက တဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှတသ တကက င၊့်် ပြစ်တလသည်။ ဤအမှုသည်
ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးက ပင်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
်
တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှုထက် မျ ိုးစွ ပမ လက်တတွျို့ကျပပီိုး ယင်ိုး၏
ရလဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး သသ ထင်ရှ ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည် လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် စက ိုးတပပ ဆန္င်ပပီိုး
အမှုပပြုန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ လူဇ့် တခန္ဓ ၏ ပပင်ပသဏ္ဌ န်သည် မည်သည့််
ဩဇ အ ဏ ကမျှ စွဲကင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင့်် ချဉ်ိုးကပ်၍ရန္င်သည်၊ သူ၏
အန္ှစ်သ ရမှ မူ ဩဇ အ ဏ က သယ်တဆ င်ထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ ဩဇ အ ဏ သည်
မည်သအ
ူ ြမျှ
့် ပမင်၍မရန္င်တပ။ သူသည် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး အမှုပပြုတသ အခါတွင၊် လူသည်
သူ၏ အခွငအ
့်် ဏ ၏ တည်ရမှု
ှ က သတမပပြုမန္င်တပ။ ဤအရ က လက်တတွက
ျို့ ျတသ
သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌ သူက လွယ်ကူတချ တမ တစသည်။
ဤလက်တတွျို့ကျတသ အမှုအ ိုးလိုးသည် ရလဒ်မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်သည်။ သူသည်
အခွငအ
့်် ဏ အ ိုး ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည်က မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ မသတသ ်လည်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူသည်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခရြ မဟ
တ်သည်က မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် သူ၏အမျက်တဒါသက
မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏ ြိုးကွယထ
်
ိုးတသ ဩဇ အ ဏ ၊ သူ၏
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် သူ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် သူသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ
ရလဒ်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူ၏အသတနအသထ ိုး၊
သူတဟ
တပပ ချက် ပပင်ိုးထန်မှုန္င
ှ ့်် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဉ ဏ်ပည အ ိုးလိုးမတ
ှ စ်ဆင့််
့်
လူသည် လိုးဝ ယကကည်လက်ခရတပသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် အပမင်အ ိုးပြင ့်် ဩဇ အ ဏ
ရှပမရတသ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကျြုိုးန္နွ ခ၏၊ ထသပြင်
့် ့် လူသ ိုးက
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ

သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတရိုးပါမှု၏ အပခ ိုးတသ ရှု တထ င်ပ့် ြစ်သည်- ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ တန်ခိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုန္င်ြလ
့် ငှ့် ၊ သ ၍
လက်တတွျို့ကျစွ တပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
လူသ ိုးအတပေါ်သ အကျ
ြုိုးသက်တရ က်မှု ရှတစရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဤအမှုက
့်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ရလဒ်မျ ိုး စိုးစဉ်မျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ ကယ်တင်န္င်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် လူသ ိုးအြ ပမင်
့် ့်
့် ၍မရန္င်သကဲသ
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍လည်ိုး မရန္င်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်အပြစ် ကျန်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဇ တပကတရှသည့်် ြန်ဆင်ိုးခ ပြစ်လျက်၊ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မတူညတ
ီ သ
တလ ကမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ကကပပီိုး မတူကွဲပပ ိုးတသ သဘ ဝမျ ိုးက ပင်ဆင်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတရှသည့်် လူသ ိုးန္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးသည် ဝည ဉ်တစ်ပါိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး မရှသည်က တပပ စရ ပင် မလဘဲ၊
့်
၎င်ိုးတအကက
ိုးတွင ် ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး တည်တဆ က်ရန် တကယ့်က
် မပြစ်န္င်တပ။ ဤသပြစ်
့်
့် ရ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏မူလအမှုက လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပမင်ဆ
ကက
့် ိုးတသ တနရ သ တက်
့်
သွ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် အလပ်လပ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအလယ်
၌
့်
အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်လ ရန် မမကယ်ကယ် န္ှမ့််ချန္င်သည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုးသည် အနမ်ဆ
ိုးသက်န္င်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ တနရ သ ဆင်
့် ိုးတသ တနရ သ ့်
့်
့်
မတက်န္င်သကဲသ
့် ဝ
့် ည ဉ်တစ်ပါိုးလည်ိုး မပြစ်လ န္င်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တက ခယူရမည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ
ပထမအကကမ် လူဇ့် တ ခယူစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တခန္ဓ သည်သ သူ၏က ိုးစင်တင် ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးက တရွ ိုးန္တ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်အတွကမ
် ူ လူသ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ်
က ိုးစင်တင်ခရြ ဆ
့် သည်မှ ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက်
အပပစ်တပြရ ယဇ်အတနန္ှင ့်် အတစခရန် တက်ရက် လူဇ့် တ ခယူန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူအတွ
က် ပပင်ဆင်ထ ိုးတပိုးတသ အပပစ်တပြရ ယဇ်က ယူတဆ င်ရန်
့်
တက င်ိုးကင်ဘသ တ
့် က်ရက် တက်မသွ ိုးန္င်တပ။ ဤသပြစ်
့် ရ လူသ ိုးသည်
အပပစ်တပြရ ယဇ်က ရရှန္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည် ကျဆိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးသည်
တက င်ိုးကင်ဘသ တကယ်
က တက်မသွ ိုးန္င်သည်အ
့် တွက်၊ ပြစ်န္င်သမျှမှ
့်

ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက ရယူရန် လူသ ိုးအ ိုး တက င်ိုးကင်ဘသ မတက်
တစဘဲ၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုးအကက ိုး အကကမ်အနည်ိုးငယ် တခါက်တတခါက်
ပပန် သွ ိုးလ တပိုးရန် ဘရ ိုးသခင်က
့်
တတ င်ိုးဆရန်သ ပြစ်တပမည်။ ထတကက
င ့်် တယရှု အတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ကကလ ပပီိုး
့်
လူသ ိုးက တကယ်က မပပီိုးတပမ က်မတအ င်ပမင်န္င်သည့်် အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်အ
့် ကကမ်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည်
အကကင်ိုးမဲ့် လအပ်မှုတကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ မည်သည့်် အဆင်က
့် မဆ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ သူသည် လူဇ့် တခယူရပခင်ိုး၏
သကခ ကျပခင်ိုး အပြစ်သ ကျ
ွ ခပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။
့် ြုိုးန္န
အမှု၏ ဤတန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ွင ် ရလဒ်မျ ိုးက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တဆ င်ကကဉ်ိုးမှုပြင့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် လူသည် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ န္ှင ့်် အတတ်
မျြုိုးဆက်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုတက
့် န ိုးလည်လ သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးက ခရသည်။ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မှတစ်ဆင၊့်် လူသည်
ယခင်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ လိုးဝ မတပြရှငိုး် ြူိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအပပင်၊
အတတ်အချန်က လမျ ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်န္င
ှ ့််
၎င်ိုးတအလ
ပ်လပ်ရ တွင ် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်လ သည်။
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင်
လူ၏ ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့်် ခခပခင်ိုးတက
့် လည်ိုး န ိုးလည်လ ပပီိုး၊ သူကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရက
သန ိုးလည်လ သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တပပ ကက ိုးခဲတ
့် သ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင်၊့် လူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ထထက်
ပင်သ ၍ သူ၏ အလိုးစတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက သလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်တကျ ်ကက စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည ကလည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင့်် ရရှတပသည်။
သင်၏ ယခင်က အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတက
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးရ ၌ သင်၏
တအ င်ပမင်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မှတစ်ဆင့််
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှခဲသ
့် ည်မဟတ်တလ ။ ယခင်အဆင်တ
့် ွင၊် တယရှု သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤအဆင်တ
့် ွင ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
ထတ်တြ ်မပပသည်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏န ိုးလည်မသ
ှု ည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့််

ရရှသည်မဟတ်တလ ။ ထတကက
င့်် ဤအဆင်တ
့် ွင ် တပပ ဆထ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
့်
့်
အတတ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတသ အလပ်က
တကျ ်လွနသ
် ည်။ ပတရ ြက်မျ ိုး တပပ ကက ိုးခဲက့် ကတသ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည်ပင်လျှင်
ဤရလဒ်က မရရှန္င်ြူိုးတပ။ ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးကသ
တပပ ဆခဲက့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အန င်္တ်တွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်မည်ဆသည်က
့်
တပပ ဆခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ထအချန်က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည့်် အမှုက
မတပပ ဆခဲက့် ကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်က အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
၎င်ိုးတ၏
ွ ် အတပေါ်
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန် သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမမ တရ ိုးမျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် သမဟ
ဲ မ
ှု ျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပရန်
့် တ် ၎င်ိုးတထ
့် နက်နမ
မတပပ ဆခဲက့် ကတချ။ ဤအဆင်တ
ဲ ွင၊် ပတရ ြက်ပပြုချက်န္င
ှ ့််
့် ွင ် တပပ ဆခဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုးထတ
သမမ တရ ိုးမျ ိုး ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် အသက်က
အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် အသိုးတတ ်ခကကတလသည်။ လက်ရှ စက ိုးမျ ိုးမှ ပတရ ြက်မျ ိုး၏
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် မတူတပ။ ဤသည်မှ လူ၏ အသက်တ အတွက်၊ လူ၏ အသက်
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်ပြစ်သည့်် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးအတွက် မဟတ်တပ။ ပထမအဆင်မ
့် ှ တယတဟ ဝါ၏
အမှုပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- သူ၏ အမှုမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ရန်
လူသ ိုးအတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပပင်ဆင်တပိုးရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
အမှုအတွက် မူလတနရ တစ်ခက ရှ တတွျို့ ြ အစပပြုပခင်
ိုး အမှု ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်တွင ်
့်
တယတဟ ဝါက ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် ိုး တစ င်ထ
့် န်ိုးရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဥပသ်တနအ
့် မဘမျ ိုးက
ရတသရန်န္င
ှ ့်် အချင်ိုးချင်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ အသက်ရင
ှ ရ
် န် သွနသ
် င်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ထအချန်က လူတသည်
လူက မည်သည့်အ
် ရ ပြင ့််
့်
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည်က န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်
့်
န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူအတွ
က် အမှု၏ ပထမအဆငအ
့်် တွင ်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် နထင်ရ တွင ် လမ်ိုးပပရန်
့် အသက်တ မျ ိုးက အသက်ရှငတ
လအပ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတက
့် ရ အ ိုးလိုးအ ိုး
့် တပပ ကက ိုးသည်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ယခင်က မသရှခဲက့် ကတသိုးတပ သမဟ
ှု ွင ်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်ဆင်မတ
မရှခဲတ
့် သိုးတပ။ ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးစွ က ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး
တပပ ဆရန် ပျြုိုးတထ င်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင်
ထသ လ
ဲ အချက်တစ်ချက်သ
့် ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထက

ပြစ်သည်။ ပထမဆင်တ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည်
့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခယူခတ
လူမျြုိုးန္ွယ်စန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက ပတရ ြက်မျ ိုးမှ တစ်ဆင့်် ညန်ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု သည်
သူ၏ အချန်က လတွင ် အမှုပပြုခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် မျက်တမှ က်တခတ်တလ က် စက ိုးမတပပ
ခဲတ
ှ ဆ
့်် င်တသ ဤအဆငက
့််
့် ချ။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုန္င
အတတ် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျြုိုးဆက်မျ ိုးတွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်တဆ င်ြူိုးတသိုးတပ။
တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် တယ ဟန်တသည်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် ယခ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ
ပခ ိုးန ိုးသည်။ ၎င်ိုးတ တပပ
ဆခဲသ
့် ရ မျ ိုးမှ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် ည်အ
့်
ယခ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ထသမဟ
့် တ်တပ။ ငါသည် ယခ ငါ
တပပ ဆသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလဲခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သင်တ ့်
န ိုးလည်န္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ ငါတပပ ဆတသ အရ သည် ငါမရှတတ သ
့် န က်
့် ည်တ
ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်ဆပါက၊ သင် မည်သ သ
့် န ိုးလည်မှု ရရှန္င်မည်နည်ိုး။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုသည် တယရှု ၏ အချန် သမဟ
့် တ် ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ အချြုျို့က “တယတဟ ဝါသည်လည်ိုး သူ၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လတွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။
တယရှု သည် အန တရ င်္ါ တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပပြုပခင်ိုးအပပင် သူအမှုပပြုတနခဲသ
့် ည့်် ထအချန်တွင ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။” ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ တပမည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သ တပပ
ဆသည်ဆရ တွင် ပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုး ရှသည်။ တယတဟ ဝါ
့်
မနမ် မက်
ခသ
ဲ့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။ သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကမဘ တပမတပေါ်၌ ၎င်ိုးတ၏
်
့် အသက်တ မျ ိုးအ ိုး တနထင်ရ တွငသ
လမ်ိုးပပတနခဲသ
ဲ့် ပ။
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် အသက်တ ထဲက ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုး မပါဝင်ခတ
တယတဟ ဝါ စက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် တနရ တက ရှ လူတက
့် ညန်ကက ိုးရန်
ပြစ်သည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ “ညန်ကက ိုးသည်” ဆသည့်စ
် က ိုးမှ
တကျပပတ်သ ိုးစွ န္ှင ့်် တက်ရက် အမနတ
် ့် ပိုးသည်က ဆလပါသည်။ သူသည် လူက အသက်
မတထ က်ပခ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးထက် သူသည် လူက လက်ပြင့်် တဆ င်ယူခပဲ့် ပီိုး သူက
့် တ
့် မည်သ ့်
ရတသတလိုးပမတ်ရမည်ကသ ပတဆ င်ဝတထြုနည်ိုးလမ်ိုးသပ်မပါဘဲ သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဣသတရလတွင ် တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုသည် လူသ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် သမဟ
့် တ်
ပဲ့်ပပင်ဆိုးမရန် သမဟ
ဲ့် ပ၊
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် တပိုးရန် မဟတ်ခတ

ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက လမ်ိုးပပရန် ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါက တတ ထဲတွင် မန္နမန်က
့် စတဆ င်ိုးရန်
သူ၏ လူတက
တရှက အမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် ည်။ တနမထွက်မီ နနက်တင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် တပပ ြ တမ
့်
့်
ထတန ၎င်
က် စ ိုးတလ က်ရမျှသ မန္နမန်မျ
့် ိုးတအတွ
့် ိုးက စကကရသည်။ မန္နမန်မျ
့် ိုးသည်
့်
မှုတက်ကန်မည် ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တန က်တနထ
့် သမ်ိုးဆည်ိုးထ ိုး၍ မရန္င်တပ။ သူသည်
လူတက
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့် ပ သမဟ
့် ဩဝါဒမတပိုးခဲတ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝမျ ိုးက မတြ ်ထတ်ခသ
၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ပ။ သူသည် လူတက
့် စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးကလည်ိုး မတြ ်ထတ်ခတ
့်
မတပပ င်ိုးလခ
ဲ ဘ
ဲ့် ဲ ၎င်ိုးတ၏
် တွင ် ၎င်ိုးလမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်။
့် အသက်တ မျ ိုးက တနထင်အသက်ရှငရ
ထအချန်က လူတသည်
ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုးအလ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးလည်ပခင်ိုး
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အတပခခ သဘ ဝလှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးဆက်စပ်တသ အတပခခ
လှုပ်ရှ ိုးမှုအချြုျို့ကသ လပ်န္င်စွမ်ိုးရှခဲက့် ကသည်၊ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် လူထတက
့်
့်
လမ်ိုးပပရန် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးကသ ထတ်ပပန်တကကပင ခဲသ
့် ည်။
မှနက
် န်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင့်် ရှ တြွသအ
ူ ိုးလိုးသည် ယတနတွ
့် င ် လပ်တဆ င်သည့််
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရရှတစန္င်ရန်န္င
ှ ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
လက်ခယကကည်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝြ၊ ့် သင်သည် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အတွငိုး် ပင်ိုး ဇ တ်လမ်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှုတစ်ခသ တရ
က်ရရမည်
ှ
။ သင်၏ မတ်သဟ ယက
့်
ကက ိုးန ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် အပခ ိုးသတ
ူ သည်
တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ တယရှု ၏ အမှုန္င
ှ ့်် ထထက်
ပ၍
့်
့်
ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးအပပင်၊ အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်က့် က ိုးက ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ကွ ပခ ိုးချက်မျ ိုးက န ိုးလည်လ န္င်ရန်အလငှ့် ယင်ိုးက ပပြုတလ ။့် ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးတထ င်ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် အဆင်သ
ှ ်ကကဘဲ၊
့် ိုးဆင်သ
့် ည် အချင်ိုးချင်ိုး မတန္ှ င်ယ
့် က
အ ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုး၏ အလပ်ပြစ်သည်က အပခ ိုးသူတ ပမင်
ငှ့်
့် ကကြအလ
့်
ယင်ိုးက ပပြုတလ ။့် ၎င်ိုးတသည်
မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးတွင ် အမှုပပြုခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်သည့်် အမှု၏ ပါဝင်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ ကွဲပပ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ တပပ
ဆသည့််
့်
့်
စက ိုးမျ ိုးက မတူကပွဲ ပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ အမှု
ပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
့်
တစ်ခတည်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တသ လူအ ိုးလိုး
့်
န ိုးလည်သင်သ
့် ည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး ပြစ်သည်။

လဇူ့ တိခံယ ခင််းနှစက် ကိမ်သည် လဇူ့ တိခံယ ခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိို

ပည်ူ့စိုတ
ံ စသည်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအဆင်အ
ယ်ပင်
့် သီိုးသီိုးတ၌့် ၎င်ိုးတ၏က
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ရည်ရွယ်ချက်ရသည်
ှ
။ ထစဉ်အချန်က တယရှု ကကလ ခဲတ
့် သ အခါ၊ သူသည်
အမျြုိုးသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယခတစ်ကကမ် ဘရ ိုးသခင်ကကလ တသ အခါမူ သူသည်
အမျြုိုးသမီိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့််
အမျြုိုးသမီိုးန္စ
ှ ်ဦိုးလိုးက သူ၏အမှုအတွက် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဆပခင်ိုးက သင်ပမင်န္င်သည်၊ ထပပင်
့်
သူထ
့် ခါတွင ် သူအတနပြင်
့်
့် တွင ် ကျ ိုးမခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သူ၏ဝည ဉ်တတ ် ကကလ သည်အ
့်
သူန္စ
ှ ်သက်သည့်် မည်သည်ဇ
့် တခန္ဓ ကမဆ ခယူန္င်ပပီိုး သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည့််
ဇ တခန္ဓ က ခယူန္င်တပသည်။ အမျြုိုးသ ိုးပြစ်တစ၊ အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ
ဇ တခန္ဓ ပြစ်တနသတရွ ျို့၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။ အကယ်၍
တယရှု ကကလ ခဲသ
် င
ှ ့်် တပေါ်လ ခဲပ
့် ည့်် အချန်တွင ် သူအတနပြင်
့် အမျြုိုးသမီိုးအသွငန္
့် ါလျှင၊်
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် အကယ်၍ သ ိုးတယ က်ျ ိုးမဟတ်ဘဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့််
ပဋသတန္ဓတည်တသ သမီိုးမန်ိုးကတလိုးပြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ် အမှု၏ထအဆင်သ
ီ ွ
့် ည် ထပ်တူညစ
ပပီိုးပပည်စ
့် ခဲမ
့် သ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ အမှု၏
့် ည်ပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ထကဲသ
့် ပြစ်ခမ
ယခလက်ရအဆင်
ှ
က
့် အမျြုိုးသ ိုးက ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အမှုသည်လည်ိုး ထပ်တူညစ
ီ ွ ပင် ပပီိုးတပမ က်လ မည်ပြစ်သည်။ အဆင်အ
့် သီိုးသိုးီ တွင ်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုသည် ညီတူညမ
ီ ျှပင် အတရိုးပါသည်။ မည်သည်အ
့် ဆင်၏
့် အမှုကမျှ
ထပ်တကျ မ
့် အပခ
ိုးအဆင်တ
့်် ည်ိုး ကွပဲ ပ ိုးဆန်ကျင်
ပခင်ိုး မရှတချ။
့် ပပန်သကဲသ
့် စ်ခန္ှငလ
့်
့်
ထအချန်က တယရှု သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ဟူ၍
တခေါ်တဝေါ်သမတ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ရ မှ အမျြုိုးသ ိုးက
့် သည်၊ ထပပင်
့် “သ ိုး” ဆသည်အ
ညန်ိုးဆတနပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ွင ် အဘယ်တကက င့််
့် လျှင ် ဤအဆင်တ
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်သည် တြ ်ပပပခင်ိုးမခရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
အမှု၏လအပ်မှုမျ ိုးသည် ယခအခါတွင ် တယရှု ကသ
ဲ့် မဟ
တ်ဘဲ ကျ ိုးမတပပ င်ိုးလရ
ဲ န်
့်
လအပ်လ တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်မူ ကျ ိုးမကွဲပပ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည်
သူ၏စတ်ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်သည်၊ ထပပင်
့် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရ တွင ် သူသည် မည်သည်ခ
့် ျြုပ်တန္ှ င်ကန်သတ်
မက
ှု မျှ မခရဘဲ အထူိုးသပြင့််
့်
လွတလ
် ပ်တပသည်။ မည်သပင်
့် င်ိုးတွင ်
့် ပြစ်တစက မူ အမှု၏အဆင်တ
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်လက်တတွျို့ကျတသ ရည်ရွယ်ချက်ရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်ကကမ်န္စ
ှ ်ခါ
့်

လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည်
့်
တန က်ဆိုးအကကမ်ပြစ်သည်မှ တပပ စရ ပင် မလတပ။ သူသည် သူ၏တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက
ထတ်တြ ်ရန် ကကလ ခဲသ
့် ည်။ အကယ်၍ ဤအဆင်တ
့် ွင ် သူသည် လူသ ိုးတ ့်
မျက်ပမင်တတွျို့ရန်အလငှ့် အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန်အတွက် လူဇ့် တက
မခယူခလ
ဲ့် ျှင ် လူသ ိုးတသည်
သူတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတယ က်ျ ိုးသ ပြစ်သည်၊ လူမန်ိုးမ မဟတ်ဟူတသ အယူအဆက ထ ဝစဉ်
လက်ကင်ထ ိုးမည်သ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမတင်မီတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်မှ အမျြုိုးသ ိုးသ လျှင ် ပြစ်န္င်သည်၊ အမျြုိုးသမီိုးက ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်ဆ၍
မရန္င်ဟူ၍ ယကကည်ထ ိုးကကသည်၊ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည်
တယ က်ျ ိုးမျ ိုးမှ မန်ိုးမမျ ိုးအတပေါ်တွင ် အပ်စိုးရတသ အ ဏ ရှသည်ဟ မှတ်ယကူ က၍ပင်
ပြစ်သည်။ တယ က်ျ ိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် မျြုိုးသမီိုးမျှ အပ်စိုးပခင်ိုး အခွငအ
့်် ဏ က
မခယူထက်ဟူ၍ သူတထင်
ူ ထ ိုးကကသည်။ ထမျှသ မက တယ က်ျ ိုးသည် မန်ိုးမတ၏
့် ပမင်ယဆ
့်
ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ပပီိုး မန်ိုးမမျ ိုးသည် တယ က်ျ ိုးမျ ိုးက န ခရမည်ပြစ်က သူတထက်
့်
သ လွနတ
် န၍မရဟူ၍ပင် သူတတပပ
ကကသည်။ အတတ်က လမျ ိုးက တယ က်ျ ိုးသည်
့်
မန်ိုးမ၏ဦိုးတခါင်ိုးပြစ်ရမည်ဟ တပပ ခဲတ
့် သ အချန်တွင ် ထစက ိုးသည် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက
ခခဲရ
့် သည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ရည်ညန်ိုးတပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကမဘ ဦိုးအစက
တယတဟ ဝါြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ပသည်၊
့် ည့်် လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမက တပပ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ မှနတ
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သူ၏မသ ိုးစက တကျွိုးတမွိုးတထ က်ပရ
့် ပင်
့် သကဲသ
့်
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး သူတ၏
့် အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးက န ခ၍ ချစ်ခင်ကကင်န ရမည် ပြစ်သည်။
ဤအရ တမှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကမဘ ကကီိုးတပေါ် ရှ သူတ၏အသက်
တ မျ ိုးတင
ွ ်
့်
လက်န ရမည့်် တယတဟ ဝါချမှတထ
်
ိုးတသ စီရင်ထိုးြွဲျို့ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒသမျ ိုးပင်ပြစ်သည်။
တယတဟ ဝါသည် လူမန်ိုးမက “ကယ်ခ
့် င်ပွနိုး် ၏ အလသလ
့် က်၍ သူ၏အပ်စိုးပခင်ိုးကလည်ိုး
ခရမည်” ဟတပပ ခဲသ
့် သူ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထကဲသ
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တပပ ဆခဲသ
(လူတယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် လူမန်ိုးမန္ှစ်ဦိုးလိုးက ဆလသည်) တယတဟ ဝါ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ်
သ မန်အသက်တ ပြင့်် အသက်ရှငန္
် င်ရန်ပြစ်ပပီိုး ထသအ
ွ ်၏
့် ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသက်တ မျ ိုးသည် ြွဲစ
ျို့ ည်ိုးတည်တဆ က်မှု ရှတနရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
် ည့််
့် လျ ်တက င်ိုးမွနသ
့် သင်တ
စနစ်ကျနမှုမှ မကျဆင်ိုးသွ ိုးရန်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် တယ က်ျ ိုးန္ှင ့််
့်
မန်ိုးမတ မည်
သလ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သငတ
့်် လျ ်သည့််
့်
့် ပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
စည်ိုးမျဉ်ိုးဥပတဒမျ ိုးက ချမှတ်တပိုးခဲသ
်လည်ိုး ဤအရ သည်
့် ည်၊ သတသ
့်

တလ ကကမဘ တပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ကကသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတွကသ
် ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် အဘယ်ကသ
ဲ့် တူ
ီ နန္င်မည်နည်ိုး။
့် ညတ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသတတဝါမျ ိုးကသ
ရည်ညန်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အတနပြင်
် သက်တ မျ ိုးက
့် ပမှနအ
့်
ရှငသ
် န်တနထင်န္င်ရန်အလငှ့် တယ က်ျ ိုးမန်ိုးမတအတွ
က် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်ထတ
ူ ထ င်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ အစအဦိုး၌ တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ ်မျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် သ အခါ၊ သူသည် လူန္စ
့် ည်၊ ထန္ှစ်မျြုိုးမှ အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့််
အမျြုိုးသမီိုးပင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သူခယူသည့်် ဇ တခန္ဓ မျ ိုးလည်ိုး အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့််
့်
အမျြုိုးသမီိုးဟူ၍ ကွဲပပ ိုးသည်။ သူအတနပြင်
့် သူ၏အမှုက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတက
့် ည့််
့်
့် တပပ ခဲသ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်တွငမ
် ူတည်၍ ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ န္ှစ်ကကမ်န္စ
ှ ်ခါ
လူဇ့် တကခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရှိုးဦိုးစွ သူြန်ဆင်ိုးခစ
ဲ့် ဉ်အချန်က
သူ၏အတတွိုးန္ှငအ
့်် ညီပင် သတ်မတ
ှ ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှစ်ကကမ်လဇ
ူ ့် တခယူသည်အ
့် မှုက အမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးသမီိုးတအတပေါ်
့်
အတပခခ၍ ထသူတ တြ
က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မခရမီ ပပီိုးပပည်စ
့် တအ င် လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
အကယ်၍သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင့်် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးတသ အ ဒန္ှင ့််
ဧဝတက
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကယူ၍ ယင်ိုးတက
့် တယတဟ ဝါတပပ ခဲသ
့် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုအတပေါ်၌ အသိုးချမည်ဆလျှင် တယရှု သည်လည်ိုး
သူလပ်ထက်သည်အ
့် တင်ိုး သူ၏ဇနီိုးမယ ိုးက ချစ်ခရ
ဲ့် လမ့််မည် မဟတ်တလ ။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါဦိုးမည်တလ ။
ထကဲသ
့် ပြစ်
် ည်ိုး သူအတနပြင်
့် သူ၏အမှုက ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်၍
့် သည်ဆလျှငလ
့်
ရန္င်ပါဦိုးမည်တလ ။ အကယ်၍သ ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ ဇ တခန္ဓ သည်
အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တနသည်မှ မှ ိုးယွငိုး် သည်ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က လူမန်ိုးမက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမှ
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ မဟ အမှ ိုးကကီိုး ပြစ်တနခဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးတအတနပြင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမန်ိုးမအသွငပ် ြင့်် လူဇ့် တကခယူပခင်ိုးမှ မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ
ယကကည်တနဆဲပြစ်လျှင် ထမ်ိုးပမ ိုးစြက်ပခင်ိုးက မပပြုခဲဘ
့် ဲ သူ၏ဇနီိုးမယ ိုးက
ချစ်၍မရန္င်ခတ
ဲ့် သ တယရှု သည်လည်ိုး ယခလက်ရှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့် မှ ိုးယွငိုး် တနမည်
မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် တနပြင့်် ဧဝအ ိုး တယတဟ ဝါတပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကယူ၍
လက်ရအချ
ှ
န်တွငရ
် ှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးက

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

ဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ ပင်ပြစ်သည်။ သူသည် အ ဒ၏ လူတယ က်ျ ိုးပြစ်မှုက
ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ သင်အ
ဲ့် တပပ
န္င်သနည်ိုး။
့် တနပြင့်် အဘယ်ကသ
့်
ထသဆ
့် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တနလမ့််မည် မဟတ်တလ ။
တယတဟ ဝါသည် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
ှ ့််
့် သည့်် အ ဒ၏တယ က်ျ ိုးပြစ်မှုန္င
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးတသ တယရှု ၏အထဲသ တပါင်
ိုးစပ်န္င်ခပ
ဲ့် ါမည်တလ ။ လက်ရက
ှ
လ၏
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် တယရှု န္င
ှ ့်် လင်အမျြုိုးအစ ိုးကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး သတဘ သဘ ဝအရ
တယရှု န္င
ှ တ
့်် ည
ူ သ
ီ ည့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အပခ ိုးတသ သ ဓကတစ်ခပင်
မဟတ်တလ ။ မန်ိုးမသည် တမမ၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ပထမဦိုးဆိုး ခခဲရ
့် ပူ ြစ်တသ တကက င့််
့် သည်သ
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသမီိုး မပြစ်န္င်ပါဟ သင်အ
့် တနပြင့််
တပပ ရဲတသိုးသတလ ။ မန်ိုးမသည် မသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးတသ အရ န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသမီိုးအပြစ်
လူဇ့် တခယူရန် လိုးဝမပြစ်န္င်ဟ သင်တပပ ရဲတသိုးသတလ ။ “မန်ိုးမတသည်
တယ က်ျ ိုးမျ ိုးက
့်
အပမဲတမ်ိုးန ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
ထင်ရှ ိုးတြ ပ် ပပခင်ိုးမျြုိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလပ်ရ” ဟ သင်သည် ဆက်လက်၍
တပပ ဝ့်တသိုးသတလ ။ ယခင်က သင်သည် န ိုးမလည်ဘဲ ရှတနခဲသ
် ူ သင်သည်
့် ည်၊ ယခတွငမ
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက ပပစ်မှ ိုးန္င်မည်တလ ၊ အထူိုးသပြင့်် ဘရ ိုးသခင် ခယူတသ
ဇ တခန္ဓ က ပပစ်မှ ိုးန္င်မည်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအချက်က မရှငိုး် လင်ိုးပါက၊
သင်၏လျှ က ထန်ိုးချြုပ်လျှင် သ ၍တက င်ိုးတပမည်၊ သမဟ
ှ ့််
့် တ်ပါက သင်၏မက်မဲမှုန္င
မသန ိုးမလည်မှုသည် ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရက သင်၏ ရပ်ဆိုးအကျည်ိုးတန်မှုသည်လည်ိုး
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟ စိုးရမ်စရ ရှ၏။ သင်သည် အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တနသည်ဟ
သင်က
ှ ်မထ ိုးန္ှင။့်် သင်ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် ယ်သင် ထင်မတ
့် သည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
သင်တတွျို့ ကကြုခဲရ
သင်အ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏
့် သည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
့် တနပြင့်် ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
့်
တစ်တထ င်ပ တစ်ပကမျှ န ိုးလည်န္င်ရန်အလငှ့် လတလ က်မှုမရှဟ ငါတပပ သည်။ ထတကက
င့််
့်
သင်သည် အဘယ်တကက င့်် မ န်တက်စွ လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ သင်၏ အနည်ိုးငယ်မျှတသ
အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် တသိုးန္ပ်တသ အသပည တသည်
တယရှု က သူ၏အမှုတွင ်
့်
အသိုးပပြုရန်အတွက်မူ တစ်စကကန်စ့် ခန်မျှ
ှ
မဟတ်တပ။ သင်၌
့် ပင် လတလ က်မှုရမည်
အမှနတ
် ကယ်တွင် အတတွျို့အကကြု မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ သင်ဘ
့် ဝတစ်တလျှ က်လိုးတွင ်
သင်ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် အရ မျ ိုး၊ သင်ကက ိုးခဲရ
့် သည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
သင်စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ် ခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် တစ်ခဏအတွငိုး် ငါလပ်တဆ င်သည့််

အရ မျ ိုးထက် နည်ိုးတနတသိုးသည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် တဝြန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပစ်ရှ ပခင်ိုးမပပြုလျှင်
အတက င်ိုးဆိုးပြစ်မည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် သင်စ
်
့် တ်ကကြုက် မ နတထ င်လ ိုးန္င်သည်၊ သတသ
့်
သင်သည် ပရွ က်ဆတ်ထက် တသိုးငယ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါပင် ပြစ်သည်။
သင်၏ဝမ်ိုးဗက်ထတ
ဲ ွင ် ရှသမျှတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ပရွ က်ဆတ်တစ်တက င်၏
ဗက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့် အရ ထက်ပင် နည်ိုးတနတသိုးသည်။ သင်၌ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ဝါရင်ပ့် ခင်ိုးတ ့်
ရှသည်ဆရန္ှင ့်် သင်သည် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ လက်ဟန်တပခဟန်ပပပပီိုး၊ ကကီိုးကျယ်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက
တပပ ဆခွငရ
့်် ှသည်ဟ ထင်မတ
ှ ်မတနန္ှင။့်် သင်၏ အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် ဝါရင်ပ့် ခင်ိုးတသည်
့်
ငါမမက်ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ထတ်ကန်ပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်၏လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မတ
ှု တကက
င့်် ထအရ တက
့်
့် သင်ရရှသည်ဟ
ထင်မတ
ှ ်တနသတလ ။ ယတန ငါလူ
ဇ့် တခယူခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက သင်တတွျို့ ပမင်သည်၊
့်
ထအရ တစ်ခတည်ိုးတကက င်ပ
ှ က
ွ ်လ သည့််
့် င် သင်၌ အယူအဆမျ ိုးစွ ရှတနသည်၊ ယင်ိုးမထ
အယူအဆမျ ိုးမှ အဆိုးမရှတပ။ ငါ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတကက င်သ
မဟတ်လျှင် သင်အ
့်
့် တနပြင့််
သ မန်ထက် လွနက
် ဲတသ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ရှတနတစက မူ၊ သင်၌ အယူအဆမျ ိုးစွ
ရှတနမည်မဟတ်တပ၊ ထအရ မျ ိုးမှ သင်၏အယူအဆမျ ိုး ထွက်တပေါ်လ သည် မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ တယရှု သည် ထပထမအကကမ်တွင ် လူဇ့် တမခယူခလ
ဲ့် ျှင ် သင်အ
့် တနပြင့််
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက သပင်သန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက တဝြန်ရန်အတွက် ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် ရင်ိုးစင်ိုးတသ စတ်မျ ိုး
သင်၌ရှတနပခင်ိုးမှ ထပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက သင်က
့် အသပည မျ ိုး
တပိုးခဲတ
ှ ့်် သင်သည် န ခမှုရတသ
ှ
့် သ တကက င့်် မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက င်န္
့် င
တန က်လက်ပြစ်ရမည်အ
့် စ ိုး၊ ထအရ မျ ိုးက တလ့်လ ြရန်
့် အတွက် ကကြုိုးစ ိုးတနရသနည်ိုး။
သင်အ
ဲ ဝင်
့် တနပြင ့်် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထသ
့် တရ က်လ ပပီိုး လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
တရှ ျို့တတ သ
် လ
့်် ပိုးမည်တလ ။
့် အခွငတ
့် တသ အခါတွင၊် သူက
့် သတတသနပပြုြရန်
့် သူသည်သင်က
သငအ
့်် တနပြင့်် သင်မ
်လည်ိုး သင်အ
့် သ ိုးစ၏ရ ဇဝင်က သတတသနပပြုန္င်သည်၊ သတသ
့် တနပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ “မသ ိုးစရ ဇဝင်” က သတတသနပပြုရန် ကကြုိုးစ ိုးမည်ဆလျှင၊် ယတနက
့် လ၏
ဘရ ိုးသခင်သည် ထကဲသ
့် တသ
တလ့်လ မှုကပပြုရန် သင်က
့် ခွငပ့်် ပြုမည်တလ ။ သင်သည်
့်
မျက်ကန်ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် မမကယ်မမ အထင်အပမင်တသိုးခရတအ င်
လပ်တဆ င်တနသည် မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ တယရှု ၏အမှုသည် ဤတန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုအဆင်က
့် ွက်မတပိုးဘဲ
့် ပြည်စ
လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ည်ဆလျှင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည် တယရှု သ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏

တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ်၊ ဘရ ိုးသခင်တွင ်
သ ိုးတတ တ
် စ်ပါိုးတည်ိုးရှသပြင်၊့် ၎င်ိုးတန က်မှ အပခ ိုးအမည်န မတစ်ခန္ှင ့်် ကကလ သည့််
မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ် မပြစ်န္င်ဟူသည့်် အယူအဆက
ထ ဝရြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကလမ့််မည်။ လူသ ိုးမျ ိုးတွင ် ရှတနသည့်် အယူအဆတစ်ခမှ
အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် အတစခတသ သူ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး တန်ခိုးက
ရရှထ ိုးတသ သူန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည် ဟူ၍ပင်ပြစ်သည်။
ကကလ တသ သူသည် လူတယ က်ျ ိုးပြစ်တနသတရွ ျို့ ထသူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသူအပြစ် မှတ်ယရ
ူ မည်ဟ ယကကည်ကကတသ
လူအချြုျို့ ရှသည်။ တယရှု သည် တယတဟ ဝါ၏ သ ိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ၍
ူ တပပ ကကတသ လူအချြုျို့ပင်ရသည်
ှ
။ ထသတသ
အယူအဆမျ ိုးမှ
့်
လွနက
် ဲလသ
ှ ည် မဟတ်တပတလ ။ အကယ်၍သ ဤလပ်တဆ င်မအ
ှု ဆင်သ
့် ည်
တန က်ဆိုးတသ တခတ်တွငမ
် ှ တဆ င်ရွက်၍ မပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် အတမှ င်ထအရပ်တအ က်တွင် ြိုးကွယ်ထ ိုးပခင်ိုးခတနရမည်
ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် သ
ဲ့် ည်ဆလျှင၊် တယ က်ျ ိုးသည် မန်ိုးမထက် ပမင်ပ့် မတ်သည်ဟ
့် ပြစ်ခမ
မမကယ်မမ တတွိုးထင်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မန်ိုးမတသည်
လည်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
တခါင်ိုးတြ ဝ
် လ
့် မ့််မည် မဟတ်တချ၊ ထသဆ
့် လျှင ် မန်ိုးမတစ်တယ က်တစ်တလမျှ ကယ်တင်ပခင်ိုး
ခရလမ့််မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မန်ိုးမမျ ိုးက အစဉ် မန္ှစ်သက်ဘဲ သူတအ
့် ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက
တပိုးသန ိုးမည်မဟတ်ဟ လူတက
့် အပမဲယကကည်ကကသည်။ ဤသသ
့် ဆလျှင်
တယတဟ ဝါြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည့်် လူမန်ိုးမမျ ိုးအတနပြင့််
ကယ်တင်ခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မရရှန္င်မည်မှ
မှနတ
် နလမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ ထတန
့် က် တယတဟ ဝါအတနပြင့်် လူမန်ိုးမကြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ခင်ိုး၊
ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မရှ ပြစ်သွ ိုးလမ့််မည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ်
လူမန်ိုးမသည် ထ ဝရက လတင် ပျက်စီိုးသွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။ ထအတကက င်ိုးတကက င့််
တန က်ဆိုးတသ က လရှ အမှု၏အဆင်က
ွ ်
့် လူမန်ိုးမကသ မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အ ိုးလိုးက ကယ်တင်န္င်ရန်အတွက် လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမျြုိုးသမီိုးအပြစ် လူဇ့် တခယူခမ
ဲ့် ည်ဆပါလျှင ် ယင်ိုးမှ လူမန်ိုးမက ကယ်တင်ရန်အလငှ့် သ

ပြစ်လမ့််မည်ဟ တစ်ဦိုးဦိုးက တတွိုးထင်ပါလျှင် ထသူမှ ဧကန်စင်စစ် မက်မဲတသ သူပင်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယတနက
့် လ၏ အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုက တရှ ျို့သတွ
့် နိုး် ပတပိုး
့် သည်၊ ဆလသည်မှ
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ရပ်လိုးတအ က်၌ပပြုတသ အမှုသည်
တရှ ျို့သတ
့် ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် အဆိုးသတ်သွ ိုးပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၌ တိုးတက်မှုရသည်
ှ
။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ့််
့် ည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ပညတ်တတ ်တခတ်တအတပေါ်
တွင ် အတပခခ၍ တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
့်
အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါသည် ထပ်တလဲလဲ တပပ သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ယတန၏အမှု
သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှု၏အဆက်ပြစ်ပပီိုး
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုအတပေါ် တိုးတက်လ မှုလည်ိုး
ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထအဆင်သ
့်် စ်ခ တင်ိုးကျပ်စွ
့် ိုးခမှ တစ်ခန္ှငတ
ဆက်န္ယ်လျက်ရှတနပပီိုး ကွငိုး် ဆက်တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ နီိုးကပ်စွ ချတ်ဆက်တနသည်။ အမှု၏
ဤအဆင်သ
ဲ့် ည့်် အမှုအတပေါ်တွင ် အတပခခထ ိုးသည်ဟ
့် ည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
အဘယ်တကက င့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ အကယ်၍သ ဤအဆင်သ
ဲ့် ည့််
့် ည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
အမှုအတပေါ်တွင ် အတပခမခထ ိုးလျှင ် ဤအဆငတ
့်် ွင ် တန က်ထပ်တစ်ကကမ်
က ိုးစင်တင်သတ်ပခင်ိုး တစ်ခ ပြစ်ပျက်ရန် လလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ပပီိုးခဲတ
့် သ အဆင်၏
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုကလည်ိုး တန က်ထပ်ပပန်၍ လပ်တဆ င်ရလမ့််မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် အမှုသည် လိုးဝပပီိုးဆိုးသွ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ တခတ်သည်
့်
တရှ ျို့သတ
့် တန်ိုးသည် ယခင်ကထက် သ ၍ပမင်မ
့် ိုးလ ပခင်ိုး
့် ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အမှု၏အဆင်အ
ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
် င
ှ ့်် တယရှု အမှု၏
့် ည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အတ်ပမစ်တပေါ်တွငန္
တကျ က်တပေါ်တွင ် တည်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယခအဆင်သ
့် ည် အသစ်တသ
အစပပြုပခင်ိုးမဟတ်တပ။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်စ
့် လိုး တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးကသ လျှင်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ဟ မှတ်ယူန္င်မည် ပြစ်သည်။ ယခအဆင်၏
့် အမှုက
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အမှု၏ အတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် အတပခခလပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အကယ်၍ အမှု၏ ဤအဆင်န္
ှ ်ခသည် ဆက်စပ်မှုမရှလျှင ် က ိုးတင်တပေါ်၌ အတသခပခင်ိုးသည်
့် စ
ယခအဆင်တ
့် ွင ် အဘယ်တကက င့်် ပပန်လည်၍ မပြစ်လ သနည်ိုး။ ငါသည်
လူသ ိုး၏အပပစ်မျ ိုးက သယ်တဆ င်ပခင်ိုးမပပြုဘဲ၊ ထအစ ိုး လူသ ိုးက
တက်ရက်တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် ငါကကလ သည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။

အကယ်၍ လူသ ိုးမျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန်ပြစ်သည့်် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ပူ ခင်ိုးအ ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ
ငါ၏ယခကကလ ပခင်ိုးတသည်
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အတသခပခင်ိုးက တပခရ ခမလက်လျှင် ငါသည်
့်
လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီလမ်မ
ှ ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါသည် တယရှု န္င
တစ်ကယ်တည်ိုးပြစ်တသ တကက င်သ
ှ ့််
့် လျှင ် လူသ ိုးမျ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမြရန်
့် န္င
တရ ိုးစီရင်ရန်အလငှ့် ငါသည် တက်ရက်ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအဆင်၏
့် အမှုက
ယခင်အဆင်၏
က်တကက င့််
့် အမှုအတပေါ်တွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးတည်တဆ က်ထ ိုးသည်။ ထအတွ
့်
ဤအမှုမျြုိုးကသ လျှင် လူသ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးသ တစ်
ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
့်
ပတဆ
င်န္င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တယရှု န္င
ှ ့်် ငါသည် ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးမှလ သည်။
့်
ငါတန္ှ့် စ်ဦိုးသည် ဇ တခန္ဓ အ ိုးပြင ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတသ လ
် ည်ိုး ငါတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးမှ မူ
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပင်ပြစ်သည်။ ငါတလ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
ငါတလ
ီ မ
ှု ရှတသ ်လည်ိုး ငါတ၏
့် ပ်တဆ င်တသ အမှုသည် တူညမ
့် အန္ှစ်သ ရသည်
အတူတူပင်ပြစ်သည်။ ငါတ၏
ပခ ိုးန ိုးတသ ပသဏ္ဌ န်မျ ိုးက
့် ဇ တခန္ဓ တသည်
့်
တဆ င်တသ ်လည်ိုး ထအရ သည် တခတ်က လ၏ အတပပ င်ိုးအလဲန္င
ှ ့်် ငါတအမှု
့် ၏
တတ င်ိုးဆမှုတ မတူ
ညပီ ခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ငါတ၏
ီ မ
ှု ရှတပ၊
့်
့် အမှုတတ ်မျ ိုးသည် တူညမ
ထတကက
င့်် ငါတတြ
ှ ့်် လူသ ိုးက ငါတထ
့်
့် ်တဆ င်လ တသ အမှုန္င
့် တ်တြ ်ပပသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးတလသည်။ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် ယတန ့်
လူသ ိုးမျ ိုးပမင်တသ အရ န္ှင ့်် န ိုးလည်တသ အရ သည် အတတ်ကကဲသ
့် မဟ
တ်တတ တ
့် ချ၊
့်
ယင်ိုးသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ တခတ်က လ အတပပ င်ိုးအလဲတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူတ၏
့်
လင်အမျြုိုးအစ ိုးန္ှင ့်် သူတဇ့် တခန္ဓ မျ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်သည် ကွဲပပ ိုးလျက်ရက
ှ
သူတသည်
့်
မသ ိုးစတစ်ခတည်ိုးတွင် သ မက၊ အချန်က လတစ်ခတည်ိုးတွင ် တမွိုးြွ ိုးလ ပခင်ိုး
မဟတ်လင်က
့် စ ိုး သူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးပင်ပြစ်သည်။
သူတ၏ဇ
တခန္ဓ မျ ိုးသည် မျြုိုးရိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ
မည်သည်တ
့် သွိုးသ ိုးတတ ်စပ်မှုမျြုိုးမျှ မရှလင်က
မတူညတ
ီ သ
့် စ ိုး သူတသည်
့်
အချန်က လန္ှစ်ခအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်ခယူထ ိုးတသ ဇ တခန္ဓ မျ ိုး ပြစ်သည်ဆသည့််
အချက်ကမူ ပငင်ိုးပယ်၍မရတပ။ သူတသည်
တူညတ
ီ သ တသွိုးသ ိုးမျြုိုးရိုးမှ မဟတ်သည်အ
့် ပပင်
့်
လူတ၏ဘ
ဘ သ စက ိုး တစ်ခတည်ိုးက အတူမတပပ တသ ်လည်ိုး (တစ်ဦိုးသည်
့်
ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် ဘ သ စက ိုးကတပပ သည့်် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တန က်တစ်ဦိုးသည်
တရတ်ဘ သ စက ိုးကသ တပပ သည့်် အမျြုိုးသမီိုးပြစ်သည်) သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်

ခယူထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ မျ ိုးပြစ်သည် ဆသည်အ
့် ချက်မှ ပငင်ိုးမရန္င်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င့်် သူတသည်
မတူညသ
ီ ည့််
့်
န္င်ငမျ ိုးတင
ွ တ
် နထင်ပပီိုး သူတတစ်
့် ပ်ထက်သည့်် အမှုက မတူကပွဲ ပ ိုးသည့််
့် ဦိုးစီ လပ်သင်လ
အချန်အပင်ိုးအပခ ိုးတတွ
့် င ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတ၏ဝ
့် ည ဉ်သည်
အတူတူပင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတသည်
တူညတ
ီ သ အန္ှစ်သ ရတက
့်
့် ပင်ဆင်ကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး
သူတဇ့် တခန္ဓ မျ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်တအကက
ိုးတွင ် တူညမ
ီ ှုမျ ိုးဟူ၍ ဘ ဆဘ မျှ
့်
မရှတပ။ သူတ၌့် တူညတ
ီ သ လူသဘ
ဝသ ရှကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သူတဇ့် တခန္ဓ မျ ိုး၏
့်
့်
အပပင်ရပ်သဏ္ဌ န်ပင်ိုးဆင်ရ န္ှင ့်် သူတတမွ
့် ိုးြွ ိုးလ သည့်် အတပခအတနမျ ိုးအရဆပါက
သူတသည်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး မတူညကီ ကတပ။ ထအရ မျ ိုးသည် သူတ၏
့်
့် သက်ဆင်ရ အမှု၊
သမဟ
ထ ိုးရှတသ လူသ ိုး၏သပခင်ိုးအတပေါ် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမရှတပ၊
့် တ် သူတအတပေါ်
့်
အတကက င်ိုးမှ တန က်ဆိုးပတ်ပခြုငဆန်ိုးစစ်တသ ် သူတသည်
တူညတ
ီ သ ဝည ဉ်တတ ်ပင်ပြစ်ပပီိုး
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သူတက
့် ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
တသွိုးသ ိုးအရ ဆက်စပ်မှုမရှတသ လ
် ည်ိုး သူတ၏ပြစ်
တည်မှု တစ်ခလိုးသည်
့်
သူတ၏ဝ
် ျ ိုး၏ တစ င်တ
့် ရှ က်မှုတအ က်တွင ် ရှတနပပီိုး၊ ထအရ သည် သူတက
့် ည ဉ်တတ မ
့်
မတူညတ
ီ သ အချန်က လမျ ိုးတွင ် မတူညတ
ီ သ အမှုက ခွခ
ဲ န်တပိုးပပီ
ိုး၊ သူတ၏
့်
့်
ဇ တခန္ဓ မျ ိုးကလည်ိုး မတူညတ
ီ သ မျြုိုးရိုးမျ ိုးသ ခွ
ဲ န်တပိုးသည်
။ တယတဟ ဝါ၏
့်
့် ခ
ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု ဝည ဉ်တတ ်၏ ြခင်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ၏
ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး တယတဟ ဝါဝည ဉ်တတ ်၏ သ ိုးမဟတ်တပ၊ သူတသည်
့်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးပင် ပြစ်ကကပပီိုး တူညတ
ီ သ ဝည ဉ်တတ ်ပင် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူစွ ပင်
ယတနက
ှ ့်် တယရှု သည် တသွိုးသ ိုးအ ိုးပြင့််
့် လ၏ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆက်စပ်မှုမရှတသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်ကကသည်။ အတကက င်ိုးမှ
့်
သူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည်လည်ိုး တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် လူ
့် သ ိုးတအတပေါ်
့်
တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှုကလည်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုးလျှင၊်
လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ကျန်ဆတ
ဲ သ အမှုကလည်ိုး ပပြုန္င်သည်၊ အဆိုးတွင ် သူသည်
ကမဘ တလ ကကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက သူကယ်တင်လပ်တဆ င်သည် မဟတ်တလ ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အတင်ိုးအဆမဲတ
့် န်ခိုးပင် မဟတ်သတလ ။ သူသည်
လူသ ိုးအတွက် ဥပတဒသမျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတွက် ပညတ်တတ ်မျ ိုး

ထတ်ပပန်ပခင်ိုး န္ှစ်ခစလိုးက လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထပပင်
့် သူသည် အတစ ပင်ိုး
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးက ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တွင် အသက်ရှငတ
် နထင်ရ ၌ ဦိုးတဆ င်တပိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊
သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး ဗမ န်တတ ်န္င
ှ ့််
ယဇ်ပလလင်မျ ိုး တည်တဆ က်ြရန်
ဲ့် ည်။ သူ၏အ ဏ တကက င့််
့် အတွက် လမ်ိုးပပတပိုးန္င်ခသ
သူသည် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်တင်တင် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည် သူက
ဲ့် ပ၊ ထသူအ ိုးလိုးတသည်
တယတဟ ဝါက
့် မပန်ကန်ရဲခတ
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး သူ၏ပညတ်တတ ်မျ ိုးက တစ င်ထ
့် န်ိုးခဲက့် ကသည်။ ထအရ မှ သူ၏အ ဏ န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးက အရင်ိုးခ၍ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုပြစ်သည်။ ထတန
့် က်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တယရှု သည် ကျဆိုးသွ ိုးပပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
(ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသ မဟတ်) တရွ ိုးန္တ်ရန်အလငှ့် ကကဆင်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျ ိုးက သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ က ပပသခဲသ
့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ်
လူသ ိုးမျ ိုး ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် က
ှ ်တနခဲပ့် ပီိုး
့် သည့်် တယရှု သည် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည်န္
လူသ ိုးမျ ိုးက အစဉ်အပမဲ ချစ်တသ သူပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အပပစ်မှ ကယ်တင်ရန်အလငှ့် ကကလ တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူ၏
က ိုးတင်တပေါ်အတသခပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် ည်အထ လူသ ိုးမျ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သူခင
ွ လ
့်် တ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က လတွင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏တရှ
တ
ျို့ ွင ် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ တန္ှ့် င ့််
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ခဲသ
က် အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် လူသ ိုးတအတွ
့်
လူသ ိုးတ ထ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ရန်အလငှ့် သူတ၏
့် ဝရခွငလ
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက်
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အတသခခဲသ
့် ည်။ သူသည် သန ိုးပခင်ိုး၊ ကရဏ ၊ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တန္ှ့် င ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့် ည်။ ထပပင်
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တယရှု ၏တန က်သ ့်
လက်ခတ
ဲ့် သ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး ထနည်ိုးတူစွ အရ ရ ၌ သည်ိုးခန္င်ပပီိုး ချစ်န္င်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးခဲက့် ကသည်။ သူတ၌့် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုး၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ခဲန္င
ှ တ
့်် ပါက်ပခင်ိုး ခရသည်အ
့် ခါတွငပ
် င် သူတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
ပပန်လည်မတက်ခက်ခတ
ဲ့် ပ။ သတသ
် တန က်ဆိုးတသ အဆင်တ
့် မဟ
တ်န္င်တတ တ
့် ွင ် ဤကဲသ
့် ပ။
့်
့်
တယရှု န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါသည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ လ
် ည်ိုး သူတန္ှ့် စ်ဦိုး၏
အလပ်သည် အလိုးစ မတူညတ
ီ ပ။ တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ တခတ်က လက
အဆိုးမသတ်တပိုးခဲတ
ွ ရ
် သည်
ှ
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ က
့် ပ၊ ထအစ ိုး ကမဘ တပေါ်တင
စတင်လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးလျက် တခတ်က လက လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်။ ယတနက
့် လ၏ အမှုမှ မူ

အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတွငရ
် တနတသ
ှ
သူမျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်အတွက်ပြစ်ပပီိုး၊ တရတ်ပပည်ရှ ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးကသ မဟတ်ဘဲ စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပြရန်
် င်ပြစ်သည်။ ဤအမှုက တရတ်တစ်န္င်ငထဲတွငသ
်
့် အတွကပ
လပ်တဆ င်တနသည်ဟ သင်အ
်လည်ိုး
့် တွက် ထင်တက င်ိုးထင်ရတပမည်၊ သတသ
့်
အမှနတ
် ကယ်တွငမ
် ူ ထအမှုသည် တင်ိုးတစ်ပါိုးသ စတင်
ပျျို့ န္ှလျက်
ရှတနပပီိုးပြစ်သည်။
့်
့်
တရတ်န္င်ငပပင်ပမှ လူမျ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက အဘယ်တ
့် ကက င့်် အထပ်ထပ်အခါခါ
တြွရှ ကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
် ည်
့် တသ ် ဝည ဉ်တတ သ
အ ိုးထတ်တဆ င်ရွက်တနပပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတပပ
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် ရည်ညန်ိုးထ ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
ဤသအ
့် ိုးပြင့်် အမှု၏တစ်ဝက်က လပ်တဆ င်တနပပီပြစ်သည်။ ကမဘ ကကီိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်မှစပပီိုး လက်ရက
ှ
လအထ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
့် ည်အ
ဤအမှုကကီိုးက စတင်လပ
ှု ်ရှ ိုးတစခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် ပခ ိုးန ိုးတသ
တခတ်က လမျ ိုးအတွငိုး် န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
အမှုက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တခတ်က လအသီိုးသိုးီ ၏ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ပမင်တတွျို့ ခဲက့် ကရပပီိုး၊ ယင်ိုးက
သူလပ်တဆ င်တသ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်် အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် အလအတလျ က်
ထတ်တြ ထ
်
ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ ပပည်ဝ
့် တနသည့််
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏
သိုးထန်ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တွင်
န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င် အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတပိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်တပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတန ့်
သူသည် သူက
ွ ်က သမ်ိုးပက်န္င်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက သူက
် ဝ
့် မသသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အပပည့်အ
ကျြုိုးန္န
ွ ခရန်အလငှ့် သူတက
့် သူ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးတအ က်သ ပျပ်
့် ဝပ်တစန္င်သည်။ အဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် သ
့် သူသည် သန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည်တ
ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အကသြွယ်ရ မျ ိုးပပည်တ
့် သ
ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင်သ
မဟတ်သည်သ မက လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်တသ

ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး ပပသရန်အတွက် စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ
လူသ ိုးတအထဲ
တွင ် ရှတနသည့်် မစင်ကကယ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
မတပြ င်မ
့် ရ အ ိုးလိုးတက
့် တ်သည်အ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ပစ်လမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးတွငရ
် သည်
ှ
့် ဆိုးယတ်သည့်် သူမျ ိုးအတွက် သူသည် မီိုးရှု ြ
ျို့ ျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၊
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးပင်ပြစ်ပပီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုး ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးအတွကမ
် ူ
သူသည် ဆင်ိုးရဲဒကခ၊ စစ်တဆိုးပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်သ မက န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊
အစ အ ဟ ရ၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ အ
် ိုးပြင့်် တထ က်ပ့်ပခင်ိုး၊ ကင်တယ
ွ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပြုပပင်ပခင်ိုးလည်ိုးပြစ်တပသည်။ ထပပင်
့် သတ်သင်ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးအတွက်
သူသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါက
့် တပပ တလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
အနန္တတန်ခိုးရသည်
ှ
မဟတ်သတလ ။ သင်တတွိုးထင်သကဲသ
့် က
့် ိုးတင်ထက်တွင ် အတသခရသ
မဟတ်ဘဲ သူသည် အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် မှုကမဆ တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အထင်တသိုးလွနိုး် သည်တက ိုး။ သူတတ်န္င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက က ိုးတင်တပေါ်တွင် သူ၏အတသခပခင်ိုးပြင့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်ဟ သင်ယကကည်တနသတလ ။ ထသပပီ
့် ိုးလျှင ် သင်သည် အသက်ပင်၏အသီိုးကစ ိုးပပီိုး
အသက်တရစီိုးရ ပမစ်မှ တရကတသ က်သိုးရန် သူတန
င်ိုးကင်ဘထ
့် က်သ တက
့်
လက်ဦိုးမည်တလ ။...ထမျှတလ က် ရိုးရှငိုး် န္င်သတလ ။ ငါက
့် တပပ ပပတလ ၊့် သင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ က ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီနည်ိုး။ တယရှု ၏အသက်တ သင်ထ
့် တွင ်
ရှတနပပီတလ ။ သင်သည် အမှနပ
် င် သူအ
်
့် သည်၊ သတသ
့် ိုးပြင့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခခဲရ
့်
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အတသခပခင်ိုးသည် တယရှု ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုပင်ပြစ်သည်။ သင်သည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင့်် မည်သည့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုးခဲပ့် ပီနည်ိုး။ သင်၌
အပပင်ပန်ိုး ဘ သ တရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးမှုသ ရှပပီိုး သူ၏လမ်ိုးစဉ်က သင်န ိုးမလည်တပ။ ယင်ိုးသည်
သူက
် စသည်န
့် ည်ိုးတပတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အသက်က
့် သင်တပေါ်လွငတ
ရရှမထ ိုးလျှင၊် သမဟ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
တတွျို့ ပမင်မထ ိုးလျှင၊် သင်အ
့် တနပြင့်် အသက်ကပင်ဆင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ဆ၍
မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးဝက ပြတ်တကျ ်သွ ိုးြရန်
့်
သင်ထက်တန်မည်မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးပြစ်သည်သ မက သူသည် လူဇ့် တလည်ိုး
ခယူန္င်သည်။ ထအပပင်
သူသည် ဘန်ိုးတတ ်၏ ခန္ဓ ကယ်ပင်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တယရှု က
့်
့်
မပမင်ြူိုးကကတသ ်လည်ိုး ဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
၊ ထတခတ်မှ ယဒလူမျြုိုးတသည်
သူက
့်
့်
့်

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

သံ်းို ပါ်းတစ်ဆ တည်ရိှပါသတလ
တယရှု လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်တည်လ ပပီိုးတန က်တွင ် လူသည်
ဤသယ
ဲ့် ည်- တက င်ိုးကင်ဘ၌ ခမည်ိုးတတ ်သ ရှသည်မဟတ်ဘ၊ဲ သ ိုးတတ ်လည်ိုး
့် ကကည်ခသ
ရှပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်ပင် ရှသည်ဟူ၍ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ဤသတသ
ဘရ ိုးသခင်
့်
တစ်ပါိုးရသည်
ှ
- ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တ ပြစ်
့် သည့််
သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
ဟူသည်မှ လူက ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ သမ ိုးရိုးကျ အယူအဆ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ဤအယူအဆမျ ိုးရသည်
ှ
- ဘရ ိုးသခင်သည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အစတ်အပင်ိုးသိုးခ ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည်၊
သမ ိုးရိုးကျ အယူအဆမျ ိုးတွင ် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး အပမစ်တွယတ
် နတသ အရ အ ိုးလိုးမှ
ခမည်ိုးတတ ၊် သ ိုးတတ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ထအစတ်အပင်ိုး သိုးခက
ြန်တီိုးသည့်် တစ်ပါိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ခမည်ိုးတတ မ
် ပါဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး မပြစ်န္င်။ အလ ိုးတူ၊
သ ိုးတတ ် သမဟ
ှ လ
့်် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မပါဘဲန္င
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး မပြစ်န္င်။ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ခမည်ိုးတတ တ
် စ်ပါိုးတည်ိုး
့် အယူအဆမျ ိုးထတ
သတည်
ိုးမဟတ် သ ိုးတတ တ
် စ်ပါိုးတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် ယူဆ၍ မရဟ
့်
၎င်ိုးတ ယ
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အတူတကွ
့် ကကည်ကကသည်။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ပြစ်မှသ လျှင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်ဟ မှတ်ယူန္င်သည်။ ယခတွင်
ဘ သ တရိုး ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တအထဲ
မှ တန က်လက် အသီိုးသိုးီ ပင်လျှင်
့်
ဤယကကည်မှုက စွဲကင်ထ ိုးကကသည်။ သတသ
် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ့််
့်
့်
သက်ဆင်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှု ပ်တထွိုးပခင်ိုး ပမြူထဲတွင ် အပမဲရှကကသည့်အ
် တွက်၊
ဤယကကည်မှု မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်အတွက်မူ၊ မည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် မပပန္င်ကကတပ။ သင်တသည်
့်
ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အလွန ် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး ကူိုးစက်ခထ ိုးရသည့်အ
် တွက်၊
ဤအရ မျ ိုးသည် အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတ မှ
် ည်၊ သမဟ
့် နသ
့် တ် မှ ိုးသည်
ဆသည်က သင်တ မသ
တချ။ သင်တသည်
ဘ သ တရ ိုး၏ ဤသမ ိုးရိုးကျ အယူအဆမျ ိုးက
့်
့်
အလွန ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး လက်ခထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအဆပ်အတတ က်သည် သင်တအထဲ
တင
ွ ်
့်
အလွန ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး စမ်ဝ
င့်် သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
တကယ်က မတည်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ဤကစစတွငလ
် ည်ိုး သင်တသည်
မသမသ
့်
ြျက်ဆိုးီ တတ်သည့်် ဤလမ်ိုးမိုးမက
ှု မလွနဆ
် န်န္င်ကကတလပပီ။ ဆလသည်မှ ခမည်ိုးတတ ်၊

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

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

န္င်န္င်နင်ိုးနင်ိုး ကင်တွယ်ရမည်ဆသည်တွင ် လိုးဝ ဘ လပ်ရမှနိုး် မသ ပြစ်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုးသ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်ဟပင် တပပ ဆတသ တန က်ထပ်
အနန္တတန်ခိုးရှင် ရှတလသည်။ သူသည် မည်သပူ ြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သိုးပါိုးတစ်ဆ၏
ူ
မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်ထတ
ဲ ွင ် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှကက တရ ယှက် တနခဲသ
့် ည် သမဟ
့် တ်
ကွယ်ဝက
ှ ်တနခဲသ
ူ သနည်ိုး။ လူသည် ဤအရ က မည်သ ခ
့် ည်က မည်သသ
့် ယူန္င်မည်နည်ိုး။
သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင် တစ်ခတည်ိုးသည် ရှငိုး် ပပရန် လူသည် တစ်သက်တ တလ က်
အချန်ယူခရ
ဲ့် သည်၊ သတသ
် ယခတွင် “တလိုးပါိုးတစ်ဆ”ူ ရှသည်။ ဤအရ က မည်ကဲသ
့် ့်
့်
ရှငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။ သင်ရှငိုး် ပပန္င်သတလ ။ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ။့် ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တသည်
ယတနထ
့် မည်သ ယ
့်
့် ကကည်ကကတလပပီနည်ိုး။ သင်တက
့်
ငါချီိုးကျြူိုးပါသည်။ သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်က မနည်ိုးလက်ခယူခရ
ဲ့် သည်၊ သင်တသည်
့်
ဤတလိုးပါိုးတစ်ဆအ
ူ ိုးလည်ိုး ယင်ိုးကသ
ဲ့် မယ
မ်ိုးယင်တသ ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုး အဘယ်သ ့်
့်
ဆက်လက်ထ ိုးရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ထွက်သွ ိုးရန် တက်တွနိုး် ပခင်ိုးခရတသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်တ ပငင်
အမှနတ
် ကယ်
့် ိုးဆ၏။ စတ်ကူိုး၍ မရန္င်တလ က်တအ င်ပင်တည်ိုး။ သင်တသည်
့်
တစ်မူထိုးူ ကက၏။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးတလိုးပါိုးက ယကကည်သည်အထ လပ်တဆ င်
န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်န္င်တပ။ ဤအရ က အြ
့် ွယ်အမှု တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ
သင်တ မထင်
သတလ ။ သင်တသည်
ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည့်် အြ
့် ွယ်အမှုက ပပြုန္င်သည်
့်
့်
့်
ဆသည်က ငါမသခဲတ
် ွင၊် သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤစကကဝဠ ကကီိုးထဲ
့် ပ။ အမှနတ
မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ တည်ရမတနဟ
ှ
သင်တက
ှ ့််
့် ငါ တပပ ပါရတစ။ ခမည်ိုးတတ ်န္င
သ ိုးတတ ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ် အတူပူိုးတွဲ
အသိုးပပြုသည်ဆသည့်် အယူအဆတစ်ခ ရှြမဆ
ှ ့််
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ခမည်ိုးတတ ်န္င
သ ိုးတတ ်ဟူ၍ မရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတတွိုးမှ ိုး တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
ဤတလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် အမှနတ
် ကယ် တည်ရမတနတပ။
ှ
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သင်တ၏
့်
့်
စတ်မျ ိုးသည် ရိုးစင်ိုးလွနိုး် သည် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည်
ဆင်ပခင်တတရ ိုး မမဲသ
် တွက်၊ ထသတသ
အတတွိုးမှ ိုးတွငပ
် င် ယင်ိုး၏ မူလရင်ိုးပမစ်ရပပီ
ှ ိုး
့် ည့်အ
့်
အတပခအပမစ် လိုးဝမရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထထက်
ယင်ိုးတသည်
အတတ ်အတန် သင်တ
့် လျ ်ပပီိုး
့်
့်
ထွငဉ
် ဏ်တက င်ိုးသည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မည်သည့်် စ တန်ကမျှပင် မထိုးတြ က်န္င်တပ။
သန ိုးြွယ် တက င်ိုးသည်မှ ဤအတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး
တကယ်က တည်ရမတနတပ။
ှ
သင်တသည်
စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက လိုးဝ မပမင်ကကတလပပီ။
့်
သင်တသည်
မှနိုး် ဆပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးကသ ပပြုတနကကပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့်

အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ယကကည်မှုက လှညပ့်် ြ ိုးလျက် ရယူြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သင်တ၏
့်
့်
ကကီိုးပမတ်ပပီိုး တကျ ်ကက ိုးတသ “ကျွမ်ိုးကျင် သွနသ
် င်ချက်မျ ိုး” က ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်လ ကကတစရန်အလငှ့် အသဉ ဏ် သမဟ
့် တ် ဆင်ပခင်တတရ ိုး မရှသည့််
အမက်မဲဆိုးတသ လူမျ ိုးအတပေါ် လမ်ိုးမိုးမှုရယူရန် ယင်ိုးက အပြစ်အပျက်တစ်ခထဲသ လ
့် ိုးလိုး
လပ်ကကြန်တီိုးကကသည်။ ဤအရ သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်သတလ ။ ဤအရ သည် လူ
လက်ခရရှသင်သ
့် ည့်် အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးတလ ။ ထအရ အ ိုးလိုး အဓပပ ယ်မရှတချ။
စက ိုးလိုးတစ်လိုးမျှ သင်တ
့် လျ ်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်တွင၊်
ဘရ ိုးတစ်ပါိုးတည်ိုးက ဘရ ိုးသိုးပါိုးအပြစ်သ ပွ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့််
့် ငပ
အတင်ိုးအတ အထ မျြုိုးဆက်အသီိုးသိုးီ က သ ၍ အန္စတ်သထက် အန္စတ်တအ င် ခွရ
ဲ င်ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
ဲ ကဲ့် ကသည်။ ယခတွငမ
် ူ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ဤနည်ိုးပြင ့်် ခွခ
့်
အန္စတ်လန
ွ ိုး် စွ ခွကဲ ကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူက
့် တစ်ပါိုးတည်ိုး အပြစ်သ ပပန်
့် လည်
တပါင်ိုးစပ်ရန်ဆသည်မှ လူသ ိုးအတွက် တကယ့်က
် မပြစ်န္င်တချ။ အလွန ် တန က်မကျခင်
ငါ၏မဆင်ိုးမတွ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င်သ
မဟတ်ပါက၊ သင်တသည်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး
့်
့်
အရှက်မရှ မည်မျှ ကက ကက ဆက်သွ ိုးကကမည်မှ တပပ ြခက်
့် သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက်ခြ
ွဲ ရန်
့် မှ ၊ သူသည် သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သ ့်
ဆက်ပြစ်န္င်တသိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုကကဦိုးမည်တလ ။
့်
သင်တသည်
သူက
် ပြစ် အသအမှတ်ပပြုပပီိုး သူထ
့်
့် သင်တ၏
့် ြခမည်ိုးတတ အ
့် သ ့်
လှညပ့်် ပန်ကကဦိုးမည်တလ ။ ငါသည် အနည်ိုးငယ် တန က်ကျ၍ တရ က်ရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်မည်ဆပါက၊
သင်တသည်
“ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်”၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု က ဣသတရလသ ပပန်
့်
့် ပပပီ
့် ိုး၊
သင်တက
့် ယ်တင်က ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်ဟ အခင်အမ
တပပ ဆကကြွယ် ရှသည်။ ကအ ိုးတလျ ်စွ ၊ ယခသည် တန က်ဆိုးတသ က လပြစ်၏။
တန က်ဆိုးတွင ် ငါရှညက် က စွ တစ င်ခ
ဲ့် တသ ဤတနရက်
့် ရ
့် သည် တရ က်လ ပပီပြစ်ပပီိုး၊ ငါ
ကယ်တင်၏ လက်ပြင ့်် အမှု၏ ဤအဆင်က
ဲ့် ည့်် တန က်ပင်ိုးတွငသ
်
့် ငါတဆ င်ရွက်ခသ
သင်တ၏
့် ိုးပြစ်တပမည်။ ဤအတွက်တကက င့််
့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်အ ိုး ခွပဲ ခင်ိုးသည် ရပ်တန်ပပီ
မဟတ်ပါက၊ သင်တသည်
သင်တအလယ်
မှ စ တန်မျ ိုး အ ိုးလိုးကပင်
့်
့်

ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်ပခင်ိုးအတွက် သင်တ၏
ွ ျ ိုးအတပေါ် ထ ိုးရရင်
ှ ိုး၊ သင်တ အရှ
န်ပမြှငက့်် ကပပီိုး
့် စ ိုးပဲမ
့်
ပြစ်တပမည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် လှညပ့်် ြ ိုးမှု ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
သင်တ၏
ထသ ဆက်
လပ်မည်တလ ။
့် ခွပဲ ခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ သင်တသည်
့်
့်
သင်တအ
ှ
ိုး။ အဘယ်ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ထ
့်
့် ိုး ငါတမိုးပါရတစ- ဘရ ိုးသခင် မည်မျှရပါသနည်

ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးမည်နည်ိုး။ သင်တ အပမဲ
ဆတတ င်ိုးတလ့်ရသည်
ှ
မှ ပထမ
့်
ဘရ ိုးသခင်တလ ၊ ဒတယတလ သမဟ
ူ သင်တ ့်
့် တ် တတယတလ ။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မည်သက
အပမဲယကကည်သနည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ တ
် လ ။ သမဟ
့် တ် သ ိုးတတ ်တလ ။ သမဟ
့် တ်
ဝည ဉ်တတ ်တလ ။ သင်ယကကည်တသ သူမှ အဘယ်သပူ ြစ်သည်က ငါအ
့် ိုးတပပ ပပတလ ။့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သည်ဟ စက ိုးလိုးတင်ိုးပြင ့်် သင် တပပ တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်တ ့်
အမှနယ
် ကကည်တသ အရ မှ သင်၏ ကယ်ပင် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် တကယ်က မရှတပ။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး သင်တ၏
့်
့်
စတ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထသတသ
“သိုးပါိုးတစ်ဆမ
ူ ျ ိုး” မျ ိုးစွ ရှကက၏။ သင်တ ့်
့်
သတဘ မတူကကပါသတလ ။
အကယ်၍ အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆင်က
ူ င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤအယူအဆန္ှငအ
့်် ညီ
့် သိုးပါိုးတစ်ဆန္
အကဲပြတ်ပါက၊ အသီိုးသိုးီ တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှုမျ ိုး မတူညသ
ီ ည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်
သိုးပါိုးရရတပမည်
ှ
။ အကယ်၍ သင်တအထဲ
တွင ် သိုးပါိုးတစ်ဆူ အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
ဟ
့်
တပပ ဆသူရပါက၊
ှ
ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးထရ
ဲ ှ ဤဘရ ိုးသခင်တစ်ဆသ
ူ ည် မည်သည့်အ
် ရ
အတအကျပြစ်သည်က ရှငိုး် ပပတလ ။့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ခမည်ိုးတတ ် ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
သ ိုးတတ ်ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
တယတဟ ဝါသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ခမည်ိုးတတ ်တလ ။ တယရှု သည် သ ိုးတတ ်တလ ။ သဆ
့် လျှင ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ ်သည်
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သ ိုးတတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည်လည်ိုး ဝည ဉ်တတ ်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏ အမှုသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထအချန်က တယတဟ ဝါ၏ အမှုက တယရှု ကသ
ဲ့် အလ
ိုးတူ ဝည ဉ်တတ ်က
့်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှရန္
ှ င်သနည်ိုး။
သင်၏ ရှငိုး် ပပချက်အရ၊ ခမည်ိုးတတ ၊် သ ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးတသည်
တစ်ဆပူ ြစ်သည်၊ သဆ
ှ
၊ သတသ
်
့်
့် ပါက ဝည ဉ်တတ ် သိုးပါိုးရတပသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ် သိုးပါိုးရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်သိုးဆူ ရှသည်ဟ ဆလသည်။ ဤသည်မှ
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆမ
ူ ျှမရှဟ ဆလတပသည်။ ဤသတသ
ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးသည်
့်
အဘယ်သ ဘ
ှ င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်
့် ရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအန္ှစ်သ ရ ဆက်ရန္
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ ရှသည်ဟ သင်လက်ခပါက၊ သူသည် အဘယ်သ သ
် စ်ပါိုးန္ှင ့််
့် ိုးတတ တ
ခမည်ိုးတတ တ
် စ်ပါိုး ရှန္င်သနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏ အယူအဆမျ ိုး
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ ရှသည်၊ ဤဘရ ိုးသခင်တွင ်

ပင်္္ြုလ်တစ်ပါိုးတည်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး ရှသည်မှ
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ “သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ရှ၍ ဘရ ိုးသခင်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ ရှတတ ်မူ၏။” ဟူ၍ တရိုးသ ိုးသကဲသ
့် ပြစ်
့် တပသည်။ သင်တပပ သည့််
ခမည်ိုးတတ န္
် င
ှ ၊့်် သ ိုးတတ ် တည်ရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မတည်ရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ စင်စစ်တွင်
ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ ရှပပီိုး၊ သင်တယ
် င
ှ ့််
့် ကကည်တသ ခမည်ိုးတတ ၊် သ ိုးတတ န္
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ
ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်၏၊ သတသ
် သူသည်
့်
လူဇ့် တခယူန္င်ပပီိုး လူတအလယ်
တနထင်န္င်သည့်အ
် ပပင် အရ အ ိုးလိုး၏ အထက်၌
့်
ရှတနန္င်သည်။ သူ၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် အလိုးစ အပါအဝင်ပြစ်ပပီိုး တနရ တင်ိုးတွင ် ရှသည်။
သူသည် ဇ တခန္ဓ ထဲန္င
ှ ့်် စကကဝဠ အထက်တွင် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ရှတနန္င်သည်။
လူအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနတ
် သ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ
တပပ ကကသည့်အ
် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ စတ်ထင်တင်ိုး ခွ၍
ဲ မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး
ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ
ပင်္္ြုလ် ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တ ့်
တပပ ကကသည်အ
့် တင်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ၊် သ ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ဟူ၍ ပြစ်ပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် သိုးဆပူ ြစ်တနသည် မဟတ်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
့်
တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊ သ ိုးတတ က
် အပခ ိုးတစ်ပါိုး၊ ခမည်ိုးတတ က
် လည်ိုး တန က်တစ်ပါိုး
ပြစ်တနတပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တအပြစ်တတ မ
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုး
ကွဲပပ ိုးတပသည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး၏
့်
့်
အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး အဘယ်သ ပြစ်
် ည် ဝည ဉ်တတ ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
တစ်ပါိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက် န ိုးလည်ရန် လွယက
် ူသည်။ ဤသပြစ်
့် ပါက၊
ခမည်ိုးတတ သ
် ည် ဝည ဉ်တတ ်သည် သ ၍ပင် ပြစ်တသိုးသည်။ သူသည် ကမဘ တပမသ ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မဆင်ိုးသက်ခသ
ဲ့် ည် သ မက၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ လူဇ့် တ မခယူြူိုးတပ။
သူသည် လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ တသချ တပါက်
ဝည ဉ်တတ ်လည်ိုး ပြစ်၏။ သဆ
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကက ိုးရှ
့် လျှင ် သူန္င
ဆက်န္ယ်မှုသည် အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်ကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုတလ ။
သတည်
ိုးမဟတ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ န္
် င
ှ ့်် ခမည်ိုးတတ ်၏ ဝည ဉ်တတ ်ကက ိုးရှ
့်
ဆက်န္ယ်မှုတလ ။ ဝည ဉ်တတ ် အသီိုးသိုးီ ၏ အန္ှစ်သ ရသည် အတူတူ ပြစ်သတလ ။
သမဟ
် တန်ဆ ပလ တစ်ခတလ ။
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ခမည်ိုးတတ ၏

ဤအရ အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ရှ
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ငိုး် ပပ၍ရန္င်သနည်ိုး။ ထတန
့် က်တွင ် သ ိုးတတ ်န္င
ဝည ဉ်တတ ်အကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုသည် အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ န္
် စ
ှ ်ပါိုးကက ိုးရှ
ဆက်န္ယ်မှုတလ ၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးကက ိုးက ဆက်န္ယ်မှုတလ ။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် မည်သည့်ရ
် င
ှ ိုး် ပပချက်မျှမရှတသ ကစစရပ်မျ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးက ပင်ဆင်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးအတကက င်ိုး
တပပ ၍မရန္င်တပ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်မျ ိုးသည် အစွမ်ိုးခန
ွ အ
် ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တကယ်က
့်
ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤအယူအဆသည် အဓပပ ယ်မရှဆိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပင်ိုးစတ်က သူက
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ပ
် ါရှလျက်
့် အသီိုးသိုးီ အဆငအ
ပင်္္ြုလ်သိုးပါိုးအပြစ်သ ခွ
ဲ က်သည်။ သဆ
် စ်ပါိုးန္ှင ့််
့် လ
့် လျှင ် သူသည် အဘယ်သ ဝ
့် ည ဉ်တတ တ
ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး ပြစ်န္င်တသိုးသနည်ိုး။ ငါက
့် တပပ တလ ၊့် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ် သမဟ
့်
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုး အတူတကွ
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်အ ိုး မည်သက
ူ
့် ည်ဟ တပပ ကကသည်။ သဆ
့် လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တလ ၊ သ ိုးတတ ်တလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
ခမည်ိုးတတ တ
် လ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ အချြုျို့က
ဆကကသည်။ သဆ
့် လျှင ် အန္ှစ်သ ရအရ သ ိုးတတ ်သည် အဘယ်သူ ပြစ်သနည်ိုး။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တပတလ ။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ၏
် န မပြင ့််
ြန်ဆင်ိုးခလူတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ တခေါ်ဆသည်။ တယရှု သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ပဋသတန္ဓတည်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်က သင် သတမပပြုမသတလ ။ သူ၏အတွငိုး် တွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှသည်။ သင်မည်သည့်အ
် ရ တပပ ဆသည်ပြစ်တစ၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ဤစတ်ကိုးူ သည် တကယ်က မမှနတ
် ပ။ အမှုအ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်သမ
ူ ှ ဝည ဉ်တတ ်
တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည်သ သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်

မည်သန
ူ ည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ တယရှု ၏
အထဲ၌ အလပ်လပ်တသ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ အမှုအ ိုး
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် (ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်)
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မရှပါက၊ သူ၏ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အ ိုး
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ တယရှု သည် သူဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ်၏ န မပြင့်် တခေါ်ဆခဲခ
့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သ မန်န္င
ှ ့်် ရိုးရိုးဇ တခန္ဓ က ယူတင်ဝတ်ဆင် ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ သက်ရတစ်
ှ
ဦိုး၏
အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န် ရှခဲတ
့် သ တကက င်သ
့် ၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ဤအရ က
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အတွငိုး် ၌ ရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သူ၏အပပင်ပန်ိုး သွငပ် ပင်သည် ပမှနလ
် ူသ ိုး တစ်ဦိုး၏ သွငပ် ပင်ပြစ်တနဆဲ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် တယရှု ကယ်တင် အပါအဝင်၊ လူမျ ိုးအ ိုးလိုး
တပပ ဆကကတသ “လူသ ိုး” ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူက
့် လူသ ိုးဟ တခေါ်ဆသည်က
တထ က်ဆလျှင၊် သူသည် သ မန်လူတ၏
် သ ိုးစထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့် သ
့် ပမှနမ
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး (တယ က်ျ ိုး ပြစ်တစ၊ မန်ိုးမပြစ်တစ၊ မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
် ဆ
သက်ရလူ
ှ သ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အက န္ှငပ့်် ြစ်သည်) ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယရှု က
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ဟ
် ူသည့်် န မပြင့်် တခေါ်ဆပခင်ိုးမှ သင်တသည်
့်
ကနဦိုးတွင ် သူအ
့် ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တူတပသည်။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးခ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ထသ တခေါ်
့် ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုး အလွတ်ကျက်မှတ်ရန်
တယရှု မှ သွနသ
် င်တပိုးခဲတ
် သင်တ မှ
့် သ ပဌ န တတ က
့် တ်မကကတသိုးသတလ ။
“တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတတ ်မူတသ အကျွန္ပ်
် တ၏
့် အြ...” သူသည် လူအ ိုးလိုးက
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ၏
် န မန္ှင ့်် တခေါ်ဆရန် တစခင်ိုးခဲသ
့် ည်။
သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ဟ
် တခေါ်ဆခဲသ
် တွက်၊ သူသည်
့် ည့်အ
သင်တအ
့်် န်ိုးတူ ရပ်တည်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ထသ လ
့် ိုးလိုးန္ှငတ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ၏
် န မန္ှင ့်် တခေါ်ဆခဲသ
့် တွက်၊
့် ည်အ
ဤအရ က တယရှု သည် မမကယ်ကယ် သင်တန္ှ့် င ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးတူသည့်အ
် ပြစ်န္င
ှ ့််
ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ် ခရသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် (ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် အတနန္ှင)့်် ရှု ပမင်ခသ
ဲ့် ည်က ပပတပသည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး “ခမည်ိုးတတ ်” ဟ တခေါ်ဆပါက၊ ဤသည်မှ သင်တသည်
ြန်ဆင်ိုးခ
့်
သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏ ကသဇ အ ဏ သည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ်

မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးတစက မူ၊ က ိုးစင်တင်ပခင်ိုး မတင်မီတွင၊် သူ၏ အမှုက
မပပီိုးစီိုးတသိုးသည့်အ
် တွက် သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် (ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်)
အပ်စိုးသည့်် လူသ ိုး တစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမ၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ဟ
်
့်
သူ၏တခေါ်ဆပခင်ိုးသည် လိုးဝဥဿ သူ၏ န္ှမ့််ချပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး (တက င်ိုးကင်ဘမှ ဝည ဉ်တတ ်က ဆလသည်) သူ၏ ထသပ့် စပြင ့််
တခေါ်ဆပခင်ိုးက သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ သ ိုးတတ ပ် ြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ
သက်တသမပပတပ။ ထထက်
ယင်ိုးမှ သူသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ ရှု တထ င်က
့် သက်သက် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ကွဲပပ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သူ၏
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး မတင်မီတွင၊် တယရှု သည် ဇ တပကတ၏ ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးပြင့်် ြွဲျို့တန္ှ င်
့်
ထ ိုးခရသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏ ကသဇ အ ဏ က အပပည်အ
့် ဝ
မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူသည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှသ ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ရှ တြွန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တင်္သတရှမန်
ဥယျ ဉ်တွင ် သိုးကကမ်သိုးခါ သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် တင်ိုး ပြစ်သည်- “အကျွန္ပ်
် အလရှသည်
့် ည်အ
အတင်ိုး မပြစ်ပါတစန္ှင။့်် ကယ်တတ အ
် လရှသည် အတင်ိုး ပြစ်ပါတစတသ ။” သူသည်
က ိုးတင်တပေါ် အတင်မခခဲရ
် ရင်မျှသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့် မီတွင၊် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ရှငဘ
ခရစ်တတ ်၊ လူသ ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကယ်မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ ရပ်တည်ချက်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆခဲသ
့် ည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခတွင် ဘရ ိုးသခင်က ခမည်ိုးတတ ်ဟ တခေါ်ဆသူအ ိုးလိုး
သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ ၍ မရန္င်တပ။ ဤအရ သည် မှနက
် န်ပါက၊ တယရှု က
သင်တက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်တ အ
့် ပဌန တတ ် သင်တပိုးသည်န္င
့် ိုးလိုးသည် သ ိုးတတ ်
ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင်တ လက်
မခတသိုးပါက၊ ငါက
့် တပပ ကကတလ ၊့်
့်
ခမည်ိုးတတ ် (အြ)ဟ သင်တ တခေါ်
ူ ည်ိုး။ အကယ်၍ သင်တသည်
တယရှု က
့် ဆသူမှ မည်သန
့်
ရည်ညန်ိုးတနပါက၊ သင်တအြ
တယရှု
၏ ခမည်ိုးတတ ်သည် မည်သပူ ြစ်သနည်ိုး။ တယရှု
့်
့်
ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုး တန က်တွင၊် ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးတတ တ
် န္ှ့် င ့်် ဆင်သည့်် ဤစတ်ကိုးူ
မရှတတ တ
့် ပ။ ဤစတ်ကိုးူ သည် တယရှု လူဇ့် တခယူသည့်် န္ှစ်က လမျ ိုးအတွက်သ
သင်တ
် သ
ဲ့် ည်။ အပခ ိုး အတပခအတန အ ိုးလိုးတအ က်တွင၊် သင်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် လျ ခ
ခမည်ိုးတတ ဟ
် တခေါ်ဆတသ အခါ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သခင်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတအကက
ိုး
့်

ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤသိုးပါိုးတစ်ဆူ စတ်ကိုးူ ရပ်တည်န္င်သည့်် အချန်က လ မရှတပ။
ယင်ိုးသည် တခတ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က် ပမင်ရခဲတသ အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး မတည်ရတပ။
ှ
ဤအရ က လူအမျ ိုးစအတွက် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အမှတ်ရတက င်ိုး အမှတ်ရတစန္င်သည်- “ငါတ ပ
ှ အ
့်် ညီ တစ်သဏ္ဌ န်တည်ိုး လူက
့် သဏ္ဌ န်န္င
ြန်ဆင်ိုးကကစ။”့် ဘရ ိုးသခင်သည် “ငါတ”့် ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် အညီ တစ်သဏ္ဌ န်တည်ိုး လူက
ြန်ဆင်ိုးကကစဟ
့် တပပ သည်က တထ က်ဆလျှင၊် “ငါတ”့် သည် န္ှစ်ပါိုး သမဟ
့် တ် န္ှစ်ပါိုးထက်
ပသည်က ညန်ပပ၏။ သူက “ငါတ”့် ဟ တြ ်ပပခဲသ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ
့် ည်အ
ရှသည် မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်သည့်် ကွဲပပ ိုးသည့််
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးက စတင် တတွိုးထင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ တ
် န္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ထင်ပမင်ယူဆချက် တပေါ်တပါက်လ ခဲသ
့် ည်။
သဆ
် ည် မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ သ ိုးတတ ်သည်
့် လျှင ် ခမည်ိုးတတ သ
မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့််
တူသနည်ိုး။ ယတနတခတ်
၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သိုးပါိုးစလိုး အတူတကွ တပါင်ိုးထ ိုးတသ
့်
ပသဏ္ဌ န် တစ်ခပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်မှ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သဆ
့် လျှင ် လူ၏ ပသဏ္ဌ န်သည်
ခမည်ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ တ
့်် သ
ူ တလ သမဟ
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် တူသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်ပ
် င်္္ြုလ်သည် လူသ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န် ပြစ်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏
ဤထင်ပမင်ယူဆချက်သည် တကယ်က မမှနက
် န်သကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ်မရှတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးက အချြုျို့တသ ဘရ ိုးသခင်မျ ိုးအပြစ်သသ
ဲ င်သည်။ တမ တရှက
့် ခွန္
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးက တရိုးခဲသ
့် ည့်် အချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ ကမဘ ကကီိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ကမဘ ကကီိုး စတင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချန်
အစအဦိုး၌ တမ တရှသည် ရှမတနခဲတ
် ှ တမ တရှသည်
့် ပ။ မျ ိုးစွ ကက ပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွငမ
ကျမ်ိုးစ က တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် စက ိုးတပပ ခဲသ
့် ည်မှ တက င်ိုးကင်ဘရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ သူမည်သ သ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကအ ိုး
့် န္င်ခမ
မည်ကသ
ဲ့် ြန်
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု
့် ည်ဆသည်န္င
့် ဆင်ိုးခဲသ
အရပ်အမမက်မျှ သူထ
့် ပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတွင ် ခမည်ိုးတတ ်၊
့် တွင ် မရှခဲတ
သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ တ
် အ
ှ သ
် ည့််
့် ိုး တြ ်ပပချက် ဘ မျှမရှတပ၊ စစ်မန
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် တယဟ ဝါမှ ဣသတရလတွင် သူ၏ အမှုအ ိုး

တဆ င်ရွကတ
် နခဲသ
ှ အ
့်် မျှ၊ သူက
့် ည်ကသ တြ ပ် ပထ ိုးသည်။ တခတ်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်န္င
့်
မတူကွဲပပ ိုးတသ န မမျ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆထ ိုးသည်၊ သတသ
် ဤအရ က န မအသီိုးသိုးီ သည်
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ပင်္္ြုလ်တစ်ပါိုးက ရည်ညန်ိုးသည်ဟ သက်တသမပပန္င်တပ။ ဤအရ သည်
မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ မတရမတွက်န္င်တသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ရှမည် မဟတ်တလ ။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတွင ် တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ အရ မှ တယတဟ ဝါ၏ အမှု၊ ပညတ်တတ ်တခတ်၌
စတင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ အမှုအဆင်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူတပပ ဆသည့်အ
် တင်ိုး ပြစ်ခက
ဲ့်
သူ အမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် ည်အတင်ိုး
တည်ပမဲခသ
ဲ့် ည်။ မည်သည့်အ
် ချန်တွငမ
် ျှ တယတဟ ဝါက သူသည် အမှုတဆ င်ရွက်ြ ့်
ကကလ တသ ခမည်ိုးတတ ် ပြစ်တကက င်ိုး မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ရန်
့် ကဲသ
သ ိုးတတ ်ကကလ ပခင်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပတရ ြက်မပပြုခဲတ
့် ပ။ တယရှု ၏ အချန်က လ
တရ က်လ တသ အခါတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တရွ ိုးန္တ်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ
ခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟသ တပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ ကကလ ခဲပ့် ပီိုးသူမှ သ ိုးတတ ် ပြစ်သည်ဆသည်က
မတပပ ခဲတ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်
့် ပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် တခတ်က လမျ ိုးသည် မတူကကသကဲသ
ကယ်တတ တ
် င် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည်လည်ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် သူ၏ အမှုက
မတူကွဲပပ ိုးတသ နယ်ပယ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် လပ်တဆ င်ရန် လအပ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်
သူကယ်စ ိုးပပြုတသ ပင်ကလကခဏ သည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုးသွ ိုးသည်။ လူက တယတဟ ဝါသည်
တယရှု ၏ ခမည်ိုးတတ ်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သည်၊ သတသ
် “ငါတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
့်
ခမည်ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်ဟူ၍ ခွပဲ ခ ိုးမတန။ ငါန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ သ
် ည်
တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်၏။ ခမည်ိုးတတ သ
် ည် ငါ၌ရှတတ ်မူ၍ ငါသည်လည်ိုး ခမည်ိုးတတ ်၌ ရှ၏၊
သ ိုးတတ ်က ပမင်တသ သူသည်၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတတ မ
် ူတသ ခမည်ိုးတတ ်က ပမင်၏။”
ဟတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် တယရှု က ဤအရ က အသအမှတ်မပပြုခဲတ
့် ပ။ အန္ှစ်ချြုပ်အ ိုးပြင၊့််
ခမည်ိုးတတ ပ် ြစ်တစ၊ သ ိုးတတ ်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
သီိုးပခ ိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအပြစ်သ ့်
့်
ခွပဲ ခ ိုးမခရဘဲ၊ ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးပြစ်သည်။ လူက ရှငိုး် ပပရန်
ကကြုိုးစ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကစစရပ်မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ထင်ပမင်ယူဆချက်အပပင် ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တတ တ
် အကက
ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှု
့်
တပြင
့်် က်ဆင်၍ တပပ တသ အခါတွင၊်
့် ့်် ရှု ပ်တထွိုးသွ ိုး၏။ လူသည် သီိုးပခ ိုး ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှငသ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရပ်ဝါဒသတဘ သ သွ
့် ငိုး် လက်သည် မဟတ်တလ ။ လူသည်
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးအ ိုး ပထမ၊ ဒတယန္ှင ့်် တတယဟူ၍ပင် သတ်မှတက် ကသည်။ ဤအရ
အ ိုးလိုးသည် လူ၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ကကပပီိုး၊ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးင ှ

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

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

သတတဝါအ ိုးလိုးသည် သူ၏ အနန္တလက်ဝါိုးတွင် ရှကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အမှု ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ကယ်စ ိုး အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ
လပ်တဆ င်၍မရန္င်တပ။ တက င်ိုးကင်ဘတွင၊် သူသည် ဝည ဉ်တတ ပ် ြစ်ပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ လူတအလယ်
တွင ် သူသည်
့်
လူဇ့် တပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သူက
့်
ရ တထ င်ချီတသ န မမျ ိုးပြင့်် တခေါ်ဆတက င်ိုး တခေါ်ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူကယ်တင်
ပြစ်တနတသိုးပပီိုး၊ အမှု အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။
သူ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသည်
သူ၏ ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် အလပ် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် နယ်တပမအ ိုးလိုးထ တကကိုးတကက ပ် ခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ချန်လိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က အနန္တတန်ခိုးရှသကဲသ
့် စစ်
် ည့်် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၊ အလိုးစ
့် မှနသ
လမ်ိုးပခြုတသ ဘရ ိုးသခင်ဟသ တခေါ်ဆ၍ရန္င်သည်။ ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်န္င
ှ ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ တ
် န္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဤထင်ပမင်ယူဆချက်က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ကွဲပပ ိုးတသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး မတည်ရတပ။
ှ
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးသ
ရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်သည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် သက်တမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ သူအမှု
့် ၏
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ တခတ်သိုးတခတ်အပြစ်သ ခွ
့် ပဲ ခ ိုးထ ိုးသည်။
ပထမတခတ်သည် ဓမမတဟ င်ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်ပြစ်သည်၊ ဒတယတခတ်သည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်ပပီိုး၊ တတယတခတ်မှ တန က်ဆိုးတသ က လန္ှင ့််
သက်ဆင်သည်တ
့် ခတ်- န္င်ငတတ ်တခတ်ပြစ်သည်။ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
ပင်ကလကခဏ တစ်ခက တြ ်ပပထ ိုး၏။ ဤသည်မှ အမှုထက
ဲ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု၊
ဆလသည်မှ ၊ အမှု၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ရှ
အမှု၏ ပထမအဆင်က
့် ဣသတရလပပည်တွင ် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဒတယ အဆင်က
ဲ့် ည်။
့် ယဒပပည်တွင ် တဆ င်ရွက်ခသ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုအတွက် တယရှု သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ူပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်အပြစ် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အမှု၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ
က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအလယ်
သူ၏ န မတတ ် ကကီိုးပမတ်န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
့်
သူ၏အမှုအ ိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထဲသ ချဲ
ျို့ င
ွ ရ
် န်န္င
ှ ့်် ထတနရ ရှ လူတက
့် ထ
့်

သမ်ိုးပက်ရန် ဆန္ဒရတလသည်
ှ
။ သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးထဲသ လူ
ှ
။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက
့် သ ိုးက လမ်ိုးပပရန် သူ ဆန္ဒရသည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ ထသ လ
့် ပ်တက င်ိုး လပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အမှု၏ သဘ ဝန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ တူတနဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ
့်
အမှု၏သဘ ဝန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သင်
တလ့်လ တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုးက
တဆ င်ရွက်သည်က သင်သလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့က “ခမည်ိုးတတ ်သည် ခမည်ိုးတတ ပ် ြစ်ပပီိုး၊
သ ိုးတတ ်က သ ိုးတတ ်ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။” ဟ ဆတက င်ိုး
့်
ဆန္င်တသိုးသည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် တစ်ဦိုးတည်ိုးအပြစ်
မည်သပြစ်
့်် နည်ိုး။ ခမည်ိုးတတ ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အဘယ်ကသ
ဲ့် ့်
့် တစသငသ
တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ပင်ကအ ိုးပြင့််
့်
န္ှစ်ပါိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတက
ိုးစပ်သည်ပြစ်တစ၊ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ
့် မည်သ တပါင်
့်
ပြစ်ဆရ
ဲ ကကမည်
ှ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်တစပခင်ိုးအတကက င်ိုး
တပပ ဆရ တွင၊် ယင်ိုးမှ ကွဲပပ ိုးတသ အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခက တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်တစရန်
တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး
့်
့်
မပြစ်မီတွင ် အစတ်အပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ဝည ဉ်တတ အ
် သီိုးသိုးီ သည်
ပခ ိုးန ိုးတသ အန္ှစ်သ ရ တစ်ခရှပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် န္ှစ်ပါိုးကလည်ိုး တစ်ပါိုးတည်ိုး အပြစ်သ ့်
ပပြုလပ်၍ မရန္င်တပ။ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ရပ်ဝတထြုအရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ရပ်ဝတထြု
တလ ကကကီိုးထက
ဲ မည်သည့်အ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ မတူတပ။ လူသ ိုးက ပမင်သကဲသ
့် ၊ ့် ခမည်ိုးတတ ်သည်
ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊ သ ိုးတတ ်သည် တန က်ထပ် တစ်ပါိုးပြစ်က ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး တန က်တစ်ပါိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် သိုးပါိုးက ြန်ခက
ွ ်သိုးခက
ွ ်ထမ
ဲ ှ
တရမျ ိုးကဲသ
့် တစ်
လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ်သ တရ
တန္ှ လက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအခါ
့်
့်
သိုးပါိုးသည် တစ်ပါိုးတည်ိုးပြစ်သွ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ မှ ိုးယွငိုး် တသ ရှငိုး် ပပချက်
သက်သက်ပင်တည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခွပဲ ခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ခမည်ိုးတတ ၊် သ ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်တက
ဦိုးတည်ိုး
့် အဘယ်သ တစ်
့်
ပြစ်တစ၍ ရန္င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ သဘ ဝမျ ိုးန္ှင ့်် အစတ်အပင်ိုး သိုးခ
့်
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်က တယရှု က သူ၏ချစ်တသ သ ိုးဟ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ

တြ ်ပပခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။” ဟ ဆကကတသ သူအချြုျို့ ရှကကတသိုးသည်။ တယရှု သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးရ ချစ်သ ိုး ပြစ်သည်- ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် တသချ တပါက် တပပ ခဲတ
့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ်
သက်တသခပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ ်က သူကယ်တင်၏
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက သက်တသခတနပခင်ိုး ဟူသည့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ရှု တထ င်မ
့် ှသ
ပြစ်သည်။ တယရှု သည် သူ၏ လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ သူ၏
သ ိုးတတ ်မဟတ်တပ။ သင်န ိုးလည်ပါ၏တလ ။ “ငါသည် ခမည်ိုးတတ ၌
် ရှသည်က၎င်ိုး၊
ခမည်ိုးတတ သ
် ည် ငါ၌ ရှတတ ်မသ
ူ ည်က၎င်ိုး၊” ဟူတသ တယရှု ၏ စက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတမှ့်
ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်သည်က ညန်ိုးပပသည် မဟတ်တလ ။
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတကက င်သ
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတွင ် ခွခ
ဲ ွ တနရပခင်ိုး
့်
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်တနဆဲ
့်
ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမကယ်ကယ် သက်တသခပခင်ိုး
သက်သက် ပြစ်သည်။ တခတ်မျ ိုးထက
ဲ အတပပ င်ိုးအလဲ၊ အမှု၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အဆင်မ
့် ျ ိုးတကက င၊့်် သူက
့် လူကတခေါ်ဆတသ
န မတတ သ
် ည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ အမှု၏ ပထမအဆင်အ
့် ိုး တဆ င်ရွက်ရန်
သူကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူက
့် တယတဟ ဝါ၊ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ သိုးထန်ိုးဟူ၍သ
တခေါ်၍ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဒတယအဆင်တ
ှ ့်် ခရစ်တတ ်
့် ွင၊် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သခင်န္င
ဟူ၍သ တခေါ်ဆ၍ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ထအချန်တွင၊် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ က
်
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ သ ိုး ဟူ၍သ တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သ ိုးတတ ်ဟူတသ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် တြ ်ပပချက်မှ
မပပြုခဲတ
ဲ့် ပ။ အဘယ်သ ဘ
့် ပ။ ဤသည်မှ တကယ်က မပြစ်ပျက်ခတ
့် ရ ိုးသခင်သည်
ကတလိုးတစ်ဦိုးတည်ိုးသ ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး
ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သူသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်တသ သ ိုးဟ တခေါ်ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ မှ ခမည်ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သ ိုးတတ ်ကက ိုးက
ဆက်န္ယ်မှု ပြစ်လ တပသည်။ ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးရှ ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးတကက င့််
သက်သက် ပြစ်သည်။ တယရှု သည် လူဇ့် တ၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ထသတသ
ပမှနလ
် ူသ ိုးသဘ ဝ၏ ဇ တပကတက ယူတင် ဝတ်ဆင်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့််
့်
အတွက်၊ “ငါ၏ အပပင်ပန်ိုးအက သည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ အရ သ ပြစ်သည်။
ငါသည် ဤကမဘ တပမသ ကကလ
ရန် လူဇ့် တအ ိုး ယူတင်ဝတ်ဆင်သည်အ
့် တွက်၊ ယခတွင ်
့်

ငါသည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် အလွနအလွ
် ့်
န ် တဝိုးကွ လျက်ရ၏။”
ှ
ဟသူတပပ ခဲသ
့် ည်မှ
လူဇ့် တ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င်၊့် သူသည် ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဇ တပကတ၏ ရှု တထ င်မ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ှသ ဆတတ င်ိုးန္င်ခသ
သူ၏တ ဝန် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးထ ိုးသင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ သူသည် ခမည်ိုးတတ ်အ ိုး လူဇ့် တ၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ
ဆတတ င်ိုးခဲတ
့်် ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ တပပ ၍မရန္င်တပ။ သူသည်
့် သ တကက ငသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တနဆဲ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်သ ိုးဟ တခေါ်ဆခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်ဆပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတက
့် သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ပါက၊
အဘယ်တကက င့်် ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ကက င်ဆ
့် နည်ိုးဟ တတွိုးကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် တသ ်
သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၊ လူဇ့် တအတွငိုး် အသက်ရှငသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူတပမင်
် တင်ိုး၊
့် သည့်အ
ခမည်ိုးတတ ၊် သ ိုးတတ န္
် င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။
သိုးပါိုးလိုးက တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်တစသည်ကသ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့််
ဘရ ိုးသခင်ဟ မှတ်ယူန္င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် သူ၏ တန်ခိုးသည် ထူိုးပခ ိုးစွ ကကီိုးမ ိုးသွ ိုးသည်။
ဤနည်ိုးပြင်သ
သူသည် ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးတသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်ဟ တပပ ဆကကတသ
့်
သူအချြုျို့ ရှတသိုးသည်။ သူ၏ ကကလ ပခင်ိုးတန က် သ ိုးတတ ် ဆတတ င်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
် ပြစ်သည်။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင၊် သူသည် ြန်ဆင်ိုးခ
့် ည်မှ ဝည ဉ်တတ ထ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ဆတတ င်ိုးတနခဲတ
့် ပသည်။ အတကက င်ိုးမှ လူဇ့် တသည် အလိုးစ
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် လူဇ့် တ ပြစ်လ ခဲခ
ွ ် အလိုးစ မပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့် ျန်တင
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးစွ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် သူသည် မျ ိုးစွ
ဒကခခခဲရ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည် သူ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး မတင်မီတွင ် ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်ထ သိုးကကမ်သိုးခါ ဆတတ င်ိုးခဲသ
် ပပင်၊ ယင်ိုးမတင်မီတွင ် အကကမ်မျ ိုးစွ
့် ည့်အ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် တ ်မျ ိုးအလယ်တွင ်
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ တပည်တ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ တတ င်တပေါ်တွင ် တစ်ဦိုးတည်ိုးလည်ိုး သူ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ငါိုးြမ်ိုးတလှတပေါ်တွင ် ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ လူအပ်ကကီိုးအလယ်တွင်
သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ မန်အ
့် ိုး ချြုိုးြဲ့်တသ အခါတွင ် သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သူတက င်ိုးချီိုးတပိုးတနချန်တွင ် ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် အဘယ်တကက င့််
ထသ ပပြုခဲ
သ
့် မ
ူ ှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ သူသည်
့် နည်ိုး။ သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်သ
့်

ဇ တပကတ၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ဝည ဉ်တတ ်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ထ
ဆတတ င်ိုးခဲတ
င့်် လူ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ တယရှု သည် အမှု၏ ထအဆင်တ
့် ပသည်။ ထတကက
့် ွင ်
့်
သ ိုးတတ ် ပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအဆင်တ
့် ွင၊် သူသည် ဆမတတ င်ိုးတပ။
့်
ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့်် တသ ် သူထတ်တဆ င်သည့််
့် ည်ိုး။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
အရ သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ ပြစ်
့် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး
မလအပ်သကဲသ
့် သူ
့် ၏ အမှုတတ ်သည် စက ိုးတပပ ရန် ပြစ်သည်။ သူသည်
လက်ဝါိုးက ိုးတင်ထက် အတင်မခရသကဲသ
့် ၊ ့် အ ဏ ရှတသ သူမျ ိုးလက်ထသ
ဲ လူ
့် ၏
လဲအပ်ပခင်ိုးလည်ိုး မခရတပ။ သူသည် သူ၏ အမှုက ရိုးစင်ိုးစွ တဆ င်ရွက်သည်။ တယရှု
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ချန်တွင၊် သူသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်
့် ည်အ
ဆင်ိုးသက် လ ပခင်ိုးအတွက်၊ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလ ပပည်စ
့် န္င်ရန်အတွက်န္င
ှ ့်် လ မည့််
အမှုအတွက် ဆတတ င်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအဆင်တ
့် ွင ် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သည်
ဆင်ိုးသက်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သူသည် ဆတတ င်ိုးရန် လတသိုးသတလ ။ သူ၏
့်
အမှုသည် တခတ်က အဆိုးသတ် တစ်ခသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ထပ်
့်
တခတ်အသစ်မျ ိုး မရှတတ တ
့် သ တကက င၊့်် တန က်တစ်ဆင်အ
့် တွက် ဆတတ င်ိုးရန် လအပ်မှု
ရှပါသတလ ။ အ ိုးတတ န
့် ပါရဲ၊ ့် လအပ်မှု မရှတပ။
လူ၏ ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးတွင ် ဆန်ကျင်
ကွဲလွဲမှု မျ ိုးစွ ရှသည်။ အမှနတ
် ွင ် ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့်
လူ၏ အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ တန က်ထပ် တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
ယင်ိုးတ မှ
် န်သည်ဟ သင်တအ
့် နက
့် ိုးလိုး ယကကည်တပမည်။ ဘရ ိုးသခင်က သိုးပါိုးတစ်ဆူ
အပြစ် ဤထင်ပမင်ယူဆချက်သည် လူ၏ အယူအဆသ ပြစ်သည်က သင်တ မသ
သတလ ။
့်
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်် အသပည မျှ ပပည့်ဝ
် ပပီိုး တစ့်စပ်တသချ ပခင်ိုး မရှတပ။ အပမဲ
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ လူသည် ထင်ပမင်ယူဆချက် အလွနမ
် ျ ိုးလှတပသည်။ ဤအရ က
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုး တကယ်က မရှငိုး် ပပန္င်သည်က
တြ ်ပပတပသည်။ လူ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် မျ ိုးစွ ရှတနပပီိုး အ ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့််
သတဘ ကွဲလွဲတသ တတွိုးတခေါ်ဆင်ပခင်မှုန္င
ှ ့်် အတတွိုးမျ ိုးမှ လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏
ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တစတ
့် စ့်စပ်စပ်
ပင်ိုးပခ ိုးစတ်ပြ န္င်သတလ ။ သင်သည် တယတဟ ဝါ၏ အမှုအ ိုးလိုးထသ
ဲ ့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုတစ်ခ ရရှန္င်သတလ ။ ယင်ိုးက လိုးဝ ရပ်စ ိုးမန္င်သမ
ူ ှ လူသ ိုးအတနပြင ့််
သင်ပြစ်သတလ ၊ သမဟ
့် တ် ကမဘ အဆက်ဆက် ပမင်န္င်တသ သူမှ ဘရ ိုးသခင်

ကယ်တင်ပြစ်သတလ ။ တရှိုးယခင် ထ ဝရက လမှ တန င်လ မည့်် ထ ဝရ က လတင်တအ င်
ပမင်န္င်တသ သူမှ သင်ပြစ်သတလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် ထသ ပပြုန္
င်တသ သူမှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပတလ ။ သင် မည်သည့်အ
် ရ တပပ သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ရှငိုး် ပပရန်
သင် မည်သထ
့် ှငိုး် ပပချက်သည်
့် က်တန်ရသနည်ိုး။ သင်ရ
မည်သည်အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတပေါ်တွင ် ရှသနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တလ ။
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် ထအထဲရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
ူ ှ ဘရ ိုးသခင်
့် မ
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ သင်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
မမှနက
် န်တသ ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် တပိုးတနရသနည်ိုး။ ယခတွင ် သင်သည်
သိုးပါိုးတစ်ဆူ ဘရ ိုးသခင်က ဆက်ယကကည်တသိုးသတလ ။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည် အလွန ်
ကယ်တရ စတ်ပါ ပင်ပန်ိုးသည်ဟ သင် မထင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင် သိုးပါိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
တစ်ပါိုးတည်ိုးကသ ယကကည်ရန်မှ သင်အ
့် တွက် အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်မည်။ သခင်၏
ဝန်သည်တပါသည့်
အ
် တွက်၊ တပါပါိုး
့်
့် ရသည်မှ အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၃)
သင်တသည်
အမှီအခကင်ိုးစွ အသက်ရှငြ
် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
မမတဘ
့် သ စ ိုးတသ က်န္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတက
့် ယ်တင်
တတွျို့ ကကြုြန္ှ့် င ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်မမ
ှု ရှဘဲ ပမှန ် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်က တနထင်ြ ့်
အစွမ်ိုးအစ ရှရမည်။ သင်တသည်
ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုန္င်ရမည်၊ စစ်မှနတ
် သ အတတွအ
ျို့ ကကြုထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး ရရှန္င်ရမည်။ ဤအရ က
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြငသ
့််
သင်သည် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်လမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊်
လူမျ ိုးစွ တသည်
အန င်္တ် တဘိုးဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ
့်
န ိုးမလည်ကကတချ။ အန င်္တ်တွင၊် လူအချြုျို့သည် တဘိုးဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးမျ ိုးက
ကကြုတတွျို့ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့သည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။
ဤအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးသည် သ ၍ ပပင်ိုးထန်လမ်မ
် ရ ိုးမျ ိုး
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
တရ က်လ ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ျို့ မျှ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သမျှ န္ှင ့််
့် ည်။။ ယတနတွ
့် င၊် သင်ကကြုတတွသ
ထင်ရှ ိုးတစသမျှအ ိုးလိုးသည် အန င်္တ်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ် ချတပိုးပပီိုး၊
အနည်ိုးဆိုး အတနပြင၊့်် သင်သည် အမှီအခကင်ိုးစွ အသက်ရှငန္
် င်ရမည်။ ယတနတွ
့် င၊်

အသင်ိုးတတ ်ထမ
ဲ ှ မျ ိုးစွ တသ သူတန္ှ့် င ့်် စပ်လျဉ်ိုးတသ အတပခအတနသည် တယဘယျအ ိုးပြင ့််
တအ က်ပါအတင်ိုး ပြစ်သည်- အလပ်က လပ်တဆ င်ြ တခါင်
ိုးတဆ င်မျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်သမ ိုးမျ ိုး
့်
ရှပါက၊ ၎င်ိုးတ တပျ
်ရင်ကကပပီိုး၊ မရှပါက၊ မတပျ ရ
် င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
အသင်ိုးတတ ်၏
့်
့်
အလပ်က အတရိုးမထ ိုးသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ မျ ိုးကလည်ိုး အတရိုးမထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဝန်ထပ် အနည်ိုးငယ်မျှ မရှကကတချ။၎င်ိုးတသည်
ဟန်တဟ င်ငက
ှ ်က ကဲသ
့် တတ
်စွတလျ ်စွ ကကြုရ ကျပန်ိုးတနကကသည်။
့်
့်
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ရလျှင၊် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
အတပခခအ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရြ ့်
့်
မထက်တန်ကက သည့်အ
် တွက်၊ လူမျ ိုးစွ တွင ် ငါလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
အမှုမျှသ ပြစ်သည်။ လူနည်ိုးစသ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
ကက ိုးပပီိုးတန က် သင်က၊ “ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူတက
့် သမ်ိုးပက်ရန်သ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ကျွန္ပ်
် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ လက်တလျှ က်မည်” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးပါက၊
ထသတသ
သတဘ ထ ိုးသည် အဘယ်သ လက်
ခန္င်ြွယ် ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
့်
အသစတ် အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်ပါက၊ သင်သည် ဝန်ထပ်တစ်ခန္ှင ့်် တ ဝန်သစတ်တစ်ခ
ရှရမည်ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တနပြင၊့်် “အကျွန္ပ်
် အသမ်ိုးပက်ခရမည် ပြစ်တစ၊ စလင်တစပခင်ိုး
ခရမည် ပြစ်တစ၊ သက်တသခချက်၏ ဤအဆငက
့်် မှနက
် န်စွ ကျွန္ပ်
် သက်တသခရမည်” ဟ
သင်တပပ ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး အတနန္ှင၊့်် လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခပြင၊့််
ပပီိုးလျှင် မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ ဆက်ကပ်ပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်ရင်ိုး တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
စတ်တကျနပ်တစန္င်လ တပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးက
ထမ်ိုးတဆ င်သငသ
့်် ည့်် ဝတတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သယ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် ဝန်ထပ်ပြစ်က
ဤတစခင်ိုးချက်က လူသ ိုးက ပပည့်စ
် တစရမည်ပြစ်သည်။ ထအခါမျှသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဧကန်အမှန ် ယကကည်တပသည်။ ယတနတွ
ဲ
့် င၊် အသင်ိုးတတ ်ထ၌
သင်လပ်တဆ င်သည့်် အရ သည် သင်၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးတလ ။ ဤသည်မှ
သင်သည် ဝန်တလိုးပခင်ိုးရမရှ
ှ
ဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်ပပီိုး၊ သင်၏ ကယ်ပင်အသပည တပေါ်တွင်
မူတည်တပသည်။ ဤအမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးတွင၊် လူသ ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး စစ်မှနသ
် ည့််
အသပည ရှပါက၊ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ကယ်ပင် တက်လမ်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကကကမမ က
ပဓ နမထ ိုးဘဲ န ခန္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
ဤအရ ထက် သ ၍
့် ည်။ အသင်လူတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် သ
့်် ိုးတသ မည်သည့််
့် ၍ ပမငမ

တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးကမျှ မပပည့်စ
် တစန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ဤနည်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုသည် အလိုးစ ပပည့်တ
် ပမ က်လမ်မ
လ
် ည်ိုး အန င်္တ်တွင၊်
့် ည်။ သတသ
့်
လူအချြုျို့သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊
့် အရည်အချင်ိုး တိုးတက်လမ်မ
၎င်ိုးတ၏
ဲ သ အသပည က ရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး၌ သ ၍ နက်နတ
့်
အသက်တ မျ ိုး ကကီိုးထွ ိုးကကလမ်မ
် အချြုျို့သည် ဤအရ က လိုးဝ
့် ည် … သတသ
့်
ရရှန္င်စွမ်ိုးမရှကက၊ ထတကက
င ့်် ကယ်တင်၍ မရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတ ကယ်
တင်၍ မရန္င်ဟ
့်
့်
ငါတပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုး ရှသည်။ အန င်္တ်တွင၊် အချြုျို့သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
ခရလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့သည် ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့သည် စလင်တစပခင်ိုး
ခရလမ်မ
င ့်် အချြုျို့သည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ အသိုးပပြုခရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်- ထတကက
့်
တဘိုးဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုကကလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့သည် (သဘ ဝကပ်တဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူလပ်
ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်န္စ
ှ ်ခလိုး) အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုရကကလမ်မ
့် ည်၊
အချြုျို့ မှ ပယ်ရှငိုး် ခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့သည် အသက်ရှင ် ကျန်ရစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
ဤတွင၊် အပ်စအသီိုးသိုးီ သည် လူတစ်မျြုိုးက ကယ်စ ိုးပပြုရင်ိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည်
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးခရကကလမ်မ
့် ည်။ လူအ ိုးလိုး သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ခရမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူအ ိုးလိုးသည်လည်ိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရကကမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တရတ်လူမျြုိုးတ၏
့် ျင်ိုးတသ တကက င ့််
့် အရည်အချင်ိုးသည် အလွန ် ညြ
ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
့် မ
့် တွင ် တပါလကဲသ
့် မကယ်ကယ် သပခင်ိုးမျြုိုး ပင်ဆင်သူ အနည်ိုးငယ်သ
ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် ဘ
့် တွင၊် အနည်ိုးငယ်သည် တပတရကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က
ချစ်ရန် စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက် သမဟ
် တင်ိုး အလ ိုးတူ ယကကည်ချက်မျြုိုး
့် ည့်အ
့် တ် တယ ဘ၌ ရှခဲသ
ရှကကသည်။ ဒါဝဒ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် တယတဟ
ဝါက တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး အတစခသူ၊ တူညသ
ီ ည့််
့်
သစစ တစ ငသ
့်် မှု အဆငရ
့်် ှသူ၊ သင်တထဲ
သန ိုးစရ
့် တွင ် ရှခဲတပသည်။ သင်တသည်
့်
တက င်ိုးလှတပသည်တက ိုး။
ယတနတွ
့် င ် စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးသည် ရှု တထ င်တ
့် စ်ခသ ပြစ်သည်။
မည်သပင်
ဤသက်တသခချက်အဆငက
့်် မှနက
် န်စွ သက်တသခရမည်။
့် ပြစ်ပါတစ၊ သင်တသည်
့်
အကယ်၍ ဗမ န်တတ ၌
် ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန် သင်တ တစခ
င်ိုးခရပါက၊ သင်တသည်
့်
့်
မည်ကသ
ဲ့် ထ
့် ၊ ့်
့် သလ
့် ပ်တဆ င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ယဇ်ပတရ ဟတ်တစ်ပါိုး မဟတ်သကဲသ
သ ိုးဦိုးမျ ိုး သမဟ
့်် တန်ိုး မရှပါက၊
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးမျ ိုး၏ အဆငအ
သစစ တစ ငသ
့်် န္င်ဦိုးမည်တလ ။ န္င်ငတတ ် ကျယ်ပပနတ
် ့် စပခင်ိုး အလပ်တွင ် သင်၏
အ ိုးထတ်မှုအ ိုးလိုးက သိုးန္င်ဦိုးမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏

တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အလပ်က သင် မှနက
် န်စွ လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှဦိုးမည်တလ ။ သင်၏ အသက်တ မည်မျှ ကကီိုးထွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ယတန၏
့်
အမှုသည် သငက
့်် အတွငိုး် ၌ အပပည့်အ
် ဝ ယကကည်လက်ခြန္ှ့် င ့်် သင်၏
အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးြ ပြစ်
့် ည်။ အသက်အ ိုး လက်စ ိုးြ ့်
့် တစလမ်မ
လအပ်သည့်အ
် ရ သင်၌ ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သင်က
့်
အပပည့်အ
် ဝ လက်ခယကကည်တစလမ်မ
် သည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ လူအချြုျို့က၊ “အကျွန္ပ်
ယကကည်ရမျှယကကည်ပပီိုး၊ အသက်က လက်စ ိုးရှ တြွရန်ဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ပါ” ဟ ဆကကသည်။ ပပီိုးလျှင် အချြုျို့က
“ဘရ ိုးသခင်၌ ကျွန္ပ်
် ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် သည် စတ်ရှုပ်တထွိုးသည်။ အကျွန္ပ်
်
စလင်တစပခင်ိုး မခန္င်သည်က ကျွန္ပ်
် သပါသည်၊ ထတကက
င ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရန် ကျွန္ပ်
်
့်
အသငရ
့်် ှပါသည်” ဟ ဆကကသည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရန် သမဟ
့် တ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရန်
အသငရ
့်် ှတသ ဤကဲသ
့် လူ
့် အမှုက ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်သည်က
့် မျ ိုးကပင်လျှင၊် ယတန၏
အသအမှတ် ပပြုတစရမည်လည်ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့ကလည်ိုး၊ “စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကျွ
်
့် န္ပ်
မတတ င်ိုးဆပါ၊ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ တလ့်ကျင်တ
့် ပိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးကလက်ခရန်
့်
ကျွန္ပ်
် လလ ိုးတနပပီိုး၊ ပမှန ် လူသဘ
ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်ြ၊ ့် ကျွန္ပ်
် ၏ အရည်အချင်ိုးက
့်
တိုးတက်တစြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ခြ လ
ှ
...” ဟ
့် လ ိုးလျက်ရပါသည်
ဆကကသည်။ ဤအရ တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခကကရပပီိုးပြစ်က သက်တသခကကပပီိုး
့်
ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက ဤလူမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
အသပည တစ်ချြုျို့ ရှသည်က သက်တသပပတပသည်။ အမှု၏ဤအဆငက
့်် အလွနအ
် ့် လွန ်
ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်က ၊ အန င်္တ်တွင ် န္င်ငရပ်ပခ ိုး၌ သ ၍ပင် လျင်ပမန်စွ
တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
အနည်ိုးငယ်မျှ
့် ည်ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် န္င်ငရပ်ပခ ိုးရှ လူတသည်
့်
မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်ကကတပ၊ ၎င်ိုးတအ
အလ ိုးသွ ိုးကကတလသည့်် ိုးလိုးသည် တရတ်ပပည်သ အတပပိုး
့်
ထတကက
င ့်် သင်တသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်ပါက၊ န္င်ငရပ်ပခ ိုးမှ လူတအ
့်
့်
့် ိုး
ကကနက် က
မျှတက င်ိုးမွနစ
် ွ
့် တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် သင်တ မည်
့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
သည့်အ
် ရ ကဲသ
့် ပြစ်
့် တ် သင်တ မည်
့်
့် ကကပါတစ၊
အချန်တန်လျှင် ငါ၏ အမှုသည် အဆိုးသတ်က ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမှုသည်
သင်တအ
့်် န္ှိုးလမ်မ
ွ ် အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ည်မဟတ်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ိုးပြင ့်် တန္ှ ငတ
အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် ချန်မျှ ကန်ဆိုးြ ့်
ငါအတွ
က် မလအပ်တပ။ သင်တသည်
မမကယ်က သပခင်ိုး ကင်ိုးမဲလ
့်
့် ွနိုး် ကကလျက်၊
့်

အလွနမ
် တက်ကကလွနိုး် ကကတပ။ သင်တသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရြ မထ
က်တန်ကက- သင်တသည်
့်
့်
့်
မည်သည့်အ
် လ ိုးအလ မျှ မရှသတလ က် ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင၊် လူတသည်
ဆက်လက်
့်
တလျ ရ
့် ဲလွနိုး် က ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုးန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အရည်အချင်ိုးက တိုးတက်ပခင်ိုးင ှ
မတတ်စွမ်ိုးန္င်ပမဲရှလျှငပ
် င်၊ ဤအရ သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး၏ အမှုက
ကကနက် က
က်
့် တစမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အပပီိုးသတ်ြအတွ
့်
အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် အပပီိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူတ ့်
ပယ်ရှငိုး် ခရြအတွ
က် အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတ ပယ်
ရှငိုး် ခရလမ်မ
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊
့်
့်
စလင်တစပခင်ိုး ခရသငတ
့်် သ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုးင ှ ထက်တန်တသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး
စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
် သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ် တမျှ ်လငခ
့်် ျက် မရှပါက၊
့် ည်- သတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သင်တက
့်် မ်မ
့် ည်မဟတ်။ တန က်ဆိုးတွင၊် သင်သည်
့် တစ ငလ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပါက၊ ဤအရ ကလည်ိုး သက်တသခပခင်ိုးအပြစ် ယူဆန္င်သည်။ သင်တက
့်
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ တွင ် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုး ရှ၏။ လူက ရရှန္င်သည့််
ဝည ဉ်ရင်က
် ထွတ်အထပ်မဆသည် သူက
့် ျက်မှု၏ မည်သည့်အ
့် တတ င်ိုးဆထ ိုးသည့််
သက်တသခချက်၏ အထွတ်အထပ်ပြစ်သည်။ ထအရ သည် လူသ ိုးက စတ်ကူိုးသကဲသ
့် ့်
ထသတသ
သက်တသခချက်သည် အလွနပ် မငမ
့်် ိုးဆိုးတသ ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးထ
့်
တရ က်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးသည် ထူိုးကဲလမ်မ
့် ည်ဟူ၍ မဟတ်တပ- အသင်
တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးထဲတွင် ဤအရ က ရရှန္င်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့််
့်
ဤတစ်ချန်လိုး ထတတွျို့ ပပီိုးပြစ်က သင်တ က
့် ယ်တင်လည်ိုး ဤအရ က
ပမင်တတွျို့ ကကပပီိုးပြစ်သည်- ငါသည် သင်တက
့် မခခြ ၊့် မပန်ကန်ြ၊ ့်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပြစ်တစသည့်် အရ မျ ိုး မပပြုလပ်ြ သ
် ွင ်
့် မဟ
့် တ် ငါ၏ တန က်ကွယတ
ြျက်လြျက်ဆိုးီ မလပ်ြ တပပ
ပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤအကကမ်မျ ိုးစွ
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူတက
့် တဝြန်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်ပင် မလတလ က်တပအချြုျို့သည် စတ်မလမလဲပြစ်ပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလမျှမရှဘဲ၊ ငါက
့် တတ်တဆတ် ခခကကစဉ်တွင၊်
၎င်ိုးတသည်
လှညလ
့်် က်သည့်အ
် ခက်တွငပ
် င် တပပ င်ိုးလဲကကတလသည်။ ဤအရ
့်
တစ်စတစ်ရ ကမျှ ငါ မသဟ သင် ထင်သတလ ။ သင်သည် ငါအတွ
က် ပပဿန ပြစ်တစပပီိုး၊
့်
ထအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ပြစ်လ မည်မဟတ်ဟ သင် ထင်သတလ ။ သင်သည် ငါ၏ အမှုက
ငါတန
ွ တ
် ွင ် ပြြုချြျက်ဆိုးီ ရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ အခါ၊ ငါမသဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်၏
့် က်ကယ
တသိုးန္ပ်လတ
ှ သ ပရယ ယ်မျ ိုးသည် သင်၏ စရက်လကခဏ အတွက် အစ ိုးဝင်တပိုးန္င်မည်ဟ
သင် ထင်သတလ ။ သင်သည် အပမဲ န ခတတ်ပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ တတ်တဆတ်

သစစ တြ က်တတ်သည်၊ သင်သည် မတက င်ိုးတသ အတတွိုးမျ ိုးက သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပပီိုး၊ တသပခင်ိုးသည်ပင် သင်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျ ိုးအတွက် လတလ က်တသ
့်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်၏အထဲတွင် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပပြုတသ
တသိုးငယ်သည့်် အမှုအချြုျို့သည် ငါအတွ
က် သင်၏ ကကည်ညြုပခင်ိုးက အစ ိုးထိုးန္င်သည်ဟ
့်
သင်ထင်သတလ ။ တက င်ိုးကင်ဘသ တအ
်တခေါ် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက သင်
့်
ရရှခဲသ
့် ည်ဟ ထင်ပါသတလ ။ သင်သည် ရှက်ရတက င်ိုးမှနိုး် မသတပ။ သင်သည် အလွန ်
အသိုးမကျတသ သူ ပြစ်၏။ သင်၏ တက င်ိုးမှု တသည်
တက င်ိုးကင်ဘသ တရ
က်ရှတနပပီိုး
့်
့်
အပပန်အလှနအ
် တနပြင ့်် သူသည် မခင်ိုးချက်တစ်ခအပြစ် သငအ
့်် ိုး သငတ
့်် ငတ
့်် သ
အရည်အချင်ိုးတက
့်် ိုး အတပပ တက င်ိုးတစပပီိုး သူတစ်ပါိုးတက
့် တပိုးအပ်လျက် သငအ
့်
လှညစ
့်် ိုးခွင၊့်် ငါက
့်် ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်ဟ သင် ထင်သတလ ။ သင်သည်
့် လှညစ
မတလျ က
် န်လက်တလစွ။ သင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုးသည် မည်သည့်တ
် နရ မှ
လ သည်က သင် သသတလ ။ သင်သည် မည်သ၏
ူ အစ က စ ိုးသိုးပပီိုး
အရွ ယ်တရ က်လ ကကသည်က သင်သသတလ ။ သင်သည် လွနက
် ဲလက်တလစွ။ သင်တထဲ
့် မှ
အချြုျို့သည် တလိုးန္စ
ှ ် သမဟ
ှ ်ကက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပပီိုးတန က်
့် တ် ငါိုးန္စ
တပပ င်ိုးလဲပင်မတပပ င်ိုးလဲကကတသိုးသကဲသ
့် ဤက
စစရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ ့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးကကတပသည်။ သင်တသည်
သင်တ၏သဘ
ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့်
့်
သသငပ့်် ပီိုး တစ်တန သင်
တ အစွ
နပ
် ့် စ်ခရသည့်အ
် ခါ မကနက
် ့် ွကက် ကန္ှင။့်် ၎င်ိုးတ၏အတစခ
မှုတင
ွ ်
့်
့်
့်
အထက်တင
ွ ရ
် ှတသ သူန္င
ှ ့်် တအ က်၌ရှတသ သူန္စ
ှ ်ဦိုးလိုးက လှညပ့်် ြ ိုးတသ သူအချြုျို့သည်
မျ ိုးစွ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့သည်လည်ိုး တငွက အလကကီိုးတသ တကက င ့််
မနည်ိုးတသ အတင်ိုးအတ ပြင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရကကပပီိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့သည်
တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမကက ိုး နယ်နမတ်မျ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
မထန်ိုးထ ိုးကကတသ တကက ငလ
့်် ည်ိုး၊ မကက ခဏ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရကကပပီိုးပြစ်သည်။
အချြုျို့တသည်
ပျင်ိုးရက ဇ တပကတကသ အတရိုးထ ိုးပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးသ ့်
့်
လည်ပတ်တသ အခါ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတင်ိုး မပပြုမူကကတသ တကက င ့်် မျ ိုးစွ
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရကကပပီိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသည်
၎င်ိုးတ သွ
့်
့် ိုးတလရ ရ ၌
သက်တသမခန္င်ကကတသ တကက င၊့်် တစ်ဇွတ်ထိုးန္ှင ့်် မဆင်မပခင်ပပြုမူက အပပစ်မျ ိုးက
သလျက်န္င
ှ ပ
့်် င် ကျြူိုးလန
ွ က် က တသ တကက င၊့်် ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကကမ်မျ ိုးစွ
သတတပိုးခရကကပပီိုး ပြစ်သည်။ စည်ိုးတဝိုးပဲမ
ွ ျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အပခ ိုးသတ
ူ င်ိုးထက်
သ လွနသ
် ကဲသ
့် ပပြုမူ
ရင်ိုး၊ သမမ တရ ိုး၏ စစ်မန
ှ မ
် ှု စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ ၎င်ိုးတ၏ညီ
အစ်က
့်
့်

တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပပီိုး ပပြုင်ဆင်လျက်၊ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက
တဆွိုးတန္ွိုးရမျှ တဆွိုးတန္ွိုးတသ သူအချြုျို့- ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ တကက င့်် မကက ခဏ
့်
တြ ်ထတ်ခရပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး အကကမ်မျ ိုးစွ
တပပ ဆပပီိုးပြစ်က ၊ ယတနတွ
့် င ် ဤအရ က ငါ တန က်ထပ်တပပ တတ မ
့် ည်မဟတ်- သင်တ ့်
လပ်ချင်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ကကတလ ။့် သင်တ က
့် ယ်တင် ဆိုးပြတ်ကကတလ ။့်
လူမျ ိုးစွ တသည်
ယကကည်သပူ ြစ်လ ကတည်ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ခရလျက်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက တစ်န္စ
ှ ်၊ န္ှစ်န္စ
ှ ်ခရသူရှသကဲသ
့် ၊ ့် အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးက
သိုးတလိုးန္စ
ှ ် ကက ပမငခ
့်် စ
ဲ့် ဉ်တွင ် အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးက ဆယ်စန္ှစ်တစ်စကက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး၊ ယတနတ
တွင ် တပပ င်ိုးလဲမှု အနည်ိုးငယ်သ
့် င် ၎င်ိုးတအထဲ
့်
ရှတလသည်။ သင် မည်သ သတဘ
ရသနည်ိုး၊ သင်သည် ဝက်န္င
ှ ့်် တူသည်မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
ိုးသည်မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
အဆငတ
့်် စ်ခခသ ့်
့် ြ မတရ
့်
့်
တရ က်ရန္
ှ င်စွမ်ိုးမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အပပီိုးသတ်လမ်မ
ှ ။့််
့် ည်မဟတ်ဟ မထင်န္င
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်် င်ိုးလမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ သင်က
့် ငါရှငိုး် ရှငိုး် တပပ မည်—
့် တစ ငဆ
ဤသည်မှ မမှနတ
် ပ။ အမှုအရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ ထသတသ
အ ိုးတက်စြွယ် အပမင်မျြုိုး
့်
မရှန္ှင။့်် ယတန၏
န် အကနအ
် ့် သတ် ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်န္င
ှ ့််
့် အမှုအြ အချ
့်
တဆ က
့် စ ိုးတနသည်သ မဟတ်။ ယခင်က၊ အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ လူတက
့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့်
သက်တသခချက်တွင ် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ပပီိုး သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရကကမည်ဆပါက၊
၎င်ိုးတသည်
အဆငတ
့်် စ်ခခသ တရ
က်ရှခဲရ
လလလ ိုးလ ိုးန္ှင ့််
့် မည်ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ အတစခသူမျ ိုး ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တနစဉ်
့်
ချီိုးမွမ်ိုးရမည်ပြစ်က ၊ နည်ိုးနည်ိုးမျှ မထန်ိုးမသမ်ိုးန္င် သမဟ
့် တ် ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး မပြစ်ရဟ
ထင်ခကဲ့် ကသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အမှနတ
် ကယ် အတစခသူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်လမ်မ
် ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပါသတလ ။ ထအချန်က၊
့် ည်ဟ ထင်ခကဲ့် ကသည်၊ သတသ
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ လူတသည်
ထတ်တြ ်ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့် အပပြုအမူမျြုိုးစက
ထတ်တြ ်ပပသခဲက့် ကသည်။ အချြုျို့က ညည်ိုးညြူခဲက့် ကသည်၊ အချြုျို့က အယူအဆမျ ိုးက
ပြန်ပြြူိုးခဲ
က့် ကသည်၊ အချြုျို့က တတွဆ
ျို့ ပွဲမျ ိုး တက်တရ က်ပခင်ိုးက ရပ်တန်ခဲ့် က့် ကပပီိုး၊ အချြုျို့က
့်
အသင်ိုးတတ ်၏ တငွကပင် တပိုးတဝခဲက့် ကသည်။ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးသည်
တစ်ဦိုးအတပေါ်တစ်ဦိုး လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်တနခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးသည် ကကီိုးစွ တသ

လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးတစ်ခ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
တက င်ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ ရှခဲသ
ူ ျှ တန က်မဆတ်ခကဲ့် ကတပ။ ဤသည်မှ
့် ည်- မည်သမ
အခင်မ ဆိုးတသ အချက် ပြစ်သည်။ ဤအရ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်တရှ တ
ျို့ ွင ်
့်
သက်တသတစ်ဆင်က
့်် င်တသ
့် ခခဲက့် ကပပီိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျြုိုးန္ှငဆ
ကယ်ပင်လကခဏ က ရရှခဲက့် ကက ၊ ယတနထ
့် တင် တအ င်ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက သင် စတ်ကိုးူ သကဲသ
့် တဆ
င်ရွက်သည် မဟတ်၊ ယင်ိုးအစ ိုး၊ အချန်တန်သည့်အ
် ခါ၊
့်
မည်သည့်အ
် ဆငသ
့်် သင်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးသည်ပြစ်တစ အမှုသည် အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
လူအချြုျို့က၊ “ဤသ ပပြုမူ
ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ကယ်တတ ်သည် လူမျ ိုးက မကယ်တင်ပါ၊ သမဟ
့်
့် တ်
မချစ်ပါ- ကယ်တတ ်သည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်” ဟ တပပ တက င်ိုး
တပပ န္င်သည်။ သင်က
၏ အချက်အချ မှ သင်က
့် ငါရှငိုး် ရှငိုး် တပပ မည်- ယတန ငါ၏အမှု
့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်က
့် သက်တသခတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်က
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
အပြည်မ
့် ျှသ ပြစ်သည်၊ သင် အကယ်တင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သင်၏ ကယ်ပင်
အ ိုးထတ်မှုအတပေါ် မူတည်ပပီိုး ငါန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပခင်ိုးမရှတပ။ သတသ
် ငါသည် သင်က
့်
့်
သမ်ိုးပက်ရမည်ပြစ်သည်။ ငါက
ြုိုးစ ိုးန္ှင-့်် ယတန ငါသည်
အမှုပပြုပပီိုး
့် လိုးဝထန်ိုးချြုပ်ြ မကက
့်
့်
သင်က
့် ကယ်တင်၏၊ တပပ င်ိုးပပန် မဟတ်တပ။
ယတန သင်
တန
့်
့် သည့််
့် ိုးလည်လ ရတသ အရ သည် သမင်ိုးတစ်တလျှ က် စလင်တစပခင်ိုး မခခဲရ
မည်သမ
ူ ဆ၏ န ိုးလည်မှုထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတပသည်။ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏
အသပည ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်သူ မည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍ ပမင်မ
့် ိုးတလသည်။ သင်တ န
့် ိုးလည်တသ အရ မျ ိုးမှ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သင်တ မကက
ြုမီ သလ သည့််
့်
အရ မျ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် ျက်မှုသည် ထအရ မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ
့် တကယ့်် ဝည ဉ်ရင်က
သဟဇ တမပြစ်တပ။ သင်တ သ
တတွျို့ လပ်တဆ င်တသ
့် တသ အရ သည် သင်တ လက်
့်
အရ ထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်သငပ့်် ပီိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအတွက်မဟတ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြသ
့်် ည်ဟ သင်တ တပပ
တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် ကကြုိုးပမ်ိုးသငသ
့်
့် အသက်တ တွင ်
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးမှ ဤအရ န္ှင ့်် တပခ ိုးစီပြစ်တနပပီိုး
အလွနစ
် ွနိုး် ထင်ိုးတလပပီပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည်။ သင်၏
အကျြုိုးအြမဟ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်မယကကည်သကဲသ

တကျိုးဇူိုးတရ ိုးမျ ိုးက သင်မရရှန္င်ပါက၊ သင် သန်မှုနတ
် လသည်။ သင်တပပ ပပီိုးတသ အရ သည်
သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှု မည်သပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ကတလိုးမျ ိုး
တနမတက င်ိုးပြစ်ပခင်ိုး၊ ချစ်ရသူမျ ိုး တဆိုးရတက်ရပခင်ိုး၊ သီိုးန္ပြစ်
ှ ထန
ွ ိုး် မမ
ှု ျ ိုး ညြ
့် ျင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
မသ ိုးစဝင်မျ ိုး၏ ြန္ှပ်ညြှဉ်ိုးဆဲမှုခရပခင်ိုးကဲသ
့် တသ
တရှ င်လဲ၍မရသည့်် မသ ိုးစ
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဤမကက ခဏ တနစဉ်ပြစ်
ပွ ိုးမှုမျ ိုးသည်ပင်
့်
သငအ
့်် တွက် လွနလ
် ွနိုး် လှတပသည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုး ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ၊ ရတ်တရက်
့်
ထန်ိုးမန္င် သမ်ိုးမရတအ င် တကက က်စတ်ဝင်က ၊ မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က သင်
မသတပ- ပပီိုးလျှင် အချန်အမျ ိုးစတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
ညည်ိုးတွ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ
့်် ိုးသည်၊
့် ိုး လှညစ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သငက
့်် မထီတလိုးစ ိုးပပြုသည်ဟ သင် မတကျမနပ်တပပ သည်။
ထသတသ
အတတွိုးမျ ိုး သင်တ၌့် မရှသတလ ။ သင်တအလယ်
တွင် ထသတသ
အရ မျ ိုး
့်
့်
့်
ရြန်ရခါမျှသ ပြစ်သည်ဟ သင် ထင်သတလ ။ ထသတသ
အပြစ်အပျက်မျ ိုးကက ိုးတွင ်
့်
သင်သည် တနစဉ်
် င်ိုး အချန်ကန်ဆိုးတလသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏
့် အသက်ရှငရ
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တအ င်ပမင်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်သ ့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်က အနည်ိုးငယ်မျှ သင် မတတွိုးတတ တပ။ သင်တ၏
် သ
့် စစ်မှနတ
ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုသည် ငယ်လွနိုး် သည်၊ ကကက်တပါက်စကတလိုး၏ အရွ ယ်ထက်ပင် ပ၍
ငယ်သည်။ သင်၏ မသ ိုးစ၏လပ်ငန်ိုးတွင ် တငွအရှု ိုးတပေါ်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်က သင်
ညည်ိုးတွ ိုးသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကွယ်က မှုမရှသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် သင်ရတနသည်
ှ
က
သင်တတွျို့ရသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင် ညည်ိုးတွ ိုးဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
ကကက်ကတလိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်တက င် တသသည့်အ
် ခါ သမဟ
့် တ် န္ွ ိုးပခထဲက
န္ွ ိုးအကကီိုးတစ်တက င် ြျ ိုးန သည့်အ
် ခါတွငပ
် င် သင် ညည်ိုးတွ ိုးတလသည်။ သင်၏သ ိုး
အမ်တထ င်ပပြုရန် အချန်တန်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်၏မသ ိုးစ၌ တငွတကကိုးအလအတလ က်
မရှသည့်အ
် ခါတွင ် သင် ညည်ိုးတွ ိုးသည်။ သင်သည် ဧည်ဝ
့် တ်ပပြုပခင်ိုးတ ဝန်က
တဆ င်ရွက်ချင်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက အကန်အကျ မတတ်န္င်တပ၊ ထအခါ၌လည်ိုး
သင်ညည်ိုးတွ ိုးတလသည်။ သင်သည် ညည်ိုးတွ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်လ
် ျှလျက်ရပပီ
ှ ိုး ဤအရ တကက င ့််
သင်သည် တစ်ခါတစ်ရ တတွျို့ဆပွဲမျ ိုးက မတက်တရ က်တပ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး မစ ိုးတသ က်တပ၊ တစ်ခါတစ်ရ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ သင်သည်
အပျက်သတဘ တဆ င်တလသည်။ ယတန သင်
၌ ပြစ်ပျက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်၏
့်
တက်လမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ သင်သည်
့် တ် ကကကမမ န္ှင ့်် မည်သည့်ဆ

ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်လည်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုး ပြစ်ပျက်လမ်မ
်
့် ည်ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
ယတနတွ
့် င ် သင်သည် ထအရ မျ ိုးအတွက်တ ဝန်က ဘရ ိုးသခင်က ကမ်ိုးတပိုးပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ြယ်ရှငိုး် တလပပီဟ ခင်ခင်မ မ တပပ ဆတလသည်။ သင်၏
ဘရ ိုးသခင်၌ယကကည်မတ
ှု ရ ၊ အဘယ်သနည်
် ကယ်
့် ိုး။ သင်၏ အသက်တ က အမှနတ
ဆက်ကပ်ပပီိုးပပီတလ ။ သင်တသည်
တယ ဘကဲသ
့် အလ
ိုးတူ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် ပါက၊
့်
့်
ယတန ဘ
ူ ျှ ခင်ခင်မ မ
့် ရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ သင်တထဲ
့် တွင ် မည်သမ
ရပ်တည်န္င်လမ်မ
သင်တန္ှ့် င ့််
့် ည် မဟတ်၊ သင်တအ
့် ိုးလိုး ပပြုလဲကကမည်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
တယ ဘ အကက ိုးတွင ် အင်မတန် တကယ်က
့် ကွ ပခ ိုးတနတပသည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်တ၏
့်
ပင်ဆင်မပ
ှု စစညိုး် ဥစစ မျ ိုး ထက်ဝက် အသမ်ိုးယူခရပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင်
ပငင်ိုးဝလ
့် မ်မ
့် ည်။ သင်တ၏
့် သ ိုး သမဟ
့် တ် သမီိုးက သင်တထ
့် မှ ယူသွ ိုးခရပါက၊ သင်တသည်
့်
မတရ ိုးဟ တအ ်ဟစ်ရင်ိုး လမ်ိုးမျ ိုးတပေါ် တပပိုးကကလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်၏
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးပပြုရန် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးသည် လမ်ိုးဆိုးတရ က်ပါက၊
သင်သည် ကကြုိုးစ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဆွိုးတန္ွိုးလမ်မ
့််
့် ည်ပြစ်သည်။ သငက
တကက က်လနတ
် ့် စရန် အစတွင ် အဘယ်တကက င ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ငါတပပ ဆခဲသ
့် ည်က
သင် တမိုးလမ်မ
အချန်မျ ိုးတွင ် သင်တ မလ
ပ်ဝမ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့် ည်။ ထသတသ
့် ည့်အ
့်
့်
မရှတပ။ ဤအရ က သင်တသည်
စစ်မှနတ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး တစ်ခတတလမျှ
့်
မရရှတသိုးသကဲသ
့် စစ်
် သ ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှု မရှကကတသိုးသည်က ပပသတပသည်။
့် မှနတ
ထတကက
င၊့်် သင်တသည်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ သကကသည့်အ
် တွက် သင်တအထဲ
က
့်
့်
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် အလွနက် ကီိုးမ ိုး၏၊ သတသ
် သင် အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သည့်အ
် ရ မှ
့်
သင်တ သတ
ပပြုမတသ အရ ၏ တစ်တထ င်ပ တစ်ပပင် မရှတချ။ န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အသပည ၌သ မရပ်တန်ကကန္ှ
င။့်် သင်တ မည်
မျှ အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည်၊ သင်တ၏
ှု တချွိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ကယ်တင် ကကြုိုးပမ်ိုးလပ်တဆ င်မ၏
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးပပပခင်ိုး မည်မျှ
ရရှခဲသ
ှ ့်် သင်တ၏
ဲ ှ မည်မျှတွင ် သင်တ၏
့် ည်ဆသည်န္င
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးထမ
့်
ကယ်ပင် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်က ပပီိုးတပမ က်တစပပီိုးပြစ်သည် ဆသည်တက
့် သင် ပမင်လျှင်
အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ ဝည ဉ်ရင်က
ှ ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက
့် ျက်မှုန္င
သင်အတလိုးအနက် ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်မတ
ှု ွင၊် မည်သည့်အ
် တွက်မျှ
ဟန်တဆ င်လပ်ပပရမျှ လပ်ပပရန် သင် မကကြုိုးစ ိုးသငတ
့်် ပ- တန က်ဆိုးတွင ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
အသက်က သင်ရယူန္င်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှ ဆသည်မှ သင်ကယ်တင်၏ အ ိုးထတ်မှုအတပေါ်

မူတည်တပသည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ ဟန်တဟ င်ငက
ှ ် ပပပင်သည် အီစတ
ွ ် ပပပင်မျ ိုးထမ
ဲ ှ ပရွ ကဆ
် တ်န္င
ှ ့်် န္ှတက င်ပပပင်န္င
ှ ့်် အလွန ် တူသည်။
ဟန်တဟ င်ငက
ှ သ
် ည် သူ၏ အမ်နိုးီ ချင်ိုး ငှကပ် ြစ်တသ သပတ်လယ
ွ င
် က
ှ က
် မည်မျှပင် အထပ်ထပ်
သတတပိုးတစက မူ ရ သီဥတတန္ွိုးတထွိုးစဉ် အသက်တဆ က်မည့်အ
် စ ိုး အပ်စက်ရန် သ ၍ န္ှစ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။
တဆ င်ိုးဥတ တရ က်သည့်အ
် ခါတွင၊် ထငှကသ
် ည် တအိုးခဲက တသဆိုးသွ ိုးတလသည်။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၄)
ယတနတွ
သင်ယကကည်၍
့် င ် ငါတပပ ဆတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတသည်
့်
န ိုးလည်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် တူညပီ ခင်ိုး မရှကကပါ။ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
ဆသည်မှ တစ်တနလ
ွ ် ကဆိုးပခင်ိုး သမဟ
့် ိုး တပျ ်ရင်တနပခင်ိုး၊ သင်မ
့် သ ိုးစထဲတင
့် တ်
အန တရ င်္ါ ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုး၊ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတင
ွ ိုး် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၏ ခစ ိုးမှုစိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ၊
အစဉ်အပမဲ တကျနပ်တနပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏အသက်တ တိုးတက်သည့်် အတင်ိုးအတ သည်
မည်သပင်
့် ပြစ်တနတစက မူ တြ ်မပပန္င်တသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး ခစ ိုးမှု ရှတနပခင်ိုးက
ဆလသည်ဟ သင်ထင်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် လစ တိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏သ ိုး တကကသလ် စတင်
တက်တရ က်ပခင်ိုးတအပပင်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအမှုအရ မျ ိုးက စတ်ထတ
ဲ ွငထ
် ိုးရင်ိုး သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မှ အလွနပ
် င် ကကီိုးပမတ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး
တတွျို့ ပမင်သပြင့်် သင်သည် အလွနတ
် ရ ဝမ်ိုးတပမ က်က ပါိုးစပ်န ိုးရွက်ချတ်တအ င် ပပြုိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုးက ရပ်တန်၍
ဲ့် ပ။ ထသတသ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မရန္င်ခတ
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ က
် ရရှပခင်ိုးန္ှင ့််
အတူလ တသ စစ်မှနသ
် ည့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး မဟတ်တချ။ ယင်ိုးအစ ိုး
ထအရ သည် ဇ တပကတ၏တကျနပ်မှု၏အကျြုိုးဆက် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယတနသည်
မည်သည်တ
့် ခတ် ပြစ်သည်က သင်သည် န ိုးလည်သင်သ
့်
့် ည်။ ယင်ိုးသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် မဟတ်၊ သင်၏ ဝမ်ိုးဗက်က တပါင်မန်န္ှ့် င ့်် ပြည်ပ့် ခင်ိုးင ှ ကကြုိုးပမ်ိုးသည့််
အချန်လည်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ သင်၏ မသ ိုးစသည် အစစအရ ရ

အဆင်တပပတနသည်အ
့် တွက် သင်သည် အလွနပ
် င် ဝမ်ိုးတပမ က်တက င်ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်လမ့််မည်၊
သတသ
် သင်၏ အသက်တ သည် ၎င်ိုး၏ တန က်ဆိုးတသ ထွက်သက်က အငမ်ိုးမရ
့်
ရှု ရှုက်တနတလပပီ။ ဤအတွက်တကက င့်် သင်၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးသည် မည်မျှပင်
ကကီိုးမ ိုးတနပါတစ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ မရှတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ် ရရှရန်မှ ရိုးစင်ိုးတပသည်- သင်လပ်သင်သ
့် ည့်် အရ က
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ လပ်တဆ င်တလ ၊့် လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က
တက င်ိုးမွနစ
် ွ ထမ်ိုးတဆ င်တလ ၊့် ထအပပင်
သင်၏ ချွတယ
် ွငိုး် ချက်မျ ိုးက တထမရန်
့်
သင်လအပ်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သငက
့်် ယ်သင် ပပည်စ
့် န္င်တစတလ ။့် အကယ်၍ သငတ
့်် ွင ်
သင်ကယ်တင်၏အသက်တ အတွက် ဝန်ထပ်တစ်ခ အပမဲရပပီ
ှ ိုး သင်သည် သမမ တရ ိုး တစ်ခက
သတဘ တပါက်မခဲပ့် ခင်ိုး သမဟ
ှ
ပ်က န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအလ
တပျ ်ရင်သည်ဆလျှင၊် ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ် စစ်မှနစ
် ွ
ရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ် အကယ်၍ တစ်ခါတစ်ရတွင ် သင်သည် မည်သ ့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်က မသတသ ပပဿန တစ်ခန္ှင ့်် ရင်ဆင်ကကြုတတွျို့ရတသ တကက င့်် သမဟ
့် တ်
မတ်သဟ ယြွဲျို့သွ ိုးတသ သမမ တရ ိုးတစ်ခက န ိုးမလည်တသ တကက င့်် စိုးရမ်တကက င်က့် ကမှု
ရတ်တရက်တပေါ်တပါက်သည် ဆပါက ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
သင်န္
ှ အ
့်် တူရှပခင်ိုးက သက်တသပပသည်။ ဤသည်တမှ့် အသက်တ အတတွျို့အကကြု၏
့် င
ပြစ်တနကျ အတပခအတနမျ ိုး ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏မျက်တမှ က်တတ ်
ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် မရှပခင်ိုးတအကက
ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်က သင်န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်၏ အပမင်သည် အလွနအ
် မင်ိုး ရိုးစင်ိုးလွနိုး် ပခင်ိုး မရှရ။
ယခင်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ် ရှပခင်ိုးန္ှင ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ရှပခင်ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတကက င်ိုးက တပပ ခဲသ
့် ည်။
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ်ရှပခင်ိုး၏ ပမှနအ
် တပခအတနသည်
ပမှနအ
် တတွိုးမျ ိုး၊ ပမှနအ
် သစတ်န္င
ှ ့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှပခင်ိုးတွင ် ထင်ရှ ိုးပပသခဲသ
့် ည်။
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး၏ စရက်သည် ယခင်ပြစ်တနကျအတင်ိုးသ ဆက်ရမည်
ှ
၊ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အတွငိုး် တွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုးရှလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး အပပင်ပန်ိုးတွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် သူတစ်ပါိုး၏
တငတ
့်် ယ်တလျ က်ပတ်တသ အမူအကျင့်် ရှတပလမ်မ
့်် တူ
့် ည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှတနသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတပြစ်
် တည်ိုး။ တစ်စတစ်ဦိုးတွင ်
့် တနမည့်ပ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ် ရှတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏တတွ
ိုးတခေါ်မှုသည်
့်
ပမှနပ် ြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဆ တလ င်သည့်် အချန်တွင ် စ ိုးချင်သည်၊ ၎င်ိုးတ တရဆ
သည့််
့်
့်

အချန်တွင ် တရတသ က်ချင်သည်။... သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ ထသတသ
သရပ်သကန်မျ ိုးသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုး မဟတ်၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့်
ပမှနတ
် တွိုးတခေါ်မှု ပြစ်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ် ရှပခင်ိုး၏ ပမှန ်
အတပခအတန ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ် ရှတသ သူမျ ိုးသည်
ဆ တလ င်မွတ်သပ်ပခင်ိုးက မသရ၊ တမ ပန်ိုးပခင်ိုးက မခစ ိုးရဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
မသ ိုးစ
့်
အတကက င်ိုးလည်ိုး မစဉ်ိုးစ ိုးကကဟန်တူက ၊ ထသူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်၎င်ိုးတ ဇ
့် တပကတမှ
လိုးလိုးနိုးီ ပါိုး ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်ကကသည်ဟ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးက မှ ိုးယွငိုး် စွ
ယကကည်ကကသည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင်မ
့်် တူ
့် ူ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတန္ှ့် ငအ
ရှတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
ပမှနပ် ြစ်တလတလ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဒကခခရန်န္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စွနလ
် ့် တ်ရန်၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်၎င်ိုးတ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးပပြုရန်၊
ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှရန် သကကသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
အစ ိုးအစ န္ှင ့််
့်
့်
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး အတကက င်ိုးကလည်ိုး တတွိုးကကတပသည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတတွ
် သင်
ှ
သ
ဝ၏ အဘယ်အရ တစ်ခကမျှ ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် ည့်် သ မန် လူသဘ
့် ငရ
့်
ယင်ိုးအစ ိုး ဆင်ပခင်တတရ ိုးက အထူိုးသပြင့်် ပင်ဆင်ကကတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က ချငခ
့်် ျန်တတွိုးဆ၏၊
၎င်ိုးတ၏
ှ
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ယကကည်သက်ဝင်ပခင်ိုးရလျက်
့်
ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှကကတလသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်သည် ဤအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် အတပခခထ ိုးသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
ပမှန ် တတွိုးတခေါ်မှု မရှကကပါက၊ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် ဆင်ပခင်တတရ ိုး မရှတပ၊ ယင်ိုးသည် ပမှန ်
အတပခအတန မဟတ်တပ။ လူတ၌့် ပမှန ် တတွိုးတခေါ်မှု ရှပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် အတူရတသ
ှ
အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးက မလွဲဧကန်ပင်
့်
ပင်ဆင်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၌့် ပမှနအ
် တပခအတနရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရ တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ရှပခင်ိုးသည် တစ်ခါတစ်ရ
ပြစ်တပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ်ရပခင်
ှ ိုးမှ မူ
တစ်ချန်လိုးနိုးီ ပါိုးပြစ်၏။ လူတ၏
ှု ပ
့် ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် တတွိုးတခေါ်မတ
့် မှနပ် ြစ်တနပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုးသည် ပမှနပ် ြစ်တနသမျှ က လပတ်လိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဧကန်မချပင် ရှလမ်မ
ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် တတွိုးတခေါ်မတ
ှု ပ
့် ည်။ လူတ၏ဆင်
့်
့် မှန ်
မဟတ်ကကတသ အခါတွငမ
် ူ၊ ၎င်ိုးတ၏
ဝသည်လည်ိုး ပမှန ် မဟတ်တချ။ အကယ်၍
့် လူသဘ
့်
ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်သည် သင်အ
့် ထဲတွင ် ရှပါက၊

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး ဧကန်မချပင် သင်န္င
ှ အ
့်် တူရတနလ
ှ
မ့််မည်။ သတသ
်
့်
အကယ်၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှတနလျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်အ
ှ ့်် အလ ိုးမတူတပ၊
့် ထဲတွင ် တသချ တပါက် အလပ်လပ်တနသည်န္င
အတကက င်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အထူိုး အချန်အခါမျ ိုး၌
အလပ်လပ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်တတ ်
ရှပခင်ိုးသည် လူတ၏
ှ ကသ ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးန္င်၏၊ သတသ
်
့် ပမှန ် တည်ရမှု
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အချြုျို့တသ အချန်အခါမျ ိုးတွငသ
်
အလပ်လပ်သည်။
သ ဓက အတနပြင့်် အကယ်၍ သင်သည် တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်လျှင၊် သင်သည် အသင်ိုးတတ က
် တရတလ င်ိုးပပီိုး
အ ဟ ရတကျွိုးတမွိုးတသ အခါ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက်
စတ်ဓ တ်ပမြှင်တ
ီ စ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ လက်တတွျို့ ပပဿန မျ ိုးက
့် င်တပိုးပပီိုး အချြုျို့တသ သင်ည
့် အ
တပြရှငိုး် တပိုးန္င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့ထ သင်အ
့် ိုး ဉ ဏ်အလင်ိုး ရတစလမ်မ
့် ည်၊
ထသတသ
အချန်မျ ိုးတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တနသည်။ တစ်ခါတစ်ရ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်တနချန်တွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်၏ ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အထူိုးသပြင့််
ဆီတလျ ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ အ
် ချြုျို့ န္ှင ့်် သင်က
့် ဉ ဏ်အလင်ိုးရတစတသ အခါ
သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ သ ၍ကကီိုးမ ိုးသည့်် အသပည က
သင်အ
့် ိုး ရတစတလသည်၊ ဤသည်မှ လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်
ပြစ်တလသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ငါတပပ ဆတသ အခါ သင်တန့် ိုးတထ င်ကကပပီိုး သင်တက
့် ယ်တင်၏
အတပခအတနမျ ိုးက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငယ
့်် ှဉ်၍ သင်တ တ
့် ျန်န္င်ကကပပီိုး၊
့် င်ိုးထွ ချင်ခ
တစ်ခါတစ်ရ သင်တသည်
တထ
့်
့် ခရသည်၊ သမဟ
့် တ် တစ့်တဆ ်ခရသည်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတအထဲ
၌ တစ်ချန်လိုး အလပ်လပ်တနသည်ဟ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးက တပပ ကကသည်။
့်
ဤသည်မှ မပြစ်န္င်တပ။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတက
့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အစဉ်အပမဲ ရှတနသည်ဟ တပပ မည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည်
လက်တတွက
ျို့ ျတပလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးန္ှင ့််
အသစတ်တသည်
အချန်တင်ိုး ပမှနပ် ြစ်တနသည်ဟ တပပ မည်ဆပါက ယင်ိုးသည်လည်ိုး
့်
လက်တတွျို့ကျတနမည်ပြစ်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ရှတနတကက င်ိုးက
ယင်ိုးက ပပသတပလမ့််မည်။ အကယ်၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌
့်

အစဉ်အပမဲ အလပ်လပ်တနက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက တစ်ချန်လိုး ခစ ိုးတနရပပီိုး၊ အချန်တင်ိုးတွင ်
အသစ်တသ အသပည ရရှသည်ဟ တပပ ပါက၊ ဤသည်မှ မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
ပမှနမ
် ဟတ်တချ။ ဤသည်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သဘ ဝလွနအ
် ရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသတသ
့်
လူမျ ိုးသည် နတ်ဆိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်မှ သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှ ပြစ်စရ မလတချ။
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် လူဇ့် တထဲသ ကကလ
တသ အခါတွငပ
် င်၊ သူစ ိုးရမည့််
့်
အချန်မျ ိုးန္ှင ့်် အန ိုးယရ
ူ မည့်် အချန်မျ ိုး ရှတပသည်၊ လူသ ိုးမျ ိုးဆလျှင ် ဆြွယ်ရ မရှပပီ။
နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ စွဲကပ်ပခင်ိုးခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဇ တပကတ၏အ ိုးနည်ိုးချက် မရှသည်ပ
့်
တပါက်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန်န္င
ှ ့်် စွနပစ်
် ့် ရန် တတ်စွမ်ိုးန္င်ပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုး ကင်ိုးမဲက့် ကက ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခပခင်ိုးင ှ
့်
တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရပပီ
ှ ိုးလျှင် စိုးစဉ်ိုးမျှ တမ ပန်ိုးန္မ
ွ ်ိုးနယ်ပခင်ိုးက မခစ ိုးရဘဲရသည်
ှ
မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဇ တပကတက လွနတ
် ပမ က် သွ ိုးသည်အ
့် လ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အလွနအ
် မင်ိုး
သဘ ဝလွနသ
် ည် မဟတ်သတလ ။ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ အလပ်သည် သဘ ဝလွန ် ပြစ်၏၊
ထသတသ
အရ မျ ိုးက မည်သည့်လ
် ူသ ိုးမျှ ရရှတအ င် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တချ။ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု
့်
ကင်ိုးမဲ့်တသ သူမျ ိုးက ယင်ိုးသတသ
လူမျ ိုးက ပမင်သည်အ
့် ခါ အ ိုးကျကက၏- ထသူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၌ အလွနအလွ
် ့်
န ် အ ိုးမ န်ရပပီ
ှ ိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးရက
ှ
အ ိုးနည်ိုးချက်၏လကခဏ စိုးစဉ်ိုးမျှက မည်သည့်အ
် ခါမှ မပပကကဟ ၎င်ိုးတက
့်
တပပ ဆကကသည်။ စင်စစ်တွငမ
် ူ ယင်ိုးတသည်
နတ်ဆိုးအလပ်၏ သရပ်သကန်မျ ိုးချည်ိုးသ
့်
ပြစ်ကက၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သ မန်လူတတွ
့် င ် မလွဲဧကန်ပင် လူသ ိုး၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး ရှကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
မျက်တမှ က်တတ ် ရှတသ သူမျ ိုး၏ ပမှနအ
် တပခအတန ပြစ်သည်။
မမ၏ သက်တသခချက်၌ ခင်ခစ
့် ွ ရပ်တည်ရန်ဆသည်မှ မည်သည်က ဆလသနည်ိုး။
လူအချြုျို့က ၎င်ိုးတသည်
လက်ရအတ
ှ
င်ိုးသ လက်တလျှ က်ပပီိုး အသက်က ရပခင်ိုးင ှ
့်
တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်၊ မတတ်စွမ်ိုးန္င်သည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး စတ်မဝင်စ ိုးကကပါဟ ဆကကသည်၊
၎င်ိုးတသည်
အသက်က လက်မရှ တပ၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ဆတ်ခွ ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့်
့်
့်
အမှု၏ ဤအဆင်က
ူ ည်ကသ ၎င်ိုးတ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်က တဆ င်ရွက်တတ ်မသ
အသအမှတ်ပပြုကကသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် သက်တသခချက်၌ ကျရှု ိုးပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။
ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပခင်ိုးကပင် သက်တသမခကက။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
့်
ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် အပခ ိုးအရ မျ ိုး မည်သပင်
့် ပြစ်တနပါတစ လက်တလျှ က်ကကပပီိုး အသက်အ ိုး

လက်ရှ ပခင်ိုးင ှ လည်ိုး တတ်န္င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွက
ျို့ ျတသ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်သည်သ မကဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏စီစဉ်ပခင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး လက်တလျှ က်ရန်
သကကသည်။ ယင်ိုးသတသ
သူမျ ိုးသည် သက်တသခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
သက်တသမခတသ သူမျ ိုးသည် အသက်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ လက်မရှ ခဲြ
့် ူိုးကကဘဲ
တတ ်စွတလျ ်စွ ကကြုရ ကျပန်ိုးတနပခင်ိုးပြင့်် လက်တလျှ က်ဆဲ ပြစ်ကကသည်။ သင်သည်
လက်တလျှ က်တက င်ိုး လက်တလျှ က်တသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးမှ သင်သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးတကက င်ိုး မဆလတပ၊ အတကက င်ိုးမှ သင်သည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
အမှုက လိုးဝန ိုးမလည်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ခရရန်အလငှ့် အချြုျို့တသ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီရမည်။ လက်တလျှ က်တသ သူအ ိုးလိုး သမ်ိုးပက်ခရသည်
မဟတ်၊ အတကက င်ိုးမှ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်တန က်က အဘယ်တကက င့််
သင်သည် လက်တလျှ က်ရမည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်အဘယ်အရ ကမျှ န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့်
သင်သည် ယတနအထ
မည်ကသ
ဲ့် တရ
က်လ ခဲသ
ှ ့်် မည်သသ
ူ ည် သင်အ
့်
့် ည်န္င
့် ိုး ယတနထ
့် တင်
့်
တထ က်မတပိုးတနသည်က သင် မသတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်သက်ဝင်ပခင်ိုးအတပေါ် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည် အပမဲန ိုးတဝတမ်တတ င်ပြစ်ပပီိုး
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနကက၏။ ထတကက
င့်် လက်တလျှ က်ပခင်ိုးက သငတ
့်် ွင ် သက်တသခပခင်ိုးရသည်
ှ
ဟ
့်
တသချ တပါက် မဆလတပ။ စစ်မှနတ
် သ သက်တသခချက်သည် အတအကျအ ိုးပြင့််
အဘယ်နည်ိုး။ ဤတနရ တွင ် တပပ တသ သက်တသခချက်တွင် န္ှစ်ပင်ိုးရသည်
ှ
- တစ်ပင်ိုးမှ
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပခင်ိုးက သက်တသခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ပင်ိုးမှ စလင်တစပခင်ိုး
ခရပပီိုးသည်က သက်တသခပခင်ိုးပြစ်သည် (ယင်ိုးမှ အန င်္တ်၏ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုး တန က်လက်သည့်် သက်တသခချက်ပင်
ပြစ်လမ်မ
် ပသည်)။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် သင်သည် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည်မှ မှနတ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတတ အတွငိုး် ခင်ခစ
့် ွ ရပ်တည်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်ဆပါလျှင၊်
သင်သည် သက်တသခချက်၏ ဒတယအဆင်က
့် တပိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
အတရိုးပါလှတသ အရ မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး
ပြစ်စဉ်တင်ိုးအတတ အတွငိုး် ၌ ပမဲပမ့် စွ ရပ်တည်ရန် တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးဟူသည့််
သက်တသခချက်၏ ပထမအဆင့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ခတနရပခင်ိုး၏
သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ယတနသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အချန် ပြစ်တသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ (မျက်တမှ က်အချန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကမဘ တပေါ်၌အမှု၏ အချန်ပြစ်သည်က
သင်သသင်သ
့် ည်။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကမဘ တပေါ်၌ အဓကအမှုသည်

သူတန
့် က်လက်တသ ကမဘ တပေါ် ရှ ဤလူစအ ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်)။ သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပခင်ိုးက သက်တသခပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးပခင်ိုး
ရှ၊ မရှ ဆသည်မှ သင်သည် အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က် န္င်ပခင်ိုးရ၊ှ မရှဟူသည့််
အတပေါ်တွင ် မူတည်တနသည်သ မကဘဲ၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး ရှ၊ မရှန္ှင ့်် သင်သည်
ဤအမှုတစ်ခလိုးက စစ်မှနစ
် ွ သတဘ တပါက်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှအတပေါ်တွငလ
် ည်ိုး
မူတည်တနတပသည်။ တကယ့််အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်ရမျှန္င
ှ ့်် သင်သည်
လွတထ
် က
ွ န္
် င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏ ပြစ်စဉ်တင်ိုး၏
အတတ အတွငိုး် ၌ သင်သည် လလလ ိုးလ ိုးန္ှင ့်် အညခ
့် ရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး
သင်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရသည့်် အမှု၏ အဆင်အ
် ွ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရရမည်
ှ
့် သီိုးသီိုးက စစ်မှနစ
ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးတက
့် တတ်စွမ်ိုးန္င်ရမည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်သက်တသခရန် လအပ်သည့်် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပခင်ိုး၏
အန္တမသက်တသခချက်ပင် ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး၏ သက်တသခချက် ဟူသည်မှ
အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် သင်၏ အသပည က
ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤသက်တသခပခင်ိုး အဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးထသ ့်
ပြစ်သည်မှ အထူိုးအတရိုးကကီိုး၏။ တလ ကရှလူတ တရှ
ူ ့်
့် ျို့တမှ က် သမဟ
့် တ် အ ဏ စွဲကင်သတ
တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်မည်သည်အ
့် ရ ပပြုလပ်သည် သမဟ
့် တ် တပပ ဆသည်မှ အတရိုးမကကီိုးတပ၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးက
န ခန္င်စွမ်ိုးရ၊ှ မရှက အရ ခပ်သမ်ိုးထက် သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်။ ထတကက
င့််
့်
သက်တသခချက်၏ ဤအဆငသ
့်် ည် စ တန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုး—
ဘရ ိုးသခင်သည် ဒတယအကကမ် လူဇ့် တ ခယူလမ်မ
့် ည် ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် သ ၍ပင်ကကီိုးပမတ်တသ
အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် ကကလ လမ့််မည် ဆပခင်ိုးက မယကကည်ကကသည်အ
့် ပပင် လူဇ့် တသ ့်
ဘရ ိုးသခင် ပပန်လ ပခင်ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးက မယကကည်သည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရန်လသူမျ ိုးက
ရည်ရွယ်သည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်လဇ
ူ ့် တခယူပခင်ိုးက
မယကကည်ကကတသ ရန်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး ပြစ်ကကသည့်် အန္တခရစ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ရည်ရွယ်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးတတွိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကတမ်ိုးတပခင်ိုးက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသမပပတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူတသ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်သည်က သင်ယကကည်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှ၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
လူဇ့် တခယူပပီိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သင်ယကကည်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်လ ပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုးသည်က သင်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှတအတပေါ်
တွင ် ယင်ိုးက မူတည်တပသည်။ ဤသည်မှ အဓက
့်
သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ သင်မည်ကသ
ဲ့် လ
့် က်တလျှ က်သည် ဆပခင်ိုးက ိုး
အတရိုးမပါသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် မည်ကသ
ဲ့် အသ
ိုးခသည် ဆပခင်ိုးလည်ိုး
့်
အတရိုးပါပခင်ိုး မရှ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ မ
် ှ လူဇ့် တခယူပပီိုး သမမ တရ ိုး၏ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူဇ့် တထဲ၌ အတက င်အထည် တပေါ်လ ပပီိုးပြစ်သည်- သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်
အ ိုးလိုးတသည်
လူဇ့် တ၌ ကကလ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
့်
ဧကန်အမှနပ
် င် တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်
ဆပခင်ိုးက ဤသ မန် လူသဘ
ဝမှ ရှ တြွတတွျို့ ရှပခင်ိုးင ှ သင်တတ်န္င်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှသ
့်
အတရိုးပါလှ၏။ အတပေါ်ယ သတဘ အ ိုးပြင့်် ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့််
ပဋသတန္ဓစဲပွ ခင်ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပ တပါက်တသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တတွင ်
အတက င်အထည်တပေါ် ပပီိုး ပြစ်တကက င်ိုးအပပင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး
ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌တပေါ် ပပီိုး ပြစ်တကက င်ိုးက ဤအမှုတွင ်
သင်သည် သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်န္င်က “အစအဦိုး၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ရ၏။
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူရ၏။
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တတ ်မူ၏။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနသ
် ည့်် အနက်အဓပပ ယ်က သင်
န ိုးလည်န္င်မည် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
သင်သည် ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တခယူသည်က
သင် ရှု ပမင်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တပိုးန္င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုးတသ
သက်တသခချက်ပင် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
စစ်မှနတ
် သ အသပည အ ိုး ပင်ဆင်သည် ဆပခင်ိုးက ဤအရ က သက်တသပပသည်- သင်သည်
သူက
တလျှ က်တသ လမ်ိုးခရီိုးမှ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
့်
့် သန္င်သည်သ မကဘဲ၊ ယတန သင်
သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်သည်ကလည်ိုး သင် သတမူမသည်။ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုအဆင်သ
ှ ့်် အတူရ၏”
ှ
၏ အန္ှစ်သ ရကသ
့် ည် “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးခသ
ဲ့် ည်- ဘရ ိုးသခင်၏ သမမ တရ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရှခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်မှ လူဇ့် တန္ှင ့်် ရှခဲက
ထလူဇ့် တထမှ ခွထ
ဲ တ်၍ မရန္င်ခတ
ဲ့် ပ၊ ဆလသည်မှ
့်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််

အတူရှခဲက
ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခယူတသ တယရှု မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုးတသ
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်သည် ဆပခင်ိုး၏ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ သက်တသပင်ပြစ်သည်။ အမှု၏
ဤအဆင်သ
့် ည် “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တခယူ၏” ၏ သဝှက်ထ ိုးတသ
အနက်အဓပပ ယ်က တကျစွ ပြည်ဆ
့် ည်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ “န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
အတူရ၏။
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တတ ်မ၏
ူ ” အတွက်
သ ၍နက်ရှုင်ိုးသည့်် အနက်အဓပပ ယ်က တပိုးခဲက
“အစအဦိုး၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ရ
် ၏”
ှ
့်
ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ
့် တနပြင့်် ခင်မ စွ ယကကည်ရန် ခွငပ့်် ပြုတပိုးတလသည်။
ဆလသည်မှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှသည်၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ သူန္င
ှ အ
့်် တူရှခဲက
သူထ
ဲ တ်၍ မရခဲဘ
့်
့် ၊ဲ
့် မှ ခွထ
တန က်ဆိုးတသ တခတ်တွင ် သူက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ က
သ ၍ပင် ရှငိုး် လင်ိုးတစပပီိုး လူသ ိုးအ ိုး သူလမ်
့် ိုးခရီိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက ပမင်တတွျို့ရန်၊ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ကက ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ယင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏
အလပ် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက အူမတချိုးခါိုးမကျန် န ိုးလည်လ ရမည် ပြစ်သည်။
ဇ တပကတက သရှပခင်ိုးမှ အတရိုးကကီိုးဆိုး မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဇ တပကတက
မည်သန့် ိုးလည်သည် ဆပခင်ိုးက အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်၏။ ဤသည်မှ သင်တပိုးရမည့််
သက်တသခချက် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတင်ိုး သရမည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အမှု- ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည့်် တန က်ဆိုးအကကမ်
ပြစ်တသ တကက င့်် ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
စလင်တစက ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက ထတ်တဆ င်လျက် တစ့်တစ့်စပ်စပ်
တဆ င်ရွက်ပပီိုး ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးတခတ်က အဆိုးသတ်တစသည်။
ထတကက
င့်် သင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အနက်အဓပပ ယ်က သရှရမည်။ သင်သည်
့်
အဘယ်မျှတလ က် ကစစမျ ိုးတပမ င်က ပပြုလပ်သည် သမဟ
့် တ် အပခ ိုးတသ အပပင်ပန်ိုး
ကစစရပ်မျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် တက
င်ိုးမွနစ
် ွ သင် တဆ င်ရွက်သည် ဆပခင်ိုးမှ အတရိုးမပါပါ။
့်
အတရိုးပါသည့်် အရ မှ သင်သည် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် စစ်မှနစ
် ွ
ကျြုိုးန္နွ ခ၍ သင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ရပ်လိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္က
ှ
သူ၏န္ှုတ်မှ လ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက န ခန္င်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ၊
မရှသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး သင်
လက်န ကျင်သ
့် ိုးရမည့်် အရ ပြစ်သည်။
သက်တသခချက်၏ တန က်ဆိုးအဆင်မ
့် ှ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်၊ မခရန္င်က

သက်တသခပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ
တပပ ကက ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးတန က် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး အသပည က ပင်ဆင်လ ပပီိုး သူအတကက
င်ိုး ယမှ ိုးမရှ ပြစ်လ က
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်မှ သင်အ
့် ိုး တတ င်ိုးဆတသ အတပခအတနမျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
တပတရ၏ အမူအရ န္ှင ့်် တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်၊ ဤသပြစ်
့် သည်မှ
တသသည်တင်တအ င် န ခန္င်ပခင်ိုး၊ သူထ
့် သ မ
့် မကယ်မမ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးပင်
တပိုးဆပ်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စသတ်မတ
ှ ်ချက်န္င
ှ ည
့်် တ
ီ သ လူသ ိုး၏ပရပ်က အဆိုးတွင ်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး ပြစ်၏၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ကကြုတတွျို့ရပပီိုးတန က် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး န္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးတ ခ
့် ရပပီိုးတသ
တစ်စတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုးမှ အန္တမ သက်တသခချက် ပြစ်သည်၊
အဆိုးတွင ် စလင်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူတစ်တယ က်မှ ခသင်သ
့် ည့်် သက်တသခချက်ပြစ်သည်။
ဤသည်တမှ့် သင်မှ တပိုးသင်သ
ှ ်ဆင့်် ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့် ည့်် သက်တသခချက်၏ အဆင်န္
့် စ
့်
အပပန်အလှန ် ဆက်န္ယ်တနကကက တစ်ဆင်ခ
်
့် ျင်ိုးသည် မရှမပြစ်ပင် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
သင်သရမည့်် အရ တစ်ခ ရှသည်။ သင်ထ
အပ်သည့်် သက်တသခချက်မှ
့် မှ ယတနငါလ
့်
တလ ကကကီိုး၏ လူမျ ိုးက တရှိုးရှုထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် မည်
သည်ပ
့် င်္္ြုလ်
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တရှိုးရှုထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်ဘဲ သင်အ
့် ိုး ငါတတ င်ိုးဆတသ
အရ ထသသ
့် တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ
့် တရှိုးရှုထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှန္ှင ့်် သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက် စချန်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပည့်မ
် ီပခင်ိုး ရှ၊ မရှတအ
့် ိုးပြင ့်် ယင်ိုးက တင်ိုးတ သည်။ ဤသည်မှ သင်တ ့်
န ိုးလည်သင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်၏။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၅)
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတတ အတွငိုး် ၌ တယရှု သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က မန်မမက်
ခပဲ့် ပီိုး
့်
အမှု၏အဆင်တ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးတအ
့် စ်ဆင်က
့် လပ်တဆ င်ခသ
့် ိုးလိုး၌
ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ တစ်ခရှခဲ၏
့် ၊ ထပပင်
့် ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ထအချန်က လမှ
လူတ၏အတပခအတနမျ
ိုးအတွက် သင်တ
့် လျ ်ခကဲ့် ကတလသည်၊ တယရှု သည် ထအချန်က လမှ
့်
ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွရရှ
ှ တပပ ဆလပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည်။

ပတရ ြက်ပပြုချက်အချြုျို့ကလည်ိုး သူတပပ ဆခဲ၏
် ည်
့် ။ သမမ တရ ိုး၏ ဝည ဉ်တတ သ
တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး် တွင ် ကကလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှု၏အဆင်တ
့် စ်ဆင်က
့်
လပ်တဆ င်မည်ပြစ်တကက င်ိုးက သူပတရ ြက်ပပြုခဲ၏
့် ။ ထတခတ်အတတ အတွငိုး် ၌
သူကယ်တင်လပ်ကင်ခရ
ဲ့် မည့်် အမှုထက်ပ၍ ဘ ကမျှ သူန ိုးမလည်ခဟ
ဲ့် ဆလသည်၊
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ယူတဆ င်လ ခဲသ
့် ည့်် အမှုသည် တစ်နည်ိုးဆရတသ ်
အကန်အသတ်
ရှသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သူရတနတသ
ှ
တခတ်၏ အမှုကသ
့်
သူလပ်ကင်ပပီိုး သူန္င
ှ ဆ
့်် က်န္ယ်မှုမရှသည့်် အပခ ိုးအမှုက မလပ်ကင်တပ။ ထအချန်က လတွင်
တယရှု သည် ခစ ိုးမှုမျ ိုး၊ သမဟ
့်် ညီ အမှုမပပြုခဲဘ
့် ဲ အချန်က လ၊
့် တ် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငအ
ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွရရှ
ှ သ အမှုပပြုခဲ၏
ူ မျှ သူက
့် ။ မည်သက
့်
မဦိုးတဆ င်တပိုးခဲ၊့် သမဟ
့် ချ။ သူအမှု
့် တ် လမ်ိုးမပပတပိုးခဲတ
့် တစ်ခလိုးသည်
သူ၏ကယ်ပင်ပြစ်ပခင်ိုးပင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူတသ
ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ထက်သည့်် အမှုပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးခဲသ
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် သူကယ်တင်ပမင်ခပဲ့် ပီိုး
့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးပြစ်ခသ
ကက ိုးခဲရ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီသ အမှုပပြုခဲသ
့် သည်အ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် ဝည ဉ်တတ ်သည်
တက်ရက်အမှုပပြုခဲတ
မျ ိုး တပေါ်လ ရန်န္င
ှ ့်် သူက
့် လ၏၊ သူထ
့် သ တမန်
့်
့် အပ်မက်မျ ိုးတပိုးရန်
မလအပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးက သူအတပေါ်
ထန
ွ ိုး် လင်ိုးတစပပီိုး
့်
သူက
ွ တ
့်် ပိုးရန်လည်ိုး မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် အထန်ိုးအချြုပ်မရှဘဲ လွတလ
် ပ်စွ
့် ပမင်ခင
အမှုပပြုခဲသ
့် ည်၊ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ သူ၏အမှုသည် ခစ ိုးမှုမျ ိုးအတပေါ် အတပခပပြုထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် သူအမှုပပြုခဲသ
့် ခါ သူသည်
့် ည်အ
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် မှနိုး် ဆလပ်ခပဲ့် ခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ကယ်ပင်အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့်် ညီ လပ်ကင်တပပ ဆရင်ိုး၊
့် သည့်် အရ မျ ိုးန္ှငအ
သူတန
့် တ တ
် စ်ဦိုးတစ်တယ က်စီအတွက်
့် က်ကလက်ခကဲ့် ကသည့်် တပည်တ
လက်ငင်ိုးအတထ က်အပ့်က စီစဉ်တပိုးရင်ိုးပြင့်် အမှုအရ မျ ိုးက အလွယ်တကူ
ပပီိုးတပမ က်တစခဲသ
ှ ့်် လူတ၏အလ
ပ်အကက ိုးရှ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
့်
ကွ ပခ ိုးချက်ပင်ပြစ်သည်- လူတအလ
ပ်လပ်တသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍နက်ရှုင်ိုးတသ
့်
့်
ဝင်တရ က်မက
ှု ရရှန္င်ရန် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ချထ ိုးခဲတ
့် သ အတပခခအတ်ပမစ်က အတပခပပြု၍
အစဉ်အပမဲ အတခိုးလျက် စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် ျန်လျက်ပြင့်် ရှ တြွပပီိုး စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး
လက်လပ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူပြစ်
့် ပိုးပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်၊
့် ပခင်ိုး၏ တထ က်ပတ
ထအပပင်
သူကယ်တင်ပပြုထက်သည့်် အမှုက သူလပ်ကင်သည်။ မည်သည်လ
့် ူသ ိုး၏အလပ်မှ
့်

အသပည ကမျှ အသိုးပပြုပပီိုး အသင်ိုးတတ ်အတွက် အတထ က်အပမ
့် ျ ိုးက သူမစီစဉ်တပိုးတပ။
ထအစ ိုး သူသည် လူတ၏အတပခအတနမျ
ိုးက အတပခပပြု၍ လက်ရအမှု
ှ
က လပ်ကင်သည်။
့်
ထတကက
င့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် အမှုပပြုပခင်ိုးသည် လူတလ
့်
့် ပ်ကင်သည့်် အလပ်ထက် အဆတပါင်ိုး
တထ င်ချီ၍ ပလွတ်လပ်တပသည်။ လူတအတွ
က်မူ ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏တ ဝန်ဝတတရ ိုးက
့်
မလက်န ဘဲ မမစတ်ကကြုက် အမှုပပြုသည်ဟပင် ပမင်ရန္င်သည်- သတသ
်လည်ိုး
့်
သူလပ်ကင်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည် အသစ်ပြစ်၏။ သတ
့် င်တအ င် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ခစ ိုးမှုမျ ိုးအတပေါ် အတပခမပပြုထ ိုးသည်က
သင်သရမည်။ ထအချန်က လက တယရှု အတနပြင့်် က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုးပြစ်သည့််
သူ၏အမှုက အပပီိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးသည်တ
့် န က်၊ တယရှု တန က်သ လ
့် က်ခကဲ့် ကသည့််
တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးတ၏တတွ
ျို့ ကကြုပခင်ိုး၌ အဆင်တ
က်သွ ိုးတသ အခါ၊
့် စ်ခသ တရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တနရက်
မကက မီတွင ် သခင်န္င
ှ ့််
့် သည် လ တနပပီပြစ်တကက င်ိုး၊ ထအပပင်
့်
တတွဆ
ျို့ ရမည်ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးခဲက့် ကရသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၌ရှ
့် ည့််
့် ခဲသ
ခစ ိုးမှုပြစ်သည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတအတွ
က်မူ ဤခစ ိုးမသ
ှု ည် အဆိုးစွန ်
့်
့်
အတရိုးပါဆိုးတသ အရ ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ သတသ
် စင်စစ်အ ိုးပြင့်် လူတအတွ
ငိုး် ရှ ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးသည်
့်
့်
ယကကည်အ ိုးထ ိုး၍ မရတပ။ ၎င်ိုးတအတနပြင်
လမ်ိုးအဆိုးသတရ
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့် က်ခါနီိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တနန္င်သည်ဟ ခစ ိုးခကဲ့် ကရသည်၊ သတည်
ိုးမဟတ် ၎င်ိုးတလ
ဲ့် မျှန္င
ှ ့််
့်
့် ပ်ကင်ခသ
တဝဒန ခစ ိုးခဲရ
် ိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
့် သမျှသည် ဘရ ိုးသခင်က ချမှတဆ
ခစ ိုးခဲက့် ကရသည်။ တပါလသည်လည်ိုး သူအတနပြင်
့် တပပိုးရတသ လမ်ိုးက
့်
အဆိုးတင်တအ င်တပပိုးပပီိုးပပီ၊ တက်လှနပ် ခင်ိုးက ပပြုပပီိုးပပီ၊ ထအပပင်
သူအတွ
က် ဓမမသရြူသည်
့်
့်
သထ ိုးလျက်ရှပပီဟ တပပ ဆခဲသ
သူသည်
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူခစ ိုးခဲရ
့် ပ ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
့်
ဤအရ က ကသဝါဒစ တစ င်မျ ိုးတင
ွ ် ထည်တ
့် ရိုးခပဲ့် ပီိုး ထစ တစ င်မျ ိုးက အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ
တပိုးပခဲ့် သ
့် ည်။ ထလပ်ရပ်မျ ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် သူထမ်ိုးတဆ င်ထ ိုးရတသ
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမှ လ ပခင်ိုးပြစ်သပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ၏။
ထစက ိုးမျ ိုးက တပါလတပပ ခဲတ
့် တ် မရှခဲသ
့် ့်
့် သ အခါက သူ၌ စိုးရမ်ပူပန်သည်စ
့် ကဲသ
မည်သည်အ
့် ပပစ်ဆပခင်ိုးကမျှလည်ိုး မခစ ိုးခရ
ဲ့် တပ၊ ထတကက
င့်် ထအရ မျ ိုးသည်
့်
အလွနသ
် မန်ကျပပီိုး အတတ ်အတန်မှနက
် န်သည်ဟ သူထင်ပမင်ယဆ
ူ ခဲသ
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
ယင်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဟလည်ိုး သူထင်ပမင်ယဆ
ူ ခဲ၏
့် ။
့်
သတသ
် ယတနတခတ်
မှ ရှု ပမင်ကကည်ပ
့် ါက၊ ယင်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ ခဲပ့် ခင်ိုး
့်
့်
့်
လိုးဝမဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးတစ်တယ က်၏ အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်၏။
့်

လူတအတွ
ငိုး် ၌ အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးရ၏၊
ှ
ထအပပင်
ထအရ မျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးတသ အခါ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးတက
့် င်ပမင်ချက်ကမျှ
့် အ ရစက်မတနတပ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည်ထ
မတြ ်ပပတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏ အမျ ိုးစက လူတ၏ခ
့် စ ိုးမှုမျ ိုးမှတစ်ဆင့််
လပ်တဆ င်သည်မဟတ်တချ- ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တမခယူမီ ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးပပီိုး
တမှ င်မက်သည့်် အချန်မျ ိုးမှလွဲ၍၊ သတည်
ိုးမဟတ် တမန်တတ ်မျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
အမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုးမရှသည့်် က လအပင်ိုးအပခ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူတ၏ခ
့် တတ အတွငိုး် ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် စ ိုးမှုမျ ိုးအတွငိုး် အမှုမပပြုတပ။ ထအဆင်အ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုသည် လူတအ
့် ိုး အချြုျို့တသ အထူိုးခစ ိုးမှုမျ ိုးက တပိုးတလသည်။
ဥပမ အ ိုးပြင်-့် လူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုမရှသည်အ
့် ချန်တွင ်
့် တ
၎င်ိုးတသည်
ဆတတ င်ိုးတသ အခါ၌ တပပ မပပန္င်တသ တပျ ်ရင်သည်စ
့် တ်က ခစ ိုးကကရသည်၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ဲ သ ယ ကကည်န္ိုးူ မှု စတ်ခစ ိုးချက် ရှကက၏၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
့်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုး၍ စတ်သက်သ ရ ရကကသည်။ ၎င်ိုးတ၌့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
လမ်ိုးပပမှုရသွ
ှ ိုးသည်န္င
ှ ့်် လူတသည်
မမတ၏ဝ
့်
့် ည ဉ်မျ ိုး၌ တတ က်ပမှုတစ်ခက ခစ ိုးကကရ၏၊
၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှကကသည်၊
ထအပပင်
အလအတလျ က်ပင် ၎င်ိုးတ၌့် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် စတ်သက်သ ရ ရမှုဟူသည့််
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးလည်ိုး ရှကကသည်။ လူတသည်
အန္တရ ယ်န္င
ှ ့်် ကကြုကကြုက်တသ အခါ၊ သမဟ
့်
့် တ်
အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်တ ိုးတသ အခါ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
ရတက်မတအိုးပြစ်ကကပပီိုး တနမထထင်မသ ပြစ်ကကသည်။
့်
ဤသည်တမှ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က လူကတပိုးတသ ခစ ိုးချက်မျ ိုး
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးပြစ်ကက၏။ သတသ
်လည်ိုး ရန်လတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က လူတက
့်
့်
ထူိုးပခ ိုးစွ စိုးရမ်တစပပီိုး ရှက်တကက က်တစလျက် တကက က်ရွ ျို့ ပူပန်မှု အတပခအတနတစ်ရပ်က
တပေါ်တပါက်တစပါက၊ ယင်ိုးသည် လူသဘ
ဝ၏ သ မန်တြ ်ပပချက်တစ်ရပ်သ ပြစ်ပပီိုး
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတပ။
လူတသည်
အစဉ်သပြင့်် မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင်ခစ ိုးမှုမျ ိုးအလယ်၌သ တနထင်ကကပပီိုး၊
ထသတနလ
ခဲက့် ကသည်မှ လည်ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တနပပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုးတနတသ အခါ၊ (၎င်ိုးတ၏
ှ က
့် တ်န္လ
့် လလလ ိုးလ ိုးရမှု
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ ခစ ိုးချက်အပြစ် ထင်ပမင်ယူဆကကရင်ိုး) တဆ င်ရွက်ပပြုမူကကသည်၊ ထပပင်
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုးမတနတသ အခါ၌မူ၊ (၎င်ိုးတ၏
့် တ်န္လ
့် စတ်မပါပခင်ိုး၊
သမဟ
ူ န်တသ ခစ ိုးချက်အပြစ် ထင်ပမင်ယူဆကကရင်ိုး)
့် တ် မန္ှစ်သက်ပခင်ိုးက စိုးရမ်ပပ

မတဆ င်ရွက်မပပြုမူကကတပ။ အကယ်၍ အမှုအရ မျ ိုးက တချ တချ တမ တမ ပြစ်တနပါက၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတက
့် ထင်ကကသည်။က (စင်စစ်အ ိုးပြင့််
ယင်ိုးမှ အလွနတ
် ချ တချ တမ တမ န္ှင ့်် ပြစ်ခသ
ဲ့် င်သ
့် ရ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
့် ည်အ
အမှုအရ မျ ိုး၏ သဘ ဝနယ မ ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။) အမှုအရ မျ ိုးက
တချ တချ တမ တမ မပြစ်တသ အခါ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတက
့်
ထင်ကကသည်။ခ တချ တချ တမ တမ မပြစ်သည့်် တစ်စတစ်ရ န္ှင ့််
၎င်ိုးတကက
ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည်
့် ိုးကကသည်။ ထသတသ
့် ြုကကြုက်ကကရတသ အခါ ၎င်ိုးတက
့် ရပ်တန်သွ
့်
တကျတသချ မှု မရှတပ၊ ထအပပင်
ထခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပပြုမူပခင်ိုးသည်
့်
မျ ိုးစွ တသ ကကန်ကက
့် မှုမျ ိုးက ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရ တွင ် အခက်အခဲမျ ိုး တသချ တပါက် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က လပ်တဆ င်ရ ၌ အခက်အခဲမျ ိုး သ ၍ရှတနလမ့််မည်။
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ အမျ ိုးအပပ ိုးက အတက င်အထည်တြ ်ရန် ခက်ခတ
ဲ ပလမ်မ
့် ည်။
“တပျ ်ရင်ပခင်ိုးသ သွ
့် ယှက်မျ ိုးပြင့်် ပပန်ကျဲ
့် တန၏” ဟူတသ
့် ိုးရ လမ်ိုးသည် အတန္ှ င်အ
ဆရိုးစက ိုးအတင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏လက်
တတွအ
ျို့ သက်တ မျ ိုး၌
့်
့်
မျ ိုးလှစွ တသ ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုး ရှတနကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် မကက ခဏပင် ဘ လပ်ရ၊
ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်တနတစလျက် အမှုအရ အမျ ိုးအပပ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မတသချ မတရရ ဘဲ ရှတနတစ၏။ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်န္င်လျှင် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မရှငိုး် လင်ိုးတပ။ သတသ
်လည်ိုး တယဘယျအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မမတ၏ခ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပပြုမူသည်အ
့် ခါ၊ သမဟ
့် ခါ
့် စ ိုးချက်မျ ိုးန္ှငအ
့် တ် စက ိုးတပပ သည်အ
ယင်ိုးသည် အဓက အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ အရ မဟတ်သတရွ ျို့
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လိုးဝမတပပန်
့် တသ
့် တချ။ ယင်ိုးမှ တပါလက ခစ ိုးခဲရ
“ဓမမသရြူ” န္ှငတ
့်် ူသည်- န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တင်တအ င် တပါလ၏ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက
မှ ိုးယွငိုး် တနသည်ဟူ၍ မည်သက
ူ မျှ မထင်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် တပါလ
ကယ်၌ကလည်ိုး
့်
သူ၏ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးမှ မှ ိုးတနသည်ဟ၍
ူ မခစ ိုးခဲြ
့် ူိုးတပ။ လူတ၏ခ
့် စ ိုးမှုမျ ိုးက အဘယ်တနရ မှ
လ သနည်ိုး။ ထခစ ိုးမတ
ှု မှ့် ၎င်ိုးတ၏ဦိုးတန္ှ
က်မျ ိုးမှလ တသ တပပန်
့်
့် ချက်မျ ိုးပြစ်သည်မှ
မှနတ
် ပ၏။ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးအရ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အချန်အတတ ်မျ ိုးမျ ိုးတွင ်
လူတသည်
လူသ ိုးဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုန္င
ှ ့်် တက က်ချက်မျ ိုးချကကပပီိုး ထအရ မှတစ်ဆင့််
့်
ပတသနည်ိုးတစ်စရရန်ပပြုကကက ၊ ယင်ိုးက မျ ိုးပပ ိုးလှတသ လူသ ိုးခစ ိုးမှုမျ ိုးက

ထွက်တပေါ်တစ၏။ သတမထ ိုးမလက်ပါဘဲန္င
ှ ့်် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် ယတတတန်တသ
့်
့်
တက က်ချက်မျ ိုးအတွငိုး် သ ဝင်
ှု ျ ိုးသည်
့် တရ က်သွ ိုးကကပပီိုး၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤခစ ိုးမမ
လူတအတနပြင်
တ မျ ိုးတွင ် မှီခအ ိုးထ ိုးရတသ အရ ပြစ်လ တလသည်၊
့် မမတအသက်
့်
့်
ယင်ိုးတက
့် ၊ ့် သတည်
ိုးမဟတ် သက်တသလီ၏ “သခင်န္င
ှ ့််
့် တပါလ၏ “ဓမမသရြူ” ကဲသ
့်
တလထဲတွင ် တတွဆ
ျို့ ပခင်ိုး” ကဲသ
့် လူ
တ မျ ိုးတွင ် စတ်ခစ ိုးမဆ
ှု င်ရ
့် တ၏အသက်
့်
အတထ က်အကူတစ်ခ ပြစ်လ သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏ ဤခစ ိုးမှုမျ ိုးက
ကက ိုးဝင်န္င်မည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှ မရှသတလ က်နိုးီ ပါိုးပြစ်သပြင့်် ယင်ိုးတက
့်
ယင်ိုးတပြစ်
့် တင်ိုး ပြစ်တပေါ်ခင
ွ ့်် တပိုးရတလသည်။ ယတနတွ
့် င ် သမမ တရ ိုး၏
့် တပေါ်မည်အ
ကဏ္ဍအမျြုိုးမျြုိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်က
့် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုးပင် ငါတပပ ခဲပ့် ပီ။ အကယ်၍ သင်သည်
မမခစ ိုးမှုမျ ိုးအတင်ိုး ဆက်သွ ိုးတနပါက မတရရ မှုအလယ်တွင် သင်တနထင်တနဆဲပင်ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် သင်အ
့် တွက် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ခင်ိုးကျင်ိုးပပတပိုးထ ိုးသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်မခဘဲ၊ သင်၏ကယ်ပင်ခစ ိုးမှုမျ ိုးအတပေါ် အပမဲပင်
မှီခအ ိုးထ ိုးတနသည်။ ဤတွင ် သင်သည် ဆင်တစ်တက င်က စမ်ိုးကကည်တ
့် နတသ
လူကန်ိုးတစ်တယ က်န္င
ှ ့်် တူသည်မဟတ်တလ ။ ထသပြင်
့် ့် အဆိုးတွင ် သင်သည်
အဘယ်အရ က ရရှလမ့််မည်နည်ိုး။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ယတနတဆ
င်ရွက်တသ အမှုအ ိုးလိုးသည် စစ်မန
ှ ၏
် ။
့်
ဤသည်မှ သင်ခစ ိုး၍ ရန္င်တသ အရ မဟတ်တပ၊ သတည်
ိုးမဟတ် သင်စတ်ကူိုး၍
့်
ရန္င်တသ အရ မဟတ်တပ၊ သင်အ
့် တနပြင့်် တက က်ချက်ချ၍ ရန္င်တသ အရ လည်ိုး
သ ၍ပင်မဟတ်တပ- ယင်ိုးမှ သင်အ
အလက်မျ ိုး
့် တပေါ်သ အချက်
့်
ကျတရ က်လ တသ အခါမှသ သင်န ိုးလည်န္င်မည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
အချက်အလက်မျ ိုး ကျတရ က်လ တသ အခါ၌ပင် သင်သည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တသိုးဘဲ
ရှတန၏၊ ထပပင်
့် ရ ၏ စစ်မှနတ
် သ အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ပြစ်ပျက်တနသည်အ
ကကီိုးစွ တသ ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးမှု ရှလ တစရန် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
မလပ်တဆ င်သတရွ ျို့ လူတအတနပြင်
့် န ိုးလည်လမ့််မည် မဟတ်တပ။ ထအချန်က လက
့်
တယရှု တန က်က လက်ကကကန်တသ တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးအကက ိုးတွင ် မျ ိုးစွ တသ အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုး
ရှခဲက့် ကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏တနရက်
့် သည် ဆက်တရ က်ခါနီိုးပပီပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
မျ ိုးမကက မီတွင ် သခင်အ
့် တွက် အတသခရမည်ပြစ်ပပီိုး သခင်တယရှု က
တတွဆ
ျို့ န္င်မည်ပြစ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးတထင်
ူ ခဲက့် ကသည်။ ဤခစ ိုးမှုတကက င့်် တပတရသည်
့် ပမင်ယဆ
ခနစ်န္စ
ှ ်လိုးလိုး တစ င်စ
်လည်ိုး ထအရ က မတရ က်လ ခဲတ
့် ိုးခဲ၏
့် - သတသ
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

မမတ၏အသက်
တ မျ ိုးမှ ရင်က
ငိုး် ရှ
့် ျက်ပပီိုးပပီဟ ခစ ိုးခဲက့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
့်
ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည် တိုးပွ ိုးလ ပပီိုး ဤခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးသည် ပ၍ပပင်ိုးထန်လ ခဲသ
်လည်ိုး
့် ည်၊ သတသ
့်
၎င်ိုးတသည်
ကျရှု ိုးမှုမျ ိုးစွ က ကကြုတတွျို့ ခဲက့် ကရပပီိုး မတအ င်ပမင်န္င်ခကဲ့် ကတပ။
့်
၎င်ိုးတက
့် ယ်၌ကပင် အဘယ်အရ ပြစ်ပျက်တနသည်က မသခဲက့် ကတချ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ထမှ ဧကန်အမှန ် လ ခဲတ
့် ဘဲ ရှန္င်မည်တလ ။ လူတ၏
့် သ အရ သည် မပပည်စ
့်
ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည် ယကကည်အ ိုးထ ိုး၍ မရတပ။ လူတ၌့် ၎င်ိုးတက
ှ ့််
့် ယ်ပင် အတတွိုးမျ ိုးန္င
အကကအစည်မျ ိုး ရှကကတသ တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
ထအချန်က ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
့်
အတပခအတနမျ ိုးက အတပခပပြု၍ အတတွိုးန္ိုးီှ န္ယ်ဆက်စပ်မှုမျ ိုး တစ်ပတစ်တခါင်ိုးက
ြန်တီိုးကက၏။ အထူိုးသပြင့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး သင်တ
် သ လူတ၌့် တစ်စတစ်ခ
့် င်တ
့် က င်ိုးမွနတ
ပြစ်ပျက်တသ အခါ ၎င်ိုးတသည်
အလွနအ
် မင်ိုး စတ်ထက်သန်တက်ကကလ ကကပပီိုး
့်
အတတွိုးန္ိုးီှ န္ယ်ဆက်စပ်မှုမျ ိုး တစ်ပတစ်တခါင်ိုးက မြန်တီိုးဘဲ မတနန္င်ကကတချ။ ဤအရ က
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တလ ကကကီိုးန္ှင ့်် ကင်တွယဆ
် က်ဆပပီိုးတန က်တွင ်
မမတ၏အတတွ
ိုးန္ှိုးီ န္ယ်ဆက်စပ်မှုမျ ိုးက သ ၍ပင် တပါမျ ိုးလ သည်၊့် ပမင်ပ့် မတ်တသ
့်
အသပည န္ှင ့်် သီအရီမျ ိုးရကကသည်
ှ
့် “ကျွမ်ိုးကျင်ပည ရှငမ
် ျ ိုး” န္ှင ့်် အထူိုးသပြင့််
သက်ဆင်သည်၊ ၎င်ိုးတသတ
မထ ိုးမလက်ပါဘဲန္င
ှ ့်် ထအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့်
့် စတ်န္လ
လဲယလ
ူ က်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် မင်ိုး အ ိုးတက င်ိုးတသ ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်၊
့် အလွနအ
ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
ထအရ မျ ိုးက အ ိုးရတကျနပ်ကကတလသည်။ လူတအတနပြင်
့်
့်
့်
့်
တစ်စတစ်ခက လပ်ကင်လတသ အခါ ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် တပေါ်လ ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ထအရ မျ ိုးမှ မှနက
် န်သည်ဟ ၎င်ိုးတက
့်
့်
ထင်ကကတပလမ်မ
့် လ ပခင်ိုး မရှသည်က
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင် ထအရ မျ ိုးက ပပည်စ
၎င်ိုးတပမင်
ဲ ချ ်သွ ိုးခဲသ
့် ည်က ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့် ကကတသ အခါ၊ အဘယ်အရ က လွတ
့်
အတပြမရှ န္င်ကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အစီအစဉ်က တပပ င်ိုးလက်ပပီဟ
၎င်ိုးတယ
့် ကကည်တက င်ိုး ယကကည်န္င်သည်။
လူအ ိုးလိုး၌ ခစ ိုးမှုမျ ိုးရတနပခင်
ှ
ိုးသည် တရှ င်လဲ၍မရတပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်အတတ အတွငိုး်
လူမျ ိုးစွ တ၌လည်
ိုး အချြုျို့တသ ခစ ိုးမှုမျ ိုး ရှခဲက့် ကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ခစ ိုးမှုမျ ိုးအတွငိုး် ရှ အမှ ိုးမျ ိုးသည် ယတနတခတ်
လူမျ ိုးထက် ပနည်ိုးပါိုး၏။
့်
ဤသပြစ်
တယတဟ ဝါ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
့် ရပခင်ိုးမှ ယခင်က လူတသည်
့်
ပမင်န္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တမန်မျ ိုးက ပမင်န္င်ခကဲ့် ကပပီိုး အပ်မက်မျ ိုးက
့်
ပမင်မက်ခကဲ့် ကသည်။ ယတနတခတ်
လူမျ ိုးမှ မူ ရူ ပါရမျ ိုး၊ သတည်
ိုးမဟတ် တမန်မျ ိုးက
့်
့်

ပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ၊ ထအတကက င်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏ခ
် ှ အမှ ိုးမျ ိုး
့် စ ိုးမှုမျ ိုးတွငရ
တိုးပွ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ယတနတခတ်
လူတသည်
တစ်စတစ်ခက အထူိုးသပြင့််
့်
့်
မှနက
် န်တနသည်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး ထအရ က သွ ိုး၍ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အခါ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ၎င်ိုးတက
အတွငိုး် ၌
့် အပပစ်မဆတပ၊ သပြစ်
့် ၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးကက၏။ ပြစ်ပျက်ပပီိုးတန က်ပင်ိုးတွငမ
် ှ တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
၎င်ိုးတမှ့် ိုးခဲက့် ကသည်က ၎င်ိုးတတတွ
့် စ်ရပ်မှ လူတထ
့် ျို့ ရှကကတလသည်။ ဤအရ ၏ရှု တထ င်တ
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ တသ တမန်မျ ိုး မရှပခင်ိုး၊ အပ်မက်မျ ိုး အလွနရ
် ှ ိုးပါိုးလွနိုး် ပခင်ိုး၊ ထအပပင်
့်
လူတသည်
မိုးတက င်ိုးကင်တွင ် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
့်
မပမင်ကကရပခင်ိုးပြစ်သည်။ အပခ ိုးရှုတထ င်မ
ငိုး် ၌
့် ှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတအတွ
့်
သူ၏အပပစ်ဆမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်မတ
ှု က
ငိုး် ၌
့် မတိုးပမြှင်ပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုဆသည်မှ မရှသတလ က်နည်ိုးပါိုး၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့််
လူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မစ ိုးမတသ က်ပါက၊ သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွက
ျို့ ျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် မရှ တြွပါက၊ ထအပပင်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက န ိုးမလည်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
့်
ရတ်သမ်ိုးရလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုဆင်ရ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ တအ က်ပါအတင်ိုးပြစ်၏- သူသည် သူ၏အမှုမပါဝင်တသ
အရ မျ ိုးက အ ရမစက်တပ၊ အကယ်၍ တစ်စတစ်ခသည် သူ၏စီရင်ပင်ခင
ွ န
့်် ယ်ပယ်အတွငိုး် ၌
မရှပါက သူသည် လူတက
ွ တ
့်် ပိုးလျက်၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ၎င်ိုးတစ့် တ်ကကြုက် ပပဿန လပ်ခင
လိုးဝမစွကြ
် က်၊ သမဟ
့် တနပြင့်် သင်စ
့် တ်ကကြုက်
့် တ် ကက ိုးမဝင်တပ။ သင်အ
တဆ င်ရွက်ပပြုမူန္င်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်အ
့် တနပြင့်် တကက က်စတ်မန်ပပီိုး ဘ လပ်ရ၊
့်
ဘ ကင်ရမှနိုး် မသသည်က ကကြုရမည့်် တနရက်
့် သည် တရ က်လ လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ကယ်ပင်ဇ တခန္ဓ ထဲ၌သ စွဲစဲပွ မဲပမဲ အမှုပပြုတနပပီိုး လူသ ိုး၏အလပ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ဝင်တရ က်မစွက်ြက်တပ။ ထအစ ိုး သူသည် လူတလ
ကန္ှင ့်် ခပ်ခွ ခွ တနပပီိုး
့်
သူလပ်သငသ
့်် ည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်၏။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယတနတွ
့် င ် မှ ိုးယွငိုး် တသ အရ
တစ်စတစ်ရ က လပ်ကင်ပါက အပပစ်ဆခရမည် မဟတ်သကဲသ
့် မနက်
ပြန်၌
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ အရ တစ်စတစ်ရ က လပ်ကင်ပါကလည်ိုး ဆချခရမည် မဟတ်တပ။
ဤအရ မျ ိုးသည် လူက
် အမှုန္င
ှ ့်် စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့် စစရပ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
ဆက်န္ယ်မှုမရှတချ- ဤအရ သည် ငါအမှု
့် ၏နယ်ပယ်အတွငိုး် ၌ လိုးဝမရှတပ။

တပတရအလပ်လပ်တနခဲသ
့် ည့်် ထအချန်က လတွင ် သူသည် စက ိုးမျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး
အလပ်အမျ ိုးအပပ ိုးက လပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအရ တစ်ခတတလကမျှ လူအကက
အစည်မျ ိုးမှ
့်
လ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်သည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ ယင်ိုးအတနပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လ ရန်မှ မပြစ်န္င်တပ။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်သည်၊ သူသည် တန က်လက်တစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူသည်
တပတရပြစ်သည်၊ တယရှု မဟတ်တပ၊ ထပပင်
စ်သ ရမျ ိုးမှ မတူညကီ ကတပ။
့် သူတ၏အန္ှ
့်
တပတရသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တစလတ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
သူလပ်ကင်ခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ ခဲသ
့် ည်က ိုး
မဟတ်တချ၊ အတကက င်ိုးမှ အဆိုးမှ တတ ့် သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်တန၍ပြစ်သည်။
တပါလသည်လည်ိုး စက ိုးမျ ိုးစွ က တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထသ ့်
ပမ ဏမနည်ိုးလှတသ ကသဝါဒစ တစ င်မျ ိုးက တရိုးသ ိုးခဲသ
မှ အချြုျို့တက
့် ည်၊ ယင်ိုးတအထဲ
့်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ စစည်ိုးထ ိုး၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
မည်သည်ထ
့် င်ပမင်ချက်မျ ိုးကမျှ မတြ ်ပပခဲတ
့် ပ၊ အတကက င်ိုးမှ ထအချန်က တပါလအတနပြင့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခတနရသည်အ
့် ချန် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
တပါလသည် အတတွျို့အကကြုအချြုျို့ န္ှင ့်် အသပည အချြုျို့က ရရှခဲသ
့် ည်၊ ထပပင်
့် သူသည်
ထအရ တက
သခင်၌တည်တသ သူ၏ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထ ယင်ိုးတက
့်
့် ချတရိုးခဲက
့်
လက်ဆင်က
့် ပပန်
ှု ျှ မရှခဲတ
့် မ်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်။ တယရှု ၌ မည်သည်တ
့် ချ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် မမ
ဝည ဉ်တတ ်က တပါလက ထအချန်၌ အဘယ်တကက င်မ
့် တ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။
အဘယ်တကက င်ဆ
် တတွိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တပေါ်တပါက်လ သည့််
့် တသ ် လူတ၏
့် ပမှနအ
မစင်ကကယ်ပခင်ိုးအချြုျို့ ရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ တရှ င်လဲ၍မရတပ။ ထအပပင်
့်
တပါလ၏လပ်ရပ်မျ ိုးသည် ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုးတစ်ရပ်၊ သမဟ
့် တ်
တန္ှ င်ယ
ဝ၏
့် ှကပ် ခင်ိုးတစ်ရပ်ပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ မတရ က်ရှခဲတ
့် ချ။ လူသဘ
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အလပ်အမျြုိုးအစ ိုးအချြုျို့ ရှလ တသ အခါ၊ လူတက
့်
့် ယင်ိုးက အလွယ်တကူ
လက်ခန္င်ကကတလသည်။ ပမှနလ
် အတတွ
ူ ့်
ိုးမျ ိုး၏ မစင်ကကယ်ပခင်ိုးမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးတက
် ပြစ်သ မှတ်ယ၏
ူ ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင်
့် ပမှနအ
ပမှနအ
် တတွိုးမျ ိုးရတသ
ှ
လူအ ိုးလိုးတသည်
ထနည်ိုးပြင့်် တတွိုးတတ န္င်စွမ်ိုး ရှကကတလသည်။
့်
လူတသည်
ဇ တပကတထဲ၌ အသက်ရှငက် ကတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတတွ
့်
့် င ်
၎င်ိုးတက
့် စ ိုး ယင်ိုးတက
့် ယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုး ရှကကလင်က
့် သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန်
နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အချန်က လတစ်ခအထ
့်

တတွျို့ ကကြုပပီိုး၍ သမမ တရ ိုးအချြုျို့က န ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူတ၏ဦိုး
တန္ှ က်မျ ိုး၌
့်
ဤအတတွိုးမျ ိုး တလျ န
ပ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ အမှုအရ တက
့် ည်ိုးလ တပလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ အခါ၊ ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်ကကလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး ထအတကက င်ိုးတကက င့််
အမှုအရ မျ ိုးက တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးမှ သ ၍နည်ိုးလ တပလမ်မ
့် က
့် ည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် လူတ၏
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ယတတတန်တသ တက က်ချက်မျ ိုးသည် တချပခရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မူမမှနသ
် ည့်် ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည် တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပကတထဲ၌
အသက်ရှငက် ကတသ သူအ ိုးလိုးတင
ွ ် မမတ၏က
ယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုး ရှကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
အဆိုးမှ တတ ့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ်န္င်တတ သ
့် က
့် ည့််
့် ကယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် မတန္ှ င်ယ
အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့် ပပြုလပ်လမ့််မည်ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏အသက်
တ မျ ိုး၌ ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် မှီခအ ိုးထ ိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဝည ဉ်အသက်တ အမှနသ
် ည် ကကီိုးထွ ိုးလ တပလမ်မ
၎င်ိုးတသည်
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မတရရ တသ အရ ၊ သမဟ
့် တ် အန္ှစ်မဲ့်တသ အရ တက
့်
လပ်ကင်ကကတတ မ
အတန္ှ င်အ
် ျ ိုးက
့် ည် မဟတ်တပ၊ ထတန
့် ယှကမ
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်တစတသ အမှုအရ မျ ိုးက လပ်ကကလမ့််မည်မဟတ်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးသည် ရှတတ မ
ှ ၍ ၎င်ိုးတ၏
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဤအချန်မစ
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် ဝည ဉ်အသက်တ အမှန ် ပြစ်ကကတပလမ်မ

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “၎င်ိုးတက
့် ထင်ကကသည်” ဟူတသ စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။
ခ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “၎င်ိုးတက
့် ထင်ကကသည်” ဟူတသ စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

သိမ််းပိိုက် ခင််းအလိုပ်၏ အတွင်း် သမမ တရ ်း (၁)
စ တန်၏ နက်ရှုင်ိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆူ
့် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရှသည်ကမသဘဲ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ပခင်ိုးအ ိုး ရပ်စဲခသ
ဲ့် ည်။ ကနဦိုးအစ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ ့်
ြန်ဆင်ိုးခရချန်တွင ် တယတဟ ဝါ၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် တယတဟ ဝါ၏ သက်တသခချက်တသည်
့်

အပမဲရှတနခဲ၏
် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် အတယ က်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့် ။ သတသ
့်
ပန်ကန်ပပီိုး သူက
် ့် ကဲ့် ကတသ တကက င ့်် လူသ ိုးသည်
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုး လိုး၀ရပ်တနခ
ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သက်တသခချက်တက
ဲ့် လသည်။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးကက ိုးတွင ်
့် ဆိုးရှု ိုးခတ
သက်တသရှြရန်
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်မှ သက်တသခချက်အ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် အတွက် ယတန သ
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ပပန်လည်ရယူရန်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယ်တစြပြစ်
့်် ွင ် လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်အ
် ရ
့် သည်။ ဤသည်မှ ဤလပ်ငန်ိုးအဆငတ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်ကသ
ဲ့် သ
့် မ်ိုးပက်ရမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးက
အပပည့်အ
် ဝ လက်ခယကကည်တစြ ဤအဆင်
၏
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်က
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင၊့်် သူအ
့် ိုး လိုးဝန ခတစရန်အလငှ့် ထတ်တြ ်ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် မငဲည
့် ဘဲ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတက
့် အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင်၊့် သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မတပြ င်မ
ှ ည
့်် စ်ညမ်ိုးမှုက သရှန္င်ရန် လူသ ိုး၏ပန်ကန်မှုက
့် တ်ပခင်ိုးန္င
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ခခမှုက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအ ိုး မီိုးတမ င်ိုးထိုးပပရန် ယင်ိုးအရ မျ ိုးက
အသိုးပပြုရမည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကသမ်ိုးပက်ပပီိုး သူက
် ဝ
့် အပပည့်အ
လက်ခယကကည်တစသည်မှ အဓကအ ိုးပြင့်် ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အဆိုးစွနသ
် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ လမ်ိုးစဉ်ပြစ်ပပီိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လက်ခတသ သူအ ိုးလိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရက်န္က
ှ ်မှုန္င
ှ ့််
တရ ိုးစီရင်မှုက လက်ခရမည်ပြစ်သည်။ ယတနစက
ိုးတပပ ပခင်ိုး၏ လပ်ငန်ိုးစဉ်သည်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးလပ်ငန်ိုးစဉ် ဟတ်တပသည်။ လူတသည်
အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်သ ့်
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ိုး။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပက သပခင်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတက
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတအ
့် ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ လူတ ့်
သမ်ိုးပက်ခရပန္ှငပ
့်် တ်သက်၍မူ၊ ယင်ိုးသည် လူတ ၎င်
့် ရ
့် ိုးတက
့် ယ်တင် ပပြုလပ်န္င်သည်အ
တစ်ခ မဟတ်တပ။ သင်ပပြုလပ်န္င်သည်မှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တ၏
ှ ့်် ဆိုးယတ်ညစ်ညမ်ိုးမှု၊ သင်တ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
့်
ပန်ကန်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် ရှ ျို့တမှ က်တွင ်
့် သရှလ က ဘရ ိုးသခင်တ
လဲကျကကရန်သ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးတန က် ယင်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်က ၊ အကယ်၍ သင်၌
ရူ ပါရရှပပီိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးန ခန္င်လျှင၊် ထအပပင်
့်
မည်သည့်တ
် ရွ ိုးချယ်မက
ှု မျှ ကယ်တင် မပပြုလပ်ဘတ
ဲ နန္င်လျှင် သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး

ပြစ်လမ့််မည်။ ထပပင်
့် ည်။
့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်ပင် ပြစ်လမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သက်တသခချက်က အဘယ်တကက င ့်် ဆိုးရှု ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ချက်မရှ၊ လူတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ မရှသည်အ
့် တွက် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးဆသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက
ပပန်လည်ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
သ မန်တလ ကဘက်သ အပမဲ
တမ်ိုး
့်
့်
ဒတရ တသ ပါိုး တပပိုးလကကသည်၊ မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် လှတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး သထ ိုးကကသည်၊
သူတ၏အန
င်္တ်အတွက် အဆမတန် လချင်ကကပပီိုး အလွနအ
် ကျွတတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့်
မျ ိုးစွ ရှကကသည်။ သူတသည်
သူတ၏
့်
့် ဇ တပကတအတကက င်ိုး အပမဲတတွိုးတတ တနကက၏၊
ဇ တပကတအတွက် စီစဉ်တနကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်မှုနည်ိုးလမ်ိုး ရှ တြွရ ၌
လိုး၀စတ်မဝင်စ ိုးကကတပ။ သူတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏လယူပခင်ိုးက
ခကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးအတပေါ် သူတ၏ချစ်
တကက က်ရတသပခင်ိုး တပျ က်ဆိုးခဲက့် ကပပီပြစ်ပပီိုး
့်
သူတသည်
စ တန်က စွဲလမ်ိုးတနကကသည်။ သတသ
် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သအတွ
က်တကက င ့်် လူသ ိုးက သက်တသခချက်
့်
ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးတတ ်က ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏
ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုး ဘန်ိုးအသတရက ပပန်လည်ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤသဆ
့် ၍
ရသည်- ဘဝက မလက်တလျှ က်တသ သူ မျ ိုးစွ ရှသည်။ လက်တလျှ က် သူအချြုျို့
ရှမည်ဆလျှငပ
် င် အတရအတွကက
် လက်တစ်ဆပ်စ သ ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
သူတ၏အန
င်္တ်အတကက င်ိုးမျ ိုးကသ အ ရစက်တနကကပပီိုး အသက်က အနည်ိုးငယ်မျှ
့်
အ ရစက်တတ်ကကသည် မဟတ်တပ။ လူအချြုျို့တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်က
့်
ခခကကပပီိုး သူ၏တန က်ကယ
ွ ်တွင ် သူက
့် တဝြန်ကကက သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့
မကျငတ
့်် ဆ င်ကကတပ။ ဤလူတက
့် ယခ လစ်လျြူရှု ထ ိုးသည်။ ဤပန်ကန်ပခင်ိုး၏သ ိုးမျ ိုးက
ယ ယီအ ိုးပြင့်် မည်သည်အ
့် ရ မျှ မပပြုတသ လ
် ည်ိုး အန င်္တ်၌ သင်သည် ငတကကရင်ိုး၊
အကကတ်ရင်ိုးပြင့်် တမှ င်မက်၌ အသက်ရှငရ
် လမ်မ
ဲ အသက်ရှငခ
် ျန်တွင ်
့် ည်။ အလင်ိုးထ၌
သင်သည် ယင်ိုး၏ အြိုးတန်မက
ှု မသ၊ သတသ
် အတမှ င်ည၌ သင်ရှငသ
် န်တနသည်န္င
ှ ့််
့်
တစ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုး၏ အြိုးတန်မက
ှု သမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ သင် ဝမ်ိုးနည်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ယခအဆင်တပပတနတသ လ
် ည်ိုး သင်ဝမ်ိုးနည်ိုးရမည့်တ
် နရက်
တရ က်လ လမ်မ
့်
့် ည်။
ထတနရက်
် ချန်
့် တရ က်လ ပပီိုး တမှ င်မက်သက်ဆင်ိုးက အလင်ိုး တန က်ထပ်မရှတတ သ
့် ည့်အ

သင်၏တန င်တ သပ်တန က်ကျလမ်မ
် မှုက
့် ည်။ ထသပြစ်
့် ရသည့်် အတကက င်ိုးမှ ပစစြုပပနအ
သင်န ိုးမလည်တသိုးဘဲ ရှပခင်ိုးတကက င ့်် ယခသင်၌ရှသည်အ
့် ချန်က ပမတ်န္ိုးတန်ြိုးထ ိုးြ ့်
သင်ပျက်ကွက်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အလပ်
စတင်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ဆလသည်မှ ယတန ငါမ
် ့် တနတသ အရ အ ိုးလိုး
့် နဆ
အမှနပ် ြစ်လ တသ အခါ လူမျ ိုးစွ တသည်
မမတ၏ဦိုးတခါင်
ိုးမျ ိုးက ကင်က
့်
့်
မချတင်ကဲတဝဒန မျက်ရည်မျ ိုး ငတကကိုးကကလမ်မ
ပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်။ ထသပပြုလ
့်
့်
ငတကကိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အကကတ် ပခင်ိုးတပြင
ဲ လဲ
့် ့်် တမှ င်မက်ထသ
့် ကျပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ အသက်က
အမှနတ
် ကယ် လက်စ ိုး၍ စလင်တစပခင်ိုးခရသူ အ ိုးလိုးက အသိုးပပြုန္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး
အသိုးပပြုရန် မသငတ
့်် လျ ်တသ ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ သ ိုးအ ိုးလိုးသည် တမှ င်မက်ထသ
ဲ ့်
လဲကျကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဆိုးရှုိုးပပီိုး
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ န ိုးမလည်ဘဲ ရှကကမည်။ အပပစ်ဒဏ်ထသ
ဲ ကျတရ
က်တစပခင်ိုး ခရခဲသ
့် ပြင်၊့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ထကဲသ
့် ရှု
ှ စက်ခရကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အလပ်၏
့်
့် က်ငပခင်ိုးပြင့်် ြစီိုးန္ပ်
ဤအဆင၌
့်် အဆင်သငပ့်် ြစ်ပပီိုး သငအ
့်် သက်တ ရငက
့်် ျက်ပပီဆလျှင ် အသိုးပပြုခရရန်
သငတ
့်် လျ ်တသ သူ ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဆင်သငမ
့်် ရှလျှင ်
အလပ်၏တန က်တစ်ဆငအ
့်် တွက် သငက
့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးလျှငပ
် င် သင်သည် အသိုးပပြုရန်
သငတ
့်် လျ ်မည်မဟတ်တပ။ ဤအတပခအတနတွင ် သင်က
် င်
့် ယ်သင် ပပင်ဆင်ချင်လျှငပ
အခွငအ
့်် လမ်ိုး တန က်တစ်ခ ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
့်် ရှ ျို့၌ ရှတသ အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျြုိုးက တတွျို့ရန် သင်အဘယ်သ ့်
့် ည်၊ ယခ သငတ
သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တပိုးတသ စွမ်ိုးတဆ င်မက
ှု လက်ခရရှရန်
သင်အဘယ်သ သွ
့် ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ
စက ိုးတပပ တနလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ထတ်တြ ်တပပ ဆမည် မဟတ်တပ။
သင်လပ်န္င်သည်မှ ယတန တပပ
လျက်ရှသည့်အ
် ရ က ြတ်ရှုန္င်ပခင်ိုးသ ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်။
ထအခါ သင်မည်သ အလွ
ယတ
် ကူ န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ အန င်္တ်ဘဝက ယတနဘဝထက်
့်
့်
မည်သ ပ
့် ည်နည်ိုး။ ထချန်တွင ် သင်သည် ငတကကိုး၍ အကကတ်က
့် တက င်ိုးန္င်လမ်မ
အသက်ရှငလ
် ျက် တသတနပခင်ိုးက ခစ ိုးတနရမည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
သင်အ
ှ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
် မည်က သင်မသတပ။
့် ိုး ယခ တပိုးအပ်လျက်ရတသ
့် မည်သတမွ
့် ျို့တလျ ရ
သင်သည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပခင်ိုး၌ ရှငသ
် န်တနတသ ်လည်ိုး သင်က မသဘဲ ရှတနသည်။
ဤအရ က သင်သည် တဝဒန ခစ ိုးရကန်ိုး ကကြုရမည်က သက်တသထူသည်။ လက်ရတွ
ှ င်
လူအချြုျို့က ခခကကပပီိုး၊ အချြုျို့က ပန်ကန်ကကက ၊ အချြုျို့က တစ်ခ မဟတ် တစ်ခ လပ်ကကသည်။

ငါသည် သငက
့်် ယတပပတ် လစ်လျြူရှု သည်၊ သတသ
် သင်တပပြုတနသည်
့် အမှုကစစမျ ိုးက ငါ
့်
့်
သတမထ ိုးမဘူိုးဟ မထင်တလန္ှင။့်် သင်တ၏အန္ှ
စ်သ ရက ငါသည် န ိုးမလည်သတလ ။
့်
အဘယ်တကက င ့်် ငါက
ငှ့် အသက်န္င
ှ ့််
့် တက်ခက်ပမဲ တက်ခက်တနကကသနည်ိုး။ သင်အ
့် ဘအလ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တန က်သ လ
့် က်တလျှ က်ရန် ဘရ ိုးသခင်က သင်မယကကည်သတလ ။
သင်ယကကည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
မှ သငအ
့်် ဘလ
့် ငှ မဟတ်တလ ။ ယခအချန်၌ ငါသည်
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က လပ်တဆ င်တနသည်။
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ် အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ ့်် သင်၏နင်္ိုးသည်လည်ိုး သသ လမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
သင်အ
့် ိုး အတအလင်ိုး တပပ ရမည်တလ ။
လက်ရသ
ှ မ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်သည် လူသ ိုး၏ဘ၀နင်္ိုး အဘယ်အရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်က
ထင်ရှ ိုးတစရန် ရည်ရွယ်သည်။ ယတန ပပစ်
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပလလင်ပြြူတရှ ျို့ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
အဘယ်တကက င ့်် ငါ တပပ ရသနည်ိုး။ သင် ဤအရ က မပမင်သတလ ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က
အဘယ်တကက င ့်် တန က်ဆိုးအဆင ့်် ပြစ်သနည်ိုး။ ထအရ မှ လူတန်ိုးစ ိုးအသီိုးသိုးီ
မည်သဇ့် တ်သမ်ိုးမည်က ထင်ရှ ိုးတစြ အတ
အကျပင် မဟတ်တလ ။ ထအရ မှ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်တသ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးလပ်ငန်ိုးစဉ်အတွငိုး် ၊
လူတင်ိုးက မမ၏ သရပ်မှနအ
် ိုး ပပသခွငပ့်် ပြုပပီိုး၊ ထတန က်တွင် အမျြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးခရတစြ မဟ
တ်သတလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်သည်ဟ
့်
ဆသည်ထက်၊ လူအဆငအ
့်် တန်ိုး အသီိုးသိုးီ အဘယ်သ ဇ
့် တ်သမ်ိုးမည်က ပပသည်ဟဆလျှင်
ပတက င်ိုးလမ်မ
မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတန က်
့် ည်။ ဤသည်မှ လူတ၏အပပစ်
့်
လူအဆင
အ
့်် တန်ိုးမျ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက တြ ်ပပပပီိုး၊ ထသပြင်
့်
့် ့် ၎င်ိုးတ ဆ
့် ိုးယတ်သည် သမဟ
့် တ်
တပြ ငမ
့်် တ်သည်က ဆိုးပြတ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင်
အတက င်ိုးအတွက် ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးအတွက် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအလပ် လ သည်။
အပပည်အ
့် ဝန ခတသ လူမျ ိုး၊ ဆလသည်မှ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ခရသူမျ ိုးသည်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးသ ဘ
် ့် ဝပခင်ိုးဟူသည့်် တန က်တစ်ဆင၌
့််
့် ရ ိုးသခင်၏အလပ်အ ိုး ပြနတ
တနရ ချထ ိုးခကကရမည်၊ သမ်ိုးပက်မခရတသ သူတသည်
တမှ င်မက်၌
့်
တနရ ချထ ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် တတွျို့ ကကြုကကရမည်ပြစ်သည်။ ဤသ ့်
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတ်ခရမည်၊ အဆိုးလပ်သမ
ူ ျ ိုးသည် တန က်တစ်ြန် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
တန၏အလင်ိုး မရှဘဲ၊ ဆိုးညစ်မှုန္င
ှ ့်် စြွဲျို့ခကကရမည်၊ တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ သည်
အလင်ိုးကရရှက
့်
အလင်ိုးထ၌
ဲ ထ ဝရအသက်ရှငသ
် ွ ိုးြ တက
င်ိုးပမတ်မှုန္င
ှ ့်် စြွဲျို့ခကကရမည်။
့်

အရ အ ိုးလိုးအတွက် အဆိုးသည် နီိုးလ ပပီပြစ်သည်၊ လူသ ိုး၏နင်္ိုးက သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးအ ိုး
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသပပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ အရ အ ိုးလိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအတင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတ်ခရလမ်မ
အသီိုးသိုးီ အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
့် ည်။ ထသပြစ်
့် လျှင ် လူတသည်
့်
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတပ် ခင်ိုး၏ မချတင်ကဲတဝဒန မှ အဘယ်သ လွ
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
အရ အ ိုးလိုးအတွက် အဆိုးသတ် နီိုးကပ်လ ချန်တွင ် လူအဆင
အ
့်် တန်ိုးအသီိုးသီိုး၏ နင်္ိုးအ ိုး
့်
ြွငပ့်် ပပပီိုး၊ ယင်ိုးက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အတွငိုး် ၌
(လက်ရအလ
ှ
ပ်မစ
ှ ၍ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အ ိုးလိုး အပါအဝင်) လပ်တဆ င်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုး၏ နင်္ိုးက ြွငပ့်် ပပခင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်အတွငိုး် န္ှင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
လပ်ငန်ိုးစဉ်အတွငိုး် ၌ လပ်တဆ င်သည်။ လူတအ
့် ိုး အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတပ် ခင်ိုးသည် လူတက
့်် တန်ိုးမျ ိုးသ ပပန်
့် သူတ၏
့် မူလအဆငအ
့် ပပခင်
့် ိုးမဟတ်တပ။
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ြန်ဆင်ိုးချန်၌ လူသ ိုးတစ်မျြုိုးတည်ိုးသ ရှခဲသ
့် ည်။ တစ်ခတည်ိုးတသ
ခွပဲ ခ ိုးမှုမှ တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမအကက ိုးသ ပြစ်သည်။ ကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ
မရှခဲတ
်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
့် ပ။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး တန က်တွငသ
လူအဆင
အ
့်် တန်ိုးမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ ကကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့က ညစ်ညြူိုးတသ နတ်ဆိုးတ၏
့်
့်
အပ်စိုးမှုတအ က် တရ က်ရှကကပပီိုးလျှင၊် အချြုျို့ မှ ဆိုးယတ်တသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
အပ်စိုးမှုတအ က်၊ အသက်လမ်ိုးစဉ်က လက်တလျှ က်တသ သူအချြုျို့ မှ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
်
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် လျှင ် အဆငအ
့်် တန်ိုးမျ ိုးက
လူတကက
့် သ
့် ိုးတွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တည်လ ပပီိုး၊ ဤကဲသ
့် လျှင ် လူသ ိုး၏
ကကီိုးမ ိုးတသ မသ ိုးစအတွငိုး် ၌ လူတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးမျ ိုး ခွထ
ဲ က
ွ ်လ ကကသည်။
့်
လူအ ိုးလိုးက ကွဲပပ ိုးတသ “ြခင်မျ ိုး” ရှလ ကကသည်၊ လူသ ိုးသည် ပန်ကန်လွနိုး် တသ တကက င ့််
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် အပ်စိုးမှုတအ က် လူတင်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးရလ
ှ
သည် မဟတ်တပ။
တပြ ငမ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လူပင်္္ြုလ်အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခစီ၏ နင်္အစစ်အမှနက
်
ြွငပ့်် ပပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ကွယ်ဝက
ှ ်မထ ိုးတပ။ လူတင်ိုး အလင်ိုး၌ မမ၏ မျက်န္ ှ အမှနက
်
ပပသသည်။ ဤအခက်တွင် လူသည် နင်္မူလက ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး မဟတ်တတ ဘ
့် ဲ
သူ၏ဘိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နင်္သဏ္ဍ န်တူညမ
ီ ှု တပျ က်ကွယ်ခသ
ဲ့် ည်မှ ရှညက် က ခဲပ့် ပီ၊
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့် မတရတွက်န္င်တသ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
့်
တက င်ိုးကင်ကတနက တန က်တြန်လိုးဝ မသမပမင်ရြ စ
့် တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုး၊
လူတသည်
စ တန်၏ အဆပ်အမျြုိုးမျြုိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည့်တ
် နခဲတ
င ့််
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်

လူတတွ
့်် လျ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး ရှကကသည်။ ထပပင်
့် င ် သူတ၏
့် သငတ
့် သူတ၏
့်
မတူညတ
ီ သ အဆပ်မျ ိုးတပေါ် အတပခခပပီိုး သူတက
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
အတန်ိုးစ ိုးခပွဲ ခ ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သူတက
့် မ်ိုးပက်ထ ိုးတသ
့် ယတန သ
အတင်ိုးအတ အ ိုးပြင ့်် ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏နင်္ိုးသည်
ကမဘ တပမြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ အစအဦိုးတွင် “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ”် ဟ စတပါင်ိုးတခေါ်တဝေါ်သည့်် အတန်ိုးအစ ိုးတစ်ခသ
ရှခဲတ
့် သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် အစ၌ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
မခခဲရ
့် ပပင်၊ သူတအတပေါ်
မည်သည့်် တမှ င်မက်မျှ ကျတရ က်ပခင်ိုး မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့် သည်အ
့်
အလင်ိုးထ၌
ဲ လူအ ိုးလိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် လူသည် စ တန်၏
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုးတန က် လူတ၏
့် အတန်ိုးအစ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး
ကမဘ တပမတစ်ပပင်လိုးသ ပျ
့် လသည်— တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမတပြင
့် ျို့ န္ှခဲ့် တ
့် ့်် ြွဲျို့တည်ထ ိုးတသ
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်” ဟ စတပါင်ိုးတခေါ်တဝေါ်သည့်် မသ ိုးစမှလ တသ လူတ၏
့် အတန်ိုးအစ ိုးန္ှင ့််
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးပင် ပြစ်သည်။ သူတအ
့်် ိုး
့် ိုးလိုးက သူတ၏
့် အကကီိုးရငဆ
ဘိုးတဘိုးမျ ိုး— တယ က်ျ ိုးန္ှငမ
့်် န်ိုးမ ပါဝင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် (၎င်ိုးမှ သူတ၏
့်် ိုး
့် အကကီိုးရငဆ
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် မူရင်ိုး အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတ)-့် မှ လမ်ိုးလသ
ွဲ ွ ိုးြ သူ
့် တ၏
့်
ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ ထအချန်က ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည်သ
တပမကကီိုးတပေါ် အသက်ရှငတ
် နထင်ြ တယတဟ
ဝါ ဦိုးတဆ င်တနခဲသ
့် ည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ လူမျြုိုး
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့် က်တွင ် ဣသတရလတစ်ခလိုးမှ (မူရင်ိုးမသ ိုးစမျြုိုးရိုးစမှဟ ဆလသည်)
ထွက်တပေါ်လ တသ လူအမျြုိုးမျြုိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးပပမှုက ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကသည်။
့်
လူတလ
က၏ ကစစရပ်မျ ိုးက လိုးဝမသသည့်် ဤအတစ ပင်ိုးလူမျြုိုးမျ ိုးသည် တန က်ပင်ိုးတွင ်
့်
သူတတတ
င်ိုးဆခဲက့် ကသည့်် နယ်တပမမျ ိုးတွင ် တနထင်ရန် သူတ၏ဘ
ိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
့်
လက်သွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး ယင်ိုးသည် ယတနထက်
တင် ဆက်၍ပြစ်တနသည်။ ထတကက
င ့်် သူတသည်
့်
့်
့်
တယတဟ ဝါထမှ မည်သလမ်
့် ိုးလွဲခကဲ့် ကပပီိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသ ညစ်ညြူိုးသည့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်တ၏
့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မည်သခ့် ခဲက့် ကရသည်က မသဘဲ ရှတနကကဆဲပြစ်၏။
ကကီိုးတလိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုး ယခတင် အဆပ်သငတ
့်် သ သူတ၊ ့် အတပခခအ ိုးပြင့််
ကယ်ဆယ်၍မရန္င်တသ သူတသည်
သူတက
ဲ့် သ ညစ်ညြူိုးသည့််
့်
့် ြျက်ဆိုးီ ခတ
နတ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်တသ သူတ၏ဘ
ိုးတဘိုးတန္ှ့် င ့်် သွ ိုးကကရမှလွဲ၍ အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ ရှမည်
့်
မဟတ်တပ။ အတပခခအ ိုးပြင့်် ကယ်ဆယ်၍ရန္င်တသ သူတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
သငတ
့်် လျ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်သ သွ
ှ ့််
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ကယ်တင်ခရသူန္င
့် ိုးလမ်မ

သမ်ိုးပက်ခရသူတအတွ
က် သီိုးသန်ထ
့် ိုးရှတသ အဆိုးသတ်သ ပြစ်
့်
့် သည်။
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရန္င်တသ သူတက
့် ကယ်တင်ရန်အတွက် အရ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်၊ သတသ
် အတရထူပပီိုး ကသ၍မရန္င်တသ သူတအဘ
သူ
့်
့်
့် တ၏
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်စရ မှ ဆိုးမပပစ်တင်ပခင်ိုး၏ အနက်ဆိုးတွငိုး် ထဲသ သူ
့် တ၏
့်
ဘိုးတဘိုးမျ ိုးတန က်မှ လက်ကကြသ
့် ည်။ သင်၏နင်္ိုးက အစအဦိုးကတည်ိုးက
့် ပြစ်လမ်မ
ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ယခမှသ ြွငပ့်် ပသည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် သင်ထသထင်
့် လျှင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကနဦိုးြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် သီိုးပခ ိုးစ တန်အတန်ိုးအစ ိုး
မြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်က သင်တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ အ ဒ န္ှင ့်် ဧဝပြင့်် ြွဲျို့တည်ထ ိုးသည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည် (တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမသ
ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
အစအဦိုး၌ စ တန်မှ
့် သည်ဟ ဆလသည်) က သင်တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။ သင်တသည်
့်
ဆင်ိုးသက်လ သူပြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ် ယင်ိုးမှ တယဟ ဝါ လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးတသ အခါ
သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၌ စ တန်အပ်စတစ်စ သူထည်သ
့် င
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည်ဟ ဆလလမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။
ထကဲသ
့် တသ
အရ တစ်ခက သူလပ်တဆ င်ခန္
ဲ့် င်မည်တလ ။ သူသည်
့်
မမ၏သက်တသခချက်အဘအလ
ငှ့် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ သူသည်
့်
မမဘန်ိုးအသတရအဘအလ
ငှ့် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူက
့်
့် တမင်တက ခခရန်
စ တန်၏တန င်လ တန က်သ ိုး လူတန်ိုးစ ိုးတစ်ခက အဘယ်တကက င ့်် သူြန်ဆင်ိုးမည်နည်ိုး။
တယတဟ ဝါသည် ဤကဲသ
့် တသ
အရ တစ်ခက လပ်တဆ င်ခန္
ဲ့် င်မည်တလ ။ အကယ်၍
့်
သူလပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှင ် သူသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးပြစ်သည်ဟ မည်သဆ
ူ န္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
သင်တအချ
ှ အ
့်် တူ သွ ိုးရလမ်မ
့် ည်ဟ ငါယခဆတသ အခါ၊ သင်သည်
့် ြုျို့သည် အဆိုး၌ စ တန်န္င
အစအဦိုးကတည်ိုးက စ တန်န္င
ှ ့်် ရှခဲသ
သင်သည်
့် ည်ဟ မဆလတပ၊ ထထက်
့်
အလွနန
် မ်က
် သ ်မှ
့် ျတအ င် နစ်ပမြုပ်ခကဲ့် ကသပြင့်် ဘရ ိုးသခင် သင်က
့် ကယ်တင်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးလျှငတ
ထကယ်တင်ပခင်ိုးက သင်မရယူန္င်ခဟ
ဲ့် ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်က
ှ အ
့်် တူ
့် စ တန်န္င
မျြုိုးတူသတ်မှတ်ြမှ့် လ၍
ွဲ တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ ဤသည်မှ သင်သည် ကယ်ဆယ်၍
မရန္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် တပေါ် မတပြ င်မ
့် တ်တသ တကက င်မ
့် ဟတ်၊
ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ကကကမမ က စ တန်၏ ပပယင်္်တစ်ခအပြစ် တမင်တက
သတ်မှတပ် ပီိုးတန က် စ တန်န္င
ှ အ
့်် တူ သငက
့်် မျြုိုးတူသတ်မှတ်က တမင်သက်သက် သငက
့််
တဝဒန ခစ ိုးတစလ၍ မဟတ်တပ။ ထအရ သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ အတွငိုး် ကျကျ
အမှနတ
် ရ ိုးမဟတ်တပ။ ထအရ သည် သင်ယကကည်သည့်် အရ ပြစ်လျှင်
သင်၏န ိုးလည်သတဘ တပါက်မက
ှု အလွန ် တစ်ြက်သတ်ဆန်လသ
ှ ည်တက ိုး။

သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ တန က်ဆိုးအဆငမ
့်် ှ လူတက
ှ ့်် လူတ၏
့် ကယ်တင်ရန်န္င
့် နင်္ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
ထတ်တြ ်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတ၏
့်
ဆတ်ယတ်လ မှုက ထတ်တြ ပ် ပီိုး ထသပြင
့် ့်် သူတက
့် တန င်တရတစက ထတစပပီိုး
အသက်န္င
ှ လ
့်် ဘဝ၏
ူ ့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနက
် လက်တစရန်ပြစ်သည်။ ထအရ မှ ထပပီိုး
တိုးတသ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက န္ှုိုးရန်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူတ၏
့် စတ်န္လ
့်
အတွငိုး် ပန်ကန်မက
ှု ပပသရန်ပြစ်သည်။ သတသ
် လူတသည်
တန င်တမရန္င်တသိုးဘ၊ဲ လူဘဝ၏
့်
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအမှနက
် မလက်န္င်တသိုးဘလ
ဲ ျက် ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမမ
ှု ျ ိုးက
မစွနပစ်
် ့် န္င်တသိုးလျှင ် သူတသည်
ကယ်ဆယ်မရန္င်ဘဲ စ တန်က မျြုချလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
လူတက
ှ ့်် သူတ၏
့် ကယ်တင်ရန်န္င
့် နင်္ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ပပသရန် ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ တက င်ိုးတသ နင်္ိုးမျ ိုး၊ မတက င်ိုးတသ နင်္ိုးမျ ိုး— ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အ ိုးပြင ့်် ထတ်တြ ်ပပသသည်။ လူတ ကယ်
တင်ခရမည် သမဟ
့်
့် တ်
ကျန်ဆခ
ဲ ရမည် ဟူသည့်အ
် ရ သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ် အတတ အတွငိုး် ၌ အ ိုးလိုး
ထတ်တြ ်ခရမည်ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုးတသ က လသည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် သတ်မှတ်ခရမည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် လျှင ်
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အပပစ်မျ ိုးက စီရင်ပခင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အလပ်ပြစ်သည်။ ထသမဟ
ြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ်န္င်မည်နည်ိုး။
့် တ်လျှင ် လူမျ ိုးက မည်သ အမျ
့်
သင်တအကက
ိုး လပ်တဆ င်လျက်ရတသ
ှ
အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ပခင်ိုး အမှုသည်
့်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၌ ဤကဲသ
့် တသ
အလပ်၏ အစပြစ်သည်။ ဤတန က်တွငက
် ိုး
့်
တင်ိုးပပည်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးသည်လည်ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က
ခစ ိုးရကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရ ထဲ၌ရှတသ ပင်္္ြုလ်တင်ိုး တရ ိုးစီရင်ခရြ ့်
တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တရှ သ
ျို့ လ
့် ကကပပီိုး အမျြုိုးအစ ိုးအလက် သတ်မှတ်ခရမည်က ဆလသည်။
အဘယ်ပင်္္ြုလ်န္င
ှ ့်် အဘယ်အရ မျှ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုရပခင်ိုးမှ
မလွတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် အဘယ်
ပင်္္ြုလ်န္င
ှ ့်် အဘယ်အရ မျှ ဤအမျြုိုးအစ ိုးအလက်
့်
သတ်မှတပ် ခင်ိုးက မလွတ်တပမ က်န္င်တပ၊ အတယ က်တင်ိုး အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ခရမည်
ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
က် အဆိုးသတ်နိုးီ လ ပပီိုး၊
့် တသ ် အရ ခပ်သမ်ိုးတအတွ
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုးတပေါ် ရှ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
သူတ၏န
က်ရပပီ
ှ
့်
့် င်္ိုးသ တရ
့်
ပြစ်တသ တကက ငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ ၏တန က်ဆိုးတသ က လမျ ိုးမှ

အဘယ်သ လွ
င ့်် သင်တ၏
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
့်
့် မန ခမှုလပ်ရပ်မျ ိုးသည်
မည်မျှကက ကက ဆက်လက် ရှတနန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် တန က်ဆိုးတသ က လ
တရ က်အဆ
့် ဆ
ဲ ဲ ပြစ်သည်က သင်တ မပမင်
သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသပပီိုး
့်
သူတပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ြ တတ
ငတ
့်် သူတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့််
့်
့်
တနရက်
န္င်သနည်ိုး။ တက င်ိုးပမတ်မှုအတွက် တန က်ဆိုးဆလ ဘ်က သူတ ့်
့် က မည်သ မပမင်
့်
မည်သ မရရှ
ဘဲ တနန္င်သနည်ိုး။ သင်သည် တက င်ိုးတသ အမှုက ပပြုတသ သူတစ်ဦိုးတလ ၊
့်
သမဟ
့်် တ်တသ
့် တ် ဆိုးယတ်တသ အမှုက ပပြုတသ သူတစ်ဦိုးတလ ။ သင်သည် တပြ ငမ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခပပီိုးတန က် န ခတသ သူတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့်် တ်တသ
့် တ် တပြ ငမ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခပပီိုးတန က်တွင ် ကျန်ဆပခင်ိုး ခရတသ သူတလ ။ သင်သည် အလင်ိုး၌
တရ ိုးစီရင်ရ ပလလင်တတ ်တရှ တ
ျို့ ွင ် အသက်ရှငသ
် တလ သမဟ
့် တ် တမှ င်မက်မှုအလယ်
မရဏန္င်င၌ သင် အသက်ရှငသ
် တလ ။ သင်၏နင်္ိုးက ဆလ ဘ်ရတသ သူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုးဟ အရှငိုး် လင်ိုးဆိုး သထ ိုးသက
ူ
ိုး သင်ကယ်တင်ပင်
မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ အရှငိုး် လင်ိုးဆိုးသပပီိုး အနက်ရှုင်ိုးဆိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တသ သူက ိုး သင်ပင် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင၊့််
့်
သင်၏အမူအကျငန္
့်် င
ှ ့်် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးတက
့်် ယတန ့်
့် ိုး အဘယ်သနည်
့် ိုး။ သငက
ငါသမ်ိုးပက်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ သင်၏ အပပြုအမူက ဆိုးညစ်သည် သမဟ
့် တ် တက င်ိုးပမတ်သည်ဟ
သငအ
့်် တွက် ငါရှငိုး် လင်ိုးတြ ပ် ပရန် အမှနတ
် ကယ်ပင် လအပ်သတလ ။ ငါအတွ
က်
့်
အဘယ်မျှတလ က် သင်စွနလ
် ့် တ်ခပဲ့် ပီိုးသနည်ိုး။ ငါက
့် အဘယ်မျှတလ က် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
သင်ကိုးကယ
ွ ်သနည်ိုး။ သင် ငါအတပေါ်
အဘယ်သပပြုမူ
့်
့် သည်က သင်ကယ်တင်
အရှငိုး် လင်ိုးဆိုးသသည် မဟတ်တလ ။ အဆိုး၌ သင်မည်သ အဆ
ိုးသတ်လမ်မ
့် ည်က
့်
မည်သမ
ူ ဆထက် သင်ပ၍တက င်ိုးတက င်ိုး သသငသ
့်် ည်။ ငါအမှနဆ
် သည်က ိုး ငါသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သငက
့်် ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သင်တက
့်
့် ငါ စ တန်လက်သ ့်
မအပ်ခသ
ဲ့် လ သင်တ ငါ
့် ပန်ကန်ပခင်ိုး သမဟ
့် က
့် တ် အတက်အခပခင်ိုးအတွက် ငါ၏
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရရန်လည်ိုး ငါ ရည်ရွယ်ချက်ရရှ
ှ သင်တက
ဲ့် ပ။ သင်တ ့်
့် မလပ်ခတ
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး အလွနအ
် မင်ိုး မ တကက ပပီိုး သင်တ အမူ
အကျငက
့်် အလွနအ
် မင်ိုး
့်
စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ြွယ်တက င်ိုးတသ တကက င ့်် ဤတဘိုးဒကခ တဝဒန အ ိုးလိုး ပြစ်ကကသည်
မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် သင်တကက
့်
့် ြုတတွျို့မည့်် နင်္ိုးမျြုိုးက သင်တက
့် ယ်တင် ဆိုးပြတ်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်တ မည်
သ အဆ
ိုးသတ်မည်က မည်သမ
ူ ဆထက် သင်တစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ
့်
့်
သင်တပ့် သကကသည် မဟတ်တလ ။ လူတက
့် ငါ သမ်ိုးပက်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူတက
့်

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

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

တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအလပ် စတင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ခခသည်၊ ပန်ကန်သည်၊ ပပီိုးလျှင ်
သင်သည် ဆိုးညစ်မှနိုး် သတသ အရ မျ ိုးက လပ်သည်။ သင်သည် ပပင်ိုးထန်တသ
ပပစ်ဒဏ်စီရင်ပခင်ိုး၏ ပစ်မှတ် မဟတ်တလ ။ ယတန ဤအရ
က သငအ
့်် တွက်
့်
ငါရှငိုး် တအ င်တပပ တနသည်။ န ိုးမတထ င်ြ သင်
တရွ ိုးချယ်လျှင၊် တန က်ပင်ိုးတွင ် သငအ
့်် တပေါ်သ ့်
့်
တဘိုးဒကခ ကျတရ က်သည့်အ
် ခါ၊ ထအခါမှ သင်စတင်တန င်တရပပီိုး စတင်ယကကည်လျှင်
တန က်ကျလွနိုး် လမ်မ
့်် ယတန တန
င်တရြအခွ
့်် တရိုး
့် ည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် သငက
့်
့် ငအ
တပိုးတနတသ ်လည်ိုး သင်သည် တန င်တရရန် ဆန္ဒမရှ။ သင်သည် အဘယ်မျှကက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးချင်သနည်ိုး။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တနရက်
သင်၏
့် တင်တအ င်တလ ။ ယတန ငါသည်
့်
အတတ်က ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမျ ိုးက မတအ က်တမတ
့် ပ။ ငါသည် သင်၏ အပပြုသတဘ ဘက်သသ
့်
ကကည့်ြ
် ရန်
့်် င်ိုး သငက
့်် အြန်ြန် ငါ ခွငလ
့်် တ်၏၊
့် အပျက်သတဘ မှ အတဝိုးသလှ
့် ညရ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏ လက်ရှ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အလပ်အ ိုးလိုးတသည်
့်
သငက
့်် ကယ်တင်ြရန်
့်် တပေါ်မတက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက် ငါ၌မရှတပ။ သတသ
်
့် ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်
သင်သည် ၀င်တရ က်ရန် ပငင်ိုးဆန်၏၊ မတက င်ိုးတသ အရ မှ တက င်ိုးတသ အရ က
သင်မခွပဲ ခ ိုးန္င်သကဲသ
့် ကကင်
န မှုက မည်သတန်
့်
့် ြိုးထ ိုးရမည်က သင်မသတပ။
ယင်ိုးသတသ
သူတသည်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးကသ
့်
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည် မဟတ်တလ ။
တမ တရှက တကျ က်တိုးက ရက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ တယတဟ ဝါတပိုးသန ိုးတသ တရ
ပန်ိုးထွကလ
်
ခဲပ့် ခင်ိုးသည် သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဒါဝဒ်သည် န္ှလိုးသ ိုးထဲ
ရင်လန်ိုးပခင်ိုး အပပည်န္
့် င
ှ ့်် ငါတယတဟ ဝါက ချီိုးမမ
ွ ်ိုး၍ တစ င်ိုးတီိုးခဲတ
့် သ အခါ သူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် တတ င်မျ ိုးအတပေါ် ပပည်လ
့် ျှတနတသ
သူ၏ပခတမွိုးတရ စဆ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ မတပပ ပပန္င်တလ က်တသ စည်ိုးစမ်ချမ်ိုးသ မျ ိုး ဆိုးရှုိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး
သူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် အန စမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ြိုးလမ်ိုးခခဲရ
့် တသ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါပြစ်တသ ငါ၏အသက ကက ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ က
်
ပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တပတရသည်
တယရှု ခရစ်တတ ်တန က် လက်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
သူသည် ငါအတွ
က်တကက င့်် က ိုးတင်တပေါ်မှ သမှုစွဲန္က
ှ ်ပခင်ိုးခရပပီိုး တက င်ိုးပမတ်တသ
့်
သက်တသခန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဟန်သည်
လူသ ိုး၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပသဏ္ဌ န်က ပမင်တတွျို့ ခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ပြစ်သည်။ သူသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ရူ ပါရက ပမင်ခရ
ဲ့် သည်မှ လည်ိုး သူ၏

ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သ ၍ပင် ပြစ်သည်။ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဟဆတသ ထတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ငါ၏ ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးရပပီိုး
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ငါ၏အမှုက ပပြုြရန်
့် အတွက် ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
ငါဆင်ိုးကကလ ခဲသ
့် ည်ဆပခင်ိုးက သလ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့််
ရက်ခတ်ခရတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ှုခရတသ သူတန္ှ့် င ့််
့် ိုးပြင ့်် န္ှစ်သမ်မ
ကယ်တင်ခရတသ သူတအ
့် ိုးလိုး— ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး မမတ၏
့် ယကကည်ချက်တကက င ့််
ထသပပြုခဲ
၎င်ိုးတ၏
့် က့် ကသည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့််
အမှုအရ မျ ိုးစွ က ရရှခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ရပ် အပမဲမဟတ်တပ။
ဒါဝဒ် ခစ ိုးခရ
ဲ့် တသ တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျြုိုးက မခစ ိုးခဲရ
ှ င်သည်၊
့် ဘဲ ရှချင်ရန္
သမဟ
့် တယတဟ
ဝါအ ိုး တရတပိုးကမ်ိုးတစပခင်ိုး မရှဘဲ ပြစ်န္င်သည်။
့် တ် တမ တရှပပြုသကဲသ
့်
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တယ ဘသည် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် တယတဟ ဝါ၏
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ကပ်ဆက်မှုကလည်ိုး ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။
သငအ
့်် တနပြင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ ကပ်ဆက်မှု ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊
န္ှစ်ခလိုးသည် မင်္ဂလ ရှတသ ပြစ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ယကကည်ပခင်ိုးမရှလျှင် သင်တသည်
့်
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က ရရှန္င်လမ်မ
တမျက်
တမှ က်၌ ပပသတသ
့် ည်မဟတ်၊ ယတန သင်
့်
့်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သ ၍ပင်မပမင်န္င်တပ။ သင်တ ပမင်
့် ည်
့် တတွျို့ န္င်လမ်မ
မဟတ်သလ ရရှန္င်စွမ်ိုး သ ၍ပင် မရှန္င်တပ။ ဤကပ်ဆက်မှုမျ ိုး၊ ဤတဘိုးဒကခမျ ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးလိုး— ဤအရ မျ ိုး သင်အ
က်ခလ
ဲ့် ျှင ် ယတန ့်
့် တပေါ်သ မကျတရ
့်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက သင် ပမင်န္င်လမ်မ
တ ့်
့် ည်တလ ။ ယတန သင်
့်
အသမ်ိုးပက်ခရြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးသည်မှ ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သမ်ိုးပက်ခတနရပခင်ိုးက
့်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်မှုတင်ိုးက ယကကည်ရန် သငက
့်် အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျြုိုးက ယကကည်ပခင်ိုးတကက င်သ
့်
သင်လက်ခရရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး စလင်ပခင်ိုးသတရ
လက်ခရရှတသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
့် က်ရှသည်။ ယတန သင်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျြုိုး မရှလျှင် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သမည် မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သင်သည် သူက
့်် ကကည်ပခင်ိုးသည် စစ်မန
ှ မ
် ှု၌
့် အဘယ်မျှတလ က် ယကကည်သည်ပြစ်တစ သငယ
အတပခခမထ ိုးတသ အန္ှစ်မဲ့်တြ ်ပပချက်သ ပြစ်တနဦိုးမည်ပြစ်သည်။ သငက
့််

လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးန ခတစတသ အလပ်ပြစ်သည့်် ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က
သင်လက်ခရရှပပီိုးမသ
ှ လျှင် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနလ
် ပပီိုး
ယကကည်စတ်ချရလ က သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ဘက်သ လှ
့် ညပ့်် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤ
“ယကကည်ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးတကက င ့်် သင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကခရတသ လ
် ည်ိုး သငမ
့်် ှ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး အမှနက
် န်ဆိုး၊
အစစ်မှနဆ
် ိုးန္ှင ့်် အြိုးတန်ဆိုးတသ အရ က သင်လက်ခရရှပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဤသပြစ်
့် ရသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်အထဲ၌သ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏
တန က်ဆိုးပန်ိုးတင်က သင်ပမင်ရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
အချစ်ခရြပြစ်
ဲ ပြစ်သည်၊ သင်သည်
့် သည်က သင်ပမင်ရသည်မှ ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးထ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်ကပမင်ရသည်မှ ထသတသ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ထ၌
ဲ ပြစ်သည်၊
့်
လူအသက်
တ က သင်အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ သည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ
့်
ပြစ်သည်၊ သင်သည် လူအသက်
၏ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးက ရပပီိုး “လူသ ိုး” ၏ စစ်မှနတ
် သ
့်
အဓပပါယ်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ သည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ ပြစ်သည်။ သင်သည်
အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ့်် သူ၏ လှပပပီိုး ဘန်ိုးအသတရရှတသ မျက်န္ ှ တတ ၏
် တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ြူိုးတတွျို့ရသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထဲ၌သ ပြစ်သည်၊ သင်သည်
လူသ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်က သပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ “ထ ဝရရှငသ
် န်တသ သမင်ိုး” က
န ိုးလည်ရသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၌ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုး ဇ စ်ပမစ်က သင်န ိုးလည်လ ရသည်မှ
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်ထ၌
ဲ ပြစ်သည်။ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးသ မက အဆိုးမဲ့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှ အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
အပပစ်တင်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်လက်ခရရှသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ
ပြစ်သည်၊ သင်တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအပပင် လူသ ိုးရရှသငသ
့်် ည့်် တဘိုးဒကခမျ ိုးကလည်ိုး
လက်ခရရှသည်မှ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထ၌
ဲ ပြစ်သည်။...ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးအနည်ိုးငယ်တကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
ဤအရ မျ ိုး
့်
ရရှပပီိုးတန က် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ကကီိုးမ ိုးသည့််
ပမ ဏတစ်ခ ရရှခဲသ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည် မဟတ်တလ ။ သငအ
ကက ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က ပမင်တတွျို့ ခဲသ
ပ်၏
့် ည်သ မက သူအလ
့်
အဆငတ
့်် စ်ခစီကလည်ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့်် တနပြင ့််
့် ပပီ ပြစ်သည်။ သငအ
ယကကည်ပခင်ိုးမရှခဲလ
့် ျှင ် ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျြုိုး သမဟ
့် တ် ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျြုိုးက

သင်ခစ ိုးရမည်မဟတ်ဟ သင်တပပ တက င်ိုး တပပ လမ်မ
် သင်သသငသ
့်် ည်မှ
့် ည်။ သတသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမရှလျှင် အနန္တတန်ခိုးရှငထ
် မှ ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျြုိုး သမဟ
့် တ်
ဤပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်မှုမျြုိုးက သင်လက်ခရရှန္င်လမ်မ
်
့် ည် မဟတ်သည်သ မက ြန်ဆင်ိုးရှငက
ပမင်တတွျို့ ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးကလည်ိုး သင်ထ ဝရ ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မူလအစက ဘယ်တသ အခါမျှ သလမ်မ
တ ၏
့် ည်မဟတ်သလ လူအသက်
့်
အတရိုးပါမှုကလည်ိုး လိုးဝ န ိုးလည်လမ်မ
့်် ယ်ခန္ဓ တသဆိုးပပီိုး
့် ည် မဟတ်။ သငက
သင်၏ဝည ဉ်ထွက်ခွ လျှငပ
် င် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လပ်တဆ င်မှုအ ိုးလိုးက သင်
န ိုးလည်လမ်ဦ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည်
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ဤမျှ ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်က လပ်တဆ င်တတ ်မူခသ
ဲ့် ည်က သင် သ ၍ပင်
သမည်မဟတ်တပ။ သူြန်ဆင်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အြွဲဝ
ျို့ င်တစ်ဦိုးအပြစ် သင်သည်
မသန ိုးမလည်စွ ပြင ့်် တမှ င်မက်ထသ
ဲ ဤသ
လဲ
့်
့် ကျပပီိုး ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်စီရင်ပခင်ိုးက
ခစ ိုးလသတလ ။ သင်သည် ယတနပပစ်
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် သငက
့်် ယ်သင်
့် တင်ဆိုးမှုန္င
ခွခ
ဲ ွ မည်ဆပါက၊ သင်မည့်သ
် ည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တတွျို့ဆမည်နည်ိုး။ လက်ရှတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ
ကွဲကွ သည်န္င
ှ တ
့်် ပပြုင်နက် ဤခက်ခတ
ဲ သ ဘဝမှ သင်လတ
ွ တ
် ပမ က်န္င်လမ်မ
့် ည်ဟ
ထင်သတလ ။ “ဤအရပ်” က သင်စွနခ
် ့် ွ လျှင ် သင်ကကြုတတွျို့ရမည့်အ
် ရ မှ နတ်ဆိုးတပိုးသည့််
န ကျင်တသ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ရက်စက်တသ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မှ
အမှနမ
် ဟတ်တလ ။ သည်ိုးမခန္င်တသ တနန္ှ့် ငည
့်် မျ ိုးက သင် ရင်ဆင်န္င်သတလ ။ ယတန ့်
ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ သင်လတ
ွ ်တပမ က်တသ တကက င ့်် အန င်္တ်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက
သင်ထ ဝရ တရှ င်လဲန္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သငလ
့်် မ်ိုး၌ အဘယ်အရ
လ လမ်မ
့်် သ ရှနင်္
် ရီလ အမှနပ
် င် ပြစ်န္င်သတလ ။ သင်သည်
့် ည်နည်ိုး။ သင်တမျှ ်လငတ
ယခသင်ပပြုတနသကဲသ
့် လက်
တတွဘ
ျို့ ၀မှ အတဝိုးသ တပပိုးရ
ပြငသ
့််
တန က်တန င် ထ ဝရ
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမှ သင် လွတ်တပမ က်န္င်သည်ဟ ထင်သတလ ။ ယတနပပီ
့် ိုးတန က်
ဤအခွငအ
့်် လမ်ိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျြုိုး တန က်တြန်
သင်ရှ တတွျို့ န္င်လမ်ဦ
့်် တပေါ် တဘိုးဥပဒ်ကျတရ က်တသ အခါ ၎င်ိုးတက
့် ိုးမည်တလ ။ သငအ
့်
သင်ရှ တတွျို့ န္င်လမ့််မည်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်တသ အခါ
၎င်ိုးတက
့် ည်တလ ။ သင်၏ လက်ရှတပျ ်ရင်တသ ဘဝန္ှင ့််
့် သင်ရှ တတွျို့ န္င်လမ်မ
သဟဇ တပြစ်တသ သငမ
့်် သ ိုးစငယ်တလိုး— ၎င်ိုးတက
့် သင်၏အန င်္တ် ထ ဝရ ပန်ိုးတင်က
အစ ိုးထိုးန္င်သတလ ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး ရှလျှင၊် သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ကကီိုးစွ ရရှလျှင် ထအရ အ ိုးလိုးသည်— အြန်ဆင်ိုးခ

သတတဝါတစ်ခပြစ်တသ — သင်ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး ကနဦိုးကတည်ိုးက သင်၌
ရှခဲသ
့်် သ အရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငဘ
့်် ၀အတွက် မည်သည်အ
့် ရ မျှ
့် ငတ
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးမျြုိုးထက် သ ၍အကျြုိုးမပပြုတပ။
ယတန သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရသူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ စလင်တစပခင်ိုးခရသူတအတပေါ်
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့်
မည်သရှ့် သည်န္င
ှ ့်် လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်အဘယ်အရ အတွငိုး် သ ဝင်
့် ည်
့် တရ က်သင်သ
ဆသည်တက
့် သင်န ိုးလည်ရန် လသည်။ အချြုျို့အရ မျ ိုးက သင်အနည်ိုးငယ်သ န ိုးလည်ရန်
လသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအတပေါ် တဟ တပပ ချက် အချြုျို့က တစ့်တစ့်စပ်စပ်
ကကည်ရ
့် ှု စစ်တဆိုးရန် မလတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အသက်အတွက် မျ ိုးစွ အတထ က်အကူမပပြုဘဲ
့်
၎င်ိုးတအ
် န်သ လအပ်၏။ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
ဲ ှု ကဲသ
့် တသ
့် ိုး တစ်ချက် ကကည့်ရ
့် နက်နမ
့်
နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက- ထစဉ်က အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏ရည်
ရွယ်ချက်မှ
့်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်န္င
ှ ့်် ယတန ဘ
် လပ်က
့် ရ ိုးသခင် ပပြုလပ်လသည့်အ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က— သင်ြတ်န္င်သည်။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးတတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ ရှ
့် ခဲက့် ကသည့်် ပစသ ့်
ပပန်သွ ိုးတစချင်တကက င်ိုး သင်န ိုးလည်ရန် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စမျ ိုးကမီရန် ရရှရမည့််
စလင်ပခင်ိုး အဆင်က
ှ ိုးတွင ် တက င်ိုးစွ သသင်ပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတန က် ယင်ိုးကရရှရန်
့် သင်၏စတ်န္လ
သင်ကကြုိုးစ ိုးရမည်။ ဤသည်မှ သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တနပပီိုး သင်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဤကစစရပ်မျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ၀င်တရ က်တရိုးအတွက် သင်ကကြုိုးစ ိုးပါက လတလ က်တပသည်။
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သမင်ိုးတိုးတက်မှုက န္ှစ်တပါင်ိုး တသ င်ိုးန္ှငခ
့်် ျီပပီိုး ကက ရှညသ
် ည်”ဟ
သင်ြတ်ရတသ အခါ သင် စူိုးစမ်ိုးချင်လ သည်၊ ထတကက
င ့်် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
ထအရ က သတဘ တပါက်န ိုးလည်ြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးသည်။ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တိုးတက်မက
ှု
့်
န္ှစ်တပခ က်တထ င် တပခရ တက က်န္င်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည် မဟတ်တလ ။
ဤန္ှစ်တသ င်ိုးချီဆသည့်် အတကက င်ိုးက အဘယ်နည်ိုး။” ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က န ိုးလည်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်သအသ
ိုးဝင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် န္ှစ်တသ င်ိုးချီ
့်
သမဟ
့် ည်ပြစ်တစ— ဤအရ က သင်သရန်
့် တ် န္ှစ်သန်ိုးတပါင်ိုးရ ချီပပီိုး အလပ်လပ်တနခဲသ
သူလမည်တလ ။ ဤအရ သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်သည့်် သင်အ
့် တနန္ှင ့်် သြ လ
့် တသ အရ
မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
တပပ ဆမှုမျြုိုးက သင်က
့် ယ်သင် ခဏတ စဉ်ိုးစ ိုးခွငပ့်် ပြုရန်သ
့်
လအပ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ရူ ပါရတစ်ခအလ ိုး ထအရ က န ိုးလည်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးတလန္ှင။့််
့်

အဘယ်အရ အတွငိုး် သ သင်
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည် ဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ယတန ့်
့်
န ိုးလည်သင်သ
့် ရ က သင်သရန် လသည်။ ထတန
့် ည်အ
့် က် ယင်ိုးက ခင်မ စွ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် လသည်။ ထအခါမှသ သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရလမ်မ
့် ည်။
အထက်ပါအတကက င်ိုးအရ က ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင ် သင်၌ သ မန် တနပ် ပန်
ှ
သ
့် မှုရသင်
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် စိုးရမ်ပူပန်မှုပြင ့်် တတ က်တလ င် တန၏။ သူသည် ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး
သမ်ိုးပက်လပပီိုး ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သက်တသက ရလသည်။ သပြစ်
် တသည်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ
့် ၍ ကျွန္ပ်
့်
မည်သ ပူ
့်် နည်ိုး။ သူအ
့် တပါင်ိုးလပ်တဆ င်သငသ
့် ိုးပြင ့်် လိုးလိုးသမ်ိုးပက်ခရပပီိုး သူ၏
သက်တသပြစ်လ ြရန်
် တ မည်
သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကျွန္ပ်
့်
ဘန်ိုးအသတရရတစရန် ကျွန္ပ်
် တ မည်
သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
့်
မမကယ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ အသက်ရှငပ် ပီိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်
အသက်မရှငတ
် စြရန်
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူတ ့်
့် မည်သည့်အ
စဉ်ိုးစ ိုးတနသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ သင်တတစ်
့် ဦိုးစီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုအတပေါ် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
တ ဝန်ပြစ်၏။ ဤရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမက
ှု ရရှပပီိုးတန က်မှသ သင်တ ဝင်
ွ ရ
့်် လမ်မ
့် ည်၊
့် ခင
အလပ်၏ဤအဆငက
့်် သင်တသ
လိုးလိုးန ခမှု
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
့် လမ်မ
့်
ရှလ လမ်မ
ှ တ
် သ န ခမှုက သင်တ ရရှ
့် ည်ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်လျှင၊် စစ်မန
့် မည်မဟတ်တပ။

သိမ််းပိိုက် ခင််းအလိုပ်၏ အတွင်း် သမမ တရ ်း (၂)
သင်တသည်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကဲသ
့် အ
့်
့် ပ်စိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတလ့်ရှခဲက့် ကပပီိုး ဤအရ က ယတန ့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်မလတ်န္င်ကကတသိုးတပ။ တက င်ိုးကင်က ကင်မထ ိုးပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးက
တထ က်ခထ ိုးြ သင်
သည် ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးကသ
ဲ့် အ
ရဆဲ
ှ ပြစ်၏။ ယခ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က
့်
့် ပ်စိုးြ ဆန္ဒ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတလ -့် ထသတသ
အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက သင် ပင်ဆင်သတလ ။ သင်သည် လိုးဝ
့်
အသတရ ိုးမဲ့်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တရှ့် တြွပပီိုး အ ရစက်တသ အရ မှ
လက်တတွျို့ကျသတလ ။ သင်တသည်
သ မန် လူသဘ
ဝကပင် မပင်ဆင်ကကတပ- ယင်ိုးမှ
့်
့်
ရင်နင်စ
င့်် ယတနတွ
့် ြွယ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
့် င ် ငါသည် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး၊
့်
သက်တသခပခင်ိုး၊ သင်၏ အရည်အချင်ိုးက တိုးတက်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး အပခ ိုးမည်သည့်် အရ ကမျှ
မတပပ ဆတပ။ လူအချြုျို့သည် သမမ တရ ိုးစစ်စစ်က ပငီိုးတငွျို့ ကကပပီိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့််

လူတ၏အရည်
အချင်ိုး တိုးတက်တစပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤတပပ ဆချက်အ ိုးလိုးက
့်
ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ တွ
် ့် တ်ကကသည်။ သမမ တရ ိုးက မချစ်တသ သူတသည်
စလင်တစြ ့်
့် နဆ
့်
မလွယ်ကူတပ။ ယတန သင်
တ ဝင်
့်
့် တရ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတင်ိုး တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
တဆ င်ရွက်သတရွ ျို့၊ သင်သည် ြယ်ရှ ိုးသတ်သင်ပခင်ိုး ခရန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တရတ်ပပည်မတွင ် အလွန ် မျ ိုးလှစွ တသ အမှုက- ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ ပြင်-့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ပပီိုးလျှငသ
် သ
ူ ည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးချန်တွင၊်
လမ်ိုးတစ်ဝက်၌ သူသည် လက်တလျှ န္
့် င်မည်တလ ။ သူသည် လူတက
့် အနက်ဆိုးတသ
တွငိုး် ထဲသ ဦိုး
့် င ် အတရိုးကကီိုးတသ အချက်မှ သင်သည်
့် တဆ င်န္င်မည်တလ ။ ယတနတွ
လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက သရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ ထဲသ သင်
တ ဝင်
့်
့် တရ က်ရမည်က
သရမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် အသက်ထသ
ဲ ဝင်
ှ ့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၌
့် တရ က်ပခင်ိုးန္င
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး၊ မည်သ အမှ
နတ
် ကယ် သမ်ိုးပက်ခရမည် ဆသည်န္င
ှ ၊့််
့်
မည်သဘ
့် ဝ န ခရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်အြ တန
က်ဆိုး သက်တသခချက်က
့် ရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့်
မည်သ ပပြုရမည်
ဆသည်န္င
ှ ့်် တသသည်အထ န ခမှုက မည်သ ့်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရမည်ဆသည်တက
့် သရှရမည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးအတပေါ်
အ ရစက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့မကျသည့်အ
် ရ သမဟ
့် တ် အတရိုးမပါတသ အရ က
ပထမဦိုးစွ တဘိုးြယ်က လျစ်လျြူရှု ရမည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်အ
့် တနပြင့်် မည်သ ့်
သမ်ိုးပက်ခရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သမ်ိုးပက် ခရပပီိုးတန က် လူတအတနပြင
့်် မည်သ ့်
့်
ပပြုမူတနထင်ကကသည်က သသငသ
့်် ည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး ပြစ်သည်ဟ
တပပ တက င်ိုး တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တသသည်အထ သင် န ခန္င်ပါသတလ ။ အလ ိုးအလ မျ ိုး
တစ်ခတစ်တလ ရှသည်ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ၊ တကယ့်အ
် ဆိုးထ သင် လက်န န္င်ရမည်
ပြစ်ပပီိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မဆိုးရှုိုးရ။
တန က်ဆိုးတွင၊် သက်တသခချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခက သင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရမည်တယ ဘ၏ သက်တသခချက်- တသသည်အထ န ခပခင်ိုးန္ှင၊့်် တပတရ၏ သက်တသခချက်ဘရ ိုးသခင်က အထွတ်အထပ် ချစ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ရှု တထ င ့်် တစ်ခအတနပြင၊့်် သင်သည်
တယ ဘကဲသ
့် ပြစ်
့် ရမည်- သူသည် ရပ်ဝတထြုပင်ဆင်မှု အ ိုးလိုးက ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊
အတသွိုးအသ ိုး န ကျင်မှုပြင ့်် ဝန်ိုးရြစီိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး တယတဟ ဝါ၏ အမည်န မက
မစွနလ
် ့် တ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ တယ ဘ၏ သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ တပတရသည်
ဘရ ိုးသခင်က တသသည်တ
့် င်တအ င် ချစ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပပီိုး သူ၏
တသပခင်ိုးက ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က သူ ချစ်ဆဲ ပြစ်သည်။ သူ၏ကယ်ပင်တရှ ျို့တရိုးက

မစဉ်ိုးစ ိုးခဲ၊့် သမဟ
့်် ျက်မျ ိုး သမဟ
် ဲတသ
့် တ် န္ှစ်သက်ြွယ် တမျှ ်လငခ
့် တ် လွနက
အတတွိုးမျ ိုးတန က် မလက်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက
လက်န ြသ
့်် တနပြင ့်် သက်တသခပပီိုးပြစ်သည်ဟ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သငအ
့် သူကကြုိုးစ ိုးခဲသ
မမှတ်ယမ
ူ ီ၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး သူတစ်ဦိုး ပြစ်မလ မီ၊ သင်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရမည့်် စန္ှုနိုး် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် လူတအတနပြင်
့် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အဆင်အ
် ကယ် သခဲက့် ကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တရှ တ
ျို့ ရိုးန္ှင ့််
့် တန်ိုးက အမှနတ
့်
တမျှ ်လင်ခ
့်် ည်မှ ဤအရ ပြစ်သည့်် ျက်မျ ိုးက ရှ တြွကကဦိုးမည်တလ ။ သင် သထ ိုးသငသ
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် က စလင်တစသည်ပြစ်တစ၊ စလင်တစပခင်ိုး မပပြုသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်
တန က်က ကျွန္ပ်
် လက်ရမည်။ ယခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ တင်ိုးသည်
တက င်ိုးပမတ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် အတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်က ကျွန္ပ်
် တ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ မမကယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
ညစ်ညမ်ိုးတသ တပမတွင ် ကျွန္ပ်
် တ တမွ
့် ိုးြွ ိုးတစတသ ်လည်ိုး၊ မစင်ကကယ်မှုမှ မမကယ်ကယ်
ြယ်ရှ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် ညစ်ညြူိုးမှုန္င
ှ ့်် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးက ခါချပပီိုး ချန်ထ ိုးတစန္င်ြ ပြစ်
့် သည်။
ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ လအပ်တသ အရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်အတွက်မှ ယင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတအတနပြင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှု အ ိုးလိုးက လက်န က ကျြုိုးန္နွ ခရန် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်
ရှကကြအလ
ငှ့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် အမှုအရ မျ ိုး အထတပမ က်လမ့််မည်
့်
ပြစ်သည်။ ယတနတွ
် ည်ိုး၊
့် င ် လူအမျ ိုးစသည် သမ်ိုးပက်ခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ လ
၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် ပန်ကန်လပပီိုး မန ခတသ အရ မျ ိုးစွ ရှတနဆဲပြစ်၏။ လူတ၏
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်ရင်က
့် ျက်မှုသည် အလွန ် တသိုးငယ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အလ ိုးအလ မျ ိုး ရှမှသ ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးမ န်အပပည့်် ပြစ်လ န္င်ကကတပသည်။
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုး ကင်ိုးမဲပ
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်လ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စွနရ
် ့် န်ပင် စဉ်ိုးစ ိုးကက၏။ ထအပပင်
့်
လူတသည်
သ မန် လူသတဘ
သဘ ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်ြ ကက
့်
့်
့် ြုိုးစ ိုးရန် ကကီိုးမ ိုးသည့််
ဆန္ဒမရှကကတပ။ ဤသည်မှ လက်မခန္င်ြွယ် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
အတကက င်ိုးက ငါတပပ ဆရဦိုးမည်။ အမှနတ
် ွင ် စလင်ပခင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ပြစ်ပွ ိုး၏- သင်အ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် တနပြင့်် သမ်ိုးပက်ခရသည်န္င
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး၏ ပထမဦိုးဆိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးတကက
့် ိုး ပခ ိုးန ိုးချက်

တစ်ခရှသည့်တ
် နရ တွင၊် ယင်ိုးမှ လူတအထဲ
ရှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး အဆင်န္
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်သည်။
့် င
့်
သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုး၏ ပထမအဆင်ပ့် ြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်ဟ မဆလသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
ရယူပပီိုးပြစ်သည်ဟလည်ိုး သက်တသမပပတပ။ လူတ သ
် န က်တွင၊်
့် မ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည့်တ
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် တပပ င်ိုးလဲမှု အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့် စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ ရယူပပီိုးပြစ်သည့်် လူတအထဲ
ရှ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
အလွန ် အလှမ်ိုးတဝိုးတပသည်။ ယတနတွ
် ရ မှ လူတက
့် င ် လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်အ
့်
စလင်တစပခင်ိုး၏ ကနဦိုး အမှု- ၎င်ိုးတက
့် တနပြင့််
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး- ပြစ်ပပီိုး၊ သင်အ
သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ
ရယူပခင်ိုးတက
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်အ
့် တနပြင့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မည်သည်န
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်မျှသ ရရှလမ်မ
် ယင်ိုးတသည်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သင်သည်
့်
သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ခရသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
ွ ပေါ်က ခမ်ိုးန ိုးသည့််
့် ည်။ ယင်ိုးမှ စ ိုးပဲတ
စ ိုးတတ ်ပဲက
ွ သ ပမင်ရပပီိုး မစ ိုးမတသ က်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
သငအ
့်် တွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် ပြစ်ရပ်တစ်ခ မဟတ်တလ ။ ထတကက
င့်် သင်အ
့် တနပြင့််
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက ရှ တြွရမည်- သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးပြစ်တစ၊ စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုးပြစ်တစ၊
န္ှစ်ခလိုးသည် သင်အ
ှ ၊့်် သင်သည် န ခပခင်ိုး ရှ
့် ထဲ၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ရှသည် မရှသည်ဆသည်န္င
မရှဆသည်တန္ှ့် င ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူခရန္င်ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်က ဆိုးပြတ် တပိုးတလသည်။ “သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး” န္ှင ့်် “စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုး”
တသည်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခမှုတ၏
့်
့် အတင်ိုးအတ အပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှ ပြြူစင်သည်ဆသည့်အ
် တပေါ် တကယ်က အတပခခသည်က
သတလ ။့် ယတန လ
့် အပ်သည်မှ သင်အ
့် တနပြင့်် လိုးဝ စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ြ ပြစ်
့် တသ ်လည်ိုး၊
အစအဦိုးတွင် သငအ
့်် တနပြင ့်် သမ်ိုးပက်ခရမည် ပြစ်သည်- သင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လတလ က်တသ အသပည ရှရမည်၊
လက်တလျှ က်ြ ယ
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ တပပ င်ိုးလဲမက
ှု ရှ တြွပပီိုး
့် ကကည်ပခင်ိုးရရမည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က ရှ တြွတသ သူ ပြစ်ရမည်။ ထအခါမှသ
သင်အ
့် တနပြင့်် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရသည့််
ပြစ်စဉ်တွင ် သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သမ်ိုးပက်ခရသည့်် ပြစ်စဉ်တွင ် သင်သည်
စလင်တစပခင်ိုးခရလမ်မ
့်် ။ ယတနတွ
့် ည် ပြစ်သည်က သင်တ န
့် င ် သင်သည်
့် ိုးလည်သင၏

စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
ဝတွင ်
့် ြုိုးစ ိုးန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် သင်၏ အပပင်ပန်ိုး လူသဘ
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ အရည်အချင်ိုး၌ တိုးတက်မှုမျ ိုးက ရှ တြွန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အဓက
အတရိုးကကီိုးသည်မှ ယတန ဘ
ှ ိုး
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ တင်ိုးသည် အဓပပ ယ်ရပပီ
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးရသည်
ှ
က သင် န ိုးလည်န္င်ြ ပြစ်
့် သည်- ယင်ိုးက ညစ်ညမ်ိုးတသ တပမတွင ်
တမွိုးြွ ိုးတသ သင်အ
ှု ှ လွတ်တပမ က်တစန္င်ပပီိုး ယင်ိုးက ြယ်ရှ ိုးတစန္င်သည်၊
့် ိုး ညစ်ညမ်ိုးမမ
ယင်ိုးက စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးက သငအ
့်် ိုး အန္င်ယူတစန္င်ပပီိုး၊ စ တန်၏ တမှ င်မက်တသ
စွမ်ိုးအ ိုးက ချန်ထ ိုးတစန္င်တလသည်။ ဤအရ မျ ိုးက အ ရစက်ပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည်
ဤညစ်ညမ်ိုးတသ တပမ၌ ကွယ်က ခရတပသည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် သင်သည်
မည်သည့်သ
် က်တသက တပိုးရန် တတ င်ိုးဆခရလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်သည် ညစ်ညမ်ိုးတသ
တပမတွင ် တမွိုးြွ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် ညစ်ညြူိုးမှုပြင ့်် ညစ်တပပခင်ိုး မရှြ၊ ့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ ်လည်ိုး၊ သငက
့်် ယ်သင် စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုး
ကင်ိုးမဲြ
့် ၊ ့် တန္ှ င်ယ
ှ ့််
့် ၊ ့် စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးမခရသကဲသ
့် ှကပ် ခင်ိုးလည်ိုး မခရြရန်
့် န္င
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လက်ထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငြ
် ၊ ့် သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် လ န္င်တလသည်။
ဤသည်မှ သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲတ
ွ ွင ် တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သက်တသပြစ်သည်။
သင်သည် စ တန်က စွနပစ်
် ့် န္င်သည်၊ သင် အသက်ရှင ် တနထင်သည့်အ
် ရ တွင ် စ တန်ဆန်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်မပပတတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးချန်တွင်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး ရရှရန် တတ င်ိုးဆခဲသ
် ရ - ပမှနလ
် သတဘ
ူ ့်
သဘ ဝ၊ ပမှန ်
့် ည့်အ
အသစတ်၊ ပမှန ် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ြ ပ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် မှန ် သန္နဌ န်န္င
သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးတက
် နထင်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် သင် အသက်ရှငတ
အြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုး၏ ထွက်ဆသည့်် သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ သင်က၊ “ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ညစ်ညမ်ိုးသည်တ
့် ပမတစ်ခတွင ် တမွိုးြွ ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကွယ်က မှု၊ သူ၏
ဦိုးတဆ င်မတ
ှု ကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် တက
့် သူ သမ်ိုးပက်ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် စ တန်၏
စွမ်ိုးအ ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ြယ်
ရှ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ယတန ကျွ
် တန
့် န္ပ်
့်
့် ခန္င်ကကသည်မှ လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး၏ အကျြုိုးရလဒ်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တ ့်
တက င်ိုးပမတ်တသ တကက င၊့်် သမဟ
် တ အလ
အတလျ က်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
့်
ချစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် မဟတ်တပ။ ယတန ငါတ
သ
သက်
တသခန္င်ပပီိုး
့်
့် မ်ိုးပက်ခရသည်မှ ၊ သူအြ
့်
့်
သူက
် တက
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုး
့် အတစခန္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
့် တရွ ိုးချယ်ပပီိုး တရှိုးမဆွက ခွခ
ထ ိုးခဲတ
် တ ကယ်
တင်ခရပပီိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမှုမှ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
့်
ကယ်လတ်ခရပပီိုးပြစ်က ညစ်ညြူိုးမှုက ချန်ရစ်ထ ိုးန္င်ပပီိုး အဆင်ိုးနိုးီ တသ နင်္ါိုးကကီိုး၏

တင်ိုးပပည်တွင ် သနစ
် ့် င်ခရန္င်ကကသည်မှ လည်ိုး သူသည် ကျွန္ပ်
် တက
့် တရွ ိုးပပီိုး
ကွယ်က ခဲတ
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။” ဟ ဆတပသည်။ ထအပပင်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်တသ အရ က သင်သည် ပမှန ် လူသတဘ
သတဘ ဝက ပင်ဆင်သည်က
့်
ပပသသည်၊ သင် တပပ ဆသည့်အ
် ရ တွင ် အသစတ်ရပပီ
ှ ိုး သင်သည် ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏
ပသဏ္ဌ န်အတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်တပသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သငက
့်် ပမင်သည့်အ
် ခါ၊
“ဤသည်မှ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ ပရပ်မဟတ်သတလ ။” ဟ ၎င်ိုးတက
့် သင်
မဆတစသငတ
့်် ပ။ ညီအစ်မမျ ိုး၏ အကျင်စ
့် ရက်က ညီအစ်မန္ှင ့်် တလျ ်ကန်ပခင်ိုးမရှ၊
ညီအစ်ကမျ ိုး၏ အကျင်စ
့် ၊ ့် သင်သည်
့် ရက်က ညီအစ်ကန္ှင ့်် တလျ ်ကန်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
့်် ယ်တလျ က်ပတ်တသ အကျင်စ
့် ရက်မျ ိုး တစ်ခမျှ မရှတပ။ ထအခါ
့် တငတ
လူတက၊
့် “ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆသည်မှ
အက့် သစရ မရှပါ။ သူသည် လိုးဝမှနက
် န်တပ၏။” ဟ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ လူမျ ိုးက
သင်က
့် ကကည်ပ့် ပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တ အသက်
ရှငတ
် နထင်တနသည့်အ
် ရ က သင်တသည်
စ တန်၏
့်
့်
စွမ်ိုးအ ိုးက တန က်ချန်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က သက်တသပပသည်။ ထအရ မျ ိုးက
သင်တအထဲ
တွင ် ရှတနဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
၎င်ိုးတက
့်
့်
့် တကျ ခင်ိုးန္င်သည်၊
ဤအရ က သင်တသည်
လိုးဝသမ်ိုးပက်ခရပပီိုး ပြစ်သည်က ပပသည်။”ဟ ဆပါက၊
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးခရတသ သင်တက၊
် တသည်
တမ ဘ၏
့် “ကျွန္ပ်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်သည်၊ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် အတတ်က စွနပစ်
် ့် ခခဲရ
့် က
ကျန်ပခင်ိုးခခဲရ
တွင ် ဣသတရလူမျြုိုးမျ ိုး၏
့် ပပီိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအလယ်
့်
နယ်န္င
ှ ဒ
် ဏ်တပိုးပခင်ိုးခခဲရ
် တက
ဲ့် လသည်။
့် တသ ်လည်ိုး၊ ယတန ကျွ
့် န္ပ်
့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ခတ
လူအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ကျွန္ပ်
် တသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးဆိုးပြစ်ကကသည်မှ မှနတ
် ပသည့််
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က အမန်တပိုးထ
ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်ပပီိုး
့်
အ ိုးလိုး ပငင်ိုးမရတသ အရ ပြစ်သည်။ သတသ
် ယတနတွ
် တ ့်
့် င ် ထလမ်ိုးမိုးမှုမှ ကျွန္ပ်
့်
လွတ်တပမ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက
မန်ိုးတီိုးစက်ဆပ်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတင်ိုး တဆ င်ရွက်ရင်ိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရရှရင်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တဘ
် ့် ြ၊ ့် လိုးဝ စွနပစ်
် ့် ြန္ှ့် င ့််
့် ိုးတဘိုးမျ ိုးက တကျ ခင်ိုးစွနခွ
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက လက်န ြ လ
့် လလ ိုးလ ိုး ရှကကသည်။ တမ ဘသည်

ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပ
ဲ့် ါသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတင်ိုး
သူမတဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
်
့် သည်။ သတသ
့်
ကျွန္ပ်
် တအတနပြင်
ှ ိုးက င်္ရစက်ရမည် ပြစ်ပပီိုး ယတနတွ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
့် င ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ကျွန္ပ်
် တန
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် ိုးလည်သည့်အ
သစစ မတြ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် တ၏
် ့် ရမည် ပြစ်သည်။” ဟ
့် ဘိုးတဘိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက စွနပယ်
ဆမည် ပြစ်သည်။ ယခင်က အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက စွနပယ်
် ့် ြအတကက
င်ိုး ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုး၊
့်
ယတနတွ
ိုးတဘိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက စွနပယ်
် ့် ပခင်ိုး အတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
့် င ် အဓကမှ လူတ၏ဘ
့်
ဤသည်မှ လူတ သ
မည်သ ့်
့်
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ သက်တသခချက် တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယတန သင်
ဝင်တရ က်သည် ပြစ်တစ၊ ဤကဏ္ဍ၌ သင်၏သက်တသခချက် ချြုျို့တဲမ
့် တနရ။
လူတ၏
့် ျင်ိုးလွနိုး် လှပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ပမှန ် လူသဘ
ဝ
့် အရည်အချင်ိုးက ညြ
့်
့်
အလွနက
် င်ိုးမဲ့်သည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မှုမှ တန္ှိုးတကွိုးလွနိုး် ပပီိုး တလိုးလလွနိုး် လှတပသည်၊
့် တန်ပပန်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ထက ထင်ိုးမှုင်ိုးသွ ိုးတစပပီိုး ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
တစ်န္စ
ှ ်၊ န္ှစ်န္စ
ှ ်အတွငိုး် အပပည်အ
့် ဝ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ြ ့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှရတပမည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး စ တန်တရှ တ
ျို့ ွင ် သက်တသခချက်တစ်ခ
ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ယတန သက်
တသခချက်မှ လက်ရှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုအ ိုးပြင ့််
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်် ရလဒ် ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ အန င်္တ် တန က်လက်မျ ိုးအတွက် နမူန န္ှင ့််
စပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင၊် ယင်ိုးသည် တင်ိုးန္င်င အ ိုးလိုးသ ပျ
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးမည်
ပြစ်သည်။ တရတ်ပပည်တွင ် လပ်တဆ င်တနတသ အမှုသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုးသ ့်
ပျျို့ န္ှသွ
ဲ ှ
့် ည်။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် ကမဘ ့် လူမျြုိုးအ ိုးလိုးထမ
့် ိုးလမ်မ
အနမ့််ကျဆိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က၊ “ဟ မ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက အနမ်က
့် ျဆိုး
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။” ဟ တမိုးကကသည်။ အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးန္ှင ့်် ဟ မ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
ကွဲပပ ိုးတသ ကယ်စ ိုးပပြု အတရိုးပါမှုမျ ိုး ရှကကပပီိုး ဟ မ၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ကွဲပပ ိုးတသ အတကက င်ိုးအရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
ကျန်ပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
တန ဧ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကဆဲ ပြစ်သည်။
့်
ထအတတ အတွငိုး် တွင ် တမ ဘ၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက မသန်စင်
့် တပ။ တမ ဘသည် လင်ကစစ
တမှ က်မှ ိုးပခင်ိုးမှ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ ၌ ပခ ိုးန ိုးမှု ရှတပသည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုး
ကျန်ပခင်ိုးခခဲရ
င့်် တမ ဘ၏
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တန်ိုးမျ ိုး မတူညကီ ကတပ။ ထတကက
့် အဆင်အ
့်
သ ိုးစဉ် တပမိုးဆက်တသည်
လူအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင် အနမ့််ကျဆိုး ပြစ်သည်- ပပီိုးလျှင်
့်
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အနမ့််ကျဆိုး လူတက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးထက် သ ၍ ဘဝင်ကျစရ အချက်

ရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးအ ိုးလိုးက ချြုိုးတြ က်ပပီိုး
သင်သည် ကျန်ပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရသည်ပြစ်တစ၊ ငါ၏အမှုက သင်
ကူညပီ ပီိုး၊ ယတနသ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုအတွက် အကျြုိုးရှသတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး သမဟ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊
့် တ် အဆင်ိုးနတ
အမှု၏ ဤအဆင်တ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က သင် တဆ င်ရွက်က သင်
တတ်န္င်သမျှ အတက င်ိုးဆိုး လပ်တဆ င်သတရွ ျို့၊ ထက်သငတ
့်် သ အကျြုိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးပြစ်ပပီိုး တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက် ပြစ်၏။ အချြုပ်အ ိုးပြင့်် အတသွိုးအသ ိုးရသူ
ှ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ သင်သည် မည်သည့်် တရွ ိုးချယ်စရ မျှ မရှသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ
သင်၏တ ဝန် ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ယတနတွ
် အမှုက
့် င ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတင
ွ ် ညန်ကက ိုး ထ ိုးတပသည်။ သင်သည် မည်သထ
ူ ့် မှ
ဆင်ိုးသက်လ သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးအထက်တွင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်တပသည်၊ တစ်ခတည်ိုးတသ
ကွ ပခ ိုးချက်မှ သင်တသည်
တန်ြိုးသ ၍နည်ိုးသည်ဟတ
ူ သ အချက်သ ပြစ်သည်။
့်
ယတနတွ
ွ ် တဆ င်ရွက်ပပီိုး စကကဝဠ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ြန်ဆင်ိုးခ အ ိုးလိုးအလယ်တင
တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ရည်
ရွယ်ထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ြန်ိုးဆင်ရှငသ
် ည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်
့်
မည်သတ
ူ က
့် မဆ၊ မည်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးကမဆ သမဟ
့် တ် မည်သည့်် အမှုအရ မျ ိုးကမဆ
လွတလ
် ပ်စွ တရွ ိုးချယ်န္င်တပသည်။ သင်အ
ူ ့် မှ
့် တနပြင ့်် မည်သထ
ဆင်ိုးသက်ခတ
ဲ့် လ့်ရှသည်ဆသည်က သူ င်္ရမစက်တပ။ သင်သည် သူ၏
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးပြစ်သတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် သူ၏- သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်တသခပခင်ိုးအမှုအြ အကျ
ြုိုးရသတရွ
ှ
၊ျို့ သူသည် မည်သည့်် တဆ
့် ထဲ၌
့်
့် င်ိုးပခင်ိုးမျှမရှဘဲ သူ၏အမှုက သင်အ
တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးအလယ်၊
အထူိုးသပြင ့်် ကျန်ပခင်ိုးခရက နမ်က
ွ ် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ျသူမျ ိုးအလယ်တင
အမှုပပြုလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ ကျန်ပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးအတွက်၊ ၎င်ိုးတထ
့် မှလ သည့်် အန င်္တ်
မျြုိုးဆက်အ ိုးလိုးသည်လည်ိုး မည်သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး အခွငအ
့်် တရိုးမျှ လိုးဝ မရှဘဲန္င
ှ ့်် ထ ဝရ
ကျန်ပခင်ိုးခလမ်မ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး နယ်တပမတွင် မည်သည့်အ
ဆင်ိုးကကက အမှုပပြုလမ်မ
့် ၊ ့် သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်အ
် တွက်
့် ည် မဟတ်သကဲသ

ညစ်ညမ်ိုးတသ တပမတွင ် လိုးဝ တပခချမည် မဟတ်ဟူတသ လူတ၏
့် ထိုးတမ်ိုးအစဉ်အလ
အယူအဆမျ ိုးက တချြျက်တလသည်။ ဤအယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးပြင ့်် တချြျက်ခရပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ သူသည်
မိုးတက င်ကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတအတပေါ်
အစိုးရပပီိုး၊ ဣသတရလူမျြုိုးတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်မျှသ မဟတ်သည်က သတလ ။့် ထတကက
င့်် တရတ်ပပည်ထက
ဲ ဤအမှုသည်
့်
အဆိုးစွန ် အတရိုးပါပပီိုး ယင်ိုးသည် တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးအလယ် ပျျို့ န္ှလ
့် ည် မဟတ်တလ ။
့် မ်မ
အန င်္တ်၏ ကကီိုးပမတ်တသ သက်တသခချက်က တရတ်ပပည်၌သ ကန်သတ်
ထ ိုးလမ်မ
့်
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် သ သမ်ိုးပက်ပါက၊ နတ်ဆိုးတသည်
့်
လက်ခယကကည်န္င်ကကမည်တလ ။ သမ်ိုးပက်မှုခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးပမတ်သည့်တ
် န်ခိုးက ၎င်ိုးတ န
့် ၊ ့် စကကဝဠ တစ်ဝှမ်ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်
့် ိုးမလည်ကကသကဲသ
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတက
် သ အကျြုိုးမျ ိုးက ရှု ပမင်သည့်အ
် ခါမှသ
့် ဤအမှု၏ အဆိုးစွနတ
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုး သမ်ိုးပက်ခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးထက် တခတ်တန က်ကျန်တသ သူ သမဟ
့် တ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသူ
မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။ ဤလူမျ ိုး သမ်ိုးပက်ခရန္င်မှသ - တြ က်ပပန်အပျက်စီိုးဆိုးသမ
ူ ျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်မပပြုသူ သမဟ
ှ
က
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးရသည်
မယကကည်တသ သူတ သ
် ျ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် မ်ိုးပက်ခရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှု့် တမ
အသအမှတ်ပပြုန္င်မသ
ှ ၊ သူက
့် ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ပပီိုး ချစ်န္င်မှသ - ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏
သက်တသခချက် ပြစ်လမ့််မည်။ သင်တသည်
တပတရ မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တပတရ၏
့်
အသွငအ
် တင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ကကသည်၊ တပတရန္ှင ့်် တယ ဘတ၏
့် သက်တသခချက်က
ပင်ဆင်န္င်ကကပပီိုး၊ ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုး သက်တသ ပြစ်တပသည်။ တန က်ဆိုးတွင ် သင်က
“ကျွန္ပ်
် တသည်
ဣသတရလအမျြုိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ စွနပ
် ့် စ်ခရသည့်် တမ ဘ၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကပါသည်၊ ၎င်ိုး၏အရည်အချင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ တတ်
စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး
့်
မရှသည့်် တပတရ မဟတ်ဘ၊ဲ တယ ဘလည်ိုး မဟတ်ပါ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခြန္ှ့် င ့််
မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ြ တပါလ
၏ စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ပ
့်် င် ကျွန္ပ်
် တ ့်
့်
န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရပါ၊ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် တသည်
အလွန ် တခတ်တန က်ကျကကသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ြ အရည်
အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီကကပါ။ ယတန ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် ဲ ပြစ်သည်။ ထတကက
့် ချီမခဲဆ
့်
စတ်တကျနပ်တစရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
လတလ က်တသ အရည်အတသွိုး သမဟ
့်
့် တ်

အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပြည်ဆည်ိုးြ လ
့် လလ ိုးလ ိုး
ရှတနကကပါသည်- ဤသန္နဌ န် ကျွန္ပ်
် တ၌့် ရှသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
တမ ဘ၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ကျန်ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပါသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
အမန်တပိုး
် တ တပပ
င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး မရှပါ၊ သတသ
် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်က ကျွန္ပ်
့်
့်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် အသပည တက
့် တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ကျွ
် တ သန္န
ဋ္ဌ န် ချထ ိုးကကပါသည်။” ဟ ဆလမ်မ
့် ည်။ သင်၌
့် န္ပ်
့်
ဤသန္နဋ္ဌ န် ရှတသ အခါ၊ ယင်ိုးက သင်သည် သမ်ိုးပက်ခခဲပ့် ခင်ိုး အပြစ်က
သက်တသခခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပတပလမ်မ
့် ည်။

သိမ််းပိိုက် ခင််းအလိုပ်၏ အတွင်း် သမမ တရ ်း (၃)
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်၏ ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် ရလဒ်မှ အပြစ်ချင်ဆိုး အတနပြင၊့်် လူသ ိုး၏
ဇ တပကတအတနပြင ့်် တန က်ထပ် မပန်ကန်တတ ြ
က် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့် အတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသစ်တသ အသပည က လူစ့် တ်က ရရှရန်အတွက်၊
လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ခရန်အတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတွက်ပြစ်ြ ဆန္ဒ
ပပင်ိုးပပရန်အတွက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏ပင်
ကစရက်၊ သမဟ
် ခါ၊ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးအပြစ်
့်
့် တ် ဇ တပကတ တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
မယူဆကကတပ။ လူသ ိုး၏ အတတွိုး၊ လူသ ိုး၏အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် အသစတ်တတပပ
င်ိုးလဲတသ အခါ၊
့်
ဆလသည်မှ သင်၏စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သတဘ ထ ိုးတစ်ခလိုး တပပ င်ိုးလဲသည်အ
့် ခါ- ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက သင် ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် န ခရန်
စတ်ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုး အသစ်တသ စတ်တနစတ်ထ ိုးက တမွိုးပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊
သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး သမဟ
့် တ် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလကမျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုထသ သင်
ယူတဆ င်မလ တတ သ
့် ခါ၊
့် ည်အ
့်
ပပီိုးလျှင် သင်၏ဦိုးတန္ှ က်က ပမှန ် စဉ်ိုးစ ိုးန္င်သည်အ
့် ခါ- ဆလသည်မှ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် မမကယ်ကယ် အသိုးပပြုန္င်သည့်အ
် ခါ- သင်သည်
အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ခရသည့်် လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်တပသည်။ ဘ သ တရ ိုးတွင၊်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုး တစ်တလျှ က် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးစွ ခစ ိုးကကရ၏့်
့်
၎င်ိုးတသည်
မမတ၏ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးက ချြုိုးန္မ်
ှ ပပီိုး မမတ၏က
ိုးတင်က ထမ်ိုးက
့်
့်
့်
တကယ့််တသခါနီိုးအချန်တွငပ
် င် ဆက်လက် ဆင်ိုးရဲဒကခခက ကက့် ကက့် ခကကတလသည်။

အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတတသသည့်် မနက်တွင ် အစ တရှ င်တနကကတသိုးသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး ဆင်ိုးရဲဒကခအတပေါ်သ အ ရစက်ရင်ိုး၊ တက င်ိုးတသ အစ န္ှင ့််
တက င်ိုးတသ အဝတ်အစ ိုးတက
မမတ၏က
ယ်ခန္ဓ က
့် ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ချြုိုးန္မ်
ှ န္င်ကကပပီိုး မမတ၏ဇ
တပကတက စွနလ
် ့် တ်န္င်ကကသည်။ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဓ တ်သည် ချီိုးကျြူိုးထက်တပသည်။
သတသ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အယူအဆမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ် သဘ ဝတဟ င်ိုးတသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး
့်
မခရတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
ှ ့်် ပတ်သက်၍ စစ်မှနသ
် ည့်် အသပည
့်
့် ယ်ကယ်န္င
တစ်ခတစ်တလမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ပရပ်သည်
စတ်ကူိုးသက်သက်၊ မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အစဉ်အလ ပရပ်တစ်ခ ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခကခရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးပြတ်ချက်သည်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တ်အ ိုးထက်သန်မှုန္င
့် အပပြုတသ တဆ င်တသ သဘ ဝဗီဇမျ ိုးမှ
လ သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အလကလည်ိုး မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
အလပ်လပ်ရမျှလပ်ပပီိုး ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ဆင်ိုးရဲဒကခခကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအတပေါ် မည်သမျှ
ှ ့််
့် တန်ြိုးမထ ိုးကကတပ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
သက်ဆင်သည့်် အသပည က မည်သ ရရှ
့် မည်က ၎င်ိုးတ သ
့် ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတစခမှုက ဘရ ိုးသခင်၏အလက အမှနတ
် ကယ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးသည်က မည်သ ့်
တသချ တစရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ င်္ရစက်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
အတစခသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ နင်္မူလ ပရပ်တွင် ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘ၊ဲ
ဒဏ္ဍ ရီပြင ့်် ပတ်ြိုးခရသည့်် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၏
ရလဒ်တစ်ခ၊ ၎င်ိုးတ ကက
ိုးြူိုးရသ ကက ိုးြူိုးသည့်် သမဟ
ျို့ သည့််
့်
့် တ် စ တပမျ ိုးတွင ် တတွရ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ထတန
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခြ မ
့် က်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် မတ၏
့်
တီထင
ွ တ
် တ်တသ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှု င်ိုးမှုတက
့် အသိုးပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်လသည့်် အလပ်က တ ဝန်ယူတဆ င်ရွက်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခမှုသည်
အလွန ် မတကျလွနိုး် သည်မှ ၊ လက်တတွအ
ျို့ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ
့် မှ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှငအ
့်် ညီ အမှနတ
် ကယ် အတစမခန္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ဆင်ိုးရဲဒကခခသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးတက
့် ၊ ့်
့် မကကြုရတသိုးသကဲသ

သမမ တရ ိုးက အသိုးပပြုလျက် မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးမပပတသိုးတသ တကက င၊့််
အတစခပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမင်န္င
့် မူလရှု တထ င်အ
့်
စတ်ပရပ်တသည်
မတပပ င်ိုးလဲဘဲ ရှတနသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု က
့်
့်
ယကကည်ကကလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ ကယ်တင်ရှငက
် မပမင်ြူိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့် မှ မည်သမ
့်
သူက
ှ ့်် တစ်ဆင်စ
့််
သကကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
့် က ိုးတမှ့် တစ်ဆငသ
့် ဒဏ္ဍ ရီန္င
၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့်
့် အတစခမှုသည် မျက်စကန်ိုးတသ လူက သူ၏ ြခင်က အတစခသကဲသ
မျက်စမှတ်လျက်န္င
ှ ့်် ကကြုရ အတစခပခင်ိုးသတဘ သက်တရ က်သည်ထက် မပတပ။
တန က်ဆိုးတွင၊် ထသတသ
အတစခမှုပြင့်် မည်သည်အ
့် ရ က ရရှန္င်သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် မည်သက
ူ
့်
ယင်ိုးက လက်ခမည်နည်ိုး။ အစမှအဆိုးထ တစ်တလျှ က်လိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခမှုသည်
တူပမဲတူညတ
ီ လသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူလပ်သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးကသ ရရှကကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတ၏အတစခ
ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏သဘ
ဝကျမှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ကယ်ပင်န္စ
ှ ်သက်မှုမျ ိုးအတပေါ်သ အတပခခကကသည်။ ဤအရ က မည်သည်ဆ
့် လ ဘ်က
တဆ င်ကကဉ်ိုး န္င်သနည်ိုး။ တယရှု က တတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် တပတရပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငအ
့်် ညီ
မည်သ အတစခ
ရမည်က မသခဲတ
့် ပ။ သူသည် ဤအရ က တန က်ဆိုး သူ၏ အမင်ိုးတသ
့်
အသက်အရွ ယ်၌သ သရှလ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ပပြုပပင်ပခင်ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှ မခစ ိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
် ူ မည်သမ
ူ ျှ
့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနသည့်သ
မရှကကသည့်် ထမျက်စကန်ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ က တပပ ဆသနည်ိုး။
ယတန သင်
တထဲ
့်
့် မှ မျ ိုးစွ တသ သူတ၏
့် အတစခပခင်ိုးသည် ထမျက်စကန်ိုးတသ
လူမျ ိုး၏အတစခပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်တလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မရရှတသိုးတသ သူမျ ိုး၊
ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက မရရှတသိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မတပပ င်ိုးလဲတသိုးတသ
သူမျ ိုးအ ိုးလိုး- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် မစလင်တသ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရသည် မဟတ်တလ ။
ထသတသ
လူတသည်
မည်သည်အ
့် သိုးဝင်မှု ရှပါသနည်ိုး။ သင်၏အတတွိုး၊ သင်၏
့်
့်
ဘဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည န္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည တသည်
့်
အသစ်တသ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မပပသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အမှနတ
် ကယ် သင် မရရှပါက၊
သင်၏အတစခမှုတွင ် ထူိုးပခ ိုးတသ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ ရူ ပါရန္ှင ့်် အသစ်တသ အသပည မရှပါက၊ သင်သည်
သမ်ိုးပက်မခရန္င်တပ။ ထအခါ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခခပပီိုး အစ တရှ င်တသ သူမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ည်- တန်ြိုးအနည်ိုးငယ်မျှသ
့် လမ်မ
ရှလမ့််မည်။ သူတ၏အတစခ
ပခင်ိုးအမှုသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရသည်မှ
့်

၎င်ိုးတလ
့် ရ တွင ် သက်တသခချက် အနည်ိုးငယ်သ ရှတသ တကက င့်် အတအကျ
့် ပ်တဆ င်သည်အ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏ဘဝမျ
ိုးက ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် တထ င်ထတ
ဲ ွင် ထင်ရင်ိုး
့်
့်
ကန်လွနက် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အစဉ် သည်ိုးခလျက်ရကကသည်
ှ
၊ ချစ်ခင်လျက်ရကကပပီ
ှ
ိုး၊
့်
က ိုးတင်က အစဉ်ထမ်ိုးရွက်ကကတလသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တလ က၏ တလှ င်တပပ င်မှုခရက
့်
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး ခရကကသည်၊ ခက်ခမ
ဲ မ
ှု ှနသ
် မျှက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုကကပပီိုး အဆိုးတင် ၎င်ိုးတ ့်
့်
န ခကကတသ ်လည်ိုး၊ သမ်ိုးပက်မခကကရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးအြ ့်
သက်တသခချက်က မတပိုးန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ မသကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးတဟ င်ိုး၊
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုး၊ ဘ သ တရိုး ကျငက့်် ကမှုမျ ိုး၊ လူလပ် အသပည န္ှင ့်် လူသ ိုး
စတ်ကူိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး မခရတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ်
့်
အသစ်တသ အသပည ၏ အရပ်အတယ င် အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတချ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
် န် သမဟ
့် အသပည သည် စိုးစဉ်ိုးမျှ မမှနက
့် တ်
မတကျတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်မလ
ှု ွဲကကတပပပီ။ ဤအရ က
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခသတလ ။ အတတ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏
အသပည မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ ယင်ိုးသည် ယတနတွ
့် င ် အလ ိုးတူပြစ်ပမဲပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏ အသပည က သင်၏ ကင်ပင် အယူအဆမျ ိုးအတပေါ်
ဆက်လက်အတပခခပါက၊ ဆလသည်မှ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည် သစ်လွင၊်
စစ်မှနတ
် သ အသပည က မပင်ဆင်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏
့် သင် သရှရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည သည် တရှိုးရိုးစဲ၊ွ အယူသိုးီ တသ အတတွိုး၏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမှုက ခရဆဲပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးမှ တပါက်ြွ ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည်
သမ်ိုးပက်မခရတသိုးတပ။ သင်တအတနပြင
့်် သန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤအသပည သည် သင်တက
့်
့်
့်
သ ၍သစ်လွင၊် မှနက
် န်တကျတသ အသပည ဆီသ ဦိုးတဆ
င်လမ်ိုးပပန္င်ြအလ
ငှ့်
့်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ယတန သင်
အ
့်
့် ိုး ငါတပပ ရတပသည်။ အသစ်တသ
အသပည က သင် ပင်ဆင်န္င်ြအလ
ငှ့် လည်ိုး၊ ငါသည် သငအ
့်် ထဲရှ အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
သရှပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက အပမစ်ပြတ်ြရန်
့် ၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ရတပသည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် စ ိုးတသ က်ပါက၊ သင်၏
အသပည သည် အတတ ် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခပခင်ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် သင် စ ိုးတသ က်သတရွ ျို့၊ သင်၏ရှု တထ င်အ
့် ပမင်
တပပ င်ိုးပပန်ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အထပ်ထပ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးက
လက်ခန္င်သတရွ ျို့၊ သင်၏စတ်တနစတ်ထ ိုး အတဟ င်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးမည်
ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးအတဟ င်ိုးသည် အသစ်တသ စတ်တနစတ်ထ ိုးပြင ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အစ ိုးထိုးခရသတရွ ျို့၊ သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး
တလျ ်ညစ
ီ ွ တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် သင်၏အတစခပခင်ိုးသည်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ က တိုး၍ ရရှလ မည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလက တိုး၍ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်မည်
ပြစ်သည်။ သင်၏ဘဝ၊ လူဘဝန္ှ
င ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည န္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်သည့်် သင်၏အယူအဆမျ ိုးစွ တက
့် သင်တပပ င်ိုးလဲန္င်ပါက၊
သင်၏သဘ ဝကျပခင်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှင ့််
ဤအရ သည်သ လူတက
် ခါ၊ ရရှသည့််
့် ဘရ ိုးသခင် သမ်ိုးပက်သည့်အ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှုပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် လူတအထဲ
တွင ် ပြစ်ပွ ိုးသည့််
့်
တပပ င်ိုးလဲမှုပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ်
သင်သသမျှအတကက င်ိုးသည် သင်၏ ခန္ဓ ကယ်က ချြုိုးန္မ်
ှ ပခင်ိုး၊ ကက့်ကက့် ခပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခခပခင်ိုးတသ
ူ ့်
က် လပ်တဆ င်သည်က မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဤအရ
့် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သအတွ
မှနသ
် ည် မှ ိုးသည်က သင် မသပါက၊ ထသတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည်
့်
တပပ င်ိုးလဲမဆ
ှု သ
ီ မည်
သ ဦိုးတည်
တစန္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
သင်တက
့် ရ သည် သင်တ၏ဇ
တပကတက တကျိုးကျွနဘ
် ဝပြင ့််
့် ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးရန် သမဟ
က်က ထင်ရ ပမင်ရ အတတွိုးမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမှ
့် တ် သင်တ၏ဦိုးတန္ှ
့်
တ ိုးဆိုးီ ရန် မဟတ်သည်က န ိုးလည်ကကတလ ။့် ဤအရ သည် အမှု၏ရည်ရွယ်ချက်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယခ လပ်တဆ င်ြလ
့် အပ်သည့်် အလပ်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယခ၊ သင်တသည်
့်
မမတက
ငှ့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်မ
့် ှ
့် ယ်ကယ် တပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
့်
အသပည ရှရမည်ပြစ်သည်။ အလအပ်ဆိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် သင်တက
့် ယ်သင်တ ပပင်
့် ဆင်ရန် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ယခ
သင်တ၏တရှ
ျို့တွငရ
် ှတသ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရပြင့်် မမတက
အ
် ဝ
့်
့် ယ်မမတ အပပည့်
့်
ပပင်ဆင်ပပီိုးတန က် တရှ ဆ
ျို့ က်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ျို့ ပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် လက်တတွလ
သင်တ၏တ
ဝန် ပြစ်၏။ သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရှ တြွက ရရှရန်
့်
သင်တက
ှ င ် ယင်ိုးအတွက် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု
့် ငါ တတ င်ိုးဆပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လက်ရတွ
သင်တ၌့် တကယ်က မရှကကတချ။ သင်တထ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မှ လအပ်သည်အ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြ သင်
တ တတ်
န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။
့်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သန ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏သဘ
ဝဗီဇ၊
့်
့်
သင်တ၏
့် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သင်တ၏
့် ထအသက်တ တဟ င်ိုးတက
့် သရမည်ပြစ်သည်။
အထူိုးသပြင်၊့် အတတ်က မှ ိုးယွငိုး် တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္င
ှ ့််
သင်တပါဝင်
ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုးလပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက သရန် လအပ်သည်။ တပပ င်ိုးလဲရန်၊
့်
သင်တ၏အတတွ
ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပြင ့်် စတင်ရမည်။ ပထမဦိုးစွ ၊
့်
သင်တ၏အတတွ
ိုးတဟ င်ိုးက အတတွိုးအသစ်ပြင ့်် အစ ိုးထိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်တ၏
့်
့်
အတတွိုးသစ်က သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏အသက်
တ က စိုးမိုးတစတလ ။့်
့်
့်
ဤသည်မှ ယတန သင်
တ အသီ
ိုးသိုးီ က တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ
့်
့်
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င
ှ ့်် သမဟ
ှ ။့််
့် တ် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မလက်တလျှ က်န္င
သင်တအတနပြင်
့် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခ ရှရမည်။ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
အရူ ိုးမလပ်ကကန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏
ှု ည် မည်သည့်အ
် ရ အတွက်
့် ယကကည်မသ
အတအကျ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ က ရရှသငသ
့်် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ယခ
မည်သည့်အ
် ရ တွင ် သင်တ ဝင်
့်် ည်တက
့်် ပသည်။
့် တရ က်သငသ
့် သရှသငတ
ဤအရ အ ိုးလိုးအ ိုး သင် သြမှ့် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။
လက်ရတွ
ှ င ် သင်တဝင်
့်် ည့်အ
် ရ မှ သင်တ၏ဘဝက
တိုးပမြှင်ပ့် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် သင်တ၏
့် တရ က်သငသ
့်
့်
အရည်အချင်ိုးက ပမြှင်တ
့် င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ၊ သင်တ၏
့် အတတ်မှ
ရှု တထ င်အ
့် တဟ င်ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ၊ ့် သင်တ၏
့် အတတွိုးက တပပ င်ိုးလဲြန္ှ့် င ့််
သင်တ၏အယူ
အဆမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ လ
့်
့် အပ်သည်။ သင်တ၏
့် ဘဝတစ်ခလိုး
အသစ်ပပြုပပင်ြ လ
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သင်၏
့် အပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္င
အသပည တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် အရ ရ တင်ိုး၏
သမမ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အသပည သစ်တစ်ခ သင်၌ ရှသည့်အ
် ခါ၊ ပပီိုးလျှင ်
သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အသပည တိုးပမြှငခ
့်် ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ဘဝသည် သ ၍ တက င်ိုးမွနြ
် ့်
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ယခ လူတ လ
့် ပ်တဆ င်က တပပ ဆသမျှတင်ိုးသည်
လက်တတွျို့ကျ၏။ ဤအရ တသည်
အယူဝါဒမျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် မမတ၏ဘဝအတွ
က်
့်
့်
လူတ လ
့် ရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ပ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ည်အ
့် အပ်သည်အ
့် င်ဆင်သင်သ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအတွငိုး် လူတ၌ပြစ်
ပျက်သည့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ လူတ ့်
့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးသငသ
့်် ည့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ သ
့် မ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်
အကျြုိုးဆက်ပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏အတတွိုးက တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ အသစ်တသ

စတ်သတဘ ထ ိုးက တမွိုးပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်၏အယူအဆမျ ိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏
အတတ်က အကျြုိုးသင်အ
် ခါ၊ သင်အ
့် တကက င်ိုးသင့်် ဆင်ပခင်မှုမျ ိုးက ပယ်ြျက်ပပီိုးသည့်အ
့် တွငိုး် ရှ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်တွယ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက စွနပစ်
် ့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အသစ်တသ အသပည က ရရှပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် သင်တပိုးသည့််
သက်တသခချက်မျ ိုးသည် တိုးပမြှင်ပ့် ခင်ိုးခရလမ်မ
ှု စ်ခလိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ပြစ်တည်မတ
အမှနတ
် ကယ် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လက်တတွျို့အကျဆိုး
ပြစ်သည်၊ အစစ်မှနဆ
် ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အတပခခအကျဆိုး ပြစ်သည်- အတတ်က
လူတ သတဘ
တပါက်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ပါဝင်ပတ်သက်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
့်
တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက် အစစ်အမှန ် ပြစ်သည်။ သင်သည် အတတ်က သမမ ကျမ်ိုးစ က မည်သ ့်
အတအကျ န ိုးလည်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ယတန အလျင်
အပမန် န္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်တစ်ခက သင်က
့်
့်
တပပ ပပလမ်မ
့် ည်။ အတတ်က သင်သည် တမ တရှ၊ တပတရ၊ တပါလ သမဟ
့် တ် ကျမ်ိုးစ ဆင်ရ
ထွကဆ
် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက စတ်ပြင ့်် ချီိုးတပမြှ က်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ြျ လလပ်
ထပ်တပေါ်တင်ထ ိုးခဲသ
က
့် ည်။ ယခတွင၊် ကျမ်ိုးစ က ြျ လလပ် ထပ်တပေါ်တင်ထ ိုးြ သင်
့်
့်
တတ င်ိုးဆပါက၊ သင်ပပြုလပ်မည်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် လူသ ိုးတရိုးသ ိုးသည့််
မှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပါဝင်လွနိုး် လှပပီိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငန္
့်် င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ ပြစ်စဉ် တြ ်ပပချက်သ ပြစ်သည်က သင်
ပမင်ရတပမည်။ ယင်ိုးသည် သမင်ိုးစ အပ် တစ်အပ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုးန္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလသည်မဟတ်တလ ။
ယတနတွ
ဲ တပိုးထ ိုးသည့်် တယရှု ၏မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်က ကကည်ပ
့် ါက၊
့် င ် မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးထက
“တယရှု ၏ မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်လ ိုး။ အဓပပ ယ်မရှပါတက ိုး။ ဤသည်မှ တယ သပ်၏
မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်ပြစ်၏၊ တယရှု ၏ မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက် မဟတ်ပါ။ တယရှု န္င
ှ ့်် တယ သပ်ကက ိုးတွင ်
ဆက်န္ယ်မှုမရှပါ။” ဟ သင်တပပ တပမည်။ ယခတွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က သင်ကကည်ရ
့် ှု သည့်အ
် ခါ၊
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ အသပည သည် မတူညတ
ီ ပ၊ ဆလသည်မှ
သင်၏ရှု တထ င်အ
် ျ ိုးထက်
့် ပမင် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က ၊ သင်သည် တရှိုးဘ သ တရိုး ပည ရှငမ
သ ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့်် အသပည အဆင ့်် ရှတပသည်။ ဤမျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
အတရိုးကကီိုးသည့်် အချက်မျ ိုးရသည်
ှ
ဟ တစ်စတစ်တယ က်က တပပ ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ “ယင်ိုးတွင ်
မည်သည့်အ
် ရ အတရိုးကကီိုးသနည်ိုး။ ဆက်၍ ရှငိုး် ပပပါ။ တယရှု န္င
ှ ့်် တယ သပ်သည် ဆက်န္ယ်မှု
မရှပါ။ ယင်ိုးက သင် မသပါသလ ိုး။ တယရှု သည် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက် ရှန္င်ပါသလ ိုး။ တယရှု သည်

အဘယ်သ ဘ
့် ိုးတဘိုးမျ ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် အဘယ်သ လူ
့် သ ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏ လူဇ့် တသည် မ ရထမှ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ ဝည ဉ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ပြစ်သည်၊ လူသ ိုး၏ ဝည ဉ် မဟတ်ပါ။ တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်လှစွ တသ သ ိုးပြစ်၏၊ ထတကက
င့်် သူသည် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက် ရှန္င်ပါသလ ိုး။ ကမဘ တပမတပေါ်
့်
ရှစဉ်တွင ် တယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင်တစ်ဦိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါ၊ ထတကက
င ့်် သူသည် အဘယ်သ ့်
့်
မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက် ရှန္င်မည်နည်ိုး။” ဟ သင်တပပန်
့် တပမည်။ သင်သည် သင် န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည့််
အရ က တဝမျှရင်ိုး၊ မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်က စစစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှငိုး် ပပသည့်အ
် ခါ၊
သင် ဤအရ က ရှငိုး် ပပတပိုးတနသည့်် လူသည် မှငတ
် က်ရစ်တပလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့က ကျမ်ိုးစ က
မှီပငမ်ိုးပပီိုး၊ “တယရှု တွင ် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ခ ရှပါသည်။ ယတန သင်
၏ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်ရပါသလ
ှ
ိုး” ဟ သင်က
ဲ ှ
့် တမိုးလမ်မ
့် ည်။ ထအခါ၊ သင်သည် အ ိုးလိုးထမ
အစစ်မှနဆ
် ိုးတသ သင်၏အသပည က ၎င်ိုးတအ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့််
့် ိုး တပပ ပပလမ်မ
သင်၏အသပည သည် အကျြုိုးတရ ိုးတစ်ခ ရရှတပလမ်မ
် ွင၊် တယရှု သည်
့် ည်။ အမှနတ
အ ပဗဟန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မရ
ှု ှြမဆ
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ။ သူသည်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် တယ သပ်န္င
ဣသတရလတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုးမှ ဆင်ိုးသက်လ သူတစ်ဦိုး
မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ဣသတရလတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သ တကက ငသ
ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုး၏ဘရ ိုးသ ပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ လူဇ့် တခပခင်ိုး အမှုက သူ
တဆ င်ရွက်သည်မှ သူ၏ အမှုအတွက်သ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပထမဦိုးစွ သူ၏ အမှုအဆငတ
့်် စ်ခက ဣသတရလတွငသ
်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးတန က်တွင ် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး န္င်ငမျ ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် စတင်အမှုပပြုခဲသ
့် ည်။
သတသ
်၊ လူတသည်
တယရှု က ဣသတရလ အမျြုိုး၏ဘရ ိုးသခင်အပြစ် ယူဆခဲက့် ကပပီိုး၊
့်
့်
ထအပပင်
ဣသတရလ အမျြုိုးမျ ိုးထန္
ဲ င
ှ ့်် ဒါဝဒ်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်ထတ
ဲ ွင ် သူက
့်
့်
ထ ိုးရှခဲက့် ကတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တယတဟ ဝါ၏ အမည်န မသည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ် ကကီိုးပမတ်လမ်မ
့် ည်ဟ ကျမ်ိုးစ က တပပ သည်၊
ဆလသည်မှ ၊ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တွင ် အမှုပပြုမည် ပြစ်သည်။ ယဒပပည်တွင ် ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခခဲသ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးကသ ချစ်သည်ဟ
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးမဟတ်တပ။ အမှုက လအပ်တသ တကက ငသ
့််
ထတနရ တွင ် သူ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး

ပြစ်သည်။ (ဣသတရလအမျြုိုးသည် သူ၏တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုး
ပြစ်တသ တကက င်)့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလတွငသ
်
လူဇ့် တ ခယူန္င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်မှ
မမှနတ
် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုး ခရသည့်် လူမျ ိုးက တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တွငလ
် ည်ိုး တတွျို့ ရှရသည် မဟတ်တလ ။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထ အမှုက တိုးချဲျို့သည်မှ ယဒပပည်တွင ် အမှုပပြုပခင်ိုးက တယရှု အပပီိုးသတ်
ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ (ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည် ဣသတရလမှလွဲ၍
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက “တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငမျ ိုး” ဟ တခေါ်တဝေါ် ခဲက့် ကသည်။) အမှနတ
် ွင၊်
ထတစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငမျ ိုးတွငလ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရသည့်် လူမျ ိုး
တနထင်ခကဲ့် ကတပသည်။ ထအချန်က ထတနရ မျ ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် မှုမျှ
မလပ်တဆ င်တသိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဣသတရလအတပေါ်
့်
ထသ
ိုးရပခင်ိုးမှ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ်တွင် မည်သည့်အ
် မှုမျှ
့် အတလိုးထ
့်
လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး မရှစဉ်တွင၊် ဣသတရလ၌ အမှု၏ ပထမန္ှစ်ဆင ့်် ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးန္င်ငမျ ိုးထက
ဲ အမှုသည် ယတနတွ
်
စတင်တနတပသည်၊
့် ငသ
ယင်ိုးမှ လူတအတနပြင
့်် လက်ခရန် အလွနခ
် က်ခသ
ဲ ည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင်န ိုးလည်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးက သင် မှနက
် န်စွ
စတ်တွငစ
် ဲမ
ွ တ
ှ ်ပပီိုး အတလိုးထ ိုးန္င်ပါက၊ ယတနဘ
ှ ့်် အတတ်က လ၏
့် ရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ မှနက
် န်တကျသည့်် အသပည တစ်ခ သင်၌ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအသစ်တသ အသပည သည် သမင်ိုးတစ်တလျှ က် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအ ိုးလိုး
ပင်ဆင်ခကဲ့် ကသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည ထက် သ ၍
ပမငမ
့်် ိုးတပလမ်မ
က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး ယတန ့်
့် ည်။ သင်သည် ယတန၏အမှု
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်ပင် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလိုးစန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်တသ အသပည မရှပါက၊ သင်၏အ ိုးထတ်ပခင်ိုးသည် ရှပမဲရှခဲသ
် တင်ိုး
့် ည့်အ
ဆက်လက်ရတနပပီ
ှ
ိုး၊ အသစ်တသ အရ တစ်ခတစ်တလပြင ့်် အစ ိုးထိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊
ပပီိုးလျှင် အထူိုးသပြင့်် သင်သည် ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု အ ိုးလိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုး
ရတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သငအ
့်် ထဲ၌ မည်သည်တ
့် ပပ င်ိုးလဲမှုကမျှ မတတွျို့ ရှန္င်ပါက၊ သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် မမတ၏ဆ
တလ င်မက
ှု ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ မ
့် သ ရှ ကကတသ သူတ၏
့်
့် န်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တူညသ
ီ ည် မဟတ်တလ ။ ထအတပခအတနတွင၊် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည်
သင်၏ အထဲတွင ် မည်သည့်် သက်တရ က်မမ
ှု ျှ ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ထအခါ သင်သည်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။

သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုး အဆိုးသတ်သည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်ဘ၊ဲ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်တ န
ကကီိုးတပသည်။ သူသည်
့် ိုးလည်ြ အတရိုး
့်
ဣသတရလအမျြုိုးကသ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုန္ွယ်အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလအမျြုိုးတ၏ဘ
ရ ိုးသ ပြစ်သည်၊ သမဟ
့်
့် တ် ဣသတရလ ပပင်ပရှ
မည်သည်တ
့် င်ိုးန္င်ငတွငမ
် ဆ လူဇ့် တခယူရန်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မပြစ်န္င်ဟ
သင်တပပ ပါက၊ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ် ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင ် မည်သည့်အ
် သပည ကမျှ
မရရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က နည်ိုးနည်ိုးမျှပင် သင်
အသအမှတ်မပပြုတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလမှ တရတ်ပပည်သ တရ
့် ျို့တပပ င်ိုးပပီိုး
သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ရန် အတင်ိုးအကျပ် ပပြုခရသည်ဟ သင် လက်ခရမျှလက်ခတပသည်။
ဤသည်မှ အမှုအရ မျ ိုးက သင် ရှု ပမင်သည့်ပ
် ပြစ်တနတသိုးပါက၊ ငါ၏ အမှုသည်
သင်အ
့် ထဲတွင ် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီိုး ငါတပပ ပပီိုးသည့်် အရ တစ်ခကမျှ သင်န ိုးမလည်တသိုးတပ။
တန က်ဆိုးတွင ် ငါအတွ
က် သငတ
့်် တ ်သည့်် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက ရှ ရင်ိုး- ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏လူဇ့် တ န္ှစ်ကကမ်ခယူပခင်ိုးအတွက် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်န္စ
ှ ်ခ ရှသည်ဆသကဲသ
့် တသ
- ငါ၏
့်
“မှနက
် န်တသ ” မဘဘိုးဘွ ိုးက ရှ ရင်ိုး၊ မဿဲလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သင်
သည် ငါအတွ
က်
့်
့်
တန က်ထပ်မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ခက တရိုးသ ိုးပါက- ယင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တွင ်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပက်လိုး ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ငါက
့် မျြုိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ခ
ရှ တြွတပိုးခဲသ
့် ည့်် ဤ “ရည်ရွယ်ချက်တက င်ိုး ရှတသ လူ” ပြစ်သည့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ခွပဲ ခ ိုးတသ သူတစ်တယ က် ပြစ်သွ ိုးပပီ မဟတ်တလ ။ ဤအပပစ်၏ဝန်က သင်
လက်ခန္င်ပါသတလ ။ ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု အ ိုးလိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်မယကကည်တသိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ သင်
တတွိုးထင်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ခခတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ယတန သင်
က
့်
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးသူတ၏ဘ
ရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်က ၊
့်
အတရိုးကကီိုးဆိုးအတနပြင့်် သူသည် သူက
့် ချစ်တသ သူအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏ဘ
ရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က သင်အ
့် ိုး အသအမှတ်ပပြုတစရန်ပြစ်သည်။
့်
သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး အဲင်္တတြုလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်။ သူသည် ပဗတသျှလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး အတမရကန်လူမျြုိုးမျ ိုး၏

ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ သူသည် အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ရသ မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်၌
ရှတသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ အရ အ ိုးလိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးပြစ်တစ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ မသ ိုးစ အ ိုးလိုးသည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တွင ် ရှကကသည်။ သူသည် ဣသတရလတွင်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး ယဒပပည်တွင ် တစ်ချန်က တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ည်သ မက၊
ယတနတွ
့် င ် သူသည် အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုး ရစ်တခွလဲတလျ င်ိုးတသ တနရ ပြစ်သည့််
တရတ်ပပည်တွင ် ဆင်ိုးသက်တလသည်။ ယဒပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက သူက
့်
ယဒလူမျြုိုးတ၏ရှ
် ရင် ပြစ်တစပါက၊ သင်တအ
ွ ် ယတန ့်
့် ငဘ
့် ိုးလိုးအလယ်တင
ဆင်ိုးသက်ပခင်ိုးသည် သူက
့် သင်တအ
့် ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တစသည် မဟတ်တလ ။
သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ယဒပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
့် ကဲသ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးပပည် တစ်ခတွငလ
် ည်ိုး တမွိုးြွ ိုးတလပပီပြစ်သည်။ သူ၏အမှုအ ိုးလိုးက
သူြန်ဆင်ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအတွက် လပ်တဆ င်သည် မဟတ်တလ ။ သူသည်
ဣသတရလအမျြုိုးတက
့် အဆတစ်ရ ချစ်ပပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတက
့် အဆတစ်တထ င်
စက်ဆပ်ရွရှ သတလ ။ ယင်ိုးမှ သင်တ၏အယူ
အဆ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သင်တ၏
် ခါမျှ မပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ မမှနက
် န်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သင်တသည်
့် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
့်
သူက
့် အသအမှတ်မပပြုခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏
့် ဘရ ိုးပြစ်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှသည်မှ မမှနက
် န်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သင်တသည်
သူက
့်
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်။ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သသ
ူ ည် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လက်တွင ် မရှသနည်ိုး။
ယတန သင်
တက
့်
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးတွင် ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုး အသအမှတ်ပပြုတစြသ
့် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
ခယူထ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ဣသတရလရှ ဒါဝဒ်၏အမ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး
ဇ စ်ပမစ်ပြစ်သည်ဟ ခယူထ ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သည်တ
့် စ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမသ ိုးစကမျှ
တယတဟ ဝါ၏ အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ ရရှန္င်ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဣသတရလမှအပ
မည်သည်န္
့် င်ငမျှ ဘရ ိုးသခင်က “တမွိုးြွ ိုးရန်” အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီဟ ခယူထ ိုးဆပဲ ြစ်ပါကဤသ သင်
တတွိုးထင်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ ယင်ိုးက သင်က
့် တခါင်ိုးမ တသ ခခသူတစ်ဦိုးပြစ်တစသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဣသတရလအတပေါ် အပမဲ အစွဲအလမ်ိုးမကကီိုးန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်တကက
ိုး သင် ကကည်ပ့် ပီိုးရင်ိုး ကကည့်မ
် တနသငတ
့်် ပ။
့် ၏။ မိုးတပေါ်သလည်
့် ိုးတွင ် ယတန ရှ
့်

တက င်ိုးကင်ရှ သင်၏ဘရ ိုးသခင်က တမ်ိုးတတနပခင်ိုးက ရပ်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်တအလယ်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် အဘယ်သ တက
င်ိုးကင်တွင ်
့်
့်
့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က က လကက ပမင်စ
့် ွ မယကကည်ကကတသိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်၌ အယူအဆမျ ိုးစွ ရှသည်မှ ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
တယူလပ်မည်ဟ
့် သူ၏ မျက်တမှ က်ပြင ့်် တကျိုးဇူိုးပပြုြ အတရိုး
့်
တစ်ခဏမျှ သင်မတတွိုးဝသ
မခန္င်တလ က်တအ င်
့် ည်အထ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ညစ်ညြူိုးကကပက တထ က်ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကယ်ကျ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်
မည်သ ပမင်
့် န္င်မည်အတကက င်ိုးအ ိုး သင်တ သ
့် ၍ပင် မတတွိုးဝက့် ကတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတပမတွင် ကယ်တင်ကယ်ကျ မည်သဆင်
့် ိုးသက်န္င်မည်ကလည်ိုး သင်တ ့်
မတတွိုးြူိုးကကတပ။ သူသည် သနတတ င်တပေါ် သမဟ
် တ င်တပေါ်တွင ် ဆင်ိုးသက်ပပီိုး
့် တ် သလွငတ
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သင်တ
့် ပသည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး (ဆလသည်မှ
ဣသတရလပပင်ပရှ လူမျြုိုးမျ ိုး) သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သူတကက
့် ိုးတွင ် သူသည် မည်သ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုန္င်မည်နည်ိုး။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတွငိုး် သင်တ ထ
ှ
ိုးပြစ်သည့််
့် ိုးရကကပပီ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်တွယ်တနသည့်် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယတန သင်
တက
့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တ၏ဤအယူ
အဆမျ ိုးက အစတ်စတ်အပမ ပမ ခွရ
ဲ န်
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက င၊့်် သန တတ င်တပေါ် သမဟ
် တ င်တပေါ်တွင ် မဟတ်ဘဲ ယခင်က
့် တ် သလွငတ
သူဦိုးတဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှသည့်် လူမျ ိုးကက ိုးပြစ်သည့်-် သင်တကက
ွ ် ဘရ ိုးသခင်
့် ိုးတင
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တ ရှု
့် ပမင်ကကရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဣသတရလတွင ် သူ၏အမှု အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် တဆ င်ရွက်ပပီိုးတန က်တွင၊်
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး အ ိုးလိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် န်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်ရန်
့် ည်မှ မှနက
မဟတ်ဘ၊ဲ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်ရန်သ လလ ိုးလျက်ရသည်
ှ
ဟူတသ
အယူအဆက ထပ်တူထပ်မျှ သထ ိုးလ ခဲက့် ကသည်။ ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးက
တအ က်ပါအတင်ိုး ယကကည်ကက၏- ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်တသ
သင်တ၏
် တ၏
့် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘ၊ဲ ကျွန္ပ်
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်န္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင်
သင်တသည်
တယတဟ ဝါက မကကည်ညြုကကတပ၊ ထတကက
င်-့် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ - တယတဟ ဝါသည် သင်တက
့် စက်ဆပ်ရွရှ သည်ဟ ပြစ်တပသည်။
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး တအ က်ပါအတင်ိုး ယကကည်ကက၏- သခင်တယရှု သည် ကျွန္ပ်
် တ ့်

ယဒလူမျြုိုးတ၏
် တဆ င်ပပီိုး ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် အသွငက
့် အမှတ်အသ ိုးက တဆ င်သည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်မှ ကျွန္ပ်
် တအလယ်
တွင ် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်တတ ်န္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် တ၏ပ
် တ၏
့် သဏ္ဌ န်သည် ဆင်တူသည်။ ကျွန္ပ်
့်
ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်တတ ်န္င
ှ ့်် နီိုးစပ်သည်။ သခင်တယရှု သည် ကျွန္ပ်
် တ ့်
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ရှငဘ
် ရင်ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတသည်
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှရန် အရည်အချင်ိုး မပပည်မ
့် ီကကတပ။ သခင်တယရှု သည်
ကျွန္ပ်
် တယ
့် ဒလူမျြုိုးမျ ိုးအတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်သည်ဟူ၍ ပြစ်တပသည်။
ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးက ဤအယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုး ထ ိုးရှခဲက့် ကသည်မှ
အမှု၏ ထအဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငအ
့်် ရသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတ၏
ွ ့်် မတပိုးဘလ
ဲ ျက်၊ ဗလ်ကျလျက်
့် ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်ခင
ဘရ ိုးသခင်က မမတပ့် င်ဆင်သည်ဟ အခင်အမ ဆကကတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင် ကွကလ
် ပ်တစ်ခ
ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်
မပြစ်ချင်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး- သူ၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုး- န္ှင ့််
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၊ အထူိုးသပြင့်် သူတန
ဲ့် ည့်် တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးကသ န္ှစ်သက်သည်ဟ
့် က်လက်ခသ
အတယ က်တင်ိုး ယကကည်လ ခဲက့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု
ပပြုခဲသ
့် မှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်က သင်တ ့်
့် ည်အ
မသကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလပပင်ပတွင ် တမွိုးြွ ိုးတသ သင်တအ
့် ိုးလိုး၏
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က ယခ သင်တ အသ
အမှတ်ပပြုကကသတလ ။ ယတနတွ
့် င ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအလယ်
ဤတနရ ၌ ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ သည်
့်
အပ်မက်မပြစ်န္င်တပ၊ ပြစ်န္င်သတလ ။ ဤလက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက
သင်တလက်
မခကကသတလ ။ သင်တသည်
ထအရ က မယကကည်ရဲကက သမဟ
့်
့်
့် တ်
မစဉ်ိုးစ ိုးရဲကကတပ။ ထအရ က သင်တ မည်
သပမင်
့်
့် ကကသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်တအလယ်
ဤတနရ တွင ် ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ရန်
့်
သင်တ စ
ျို့ နတသိုးသတလ ။ ဤတနမှ့် စ၍၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခတသ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် ိုးရွ တ
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်မျ ိုးပြစ်ရန် ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ယတန တန
က်လက်မျ ိုးပြစ်တသ
့်
သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် ဣသတရလပပင်ပရှ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်
မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့်် တန်ိုးသည် ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးကဲသ
့် အလ
ိုးတူ
့် အဆငအ
့်

ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ သတ
ပပြုသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သင်တက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်န္င်ကကသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် အစအဦိုးမှ
့်
အန င်္တ်ထထ
ဲ သင်တ၏ဘ
ရ ိုးသခင် ထ ဝရပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
သူ၏တန က်သ လ
ှ ့်် သူ၏သစစ တစ င်သ
့် ပပီိုး န ခတသ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးပြစ်ရန်
့် က်ရန်န္င
လလ ိုးလျက်ရှတနကကသတရွ ျို့၊ သူသည် သင်တက
် ့် လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် စွနပစ်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် မည်မျှ စတ်ပပင်ိုးပပကကသည် ပြစ်တစ မပပင်ိုးပပသည်ပြစ်တစ၊
့်
ယတနထ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
တယဘယျအ ိုးပြင့်် န ခကကပပီိုးပြစ်သည်။
့် သူတန
့် က်လက်ရ တွငမ
့်
ဤအမှု၏အဆင ့်် ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ခါ၊ တန က်ဆိုးမသ
ှ
၎င်ိုးတသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
တန င်တရကကလမ်မ
နတ
် ကယ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခသည်အ
့် ချန်
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတ အမှ
့်
ပြစ်သည်။ ယခ၊ ၎င်ိုးတသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရသည့်် ပြစ်စဉ်တွငသ
်
ရှကကသည်။ အမှု
့်
အဆိုးသတ်သည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
စလင်စွ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခ
့်
ဤသမဟ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့် တ်တပ။ အတယ က်တင်ိုး ယကကည်လက်ခကကလျှငပ
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ ဤသည်မှ လက်ရ၌၊
ှ လူတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က တကယ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက
မပမင်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်မျှပင် ၎င်ိုးတ နက်
ရှုင်ိုးစွ ယကကည်ကကပါတစ၊ မတသမချ
့်
ပြစ်ပမဲပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့်
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ တန က်ဆိုး
တကယ့်အ
် ပြစ်အပျက်မျ ိုးပြငသ
့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ခကကရမည် ပြစ်သည်။ ယခ၊
ဤလူတသည်
ယခင်က ၎င်ိုးတ မကက
ိုးြူိုးသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ က ကက ိုးကကရတသ တကက င ့််
့်
့်
သမ်ိုးပက်ခရကကတပသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတတစ်
့်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အတွငိုး် တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုး အမှနပ် ြစ်လ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးသည့််
့် ိုး ပမင်ခင
တကယ့်အ
် ပြစ်အပျက်အချြုျို့က ရှ တြွတနကကဆဲ၊ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကဆဲ ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ
၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ ယကကည်လက်ခကကမည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် အမှနပ် ြစ်လ သည့််
့်
ဤတကယ့်အ
် ပြစ်အပျက်မျ ိုးက အ ိုးလိုး ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ဤလက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးမျ ိုးက
၎င်ိုးတက
၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် စတ်ချတစန္င်သည့်် အခါမှသ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုး၊
၎င်ိုးတ၏စက
ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏အပမင်
မျ ိုးတွင ် လက်ခယကကည်မက
ှု ပပသကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
လှုက်လက်
ှု လှဲလှဲ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူ၏သဘ ဝဗီဇ ပြစ်သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ သည်က

သင်တ ပမင်
့် ရန် လအပ်သည်၊ တကယ့််အပြစ်အပျက်အချြုျို့ ပြစ်ပျက်တနသည်က
သင်တပမင်
့် ရန်လအပ်ပပီိုး၊ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးအတပေါ် တဘိုးဒကခ ကျတရ က်တနသည်က
သင်တပမင်
အတွငိုး် စတ်ထက
ဲ လိုးဝ
့် ရန် လအပ်သည်၊ ထတန
့် က် သင်တသည်
့်
လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
ဲ့် ၊ ့် သင်တသည်
နမတ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးကသ
့်
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ပမင်ပခင်ိုးတွင ် အ ရတရ က်တနကက၏။ သတသ
်၊ သင်တသည်
့်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးရသည်
ှ
က စဉ်ဆက်မပပတ် မပမင်သကဲသ
့် ၊ ့်
သင်တ၏အပမင်
မျ ိုးက ကကီိုးမ ိုးစွ ပွငတ
့်် စရန် ရည်ရွယ်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်ပျက်တနသည်ကလည်ိုး မပမင်န္င်ကကတပ။ တစ်စတစ်ဦိုး တက င်ိုးကင်မှ
ဆင်ိုးသက်တနသည်ပြစ်တစ၊ မိုးတမ်တင်တစ်ခက သင်တက
့် စက ိုးတပပ တနသည်ပြစ်တစ၊
သင်တအထဲ
မှ တစ်ဦိုးအတပေါ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုး န္ှငပ် ခင်ိုးက ငါတဆ င်ရွက်တနသည်ပြစ်တစ၊
့်
သင်တအလယ်
တွင ် မိုးပခမ်ိုးသကဲသ
့် ငါအသ
ပမည်ဟန်ိုးတနသည်ပြစ်တစ ဤအပြစ်အပျက်မျြုိုးက
့်
့်
သင်တ အပမဲ
ပမင်ချင်ကကခဲပ့် ပီိုး အပမဲ ပမင်ချင်ကကလမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုး၌ သင်တ၏အကကီ
ိုးမ ိုးဆိုး ဆန္ဒမှ သင်တထ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ကကလ ပပီိုး
နမတ်လကခဏ တစ်ခပပရန် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ထအခါ သင်တ ့်
စတ်တကျနပ်ကကလမ်မ
့် ည်။ အသင်လူတက
့် သမ်ိုးပက်ရန်၊ ကမဘ တလ က၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆင်တူတသ အမှုက ငါ တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
နမတ်လကခဏ တစ်မျြုိုးမျြုိုးက
့်
ပပရတပမည်။ ထအခါ၊ သင်တ၏န္ှ
့် ည်
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရကကလမ်မ
ပြစ်သည်။

သိမ််းပိိုက် ခင််းအလိုပ်၏ အတွင်း် သမမ တရ ်း (၄)
စလင်တစပခင်ိုးခရြဟူ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့် သည်မှ မည်သည့်အ
ခရြဟူ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ လူတအတနပြင
့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရြအတွ
က်
့် သည်မှ မည်သည့်အ
့်
့်
မည်သည့်စ
် မျ ိုးက ပပည့်မ
် ီရမည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုး ခရြအတွ
က်
့်
့်
မည်သည့်် စမျ ိုးက ပပည့်မ
် ီရမည်နည်ိုး။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးမှ လူသ ိုးက
၎င်ိုး၏မူလပသဏ္ဌ န်သ ပပန်
့် လည် ပြစ်သွ ိုးတစန္င်ြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက
စ တန်ဆန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ ၎င်ိုးက
လွတ်တပမ က်တစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်သည်။
့်
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင ် တစ စီိုးစွ ပြစ်တပသည်။ စင်စစ်၊

ယင်ိုးသည် အမှု၏ ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုးသည် ဒတယအဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး
အဆိုးသတ်သည့်အ
် မှု ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်က ကကြုရမည်။
သမဟ
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် နည်ိုးလမ်ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်ကလည်ိုး သမည် မဟတ်၊ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်က
အသအမှတ်ပပြုြ ၎င်
က် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ပပီိုးလျှင ် လူတစ်ဦိုးသည်
့် ိုးတအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်မပပြုပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးအတွက် စမျ ိုးက
့်
မပပည့်မ
် ီကကသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရရန်လည်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
မပြစ်န္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပင် မပပြုပါက၊ သူက
့် သင် မည်သ ့်
သရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူတန
့် က်က သင် မည်သ လ
့် က်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် သူက
့်
စတ်တကျနပ်တစရန် ယကကည်ပခင်ိုးရှြ မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် သူအြ
သက်
တသခန္င်မည်လည်ိုး
့်
့်
့်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခလတသ သူ မည်သမ
ူ ဆအတွက်၊ ပထမအဆငမ
့်် ှ
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက ကကြုြ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ ပထမဦိုးဆိုး သတ်မှတ်ချက် ပြစ်သည်။
သတသ
် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးသည် လူတ၌့် အမှုပပြုြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲတစြပြစ်
့် ၊ ့် အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးက စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှု၏ အစတ်အပင်ိုး
့် သကဲသ
ပြစ်တပသည်။ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငလ
့်် ိုးသည် တစ်စတစ်ဦိုးက ပပည့်စ
် တစြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊ တစ်ခကမျှ
လျစ်လျြူရှု ၍ မရတပ။ “သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး” သည် ကက ိုးရသည်မှ
သပ်န ိုးတထ င်မတက င်ိုးသည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် တစ်စတစ်ဦိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
ပြစ်စဉ်သည် ၎င်ိုးတက
့် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။ သင်သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ အပမစ်ပြတ်တက င်ိုး မပြတ်ရန္င်တသိုးတပ၊ သတသ
် ထအရ က သင်
့်
သရှပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ှ စ်ဆင၊့်် သင်သည် သင်၏ နမ်က
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုမတ
့် ျတသ
လူသဘ
ဝအပပင်၊ သင်ကယ်တင်၏ မန ခမှု အမျ ိုးစက သရှလ ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
့်
ဤအရ မျ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ တတတ င်ိုးတသ အချန်က လအတွငိုး် တွင ်
စွနပ
် ့် စ်န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲန္င်မည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊
ထအရ မျ ိုးက သင်သလ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က သင်၏ စလင်ပခင်ိုးအတွက်
အတပခခအတ်ပမစ်က ချတပိုးလမ်မ
့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့်် လူတအတနပြင
့်
မမတက
် ဝ တပိုးအပ်န္င်ြအလ
ငှ့် လူတက
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ အပပည့်အ
့်
့် တပပ င်ိုးလဲြ၊ ့်
၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စ တန်ဆန်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ြယ်ရှ ိုးြ ့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည်

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

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

ရှသည်က အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ သင်သည် တပပ ရမျှတပပ တသ လ
် ည်ိုး၊ သင် ပစ်ပယ်သငသ
့်် ည့််
အရ က မပစ်ပယ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်စွနလ
် ့် တ်သငသ
့်် ည့်် ဇ တပကတဆင်ရ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးက
မစွနလ
် ့် တ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ဇ တပကတဆင်ရ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်မှုမျ ိုးက သင်
အပမဲတပ်မက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး ဆက်လက် တပ်မက်တနပါက၊ ပပီိုးလျှင် ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတပေါ် မည်သည့်် မလမန်ိုးထ ိုးမှုကမျှ လက်မလတ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ရိုးရှငိုး် တသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးစွ က တဆ င်ရွက်ရ တွင ် မည်သည့်် အြိုးအခမျှ မတပိုးပါက၊
ဤအရ က သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။
ထအတပခအတနတွင၊် သင်န ိုးလည်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှလျှငပ
် င်၊ အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရတသ သူမျ ိုးသည် ကနဦိုး တပပ င်ိုးလဲမှုအချြုျို့ န္ှင ့်် ကနဦိုး
ဝင်တရ က်မတ
ှု က
့် ရရှသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
့် ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပခင်ိုးသည် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး ကနဦိုး သန ိုးလည်ပခင်ိုးတက
့် တပိုး၏။ သ ၍နက်ရှုင်ိုးသည့်၊်
သ ၍ အတသိုးစတ်ကျတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ အပပည့်
အ
် ဝ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးင ှ သင် မတတ်စွမ်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ တကယ့်အ
် သက်တ ထဲတွင ် သင်၏
ဇ တပကတဆင်ရ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုး သမဟ
့်် တန်ိုးတွင ်
့် တ် သင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အဆငအ
ပါဝင်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အတပခခမျှသ ပြစ်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က သင် လက်တတွျို့
့်
လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင ်
လူတ၌့် ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်တပသည်။ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
သမ်ိုးပက်ခရတသ သူတတွ
ဆင်က
့် င ် တတွျို့ ပမင်ရတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ ဝတ်
့်
မမတက
် ဆ င်သည့်ပ
် န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငပ
် - ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး
့် ယ်ကယ် အသွငတ
့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် ပမင်
့် ရှု တထ င်အ
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လက်စ ိုးရှ တြွမှု ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတ ့်
ရှငိုး် လင်ိုးကကပပီိုး၊ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး ၎င်ိုးတရှ့် ကကတလသည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
အမှုအတွငိုး် တွင၊် အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ ပြစ်တပေါ်၏။ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
တပါတန်
့် သည်၊ ပဏ မပြစ်ပပီိုး စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသူတ၏
့် ျတလသည်။
့် လက်စ ိုးရှ တြွမှု ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးထက် သ ၍ နမ်က
စလင်ခရပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင၊် လူတစ်ဦိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး လိုးဝ မတပပ င်ိုးလဲသကဲသ
့် ့်
မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုးကမျှ ၎င်ိုးတ မရရှ
ပါက၊ ဤလူသည် အမှုက်ပြစ်ပပီိုး လိုးဝ အသိုးမဝင်တပ။
့်

သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ လူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်။ လူတစ်ဦိုးသည်
သမ်ိုးပက်ခရြသ
့် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ ၎င်ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် အလ ိုးတူ
လက်တလျ ညီတထွတသ တပပ င်ိုးလဲမှုအချြုျို့က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအတွငိုး် တွင ်
ထတ်တြ ်ပပလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
အပပည့်အ
် ဝ စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
ရရှခဲသ
့် ည့်် ကနဦိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ဆိုးရှု ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုး၌ရှသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှု ပမ ဏအတွငိုး် တွင ်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမတ
ှု စ်ခ ရှ၏။ သတသ
် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမှု၌
့်
ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်သည်။ ဤအသပည သည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှလ ပပီိုး ထသတသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အဓက
့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤကနဦိုးတပပ င်ိုးလဲမှု မရှပခင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် လိုးဝ မသသည့်် သက်တသ ပြစ်တပသည်။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့််
စလင်တစပခင်ိုးခရသူအ ိုးလိုးသည် ပထမဦိုးစွ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊
၎င်ိုးတ စ
န္င်တချ။
့် လင်တစပခင်ိုး ခရြ မပြစ်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုသည်၊ ပပီိုးလျှင် လူဇ့် တတွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ သင် ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် သူ၏ တန က်ကယ
ွ ်၌
သူတတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူက
့် တကက က်ရွ ျို့ မှု မရှတချ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတလ ။ သူတပပ သည့်အ
် ရ က သင် အသအမှတ်ပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊
သင်လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ က လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏နည်ိုးလမ်ိုးကလည်ိုး
သင် မလက်န တချ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတလ ။ ပပီိုးလျှင ် သင်သည်
သူက
့် အသအမှတ်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ပတသ အတတွိုးအတခေါ်သည် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အရ လိုးဝ မဟတ်ဘ၊ဲ သူအတပေါ်
သတထ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
အရ တစ်ခတည်ိုးသ ပြစ်သည်။ သင်သည် သူ၏အမှုက ပမင်ပပီိုး အသအမှတ်ပပြုက သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ဆက်၍ စတ်မပါတပါပြစ်
ပပီိုး လိုးဝ
့်
မတပပ င်ိုးလပ
ဲ ါက၊ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်တပသည်။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်သမျှအ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးထဲသ ့်
့်
မဝင်တရ က်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ လက်
လှမ်ိုးမမီန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
ထသတသ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအရ က ရရှရန်
့်
့်
့် စတ်န္လ

လလ ိုးလျက်ရှကကတပသည်။ ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ တွင ်
့်
အတင်ိုးအတ န္ှင ့်် ကနသ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုးရှသည်မှ ၎င်ိုးတ လက်
ခန္င်သည့်အ
် ရ တွင ် ကနသ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုး
့်
ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်န္င်သမျှအ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင် ရရှန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုတကက င ့််
ရရှခဲသ
့်် တနပြင၊့်် “လူသ ိုးက မတပပ န္င်သည့််
့် ည့်် အကျြုိုးတရ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ သငအ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က သူတပပ ဆန္င်သည်က တထ က်ဆလျှင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်
မဟတ်ပါက မည်သန
ူ ည်ိုး။” ဟ တပပ သည်ဆပါစ။့် ထသတသ
အတတွိုးမျြုိုးက သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ မဆလတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သင် အသအမှတ်ပပြုပါက၊
ယင်ိုးက သင်၏ တကယ့််လပ်ရပ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင် ပပသရတပမည်။ အသင်ိုးတတ ် တစ်ခက
ဦိုးတဆ င်တသ ်လည်ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ပါက၊ သင်သည် တငွန္င
ှ ့််
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုက မက်တမ တတ ငတ
့်် ပပီိုး အသင်ိုးတတ ်၏ ရန်ပတငွမျ ိုးက
မမကယ်ကယ်အတွက် အပမဲ အတ်ကပ်ထဲ ထည့်ပ
် ါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
ဟ
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး သူသည်
ချစ်တကက က်ရတသထက်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ရှသည်ဟ သင်အမှနတ
် ကယ်
အသအမှတ်ပပြုပါက၊ မည်သ မတကက
က်ရွဘဲ တနန္င်သနည်ိုး။ သင်သည် ထသတသ
့်
့်
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ကျြူိုးလွနန္
် င်စမ
ွ ်ိုးရပါက၊
ှ
သူက
် ကယ် သင်
့် အမှနတ
အသအမှတ်ပပြုသတလ ။ သင် ယကကည်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်တလ ။ သင်ယကကည်သည်မှ
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ သင် မတကက က်ရွ ရ
ျို့ သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် အသအမှတ်ပပြုပပီိုး သရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူက
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကပပီိုး သူက
် ့် ျင်သည့်် သမဟ
့် ဆနက
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသစတ်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်သည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်မမည်က စိုးရွ ျို့ ကကသည်။ အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည်ဟ ၎င်ိုးတ သ
် ရ ကမဆ
့် ရှထ ိုးကကသည့်် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်မမည်က စိုးရွ ျို့ ကကတလသည်။ ဤအရ ကသ ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးအပြစ် မှတ်ယူန္င်တပသည်။ သငက
့်် သင်၏ မဘမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ြ ကက
် ခါ၊ သင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ိုး။
့် ြုိုးစ ိုးသည့်အ
မယကကည်တသ သင်၏ လင်တယ က်ျ ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ် တက င်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင် မည်သ ့်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သငသ
့်် နည်ိုး။ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သငက
့်် စက်ဆပ်ရွရှ သည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်က သင် မည်သ ချစ်
့်် နည်ိုး။ သူက
့် သငသ
့် သင် အသအမှတ်ပပြုပါက၊
ဤကစစရပ်မျ ိုးတွင ် သင်သည် သငတ
့်် လျ ်စွ ပပြုမူလမ်မ
ျို့ ရှတရ ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွအ

အသက်ရှငတ
် နထင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ခင်လတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန်
ပျက်ကွက်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က သင် အသအမှတ်ပပြုသည်ဟသ
တပပ ဆပါက၊ သင်သည် အတပပ သမ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်တပသည်။ သူက
့် ယကကည်ပပီိုး သူက
့်
အသအမှတ်ပပြုသည်ဟ သင်တပပ တသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်သည် သူက
့်
အသအမှတ် ပပြုသနည်ိုး။ သူက
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင် ယကကည်သနည်ိုး။ သူက
့် မည်သည့်န
့် သင်
တကက က်ရွ သ
ျို့ တလ ။ သူက
့် သင် ချစ်တကက က်ရတသသတလ ။ သင်သည် သူက
့်
အတွငိုး် စတ်ထက
ဲ ချစ်သတလ ။ သင်သည် စတ်တသ က တရ က်ပပီိုး အ ိုးကိုးြ တစ်
ဦိုးမျှ
့်
မရှတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမှုက သင် ခစ ိုးမတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အ ိုးလိုးက သင် တမ့်တလျ ၏
့် ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ တန က်ဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
် ရ က ရရှတစလသနည်ိုး။ သင်ကယ်တင်၏
အတရိုးပါမှုက အလွနအ
် ထင်ကကီိုးတလိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ အသစ်တသ အရ မျ ိုးက သင်ယူပပီိုး န ိုးလည်ြ ့်
ပမန်ဆန်သည်ဟ ခစ ိုးရပခင်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်
အထင်တသိုးပခင်ိုး၊ လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် သွငပ် ပင်ပြင ့်် တဝြန်အကဲပြတ်ပခင်ိုး၊ မ ယ ကင်ိုးတသ
လူမျ ိုးက အန္င်ကျငပ့်် ခင်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ် တငွက တပ်မက်ပခင်ိုး စသည်ကသ
ဲ့် တသ
ငါ
့်
တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် အတပခအတနအ ိုးလိုး- ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တစ်စတ်တစ်တဒသအ ိုးပြင ့်် သငထ
့်် မှ
ြယ်ရှ ိုးခရပပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်၏ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည်
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
အသင်လတ
ူ အတပေါ်
ပပြုတသ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်တပသည်- တစ်ြက်၌ ဤအမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတစ်စက စလင်တစြ၊ ့်
ဆလသည်မှ - အဦိုးသိုးီ တသ အသီိုးမျ ိုးဟ အဓပပါယ်ရသည့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် ပထမ
လူတစ်စအပြစ်- တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတက
့်
့် စလင်တစြ ့်
ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပည့်ဝ
် က အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် လူသ ိုးက ကရဏ န္ှင ့်် တမတတ သ မက၊ သ ၍
အတရိုးကကီိုးသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးြပြစ်
့် သည်။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယခအချန်ထ၊ သူ၏အမှု၌
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတွက် မည်သည့်မ
် န်ိုးတီိုးပခင်ိုးမျှ မရှဘဲ၊

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ သင်တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပင်
သ ၍မှနက
် န်ပပီိုး သ ၍စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ လူဘဝ၏
မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ့်
့်
လူတက
့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တပသည်။ တန က်ထပ်တစ်ြက်တွင၊်
ယင်ိုးသည် စ တန်၏တရှ ျို့တွင ် သက်တသခြ ပြစ်
် န က်တစ်ြက်၌၊
့် တပသည်။ ပပီိုးလျှငတ
ယင်ိုးသည် အန င်္တ် ဧဝတင်္လတရ ိုးအလပ်က ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအတွက် အတ်ပမစ်တစ်ခ
ချရန်ပြစ်သည်။ လူတသည်
မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်က မသကကသည့်အ
် ပပင် လမ်ိုးပပမှုမရှဘဲ
့်
့်
သင်သည် အန္ှစ်မဲ့်တသ အသက်တ မျ ိုးကသ အသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သင်၏
အသက်တ သည် တန်ြိုး သမဟ
့် မ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊
့် တ် အဓပပ ယ် ကင်ိုးမဲလ
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးင ှ သင် လိုးဝ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်လမ်မ
့် တွက်၊
့် ည် မဟတ်သည်အ
လူတအတနပြင
့်် သ မန်လူမျ ိုးအပြစ် အသက်ရင
ှ န္
် င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူလပ်တဆ င်ပပီိုးသမျှ
့်
့်
အမှုအ ိုးလိုးသည် လူတက
တ ၏ မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဦိုး
့် လူအသက်
့်
့် တဆ င်ရန်
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏
အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်တ၌့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ခါတွင၊်
ယင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့််
က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးတသ နယ်တပမတစ်ခတွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးက အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ သူမျ ိုးပြစ်ကကတလသည်။ ယတနတွ
့် င၊်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က မကကည်န္
့် င်သည်သ မက၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ သင်တသည်
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
် ကယ် နက်နတ
ဲ သ
့် ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ အမှနတ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက သင်တ ရရှ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၊ သင်တသည်
့်
အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ရရှပပီိုးပြစ်တပသည်။ သူ လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတပေါ်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်ခင်တပသည်။ သူသည် မတက င်ိုးတသ
့်
ရည်ရွယ်ချက် လိုးဝ မရှတပ။ သင်တအတနပြင
့်် မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး
ဤကကီိုးမ ိုးလှတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှြအလ
ငှ့် ၊ သင်တ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးတကက င ့်် သင်တက
့်
သူ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအ ိုး စလင်တစပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အစမှ အဆိုးတင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးကကယ်တင်ြ အစွ
မ်ိုးကန် လပ်တဆ င်တနခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ သူ၏ လက်မျ ိုးပြင ့််
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ လူသ ိုးမျ ိုးက လိုးဝ ြျက်ဆိုးီ ရန် ဆန္ဒမရှတပ။ ယတနတွ
့် င၊် သူသည်
သင်တအလယ်
အမှုပပြုရန် ကကလ ပပီိုးပြစ်က ၊ ထသတသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သ ၍ပင်
့်
့်

ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သူသည် သင်တက
့် ါက၊ သင်တက
့် မန်ိုးခဲပ
့် သူကယ်တင် လမ်ိုးပပရန်
ထမျှအတရိုးပါမှု အတင်ိုးအတ ရှတသ အမှုက လပ်တဆ င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ သူသည်
အဘယ်တကက င ့်် ထသ ဆင်
ိုးရဲဒကခခရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်
့် မမန်ိုးတပ
သမဟ
မတက င်ိုးတသ မည်သည့်ရ
် ည်ရွယ်ချက်မျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် သင်တအတပေါ်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အစစ်မှနဆ
် ိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်က သင်တသ
့်် ည်။ လူတက
့် သငသ
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ ကယ်တင်ရသည်မှ လူတ မန
ခတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်တပသည်။
့်
ဤအတွက်သ မဟတ်ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။
သင်တသည်
မည်သအသက်
ရှငရ
် မည်က မသသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သအသက်
ရှငရ
် မည်က သတပင်
့်
့်
့်
မမူမတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် သင်တသည်
က မင်္ဏ် လွနက
် ျြူိုးက အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည်တ
့် သ
့်
ဤနယ်တပမတွင် အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ သင်တက
် ျြူိုးက ညစ်ညြူိုးတသ
့် ယ်တင်သည် က မင်္ဏ်လွနက
နတ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်် ျက်လ ခွင ့််
့် သ ၍ အကျငပ
မတပိုးရက်တပ၊ စ တန်၏ သတဘ ရှ နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခရလျက်၊ ဤညစ်ညြူိုးတသ နယ်တပမ၌ ယခ
သင်တ အသက်
ရှငသ
် ည့်အ
် တင်ိုး၊ အသက်ရှငတ
် နကကသည်က မကကည့်ရ
် က်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
မရဏန္င်ငထဲသ သင်
တက
့်
့် ကျဆင်ိုးခွင ့်် မတပိုးရက်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစကသ
ရရှချင်ပပီိုး သင်တက
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကယ်တင်ချင်၏။ ဤသည်မှ သင်တအတပေါ်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၏ အဓက ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တပေါ်၌ ပပြုထ ိုးသမျှ အ ိုးလိုးသည်

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်က သင်မပမင်န္င်လျှင၊် ယင်ိုးသည် လူက ညြှဉ်ိုးဆြ
ဲ ့်
နည်ိုးစနစ်တစ်ခ၊ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး ယကကည်စတ်ချ၍မရတသ အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်ပါက၊ သင်သည် န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် အခက်အခဲမျ ိုးကခရန် သင်၏တလ ကသ ့်
ပပန်သွ ိုးပါက သ ၍တက င်ိုးတပမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုး၌ ရှရန်န္င
ှ ့််
ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဤအလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်ရန်၊
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ လူတလ
ကတွင ် မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ ရှ မတတွျို့ န္င်သည့််
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ရန်န္င
ှ ့်် ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန်
လလ ိုးလျက်ရှပါက၊ တက င်ိုးတက င်ိုး တနတလ ။့် သငအ
့်် တနပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လက်ခရန် ဤတရစီိုးတကက င်ိုး၌ တနတလ ။့် ယတနတွ
့် င၊် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတကက င ့်် န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးမှု အနည်ိုးငယ်က ခစ ိုးတက င်ိုး
ခစ ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤန ကျင်မက
ှု ခစ ိုးပခင်ိုးတွင ် တန်ြိုးန္ှငအ
့်် ဓပပ ယ် ရှတလသည်။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စစ်တဆိုးခရက
့်

ရက်စက်စွ တြ ်ထတ်ခရတသ ်လည်ိုး- ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ ၎င်ိုးတအပပစ်
မျ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတက
့်
့်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ
့် ဇ တပကတက အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး- ဤအမှုထက
မည်သည့်အ
် ရ မျှသည် ၎င်ိုးတ၏
ရွယ်ထ ိုးတပ။
့် ဇ တပကတက ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ စီ
့် ရင်ြ မရည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ပပင်ိုးထန်တသ ထတ်တြ ပ် ပမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သငက
့််
မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဦိုး
့် တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြစ်တပသည်။ သင်တသည်
့်
ဤအမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ အလွနမ
် ျ ိုးစွ ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည်
သသ ထင်ရှ ိုးစွ သင်တက
့် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခတပေါ်သ ့်
မဆက်တရ က်တစခဲတ
ဝအ ိုး
့် လပပီတက ိုး။ ထအရ အ ိုးလိုးသည် သင်က
့် ပမှန ် လူသဘ
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်တစြ ပြစ်
် သဘ
ူ ့်
ဝပြင ့််
့် ပပီိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးက သင်၏ပမှနလ
ရရှန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငတ
့်် င်ိုးသည် သင်၏လအပ်ချက်မျ ိုးအတပေါ်
အတပခပပြုပပီိုး၊ သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးအရ ပြစ်က သင်၏ တကယ့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုအရ
ပြစ်ပပီိုး၊ မခန္င်တသ ဝန်က သင်တအတပေါ်
၌ မထ ိုးရတပ။
ှ
ဤအရ သည် ယတန သင်
အ
့်
့် ြ ့်
့်
မရှငိုး် လင်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် သင်အ
ှ
အ
် လ ိုး သင် ခစ ိုးရက ၊
့် တပေါ်၌ ခက်ထန်လျက်ရသည့်
စင်စစ် သငက
့်် ငါ တနစဉ်
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့် ပပစ်တင်ဆိုးမက ၊ တရ ိုးစီရင်ပပီိုး အပပစ်တင်သည့်အ
သငက
့်် ငါ မန်ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်ဟ သင် အပမဲ ယကကည်တပသည်။ သတသ
် သင်
့်
ခစ ိုးရသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ အမှနတ
် ွင ်
သငအ
့်် တွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး၊ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကွယ်က မှု ပြစ်သည်။ ဤအမှု၏
သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ အဓပပ ယ်က သင် သတဘ မတပါက်န္င်ပါက၊ သငအ
့်် တနပြင့်် ဆက်လက်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ ပြစ်
့် ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုး
့် န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဤကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သင်က
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသငတ
့်် ပသည်။ အသစတ် ဝင်လ ြ မပငင်
ိုးန္ှင။့်် ဤအထ
့်
တရ က်ရှပပီိုးပြစ်သပြင၊့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အတရိုးပါမှုသည် သငအ
့်် ြ ့်
သသ ထင်ရှ ိုးသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင ့်် သင်
မစွဲကင်သငတ
့်် တ တ
့် ပ။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၆)
ယခတခတ်တွင် လူမျ ိုးစွ သည် တပတရ၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးက ရရှြတနတနသ
သ ၊ တပါလ၏
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးကပင် ရရှန္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတ၌့် တပါလ၏ မမကယ်က
သတသ အသပင် မရှကကတချ။ တပါလသည် သခင်တယရှု က န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခဲသ
့် တွက်
့် ည်အ

သခင်၏ ဆိုးမပခင်ိုးက ခခဲရ
ှ ့််
့် တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် သခင်အတွက် လပ်တဆ င်ရန်န္င
ဒကခဆင်ိုးရဲခရန် သူဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု က သူက
့် ၊ ထပပင်
့် အန တရ င်္ါတစ်ခ တပိုးခဲ၏
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် တပါလအတနပြင့်် စတင် အလပ်လပ်ကင်ခတ
ဲ့် သ အခါ ဤအန တရ င်္ါက
သူဆက်လက် ခစ ိုးခဲရ
ှ
ဟ အဘယ်တကက င့််
့် သည်။ သူက
့် ယ်၌ စူိုးတသ ဆူိုးရသည်
တပါလတပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ စူိုးတသ ဆူိုးဆသည်မှ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် အန တရ င်္ါပြစ်သည်- ထပပင်
့်
တပါလအတွက် ယင်ိုးမှ တသတလ က်တသ အ ိုးနည်ိုးချက် ပြစ်၏။ သူအတနပြင်
့်
့်
မည်တရွ ျို့မည်မျှတသ အလပ်က လပ်ကင်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်တစ၊ သတည်
ိုးမဟတ် ဒကခခရန်အတွက်
့်
သူ၏ စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးမှုမှ မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ ထစူိုးတသ ဆူိုးက
သူမြယ်ရှ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ချ။ သတ
အရည်အချင်ိုး
့် င်တအ င် တပါလသည် ယခတခတ်မှ သင်တထက်
့်
ပ၍သ ခဲသ
သူ၌ မမကယ်က သပခင်ိုးလည်ိုးရပပီ
ှ ိုး သင်တထက်
ဆင်ပခင်တတရ ိုး
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
ပ၍ရှခဲသ
့် ည်။ တပါလသည် တယရှု ၏ဆိုးမပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က်၊ သူသည် တယရှု ၏
တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးအ ိုး ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ရပ်တနခ
် ့် ပဲ့် ပီိုး တယရှု အတွက် စတင်၍
တရ ိုးတဟ က ဒကခဆင်ိုးရဲခခဲသ
် ရ က သူက
့် ည်။ ဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးက ကက့်ကက့် ခရန် မည်သည့်အ
့်
လှုျို့တဆ ခ
် သ
ဲ့် နည်ိုး။ တပါလသည် သူအတနပြင်
့် ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးက ရှု ပမင်ခပဲ့် ပီိုးတသ တကက င့််
့်
သခင်တယရှု အတွက် သက်တသခရမည် ဟူ၍လည်ိုးတက င်ိုး၊ တယရှု ၏ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက
ဆက်လက်၍ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဆက်လက်၍
့်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး မပပြုရတတ ဟ
ဲ့် ည်။ ဘ သ တရိုး ထဲတွင ်
့်
့် ူ၍လည်ိုးတက င်ိုး ယကကည်ခသ
တပါလသည် ရ ထူိုးကကီိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် အလွနန္
် စပ်
ှ ့် ပပီိုး
ဆတကျိုးဇူိုးန္ှင ့်် ပပည့်စ
် တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သ မန်လူမျ ိုးက သူအထင်တသိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၌
လူအမျ ိုးစထက် ပခင်မ တသ ပင်ကစရက်တစ်ခရှခဲသ
လ
် ည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
“ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုး” သည် သူအတပေါ်
ထွနိုး် လင်ိုး ပပီိုးတသ အခါ သူသည် သခင်တယရှု အတွက်
့်
အလပ်လပ်တဆ င် န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဒကခဆင်ိုးရဲခရန်န္င
ှ ့်် သူက
့် ယ်သူ
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန် သူဆိုးပြတ်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအရ က သူ၌ ဆင်ပခင်တတရ ိုး
ရှတကက င်ိုးက သက်တသပပခဲသ
် တ ်မျ ိုးက ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပပီိုး
့် ည်။ သူသည် တယရှု ၏တပည့်တ
ြမ်ိုးဆိုးီ ချြုပ်တန္ှ င်တနခဲသ
် ချန်တွင ် တယရှု သည် သူထ
ွ ိုး် လ ခဲပ့် ပီိုး “တပါလ၊
့် ည့်အ
့် တပေါ်ထန
အဘယ်တကက င ့်် သင်ငါက
့် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်သနည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တပါလကလည်ိုး ချက်ချင်ိုး
ပျပ်ဝပ်လျက် “သခင်၊ ကယ်တတ သ
် ည် အဘယ်သန
ူ ည်ိုး” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။
တက င်ိုးကင်မှအသက “ငါက ိုး သင်ညြှဉ်ိုးဆဲတသ တယရှု ပြစ်သတည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။
တပါလသည် ရတ်တရက် န္ိုးကက ိုးသွ ိုးခဲ၏
့် ၊ ထအခါမှသ တယရှု သည် ခရစ်တတ ် ပြစ်တကက င်ိုး၊

ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက သူသခဲသ
့် ည်။ “ငါန ခမှပြစ်မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါအ
့် ိုး
ဤတကျိုးဇူိုးတတ က
် တပိုးသန ိုးခဲ၏
့် ည
ဲ့် ၏၊
့် - ငါသည် တယရှု က ဤကဲသ
့် ြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခမ
သတသ
် ကယ်တတ ်သည် ငါက
့် ကျ
ဲ ပဲ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့် ဆိုးမခဲပ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့်
့် န်ဆခ
ကယ်တတ အ
့်် တွက် ငါဒကခဆင်ိုးရဲခရမည်။” သူအတနပြင်
်
့် သခင်တယရှု ခရစ်တတ က
့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခပဲ့် ပီိုး ယခတွင ် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးအ ိုး သတ်ပြတ်တနတကက င်ိုး၊
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
ဲ ဘ
ဲ့် ဲ သူအတပေါ်
သ အလင်
ိုးက
့်
့် မကျန်ဆခ
့်
့်
ထွနိုး် လင်ိုးတပိုးခဲတ
့် ကက င်ိုးတက
့် ။ ဤအရ သည် သူက
့် တပေါ်လသည် လက်ခသွ ိုးခဲ၏
့်
လှုျို့တဆ ခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ သူက “ငါသည် ကယ်တတ ်၏မျက်န္ ှ က တမ ်၍မကကည့်ခ
် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး
ကယ်တတ ၏
် အသတတ ်က ငါကက ိုးခရ
ဲ့် ပပီိုး သူ၏ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးက ရှု ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
် ကယ် ချစ်တကက င်ိုး၊ ထအပပင်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်သည်
့် အမှနတ
့်
လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးပခင်ိုး ကရဏ ရှပပီိုး လူသ ိုး၏အပပစ်မျ ိုးက ထ ဝရခွငလ
့်် တ်တသ
ဘရ ိုးသခင် ဧကန်အမှန ် ပြစ်တကက င်ိုးက ယခမှသ ငါစစ်မန
ှ စ
် ွ ပမင်ရပပီ။ ငါသည်
အပပစ်သ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တကက င်ိုးက စစ်မှနစ
် ွ ငါပမင်ပပီ” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုရန်အတွက် တပါလ၏ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ဤအရ က တလ တလ ဆယ် တမ့်ထ ိုးတလ ။့် ထအချန်က သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်၊ သူ၏ ပမှန ်
လူအသ
စတ်န္င
ှ ့်် သူ၏မမကယ်က သပခင်ိုးတက
ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတပ။
့်
့် - သင်တသည်
့်
ယတနတွ
အလင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ က ရခဲက့် ကပပီ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် င ် သင်တသည်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ ပြစ်
ရှု ပမင်ခကဲ့် ကပပီ မဟတ်တလ ။
့် တကက င်ိုးက လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး၊ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုးသည် လူတအတပေါ်
အကကမ်မျ ိုးစွ
့်
ကျတရ က်ခပဲ့် ပီ မဟတ်တလ ၊ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ရ တက
့်
့် သင်ယူခကဲ့် ကပပီနည်ိုး။ သင်သည်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရပပီိုး ကယ်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးတမှ့် မည်သည့်် အရ က ရခဲပ့် ပီနည်ိုး။
ပပင်ိုးထန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
သငအ
့်် တပေါ်
့်
အကကမ်မျ ိုးစွ ကျတရ က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် အတရိုးမစက်တချ။
တပါလ၌ရှခဲတ
့် သ အနည်ိုးငယ်တသ ဆင်ပခင်တတရ ိုးမျှပင် သင်၌ မရှတပ၊ သင်သည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ဆတ်ယတ်တနသည် မဟတ်တလ ။ တပါလရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်ခတ
ဲ့် သ
အရ မျ ိုးစွ လည်ိုး ရှခဲသ
အလင်ိုးထွနိုး် လင်ိုးခဲတ
့် ည်။ သူအတပေါ်
့် ကက င်ိုးကသ သူသခဲပ့် ပီိုး၊
့်
သူသည် ဆိုးမပခင်ိုးက ခခဲရ
အလင်ိုးထန
ွ ိုး် လင်ိုးပပီိုးတန က်
့် တကက င်ိုးက မသခဲတ
့် ပ၊ သူအတပေါ်
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူက
့် ယ်သူ အသိုးခရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဒကခဆင်ိုးရဲ

ခရမည်၊ သခင်တယရှု ခရစ်တတ အ
် တွက် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရန် အရ ခပ်သမ်ိုးက လပ်တဆ င်ရမည်၊
ထအပပင်
သခင်၏ တရွ ိုးန္တ်ခရရန်အလငှ့် ပ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ အပပစ်သ ိုးမျ ိုးက ရယူရမည်ဟ
့်
သူကယ်တင် ထင်ပမင်ယဆ
ူ ခဲသ
ပ်၏
့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်ပြစ်ပပီိုး သူအလ
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်လည်ိုး သူအလပ် လပ်ခတ
ဲ့် သ အခါ
့်
အန တရ င်္ါက သူတသဆိုးချန်အထ သူက
် ့် မသွ ိုးခဲတ
့် ပ။ တပါလသည်
့် စွနခွ
န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်ဆယ်တကျ ် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တပမ က်ပမ ိုးစွ ဒကခဆင်ိုးရဲ ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
ကကီိုးစွ တသ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တဘိုးဒကခ မျ ိုးစွ က ခစ ိုးခဲရ
်လည်ိုး
့် ၏၊ သတသ
့်
ဤအရ မျ ိုးမှ တပတရ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးထက် နည်ိုးသည်မှ အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။
သင်တသည်
တပါလ၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးကပင် ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှပါက အဘယ်မျှ
့်
သန ိုးစြွယ်တက င်ိုးသနည်ိုး။ ဤသပြစ်
့် တနတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတပေါ်
့်
သ ၍ကကီိုးတသ အမှုက အဘယ်သ စတင်
လပ်တဆ င် န္င်မည်နည်ိုး။
့်
တပါလသည် ဧဝင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝခဲ
စ
့်
့် ဉ် ကကီိုးစွ တသ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။
ထအချန်က သူပပြုခဲတ
့် သ အမှု၊ သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်၊ ယကကည်ပခင်ိုး၊ သစစ ရှပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န္ှမ်ခ
၊ သူအသက်ရှငတ
် နထင်ခတ
ဲ့် သ
့် ျပခင်ိုးတအပပင်
့်
အပခ ိုးပပင်ပအရ မျ ိုးစွ တသည်
ယတနတခတ်
မှ သင်တထက်
ပ၍အဆငပ့်် မင်ခသ
ဲ့် ည်။ ပ၍
့်
့်
့်
ခက်ထန်စွ ဆရတသ ် သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ပမှန ် အသစတ် မရှတပ။ သင်သည် အသတရ ိုး
့်
သမဟ
ဝ တစ်စတစ်ရ မျှပင် ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှ။ သင်တသည်
အလွန ်
့် တ် လူသဘ
့်
့်
ချြုျို့တဲလ
့် ှတပသည်။ ထတကက
င ့်် အချန်မျ ိုးစွ တွင ် သင်တ အသက်
ရှငတ
် နထင်သည့်အ
် ရ ၌ ပမှန ်
့်
့်
အသစတ် မတတွျို့ရသကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်ကယ် သပခင်ိုး၏ အရပ်လကခဏ မရှတပ။ တပါလသည်
ခန္ဓ ကယ် န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးက ထအချန်က ခစ ိုးခဲရ
် ည်ိုး၊ သူသည် ဆတတ င်ိုးပမဲ
့် တသ လ
ဆတတ င်ိုးတနခဲက
ကကြုိုးစ ိုးပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတနခဲ၏
် ရ
့်
့် - “ဤန မကျန်ိုးပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် သခင်အတွက် ဤအလပ်အ ိုးလိုးက လပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊
ဤတရ င်္ါသည် ငါထ
့် မှ အဘယ်တကက င ့်် မထွက်သွ ိုးသနည်ိုး။ သခင်တယရှု သည် ငါက
့်
စမ်ိုးသပ်တနပခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ကယ်တတ သ
် ည် ငါက
့် ဆိုးမထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။
အကယ်၍ ကယ်တတ သ
် ည် ငါက
့် ဆိုးမခဲတ
့် သ ၊် ငါသည် ထစဉ်အချန်က တသဆိုးခဲမ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သူအတွ
က် ဤအလပ်အ ိုးလိုးက လပ်န္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ
့်
အလင်ိုးကလည်ိုး ရရှန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ကယ်တတ သ
် ည်လည်ိုး ငါ၏ ဆိုးပြတ်ချက်က
ပပည့်တ
် ပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။” ဤန မကျန်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မမအတပေါ် စမ်ိုးသပ်တနပခင်ိုး
ပြစ်တကက င်ိုး၊ မမ၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်စွမ်ိုးအ ိုးက မီိုးတဆိုးတနပခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုး

တပါလအပမဲခစ ိုးခဲရ
ဲ့် မှ ဤကဲသ
့် ပြစ်
ျို့ ွင ်
့် သည်၊ တပါလပမင်ခပ
့် သည်။ လက်တတွတ
သူ၏န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးမှ သခင်တယရှု သူက
် ခါက၊ ကျန်ခတ
ဲ့် သ
့် ဆိုးမသည့်အ
တန က်ဆက်တတ
ွဲ စ်ခပင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးသည် သူအ
့် ိုး စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ြစီိုးမှုတအ က်သ ့်
တရ က်တစခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ပန်ကန်မှုက ထန်ိုးခဲသ
တပါလ၏
့် ည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
အတပခအတနမျ ထဲ၌ တရ က်ရတနပါက
ှ
သင်တ အဘယ်
သလ
့်
့် ပ်မည်နည်ိုး။ သင်၏
ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲခန္င်စွမ်ိုးသည် တပါလ၏ ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲခန္င်စွမ်ိုးက
မီန္င်သတလ ။ အကယ်၍ သင်တသည်
ယတန န
့် မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးအချြုျို့က ခရပါက၊ သမဟ
့်
့် တ်
ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခက ကကြုရပါက၊ ထအပပင်
သင်တသည်
ဒကခခစ ိုးရရန်
့်
့်
ပပြုပခင်ိုးခရပါက၊ သင်တသည်
မည်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ူ မည်နည်ိုး။ အကယ်၍
့် ည်က မည်သသ
့်
့် ကကလမ်မ
သင်တသည်
ငှက်တလှ င်အမ် တစ်ခထဲတွင ် ပတ်တလှ င်ခရပပီိုး အတထ က်အပမ
့် ျ ိုးက
့်
အဆက်မပပတ် ရမည်ဆပါက၊ သင်တ အဆင်
တပပကကလမ်မ
့် ည်။ ထသမဟ
့်
့် တ်ပါက သင်တသည်
့်
လူသဘ
ဝကင်ိုးမဲတ
့် ပြစ်
င ့်် သင်တသည်
့် သ ဝပတလွမျ ိုးကဲသ
့် ည်။ ထတကက
့်
့် ကကလမ်မ
့်
့်
အနည်ိုးငယ်တသ အချြုပ်အချယ်၊ သမဟ
် ခါ ၎င်ိုးမှ
့် တ် အခက်အခဲတစ်ခက ကကြုရသည့်အ
သင်တအတွ
က် တက င်ိုးသည်၊ အကယ်၍ သင်တသည်
လွယက
် ူသက်သ တသ အချန်တစ်ခက
့်
့်
တပိုးပခင်ိုးခရပါက၊ သင်တသည်
ပျက်စီိုးကကလမ်မ
မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် ည်ပြစ်၍ သင်တသည်
့်
့်
အက အကွယ်တပိုးပခင်ိုးက ခန္င်ကကမည်နည်ိုး။ ယတနတွ
ပပစ်တင်ဆိုးမခရပခင်ိုး၊
့် င ် သင်တသည်
့်
တရ ိုးစီရင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆခ
ဲ ရပခင်ိုးတကက င ့်် အက အကွယ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
မျ ိုးစွ ဒကခခစ ိုးထ ိုးတသ တကက င့်် က ကွယ်ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ထသမဟ
ကက န္ှငပ့်် ပီကတည်ိုးက ဆိုးယတ်ပခင်ိုးထဲသ ကျဆင်
ိုးခဲမ
့် ည်
့် တ်လျှင ် သင်တသည်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုးက တမင်တက
့်
ခက်ခတ
ဲ အ င်လပ်တနပခင်ိုး မဟတ်တပ၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝမှ တပပ င်ိုးလဲရန် ခက်ခပဲ ပီိုး လူတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ပြစ်ရမည်။ ယတန သင်
တ၌့် တပါလ၏
့်
အသစတ်၊ သမဟ
် ပပင်၊ သူ၏မမကယ်က
့် တ် ဆင်ပခင်တတရ ိုးကပင် ပင်ဆင်ပခင်ိုး မရှသည့်အ
သပခင်ိုးပင် မရှကကတပ။ သင်တက
့် အပမဲတတစ ြအ ိုးတပိုးရန် လအပ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုး
န္ိုးထတစရန် သင်တသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက အပမဲခရန် လအပ်ကကသည်။
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် သင်တ၏
့် အသက်တ အတွက်
အတက င်ိုးဆိုးအရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
မပြစ်မတန လအပ်တသ အခါ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှု သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်လ ပခင်ိုးလည်ိုး ရှရမည်ပြစ်သည်၊ ထအခါမှသ
သင်တသည်
အပပည်အ
့် ဝ ကျြုိုးန္န
ွ ခကကမည် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
့် သဘ ဝမျ ိုးမှ

ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး မရှပါက သင်တ၏
ွ ်ရန်န္င
ှ ့််
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက ကင်ိုးညတ
ကျြုိုးန္နွ ခရန် မလလ ိုးတသ သဘ ဝမျြုိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၏
ျို့ ွင ်
့် မျက်စတရှ တ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး မရှပါက မည်သည့်သ
် က်တရ က်မှုမျှ ရှန္င်မည်မဟတ်တပ။ သင်တသည်
့်
အလွနတ
် အ က်တန်ိုးကျပပီိုး စ ရတတပင်ိုးတွင ် သိုးစ ိုး၍ မရကကတပ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မရှပါက သင်တက
ဲ မ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် သမ်ိုးပက်ရန် ခက်ခလ
့်
မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခမှုမရှပခင်ိုးတက
ှ န္င်ရန် ခဲယဉ်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ချြုိုးန္မ်
့်
သဘ ဝတဟ င်ိုးသည် အလွနန
် က်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယလ
် ျက်ရှသည်။ အကယ်၍ သင်တက
့်
ပလလင်တပေါ်တွင ် တနရ ချထ ိုးမည်ဆပါက၊ သင်တသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၏အပမငန္
့်် င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုး၏အနက်က သကကလမ်မ
့် နရ သ သင်
တ ့်
့် ည် မဟတ်တပ၊ မည်သည်တ
့်
ဦိုးတည်တနတကက င်ိုးက သ ၍ပင် သမည်မဟတ်တချ။ မည်သည့်တ
် နရ မှ
မမတလ
ကကသပြင ့်် သင်တသည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငသ
် ခင်က
့် တကက င်ိုးကပင် သင်တ မသ
့်
့်
အဘယ်သ သ
န်မီ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတ မရှ
့်
့် န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ယတန အချ
့် ပါက၊
သင်တ၏
တရ က်ခသ
ဲ့် ည်မှ ကက န္ှငပ့်် ပီ ပြစ်လမ့််မည်။ ယင်ိုးမှ
့်
့် တန က်ဆိုးတသ တနရက်
သင်တ၏
့် ဆ
ဲ ဲ ပ၍ပင်
့် ကကကမမ အတကက င်ိုးပင် မပါတသိုးတပ၊ ၎င်ိုးသည် အန္တရ ယ်ကျအဆ
ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ အချန်မီပြစ်တသ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ ့်
မရှပါက၊ သင်တသည်
မည်မျှမ နတထ င်လ ိုးသွ ိုးကကမည်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်တသည်
့်
မည်မျှစ ရတတပျက်ပပ ိုးလ ကကမည်က မည်သူ သသနည်ိုး။ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
သင်တက
့် တခေါ်
့်
့် ယတနသ
့် တဆ င်လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
သင်တ၏ပြစ်
တည်ပခင်ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
သင်တ “ြခင်
”၏
့်
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး အသိုးပပြုက “ပည တတ်” ပြစ်တနဦိုးမည်ဆပါက သင်တသည်
့်
မည်သည့်တ
် လ ကထဲသ ဝင်
ူ သနည်ိုး။ သင်တ၌့် မမတက
့် တရ က်လမ့််မည်က မည်သသ
့် ယ်က
ထန်ိုးချြုပ်န္င်စွမ်ိုး န္ှင ့်် ဆင်ပခင်သိုးသပ်န္င်စွမ်ိုး လိုးဝမရှကကတချ။ သင်တကဲ
့် တသ
့် သ
့်
လူမျ ိုးအတွက်၊ အကယ်၍ သင်တသည်
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တ တစ်
စတစ်ရ ပြစ်တစပခင်ိုးမရှဘဲ န ခလက်န ပခင်ိုးသ ပပြုမည်ဆလျှင၊်
့်
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး အထတပမ က်လမ်မ
ယတန၏
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရ ၌ ပ၍တက င်ိုးစွ မပပြုသငသ
့်် တလ ။
သင်တ၌့် အပခ ိုးမည်သည့်် တရွ ိုးချယ်စရ မျ ိုး ရှသနည်ိုး။ သခင်တယရှု စက ိုးတပပ တန၍
အမှုပပြုတနသည်က တပါလပမင်တသ အခါ သူမယကကည် ခဲတ
့် သိုးတပ။ တန င်တသ အခါ
သခင်တယရှု သည် က ိုးတင်တပေါ် သမှုစွဲရက်ခရ၍ ပပန်လည်ထတပမ က် ပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည်

ဤအချက်အလက်က သခဲတ
် ည်ိုး ဆက်လက်၍ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်က ဆန်ကျင်
ခသ
ဲ့် ည်။
့် သ လ
့်
တမင်သလျက် အပပစ်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးဆသည်မှ ဤအရ က ဆလသည်၊ သပြစ်
့် ၍ သူသည်
ဆိုးမပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ၏။ အစအဦိုးတွင ် တပါလသည် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ်
တယရှု ဟတခေါ်တသ ဘရင်တစ်ပါိုး ရှတကက င်ိုးက သူသခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအတကက င်ိုးက သူကက ိုးခဲသ
့် ည်။
တန က်ပင်ိုးတွင ် သူသည် ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက တဟ တပပ ပပီိုး တင်ိုးပပည်အန္ှ ့်
တရ ိုးတဟ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မည်သည်လ
့် က
ူ မဆ န ခရန် ဟတ်ကကီိုးဟန်ကကီိုးပြင့်် ပငင်ိုးဆလျက်
တယရှု က ဆန်ကျင်
ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ထအချန်က အမှုအတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
် ချန်တွင ် တပါလသည် လူတက
့် ည်။ တယရှု အမှုပပြုတနခဲသ
့် ည့်အ
့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ြမ်ိုးဆီိုးပခင်ိုးတက
့် ၊ဲ တယရှု ၏အမှုက ပြြုြျက်ရန်
့် တက်ရက် မပပြုခဲဘ
သူသည် တရ ိုးတဟ တပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ် လက်ဝါိုးကပ်တင် တပေါ်တွင ် သမှုစွဲန္က
ှ ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တသ အခါ၊ သူသည်
တစ်တနရ မှ တစ်တနရ အလျင်အပမန်သွ ိုးက တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ရန်
သူတတ်န္င်သမျှက ပပြုရင်ိုး ၎င်ိုးတက
သ ့်
့် ည်။ “အလင်ိုး” သည် သူအတပေါ်
့် စတင်ြမ်ိုးဆီိုးခဲသ
့်
ထွနိုး် လင်ိုးပပီိုးတန က်တွငမ
် ှ သူန္ိုးထလ ခဲပ့် ပီိုး ကကီိုးစွ တသ တန င်တက တတွျို့ ကကြုခဲတ
့် လသည်။
သူဆိုးမ ခခဲရ
့် ခါကမျှ
့် ပပီိုးတန က်တွင ် သူ၏န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးသည် သူက
့် မည်သည်အ
စွနခွ
် ့် မသွ ိုးခတ
ဲ့် ပ။ တစ်ခါတစ်ရတွင် သူ၏တရ င်္ါတဝဒန မှ ပ၍ဆိုးလ သည်က
သူခစ ိုးခဲရ
သူသည် အပ်ရ ထဲမှမထန္င်ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ သူအတနပြင်
့် သည်၊ ထအပပင်
့်
့်
့်
ဤသတတွ
ဲ့် ည် “ဘ ပြစ်တနသနည်ိုး။ ငါသည် ဧကန် အမှနပ
် င် ဆိုးမပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သတလ ။”
့် ိုးခသ
န မကျန်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးသည် သူက
့် ခါကမျှ မစွနသွ
် ့် ိုးခဲတ
့် ချ၊ ထပပင်
့် မည်သည်အ
့်
ဤန မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးတကက င့်် သူအတနပြင်
့် အလပ်တပမ က်ပမ ိုးစွ လပ်ကင်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
တယရှု သည် တပါလ၏ မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တမင်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးတတကက
င ့်် သူအထဲ
၌
့်
့်
ဤန မကျန်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးက ထည့်တ
် ပိုးခဲသ
့် ည်ဟ ဆန္င်သည်၊ ၎င်ိုးမှ တပါလအတွက်
ပပစ်ဒဏ်တစ်ခ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၌ တပါလ၏ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက အသိုးချရန်
အတွက် ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထသ
ျို့ င
ွ န္
် င်တစရန် ပြစ်၏။
့် အ
့် ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ချဲထ
အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှ တပါလက ကယ်တင်ရန် မဟတ်ဘဲ
အသိုးပပြုရန်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တပါလ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အလွနတ
် မ က်မ ပပီိုး
့်
ဇွတ်တရွ တ် န္င်လှတသ တကက င ့်် သူအထဲ
၌ “စူိုးတသ ဆူိုး” တစ်ခက ထည့်တ
် ပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
အဆိုးတွင ် တပါလသည် သူ၏ အလပ်က အဆိုးသတ်တသ အခါ န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုးသည်
သူအတွ
က် ထမျှတလ က် ကကီိုးမ ိုးတသ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုတစ်ခ မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ သူ၏အလပ်က
့်

ပပီိုးဆိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူအတနန္ှ
င ့်် “တက င်ိုးစွ တသ တက်လှနပ် ခင်ိုးက ငါပပြုပပီ။
့်
တပပိုးရတသ လမ်ိုးက အဆိုးတင်တအ င်တပပိုးပပီ။ ယကကည်ပခင်ိုး တရ ိုးက တစ င်တ
့် ရှ က်ပပီ။
ယခမှစ၍ ဓမမသရြူသည် ငါအဘ
သ
ဲ့် ည်၊
့်
့် ထ ိုးလျက်ရှ၏” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက တပပ န္င်ခသ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ယင်ိုးတတပပ
ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တကက
့်
့် ိုး၌
တပါလကဲသ
့် တသ
သူ မျ ိုးစွ ရှကကတသ ်လည်ိုး အကယ်၍ သင်တသည်
လမ်ိုးဆိုးတင်တအ င်
့်
့်
လက်တလျှ က်မည်ဟသ
ူ ည့်် ဆိုးပြတ်ချက်က အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်ပါက၊ သင်တသည်
့်
န္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခကကရမည် မဟတ်တပ။ တပါလပန်ကန်ခပ
ဲ့် န္ှင ့်် အတက်အခလပ်ခပ
ဲ့် တက
့်
ဤတနရ တွင် ငါတတဆွ
့် ိုးတန္ွိုးမည် မဟတ်တပ၊ သူ၏ အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး ချီိုးကျြူိုးထက်တသ
အပင်ိုးကသ ကကည့်က် ကပါစ၊ ့် သူ၌ အသစတ်ရခဲ
ှ ပ့် ပီိုး၊ “အလင်ိုး” က တစ်ကကမ်ရပပီိုးသည်တ
့် န က်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်ထ မမကယ်က အပ်န္ဆက်
ှ
ကပ်န္င်ခက
ဲ့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဒကခဆင်ိုးရဲ
ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏ အ ိုးသ ချက်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်လည်ိုး သူ၌
့်
အ ိုးသ ချက်တစ်ခ ရှခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် သူသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ခစ ိုးခဲရ
့် တသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ထင်ပမင်ယူဆတသ သူမျ ိုးရပါက၊
ှ
သူသည် တသချ တပါက်
ပပစ်တင်ဆိုးမခခဲရ
့် ပခင်ိုး မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတထင်
့် သ
့် ကကပါက၊ ဤအရ မှ အသတရ ိုးကင်ိုးမဲတ
လူမျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးက ပပြုတသ အခါ
လူမျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ ကျြုိုးန္ ွ န ခလကကတကက င်ိုး ဆကကသည်၊
့်
သတသ
်လည်ိုး ထတန
့်် တ်သက်၍
့်
့် က်တွင ် တတ်တဆတ် တသ က်စ ိုးတပျ ်ပမြူိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးန္ှငပ
မည်သမျှ
့် သတဘ မထ ိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တစ်လ ပပီိုးတစ်လ
ထတ်တြ လ
် ျက် ထပ်ခါတလဲလဲ တပပ ပပီိုး၊ လူတ၏
့် တအ က်ဆိုးအလ က
ထတ်တြ သ
် ည့်အ
် ခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
“ပငမ်သက်ပခင်ိုးက ရှ တတွ”ျို့ ပပီိုး တမ က်မ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဇွတ်တရွ တ်န္င်ပခင်ိုး တလျ န
့် ည်ိုးလ ကကသည်၊ သည်ိုးမခန္င်တအ င် မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး
တလျ န
့် အတပခအတနမျ
ိုးတကက င့်် သင်တသည်
အကကင်န
့် ည်ိုးလ သည်။ သင်တ၏
့် သ
့် ယတနကဲ
့်
့်
မဲ့်စွ ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးက ခကကရဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပက်စတ်တက် အတသိုးစတ်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခကကရမည် ပြစ်သည်၊ ထသအ
အသက်ရှြူရန်ပင်
့် ိုးပြင့်် သင်တသည်
့်
အခွငအ
့်် တရိုး မရှတစရန်ပြစ်သည်။ သင်တအတွ
က် ပပင်ိုးထန်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သင်တထ
် ့် ွ မသွ ိုးပခင်ိုးမှ သ ၍တက င်ိုးသည်၊ ထပပင်
့် မှ စွနခ
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့်် တဝိုးရ ၌မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုး၏ လက်တတ ်သည် သင်တထ
် ခါမျှ
့် မှ မည်သည့်အ

မထွက်သွ ိုးတကက င်ိုး သင်တက
့် ပမင်တစပခင်ိုးမှ သ ၍တက င်ိုးသည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ်
တယတဟ ဝါသည် မမက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မစွနခ
် ့် ွ သွ ိုးတကက င်ိုးက အ ရန်
ရှု ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်န
် ည်ိုးတူ (သူရှုပမင်ခရ
ဲ့် သည်မှ တယတဟ ဝါ၏ အစဉ်တစက် လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့််
က ကွယ်ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သင်တ ယတန
ရှု့် ပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုးမှ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် င ် တယတဟ ဝါ၏
့် သည်)၊ ယတနတွ
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
် ့် ွ သွ ိုးမည်
့် ိုး၏ လက်တတ ်သည် သင်တက
့် လည်ိုး စွနခ
မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး သင်တ စ
့်
့်
့် တ်ချန္င်တသ အရ တစ်ခ ရှသည်- သင်တအတနပြင်
့်
မည်သပင်
် ့် ျင်သည်ပြစ်တစ၊ ပန်ကန်သည်ပြစ်တစ၊ ထအပပင်
တဝြန်ချက်မျ ိုးက
့် ဆနက
့်
ချမှတ်သည် ပြစ်တစ သင်တ၏
့် ဇ တခန္ဓ အတပေါ် အန္တရ ယ် တစ်စတစ်ရ
ရှလမ်မ
်လည်ိုး မမတ၏
် ့် ျင်ပခင်ိုးတွင ် အတင်ိုးထက်လွနတ
် သ
့် ည်မဟတ်တပ။ သတသ
့်
့် ဆနက
လူမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး အမှုတတ ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပါက ဤအရ မှ လက်မခန္င်ပါ၊ အကနအ
် ့် သတ်ရသည်
ှ
။
အသင်ိုးတတ ်အသက်တ က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ြျက်လြျက်ဆိုးီ လပ်ပခင်ိုး မပပြုန္ှင၊့််
ထအပပင်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်န္င
ှ ။့်် ကျန်သည့်အ
် ရ မှနသ
် မျှက
့်
သင်အ
့် လကျ သင်လပ်န္င်သည်။ အကယ်၍ သင်အ
့် တနပြင့်် အသက်က လက်စ ိုးလပခင်ိုး မရှဘဲ
တလ ကထဲသ ပပန်
့်
့် သွ ိုးလသည်ဟ သင်ဆပါက၊ အလျင်အပမန် သွ ိုးတလ ။့် သင်တပပြုသည်
့်
အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် မပပြုသတရွ ျို့ သင်တအလ
ရှသည့်အ
် ရ က
့်
လပ်န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်သရမည့်် တန က်ထပ်အရ တစ်ခ ရှသည်- အဆိုးတွင ်
့်
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တမင်
ကျြူိုးလွနန္
် င်တသ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက
့်
ခကကရမည်။ သင်သည် ယတနတွ
ှ
ပြစ်တသ ်လည်ိုး
့် င ် အပပစ်ဆပခင်ိုးက ခရန္င်ပခင်ိုး ရှချင်မှရမည်
အဆိုးတွငမ
် ူ လူတစ်စသ သက်တသခန္င်ကကလမ်မ
် ူအတပါင်ိုးမှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကျန်သည့်လ
အန္တရ ယ်တတွျို့ ကကလမ်မ
ဲ မရှလပါက၊
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထ၌
ရပါသည်။ ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် သည်ိုးခပခင်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆခကကရသည်၊ မနက်ပြန်၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သင်မစိုးရမ်မသ
ှ လျှင် သင်က
် ့် တ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး
့် ငါမကနသ
့်
အကယ်၍ သင်သည် ဤတရစီိုးတကက င်ိုးထ၌
ဲ ရှပါက၊ သက်တသခပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
ခရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၎င်ိုးက ပငင်ိုးပယ်လပပီိုး တလ ကထဲသ ပပန်
့် သွ ိုးလပါက၊
ရပါသည်၊ မည်သမ
ူ ျှ သငက
့်် တ ိုးမတနပါ။ သတသ
်လည်ိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပြစ်တစတသ အလပ်က လပ်ပါက၊ ယင်ိုးအတွက် သင်သည်
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက လိုးဝခရန္င်မည် မဟတ်တပ။ မည်သည့်လ
် ူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက
ခရပပီိုး မည်သ၏
ူ မသ ိုးစဝင်မျ ိုးသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခရသည်အ
့် တကက င်ိုး

သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးပြငပ့်် မင်၍ သင်၏ န ိုးပြငက့်် က ိုးသည့်် အတကက င်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဤအရ
အ ိုးလိုးအတွက် အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးန္ှင ့်် နယ်နမတ်မျ ိုး ရှသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုအရ မျ ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် မလပ်တဆ င်တပ။ သင်တ ့်
ကျြူိုးလွနထ
် ိုးတသ အပပစ်မျ ိုးက အတပခခ၍ သင်တက
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့် သင်တ၏
့် မတပြ ငမ
ဆက်ဆပပီိုး အတလိုးအနက် ထ ိုးရမည် ဆပါက သင်တထဲ
ူ ည် ဆက်လက်
့် မှ မည်သသ
ရှငသ
် န်န္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တအ
့် ည်၊ သင်တထဲ
့် ိုးလိုး တဘိုးဒကခက ခစ ိုးကကရတပလမ်မ
့် မှ
မည်သမ
ူ ျှ တက င်ိုးမွနတ
် သ အဆိုးသတ် ရှကကမည်မဟတ်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ယတနတွ
့် င ်
့်
လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်ဆခကကရသည်။ သင်တအတနပြင်
့် တဝြန်၊
့်
ပန်ကန်ပပီိုး ဆန်ကျင်
တသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်တ မတန္ှ
င်ယ
ှ ်သတရွ ျို့ ငါသည် သင်တက
့်
့် က
့်
့် အပပြုိုးန္ှင ့််
ရင်ဆင်မည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
အသက်က စစ်မှနစ
် ွ လက်စ ိုးတနပါက၊ သင်တသည်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
ခွစ
ဲ တ်ကသရန်အတွက်
့်
ခွစ
ဲ တ်စ ိုးပွဲသသွ
ဲ ွ ရပခင်ိုးဟူသည့်် န ကျင်ပခင်ိုးက
့် ိုးရန် သင်ချစ်ခင်တသ အရ န္ှင ့်် ခွခ
ကက့်ကက့် ခရတပမည်၊ တပတရသည် စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲတက
့် ့်
့် ကဲသ
့် လက်ခခဲသ
သင်သည် န ကျင်ပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခရမည်။ ယတနတွ
ျို့ ွင်
့် င ် သင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပလလင်တရှ တ
ရှတန၏။ အန င်္တ်တွင ် သင်သည် “တခါင်ိုးပြတ်စက်” တပေါ်သ သွ
့် ိုးရမည်၊ ၎င်ိုးမှ သင်တသည်
့်
သင်တက
် ့် တ်” သည့်အ
် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့် ယ်က “စွနလ
တန က်ဆိုးတသ က လရှ အမှု၏ ဤတန က်ဆိုးအဆင ့်် အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်၏ဇ တခန္ဓ က အပမစ်ပြတ်သတ်သင်မည် မဟတ်ဟ သင်ယကကည်တနပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး
ပြစ်န္င်သည်၊ ထအပပင်
သင်သည် သူက
် ့် ျင်ပပီိုး တဝြန်သည့်အ
် တွက် န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုး
့်
့် ဆနက
တစ်စတစ်ရ က ခစ ိုးရမည်မဟတ်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပပင်ိုးထန်တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သငထ
့်် တရ က်လ တသ အခါ၊ သင်၏ ပန်ကန်မ၊ှု အတက်အခပပြုမှုန္င
ှ ့််
သင်၏အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ ထ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရတသ အခါ သင်သည်
ပန်ိုးတအ င်ိုး န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် တကက က်စတ်မန်ပပီိုး ဘ လပ်ရ၊ ဘ ကင်ရမှနိုး်
သလမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ယတနတွ
့် င ် သင်တ၌့် အနည်ိုးငယ်တသ ဆင်ပခင်တတရ ိုး ရှရမည်။
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ပန်ကန်သည့်် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုး၏ ပမြမ်ိုးကကန္ှင။့်် သင်သည်
မမ၏ ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င် အတဟ င်ိုးက တကျ ခင်ိုးသငသ
့်် ည်၊ ဤသည်မှ သင်၌ ရှသငတ
့်် သ
ဝည ဉ်အသက်တ ပြစ်ပပီိုး ဤအရ မှ သင်ပင်ဆင်ထက်တသ လူသဘ
ဝပြစ်သည်။ သင်သည်
့်
သင်၏အန င်္တ် တက်လမ်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် သ ယ ကကည်န္ိုးူ မှုမျ ိုးက
့် တ် ယတန၏
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်စွမ်ိုး အစဉ်သပြင့်် မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ဤသဆ
့် က်သ ့်
့် ၏- “ငါတန

လက်ရန်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရန် သင်တ တတ်
န္င်သမျှက ပပြုသည့်က
်
လပတ်လိုး
့်
ငါသည် သင်တက
အမှန ် တရ က်တစမည်။ သင်တသည်
စလင်ပခင်ိုးသ ့်
့် စလင်ပခင်ိုးသ ဧကန်
့်
့်
တရ က်တသ အခါ သင်တ၌့် လှပတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရှလမ်မ
ငါန္ှငအ
့်် တူ
့် ည်၊ သင်တသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရန် ငါ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တဆ
င်ယူပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။”
့်
သင်တအတွ
က် လှပတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက ကတတပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်တအတပေါ်
့်
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တလျ န
့် ည်ိုးတစန္င်မည် မဟတ်တပ။
သတ်မှတ်ချက်တစ်ခလည်ိုး ရှတသိုးသည်- သင်တသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်တစ၊
့်
သမဟ
က်မည်ပြစ်တစ သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် အချြုျို့တသ
့် တ် စလင်ပခင်ိုးသ တရ
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် အချြုျို့တသ ဒကခဆင်ိုးရဲက ခကကရမည်၊ သင်တသည်
ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက ခကကရမည်၊ သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ရမည်၊
့်
ငါ၏လမ်ိုးခရီိုးက လက်တလျှ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ က
် လပ်တဆ င်ရမည်၊
ဤအရ မှ လူသ ိုးတ အတနန္ှ
ငသ
့်် င်တ လ
ဲ့် ့်
့် သ အရ ပြစ်၏။ သင်မည်ကသ
့်
့် ပ်တဆ င်သင်တ
လက်စ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်အ
့် တနပြင့်် ဤလမ်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ကက ိုးသင်၏
့် ။ အကယ်၍ သင်၌
စစ်မှနတ
် သ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုးရပါက
ှ
သင်သည် ဆက်လက်၍ လက်တလျှ က်န္င်သည်။
အကယ်၍ ဤတနရ တွင ် တက်လမ်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
် ငခ
့်် ျက်မျ ိုး မရှဟ
့် တ် တမျှ လ
သင်ထင်ပမင်ယူဆပါက သင်ထက
ွ ်သွ ိုးန္င်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အ
့် ိုး
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ကက ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်၏၊ သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍ သင်အ
် ကယ်
့် တနပြင့်် အမှနတ
့်
ထွက်သွ ိုးလပါက သင်၌ အသတရ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတကက င်ိုးကသ ဤအရ က
ပပသမည်ပြစ်သည်၊ သင်၏ ဤလပ်ရပ်မှ သင်သည် နတ်ဆိုးတစ်တက င် ပြစ်တကက င်ိုးက
သက်တသပပရန် လတလ က်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ်
အလိုးစအပ်န္သည်
ှ
ဟ သင်ဆတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
သင်အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်အ
် ရ က အတပခခပပီိုး ဆရတသ ်၊ သင်သည် စ တန်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နဆဲ ပြစ်သည်။ စ တန်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတ ်ထ၌
ဲ ရှတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ သင်ကယ်တင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနစ
် ွ ကယ်တင်ပခင်ိုးက မခရတသိုးတချ၊ အတကက င်ိုးမှ သင်သည်
စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နဆဲ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။
ကယ်တင်ခရရန်အတွက် သင်မည်ကသ
ဲ့် လ
့်် တပေါ်
့် က်စ ိုးရမည်နည်ိုး။ တရွ ိုးချယ်မှုသည် သငအ
မူတည်သည်၊ သင်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တရွ ိုးချယ်သငသ
့်် ည်။ အဆိုးတွင ်
သင်အ
့် တနပြင့်် “ငါ၌ ပ၍တက င်ိုးတသ အရ ဘ မျှမရှ၊ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ငါ၏ အသတရ ိုးပြင ့်် ပပန်တပိုးဆပ်၏၊ ထပပင်
့် ငါ၌ အနည်ိုးငယ်တသ
လူသဘ
ဝရှရမည်။ ငါသည် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အရ တစ်စတစ်ခက ရရှန္င်ပခင်ိုး
့်
မရှသည့်အ
် ပပင်၊ ငါ၏အရည်အချင်ိုးသည်လည်ိုး အလွနမ
် ပမငတ
့်် ပ။ ငါသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်က န ိုးမလည်တပ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ပပန်တပိုးဆပ်ရမျှသ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်တစခင်ိုးသမျှက ငါလပ်ပပီိုး ငါတတ်န္င်သမျှက
ငါလပ်သည်။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် ငါ၏တ ဝန်က
ငါတက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ ထမ်ိုးတဆ င်သည်” ဟ ဆန္င်ပါက၊ ငါသည် တကျနပ်ဝမ်ိုးတပမ က်မည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သင်လပ်န္င်တသ အပမငမ
့်် ိုးဆိုး သက်တသခချက်ပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လူတစ်စအတပေါ် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် အပမငဆ
့်် ိုး စန္ှုနိုး် ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် တ ဝန် ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
သင်လပ်န္င်သည်အ
့် တင်ိုး မျ ိုးန္င်သမျှမျ ိုးစွ သ သင်လပ်တလ ၊့် သင်အ
့် တပေါ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ အလွနမ
် ပမငမ
့်် ိုးတချ။ သင်တတ်န္င်သမျှက သင်လပ်တဆ င်သည့််
က လပတ်လိုး ဤသည်မှ သင်၏ သက်တသခချက်ပင် ပြစ်၏။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၇)
သင်တ၏
ဝသည် အလွနခ
် ျြုျို့တဲတ
့် န၏၊ သင်တ၏
့် လူသဘ
့်
့် ဘဝတနထင်မှုပစသည် အလွန ်
နမ့််ကျပပီိုး ယတ်ညသ
့် ည်၊ သင်တတွ
ဝမရှသကဲသ
့် ထ
ွ ိုး် သပမင်မှု
့် င ် လူသဘ
့်
့် ိုးထင
ကင်ိုးမဲတ
မမတက
ဝန္ှင ့််
့် လသည်။ ဤသည်တကက င့်် သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ် ပမှန ် လူသဘ
့်
ဆင်တသ အရ မျ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ြ လ
့် အပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အသစတ်၊ ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့််
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုတ ရှ
ဆပပီိုး ရှု ပမင်ရမည်က သပခင်ိုး၊
့် ပခင်ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက မည်သ တပပ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် မှုက အ ရစက်ပခင်ိုး၊ သ မန်လူသ ိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပပြုမူ
ပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့်
ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည ၏ အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤအမှုအရ မျ ိုးတွင်
့်
တလျ ်ကန်စွ သင်တ ပပြုမူ
သည့်အ
် ခါ၊ လက်ခန္င်စရ လူသဘ
ဝ အဆငတ
့်် စ်ခ ရှသည်ဟ
့်
့်
သင်တက
့် မှတ်ယူရတပသည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်တ အတွက်လည်ိုး သင်တ ့်
မမတက
့် ယ်ကယ် ပပင်ဆင်ရတပမည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအလိုးစက သင်တ ့်
သရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှရမည်။ သူ၏
အစီအစဉ်မျ ိုးက မည်သ န
ှ ့်် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က မည်သ ့်
့် ခရမည်ဆသည်န္င
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်က သင်တ သ
့်် ။ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အသက်တ အတွက်
့် သင၏
့်

သင်တက
ှ ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ပပည့်ဝ
် ပခင်ိုး အသက်တ တစ်ခအတွက်
့် ယ်သင်တ ပပင်
့် ဆင်ပခင်ိုးန္င
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးသည် ယတန သင်
တ ဝင်
့်် ည့်အ
် ရ ၏
့်
့် တရ က်သငသ
ရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခ ပြစ်သည်။ န္ှစ်ခလိုးသည် မရှမပြစ် ပြစ်တလသည်။
လူအချြုျို့သည် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးကက၏- ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးသဘ ဝ၏ အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးပြင ့််
့်
မမတက
် ည်ိုးြသ
့် ယ်ကယ် ပြည့်ဆ
့် သကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် သွငပ် ပင်တွင် အမှ ိုး
ရှ မတတွျို့ န္င်တပ။ ၎င်ိုးတ တပပ
သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တပပ
ပဆပတသည်
တလျ က
် န်ပပီိုး
့်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် ည
့်် တ ်တလသည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးက သငတ
့် အဝတ်အစ ိုးက အလွနခ
့်
့်
အတွငိုး် ၌ အန္ှစ်မဲ့်ကက၏၊ ပမှန ် လူသဘ
ဝက ၎င်ိုးတ အတပေါ်
ယ ပင်ဆင်ရမျှ
့်
့်
ပင်ဆင်ကကပရတလသည်။ ၎င်ိုးတ စ
် ရ ၊ ဝတ်ဆင်သည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့် ိုးသည့်အ
တပပ ဆသည့်အ
် ရ တက
ှ ိုး် ပခင်ိုး၊
့် သ အ ရစက်ကကသူ အချြုျို့ ရှသည်။ ကကမ်ိုးပပင်က တပမက်လည
အပ်ရ သမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတထွတထွသနရ
် ့် ှငိုး် တရိုးတကဲ
့် တသ
အမှုအရ မျ ိုး အတပေါ် သီိုးသန ် ့်
့် သ
့်
အ ရစက်တသ သူမျ ိုးပင် ရှကကတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် ၎င်ိုးတ တက
င်ိုးတက င်ိုး
့်
လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်န္င်တက င်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး တန က်ဆိုးတသ က လ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် သမဟ
့် တ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ဆင်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည အတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးြ ့်
သင် တစခင်ိုးပါက၊ အတတွျို့အကကြုအနည်ိုးငယ်မျှပင် ၎င်ိုးတ ပပသြ
အလ
ိုးအလ မရှတချ။
့်
့်
“ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အဓကအမှုန္င
ှ ့်် ဆင်တသ သန ိုးလည်မှု သင်တ ့်
ရှကကသတလ ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ယတနအမှု
ှ ့်် အဘယ်သ ့်
့် သည် တယရှု ၏အမှုန္င
ကွဲပပ ိုးသနည်ိုး။ တယတဟ ဝါ၏ အမှုန္င
ှ ့်် အဘယ်သ ကွ
့် ဲပပ ိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးတည်ိုး ပြစ်ကကသတလ ။ သူသည် ဤတခတ်က အဆိုးသတ်ြ သ
့် မဟ
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ြ ကကလ
ပပီတလ ” ဟ ၎င်ိုးတက
်
့်
့် သင် တမိုးန္င်သည်။ သတသ
့်
ထသတသ
လူတသည်
ဤကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဘ မျှတပပ စရ မရှကကတချ။ အချြုျို့သည်
့်
့်
မမတက
ှ ပ ဆင်ယင်ကကတသ လ
် ည်ိုး အတပေါ်ယပြစ်၏။ ညီအစ်မမျ ိုးသည်
့် ယ်ကယ် လှလပ
မမတက
့် လှ
့် ယ်ကယ် ပန်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် လှပပ ဆင်ယင်ကကပပီိုး ညီအစ်ကမျ ိုးသည်
မင်ိုးညမ
ီ င်ိုးသ ိုးမျ ိုး သမဟ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ့်
့် တ် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝတသ င်္က်ထတ်လွနိုး် သမ
ဝတ်စ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတစ့် ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဝတ်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ကဲသ
့် တသ
အတပေါ်ယ
့်
အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍သ ၎င်ိုးတ င်္ရ
့် စက်ကကသည်။ အတွငိုး် တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ခကိုးရ မဲပ့် ြစ်က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်မျှ မရှကကတချ။ ဤတွင ်
မည်သည့်် အဓပပါယ်ရန္
ှ င်သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင၊် ဆင်ိုးရဲန္ချ တသ သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ့်

ဝတ်ဆင်ကကသူအချြုျို့ ရှ၏- ၎င်ိုးတသည်
အတရှ ျို့ အ ရှကျွနမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ူကက၏။ သင်တက
့်
့် ငါ
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် န ိုးမလည်ကကသတလ ။ သင်တက
့်
့် ယ်ကက ိုး
တဆွိုးတန္ွိုးကကတလ ။့် မည်သည့်အ
် ရ က သင်တ အမှ
နရ
် ရှကကပပီနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
ဤန္ှစ်က လမျ ိုးအ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်တ ့်
ရတ်သမ်ိုးကကသည်မှ ဤမျှသ ပြစ်သည်- သင်တ ကသ
ကတအ က်မပြစ်ကကဘူိုးတလ ။ သင်တ ့်
့်
မရှကက် ကဘူိုးတလ ။ ဤန္ှစ်က လမျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက သင်တ ့်
လက်စ ိုးတနခဲက့် ကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ယတန သင်
တ၏
့်
့် ဝည ဉ်အသက်တ သည်
စ ငှက်တစ်တက င်ထက် နမ်က
့် ျဆဲပြစ်၏။ သင်တကက
့် ိုးက ငယ်ရွယ်တသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက
ကကည့်တ
် လ ၊့် သင်တအချင်
ိုးချင်ိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်တနကကရင်ိုး သင်တ၏
့်
့် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
မတ်ကပ်ပြင့်် ဓါတ်ပမျ ိုးကဲသ
့် လှ
သည့်အ
် ရ က န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကသနည်ိုး။
့် ပတနကက၏- သင်တ မည်
့်
သင်တ၏
့် သ ယ မှုတလ ။ သင်တ၏
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးတလ ။ ငါသည် စပပမယ်မျ ိုးက
စတဆ င်ိုးရန် ကကလ ပပီဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ သင်တတွ
့်
့် င ် အရှက်မရှကက။ သင်တ၏
့်
အသက်တ သည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ လ
် ရ မှ သင်တ၏
့် က်စ ိုးသည့်အ
့် ကယ်ပင်
လွနက
် ဲတသ စတ်ဆန္ဒသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် အလွန ် လှပသည်ဟ သင်ထင်၏၊
သတသ
် ဝတ်တက င်ိုးစ ိုးလှ မျြုိုးစပြင ့်် သင် ဝတ်ဆင်တက င်ိုး ဝတ်ဆင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
့်
အမှနတ
် ွင ် သင်သည် တန က်တချိုးပတစ်ခ၌ တမွိုးြွ ိုးသည့်် လူိုးလွနလ
် ့် ှုပ်ရှ ိုးတနသည့််
တလ က်တက င်တစ်တက င် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င၊် သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ
န္ှငဆ
့်် င်တသ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ြ
် က
့် တက င်ိုးသည်မှ သင်၏ လှပတသ
မျက်န္ ှ တကက ငမ
့်် ဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ချွငိုး် ချက်တစ်ခ
ပပြုလပ်တနတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင် မည်သည့်တ
် နရ မှ လ သည်က သင် မရှငိုး် မလင်ိုး
ပြစ်တနဆဲတလ ။ အသက်တ ဟ တပပ လက်လျှငပ
် င်၊ သင်သည် ရပ်တတစ်ခကဲသ
့် ဆွ
့် ျို့အလျက်၊
သင်သည် န္ှုတ်ပတ်ပပီိုး ဘ မျှမတပပ တပ၊ သတ
့် င် သင်သည် မမကယ်ကယ် ဝတ်စ ိုး
ဆင်ယင်ဝ့်တသိုး၏။ သင်၏ မျက်န္ ှ က ပါိုးနီန္င
ှ ့်် တပါင်ဒါတ လ
့် မ်ိုးြ လ
့် လ ိုးတသိုး၏။ ၎င်ိုးတ၏
့်
မျက်န္ ှ မျ ိုးတပေါ်တွင ် ခပ်တည်တည် မျက်န္ ှ တပိုးမျ ိုးပြင ့်် စမ်တပပနတပပ လမ်ိုးတလျှ က်ရင်ိုး
တစ်တနလ
ွ ိုး် သူ
့် ိုး အချန်ကန်ဆိုးတနတသ ၊ ထန်ိုးမန္င် သမ်ိုးမရတသ သင်တကက
့် ိုးက င်္က်ထတ်လန
ထန်ိုးရတကျ င်ိုးရ ခက်သည့်် အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးက ကကည့်တ
် လ ။့် ဤသည်မှ လူတစ်ဦိုး
ပပြုမူသငသ
့်် ည့်် ပတလ ။ သင်တကက
့် ိုးက အမျြုိုးသ ိုးပြစ်တစ အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တစ
အသီိုးသီိုးတသည်
တစ်တနလ
် ရ ၌ ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသနည်ိုး။
့် ိုး သင်တ၏
့်
့် အ ရက မည်သည့်အ
သင်တသည်
မမတက
ူ ့်
မှီခသည်က သကကသတလ ။
့်
့် ယ်ကယ် တကျွိုးတမွိုးြရန်
့် မည်သအတပေါ်

သင်၏ အဝတ်အစ ိုးက ကကည့်တ
် လ ၊ သင်၏လက်၌ ရတ်သမ်ိုးခဲသ
် ရ က ကကည့်တ
် လ ၊့်
့် ည့်အ
သင်၏ ဝမ်ိုးဗက်က ပွတ်တလ -့် ဤယကကည်ပခင်ိုး န္ှစ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုး သင်
တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် တသွိုးန္ှငတ
့်် ချွိုး အြိုးအခမှ မည်သည့်အ
် ရ က သင် အကျြုိုးအပမတ်
ရရှပပီနည်ိုး။ ရှု ခင်ိုးသွ ိုးကကည့်ြ
် သင်
တတွိုးတသိုး၏၊ သင်၏ အပပ်နထွ
့် က်တနတသ ခန္ဓ က
့်
တန်ဆ ဆင်ြ သင်
တတွိုးဆပဲ ြစ်သည်- သိုးမရတသ လက်စ ိုးမှုမျ ိုးတပတည်ိုး။ ပမှန ်
့်
လူတစ်ဦိုးပြစ်ြ သင
က
့်် တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ယခတွင ် သင်သည် တကယ်က
့်
မူမမှနရ
် သ မက၊ တြ က်ပပန်တပသည်။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် ငါတရှ
့် ျို့သလ
့်
့် ြရန်
့်
အဘယ်သ ရဲ
လူသဘ
ဝတစ်ခပြင၊့်် သင်၏
့် တင်ိုးမှု ရှန္င်ရသနည်ိုး။ ဤသတသ
့်
့်
ဆွတ
ဲ ဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက ထတ်ပပရင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ခန္ဓ ကယ်က ကက ိုးလိုးထတ်ရင်ိုး၊ ဇ တပကတ၏
တပ်မက်မှုမျ ိုးအတွငိုး် အစဉ်အပမဲ အသက်ရှငရ
် င်ိုး- သင်သည် ညစ်ညြူိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုး၏ သ ိုးတပမိုးစဉ်ဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
ညစ်ညြူိုးသည့််
့်
နတ်ဆိုးတစ်ဦိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ တည်ရပမဲ
ှ တည်ရှြရန်
့် ည်မဟတ်။
့် ငါသည် ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
ပပီိုးလျှင် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ သင် တတွိုးသည့်အ
် ရ က ငါ မသဟ မထင်တလန္ှင။့််
သင်တအတနပြင
့်် မမ၏ တပ်မက်မန္
ှု င
ှ ့်် မမ၏ ဇ တပကတက တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ်
့်
ထန်ိုးချြုပ်သင၏
့်် ၊ သတသ
် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ သင် သထ ိုးသည့်် အတတွိုးမျ ိုးက
့်
အဘယ်သ ငါ
် ရ အ ိုးလိုးက
့် မသန္င်ရမည်နည်ိုး။ သင်၏ မျက်လိုးမျ ိုး တပ်မက်သည့်အ
အဘယ်သ ငါ
ငှ့် အသင်
့် မသန္င်ရမည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် ခန္ဓ ကယ်က ထတ်ပပြအလ
့်
မန်ိုးမငယ်တသည်
မမတက
် ှပတစကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
့် ယ်ကယ် အလွနလ
တယ က်ျ ိုးမျ ိုးသည် သင်တအြ
အဘယ်
အကျြုိုးရှ သနည်ိုး။ သင်တက
့်
့်
့် ဒကခပင်လယ်မှ
၎င်ိုးတက
် င် ကယ်တင်န္င်သတလ ။ သင်တကက
ူ ျ ိုးအတွက်မ၊ူ
့် အမှနပ
့် ိုးက င်္က်ထတ်လွနိုး် သမ
သင်တအ
် န
ွ ရ
် ည်ရည် ရှပပီိုး ခည
် တပေါ်တစြ ့်
့် ိုးသည့်ပ
့် ိုးလိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် မွနမ
ဝတ်ဆင်ကက၏၊ သတသ
် ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
့် ပမြူိုးကက ိုးကကရွ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ
ပပန်ိုးမျ ိုးဆသ
ီ အ
့် ရစက်တစြ စီ
့် စဉ်ထ ိုးသည့်် မ ယ တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဤအရ က သင်တ မည်
သအတွ
ူ ့်
က် လပ်တဆ င်တနကကသနည်ိုး။ မန်ိုးမမျ ိုးသည် သင်တအြ
့်
့်
့်
မည်သည့်် အကျြုိုးရှသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သင်တ အပပစ်
၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်ကကသည်
့်
့်
မဟတ်တလ ။ အသင် တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမတ၊ ့် သင်တက
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ငါ
တပပ ပပီိုးတလပပီ၊ သတ
၎င်ိုးတအနည်
ိုးငယ်မျှကသ လက်န ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
့် င် သင်တသည်
့်
့်
သင်တ န
စမျ ိုး မှုနသ
် ွ ိုးကကပပီိုး သင်တ၏
့် ိုးမျ ိုးသည် ထင်ိုးကက၏၊ သင်တ မျက်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက မ တကျ ကကသည်မှ သင်တ ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးတွင ် တပ်မက်မှုကလွဲ၍
့်

ဘ မျှမရှသည်အထ၊ ထအထဲတွင ် သင်တ မ
့် တနကကပပီိုး မလွတ်တပမ က်န္င်သည်အထ ပြစ်သည်။
တလ က်တက င်မျ ိုးပြစ်သည့်၊် ညစ်ညြူိုးမှုန္င
ှ ့်် အညစ်အတကကိုးထတ
ဲ ွင ် လူိုးလွနက် ကသည့်
်
့်
သင်တအနီ
် နရ ကမဆ အဘယ်သူ သွ ိုးချင်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့် ိုး မည်သည့်တ
့်
တန က်တချိုးပထဲမှ ငါ ချီိုးတပမြှ က်ခသ
ဲ့် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးထက် ဘ မျှမပသည်က၊ နင်္မူလအ ိုးပြင ့်် ပမှန ်
လူသဘ
ဝအ ိုး သင်တ မပ
ှ ။့်် သင်တက
့် င
့်
့် င်ဆင်ခကဲ့် ကသည်က မတမ့်တလျ န္
့် ငါ တတ င်ိုးဆတသ
အရ မှ မူလက သင်တ မပ
ဝပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် င်ဆင်ခကဲ့် ကသည့်် ပမှန ် လူသဘ
့်
့်
တပ်မက်မှုက ထတ်ပပြ မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် န္ှစ်တပါင်ိုးအလွနမ
် ျ ိုးစွ ကက နတ်ဆိုးက
့်
တလ့်ကျငတ
့်် ပိုးခဲသ
် တသ ဇ တပကတက အတ ိုးအဆီိုးမဲ့်
့် ည့်် သင်တ၏
့် ဆီတချိုးတစ န
ပပြုမူခင
ွ တ
့်် ပိုးြ မဟ
တ်တချ။ ထသ သင်
တက
ဆင်ကကသည့်အ
် ခါ၊ သင်တ ပ
့်
့်
့် ယ်သင်တ ဝတ်
့်
့် မ
နက်ရှုင်ိုးစွ တကျ က
နင်္မူလက
့် ွငိုး် မလ ကကမည်က မတကက က်ကကသတလ ။ သင်တသည်
့်
အပပစ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည်က မသကကသတလ ။ သင်တ၏
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုးက သည်ိုးမခန္င်တအ င် အကျည်ိုးတန်ပပီိုး ညစ်ညြူိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးအပြစ်
ထတ်တြ ်ပပရင်ိုး သင်တ၏
့် ည့်် တပ်မက်မပှု ြင ့််
့် အဝတ်အစ ိုးမှပင် ယစမ်သ
အလွနပ် ပည့်လ
် ှသည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ဤအရ က သင်တသည်
မည်သမ
ူ ဆထက်
့်
့်
သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ သကကသည်မှ မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
့်
မျက်စမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုး- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ညစ်ညြူိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုးက
ညစ်ညမ်ိုးတစပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်၏ ဤအစတ်အပင်ိုးမျ ိုးသည် ညစ်ညြူိုးကကသည်
မဟတ်တလ ။ သင် မပပြုမူသတရွ ျို့ အသနရ
် ့် ှငိုး် ဆိုး ပြစ်သည်ဟ သင် ထင်သတလ ။ လှပတသ
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ဝတ်ဆင်ပခင်ိုးက သင်တ၏
့် သ ဝည ဉ်မျ ိုးက
့် ယတ်ညတ
ြိုးကွယ်န္င်သည်ဟ သင် ထင်သတလ ။ ယင်ိုးက အလပ်ပြစ်မည် မဟတ်။ သ ၍
လက်တတွျို့ကျရန် သင်တက
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင်
့် ငါ အကကတပိုး၏။ အတယ င်မတဆ င်၊ ဟန်မတဆ င်န္င
မမတက
့်် ါပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သင်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး သင်တ၏
့် ယ်ကယ် ပပစ ိုးဝငဝ
့်
့် တပ်မက်မှုက
ကက ိုးလိုးထတ်ကကသည်၊ သတသ
် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် သင်တ ရရှ
် ရ မှ ထ ဝရ
့်
့် မည့်အ
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရက်စက်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သင်တ အချင်
ိုးချင်ိုး
့်
မျက်စပစ်ြန္ှ့် င ့်် စတ်ကူိုးယဉ်ချစ်ဇ တ်လမ်ိုးထဲ တမွျို့တလျ ်ြ အဘယ်
လအပ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ
့်
သင်တ၏
့် င်္ဏ်သကခ အတင်ိုးအဆ၊ သင်တ၏
့် တည်ကကည်မှု အတင်ိုးအတ တလ ။
သင်တထဲ
ူ ျ ိုးက ငါ
့် မှ မတက င်ိုးတသ တဆိုးန္ှင ့်် နတ်ဝဇဇ အတတ်တတွ
့် င ် ပါဝင်ပတ်သက်သမ
စက်ဆပ်၏။ သင်တအထဲ
တွင ် မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ ဇ တပကတက ချစ်တသ ငယ်ရွယ်သည့််
တယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမမျ ိုးက ငါ စက်ဆပ်၏။ ယခ သင်တက
် သဘ
ူ ့်
ဝ ပင်ဆင်ြ ့်
့် ပမှနလ

သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုး သင်တ၏
ွ ့််
့် တပ်မက်မှုက သင်တအ
့် ိုး ကက ိုးလိုးထတ်ခင
မပပြုထ ိုးတသ တကက င ့်် သင်တ မ
့် မကယ်ကယ် ချြုပ်တည်ိုးပါက ပတက င်ိုးတပမည်- သတ
့် င်
သင်တ၏
် ပါမျ ိုးပပီိုး သင်တ၏
့် ဇ တပကတသည် အလွနတ
့် တပ်မက်မှုက
အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည့်အ
် တွက် သင်တသည်
ရရှန္င်တသ အခွငအ
့်် တရိုးတင်ိုးက
့်
အရယူကကတပသည်။
အတပေါ်ယတွင၊် သင်၏ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အသက်တ သည် အလွနတ
် က င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
စီစဉ်ထ ိုး၏၊ သတသ
် အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်တသ သင်၏ အသပည အတကက င်ိုး တပပ ြ ့်
့်
တစခင်ိုးခရသည့်အ
် ခါ သင်သည် ဘ မျှတပပ စရ မရှပြစ်က ၊ ဤအရ တွင ် သင်သည်
ဆင်ိုးရဲတပသည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။
လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ သင်၏ အသက်တ သည် သ ၍ တက င်ိုးြအတွ
က်
့်
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က ၊ သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အသက်တ သည်လည်ိုး ဤသတပပ
င်ိုးလဲရတပမည်။
့်
သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုအတပေါ် သင်၏ အပမင်မျ ိုးက
တပပ င်ိုးတလ ၊့် သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အသပည န္ှင ့်် အတတွိုးတက
့် တပပ င်ိုးလဲက သင်၏
အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး် တည်ရသည့်
ှ
အ
် ိုးတလျ ်စွ ဘရ ိုးသခင် န္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည က
တပပ င်ိုးလဲတလ ။့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးမှတဆင၊့်် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့််
တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုးတမှ့် တဆင၊့်် သင်ကယ်တင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်၏ အသပည ၊
လူအသက်
တ န္ှင ့်် ဆင်တသ သင်၏ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
သင်၏ အသပည တက
ှု
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲတလ ။့် သင်၏ သန ိုးလည်မက
စစ်မှနန္
် င်စမ
ွ ်ိုး ရှတစပါ။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ အတတွိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲ၏၊
အမှုအရ မျ ိုးက သူပမင်သည့်ပ
် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး သူ၏ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ဤအရ ကသ အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှု
တစ်ခဟ တခေါ် န္င်တပသည်။ တနတစ်
့် တန၏
့် အချန်န ရီအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ြတ်ရှုရင်ိုး သမဟ
် ့် င်ရင်ိုး
့် တ် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး တလျှ ်ြွပ်ရင်ိုးန္ှင ့်် သနစ
အချန်ကန်ဆိုးြ သင
က
့်် မတတ င်ိုးဆတပ။ ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
့်
အသက်တ တစ်ခသည် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ပင်ကအ ိုးပြင့်် ခန္င်ရည်ရရမည်
ှ
။ ထအပပင်
၊
့်
အပပင်ပန်ိုး ကစစရပ်မျ ိုးက ကင်တွယ်သည့်အ
် ခါ၊ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးအချြုျို့က
သင် အသိုးပပြုရဦိုးတပမည်၊ သတသ
် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ သင်သည်
့်
အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်တသ သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးြ ပြစ်
့် သည်။ အသက်တ အတွက်
သင်က
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ယ်သင် ပပင်ဆင်သည့်အ

စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအတပေါ် သင် အ ရစက်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည ၊
လူဘဝအတပေါ်
သင်၏ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အထူိုးသပြင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည အတကက င်ိုးက သင် တဆွိုးတန္ွိုးန္င်ရမည်။
သင်သည် အသက်ကလက်စ ိုးသည်အ
့် တွက် မမကယ်ကယ် ဤအရ မျ ိုးပြင့််
ပပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် စ ိုးတသ က်သည့်အ
် ခါ၊
၎င်ိုးတန္ှ့် ငယ
့်် ှဉ်၍ သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနန္ှငဆ
့်် င်တသ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သင်
တင်ိုးတ ရမည်။ ယင်ိုးမှ ၊ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြု လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် သင်၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တတွျို့ ရှသည့်အ
် ခါ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ သင်
့်
ရှ တြွန္င်စွမ်ိုးရရမည်
ှ
၊ သင်၏ မမှနက
် န်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးက
တကျ ခင်ိုးန္င်စွမ်ိုး ရှရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအတွက် သင် အပမဲကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
ရရှရန် မမစတ်န္လ
ှ ိုးက ပအပ်ပါက၊ လက်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ သင်ရှလမ်မ
့် ည်၊
သင်သည် အန္ှစ်မဲသ
့် ခ
့် ကဲသ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် သင်သည် ပမှန ်
့် စ ိုးရလမ်မ
အတပခအတနတစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်လမ်မ
် ှ သင်သည် မမကယ်ပင်
့် ည်ပြစ်သည်။ ထအခါတွငမ
အသက်တ ထဲတွင ် ဝန်ထပ်တစ်ခ သယ်တဆ င်သ၊ူ ယကကည်ပခင်ိုး ရှသူတစ်ဦိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတက
့်
အဘယ်တကက င ့်် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ
အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက် န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
အသက်တ က ၎င်ိုးတ အတလိုး
အနက် မထ ိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
အတရိုးကကီိုးတသ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ ့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှကကပခင်ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ြတ်ရှုကကသည့်အ
် ခါ၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတ၏
့် ကယ်ပင်အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့််
မဆက်စပ်န္င်ကကသကဲသ
့် မ
့် မတ၏
့် ကယ်ပင် အတပခအတနမျ ိုးက မပင်န္င်ကကတသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် ြတ်ရှုပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
ကျွန္ပ်
် ၏ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်မက ၊ ကျွန္ပ်
် သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက ညြ
့် ျင်ိုးတသ
အရည်အချင်ိုးရသည်
ှ
က ကျွန္ပ်
် သ၏၊ သတသ
် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်စွမ်ိုး မရှပါ” ဟ တပပ ကကသည်။ သင်သည် တကယ့်် အတပေါ်ယကသ
ပမင်တလပပီ။ သင် မသသည့်် စစ်မှနတ
် သ အရ မျ ိုးစွ ရှ၏- ဇ တပကတ၏ တမွျို့တလျ ်မှုမျ ိုးက
မည်သ တဘိုး
ြယ်ရမည်၊ မမကယ်ကယ် တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ ထင်ပမင်ချက်က မည်သ ့်
့်
တဘိုးြယ်ရမည်၊ မမကယ်ကယ် မည်သ တပပ
င်ိုးလဲရမည်၊ ဤအရ မျ ိုးထဲသ မည်
သ ့်
့်
့်

ဝင်တရ က်ရမည်၊ သင်၏ အရည်အချင်ိုးက မည်သ တ
ှ ့်် မည်သည့််
့် ိုးတက်တစရမည် ဆသည်န္င
ရှု တထ ငမ
့်် ှ စတင်ရမည်ဆသည်တ ပြစ်
့် သည်။ သင်သည် အနည်ိုးငယ်တသ အရ တက
့် သ
အတပေါ်ယ သတဘ တပါက်ပပီိုး သင် သသမျှမှ သင်သည် အမှနပ
် င်
အလွနတ
် ြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည်ဟ၍
ူ ပြစ်သည်။ သင်၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ ျ ိုးက သင်
တတွဆ
ျို့ သည့်အ
် ခါ၊ သင် အဘယ်မျှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်အ
် တကက င်ိုး သင် တပပ ဆပပီိုး ယင်ိုးမှ
သငက
့်် ယ်သင် သရှက သငအ
့်် သက်တ အတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ ဝန်ထပ်တစ်ခ
သယ်တဆ င်သည်ဟ ထင်ရတပသည်။ အမှနတ
် ွင၊် သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲတသိုးတပ၊ ယင်ိုးက သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုး ရှ မတတွတ
ျို့ သိုးသည်က သက်တသပပတလသည်။ အသင်ိုးတတ တ
် စ်ခက သင်
ဦိုးတဆ င်တနပါက၊ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက သင်
သတဘ တပါက်န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် တထ က်ပပန္င်ရမည်။ “အသင်တ လူ
့် တတွသည်
မန ခသကဲသ
့် မတ
ိုးတက်ကကတပ” ဟသ တပပ ရန္ှငလ
့်် တလ က်သည်တလ ။ မဟတ်တပ၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် မတိုးတက်မတ
ှု မည်
သ ထင်
ရှ ိုးသည်က တတကျကျ သင်
့် မန ခမှုန္င
့်
့်
တပပ ဆရတပမည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် န ခမှု မရှတသ အတပခအတနမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န ခမှု မရှတသ
အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စ တန်ဆန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သင်
တပပ ဆရမည်ပြစ်က ၊ သင်၏ စက ိုးမျ ိုး၌ရှ သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် လိုးဝ လက်ခ
ယကကည်လ တစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် ဤအရ မျ ိုးက သင် တပပ ဆရမည်။
သင်ဆစရ ရှသည်မျ ိုးက ဆြရန်
့် အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဥပမ မျ ိုးက အသိုးပပြုတလ ၊့်
ပပီိုးလျှင် ပန်ကန်တတ်တသ အပပြုအမူမှ ၎င်ိုးတ မည်
သ လွ
့်
့် တ်တပမ က်န္င်သည်က အတအကျ
တပပ ဆပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ညန်ပပတလ -့် ဤသည်မှ လူတက
့်
လက်ခယကကည်တစြ နည်
ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ထသ လ
ူ ျ ိုးက
့်
့် ပ်တဆ င်တသ သူတသ
့် အပခ ိုးသမ
ဦိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုးရ၏၊
ှ
၎င်ိုးတသ
် က
ှု ပင်ဆင်တလသည်။
့် သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
သင်တသည်
မတ်သဟ ပပြုပခင်ိုးမှတဆင ့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် ယခ တထ က်ပခ
့် ရပပီပြစ်ပပီိုး
့်
သင်သည် ၎င်ိုးတက
ှ
က သင်
့် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရမည်။ သမမ တရ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး မည်မျှရသည်
တက က်ချက်ချ န္င်သင၏
့်် ။ လူတစ်ဦိုး ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး၊
မမအသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၏ အဓကရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး၊ ရူ ပါရမျ ိုး
နက်သည်ထက် နက်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က် လူတ အသ
ိုးပပြုခဲက့် ကသည့််
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ နည်ိုးလမ်ိုးတပြင်
့်် ျ ိုးက သင် သရှက ၊
့် ့် သရှပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၏ ရှု တထ ငမ
၎င်ိုးတအကက
ိုး မမကယ်တင် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်န္င်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်- ထအခါတွငမ
် ှ
့်

သင်သည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ က ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ကိုးကယ
ွ ်ကက၏၊
အထူိုးသပြင၊့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၏ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးက တယရှု ၏ ကွဲပပ ိုးတသ
မျက်န္ ှ တလိုးခကဲသ
့် ၎င်
် ့် ှငိုး် တသ
့် ိုးတ မှ
့် တ်ယကူ ကပပီိုး ခမည်ိုးတတ ်၊ သ ိုးတတ ်၊ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သိုးပါိုးတစ်ဆူ အတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးကကတလသည်။
့်
ဤသည်မှ လိုးဝအဓပပါယ်အမဲဆ
့် ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအ
့် ိုးလိုး ရပ်စ ိုးမရမည်။ ယင်ိုးထက်၊
လူဇ့် တခလ သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၊ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အသပည သင်၌ ရှရမည်။ သင် သရှရမည့်် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တနသည့််
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တသွြည်မှုမျ ိုး၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးစနစ်တဟ င်ိုးမျ ိုးပြစ်သည့််
စတ်ဝည ဉ်၌ အသက်ရင
ှ ပ် ခင်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ န္
် င
ှ ့်် ပပည့်ဝ
် ပခင်ိုး၊ ပြစ်လ သမျှက
ကကတ်မှတ်လက်ခပခင်ိုး၊ ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးတ ရှ
့် တလသည်။ ယခင်က လူတ ့်
မည်သ လက်
တတွျို့ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ယတန လူ
သ လက်
တတွျို့
့် တ မည်
့်
့်
့်
လပ်တဆ င်ရမည် ဆသည်တက
့်် ည်။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးန္င
ှ ့််
့် သင် သသငသ
အမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး မည်သ ပူ
့်် ည်၊ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်သငသ
မှတယ
် ူပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တင်စီိုးပခင်ိုးတက
ြယ်ထ ိုးရမည်၊ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး မည်သ ့်
့် မည်သ တဘိုး
့်
အချင်ိုးချင်ိုး ယှဉ်တွဲ၍ အသက်ရှငသ
် ငသ
့်် ည်၊ အပခ ိုးလတ
ူ န္ှ့် ငအ
့်် ပပင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပမှနဆ
် က်ဆတရိုး မည်သ တည်
တဆ က်ရမည်၊ လူအသက်
တ တွင ် ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးက ရရှပ၊
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် ရ က လူတ ပ
့်် ည်၊
့် ဝည ဉ်တရိုး အသက်တ ၌ မည်သည့်အ
့် င်ဆင်သငသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မည်
သစ
့်် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ိုးတသ က်သငသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထဲတွင ် မည်သည့်အ
် ရ က အသပည န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည်၊
မည်သည့်အ
် ရ က ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
် ရ က
့် မှ မည်သည့်အ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည်- ဤအရ အ ိုးလိုးက
့်
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
လက်စ ိုးသူတအြ
ြ
့် မည်
သမ
ူ ျှ ဦိုးစ ိုးတပိုး ဆက်ဆပခင်ိုး မခရတပ။
့်
့် ိုးကွယ်မထ ိုးသကဲသ
့်
ယတနတွ
် ့်
့် င၊် မှီခသည့်် စတ်တနစတ်ထ ိုးတစ်ခအတပေါ် မအ ိုးကိုး၊ အမှီအခကင်ိုးစွ အသက်ရှငြ
အရည်အချင်ိုးက သင်တ ပျ
့်် ။ အန င်္တ်တွင၊် သငက
့်် လမ်ိုးပပြ မည်
သမ
ူ ျှ
့် ြုိုးတထ င်သင၏
့်
မရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွိုးမလမ်မ
့် ည်။ ဆင်ိုးရဲဒကခ
အချန်က လမျ ိုးတွင၊် အသင်ိုးတတ ် အသက်တ က တနထင်ြ မပြစ်
န္င်သည့်အ
် ခါ၊ ညီအစ်က
့်
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက အချင်ိုးချင်ိုး မဆတတွျို့ န္င်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ အမျ
ိုးစမှ တစ်ဦိုးတည်ိုး
့်

တနထင်ရင်ိုးပြင၊့်် အညြှ တ ဆိုးဆရလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့််
့် အရပ်တဒသမျ ိုးရှ လူတန္ှ့် ငသ
ဆက်ဆန္င်ကကသည့်အ
် ချန်- ဤအချန်မျ ိုးတွင ် သင်တ၏
့် လက်ရှ ဝည ဉ်အသက်တ က
တထ က်ဆလျှင် သင် တကယ်က
့် အခင်အမ ရပ်တည်န္င်မည်မဟတ်တပ။
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးကက ိုးတွင် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
အခင်အမ ရပ်တည်ရန်
့်
အခက်တတွျို့ ကကသည်။ အသက်လမ်ိုးခရီိုးက သပပီိုး သမမ တရ ိုး လတလ က်စွ
ပပင်ဆင်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသ ဆက်လက် တိုးတက်န္င်ပပီိုး သနစ
် ့် င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက
တပြည်ိုးပြည်ိုး ရရှန္င်ကကတလသည်။ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက ကကြုရပခင်ိုးသည် လွယ်ကူသည့်အ
် ရ
မဟတ်။ ၎င်ိုးတက
့် ည်ဟ သင် ထင်ပါက၊ သင်၏
့် ရက်အနည်ိုးငယ်၌ လွတ်တပမ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
အတတွိုး မည်မျှရိုးရှငိုး် သည်က ဤအရ က သက်တသပပတပသည်။ အယူဝါဒမျ ိုးစွ က
န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင် အခင်အမ ရပ်တည်န္င်လမ်မ
် ည်ိုး ယင်ိုးမှ
့် ည်ဟ သင် ထင်တသ လ
မမှနတ
် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ အန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
့်် င်တသ အရ မျ ိုးက
သင် သတမပပြုမပါက၊ သမမ တရ ိုး၏ အတရိုးကကီိုးတသ အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးက
သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှပါက၊
့်
အချန်တန်လ ပပီိုး သငအ
့်် ိုး တစ်စတစ်ရ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ရှု ပ်တထွိုးမှုထသ
ဲ ့်
ထိုးဆင်ိုးသွ ိုး တပလမ်မ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ စစ်တဆိုးမှု ဆက်ပခင်ိုးက
့် ည်။ စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ပြစ်တစ၊ သင် ကက့် ကက့် ခန္င်မည် မဟတ်တပ။ သငအ
့်် ထဲတွင ် သမမ တရ ိုး မရှသကဲသ
့် ရူ
့် ပါရမျ ိုး
ကင်ိုးမဲ့်ပါက၊ အချန်ကျ တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် မမကယ်ကယ် ပပြုလဲပခင်ိုးမှ
ရပ်တနန္
် ့် င်လမ်မ
့်် ျက်အ ိုးလိုးက သင် လက်တလျှ ပ့် ပီိုး၊ “တက င်ိုးပပီ၊
့် ည် မဟတ်တချ။ တမျှ ်လငခ
မည်သပင်
် တသမည်ဆလျှင၊် အဆိုးထ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခပါက
့် ပြစ်တစ ကျွန္ပ်
တက င်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ မီိုးအင်သ ပ
့် ခ့် ရပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ရှပါတစတတ -့်
ပြစ်လ သမျှ အရ မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် ခယူမည်” ဟ တပပ တပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
အတစခသူမျ ိုး၏ အချန်က လ အတတ အတွငိုး် ပြစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ လူအချြုျို့သည်
မည်သပင်
အတစခသူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသည်၊
့် ပြစ်တစ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထတကက
င ့်် အသက်က ၎င်ိုးတ မလ
က်စ ိုးကကတတ တ
ပ်န္င
ှ ့််
့် ပ။ ၎င်ိုးတ တဆိုးလ
့်
့်
့်
အရက်တသ က်ကကသည်၊ မမတ၏
့် ဇ တပကတက အလလက်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်သက်ရ က
လပ်ခကဲ့် ကသည်။ အချြုျို့သည် အလပ်လပ်ြသက်
သက် တလ ကသ ပပန်
့်
့် သွ ိုးခဲက့် ကသည်။
မတြ ်တရွ တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခဟူသည်မှ လည်ိုး ဤသပင်
့် ပြစ်တပသည်။ ထအရ က သင်
မတကျ လ
်
ိုးန္င်ပါက၊ သင် အ ိုးတင်ိုးထ ိုးသည်က အနည်ိုးငယ်တပြတလျ လ
ှ ၊့််
့် က်သည်န္င
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်အ ိုးလိုးက သင် စွနလ
် ့် တ်ရတပလမ်မ
ှု သင်
့် ည်။ စ တန်၏ လွမ်ိုးမိုးမက

မတကျ လ
်
ိုးန္င်ပါက၊ သင်မသလက်မီတွင ် သင်သည် စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
ီ တန
က်တစ်ြန် သင် လဲအပ်ခရတပလမ်မ
င၊့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ပျက်စီိုးပခင်ိုးဆသ
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
ယတန သင်
သည် မမကယ်ကယ် သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ရမည်။ အမှီအခကင်ိုးကင်ိုး သင်
့်
အသက်ရှငန္
် င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ြတ်ရှုသည့်အ
် ခါ၊
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးက သင် ရှ တြွန္င်ရတပမည်။ သငက
့်် တရတလ င်ိုးြန္ှ့် င ့််
့်
အမှုတတ ်တဆ င်ြ တခါင်
ိုးတဆ င်မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် သိုးထန်ိုးမျ ိုး မရှပါက၊ လက်တလျှ က်ရမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက သင် ရှ တတွျို့ န္င်ဆပဲ ြစ်သငသ
့်် ည်၊ သင်၏ ကယ်ပင်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်ဆပဲ ြစ်သငသ
့်် ည်၊ မမကယ်ကယ် ပပင်ဆင်ပပီိုး
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်ဆဲ ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုးတန က် လူသ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် အတြ ်ပပြု
့်
န္င်မည်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် လူအချြုျို့က “ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ်
ကျွန္ပ်
် တက
်
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ အမှုမပပြုပါက၊ စ တန်သည် ကယ်တတ က
စွပ်စဲတ
ွ နတသ တကက င ့်် ကယ်တတ ်၏ အမှု ပပီိုးစီိုးသည်ဟ မှတ်ယူ၍ မရန္င်ပါ” ဟ
ယကကည်ကကတလသည်။ သငက
့်် ငါ တပပ သည်၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုး
ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ငါ၏ အမှုသည် တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် ပပီိုးဆိုးလမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
တန က်ထပ် တပပ စရ ဘ မျှ မရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ငါ၏ အမှု ပပီိုးဆိုးလမ်မ
့် ည်။ ငါအမှု
့် ၏
နင်္ိုးသည် စ တန်၏ ကျရှု ိုးပခင်ိုး သက်တသပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထသပြင
့် ့်် စ တန်ထမှ
စွပ်စဲခ
ွ ျက်တစ်ခတစ်တလမျှ မရှဘဲ တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် ပပီိုးတပမ က်တလပပီဟ ဆန္င်တပသည်။
သတသ
် ငါအမှု
ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင ် သငအ
့်် ထဲ၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမရှတသိုးပါက၊ သင်ကသ
ဲ့် တသ
့်
့်
့်
လူမျ ိုးသည် ကယ်တင်မရန္င်တသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
လအပ်သည်ထက် တန က်ထပ် မည်သည့်အ
် မှုကမျှ လပ်မည်မဟတ်။ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
သင် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး၊ သင်တအ
့်် င်ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ
့် ိုးလိုး၌ သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငတ
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်အ
် သပည ရှက ၊ သင်အ
့်် တနပြင ့််
့် ရည်အချင်ိုး တိုးတက်ခပဲ့် ပီိုး သငအ
အတွငိုး် န္ှငအ
့်် ပပင် သက်တသခသည်အထ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါ၏ အမှုက ငါ ဆက်မည်မဟတ်။
ယင်ိုးသည် ပြစ်န္င်လမ်မ
၌ ငါပပြုတသ အမှုမှ သငက
့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ယတနတွ
့် င၊် သင်တအထဲ
့်
ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ အသက်တ တစ်ခထဲသ ဦိုး
ရွယ်တပသည်။
့်
့် တည်တခေါ်တဆ င်ြ ရည်
့်
ယင်ိုးသည် တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး န္ှင ့်် တခတ်သစ်၏ အသက်တ ထဲသ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင၊့်် ဤအမှုက
သင်တအလယ်
တွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုး ယင်ိုးသည် သင်တအလယ်
တွင ် တက်ရက်
့်
့်

ပြစ်တပေါ်တလသည်။ ငါသည် သင်တက
် င်သည်။ ငါသည် သင်တက
့် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် သွနသ
့်
လက်ဆတ
ွဲ ခေါ်ယူသည်။ သင်တ န
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ သင်တက
့် ိုးမလည်သည့်အ
့် ငါ
တပပ ပပသည်၊ သင်တ ချ
့် ည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ သင်တအတပေါ်
ငါ
့် ြုျို့တဲသ
့်
တပိုးသန ိုးခဲသ
က် ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် အသက်တ အတွက် သင်တ၏
့် ည်။ သင်တအတွ
့်
့်
တထ က်ပ့်ပခင်ိုး၊ ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ အသက်တ တစ်ခထဲသလည်
ိုး သင်တက
့်
့်
့် လမ်ိုးပပပခင်ိုးဟ
ဆန္င်တပသည်။ ယင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဤလူစ၏ အသက်တ အတွက်
အ ဟ ရက တထ က်ပ့်တပိုးြ အထူ
ိုးသပြင ့်် ရည်ရွယ်တပသည်။ ငါအတွ
က်၊
့်
့်
ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ပပီိုး တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် စ
ှ ်ြ ့်
ရည်ရွယ်တပသည်။ စ တန်အတွက်မူ၊ သူက
အကျအတွက် ငါသည်
့် အန္င်ယူြ အတ
့်
လူဇ့် တခလ ခဲတ
ငါ ပပြုတသ အမှုသည် ယတနအတွ
က် သင်တ၏
့် ပသည်။ ယခ သင်တအလယ်
့်
့်
့်
အ ဟ ရန္ှင ့်် သင်တ၏
့် ချန်ကက် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤတတတ င်ိုးတသ
န္ှစ်အနည်ိုးငယ် အတွငိုး် တွင၊် ငါသည် သင်တက
့် သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုး၊ အသက်၏
လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခလိုးန္ှင ့်် အန င်္တ် န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှုကပင် တပပ ပပမည်။ ဤအရ သည်
အန င်္တ်တွင ် အမှုအရ မျ ိုးက ပမှန ် သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုန္င်တစြ လ
့် ည်။ ငါ၏
့်
့် တလ က်တပလမ်မ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုး တစ်ခတည်ိုးသည် သင်တက
ှ ိုးတလသည့်် အရ ပြစ်သည်။
့် ငါ အပ်န္ပပီ
အပခ ိုးတသ တက်တွနိုး် မှုက ငါ မပပြု။ ယတနတွ
ငါတပပ တသ
့် င၊် သင်တသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတတွျို့အကကြု မရှကကသကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတ၏
့် ပမ
အတွငိုး် ကျတသ အဓပပါယ်က န ိုးမလည်ကက တသ တကက င ့်် ယတန သင်
တက
့်
့် ငါ တပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သင်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏ တက်တွနိုး် ပခင်ိုးပြစ်သည်။
တစ်တနတွ
် တင်ိုးပင်
့် င၊် သင်တ၏
့် တပပ ပပီိုးသည့်အ
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ယတန ငါ
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသ တရ
က်လ လမ်မ
့်် င်တသ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတနန္ှ့် ငဆ
့်
သင်တ၏
် ရ ပြစ်သည်။
့် ရူ ပါရမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ အန င်္တ်တွင ် သင်တ အ
့် ိုးထ ိုးရမည့်အ
၎င်ိုးတသည်
ယတန အသက်
တ အတွက် အ ဟ ရပြစ်ပပီိုး အန င်္တ်အတွက်
့်
့်
တက်တွနိုး် ချက်တစ်ခပြစ်က မည်သည့်် တက်တွနိုး် ချက်မျှ ပမတက င်ိုးမွနပ် ခင်ိုး မရှန္င်တပ။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ငါ အမှုပပြုရမည့်် အချန်က လသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ကက
့် ရှ
့် ြုတတွျို့ရမည့်် အချန်က လကဲသ
့် ညက် က ပခင်ိုး
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါ၏ အမှုက ပပီိုးစီိုးတအ င်လပ်ရမျှ လပ်လျက်တန၏၊
သင်တမှ့် မူ အသက်က ပြတ်သန်ိုး၍ ရှညလ
် ျ ိုးသည့်် ခရီိုးတစ်ခပါဝင်တသ
ပြစ်စဉ်တစ်ခပြစ်သည့်် အသက်က ရှ တြွလက်စ ိုးတနကကတပသည်။ အမှုအရ မျ ိုးစွ က

ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က်တွငသ
်
အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက သင်တ လ
့် ည်။
့် ိုးဝ ရရှန္င်တပလမ်မ
ထအခါတွငမ
် ှ ယတန ငါ
့် တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတွငိုး် ပင်ိုး အဓပပါယ်က သင်တ ့်
ရပ်စ ိုး မန္င်တပလမ်မ
ထတ
ဲ ွင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ရှထ ိုးသည့်အ
် ခါတွင၊်
့် ည်။ သင်တ လက်
့်
ငါ၏ တ ဝန်အ ိုးလိုးက သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ ရရှပပီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ငါ တစခင်ိုးသငသ
့်် ည့််
့်
အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင်
့် ိုး ငါ တ ဝန်တပိုးပပီိုးသည်န္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှု အဆိုးသတ်သည့်အ
် ချန်တွင၊် မည်သတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
သက်တရ က်မှု ရရှသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်
အတက င်အထည်တြ ပ် ခင်ိုးသည်လည်ိုး ပြစ်တပမ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သင်
စတ်ကူိုးသကဲသ
့် အတ
င်ိုးအတ တစ်ခအထ သင် တပပ င်ိုးလဲရမည်ဟ၍
ူ မဟတ်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အယူအဆမျ ိုး အတင်ိုး မပပြုမူတပ။
လူတသည်
ကကီိုးထွ ိုးမက
ှု ရက်အနည်ိုးငယ်အတွငိုး် ၌သ ရရှသည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနတ
် င်၊ ဤသည်မှ
့် င်ိုး ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးတသ က်ကကလျှငပ
မလတလ က်တချ။ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ကကီိုးထွ ိုးမှု က လတစ်ခက ၎င်ိုးတ ့်
့် အသက်တ မျ ိုးထတ
တတွျို့ ကကြုရမည်။ ဤသည်မှ လအပ်တသ ပြစ်စဉ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယတန လူ
့် တ၏
့်
အရည်အချင်ိုးက တထ က်ရှုလျှင၊် ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ က ရရှန္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူတ၏
့်် လျ ်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
့် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ သငတ
ပပြုလပ်ရင်ိုး၊ လူတ၏
့်် ညီ အမှုပပြုတလသည်။ ဤအမှုက အရည်အချင်ိုး
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် လူအပ်စတစ်ခအလယ်တွင ် တဆ င်ရွက်မည်ဆပါစ။့် မနမ် မက်
သည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအ
သည့်အ
် ရ မျ ိုးထက် ပမပမငမ
့်် ိုးတပလမ်မ
့်
့် ည်၊
့် ိုး မနမ် မက်
ရူ ပါရမျ ိုး ပမပမငမ
့်် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် မျ ိုးစွ ပမပမငမ
့်် ိုးတပမည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့သည် သ ၍ ပပင်ိုးထန် ရလမ်မ
့် ည်၊ လူသ ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးအတွက် တထ က်ပ့်န္င်စွမ်ိုး ပရှရလမ်မ
ဲ ှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပန္င်စွမ်ိုး
့် ည်၊ နက်နမ
ပရှရတပလမ်မ
လူတအလယ်
၌ တပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ထသတသ
့်
့်
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တထ က်ပ့်တပိုးလမ်မ
တအတပေါ်
ပပြုလပ်သည့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ယတန သင်
့်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသည် အတကျဆိုးဟ တခေါ် န္င်သည်၊ ဤအမှုက အရည်အချင်ိုး သ ၍
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် လူတ၌့် တဆ င်ရွက်မည်ဆပါက၊ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက သ ၍ ကကီိုးမ ိုး
လမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့် တမွိုးရ ပါ အစွမ်ိုးအစအရ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်တလသည်။ လူတ ယတန
တပပ
င်ိုးလဲပပီိုး သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည့််
့်
့်
အတင်ိုးအတ သည် ပြစ်န္င်သမျှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ ပြစ်သည်။ အမှု၏

ဤအဆင ့်် မည်မျှ ထတရ က်မှုရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်က တင်ိုးတ ြရန်
့် သင်၏ ကယ်ပင်
အယူအဆမျ ိုးက အသိုးမပပြုန္ှင။့်် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် သင်တ ပ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် င်ဆင်သည့်အ
သင်တ ရှ
့်် ပ။ မူလက၊
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်သငပ့်် ပီိုး မမကယ်ကယ် အထင်မကကီိုးလွနိုး် သငတ
သင်တ တစ်
ဦိုးမျှ အသက်က မလက်စ ိုးခဲက့် ကဘဲ လမ်ိုးမျ ိုးတွင ် လှညလ
့်် ည် သွ ိုးလ တနသည့််
့်
သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုး တပမတပေါ် ဝပ်စင်ိုးတစလျက်၊ ကကီိုးမ ိုးသည့််
ရူ ပါရတစ်ခက သင် ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး လိုးဝ လက်ခယကကည်တစလျက်၊ သင်
စတ်ကူိုးသည့်် အတင်ိုးအတ အထ သင်တအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုြအတွ
က-် ယင်ိုးမှ
့်
့်
ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ယင်ိုးသည် မပြစ်န္င်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မပမင်ြူိုးသည့်် သူတစ်ဦိုးသည် ငါ တပပ သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက
အပပည့်အ
် ဝ မယကကည်န္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
နီိုးကပ်စွ ဆန်ိုးစစ်မည်ဆလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတက
အ
့် ဝ ယကကည်န္င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်
့် သင်တ အပပည်
့်
မဟတ်။ ဤသည်မှ လူသဘ
ဝ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးသတ
ူ သည်
့်
့်
အတပပ င်ိုးအလဲအချြုျို့က ကကြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
မလက်စ ိုးသတ
ူ ၏
် က င်ိုးပင်
့် လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တပျ က်ကွယတ
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် တလျ လ
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အခက်အခဲမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက မပမင်ခရ
ဲ့် ဘဲ သင်တ အပပည်
အ
့် ဝ
့်
မယကကည်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုးက ပမင်ရခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ သင်တ ့်
မတပပလည်ကကပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက ပမင်ရခဲပ့် ခင်ိုးမရှဘဲ၊ အဘယ်သသ
ူ ည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လိုးဝ သစစ ရှန္င် မည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် သင်တ ယ
် ရ မှ
့်
့် ကကည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဘဲ နမတ်လကခဏ မျ ိုးပြစ်သည်ဟ ငါ ဆ၏။ သမမ တရ ိုး၏
ရှု တထ ငအ
့်် မျြုိုးမျြုိုးက ငါ ယခ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ တစ်
ခစီသည်
့်
ပပည့်စ
် ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး အကက ိုးတွင ် အလွန ် နီိုးကပ်တသ ဆက်န္ယ်မှု ရှတလသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
သင် တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်၍ ယခတွင ် သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်။ ယတန ့်
ငါသည် သငက
့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပပသပပီိုး အန င်္တ်တွင ် ထအရ က မမဘ သ သင်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင၏
့်် ။ ယခ ငါ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတက
့်
၎င်ိုးတ၏
် သ အတပခအတနမျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စစ်မှနတ
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အမှုအရ မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ငါ အမှုပပြုတလသည်။
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့ကျတသ အမှုက ပပြုြရန်
ှ ့်် လူတ၏
့် န္င
့်
စစ်မှနတ
် သ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အမှုပပြုြ ကမဘ
တလ ကသ ့်
့်

ကကလ ပပီပြစ်သည်။ သူသည် လက်တတွျို့မကျသူ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် လူတက
့် အတင်ိုးအကျပ်မခင်ိုးတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် သင်
အမ်တထ င်ပပြုသည်၊ မပပြုသည်က သင်၏ အတပခအတနမျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် အ
ှု တပေါ်
အတပခခသငတ
့်် ပသည်။ သမမ တရ ိုးက သင်တအ
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ဆပပီိုးပြစ်က
့် ိုး ရှငိုး် ရင
သငက
့်် ငါ မချြုပ်ထန်ိုးတပ။ အမ်တထ င်မပပြုပါက ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်န္င်ကက ြအလ
ငှ
့်
လူအချြုျို့၏ မသ ိုးစမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
် ိုးပြင၊့််
့် ြန္ှပ်ကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် အပပန်အလှနအ
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် အကူအညီ ပြစ်တလသည်။ အပခ ိုးသတ
ူ အတွ
က်၊
့်
့်
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးသည် မည်သည့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျှ မတဆ င်ကကဉ်ိုး တသ ်လည်ိုး တစ်ချန်က
၎င်ိုးတ ရှ
် ရ က ဆိုးရှုိုးတစတလသည်။ သင်၏ ကယ်ပင် ကစစက သင်၏ တကယ့််
့် ည့်အ
့် ခဲသ
အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ကယ်ပင် သန္နဋ္ဌ န်ပြင ့်် ဆိုးပြတ်ရမည်ပြစ်သည်။ သငက
့််
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလပ်ြ အသ
ိုးပပြုရန် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက တီထင
ွ ြ
် ငါသည်
့်
့်
ဤတနရ တွင် ရှတနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူမျ ိုးစွ က၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့ကျ၏။ သူ၏
အမှုသည် စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် တ အတပခအတနမျ
ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးတပေါ်၌ အတပခခသည်”
့်
ဟ စဉ်ဆက်မပပတ် တအ ်တပပ ကကသည်- သတသ
် အမှနတ
် ွင ် ယင်ိုးက စစ်မှနတ
် စသည်မှ
့်
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သင် သပါသတလ ။ သင်၏ အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးမျ ိုး
တတ ်တလ က်တပပပီ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် စစ်မှနပ် ပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၌ အတပခခ၏။
ယင်ိုးတွင ် အယူဝါဒမရှ၊ သတသ
် လိုးဝ လွတ်လပ်သည်၊ အ ိုးလိုးက ပွငလ
့်် င်ိုးပပီိုး သသပ်
့်
မထ ိုးတချ။ ဤအနည်ိုးငယ်မျှတသ အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၏ တကျသည့််
အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ မည်သည့််
အစတ်အပင်ိုးက ထသပြစ်
့် သည်ဟ သင် တပပ န္င်ပါသတလ ။ သင် အတသိုးစတ် တပပ ရမည်၊
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငဆ
့်် င်တသ သက်တသခချက် အမျြုိုးမျြုိုးအချြုျို့ သင် ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးအမှု၏
ဤအင်္ဂ ါရပ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင် အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးရမည်- ယင်ိုးက သင် သရမည်ပြစ်ပပီိုး
ထအခါတွငမ
် ှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆြ သင်
အရည်အချင်ိုး မီလမ်မ
့် ည်။
့်
တစ်စတစ်ဦိုးက၊ “တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည့်အ
် မှုက ပပြုပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် သူက
့် လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်ဟ
သင်တ တခေါ်
် ရ က
့် သနည်ိုး။ ဤတနရ တွင် ‘လက်တတွျို့ကျတသ ’ ဟူသည်မှ မည်သည့်အ
ဆလသနည်ိုး။ သူ၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ အမှုအတကက င်ိုး၊ ယင်ိုးက အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ
ပါဝင်သည်က သင် တပပ ဆန္င်ပါသတလ ။ တယရှု သည် လူဇ့် တခလ သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး
ယတန၏
င ့််
့် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူဇ့် တခသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်

၎င်ိုးတကက
ီ ှုမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ တူညမ
အသီိုးသိုးီ က မည်သည့်အ
် မှုက ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး” ဟ တမိုးခဲပ
့် ါက သင် တပြန္င်မည်တလ ။ ဤအရ
အ ိုးလိုးသည် သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်၏။ ဤအမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
မရှု ပ်တထွိုးန္ှင။့်် “ယတန ဘ
် ။ ယင်ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့််
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ စစ်မှန၏
အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက လိုးဝ ပပသပခင်ိုး မဟတ်ပါ” ဟ ဆသည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှတပသည်။ သူသည်
အမှနတ
် ကယ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက မပပြုသတလ ။ သင် တသချ သတလ ။
ငါ၏အမှု အမှနမ
် ှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သသတလ ။ သူသည်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ဟ တစ်စတစ်ဦိုးက တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး
သူပပြုသည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သူတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် အ
့် ိုးလိုးသည် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး
မဟတ်သတလ ။ သူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးက မလပ်တဆ င်ဟ
တစ်စတစ်ဦိုးက တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး ဤသည်မှ ထအရ က အဘယ်သ ့်
ရှငိုး် ပပသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သက
ူ ့် ဦိုးတည်သည်ဆသည်တအတပေါ်
မူတည်တပသည်။
့်
အသင်ိုးတတ ်သ မသွ
ိုးဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် လူတ၏
် တ်ခပဲ့် ပီိုး၊
့်
့် အတပခအတနမျ ိုးက သူ တြ ထ
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးထက် မည်သည့်အ
် မှုကမျှ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူသည် လူတက
့်
တရှ ျို့ဆက် တစ့်တဆ ်တပိုးခတ
ဲ့် လပပီ- ဤအရ မျ ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုး မဟတ်တလ ။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တစ်ခတည်ိုးပြငသ
့်် ၊ လူတက
့် သူ သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်က
အလ ိုးအလ မျ ိုး သမဟ
့်် ျက်မျ ိုးမရှဘဲ လူတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ စွ
့် တ် တမျှ ်လငခ
့်
တန က်သလ
့် က်ကက၏- ဤသည်မှ လည်ိုး နမတ်လကခဏ တစ်ခ မဟတ်တလ ။ သူ
စက ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတအထဲ
တင
ွ ် ခစ ိုးချက်တစ်မျြုိုး
့်
ပြစ်တပေါ်တစသည်။ ၎င်ိုးတ ဝမ်
့် ိုးတပမ က်ပခင်ိုး မခစ ိုးရပါက၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ခစ ိုးရသည်။
၎င်ိုးတသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး မခရပါက၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခကကရတလသည်။
့်
ထခက်န ကျည်ိုးတစတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပြင၊့်် လူတအတပေါ်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သူ ယူတဆ င်တလသည်- ဤသည်မှ သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
အရ တစ်ခက လူသ ိုးတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။
ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင် န ိုးမလည်ပပီ၊ မည်သည့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျှ သင် မရရှပပီ။ သင်သည်
ထတခတ်တန က်ကျပပီိုး၊ ရိုးရ ယကကည်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးမှ မမကယ်ကယ် ခွခ
ဲ ွ န္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် နည်ိုးလမ်ိုး မရှတချ။ သတ
့် င်
ကယ်တတ သ
် ည် သမမ ကျမ်ိုးစ က အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်သည်- ဤသည်မှ

သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည်အရ တစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ကမဘ တပမသ သူ
့်
ကကလ သည့်အ
် ခါ သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခမျှမရှခဲပ
့် ါက၊ သင်တက
့် သူ
သမ်ိုးပက်န္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ သူ၏ သ မန်ထက် ထူိုးပခ ိုးတသ ၊ ဘရ ိုးသဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ
အမှုမရှဘဲ၊ သင်တထဲ
့် ည်နည်ိုး။ သင်၏ အပမင်တွင၊် သ မန်
့် မှ မည်သူ လက်ခယကကည်လမ်မ
လူတစ်ဦိုးက အလပ်လပ်တနပပီိုး သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငတ
် နသကဲသ
့် ထင်
ရ၏့်
အတပေါ်ယတွင၊် သူသည် ပမှန၊် သ မန် လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ သင်
ပမင်သည့်အ
် ရ သည် ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ မျက်န္ ှ စ တစ်ခ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင၊်
့်
အမှုပပြုတနသည့်် ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ပမှန ် လူသဘ
ဝမဟတ်ဘဲ
့်
ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပမှနလ
် ူသ ိုးသဘ ဝက
အသိုးပပြုရင်ိုး တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုက အမှုပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် သူ၏ အမှုသည်
့်
သ မန်န္င
ှ ့်် သဘ ဝလွနန္
် စ
ှ ်ခလိုး ပြစ်သည်။ သူ ပပြုသည့်် အမှုက လူက
မလပ်တဆ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သ မန်လတ
ူ မလ
ပ်တဆ င် န္င်သည့်အ
် တွက်
့်
သ မန်ထက်ထိုးူ ပခ ိုးတသ သူတစ်ဦိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတ
့် င် သ မန်ထက်
ထူိုးပခ ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသဘ ဝ ပြစ်တလသည်၊ လူသ ိုးသဘ ဝမဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသဘ ဝသည် လူသ ိုးသဘ ဝမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
အသိုးပပြုသည့်် လူတစ်ဦိုးသည်လည်ိုး သ မန်၊ ပမှန ် လူသ ိုးသဘ ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ်လည်ိုး
ဤအမှုက ၎င်ိုးတ လ
ွ ်ိုး မရှတချ။ ပခ ိုးန ိုးမက
ှု
ိုး ဤတွင ် တည်ရတလသည်
ှ
။
့် ပ်တဆ င်န္င်စမ
သင်က၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွန ် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်။ သဘ ဝလွနသ
် ည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သူ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှ။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့ကျပပီိုး
စစ်မှနတ
် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆသည်။ သူသည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ
အမှုက ပပြုရန် အသင်ိုးတတ ်ထ ကကလ သည်။ တနတ
် တက
့် င်ိုး၊ ကျွန္ပ်
့် သူ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
စက ိုးတပပ ဆပပီိုး ကျွန္ပ်
် တ၏
့် အတပခအတနမျ ိုးက မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တထ က်ပပသည်ကျွန္ပ်
် တ၏
် ပသည်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုး
့် ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မှနတ
သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အရ တင်ိုးသည် လိုးဝ သ မန်ပြစ်သည်။ သူ၏ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်ထက
ဲ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သူက
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မပခ ိုးန ိုးတစပါ။ သူ တဒါသ
ထွက်သည့်အ
် ချန်မျ ိုးပင် ရှပပီိုး သူ၏ အမျက်တဒါသန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘန်ိုးအ န္တဘ က
် ကျွန္ပ်
် တ ့်
ရှု ပမင်ရကကက ၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူ ပပြုိုးပပီိုး သူ၏ ပပြုိုးတနသည့်် ကယ်န္တ
ှု ်အမူအရ က
ကျွန္ပ်
် တ တလ့်
လ ရသည်။ သူသည် ပပန်ိုး၊ သွငပ် ပင်န္င
ှ အ
့်် တူ၊ အတသွိုးအသ ိုးပြင ့််
့်
ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်” ဟ

ဆတက င်ိုးဆန္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင် သက်တသခသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် မပပည့်စ
် တသ
သက်တသခချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက အပခ ိုးသူတအ
အကူအညီ
့် ိုး မည်သတသ
့်
ပြစ်လမ်မ
့်် င်တသ အတွငိုး် ပင်ိုး
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှငဆ
ဇ တ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် သင် သက်တသမခန္င်ပါက၊ သင်၏ “သက်တသခချက်”
သည် အမည်န္င
ှ မ
့်် ထက်တန်တပ။
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခပခင်ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၊ လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင် သမ်ိုးပက်ပ၊ လူတက
့် သူကယ်တင်ပ၊ လူတက
့် သူ တပပ င်ိုးလဲပတန္ှ့် င ့်် ဆင်သည့််
သင်၏ အသပည က တပပ ဆပခင်ိုး ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏
စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ြရန်
့် လူတက
့် သမ်ိုးပက်ခရြ၊ ့် စလင်တစပခင်ိုးခရြ န္ှ
့် င ့်် သူ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးရင်ိုး လူတက
့်
့် သူ လမ်ိုးပပပန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ တပပ ဆပခင်ိုး
ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ သက်တသခပခင်ိုးဟူသည်မှ သူ၏ အမှုန္င
ှ ့်် သင် တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည့််
အရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆပခင်ိုးဟ ဆလတပသည်။ သူ၏ အမှုသ သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး သူ၏
အမှုသ သူက
့် လူသရှငက် က ိုး၊ သူ၏ အလိုးစပြင ့်် ထတ်တြ ပ် ပန္င်သည်။ သူ၏ အမှုသည် သူက
့်
သက်တသခပပီိုး သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
့်
ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
သူ တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ မှတစ်ဆင ့်် တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်ရသ
ရှ၏၊ အမှနတ
် ွငမ
် ူ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တတ ၏
် တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သူ
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ၏
အန္ှစ်သ ရက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ အကယ်၍ ဇ တပကတက ဝတ်ဆင်ပပီိုး လူသ ိုးအလယ်
ကကလ ပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စက ိုးမတပပ ဆပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အမှုပပြုပခင်ိုး မရှဘဲ၊
ထတန
ှ မ
် ှု၊ သူ၏ သ မန်ပြစ်ပခင်ိုး န္ှင ့်် သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး
့် က် သူ၏ စစ်မန
တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတက
တက
့် သရှြ သင်
့်
့် တတ င်ိုးဆပါက၊ သင် တတ်န္င်မည်တလ ။
ဝည ဉ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သန္င်မည်တလ ။ သူ၏
လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်တသ အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် သန္င်မည်တလ ။
သင်တသည်
သူအမှု
့်် သီိုးသီိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုး ပြစ်တသ တကက ငသ
့််
သူက
့်
့် ၏ အဆငအ
့်
သက်တသခြ သင်
တက
အတတွျို့အကကြု
့်
့် သူ တတ င်ိုးဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၌့် ထသတသ
့်
မရှခဲပ
တသခြ သူ
င၊့််
့် ါက၊ သင်တ သက်
့် ည် မဟတ်တချ။ ထတကက
့်
့် မရမက တတ င်ိုးဆလမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင် သက်တသခသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် သူ၏ ပမှန ် လူသ ိုးသဘ ဝ၏

အပပင်ပန်ိုးကသ မက၊ သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သူ ဦိုးတဆ င်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးတက
့် လည်ိုး သက်တသခတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက သင် မည်သ ့်
ခရပပီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးတွင ် သင် စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်က သင်
သက်တသခြပြစ်
တသခသငသ
့်် ည့်် သက်တသခချက်မျြုိုး
့် သည်။ ဤသည်မှ သင်တ သက်
့်
ပြစ်သည်။ သင်သွ ိုးသည့်် တနရ တင်ိုးတွင၊် သင်က၊ “ကျွန္ပ်
် တဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုြ ့်
ကကလ ပပီပြစ်ပပီိုး သူ၏ အမှုသည် အစစ်အမှနပ
် င် လက်တတွျို့ကျသည်။ သဘ ဝလွန ်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး မရှဘဲ၊ မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုး လိုးဝမရှဘဲ
ကျွန္ပ်
် တက
့် သူ ရယူပပီိုးပြစ်သည်” ဟ ဟစ်တအ ်ပါက၊ အပခ ိုးသူတက၊
့် “သူက
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုး မလပ်ဟ သင် တပပ ဆသည့်အ
် ခါ မည်သည့်အ
် ရ က
ဆလသနည်ိုး။ နမတ်လကခဏ မျ ိုး န္ှင ့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုး မရှဘဲ သငက
့်် သူ မည်သ ့်
သမ်ိုးပက်န္င်မည်နည်ိုး” ဟ တမိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် သင်က၊ “သူ စက ိုးတပပ ဆသည်၊
ပပီိုးလျှင် မည်သည့်် အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုး သမဟ
့် တ် နမတ်လကခဏ မျ ိုး တစ်ခမျှ ပပသပခင်ိုးမရှဘဲ၊
ကျွန္ပ်
် တက
် တက
့် သူ သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုက ကျွန္ပ်
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်သည်” ဟ
ဆသည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် အန္ှစ်သ ရရှတသ အရ တစ်ခမျှ သင် မတပပ န္င်ပါက၊ အတသိုးစတ်
အချက်အလက်က သင် မတဆွိုးတန္ွိုးန္င်ပါက၊ ဤသည်မှ မှနက
် န်တသ သက်တသခချက်တလ ။
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
် ခါ၊ ထသလ
့် သမ်ိုးပက်သည့်အ
့် ပ်တဆ င်သည်မှ သူ၏
ဘရ ိုးသဘ ဝ န္ှငဆ
့်် င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဤအရ က
မပပီိုးတပမ က်န္င်တပ။ သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝသည် မည်သည့်် အြန်ဆင်ိုးခထက်မဆ
ပမငမ
့်် ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးမှ မည်သည့်် တသမျြုိုးကမျှ ရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ
မဟတ်သကဲသ
့် သ
့်် ိုးဆိုးတသ အရည်အချင်ိုးရသည့်
ှ
် သူတပင်
့် မန်လူတကက
့် ိုးက အပမငမ
့် လျှင ်
ဤအရ က မစွမ်ိုးန္င်တချ။ ဤသည်မှ လူတအြ
သ
့်
့် မန်ထက်ထိုးူ ပခ ိုးတပသည်။
မည်သပင်
် ည် မည်သည့်် အြန်ဆင်ိုးခမဆထက် ပမငမ
့်် ိုးတပသည်။
့် ပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် က် သ ၍ မပမငမ
့်် ိုးန္င်တပ။ သင်သည် သူထက်
သ ၍
့်
ပမငမ
့်် ိုးပါက၊ သငက
့်် သူ သမ်ိုးပက်န္င် လမ်မ
့်် က်
့် ည်မဟတ်တချ၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည် သငထ
ပမငမ
့်် ိုးတသ တကက ငသ
့််
သငက
့်် သမ်ိုးပက်န္င်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
သမ်ိုးပက်န္င်သသ
ူ ည် ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး၊ သူသ လျှင် ဤအမှုက ပပြုန္င်တပသည်။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် “သက်တသခချက်” ပြစ်သည်- သင် သက်တသခသငသ
့်် ည့််
သက်တသခချက်မျြုိုးပြစ်သည်။ သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၊ ဆတ်ဆင်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််

တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ဇ တပကတ၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး၊
သင်၏ ကယ်ပင် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး န္ှင ့်် ဇ တပကတ၏ အတွငိုး် တရိုးကျသည့််
စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးက သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် ရလျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပပီိုး ပြစ်သည်။
သင်၏ အသက်တ တွင် သူတတ င်ိုးဆသတလ က် သင် မကကီိုးထွ ိုးတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
ဤအရ အ ိုးလိုးက သင် သရှပပီိုး သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့်် သင် လိုးဝ
လက်ခယကကည်တပသည်။ ထတကက
င၊့်် ဤသည်က စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး မှနက
် န်တသ သက်တသခချက်ဟ
့်
တခေါ် န္င်၏။ လပ်တဆ င်ြရန်
့် ည့်် ဤအမှု၊ ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ဘရ ိုးသခင် ကကလ ခဲသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အမှုသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ြ ရည်
ရွယ်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး တခတ်က
့်
အဆိုးသတ်ပခင်ိုး န္ှင ့်် ပပီိုးပပတ်တစပခင်ိုး အမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် သူ၏ အမှုကလည်ိုး သူ
အဆိုးသတ်တန၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ကယ်တင်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မှ
တစ်ကကမ်တည်ိုးန္ှင ့်် အပပီိုးသတ် ကယ်န္တ်ရင်ိုး တခတ်တစ်ခလိုးက သူ အဆိုးသတ်တန၏။
သူသည် သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ က
် အပပည့်အ
် ဝ ရယူတန၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သင် သက်တသခသင၏
့်် ။ အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သင်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက သင်၏ ကယ်ပင် မျက်စမျ ိုးပြင ့်် သင် ပမင်ပပီိုးပြစ်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုပပီိုး ပြစ်သည်။ တကယ့်အ
် ဆိုးသ သင်
တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်တွင၊်
့်
သငအ
့်် တပေါ် တ ဝန်ရတသ
ှ
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က သင် မထမ်ိုးတဆ င်န္င်ဘဲ မရှရ။ တကယ့်က
်
သန ိုးစရ ပါတက ိုး။ အန င်္တ်တွင၊် ဧဝတင်္လတရ ိုး ပျျို့ န္ှသည့်
အ
် ခါ၊ သင်သည် သင်၏
့်
ကယ်ပင် အသပည အတကက င်ိုးက တပပ ဆန္င်သင၏
့်် ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်
ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက သက်တသခန္င်သငပ့်် ပီိုး ရှသမျှအ ိုး စက်ထတ်န္င်သင၏
့်် ။
ဤသည်မှ အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဤအဆင၏
့်် တကယ့်် အဓပပါယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုး၏ သက်တရ က်မမ
ှု ှ
အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုး၏ မည်မျှက လူသ ိုး၏အထဲတွင ် တဆ င်ရွက်ပါသနည်ိုး။
မည်သည့်အ
် ရ က လူတ လ
့်် နည်ိုး။ ကမဘ တပမသ ကကလ
ကတည်ိုးက လူဇ့် တခ
့် ပ်တဆ င်သငသ
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သင် တပပ ဆန္င်သည့်အ
် ခါ၊
သင်၏ သက်တသခချက် ပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်။ သူအမှု
့် တတ ်၏ အဓပပါယ်၊ ယင်ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ ၊
ယင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ယင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုး၏
အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးတပြစ်
့် တသ ဤအချက်ငါိုးခက သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
တပပ ဆန္င်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်က သင် သက်တသခန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
၊ အသပည က သင်

အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်သည်က ဤအရ က သက်တသပပတပလမ်မ
့် ည်။ သင်အ
့် တပေါ် ငါ၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် အလွနမ
် ပမငမ
့်် ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မှနက
် န်တသ လက်စ ိုးမှု၌
ရှကကသူအ ိုးလိုးက ရယူန္င်တပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုးပြစ်ြ သန္န
ဋ္ဌ န်ချထ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က စက်ဆပ်ပပီိုး
့်
မည်သည့်အ
် ရ အ ိုး န္ှစ်သက်သည်က သင် န ိုးလည်ရမည်။ သူ၏ အမှုတတ ်က မျ ိုးစွ သင်
ကကြုတတွျို့ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုမတ
ှ စ်ဆင၊့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင် သလ ရမည်၊ သူ၏
အလတတ န္
် င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင်
န ိုးလည်လ ရမည်ပြစ်က သူအတကက
င်ိုးက သက်တသခြန္ှ့် င ့်် သင်၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ြ ့်
့်
ဤအသပည က အသိုးပပြုရမည်။ “ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တသ
့် သည်။ သူ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတသည်
အလွန ် ပပင်ိုးထန်သည်။ သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အလွန ် ခက်ထန်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ခမ်ိုးန ိုးက
့်
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တပ” ဟသ သင် တပပ န္င်သည်၊ သတသ
်
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် တန က်ဆိုးတွင ် တထ က်ပ့်တပိုးသတလ ။ လူတအတပေါ်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် သက်တရ က်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအလပ်သည် သင်အ
် ကယ်
့် တွက် အကျြုိုးအရှဆိုး ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတသည်
သင်၏
့်
ပန်ကန်လစတ်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပတနကကသည် မဟတ်သတလ ။
၎င်ိုးတက
ဲ ှ ထညစ်ညမ်ိုးပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အရ မျ ိုးက
့် သင်၏အတွငိုး် ထရ
သန်စင်
့် တပိုးပပီိုး ြယ်ထတ်ပစ်န္င်သည်၊ မဟတ်သတလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမရှပါက သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ စ တန်က
သငက
့်် အကကီိုးကျယ်ဆိုးတသ အတင်ိုးအတ အထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီ ဟူသည်အ
့် ချက်က
သင် အမှနတ
် ကယ် သတပပြုမပါသတလ ။ ယတနတွ
့် င၊် ဤအရ မျ ိုးပြင ့်် သင်တ မ
့် မကယ်ကယ်
ပပင်ဆင်သငပ့်် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် တက င်ိုးတက င်ိုး သသငက့်် က၏။
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုြ၊ ့် ဆတတ င်ိုးြ၊ ့်
သီချင်ိုးဆြ၊ ့် ကခန်ြ၊ ့် သင်၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ြန္ှ့် င ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငဆ
့်် င်တသ
အသက်တ တစ်ခက တနထင်ြက
ှု ည်
့် လတလ က်သည်ဟူတသ - ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
သင်တ စ
ှု ည်
့် တ်ကူိုးတက င်ိုး စတ်ကူိုးန္င်သည့်် ယကကည်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယကကည်မသ
အမှနတ
် ကယ် အလွန ် ရိုးရှငိုး် န္င်မည်တလ ။ ရလဒ်မျ ိုးက တသ ခ
့် ျက်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
အမှုအရ မျ ိုးက ပပြုလပ်ရ တွင ် သင် နည်ိုးလမ်ိုးမည်မျှရသည်
ှ
ဆသည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။

ထထက်
ယင်ိုးမှ အတက င်ိုးဆိုးတသ ရလဒ်မျ ိုးက သင် အတအကျ မည်သရရှ
့်
့် န္င်သည်
ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် ကင်စဲပွ ပီိုး သင်၏
အသပည အချြုျို့က အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပန္င်တပမည်၊ သတသ
် ယင်ိုးတက
့်
့် သင်
တဘိုးြယ်လက်သည့်အ
် ခါ၊ သငတ
့်် ွင ် ဘ မျှတပပ စရ မရှတချ။ ဤအရ က သင်သည်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးကသ တပပ ဆန္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည မရှသည်က ပပသတလသည်။ ယတနတွ
့် င၊်
အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ က သင် သတဘ မတပါက်န္င်ပါက အလပ်ပြစ်မည်မဟတ်တချဤသည်မှ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး အတွက် မရှမပြစ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။
မမကယ်ကယ် ဤသ တလ့်
ကျငြ
့်် စတင်
တလ -့် ပထမဦိုးစွ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုတလ ။့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ ဝည ဉ်တရိုးရ တဝါဟ ရမျ ိုးက
့်
တက င်ိုးတက င်ိုး သလ တလ ။့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အဓကကျသည့်် ရူ ပါရမျ ိုးက ရှ တလ ။့်
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်သည့်် အပင်ိုးမျ ိုးက ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်တလ ။့်
ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပါင်ိုးစည်ိုးတလ ။့် သင်၏
အတတွျို့အကကြုအတွငိုး် ရှ ၎င်ိုးတထဲ
့် သ ဝင်
့် တရ က်တလ ။့် ဤအရ မျ ိုးသည် သင်
သတဘ တပါက်ရမည့်် အတရိုးကကီိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်သည့်အ
် ချန်တွင ် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ ဤသပြစ်
့် သည်- ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အခန်ိုးကကီိုးတစ်ခက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်၊ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုးသည့်် အဓကအပင်ိုးမျ ိုးက သင်
ရှ န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် အဓက အပင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
သင် ရှ န္င်ရမည်။ ရူ ပါရမျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အသိုးပပြုပပီိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အသက်တ တွင် သင်၏ လမ်ိုးပပအပြစ် အသိုးပပြုတလ ။့်
ဤသည်တမှ့် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ သင်တ အချ
ြုျို့တဆ
ဲ့် ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး သင်တ၏
့်
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အခက်အခဲပြစ်သည်။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုး ထဲတွင၊် ၎င်ိုးတက
့် စတ်န္လ
့် သင်တ ့်
တစ်စတစ်ရ အ ရစက်ခလ
ဲ ှတပသည်။ တယဘယျအ ိုးပြင၊့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ပျင်ိုးရပခင်ိုး၊
မတက်ကကတသ ၊ ကယ်တင်စွနလ
် ့် တ်မှု တစ်ခတစ်တလ ပပြုလပ်ြ လ
့် လ ိုးမတနသည့််
အတပခအတနတစ်ခအတွငိုး် တွင ် တည်ရကက၏၊
ှ
သမဟ
မလှုပ်မယှက်
့် တ် သင်တသည်
့်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးကကပပီိုး အချြုျို့က ညည်ိုးညြူပခင်ိုးပင် ပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အဓပပါယ်က န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
က် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်စ ိုးြ ခက်
တပသည်။ ထသတသ
လူတသည်
သမမ တရ ိုးက စက်ဆပ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတွင ်
့်
့်
့်

ပယ်ရှငိုး် ခရလမ်မ
ူ ျှ စလင်မခရန္င်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ
့် ည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မည်သမ
့်
ရှငသ
် န်န္င်မည်မဟတ်။ စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုးက ခခြ လူ
သန္နဋ္ဌ န် အနည်ိုးငယ်
့် တသည်
့်
မရှပါက၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် တမျှ ်လငခ
့်် ျက် မရှတပ။
့်
ယခတွင၊် သင်တ၏
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးက ထတရ က်မှုရှ မရှဆသည်က တလ တလ ဆယ် သင်တ ့်
ပင်ဆင်သည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့်် တင်ိုးတ တပသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် အကျြုိုးဆက်က
ဆိုးပြတ်ြ အသ
ိုးပပြုသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ၊ သင်တ၏
့်
့် အကျြုိုးဆက်သည် သင်တ ့်
ပပြုပပီိုးသည့်် စွနလ
် ့် ွတမ
် ှုမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ မျ ိုးတွင ်
ထတ်တြ ်ပပခရသည်ဟ ဆလသည်။ သင်တ၏
့် အကျြုိုးဆက်က သင်တ၏
့် လက်စ ိုးမှု၊
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးပြင ့််
သတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးအလယ်တွင၊် ကယ်တင်၍ မရန္င်တသ သူမျ ိုးစွ
ရှန္ှငတ
့်် လသည်၊ အတကက င်ိုးမူက ိုး ယတနသည်
လူတ၏
့်
့် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပသည့််
တနရက်
့် ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ အမှု၌ ငါသည် မပပတ်မသ ိုးပြစ်မည်မဟတ်၊ ငါသည် လိုးဝ ကယ်တင်၍
မရတသ သူတက
် ခတ်ထသ
ဲ ငါ
့် လ မည့်တ
့် ဦိုးတဆ င်မည်မဟတ်။ ငါ၏ အမှု ပပီိုးစီိုးသည့််
အချန်တစ်ချန် ရှလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် လိုးဝ ကယ်တင်၍မရန္င်သည့်် ထနတစ ်တသ ၊
ဝည ဉ်ကင်ိုးမဲ့်တသ အတသတက င်မျ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုမည်မဟတ်။ ယခသည် လူသ ိုး၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ တန က်ဆိုးတသ က လပြစ်ပပီိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ အမှုက
ငါလပ်တဆ င်မည်မဟတ်။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက မကကမ်ိုးတမ င်ိုးန္င
ှ -့်် ကမဘ တလ က၏
အဆိုးသည် တရ က်လ တနပပီပြစ်သည်။ ယင်ိုးက တရှ င်လဲမရန္င်တပ။ အမှုအရ မျ ိုးသည်
ဤအတပခအတနထ တရ က်လ ပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတက
် ့် စြ လူ
့် ရပ်တနတ
့် သ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်
လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ ဘ မျှမရှ။ အမှုအရ မျ ိုးက သင် ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် တင်ိုး တပပ င်ိုးလဲ၍
မရန္င်။ မတနက၊
အြိုးအခ မတပိုးခဲသ
့် သင်
သည်
့် သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးြ သင်
့် ကဲသ
့်
့်
သစစ မရှခဲတ
့် ပ။ ယတနတွ
့် င၊် အချန်ကျလ တပပပီ၊ သင်သည် ကယ်တင်မရန္င်တပ။ မနက်ပြန်တွင၊်
သင်သည် ပယ်ရှငိုး် ခ ရလမ်မ
် ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် လူိုးသ လွနသ
ရှလမ်မ
ှ ိုးသည် န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ ပပီိုး သငက
့်် ကယ်တင်ြ ငါ
့် ည်မဟတ်။ ငါ၏ စတ်န္လ
့် အစွမ်ိုးကန်
လပ်တဆ င်တနတသ ်လည်ိုး၊ သငအ
့်် တွက် သင် မကကြုိုးပမ်ိုးပါက သမဟ
့်် တွက်
့် တ် သငအ
မည်သမျှ
ဆင်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် သင်မစဉ်ိုးစ ိုးပါက၊ ဤအရ သည် ငါန္ှင ့်် အဘယ်သ သက်
့်
့်
ဇ တပကတကသ စဉ်ိုးစ ိုးသူန္င
ှ ့်် ဇမ်ခစရ က တမွျို့တလျ ်တသ သူမျ ိုး၊ ယကကည်သည်ဟ
ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး အမှနတ
် ကယ် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၊ မတက င်ိုးတသ တဆိုးန္ှင ့်် နတ်ဝဇဇ အတတ်၌
ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျ ိုး၊ လူတက န္ှင ့်် တသ င်ိုးတပပ င်ိုးလင်ဆက်ဆက စတ်ြွ ပပီိုး

စတ်ပပတ်တနသူမျ ိုး၊ တယတဟ ဝါထ ယဇ်ပူတဇ ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက
ခိုးယူတသ သူမျ ိုး၊ တစိုးလက်တဆ င်မျ ိုးက န္ှစ်သက်တသ သူမျ ိုး၊ တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကရန်
့်
အလဟဿ အပ်မက်မက်တနသူမျ ိုး၊ မ န်မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး စတ်ကကီိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး၊
ပင်္္ြုလ်တရိုးတကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် ပစစညိုး် ဥစစ အတွကသ
်
ကကြုိုးပမ်ိုးကကသူမျ ိုး၊ ရင်ိုးပျတသ
စက ိုးမျ ိုးက ပြနပ် ြြူိုး
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်အ ိုး ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊
့် သမ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်အ ိုး တဝြန်မှုမျ ိုးပပြုပပီိုး အသတရပျက်တအ င်
လပ်ကကတပပ ဆသည်မလ
ှ ွဲ၍ ဘ မျှမလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုး၊ အပ်စမျ ိုးြဲွျို့ ပပီိုး လွတ်လပ်မက
ှု
ရှ တြွတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထက် မမတက
့် ယ်ကယ် ချီိုးတပမြှ က်တသ သူမျ ိုး၊
လင်ကစစမျ ိုးတွင ် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ ကင်ိုးမဲ့်မှု၌ မတနသည့်် တပါပျက်
ပျက် လူငယ်၊
့်
သက်လတ်ပင်ိုးန္ှင ့်် သက်ကကီိုး အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုး၊ ပင်္္ြုလ်တရိုးတကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့််
ပစစညိုး် ဥစစ ၌ တမွျို့တလျ ်ပပီိုး အပခ ိုးအရ မျ ိုးအပပင် ပင်္္ြုလ်တရိုး အဆင်အ
့် တန်ိုးတန က်
လက်သမ
ူ ျ ိုး၊ အပပစ်၌ ပတ်မတနသည့်် တန င်တမရတသ လူမျ ိုး- ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည်
ကယ်တင်မရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်မဟတ်တလ ။ လင်ကစစမျ ိုးတွင ်
ကယ်ကျငသ
့်် ကခ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး၊ အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်ပ် ခင်ိုး၊ မတက င်ိုးတသ တဆိုး၊ နတ်ဝဇဇ အတတ်၊
ရတသတလိုးပမတ်မှုမရှတသ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ရင်ိုးပျတသ စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
သင်တကက
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ိုးတွင ် တသ င်ိုးကျန်ိုးတန၏။ ပပီိုးလျှင် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်န္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအလယ်
တင
ွ ် နင်ိုးတချခရကကပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဘ သ စက ိုးသည် သင်တကက
ွ ် ညစ်ညမ်ိုးတလသည်။ အညစ်အတကကိုးန္ှင ့်် မန ခမှုတပြင
့် ိုးတင
့် ့််
ပွထတနသည့်် အသင် တပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတ။့် သင်တ၏
် ရ
့် တန က်ဆိုး ရလဒ်သည် မည်သည့်အ
ပြစ်လမ်မ
့်် င်သည့််
့် ည်နည်ိုး။ ဇ တပကတက န္ှစ်သက်သ၊ူ ဇ တပကတန္ှငဆ
နတ်ဝဇဇ အတတ်က ကျြူိုးလွနတ
် သ သူန္င
ှ ့်် လင်ကစစ၌ ကယ်ကျငသ
့်် ကခ မဲ့်သည့်် အပပစ်တွင ်
မတနတသ သူတသည်
အဘယ်သ ဆက်
လက်ရှငသ
် န်ြ ရဲ
့် တသ
့်
့်
့် တင်ိုးန္င်သနည်ိုး။ သင်တကဲ
့် သ
့်
လူတသည်
ကယ်တင်မရသည့်် တလ က်တက င်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်က သင် မသသတလ ။ ဟဟ
့်
သည်သည် တတ င်ိုးဆြ မည်
သည့်အ
် ရ က သငက
့်် အခွငရ
့်် ှတစသနည်ိုး။ ယတနထ
့် ၊
့်
သမမ တရ ိုးက မန္ှစ်သက်တသ သူန္င
ှ ့်် ဇ တပကတကသ ချစ်တသ သူတ၌့် တပပ င်ိုးလဲမှု
စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှတလပပီ- ထသတသ
လူတသည်
အဘယ်သ ကယ်
တင်ခရန္င်အန
့် ည်ိုး။
့်
့်
့်
အသက်လမ်ိုးခရီိုးက မန္ှစ်သက်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် သူ
့် က
့်
သက်တသမခတသ သူ၊ မမတ၏
့်် တန်ိုးအြ လျှ
့် ကယ်ပင်အဆငအ
့် ြုျို့ ဝှက်ကကစည်တသ သူ၊
မမတက
ယတနတွ
် င် ဤအတင်ိုး
့် ငပ
့် ယ်ကယ် တထ မန ပပြုတသ သူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
့်

ရှတနတသိုးသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ရ တွင ် အဘယ်တန်ြိုး ရှသနည်ိုး။ သင်
ကယ်တင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သင် မည်မျှဝါရင်သ
့် ည် သမဟ
့် တ် န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှ သင်
အလပ်လပ်တနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်ဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်ပခင်ိုးမရှတပ၊ သငတ
့်် တ ်တသ
အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် သင် မည်မျှတည်တဆ က်ပပီိုးပပီဆသည့်အ
် တပေါ်
သ ၍ပင် မူတည်ပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးထက်၊ ထအရ သည် သင်၏လက်စ ိုးပခင်ိုးက
အသီိုးသိုးီ ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်တလသည်။ ကယ်တင်ခရသူတသည်
အသီိုးသိုးီ သည့််
့်
“သစ်ပင်မျ ိုး” ပြစ်ပပီိုး၊ စမ်ိုးလန်ိုးစတပပတသ သစ်ရွက်မျ ိုး၊ အလျှပယ်တသ ပန်ိုးပွငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့််
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး မသီိုးပွငသ
့်် ည့်် သစ်ပင်မျ ိုး မဟတ်သည်က သင် သသငသ
့်် ည်။ လမ်ိုးမျ ိုးတွင်
န္ှစ်မျ ိုးစွ လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ရင်ိုး သင် အချန်ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်လျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးက
မည်သည့်အ
် တရိုးနည်ိုး။ သင်၏ သက်တသခချက်မှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏
ကကည်ညြုပခင်ိုးသည် သငက
့်် ယ်သင် ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ရမမက်ကကီိုးတသ ဆန္ဒမျ ိုးထက် မျ ိုးစွ
တလျ တ
့် တသ
လူမျြုိုးသည် အကျငပ
့်် ျက်တသ သူတစ်ဦိုး
့် လသည်- ဤကဲသ
့်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အဘယ်သ နမူ
့်
့် န န္ှင ့်် စပစ
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ သဘ ဝဗီဇသည် ပပြုပပင်မရ၊ သင်သည် အလွနပ
် န်ကန်လွနိုး် လှပပီိုး၊
သငက
့်် ကယ်တင်၍ ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
လူတသည်
ပယ်ရှငိုး် ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
့်
့်
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ အမှုပပီိုးစီိုးသည့်် အချန်သည် သင်၏ တန က်ဆိုးတနရက်
့်
တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်တကက
ွ ် အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ
့် ိုးတင
အမှုမျ ိုးက ပပြုပပီိုးပြစ်က အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးတလပပီထအရ ထဲမှ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် မည်မျှန ိုးဝင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သင်တ မည်
မျှ န ခြူိုးပါသနည်ိုး။
့်
့်
ငါ၏ အမှုအဆိုးသတ်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် သင်ငါက
် ့် ျင်ပခင်ိုး ရပ်သည့်အ
် ချန်၊ ငါက
့် ဆနက
့်
ဆနက
် ့် ျင်ရပ်တည်ပခင်ိုးအ ိုး သင် ရပ်တနသ
် ့် ည့်အ
် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ အမှုပပြုစဉ်၊ သင်တသည်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် ငါက
် ့် ျင်ပပြုမူ၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
့် ဆနက
ဘယ်တသ အခါမျှ မလက်န ကက။ ငါ၏ အမှုက ငါလပ်တဆ င်ပပီိုး သင်သည် သင်၏
ကယ်ပင်န္င်ငငယ်က ြန်တီိုးရင်ိုး သင်၏ ကယ်ပင် “အလပ်” က လပ်သည်။ သင်တသည်
ငါက
့်
့်
အရ ရ တွင် ငါက
် ့် ျင်တနသည့်် တပမတခွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုး တစ်အပ်သ ပြစ်သည်။
့် ဆနက
၎င်ိုးတ၏
့် ိုး တပိုးတသ သူတက
့် မဆတ်မနစ်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင်အ
့် တထွိုးပက်ရန်
သင်တ စဉ်ဆက်
မပပတ် ကကြုိုးစ ိုးတနကက၏- သင်တ၏
့်
့် ရတသမှုမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ ့်
လပ်သမျှတင်ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ သင်တတွ
့် င ် န ခပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် သင်
တလ
့်
့် ပ်သမျှတင်ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးတသ အရ န္ှင ့်် ပပစ်မှ ိုး

တစ ်က ိုးတသ အရ ပြစ်၏။ ထသတသ
လူတသည်
ကယ်တင်ခရ န္င်သတလ ။
့်
့်
က မင်္ဏ်အ ရဆင်ရ အကျငပ
့်် ျက်ပပီိုး က မရ င်္ စတ်ပပင်ိုးပပတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင် တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးအတွက် ပမြူဆွယ်တတ်တသ မန်ိုးမပျက်တက
့် မမတထ
့် အစဉ်အပမဲ
ဆွတ
ဲ ခေါ်လကကတလသည်။ ထသတသ
က မင်္ဏ်အ ရဆင်ရ အကျငပ
့်် ျက်တသ
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးက ငါသည် လိုးဝ ကယ်တင် လမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ညစ်ညြူိုးတသ
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတ၊ ့် အသင်တက
ှ ့််
့် ငါ မန်ိုး၏၊ ပပီိုးလျှင ် သင်၏ က မရ င်္စတ်ပပင်ိုးပပမှုန္င
ပမြူဆွယ်ပခင်ိုးတသည်
သင်တက
သ ့်
့်
့် ငရဲသ ထ
့် ိုးဆင်ိုးတစလတတ။့် သင်တက
့် ယ်သင်တ မည်
့်
ရှငိုး် ပပမည်နည်ိုး။ အသင် ညစ်ညြူိုးတသ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်ဆိုးမျ ိုးတသည်
့်
ရွ ျို့ ရှ ြွယ်ပြစ်၏။ သင်တသည်
စက်ဆပ်ြွယ် ပြစ်၏။ ထသတသ
အမှုက်သည် အဘယ်သ ့်
့်
့်
ကယ်တင်ခရန္င်မည်နည်ိုး။ အပပစ်ထ၌
ဲ မတနသည့်် ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ခရန္င်တသိုးသတလ ။
့်
ယတန၊ ့် ဤသမမ တရ ိုး၊ ဤလမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် ဤအသက်တက
့် သင်တ စ
့် တ်မဝင်စ ိုးတစတပ။
ယင်ိုးထက်၊ သင်တသည်
အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်ဝ
် ပခင်ိုး၊ တငွ၊ ရပ်တည်ချက်၊ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
အကျြုိုးအပမတ်၊ ဇ တပကတ၏ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုး၊ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ တချ တမ ခနည
် ့် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အမျြုိုးသမီိုးတ၏
ဲ ဆ င်မတ
ှု က
ဲ ဝင်
့် ဆွတ
့် စတ်ဝင်စ ိုးကက၏။ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
့် တရ က်ြရန်
့်
သင်တက
် ရ က အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီတစသနည်ိုး။ လူတကက
့် မည်သည့်အ
့် ိုး သင်တ၏
့်
သကခ က မဆန္ှငဦ
့်် ိုးတတ ၊့် သင်တ၏
့် ပရပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်ထက်ပင် ကကီိုးမ ိုး၏၊
သင်တ၏
့်် တန်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးထက်ပင် ပမငမ
့်် ိုး၏့် အဆငအ
သင်တသည်
လူတက
့်
့် ိုးကွယ်သည့်် ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုး ပြစ်လ ကကတပပပီ။ သင်သည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်လ ပပီ မဟတ်တလ ။ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု အဆိုးသတ်ြ ့်
နီိုးမည့်အ
် ချန်လည်ိုးပြစ်တသ လူတ၏န
့် င်္ိုး ထတ်တြ ပ် ပခရသည့်် အချန်တွင၊် သင်တသည်
့်
ကယ်တင်မရသည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ပယ်ရှငိုး် ခရကကတပမည်။
ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု ပပြုသည့်် အတတ အတွငိုး် တွင၊် ငါသည် လူအ ိုးလိုးအတပေါ် ကကင်န ပပီိုး
တက င်ိုးပမတ်၏။ အမှု အဆိုးသတ်သည့်အ
် ခါတွင၊် လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုး၏
အကျြုိုးဆက်မျ ိုး ထတ်တြ ပ် ပခရလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် ငါသည် ကကင်န က
တက င်ိုးပမတ်တတ လ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ထအချန်တွင ် လူတ၏
့်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် ထတ်တြ ပ် ပခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် တစ်
ဦိုးစီသည်
့်
မမတ၏အမျ
ြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုးပြစ်က တန က်ထပ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပပြုပခင်ိုးက
့်
အသိုးဝင်လမ်မ
် တွက် ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
့် တသ ်
ကယ်တင်ပခင်ိုးတခတ်သည် လွနသ
် ွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ ထသလွ
် ွ ိုးပပီိုးပြစ်သပြင်၊့် ၎င်ိုးသည်
့် နသ

ပပန်တရ က်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။

အ ေည်ူ့ခံ ေစ်ရန် သင်အဘယ်တကက င်ူ့ လိလ
ို ်း ခင််းမရှိသနည််း
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးသည် အပြည်ခ
့် မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးခရပပီိုးမသ
ှ
လူတသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏ စပပမျ ိုးန္ှင ့်် နမူန မျ ိုး ပြစ်လ ကကတပသည်။
့်
စလင်တစပခင်ိုးမခရမီ ၎င်ိုးတသည်
အပြည်ခ
့် မျ ိုး၊ တန်ဆ ပလ မျ ိုးပြစ်သည်သ မက၊
့်
အသိုးတတ ်ခမျ ိုး ပစစညိုး် မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
ခရတသ သူမျ ိုးသည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ပတဆ င်ခပဲ ြစ်သည်သ မက
စပပမျ ိုးန္ှင ့်် နမူန မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
လူတက
့် ည့််
့်
့် တြ ်ပပြ ငါ
့် အသိုးပပြုခဲသ
စက ိုးမျ ိုးသည် သ မတည င်ည ပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးတက
့် စတ်ဝင်စ ိုးြွယ်
ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးစွ ထတ်တြ ပ် ပ၏။ ယကကည်အ ိုးနည်ိုးတသ သင်တသည်
သင်တ၏မျက်
န္ ှ
့်
့်
နီပမန်ိုးသည်အ
့် ထ အတရိုးမပါတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်တစ်ခအတွက် အပမဲတတစ
ပငင်ိုးခကကမည်ပြစ်ပပီိုး တစ်ခါတစ်ရ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးပင်
ထခက်တလသည်။ ယင်ိုးသည် တသိုးငယ်တသ န မည်င်္ဏ်ပဒ် တစ်ခမျှသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး
သင်တ၏
့်် င်တ၏
ှု တ
ဲ ွင ် ဤအရ မှ တသိုးငယ်တသ န မည်
့် အတတွိုးန္ှငသ
့် ယကကည်မထ
င်္ဏ်ပဒ်ထက် မျ ိုးစွ ပသည်သ မက သင်တ၏
့် ကကကမမ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အတရိုးကကီိုးတသ
ကစစတစ်ခပြစ်တလသည်။ ထတကက
င့်် စဉ်ိုးစ ိုးချင်ခ
့် ျန်တတ်ပခင်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးသည်
့်
ယင်ိုးကသ
ဲ့် အတသိုး
အမ ိုးပြစ်တသ ဤအရ အတွက် ကကီိုးစွ တသ ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးက မကက ခဏ
့်
ခစ ိုးရကကလမ့််မည်၊ ဤသည်မှ မျ ိုးစွ ဆိုးရှုိုးြရန်
့် ့်
့် အနည်ိုးငယ်သ တချွတ သကဲသ
ပြစ်သည်။ အတရိုးမပါတသ င်္ဏ်ပဒ်အချြုျို့အတွက်တကက င့်် သင်တသည်
့်
ထွက်တပပိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပပန်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
အသက်တ သည် အတရိုးမကကီိုးဟ သင်တပမင်
ခရသည့်် အမည်အတပေါ် သင်တ ့်
့် ၍ သင်တအတခေါ်
့်
အဆမတန် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တ၏
့်
့် ဝည ဉ်တရိုးရ
အသက်တ မျ ိုး န္ှင ့်် သင်တ၏
ဲ ပင်လျှင်
့် လက်တတွျို့ အသက်တ မျ ိုးထ၌
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်တ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတကက င့်် သင်တသည်
့်
ရှု ပ်တထွိုးခက်ခလ
ဲ ွနိုး် ပပီိုး ထူိုးဆန်ိုးတသ ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးစွ က မကက ခဏ ြန်တီိုးကကလမ်မ
့် ည်။
သင်တသည်
ဤအရ က ဝန်ခတက င်ိုး ဝန်ခကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
တစ်ဦိုးချင်ိုး မထတတွျို့ရတသိုးတသ လ
် ည်ိုး ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
့် လက်တတွျို့

အသက်တ မျ ိုးထ၌
ဲ အမှနတ
် ကယ်ရှတကက င်ိုး သင်တအ
့် တသ
့် ိုး ငါတပပ ပပီ။ ဤကဲသ
့်
အရ မျ ိုးသည် သင်တ အသက်
တ အသီိုးသိုးီ ၌ ပြစ်ပပီိုးတလပပီ။ အကယ်၍ သင်မယပါက
့်
ညီအစ်မ (သမဟ
့် တ် ညီအစ်ကတစ်ဦိုး) ၏ အသက်တ အတကက င်ိုး အကျဉ်ိုးချြုပ်
တြ ်ပပချက်က တအ က်တွင် ကကည်ပ
့် ါ။ အကယ်စင်စစ် ထပင်္္ြုလ်မှ သင် ပြစ်န္င်သည်
သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးမှ သင်၏အသက်တ ထဲတွင ် သင်အကျွမ်ိုးဝင်တသ သူ တစ်စတစ်ဦိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ အကယ်၍ ငါမမှ ိုးပါက ဤအကျဉ်ိုးချြုပ် တြ ်ပပချက်သည်
သင်ရှခဲြ
ဲ ွင် မပါဝင်သည်အ
့် ရ
့် ူိုးသည့်် အတတွျို့အကကြုတစ်ခက တြ ်ပပ၏။ တြ ်ပပချက်ထတ
တစ်စတစ်ခမျှ မရှ၊ အယူအဆ သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ်တစ်ခမျှပင် ချန်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ
အလိုးစက ဤဇ တ်လမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ အကယ်၍ သင်မယပါက
ဦိုးစွ ပထမ ြတ်သ ကကည့်လ
် က်ပါ။
ဤသည်မှ “ဝည ဉ်တရိုးရ လူပင်္္ြုလ်” တစ်ဦိုးထမှ အတတွျို့အကကြုတလိုး တစ်ခပြစ်သည်။
အသင်ိုးတတ ်အတွငိုး် ရှ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည်က ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် တသ အခါ သူမစတ်ပူပင်တသ က
တရ က်ခရ
ဲ့် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
ဆပ
ူ ူတတ သ
် တ
ူ ။့်
့် ည်- “အသင် အသိုးမကျသည့်သ
့် ဤသ စတင်
့်
သင်တသည်
အသစတ် လိုးဝ မရှကကသတလ ။ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် အဘယ်တကက င့််
့်
့်
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲအရ မျ ိုး ပပြုလပ်တနကကသနည်ိုး။ သင်တ န္ှ
့် စ်သက်သည့်် အရ ဟူသမျှက
လပ်မည့်အ
် စ ိုး သမမ တရ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မရှ တြွကကသနည်ိုး။...ဤအရ မျ ိုးက
သင်တအ
် တပပ တနပခင်ိုးပြစ်၏၊ သတသ
် တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ကျွန္ပ်
် သည်
့် ိုး ကျွန္ပ်
့်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် မန်ိုးတီိုးမသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်မရှညပ် ခင်ိုးပြင့််
တတ က်တလ င်တကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် ပမင်ရပပီိုး ကျွန္ပ်
် အတွငိုး် တွင် မီိုးတလ င်တနတကက င်ိုး
ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးရသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် အ ိုး တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးသည့်် အမှုက
အပပည်အ
့် ဝလပ်တဆ င်ရန် အမှနတ
် ကယ် လလ ိုးလျက်ရပပီ
ှ ိုး သင်တက
် အမှနတ
် ကယ်
့် ကျွန္ပ်
အတစခလ၏။ လက်ရှ အချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် အလွန ် အ ိုးနည်ိုးတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တအတပေါ်
၌ မျ ိုးလှစွ တသ အချန်က အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး မျ ိုးလှစွ တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး ကျွန္ပ်
် တသည်
မတပပ င်ိုးမလဲ ရှကကတသိုး၏။
့်
ကျွန္ပ်
် ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကျွန္ပ်
် တပမ က်ပမ ိုးစွ အတကကိုးတင်တနတကက င်ိုး
အပမဲ ခစ ိုးရသည်...” (သူမ စတင်ငတကကိုးက စက ိုး ဆက်မတပပ န္င်တတ တ
့် ချ။) ထတန
့် က်
သူမစတင်ဆတတ င်ိုးခဲသ
် က ခွနအ
် ိုးတပိုးြန္ှ့် င ့်် ကျွန္ပ်
် က
့် ည်မှ ၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်

ယခင်ထက် သ ၍ စတ်တထ
် အသန ိုးခပါ၏၊ ထအပပင်
ကယ်တတ ်၏ ဝည ဉ်တတ ်
့် ြ ကျွ
့် န္ပ်
့်
ကျွန္ပ်
် အထဲ၌ အလပ်လပ် တစတတ မ
် ူပါ။ ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ န္
် င
ှ ့်် အတူပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်
အလရှပါ၏။ အဆိုးတွင ် ကယ်တတ ် ဘန်ိုးတတ ် ရရှသတရွ ျို့၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်ကပင်
စွနရမည်
် ့်
ဆလျှငပ
် င် ကျွန္ပ်
် ကယ်ကျွန္ပ်
် ကယ်တတ ်အ ိုး အလိုးစတပိုးရန် ကျွန္ပ်
် ယခ
လလ ိုးလျက် ရှပါ၏။ ကယ်တတ ၏
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မတတ က
် ချီိုးမွမ်ိုးရန်၊ ကယ်တတ ်၏
င်္ဏ်တတ ်က ထင်ရှ ိုးတစရန်၊ ကယ်တတ ်
် က
့် ထင်ရှ ိုးတစရန်၊ ကယ်တတ ်၏ အမှုတတ ်
စစ်မှနသ
် ည်က အခင်အမ သက်တသထူြန္ှ့် င ့်် ကယ်တတ ် သယ်တဆ င်သည့်် ဝန်ထပ်အတွက်
ကယ်တတ က
့်် င်္ရပပြုမှုဟူသမျှက တပိုးရန် အတွက် ကျွန္ပ်
် တ၏
ှ မျ ိုးက
့် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင့်် သီဆ ကခန်န္င်ြရန်
့် ိုး ကကီိုးပမတ်တသ
့် အလငှ့် ကယ်တတ ််အ
ချီိုးမွမ်ိုးမှုမျ ိုးက ဆက်ကပ်ြ ကျွ
် တ ဆန္ဒ
ရပါ၏...”
ှ
ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤပစပြင့်် သူမ
့် န္ပ်
့်
အတလိုးအနက် ဆတတ င်ိုးခဲပ့် ပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သူအ
် ကယ်ပင်
့် ိုး အမှနတ
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခ တပိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် သူမ အလွနအ
် မင်ိုး ဝန်တလိုးခဲပ့် ပီိုး
တစ်တနကန် စ ြတ်ရှုပခင်ိုး၊ တရိုးသ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န ိုးတထ င်ပခင်ိုးပြင့်် အချန်ကန်လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။
သူမသည် အလပ်မျ ိုးန္င်သမျှ မျ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ သူမ၏ ဝည ဉ်တရိုးရ အတပခအတနမှ
အလွနတ
် က င်ိုးမွနခ
် ပဲ့် ပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမဲတတစ တက်ကကပပီိုး
ဝန်တလိုးလျက်တနခဲသ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် ည်။ သူသည် ရြန်ရခါ အ ိုးနည်ိုးပပီိုး တရှ ျို့ဆက်မတိုးတက်န္င်ခတ
မျ ိုးမကက မီ သူ၏ ပမှနအ
် တပခအတနက သူပပန်လည်ရရှခဲပ
့် တသ
့် ါသည်။ ဤကဲသ
့်
အချန်က လတစ်ခ ကန်ဆိုးပပီိုးတန က် သူမ၏ တိုးတက်မမ
ှု ှ လျင်ပမန်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူမသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က န ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ချြုျို့ ရရှန္င်ခပဲ့် ပီိုး
ဓမမတတိုးမျ ိုးကလည်ိုး လျင်ပမန်စွ သင်ယူတလ့်လ ခဲသ
့် ည်၊ တယဘယျအ ိုးပြင့်် သူမ၏
ဝည ဉ်တရိုးရ အတပခအတနမှ အလွနတ
် က င်ိုးမွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် မျ ိုးစွ တသ
အမှုအရ တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ န္
် င
ှ ့်် မကက်ညတ
ီ ကက င်ိုးက သူတတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ
စတ်ပူပင်တသ က တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုး သူမ၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက “ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
တ ဝန်အတပေါ် ဆက်ကပ်ပခင်ိုးတလ ။ သင်တသည်
ထမျှတလ က် တသိုးငယ်တသ အြိုးအခ
့်
တစ်ခကပင် အဘယ်တကက င့်် မတပိုးန္င်သနည်ိုး။ အကယ်၍ သင်တ မတပိုး
လပါက ကျွန္ပ်
်
့်
တပိုးမည်...” ဟ ဆက အပပစ်တင်ခသ
ဲ့် ည်။
သူမ၌ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးတစ်ခ ရှခဲစ
် ည်
့် ဉ်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
ပ၍အမှုပပြုတလသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူမသည် သူမ၏ ယကကည်ပခင်ိုး ပ၍ ခင်မ လ သည်ဟ
ခစ ိုးခဲရ
ျို့ ပပီိုး
့် သည်။ သူမသည် အခက်အခဲအချြုျို့က တစ်ခါတစ်ရကကြုတတွရ

အပျက်သတဘ တဆ င်လ ခဲတ
် ည်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက သူမ တကျ လ
်
ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။
့် သ လ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
သူမကကြုတတွျို့ခစ ိုးရခဲသ
် ချန်တွင ် သူ၏ အတပခအတနမှ န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ်တက င်ိုးသည့််
့် ည့်အ
အချန်တွငပ
် င် သူမသည် အချြုျို့တသ အခက်အခဲမျ ိုး သမဟ
့် တ်
အတတ ်အတန်ခန
ွ အ
် ိုးနည်ိုးမှုက ကကြုဆရပခင်ိုးအ ိုး မတရှ င်ရှ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးသည် မလွဲမတရှ င်သ ပြစ်ပျက်တသ လ
် ည်ိုး၊ မျ ိုးမကက မီ သူမသည်
ယင်ိုးအတပခအတနမျ ိုးထမ
ဲ ှ ထွကလ
်
န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့သည့်် အချန်တွင်
သူမဆတတ င်ိုးပပီိုး သူ၏ ဝည ဉ်အသက်တ မှ အမှနတ
် ကယ် လတလ က်မှုမရှဟ
ခစ ိုးခဲရ
် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ သူမ ပူိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်လခဲသ
့် သည်၊ သတသ
့် ည်။
့်
မည်သည်အ
့် ရ က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက န ခြ သူ
့် ည်။
့် မ လလ ိုးလျက်ရှခဲသ
သူမအတပေါ် အချြုျို့တသ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မလမန်ိုးထ ိုးမှုမျ ိုး ရှခဲက့် ကသည့််
လူအချြုျို့ ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူမသည် မမကယ်ကယ် တဘိုးချတ်ပပီိုး အတပခအတနက
ြန်တီိုးယူလျက် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ မတ်သဟ ယြွဲရ
ျို့ တွင ် ပါဝင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် သူ၏ပမှနလ
် ပ်တဆ င်ချက်က တဆ င်ရွက်သည့်အ
် ချန်တွင ်
လူတအတပခအတနမျ
ိုးသည် ဤကဲသ
့် ပြစ်
် န က်၊
့်
့် သည်။ အချန်က လတစ်ခ ပပီိုးသည့်တ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် စတင်တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး၊ လူတသည်
၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
မတူညတ
ီ သ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး ပါရှသည့်် အမှု၏ တန က်အဆင်ထ
ဲ အ
့် သ
့် ိုးလိုး
ဝင်တရ က်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င့်် လူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အသစ်တသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး
့်
ပပြုလပ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အသစ်မျ ိုး ရှခဲတ
က်
့် ပသည်- “...ငါသည် သင်တအတွ
့်
အမန်ိုးတရ ိုးသ ရှသည်၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှမရှခဲ။့် သင်တသည်
့်
ပန်ကန်လွနိုး် ကကသည့်အ
် တွက် သင်တက
့် ခါကမျှ
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန် မည်သည်အ
ငါမစဉ်ိုးစ ိုးခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သင်
တက
့် ခါကမျှ ငါအကကအစည်
့်
့် စလင်တစရန်လည်ိုး မည်သည်အ
မရှခဲတ
တက က်ကျစ်ပပီိုး လမ်လည် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ တကက င်၊့် ထအပပင်
့် ချ။ သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၌့် အစွမ်ိုးအစ မရှသကဲသ
့် သင်
တ၏
့် တန်ိုး နမ့််ကျတသ တကက င့်် သင်တသည်
့်
့် အဆင်အ
့်
ငါ၏ မျက်တမှ က်အတွငိုး် သမဟ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှခဲြ
့် ူိုးတပ။
့် တ် ငါ၏စတ်န္လ
ငါ၏အမှုသည် သင်တက
့် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခတည်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ ငါ၏လက်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင်တန္ှ့် င ့်် တဝိုးရ ၌ မရှခဲြ
့် ့်
့် ူိုးသကဲသ
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည်လည်ိုး မရှခဲြ
့် ူိုးတပ။ ငါသည် သင်တက
့် ဆက်၍ တရ ိုးစီရင်က

ကျန်ဆခ
ဲ တ
ဲ့် လပပီ။ သင်တသည်
ငါက
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတသ တကက င့်် ငါ၏အမျက်တဒါသသည်
့်
သင်တအတပေါ်
၌ အပမဲရတနပခင်
ှ
ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တ အကက
ိုးတွင ် အပမဲ
့်
့်
အမှုပပြုခဲတ
ငါ၏ သတဘ ထ ိုးက သင်တသ
့် သ ်လည်ိုး သင်တအတပေါ်
့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့်
့် သင်သ
စက်ဆပ်ရွရှ မှုသ လျှင် ပြစ်သည်၊ အပခ ိုးတသ သတဘ ထ ိုး သမဟ
့် တ် ထင်ပမင်ချက် မရှတပ။
သင်တက
က် အပြည်ခ
့် မျ ိုးအပြစ်
့် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ငါ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးတအတွ
့်
ပပြုမူရန်သ ငါအလရှသည်။ ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက သင်တ၏
့်
ပန်ကန်ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ထတ်တြ ် ပပသပခင်ိုးတကက င့်် သင်တသည်
ငါ၏ အပြည့်ခ
် မျ ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်ထက် ဘ မျှမပတပ။ ငါသည် သင်တက
့် အတွက် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး အပြစ်၊
့် ငါအမှု
ငါ၏ အမှုအတွက် အပြည်ခ
့် မျ ိုးအပြစ် ငါပပြုမူတစသည်... “အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး” န္ှင ့််
“အပြည်ခ
့် မျ ိုး” စက လိုးမျ ိုးက သူတတွျို့လျှငတ
် တွျို့ချင်ိုး သူစတင်က စဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်မှ “ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအရ ငါအဘယ်သ လ
့် က်တလျှ က် ရမည်နည်ိုး။ ဤမျှ
အြိုးအခတစ်ခက တပိုးပပီိုးပြစ်လျက်န္င
ှ ၊့်် ငါသည် အပြည်ခ
့် တစ်ခသ ပြစ်တနတသိုးသည်။
အပြည်ခ
့် တစ်ခ ဆသည်မှ အတစခသူတစ်ဦိုးပင် မဟတ်တလ ။ ငါတသည်
အတစခမျ ိုး
့်
ပြစ်မည် မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်လမ်မ
ွ ် ဆထ ိုးတသ ်လည်ိုး
့် ည်ဟ အတတ်တင
ယတနတွ
အတစခမျ ိုး ကဏ္ဍတွင ် ရှကကတသိုးသည် မဟတ်တလ ။
့် င ် ဤတနရ ၌ ငါတသည်
့်
အတစခသူမျ ိုးသည် အသက်ကင်ိုးမဲက့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် ဒကခဆင်ိုးရဲမည်မျှ
ကက့်ကက့် ခရတစက မူ ယင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
့် ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
အပြည်ခ
့် တစ်ခ ငါပြစ်ပပီိုးသည်အ
့် ခါ ဇ တ်သမ်ိုးသွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။...” ထအတကက င်ိုးက
သူမ စဉ်ိုးစ ိုးတလတလ၊ စတ်ဓ တ်ကျတလတလ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အသင်ိုးတတ ်သ သူ
့် မလ ပပီိုး
သူမ၏ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ ပ၍ပင်
ဆိုးဆိုးဝါိုးဝါိုး ခစ ိုးရခဲသ
အဆင်မတပပ။ ငါသည်လည်ိုး အဆင်မတပပ။ ငါသည်
့် ည်၊ “သင်တသည်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တလပပီ။ ဟ ။ အဘယ်သ ပပြုရမည်
နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတက
့်
့်
အလ မရှတသိုးတပ။ ဤကဲသ
့် အမှု
မျြုိုးက ပပြုရ ၌ သူသည် ငါတအ
့်
့် ိုး အပျက်သတဘ
မတဆ င်တစမည်မှ မပြစ်န္င်။ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည်အ
့် ရ မှ ိုးယွငိုး် သည်က ငါ မသ။
ငါသည် ဆပင်မတတ င်ိုးချင်။ မည်သပင်
့် ငါ၏
့် ပြစ်တစ၊ ငါသည် ယခ အဆင်မတပပသကဲသ
့်
အတွငိုး် စတ်ဓ တ်ခန
ွ အ
် ိုးက အမှနတ
် ကယ် မလှုျို့တဆ ်န္င်တပ။ ငါ အကကမ်မျ ိုးစွ
ဆတတ င်ိုးပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး ငါမတတ်န္င်တသိုး သကဲသ
့် ၊ ့် တရှ ျို့ဆက်ရန် ငါ မလလ ိုးဘရ
ဲ တနသည်
ှ
။
ဤသည်မှ ငါပမင်သည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ငါတသည်
အပြည်ခ
့် မျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆသည်၊ ထတကက
င့်် အပြည်ခ
့် မျ ိုး ဆသည်မှ အတစခသူမျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်

ဘရ ိုးသခင်က ငါတသည်
အပြည်ခ
့် မျ ိုး ပြစ်သည်၊ သူ၏သ ိုးမျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် သူ
့်
့် ၏
လူမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်ဟ ဆသည်။ ငါတသည်
သူ၏ သ ိုးမျ ိုး မဟတ်ကကတပ၊ သူ၏ သ ိုးဦိုးမျ ိုး
့်
သ ၍ပင် မဟတ်တပ။ ငါတသည်
မည်သည့်် အရ မျှ မဟတ်ဘဲ အပြည်ခ
့် မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်။
့်
ယင်ိုးမှ ငါတ ပြစ်
် ရ ပြစ်ပါက၊ ငါတ၌့် တက င်ိုးတသ ရလဒ်တစ်ခ ရှန္င်မည်တလ ။
့် သည့်အ
အပြည်ခ
့် မျ ိုး၌ အသက်မရှကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၌့် တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက်မရှတပ။ အကယ်၍
ငါတသည်
သူ၏သ ိုးမျ ိုး၊ သူ၏ လူမျ ိုးပြစ်ခပ
ဲ့် ါက ထအရ ၌ တမျှ ်လင်စ
့် ရ အတကက င်ိုး ရှမည့််
ငါတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်မည် ပြစ်သည်။ အပြည်ခ
့် မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်က
့်
သယ်တဆ င်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတွ
က် အတစခတသ သူတ၏
့်
့် အတွငိုး် ၌
အသက်က ထည်တ
့် ပိုးန္င်သတလ ။ သူချစ်တသ သူမျ ိုးမှ သူ၏အသက် ရှတသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး သူ၏အသက် ရှတသ သူမျ ိုးသ လျှင် သူ၏သ ိုးမျ ိုး၊ သူ၏လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ငါသည် အပျက်သတဘ တဆ င်ပပီိုး အ ိုးနည်ိုးတသ ်လည်ိုး သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည်
အပျက်သတဘ မတဆ င်မည်အ
့် တကက င်ိုး ငါ တမျှ ်လင်သ
့် ဆ
့် ည်။ ဤကဲသ
့် တ်ယတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တကက င်ိုးက ငါ
သတသ ်လည်ိုး ငါသည် အပြည်ခ
့် တစ်ခပြစ်ရန် မလလ ိုးတပ။ အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်မည်က
ကျွန္ပ်
် စိုးရမ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ငါ၌ အ ိုးအင် ဤမျှသ ရှပပီိုး ငါ ယခ တရှ ျို့ဆက်
မသွ ိုးန္င်။ သင်တ တစ်
တယ က်မျှ ငါလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်ဘဲ ငါထ
့်် ။ ငါ
့် မှ လှုျို့တဆ ်မှု ပမ ဏအချြုျို့က သင်တ ရရှ
့် ည်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့် န္င်လမ်မ
သွ ိုးတသလက်သင်သ
က် တန က်ဆိုး
့် ည်ဟ ငါ ခစ ိုးရသည်။ ငါ မတသမီ သင်တအတွ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ငါ ချန်ထ ိုးခဲမ
အဆိုးတင်တအ င်
့် ည်- သင်တသည်
့်
အပြည်ခ
့် မျ ိုးအပြစ် ပပြုမူန္င်ကကမည်ဟ ငါ တမျှ ်လင်သ
့် ည်၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အပြည်ခ
့် မျ ိုးက ချီိုးကျြူိုးတက င်ိုး ချီိုးကျြူိုးန္င်၏...” ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး ဤအရ က
ပမင်သည်အ
့် ခါ၊ “သူ အဘယ်တကက င့်် အလွန ် အပျက်သတဘ တဆ င်ရသနည်ိုး။ ယခင် ရက်
အနည်ိုးငယ်က သူ လိုးဝအတက င်ိုး မဟတ်ခသ
ဲ့် တလ ။ သူအဘယ်တကက င့်် ရတ်တရက်
အ ိုးလိုးဝကန်သွ ိုးသနည်ိုး။ သူအဘယ်တကက င့်် ပမှနမ
် ဟတ်သနည်ိုး” ဟူ၍ ၎င်ိုးတ ့်
စဉ်စ ိုးခဲက့် ကသည်။ သူမက ဤသတပပ
သည်၊ “ငါက
် ှ ငါ၏
့် ပမှန ် မဟတ်ဟ မဆကကန္ှင။့်် အမှနမ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးမှ ရှငိုး် လင်ိုးလျက်ရှသည်။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးရတသိုးခဲတ
် ၎င်ိုးမှ ငါသည်
့် ကက င်ိုးက ငါသသည်၊ သတသ
့်
သူ၏အပြည်ခ
့် အပြစ် တဆ င်ရွက်ရန် အလ မရှသည်အ
့် တွက်တကက င့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဆိုးဝါိုးသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ မပပြုရတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်တနတွ
့် င ်

‘အပြည်ခ
့် မျ ိုး’ ဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်အ ိုး ‘အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး’အပြစ် တပပ င်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထမျှသ မက အတရိုးပါတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူ၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရတသ သူ၏
ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလဲတပလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ ၌ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် အချြုျို့ မရှသတလ ။
သင်တသည်
အပျက်သတဘ မတဆ င်မည်အ
့် တကက င်ိုး သမဟ
့်
့် တ် စတ်ဓ တ်မကျမည့််
အတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ဆက်
၍လက်န္င်က အပြည်ခ
့် မျ ိုးအပြစ် အတက င်ိုးဆိုး
့်
အသိုးတတ ခ
် န္င်လမ်မ
ျို့ က်၍
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ငါသည် တရှ ဆ
မရန္င်တပ။ ငါ၏အပပြုအမူမျ ိုးအ ိုး သင်တက
့် မထန်ိုးချြုပ် တစန္ှင။့်် ” အပခ ိုးလူတက
့် ယင်ိုးက
ကက ိုးခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက၊
် တက
့် “ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
့် ဘယ်တသ အခါမျှ မမျှမတ
မဆက်ဆသည့်အ
် တွက် သူတန
် င် ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် က်လက်ပခင်ိုးက သင် ရပ်လက်လျှငပ
ဆက်လက်ကကပါမည်။ သင် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် ငါတထ
့် ည်
့် န်ိုးချြုပ်ခရလမ်မ
မဟတ်” ဟ ဆခဲက့် ကသည်။
ဤအတတွျို့အကကြုက အချန်က လ တစ်ခအထ ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် သူမသည်
အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပျက်သတဘ တဆ င်တနဆဲ ပြစ်တသ တကက င ့်် သူက
့် ၊
“ငါ၏အမှုအတကက င်ိုး သင်န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှ။ ငါ ့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အတွငိုး် ပင်ိုးသမမ တရ ိုး၊ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့် တ် ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ အကျြုိုးရလဒ်မျ ိုး
အတကက င်ိုး သင်န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှ။ ငါအမှု
့် ၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်မျ ိုးအတကက င်ိုး သင်
မသသကဲသ
့် ယင်
ိုး၏ ဉ ဏ်ပည အတကက င်ိုးကလည်ိုး သင်မသ။ ငါ၏အလတတ ်က သင်
့်
သတဘ တပါက် န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှ။ အပြည်ခ
့် တစ်ခ ်ပြစ်သည်အ
့် တွက်တကက င့််
တန က်ပပန်ဆတ်ရန်သ သင်သသည်၊ သင်သည် အဆငအ
့်် တန်ိုးပြင ့်် အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ
အချန်ကန်လွန ် တစ၏။ သင် မက်မဲတလစွတက ိုး။ အတတ်က သင်က
် ပမ က်ပမ ိုးစွ
့် ငါ အလွနတ
တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်၏။ သင်က
့် စလင်တစမည်ဟ ငါတပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တမ့်သွ ိုးပပီတလ ။
အပြည်ခ
့် မျ ိုး အတကက င်ိုးက မတပပ မီ စလင်တစပခင်ိုး အတကက င်ိုးက ငါတပပ ခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ”
ဟ ငါတပပ ခဲသ
် စဉ်ိုးစ ိုးဦိုးမည်။ ဟတ်ပါသည်။
့် ည်။ “ခဏတစ င်ပ
့် ါ၊ ကျွန္ပ်
အပြည်ခ
့် မျ ိုးအတကက င်ိုးက မတပပ မီ ထအတကက င်ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် တပပ ခဲပ
့် ါသည်”
“စလင်တစပခင်ိုးအတကက င်ိုးက ငါတပပ ခဲသ
့် ခါ လူတသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
့် ည်အ
့်
ခရပပီိုးသည်တ
့် န က်မှသ စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်ဟ ငါမတပပ ခဲသ
့် တလ ။” “တပပ ခဲသ
့် ည်။”
“ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ စစ်မှနမ
် ှု မရှခဲသ
့် တလ ။ သတဘ ရိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ည်
့် တပပ ခဲသ
မဟတ်တလ ။” “ဟတ်ပါသည်။ ကယ်တတ ်သည် မရိုးတပြ င်တ
့် သ အရ တစ်စတစ်ခက
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတပပ ခဲတ
ူ ျှ
့် သ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးပြစ်ပါသည်- ဤအရ က မည်သမ

မပငင်ိုးဝ့်ပါ။ သတသ
်လည်ိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ နည်ိုးလမ်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် ကယ်တတ ်
့်
တပပ ပါသည်။” “ငါ၏ စက ိုးတပပ သည့်် ပစမျ ိုးသည် အမှု၏ အဆင်မ
့် ျ ိုးအလက်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည် မဟတ်တလ ။ ငါတပပ သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည် သင်၏လအပ်ချက်မျ ိုးအတပေါ်
အတပခခ၍ လပ်တဆ င်က တပပ ဆခဲသ
့် ည် မဟတ်သတလ ။” “ကယ်တတ ်သည် လူတ၏
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အမှုပပြုပပီိုး ၎င်ိုးတ လ
့် အပ်တသ အရ တက
့် ကယ်တတ ်
တထ က်ပတ
် င်အ
့် ပိုးပါသည်။ ဤအချက်မှ မမှ ိုးပါ။” “ထသဆ
့် ိုး
့် လျှငသ
ငါတပပ ခဲသ
့် ရ မျ ိုးမှ သင်အ
့် ည်အ
့် တွက် အကျြုိုးမရှခဲသ
့် တလ ။ ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုးသည်
သင်အ
ဲ့် ည် မဟတ်သတလ ။” “၎င်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် ၏အကျြုိုးအတွက်ဟ
့် ကျြုိုးအတွက် တဆ င်ရွက်ခသ
အဘယ်တကက င ့်် ကယ်တတ ် တပပ န္င်ရတသိုးသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် က
တသလတမျ ပါိုးပြစ်သည်အထ ပပစ်တင်ဆိုးမခဲ၏
် တန က်ထပ်
့် - ကျွန္ပ်
အသက်မရှငလ
် တတ တ
့် ပ။ ယတန က
့် ယ်တတ ် ဤအရ က တပပ ပပီိုး နနက်ပြန် ထအရ က
တပပ ၏။ ကျွန္ပ်
် က စလင်တအ င် ကယ်တတ ်ပပြုပခင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် ၏အကျြုိုးအတွက် ပြစ်တကက င်ိုး
ကျွန္ပ်
် သတသ ်လည်ိုး ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က စလင်တအ င်မပပြုတလပပီ၊ ကယ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် က အပြည်ခ
့် တစ်ခပြစ်တစပပီိုး ကျွန္ပ်
် က ပပစ်တင်ဆိုးမတသိုးသည်။ ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ်
မန်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ မည်သမ
ူ ျှ ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မယကကည်ဝက့် ကသကဲသ
့် က
် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ကယ်တတ ်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ယ်တတ ၏
အမန်ိုးတရ ိုးက တပြရှငိုး် ရန်အတွက်သ ပြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် က ကယ်တင်ြ မဟ
တ်သည်က ကျွန္ပ်
်
့်
ယခမှ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်ခရ
ဲ့် ပါပပီ။ ကျွန္ပ်
် က ကယ်တင်ရန် မဟတ်။ ယခင်က
သမမ တရ ိုးက ကျွန္ပ်
် ထမှ ကယ်တတ ် ြိုးကယ
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က
စလင်တစမည် ဟလည်ိုးတက င်ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် အ ိုး စလင်တစရန်
ပြစ်သည်ဟလည်ိုးတက င်ိုး ကယ်တတ ဆ
် ခဲသ
င့်် ကယ်တတ ်၏
့် ည်။ ထတကက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် အပမဲတတစ န ခခဲသ
် သည် အပြည်ခ
့် တစ်ဦိုး၏
့် ည်၊ ယတန ကျွ
့် န္ပ်
န မည် င်္ဏ်ပဒ်က ရခဲလ
် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ စတ်ကူိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှပါ။
့် မ့််မည်ဟ ကျွန္ပ်
ဘရ ိုးသခင်၊ အကယ်၍ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က အပခ ိုးအရ တစ်ခခကဲသ
့် ့်
ပပြုမူတစခဲမ
့် ဦိုးထပ်က ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး
့် ည်ဆလျှင ် ပ၍ မတက င်ိုးသတလ ။ အပြည်ခ
တဆ င်ိုးတစရမည်တလ ။ န္င်ငတတ ထ
် တ
ဲ ွင ် တခါိုးတစ ငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးကပင် ကျွန္ပ်
် လက်ခပါမည်။
ကျွန္ပ်
် ဟဟသည်သည် တပပိုးလ ိုးပပီိုး မမကယ်ကယ် အသိုးတတ ်ခတနပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
တန က်ဆိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် သည် လက်ချည်ိုးဗလ ပြစ်၏- ကျွန္ပ်
် သည် လိုးဝ ပခြူိုးတစ်ပပ ိုးမျှမရှပါ။
သတ
် က ကယ်တတ ်၏ အပြည်ခ
့် ပြစ်တစမည်ဟ ယခပင် ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က
့် င် ကျွန္ပ်

တပပ သည်။ အကျွန္ပ်
် ၏ မျက်န္ ှ ကပင် ကျွန္ပ်
် မည်ကသ
ဲ့် ပပန္
့် င်မည်နည်ိုး။” “မည်သည့်် အရ က
သင် တပပ တနခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ အတတ်တွင ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု တပမ က်ပမ ိုးစွ က
ငါပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သင်န ိုးမလည်သတလ ။ သင်သည် မမကယ်ကယ် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မှု
မရှသတလ ။ “အပြည်ခ
့် ” ဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။” အပြည့်ခ
် မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါ တပပ သမျှသည်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ၊ သငက
့်် တရ ိုးစီရင်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်
ထင်သတလ ။ ထသဆ
ဲ့် ငါ
့် က်လက်မည်နည်ိုး။”. “ကယ်တတ ်တ
့် န က်
့် တသ ် သင် မည်ကသ
့် တန
အဘယ်သ လ
် မစီစဉ်ရတသိုးပါ။ ပထမဦိုးစွ ကျွန္ပ်
် သရှရပါမည့်် က်ရမည်က ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် သည် အပြည်ခ
့် တစ်ခ ဟတ်သတလ ၊ မဟတ်သတလ ။ အပြည်ခ
့် မျ ိုးသည်လည်ိုး
စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်သတလ ။ ‘အပြည်ခ
့် ’ ဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်က တပပ င်ိုးလဲန္င်သတလ ။
အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ထူိုးကဲတသ သက်တသခချက်က ကျွန္ပ်
်
သက်တသခန္င်ပပီိုးတန က် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်စ
် ပပတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူယတတ ်တစ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ အကျွန္ပ်
် အ ိုး
စလင်ပခင်ိုးခရန္င်သတလ ။ အကျွန္ပ်
် အ ိုး အမှနတ
် ပပ ပပပါ။” “အမှုအရ မျ ိုးသည် အပမဲ
ပြစ်တပေါ်တနက ၊ အပမဲတပပ င်ိုးလဲတနတကက င်ိုးက သင်မသသတလ ။ အပြည်ခ
့် တစ်ခအတနပြင့််
သင်၏ ကဏ္ဍတွင ် တလ တလ ဆယ် သင်န ခရန် လလ ိုးတနသတရွ ျို့ သင်သည်
တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ့််မည်။ သင်အပြည်ခ
့် တစ်ခပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်မှ သင်၏ ကတရ ိုးန္ှင ့််
မသက်ဆင်တပ။ အဓကကျသည့်် အချက်မှ သင်သည် မမ၏ အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုး၌
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်၊ မပြစ်န္င်ဟတ
ူ သ အချက်ပြစ်သည်။”
“ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က စလင်တစန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ကျွန္ပ်
် အ ိုး တပပ န္င်ပါသတလ ။”
“အဆိုးတင်တအ င် သင်တန က်လက်၍ န ခသတရွ ျို့ သင်က
့် စလင်တအ င် ငါပပြုန္င်သည်ဟ
ငါအ မခသည်။” “ပပီိုးလျှငမ
် ည်သည့်် ဒကခ ဆင်ိုးရဲမျြုိုးက ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။”
“တဘိုးဒကခ အပပင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ အထူိုးသပြင့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် အပြည်ခ
့် တစ်ဦိုး
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ီ ပသည်။” “အပြည်ခ
့် တစ်ဦိုးခရသည့််
တူညတ
ီ သ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတလ ။ တက င်ိုးတပ၏၊ အကယ်၍ တဘိုးဒကခက ကကြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ကျွန္ပ်
် က စလင်တအ င် ကယ်တတ ် ပပြုတပိုးန္င်ပါက၊ အကယ်၍ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် ရှပါက
တက င်ိုးပါပပီ။ တမျှ ်လင်ခ
့် တစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးထက်
့် ျက် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ပြစ်ပါကလည်ိုး အပြည်ခ
ပ၍ တက င်ိုးပါသည်။ ‘အပြည်ခ
့် ’ ဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်မှ အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးသည်ဟ

ထင်ရသည်။ အပြည်ခ
့် ပြစ်ရန် ကျွန္ပ်
် မလလ ိုးပါ” “အပြည်ခ
့် န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့််
အရ က အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးသနည်ိုး။ အပြည်ခ
့် မျ ိုးသည် ကယ်တင်ကက လိုးဝ တက င်ိုးကကသည်
မဟတ်တလ ။ အပြည်ခ
့် မျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရန် မထက်တန်ကကသတလ ။
အကယ်၍ အပြည်ခ
့် မျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးန္င်သည်ဟ ငါဆပါက သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးန္င်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ ငါ၏အမှုတကက င့်် လူတ၏
့်
န မည်င်္ဏ်ပဒ်မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်မှ မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ သတ
့် င် န မည်င်္ဏ်ပဒ်
တစ်ခမျှသ သည် သင်အ
့် ိုး ဤမျှတလ က် စတ်အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်တစသတလ ။
ဤကဲသ
့် တသ
အပြည်ခ
့် မျြုိုးပြစ်ပခင်ိုးမှ အလွန ် ပြစ်ထက်သည်။ လက်တလျှ က်ရန်
့်
သင်လလ ိုးသတလ ၊ မလလ ိုးသတလ ။” “တက င်ိုးတပ၏၊ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က
စလင်တစန္င်သတလ ၊ မစလင်တစန္င်သတလ ။ ကယ်တတ ၏
် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးခွင ့််
ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ် တပိုးန္င်သတလ ။” “သင် အဆိုးတင်တအ င်လက်ရန် လလ ိုးသတလ ၊
မလလ ိုးသတလ ။ သင်က
် တသချ
့် ယ်သင် ဆက်ကပ်ရန် သင် လလ ိုးသတလ ။” “ကျွန္ပ်
စဉ်ိုးစ ိုးပါရတစ။ အပြည်ခ
့် တစ်ဦိုးသည်လည်ိုး ကယ်တတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ခစ ိုးန္င်ပပီိုး စလင်ပခင်ိုး ခရန္င်သည်။ စလင်ပခင်ိုးရပပီိုးတန က် ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏
လူယတတ ်ပြစ်က ကယ်တတ ်၏ အလတတ ်က အလိုးစ န ိုးလည်မည် ပြစ်သည်သ မက
ကယ်တတ ် ပင်ဆင်သည့်် အရ က ကျွန္ပ်
် ပင်ဆင်မည် ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်
တမွျို့တလျ ်သည်အ
့် ရ က ကျွန္ပ်
် တမွျို့တလျ ်န္င်က ကယ်တတ ် သတသ အရ က
ကျွန္ပ်
် သန္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။... တဘိုးဒကခကကကြုက စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် တက င်ိုးချီိုး
မင်္ဂလ မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်။ ဤသဆ
့် တသ ် မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ကျွန္ပ်
် အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။” “မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
သင်ခစ ိုးရမည်အ
့် တကက င်ိုးက မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် ငါသင်က
် ည်ိုး ဤအရ မျ ိုးသည်
့် တပပ ပပလျှငလ
သင်၏ စတ်ကူိုးက တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ တက င်ိုးတသ အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင်
သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် တစ်ခ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သင်သည် တအ င်ပမင်တသ အပြည်ခ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရတသ သူတစ်ဦိုး၏ စပပန္ှင ့်် နမူန တစ်ခ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က်တွငသ
်
သင်သည် စပပန္ှင ့်် နမူန အမှန ်
ပြစ်န္င်သည်။” “စပပန္ှင ့်် နမူန တစ်ခ ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။” “၎င်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
မခရတသိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်သည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် စပပန္ှင ့််
နမူန တစ်ခပြစ်သည်။” “ယင်ိုးသည် လူ မည်မျှပါဝင်နည်ိုး။” “အလွန ် မျ ိုးလှစွ တသ လူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ လူတလိုးတထ င် သမဟ
့် တ် ငါိုးတထ င်သ မဟတ်၊

တစ်တလ ကလိုးအန္ှက
့် ဤန မက လက်ခတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရကကမည်
ပြစ်သည်။” “သဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးသည် ပမြုျို့ငါိုးပမြုျို့ သမဟ
့် တ် ဆယ်ပမြုျို့မျှသ မဟတ်။”
“ဤအရ အတွကယ
် ခ ပူပန်ပခင်ိုး မရှန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရမ်ပခင်ိုး မရှန္ှင။့်် သင်ယခ
မည်ကသ
ဲ့် ဝင်
့် ည် ကသ အ ရစက်တလ ။့် သင်စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်သည်ဟ
့် တရ က်သင်သ
ငါအ မခ၏။” “မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် မည်သည့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးန္င်သနည်ိုး။” “သင်အဘယ်တကက င ့်် အလွနပ
် ပ
ူ န်တနသနည်ိုး။
သင်စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တကက င်ိုး ငါအ မခပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါသည် ယကကည်အ ိုးကိုး
ရတကက င်ိုးက သင်တမတ
့် လျ ပ့် ပီတလ ။” “ကယ်တတ ်သည် ယကကည်အ ိုးကိုးရသည်မှ
မှနပ
် ါသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ကယ်တတ ် စက ိုးတပပ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး အချြုျို့တမှ့် အပမဲ
့်
တပပ င်ိုးလဲတနပါသည်။ ကျွန္ပ်
် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်တကက င်ိုး ကယ်တတ ် အ မခသည်ဟ ယတန ့်
ဆတသ လ
် ည်ိုး နနက်ပြန်တွင ် ၎င်ိုးမှ မတသချ တကက င်ိုး ကယ်တတ ် ဆတက င်ိုးဆန္င်သည်။
ထအပပင်
အချြုျို့တသ လူတအ
ဲ့် လူ
့်
့် ိုး‘ သင်ကသ
့် တစ်ဦိုးသည် စလင်ပခင်ိုး မခရန္င်တကက င်ိုး
ငါအ မခသည်’ ဟ ကယ်တတ ်ဆသည်။ ကယ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အဘယ်သ ့်
ပြစ်တနသည်က ကျွန္ပ်
် မသပါ။ ကျွန္ပ်
် ယင်ိုးက အကယ်ပင် မယကကည်ဝပ
့် ါ။” “သဆ
့် တသ ်
သင်က
့် ယ်သင် ဆက်ကပ်န္င်သတလ ၊ မဆက်ကပ်န္င်သတလ ။” “မည်သည်က
ဆက်ကပ်ရမည်နည်ိုး။” “သင်၏ အန င်္တ်၊ သင်၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက ဆက်ကပ်တလ ။့် ”
“ထအရ မျ ိုးက လက်လတ်ြ လွ
် ’ ဟူတသ
့် ယ်ပါသည်။ အဓကအရ မှ ‘အပြည့်ခ
န မည်င်္ဏ်ပဒ် ပြစ်သည်၊ ထအရ က ကျွန္ပ်
် တကယ် မလချင်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန္ပ်
် ထမှ
‘အပြည်ခ
့် ’ ဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်က ကယ်တတ ် ြယ်ရှ ိုးတပိုးပါက၊ ကျွန္ပ်
်
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လလလ ိုးလ ိုး လက်ခပါမည်၊ မည်သည့်် အရ ကမဆ
လပ်န္င်ပါလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတမှ့် မတပပ ပတလ က်တသ ကစစမျ ိုးသ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ထတရွ ိုးချယ်သတ်မတ
ှ ်ပခင်ိုးက ကယ်တတ ် ြယ်ထတ် န္င်ပါမည်တလ ။” “ထအရ မှ
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူတနမည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ ငါသည် ထန မည်င်္ဏ်ပဒ်က သငအ
့်် ိုး
တပိုးန္င်ပါက ၎င်ိုးက ငါ ဧကန်မချ ြယ်ထတ်န္င်တပသည်။ သတသ
် ယခ အချန် မကျတသိုး၊
့်
ဤအမှု၏ အဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်၏အတတွျို့အကကြုက ဦိုးစွ ပထမ သင်ပပည့်စ
် တစရမည်၊
ထတန
ှ
န မည်င်္ဏ်ပဒ် အသစ်တစ်ခက သင်ရန္င်တပသည်။ လူတစ်ဦိုးသည် သင်ကသ
ဲ့် ့်
့် က်မသ
ပြစ်တလတလ၊ ၎င်ိုးသည် အပြည်ခ
့် တစ်ခပြစ်ရန် လအပ်တလတလ ပြစ်သည်။ သင်သည်
အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်ရမည်က တကက က်လနတ
် ့် လတလ၊ သငက
့်် ယင်ိုးကသ
ဲ့် ငါအမည်
တပ်တလတလ
့်
ပြစ်သည်။ သင်ကသ
ဲ့် တသ
လူတစ်ဦိုးသည် တင်ိုးကျပ်စွ ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပပီိုး ရက်န္က
ှ ်ဆိုးမခရမည်
့်

ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ပန်ကန်တလတလ ၎င်ိုးသည် အတစခတစ်ဦိုး ပြစ်တလတလ ပြစ်ပပီိုး
အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည်ကမျှ ရလမ်မ
်
့် ည် မဟတ်တပ။” “ထသ လ
့်
့် လရှ
့် စွ ကျွန္ပ်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည်က တထ က်ဆလျှင၊် အကျွန္ပ်
် သည် ‘အပြည်ခ
့် ’ ဟူတသ အမည်က
အဘယ်တကက င့်် မြယ်ရှ ိုးန္င်ရပါသနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့်
တစ်တလျှ က်လိုး ကယ်တတ ်် ့် တန က်သ လ
့် သည်တမှ့် အနည်ိုးငယ်တသ
့် က်ခပဲ့် ပီိုး ဒကခခစ ိုးခဲရ
ပမ ဏ မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ်အတွက် အမှုအရ မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါသည်၊
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
တလန္ှင ့်် မိုးက ပြတ်၍ သွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် ပျြုရွ ယ်မှု ကန်ဆိုးချန်
နီိုးလ တနပပီ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် မ
့်
့် သ ိုးစ အစပပြုပခင်ိုး မရှတသိုးဘဲ
ကျွန္ပ်
် တထဲ
့် ပပြုခဲ
က့် ကသူမျ ိုးမှ လည်ိုး ဆက်လက်၍ ထွက်လ ကကဆဲ ပြစ်သည်။
့် မှ ထကဲသ
့်
ကျွန္ပ်
် သည် အထက်တန်ိုးတကျ င်ိုးက တစ်တလျှ က်လိုး တကျ င်ိုးတက်တနခဲပ
်
့် ါသည်၊ သတသ
့်
ကယ်တတ ် ကကလ ခဲသ
် ကက ိုးလျှငက် က ိုးချင်ိုး တကကသလ်သွ ိုးမည့်် ကျွန္ပ်
် ၏
့် ည်က ကျွန္ပ်
အခွငအ
့်် တရိုးက ကျွန္ပ်
် စွနလ
် ့် တ်ခပ
ဲ့် ါသည်။ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် တသည်
အပြည်ခ
့် မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်ဟ ကယ်တတ ် ဆပါသည်၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
မျ ိုးစွ ဆိုးရှု ိုးခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ကျွန္ပ်
် တလ
့် ပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး ယခ လက်စသတ်တတ ့်
ကျွန္ပ်
် တမှ့် ကယ်တတ ်၏အပြည်ခ
့် မျ ိုးသ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က ကျွန္ပ်
် ၏
အတန်ိုးတြ တ
် ဟ င်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့်် သက်တူရွယ်သမ
ူ ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ့်
ထင်တစမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ကျွ
် က ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ကျွန္ပ်
် ၏ တနရ န္ှင ့််
့် န္ပ်
ရ ထူိုးအဆငအ
့်် တန်ိုးအတကက င်ိုး တမိုးသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတအ
် မရှကဘ
် ဲ
့် ိုး တပပ ပပရမည်က ကျွန္ပ်
အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ ပထမတွင ် ကယ်တတ ််အတပေါ်
ကျွန္ပ်
် ၏ ယကကည်ချက်တကက င့််
့်
့်
မည်သည့်် အြိုးအခကမဆ ကျွန္ပ်
် တပိုးခဲပ့် ပီိုး အပခ ိုးသူအ ိုးလိုးတက
် အ ိုး
့် ကျွန္ပ်
မက်မဲသတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် တလှ င်တပပ င်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ကျွန္ပ်
် တန က်လက်
့်
ပမဲလက်ခပဲ့် ပီိုး မယကကည်ခတ
ဲ့် သ သူအ ိုးလိုးက ပပသမည့်် အချန်ပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
် ၏တနရက်
့်
တရ က်လ မည့်အ
် ချန်က တတ ငတ
့်် ခဲပ
လ
် ည်ိုး ယင်ိုးအစ ိုး၊ ကျွန္ပ်
် သည်
့် ါသည်။ သတသ
့်
အပြည်ခ
့် တစ်ခပြစ်တကက င်ိုး ယတန က
် ည်
့် ယ်တတ ် ဆတလပပီ။ အကယ်၍ ကယ်တတ သ
ကျွန္ပ်
် အ ိုး န မည်င်္ဏ်ပဒ်မျ ိုး အနက် အနမ်ဆ
့် ိုး က တပိုးခဲပ
့် ါက၊ အကယ်၍ ကယ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး န္င်ငတတ ်သ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲပ
့် ါက၊ အဆင်တပပပါလမ်မ
့် ည်။
အကယ်၍ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏ တပည်တ
့် တ ် သမဟ
့် တ် ကယ်တတ ်၏ လူယတတ ်
မပြစ်န္င်ခလ
ဲ့် ျှငလ
် ည်ိုး ကယ်တတ ၏
် တန က်လက်ပြစ်ပခင်ိုးမျှပြင ့်် အဆင်တပပပါလမ်မ
့် ည်။
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်လိုး ကယ်တတ ််တန
့် က်သ ့်
့်

လက်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
် ့် တ်ခပဲ့် ပီိုး ယခထတင်တအ င်
့် မသ ိုးစမျ ိုးက စွနလ
တစ်တလျှ က်လိုး ဆက်လက် ကကြုိုးပမ်ိုးရန် အလွနခ
် က်ခခ
ဲ က
ဲ့်
ကျွန္ပ်
် တတွ
့် င ် ပပစရ က
‘အပြည်ခ
့် ’ ဟူတသ န မည် င်္ဏ်ပဒ်သ ရှသည်။ ကယ်တတ ််အတွ
က် ကျွန္ပ်
် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး ပြစ်သည်။ တလ က၏ ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှု အ ိုးလိုးက ကျွန္ပ်
် စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး
ပြစ်သည်။ ယခင်က တစ်စတစ်ဦိုးသည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အလ ိုးလ ရှတသ
အမ်တထ င်ြက်တစ်ဦိုးက မတ်ဆက်တပိုးခဲပ
် ကယ်
့် ါသည်။ သူသည် အမှနတ
ရပ်ရည်တချ တမ ပပီိုး တက င်ိုးမွနစ
် ွ ဝတ်စ ိုးသူ ပြစ်ပါသည်၊ သူသည် ရ ထူိုးပမင်တ
့် သ
အစိုးရအရ ရှ တစ်ဦိုး၏သ ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်က ကျွန္ပ်
် သည် သူအ
့် ါသည်။
့် ိုး စတ်ဝင်စ ိုးခဲပ
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်တနသည်က
့်
လည်ိုးတက င်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တအ
ဲ ဦိုး
့် ိုး န္င်ငတတ ်ထသ
့် တဆ င်တခေါ်သွ ိုးပပီိုး
စလင်တစမည်က လည်ိုးတက င်ိုး၊ ပပီိုးလျှငအ
် ရ ခပ်သမ်ိုးက ထ ိုးခဲရ
့် ၌ အချန်မပြြုန်ိုးြ ့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်ရရန်
ှ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး တတ င်ိုးဆသည်ကလည်ိုးတက င်ိုး
ကျွန္ပ်
် ကက ိုးလျှငက် က ိုးချင်ိုး၊ ယင်ိုးက ကက ိုးရသည်န္င
ှ ့်် တပပြုင်နက်၊ ကျွန္ပ်
် ၌ စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်
လိုးဝကင်ိုးမဲတ
် ပမင်ခပ
ဲ့် ါသည်။ ထအခါ ကျွန္ပ်
် ကယ့်က
် ယ်ကယ် စတ်တင်ိုးက
့် နသည်က ကျွန္ပ်
ထအခွငအ
့်် တရိုးက ပငင်ိုးပယ်ခပ
ဲ့် ါသည်။ ထတန
် ၏ မသ ိုးစထ
့် က်တွင ် သူသည် ကျွန္ပ်
လက်တဆ င်မျ ိုးက အကကမ်အနည်ိုးငယ် ပခဲ့် တ
် ကကည်ပ
့် င်
့် သ ်လည်ိုး ထအရ မျ ိုးက ကျွန္ပ်
မကကည်ခ
့် တ
ဲ့် ပ။ ထအချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် ဝမ်ိုးနည်ိုးခဲသ
့် ည်ဟ ကယ်တတ ် ထင်ပါသလ ိုး။ ယင်ိုးမှ
အလွနတ
် က င်ိုးမွနတ
် သ အရ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး မည်သည်အ
့် ရ မျှ ပြစ်မလ ခဲပ
်
့် ါ။ ကျွန္ပ်
စတ်မတက င်ိုးမပြစ်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ယင်ိုးအတွက် ကျွန္ပ်
်
့်
ညမအပ်န္င်တလ က်သည်အ
့် ထ ရက်အချြုျို့ စတ်မတက င်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး အဆိုးတွင ် ကျွန္ပ်
်
၎င်ိုးက လက်လတ် ခဲပ
် ဆတတ င်ိုးသည့်် အကကမ်တင်ိုးတွင‘် ငါအတွ
က်
့် ါတသိုးသည်။ ကျွန္ပ်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက သင်စန
ွ လ
် ့် တ်ရန် လလ ိုးသတလ ။ ငါအတွ
က် သငက
့်် ယ်သင် အသိုးပပြုရန်
့်
လလ ိုးသတလ ’ ဟတပပ ခဲသ
် အ ိုး တထ
့် ည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
့် ါသည်။
့် ခဲပ
ကယ်တတ ၏
် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် စဉ်ိုးစ ိုးသည်အ
့် ခါတင်ိုး ကျွန္ပ်
်
ငတကကိုးခဲပ
် စတ်တထ
ဲ့် ည့်် အကကမ်မျ ိုးမှ
့် ါသည်။ ကျွန္ပ်
့် ခဲပ့် ပီိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးငတကကိုးခသ
ကျွန္ပ်
် သသည်ထက် ပ၍ မျ ိုးခဲပ
ှ ်ကက ပပီိုးတန က် ထလူ အမ်တထ င်ပပြု
့် ါသည်။ တစ်န္စ
သွ ိုးတကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
် ကက ိုးခဲရ
် စတ်မချမ်ိုးမတပမ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က တပပ ရန်ပင်
့် ပါသည်။ ကျွန္ပ်
မလတတ ပ
်လည်ိုး ကယ်တတ ်
် အတွ
က် ထအရ က ကျွန္ပ်
်
့် ါ၊ သတသ
့်
့်
လက်လတ်ခပ
ဲ့် ါတသိုးသည်။ ကျွန္ပ်
် ၏ အစ ိုးအစ မျ ိုးန္ှင ့်် အဝတ်အစ ိုးတမှ့်

မတက င်ိုးတကက င်ိုးကပင် မဆန္ှင၊့်် ကျွန္ပ်
် သည် ထအမ်တထ င်တရိုးက စွနလ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဤအရ
အ ိုးလိုးက ကျွန္ပ်
် စွနလ
် ့် တ်ခပ
ဲ့် ါသည်၊ ထတကက
င့်် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အပြည်ခတစ်ခအပြစ် ကယ်တတ ်
့်
မပပြုမူတစသငပ
့်် ါ။ ကယ်က
့် ယ်ကယ် ကယ်တတ ်
် ထ
် ဆက်ကပ်ရန်အတွက် ကျွန္ပ်
် ၏
့် သ ကျွ
့် န္ပ်
ဘဝထဲတွင ် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အပြစ်အပျက် ပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
် ၏ အမ်တထ င်တရိုးက ကျွန္ပ်
်
စွနလ
် ့် တ်ခပ
ဲ့် ါသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝတစ်ခလိုးသည် အမ်တထ င်ြက်တက င်ိုး တစ်ဦိုးက
ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်တသ မသ ိုးစတစ်စက ရရှပခင်ိုးထက် မပပါ။ အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
အတက င်ိုးဆိုးပြစ်သည့်် ဤအရ က ကျွန္ပ်
် လက်လတ်ခပဲ့် ပီိုး ယခ ကျွန္ပ်
် တွင ် ဘ မျှမရှသကဲသ
့် ့်
ကျွန္ပ်
် တစ်ကယ်တည်ိုးသ ပြစ်ပါသည်။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး မည်သည့်် တနရ သ ့်
သွ ိုးတစလမ်မ
့်် န က်သ စတင်
က လက်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်မှစ၍ ကျွန္ပ်
်
့် ည်နည်ိုး။ ကယ်တတ တ
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲခရသည်။ ကျွန္ပ်
် ၌ တက င်ိုးမွနတ
် သ ဘဝတစ်ခ မရှခဲြ
် သည် ကျွန္ပ်
် ၏
့် ူိုးပါ။ ကျွန္ပ်
မသ ိုးစန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏အလပ်အကင်ကသ မက ဇ တပကတ၏ သ ယ မှုအ ိုးလိုးက
လက်လတ်ခပဲ့် ပီိုး ကျွန္ပ်
် တအ
ဲ့် သ ဤစွနလ
် ့် တ်မသ
ှု ည် ကယ်တတ ်၏
့် ိုးလိုး လပ်တဆ င်ခတ
တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရရန်အတွက် မလတလ က်တသိုးသတလ ။ သပြစ်
့် ၍ယခ ဤ
‘အပြည်ခ
့် ’ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ် လွနလ
် ွနိုး် ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တက
့် ါ၊
့် ကကည်ပ
ဤတလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် ကျွန္ပ်
် တ မှ
် တထဲ
့် ီခရန် တစ်စတစ်ခမျှ မရှပါ။ ကျွန္ပ်
့် မှ အချြုျို့တသည်
့်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် ့် တ်ခကဲ့် ကသည်၊ အချြုျို့တသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏အလ
ပ်၊
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက စွနလ
့်
့်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် ့် တ်ခကဲ့် ကသည်၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
့် ဇနီိုးခင်ပွနိုး် သည်မျ ိုးက န္ှင ့်် အစရှသည်တက
့် စွနလ
့်
ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်တသ တပျ ်ရင်မှုအ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်ခကဲ့် ကပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တအတွ
က်
့်
တန က်ထပ် တမျှ ်လငစ
့်် ရ မည်သည်အ
့် ရ ရှသနည်ိုး။ တလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် ကျွန္ပ်
် တ ့်
မည်သလျှ
် င်မည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် တတပိုးခဲ
တ
့် သ
့် င ် ဆက်လက်၍ အသက်ရှငန္
့်
ဤစွနလ
် ့် တ်မှုမျ ိုးသည် တစ်ပပ ိုးမျှပင် မတန်သတလ ။ ကယ်တတ ် ထအရ က လိုးဝ
မပမင်န္င်သတလ ။ ကျွန္ပ်
် တ၏
့်် တန်ိုးသည် နမ်က
် တ၏
့် ျပပီိုး ကျွန္ပ်
့် အဆငအ
့် အစွမ်ိုးအစ
ကင်ိုးမဲ့်ပါသည်၊ ယင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ လက်
ခပါသည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် တအ
့်
့်
့် ိုး
ပပြုတစလသည့်် အရ တက
် တ မည်
သည်အ
့် ခါက င်္ရမစက်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ ယခ
့် ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် တအ
် ့် ယ်တနပပီိုး ‘အပြည်ခ
့် ’ င်္ဏ်ပဒ်ပြင ့််
့် ွ စွနပ
့် ိုး အကကင်န မဲစ
‘ပပန်ဆပ်တပိုး’ တနသတလ ။ ယင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် တ၏
် တထ
့် အနစ်န ခမှုက ကျွန္ပ်
့်
ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် မျှတလ ။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးပြင့်် ကျွန္ပ်
်
မည်သည့်အ
် ရ တက
့် ’ ဟူတသ
့် ကက င်ိုးက လူအမျ ိုးက တမိုးကကလျှင် ‘အပြည်ခ
့် ရရှခဲတ
စက ိုးလိုး က ၎င်ိုးတအ
် ကယ် ပမင်ခင
ွ ့်် ကျွန္ပ်
် တပိုးန္င်မည်တလ ။ ကျွန္ပ်
် သည်
့် ိုး အမှနတ

အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်တကက င်ိုး တပပ ရန် ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှုတ်က မည်သ ြွ
့်် င်မည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် ၏
့် ငန္
မဘမျ ိုးအ ိုး ကျွန္ပ်
် မရှငိုး် ပပန္င်သကဲသ
့် ကျွ
် ၏ ယခင်က အလ ိုးလ ရှတသ
့် န္ပ်
အမ်တထ င်ြက်က မရှငိုး် ပပန္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် အင်မတန်ကကီိုးတသ အြိုးအခတစ်ခက
တပိုးခဲပ့် ပီိုး ကျွန္ပ်
် ပပန်ရသည့်် အရ မှ အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်တနသည်။ အ ိုး။ ကျွန္ပ်
် အင်မတန်
ဝမ်ိုးနည်ိုးမသည်။” (သူမ၏ တပါင်မျ ိုးက ထက စတင်ငတကကိုးတတ သ
့် ည်။) “အကယ်၍ ငါသည်
သင်အ
့် တစ်ခဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်က မတပိုးဘဲ ငါ၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ိုး အပြည်ခ
တစ်ဦိုးပြစ်တစက ဧဝင်္လသတင်ိုးက သွ ိုး၍ ပြနြ
် ့် သင
အ
့်် ိုး ညန်ကက ိုးပါက၊ အကယ်၍ သင်
့်
အလပ်လပ်ြအတွ
က် သငအ
့်် ိုးငါ အဆငအ
့်် တန်ိုးတစ်ခက တပိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက ၎င်ိုးက
့်
သင်လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ ဤအမှု၏ အဆင ့်် တစ်ဆငပ့်် ပီိုး တစ်ဆင်မ
့် ရ က
့် ှ မည်သည်အ
သင်အမှနတ
် ကယ် ရရှပပီနည်ိုး။ သတသ
်လည်ိုး ဤတနရ တွင ် သင်သည် သင်၏
့်
အပြစ်အပျက်က အတသိုးစတ်ပပန်တပပ လျက် ရှ၏၊ သင်၌ အရှက်တရ ိုး မရှပါတက ိုး။
သင်သည် အြိုးအခတစ်ခက တပိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး တစ်စတစ်ရ ကမျှ မရရှခဲတ
့် ကက င်ိုး
သင်ဆသည်။ လူတစ်ဦိုးက ရရန်အတွက် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ မျ ိုး
ပြစ်သည်က ငါသငအ
့်် ိုး တပပ ရန် ပျက်ကက
ွ မ
် ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါ၏အမှုသည်
မည်သအတွ
ူ ့်
က် ပြစ်သနည်ိုး။ သင် သသတလ ။ သင်သည် ဤတနရ တွင ်
န ကကည်ိုးချက်တဟ င်ိုးမျ ိုးက ပပန်တြ ်တနသည်။ လူသ ိုးတစ်ဦိုး အပြစ်ပင် သင်
အတရိုးပါတသိုးသတလ ။ သင် ကကြုတတွျို့ခဲသ
့် ည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲ တစ်စတစ်ရ သည် သင်၏ ကယ်ပင်
ဆန္ဒအတလျ က် လက်ခခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ် သင်၏ ဒကခဆင်ိုးရဲသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရန်အတွက် လက်ခခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်သတလ ။
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သင်ပပည့်မ
် ီပပီတလ ။ သင်အလရှသမျှမှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ရရန်ပြစ်သည်။ သင်၌ အရှက်တရ ိုး မရှပါတက ိုး။ ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ခါက သငအ
့်် တွက် မပြစ်မတန လပ်ရမည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အကယ်၍
သင်သည် ငါတန
့် က်သ လ
့် သင်န ခရမည်။
့် က်လပါက အရ အ ိုးလိုးတွင် ငါက
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ညြှန္ှုင်ိုးြ မကက
ြုိုးစ ိုးန္ှင။့်် အကယ်စင်စစ်၊ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲခပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်တကက င်ိုးက ကကြုတင်၍ သငအ
့်် ိုး
ငါတပပ ကတပပ ခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အနည်ိုးငယ်တသ မင်္ဂလ ရှပပီိုး စတ်ပျက်ြွယ်ရ
အလ ိုးအလ မျ ိုးန္ှင ့်် အတပပီိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တမ့်တလျ ့် သွ ိုးပပီတလ ။
ဤအရ က ငါအကကမ်မျ ိုးစွ တပပ ပပီိုးတလပပီ။ အကယ်၍ သင်ဒကခဆင်ိုးရဲ ခရန် လလ ိုးပါက
ငါတန
့် က်သ လ
့် က်တလ ။့် အကယ်၍ သင်ဒကခဆင်ိုးရဲ ခရန် မလလ ိုးပါက ရပ်တလ ။့် ငါသည်

သငက
့်် အတင်ိုးအကျပ် မပပြု၊ သင်လွတလ
် ပ်စွ သွ ိုးန္င် လ န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
ဤသည်မှ ငါ၏အမှုက လပ်တဆ င်သည့်် ပစပြစ်ပပီိုး သင်၏ တစ်ဦိုးချင်ိုး ပန်ကန်လမှုတကက င့််
ငါ၏အမှုတစ်ခလိုးက ငါမတန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစန္င်။ သင်သည် န ခရန် မလလ ိုးဘဲ ရှတက င်ိုး
ရှန္င်တသ ်လည်ိုး န ခလသည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှ၏။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် ထင်ရ စင်ိုးတသ
သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်တက ိုး။ မည်သည့်် အရ ကမျှ မတကက က်။ သင်သည်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ငါန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုးတနသည်- သင်ဆက်၍ အသက်ရှငလ
် သတလ ၊
မရှငလ
် သတလ ။ သင်သည် သငအ
့်် တွက်သင် အစီအစဉ်ဆွပဲ ပီိုး သင်၏ ကယ်ပင်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အကျြုိုးအတွက် အလအယက်ကကြုိုးပမ်ိုးသည်။ ငါ၏အမှု အ ိုးလိုးသည်
သင်တအတွ
က် မဟတ်သတလ ။ သင်မျက်စကန်ိုးတနသတလ ။ ငါ လူဇ့် တမခမီတွင ် သင်သည်
့်
ငါက
င့်် သင် တပပ ဆခဲသ
့် မတတွျို့ ပမင်န္င်ခ၊ဲ့် ထတကက
့် ည့်် ဤစက ိုးမျ ိုးမှ ထအခါက
့်
ခွငလ
့်် တ်န္င်တသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခ ငါသည် လူဇ့် တခယူထ ိုးပပီိုး
သင်တ၏အကက
ိုးတွင ် ငါအမှုပပြုတနသည်၊ သတ
့်
့် င် သင် မပမင်န္င်တသိုးသတလ ။ သင်
မည်သည့်အ
် ရ က န ိုးမလည် သနည်ိုး။ ဆိုးရှုိုးမှုက သင်ခစ ိုးခဲရ
့် တကက င်ိုး သင်ဆသည်၊
ထတကက
င ့်် ငါသည် ထင်ရ စင်ိုးတနတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည့်် သင်တက
့်
့် ကယ်တင်ရန်
လူဇ့် တက ခယူခက
ဲ့်
အမှုမျ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ယခပင်လျှင ် သင်သည်
ညည်ိုးတွ ိုးတနတသိုးသည်၊ ငါဆိုးရှုိုးမှု ခစ ိုးခဲရ
့် သည်ဟ သင်ဆလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
ငါပပြုခဲတ
က် မဟတ်သတလ ။ ဤန မည်င်္ဏ်ပဒ်က ငါသည်
့် သ အရ ဟူသမျှမှ သင်တအတွ
့်
လူတ၏
အသ
ိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် လက်ရှ ဝည ဉ် အသက်တ အတပေါ် အတပခခက ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
အကယ်၍ ငါသည် သငအ
့်် ိုး ‘အပြည်ခ
့် ’ တစ်ခဟ တခေါ်လျှင် အပြည့်ခ
် တစ်ခသည် သင်ချက်ချင်ိုး
ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ၊ အကယ်၍ ငါသည် သငအ
့်် ိုး ‘ဘရ ိုးသခင်၏
လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး’ ဟ တခေါ်လျှင် ယင်ိုးသည် သင် ချက်ချင်ိုး ပြစ်သွ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ငါတခေါ်သည့်် အတင်ိုး သင် ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးမှ အနည်ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ရရှသည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အနည်ိုးငယ်မျှသည် သငအ
့်် တွက် အလွနတ
် ဒါသထွက်စရ အတကက င်ိုး ပြစ်သတလ ။
ထသဆ
့်် တ်ပါတလ။ အကယ်၍ သင်ယခ န ခပခင်ိုးမရှပါက
့် ိုး ခွငလ
့် တသ ် တက င်ိုးပပီ၊ ငါအ
အဆိုးတွင ် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက သင်ခရလမ်မ
့် ည်၊ ထအခါ သင်တပျ ်ရင်လမ်မ
့် ည်တလ ။
အသက်လမ်ိုးက သင် အ ရမစက်ဘဲ သင်၏အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် န မည်င်္ဏ်ပဒ် အတပေါ်သ
သင်အ ရစက်သည်၊ သင်၏ အသက်တ မှ မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ ကကီိုးတသ
အြိုးအခတစ်ခ သင်တပိုးခရ
ဲ့် သည်က ငါမပငင်ိုးတပ၊ သတသ
်လည်ိုး သင်၏ဝည ဉ်အသက်တ န္ှင ့််
့်

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက တစ်ချက် ကကည့်တ
် လ ။့် ယခပင်လျှင် သင်သည်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ညြှန္ှုင်ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတနတသိုးသည်။ ဤသည်မှ
သင်၏စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မတ
ှ ဆင ့်် သင်ရရှပပီိုး ပြစ်တသ ဝည ဉ်အသက်တ တလ ။ သင်၌
င်္ဏ်သကခ တစ်ခတစ်တလ ရှတသိုးသတလ ။ သင်၌ အသစတ် ရှသတလ ။ အမှ ိုးတစ်စတစ်ခက
ပပြုခဲသ
ူ ှ ငါတလ ။ သငအ
့်် တပေါ် ငါ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ မှ ိုးယွငိုး် ခဲသ
့် မ
့် တလ ။ တက င်ိုးပပီ၊
မည်သည့်် အရ နည်ိုး။ ငါသည် သငက
့်် ရက်အနည်ိုးငယ် အပြည်ခ
့် အပြစ် ပပြုမူတစမည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် ထသလ
ဲ့် တသ
့် ပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးမှ မည်ကသ
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ချက်မျြုိုးနည်ိုး။ သင်တအ
့် ၊
့် က
့် ိုးလိုးသည် စတ်တပျ ည
သူရဲတဘ တကက င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်တလတက ိုး။ ယခ သင်ကသ
ဲ့် လူ
့် မျ ိုးက
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှ လပ်ရိုးလပ်စဉ် တစ်ခပင် ပြစ်သည်။” ဤအရ က ငါတပပ လက်သည်န္င
ှ ့််
စက ိုးတစ်လိုးမှ သူမ မတပပ ခဲတ
့် ပ။
ဤကဲသ
့် အမှု
မျြုိုးက ယခကကြုတတွျို့ရ တွင ် သင်တ၌့် ဘရ ိုးသခင်အ
့်် ျ ိုးန္ှင ့််
့် မှု၏အဆငမ
့်
လူတအ
့် ိုး တပပ င်ိုးလဲတစသည့်် သူ၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအတပေါ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု
တစ်စတစ်ခ ရှရမည်။ ဤအရ ရှပခင်ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတွင ် ရလဒ်မျ ိုးရရှရန်
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ ရှ
့် တြွရ တွင၊် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၌ မျ ိုးစွ တသ
အယူအဆမျ ိုး၊ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်မျ ိုး ရှကကသည်။ လက်ရအမှု
ှ
မှ
ရ ထူိုးအဆငအ
့်် တန်ိုးအတပေါ် သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ၏
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုးက
့် တပ်မက်မှုန္င
့် လွနက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်အတွက် ပြစ်သည်။ တမျှ လ
် င်ခ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး
့် ျက်မျ ိုး၊ အဆငအ
အ ိုးလိုးသည် စ တန်ဆန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ င်္န္တဝင် ကယ်စ ိုးပပြုချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအရ မျ ိုး တည်ရတနရသည်
ှ
့် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ စ တန်၏
့် စတ်န္လ
အဆပ်အတတ က်သည် လူတ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးအ ိုး အပမဲတတစ
ပျက်စီိုးယယွငိုး် တစတနပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး လူတသည်
စ တန်၏ ဤစစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မှုမျ ိုးက
့် က
့်
အပမဲတတစ မြယ်ရှ ိုး န္င်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပပစ်တရ ိုးကက ိုးတွင ်
့်
အသက်ရှငတ
် နကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးအ ိုး အပပစ်ဟ မယကကည်ကက သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
၊
့်
“ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ တကက င့်် သူသည် ငါတအတပေါ်
တက င်ိုးချီိုး
့်
့်
မင်္ဂလ မျ ိုးကတပိုးပပီိုး ငါတအတွ
က် အရ ခပ်သမ်ိုးက သင်တ
့် တ ်သလ စီစဉ်တပိုးရမည်။
့်
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ တကက င့်် ငါတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် သ လွနက
်
့်
့်
ငါတ၌့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် သ လွနတ
် သ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်တစ်ခ ရှရမည်။
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက် သူသည် ငါတအ
် ့် သတ်မရှတသ
့်
့် ိုး အကနအ

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တပိုးက တပိုးရမည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ပခင်ိုးဟ တခေါ်လမ်မ
၎င်ိုးတ ့်
့် ည် မဟတ်” ဟူ၍ ယကကည် ကကတသိုးသည်။ လူတသည်
့်
အသက်ရှငရ
် န်အတွက် အမှီပပြုခဲတ
တြ က်တသ
့် သ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ သစစ
့်
သူမျ ိုး၊ သူရဲတဘ တကက င်တသ သူမျ ိုး န္ှင ့်် စက်ဆပ်ြွယ် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုး
ပြစ်လ သည်အထ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပျက်စီိုးယယွငိုး် တစခဲသ
့် ည်။
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၌့် စတ်ဓ တ်ခန
ွ အ
် ိုးန္ှင ့်် စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ကင်ိုးမဲက့် ကသည်သ မက ၎င်ိုးတသည်
့်
တလ ဘကကီိုးလ ကကပပီိုး၊ တမ က်မ လ ကကက ၊ တစ်ဇွတ်ထိုး လပ်လ ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၌့်
အတတက တကျ ်လွနတ
် သ စတ်ဆိုးပြတ်ချက် တစ်ခတစ်တလ လိုးဝကင်ိုးမဲတ
့် နပပီိုး ထမျှမက
၎င်ိုးတ၌့် ဤတမှ င်မက် လမ်ိုးမိုးမှုမျ ိုး၏ ချြုပ်ချယ်မှုမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးရန် သတတ အနည်ိုးငယ်ပင်
မရှကကတချ။ လူတ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး န္ှင ့်် အသက်တ မျ ိုးသည် ပပ်သိုးလွနိုး် သည်မှ
ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ပမင်မျ ိုးမှ
့် ရှု တထ င်အ
သည်ိုးမခန္င်တအ င် အကျည်ိုးတန် တနတသိုးသည်သ မက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုး
အတကက င်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ကကသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးမှ တကယ်ပင်
့် ပမင်မျ ိုးက လူတ တပပ
့် ရှု တထ င်အ
့်
န ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည်။ လူအ ိုးလိုးသည် သူရဲတဘ တကက င်ကကသည်၊ အစွမ်ိုးအစမရှ၊
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် ပြစ်ကကသည်သ မက ခင်ခပ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အတမှ င်စမ
ွ ်ိုးအ ိုးမျ ိုးက ရွ ရှ ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် အလင်
ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက ချစ်ပခင်ိုး မရှကက၊
့်
ထသပြစ်
် စ ိုး ၎င်ိုးတက
့် ရမည့်အ
့် ထတ်ပစ်ရန်အတွက် အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ကကသည်။
သင်တ၏
ှ
ိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ င်အ
့် ပမင်မျ ိုးမှ “ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် လက်ရအတတွ
ယကကည်သည့်် အတွက် ငါအ
့် ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကသ သွနိုး် တလ င်ိုး တပိုးသငပ့်် ပီိုး ငါ၏
အဆငအ
့်် တန်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကျဆင်ိုးပခင်ိုး မရှမည်အ
့် တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးသည်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးထက် ပ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည်မှ တသချ တစသငသ
့်် ည်။” ဟူ၍
ဤကဲသ
့် ပင်
ထကဲသ
့် ရှု
ှ ်
့် ပမင်မျြုိုးက တစ်န္စ
့် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
့် တထ င်အ
သမဟ
ှ ်သ မဟတ်ဘဲ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သင်တအထဲ
၌ သထ ိုးကကတလပပီ။ သင်တ၏
့် တ် န္ှစ်န္စ
့်
့်
အလဲအလှယ် သတဘ တတွိုးတခေါ် ပသည် အလွနအ
် ကျွ တိုးတက်လျက်ရသည်
ှ
။ သင်တသည်
့်
ယတန ဤအဆင
သ
့်် တရ
က်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ တစ်တန သင်
၏ အဆငအ
့်် တန်ိုး ဆိုးရှုိုးသွ ိုးက
့်
့်
့်
သင်၏န မည် ပျက်စီိုးသွ ိုးမည်က ကကီိုးမ ိုးစွ ပူပင်၍၊ သင်တသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးက
့်
လက်မလတ်တသိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးက တနစဉ်
ှ ့်် တလ့်လ ရန် အပမဲတတစ
့် စစမ်ိုးတမိုးပမန်ိုးရန်န္င
ရန်ိုးကန်သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ခါမျှ
့် က်သ ရှလတသ ဆန္ဒက မည်သည်အ
့်
့် သက်တသ င်သ
တဘိုးြယ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှကကတပ။ ထတကက
င ့်် ယတန သင်
တက
့်
့်
့် ထသ ငါ
့်

တရ ိုးစီရင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အဆိုးတွင် သင်တ မည်
သည့်် အတင်ိုးအတ အထ န ိုးလည်မှု
့်
ရှလမ်မ
့်် တန်ိုး မပမငတ
့်် သ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပမြှငတ
့်် င်ပခင်ိုးက
့် ည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် အဆငအ
ခစ ိုးခဲရ
နမ်က
့် သည်ဟ သင်တဆ
့် ည်။ သင်တသည်
့် ျစွ တမွိုးြွ ိုး လ ခဲတ
့် သ တကက င ့််
့် ကကလမ်မ
့်
သင်တ၌့် အဆငအ
့်် တန်ိုး မရှတပ၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် ပမြှငတ
့်် င်တသ တကက င ့်် သင်
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုး ရရှတပသည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် သင်တအ
့် ိုး တပိုးသန ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
ယတန သင်
တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တလ့်ကျင်သ
့်
့် င်ကက ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ လက်ခရရှန္င်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏
ပမြှငတ
့်် င်တပိုးပခင်ိုး သ ၍ပင်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သူ၏ သနစ
် ့် င်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တလ င်ပမြုက်တစပခင်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ လက်ခရရှန္င်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင် သူ၏
သနစ
် ့် င်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တလ င်ပမြုက်တစပခင်ိုးက လက်ခ ရရှခဲတ
့် သ သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
မရှခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် စလင်ပခင်ိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုးမျှ မရှခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ယခ သင်တအ
့် ိုး မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် စက ိုးတပပ တနသည်၊ သင်တအ
့် ိုး
သနစ
် ့် င်တပိုးတနသည်၊ သင်တ၏
် ့် ျင်ပန်ကန်လတသ အတွငိုး် သတဘ က ထတ်တြ ပ် ပသ
့် ဆနက
တနတပသည်- ဤသည်မှ သူ၏ ပမြှငတ
့်် င်တပိုးပခင်ိုး အစစ်အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
မည်သည့်် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ရှကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ဒါဝဒ်၏မျြုိုးဆက် သမဟ
့်
့် တ်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ပါတစ အကျဉ်ိုးချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် လူမျ ိုးသည် ဝါကက ိုးစရ
အတကက င်ိုးမရှတသ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်အ
့် တွက် သင်တသည်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးရွက်ရမည်။
့်
သင်တအတပေါ်
အပခ ိုးတသ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး မရှတပ။ သင်တသည်
- “အ ဘရ ိုးသခင်။
့်
့်
ကျွန္ပ်
် ၌ အဆငအ
့်် တန်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ကျွန္ပ်
် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ယခ
သတဘ တပါက်ပါပပီ။ အကယ်၍ ကျွန္ပ်
် ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုး ပမငပ
့်် ါက ၎င်ိုးမှ ကယ်တတ ်၏
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ အဆငအ
့်် တန်ိုး နမ်ပ
့် ါက ကယ်တတ ်၏ စီမတပိုးပခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်ပါ၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ကယ်တတ ်၏ လက်တတ ်ထ၌
ဲ ရှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၌ တရွ ိုးချယ်စရ
မရှသကဲသ
့် ညည်
ိုးတွ ိုးစရ အတကက င်ိုး တစ်စတစ်ရ မရှပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ဤန္င်ငန္ှင ့််
့်
ဤလူမျြုိုးအကက ိုးတွင ် တမွိုးြွ ိုးလ မည့်် အတကက င်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ကယ်တတ ၏
် စီမမှုအတွငိုး် ရှပခင်ိုးတကက င့်် ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်သငသ
့်် မျှမှ ကယ်တတ ်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အကကင်ိုးမဲ့် န ခြပြစ်
့် တကက င်ိုးက ကယ်တတ ် စီမခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပါ၏။
ကျွန္ပ်
် သည် အဆငအ
့်် တန်ိုးအတပေါ် အ ရမစက်ပါ၊ အမှနမ
် ှ တတ ့် ကျွန္ပ်
် သည်

ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးသ ပြစ်ပါ၏။ အကယ်၍ ကယ်တတ သ
် ည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး အဆိုးမဲ့်တသ
တွငိုး် နက်၊ ကနန္
် ့် င
ှ တ
့်် ရ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ထည့်
လ
် ျှငလ
် ည်ိုး ကျွန္ပ်
် သည် ဘ မျှမဟတ်ဘဲ
့်
ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပါ၏။ အကယ်၍ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က အသိုးပပြုပါက
ကျွန္ပ်
် သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်ပါ၏။ အကယ်၍ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က စလင်တစလျှင၊်
ကျွန္ပ်
် သည် ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးသ ပြစ်ပါတသိုး၏။ အကယ်၍ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က
စလင်တစပခင်ိုး မပပြုလျှငလ
် ည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် သည် ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးထက် မပပခင်ိုးတကက င့််
ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ အ
့်် ိုး ဆက်၍ ချစ်တနဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကခခဲရ
့် တသ ဘ မျှ မတပပ ပတလ က်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခ
တစ်ဦိုးထက် ဘ မျှမပပါ၊ အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးသ ပြစ်ပါ၏။ ကျွန္ပ်
် အ ိုး
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ ကယ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး ယခ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ်၏
့် မ
အလရှသည့်် အတင်ိုး ပပြုရန် ကယ်တတ ်၏ လက်တတ ်ထ၌
ဲ တစ်ြန် ထ ိုးတတ ်မူ၏။
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ကယ်တတ ် စီမပပီိုးပြစ်သည့်် အရ ပြစ်တသ တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တတ ၏
် တန်ဆ ပလ န္ှင ့်် ကယ်တတ ်၏ အပြည်ခ
့် ပြစ်ရန် လလ ိုးပါ၏။ မည်သမ
ူ ျှ
ထအရ က မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ပါ။ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ န္ှင ့်် အပြစ်အပျက်မှနသ
် မျှသည်
ကယ်တတ ၏
် လက်တတ ်ထ၌
ဲ ရှကကပါ၏။” ဟ ဆတတ င်ိုးသင်သ
့်် တန်ိုး
့် ည်။ ရ ထူိုးအဆငအ
အတပေါ် သင်အ ရ မပပြုတတ မ
် ချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ထအရ မှ
့် ည့်အ
လွတ်တပမ က်လမ်မ
့်် ွ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ သင်သည် ယကကည်ရဲရငစ
ကကြုိုးစ ိုးန္င်လမ်မ
ှ ိုးသည် မည်သည့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ သင်၏ စတ်န္လ
ချြုပ်တန္ှ င်မမ
ှု ဆထမှ လွတ်တပမ က်လ န္င်တပမည်။ လူတသည်
ဤအရ မျ ိုးမှ
့်
ကယ်ထတ်ပခင်ိုးက ခရသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတ၌့် စိုးရမ်ပူပန်စရ မျ ိုး ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သင်တ အမျ
ိုးစ၌ ယခ ရှတနတသ စိုးရမ်ပူပန်စရ မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
့်
သင်တသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုး၏ ကနသ
် ့် တ်ပခင်ိုးက အပမဲ ခတနကကရပပီိုး သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင်
တက်လမ်ိုးမျ ိုးကသ ပူပန်တနကကသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်
့်
့်
စ မျက်န္ ှ မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် လှနတလှ
်
တနကကသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်၍ တပပ ဆမှုမျ ိုးက ြတ်ရှုရန် ဆန္ဒရတနကကပပီ
ှ
ိုး၊ သင်တ၏
့် တက်လမ်ိုးမျ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်တက
့် သချင် တနကကသည်။ “ငါသည်
တက်လမ်ိုးတစ်ခတစ်တလ အမှန ် ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ထတက်လမ်ိုးမျ ိုးက
ြယ်ရှ ိုးလက် ပပီတလ ။ ငါသည် အပြည်ခ
့် တစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟသ ဘရ ိုးသခင် တပပ ၏။

သဆ
့် လျှင ် ငါ၏ တက်လမ်ိုးမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး” ဟ သင်တ သ
့် ချင်ကကသည်။ သင်တ၏
့်
တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကကကမမ က တဘိုးြယ်ထ ိုးြ သင်
တအတွ
က် ခက်တပသည်။ ယခတွင ်
့်
့်
သင်တသည်
တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး အမှု၏ ဤအဆငက
့်် သန ိုးလည်မှုအချြုျို့
့်
ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်၊ အဆငအ
့်် တန်ိုးအတွက် သင်တ၏
့်
့် တပ်မက်မှုက သင်တ ့်
တဘိုးမြယ်ထ ိုးကကတသိုး။ သင်တ၏
့်် တန်ိုး ပမငမ
့်် ိုးသည့်အ
် ခါ သင်တ တက
င်ိုးစွ
့် အဆငအ
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့်် တန်ိုး နမ်သ
် ခါ သင်တ မကက
ြုိုးစ ိုး
့် ည့်အ
့် အဆငအ
့်
ကကတတ တ
့်် တန်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးမှ သင်တ၏
ဲ
့် ပ။ အဆငအ
့် စတ်ထ၌
အပမဲရှတနသည်။ လူအမျ ိုးစသည် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးမှ အဘယ်တကက င ့််
မမတက
့် ယ်ကယ် မြယ်ရှ ိုးန္င်ကကပါသနည်ိုး။ အတပြမှ စတ်ပျက်ြွယ်ရ
တက်လမ်ိုးမျ ိုးတကက င ့်် အပမဲတတစ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ထတ်ပပန်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သင်တသည်
သင်တ၏
့်် တန်ိုးန္င
ှ ့််
့်
့်
့် အဆငအ
ကယ်ပင်လကခဏ မှ အကယ်စင်စစ် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်တကက င်ိုးက အတလ တကကီိုး
ကကည်က့် ကသည်။ သင်တသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ကယ်ပင်လကခဏ က ဦိုးစ ိုးတပိုးကကပပီိုး၊
့်
ရူ ပါရက ဒတယတနရ သ အဆင
ခ
့်် ျသည်။ တတယတနရ မှ သင်တ ဝင်
့်် ည့််
့်
့် တရ က်သငသ
အရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး စတတတတနရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ အလတတ ် ပြစ်သည်။
သင်တအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ န မည် င်္ဏ်ပဒ်ပြစ်သည့်် “အပြည်ခ
့် မျ ိုး” မှ
့်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ရှ မရှ သင်တ ဦိုး
တလဲလဲ ြတ်ရှုကကပပီိုး
့် စွ ပထမ ကကည့်က် ကသည်။ သင်တ အြန်
့်
“အပြည်ခ
့် ” ဟူတသ န မည်င်္ဏ်ပဒ်က ြယ်ရှ ိုးလက်တကက င်ိုးက သင်တ ပမင်
့် ခါ သင်တ ့်
့် သည်အ
တပျ ်ရင်လ က ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးပါိုးတရ တကျိုးဇူိုးတင်ကကပပီိုး သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
တန်ခိုးက ချီိုးမွမ်ိုးကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
အပြည်ခ
့် မျ ိုး
့်
့်
ဆက်ပြစ်တနတသိုးတကက င်ိုးက ပမင်သည့်အ
် ခါ သင်တသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးလ ကကက ၊
့်
ချက်ချင်ိုးဆသလ သင်တ၏
ှ ိုးထက
ဲ လှုျို့တဆ ်မက
ှု တပျ က်ကွယ်သွ ိုးတလသည်။
့် စတ်န္လ
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် သင်ရှ တြွတလတလ ရတ်သမ်ိုးမှု နည်ိုးတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
အဆငအ
့်် တန်ိုးအတွက် လူတစ်ဦိုး၏ အလဆန္ဒ ကကီိုးမ ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပ၍ပပင်ိုးထန်စွ
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် လတလတလ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက
့်
ကကြုရတလတလပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတသည်
အသိုးမကျတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဤအရ မျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်လတ်ရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
လတလ က်စွ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး တရ ိုးစီရင်ရမည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် အဆိုးတင်တအ င် လက်စ ိုးပါက၊ မည်သည့်် အရ ကမျှ ရတ်သမ်ိုးရမည်

မဟတ်တပ။ အသက်က မလက်စ ိုးတသ သူမျ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
သမမ တရ ိုးက ဆ ငတ်ပခင်ိုးမရှတသ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက မရန္င်ကကတပ။ သင်သည်
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး အ ရမစက်ဘ၊ဲ
ယင်ိုးအစ ိုး လွနက
် ဲတသ တပ်မက်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ကနသ
် ့် တ်ပပီိုး သူထ
့် တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုးက တ ိုးဆိုးီ တသ အရ မျ ိုးအတပေါ် သင် အပမဲတတစ
အ ရစက်၏။ ထအရ မျ ိုးသည် သငအ
့်် ိုး တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
သငအ
့်် ိုး
့်
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်လ န္င်သတလ ။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်မှ
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန် မဟတ်ပါက သင်သည် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးချပပီိုး တလ ကထဲသ ့်
ပပန်သွ ိုးပပီိုး တအ င်ပမင်တအ င် လပ်သင်သ
့် ည်။ ဤပစပြင ့်် သင်၏အချန်က ပြြုန်ိုးတီိုးပခင်ိုးမှ
အမှနတ
် ကယ် မတန်တပ၊ အဘယ်တကက င ့်် သငက
့်် ယ်သင် န္ှပ်စက်ရသနည်ိုး။ လှပတသ
အပပင်တလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အရ တက
် စ ိုးန္င်သည်မှ
့် သင်တမွျို့တလျ ခ
မမှနသ
် တလ ။ တငွ၊ လှပတသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုး၊ အဆငအ
့်် တန်ိုး၊ ပက သန၊ မသ ိုးစ၊ သ ိုးသမီိုး၊
စသပြင-့်် တလ က၏ ဤထတ်ကန်မျ ိုးမှ သင်တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးန္င်သည့််
အတက င်ိုးဆိုးတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တပျ ်ရွငန္
် င်မည့်် တနရ တစ်ခက
ရှ တြွလျက် ဤတနရ တွင ် တဝဲလည်လည်လပ်တနပခင်ိုးမှ အဘယ် အသိုးဝင်သနည်ိုး။
လူသ ိုး၌ တခါင်ိုးချရ မျှ မရှ၊ ထတကက
င ့်် သင်၌ တသ ကကင်ိုးတဝိုးတသ တနရ တစ်ခ အဘယ်သ ့်
့်
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် သငအ
့်် တွက် တသ ကကင်ိုးတဝိုးပပီိုး လှပတသ တနရ တစ်ခက
အဘယ်သ ြန်
့် တီိုးတပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ပြစ်န္င်ပါသတလ ။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအပပင်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးကသ ယတန သင်
ရရှန္င်သည်။ ငါထ
့်
့် မှ
န္ှစ်သမ်မ
ှု သင်မရန္င်သကဲသ
့် တန
့်် သည့်် ပန်ိုးခင်ိုးလမ်ိုးက
့် က
့် ညပါ သင် တတ ငတ
့် တရ
သင်ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ သငအ
့်် တပေါ်သ တလ
က၏ ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုးက
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် မည်မဟတ်။ အကယ်၍ သင်စစ်မှနစ
် ွ လက်စ ိုးပါက ငါသည် သငအ
့်် ိုး
အသက်လမ်ိုးက အလိုးစတပိုးလပပီိုး သငအ
့်် ိုး တရထဲသ ပပန်
ဲ့် ့်
့် လတ်တပိုးတသ ငါိုးတစ်တက င်ကသ
ပြစ်တစရန် ငါသည် လလ ိုးလျက်ရသည်
ှ
။ အကယ်၍ သင်စစ်မှနစ
် ွ မလက်စ ိုးပါက
အရ ခပ်သမ်ိုးက ငါပပန်ယူမည်။ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်ပခင်ိုးက တလ ဘကကီိုးတသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့််
ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးက ငါ န္ှုတ်မှလ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပိုးရန်
့်
ငါအလမရှတပ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ဇနီိုးမယ ိုးမျ ိုး”။

သိမ််းပိိုက် ခင််းအမှု ဒိုတယ
ိ အဆင၏
်ူ့ အကျိ ်းတရ ်းမျ ်းကိို ရရှိပံို
အတစခသူတ၏
့်
့် အလပ်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၌ ပထမအဆင ့်် ပြစ်သည်။ ယတနသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုထက
ဲ ဒတယအဆငပ့်် ြစ်၏။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုတွင ် အဘယ်တကက င ့််
စလင်ခရပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တြ ်ပပချက် ပါရှသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အန င်္တ်အတွက်
အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခ ြန်တီိုးြ ပြစ်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏
့်
့် သည်။ ယတနသည်
တန က်ဆိုးအဆင ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စလင်တစပခင်ိုးအ ိုး တရ ိုးဝင် စတင်ပခင်ိုးက
သတ်မှတ်မည့်် တဘိုးဒဏ်ကကီိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး အချန်သည် ၎င်ိုးတန က် လ လမ်မ
့် ည်။ ယခ
အဓကကစစရပ်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခသည် စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ထဲက
ပထမအဆင၏
့်် အချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤပထမအဆငက
့်် ပြစ်တပေါ်တစသည့်အ
် ရ မှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု အတွက် အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခက ထိုးစအတင်ိုး ြန်တီိုးသည့်် လူတ၏
့်
အသပည န္ှင ့်် န ခမှုတက
့် စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် စလင်ခရတစြပြစ်
့် ပါက၊
အန င်္တ် တဘိုးဒဏ်အလယ်တွင ် သင်ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး အမှု၏
တန က်အဆငက
့်် ပြနတ
် ့် ဝြ သင်
တတ်န္င်သမျှ အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးရမည်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
့်
စလင်ခရတစပခင်ိုး၏ ဆလချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
အချန်တစ်ခသည် လူတ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ခသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ယတန ငါတ
သည်
့်
့်
စလင်ခရပခင်ိုးအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးကဲသ
့် အလ
ိုးတပူ ြစ်တသ
့်
သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးတနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ယတန ့်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် အန င်္တ်၌ စလင်ခရပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်သည်။
စလင်ခရြ အလ
ငှ့် ၊ လူတအတနပြင
့်် အခက်အခဲက တတွျို့ ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
ဤအခက်အခဲန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အတတွျို့အကကြုသည် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး၌ ယင်ိုး၏
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ရှရတပမည်။ လူတသည်
ယတန၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်မရှပါက- ၎င်ိုးတ ့်
့်
လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးမခရပါက- တန က်အမှု၏ အဆငအ
့်် တွငိုး် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ြ ့်
၎င်ိုးတအတွ
က် ခက်တပလမ်မ
့် ည်။ ရိုးရှငိုး် စွ တပပ ရလျှင် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည်
့်
တန က်ဆိုးရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ရ
့်် င်ဆင်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်

သက်တသခပခင်ိုး အဆငတ
့်် စ်ခသ ပြစ်သည်။ စလင်ခရပခင်ိုးသည်
တန က်ဆိုးရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး မခရပါက၊ သင်သည် အသိုးမဝင်ဟ
သတဘ ထ ိုးခရပခင်ိုးက သ ၍တက င်ိုးလမ့််မည်။ အခက်အခဲက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါမှသ
အန င်္တ်တွင ် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဝည ဉ်အသက်တ က ပမင်ရလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ
ထအခါတွငမ
် ှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငဆ
့်် င်တသ စင်ကကယ်ပခင်ိုး၏
အဆငသ
့်် ည် တပေါ်လွငတ
် ပလမ်မ
သည့်အ
် ရ သည်- “ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ ယတန လူ
့် တတပပ
့်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ပါတစ သူက
် တန
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကျွန္ပ်
့် ခရမည်။ ထတကက
့်
ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် ထင်ရှ ိုးတစန္င်သည့််
အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုးပြစ်ြ ကျွ
် တလ
် တက
့် န္ပ်
့် လ ိုးတနကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
့်
ကကင်န သည်ပြစ်တစ ကျန်ဆသ
ဲ ည် ပြစ်တစ၊ သမဟ
် တက
့် တ် ကျွန္ပ်
့် သူ တရ ိုးစီရင်သည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ တကျိုး
ဇူိုးတင်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်
့်
တပပ သည်ဟူသည်အ
့် ချက်က သင်သည် နည်ိုးပါိုးသည့်် အသပည ပမ ဏအချြုျို့ ရှသည်ကသ
ပပ၏၊ သတသ
်လည်ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ် ထသတသ
အသပည က အသိုးချ၍ရန္င်
့်
့်
မရန္င်မှ ဤအသပည စစ်မှနပ် ခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်၏။ ယတနတွ
့် င ် လူတသည်
့်
ထသတသ
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် အသပည ရှသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏
့်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်တပသည်။ သင်သည် စလင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က
အခက်အခဲက ရင်ဆင်ရ တွငသ
်
ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး ထအချန်တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ ချစ်မချစ် ဆသည်က ပမင်တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဧကန်အမှန ် ပြြူစင်ပါက၊ “ကျွန္ပ်
် တသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးပြစ်၏၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်ထက
ဲ အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကက၏” ဟ သင် ဆလမ်မ
့် ည်။
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသ ဧဝ
် ့် ဝသည့်အ
် ခါ၊ “ကျွန္ပ်
် သည်
့် တင်္လတရ ိုး သင် ပြနတ
အတစခပခင်ိုးအမှုက ပပြုလပ်တနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တအတွ
ငိုး် ရှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ကျွန္ပ်
် တအ
့် လပပီ။
့် ိုး ပပသြရန်
့် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပပ ခဲတ
ထသတသ
အရ မျ ိုးက သူ မတပပ ခဲပ
် တ ပမင်
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
့် ည်
့်
့် န္င်လမ်မ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ဉ ဏ်ပည က န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက
ရရှန္င်လမ်မ
် င် ဤအတတွျို့အကကြုဆင်ရ
့် ည် မဟတ်” ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အမှနပ
အသပည ရှပါက၊ ယင်ိုးမှ လတလ က်တပ၏။ သတသ
် ယတန သင်
တပပ သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ ၌
့်
့်

အသပည မပါရှသကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည် “ကျွန္ပ်
် တသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုး၊ အတစခသူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏၊ သမ်ိုးပက်ခရြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တပပ င်တပမ က်တသ သက်တသက ခြရန်
့်
ကျွန္ပ်
် တ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
...” ဟူတသ အန္ှစ်မဲ့် တဆ င်ပဒ်တစ်စသ ပြစ်သည်။
့်
ဟစ်တအ ်ပခင်ိုးသက်သက်သည် သင်၌ စစ်မှနမ
် ရ
ှု သည်
ှ
ဟ မဆလသကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်အသက်တ
သင် ပင်ဆင်သည်က သက်တသမပပတပ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး
သင်၏ အသပည သည် အစမ်ိုးသပ်ခရမည် ပြစ်သည်။
ဤအချန်က လအတတ အတွငိုး် ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည့််
ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ပမ ြတ်ရှုသငပ့်် ပီိုး န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုးပြင ့်် သင်တ၏
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက
ကကည့်တ
် လ ။့် သင်သည် တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး အမှနတ
် ကယ် အပြည်ခတစ်ဦိုး ပြစ်သည်မှ လိုးဝ
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ ယတန သင်
၏ အသပည အတင်ိုးအတ မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်၏
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုး၊ သင်၏ အပပြုအမူ၊ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး- ဤအမူအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတအြ
အပြည့်
ခ
် တစ်ခန္ှင ့်် မညီမျှသတလ ။ သင်တ၏
့်
့်
့် အမူအရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပသည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏
သရပ်သကန်မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ သင်၏
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သငအ
့်် ထဲတွင ် ထတ်တြ ်ပပခရသည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင်၊ သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး တက
့်
ပပသတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး အညစ်အတကကိုး နယ်တပမထဲတွင် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် ပသည်၊
သတ
ဲ့် ့်
့် င် သူသည် အညစ်အတကကိုးအ ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမခရဘဲ ရှတနတလသည်။ သင်ကသ
သူသည် သင်န္င
ှ အ
့်် လ ိုးတူ ညစ်ပတ်တပတရတသ တလ ကထဲတွင ် အသက်ရှငခ
် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး
သူသည် ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် သပမင်န ိုးလည်မတ
ှု ပ
့် င်ဆင်ပပီိုး အညစ်အတကကိုးက
စက်ဆပ်ရွရှ တလသည်။ သင်သည် သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ်
ညစ်ပတ်တပတရတသ အရ တစ်ခတစ်တလမျှပင် သတပပြုမန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က သတပပြုမန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်် ိုး သူ တထ က်ပပတလသည်။ သင်၏
့် သငအ
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်သည့်် သင်၏ ရည်မွနယ
် ဉ်တကျိုးပခင်ိုး၊ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့််
အသတ ကင်
ိုးမဲ့်မှုန္င
ှ ့်် သင်၏ တန က်သပပန်
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသည်
့်
့် သွ ိုးတသ အသက်ရှငသ
ယတန ထ
ဲ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့် တ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အလင်ိုးထသ
့်
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့်
့်
ရှု ပမင်ကကရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသအမှု
ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
့် ပပြုြရန်
့် ကမဘ တပမသ ကကလ
့်

ပြစ်သည်။ သူသည် သငက
့်် သန ိုးလည်မှုရတစရင်
ှ
ိုး၊ သငက
့်် တရ ိုးစီရင်က
ပပစ်တင်ဆိုးမတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊် သင်၏ ဘီလူိုးသရဲစီိုးတသ သဘ ဝသည်
ထင်ရှ ိုးပပီိုး ကယ်တတ က
် ယင်ိုးက သငအ
့်် ိုး တထ က်ပပသည်။ သူသည် လူသ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရက အကန်အစင်သတလသည်။ သူသည် သင်တကက
် ည်၊
့် ိုးတွင ် အသက်ရှငသ
သင်စ ိုးသကဲသ
့် အစ
ကစ ိုးပပီိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခတည်ိုးတွင ် အသက်ရှငသ
် ည်- သတသ
်
့်
့်
ထသပြစ်
့်် တြ ်ထတ်န္င်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် လျက်ပင် သူသည် သ ၍သ၏။ သူသည် သငက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အန္ှစ်သ ရက ရပ်စ ိုးမန္င်သည်။ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် လူ၏
ဒဿနမျ ိုး၊ လူ၏ တက က်ကျစ်မှုန္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတထက်
သူပမစက်ဆပ်တသ အရ မရှတချ။
့်
လူတ၏
့်် င်တသ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက အထူိုးသပြင ့်် စက်ဆပ်တလသည်။ သူသည်
့် ဇ တန္ှငဆ
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် လူ၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကျွမ်ိုးတဝင်မရှန္င်တသ ်လည်ိုး လူတ ့်
ထတ်တြ ်ပပသည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ပပီိုး
တြ ်ထတ်န္င်တလသည်။ လူသ ိုးက စက ိုးတပပ ပပီိုး အမှုပပြုြရန်
့် ဤအမှုအရ မျ ိုးမှတဆင ့်် သူ
အမှုပပြုသည်၊ လူတက
့်် တ်ပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တရ ိုးစီရင်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏ကယ်ပင် တပြ ငမ
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
အရ မျ ိုးက သူ အသိုးပပြုတလသည်။ ထသပြင
့် ထင်ရှ ိုးတစြ ဤအမှု
့်
့် ့််
လူတသည်
သူ၏ အမှုအြ အပြည့်
ခ
် မျ ိုး ပြစ်လ ကကတပသည်။ လူဇ့် တခ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည်သ လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပေါ်လွငတ
် စန္င်သည်။ သူသည် သငက
့််
အပပစ်မတပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအြ အပြည့်
ခ
် တစ်ဦိုးအတနပြင ့််
့်
သငက
့်် အသိုးပပြုရမျှပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် အလွနည
် စ်ညမ်ိုးသည့်အ
် တွက် အရှက်ရပပီိုး
မမကယ်ကယ် ကွယ်ဝက
ှ ်ြ တနရ
ရှ မတတွျို့တပ။ သူသည် လူသ ိုးအထဲ၌ တြ ်ထတ်ခရသည့််
့်
အရ မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် စက ိုးတပပ ပပီိုး ဤအရ မျ ိုး အလင်ိုးသ တဆ
င်ယူပခင်ိုး
့်
ခရသည့်အ
် ခါမှသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် မည်မျှ သနရ
် ့် ှငိုး် သည်က
့်
သတပပြုမလ ကကတပသည်။ သူသည် လူတအထဲ
ရှ မစင်ကကယ်မှု အနည်ိုးငယ်မျှကပင်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ ညစ်ညြူိုးတသ အတတွိုးမျ ိုးကပင် လျစ်လျြူမရှု တပ။ လူတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သူ၏ အလတတ န္
် င
ှ ့်် ကွဲလွဲပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်် လတ်တပ။ သူ၏
့် သူ ခွငမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌၊ လူသ ိုးမျ ိုး သမဟ
် ရ မဆ၏
့် တ် အပခ ိုးမည်သည့်အ
ညစ်ညြူိုးမအ
ှု တွက် တနရ မရှတပ- ထအရ အ ိုးလိုး အလင်ိုးသ တဆ
င်ယူပခင်ိုး ခရတပမည်။
့်
ထအခါတွငမ
် ှ သူသည် အမှနတ
် ကယ်ပင် လူသ ိုးန္ှငမ
့်် တူသည်က သင် ပမင်ရ၏။
လူတအထဲ
တွင ် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ ရှပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် သူ လိုးဝ စက်ဆပ်တလသည်။

လူတသည်
န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် “ဘရ ိုးသခင်၊ ကယ်တတ ် အဘယ်တကက င ့််
့်
အလွနတ
် ဒါသထွက် ရပါသနည်ိုး။ လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ကယ်တတ ်
သတမထ ိုးမပါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် လူတက
့် ကယ်တတ ် အနည်ိုးငယ်
ခွငလ
့်် တ်မတပိုးန္င်ရပါသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးအြ အဘယ်
တကက င ့်် အလွနမ
် ငဲက
့် ွက်
့်
ရပါသနည်ိုး။ လူတ မည်
မျှအတင်ိုးအတ အထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး ပြစ်သည်က ကယ်တတ ်
့်
သသည်က ိုး ရှငိုး် လင်ိုးပါ၏၊ သဆ
့် လျှင ် ကယ်တတ ်သည် သူတက
့် အဘယ်တကက င ့်် ဤသ ့်
ဆက်ဆတသိုးသနည်ိုး” ဟ တပပ သည့်် အချန်မျ ိုးပင်လျှင် ရှတလသည်။ သူသည် အပပစ်က
စက်ဆပ်သည်၊ ယင်ိုးက သူ မန္ှစ်ပမြုျို့သကဲသ
့် သင
အ
့်် ထဲတွင ် မန ခမှု တစ်စွနိုး် တစ်စမျှရလျှ
ှ င်
့်
အထူိုးသပြင ့်် သူ မန္ှစ်ပမြုျို့တပ။ ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင် ထတ်တြ ်
ပပသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးက သူပမင်ပပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်သည်- ထူိုးကဲစွ စက်ဆပ်တလသည်။
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးတ ထင်
ရှ ိုးသည်မှ ဤအရ မျ ိုးမှတဆင ့််
့်
ပြစ်တလသည်။ သင်သည် န္ှုင်ိုးယဉ်ရ တွင ် မမကယ်ကယ် နမူန ထ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူသည်
လူသ ိုး၏ အစ ိုးအစ ကဲသ
့် စ
ီ သ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ဝတ်ဆင်
့် ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တူညတ
တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တမွ
် ရ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငက
်
့် ျို့တလျ ်သည့်အ
တနထင်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် မတူသည်က သင် ပမင်တလသည်။ ဤသည်မှ
အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုး၏ အန္ှစ်သ ရ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုး ပပသသည်မှ ဤလူသ ိုး
အမှုအရ မျ ိုးမှတဆင ့်် ပြစ်တလသည်။ အလင်ိုး၏ တန်ြိုးရသည့်
ှ
် တည်ရပခင်
ှ ိုးက
အစပျြုိုးတပိုးလက်သည်မှ အတမှ င်ပြစ်တပသည်။
မှနတ
် ပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အတကက င်ိုးမဲသ
့်် အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုး မပြစ်တစတပ။
့် က်သက် သငက
ယင်ိုးထက်၊ ဤအမှုက အသီိုးအပွင ့်် သီိုးသည့်အ
် ချန်တွငသ
်
လူ၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအြ အပြည့်
ခ
် တစ်ခပြစ်တကက င်ိုး
့်
ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငလ
် သည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုး ပြစ်တသ တကက ငသ
့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်၍ သဘ ဝတြ ်ပပချက်က သင်တ ့်
သြ အခွ
ငရ
့်် ှပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သင်တ၏
တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး
့်
့် ပန်ကန်မှုတကက င ့်် သင်တသည်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမခရ၏၊ သတသ
်လည်ိုး၊ သင်တက
် မျ ိုးပြစ်တစသည်မှ လည်ိုး သင်တ၏
့်
့် အပြည့်ခ
့်
ပန်ကန်မှုပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအတပေါ်
တပိုးသန ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ က
်
့်
သင်တ ရရှ
့် သည်မှ သင်တ၏
့် ပန်ကန်မှုတကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ သင်တ၏
့် ပန်ကန်ပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တအြ
အပြည့်
ခ
် တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
သင်တအတနပြင
့်် ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့်

ရရှပပီိုးပြစ်သည်မှ သင်တ၏
ငါအ
့် ိုးပြင ့်် အြန်ြန်
့် ပန်ကန်မှုတကက င ့်် ပြစ်တပ၏။ သင်တသည်
့်
တရ ိုးစီရင်ခရကကတသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး ယခင်က လိုးဝ မရြူိုးခဲသ
့် ည့်် ကကီိုးမ ိုးလှတသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက သင်တ ရကကတလပပီ
။ သင်တအတွ
က် ဤအမှုသည် အဆိုးစန
ွ ်
့်
့်
အဓပပါယ်ရတသ
ှ
အမှုပြစ်သည်။ “အပြည့်ခ
် ” တစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးသည် သင်တအတွ
က်
့်
အလွနအ
် ့် လွနလ
် ည်ိုး အြိုးတန်၏။ သင်တသည်
အပြည့်ခ
် ပြစ်တသ တကက င ့်် ကယ်တင်ခရပပီိုး
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး တကျိုးဇူိုးတတ က
် ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ထသတသ
့်
့်
အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုးသည် အဆိုးစွန ် အြိုးတန်သည် မဟတ်တလ ။ အဆိုးစွန ် အဓပပါယ်ရှသည်
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် တူ
ီ သ တလ ကတစ်ခတည်ိုး၊
့်
့် ညတ
ညစ်ပတ်တပတရတသ တပမတစ်ခတည်ိုးတွင ် အသက်ရှငက် က တသ တကက င၊့်် သင်တသည်
့်
အပြည့်ခ
် ပြစ်ပပီိုး အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခမလ ခဲပ
အဘယ်သသ
ူ ည် သန ိုးကရဏ ရှလမ်မ
့် ါက၊ သင်တအတပေါ်
့် ည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် အတရိုးမပါသည့်် လူမျ ိုးပြစ်တသ သင်တက
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်
့် ကကည့်ရ
ခဲလ
ူ ည် သင်တက
့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င်္ရစက် ခဲလ
သင်တအလယ်
အမှုပပြုြ လူ
ကလူတ လ
့် ါက၊ သင်တ ယခင်
့်
့် ဇ့် တမခခဲပ
့်
့် ိုးဝမရြူိုးသည့််
ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် သင်တ ရရှ
ခဲလ
့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တက
့်
့်
င်္ရစက်ြရန်
့် ါက၊
့် ၊ သင်တ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ြရန်
့် ၊ ငါသည် လူဇ့် တမခလ ခဲပ
သင်တသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက မရဏ န္င်ငထဲသ ကျဆင်
ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်
့်
့်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် လူဇ့် တခပပီိုး သင်တအလယ်
မမကယ်ကယ် မန္ှမ်ခ
့် ျခဲပ
့် ါက၊
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအြ အပြည့်
ခ
် ပြစ်ြရန်
့်
့်
့်
အဘယ်သ အရည်
အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီန္င်မည်နည်ိုး။ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
့်
သင်တအ
် ဆ င်ခပဲ့် ပီိုး သင်တအလယ်
့် ိုး ရရှတစန္င်ြရန်
့် ငါသည် လူသ ိုးသဏ္ဌ န် အသွငတ
့်
လ ခဲတ
အပြည့်ခ
် ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ငါသည်
့် သ တကက င၊့်် သင်တသည်
့်
လူဇ့် တခခဲတ
့် သ တကက င ့်် ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက သင်တ ရရှ
့် သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငြ
် လူ
့် ါက၊ တခွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဝက်မျ ိုးထက်
့် ဇ့် တမခခဲပ
ပမနမ့််ကျတသ ဘဝတစ်ခက လူငရဲ
ရှငတ
် နကကသည်က သင်တ ့်
့် တစ်ခတွင ် သင်တ အသက်
့်
တတွျို့ ရှကကလမ်ဦ
ငါ၏ လူဇ့် တထဲက အမှုအြ အပြည့်
ခ
်
့် ိုးမည်တလ ။ သင်တသည်
့်
့်
ပြစ်ကကတသ တကက င၊့်် သင်တသည်
တရ ိုးစီရင်ခရက ပပစ်တင်ဆိုးမခခဲက့် ကရသည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်တအတွ
က် အပြည့်ခ
် ၏ အလပ်ထက် သ ၍ သငတ
့်် တ ်တသ အလပ်
့်
အလပ်မရှ၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအလယ်၌ သင်တ ကယ်
တင်ခရသည်မှ
့်

သင်တသည်
အပြည်ခမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုးအပြစ် ပပြုမူြရန်
့်
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီပခင်ိုးသည် သင်တ အသက်
တ ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုး
့်
မင်္ဂလ ပြစ်သည်ဟ သင်တ ခ
အပြည်ခ၏ အလပ်က
့် စ ိုးကကရသည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
လပ်ရမျှလပ်ကကတသ လ
် ည်ိုး သင်တ ယခင်
က လိုးဝ မရှခဲြ
့် ူိုး၊ မစတ်ကူိုးခဲြ
့် ူိုးသည့်် ထသတသ
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှကကတပသည်။ ယတနတွ
် ပြစ်ြ ပြစ်
့် င၊် သင်တ၏
့် တ ဝန်သည် အပြည့်ခ
့် ပပီိုး၊
သင်တ၏
့်် သ ဆလ ဘ်မှ အန င်္တ်တွင ် ထ ဝရ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့် ထက်သငတ
တမွျို့တလျ ်ြပြစ်
ွ ိုး် သပမင်မှု သမဟ
့် သည်။ သင်တရရှ
့် သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တပေါ်ပင် ထိုးထင
့် တ်
မျက်တမှ က်တခတ်အတွက် တစ်ဒင်္ဂမျှ ပြစ်တသ အသပည အပင်ိုးအစတစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ သ ၍
ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခ၊ အသက်၏ ထ ဝရ ဆက်လက်ပြစ်တည်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်တက
် ” က ငါ အသိုးပပြုတသ လ
် ည်ိုး သင်တက
့် သမ်ိုးပက်ြရန်
့် “အပြည့်ခ
့်
ရရှြရန်
့် ဤကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က တပိုးပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး သင်တ ့်
သသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအြအလ
ငှ့် ပြစ်၏၊ သတသ
်လည်ိုး သငက
့်် ငါ
့်
့်
သ ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ ကယ်တင်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ “အပြည့်ခ
် ” သည်
့်
အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်တ အပြည့်
ခ
် မျ ိုး ပြစ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
့်
ပန်ကန်မှုတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ မရရှြူိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်
ရရှပပီိုးပြစ်သည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ယတနတွ
တက
့် င ် ကက ိုးြန္ှ့် င ့်် ပမင်ြ သင်
့်
့်
ြန်တီိုးထ ိုးတပသည်။ မနက်ပြန်တွင ် သင်တ ရရှ
ပ၍ သင်တသည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
့် လမ်မ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးစွ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရလမ်မ
င ့်် အပြည့်ခ
် မျ ိုးသည် အဆိုးစွန ်
့် ည်။ ထတကက
့်
အြိုးတန်သည် မဟတ်တလ ။ ယတန သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးအပြစ် ပပြုမူတနသည့်် သင်တ၏
့် ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှတဆင ့််
ရရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ
ဒတယပြစ်စဉ်၏ အထွတ်အထပ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ရှု ပမင်ြ သင်
တက
့်် ပိုးရင်ိုး သင်တ၏
် အပြစ်
့်
့် အခွငတ
့် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်မှုတက
့် အပြည့်ခ
အသိုးပပြုြ ပြစ်
့် သည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ၏
့် ဒတယပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင်
တန က်ထပ် တစ်ကကမ် မမတက
် ခါ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
့် ယ်ကယ် န ခတစသည့်အ
စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက သင်တအ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ပပထ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ိုး ပွငပ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက သင်တ လက်
ခပခင်ိုးသည် အဆိုးသတ်သည့်အ
် ခါ၊ ဤသည်မှ
့်
အပြည့်ခ
် တစ်ဦိုး၏ တ ဝန်ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုးက သင်တ ပပီ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်။
့် ိုးစီိုးသည့်အ
သင်တက
့် အမည်မျ ိုးတပိုးြမှ့် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏

တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပသရင်ိုး၊
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ ပထမပြစ်စဉ်က တဆ င်ရွက်ရန် အတစခမျ ိုးအပြစ် သင်တ၏
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍက ငါ အသိုးပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်၏။ သင်တ၏
့် တန်ပပန်တပပ ဆမှုမှတဆင၊့််
အပြည့်ခ
် အပြစ် လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
့် သင်တ၏
့် ပန်ကန်မှုမှတဆင၊့်် ပထမပြစ်စဉ်တွင်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထတ်တြ ်မပပခဲသ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
သင်တအ
် စွ ထတ်တြ ်ပပရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် ိုး ပပည့်ဝ
အလိုးစ၊ သူ၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဉ ဏ်ပည ၊ အြ
့် ွယပ် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသစ်ပြစ်တသ
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတ ြွ
့် ဲျို့စည်ိုးပါဝင်သည့်် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးက ပပသရင်ိုး၊
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဒတယ ပြစ်စဉ်၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ထသတသ
အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးက မတူကပွဲ ပ ိုးတသ က လမျ ိုး၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မှတဆင၊့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ မတူကွဲပပ ိုးတသ အတင်ိုးအတ မျ ိုး မှတဆင ့်် ရရှတလသည်။
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် မမ၏ အထွတ်အထပ်က ပမနီိုးကပ်စွ တရ က်ရှတလ၊ လူတ၏
့်
ပန်ကန်တတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ပမထတ်တြ ်ပပတလ ပြစ်ပပီိုး၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
ပမထတရ က်တလ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစသည်
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအတွငိုး် တွင ် တပေါ်လွငတ
် လသည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက
အဆငန္
့်် စ
ှ ်ခအပြစ် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး မတူကွဲပပ ိုးတသ အဆငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် အတင်ိုးအတ မျ ိုးရသည်
ှ
၊
ထတကက
င ့်် ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးမှ လည်ိုး ကွဲပပ ိုးသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ ဤသည်မှ
့်
လူတ၏
ွ ခပခင်ိုး အတင်ိုးအတ သည် သ ၍ နက်နလ
ဲ သည်ဟ ဆရတပမည်။
့် ကျြုိုးန္န
ယင်ိုးတန က်တွငမ
် ှ လူတသည်
စလင်ပခင်ိုးဆီသ မှ
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် အပပည့်အ
် ဝ
့်
့် နက
တဆ င်ယူပခင်ိုး ခရန္င်တပသည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုး ပပည့်စ
် ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
(တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ ဒတယပြစ်စဉ်က ၎င်ိုး၏ တန က်ဆိုး အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှပပီိုးချန်)
လူတသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရတတ ဘ
် န်တသ
့် ဲ အသက်က တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၏ မှနက
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးထဲသ ဝင်
ွ ပ့်် ပြုပခင်ိုး ခရတလသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တတ ်
့် တရ က်ခင
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပသဏ္ဌ န်တဆ င်သည့်အ
် တွက် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တခတ်တန က်အကျန်ဆိုးန္ှင ့်် အညစ်ညြူိုးဆိုးတသ တနရ တွင ်
လူဇ့် တခလ ခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး
အလိုးစက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသန္င်သည်မှ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင်
မည်သည့်အ
် ရ မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ပပသခရသနည်ိုး။

ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက သူ တရ ိုးစီရင်သည့်အ
် ချန်၊ စ တန်က သူ
တရ ိုးစီရင်သည့်အ
် ချန်၊ အပပစ်က သူ စက်ဆပ်သည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့်် သူက
် ့် ျင်ပပီိုး ပန်ကန်သည့််
့် ဆနက
ရန်သမ
ူ ျ ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ သည့်အ
် ခါတွင ် ပပသခရတပသည်။ ယတန ငါ
့် တပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးက
့် အပပစ်မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ြ၊ ့် လူတ၏
့် မတပြ ငမ
တရ ိုးစီရင်ြ၊ ့် လူသ ိုး၏ မန ခမှုက ကျန်ဆြ
ဲ ပြစ်
ှ ့််
့် တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ကွဲလသ
ွဲ ည့်် အရ အ ိုးလိုးပြစ်တသ လူသ ိုး၏ တက က်ကျစ်မှုန္င
ှ ့်် သစစ မဲမ
့် ှု၊ လူသ ိုး၏
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရမည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ မန ခမှုက
အပပစ်အပြစ် စွတ်စွဲရှုတ်ချခရတပမည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏
နယ မမျ ိုးက ဗဟပပြုသည်။ သူသည် လူသ ိုး၏ မတပြ ငမ
့်် တ်မအ
ှု ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မှုအ ိုး ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အကျည်ိုးတန် မျက်န္ ှ မျ ိုးအ ိုး
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးတက
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ထင်ရှ ိုးတစြရန်
့် သူ၏ ကယ်ပင် တပြ ငမ
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် အကယ်စင်စစ်
သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်တပသည်။ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် ယတန န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ဆက်စပ်သည့််
အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်- စက ိုးတပပ ြန္ှ့် င ့်် တရ ိုးစီရင်ြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက
တဆ င်ရွကြ
် ၎င်
် သ အမှုပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုးတက
့် ငါအသိုးပပြု၏။ ဤအရ တစ်ခတည်ိုးသ စစ်မှနတ
ဤအရ တစ်ခတည်ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ ထွနိုး် လင်ိုးတစသည်။
သငအ
့်် ထဲတွင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး အရပ်အတယ င် မရှပါက၊ သငက
့််
ဘရ ိုးသခင် တရ ိုးစီရင်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး သငက
့်် ပပလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး ရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် သက်ညြှ မည် မဟတ်တပ၊
ထအပပင်
သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး ပပသခရသည်မှ ဤအရ မှတဆင ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုး၏ ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးတ အလွ
နက် ကီိုးမ ိုးသည်က တတွျို့တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်က
့်
့်
စက ိုးမတပပ သမဟ
့်် တရ ိုးမစီရင်သကဲသ
့် သင်
၏ မတပြ ငမ
့်် တ်မအ
ှု တွက် သငက
့််
့် တ် သငက
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မပပြုပါက၊ သူသည် အပပစ်က မန်ိုးတီိုးမှု ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ တကက င ့််
သူသည် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်သည်က ဤအရ က သက်တသပပ တပလမ်မ
့် ည်။ သူသည်
လူသ ိုးတမျှ ညစ်ညြူိုးတသ သူသ ပြစ်တပလမ်မ
့်် ငါ တရ ိုးစီရင်သည်မှ
့် ည်။ ယတန၊ ့် သငက
သင်၏ အညစ်အတကကိုးတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သငက
့်် ငါ ပပစ်တင်ဆိုးမသည်မှ သင်၏

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပန်ကန်မှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် သငအ
့်် ိုး ငါ၏
တန်ခိုးအ ဏ က ကက ိုးလိုးထတ်တနပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် သင
က
့်် တမင်သက်သက်
့်
ြန္ှပ်တနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဤအညစ်အတကကိုး နယ်တပမထဲတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကသည့််
သင်တသည်
အညစ်အတကကိုးမျ ိုးပြင ့်် အလွနအ
် ကကီိုးအကျယ် ညစ်ညမ်ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့််
့်
ဤအရ မျ ိုးက ငါပပြုပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် သမ ဓန္ှင ့််
လူသ ိုးသဘ ဝတက
့် လိုးဝဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်က တလ က၏ အညစ်ပတ်ဆိုးတနရ မျ ိုး၌
တမွိုးြွ ိုးသည့်် ဝက်မျ ိုးကသ
ဲ့် သင်
တ ပြစ်
င ့်် သင်တ ့်
့်
့် လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး သင်တအတပေါ်
ငါ၏ အမျက်တဒါသ ပွငထ
့်် က
ွ ်တစသည်မှ ဤအရ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဘရ ိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
ဲ့် ည်မှ ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတကက င ့််
့် သင် ပမင်န္င်ခသ
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ သင်တက
သ သူ
့် သူ တရ ိုးစီရင်ပပီိုး သင်တအတပေါ်
့်
့် ၏
အမျက်တဒါသက ပွငထ
့်် က
ွ ်တစသည်မှ သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတတကက
င ့််
့်
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မက
ှု သူ ပမင်သည့်အ
် ခါ သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ်ပပန္င်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် လူသ ိုး၏
အညစ်အတကကိုးက ဘရ ိုးသခင် ပမင်သည့်အ
် ခါ သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက သူ
ထတ်တြ ်ပပန္င်တသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး သနပ် ပန
် ့် သ ်လည်ိုး၊
့် တ
အညစ်အတကကိုး နယ်တပမထဲတွင ် အသက်ရှငသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တကက င်ိုးက
ပပသရန် လတလ က်တပသည်။ လူတစ်ဦိုးသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဒစရက်န္ထဲ
ွ တွင ်
တပျ ်တမွျို့တနပပီိုး၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်အ
် ရ ဘ မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမရှပါက၊ သူသည် လူသ ိုး၏ မတရ ိုးမှုက တရ ိုးစီရင်ြရန်
့်
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တဆ င်ရွက်ြ ့်
မသငတ
့်် တ တ
် ပ။ လူတစ်ဦိုးသည် အပခ ိုးတစ်ဦိုးအ ိုး တရ ိုးစီရင် မည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတက
်
ိုး တနကကသကဲသ
့် ပြစ်
့်် စ်ဦိုး
့် ည် မဟတ်တလ ။ တစ်ဦိုးန္ှငတ
့် ယ်ကယ် တစ က
့် လမ်မ
တန်ိုးတူညမ
ီ ျှ ညစ်ပတ်တပတနတသ လူတသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ထပ်တူထပ်မျှပြစ်တသ သူတက
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ြရန်
အချင်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဘရ ိုးသခင်
့် အဘယ်သ အရည်
့်
ကယ်တင်သ ညစ်ပတ်တပတရတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးက တရ ိုးစီရင်န္င်တပသည်။
လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက လူသ ိုးက အဘယ်သ တရ
ိုးစီရင်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏
့်
အပပစ်မျ ိုးက လူသ ိုးက အဘယ်သ ပမင်
့် န္င်မည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ဤအပပစ်မျ ိုးက ရှု တ်ချြရန်
့်
လူသ ိုးသည် အဘယ်သ အရည်
အချင်ိုးရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့်

အပပစ်မျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ြ အရည်
အချင်ိုး မရှပါက၊ သူသည် အဘယ်သ တပြ
ငမ
့်် တ်တသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ လူတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ထတ်တြ ်ပပ ခရသည့်အ
် ခါ၊ လူတက
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်
့် တရ ိုးစီရင်ြအလ
့်
စက ိုးတပပ ပပီိုး၊ ထတန
်
သူ သနရ
် ့် ှငိုး် သည်က လူတ ပမင်
့် က်တွငသ
့် တပသည်။ သူသည်
လူသ ိုးက ၎င်ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးအတွက် တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏
အပပစ်မျ ိုးက တစ်ချန်လိုး တြ ်ထတ်စဉ်တွင၊် မည်သည့်လ
် ူ သမဟ
် ရ မျှ
့် တ် မည်သည့်အ
ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ မလွတ်တပမ က်န္င်တချ။ ညစ်ညြူိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ထတကက
ငသ
့်် လျှင ် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ
့်
ဆန္င်တပသည်။ ထသမဟ
န မည်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ရ ိုး န္ှစ်ခလိုးတွင ်
့် တ်ပါက၊ သင်တသည်
့်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးပြစ်သည်ဟ အဘယ်သ တပပ
န္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဣသတရလ၌လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုန္င
ှ ့်် ယတန အမှု
တကက
့်
့် ိုး ကကီိုးမ ိုးတသ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုတစ်ခ ရှ၏။ တယတဟ ဝါသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးက လမ်ိုးပပခဲပ့် ပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ မျ
့် ပ၊
့် ိုးစွ သပ်မရှခဲတ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ထအချန်တွင ် လူတသည်
တလ ကန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သန ိုးလည်မှု
့်
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး အနည်ိုးငယ်သ
ရှခဲတ
တယတဟ ဝါက လိုးဝ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထအချန်က ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတသည်
့်
န ခခဲက့် ကသည်။ ယဇ်ပလလင်မျ ိုးက တည်တဆ က်ြ ၎င်
့် ည့်် အချန်တွင၊်
့် ိုးတက
့် တပပ ခဲသ
ယဇ်ပလလင်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ အလျင်
အပမန် တည်တဆ က်ခကဲ့် ကသည်။ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏
့်
ဝတ်ရမျ ိုးက ဝတ်ဆင်ြ ၎င်
် ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ န
့် ိုးတက
့် တပပ သည့်အ
့် ခခဲက့် ကသည်။
ထတနရက်
့် က လမျ ိုးတွင၊် တယတဟ ဝါသည် သိုးထန်ိုး၏ လမ်ိုးပပမှုတန က်လက်ရင်ိုးန္ှင ့််
စ ိုးကျက်တွင် ပမက်ကစ ိုးတနသည့်် သိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူရလျက်
ှ
သိုးစတစ်စက
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတနသည့်် သိုးထန်ိုးတစ်ဦိုးအလ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးပ၊
ဝတ်ပ၊ တနထင်ပန္ှင ့်် ခရီိုးသွ ိုးပတတွ
့် င ် ၎င်ိုးတက
့် ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက
လမ်ိုးပပခဲသ
ွ ်သည် တမွိုးကင်ိုးစပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက် ယင်ိုးမှ
့် ည်။ ထအချန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပေါ်လွငတ
် စသည့်အ
် ချန် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ပန်ကန်တတ်ပပီိုး
ရန်မူလသူ အနည်ိုးငယ်ရှခဲသ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ် ညစ်ညြူိုးမှုမျ ိုးစွ မရှခဲ၊့် ထတကက
င ့််
့် ည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအြ အပြည့်
ခ
် အပြစ် မပပြုမူန္င်ခကဲ့် ကတချ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး တပေါ်လင
ွ သ
် ည်မှ ညစ်ညြူိုးမှု နယ်တပမမှလ တသ လူတမှ့် တဆင ့််
ပြစ်သည်။ ယတန၊ ့် သူသည် ညစ်ညြူိုးမှု နယ်တပမန္ှငဆ
့်် င်တသ ဤလူတ၌့် ပပသသည့််

ညစ်ညြူိုးမက
ှု အသိုးပပြုပပီိုး တရ ိုးစီရင်၏၊ တရ ိုးစီရင်မှုအလယ်၌ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးသည် ဤသ ့်
ထတ်တြ ်ပပ ခရသည်။ အဘယ်တကက င ့်် သူ တရ ိုးစီရင်သနည်ိုး။ သူသည် အပပစ်က
စက်ဆပ်တသ တကက င ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆန္င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်မက
ှု မစက်ဆပ်ပါက၊ အဘယ်တကက င ့်် အမျက်တဒါသ
အလွန ် ထွက်န္င်ရမည်နည်ိုး။ သူ၏အတွငိုး် တွင ် စက်ဆပ်မှု၊ ရွ ရှ မှု မရှပါက၊ လူတ၏
့်
ပန်ကန်မက
ှု သူ အတရိုးမစက်ပါက၊ သူသည် လူသ ိုးကဲသ
့် ညစ်
ညြူိုးတသ သူ ပြစ်သည်က
့်
ယင်ိုးက သက်တသပပတပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးက သူ တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမန္င်သည်မှ
ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးက သူ စက်ဆပ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ သူ စက်ဆပ်သည့်အ
် ရ သည် သူထ
့် တွင ်
မရှတပ။ သူအထဲ
တွင ် ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးတ ရှ
့်
့် ပါကလည်ိုး၊ ရန်လပပီိုး
ပန်ကန်တတ်တသ သူတက
့် ည်မဟတ်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုက
့် သူ စက်ဆပ်လမ်မ
ဣသတရလ၌ သူ တဆ င်ရွက်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးမှ အဓပပါယ်ရလ
ှ မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အဘယ်တကက င ့််
တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုက အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အတမှ င်ဆိုးန္င
ှ ့်် တခတ်အတန က်ကျဆိုးတသ
တနရ ပြစ်သည့်် တရတ်ပပည်၌ လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
ငှ့် ပြစ်တပသည်။ အတချြုပ်အတနပြင၊့်် တနရ က ပတမှ င်တလ၊
့် ပပသြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပပသန္င်တလ ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွကအ
် လငှ့် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်တအလယ်
၌ ရပ်ြရန်
ှ ့််
့်
့် ၊ တက င်ိုးကင်မှ ဆင်ိုးကကလ ပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် ညစ်ညြူိုးမှုန္င
ပန်ကန်မတ
ှု အ
်
သင်တ ့်
့် ငသ
့် ိုးပြင ့်် ထင်ရှ ိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည်က ယတနတွ
န ိုးလည်ကကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယခတွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တ သ
့် ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ချီိုးတပမြှ က်မှု မဟတ်တလ ။ အမှနတ
် ွင၊် သင်တသည်
့်
အတရွ ိုးချယ်ခရသည့်် တရတ်ပပည်ထက
ဲ လူစတစ်စ ပြစ်သည်။ သင်တ အတရွ
ိုးချယ်ခရပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် တမွတ
ျို့ လျ ်ကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ဤကဲသ
့် ့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ က
် တမွတ
ျို့ လျ ်ြ သင်
တ မထ
က်တန်တသ တကက င၊့််
့်
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တက
့် အထွတ်အထပ် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးပြစ်သည်က ဤအရ က
သက်တသပပ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တထ
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်က သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တပေါ်ထန
စတ်သတဘ ထ ိုးက အလိုးစ သင်တအ
့် ိုး ပပသတလပပီ၊ ပပီိုးလျှင ် ထအရ အ ိုးလိုးက
သင်တအ
့် ိုး သူတပိုးပပီိုးပြစ်က သင်တ တမွ
့် ျို့တလျ ်ြ ပြစ်
့် န္င်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အ ိုးလိုးက
သင်တအ
ျို့ လျ ်တစတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ ့်
့် ိုး တမွတ
ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်သ မက၊ ၎င်ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏

တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်၊ အဆိုးမရှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင်တ ့်
ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးတလပပီ။ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင် အညစ်ညြူိုးဆိုးပြစ်သည့်် သင်တသည်
ထသတသ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ က
် တမွတ
ျို့ လျ ်ကကတလပပီ- သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် ချီမတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ အသင်
လူတသည်
အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အနမ်က
့် ျဆိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုးမျ ိုး ရှကက၏၊ သင်တသည်
့်
့်
ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခက တမွျို့တလျ ်ရန် ပင်ကအ ိုးပြင ့််
့်
မထက်တန်ကကတချ၊ သတ
့်် ချီမပခင်ိုးပြင ့်် မခင်ိုးချက်တစ်ခ
့် င် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ သင် မရှကဘ
် ိုးူ တလ ။ သင်သည် သင်၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှပါက၊ တန က်ဆိုးတွင် မမကယ်ကယ် အရှက်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မမကယ်ကယ်
အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် အပပစ်
တပိုးမခရတပ။
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် သင်သည် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး မခရသကဲသ
့်
သင်၏ ဇ တပကတသည် လပခြုပပီိုး အတက င်ိုးပကတပြစ်၏- သတသ
် တန က်ဆိုးတွင ်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သငက
့်် အရှက်ရ တစလမ်မ
ူ မျှ ငါသည်
့် ည်။ ယတနထ
့် ၊ မည်သက
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မပပြုတသိုး။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ပပင်ိုးထန်တက င်ိုး ပပင်ိုးထန်န္င်သည်၊ သတသ
် လူတအတပေါ်
ငါ အဘယ်သ ပပြုမူ
သနည်ိုး။
့်
့်
့်
၎င်ိုးတက
့် ငါ န္ှစ်သမ်ပ့် ပီိုး တက်တွနိုး် က သတတပိုး၏။ ငါသည် သင်တက
့် ကယ်တင်ြထက်
့်
မည်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးအတွက်မျှ ငါ မလပ်တဆ င်တပ။ ငါ၏ အလက အမှနတ
် ကယ် သင်တ ့်
န ိုးမလည်သတလ ။ ငါတပပ သည့်အ
် ရ က သင်တန့် ိုးလည်သငပ့်် ပီိုး ယင်ိုးအ ိုးပြင ့််
လှုျို့တဆ ်ခရသင၏
့်် ။ ယခအချန်တွငသ
်
န ိုးလည်တသ သူ မျ ိုးစွ ရှတပသည်။ ဤသည်မှ
အပြည့်ခ
် ပြစ်ပခင်ိုး၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မဟတ်တလ ။ အပြည့်ခ
် ပြစ်ပခင်ိုးသည် တက င်ိုးချီိုး
အခစ ိုးရဆိုးတသ အရ မဟတ်တလ ။ တန က်ဆိုးတွင၊် ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝြ ့်
သင်တသွ
် ခါ၊ “ကျွန္ပ်
် တသည်
သ မန် အပြည့်ခ
် မျ ိုး ပြစ်ကကသည်” ဟ သင်တ ့်
့် ိုးသည့်အ
့်
တပပ လမ်မ
် မျ ိုးပြစ်သည် ဆသည်မှ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် “သင်တက
့် သ မန် အပြည့်ခ
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး” ဟ သင်တက
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် သင်က
့် တမိုးကကလမ်မ
“ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြန္ှ့် င ့်် သူ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးအ ဏ အြ ့်
့်
အပြည့်ခ
် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် တသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ
့် ပန်ကန်မှုအ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပခရသည်။ ကျွန္ပ်
့်
ဘရ ိုးအမှုတတ ်၏ အသိုးတတ ်ခအရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ သူ အမှု
တတ ်န္င
ှ ့်် တွဲဆက်ထ ိုးတသ
့်
အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ယင်ိုး၏ တန်ဆ ပလ မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ကကသည်” ဟ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။
ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ ကက
ိုးသည့်အ
် ခါ၊ စတ်ဝင်စ ိုးကကလမ်မ
် တသည်
့် ည်။ ထတန
့်
့် က်၊ သင်က၊ “ကျွန္ပ်
့်

စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အတွက် နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပစမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ကျွန္ပ်
် တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ပြစ်တစ၊ ညစ်ညြူိုးသည်ပြစ်တစ၊ အချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် သင်တထက်
သ ၍ တက င်ိုးချီိုး ခစ ိုးရဆဲပြစ်ပပီိုး
့်
ကျွန္ပ်
် တက
့်် လမ်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ
့် သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အခွငအ
တန်ခိုးက ပပသတပသည်။ သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက အစပျြုိုးလက်သည်မှ
ကျွန္ပ်
် တ ညစ်
ညြူိုးပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုက ဤသ သက်
တသခန္င်စွမ်ိုး ရှကကသတလ ။
့်
သင်တသည်
အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီကကတပ။ ဤသည်မှ ကျွန္ပ်
် တက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးမှလွဲ၍ ဘ မျှမဟတ်တပ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
စတ်ကကီိုးမဝင်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ
့်
ထသတသ
ကကီိုးပမတ်သည့်် ကတတတ ်တစ်ခက မတမွျို့တလျ ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ ထသတသ
့်
့်
ကကီိုးပမတ်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခက မတမွျို့တလျ ်န္င်သည့်် အတွက် ဘရ ိုးသခင်က
ကျွန္ပ်
် တ ဝင
် ့် မ
ွဲ ှုအတွငိုး်
့် က့်် က ိုးစွ ချီိုးမွမ်ိုးန္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
အလွနည
် စ်ညြူိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးအပြစ်
့်
အလပ်လပ်န္င်ကကသည်အ
့် တွက် ကျွန္ပ်
် တ အလွ
န ် တကျိုးဇူိုးတင်ရကကသည်
ှ
” ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်။
့်
၎င်ိုးတက၊
် ခါ၊ သင်က
့် “နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပစမျ ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး” ဟ တမိုးကကသည့်အ
“ကျွန္ပ်
် တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ထ
် မ
ဲ ှ အပန်ကန်ဆိုးန္ှင ့်် အညစ်ညြူိုးဆိုးပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
့်
စ တန်၏ အကကီိုးကျယ်ဆိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရကကပပီိုးပြစ်က ၊ ဇ တပကတန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
တခတ်အတန က်ကျဆိုးန္ှင ့်် အနမ်က
် တသည်
စ တန်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး
့် ျဆိုး ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
့်
ခရသူမျ ိုး၏ င်္န္တဝင် ပသက်တသမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
် တသည်
့် င၊် ကျွန္ပ်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ် ပထမဆိုး သမ်ိုးပက်ခမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ရှု
့် ပမင်ရပပီိုး
ပြစ်သကဲသ
့် သူ
် တသည်
လူတက
့် ၏ ကတက အတမွခရပပီိုးပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
့်
့် ထပ်ပပီိုး
သမ်ိုးပက်ြ အသ
ိုးပပြုခတနရပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ်
့်
့်
့်
သမ်ိုးပက်ခရသူမျ ိုး၏ နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပစမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်” ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်။
ဤစက ိုးမျ ိုးထက် ပမတက င်ိုးမွနသ
် ည့်် သက်တသခချက် မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ သင်၏
အတက င်ိုးဆိုးတသ အတတွျို့အကကြု ပြစ်တပသည်။

ဣသတရလအမျိ ်းသ ်းမျ ်း အတစခံခသ
ွဲူ့ ကွဲသ
ူ့ ိုိ အတစခံ
တလ ူ့
ူ့
ယခက လတွင ် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်ရ ၌
့်
မည်သည်သ
့် င်ခန်ိုးစ မျ ိုး သင်ယသ
ူ င်သ
ိုးအပပ ိုးသည်
့် ည်က င်္ရမပပြုကကတပ။ သင်တအမျ
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ညြှန္ှုင်ိုးတဆ င်ရွက်စဉ်တွင ် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက လိုးဝ မသင်ယူန္င်သည်က ငါ
တတွျို့ ရှခဲတ
ိုးစက သင်တ၏
့် လပပီ။ သင်တအမျ
့်
့် ကယ်ပင်အပမင်မျ ိုးက ဆပ်ကင်တတ်ကကသည်။
အသင်ိုးတတ ်၌ အလပ်လပ်တသ အခါ သင်က သင်အ
့် ပမင်က တပပ ပပီိုး၊ တန က်တစ်တယ က်က
သူအပမင်
ကတပပ က အပမင်တစ်ခက အပခ ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတပ။ သင်တသည်
့်
့်
အကယ်စင်စစ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး လိုးဝမရှကကတချ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
အတသိုးဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင်ပ
့် င် အသက်တ က ရှ တြွပခင်ိုးမရှဘဲ မမ၏ ကယ်ပင်စတ်ကူိုး
အပမင်မျ ိုးက တပပ ပပပခင်ိုး သမဟ
့် ထဲတွင ် သယ်တဆ င်ထ ိုးသည့်် “ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး”
့် တ် သင်အ
က တလျှ ခ
် ွ အ ရစွဲပငလျက် ရှကကသည်။ အပခ ိုးတစ်တယ က်
့် ျပခင်ိုး၌သ လွနစ
မည်သည်အ
့် ရ တပပ သည် သမဟ
့် ရ လပ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘဲ
့် တ် မည်သည်အ
သင်က
့် ယ်ပင် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်သင်သ
့် ည်ဟ အပမဲယကကည်လျက် အလပ်က
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ လပ်တဆ င်တနပသ တပါက်သည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အတပခအတန
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်တနပါတစ၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သင်က
့် တင်ိုး
့် လမ်ိုးပပသည်အ
မတ်သဟ ယပပြုသငသ
့်် ည်ဟ သင်ထင်သည်။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စွမ်ိုးရည်မျ ိုးက
မတတွျို့ န္င်သကဲသ
့် မ
့် မကယ်ကယ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးင ှ လည်ိုး မစွမ်ိုးန္င်ကကတပ။ အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ်
သင်၏လက်ခပခင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် စတသွပပီိုး မှ ိုးယွငိုး် သည်။ ထတရ င်္ါတဟ င်ိုး
ပပန်ထတလသကဲသ
့် သင်
တသည်
မမကယ်ကယ် တရ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးကျသည်ဟ
့်
့်
ထင်မတ
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ က ယခပင်လျှင ် သင်တ ထ
့် တ်တြ ်ပပတသိုးသည်ဟ ဆန္င်သည်။
သင်တသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးမှုက ရရှန္င်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခအ ိုးပြင့််
့်
တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး မဆက်ဆကက၊ ဥပမ အချြုျို့တသ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် အလပ်မှ
သင်ရရှထ ိုးသည့်် ရလဒ်မျြုိုး အတကက င်ိုး၊ သမဟ
့် တွငိုး် စတ် အတပခအတနမျ ိုး၏
့် တ် သင်အ
မကက တသိုးမီက အတနအထ ိုးအတကက င်ိုး အစရှသည်တ ပြစ်
် င် သင်တသည်
့် သည်။ အမှနပ
့်
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုး အတကက င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ ပပပခင်ိုးမရှတပ။ သင်က
့် ယ်ပင်
့်
အယူအဆမျ ိုးက ရပ်သမ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
ဲ့် တသ
့် ယ်သင် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကသ
့် တ် သင်က
့်
အတလ့်အထမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တသည်
လိုးဝပါဝင်မှုမရှတပ။ ဦိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုတဆ င်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ မျ ိုးက အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး မှ
့် ညီအစ်ကတမ င်န္မ

မည်သ ထ
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် မည်သ လ
့် န်ိုးသမ်ိုးရမည်ဆသည်န္င
့် အ ိုးသန
့် က်တလျှ က်
န္င်တစမည်ကသ စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်။ သတသ
် အ ိုးတက်သတရ လက်တလျှ က်ပခင်ိုး ကယ်၌က
့်
လတလ က်သည်ဟ သင်တအ
့် ိုးလိုး ထင်ကကပပီိုး၊ အတပခခအ ိုးပြင့်် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုး
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် အတစခြဆ
် ရ ဆလသည်က သင်
့် သည်မှ မည်သည့်အ
န ိုးလည်ြမတပပ
န္ှင၊့်် သင်ကယ်သင် သရှြန္ှ့် င ့်် သငက
့်် ယ်သင် စွနလ
် ့် တ်ြဆ
့်
့် သည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က သင် သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ပပန်တပိုးဆပ်ြ သင်
က
ှ ၊ တပတရ၏ပစက အသက်ရှငတ
် နထင်ြ ့်
့် ယ်သင် စတ်ဆန္ဒ ထ ိုးရရန်
့်
သင်က
ှ သ သင်စဉ်ိုးစ ိုးတလသည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးမှလွဲ၍
့် ယ်သင် စတ်ဆန္ဒထ ိုးရရန်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးတပ။ အပခ ိုးလူမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပပြုလပ်ပါတလတစ
သင်သည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမဆင်ပခင်ဘဲ န ခမည်မဟတ်၊ ထပပင်
့် အပခ ိုးလူမျ ိုးမှ
မည်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ပြစ်ပါတလတစ သင်ကယ်တင်မှ မူ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်ပခင်ိုးက ရှ တြွမည်၊
ယင်ိုးသည် လတလ က်လမ်မ
်လည်ိုး အမှနမ
် ှ
့် ည် ဟူ၍ပင် သင်ဆသည်။ သတသ
့်
သင်စ
် ှုထ၌
ဲ ခင်လတသ ထတ်တြ ပ် ပသမှုတစ်ခက မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
့် တ်ဆန္ဒက စစ်မှနမ
မတတွျို့ ရှထ ိုးတချ။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ယခအခါတွင ် သင်တထ
့် တ်တြ ်ပပသည့်် အပပြုအမူမျြုိုး
မဟတ်သတလ ။ သင်တတစ်
့် ဦိုးစီသည် သင်တက
့် ယ်ပင် စတ်ကူိုးအပမင်က ခင်မ စွ ဆပ်ကင်
ထ ိုးကကလျက်န္င
ှ ့်် သင်တအ
့် ိုးလိုးက စလင်တစပခင်ိုး ခလကကသည်။ သင်တသည်
့်
တိုးတက်မမ
ှု ျ ိုးစွ မရှဘဲ ဤမျှကက ရှည် အတစခခဲက့် ကပပီက ငါပမင်တတွသ
ျို့ ည်။ အထူိုးသပြင့််
သဟဇ တကျကျ အတူတကွလပ်တဆ င်ပခင်ိုးဆင်ရ ဤသင်ခန်ိုးစ ၌ မည်သည်အ
့် ရ တစ်ခမျှ
သင် စွမ်ိုးတဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး လိုးဝ မရှပါတက ိုး။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး ထဲသ သွ
့် ိုးတရ က်တသ အခါ
သင်က သင်န
ူ ျ ိုးက သူတနည်
့် ည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး တပပ ဆဆက်ဆပပီိုး အပခ ိုးသမ
့် ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး
တပပ ဆဆက်ဆကကသည်။ သဟဇ တကျတသ ညြှန္ှုင်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲလှက
ဤသည်မှ သင်င
ူ ျ ိုးအတွက် ပ၍ပင် မှနက
် န်တလသည်။
့် ယ်သ ိုး တန က်လက်သမ
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ အတစခ
သင်သ
ူ ဆ န ိုးလည်မည်သ
့် ူ
့် ည်က သင်တထဲ
့်
့် မှ မည်သမ
ရှ ိုးပါိုးသည်။ သင်တသည်
မတရမရ ပြစ်က ဤကဲသ
့် တသ
သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက
့်
့်
အတသိုးအြွဲကစစမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယကူ ကသည်။ သမမ တရ ိုး၏ ဤကဏ္ဍက လက်တတွျို့ကျင်ရ
့် န်
ပျက်ကွကသ
် ည် သ မက အမှ ိုး တမင်သက်သက် ပပြုလပ်သည့်် မျ ိုးစွ တသ လူတပင်
့်
ရှတလသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အတစခခဲပ့် ပီိုးတသ သူတပင်
့် အချင်ိုးချင်ိုး တက်ခက်ကကပပီိုး
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ကကက မန လပြစ်ကကပပီိုး ပပြုင်ဆင်ကကသည်။ လူတင်ိုးက မမကယ်ကယ်

အတွက်သ ပြစ်ပပီိုး လိုးဝ မပူိုးတပါင်ိုးကကတပ။ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်တ၏
့်
ဝည ဉ်အသက်တ အမှနက
် သရပ်တြ ်သည်မဟတ်တလ ။ တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး အတူတကွ
အတစခတနတသ သင်တသည်
ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင် တနတ
် င်က
့် င်ိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
့်
တက်ရက်အတစခခဲက့် ကတသ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တူတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အတစခတသ လူမျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တက
့် မည်သပူ့် ိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည် သမဟ
့် တ် မည်သ ့်
အတစခရမည်ဟူသည်က လိုးဝမသသည်မှ မည်သပြစ်
့် န္င်သနည်ိုး။
ထစဉ်က ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဗမ န်တတ ် ထဲတွင် တယတဟ ဝါက
တက်ရက်အတစခခဲက့် ကက သူတ၌့် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ စရက်လကခဏ ရှသည်။
(လူတင်ိုးသည် ယဇ်ပတရ ဟတ် မဟတ်ခသ
ဲ့် ည်က ိုး မှနတ
် ပသည်။ ဗမ န်တတ ် ထဲတွင ်
တယတဟ ဝါက အတစခတသ သူအချြုျို့သ ထလကခဏ ရှသည်။) သူတသည်
တယတဟ ဝါမှ
့်
သူတအတပေါ်
န္ှငိုး် အပ်ထ ိုးသည့်် သရြူမျ ိုးက ဆင်ပမန်ိုးကကသည် (ဆလသည်မှ သူတက
့်
့်
တယတဟ ဝါ၏ သတ်မှတ် ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်မျ ိုးအရ ဤသရြူမျ ိုးက ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်။
တယတဟ ဝါက သူတက
့် ည်က ိုး မဟတ်)။ သူတသည်
့် သရြူမျ ိုး တက်ရက်တပိုးခဲသ
့်
တယတဟ ဝါမှ သူတအတပေါ်
န္ှငိုး် အပ်ထ ိုးသည့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်ဝတ်ရမျ ိုးက ဝတ်ဆင်ကကပပီိုး၊
့်
ဗမ န်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် တပခဗလ ပြင့်် မိုးတသ က်မှ ညအချန်အထ သူအ
့် ိုး
တက်ရက်အတစခကကသည်။ တယတဟ ဝါအ ိုး သူတ၏
့် အတစခပခင်ိုးမှ လိုးဝ ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင် ကမန်ိုးကတန်ိုးပပြုလပ်ပခင်ိုး မရှခဲတ
ကယ်တတ က
်
့် ပ။ ထထက်
့်
အတစခတသ သူ မည်သမ
ူ ျှ တက်ရက် မချြုိုးတြ က်န္င်တသ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး အ ိုးလိုး
ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတအ
့် သည်။
့် ိုးလိုးက ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး လက်န ခဲရ
သမဟ
ဗမ န်တတ ် အတွငိုး် သ ဝင်
့် တ်ပါက သူတသည်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးမှ တ ိုးပမစ်ခရသည်။
သူတအနက်
တစ်ဦိုးဦိုးက ဗမ န်တတ ်၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်မလျှင၊် ဆလသည်မှ
့်
တစ်စတစ်ဦိုးက တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်မျ ိုးက မန ခလျှင၊် ထသူက ကယ်တတ ်
ထတ်ပပန်ထ ိုးခဲသ
ူ ့် မျှ ဤအရ က
့် ည့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးအရ စီရင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး မည်သက
ကန်ကွ
် က
ူ က ကွယ်ရန် ခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးတပ။ သူတက
့် က်ရန် သမဟ
့် တ် တြ က်ြျက်ကျြူိုးလွနသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုး မည်မျှကက ကက အတစခခဲပ့် ပီိုးတစက မူ အ ိုးလိုးက စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး
အတင်ိုး လက်န ရန် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် မျ ိုးလှစွ တသ
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးက ယဇ်ပတရ ဟတ်ဝတ်ရမျ ိုးက ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးကကပပီိုး တယတဟ ဝါက
သူတက
ဲ့် င်က
့် စ ိုး သူအ
့် မည်သည့်် အထူိုးတလည် အတရိုးစက်မှုပင် မတပိုးခလ
့် ိုး
ဤနည်ိုးဟန်အတင်ိုး တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လိုး စဉ်ဆက်မပပတ် အတစခခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
့်

ယဇ်ပလလင်တရှ ျို့ သမဟ
ဲ ွင ် သူတ၏
့် တ် ဗမ န်တတ ်ထတ
့် တစ်သက်တ ပတ်လိုးပင်
အချန်ကန်ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ သူတ၏
ှ ့်် ကျြုိုးန္နွ ခမှု သရပ်သကန်
့် မှုန္င
့် သစစ တစ င်သ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါက သူတအတပေါ်
ထကဲသ
့် တသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
့်
့်
န္ှငိုး် အပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ အက့် သစရ မဟတ်ခ။ဲ့် သူတ၏
့် မှုတကက င်သ
့် လျှင ် သူတသည်
့် သစစ တစ င်သ
့်
မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးက ရရှပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
တတွျို့ ပမင်ခကဲ့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထစဉ်က တယတဟ ဝါသည် ဣသတရလပပည်တွင ် သူ၏
တရွ ိုးချယ်ခထ ိုးတသ လူမျ ိုးကက ိုး၌ အမှုပပြုခဲတ
အတတ ်ပင်
့် သ အခါ သူတအတပေါ်
့်
ကကီိုးတလိုးတသ ပညတ်မျ ိုးက ချမှတ်ထ ိုးရှခဲသ
့် ည်။ သူတအ
့် ိုးလိုးမှ အလွန ် န ခပပီိုး
ပညတ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ကန်သတ်
ခခဲက့် ကရသည်။ ဤပညတ်မျ ိုးမှ သူတ၏
့်
့် တယတဟ ဝါအ ိုး
ကကည်ညြုန္င်စွမ်ိုးက က ကွယ်တပိုးရန် အကျြုိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသည်တအ
့် ိုးလိုးမှ တယတဟ ဝါ၏
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ဲ့် လသည်။ ထယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအနက်
့် ိုးပင် ပြစ်ခတ
တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ဥပသ်တနက
့် မတစ င်ထ
့် န်ိုးခဲလ
့် ျှင ် သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါ၏
ပညတ်ချက်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ခလ
ဲ့် ျှင၊် ထအပပင်
ထသူတက
ူ က
့် ျှင ်
့်
့် သ မန်လတ
့် တတွျို့ ရှခဲလ
ထပင်္္ြုလ်သည် ယဇ်ပလလင်တရှ ျို့သ ချက်
ချင်ိုး သယ်တဆ င်ပပီိုး တကျ က်ခန္
ဲ င
ှ ့်် တသတအ င်
့်
တပါက်သတ်ခရသည်။ ထအတလ င်ိုးတက
့် ဗမ န်တတ ်အထဲ၌ သမဟ
့် တ် အနီိုးအန ိုး၌
ထ ိုးခွငမ
့်် ပပြု၊ ယင်ိုးက တယတဟ ဝါ ခွငမ
့်် ပပြုခဲတ
သူ မည်သမ
ူ ဆသည်
့် ပ။ ထသပပြုတသ
့်
“တလ ကီယဇ်မျ ိုး” ပူတဇ ်တသ လူတစ်ဦိုးအပြစ် မှတ်ယူ ခရမည်ပြစ်ပပီိုး တွငိုး် ကကီိုးထသ
ဲ ့်
ပစ်ချက အတသသတ်ပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏အသက်
က
့်
့်
့်
ဆိုးရှုိုးသည်က ိုး မှနတ
် ပသည်၊ မည်သမ
ူ ျှ အသက်ချမ်ိုးသ တပိုး မခရတပ။ “တလ ကီမီိုးရှု ျို့ ပခင်ိုး” က
ပူတဇ ခ
် တ
ဲ့် သ သူတပင်
ဲ န် ့်
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ် တယတဟ ဝါမှ ခွခ
့် ရှခဲသ
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် တနမျ
ယဇ်ပလလင်၌
့် ိုးတွင ် ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုး မပပြုသည့်် လူတသည်
့်
ထ ိုးရှခွငမ
့်် ပပြုသည့်် သူတ၏
ူ ဇ ်သကက မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ကယ်တတ မ
့်် ီိုး၏
့် ယဇ်ပတ
တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်။ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး အတပေါ်
သတ်မှတပ် ပဋ္ဌ န်ိုးချက်မျ ိုးမှ တအ က်ပါအတင်ိုး ပြစ်သ
ပခင်ိုးမပပြုဘဲ
့် ည်- ဦိုးစွ သူတတပခတဆိုး
့်
ဗမ န်တတ ထ
် သ
ဲ သ
ွ ့်် မပပြုထ ိုးတပ။
့် မဟ
့် တ် ယင်ိုး၏ အပပင်ဝင်ိုးထဲသပင်
့် သူတက
့် ဝင်ခင
သူတ၏
ဲ သူ
န္င်။
့် ယဇ်ပတရ ဟတ်ဝတ်ရတက
့် ဝတ်ထ ိုးပခင်ိုးမရှပါက ဗမ န်တတ ်ထသ
့် တမဝင်
့်
သူတ၏
န္င်။
့် ယဇ်ပတရ ဟတ် သရြူမျ ိုး ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးမရှပါက ဗမ န်တတ ် ထဲသ သူ
့် တမဝင်
့်
အတလ င်ိုးတက င်အ ိုးပြင့်် ညစ်စွနိုး် ထ ိုးပါက ဗမ န်တတ ထ
် သ
ဲ သူ
န္င်။
့် တ မဝင်
့်
မတပြ င်မ
့် တ်တသ သူ၏ လက်က ထမပပီိုးတသ အခါ သူတ၏
့် လက်မျ ိုးက ဦိုးစွ

တဆိုးတကက မထ ိုးပါက ဗမ န်တတ ထ
် သ
ဲ သူ
န္င်။ ထပပင်
့် တမဝင်
့်
့် မမကယ်ကယ်
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ညစ်ညြူိုးတစပပီိုးတန က်တွင ် သူတသည်
ဗမ န်တတ ထ
် သ
ဲ (သ
့်
့် ိုးလကက ၊
အပမဲတမ်ိုးမဟတ်) မဝင်န္င်သည်သ မက တယတဟ ဝါ၏ မျက်န္ ှ တတ က
် လည်ိုး
သူတြူ့် ိုးတတွျို့ရန် ခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးတပ။ အချန်တစတ
့် သ အခါ၊ ဆလသည်မှ သိုးလကက ပပီိုးမှသ
သန်စင်
ပမန်ိုးခင
ွ ရ
့်် ှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် တသ ယဇ်ပတရ ဟတ်ဝတ်ရတက
့် သူတ ဆင်
့်
့် က်
တယတဟ ဝါ၏ မျက်န္ ှ တတ က
် ြူိုးတတွျို့ရန် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ သူ
န္င်မီ အပပင်ဝင်ိုးထတ
ဲ ွင်
့် တမဝင်
့်
ခန္ှစ်ရက်ကက အတစခရသည်။ သူတသည်
မည်သည့်် ဤယဇ်ပတရ ဟတ်အဝတ်ကမဆ
့်
ဗမ န်တတ ် အတွငိုး် ၌သ ဝတ်ဆင်ခင
ွ ပ့်် ပြုထ ိုးပပီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ ဗမ န်တတ ်အ ိုး
ညစ်ညမ်ိုးတစပခင်ိုးက တရှ င်ကျဉ်ရန်အလငှ့် ပပင်ပ၌ လိုးဝခွငပ့်် ပြုမထ ိုးတပ။
ယဇ်ပတရ ဟတ်ပြစ်သူ အ ိုးလိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်မျ ိုးက ချြုိုးတြ က် ထ ိုးခဲသ
့် ည့််
့်
ရ ဇဝတ်သ ိုးမျ ိုးအ ိုး သ မန်လတ
ူ ၏
့် အတသသတ်ပခင်ိုးက ခရသည့်် ကယ်တတ ်၏
ယဇ်ပလလင်တရှ ျို့သ တခေါ်
ှု
့် တဆ င်လ ရသည်။ သမဟ
့် တ်လျှင ် မီိုးသည် ထရ ဇဝတ်မက
ပမင်တတွျို့ ခဲသ
က်မည် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူတသည်
့် ည့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်အတပေါ်သ ကျတရ
့်
့်
့်
တယတဟ ဝါက မပျက်မကွက် သစစ ထ ိုးရရသည်
ှ
၊ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ကယ်တတ ်၏
ပညတ်မျ ိုးမှ သူတအတွ
က် အလွနက် ကီိုးတလိုးပပီိုး ကယ်တတ ်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့်
အမန်မျ
သည်အ
့် ခါမျှ လိုးဝ ဝရ
့် ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် ချြုိုးတြ က်ရန် သူတ မည်
့် ဲကကသည်
့်
မဟတ်တချ။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးမှ တယတဟ ဝါက သစစ ရှခဲက့် ကသည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ့််
့် တသ ် ကယ်တတ ်၏ မီိုးလျှက သူတပမင်
့် င
့် တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င်န္
လူတက
့် ပပင်
့် ည့်် လက်တတ ်က ပမင်တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးသည်အ
့် ကယ်တတ ်ပပစ်တင်ဆိုးမခဲသ
ကယ်တတ အ
့်် တွက် ထသတသ
ချစ်တကက က်ရတသမှုက နင်္က သူတ လက်
သင်ခ
့် ထ ိုး
့်
့်
ခဲပ့် ပီိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထအတွ
က်တကက င့်် သူတ ရရှ
့်
့် ခဲက့် ကသည်မှ တယတဟ ဝါ၏
မီိုးလျှကသ မက သူ၏င်္ရစက်မှု၊ သူ၏အက အကွယ်န္င
ှ ့်် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးလည်ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးတွင် တယတဟ ဝါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူတလ
ူ ျှ မန ခပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ည်မှ သူတ၏
့် က်န ခဲပ့် ပီိုး မည်သမ
့်
သစစ တစ င်သ
ဲ့် ျှင ်
့် မှုပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ မန ခမှု တစ်စတစ်ရ တပေါ်တပါက်ခလ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် တယတဟ ဝါက ဆန်ကျင်
ခတ
ဲ့် သ မည်သက
ူ ့် မဆ အတသသတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့်
တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ထပင်္္ြုလ်က
ကယ်တတ ထ
့်် မှ လိုးဝ ဝှက်ထ ိုးမည် မဟတ်တပ။ ဥပသ်တနက
ူ ျ ိုး၊
့် ချြုိုးတြ က်သမ
လက်လတ
ွ ်စပယ် လင်တပျ ်ပါိုးပခင်ိုး အပပစ်ရသူ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် တယတဟ ဝါအြ ပူ
့် တဇ ်သကက မျ ိုးက

ခိုးယူသမ
ူ ျ ိုးမှ အထူိုးကကီိုးတလိုးစွ ပြင့်် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးခရသည်။ ဥပသ်တနက
့်
ချြုိုးတြ က်တသ သူမျ ိုးက သူတ (သ
မန်လတ
ူ )့် မှ တကျ က်ခန္
ဲ င
ှ ့်် အတသတပါက်ကကသည်၊
့်
သမဟ
ှ ့်် အတသရက်ကကသည်။ မတရ ိုးတသ တမထန်က
့် တ် သူတက
့် မခင်ိုးချက်မရှ ကက ပွတ်န္င
ကျြူိုးလွနသ
် တ
ူ -့် ရှု ချင်စြွယ်တက င်ိုးတသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက တပ်မက်စတ်ရသူ
ှ သမဟ
့် တ်
မတက င်ိုးတသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုး တဏှ ရ င်္အတတွိုးမျ ိုး ပြစ်တပေါ်သ၊ူ သမဟ
့် တ်
ပျြုရွ ယ်တသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ရ င်္စတ်ပပင်ိုးပပလ သူတပင်
့် - အ ိုးလိုးသည်
အတသသတ်ပခင်ိုးက ခရသည်။ အကယ်၍ အြိုးအအပ် သမဟ
့် တ် ဦိုးတခါင်ိုးပခြုထည်
မဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ပျြုရွ ယ်တသ မည်သည်အ
့် မျြုိုးသမီိုးမဆ တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးက
လူစည်
ဲ့် ါက ထအမျြုိုးသမီိုးမှ
့် ိုးချြုိုးတြ က်တသ အပပြုအမူ ပြစ်တအ င် တသွိုးတဆ င်ခပ
အတသသတ်ပခင်ိုး ခရသည်။ ထတယ က်ျ ိုးမှ ဤပညတ်တတ ်မျြုိုးက တြ က်ြျက်ခသ
ဲ့် ည့််
ယဇ်ပတရ ဟတ် တစ်ဦိုး (ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ အတစခတသ သူ) ပြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ် သူသည်
က ိုးစင်တင်သတ်ပခင်ိုး သမဟ
ွဲ တ်ပခင်ိုးက ခရသည်။ ထကဲသ
့် တသ
သူ မည်သက
ူ ့် မျှ
့် တ် ချတ်ဆသ
့်
အသက်ရှငခ
် င
ွ ပ့်် ပြုမည် မဟတ်ဘဲ တယတဟ ဝါတရှ ျို့တွင ် မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
မျက်န္ ှ သ ရသည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူ၏ တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုးမျ ိုးက ထသူတသဆိုးပပီိုး
့်
သိုးန္စ
ှ ်ကက သည်အထ ယဇ်ပလလင်တရှ ျို့တွင ် တယတဟ ဝါက ယဇ်ပူတဇ ်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည်
မဟတ်သည်အ
့် ပပင် သ မန်လတ
ူ က
့် တယတဟ ဝါတပိုးသန ိုးသည့်် ယဇ်မျ ိုး၌
မျှတဝကျခခွငပ့်် ပြုမည် မဟတ်တပ။ ထက လတစ့်မှသ လျှင ် သူတသည်
တယတဟ ဝါ၏
့်
ယဇ်ပလလင်တပေါ်တွင ် အရည်အတသွိုး အတက င်ိုးဆိုးန္ ွ ိုး သမဟ
့် တ် သိုးက တင်လှူန္င်သည်။
အကယ်၍ အပခ ိုး တြ က်ြျက်ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုး တစ်စတစ်ရ က ပပြုလပ်ခပ
ဲ့် ါက ထသူတသည်
့်
တယတဟ ဝါတရှ ျို့တမှ က်တွင ် သူ၏ ကရဏ တတ ်က အသန ိုးခလျက် သိုးရက်ကက သည်အထ
အစ တရှ င်ရမည် ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်မျ ိုးမှ အလွနက် ကီိုးတလိုးပပီိုး
အလွနတ
် င်ိုးကျပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်သ
့် လျှင ် သူတက
့် သူက
့် ဝတ်ပပြုခဲက့် ကသည်မဟတ်၊ သူတက
့်
သူ၏ကရဏ တတ ၏
် အကျြုိုးဆက်အပြစ်န္င
ှ ့်် သူအတပေါ်
သူတ၏
့် မှုတကက င့််
့်
့် သစစ တစ င်သ
ထသပပြုခဲ
င့်် ယတနအချ
သူတ၏
့် န်ထ သူတသည်
့် က့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
့် အတစခပခင်ိုး၌
အလ ိုးတူပင် ဆက်လက်၍ သစစ တစ င်သ
့် ကကပပီိုး တယတဟ ဝါတရှ ျို့၌ သူတ၏
့်
အသန ိုးခပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တန က်မဆတ် ခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ်
့်
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ကယ်တတ ၏
် င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် က ကွယ်မှုက
ရရှတနကကဆဲပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ သ
် ည် သူတန္ှ့် င ့်် အစဉ်အပမဲ အတူပါရှက
သူတအလယ်
ရှတကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်တနဆဲပင် ပြစ်သည်။ သူတအ
့်
့် ိုးလိုးက တယတဟ ဝါက မည်သ ့်

ချစ်တကက က်ရတသသင်သ
ှ ့်် သူအ
သင်သ
့် ည်န္င
့် ည်က သကကပပီိုး၊
့် ိုး မည်သ အတစခ
့်
သူတအ
ှ ့်် အက အကွယ်က ရရှရန်အတွက် မည်သပပြုမူ
့် ိုးလိုးက သူ၏ င်္ရစက်မှုန္င
့် ရမည်က
သကကသည်။ ဤသည်မှ သူတအ
့် ိုးလိုးက သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲ၌ သူက
့်
ချစ်တကက က်ရတသကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူတအတစခ
ပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏ တအ င်ပမင်မှု၏
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မှ အပခ ိုးဘ မျှမဟတ်ဘဲ ချစ်တကက က် ရတသပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ထသဆ
့် လျှင ်
ယတနတခတ်
တွင ် သင်တအ
့် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ ဣသတရလ
့်
့် ိုးလိုးမှ မည်သည်အ
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တူညကီ ကသတလ ။ ယတနတခတ်
အတစခပခင်ိုးမှ တပပ င်တပမ က်တသ
့်
ဝည ဉ်တရိုးလူတစ်ဦိုး၏ တခါင်ိုးတဆ င်မှု တန က်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
သင်တ၌့် သစစ တစ င်သ
ှ ့်် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် မရှကကတပ။
့် မှုန္င
သင်တသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ် အတတ ်အတန်ရရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး
တက်ရက်အတစခတနကကရ ၌ ဣသတရလ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးန္ှင ့်် တူညကီ ကသည်။ သင်တသည်
့်
ဗမ န်တတ ထ
် သ
ဲ မဝင်
ကကတသ လ
် ည်ိုး သင်တရရှ
့် ရ န္ှင ့်် သင်တတတွ
့် ရ မှ
့်
့် သည်အ
့် ျို့ ပမင်သည်အ
ဗမ န်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် တယတဟ ဝါက အတစခခဲက့် ကတသ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး ရရှသည်ထက်
ပ၍မျ ိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
သူတထက်
ပ၍ပင် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
့်
့်
့်
ပန်ကန်ကကသည်။ သင်တ၏
့် ချစ်တကက က်ရတသမှုမှ မတပပ ပတလ က်ပြစ်ပပီိုး အကျြုိုးဆက်
အတနပြင့်် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်တ ရရှ
့် ကကသည်။ သင်တသည်
့်
အနည်ိုးငယ်သ ဆက်ကပ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တရရှ
့် ထ ိုးသည်မှ ထဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး
ရရှခဲြ
့် ူိုးသည်ထက် ပ၍ပင် မျ ိုးပပ ိုးသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုး၌ သင်တက
့် အကျြုိုးကကီိုးစွ
မပပြုသတလ ။ ဣသတရလ၌ အမှုပပြုတနစဉ် လူတသည်
တယတဟ ဝါက ဆန္ဒအတလျ က်
့်
စီရင်ပခင်ိုး မပပြုဝခ
့် ကဲ့် ကတပ။ သပြစ်
့် တစက မူ သင်တက
့် ိုး အဘယ်သရှ့် သနည်ိုး။ သင်တက
့်
သမ်ိုးပက်ြ လက်
ရှ ငါ လပ်တဆ င်တနသည့်် အမှုအတွကသ
်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါ၏န မတတ ်က
့်
သင်၏ လွနစ
် ွ မြွယ်မရ အရှက်ရတစပခင်ိုးက ငါ အဘယ်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ ့်
့်
တနထင်တသ တခတ်မှ ပညတ်တတ ်တခတ်ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
တထ က်ဆလျှင် သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်မျှ အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်မည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။
့်
သင်တ၏
သင်တအတပေါ်
့် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးမှ မတပပ ပတလ က်ပါတက ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
မျက်န္ ှ သ တပိုးမှုမျ ိုးစွ န္ှငိုး် အပ်မထ ိုးသည်အ
့် တွက် ငါက
့် အစဉ်အပမဲ အပပစ်တင်
တနကကသည်။ ထပပင်
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် ငါသည် သင်တက
့် လတလ က်တသ တက င်ိုးချီိုးန္တ
မတပိုးဘဲ သင်တအြ
ကျ
ဲ ှုမျ ိုးသ ငါ၌ရှသည်ဟပင် အခင်အမ ဆကကသည်။ ငါအတပေါ်
့်
့်
့် န်ဆမ
ထမျှနည်ိုးပါိုးတသ ချစ်တကက က်ရတသမှုန္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် သင်တအတနပြင်
့် ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး
့်

လက်ခရန် မပြစ်န္င်သည်က သင်တမသ
ပခင်ိုး၏
့် ကကသတလ ။ ငါသည် သင်တ အတစခ
့်
ဆိုးရွ ိုးတသ အတပခအတနတကက င့်် သင်တအတပေါ်
အစဉ်မပပတ် ကျန်ဆပဲ ပီိုး တရ ိုးစီရင်မက
ှု
့်
ချမှတ်တကက င်ိုး သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တ မတရ
ိုးသပြင့်် ခခဲရ
့် သည်ဟ သင်တအ
့်
့်
့် ိုးလိုး
ထင်မကကသတလ ။ ငါသည် ပန်ကန်တတ်ပပီိုး န ခပခင်ိုးမရှတသ လူတစ်စအတပေါ် ငါ၏
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက အဘယ်သ န္ှ
့် ငိုး် အပ်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ န မတတ ်က
င်္ဏ်အသတရညြှြုိုးန္ွမ်ိုးတစတသ လူတအ
့် ိုး ငါ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ငါသည် အဘယ်သ ့်
တပါတပါ
လွနက
် ဲတသ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့််
့် တန်
့် တန် ချတပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ဆက်ဆခရ ပပီိုးတလပပီ။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ယတန သင်
တပ
့် ့်
့်
့် န်ကန်သကဲသ
ပန်ကန်တတ်ခလ
ဲ့် ျှငမ
် ူ ငါသည် သူတက
့် တရှိုးတန်ိုးကတည်ိုးက

အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်မည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါသည် သင်တက
ှ သ
့််
့်
့် သက်ညြှ မှုန္င
ဆက်ဆသည်။ ဤသည်မှ အကျြုိုးပပြုပခင်ိုးပင် မဟတ်သတလ ။ ဤအရ ထက်
ပမကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက သင်တ တတ
င်တ
့် သတလ ။ တယတဟ ဝါသည် သူအ
့်
့် ိုး
ရတသတသ သူတက
့် သ တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်။ သူသည် သူအ
့် ိုး ခခတသ လူတက
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ လိုးဝခွငမ
့်် လတ်ဘဲ ပပစ်တင်ဆိုးမသည်။ မည်သအတစခ
ရမည်က
့်
မသတသ ယတနတခတ်
သင်တလူ
့်
့် မျ ိုးသည် သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပပန်လှညလ
့်် မည်အ
့် တကက င်ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ပ၍သ
လအပ်လျက်ရှသည် မဟတ်သတလ ။ သင်တအတပေါ်
သ န္ှ
့် တသ
့်
့် ငိုး် အပ်ရန်အတွက် ထကဲသ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ အတက င်ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမျြုိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
သင်တ၏
့်
့် အတက င်ိုးဆိုး က ကွယ်မှုပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
၎င်ိုးတမပါဘဲ
သင်တအနက်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ တလ င်ကျွမ်ိုးတသ မီိုးက
့်
့်
ကက့်ကက့် ခန္င်မည်တလ ။ သင်တသည်
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် သစစ
ရှစွ အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
အတစခန္င်သည်ဆလျှင ် တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်တ၏
် ပြစ်လည်ိုး
့် အပမဲတမ်ိုး အတြ ်မွနအ
ရရှမည်မဟတ်တလ ။ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လတလ က်တသ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးကလည်ိုး
သင်တ မကက
ခဏ ရမည်မဟတ်တလ ။ သင်တ မည်
သ အတစခ
သင်သ
့် ည်က သင်တအ
့်
့်
့်
့် ိုးလိုး
သကကပပီတလ ။
ယတန သင်
တအ
့်
့် ိုး ပပြုထ ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်သည့်် သဟဇ တကျစွ အတူတကွ
အလပ်လပ်ပခင်ိုးမှ ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအ ိုး တယတဟ ဝါ တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည့််
အတစခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အလ ိုးတူသည်- သမဟ
့် ည်။
့် တ်ပါက သင်တ၏
့် အတစခပခင်ိုးမှ ရပ်စဲလမ်မ
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက် အတစခကကသည့်် လူမျ ိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် အနည်ိုးဆိုး
့်

အတနပြင့်် သင်တသည်
သင်တ၏
ှ ့်် ကျြုိုးန္နွ ခမှု
့် မှုန္င
့်
့် အတစခပခင်ိုး၌ သစစ တစ င်သ
ရှန္င်စွမ်ိုးရရမည်
ှ
အ
့် ပပင် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
သင်ယူန္င်စမ
ွ ်ိုးရရမည်
ှ
။ အထူိုးသပြင့်် အသင်ိုးတတ ်၌ အလပ်လပ်တနကကတသ သင်တအတွ
က်၊
့်
သင်တလက်
တအ က်ရှ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး တစ်ဦိုးဦိုးက သင်တက
့်
့် ကင်တွယ်
တပြရှငိုး် ဝ့်မည်တလ ။ သင်တ၏
့် အမှ ိုးမျ ိုးက သင်တတရှ
့် ျို့၌ တစ်စတစ်ဦိုးက တပဗ င်ကျကျ
တပပ ဝမ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအထက်၌ ပမင်ပ့် မင်မ
့် ည်တလ ။ သင်တသည်
့် ိုးမ ိုး ရပ်တည်ကက၏၊
့်
ဘရင်မျ ိုးကသ
ဲ့် ကကီ
ဤကဲသ
့် လက်
တတွျို့ကျတသ
့် ိုးစိုးကကတလတက ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
သင်ခန်ိုးစ မျြုိုးမျ ိုးက တလ့်လ ပခင်ိုး သမဟ
သ ဝင်
့် တ် ၎င်ိုးတအထဲ
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးပင်
မရှပါဘဲလျက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတစခပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ တနတသိုးသည်တက ိုး။
လက်ရတွ
ှ င ် သင်အ
် ည်ိုး သင်က
့် ိုး အသင်ိုးတတ ် အနည်ိုးငယ်က ဦိုးတဆ င်တစတသ လ
့် ယ်သင်
မစွနလ
် ့် တ်သည်သ မက၊ “ငါတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ချြုပ်ထန်ိုးပခင်ိုး မခသင်သ
့် ပပင်
့် ည်အ
့်
ယတနတခတ်
တွင ် ငါတ တတွ
ိုးတခေါ်တပမ ပ် မင်မှု ကင်ိုးမဲစ
့်
့် ွ န ခပခင်ိုး မပပြုသင်ဟ
့် ဘရ ိုးသခင်
့်
မမက်ဆထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ က ဤနည်ိုးပြင့်် ပပြုလပ်သင်သ
့် ည်ဟ ငါထင်သည်”
ဟူသကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဆက သင်က
့် ယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးကပင် ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကသည်။ ထအတွ
က်တကက င့််
့်
သင်တအတယ
က်စီတင်ိုးက သင်တက
ူ ျှ
့်
့် ယ်ပင် ထင်ပမင်ချက်က ဆပ်ကင်ပပီိုး မည်သမ
အချင်ိုးချင်ိုး မန ခကကတပ။ သင်၏ အတစခပခင်ိုးမှ တချ င်ပတ်မသည်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သတသ ်လည်ိုး သင်သည် “ငါပမင်သည်အ
့် တင်ိုးဆလျှင် ငါနည်
ှ န္
် င
ှ ့်် မတဝိုးတပ။
့် ိုးလမ်ိုးမှ ပစ်မတ
မည်သပြစ်
ဦိုးစီတွင် သတဘ ထ ိုး ကယ်စီရသည်
ှ
- သင်သ
့် တဘ ထ ိုးက
့် တစ ငါတ တစ်
့်
သင်တပပ ပပီိုး ငါသတဘ
ထ ိုးက ငါတပပ မည်။ သင်ရ
့်
့် ူ ပါရမျ ိုး အတကက င်ိုးက သင်
မတ်သဟ ယပပြုပပီိုး ငါဝင်
့် တရ က်မှု အတကက င်ိုးက ငါတပပ မည်” ဟ သင်တပပ တနတသိုးသည်။
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် သင်သ
့် ရ တပမ က်ပမ ိုးစွ အတွက် သင် လိုးဝ တ ဝန်ယူပခင်ိုးမရှ၊
့် ည်အ
သမဟ
့်် နပပီိုး မမကယ်ပင်
့် တ် သင်တက
့် ယ်စီက မမကယ်ပင် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက ရင်ြွငတ
အဆင်အ
့်် ွ က ကွယ်တနကကက အမှနပ
် င် ကကြန်
့် တန်ိုး၊ င်္ဏ်သတင်ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ က န္ှုင်ိုးချငစ
လပ်တဆ င်ကကသည်။ သင်တအနက်
မည်သမ
ူ ျှ မမကယ်ကယ် န္ှမ့််ချလစတ် မရှသည်အ
့် ပပင်၊
့်
အသက်တ သည် ပ၍ပမန်ဆန်စွ တိုးတက်န္င်ရန်အလငှ့် မမကယ်ကယ် စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး၏ တပျ က
ွ ်မျ ိုးက တထမတစြရ့် မည်သည်ဘ
့် က်ကမျှ
့် က
အစပျြုိုးလမ်မ
တကွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ကကတသ အခါ၊
့် ည်မဟတ်တချ။ သင်တ အတူ
့်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြ သင်
ယသ
ူ ငက့်် က၏။ သင်တက၊
် သည် သမမ တရ ိုး၏
့်
့် “ကျွန္ပ်

ဤရှု တထ င်န္
ှ ဆ
့်် င်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု မရှပါ။ ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်
့် င
မည်သည့်အ
် တတွျို့အကကြု ရှပါသနည်ိုး။” ဟ တပပ န္င်သည်၊ သမဟ
့်် င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍
့် တ် “ဤရှု တထ ငန္
သင်သည် ကျွန္ပ်
် ထက် အတတွျို့အကကြု ပရှသည်။ တကျိုးဇူိုးပပြု၍ လမ်ိုးညန်ချက်တစ်ချြုျို့ ကျွန္ပ်
် က
တပိုးန္င်မည်တလ ” ဟ သင် တပပ န္င်သည်။ ယင်ိုးသည် ထအတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
လပ်တဆ င်ရမည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တက င်ိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် တရ ိုးတဒသန မျ ိုးစွ
န ိုးတထ င်ပပီိုးပြစ်က အတစခမှုလပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အတတွျို့အကကြုအချြုျို့
ရှထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးတွင ် အလပ် လပ်တဆ င်တနချန်တွင ် သင်သည်
အချင်ိုးချင်ိုးထမှ သင်ယူပခင်ိုးမရှ၊ အချင်ိုးချင်ိုး ကူညပီ ခင်ိုးမရှ၊ အချင်ိုးချင်ိုး၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တထမတစပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်ခန်ိုးစ တစ်ခတတလက သင်မည်သ ့်
သင်ယူန္င်မည်နည်ိုး။ တစ်စတစ်ခက ကကြုတတွျို့တသ အခါတင်ိုး သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက
အကျြုိုးရရှန္င်ရန်အတွက် သင်တအချင်
ိုးချင်ိုး မတ်သဟ ယ ပပြုတပိုးသင်သ
့် ည်။ ထပပင်
့်
့်
သင်တသည်
မည်သည်ဆ
့် ိုးပြတ်ချက်ကမျှ မချခင် မည်သည်အ
့် မှုအရ မျြုိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍မဆ
့်
င်္ရတစက် မတ်သဟ ယပပြုတပိုးသင်သ
ိုးပြင်သ
့် ည်။ ထသပပြုပခင်
့် လျှင ်
့်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျမျှသ လပ်တဆ င် တနပခင်ိုးထက် အသင်ိုးတတ ်အတွက်
တ ဝန်ယူတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက လည်ပတ်ပပီိုးတသ အခါ အတူတကွ
စတဝိုးပပီိုး သင်တတွျို့ ရှထ ိုးတသ အတရိုးကစစမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်အ
့် လပ်တွင ် ကကြုတတွျို့ရသည့််
ပပဿန မျ ိုး အတကက င်ိုးတက
့် မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးတန က် သင်ရရှပပီိုးသည့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးရပခင်ိုး န္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ပပသင်သ
့် ည်၊ ဤသည်မှ
မရှမပြစ်လအပ်သည့်် အတစခပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုပင် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအလငှ့် ၊ အသင်ိုးတတ ်၏ အကျြုိုးအတွက်န္င
ှ ့်် သင်တ၏
့် ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တရှ ျို့သ လှု
့် ျို့တဆ ်တပိုးရန်အလငှ့် သဟဇ တကျတသ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုက
ရယူြန်တီိုးရမည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပပြုစရန်အလငှ့် တစ်ဦိုးက
့်
တန က်တစ်ဦိုးက ပပြုပပင်၍ ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ အလပ်၏အကျြုိုးရလဒ်သ တရ
က်ရက
ှ
့်
အချင်ိုးချင်ိုး ညြှြုန္ှုင်ိုးလပ်တဆ င်သင်သ
် န်တသ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ မှနက
ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၌ပါဝင်တသ သူမျ ိုးသ စစ်မှနတ
် သ ဝင်တရ က်မှုက ရရှလမ့််မည်။ ပူိုးတပါင်ိုး
တဆ င်ရွက်ရ တွင၊် သင်တပပ တသ စက ိုးအချြုျို့ မှ မသင်တ
့် လျ ်န္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးမှ
အတရိုးမကကီိုးတပ။ ယင်ိုးက တန က်မှ မတ်သဟ ယပပြုပပီိုး ယင်ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်မှု
ရယူတလ ။့် ယင်ိုးက လျစ်လျြူမရှု န္င
ှ ။့်် ဤသတသ
မတ်သဟ ယမျြုိုးတန က်တွင ် ညီအစ်က
့်
သမဟ
ှ မျ ိုး၏ တပျ က
ွ ်မျ ိုးက သင်တထမတစန္င်မည်။ အလပ်ထတ
ဲ ွင ် ဤကဲသ
့် ့်
့် က
့် တ် တမ င်န္မ

ပ၍နက်နစ
ဲ ွ တရွ ျို့လျ ိုးသွ ိုးပခင်ိုး အ ိုးပြင်သ
ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်မည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူမျ ိုးအပြစ် သင်တတစ်
့် ဦိုးစီသည် မမအကျြုိုးကသ လျှင်
ထည်တ
့် ွကမ
် ည်အ
့် စ ိုး၊ သင်ပပြုတသ အရ တင်ိုးတွင ် အသင်ိုးတတ ်၏အကျြုိုးက
က ကွယ်န္င်ရမည်။ အချင်ိုးချင်ိုး အပမဲတမ်ိုး အ ိုးတလျ တ
့် စလျက် တစ်ဦိုးတည်ိုး
လပ်တဆ င်တနသည်မှ လက်ခန္င်စရ မရှတပ။ ထသပပြုမူ
့် တသ လူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
အတစခရန် မသင်တ
် ချ။ ထကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးတွင ် ဆိုးရွ ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးရက
ှ
့် တ တ
့်
သူတအထဲ
၌ လူသတဘ
သဘ ဝ တစ်စက်မျှမရှတပ။ သူတသည်
ရ န္ှုနိုး် ပပည့််
့်
့်
့်
စ တန်ပြစ်ကကတက ိုး။ သူတသည်
သ ိုးရဲမျ ိုးတည်ိုး။ ယခပင်လျှင် ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးမှ
့်
့်
သင်တအထဲ
တွင ် တပေါ်တပါက်ဆပဲ ြစ်သည်။ ယိုးမယ်ြဲစ
ွျို့ ရ မျ ိုးက တမင်တက ရှ တြွပပီိုး
့်
အတသိုးအြွဲကစစအချြုျို့က ပငင်ိုးခကကစဉ် မျက်န္ ှ တစ်ခလိုး နီပမန်ိုးလ က ၊ မည်သမ
ူ ျှ
မမကယ်ကယ် လက်တလျှ လ
ငိုး် စတ်ကူိုးမျ ိုးက တစ်ပါိုးသထ
ူ မှ
့် စတ်မရှ၊ လူတင်ိုး သူအတွ
့်
ြိုးကွယထ
် ိုးလျက် တစ်ြက်သ ိုးက မမှတ်မသန် တစ င်က့် ကည်ပ့် ပီိုး အပမဲတမ်ိုး
သတထ ိုးတနလျက်၊ မတ်သဟ ယ ပပြုစဉ် အချင်ိုးချင်ိုး တက်ခက်သည်အထပင် ပြစ်ကကသည်။
ဤသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတစခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သင်တ
့် လျ ်သတလ ။
့်
သင်တ၏အလ
ပ်ကသ
ဲ့် တသ
အလပ်က ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တစ်စတစ်ရ
့်
့်
ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးတပိုးန္င်သတလ ။ လူတက
် န်တသ အသက်တ လမ်ိုးတကက င်ိုးဆသ
ီ သင်
့် မှနက
့်
လမ်ိုးမညန် တပိုးန္င်သည်သ မက၊ သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထ၌
ဲ သင်က
့် ယ်၌၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက အမှနပ
် င် ထည်သ
့် င
ွ ိုး် တပိုးတနသည်။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်န ကျင်တစတနသည် မဟတ်တလ ။ သင်အ
့် သစတ်မှ
တကက က်မက်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး ယင်ိုးသည် ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆအ
ီ ထ ပပ်ပျက်သည်တက ိုး။ သင်သည်
စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ မဝင်
တရ က်သည်အ
့် ပပင် သမမ တရ ိုးကလည်ိုး သင် လက်တတွမ
ျို့ ကျင်သ
့် ိုးတပ။
့်
ထထက်
မက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး သင်၏ ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝက အရှက်မရှ
့်
ထတ်ပပတနသည်။ သင်သည် အရှက်တရ ိုးက တကယ်ပင် မသတချ။ ဤညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သင်အ
ှ ိုးတသ ်လည်ိုး သင်သည် သူတက
င်တနသည်။
့် ိုး အပ်န္ထ
့် ငရဲသ ပ
့် တဆ
့်
သင်သည် အသစတ် ပပ်ပျက်သွ ိုးတသ သူတစ်ဦိုး မဟတ်တပသတလ ။ သင်၌ အရှကတ
် ရ ိုး
လိုးဝမရှတချ။

လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င် ခင််း (၈)

လူတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်လျှင ် စတသွ၍ မှ ိုးယွငိုး် တနတသ အရ အလွနမ
် ျ ိုးသည်။ သူတသည်
့်
ကယ့််ကယ်ကယ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မထန်ိုးန္င်ကက။ ထတကက
င ့်် မှနတ
် သ လမ်ိုးတပေါ်သ ့်
့်
သူတဝင်
့်် တသ ်
့် တရ က်ရ ၌ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတပိုးြ လ
့် အပ်တနတသိုးသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
သူတ၏
တ တန္ှ့် င ့်် ဝည ဉ်အသက်တ တက
ွ ်ိုးရှပပီိုး
့် လူအသက်
့်
့် ထန်ိုးညြှန္င်စမ
ထကဏ္ဍန္ှစ်ခလိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး ရှမည်ဆလျှင် သူတက
့် မကက ခဏ
ပပ
တပ။ ထသလ
စစ်မှနတ
် သ
့် ိုးတပိုးြ၊ ့် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပလပ်တပိုးြ မလ
့်
့် ပ်န္င်မှသ သူတသည်
့်
ဝည ဉ်အသက်တ က ပင်ဆင်မည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ အန င်္တ်တွင ် သငက
့််
လမ်ိုးပပမည့်သ
် မ
ူ ရှတသ လ
် ည်ိုး ကယ်တင် ရင်ဆင်န္င်စွမ်ိုး သငမ
့်် ှ ရှတနဦိုးမည်ပြစ်သည်။ ယတန ့်
သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က အတရိုးကကီိုးသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ရ က အတရိုးမကကီိုးသည်က
န ိုးလည်လျှင် အန င်္တ်၌ သင်သည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
ှ
။ ယတန ့်
့် န္င်စွမ်ိုးရမည်
သင်တသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးသ ဦိုး
့်
့် တဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရပပီိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က
န ိုးလည်ခင
ွ ရ
့်် ကကက အန င်္တ်၌ သင်တသည်
သ ၍နက်ရှုင်ိုးစွ သွ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်။ ယခ
့်
လူတက
် ိုး နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်။
့် န ိုးလည်တစတသ နည်ိုးလမ်ိုးသည် အစစ်မှနဆ
ယတန သင်
သည် မှနတ
် သ လမ်ိုးသ တခေါ်
က
့််
့်
့်
့် တဆ င်ပခင်ိုးခတနရပပီိုး တစ်တန သင
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးမျှ မရှတသ အခါ လမ်ိုးအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
အစစ်မှနဆ
် ိုးလမ်ိုးပြစ်သည့်် ဤလမ်ိုးအတင်ိုး သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်က
ပ၍နက်ရှုင်ိုးစွ တက်လမ
ှ ်ိုးန္င်လမ်မ
မှနတ
် သ အရ သည်
့် ည်။ ယခတွင် လူတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး၊ စတသွတသ အရ သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး
န ိုးလည်တအ င် ပပြုပခင်ိုးခရပပီိုး ဤအရ တက
့် န ိုးလည်ပပီိုးတန က် အန င်္တ်တွင ် သူတ၏
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုတသည်
ပ၍နက်နလ
ဲ မည် ပြစ်သည်။ ယတန သင်
တန့် ိုးမလည်တသ
့်
့်
အရ မျ ိုးက တပပ င်ိုးပပန်လှနပ
် စ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်၍ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တအ
ှ
ယင်ိုးတန က်တွင ် အမှု၏ ဤအဆင ့််
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးလျက်ရက
ပပီိုးဆိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
လူသ ိုးမျ ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးသငသ
့်် ည့်လ
် မ်ိုးက
့်
စတင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ထအခါ ငါ၏အမှုသည် ပပီိုးတပမ က်မည်ပြစ်ပပီိုး
ထအချန်မှစက သင်တသည်
ငါက
့် တတွျို့တတ မ
့် ည်မဟတ်။ ယတန ့်
့်
သင်တ၏ဝ
် ိုးနည်ိုးတနတသိုးသည်။ လူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့် ည ဉ်အသက်တ သည် အလွနအ
သဘ ဝတ၏
င ့််
့် အမှုအရ မျ ိုးပြစ်ကကသည့်် အခက်အခဲမျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ထတကက
့်
နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယတ
် နပပီိုး တူိုးထတ်ြ လ
့် အပ်တနတသိုးတသ အချြုျို့အရ မျ ိုးလည်ိုး ရှသည်။
လူတ၏အန္ှ
စ်သ ရန္ှင ့်် သဘ ဝ၏ ပ၍အန္စတ်တသ အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးက
့်

သင်တန့် ိုးမလည်၍ ထအရ မျ ိုးက တထ က်ပပြ ငါ
့် သင်တလ
့် က
့် အပ်တနတသိုးသည်။
သမဟ
့် တ်လျှင ် သင်တ သ
့် မည်မဟတ်တပ။ ဤအရ သည် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ
တရ က်လ ပပီိုး သင်တ၏အရ
ိုးန္ှင ့်် တသွိုးထ၌
ဲ ရှတသ အရ မျ ိုးသည်
့်
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရတသ အခါ၊ ဤသပြစ်
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်မဟ
ှု တခေါ်သည်။
့် ပခင်ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ငါအလ
ပ်က တစ့်တစ့်စပ်စပ်န္င
ှ ့်် အပပည့်အ
် ဝ လပ်တဆ င်ပပီိုးမသ
ှ
ငါ၏အလပ်က
့်
ငါအဆိုးသတ်မည်။ သင်တသည်
ပ၍ အကကီိုးအကျယ် တြ ထ
် တ်ပခင်ိုးခရတလတလ သင်တ၌့်
့်
အသပည ပရှတလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအချက်သည် သင်တ၏
့် အန င်္တ်
သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် စလင်မှုအတွက် အလွန ် အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်မှုအ ိုးပြင ့်် ငါက
့်် ပိုးလျက်
့် ငါ သင်တအ
့် ိုးလိုးက သခွငတ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအလပ်က တစတ
ှ
ငါ၏အလပ်
့် စစ
့် ပ်စပ် လပ်တဆ င်ပပီိုးမသ
ပပည့်စ
် မည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်မက
ှု သရမျှသ မက
့်
သ ၍ အတရိုးကကီိုးတသ အချက်ပြစ်သည့်် ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်မက
ှု လည်ိုး
သကကလမ်မ
ှ ့်် အတသိုးစတ်ပြစ်မတ
ှု န္ှ့် င ့််
့် ည်။ ငါ၏အမှုတွင ် ပါဝင်သည့်် အသစ်ပြစ်မှုန္င
ပတ်သက်ပပီိုး သင်တအထဲ
မှ လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုး၌ လွနက
် ဲတသ အယူအဆမျ ိုး ရှကကသည်။
့်
မည်သပင်
ပ်သည် အသစ်ပြစ်ပပီိုး အတသိုးစတ်ကျတကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်တ ့်
့်
့် ပြစ်တစ ငါအလ
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ပပီိုး လက်တက
ွဲ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ငါသွနသ
် င်တကက င်ိုးက
သင်တပမင်
့်် ည်။ ဤအရ သည်သ သင်တ၏
ှ ့်် အန င်္တ်၌
့် သငသ
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုန္င
သင်တခ့် င်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်ြအတွ
က် အကျြုိုးရှတသ အရ ပြစ်သည်။ ထသမဟ
့်
့် တ်လျှင ်
သင်တသည်
ညြှြုိုးန္ွမ်ိုး၍ အဝါတရ င်သန်ိုးက တပခ က်တသွျို့ ပပီိုး တန်ြိုးနည်ိုးနည်ိုးမျှ မရှသည့််
့်
တဆ င်ဦိုးက လ သစ်ရွက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ည်။ သင်တ၏
့် လမ်မ
့် န္ှလိုးသ ိုး၊ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်န္ှင ့််
ပတ်သက်သမျှ အရ အ ိုးလိုးက ငါသသည်က သင်တသ
့်် ည်။ ထအပပင်
ကကီိုးစွ တသ
့် သငသ
့်
သမ်တမွျို့နက်နပဲ ခင်ိုးပြင့်် ငါလပ်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ငါတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး
သင်တသ
့်် ည်။ သင်တ၏
့် သငသ
့် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် အစွမ်ိုးအစအတပေါ်အတပခခပပီိုး
သင်တက
့် စီ့် မသငသ
့်် ည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ငါ၏ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊
့် ထကဲသ
တရ ိုးစီရင်မှုတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်တသ သင်တ၏
့် ည်။
့် အသပည သည် သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးလ လမ်မ
ထအပပင်
ယတန သင်
တ မသ
တသိုးတသ ်လည်ိုး မနက်ပြန်တနတွ
့်
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
့်
သတက င်ိုးသလ လမ်မ
် ့် ျင်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
့် ည်။ ငါက
့် ဆနက
ငါသည်ိုးမခတသ တကက င ့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအ ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊
တရ ိုးစီရင်မှုတန္ှ့် ငစ
့်် ပ်ဆင်တသ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအလယ်သ ့်

ကျတရ က်ကကလမ်မ
့် ည်။
သင်တအ
တနစဉ်
့်
့် ိုးလိုးသည် ကယ့််အသက်တ က ကယ်ထန်ိုးန္င်ရမည်။ သင်တသည်
့်
သင်တဆန္ဒ
် ပ်ခင
ွ ့်် သင်တမှ့်
့် ရှသလ စီစဉ်န္င်သည်။ သင်တန္ှ့် စ်သက်သလ လပ်န္င်တသ လွတလ
ရှသည်။ သင်တ စ
့် ြတ်န္င်သည်၊ န ိုးဆင်န္င်သည်၊ စ တရိုးန္င်သည်၊ စတ်ဝင်စ ိုးလျှင်
ဓမမတတိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး သင်တတရိုးန္
င်သည်။ သငတ
့်် တ ်တသ အသက်တ တစ်ခ၌
့်
ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတ ပါဝင်
ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
လူသ ိုးတစ်တယ က်၏ အသက်တ ၌ ပါဝင်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
သဘ ဝအတင်ိုး တရ က်ရှလ တသ အရ က လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်။ သူတ၏
ဝန္ှင ့််
့် လူသဘ
့်
သူတ၏
့်် ျ ိုး ရတ်သမ်ိုးပပီိုးပြစ်တသ အခါ၌သ
့် ဝည ဉ်အသက်တ မျ ိုး၌ အသီိုးအပွငမ
သူတသည်
သ မန်ဘဝသ ဝင်
ဝန္ှင ့််
့်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ သတ်မှတ်န္င်သည်။ လူသဘ
့်
ပတ်သက်လျှင် ယတန သင
မ
့်် ှ ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင် မရှသည်သ မက ဆင်ပခင်တတရ ိုးလည်ိုး
့်
မရှတပ။ လူတ ဆင်
ယင်ထ ိုးရမည့်် သသငသ
့်် ထက်သည့်် ရူ ပါရမျ ိုးစွ ရှတသ တကက င ့််
့်
သင်မည်သည့်် သင်ခန်ိုးစ န္ှင ့်် ကကြုရသည်ပြစ်တစ ထအချက်သည် သင် သင်ယူသငသ
့်် ည့််
သင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်။ သင်သည် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ကကည်န္
့် င်စွမ်ိုးရရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့််
လက်တလျ ညီတထွပြစ်တအ င် ပပင်ဆင်ရမည်။ သင်၏ပည တရိုးန္ှင ့်် စ တတ်တပမ က်မအ
ှု ဆငက
့််
တိုးတက်တအ င်လပ်ပခင်ိုးတသည်
တရရှညလ
် ပ်တဆ င်ရမည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ သမှ့် သ
့်
သင်သည် အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးက ရတ်သမ်ိုးရမည်ပြစ်သည်။ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင ့််
အသက်ရှငသ
် ည့်က
် စစန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သငက
့်် ယ်သင် ဆင်ယင်ထ ိုးရမည့်် အရ မျ ိုး
ရှတသိုးသည်။ ထအပပင်
သင်၏ ကယ်ပင်အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဝင်တရ က်မက
ှု လည်ိုး
့်
သင်န ိုးလည်ရမည်။ ယတနထ
့် တင် တရ က်လ ပပီိုး ယခင်က တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
သင်န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးစွ ရှသည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတန ့်
့်
ထပ်မြတ်ရှုလက်တသ အခါ၌မူ သင်န ိုးလည်လ ပပီိုး သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ လည်ိုး သင်သည်
သ ၍ပင် တည်ကကည်ပမဲပမလ သည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုး
ရတ်သမ်ိုးရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်စ ိုးတသ က်ပပီိုး
သငအ
့်် ထဲ၌ အသပည အနည်ိုးငယ်ရှတသ တန၌့် သင်သည် သင်၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့််
လွတလ
် ပ်စွ မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င်သည်။ ဤသည်မှ သင်၌ရှသငသ
့်် ည့်် အသက်တ
မဟတ်တလ ။ တစ်ခါတစ်ရ၌ သင်သည် တမိုးခန
ွ ိုး် အချြုျို့တမိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တစ်စတစ်ခအတကက င်ိုး ဆင်ပခင်စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးက လပ်တဆ င်တတ်ပပီိုး
ထသလ
့်် ှ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် သင်၏ ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်စွမ်ိုး ပတက င်ိုးလ သည်၊ သငမ

ထိုးထွငိုး် အပမင်န္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည ပရှလ ပပီိုး သမမ တရ ိုးအချြုျို့က န ိုးလည်လ သည်။
ထသပြစ်
သည့်် ဝည ဉ်အသက်တ ၌
့်
့် ပခင်ိုးသည် ယတန တပပ
ပါဝင်တသ အရ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဝည ဉ်အသက်တ ၏ ကဏ္ဍတစ်ခကသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် လက်ခန္င်ြွယ် မရှတသ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုး၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ဓမမတတိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုး
သီဆပခင်ိုးစသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်အသက်တ ၌ ပါဝင်တသ
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးပြစ်ပပီိုး သငမ
့်် ှ ဝည ဉ်အသက်တ ရှလျှင ် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်သည့််
အသက်တ လည်ိုး ရှရမည်။ ယတန ငါတပပ
ခဲတ
့်
့် သ အရ အမျ ိုးစသည် လူတက
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင် တပိုးြ၊ ့် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှသည့်် အသက်တ က
သူတပ့် င်ဆင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြပြစ်
ွ ိုး် အပမင်ရသည်
ှ
ဆသည်မှ အဘယ်အရ က
့် သည်။ ထိုးထင
ဆလတကက င်ိုး၊ လူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုးကက ိုးရတသ
ှ
သ မန် ဆက်ဆတရိုးရသည်
ှ
ဆသည်မှ
အဘယ်အရ က ဆလတကက င်ိုး၊ လူမျ ိုးန္ှင ့်် သင်မည်သ တပပ
ဆဆက်ဆသငပ
့်် ၊
့်
စသည်အ
့် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ဆင်ယင်ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ သငအ
့်် တပေါ်
ငါတတ င်ိုးဆထ ိုးတသ အရ သည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် ရယူန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ သငမ
့်် ှ
ရှသင၊့်် ရှထက်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ကယ့််ကယ်ကယ် ဆင်ယင်ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ သတသ
်
့်
အလွနအ
် ကျွမပပြုန္ှင။့်် လူအချြုျို့သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျြုိုးစန္ှင ့်် တဝါဟ ရမျြုိုးစက
အသိုးပပြုကက၏၊ ဤသည်၌ ၎င်ိုးတသည်
ကက ိုးတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ အပ်မျြုိုးစက
့်
ြတ်ရှုကကသည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးလည်ိုးရပပီ
ှ ိုး ယင်ိုးမှ ဇ တပကတ၏ လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက
ဇက်ကန်လတ်တပိုးတနပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ ကမဘ တပေါ် ရှ အထင်ကရပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ အထထြုပပတတန္ှင ့််
သူတတပပ
ခဲတ
တလ့်လ က အတပင်ယူကကပပီိုး
့် သ စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ညစ်ညမ်ိုးစ တပမျ ိုးကလည်ိုး ြတ်ရှုကကသည်။ ဤလပ်ရပ်သည် သ ၍ ရယ်စရ တက င်ိုးတသ
လပ်ရပ်ပင်ပြစ်တတ သ
လူမျ ိုးသည် အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် ည်။ ထသတသ
့်
့် တရ က်ပခင်ိုး၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးက မသသည့်အ
် ပပင် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်လပ်သည့်် အလပ်က မသကက။
တနရက်
် စရမည်က မသကက။ သူတ၏
့် အသီိုးသီိုးက မည်သက
့် န်လွနတ
့် အသက်တ မျ ိုးသည်
အလွနပ
် င် အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် နသည်။ အဘယ်အရ ထဲသ က
့်် ည်က
့် ယ်တင် ဝင်တရ က်သငသ
သူတသည်
လိုးဝ မသန ိုးမလည်ကကတပ။ စက ိုးတပပ ပခင်ိုးသည် သူတ၏က
ယ်ပင်
့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက အစ ိုးယူလက်ဘသည်အ
့် လ ိုး သူတပပြုသမျှ
မှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့်
တပပ ဆဆက်ဆပခင်ိုးတသ
လူမျ ိုးသည်
့် ပြစ်သည်။ သူတ မရှ
့် က်ကကသတလ ။ ထသတသ
့်

မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်က မသတသ သူမျ ိုး၊ လူဘဝက
န ိုးမလည်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
့်
သူတသည်
အဝအပပဲစ ိုးလျက်၊ အဓပပ ယ်မရှတသ အရ မျ ိုး ပပြုလျက်န္င
ှ ့်် တစ်တနလ
့် ိုးက
့်
ကန်လွနတ
် စကကသည်။ ထသအသက်
ရှငပ် ခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ မမတ၏
့်
့်
အငန်ိုးအတ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ အစ စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အဝတ်ဝတ်ပခင်ိုးတအပပင်
့်
လူမျ ိုးစွ တသည်
တစ်တနလ
ွ ် တဟိုးလ ိုးဝါိုးလ ိုးလပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဝထိုးပခင်ိုးတပြစ်
့် ိုးတင
့်
့် တစ၊
မတ်တဆွမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ဆပပီိုး အတင်ိုးအြျင်ိုးတပပ ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် န္ှစ်ပခြုက်စွ
အပ်စက်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ အစရှသည့်် အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် သ အမှုအရ မျ ိုးက သူတ၏
့်
အြိုးတန်တသ အချန်အ ိုး ယူထ ိုးကကသည်က ငါပမင်ခပဲ့် ပီ။ ထသတသ
အသက်တ သည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
ူ ၏
့် အသက်တ ပြစ်သတလ ။ ဤသည်မှ သ မန်လတ
့် အသက်တ
ပြစ်သတလ ။ သင်၏ အသက်တ က နမ်က
် ပပင်
့် ျပပီိုး တခတ်တန က်ပပန်တနသည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အတလိုးမထ ိုးသည့်ပ
် ပြစ်တနလျှင် သငက
့်် စလင်တသ သူပြစ်တအ င်
ပပြုလပ်န္င်ပါမည်တလ ။ သင်သည် အကျြုိုးမရှဘဲ စ တန်ထ၌ သငက
့်် ယ်သင်
အဆိုးခလသတလ ။ လူတ၏
ှ ့်် သူတ၏
့် ဘဝအဆင်တပပတနတသ အချန်န္င
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌
မည်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျှ မရှတသ အချန်တွင ် သူတသည်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။
့်
သက်တသ င်သ
့်် ရတတသည် အလွယတ
် ကူ
့် က်သ ရှတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၌ လူတ၏
့် အကျငစ
ပျက်စီိုးန္င်သည်။ သတသ
် တဘိုးအန္တရ ယ်ရတသ
ှ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးကမူ သငက
့်် သ ၍
့်
အတရိုးတကကီိုး သတဘ ထ ိုးပြင့်် ဆတတ င်ိုးတစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မထ ိုးခဲဝ
့််
့် ့်တအ င် သငက
ပပြုလပ်သည်။ လူတ၏
့် အသက်တ သည် သ ၍ အဆင်တပပပပီိုး ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်တက င်ိုးတလတလ
အသက်ရှငရ
် သည်မှ အဓပပ ယ်မရှဟ သူတ ခ
့် စ ိုးရတလတလပြစ်ပပီိုး တသသည်က
ပတက င်ိုးသည်ဟ သူတ ခ
့် စ ိုးရတလတလပြစ်သည်။ လူတ၏
့် ဇ တသည် ဤမျှပျက်စီိုးတနသည်။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ကကြုရမှသ သူတသည်
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက ရရှန္င်သည်။
့်
တယရှု ၏ အလပ်အဆငက
့်် ယဒပပည်န္င
ှ ့်် င်္ါလလဲပပည်၌ တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးက သတမထ ိုးမကကတပ။ သူလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည်
အလွနပ
် င်လျှြုျို့ ဝှက်ပပီိုး ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးမအ
ှ ပ အပခ ိုးမည်သည့်် လူမျြုိုးကမျှ
သူ၏အလပ်က မသခဲက့် ကတပ။ တယရှု က သူအလ
ပ်က ပပီိုးတအ င်လပ်ပပီိုးတန က်
့်
သူအလ
ပ်တကက င ့်် အတ်တအ င်တသ င်ိုးတင်ိုး ပြစ်လ သည်အ
့် ခါမှသ လူတသည်
့်
့်
တယရှု အလပ်က သတထ ိုးမကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်၌မူ တယရှု ထက
ွ ်ခွ သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်။
တယရှု သည် အလပ်အဆငတ
့်် စ်ခက လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လူတစ်စက ရရှရန် တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုး
အလပ်အဆငတ
့်် စ်ခက ပပီိုးတပမ က်တအ င် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််

မည်သည့်် အလပ်အဆင၌
့်် မဆ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အရ အပြစ် အတစခတသ သူမျ ိုးစွ ရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်တစ်ဦိုးတည်ိုးသ ထအလပ်က ကယ်တင် လပ်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှင ် ထအလပ်သည်
အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သ လ
့်် အဆိုးထ
့် က်ပပီိုး ထအလပ်အဆငက
လပ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ရှရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ် ပပီိုးစီိုးမှသ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် တ ၀န်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးသည့်် အလပ်က စတင်လပ်တဆ င်ကကပပီိုး ထတန
ှ
့် က်မသ
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ် စတင်ပျျို့ န္ှသည်
။ ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်က
့်
အစပပြုသည့်် အလပ်ကသ လပ်သည်၊ ထတခတ်သစ်က ဆက်ရမည့်် အလပ်ကမူ လူတက
့်
လပ်တဆ င်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် ယတနလ
ှ
့် ပ်သည့်် အလပ်သည် အချန်အတန်ကက တည်ရမည်
့်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အသက်တ သည် အချန်အလွနအ
် တန်ကက စွ ဆက်ရမည်
ှ
မဟတ်။
ငါသည် ငါအလ
ပ်က ပပီိုးတပမ က်တအ င်သ လပ်တဆ င်ပပီိုး သင်တလ
့်် ည့်် တ ဝန်က
့်
့် ပ်သငသ
သင်တအ
ှ ့်် ဤဧဝတင်္လတရ ိုးသည်
့် ိုးလပ်တစသည်။ သမှ့် သ ဤအလပ်န္င
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ပြစ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး
ပျျို့ န္ှန့္် င်မည် ပြစ်သည်။ ထအချန်သတရ
ှ
လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်တသ သင်တ၏တ
ဝန်
့် က်မသ
့်
ပပီိုးဆိုးလမ်မ
န်သည် အရ အ ိုးလိုးထက် အြိုးတန်ဆိုးပြစ်သည်။ ထအချက်က
့် ည်။ ယတနအချ
့်
သင်လျစ်လျြူရှု လျှင် သင်သည် မက်မဲသမ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပါဝင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်၌ သင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပပီိုး ဤအလပ်က
တတွျို့ ကကြုတသ ်လည်ိုး ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွလသည့်် ရည်ရွယ်ချက် ဘ မျှမရှသည့်အ
် ပပင် မမ၏ဝန်ဟ
နည်ိုးနည်ိုးမျှ မခစ ိုးရလျှင် သငမ
့်် ှ တပပ ပပစရ မည်သည့်အ
် လ ိုးအလ မျ ိုး ရှသနည်ိုး။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး ခရမည် မဟတ်တလ ။
့်

အရည်အချင််းကိို မြှငတ
်ူ့ င် ခင််းသည် ဘိုရ ်းသခင်၏ ကယ်တင် ခင််းကိို
ရရှိတရ်းအတွက် ေစ်သည်
လူတ၏
့်် င်ပခင်ိုးဆသည်မှ သင်တအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် အရည်အချင်ိုး ပမြှငတ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သတဆ
င်ရွက်ရမည်က
့်
သရှြအလ
ငှ့် သင်တ၏
့်
့် သတဘ တပါက်န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမျ ိုးက တိုးတက်တစြ ့်
သတ်မှတပ် ခင်ိုးဟ ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အတပခခကျဆိုး သတ်မှတ်ချက်
ပြစ်သည်။ ငါတပပ သည့်် အရ က န ိုးမလည်ဘဲ ငါတန
လက်ပါက၊ သင်၏
့် က်သ သင်
့်

ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရမရ ပြစ်တနသည် မဟတ်တလ ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မည်မျှ ငါ
မနမ် မက်
သည်ပြစ်တစ၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ လက်
လှမ်ိုးမမီန္င်ပါက၊
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က ငါတပပ သည်ပြစ်တစ သင်တ သ
့် ပ်န ိုးမလည်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်တ ့်
အရည်အချင်ိုးညြ
့် ျင်ိုးသည်ဟ ဆလတပသည်။ သတဘ တပါက် န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမျ ိုး မရှဘဲ၊
ငါတပပ သည့်အ
် ရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်တ န
့် ိုးမလည်တပ၊ ယင်ိုးက လချင်တသ
အကျြုိုးဆက်က ရရှြ အလွ
နခ
် က်ခတ
ဲ စသည်။ သင်တက
့်
့် ငါ တက်ရက် တပပ ၍မရသည့််
အရ မျ ိုးစွ ရှတနပပီိုး၊ ရည်ရွယ်သည့်် အကျြုိုးဆက်ကလည်ိုး မရရှန္င်၊ ထတကက
င ့််
့်
တန က်ထပ်အလပ် လအပ်တပသည်။ သင်တ၏
့် သတဘ တပါက်န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး၊
အမှုအရ မျ ိုးက သပမင်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် သင် အသက်ရှငသ
် ည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးသည်
မပပည့်ဝ
် လွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ “အရည်အချင်ိုး ပမြှင်တ
့် င်ပခင်ိုး” အလပ်က သင်တတွ
့် င ်
တဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က တရှ င်လဲမရသကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
ဤသပြင
့််
အချြုျို့တသ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ရရှန္င်တပသည်။ သမဟ
့် သ
့် တ်ပါက၊
ငါတပပ သမျှတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ
သင်တအ
် ွ ိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
့် ိုးလိုးသည် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးအပြစ် သမင်ိုးတွငသ
သင်တသည်
ကမဘ တပမ၏ လူြျင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၌့်
့်
မည်သည့်အ
် မှု တဆ င်ရွက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး သင်တက
် ရ တတ င်ိုးဆထ ိုးသည်က
့် မည်သည့်အ
သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တ၏
့် ည်။
့်
့် ကယ်ပင်အရည်အချင်ိုးက သင်တ သ
့် သင်သ
ယင်ိုးသည် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လိုးဝ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပ။ ဤအရ က ငါ၏အမှုက
တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစသည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် လက်ရှ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် လက်ရှ သင်၏
အကျငစ
့်် ရက် အတပခအတနတပေါ် အတပခခ၍၊ သင်တထဲ
ူ ျှ ငါက
့် သက်တသခြ ့်
့် မှ မည်သမ
မသငတ
့်် တ သ
် ကဲသ
့် ငါ၏
အန င်္တ်အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တလိုးလတသ တ ဝန်မျ ိုးက
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး အလပ်က သင်တမည်
ူ ျှ မထမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။ သင်တ အလွ
နအ
် မင်ိုး
့် သမ
့်
အရှက်မရကကသတလ ။ ဤသ သင်
ဆက်ပြစ်တနပါက၊ ငါ၏ အလက သင် အဘယ်သ ့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် သင်၏အသက်တ က အစွမ်ိုးကန် အသက်ရှငသ
် င၏
့်် ။
အချန်က အလဟဿ မကန်တစန္ှင-့်် ထသ အချ
န်ကန်တစပခင်ိုးသည် တန်ြိုးမရှတပ။
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြင ့်် သင် ပပင်ဆင်ထ ိုးသငသ
့်် ည်က သင် သသငသ
့်် ည်။ မမကယ်ကယ်
ဟစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လပ်တတ်သဟ
ူ မထင်တလန္ှင-့်် သင် သွ ိုးရမည့်် ခရီိုးတဝိုးတသိုး၏။ သင်သည်
လူသဘ
ဝ၏ အနမ်ဆ
် ရ
့် ိုး သ မန်အသစတ်ပင် မပင်ဆင်ပါက၊ တန က်ထပ် မည်သည့်အ
့်
တပပ စရ ရှသနည်ိုး။ ထအရ အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ငါတတ င်ိုးဆသည့််

လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးတအတွ
က်မူ၊ သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်မျှ အပပည့်အ
် ဝ
့်
့်
့်
အရည်အချင်ိုးမမီကကတချ။ အသိုးပပြုရန်အတွက် သငတ
့်် တ သ
် ည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး ရှ တတွရ
ျို့ န်မှ
အလွနအ
် ့် လွန ် ခက်ခတ
ဲ ပသည်။ သင်တသည်
ငါအတွ
က် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက
့်
့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး ငါထ
့် မှ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ အရ မျ ိုး တပိုးအပ်ပခင်ိုးခရန္င်စွမ်ိုး
ရှသည်ဟ မမတက
် ွင၊် သင်တ၏
့် ယ်ကယ် ယကကည်ကကသည်။ အမှနတ
့် မျက်စတရှ ျို့
တည့်တ
် ည့်တ
် ွငရ
် သည့်
ှ
် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးစွ ထဲသ မည်
သ ဝင်
့်
့် တရ က်ရမည်ကပင် သင်တ ့်
မသကကတချ- ထတကက
င့်် သင်သည် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးထဲသ ဝင်
့်
့် တရ က်ရန်
မည်သ ပြစ်
့်် ငပ့်် ပြုလပ်သည့််
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည် အဆငဆ
လပ်နည်ိုးကင်နည်ိုး တစ်ခက သိုးသငပ့်် ပီိုး နည်ိုးနည်ိုးစီ လပ်သငတ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးသည်
ပရမ်ိုးပတ မပြစ်ရ- ပြစ်ပါက မတက င်ိုးတပ။ အလွနတ
် ပါတန်
့် ဆိုးတသ ဝင်တရ က်မှုပြင ့််
စတင်တလ -့် န ိုးလည်မန္
ှု င
ှ ့်် ရှငိုး် လင်ိုးမှု သင်တရသည်
အထ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
တစ်တကက င်ိုးပပီိုး တစ်တကက င်ိုးြတ်ရှုတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
ြတ်ရှုသည့်အ
် ခါ၊ ပမင်ိုးတပေါ် ဒန်ိုးဆင်ိုးစီိုးစဉ် ပန်ိုးမျ ိုးက ကကည်န္ိုးူ စွ ကကည်သ
့် ကဲသ
့် ့်
တဝက
တသ ၍
့်
့် မြတ်တလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် ဟန်တဆ င် လပ်ပပပခင်ိုးမျှ မပပြုန္ှင။့်် သင် အသပည က
တိုးတက်တစြ (သဒဒ
ါ သမဟ
့် တသ
) ရည်ညန်ိုးစ အပ်အချြုျို့ သင်
့်
့် တ် န္ှုတ်မှုစ အပ်မျ ိုး ကဲသ
့်
ပမှနြ
် တ်ရှုန္င်သည်။ အချစ်ဝတထြုမျ ိုး၊ ထူိုးချွနတ
် ပပ င်တပမ က်တသ ပင်္္ြုလ်တ၏
့် အတထြုပပတတမျ ိုး
သမဟ
့်် တ်သက်တသ စ အပ်မျ ိုးက မြတ်တလန္ှင။့်် ဤအရ မျ ိုးသည်
့် တ် လူမှုတရိုးသပပန္ှငပ
အကျြုိုးမရှသကဲသ
့် သင
က
့်် ထခက်နစ်န ပခင်ိုးသ ပြစ်တစန္င်သည်။ သင် ဝင်တရ က်ပပီိုး
့်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်် အရ ဟူသမျှက သင်က ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ရမည်။ လူတ၏
့် အရည်အချင်ိုးက
ပမြှငတ
့်် င်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အန္ှစ်သ ရ၊ ပင်ကလကခဏ ၊
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် တန်ြိုးတက
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သတမူမတစြ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ရ တွင ် သမမ တရ ိုးက လူတ အဘယ်
တကက င ့်် လက်စ ိုးရမည် ဆသည်န္င
ှ ့််
့်
လူတအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်် င်ပခင်ိုး မပပြုသည်မှ လက်ခန္င်စရ
့်
့် အရည်အချင်ိုးက ပမြှငတ
ရှမရှဆသည်က သင် န ိုးလည်သငသ
့်် ည်။ သင်တ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် ပည တတ်တပမ က်လျက်
ရှတနတစရမည်မှ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတပသည်။ ဤအရ က သင် လက်မလတ်ရ။ လူတ၏
့်
အရည်အချင်ိုးက အဘယ်တကက င့်် ပမြှငတ
့်် င်ရမည်၊ အဘယ်သ ပမ
့်် င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ၊့််
့် ြှငတ
မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရမည် ဆသည်တက
့် သင်တ န
့် ိုးလည်ရမည်။
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး၏ အဓပပါယ်၊ ဤအမှုက အဘယ်တကက င ့််
လပ်တဆ င်ရမည် ဆသည်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက တဆ င်ရွက်သငသ
့်် ည့်် အပင်ိုးတက
့်

သင်တန့် ိုးလည်ရမည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ပည တတ် ပြစ်လ ရ တွင၊် မည်သည့်် ကဏ္ဍမျ ိုးက
တလ့်လ သငပ့်် ပီိုး၊ ထကဏ္ဍမျ ိုးထသ
ဲ မည်
သ ဝင်
့်် ည်တက
့်
့် တရ က်သငသ
့် သင်တ ့်
န ိုးလည်သင၏
့်် ။ ပည တတ် ပြစ်လ ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
သင်တအ
ှ ့််
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န ိုးလည်ရန်န္င
့် ိုးလိုး သသင်သ
သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် င ် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး
့် တရ က်ရန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
တစ်တလျှ က် မည်သည့်အ
် ရ လမ်ိုးမိုးတနသနည်ိုး။ လူတက
့် မမတက
့် ယ်ကယ် ပည တတ်
ပြစ်လ တစပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးအ ိုး
တမတ
် ၎င်ိုးတ တစ်
တနလ
် ရ မျှ
့် လျ တ
့် စပပီိုး၊ ပည တတ်ပြစ်ပခင်ိုးထက်တကျ ်လွန၍
့် ိုး မည်သည့်အ
့်
မလပ်တဆ င်ကကတချ။ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် ၎င်ိုးတက
့် သင်
တတ င်ိုးဆပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မမတ၏အ
မ်ရှငိုး် ပခင်ိုး၊ ချက်ပပြုတ်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့်
့် တ် မီိုးြတချ င်
အသိုးအတဆ င်မျ ိုး ဝယ်ပခင်ိုးတက
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သ အ ရစက်ကကလမ်မ
့်
အဓက အ ရစက်ရ ပြစ်လမ်မ
ဲ့် ့်
့် ည်- သ မန် အသင်ိုးတတ ်အသက်က မည်ကသ
တနထင်ရမည်ကပင် ၎င်ိုးတ သ
့် ည်မဟတ်။ လက်ရှ အတပခအတနတွင ် ရှသည်က
့် ကကလမ်မ
သငက
့်် ယ်သင် တတွျို့ ရှပါက၊ သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုတွင ် သင် လမ်ိုးလွဲတလပပီ ပြစ်သည်။
ထသဆ
ဲ ဝင်
့် ကက င့််
့် အဘယ်တ
့် ပါက ဝည ဉ်တရိုးအသက်ထသ
့် တရ က်ရန် သင်က
တတ င်ိုးဆရသနည်ိုး။ ထအရ မျ ိုးက သင်ယူပခင်ိုး သက်သက်က သငက
့်် တတ င်ိုးဆထ ိုးသည့််
အရ အ ိုး ရရှန္င်စွမ်ိုးမရှ ပြစ်တစရစ်လမ်မ
ဲ ဝင်
့် ည်။ အသက်ထသ
့် တရ က်ပခင်ိုးသည်
အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ဤအတတ အတွငိုး် ၊ ထအလပ်က
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူတ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် ကကြုရသည့််
အခက်အခဲမျ ိုးက တပြရှငိုး် ြ ပြစ်
့် သည်။ သင်၏ အရည်အချင်ိုးက ပမြှင်တင်ပခင်ိုးသည်
လူသဘ
ဝ၊ လူ၏ အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က သငအ
့်် ိုး တပိုး၏။ ယင်ိုး၏
့်
အဓကရည်ရွယ်ချက်မှ လူတ၏
့် ဝည ဉ်တရိုးရ အသက် ကကီိုးထွ ိုးန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ြရန်
့်် တနပြင ့်် မည်ကသ
ဲ့် ဝတ်
ဆင်ပပီိုး
့် အလငှ့် ပြစ်သည်။ သငအ
့်
မမကယ်ကယ် ကကည်တ
့် က င်ိုးတအ င် မည်သပပြုရမည်
က သတက င်ိုး သန္င်သည်၊ သင်အ
့် တနပြင ့််
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် အပမင်ရပပီ
ှ ိုး လမမ ပါိုးနပ်မှု ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်၊ သတသ
် တန က်ဆိုးတွင ် သငအ
့်် တွက်
့်
အလပ်သွ ိုးလပ်ရမည့်် တနရက်
် ခါ၊ သင်မလပ်တဆ င်န္င်တချ။ ထတကက
င့််
့် တရ က်လ သည့်အ
့်
သင်၏ အရည်အချင်ိုးက ပမြှငတ
့်် င်စဉ်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်ကလည်ိုး သင်
သတပပြုသငတ
့်် ပသည်။ ပန်ိုးတင်မှ သငက
့်် တပပ င်ိုးလဲြ ပြစ်
့် သည်။ သင်၏ အရည်အချင်ိုးက
ပမြှငတ
့်် င်ပခင်ိုးသည် ပြည့်စ
် ွက်ချက် ပြစ်သည်။ သင်၏ အရည်အချင်ိုး မတိုးတက်ပါက၊

အလပ်ပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲပါက သ ၍ပင်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ဆိုးတပသည်။ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ချန်ထ ိုး၍မပြစ်တပ။ ပမှန ် လူသဘ
ဝ
့်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးဆသည်မှ ထူိုးကဲလှစွ သက်တသခပပီိုးပြစ်သည်ဟ မဆလတပ- သငက
့််
တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ အရ သည် ဤမျှမရိုးရင
ှ ိုး် တပ။
လူတ၏
့်် အသစတ်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှသည့်် လူတ၏
့် အရည်အချင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့်
ဘဝတနထင်မှုပစက ရရှပပီိုး အသက်ထသ
ဲ လည်
ိုး ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ ထ
့်
ပမြှငတ
့်် င်ခရပပီိုးသည့်အ
် ခါတွငသ
် - ထအခါမှသ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တပပ ပတလ က်စရ
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သက်တသမျ ိုး ရှတပလမ်မ
့်် တွက် သက်တသခြ တန
့် ည်။ သငအ
့်
့် ရက်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်၏ လူသ ိုးအသက်ထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သငအ
့်် တွငိုး် ရှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အတကက င်ိုးကလည်ိုး သင် တပပ ဆရမည်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခက တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးသည်သ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် သင်၏
အကျြုိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ လူသဘ
ဝသည် အပပင်ပန်ိုး တပပ င်ိုးလဲတသ လ
် ည်ိုး၊ အတွငိုး် တွင ်
့်
သန ိုးလည်မှု မရှပခင်ိုးသည် မလတလ က်သကဲသ
့် ၊ ့် အတွငိုး် တွင ် သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့််
သမမ တရ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အဆိုးတွင ် သင်၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝက အသက်ရှငတ
် နထင်ြ ့်
့်
လျစ်လျြူရှု ပါကလည်ိုး၊ အလပ်ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ယတန သင်
အ
့်
့် တပေါ် လပ်တဆ င်သည့််
အမှုသည် ပပစ ိုးပခင်ိုးအတွက် မဟတ်ဘဲ သငက
့်် တပပ င်ိုးလဲြ ပြစ်
့် သည်။ သင် လပ်တဆ င်ြ ့်
လအပ်သမျှမှ မမကယ်ကယ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစက်ရန်ပြစ်သည်။
သငအ
့်် သက်တ တွင ် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှဘဲ တနစဉ်
့် စ တရိုးသ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
န ိုးတထ င်ပခင်ိုးသည် အလပ်ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးထဲသ ဝင်
့် တရ က်မှု သင်၌
ရှသငသ
့်် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် သူတစ်ဦိုး၏ ပမှန ် အသက်တ သင်၌ ရှသင၏
့်် ။ မျ ိုးစွ တသ
ညီအစ်မမျ ိုးသည် ငယ်ရွယ်တသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးကဲသ
့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊ ညီအစ်ကမျ ိုးသည်
့်
မှူိုးမျြုိုးမတ်န္ယ
ွ ် သမဟ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် သူတ၏
့် တ် ဩဇ ရှတသ သူမျ ိုးကသ
့်
့်
တငတ
့်် ယ်တလျ က်ပတ်တသ အမူအကျင ့်် လိုးဝ ကင်ိုးမဲလ
့် ျက်၊ ဝတ်ဆင်ကက၏။ လူတစ်ဦိုး၏
အရည်အချင်ိုးက ပမြှငတ
့်် င်ြမှ့် ပြစ်န္င်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်- ဤအရ က အမှတ်မထင်
ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ြမှ့် ယင်ိုးသ မဟ
တ်တပ့်
ဤသည်မှ အဓကကျတသ အရ ပြစ်၏။ သင်၏ အရည်အချင်ိုး ပမြှငတ
့်် င်ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင် မစ ိုးတသ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် အဆိုးတွင်
အသိုးပပြုပခင်ိုးမခရဘဲ ရှပါက၊ သင်ယူရန် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သင် ပြြုန်ိုးတီိုးခဲပ့် ပီ မဟတ်တလ ။
ရှု တထ ငန္
့်် စ
ှ ်ခလိုးက တပါင်ိုးစည်ိုးရမည်။ သင်က
့် တတ င်ိုးဆတသ အရ က တဆွိုးတန္ွိုးတနချန်တွင ်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အသပည က အဘယ်တ
့် ကက င့်် တပပ ဆသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
လ မည့်် အမှု၏ ရလဒ်မျ ိုးအတွက် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် သင်၏ ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ
သက်တသခန္င်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်၏ အပပင်ပန်ိုး ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်သည် ပမန်လသဘ
ူ ့်
ဝတစ်ခ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် မတပပ ဆန္င်ဘဲ အဆိုးသတ်ပါက၊
အလပ်ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ပမှနဝ
် ည ဉ်တရိုးရ အသက်တစ်ခ ရှစဉ်တွင၊်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝကလည်ိုး သင်ရရှသင်၏
့်် ျ ိုးစွ က အမှတ်မထင်
့် ၊ ယင်ိုး၏ ရှု တထ ငမ
သင်ယူမလ လမ်မ
ှ ိုး် ပခင်ိုးသည် အထူိုးတလ့်ကျင်မှု တစ်စတစ်ရ
့် ည်။ ကကမ်ိုးပပင်က တပမက်လည
လအပ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သ ၍ ဆိုးရွ ိုးသည်မှ အစ စ ိုးတနချန်တွင ် သင်၏
တူမျ ိုးက မည်သ က
့်် င်ိုး အချန်တစ်န ရီကန်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် င်တွယ်ရမည်က တလ့်ကျငရ
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတွင ် မည်သည်ရ
့် ှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး ပါဝင်သနည်ိုး။ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်ပခင်ိုး၊ ဆင်ပခင်ဉ ဏ်၊
အသတရ ိုးန္င
ှ ့်် အကျင်စ
့်် သီိုးသီိုးတွင ် ပမှနပ် ြစ်ပခင်ိုးက သင်
့် ရက်တပြစ်
့် ၏။ ဤရှု တထ ငအ
ရရှန္င်ပါက၊ သင်၏ လူသဘ
ဝသည် စချန်မီလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ပမှန ်
့်
သက်ရလူ
ှ သ ိုးတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်ရှသင်ပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူတစ်ဦိုးန္ှင ့််
ဆင်တူသငသ
့်် ည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် အလွနမ
် ျ ိုးစွ ရရှြမလ
သမဟ
ှု က်ဆတရိုး
့်
့် တ် လူမဆ
ပရယ ယ်တွင ် ပါဝင်ပတ်သက်စရ မလတပ။ သင်အ
့် တနပြင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက ရပ်မန္င်ြရန်
့်
ပမှန ် လူတစ်ဦိုး၏ အသဉ ဏ်ရသည့်
ှ
် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ြသ
့် လပပီိုး၊
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ပမှနလ
် ူသ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် တူရမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
လတလ က်လမ့််မည်။ ယတန သင်
က
့်
့် တတ င်ိုးဆသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏
တတ်စွမ်ိုးန္င်မှုမျ ိုး အတွငိုး် တွင ် ရှ၏။ ဤသည်မှ ဘဲက ငှက်အပ်တန်ိုးတပေါ် တမ င်ိုးရန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် ကစစတစ်ခ မဟတ်တပ။ သငအ
့်် တပေါ် အချည်ိုးန္ိုးီှ စက ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
အချည်ိုးန္ိုးီှ အလပ်က တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
ွ ်
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်အ
့် သက်တ ထဲတင
တြ ်ပပထ ိုးသည့်် သမဟ
့် တ် ြွငပ့်် ပထ ိုးသည့်် အကျည်ိုးတန်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးက ြယ်ရှ ိုးရမည်။
သင်တသည်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က စ တန်၏ အဆပ်မျ ိုးပြင ့််
့်
ပပည့်လ
် ျှလျက်ရှသည်။ သင်က
့် တတ င်ိုးဆသမျှမှ ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စ တန်ဆန်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ြယ်ရှ ိုးြ ပြစ်
့်် ိုးသည့်် ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး
့် အဆငပ့်် မငမ
့် သည်။ သင်က
သမဟ
့် တ် တကျ ်ကက ိုးတသ လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ကကီိုးပမတ်တသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ြ ့်
တတ င်ိုးဆထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်။ ယင်ိုးတွင ် အဓပပ ယ်မရှတချ။ သင်တ၌့် လပ်တဆ င်သည့််
အမှုသည် သင်တထဲ
် ရ ကသ ထည့်တ
် ွကသ
် ည်။ လူတက
့် က တမွိုးရ ပါပြစ်သည့်အ
့်

ငါတတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ အ ိုး အကန်အသတ်
မျ ိုးအတွငိုး် တွင ် သတ်မတ
ှ ်ထ ိုး၏။ အကယ်၍
့်
သင်သည် ပည တတ်မျ ိုး တပပ ဆသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် အသတနအသထ ိုးပြင ့်် သင်
တလ့်ကျငခ
့်် ပ
ဲ့် ါက၊ ဤသည်မှ အလပ်ပြစ်မည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက သင် လပ်တဆ င်န္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သင်တ၏
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
့် အရည်အချင်ိုးက တထ က်ဆလျှင၊် သင်တသည်
့်
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လမမ ပါိုးနပ်မှုတပြင
့် ့်် စက ိုးတပပ ဆန္င်သငပ့်် ပီိုး ကစစရပ်မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သည့်် ပစပြင ့်် ရှငိုး် ပပန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးမှ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ လ
့် သမျှ အရ အ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့််
သင်သည် ထိုးထွငိုး် အပမင်န္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်တက
့် ည်။ ယခ
့် ရရှပါက၊ အလပ်ပြစ်ပါလမ်မ
အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စ တန်ဆန်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၌ ထင်ရှ ိုးသည့်် အကျည်ိုးတန်ပခင်ိုးက
သင်စွနပစ်
် ့် ရမည်။ ဤအရ မျ ိုးက သင်မစွနပစ်
် ့် ပါက၊ အပမင်ဆ
ှ ့််
့် ိုးတသ အသဉ ဏ်န္င
အပမင်ဆ
ွ ိုး် သပမင်မအ
ှု တကက င်ိုးက သင်မည်သ တပပ
ဆန္င်မည်နည်ိုး။
့် ိုးတသ ထိုးထင
့်
လူမျ ိုးစွ သည် တခတ်က လ တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်က ပမင်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်် န္ှမ့််ချပခင်ိုး၊
သမဟ
ဲ့် အပပြု
အမူ
့် တ် စတ်ရှညပ် ခင်ိုး လိုးဝ မရှကကဘဲ၊ တမတတ တရ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် သူကသ
့်
အတနအထင် တစ်ခမျှ မရှလျှငလ
် ည်ိုး သ ၍တက င်ိုးလမ်မ
လူမျ ိုးသည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
အဓပပါယ်မလ
ဲ့် ှပါတက ိုး။ ၎င်ိုးတ၌့် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ တစ်စက်မျှပင် ရှကကသတလ ။ တပပ စရ
သက်တသခချက် တစ်စတစ်ရ ရှကကသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ထိုးထွငိုး် အပမင်န္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်တ ့်
့်
လိုးဝမရှကကတချ။ လူတ၏
့်် င်သည့်် တသွြည်ပပီိုး မှ ိုးယွငိုး် သည့််
့် ကျငက့်် ကမှုမျ ိုးန္ှငဆ
ရှု တထ ငအ
့်် ချြုျို့က ပပြုပပင်ြလ
် ပ၏။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သည်မှ မှနတ
့် ယခင်က
တင်ိုးမ တသ ဝည ဉ်တရိုးရ အသက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တတွတဝထင်ိုးမှုင်ိုးပပီိုး မက်မဲတသ
သွငပ် ပင်- ဤအရ အ ိုးလိုးက တပပ င်ိုးလဲရမည် ပြစ်သည်။ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ဆသည်မှ သင်
တပပ ဆလသည့်် အရ မှနသ
် မျှက တပပ ဆရင်ိုး၊ သင်က
့်် ကခ ကင်ိုးမြ
ဲ့် သ
့် ကယ်ကျငသ
့် မဟ
့် တ်
ဇ တပကတတွင ် တမွတ
ျို့ လျ ်ြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးက မဆလတပ။ သငအ
့်် တနပြင ့်် မတရမရ
့်
စက ိုးမတပပ ရ။ ပမှနလ
် သ
ူ ိုးတစ်ဦိုး၏ အတပပ အဆန္ှင ့်် အပပြုအမူတ ရှ
့် ြဆ
့် သည်မှ
“ဟတ်သည်” က “ဟတ်သည်”၊ “မဟတ်သည်” က “မဟတ်သည်” ဟ ဆရင်ိုး၊
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ဆြ ပြစ်
် ရ ိုးမျ ိုးက ဆပ်ကင်ထ ိုးပပီိုး
့် သည်။ အမှနတ
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ တပပ ဆတလ ။့် မလှညစ
့်် ိုးန္ှင၊့်် မသ ိုးမတပပ န္ှင။့်် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး တရ က်ရန္
ှ င်သည့်် အတင်ိုးအတ မျ ိုးက
န ိုးလည်ထ ိုးရမည်။ အကယ်၍ န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်

ဝင်တရ က်န္င်မည် မဟတ်တချ။

တမ ဘ၏ သ ်းစဉ်တ မ်းဆက်မျ ်းကိို ကယ်တင် ခင််း အဓိပပါယ်
အမှုပပြုသည့်် ဤန္ှစ်န္စ
ှ ်၊ သိုးန္စ
ှ ်တ က လတွင ် သင်တအတပေါ်
ပပြုခဲသ
့် ည့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုတင
ွ ် ရရှပပီိုးသင်တ
့် သ အရ က အတပခခအ ိုးပြင့်် ရရှပပီိုး ပြစ်သည်။
လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အန င်္တ် အလ ိုးအလ အချြုျို့ န္ှင ့်် ကကကမမ က
လက်လတ်လက်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
တမ ဘ၏
့်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်တကက င်ိုး ဆသည်အ
့် ခါ သင်တထဲ
့် မှ မျ ိုးစွ တသည်
့်
မခရပ်န္င်ကကတပ- သင်တ၏
့် မျက်န္ ှ တပါက် ရှု ျို့ မဲ့်သည်။ သင်တ၏
့် ပါိုးစပ်မျ ိုးက ရွ ဲ ျို့တစ င်ိုးပပီိုး
သင်တ၏
တမ ဘ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးမှ စူိုးစက်ကကည်က့် ကသည်။ သင်တသည်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သည်က သင်တ တကယ်
က မယကကည်န္င်ကကတပ။ တမ ဘသည်
့်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး ခခဲရ
န္င
ှ ဒ
် ဏ်ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က် ဤတင်ိုးပပည်သ ပပည်
့် သည်။ သူ၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် ယတနတ
့် င်တအ င် သူ၏မျြုိုးရိုးက လက်ဆင်က
့် မ်ိုး အတမွတပိုးခဲပ့် ပီိုး
သင်တအ
့် ရ
့် ိုးလိုးသည် သူ၏သ ိုးစဉ်မျြုိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ငါလပ်တဆ င်န္င်သည်အ
မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှ- မည်သသ
ူ ည် သင်က
့် တမ ဘ၏အမ်တွင ် တမွိုးြွ ိုးရန် တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။
သင်က
အရ သငအ
့်် တပေါ် မပြစ်တစလတသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ
့် ငါသန ိုးပပီိုး ထသတသ
့်
ဤအမှနတ
် ရ ိုးက မတပပ င်ိုးန္င်တပ။ သင်သည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုးပြစ်က ၊
သင်သည် ဒါဝဒ်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ငါမဆန္င်တပ။ သင်သည် မည်သ၏
ူ
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်ပြစ်ပါတစ၊ သင်သည် အဆငအ
့်် တန်ိုး နမ်က
့် ျတသ သတတဝါတစ်ဦိုး၊
အတရိုးမပါတသ မျြုိုးရိုးထမ
ဲ ှ ြန်ဆင်ိုးခသက်ရတစ်
ှ
ဦိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအလိုးစက ကကြုတတွျို့ ကကရမည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
ခရသည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့် ိုးလိုးသည် သူ၏ တပြ င်မ
ပမင်တတွျို့ ကကရမည် ပြစ်က ၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက
ကကြုတတွျို့ ကကရမည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်သည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်ပပီိုး
သင်သည် ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခရမည်။ သင်သည် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သင်သည်လည်ိုး ဤတရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခရန် လအပ်မည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က သမှတ်တလ ။့်

အမှနအ
် ိုးပြင်၊့် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ် ယတန အမှု
ပပြုပခင်ိုးသည်
့်
တန်ြိုးအရှဆိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါဆိုး ပြစ်သည်။ သင်တအတပေါ်
အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်
့်
ယင်ိုးသည် အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှုရသည်
ှ
။ အကယ်၍ ဟ မ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တအတပေါ်
အမှုပပြုခဲပ
တမ ဘန္ှငမ
့်် တူ၊ အတရိုးမပါတသ မျြုိုးရိုး
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မဟတ်တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးသည် အရ တရ က်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တန ဧ၏ဒတယသ ိုး
ဟ မ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကသ ခရကက၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
တမှ က်မှ ိုးပခင်ိုးမှ ပြစ်လ ခဲက့် ကပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တန ဧက ၎င်ိုးတက
့် အတစခမျ ိုး၏ အတစခမျ ိုး
ပြစ်တစြ ကျ
ဲ တ
ဲ့် သ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ န
့် ျသည့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးကသ ပြစ်သည်။
့် န်ဆခ
့် မ်က
၎င်ိုးတသည်
နမ်က
့်် တန်ိုးတစ်ခ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ျတသ အဆငအ
့်
့် မူလတန်ြိုးမှ
မနမ်က
့်် တ်သက်၍ တပပ ရမည်ဆပါက၊ သူသည် တမှ က်မှ ိုးပခင်ိုးမှ
့် ျခဲတ
့် ပ။ တမ ဘန္ှငပ
တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့်် တန်ိုးက နမ်က
့် သ တကက င ့်် သူ၏ မူလ အဆငအ
့် ျခဲသ
့် ည်က လူတ သ
့် ကကသည်။
တလ တ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးက အလွနပ် မငမ
့်် ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တမ ဘသည် တလ တန္ှင ့််
သူ၏သမီိုးပြစ်သထ
ူ မှ ဆင်ိုးသက်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တလ တသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူဟ
တခေါ်ဆခခဲရ
ဲ ရဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တမ ဘသည် တန်ြိုး
့် တသ ်လည်ိုး၊ တမ ဘသည် ကျန်ဆခ
နည်ိုးပါိုးပပီိုး နမ်က
့်် တန်ိုးတစ်ခ ရှခဲက
၊ သူသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမခခဲရ
် င်
့် ျတသ အဆငအ
့်
့် လျှငပ
သူသည် ညစ်ညြူိုးဆဲ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည် ဟ မန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့်
တယတဟ ဝါက အသအမှတ်မပပြုခဲဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး တယတဟ ဝါက ခခက
ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်ခသ
ဲ့် ည်- ထတကက
င့်် သူသည် တနရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အတမှ င်မက်ဆိုးတနရ ထဲသ ့်
့်
ကျဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ် ယခ အမှုပပြုရန်မှ
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတမှ င်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုး သွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် အစကတည်ိုးက မမတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှခဲက့် ကသည့်် လူမျ ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတထ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် မှ ဘန်ိုးအသတရကရရန် လလ ိုးလျက်ရှသည်။ မမတ၏
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင် မရှတသ သူတက
် သ
့် သူအ
့် ိုး န ခတစပပီိုး ချစ်တစပခင်ိုးသည်သ စစ်မှနတ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်က ၊ ထသတသ
အမှု၏အသီိုးအပွငသ
့်် ည် တန်ြိုးအရှဆိုးန္ှင ့််
့်
ယကကည်လက်ခန္င်ြွယ် အပြစ်ဆိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်သ ဘန်ိုးအသတရ
ရရှပခင်ိုးပြစ်သည်- ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင် ရရှလသည့််
ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုး နမ်က
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ယခ
အခါ
့် ျတသ လ
့်
့်
ထသ ကကီ
် ကယ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးမ ိုးသည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ကကသည်မှ အမှနတ

ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုသည် အလွန ် အဓပပ ယ်ရပပီ
ှ ိုး ဤလူတက
့် သူ ရယူပခင်ိုးမှ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဤလူတက
့်
အပပစ်တပိုးြမဟ
့် တ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ြ ပြစ်
့် သည်။ အကယ်၍ တန က်ဆိုးတသ က လ
အတွငိုး် တွင ် သူသည် ဣသတရလန္င်င၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တနဆဲ ပြစ်ပါက၊
ယင်ိုးမှ တန်ြိုးရှလမ်မ
ွ ိုး် ခဲလ
် င်၊ ယင်ိုးသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက အကျြုိုးအပမတ် ပြစ်ထန
့် ျှငပ
တန်ြိုး သမဟ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် တ် ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှု တစ်ခတတလ ရှလမ်မ
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက သူရရှန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် အတမှ က်မက်ဆိုး
အရပ်မျ ိုးထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးခဲသ
ူ ျ ိုး၊ တန က်ကျကျန်ရစ်ဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည့်် သင်တအတပေါ်
့် မ
့်
့်
အမှုပပြုတနသည်။ ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆူ ရှသည်က အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆရ
ူ သည်
ှ
က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မသခဲက့် ကတပ။ ဤြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တမ့်လျ က့် ကပပီိုးပြစ်သည်အထ စ တန်၏အလွန ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ မျက်စကန်ိုးတစပခင်ိုးက
့်
ခရပပီိုးပြစ်က ၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆရ
ူ သည်
ှ
က လိုးဝမသကကတပ။ သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သင်တအ
ွ ်ကကပပီိုး၊ စ တန်က
့် ိုးလိုးသည် ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးက ကိုးကယ
ကိုးကွယ်ကကသည်- သင်တသည်
အနမ်က
့် ျဆိုး၊ တခတ်တန က်ကျ အကျန်ရစ်ဆိုးတသ လူမျ ိုး
့်
မဟတ်သတလ ။ သင်တသည်
မည်သည့်က
် ယ်ပင်လွတလ
် ပ်မမ
ှု ျှ မရှဘဲ၊ ဇ တပကတထဲတွင်
့်
အနမ်က
လွတလ
် ပ်စွ
့် ျဆိုးပြစ်ပပီိုး၊ အခက်အခဲမျ ိုးကလည်ိုး သင်တ ခ
့် စ ိုးကကရ၏။ သင်တသည်
့်
ယကကည်ခင
ွ ပ
့်် င် မရှဘဲ၊ ဤလူအြွ
ျို့ စည်ိုးထက
ဲ အနမ်က
့်် ရှကကသည့်် လူမျ ိုးလည်ိုး
့် ျဆိုးအဆင၌
့် ဲအ
ပြစ်ကကသည်။ ဤတွင ် သင်တအတပေါ်
အမှုပပြုပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက် တည်ရ၏။
ှ
့်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တအတပေါ်
၌ ယတနအမှု
့် ပပြုပခင်ိုးသည်
့်
သင်တက
့် အရှက်ရတစရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ အမှု၏ အဓပပ ယ်က ထတ်တြ ်ပပရန်
ပြစ်သည်။ သင်တအတွ
က် ယင်ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးတသ ချီိုးတပမြှ က်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
လူတစ်ဦိုးသည် ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု ရှပါက၊ ၎င်ိုးတက၊
် သည်
့် “ကျွန္ပ်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ ယတန ထ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် သတသ
့်
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ထသကကီ
့် ိုးမ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှပခင်ိုးင ှ
အမှနတ
် ကယ် မထက်တန်ပါ။ ကျွန္ပ်
် လပ်တဆ င်က တပပ ဆသည့်် အရ အ ိုးလိုး၌၊ ပပီိုးလျှင်
ကျွန္ပ်
် ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္င
ှ ့်် တန်ြိုးအရ၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထသကကီ
့် ိုးမ ိုးတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် လိုးဝ မထက်တန်ပါ။ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တမွ
့် ျို့တလျ ် ခစ ိုးတသ

တကျိုးဇူိုးတတ ်မှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တထက်
မျ ိုးစွ ပမငမ
့်် ိုးသည်။ အ ပဗဟသည် တယတဟ ဝါက
့်
အလွနဆ
် က်ကပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တပတရသည် တယရှု က အလွနဆ
် က်ကပ်ခပ
ဲ့် ါသည်- ၎င်ိုးတ၏
့်
ဆက်ကပ်မမ
ှု ှ ကျွန္ပ်
် တထက်
အဆတစ်ရ ကကီိုးမ ိုးခဲသ
် တ၏
့် ည်။ ကျွန္ပ်
့်
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးတပေါ်အတပခခ၍၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်
့်
ခစ ိုးပခင်ိုးင ှ လိုးဝထက်တန်ပခင်ိုး မရှပါ” ဟ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ တရတ်န္င်ငရှ ဤလူတ၏
့်
အတစခမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ယူ
့် တဆ င်၍ လိုးဝ မရန္င်တပ။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ
ကတမ က်ကမတစ်ခ ပြစ်၏။ သင်တသည်
ယခ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အလွနမ
် ျ ိုးစွ
့်
ခစ ိုးရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး သက်သက် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
မည်သည်အ
့် ချန်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရှ တြွြူိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ချန်က
့်
သင်တ၏အသက်
က ဘရ ိုးသခင်အတွက် စတတိုးြူိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ချန်က
့်
့်
သင်တ၏
့် မသ ိုးစ၊ သင်တ၏
့် မဘမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက လလလ ိုးလ ိုး
စွနလ
် ့် တ်ြူိုးသနည်ိုး။ သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခတစ်ခက
့်
မတပိုးတသိုးတပ။ သင်က
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တခေါ်ထတ်ခပဲ့် ခင်ိုး မပပြုခဲပ
့် သနရ
့် ါက၊ သင်တထဲ
့် မှ
မည်မျှသည် အရ ရ က စတတိုးန္င်ခကဲ့် ကလမ်မ
ြအ ိုးတပိုးက
့် ည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
အန္င်အထက်ပပြုခရပခင်ိုးပြင်သ
ယတနထ
့်
့် တန က်လက်ခကဲ့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
ဆက်ကပ်မမ
ှု ှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
့် န ခမှုမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍၊ သင်တသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရပပီိုး
့်
ပြစ်သငသ
့်် ည်- သင်တအ
ှ ိုး် ခခဲရ
့်် ည်။ ထသ ကကီ
့် သငသ
့် ိုးလိုး ရှငိုး် ရှငိုး် ပယ်ရင
့် ိုးမ ိုးတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရရန် သင်တက
် ရ က
့် မည်သည့်အ
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတစသနည်ိုး။ သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ မထက်တန်တပ။ သင်တထဲ
့်
့် မှ
မည်သသ
ူ ည် မမတက
့် ယ်တင်၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးက အ ိုးထတ်က ြန်တီိုးြူိုးသနည်ိုး။
သင်တထဲ
ူ ည် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ကယ်တင် ရှ တတွျို့ ပပီနည်ိုး။ သင်တ ့်
့် မှ မည်သသ
အ ိုးလိုးသည် ပျင်ိုးရကကသည်၊ အစ ိုးကျြူိုးကကသည်၊ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှမှုက ရှ တြွတသ
လူဆိုးလူယတ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ အလွ
နက် ကီိုးပမတ်ကကသည်ဟ ထင်သတလ ။ သင်တ၌့်
့်
ကက ိုးစရ မည်သည်အ
့် ရ ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်က မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုလျက်ပင်၊ သင်တ၏သဘ
ဝဗီဇ၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်တ၏
့်
တမွိုးရပ်တပမသည် အပမငပ့်် မတ်ဆိုး အမျြုိုးအစ ိုးတလ ။ သင်တသည်
သူ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်က မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုလျက်ပင်၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တမ ဘ၏

သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး စစ်စစ် ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲန္င်သတလ ။ သင်တ၏
့် သဘ ဝက ယခ တြ ်ထတ်ပခင်ိုးသည်
အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှနတ
် ရ ိုးက မှ ိုးယွငိုး် စွ တြ ်ပပသတလ ။ သင်တ၏
့်
ခယဝယလပ်ပခင်ိုး၊ သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့်် ရက်မျ ိုးက ကကည့်တ
် လ -့်
့်
့် အကျငစ
သင်တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုး နမ်က
့် ျသူမျ ိုးထဲမှ အနမ်က
့် ျဆိုး ပြစ်သည်က
့်
မသကကသတလ ။ သင်တသည်
ကက ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ လူအြွ
ျို့ စည်ိုးထဲရှ
့်
့် ဲအ
သင်တ၏
့်် တန်ိုးက ကကည့်တ
် လ ။့် သင်တသည်
အနမ်က
့်် ရှသည်
့် ျဆိုး အဆင၌
့် အဆငအ
့်
မဟတ်တလ ။ ငါသည် မမှနမ
် ကန် တပပ တလပပီဟ သင်တ ထင်
သတလ ။ အ ပဗဟသည်
့်
ဣဇ က်က ပူတဇ ်ခသ
ဲ့် ည်- သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ က ပူတဇ ်ကကပပီိုးပပီနည်ိုး။ တယ ဘသည်
့်
အရ ရ က ပူတဇ ခ
် သ
ဲ့် ည်- သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ က ပူတဇ ်ကကပပီိုးပပီနည်ိုး။
့်
လူမျ ိုးစွ တသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန်အလငှ့် မမတ၏
့်
့် အသက်မျ ိုးက
တပိုးကကပပီိုးပြစ်သည်၊ လည်စင်ိုးခကကပပီိုးပြစ်က မမတအတသွ
ိုးက သွနိုး် ကကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ထအြိုးအခက သင်တ တပိုး
ကကပပီိုးပပီတလ ။ န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုးအရ၊ သင်တသည်
ထသ ကကီ
့်
့်
့် ိုးမ ိုးတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် အရည်အချင်ိုး လိုးဝ မပပည့်မ
် ီကကတပ။ သင်တသည်
့်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ယတနဆ
့် ပခင်ိုးသည် မတရ ိုးသတလ ။
သင်တက
မကကီိုးကကလွနိုး် န္ှင။့်် သင်၌ ဝါကက ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။
့် ယ်သင်တ အထင်
့်
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့်
့်
သင်တအ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ စွနလ
် ့် တ်ရပခင်ိုး
့် ပိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
့် ိုး အခမဲတ
့်
မရှတသ ်လည်ိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အခမဲ့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကသည်။ သင်တ မရှ
့် က်ကကသတလ ။
ဤမှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးသည် သင်တဘ
့် ည့်် အရ တစ်စတစ်ခ
့် သ ရှ တြွက တတွျို့ ရှခဲသ
ပြစ်သတလ ။ ထလမ်ိုးခရီိုးက လက်ခရန် သင်တက
ဲ့် ည်မှ
့် လှုျို့တဆ ်ခသ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက
့်
တတ င်တ
ှ ိုးမျ ိုး ရှြမတပပ
န္ှင၊့်် ရှ တြွတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးပင် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် တသ စတ်န္လ
့်
မရှခဲတ
အခသ
ထအရ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတနခဲသ
့် ပ။ သင်တသည်
့် ိုးထင်တနခဲက
့်
့် ည်။
့်
သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ အ ိုးထတ်ပခင်ိုးမရှဘဲ ဤသမမ တရ ိုးက ရရှထ ိုးကကသည်။
့်
သင်တသည်
တစ ဒကတက်ရန် မည်သည့်် အခွငအ
့်် တရိုး ရှသနည်ိုး။ သင်သည်
့်
အထက်တန်ဆိုးတသ သူ ပြစ်သည်ဟ ထင်သတလ ။ မမတ၏
် ့် ပဲ့် ပီိုး မမတ၏
့် အသက်မျ ိုးက စွနခ
့်
အတသွိုးကသွနိုး် ခဲတ
တစ ဒကတက်စရ
့် သ သူမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ သင်တသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ သင်တက
် န်ပပီိုး
့် ယခ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသည် မှနက

သဘ ဝကျသည့်အ
် ရ ပြစ်တပမည်။ သင်တသည်
န ခက လက်တလျှ က်ြမှ့် အပ
့်
တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ သင်တသည်
တကယ်က ထက်တန်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ သင်တထဲ
့်
့် မှ
အမျ ိုးစတသည်
တခေါ် ပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် သင်တက
့်
့်
အတင်ိုးအကျပ်မခင်ိုးပါက၊ သမဟ
တခေါ် ပခင်ိုးမခခဲရ
့် ပါက၊ သင်တသည်
့် တ် သင်တသည်
့်
့်
ထွက်လ ရန် လိုးဝ လလ ိုးလျက် ရှခဲက့် ကမည် မဟတ်တပ။ မည်သသ
ူ ည် ထသစွ့် နလ
် ့် တ်ပခင်ိုးက
လက်ခရန် လလ ိုးလျက် ရှသနည်ိုး။ မည်သသ
ူ ည် ဇ တပကတ၏ သ ယ မှုမျ ိုးက
လက်လတ်ရန် လလ ိုးလျက်ရသနည်
ှ
ိုး။ သင်တအ
့် က်သ ရှမှုက
့် ိုးလိုးသည် သက်တသ င်သ
တလ ဘတကကီိုး အကကြုက်တတွက
ျို့
၊ ဇမ်ခတသ အသက်တ တစ်ခက ရှ တြွကကသည့်လ
် ူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ထသကကီ
့်
့် ိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်သင်တ၌့် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ တပပ စရ ရှသနည်ိုး။ မည်သည့််
မတကျနပ်ရပခင်ိုးအတကက င်ိုးမျ ိုး သင်တ၌့် ရှကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်ဘ၌ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွင ့်် ရကကပပီိုးပြစ်က ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ယခင်က လိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးသည့််
အမှုက ယတနတွ
့် င ် သင်တအ
့် ိုး ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခ
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ခခက ပန်ကန်ကကခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ယတနတွ
့် င ် ထသ ့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခကကရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုတကက င်၊့် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပမင်တတွျို့ ကကပပီိုး ပြစ်က ၊ ထမျှမက
ကယ်တတ ၏
် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ ကကရပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
င၊့်် သင်တသည်
့် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးတတကက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက ပမင်တတွျို့ ကကရပပီိုးပြစ်က ၊ သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ ကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရှ ိုးပါိုးဆိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး
မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ တစ်ခ မဟတ်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှုသည် အဓပပ ယ် ပပည့်ဝ
် ၏။ ထတကက
င ့်် သင်တ၏
့်် တန်ိုး
့်
့် အဆငအ
နမ်က
့် ျတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး သင်တ ခ
့် ရသည်က
သက်တသပပတလတလပြစ်ပပီိုး သင်တအတပေါ်
ယတနပပြုတသ
သူအမှု
့်
့်
့် ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ြိုးက
သက်တသပပတလတလ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုး မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ျှ မရရှန္င်သည့််
တကယ်က အြိုးမပြတ်န္င်တသ ရတန တစ်ပါိုး ပြစ်သည်။ တခတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊်
မည်သမ
ူ ျှ ထသ ကကီ
့် ိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရပခင်ိုး မရှတလပပီ။ သင်တ၏
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုး နမ်က
် ချက်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်က
့် ျသည့်အ

ပပသပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သစစ ရှသည်က ပပသတပသည်- သူသည်
ကယ်တင်၏၊ မြျက်ဆိုးီ တပ။
တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါကမျှ မယကကည်ခတ
ဲ့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တယတဟ ဝါက မည်သည့်အ
် ခါကမျှ အတစမခြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု က မည်သည့်အ
် ခါကမျှ
အတစမခြူိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဒူိုးတထ က်ဦိုးချကကသည်၊ အတမိုးနသ
့် တပါင်ိုးကသ မီိုးရှု ျို့သည်၊
့်
အတမိုးစကကြူကသ မီိုးရှု ျို့ ကကပပီိုး၊ ဗဒဓကသ ကိုးကယ
ွ ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးကသ ကိုးကယ
ွ ်ကကသည်- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အစွနိုး် တရ က်သည်အထ
ပန်ကန်တတ်ကက၏။ ထတကက
င ့်် လူတ၏
့်် တန်ိုး နမ်က
့် ျတလတလ၊ သင်တထ
့်
့် အဆငအ
့် မှ
ဘရ ိုးသခင် ရရှတသ အရ မှ ဘန်ိုးအသတရ ပြစ်တလတလဟူသည်က ပ၍ပင် ပပသတပသည်။
အချြုျို့က မမတ၏အပမင်
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ဲ့် အင်
မတန် ပမငပ့်် မတ်တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆ၊ူ အင်မတန် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆသ
ူ ည် ညစ်ညြူိုးတသ တင်ိုးပပည်တစ်ပပည်သ ကကလ
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အလွနည
် စ်ညြူိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငအ
့်် တူရှရန်
လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တအလယ်
တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်
့်
လလ ိုးလျက် ရှသတလ ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
အလွနအ
် ဆငအ
့်် တန်ိုး နမ်က
့် ျတသ ်လည်ိုး၊
့်
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး စလင်တစရန် လလ ိုးလျက်ရှသတလ ။ ပပီိုးလျှင်
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုး စပပမျ ိုးန္ှင ့်် နမူန မျ ိုးအပြစ် အသိုးပပြုမည်တလ ” ဟ
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သင်န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး သင်န ိုးမလည်တပ။ ငါပပြုမည့်အ
် မှု၏
အတရိုးပါမှုသည် သင်တ ရရှ
် ။ ငါ၏အမှုသည် သင်၏ လူသ ိုး
့် န္င်စွမ်ိုးထက် တကျ ်လွန၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်သတလ ။ လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးအရ၊ ငါသည် အဆင်အ
့် တန်ိုး
ပမငမ
့်် ိုးသည်က ပပရန်၊ အလွနအ
် ြိုးတန်သည်က ပပရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏င်္ဏ်အသတရ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးတက
့် မည် ပြစ်သည်။ ငါက
့်
့် ပပရန် န္င်ငတက င်ိုးတစ်ခတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲရ
အသအမှတ်ပပြုတသ တနရ တစ်ခ၊ အဆငအ
့်် တန်ိုး ပမငမ
့်် ိုးတသ မသ ိုးစတစ်ခတွင ်
တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ
့်် တန်ိုး ပမငမ
့်် ိုးတသ သူ ပြစ်ပါက၊ ငါသည်
့် ါက၊ ငါသည် ရ ထူိုးန္ှင ့်် အဆငအ
အလွနတ
် က င်ိုးစွ ဆက်ဆခရမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏အမှုအတွက် အကျြုိုးပပြုလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အင်မတန် ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ထအခါ
ထတ်တြ ်ပပန္င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ ငါက
့် ပမင်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါအ
့် ိုး

န ခကကလမ်မ
ညမ်ိုးတစပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အညစ်အတကကိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ညစ်
့် ည်မဟတ်။
့်
ငါသည် ဤသတသ
တနရ မျြုိုးတွင ် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲသ
့် င်သ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ ယ
့်
့် ကကည်တသ
အရ ပြစ်သည်။ သတသ
် စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်
့်
တပျ ်ရင်မအ
ှု တွက် ကကလ ခဲသ
့် တလ ၊ အလပ်အတွက် ကကလ ခဲသ
့် တလ ။ ငါသည် ဤသ ့်
လွယ်ကပူ ပီိုး၊ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှသည့်် တနရ တွင ် အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ
အပပည်အ
့် ဝက ငါရန္င်မည်တလ ။ ငါ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးက ငါ သမ်ိုးပက်န္င်ဦိုးမည်တလ ။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ဘ
့် ျန်တွင၊် သူသည် တလ ကန္ှင ့််
့် ရ ိုးသခင် ကကလ ခဲခ
မသက်ဆင်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် တလ ကက တပျ ်တမွျို့ရန် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ အမှုပပြုပခင်ိုးက
သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပပီိုး အဓပပါယ်အရှဆိုး ပြစ်မည့်တ
် နရ မှ
သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
် ့် ှငိုး် တသ တင်ိုးပပည်ပြစ်တစ၊ ညစ်ညြူိုးတသ
့် သ တနရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သနရ
တင်ိုးပပည် တစ်ပပည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်တ
် နရ တွင ် သူအမှုပပြုပါတစ၊ သူသည် သနရ
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့်
အမှုက လူတက
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ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးစိုးမက
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သူ၏ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
ရှ ိုးတပသည်။ ညစ်ညြူိုးတသ
့် တ်တည်ကကည်ပခင်ိုးတ ထင်
့်
တင်ိုးပပည်တစ်ခတွင ် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက သူသည် အတရိုးမပါသည်က သက်တသပပပခင်ိုး လိုးဝ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက သူ၏ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး သက်သက် ပြစ်သည်။
ထသ သူ
့် လပ်တဆ င်တလတလ၊ လူသ ိုးအတွက် သူ၏ပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သူ၏
အပပစ်အန အဆ မရှတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ထတ်တြ ်ပပတလတလ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး တပြ င်မ
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့်် တူ အသက်ရှငတ
် သ ်လည်ိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် အပပစ်သ ိုးမျ ိုး န္ှငအ
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သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် သ
့်
ပြစ်သည်မဟတ်သတလ ။ လွနခ
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ဲ့် သ န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်က၊ သူသည် အပပစ်သ ိုးမျ ိုး
န္ှငအ
့်် တူ န္ှစ်အနည်ိုးငယ် အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ယတနတွ
့်် တူ တနထင်လျက် ရှသည်။
့် င ် သူသည် ညစ်ညြူိုးက အတရိုးမပါတသ လူတစ်စန္ှငအ
ဤသည်မှ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် သင်တလူ
့် သ ိုးမျ ိုး
အတွက် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည်
န္ွ ိုးစ ိုးခက
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နက်ရှုင်ိုးစွ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
့်် တူ အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် တသ ဤလူတန္ှ့် ငအ
့် ည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ ရှသည် မဟတ်တလ ။ သူအမှု
် ပင်ိုးသည်
့် ၏ မည်သည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် မဟတ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ မည်သည့်် အပင်ိုးသည် သင်တ၏
့် ကကကမမ အတွက်
မဟတ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တတ ်မူ၏- ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။
သူသည် ညစ်ညြူိုးတသ တင်ိုးပပည်တစ်ပပည်သ ကကလ
ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ အညစ်အတကကိုးမျ ိုးပြင ့််
့်
ညစ်ညမ်ိုးမသွ ိုးခဲတ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ကယ်ကျြုိုးမငဲသ
့် ၊ ့် သူခရပ်သည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲန္င
ှ ့််
့် ကဲသ
အရှက်ရပခင်ိုးတသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် ကကီိုးမ ိုးသည်ကသ ဆလန္င်တပသည်။ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးန္ှင ့််
သင်တ၏
့် ကကကမမ အတွက် သူ ခစ ိုးသည့်် အရှက်ရပခင်ိုး မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်က သင်တ ့်
မသကကသတလ ။ ကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ပပီိုး ကသဇ ကကီိုးတသ
မသ ိုးစမျ ိုး၏ သ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးထက်၊ အတရိုးမပါသကဲသ
့် အထင်
အပမင်တသိုးပခင်ိုး
့်
ခရတသ သူမျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုး သူ မပျက်မကွက် လပ်တလသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက်
သူသည် ညစ်ညြူိုးတသ တင်ိုးပပည်တစ်ပပည်တွင် တမွိုးြွ ိုးက အရှက်ရပခင်ိုးအ ိုးလိုးက ခစ ိုးရန်
သ ၍လလ ိုးခဲသ
် - သူသည် မမှနတ
် သ အမှုက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် စစ်မှန၏

မပပြုတပ။ အမှု၏ အဆငတ
့်် င်ိုးသည် အင်မတန် လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
လပ်တဆ င်ထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ လူအ ိုးလိုးက သူက
့် မတက င်ိုးတပပ ကကပပီိုး သူသည်
အပပစ်သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ ိုးပဲတ
ွ ွင ် အတူထင်သည်ဟ ဆကကတသ ်လည်ိုး၊ လူအ ိုးလိုးက သူက
့်
သတရ ်ကကပပီိုး သူသည် ညစ်ညြူိုးမ၏
ှု သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငသ
် ည်၊ လူတထဲ
့် တွင ်
အနမ်က
့်် တူ အသက်ရှငသ
် ည်ဟ ဆကကတသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
့် ျဆိုးပြစ်တသ သူမျ ိုးန္ှငအ
ကယ်ကျြုိုးမငဲဘ
့် လူ
့် ဲ မမကယ်ကယ် တပိုးအပ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ထကဲသ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ကက ိုးတွင်
ပငင်ိုးပယ်ခရဆဲ ပြစ်သည်။ သူခရပ်ရတသ ဒကခဆင်ိုးရဲသည် သင်တ၏
့် ဒကခဆင်ိုးရဲထက်
ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်သတလ ။ သူ ပပြုတသ အမှုသည် သင်တပိုးခဲတ
့် သ အြိုးအခထက်
ပမျ ိုးသည် မဟတ်သတလ ။ သင်တသည်
ညစ်ညြူိုးတသ တင်ိုးပပည်တစ်ပပည်တွင်
့်
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက သင်တ ရရှ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
့် ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
သင်တသည်
နတ်ဆိုးမျ ိုး စတဝိုးတသ တင်ိုးပပည်တစ်ပပည်တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကွယက
်
မှုက ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တတွ
် ရ
့် င ် တရွ ိုးချယ်စရ မည်သည့်အ
ရှသနည်ိုး။ သင်တတွ
ဲ့် ည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲသည်
့် င ် မည်သည့်် မတကျနပ်မှုမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ သူခရပ်ခသ
သင်တ ခ
ဲ့် သ ဒကခဆင်ိုးရဲထက် ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်သတလ ။ သူသည်
့် ရပ်ခတ
ကမဘ တပမတပေါ်သ ကကလ
ပပီိုးပြစ်က ၊ လူတလ
က၏ သ ယ ကကည်န္ိုးူ ြွယ်ရ မျ ိုးက လိုးဝ
့်
့်
မတမွျို့တလျ ခ
် တ
ဲ့် ပ။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက သူရွမန်ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူအ
့်
့် ိုး
ရပ်ဝတထြု ပစစညိုး် မျ ိုးက တပိုးတစရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏
့်
အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်တန်ဆ တက
ခဲပ့် ခင်ိုး
့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြ ကကလ
့်
မဟတ်တပ။ ဤအရ မျ ိုးက သူင်္ရမစက်တချ။ သူသည် တလ ကီ ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးက
တမွျို့တလျ ြ
် မဟ
ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် တ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအတွက် ဒကခဆင်ိုးရဲခရန် ကမဘ တပမသ ကကလ
့်
သူသည် ဒကခဆင်ိုးရဲခရန်၊ အမှုပပြုရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်က ပပီိုးပပည့်စ
် တစရန်
ကကလ ခဲသ
် သ တနရ တစ်ခ၊ သရိုးတစ်ရိုး သမဟ
့် ည်။ တက င်ိုးမွနတ
့် တ် ကကီိုးကျယ်တသ
ဟတယ်တစ်လိုးတွင် တနထင်ြ သူ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူက
့် မတရွ ိုးချယ်ခသ
့် လတလတသိုးမရှပပြုစရန်
အတစခမျ ိုးစွ လည်ိုး သူ၌ မရှတပ။ သင်တ ပမင်
့် တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အတပေါ် အတပခခ၍၊
သူသည် အမှုပပြုရန် ကကလ ပခင်ိုးတလ သမဟ
့် တ် တပျ ်ရင်မှုအတွက် ကကလ ပခင်ိုးတလ
ဆသည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးက မပမင်ကကသတလ ။ သင်တက
့်
သူမည်မျှ တပိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှတသ တနရ တစ်ခတွင် သူတမွိုးြွ ိုးခဲပ
့် ါက၊
သူသည် ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
ဲ့် မ်မ
့် ည်တလ ။ သူသည် အမှုပပြုန္င်ခလ
့် ည်တလ ။ ထသ ့်
သူ၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အဓပပ ယ် တစ်စတစ်ရ ရှခဲလ
့် မ်မ
့် ည်တလ ။ သူသည်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ သမ်ိုးပက်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်တလ ။ သူသည် ညစ်ညြူိုးတသ တင်ိုးပပည်မှ
လူတက
ဲ့် မ်မ
မမတ၏
့် ည်တလ ။ လူတသည်
့် ကယ်န္တ်န္င်ခလ
့်
့် အယူအဆမျ ိုးအရ၊
“ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တတ ်မူ သည်အ
့် တွက်၊ အဘယ်တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
ဤညစ်ညြူိုးတသ တနရ တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲသ
် ည် ညစ်ညြူိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုး
့် နည်ိုး။ ကယ်တတ သ
ပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
် တက
် တ၏
့် မန်ိုးတီိုးပပီိုး စက်ဆပ်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
့် အတက်အခပပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
ကျွန္ပ်
် တပ
့် န်ကန်ပခင်ိုးတက
့် ကယ်တတ ် စက်ဆပ်တတ ်မူ၏၊ ထသဆ
့် လျှင ် ကယ်တတ ်သည်
အဘယ်တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငပ
် ါသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် အပမငဆ
့်် ိုးတသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တတ ်မ၏
ူ ။ ကယ်တတ ်သည် မည်သည့်တ
် နရ တွငမ
် ဆ တမွိုးြွ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပမည်၊
ထသဆ
့် လျှင ် အဘယ်တကက င ့်် ညစ်ညြူိုးတသ ဤတင်ိုးပပည်တွင ် ကယ်တတ ်
တမွိုးြွ ိုးြပြစ်
ဲ့် ပါသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် တက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး
့် ခရ
့် တနစဉ်
တရ ိုးစီရင်က ၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်က ကယ်တတ ်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ သပါ၏၊ ထသဆ
် တအလယ်
တင
ွ ်
့် လျှင ် ကယ်တတ ်သည် အဘယ်တကက င့်် ကျွန္ပ်
့်
အသက်ရှင ် တနတသိုးသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် အဘယ်တကက င့်် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး၏ မသ ိုးစတစ်စထဲသ တမွ
့် နည်ိုး။ ကယ်တတ ် အဘယ်တကက င ့််
့် ိုးြွ ိုးခဲသ
ထသ ပပြုခဲ
သ
အတတွိုးမျ ိုးသည် ဆင်ပခင်တတရ ိုး
့် နည်ိုး” ဟ တမိုးကက၏။ သင်တ၏
့်
့် ထသတသ
့်
လိုးဝကင်ိုးမဲတ
အမှုသည်သ သူ၏ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုး၊ န္ှမ်ခ
့် နသည်။ ထသတသ
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကွယ်ဝက
ှ ်ပခင်ိုးတက
့်် ပိုးသည်။ သူသည် သူ၏အမှုအတွက် အရ ရ က
့် လူတအ
့် ိုး ပမင်တတွျို့ ခွငတ
စွနလ
် ့် တ်ရန် လလ ိုးတနပပီိုး၊ သူ၏အမှုအတွက် ဒကခဆင်ိုးရဲ အ ိုးလိုးက သူ ခရပ်ပပီိုးပြစ်သည်။
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ထမျှမက စ တန်က တအ င်န္င်ြ၊ ့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုး သူ၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ကျြုိုးန္နွ ခကကတစရန် ပြစ်သည်။
ဤအရ သည်သ အဓပပ ယ်ရပပီ
ှ ိုး၊ တန်ြိုးရတသ
ှ
အမှု ပြစ်သည်။ ယ ကပ်၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် တရတ်န္င်င၊ ဤတပမတစ်ကွက်တွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့်
သင်တအ
ဲ့် ါက၊ သင်တအထဲ
၌ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှု၏ အဓပပ ယ်မှ
့် ိုးလိုး ပြစ်ခပ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ စ တန်သည် အဘယ်အရ က ဆလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ စ တန်က
“သူတသည်
ကယ်တတ က
့်် ယခင်က တကက က်ရွ ျို့ ခဲက့် ကသည်၊ သူတသည်
ကယ်တတ က
့်် ကနဦိုး
့်
့်
ကတည်ိုးက န ခခဲက့် ကပပီိုး၊ ကယ်တတ က
့်် သစစ တြ က်သည့်် ရ ဇဝင် မရှကကပါ။ သူတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အတမှ င်မက်ဆိုး၊ အနမ်က
့် ျဆိုး သမဟ
့် တ် တခတ်အတန က်ကျဆိုး
သူမျ ိုး မဟတ်ကကပါ” ဟ တပပ လမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဧကန်အမှန ် အမှုပပြုခဲမ
့် ည်ဆပါက၊
မည်သသ
ူ ည် ဤအမှုအ ိုး လက်ခ ယကကည်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ စကကဝဠ တစ်ခလိုးတွင၊်

တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးသည် တခတ်အတန က်ကျဆိုး လူမျ ိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
နမ်က
့် ျသည့််
့်
င်္ဏ်သကခ ပြင ့်် တအ က်တန်ိုးကျစွ တမွိုးြွ ိုးလ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဉ ဏ်ထင်ိုးပပီိုး
့်
ထကကသည်၊ ရင်ိုးပျက အကျငစ
့်် ရတတ ပျက်ပပ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်ဆန်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၊ ညစ်ညြူိုးမှုန္င
ှ ့်် က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးမှုတပြင
် လျက်ရသည်
ှ
။
့် ့်် ပပည့်ဝ
သင်တသည်
ဤဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုးက ပင်ဆင်ကက၏။ ဤအမှု
့်
ပပီိုးပပည့်စ
် သည့်န္
် င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတသည်
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက စွနပ
် ့် စ်က ၊ လိုးဝ န ခန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး စလင်တစပခင်ိုး
ခရကကလမ်မ
အကျြုိုးမျ ိုးသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် ရှ
့် ည် ပြစ်သည်။ အမှု၏ ထသတသ
့်
သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ သက်တသခချက်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်တ ့်
န ိုးလည်ကကပါသတလ ။ မည်သ အမှ
နတ
် ကယ် သက်တသခသငသ
့်် နည်ိုး။ ဤကဲသ
့် ့်
့်
အမှုမျြုိုးသည် သင်တက
် မျ ိုး ပြစ်တစရသ မက အတစခတသ အရ မျ ိုး ပြစ်တစသည်၊
့် အပြည့်ခ
ထထက်ပင်ပ၍ ယင်ိုးသည် သင်တအ
့် ည်။
့် ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်တစခဲသ
ယတန သင်
တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ တန က်ပင်ိုးတွင် သင်တသည်
့်
့်
့်
စပပမျ ိုးန္ှင ့်် နမူန မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့် ည်။ ဤအမှုတွင ် သင်တသည်
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးတွင ် ပါဝင်ကကပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်တသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသည့််
့်
အရ မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ဤအရ တကက င ့််
့် ည်။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လိုးဝ မျက်စကန်ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
သင်သည် မည်သည့်် အရ ကမျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်တချ။ သငက
့်် တခေါ် ရမျှက သငက
့််
စတ်ထခက်တစသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် န ိုးလည်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်န ိုးလည်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် န ိုးလည်သတလ ။ သင်သည် င်္ဏ်သကခ မရှတလတက ိုး။
တက င်ိုးစွ ရည်ရွယ်တပပ ဆ ခရသည့်အ
် ခါ၊ သင်တပျ ်ရင်သည်။ ဆိုးရွ ိုးစွ ရည်ရွယ်တပပ ဆ
ခရသည့်အ
် ခါ၊ သင် လလ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ဆတ် တလသည်။ သင်သည် အဘယ်အရ
ပြစ်သနည်ိုး။ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက သင် လက်စ ိုးပခင်ိုးမရှ။ ရှ တြွတနပခင်ိုးက
ချက်ချင်ိုးရပ်တလ -့် ယင်ိုးသည် ရှက်ြွယ်ပြစ်၏။ အလွန ် အတရိုးမပါတသ
အရ တစ်စတစ်ရ သည် သငက
့်် စတ်ထခက်တစသည်မှ အရှက်ရြွယ်ရ လကခဏ တစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်သည် မမကယ်ကယ် အနည်ိုးငယ် သရှရန် သင်ယူသငသ
့်် ည်။ သငက
့်် ယ်သင် အလွန ်

အထင်မကကီိုးတလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တက င်ိုးကင်ဘသ သွ
့် ိုးပခင်ိုးင ှ စတ်ကူိုးမယဉ်တလန္ှင-့််
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သမ်ိုးပက်ခရရန်သ တ ဝန်တကျစွ ကကြုိုးစ ိုးတလ ။့် မတည်ရသည့်
ှ
်
လက်တတွျို့မကျတသ ဤစတ်ကိုးူ မျ ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုးတလန္ှင။့်် တစ်စတစ်ဦိုးက တအ က်ပါအတင်ိုး
တပပ ပါက၊ ဤသည်တမှ့် ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် အ ိုးမ န်ပါရှတသ လူတစ်ဦိုး၏ စက ိုးလိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်- “ကျွန္ပ်
် သည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးရန် လလ ိုးတနပါသည်။ ကျွန္ပ်
် ၏ ယခင် ဘိုးတဘိုးအတဟ င်ိုးက
ကျွန္ပ်
် တကျ ခင်ိုးမည်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် က တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ကျွန္ပ်
် အတပေါ် နင်ိုးတပခခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ယခထတင် တမှ င်မက်ထ၌
ဲ ကျွန္ပ်
် အသက်ရှငတ
် နခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ကျွန္ပ်
် က လွတ်တပမ က်တစခဲပ့် ပီိုး ကျွန္ပ်
် သည် တန က်ဆိုးတွင ် တက င်ိုးကင်တနမင်ိုးက
ပမင်တတွျို့ရတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ထတ်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ကျွန္ပ်
် သည် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်က တန က်ဆိုးတွင ် တတွျို့ ပမင်ရတလပပီ။ ယခင်က ကျွန္ပ်
် သည်
သတမမူဘဲ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် သည် အမင်ိုးတသ စ တန်၏ မျက်စကန်ိုးတစပခင်ိုးက
ခခဲရ
် တွက် တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ အမှုတက
့် သည့်အ
့် ဘရ ိုးသခင် ပပြုပပီိုးပြစ်သည်က
ကျွန္ပ်
် မသခဲတ
် သည် ယင်ိုးက တကျ ခင်ိုးက လိုးဝ အရှက်ခလ
ွဲ က်မည်။” ထတကက
င ့််
့် ပ။ ကျွန္ပ်
့်
သင်တသည်
ထသတသ
စတ်ဆိုးပြတ်ချက် ရှကကသတလ ။ သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည်
့်
့်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် တူတသ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ဆထက် ပ၍လျင်ပမန်စွ တစ်စစီပပြုလဲတတ်ကကပပီိုး
သင်တသည်
ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်ထခက်အလွယဆ
် ိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။
့်
သင်တသည်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆလျှငဆ
် ချင်ိုး၊ သင်တ၏
့်
့်
န္ှုတ်ခမ်ိုးစလ
ူ ျက် ပါိုးစပ်မျ ိုးမဲ့်ရွဲ ျို့ ကကသည်။ ဤသည်မှ ဝက်တစ်တက င်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အသိုးမကျကကတပ။ သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၏
ှ ့်် ဥစစ ဓနအတွက် စွနလ
် ့် တ်ကကတပမည်။ သင်သည်
့် အသက်မျ ိုးက တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက် တစ်ဦိုး မပြစ်ရန် ဆန္ဒရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သင်
ပြစ်တနတသအရ မဟတ်တလ ။ သင် ပြစ်တနသည်ဟ ယတန ငါတပပ
တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ က
့်
သင် လက်ခရမည် ပြစ်သည်။ ငါသည် အမှနတ
် ရ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်က မတပပ ဆတပ။
လူအချြုျို့သည် ဤအရ တကက င ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်ကကတသ ်လည်ိုး၊
အပျက်သတဘ တဆ င်ြ မည်
သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏
့်
သ ိုးသမီိုးတစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်
တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ဆရန်မှ မတရ ိုးသတလ ။ သင်အသက်ရှင ် တနထင်တနသည့်် အရ က
န္ှန္ှ့် စပ်
် လ ။့် သင်၏ဦိုးတခါင်ိုးမှ တပခအထ ချီိုးကျြူိုးထက်တသ အရ တစ်ခမျှ
့် စပ် တစ်ချက်ကကည့်တ

မရှတပ။ က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးပခင်ိုး၊ ညစ်ညြူိုးပခင်ိုး၊ ကျြုိုးတကက င်ိုး မပမင်ပခင်ိုး၊ ခခပခင်ိုး၊
ပန်ကန်ပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် က မင်္ဏ် လွနက
် ျြူိုးတသ တင်ိုးပပည် တစ်ပပည်တွင်
အစဉ်အပမဲ အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ သင်မပပြုခဲတ
ှု ၍
ူ မရှတပ။ သင်သည်
့် သ မတက င်ိုးမဟ
မယန္င်တလ က်တအ င် သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ သင်ထင်သည်။ သင် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ တက
့်
ကကည့်တ
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်သည် မမကယ်ကယ် အလွနတ
် ကျနပ်အ ိုးရတနဆဲ ပြစ်သည်။
ချီိုးကျြူိုးထက်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ က သင် လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
သ ိုးရဲမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
ဝ မရှ။ သင်တသည်
တရ စဆ န်မျ ိုးပြင ့််
့် ကက၏။ သင်၌ လူသဘ
့်
့်
တပါင်ိုးတြ ်ကကပပီိုး၊ ဆိုးယတ်မှု၊ က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးတသ စတ်ကူိုးမျ ိုးအလယ်တွင်
အသက်ရှငက် ကသည်။ အသင်လတ
ူ သည်
မည်မျှချြုျို့တကဲ့် ကသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်သည်က သင်တ သတဘ
တူလက်ခကကပပီိုး၊
့်
အတစခပခင်ိုးက လပ်တဆ င်ြ သင်
တလ
် ည်ိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် သင်တသည်
့်
့် လ ိုးတနကကတသ လ
့်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆသည့်အ
် ခါ သင်တ ့်
အပျက်သတဘ တဆ င်လ ကကသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
ယင်ိုးမှ သင်သည် သင်၏ မခင်န္င
ှ ့်် ြခင်တမှ့် တမွိုးြွ ိုးလ သကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတ ့်
မည်မျှပင် ဆိုးကကပါတစ၊ သင်သည် ၎င်ိုးတမှ့် တမွိုးြွ ိုးသူ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သင်သည်
တမွိုးစ ိုးမခင်တစ်ဦိုးက ရှ တတွျို့ ပပီိုး သင်၏ အမ်က စွနခ
် ့် ွ လျှငပ
် င်၊ သင်သည် သင်၏
မူလမဘမျ ိုး၏ သ ိုးသမီိုး ပြစ်တနဆဲ မဟတ်တသ ။ ယင်ိုးအချက်က တပပ င်ိုးလဲန္င်သတလ ။
ငါသည် သငက
့်် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုးအပြစ် အတကက င်ိုးရင်ိုးမရှဘဲ
န မည်တပ်ြူိုးသတလ ။ လူအချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် က အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ တခေါ်ဆ၍မရန္င်သတလ ”
ဟ ဆကကသည်။ ငါတပပ မည်- “သင်က
့် ဟ တခေါ်လျှငတ
် က ။” ၎င်ိုးတသည်
့် အပြည်ခ
့်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးလည်ိုး မပြစ်လကကတချ။ ထသဆ
် ရ ပြစ်ြ ့်
့် ပါက သင်သည် မည်သည့်အ
လလ ိုးလျက်ရှသနည်ိုး။ အပြည့်ခ
် မျ ိုး၊ အတစခသူမျ ိုး- ဤသည်တမှ့် သင်တ၏
့်
ပြစ်တနသည့်အ
် ရ မဟတ်သတလ ။ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ က သင်တရွ ိုးချယ်မည်နည်ိုး။
သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ န္င်ငတွင ် တမွိုးြွ ိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်
မဟတ်သတလ ။ သင်သည် ဒါဝဒ်၏ သ ိုးသမီိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ မည်သဆ
့် ပါတစ၊ ယင်ိုးသည်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်အတွက်
သင်တရွ ိုးချယ်တသ အရ တစ်စတစ်ခ ပြစ်သတလ ။ သင်သည် မမကယ်ကယ်အတွက်
သင်ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည့်် လှပတသ န မည်တစ်ခခက တရွ ိုးချယ်န္င်သတလ ။ ဆခဲသ
့် ည့််

အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးမှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်သည့််
သင်တပြစ်
့်် -ူ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး
့် သည် မဟတ်တလ ။ အတစခမျ ိုးအတနန္ှငမ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တပြစ်
့် ည့််
့် သည် မဟတ်သတလ ။ တြ ပ် ပခဲသ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်တသ နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပပမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး အသင်လူမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ သင်တအတွ
က်
့်
တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ ပပစ်တင်ဆိုးမခရက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ခခဲရ
ူ ပြစ်
် တ
ူ မှ့်
့် သူတမှ့် အသင်လတ
့် ကကသည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်သ
သင်တအထဲ
မှ အချြုျို့ ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤအမည်န မသည်
့်
အတရိုးပါတသိုးသတလ ။ သင်တသည်
အလွန ် အသစတ် ကင်ိုးမဲက့် က၏။ ထသ ့်
့်
အတရိုးမပါတသ အရ တစ်ခကပင် သင်တ ရှ
ူ ည်
့် ငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်ကကသတလ ။ မည်သသ
မည်သမ
ူ ှ ဆင်ိုးသက်သည်က သင် မသတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါအြ
ထ
့်
့် အရ သည် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး၊ ငါသည်
သင်တက
့် အရ က သတပပြုန္င်ပခင်ိုးသည် တက င်ိုးတပ၏။
့် တပပ တန၏။ ယတန ထ
အလွနန
် မ်က
့် ျသည်ဟ အပမဲ မခစ ိုးတလန္ှင။့်် သင် အပျက်သတဘ တဆ င်ပပီိုး
တန က်ပပန်ဆတ်တလတလ၊ သင်သည် စ တန်၏ကတလိုး ပြစ်သည်က သက်တသပပတလတလ
ပြစ်သည်။ ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက သင် ၎င်ိုးတအ
် ခါ၊ “တမ ဘ၏
့် ိုး န ိုးတထ င်တစသည့်အ
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်၍ ရသတလ ။ ကျွန္ပ်
် န ိုးမတထ င်ပါ။
ကျွန္ပ်
် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီပါ” ဟ ဆတသ သူအချြုျို့ ရှတလသည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
သီဆတစပါက၊ ၎င်ိုးတက၊
့် “တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး သီချင်ိုးဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က
န ိုးတထ င်ရန် လလ ိုးလျက် ရှပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က အလွန ်
မန်ိုးတီိုးတတ ်မူ၏။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သသွ
် က
ှ ်မပပီိုး
့် ိုးရန် အလွနရ
သူအတွ
က် သက်တသမခန္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် တကယ်က သီချင်ိုးဆမည် မဟတ်ပါ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကက ိုးသည့်အ
် ခါ အမျက်ထက
ွ ်မည်စိုး၍ ပြစ်သည်” ဟ ဆကကသည်။ ဤသည်မှ
ထအရ က ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ အပျက်
သတဘ တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးအတနပြင၊့်် သင်သည် က မင်္ဏ်လွနက
် ျြူိုးတသ
တင်ိုးပပည်တစ်ပပည်၌ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးတစ်ဦိုး၊
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ ယခင် ဘိုးတဘိုးအတဟ င်ိုးန္င
ှ ့််
အမင်ိုးတသ စ တန်က သင် တကျ ခင်ိုးသင်သ
ူ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်သသ
အမှနတ
် ကယ် အလရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်၏။
အစအဦိုး၌ ငါသည် သင်တက
့် ျန်တွင၊် သင်တသည်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျြုိုးတနရ တပိုးခဲခ
့်

အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင ့်် ပမြူိုးထူိုးခန်တပါက်ခကဲ့် ကသည်။
သတသ
် သင်တသည်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ လျှငတ
် ပပ ချင်ိုး၊
့်
့်
သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ပြစ်
့်
့် ခကဲ့် ကသနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုး တစ်စစီ ပပြုလဲကန်သည်။ သင်တ၏
့်
ဝည ဉ်အသက်တ မှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
့်် င်တသ အပမင်မှ အလွန ်
့် တနရ န္ှငဆ
အ ိုးတက င်ိုးလွနိုး် သည်။ လူအမျ ိုးစသည် မမတက
့် ယ်ကယ် မထူမန္င်ကကတချ။ အချြုျို့တသည်
့်
စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ြ သွ
အလပ်သွ ိုးကက၏။ သင်တသည်
့် ိုးကကပပီိုး၊ အချြုျို့တသည်
့်
့်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ငါတပပ လျှငတ
် ပပ ချင်ိုး သင်တအ
့် ိုးလိုး
အတဝိုးသ ထွ
တနလ
့် ိုး ဟစ်တကကိုးသည့််
့် က်တပပိုးလကကသည်။ ဤသည်မှ သင်တ တစ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်တ၏
့် သက်တသခချက်တလ ။ စ တန်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ယကကည်
လက်ခလမ်မ
့် ည်တလ ။ ဤသည်မှ ရှက်စတ်၏ အမှတ်အသ ိုး တစ်ခ မဟတ်တလ ။ သင်တက
့်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးသည် အဘယ် အသိုးဝင်သနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အမှုက်သရက် ပြစ်ကက၏။
အလွန ် မတရ ိုးခခဲရ
သည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမျြုိုးက သင်တ ့်
့် သည်ဟ သင်တ ခ
့် စ ိုးရြ မည်
့်
ခရပ်ခကဲ့် ကရပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ညြှဉ်ိုးပန်ိုး
ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် သငက
့်် ရှု တ်ချြ ရည်
ရွယ်လျက် လ ခဲသ
် လ ိုး သူ
့် ည့်အ
့်
တပျ ်ရင်လမ်မ
့်် ရှု တ်ချက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးတန က်၊ သူ၏ အမှုပပီိုးဆိုးမည်ဟ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သငက
သင်တ ထင်
ကကသည်။ ယင်ိုးမှ ငါတပပ ခဲတ
့် သ အရ တလ ။ သင်တ၏
့်
့် မျက်စကန်ိုးပခင်ိုးတကက င ့််
ထသ သင်
တတတွ
့်
့် ိုးထင်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ သင်တက
့် ယ်တင်သည် တက င်ိုးစွ
လပ်တဆ င်ရန် မကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ် သင်တက
့် ငါတမင်တက ရှု တ်ချပခင်ိုးတလ ။
ငါသည် ထအရ က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မလပ်တဆ င်ြူိုးတပ- ယင်ိုးသည် သင်တက
့် ယ်တင်
ကကဆခဲသ
် လိုးဝ
့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ငါ အမှုပပြုသည့်ပ
မဟတ်သကဲသ
့် ငါသည်
ထရည်ရွယ်ချက်လည်ိုး မရှတပ။ သင်တက
် ကယ်
့်
့် ငါ အမှနတ
ြျက်ဆိုးီ လခဲပ
ဆင်ိုးရဲဒကခခရန် လအပ်မည်တလ ။ သင်တက
့် ါက၊ ထသတသ
့်
့်
ငါတကယ်ြျက်ဆိုးီ လခဲပ
် လိုးနက်စွ စက ိုးတပပ ရန်
့် ါက၊ သင်တက
့် ငါအလွနတ
လအပ်မည်တလ ။ ငါ၏ အလမှ ဤသပြစ်
့် သည်- သင်တက
့် ငါကယ်တင်ပပီိုးသည့်် အချန်သည်၊
ငါအန ိုးယူန္င်သည့်် အချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူတစ်ဦိုးသည် နမ်က
့် ျတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရသည်အ
့် ရ ပြစ်တလတလ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ပ၍ တက်ကကစွ
့်
ဝင်တရ က်န္င်တလတလ ငါသည် သ ၍တပျ ်တလတလ ပြစ်မည်။ သင်တ တစ်
စစီပပြုလဲတလတလ ငါ
့်
ဝမ်ိုးနည်ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အပမဲ ဟန်ပါပါတလျှ က်ပပီိုး ပလလင်က
့်
အရယူလကကသည်- ငါ သင်တက
့် တပပ မည်- ယင်ိုးသည် သင်တက
့် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးမှ

ကယ်တင်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး မဟတ်။ ပလလင်တပေါ်တွင ် ထင်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ စတ်ကိုးူ သည်
သင်တက
့် မစလင်တစန္င်။ ယင်ိုးမှ လက်တတွျို့မကျတပ။ သင်သည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်
တစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏၊ ထတကက
င့်် သင် မတပျ ်ရင်တပ။ သင်က၊ “ကယ်တတ ်သည်
့်
ကျွန္ပ်
် က အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ သွ
့်် တွက် ကျွန္ပ်
် သက်တသခမည်
့် ိုးတစပါက၊ ကယ်တတ အ
မဟတ်ပါ၊ သမဟ
့်် တွက် ဒကခဆင်ိုးရဲခမည် မဟတ်ပါ” ဟ ဆသည်။ ထသ ့်
့် တ် ကယ်တတ အ
သင်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ငါက
် ့် ျင်တနပခင်ိုးတွင ် ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က
့် ဆနက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက သငက
့်် အကျြုိုးပပြုမည်တလ ။ ငါသည် သငက
့်် အလွနမ
် ျ ိုးလတ
ှ သ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က တပိုးပပီိုးတလပပီ- သင်တမတ
့် လျ တ
့် လပပီတလ ။ ချစ်တတ်တသ မခင်တစ်ဦိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငတ
့်် ူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်သည် ပစ်ပယ်က အရှကရ
် တစခဲသ
့် ည်။
သငတ
့်် အတွ
က် မည်သည့်် အကျြုိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
က်
့် ည်နည်ိုး။ သင်သည် ငါအတွ
့်
့်
သက်တသမခပါက ငါသည် သငက
့်် အတင်ိုးအကျပ် ပပြုတစမည် မဟတ်- သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ ပစ်မတ
ှ ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့်် ။
့် ည်က သင်သသင၏
သင်အ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါရယူမည်။ ယင်ိုးမှ
့် ထဲ၌ သက်တသခချက်က ငါမရန္င်ပါက၊ အပခ ိုးသမ
ငါအတွ
က် အတကက င်ိုးမဟတ်တချ၊ သတသ
် တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် တန င်တရလမ်မ
့်
့် ည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် သင်သည် တမှ င်မက်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးခသ
ဲ့် ည်မှ ကက ပမငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
ထအခါ သငက
့်် မည်သူ ကယ်တင်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်မပါဘဲ အမှုက ပပြုန္င်မည် မဟတ်ဟ
မထင်တလန္ှင-့်် သင်က
့် သင်
မရှပခင်ိုးသည်
့် ရှပခင်ိုးသည် မျ ိုးစွ ရှပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့်
မျ ိုးစွ ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်။ သငက
့်် ယ်သင် င်္ဏ်သကခ ရှလွနိုး် သည်ဟ မမှတယ
် ူန္င
ှ ။့်် သင်သည်
ငါတန
့် က်သလ
့် က်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊ သင်သည် ပန်ကန်တတ်တသ သူ ပြစ်သည်က
သက်တသပပ တနပပီိုး သငအ
့်် ထဲ၌ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။ အကယ်၍
သင်သည် အတပပ တက င်ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ငါ၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သငထ
့်် သ ့်
ငါယူတဆ င်လ ခဲသ
့်် ယ်သင် ပပင်ဆင် ထ ိုးပခင်ိုးတကက ငသ
့််
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် သငက
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်၌ ချီိုးကျြူိုးတလ က်စရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ သငက
့််
သင်၏စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက လိုးဝဥဿ မလမ်ိုးမိုးလက်တစန္ှင။့်် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်တသ သင်တထ
့် မှ ဘန်ိုးအသတရက ငါမရန္င်ပါက၊ ဘန်ိုးအသတရက
ဧကန် ငါရသည်အထ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ ဒတယန္ှင ့်် တတယအပ်စတစ်စက
ငါ၏ အမှုအတွက် ငါတရွ ိုးချယ်မည်။ သင်သည် ငါအတွ
က် သက်တသခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါက၊
့်
ထွကသ
် ွ ိုးတလ ။့် သငက
့်် ငါအတင်ိုးအကျပ်ပပြုမည် မဟတ်။ သင်တမပါဘဲ
့်
တပခလှမ်ိုးတစ်လှမ်ိုးကမျှ ငါတရွ ျို့ န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ မထင်ကကတလန္ှင။့်် ဤတရတ်ပပည်တွင်

ငါ၏အမှုအတွက် သငတ
့်် လျ ်တသ သူမျ ိုးက ရှ တြွရန်မှ မပင်ပန်ိုးတပ။ ဤတင်ိုးပပည်တွင ်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှ မတတွျို့ န္င်- ညစ်ညြူိုးတသ ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးသည်
တနရ တက တွင ် တသချ တပါက် ရှတနပပီိုး၊ ငါ၏အမှုက တနရ တင်ိုးတွင ် ပပြုန္င်တပသည်။
အလွနမ
် နမကကီိုးတလန္ှင။့်် သင်မည်သပင်
့် မ နကကီိုးပါတစ၊ သင်သည် တမှ က်မှ ိုးပခင်ိုးမှ
တမွိုးြွ ိုးတသ ကတလိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲ မဟတ်တလ ။ သင်၏တန်ြိုးက ကကည့်တ
် လ -့် သင်သည်
အပခ ိုးမည်သည့်် တရွ ိုးချယ်စရ ရှသနည်ိုး။ သငက
့်် အသက်ရှငခ
် င
ွ ့်် တပိုးထ ိုးပခင်ိုးမျှသည်
ကကီိုးစွ တသ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် မ နတထ င်လ ိုးစရ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ တခတ်က အဆိုးသတ်ရန်ပြစ်သည့်် ငါ၏အမှုတကက င ့်် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က သင်သည် သဘ ဝန္ှင ့်် လူလပ် ကပ်တဘိုးမျ ိုး အလယ်တွင ် ကျတရ က်ပပီိုး
ပြစ်လမ်မ
့်် က်သ ရှစွ ပြင ့််
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် အလွန ် သက်တသ ငသ
အသက်ရှငန္
် င်တသိုးသတလ ။ ဤကစစအတပေါ် သင်သည် စဉ်ဆက်မပပတ် ပငင်ိုးခန်တသိုးသည်။
သင်သည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ခဲက
့် တည်ိုးက၊ သင်သည်
တစ်ချန်လိုး န္ှုတ်ခမ်ိုးစူတနခဲသ
့် ည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ် ပည တပိုးပခင်ိုးမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သည်လူ ဟလူက ကကည်၍
့် မရတပ။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပည တတ်လ ကကသည်က သင်ပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်
သင်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် စတ်ပျက်စရ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တပပ သည်။
သင်သည် ရဲတင်ိုးလက်တလတက ိုး။ သင်က၊ “တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
မည်သည့်ပ
် ည တရိုး ရှန္င်သနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် င်္ရမစက်ပါ” ဟ ဆသည်။ ဤသည်မှ သ ိုးရဲ
တစ်တက င်တပပ မည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ်ပင်
အတရိုးပါသတလ ။ ငါသည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သငအ
့်် ထဲတွင ်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ပြစ်တပမ က်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက ငါအချည်ိုးန္ိုးီှ
ပပြုတလပပီတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက ငါအချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ တလပပီတလ ။
တခွိုးတစ်တက င်ပင် သူ၏ အပမီိုးက လှုပ်ယမ်ိုးလမ်မ
လူသည်
့် ည်- ထသတသ
့်
တခွိုးတစ်တက င်တလ က်ပင် မတက င်ိုးတပ။ သင်သည် လူသ ိုးဟ တခေါ်ဆထက်သတလ ။
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး အတကက င်ိုးက ငါတပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ လူအချြုျို့သည်
မမတက
ယခင်ထက်
့် ယ်ကယ် တမင်သက်သက် ဆတ်ယတ် တစကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကွဲပပ ိုးစွ ဝတ်ဆင်ကကပပီိုး အလွန ် ြသီြတ်သီ တနကကသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မတူကကတပ၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတက
် သည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
့် “ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် သည် မတက င်ိုးတသ သူ ပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခတစ်တလ ရရှြ ့်

စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် စတ်ကူိုးယဉ် အပ်မက်မက်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်သတလ ” ဟ တရရွ တ်တတ်ကကသည်။
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး အတကက င်ိုးက ငါ တပပ လျှငတ
် ပပ ချင်ိုး၊ လူအမျ ိုးစသည်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် မရှကကတတ တ
် တသည်
တမ ဘ၏
့် ပ။ ၎င်ိုးတက၊
့် “ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆသည်- ယင်ိုးက မည်သည်အ
့် ရ က တြ ်ပပသနည်ိုး။
သူတပပ ဆသည့်် တလသက ကကည့်တ
် လ -့် ယင်ိုးသည် ယတပပတ် ပြစ်၏။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ ပစ်မှတ်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည် မဟတ်ပါလ ိုး” ဟူ၍ ဆကကသည်။ ယခင်က တပပ ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ က
သင်တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ။ “တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး” ဟူသည့်် တဝါဟ ရသည် ယခ
သင်မှတ်မသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သတလ ။ အမှနတ
် ွင၊်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ သည် အကျြုိုးတရ ိုးတစ်ခက ရရှြ ရည်
ရွယ်ပခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
အချက်အလက်မျ ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးကလည်ိုး ထတ်တြ ်ပပတပသည်။ ထအရ က
့်
လူအမျ ိုးစက မယကကည်ကကတပ။ သင်သည် ငါအတွ
က် ထသ ဒ
့်
့် ကခဆင်ိုးရဲခရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သင်သည် တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး အပမဲတရှ င်ရှ ိုးချင်သည်။
သင်သွ ိုးလပါက၊ ငါသည် သငက
့်် အတင်ိုးအကျပ် တနတစမည်မဟတ်၊ သတသ
် ဤအရ က
့်
သငအ
့်် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါ တပပ ရမည်- ဘဝတစ်ခလိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ အသက်မရှငတ
် လန္ှင၊့််
ပပီိုးလျှင် အတတ်တွင် သငက
့်် ငါတပပ ခဲတ
့် သ အရ မျ ိုးက မတမ့်တလန္ှင။့််
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးအတနပြင၊့်် ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က သင်ထမ်ိုးတဆ င်သငသ
့်် ည်။ သင်၏
အသစတ်က ဆနက
် ့် ျင်၍ မပပြုမူတလန္ှင။့်် သင်ပပြုသငတ
့်် သ အရ မှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငထ
်
မမကယ်ကယ် ဆက်ကပ်ြပြစ်
့် သည်။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်လည်ိုး
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
အပြည့်ခ
် မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ကျန်ပခင်ိုးခရပခင်ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်က၊ “ကျွန္ပ်
် သည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ် တပမ က်ပမ ိုးစွ က ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် သည်
အသတရ ိုးအနည်ိုးငယ် ရှရမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ကျွန္ပ်
် အသအမှတ်သ ပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးအတကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တဝဲလည်လည် တတွိုးမည် မဟတ်ပါ။ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ကျွန္ပ်
် ဒကခဆင်ိုးရဲခရလျှငပ
် င်၊ အဆိုးတင်တအ င် ဒကခဆင်ိုးရဲခပါမည်၊ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် သည်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တစ်ဦိုး ပြစ်လျှင၊် ပြစ်ပါတစ။ အဆိုးတင်တအ င် ကျွန္ပ်
်
လက်တလျှ က်ဦိုးမည် ပြစ်သည်” ဟ တပပ ပါက သင်သည် အမှနတ
် ရ ိုးန္ှင ့််

နီိုးစပ်လ ပပီပြစ်သည်။ အဆိုးတင်တအ င် သင်လက်တလျှ က်ရမည်။ အကယ်၍
သင်ထက
ွ ်တပပိုးပါက၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် လ ိုးအလ မျှ အမှနတ
် ကယ်ရှမည် မဟတ်ပျက်စီိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတပေါ်သ သင်
တပခချမပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တ၏
် သ အရ ရှပပီိုး၊
့် ဇ စ်ပမစ်က သင်တအ
့် ိုး န ိုးလည်တစရ တွင ် တက င်ိုးမွနတ
အပြစ်မှနန္
် င
ှ ဆ
့်် င်တသ အမှနတ
် ရ ိုးက သင်တအ
့် ိုး န ိုးလည်တစပခင်ိုးက အမှုက
အကျြုိုးပပြုတပသည်။ ထသလ
့် ည်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လချင်တသ ရလဒ်က ရရှလမ်မ
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည်
အမှုထတ
ဲ ွင ် မရှမပြစ်လအပ်တသ အဆငတ
့်် စ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။
ဤအမှုသည် လူတ၏
စတ် ခစ ိုးချက်မျ ိုး
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးက န္ိုးကက ိုးတစရန်၊ ၎င်ိုးတ၏အသ
့်
န္ိုးကက ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် ဤကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးရန်
့် ိုး ရရှခွငတ
ရည်ရွယ်တပသည်။ အကယ်၍ လူတစ်တယ က်၌ အသတရ ိုးရပါက
ှ
၎င်ိုးနမ်က
့် ျတသ
အဆငအ
့်် တန်ိုး ရှသည်က ပမင်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးက သ ၍ပင်
တကျိုးဇူိုးတင်ရတပမည်။ ၎င်ိုးသည် ကယ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမလက်တွင ်
စွဲကင်ထ ိုးရမည်၊ ၎င်ိုးက သူတပိုးထ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်အ ိုး ပမဲပမစွ စွဲကင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အသည်ိုးအသန်ပင် ငတကကိုးက ၊ “ကျွန္ပ်
် တ၏
့်် တန်ိုးသည် နမ်က
့် ျပပီိုး တလ ကတွင်
့် အဆငအ
ကျွန္ပ်
် တ မည်
သည့်အ
် ရ ကမျှ မရတသိုးတပ။ နမ်က
် တက
့် ျတသ လူမျ ိုးပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
့်
့်
မည်သမ
ူ ျှ မတလိုးစ ိုးကကပါ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် တနအမ် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ်
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုး ခရကကပါ၏၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
် တက
့် ခင်ပွနိုး် သည်မျ ိုးက ကျွန္ပ်
့်
ပငင်ိုးပယ်ကကသည်၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
် တက
့် ဇနီိုးသည်မျ ိုးက ကျွန္ပ်
့် ပတ်ခတ်တဝြန်ကကသည်၊
ကျွန္ပ်
် တ၏
် တက
် တ ့်
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ကျွန္ပ်
့် အထင်အပမင် တသိုးကကပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
အသက်အရွ ယ်အမင်ိုးသည့်အ
် ခါ ကျွန္ပ်
် တ၏
် တက
့် တချွိုးမမျ ိုးက ကျွန္ပ်
့် န္ှပ်စက်ကကပါသည်။
ကျွန္ပ်
် တသည်
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ှ
န်တွင၊် လူအမျ ိုးစသည် ဤရူ ပါရ၏ရှု တထ င့်် ကင်ိုးမဲ့်တနကက၏။ ဤအမှုက ၎င်ိုးတ ့်
လိုးဝ န ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်ကကပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအမှုပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
တန က်ဆိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ရ ရရှရန် ရည်ရွယ်သည်ကလည်ိုး မသကကတချ။ အထူိုးသပြင ့််

တကက င်တတ င်တတ င် ပြစ်တနတသ သူမျ ိုးသည်၊ ဝကဂပါတစ်ခထဲသ ၎င်
့် ိုးတ ဝင်
့် တရ က်သွ ိုးပပီိုး
အနည်ိုးငယ် ချြုိုးတကွျို့ ပပီိုးတန က် လမ်ိုးတပျ က်သွ ိုးကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ ရည်မှနိုး် ချက်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တစ့်တစ့်စပ်စပ် သင် ရှငိုး် ပပပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
တကက င်တတ င်တတ င် ပြစ်သွ ိုးကကလမ်မ
ထအရ က
့် ည် မဟတ်တပ။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ လူတက
့်
ညြှဉ်ိုးဆဲရန်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူအမှု
့်
့် ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ၊ ့် သူ၏အမှုမှ သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက
့် န ိုးမလည်ကကသကဲသ
ထတ်တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် ထထက်
ပ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်
န ိုးမလည်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ အ ိုးလိုးက မပမင်ကကတပ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
အလ ိုးအလ မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှမရှ၊ တက င်ိုးကင်ဘသ ၎င်
့် ိုးတ ဝင်
့် တရ က်န္င်ပခင်ိုး ရှမည်
မရှမည်ကသ ပမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတက၊
့် “ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည် အပမဲတတစ
အလွနတ
် ဝဝ
် ကျွန္ပ်
် တအ
့် က်၏။ ကယ်တတ ်၏ ဉ ဏ်ပည တတ က
့် ိုး
တက်ရက်ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးက အလပ်ပြစ်ပါလမ်မ
် တက
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် မညြှဉ်ိုးဆဲသငပ
့်် ါ။ ကျွန္ပ်
် တသည်
အရည်အချင်ိုး အလွနက
် င်ိုးမဲက့် ကပပီိုး
့်
ကယ်တတ ၏
် အလတတ ်က ကျွန္ပ်
် တန
့် ိုးမလည်ကကပါ။ ကယ်တတ ်သည် တက်ရက်
စက ိုးတပပ က တဆ င်ရွက်လျှင် အလွန ် တက င်ိုးပါလမ်မ
် တက
့် ည်။ ကျွန္ပ်
့် ကယ်တတ ်သည်
ခနမ
် ့် ှနိုး် တစချင်တသ ်လည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် တ မခန
မ
် ့် ှနိုး် န္င်ကကပါ။ ကယ်တတ သ
် ည် အလျင်အပမန်ပပြုပပီိုး
့်
ကျွန္ပ်
် တအ
့်် ပိုးမည် ဆပါက၊ အလွန ်
့် ိုး ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရတတ ်က ပမင်တတွျို့ ခွငတ
တက င်ိုးပါမည်။ အမှုအရ တက
် ည်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ရန်
့် ထသ တဝ
့် ့်ဝက်သည့်န
အဘယ်လအပ်သနည်ိုး” ဟ ဆကကသည်။ ယခ သင်တ၌့် အကင်ိုးမဲဆ
့် ိုးတသ အရ မှ
အသတရ ိုး ပြစ်သည်။ အသတရ ိုး သ ၍ ရှတလ ။့် မည်သသ
ူ ည် ဤအမှု၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်တနသည်က ပမင်ရန် သင်၏ မျက်လိုးမျ ိုးက ကျယ်ကျယ်ြွငတ
့်် လ ။့်
အလျင်အပမန် တက က်ချက် မချန္ှင။့်် ယခတွင၊် အတက င်ိုးဆိုးအတနပြင်၊့် သင်တတွျို့ ကကြု
ခစ ိုးသငတ
့်် သ အသက်လမ်ိုး၏ အတပေါ်ယ သွငပ် ပင်လကခဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အရ တစ်ခက သင်
န ိုးလည်ပပီပြစ်သည်။ သင် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြအတွ
က် သမမ တရ ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ ရှတသိုးပပီိုး၊
့်
ထအရ က သင်အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်န္င်သည့်် တနရက်
် ခါ၊ သင်သည်
့် တရ က် လ သည့်အ
ဤသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆတတ မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
တစ ဒကတက်တတ မ
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အမှုအရ မျ ိုးကလည်ိုး အလွနပ် မန်ဆန်စွ သင်
အနက်ြွင ့်် လမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ သင်က၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ်

ဉ ဏ်ပည ရှတတ ်မူ၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ် သနရ
် ့် ှငိုး် တတ ်မ၏
ူ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အလွန ် တန်ခိုးကကီိုးတတ ်မူ၏” ဟ ဆတပလမ်မ
့် ည်။

တပတရို ၏ အတတွျို့အကကံ မျ ်း- ပစ်တင်ဆ်းို ံ မ ခင််းနှင ်ူ့
တရ ်းစီရင် ခင််းတိနှ
ို ူ့ ငသ
်ူ့ က်ဆင
ို ိ သ
် ညူ့ ် သ၏အသိပည
တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခတနရချန်၌ သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်၊ “အ
ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် ၏ ဇ တပကတသည် န ခပခင်ိုးမရှပါ၊ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် အ ိုး
ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး တရ ိုးစီရင် ပါသည်။ ကယ်တတ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၌
ကျွန္ပ်
် ဝမ်ိုးတပမ က်ပါသည်။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် ကအလမရှလျှငပ
် င်၊ ကယ်တတ ်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၌ ကယ်တတ ်၏ ပမင်ပ့် မတ်သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကျွန္ပ်
် ပမင်ပါသည်။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က တရ ိုးစီရင်သည်အ
့် ခါ ကျွန္ပ်
် အ ိုး
ရတကျနပ်မပါသည်။ ထအရ က ကယ်တတ ်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပန္င်ပပီိုး
ကယ်တတ ၏
် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအ ိုးလိုးအ ိုး
ရှု ပမင်ခင
ွ ပ့်် ပြုပါက၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးက ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ၏ ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ပမပြြူစင်တစန္င်ပပီိုး၊
တပြ င်မ
့် တ်တသ သူတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က ရန္င်တစပါက၊ ယင်ိုးမှ ကယ်တတ ်၏
တကျိုးဇူိုးကကီိုးမ ိုးတသ အလတတ ်ပြစ်သည့်အ
် တွက် ကယ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည်
တက င်ိုးပမတ်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် အထဲတွင ် ပန်ကန်လတသ စတ် မျ ိုးစွ ရှတသိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
ကယ်တတ ၏
် တရှ ျို့တမှ က်သဝင်
် သပါသည်။ ရန်လတသ
့် လျ ်တသိုးတကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
့် ရန် မသင်တ
ပတ်ဝန်ိုးကျင် သမဟ
် အ ိုး
့် တ် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးအ ိုးပြင်ပ့် ြစ်တစ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
ပ၍ပင် တရ ိုးစီရင်ရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးပါသည်။ မည်သည်အ
့် ရ က ကယ်တတ ်ပပြုသည်ပြစ်တစ
ထအရ မှ ကျွန္ပ်
် အြ အြ
ိုးထက်တန် လှပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ချစ်ပခင်ိုးသည်
့်
အလွနန
် က်နသ
ဲ မ်တမွျို့ ပပီိုး စိုးစဉ်ိုးမျှပင် တစ ဒကမတက်ဘဲ ကယ်တတ ၏
် သန ိုးကရဏ က
မမကယ်ကယ် ခယူရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးပါသည်။” ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် တပတရ၏ အသအပမင် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးရတသ
ှ
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးအတွက် သက်တသခချက်တစ်ခလည်ိုးပြစ်သည်။ ယတန၊ ့် သင်တအ
့် ိုး
သမ်ိုးပက်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ဤသမ်ိုးပက်ခရမှုက သင်တအထဲ
တွင ်
့်
့်
မည်သတြ
် ၏ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပ် ပပါသနည်ိုး။ လူအချြုျို့တက့် “ကျွန္ပ်

အပမင်ဆ
ှ ့်် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယခမှပင် ကျွန္ပ်
်
့် ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
သတပပြုမသည်မှ လူအသက်
သည် ဗလ သက်သက်ပြစ်ပပီိုး ထူိုးပခ ိုးမှုမရှပါ။ လူသည်
့်
ရင်တသွိုးမျ ိုး မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက် တမွိုးြွ ိုးပျြုိုးတထ င်ပပီိုး သူအသက်
တ တွင ်
့်
အတလ သိုးဆယ် တနထင်ခက
ဲ့်
တန က်ဆိုးတွင ် ဘ မျှမကျန်ရပါ။
ှ
ယတန၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က်မှသ လျှင် ဤသအသက်
ရှငပ် ခင်ိုးမှ အြိုးမတန်တကက င်ိုး
့်
ကျွန္ပ်
် သပမင်ခရ
ဲ့် သည်၊ ယင်ိုးမှ စင်စစ် အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲတ
့် သ အသက်တ ပင်ပြစ်သည်။
ကျွန္ပ်
် သည်လည်ိုး တသပပီိုး ပပီိုးပပတ်သွ ိုးန္င်သည်တက ိုး။” ဟ တပပ ကကသည်။ ထသတသ
့်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရယူန္င်မည်တလ ။ သူတသည်
နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပစမျ ိုး
့်
ပြစ်လ န္င်မည်တလ ။ ထသူမျ ိုးသည် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး၌ ပပယင်္်တစ်ခပြစ်သည်၊
သူတတွ
့် င ် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးမရှဘဲ သူတက
့် ယ်က တိုးတက်လ တအ င်လည်ိုး
မကကြုိုးပမ်ိုးကကတချ။ သူတသည်
သမ်ိုးပက်ခပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးဟ ယူဆကကတသ ်လည်ိုး ထသတသ
့်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် လူမျ ိုးသည် စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုး မခရန္င်ကက။
သူအသက်
ဆိုးခါနီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က် တပတရက- “အ ဘရ ိုးသခင်၊
့်
န္ှစ်အနည်ိုးငယ် ကျွန္ပ်
် အသက်ဆက်ရှငရ
် မည်ဆလျှင် ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်အ ိုး
ပမပြြူစင်စွ န္ှင ့်် ပမတလိုးနက်စွ ချစ်ပခင်ိုးက ရရှလပါသည်” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ က ိုးတင်တပေါ်၌
အတင်ခရဆဲဆအ
ဲ ချန်တွင ် စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ သူဆတတ င်ိုးသည်မှ - “အ ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ ၏
် အချန် ယခ ကျတရ က်ပါပပီ၊ ကျွန္ပ်
် အတွက် ကယ်တတ ပ် ပင်ဆင်ထ ိုးတသ အချန်
ကျတရ က်ပါပပီ။ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်အတွက် အတသခရမည်၊ ကယ်တတ ထ
့််
ဤသက်တသခချက်က ကျွန္ပ်
် ပပြုရမည်၊ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ကယ်တတ ၏
်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်၊ ချစ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ပမပြြူစင်လ န္င်မည်ဟ
ကျွန္ပ်
် တမျှ လ
် င်ပ
ှ ့်် ကယ်တတ ်အတွက်
့် ါသည်။ ယတန၊ ့် ကယ်တတ ်အတွက် အတသခန္င်ပခင်ိုးန္င
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး တသည်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး န္ှစ်သမ်စ
့် တ်ချမှုက တပိုးပါသည်။
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ကယ်တတ ်အတွက် က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အတသခပခင်ိုးန္ှင ့််
ကယ်တတ ၏
် အလတတ တ
် က
့် ည်ိုးန္င်ပခင်ိုး အပပင် ကျွန္ပ်
် ကယ်က ကယ်တတ လ
့်် က်သ ့်
့် ပြည်ဆ
အပ်န္င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် ၏အသက်က ကယ်တတ က
့်် ဆက်ကပ်န္င်ပခင်ိုးတထက်
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကျွန္ပ်
် အ ိုး ပ၍တကျနပ်အ ိုးရတစမည် မဟတ်ပါ။ အ ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ သ
် ည် ချစ်ခင်ြွယ် တက င်ိုးလှတက ိုး။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က အသက်ရှငခ
် င
ွ ့််
တပိုးခဲပ
့်် ပ၍ပင်ချစ်ရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးပါလမ်မ
်
့် ါက ကယ်တတ က
့် ည်။ ကျွန္ပ်
အသက်ရှငတ
် နသတရွ ျို့ ကယ်တတ က
့်် ချစ်ပါမည်။ ကယ်တတ က
့်် ပမတလိုးနက်စွ ချစ်လပါသည်။

ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမက စမ်ိုးသပ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ
ကျွန္ပ်
် သည် မတပြ င်မ
်
့် တ်ဘဲ အပပစ်ကျြူိုးလွန ် ခဲတ
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ကယ်တတ ၏
တပြ င်မ
် ပမင်လ ပါသည်။
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမ၍ သသ ထင်ရှ ိုးစွ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ က
် ကျွန္ပ်
် ပမနက်ရှုင်ိုးစွ ချစ်လ န္င်တစသည်အ
့် တွက် ဤသည်မှ ကျွန္ပ်
် အြ ့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က မချစ်လျှငပ
် င် ဤနည်ိုးအတင်ိုး
ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် ချစ်လပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ရှု ပမင်လပါသည်။ ယင်ိုးက ကျွန္ပ်
် အ ိုး အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ က
သ ၍ အသက်ရှငန္
် င် တစတသ တကက င ့်် ပြစ်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ အ
့်် တွက်
က ိုးတင်တင်ခရပပီိုး ကယ်တတ ်အ
့် တသ တကက င့််
့် တွက် အတသခပခင်ိုးသည် အဓပပ ယ်ပပည်ဝ
ကျွန္ပ်
် ၏ လက်ရအသက်
ှ
တ သည် ပမတလိုးနက်လ သည်ဟ ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးရပါသည်။ သတသ
်
့်
ကယ်တတ အ
့်် တကက င်ိုးက အနည်ိုးငယ်သ ကျွန္ပ်
် သသည်အ
့် တွက်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ၏
်
အလတတ တ
် က
့် စွ မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ က
့်် အနည်ိုးငယ်သ
့် ပပည်စ
ပပန်လည်တပိုးဆပ်ပပီိုးတကက င်ိုးတက
့် တွက် ကျွန္ပ်
် တကျနပ်အ ိုးရပခင်ိုး မရှတသိုးပါ။
့် သသည်အ
ကျွန္ပ်
် ၏အသက်တ တွင် ကယ်တတ က
့်် မမအလိုးစက ပပန်လည်တပိုးဆပ်ရန်
မတတ်စွမ်ိုးန္င်ခပ
ဲ့် ါ၊ တဝိုးလှပါတသိုးသည်။ ဤအခက်အတန်တွ
့် င ် တန က်တကက င်ိုး
ပပန်လှညက့်် ကည်သ
့် ည်အ
့် ခါ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ အ
့်် တပေါ် အလွနပ
် င် တကျိုးဇူိုးတင်တကက င်ိုး
ခစ ိုးရပါသည်။ ကျွန္ပ်
် ၏ အမှ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်က
ဲ့် သည့််
့် ပပန်လည် မတပိုးဆပ်ခရ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပပန်လည် တထမတစရန် ယခတဒင်္ဂအချန်သ ရှပါ၏” ဟူ၍
ပြစ်သည်။
လူသည် အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ က တနထင်ရန် ရှ တြွလက်တလျှ က်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
လက်ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးပြင့်် တရ င်ရ
် န်ရန် လူသည်
့် ဲမတနသင်ပ
့် ါ။ တပတရ၏ ပရပ်အတင်ိုး ရှငသ
တပတရအတကက င်ိုး အသပည န္ှင ့်် သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ပင်ဆင်ရမည်။ လူသည်
ပမပမင်မ
ဲ မ်တမွျို့တသ အရ မျ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးရမည်။ သူသည်
့် ိုးပပီိုး ပမနက်နသ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမတလိုးနက်၍ ပမပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးအပပင် တန်ြိုးန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ပပည်ဝ
့် တသ အသက်တ က ရှ တြွလက်တလျှ က်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်သ
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်၏၊ သမှ့် သ လူသည် တပတရန္ှင ့်် တူမည်ပြစ်သည်။
အတက င်ိုးဘက်တွင ် သင်၏ ဝင်တရ က်မအ
ှု တွက် တက်ကကထက်သန်ပခင်ိုးက
သင်အ ရစက်ရမည်၊ ပမတလိုးနက်ပပီိုး ပမတကျက ပမလက်တတွက
ျို့ ျသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက
လျစ်လျြူရှု ရင်ိုး တဒင်္ဂသ ယ မှုအလငှ့် ဒရင်ိုးသပပန်
့် က
့် ယ်သင် အညခ
့် ဆက်ရန် သင်က

ခွငမ
့်် ပပြုရ။ သင်ခ
ျို့ ျရမည်ပြစ်ပပီိုး တရ စဆ န်၏ဘဝန္ှင ့်် မပခ ိုးသည့််
့် ျစ်ပခင်ိုးသည် လက်တတွက
အကျင်စ
့် ရတတပျက်ပပ ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန်ဘဝမှ မမကယ်က လွတ်တပမ က်တစရန်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သင်ရှ ရမည်။ သင်သည် အဓပပ ယ်ရှတသ ဘဝ၊ တန်ြိုးရှတသ ဘဝက
ရှငသ
် န်တနထင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
့် ယ်သင် အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ဝက
့် တ် သင်ဘ
တဆ က
ဲ့် သတဘ
ထ ိုးပခင်ိုးတက
့် စ ိုးစရ အရပ်ကသ
့်
့် မပပြုလပ်ရ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန်
ဆန္ဒပပင်ိုးပပတသ လူတင်ိုးအတွက် မရရှန္င်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး ဆသည်မှ မရှပါ၊ သူတ ့်
ကက့်ကက့်မခန္င်တသ အရ အတွက် တရ ိုးစီရင်မှုလည်ိုး မရှပါ။ သင်အ
့် သက်တ က
မည်သတနထ
င်သင်သ
ကပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင်မည်သ ချစ်
့်
့် သင်ပ့် ပီိုး သူအလ
့်
ထချစ်ပခင်ိုးက မည်သအသ
ိုးပပြုသင်သ
ပ၍
့် နည်ိုး။ သင်အ
့် သက်တ တွင ် ထထက်
့်
့်
ကကီိုးပမတ်တသ အရ မရှပါ။ အထူိုးသပြင့်် သင်တ
့် တသ
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ွင ် ထကဲသ
့်
ဇွဲလလတ
ရှ
့် ျ ိုးကသ
ဲ့် မပြစ်
သင်ပ
့် ူညမ
့် ါ။
့်
့် ရမည်ပြစ်ပပီိုး ထတကက က်တတ်တသ လူတပျ လ
့်
အဓပပ ယ်ပပည်ဝ
့် တသ အသက်တ က တတွျို့ ကကြုရန်န္င
ှ ့်် အဓပပ ယ်ပပည်ဝ
့် တသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုရန် သင်တလ့်လ ရမည်ပြစ်ပပီိုး ထကဲသ
့် သင်
က
့် ယ်သင်
့်
ဝတ်တကျတန်ိုးတကျ သတဘ မထ ိုးသင်တ
့် ပ။ သင်သတမထ ိုးမဘဲ သင်အ
့် သက်တ သည်
သင်က
ဲ့် မ့််မည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ရန် သင်၌
့် ဝကွက်ချန်ထ ိုးခလ
တန က်တစ်ကကမ် အခွငအ
့်် တရိုး ရှပါဦိုးမည်တလ ။ လူသည် တသလွနပ် ပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ချစ်န္င်ပါမည်တလ ။ သင်တ
့် တူ
ီ ည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ွင ် တပတရကဲသ
့် ညသ
စတ်ဓ တ်ရရမည်
ှ
၊ သင်အ
် ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
့် သက်တ သည် အဓပပ ယ်ပပည့်ဝ
့် ယ်သင်
မကစ ိုးသင်ပ
့် ါ။ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင်သ
့် မက ဘရ ိုးသခင် တန က်သ ့်
လက်တလျှ က်တသ သူတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သင်အ
ထ ိုးသင်သ
့် သက်တ က မည်သသတဘ
့် ည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ သင်က
ကပ်အပ်န္သင်
ှ
သ
့် ယ်သင် မည်သဆက်
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ပမတလိုးနက်တသ ယကကည်မက
ှု မည်သထ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်တအပပင်
့် ိုးရှသင်သ
့်
သင်ချစ်သည်အ
့် တလျ က် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမပြြူစင်စွ ၊ ပ၍လှပစွ ၊ ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ
မည်သချစ်
့် ည်တက
့် သင်သ
့် အတသအချ သင်စဉ်ိုးစ ိုးန္င်ရမည်။ ယတန၊ ့် သင်မည်သ ့်
သမ်ိုးပက်ခရတကက င်ိုး ကသ တကျနပ်အ ိုးရတန၍မပြစ်၊ အန င်္တ်တွင ် သင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးမည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။ သင်တ
ွ ် စလင်တအ င်ပပြုခရပခင်ိုးင ှ
့် င
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရဲရင်ပ့် ခင်ိုးရှရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
ူ
့် ယ်သင် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သဟ
အပမဲမတတွိုးသင်ပ
ွ ် မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးမျ ိုး ရှသတလ ။ သမမ တရ ိုးသည်
့် ါ။ သမမ တရ ိုးတင
လူမျ ိုးက တမင်ရည်ရွယ်က ဆန်ကျင်
န္င်ပါသတလ ။ သင် သမမ တရ ိုးတန က်သလ
့်
့် က်လျှင ်

ယင်ိုးက သင်အ
့် ိုး ဒကခတပိုးန္င်သတလ ။ တရ ိုးမျှတမှုအတွက် သင်အခင်အမ ရပ်တည်လျှင်
ယင်ိုးက သင်က
့် လဲပပြုတစမည်တလ ။ အသက်တန က်သလ
့် က်ရန်မှ သင်၏ရည်မှနိုး် ချက်
အမှနပ် ြစ်ပါက အသက်က သင်က
့်် တူ
့် တမ်ိုးတရှ င်န္င်မည်တလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှငအ
မရှလျှင် ယင်ိုးမှ သမမ တရ ိုးက သင်က
့် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ သင်က
သမမ တရ ိုးန္င
ှ တ
့်် ဝိုးရ မှ တနတသ တကက င်သ
့် ပြစ်သည်။ တရ ိုးမျှတမှုအတွက် သင်ခင်ပမဲစွ
မရပ်တည်န္င်လျှင် ယင်ိုးမှ တရ ိုးမျှတမှုတွင ် တစ်စတစ်ခ မှ ိုးယွငိုး် တနပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ ယင်ိုးမှ
အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငမ
့်် ညီဟ သင်ထင်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ရှ တြွတသ လ
် ည်ိုး အသက်က သင်မရတသိုးလျှင် ယင်ိုးမှ အသက်တ က သင်အ
့် တပေါ်
ခွပဲ ခ ိုးသပမင်စတ် မရှ၍မဟတ်ဘဲ သင်က အသက်တ အတပေါ် ခွပဲ ခ ိုးသပမင်စတ်မရှဘဲ
အသက်က တမ င်ိုးထတ်ထ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် အလင်ိုးထ၌
ဲ တနပပီိုး
အလင်ိုးကရယူရန် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ခပ
ဲ့် ါက သင်အ
ိုးမထွနိုး် တတ က်န္င်
့် တပေါ်သ အလင်
့်
တသ တကက င့်် မဟတ်ဘဲ အလင်ိုးတည်ရပခင်
ှ ိုးက သင်အ ရမစက်ထ ိုး တသ တကက င့််
အလင်ိုးသည် သငထ
့်် မှ တတ်ဆတ်စွ ထွက်ခွ သွ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သင်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ပခင်ိုး မရှပါက သင်သည် အြိုးမတန်တသ အမှုက်ပြစ်သည်၊
သင်အ
့် သက်တ တွင ် ရဲရင်ပ့် ခင်ိုးမရှ၊ အတမှ င်စွမ်ိုးအ ိုးက ခခရန် စွမ်ိုးအ ိုးမရှဟသ
တပပ န္င်သည်။ သင်သည် တပျ ည
့် ွနိုး် ပါတက ိုး။ သင်က
့် လ
့် ဝင်ိုးထ ိုးတသ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ
လွတ်တပမ က် န္င်ပခင်ိုးမရှဘဲ ဤသတသ
လပခြုတဘိုးကင်ိုးသည်ဘ
့် ဝက တနထင်ပပီိုး
့်
မသန ိုးမလည်မှုမျ ိုးပြင့်် တသဆိုးသွ ိုးရန်သ သင်အလရှသည်။ သင်လပ်တဆ င်ရမည်မှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရြ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်ရန် ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ သင်၏
အတလိုးအနက်ထ ိုးရမည့်် တ ဝန်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရမှုက
တကျနပ်တနပါက အလင်ိုးတည်ရမှု
ှ က သင်တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးအတွက်
ခက်ခမ
ဲ က
ှု သင်ခစ ိုးရမည်၊ သမမ တရ ိုးထ သင်က
့် ယ်သင် တပိုးအပ်ရမည်၊ သမမ တရ ိုးအတွက်
အရှက်တကွဲ ပြစ်ပခင်ိုးက သင်ခရမည်၊ ထတန
့် က် သမမ တရ ိုးက သင်ပမရရှရန်အတွက်
ပ၍ပင် ဒကခဆင်ိုးရဲခရတပမည်။ ဤသည်မှ သင်လပ်သင်သ
့် ရ ပြစ်သည်။ ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ
့် ည်အ
မသ ိုးစဘဝ တစ်ခအတွက် သမမ တရ ိုးက သင်လက်မလတ်ရ၊ တဒင်္ဂတပျ ်ရင်မှု အတွက်
သင်ဘ
့် ဝ၏ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် သမ ဓက အဆိုးရှုိုးမခရ။ န္ှစ်သက်ြွယပ် ြစ်က
တက င်ိုးမွနတ
် သ အရ အ ိုးလိုးက သင် တလ့်လ လက်စ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ အသက်တ တွင်
ပမအဓပပ ယ် ရှတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် လက်စ ိုးသင်သ
့် ည်။ ထသတသ
့်
တအ က်တန်ိုးကျသည်ဘ
့် ဝက သင်တနထင်ပပီိုး မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်ကမျှ သင်

မလက်စ ိုးပါက၊ သင်ဘ
ဘဝမှ
့် ဝက သင် ပြြုန်ိုးတီိုးသည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
့်
မည်သည်အ
့် ရ က သင် ရရှန္င်သနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးတစ်ခအတွက် ဇ တပကတ၏
တပျ ်တမွျို့ မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်စွနလ
် ့် ွတသ
် င်ပ့် ပီိုး၊ တပျ ်ရင်မှု အနည်ိုးငယ်အတွက်
သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက မလငပ
့်် စ်သင်တ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် သမ ဓ သမဟ
့် ပ။ ဤကဲသ
့်
့် တ်
င်္ဏ်သကခ မရှတပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးတွင ် အဓပပ ယ် မရှတပ။
့် တည်ရပခင်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လအပ်တသ တကက ငအ
့်် ပပင်၊ လူသ ိုးက လအပ်တသ တကက င၊့််
လူက ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး တရ ိုးစီရင်သည်။ လူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမခရြန္ှ့် င ့်် တရ ိုးစီရင်ခရြ ့်
လအပ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်တပသည်။ ယတနတွ
့် င ်
သင်တ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှတသ
့် ိုးဝ လက်ခယကကည်သွ ိုးပပီ ပြစ်တသ လ
့်
ဆတ်ဆင်ိုးမက
ှု ကကြုရသည့်အ
် ခါ၊ ဒကခ တရ က်တတ သ
့်် ျက်မှုသည်
့် ည်။ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်ရငက
အလွနတ
် သိုးငယ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ပမနက်ရှုင်ိုးတသ အသက ရရှရန်အလငှ့် ထသတသ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် င ်
့် ပမကကြုတတွျို့ရန် လအပ်ဆပဲ ြစ်သည်။ ယတနတွ
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရတသတလိုးပမတ်မှု အချြုျို့ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့သည်၊
့်
ပပီိုးလျှင် သူသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သင်တသ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ပြြူစင်တသ
ချစ်ပခင်ိုးက သင်တရရှ
ှ ့်် သူက
့် ရန် မဆထ ိုးန္င
့် ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုး မရှတပ။ သင်တ၏
့်
အသပည သည် အလွနအ
် တပေါ်ယပြစ်က သင်တ၏
့်် ျက်မှုသည်
့် ဝည ဉ်ရငက
မလတလ က်တသိုးတပ။ သင်တသည်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက အမှနတ
် ကယ် ကကြုရချန်တွင၊်
့်
သင်တသည်
သက်တသခပခင်ိုး မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
် ည်ိုးပါိုးတသ
့်
့် အလွနန
ဝင်တရ က်မက
ှု သ အတပခအတနြန်တီိုးလပ်တဆ င်ပပီိုး၊ မည်သ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က
့်
သင်တမသ
ှ ့်် တက်ကကမှု မရှကက။ ၎င်ိုးတသည်
့် တပ။ လူအမျ ိုးစသည် မတန်မလှုပ်န္င
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌သ တတ်တဆတ် ချစ်ကကတသ ်လည်ိုး၊
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးက
့် ရည်မန
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်သည် ဆသည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မရှငိုး် လင်ိုးကကတချ။
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်သည်သ မက၊
အသစတ်၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးထက် ပမငမ
့်် ိုးသည့်် အသစတ် အတင်ိုးအတ မျ ိုးက တကျ ်လွနသ
် ည့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ပင်ဆင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
ပပန်လည်တပိုးဆပ်ရန် ၎င်ိုးတ၏
ပ၍ ၎င်ိုးတသည်
့် အသစတ်က အသိုးပပြုရသ မက၊ ထထက်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သရှကကပပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ခင်ြွယ် ပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အထဲတွင ် ချစ်ြ အရ
မျ ိုးလစ
ှ ွ ရှသည်က
့်

တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မချစ်ဘဲ မတနန္င်တပ။ စလင်တစပခင်ိုး
ခရပပီိုးတသ သူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် ပပင်ိုးပပတသ
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးသည်
အလအတလျ က်ပြစ်တသ ချစ်ပခင်ိုး၊ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် ၊ ့် အတပိုးအယူမဟတ်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့််
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ကကတပသည်။
့် အသပည တကက ငသ
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်က တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် သည်၊
့်
့်
မအပ်န္င
ှ ိုး် သည်က င်္ရမစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျနပ်တစပခင်ိုးပြငသ
့််
တကျနပ်တရ ငရ
့်် ဲကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူ မလပ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးက အသစတ်ပြင့်် မတင်ိုးတ ကကတပ- “ကယ်တတ ်
ကျွန္ပ်
် က တပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်က
် ချစ်သည်။
့် ကျွန္ပ်
့်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ မ
် တပိုးလျှင၊် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် ကယ်တတ အ
့်် တွက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
ကျွန္ပ်
် တွင ် မရှပါ။” စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးက- “ဘရ ိုးသခင်သည်
ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး သူသည် ကျွန္ပ်
် တအတပေါ်
၌ သူအမှု
် သည်
့်
့် က တဆ င်ရွက်သည်။ ကျွန္ပ်
စလင်တစပခင်ိုးခရြ ဤအခွ
ငအ
့်် တရိုး၊ အတပခအတနန္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ရှသည့်အ
် တွက်၊
့်
ကျွန္ပ်
် ၏ လက်စ ိုးမသ
ှု ည် အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ တစ်ခက
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် စတ်တကျနပ်တစသငသ
့်် ည်” ဟ အပမဲ
ယကကည်ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ တပတရ တတွျို့ ကကြုခဲသ
့် သ
့် ည့်် အရ ကဲသ
့် ပြစ်သည်- သူ၏
အ ိုးအနည်ိုးဆိုး ပြစ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။
အချန် သမဟ
့်် ကျွန္ပ်
် အပမဲ သတရသည်က
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ကယ်တတ က
ကယ်တတ သ
် ပါ၏။ မည်သည်အ
့် ချန်၊ မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ပြစ်တစ၊ ကယ်တတ က
့််
ကျွန္ပ်
် ချစ်လသည်က ကယ်တတ သ
် ပါ၏၊ သတသ
် ကျွန္ပ်
် ၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မသ
ှု ည် အလွန ်
့်
တသိုးငယ်ပါ၏၊ ကျွန္ပ်
် သည် အလွနအ
် ိုးနည်ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးမလ
ဲ့် ှပါ၏။ ကျွန္ပ်
် ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး၊ ကယ်တတ အ
့်် တပေါ် ကျွန္ပ်
် ၏ ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုမှ အလွန ် နည်ိုးပါိုးလှပါ၏။
ကယ်တတ ၏
် တမတတ န္ှင ့်် န္ှုင်ိုးစ လျှင ် ကျွန္ပ်
် သည် အသက်ရှငရ
် န်ပင် မသင်တ
့် တ ်ပါ။
ကျွန္ပ်
် ၏အသက်တ အချည်ိုးန္ှိုးီ မပြစ်ရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တတ ၏
် တမတတ က ကျွန္ပ်
်
ပပန်လည်တပိုးန္င်ရသ မက၊ ထအပပင်
ကျွန္ပ်
် တွင ် ရှသမျှအ ိုးလိုးက ကယ်တတ ထ
့််
့်
အပ်န္န္
ှ င်ရန်သ ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် စတ်တကျနပ်တစန္င်ပါက၊
သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ကျွန္ပ်
် စတ်ပငမ်သက်မှု ရှလမ်မ
် ရ ကမျှ ကျွန္ပ်
်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ

ထပ်တတ င်ိုးဆမည် မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ယခ အ ိုးနည်ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးမတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
ကယ်တတ ၏
် အ ိုးတပိုးတက်တွနိုး် မမ
ှု ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တမမ
့် ၊ ့် ကယ်တတ ်၏
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် တမမ
် သည် ကယ်တတ ်၏တမတတ က
့် ည်မဟတ်ပါ။ ယခ ကျွန္ပ်
ပပန်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးမှလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်ပါ။ အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
်
စတ်မသက်သ ပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ကယ်တတ ်ထ
်
့် ကျွန္ပ်
မည်သတပိုး
် လပ်တဆ င်န္င်သမျှအ ိုးလိုးက မည်သ လ
့် န္င်မည်နည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
့် ပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ကယ်တတ ၏
် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက မည်သ ပြည်
ဆ
့် ည်ိုးက ကျွန္ပ်
် ရသမျှ
ှ
အ ိုးလိုးက ကယ်တတ ထ
့််
့်
မည်သ ဆက်
ကပ်အပ်န္န္
ှ င်မည်နည်ိုး။ လူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်က ကယ်တတ ် သပါ၏၊
့်
ကယ်တတ ၏
် တမတတ န္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် မည်သထ
် သည်
့် က်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ အ ဘရ ိုးသခင်။ ကျွန္ပ်
တသိုးငယ်တသ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ရှသူပြစ်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏ချစ်ပခင်ိုးက အလွနန
် ည်ိုးပါိုးလှသည်က
ကယ်တတ ် သပါ၏။ ဤသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ကျွန္ပ်
် လပ်န္င်သမျှ အစွမ်ိုးကန် မည်သ ့်
့်
လပ်တဆ င်န္င်ပါမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏ တမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်သင်သ
် သပါ၏၊
့် ည်က ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးက ကယ်တတ ်ထ
် သပါ၏၊ သတသ
်
့် တပိုးအပ်သင်သ
့် ည်က ကျွန္ပ်
့်
ယတနတွ
် ၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုသည် အလွန ် တသိုးငယ်တနပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
့် င ် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ထ
့်် ဆက်ကပ်အပ်န္ရန်
ှ ပြြူစင်တသ တမတတ က ပမပင်ဆင်န္င်ပပီိုး
ကျွန္ပ်
် ရသမျှ
ှ
အရ အ ိုးလိုးက ကယ်တတ ထ
့်် သ ၍ ဆက်ကပ်အပ်န္န္ှ င်ြအလ
ငှ့် ၊ ကျွန္ပ်
် အ ိုး
့်
ခွနအ
် ိုးန္ှင ့်် မမကယ်က ယကကည်မက
ှု တပိုးြ က
့်် တတ င်ိုးတလျှ က်ပါ၏။
့် ယ်တတ ထ
ကယ်တတ ၏
် တမတတ က တပိုးဆပ်န္င်မည်သ မက၊ ကယ်တတ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင၊့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သ ၍ ပပင်ိုးထန်တသ ကျန်ပခင်ိုးတက
့် ပင်
တတွျို့ ကကြုန္င်ပါမည်။ ကယ်တတ ်၏ တမတတ က ရှု ပမင်ရန် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ်
အခွငတ
့်် ပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ က
် ချစ်န္င်စွမ်ိုးမရှပါ၊ ပပီိုးလျှင ် ယတနတွ
့် င ်
ကျွန္ပ်
် သည် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးမတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
်
မည်သတမ
့် ့်န္င်ပါမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ်၏တမတတ ၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ က
့်် သရှတစပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
ကယ်တတ သ
် ည် အလွန ် ကကီိုးပမတ်တတ ်မူ သည်အ
့် တွက် ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏တမတတ က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှဟလည်ိုး ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးရသည်။ ကျွန္ပ်
် ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် မည်သ ဆက်
အပ်န္န္ှ င်မည်နည်ိုး” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် တပတရ၏
့်
တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူ၏ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုမှ ချြုျို့ ငဲလ
့် ွနိုး် လှသည်။
့်
ဤအခက်အတန်တွ
် လ ိုး ခစ ိုးရသည်။ သူ
့် င ် သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲက ဓ ိုးပြင့်် အတမခခဲရ
့် သည့်အ

မချမဆတ
့် ဝဒန ခစ ိုးတနရသည်။ ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင် မည်သည့်အ
် ရ
့်
လပ်တဆ င်ရမည်က သူ မသခဲတ
့် ပ။ သတ
့် င် သူက “အ ဘရ ိုးသခင်။ လူသည် ကတလိုးဆန်တသ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ရှပါ၏၊ သူ၏အသစတ်မှ ချည်န
့် ပပီ
ဲ ့် ိုး ကျွန္ပ်
် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ကယ်တတ ်၏ တမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်ရန်ပင် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
ကယ်တတ ၏
် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ပြည်
ဆ
့် ည်ိုးရမည်က ကျွန္ပ်
် မသသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ကျွန္ပ်
် တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်ရန်၊ ကျွန္ပ်
် တွင ် ရှသမျှက တပိုးအပ်ရန်န္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် တွင် ရှသမျှက
ကယ်တတ ထ
့်် ဆက်ကပ်အပ်န္ရန်
ှ သ ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
ကယ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်မှု
မည်သပြစ်
် အတပေါ် ကယ်တတ ်
့် ပါတစ၊ ကယ်တတ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု မည်သပြစ်
့် ပါတစ၊ ကျွန္ပ်
အပ်န္င
ှ ိုး် သည်အ
့် ရ မျ ိုး မည်သပြစ်
် ထမှ ယူတဆ င်သွ ိုးတသ အရ မျ ိုး
့် ပါတစ၊ ကျွန္ပ်
မည်သပြစ်
့်် တပေါ် အနည်ိုးငယ်မျှ တစ ဒကတက်ပခင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် က
့် ပါတစ၊ ကယ်တတ အ
ကင်ိုးလွတ်တစတတ ်မူပါ။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး
တရ ိုးစီရင်သည်အ
့် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် သည် မမကယ်ကယ် ညည်ိုးမခဲပ့် ပီိုး ပြြူစင်မှုက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှခဲပ
့် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး
့် ါ သမဟ
့် တ် ကယ်တတ ်၏ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည်ဆ
မရှခဲပ
့်် င်သည့်် ကျွန္ပ်
် ၏ ပပန်လည်တပိုးဆပ်မသ
ှု ည်
့် ါ။ ကယ်တတ ်၏တမတတ န္ှငဆ
မလပ်မတနလပ်ရပခင်ိုးမှ တပါက်ြွ ိုးပပီိုး၊ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ကျွန္ပ်
် ကယ်ကျွန္ပ်
် ပ၍ပင်
မန်ိုးမပါသည်” ဟ ဆက်လက် ဆတတ င်ိုးဆဲ ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့််
တပတရဆတတ င်ိုးခဲသ
့် မတတ ပြင ့်် ချစ်ပခင်ိုးက သူ
့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ပမပြြူစင်သည်တ
ရှ တြွခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ရှ တြွတနခဲပ့် ပီိုး တတ င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးတနခဲသ
့် ည်၊
ထအပပင်
သူက
ွ နခဲပ့် ပီိုး သူ၏အပပစ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဝန်ခတနခဲသ
့် ည်။
့်
့် ယ်သူ တန်ပပန် စွပ်စဲတ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်ထ အတကကိုးတင်သကဲသ
့် ခ
်
့် ပပီိုး သူက
့် ည်၊ သတသ
့် စ ိုးခဲရ
့် ယ်သူ မန်ိုးတီိုးခဲသ
့်
သူသည် အတတ ်အတန် ဝမ်ိုးနည်ိုးခဲပ့် ပီိုး မတန်မလှုပ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးအတွက် လတလ က်တအ င် မတက င်ိုးမွနသ
် ည့်အ
် လ ိုး ထသ သူ
့် ပပီိုး၊
့် အပမဲခစ ိုးခဲရ
သူသည် အစွမ်ိုးကန် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊်
့်
တပတရသည် တယ ဘ၏ ယကကည်မှုက လက်စ ိုးဆပဲ ြစ်သည်။ တယ ဘက သူရခဲ
ှ သ
့် ည့််
အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်က ၊ သူထ
့် မှ အရ ရ တင်ိုးက
ယူတဆ င်ရန်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ
ဆန္ဒရသည့်
ှ
သ
် ူ မည်သမ
ူ ဆက တပိုးမည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
် တွက်၊ တယ ဘ၏
့် ည့်အ
့် သရှခဲသ
ယကကည်ပခင်ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်က သူပမင်ခသ
ဲ့် ည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် တစ ဒကတက်ပခင်ိုးမျ ိုး

မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရသည်လည်ိုး မမကယ်ကယ်
့် ကဲသ
သခဲပ့် ပီိုး သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် “ကျွန္ပ်
် ၏အတတွိုးမျ ိုးသည် အလွန ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် ကယ်တတ က
့်် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ပြစ် ကျွန္ပ်
် ပမင်န္င်စွမ်ိုး
မရှတသ တကက င၊့်် ယတနတွ
် ၏အသစတ်က အသိုးပပြုလျက်၊ ကယ်တတ ၏
် တမတတ က
့် င ် ကျွန္ပ်
ပပန်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တတ ်ထ
် ပပန်တပိုးခဲသ
့် သ ကျွ
့် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်တရွ ျို့မည်မျှပြင ့််
့် န္ပ်
ကျွန္ပ်
် မတကျနပ်မတရ ငရ
့်် ဲသင်ပ
် သည် ကယ်တတ က
့်် ချစ်ရန်
့် ါ။ ကျွန္ပ်
မသင်တ
် သိုးတသ ကက င်၊့် ကျွန္ပ်
် တွငရ
် သမျှ
ှ
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ကယ်တတ ထ
့်် သ ့်
့် တ တ
ဆက်ကပ်အပ်န္န္
ှ င်စွမ်ိုးက ကျွန္ပ်
် ပျြုိုးတထ င်ရမည်၊ ယင်ိုးက ကျွန္ပ်
် လလလ ိုးလ ိုး
လပ်တဆ င်ပါမည်။ ကယ်တတ ် လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးက ကျွန္ပ်
် သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ကျွန္ပ်
် တွင ် တရွ ိုးချယ်စရ မရှပါ၊ ပပီိုးလျှင် ကယ်တတ ်၏တမတတ က ကျွန္ပ်
် ရှု ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် မှတစ်ဆင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့်
့်
ကယ်တတ ၏
် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တပပ န္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ကယ်တတ ်၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
န မတတ က
် ချီိုးတပမြှ က်န္င်ရပါမည်။ ကယ်တတ ်အ
တသခချက်တွင ် ကျွန္ပ်
် ပမဲပမစွ
့် ြ ဤသက်
့်
ရပ်တည်ရန် လလ ိုးတနပါသည်။ အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အလွန ်
အြိုးတန်ပပီိုး လှပလွနိုး် လှပါ၏။ ဆိုးယတ်တသ သူတစ်ဦိုး၏ လက်ထတ
ဲ ွင် ကျွန္ပ်
် မည်သ ့်
အသက်ရှငရ
် န် ဆန္ဒရန္
ှ င်ပါမည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် က ကယ်တတ ် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည် မဟတ်ပါတလ ။
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ကျွန္ပ်
် မည်သ အသက်
ရှငန္
် င်ပါမည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် ၏
့်
ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုး ကယ်တတ ၏
် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအလယ် အသက်ရှငရ
် န် ကျွန္ပ်
် သ ၍
န္ှစ်သက်ပါမည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ဆိုးယတ်တသ သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် အသက်ရှငရ
် န်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ပြြူစင်တစပခင်ိုးခရန္င်က ကျွန္ပ်
် ၏အလိုးစက ကယ်တတ ထ
့််
ဆက်ကပ်အပ်န္န္
ှ င်ပါက၊ စ တန်က ကျွန္ပ်
် စက်ဆပ်ပပီိုး သူ၏အပ်စိုးမှု တအ က်တွင်
အသက်မရှငလ
် သည်အ
့် တွက်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ကျွန္ပ်
် ၏ ခန္ဓ န္ှငစ
့်် တ်က
ကယ်တတ ၏
် တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအတွ
က် ပူတဇ ဆ
် က်ကပ်ြ ကျွ
်
့်
့် န္ပ်
လလ ိုးတနပါ၏။ ကျွန္ပ်
် က တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ကယ်တတ ်သည် ကယ်တတ ်၏
တပြ င်မ
် သည် တပျ ်ရင်ပပီိုး တစ ဒက
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပသပါသည်။ ကျွန္ပ်
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှပါ။ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ကျွန္ပ်
် ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပါက၊ ကျွန္ပ်
် ၏
ဘဝတစ်ခလိုးတွင် ကယ်တတ ်၏ တရ ိုးစီရင်မှု အတူပါရှရန် လလ ိုးပါသည်၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
ကယ်တတ ၏
် တပြ င်မ
် သလ မည်ပြစ်က ၊
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကျွန္ပ်
ဆိုးယတ်တသ သူ၏ ကသဇ လမ်ိုးမိုးမှုမှ မမကယ်ကယ် ကျွန္ပ်
် ြယ်ရှ ိုးန္င်ပါမည်” ဟ

ဆတတ င်ိုးခဲသ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
ရှ တြွခသ
ဲ့် ည်၊
့် ည်။ တပတရသည် ထသ အပမဲ
့် ည်၊ ထသ အပမဲ
့်
့်
ပပီိုးလျှင် န္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်အ ိုးပြင ့်် တပပ ရမည်ဆပါက၊ ပမင်မ
့် ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခသ ့်
တရ က်ရှခဲသ
ဲ့် ည်သ မက၊
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏တမတတ က သူ ပပန်လည်တပိုးဆပ်န္င်ခသ
သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ သတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် သူ၏ တ ဝန်ကလည်ိုး သူ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခဲသ
့် ည်။
သူသည် သူ၏ အသစတ်အ ိုးပြင့်် စွပ်စဲမ
ွ ခရရသ မက၊ အသစတ်၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက
တကျ ်လွနန္
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
ဆက်လက်တက်သွ ိုးခဲသ
့် ည်မှ သူ၏ ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုးသည် ယခင်ထက် ပမပမင်မ
့် ိုးပပီိုး၊
သူ၏ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးသည် ယခင်ထက် ပမကကီိုးမ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် မချမဆ့်
န ကျင်မှုက ခစ ိုးခဲရ
ဲ့် သိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန် သူ မတမ့်ခတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးအ ိုး ရရှရန် သူ ကကြုိုးစ ိုးဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးတွင ် သူသည် တအ က်ပါစက ိုးမျ ိုးက မမက်ဆခဲသ
် သည်
့် ည်- “ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၏
် တမတတ က ပပန်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မပပီိုးတပမ က်တလပပီ။
စ တန်၏တရှ ျို့တွင ် ကယ်တတ ်အ
် သက်တသခပခင်ိုး မရှတသိုးပါ၊ စ တန်၏
့် တွက် ကျွန္ပ်
စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကျွန္ပ်
် မမကယ်ကယ် မလွတ်တပမ က်တစတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဇ တပကတအလယ်၌
အသက်ရှငဆ
် ဲ ပြစ်သည်။ စ တန်က အန္င်ယူရန်၊ ၎င်ိုးက အရှက်ရတစရန် ကျွန္ပ်
် ၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အသိုးပပြုရန်န္င
ှ ့်် ထသပြင်
် စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်
့် ့် ကယ်တတ ၏
ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။ စ တန်သည် ကယ်တတ ၏
် ရန်သူ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ စ တန်ထ
မမကယ်ကယ် အနည်ိုးငယ်မျှ မတပိုးြ၊ ့် ကယ်တတ ထ
့်် ကျွန္ပ်
် ၏ အလိုးစက တပိုးအပ်ရန်
ကျွန္ပ်
် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။” ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် သူပမရှ တြွခတ
ဲ့် လတလ၊ သူပမ
တထ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အသပည သ ၍ ပမင်မ
့် တလပြစ်ပပီိုး၊ ဤကစစမျ ိုးန္င
့် ိုးတလတလ
့် ခခဲရ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက န ိုးမလည်လက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် သူသည် မမကယ်ကယ် စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ
လွတ်တပမ က်တစသငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ မမကယ်ကယ် လိုးဝ ပပန်သွ ိုးသင်သ
့် ည်က
သူသလ ခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူ ကကြုိုးပမ်ိုးရရှခဲတ
့် သ နယ်ပယ်ပြစ်သည်။ သူသည်
စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးက တကျ ်လွနခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ ဇ တပကတ၏ သ ယ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးမှ
မမကယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးခက
ဲ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးက
သ ၍ နက်နစ
ဲ ွ တတွျို့ ကကြုရန် လလ ိုးတနခဲသ
် သည် ကယ်တတ ်၏
့် ည်။ သူက၊ “ကျွန္ပ်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်မှု အလယ်၌ အသက်ရှငရ
် တသ ်လည်ိုး၊ ပြစ်တပေါ်တစတသ
အခက်အခဲမျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ကျွန္ပ်
် အသက်ရှငရ
် န်
လလ ိုးပခင်ိုး မရှတသိုး၊ စ တန်၏လှညစ
့်် ိုးမက
ှု ခစ ိုးရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသိုးပါ။

ကယ်တတ ၏
် ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးအလယ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးမှ ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ကျွန္ပ်
် ရယူပပီိုး
စ တန်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး အကက ိုးတွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် က န ကျင်တစပါသည်။
ကယ်တတ ၏
် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အလယ်၌ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ကယ်တတ က
့််
ကျွန္ပ်
် ချစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က ကျွန္ပ်
် က ကကီိုးမ ိုးတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးပါသည်။
ကယ်တတ ၏
် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် သည်။
ယင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် က သန်ရှ့် ငိုး် တစြန္ှ့် င ့်် ထထက်
ပ၍ပင် ကျွန္ပ်
် က ကယ်တင်ရန်အလငှ့်
့်
ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ၏
် တစ င်တ
် ရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ကယ်တတ ်၏
့် ရှ က်မှု တအ က်တွင် ကျွန္ပ်
့်
တရ ိုးစီရင်မှု အလယ်၌ ကျွန္ပ်
် ၏ ဘဝတစ်ခလိုး ကန်ဆိုးသွ ိုးရန် ကျွန္ပ်
် သ ၍
န္ှစ်သက်ပါသည်။ စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် တစ်ခဏတလိုးမျှ ကျွန္ပ်
် အသက်ရှငရ
် န်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါ။ ကယ်တတ ်၏ သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် ခရန် ဆန္ဒရပါ၏။
ှ
အခက်အခဲက
ခစ ိုးရလျှငပ
် င်၊ စ တန်၏ အသိုးချမှုန္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးမက
ှု ခရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးပခင်ိုးမရှပါ။
ဤသတတဝါပြစ်တသ ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ် အသိုးပပြုသင်ပ
့် ါသည်၊ ကယ်တတ ်
ပင်ဆင်သင်ပ
် သည်
့် ါသည်၊ ကယ်တတ ် တရ ိုးစီရင်သင်ပ့် ပီိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမသင်ပ
့် ါသည်။ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၏
် ကျန်ပခင်ိုးကပင် ခသင်ပ
် တမတတ က
့် ါသည်။ ကယ်တတ ၏
ကျွန္ပ်
် ပမင်ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ် တက င်ိုးချီိုး တပိုးရန်
လလ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပါ၏။ ကယ်တတ ်သည်
ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် သည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တတ က
် သစစ တြ က်ပပီိုး စ တန်၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် အသက်မရှငသ
် ငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့်
စ တန်၏ အသိုးချပခင်ိုးက မခသင်ပ
် သည် စ တန်အတွက် အသက်ရှငမ
် ည်အ
့် စ ိုး
့် ါ။ ကျွန္ပ်
ကယ်တတ ၏
် ပမင်ိုး၊ သမဟ
် သည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ သခမျ ိုး မရှဘဲ
့် ါသည်။ ကျွန္ပ်
့် တ် န္ွ ိုးပြစ်သင်ပ
ကယ်တတ ၏
် ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်၌သ အသက်ရှငပ
် ါမည်၊ အကယ်၍ ကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တတ ၏
် တကျိုးဇူိုးတတ က
် ကျွန္ပ်
် ဆိုးရှုိုးရလျှငပ
် င် ဤအရ က ကျွန္ပ်
် အ ိုး တပျ ်ရင်မှုက
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးပါလမ်မ
် န္င
ှ အ
့်် တူမရှတသ ်လည်ိုး၊
့် ည်။ ကယ်တတ ်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် ကျွန္ပ်
ကယ်တတ အ
် ိုးပြင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမခရပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင် ခရပခင်ိုးတက
် တပျ ်တမွျို့ပါသည်။
့် ကျွန္ပ်
ဤသည်မှ ကယ်တတ ၏
် အတက င်ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ၊ ကယ်တတ ်၏
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်သည်။ ကယ်တတ သ
် ည် အပမဲ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရပပီ
ှ ိုး၊
ကျွန္ပ်
် အတပေါ် အမျက်တဒါသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်က
် ့် ွ န္င်စွမ်ိုး
့် စွနခ
မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ကယ်တတ ်က လတလ က်စွ မချစ်န္င်တသိုးပါ။ ကယ်တတ ်၏ အမ်တတ ်တွင်
ကျွန္ပ်
် အသက်ရှငရ
် န် သ ၍ န္ှစ်သက်ပါမည်၊ ကယ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် ကျန်ပခင်ိုးခရြ၊ ့်

ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးခရက ၊ ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးခရြ ကျွ
် သ ၍ န္ှစ်သက်ပပီိုး၊ စ တန်၏
့် န္ပ်
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငရ
် န် လလ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဇ တပကတအတွက်
အသက်ရှငြ
် မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ့်် ဇ တပကတအတွက်သ တပပိုးလ ိုးက မမကယ်ကယ်
့်
အလပ်မျ ိုးတစရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးပခင်ိုး မရှပါ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ တပတရ၏ တမတတ သည်
စင်ကကယ်တသ တမတတ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
အတတွျို့အကကြုပြစ်ပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး၏ အပမင်မ
့် ိုးဆိုး နယ်ပယ်ပြစ်သည်။ သ ၍
အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ မရှတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
့် လက်ခခဲသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး တပတရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သ ၍
အြိုးထက်တန်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူက၊ “စ တန်သည် ရပ်ဝတထြုပင်ိုးဆင်ရ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးက
ကျွန္ပ်
် အ ိုး တပိုးတသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးတက
် တန်ြိုးမထ ိုးပါ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကျွန္ပ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တပေါ်သ ကျတရ
က်လ သည်- ဤတွင ်
့်
ကျွန္ပ်
် သည် တကျိုးဇူိုးပပြုပခင်ိုးခရသည်၊ ဤတွင ် ကျွန္ပ်
် သည် တပျ ်ရင်မှုက ရှ တတွျို့ ရှသကဲသ
့် ၊ ့်
ဤတွင ် ကျွန္ပ်
် သည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတကက င်သ
့်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ ချစ်မည် မဟတ်၊ ကျွန္ပ်
် သည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငဆ
် ဲ ပြစ်တပမည်၊ ၎င်ိုး၏ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကွပ်ကဲပခင်ိုးက ခရဆဲ ပြစ်တပမည်။ ထသပြစ်
ဲ့် ါက ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ခပ
စတ်တကျနပ်တစန္င်စွမ်ိုး ရှမည် မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် ၏ အလိုးစက ဘရ ိုးသခင်ထ
ဆက်ကပ်ပပီိုးတလမည် မဟတ်တပ။ ကျွန္ပ်
် ၏အထဲတွင ် မီိုးတလ င်ကျွမ်ိုးတနသည်အ
့် လ ိုး၊ အထဲ၌
န္ှစ်သမ်မ
ှ ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတမရှ
် က ချန်ရစ်ရင်ိုး၊
့် ှုမရှဘဲန္င
့် ဘဲ ကျွန္ပ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က တက င်ိုးချီိုးမတပိုးတသ ်လည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးတက
် ထမှ လိုးဝ မခွခ
ဲ ွ တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကျွန္ပ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင ် ကယ်တတ ်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကျွန္ပ်
် ရှုပမင်န္င်ပါသည်။ ဤအရ တွင် ကျွန္ပ်
် တပျ ရ
် င်ဝမ်ိုးတပမ က်ပါသည်။ အသက်တ တွင ်
ထထက်
ပ၍ တန်ြိုးရတသ
ှ
အရ သမဟ
့်
့် တ် ပ၍ အဓပပ ယ်ရှတသ အရ မရှပါ။ ကယ်တတ ်၏
ကွယ်က မှုန္င
ှ ့်် တစ င်တ
ှု သည်
ရက်စက်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊ တရ ိုးစီရင်မှု၊
့် ရှ က်မတ
့်
ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး
့် လ ပပီိုးပြစ်တသ လ
့်
သ ၍သန်ရှ့် ငိုး် တစက ၊ ကျွန္ပ်
် က တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ကျွန္ပ်
် က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပမ

နီိုးတစန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ကျွန္ပ်
် က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပမချစ်တစန္င်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏
ဘရ ိုးသခင်ကချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ပမပြြူစင်တစန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ မျ ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
်
တမွျို့တလျ ဆ
် ပဲ ြစ်သည်။ ဤအရ က သတတဝါ တစ်ဦိုးအပြစ် ကျွန္ပ်
် ၏တ ဝန်က ကျွန္ပ်
် အ ိုး
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတစန္င်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် အတနပြင့်် စ တန်က အတစမခတတ ြ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် အလ
့်
တရှ ျို့တမှ က်သ ကျွ
် အ ိုး တဆ င်ယူက စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကင်ိုးတဝိုးတစသည်။ စ တန်၏
့် န္ပ်
အပ်စိုးမှု တအ က်တွင် ကျွန္ပ်
် အသက်မရှငသ
် ကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
ချြုပ်တည်ိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ကျွန္ပ်
် ၌ရှသမျှ အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် လပ်န္င်သမျှ
အရ အ ိုးလိုးတက
်
့် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်အပ်န္န္ှ င်သည့်် အချန်- ယင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
အပပည့်အ
် ဝ စတ်တကျနပ်သည့်် အချန် ပြစ်လမ်မ
် က ကယ်တင်ပပီိုးပြစ်သည်မှ
့် ည်။ ကျွန္ပ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် ခွပဲ ခ ိုး၍ မရန္င်ပါ။ ကမဘ တပေါ် ရှ
ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ သည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှု တအ က်တင
ွ ရ
် ပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ တစ င်တ
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတတကက
င်သ
့် ရှ က်မှုန္င
့်
့်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ကျွန္ပ်
် သည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် အပမဲ
အသက်ရှငသ
် ွ ိုးရမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ က အသက်ရှငတ
် နထင်ြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုး သမဟ
့် တ် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
် က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မစွနခ
် ့် ွ မှသ
့် ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး ခရန္င်တပလမ်မ
့် ည်။ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရတသ
ှ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင်
ကျွန္ပ်
် သည် အထွတ်အထပ် ကွယ်က မှု
့်
့် သ
ရရှပပီိုးပြစ်က အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငလ
် ရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရြန္ှ့် င၊့်် ကျွန္ပ်
် ကယ်ကျွန္ပ်
်
စ တန်ထမှ လွတ်တပမ က်တစက ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ ြ
် -့်
ဤသည်မှ ယတနတွ
် ၏အသက်တ ၌ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုး
့် င ် ကျွန္ပ်
မင်္ဂလ ပြစ်ပါသည်” ဟူ၍ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ တပတရ တတွျို့ ကကြုခဲသ
့် ည့်် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ
နယ်ပယ်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသည့်တ
် န က် လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရမည့်် အတပခအတန
အတအကျပြစ်သည်။ သင်သည် ဤမျှ စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်ပါက၊ အဓပပ ယ်ရှတသ
အသက်တ က သင် အသက်မရှငန္
် င်တပ။ လူသ ိုးသည် ဇ တပကတအလယ်တင
ွ ်

အသက်ရှငသ
် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည် လူငရဲ
့် တွင ် အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ မရှ
့် ဘဲ၊ လူသ ိုးသည် စ တန်တလ က်
ညစ်ညြူိုးတပသည်။ လူသ ိုးသည် မည်သသန်
့် ရှ့် ငိုး် န္င်မည်နည်ိုး။ တပတရက ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် လူသ ိုး၏ အတက င်ိုးဆိုးတသ ကွယ်က မှုန္င
ှ ့််
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆငသ
့်် ၊ လူသ ိုးသည် န္ိုးထန္င်ပပီိုး
ဇ တပကတက မန်ိုးန္င်မည်၊ စ တန်က မန်ိုးန္င်မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တင်ိုးကျပ်တသ
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးသည် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ လူသ ိုးက လွတ်တပမ က်တစသည်၊ သူ၏ ကယ်ပင်
ကမဘ ငယ်တလိုးထမ
ဲ ှ သူက
့် လွတ်တပမ က်တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က် အလင်ိုးတွင ် သူက
့်
အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးသည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတထက်
့်
သ လွနတ
် က င်ိုးမွနတ
် သ ကယ်တင်ပခင်ိုး မရှတပ။ တပတရက၊ “အ ဘရ ိုးသခင်။ ကယ်တတ ်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမက တရ ိုးစီရင်သတရွ ျို့၊ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က
ပစ်ခွ မသွ ိုးတသိုးသည်က ကျွန္ပ်
် သပါလမ့််မည်။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
သမဟ
့် ၊ ့် ဒကခဆင်ိုးရဲထတ
ဲ ွင ် ကျွန္ပ်
် က အသက်ရှငတ
် စက
့် တ် ပငမ်သက်ပခင်ိုးက မတပိုးသကဲသ
ကျွန္ပ်
် အတပေါ် မတရမတွက်န္င်သည့်် ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုး တပိုးလျှငပ
် င်၊ ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကယ်တတ ်
မစွနခ
် ့် ွ သမျှက လပတ်လိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး ပငမ်ိုးတအိုးတနပါလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊်
ကယ်တတ ၏
် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
ကျွန္ပ်
် ၏ အတက င်ိုးဆိုးတသ
့်
ကွယ်က မှုန္င
ှ ့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်လ တပပပီ။ ကျွန္ပ်
် အ ိုး
ကယ်တတ တ
် ပိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က က ကွယ်ပါသည်။ ယတန ကျွ
် အတပေါ်
့် န္ပ်
ကယ်တတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် ကယ်တတ ၏
် တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုး၏ သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးသည် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်ပ၍ ဒကခဆင်ိုးရဲခရတသ
့်
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်ပါသည်” ဟူ၍ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးစွ က ရရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
သူသည် ဇ တပကတ၏ သ ယ မှုမျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး ပမနက်ရှုင်ိုးတသ တမတတ န္ှင ့််
ပမကကီိုးမ ိုးတသ ကွယက
်
မှုက ရှ တြွန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူအသက်
တ တွင ် လူသ ိုးသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်
ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူသည် အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ က အသက်ရှငရ
် န် ဆန္ဒရပပီ
ှ ိုး၊
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူ၏တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူသည် စ တန်၏

ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် စွမ်ိုးအ ိုးတမှ့် မမကယ်ကယ် လွတ်တပမ က်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငန္
် င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုး သူထ
ဲ ွ ခွငမ
့်် တပိုးရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မှ ခွခ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
အလင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအလင်ိုးပြစ်က ၊
့်
လူသ ိုးအတွက် ထထက်
သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ် သမဟ
့်
့် တ်
ကွယ်က မှုမရှသည်က သတလ ။့် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး
ဇ တပကတ၌ တည်ရသည်
ှ
။ အကယ်၍ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးမခရသကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကွယက
်
မှုက မရရှပါက၊ လူသ ိုးသည် ယခင်ထက် ပ၍
အကျင်ပ
ှ
သူသည်
့် ျက်လ တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် သူ ဆန္ဒရပါက၊
သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရမည်။ တပတရက၊ “ဘရ ိုးသခင်၊
ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကကင်န စွ ဆက်ဆသည့်အ
် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် ဝမ်ိုးတပမ က်ပပီိုး န္ှစ်သမ်မ
ှု
့် က
ခစ ိုးရသည်။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်အ
် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် သည် ပ၍ပင်
ကကီိုးမ ိုးတသ န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
် သည် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး
့် ခစ ိုးရပါသည်။ ကျွန္ပ်
တြ ်မပပန္င်တလ က်တအ င်မျ ိုးတသ ဒကခဆင်ိုးရဲက ကက့် ကက့် ခရတသ လ
် ည်ိုး၊ မျက်ရည်မျ ိုးန္င
ှ ့််
ဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
ှု ျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဤဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
ှု ှ ကျွန္ပ်
် ၏ မန ခမှုတကက င်ပ့် ြစ်က ၊ ကျွန္ပ်
် ၏
အ ိုးနည်ိုးချက်တကက င့်် ပြစ်တကက င်ိုး ကယ်တတ ်သပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက ကျွန္ပ်
်
မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တသ တကက င့်် ကျွန္ပ်
် ငတကကိုးပါ၏။ ကယ်တတ ်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတွက်
ကျွန္ပ်
် သည် မပပည်စ
့် မလတလ က်တသ တကက င်၊့် ကျွန္ပ်
် ဝမ်ိုးနည်ိုးပပီိုး စတ်ထခက်ပါ၏၊ သတသ
်
့်
ဤနယ်ပယ်က ကျွန္ပ်
် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရန် လလ ိုးတနပါသည်၊ ကယ်တတ က
် စတ်တကျနပ်တစရန်
ကျွန္ပ်
် တတ်စွမ်ိုးသမျှ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရန် ကျွန္ပ်
် လလ ိုးတနပါသည်။ ကယ်တတ ်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ကွယ်က မှုက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
အတက င်ိုးဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် အ ိုး တပိုးတလပပီ။ ကယ်တတ ်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကယ်တတ ်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးတက
့် တမှိုးမှန်သွ ိုးတစသည်။
ကယ်တတ ၏
် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ မရှ
့် ဘဲ၊ ကယ်တတ ်၏
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်မည် မဟတ်ပါ။
့် ကျွန္ပ်
ယတနတွ
် ချစ်ပခင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်တက
့် င၊် ကယ်တတ ၏
့် တကျ ်လွနပ် ပီိုး
အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးအထက်တွင ် သ လွနထ
် ိုးူ ကဲ သည်က ကျွန္ပ်
် သ ၍ပင် ပမင်ရပါသည်။
ကယ်တတ ၏
် ချစ်ပခင်ိုးသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် တမတတ တကျိုးဇူိုးတတ ်သ မဟတ်ပါ။

ထထက်
ပ၍ပင် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်ပါသည်။ ကယ်တတ ်၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
ကျွန္ပ်
် က အလွနမ
် ျ ိုးစွ တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ကယ်တတ ၏
် ပပစ်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ မရှ
ှ ၊့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
့် ဘဲန္င
သနစ
် ့် င်ခရမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တမတတ က
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်မည် မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ရ န္ှငခ
့်် ျီတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အတဒကခမျ ိုးက
ကက့်ကက့် ခရပပီိုးပြစ်က တသလနီိုးနိုးီ ပင်ပြစ်ပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
် အ ိုး ကယ်တတ က
်
့် ကျွန္ပ်
အမှနတ
် ကယ် သရှြန္ှ့် င ့်် အထွတ်အထပ် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှရန် ကျွန္ပ်
် အ ိုး
အခွငတ
့်် ပိုးတလပပီ။ ကယ်တတ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးတသည်
ကျွန္ပ်
် ထမှ ြယ်ခွ သွ ိုးခမ
ဲ့် ည်ဆလျှင၊် ကျွန္ပ်
် သည် အတမှ င်တွင ်
့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ အသက်ရှငရ
် ပါမည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတသည်
မည်သည်အ
့် ကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ အကယ်၍ ကယ်တတ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
ကျွန္ပ်
် က စွနခ
် ့် ွ ခဲမ
်
့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးမှ ကယ်တတ ်၏ ဝည ဉ်တတ က
့်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး စွနခွ
် ့် ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် န္င
ှ အ
့်် တူ
မရှတတ သ
် လ ိုး ပြစ်ပါမည်။ ထသပြစ်
ဲ့် ါက ကျွန္ပ်
် မည်သ ဆက်
လက်
့် ည့်အ
့် ခပ
့်
အသက်ရှငန္
် င်မည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး န မကျန်ိုးမှုက တပိုးပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏
လွတလ
် ပ်မက
ှု ယူတဆ င်ပါက၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဆက်လက် ရှငသ
် န်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တတ ်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
ကျွန္ပ်
် က အစဉ်စွနခ
် ့် ွ ပါက၊ ကျွန္ပ်
် ဆက်လက်
့်
အသက်ရှငန္
် င်မည်မဟတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ မရှ
် အတွက် စက ိုးလိုးတပြင်
့် ါက၊ ကျွန္ပ်
့် ခဲပ
့် ့် တြ ်ပပပခင်ိုးင ှ မစွမ်ိုးသ သည့််
အလွနန
် က်ရှုင်ိုးလွနိုး် တသ တမတတ ပြစ်သည့်် ကယ်တတ ်၏ တမတတ က ကျွန္ပ်
် ဆိုးရှုိုးရပပီိုး
ပြစ်ပါမည်။ ကယ်တတ ၏
် တမတတ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် ကျွန္ပ်
်
အသက်ရှငမ
် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရရှတသ မျက်န္ ှ တတ က
် ပမင်တတွျို့ န္င်မည်
မဟတ်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် မည်သ ဆက်
လက် အသက်ရှငန္
် င်မည်နည်ိုး။ ထသတသ
အတမှ င်၊
့်
့်
ထသတသ
ဘဝက ကျွန္ပ်
် မည်သ ကက
် န္င
ှ အ
့်် တူ
့်
့် ့် ကက့် ခန္င်မည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
ရှပခင်ိုးသည် ကယ်တတ က
် ပမင်တနရသကဲသ
့် ပြစ်
င့်် ကယ်တတ ်က ကျွန္ပ်
်
့် သည်၊ ထတကက
့်
မည်သ စွ
် ့် န္င်မည်နည်ိုး။ စတ်ချတစရန် အ ိုးတပိုးစက ိုး အနည်ိုးငယ်သ ပြစ်လျှငပ
် င်၊
့် နခွ
ကျွန္ပ်
် ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ န္ှစ်သမ့််မှုက ကျွန္ပ်
် ထမှ ယူတဆ င်မသွ ိုးရန် ကယ်တတ ်က
ကျွန္ပ်
် အန္ူိုးအညွတ် ပန်ကက ိုးပါ၏၊ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် တတ င်ိုးခပါ၏။ ကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တတ ၏
် တမတတ က တမွျို့တလျ ်ပပီိုးပြစ်က ၊ ယတနတွ
့်် ပါိုးမှ ကျွန္ပ်
် တဝိုးကွ ၍
့် င ် ကယ်တတ ထ

မရန္င်ပါ။ ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် မည်သမချစ်
ဘဲ တနန္င်ပါမည်နည်ိုး။ ကယ်တတ ၏
်
့်
တမတတ တကက င်၊့် ကျွန္ပ်
် သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးမျက်ရည်မျ ိုးစွ ကျရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသတသ
့်
အသက်တ သည် ပ၍ အဓပပ ယ်ရသည်
ှ
၊ ကျွန္ပ်
် က သ ၍ ကကယ်ဝတစန္င်သည်၊ ကျွန္ပ်
် က
သ ၍ တပပ င်ိုးလဲတစန္င်ပပီိုး၊ သတတဝါမျ ိုးက ပင်ဆင်သင်သ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှြ ့်
ကျွန္ပ်
် က သ ၍ အခွငတ
့်် ပိုးန္င်သည်ဟ ကျွန္ပ်
် အပမဲခစ ိုးရပါ၏” ဟူ၍ ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။
လူ၏အသက်တ တစ်ခလိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငက
်
မမဘ သ
စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ မမတက
် ပမ က်တစန္င်သည့်် လူ တစ်ဦိုးမျှမရှတပ။
့် ယ်ကယ် လွတတ
အ ိုးလိုးသည် အဓပပ ယ် သမဟ
့် တ် တန်ြိုးအနည်ိုးငယ်မျှ မရှဘဲ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးထတ
ဲ ွင၊် ညစ်ညြူိုးတသ တလ ကတစ်ခ၌ အသက်ရှငက် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဇ တပကတအတွက်၊ တပ်မက်ပခင်ိုးအတွက်န္င
ှ ့်် စ တန်အတွက် ထသတသ
့်
ပူပင်တကက င်က့် ကမဲသ
ှ တွင ်
့် ည့်် ဘဝမျ ိုးက အသက်ရှငက် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တည်ရမှု
တန်ြိုးအနည်ိုးငယ်မျှ မရှ။ လူသည် သူက
့် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ လွတ်တပမ က်တစမည့််
သမမ တရ ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး သမမ ကျမ်ိုးစ က
ြတ်ရှုတသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုး ထန်ိုးချြုပ်မှုမှ မမကယ်ကယ် မည်သ ့်
လွတ်တပမ က်တစရမည်က သူ န ိုးမလည်တပ။ တခတ်က လမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊်
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ လူတသ
့် ဤလျှြုျို့ ဝှက်ချက်က ရှ တြွတတွျို့ ရှကကပပီိုးပြစ်သည်၊
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ သူတက
့် ယင်ိုးက သတဘ တပါက်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် လူက
စ တန်က မန်ိုးတီိုးစက်ဆပ်ပပီိုး ဇ တပကတက စက်ဆပ်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးပြင ့််
မတနပခင်ိုးမှ မမကယ်ကယ် မည်သြယ်
့် င ် သင်တသည်
့် ရှ ိုးရမည်က မသတပ။ ယတနတွ
့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ရှတနတသိုးသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဆိုးညစ်ပပီိုး
မန ခသည်က ခစ ိုးသရှရန် မဆထ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ မန ခတတ်တသ အပပြုအမူမျ ိုးကပင်
တန င်တမရကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
ပပီိုးတန က် သင်သည် စတ်ပငမ်သက်မှုပင်
့်
ရှကကပပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးမက
ှု ခစ ိုးကကရသည်။ သင်၏
တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးမသ
ှု ည် သင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ဤစတ်ပငမ်သက်ပခင်ိုးသည် သင်၏ မန ခပခင်ိုးမှလ ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ လူသည် လူငရဲ
ွ ်
့် တင
အသက်ရှငသ
် ည်၊ စ တန်၏ တမှ င်မက်တသ စွမ်ိုးတအ က်တွင် သူ အသက်ရှငသ
် ည်။
တတစဆမျ ိုးသည် လူ၏ အတသွိုးအသ ိုးအတပေါ် နယ်တပမအန္ှ ကျြူိုး
တကျ ရ
် င်ိုး လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အတူတနထင်ကကတလသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သင်သည် လှပတသ သခဘတစ်ခတွင ်
အသက်မရှငတ
် ပ။ သင်ရတနသည့်
ှ
တ
် နရ သည် နတ်ဆိုးတ၏နယ်
ပယ်၊ လူငရဲ
့်
့် တစ်ခ၊

တပမတအ က်ကမဘ တစ်ခ ပြစ်တပသည်။ လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးမခရပါက၊ သူသည်
ညစ်ညြူိုးပခင်ိုး ရှတပသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ကွယက
်
ခရက
တစ ငတ
့်် ရှ က်ခရပခင်ိုး မရှပါက၊ သူသည် စ တန်၏အကျဉ်ိုးသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
အကယ်၍ သူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ မခ
့် ရပါက စ တန်၏
တမှ င်မက်စမ
ွ ်ိုးအ ိုး၏ ြန္ှပ်မှုက လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးင ှ နည်ိုးလမ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
သင်ထတ်ပပသတသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သင်
အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်် မန ခတသ အပပြုအမူတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် သင်
့်
အသက်ရှငတ
် နဆဲ ပြစ်သည်က သက်တသပပရန် လတလ က်တပသည်။ သင်စ
ှ ့််
့် တ်န္င
အတတွိုးမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးမခရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မခရတသိုးပါက၊ သင်၏ ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုပြင့်် ထန်ိုးချြုပ်ခရဆဲ ပြစ်သည်၊ သငစ
့်် တ်သည် စ တန်၏
ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးခရသည်၊ သငအ
့်် တတွိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏ ကကြုိုးကင်ပခယ်လှယပ် ခင်ိုးခရပပီိုး၊
သင်ပ့် ြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးသည် စ တန်၏ လက်မျ ိုးပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ခရတပသည်။ သင်သည်
တပတရ၏စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မည်မျှတဝိုးကွ ၍သ ရှတနသည်က ယခ သင်သပပီတလ ။ သင်သည်
ထအစွမ်ိုးအစ ပင်ဆင်ပါသတလ ။ ယတန၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၍ သင်မည်မျှ သသနည်ိုး။ တပတရ သလ ခဲတ
့် သ
အရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ သင် မည်မျှပင်ဆင်သနည်ိုး။ အကယ်၍ ယတနတွ
့် င ် သင်မသန္င်ပါက တန င်တွင ်
ဤအသပည က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်လမ်မ
ဲ့် ပျင်
့် ည်တလ ။ သင်ကသ
့် ိုးရပပီိုး သတတတကက င်တသ
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် တကယ်က သရှန္င်စွမ်ိုး
ရှသတလ ။ သင်သည် ဇ တပကတ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဇ တပကတ၏ သ ယ မှုမျ ိုးက
လက်စ ိုးပါက၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး လိုးဝ ခရလမ်မ
့် ၊ ့် သင်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်အ
် ရ မှ စ တန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အဆိုးတွင ်
သင်သည် စ တန်ထသ ပပန်
ရအတပခအတနတွ
ှ
င ် မျ ိုးစွ တသ
့် ည်။ ယတနလက်
့်
့် သွ ိုးရလမ်မ
လူတသည်
အသက်က မလက်စ ိုးကကတပ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးအတကက င်ိုး သမဟ
့် တ် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ အသက်တ
အတတွအ
ျို့ ကကြုထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက င်္ရမစက်ကကဟ ဆလတပသည်။
ထသပြစ်
မည်သ စ
့် လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် လင်တစပခင်ိုးခရန္င်မည်နည်ိုး။ အသက်က
မလက်စ ိုးတသ သူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က မလက်စ ိုးတသ သူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌

တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက မလက်စ ိုးတသ သူတသည်
စ တန်၏ တမှ င်မက်တသ စွမ်ိုးအ ိုးက
့်
လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဟတ်ဟန်တန က်လက်ရမျှလက်ပပီိုး ပမှန ်
ဝတ်ပပြုအစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုးက တက်တရ က်ရမျှ တက်တရ က်ကကသည့်၊် ဘ သ တရ ိုး၌
ယကကည်တသ သူမျ ိုးကသ
ဲ့် သ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အသပည န္ှငပ
့်် တ်သက်၍၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးထဲသ ့်
၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သက်၍၊ အတလိုးအနက် မထ ိုးကကတပ။ ယင်ိုးသည်
့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှငပ
အချန်ပြြုန်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ ယကကည်မှုတွင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က လက်စ ိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်
အမှုကစစမျ ိုးအတကက င်ိုးက အတလိုးအနက်မထ ိုးလျှင၊် သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးက
မလက်စ ိုးလျှင၊် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက မလက်စ ိုးလျှင၊် သူသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သင် န ိုးလည်ရမည်။ အထူိုးသပြင့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် ဤအမှုက လူသ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င့််
လပ်တဆ င်ရသည်က န ိုးလည်ရမည်။ သင် လက်ခန္င်ပါသတလ ။
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျြုိုးအတတ အတွငိုး် တွင၊် သင်သည် တပတရကဲသ
့် ့်
တူညသ
ီ ည်အ
့် တတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် အသပည တက
့် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်သတလ ။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က
လက်စ ိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက သင် လက်စ ိုးပါက၊
သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုး ရှတပသည်။
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးအတွက်၊ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
မရှမပြစ် ပြစ်သည်။ လူသည် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်မသ
ှ ၊ သူသည်
စလင်တစပခင်ိုး အမှုက တတွျို့ ကကြုန္င်တပသည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍကသ
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ြိုးမရှတပ၊ ယင်ိုးသည် သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်တစလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် အသက်က
မလက်စ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်ကယ်၌ တပပ င်ိုးလဲမှုန္င
ှ ့်် အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့်
မလက်စ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြနတ
် ့် ဝရ တွင ် သင်၏ အခန်ိုးကဏ္ဍက သင် လိုးဝ
တဆ င်ရွက်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် စစ်မှနတ
် သ ဘဝ အတတွျို့အကကြု မရှတပ။
့်
ဤအဆငဆ
့်် ငပ့်် ြစ်တသ အမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် တစ်ချန်က သင်သည်
အတစခသူတစ်ဦိုးအပြစ်န္င
ှ ့်် အပြည်ခ
့် တစ်ဦိုးအပြစ် တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ်

သင်သည် တပတရအပြစ် မလက်စ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ လက်စ ိုးမှုသည် တပတရ
စလင်တစပခင်ိုးခခဲရ
့် သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတင်ိုး မဟတ်ပါက၊ သင်စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၌
အလအတလျ က် တပပ င်ိုးလဲမှုက သင်တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည်
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးက မလက်စ ိုးသည့်် သူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ သက်တသခပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်က “ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအဆင်ဆ
် သည်
့် င်ပ့် ြစ်တသ အမှုတွင၊် ကျွန္ပ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက လက်ခပပီိုးပြစ်က ၊ ကျွန္ပ်
် သည်
ကကီိုးစွ တသ ဒကခဆင်ိုးရဲက ကက့် ကက့်ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး
မည်သ စ
် သလ ရပပီိုးပြစ်ပါသည်၊ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ
့် လင်တစသည်က ကျွန္ပ်
အမှုက ကျွန္ပ်
် ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့်် င်သည့််
့် တ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
အသပည က ကျွန္ပ်
် သရှပပီိုးပြစ်က သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် က
ကယ်တင်ပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တပြ င်မ
် အတပေါ်သ ့်
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ကျွန္ပ်
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်က ကျွန္ပ်
် ထ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် က ကွယက
်
က သနစ
် ့် င်တစပပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ ပြစ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပါ၏။ ကျွန္ပ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မခခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကျွန္ပ်
် အတပေါ်သ မတရ
က်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊
့်
ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သရှန္င်ပပီိုးပြစ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည်
ကယ်တင်ခရပပီိုးပြစ်န္င်မည် မဟတ်ပါ။ ယတနတွ
် ပမင်ရသည်- ဘရ ိုးသခင်၏
့် င ် ကျွန္ပ်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူသ ိုးတ တမွ
့် ျို့တလျ ်ထက်တသ တကက င၊့်် သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင်၊့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ြန်ဆင်ိုးရှင် ပပြုလပ်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက
တမွျို့တလျ ်ရသည်သ မက၊ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ သတတဝါအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
့်် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တပြ ငမ
့် လည်ိုး
တမွျို့တလျ ်သငတ
့်် ပသည်။ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် သတတဝါ
တစ်ဦိုးအတနပြင၊့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက တမွျို့တလျ ် သင်သ
့် ည်။ ကယ်တတ ်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတအပပင်
၊ ကကီိုးစွ တသ တမတတ
့်
ရှပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ တမတတ က လိုးဝ ရရှန္င်စွမ်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးကသပမင်ရန် ကျွန္ပ်
် တွင ် အခွငတ
့်် က င်ိုး ရှတလပပီ၊ ဤတွင ် ကျွန္ပ်
် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပါသည်”
ဟ တပပ လမ်မ
် မ
ူ ျ ိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုရသည့်သ

တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲတ
ဆတသ
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတတပပ
့်
အသပည ပြစ်ပါသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တပတရန္ှငတ
့်် ူကကတပသည်။ တပတရကဲသ
့် ့်
့်
တူညတ
ီ သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် အသက်က ရရှပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး၊
့်
အမှနတ
် ရ ိုးက ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တကယ့််အဆိုးထ
့်
တတွျို့ ကကြုတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ မမတက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ယ်ကယ် လိုးဝ ဧကန်မချ ြယ်ရှ ိုးကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်။
လူတ သ
့် န က်၊ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်် ထူိုးကဲတသ သက်တသခချက်မျှ
့် မ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်တ
့်
မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်အ ိုး အရှက်ရတစရမျှ အရှက်ရတစတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အသက်ရှငတ
် နကကပခင်ိုး မရှတလပပီ။ သင်သည်
ဒတယအကကမ် ကယ်တင်ပခင်ိုးက မရတသိုးတချ။ သင်သည် အပပစ်တပြရ ယဇ်က ရရသ ပြစ်ပပီိုး
သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး မခရတသိုးတပ- ဤသည်မှ မဟ ဆိုးရှုိုးမှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်တ အသက်
ရှငတ
် နထင်သငသ
့်် ည့်် အရ တက
့်
့် သင်တ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတအထဲ
သ သင်
တ ဝင်
့်
့်
့် တရ က်ရမည်။ အဆိုးတွင ်
သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးက မပပီိုးတပမ က်ပါက၊ သင်သည် စစ်မှနတ
် သ လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် တန င်တပြင့်် ပပည်တ
့် ပလမ်မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ည်။ အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဆလသည်မှ
့် သ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတသည်
့်
ဧဒင်ဥယျ ဉ်အထဲ၌ ရှတနစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အညစ်အတကကိုးန္ှင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးဘဲ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါကလည်ိုး သစစ ရှခဲက့် ကပပီိုး တယတဟ ဝါက
့်
သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသခဲက့် ကတပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုး တန္ှ င်ယ
့် ှက်မှုမရှခဲက့် ကတသ တကက င၊့််
့်
စ တန်၏ အဆပ်မရှခဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးတင
ွ ် အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုး
့် ကဲသ
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် မည်သည်အ
့် ညစ်အတကကိုးမျှပြင ့််
့်
ညစ်ညမ်ိုးတစပခင်ိုး မခရဘဲ၊ ဇ တပကတ၏ စရက်လကခဏ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တယတဟ ဝါအ ိုး
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးပြင့်် အသက်ရင
ှ ခ
် ကဲ့် ကသည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်မက
ှု
၎င်ိုးတခ့် ရသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
တမမ၏ အဆပ်န္င
ှ ့်် တယတဟ ဝါအ ိုး သစစ တြ က်ရန်
့်
စတ်ဆန္ဒရှခဲက့် ကပပီိုး စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်။ အစအဦိုး၌
၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး တယတဟ ဝါအ ိုး ရတသတလိုးပမတ်ခကဲ့် ကသည်။ ဤအတပခအတနတွငသ
်
့်
၎င်ိုးတ လူ
ှု ခရပပီိုးတန က်၊
့် သ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ တန က်ပင်ိုး၌ စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်မက

၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးမတက င်ိုးက သကျွမ်ိုးရ အပင်မှ အသီိုးက စ ိုးခဲက့် ကပပီိုး စ တန်၏
့်
စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး စ တန်၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး လူသ ိုး၏ မူလပသဏ္ဌ န် တပျ က်ဆိုးခဲတ
့် လသည်။
အစအဦိုး၌ လူသ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ ဇီဝအသက် ရှခဲသ
့် ည်၊ အနည်ိုးငယ်မျှ မန ခပခင်ိုး
မရှခဲသ
့် သူ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မတက င်ိုးမှု မရှခဲတ
် သ
့် ကဲသ
့် ပ။ ထအချန်တွင ် လူသည် စစ်မှနတ
့် ၏ စတ်န္လ
လူသ ိုးပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က်၊ လူသည် သ ိုးရဲတရ စဆ န်
တစ်တက င် ပြစ်လ ခဲသ
တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ည်။ သူ၏အတတွိုးတသည်
့်
့် တ်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ မတက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် အညစ်အတကကိုးတပြင်
့် က
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ့် ပပည်န္
စ တန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမျ ိုးစွ က
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတသိုးတပ သမဟ
့် တ် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး
မခရတသိုးတပ။ သင်သည် စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ဆက်လက် အသက်ရှငဆ
် ပဲ ြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုးမရှတသိုးတပ။ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
စလင်တစပခင်ိုး မခရတသိုးသည့်် သူတစ်တယ က်ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် ထသတသ
လူသည်
့်
စလင်တစပခင်ိုးမခရတသိုးဟ အဘယ်တကက င့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤလူသည် အသက် သမဟ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
မလက်စ ိုးသကဲသ
့် ဇ
် ပါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဒင်္ဂန္စ
ှ ်သမ်မ
ှု က
့် တ
့် တပကတ၏ အတပျ အ
့် သ
တပ်မက်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ၎င်ိုးတ၏အသက်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး
လူ၏မူရင်ိုးအသွငသ
် ဏ္ဌ န်က ပပန်လည်မရရှတလပပီ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်မရှတသ
့်
အတသတက င်မျ ိုး ပြစ်တပသည်။ စတ်ဝည ဉ်ထဲက ကစစရပ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က
မလက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက မလက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးအ ိုး မလက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ဘက်တွင ်
သမ်ိုးပက်ခရြသ
ူ ျ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
့် ဲသမ
့် တကျနပ်တရ င်ရ
အသက်မရှငန္
် င်သကဲသ
့် သန်
ရှ့် ငိုး် တသ လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်မလ န္င်သမ
ူ ျ ိုး- ဤသည်တမှ့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်တလသည်။ အတကက င်ိုးမှ သမမ တရ ိုး မရှပါက၊
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှု အတွငိုး် တွင ် ခင်ပမဲစွ မရပ်တည်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မှု အတွငိုး် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င် သူမျ ိုးသ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးတသ
သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ငါလချင်သည်မှ တပတရကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး၊ စလင်တအ င်ပပြုခရပခင်ိုးက
့်

လက်စ ိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်၏။ ယတန၏
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် သမမ တရ ိုးက တမ်ိုးတပပီိုး ရှ တြွသမ
ထသမမ တရ ိုးက တပိုးထ ိုးတပသည်။ ဤကယ်တင်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့််
ကယ်တင်ခရြ တမ်
ိုးတသူမျ ိုးက တပိုးထ ိုးက ၊ သင်တ၏
့်
့် ရယူပခင်ိုးခရြသ
့် မရည်ရွယ်တပ။
ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရန္င်ကကြအလ
ငှ့်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
ငှ့် သင်တက
့် ရယူန္င်ြအလ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က
ရယူတပသည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးပြစ်က
သင်တသည်
ယင်ိုးတက
့် ၊ ့် သင်တသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး
့်
့် ကက ိုးရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငက့်် ကတပသည်။ အဆိုးတွင ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အချန်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် သင်တက
့်
ငါရယူပပီိုးပြစ်သည့်် အခက်အတန ် ပြစ်
့် လမ်မ
့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် သင်တသည်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သင်တသည်
့်
ဤအထွတ်အထပ် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး
့် ည်။ သင်တသည်
့်
ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ စစ်မှနတ
် သ လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
သင်သည် သမမ တရ ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်စွမ်ိုးမရှပါက သမဟ
့် တ် စလင်တစပခင်ိုးက
ခရပပီိုးတသ သူတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊ သင်သည်
သမမ တရ ိုး မရှတသ တကက င၊့်် ဆလသည်မှ သင်သည် တယတဟ ဝါ၏
ဇီဝအသက်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် ့်် သင်သည် ဝည ဉ်မရှတသ လူတသတစ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
လူသ ိုးတစ်ဦိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်တစ်တက င်၊
သ ိုးရဲတစ်တက င် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က် သက်တသခရန်
ပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်ရရှသည်မှ ကယ်တင်ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည်
ဝည ဉ်ပင်ဆင်သည့်် သက်ရတစ်
ှ
ဦိုး ပြစ်မလ တသိုးတပ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် သင်တတွျို့ ကကြုရပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးက အသစ်ပပြုပပင်ပခင်ိုးမခရတပ သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတပ။
သင်သည် ယခင်ပစအတင်ိုး ရှဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ဆပဲ ြစ်က
သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုး မခရတသိုးတပ။ စလင်တစပခင်ိုးက ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသ တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဤကဲသ
့် တသ
့်
လူမျ ိုးသည်သ စစ်မှနတ
် သ အသက်က ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်တနတွ
့် င ် တစ်စတစ်ဦိုးက
သင်က
င ့််
့် ၊ “သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က တတွျို့ ကကြုရပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
သူ၏အမှုတတ ်က အဘယ်ကသ
ဲ့် ပြစ်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆတလ ။့် ဒါဝဒ်သည်
့် သည်ဆသည်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက

ရှု ပမင်ခရ
ဲ့် သည်၊ တမ တရှသည်လည်ိုး တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ရှု ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး၊
၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးလိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တြ ်ပပန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏
အက့် သြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက တပပ ဆန္င်ခကဲ့် ကသည်။ သင်တသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ
့်
အတတ အတွငိုး် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည်အ
့် မှုက ရှု ပမင်ကကရပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏
ဉ ဏ်ပည န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သင်တပပ ပပန္င်သတလ ။ သူအမှု
့် တတ ်၏ အကသြွယပ် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်၍ သင်တပပ ပပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအတပေါ်
မည်သည့််
့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးပပြုပပီိုး ယင်ိုးတက
သ တတွ
ျို့ ကကြုခဲရ
့် သနည်ိုး။ သင်တသည်
့် သင်တ မည်
့်
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်ကကကြုကကရပပီိုးပြစ်သည်သင်တ၏
့်် က်ဆင်၍ သင်တ ့်
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ရူ ပါရမှ အဘယ်အရ နည်ိုး။ ဤအရ န္ှငသ
တပပ ဆန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့်် က်ဆင်၍
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
သင်တတပပ
ဆန္င်သတလ ” ဟ တပပ လမ်မ
ွ ိုး် မျ ိုးက သင်ရင်ဆင်ရချန်တွင ်
့် ည်။ ဤတမိုးခန
့်
သင်မည်သ ပပန်
် ပြ င်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်က “ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
့် တ်၏။ သူသည်
့် တပြလမ်မ
ကျွန္ပ်
် တက
် တအ
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး တရ ိုးစီရင်က ကျွန္ပ်
့် ိုး မညြှ မတ တြ ်ထတ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူတ၏
် ကယ်
့် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှုမျ ိုးက အမှနတ
သည်ိုးမခပါ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က်တွင၊် ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ကယ်ပင်
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် သလ ရပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက ကျွန္ပ်
် အမှနတ
် ကယ် ရှု ပမင်ရပပီိုးပြစ်သည်” ဟ သင်ပပန်တပြပါက၊
အပခ ိုးလတ
ူ စ်ဦိုးက သင်အ
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ အပခ ိုး မည်သည့်အ
် ရ က
့် ိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်သတသိုးသနည်ိုး။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် အသက်ထသ
ဲ မည်
သ ဝင်
့်
့် တရ က်သနည်ိုး။
သင်သည် ကယ်တရိုးကယ်တ ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုးတစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ” ဟ
ဆက်လက် တမိုးပမန်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်က၊ “စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ သတတဝါမျ ိုးသည် သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး
ပြစ်လ ခဲက့် ကပပီိုး၊ ပမည်ိုးသတတဝါမျ ိုးန္ှင ့်် မကွ ပခ ိုးတတ ပ
် သည်
့် ါ။ ယတနတွ
့် င ် ကျွန္ပ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငသ
် ည်၊ ထတကက
င ့်် ကျွန္ပ်
် သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ သွနသ
် င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
လက်န ရပါမည်။ ကျွန္ပ်
် တွင ် အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှပါ” ဟ သင် ပပန်တပြလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ထသ တယဘ
ယျသတဘ မျ ိုးပြငသ
့််
တပပ ဆပါက၊ သင် တပပ တနသည့်အ
် ရ က ထလူက
့်
န ိုးလည်လမ်မ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် မည်သည့်် အသပည
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ရှသည်က သငအ
့်် ိုး ၎င်ိုးတ တမိုး
ပမန်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်၏ကယ်ပင်
့်
့်

အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် သပည သင်
ရှသည်က ၎င်ိုးတက
သင်၏ ကယ်တရိုးကယ်တ
့် တမိုးပမန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်က ၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏
အသပည က တပပ ဆရန် သငက
့်် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးက မတပပ ဆန္င်ပါက၊ ဤအရ က သင်သည် ယတန၏
ှ သ
့်် က်ဆင်၍
့် အမှုန္င
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မသရှသည်က သက်တသပပတပသည်။ သင်သည်
ဟတ်မှနသ
် တယ င်တယ င်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး စင်စစ်မှ ိုးတနတသ စက ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
လူတင်ိုးသတသ အရ မျ ိုးကသ သင်အပမဲတပပ ဆသည်။ သင်၏ အသပည တွင်
အန္ှစ်သ ရရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်သည် တကျသည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မှနတ
် သ
့်
သက်တသခချက်မျ ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်က
့် လက်ခယကကည်ပခင်ိုး
့်
မရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ မတန်မလှုပ်တသ တန က်လက်တစ်ဦိုး မပြစ်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်က
့်
စူိုးစမ်ိုးလစတ် ပြစ်တစသည်အ
့် ရ တန က် မလက်န္င
ှ ။့်် အတအိုးမဟတ်၊ အပူမဟတ်
တနပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သင်သည် မမကယ်ကယ် ပျက်စီိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်အ
့် သက်တ က
တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ထသတသ
မတန်မလှုပ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ကကမှုမရှပခင်ိုးတမှ့်
့်
့်
မမကယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
သင်၏ ကယ်ပင်အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တအ င်ပမင်တကျ လ
်
ိုးရ တွင ်
ကျွမ်ိုးကျင်လ ရမည်ပြစ်သည်။ သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်စရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးသည် သင်၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးပပဿန
မဟတ်တပ။ သင်၏အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပပဿန န္ှင ့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အ ိုးနည်ိုးချက်မှ သင်၏
မပူမတအိုးပြစ်တနပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန် စတ်ဆန္ဒကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်တအ
့်် တ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပဿန မှ အမှုအရ မျ ိုးက
့် ိုးလိုးန္ှငပ
ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး သင်တ တကျနပ်
အ ိုးရသည့်် သတတတကက င်တသ စတ်တနစတ်ထ ိုးန္င
ှ ့််
့်
မတန်မလှုပ် တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနပခင်ိုးတသ
့် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် သမမ တရ ိုး
လက်စ ိုးပခင်ိုးအြ သင်
တ၏
ိုးန္ှင ့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ရန်သူ
့်
့်
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အဟန်အတ
ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးက အလွနန
် က်န ဲ သမ်တမွျို့တသ တကက င်သ
သင်န ခပါက၊
့်
သင်သည် အသပည က အမှနတ
် ကယ် မပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ သင်၏န ခပခင်ိုးမျြုိုးကသ
ဲ့် တသ
န ခပခင်ိုးသည် သက်တသခချက်
့်

မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသတသ
န ခမှုက ငါ လက်မခတပ။ တစ်စတစ်တယ က်က သင်အ
့် ိုး၊
့်
“သင်၏ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တနရ မှ အတအကျ လ ခဲန
့် ည်ိုး။ သင်၏ ဤဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး” ဟ တမိုးတက င်ိုးတမိုးန္င်သည်။ သင်က၊ “သူ၏ အန္ှစ်သ ရမှ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ည်။ ထတန
့် သည်” ဟ ပပန်တပြလမ်မ
့် က် သူက၊
“ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် ပပီိုး ချစ်ခင်သည် မဟတ်တလ ။
ဤသည်က သင်မသသတလ ” ဟ ဆက်တမိုးလမ်မ
ူ ျ ိုး၏
့် ည်။ သင်က “ယင်ိုးမှ အပခ ိုးသမ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ဘ သ တရ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လူမျ ိုးက ယကကည်သည့််
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ည်။
့် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ပါ” ဟ တပပ လမ်မ
သင်လ
အခါ၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက လရ ဆွ၍
ဲ
့် လူမျ ိုးသည် ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝတသ
့်
မမှနမ
် ကန် တပပ ဆကကသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် မည်သည့်် အသိုးဝင်မှု ရှပါသနည်ိုး။
့်
သငထ
့်် မှ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အဘယ်သ ရန္
့် င်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
သမမ တရ ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်
မတပပ ဆန္င်သည့်အ
် ပပင်၊ သမမ တရ ိုးက သင် အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အသက်ရှငရ
် န် မည်သည့်အ
် ရ က သငက
့်် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတစသနည်ိုး။
ဧဝတင်္လတရ ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထ သင် ပြန်တဝတသ
အခါ၊ ပပီိုးလျှင ် သမမ တရ ိုးအတကက င်ိုး
့်
သင် မတ်သဟ ယပပြုက ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် သင်
စည်ိုးရိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှပါက သင်စ
့် က ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပငင်
့် ည်။ သင်သည်
့် ိုးကကလမ်မ
အသိုးမဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးအတကက င်ိုး သင်တပပ ဆတသ အခါ၊
န ိုးလည်သတဘ တပါက်တစပခင်ိုး မရှတစတပ။ သင်သည် အသိုးမကျသူတစ်ဦိုး မဟတ်တလ ။
သင်သည် မည်သည့်် အသိုးဝင်မှု ရှပါသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မျ ိုးစွ
့်
ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှ အဘယ်သ ့်
မရှန္င်ရသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
သင် ရှသည်က တမိုးကကသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် စက ိုးစရှ မရတပ၊ သမဟ
့် တ်ပါကဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင ် ပြစ်တတ မ
် ူတကက င်ိုး၊ သင်ရရှပပီိုးတသ ကကီိုးမ ိုးသည့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ ရှု ပမင်န္င်ြထက်
ပကကီိုးမ ိုးတသ အခွငထ
့်် ိုးူ မရှတကက င်ိုးတက
့်
့်
တပပ ရင်ိုး- မဆီတလျ သ
် ည့်် အရ တစ်ခပြင ့်် ပပန်တပြတလသည်။ ဤအရ တပပ ဆရ တွင ်
မည်သည်တ
့် န်ြိုး ရှပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
အသိုးမကျသည့်၊် အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးမျ ိုးပြစ်၏။
့်

ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အလွနမ
် ျ ိုးလစ
ှ ွ တတွျို့ ကကြုသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးက သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်ကသ သင်သပါသတလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်အြ စစ်
် သ
့် မှနတ
သက်တသခချက်တစ်ခက သင် သက်တသခန္င်လမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက
မရရှတသိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မည်
သသက်
တသခ န္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
သငအ
့်် တပေါ် အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ အမှုန္င
ှ ့်် အလွနမ
် ျ ိုးလစ
ှ ွ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှပပီိုးပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပြန်တဝရန်
့်
အချန်ကျလ တသ အခါတွင၊် သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အရှက်ရက အရှကတ
် ကွဲ အကျြုိုးနည်ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတကကိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှသည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
သင်၏ အသပည က အလွန ် အတပေါ်ယဆန်သည်က သင်ခစ ိုးရလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်
အမှုပပြုတနစဉ် ယတနတွ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က
့် င ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
မလက်စ ိုးပါက၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် အလွန ် တန က်ကျသွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ အဆိုးတွင ် သင်သည်
တပပ စရ မည်သည့်် အသပည မျှ ရှလမ့််မည်မဟတ်- သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှဘဲ၊
ဗလ နတထ ပြစ်ကျန်ရစ်ရလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်ထ တပပ ပပရန် သင် မည်သည့်အ
် ရ က
အသိုးပပြုလမ်မ
့် ှု ရန် သင်သည် မျက်န္ ှ တပပ င်
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ရ
အတငရ
့်် ဲသတလ ။ အဆိုးတွင ် သင်သည် တပတရကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
မျှ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးရပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့် လူသ ိုးအြ မည်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမရှဘဲ လူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤညစ်ညြူိုးတသ တပမထဲသ၊ ့်
န္ွထဲသ ယခင်
ထက်သ ၍ နစ်ရသ နစ်န္င်သည်က သင်သရှြအလ
ငှ့် ၊ ယခ သင်၏
့်
့်
လက်စ ိုးမတ
ှု ွင ် သင် ကကြုိုးစ ိုးသငတ
့်် ပသည်။ လူမျ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ အချင်ိုးချင်ိုး မတတ ်မတရ ိုးလျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ကကက ၊ အချင်ိုးချင်ိုး လိုးဝ
လျစ်လျြူရှု ကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက
ဆိုးရှုိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် မန ခမှုက အလွန ် ကကီိုးမ ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက
အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးပပီိုး အ ိုးလိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက သန်စင်
့် ၊ ့် သူသည် ကယ်တင်ခရန္င်မည် မဟတ်တပ။
့် ၍မရန္င်သကဲသ
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ၌ အမှုက တြ ်ပပသည်အ
့် ရ မှ ဝည ဉ်တတ ်
တြ ်ပပသည်အ
့် ရ အတအကျ ပြစ်ပပီိုး သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက ဝည ဉ်တတ ်က

လပ်တဆ င်သည့်် အရ အတင်ိုး တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊်
ဤအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သင် မရှပါက၊ သင်သည် အလွနမ
် က်မဲပပီိုး အလွနမ
် ျ ိုးစွ
ဆိုးရှုိုးရပပီိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက မရရှတသိုးပါက၊
သင်၏ယကကည်မသ
ှု ည် ဘ သ တရိုးယကကည်မှုပြစ်ပပီိုး သင်သည် ဘ သ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ခရစ်ယ န်တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ သင်သည် မသိုးတတ တ
့် သ အယူဝါဒက ပမဲပမစွ
စွဲကင်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သစ်က သင်
ဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှတအ င် အ ိုးထတ်သည့််
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်က ရရှန္င်ကကသည်၊ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးမှ မူ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်သည် ဒစရက်ကပပြုသူတစ်ဦိုး၊
ြျက်ဆိုးီ တတ်ပပီိုး မန္ှစ်သက်ြွယ် အပပြုအမူမျ ိုးက ကျြူိုးလွနသ
် ူ တစ်စတစ်ဦိုး
ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ သင်သည် စ တန်၏ တလှ င်တပပ င်စရ တစ်ဦိုးန္င
ှ ့်် စ တန်၏
အကျဉ်ိုးသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက
ခရြမဟ
ှ ့်် လူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကိုးကွယ်ပခင်ိုးတက
့် တ်ဘ၊ဲ လူ၏ချစ်ပခင်ိုးက ခရန်န္င
့်
ခရန်ပြစ်သည်။ ယတန သင်
မလက်စ ိုးပါက၊ သင်က “ယခင်အချန်က ငါသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အဘယ်
တကက င့်် တက င်ိုးစွ မလက်ခသ
ဲ့် နည်ိုး၊ ကယ်တတ ်က
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် တက င်ိုးစွ စတ်တကျနပ်တစပခင်ိုး မရှခဲသ
့် နည်ိုး၊ ငါ၏အသက်
စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် ငါ မလက်စ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။
ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်ထ မကျြုိုးန္မန
ွ
ခန္င်ခပဲ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် အသပည က မလက်စ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးအ ိုး ငါတန င်တ ရလက်တလပခင်ိုး။ ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ငါ အဘယ်သမျ
့် ိုး မလက်စ ိုးန္င်တလပပီနည်ိုး။
ငါသည် အလွန ် မက်မဲခသ
ဲ့် ည်တက ိုး” ဟ တပပ သည့်် တနရက်
တရ က်လ လမ်မ
့်
့် ည်။ သင်သည်
သင်က
့် ယ်သင် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ မန်ိုးတီိုးမလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်သည်
ငါတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးက မယကကည်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် သင် အ ရမစက်တပ။ ဤအမှုက
ပြန်တဝရန်
န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အလိုးစက သင် ပမင်ရသည့်် တနရက်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊
့်
့်
သင်တန င်တရလမ်မ
် က်တနမလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင် သင်သည် မှငတ
့် ည်။
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
် မွျို့ရတက င်ိုးမှနိုး် သင်မသသကဲသ
့် ၊ ့်
့် တပျ တ
သမမ တရ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်မလက်စ ိုးတပ။ သင်သည် အထင်တသိုးခရတအ င်
မမဘ သ ပပြုပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တန က်တစ်ဆင့််
မစတင်ရတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့််

အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် သင်အ
့် ိုး တတ င်ိုးဆထ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ပမှနထ
် က်ပပခင်ိုး မရှတပ။ အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ အမှုရှသကဲသ
့် ၊ ့် အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးရ၏။
ှ
ယင်ိုးတက
့် သင် သထက်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
သင်ဝ
့် ည ဉ်က န္ိုးထတစန္င်စွမ်ိုး မရှသတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
သင်က
့် ယ်သင်
့်
မန်ိုးတီိုးတစန္င်စွမ်ိုး မရှသတလ ။ သင်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
အနည်ိုးငယ်တသ အတသွိုးအသ ိုး န္ှစ်သမ်မ
် ့်
့် ှုပြင ့်် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရှငြ
တင်ိုးတမ်တရ င်ရ
့် ဲတနသတလ ။ သင်သည် လူအ ိုးလိုးတွင် အနမ်က
့် ျဆိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရှု ပမင်ပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက ရရှရန် မလက်စ ိုးတသ သူတထက်
မည်သမ
ူ ျှ
့်
သ ၍ မမက်မဲတပ။ ဤသည်တမှ့် ဇ တပကတန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အ သ ငမ်ိုးငမ်ိုး တပျ ်ပါိုးပပီိုး၊
စ တန်က တမွျို့တလျ ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
မည်သည်စ
့် န်တခေါ်မှုမျ ိုး သမဟ
့် တ် အတဒကခမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဆင်ိုးရဲဒကခ အနည်ိုးငယ်ကမျှ
ပြစ်တပေါ်တစမည်မဟတ်ဟ သင်တမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်သည် အသိုးမကျတသ ထအရ မျ ိုးက
အပမဲလက်စ ိုးပပီိုး၊ ဘဝက တန်ြိုးမထ ိုးတပ၊ ထအစ ိုး သင်၏ ကယ်ပင် လွနက
် ဲတသ
အတတွိုးမျ ိုးက သမမ တရ ိုးတရှ ျို့တမှ က်သ ထ
ှ
။ သင်သည် အလွန ်
့် ိုးရတလသည်
အသိုးမကျပါတက ိုး။ သင်သည် ဝက်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် အသက်
ရှင၏
် - သင်န္င
ှ ့်် ဝက်မျ ိုး၊
့်
တခွိုးမျ ိုးကက ိုးတွင ် မည်သည့်် ကွ ပခ ိုးချက် ရှပါသနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးဘဲ
ယင်ိုးအစ ိုး ဇ တပကတက န္ှစ်သက်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သ ိုးရဲမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်မဟတ်တလ ။ ဝည ဉ်မရှတသ ဤအတသတက င်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လမ်ိုးတလျှ က်
တနသည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး မဟတ်တပတလ ။ သင်တအလယ်
တွင ်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တပါင်ိုးမည်မျှ တပပ ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်တအလယ်
တွင ် အနည်ိုးငယ်တသ
့်
အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုးတလပပီတလ ။ သင်တအလယ်
တွင ် ငါမည်မျှ
့်
တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ သဆ
့် လျှင ် သင်သည် အဘယ်တကက င့်် ယင်ိုးက မရရှတသိုးသနည်ိုး။
သင်သည် တစ ဒကတက်စရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။ သင်သည် ဇ တပကတက
အလွနန္
် စ
ှ ်သက်တသ တကက င၊့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရတလပပီမှ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။
ပပီိုးလျှင် သင်၏အတတွိုးမျ ိုးက လွနက
် ဲလွနိုး် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အလွနမ
် က်မဲလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
သင်သည် ရယူန္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊ သင်က
့် မကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က သင်
အပပစ်တင်န္င်သတလ ။ သင်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး န မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုး ကင်ိုးရန်အတွက်၊

သင်၏ခင်ပန
ွ ိုး် က အလပ်တက င်ိုး ရှရန်အတွက်၊ သင်၏သ ိုးက ဇနီိုးတက င်ိုး တစ်ဦိုးက
ရရန်အတွက်၊ သင်သ
ွ တ
် သ ခင်ပွနိုး် တစ်ဦိုးက ရရန်အတွက်၊ သင့်် န္ွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် မီိုးက ရည်မန
ပမင်ိုးမျ ိုးက တပမကတက င်ိုးစွ ထွနယ
် က်ရန်အတွက်၊ သင်၏ တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး အတွက်
တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လိုး ရ သီဥတ တက င်ိုးမွနရ
် န်အတွက်၊ သင် လက်စ ိုးသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပပီိုးတန က် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရရှန္င်ရန်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင် ရှ တြွတသ အရ
ပြစ်သည်။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ သက်တသ င်သ
် န်၊
့် က်သ ပြင ့်် အသက်ရှငရ
သင်မ
်တဆမှုမျ ိုး မကျတရ က်ရန်အတွက်၊ သင်အ
့် သ ိုးစတပေါ်သ မတတ
့် န ိုး
့်
တလပပည်ပြတ်သွ ိုးရန်အတွက်၊ သင်မ
့် ျက်န္ ှ က တပမမှုန ် မထတစရန်အတွက်၊ သင်မ
့် သ ိုးစ၏
တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး မခရတစရန်အတွက်၊ မည်သည့််
သဘ ဝတဘိုးအန္တရ ယ်ကမျှ သင်က
့် မထခက်တစရန်အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တထွိုးပက်မှုထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငရ
် န်၊ ဇမ်ရတသ
ှ
အသက်အပမြုထဲတွင ် တနထင်ရန် ပြစ်သည်။
သင်ကသ
ဲ့် တသ
ဇ တပကတက အပမဲလက်စ ိုးသည့်် သတတတကက င်သူ တစ်ဦိုး- သင်သည်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှပါသတလ ၊ သင်သည် စတ်ဝည ဉ် ရှပါသတလ ။ သင်သည်
သ ိုးရဲတစ်တက င် မဟတ်တလ ။ အပပန်အလှနအ
် တနပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတတ င်ိုးဆဘဲ၊
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက သင်အ
် သင်သည် မလက်စ ိုးတပ။ သင်သည်
့် ိုး ငါတပိုးခဲသ
့် ည်၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတလ ။ ငါသည် သင်အ
် သ
့် တပေါ် စစ်မှနတ
လူအသက်
က အပ်န္င
ှ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် မလက်စ ိုးတပ။ သင်သည် ဝက်မျ ိုး၊ တခွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မည်သည့်် ကွ ပခ ိုးမှုမျှမရှသတလ ။ ဝက်မျ ိုးသည် လူအသက်
က မလက်စ ိုးကကတပ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးက မလက်စ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အသက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
့်
၎င်ိုးတန့် ိုးမလည်ကကတပ။ တနစဉ်တွ
င ် ၎င်ိုးတ ဝသည်
ထစ ိုးပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
အပ်ရသ ပပြုကကသည်။ ငါသည် သင်အ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက တပိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့် ိုး မှနတ
သင်သည် ယင်ိုးက မရယူတသိုးတပ။ သင်သည် လက်ချည်ိုးသက်သက် ပြစ်တပသည်။ သင်သည်
ဤဘဝ၊ ဝက်တစ်တက င်၏ဘဝတွင ် ဆက်လက် အသက်ရှငရ
် န် လလ ိုးတနပါသတလ ။
ထသတသ
လူမျ ိုး အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်၏ အသက်တ သည်
့်
အထင်တသိုးြွယ် ပြစ်သကဲသ
့် ရှ
ှု င
ှ ့်် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ
့် က်ြွယ်ပြစ်သည်၊ သင်သည် ညစ်ညမ်ိုးမန္
ကင်ိုးမဲမ
ှု လယ်တွင ် အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ သင်သည် မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးကမျှ
့် အ
မလက်စ ိုးတပ။ သင်ဘ
ဲ ွင ် ရှက်ြွယ်အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
့် ဝသည် အ ိုးလိုးထတ
ဘရ ိုးသခင်က သင်ကကည်ရ
့် ှု ဝသ
့် တလ ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင် ဆက်လက် တတွျို့ ကကြုပါက၊ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မရရှဘဲ ပြစ်လမ်မည် မဟတ်တလ ။ သငထ
့်် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက

တပိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် ယင်ိုးက ရရှန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ
သင်၏ ကယ်တရိုးကယ်တ လက်စ ိုးမှုအတပေါ် မူတည်တပသည်။ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး လူသည် အဆိုးထ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်သမျှ
က လပတ်လိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အတပြ င်မ
့် တွက်၊ သူသည် လူသ ိုးအတပေါ်
့် တ်ဆိုး ပြစ်သည်အ
ဧကန်မချ သမ သမတ်ကျလမ်မ
့် ည်ဟ ဆကကသည်။ လူသည် အဆိုးထ သူတန
့် က်သ ့်
လက်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်မည်တလ ။ ငါသည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် သမ သမတ်ကျက လူအ ိုးလိုးအ ိုး ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးပြင့်် တရ ိုးစီရင်သည်၊ သတသ
် လူသ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါပပြုတသ
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးအြ သင်
တ
် ည့်် အတပခအတနမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
သပူ ြစ်သည်က
့် လျ သ
့်
့်
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က လူသ ိုးအ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်ရမည်။ သင်၏
အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မည်သရှ့် သည် သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့် သင် မည်မျှကက ကင်စဲပွ ပီိုးပြစ်သည်
ဆသည်က ငါ င်္ရမစက်တပ။ သင်သည် ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့််
သမမ တရ ိုးက သင်ချစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဆ ငတ်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်တက
့် သ ငါ င်္ရစက်သည်။
သင်သည် သမမ တရ ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး င်္ရစက်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
လက်တလျှ က်ရမျှ လက်တလျှ က်ရင်ိုး၊ ငါ၏ အမည်န မက အရှက်ရတစက
ငါ၏လမ်ိုးခရီိုးအတင်ိုး မပပြုမူပါက၊ ထအချန်တွင ် ငါသည် သင်က
့် ဒဏ်ခတ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏မတက င်ိုးမအ
ှု တွက် သင်က
့် ငါ အပပစ်တပိုးမည်၊ ထအခါ သင်သည် တပပ စရ
မည်သည့်အ
် ရ ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတပြ င်မ
့် တ်ဟ
သင်တပပ န္င်လမ်မ
့် ည်တလ ။ ယတနတွ
့် င ် ငါတပပ ပပီိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက သင် အသိုးပပြုပါက၊
သင်သည် ငါလက်ခတသ လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်စဉ်တွင၊် သင်သည်
အပမဲ ဒကခဆင်ိုးရဲ ခစ ိုးရသည်၊ သင်သည် သူတန
အတူပအ
ူ မျှ လက်တလျှ က်ပပီိုး
့် က်သ တအိုး
့်
ပြစ်က ၊ သူန္င
ှ ့်် အတက င်ိုး အဆိုး အတူတဝမျှခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်ဟ သင်ဆတသ လ
် ည်ိုး၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲသ
် နထင်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။
့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးက အသက်ရှငတ
တနရက်
့် တင်ိုးတွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သင်က
ှ ိုး၊ အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ က
့် ယ်သင် အသိုးခရန်သ ဆန္ဒရပပီ
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် ဘယ်တသ အခါမျှ သင် မစဉ်ိုးစ ိုးြူိုးတပ။ သင်က “မည်သဆ
့် တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
် ယကကည်သည်။ ကျွန္ပ်
် သူအတွ
က်
့် တ်သည်ဟ ကျွန္ပ်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲခပပီိုးပြစ်သည်၊ သူအတွ
က် အလပ်မျ ိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် ကယ်ကျွန္ပ်
်
့်
သူအတွ
က် ဆက်ကပ် အပ်န္ထ
ှ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ မည်သည့်် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးကမျှ
့်

မရရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ကျွန္ပ်
် ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် ကျွန္ပ်
် က
တအ က်တမသ
့် တရမည်မှ တသချ ပါသည်” ဟလည်ိုး သင်တပပ သည်။ ဘရ ိုးသခင်
တပြ င်မ
် ဤ တပြ င်မ
့် တ်သည်မှ အမှနပ် ြစ်၏။ သတသ
့် တ်ပခင်ိုးသည် မည်သည့််
့်
မစင်ကကယ်ပခင်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မစွနိုး် ထင်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
့် အလဆန္ဒ မပါရှတပ၊
ပပီိုးလျှင် ဇ တပကတ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ကစစတပြင်
့် ့် စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ပန်ကန်တတ်ပပီိုး
ဆန်ကျင်
တသ သူအ ိုးလိုး၊ သူ၏လမ်ိုးခရီိုးက မလက်န တသ သူအ ိုးလိုးသည်
့်
အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
ူ ျှ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက မခရသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ ့် မျှ
့် ည်။ မည်သမ
ချမ်ိုးသ မတပိုးတပ။ လူအချြုျို့က “ယတနတွ
့်် တွက် ကျွန္ပ်
် အလပ်မျ ိုးပါ၏။
့် င ် ကယ်တတ အ
အဆိုးသတ်တရ က်တသ အခါ၊ ကျွန္ပ်
် အ ိုး တက င်ိုးချီိုးအနည်ိုးငယ် တပိုးန္င်ပါမည်တလ ” ဟ
ဆသည်။ သဆ
့် ငါတမိုးမည်၊ “သင်သည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် လျှင ် သင်က
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပပီိုးပပီတလ ။” သင်တပပ ဆတသ တပြ င်မ
ှု ည် အတရ င်ိုးအဝယ်
့် တ်မသ
တစ်ခအတပေါ် မှီတည်တနသည်။ ငါသည် တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ်
သမ သမတ်ကျက တကယ့်အ
် ဆိုးထ ငါတန
ူ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက
့် က်လက်သအ
ခရပပီိုး ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှြ တသချ
သည်ဟသ သင်ထင်သည်။
့်
“တကယ့််အဆိုးထ ငါတန
သည်”
့် က်သ လ
့် က်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ခရြ တသချ
့်
ဟူတသ ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် သဝှက်တသ အဓပပ ယ်ရှသည်- တကယ့်အ
် ဆိုးထ
ငါတန
ငါ၏ အပပည့်အ
် ဝ ရယူပခင်ိုး ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်၊
့် က်သ လ
့် က်တသ သူတသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးတန က် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခကကရသူမျ ိုးပြစ်သည်။ မည်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုး ပပီနည်ိုး။
သင်သည် တကယ့်အ
် ဆိုးထ ငါတန
်
့် က်လက်ပခင်ိုးကသ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ရှတသိုးသနည်ိုး။ ငါစက
ိုးမျ ိုးက သင် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပပီိုးပပီတလ ။
့်
သင်သည် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက် ငါိုးခထဲမှ တစ်ချက်ကပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ကျန်ရတသ
ှ
တလိုးချက်က ပပီိုးတပမ က်ရန် သင် မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျှ မရှတပ။ သင်သည်
အရိုးရှငိုး် ဆိုး၊ အလွယက
် ူဆိုးလမ်ိုးကသ တတွျို့ ရှပပီိုးပြစ်က ၊ ကတက င်ိုးြသ
့်် နသည့််
့် တမျှ ်လငတ
သတဘ ထ ိုးတစ်ခပြင ့်် ယင်ိုးက လက်စ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်ကသ
ဲ့် တသ
ထလူတစ်ဦိုးအတပေါ်
့်
ငါ၏ တပြ င်မ
ဲ ှ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးထမ
တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ ဒဏ်ခတ်ခပခင်ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည်
မတက င်ိုးမှု ပပြုလပ်သအ
ူ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ငါလမ်
ှ ်ိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် တကယ့်အ
် ဆိုးထ
့် ိုး၌ မတလျှ က်လမ

၎င်ိုးတလ
် င် ဧကန်မချ အပပစ်တပိုး ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် က်တလျှ က်လျှငပ
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤတပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
ပပစ်ဒဏ်တပိုးရ တွင ် တြ ်ပပသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးသည် မှငတ
် က်က ၊ ဘရ ိုးသခင်
တန က်သလ
ဲ့် ည်က သူတန င်တရလမ်မ
့် ည်။
့် က်စဉ် ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုး၌ မတလျှ က်ခသ
“ထအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်စဉ် ငါသည် အနည်ိုးငယ်သ ဒကခခစ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုး၌ မတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲပ
့် င်တပခမျ ိုး ရှသနည်ိုး။
့် ါ။ မည်သည်ဆ
ပပစ်တင်ဆိုးမခရပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှပါ။” သတ
ဲ ွင ် သူက၊
့် င် သူစ့် တ်ထတ
“မည်သပင်
် လက်တလျှ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့် ဆတစ၊ တကယ့််အဆိုးထ ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် က ပပစ်တင်ဆိုးမလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုက အရယူပပီိုးတန က် ကယ်တတ သ
် ည်
ကျွန္ပ်
် က အလရှလမ်ဦ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် အ ိုး
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် တပြ င်မ
့် တ်သကဲသ
ထနည်ိုးပြင့်် အစဉ်ထ ဝရ ဆက်ဆလမ်မ
် သပါ၏။ အဆိုးတွငတ
် တ ၊့်
့် ည် မဟတ်သည်က ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် သည် ရှငိုး် ထတ်ပခင်ိုး ခရမည့်် သူမျ ိုးန္ှင ့်် မတူပါ။ ရှငိုး် ထတ်ပခင်ိုး ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည်
ပပင်ိုးထန်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တစ်ခက ရရှလမ်မ
် ၏
့် ည်ပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ မူ သ ၍တပါပါိုးလ
မ့််မည်” ဟ တတွိုးတနတပသည်။ တပြ င်မ
့်
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သင်တပပ သကဲသ
့် မဟ
တ်တပ။ မမတ အပပစ်
မျ ိုးက ဝန်ခရ တွင ်
့်
့်
တတ ်သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက သက်ညြှ စွ ဆက်ဆသည်မှ မဟတ်တပ။ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှုက သည်ိုးမခတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ
ပြစ်က ၊ ညစ်ညြူိုးတသ အရ မျ ိုး န္ှင ့်် မတပပ င်ိုးလဲတသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုး ခရတသ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ပညတ်ချက်မဟတ်ဘ၊ဲ စီမအပ်ချြုပ်မှုဆင်ရ အမန်ပြစ်
့် သည်ယင်ိုးသည် န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ရှ စီမအပ်ချြုပ်မဆ
ှု င်ရ အမန်ပြစ်
ှု င်ရ
့် ပပီိုး၊ ဤစီမအပ်ချြုပ်မဆ
အမန်သည်
သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးတသ သူ
့်
မည်သမ
ူ ဆန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးပြစ်က ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
အကနအ
် ့် သတ်အတင်ိုးအတ မရှတပ။ အတကက င်ိုးမှ လူအသီိုးသိုးီ သည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငခ
့်် ရမည်ပြစ်ပပီိုး
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခရမည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
လူ၏ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရှငိုး် လင်ိုးတစလမ်မ
့် ည့်် အချန် ပြစ်သည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု
အဆိုးသတ်မည့်် အချန်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် လူကကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက တန က်ထပ်

လပ်တဆ င်တတ မ
့် ၊ ့် ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးသည် မတက င်ိုးမှုက
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ကျြူိုးလွနသ
် တ
ူ င်ိုးအတပေါ်သ ကျတရ
က်လမ်မ
ိုးတင
ွ ်
့် ည်။ လူအချြုျို့က “ဘရ ိုးသခင်သည် သူအန
့်
့်
မကက ခဏရှတသ သူတင်ိုးက အမှတ်ရသည်။ ကျွန္ပ်
် တထဲ
ူ ့် မျှ
့် မှ မည်သက
သူတမတ
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရမည်မှ
့် လျ လ
့် မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ကျွန္ပ်
့်
တသချ ပါသည်။ တအ က်တွငရ
် တသ
ှ
သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သက
ူ မျှ သူ အမှတ်ရမည်မဟတ်၊
တအ က်၌ရှတသ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ စလင်တစပခင်ိုးက ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မကက ခဏ ကကြုရတသ ကျွန္ပ်
် တထက်
နည်ိုးပါိုးမည်မှ တသချ သည်။ ကျွန္ပ်
် တထဲ
့်
့် တွင ်
မည်သက
ူ ့် မျှ ဘရ ိုးသခင် မတမတ
် တအ
့် လျ တ
့် လပပီ၊ ကျွန္ပ်
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ခပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးခရမည်မှ တသချ ပါသည်” ဟ
တပပ ကကသည်။ သင်တအ
အယူအဆမျ ိုး ရှကကသည်။ ဤသည်မှ
့် ိုးလိုးသည် ထသတသ
့်
တပြ င်မ
ျို့ ပ်တဆ င်ပပီိုးပပီတလ သမဟ
့် တ်ပခင်ိုးတလ ။ သမမ တရ ိုးက သင်လက်တတွလ
့် တ်
မလပ်တဆ င်ရတသိုးသတလ ။ သင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
တက လ ဟလမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
ပြန်တနသည်
- သင်မ
့်
့် ှ အရှက်မရှပါတက ိုး။
ယတနတွ
် ည်ိုး၊
့် င ် လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခရပခင်ိုးက လက်စ ိုးကကတသ လ
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတက
ဆသည့််
့်
့် တက်ရက် အသိုးပပြု၍ မရန္င်တပ။ ယတနတပပ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွက်မူ၊ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် ခါ၊ သင်သည်
့် အသိုးပပြုသည်အ
ယင်ိုးတက
့် မပပီိုးတပမ က်န္င်တသိုးပါက၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးက မခရတသိုးတပ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် လူသည် စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် အချန်က လ အဆိုးသတ် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုး ခရမည်တလ သမဟ
့် တ် အသိုးပပြုပခင်ိုး
ခရမည်တလ ဆသည်က အဆိုးအပြတ်တပိုးလမ့််မည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည်
မတန်မလှုပ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုးတ၏
့် ဥပမ မျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။
၎င်ိုးတသည်
နမူန မျ ိုးန္ှင ့်် စပစမျ ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆန်ကျင်
ကပွဲ ပ ိုးမှု
့်
့်
့်
တစ်ခထက် ဘ မျှ မပတပ။ လူသ ိုး၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုး
အတ်သန
ွ ြ
် တမှ က် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက ရရှပပီိုးအချန်မှသ ၊ သူသည် အပပည့်အ
် ဝ
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ရ က သင်အလရှသနည်ိုး့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် မည်သည်အ
သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးတလ ၊ သမဟ
့် ရ က
့် တ် စလင်တအ င်ပပြုခရပခင်ိုးတလ ။ မည်သည်အ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သင် ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။ စလင်တအ င်ပပြုခရပခင်ိုးအတွက် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက
သင်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုးပပီတလ ။ မည်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး သင်ကင်ိုးမဲ့်ဆပဲ ြစ်သနည်ိုး။
သင်က
့် ယ်သင် မည်သ ပပင်
့် ဆင်သငပ့်် ပီိုး၊ သင်၏ ချြုျို့တဲပ့် ခင်ိုးမျ ိုးအတွက် မည်သ ့်

တထမတစသငသ
့်် နည်ိုး။ စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ သင်
မည်သ ဝင်
့် နည်ိုး။
့်
့် တရ က်သင်သ
သင်သည် မည်သ လ
့်် နည်ိုး။ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
့် ိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခသငသ
တတ င်ိုးဆသည်၊ သဆ
့် လျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက သင် လက်စ ိုးသတလ ။ သင်သည်
သန်စင်
ငှ့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြ ့်
့် ပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
့်
ကကြုိုးစ ိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်ပါသတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးက လက်စ ိုးသည်၊
သဆ
့် လျှင ် သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးပါသတလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးရန် တတ င်ိုးဆသည်၊ သတသ
် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည တစ်ခ ရှပါသတလ ။
ယတနတွ
ှ ့််
့် င ် သင်အ
့် တပေါ် သူပပြုတသ အမှုအမျ ိုးစမှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သငအ
့်် တပေါ် တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
အသပည သည် အဘယ်နည်ိုး။ သင်တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သင်အ
့် ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တစပပီိုးပပီတလ ။ ယင်ိုးသည် သင်က
့်
တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုးပပီတလ ။ ယင်ိုးသည် သင်အ
့် တပေါ် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု တစ်စတစ်ရ
ရှပပီိုးပပီတလ ။ ယတန၏
ှ ့်် ြွငဟ
့်် မှုမျ ိုးက- သင်
့် အမှုမျ ိုးစွ က- ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ပငီိုးတငွျို့ပါသတလ - သမဟ
့် တွက် ကကီိုးစွ အကျြုိုးပပြုသည်ဟ သင်
့် တ် ဤအရ မျ ိုးသည် သင်အ
ခစ ိုးရသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်၏၊ သတသ
် အဘယ်တကက င ့်် သူက
့်
့် သင်
ချစ်သနည်ိုး။ သင်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ် အနည်ိုးငယ် ရရှတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်သတလ ။ သမဟ
် န က်တွင်
့် တ် သင်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး ရရှပပီိုးသည့်တ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်သတလ ။ သမဟ
့် တ် သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတအ
် န က် ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့်တ
သင်ချစ်သတလ ။ မည်သည်အ
့် ရ အတအကျက သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တစသနည်ိုး။
တပတရသည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန်အလငှ့် မည်သည်သ
့် တ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူသည် စလင်တစပခင်ိုးခခဲရ
် န က်တွင၊် ယင်ိုးက တြ ်ပပသည့််
့် သည့်တ
အတရိုးပါတသ လမ်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ တပတရသည် သခင်တယရှု က
တတ ငတ
့်် ခဲတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သမဟ
့် သ တကက င ့်် သမဟ
့် တ် သူသည် သခင်တယရှု က မပမင်န္င်ခတ
့် တ်
သူသည် ပပစ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
ဲ့် တလ ။ သမဟ
့် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် သခင်တယရှု က ချစ်ခသ
့် တ်
သူသည် အတဒကခမျ ိုးက ခစ ိုးရပခင်ိုးအ ိုး လက်ခခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူ၏ ကယ်ပင် ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့််
မန ခတတ်မှုတက
့် သရှလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် သခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက
သရှလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် တပတရသည် သခင်တယရှု က သ ၍ပင် ချစ်ခသ
ဲ့် တလ ။

ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတတကက
င ့်် သမဟ
့်
့် တ်
အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ချစ်ပခင်ိုးက ပမပြြူစင်လ ခဲသ
့် တလ ။
အဘယ်အရ နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်တကက ငန္
့်် င
ှ ့်် ယတနတွ
့် င ် သူသည်
သငအ
့်် ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ အနည်ိုးငယ် တပိုးပပီိုးပပီပြစ်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သင် မည်သ ့်
ချစ်သင်သ
့် နည်ိုး။ သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် သင် လက်ခပပီိုး၊
သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ရှု ပမင်ပပီိုးတန က်တွင၊် သင်အ
့် တနပြင့်် သူက
့် လိုးဝ
လက်ခယကကည်ပပီိုး သူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သင်ရသည်
ှ
အထ သူက
် ကယ် သင်
့် အမှနတ
ချစ်န္င်သငသ
့်် တလ ။ တပတရကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး လလတလ က်တလ က် မချစ်န္င်ဟ
သင်ဆန္င် ပါသတလ ။ သင် လက်စ ိုးသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က် သမ်ိုးပက်ခရရန် ပြစ်သတလ သမဟ
့် တ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရရန်၊ ကွယက
်
ပခင်ိုး ခရရန်န္င
ှ ့််
တစ င်တ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ က သင် လက်စ ိုးသနည်ိုး။
့် ရှ က်ခရရန် ပြစ်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးထမ
သင်၏အသက်တ သည် အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သတလ သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မက
ဲ့်
တန်ြိုးမရှတလသတလ ။ သင်သည် ဇ တပကတက လချင်သတလ
သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက လချင်သတလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက သင်ဆန္ဒ ရှသတလ သမဟ
့် တ်
သက်တသ င်သ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အလွနမ
် ျ ိုးစွ
့် က်သ ပြစ်ပခင်ိုးက သင် ဆန္ဒရသတလ
တတွျို့ ကကြုပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးတက
့်
ရှု ပမင်ရပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သင်သည် မည်သ လ
့်် နည်ိုး။ ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် က်စ ိုးသငသ
သင်မည်သ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။ သင်၏ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး မည်သ ့်
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သင်သ
ှ ့််
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
သင်အ
့် ထဲ၌ သက်တရ က်မှု တစ်ခတစ်တလ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပပီတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အသပည သင် ရှပခင်ိုး၊
မရှပခင်ိုးသည် သင်အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်ချစ်သည့််
အတင်ိုးအတ အတပေါ် မှီတည်တနသည်။ သင်န္
ှု ်ခမ်ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် တ
ချစ်သည်ဟဆတသ လ
် ည်ိုး၊ သင် အသက်ရှငတ
် နထင်သည်မှ အတဟ င်ိုးသည့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် အသတရ ိုး ရှြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးပင် မရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်သတလ ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ င်သ
့် သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခသူမျ ိုး ဟတ်ပါသတလ ။
သင်က ဘရ ိုးသခင်က ချစ်က သူက
့် ယကကည်ပါသည်ဟ တပပ တသ ်လည်ိုး သင်၏
အယူအဆမျ ိုးက သင် လက်မလတ်တပ။ သင်၏ အလပ်၊ ဝင်တရ က်မ၊ှု
သင်တပပ တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သင်အ
့် သက်တ ထဲတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သရပ်သကန်မျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
ရရှပပီိုးတသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်သတလ ။ ဤကဲသ
့် တသ
တစ်စတစ်ဦိုးသည် တပတရ
့်
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တပတရကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည် အသပည သ ရှပပီိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး
့်
မရှသတလ ။ ယတနတွ
် သ အသက်တ က အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် လူသ ိုး
့် င၊် စစ်မှနတ
လအပ်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ တပတရ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည်
သူန္ှု့် တ်မထ
ှ က
ွ ်လ တသ စက ိုးမျ ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပခဲသ
သူ၏
့် တလ ။ ယင်ိုးတသည်
့်
န္ှလိုးသ ိုး အတွငိုး် နက်နက်မှ စက ိုးမျ ိုး မဟတ်ခသ
ဲ့် တလ ။ တပတရသည် ဆတတ င်ိုးရသ
ဆတတ င်ိုးပပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွမ
ျို့ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် တလ ။ သင်လက်စ ိုးမှုမှ
မည်သအတွ
ူ ့်
က်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအတွငိုး် တွင ်
သင်သည် ကွယ်က မှုန္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုးတက
့်် နည်ိုး။
့် မမကယ်ကယ် မည်သ ရရှ
့် တစသငသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးမရှပါသတလ ။
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးပြစ်သတလ ။ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတသ
့် ၊ ရပ်ဝတထြုဆင်ရ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တဒင်္ဂ
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
သ လူ၏အသက်အတွက် အကျြုိုးရှသည်မှ
့်
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ လူသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အသက်တ မရှဘဲ၊ သ ယ ပပီိုး
သက်တသ င်သ
် နထင်ပါက၊ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုး
့် က်သ ရှတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွငတ
ခရန္င်မည်တလ ။ လူသည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးခရရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
စလင်တအ င်ပပြုပခင်ိုးက သူ မည်သလက်
ခသင်သ
သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက
့် နည်ိုး။ ယတန မည်
့်
့်
သင်တရွ ိုးချယ်သင်သ
့် နည်ိုး။

သင်တသည်
ိို ူ့
အမှုတတ ်ကိို သိန ်းလည်ရမည်- စိတရ
် ှု ပ်တထွ်းမှု ေင ်ူ့
မလိက
ို က် ကတလနှင။်ူ့

လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် စတ်ရှုပ်တထွိုးသည်ပ
့် စပြင ့်် ယကကည်တသ လူ မျ ိုးစွ ရှသည်။ သင်တသည်
့်
စူိုးစမ်ိုးလစတ် မျ ိုးလွနိုး် ကကသည်၊ တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးအတွက် လအင်ဆန္ဒ မျ ိုးလွနိုး် ကကပပီိုး၊
အသက်က ရှ တြွြ ပပင်
လူတသည်
့်
့် ိုးပပတသ ဆန္ဒမှ နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှသည်။ ယတနတခတ်
့်
တယရှု က ၎င်ိုးတ၏
ွ ်မှု၌ စတ်အ ိုးထက်သန်မှုန္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နကကသည်။
့် ယကကည်ကိုးကယ
တယရှု သည် ၎င်ိုးတက
် ပပန်
့် တက င်ိုးကင်အမ်တတ သ
့် တခေါ်တဆ င်မည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ ့်
မယကကည်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတတစ်
့်
့် သက်တ လိုး
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အန္ှစ်တလိုးဆယ်၊ ငါိုးဆယ်ကက ယကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုးသည့််
တန က်တွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
ကျမ်ိုးစ ြတ်ပခင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ပငီိုးတငွျို့သွ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှကကတချ။ ဤသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပျက်ပါတစ ယကကည်ပခင်ိုးရတနသတရွ
ှ
ျို့
က
တက င်ိုးကင်ဘသ တရ
က်ရှလမ်မ
ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ထင်
့်
့်

သင်တသည်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်တလျှ က် န္ှစ်အနည်ိုးငယ်မျှသ ဘရ ိုးသခင်တန က်
့်
လက်ကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်တသည်
ရည်မန
ှ ိုး် ချက် တပျ က်ဆိုးကကတလပပီ။
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ရရှြ သင်
တ၏
ိုးခပခင်ိုးက
့်
့် စတ်ဆန္ဒ ပပင်ိုးပပလွနိုး် တသ တကက င ့်် သင်တ၏သည်
့်
ဆိုးရှုိုးကကတလပပီ။ စစ်မန
ှ တ
် သ ဤလမ်ိုးက သင်တ၏
ှ ်ိုးပခင်ိုးအ ိုး
့် တလျှ က်လမ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ရရှြပြစ်
ှ ့်် သင်တ၏
့် သည့်် သင်တ၏
့် စတ်ဆန္ဒန္င
့် သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးတက
့်
စိုးမိုးထ ိုးသည်။ အမှု၏ဤအဆငန္
့်် င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သင်တ၌့် သန ိုးလည်မှုမျ ိုးစွ မရှကကတချ။
ယတန ငါတပပ
တနတသ အရ မျ ိုးစွ တသည်
တယရှု က ယကကည်တသ သူမျ ိုးအ ိုး ဦိုးတည်ပခင်ိုး
့်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
် ့် ျင်ြသ
့် အယူအဆမျ ိုးက ဆနက
့် ငါ တပပ တနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။
အမှနတ
် ွင၊် သင်တသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ တဘိုးြယ်ခထ ိုးရသည့်အ
် တကက င်ိုးအရင်ိုး၊
့်
တယဟ ဝါ၏ အမှု တဟ င်ိုးသွ ိုးသည်ဟ ငါ တပပ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
တယရှု ၏ အမှု အတဟ င်ိုးသွ ိုးပပီဟ ငါ တပပ ဆသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုးက သင်တ ့်
န ိုးမလည်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ထတ်တြ ်ခရသည့်် ဤအယူအဆမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
အတွငိုး် ထ၌
ဲ ရှတသ အယူအဆမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ အမှနမ
် ှ သင်တ ြွ
့်် မတပပ သည့််
့် ငဟ
အယူအဆမျ ိုးစွ က သင်တ သ
် ပပင်၊ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ထ ိုးကကသည့်အ
့် စတ်န္လ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ပတ်ဆထ
့် ိုးသည့်် အပမင်မျ ိုးစွ ရှက လူအပ်တန က်ကသ သင်တ ့်
လက်ကကတလသည်။ အယူအဆမျ ိုးစွ က သင်တ သ
နတ
် ကယ်
့် ထ ိုးပခင်ိုးမရှဟ သင်တ အမှ
့်
ထင်ကကသတလ ။ သင်တသည်
၎င်ိုးတက
် ွင၊်
့်
့် မတပပ ဆပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ အမှနတ
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ လက်ကက၏၊ သင်တသည်
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးက ရှ တြွရန် လိုးဝ မလ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အသက်က ရရှပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့််

မလ ကကတပ။ သင်တ၏
် ရ ပြစ်ပျက်မည်က
့် သတဘ ထ ိုးမှ မည်သည့်အ
ပမင်ချင်ရသက်သက်သ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက
လက်လတ်ပခင်ိုးမရှကကတသ တကက င်၊့် မမတက
့် ဝ
့် ယ်ကယ် အပပည်အ
ဆက်ကပ်န္င်တသ သူတစ်ဦိုး သင်တထဲ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သပြင်၊့်
့် တွင ် မရှတပ။ ဤအတပခအတနသ တရ
့်
တနတန
အပပင်ိုးအထန် လှုပ်ရှ ိုးတနသည့်် သင်တ၏
့် ညည
့်
့် အတတွိုးမျ ိုးပြင၊့်် သင်တသည်
့်
သင်တ၏က
ကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘယ်တသ အခါမျှ လက်မလတ်န္င်ဘဲ ဆက်လက်
့်
စိုးရမ်ပူပန်တနကကတပသည်။ ငါသည် ြါရရှဲတအတကက
င်ိုးက တပပ ဆသည့်အ
် ခါ
့်
ဘ သ တရိုးထက
ဲ “အြိုးအမျ ိုး” က ရည်ညန်ိုးတနသည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။
့်
သင်တက
့် ယ်တင်သည် မျက်တမှ က်တခတ်၏ အဆန်ိုးသစ်ဆိုးတသ ြ ရရှဲမျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှငယ
့်် ှဉ်၍ ငါက
့်
အကဲပြတ်တသ သူမျ ိုးက ငါတြ ်ပပသည့်အ
် ခါ၊ ဘ သ တရိုးအသင်ိုးအဝင်ိုးမျ ိုး၏ သမမ ကျမ်ိုးစ
ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးက ငါသီိုးသနရ
် ့် ည်ညန်ိုးသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
တန က်တစ်ြန် က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ်တနသူမျ ိုး အတကက င်ိုး ငါတပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊
ဘ သ တရိုးအသင်ိုးအဝင်ိုးမျ ိုး၏ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးအတကက င်ိုးက ငါတပပ ဆတနသည်ဟ
သင်ထင်ပမင်သတလ ။ သင်တသည်
ဤအခန်ိုးကဏ္ဍက ကပပြရန်
် တတ ဆ
် ိုးတသ
့်
့် တကယ့်အ
သရပ်တဆ င်မျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက တပပန်
့် ြ ငါ
့်
မနမ် မက်
သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘ သ တရ ိုး၏ သင်ိုးအပ်ဆရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အကကီိုးအကဲတက
့် တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်သည်ဟ သင် ထင်သတလ ။
သင်တသည်
လည်ိုး ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် သင်တ၏
် ကဲ့် ကသည်
့်
့် အပင်ိုးက တဆ င်ရွကခ
မဟတ်တလ ။ အယူအဆအနည်ိုးငယ် သထ ိုးသည်ဟ သင် လက်ခယကကည်သတလ ။ ယင်ိုးမှ
သင်တသည်
ယခ အလွနပ
် ါိုးနပ်ြရန်
့်
့် အရ အ ိုးလိုးက သင်ယူကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
န ိုးမလည်သည့်် အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက သင်တ မတပပ
ဆကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ထအရ မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ထတ်တပပ ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး န ခသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သင်တ အတွ
ငိုး် တွင ် လိုးဝ မရှတပ။ သင်တ ့်
့်
ပမင်ကကသည့်အ
် တင်ိုး၊ တလ့်လ ပခင်ိုး၊ တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တစ င်ဆ
ယတန ့်
့် င်ိုးပခင်ိုးတသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် သင်တ၏
့် အတက င်ိုးဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
သင်တသည်
လမမ ပါိုးနပ်လွနိုး် ြရန်
် ဤသည်မှ
့်
့် သင်ယူကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ကလမ်ကကျစ်တစ်မျြုိုး ပြစ်သည်က သင်တ န
့် ိုးလည်ကကသတလ ။
သင်တအပ
် ့် ည် ထ ဝရပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ
့် င်ိုးမှ လမမ ပါိုးနပ်ပခင်ိုး အခက်အတနသ

လွတ်တပမ က်တအ င် သင်တက
ီ ပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ သင်တထင်
့် ကူညတ
့် ကကသတလ ။ သင်တသည်
့်
အလွန ် “ဉ ဏ်ပည ” ရှြ သင်
ယူကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူအချြုျို့သည်- “တစ်တနတန
့် တွ
့် င ်
့်
့်
ဘ သ တရိုး အသင်ိုးအဝင်ိုးမျ ိုးထက
ဲ လူတက၊
့် ‘သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့််
နမတ်လကခဏ တစ်ခမျှ မတဆ င်ရွက် ရတသိုးသနည်ိုး။’ ဟ တမိုးကကသည့်အ
် ခါ၊ အဘယ်သ ့်
ကျွန္ပ်
် ရှငိုး် ပပသင ့်် ပါသနည်ိုး။” ကဲသ
့် တသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးတတ်ကကသည်။ ယတနတွ
့် င ်
့်
ယင်ိုးမှ ဘ သ တရိုး အသင်ိုးအဝင်ိုးမျ ိုးထက
ဲ လူမျ ိုးသ တမိုးကကမည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။
ယင်ိုးမှ ယတန၏
့် အလွ
နမ
် ျ ိုးလှတသ
့် အမှုက သင်တ န
့် ိုးမလည်ကကသကဲသ
့်
အယူအဆမျ ိုးပြင့်် သင်တ လ
့် ပ်ကင်ကကပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘ သ တရိုးအရ ရှမျ ိုးဟ ငါ
တြ ်ပပသည့်အ
် ခါ အဘယ်သက
ူ ငါရည်ညန်ိုးသည်က သင်တ မသ
ကကတသိုးသတလ ။
့်
မည်သအတွ
ူ ့်
က် သမမ ကျမ်ိုးစ က ငါ ရှငိုး် ပပတနသည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငသ
့်် ိုးဆငက
့်် ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသည့်အ
် ခါတွင ် မည်သအတွ
ူ ့်
က် ငါ
တပပ ဆတနသည်က သင်မသသတလ ။ ငါသည် ဤအရ မျ ိုးက မတပပ ခဲပ
့် ါက၊ သင်တ ့်
အလွနလ
် ယ
ွ ်လင်တ
့် ကူ လက်ခယကကည် ခဲက့် ကလမ်မ
့် ည်တလ ။ သင်တသည်
့်
အလွနလ
် ယ
ွ ်လင်တ
ထအယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက
့် ကူ ဦိုးညတ် ခဲက့် ကလမ်မ
့် ည်တလ ။ သင်တသည်
့်
သပ်အခက်အခဲ မရှဘဲ တဘိုးြယ်ထ ိုးခဲက့် ကလမ်မ
ူ ့် မျှ
့် ည်တလ ။ အထူိုးသပြင့်် မည်သက
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးမရှြူိုးသည့်် “တယ က်ျ ိုးပီသတသ လူမျ ိုး”- ၎င်ိုးတသည်
အလွနလ
် ွယလ
် င်တ
့် ကူ
့်
ကျြုိုးန္ွန ခခဲက့် ကလမ်မ
ဝသည် နမ်က
့်် ှပပီိုး၊
့် ည်တလ ။ သင်တ၏
့် ျတသ အဆငရ
့် လူသဘ
့်
သင်တသည်
အရည်အချင်ိုး အလွနန
် မ်က
့် ျက ၊ ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုးက ြွျို့ ပြြုိုးမှုနည်ိုးပါိုးပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က အလွနက် က ရှညစ
် ွ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည့်် ရ ဇဝင်တစ်ခ မရှတသ ်လည်ိုး၊
သင်တသည်
အတတ ်အတန်မျ ိုးပပ ိုးသည့်် အယူအဆမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ရှကကပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့်
တမွိုးရ ပါ သဘ ဝမှ မည်သက
ူ ့် မျှ တပါတပါ
ွ ိုးမရှြ ပြစ်
့် တန်
့် တန် ကျြုိုးန္ပခင်
့် သည်က ငါသ၏။
သတသ
် ယတနတွ
် ူ သင်တသည်
အတင်ိုးအကျပ်ပပြုခရပပီိုး ခကိုးရ မဲက့် ကတသ တကက င ့််
့် ငမ
့်
့်
ကျြုိုးန္န္
ွ င်ကကသည်။ သင်တသည်
မမတ၏
ွ ်လပ်လပ်
့်
့် ကျွမ်ိုးကျင်မှုမျ ိုးက လွတ်လတ
မတင်ဆက်န္င်သည့်် သတလှ င်အမ်ထက
ဲ ကျ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ သင်တတွ
့် င ်
တတ င်ပမျ ိုးရှခဲလ
် င် ပျသန်ိုးြ ခက်
ခသ
ဲ ည်က သင်တ တတွ
ျို့ရလမ်မ
့် ျှငပ
့် ည်။
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ခစ ိုးရပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
တရှ ဆ
ျို့ က်လက်တလျှ က်ရန်
့်
လလ ိုးတနကကဆဲ ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ဤသည်မှ “လူတက င်ိုးမျ ိုး” အပြစ် သင်တ၏
့်
့်
အန္င်မခအရှု ိုးမတပိုးသည့်် စတ်ဓ တ်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ သင်တသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
အလဲထိုးခကကရပပီိုးပြစ်က ၊ ကကရ မရပြစ်တနကကပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဤအမှုအ ိုးလိုးက

သင်တက
့် အလဲထိုးပပီိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ယခင်က သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တတ ထဲက
ရင်ိုးစင်ိုးတသ ပမည်ိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကတသ တကက င၊့်် သင်တ ရရှ
် ရ တစ်ခခရှခဲပ
့် ါက၊
့် န္င်သည့်အ
ယတနတလ
က် သင်တ န
် ဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ယတန ့်
့်
့် ခကကလမ်မ့်ညမ
့်
တပပ ဆတနသည့်အ
် ရ သည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
လူမျ ိုးအတပေါ် ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးသ မဟတ်သကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက တပပန်
့် ြမျှ
့် လည်ိုး
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် သင်တ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက တပပန်
့် ြ ပြစ်
့် သည်။
တပြ င်မ
က်
့် တ်ပခင်ိုး၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး စတင်တလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတွ
့်
အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် အသိုးတတ ခ
် လမ်ဦ
က်
့် ိုးမည်တလ ။ သူသည် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ကကီိုးပမတ်တသ သမ ိုးတတ ်အပြစ် တစ်ြန် သရပ်တဆ င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌
ဤအရ ထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ဩဇ အ ဏ မရှသတလ ။ လူတစ်စသည် စလင်တစပခင်ိုး
ခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ ပလလင်တတ ်တရှ သ
ျို့ ချီ
့် မပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
နတ်ဆိုးမျ ိုးကန္ှငထ
် တ်ပပီိုး အန တရ င်္ါက ပငမ်ိုးတစလမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ ယင်ိုးသည်
အလွနတ
် ရှိုးကျသည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ ဆက်ပြစ်ပါက၊ သက်တသခချက်
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တစ်ကကမ် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် သမှုရက်ခခဲရ
့် ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ထ ဝရ က ိုးစင်တင် ခရတစန္င်သတလ ။ သူသည် နတ်ဆိုးမျ ိုးက တစ်ကကမ် န္ှငထ
် တ်ပပီိုး
ထ ဝရ ဆက်လက်န္င
ှ ထ
် တ်တနန္င်မည်တလ ။ ဤအရ က အရှက်ခပွဲ ခင်ိုးအပြစ်
သတဘ မထ ိုးသတလ ။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည် ယခင်အဆင်ထ
့် က် သ ၍
ပမင်မ
် ခါမှသ တခတ်သည် တရှ ျို့ဆက် တိုးတက်လမ်မ
့် ိုးသည့်အ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
တန က်ဆိုးတသ က လသည် တရ က်ရှ လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ယင်ိုးသည် ဤတခတ် အဆိုးသတ်ြ ့်
အချန်ပြစ်လမ်မ
င့်် သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်တသ လူမျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးအ ိုး
့် ည်။ ထတကက
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးက အ ရစက်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်၏။ ငါသည် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တန္ှ့် င ့််
မတ်သဟ ယပပြုသည်အ
့် ခါတင်ိုးတွင၊် လူအချြုျို့သည် မျက်ခမျ
ွ ိုးစင်ိုးလျက်၊ န ိုးတထ င်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ တစ်တမှိုး အပ်တပျ ်သွ ိုးကကသည်က ငါ အပမဲပမင်ရသည်။ အပခ ိုးတသ
သူမျ ိုးက၊ “သင် အဘယ်တကက င့်် န ိုးမတထ င်သနည်ိုး” ဟ တမိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
“ဤအရ သည် ကျွန္ပ်
် ၏အသက် သမဟ
် ၏ စစ်မှနပ် ခင်ိုးထဲသ ဝင်
ှု
့် တ် ကျွန္ပ်
့် တရ က်မက
အကူအညီမတပိုးပါ။ ကျွန္ပ်
် တလ
့် ချင်သည်မှ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။” ဟ ပပန်တပြကကသည်။ ငါသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးထက်
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ငါတပပ သည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတက
့် “အမှုအတကက င်ိုး သင်

တပပ ဆသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကျွန္ပ်
် စတင် အပ်တမ ကျသည်။” ဟ တပပ ကကသည်။
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ စတင်တပပ ဆသည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စတင် တရိုးမှတ်ကကပပီိုး၊ ဤအမှုက ငါ ပပန်၍ အတသိုးစတ်
့်
ရှငိုး် ပပသည့်အ
် ခါ၊ န ိုးတထ င်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ တစ်
ြန် ရပ်လက်ကကသည်။ သင်တသည်
ယခ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးြ လ
့် အပ်သည်က သင်တ သ
့် ကကသတလ ။ ယင်ိုး၏
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခတွင ် အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ရူ ပါရမျ ိုး ပါဝင်ပပီိုး၊ အပခ ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ သင်၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်အ
့်် စ
ှ ်ခစလိုးက သတဘ တပါက်
့် တနပြင ့်် ဤရှု တထ ငန္
ရမည်ပြစ်သည်။ အသက်၌တိုးတက်ြ သင်
ရှ တြွပခင်ိုးတွင ် ရူ ပါရမျ ိုးမရှပါက သင်သည်
့်
အတပခခအတ်ပမစ် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ သင်သည် ရူ ပါရအနည်ိုးငယ်မျှမရှဘဲ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးသ ရှပပီိုး၊ အတထွတထွစီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏
အလပ်က မည်သမျှ
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် အသိုးမကျတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်။ သင်သည် ရူ ပါရမျ ိုး ပါဝင်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးအတွကမ
် ူ၊ ၎င်ိုးတက
့် သင်
န ိုးလည် ပပီိုးတန က် သငတ
့်် တ ်သည့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ ြ ့်
လအပ်သည်။ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဝင်တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုးသည် အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအချက်က သင်အ ရမစက်ပါက အဆိုးထ သင် တရှ ဆ
ျို့ က် လက်တလျှ က် န္င်မည်
မဟတ်တပ။ ထသတသ
ပစပြင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးသည် သင်က
့် တသွြည်သွ ိုးတစမည် သမဟ
့်
့် တ်
သင်က
့်် တွက် တအ င်ပမင်မည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုး
့် ပပြုလဲတစက ကျရှု ိုးသွ ိုးတစမည် ပြစ်သည်။ သငအ
ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရမျ ိုးက မမတ၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်မျ ိုးအပြစ်
မရှကကသည့်လ
် ူမျ ိုးသည် ကျရှု ိုးရသ ရှသည်။ မတအ င်ပမင်န္င်တပ။ သင်သည် ခင်ပမဲစွ
မရပ်တည်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ရ ပါဝင်သည်က သင်
သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
် ရ ဆလသည်က
့် က်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
သင်သသတလ ။ ရူ ပါရမျ ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် မည်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက သင်လက်တလျှ က်မည်နည်ိုး။
ယတန၏အမှု
တွင ် သင်၌ ရူ ပါရမျ ိုးမရှပါက၊ သင်သည် စလင်ပခင်ိုးခရြ လ
့်
့် ည်
့် ိုးဝ ပြစ်န္င်လမ်မ
မဟတ်တပ။ အဘယ်သ၌
ူ သင်ယကကည်သနည်ိုး။ သူက
့် သင် အဘယ်တကက င့်် ယကကည်သနည်ိုး။
သင်သည် အဘယ်တကက င့်် သူတန
့် က်သလ
့် က်သနည်ိုး။ သင်သည် သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက
ကစ ိုးပဲွ တစ်မျြုိုးကသ
ဲ့် ပမင်
ဲ့် သင်
့် သတလ ။ သင်၏ အသက်တ က ကစ ိုးစရ တစ်မျြုိုးကသ
့်
ကင်တွယ်တနသတလ ။ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ ရူ ပါရပြစ်သည်။

သူအတကက
င်ိုးက သင်မည်မျှ သသနည်ိုး။ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင် မည်မျှ တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပပီနည်ိုး။
့်
ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် သင်ယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ်သည် ခင်မ သတလ ။ ဤမတရရ တသ လမ်ိုးတစ်တလျှ က်
သင်လက်တလျှ က်သတရွ ျို့ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
ဗွက်ထတ
ူ သ တရထဲတွင ် ငါိုးြမ်ိုး၍ ရန္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ ယင်ိုးသည် ဤမျှ
ရိုးရှငိုး် သတလ ။ ဘရ ိုးသခင် ယတန မ
သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုးသည့််
့် နမ် မက်
့်
အယူအဆမျ ိုး မည်မျှက သင် တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ရူ ပါရ
သင်၌ရှသတလ ။ ယတန၏
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မှုသည်
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
မည်သည့်တ
် နရ တွင ် တည်ရသနည်
ှ
ိုး။ သူတန
့် က် လက်ရမျှပြင့်် သမဟ
့် တ် သူက
့် ပမင်ရမျှပြင ့််
သူအ
့်် မည်သမ
ူ ျှ ြယ်ရှ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ သင်
့် ိုးခ သင်ရရှန္င်ပပီိုး၊ သငက
အပမဲယကကည်ထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ပခင်ိုးသည် လွနစ
် ွ လွယ်ကသ
ူ ည့််
ကစစရပ်တစ်ခဟ မထင်မှတ်တလန္ှင။့်် အဓကတသ ခ
့် ျက်မှ သူက
့် သင်သရမည်၊ သူ၏အမှုက
သင်သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူအတွ
က် အခက်အခဲက ကက့် ကက့် ခြ၊ ့် သူအတွ
က် သင်၏ အသက်က
့်
့်
စတတိုးြန္ှ့် င ့်် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးခရြ လ
့််
့် အင်ဆန္ဒ သင်၌ ရှရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင၌
ရှသင်သ
့် ည့်် ရူ ပါရပြစ်သည်။ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးမှုအတပေါ်
အစဉ်အပမဲ စတ်အလွနထ
် က်သန်တနပါက အလပ်ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူမျ ိုး၏ တပျ ်ရင်မှု အတွကသ
်
သမဟ
တကျိုးဇူိုးတတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် ြသ
့် တ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
ဤတနရ တွင် ရှတနပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ မယူမတ
ှ လ
် က်တလန္ှင။့်် သင် မှ ိုးလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍
လူတစ်ဦိုးသည် သူတန
် ့် ိုးန္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် လူတစ်ဦိုးသည် တန က်လက်ြ ့်
့် က်လက်ြ မစွ
့် နစ
တလ ကီ ပင်ဆင်မတ
ှု င်ိုးက မစွနလ
် ့် တ်န္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သူတန
ိုးထတင်
့်
့် က်သ အဆ
့်
ဧကန်မချ လက်တလျှ က်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ သင်အ
့် တနပြင ့်် ရူ ပါရမျ ိုးက
သင်၏အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် ရှရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်တနတွ
့် င ်
ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ် သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်ပါက၊ မည်သည့်အ
် ရ က
သင်လပ်တဆ င်သငသ
့်် နည်ိုး။ သူတန
လက်တလျှ က်န္င်လမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ သင်
့် က်သ သင်
့်
အဆိုးထ လက်တလျှ က်န္င်ပခင်ိုး ရှမည် မရှမည်က တပါတပါ
ှ ။့်် ယခ
့် တန်
့် တန် မတပပ လက်န္င
မည်သည့်် အချန်ပြစ်သည်က ပမင်ြရန်
့် သင်၏ မျက်စမျ ိုးက ဦိုးစွ ပထမ
ကျယ်ကျယ်ြွငသ
့်် ငသ
့်် ည်။ လတ်တတလ တွင် သင်တသည်
ဗမ န်တတ ်၏ တင်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ လက်ရှအချန်တွင ် သင်တ၌့် ကင်ိုးမဲတ
့် နသည့််
ရူ ပါရမျ ိုးစွ ရှသည့်အ
် တွက်၊ ထသတသ
တင်မျ ိုးသည် ဗမ န်တတ က
် ပပြုလဲြပြစ်
့်
့် တစလျက်၊

ပိုးတက င်မျ ိုး၏ ကက်ပြတ်ပခင်ိုးခရမည့်် အချန်က လတစ်ခ တရ က်လ လမ်မ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
သင်တ၏
် ရ က
့် ကယ်ပင်ကမဘ ငယ်တလိုးမျ ိုးကသ အ ရစက်ကကပပီိုး၊ မည်သည့်အ
ယကကည်စတ်အချရဆိုးန္ှင ့်် အသင်တ
် ိုးတသ ရှ တြွပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်က
့် တ ဆ
သင်တမသ
က်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ မျ ိုးက
့် ၏ ရူ ပါရက သင်တ အတရိုးမစ
့် ကကတချ။ ယတနအမှု
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ တစ်တနတွ
ရ ိုးသခင်သည်
့် င ် သင်တ၏ဘ
့်
သင်တက
ှ
က သင်တ ့်
့် အကျွမ်ိုးတဝင်မရှဆိုးတသ တနရ တစ်ခတွင ် ထ ိုးရမည်
စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ သင်တထ
် စ်တနတွ
့် င ်
့် မှ အရ အ ိုးလိုးက ငါလယူတက င်ိုး လယူန္င်သည့်တ
သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ ပြစ်လ မည်က သင်တ စ
့် င ်
့်
့် တ်ကူိုးန္င်ပါသတလ ။ ထတနတွ
သင်တ၏အ
ိုးအင်မျ ိုးသည် ယခကဲသ
့် ပြစ်
့်
့် မည်တလ ။ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
ပပန်တပေါ်လ မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သလ
့် က်ရ တွင၊် “ဘရ ိုးသခင်” ဟူသည့််
အကကီိုးမ ိုးဆိုး ရူ ပါရက သရမည်။ ဤသည်မှ အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ ကစစရပ်ပြစ်သည်။
ထအပပင်
၊ သနရ
် ့် ှငိုး် စင်ကကယ်လ ြရန်
ူ ျ ိုး န္ှင ့်် လမ်ိုးခွလ
ဲ က်ပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည်
့်
့် တလ ကီဆန်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ မသ ိုးစထဲတွင ် တသချ တပါက်ရလ
ှ မ်မ
ှ ်လက်တလန္ှင။့််
့် ည်ဟ မထင်မတ
ဤတနရက်
က လမျ ိုးတွင၊် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကက ိုး အမှုပပြုတနသူမှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
့်
ပြစ်သည်။ စည်ိုးရိုးလှုျို့တဆ ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ရန် မဟတ်- သူကယ်တင်၏အမှုက ပပြုရန်
လူတအကက
ိုးလ တလသည်မှ သူပင်ပြစ်၏။ ယတန၏အမှု
သည် လူဇ့် တခယူထ ိုးသည့််
့်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်က သင်တအထဲ
၌ သန္င်သူ အနည်ိုးငယ်မျှပင်
့်
မရှတချ။ ဤသည်မှ သင်တက
ှ
့် ထူိုးချွနတ
် သ လူမျ ိုး ပြစ်တစသည်အ
့် တကက င်ိုး
့် ပါရမီရသည်
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ လူဘဝ၏
အတရိုးပါမှုက သရှရန်၊ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က
့်
သရှရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏အလိုးစတက
ီ ပြစ်
့် သရှရန် သင်တက
့် ကူညြ
့် သည်။ သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်ထက
ဲ ြန်ဆင်ိုးခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်က သင် သသင်သ
့် ည်။ သင်
မည်သည့်အ
် ရ က န ိုးလည် သင်သ
် ရ က သင်လပ်သင်ပ့် ပီိုး
့် ည်၊ မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ မည်
ကသ
ဲ့် သင်
လက်သငသ
့်် ည်- ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
့်
သင်န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မဟတ်တလ ။ ထအရ မျ ိုးသည်
သင်ပမင်သင်သ
့် ည့်် ရူ ပါရမျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
လူတသည်
ရူ ပါရမျ ိုးရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခ ပင်ဆင်ကကတပသည်။
့်
ဤအတပခခအတ်ပမစ်အတင်ိုး သင် လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်တသ အခါ၊ ဝင်တရ က်ရန် မျ ိုးစွ ပ၍
လွယက
် လ
ူ မ့််မည် ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် သပြင ့်် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်
တစ်ခရှသည်န္င
ှ ့်် သင်၌ ဒွဟမျ ိုး ရှမည်မဟတ်ဘဲ သင်အ
့် တွက် ဝင်တရ က်ရန် အလွန ်

လွယက
် လ
ူ မ့််မည် ပြစ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုကသရှပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဤရှု တထ ငသ
့်် ည် အတရိုးပါတပသည်။ သင်တ၏
့်
သတလှ င်ဆည်ိုးပူိုးထ ိုးတသ တနရ တွင ် ထရှု တထ င ့်် ရှရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်
သမမ တရ ိုး၏ ဤရှု တထ ငပ့်် ြင ့်် မပပင်ဆင်ထ ိုးဘဲ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး မည်သ တပပ
ဆရမည်ကသ သရှပါက၊ သင်သည်
့်
ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး ချွတယ
် င
ွ ိုး် တနလမ်မ
့် ည်။ သင်တထဲ
့် မှ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
ဤသမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငက
့်် အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သင်တ ့်
န ိုးတထ င်သည့်အ
် ခါ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးကသ န ိုးတထ င်တနပရသည်က
ငါ တတွျို့ ရှရပပီိုးပြစ်သည်။ တစ်တနတွ
ဆိုးရှု ိုးရလမ့််မည်။
့် င ် သင်တသည်
့်
ဤတနရက်
့် လက်
မခကကသည့််
့် က လမျ ိုးတွင ် သင်တ သ
့် ပ်န ိုးမလည် သကဲသ
့်
မန်မမက်
ချက်အချြုျို့ ရှ၏။ ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင၊် သင်သည် စတ်ရည
ှ စ
် ွ
့်
့်
ရှ တြွသငပ့်် ပီိုး၊ သင်န ိုးလည်သည့်တ
် နရက်
တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
့်
့် ည် ပြစ်သည်။ သ ၍ သ ၍
မျ ိုးပပ ိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုးပြင ့်် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး မမကယ်ကယ် ပပင်ဆင်တလ ။့် ဝည ဉ်တရိုးဆင်ရ
အယူဝါဒ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးကသ သင် န ိုးလည်လျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုးက
အ ရမစက်ပခင်ိုးထက် သ ၍တက င်ိုးမွနဆ
် ပဲ ြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ
န ိုးမလည်ပခင်ိုးထက် သ ၍တက င်ိုးတသိုး၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏
ဝင်တရ က်မအ
ှု တွက် အတထ က်အကူ ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏သသယမျ ိုးကလည်ိုး
ရှငိုး် လင်ိုးတပိုးမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သင်အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တနပခင်ိုးထက် သ ၍
တက င်ိုးတပ၏။ ဤရူ ပါရမျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် သင်ရပါက၊
ှ
မျ ိုးစွ သ ၍တက င်ိုးတပမည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် မည်သမျှ
့် ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ဒွဟမျ ိုး ရှလမ်မ
ရဲဝ့်စွ န္ှင ့်် ယကကည်စတ်ချစွ ဝင်တရ က်န္င်လမ်မ
့် ည်။ အဘယ်တကက င့်် ထသတသ
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုး၍ သသယမျ ိုးသည့်် ပစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်တန က် အပမဲလက်ရင်ိုး
အပင်ပန်ိုးခရသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် သင်၏ဦိုးတခါင်ိုးက သဲထပဲ မြှြုပ်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တူသည်မဟတ်တလ ။ ဝငက့်် က ိုးကက ိုး လှမ်ိုးချီပခင်ိုးန္ှင ့်် ဟတ်ဟန်ထတ်၍ တလျှ က်ပခင်ိုးပြင ့််
န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တပခလှ
မ်ိုးကျဲကျဲ တလျှ က်ြမှ့် အဘယ်မျှ တက င်ိုးလက်မည်နည်ိုး။
့်
အဘယ်တကက င့်် ဒွဟမျ ိုးန္ှင ့်် အလွန ် ပပည်တ
့် နရသနည်ိုး။ သင်သည် မမကယ်ကယ်
ဆင်ိုးရဲဒကခခတနရပခင်ိုးသ မဟတ်သတလ ။ တယတဟ ဝါ၏အမှု၊ တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့််
ဤအဆင်၏
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်၌ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခ
့် အမှုတက
့် သင် န ိုးလည်သည်န္င
ရှလမ်မ
် ့် ွင၊် ယင်ိုးက သငအ
့်် တနပြင ့်် အတတ ်အတန်
့် ည်။ ဤအခက်အတနတ

ရိုးရှငိုး် တသ အရ အပြစ် စတ်ကိုးူ တက င်ိုး စတ်ကူိုးလမ်မ
့် ည်။ လူအချြုျို့က၊
“အချန်ကျတရ က်လ ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက
စတင်လပ်တဆ င်သည်အ
့် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆန္င်မည် ပြစ်သည်။ ယခ
ကျွန္ပ်
် တကယ်န ိုးမလည်သည့်် အချက်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က ထမျှ
ဉ ဏ်အလင်ိုး မတပိုးတသိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်” ဟ တပပ ကကသည်။ ယင်ိုးမှ
သပ်မလွယက
် ူတပ။ ယင်ိုးမှ သင်သည် ယခပင် သမမ တရ ိုးင်္ က လက်ခြ ့်
လလ ိုးလျက်ရပပီ
ှ ိုးတန က် အချန်ကျတရ က် လ သည့်အ
် ခါ ထသမမ တရ ိုးက ကျွမ်ိုးကျင်စွ
အသိုးပပြုမည်ကသ
ဲ့် မဟ
တ်တပ။ ထသ တသချ
တပါက် မဟတ်တပ။ သငအ
့်် တနပြင ့််
့်
့်
လတ်တတလ တွင ် အလွနတ
် က င်ိုးစွ ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊ ထဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အယူအဆသမ ိုးမျ ိုးက တပပန်
် င်
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် တချပပခင်ိုးတွငပ
ပပဿန မရှဟ သင် ယကကည်သည်။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်
န္င်လမ်မ
ျို့ ကကြုတလ က်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် သန ိုးလည်မက
ှု
့် ည်တလ ။ သင်၏ ထအတပေါ်ယ အတတွအ
သင်တပပ န္င်သနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်မှု ရှသွ ိုးပခင်ိုး၊ သမမ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
တက်ပဲက
ွ တက်ခက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န မက သက်တသခပခင်ိုးတသည်
- ဘရ ိုးသခင်
့်
အမှုပပြုတနသတရွ ျို့ အရ အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
် ရ မဟတ်တပ။
့် ည်ဟ သင်ထင်ထ ိုးသည့်အ
ထအချန်တွင၊် သင်သည် တမိုးခန
ွ ိုး် အချြုျို့တကက င့်် အကျပ်ရက်တက င်ိုး
ရက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုးတန က် ကကက်တသ တသသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ အဓကအချက်မှ သင်သည် အမှု၏
ဤအဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့််
့် င
ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အမှနတ
် ကယ် မည်မျှသရှသည်ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်သည်
ရန်သူ အင်အ ိုးစမျ ိုးက တအ င်ပမင်တကျ လ
်
ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှပါက သမဟ
့် တ် ဘ သ တရိုး
အင်အ ိုးစမျ ိုးက အန္င်မယူန္င်ပါက၊ အသိုးမကျသည်သ
့် ူ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
သင်သည် ယတန၏
့် အမှုက တတွျို့ ကကြုရပပီိုးပြစ်က သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်က
သင်ကယ်တင်၏ န ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကက ိုးရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ်
သက်တသခန္င်ပခင်ိုးမရှပါက၊ သင် ဆက်လက် အသက်ရှငဝ
် ့်လမ်ဦ
ူ ့် သင်
့် ိုးမည်တလ ။ မည်သက
ရင်ဆင် န္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဤမျှရိုးရှငိုး် လမ်မ
့် ည်ဟ ယခ စတ်မကူိုးကကန္ှင။့််
အန င်္တ်၏အမှုသည် သင်စတ်ကူိုးသကဲသ
့် ရ
ွ
့် ည်မဟတ်။ သမမ တရ ိုး၏တက်ပဲက
့် ိုးရှငိုး် လမ်မ
တက်ခက်ပခင်ိုးသည် ဤမျှမလွယ်ကတ
ူ ပ၊ ဤမျှ မရိုးစင်ိုးတပ။ သင်အ
့် တနပြင ့်် ယခပင်
ပပင်ဆင်ထ ိုးြလ
့် ၏။ သင်သည် သမမ တရ ိုးပြင့်် မပပင်ဆင်ထ ိုးပါက၊ အချန်ကျတရ က်လ ပပီိုး
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သဘ ဝလွန ် ပစပြင ့်် အမှုမပပြုသည့်် အခါတွင၊် သင်သည်

ဘ လပ်ရ၊ ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “၎င်ိုးတ ထင်
(တသ တကက င်)့် ” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။
့်
ခ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “သူအ
့် ိုး” ဆသည့်် စက ိုးလိုး မပါဝင်ပါ။
င်္။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “သမမ တရ ိုး” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

လမ််းတကက င််း၏ တန က်ဆ်းို ံ ခရီ ်းတစ်တထ က်ကိို
သင်တလ က်လမ
ှ ််းသငပ
်ူ့ ံို
သင်တသည်
လမ်ိုး၏ တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်တွင် ယခရှတနကကပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လမ်ိုး၏
့်
အလွနအ
် တရိုးပါတသ အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် ဆင်ိုးရဲဒကခက မျ ိုးစွ
ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်န္င်သည်၊ အလပ်မျ ိုးစွ လပ်ပပီိုးပြစ်န္င်သည်၊ လမ်ိုးမျ ိုးစွ
သွ ိုးပပီိုးပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တရ ိုးတဒသန မျ ိုးစွ က န ိုးတထ င်ပပီိုး ပြစ်န္င်သည်။ ယခ
သင်ရှသည့်တ
် နရ သ တရ
က်ရရန်
ှ မလွယ်ဟ ဆတက င်ိုး ဆန္င်လမ်မ
့် ည်။ လက်ရှ သင်
့်
ရင်ဆင်ရသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက သင် မခရပ်န္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် အတတ်တင
ွ ်
သင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သင်
ဆက်လက် လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်သည်
့်
စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်တပ။ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငက
့်် တပခ က်လှနြ
် ့် ့်
ရည်ရွယ်ပခင်ိုးမဟတ်- ၎င်ိုးတသည်
အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုမျ ိုးစွ က ကကြုခဲရ
ွ ိုး် သပမင်မှု ရရှခဲပ့် ပီိုး
့် ပပီိုးတန က်၊ သူသည် အမှုအရ တစ်ချြုျို့က ထိုးထင
ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုးမျ ိုးစွ လည်ိုး ရရှခဲသ
့် ည်။ သူသည် အတစခပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး န္ှင ့််
စပ်လျဉ်ိုး၍ အမှုအရ မျ ိုးစွ က န ိုးလည်လ ခဲ့် ပပီိုးတန က်တွင၊် သူက
့် သခင်တယရှု
အပ်န္ခဲ
ှ သ
် ရ အြ မ
် ဝ ဆက်ကပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူရရှခဲသ
့် ည့်အ
့် ည့််
့် မကယ်ကယ် အပပည့်အ
ကကီိုးမ ိုးတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သူကယ်တင် လပ်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးအတွက်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အလွနအ
် မင်ိုး အတကကိုးတင်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ပပန်တပိုးဆပ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ ခစ ိုးခဲရ
့် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်

အလွနတ
် ြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည်ကလည်ိုး တပတရက သတပပြုမခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးက သူ၏
အသစတ်သည် စွဲချက်တင်ခခဲရ
့် ပပီဟ သူက
့် ည်။ တယရှု သည် တပတရက
့် ခစ ိုးတစခဲသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးစွ တပပ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ထအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တပပ ခဲခ
့် ျန်တွင ် သူသည်
ပမ ဏ အနည်ိုးငယ်သ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရက
ှ
ခခမှုန္င
ှ ့်် ပန်ကန်မှုအချြုျို့က သူ သထ ိုးဆဲ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လက်ဝါိုးက ိုးတင်ထက် တယရှု သမှုရက်န္က
ှ ် ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က်၊ တပတရသည်
တန က်ဆိုးတွင ် န္ိုးထမှုတစ်ခ တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး မမအတွငိုး် တွင် မမကယ်ကယ်အတပေါ်
ပပင်ိုးထန်တသ ပပစ်တင်မှု တဝဒန မျ ိုးက ခစ ိုးခဲရ
၌
့် သည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် သူအထဲ
့်
မမှနက
် န်တသ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှခဲပ
့် ါက လက်မခန္င်စရ ပြစ်သည်ဟ
ခစ ိုးရသည်အထ တရ က်ရှခဲသ
် က င်ိုးစွ သခဲပ့် ပီိုး၊
့် ည်။ သူသည် မမအတပခအတနက အလွနတ
သခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးကလည်ိုး တက င်ိုးစွ သရှခဲသ
့်် တွက်
့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် သခငအ
ချစ်ပခင်ိုးန္လ
ှ ိုးသ ိုးသည် သူအထဲ
တွင ် သ ၍ပင် ကကီိုးထွ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူသည် မမကယ်တင်၏
့်
အသက်တ က ပပပီိုး အ ရစက်လ ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ တကက င ့်် သူသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ အခက်အခဲမျ ိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ သူသည် အပပင်ိုးအထန် ြျ ိုးန ပပီိုး
တသဆိုးသွ ိုးသည့်အ
် လ ိုး ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
စစ်တဆိုးပခင်ိုးခရ ပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် မမကယ်ကယ် သန ိုးလည်မှု ပမရရှခဲက
့်
သခင်အ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တပေါ် ခဲသ
့် တွက် စစ်မှနတ
့် ည်။ သူ၏ဘဝတစ်ခလိုးသည်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး ထဲတွင ် ကန်ဆိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထထက်
ပင်ပ၍ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ထဲတွင ်
့်
ကန်ဆိုးခဲသ
ူ ဆ၏
့် ည်ဟ ဆန္င်သည်။ သူ၏ အတတွျို့အကကြုသည် အပခ ိုးတသ မည်သမ
အတတွျို့အကကြုမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် စလင်တစပခင်ိုး မခခဲရ
့် သည့််
မည်သမ
ူ ဆ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထက် သ လွနခ
် တ
ဲ့် ပသည်။ သူက
့် စပပနမူန အပြစ်
တရွ ိုးချယ်ခရ
ဲ့် သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် သူဘဝ
တစ်သက်တ တွင် အပပင်ိုးဆိုးတသ
့်
မချတင်ကဲတဝဒန က တတွျို့ ကကြုခဲရ
ျို့ ကကြုရ တွင ် သူသည် တအ င်ပမင်မှုအရှဆိုး
့် ပပီိုး၊ ထသ တတွ
့်
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တပတရကဲသ
့် ့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က အမှနတ
် ကယ် တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်ပါက၊
သင်တ၏
့် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ယူသွ ိုးပစ်လက်န္င်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ
တစ်တယ က်တတလမျှ မရှတပ။
တပတရသည် အသစတ်ရှတသ လူတစ်တယ က် ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
ဤလူသဘ
ဝမျြုိုးရှတသ ်လည်ိုး၊ တယရှု တန က်သ သူ
ဲ့် ျန်တွင ်
့်
့် ပထမဆိုး စတင်၍လက်ခခ
ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ပန်ကန်တတ်သည့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးစွ မလွဲမတသွ ရှခဲတ
် သူသည်
့် ပသည်။ သတသ
့်

တယရှု တန က်က လက်တနစဉ်တွင ် ဤသည်မှ လူတ ပြစ်
့်် ည့်် ပစပြစ်သည်ဟ
့် သငသ
ယကကည်လျက်၊ ဤအရ မျ ိုးက အတလိုးအနက်မထ ိုးခဲတ
င့်် အစပင်ိုးတွင် သူက
့် ပ။ ထတကက
့်
့် သူ
ဦိုးတည်သည့်် မည်သည့်အ
် ပပစ်တင်မှုကမျှ မခစ ိုးခဲရ
့် ၊ ့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးလည်ိုး
့် သကဲသ
မခခဲရ
့် တပ။ တယရှု သည် တပတရ၏ တပပန်
့် ပ။
့် မှုမျ ိုးက အတလိုးအနက် သတဘ မထ ိုးခဲတ
အမှနတ
် ွင၊် ထအရ မျ ိုးက သူ မည်သမျှ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်ရမည့််
့် အတရိုးမစက်ခတ
အလပ်က ဆက်လက်၍သ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် တပတရန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ သူတက
့်
လိုးဝ အပပစ်မရှ ခဲတ
့် ပ။ “တယရှု သည် ၎င်ိုးတ၌့် ရှခဲသ
့် ည့်် ဤအယူအဆမျ ိုးအတကက င်ိုးက
မသခဲ၍
့် မျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ” ဟ သင်ဆတက င်ိုး ဆလမ်မ
့် ည်။ လိုးဝမဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
သူသည် တပတရက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်- စင်စစ်၊ တယရှု သည်
တပတရအတပေါ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် န ိုးလည်မှု ရှခဲသ
ှု ျှ သူ
့် ည်- တပတရအတပေါ် မည်သည့်် အကဲပြတ်မမ
မလပ်ခဟ
ဲ့် ဆန္င်သည်။ တယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မန်ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူတက
့် အတပေါ်
သန ိုးပခင်ိုးလည်ိုး ရှတလသည်။ သင်တအထဲ
တွင ် တပါလကဲသ
့် ခ
့်
့် ခတတ်ပပီိုး၊ တပတရက
သခင်တယရှု အတပေါ် ထအချန်က ရှခဲသ
့် အယူ
အဆမျ ိုးစွ ရှတသ လူမျ ိုးစွ ယခရှသည်
့် ကဲသ
့်
မဟတ်တလ ။ သငက
့်် ငါတပပ ၏၊ စတ်ချရပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လိုးဝ ပျက်စီိုးခဲတ
့် သ သင်၏ တတယအ ရ၊ သင်၏
အသအပမင် အ ရပြင ့်် လွနစ
် ွ မယကကည်လျှင် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်၏
အသအပမင်သည် စလင်က အပပစ်အန အဆ မရှဟ သင်ထင်သတလ ။ တပါလသည်
သခင်တယရှု က အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ခခခဲတ
် ပပန်
ှု ျှ မရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယရှု က မည်သည့်တ
့် ပ။
့် မမ
ယင်ိုးမှ တယရှု သည် ြျ ိုးန သူက ကသန္င်ပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်န္င် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
တပါလအထဲရှ “နတ်ဆိုး” က တမ င်ိုးထတ်န္င်ပခင်ိုးမရှခဲ၍
့် မျ ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တယရှု
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုး တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုး ပပီိုးတန က်မှသ
့်
တယရှု ၏တပည့်တ
် တ မ
် ျ ိုးက တပါလက အတကက င်ိုးမဲ့် ဆက်လက် ြမ်ိုးဆိုးီ စဉ် တန က်ဆိုး၌
ဒမ သက်ပမြုျို့သသွ
ဲ့် ည်မှ
့် ိုးရ လမ်ိုးတပေါ်တွင် တပါလထ တယရှု တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူက
့် ဒဏ်ခတ်ခသ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ သခင်တယရှု က အလွနတ
် န္ှိုးတကွိုးစွ တပပန်
ဲ့် သ တကက င်မ
့် ျ ိုး
့် ခတ
ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သမဟ
် ခွငအ
့်် ဏ မျှ
့် ဉ် မည်သည့်အ
့် တ် တယရှု သည် ဇ တခန္ဓ ၌ ရှခဲစ
မရှခဲတ
့်် လ ။ သင်က ငါတန
ွ ်၌ လျှြုျို့ ဝှက်စွ ြျက်လြျက်ဆိုးီ လပ်တတ်ပပီိုး
့် သ တကက ငတ
့် က်ကယ
ခခတနချန်တွင၊် ငါမသဟ သင်ထင်တလသတလ ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ သင်ရရှတသ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး အစအနမျ ိုးက ငါအ
့် ိုးခခြရန်
့် အသိုးပပြု၍ရသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
တပတရ မရငက
့်် ျက်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် တယရှု န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ အယူအဆမျ ိုးစွ သထ ိုးခဲသ
့် ည်၊

သဆ
် င်၊ လူမျ ိုးစွ သည်
့် လျှင ် သူသည် အဘယ်တကက င ့်် အပပစ်တင် မခရသနည်ိုး။ ယခတွငပ
အပပစ်တင် ခရပခင်ိုးမရှဘဲ အမှုအရ မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င် တနကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်တနသည့်အ
် ရ မှနက
် န်ပခင်ိုးမရှဟ ရှငိုး် လင်ိုးစွ အတပပ ခရချန်တွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးမတထ င် ကကတသိုးတချ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မှုတကက င ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
မဟတ်တလ ။ ယခ ငါသည် မျ ိုးစွ ဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် အသစတ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် မရှကကတသိုးတချ၊ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ၊ ့် လမ်ိုးတကက င်ိုး အဆိုးထ
ဆက်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ မည်
သ တတ်
န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အလွနအလွ
် ့်
န ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
့်
အတင်ိုးအဆန္ှင ့်် ဆင်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် ပြစ်သည်ဟ သင်မခစ ိုးရသတလ ။
လူတ သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
န ခန္င်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ချစ်
ကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့် ကကသည့်် ၎င်ိုးတ၏ယ
့်
အလဆန္ဒတ န္ှ
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ရန် ထအရ မျ ိုး အတပေါ်
့် စ်ခလိုး ရှကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှီပပြုကကသည်။ ထတကက
င ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က
့်
မည်သတလျှ
က်လမ
ှ ်ိုး န္င်သနည်ိုး။ ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုတတွျို့ရသည့်် သင်၏ တနရက်
့် မျ ိုးတွင၊်
့်
သင်သည် အခက်အခဲ အ ိုးလိုးက သည်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခခရန် ဆန္ဒရရမည်
ှ
။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
သင်သည် လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ ဤခရီိုးတစ်တထ က်က တက င်ိုးစွ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုး န္င်တပသည်။ လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ ဤခရီိုးတစ်တထ က်က တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန်မှ
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်သည် မည်သည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်

ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည်က သသငသ
့်် ည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်် င်ပပီိုး၊
့်
့် အရည်အချင်ိုးက ပမြှငတ
သငတ
့်် က
့် ယ်သင်တ လ
့် တလ က်တသ သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင် ထ ိုးရမည်။ ဤသည်မှ
တစ်ရက်န္စ
ှ ်ရက် အလပ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်ထင်သကဲသ
့် မရ
့် ိုးရှငိုး် တပ။ လမ်ိုးတကက င်ိုး၏
တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးသည် သင်၌ အမှနတ
် ကယ်ရှသည့််
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆန္ဒမျြုိုး အတပေါ် မူတည်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သင်အ
့် ထဲတွင ်
အလပ်လပ်တနပခင်ိုးက သင် မပမင်န္င် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
ဲ ွင ်
့် တ် အသင်ိုးတတ ်ထတ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သင် ရှ မတတွျို့ န္င် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်၊ ထတကက
င ့််
့်
သင်သည် အဆိုးပမင်က စတ်ပျက်လက်ပျက်ပြစ်ရပပီိုး၊ တရှ ျို့က လမ်ိုးအတွက် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်
ပျက်သဉ်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင၊့်် အတတ်က ကကီိုးပမတ်တသ စစ်သည်မျ ိုးအ ိုးလိုး
ပပြုလဲခကဲ့် ကတလပပီ- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သငအ
့်် ြ ထ
ှ ်ချက်တစ်ခ မဟတ်တလ ။
့် ိုးန္က
ဤအရ မျ ိုးက သင်အဘယ်သ ပမင်
့် နည်ိုး။ သင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှသတလ ၊ မရှသတလ ။
့် သင်သ

ယတနအလ
ပ်က သင်အပပည်အ
့် ဝ န ိုးလည်သတလ ၊ န ိုးမလည်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က သင်တက င်ိုးစွ တလျှ က်န္င်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှက
ဆိုးပြတ်တပိုးန္င်တပသည်။
ယခတွင ် သင်တသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ တန က်ဆိုး ခရီိုးတစ်တထ က်တွင ် ရှတနသည်ဟ
့်
အဘယ်တကက င ့်် ဆသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့်် ည့်် အရ တင်ိုးက
့် တသ ် သင်တ န
့် ိုးလည်သငသ
သင်တ န
့်် ည့်် အရ တင်ိုးက
့် ိုးလည်ကကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတရရှ
့် သငသ
သငတ
့်် အ
ှ ိုး် ထ ိုးသည့််
့် ိုး ငါတပပ ပပပပီိုး ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သင်တက
့် အပ်န္င
အရ တင်ိုး၏ အတကက င်ိုးကလည်ိုး သင်တက
င ့်် သင်တ ယခ
့် ငါတပပ ပပပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတနသည်မှ လူတက
့် ငါဦိုးတဆ င်တနတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ တန က်ဆိုးပင်ိုး
ပြစ်သည်။ လွတလ
် ပ်စွ အသက်ရင
ှ န္
် င်စွမ်ိုးက သင်တ ရရှ
့် ြက
့် သ ငါတတ င်ိုးဆ၏။ သင်၌
အစဉ်အပမဲန္င
ှ ့်် အချန်တင်ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးရန် လမ်ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်၊ သင်၏ အရည်အချင်ိုးက
ယခင်ကသ
ဲ့် တ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပမှန ် ြတ်ရှုက ၊
့် ိုးပွ ိုးတစလမ်မ
ပမှနပ် ြစ်တသ လူအသက်
တ တစ်ခက အသက်ရှင ် တနထင်လမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
့်
အသက်ရှငရ
် န် သငက
့်် ယခ ငါဦိုးတဆ င်တနတသ ်လည်ိုး၊ အန င်္တ်တွင ် ငါသငက
့််
ဦိုးမတဆ င်သည့်အ
် ခါ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင် အသက်ရှငန္
် င် လမ့််ဦိုးမည်တလ ။ သင်
ဆက်လက် စခန်ိုးသွ ိုးန္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုပြစ်သည်- တယရှု က
သူက
့် ျန်တွင၊် သူသည် သန ိုးလည်မှု လိုးဝမရှခဲတ
့် ပ။ သူသည်
့် ဦိုးတဆ င် တနခဲခ
ကတလိုးသူငယ်ကသ
ဲ့် အပမဲ
အပူအပင်ကင်ိုးမဲ့်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူလပ်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးအတပေါ်
့်
အတလိုးအနက် မရှခဲတ
ဲ့် ည်မှ တယရှု
့် ပ။ သူ၏ ပမှန ် အသက်တ က စတင်ခသ
ထွက်ခွ သွ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ သူ၏ အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ သည်
တယရှု ထက
ွ ်ခွ ပပီိုးမသ
ှ
အစပပြုခဲသ
် သဘ
ူ ့်
ဝ သတဘ တရ ိုး တချြုျို့ န္ှင ့််
့် ည်။ သူသည် ပမှနလ
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး ပင်ဆင်သငတ
့်် သ အရ တချြုျို့က ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ စစ်မှနတ
် သ
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် လက်စ ိုးမှုတက
့် တယရှု ထွက်ခွ မသွ ိုးခင်အထ အသစ်တသ စတင်ပခင်ိုး
မရှခဲတ
့်် ဤလမ်ိုးပြင ့််
့် ပ။ သင်၏ လက်ရှ အတပခအတနမှ အဘယ်နည်ိုး။ ငါသည် သငက
ယခဦိုးတဆ င်တနပပီိုး၊ ဤအရ အဩ
့် ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်ထင်သည်။
သငအ
့်် တပေါ်ကျတရ က်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်၌ မည်သည်ဝ
့် ည ဉ်အသက်တ မျြုိုး အမှနတ
် ကယ် ရှသည်က
မပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သမမ တရ ိုး လက်စ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ် ဟတ်
မဟတ်ဆသည်က ပမင်ရန်လည်ိုး မည့်သ
် ည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျှ မရှတပ။ သင်၏

ကယ်ပင်အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်သည်ဟ သင်န္
ှု ်ပြင့်် ဆတသ ်လည်ိုး ဤအရ မျ ိုးသည်
့် တ
အန္ှစ်မဲတ
် ၊ သင် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် သ စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွငသ
ကကြုရသည်အ
့် ခါ၊ သင်၏ သန ိုးလည်မှုက အတည်ပပြုတပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခ သင်၌
ဤသန ိုးလည်မှုမျြုိုး ရှ၏- “ကျွန္ပ်
် ၏ ဇ တပကတသည် အလွနတ
် ြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး၊ လူတ၏
့်
ဇ တပကတ အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ြန္ှ့် င ့်် ခခြပြစ်
်
့် သည်က ကျွန္ပ်
န ိုးလည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခန္င်ပခင်ိုးသည်
လူတက
့်် င်တပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ယခ ထအရ က ကျွန္ပ်
်
့် သူ၏ပမြှငတ
န ိုးလည်ပပီပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးက ပပန်လည် တပိုးဆပ်ရန် ကျွန္ပ်
်
လလ ိုးလျက်ရှပါသည်” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤသည်မှ တပပ ြ လွ
် ူတပသည်။
့်
့် ယက
တန က်ပင်ိုးတွင ် တဘိုးဒကခ၊ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခတ သင
အ
့်် တပေါ်
့်
ကျတရ က်တသ အခါ၊ ဤအရ မျ ိုးက ခစ ိုးရန် လွယက
် လ
ူ မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဤလမ်ိုးက သင်တ ့်
တနစဉ်
် ည်ိုး၊ သင်သည် သင်၏ အတတွျို့အကကြုက ဆက်လက်
့် လက်တလျှ က်ကကတသ လ
မလပ်တဆ င်န္င်တသိုးတပ။ ငါသည် သင်တက
့် ါက၊
့် လက်လတ်ပပီိုး၊ မည်သမျှ
့် အတရိုးမစက်တတ ပ
သ ၍ပင် ဆိုးလမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးစသည် လဲကျက အရှက်ရပခင်ိုး သတကဂတပြစ်သည့််
ဆ ိုးတင်အပြစ် တပပ င်ိုးသွ ိုးကက လမ်မ
တန က်ဆိုးပြစ်လ န္င်ြွယ်
့် ည်။ ထသတသ
့်
အတပခအတနမျ ိုးသည် အလွနပ် ြစ်န္င်တပသည်။ ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်မစိုးရမ်သတလ ၊
သမဟ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးက ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး
့် တ် မပူပန်သတလ ။ တပတရသည် ထသတသ
့်
ထသတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခမျြုိုးက တတွျို့ ကကြုခဲရ
ဲ့် ည်။
့် တသ ်လည်ိုး၊ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ဆပဲ ြစ်ခသ
့်
သင်သည် ထပတ်ဝန်ိုးကျင်က ခစ ိုးခဲရ
့် ပါက၊ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်တလ ။
တပမကကီိုးတပေါ် ရှစဉ် တယရှု ဆခဲတ
တပတရက
့် သ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သူပပြုခဲတ
့် သ အမှုတသည်
့်
အတပခခအတ်ပမစ် တစ်ခ တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ မမ၏တန က်ပင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက တပတရ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲသ
ထအဆငသ
့်် ့်
့် ည်မှ ဤအတပခခအတ်ပမစ်ထမှ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
တရ က်ရန္
ှ င်သတလ ။ သင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သင်န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
အန င်္တ်တွင ် သင် ခင်မ စွ
့်
ရပ်တည်န္င်သည့်် သင်၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်လ န္င်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည် တန င်တွင ်
ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ပခင်ိုးအတွက် သင်၏ရူ ပါရ ပြစ်လ န္င်သတလ ။ ငါသည် သင်တက
့်
အမှနတ
် ရ ိုး တပပ မည်- လူတ တလ
တလ ဆယ် န ိုးလည်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
အယူဝါဒမျ ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့််
သက်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြု ၎င်ိုးတ၌့် မရှကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခထတင် သင်

ဆက်လက် စခန်ိုးသွ ိုးန္င်သည်မှ အလင်ိုးသစ်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုးက သင် ခရတသ တကက င ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်၏။ သင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ က အဆငတ
့်် စ်ခခသ ့်
တရ က်ရှပခင်ိုးတကက င်မ
့််
့် ဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သငက
မျက်တမှ က်တခတ်ထ လမ်ိုးပပခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်၌ ကကီိုးမ ိုးတသ
ယကကည်ပခင်ိုးရှတသ တကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သငက
့်် ယတနထ
့် လမ်ိုးတစ်တလျှ က်လိုး
လက်သည်မှအပ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်တစသည့်် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ဉ ဏ်ပည တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ယခ ငါသည် တပပ ဆြမဟ
့် တ်ပါက၊ ငါ၏အသက
မမက်ဆြ မဟ
တ်ပါက၊ သင်သည် ဆက်လက်သွ ိုးန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
တရှ ျို့သဆက်
တနပခင်ိုးသည် ချက်ချင်ိုးရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
့်
ဝည ဉ်အသက်တ အမှန ် မဟတ်တလ ။ မည်သည့်က
် ဏ္ဍမျ ိုးမှ ဝင်တရ က်ရမည် ဆသည်န္င
ှ ့််
သင် ချြုျို့တဲတ
့် သ အရ အတွက် မည်သည့်် ကဏ္ဍမျ ိုးတွင ် တထမတစရမည်ဆသည်က
သင်တမသ
မည်သအသက်
ရှငတ
် နထင် ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တချ။ အဓပပ ယ်ရှတသ လူဘဝက
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မည်သပပန်
့် လည် တပိုးဆပ်ရမည်၊ သမဟ
့် တ် အ ိုးတက င်ိုးပပီိုး ထူိုးကဲတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မည်သ သက်
တသခရမည်က သင်တ န
့်
့် ိုးမလည်ကကတပ။ သင်တသည်
့်
ဤအရ မျ ိုးက လိုးဝ ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ သင်တသည်
ပျင်ိုးရသကဲသ
့် ့်
့်
မက်လည်ိုးမက်မဲကက၏။ သင်တလ
့် ပ်န္င်သမျှမှ အပခ ိုး တစ်စတစ်ရ အတပေါ် မှီခြရန်
့် ပြစ်ပပီိုး
သင်တ မှ
ှ ့်် တရှ ျို့တွင ် ရှ၍ သင်တက
့် ီခတသ အရ သည် အလင်ိုးသစ်န္င
့် ဦိုးတဆ င်တနတသ သူ
ပြစ်သည်။ ယတနထ
ဲ့် ည်မှ သင်သည် အလင်ိုးသစ်န္င
ှ ့််
့် တင် သင်မတလျှ တ
့် မ်ိုး လပ်တဆ င်န္င်ခသ
တန က်ဆိုး မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးအတပေါ် လိုးဝအ ိုးထ ိုးခဲတ
့်
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးက လက်စ ိုးရ တွင် ကျွမ်ိုးကျင်တသ တပတရန္ှင ့်် ဘ တစ်ခမျှမတူ၊ သမဟ
့် တ်
တယတဟ ဝါက ဆက်ကပ်အပ်န္လျက်
ှ
ကိုးကယ
ွ ်န္င်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါက သူက
့်
မည်သစမ်
့် ိုးသပ်တစက မူ၊ တယတဟ ဝါက သူက
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်ပြစ်တစ မတပိုးသည်ပြစ်တစ၊
တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်န္င်ခတ
ဲ့် သ တယ ဘန္ှင ့််
ဘ တစ်ခမျှမတူတပ။ သင်သည် ထအရ က လပ်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခခဲရ
့်် စ်ခက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် သနည်ိုး။ ရှု တထ ငတ
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတ ပြစ်
့်် ှ သင်တက
ဲ မ
ှု ျ ိုး
့် ပပီိုး၊ အပခ ိုးတသ ရှု တထ ငမ
့် သမ်ိုးပက်တသ နက်နမ
ပြစ်သည်။ သင်တ အ
ဲ့် ပြစ်
့် ိုးလိုးသည် ပမည်ိုးမျ ိုးကသ
့် ကက၏။ အကယ်၍ ငါတပပ တသ
အရ သည် သငအ
့်် တွက် တကျနပ်တလ က်တအ င် မပမင်မ
့် က်နမ
ဲ ှုမျှ မရှပါက၊
့် ိုးပါက၊ မည်သည်န
သင်တသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ လူတစ်ဦိုးက တရ ိုးတဟ တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထသူသည်
့်

အချန်က လ တစ်ခကက တူညတ
ီ သ အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက အပမဲတဟ တပပ ခဲပ
့် ါက၊
သင်တအ
ှ ်မပပည်မ
့် ီ စွနခ
် ့် ွ က လူစကွဲကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
့် ိုးလိုး န္ှစ်န္စ
ဆက်စခန်ိုးသွ ိုးန္င်ကကလမ်မ
ပမနက်နစ
ဲ ွ မည်သသွ
့် ည် မဟတ်။ သင်တသည်
့်
့် ိုးရမည်က
မသကကသကဲသ
့် သမမ
တရ ိုး သမဟ
့်
့် တ် အသက်လမ်ိုးက မည်သလ
့် က်စ ိုး ရမည်ကလည်ိုး
န ိုးမလည်ကက။ သင်တန့် ိုးလည်သမျှမှ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး သမဟ
့် တ် ရူ ပါရမျ ိုးအတကက င်ိုး
ကက ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
ပ်လပ်တလ့်ရသည်
ှ
၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် မည်သ အလ
့်
့် တ် တပတရ၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးတန က်တကက င်ိုးတက
့်
ကက ိုးပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
သင်တအြ
ဆန်
ိုးသစ်ပရသည့်် တစ်စတစ်ရ က ရရှပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။…
့်
့်
့်
သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက န ိုးတထ င်ရန်သ လလ ိုးလျက်ရကကပပီ
ှ
ိုး သင်တ ့်
့်
န ိုးတထ င်တလတလ တက်ကကတလတလပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
ှ ့််
့်
့် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ပျင်ိုးရပငီိုးတငွျို့ မှုက ြယ်ရှ ိုးရန် ဤအရ အ ိုးလိုးက န ိုးတထ င်တနကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
သင်တ၏ဘဝမျ
ိုးသည် ဤဆန်ိုးသစ်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လိုးဝတည်တတ
့် နကကသည်။
့်
ယတန သင်
ရှသည့်တ
် နရ သ သင်
ကယ်တင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် တရ က်လ ကကသည်ဟ
့်
့်
သင်ထင်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်တပ့် င်ဆင်တသ မပြစ်စတလ က်၊ သန ိုးြွယ်ရ
ဝည ဉ်အသက်တ အနည်ိုးငယ်မျှ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သငတ
့်် ၏
့် င်္ဏ်သကခ မှ
အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
ဝက အဘယ်မှ နည်ိုး။ လူသ ိုးဘဝက သင်တ ့်
့် လူသဘ
့်
ပင်ဆင်သတလ ။ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးအတွက် လအပ်ချက်မည်မျှက သင်တ ပ
့် င်ဆင်သနည်ိုး။
ငါတပပ တနသည့်အ
် ရ သည် အမှနတ
် ရ ိုး မဟတ်သတလ ။ ငါသည် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
စက ိုးတပပ က အလပ်လပ် တသ လ
် ည်ိုး သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှသ အတရိုးစက်ဆပဲ ြစ်၏။
့်
သင်တသည်
တန က်မှလက်စဉ် တစ ငက့်် ကည်ပ့် ခင်ိုးလည်ိုး ပပြုကက၏။ စတ်မဝင်စ ိုးသည့်် ပပန်ိုးက
့်
သင်တအပမဲ
ထ ိုးရှပပီိုး၊ သင်တ အပမဲ
နြ ိုးကကြုိုး တပ်ခတနရသည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့်
့်
့် ိုးလိုး
တရှ ျို့ဆက်သည့်် ပစပြစ်သည်။ ယတန သင်
တ ရှ
် နရ သ သင်
တက
ဲ့် ည်မှ
့်
့် သည့်တ
့်
့် တခေါ်တဆ င်ခသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပခင်ိုးတသ
့် ပြစ်သည်။ အသက်တ ထဲ
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် တရ ိုးတဒသန အချြုျို့ကသ တဟ ကက ိုးခဲပ
့် ါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုး
ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက တစ်စတစ်စ တပျ က်သွ ိုးကကမည် မဟတ်တလ ။ သင်တတစ်
့် ဦိုးစီသည်
တန က်တစ်ဦိုးထက် သ ၍ အထက်ြ ိုး တအ က်ြ လပ်တတ်ကက တသ ်လည်ိုး၊ အမှနစ
် င်စစ်
သင်တ၏
့််
ပပည့်တ
် နကကသည်။ ယခင်က
့် ဝမ်ိုးမျ ိုးသည် ညစ်ညြူိုးတသ တရပြငသ
လူတန့် ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ အရ အချြုျို့ ပြစ်သည့်် နက်နရ
ဲ အချြုျို့က ယခ သင်န ိုးလည်လ ပပီ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ယခထတင် လက်မတလျှ ဘ
့် ဲ တနန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တတွ
့် င ် မလက်န ရန်

အတကက င်ိုးမရှ၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်မမ အ ိုးတင်ိုးရမျှသ ပပြုန္င်ကကပပီိုး
လူအပ်တန က်က လက်ပါကကသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
ရရှပပီိုးပြစ်တသ ရလဒ်မျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် သင်တ က
့် ယ်တင် ပပီိုးတပမ က်သည့််
စွမ်ိုးတဆ င်မှုတစ်ခ ဧကန်မချ မဟတ်တပ။ သင်တအတနပြင
့်် ဝါကက ိုးစရ ဘ မျှမရှ။ ထတကက
င၊့််
့်
့်
အမှု၏ဤအဆငတ
့်် ွင ် သင်တသည်
အဓကအ ိုးပြင့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့််
့်
လက်ရှတနရက်
င်ခခဲရ
ူ ည်
့် သ ဦိုးတဆ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမဟ
့်
့် တ်ပါက သင်တထဲ
့် မှ မည်သသ
န ခန္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
နည်ိုး။ ယတနထ
ူ လက်မတလျှ ဘ
ဲ့် ည်နည်ိုး။
့် မည်သက
့် ဲ တနန္င်ခမ
အစအဦိုးကပင် သင်တသည်
တတ်န္င်သမျှ အတစ ဆိုးအချန်၌ ထွက်ခွ သွ ိုးရန်
့်
အလရှခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ မထွ
က်ခွ ရဲခကဲ့် ကတပ။ သင်တ သတ
တ မဲ့်ခကဲ့် ကသည်။
့်
့်
ယတနအထ
တင်၊ သင်တသည်
စတ်မပါတပါပြင်
့်
့်
့် လက်တလျှ က် တနခဲက့် ကသည်။
့်
တပတရသည် မမကယ်ပင်လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ စတင်သွ ိုး ခဲသ
့်် ည့််
့် ည်မှ ၊ သူ တလျှ က်သငသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက စတင်တလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် တယရှု
သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲရ
်
ပြစ်သည်။ သူသည် မမကယ်တင်၏
့် က ထွက်ခွ သွ ိုးပပီိုးတန က်တွငသ
မပပည့်စ
် မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် ပပီိုးတန က်မှသ စတင် ပပင်ဆင်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးခဲပ့် ပီိုး
ဆင်ိုးရဲဒကခခလတသ သူ၏ အလဆန္ဒသည် မလတလ က်တကက င်ိုး၊ သူသည်
မည်သည်ထ
့် ိုးထင
ွ ိုး် အပမင်မျှ မရှခဲတ
့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် သူ အသစတ် ကင်ိုးမဲ့်တကက င်ိုးတက
့်
တတွျို့ ရှခဲတ
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် အရ မျ ိုးစွ
့် လသည်။ မမအထဲတွင ် တယရှု ၏လအင်ဆန္ဒန္င
ရှတနခဲတ
့် ကက င်ိုး၊ ပန်ကန်တတ်ပပီိုး ခခတတ်သည့်် အရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏ လအင်ဆန္ဒ
စွနိုး် ထင်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ရှသည်က သူပမင်တတွျို့ ခဲသ
့်် င်ိုးထဲသ ဝင်
့် ည်။ ရှု တထ ငတ
့် တရ က်မှုက
သူ ရရှခဲသ
်
ပြစ်သည်။ တယရှု က သူက
့် ည်မှ ဤအရ တန က်တွငသ
့် ျန်တွင ်
့် လမ်ိုးပပခဲခ
တယရှု သည် တပတရ၏အတပခအတနက တြ ်ထတ်ခပဲ့် ပီိုး တပတရက ယင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုက
တယရှု တပပ တသ အရ က လက်ခခဲတ
် သ
့် သ ်လည်ိုး သူသည် ထတန က်ပင်ိုးအချန်အထ စစ်မှနတ
သန ိုးလည်မှု မရှခဲတ
့်် င်တသ
့် ပ။ ယင်ိုးမှ ထအချန်က သူ၏ ကယ်ပင် ဝည ဉ်အသက်တ န္ှငဆ
အတတွအ
ျို့ ကကြုမရှသကဲသ
့် အသ
ပည မရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ငါသည်
့်
သင်တက
က် ယခ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုတနပပီိုး၊
့် လမ်ိုးပပြအတွ
့်
တတတ င်ိုးတသ အချန်အတတ အတွငိုး် သင်တက
့် ၊ ့်
့် စလင်တစြမှ့် မပြစ်န္င်သကဲသ
သင်တအတနပြင်
့် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး သရှရန်သ တတ်န္င်လမ့််မည်ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ သင်တက
ှ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် သင်တက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တစ့် တ်န္လ
့်

တြျ င်ိုးြျပခင်ိုးသည် လက်ရှအမှုပြစ်ပပီိုး၊ လူတ သ
့် မ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်ပင်ိုးမှသ
၎င်ိုးတအထဲ
မှအချြုျို့သည် စလင်တစပခင်ိုးခရမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခ
့်
သင်တန့် ိုးလည်တသ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
အန င်္တ်အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွက် အတပခခ အတ်ပမစ်တစ်ခက ခင်ိုးတနတပသည်။ အန င်္တ်
အတဒကခ ထဲတွင ် သင်တ အ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
့် ိုးလိုး၌ ဤန္ှုတက
လက်တတွျို့ကျသည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှကကရလမ်မ
့် ည်။ တန င်တွင၊် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး
သင်တအတပေါ်
ကျတရ က်ပပီိုး အတဒကခက ကကြုရတသ အခါ သင်တ ယတန
တပပ
ဆတသ ့်
့်
့်
“မည်သည့်် အတဒကခ၊ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ငါ ကကြုရပါတစ၊
ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်အ ိုးရ တစရမည်” ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုးက တတွိုးမကကလမ်မ
့် ည်။
တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုပပီိုးတန က် တယ ဘ၏ အတတွျို့အကကြုက စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့်
သင်သည် ယတန န္ှု
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် လှုျို့တဆ ် ခရတပမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်သ
့် တက
့်
သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးသည် လှုတ
ျို့ ဆ ်ခန္င်တပသည်။ ထအချန်က၊ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ခယူပခင်ိုးင ှ မမ ထက်တန်ပခင်ိုးမရှဟ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊
သင်သည်လည်ိုး အချန် ကျလ သည့်အ
် ခါ သင်မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက လူအတပါင်ိုးတ ပမင်
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
့် တစြ လ
့် လလ ိုးလ ိုး ရှလမ်မ
ကယ်တတ ၏
် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် အလွယ်တကူ ခယူပပီိုး၊
ကယ်တတ ၏
် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးတသည်
သင်တအြ
့်
့်
့်
န္ှစ်သမ်မ
ှု စ်ခ ပြစ်တပလမ်မ
့် တ
့် ည်။ ယခတွင ် သင်တအတနပြင်
့် သမမ တရ ိုး မဆင်ယင်ထ ိုးရန်မှ
့်
တကယ်က လက်မခန္င်စရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်တသည်
အန င်္တ်၌ ခင်မ စွ
့်
ရပ်တည်န္င်လမ်မ
့် မက၊ လက်ရအမှု
ှ
က တတွျို့ ကကြုန္င်စွမ်ိုးလည်ိုး
့် ည် မဟတ်သည်သ
ရှကကမည်မဟတ်တချ။ ဤသပြစ်
စွနပ
် ့် စ်ခရပပီိုး အပပစ်ဒဏ် တပိုးခရသည့််
့် ပါက၊ သင်တသည်
့်
သူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
သ ကျတရ
က်သည့််
့် ည် မဟတ်တလ ။ ယခ သင်တအတပေါ်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ချက်မျှ မရှတသိုးသကဲသ
့် ငါသည်
သင်တက
့် ည့််
့်
့် သင်တ ချ
့် ြုျို့တဲသ
မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ဆ တထ က်ပတ
့်် င်ိုးမှ
့် ပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါသည် ရှု တထ ငတ
တပပ ဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးစွ က ခစ ိုးရပခင်ိုးမရှတသိုးတပ။
့်
သင်တသည်
ရန္င်သည်အ
့် ရ က မည်သည့်် အြိုးအခမျြုိုးမျှ မတပိုးဘဲ ယူသ ယူကကသကဲသ
့် ့်
့်
ထထက်
၊ သင်တက
် ည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး သမဟ
ွ ိုး် အပမင်မျ ိုး
့်
့် ယ်တင်၏ စစ်မှနသ
့် တ် ထိုးထင
မရှကကတချ။ သပြစ်
် သ
့် ၍ သင်တ သ
့် န ိုးလည်ထ ိုးသည်မှ သင်တ၏
့် စစ်မှနတ
ဝည ဉ်အသက်တ မျ ိုး မဟတ်တပ။ သင်တသည်
န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ သပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမင်ပခင်ိုးအထသ
့်

ကန်သတ်
ခရပပီိုး အကျြုိုးက မျ ိုးစွ မရတ်သမ်ိုးရတသိုးတပ။ အကယ်၍ ငါသည် သင်တအတပေါ်
့်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ အတရိုးမစက်ဘ၊ဲ သင်တ က
့် ယ်ပင်အမ်တွင ် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
ရရှတစခဲမ
ကက ပမင်စ
် ့် သ
့် ည်ဆပါက၊ သင်တသည်
့် ွ ကတည်ိုးက ကကီိုးမ ိုး ကျယ်ပပနတ
့်
ကမဘ ကကီိုးထသ
ဲ သ
့် တ်သတ်ပျ ပျ ပပန်တပပိုးသွ ိုးကကမည် ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် သင်တ ့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးသည် ဒကခဆင်ိုးရဲန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ
ပြစ်လမ်မ
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ လက်ရှ ခရီိုးတစ်တထ က်က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် တလျှ က်လှမ်ိုး ပါက၊ အန င်္တ်တွင ် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတဒကခက
သင်ကကြုရတသ အခါ သက်တသခချက် ရှလမ်မ
က
့် ည်။ သင်သည် လူဘဝ၏အတရိုးပါမှု
့်
သန ိုးလည်ပပီိုး လူဘဝ၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် တလျှ က်ပပီိုးပါက၊ အန င်္တ်တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
ဆသည်ပြစ်တစ မည်သည်တ
့် စ ဒကတက်မှုမျ ိုး
့် မည်သဆက်
့်
သမဟ
့် တ် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး မရှဘဲ ကယ်တတ ်၏ အကကအစည်မျ ိုးက န ခပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျှ မလပ်တဆ င်ပါက၊ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်သည်
တန်ြိုးရတသ
ှ
လူတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယခ သင်သည် အတဒကခက မကကြုရတသိုးတပ၊
ထတကက
င ့်် မည်သည့်် အရ ကမဆ ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သင် န ခန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
မည်သပင်
ှု ျ ိုး
့် ဦိုးတဆ င်သည်ပြစ်တစ ထလမ်ိုးခရီိုးသည် တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး သူ၏စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
အ ိုးလိုးက န ခမည်ဟ သင်ဆ၏။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ပပစ်တင်ဆိုးမသည်ပြစ်တစ
ကျန်ဆသ
ဲ ည်ပြစ်တစ သင်အ
့် တနပြင့်် သူက
့် ည်။
့် စတ်တကျနပ်တစရန် လလ ိုးလျက် ရှလမ်မ
ထသတပပ
ဆထ ိုးသည်အ
့် တွက်၊ ယခ သင်တပပ ဆသည်အ
့် ရ သည် သင်၏
့်
ဝည ဉ်အသက်တ က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ယခ သင်လပ်တဆ င်လသည်အ
့် ရ က သင်
အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
က ပပသန္င်ပခင်ိုးမရှတပ။ သငအ
့်် တပေါ်
အတဒကခမျ ိုး ကျတရ က်လ တသ အခါ သမဟ
့် တ် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုး အချြုျို့ သမဟ
့် တ်
အကျပ်ကင်မှု သမဟ
ှု ျ ိုးက သင်ကကြုရတသ အခါ
့် တ် ပ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ထစက ိုးမျ ိုးက သင် တပပ ဆန္င်မည်မဟတ်တချ။ အကယ်၍ သင်သည် ထသတသ
့်
သရှန ိုးလည်မှုမျြုိုး ရှန္င်ပပီိုးတန က် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်ပါက၊ ဤသည်မှ သင်၏
ဝည ဉ်အသက်တ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ တပတရသည် ထအချန်က
မည်သည်အ
့် ရ န္ှငတ
့်် ခ
ူ သ
ဲ့် နည်ိုး။ တပတရက၊ “သခင်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ ်
် အတွ
က်
့်
ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်က စတတိုးပါမည်။ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် က တသတစပါက၊
ကျွန္ပ်
် တသပါမည်” ဟ တပပ ဆခဲသ
့် စ ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ထအချန်က သူဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်ပ
သူက “အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ကယ်တတ ််က
် င် ကျွန္ပ်
် သည် အဆိုးတင်တအ င်
့် မချစ်ကကလျှငပ

ကယ်တတ ်
် က
် တစ်ချန်လိုး လက်ပါမည်”
့် ချစ်ပါမည်။ ကယ်တတ ််တန
့် က်တတ ်သ ကျွ
့် န္ပ်
ဟလည်ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ထအချန်က သူတပပ ဆခဲသ
့် ည်အ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး သူအတပေါ်
ကျတရ က် လ သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သူသည် မခရပ်န္င်တတ ဘ
့် ဲ
့်
ငတကကိုး ခဲတ
ဲ့် ည်က သင်တအ
့် လသည်။ တပတရက သခင်က
့် သိုးကကမ် ပငင်ိုးပယ်ခသ
့် ိုးလိုး
သကကသည် မဟတ်တလ ။ မမတအတပေါ်
သ စမ်
ှ
သည်အ
့် ခါ ငတကကိုးပပီိုး
့်
့် ိုးသပ်မှုမျ ိုး တရ က်ရလ
လူအ
့် ူ မျ ိုးစွ ရှ၏။ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏
့် ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက တြ ်ပပမည်သ
သခင်မဟတ်တပ။ ဤတွင၊် သင်သည် မမကယ်ကယ် မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ ယတန သင်
သည်
့်
အမှနတ
် ကယ် တက င်ိုးမွနတ
် နန္င်သည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး ယင်ိုးမှ သင်၌ သင်တ
့် လျ ်တသ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခ ရှတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ အကယ်၍ ယင်ိုးက မနက်ပြန်၌
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးပါက၊ သင်အ
ှ ့်် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်မှု၊ သင်၏
့် တနပြင့်် သင်၏ သူရဲတဘ တကက င်မှုန္င
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မထက်တန်မတ
ှု က
့် ည်ပြစ်၏။ သင်၏ “တယ က်ျ ိုးပီသမှု”
့် ပပသလမ်မ
သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က တစ်ခါတစ်ရ သင်အ
့် တနပြင့််
သင်၏ အလပ်က တဘိုးြယ်လက်က ထွက်သွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က ထအချန် သင်
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မှ သင်၏ တကယ့်ဝ
် ည ဉ်အသက်တ မဟတ်မှနိုး် က ပပသတပသည်။
လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်မချစ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်က
၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် န ခန္င်စွမ်ိုး ရှမရှ၊ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ က ရရှရန် မမ
့်
အစွမ်ိုးရသမျှ
ှ
က စက်ထတ်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးကယ်တင်၏ဘဝက
စွနလ
် ့် တ်ရမည်ဆလျှငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှပမဲ သစစ ရှပပီိုး အရ အ ိုးလိုးအနက်
အတက င်ိုးဆိုးက တပိုးပခင်ိုးရမရှ
ှ
ဆသည်က ပမင်ရြရန်
့် ထသူ၏ တကယ့်် ဝည ဉ်အသက်တ က
ကကည့်ရ
် တပမည်။
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ယခတပပ ဆထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က သင်အ
့် တနပြင့်် မှတ်မရမည်။ တန င်တွင၊်
သင်သည် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတဒကခန္င
ှ ့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ဒကခဆင်ိုးရဲက ကကြုရလမ်မ
့် ည်။
စလင်ခရြဆ
့် သည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ အရ သမဟ
့် တ် လွယ်ကူတသ အရ တစ်ခ မဟတ်။
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့်် တယ ဘ၏ယကကည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍ပင်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ပြစ်န္င်တသ ယကကည်ပခင်ိုးက သင်ပင်ဆင်ရမည်။ အန င်္တ်ရှ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးထက် သ ၍ကကီိုးမ ိုးလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည်
တရရှည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကြုရဦိုးမည် ပြစ်သည်က သင်အ
့် တနပြင့်် သသင်သ
့် ည်။
ဤသည်မှ ရိုးရှငိုး် သည်အ
့် ရ တစ်ခတလ ။ သင်၏ အရည်အချင်ိုးသည် မတိုးတက်န္င်ပါက၊
သင်၏ သန ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး အစွမ်ိုးအစသည် ချြုျို့တဲတ
့် နပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်သည်

အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ သပါက၊ ထအချန်တွင ် သင်အ
် က်တသမျှ
့် တနပြင့်် မည်သည့်သ
ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး ရယ်စရ တစ်ခ၊ စ တန်အတွက် ကစ ိုးစရ တစ်ခ
ပြစ်လ တပလမ့််မည်။ အကယ်၍ သင်အ
့် တနပြင့်် ရူ ပါရမျ ိုးက ယခ မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပါက၊
သင်သည် အတပခခအတ်ပမစ် မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အန င်္တ်တွင ် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရတပလမ်မ
့် ည်။
လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ မည်သည့်် ခရီိုးတစ်တထ က်မျှ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ မလွ
ယက
် ူတသ တကက င၊့််
့်
ဤအရ က တပါတပါ
့်် တနပြင ့်် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုး၏
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးတလန္ှင။့်် သငအ
တန က်ဆိုး ခရီိုးတစ်တထ က်က မှနက
် န်စွ တလျှ က်လှမ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ဤအရ က ယခ
့်
င်္ရတစက်ချန်ဆတလ ။့် ဤသည်မှ အန င်္တ်တွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး
လူတင်ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအသပည က
အတလိုးင်္ရမပပြု မပြစ်တစရ။ သင်က
့် ငါတပပ ဆသမျှသည် တလသ ကန်သည်ဟ မထင်တလန္ှင။့််
ထအရ အ ိုးလိုးက တက င်ိုးတက င်ိုးအသိုးချရမည်တ
့် နရက်
တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
့်
့် ည်စက ိုးမျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး မရှန္င်တပ။ ဤသည်မှ မမကယ်ကယ်
ပပင်ဆင်ရမည်အ
့် ချန်၊ အန င်္တ်အတွက် လမ်ိုးခင်ိုးရမည့်် အချန် ပြစ်သည်။ တန င်တွင ်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်အ
့် တနပြင့်် ပပင်ဆင်သင်သ
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
အန င်္တ်တွင ် မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် င်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်မည်က စိုးရမ်က ပူပန်သင်ပ့် ပီိုး သင်၏အန င်္တ်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွက် တက င်ိုးတက င်ိုး ပပင်ဆင်သင်တ
့် ပသည်။ အစ ိုးကကြူိုးပပီိုး ပျင်ိုးရပခင်ိုး
မရှတလန္ှင။့်် သင်လအပ်သည်အ
့် ရ မှနသ
် မျှက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် သင်၏အချန်က အတက င်ိုးဆိုး
့်
အသိုးချြ တတ်
န္င်သမျှအရ အ ိုးလိုးက အပပည်အ
့် ဝ လပ်တဆ င်ရမည်။
့်
သင်န ိုးလည်န္င်ြအလ
ငှ့် ငါသည် သင်က
ှ ်တအ က်
့် အရ ခပ်သမ်ိုးတပိုးတန၏။ သိုးန္စ
့်
အချန်က လတွင ် ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး မျ ိုးစွ တသ အမှု ပပြုခဲသ
့် ည်က
သင်တအတနပြင်
့် မျက်ဝါိုးထင်ထင် ပမင်တတွျို့ ကကပပီိုးပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါအလပ်လပ်ပခင်ိုး၏
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခမှ လူတသည်
အလွနခ
် ျြုျို့တဲ့် တနကကတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
တန က်အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခမှ အချန်သည် တတတ င်ိုးလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
တန က်ထပ် မည်သမျှ
ွဲ မပြစ်တပ။ လူတအတနပြင
့်် သက်တသခန္င်ပပီိုး
့် အချန်ဆ၍
့်
အသိုးပပြုမခန္င်ရမီ၊ အတွငိုး် ပင်ိုး ပပည့်စ
် သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးမတ
ှု စ်ခ ဦိုးစွ ရရှရမည်ဟ သင်
စတ်ကူိုးသည်- သတသ
် ယင်ိုးမှ တန္ှိုးတကွိုးလွနိုး် မည် မဟတ်တလ ။ သဆ
့်
့် လျှင ် ငါသည်
အချန်မည်မျှကက သင်က
့် အတြ ပ် ပြုရမည်နည်ိုး။ သင်အ
့် တနပြင့်် ငါ အမင်ိုးပပီိုး ဆပြြူသည်အထ
သင်က
့် အတြ ်ပပြုတစမည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်။ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
အတဒကခက ကကြုပခင်ိုးပြင်၊့် လူအတပါင်ိုးတ၏အတွ
ငိုး် ထ၌
ဲ စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မှုက
့်

ရရှတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် အမှု၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ယတန ့်
မတ်သဟ ယပပြုသည့်် ရူ ပါရမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ န ိုးလည်ပပီိုး စစ်မန
ှ တ
် သ ဝည ဉ်အသက်တ
ရရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ အန င်္တ်တွင ် သင်ကကြုရသည့်် မည်သည့်် အခက်အခဲမဆက သငက
့််
လမ်ိုးမိုးလမ်မ
့် ၎င်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည်
့် ိုးတက
့် သင် ကက့်ကက့် ခန္င်လမ်မ
အမှု၏ ဤတန က်ဆိုးအဆင်က
့် ပပည်စတစပပီိုး၊ တန က်ဆိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မန်မမက်
ပပီိုးတသ အခါ အန င်္တ်တွင ် လူတသည်
ကယ်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက ကယ်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ ့်
့်
့်
လတပလမ့််မည်။ ဤအချက်သည် ယခင် တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပပည်စ
့် တစလမ်မ
့် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအတွက် တစခင်ိုးချက်
တစ်ရပ်န္င
ှ ့်် လူပင်္္ြုလ် တစ်ဦိုးစီတင်ိုးထတ
ဲ ွင ် လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုတစ်ခ ရှ၏။ အန င်္တ်တွင ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုးခရလျက်၊ အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ ့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသင်တ
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်ကကလမ့််မည်။ အတဒကခ ကကြုတနရချန်တွင၊်
မည်သသ
ူ ည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက င်္ရစက်တပိုးန္င်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတသည်
့်
မမတက
့် ယ်တင်၏ ဒကခဆင်ိုးရဲ ရှကကပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ က မမတက
့် ယ်တင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ
ရှကက၏။ တစ်ဦိုး၏ ဝည ဉ်အသက်တ သည် အပခ ိုးမည်သ၏
ူ ဝည ဉ် အသက်တ န္ှငမ
့်် ျှ
မတူတပ။ ခင်ပွနိုး် သည်တသည်
မမတ ဇနီ
့်
့် ိုးသည်မျ ိုးက င်္ရစက်န္င်လမ့််မည် မဟတ်၊
မဘတသည်
မမတသ
ူ ျှ အပခ ိုးတစ်ဦိုးက
့်
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးက င်္ရစက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ မည်သမ
င်္ရစက်န္င်လမ့််မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အပပန်အလှန ် င်္ရစက်မန္
ှု င
ှ ့်် အ ိုးတပိုးမှု
ရှန္င်တသိုးသည့်အ
် ချန်ပြစ်သည့်် ယခအချန်န္င
ှ ့်် တူလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည်
လူအမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက တြ ်ထတ်တသ အချန်တစ်ခ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ၊
သိုးထန်ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ရက်န္က
ှ ်လက်တသ အခါ သိုးစသည် ကွဲလွငက
့်် န် ကကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် သင်တသည်
စစ်မှနတ
် သ တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးမျှ ရှမည်မဟတ်တပ။
့်
လူတသည်
ကွဲပပ ိုးကကလမ်မ
တကွ
့် ည်- ယင်ိုးသည် လူအစအတဝိုး အပြစ် သင်တ အတူ
့်
့်
စတဝိုးလ န္င်တသ အချန်ပြစ်သည့်် ယခအချန်န္င
ှ ့်် တူလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ အန င်္တ်တွင၊်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် မရှတသ သူတသည်
မမတ၏
်
့်
့် စရက်မှနက
ပပသကကလမ့််မည်။ ခင်ပွနိုး် သည်တသည်
မမတဇနီ
့် ည်၊
့်
့် ိုးမယ ိုးမျ ိုးက တရ င်ိုးစ ိုးကကလမ်မ
ဇနီိုးသည်မျ ိုးက မမတ ခင်
့် ည်၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက
့် ပွနိုး် သည်မျ ိုးက တရ င်ိုးစ ိုးကကလမ်မ
မမတမ့် ဘမျ ိုးက တရ င်ိုးစ ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မဘမျ ိုးက မမတသ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးက
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ကကလမ်မ
ှ ိုးသည် န ိုးလည် သတဘ တပါက်၍ မရန္င်တပ။
့် ည်- လူစ့် တ်န္လ
လပ်န္င်သမျှမှ လူတစ်ဦိုး အတနပြင့်် မမ၌ရှတသ အရ က ထန်ိုးသမ်ိုးြန္ှ့် င ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၏

တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က မှနက
် န်စွ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ ပြစ်
့် သည်။ ယခ၊ သင်တသည်
့်
ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်ကက။ သင်တအ
် မကကည်တ
့် တ်ကကတပ။
့် ိုးလိုး တရရှညက
အမှု၏ဤအဆင်က
ူ သ အရ မဟတ်တပ။
့် တအ င်ပမင်စွ တတွျို့ ကကြုြမှ့် လွယ်ကတ
တဘိုးဒကခက လသည် ရှညက် က လွနိုး် မည်မဟတ်။ အမှနစ
် င်စစ်၊ တစ်န္စ
ှ ်ပင်ကက မည်
မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ယင်ိုးသည် တစ်န္စ
ှ ် ရှညက် က မည်ဆပါက၊ အမှု၏ တန က်အဆင်က
့်
တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး လူတ၏
့် ဝည ဉ်အသက်တ သည် လတလ က်လမ့််မည်မဟတ်။
အကယ်၍ ယင်ိုးသည် ရှညက် က လွနိုး် မည်ဆပါက၊ သူတအတနပြင်
့် ကက့်ကက့် ခန္င်လမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ အကယ်စင်စစ် သူတ၏
မျ ိုး ရှတပသည်။
့်
့် ဝည ဉ်အသက်တ ၌ အကန်အသတ်
ငါကယ်တင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည့်တ
် န က်၊ တန က်တစ်ဆင်သ
့် ည် လူတအတနပြင်
့် မမတ ့်
့်
တလျှ က်သငသ
့်် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြ ပြစ်
့် ည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
့် လမ်မ
မမမည်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုး တလျှ က်သင်သ
့် ည်က သန ိုးလည်ရမည်- ယင်ိုးသည်
ဒကခဆင်ိုးရဲန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ပြစ်စဉ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်
သင်၏လအင်ဆန္ဒက စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။
မည်သည့်် သမမ တရ ိုးထသ
ဲ သင်
ဝင်တရ က်သင်သ
့် ည်၊ မည်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက
့်
သင်ထပ်ပြည်သ
့် င်သ
ဲ့် သင်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးသင်သ
့် ှု တထ ငမ
့်် ှ
့် ည်၊ မည်ကသ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင် မည်သည်ရ
့်
သင်ဝင်တရ က်သင်သ
့် ည်- ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်န ိုးလည် ရမည်ပြစ်၏။ သင်အ
့် တနပြင့််
ယခအချန်တွင ် မမကယ်ကယ် ပပင်ဆင်ရမည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အ
့် တပေါ်
တဘိုးဒကခတရ က်လ သည်အထ တစ င်မ
့် ည် ဆပါက၊ တန က်ကျလွနိုး် သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
လူတင်ိုးသည် မမတက
့် ယ်တင်၏ အသက်တ အတွက် ဝန်ထပ်တစ်ခ ထမ်ိုးရွက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ သတတပိုးပခင်ိုး သမဟ
့်် ၎င်ိုးတ အပမဲ
အရပ်အကဲတပပ မည်က
့် တ် သငက
့်
မတစ င်န္
ှ ။့်် ငါသည် မျ ိုးစွ တပပ ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်အ
့် ည်သ
့် မမ တရ ိုးထသ
ဲ ့်
့် င
့် တနပြင့်် မည်သ
ဝင်တရ က်သင်သ
့် မမ တရ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် ဆင်ယင်သငသ
့်် ည်က
့် ည် သမဟ
့် တ် မည်သည်သ
မသတသိုးတပ။ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုရန်
အ ိုးစက်မမ
ှု ရှတကက င်ိုး ပပသ၏။ သင်သည် မမကယ်တင်၏ အသက်တ အတွက် မည်သည့််
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးကမျှ ထမ်ိုးရွက်ပခင်ိုး မရှတပ- ယင်ိုးသည် မည်သ လက်
ခန္င်စရ ပြစ်န္င်သနည်ိုး။
့်
မည်သည်အ
့် ရ အထဲသ သင်
ဝင်တရ က်သင်သ
့် ည်က သင်သည် ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုး မရှ၊
့်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ က သင် န ိုးမလည်သကဲသ
့် မည်
သည့်် အန င်္တ်လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုး သငသ
့်် ည်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သင်သည် လိုးဝ ဦိုးတန္ှ က်ရှုပ်လျက် ရှတသိုး၏။
သင်သည် လိုးဝ အသိုးမကျတသ သူ မဟတ်ဟ သင် တပပ န္င်သတလ ။ သင်သည် အဘယ်

အသိုးဝင်မှု ရှသနည်ိုး။ ယခ သင်တလ
့် ပ်တနကကသည်မှ သင်တက
့် ယ်တင်၏လမ်ိုးမျ ိုးက
တည်တဆ က်တနပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးခင်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူတ ရရှ
့်် ည်အ
့် ရ က သင်
့် သငသ
သရမည်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင် သရမည်။
သင်၌ တအ က်ပါသန ိုးလည်မှု ရှရမည်- မည်သပင်
် မင်ိုး
့် ပြစ်တစ၊ ငါသည် အလွနအ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တ
့် ရှ ျို့တမှ က်၌ ဤအပပစ်အန အဆ မျ ိုးက
ပပြုပပင်ရမည်။ ဘရ ိုးသခင် ငါက
်
့် မတပပ ပပမီ၊ ငါသည် သရှန ိုးလည်ပခင်ိုးမရှခဲ၊့် သတသ
့်
ယခတွင ် သူ ငါက
် သဘ
ူ ့်
ဝက
့် တပပ ပပပပီိုးပြစ်သပြင့်် ငါ န ိုးလည်တပသည်၊ ငါအတနပြင်
့်
့် ပမှနလ
အသက်ရှငတ
် နထင်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးသည့်် ပရပ်တစ်ခအပြစ်
အသက်ရှငတ
် နထင်ြ အလ
ငှ့် ငါ၏ မပပည့်စ
် ပခင်ိုးက ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် ပပြုပပင်ရမည်။ ငါသည်
့်
တပတရ ပပြုလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အထ လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုးမရှတသ လ
် ည်ိုး၊ အနည်ိုးဆိုး
အတနပြင့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ငါ အသက်ရှငသ
် ငသ
့်် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါ တကျနပ်တစန္င်သည်။
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုး၏တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်သည် ယခမှစ၍ အန င်္တ် တဘိုးဒကခ၏
ပပီိုးဆိုးသည်အထ ရှလမ်မ
ှ တ
် သ
့် ည်။ လမ်ိုး၏ ဤခရီိုးတစ်တထ က်သည် လူတ၏
့် စစ်မန
ဝည ဉ်အသက်တ တြ ်ထတ်ခရသည့်် အချန်ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး
၎င်ိုးတ၌့် ရှမရှဆသည်က ပပသခရသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လမ်ိုးတကက င်ိုး၏
ဤခရီိုးတစ်တထ က်သည် ယခင်က လူတ လမ်
ိုးပပခရသည့်် မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမဆထက်
့်
ပမခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးက ပ၍မတည်မပငမ်ပြစ်မည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးက “လမ်ိုးတကက င်ိုး၏
တန က်ဆိုး ခရီိုးတစ်တထ က်” ဟ တခေါ်တွငပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။ အမှနမ
် ှ ယင်ိုးသည် လမ်ိုး၏
တကယ်တ
့် န က်ဆိုးပင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ တဘိုးဒကခက ကကြုရပပီိုးတန က်တွင် သင်သည်
ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝပခင်
ိုးအလပ်က ကကြုရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး အသိုးပပြုခရပခင်ိုးအမှုက
့်
ကကြုရမည့်် လူတစ်စ ရှလမ့််မည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ၍ “လမ်ိုးတကက င်ိုး၏
တန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်” သည် လူတက
့်် င်တသ တဘိုးဒကခန္င
ှ ့််
့် စစ်တဆိုးပခင်ိုး န္ှငဆ
ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်ကသ ရည်ညန်ိုး တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတတ်က
တလျှ က်ခသ
ဲ့် ည့်် လမ်ိုး၏ ထအပင်ိုးတွင ် ငါသည် သငက
့်် သင်ကက ိုးတပိုးရန် လက်ပြငက
့်် င်ဆရ
ွဲ င်ိုး၊
ငါကယ်တင်၏ ပါိုးစပ်မှ ခွျို့တကျွိုးရင်ိုးပြင ့်် ထတပျ ရ
် င်ြွယ်တသ ခရီိုးထက်တွင ် သငက
့််
ငါကယ်တင်ကယ်ကျ ပတဆ
င်တပိုးခသ
ဲ့် ည်။ သင်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
့်
ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပါပါိုးတသ
ထိုးန္က
ှ ်မှု တစ်သတ
ီ စ်တန်ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ ဟတ်တပ၏၊ ယင်ိုးက
့်

ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးက သသသ သ
တပပ င်ိုးလဲတစခဲသ
့် ၊ ့်
့် ည်။ သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး သသသ သ တည်ပငမ် တစခဲသ
့် ကဲသ
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သန ိုးလည်မှု ပမ ဏ အနည်ိုးငယ်တစ်ချြုျို့က သငအ
့်် ိုး ရရှခွင ့််
တပိုးခဲသ
် ငါ တပပ တနသည်မှ လူတအတနပြင
့်် လမ်ိုး၏ ထခရီိုးတစ်တထ က်က
့် ည်။ သတသ
့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတနချန်တွင၊် လူတ တပိုး
ဆပ်ရသည့်် အြိုးအခ သမဟ
့်
့် တ် အပတ်တကတ်
ကကြုိုးပမ်ိုးမသ
ှု ည် အတတ ်အတန် တသိုးငယ်၏- ယတန သင်
တရ က်တနသည်တ
့် နရ သ သင်
က
့်
့်
့်
ပတဆ
င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ ငါပြစ်၏။ ဤသည်မှ ငါသည် သင်က
့် တစ်စတစ်ရ လပ်တဆ င်ရန်
့်
မတတ င်ိုးဆတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အမှနစ
် င်စစ်၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ငါ၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ လိုးဝမပမင်မ
့်် ရှတနသည်အ
့် ရ က အရယူြ ့်
့် ိုးတပ- ငါသည် သငက
အခွငသ
့််
တပိုး၏။ ဤအချန်က လ အတွငိုး် တွင ် ငါသည် သင်တ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက
စဉ်ဆက်မပပတ် တထ က်ပ့် တပိုးခဲက
၊ မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတလျ ်ကန်တသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
့်
မပပြုြူိုးတပ။ သင်တသည်
ထပ်ခါတလဲလဲ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ခစ ိုးရပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါ၏
့်
နင်္မူလ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မစွမ်ိုးတဆ င်ကကတသိုးတချ။ သင်တသည်
တန က်ဆတ်က
့်
စတ်ဓ တ်ကျကကတသ လ
် ည်ိုး ယခအချန်သည် ငါကယ်တင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
အချန်က လပြစ်တသ တကက င ့်် ဤအရ က ငါ မထည့်တ
် က
ွ ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
့် သင်တ၏
့်
“ဆက်ကပ်မှု” က အလွနအ
် တလိုးအနက်မထ ိုးတပ။ သရ့် တွင ် ဤတနရ မှစ၍
လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင၊် ငါသည် တန က်ထပ် အမှုပပြုပခင်ိုး သမဟ
့် တ် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး
ပပြုမည်မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
အချန်တန်သည့်အ
် ခါတွင ် ငါသည် သင်တက
့်
့် ထသတသ
့်
ပျင်ိုးရြွယ်တက င်ိုးသည့်် ဟန်ပန်ပြင့်် ဆက်သွ ိုး ခင်ိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ငါသည် သင်တက
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး သင်ယူခင
ွ ပ့်် ပြုမည်ပြစ်ပပီိုး ရရှန္င်သည်အ
့် ရ က ရယူြ ့်
ခွငပ့်် ပြုမည်မဟတ်တချ။ ယတန သင်
တ၌ရှ
် သ ဝည ဉ်အသက်တ
့်
့် သည့်် စစ်မှနတ
တြ ်ထတ်ခရမည်ပြစ်၏။ သင်တ၏
် မျ ိုး ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုသည် တန က်ဆိုးတွင်
့် န္ှစ်ရှညလ
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည်က လမ်ိုး၏ ဤတန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က
သင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပတွင ် ပမင်တတွျို့ရမည် ပြစ်သည်။ အတတ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ အလွန ် ရိုးစင်ိုးသည်ဟ သင်တ တတွ
ိုးထင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် မဆက်ဆခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခတွင ်
မည်သရှ့် ပါနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးက ရိုးစင်ိုးသည်ဟ သင်တထင်
့် သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသည် လမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုး ကစ ိုးတနသကဲသ
့် ့်
တပျ ်စရ တက င်ိုးပပီိုး အပူအပင်ကင်ိုးသည်ဟ သင်တခ့် စ ိုးရဆဲ ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
့်

သိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်မှ မှနက
် န်တပသည်။ သတသ
် သင်တအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ြန္ှ့် င ့်် သင်တယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်က
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရရှြအလ
ငှ့် သင်တ တလျှ
က်သင်တ
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်ရမည် ပြစ်သည်။ မမကယ်ကယ် မတလှ င်တလန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင် မမကယ်ကယ်
အရူ ိုးမလပ်ကကန္ှင။့်် သင်အ
့် တနပြင့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ ဤခရီိုးတစ်တထ က်က မတလျှ တ
့် မ်ိုး
သွ ိုးန္င်ပါက၊ သင်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး တစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှလျက်
ရှတသ ငါ၏ ဧဝတင်္လ
့်
အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မကကြုစြူိုးတသ ပမင်ကွငိုး် က ပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ
မတ်တဆွပြစ်ြန္ှ့် င ့်် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး တစ်တလျှ က် ငါ၏အမှုက တိုးချဲျို့ရ တွင် သင်၏
အခန်ိုးကဏ္ဍ၌ ပါဝင်ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးတက င်ိုး သင်၌ ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊်
့်
သင်သည် မမတလျှ က်သင်တ
် မ်ိုးတပမ က် ဝမ်ိုးသ စွ ဆက်လက်
့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးက အလွနဝ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလမ်မ
် ယခ
့် ည်။ အန င်္တ်သည် အတင်ိုးမသ တတ က်ပလမ့််မည်၊ သတသ
့်
ပဓ နကျတသ အရ မှ လမ်ိုးတကက င်ိုး၏ ဤတန က်ဆိုးခရီိုးတစ်တထ က်က မှနက
် န်စွ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးြပြစ်
့် တနပြင့််
့် သည်။ ဤအရ က မည်သ လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်က သင်အ
ကကြုိုးစ ိုးက ပပင်ဆင် ရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်ယခချက်ချင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်အ
့် ရ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယခ အတရိုးတကကီိုး ကစစတစ်ခ ပြစ်တပသည်။

အသင််းတတ ်မျ ်းတွင ် ခရစ်တတ ် တလ က်သ ွ ်းစဥ် သ၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း ၃ (၁၉၉၃ ခိုနစ
ှ ၊် ဇလိင
ို လ
် မှ ၁၉၉၄ ခိုနစ
ှ ၊် မတ်လ
အထိ)
သင်၏အန ဂတ်တ ဝန်ကိို မည်သ ိုိ အ
ိ ၍
် လိုပ်တဆ င်သငသ
်ူ့ နည််း
ူ့ ရံို စိုက
သင်သည် တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ခင်လတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင၊့်် တခတ်က လ၏ အတရိုးပါမှုက အလက်အထက်အ ိုးပြင ့်် သရှတစသည့််
ဘ သ စက ိုးပြင ့်် တြ ်ပပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုက
ကကြုတတွျို့ရသည့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက အတသိုးစတ်
တြ ်ပပန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် မှနက
် န်တကျစွ

သင် တြ ်ပပန္င်သတလ ။ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ဆ တလ င်က ငတ်မွတ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ထန်ိုးတကျ င်ိုးြ သင
က
့်် တစ ငတ
့်် မျှ ်တနသည့်် သန ိုးစရ တက င်ိုးပပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲမဲတ
ွ တက
့်
ဘရ ိုးတရ ိုးရတသကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ဘ သ တရိုး ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက သင် ပမင်ြူိုး
ကကြုြူိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ က မည်သ လက်
ဆငက
့်် မ်ိုးမည်နည်ိုး။ မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးက
့်
့်
၎င်ိုးတအ
့်် တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကသနည်ိုး။ သင်
့် ိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရန်အတွက် သငက
စတ်ကူိုးကကည့်န္
် င်သတလ ။ သင် ထမ်ိုးထ ိုးရသည့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး၊ သင်၏
တစခင်ိုးချက်တ ဝန်န္င
ှ ့်် သင်၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက သင်သရှသတလ ။ သမင်ိုးတွငသ
် ည့််
တ ဝန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏အသစတ် ဘယ်မှ နည်ိုး။ တန င်လ မည့်တ
် ခတ်တွင ်
သခင်အပြစ် သင် မည်သ ပပည့်
ပ် ပည့်ဝ
် ဝ အတစခမည်နည်ိုး။ သခင်ဘဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
့်
အ ိုးတက င်ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ သင်၌ ရှသတလ ။ အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် သခင်က သင်
မည်သ ရှ
် သ သတတဝါအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကမဘ တလ ကထဲရှ
့် ငိုး် ပပမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အသက်ရှငတ
ရပ်ဝတထြုအရ အ ိုးလိုး၏ သခင် အမှနတ
် ကယ် ဟတ်သတလ ။ အမှု၏ တန က်တစ်ဆင ့််
တိုးတက်မအ
ှု တွက် သင်၌ မည်သည့်အ
် စီအစဉ်မျ ိုး ရှသနည်ိုး။ သငက
့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သိုးထန်ိုးအပြစ် လူမည်မျှက တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကပါသနည်ိုး။ သင်၏အလပ်တ ဝန်သည်
ကကီိုးတလိုးတသ အရ တစ်ခတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
- လမ်ိုး အဘယ်မှ ရှသနည်ိုးဟ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ်
့်
ပမည်တမ်ိုးလျက်- ဆင်ိုးရဲ မွဲတတကကသည်၊ သန ိုးြွယ် ပြစ်ကကသည်၊ မျက်စကန်ိုးကကပပီိုး
ဘ လပ်ရမှနိုး် မသ ပြစ်တနကကတပသည်။ ဥကက ပျကဲသ
့် ရ
့် တ်တရက် သက်ဆင်ိုးပပီိုး လူက
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ြန္ှပ်ထ ိုးသည့်် အတမှ င်ထ၏အင်အ ိုးမျ ိုးက ပြြုခွငိုး် ြ အလင်
ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့်
တမ်ိုးတတလစွ။ ၎င်ိုးတ စ
် ငသ
့်် ည့်် အရ န္ှင ့်် ဤအရ အတွက် တနတရ
့် ညပါ
့် ိုးရမ်တကကီိုး တမျှ လ
၎င်ိုးတ တအ
က်တမတ
် တင်ိုးအတ က မည်သသ
ူ န္င်သနည်ိုး။
့် မ်ိုးတကကပ အဆိုးစွနအ
့်
အလင်ိုးတရ င် ပြတ်သန်ိုးလင်ိုးလက်သည့်် တနတွ
် င်၊ အလွနအ
် မင်ိုး ဆင်ိုးရဲဒကခ
့် ငပ
ခစ ိုးတနရတသ ဤလူတသည်
လွတ်တပမ က်ရန် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မရှဘဲ၊ တမှ င်မက်တသ
့်
အကျဉ်ိုးတက်တစ်ခထဲတွင ် အကျဉ်ိုးကျခရလျက် ရှတနကက၏။ မည်သည်အ
့် ခါတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
မငတတ ဘ
ဲ နမည်နည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အန ိုးတပိုးပခင်ိုးမခခဲရ
့် တ
့် တသ ဤန္နယ်တသ
ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ကအတကက င်ိုးမလှသည့်ပ် ြစ်ရပ်မှ ဆိုးရွ ိုးလှပပီိုး ရက်စက်တသ
အတန္ှ င်အြွဲျို့မျ ိုးန္ှင ့်် တအိုးစက်တသ သမင်ိုးတပြင
့် ့်် ဤအတပခအတနတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
ချည်တန္ှ င်ခထ ိုးရသည်မှ ကက ပမငပ့်် ပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပမည်တမ်ိုးပခင်ိုးအသက မည်သူ
ကက ိုးြူိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်တသ အတပခအတနက မည်သူ
မျက်ပမင်တတွျို့ ြူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် မည်မျှ ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွဲပပီိုး

စိုးရမ်ပူပန်သည်က သင်တတွိုးမြူိုးသတလ ။ သူကယ်တင်၏ လက်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ
အပပစ်မလ
ဲ့် သ
ူ ိုးမျြုိုးန္ွယသ
် ည် ထသတသ
ညြှဉ်ိုးဆဲမှု ခစ ိုးတနရသည်က သူ မည်သ ့်
့်
ပမင်ရက်န္င်မည်နည်ိုး။ တကယ်တမ်ိုးမူ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် အဆပ်ခတ်ခထ ိုးရသည့််
သ ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ လူသ ိုးသည် ဤတနအထ
ရှငက
် ျန်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ အဆပ်ခတ်ခထ ိုးရသည်က
မည်သူ သခဲလ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်က သင်
့် မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်သည် သ ိုးတက င်မျ ိုးထမ
တမ့်တလျ ပ့် ပီတလ ။ သင်သည် ဤအသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သမ
ူ ျ ိုးက ကယ်တင်ြ ့်
သင်၏ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတကက င့်် ကကြုိုးပမ်ိုးရန် လလ ိုးလျက် မရှသတလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူကယ်တင်၏ တသွိုးသ ိုးသြွယ် ချစ်ခင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က
ပပန်လည်တပိုးဆပ်ရန် သင်၏ အ ိုးအင်ဟူသမျှက ဆက်ကပ်ြ သင်
လလ ိုးပခင်ိုး မရှသတလ ။
့်
တန က်ဆိုး စ ရင်ိုးချြုပ်လက်ပါက၊ သင်၏ ထူိုးပခ ိုးတသ အသက်တ က အသက်ရှငရ
် န်
ဘရ ိုးသခင်၏အသိုးပပြုခရပခင်ိုးက သင်မည်သ အဓ
ပပ ယ် တက က်မည်နည်ိုး။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ က အသက်ရှငြ
် သန္န
ဌ န်န္င
ှ ့်် ယကကည်စတ်ချမှုတ အမှ
နတ
် ကယ် ရှသတလ ။
့်
့်

လသ ်းမျိ ်းနွယက
် ိို စီမံခန်ခူ့ ွွဲ ခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်
အကယ်၍ လူတသည်
လူဘဝ၏
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ရည်ရွယ်ချက်အ ိုး အမှနတ
် ကယ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်ပါက၊
သူတသည်
သူတတစ်
ှ ့်် ကတရ ိုးက သူတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့် ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အန င်္တ်န္င
့် စတ်န္လ
ရတန တစ်ပါိုးသြွယ် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးမည် မဟတ်တပ။ ထသပြစ်
ဝက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
့် လျှင ် သူတသည်
့်
တခွိုးမျ ိုးထက်ဆိုးတသ သူတ၏မ
့် ဘမျ ိုးက အတစခရ တွင ်
စတ်ဝင်စ ိုးကကတတ မ
ှ ့်် ကတရ ိုးတသည်
တပတရ၏
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ အန င်္တ်န္င
့်
မျက်တမှ က်တခတ် “မဘမျ ိုး” ဟဆတသ အရ မျ ိုး အတအကျ မဟတ်ကကသတလ ။
၎င်ိုးတသည်
လူအတသွ
ိုးအသ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
ှ ့််
့်
့်
့် ပြစ်ကကသည်။ ခန္ဓ ၏ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
အန င်္တ်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ ပင် ပြစ်လမ်မ
် နဆဲအခက်
့် ည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အသက်ရှငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ရန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်တလ ၊ သမဟ
့် တ် တသလွနပ် ပီိုးတန က် ဝည ဉ်အတနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တတွျို့ဆရန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်တလ ။ မနက်ပြန်၌ ခန္ဓ သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အတဒကခ
မီိုးပပင်ိုးြ တစ်ခထဲတွင ် သမဟ
ဲ ွင ် အဆိုးသတ် လမ်မ
့် ည်တလ ။
့် တ် ပပင်ိုးစွ တလ င်တသ မီိုးထတ

ဤသတသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးမှ လူခန္ဓ
့် ည် သမဟ
့်
့် သည် ကဆိုးမိုးတမှ င်ကျမှုက ကက့် ကက့်ခလမ်မ
့် တ်
ဤမျက်တမှ က်တရစီိုးတကက င်ိုးထရ
ဲ ှ ဦိုးတန္ှ က်ရှပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်တတ်သူ မည်သမ
ူ ဆ
စတ်အပူပန်ဆိုးတသ အကကီိုးမ ိုးဆိုး သတင်ိုးက ခစ ိုးရလမ်မ
ှ ့်် သက်ဆင်သည်
့် ည်ဆသည်န္င
မဟတ်တလ ။ (ဤတနရ တွင ် ခစ ိုးရပခင်ိုးဟူသည်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှပခင်ိုးက
ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးမှ အန င်္တ်စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ပန်ိုးတင်အတွက်
အကျြုိုးပပြုသည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ ကဆိုးမိုးတမှ င်ကျမှု ဟူသည်မှ
ခင်မ စွ မရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးခရပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်၊
သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုးသည် ကမတက င်ိုးအတကက င်ိုးမလှတသ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့််
ကကြုတတွျို့ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တဘိုးဒကခအလယ်တွင် မမ၏ အသက်က ဆိုးရှု ိုးရလမ်မ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင်
လူတစ်ဦိုး၏ ဝည ဉ်အတွက် သငတ
့်် လျ ်တသ ပန်ိုးတင်မရှဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်)။
လူသ ိုးတတွ
ှ
လ
် ည်ိုး၊
့် င ် တကက င်ိုးကျြုိုးခင်လတသ အတကက င်ိုးပပချက်ရတသ
သူတတတွ
့် ိုးတတ တသ အရ သည် သူတ၏
့် အတကက င်ိုးပပချက်က
ကလပပည့်စ
် သငသ
့်် ည်အ
့် ရ န္ှင ့်် လိုးဝ ကက်ညတ
ီ က င်ိုး ကက်ညမ
ီ ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
သူတအ
့် ိုးလိုးသည် အတတ ်စတ်ရှုပ်တထွိုးကကပပီိုး အမှုအရ တက
့် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ
လက်တလျှ က် ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့်် သ
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတဝင်
့် တရ က်သငတ
အရ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က တစစ
့် ပ်တသချ သည့်် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု တစ်ခ
ရှသငပ့်် ပီိုး အထူိုးသပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
အတဒကခတရ က်စဉ်တွင် (ဆလသည်မှ မီိုးပပင်ိုးြထဲတွင ်
့်
စစ်တဆိုးပခင်ိုး အချန်အတွငိုး် ) ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် အရ အပပင် မီိုး၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
၎င်ိုးတ က
့် တနသင်သ
့်် ပသည်။ ဝက်မျ ိုး၊ တခွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည့်် အရ တက
့် လပပည်စ
့် အတပြရှ သငတ
အလ ိုးတကူ ကပပီိုး ပရွ ကဆ
် တ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပိုးတက င်မျ ိုးထက်ပင် သ ၍ဆိုးရွ ိုးကကတသ
သင်မ
့် ဘမျ ိုးက (ဇ တပကတက ဆလပခင်ိုး) အစဉ်အပမဲ အတစမခကကန္ှင။့်် ၎င်ိုးအတပေါ်
မချတင်ကဲ ခစ ိုးပခင်ိုး၊ အလွနပ် ပင်ိုးထန်စွ တတွိုးတတ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င်
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးတ၏
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ၊
့် အကျြုိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဇ တပကတသည် သင်န္င
သတသ
် ယင်ိုးသည် သငက
့်် ထန်ိုးချြုပ်ရသ မက စ တန်အတပေါ်လည်ိုး ဩဇ အ ဏ ရှတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှသည်။ (ဤသည်မှ ဇ တပကတသည် မူလက စ တန်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည်ဟ ဆလ၏။ စ တန်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွင် ရှတသ တကက င၊့််
၎င်ိုးက ဤသသ
့် စက ိုးလိုး တရွ ိုးချယ်သိုးန္နှု ိုး် ၍ ရတပသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးက ထနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုးတပပ ဆပခင်ိုးသည်
ပ၍ယကကည်တလ က်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ်
့်

လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးရမတနကကဘဲ
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်မျ ိုးတွင ် ရှကကသည်ဟ ယင်ိုးက
တြ ်ပပတပသည်။) သင်သည် ဇ တပကတ၏ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုဒဏ်တအ က်တွင်
အသက်ရှငတ
် နရသည်- သတသ
် ဇ တပကတက သင်ပင်သတလ ။ ယင်ိုးသည်
့်
သင်၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင ် ရှသတလ ။ ယင်ိုးအတပေါ်တွင ် အဘယ်တကက င ့််
ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်ခသနည်ိုး။ စီရင်ချက်ချခရက ၊ ကျန်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုးက ညစ်ညမ်ိုးတစသည်မှ ရှညက် က လှပပီပြစ်တသ
တအ ်င်္လီဆန်စရ တက င်ိုးသည့်် သင်၏ဇ တပကတ အတွက် အဘယ်တကက င ့််
စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှကပ် ြစ်ခပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ သဲသမ
ဲ ဲမဲ အသန ိုးခသနည်ိုး။ စ တန်၏
အတပါင်ိုးအပါမျ ိုးက သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် အစဉ်အပမဲ အလွနန
် ိုးီ ကပ်စွ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးြ ့်
မည်သည့်လ
် အပ်မှု ရှသနည်ိုး။ ဇ တပကတသည် သင်၏ တကယ့်အ
် န င်္တ်၊ သင်၏
န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ်ရ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သငအ
့်် သက်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ ပန်ိုးတင်က
ပျက်စီိုးတစန္င်သည်က သင်မစိုးရမ်သတလ ။
ယတန၏
ှ ်ိုးရန် မလွယ်ကူတပ။ ရရှရန် အတတ ်အတန်
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တလျှ က်လမ
ခက်ခသ
ဲ ည်ဟ ဆန္င်ပပီိုး တခတ်မျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ၎င်ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး
ရှ ိုးပါိုးခဲသ
့် ည်။ သရ့် တွင ် လူဇ့် တပကတ တစ်ခတည်ိုးက သူက
့် ပျက်စီိုးတစန္င်ရန်
လတလ က်လမ်မ
ဲ့် မ်မ
့် ည်ဟ မည်သူ ထင်ခလ
့် ည်နည်ိုး။ ယတန၏
့် အမှုသည် တန္ွဦိုးမိုးပမ
တသချ တပါက် အြိုးထက်ပပီိုး လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကင်န မှုပမ တန်ြိုးကကီိုးသည်။
သရ့် တွင ် အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ကယ်တတ ်၏ လက်ရှအမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က မသလျှင်
သမဟ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်လျှင၊် ၎င်ိုး၏ အြိုးထက်မန္
ှု င
ှ ့််
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တန်ြိုးကကီိုးမှုအတကက င်ိုးက အဘယ်သ တပပ
ဆန္င်မည်နည်ိုး။ ဇ တပကတက
့်
လူသ ိုးတက
င ့်် ၎င်ိုး၏ ပန်ိုးတင်သည် အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်တ
် နရ
့် ယ်တင် မပင်တပ၊ ထတကက
့်
ပြစ်လမ်မ
ူ ျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တပ။ သတသ
်လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
့် ည်က မည်သမ
့်
အရှငသ
် ည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခရတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
့် နင်္မူလတနရ သ ပပန်
့် ပက
့်
ြန်ဆင်ိုးသည့်် အချန်က လမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်က
့် မူလပသဏ္ဌ န်က ပပန်လည် ရရှတစလမ်မ
သင်တက င်ိုးစွ သသငသ
့်် ည်။ လူသ ိုး၏ အရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ခန္ဓ က ပပန်သမ်ိုးပပီိုး အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရှငထ
် ပပန်ပရင်
ွ ိုး် ခဲတ
့် သ
့် ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထဲသ မှု
့် တ်သင
ဇီဝအသက်က လိုးဝ ပပန်ယူလမ်မ
ွ ်က လိုးဝ
့် ည်ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး အသစ်ပြစ်တစက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မပင်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်ကပင်တသ
အလိုးစတသ အတမွက လူသ ိုးထမှ ပပန်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးထသ ့်

မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တြန်လအ
ဲ ပ်လမ်မ
့်် တသ ်
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
အစကတည်ိုးက ထအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အရ မျှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့််
မသက်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် ထအရ အ ိုးလိုးက
ပပန်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်- ဤသည်မှ မတရ ိုးတသ အဓမမလယက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
တကယ်တမ်ိုးတွငမ
် ူ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် နင်္မူလ
အတပခအတနမျ ိုးသ ပပန်
် ပပင်၊ လူသ ိုးက
့် တရ က်တစရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည့်အ
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး အသစ်ပပန်ပြစ်တစရန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတ ့်
စတ်ကူိုးန္င်သကဲသ
့် ပပစ်
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် ခန္ဓ က ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက်
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆတ
ီ လျ ်တသ ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ခန္ဓ ၏ အရိုးစမျ ိုးက
၎င်ိုးြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုးတန က်တွင ် ယင်ိုးတက
့် အလမရှတပ။ သူသည် အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်
ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးထက
ဲ မူလအတပခခအရ တက
င ့်် လူသ ိုး၏
့် အလရှတပသည်။ ထတကက
့်
ခန္ဓ သည် ၎င်ိုး၏ ပင်္္လက ပင်ဆင်မှုမဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပမစ်ပြတ်သတ်သင်လမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ခန္ဓ က လိုးဝ
တချမှုနိုး် သတ်သင်လမ်မ
် ူ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည် မဟတ်တပ။ တကယ်တမ်ိုးတွငမ
စီမခနခ
် ့် တ
ွဲ သ ဘရ ိုးသခင်၏ အပြည့်ပ် ြစ်သည်။ ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုး၏ ခန္ဓ က သူ၏
“တပျ ်ရင်မှု” အတွက် မည်သ အပမစ်
ပြတ်သတ်သင်န္င်မည်နည်ိုး။ ယခအချန်တွင ် သင်သည်
့်
တစ်ပဲနမျှပင် မတန်တသ သင်၏ ခန္ဓ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အလိုးစက အမှနတ
် ကယ်
လက်လတ်ပပီိုး ပြစ်သတလ ။ အကယ်၍ သင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လအမှု၏
သိုးဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် က သတဘ တပါက် န ိုးလည်န္င်လျှင၊် (ဤသိုးဆယ် ရ ခင်န္န
ှု ိုး် မျှသည် ယတန ့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အမှုက သတဘ တပါက်န ိုးလည်ပခင်ိုးက ဆလသည်)၊ သင်သည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်တသ သင်၏ဇ တပကတက- ယတနကဲ
့် -့်
့် သ
ဆက်လက် “အတစခ” မည်မဟတ်တပ သမဟ
့် တ် “သ ိုးသမီိုးဝတ်” က ဆက်လက်
လပ်တဆ င်မည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးတသည်
မကကြုစြူိုးတသ အတပခအတနတစ်ခသ ယခ
အခါ
့်
့်
တက်လှမ်ိုးခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်က ၊ သမင်ိုးဘိုးီ မျ ိုးပမ တရှ ျို့သဆက်
လက်၍ လမ်တ
့် တ မ
့် ည်
့်
မဟတ်သည်က သင်ရင
ှ ိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သငသ
့်် ည်။ သင်၏ တဟ င်ိုးန္ွမ်ိုးတဆွိုးတပမ့်တသ ခန္ဓ သည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ယင်တက င်မျ ိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဤတနအထ
ဆက်လက်သွ ိုးန္င်တစသည့်် သမင်ိုးဘိုးီ မျ ိုးက
့်

တပပ င်ိုးပပန်လည်တစရန် တန်ခိုးအ ဏ မည်သရှ့် န္င်သနည်ိုး။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အသတတ်ဆတ်စွ လည်ပတ်တနတသ န ရီက န ရီသတချက်ချက် တြန်ပပန်ပမည်တစရန်န္င
ှ ့််
၎င်ိုး၏လက်တမျ ိုးက လက်ယ ရစ် ဆက်လက် တရွ ျို့လျ ိုးတနတစရန် ယင်ိုးက မည်သ ့်
လပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ထူထပ်တသ ပမြူထဲတွင ် အပ်ဆင်ိုးပတ်ဆတနခဲ
့် န် ရှတသ
့် ဟ
ကမဘ တလ ကက ယင်ိုးက မည်သ အသွ
ငပ် ပန်လဲတစန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ ခန္ဓ သည်
့်
တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပမစ်မျ ိုးက ပပန်လည်ရှငသ
် န်တစန္င်သတလ ။ အနည်ိုးငယ် အသိုးဝင်မှုသ ရှတသ
သင်၏ ခန္ဓ သည် သင်တမ်ိုးတြူိုးသည့်် လူတလ
ကအမျြုိုးအစ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစန္င်သတလ ။ သင်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တက
့် “လူသ ိုးမျ ိုး” ပြစ်လ ရန်
သင်အမှနတ
် ကယ် သင်ကက ိုးတပိုးန္င်သတလ ။ သင် ယခ န ိုးလည်သတလ ။ သင်၏ ခန္ဓ သည်
မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် အတအကျ သက်ဆင်သနည်ိုး။ လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက်၊
လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုးအတွက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုး အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
မူလရည်ရွယ်ချက်မှ သငက
့်် လှပတသ ဇ တတပမ တစ်ခတပိုးရန် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ခန္ဓ က
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ က ယူတဆ င်လ ရန် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးသည်
ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သူ၏ သက်တသခချက်တအတွ
က်၊ အန င်္တ်တွင ်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ တပျ ်ရင်မှုအတွက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သမှ့် သ
၎င်ိုးတသည်
မကက မီ အန ိုးယူန္င်ကကတပမည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု၏
့်
အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ခန္ဓ သည် အပြည့်တ
် စ်ခမျှသ ပြစ်သည်အ
့် တွက် ယင်ိုးသည်
သင်၏ ခန္ဓ အတွက် မဟတ်ခတ
ဲ့် သိုးတပ။ (လူတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တရ ခန္ဓ ကယ်ပါ ရှသည့််
အရ ဝတထြု တစ်ခပြစ်ပပီိုး ဇ တခန္ဓ မှ မူ ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတသ အရ တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။
ဤအရ က ခန္ဓ သည် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တွင ် အသိုးပပြုြအတွ
က်
့်
တန်ဆ ပလ တစ်ခပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်)။ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်ပခင်ိုး၊ ပပည့်စ
် ပခင်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးတက
ဓ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ်ခတ်ထစ်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ရယူပခင်ိုးတသည်
့်
့် ခန္ဓ တပေါ် ရက်န္က
အဆိုးမရှတသ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး၊ မီိုးပပင်ိုးစွ တလ င်ပခင်ိုး၊ သန ိုးကရဏ ကင်ိုးမဲ့်တသ
တရ ိုးစီရင်မှု၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသ
တဆ င်ကကဉ်ိုးလ သည်က သင်သသငသ
့်် ည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှု၏
အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
၊် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
လူသ ိုး၏ခန္ဓ က ဦိုးတည်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ရန်လမှုပမြှ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏ခန္ဓ ဆီသ ့်
သန ိုးကရဏ ကင်ိုးမစ
ဲ့် ွ ချန်ရွယ်ထ ိုးတပသည် (လူသ ိုးသည် အပပစ်မဲသ
့် တွက် ပြစ်၏)။
့် ည်အ
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ ၏
် ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သက်တသခချက်တ အတွ
က်ပြစ်ပပီိုး
့်

သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက် ပြစ်တလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူ၏အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခတည်ိုးအတွကသ
်
မဟတ်ဘ၊ဲ အစီအစဉ် တစ်ခလိုး အတွက်လည်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ ြန်ဆင်ိုးခစ
ဲ့် ဉ်က သူ၏မူလအလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်လည်ိုး
ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးတတွျို့ ကကြုခစ ိုးရသည့်အ
် ရ ၏ ကိုးဆယ် ရ ခင်န္နှု ိုး် သည်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မီိုးပြငစ
့်် မ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ပါဝင်တက င်ိုးပါဝင်န္င်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ခန္ဓ က တမ်ိုးတြူိုးတသ ချြုပမန်က တပျ ်ရင်ြွယ်တက င်ိုးတသ တနရက်
့် မျ ိုးမှ
အလွနန
် ည်ိုးပါိုး၏၊ သမဟ
ှ အ
့်် တူ
့် တ် တစ်ခမျှပင် မရှတပ။ လူသ ိုးအြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်န္င
န္ှစ်သက်ြွယ် အချန်မျ ိုးက ကန်လွနရ
် င်ိုး၊ ခန္ဓ ၌ တပျ ်စရ အခက်အတနမ
် ့် ျ ိုးက
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်သည်မှ မျ ိုးစွ သ ၍ နည်ိုးပါိုး၏။ ခန္ဓ သည် ညစ်ညြူိုးသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
လူ၏ခန္ဓ က ပမင်သည်အ
့် ရ သမဟ
ျို့ လျ ်သည်အ
့် ရ မှ ပမှနအ
် သစတ်
့် တ် တမွတ
ကင်ိုးမဲ့်တနသည့်အ
် လ ိုး၊ လူသ ိုးက မန္ှစ်သက်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
တစ်ခတည်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုး၏သတဘ ကျပခင်ိုး မခရတသ လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
သည်ိုးညည်ိုးမခသကဲသ
့် ရန်
ူ ျ ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ တသ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့် သမ
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက လအပ်သည့်် မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးန္ှငမ
့်် ဆ ပွငလ
့်် င်ိုးစွ
ထတ်တြ က
်
၊ ထသပြင
ွ ်အ ိုးလိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် တရှိုးစ တန်က
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအမှုပြစ်သည့်် သူ၏ စ တန်န္င
ှ ့်် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် တက်ပဲန္
ွ င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
အမှုက အဆိုးသတ်တလသည်။

လ၏ အနှစသ
် ရနှင ်ူ့ ပင်ကလ
ိို ကခဏ
အမှနအ
် ိုးပြင့်် သူတသည်
စတ်မပျက်ကက၊ သူတက
် ့် တသ တကက င့််
့်
့် ငါမစွနပစ်
လွနခ
် တ
ဲ့် သ န္ှစ်တပါင်ိုး ၆၀ဝ၀ တကျ က် က အမှုကလက်ရအချ
ှ
န်ထ လပ်တဆ င် ပပီိုးစီိုးခသည်က
ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ ပ၍ တတကျကျတပပ ရလျှင် မ ရ်နတ်ကတပိုးတသ တက င်ိုးမတက င်ိုး
သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုးက ဘိုးတဘိုးတစ့် ိုးပခင်ိုးတကက င့်် သူတသည်
အပပစ်အတွက်
့်
ငါက
် ့် ခကဲ့် ကသည်။ တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးသည် ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ ဆိုးညစ်ပခင်ိုးမျ ိုးမှ မူ
့် စွနပစ်
ငါက
့်် ျ ိုးတသ မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တပ၏။ ဆိုးယတ်ပခင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် လှညြ
မူလပင်ဆင်မှု မဟတ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ငါသည် လူတက
့် ွ
့် အပပစ်မတင်၊ အကကင်န ကင်ိုးမဲစ

အပမစ်ပြတ် သတ်သင်ပခင်ိုးမပပြု၊ သမဟ
့် ည်ိုး
့် တ် ကရဏ ကင်ိုးမဲ့်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြင်လ
ြန္ှပ်ပခင်ိုး မပပြုပါ။ ထတကက
င့်် ထဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
ငါက
့် က ိုးတင်တွင ် လူသရှငက် က ိုး
့်
့်
သန္ှင ့်် ရက်န္က
ှ ်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး ကယ်တင်ရှင် တယရှု က တမ်ိုးတက တမရှယန္ှင ့််
တယတဟ ဝါက တစ င်တ
ငါကတ
တတ ်က မတမတ
့် မျှ ်တနကကတသ သူတသည်
့်
့် လျ ခ
့် ကဲ့် ကတပ။
့်
အတကက င်ိုးမှ သူတက
ဲ့် သ တကက င်ပ
့် တ
့် င်။ အဆိုးတွင ် လူတန္ှ့် ငပ့်် ပြုလပ်တသ ငါ၏
့် ငါမတမ့်တလျ ခ
ပဋည ဉ်သက်တသအပြစ် အတသွိုးက ငါတဆ င်ယူခသ
ဲ့် ည်။ ဤအချက်က တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုး၏ ထ ဝရက လ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ အတူယှဉ်တွဲ တနထင်ပခင်ိုးကသ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊
့်
တဆပ်ခတ်ထ ိုးသကဲသ
့် လည်
ိုးတက င်ိုး ငယ်ရွယ်န္ပျြုပပီိုး အပပစ်ကင်ိုးစင်တသ လူတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် တရိုးထိုးထ ိုးတသ အတသွိုးပဋည ဉ်ပြစ်လ သည်။ ငါသည်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးက တရွ ိုးချယ်တတ ်မူပပီိုးတန က် တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပပီိုး အပမတ်ရရှထ ိုးသည်၊့်
မ ရ်နတ်ထက် ငါက
့် ချစ်ပပီိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးတနသည့်် စတ်ဝည ဉ်တက
့် ှ
့် ဘယ်တတ မ
မလမ်လည် မလှညပ့်် ြ ိုးခပ
ဲ့် ါ။ ထတကက
င့်် သူတသည်
ငါ၏ ပပန်လည်ကကလ ပခင်ိုးက
့်
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တမျှ ်လင်တ
့်် တတွရ
ျို့ န် စိုးရမ်တကကီိုး အသင့််
့် စ င်စ
့် ိုးတနပပီိုး ငါန္ှငဆ
တစ င်တ
့်် ကွ အတသွိုးအ ိုးပြင့်် ငါပပြုလပ်ထ ိုးတသ ပဋည ဉ်က
့် နကကသည်။ သူတန္ှ့် ငတ
ဘယ်တသ အခါမှ ငါမြျက်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
သူတတစ
့် မျှ ်တနခဲက့် ကသည်မှ အက့် သစရ မဟတ်တပ။ ငါသည် အတသွိုးအ ိုးပြင့််
့် င်တ
သူတန္ှ့် ငတ
့်် ည်ခတ
ဲ့် သ ပဋည ဉ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပယ်ြျက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက် သူတသည်
့်
ငါအ
့် ိုး စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တစ င်တ
့် မျှ ်တနခဲက့် ကပခင်ိုးမှ အက့် သစရ က ိုး မဟတ်တပ။ ငါသည်
လူတက
ဲ့် သ တကက င့်် သူတအထဲ
ရှ တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးတွင်
့် အစဉ်ချစ်ခတ
့်
မတက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး ထပ်တပါင်ိုးခရပခင်ိုးပြင့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တပျ က်ဆိုးတနခဲတ
့် သ
ဤသိုးသငယ်တက
့် ချစ်တသ
့် ပပန်လည်သမ်ိုးပက်မည်။ ငါကကြုတင်ချစ်ပမတ်န္ိုးခဲပ့် ပီိုး ငါက
သန ိုးစြွယ် စတ်ဝည ဉ်တက
် တ
ဲ ွင ်
့် မ်တတ ထ
့် ရရှမည် ပြစ်ပါတသ ်လည်ိုး ငါအ
ရန်သမ
ူ ျ ိုးကသ
ဲ့် ပပြုမူ
့် ဘယ်တန်ိုးကမှ မချစ်ခကဲ့် ကတသ မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက
့် ပပီိုး ငါက
အဘယ်သ ငါတဆ
င်ယူန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် အတသွိုးအ ိုးပြင့်် လူန္င
ှ ့််
့်
ပဋည ဉ်ပပြုပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး နတ်ဆိုးမှ ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတတ်တသ ၊ တတ ်လှနတ
် သ ၊
ဆန်ကျင်
တသ ၊ တက်ခက်ပပီိုး ငါန့္် င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ငါက
ဲ သ တမမတပွိုးက
့်
့် ကျန်ဆတ
တဆ င်ယလ
ူ မ့််မည်မဟတ်။ အဘယ်သအ
ူ တွက်န္င
ှ ့်် အဘယ်တကက င့်် အမှုတတ ်
ငါတဆ င်ရွက်သည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးပြင့်် ဤအရ သည်
တက င်ိုးသလ ိုး၊ ဆိုးညစ်ပါသလ ိုး။ သင်သည် ဒါဝဒ်န္င
ှ ့်် တမ တရှက ငါက
့် ့်
့် သသကဲသ

အမှနတ
် ကယ် သပါသလ ိုး။ အ ပဗဟက ငါက
့် သင်
သည် အမှနတ
် ကယ်
့် အတစခခဲသ
့် ကဲသ
့်
ငါက
့် တစပပီိုးတကက င်ိုးသည်
့် အတစခတနလ ိုး။ ငါအ
့် ိုးပြင့်် သင်တက
့် ပပည်စ
အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သင်သည် အဘယ်သက
ူ ကယ်စ ိုးပပြုမည်က သသင်ပ
့် ါသည်။
မည်သန္
ူ င
ှ ့်် တူညသ
ီ ည်အ
့် ကျြုိုးရလဒ် သင်ရရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ငါအမှု
့် က
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်ဘ
် င်အ ိုးရြွယ်န္င
ှ ့်် ကကယ်ဝတသ ရတ်သမ်ိုးရပခင်ိုး
့် ဝတွင ် တပျ ရ
ရှပါသလ ိုး။ ယင်ိုးအရ သည် တပါမျ ိုးကကယ်ဝပပီိုး အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရှပါသလ ိုး။ သင်က
့် သင်
ဆန်ိုးစစ်သင်ပ
့် ါသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ငါန့် မအတွက် သင် ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုး လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီ
ပြစ်တသ တကက င့်် သင်သည် အဘယ်အရ တစ်ခခက ရရှြူိုးပါသနည်ိုး။ မည်သည့််
အရ တစ်ခခက သင်တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုး မည်သည်အ
့် ကျြုိုးအပမတ် ရရှခဲပ
့် ါသနည်ိုး။
သင်တတွျို့ ကကြုရတသ ဆင်ိုးရဲဒကခအတွက် အပပန်အလှနအ
် ပြစ် က ိုးစင်တင်ခရတသ
တပတရကဲသ
့် သ
့် ့်
့် မဟ
့် တ် တက်ချပခင်ိုးခရပပီိုး ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးကရရှတသ တပါလကဲသ
သင်ပြစ်လ ပါသလ ိုး။ ဤအရ မျ ိုးက သင်န ိုးလည် သတဘ တပါက်သင်ပ
့် ါသည်။ ငါသည်
သဲတစ်ပွငအ
့်် ရွ ယ်မျှသ ရှသည့်် မန်ညင်
့် ိုးတစ့်ထက် တသိုးငယ်သည့်် သင်ဘ
့် ဝအတကက င်ိုးက
အဆက်မပပတ် စဉ်ိုးစ ိုးတန၊ တပပ တနသည်မဟတ်။ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ရလျှင ် လူသတတဝါက
ငါစီမသည်။ မည်သပင်
ဲ ှု၏ အတရိုးကကီိုးတသ
့် ပြစ်တစ တစ်ခါက ငါမန်ိုးခဲပ့် ပီိုး ငါစီ့် မခန်ခွ့် မ
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခအပြစ် တန က်ပင်ိုးတွင ် တစ်ြန်ငါတရွ ိုးယူတသ လူသ ိုး၏ဘဝက
ငါမတတွိုးတတ ပါ။ သင်တသည်
သင်တ၏
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့်
့် ယခင်ကယ်ပင်လကခဏ ဘ ပြစ်ခသ
တကျိုးကျွနမ
် ျ ိုးအပြစ် အဘယ်သက
ူ အတစခခဲသ
င့််
့် ည်က သင်န ိုးလည်သင်ပ
့် ါသည်။ ထတကက
့်
လူတသည်
အတရိုးပါတသ အရ မျ ိုး မဟတ်ကကတသ တကက င့်် လူတ၏
့်
့် အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်က
စ တန်၏ အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်ကသ
ဲ့် က
ဲ န် အသိုးမပပြုပါ။
့် န်ကကမ်ိုးပစစညိုး် မျ ိုးအပြစ် စီမခန်ခွ့် ရ
သင်တအတပေါ်
ငါသတဘ
ထ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့ကျတသ အတရိုးပါချန် သင်တအ
့်
့်
့် ိုး
ငါမ့် န်ကက
့် ိုးချက်က သင်တမှ့် တ်မသင်ပ
့် ါသည်။ သင်တ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးတပေါ်က
“လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုး” သည် အတပခအပမစ်မသ
ဲ့် ည်က သင်သသင်ပ
့် ါသည်။
သင်တအ
မူလက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ခဘ
ဲ့် ဲ လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန် မျ ိုးစွ
့် ိုးလိုးတသည်
့်
စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးခကကရပပီိုး သူ၏အမ်တွင ် သစစ ရှတသ သူ၏အတစခ ကျွနမ
် ျ ိုးအပြစ်
အတစခခဲသ
ဲ တရ က်တနကကပပီိုး
့် ည်က သရှသည်ဟ ငါယူဆသည်။ မ ရ်နတ်၏ လက်ထက
ငါအ
် အပပင်ဘက်က အချန်အတတ ်ကက တရ က်ရှတနခဲတ
့် မ်တတ ၏
့် သ တကက င့်် သင်တသည်
့်
ငါက
် ှပပီ။ ဥပတဒက မခင်ိုးချက်အပြစ် သင်တသည်
့် တမတ
့် လျ တ
့် နခဲက့် ကသည်မှ ကက ရှညလ
့်
လူတအကက
ိုးတွင ် ထ ိုးရတသ
ှ
သန ိုးစြွယ် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး ပြစ်တနကကစဉ်
့်

ငါကယ်တင်တသ သူတသည်
လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်က ငါကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
တရွ ိုးန္ှုတ်ခပဲ့် ပီိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သင်တသည်
ဒါဝဒ် သမဟ
့်
့် တ် ယ ကပ်၏
အမ်သအ
ူ မ်သ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးပြစ်တသ တမ ဘ၏
အမ်သအ
ူ မ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်က သသင်သ
့် ည်။ သင်တန္ှ့် င ့်် ပဋည ဉ်က
ငါပပြုသည်မဟတ်တသ တကက င့်် သင်တတွ
် ထမ်ိုးရွက်ပခင်ိုး၊ တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
့် င ် အမှုတတ က
သင်တအ
က် ငါအတသွ
ိုးက
့်
့် ိုး ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ သင်တအတွ
့်
သွနိုး် သည်မဟတ်။ ငါသက်
တသခတတ ်မူချက် အဘအလ
ငှ့် ါ အမှုတတ ်က သင်တတွ
့်
့်
့် င ်
ငါထမ်ိုးရွက်ပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးက သင်တမသ
့် ကကသတလ ။
တသသည်တ
့် င်တအ င် သင်က
့် ငါ
့် ယ်စ ိုး တယရှု အတသွိုး သွနိုး် သကဲသ
့် ပ်တဆ င်မှုသည်
့် လ
အမှနတ
် ကယ် တူညပ
ီ ါ၏တလ ။ သင်တအတွ
က် ထမျှတလ က်ကကီိုးစွ တသ အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးက
့်
ငါခစ ိုးခဲရ
့် ပခင်ိုးသည် မထက်တန်တပ။ အပပစ်လိုးဝမရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတနထင်ရန်
မသင်တ
် သ ၊ အလွနအ
် မင်ိုး ရွ ရှ ြွယ်ရ န္ှင ့်် စက်ဆပ်ြွယ်ရ တက င်ိုးသည့််
့် လျ တ
တနရ တစ်တနရ သ လူ
့် ည်။ မည်သပင်
့် သရှငက် က ိုး ကကဆင်ိုးလ ခဲသ
့် ပြစ်တစက မူ
ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ ဘန်ိုးတတ ်အတွက်န္င
ှ ့်် ငါ၏ ထ ဝရ သက်တသခတတ ်မူချက်အတွက်
့်
ဤကဲသ
့် ရက်
စက်တသ အရှက်ခပွဲ ခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ သည်ိုးညည်ိုးခခဲသ
့် ည်။
့်
သင်တ၏အပပြုအမူ
က သသင်ပ့် ပီိုး သင်တသည်
“ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ၍ အင်အ ိုးကကီိုးမ ိုးတသ
့်
့်
အမ်တထ င်မသ ိုးစမျ ိုး” တွင ် တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့် သ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး မဟတ်ဘဲ စ တန်၏
သ မန်မျှသ ပြစ်တသ ခကိုးရ မဲ့် ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုးသ ပြစ်တကက င်ိုး ပမင်သင်ပ
့် ါသည်။
သင်တသည်
လူတတွ
ူ ျ ိုးမဟတ်၊ သင်တတွ
့်် တရိုးမျ ိုး
့်
့် င ် စတင်တည်တထ င်သမ
့် င ် လူအခွ
့် ငအ
သမဟ
် ပ်မမ
ှု ရှ။ သင်တတွ
ွ ်မှ တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး သမဟ
့် တ် လွတလ
့် င ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်မှ လည်ိုးတက င်ိုး မည်သတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၏ တဝစမှ မရှခဲပ
့် ါ။
့်
ဤသည်မှ သင်တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ရှ လူတ၏
့်
့် ပကတ တအ က်ဆိုးပင်ိုးမှ
ရှတနတသ တကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တ၏
့် အန င်္တ်က ငါသည် ဘယ်တန်ိုးကမှ
မစဉ်ိုးစ ိုးတပိုးခဲတ
င့်် ဤအရ သည်
့် သ တကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ငါအစီ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ယတန သင်
တက
့် တစြ ငါသည်
့် အစဉ်၏ မူလအစတ်အပင်ိုး ပြစ်ခတ
့်
့် ပပည်စ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးထ ိုးရှမည်၊ ဤအရ သည် ယခင်က မရှခဲ၊့် မပြစ်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ အသစ်အဆန်ိုး
အလပ်ပြစ်သည်။ အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
် မ့််ကျတနပပီိုး
့် တသ ် သင်တ၏
့် တန်ိုးသည် အလွနန
့် အဆင်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် မူလကတည်ိုးက သင်တမှ့် တဝစမရှခဲတ
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
ဤအရ သည် လူတအတွ
က် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပင် မဟတ်သတလ ။
့်

ငါကယ်တင်တသ စတ်ဝည ဉ်တမှ့် သူတအကက
ိုးတွင ် ငါ၏တစ်ြန်တပေါ်လ ပခင်ိုးက သူတ ့်
့်
တတ င်တ
် တ
ဲ့် သ အချန်က ငရဲငယ်မှ ငါလွတ်တပမ က်တစခဲတ
့် တနတသ တကက င့်် လွနခ
့် သ
သူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်က ငါသွ ိုးတရ က်လည်ပတ်ခရ
ဲ့် ငါတရွ ိုးချယ်တသ
သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
ငါက
ဲ့် သ တကက င့််
့် ချစ်ခကဲ့် ကပပီိုး သူတက
့်
့် ငါချစ်ခတ
သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲတွင ် အတသွိုးအ ိုးပြင့်် တည်တဆ က်ထ ိုးတသ ငါပဋ
့် ည ဉ်က သူတ ့်
တရိုးထိုးထ ိုးခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ငါက
့် ရှ တြွတနခဲက့် ကသည့််
့်
တပျ က်တသ သိုးသငယ်မျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
တက င်ိုးမွနက် ကတသ တကက င့််
့် ကကသည်။ သူတသည်
့်
တက င်ိုးတသ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးဟ လည်ိုးတက င်ိုး၊ ချစ်စရ တက င်ိုးတသ
တက င်ိုးကင်တမန်တလိုးမျ ိုး ဟလည်ိုးတက င်ိုး သူတက
့် ငါတခေါ်တဝေါ်ထ ိုးသည်။ ငါသည်
သူတအကက
ိုးတွင ် ရှတနခဲမ
့် တသ
အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးတဝဒန က
့် ည်ဆလျှင ် ဤကဲသ
့်
့်
ခစ ိုးခဲရ
သူတက
့် လမ့််မည် မဟတ်။ ဤသည်မှ သူတသည်
့်
့်
့် ယ်ပင်ဘဝက ချစ်သည်ထက် ငါက
သ ၍ချစ်ကကတသ တကက င့်် လည်ိုးတက င်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးတတွ
့် ့်
့် င ် အလှပဆိုးတသ အရ ကဲသ
သူတက
့် ည်ိုးတက င်ိုးပြစ်သည်။ ၄င်ိုးမှ သူတက
့် ငါချစ်တသ တကက င်လ
့် ငါမှ
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ တကက င့်် လည်ိုးတက င်ိုး၊ ငါပင်တသ တကက င်လ
ငါက
့် ည်ိုးတက င်ိုး သူတသည်
့်
့်
ဘယ်တန်ိုးကမှ မတမ့်တလျ ခ
့် ကဲ့် ကတပ။ သူတ၏
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင်တ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထက် သ လွနထ
် ိုးူ ကဲပပီိုး သင်တသည်
မမ၏ ကယ်ပင်ဘဝမျ ိုးက
့်
ချစ်သည်ထက် သူတသည်
သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ကင်ိုးရှု င်ိုးမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ငါက
့် ချစ်ကကသည်။
့်
သူတသည်
ငါအတပေါ်
သင်တပပြုမူ
် သ ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
့်
့် သည်ထက် သ လွနတ
ချြုိုးပြြူတလိုးမျ ိုးက တက င်ိုးကင်ယ၌ ပပြုမူသကဲသ
့် ငါ
ှ
။ သူတသည်
့် ဆက်ကပ်အပ်န္ကကသည်
့် က
့်
ယ ကပ်၏တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်၊ အ ဒမှ ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
သည်အ
့် ပပင် သင်တသည်
အလွနတ
် တ ်လှန ် ပန်ကန်ကကတသ တကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊
့်
သင်တ၏ဆန်
ကျင်
မက
ှု အလွနစ
် ိုးရမ်ြွယ်ရ ပြစ်တနတသ တကက င်လ
့်
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
ငါက
ငါအတပေါ်
တအိုးစက်
့် အထင်အပမင် တသိုးလွနိုး် တနတသ တကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
လွနိုး် တနတသ တကက င်လ
ငါက
် န်ိုးတီိုးကကပပီိုး အနည်ိုးငယ်သ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တသည်
့် အလွနမ
့်
ချစ်ကကသည်တတကက
င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တက
့်
့် ချစ်သည်ထက်ပင် သူတက
့်
တရှိုးလွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် ငါချစ်ပမတ်န္ိုးခဲတ
့် သ တကက င့်် ငါတရွ ိုးချယ်ရ မှ တရွ ိုးချယ်ခသူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ငါ၏လပ်ငန်ိုးက သင်တ အထင်
အပမင်တသိုးကကပပီိုး ငါလှု
့် ပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက သင်တ ့်
့်
အလွနစ
် က်ဆပ်ကကသည်။ သူတန္ှ့် ငမ
့်် တူဘဲ ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမှ သင်တ ့်
အတလိုးထ ိုးခဲက့် ကပခင်ိုးမရှတပ။ ထအစ ိုး သင်တသည်
၎င်ိုးတက
ဲ့် မျက်
တထ င်န
ီ ီ
့် န
့်
့် စ တန်ကသ
့်

စိုးရမ်ပူပန်မှု မျက်လိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စက်ဆပ်ကကသည်။ သင်တ၏
ှ က ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။
့် အပ်န္မှု
သင်တ၏
့် ရက်က ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ၏
့် အကျင်စ
့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ိုး
အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တ အထဲ
မှ ရှတသ တမတတ တရ ိုးက မည်သည်အ
့် ချန်တွင ်
့်
တြ ်ထတ်ကကသနည်ိုး။ မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ငါ၏ အလပ်က တလိုးတလိုးနက်နက်
ထမ်ိုးတဆ င်ကကသနည်ိုး။ ငါက
့် စိုးရမ်တကက င်က့် ကစွ တစ င်တ
့် နကကစဉ် စိုးရမ်တကကီိုး ငါက
့်
တမျှ ်လင်တ
့် စ င်စ
့် ိုးတနကကပပီိုး ပပင်ိုးထန်စွ တဝဒန ခစ ိုးကကတသ ထချစ်စြွယ်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက ငါသည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ ချစ်တသ တကက င့်် သန ိုးတပ၏။
မည်သပင်
ျို့တသ အရ သည် သူတန္ှ့် င ့်် ဘ မှမသက်ဆင်တသ
့်
့် ဆတစက မူ ယတန ငါတတွ
လူသ ိုးမဆန်သည့်် ကမဘ တလ ကမျြုိုးပြစ်သည်။ လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်က သင်တ၏
့် အသစတ်မျ ိုး
ထထင်ိုးလ တနပပီိုး အကကင်န ကင်ိုးမဲလ
တကက င်ိုး သင်တမထင်
ဘိုးူ လ ိုး။ သင်တသည်
့်
့်
့်
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ငါ၏ပပန်လည် တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးက
တ ိုးဆိုးီ ဟန်တ
့် ိုးတနတသ အလက ိုးလူမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုးမကကသတလ ။
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ငါ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက သူတသည်
မတစ င်ဘ
ဲ နကကသနည်ိုး။
့် တ
့်
ငါန္ှငပ့်် ပန်လည်တပါင်ိုးစည်ိုးရန် မည်သည့်် အချန်တွင ် သူတသည်
မတစ င်ဘ
့် ဲ တနခဲက့် ကသနည်ိုး။
့်
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် သူတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ စ ိုးတသ က်ရန်န္င
ှ ့်် လှပတသ တနရက်
့် မျ ိုးက
့်
အတူတကွ အချန်ကန်လွနတ
် စရန် မတမျှ ်လင်၊့် မတစ င်စ
့် ိုးဘဲ တနခဲက့် ကသနည်ိုး။ သင်တ ့်
ယတနဘ
့် လပ်တနသည်က န ိုးလည်သတဘ တပါက်ကကြူိုးပါသလ ိုး။ အတအကျတပပ ရတသ ်၊
ကမဘ တလ က တစ်တလျှ က်လိုး တသ င်ိုးကျန်ိုးတနပခင်ိုး၊ တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်တနပခင်ိုး၊ တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး လမ်လည်လှညြ
့်် ျ ိုးပခင်ိုး၊ သစစ မဲ့်စွ ၊ လျှြုျို့ ဝှက်စွ ၊
အရှကမ
် ဲစ
ှ ့််
့် ွ ပပြုမူပခင်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက မသပခင်ိုး၊ ကလမ်ကကျစ်ကျပခင်ိုးန္င
လမ်လည်လှညြ
့်် ျ ိုးပခင်ိုး၊ တပမြှ က်ပင့်် တပပ ဆပခင်ိုး၊ သင်တက
ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက်
့် ယ်သင်တ အပခ
့်
ပမတက င်ိုးမွနသ
် ည်၊ မှနက
် န်သည်ဟ တတွိုးတတ တနပခင်ိုး၊ စတ်ကကီိုးဝင်တနပခင်ိုး၊
တတ တတ င်မျ ိုးရှ တတ ရင်ိုး တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် ရ
့် င်ိုးစင်ိုးစွ ပပြုမူပခင်ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်တ၏
့်
ဘရင်ကသ
ဲ့် ကကမ်
ိုးကကြုတ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့်
့် သည်။ ဤသည်မှ လူသတတဝါတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတသ
အရ တလ ။ သင်တသည်
ရင်ိုးစင်ိုးပပီိုး မျှတမှုမရှကက။ သင်တသည်
ငါစက
ိုးက
့်
့်
့်
အြိုးတန်ရတန အပြစ် ဘယ်တန်ိုးကမှ သတဘ မထ ိုးကက။ သတသ
် ထအစ ိုး
့်
အထင်တသိုးစရ တက င်ိုးတသ သတဘ ထ ိုးက သင်တသည်
တမွိုးစ ိုး အတည်ပပြု
့်
ကျင်သ
့် နရ တွင ် စစ်မှနတ
် သ လူဘဝဆ
သည့််
့် ိုးခဲက့် ကပပီ။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် မည်သည်တ
့်
တအ င်ပမင်ပြစ်ထန
ွ ိုး် မှုန္င
ှ ့်် လှပသည့်် တမျှ ်လင်ပ့် ခင်ိုးမျ ိုး ဆက်တရ က်လ န္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏

တရ ိုးလွန ် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက သင်တက
် ကယ်
့် ကျ ိုးခတွငိုး် မှ အမှနတ
ကယ်ဆယ်လမ်မ
ဲ အမှနတ
် ကယ် သင်က
့် ည်တလ ။ ဤအရ က တလ င်တနတသ မီိုးထက
့်
ကယ်ဆယ်လမ့််မည်တလ ။ သင်တသည်
အမှနတ
် ကယ် ငါအလ
ပ်က တန်ြိုးမဲ့်တသ
့်
့်
ရတန အပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲလ
့် ျှင ် ဤအတပခအတနထ သင်ကျဆင်ိုးလမ်မ
့် ည်တလ ။ သင်တ၏
့်
ကကကမမ သည် အမှနတ
် ကယ် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပါ ဆသည်မှ ပြစ်န္င်ပါမည်တလ ။
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
တန င်တရပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တသည်
လလလ ိုးလ ိုး အသက်စွနလ
် ့် ပါသတလ ။
့်
့်

လသ ်း၏ ပင်ကိို ကိယ
ို ပ
် ိိုငလ
် ကခဏ နှင ်ူ့ ၎င််း၏ တန်ေိို်းထိအ
ို ရ မျ ်းသည် အမှန်တကယ် မည်သညူ့ အ
် ရ မျ ်းနှင ်ူ့ တပါသနည််း
သင်တသည်
ရ ျို့တပမမှ ြယ်ထတ်ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုး၊ မည်သပင်
့်
့် ပြစ်ပါတစ၊ သင်တသည်
့်
အနည်အန္ှစ်မှ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည့်် ညစ်ညမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် မန်ိုးတီိုးတသ
အရ ပြစ်ခကဲ့် ကတလသည်။ သင်တသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ခကဲ့် ကပပီိုး တစ်ချန်က
့်
နင်ိုးတပခခခဲရ
ရတ
ျို့ ပမမှ
့် ပပီိုး ၎င်ိုး၏ စွနိုး် ထင်ိုးတစပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရသည်။ ယင်ိုးမှ သင်တသည်
့်
ြယ်ထတ်ပခင်ိုးက ခခဲက့် ကရပပီိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တနြ အလှ
မ်ိုးတဝိုးလျက် ယင်ိုးအစ ိုး အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ
့်
စ တန်၏ လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှု ခခဲရ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ
့် သည့်် လူသ ိုးမဟတ်သည်အ
ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့််
အသင်တ
့်် ျန်ဆိုးပြတ်ချက် ပြစ်သည်။ သင်တထ
့် လျ ်ဆိုးတသ ချငခ
့် မှ တပျ ်ရင်မှုတပိုးသည့််
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရရှန္င်သည်အ
့် တွက်၊ သင်တသည်
ငါိုးန္ှငပ
့်် စွနမ
် ျ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
လချင်စြွယ်ပြစ်တသ ြမ်ိုးမသည်အ
့် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် တပခ ိုးစီပြစ်လျက်၊ မူလက တရပပ်န္င
ှ ့််
ရ ျို့တပမထဲတွင် တတွျို့ ရှရတသ အညစ်အတကကိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်က သြလ
့် အပ်၏။
တဲတ
့် ိုးတပပ ရမည်ဆပါက၊ သင်တသည်
ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးထက် ဆိုးရွ ိုးသည့်၊် နမ်က
့် ျတသ
့်
လူအြွ
ျို့ စည်ိုး၏ အဆင်အ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် နမ့််ကျဆိုးတသ သ ိုးရဲမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ ပွငပ
့် ဲအ
တပပ ရမည်ဆပါက၊ သင်တအ
တဝါဟ ရမျ ိုးပြင့်် တခေါ်တဝေါ်ရန်မှ ပကကီိုးချဲျို့ ပခင်ိုး
့် ိုး ထသတသ
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ချဲ
ယင်ိုးသည် ပပဿန က
့် ျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
ရိုးရှငိုး် လွယက
် ူတစ၏။ သင်တအ
တဝါဟ ရမျ ိုးပြင့်် တခေါ်တဝေါ် ပခင်ိုးသည် သင်တက
့် ိုး ထသတသ
့်
့်
အရအတသတပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခဟပင် ဆန္င်မည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် သင်တ၏
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု၊ စက ိုး၊ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ရ ျို့တပမထဲမှ သင်တ၏
့်် တန်ိုးအပါအဝင် သင်တ ့်
့် အဆငအ

အသက်တ ၏ ကဏ္ဍတင်ိုးသည် သင်တ၏
့် ကယ်ပင်လကခဏ မှ “ထူိုးထိုးူ ပခ ိုးပခ ိုး”
ပြစ်သည်က သက်တသပပရန် လတလ က်တပသည်။

မသင်ယတသ တကက င်ူ့ ပည မွဲူ့ပမွဲ မွဲူ့တနတသ သမျ ်း- ၎င််းတိသည်
ို ူ့
သ ်းရွဲ တရ
ိ စဆ န်မျ ်း ေစ်ကကသည် မဟိုတတ
် လ
ယတနလမ်
က်လမ
ှ ်ိုးကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အသငတ
့်် တ ဆ
် ိုးတသ
့် ိုးတကက င်ိုးက သင်တတလျှ
့်
လက်စ ိုးမမ
ှု ျြုိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်၏လက်စ ိုးမှု၌ သငက
့်် ယ်သင်
မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးအပြစ် ပမင်သငသ
့်် နည်ိုး။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး ပြစ်တစ၊ အခက်အခဲမျ ိုးပြစ်တစ၊
့်
သမဟ
့်် တပေါ်
့် တ် ရက်စက်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးတပြစ်
့် တစ သငအ
ယတနကျတရ
က်သည့်် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် ချဉ်ိုးကပ်ပချဉ်ိုးကပ်နည်ိုးက သင်သသင၏
့်် ။
့်
ထအရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ ကစစရပ်တင်ိုး၌ ၎င်ိုးတက
့်် ။
့် တသချ သိုးသပ်သင၏
ဤအရ က အဘယ်တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။ ထအရ က ငါတပပ ရပခင်ိုးမှ ယတန သင
အ
့်် တပေါ်
့်
ကျတရ က်သည့်အ
် ရ မျ ိုးသည် စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ထပ်တလဲလဲ ပြစ်တပေါ်သည့်် တတတ င်ိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ပြစ်န္င်သည်မှ ၊ သင်၏အပမင်တွင ် ယင်ိုးတသည်
့်
စတ်ဝည ဉ်အတွက် အထူိုးတလည် ခက်ခပ
ဲ င်ပန်ိုးတသ အရ မျ ိုးမဟတ်တသ တကက င ့််
သင်သည် အမှုအရ တက
ဝပြစ်စဉ်အတင်ိုး တရွ လ
ျို့ ျ ိုးပြစ်တပေါ်တစပပီိုး
့် ၎င်ိုးတ၏သဘ
့်
တိုးတက်မက
ှု လက်စ ိုးရ တွင် အြိုးတန်တသ အရ တစ်ခအပြစ် ၎င်ိုးတက
့် မမှတ်ယူတပ။
သင်သည် အတရိုးမထ ိုးလွနိုး် လှပါတက ိုး။ မည်မျှအထနည်ိုးဆလျှင် အြိုးတန်တသ
ဤအရ က သင်၏မျက်လိုး တရှ တ
ျို့ ွင ် လွငပ
့်် ါိုးတနသည့်် တမ်တစ်ခကဲသ
့် ့်
သင်တတွိုးထင်တနသည်အထပင် ပြစ်တတ သ
် င
ွ သ
် န
ွ ခ
် ျသည့််
့် ည်။ အကကမ်ကကမ် တသွငသ
ဤပပင်ိုးထန်တသ ထိုးန္က
ှ ်ချက်မျ ိုး- တတတ င်ိုးပပီိုး သငအ
့်် ြ အ
့် ရသည့််
့် ိုးတပျ ပ
ထိုးန္က
ှ ်ချက်မျ ိုးက သင်သည် တန်ြိုးမထ ိုးဘ၊ဲ စမ်ိုးစမ်ိုးက ိုးက ိုး ကကည်က
့်
၎င်ိုးတက
့်
န္ှလိုးမသွငိုး် ဘလ
ဲ ျက်၊ တက်တက်ဆင်ဆင် ခရတသ ထိုးန္က
ှ ်ချက်တစ်ခအပြစ်သ
သင်သတဘ ထ ိုးတလသည်။ သင်သည် အလွနပ
် င် မ နတထ င်လ ိုးပါတက ိုး။ ထပ်ြန်တလဲလဲ
တရ က်လ တတ်တသ မန်တင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ူ ည့်် ဤကကမ်ိုးကကြုတ် ရက်စက်တသ
တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးက သင်သည် တပါတပါ
့် တန်
့် တန်သ လျစ်လျြူရှု ထ ိုးတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရ
သင်၏ လိုးဝဥဿ စတ်မဝင်စ ိုးသည့်် မျက်န္ ှ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပလျက် တအိုးစက်စက်

ပပြုိုးပပသည်အထပင် သင်ပပြုသည်- အတကက င်ိုးမှ ထသတသ
“ကအတကက င်ိုးမလှသည့််
့်
ပြစ်ရပ်မျ ိုး” က သင်အ
့် တနပြင့်် အဘယ်တကက င ့်် ဆက်၍ခစ ိုးတနရသည်က
တတွိုးဆဆင်ပခင်ြူိုးပခင်ိုး မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးအတပေါ် အလွနအ
် ကျွ
မတရ ိုးရ ကျတနပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ငါသည် သင်က
့် တကူိုးတက အပပစ်ရှ တနသတလ ။
သင်၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ပပဿန မျ ိုးသည် ငါတြ ်ပပသမျှတလ က်
ပပင်ိုးထန်ချင်မှ ပပင်ိုးထန်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ အပပင်ပန်ိုး
တည်ပငမ်တအိုးတဆိုးမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သင်သည် သင်အ
့် တွငိုး် ကမဘ ၏ စလင်တသ ပရပ်တစ်ခက
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပခယ်မှုနိုး် ပပီိုး ပြစ်တလသည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ် ြိုးကွယ်တနသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ရန်ရင်
့် ိုးတသ
ပတ်ခတ်ပပစ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ပမင်သ ရမျှပြစ်တသ
ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုအရပ်အတယ င်တရိုးတရိုးတသ
့် ိုး ငါတပပ ပပတနစရ မလတပ။
့် ပြစ်သည်က သင်အ
သင်အ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ခစ ိုးလ ခဲရ
် တရ ိုးဟ
့် တနပြင့်် ထသတသ
့် သည်မှ အလွနမ
့်
ခစ ိုးရတသ တကက င ့်် သင်ကျန်ဆတ
ဲ လသည်။ ထအပပင်
ထစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက တလ က၏
့်
အတြ ်မသ
ဲ့် ည်ဆ
့် င်ိုးရဲဒကခက သငအ
့်် ိုး ခစ ိုးတစတသ တကက င ့်် သင်သည် ညြှြုိုးမှုင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပည့်တ
် လ၏။ ဤဆက်က ဆက်က ပြစ်တသ ထိုးန္ှက်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်သည့်် လပ်ရပ်တက
့်
အတက င်ိုးတက ့် အတက င်ိုးဆိုးတသ အကွယ်အက အပြစ် ပမင်ရန်တဝိုးစွ၊ ၎င်ိုးတက
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၏ အဓပပ ယ်မဲ့်တသ ပပဿန ရှ ပခင်ိုးအပြစ်၊ သမဟ
့် တ်
သငအ
့်် တပေါ်သတရ
့်် ငတ
့်် သ ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးအပြစ် သင်ရှုပမင်၏။ သင်သည်
့် က်သည့်် သငတ
အလွနပ
် င် ပည မဲလ
ဲ ွင်
့် က်တလတက ိုး။ သင်သည် အချန်အခါတက င်ိုးမျ ိုးက အတမှ င်ထတ
ရက်ရက်စက်စက် ပတ်တလှ င်ထ ိုး၏။ အြ
့် ွယ်စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး လပ်ရပ်တက
့်
သင်၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးထမှ တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးအပြစ် အထပ်ထပ်အကကမ်ကကမ် သင်ရှုပမင်သည်။
သင်သည် သင်၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် မည်ကသ
ဲ့် အလ
က်သင်တ
့် ၊ ့်
့် နရမည်က မသသကဲသ
့်
ထသတနရန်
သ ၍ပင် မလလ ိုးတပ၊ အတကက င်ိုးမှ ထပ်တလဲလပဲ ြစ်တသ ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှု၊
့်
သငအ
့်် ြ ရက်
စက်သည့်် ဤပပစ်တင်ဆိုးမမှုမှ သင်အ
် ရ ကမျှ
့် တနပြင့်် မည်သည့်အ
့်
မရရှလသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ သင်သည် ရှ တြွရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးတ မပပြုဘဲ
သင်၏ကကကမမ ကသ ကကတ်မတ်
ှ လက်ခထ ိုးက ၊
့်
ကတစညန်ရ သ သွ
့်် ြ ရက်
စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
့် ိုးသည်။ သငအ
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးဟ ထင်ရန္င်သည့်် အရ သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲတစသကဲသ
့် ၊ ့်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သမ်ိုးလည်ိုး မသမ်ိုးပက်ထ ိုးတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ထလပ်ရပ်တက
့်

သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက ထိုးသင
ွ ိုး် ကကသည်။ ဤဘဝ၌ သင်သည် ဤ “ရက်စက်တသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး” က သင်၏ရန်သအ
ူ ပြစ်သ ပမင်၏၊ ထတကက
င့်် ဘ ကမျှ သင်မရရှထ ိုးတပ။
့်
သင်သည် မမကယ်က တပြ င်မ
် ှတ်ယူသည်တက ိုး။ သင်သည်
့် တ်သည်ဟ အလွနမ
အလွနစ
် က်ဆပ်ြွယ် ပြစ်တသ တကက င ့်် ထသတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခရသည်ဟ
့်
သင်ယကကည်ခလ
ဲ ှ၏။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်သည် မမကယ်က အလွနက
် တခသည်ဟ မှတ်ယူပပီိုး၊
ငါသည် သငက
့်် အပမဲအပပစ်ရှ တနသည်ဟ သင်တပပ ၏။ ယခတွင ် အမှုအရ တသည်
့်
ဤအတပခအတနထ ဆက်တရ က်လ ပပီိုးပြစ်ရပင ိုး၊ ငါတပပ ဆ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က
သင်သည် အမှနတ
် ကယ်မည်မျှသသနည်ိုး။ သင်သည် တက င်ိုးကင်ထက် အနည်ိုးငယ်မျှသ
နမ်က
် ည်ိုး ကမဘ တပမထက် အဆိုးမရှ ပမငမ
့်် ိုးတသ တမွိုးရ ပါ
့် ျတသ လ
ပါရမီရှငတ
် စ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ မထင်တလန္ှင။့်် သင်သည် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက်
တတ ်တနရန်တဝိုးစွ၊ ငါ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက အတသိုးစတ်အကျဆိုးကအစ
ရပ်စ ိုးန္င်ပရတနဘသည်အ
့် လ ိုး မမကယ်ကယ် အလွနအ
် ထင်ကကီိုးက သမ်ငယ်စတ်
လိုးဝမရှြူိုးသည့်အ
် တွက် သင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်မှ ဆင်ပခင်တတရ ိုး ရှသည့်် မည်သမ
ူ ဆထက်
သ ၍မက်မဲတနပမှ ချစ်စြွယ်ပင် တက င်ိုးတနတသိုးတတ သ
် ွင၊်
့် ည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ အမှနတ
သင်သည် ငါလပ်တဆ င်ရန် ကကရွ ယ်ထ ိုးတသ အရ က မသသကဲသ
့် ၊ ့် ယခ
ငါလပ်တဆ င်တနသည့်အ
် ရ က သ ၍ပင် သတမမူမသည့်အ
် တွက် အတပခခအ ိုးပြင ့််
ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲ့်တနသူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င ့်် လူဘဝအတပေါ်
့်
့်
သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုး တရိုးတရိုးမျှပင် မရှတသ ်လည်ိုး၊ တပမက ထွနယ
် က်စက်ပျြုိုးစဉ်
တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအတပေါ် လိုးဝမှီခအ ိုးထ ိုးတသ လယ်သမ ိုးပြစ်သည့််
တပမတပေါ်၌ ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုးအလပ်လပ်တနသည့်် လယ်သမ ိုးအတစ်ဦိုးန္ှငပ
့်် င် သင်သည်
တန်ိုးတူမဟတ်ဟ ငါဆ၏။ သင်သည် မမ၏အသက်တ အြ န္ှ
့် စ်ခါမတတွိုး၊
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်အ
့် ၊ ့် သင်၌ မမကယ်ကယ်
့် တနပြင့်် ဘ မျှ မသသကဲသ
သတသ အသ သ ၍မရှတချ။ သင်သည် အလွန ် “ပမငပ့်် မတ်” ပါသည်တက ိုး။
င်္က်ထတ်လွနိုး် တသ လူတပေါ်တကက မ
က်
့် ျ ိုး န္ှင ့်် န္န္လှလှ လမပျြုတလိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တအတွ
့်
ဧကန်အမှနပ
် င် ငါစိုးရမ်၏- သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ မိုးသက်မန်တင်ိုးမျ ိုး၏ အပပင်ိုးအထန်
တက်ခက်ပခင်ိုးက သင်အဘယ်သခ့် ရပ်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤလူတပေါ်တကက မ
့် ျ ိုးသည်
မမတရင်
့် ဆင်တနရသည့်် အကျပ်အတည်ိုးက လိုးဝစတ်မဝင်စ ိုးကကတချ။ ယင်ိုးမှ သူတအြ
့်
့်
အတသိုးအြွဲကစစပြစ်ပရ၏၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
အန္တ်သတဘ ခစ ိုးရပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ့်
့်
့်
မမတက
့် ယ်က နမ့််ကျသည်ဟ မထင်ဘဲ ထအကျပ်အတည်ိုးက မည်သမျှ
့်

သတဘ မထ ိုးကကတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ယခင်ကအတင်ိုး ယပ်တတ င်တခတ်ခတ်န္င
ှ ့််
့်
လမ်ိုးမမျ ိုးတွင ် ဟဟသည်သည် လတ်လျ ိုးလတ်လျ ိုး တလျှ က်သွ ိုးတနကကတလသည်။
မသင်ယူတသ တကက င့်် ပည မဲ့်ပမဲ မဲတ
့် နသည့်် ဤ “အတရိုးပါတသ လူတ”့် သည်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့်် ပပ သည်က မသကက။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ိုး ငါအဘယ်တကက ငတ
့်
မျက်န္ ှ မျ ိုးသည် စတ်အတန္ှ င်အ
် န၏၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့် ယှက်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
့်
့် ယ်မမ
သ မန်က လျှက သ စစ်တဆိုးကကပပီိုး၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် မမတ၏
့် မတက င်ိုးတသ
အကျငစ
့်် ရက်မျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဘ
ဲ ဲ ဆက်လပ်ကကတလသည်။ ငါက
့်
စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတသည်
တထ င်တထ င်တထ င်တထ င်န္င
ှ ့််
့်
ပပန်၍ကလမ်ကျကကရင်ိုး၊ တလ ကတွင ် တန က်ထပ်တစ်ြန် စည်ိုးလွတတ
် ဘ င်လတ
ွ ်
စတင်တသ င်ိုးကျန်ိုးကကသည်။ သင်မ
့် ျက်န္ ှ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပမှ ပမန်လက်တလပခင်ိုး။
ဤသလျှ
က်တစ်ြန် ကကြုိုးစ ိုးတန၏- သင်သည်
့် ဤနည်ိုးပြင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးြ တန
့် င ် သင်သည် ငါက
့်
ရဲတင်ိုးလှချည်တက ိုး။ ထန္န္လှလှ လမပျြုတလိုးမျ ိုးသည် သ ၍ပင် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသိုး၏။
ငါ၏ အတရိုးတကကီိုး မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတကက
့်
့် ြုတနကကရသည့််
အကျပ်အတည်ိုးက ပမင်ရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ တပေါ်တွင ် မျက်ရည်မျ ိုး
အလအတလျ က် စီိုးဆင်ိုးလ ကက၏၊ ၎င်ိုးတ၏
် ့်
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် ယမ်ိုးထိုးလူိုးလွနတန၏၊
ထပပင်
အမျ ိုးအ ရစက်ခရတအ င် လပ်တနသည်ပ
့် တပေါ်တန၏့် ၎င်ိုးတသည်
့်
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုး လှပါဘ။ မမတက
့် ယ်တင်၏ ဝည ဉ်အသက်တ က သတဘ တပါက်သွ ိုး
သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏အ
ပ်ရ မျ ိုးတပေါ် ပစ်လှဲပပီိုး အသက်ရှြူမှ ိုး လမတတ်
့်
့်
မရပ်မန ိုးငတကကိုးရင်ိုး၊ ထတနရ တွင ် လဲတလျ င်ိုး တနကကတလသည်။ ထအပပင်
့်
၎င်ိုးတက
ှ ့်် နမ်က
့် ျပခင်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ကတလိုးဆန်ပခင်ိုးန္င
့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
၎င်ိုးတအ
အပျက်သတဘ ၏ အလွနြ
် စီိုးပခင်ိုးက
့် ိုး ပပသပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရကကတသ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ှ အလင်ိုးတရ င်သည် ပငမ်ိုးသွ ိုးကကပပီိုး ငါက
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးထမ
မတကျမနပ်လည်ိုး မတပပ ၊ မန်ိုးလည်ိုး မမန်ိုးတီိုးကကဘဲ ၎င်ိုးတသည်
တဏှဘ တဝတနတနကကက
့်
လိုးဝဥဿ မလှုပ်န္င်မရှ ိုးန္င် ပြစ်လ ကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
အလ ိုးတပ
ူ င် သင်ယူရန်
့်
ပျက်ကွကက် ကက ပည မဲ့်ပမဲ မဲ့်တနတလသည်။ ငါက
် ့် ွ ပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတသည်
ပမြူိုးထိုးူ က
့် စွနခ
့်
ကပမင်ိုးတကက ထကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တအန်ိုးအန်ိုး ရယ်တမ သသည်
“တငွတခါင်ိုးတလ င်ိုးမင်ိုးသမီိုး” ၏ ရယ်သကဲသ
့် ပြစ်
ကျြုိုးပဲလ
့် ွယပ် ပီိုး
့် ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမကယ်ကချစ်ပခင်ိုး ချြုျို့တဲလ
့် ှတပတက ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ချွတ်ယွငိုး် တသ အပယ်ခတ-့်
သင်တအ
ဝ ချြုျို့တလ
ဲ့် ှကက ပါတက ိုး။ မမကယ်က အဘယ်သချစ်
့် ိုးလိုး၌ လူသဘ
့်
့် ရမည်၊

မမကယ်က အဘယ်သ က
အသစတ်မရှကက၊
့် ကွယ်ရမည်က သင်တမသ
့် ကက၊ သင်တသည်
့်
မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက သင်တမရှ
် သ အလင်ိုးက သင်တမချစ်
ကက၊ ထအပပင်
့် တြွကက၊ မှနတ
့်
့်
မမတက
့် ယ်က အဘယ်သတန်
့် ြိုးထ ိုးရမည်က သင်တမသ
့် ကက။ သင်တက
့် အထပ်ထပ်အခါခါ
ငါသွနသ
် င်လ ခဲတ
ပျင်ိုးရသည်အ
့် ချန်တွင ် အပျင်ိုးတပြသည့််
့် သ အဆိုးအမတက
့် မူ သင်တသည်
့်
ကစ ိုးစရ မျ ိုး ကဲသ
့် ပင်
့်် ွ ကတည်ိုးကပင်
့် ၊ သတဘ ထ ိုးကကသည်အထ ကက ပမငစ
မမတ၏အတတွ
ိုးတချ င်ထသ
ဲ ထ
ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်တ၏
့်
့် ိုးထ ိုးခဲက့် ကသည်။ သင်တသည်
့်
့်
ကယ်ပင် “အတဆ င်လက်ြဲွျို့” အပြစ် အပမဲမတ
ှ ်ယူကကတလသည်။ စ တန်၏စွပ်စဲမ
ွ ှုက
ခရသည့်အ
် ခါ သင်ဆတတ င်ိုးသည်။ အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်အ
် ခါ သင်အပ်တမ ကျသည်။
တပျ ်ရင်သည့်အ
် ခါ တသွိုးရူ ိုးတသွိုးတန်ိုးန္ှင ့်် ဟဟသည်သည် သင်တပပိုးလ ိုးသည်။ သငက
့််
ငါပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲသည့်အ
် ခါ သင်မျက်န္ ှ ချြုတသွိုးသည်။ ထတန
တတ မ
် ှ သင်
့်
့် က် ငါအထ
ထွက်ခွ သွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သင်သည် ယတ်မ တသ အူပမြူိုးစတ်န္င
ှ ့််
ရယ်တမ တလသည်။ သင်အ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးထက် ပမင်မ
့် တနပြင့်် အပခ ိုးသမ
့် ိုးသည်ဟ
သင်ခစ ိုးရသည်တ
့် င် မ နအတထ င်လ ိုးဆိုးတသ သူအပြစ် မမကယ်က ဘယ်တသ အခါမျှ
မပမင်ဘ၊ဲ စက ိုးပြင ့်် တြ ်ပပမရန္င်တအ င် သင်သည် အစဉ်သ ဘဝင်ပမငပ့်် ပီိုး မမဘ သ
အ ိုးရတကျနပ်က မ န်တက်တနတလသည်။ မသင်ယူတသ တကက င့်် ပည မဲ့်ပမဲသ မဲ့်တနကကသည့််
ထသ “ငယ်
ရွယ်တသ အမျြုိုးတက င်ိုးသ ိုးမျ ိုး”၊ “ငယ်ရွယ်တသ အပျြုမယ်မျ ိုး”၊
့်
“သခင်ကကီိုးမျ ိုး” န္ှင ့်် “သခင်မကကီိုးမျ ိုး” သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အြိုးထက်တန်တသ ရတန တစ်ခအပြစ် အဘယ်သသတဘ
ထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သငက
့််
့်
ငါထပ်တမိုးမည်- ဤမျှရည
ှ က် က သည့်် အချန်က လတစ်တလျှ က်တွင ် သင်သည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အမှုတမှ့် မည်သည့်အ
် ရ က သင်ယူပပီိုးပပီနည်ိုး။ ထအရ မှ
သင်၏လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးအတတ်မျ ိုး၌ သ ၍ ထူိုးချွနလ
် ပခင်ိုးပင်တလ ။ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
သင်၏ဇ တပကတက သ ၍ ရှု ပ်တထွိုးဆန်ိုးပပ ိုးလ ပခင်ိုးပင်တလ ။ သမဟ
သင်၏
့်
့် တ် ငါအတပေါ်
သတဘ ထ ိုးက သ ၍ အရအတသတန်လ ပခင်ိုးပင်တလ ။ သငက
့်် ငါ တဲတ
့် ိုးတပပ မည်သတတဟူ၍ ကကက်တစ်တက င်မျှတလ က်သ ရှခဲြ
့် ူိုးတသ သင်က
့် ငါပပြုထ ိုးတသ

ဤအမှုအ ိုးလိုးက ပ၍ရဲရင်လ
့် တအ င် လပ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါသည် သက်ညြှ လွနိုး် ပပီိုး
သင်၏ဇ တပကတက အကကမ်ိုးြက်မှုသိုးလျက်၊ ဘယ်တသ အခါမျှ အတရိုးမယူသည့်အ
် တွက်
ငါအတပေါ်
သင်၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် တစ်တနတပခ
ိုး တလျ ပ
့်
့်
့် ါိုးလ တလသည်။ ငါသည်
ခက်ထန်တသ စက ိုးမျ ိုးက တပပ တနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်ဟ သင်ထင်တက င်ိုးထင်မည်- သတသ
်
့်
ငါသည် သငက
့်် မကက ခဏ ပပြုိုးပပသည်အ
့် ပပင် သင်က
့် တပဗ င်တပဗ င်တင်ိုးတင်ိုး

အပပစ်တင်သည်မှ လည်ိုး မရှသတလ က်ပင် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
သင်၏အ ိုးနည်ိုးချက်က
့်
ငါသည် အစဉ်ခွငလ
့်် တ်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ ဤအရ တကက ငသ
့််
တမမက ကကင်န စတ်ရှတသ
လယ်သမ ိုးက ဆက်ဆသကဲသ
့် သင်
သည် ငါက
ွ ်၏
့် ဆက်ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အကဲခတ်စမ
ွ ်ိုးရည်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထူိုးထိုးူ ကဲကဲ ကျွမ်ိုးကျင်မှုန္င
ှ ့်် အလမမ ဉ ဏ်တက
့်
ငါတလိုးစ ိုးလက်ပါဘ။ သင်က
် ရ ိုးတစ်ခ ငါတပပ ပပမည်- ယတနတွ
့် အမှနတ
့် င ် သင်၌
ရတသတလိုးပမတ်တတ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးရမရှ
ှ မှ အတရိုးမကကီိုးတပ။ ထကစစက ငါသည် စိုးရမ်ပခင်ိုး
မရှသကဲသ
့် ပူ
် ဤအရ ကလည်ိုး သငအ
့်် ိုး ငါတပပ ရမည့်် ပန်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှ။ သတသ
့်
မသင်ယူတသ တကက င့်် ပည မဲပ့် မဲ မဲတ
ှ
လ
် ူ” ပြစ်သည့်် သင်သည်
့် နတသ “ပါရမီရသည့်
တန က်ဆိုးတွင ် မမကယ်မမ တကျနပ်အ ိုးရသည်၊့် တသိုးန္ပ်သည့်် သင်ပ
့် ါိုးနပ်မှု၏ ပြြုတ်ချပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
် ူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်- သင်သည် ဆင်ိုးရဲဒကခခရပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည့်သ
့် ည်။ ငါသည်
သင်န္င
ှ ့်် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး မဟတ်သည့်အ
် တွက် ငရဲထတ
ဲ ွင ် သင်ဆက်လက်ဒကခခစ ိုးရစဉ်
သင်န္င
ှ အ
့်် တူ လက်လ တပိုးရတအ င်အထ အလွနမ
် က်မဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည်
ငါ၏ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခထ ိုးရတသ ်ပင ိုး၊ ငါ၏သွနသ
် င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးကလည်ိုး
ခထ ိုးရသည့်် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်သည်က မတမတ
ှ ။့်် ငါခွဲခွ ရန်
့် လျ န္
့် င
မလလ ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခမျှ သင်၌ မရှတပ။ ငါ၏အမှုက ငါပပြုသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင ်
မည်သည့်လ
် ူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ သမဟ
ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုးကမျှ
့်
့် တ် အရ ဝတထြုမျ ိုး၏ ကန်သတ်
ငါလိုးဝမခရတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် က်န္ယ်တနသည့်် ငါ၏သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ငါအပမင်
တသည်
့်
့်
အစဉ်အပမဲ တစ်သမတ်တည်ိုးသ ရှတနသည်။ သင်က
ှ ်သက်လသ
ှ ည်က ိုး မဟတ်တပ၊
့် ငါ သပ်န္စ
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်သည် အပခ ိုးသတတဝါမျ ိုးထက် ပ၍ ထူိုးပခ ိုးတနရန်တဝိုးစွ၊
ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအြ အပြည့်
ခ
် တစ်ခပြစ်တနတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သငအ
့်် ြ ့်
့်
ငါ၏အကကပပြုချက်ပြစ်၏- သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါထက်
ဘ မျှမပသည်က အပမဲတမ်ိုး အမှတ်ရတလ ။့် သင်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ တနထင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
သင်မည်သမ
ူ ည်ဝါပြစ်သည်က သင်သသင၏
့်် ။ သငက
့်် ယ်သင် အလွနအ
် ထင်မကကီိုးတလန္ှင။့််
သငက
့်် ငါ ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲပခင်ိုး မပပြုတသ ်လည်ိုး၊ သမဟ
့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး
့် တ် သငက
မပပြုဘဲ အပပြုိုးမျက်န္ ှ ပြင ့်် ငါကကြုဆ န္ှုတ်ဆက်တသ လ
် ည်ိုး ဤအရ က သင်သည် ငါန္ှင ့််
တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး ပြစ်သည်ဟ သက်တသပပရန် မလတလ က်တပ။ သင်သည်
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးကယ်၌ မဟတ်သည်က
သင်သသငသ
့်် ည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တပပ င်ိုးလဲရန်
သင်အပမဲအသင်ပ့် ြစ်တနရမည်။ ဤအရ မှ သင်မလွတ်တပမ က်န္င်။ ကကြုတတ င်က့် ကြုခဲ

ဤအခွငအ
့်် တရိုးက သင်ရထ ိုးသည့်် အြိုးတန်တသ ဤအချန်က လအတွငိုး် တွင ်
တစ်စတစ်ရ က ကကြုိုးစ ိုးက တလ့်လ သင်ယြ
ူ သင
က
့်် ငါအကကပပြု၏။ ငါက
့်် ိုးန္ှင။့််
့် မလှညစ
့်
တပမြှ က်လိုးပင်လ
့် ိုးသိုး၍ ငါက
့် သင်ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးရန် ငါမလအပ်။ ငါက
့်
သင်ရှ တြွသည့်အ
် ခါ ထရှ တြွပခင်ိုးသည် ငါအတွ
က်သက်သက် မဟတ်ဘဲ
့်
သင်ကယ်တင်အတွက် ပြစ်တပသည်။

တရို တန
် င
ိို င
် ၏
ံ တရွ ်းတက က်ခံရတသ လတိသည်
ို ူ့
မည်သညူ့ ်
ဣသတရလမျိ ်းနွယစ
် ိုကမ
ိို ကိယ
ို စ
် ်း ပ နိင
ို စ
် ွမ််းမရှိတပ
ဒါဝဒ်၏အမ်တတ ်သည် မူလက တယတဟ ဝါ၏ ကတတတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အတမွက လက်ခရရှတသ
အမျြုိုးအန္ွယ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် မူလက ဣသတရလ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်စပြစ်ပပီိုး
တရွ ိုးတက က်ခရတသ လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပါအဝင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်တွင် တယတဟ ဝါက
ဒါဝဒ်၏အမ်တတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ ယဒလူအ ိုးလိုးတ-့် ထအမ်တတ ်ထတ
ဲ ွင ်
တပါက်ြွ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးတသည်
- သူ၏အတမွက ဆက်ခရမည်ဟူတသ
့်
ဣသတရလလူအတပါင်ိုးတအတွ
က် ပညတ်ချက် တစ်ခက ထတ်ပပန်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အဆတစ်ရ ရရှတသ သူမျ ိုး၊ သ ိုးဦိုးတ၏
့်် တန်ိုးက ရရှတသ သူမျ ိုး
့် အဆငအ
ပြစ်ကကတပလမ်မ
ဣသတရလ မသ ိုးစမျ ိုး အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ်
့် ည်။ ထအချန်က သူတသည်
့်
အပမင်ဆ
့် ိုးတနရ ပြင ့်် ဣသတရလလူမျ ိုး အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် အပမငပ့်် မတ်ဆိုးတသ လူမျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး သူတသည်
ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးန္ှင ့်် သရြူမျ ိုးက ဝတ်ဆင်လျက်၊
့်
ဗမ န်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် တယတဟ ဝါက တက်ရက် အတစခတလ့်ရကကသည်
ှ
။ ထအခါ
ထ ဝရဘရ ိုးသည် သူတအ
့်် ပပီိုး စင်ကကယ်တသ အတစခမျ ိုးအပြစ်
့် ိုး သစစ တစ ငသ
သမတ်ခပဲ့် ပီိုး သူတသည်
ဣသတရလ၏ အပခ ိုးတသ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုး အ ိုးလိုးတ၏
့်
့်
ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးပခင်ိုးက ရရှခဲက့် ကတလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ထအချန်က
သူတအ
် ခင်မျ ိုးဟူ၍ တလိုးစ ိုးစွ ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးက ခရတလသည်။
့် ိုးလိုးမှ အရှငသ
ဤသည်တက
့် ိုး ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ် တယတဟ ဝါ၏ အမှုတတ ်ပင်ပြစ်တလသည်။
လက်ရတခတ်
ှ
က လတွင် သူတသည်
တယတဟ ဝါအ ိုး ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
အတစခပခင်ိုးက ပပြုလပ်ကကတသိုးသည်၊ ထတကက
င ့်် သူတသည်
အစဉ်အပမဲပင် တယတဟ ဝါမှ
့်
့်
တင်တပမြှ က်ထ ိုးတသ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုး ပြစ်တနကကတတ သ
က အဘယ်သမ
ူ ျှ
့် ည်။ သူတ၏သရြူ
့်

လယူ၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် သူတ၏
ူ ျှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရတပ၊
့် အတစခမှုကလည်ိုး အဘယ်သမ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူတသည်
နင်္ကတည်ိုးက ဒေါ် ဝဒ်၏အမ်တတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ကကသည်။
့်
ဤအရ မှ တယတဟ ဝါမှ သူတအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့်
ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဒါဝဒ်၏အမ်တတ ်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ရတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သင်တသည်
့်
ဣသတရလ၏ပပင်ပ တစ်ပါိုးတသ အမျြုိုးအန္ွယ်မျ ိုးန္ှငသ
့််
သက်ဆင်ပပီိုး၊ ဣသတရလလူမျ ိုး
မဟတ်တသ တကက ငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ ထပပင်
ဝသည်လည်ိုး တယတဟ ဝါက
့် သင်တ၏သဘ
့်
ဝတ်ပပြုရန်မဟတ်၊ သူအ
င ့်် သင်တ၏
့် ည်
့် ိုးပန်ကန်ရန်သ ပြစ်တလသည်၊ ထတကက
့်
့် အဆင်သ
သဘ ဝအ ိုးပြင့်် ဒါဝဒ်၏အမ်တတ ်သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးပပီိုး သင်တသည်
အဆတစ်ရ
့်
ရရှမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ြမဆ
့် မ
ူ ျ ိုး မဟတ်ကကတပ။
့် န္ှင၊့်် ငါ၏အတမွက ဆက်ခရမည်သ
ထအချန်က ဣသတရလသည် မတူညတ
ီ သ အမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးစမျ ိုး အတပမ က်အပမ ိုးပြင့််
ကွဲပပ ိုးတလသည်၊ သတတစ
သူတအ
့်
့် ိုးလိုးတမှ့် တရွ ိုးတက က်ခထ ိုးရတသ လူမျြုိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ မည်သပင်
မ
့် ျ ိုးန္ှင ့််
့် ဆတစ၊ ဣသတရလသည် တယတဟ ဝါတရှ ျို့၌ ၎င်ိုးတ၏အဆင်
့်
လူတစ်ဦိုးစီ တနထင်ရ နယ်တပမတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ ၎င်ိုး၏လူတသည်
လူမျြုိုးစအ ိုးပြင့််
့်
ခွထ
ဲ
ိုးသည်ပြစ်၍ အပခ ိုးတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးတလသည်။ ဣသတရလမှလွဲ၍
အပခ ိုးတင်ိုးပပည်မျ ိုးတွင၊် လူတစ်ဦိုးသည် ဒါဝဒ်၏အမျြုိုး၊ ယ ကပ်၏အမျြုိုး၊ သမဟ
့် တ်
တမ တရှ၏အမျြုိုးတ၏
့် အမျြုိုးအန္ွယ်ဝင်ပြစ်ပခင်ိုးက သ မန်က လျှက တတ င်ိုးဆ၍မရတချ။
ဤသည်မှ အပြစ်မှနန္
် င
ှ ့်် တသွြီတနတပမည်- ဣသတရလမျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးက
အပခ ိုးတင်ိုးတစ်ပါိုးမျ ိုးန္င
ှ တ
့်် န်ိုးတူပြစ်သည်ဟ သ မန်က လျှက လွမ
ဲ ှ ိုးစွ သတ်မှတ်၍
မရတပ။ လူတသည်
ဒါဝဒ်၊ အ ပဗဟန္ှင ့်် ဧတသ အစရှသည့်် န မည်မျ ိုးက မကက ခဏ လွဲမှ ိုးစွ
့်
အသိုးပပြုတနကကသည်၊ သတည်
ိုးမဟတ် သူတကယခ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် “ငါတသည်
့်
လက်ခကကပပီပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါတသည်
ယ ကပ်၏အမျြုိုးမျ ိုးမှ ပြစ်ကကသည်။” ဟူ၍
့်
တပပ ကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသည် အတပခအပမစ်မရှတသ လူသ ိုး၏
့်
အတကက င်ိုးပပချက်မျှသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက တယဟ ဝါထမှ တက်ရက်လ ပခင်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါကယ်တင်၏ စတ်ကိုးူ မျ ိုးထမ
ဲ ှ လ ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုး၏ အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုး သက်သက်ပါတက ိုး။ ယတမ်ိုးပပပင်မျ ိုးတပပ တတ်တသ
အတဟ အတပပ တက င်ိုးသူ တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် လူတသည်
သူတက
ူ ဒါဝ
့်
့် ယ်သတ
့် ဒ်၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ယ ကပ်၏မသ ိုးစဝင်အပြစ် အတပခအပမစ်မရှဘဲ၊
ထင်ပမင်ယူမှတ်တနကကပပီိုး သူတက
ူ ထ
့် ယ်သတ
့် သပြစ်
့် ရန် ထက်တန်သည်ဟ
ယကကည်ကကတလသည်။ ဒါဝဒ်၏အမျြုိုးအန္ွယ်သည် တရှိုးက လကပင် တယတဟ ဝါ၏

ဘသက်တပိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တကက င်ိုး၊ ဒါဝဒ်သည် သူက
့် ယ်သူ ဘရင်အပြစ် နန်ိုးတင်ခပဲ့် ခင်ိုး
မဟတ်တကက င်ိုးက လူတ မသ
ကကတလသတလ ။ သတသ
လ
် ည်ိုး ဒါဝဒ်အမျြုိုးအန္ွယ်၏
့်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအပြစ် အရှက်ကင်ိုးမဲ့်စွ တကကိုးတကက ်တနတသ သူ အတပမ က်အပမ ိုး
ရှကကသည်၊ လူတသည်
အလွန ် မသန ိုးမလည်ကကသည်တက ိုး။ အမှနမ
် ှ မူ ဣသတရလ၏
့်
အတရိုးကစစမျ ိုးသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘ မျှ သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးတသည်
့်
ကွဲပပ ိုးတသ အရ န္ှစ်ခပြစ်ပပီိုး လိုးဝမဆက်န္ယ်ကကတပ။ ဣသတရလန္င်ငန္ှင ့်် စပ်ဆင်တသ
အတရိုးကစစမျ ိုး အတကက င်ိုးက ဣသတရလလူတအတွ
ကသ
်
တပပ ကက ိုးန္င်ပပီိုး
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအတွက် ယင်ိုးတက
ှ င်
့် လိုးဝမဆက်စပ်တပ၊ ထပပင်
့် လက်ရတွ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အကက ိုးတွငပ် ပြုလပ်တသ အမှုသည်လည်ိုး ထနည်ိုးအတင်ိုးပင်
ဣသတရလလူတန္ှ့် င ့်် ဘ မျှ သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ငါ ယခ တပပ တသ အရ က
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး အတကက င်ိုး တပပ ကက ိုးတသ အရ က အဆိုးအပြတ်တပိုးပပီိုး
ဣသတရလထဲတွင ် လပ်တဆ င်တသ အမှုက တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကက ိုးက အမှု၏
“နမတ်လကခဏ ” အပြစ် မှတ်ယ၍
ူ မရန္င်တပ။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်
သမရိုးကျဆန်လွနိုး် သည်ဟ ပပသတနမည် မဟတ်တလ ။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကက ိုးတွင ်
အမှုတတ ် စတင်ပျျို့ န္ှတသ
အခါမှသ ၊ သူတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး တပပ ထ ိုးသည်အ
့် ရ သမဟ
့်
့် တ်
သူတ၏ရလဒ်
မျ ိုးက ထတ်တြ ်ခရမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတက
့်
့်
့် အတတ်တွင ်
သူတတပပ
ခဲက့် ကသည်အ
့် တင်ိုး၊ “ငါတသည်
ဒါဝဒ်၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။”
့်
့်
သမဟ
့် တ် “တယရူ သည် ဒါဝဒ်၏အမျြုိုးပြစ်သည်။” ဟူ၍ တပပ ကကပခင်ိုးမှ ပ၍ပင်
ယတတမတန်တချ။ ငါ၏အလပ်က ပင်ိုးကနခ
် ့် ပွဲ ခ ိုးထ ိုးသည်။ ငါသည် “သမင်က ပမင်ိုးဟတခေါ်”
မည်မဟတ်။ ထအစ ိုး အမှုတတ ်သည် ၎င်ိုး၏ စီစဉ်ထ ိုးတသ အစီအစဉ်အရ
ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးသည်။

တက င််းချီ်းမဂဂလ မျ ်းနှင ်ူ့ ပတ်သက်ပပီ ်း သင်တ၏န
ိို ူ့
်းလည်ချက်မှ
အဘယ်နည််း
ဤတခတ်ထ၌
ဲ တမွိုးြွ ိုးလ တသ လူတသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် ညစ်ညမ်ိုးတသ နတ်ဆိုးမျ ိုး၏
့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ထကဲသ
့် တသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
့်
သူတအ
် သ ကယ်တင်ပခင်ိုးကလည်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီပြစ်က ၊ ၎င်ိုးမှ
့် ိုး အဆိုးစွနတ

တယ ဘ၏ ပခတမွိုးတရ စဆ န်တ ပပည်
န္
့် က
ှ ်တသ တတ င်ကန်ိုးလွငပ် ပင်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုထက် ပ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးသည်သ မက၊ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ်
တယ ဘရရှခဲသ
့် ည့်် တယတဟ ဝါအ ိုး ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ထက်လည်ိုး
ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ တယ ဘအတနပြင့်် တယတဟ ဝါ
စက ိုးတပပ သည်က ကက ိုးရပပီိုး မိုးသက်မန်တင်ိုးထမ
ဲ ှ တယတဟ ဝါ၏ အသက ကက ိုးခဲရ
့် သည်မှ
တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မက
ှု သူ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် ပပီိုးမှသ ပြစ်သည်။ သတ
့် င် သူသည်
တယတဟ ဝါ၏ မျက်န္ ှ က မတတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် ပပင်၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ါ။ တယ ဘရရှလက်သည့်် အရ မှ မူ က မင်္ဏ် ခစ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
တပိုးသည့်် ရပ်ဝတထြု ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခင
ွ ရ
် ှ ပမြုျို့မျ ိုးတွင ်
အလှပဆိုးပြစ်တသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအပပင် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး၏ က ကွယ်တစ င်တ
့် ရှ က်
တပိုးမှုမျှသ ပြစ်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါက တစ်ခါမျှ မပမင်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် ပပင်၊ သူက
့်
တပြ င်မ
် ည်ိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး
့် တ်သည်ဟ တခေါ်ဆခဲတ
့် သ လ
လိုးဝမရှခဲပ
လတ
ူ ၏
့် ါ။ ထပပင်
့်
့် ယတနတခတ်
့် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ သ ယ တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးသည်
ယ ယီသတဘ ပြင့်် န္ချ အ ိုးနည်ိုးသည် သတည်
ိုးမဟတ် ပပင်ပတလ က၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည်
့်
ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် တရှိုးပတဝသဏီကတည်ိုးက လူက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မထတ်တြ ခ
် ြ
ဲ့် ူိုးဘ၊ဲ အစဉ်အပမဲ လျှြုျို့ ဝှက်ထ ိုးခဲတ
့် သ ငါ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပသသည်အ
့် ပပင်၊ အ ိုးလိုးအနက် အနမ့််ကျဆိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တပိုးအပ်ခပဲ့် ပီိုးသည့်် လူတအ
ွ ခ
် ပဲ့် ပီိုးတသ
့် ိုး တကျ ်လန
ကပ်ကမဘ မျ ိုးရှ နက်နရ
ဲ မျ ိုးကလည်ိုး ပပသတလသည်။ ထမျှမက ဤသည်မှ ဤအရ မျ ိုးက
ငါထတ်တြ ခ
် သ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ ငါသည် ထကဲသ
့် တသ
အမှုက ယခင်က
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပပြုခဲြ
တယ ဘန္ှငစ
့်် လျှင ် အလွနမ
် ပ
ှ င်
့် ူိုးပါတပ။ သင်တသည်
့်
နမ်က
် ည်ိုး၊ သင်တရရှ
့် ျတသ လ
့် တသ အရ တက
့် တသ အရ န္ှင ့်် သင်တပမင်
့် တတွျို့ ခဲရ
့် သူက
့်
မျ ိုးစွ သ လွနခ
် ပဲ့် ပီပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဒကခဆင်ိုးရဲမျြုိုးစက ခခဲရ
့် ပပီိုး ညြှဉ်ိုးဆဲမှုအမျြုိုးမျြုိုးက
့်
ကကြုခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ထဒကခဆင်ိုးရဲက တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝမတူပါတချ။
ယင်ိုးအစ ိုး ယင်ိုးသည် လူတ၏
့် ပန်ကန်မှုတကက င်၊့် လူတ၏
့် ခခမှုတကက င်၊့် ထပပင်
့် ငါ၏
တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င့်် သူတရရှ
့် တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ပခင်ိုးပင် ပြစ်တလသည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး တယ ဘသည်
့်
ဣသတရလလူတထဲ
့် က တယတဟ ဝါ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကကင်န မှုက

ရရှခဲသ
ဲ့် ည်။ သူသည် မတက င်ိုးတသ
့် ည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ လူ တစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
မည်သည်အ
့် ပပြုအမူကမျှ မကျြူိုးလွနခ
် သ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ တယ တဟ ဝါကလည်ိုး
မခခမတတ လ
် ှနခ
် ပ
ဲ့် ါ။ ထအစ ိုး သူသည် တယတဟ ဝါက သစစ ရှစွ
ကိုးကွယဆ
် ည်ိုးကပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်မှုတကက င့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
သူသည် တယတဟ ဝါ၏ သစစ ရှတသ အတစခပြစ်တသ တကက င်၊့် အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုခဲရ
လူတမှ့် မူ သူတ၏
ှ ့််
့် သည်။ ယတနတခတ်
့်
့် ညစ်ညမ်ိုးမှုန္င
မတပြ င်မ
င်၊့် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ကျန်ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတ၏
့် တ်ပခင်ိုးတတကက
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခသည် တယ ဘက သူ၏ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး၊ သူ၏ပစစညိုး် ဥစစ ၊ သူ၏အတစခမျ ိုး၊
သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးရတသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲရ
့် တသ အချန်က
တယ ဘတကျ ်ပြတ်ခသ
ဲ့် ည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲန္င
ှ ့်် လိုးဝမတူညတ
ီ သ ်လည်ိုး၊ သူတခ့် စ ိုးရသည်အ
့် ရ မှ
အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ တယ ဘ
ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် တသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် လူတ ့်
့် သည်ထက် ပပပင်ိုးထန်တစသည်မှ ထကဲသ
့်
အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င့်် တလျ ပ
့် ါိုးတစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ြယ်ရှ ိုးပစ်ပခင်ိုးတ ရှ
့် မည်မဟတ်တပ၊
ထအစ ိုး ယင်ိုးတမှ့် တရရှညပ် ြစ်ပပီိုး လူတဘဝ၏
တန က်ဆိုးတနရက်
့် တင်တအ င်
့်
ဆက်လက်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကျန်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အကကင်န ကင်ိုးမဲတ
့် သ တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထမျှမက
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရသင်ရ
့် ထက်တသ “အတမွ” ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတန္ှ့် င ့််
ထက်တန်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပသည့််
တနရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သပပီိုးသ ိုးအချက် ပြစ်သည်။ သတတစ
လူတ ့်
့်
ရရှသည်အ
့် ရ သည် သူတ ယတန
ခ့် စ ိုးရသည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲထက် မျ ိုးစွ သ လွနပ
် ါသည်။
့်
သင်တခ့် စ ိုးရသည့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမှ သင်တ၏
့် မက်မဲမှု၏ အကျြုိုးဆက်ပြစ်တသ
အတန္ှ င်အ
် ည်ိုး၊ သင်တ ရရှ
့် ယှက်မျှသ ပြစ်တသ လ
့် ထ ိုးတသ အရ သည် သင်တ၏
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲထက် အဆတစ်ရ ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၌ရှတသ ဣသတရလမျ ိုး၏
ပညတ်ချက်မျ ိုးအရ ငါက
် ှနသ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ငါက
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ခခတတ လ
့် လူပအလယ်၌ တဝြန်သမ
ငါ၏လမ်ိုးခရီိုးအတင်ိုး မလက်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး မထီမဲ့်ပမင်ပပြုတသ ယဇ်မျ ိုးက ငါအ
့် ိုး
ရဲရဲတင်ိုးတင်ိုး ပူတဇ ်တသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ မီိုးန္င
ှ ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည်
သမဟ
့် တ် တရွ ိုးတက က်ထ ိုးတသ သူ တချြုျို့၏ တကျ က်တိုးပြင့်် တပါက်သတ်ပခင်ိုးက ခရမည်မှ
အတသအချ ပင်ပြစ်ပပီိုး သူတ၏
ွ ်စမှ ဆင်ိုးသက်လ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုး တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုး
့် မျြုိုးန္ယ
အရင်ိုးအပခ မျ ိုးပင်လျှင ် ငါ၏ ကျန်ပခင်ိုး အမင်္ဂလ က ခရမည်ပြစ်သည်။ တန င်လ မည့််

ဘဝအဆက်ဆက်တွငလ
် ည်ိုး သူတသည်
လွတ်တပမ က်မည် မဟတ်ဘ၊ဲ ငါအတစခ
မျ ိုး၏
့်
့်
အတစခမျ ိုး ပြစ်ရလမ်မ
့် ည်၊ ထပပင်
့် ငါသည် သူတက
့် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးကက ိုးသ ့်
ပပည်န္င
ှ ဒ
် ဏ်တပိုးမည်ပြစ်သပြင့်် သူတသည်
မမတတမွ
့်
့် ိုးရပ်တပမသ ပပန်
့် န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။
သူတ၏
လတ
ူ ခ
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူအတပေါ် မူတည်၍၊ ယတနတခတ်
့် စ ိုးတနရတသ
ဒကခဆင်ိုးရဲသည် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး ခစ ိုးရတသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမျှ ပပင်ိုးထန်ြ ့်
တဝိုးတသိုးသည်။ သင်တ လတ်
တတလ တွင ် ဒကခခတနရတသ အရ က အပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်ဟ ဆပခင်ိုးမှ ကျြုိုးတကက င်ိုးပပချက်မဲ့်သည် မဟတ်ပါ၊ သင်တက
် ကယ်
့် အမှနတ
စည်ိုးတကျ ခ
် တ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်တသ
့် ါက၊ သင်တသည်
့် ဣသတရလပပည်၌ ရှခဲပ
့်
ထ ဝရအပပစ်သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်ကတည်ိုးက ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏
အပင်ိုးပင်ိုးပြစ်တအ င် ခတ်ပြတ်ပခင်ိုး ခခဲရ
ဲ
့် မည်ပြစ်က ၊ တယတဟ ဝါ၏ ဗမ န်တတ ်ထ၌
တက င်ိုးကင်မှမီိုးပြင့်် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်မည်။ ယခ သင်တ ရရှ
့် ရ မှ
့် လက်သည်အ
မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ က လက်ခရရှပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ က
့်
ခစ ိုးတမွျို့တလျ ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ငါသည် ငါ၏ တပြ င်မ
၌
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တအထဲ
့်
ထတ်တြ ်ပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက် ငါ၏စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးက ထတ်တြ ်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။ သင်တအထဲ
၌
့်
ငါပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ အမှုမှ စတ်ရှညပ် ခင်ိုးအမှုသ လျှင ် ပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်ပါသည်။ ၎င်ိုးက ငါ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအလငှ့် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
မက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
တပျ ရ
် င်တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးအလငှ့် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
တယ ဘသည် တယတဟ ဝါ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တယတဟ ဝါက
ကိုးကွယ်သည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူသ လျှင ် ပြစ်သည်။ ထစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုရလင်က
့် စ ိုး
သူသည် တယတဟ ဝါအတကက င်ိုး မညည်ိုးညြူခဲသ
့် ပပင်၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တတွျို့ဆပခင်ိုးက
့် ည်အ
တန်ြိုးထ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတခတ်
လူတသည်
တယတဟ ဝါ၏ မျက်တမှ က်တတ ်က
့်
့်
ပမတ်န္ိုးတန်ြိုး မထ ိုးရသ မက၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး၊
့်
မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး၊ ညည်ိုးညြူပခင်ိုးန္ှင ့်် သတရ ်တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုးက ပပြုကကသည်။ သင်တသည်
့်
မျ ိုးစွ ရရှပပီိုးပပီ မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
် င် အလွနက် ကီိုးမ ိုးပပီတလ ။
့် ဒကခဆင်ိုးရဲသည် အမှနပ
သင်တသည်
မ ရတ ယ
ပ၍ ကတက င်ိုးတထ က်မပပီ မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့်
့် ကပ်တထက်
့်
့်
ခခတွနိုး် လှနပ် ခင်ိုးမှ အလွနတ
် ပါတန်
့် ရ န္ှင ့်် သင်တထ
့် တနသတလ ။ သင်တက
့် ငါပပဋ္ဌ န်ိုးသည်အ
့် မှ
ငါတတ င်ိုးဆသည်အ
့် ရ မှ ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် ၍ ပြစ်န္င်သတလ ။
ငါ၏အမျက်တဒါသက ငါအ
်
့် ိုးခခတသ ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးအတပေါ်တွငသ

ထတ်လတ်ခလ
ဲ့် ျက်၊ သင်တအတပေါ်
တက်ရက်ထတ်လတ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
့်
သင်တရရှ
့် သ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ထ ိုးတသ အရ မှ ငါ၏ အကကင်န ကင်ိုးမဲတ
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမျ ိုးသ မက၊ မသက်ညြှ တသ မီိုးန္ှငတ
့်် သ
ူ ည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။
ဤသပြစ်
ငါအ
့် စ ိုး လူတသည်
့် ိုး ခခတတ ်လှနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးဆပခင်ိုးက
့် လင်က
့်
ဆက်လက်ပပြုကကပပီိုး ကျြုိုးန္န
ွ ခမှု တစ်စက်မျှမရှဘဲ ထသပပြုကကသည်
။ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ငါထ
့် တသ
လူတမှ့်
့် မှ ကင်ိုးကွ တစပပီိုး ငါအ
့် ိုး ပငင်ိုးပယ်ကကတသ သူ အချြုျို့ပင် ရှသည်။ ထကဲသ
့်
တမ တရှက ဆန်ကျင်
ခတ
ဲ့် သ တက ရန္ှင ့်် ဒါသန်တအ
့်
့် ပ်စထက် ဘ မျှမသ တပ။ လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အလွနမ
် တကျ ကကပပီိုး သူတ၏
် ခါင်ိုးမ ကကသည်။
့် သဘ ဝသည် အလွနတ
သူတသည်
မမတ၏
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲကကတချ။ သူတသည်
့်
့် လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက မည်သည်အ
့်
ပပည်တ
့် န်ဆ မျ ိုးကဲသ
့် ၊ ့် တနခင်
့် ိုးတကက င်တတ င် တြ ်ထတ်ပပလျက် ရှကကသည်ဟ
ငါတပပ သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ တကက င်၊့် ယင်ိုးတသည်
့်
လူတ၏
ိုးတရ င်တအ က်၌ ထတ်ပပလျက် “မကက ိုးဝ့် မန သ ” ပင်
့်
့် သဘ ဝမျ ိုးက တနအလင်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သတ
့် င် သူတက
့် တခါင်ိုးကတလိုးညတ်၊
မျက်ရည်တလိုးကျရတလ က်သ ရှပပီိုး မမတက
့် ယ်ကယ် အတင်ိုးအကျပ်
အနည်ိုးငယ်ဝမ်ိုးနည်ိုးတစကကသည်။ ဤအရ တကျ ်လွနပ် ပီိုးသည်န္င
ှ ့်် သူတသည်
တတ င်တပေါ်က
့်
သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး၏ ရှငဘ
် ရင်ကသ
ဲ့် တြန်
ပပန်၍ ကကမ်ိုးကကြုတ်ရက်စက်ကကပပီိုး သူတ၌့်
့်
သတမူသပမင်ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှကကတချ။ ထကဲသ
့် တသ
စတ်သတဘ ထ ိုး ရှတသ လူတသည်
့်
့်
တယ ဘထက် သူတက
့် အဆတစ်ရ ပ၍ ကတက င်ိုးတထ က်မတကက င်ိုး အဘယ်သ ့်
န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ သူတတပျ
်တမွျို့ခစ ိုးကကတသ အရ မျ ိုးက တခတ်အဆက်ဆက်
့်
ပမင်တတွျို့ရန် ခက်ခလ
ဲ ှတသ ၊ ယခင်က မည်သမ
ူ ျှ မခစ ိုးခဲြ
့် ူိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးပြစ်တကက င်ိုး
သူတ အဘယ်
သသ
့် တသ
့်
့် န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ လူတ၏
့် ကသတတပပစတ်က ထကဲသ
့်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး၊ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးပါရှတသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက အဘယ်သ ့်
သတပပြုမန္င်မည်နည်ိုး။ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ရပါက၊ သင်တအ
့် ိုး ငါတတ င်ိုးဆသမျှမှ
သင်တအတနပြင်
ပ်အတွက် စပစမျ ိုး၊ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးန္င
ှ ့်် ငါ၏
့် ငါအလ
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် သက်တသမျ ိုး ပြစ်န္င်ကကရန်န္င
ှ ၊့်် သင်တအတနပြင်
့်
့်
စ တန်၏ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်မှုမျ ိုးမှ ကင်ိုးလွတ်န္င်ကကရန်အတွက် ပြစ်သည်။ သတ
့် င် လူတသည်
့်
ငါ၏အလပ်က အပမဲတမ်ိုး တွနိုး် လှနက် ကပပီိုး ယင်ိုးက တမင်သက်သက် ရန်လဆန်ကျင်
ကကသည်။
့်
ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ငါအ
့် ိုး ဣသတရလ၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးက ပပန်ယူတဆ င်လ ပပီိုး
့်
့်
ဣသတရလအတပေါ် ငါကျတရ က်တစခဲတ
ကျတရ က်ြအတွ
က်
့် သ အမျက်တဒါသက ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်

မလှုျို့တဆ ်ဘဲ အဘယ်သ တနန္
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တွင ် ငါအ
ွ
”
့် ိုး “န ခကျြုိုးန္တသ
့်
့်
သူမျ ိုး မျ ိုးစွ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ တက ရအပ်စ အစ ိုးမျြုိုးထက
ဲ ပ၍ပင် မျ ိုးတနသည်။ ငါသည်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက အပပည်အ
့် ဝ ရယူပပီိုးတသ အခါ၊ သူတအ
့် ိုး မီိုးတလ င်၍ ပပ ကျသွ ိုးတစရန်
တက င်ိုးကင်မှမီိုးက အသိုးပပြုမည်။ ငါသည် လူတအ
့် ိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့််
တန က်ထပ် ပပစ်တင်ဆိုးမမည် မဟတ်တတ သ
့် ည်က သင်တ သ
့် ပသည်။ ထအစ ိုး
့် သင်တ
ဣသတရလအတွက် အမှုပပြုပခင်ိုးမတင်မီ၊ ငါသည် ငါက
ပပီိုး၊ ယခင်ကတည်ိုးက ငါ
့် ခခဆန်ကျင်
့်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခဲတ
ျို့ ျက်ဆိုးီ မည် ပြစ်သည်။
့် သ “တက ရအပ်စ” က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မီိုးရှု ြ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါအ
့်် တရိုးက တန က်ထပ်ရတတ မ
့် ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးမည့်် အခွငအ
့် ည်
မဟတ်တချ။ ထအစ ိုး သူတတတွ
့် ျို့ ပမင်သမျှမှ ငါ၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်မှ
မီိုးတတ က်မျ ိုးသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် လူမျြုိုးစ၏ အဆိုးသတ်အမျြုိုးမျြုိုးက ထတ်တြ ်ပပီိုး
သူတအ
့် ိုးလိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးမည်ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက
တပမကကီိုးတပေါ် ရှစဉ်က ငါ၏ အဆိုးအပြတ်အတပေါ် အတပခခ၍လည်ိုးတက င်ိုး၊ ငါအတပေါ်
သူတ၏
့်
့်
သတဘ ထ ိုးအရလည်ိုးတက င်ိုး သတ်မတ
ှ ဆ
် ိုးပြတ်ြအလ
ငှ့် ၊ သူတ၏
ပန်ကန်သည့််
့်
့်
့် ဆန်ကျင်
လပ်ရပ်တင်ိုးက ငါ မှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ငါ၏အလပ်က အဆိုးသတ်မည်။ ထအချန်
တရ က်လ တသ အခါ၊ သူတ၏
့် ရ
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်မည်အ
ဘ မျှရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ ပ
့် ါ။ လူတအ
့် ိုး သူတက
့် ယ်တင်၏ အဆိုးသတ်က
ထတ်တြ ်ပပတစတလ ။့် ထအခါ ငါသည် လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
အြခမည်ိုးတတ ်ထသ လ
့် ဲအပ်မည်ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်နင
ှ ်ူ့ ပတ်သက်သညူ့ ် သင်၏ သိန ်းလည်မှုသည် အဘယ်နည််း
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ယကကည်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည်
့်
့်
“ဘရ ိုးသခင်” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
မည်သည့်် သန ိုးလည်မှုမျှ မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် စတ်ရှုပ်တထွိုးပခင်ိုးပြင ့်် တန က်လက်ရမျှ
လက်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်သင်သ
့် ည်
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်အရ ပြစ်သည် ဆသည်က အတအကျ လိုးဝ မသကကတပ။
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်က တန က်လက်ရန်သ သတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသပါက၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး မသကကပါက၊
့်
ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးတသ ပပက်လိုးကကီိုးတစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။

ဤမျှလပ်တဆ င်ပပီိုးတန က် လူတသည်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးစွ က
့်
မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ကကပပီိုး လူသ ိုးက ယခင် တစ်ခါမျှ န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ နက်နသ
ဲ ည့််
အသပည မျ ိုးစွ ကက ိုးကကရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ယခင်က လိုးဝ
့်
ချငခ
့်် ျန်မစဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
့် ူိုးသည့်် အတပခခအကျဆိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ မသန ိုးမလည်ကကတချ။
အချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က ကျွန္ပ်
် တ မသ
ဘဲ အဘယ်သ ရှ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် သည် ကျွန္ပ်
် တက
့် တသိုးသမ်တစသည် မဟတ်ပါလ ိုး” ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ မည်။
သတသ
် လက်တတွျို့ ရှတရ ိုးတွင ် လူတသည်
ယတန ငါ
့် တန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ယတန၏
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် အမှုန္င
အင်မတန် ရှု ပ်တထွိုးသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အတပေါ်လွငဆ
် ိုးန္င
ှ ့်် အလွယက
် ူဆိုး
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးကပင် သတဘ မတပါက်န္င်ကကတချ။ သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြင ့်် မမကယ်ကယ်
ပပင်ဆင်တနသငသ
့်် ည်က အ ရမစက်သကဲသ
့် အတရိုး
မစက်ဘလ
ဲ ျက်၊ လူအပ်တန က်လက်ရန်သ
့်
သသည့်အ
် တွက်၊ သင် မပူပန်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး၊ သင် ပင်ိုးပခ ိုးမသပမင်တသိုးသည့််
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် သင်န ိုးလည်ရန် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးပြစ်သည်က သတလ ။့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်တကက င့်် ယကကည်သင်သ
် ကယ် သသတလ ။
့် ည်က အမှနတ
ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။ လူသ ိုးက
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ
လူတစ်ဦိုးအတနပြင်၊့် ဤအရ မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး၏သကခ ဆိုးရှုိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယတန ငါ၏အမှု
မှ - လူတအ
့်
့် ိုး
၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်တစရန်၊ ငါလပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တစရန်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သရှတစရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ် အဆိုးသတ် လပ်တဆ င်ချက်၊ ငါအမှု
့် ၏ တန က်ဆိုးအဆင့်် ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ သင်တအတနပြင
့်် ဘဝ၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါထ
ငှ့် ၎င်ိုးတက
့် မှ လက်ခန္င်ကကြအလ
့်
့်
့်
သင်တအ
့် ိုး ငါ ကကြုတင်တပပ ပပတနရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏
အမှုပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တသည်
ချြုျို့တလ
ဲ့် န
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီလွနိုး် ပခင်ိုး
့်
သက်သက်တကက င ့်် ယင်ိုးတက
့် သင်တ န
့် ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမရှ၊ သမဟ
့် တ်
ခရပ်န္င်စွမ်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က သင်တ လ
့် ိုးဝ သတဘ တပါက်လက်ခလွယ်ပခင်ိုး
မရှြူိုးသည့်် အသက်၏ သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပရမည်။ ငါ၏ အမှုက ငါ
နင်္ိုးချြုပ်ရတပမည်။ ငါ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုက ငါ ပပီိုးစီိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊

တမှ င်မက်သက်ဆင်ိုးတသ အခါ သင်တသည်
တစ်ြန် တသွြည်ပပီိုး ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏
့်
အကကအစည်မျ ိုးပြင ့်် လှညစ
့်် ိုးခရမည်စိုး၍၊ သင်တက
့် ငါ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးပပီိုးပြစ်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပမည်။ သင်တ န
့် ိုးမလည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ၊
သင်တ မသ
မှတ်တသိုးသည့်် ကစစရပ်မျ ိုးစွ ရှသည်။ သင်တသည်
့်
့်
မသန ိုးမလည်လွနိုး် လှတပသည်။ ငါသည် သင်တ၏
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့််
့် ဝည ဉ်ရငက
သင်တ၏အ
ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ တက င်ိုးစွ သ၏။ ထတကက
င်၊့် သင်တ ့်
့်
့်
န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှတသ လ
် ည်ိုး သင်တ၏
့် လက်ရှ
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုတွင ် သင်တအတနပြင
့်် ငါအြ
သင်
တ၏
့်
့်
့်
့် သက်တသခချက်တွင ် ပမဲပမစွ
ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ငါ စိုးရမ်ပမဲ စိုးရမ်တနမတသ တကက င၊့်် သင်တယခင်
က
့်
တစ်ခါမျှ သတဘ တပါက်လက်ခလွယ်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှသည့်် ဤသမမ တရ ိုး အ ိုးလိုးက
သင်တအ
့် ိုး တပပ ပပရန် ငါ လလ ိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ငါသည် သင်တက
့်
အထင်တသိုး၍မဟတ်တပ။ သင်တအ
့်် က
ှု
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ ပစတကျ တလ့်ကျငမ
မကကြုရတသိုးသည့်် တတ တက င်မျ ိုးပြစ်က သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ဘန်ိုးအသတရ မည်မျှရသည်
ှ
က
့်
ငါ လိုးဝ မပမင်ရတပ။ သင်တအတပေါ်
အမှုပပြုပခင်ိုး၌ ငါသည် အ ိုးအင်မျ ိုးစွ အသိုးပပြုပပီိုး
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တအတွ
ငိုး် ရှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုးသည်
့်
မရှလနီိုးပါိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုးက
လက်ချြုိုးတရတွက်၍ ရပပီိုး စ တန်ကအရှက်ရတစသည့်် သက်တသခချက်မျ ိုးအပြစ်သ
အသိုးဝင်ကကတလသည်။ သင်တ အတွ
ငိုး် ရှ အပခ ိုးအရ ရ တင်ိုးသည် စ တန်၏ အဆပ်သ
့်
ပြစ်၏။ ငါအြ
သင်
တသည်
ကယ်တင်၍ မရန္င်သည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
့်
့်
့် သည်န္င
ငါသည် သင်တ၏
့် ၊
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ မျက်န္ ှ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပပြုမူတပပ ဆပတက
့် ကကည်က
တန က်ဆိုးတွင ် သင်တ၏
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မက
ှု သ၏။ ထတကက
င့်် ငါသည်
့် စစ်မှနတ
့်
သင်တအတပေါ်
အပမဲ ပူပန်တနရပခင်ိုး ပြစ်သည်- မမတဘ
် န်ခင
ွ ့်် ရပါက၊
့်
့် သ ဘဝက ရှငသ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ယတန ၎င်
် ကယ် သ ၍ အဆင်တပပကကသတလ ၊
့် ိုးတပြစ်
့် တနသည်ထက် အမှနတ
သမဟ
် ရ န္ှင ့်် အလ ိုးတူမည်တလ ။ သင်တ၏
့် ိုးတ ပြစ်
့် တ် ယတန ၎င်
့် တနသည့်အ
့်
ကတလိုးဆန်သည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက သင်တက
့် ပူပန်တစပခင်ိုး မရှသတလ ။ သင်တသည်
့်
အချန်တင်ိုးတွင ် ငါန္ှင ့်် ငါတစ်ဦိုးတည်ိုးကသ သစစ တစ ငသ
့်် န္င်သည့်-် အတရွ ိုးချယ်ခ
ဣသတရလလူမျြုိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
၌ ထတ်တြ ်ပပသည့်အ
် ရ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် န္င်သတလ ။ သင်တအထဲ
့်
့်
မဘမျ ိုးထမှ လမ်ိုးလသ
ွဲ ွ ိုးကကသည့်် ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုး၏ ကျီစယ်တတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
၎င်ိုးတသခင်
၏ ကျ ပွတ်မျ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုးမမီန္င်သည့်် တရ စဆ န်မျ ိုးမှ တပါက်ထက
ွ ်လ တသ
့်

ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မှု ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး၌ရှသည့်် အ ိုးနည်ိုးချက်လည်ိုး
ပြစ်သည့်၊် သင်တ၏
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သင်တအ
့် သဘ ဝက သထ ိုးသင်သ
့် ိုးလိုးတွင ် ပြစ်သည့််
ြျ ိုးန မှုပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် ယတန သင်
တအြ
ငါ၏
တစ်ခတည်ိုးတသ တက်တွနိုး် ချက်မှ
့်
့်
့်
့်
ငါအြ
သင်
တ၏
့်
့်
့် သက်တသခချက်တွင ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ရန် ပြစ်သည်။ မည်သည့််
အတပခအတနတွငမ
် ဆ၊ အန တဟ င်ိုးက တစ်ြန်ပပန်၍ ထကကခွင ့်် မပပြုတလန္ှင။့််
သက်တသခပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် ငါအမှု
့် ၏ အချက်အချ
ပြစ်သည်။ မ ရသည် အပ်မက်တင
ွ ် သူမထ တရ က်လ ခဲသ
့် ည့်် တယတဟ ဝါ၏ ဗျ ဒတ်က
ယကကည်ပခင်ိုးပပီိုးတန က် န ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လက်ခခဲသ
့် သင်
တသည်
့် ကဲသ
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခသင်က့် ကသည်။ ဤအရ သည်သ ပြြူစင်ရ တရ က်သည်။
သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကက ိုးန ရဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
့်
ငါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရဆိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် သင်တက
့် ငါ၏ အြိုးတန်
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးအ ိုးလိုးက တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တအတပေါ်
အရ ရ က ငါ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သရ့် တွင ် သင်တသည်
ဣသတရလလူမျြုိုးတန္ှ့် င ့်် အင်မတန် အလွနအ
် ့် လွန ်
့်
ကွ ပခ ိုးသည့်် အဆငအ
့်် တန်ိုး ရှကကသည်။ သင်တသည်
လိုးဝပခ ိုးန ိုး၏။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ သင်တသည်
မျ ိုးစွ ပ၍ ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏
့်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက အသည်ိုးအသန် တစ င်ဆ
ငါ၏ ရက်တရ မှုက
့် င်ိုးစဉ်တွင၊် သင်တသည်
့်
မျှတဝခစ ိုးရင်ိုး၊ သ ယ တသ တနရက်
့်် တူ ပြတ်သန်ိုးကကရသည်။ ဤပခ ိုးန ိုးမက
ှု
့် မျ ိုးက ငါန္ှငအ
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပါက၊ ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ပမည်တွနတ
် တ က်တိုးီ က စက ိုးမျ ိုးပပီိုး ငါ၏
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးထမ
ဲ ှ သင်တ၏
့်် မည်သည့်အ
် ရ က သင်တအ
့် တဝစက တတ င်ိုးဆရန် အခွငက
့် ိုး
တပိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
မျ ိုးစွ ရရှပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်တက
့်
့်
မျ ိုးစွ တပိုးတသ ်လည်ိုး အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် သင်တ ငါ
့် တပိုးသည်မှ ငါက
့်
့် က
အသည်ိုးကွဲတစသည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် စိုးရမ်တသ က၊ ထန်ိုးချြုပ်မရသည့်် မတကျချမ်ိုးမှုန္င
ှ ့််
မတကျနပ်မတ
ှု သ
အလွန ် မန္ှစ်ပမြုျို့စရ ပြစ်သည်- သတသ
်
့် ပြစ်၏။ သင်တသည်
့်
့်
သန ိုးကရဏ သက်စရ လည်ိုး ပြစ်၏၊ ထတကက
င့်် ငါသည် ငါ၏ မတကျချမ်ိုးမက
ှု မျြုသပ်က
့်
ငါ၏ ကနက
် ့် ွက်ချက်မျ ိုးက သင်တထ
့်် ြမှ့် လွဲ၍ အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။
့် အြန်ြန် ြွငဟ
အမှု၏န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး မျ ိုးစွ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုး၏ တိုးတက်ပြစ်ထန
ွ ိုး် မှုတစ်တလျှ က်
တရှိုးတခတ်အချန်က လမျ ိုး၏ တကျ ်ကက ိုးတသ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက သင်တထ
့် ည့််
့် ချန်ထ ိုးခဲသ
တန်ြိုးရတသ
ှ
အတမွအန္ှစ်မျ ိုးကသ
ဲ့် တကျ
က် က ိုးဆိုးပြစ်လ ခဲပ့် ြစ်သည်မှ သင်တအကက
ိုး
့်
့်
“လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး” သ ပြစ်သည်က ငါ တတွျို့ ရှပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့််

လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ငါ မကနက
် ့် ွကြ
် ူိုးတပ။ ထလူစဉ်မမီတသ
ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုးက ငါမန်ိုးတီိုးလက်တလစွ။ သင်တတွ
့် ွနိုး် ကက၏။
့် င ် အသတရ ိုး ကင်ိုးမဲလ
သင်တသည်
အလွန ် ယတ်ညလ
့် န
ွ ိုး် သည့်် အကျငစ
့်် ရက်တစ်ခ ရှကကသည်။ သင်တ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် မ တကက လွနိုး် လှ၏။ ငါသည် ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုတက
့် ည်ဆပါက၊
့် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထသ ယူ
့် တဆ င်သွ ိုးခဲမ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါသည် ဘန်ိုးအသတရ ရရှပပီိုးပြစ်တပမည်။ သတသ
်
့်
သင်တအကက
ိုးတွင ် ဤသည်က ကကြုိုးပမ်ိုးရယူ၍ မရန္င်တပ။ သင်တအကက
ိုးတွင ် ရက်စက်သည့််
့်
့်
လစ်လျြူရှု မ၊ှု သင်တ၏
့် တမင်အြက်မလပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် ဆင်တပခမျ ိုးသ ရှသည်။
သင်တသည်
အကကင်န ကင်ိုးမဲလ
ွ ိုး် သကဲသ
့် အလွ
နအ
် မင်ိုး သိုးမရပြစ်ကကသည်။
့် န
့်
့်
သင်တသည်
ငါ၏အမှုအြ သင်
တတတ်
န္င်သမျှ အ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်အပ်န္သင
ှ
သ
့်် ည်။ ငါက
့်
့်
့်
့်
အကျြုိုးပပြုသည့်် အမှုက သင်တ လ
့်် ည်။ သင်တ ချ
့် ည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက
့် ပ်တဆ င်သငသ
့် ြုျို့တဲသ
ငါထ
ငှ့် သင်တ န
် ရ တင်ိုးက သင်တအ
့် မှ သင်တ ရရှ
့် န္င်ကကြအလ
့်
့် ိုးမလည်ကကသည့်အ
့် ိုး
ရှငိုး် ပပရန် ငါ လလလ ိုးလ ိုး ရှတပသည်။ သင်တ၏
် ွငိုး် ချက်မျ ိုးမှ
့် ချွတယ
မတရမတွက်န္င်တလ က်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် တသ ်လည်ိုး သင်တသည်
ငါထ
့် မှ
့်
အကျြုိုးခစ ိုးန္င်ပပီိုး၊ သင်တအထဲ
၍ မရှသကဲသ
့် ကမဘ
တလ ကက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
့်
မပမင်ြူိုးသည့်် ဘန်ိုးအသတရက သင်တ ရရှ
ငှ့် ငါ၏တန က်ဆိုးတသ ကရဏ က
့် န္င်ကကြအလ
့်
သင်တအ
ငါလပ်တဆ င်တနသင်သ
့် ည့်် အမှုက
့် ိုး တပိုးလျက် သင်တအတပေါ်
့်
လပ်တဆ င်ပမဲလပ်တဆ င်ရန် ငါ လလလ ိုးလ ိုး ရှ၏။ ငါသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မသကကြူိုးတပ။ အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ
ငါ လိုးဝ မတပပ ြူိုးသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပလ၏။
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင၊် ငါသည် ၎င်ိုးတ မပမင်
န္င်တသ ဝည ဉ်၊ ၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
ထတတွျို့ န္င်ပခင်ိုးမရှတသ ဝည ဉ်ပြစ်၏။ ကမဘ တပမတပေါ်က (တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၊
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး) ငါ၏အမှု အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် ကက င၊့်် ငါသည် ၎င်ိုးတအကက
ိုး
့်
ငါ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် မတူညတ
ီ သ အချန်မျ ိုးတွင ် (မည်သည်အ
့် ခါမျှ
လူသရှငက် က ိုးမဟတ်ဘ)ဲ ၎င်ိုးတအလယ်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ၏။ လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး ငါ ကကလ ခဲသ
့် ည့််
့်
ပထမဦိုးဆိုးအကကမ်သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတခတ်အတွငိုး် ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ငါသည်
ယဒလူမျြုိုးမသ ိုးစတစ်ခထဲသ ကကလ
ခဲသ
့် ည်။ ထသ
့်
့် ပြစ်
့် သပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကကလ သည်က ပထမဦိုးဆိုး ပမင်ရသူတမှ့် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဤအမှုက

ငါကယ်တင်ကယ်ကျ ပပြုရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ ငါသည် ငါ၏တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု၌ ငါ၏
လူဇ့် တက အပပစ်တပြရ ယဇ်တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုလခဲတ
င်၊့်
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ငါက
ဲ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့် ပထမဆိုး တတွျို့ရသူမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ယင်ိုးမှ လူဇ့် တ၌ ငါ အမှုပပြုသည့်် ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊်
ငါ၏အမှုသည် သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ငါသည် ငါ၏
့်
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုးအမှုက လူဇ့် တ၌ တစ်ြန် လပ်တဆ င်တပသည်။ ဤသည်မှ ငါ
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏ တန က်ဆိုး န္ှစ်ဆင်တ
့် ွင၊် လူတ ့်
ထတတွသ
ျို့ ည်အ
့် ရ မှ မပမင်န္င်သကဲသ
့် လက်
ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ မရသည့်် ဝည ဉ်တတ ်
့်
မဟတ်တတ ဘ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်တသ လူတစ်ဦိုး
့် ၊ဲ လူဇ့် တအပြစ် အမှနတ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် လူသ ိုး၏ အပမင်တွင၊် ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသွငန္
် င
ှ ့်် ခစ ိုးချက်
့်
မရှသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုး တစ်ြန် ပြစ်လ သည်။ ထအပပင်
၊ လူတပမင်
့်
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
အမျြုိုးသ ိုးပြစ်သည်သ မက အမျြုိုးသမီိုးလည်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
အလွနအ
် အ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ်တက င်ိုးဆိုးန္ှင ့်် အတတွိုးရအခက်ဆိုး ပြစ်သည်။ အကကမ်အကကမ်
အြန်အြန် ငါ၏ ထူိုးပခ ိုးတသ အမှုသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ
ယကကည်မှုတဟ င်ိုးမျ ိုးက အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတကကတစပပီိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ရင်သပ်ရှုတမ ပြစ်ကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၊ ဝည ဉ်တတ ်၊
ခနစ်ဆ ပပင်ိုးထန်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်၊ သမဟ
့် တ် အရ ခပ်သမ်ိုးက လမ်ိုးပခြုတသ
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ရမျှမက၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုး- သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး၊ အထူိုးပင် သ မညပြစ်တသ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်၏။ သူသည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်သည်သ မက၊ အမျြုိုးသမီိုးလည်ိုး ပြစ်၏။
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုးထ တမွိုးြွ ိုးကကရ တွင ် တူညကီ ကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓစဲယ
ွ ူပပီိုး အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်ထမှ တက်ရက်
ဆင်ိုးသက်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးထ တမွိုးြွ ိုးသည်ဆရ တွင ် မတူညကီ ကတချ။
န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် အြဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏လူဇ့် တက တဆ င်ရွက်ရ တွင ်
ဆင်တူကကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်တသ ်လည်ိုး အပခ ိုးတစ်ဦိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက တဆ င်ရွက်ရ တွင ် မတူညကီ ကတချ။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် အြဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး တစ်ဦိုးသည် တမတတ န္ှင ့်် ကရဏ တပြင
့် နတသ
့် ့်် ပပည်တ
တရွ ိုးန္တ်ရှငပ် ြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးမှ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင
့် နသည့််
့် ့်် ပပည်တ
တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ တစ်ဦိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက
စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် ဦိုးစီိုးချြုပ်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက

ပပီိုးတပမ က်သည့်် တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ တစ်ဦိုးသည် အစပြစ်က
အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် အဆိုးပြစ်၏။ တစ်ဦိုးသည် အပပစ်မဲတ
် ည်ိုး၊
့် သ လူဇ့် တပြစ်တသ လ
အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ပပီိုးစီိုးတစပပီိုး အမှုက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်က
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အပပစ်မရှသည့်် လူဇ့် တပြစ်သည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်တစ်ခတည်ိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ကွဲပပ ိုးတသ လူဇ့် တမျ ိုးတွင ် တနထင်က ကွဲပပ ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ်
တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်တပါင်ိုး တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပခ ိုး၏။ သတသ
်၊
့်
့်
၎င်ိုးတ၏အမှု
အ ိုးလိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ကွဲလွဲပခင်ိုးမရှဘဲ၊ န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက် လက်ြက်ကကပပီိုး၊
့်
တစ်ချန်တည်ိုး တပပ ဆ၍ရသည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် လူမျ ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ဦိုးသည်
သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုး ပြစ်က အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် တမွိုးကင်ိုးစ မန်ိုးကတလိုးပြစ်၏။
ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ ကက ၊ လူတ ပမင်
် ရ မှ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်သ မက၊ လူတယ က်ျ ိုး
့် ထ ိုးသည့်အ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်သ မက၊ လူအယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် အရ မျ ိုးစွ လည်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
ငါက
် ခါတွငမ
် ျှ အပပည့်အ
် ဝ
့် မည်သည့်အ
့် သပြင၊့်် လူတသည်
့်
န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး အရပ်ပမ အပ်မက်တစ်ခလည်ိုး
့်
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ငါက
့် ယတစ်ဝက် မယတစ်ဝက် ပြစ်ပမဲ ပြစ်တနကကသည်၊ ယင်ိုးမှ
ယတနထက်
ထ၊ လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသကကတသိုးသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ငါက
့် ရိုးရှငိုး် သည့်် ဝါကျတစ်တကက င်ိုးတည်ိုးပြင့််
အမှနတ
် ကယ် အကျဉ်ိုးရိုးတြ ်ပပန္င်သတလ ။ “တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်မှလွဲ၍
အပခ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး တယရှု မှလ၍
ွဲ အပခ ိုးမဟတ်” ဟ သင်
အမှနတ
် ကယ် ဆဝ့်သတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်မှလွဲ၍ အပခ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ွဲ အပခ ိုးမဟတ်” ဟ သင်သည် ဆဝသ
့် တလ က်
အမှနတ
် ကယ် အလွနရ
် ဲဝ့်သတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တက ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးသည့််
လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်” ဟ ဆရန် စတ်သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှသတလ ။ “တယရှု ၏
ပသဏ္ဌ န်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပသဏ္ဌ န်ပြစ်သည်” ဟ အခင်အမ ဆရန်
သတတ သင်၌ အမှနတ
် ကယ် ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပသဏ္ဌ န်က
တစ့်စပ်တသချ စွ ရှငိုး် ပပရန် သင်၏ စက ိုးတပပ တက င်ိုးပခင်ိုးက သင် အသိုးန္င်သတလ ။
“ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ သဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုး မဟတ်ဘဲ အမျြုသ ိုးကသ
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ကယ် တပပ ဝ့်သတလ ။ သင်သည် ဤသတပပ
ပါက၊
့် ည်” ဟ သင် အမှနတ
့်
ငါတရွ ိုးချယ်သည်အ
့် ထဲတွင ် အမျြုိုးသမီိုး ရှမည်မဟတ်ဘ၊ဲ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတန်ိုးအစ ိုးတစ်ခ သ ၍ပင် ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ယခတွင ်

ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် သပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တစ်ပါိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ်
အမျြုိုးသ ိုး တစ်ဦိုးတလ ။ ငါ လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက တယရှု သ ပပီိုးစီိုးတစန္င်သတလ ။
ငါ၏အန္ှစ်သ ရက အချြုပ်တြ ်ပပရန် အထက်ပါအနက် တစ်ခကသ သင်တရွ ိုးချယ်ပါက၊
သင်သည် အလွနအ
် ့် လွန ် မသန ိုးမလည်သည့်် သစစ တစ ငသ
့်် ည့်် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ငါသည် တစ်ကကမ် တစ်ခါတည်ိုးသ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အပြစ် အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊
သင်သည် ငါက
် စ်ချက်ပြင ့်် သင်သည် အမှနတ
် ကယ်
့် တဘ င်ခတ်မည်တလ ။ ငါက
့် အကကည့်တ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န ိုးလည်န္င်မည်တလ ။ သင်၏ တစ်သက်တ အတွငိုး် သင်န္င
ှ ့််
ထတတွျို့ ခဲသ
် ကယ် လိုးဝ
့် ည့်် အရ အတပေါ် အတပခခ၍ ငါက
့် သင် အမှနတ
အကျဉ်ိုးရိုးတြ ်ပပန္င်သတလ ။ ငါသည် ငါ၏ လူဇ့် တခပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးတင
ွ ် တူညသ
ီ ည့်် အမှုက
ပပြုခဲပ
ငါက
တပါက်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါက
့် ါက၊ သင်တသည်
့် မည်သ သတဘ
့်
့်
့်
့်
က ိုးတင်တပေါ် အစဉ်အပမဲ သမှုရက်လျက် ထ ိုးရစ်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်
အခင်အမ ဆသတလ က် ရိုးရှငိုး် သတလ ။
သင်တ၏
် ွ စစ်မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ သင်တအထဲ
မှ မည်သမ
ူ ျှ
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် လွနစ
့်
ငါအတကက
င်ိုးက အပပည့်အ
် ဝ မတပပ ပပန္င်ကက၊ မည်သမ
ူ ျှ သင်တ ပမင်
့်
့် သည့််
အချက်အလက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အပပည့်အ
် ဝ သက်တသမခန္င်ကကတချ။ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်က် ကတလ -့် ယတနတွ
ိုးစသည် သင်တ၏
့် င၊် သင်တအမျ
့်
့် တ ဝန်မျ ိုးက
ပျက်ကွက်တနကက၏၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဇ တပကတက လက်စ ိုးတနကကသည်၊ ဇ တပကတက
ဆန္ဒပြည့်တ
် နကကပပီိုး ဇ တပကတက တလ ဘတကကီိုး တမွတ
ျို့ လျ ခ
် စ ိုးတနကက၏။ သင်တသည်
့်
မတပပ ပတလ က်တသ သမမ တရ ိုး ပင်ဆင်ကက၏။ သဆ
့် လျှင ် သင်တ ပမင်
့် ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးအြ ့်
မည်သ သက်
တသခန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါ၏သက်တသမျ ိုးပြစ်န္င်သည်ဟ
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် မမကယ်ကယ် ယကကည်စတ်ချန္င်ကကသတလ ။ ယတန သင်
့်
ပမင်တတွျို့ ပပီိုးသမျှအ ိုးလိုးက သင် သက်တသမခန္င်သည့်တ
် နတစ်တန တရ
က်လ ပါက၊ သင်သည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး၏ အသိုးဝင်မှု ဆိုးရှုိုးပပီိုး ပြစ်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် မည်သည့်အ
် ဓပပါယ်မျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်ထက်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟပင်
တပပ ၍ရန္င်သည်။ ငါသည် သင်အ
် ည်ိုး၊
့် တပေါ် အတင်ိုးမသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ လ
သင်သည် တလ တလ ဆယ်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်ယူမတန၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ
မသသကဲသ
့် သင်
၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး မထတရ က်တသ တကက င၊့်် ငါ၏အမှုက တိုးချဲျို့ရန်
့်

ငါအတွ
က် အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်သည် အ တစိုးထည့်ထ
် ိုး၍ လိုးဝ အသိုးမကျဘဲ
့်
တငိုးတကက င်ကကည်ရ
့် သ ကကည်လ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်က
့် အစဉ်အပမဲ အပပစ်သ ိုး
ပြစ်တစမည် မဟတ်တလ ။ အချန်ကျသည်အ
့် ခါ၊ သင်သည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တန င်တ
ခစ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သ ၍ဆိုးရွ ိုးစွ
စတ်ပျက်လက်ပျက်ပြစ်လမ်မ
အ ိုးလိုးသည် အ ိုးတနပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်မဟတ်တလ ။ ယတန ငါ၏အမှု
့်
ပျင်ိုးရရ မှ လပ်တဆ င်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ အန င်္တ်အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်
ချခင်ိုးရန် လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် ထွက်တပါက်မရှတသ အတပခအတနတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး
အသစ်တသ အရ တစ်ခက အကကထတ်ြ လ
့် အပ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တပ။ ငါ လပ်တဆ င်သည့််
အမှုက သင် န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် လမ်ိုးတပေါ်၌ ကစ ိုးတနတသ ကတလိုးတစ်ဦိုးက
လပ်တဆ င်သည့်် အရ တစ်ခမဟတ်ဘ၊ဲ ငါအြက
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်သည့််
့်
အမှုပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါကယ်တင် တစ်ဦိုးတည်ိုး လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး
မဟတ်သည်က သင်တသ
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး
့် ည်။ ယင်ိုးထက်၊ ငါသည် ငါအြက
့်
့် သင်သ
ပြစ်သည်။ ဤအတတ အတွငိုး် ၊ သင်တ၏
့် အခန်ိုးကဏ္ဍသည် တစ်သတဝမတမ်ိုး
လက်တလျှ က်ရန်၊ န ခရန်၊ တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် သက်တသခရန် ပြစ်သည်။ သင်တ ့်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည်မှ ငါက
့် သင်တ ယ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ကကည်သင်သ
သင်တ အသီ
ိုးသီိုး န ိုးလည်ရမည့်် အတရိုးကကီိုးဆိုး တမိုးခန
ွ ိုး် ပြစ်သည်။ ငါအြသည်
သူ၏
့်
့်
ဘန်ိုးအသတရအတွက် ဤတလ ကက သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ့် ှ သင်တအ
့် ည့်် အခက်အတနမ
့် ိုးလိုးက
ငါအတွ
က် တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပပီိုးပြစ်၏။ သင်တက
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးသည်မှ
့်
့် သူ ခွခ
ငါ၏အမှုအတွကပ် ြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် ပြစ်သည်။ သင်တ ငါ
့်
့် က
ယကကည်ကကသည်မှ ငါ၏ ြခမည်ိုးတတ ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တ ငါ
့် က်လက်ကကသည်မှ
့် တန
ငါ၏ အြခမည်ိုးတတ ၏
် တရှိုးမဆွက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ ထဲမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ တရွ ိုးချယ်မှု မဟတ်တပ။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ငါက
သက်တသခပခင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ငါ၏ ြခမည်ိုးတတ ်က ငါအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် သမ
ူ ျ ိုးမှ
့်
သင်တ ပြစ်
့် ိုး သူတပိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့််
့် သည်က သင်တ န
့် ိုးလည်ရန် ပြစ်သည်။ သင်တက
့် ငါအ
သင်တသည် သင်တအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် တသ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးအပပင် သင်တက
် င်သည့််
့်
့် ငါ သွနသ
လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န သငသ
့်် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါ၏
လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးရန်မှ သင်တ၏
် တွက် ပြစ်သည်။
့် တ ဝန်ပြစ်သည့်အ
ဤသည်မှ ငါက
င့်် သင်တက
့် သင်တ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
ငါ တပပ သည်မှ - သင်တသည်
ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက လက်န ရန် ငါအြက
ငါအတပေါ်
့်
့်
့်

အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ သူမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် သင်တသည်
ငါက
့် ယကကည်ရသ
့်
ယကကည်ကက၏။ သင်တသည်
ဣသတရလမသ ိုးစမှ မဟတ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး တရှိုးတဟ င်ိုးတမမ၏
့်
အမျြုိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ငါန္ှင ့်် မသက်ဆင်ကကတချ။ သင်တလ
့် ပ်တဆ င်ရန် ငါတတ င်ိုးဆသမျှမှ
ငါအတွ
က် သက်တသခရန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုး၌
့်
့် င ် သင်တသည်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အန င်္တ် သက်တသခချက်အတွက်
ပြစ်၏။ ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်သည့်် လူမျ ိုးအပြစ်သ သင်တ လ
့် ပ်တဆ င်ပါက၊
သင်တသည်
တန်ြိုးရှလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့်
့် ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က ငါအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ရပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု တပျ က်ဆိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တက
့် ငါ ခင်ခင်မ မ
တပပ သည်မှ - သင်တသည်
ငါ၏ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးတွင ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသငက့်် ကတပသည်။
့်

စစ်မှန်တသ လတစ်တယ က် ေစ် ခင််းဆိသ
ို ည်မှ
လူသ ိုးက စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်မှ အပမဲ ငါ၏ တ ဝန်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
့်
ကမဘ တလ ကက ငါြန်ဆင်ိုးခဲခ
် ရ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ
့် ျန်က ငါ စီမခဲသ
့် ည့်အ
က လတွင ် ငါသည် လူက လိုးဝ သမ်ိုးပက်လမ်မ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
့် ည်က သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ငါ၏အန္င်ရပခင်ိုး
သက်တသအတထ က်အထ ိုး ပြစ်သည်က လူတ သ
်
့် တက င်ိုးသန္င်မည် မဟတ်တပ။ သတသ
့်
ငါ၏ရန်သသ
ူ ည် ငါန္ှငတ
့်် က်ပဲဝ
ွ င်သည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် စ တန်က ြမ်ိုးဆိုးီ ချြုပ်တန္ှ င်က ၎င်ိုး၏
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အမ်က တစ ငက့်် ကပ်ရသည့်် သစစ ရှတသ အတစခမျ ိုးအပြစ်
ပြစ်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးက သမ်ိုးပက်မည်ပြစ်သည်က ငါ တပပ န္ှငခ
့်် တ
ဲ့် ပသည်။
သမ်ိုးပက်သည်ဆပခင်ိုး၏ မူလအဓပပ ယ်မှ အန္င်ယူရန်၊ အရှက်ရပခင်ိုးကခတစရန် ပြစ်သည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးအရ၊ ယင်ိုးသည် လိုးဝ အန္င်ယူရန်၊ ြျက်ဆိုးီ ရန်န္င
ှ ့််
ငါက ဆနက
် ့် ျင်ခခန္င်စွမ်ိုး မရှပြစ်တစရန် ပြစ်သည်။ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် သင်တအလယ်
့်
့်
အသိုးပပြုသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုး၏အဓပပ ယ်မှ သမ်ိုးပက်ရန် ပြစ်သည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ ဆိုးယတ်တသ သူ တစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ငါ၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် ှကရ
် န် သမဟ
့် တ်
အစီအစဉ်ပျက်တစရန် ထွက်သက်ဝင်သက် ရှြမဆ
့် မပန်ကန်တတ ရ
့် န်အလငှ့် ၊
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ငါက
လိုးဝ အဆိုးသတ်တစရန်န္င
ှ ့်် အပပီိုးအပင် တချမှုနိုး် ရန် အပမဲ ပြစ်သည်က သင်တ သ
့် သငက့်် ကသည်။
ထတကက
င့်် လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သတရွ ျို့၊ ဤစက ိုးလိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးဟ အဓပပ ယ်
့်
ရလ ပပီိုးပြစ်သည်။ တဝါဟ ရ၏ င်္ယက်အနက်မျ ိုး မည်သပြစ်
့် ပါတစ ငါ၏အမှုမှ

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တအ င်န္င်ရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏အမှုအတွက်
အပြည်ခ
့် တစ်ခ ပြစ်သည်မှ ၊ သ ၍တကျစွ တပပ ရလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ရန်သသ
ူ
ပြစ်သည်မှ တစ်ခဏ မှနတ
် ပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
က မန ခသည့််
့် ဆန်ကျင်
့်
ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ကျန်ပခင်ိုးခထ ိုးရတသ ဆိုးယတ်သူ
တစ်ဦိုး၏ သ ိုးသမီိုးသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါက
ဲ့် သ
့် သစစ တြ က်ခတ
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်သ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ငါ၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ ထအချန်ကတည်ိုးက ငါန္ှင ့််
မတကျတအိုးန္င်တသ ရန်သပူ ြစ်ပပီိုးတလသည့်် နတ်ဆိုး၏ အတမွအန္ှစ်သ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအထက်က တက င်ိုးကင်သည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု အသွင ်
စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ၊ တန က်ကျက တမှ င်မည်ိုးပပီိုး၊ လူတလ
ကထဲ အသက်ရှငတ
် သ သူတစ်ဦိုးသည်
့်
မမမျက်န္ ှ တရှ ျို့ ဆန်တန်
့် ိုးထ ိုးတသ မမ၏လက်ကပင် မပမင်န္င်ရန် သမဟ
့် တ် သူ၏ တခါင်ိုးက
တမ သ
် ခါ တနက မပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူတလ
ကသည် ပန်ိုးပတ်တအ င် မည်ိုးတမှ င်သည့််
့် ည့်အ
့်
့်
အတမှ င်ထထဲသ ထ
ူ
ချြုငမ
့်် ျ ိုးထူတပပ သည့်် သူ၏တပခတအ က်က
့် ိုးဆင်ိုးတလသည်။ ဗွက်ထက
လမ်ိုးသည် အတကွအ
ျို့ တက က်ပြင ့်် လှညပ
့်် တ်တကွျို့တက က် သွ ိုးတလသည်။ တပမတစ်ပပင်လိုး
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပပနက
် ့် ျဲတနသည်။ တမှ င်မည်ိုးတနတသ တထ င်တ
့် နရ မျ ိုးသည်
လူတသအတလ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နပပီိုး၊ တအိုးစက်ပပီိုး တမှ င်ရပ်ကျတနသည့််
တထ င်တ
့် နရ မျ ိုးတွင ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးတစ်သက် တနထင်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကမဘ ၏
တနရ အန္ှတွ
့် င ် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးသည် အလက်ကျင်ိုးလက် သွ ိုးလ တနကကသည်။
အညစ်အတကကိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးလျက် သ ိုးရဲမျြုိုးစ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် ပပင်ိုးထန်တသ အနီိုးကပ်
တက်ပဲ၌
ွ ပတ်မတနကကသည်၊ ထတက်ပဲ၏
ွ အသသည် စတ်န္လ
ှ ိုးက
တန်လှုပ်တပခ က်ပခ ိုးသွ ိုးတစ၏။ ထသတသ
အချန်က လမျ ိုးတွင၊် ထသတသ
တလ ကတစ်ခ၊
့်
့်
ထသတသ
“တလ က ပရဒသဘ” တစ်ခတွင၊် ဘဝ၏ ကကီိုးစွ တသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက
့်
အဘယ်မှ သွ ိုးရှ ရမည်နည်ိုး။ မမဘဝ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရှ တတွရ
ျို့ န် အဘယ်သ ့်
သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ စ တန်၏ တပခတအ က်၌ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က နင်ိုးတပခပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အစကတည်ိုးက စ တန်၏ သဏ္ဌ န်က တဆ င်ထ ိုးတသ သရပ်တဆ င်
ပြစ်သည်- ထထက်
ပ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က
့်
သသ ထင်ရှ ိုးစွ သက်တသခသည့်် သက်တသအတထ က်အထ ိုးအပြစ် အတစခတပသည်။
ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ ထသတသ
အကျင်ပ
့် ျက် လူြျင်ိုးတစ်သက်၊
့်
့်
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူမသ ိုးစ၏ ထသတသ
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့်

အဘယ်သ သက်
တသခန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရသည် အဘယ်ကလ သနည်ိုး။
့်
ငါ၏သက်တသက မည်သည်တ
့် နရ မှ စ၍တပပ ဆန္င်မည်နည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစလျက် ငါက
သည့်် ရန်သသ
ူ ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က့် ဆန်ကျင်
့်
က လကက ပမင်စ
် နထင်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့််
့် ွ က ငါြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ငါ၏ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ငါ၏အသက်ရှငတ
ပပည်တ
့် နခဲသ
ွ ်က- ယူတဆ င်သွ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ညစ်တပတစပပီိုး
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက လယူသွ ိုးပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးက
လူသ ိုးက ပပည့်ဝ
် တစပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးမှ စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်မှုပြင ့်် အလွနအ
် ကျွ
ြွဲျို့တန္ှ င်ထ ိုးသည့်် အဆပ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုးမှ အရည်တ ့်
ပြစ်သည်။ အစအဦိုး၌၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခ၏
ဲ့် ။ ဆလသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးပြစ်တသ အ ဒက ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် အ ိုးမ န်ပြင ့််
ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးသည့်၊် အသက်ပါမှုတပြင
် ျှမ်ိုးသည့်် သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ပရပ်က အပ်န္င
ှ ိုး် ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
့် ့်် ပပည့်လ
ထအပပင်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက အတူပါရှခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက ငါြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
့်
မွနပ် မတ်တသ တနရက်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့်
့် က်တွင၊် အ ဒ၏ ခန္ဓ ကယ်မှ ဧဝက ပြစ်တစခဲပ့် ပီိုး၊
သူမသည်လည်ိုး လူသ ိုး၏ ဘိုးတဘိုးပြစ်ခက
ဲ့်
၊ ထတကက
င့်် ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ လူတသည်
့်
့်
ငါ၏အသက်ဇီဝန္ှင ့်် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရတပြင
့် ျှမ်ိုးခဲသ
့် ည်။ အ ဒသည် မူလအ ိုးပြင့််
့် ့်် ပပည်လ
ငါလက်
မှ ပြစ်ပွ ိုးတစခဲသ
င့််
့်
့် ူ ပြစ်ပပီိုး ငါပ့် သဏ္ဌ န်၏ ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
“အ ဒ” ၏ မူရင်ိုးအဓပပ ယ်သည် သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ပရပ်တရှ့် လျက်၊ စတ်ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဇီဝအသက်တ ့်
ရှလျက်၊ ငါ၏အလွနအ
် တရိုးပါတသ အ ိုးအင်၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရပြင ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့် ည့််
ငါြန်ဆင်ိုးတသ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အ ဒသည် ဝည ဉ်ရှသည့်၊် ငါက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စွမ်ိုး ရှသူ၊ ငါပ့် သဏ္ဌ န်က တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရက
ှ
ငါ၏ဇီဝအသက်က
လက်ခရရှန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
့် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ ပြစ်သည်။ အစအဦိုး၌ ဧဝသည်
ငါ စီမခဲသ
့် ည့်် ဇီဝအသက် န္ှငိုး် အပ်ခရတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဒတယတပမ က် လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး
ထတကက
င ့်် “ဧဝ”၏ မူလအဓပပ ယ်မှ ငါ၏ အသက်ပါမှုပြင ့်် ပပည့်သ
် ည့်အ
် ပပင်
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ န္ှငိုး် အပ်ခရလျက်၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ဆက်လက်ပြစ်တစမည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးဟ ဆလသည်။ ဧဝသည် အ ဒထမှ ပြစ်လ ခဲသ
င့််
့် ည်၊ ထတကက
့်
သူသည် ငါ၏ သဏ္ဌ န်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခရသည့်် ဒတယတပမ က်လသ
ူ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
သူသည်လည်ိုး ငါ၏ပသဏ္ဌ န်က တဆ င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ “ဧဝ”၏ မူလအဓပပ ယ်မှ ဝည ဉ်၊
အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် အရိုးရသည်
ှ
့် သက်ရလူ
ှ သ ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်
ငါ၏ဒတယတပမ က် သက်တသအပပင် ငါ၏ဒတယတပမ က် ပသဏ္ဌ န် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုး၊ လူသ ိုး၏ စစ်မှနပ် ပီိုး အြိုးတန်တသ ရတန ပြစ်ပပီိုး၊
အစပထမကတည်ိုးက ဝည ဉ် အပ်န္င
ှ ိုး် ခခဲရ
ှ
တ ဝါမျ ိုး ပြစ်သည်။
့် သည့်် သက်ရသတ
သတသ
်လည်ိုး၊ ဆိုးယတ်သသ
ူ ည် လူတလ
ကက ပကတ အတမှ င်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးတစလျက်၊
့်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ဘိုးတဘိုးမျ ိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက နင်ိုးတပခက ြမ်ိုးဆီိုးတခေါ်တဆ င်သွ ိုးခပဲ့် ပီိုး၊
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက မယကကတတ တ
့် စရန်အလငှ့် ထသပပြုခဲ
့် ည်။
့် သ
ထထက်
ပ၍ပင် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသည်မှ ဆိုးယတ်သသ
ူ ည် လူမျ ိုးက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး ၎င်ိုးတအန္ှ
နင်
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးသည် လူတအတပေါ်
့်
့် ိုးတပခသည်န္င
့်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးခဲတ
တသန္ှင ့်် အသက်ပါမှု၊ ၎င်ိုးတအထဲ
သ ့်
့် သ ငါဘ
့် န်ိုးအတရ၊ ငါသက်
့်
့်
ငါမှုတ်သင
ွ ိုး် ခတ
ဲ့် သ ထွက်သက်ဝင်သက်န္င
ှ ့်် အသက်၊ လူတလ
ကထဲရှ ငါ၏
့်
ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါအသိုးပပြုခဲတ
့် သ န္ှလိုးတသွိုးအ ိုးလိုးက
ရက်ရက်စက်စက် မရမကဆွလ
ဲ ယူတနတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလင်ိုးထ၌
ဲ
မရှကကတတ တ
၎င်ိုးတအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် ပ၊ လူတသည်
့် သ အရ အ ိုးလိုးက
့်
့်
ဆိုးရှု ိုးကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တပိုးခဲတ
် ့် စ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
့် သ ဘန်ိုးအသတရက စွနပ
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုး၏ သခင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ အဘယ်
သ အသ
အမှတ်
့်
့်
ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘက ငါ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အဘယ်သ ့်
့်
ဆက်လက်ယကကည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမတပေါ်က ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ သရပ်သကန်မျ ိုးက
၎င်ိုးတ မည်
သ ရှ
့်
့် တြွတတွျို့ ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဤတပမိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမိုးမန်ိုးကတလိုးမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
ီ င်မျ ိုးက ရတသတလိုးပမတ်ခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်က မမတက
့် ဘိုးတဘိုးဘဘ
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ သခင်အပြစ် မည်သ မှ
့် တ်ယူန္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဤသန ိုးစြွယ်
တပမိုးတယ က်ျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမိုးမန်ိုးကတလိုးမျ ိုးသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝအတပေါ် ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ
ဘန်ိုးအသတရ၊ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သက်တသတအပပင်
၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်
တည်ရှြ မှ
ူ ရက်တရ စွ “တပိုးအပ်ကကပပီိုးပြစ်သည်”၊
့် ီခခဲက့် ကသည့်် အသက်က ဆိုးယတ်သထ
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
ဆိုးယတ်သူ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အလွနအ
် မင်ိုး သတမပပြုမသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးထ တပိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ “လူြျင်ိုးလသ
ူ မ
ွ ်ိုး”
ဟူတသ င်္ဏ်ပဒ်၏ တကယ့်် အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊
့်
ထသတသ
ဆိုးယတ်သည့်် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၊ ထသတသ
လမ်ိုးတလျှ က်တနသည့််
့်
့်
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး၊ ထသတသ
စ တန်၏ သဏ္ဌ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ထသတသ
ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးသည်
့်
့်
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက မည်သ ပ
့် င်ဆင်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ငါပပန်သမ်ိုးမည်၊
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ် တည်ရသည်
ှ
့် ငါ၏ သက်တသန္ှင၊့်် တစ်ချန်က ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အချန်ကက ပမင်စ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးက ငါပပန်သမ်ိုးမည့်် ွ က ငါတပိုးခတ
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ သမ်ိုးပက်မည်။ သတသ
် ငါြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့်
ငါ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက သယ်တဆ င်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူမျ ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က သင်သသင်သ
စ တန်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
နင်ိုးတပခပခင်ိုးလည်ိုး မခခဲက့် ကရဘဲ၊ စ တန်၏ အဆပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရပ်လကခဏ စိုးစဉ်ိုးမျှ
မပါသည့်် ငါ၏သရပ်သကန် သက်သက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ငါ၏လက်ပြင ့််
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ၊ ငါ ချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး အပခ ိုးအရ န္ှင ့်် မသက်ဆင်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးကသ
ငါအလရှသည်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါသတစ၏။ ထအပပင်
၊ ၎င်ိုးတ၌့် ငါသည်
့်
တပျ ်ရင်ဝမ်ိုးတပမ က်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
်၊
့် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရအပြစ် မှတ်ယူမည်။ သတသ
့်
ငါအလရှတသ အရ သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့်၊် ယတနတွ
့် င ်
စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး ငါ၏မူလြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တတ သ
ွ ် မဟတ်တပ။
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ငါသည် လူတလ
က၌ တည်ရတနတသ
ှ
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ပပန်သမ်ိုးရန်
့်
ရည်ရွယ်တသ တကက င်၊့် စ တန်က အန္င်ယူရ တွင ် ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငဆ
့်် င်တသ
သက်တသအပြစ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ ရှငက
် ျန်သမ
ူ ျ ိုးက ငါ လိုးဝ သမ်ိုးပက်မည်။ ငါသည်
ငါ၏သက်တသကသ ငါကယ်တင်၏ ပတဆ င်မှုအပြစ်၊ ငါ၏တပျ ်ရင်မှု ရည်မှနိုး် ချက်အပြစ် ငါ
သတဘ ထ ိုးမည်။ ဤသည်မှ ငါ၏အလ ပြစ်သတည်ိုး။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတန ၎င်
က်ရတနတသ
ှ
တနရ သ တရ
က်ြရန်
ှ ်တပါင်ိုး
့် ိုးတ တရ
့်
့်
့် သမင်ိုးန္စ
တသ င်ိုးချီကက ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် အစအဦိုး၌ ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်သည်
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အချန်ကက ပမင်စ
ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
့် ွ ကတည်ိုးက ဆတ်ယတ်ပခင်ိုးထဲသ ကျဆင်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ အလဆန္ဒရသည့်
ှ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မဟတ်တတ သ
့် ၊ ့် ထတကက
င ့််
့် ကဲသ
့်
ငါ၏ အပမင်တွင ် လူတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အမည်ပြင ့်် မထက်တန်တတ တ
့် ပ။ ယင်ိုးထက်
့်
၎င်ိုးတသည်
စ တန်က ြမ်ိုးဆိုးီ ချြုပ်တန္ှ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
လူြျင်ိုးလူသမ
ွ ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်က မှီတင်ိုးအတပခချထ ိုးက မမကယ်ကယ် အတရပခြုထ ိုးသည့််
လမ်ိုးတလျှ က်တနသည့်် ပပ်ပွတသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည်
ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ကကလ ပခင်ိုးကလည်ိုး မကကြုဆကကတချ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ယ ယီခဏ လက်တလျ ရင်ိုး တွနတ
် ့် စွ
တပပန်
ှ ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတတွ
့်် တူ
့် ရတပပန်
့် ကကပပီိုး၊ အသက်တ ၏ တပျ ်ရင်မှုန္င
့် င ် ငါန္ှငအ
စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင ့်် မျှတဝမခစ ိုးကကတချ။ လူတသည်
ငါက
့် န ိုးမလည်န္င်စရ ဟ
့်
ပမင်ကကသည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
လက်ရှ ငါ၏ အလက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ငါ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့်

အသပည မရှကကသည့်အ
် တွက်၊ တန်ခိုးအ ဏ ရှသူက မျက်န္ ှ ချြုတသွိုးသည့်် သတဘ ထ ိုးပြင ့််
ငါက
် ့် တသ အပပြုိုးမျ ိုး ပပြုိုးပပကကတလသည်။ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ရိုးသ ိုးမည့်် တွနတ
အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါ၊ ငါက
ွ ်ကကတသ သူမျ ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် သင်တထက်
့် ကိုးကယ
့်
သ ၍ ခသ လမ်မ
် ွင၊် ငါ၌ သင်တ၏
့် ည်။ အမှနတ
့် ယကကည်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ သည်
တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မတကျ ်လွနတ
် ချ- ယဒလူမျြုိုး ြ ရရှဲမျ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးပင်လျှင်
သင်တထက်
သ လွန၏
် ၊ ထတကက
င့်် မီိုးတနရက်
့် သည် ကျတရ က်လ ပါက၊ သင်တ၏
့်
့်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခသည် တယရှု ၏ ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲပခင်ိုး ခခဲရ
့် ချန် ြ ရရှဲမျ ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခထက်၊
တမ တရှက ဆန်ကျင်
ခကဲ့် ကတသ တခါင်ိုးတဆ င် ၂၅၀ ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခထက်၊ ယင်ိုး၏
့်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ချစ်ချစ်တတ က် ပူပပင်ိုးတသ မီိုးလျှမျ ိုးတအ က် တသ ဒပမြုျို့၏
ဆင်ိုးရဲဒကခထက် သ ၍ကကီိုးတလိုးလမ်မ
ဲ့် ည်အ
့် ခါ
့် ည်။ တမ တရှက တကျ က်တိုးက ရက်ခသ
တယတဟ ဝါတပိုးသန ိုးတသ တရ ပန်ိုးထွကလ
်
ခဲပ့် ခင်ိုးသည် သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်။ ဒါဝဒ်သည် န္ှလိုးသ ိုးထဲ ရင်လန်ိုးပခင်ိုး အပပည်န္
့် င
ှ ့်် ငါတယတဟ ဝါက ချီိုးမွမ်ိုး၍
တစ င်ိုးတီိုးခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် တတ င်မျ ိုးအတပေါ်
ပပည်လ
့် ျှတနတသ သူ၏ပခတမွိုးတရ စဆ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ မတပပ ပပန္င်တလ က်တသ
စည်ိုးစမ်ချမ်ိုးသ မျ ိုး ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏ခန္ဓ ကယ်သည် အန စမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ြိုးလမ်ိုးခခဲရ
့် တသ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် တယတဟ ဝါပြစ်တသ
ငါ၏အသက ကက ိုးန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က ပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ အခါ သူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တပတရသည် တယရှု ခရစ်တတ ်တန က်
လက်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ငါအတွ
က်တကက င့််
့်
က ိုးတင်တပေါ်မှ သမှုစွဲန္က
ှ ်ပခင်ိုးခရပပီိုး တက င်ိုးပမတ်တသ သက်တသခန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ လည်ိုး သူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ တယ ဟန်သည် လူသ ိုး၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပသဏ္ဌ န်က
ပမင်တတွျို့ ခဲတ
့် သ အခါ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်သည်။ သူသည် တန က်ဆိုးတသ
က လ၏ ရူ ပါရက ပမင်ခရ
ဲ့် သည်မှ လည်ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သ ၍ပင် ပြစ်သည်။
တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးဟဆတသ ထတင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည်
ငါ၏ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးရပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ငါ၏အမှုက ပပြုြရန်
့် အတွက် ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
ငါဆင်ိုးကကလ ခဲသ
့် ည်ဆပခင်ိုးက သလ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့််
ရက်ခတ်ခရတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ှုခရတသ သူတန္ှ့် င ့််
့် ိုးပြင ့်် န္ှစ်သမ်မ
ကယ်တင်ခရတသ သူတအ
့် ိုးလိုး— ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး မမတ၏
့် ယကကည်ချက်တကက င ့််

ထသပပြုခဲ
့် ယကကည်တသ ်လည်ိုး အခက်အခဲမျ ိုး
့် က့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ငါက
မခစ ိုးရတသိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး တလ ကကကီိုး၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးကလည်ိုး
့်
ခကကရပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ စမ်ိုးသပ်မ၏
ှု ဆင်ိုးရဲဒကခမှ ထွက်တပပိုးရင်ိုး
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ် ပပင်ပတွင ် အသက်ရှငက် ကသူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် တလ ကတွင ်
ပြတ်သန်ိုးလွငတ
့်် မျ တနကကသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ တပြသမ်ပ့် ခင်ိုး
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အန ိုးယစ
ူ ရ တနရ မရှဘဲလျက်၊ ဟဟသည်သည်
တြျပ်ြျပ်ရစ်ဝဲကျတနသည့်် တဆ င်ိုးဦိုးသစ်ရွကတ
် ကကမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူကကတလသည်။ ငါ၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတတန
က်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
့်
့် က်သ မလ
့်
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင် န္င်ငတတ ်၏ အပပင်ဘက် လမ်ိုးမမျ ိုး၌ ဟဟသည်သည်
့်
လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ လျက် တစ်တနရ ပပီိုး တစ်တနရ လွငတ
့်် မျ တနကကသည့်် သူတတ င်ိုးစ ိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ကမဘ တလ ကသည် အမှနတ
် ကယ် သင်၏န ိုးခရ တနရ
ဟတ်သတလ ။ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ကမဘ တလ ကကကီိုးထမှ
အ ိုးရတကျနပ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတမှိုးမှန်ဆိုး အပပြုိုးတစ်ခ သင် အမှနတ
် ကယ် ရရှန္င်သတလ ။
ြိုးကွယ်၍ မရသည့်် အန္ှစ်မဲပ့် ခင်ိုး၊ သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထဲက အန္ှစ်မဲပ့် ခင်ိုးက ြိုးကွယထ
် ိုးြ ့်
့် လ
သင်၏တဒင်္ဂတပျ ်ရင်မက
ှု အမှနတ
် ကယ် အသိုးပပြု၍ ရန္င်သတလ ။ သင်သည် သင်၏
မသ ိုးစထဲမှ အတယ က်တင်ိုးက လှညစ
့်် ိုး၍ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့် ခါမျှ
့် က ိုး မည်သည်အ
လှညစ
့်် ိုး၍ မရန္င်။ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အလွန ် အ ိုးနည်ိုးလှတသ တကက င်၊့် သင်သည်
ယတနအထ
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးက တပိုးရန်ရတသ
ှ
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုမျ ိုးက ရှ တြွြရန်
့်
့်
အစွမ်ိုးမဲ့်ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ သငက
့်် ငါ တက်တွနိုး် သည်- လူတစ်တယ က် မခန္င်တသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက သင် ကက့်ကက့် ခရင်ိုး ဇ တပကတအတွက် အလပ်ရှုပ်က သ မတည င်ည
အဆင်တ
့် စ ိုး သင်ဘ
က်
့် ွင ် သင်တ
့် စ်ဘဝလိုးက ကန်ဆိုးတစမည်အ
့် ဝ ထက်ဝက်က ငါအတွ
့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ ကန်လွနတ
် စသငသ
့်် ည်။ သင်က
် န်ြိုးထ ိုးပပီိုး ငါ၏
့် ယ်သင် အလွနတ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ ထွက်တပပိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်အကျြုိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ထ ဝရ
အကျပ်အတည်ိုးတစ်ခ၊ ထ ဝရ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး တစ်ခက ရတ်သမ်ိုးြရန်
့် သ ငါ၏
ခဏမျှသ ပြစ်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ သင်က
့် ယ်သင် ပန်ိုးကွယပ် ခင်ိုးသည် အဘယ်
အကျြုိုးရှသနည်ိုး။ အမှနတ
် ွင ် မည်သက
ူ ့် မျှ ငါအလ
က လက်တလျ တအ င် အတင်ိုးအဓမမ
့်
ငါမပပြုတပ။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခရန်
လလ ိုးတနပါက၊ ၎င်ိုးတက
် တယ ဘသည်
့် ငါဆိုးရွ ိုးစွ ဆက်ဆမည် မဟတ်။ သတသ
့်
တယတဟ ဝါပြစ်တသ ငါက
ဲ့် ကဲသ
့် ပင်
့် ယကကည်ခသ
့် ယကကည်ကကရန် ငါ
့် လူအ ိုးလိုးသည် ငါက

တတ င်ိုးဆသည်။ အကယ်၍ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် တသ မ၏ ယကကည်ပခင်ိုးထက်
ပလွနပ
် ါက၊ သင်တ၏
့် ည်၊ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ငါ၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့်
သစစ တစ ငသ
့်် မှုတွင ် ငါ၏ ချမ်ိုးတပမ့်တပျ ်ရင်မက
ှု သင် ရှ တတွျို့လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
တနရက်
်
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ွ ”့်် တပိုးရင်ိုး၊ ဆက်လက်၍ “၎င်ိုးတက
့် ဲပခင်ိုး၌ အသက်ရင
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် ့် စ်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှကကတချ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
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ှ ့်် အတဒကခခရသည့်် အချန်မျ ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
ငါမျှတဝခစ ိုးလမ်မ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆင်ိုးရဲဒကခမှ
့် ည်မဟတ်သည့်အ
ငါလွတပ် ငမ်ိုးခင
ွ တ
့်် ပိုးမည့်် တနရက်
ွ ်က လိုးဝ
့် လည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ဆိုးယတ်သက
ူ လိုးဝ အန္င်ယူရန်သ အလရှသည်။

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

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

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

တပပ ပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရွ ိုးန္တ်ရှင ် ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ
မသခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးတသည်
ငါက
ှ ့်် သန ိုးကရဏ ပပည့်စ
် တသ
့် တစတန ရှတသ သူန္င
့်
လူသ ိုးအပြစ်သ သခဲက့် ကသည်။ ပပီိုးလျှင ် ငါန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက ငါကယ်တင်
ရှငိုး် ပပန္င်ပခင်ိုးမှလွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် ၊ ့် ငါသည် အသက်ရှငတ
် သ
့် မသသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုး ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မယကကည်ခကဲ့် ကတချ။ ယင်ိုးမှ ငါ၌ လူတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
့်် ိုးရန် ၎င်ိုးတ ကက
် ည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။
့် လှညစ
့် ြုိုးစ ိုးကကသည့်န
ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထသတသ
အပမင်မျ ိုးရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအြ
့်
့်
့်
့်
မည်သသက်
တသခန္င်ကကမည်နည်ိုး။
့်
လူတသည်
ငါက
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ငါအြ
သက်
တသခန္င်စွမ်ိုး
့် ယကကည်ကကတသ လ
့်
့်
့်
့်
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် မမကယ်ကယ် မသရှတစမီ ၎င်ိုးတသည်
ငါအတွ
က်
့်
့်
သက်တသမခန္င်ကကတချ။ ငါသည် အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
လူသ ိုးအ ိုးလိုးထက် သ လွနသ
် ည်ကသ လူတက
့် ပမင်ကကပပီိုး၊ ငါ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက
လူသ ိုးမျ ိုး မလပ်တဆ င်န္င်ကကသည်က ပမင်ကကသည်။ ထတကက
င့်် င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးမှသည်
့်
မျက်တမှ က်တခတ် လူတအထ
ငါ၏ ပမငပ့်် မတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်တက
ူ သည်
့်
့် ရှု ပမင်သတ
့်
ငါအတပေါ်
သလစတ်ပြငသ
့််
ပပည်က့် ကပပီိုးပြစ်က ၊ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ၏ န္ှုတ်တစ်ခကမျှ ငါက
့်
့်
သက်တသမခန္င်ကကတလပပီ။ ငါအြသ
လျှင ် ငါအြ
သက်
တသခန္င်ပပီိုး အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတ ့်
့်
့်
့်
အ ိုးလိုးအလယ်တွင ် ငါအြ
လမ်
ိုးတကက င်ိုး ြန်တီိုးခဲသ
ဲ့် ါက၊
့်
့် ည်။ ထသ သူ
့်
့် မလပ်တဆ င်ခပ
ငါ၏အမှု၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူသ ိုးသည် ငါထ
့် မှ ရယူရန်သ သပပီိုး ငါ၌ ယကကည်ပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် တွက်၊ ငါ မည်မျှ အမှုပပြုခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငပ် ြစ်သည်က
လူသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သမည်မဟတ်တပ။ ငါသည် အပပစ်ကင်ိုးပပီိုး မည်သည့််
အစတ်အပင်ိုးမျှ အပပစ်သ ိုး မဟတ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် နက်နတ
ဲ သ အရ အမျ ိုးအပပ ိုးက
ရှငိုး် ပပန္င်တသ တကက င၊့်် ငါသည် လူအမျ ိုးအပပ ိုးအထက်တွငရ
် ှ တသ တကက င၊့်် သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးသည် ငါထ
့််
ငါက
်
့် မှ မျ ိုးစွ အကျြုိုးရရှပပီိုးပြစ်တသ တကက ငသ
့် သတပသည်၊ သတသ
့်
ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငပ် ြစ်သည်က အနည်ိုးငယ်ကသ ယကကည်၏။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးသည် ငါ၌ သူ အဘယ်တကက င့်် ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည်က မသ၊ ငါ၌ ယကကည်ပခင်ိုး
ရှပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
့် တ် အတရိုးပါမှုက မသဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် ချြုျို့တတ
ဲ့် နသည်မှ ငါက
့် သက်တသခရန်
မသငတ
့်် တ လ
် နီိုးနီိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး
့်
အလွန ် နည်ိုးပါိုးစွ ရရှပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
သက်တသခချက် အလွန ်
့်
့်

နည်ိုးပါိုးတလသည်။ ထအပပင်
သင်တ န
် ည်ိုးပပီိုး အလွနမ
် ျ ိုးစွ
့်
့် ိုးလည်သည်မှ အလွနန
ချြုျို့တဲသ
့် ည်မှ ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခရန် မသငတ
့်် တ ်လနီိုးပါိုး ပြစ်သည်။
သင်တ၏
့် သန္နဋ္ဌ န်မှ ဧကန်အမှန ် အတတ ်အတန် ကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက တအ င်ပမင်စွ သက်တသခန္င်မည်မှ တသချ ပါသတလ ။ သင်တ ့်
တတွျို့ ကကြုက ပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ရ သည် တခတ်မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုးထက် သ လွနတ
် သ လ
် ည်ိုး၊ အတတ်က လမျ ိုး၏ ဤသန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးထက် သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ သက်တသခချက်က သင်တ ့်
တပိုးန္င်ပါသတလ ။ ယခ သင်တအတပေါ်
ငါ အပ်န္င
ှ ိုး် သည်အ
့် ရ သည် တမ တရှထက် သ လွနပ် ပီိုး
့်
ဒါဝဒ်က ညြှြုိုးမှန်သွ ိုးတစသည်၊ ထတကက
င့်် အလ ိုးတူ သင်တ၏
့်
့် သက်တသခချက်သည်
တမ တရှ၏ သက်တသခချက်ထက် သ လွနရ
် န်န္င
ှ ့်် သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးသည် ဒါဝဒ်ထက်
့်
ကကီိုးပမတ်ရန် ငါတတ င်ိုးဆ၏။ ငါသည် သင်တက
င ့်် ထနည်ိုးတူ
့် အဆတစ်ရ တပိုး၏- ထတကက
့်
ငါက
ီ ျှ ပပန်တပိုးရန် ငါတတ င်ိုးဆ၏။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ
့် လည်ိုး သင်တ သ
့် တူညမ
အသက် တပိုးသပူ ြစ်ပပီိုး၊ ငါထ
က် သက်တသခရမည်သ
့် မ
ူ ှ သင်တ ့်
့် မှ အသက်က ရရှပပီိုး ငါအတွ
့်
ပြစ်သည်က သင်တသ
ငါ ချမှတ်ပပီိုး ငါအတွ
က် သင်တ ့်
့်
့် ရမည်။ ဤသည်မှ သင်တအတပေါ်
့်
လပ်တပိုးသင်သ
့် ည့်် သင်တ၏
့် တ ဝန် ပြစ်သည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ
အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်၊ တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုး၊ ဣသတရလအမျြုိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ မရခဲြ
့် ူိုးသည့််
့်
အသက်က သင်တအ
ှ ိုး် ပပီိုး ပြစ်သည်။ တရ ိုးသပြငဆ
့်် လျှင၊် သင်တသည်
ငါအြ
့်
့် ိုး အပ်န္င
့်
့်
သက်တသခသင်ပ့် ပီိုး၊ သင်တ၏
က
့် ဆက်ကပ်က သင်တအသက်
့် ပျြုရွ ယ်မှုက ငါထ
့်
စွနသ
် ့် ငသ
့်် ည်။ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက တပိုးခရတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ငါ၏ သက်တသခရမည်
ပြစ်ပပီိုး ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်် ွ က ငါ
့်
့် အသက်တပိုးရမည်။ ဤသည်က အချန်ကက ပမငစ
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးတပသည်။ သင်တထ
့် ငါ၏ဘန်ိုးအသတရက ငါ တပိုးသည်မှ သင်တ၏
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏တ
ဝန်မှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက
့်
သက်တသခရန်ပြစ်၏။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှြသ
ငါက
့် ယကကည်လျှင၊်
့် သင်တသည်
့်
ငါ၏အမှုသည် အတရိုးပါမှု အနည်ိုးငယ်သ ရှလမ်မ
ဝန်က သင်တ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏တ
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမည် မဟတ်တပ။ ဣသတရလအမျြုိုးတသည်
ငါ၏သန ိုးကရဏ ၊ တမတတ န္ှင ့််
့်
ကကီိုးပမတ်မတ
ှု က
ငါ၏ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သ ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးတသည်
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတက
် ့် လွန ် နည်ိုးပါိုးသည့််
့် သ မျက်ပမင်တတွျို့ ခဲက့် ကသည်။ အလွနအ
ငါဝ့် ည ဉ်တတ ်၏ အမှုကသ ၎င်ိုးတ ပမင်
ိုးက ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ၏
့် ခကဲ့် ကသည်မှ သင်တ ကက
့်
တစ်တထ င်ပ တစ်ပမျှသ န ိုးလည်ခကဲ့် ကသည်အထ ပြစ်သည်။ သင်တ ပမင်
့် ကကပပီိုး

ပြစ်သည့်အ
် ရ မှ ၎င်ိုးတထဲ
် ။
့် မှ ယဇ်ပတရ ဟတ် အကကီိုးမျ ိုးထက်ပင် တကျ ်လွန၏
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် သင်တ န
့် ိုးလည်ကကသည့်် သမမ တရ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးလည်သည်ထက် သ လွန၏
် ။ မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် သင်တ တတွ
ျို့ ကကပပီိုး
့်
ပြစ်သည့်အ
် ရ သည် ပညတ်တတ ်တခတ်အပပင် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တတွျို့ ရှခဲသ
့် ရ က
့် ည်အ
တကျ ်လွနပ် ပီိုး သင်တ ကက
် ရ သည် တမ တရှန္င
ှ ့်် ဧလယတထက်
ပင်
့် ြုတတွျို့ ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
့်
သ လွန၏
် ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဣသတရလအမျြုိုးတ န
့် ိုးလည်ခကဲ့် ကသည်မှ တယတဟ ဝါ၏
ပညတ်တရ ိုး သ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတပမင်
့် ည်မှ တယတဟ ဝါ၏ တကျ သ
့် တတွျို့ ခဲသ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုး န ိုးလည်ခကဲ့် ကသည်မှ တယရှု ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ ရရှ
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ တကျိုးဇူိုးတတ ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ခဲက့် ကသည်မှ တယရှု အပ်န္င
ပမင်ခကဲ့် ကသည်မှ င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုး၏ အမ်အတွငိုး် ရှ တယရှု ၏ ပသဏ္ဌ န်ကသ ပြစ်သည်။
ဤတခတ်၌ သင်တ ပမင်
့် ကကသည်မှ တယတဟ ဝါ၏ ဘန်ိုးအသတရ၊ တယရှု ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဤတခတ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ငါဝ့် ည ဉ်၏
့်
့်
စက ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ကက ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က အသအမှတ်ပပြုကကပပီိုး
ပြစ်သည်၊ ငါ၏အက့် သြွယ်ရ အမှုက သလ ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
သင်ယူကကပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် အ ိုးလိုးကလည်ိုး သင်တအ
့် ိုး
ငါတပပ ပပပပီိုးပြစ်၏။ သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်မှ ချစ်ခင်တတ်ပပီိုး
့်
သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် တသ ဘရ ိုးသခင်မျှ မဟတ်ဘ၊ဲ တပြ င်မ
့် ည့််
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်သ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ သင်သည် ငါ၏အက့် သြွယ်ရ အမှုက တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတပြင
် ျှမ်ိုးသည်က သရှပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
့် ့်် ပပည့်လ
့်
တစ်ချန်က ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
ပပင်ိုးထန်တသ အမျက်တဒါသ
့် အမ်တပေါ်သ ငါ၏
့်
ကျတရ က်တစခဲသ
့် ည်က သင်တ သ
့် ရှကကပပီိုး၊ ယခတခတ်တွင ် ယင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
့်
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ သ
တက င်ိုးကင်ဘရှ
့် ကကတပသည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက တဟရှ ယန္ှင ့်် တယ ဟန်တထက်
ပ၍ န ိုးလည်တပသည်။
့်
သင်တသည်
ငါ၏ ချစ်ခင်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကည်ညြု ကင်ိုးရှုင်ိုးြွယ် တက င်ိုးပခင်ိုးတက
့်
့်
အတတ်တခတ် က လမျ ိုး၏ သန်ရှ့် ငိုး် သူအ ိုးလိုးထက် ပ၍ သကက၏။ သင်တ ့်
ရရှပပီိုးပြစ်သည်မှ ငါ၏သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်မျှ ပြစ်သည်သ မက တယ ဟန်
ထက်သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရန္ှငဗ
့်် ျ ဒတ်လည်ိုး ပြစ်၏။ သင်တသည်
သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ
့်
နက်နသ
ဲ ည့်် အရ မျ ိုးက န ိုးလည်ကကက ၊ ငါ၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ ထ ိုးကလည်ိုး
ြူိုးပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ပ၍ လက်ခကကပပီိုးပြစ်က ငါ၏
့်

တပြ င်မ
င့်် သင်တသည်
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပသရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တ၏
ှု ည်
့် သန ိုးလည်မသ
ယခင်န္င
ှ အ
့်် တတ်က န ိုးလည်မှု ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနတခတ်
၏ အမှုအရ မျ ိုးကလည်ိုး သင်တ ့်
့်
တတွျို့ ကကြုကကပပီိုးပြစ်က ဤအရ က ငါ ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ငါသည် သင်တက
် ျ ိုးလှစွ တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် သင်
တသည်
ငါအထဲ
၌ မျ ိုးစွ
့်
့် အလွနမ
့်
့်
တတွျို့ ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်တက
့် ရ သည် လွနက
် ဲတသ အရ
့် ငါ တတ င်ိုးဆသည်အ
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် အတတ်က လမျ ိုး၏ သနရ
် ့် ှငိုး် သူတထ
သက်
တသခတပိုးရန်
့်
့်
့် ငါအြ
့်
သင်တက
့် ငါတစခင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ တစ်ခတည်ိုးတသ ဆန္ဒ ပြစ်သည်။
ငါအတွ
က် ပထမဦိုးစွ သက်တသခခဲသ
ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ
့်
့် ည်မှ ငါအြ
့်
ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး၏ န္ှုတ်မျ ိုးမှ လ တသ သက်တသခချက်
စက ိုးမျ ိုးက ရရှရန် ငါ ဆန္ဒရသည်
ှ
- သပြစ်
့် ၍ လူသ ိုးအလယ် ငါ၏ အမှုက
အဆိုးသတ်တစ်ခသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရင်ိုး၊ သင်တ၏တ
ဝန်က သင်တ ့်
့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ငါသည် သင်တက
့် သင်တ ့်
့်
့် အစွမ်ိုးကန် တပိုးဆပ်၏။ ငါက
အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်ကကသည်က သင်တ န
့် ည်။ သင်တသည်
့် ိုးလည်သင်သ
့်
ငါ၏အလပ်သင် သမဟ
့် တ် ငါ၏လူန ပြစ်ရန်သ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘရှ ငါ၏
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးအနက် တစ်ဦိုးပြစ်လ ရန်သ ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်တ၏
့် က်လက်ပခင်ိုးသည်
့် ငါတန
အဓပပ ယ်မတ
ဲ့် ပလမ်မ
ပစပြင ့်် ငါတန
့် ည်။ ထသတသ
့် က်လက်ပခင်ိုးသည်
့်
အ ိုးအင်ပြြုန်ိုးတီိုးပခင်ိုးတစ်ခ သက်သက် ပြစ်သည်။ ငါ၌ ဤယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးရပခင်
ှ ိုးသည်
သင်၏ တနရက်
့် မျ ိုးက တအိုးတအိုးတဆိုးတဆိုး အချန်ပြြုန်ိုးပခင်ိုးမျှ၊ သင်၏ပျြုရွ ယ်မှုက
အချည်ိုးန္ိုးီှ ကန်လွနတ
် စပခင်ိုးမျှသ ပြစ်တပမည်။ အဆိုးတွင ် သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ
့်
ရရှမည်မဟတ်။ ယင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ အ ိုးထတ်မှု ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ ငါသည်
င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးအလယ်မှ ထွက်ခွ လ ခဲသ
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်ပပီိုး ငါသည် လူသ ိုး၏သမ ိုးတတ ်
မဟတ်တတ သ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတွက် တဆိုးလည်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ကဲသ
့် ပ။ ငါသည် လူသ ိုးအတွက်
သတဘ ရှ တမ င်ိုးန္ှငြ
် သ
့် ပ။
့် မဟ
့် တ် သတ်ပြတ်ြ ဝန်
့် တင်တရ စဆ န်တစ်တက င် မဟတ်တတ တ
ယင်ိုးထက်၊ လူသ ိုးက ငါက
ငှ့် ၊ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန်
့် သန္င်ြအလ
့်
လူသ ိုးအလယ် ငါ ကကလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ တစ်ချန်က ငါသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု ပပြုခဲသ
့် ည်က
သင်သသင်သ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်က တယတဟ ဝါ
့် ည်။ တစ်ချန်က ငါသည် တယရှု ပြစ်ခတ
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး တန င်တွင ် တယရှု ပြစ်လ သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် တယရှု အပြစ် ထ ဝရ
ရှမတနန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ဘရ ိုးသခင်၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှင ် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊

ငါသည် တယရှု သမဟ
့် တ် တယတဟ ဝါအပြစ် ထ ဝရရှမတနန္င်တပ။ ငါသည် လူသ ိုးက
သမ ိုးတတ ် တစ်တယ က်အပြစ် ယူဆခဲသ
် ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သမ ိုးတတ ်တစ်ဦိုးမျှ ပြစ်သည်ဟ ဆ၍မရန္င်တပ။ ထတကက
င့််
့်
သင်သည် ငါ၌ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် အပမင်တဟ င်ိုးမျ ိုးက ကင်စဲထ
ွ
ိုးပါက မည်သည်အ
့် ရ မျှ
ရရှမည်မဟတ်။ “လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတပစွ။ သူသည် အကျွန္ပ်
် က
အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးတစက တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတ တပိုး
၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအြ
တက
င်ိုးပမတ်လွနိုး် တပတက ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကယ်တတ ၌
်
့်
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသ ရှပါက၊ တငွတကကိုးန္ှင ့်် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုတ အတွ
က် စတ်ပူစရ မလပါ။” ဟ
့်
ယတန သင်
သည် ငါက
့်
့် မည်မျှပင် ချီိုးမွမ်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် ငါ၏မူလအမှုက
အဆက်ပပတ်တစ၍ မပြစ်တပ။ ယတန သင်
သည် ငါက
့်
့် ယကကည်ပါက၊ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရကသ
ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏သက်တသခရန် ထက်တန်မည်ပြစ်က ၊ အပခ ိုးအရ တင်ိုးသည် သ မည
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင်သရမည်။
ယခတွင ် သင်သည် ငါက
် ကယ် သပါသတလ ။
့် အဘယ်တကက င်ယ
့် ကကည်သည်က အမှနတ
ငါအမှု
ှ ့်် အတရိုးပါမှုတက
် ကယ်သပါသတလ ။ သင်၏
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
့် သင်အမှနတ
တ ဝန်က သင် အမှနတ
် ကယ် သပါသတလ ။ ငါ၏ သက်တသခချက်က
သင်အမှနတ
် ကယ်သပါသတလ ။ သင်သည် ငါက
့် ယကကည်ရ မျှသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၌ ငါ၏
ဘန်ိုးအသတရ သမဟ
့်
့် တ် သက်တသခချက် အရပ်လကခဏ မရှပါက၊ ငါသည် သင်က
ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးက
သရှတသ သူတအတွ
က်မူ၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ပင် ငါမျက်
စထဲ၌ ဆူိုးမျ ိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့်
့်
ငါ၏အမ်တတ ်တွင် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ လမ်ိုး၌ အဟနအ
် ့် တ ိုးမျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ အမှုတွင ် လိုးဝ အတလှခ့် ရမည့်် တတ ပင်မျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အသိုးမဝင်ကက၊ အသိုးမကျကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် ည်မှ ကက ပပီ ပြစ်သည်။
့် ရွ ရှ ခဲသ
သက်တသခချက် မရှသူမျ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် ငါ၏ အမျက်တဒါသသည် မကက ခဏ ကျတရ က်ပပီိုး၊
ငါ၏ လှတသည် ၎င်ိုးတထ
့် ခါမျှ တသွြည် မသွ ိုးတပ။ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် မှ မည်သည်အ
့်
ဆိုးယတ်သ၏
ူ လက်ထသ
ဲ အချ
န်ကက ပမငစ
့်် ွ က လဲတပပ င်ိုးတပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ထတနရက်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် မက်မဲတသ မန်ိုးမတထက်
သ ၍ ဆိုးရွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် ငါ
့်
လပ်ရမည့်် တ ဝန်ပြစ်သည့်် အမှုကသ ငါ လပ်တဆ င်၏။ ငါသည် စပါိုးပင်အ ိုးလိုးတက
့်
တတ ပင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူတကွ စည်ိုးတန္ှ င်မည်။ ဤသည်မှ ယတန ငါ၏အမှု
ပြစ်၏။ ငါ၏
့်

စပါိုးတလှပခင်
တလှထ
့် ည်၊ ထတန က်
့် ိုး အချန်က လတွင ် ထတတ ပင်တသည်
့်
့် တ်ခရလမ်မ
စပါိုးတစတ
။
့် က
့် ကျီတွင ် စသမ်ိုးပပီိုး တလှထ
့် ိုးသည့်် တတ ပင်တက
့် ပပ ကျတစရန် မီိုးထဲသချမည်
့်
ယခတွင ် ငါ၏ အလပ်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက အစည်ိုးမျ ိုးအပြစ်သ စည်
ိုးတန္ှ င်ရန်မျှ ပြစ်သည်။
့်
ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတက
့် လိုးဝ သမ်ိုးပက်ရန် ပြစ်သည်။ ထတန က်တွင် ငါသည် လူသ ိုး
အ ိုးလိုး၏အဆိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် စတင် စပါိုးတလှမည်
င့်် သင်သည် ယခ ငါက
့်
့် ။ ထတကက
့်
မည်သ စ
့်် ည် ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးတွင ်
့် တ်တကျနပ်တစသငသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် မည်သ အတပခချသင
သ
့်် ည်က သင် သသင်သ
ှ
မှ ယခ
့် ည်။ ငါ ဆန္ဒရသည်
့်
သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုန္င
ှ ့်် န ခမှု၊ ယခ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သက်တသခချက်တ ့်
ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် မည်သည့်် သက်တသခချက် ပြစ်သည် သမဟ
့် တ်
မည်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်က မသလျှငပ
် င်၊ ငါထ
့် သင်၏ အရ အ ိုးလိုးက
ယူတဆ င်လ သငပ့်် ပီိုး၊ သင်၌ တစ်ခတည်ိုးတသ ရတန မျ ိုး- သင်၏ သစစ တစ ငသ
့်် မှုန္င
ှ ့််
န ခပခင်ိုး- က ငါထ
ဲ ပ်သငတ
့်် ပသည်။ လူသ ိုးက ငါ၏ လိုးဝ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့် လအ
သက်တသခချက်ကသ
ဲ့် ၊ ့် စ တန်က ငါ၏ တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သက်တသခချက်သည်
လူသ ိုး၏ သစစ တစ ငသ
့်် မှုန္င
ှ ့်် န ခမှုအတွငိုး် တွင် တည်ရသည်
ှ
က သင် သသငသ
့်် ည်။ ငါ၌
သင်ယ
့်် င်တသ တ ဝန်မှ ငါအြ
သက်
တသခရန်၊ ငါက
့်် ရန်န္င
ှ ့််
့် ကကည်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်
့် သစစ တစ ငသ
့်
အပခ ိုးမည်သက
ူ ့် မျှ သစစ မတစ ငသ
့်် ရန်၊ ပပီိုးလျှင် အဆိုးတင်တအ င် န ခရန် ပြစ်သည်။
ငါအမှု
့်် ငါ မစတင်မီ၊ သင်သည် ငါအြ
မည်
သ သက်
တသခလမ်မ
့် ၏ တန က်တစ်ဆငက
့်
့် ည်နည်ိုး။
့်
့်
ငါက
ရှက န ခမည်နည်ိုး။ သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုအ ိုးလိုးက သင်၏
့် သင် မည်သသစစ
့်
အလပ်တ ဝန်အြ သင်
ဆက်ကပ်ပါသတလ သမဟ
့်
့် တ် တကယ်က
လက်တလျှ လ
့် မ်မ
့် ည်တလ ။ ယင်ိုးထက် သင်သည် (တသသည်ပြစ်တစ၊ ပျက်စီိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ)
ငါ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတင်ိုးက ကျြုိုးန္န
ွ ခမည်တလ သမဟ
့် တ် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက တရှ င်ရှ ိုးရန်
လမ်ိုးတစ်ဝက်တွင ် ထွက်တပပိုးလမ်မ
သက်
တသခရန်န္င
ှ ့်် ငါက
့် ည်တလ ။ သင်သည် ငါအြ
့်
့်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် က န ခရန်အလငှ့် သင်က
လက်ရှ
့် ငါ ပပစ်တင်ဆိုးမတပသည်။ ထအပပင်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် ငါ၏အမှု၏ တန က်အဆင်က
ှ ့်် အမှုက ပတ်ဆိုးီ ထ ိုးပခင်ိုး
့် ြွငပ့်် ပရန်န္င
မရှဘဲ တိုးတက်တစရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည် အတပမ ်အပမင် ရှရန်န္င
ှ ့်် သင်၏
့်
ဘဝပြစ်တစ၊ သင်၏ တည်ရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတရိုးပါမှုက ပြစ်တစ တန်ြိုးမဲသ
ဲ့် ့်
့် ည့်် သဲကသ
သတဘ မထ ိုးရန် ငါတက်တွနိုး် ၏။ ငါ၏လ မည်အ
့် မှုသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်က
သင် အတအကျသန္င်ပါသတလ ။ လ မည့်် တနရက်
ွ ် ငါ
့် မျ ိုးတင
မည်သည့်အ
် ရ ပပြုမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ငါ၏အမှု မည်သ ြွ
့်် မည်က သင်သပါသတလ ။
့် ငဟ

သင်သည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်အ
ျို့ ကကြု၏ အတရိုးပါမှုအပပင်၊ ငါ၌ သင်၏
့် တတွအ
ယကကည်ပခင်ိုး အတရိုးပါမှုက သသင်သ
့် ည်။ ငါသည် မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်။
သင်စတ်ကူိုးသည်အ
့် တင်ိုး ငါသည် လမ်ိုးတစ်ဝက်တွင ် အဘယ်သ လက်
တလျှ န္
့် င်မည်နည်ိုး။
့်
ငါသည် ထသတသ
ကကီိုးကျယ်သည့်် အမှုက ပပြုပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက မည်သ ငါ
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပစ်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်စင်စစ် ငါသည် ဤတခတ်က အဆိုးသတ်ရန်
ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှနပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် တခတ်သစ်က စတင်ရန်၊
အမှုအသစ်က စတင်ရန်န္င
ှ ၊့်် အဓကကျဆိုးအတနပြင့်် န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝရန်
့်
ရှသည်က သင်သရမည်။ သပြစ်
ှ
သည် တခတ်တစ်တခတ် စတင်ရန် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ၍ လက်ရအမှု
လ မည်အ
့် ချန်က လ၌ ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝပခင်
ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်တွင ် တခတ်က အဆိုးသတ်သ ့်
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုးအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်ချရန်သ ပြစ်သည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ ငါ၏
အမှုသည် သင်တတွိုးထင်သတလ က် မလွယက
် ူသကဲသ
့် ၊ ့် သင်ယကကည်သတလ က် အသိုးမကျ
သမဟ
ဲ့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သငက
့်် ငါတပပ ရဦိုးမည့်် တ် အဓပပ ယ်မသ
့်
ငါ၏အမှုအြ သင်
၏အသက်က တပိုးသင်သ
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရအြ ့်
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့်
သင်က
သက်
တသခရန် သင်က
့် ယ်သင် ဆက်ကပ်သင်သ
့် ည်။ ငါအြ
့်
့် ငါ တမ်ိုးတခဲသ
့် ည်မှ
့်
ကက ပပီပြစ်ပပီိုး ငါ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်ရန်
့်် ငါ တမ်ိုးတခဲသ
့် သငက
့် ည်မှ သ ၍ ကက ပမငပ့်် ပီ
ပြစ်သည်။ ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ ရှသည့်အ
် ရ က သင် န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။

ရွ က်တကကမျ ်း ၎င််းတိအ
ို ူ့ မစ်မျ ်းဆီ ပန်သ ွ ်းကကချိန် ပ ပပီ ်းသမ
မတက င််းမှုအ ်းလံ်းို ကိို သင်တန င်တရလတတ ံ ူ့
သင်တကက
့် သ အမှုက သင်တအ
့် ိုး၌ ငါပပြုခဲတ
့် ိုးလိုး မမတက
့် ယ်တင်၏ မျက်စမျ ိုးပြင ့််
ပမင်ကကပပီိုးတလပပီ၊ ငါတပပ ပပီိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တက
့် ယ်တင်
န ိုးတထ င်ကကရပပီပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ ငါ၏သတဘ ထ ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး
သကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သင်တအထဲ
၌ ဤအမှုက အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
ငါလပ်တဆ င်တနသည်က သင်တ သ
့် သင်က့် ကသည်။ သင်တက
့် အရိုးခအတင်ိုး ငါ တပပ သည်၊
သင်တသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်အတွက် ကရယ
့်
တန်ဆ ပလ မျ ိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ် ငါ၏ အမှု တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးအတွက်
ကရယ တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်သည်မှအပ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မဟတ်။ ငါ၏အလပ်က

တိုးချဲျို့ ြရန်
ှ ့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အလယ်တွင် ငါ၏န မက
့် န္င
ပမချဲျို့ထင
ွ န္
် င်ရန်အလငှ့် ၊ ဆလသည်မှ ဣသတရလန္င်ငအပပင်ဘက် မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င
အလယ်တွငမ
် ဆ ပျျို့ န္ှြ့် ရန်
ှ ့််
့် အလငှ့် ၊ ငါသည် သင်တ၏
့် မတရ ိုးတသ အမှု၊ ညစ်ညြူိုးမှု၊ ခခမှုန္င
ပန်ကန်မတ
ှု မှ့် တစ်ဆင့်် စက ိုးတပပ သည်။ ဤသည်မှ ငါ၏ န မ၊ ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
ငါ၏အသတသည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးတစ်တလျှ က် ပြန်ပြြူိုးန္
င်ပပီိုး၊
့်
့်
ထ သအ
့် ိုးပြင့်် ဣသတရလန္ှင ့်် အဲင်္တတြုတပမမျ ိုးပပင်ပတွင ် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
တပမမျ ိုးပြစ်လ ကကလျက်၊ ဣသတရလန္ှငမ
့်် သက်ဆင်တသ ထတင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးသည် ငါ၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရက ငါက
ွ ်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ငါ၏အမှုက
့် ကိုးကယ
့်
တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးဟူသည်မှ အမှနတ
် ွင ် ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါ၏
သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပမက တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် ငါ၏တပခကပ်က
တိုးချဲျို့ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ သမ်ိုးပက်တသ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအလယ် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်က သင်တ ့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သသင်သ
အသိုးချြအတွ
က်
့် ည်။ မူလက၊ သင်တသည်
့်
့်
အဆင်အ
့် မည်
သည့်် တန်ြိုးမျှလည်ိုး ရှကကသည်မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင် လိုးဝ
့် တန်ိုးမရှသကဲသ
့်
အသိုးမဝင်ကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ နယ်တပမတစ်ခလိုးက ငါသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက်
နမူန မျ ိုးအပြစ်၊ နယ်တပမ တစ်ခလိုးက ငါ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက် “ရည်ညန်ိုးချက် ပစစညိုး် မျ ိုး”
အပြစ်၊ တန က်တချိုးပထဲက တလ က်မျ ိုးက ငါချီမခဲတ
့်် ၊ ယခ သင်တသည်
ငါန္ှင ့််
့် သ တကက ငသ
့်
အဆက်အသွယ်ပြစ်ပပီိုး ငါန္ှငအ
့်် တူ စတဝိုးြရတလ
က်တအ င် ကတက င်ိုးကကတသ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ငါ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်အတွက် စပပမျ ိုးန္င
ှ ့်် နမူန မျ ိုးအပြစ် သင်တက
့်
ငါတရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်မှ သင်တ၏
့် ျတသ အဆင်အ
့် တန်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
့် နမ်က
သင်တကက
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုး တနထင်ရပခင်ိုးမှ
့် ိုးတွင ် ငါအမှုပပြုပပီိုး စက ိုးတပပ က သင်တန္ှ့် ငအ
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးအတွက်သ ပြစ်သည်။ သင်တအကက
ိုးတွင ် ငါစက ိုးတပပ တနရသည်မှ
့်
ငါ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် တန က်တချိုးပထဲက တလ က်တက
့်
့် အဆိုးစွန ် ငါ၏ ရွ ရှ မှုတကက င်သ
ပြစ်တကက င်ိုး သင်တ သ
့် ဆငထ
့််
့် ည်- ယင်ိုးမှ ငါ တဒါသအမျက်ပပင်ိုးပပင်ိုး ထွက်ရသည်အ
့် သင်သ
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ သင်တကက
့် ိုး ငါ၏ အလပ်လပ်ပခင်ိုးသည် ဣသတရလ၌ တယတဟ ဝါ၏
အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝတူညပီ ခင်ိုးမရှသကဲသ
့် အထူ
ိုးသပြင့်် ယဒပပည်၌ တယရှု
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်န္င
ှ ့်် မတူတပ။ ကကီိုးမ ိုးတသ သည်ိုးခစတ်ပြင ့်် ငါသည်
စက ိုးတပပ ဆက အလပ်လပ်ပပီိုး ဤအကျင်တ
ူ က
့် ရ ိုးပျက်သတ
့် ငါသမ်ိုးပက်သည်မှ
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဣသတရလ၌ မမလူတက
့်

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

လူအတတ ်အတန် အနည်ိုးငယ်သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တတွျို့ ကကြုကကရပပီိုးပြစ်က တပျ ်ရင်ြွယ်ရ အမ်မျ ိုးသည် ပျက်စီိုးတပခ က်ကပ်တသ သခဂျြုင်ိုးမျ ိုး
ပြစ်သွ ိုးသည်အထ ငါ၏ တလ င်တသ မီိုးမျ ိုးက ငါ ရွ ချခဲတ
့် လပပီ။
ဤတလ က်တက င်မျ ိုးအတွက် ငါ၌ရှသမျှမှ မတပပန္င်တသ အမျက်တဒါသပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးရန် ငါ၌ ရည်ရွယ်ချက်မရှ။ ငါ၏အမှုအတွက်သ ငါသည် မခင်ိုးချက်တစ်ခ
ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး သင်တက
့် ၊ ့် ကကီိုးမ ိုးတသ အရှက်ရပခင်ိုးက သည်ိုးခက
့် ကဲသ
့် အ ိုးတပိုးခဲသ
သင်တ၏အလယ်
၌ အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါခမည်
ိုးတတ ၏
် အလတတ ်အတွက်သ
့်
့်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ တန က်တချိုးပထဲ လူိုးလွနတနကကတသ
် ့်
တလ က်တက င်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
တစ်အမ်တည်ိုးတွင ် ငါ မည်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
ှ ့််
့်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် အလွနအလွ
် ့်
န ် စက်ဆပ်ရွရှ မှုက ငါခစ ိုးရပပီိုး၊ မည်သဆ
့် တစ
သင်တ၏
ှု က
့် အညစ်အတကကိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်မတ
့် ငါ “စတ်ဝင်စ ိုးမှု” အချြုျို့ ရှတသ တကက င၊့််
ဤသည်မှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ကကီိုးမ ိုးသည့်် စတဆ င်ိုးမတ
ှု စ်ခ
ပြစ်လ တလပပီ။ သမဟ
ိုးတွင ် အလွနအ
် ချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ငါလိုးဝ
့် အကက
့် တ်ပါက၊ သင်တ
့်
ရှခဲလ
င့်် ဤအရ က ငါ၏အလပ်အတွကသ
်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့် မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ထတကက
့်
ပြစ်တသ တကက င့်် သင်တအတပေါ်
ငါ၏သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်ချင်ိုးစ တရ ိုးန္ှင ့််
့်
သန ိုးပခင်ိုးတသ
က် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
့် ပြစ်သည်က သင်တ သ
့် သငက့်် ကသည်။ သင်တအတွ
့်
တစ်စက်မျှပင် ငါ၌မရှ။ ငါသည် ဤအရ က ငါ၏ အမှုအတွက်သ လပ်တဆ င်တသ တကက င၊့််
သင်တအတွ
က် ငါ ရှသည့်အ
် ရ မှ သည်ိုးခပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ထအပပင်
ငါသည် ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့််
့်
့်
ပန်ကန်ပခင်ိုးတက
ငါ၏
့်
့် “ကန်ကကမ်ိုးမျ ိုး” အပြစ် တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး တကက င်သ
လပ်တဆ င်ချက်တက
့် သင်တ ပမင်
့် ခကဲ့် ကရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
ဤတလ က်တက င်မျ ိုးအ ိုး ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ လိုးဝထတ်တြ ပ် ပမည် မဟတ်။
ငါသည် ဣသတရလ၌ ငါအလ
ပ်က အဆင်သငရ
့်် ှပခင်ိုးန္ှင ့်် လလ ိုးပခင်ိုးတပြင
့်
့် ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် လ
့််
သင်တထဲ
့် ိုးဝမဟတ်ဘ၊ဲ မလလ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့် ၌ ငါ အလပ်လပ်သည်။
သင်တကက
့် ယ်ငါ စက ိုး အတင်ိုးအကျပ် တပပ တစစဉ်တွင ် ငါ၌ အမျက်တဒါသ
့် ိုးတွင ် ငါက
ရှတန၏။ ငါ၏ သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုအတွက် မဟတ်ပါက၊ ထသတသ
့်
တလ က်တက င်မျ ိုးက ဆက်၍ ပမင်တနပခင်ိုးအ ိုး ငါအဘယ်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏
့်
န မြအလ
ငှ့် မဟတ်ပါက၊ ငါသည် အပမင်ဆ
သွ ိုးပပီိုး
့် ိုးတသ အထွတ်သ တက်
့်
့်
ဤတလ က်တက င်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏တန
က်တချိုးပ န္ှငအ
့်် တူ ငါလိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်လမ့််မည်။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရအြအလ
ငှ့် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်

ဤဆိုးညစ်တသ နတ်ဆိုးမျ ိုးအ ိုး ငါ၏ မျက်လိုးမျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုး
လှုပ်ယမ်ိုးက ငါက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ခခတွနိုး် လှနရ
် န် ငါ အဘယ်တကက င့်် ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။
့် ပွငပ
အနည်ိုးငယ်မျှ အတ ိုးအဆီိုးမရှဘဲ ငါ၏ အမှုက တချ တချ တမွျို့တမွျို့ တဆ င်ရွက်န္င်ြသ
့်
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤတလ က်တက င်န္င
ှ တ
့်် ူတသ လူတအ
့် က်သက် ငါက
့်
့် ိုး အတကက င်ိုးမဲသ
တစ ်က ိုးရန် ငါ အဘယ်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ဣသတရလရှ ရွ တစ်ရွ မှ လူတပါင်ိုးတစ်ရ က
ငါက
က်အခလပ်ရန် ထကကခဲက့် ကပါက၊ ငါအ
် ှုမျ ိုး
့် ဤသ အတ
့် ိုး ယဇ်ပူတဇ မ
့်
၎င်ိုးတလ
် င်၊ အပခ ိုးပမြုျို့မျ ိုးမှ လူမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တန က်တစ်ြန်
့် ပ်တဆ င်ခကဲ့် ကလျှငပ
ပန်ကန်မှုမပပြုရန် တ ိုးဆိုးီ ြရန်
့် အလငှ့် ၎င်ိုးတက
့် ငါ တချြျက်က တပမထဲက အက်တကက င်ိုးမျ ိုး
ထဲသ ပစ်
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ငါသည် အလိုးစ ကျွမ်ိုးတလ င်တသ မီိုးပြစ်က
့် ချလမ်ဦ
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု သည်ိုးမခတပ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ ြန်ဆင်ိုး ထ ိုးတသ တကက င၊့််
ငါမည်သည့်အ
် ရ က တပပ ဆလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ န
့် ခကကရမည် ပြစ်က
မပန်ကန်ရတပ။ လူတသည်
ငါ၏ အမှု၌ ၎င်ိုးတ ဝင်
် က်ပင်ခင
ွ မ
့်် ရှတပ၊ ထအပပင်
့်
့် စွကြ
့်
ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏ စက ိုးမျ ိုး၌ မည်သည့်အ
် ရ မှနသ
် ည်၊ မှ ိုးသည်က စစစ်ရန် သ ၍ပင်
အရည်အချင်ိုးမမီတပ။ ငါသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်ပပီိုး အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် ငါအ
ှ ိုးပြင ့်် ငါသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးတသ
့် ိုး တကက က်ရွ ျို့တသ စတ်န္လ
အရ တင်ိုးက ရရှသင်က့် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အကျြုိုးသင ့်် အတကက င်ိုးသငတ
့်် ပပ ြ ့်
့်
မကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ကဲသ
့် အထူ
ိုးသပြင ့်် ငါက
့် မခခသင်တ
့် ပ။ ငါသည် ငါ၏ဩဇ အ ဏ ပြင ့််
့်
ငါ၏လူတက
့် အပ်စိုးပပီိုး ငါ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ငါ၏
ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္နွ ခသင်က့် က၏။ ယတန ငါ၏တရှ
ျို့တွင ် သင်တသည်
ရဲရင်က့် ကပပီိုး
့်
့်
မမကယ်ကယ် ယကကည်မှု လွနက
် ဲကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်တက
့် ငါသင်တပိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ မန
ခကကသကဲသ
့် တကက
က်ရွ ျို့ မှုမရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါသည်
့်
့်
သင်တ၏
ရင်ဆင်၏။ အလွနတ
် သိုးငယ်၍ အတရိုးမပါတသ
့်
့် ပန်ကန်မှုက သည်ိုးခပခင်ိုးပြင်သ
တလ က်တသည်
တန က်တချိုးပထဲ၌ အညစ်အတကကိုးက တမတန္ှ က်ကကတသ တကက င့်် ငါသည်
့်
အမျက်တဒါသထွက်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ငါ၏အလ
ပ်အတပေါ် သက်တရ က်တစမည် မဟတ်တပ။
့်
ခမည်ိုးတတ ၏
် အလတတ ်အြအလ
ငှ့် ငါမန္ှစ်ပမြုျို့တသ အရ တင်ိုးန္ှင ့််
့်
ငါစက်ဆပ်တသ အရ အ ိုးလိုး၏ ဆက်လက် တည်ရပခင်
ှ ိုးက ငါသည်ိုးခပပီိုး၊ ငါ၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး ပပည့်စ
် သည်အထ၊ ငါ၏ တန က်ဆိုး အခက်အတန်အထ
ငါထသ ့်
့်
့်
လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။ မစိုးရမ်န္င
ှ ။့်် ငါသည် အမည်မဲ့် တလ က်တစ်တက င်ကသ
ဲ့် ့်
အလ ိုးတအ
ူ ဆင်ထ
့် ငါ၏
ကျွမ်ိုးကျင်မှုအဆငက
့်် သင်န္င
ှ ့််
့် နစ်ပမြုပ် မသွ ိုးန္င်သကဲသ
့်

န္ှုင်ိုးယှဉ်မည်မဟတ်။ ငါသည် သင်က
့် စက်ဆပ်တသ ်လည်ိုး သည်ိုးခန္င်၏။ သင်သည် ငါက
့်
မန ခတသ လ
် ည်ိုး ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က ငါအ
် တင်ိုး သငက
့်် ငါ
့် ိုး ကတထ ိုးတတ ်မူသည့်အ
ပပစ်တင်ဆိုးမမည့်် တနရက်
့် က သင် မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ အြန်ဆင်ိုးခ
တလ က်တစ်တက င်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငန္
် င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်သတလ ။ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီတွင ်
ရွ က်တကကမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ အပမစ်
မျ ိုးဆီ ပပန်သွ ိုးကက၏။ သင်သည် သင့်် “အြ” ၏ အမ်သ ့်
့်
ပပန်သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ငါခမည်
ိုးတတ ် ထပါိုးသ ပပန်
ိုးတတ ၏
်
့်
့် ည်။ ငါခမည်
့်
့် သွ ိုးလမ်မ
န္ူိုးညတ
့် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ပါရှလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး သင်မူက ိုး သင်အ
့် ြ၏
နင်ိုးတပခပခင်ိုးက သင်တ
ိုးတတ ်၏
့် န က်မှ လက်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ငါသည် ငါခမည်
့်
ဘန်ိုးအသတရက ရရှလမ့််မည်ပြစ်က ၊ သင်သည် သင်အ
့် ြ၏ အရှက်က ရရှလမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
သင်က
့် အတြ ်ပပြုရန် ရှညက် က စွ ထန်ိုးထ ိုးခဲတ
့် သ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက အသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး
သင်သည် ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက န္ှစ်တသ င်ိုးချီ ပျက်ဆိုးီ ပပီိုးပြစ်တသ ဆီတချိုးတဆ ်နသည့််
သင်၏ ဇ တ အတသွိုးအသ ိုးပြင့်် ကကြုတတွလ
ျို့ မ်မ
ှ အ
့်် တူ၊
့် ည်။ ငါသည် သည်ိုးခစတ်န္င
သင်အ
့်် င်တသ အမှုက ငါအဆိုးသတ်မည် ပြစ်ပပီိုး
့် ထဲက ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တဘိုးအန္တရ ယ် ခစ ိုးပခင်ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍက စတင်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရလမ့််မည်။ ငါသည် ကကီိုးစွ ဝမ်ိုးတပမ က်က ဣသတရလ၌ အလပ်လပ်မည်။
သင်သည် န္ွထဲ၌ တည်ရက
ှ
တသအဆ
့် ဆ
ဲ ဲ ပြစ်လျက်၊ ငတကကိုးက အသွ ိုးခဲကကတ်လမ်မ
့် ည်။
ငါသည် ငါ၏နင်္မူလ ပသဏ္ဌ န်က ပပန်လည် ရရှလမ်မ
ှ အ
့်် တူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်န္င
အညစ်အတကကိုးထ၌
ဲ ဆက်ရှတနတတ မ
့် ည် မဟတ်ချန်တွင၊် သင်သည် သင်၏ မူလ
အကျည်ိုးတန်မှုက ပပန်လည်ရရှက တန က်တချိုးပတစ်ဝက် ဆက်၍ လဏ်တခါင်ိုးတူိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ငါ၏ အလပ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် ငါအြ
့်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး တနတစ်
့် တန ပြစ်
့် လမ့််မည်။ သင်၏ ခခပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုး
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးတသ အခါ၊ သငအ
့်် ြ င
့် တန ပြစ်
့် လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် သင်က
့်
့် တကကိုးရ တနတစ်
စ န လမ်မ
့် သင်
သည် ငါက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် တန က်တစ်ြန် လိုးဝ ပမင်ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
့်
ငါသည် သင်န္င
ှ အ
့်် တူ အပပန်အလှန ် စက ိုးတပပ ဆတတ မ
့် ၊ ့် သင်သည် ငါန္ှင ့််
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တန က်ထပ် ဆရလမ့််မည်မဟတ်။ ငါသည် သင်၏ ပန်ကန်မှုက မန်ိုးတိုးီ လမ့််မည်ပြစ်က ၊
သင်သည် ငါ၏ ချစ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက တအ က်တမလ
့် မ်မ
့် ည်။ ငါသည် သင်က
့် ဒဏ်ခတ်မည်ပြစ်ပပီိုး
သင်သည် ငါက
့် တမ်ိုးတလမ့််မည်။ ငါသည် သင်ထ
့် မှ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ စွ
ထွကသ
် ွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သင်သည် ငါထ
့် တင်ရှတနသည့်် သင်၏ တကကိုးပမီက
သတပပြုမလမ့််မည်။ ငါသည် သင်က
ျို့ မ့််မည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့် တစ်ြန် လိုးဝ တတွလ

သင်သည် ငါက
့် အပမဲ တမျှ ်လင်လ
့် မ်မ
့် ည်။ တလ တလ ဆယ်တွင ် သင်သည် ငါက
့်
ခခတသ တကက င့်် သင်က
့် ငါ မန်ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တလ တလ ဆယ် သင်က
့် ငါ
ပပစ်တင်ဆိုးမတသ တကက င့်် သင်သည် ငါက
ှ အ
့်် တူ
့် တအ က်တမလ
့် မ့််မည်။ ငါသည် သင်န္င
တွဲြက်၍ အသက်ရှငြ
် လ
ှ မ်မ
့် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည်
့် လ ိုးလျက်ရလ
ထအရ အတွက် ခါိုးသိုးီ စွ တမ်ိုးတက ထ ဝရ ငတကကိုးရလမ့််မည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ငါအ
် တွက်
့် ိုး သင်ပပြုသမျှ အရ အ ိုးလိုးအတွက် သင်တန င်တရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည့်အ
ပြစ်သည်။ သင်၏ ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့်် ခခပခင်ိုးအတွက် သင်တန င်တရလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး တန င်တပြင့််
တပမပပင်တပေါ် မျက်န္ ှ ပင်အပ်က ငါ၏တရှ ျို့တွင ် လဲကျလျက် ငါက
့် တန က်ထပ် လိုးဝ မန ခဘဲ
မတနတတ ြ
် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သင်သည် ငါက
့် ရန်
့် ချစ်ရသ
့် သင်ကျန်ဆလမ့််မည်။ သတသ
့်
ချစ်မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါစက
ိုးသက ဘယ်တသ အခါမျှ ကက ိုးန္င်လမ်မ
့်
့် ည် မဟတ်။ ငါသည်
သင်က
့် ယ်သင် အရှက်ရတစမည်။
ငါက
ဲ့် ည့်် သင်၏ အလလက်တသ ဇ တက ယခ ငါကကည့်တ
် နပပီိုး၊ ငါသည်
့် န ိုးပူန ိုးဆ လပ်ခသ
သငက
့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုပြင ့်် “အတစခ” မည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်အ
့် တွက် တသိုးငယ်တသ
သတတပိုးချက်တစ်ခသ ငါ၌ ရှ၏။ ငါ၏ အလပ်၌ သင် မည်သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍ၌ ပါဝင်သည်က
သသင်ပ့် ပီိုး၊ ထတန
် သ
့် က်တွင ် ငါ စတ်တကျနပ်လမ့််မည်ပြစ်သည်။ ဤအရ ထက် တကျ ်လွနတ
ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် သင်သည် ငါက
့် ခခပါက၊ သမဟ
့် တ် ငါ၏ တငွက သိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် ငါ
တယတဟ ဝါအတွက် ပြစ်တသ ယဇ်တက င်မျ ိုးက စ ိုးသိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် အသင်
တလ က်တက င်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ကက်ကကပါက၊ သမဟ
့်် ူတသ
့်
့် တ် အသင် တခွိုးန္ှငတ
သတတဝါမျ ိုးသည် ပဋပကခမျ ိုး ရှပါက သမဟ
့် တ် အချင်ိုးချင်ိုး တစ ်က ိုးပခင်ိုးမျ ိုး ရှပါကထသတသ
အရ တစ်ခတစ်တလက ငါ စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမရှ။ သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ
့်
့်
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်ကသ သင်တသ
့် ြလ
့် ပပီိုး ငါသည် စတ်တကျနပ်လမ့််မည်။
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမအ
ှ ပ၊ သင်တအချင်
ိုးချင်ိုး တစ်ဦိုးတပေါ်တစ်ဦိုး လက်နက်မျ ိုး
့်
ဆွထ
ဲ တ်လကကပါက သမဟ
့် တ် စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် အချင်ိုးချင်ိုး တက်ခက်လကကပါက၊
ကစစမရှတပ။ ထသတသ
အရ မျ ိုး၌ စွက်ြက်ြရန်
့် ၊ ့် လူသ ိုးကစစရပ်မျ ိုးတွင ်
့်
့် ငါဆန္ဒမရှသကဲသ
ငါသည် အနည်ိုးငယ်မျှ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှတပ။ ယင်ိုးမှ သင်တကက
့် ိုးက ပဋပကခမျ ိုးက
ငါအတရိုးမစက်ပခင်ိုး မဟတ်။ ငါသည် သင်တထဲ
့် က တစ်ဦိုးမဟတ်တသ တကက င့််
သင်တအကက
ိုးရှသည့်် အတရိုးကစစမျ ိုးတွင ် ငါမပါဝင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါကယ်တင်သည်
့်
အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တလ ကန္ှင ့်် မဆင်တချ၊ ထတကက
င့်် ငါသည်
့်
လူတ၏
့် တယ က်ယက်ခတ်တနတသ ဘဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတကက
့် ိုးက ရှု ပ်တထွိုးတသ ၊ မတလျ ်ကန်တသ

ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက ငါ စက်ဆပ်၏။ ငါသည် ကျွက်ကျွက်ညတသ လူအစအတဝိုးမျ ိုးက
အထူိုးသပြင့်် စက်ဆပ်၏။ သတသ
် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအသီိုးသိုးီ ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့်
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ နက်နသ
ဲ ည့်် အသပည တစ်ခ ငါ၌ရှပပီိုး၊ သင်တက
့်
မြန်ဆင်ိုးမီတွင၊် လူသ ိုး စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး တည်ရှခဲသ
့် ည့်် မတရ ိုးမှုက
ငါသန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုးစတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက က်ကျစ်ပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
ငါသခဲသ
င့်် လူတက
့် ခါ သဲလွနစ
် မျ ိုး
့် ည်။ ထတကက
့်
့် မတရ ိုးတသ အမှုတက
့် လပ်တဆ င်သည်အ
လိုးဝမရှတသ ်လည်ိုး သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သထ ိုးတသ မတရ ိုးမသ
ှု ည်
့် စတ်န္လ
ငါြန်ဆင်ိုးခဲတ
် ကက င်ိုးက
့် သ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တပါမျ ိုးကကယ်ဝမှုထက် သ လွနတ
ငါသတနဆဲပြစ်၏။ သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည် လူအတပမ က်အမျ ိုး၏ အပမင်ဆ
့် ိုးတသ
့်
အထွတ်သ တက်
ကကပပီိုးပြစ်သည်။ လူအတပမ က်အမျ ိုး၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးပြစ်ြရန်
့်
့် သင်တ ့်
တက်ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ထင်တင်ိုးကကဲကကက ပငမ်ိုးတအိုးတသ
့်
တနရ တစ်ခက ရှ တြွရင်ိုးန္ှင ့်် သင်တထက်
ပတသိုးငယ်တသ တလ က်တက င်မျ ိုးက ဝါိုးမျြုရန်
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးလျက်၊ တလ က်တက င်မျ ိုး အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် တဒါသတကကီိုး တလျှ က်ရမ်ိုးကကသည်။
သင်တသည်
သမဒဒရ တအ က်တပခ၌ နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကတသ သရဲတတစဆမျ ိုးထက်ပင်
့်
တကျ ်လွနပ် ပီိုး သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် မလမန်ိုးထ ိုးကကက ရက်စက်
့် စတ်န္လ
ယတ်မ တတ်ကကသည်။ သင်တသည်
တလ က်တက င်မျ ိုးက မပငမ်ိုးချမ်ိုးတစသည်အထ ထပ်မှ
့်
တအ က်တပခသတ
ှ ်ကကရင်ိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး တစ်ခဏမျှ တက်ခက်ကကပပီိုးတန က်
့် က
့် င် တန္ှ င်ယ
ပပန်ပငမ်သွ ိုးကကရင်ိုး တန က်တချိုး၏ တအ က်တပခတွင ် တနထင်ကကသည်။ သင်တ၏တနရ
က
့်
သင်တမသ
် တန က်တချိုးထ၌
ဲ အချင်ိုးချင်ိုး တက်ခက်တနကကဆဲပြစ်၏။ ထသတသ
့် ကက၊ သတသ
့်
့်
ရန်ိုးကန်လပ
ှု ်ရှ ိုးပခင်ိုးမှ သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ ရရှန္င်သနည်ိုး။ သင်တ စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့် တ်န္လ
ငါအတွ
က် တကက က်ရွ ျို့ မှု အမှနတ
် ကယ် ရှခဲပ
ိုးချင်ိုး
့်
့် ါက၊ ငါ၏ကွယ်ရ တွင ် သင်တအချင်
့်
အဘယ်တကက င့်် တက်ခက်န္င် ကကမည်နည်ိုး။ သင်အ
့် ဆင်အ
့် တန်ိုး မည်မျှပမင်မ
့် ိုးပါတစ သင်သည်
တန က်တချိုး ထဲက နတဟ င်တနတသ တီတက င်ငယ်တလိုး ပြစ်တနဆဲ မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အတတ င်တပါက်က တက င်ိုးကင်၌ ချြုိုးငက
ှ ်တစ်တက င် ပြစ်လ န္င်လမ်မ
့် ည်တလ ။ အသင်
နတဟ င်တနတသ တီတက င်ငယ်တလိုးမျ ိုးသည် ငါတယတဟ ဝါ၏ ယဇ်ပလလင်ထက်က
ယဇ်မျ ိုးက ခိုးယူကက၏။ ထသလ
့် သ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် သင်တ၏
့် ပျက်စီိုးတနတသ ၊ ကျရှု ိုးခဲတ
န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးက ဆယ်တင်န္င်က အတရွ ိုးချယ်ခ ဣသတရလ၏လူမျြုိုး
ပြစ်လ န္င်သတလ ။ သင်တသည်
အရှကမ
် တ
ဲ့် သ စတ်ချ တနသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
ယဇ်ပလလင်တပေါ်က ထယဇ်မျ ိုးသည် ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ သူမျ ိုးထမှလ သည့််

သဒဓါတရ ိုးရတသ
ှ
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တြ ်ပပချက် အတနပြင ့်် လူတက
့် ပူတဇ ်ခပဲ့် ခင်ိုး
့် ငါက
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါထန်ိုးချြုပ်ြအတွ
ကပ် ြစ်ပပီိုး ငါအသိုးပပြုြအတွ
က် ပြစ်သည်၊
့်
့်
့်
ထတကက
င့်် ငါက
ထ ိုးတသ ချြုိုးငက
ှ ်ငယ်တလိုးမျ ိုးက ငါထ
သ ့်
့် လူတ တပိုး
့် မှ သင်တ အဘယ်
့်
့်
့်
လယက်ြ ပြစ်
့် ပမသည်
့် န္င်သနည်ိုး။ ယဒတစ်ဦိုး ပြစ်လ မည်က သင် မတကက က်သတလ ။ သင်တ
တသွိုးတပမပြစ်လ မည်က သင်မတကက က်သတလ ။ အရှက်မလ
ဲ့် က်သည့်် အသင်။
လူတပူ့် တဇ ထ
်
ိုးသည့်် ချြုိုးငက
ှ ်ငယ်တလိုးမျ ိုးသည် အသင် တလ က်တက င်၏ ဝမ်ိုးက အ ဟ ရ
ပြည်တ
့် င်ိုးြဟ
့် ငါတပိုးပပီိုးတသ အရ သည် ငါ အ ိုးရတကျနပ်က
့် ထင်သတလ ။ သင်က
လလလ ိုးလ ိုး တပိုးခဲတ
့် သ အရ ပြစ်သည်။ ငါသင်က
့် မတပိုးထ ိုးတသ အရ သည်
ငါအလရှသလ အသိုးပပြုန္င်တသ အရ ပြစ်၏။ ငါ၏ ယဇ်မျ ိုးက သင် လိုးဝခိုးယူ၍ မရ။
အလပ်လပ်တသ သူမှ ငါ တယတဟ ဝါ- ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှင ် - ပြစ်ပပီိုး ငါတကက
င ့်် လူတက
့်
့်
ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်အလပ်မျ ိုးသမျှ အ ိုးလိုးအတွက်
ဆလ ဘ်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် အရှက်မဲတ
့် သ သူပါတက ိုး။
မည်သအတွ
ူ ့်
က် သင်အလပ်မျ ိုး တနရသနည်ိုး။ သင်ကယ်တင်အတွက် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
အဘယ်တကက င့်် ငါ၏ ယဇ်မျ ိုးက ခိုးယူသနည်ိုး။ ငါ၏ တငွအတ်မှ တငွက သင်အဘယ်တကက င့််
ခိုးယူသနည်ိုး။ သင်သည် ယဒရှက ယတ်၏သ ိုး မဟတ်တလ ။ ငါ တယတဟ ဝါအြပြစ်
့် တသ
ယဇ်မျ ိုးသည် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး တပျ ်တမွျို့ ြရ့် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ယဇ်ပတရ ဟတ်တစ်ဦိုးတလ ။ သင်သည် ငါ၏ ယဇ်မျ ိုးက ဘဝင်ခက်စွ စ ိုးဝ့်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့်
စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်၌ပင် တည်ခင်ိုး၏၊ သင်သည် တန်ြိုးအလျှငိုး် မရှသူ ပြစ်သည်။ အသင်
အသိုးမကျသည့်် စတ်ချ တသ သူ။ ငါ၏မီိုး၊ တယတဟ ဝါ၏ မီိုးသည် သင်က
့်
ပပ ကျတစလမ်မ
့် ည်။

အမျက်တဒါသ ကျတရ က်မည်ူ့တနကိ
ူ့ ို အတသွ်းအသ ်းရှိတသ သ မည်သမ
မလွတတ
် မ က်နင
ိို ်
ယတနတွ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
့် င ် တင်ိုးပပည်မျ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးရှ လူမျ ိုးထသ ငါ၏
့်
ဩဇ အ ဏ ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပရင်ိုး၊ ငါ၏ အမှု
တချ တမွျို့ စွ တိုးတက်ရန်အတွကအ
် လငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ ငါ၏
့်
အစပပြုသည့်အ
် မှုသည် သ ၍ သငတ
့်် လျ ်စွ န္ှင ့်် စလင်စွ တဆ င်ရွက်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်

သင်တက
် န်မှုအတွက် သင်တက
တပိုးသည်။ သင်တအလယ်
့် ယ်တင်၏ ရှငသ
့် ငါ ဤသ သတ
့်
့်
ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးအန္ှ ငါ၏
အမှု အစပြစ်သည်။ ယခသည်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ ပြစ်န္င
ှ တ
့်် သ လ
် ည်ိုး၊ “တန က်ဆိုးတသ က လ” သည် တခတ်တစ်ခ၏
အမည်သ ပြစ်သည်က သတလ ။့် ပညတ်တတ တ
် ခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ၊
ယင်ိုးသည် တခတ်တစ်ခက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ တန က်ဆိုးန္စ
ှ ်အနည်ိုးငယ် သမဟ
့် တ်
လအနည်ိုးငယ်တထက်
၊ တခတ်တစ်ခလိုးက ညန်ိုးပပတပသည်။ သတသ
်လည်ိုး တန က်ဆိုးတသ
့်
့်
က လသည် ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ခတ်တန္ှ့် င ့်် သပ်မတူတချ။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုက ဣသတရလန္င်ငတွင ် မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင် တဆ င်ရွက်တပသည်။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး ငါ၏
ဘန်ိုးအသတရသည် အ က သန္ှင ့်် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်တက
့် စန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ယင်ိုးသည်
့် ပပည်တ
့်
ဣသတရလ ပပင်ပရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးစမျ ိုးမှ လူတက
ျို့ ွင ်
့် ငါ၏ပလလင်တရှ တ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ပမကကီိုးမ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက ငါရရှြအလ
ငှ့် ၊
့်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သတတဝါအ ိုးလိုးသည် တင်ိုးန္င်ငတင်ိုးသ ငါ၏
ဘန်ိုးအသတရက
့်
လက်ဆင်က
ငှ့် ၊ ကမဘ တပမတပေါ်၌ ငါရယူပပီိုးပြစ်သည့်် ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက
့် မ်ိုးန္င်ြ အလ
့်
ထ ဝရက လမှသည် မျြုိုးဆက်အ ိုးလိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သတတဝါအ ိုးလိုးက
ပမင်တတွျို့ န္င်ြရန်
့် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူအ ိုးလိုး၏ ဘဝမျ ိုးက
လမ်ိုးပပပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ကမဘ တပမတပေါ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မပျက်စီိုး မတပျ က်ပျက်န္င်တသ
န္ှစ်တထ င်ချီကက ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး ဘဝ၏ အဆိုးသတ် ပြစ်ပါသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏အမှုသည် ဣသတရလ၌ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုး
အချြုျို့ ကက သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် မတူန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအထ တထ င်စန္ှစ်န္စ
ှ ်ခကက ဆက်လက် လပ်တဆ င်သည့်် ယဒပပည်တွင ်
န္ှစ်အချြုျို့မျှကက ခဲတ
ှ လ
့်် ည်ိုး မတူန္င်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူတသည်
့် သ အမှုန္င
့်
လူဇ့် တ၌ တရွ ိုးန္တ်သ၏
ူ ပပန်လည်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးကသ ကကြုကကရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှကကတလသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ
အဆိုးသတ်သ မတရ
က်မီအထ၊ န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င် ကက လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ထအချန်မျ ိုးသည် ယဒပပည်၌ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက တယရှု တဆ င်ကကဉ်ိုးခသ
ဲ့် ည့််
အချန်က လကဲသ
့် ၊ ့် တတတ င်ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် တန က်ဆိုးတသ
က လသည် တခတ်က လ တစ်ခလိုး၏ အဆိုးသတ် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပပည့်စ
် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးသတ် ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး ဘဝခရီိုးက အဆိုးသတ်တလသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တခတ်သစ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်မသွ ိုးတပ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ က ဆက်လက် အသက်ရှငခ
် င
ွ မ
့်် တပိုးတပ။ ယင်ိုးသည် ငါ၏
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ် သမဟ
ှု တွက် အတရိုးပါမှု မရှတပ။
့် တ် လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မအ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤကဲသ
့် ဆက်လက် အသက်ရှငသ
် ွ ိုးပါက၊ အတန္ှိုးန္င
ှ အ
့်် ပမန် နတ်ဆိုး၏
လိုးဝ ဝါိုးမျြုပခင်ိုး ခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ်
၎င်ိုး၏လက်ပြင ့်် ပျက်စီိုးကကရတပမည်။ ငါ၏ အမှုသည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င်သ
ကက တည င်ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတပေါ် ဆိုးယတ်သ၏
ူ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး
န္ှစ်တပါင်ိုးတပခ က်တထ င်ထက် ကက မည် မဟတ်ဟ ငါကတပပြုခဲသ
င့်် ယခ
့် ည်။ ထတကက
့်
အချန်ကျပပီ ပြစ်သည်။ ငါသည် ဆက်လက် လပ်တဆ င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ထပ်
တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်။ တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တွင၊် စ တန်က ငါ န္ှမ်နင်ိုးမည်၊
ငါ၏ဘန်ိုးအသတရ အ ိုးလိုးက ပပန်သမ်ိုးယူမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတသ ကတရ က်တနသည့််
ဝည ဉ်အ ိုးလိုး ဒကခပင်လယ်မှ လွတ်တပမ က်န္င်တစြအလ
ငှ့် ၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါန္ှင ့််
့်
သက်ဆင်တသ ဝည ဉ်အ ိုးလိုးက ပပန်သမ်ိုးမည်၊ ထသပြင်
့် ့် ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏
အမှုတစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်မည် ပြစ်သည်။ ဤတနမှ့် စ၍ ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် လူဇ့် တခလမ်မ
့် ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ထန်ိုးချြုပ်သည့်် ငါ၏ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန်
အမှုပပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အမှုအရ တစ်ခသ ငါ လပ်တဆ င်မည်လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ သန်ရှ့် ငိုး် က ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ငါ၏သစစ ရှတသ ပမြုျို့ ပြစ်မည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ငါ အသစ်ပပြုပပင်မည်။ သတသ
် တစ်တလ ကလိုးက ငါသည် အပမစ်ပြတ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် မည်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက အပမစ်ပြတ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် မည်
မဟတ်သည်က သတလ ။့် ကျန်ရသည့်
ှ
် သိုးပတစ်ပ- ငါက
့် ချစ်ပပီိုး ငါက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
သမ်ိုးပက်ထ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သိုးပတစ်ပက ငါ ထန်ိုးသမ်ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ တပါမျ ိုးစွ တသ
သိုးမျ ိုး၊ ကျွန္
ဲ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမ၏ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးပြင ့််
အ ဟ ရပြည်တ
့် င်ိုးတပိုးလျက်၊ ပညတ်တတ ်တအ က်တွင ် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး
မျြုိုးပွ ိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် က ပွ ိုးမျ ိုးခဲက့် ကသည်အ
့် တင်ိုးပင် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် သိုးပတစ်ပကလည်ိုး
ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် ငါ မျြုိုးပွ ိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစက ပွ ိုးမျ ိုးတစမည်။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ
ထ ဝရ ကျန်ရှလမ့််မည်၊ သတသ
် ယင်ိုးသည် မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ် ညစ်ညြူိုးတသ ယတန၏
့်
့်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယက
် သ
ဲ့် ပြစ်
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ရယူပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ သူ အ ိုးလိုး၏
့် လမ်မ
အစအတဝိုး ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
စ တန်၏ ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး၊ တန္ှ င်ယ
့် ှက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ည်
့် တ် ဝင်ိုးထ ိုးပခင်ိုး ခရလမ်မ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်အတပေါ် ငါ တအ င်န္င်ပပီိုးတန က် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် တည်ရသည်
ှ
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်လမ့််မည်။ ယင်ိုးသည် ယတနတွ
့် င ် ငါသမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်က
ငါ၏ကတက ရရှပပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ချမ်ိုးသ တပိုးပခင်ိုး ခရပပီိုး ငါ၏ ထ ဝရ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှမည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်လည်ိုး
ပြစ်လမ်မ
့်် င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်အတပေါ် ငါ၏တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
သက်တသအတထ က်အထ ိုးန္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် ငါ၏တက်ပဲွမှ တစ်ခတည်ိုးတသ လက်ရပစစညိုး် မျ ိုး
ပြစ်လမ်မ
ွ ဤလက်ရပစစညိုး် မျ ိုးသည် စ တန်အပ်စိုးပခင်ိုးမှ ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
့် ည်။ စစ်ပဲ၏
ခရပပီိုး၊ ငါ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ ပတပေါ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့််
အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုး၊ တနရ တင်ိုးန္ှင ့််
့်
စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ တင်ိုးပပည်တင်ိုးမှ လ ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မတူကွဲပပ ိုးတသ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးမှ ပြစ်သည်၊ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ဘ သ စက ိုးမျ ိုး၊ ဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့််
အသ ိုးအတရ င်မျ ိုး ရှကကပပီိုး၊ ကမဘ လိုး၏ တင်ိုးန္င်ငတင်ိုး၊ အသင်ိုးတတ ်င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးန္ှင ့််
ကမဘ အ
ိုး ပျျို့ န္ှကကတလသည်
။ တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့် ရပ်တလိုးမျက်န္ ှ သပင်
့် အန္ှအပပ
့်
့်
့်
စ တန်၏ အင်အ ိုးစမျ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုး မမီန္င်တသ လူသ ိုးအစအတဝိုးတစ်ခ၊ ပပီိုးပပည်စ
့် တသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခက ြွဲျို့စည်ိုးရန် အတူတကွ တရ က်လ ကကလမ့််မည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရသကဲသ
့် သ
ူ ျ ိုးသည် ပင်လယ်၏
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး မခရတသိုးသမ
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးသ တ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏
့် တ်တဆတ် နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကလမ်မ
တလ င်ပမြုက်တနသည့်် မီိုးလျှမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ထ ဝရက လကက တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးက
ခရကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သိုးသငယ်၏ အသ ိုးကစ ိုး၊ သိုးသငယ်၏ အတသွိုးကတသ က်က
၎င်ိုးတ၏
့် တခါိုးထပ်မျ ိုးက သိုးသငယ်၏ အတသွိုးပြင့်် အမှတ်အသ ိုး ပပြုခဲက့် ကတသ
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးကသ ချန်ရစ်လျက်၊ အဲင်္တတြုပပည်၏ သ ိုးဦိုးန္ှင ့်် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက
ငါသည် အပမစ်ပြတ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ခဲသ
့် ပင်
် ့်
န်
့် ကဲသ
့် ၊ ဤအတဟ င်ိုးသည့်၊် အလွနအလွ
ညစ်ညမ်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါအပမစ်ပြတ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် မည်။ ငါ
သမ်ိုးပက်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးသည် သိုးသငယ်ပြစ်သည့််
ငါအသ
ိုးကစ ိုး၊ သိုးသငယ်ပြစ်သည့်် ငါ၏ အတသွိုးက တသ က်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ငါ၏
့်

တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါက
ွ ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။
့် ကိုးကယ
ထသတသ
လူတသည်
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရန္ှငအ
့်် တူ အပမဲ ပါရှကကသည် မဟတ်သတလ ။
့်
့်
သိုးသငယ်ပြစ်သည့်် ငါ၏အသ ိုးမပါတသ သူမျ ိုးသည် ပင်လယ်၏ နက်ရှုင်ိုးတသ
တနရ မျ ိုးထဲသ တ
့် င ်
့် တ်တဆတ် န္ှစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတနတွ
သင်တသည်
ငါက
် ့် ျင်ပပီိုး၊ ယတနတွ
ှ ့််
့် ဆနက
့် င ် ငါ၏စက ိုးမျ ိုးသည် ဣသတရလ၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
့်
တပမိုးမျ ိုးထ တယတဟ ဝါ တပပ ခဲသ
ဲ့် သ
်လည်ိုး သင်တ ့်
့် ည့်် စက ိုးကသ
့် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးရှ မ တကျ မှုသည် သင်တ၏
့် ကယ်ခန္ဓ အတပေါ်
ဆင်ိုးရဲဒကခက ပမ ယူတဆ င်လ လျက်၊ သင်တ၏
့် အပပစ်မျ ိုးအတပေါ် တရ ိုးစီရင်မှု ပမ
ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊ သင်တ၏
့် တ်ပခင်ိုးအတပေါ် အမျက်တဒါသက ပမယူတဆ င်လ က ၊
့် မတပြ င်မ
ငါ၏အမျက်တဒါသက စပလ တနတစသည်။ ယတန ငါ
ဆက်
ဆချန်တွင၊်
့် က
့် သင်တ ဤသ
့်
့်
ငါ၏အမျက်တဒါသတနတွ
် င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
့် င ် အဘယ်သူ လွတက
မျက်စမျ ိုးက အဘယ်သ၏
ူ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ငါ၏လက်မျ ိုးမှ အဘယ်သ၏
ူ အပပစ်မျ ိုးသည် လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှ အဘယ်သ၏
ူ အ ခပခင်ိုးသည် လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ
တယတဟ ဝါသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး မသ ိုးစ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးပြစ်သည့်် သင်တက
့်
ဤသ တပပ
ပပီိုး၊ သင်တက
ှ ့််
့်
့် ငါ တပပ တသ စက ိုးမျ ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက တကျ ်လွနတ
် ပသည်၊ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
့်
အဲင်္တတြုလူမျြုိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးထက် သ ၍ မ တကျ ကကတပသည်။ ငါသည် ငါ၏အမှုက
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသက သင်တ သ
့် ထ ိုးကကသည်
မဟတ်တလ ။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ငါ၏တနရက်
အထအခက်မရှဘဲ အဘယ်သ ့်
့် မှ သင်တသည်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။
ငါသည် သင်တအလယ်
တွင ် ဤနည်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုက စက ိုးတပပ ပပီိုး ပြစ်သည်၊
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ အ ိုးအင်မျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးထတ်မှုက ငါ အသိုးပပြုပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
သင်တက
် ချန်တွင ် သင်တ ့်
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ငါတပပ သည့်် အရ က မည်သည့်အ
န ိုးတထ င်ြူိုးကကသနည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ငါက
မှ ပျပ်ဝပ်ြူိုးကကသနည်ိုး။
့် သင်တ အဘယ်
့်
သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ဤကဲသ
့် ငါ
့် ဆက်ဆကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်တ ့်
့်
့် က
တပပ သမျှန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးသည် ငါ၏အမျက်တဒါသက န္ှုိုးတဆ ်သနည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် အလွန ် မ တကျ သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တက
့်
အလဲထိုးြူိုးပါသတလ ။ ငါက
တကက င့််
့် ဝမ်ိုးနည်ိုးတစက ပူပန်တစသည်မှလွဲ၍ သင်တ အဘယ်
့်

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

သင်တ၏
ှ ့်် မတက င်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ငါ၏
့် မတက င်ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ အဘယ်သ လွ
့် တ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် အဘယ်သ ငါ၏န
ိုးမျ ိုးဆီသ တရ
က်ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့်
့်
မတပြ င်မ
့်် ပိုး န္င်မည်နည်ိုး။ ငါက
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် အဘယ်သ ငါ
့် ထွက်တပါက် ြွငတ
ြီဆန်ပခင်ိုးပြင ့်် သင်တ၏
့် မတက င်ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အဘယ်သ ့်
ငါလတ်လက်န္င်မည်နည်ိုး။ တမမ၏ အဆပ်တလ က် အဆပ်ပပင်ိုးသည့်် သင်တ၏
့် လျှ မျ ိုးက
အဘယ်တကက င့်် ငါမပြတ်န္င်ရမည်နည်ိုး။ သင်တသည်
သင်တ၏
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် ငါက
့်
့်
့် တပြ င်မ
မတခေါ် ကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တ၏
့် တ်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် ငါ၏အမျက်
့် မတပြ င်မ
တဒါသက သထ ိုးကကတပသည်။ သင်တက
့်် တ်န္င်မည်နည်ိုး။ အနန္တတန်ခိုးရှင်
့် အဘယ်သ ငါခွ
့် ငလ
ငါ၏ မျက်စထဲတွင ် သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးသည် ညစ်ညြူိုးတနသည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ငါ၏ မျက်စမျ ိုးက သင်တ၏
့် တ်ပခင်ိုးအ ိုး ရက်စက်တသ
့် မတပြ င်မ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအပြစ် ပမင်သည်။ ငါ၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် သင်တထ
့်
့် မှ အဘယ်သ ထွ
့် က်ခွ သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါက
ဝမ်ိုးနည်ိုးတစက အမျက်ထက
ွ ်တစလျက်၊ ဤအရ က ငါအ
့် ိုး သင်တ ့်
လပ်တဆ င်ကကတသ တကက င၊့်် သင်တက
လက်မျ ိုးမှ လွတ်တပမ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး
့် အဘယ်သ ငါ၏
့်
ငါ တယတဟ ဝါက သင်တက
ဲ ည့်် တနရက်
့် မှ သင်တက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမက ကျန်ဆသ
့်
တသွြည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ မတက င်ိုးသည့်် သင်တစက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မမက်ဆချက်တသည်
့်
့်
ငါ၏န ိုးသ တရ
က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင်တမသ
့် တ်မှုသည်
့်
့် သတလ ။ သင်တ၏
့် မတပြ င်မ
ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ တပြ င်မ
ှ ပ့်် ပီပြစ်သည်က
့် တ်ပခင်ိုးဝတ်လက အသတရြျက်န္င
သင်တမသ
့် သတလ ။ သင်တ၏
့် မန ခမှုသည် ငါ၏ ပပင်ိုးထန်တသ တဒါသက
ဆွတပိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
့်
့်
ငါက
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါက
့် တဒါသအမျက်တပခ င်ိုးတပခ င်ိုး ထွက်တစရစ်ခကဲ့် ကပပီိုး အချန်ကက ပမငစ
့်
စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
ငါ၏ကယ်ခန္ဓ က အဝတ်စတ်မျ ိုးပြစ် တစလျက် ြျက်ဆိုးီ န္င
ှ က့်် ကပပီိုး ပြစ်သည်က သင်တ ့်
မသကကသတလ ။ ယခအချန်ထ ငါ သည်ိုးခပပီိုးပြစ်သည်မှ ငါသည် ငါ၏အမျက်တဒါသက
ထွက်တစပပီိုး၊ သင်တအတပေါ်
စတ်ရည
ှ သ
် ည်ိုးခပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ သင်တ၏
့်
့် မတက င်ိုးသည့််
အပပြုအမူမျ ိုးသည် ငါ၏ မျက်စမျ ိုးဆီသ တရ
က်ရှန္ှငက့်် ကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ငါ၏ငတကကိုးမှုမျ ိုးသည် ငါအြခမည်
ိုးတတ ၏
် န ိုးမျ ိုးဆီသ တရ
က်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က
့်
့်
သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သူသည် ငါက
့် ဆက်
ဆခွင ့်် သင်တအ
့် ဤကဲသ
့်
့်
့် ိုး အဘယ်သ ့်

တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တအထဲ
တင
ွ ် ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုတစ်ခတစ်တလသည်
့်
သင်တအတွ
က် မဟတ်သတလ ။ သတသ
်လည်ိုး ငါ တယတဟ ဝါ၏ အမှုက သင်တထဲ
့်
့်
့် မှ
မည်သက
ူ သ ၍ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက် လ သနည်ိုး။ ငါသည် အ ိုးနည်ိုးတသ တကက င၊့််
ငါခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည့်် မချတင်ကဲတဝဒန တကက င၊့်် ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ အလက သစစ
့်
ရှန္င်မည်တလ ။ ငါစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက သင်တ န
့် ိုးမလည်ကကသတလ ။ ငါသည် တယတဟ ဝါ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သင်
တက
က် ငါသည်
့်
့် စက ိုးတပပ ၏- သင်တအတွ
့်
မျ ိုးစွ တသ အရ တက
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ အမှုအတွက်
့်
့် စွနလ
ဤဆင်ိုးရဲဒကခ အ ိုးလိုးကခရန် လလ ိုးတနတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခ အကျြုိုးဆက်
တစ်ခအတနပြင ့်် သင်တအတပေါ်
ငါယူတဆ င်လ သည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမှ သင်တ အဘယ်
သ ့်
့်
့်
လွတ်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါက
် ျ ိုးစွ သင်တ တမွ
့် အလွနမ
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ယတနတွ
ငါက
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏
့် င ် ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်သည် သင်တအတပေါ်
့် အပ်န္င
့်
ရက်တရ တသ စက ိုးမျ ိုးထက် သ ၍အလွနမ
် ျ ိုးစွ သင်တ တမွ
့် ျို့တလျ ် ခစ ိုးကကသည်က
သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ငါ၏ အသက်သည် သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ ့်
့်
့် အသက်န္င
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတသ အရ တအတွ
က် အလဲအလှယ် ပပြုခရသည်က သင်တမသ
့်
့် ကကသတလ ။
ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်သည် ငါအသက်
က စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် အသိုးပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တက
့်
့်
အဆတစ်ရ ရရှတစက ၊ အလွနမ
် ျ ိုးသည့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုးစွ က သင်တအ
့် ိုး
တရှ င်ရှ ိုးခွငတ
့်် ပိုးလျက်၊ ငါ၏ အသက်ကလည်ိုး သင်တအတပေါ်
သူအပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်က
့်
သင်တမသ
ှ ့်် မျ ိုးစွ တသ ပပင်ိုးထန်သည့််
့် ကကသတလ ။ မျ ိုးစွ တသ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္င
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးမှ သင်တ ကင်
ိုးလွတပ် ပီိုးပြစ်သည်မှ ငါ၏ အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
့်
ပြစ်သည်က သင်တမသ
့် ကကသတလ ။ ယခအချန်ထ ငါ၏ ခမည်ိုးတတ ်က သင်တက
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်မှ ငါတကက
ငပ့်် ြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးအတပေါ်တွင် အသ ိုးမ မျ ိုး တက်ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ်
့်
အဘယ်တကက င့်် အလွန ် မ တကျ ပပီိုး အတလျှ မ
တ ့်
့် တပိုးဘဲ ရှတနန္င်ကကသနည်ိုး။ ယတန သင်
့်
ကျြူိုးလွနတ
် သ မတက င်ိုးမှုသည် ကမဘ တပမမှ ငါ၏ ထွက်ခွ ပခင်ိုးတန က် လက်လ မည့််
အမျက်တဒါသကျတရ က်သည့်တ
် နက
့် အဘယ်သ လွ
့် တ်တပမ က် န္င်မည်နည်ိုး။
အလွနမ
် တကျ ပပီိုး အတလျှ မ
့် တပိုးတသ သူတက
့် တယတဟ ဝါ၏ အမျက်တဒါသမှ ငါအဘယ်သ ့်
လွတ်တပမ က်ခင
ွ ့်် တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။
အတတ်က ပပန်တတွိုးကကည့်တ
် လ -့် မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် သင်တအတပေါ်
ငါ၏အကကည့်သ
် ည်
့်
တဒါသခိုးလျှထန်ြူိုးက ငါ၏အသ တင်ိုးမ ြူိုးသနည်ိုး။ ဘယ်အချန်က သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ

တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ် လပ်ြူိုးသနည်ိုး။ ဘယ်အချန်က သင်တက
် ွနက
် ဲကဲ
့် လွနလ
ငါအပပစ်တြ ်ဆိုးမြူိုးသနည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် ငါသည် သင်တက
့် တပဗ င်ကျကျ
အပပစ်တြ ် ဆိုးမြူိုးသနည်ိုး။ သင်တက
့် တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးတင်ိုးမှ ထန်ိုးသမ်ိုးရန်
ငါခမည်
ိုးတတ က
် ငါတတ င်ိုးခသည်မှ ငါ၏ အမှုအတွက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် ဤကဲသ
့် ငါ
့် ဆက်ဆကကသနည်ိုး။ သင်တ က
့် က
့် ယ်ခန္ဓ က ဒဏ်ခတ်ြ ငါ၏
့်
ဩဇ အ ဏ က ငါ အသိုးပပြုြူိုးပါသတလ ။ အဘယ်တကက င့်် ငါက
့် ဤသ ပပန်
့် ဆပ်ကကသနည်ိုး။
ငါအတပေါ်
သင်တ၏
့်
့် သတဘ ထ ိုးက ခတစ်မျြုိုး တတ ်ကက တစ်မျြုိုး တပပ င်ိုးပပီိုးတန က်၊
သင်တသည်
တအိုးလည်ိုးမတအိုး၊ ပူလည်ိုးမပူသကဲသ
့် ၊ ့် ထတန
ငါက
့်
့်
့် က်တွင ် သင်တသည်
့်
န ိုးပူန ိုးဆ လပ်ရန်န္င
ှ ့်် ငါထ
် ှက်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ သင်တ၏
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးက ကွယဝ
့်
န္ှုတ်မျ ိုးသည် မတပြ င်မ
့် က
ှ ်တလသည်။ သင်တ၏
့် တ်တသ သူမျ ိုး၏ တတတွိုးပြင ့်် ပပည်န္
့်
လျှ မျ ိုးသည် ငါ၏ ဝည ဉ်တတ က
် လမ်လည်န္င်မည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ သင်တ၏
့်
့်
လျှ မျ ိုးသည် ငါ၏အမျက်တဒါသမှ ရန်ိုးထက
ွ ်လွတ်တပမ က်န္င်မည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။
့်
သင်တ၏
ရသည်
ှ
အတင်ိုး ငါ တယတဟ ဝါ၏
့် လျှ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အကဲပြတ်တဝြန်န္င်သည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ ငါသည်
့်
လူသ ိုးက အကဲပြတ်တဝြန်ခရသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သတလ ။ တသိုးငယ်တသ
တလ က်တက င်တစ်တက င်က ငါက
်
ိုးြ ငါခွ
့် ထသ ပပစ်
့် မှ ိုးတစ က
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။
ထသတသ
ပငင်ိုးဆန်တသ သူတက
့်
့် ငါ၏ ထ ဝရ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအလယ် အဘယ်သ ငါ
့်
ထ ိုးရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
့်
သင်တက
့် တြ ်ထတ်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် မိုးတက င်ိုးကင်က
ပြန်ကကက်
ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့်
့် ျန်တွင၊် ငါသည် အမှုအရ တစ်ခတစ်တလက ငါ၏
အမှုန္င
ှ ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးက ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် မည်သည့််
့်
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါကမျှ ၎င်ိုးတ န္ှ
့်် တပိုးခတ
ဲ့် ပ။ ငါသည်
့် စ်သက်သည်အတင်ိုး ပါဝင်ရန် ငါ အခွငမ
မည်သည့်် လူသ ိုး သမဟ
် ရ ဝတထြုကမျှ သည်ိုးမခတပ။ ငါအတပေါ်
ရက်စက်ပပီိုး
့်
့် တ် မည်သည့်အ
လူမဆန်တသ သူမျ ိုးက ငါသည် အဘယ်သ ချမ်
့် ိုးသ တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးက
ပန်ကန်တသ သူတအ
့်် တ်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါက
့် မန ခတသ သူတက
့် ိုး အဘယ်သ ငါခွ
့် ငလ
့်
ငါအဘယ်သ ချမ်
်
့် ိုးသ တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ သည် ငါ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
လက်တွင ် ရှသည်မဟတ်တလ ။ သင်၏ မတပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုးတက
့် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ
အဘယ်သ ငါမှ
် ူန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏အပပစ်သည် ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက အဘယ်သ ့်
့် တယ
ညစ်ညမ်ိုးတစန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် မတပြ င်မ
့် တ်တသ သူမျ ိုး၏ မစင်ကကယ်ပခင်ိုးပြင ့််

အညစ်ညမ်ိုးမခသကဲသ
့် ၊ ့် မတပြ င်မ
ူ ျ ိုး၏ လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးကလည်ိုး ငါမတမွျို့တလျ ်တပ။
့် တ်သမ
တယတဟ ဝါပြစ်သည့်် ငါအတပေါ်
သင်သည် သစစ တစ ငသ
့်် ခဲမ
့်
့် ည်ဆပါက၊ ငါ၏ယဇ်ပလလင်တပေါ် ရှ
ပူတဇ ်သကက က သငအ
့်် တွက် သင် ယူတဆ င်န္င်မည်တလ ။ ငါ၏သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးရန် အဆပ်ရတသ
ှ
သင်၏လျှ က သင် အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ဤနည်ိုးပြင့််
ငါ၏စက ိုးမျ ိုးက သင် ပန်ကန်န္င်မည်တလ ။ ငါ၏ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
အမည်န မက ဆိုးယတ်တသ သူ ပြစ်သည့်် စ တန်က အတစခရန် တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ်
သင် အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ငါ၏ အသက်က သန်ရှ့် ငိုး် တသ သူမျ ိုး၏ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုးအတွက်
တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင် ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး ငါ၏အသက်က ကစ ိုးရန် န္ှင ့််
သင်တအလယ်
သတဘ ထ ိုးကလ
ွဲ ွဲမအ
ှု တွက် တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုရန်
့်
အဘယ်သ ငါခွ
ငါအတပေါ်
ဆက်ဆရ တွင၊်
့်
့် ငပ့်် ပြုတပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်တသည်
့်
အလွနအ
် ကကင်န ကင်ိုးမဲ့်က တက င်ိုးပမတ်တသ သူ၏ ပပြုမူပ အလွန ် ချြုျို့တဲလ
့် ွနိုး် ရသနည်ိုး။
အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် သင်တ၏
့် မတက င်ိုးသည့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တရိုးသ ိုးထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ငါသည်
့်
အဲင်္တတြုပပည်က ဆိုးမတသ အချန်၌ အမျက်တဒါသ ကျတရ က်မည်တ
့် နက
သ ့်
့် သင်တ အဘယ်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါက
က အ ခရန်၊ ငါသည်
့် ထပ်ခါတလဲလဲ ဆန်ကျင်
့်
သင်တက
့် အဘယ်သ ခွ
့် ငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တက
့် ငါ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ မည်အချန်ကျတရ က်တသ အခါ၊ သင်တက
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် အဲင်္တတြုပပည်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထက် သ ၍ မခမရပ်န္င်တအ င် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသ
ကျတရ က်မည်တ
့် နက
တ လွ
့် အဘယ်သ သင်
့်
့် တ်တပမ က်န္င် မည်နည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုး ငါ
အမှနအ
် ကန် ဆသည်က ိုး- ငါ၏သည်ိုးခပခင်ိုးသည် သင်တ၏
့် မတက င်ိုးတသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတွက် ပပင်ဆင် ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတနရက်
့် ၌ သင်တ၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွက် တည်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ငါ၏ သည်ိုးခပခင်ိုး အဆိုးသ ့်
့်
တရ က်ရှပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အမျက်တဒါသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါအနန္တတန်ခိုးရှင၏
် လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှသည်
မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးကင်တအ က်တွင၊် ငါက
ခြ သင်
တက
့် ထသ မန
့်
့်
့် အဘယ်သ ငါ
့်
ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ကကတရ က်လ မည်ဟ တပပ ထ ိုးခဲတ
့် ခါမျှ
့် သ ်လည်ိုး၊ မည်သည်အ
ကကမလ ခဲသ
ျို့ ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င့်် သင်တ အသက်
တ မျ ိုးသည်
့် ည့်် တမရှယက သင်တတတွ
့် ဆ
့်
အလွန ် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်သတလ ။
့် ည်။ သင်တသည်
့်
တယရှု သည် သင်တန္ှ့် င ့်် မတ်တဆွပြစ်ပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
တမရှယ၏
့်

ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တယရှု န္င
ှ ့်် မတ်တဆွမျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
သင်တ၏
့် မတက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ သူမျ ိုး၏
တန်ဆ မျ ိုးက ပြည်က့် ကပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ မသ
ကကသတလ ။ သင်တသည်
တယတဟ ဝါန္ှင ့််
့်
့်
အလွန ် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် မတက င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏
န ိုးမျ ိုးသတရ
့် က်ရှပပီိုး သူ၏ အမျက်တဒါသက ဆွတပိုးပပီိုးပြစ်သည်က သင်တမသ
့် ကကသတလ ။
သူသည် အဘယ်သ သင်
န္င
ှ ရ
့်် င်ိုးန္ှိုးီ န္င်မည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် မတက င်ိုးတသ
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်သည့်် သင်၏တန်ဆ မျ ိုးက သူသည် အဘယ်သ ့်
မီိုးမရှု ဘ
ျို့ တ
ဲ နန္င်မည်နည်ိုး။ အဘယ်သ သူ
့် သည် သင်၏ ရန်သူ မပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။

ကယ်တင်ရှငသ
် ည် “ ေြူတသ မိို်းတိမ်” စီ်းလျက်
ပန်ကကလ နှငပ်ူ့ ပီ ်း ေစ်သည်
လူသ ိုးတသည်
ကယ်တင်ရှင၏
် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ န္င်ရန် တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့ ကက
့်
တတ င်တ
့် ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင် တယရှု သည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သူက
့်
တအ က်တမက
တမ်ိုးတကကသူမျ ိုးအလယ် ကယ်တင်ကယ်ကျ ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးလျက်
့်
ဆင်ိုးသက်သည်က ရှု ပမင်ရန် လူသ ိုးက တတ ငတ
့်် ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ရှငက
်
ပပန်ကကလ ပပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပန်လည် တပါင်ိုးစည်ိုးရန်အတွက်လည်ိုး တတ င်တ
့် ပပီိုးပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက လူတန္ှ့် င ့်် ကွဲကွ ပပီိုးပြစ်သည့်် ကယ်တင်ရှင်
တယရှု က ပပန်ကကလ ြန္ှ့် င ့်် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးအလယ် သူပပြုခဲသ
့် ည့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက တစ်ြန်
တဆ င်ရွကြ
် ၊ ့် လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် ပပီိုး ချစ်ခင်ရန်၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက
ခွငလ
့်် တ်ပပီိုး လူသ ိုး၏အပပစ်မျ ိုးက သယ်တဆ င်ပပီိုး လူသ ိုး၏
အပပစ်ဒစရက်မျ ိုးအ ိုးလိုးကပင် သယ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအ ိုး အပပစ်မှ ကယ်လတ်ရန်
တတ ငတ
့်် ခဲက့် ကသည်။ လူသ ိုးက တတ ငတ
့်် သည်မှ ကယ်တင်ရှင် တယရှု သည် ယခင်အတင်ိုး
ပြစ်ြရန်
့် ပြစ်သည်- ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်တက င်ိုးသည့်၊် ကကင်န ပပီိုး၊ ကကည်ညြု
တလိုးစ ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ ၊ လူသ ိုးအတပေါ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အမျက်တဒါသ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက အပပစ်ဆပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ခွငလ
့်် တ်က လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တဆ င်ယူပပီိုး
ယခင်အတင်ိုး လူသ ိုးအတွက် က ိုးတင်တွငပ
် င် အတသခသည့်် ကယ်တင်ရှငအ
် ပြစ် ပြစ်သည်။
တယရှု ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲက
့် တ ်မျ ိုးအပပင်၊
့် တည်ိုးက၊ သူ တန
့် က်လက်ခကဲ့် ကသည့်် တပည်တ

သူ၏န မပြင ့်် ကယ်တင်ခခဲက့် ကရသည့်် သန်ရှ့် ငိုး် သူအ ိုးလိုးသည် သူအ
့် ိုး အသည်ိုးအသန်
တအ က်တမက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနကကပပီိုး ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ်
့်
တယရှု ခရစ်တတ ်၏ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ကက င့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သူ အ ိုးလိုးသည်
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု က ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးလျက် လူအ ိုးလိုးအလယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မည့်အ
် ချန်
တန က်ဆိုးတသ အချန်က လထဲက ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်ရ တနရက်
့်် တနခဲက့် ကသည်။
့် က တတ ငတ
ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ယတနတခတ်
ကယ်တင်ရှင် တယရှု ၏ န မက လက်ခသူအ ိုးလိုး၏
့်
စတပါင်ိုးဆန္ဒလည်ိုး ပြစ်သည်။ စကကဝဠ ရှ ကယ်တင်ရှငတ
် ယရှု ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက
သသူ အတယ က်စီတင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယရှု ရှစဉ်က “ငါထွက်ခွ သွ ိုးသကဲသ
့် ပင်
့်
တြန်ပပန်လည်တရ က်ရလ
ှ
လမ့််မည်။” ဟ တပပ ဆခဲသ
့် က ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရန်
့် ည်စ
တယရှု ခရစ်တတ ် ရတ်တရက် တရ က်ရှြ အသည်
ိုးအသန် တမ်ိုးတလျက် ရှကကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး တန က်တွင၊် တယရှု သည် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ
ဘရ ိုး၏ လက်ျ တတ ် အရပ်ရှ သူ၏ တနရ ကယူြ ပြြူတသ
မိုးတမ်စီိုးလျက်
့်
တက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် ည်ဟ လူသ ိုးက ယကကည်သည်။ ထနည်ိုးတူ တယရှု သည်
့် သွ ိုးခဲသ
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သူအ
ူ ျ ိုးအလယ်
့် ိုး အသည်ိုးအသန် တမ်ိုးတကကပပီိုးပြစ်သမ
ပြြူတသ မိုးတမ် (ဤမိုးတမ်မှ တယရှု တက င်ိုးကင်ဘသ ပပန်
့် ည့််
့် သွ ိုးချန်က စီိုးနင်ိုးသွ ိုးခဲသ
မိုးတမ်ကဆလသည်) စီိုးလျက် တစ်ြန် ဆင်ိုးသက်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး၏ ပသဏ္ဌ န်က ယူပပီိုး အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ဝတ်စ ိုးထ ိုးလမ့််မည်။ လူသ ိုးထ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အစ ိုးအစ တပိုးသန ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
အသက်တရမျ ိုး ပန်ိုးထွက်တစလမ့််မည် ပြစ်က ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြင ့််
ပပည်ဝ
့် လျက်၊ လူသ ိုးအလယ် အထင်ိုးသ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနစ
် ွ အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ထသတသ
အယူအဆအ ိုးလိုးသည် လူတ ယ
် ရ ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
့် ကကည်သည့်အ
့်
ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု က ဤသ မလ
ပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုး စတ်ကူိုးတပါက်သည်အ
့် ရ န္ှင ့််
့်
ဆနက
် ့် ျင်ဘက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက တမ်ိုးတခဲက့် ကသူမျ ိုး အလယ်တွင်
သူ ကကတရ က်မလ ခဲသ
့် ၊ ့် ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးနင်ိုးလျက် လူအ ိုးလိုးထသ သူ
့် ကဲသ
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် မလ ခဲတ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးက သူက
့် ၊ ့်
့် ပ။ သူသည် တရ က်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ လ
့် မသသကဲသ
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှတနဆဲပြစ်သည်။ “ပြြူတသ မိုးတမ်”တပေါ် (သူ၏
ဝည ဉ်တတ ်၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုး
အ ိုးလိုးပြစ်တသ မိုးတမ်) သူ ဆင်ိုးကကန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် သူပပြုမည့််
တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုး အပ်စအလယ်တွင ် ယခ ရှတနသည်က မသဘဲလျက်၊ လူသ ိုးသည်

တရ က်တတ်ရ ရ သူက
့်် င်ိုးရမျှ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနတလသည်။ ဤအရ က လူသ ိုးက
့် တစ ငဆ
မသတပ- သန်ရှ့် ငိုး် တသ ကယ်တင်ရင
ှ ် တယရှု သည် လူသ ိုးတအတွ
က် ချစ်ခင်မှုန္င
ှ ့််
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျ ိုးရှ တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အညစ်အတကကိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မသန်စင်
့် တသ ဝည ဉ်မျ ိုး
တနရ ယူ ထ ိုးသည့်် “ဗမ န်တတ ်မျ ိုး”တွင ် သူအဘယ်သ အမှု
ပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
့်
သူ၏ကကတရ က်ပခင်ိုးက တစ င်စ
့်် တ်တသ သူ၏အသ ိုးက
့် ိုးတနပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ မတပြ ငမ
စ ိုးသ၊ူ မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ၏ တသွိုးက တသ က်ပပီိုး၊ မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ၏
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ဝတ်ဆင်သ၊ူ သူက
့် ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
့် မသတသ သူ၊ သူက
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် ပခမ်ိုးတပခ က်သမ
ူ ျ ိုးထ အဘယ်သ တပေါ်
ွ ိုး် န္င်မည်နည်ိုး။ ကယ်တင်ရှင်
့် ထန
တယရှု သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပပည့်ပ် ပီိုး၊ သန ိုးကရဏ ပြင့်် ပပည်လ
့် ျှက ၊ သူသည်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် သည့်် အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်သည်ကသ လူသ ိုးက သရှထ ိုးသည်။
သရ့် တွင ် သူသည် တပြ င်မ
့် တ်မှု၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်၊ အမျက်တဒါသ၊ တရ ိုးစီရင်မှုတပြင
့် ့််
ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးပပီိုး ဩဇ အ ဏ က ပင်ဆင်က င်္ဏ်သကခ အပပည့်် ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်ကမူ လူသ ိုးက မသတချ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ရှင၏
်
့်
ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တမ်ိုးတပပီိုး ဆန္ဒပပင်ိုးပပက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက တက င်ိုးကင်ဘကပင် လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးတစတသ ်လည်ိုး၊
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု သည် သူက
ူ ျ ိုးထ
့် ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူအ
့် ိုး မသကျွမ်ိုးသမ
မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တပ။
“တယတဟ ဝါ” ဆသည်မှ ဣသတရလ၌ ငါအမှုပပြုသည့်် အတတ အတွငိုး် ငါခယူခတ
ဲ့် သ န မ
ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးညြှ တ န္င်သ၊ူ လူသ ိုးက ကျန်ဆန္
ဲ င်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ဘဝက လမ်ိုးပပတပိုးန္င်သည့်် ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး (ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျြုိုး)၏ ဘရ ိုးသခင်ဟ အဓပပ ယ်ရသည်။ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက
ပင်ဆင်ပပီိုး ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ “တယရှု ” သည်
ဧမ တန္ွလပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် သည့်၊် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ပြင ့််
ပပည့်ဝ
် သကဲသ
့် လူ
့် သ ိုးက တရွ ိုးန္တ်သည့်် အပပစ်တပြရ ယဇ်ဟ ဆလသည်။ သူသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက လပ်တဆ င်ခက
ဲ့်
၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှု၏ တစ်စတ်တစ်တဒသကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သည်။
ယင်ိုးမှ တယတဟ ဝါသည်သ တရွ ိုးတက က်ခ ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်၊
အ ပဗဟ၏ဘရ ိုးသခင်၊ ဣဇ က်၏ဘရ ိုးသခင်၊ ယ ကပ်၏ ဘရ ိုးသခင်၊ တမ တရှ၏
ဘရ ိုးသခင်၊ ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
င့််
့် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ထတကက
့်

လတ်တတလ တခတ်တွင ် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးမလ
ှ ၍
ွဲ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
့်
တယတဟ ဝါက ကိုးကယ
ွ ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ယဇ်ပလလင်တပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါထ
့်
ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုးမျ ိုး ပပြုကကပပီိုး၊ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးက
ဝတ်ဆင်လျက် တယတဟ ဝါအ ိုး အတစခကကသည်။ ၎င်ိုးတ တမျှ
လ
် င်တ
့် သ အရ မှ
့်
တယတဟ ဝါ၏ ပပန်လည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယရှု သည်သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
့်
တရွ ိုးန္တ်ရှင ် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပစ်မတ
ှ ရွ ိုးန္တ်ခသ
ဲ့် ည့်် အပပစ်တပြရ ယဇ်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တယရှု ၏ အမည်န မသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှလ ပပီိုး
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ပပြုခဲတ
့် သ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုတကက င့်် ပြစ်တည်လ ခဲသ
့် ည်ဟ
ဆရတပမည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လူမျ ိုးက ပပန်လည် တမွိုးြွ ိုးတစပပီိုး
ကယ်တင်ခရခွငတ
့်် ပိုးရန် တယရှု ၏ အမည်န မ ပြစ်တည်လ ခဲက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
တစ်ရပ်လိုး၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက် သီိုးသန ် န
င့််
့် မတစ်ခပြစ်သည်။ ထတကက
့်
တယရှု ၏အမည်န မသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ တယတဟ ဝါဟူတသ အမည်န မသည် ပညတ်တရ ိုးတအ က်တွင ်
အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည့်် ဣသတရလ လူမျြုိုးတအတွ
က် သီိုးသန ် အမည်
န မ ပြစ်သည်။
့်
့်
တခတ်အသီိုးသိုးီ န္ှင ့်် အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင၊် ငါ၏န မသည် အတပခအပမစ်ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး
မရှဘဲ၊ အတရိုးပါမှုက ကယ်စ ိုးပပြု ထန်ိုးသမ်ိုးတပသည်- အမည်န မ အသီိုးသိုးီ က
တခတ်တစ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ “တယတဟ ဝါ” သည် ပညတ်တတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး ကိုးကွယ်ကကတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက် င်္ဏ်ပပြုတသ အမည်န မ
ပြစ်သည်။ “တယရှု ” သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး်
တရွ ိုးန္တ်ခခဲရ
့် သူ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၏န မ ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ
က လအတွငိုး် တွင ် ကယ်တင်ရှငတ
် ယရှု ၏ ကကတရ က်ပခင်ိုးက လူသ ိုးက တတ ငတ
့်် ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊
ယဒပပည်တွင် ခယူခတ
ဲ့် သ ရပ်သင
ွ ပ် ြင ့်် ကကလ ရန် သူက
့်် ဲ ပြစ်ပါက၊
့် တမျှ ်လငဆ
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုးသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတခတ်၌
ရပ်တန်သွ
့် ိုးပပီိုးပြစ်မည် ပြစ်က ၊ တန က်ထပ် မည်သမျှ
့် တိုးတက်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ထအပပင်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တရ က်ရမည်
ှ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အဆိုးသတ်သ တရ
က်မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
့်
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
့် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ရှ အပပစ်သ ိုးအ ိုးလိုး အတွက်
တယရှု ၏န မက ငါခယူခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက

အဆိုးသတ်တစ်ခဆီသ ငါတဆ
င်ကကဉ်ိုးမည့်် န မ မဟတ်တပ။ တယတဟ ဝါ၊ တယရှု န္င
ှ ့််
့်
တမရှယတအ
် ကယ်စ ိုးပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ဝည ဉ်တတ က
ဤအမည်န မမျ ိုးသည် ငါ၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်တသ မတူကွဲပပ ိုးသည့််
တခတ်မျ ိုးကသ ရည်ညန်ိုးပပီိုး ငါ၏အလိုးစ၌ ငါက
့် ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
လူတက
့် ိုးတခေါ်တဝေါ်တသ အမည်န မမျ ိုးသည် ငါ၏အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့် ငါအ
ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတပပ ဆန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
့်
တခတ်မျ ိုးအတွငိုး် ငါအ
ီ ည့်် အမည်န မမျ ိုးမျှသ ပြစ်တပသည်။
့် ိုးတခေါ်တဝေါ် ကကတသ မတူညသ
ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတခတ်- တန က်ဆိုးတသ က လ၏ တခတ်- တရ က်ရှသည်အ
့် ခါ၊
့်
ငါ၏အမည်န မသည် တစ်ြန် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့် ည်။ ငါက
့် တမရှယဟ တခေါ် ြ မဆ
့်
တယတဟ ဝါ၊ သမဟ
့် တန်ခိုးကကီိုးတသ အနန္တတန်ခိုးရှင်
့် တ် တယရှု ဟပင် တခေါ်မည်မဟတ်၊ ငါက
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ဟူ၍ တခေါ် ကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမည်န မတအ က်တင
ွ ် ငါသည်
တခတ်က လ တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးမည် ပြစ်သည်။ ငါက
့် တစ်ချန်က
့်
တယတဟ ဝါဟ သရှခဲက့် ကသည်။ ငါက
့် တမရှယဟလည်ိုး တခေါ် ခဲက့် ကပပီိုး၊ လူတက
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ရတသကကည်ညြုမှုပြင ့်် ငါက
ှ တ
် ယရှု ဟ တစ်ချန်က
့် ကယ်တင်ရင
တခေါ် ခဲက့် ကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ယတနတွ
့် င ် ငါသည် လူအမျ ိုးက အတတ်က လမျ ိုးတွင ်
့်
သခဲက့် ကသည့်် တယတဟ ဝါ သမဟ
့် ပ။ ငါသည်
့် တ် တယရှု မဟတ်တတ တ
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ပပန်ကကလ ပပီိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၊ တခတ်က အဆိုးသတ်မည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပသည်။ ငါသည် တပမကကီိုးစွနိုး် မှ ထတပမ က်တတ ်မူတသ ၊ ငါ၏အလိုးစတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် သကဲသ
့် ၊ ့် ကသဇ အ ဏ ၊ င်္ဏ်သကခ ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တန္ှ့် င ့််
ပပည်ဝ
့် တနတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ငါန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
မဆက်ဆြူိုးတပ၊ ငါက
် ခါမျှ မသကျွမ်ိုးြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
့် မည်သည့်အ
အပမဲတတစ မသန ိုးမလည် ပြစ်ကကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှသည် ယတနထ
့် တင်၊
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ငါအ
့် ိုး မပမင်ြူိုးတလပပီ။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌
လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအလယ် ကွယဝ
် ှက်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပသည်။
သူသည် တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ တနမင်ိုးန္ှင ့်် တတ က်တလ င်တနတသ မီိုးလျှကဲသ
့် ၊ ့်
တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်က
့်
ကသဇ အ ဏ ပြင့်် ပပည်လ
့် ျှမ်ိုးလျက်၊ လူသ ိုးအလယ် အမှနတ
် ကယ်န္င
ှ ့််
စစ်မှနစ
် ွ တနထင်လျက် ရှသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မခရမည့််
လူ သမဟ
့် ၊ ့် မီိုးလျှ၏ တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် တ် အမှုအရ တစ်ခမျှ မရှသကဲသ
သန်စင်
့် ပခင်ိုး မခရမည့်် လူ သမဟ
့် တ် အမှုအရ တစ်ခမျှ မရှတပ။ တန က်ဆိုးတွင ်

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

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

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

ဧဝံတဂလိတရ ်းကိို ေန်တူ့ ဝသညူ့ ် အလိုပ်သည် လသ ်းကိို ကယ်တင်သညူ့ ်
အလိုပ်လည််း ေစ်သည်
တလ က၌ရှသည့်် ငါအလ
ပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လူအ ိုးလိုး သြလ
့်
့် သည်၊
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ပ်က ပပီိုးဆိုးတအ င် မလပ်န္င်တသိုးချန်၌ အဆိုးတွင်
့် လျှင ် ငါအလ
့်
ငါရယူလသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ဤအလပ်တွင ် မည်သည့်အ
် ဆင်အ
့် ထ တအ င်ပမင်တအ င်
လပ်တဆ င်ရမည်က လူအ ိုးလိုး န ိုးလည်ြလ
ငါန္ှငအ
့်် တူ ယတနတ
့် င်
့် သည်။ လူတသည်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလ ခဲပ့် ပီိုးတန က် ငါအလ
ပ်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်က န ိုးမလည်လျှင်
့်
၎င်ိုးတသည်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အချည်ိုးန္ိုးီှ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုး တနခဲက့် ကပခင်ိုးပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
လူတသည်
ငါတန
က သသငသ
့်် ည်။ ငါသည် တပမကကီိုးတပေါ်၌
့် က်သ လ
့်
့်
့် က်လျှင် ငါအလ
အလပ်လပ်လျက် ရှသည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ ရှပပီပြစ်ပပီိုး၊ ယတနထက်
ထတင်တအ င် ငါသည်
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ငါ၏အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်တနတသိုးသည်။ ငါအမှု
ဲ ွင ်
့် ထတ
ပါဝင်သည့်် စီမကန်ိုးမျ ိုးမှ မျ ိုးပပ ိုးလှတသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မတပပ င်ိုးမလဲ
ရှတနတသိုး၏။ ငါသည် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်လစတ်၊ ပပစ်တင်ဆိုးမလစတ်တန္ှ့် င ့််
ပပည့်တ
် နတသ ်လည်ိုး၊ ဥပမ အ ိုးပြင့်် ငါပပြုသမျှမှ လူသ ိုးက စလင်တစပပီိုးတသ အခါ၌ သူက
့် ငါ
ကယ်တင်ြန္ှ့် င ့်် ငါ၏သတင်ိုးတက င်ိုးက ပမပြနတ
် ့် ဝန္င်ြန္ှ့် င ့်် ငါ၏အမှုက တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး

တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးအကက ိုး၌ ချဲျို့ထင
ွ ြ
် အတွ
က် ပြစ်တနတသိုးသည်။ ထတကက
င ့်် လူမျ ိုးစွ
့်
့်
ပမတန်လှုပ် တချ က်ချ ိုးလျက်ရသည်
ှ
မှ အချန်အတန်ကက ပပီပြစ်သည့်် ယတနတခတ်
အချန်တွင ်
့်
ငါသည် ငါ၏အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမရန်အတွက် လပ်ရမည့်် အမှုက ငါသည် ဆက်လပ်လျက်ရှသည်။ လူသ ိုးသည်
ငါတပပ သည့်် အရ က စတ်ကန်တနပပီပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အမှု၌ ပါဝင်ပတ်သက် လစတ်
သူတွ
် ည်ိုး၊ ငါသည် ငါ၏တ ဝန်က ဆက်လက်လပ်တဆ င်လျက်ပင်
့် င ် လိုးဝမရှတသ လ
ရှတသိုးသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါအမှု
် ျက်သည် မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့်အ
် ပပင်
့် ၏ရည်ရွယခ
ငါ၏မူလ အစီအစဉ်သည်လည်ိုး ပျက်စီိုးမည် မဟတ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
ငါ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၏အလပ်သည် လူသ ိုးအ ိုး ငါအတပေါ်
၌ ပမ န ခလ တအ င်
့်
တထ က်ကတ
ူ ပိုးြအတွ
က်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏ ပပစ်တင် ဆိုးမမှု၏အလပ်သည် လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် ပ၍
့်
ထထတရ က်တရ က် တပပ င်ိုးလဲတစန္င်ြပြစ်
့် ရ မှ ငါ၏
့် သည်။ ငါလပ်တဆ င်သည်အ
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွကပ် ြစ်တသ ်လည်ိုး လူသ ိုးအတွက် အကျြုိုးမရှသည့်် အရ တစ်ခကမျှ
ငါမလပ်ြူိုးတပ။ အတကက င်ိုးမှ ငါသည် ဣသတရလန္င်ငပပင်ပမှ လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး ကဲသ
့် ပင်
ူ ျ ိုး ပြစ်တစလတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးတက
့် န ခတတ်သမ
့်
လူသ ိုးစစ်စစ်မျ ိုး ပြစ်တစလတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ထသအ
့် ိုးပြင့်် ဣသတရလန္င်ငပပင်ပရှ
နယ်တပမမျ ိုး၌ ငါတပခကပ်ယူန္င်ရန်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ တအ င်ပမင်တအ င် ငါလပ်တဆ င်တနတသ
အမှုပြစ်သည်။ ယခတသ ်မှ လူမျ ိုးစွ က ငါ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက န ိုးမလည် ကကတသိုးတပ။
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက သူတစ့် တ်မဝင်စ ိုးကကဘဲ၊ သူတ၏အန
င်္တ်န္င
ှ ့််
့်
့်
သူတ၏ပန်
ိုးတင်မျ ိုးကသ အတရိုးစက်ကက တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
ငါအဘယ်အရ တပပ သည်ပြစ်တစ သူတသည်
ငါလပ်သည့်အ
် မှုက စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှကကဆဲပင်ပြစ်သည်။ စတ်ဝင်စ ိုးမည်အ
့် စ ိုး သူတ၏
့် အန င်္တ်ပန်ိုးတင်မျ ိုးကသ
အထူိုးသိုးီ သန်အ
ပြစ်တနမည်ဆပါက ငါ၏အမှုက
့် ရစက်တနကကသည်။ ဤသဆက်
့်
မည်သချဲ့် ျို့ထင
ွ န္
် င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏သတင်ိုးတက င်ိုးသည် ကမဘ အန္ှ မည်
သပျ
့်
့် ျို့ န္ှန့္် င်မည်နည်ိုး။
ငါ၏အမှုက ချဲျို့တသ အခါ၌ ငါသည် သင်တက
ဲ ှ
့် ကွဲပပ ိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဣသတရလလူမျြုိုးထမ
မျြုိုးန္ယ
ွ ်စတင်ိုးက တယတဟ ဝါက ရက်သကဲသ
့် ငါသည်
သင်တက
့်
့် ရက်မည်ပြစ်တကက င်ိုးက
သင်တသ
့်် ည်။ ကမဘ အန္ှ၌့် ငါ၏သတင်ိုးတက င်ိုး ပျျို့ န္ှတစြ
အတွ
က်၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့် သငသ
့်
့်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအထ တရ က်ြအတွ
က်၊ လူကကီိုးမျ ိုးန္ှငက
့်် တလိုးမျ ိုးတ တူ
ီ ွ ငါ၏န မတတ ်က
့်
့် ညစ
ထင်ရှ ိုးတစြန္ှ့် င ့်် လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ လူမျ ိုး၏န္ှုတ်မျ ိုးက

ငါ၏သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မတတ က
် ချီိုးတပမြှ က်ကကတစြပြစ်
့် သည်။ ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်တွင ်
ငါ၏န မတတ ်သည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အကက ိုး၌ ထင်ရှ ိုးပခင်ိုးရတစရန်
ှ
၊
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကလည်ိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပမင်ကကတစရန်၊ ထပပင်
့် ငါ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် သူတက
် တခေါ် ကကတစရန်ပြစ်ပပီိုး၊
့် အနန္တတန်ခိုးရှငဟ
့် ငါက
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မကက မီ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ တစရန်ပြစ်သည်။ ငါသည်
ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်တကက င်ိုး၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ငါကျန်ဆဲ ခဲြ
့် ူိုးသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်ပင် ပြစ်တကက င်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ငါသတစမည်။ ငါသည် အရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက လူအ ိုးလိုးက ပမင်တစမည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အမှုပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွက် ငါအမှု
့် အစီအစဉ်၏
ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ပပီိုးတပမ က်တအ င်
့်
လပ်တဆ င်ရမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အမှုလည်ိုးပြစ်သည်။
ငါန္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်န္င
ှ ခ
့်် ျီ စီမခနခ
် ့် ွဲ လပ်တဆ င်လ တနခဲတ
့် သ အလပ်က တန က်ဆိုးတသ
က လ၌သ လူသ ိုးက အပပည့်အ
် စ တြ ်ပပသည်။ ယခမှသ ငါသည် ငါစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏
လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ ှု အစအလင်က လူသ ိုးအ ိုး ြွငပ့်် ပပပီိုး၊ ငါအလ
ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က လူသ ိုးက
့်
သခဲပ့် ပီပြစ်သည်အ
့် ပပင် ငါ၏ လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ မ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး န ိုးလည်ပပီပြစ်သည်။
သူစိုးရမ်တနသည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင် အတကက င်ိုးကလည်ိုး ငါက လူသ ိုးက အ ိုးလိုးတပပ ပပပပီိုး
ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုး ၅၉၀၀ တကျ ် ြိုးကွယ်ထ ိုးသည့်် ငါ၏လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး
အ ိုးလိုးကလည်ိုး လူသ ိုးအတွက် တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါက မည်သန
ူ ည်ိုး။
တမရှယက မည်သန
ူ ည်ိုး။ တယရှု က မည်သန
ူ ည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးက သင်တ သ
့်် ည်။
့် သငသ
ငါ၏အလပ်သည် ဤန မတတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အလပ်ပြစ်သည်။ ထအရ က သင်တ ့်
န ိုးလည်ပပီတလ ။ ငါ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ န မတတ က
် မည်သမည်
့်် နည်ိုး။ ငါ၏
့် ပ တကကည သငသ
န မတတ တ
် စ်ခခအ ိုးပြင ့်် ငါက
့် တခေါ်သည့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ငါ၏ န မတတ ်က
မည်သမည်
သ
့်် နည်ိုး။ ငါ၏အလပ်က ချဲျို့ထင
ွ တ
် နပပီ ပြစ်သည့်အ
် ပပင် ဤအလပ်က
့် ပ ပျျို့ န္ှတစသင
့်
ငါသည် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး အကက ိုး၌ အပပည့်အ
် ဝ ပျျို့ န္ှတစမည်
ပြစ်သည်။ သင်တ၌့်
့်
ငါအလ
ပ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ငါသည် သင်တက
့်
့် န္င်ငတင်ိုး န္င်ငတင်ိုးသ ့်
ပျျို့ န္ှတစရန်
အတွက် တယတဟ ဝါက ဣသတရလန္င်င၌ ဒါဝဒ်၏ အမျြုိုးမှ သိုးထန်ိုးမျ ိုးက
့်
ရက်သကဲသ
့် ငါသည်
သင်တက
့်
့် ရက်မည်။ အတကက င်ိုးမှ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါသည်
န္င်ငအ ိုးလိုးက တစ်စစီ ပြစ်တစပပီိုး လူတက
ပြစ်တသ တကက င့််
့် အသစ်တြန် ပျျို့ န္ှတစမည်
့်

ပြစ်သည်။ ငါတြန်ပပန်လ တသ အခါ၌ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် ငါ၏မီိုးတတ က်မျ ိုးပြင ့််
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် နယ်နမတ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်၌
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ငါသည် ပခစ်ပခစ်တတ က်ပူတသ တနအပြစ် ငါက
့် ယ်ငါ အသစ်တြန်
တြ ပ် ပမည်၊ သူတ အရင်
က တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသည့်် သနရ
် ့် ှငိုး် သူအပြစ် ငါက
့် ယ်ငါ
့်
ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တြ ်ပပမည်၊ ငါတယတဟ ဝါက ယဒမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျ ိုး အကက ိုး၌ တစ်ချန်က
လမ်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် လ မျ ိုးစွ တသ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ငါတလျှ က်မည်။ ထအချန်မှစ၍
ငါသည် ကမဘ တပေါ်၌ လူသ ိုးမျ ိုး၏ အသက်တ က ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမည်။ ထတနရ ၌
သူတသည်
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက တသချ တပါက် ပမင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူတ၏
့်
့် အသက်တ ၌
လမ်ိုးပပမည့်် တလထထဲမှ မိုးတမ်တင်ကလည်ိုး တသချ တပါက် ပမင်လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တနရ မျ ိုးသ ငါသွ
ိုးမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါ၏
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး တနရက်
ျို့ မ်မ
ဘန်ိုးကကီိုးတသ
့် က ပမင်တတွလ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
ငါ၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်ကလည်ိုး ပမင်လမ်မ
့် ည်။ တစ်တလ ကလိုးက ငါအပ်စိုးပပီိုး ငါသ
့် ိုးမျ ိုးက
ဘန်ိုးအသတရထဲသ တခေါ်
့် ည်။ ကမဘ တပေါ် ရှ
့် တဆ င်လ သည့်် အချန်၌ ထသ ပြစ်
့် လမ်မ
တနရ တင်ိုး၌ လူသ ိုးတသည်
ပျပ်ဝပ်ကကလမ်မ
ပ်တဆ င်တနတသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယတန ငါလ
့်
့်
အလပ်၏ တကျ က်တပေါ်တွင ် ငါ၏ တဲတတ ်က လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ခင်ပမဲစွ တည်ထ ိုးမည်။
လူတသည်
လည်ိုး ငါက
် အတစခကကလမ်မ
့် ဗမမ န်တတ ၌
့် ည်။ ညစ်ညမ်ိုးပပီိုး စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်
့်
တက င်ိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နသည့်် ယဇ်ပလလင်ကလည်ိုး ငါသည် တစ်စစီပြစ်တအ င်
ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး အသစ်ပပန်လည် တည်တဆ က်မည်။ သိုးသ ိုးတပါက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
န္ွ ိုးသ ိုးတပါက်မျ ိုးသည် ပမငပ့်် မတ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ယဇ်ပလလင်တပေါ်၌ ပတနလမ်မ
့် ည်။ ငါသည်
ယတနတခတ်
ဗမမ န်တတ က
် ပြြုချပပီိုး အသစ်တစ်ခ တည်တဆ က်မည်။
့်
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသည်လ
့် မ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နတသ ယတန တည်
ရတနသည့်
ှ
် ဗမမ န်တတ ်သည်
့်
ပပြုလမ်မ
သစစ ရှတသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါတည်တဆ က်တသ ဗမမ န်တတ ်သစ်သည် ငါအတပေါ်
့်
အတစခမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏ ဗမမ န်တတ ်၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် သူတသည်
့်
တစ်ြန်ထပပီိုး ငါက
့် အတစခကကလမ်မ
့် ည်။ ကကီိုးမ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက ငါလက်ခရရှတသ
တနက
တပါက် ပမင်လမ်မ
် ပြြုချပပီိုး အသစ်ပပန်လည်
့် သင်တ တသချ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဗမမ န်တတ က
့်
တည်တဆ က်သည့်် တနက
တပါက် ပမင်လမ်မ
လူသ ိုးတ၏
့် လည်ိုး သင်တ တသချ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
့်
ကမဘ သ ငါ၏တဲ
တတ ် တရ က်လ သည်ကလည်ိုး သင်တ တသချ
တပါက် ပမင်တတွျို့ ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ငါသည် ဗမမ န်တတ ်က ပြြုတသ အချန်၌ လူသ ိုးတ၏
တဲတတ က
် လည်ိုး
့် ကမဘ သ ငါ၏
့်
ယူတဆ င်လ မည်၊ ငါ၏ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုးက သူတ ပမင်
့် ရချန်၌ပင် ပြစ်မည်။ ငါသည်

တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးတန က် ယင်ိုးတက
့် အသစ်တြန် အတူတကွ စစည်ိုးပပီိုးတန က်
ငါ၏ဗမမ န်တတ က
် တည်တဆ က်ပပီိုး ငါ၏ ယဇ်ပလလင်က တည်မည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး ငါထ
့်
ပူတဇ ်သကက မျ ိုးက ဆက်ကပ်န္င်ြ၊ ့် ငါ၏ ဗမမ န်တတ ်၌ ငါက
့် အတစခန္င်ြန္ှ့် င ့််
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး၌ ငါ၏အလပ်အတွက် သူတက
ူ သစစ
ရှစွ
့် ယ်သတ
့်
ဆက်ကပ်န္င်တစြ ပြစ်
ယတနတခတ်
ဣသတရလ လူမျြုိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
့်
့် သည်။ သူတသည်
့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရက ဝတ်ပပီိုး သရြူက တဆ င်ိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည်၊
သူတအကက
ိုး၌ ငါ တယတဟ ဝါ၏ ဘန်ိုးတန်ခိုးသည်လည်ိုး ရှတနလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ငါ၏
့်
ကကီိုးပမတ်တသ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်သည် သူတအတပေါ်
၌သ မက သူတ အကက
ိုး၌လည်ိုး
့်
့်
ရှတနလမ်မ
့် ည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးရှ ငါ၏ အလပ်ကလည်ိုး ငါသည် ဤသ ့်
လပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။ ဣသတရလန္င်ငအကက ိုး၌ ငါ၏အလပ်ကသ
ဲ့် ၊ ့် ငါ၏အလပ်သည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌လည်ိုး ပြစ်လမ့််မည်။ အတကက င်ိုးမှ ငါသည်
ဣသတရလန္င်င၌ ငါ၏အလပ်က ချဲျို့ထင
ွ ပ် ပီိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထ
ပျျို့ န္ှတစမည့်
အ
် တွက်တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
ဤအချန်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုမျ ိုးက ငါ၏ဝည ဉ်က လပ်တဆ င်တနချန် ပြစ်ပပီိုး
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၌ ငါ၏အလပ်က စတင်လပ်တဆ င်ချန် ပြစ်သည်။
ထထက်ပ၍ပင် ဤအချန်သည် ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက တစ်ဦိုးချင်ိုး ယင်ိုးတသက်
ဆင်ရ
့်
အပ်စအလက် ငါခွဲပခ ိုးချန် ပြစ်သည်။ ငါ၏ အလပ် သ ၍ လျင်ပမန်ထတရ က်စွ
တရှ ျို့ဆက်န္င်ရန်အတွက် ထသလ
င့်် ငါသင်တဆီ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့် မှ
တတ င်ိုးဆတနသည်မှ ငါ၏အလပ်အ ိုးလိုးအတွက် သင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ရပ်လိုးက
ဆက်ကပ်ရန်အပပင် သင်၌ ငါလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှက သင်သည် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ထိုးထင
ွ ိုး် န ိုးလည်က တသတသချ ချ သရန်န္င
ှ ့်် ငါအလ
ပ် ပမထတရ က်တစရန်အတွက်
့်
သငခ
့်် န
ွ အ
် ိုး အ ိုးလိုးက အသိုးပပြုရန် ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သင်န ိုးလည်ရမည်က ိုး ဤအချက်
ပြစ်သည်။ အချင်ိုးချင်ိုး ခက်ရန်ပြစ်ပခင်ိုး၊ တန က်တကက င်ိုးပပန်လှညြ
့်် လမ်
ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး၊
့်
သမဟ
။့် ယင်ိုးတသည်
့်
့် တ် ဇ တဆင်ရ သက်သ မှုမျ ိုး ရှ တြွပခင်ိုးက ရပ်တန်တလ
့်
ငါ၏အလပ်က တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစမည့်အ
် ပပင် သင်၏ အက့် သြွယ် အန င်္တ်က တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုး တစမည့််
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ထအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သငက
့်် အက အကွယ်
လိုးဝမတပိုးန္င်သည့်အ
် ပပင် သငက
့်် ပျက်စီိုးတစမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သင်မက်မဲပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယတန သင်
တလ ဘတကကီိုး တမွျို့တလျ ်တနတသ အရ သည်
့်
သင်၏အန င်္တ်က ြျက်ဆိုးီ မည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယတနသင်
ခစ ိုးတနသည့်် န ကျင်မှုသည်
့်

သငက
့်် အက အကွယ်တပိုးတနသည့်် အရ ပင် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ိုးက
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သရမည်၊ ယင်ိုးသည် သင်က
့် ယ်သင် လွတ်တပမ က်တစရ ၌ အခက်တတွျို့မည့််
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုး၏ သ ိုးတက င် ပြစ်ပခင်ိုးမှ တရှ င်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ထူထပ်သည်ပ့် မြူထဲ၌
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပြစ်ပပီိုး တနက မပမင်န္င်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။ ထူထပ်သည်ပ့် မြူ
ရှငိုး် သွ ိုးတသ အခါမှ ကကီိုးပမတ်သည်တ
့် န၏
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အလယ်၌ သင်တရ က်တနသည်က
သင်တတွျို့မည် ပြစ်သည်။ ထအချန်အတရ က်တွင ် ငါ၏ တနရက်
ွ ်ထ
့် သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ချဉ်ိုးကပ်တနလမ်မ
့် ည်။ ငါ၏တရ ိုးစီရင်မှုမှ သင်မည်သ လွ
့် တ်တပမ က်မည်နည်ိုး။
ပခစ်ပခစ်တတ က်ပူသည့်် တန၏ဒဏ်က သင်မည်သ ခ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ အလျှပယ်
ကကယ်ဝပခင်ိုးအ ိုး လူသ ိုးက တပိုးတသ အခါ၌ သူသည် ယင်ိုးက ပမတ်ပမတ်န္ိုးန္ိုး
ရင်ဝယ်ပက်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မည်သမ
ူ ျှ သတမထ ိုးမမည့်် တနရ သ စွ
် ့် လက်သည်။
့် နပစ်
လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ တနရက်
ကျတရ က်တသ အခါ၌ သူသည် ငါ၏ အလျှပယ် ကကယ်ဝပခင်ိုးက
့်
တတွျို့ရန္င်တတ မ
ိုးမဟတ် တစ်ချန်က သူက
့် ည် မဟတ်တပ၊ သတည်
့် ည့်် ခါိုးသိုးီ ြွယ်
့်
့် ငါတပပ ခဲသ
သမမ တရ ိုး စက ိုးမျ ိုးက တတွျို့ ရှန္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် အလင်ိုး၏ တတ က်ပမှုက
ဆိုးရှုိုးပပီိုး အတမှ င်ထသ
ဲ ကျခဲ
တ
့် သ တကက င ့်် ငတကကိုး ပမည်တမ်ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်တ ့်
့်
ယတနတတွ
ဲ ရှတသ
့် ျို့ရတသ အရ သည် ငါ၏န္ှုတ်မှ ထက်တသ ဓ ိုးသ ပြစ်သည်။ ငါ၏လက်ထ၌
တတ်က တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး လူသ ိုးက ငါတလ င်ကျွမ်ိုးတစသည့်် မီိုးက တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
သင်တ မပမင်
ရတသိုးတပ။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်၌ တမ က်မ တနဆဲ၊
့်
့်
့်
တစ ငစ
့်် ည်ိုးမှု မရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ငါ၏ အမ်တတ ်၌ သင်တသည်
ငါန္ှု့် တ်ပြင ့််
့်
့်
မမက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က လူသ ိုး၏လျှ ကသိုးပပီိုး အပငင်ိုးပွ ိုးလျက် ငါန္ှင ့််
တက်ခက်တနဆဲပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ငါက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှ၊ ယတနတ
့် င်ငါက
့်
ရန်တတွျို့တနတသ ်လည်ိုး သူသည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ သင်တ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုး၌
မတပြ ငမ
့်် တ်တသ လျှ မျ ိုး၊ သွ ိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်တသ
အရ မျ ိုးသည် ဧဝက အပပစ်လပ်တအ င် တသွိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တမမ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
တစ်တယ က်က တစ်တယ က် မျက်လိုးတစ်လိုးြျက်လျှင ်
့်
မျက်လိုးတစ်လိုး၊ သွ ိုးတစ်တချ င်ိုးချြုိုးလျှင် သွ ိုးတစ်တချ င်ိုးဆပပီိုး တတ င်ိုးဆပပီိုး၊ ငါ၏
မျက်တမှ က်၌ တနရ ရြ၊ ့် တကျ ်ကက ိုးြ၊ ့် အပမတ်ရြအတွ
က် သင်တသည်
တစ်တယ က်ထမှ
့်
့်
တစ်တယ က် လယူရန် အပပင်ိုးအထန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်။ သတသ
် သင်တ ့်
့်
တပပ တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
် နတကက င်ိုးက
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက ငါတတ်တဆတ် တစ ငက့်် ကည့်တ
သင်တ မသ
ကက။ သင်တ ငါ
တမှ က်သ မလ
ခင်၌ပင် ငါသည် သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက
့်
့်
့် မျက်
့်

တအ က်တပခအထတင်တအ င် တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အစဉ်သပြင ့််
ငါလက်
၏ ဆပ်ကင်ပခင်ိုးမှ ရန်ိုးထက
ွ ်လကကပပီိုး ငါ ့် မျက်စ၏ တစ င်က့် ကည်ပ့် ခင်ိုး မှလည်ိုး
့်
တရှ င်ထက
ွ ်လကကသည်။ သတသ
် ငါမူက ိုး သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တသ
့်
အရ မျ ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မတရှ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထသတရှ
့် စ ိုး လူသ ိုး၏
့် င်မည်အ
မတပြ ငမ
့်် တ်မက
ှု ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး သူ၏ပန်ကန်ပခင်ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန်အတွက်
သူတပပ တသ စက ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူလပ်တသ အရ မျ ိုးက ငါမျက်
စအတွငိုး် ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ
့်
ဝင်တရ က်တစခဲသ
င ့်် သူလျှြုျို့ ဝှက်စွ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့် ည့်် စက ိုးန္ှင ့်် လျှြုျို့ ဝှက်စွ
့်
လပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်သည့်် ပလလင်တရှ ျို့၌ အစဉ် ရှတနပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
ပန်ကန်မှုသည် လွနက
် လ
ဲ ှတသ တကက င ့်် ငါ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးထမှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထွက်ခွ သွ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ငါ၏အလပ်သည် ငါ၏ ဝည ဉ်တရှ ျို့၌ လူသ ိုး
တပပ ဆခဲသ
် က ိုးမျ ိုး၊ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက တလ င်ကျွမ်ိုးတစပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တစြ ့်
့် ည့်စ
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငက
့်် ဤကမဘ မှ ငါထွက်ခွ တသ အခါ လူတသည်
ငါအတပေါ်
့်
့်
ဆက်လက် သစစ ရှတနမည် ပြစ်သည်။ ငါ၏အလပ်အတွက် ငါ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
အတစခမျ ိုးအပြစ် ငါက
် န ့်
့် ဆက်လက် အတစခဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဤကမဘ ရှ ငါ၏အလပ် ပပီိုးသည့်တ
အထ ဆက်လပ်တစမည် ပြစ်သည်။
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်”့် ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

သင်တအ
ိို ူ့ ်းလံ်းို သည် အကျငစ
်ူ့ ရိို က် အလွန် ယိုတည
် ူ့ ကံ ကသည်တက ်း
သင်တ အ
့် အတန်
ိုးစ ိုးပြစ်တသ ပမငယ်ရွယ်သည့်် မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
့် ိုးလိုးသည် သင်တကဲ
့် သ
့်
ဩဝါဒတပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အ
့်် တူ ထင်တစလျက် တင်တ
့် ယ်တသ
့် ိုးလိုးက သင်တန္ှ့် ငအ
ထင်စရ တနရ မျ ိုးတွင ် ထင်ကက၏။ သင်တ၏
့် “သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး” သည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ထွက်သက်ကန်ဆိုးက ငါ၏ အမှုအ ိုး ဆိုးရှု ိုးခဲသ
့် ည်က သင်တ ့်
အလျှငိုး် မသကက။ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရသည် အတရှ ျို့ ပပည်မှ အတန က်ပပည်သ ထွ
့် နိုး် လင်ိုး၏၊
သတသ
် ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမ အဆိုးအထ ပျျို့ န္ှက
် ခါ၊
့်
့် စတင်ထတပမ က်ပပီိုး ထွနိုး် လင်ိုးသည့်အ
တရှ ျို့အရပ်တွင် ငါက
် ့် တသ အတမှ င်၏လူတသည်
ထအချန်မှစ၍ အလင်ိုးတပိုးမှု
့် စွနပယ်
့်
ကင်ိုးမဲတ
့် စရန်အလငှ့် ငါသည် အတရှ ျို့ အရပ်မှ ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက ယူက အတန က်အရပ်သ ့်

ယူတဆ င်လ မည် ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
့် ချန်တွင ် သင်တသည်
အရပ်လမ်ိုးမိုးတသ
့် သည်အ
့်
ချြုင်ဝ
ဲ ွင ် အသက်ရှငရ
် လမ်မ
လူတသည်
ယခင်ထက် အဆတစ်ရ ပ၍
့် ှမ်ိုးထတ
့် ည်။ ယတနတခတ်
့်
့်
တက င်ိုးကကတသ ်လည်ိုး ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မပပည်
မ
့် ီန္င်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏
့်
ဘန်ိုးအသတရအြ သက်
တသခချက် တစ်ခ မဟတ်ကကတသိုးတချ။ သင်တသည်
ယခင်ထက်
့်
့်
အဆတစ်ရ ပ၍ တက င်ိုးန္င်ကကသည်မှ ငါ ပပြုတသ အမှု၏ရလဒ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်၏။
ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ငါ၏ အမှုမှ ပြစ်ထန
ွ ိုး် တသ အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
်၊
့်
သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးအပပင် သင်၏ အကျငစ
့်် ရက်မျ ိုးက ငါသည်
စက်ဆပ်တနဆဲပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ငါက
့် သန ိုးလည်မှု တစ်စတစ်ရ
့်
မရှကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် သင်တ ပပြုမူ
ကကပအတပေါ် ငါသည် မယန္င်တလ က်တအ င်
့်
မတကျမချမ်ိုးမှု ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
ငါ၏ ဘန်ိုးအသတရက မည်သ ့်
့်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်လ န္င်မည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ အန င်္တ် အမှုက မည်သ လ
့် ိုးဝ
သစစ တစ ငသ
့်် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
် စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုး၏။
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် အလွနန္
သင်တသည်
ငါ၏အမှုကယ်စ ိုး သင်တ၏အသက်
တ တစ်ခလိုးက အသိုးပပြုရန်
့်
့်
လလ ိုးလျက်ရှပပီိုး၊ ယင်ိုးအတွက် သင်တ၏
် ့် တ်ရန်
့် အသက်တ မျ ိုးက စွနလ
လလ ိုးလျက်ရှသည်ဟ သင်တဆ
် သင်တ၏
့် ကကသည်၊ သတသ
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ
မျ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ သင်တ၏
် ပပြုအမူသည် အလွန ် စတ်ပျက်စရ
့် တကယ့်အ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
မ နတထ င်လ ိုးစွ သ စက ိုးတပပ ဆ ကကသည်။ လူတ၏
့်
့်
လျှ န္ှင ့်် န္ှုတ်ခမ်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုး၏ တပခတထ က်မျ ိုးမှ အလွန ်
့်
တအ က်တဝိုးတဝိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွငရ
် ကကသည့်
ှ
အ
် လ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
့် န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးမျ ိုးသည် စတ်ပပတ်က
ပပြုပျက်လျက် ရှကကဆဲ ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးမျ ိုးသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် အမူအရ သည် ပျက်ပပ ိုး၏၊ သင်တ၏
့်
စက ိုးတပပ ဆပသည် တအ က်တန်ိုးကျပပီိုး၊ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးမှ
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတလသည်။ သင်တ၏
့် သ
့် လူသ ိုးသဘ ဝတစ်ခလိုးပင် ယတ်ညတ
တအ က်တန်ိုးကျမှုတွင ် နစ်ပမြုပ်တနတလပပီ။ သင်တသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်
့်
သတဘ ထ ိုးကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးပပီိုး၊ တသိုးငယ်တသ အရ တင်ိုးအတပေါ် သင်တ ကတ်
သိုးီ ကတ်သတ်
့်
တပပ ဆကကသည်။ သင်တသည်
ငရဲန္င
ှ ့်် မီိုးအင်ထသ
ဲ ဆင်
ိုးသက်ရန် လလ ိုးကကသည်အထပင်၊
့်
့်
သင်တက
ှ ့်် အဆင်အ
့် တန်ိုး အတပေါ် ပငင်ိုးခတတ်ကကသည်။
့် ယ်တင်၏ န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးမျ ိုးန္င
သင်တ၏
ရတကက
ှ
င်ိုး
့် လက်ရှ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သင်တ အပပစ်
့်

ငါဆိုးပြတ်ြအတွ
က် လတလ က်တပသည်။ ငါ၏အမှုအတပေါ် သင်တ၏
့်
့် သတဘ ထ ိုးသည်
သင်တအ
့် ိုး မတရ ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါဆိုးပြတ်ရန်အတွက် လတလ က်ပပီိုး သင်တ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးမှ သင်တသည်
စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ မှုမျ ိုးပြင့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တနတသ
့်
ညစ်ညမ်ိုးသည့်် ဝည ဉ်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ တထ က်ပပြရန်
့် လတလ က်တပသည်။ သင်တ၏
့်
သရပ်သကန်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ ထ
ညစ်ညြူိုးတသ
့် တ်တြ ်ပပတသ အရ မျ ိုးမှ သင်တသည်
့်
ဝည ဉ်မျ ိုး၏တသွိုးက အဝတသ က်ပပီိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆရန် လတလ က်တပသည်။
န္င်ငတတ ်ထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည့်အ
် ခါ၊ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး မရှတပ။ သင်တ ယခ
ပြစ်တနသည့်ပ
် စသည် ငါ၏ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သ ့်
့်
သွ ိုးရ တခါိုးက ပြတ်တလျှ က်ြ သင်
တအတွ
က် လတလ က်သည်ဟ သင်တ ့်
့်
့်
ယကကည်ကကသတလ ။ သင်တက
့် ယ်တင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ငါ၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက
ဦိုးစွ မခရဘဲ၊ ငါ၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ပပည်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သည်ဟ ယကကည်ကကသတလ ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ငါက
့်
မမှနမ
် ကန်တပပ ပခင်ိုးပြင ့်် လှညစ
့်် ိုးန္င်သနည်ိုး။ သင်တ၏
့် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ၊
တအ က်တန်ိုးကျတသ အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ဆမှုမျ ိုးသည် ငါ၏အပမင်မှ
တရှ င်လဲန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါ ့် တရှ ျို့တမှ က်၌ ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုးက တနစဉ်
့်
့်
အတခိုးကကတသ တကက င ့်် ငါသည် သင်တ၏
့် ဘဝမျ ိုးက ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏
အတသွိုးကတသ က်ပပီိုး အသ ိုးက စ ိုးတသ ဘဝမျ ိုးအပြစ် သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါ၏
တရှ ျို့တွင ် သင်တ၏အပပြုအမူ
သည် အထူိုးသပြင့်် ဆိုးရွ ိုး၏၊ ထတကက
င့်် ငါ သငက
့်် မရွ ရှ ဘဲ
့်
့်
အဘယ်သ တနန္
င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့် စက ိုးမျ ိုးသည် ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏
မစင်ကကယ်မှုမျ ိုး ပါရှသည်- သင်တသည်
တမှ ်အတတ်၌ ပါဝင်ပတ်သက်တသ သူတကဲ
့် န္ှ့် င ့််
့်
့် သ
တြ က်ပပန်ပပီိုး မတရ ိုးတသ သူတ၏အတသွ
ိုးက တသ က်တသ သူတကဲ
့် န
ူ ိုးဆ
့်
့် သ
့် ိုးပန
လပ်တတ်ကကသည်၊ ြိုးကွယ်တတ်ကကပပီိုး တပမြှ က်ပင်တ
့် ပပ ဆ တတ်ကကတလသည်။
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ ထတ်တြ ပ် ပမှုအ ိုးလိုးမှ အလွနအလွ
် ့်
န ် မတရ ိုးတသ တကက င ့််
တပြ င်မ
ဲ ွင ် လူအ ိုးလိုးက မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် တ်တသ သူမျ ိုးရှသည့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ပပည်ထတ
ထ ိုးရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ အပပြုအမူက သင်အ
့် ိုး မတရ ိုးတသ
သူမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ရ တွင် သန်ရှ့် ငိုး် သူအပြစ် ပခ ိုးန ိုးတစန္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။
ပျက်စီိုးတစတတ်ပပီိုး စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်ရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်တသ သင်၏ ဇ တပကတက
သင်၏ တမမဆိုးကသ
ဲ့် တသ
လျှ သည် တန က်ဆိုးတွင ် ပျက်စီိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏အတသွိုးပြင့်် ြိုးလမ်ိုးတနတသ သင်၏ လက်မျ ိုးသည်လည်ိုး

သင်၏ဝည ဉ်က တန က်ဆိုးတွင ် ငရဲထသ
ဲ ဆွ
ဲ ျလမ့််မည်။ ထသပြစ်
့် ခ
့် လျှင ် ညစ်ညမ်ိုးမှုပြင့််
ြိုးလမ်ိုးတနတသ သင်၏လက်မျ ိုးက သန်စင်
့်် တရိုးက သင် အဘယ်တကက င့််
့် ရန် ဤအခွငအ
မဆင်ိုးမတွ မရယူသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် မတရ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆတသ သင်၏ လျှ က
ပြတ်ပစ်ရန်အတွက်ဤ အခွငအ
့်် တရိုးက သင်အဘယ်တကက င့်် အသိုးမချသနည်ိုး။
သင်၏လက်မျ ိုး၊ လျှ န္ှင ့်် န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးအတွက် ငရဲ မီိုးလျှထဲတွင ် တဝဒန ခစ ိုးရန်
သင်လလ ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါ မြန်ဆင်ိုးမီ အချန်မျ ိုးစွ
ကက ကတည်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ငါ၏ လက်အတွငိုး် တွင ် ဆပ်ကင်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် စတ်န္လ
ပြစ်တသ တကက င ့်် လူတင်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါ၏ မျက်စန္ှစ်ဘက်ပြင့်် ငါ
ဆက်လက်တစ င်က့် ကည်၏
့် ။ ငါသည် အချန်မျ ိုးစွ ကက ကတည်ိုးက လူတ၏
ှ ိုးက
့် စတ်န္လ
ရပ်စ ိုးမခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အကကအစည်မျ ိုးသည် ငါ၏ အပမင်မှ အဘယ်သ ့်
လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ဝည ဉ်ပြင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးခရပခင်ိုးက တရှ င်လဲြ အဘယ်
သ ့်
့်
မတန က်ကျလွနိုး် ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။
သင်၏န္ှုတခ
် မ်ိုးတသည်
ခမျ ိုးထက် သ ၍ န္ှစ်လြွယ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
့်
တရှိုးတမမတဟ င်ိုးထက် ပ၍ ဆိုးယတ်တပသည်။ သင်၏ န္ှုတခ
် မ်ိုးတသည်
့်
တလဗန္န်အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုး ကဲသ
့် ပင်
ှ ိုးသည် တလဗန္န်
့် အဆင်ိုးလှတသ ်လည်ိုး သင်၏ စတ်န္လ
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက် သ ၍မကကင်န သည်အ
့် ပပင်၊ ယင်ိုးသည် ခါနန်သမ
ူ ျ ိုး၏
အလှန္င
ှ ့်် ဧကန်မချ န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တပ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် လွနစ
် ွ တြ က်ပပန်တတ်၏။
ငါ စက်ဆပ်တသ အရ မျ ိုးသည် မတရ ိုးတသ သူတ၏
့် န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတအတပေါ်
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးအတပေါ် ငါ
့်
တမျှ ်လငသ
့်် ည့်အ
် ရ ထက် လိုးဝ သ ၍မပမငမ
့်် ိုးတပ။ ငါသည် မတရ ိုးတသ သူတ၏
့်
ဆိုးယတ်တသ လပ်ရပ်တအတွ
က် ရွ ရှ မှုက ခစ ိုးရပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မတရ ိုးတသ သူတမှ့် ပမတပေါ်လွငန္
် င်ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုး
သနရ
် ့် ှငိုး် န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ မတရ ိုးတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှု စွနပ
် ့် စ်န္င်ပပီိုး
့်
့်
့် ညစ်ညမ်ိုးမက
၎င်ိုးတ၏
့်် ည်။
့် လတ်တတလ အကျပ်အတည်ိုးမှ လွတ်တပမ က်န္င်မည်ဟ ငါ တမျှ ်လငသ
သင်တသည်
ငါကဲသ
့် အလ
ိုးတူ အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ရှကကသည့်၊် သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
့်
့်
ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့်် ြိုးလမ်ိုးလျက်ရကက၏။
ှ
သင်တသည်
အစအဦိုး၌ ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် သည့််
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ မူလသဏ္ဌ န် အနည်ိုးငယ်မျှပင် မရှ။ ထအပပင်
သင်တသည်
၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တပပ
သည့်အ
် ရ က တပပ ဆရင်ိုး၊
့်
ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ သဏ္ဌ န်က တနစဉ်
့် အတခိုးကကတသ တကက င ့်် သင်တ၏
့်

အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုး၊ သင်တ၏
့် လျှ န္ှင ့်် န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးသည်ပင် ၎င်ိုးတ၏
့် မလလ တရထဲတွင ်
စမ်ပခင်ိုးခရကကသည်မှ သင်တသည်
ထအစွနိုး် အထင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
ြိုးလမ်ိုးခရပပီိုး သင်တ၏
့် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှ ငါ၏ အမှုအတွက် အသိုးပပြု၍ မရသည်အထ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အလွန ် စတ်န္လ
ှ ိုးတကကကွဲစရ ပြစ်တပတက ိုး။ သင်တသည်
ပမင်ိုးမျ ိုး န္ှင ့််
့်
ကျွဲန္ ွ ိုး တရ စဆ န်မျ ိုး၏ ထသတသ
တလ ကထဲတွင ် အသက်ရှငက် ကသည်၊ သတသ
် စင်စစ်တွင ်
့်
့်
သင်တသည်
တသ ကမတရ က်ကကတပ။ သင်တသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုန္င
ှ ့်် ပပည့်က် ကပပီိုး
့်
့်
လွတလ
် ပ်စွ န္ှင ့်် လွယက
် ူစွ အသက်ရှငက် ကသည်။ သင်သည် ထမလလ တရထဲတွင ်
ဟဟသည်သည် ကူိုးခတ်တန တသ လ
် ည်ိုး ထသတသ
အကျပ်အတည်ိုးထဲသ သင်
့်
့်
ကျတရ က်ကကသည်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်တချ။ တနစဉ်၊
့် သင်သည် ညစ်ညြူိုးတသ
ဝည ဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တပါင်ိုးက “မစင်” န္ှင ့်် ဆက်ဆလျက်ရသည်
ှ
။ သင်တ၏
့် ဘဝမျ ိုးသည်
အတတ ်အတန် တအ က်တန်ိုးကျတသ ်လည်ိုး သင်တသည်
လူတလ
ကကကီိုးထ၌
ဲ လိုးဝ
့်
့်
မတည်ရကကသကဲ
ှ
သ
့် ၊ ့် သင်တက
့် ယ်သင်တ ထ
့် န်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးမရှသည်က အကယ်စင်စစ်
မသကကတချ။ သင်၏ အသက်တ သည် လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် က လမျ ိုးစွ ကတည်ိုးက ညစ်ညြူိုးတသ
ဝည ဉ်မျ ိုး၏ နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခခဲရ
့်် ရက်သည် လွနခ
် သ
ဲ့် ည့််
့် သည် သမဟ
့် တ် သင်၏ အကျငစ
အချန်က လမျ ိုးစွ ကတည်ိုးက မလလ တရပြင ့်် ညစ်တပခဲတ
့် ကက င်ိုးက သင်မသသတလ ။
သင်သည် တလ ကီ ပရဒသဘထဲတွင် အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ကကပပီိုး၊ တပျ ်ရင်မှု အလယ်တွင ်
ရှသည်ဟ ထင်သတလ ။ သင်သည် ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး န္ှငအ
့်် တူ ဘဝတစ်ခက
အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်က ၊ သငအ
့်် တွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် အရ တင်ိုးန္ှင ့်် သင်အတူတကွ
ယှဉ်တွဲတနထင်ပပီိုး ပြစ်သည်က သင်မသသတလ ။ သင် အသက်ရှငသ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည်
အဓပပါယ် တစ်စတစ်ရ မည်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ အသက်တ သည် တန်ြိုး တစ်စတစ်ရ
မည်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ မဘမျ ိုးပြစ်သည့်၊် သင်၏
မဘမျ ိုးအတွက် ဟသည် တပပိုးလ ိုး တနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး သင်အ
့် ိုး ပတ်တလှ င်တနတသ သူမျ ိုးမှ
သငက
့်် တမွိုးြွ ိုးခဲက
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ခတ
ဲ့် သ ၊ ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏
့်
မဘမျ ိုးပြစ်သည်က သင် အမှနတ
် ကယ် မသတပ။ ထအပပင်
သင်၏ ညစ်ညမ်ိုးမအ
ှု ိုးလိုးသည်
့်
အကယ်စင်စစ် ၎င်ိုးတက
့်် ိုး တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်က သင်မသ။ သင် သသမျှမှ ၎င်ိုးတက
့် သငအ
့်
သငအ
့်် ိုး “သ ယ ကကည်န္ိုးူ မှု” တပိုးန္င်သည်၊ ၎င်ိုးတက
့်် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ့်
့် သငအ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှ၊ ပပီိုးလျှင ် သငအ
့်် ိုး အထူိုးသပြင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး မရှဟူ၍ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သငအ
့်် တပေါ် အမျက်တဒါသ တပါက်ကွဲပခင်ိုး မရှခဲဘ
့် ဲ
့်
ချစ်ခင်မှုန္င
ှ ့်် ကကင်န မှုတပြင
့် ဆက်ဆတလသည်။ သင်
့် ့်် သင်က

မျက်စလည်လမ်ိုးတပျ က်သွ ိုးတစြအလ
ငှ့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက
့်
့် စက ိုးမျ ိုးက သင်၏ စတ်န္လ
အ ိုးပြစ်တစပပီိုး သငက
့်် ဆွတ
ဲ ဆ င်ပပီိုး၊ န ိုးမလည်လက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် သင်သည် ပါဝင်ပတ်သက်မပပီိုး
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အတစခပြစ်လ ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ထွက်တပါက်န္င
့် ိုး အတစခရန် လလ ိုးလျက်
ရှတလသည်။ သင်သည် တစ ဒကတက်ပခင်ိုးလိုးဝ မရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် တခွိုးမျ ိုး၊
့်
ပမင်ိုးမျ ိုးသြွယ် အလပ်လပ်ရန် လလ ိုးလျက် ရှတလသည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးက ခတနရသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် သင်သည် ငါပပြုတသ အမှုက လိုးဝ
တပပန်
ဲ ှ တတ်တဆတ်
့် မှု မရှတပ။ သင်သည် အပမဲတတစ ငါ၏ လက်ထမ
လစ်ထက
ွ ်သွ ိုးလသည်မှ မထူိုးဆန်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
့် မှ မျက်န္ ှ သ ရပခင်ိုးက လှညပ့်် ြ ိုး၍
ညြှစ်ယြ
ူ ချ
့် ြုသ တသ စက ိုးမျ ိုးက အပမဲတတစ အသိုးပပြုလသည်မှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။
ပြစ်ချင်တတ ၊့် သင်သည် အပခ ိုးအစီအစဉ်၊ အပခ ိုးအစီအမတစ်ခ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။
အနန္တတန်ခိုးရှငအ
် ပြစ် ငါ၏ လပ်တဆ င်ချက်အနည်ိုးငယ်က သင် ပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး ငါ၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတ န္ှ
့်် င်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်မျှ သင်၌
့် ငဆ
မရှတပ။ ငါ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး မည်သည့်် အချန်တွင ် စတင်ခသ
ဲ့် ည်က သင် မသ။ ငါအ
့် ိုး
မည်သ လ
် ငါသည် လူသ ိုးထမှ မည်သည့််
့် မ်ည ရမည်ကသ သင်သ၏၊ သတသ
့်
တစ ်က ိုးပခင်ိုးကမျှ သည်ိုးမခသည်က သင် မသ။ သင်သည် ငါက
့် အတစခရန်
စတ်ပင်ိုးပြတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သငက
့်် အလွတ်တပိုးမည် မဟတ်။ ငါသည်
မတက င်ိုးမက
ှု မန်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သဝန်တတတ်တသ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။ သင်သည် သင်၏ စက ိုးမျ ိုးက ယဇ်ပလလင်ထက်
ထ ိုးရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါ၏ ပကတ မျက်စတရှ ျို့ မှ သင် ထွက်တပပိုးသည်က ငါ
သည်ိုးခမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သခင်န္စ
ှ ်ဦိုးအ ိုး သင်အတစခတနသည်က ငါ သည်ိုးခမည် မဟတ်။
ငါ၏ ယဇ်ပလလင်ထက်န္င
ှ ့်် ငါ၏ မျက်စတရှ ျို့တွင ် သင်၏ စက ိုးမျ ိုးက ထ ိုးရပပီ
ှ ိုးတန က်၊ သင်
ဒတယအချစ် ရှန္င်မည်ဟ သင် ထင်ခတ
ဲ့် လသတလ ။ ငါသည် လူတက
့်
့် ထပစပြင ့်် ငါက
အရူ ိုးလပ်ရန် အဘယ်သ အခွ
ငတ
့်် ပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ငါအ
့် ိုး အဓဌ န်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
သစစ မျ ိုးက သ မန်က လျှက ပပြုန္င်မည်ဟ ထင်ခသ
ဲ့် တလ ။ အပမငဆ
့်် ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၊
ငါ၏ပလလင်ပြင ့်် သင်သည် သစစ မျ ိုးက အဘယ်သ ကျ
့် န်ဆန္င် မည်နည်ိုး။ သင်၏
သစစ မျ ိုးသည် ဆတ်သဉ်ိုးန္ှငပ့်် ပီဟ သင် ထင်ခသ
ဲ့် တလ ။ သင်တက
့် ငါ တပပ မည်- သင်တ၏
့်
ဇ တခန္ဓ ဆတ်သဉ်ိုးသွ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တ၏
့် သစစ မျ ိုး မဆတ်သဉ်ိုးန္င်။ တန က်ဆိုးတွင်
ငါသည် သင်တ၏
့် သစစ မျ ိုးအတပေါ် အတပခခက သင်တက
့် စီရင်မည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးက ငါတရှ
ှ
ငါက
့် ျို့တွင ် ထ ိုးရလျက်
့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် န္င်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက အတစခန္င်သည်ဟ သင်တ ့်
ယကကည်ကကသည်။ ငါ၏ အမျက်တဒါသသည် ငါက
့် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးတသ တခွိုးတူ၊ ဝက်တူ
လူမျ ိုးက အဘယ်သ သည်
ိုးခန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
့်
ငါတဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါအ
့် ိုး စည်ိုးစနစ်ကျတသ ပစပြင့်် “လတလတသိုးမရှ ပပြုစ”
န္င်ကကြ၊ ့် ငါ၏န္ွ ိုးထိုးီ မျ ိုး၊ ငါ၏ပမင်ိုးမျ ိုးပြစ်က ငါ၏ သတ်ပြတ်ပခင်ိုးမှ
ချမ်ိုးသ ရ ရရှကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၌ ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
ကန်ိုးကကီိုးခန်ိုးကကီိုးန္င်တသ ၊
့်
“ဘ သ တရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ” သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ လက်ထမ
ဲ ှ ငါ
ပပန်ဆလ
ွဲ ရမည်။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး သင်၏ ယခင်က စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်က တက က်ယူပပီိုး
ငါအ
့် ိုး တန က်တစ်ြန် ပပန်အတစခတစမည်။ ငါက
့် လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးတသ မည်သည့််
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကမျှ ငါ သည်ိုးခမည် မဟတ်။ သင်သည် ငါ၏ တရှ ျို့တွင ် လက်လတ
ွ ်စပယ်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသ ပပြုပပီိုး လမ်ည န္င်မည်ဟ သင် ထင်ခသ
ဲ့် တလ ။ ငါသည်
သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မကက ိုး သမဟ
ဲ့် သင် ထင်ခသ
ဲ့် တလ ။
့် တ် မပမင်ခဟ
သင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ငါ၏ ပမင်ကွငိုး် တွင ် အဘယ်သ ့်
မရှန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် လူတက
့် လှညပ့်် ြ ိုးရန် အဘယ်သ ့်
့် ထသ ငါ
့် က
အခွငတ
့်် ပိုးန္င်မည်နည်ိုး။
ငါသည် တန္ွဦိုးန္ှင ့်် တဆ င်ိုးဦိုး က လတစ်ချြုျို့တွင ် သင်တက
ိုးတွင ်
့် တပါင်ိုးတြ ်ရင်ိုး၊ သင်တအကက
့်
ရှတနခဲ၏
့်် ွ သင်တ အကက
ိုးတွင ် အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်က
့် ။ ငါသည် အချန်ကက ပမငစ
့်
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငပ် ပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ
အပပြုအမူမည်မျှသည် ငါ၏ မျက်စတရှ ျို့ တည့်တ
် ည်တ
့် ွင ် လွတထ
် က
ွ ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်တ၏
့်
အူလက်
ှု သည်ိုးလှုက် စက ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ န ိုးထတ
ဲ ွင ် စဉ်ဆက်မပပတ် ပဲ့်တင်သထပ်တနသည်။
သင်တ၏
့် သန်ိုးချီတသ ပပင်ိုးပပသည့်် အလဆန္ဒမျ ိုးသည် ငါ၏ ပလလင်တပေါ်တွင ် ခင်ိုးထ ိုး၏မတရမတွက်န္င်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးလွနိုး် လှတပသည်။ သတသ
်၊ သင်တ၏
ှု င
ှ ့်် သင်တ ့်
့်
့် ဆက်ကပ်မန္
အသိုးပပြုခဲသ
့် ရ မျ ိုးကမူ၊ သင်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် မတပိုးကကတပ။ ငါ၏
့် ည်အ
့်
ပလလင်တပေါ်တွင ် ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှု တစ်စက်တလိုးမျှပင် သင်တ မထ
ိုးရကက။
ှ
ငါက
့် သင်တ၏
့်
့်
ယကကည်မှု အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးမှ ဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါထ
့် မှ အဆိုးမရှတသ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှပပီိုးပြစ်က ၊ တက င်ိုးကင်မှ အဆိုးမရှတသ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်တ ့်
ပမင်ကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်၏ မီိုးတတ က်မီိုးလျှမျ ိုးကပင် သင်တအ
့် ိုး ငါ
ပပသပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် သင်တက
့် တလ င်ပမြုက်တစပခင်ိုး မပပြုရက်တပ။
သပြစ်
အတအလှ
ညအ
့်် တနပြင ့်် ငါက
့် မည်မျှ တပိုးပပီိုးကကပပီနည်ိုး။ ငါက
့်
့် တစက မူ၊ သင်တသည်
့်
့်

သင်တ မည်
မျှတပိုးြ လ
့်
့် လ ိုးကကသနည်ိုး။ သင်၏လက်၌ ငါ တပိုးပပီိုးတသ အစ ိုးအစ ပြင၊့််
သင်သည် လှညပ့်် ပီိုး ထအရ က ငါအ
် ည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် သင် ကယ်တင်
့် ိုး ပူတဇ သ
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်သည့်် တချွိုးစက်အတွက် ပပန်လည်ရရှသည့်် အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး သင်၌
ရှသမျှက ငါအ
့် ိုး သင် ပူတဇ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆသည်အထ ပြစ်သည်။ ငါအ
့် ိုး သင်
“တပိုးလှူတသ အရ မျ ိုး” မှ ငါ၏ ပလလင်မှ အခိုးယူခခဲရ
့် တသ
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသ ပြစ်သည်က သင် အဘယ်သ မသ
န္င်ရသနည်ိုး။ ထအပပင်
၊ သင်သည်
့်
့်
ထအရ မျ ိုးက ငါအ
ှူ နသည်၊ ငါက
ှ ပ့်် ြ ိုးတနပခင်ိုး
့် ိုး ယခ တပိုးလတ
့် သင် လမ်လည်လည
မဟတ်တလ ။ ယတန ငါ
့် တမွျို့တလျ ်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ ငါ၏ ပလလင်တပေါ်မှယဇ်မျ ိုး
ပြစ်က ၊ သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်တသ လပ်တဆ င်မမ
ှု ှ ရရှပပီိုးတန က် ငါအ
့် ိုး
တပိုးလှူတသ အရ မျ ိုး မဟတ်သည်က သင် အဘယ်သ မသ
ရသနည်ိုး။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်တ ့်
့်
ငါက
် ကယ် လမ်လည်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးဝ့်ကက၏၊ ထတကက
င ့်် သင်တက
့် အမှနတ
့်
့် ငါ အဘယ်သ ့်
ခွငလ
့်် တ်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ က ငါ ဆက်၍သည်ိုးခြ သင်
အဘယ်သ တမျှ
လ
် ငန္
့်် င်သနည်ိုး။
့်
့်
ငါသည် အရ ရ က သင်တအ
့် ိုး တပိုးပပီိုးပြစ်၏။ သင်တထ
့် အရ ရ က ငါ ြွငပ့်် ပပပီိုးပြစ်သည်၊
သင်တ၏
့် ပိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သင်တ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့် မျက်စမျ ိုးက
ြွငခ
့်် တ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ သင်တ၏
ငါက
့် ဤသ ့်
့် အသစတ်က လျစ်လျြူရှု ရင်ိုး သင်တသည်
့်
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးကက၏။ သင်တသည်
ဒကခဆင်ိုးရဲခရတသ ်လည်ိုး ငါ တက င်ိုးကင်မှ
့်
ယူတဆ င်လ ခဲတ
ငါထ
့် သ အရ ခပ်သမ်ိုးက သင်တသည်
့် မှ ရရှပပီိုးဆဲ ပြစ်ြရန်
့်
့် အလငှ့် ငါသည်
ကယ်ကျြုိုးမငဲဘ
တပိုးအပ်တလပပီ။ ဤသပြစ်
့် ဲ အရ ခပ်သမ်ိုးက သင်တအတပေါ်
့်
့် တစက မူ၊
သင်တသည်
ဆက်ကပ်မှု လိုးဝမရှတပ၊ ထအပပင်
ပါဝင်တပိုးလှူမှုတလိုးတစ်ခ သင်
့်
့်
ပပြုလပ်ပပီိုးလျှငပ
် င်၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါန္ှင ့်် “စ ရင်ိုးရှငိုး် ြ”့် ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ သင်၏
ပါဝင်တပိုးလမ
ှူ ှုသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင် ငါက
့် တပိုးပပီိုးတသ အရ မှ
သဲတစ်ပွငမ
့်် ျှ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင် ငါထ
့် မှ တတ င်ိုးတသ အရ မှ တရတစ်တန် ပြစ်သည်။
သင်သည် တကယ်က မတလျ က
် န်သည် မဟတ်သတလ ။ ငါသည် သင်တအကက
ိုးတွင ် အမှု
့်
ပပြု၏။ တန က်ထပ် ယဇ်ပူတဇ ်မူမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ မတပပ န္ှင၊့်် ငါက တပိုးသငတ
့်် သ
တစ်ဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် ၏ အရပ်အတယ င် လိုးဝ မရှတပ။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှု င်ိုးသူတ ့်
့်
တပိုးလှူတသ ထတစ်ဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သည် စဉ်ိုးလဲသတ
ူ ၏
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရတလသည်။
သင်တအ
့် မှ လူစကွဲသွ ိုးကကပပီ မဟတ်တလ ။ သင်တ အ
့်
့် ိုးလိုးသည် ငါထ
့် ိုးလိုးသည် ငါအတပေါ်
ရန်လကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် ငါ ယဇ်ပလလင်က ြျက်ဆိုးီ တနကကသည်
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူမျ ိုးက ငါ၏ မျက်စတွင ် ရတန မျ ိုးအပြစ် အဘယ်သ ့်
့်

ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ စက်ဆပ်တသ ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် မတက င်ိုးမှုဒစရက်က ရတန တစ်ပါိုးအပြစ် ငါ အဘယ်သ ့်
ရည်ညန်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ငါ၏အမှုက မည်သအတွ
ူ ့်
က် အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်သနည်ိုး။
ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ငါ၏ ကသဇ အ ဏ က ထတ်တြ ်ပပရန် သင်တ အ
့် ိုးလိုးက
သတ်ြရန်
့် မှ
့် မျ ိုးသ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်တ၏
့် အသက် အ ိုးလိုးသည် ငါထ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးအတပေါ် တည်ထ ိုးသည်မဟတ်တလ ။ သင်တက
် င်ရန် ငါသည်
့် သွနသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရသ ပပြုတနပပီိုး၊ သင်တအ
့် ိုး တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုးသတ်ရန်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအပြစ် ငါ တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးတစသည်မှ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ အမှုတတ ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သတ်ရန်သ ပြစ်သတလ ။ ငါသည် အပပစ်မဲတ
့် သ သူမျ ိုးက
လက်လတ
ွ ်စပယ် သတ်ပြတ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သတလ ။ ယခ၊ လူဘဝ၏
မှနတ
် သ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တြွြ သင်
၏ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးပြင ့်် ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့်
သင်တထဲ
ှ ည်မျှ လ တနကကသနည်ိုး။ ငါ ့် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် ရှသည်မှ သင်တ၏
့် မမ
့်
ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးသ ပြစ်၏။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးမှ လွတ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး ငါထ
့် မှ အလွန ်
့် စတ်န္လ
အလှမ်ိုးတဝိုးဆပဲ ြစ်သည်။ ငါ၏အမှုမှ မှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ ့်
မသကကတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးအစ ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မရှသည့််
ပရဒသဘတွင ် တနထင်ြ တမျှ
်လငရ
့်် င်ိုး ငါထ
ှ
မမကယ်ကယ် ငါထ
့် မှ ထွက်ခွ ရန် ဆန္ဒရက
့် မှ
့်
ခွခ
ဲ ွ တနသူ သင်တထဲ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် မှ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
လူတဆန္ဒ
ှ
အရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်အ
့် ိုး အကျပ်ကင်ရန် ဧကန်မချ
့် ရတသ
ကကြုိုးစ ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်။ သင် တရွ ိုးချယ်သည့်် မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမဆသည်
သင်ကယ်တင်၏ တရွ ိုးချယ်မှုပြစ်၏။ ယတန၏
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကျန်ပခင်ိုးတ အတူ
ပါရှသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏၊ သတသ
်လည်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့်
့်
ပြစ်တစ၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်တစ- သင်တအတပေါ်
ငါတပိုးအပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
သင်တအ
တကကီိုး
့် ိုး ငါ တပိုးန္င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုး ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး သင်တ အတရိုး
့်
လအပ်တသ အရ အ ိုးလိုး ပြစ်သည်က သင်တအ
့်် ပသည်။
့် ိုးလိုး သသငတ

ပညတ်တတ ်တခတ်ရိှ အမှုတတ ်
ဣသတရလလူမျြုိုးတအတပေါ်
တယတဟ ဝါတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှုသည်
့်

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

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

အသက်ရှငတ
် နထင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လမ်ိုးညန်တပိုးခဲသ
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးသည် သူထ
့် မှ
အသက်ကရရှန္င်ပပီိုး တပမမှုနထဲ
် ့် မှ ြန်ဆင်ိုးခလူသတတဝါအပြစ် ထလ န္င်ရန် တယတဟ ဝါသည်
လူသ ိုးအထဲသ ဇီ
ွ ိုး် န္င်သည်သ မကဘဲ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ဝအသက်က မှုတ်သင
မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ န္င်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကျန်ဆန္
ဲ င်သည့်အ
် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးရန်
သူ၏လှတတတ ်က အသိုးပပြုန္င်သည့်အ
် တကက င်ိုးလည်ိုး ပပသခဲသ
့် ည်။ တယတဟ ဝါသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ လူသ ိုး၏ဘဝက လမ်ိုးပပတပိုးန္င်သည်သ မက၊ တနညအချ
န်န ရီအတင်ိုး
့်
လူသ ိုးတ အကက
ိုးတွင ် စက ိုးတပပ န္င်၊ အမှုပပြုန္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး သူတတတွ
့်
့် ျို့ ပမင်ခကဲ့် ကသည်။
လူသ ိုးသည် သူတက က်ယူခသ
ဲ့် ည့်် တပမမှုနမ
် ့် ှ ပြစ်တပေါ်လ ခဲတ
လူသ ိုးအ ိုး
့် ကက င်ိုး၊ ထအပပင်
့်
သူြန်ဆင်ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး သန္င်တစရန်အလငှ့် သ ထအမှုကပပြုခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤမျှသ မက (အမှနတ
် ွင ် ဣသတရလပပည်မှ သီိုးပခ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးထမ
ဲ ှ ခွထ
ဲ က
ွ လ
်
ခဲပ့် ပီိုး အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတမှ့် ဆင်ိုးသက်လ ခဲသ
ူ ျ ိုးပင် ပြစ်တသ )
့် မ
အပခ ိုးတသ လူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသည် တယတဟ ဝါ၏ ဣသတရလပပည်မှ
ဧဝတင်္လတရ ိုးက လက်ခရရှတစန္င်ရန် အတွက်၊ စကကဝဠ တွငိုး် ရှ ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက
တယတဟ ဝါက ချစ်တကက က်န္င်ကကပပီိုး သူက
့် ကကီိုးပမတ်သည်ဟ လက်ခန္င်ကကတစရန်အတွက်
သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က ဣသတရလပပည်၌ အရင်ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါက
ဣသတရလပပည်၌ သူ၏အမှုက မစတင်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်
လူတက
ှ တ
် နထင်ခင
ွ ့်် ပပြုခဲမ
့် ွ အသက်ရင
့် ည်ဆပါက၊
့် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပူပင်တကက င်က့် ကမဲစ
လူသ ိုး၏ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ သဘ ဝတကက င့်် (သဘ ဝမှ လူသည် သူမပမင်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးက
ဘယ်တသ အခါမျှ မသန္င်တပ၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးသသ
ူ ည် တယတဟ ဝါ
ပြစ်တကက င်ိုးက လူက သမည် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် ကက င်ိုးက
သ ၍ မသန္င်တကက င်ိုးက ဆလသည်။) လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါ
့် မ
ပြစ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးတ၏
် ခင်
့် အရှငသ
ပြစ်သည်ကလည်ိုးတက င်ိုး လူသ ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ သမည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍
တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ ထ ိုးခဲက
့်
အချန်က လတစ်ခကက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုး၌ ဆက်လက် ရှတန၍ သူတက
့်
လမ်ိုးညန်တပိုးမည့်အ
် စ ိုး စွနပစ်
် ့် ၍ထွက်ခွ သွ ိုးခဲပ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သညဘဝသ ပပန်
ှ ိုးခဲမ
ှ ့်် တပမကကီိုးန္ှင ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်န္င
့် လည်တရ က်ရသွ
သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် အသတခဂျမျ ိုးလှတသ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးတသည်
လည်ိုး သညဘဝသ ပပန်
ှ ိုးမည့်အ
် ပပင်
့်
့် လည်တရ က်ရသွ

စ တန်၏နင်ိုးတပခပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
“သူ၏ြန်ဆင်ိုးခတ၏အလယ်
ဟ ဆလသည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တနရ တစ်ခ၊
့်
သူရပ်တည်ရန်အတွက် တနရ တစ်ခ ရှသငသ
့်် ည်။” ဟူသည့်် တယတဟ ဝါ၏ ဆန္ဒမှ
အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွဲတကကသွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
င့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည်။ ထတကက
့်
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးပပြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အထဲမှ
၎င်ိုးတက
၌ ဆက်လက် ရှတနန္င်ခသ
ဲ့် ည်- ဤသည်အ ိုးလိုးတမှ့်
့် စက ိုးတပပ ြ ၎င်
့် ိုးတအလယ်
့်
သူ၏လအင်ဆန္ဒက အတက င်အထည်တြ ်ပပီိုး သူ၏အစီအစဉ်က တအ င်ပမင်တစရန်အတွက်
ပြစ်သည်။ ဣသတရလပပည်၌ သူပပြုခဲသ
် မှုမှ သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့် ည့်အ
မတင်မီ သူချမှတ်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အစီအစဉ်က အတက င်အထည် တြ ်ရန်အတွက်သ
ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့်် ဣသတရလလူမျြုိုးအထဲ၌ ပထမဦိုးဆိုး သူလပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အရ အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတမှ့် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ဆနက
် ့် ျင်မတနဘဲ န္ှစ်မျြုိုးလိုးမှ
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု၊ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ဘန်ိုးတတ ်တအတွ
ကတ
် ရ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပ၍ နက်နတ
ဲ စရန်အတွက်ပါ ပြစ်သည်။ တန ဧတခတ်ပပီိုးတန က်
ကမဘ တပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ဘဝက န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်တထ င်တင် သူလမ်ိုးပပတပိုးခဲသ
့် ည်၊
ထအချန်တတ အတွငိုး် တယတဟ ဝါတည်ိုးဟူတသ ခပ်သမ်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတ၏
့်
အရှငသ
် ခင်က မည်သချစ်
တ က မည်သ တနထ
င်ရမည်၊
့် တကက က်ရမည်၊ မမတအသက်
့်
့်
မည်ကသ
ဲ့် ဆက်
လက်၍ တနထင်အသက်ရှငသ
် ွ ိုးရမည် စသည်တအပပင်
အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ
့်
့်
တယတဟ ဝါအတွက် သက်တသတစ်ဦိုးအပြစ် မည်သ ပပြုမူ
ရမည်၊ သူက
ဲ့် ့်
့်
့် မည်ကသ
န ခရမည်န္င
ှ ့်် သူက
ဲ့် ချစ်
ဒါဝဒ်န္င
ှ ့်် သူ၏ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး
့် မည်ကသ
့် တကက က်ရမည်တအပပင်
့်
ပပြုခဲက့် ကသကဲသ
့် သူ
့် က
့် င်္ီတပြင ့်် မည်သ ချီ
့် ိုးမွမ်ိုးကကရမည် စသည်တက
့် န ိုးလည်ြ လူ
့် တအ
့် ိုး
တယတဟ ဝါက သွနသ
် င်တပိုးခဲသ
့် ည်။
တယတဟ ဝါ သူ၏အမှုကလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်တထ င် က လမတင်မီ၊ လူသ ိုးသည်
ဘ တစ်ခမျှ မသခဲတ
် ိုးလိုးနီိုးပါိုးတသည်
အကျငစ
့်် ရတတပျက်ပပ ိုး
့် ပ၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
့်
သွ ိုးခဲက့် ကပပီိုး တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင့်် ကမဘ ကကီိုးြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုးမတင်မီအထ သူတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၌ တယတဟ ဝါ လိုးဝမရှသည်အ
့် ပပင် သူ၏လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် ပ၍ ကင်ိုးကွ တနကကက
လူတက န္ှင ့်် တသ င်ိုးတပပ င်ိုးလင်ဆက်ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် အတင်ိုးအတ ထ
ကျဆင်ိုးသွ ိုးခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါ ပပြုမည်အ
့် မှုက ၎င်ိုးတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတချ၊ ၎င်ိုးတ၌့် ဆင်ပခင်တတရ ိုးမရှ၊ ဗဟသတ သ ၍ပင် နည်ိုးပါိုးပပီိုး
အသက်ရှြူတတ်တသ စက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ၎င်
လူသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့််
့် ိုးတသည်
့်

အသက် စသည့်် အတကက င်ိုးအရ တက
့် လိုးဝ မသန ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင်
၎င်ိုးတသည်
တမမကဲသ
့် ပင်
့်
့် ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှု အမျြုိုးမျြုိုးက ပါဝင်တဆ င်ရွက်ကကသည်၊
ထပပင်
်
ိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ အတပမ က်အပမ ိုးကလည်ိုး
့် တယတဟ ဝါက ထပါိုးတစ က
တပပ ဆကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ထသူတသည်
မသန ိုးမလည်သည့်အ
် တွကတ
် ကက င ့််
့်
့်
တယတဟ ဝါသည် ထသူတက
့် ပ။
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပဲ့်ပပင်ဆိုးမပခင်ိုးမပပြုခဲတ
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး ပပီိုးသည့်တ
် န က်မှသ ၊ တန ဧ အသက် ၆၀၁ န္ှစ်ပပည့်သ
် ည့်အ
် ချန်တွင၊်
တယတဟ ဝါသည် တန ဧထ ထိုးစတကျ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး တန ဧန္ှင ့်် သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးမှ အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်တသ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးကလည်ိုး
ပညတ်တတ ်တခတ်က လ ကန်ဆိုးသည်အထ န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၅၀၀ ကက တအ င်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပလျက်၊ သူန္င
ှ ့်် သူ၏မသ ိုးစတက
့် ည်။ သူသည်
့် လမ်ိုးပပခဲသ
ဣသတရလပပည်တွင ် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ ဆလသည်မှ တရ ိုးဝင် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ
စစတပါင်ိုး န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၀၀၀ ရှပပီိုး၊ ဣသတရလပပည်တွငိုး် န္ှင ့်် ပပည်ပ၌ တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ချန်မှ န္ှစ်တပါင်ိုး ၅၀၀ ရှသည့်အ
် တွက် စစတပါင်ိုးန္စ
ှ ်တပါင်ိုး ၂၅၀၀
ပြစ်သည်။ ထက လအတတ အတွငိုး် ဣသတရလလူမျြုိုးတအတနပြင်
့် တယတဟ ဝါက
့်
အတစခကကရန်အတွက် ဗမ န်တတ တ
် စ်တဆ င်က ၎င်ိုးတတဆ
က်လပ်သငတ
့်် ကက င်ိုး၊
့်
ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးက ဝတ်ဆင်လျက်၊ ၎င်ိုးတစီ့် ိုးတသ ြနပ်မျ ိုးက ဗမ န်တတ က
်
ညစ်တပတစပပီိုး ဗမ န်တတ ်ထပ်မှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သမီ့် ိုးကျက ၎င်ိုးတ ့်
့်
မီိုးတလ င်၍တသကန်ကကမည် စိုးတသ တကက င့်် အရဏ်ဦိုးအချန်တွင ် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ ့်
ြနပ်မပါဘဲ၊ တလျှ က်သွ ိုးသင်တ
ဲ့် ည်။
့် ကက င်ိုး ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် သူလမ်ိုးညန်ခသ
ထသူတသည်
မမတ၏
့်
့် တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက ထမ်ိုးရွက်ကကပပီိုး တယတဟ ဝါ၏
အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဗမ န်တတ ထ
် ၌
ဲ တယတဟ ဝါထ
့်
ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ ဗျ ဒတ်တတ ်က ရရှပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ဆလသည်မှ
တယတဟ ဝါက စက ိုးတပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က် ၎င်ိုးတသည်
လူအတပမ က်အပမ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
့်
ထသူတက
့်် ကက င်ိုး
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တယတဟ ဝါက ချစ်တကက က်မှု ပပသငတ
သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ ပပီိုးလျှင် ဗမ န်တတ တ
် စ်တဆ င်န္င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်တစ်ခက
တည်တဆ က်သင်တ
့် ကက င်ိုး တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတက
့် တပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါ
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်အ
် ချန်၌၊ ယင်ိုးမှ ပသခါပွဲတန၌့် ၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ တယတဟ ဝါက ချစ်တကက က်ပခင်ိုး ရှကကတစရန်အလငှ့် တယတဟ ဝါက
့် လိုးသ ိုးထ၌
တည်ခင်ိုးရန် တမွိုးကင်ိုးစန္ွ ိုးတပါက်န္င
ှ ့်် သိုးငယ်တက
့် ပပင်ဆင်ပပီိုး ယဇ်ပလလင်တပေါ်တွင ်

ယဇ်ပူတဇ သ
် ကက မျ ိုးအပြစ် တင်ထ ိုးသင်တ
် ့် ှ ခဲသ
့် ကက င်ိုး မနမ
့် ည်။ ဤပညတ်တတ ်က
၎င်ိုးတန့် ခပခင်ိုး ရှမရှသည် တယတဟ ဝါအတပေါ် ၎င်ိုးတသစစ
ရှမှုက တင်ိုးတ ချက်
့်
ပြစ်လ ခဲသ
ပြစ်သည်တ
့် နက
့် ည်။ တယတဟ ဝါသည် သူြန်
့်
့် လည်ိုး
့် ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သတတမတနရက်
၎င်ိုးတအတွ
က် ဥပသ်တနအပြစ်
သတ်မတ
ှ ်တပိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဥပသ်တနလွ
့်
့် နပ် ပီိုး
့်
တန က်တစ်တနပြစ်
့် သည့်် ပထမတနက
့် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် တယတဟ ဝါက ချီိုးမွမ်ိုးရန်အတွက်တန၊ ့်
့်
တယတဟ ဝါက ယဇ်ပူတဇ ်ပသရန်အတွက်တနန္ှ့် င၊့်် တယတဟ ဝါအတွက် တတိုးင်္ီတပြင ့််
ချီိုးမွမ်ိုးရန်အတွက်တနအပြစ်
သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန၌့် ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ပလလင်တပေါ်မှ
့်
့်
ယဇ်ပူတဇ သ
် ကက မျ ိုးက စ ိုးသိုးန္င်ကကရန်အလငှ့် ၊ တယတဟ ဝါသည် လူတစ့် ိုးြ ့်
ယဇ်ပလလင်တပေါ် ရှ ယဇ်တက င်မျ ိုးက ခွပဲ ခမ်ိုးတစရန် ယဇ်ပတရ ဟတ်အ ိုးလိုးက
တခေါ်၍စတဝိုးတစသည်။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးကကရတကက င်ိုး၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ
့်
တဝမျှစ ိုးသိုးကကရတကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ တရွ ိုးတက က်ပခင်ိုးခရတသ လူမျြုိုးပြစ်တကက င်ိုး
့်
တယတဟ ဝါ တပပ ဆခဲသ
ှ
်
့် ည် (ယင်ိုးမှ ဣသတရလလူတန္ှ့် င ့်် ထ ိုးရသည့်
တယတဟ ဝါ၏ပဋည ဉ်ပင်ပြစ်သည်)။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့် င် ယတနတ
့် င်တအ င်
ဣသတရလလူမျြုိုးတက
ရ ိုးသခင်သ ပြစ်ပပီိုး
့် တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတ၏ဘ
့်
တစ်ပါိုးတသ အမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ တပပ ဆကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အဲင်္တတြုပပည်ထမ
ဲ ထ
ှ က
ွ ်က တမ တရှတန က်သ လ
့် က်လ ကကတသ ဣသတရလလူတက
့်
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးတပိုးအပ်ရန် တယတဟ ဝါသည် တမ တရှအတွက် ပညတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက
ပညတ်တတ ်တခတ် က လအတွငိုး် ချတပိုးခဲသ
့် ည်။ ဤပညတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဣသတရလ
လူမျြုိုးတအတွ
က် တယတဟ ဝါတပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်က အဲင်္တတြုလူမျြုိုးတန္ှ့် င ့််
့်
ဘ မျှမသက်ဆင်တပ၊ ၎င်ိုးပညတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဣသတရလလူမျြုိုးတက
့်
ကနသ
် ့် တ်ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးပပီိုး ဣသတရလလူတအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
့်
ပပြုလပ်ရန် ထ၎င်ိုးပညတ်တတ ်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုခဲသ
ဥပသ်တနက
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးကကပခင်ိုးရှမရှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မဘမျ ိုးက ရတသကကပခင်ိုး ရှမရှ၊ ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးက
ကိုးကွယ်ကကပခင်ိုး ရှမရှ အစရှသည်တမှ့် ၎င်ိုးတအတနပြင်
ှ ၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးရှမရှက
့် အပပစ်ရမရှ
့်
စီရင်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသူတထဲ
့် ၌ တယတဟ ဝါ၏မီိုးပြင ့််
ဒဏ်ခတ်ခရသူအချြုျို့ ရှခဲသ
့် ည်၊ တကျ က်ခပဲ ြင ့်် တပါက်သတ်ခရသူအချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါထမှ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ခစ ိုးခဲရ
့် သူအချြုျို့ ရှခဲပ့် ပီိုးလျှင၊် ဤအရ အ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက န ခမှုရမရှ
ှ အတပေါ်မတ
ူ ည်၍ ဆိုးပြတ်သည်။ ဥပသ်တနက
့်် န်ိုးပခင်ိုး
့် တစ ငထ
မရှသူတသည်
တကျ က်ခပဲ ြင ့်် တသသည်အထ တပါက်သတ်ခခဲရ
့် သည်။ ဥပသ်တနက
့်
့်

တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်တမှ့် မူ တယတဟ ဝါ၏မီိုးပြင ့်် ဒဏ်ခတ်ခခဲရ
့် သည်။
မမတ၏မ
လည်ိုး တကျ က်ခပဲ ြင ့်် တသသည်အထ
့် ဘမျ ိုးက ရတသပခင်ိုး မရှသူတသည်
့်
တပါက်သတ်ခခဲရ
့် သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက တယတဟ ဝါက အကကပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
တယတဟ ဝါက သူ၏ပညတ်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒမျ ိုးက ချမှတခ
် သ
ဲ့် ည်မှ လူတ၏
့်
အသက်တ ၌ သူဦိုးတဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ လူတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ိုးတထ င်ပပီိုး
့်
န ခကကက သူက
့် ပန်ကန်ပခင်ိုး မပပြုကကတစရန် ပြစ်သည်။ သူ၏အန င်္တ်အမှုအတွက်
အတပခခအတ်ပမစ်က ပ၍တက င်ိုးမန
ွ စ
် ွ ချမှတန္
် င်တရိုးအတွက် တမွိုးကင်ိုးစ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဆက်လက် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးရန် ထပညတ်တတ ်မျ ိုးက သူအသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
တယတဟ ဝါပပြုခဲတ
ူ ည်၍ ပထမတခတ်က ပညတ်တတ ်တခတ်ဟတခေါ်သည်။
့် သ အမှုတပေါ်မတ
တယတဟ ဝါသည် မျ ိုးစွ တသ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးကပပြုခဲပ့် ပီိုး အမှု အမျ ိုးအပပ ိုးက
့်
ပပြုခဲတ
် ည်ိုး၊ မသန ိုးမလည်တသ ဤလူတက
် နထင်ပ၊
့် သ လ
့် လူဆန်ပ၊ အသက်ရှငတ
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးခရီိုးက သန ိုးလည်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတအ
် င်တပိုးလျက်၊ သူအတနပြင်
့်
့် ိုး သွနသ
့်
လူသ ိုးတက
ှ
လမ်ိုးပပခဲသ
့် ည်။ အမျ ိုးဆိုးအတနပြင့်် သူပပြုခဲတ
့် သ
့် အပပြုသတဘ ြက်မသ
အမှုသည် သူ၏လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ လ
့် က်တလျှ က်တစရန်အတွက်
ပြစ်သည်။ အမှုပပြုခဲပ့် ခင်ိုးမှ အနည်ိုးငယ်သ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူမျ ိုးအတပေါ်တွင ်
ပြစ်သည်။ ထအမှုသည် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တင
ွ ် တိုးတက်မှုရရန်
ှ အထ မကျယ်ပပန်ခဲ့် တ
် ့် တ်ရန်န္င
ှ ့််
့် ပ။ လူတက
့် ကနသ
ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးကသ သူစတ်ဝင်စ ိုးခဲသ
့် ည်။
ထအချန်တန်ိုးက ဣသတရလလူမျြုိုးအတွက် တယတဟ ဝါသည် ဗမ န်တတ ်ထ၌
ဲ ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်မျှသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် မိုးတမ်တင်၊
မီိုးတင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတလ
် ရ မှ
့် ည့်အ
့် ပ်တဆ င်ရန် တတ င်ိုးဆခဲသ
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးမှ သူ၏ပညတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒမျ ိုးအပြစ် န ိုးလည်ထ ိုးကကသည်၊့်
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးဟပင် တခေါ်ဆန္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက န ခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
် ရ မှ ၎င်ိုးတက
့် ည့်အ
့် တပပ င်ိုးလဲတစရန်အတွက်
ရည်ရွယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၌ ရှသငရ
့်် ှထက်တသ အရ မျ ိုးက ပ၍တပိုးအပ်ရန်၊
သူကယ်တင်၏န္ှုတ်ပြင ့်် လူတက
့် လမ်ိုးညန်တပိုးရန် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က် လူသ ိုးသည် မမ၌ ရှသင်သ
့် ည်အရ တစ်ခမျှ
မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူဦိုးတဆ င်ခတ
ဲ့် သ လူတအ
့်
့် ိုး
၎င်ိုးတ၏ဘ
ိုးတဘိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတထက်
သ လွန ် သွ ိုးတစလျက်၊ ၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုး

ကမဘ တပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးအတွက် ပင်ဆင်ထ ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုးက တယတဟ ဝါက
့်
လူတအ
့် ရ မှ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတက
့် ည်အ
့် ိုး တပိုးခဲသ
့် တယတဟ ဝါ တပိုးခဲသ
အစဦိုး၌ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတက
် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့် ည်ထက် ပ၍သ လွနတ
့် ကယ်တတ ်တပိုးခဲသ
မည်သပင်
ွ ်က
့် ည့်် အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ဆတစ ဣသတရလပပည်၌ တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
လမ်ိုးပပတပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူတသည်
မမတ၏
် သမှတ်တစန္င်ရန်သ ပြစ်သည်။
့်
့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
တယတဟ ဝါက လူတက
ဘ
့် ၊ဲ ၎င်ိုးတက
့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတ မပပြုခဲ
့်
့်
လမ်ိုးပပပခင်ိုးသ ပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ပညတ်တတ ်တခတ်၌ တယတဟ ဝါပပြုခဲသ
့် ည့််
အမှုအ ိုးလိုး၏ အချြုပ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဣသတရလတစ်ပပည်လိုး၌ သူပပြုခဲတ
့် သ အမှု၏
တန က်ခသမင်ိုး၊ ပြစ်ရပ်မှန ် ဇ တ်တကက င်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တယတဟ ဝါ
လက်တတ ်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်၌ ထ ိုးရရန်
ှ သူ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုတတ ်၏
အစလည်ိုး ပြစ်သည်။ ထမှတန၍ သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၌
သ ၍မျ ိုးတသ အမှုတ တပေါ်
ွ လ
်
ခဲသ
့် ည်။
့် ထက

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “လက်န ရန်” ဆသည့်် စက ိုးစ မပါဝင်ပါ။

တရွ ်းနှုတ် ခင််းတခတ်၏အမှု တန က်ကယ
ွ မ
် ှ အ ေစ်မှန်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်ပြစ်တသ ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ရပ်လိုးတွင်
အဆငသ
့်် ိုးဆင၊့်် သမဟ
့် တ် တခတ်သိုးတခတ် ပါဝင်သည်၊ အစအဦိုး၏ ပညတ်တတ ်တခတ်၊
(တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတခတ်လည်ိုးပြစ်တသ ) တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏
န္င်ငတတ ်တခတ်တပြစ်
့် တလသည်။ ဤတခတ်သိုးတခတ်တမှ့် ငါ၏အမှုသည် တခတ်တစ်ခစီ၏
သဘ ဝန္ှငအ
့်် ညီ အတကက င်ိုးအရ ကွဲပပ ိုး၏၊ သရ့် တွင ် အဆငတ
့်် စ်ခစီတင်ိုး၌ ဤအမှုသည်
လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွရသည်
ှ
၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
ပ၍အတအကျဆတသ ် စ တန်န္င
ှ ့်် ငါဆင်န္သ
ဲ ည့်် စစ်ပဲတ
ွ ွင ် သူအသိုးပပြုသည့််
လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါအမှု
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
စ တန်က အန္င်ယူရန်၊ ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးက ထင်ရှ ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏

လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး အ ိုးလိုးက တြ ်ထတ်ပပရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် စ တန်၏အပ်စိုးမှု
တအ က်တင
ွ ် တနထင်ကကသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ကယ်တင်ရန်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးက ပပသရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ မခမရပ်န္င်
တလ က်တအ င် တကက က်မက်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်ပြစ်၏၊ ယင်ိုးထက်ပ၍ပင်
ြန်ဆင်ိုးခသက်ရတ
ှ အတနပြင
့်် တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမှုကက ိုး ခွပဲ ခ ိုးသပမင်တစရန်၊ ငါသည်
့်
အရ အ ိုးလိုးတ၏
့် အပ်စိုးသပူ ြစ်တကက င်ိုးက သကကတစရန်၊ စ တန်သည် လူသ ိုးတ၏
့် ရန်သ၊ူ
အကျငပ
့်် ျက်ယယွငိုး် တသ နတ်ဆိုးပြစ်တကက င်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တစရန်ပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမှုကက ိုး၊ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် မသ ိုးကက ိုး၊ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုးကက ိုး၊ ကကီိုးပမတ်တသ အရ န္ှင ့်် ယတ်ညတ
့် သ အရ ကက ိုး ပခ ိုးန ိုးမှုက အကကင်ိုးမဲ့်
တသချ မှုပြင ့်် သကကတစရန် ပြစ်သည်။ သမှ့် သ မသန ိုးမလည်တသ လူသ ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစသည်မှ ငါမဟတ်တကက င်ိုးက လည်ိုးတက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်တသ
ငါကသ လူသ ိုးတက
့် ကယ်တင်န္င်ပပီိုး လူတတမွ
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုး န္င်တသ အရ တက
့် လူတအတပေါ်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်တကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ငါအတွ
က် သက်တသခန္င်လ ကကလမ်မ
့်
့် ည်၊ ထပပင်
့်
ငါသည် အရ အ ိုးလိုးတ၏
ူ
ိုး ငါက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် အပ်စိုးသပူ ြစ်က ၊ စ တန်မက
တန က်ပင်ိုးတွင ် ငါက
် ့် ျင်ခတ
ဲ့် သ သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်တယ က်မျှသ ပြစ်တကက င်ိုးက
့် ဆနက
၎င်ိုးတသ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်က အဆငသ
့်် ိုးဆင ့််
့် ည်။ ငါ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
့် လ ကကလမ်မ
ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး၊ ငါသည် ဤသလ
က်
့်
့် ပ်တဆ င်ရပခင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တက
့် ငါအတွ
သက်တသခန္င်တစပခင်ိုးဟူသည့်် အကျြုိုးရလဒ်က ရရှတစရန်၊ ငါ၏အလတတ က
်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ကကတစရန်န္င
ှ ့်် ငါသည် သမမ တရ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက
သကကတစရန်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ငါ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏
့်
အတစ ပင်ိုးအမှု၌ ငါသည် ပညတ်တတ ်အမှုက တဆ င်ရွကခ
် က
ဲ့်
၊ ယင်ိုးသည် တယတဟ ဝါက
လူတက
ဲ့် ။ ဒတယအဆင ့်် သည်က ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက
့် သ အမှုပြစ်ခ၏
့် လမ်ိုးပပခဲတ
ယဒပပည်၏ တကျိုးရွ တတွ
ဲ့် ။ တယရှု သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက
့် င ် စတင်ခ၏
ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်၊ သူသည် လူဇ့် တက ခယူက ၊ က ိုးတင်တွင ် သမှုစွဲရက်ခခဲရ
့် ပပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ကလည်ိုး စတင်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည် တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်တစရန်၊
ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်၍ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က စတင်ရန်အလငှ့် က ိုးတင်တွင်
စီရင်ခခဲရ
င ့်် သူအ
့် ၏၊ ထတကက
့် ိုးတသ စီရင်အပ်စိုးသ”ူ ၊ “အပပစ်တပြရ ယဇ်” န္ှင ့််
့်
့် ိုး “အပမင်ဆ
“တရွ ိုးန္တ
ှု ်သ”ူ ဟူ၍ တခေါ်ဆကကတလသည်။ အကျြုိုးဆက် အတနပြင ့်် တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့််
တယတဟ ဝါ၏အမှုသည် အတပခခသတဘ အ ိုးပြင ့်် တူညတ
ီ သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်

အတကက င်ိုးအရ ပင်ိုး၌ ကွဲပပ ိုးခဲက့် ကသည်။ တယတဟ ဝါသည် ကမဘ တပမတပေါ်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် မူလစမှတ်ပြစ်တသ အတပခစက်ရ က စတင်တည်တထ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ တ
် က
ဲ့် ။
့် ထတ်ပပန်ပခင်ိုးပြင ့်် ပညတ်တတ ်တခတ်က စတင်ခ၏
ဤသည်တမှ့် သူတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှုအစတ်အပင်ိုး န္ှစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြု တလသည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင်
တယရှု ပပြုခဲတ
် က
့် သ အမှုမှ မူ ပညတ်တတ တ
့် ထတ်ပပန်ရန် မဟတ်ဘဲ ယင်ိုးတက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်ပြစ်က ၊ ထသအ
့် ိုးပြင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က အစပပြုတပိုးလျက်၊
အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င် ကက ရှညခ
် တ
ဲ့် သ ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က စတင်ရန်အလငှ့် တရ က်လ ခဲသ
့် ည့််
တရှ ျို့တဆ င်သပူ ြစ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ သူအမှု
ှု ်ပခင်ိုးတွင ်
့် ၏ အဓကအပင်ိုးမှ တရွ ိုးန္တ
တည်တနခဲသ
င ့်် သူ၏အမှု၌လည်ိုး အဓကအပင်ိုးန္စ
ှ ်ခ ရှခဲ၏
့် ည်။ ထတကက
့် ၊ ယင်ိုးတမှ့်
့်
တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏က ိုးစင်တင်ခပခင်ိုး အ ိုးပြင ့်် တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှုက
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးတပြစ်
ွ ်ခွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအချန်မှစ၍
့် က ၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူထက
ပညတ်တတ ်တခတ်သည် အဆိုးသတ်ခ၍
ဲ့် ၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။
တယရှု ပပြုခဲတ
့်် ညီ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် သ အမှုသည် ထတခတ်မှ လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး န္ှငအ
သူ၏တ ဝန်သည် လူသ ိုးတက
ှု ်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ရန်ပြစ်ရ ၊ သူ၏
့် တရွ ိုးန္တ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုး၊ ဘ သ တရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုး၊
စတ်ရှညပ် ခင်ိုး၊ သန ိုးကရဏ ၊ တမတတ တပြင
့် ။ သူသည်
့် ့်် အတပပီိုးခဲ၏
အလျှပယ်မျ ိုးပပ ိုးလှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တန္ှ့် င ့်် လူတခ့် စ ိုးန္င်မည့််
အရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးတထ
့် ၊ ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရန် ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ယူတဆ င်လ ခဲ၏
တပျ ်ရင်ပခင်ိုး၊ သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုတက
့်
၎င်ိုးတအ
့် ။ ယင်ိုးအချန်၌ လူတကက
့် သည့်် အလျှပယ် မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
့် ိုး တပိုးခဲ၏
့် ြုတတွျို့ ခဲရ
ခစ ိုးစရ မျ ိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုး အတွငိုး် မှ ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှု န္ှင ့်် လပခြုမှုခစ ိုးချက်၊
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် မှ စတ်ချ တသချ တသ ခစ ိုးချက်၊ ကယ်တင်ရှငတ
် ယရှု အတပေါ်
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
် ရ အ ိုးလိုးတသည်
၎င်ိုးတရှ့် ငသ
် န်တနထင် ခဲသ
် ခတ်တင
ွ ်
့် ည့်တ
့် မှီခအ ိုးကိုးမှု စသည့်အ
့်
ပါဝင်ခ၏
ဲ့် ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် လူသ ိုးသည် စ တန်၏တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
ခခဲရ
င ့်် လူသ ိုးအ ိုးလိုးတအ
ှု ်ပခင်ိုး အမှုက
့် ပပီိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
့် ိုး တရွ ိုးန္တ
ပပီိုးတပမ က်တစရန်အတွက် အလျှပယ်တပါမျ ိုးလှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ အဆိုးမရှတသ စတ်ရည
ှ ်
သည်ိုးခပခင်ိုးတ လ
ဲ့် ည့်အ
် ပပင်၊ ထမျှမက လူသ ိုးတ၏
့် အပ်ခသ
့် အပပစ်မျ ိုးက တပပတစရန်အတွက်

အကျြုိုးသက်တရ က်မှုရမည့်
ှ
် လတလ က် ပပည့်စ
် တသ ယဇ်တစ်ခကလည်ိုး လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ လူသ ိုးတပမင်
ဲ့် တသ အရ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ခရ
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက်
ငါ၏အပပစ်တပြရ ယဇ်ပြစ်သည့်် တယရှု သ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသ
့် မျှမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ခဲသ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် ၍ စတ်ရှညပ် ခင်ိုး ရှန္င်သည် ဟူ၍ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတပမင်
ဲ့် မျှမှ
့် ခသ
တယရှု ၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုတပင်
့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တမွိုးြွ ိုးခဲတ
့််
ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့် သ တကက ငသ
့်
့်
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုး မခရန္င်မီ၌၊ အကျြုိုးတရ ိုးရရှတစရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တယရှု က
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ အ
် မျြုိုးမျြုိုးတက
့် မပြစ်မတန ခစ ိုးခဲက့် ကရသည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးက
့်
့်
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခရန္င်သည့်အ
် ပပင်၊ တယရှု ၏စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခမှုက ခစ ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ခရမည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးကလည်ိုး ရန္င်ခကဲ့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယရှု ၏ စတ်ရှည်
့်
သည်ိုးခမှုတကက ငသ
့််
တယရှု အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရရှရန်အခွငန္
့်် င
ှ ့််
အလျှပယ်ပြစ်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရန်အခွငက
့်် ရခဲက့် ကပခင်ိုးပြစ်၏။ ငါသည်
တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ က
ှု ်ရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်၊ အပပစ်သ ိုးတက
ှု ်ရန်၊
့် တရွ ိုးန္တ
့် တရွ ိုးန္တ
အပပစ်သ ိုးတအတနပြင်
့်် တ်ပခင်ိုး ခရတစရန်
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးမှ ခွငလ
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟူ၍ တယရှု တပပ ခဲသ
် ခါ
့် လပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူဇ့် တခယူ သည့်အ
တယရှု သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးတအ
့် ိုး
သည်ိုးမခပခင်ိုးဟူသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ယူတဆ င်လ ခဲမ
့် ည် ဆလျှင၊် လူသ ိုးသည်
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ခရမည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရရှလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အပပစ်တပြင
့််
ထ ဝရပပည့်န္
် က
ှ ်လျက် ရှတနလမ်မ
ဲ့် ျှင၊်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသသ
့် သ
့် ပြစ်ခလ
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်၌
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးခမ
ဲ့် ည်ပြစ်က ၊ ပညတ်တတ ်တခတ်သည် န္ှစ်တပခ က်တထ င် ရှညက် က ခဲတ
့် ပလမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုး၏ အပပစ်တသည်
လည်ိုး ပ၍မျ ိုးပပ ိုးက ပ၍ကကီိုးတလိုးလ လမ်မ
့် ည်သ ပြစ်၍၊
့်
လူသ ိုးတအ
ဲ့် ပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးတသည်
့် ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ သ ပြစ်ခတ
့်
တယတဟ ဝါအ ိုး ပညတ်တတ ်တအ က်၌သ အတစခန္င်ကကတပလမ်မ
့် ည်၊ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပစ်တမှ့် မူ အဦိုးအစ ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးတ၏
တကျ ်လွနသ
် ွ ိုး
့် အပပစ်တထက်
့်
မည်သ ပြစ်၏။ တယရှု သည် လူသ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်လျက်၊ လတလ က်
့် အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
ပပည့်စ
် တသ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုက ၎င်ိုးတအတပေါ်
ယူတဆ င်လ က
့်
ချစ်ခင်ခတ
ဲ့် လတလ၊ လူသ ိုးသည် တယရှု အ ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ခရရန်န္င
ှ ့်် တယရှု က ကကီိုးစွ တသ

အြိုးအခပြင ့်် ပပန်ဝယ်ယူခသ
ဲ့် ည့်် တပျ က်တသ သိုးသငယ်မျ ိုး အပြစ် တခေါ်ဆခရရန် အခွငက
့််
ပ၍ရတလတလပြစ်၏။ တယရှု သည် သူ၏တန က်လက်တက
့် ချစ်တသ မခင်တစ်ဦိုးက
မမ၏ရင်ဝယ်ရှ န္စ့် ကတလိုးငယ်
အ ိုး ဆက်ဆသကဲသ
့် ဆက်
ဆတသ တကက င၊့်် စ တန်သည်
့်
့်
ဤအမှုတွင် ဝင်တရ က်မစွကြ
် က်န္င်ခတ
ဲ့် ချ။ တယရှု သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တဒါသပြစ်ပခင်ိုး၊
့်
သမဟ
့််
ပပည့်န္
် က
ှ ်ခ၏
ဲ့် ၊ သူသည် ၎င်ိုးတကက
့် ၊ဲ န္ှစ်သမ်မ
့် ှုပြငသ
့် တ် မထီမဲ့်ပမင်ပပြုပခင်ိုး မရှခဲဘ
့် ိုး၌
တဒါသတကကီိုးပြစ်ပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှခဲဘ
့် ၊ဲ “အပခ ိုးသူတအ
့် ိုး အကကမ်ခနစ်ဆယ်
ခနစ်လီတပမ က်တအ င် ခွငလ
့်် တ်ရမည်” ဟ တပပ ဆခဲသ
့် ည်အထပင် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက
သည်ိုးခခဲက
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မှုတက
့် ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လသည်။
့် မက်မဲမှုန္င
့် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုခဲတ
ထတကက
င ့်် အပခ ိုးသတ
ူ ၏
ှ ိုးတသည်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး
့်
့် စတ်န္လ
့်
ထတကက
ငသ
့်် လျှင ် လူတသည်
သူ၏စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက်
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရခဲက့် က၏။
တယရှု သည် သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ စတ်ခစ ိုးမှု လိုးလိုးမရှခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည်
သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ န္ှစ်သမ်ခ
ဲ့် ၊ ၎င်ိုးတက
ဲ့် ၊
့် ၏
့် အတထ က်အပ့်တပိုးခ၏
၎င်ိုးတက
ီ ပ
် သူအတနပြင်
့် ိုးခဲ၏
့် ။ သတသ
့် အမှုမည်မျှက ပပြုခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့် ကူညပ
့်
့်
မည်မျှကက့် ကက့် ခခဲရ
လွနက
် ဲတသ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက
့် သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် လူတအတပေါ်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပြုလပ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
ှ သ
် ည်ိုးခ
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် အစဉ်အပမဲ စတ်ရည
ခဲတ
သူက
့် သ တကက င၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မှ လူတသည်
့်
့် “ချစ်ြွယ်တက င်ိုးတသ
ကယ်တင်ရင
ှ တ
် ယရှု ” ဟူ၍ အပမတ်တန္ိုး တခေါ်တဝေါ် ခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးတခတ်က လမှ
လူအ ိုးလိုးတအတွ
က်က ိုး တယရှု ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးသည် သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
့်
ချစ်ခင်ကကင်န မှုသ ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည် လူတ၏
် ခါမျှ
့် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးတက
့် မည်သည့်အ
မှတ်သ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏ဆက်ဆမှုမှ လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် မည်သည့်် အခါမျှ အတပခမတည်ခတ
ဲ့် ချ။ ယင်ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ
တခတ်တစ်ခ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် လူတအတနပြင
့်် ဝလင်စွ စ ိုးတသ က်န္င်တစရန် အတွက်
့်
မျ ိုးစွ တသ အစ အ ဟ ရတက
သူန္င
ှ ိုး် အပ်တပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့် လူတအတပေါ်
့်
န မကျန်ိုးသက
ူ တပျ က်ကင်ိုးတစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးတက
် တ်ပခင်ိုး၊ တသသူက
့် န္ှငထ
ပပန်ရှငတ
် စပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏တန က်လက်အ ိုးလိုးတက
့် ။
့် တကျိုးဇူိုးတတ ပ် ြင ့်် ပပြုမူဆက်ဆခဲ၏
လူတအတနပြင
့်် သူက
ှ ့်် သူပပြုသမျှအ ိုးလိုးမှ တလိုးနက်စွ န္ှင ့်် စစ်မှနစ
် ွ
့်
့် ယကကည်န္င်တစရန်န္င
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ပမင်ကကတစရန်အလငှ့် ၊ သူသည် ပပ်ပွတနတသ အတလ င်ိုးတက င်
တစ်ခက ထတပမ က်တစသည်အထ ပပြုခဲ၍
ဲ တသသူသည်ပင်
့် ၊ သူ၏လက်ထ၌

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

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

တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးအမှု၏ တစ်ဝက်ကသ ပပီိုးတပမ က်ခ၏
ဲ့် ၊ ထတန
့် က် က ိုးတင်တွင ်
သမှုစွဲရက်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပစ်တပြင
် က
ှ ်တသ ဇ တပကတပသဏ္ဌ န်
့် ့်် ပပည့်န္
ပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ နတ်ဆိုးထ အပ်န္ခ
ှ ရပခင်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ သူသည်
က ိုးတင်၌ အဆိုးစီရင်ခရပခင်ိုးအမှုက ပပီိုးတပမ က်ခက
ဲ့်
၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က
ထန်ိုးသမ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူအ
ဲ ပ်ပပီိုးတန က်မှသ ၊ သူသည်
့် ိုး စ တန်၏လက်သ လ
့် အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ
ှု ် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ သိုးဆယ့််သိုးန္စ
ှ ်ခွဲ ကက က လအတွငိုး် သူသည်
ကမဘ တလ ကတပေါ်၌ တလှ င်တပပ င် ခရပခင်ိုး၊ အသတရြျက်ခရပခင်ိုး၊ ပစ်ပယ်ခရပခင်ိုးတက
့်
ခစ ိုးခဲရ
့် က ၊ သူ၌ တခါင်ိုးချရန်တနရ ၊ န ိုးခရန်တနရ မရှသည် အထပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ်
သနရ
် ့် ှငိုး် ၍ အပပစ်ကင်ိုးတသ ခန္ဓ ပြစ်သည့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးတစ်ခလိုးသည် က ိုးတင်ထက်၌
သမှုစွဲရက်ခရလျက် အဆိုးစီရင်ပခင်ိုးခခဲရ
် မျှက
့် ၏။ သူသည် ရှရှသမျှတသ ဒကခဆင်ိုးရဲမှနသ
ကက့်ကက့် ခခဲ၏
ှ ရ
့်် က်န္က
ှ ်ခသ
ဲ့် လ၊
့် ။ အ ဏ ရှသူတက
့် သူအ
့် ိုး ပပက်ရယ်ပပြု၍ ကျ ပွတ်န္င
စစ်သ ိုးမျ ိုး ကလည်ိုး သူ၏မျက်န္ ှ က တတတွိုးန္ှငပ
့်် င် တထွိုးခဲက့် က၏၊ သတသ
် သူသည်
့်
ဆတ်ဆတ်သ တနခဲ၍
၊ တသဆိုးသည်အထ အကကင်ိုးမဲ့်
့် ၊ အဆိုးထတင် ကက့် ကက့်ခခဲက
့်
န ခသွ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က် လူသ ိုးအ ိုးလိုး တက
် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တလသည်။ ထတန
ှ
့် သူတရွ ိုးန္ှုတခ
့် က်မသ
သူသည် အန ိုးယူခင
ွ ရ
့်် ခဲသ
့် ည်။ တယရှု ပပြုခဲတ
့် သ အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ကသ
ကယ်စ ိုးပပြုခဲ၏
့် ၊ ့်
့် ၊ ယင်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုအတွက် အစ ိုးထိုးပခင်ိုးတစ်ခလည်ိုး မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ
တရွ ိုးန္တ
ှု ်ပခင်ိုးတခတ်ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ ဒတယတခတ်ဟူသည့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် ရှ တယရှု အမှု၏ အန္ှစ်သ ရပင် ပြစ်တလသည်။

လငယ်နင
ှ ်ူ့ သက်ကကီ်းရွ ယ်အတ
ိုိ အတွ
ိို ူ့
က် နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ အမှုပမ ဏက ငါ တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုး န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ငါ တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုးပြစ်၏၊ သတ
့် င် လူတသည်
့်
ငါ၏သဏ္ဌ န် န္ှင ့်် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတ န္ှ
့်် င်သည့်် အသပည ရှခဲလှပပီိုး ငါ
့် ငဆ
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက လူအနည်ိုးငယ်ကသ တစ့်တစစ
့် ပ်စပ် ရှငိုး် ပပ န္င်တပသည်။ လူတ ့်
ချြုျို့တဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှ၏၊ ငါ ပပြုသည့်် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု ၎င်ိုးတ အပမဲ
့်
ချြုျို့တဲက့် ကပပီိုး ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် အပခ ိုးတသ အတပခအတနတစ်ခထဲတွင ် ထ ိုးပပီိုးတန က်
တန က်ထပ်အတရိုးမစက်မည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကကသည့်အ
် လ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်

စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက အပမဲ သတထ ိုးတနကကတလသည်။ ထတကက
င၊့်် ငါအတပေါ်
လူတ၏
့်
့်
့်
သတဘ ထ ိုးမှ အ ိုးတက င်ိုးတသ သတပမ ဏတစ်ခန္ှငအ
့်် တူ အစဉ်အပမဲ
ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှတချ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
ငါ ပပြုသည့််
့်
အမှုက န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ မျက်တမှ က်အချန်သ တရ
က်လ ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး
့်
အထူိုးသပြင ့်် ၎င်ိုးတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် ငါ တပပ ဆသည့်် န္ှုတက
တခါင်ိုးတပခ က်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထဲသ ့်
့်
မမတက
့်် တလ သမဟ
့် ယ်ကယ် မဆတ်မနစ်တသ ယကကည်မှု ဆက်ကပ်သငသ
့် တ်
ချီတချတပြစ်ပခင်ိုးက တရွ ိုးချယ်က ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမတ
့်် တလ
့် လျ သ
့် ငသ
ဆသည်က မသဘဲ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတလက်
ထတ
ဲ င
ွ ် စွဲကင်ထ ိုးကက၏။
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် တလ သမဟ
့်် င်ိုးက
့် တ် တစ ငဆ
ကကည့်ရ
် ှု သငသ
့်် တလ ၊ အရ ရ က တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး ရဲဝ့်စွ လက်တလျှ က်သငသ
့်် တလ
သမဟ
ဲ့် တလ
ကန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက ဆက်လက် ထန်ိုးသမ်ိုးသငသ
့်် တလ ဆသည်က
့် တ် ယခင်ကသ
့်
၎င်ိုးတ မသ
ကကတချ။ လူတ၏
် ှု ပ်တထွိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် အတွငိုး် ကမဘ မျ ိုးက အလွနရ
အလွနတ
် က က်ကျစ်ကကတလသည်။ လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သမဟ
် ဝ မပမင်န္င်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတထဲ
့် တ် ပပည့်ပ် ပည့်ဝ
့် မှ
မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရ တွင ်
့်
အကျပ်ရက်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ငါ၏တရှ ျို့တမှ က် ချထ ိုးရ တွင ်
့် စတ်န္လ
အခက်တတွျို့ ကကတလသည်။ သင်တ၏
့် အခက်အခဲမျ ိုးက ငါ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး န ိုးလည်၏။
ဇ တပကတပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နချန်တွင ် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးစွ က တရှ င်လွဲမရသကဲသ
့် ၊ ့်
ဓမမဓဋ္ဌ န်ကျတသ အချက်မျ ိုးစွ က သင်တအတွ
က် အခက်အခဲမျ ိုး ြန်တီိုးတလသည်။
့်
သင်တသည်
သင်တ၏
့် မျ ိုးက
့်
့် မသ ိုးစမျ ိုးက တကျွိုးတမွိုးကကသည်၊ သင်တ၏
့် တနရက်
အလပ်ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ကန်ဆိုးကကပပီိုး၊ လန္ှင ့်် န္ှစ်မျ ိုးသည် ဆင်ိုးရဲဒကခပြင ့််
ကန်လွနသ
် ွ ိုးကကသည်။ ဇ တပကတပြင ့်် အသက်ရှငရ
် တွင ် အခက်အခဲမျ ိုးစွ ရှ၏ဤအရ က ငါ မပငင်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တအတပေါ်
ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ သင်တ၏
့်
့်
အခက်အခဲမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါပပြုသည့်အ
် မှုရှ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ သင်တ၏
့် တကယ့််ဝည ဉ်အသက်တ အတပေါ် အတပခပပြု၏။
အတတ်တင
ွ ၊် လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် သင်တအတပေါ်
ပပြုသည့််
့်
့် အလပ်ထတ
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လွနက
် ဲတသ အရ မျ ိုးပြင ့်် တရ တထွိုးတက င်ိုး တရ တထွိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ငါတပပ ဆက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၌ ငါသည် သင်တအတပေါ်
လွနက
် ဲတသ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး
့်

မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှခဲသ
့်် ။ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့် ည်က သင်တ သ
့် သင၏
့်
သဘ ဝဗီဇ၊ ဇ တပကတန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ တအတပေါ်
အတပခပပြုတလသည်။
့် အပ်သည့်အ
့်
လူတ၌ရှ
် ့် ျင်သကဲသ
့် လူ
ွ ်၏
့် သည့်် ယတတတန်တသ စဉ်ိုးစ ိုးပအချြုျို့က ငါ မဆနက
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
တမွိုးရ ပါ သဘ ဝဗီဇက ငါမဆနက
် ့် ျင်သည်က သင်တ သ
် ှငိုး် လင်ိုးစွ
့် သငက့်် ကပပီိုး ငါ အလွနရ
သင်တက
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သသယရှကကပပီိုး
့် တပပ န္င်၏။ ယခချန်ထ လူတသည်
့်
ထက်ဝက်မျှထက်နည်ိုးတသ လူတက
့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ကကသည်မှ
၎င်ိုးတက
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်က လူတ ့်
့် ငါ ချမှတ်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက အမှနတ
န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ငါ
့် န္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မူရင်ိုးအဓပပါယ်ကလည်ိုး
န ိုးမလည်ကကတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်တပသည်။ ကျန်သည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထထက်ပင်မျ ိုးတသ သူတမှ့် ငါ “ပပပင်မျ ိုး” တပပ ဆသည်က ကက ိုးလတသ သူမျ ိုး
ပြစ်တလသည်။ ထအပပင်
၊ ပွဲလမ်ိုးအခမ်ိုးအန ိုးက တမွျို့တလျ ်တသ သူမျ ိုးစွ ရှ၏။ သင်တက
့်
့် ငါ
သတတပိုးသည်မှ - ငါက
ူ သ တထ
့် ယကကည်သတ
့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တက
့်
ြွငပ့်် ပန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က န္င်ငတတ ်၏ လှပတသ ပမင်ကွငိုး် က တမွျို့တလျ ်တသ ်လည်ိုး ယင်ိုး၏
င်္တ်တခါိုးအပပင်ဘက်တွင ် ပတ်တလှ င်ခသူတက
့် ငါ ပယ်ရှငိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး ခရသည့်် တတ ပင်မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်မဟတ်တလ ။
သင်တသည်
အဘယ်သ ငါထွ
က်ခွ သည်က တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုး ငါ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
့်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ကကြုဆန္င်မည်နည်ိုး။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ အမျက်တဒါသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးသည့်တ
် န က်၊ တလျှ ်တတ အဝတ်န္င
ှ ့်် ပပ မှုနမ
် ့် ျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
ချက်ချင်ိုး တန င်တရခဲက့် ကသည်က သင်တအ
က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ ့််
့် ိုး ငါ တပပ ၏။ ၎င်ိုးတ တကက
့်
ထတ်လနပ် ခင်
်
ထသပြင
ှ ့်် ပပ မှုနမ
် ့် ျ ိုးပြင ့််
့် ိုးတပြင
့် ့်် ပပည့်က
့် ့်် တလျှ ်တတအဝတ်န္င
တန င်တရခဲက့် ကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယတန လူ
ကမ
် ူ၊ သင်တသည်
လည်ိုး ငါ၏
့် တအတွ
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ပပီိုး ထထက်
ပင် တယတဟ ဝါသည် ယတန သင်
တအလယ်
့်
့်
့်
တစ်ြန် ကကလ သည်က ယကကည်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယဒပပည်တွင ် လွနခ
် သ
ဲ့် ည့််
တထ င်စန္ှစ်မျ ိုးစွ က တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ယတန သင်
တအလယ်
တွင ် ဆင်ိုးသက်လ ခဲသ
့်
့် ည့်် တယရှု က
့်
သင်တ တစ
ငက့်် ကည့်ရ
် တစ ငက့်် ကည့်တ
် နကကသည့်အ
် လ ိုး သင်တ၏
့်
့် သတဘ ထ ိုးမှ မရတသတသ
သတဘ ထ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် တည်ရတသ
ှ
လှညပ့်် ြ ိုးမှုက
့် တ်န္လ
ငါ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး န ိုးလည်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ အမျ ိုးစမှ သချင်စတ်ပပင်ိုးပပမှုပြင ့််
ငါတန
ကကတလပပီ။ တအိုးချမ်ိုးပပီိုး တပျ ်သည့််
့် က်လက်ကကပပီိုး၊ အန္ှစ်မဲ့်မှုတကက င့်် ငါက
့် ရှ ြ လ
့်

ဘဝတစ်ခအတွက်ပြစ်သည့်် သင်တ၏
် ခါ၊ သင်တ၏
့် တတယဆန္ဒ ပပြုကွဲသည့်အ
့်
သချင်စတ်ပပင်ိုးပပမှုသည်လည်ိုး တပျ က်ကွယတ
် လသည်။ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တည်ရတသ
ှ
လှညပ့်် ြ ိုးမှုသည် သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးမှတဆင ့်် တြ ်ထတ် ခရသည်။ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ရလျှင၊် သင်တသည်
့်
ငါအတကက
င်ိုးက သလစတ်ပပင်ိုးပပရသ ရှကကပပီိုး ငါက
့်
့် မတကက က်ရွ ျို့ ကက။ သင်တ၏
့်
အပပြုအမူမျ ိုး၌ ချြုပ်တည်ိုးမက
ှု ကျငက့်် ကြ တဝိုး
စွ၊ သင်တ၏လျှ
မျ ိုးကပင် သင်တ ့်
့်
့်
သတမထ ိုးကက။ ထသဆ
အမှန ် ရှကကသနည်ိုး။
့် လျှင ် မည်သည့်် ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုး သင်တ ဧကန်
့်
ယင်ိုးသည် စစ်မှနပ
် ါ၏တလ ။ သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ၏
့် စိုးရမ်ပူပန်မှုမျ ိုးက ပတပျ က်တစရန်န္င
့်
ပငီိုးတငွျို့ ပခင်ိုးက သက်သ တစရန်၊ သငဘ
့်် ဝ၏ ကျန်ရတနတသ
ှ
တနရ လပ်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်သ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအသ
ိုးပပြုကကသည်။ သင်တအထဲ
မှ
့်
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ပမင်တတွျို့တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုး သင်တ ့်
ဆက်လက်တကကိုးတကက ်တနကကတသ လ
် ည်ိုး သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲက သင်တတကကိုးတကက
သ
် ည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါန္ှင ့်် အဘယ်သ သဟဇ
တပြစ်သနည်ိုး။ ဤကဲသ
့် ့်
့်
သင်တတကကိုးတကက
်တနကကသည့်တ
် န က်တွင ် အဘယ့််တကက င ့်် ထကဲသ
့် ပပြုမူ
့်
့် ကကသနည်ိုး။
ဤသည်မှ သင်တ ငါ
့် ပပန်လည်တပိုးလတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်တ၏
့် က
့်
န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် ဆက်ကပ်မှု ပမ ဏက ိုး နည်ိုးလှသည်မဟတ်၊ သတသ
် သင်တ၏
့်
့်
စွနလ
် ့် တ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ ငါ၏န ိုးထဲသ တရ
က်ရှသည့််
့်
သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးအတွက် မဟတ်ပါက၊ သင်တက
့် အဘယ်သ ငါသည်
့်
အလွနမ
် န်ိုးတီိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါက
် ကယ် ယကကည်ခပ
ဲ့် ါက၊ ထသ ့်
့် အမှနတ
့်
စတ်တသ က တရ က်သည့်် အတပခအတနတစ်ခထဲသ အဘယ်
သ ကျတရ
က်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
သင်တသည်
မရဏ န္င်ငတွင ် စမ်ိုးသပ်မှုခလျက် တနရဘသကဲသ
့် သင်
တ၏မျက်
န္ ှ မျ ိုး
့်
့်
့်
တပေါ်တွင ် ဝမ်ိုးနည်ိုးညြှြုိုးငယ်တသ အသွငမ
် ျ ိုးရတနသည်
ှ
။ သင်တသည်
တက်ကကမှု
့်
စိုးစဉ်ိုးမျှပင်မရှသကဲသ
့် သင်
တ၏
့်် တ်သက်၍ သင်တ ့်
့်
့် စတ်အတွငိုး် က သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
ချည့်န
် စွ
ဲ ့် တပပ ကကသည်။ သင်တသည်
မတကျမနပ်ပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုးပြငပ
့်် င်
့်
ပပည့်န္
် က
ှ ် တနကကသည်။ သင်တသည်
ငါ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၌ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
့်
ယကကည်မှု တပျ က်ဆိုးခကဲ့် ကပပီိုး သင်တ၏
့် နင်္မူလ ယကကည်မှုပင် ကွယ်တပျ က်ပပီိုးပြစ်သည်၊
ထတကက
င ့်် သင်တသည်
အဆိုးတင်တအ င် အဘယ်သ လ
့်
့်
့် က်တလျှ က်ြ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။

ဤသပြစ်
် တွက်၊ သင်တသည်
အဘယ်သ ကယ်
တင်ခရန္င်မည်နည်ိုး။
့် သည့်အ
့်
့်
ငါ၏အမှုသည် သင်တအတွ
က် အလွနအ
် တထ က်အကူ ပြစ်ပါတသ လ
် ည်ိုး သင်တသည်
့်
့်
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ န ိုးမလည်ဘဲ သင်တအထဲ
၌ ဘ မျှ ပြစ်မလ တချ။
့်
ငါအ
့် ိုးပြင ့်် စလင်ခရမည့်် အရ ဝတထြုမျ ိုးက တတွျို့ ရှရန်ခက်ခပဲ ပီိုး ယတနတွ
့် င ် သင်တအတပေါ်
့်
ငါ၏တမျှ ်လငခ
့်် ျက် တပျ က်ဆိုးလနီိုးပါိုးပြစ်တလပပီ။ န္ှစ်အတန်ကက တအ င် သင်တအလယ်
့်
ငါရှ တြွပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ငါ၏ လူယ ပြစ်န္င်သည့်သ
် က
ူ ရှ တတွရ
ျို့ န် ခက်ခ၏
ဲ ။ ငါသည်
သင်တ၌့် ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရန် မမကယ်ကယ် စတ်ချယကကည်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တက
့်
ဆက်လက်ချစ်ရန် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှသည့်အ
် လ ိုး ခစ ိုးရသည်။ ဤသည်မှ
မတပပ ပတလ က်သကဲသ
့် သန
ိုးစြွယ်ပြစ်သည့်် သင်တ၏
့်
့် “တအ င်ပမင်မှုမျ ိုး” က ငါသည်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ လ တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ငါသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ သင်တအကက
ိုး စက ိုးမတပပ ြူိုး သည့်အ
် လ ိုး၊ သင်တအထဲ
၌
့်
့်
အမှုမပပြုြူိုးသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်တနသည်။ သင်တ၏
့် တအ င်ပမင်မှုမျ ိုးသည် အလွန ်
တအ ်င်္လီဆန်စရ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အစဉ်အပမဲ မမကယ်ကယ် ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အရှက်ရပခင်ိုးတ ပြစ်
့် တစကကပပီိုး တန်ြိုးမဲ့်လနီိုးပါိုး ပြစ်ကကသည်။ ငါသည် သင်တ၌့်
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တူမှု နည်ိုးနည်ိုးမျှ မတတွျို့ရ၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ အရပ်အတယ င် နည်ိုးနည်ိုးမျှ
အနခ့် မရတပ။ သင်တ၏
က ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။
့်
့် လန်ိုးဆန်ိုးတသ အနအသက်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် သင်တ တပိုးခဲ
တ
့် သ အြိုးအခက ိုး အဘယ်မှ ရှပပီိုး
့်
အကျြုိုးရလဒ်မျ ိုးမှ အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တသည်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ
့်
မတတွျို့ ကကပပီတလ ။ ငါ၏ အမှုသည် ယခတွင ် အသစ်တသ အစပျြုိုးပခင်ိုးတစ်ခ၊ အသစ်တသ
အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခ ရှ၏။ ငါသည် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးက
တဆ င်ရွကတ
် တ မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုကပင် ငါ ပပီိုးတပမ က်လ၏၊ သတ
့် င်
သင်တသည်
အတတ်၏ ညစ်ညြူိုးတသ တရထဲတွင ် ရှငသ
် န်တနရင်ိုး ရ ျို့ထတ
ဲ ွင ် ယခင်အတင်ိုး
့်
လူိုးတနကကဆဲပြစ်ပပီိုး သင်တ၏
ျို့ ျကျ
့် နင်္မူလအကျပ်အတည်ိုးမှ မမတက
့် ယ်ကယ် လက်တတွက
လွတ်တပမ က်တအ င် မလပ်န္င်ကကတလပပီ။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
ငါ၏
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မရရှကကတသိုး။ သင်တသည်
ရ ျို့ န္ှင ့်် ညစ်ညြူိုးတသ
့်
တရမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မမတ၏
့် နင်္မူလတနရ မှ မမတက
့် ယ်ကယ်
မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
သရသ သကကတသ လ
် ည်ိုး အမှနစ
် င်စစ် ငါန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လွတ်လပ်မှု နယ်ပယ်ထသ
ဲ ့်
သင်တ မဝင်
တရ က်ကကတသိုးတချ။ ထတကက
င ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တထ
့်
့်
့် လိုးဝ

ြွငထ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ချပ်ပတ်ထ ိုးတသ
့်
အန င်္တတကျမ်ိုးတစ်ကျမ်ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် တလသည်။ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင် ငါသည်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးက သင်တ အစဉ်သတ
မပပြုမကက။ ငါက
့် သင်တ မှ
့်
့် တ်ပင် မမှတ်မကက။
ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ထက်ဝက်နိုးီ ပါိုးသည် သင်တက
့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတသည့်
် သင်တအထဲ
၌ နက်ရှုင်ိုးသည့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုက သွတသ
် င
ွ ိုး် တပိုးြပြစ်
့်
့်
့် သည့်် ၎င်ိုးတ ့်
ရရှသငသ
့်် ည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ထက်ဝက်ကသ ရရှတလသည်။ ကျန်တစ်ဝက်တွင ်
အသက်တ အတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် သင်တက
ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
တနထင်ရမည်က
့် ယ်သင်တ မည်
့်
့်
သွနသ
် င်တပိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပါဝင်သည်။ သတသ
် သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ရှပင်မရှသည့်အ
် လ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ြိုးကွယ်ထ ိုးသည့်် အပပြုိုးက
သင် အစဉ်တပိုးတသ လ
် ည်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ အတရိုးတယူ မလပ်သည့်် စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည့််
ကတလိုးမျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်တနသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်တလသည်။ သင်တသည်
့်
ဤအရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ စတ်မဝင်စ ိုးကကတပ။ ငါ၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက သင်တ ့်
တလ့်လ ကကသည်မှ အဓကအ ိုးပြင ့်် သလစတ်ပပင်ိုးပပမှု အတွက်တကက င ့်် အပမဲပြစ်တလသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သင်တသည်
အတမှ င်ထသ
ဲ ယခ
လဲကျကကပပီပြစ်က အလင်ိုးက
့်
့်
မပမင်န္င်ကက။ ထတကက
င ့်် အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် သန ိုးစြွယ် သင်တ င
့်
့် တကကိုးကက၏။
ငါအလရှတသ အရ မှ သင်တ၏န
ခမှု၊ သင်တ၏
ပင်ပ၍
့် ခမှုပြစ်ပပီိုး ထထက်
့်
့် အကကင်ိုးမဲန
့်
သင်တသည်
ငါတပပ သမျှက လိုးဝ စတ်ချန္င်ြ ငါအလ
ရှသည်။ သင်တသည်
လျစ်လျြူရှု သည့််
့်
့်
့်
သတဘ ထ ိုးက မခယူသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် ငါ တပပ ဆသည့်အ
် ရ မျ ိုးက သင်တ ့်
စစစ်တရွ ိုးချယ်က မဆက်ဆသငသ
့်် ကဲသ
့် ငါ၏န္ှု
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါအမှု
့် အတပေါ် သင်တ ့်
့်
ပပြုတလ့်ရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး စတ်မဝင်မစ ိုး မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ငါ၏အမှုသည် သင်တအလယ်
တွင ်
့်
ပပီိုးတပမ က်ပပီပြစ်က ငါသည် သင်တအတပေါ်
တပမ က်မျ ိုးစွ တသ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် သင်တသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ငါအတပေါ်
ဆက်ဆပါက၊
့်
့်
့်
သင်တမရရှ
သကဲသ
့် လက်
တတွမ
ျို့ လပ်တဆ င်တလပပီိုးတသ အရ က တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
့်
့်
မသ ိုးစမျ ိုးကသ ငါတပိုးပစ်န္င်သည်။ ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ ထဲမှ အဘယ်သက
ူ
ငါ၏လက်ထတ
ဲ ွင ် ငါ မဆပ်ကင်ထ ိုးသနည်ိုး။ သင်တကက
် ှတသ အမျ ိုးစတသည်
့် ိုးတွငရ
့်
“အသက်အရွ ယ် အမင်ိုးရငတ
့်် ရ ်” ကကပပီိုး ငါပင်ဆင်သည့်် ဤကဲသ
့် တသ
အမှုမျြုိုးက
့်
လက်ခန္င်ရန် အ ိုးအင်မရှကကတချ။ သင်တသည်
ပပည့်စ
် လတလ က်ရမျှသ ပြစ်တသ
့်
ဟန်တဟ င်ငက
ှ ်တစ်တက င်က ကဲသ
့် ပြစ်
့် ကကပပီိုး၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ဘယ်တသ အခါမျှ သင်တ တလိုး
တလိုးနက်နက် သတဘ မထ ိုးကက။ ပျြုရွ ယ်တသ လူတသည်
့်
့်

အလွနအ
် မင်ိုး မ နတထ င်လ ိုးကကပပီိုး အလွနအ
် ကကြူိုး စတ်အလလက်တနကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ငါ၏အမှုက သ ၍ပင် အတရိုးစက်မှု နည်ိုးပါိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါစ့် ိုးတသ က်ပဲကွ ကီိုး၏
့်
စ ိုးတက င်ိုးတသ က်ြွယ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးင ှ စတ်မဝင်စ ိုးကက။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တဝိုးလရ သ ထွ
ဲ ှ ပျသန်ိုးသွ ိုးသည့်် ငှက်ကတလိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ့်
့် က်သွ ိုးရန် တလှ င်အမ်ထမ
ပြစ်ကကသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူငယ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူအမျ ိုးသည် ငါအတွ
က် အဘယ်သ ့်
့်
့်
အသိုးဝင်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ အသက်ကကီိုးရငတ
့်် သ သူတသည်
၎င်ိုးတတသလွ
နပ် ပီိုးတန က်တွင ်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
သွ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးက တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
့်
့်
့်
သခဂျြုင်ိုးင်္ူမျ ိုးထဲသ မတရ
က်မီအထ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သက်ပပည့်အ
် ပငမ်ိုးစ ိုး
့်
လစ ကဲသ
့် အသ
ိုးပပြုရန် အသငပ့်် ြစ်တနကကသည်။ ၎င်ိုးတအတွ
က် ဤသည်မှ တတ တ
် န်ပပီ
့်
့်
ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ဤလူအမျ ိုးသည် “ကကီိုးပမတ်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး” န္ှင ့််
“မဆတ်မနစ်တသ စတ်ချယကကည်မှု” တက
့် အစဉ်အပမဲ သထ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏အမှုအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့်် သည်ိုးခမှုရကကပပီ
ှ
ိုး၊ မည်သက
ူ မျှ သမဟ
့် တ် မည်သည့််
အရ ကမျှ အတဝိုးသ တရွ
တ်တက်ဆ၍
ွဲ မရသကဲသ အန္
င်ယူ၍မရတသ
့်
့်
အသက်ကကီိုးသတ
ူ ရှ့် သည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တည်ကကည်က တည်တခ
့် င်ပမဲတသ အရည်အချင်ိုးက
ပင်ဆင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဧကန်စင်စစ် ၎င်ိုးတသည်
ထိုးတြ က်မရန္င်သည့်် ခတပ်တစ်ခကဲသ
့် ့်
့်
ပြစ်ကက၏။ သတသ
်လည်ိုး၊ ဤလူတ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် အတလ င်ိုးတက င်၏
အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးတသ အနအသက်
ပြင ့်် လမ်ိုးအပ်ထ ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအတွ
က်၊ မမတ၏
့်
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
ရှညလ
် ျ ိုးလွနိုး် လှသည်၊ တဝိုးလလွနိုး် လှသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏အလက
့်
အဘယ်သ သ
် င်၊
့် န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ချယကကည်မှုသည် ချီိုးကျြူိုးြွယ်ပြစ်လျှငပ
ဤအသက်ကကီိုးသူ မည်မျှသည် ဇတဝဇဝါပြစ်တသ ပစပြင့်် လက်တလျှ က်မတနဘဲ အသက်က
အမှနတ
် ကယ် လက်စ ိုး တနကကသနည်ိုး။ ငါအမှု
် သ အဓပပါယ်က ၎င်ိုးတ မည်
မျှက
့် ၏ စစ်မှနတ
့်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ အဘယ်သ၏
ူ ရည်ရွယ်ချက်သည် မကက တတ သ
့် ည့််
အန င်္တ်တွင ် မရဏ န္င်ငသ ၎င်
ိုးသက်ဘဲ ငါအ
့် ိုးပြင ့်် အပခ ိုးတသ နယ်ပယ်သ ့်
့် ိုးတ မဆင်
့်
တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် ယတန ဤတလ
က၌ ငါတန
့်
့် က်သ လ
့်
့် က်ပခင်ိုး မဟတ်သနည်ိုး။
သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် ဤမျှ ရိုးရှငိုး် သည့်် အတကက င်ိုးကစစတစ်ခဟ သင်တထင်
့် သတလ ။
အသင် ငယ်ရွယ်န္ပျြုတသ သူအ ိုးလိုးသည် ပခတသဂပ
့် ျြုမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
် ည်ိုး သင်တ၏
့် ကကပါတသ လ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ရှခဲလှတပသည်။ သင်တ၏
့် က သ ၍
့် န္ပျြုမှုက ငါအမှု
ခစ ိုးပင်ခင
ွ မ
့်် ရှ။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့်် သင်တအတပေါ်
ငါ၏ စက်ဆပ်မက
ှု သင်တ ့်
့်

အစဉ်သပြင ့်် လှုျို့တဆ ်ကကသည်။ သင်တသည်
ငယ်ရွယ်န္ပျြုကကပါ တသ လ
် ည်ိုး
့်
တက်ကကပခင်ိုးပြစ်တစ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်တစ သင်တ ကင်
ိုးမဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့်
အန င်္တ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အစဉ်သပြင ့်် မယတ်မလွနသ
်
ပြစ်တနကကသည်။ ယင်ိုးမှ
သင်တသည်
စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှသကဲသ
့် စ
် လ ိုး ပြစ်သည်။ လူငယ်တတွ
့်
့် တ်တလိုးတနကကသည့်အ
့် င ်
တတွျို့ရသငသ
့်် ည့်် တက်ကကမှု၊ စနမူန မျ ိုးန္ှင ့်် ရပ်တည်ချက်တက
့် သင်တတွ
့် င ် လိုးဝမတတွျို့ရဟ
ဆန္င်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူငယ်မျြုိုးပြစ်သည့်် သင်တသည်
ရပ်တည်ချက်မရှသကဲသ
့် ့်
့်
့်
အမှနန္
် င
ှ အ
့်် မှ ိုး၊ အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုး၊ လှပပခင်ိုးန္ှင ့်် အကျည်ိုးတန်ပခင်ိုးတအကက
ိုး ပင်ိုးပခ ိုးရန်
့်
အရည်အချင်ိုးမရှကက။ သင်တတွ
့် င ် လန်ိုးဆန်ိုးတသ အရပ်လကခဏ တစ်ခတစ်တလမျှ
ပမင်တတွျို့ရန် မပြစ်န္င်တပ။ သင်တသည်
လိုးဝ တခတ်တန က်ကျလနီိုးပါိုး ပြစ်တနကကပပီိုး၊
့်
ဤကဲသ
့် တသ
လူငယ်မျြုိုးပြစ်သည့်် သင်တသည်
အမျ ိုးတန က်လက်ြ၊ ့် ဆင်ပခင်တတရ ိုး
့်
့်
မရှြရန်
အမှ ိုးမှအမှနက
် ဘယ်တသ အခါမျှ
့် လည်ိုး သင်ယူကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှကက၊ အမှနန္
် င
ှ အ
့်် မှ ိုးအကက ိုး မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကက၊
ဘယ်တသ အခါမျှ အတက င်ိုးဆိုးအတွက် မရန်ိုးကန်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ရ မှနသ
် ည်
မည့်သ
် ည့်အ
် ရ မှ ိုးသည်၊ မည်သည့်အ
် ရ သည် သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ သည်
သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ကလည်ိုး သင်တ မတပပ
န္င်ကကတချ။ သင်တတွ
့်
့် င ်
အသက်ကကီိုးတသ သူတထက်
ပမကကီိုးတလိုးပပီိုး ပမပပင်ိုးထန်တသ ဘ သ တရ ိုး အနဆ
့် ိုးတစ်ခ
့်
ရှ၏။ သင်တသည်
သ ၍ပင် စတ်ကကီိုးဝင်ကကပပီိုး မတလျ ်ကန်ကကတပ၊ သင်တသည်
န္င်လစတ်
့်
့်
အလွနပ် ပင်ိုးပပကကပပီိုး သင်တ၏ရန်
လမှုက န္ှစ်သက်ပခင်ိုးက အလွနအ
် ိုးတက င်ိုးတလသည့််
ဤကဲသ
့် တသ
လူငယ်မျြုိုးက သမမ တရ ိုးက အဘယ်သ ပ
့်
့် င်ဆင်န္င်မည်နည်ိုး။
ရပ်တည်ချက်မရှန္င်သူ တစ်စတစ်တယ က်က အဘယ်သ သက်
တသခန္င်ပါမည်နည်ိုး။ အမှနန္
် င
ှ ့််
့်
အမှ ိုးကက ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုးရသူ
ှ က ငယ်ရွယ် န္ပျြုသည့်လ
် ဟ
ူ အဘယ်သ တခေါ်
့် ဆန္င်ပါမည်နည်ိုး။
လူငယ်တစ်ဦိုး၏ တက်ကကမှု၊ အ ိုးမ န်၊ လန်ိုးဆန်ိုးမှု၊ တည်ပငမ်မှုန္င
ှ ့်် ပမဲပမခင်ခနမ
် ့် ှု
မရှတသ သူတစ်ဦိုးက ငါတန
ူ အဘယ်သ တခေါ်
့် က်လက်သဟ
့် ဆန္င်မည်နည်ိုး။ သမမ တရ ိုး မရှသူ၊
တရ ိုးမျှတမှု သစတ်မရှဘဲ ကစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် တက်ခက်ရန် န္ှစ်သက်တသ သူတစ်ဦိုးသည်
အဘယ်သ ငါ၏
သက်တသပြစ်ပခင်ိုးင ှ ထက်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အတပေါ်
့်
လှညပ့်် ြ ိုးမှုန္င
ှ ့်် မလမန်ိုးထ ိုးမှုတပြင
် က
ှ ်တနတသ မျက်လိုးမျ ိုးသည် လူငယ်တ ့်
့် ့်် ပပည့်န္
ရှသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် လူ
့် ငယ်မျ ိုးသည် ပျက်စီိုးတစပပီိုး
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက မတဆ င်ရွကသ
် ငတ
့်် ပ။ လူငယ်မျ ိုးသည်
စနမူန မျ ိုး၊ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မမတက
် စြ အ
့် ယ်ကယ် သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
့် ိုးသန်တသ

စတ်ဆန္ဒတစ်ခ မရှဘဲ မတနသငတ
့်် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ ၏
့်် တ်သက်၍
့်
့် အလ ိုးအလ မျ ိုး န္ှငပ
စတ်ပျက်အ ိုးမတလျ သ
့်် ကဲသ
့် ဘဝတမျှ
လ
် ငခ
့်် ျက် သမဟ
့် ငသ
့်
့် တ် အန င်္တ်အတွက်
စတ်ချယကကည်မက
ှု လည်ိုး မတပျ က်ဆိုးသငတ
့်် ပ။ ငါအတွ
က် ၎င်ိုးတဘဝတစ်
ခလိုးက အသိုးခြ ့်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် ရန်
့် စတ်ဆန္ဒက အတက င်အထည်တြ ြ
့် ပြစ်တသ ယခ ၎င်ိုးတ တရွ
့် ိုးချယ်သည့််
သမမ တရ ိုးလမ်ိုးခရီိုးတစ်တလျှ က် တရှ ျို့ဆက်ရန် ဇွဲလလရှ
့်် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုး
့် သငသ
့်
မကင်ိုးမဲသ
့်် ကဲသ
့် သူ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် ငသ
့် တတ ်တက င်ိုးတယ င်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတပြ ငမ
့် လည်ိုး
မသထ ိုးသငတ
့်် ပ- မှနက
် န်တသ ရပ်တည်ချက်တွင် ၎င်ိုးတ ခ
့်် ။
့် င်ခင်မ မ ရပ်တည်သင၏
၎င်ိုးတသည်
တမျ ပါသွ ိုးရသက်သက် မပြစ်သငဘ
့်် ၊ဲ တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးအတွက်
့်
စွနလ
် ့် တ်မှုမျ ိုး ပပြုရသည့်် စတ်ဓ တ်န္င
ှ ့်် ရန်ိုးကန်ရဲသည့်် စတ်ဓ တ်တ ရှ
့်် ည်။
့် သငသ
လူငယ်မျ ိုးအတနပြင ့်် အတမှ င် အင်အ ိုးစ၏ ြန္ှပ်မှုက အရှု ိုးမတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ့်
ပြစ်တည်ပခင်ိုး၏ အဓပပါယ်က တပပ င်ိုးလဲပစ်ရန် သတတရှသငသ
့်် ည်။ လူငယ်တသည်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးအ ိုး မမတဘ
ှ လက်မခသငဘ
့်် ဲ ၎င်ိုးတ၏ညီ
အစ်က
့် သ ကကတ်မတ်
့်
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးစတ်ဓ တ်ပြင ့်် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ရှသငတ
့်် ပသည်။
မှနတ
် ပသည်၊ ဤအရ မျ ိုးသည် လူတင်ိုးအတပေါ် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတင်ိုးအတွက်
ငါ၏အကကပပြုချက်ပြစ်သည်။ သတသ
် ထထက်
ပင်ပ၍၊ ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
့်
လူငယ်အ ိုးလိုးအတွက် ငါ၏ န္ှစ်သမ်မ
့် ှုတပိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး သင်တ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငတ
့်် ပသည်။ အထူိုးသပြင ့််
့်
လူငယ်တသည်
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးတွင ် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက ကျငသ
့်် ိုးရန်န္င
ှ ့်် တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့််
့်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန် သန္နဋ္ဌ န်မရှဘဲ မပြစ်သငတ
့်် ပ။ သင်တသည်
လှပ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ
့်
အရ အ ိုးလိုးက လက်စ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ရရှသငတ
့်် ပသည်။ သင်တ အသက်
တ အတပေါ် သင်တ ့်
့်
တ ဝန်ယသ
ူ ငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုးက တပါတပါ
ကမဘ တပမသ ့်
့် တန်
့် တန် မမှတ်ယူရ။ လူတသည်
့်
တရ က်လ ကကပပီိုး ငါက
ျို့ ရန်မှ ကကြုတတ င်က့် ကြုခဲ ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက
့် တတွဆ
ရှ တြွရန်န္င
ှ ့်် ရရှရန်အလငှ့် အခွငအ
့်် တရိုးလည်ိုး ရခဲလှတပသည်။ သင်တသည်
့်
ဤန္ှစ်လြွယ်အချန်က ယခဘဝတွင် လက်စ ိုးရမည့်် မှနက
် န်သည့်လ
် မ်ိုးတကက င်ိုးအပြစ်
အဘယ်တကက င ့်် တန်ြိုးမထ ိုးကကသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် အဘယ်တကက င ့်် သင်တသည်
အစဉ်သပြင ့််
့်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် တရ ိုးမျှတပခင်ိုးအတပေါ် အလွနအ
် ထင်အပမင်တသိုးကကသနည်ိုး။ လူတက
့်
ကစ ိုးသည့်် မတပြ ငမ
့်် တ်မှုန္င
ှ ့်် ညစ်ညြူိုးပခင်ိုးတ အတွ
က် သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
အစဉ်အပမဲ မမတက
့် ယ်ကယ် နင်ိုးတချပပီိုး ြျက်ဆိုးီ တနကကသနည်ိုး။ မတရ ိုးတသ သူ

လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၌ ပါဝင်သည့်် လူအမျ ိုးကဲသ
့် သင်
တသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
ပပြုမူကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
အဘယ်တကက င ့်် အတဟ င်ိုးတသ အရ တ၏
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက တပကကသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည် တရ ိုးမျှတပခင်ိုး၊
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတပြင
် တနသငသ
့်် ည်၊ သင်တ၏
့် ့်် ပပည့်ဝ
့် အသက်တ မျ ိုးသည်
မရဏ န္င်ငသ သင
က
့်် ကျဆင်ိုးတစလျက် ဤမျှ ငယ်ရွယ်သည့်် အသက်အရွ ယ်တွင်
့်
အလွနအ
် ကျင ့်် မပျက်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ အလွနတ
် ရ ကဆိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
မခစ ိုးရသတလ ။ ဤသည်မှ သင်တအတွ
က် အလွနအ
် မင်ိုး မတရ ိုးမှုပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
့်
မခစ ိုးကကရသတလ ။
သင်တအ
် တသ သင်တ၏
့် ိုးလိုးသည် လိုးဝ ပပည့်စ
့် အမှုက လပ်တဆ င်သငက့်် ကပပီိုး၊ ယင်ိုးက
သင်တ ငါ
ွ ် အတမရှတသ ယဇ်ပတ
ူ ဇ ်ပခင်ိုးပြစ်တစရင်ိုး
့် တပိုးသည့်် အဆိုးစန
့် က
ငါ၏ယဇ်ပလလင်တပေါ် ယဇ်ပူတဇ ်သငက့်် ကသည်။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် မမတ၏
့်
ကယ်ပင်ရပ်တည်ချက်တပေါ် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်သငက့်် ကပပီိုး မိုးတက င်ိုးကင်မှ
တမ်တက်မျ ိုးကဲသ
့် တလတပပတလညင်
ိုး တက်ခတ်သွ ိုးတင်ိုး လွငမ
့်် သွ ိုးသငက့်် ကတပ။
့်
သင်တသည်
ဘဝထက်ဝက်အချန်မျှ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ကကသည်၊ သပြစ်
့်
့် တသ တကက င ့်် သင်တ ့်
ရှသငတ
့်် သ ပန်ိုးတင်က အဘယ်တကက င ့်် မရှ တြွကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
တစ်သက်တ ၏
့်
ထက်ဝက်အချန်မျှ ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ အလပ်လပ်ကကသည်၊ သတ
့် င် သင်တသည်
့်
ဝက်န္င
ှ တ
့်် ခွိုးကသ
ဲ့် တသ
သင်တမ့် ဘမျ ိုးက သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သင်တက
ှု
့်
့် ယ်ပင် ပြစ်တည်မ၏
အဓပပါယ်တက
ဲ ဆွ
ဲ ခေါ်သွ ိုးရန် ခွငပ့်် ပြုတနကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
့် သခဂျြုင်ိုးင်္ူထသ
့် တ
သငက
့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ မတရ ိုးမှုတစ်ခဟ သင်မခစ ိုးရသတလ ။ ဤနည်ိုးပြင ့််
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အဓပပ ယ်မဲ့်သည်ဟ သင်မခစ ိုးရသတလ ။
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနက
် ဤနည်ိုးပြင ့်် တြွရှ ပခင်ိုးသည် အမ်နိုးီ ချင်ိုးမျ ိုး
ဘဝင်မကျကကသကဲသ
့် မ
ငှ့် ပပဿန မျ ိုး
့် သ ိုးစတစ်ခလိုး တပျ ်ရင်ပခင်ိုး မရှကကြအလ
့်
ပြစ်တစပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တသတစန္င်တသ တဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး ဆက်တရ က်
တစလမ်မ
့် သင်
အသက်ရှငပ
် ါက၊ အဓပပ ယ် အကင်ိုးမဆ
ဲ့် ိုးတသ ဘဝတစ်ခန္ှင ့််
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
ညီမျှသည် မဟတ်တလ ။ အဘယ်သ၏
ူ ဘဝအသက်တ သည် သင၏
့်် အသက်တ ထက်ပ၍
ကတက င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် အဘယ်သ၏
ူ ဘဝအသက်တ သည် သငအ
့်် သက်တ ထက်
သ ၍ အဓပပ ယ်မဲ့်န္င်မည်နည်ိုး။ သငအ
့်် တွက် ငါ၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်သမ်ရ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရရှရန်အလငှ့် သင်သည် ငါက
့် ရှ တြွသည် မဟတ်တလ ။
သတသ
်လည်ိုး သင်သည် သင်၏ ဘဝသက်တမ်ိုး က လတစ်ဝက် အလွနအ
် လပ်မျ ိုးပပီိုးတန က်
့်

ငါသည် အမျက်တဒါသန္ှငပ့်် ပည့်ပ် ပီိုး သငက
့်် အတရိုးမစက် သမဟ
့်် မချီိုးမွမ်ိုးသည်အထ
့် တ် သငက
သင်သည် ငါက
့်် ဝတစ်ခလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တလပပီဟ
့် ရန်စ၏- ဤသည်မှ သငဘ
ဆလသည်မဟတ်တလ ။ ငရဲငယ်မှ လွတ်တပမ က်ကကပပီိုး ပြစ်တသ တခတ်အဆက်ဆက်က
သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုး၏ ဝည ဉ်မျ ိုးက သွ ိုးတတွျို့ ြရန်
့် င်္ဏ် သင် အဘယ်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
သင်သည် ငါအတပေါ်
တွင ် စတ်မဝင်စ ိုးသကဲသ
့် အဆ
ိုးတွင ် တသတစန္င်တသ
့်
့်
တဘိုးအန္တရ ယ်တစ်ခက န္ှုိုးဆ၏
ွ - ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အခွငတ
့်် က င်ိုးယက
ူ
ကျယ်တပပ လှတသ
သမဒဒရ တစ်တလျှ က် ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ် ခရီိုးတစ်ခ သွ ိုးပပီိုးတန က် ငါ၏
“တ ဝန်တပိုးအပ်ပခင်ိုး”က န ခြက
် ့် ွ ရန်
့် ည်။ စွနခ
့် သ ၍တက င်ိုးတပလမ်မ
စတ်မပါတသိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စတ်မဝင်စ ိုးတသ ယတနသင်
့် သည် အဆိုးတွင ် ငါြန်ဆင်ိုးတသ
လှုင်ိုးတပိုးမျ ိုးပြင ့်် တအ က်သတရ
့် ည်က ငါသည်
့် က်သွ ိုးပပီိုး ဝါိုးပမြု ခရလမ်မ
ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက သင်တက
မမကယ်မမ အမှနတ
် ကယ်
့် တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
က ကွယ်န္င်သတလ ။ သင် စလင်ခရပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သင်၏ လက်ရှ လက်စ ိုးပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးက တသချ တစလမ်မ
် ကယ် စတ်ချယကကည်သတလ ။ သင်၏
့် ည်ဟ သင် အမှနတ
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် အလွနမ
် တကျ သည် မဟတ်တလ ။ ဤကဲသ
့် တသ
လက်တလျှ က်ပခင်ိုး၊
့်
ဤကဲသ
့် တသ
လက်စ ိုးပခင်ိုး၊ ဤကဲသ
့် တသ
အသက်တ မျြုိုးန္ှင ့်် ဤကဲသ
့် တသ
့်
့်
့်
အကျငစ
့်် ရက်မျြုိုးက ငါ၏ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက အဘယ်သရန္
့် င်မည်နည်ိုး။
တအ က်တပခမှတ်စမျ ိုးက။ ဟန်တဟ င်ငက
ှ ်၏ ပပပင်သည် အီစတ
ွ ်၏ ပရွ ကဆ
် တ်န္င
ှ ့်် န္ှတက င်ဟူတသ ပပပင်န္င
ှ ့််
အလွနဆ
် င်တူ၏။ ဟန်တဟ င်ငက
ှ ်သည် ၎င်ိုး၏ အမ်နိုးီ ချင်ိုးပြစ်သည့်် သပတ်လယ
ွ ်
ငှက်တစ်တက င်မှ အကကမ်ကကမ် သတတပိုးတနပါတသ ်လည်ိုး ရ သီဥတ တန္ွိုးတထွိုးတနစဉ်တွင ်
အသက်တဆ က်ရမည်အ
့် စ ိုး အပ်ရသည်က ပန္ှစ်သက်တလသည်။ တဆ င်ိုးရ သီ
တရ က်လ တသ အခါ၊ ထငှက်သည် တအိုးခ၍
ဲ တသသွ ိုး တလသည်။

လသ ်းမျိ ်းနွယ် တစ်ရပ် လ်းံို သည် မျက်တမှ က်တခတ်ထ ိ မည်သ ိုိ ူ့
ေွံျို့ ပေိ ်းတိ်းို တက်ပပီ ်း ေစ်သည်ကိို သင်သသ
ိ ငသ
်ူ့ ည်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င်တကျ ်ကက တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအလိုးစသည် မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုး

ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအမှုထက
ဲ
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးသည် ကမဘ တလ က၏ တယဘယျ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မဆ
ှု င်ရ လမ်ိုးတကက င်ိုးတအတပေါ်
တစ်တပါင်ိုးတစ်စည်ိုးတည်ိုး
့်
အတပခခပပီိုးပြစ်တပသည်။ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည်လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးသ တလျ ်ညစ
ီ ွ
တပပ င်ိုးလဲတပပပီ။ ယင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအစမှ အ ိုးလိုး စီစဉ်ထ ိုးခဲသ
့် ည် မဟတ်တချ။
ကမဘ တလ ကကကီိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် သပ်မကက မီတွင၊်
တယတဟ ဝါသည် တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်အချြုျို့ န္ှင ့်် သူ ပထမဦိုးဆိုး စတင်ပပီိုး
ဤမှတစ်ဆင ့်် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက သမ်ိုးပက်မည် ပြစ်သည့်် ပညတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အမှု၏ ပထမအဆင၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ န္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏ ဒတယအဆင ့်် သမဟ
့် တ်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အမှု၏ တတယအဆငတ
့်် က
့် သိုးတပ။
့် မစီစဉ်ထ ိုးခဲတ
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် ဤစက ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မတပပ ဆခဲသ
့် ၊ ့် တမ ဘ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငလ
် ည်ိုး ယင်ိုးတက
့် ကဲသ
့် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
မတပပ ဆခဲတ
် င်စစ် တလ တ မတင်မီတွင၊် ယင်ိုးတက
ခတ
ဲ့် ပ။
့် ပ။ အမှနစ
့်
့် သူ လိုးဝ မမနမ် မက်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက တက က်က ငင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု တိုးတက်လ ပပီိုးပြစ်သည့်ပ
် အတအကျ
ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ ကက မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် သူသည် “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မအ
ှု တွက် အန္ှစ်ချြုပ်ဇယ ိုး” တစ်ခကဲသ
့် တသ
ပစ တစ်ခပြင ့်် ထသတသ
့်
့်
အစီအစဉ်တစ်ခက သူ လိုးဝ မတရိုးသ ိုးခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက
သူတက်ရက် တြ ်ပပသည်။ အစီအစဉ်တစ်ခက တြ ်ထတ်ရန် သူသည် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င်
မစဉ်ိုးစ ိုးတချ။ ဟတ်တပ၏၊ ပတရ ြက် အနည်ိုးငယ်တသည်
ကကီိုးပမတ်သည့််
့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးစွ က တပပ ဆကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုသည် အပမဲ ရှငိုး် လင်ိုးတကျသည့်် စီမကန်ိုးတစ်ခ ပြစ်တလပပီဟ တပပ ၍ မရန္င်တပ။
ထပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုလပ်ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည် အစစ်မှနဆ
် ိုးတသ အမှု ပြစ်သည်။ သူသည်
ယင်ိုးက တခတ်က လ အသီိုးသိုးီ ၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုန္င
ှ အ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပပီိုး အမှုအရ မျ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပအတပေါ် ယင်ိုးက အတပခပပြုခဲသ
က်၊ အမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည်
့် ည်။ သူအတွ
့်
န မကျန်ိုးမက
ှု ကသရန် တဆိုးတက်တပိုးသည်န္င
ှ ့်် ဆင်တူသည်။ သူ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်စဉ်တွင၊် သူတစ ငက့်် ကည့်် တလ့်လ ပပီိုး သူ၏ တလ့်လ ချက်မျ ိုး အတင်ိုး သူ၏ အမှုက
ဆက်လက် လပ်တဆ င်တလသည်။ သူအမှု
့်် င်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့် ၏ အဆငတ

ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အစွမ်ိုးအစတက
ွ ်ိုး ရှသည်။ သူသည် သီိုးသန ် ့်
့် တြ ်ပပန္င်စမ
မည်သည့်် တခတ်မဆ၏ အမှုအတင်ိုး သူ၏ ကကယ်ဝတသ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တက
့်
ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊ ထတခတ်အတွငိုး် တွင ် သူ တဆ င်ကကဉ်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် လူတအ
့် ိုးလိုးက သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစအ ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ သူသည် သူ လပ်သငသ
့်် ည့််
မည်သည့်အ
် မှုကမဆ လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ တခတ်အသီိုးသိုးီ တွင ် လပ်တဆ င်ြ လ
့် အပ်သည့််
အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ လူတ၏
့် ပိုးတလသည်။ စ တန်က ၎င်ိုးတက
့် လအပ်ချက်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည့်် အတင်ိုးအတ အတပေါ် အတပခခပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
လအပ်သည့်အ
် ရ က လူတအ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ တယတဟ ဝါက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက
့် ိုး သူ တထ က်ပသ
ကနဦိုး ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတစြ ၎င်
့် ိုးတအ
့် ိုး
တတ်န္င်တစရန်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသက ၎င်ိုးတ ့်
ခန္င်ကကြအလ
ငှ့် သူ လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ကဲသ
့် ပြစ်
် ဧဝသည် တမမ၏
့်
့် သည်။ သတသ
့်
တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က် အပပစ်ပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ အ ဒက အလ ိုးတူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးလိုးသည် တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုးက
စ ိုးခဲက့် ကသည်။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တန က်ထပ်အလပ် တဆ င်ရွက်ရန်
့်
့်
ရှခဲသ
် ခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်လိုးတီိုးပြစ်မှုက ပမင်သည့်အ
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးက
တရ စဆ န်သ ိုးတရမျ ိုးပြင ့်် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် အဝတ်အစ ိုးပြင ့်် ြိုးတစခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင ်
သူက အ ဒက၊ “ထအပင်၏ အသီိုးက မစ ိုးရဟ ငါပညတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် မယ ိုး၏
စက ိုးကန ိုးတထ င်၍ စ ိုးမတသ တကက င၊့်် တပမသည် သင်၏အတွက် ကျန်ပခင်ိုးက
ခလျက်ရ၏။...သင်
ှ
ထက
ွ ်ရ တပမသ မပပန်
မီတ
ှ င်တအ င်...အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး၊ သင်သည်
့်
တပမမှုနပ် ြစ်
် ့် ပပန်
့် ၍ တပမမှုနသ
့် ည်။ သူက မန်ိုးမက၊ “သင်၌ ကယ်ဝန်တဆ င်ပခင်ိုး
့် ရမည်” ဟ ဆခဲသ
တဝဒန က ငါအလွန ် မျ ိုးပပ ိုးတစရမည်။ ပင်ပန်ိုးစွ တဝဒန က ခ၍သ ိုးဘွ ိုးရမည်။
ကယ်ခင်ပွနိုး် ၏ အလသလ
့် ည်။
့် က်၍ သူ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးကလည်ိုး ခရမည်။” ဟ တပပ ခဲသ
ထအချန်မှစပပီိုး သူသည် ၎င်ိုးတက
် တ်ခပဲ့် ပီိုး တခတ်တပေါ်လူသ ိုးက ယခ
့် ဧဒင်ဥယျ ဉ်မှ န္ှငထ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တနထင်သကဲသ
့် ဥယျ
ဉ်၏ ပပင်ပတွင် တနထင်တစခဲသ
့် ည်။ အစအဦိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က် လူသ ိုးက တမမ၏
တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခရတစပပီိုး၊ ထတန
့် က် လူသ ိုးန္ှင ့်် တမမက ကျန်ဆြမှ့် သူ၏ အစီအစဉ်
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် ထသတသ
အစီအစဉ်တစ်ခ အမှနတ
် ကယ် မရှခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအလယ်တွင် လပ်တဆ င်ြ အမှု
သစ်က သူအ
့်
့် ိုး တပိုးသည့်် အမှုအရ မျ ိုး
ပြစ်တပေါ်သည့်ပ
် စ သက်သက် ပြစ်သည်။ တယတဟ ဝါသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဤအမှုက

အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတအလယ်
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဆက်လက် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်လည်ိုး “တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့်
လူ၏ ဒစရက်အပပစ် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအကကအစည်အ ိုးလိုး အစဉ်မပပတ်
ဆိုးညစ်တကက င်ိုးက တယတဟ ဝါ သပမင်တတ ်မူ၏။ ယင်ိုးက တပမကကီိုးတပေါ်မှ လူက
ြန်ဆင်ိုးသည်က တယတဟ ဝါအ ိုး တန င်တရတစပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွဲ
တစသည်။...သတသ
် တန ဧသည် တယတဟ ဝါ၏ အပမင်တွင ် အသတရရှတသ သူ ပြစ်သည်။”
့်
ဤအချန်တွင် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်သည် တမမ၏တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ခရပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ် အပပစ်အလွန ် ကကီိုးထွ ိုးလ သည်အ
့် တွက် တယတဟ ဝါသည်
တန က်ထပ် လပ်တဆ င်စရ အမှုအသစ် ရှခဲသ
့် ည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးက တထ က်ဆလျှင၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တယတဟ ဝါသည် တန ဧ၏ မသ ိုးစက ချမ်ိုးသ ရ ရတစြ ့်
တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက
့် က် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ကမဘ က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှငဆ
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တိုး၍တိုး၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ လျက်၊
ဤတနအထ
ဤပစပြင ့်် ဆက်လက်ြွျို့ ပြြုိုး တိုးတက်ခက
ဲ့်
၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တိုးတက်မက
ှု
့်
ယင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရသည့်
ှ
် အချန် တရ က်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အဆိုးသတ် သတဘ သက်တရ က်တပလမ်မ
့် ည်။ အစအဦိုးမှ ကမဘ တလ က၏
အဆိုးသတ်အထ၊ သူအမှု
့် အပမဲ
့် ၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးသည် ဤပစ အပမဲ ပြစ်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့်
ပြစ်လမ်မ
၎င်ိုးတ၏
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
့်
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရမည့််
ပကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူအတယ က်စီတင်ိုးသည် အတန်ိုးအစ ိုး တစ်ခခန္ှင ့််
သက်ဆင်ြ အစအဦိုး
၌ ခွခ
ဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးထ ိုးခရသည်ဆသကဲသ
့် ပြစ်
ပါတသိုးသည်။
့်
့် ြ တဝိုး
့်
ယင်ိုးထက် အတယ က်တင်ိုးသည် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု ပြစ်စဉ်တစ်ခက ကကြုရပပီိုးသည့်တ
် န က်မှသ
တပြည်ိုးပြည်ိုး အမျြုိုးအစ ိုး ခွခ
ဲ ရတပသည်။ အဆိုးတွင ် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုး၍ မရသည့်သ
် ူ မည်သမ
ူ ဆသည် ၎င်ိုးတ၏
့် “ဘိုးတဘိုးမျ ိုး”ထ
ပပန်သွ ိုးကကရလမ်မ
ွ ်အလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက် ပပင်ဆင်ထ ိုးန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တပ။
ထထက်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အလယ် သူ၏ အမှုက တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးန္ှင ့်် သ ၍
့်
စစ်မှနက
်
လက်တတွျို့ကျသည့်် ပစပြင ့်် တဆ င်ရွက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုးပြစ်သည်မှ အမှုအရ မျ ိုး၏
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် တယတဟ ဝါသည် မန်ိုးမက တသွိုးတဆ င်ရန် တမမက
မြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် ၊ ့် သူ တမင်တက
့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူ၏ တကျတသ အစီအစဉ် မဟတ်သကဲသ
ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးသည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ ဤသည်မှ တမျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးခဲသ
့် ည့််

အပြစ်အပျက် တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ တပပ ၍ရန္င်သည်။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည်
့်
အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝက ဧဒင်ဥယျ ဉ်မှ န္ှငထ
် တ်ခပဲ့် ပီိုး လူက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် မြန်ဆင်ိုးြ ့်
သန္နဋ္ဌ န်ပပြုခဲသ
်လည်ိုး လူတသည်
့် ည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
ဤအတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ကသ တတွျို့ ရှကကတလသည်။
ယင်ိုးမှ ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် တင်ိုးသ ပြစ်သည်- “ငါသည် ငါ၏ ဉ ဏ်ပည က
့် ည်အ
စ တန်၏ အကကအစည်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ကျငသ
့်် ိုးသည်။” လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် မည်သ တ
့် ိုး၍
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည် ပြစ်တစ သမဟ
ိုးတဆ င်သည် ပြစ်တစ၊
့် တ် တမမက ၎င်ိုးတက
့် မည်သ တသွ
့်
တယတဟ ဝါသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် သူသည် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးခဲက
ွ ် ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှု၏
့် တည်ိုးက အမှုသစ်တင
အဆငမ
့်် ျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် မျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ထပ်မလပ်ြူိုးတပ။ စ တန်သည်
အကကအစည်မျ ိုးက အဆက်မပပတ် အသက်သင
ွ ိုး် တလသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက အဆက်မပပတ် ခရပပီိုးပြစ်က ၊ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ ဉ ဏ်ပည ရှသည့်် အမှုက မရပ်မန ိုး တဆ င်ရွက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မကျရှု ိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲက
့် တည်ိုးက အမှုပပြုပခင်ိုးက
မရပ်တနြ
် ့် ူိုးတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ရန်သ၊ူ ၎င်ိုးက အန္င်ယြ
ူ လူ
ွ ်အလယ်တွင် အမှုပပြုပမဲပပြုတနပပီိုး
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်။ ဤတက်ပဲသ
ွ ည် အစအဦိုးကတည်ိုးက သဲကကီိုးမဲကကီိုး ပြစ်ပွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ အဆိုးအထ
ဆက်လက်ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအမှု အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်ရ တွင၊် တယတဟ ဝါ
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏
ကကီိုးပမတ်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှခွင ့်် တပိုးပပီိုးသည်သ မက၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည ၊
အနန္တတန်ခိုးန္င
ှ ့်် ဩဇ အ ဏ တက
ွ ့်် တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
အဆိုးတွင ်
့် လည်ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
့်
သူသည်- ဆိုးယတ်သက
ူ အပပစ်တပိုးပပီိုး တက င်ိုးပမတ်သည်သ
့် က
ူ ဆချီိုးပမြှငရ
့်် င်ိုး- သူ၏
တပြ င်မ
ွ ်က ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည် ပြစ်သည်။ သူသည်
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စ တန်က ဤတနအထ
တက်ခက်ပပီိုးပြစ်က မရှု ိုးနမ်ြ
့်
့် ူိုးတပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် ဉ ဏ်ပည ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး သူ၏ ဉ ဏ်ပည က
စ တန်၏ အကကအစည်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခက ကျငသ
့်် ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှသမျှ အရ တင်ိုးက သူ၏ဩဇ အ ဏ အ ိုး ကျြုိုးန္နွ ခတစသည်သ မက၊
ကမဘ တပမတပေါ် ရှသည့်် အရ တင်ိုးကလည်ိုး သူ၏ တပခတင်ရ ခတအ က်တွင် အန ိုးတပိုးထ ိုးက ၊

အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကျြူိုးတကျ ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်သည့််
ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုအတွငိုး် သ ကျတရ
က်တစသည်။ ဤအမှု၏
့်
အကျြုိုးရလဒ် အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ဉ ဏ်ပည တကက င ့်် ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးတပေါ် သမဟ
် နရ တွငမ
် ဆ ရန်သူ
့် တ် စကကဝဠ တစ်ခလိုး၌ မည်သည့်တ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သဘ ဝအလယ်တွင ် ကျြူိုးတကျ ဝ
် င်တရ က်သည့်် မည်သည့််
အတမှ င်အင်အ ိုးစမျ ိုး မရှခဲသ
် တွက်၊ သူသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် ည့်အ
မတည်ရမီ
ှ တွင ် လိုးဝ မထတ်တြ ်ပပခဲြ
့် ူိုးတပ။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူက
့်
သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် န က်တွင၊် သူသည် ကမဘ တပေါ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး သူသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်သည့်် စ တန်န္င
ှ ့်် န္ှစ်တထ င်ချီကက သည့်် သူ၏ စစ်ပဲက
ွ ဆက်တက်အဆငအ
့်် တင်ိုးတွင ် တိုး၍ ပပင်ိုးထန်လ သည့်် စစ်ပဲတ
ွ စ်ခက- တရ ိုးဝင်
စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တသည်
့်
ဤအဆငမ
့်် ျ ိုး အသီိုးသိုးီ တွင ် ပါရှသည်။ ထအခါမှသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနမ
် က
ှု မျက်ပမင်တတွျို့ ကကရတလသည်။ သူသည် ယတနအထ
ဤသူ၏ အမှုက အလ ိုးတူ
့်
ဤစစ်မှနသ
် ည့်် နည်ိုးဟန်ပြင ့်် တဆ င်ရွက်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
သူ၏အမှုက သူ
့်
တဆ င်ရွကသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးတက
့် လည်ိုး သူ
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ သူသည် သင်တက
့်် သီိုးသီိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် အမှု၏ အဆငအ
အတွငိုး် ကျကျ သမမ တရ ိုးက ပမင်ခင
ွ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးက
မည်သရှ့် ငိုး် ပပရမည်ဆသည်က အတအကျ ပမင်ခင
ွ အ
့်် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ခင်မ တသ ရှငိုး် ပပချက် တစ်ခ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။
တယရှု က ယဒ၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ လူအချြုျို့က- ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
မတင်မီတွင ် သူသည် ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးခရပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ဟ တတွိုးကကသည်။
အမှနတ
် ွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအစီအစဉ်မျ ိုးက အချန်၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တက်တက်ဆင်ဆင်ပင်
ရန်ပတငွမျ ိုးက အပမဲ အလွဲသိုးစ ိုးလပ်တတ်သည့်် ယဒဟူတသ အမည်န္င
ှ ့်် လူတစ်ဦိုး ရှခဲသ
့် ည်၊
ထတကက
င့်် ဤလူသည် ဤအခန်ိုးကဏ္ဍက လပ်တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် ဤနည်ိုးပြင ့်် အတစခပခင်ိုးပပြုြ ့်
့်
တရွ ိုးချယ်ခခဲရ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အနီိုးအန ိုးရှ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်သည့်် ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ပထမတွင ်
ဤအရ က သတမထ ိုးမခဲတ
် န က်တွင၊် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ပ။ ယဒ တြ ်ထတ် ခရသည့်တ

သူသသွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤအခန်ိုးကဏ္ဍက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး
ရှခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ထလူသည် ယဒအစ ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်တပမည်။
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ သည် အမှနတ
် ွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် အပမဲ တက က်က ငင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
အချန်မတရွ ိုး သူ၏ အမှုက စီစဉ်န္င်ပပီိုး၊ အချန်မတရွ ိုး တဆ င်ရွက်န္င်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အပမဲ သစ်လွငသ
် ည်၊
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မအတဟ င်ိုးသကဲသ
့် အပမင
ဆ
့်် ိုး အတင်ိုးအတ အထ အပမဲ
့်
လတ်ဆတ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါအပမဲ တပပ သနည်ိုး။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင ်
သူ၏အမှုက စီစဉ်ခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုးသ ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ လိုးဝ မဟတ်တချ။
့် င
အမှု၏ အဆငတ
့်် င်ိုးသည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်ရ အချန်က လအတွက် ယင်ိုး၏ သငတ
့်် တ ်သည့််
အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှပပီိုး အဆငမ
့်် ျ ိုးသည် အချင်ိုးချင်ိုး ဝင်တရ က် စွက်ြက်ပခင်ိုး မရှတပ။
အကကမ်မျ ိုးစွ သငစ
့်် တ်ထတ
ဲ ွင ် ရှတက င်ိုးရမည့်
ှ
် အစီအစဉ်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တန က်ဆိုး အလပ်မျ ိုးန္ှင ့်် တကယ့််ကကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှတပ။ သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်သည် လူသ ိုး တတွိုးတခေါ် တပမ ်ပမင်မှုတလ က် မရိုးရှငိုး် သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးတလ က် မရှု ပ်တထွိုးတချ- ယင်ိုးမှ လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် လတ်တတလ
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အချန်မတရွ ိုးန္ှင ့်် တနရ မတရွ ိုး တထ က်ပ့်ပခင်ိုး ပါဝင်သည်။ လူသ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သူထက်
မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မရှငိုး် လင်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူတ၏
ှ တ
် သ
့်
့် စစ်မန
လအပ်ချက်မျ ိုးက သူ၏ အမှု လပ်တဆ င်သတလ က် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တက င်ိုးစွ
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သည်မှ ဤအရ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုး ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ၊
့်
သူ၏ အမှုက တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့တွင် ကကြုတင် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ ယခ
သူသည် သင်တအလယ်
တွင ် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တ ရှ
့်
့် ကကသည့်် အတပခအတနမျ ိုးက သူ
တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အမှုပပြုက စက ိုးတပပ တနစဉ်တွင၊် သူသည် လူတ ့်
လအပ်သည့်အ
် ရ အတအကျပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရင်ိုး အတပခအတန
အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခစီတင်ိုးက တတွျို့ ကကြုရ တွင ် တပပ ြ မှ
် န်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သူ၌
့် နက
ရှတလသည်။ သူ၏ အမှု ပထမအဆင-့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်က လက- ကကည့်တ
် လ ။့်
ယင်ိုးတန က်တွင၊် လူမျ ိုးသည် အပပြုအမူ မျြုိုးစက ပပသကကပပီိုး၊ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခခပြင ့််
ပန်ကန်လလျက် ပပြုမူကကသည်။ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အတပခအတန အချြုျို့ကသ
ဲ့် ၊ ့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုး ထွက်တပေါ်လ သည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်

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

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

ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခွငတ
့်် ပိုးသည့်အ
် ချန်
တပခ က်ရက်တပမ က်တနအထ
ဆက်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့်
့် က် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးချန် ခန္ှစ်ရက်တပမ က်တနတွ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င ် သူ အန ိုးယူခသ
ခန္ှစ်ရက်တပမ က်တနက
သတ်မတ
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်။
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် တနတစ်
့် တနအပြစ်
့်
သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် မဟတ်ဘ၊ဲ ြန်ဆင်ိုးခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
့် င
ဤသန်ရှ့် ငိုး် သည်တ
့် နက
့် ပပဌ န်ိုးရန် ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုကလည်ိုး တစ်ပပြုင်နက်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် သူသည် ကမဘ တလ ကက
တပခ က်ရက်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးပပီိုး၊ ထတန
့် င ် အန ိုးယူရန်
့် က် ခန္ှစ်ရက်တပမ က် တနတွ
ဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ မကက်ညတ
ီ ပ။
သူသည် ထသတသ
အရ တစ်ခက မြွငဟ
့်် ခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက မစီစဉ်ခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။ အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် တပခ က်ရက်တပမ က်တန၌့် ပပီိုးစီိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ခန္ှစ်ရက်တပမ က်တနတွ
့် င ်
သူအန ိုးယူမည်ဟ လိုးဝ သူ မတပပ ခဲြ
ထအချန်က တက င်ိုးသည်ဟ
့် ူိုးတပ။ ထထက်
့်
သူထင်ပမင်သည့်် အရ မျ ိုးအတင်ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အရ ရ တင်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး သူ အပပီိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တပခ က်ရက်တပမ က်တန ့်
ပြစ်န္င
ှ ခ
့်် တ
ဲ့် လသည်။ အရ ရ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး သူ အပပီိုးသတ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် ငါိုးရက်တပမ က်တန ့်
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ထတကက
င ့်် တပခ က်ရက်တပမ က်တနက
သူ
့် သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် တနအပြစ်
့်
့်
သတ်မှတပ် ပီိုးပြစ်တပမည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး သူသည် အရ ရ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး
့်
တပခ က်ရက်တပမ က်တနတွ
့် င ် ဧကန်အမှန ် အပပီိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့်် ခန္ှစ်ရက် တပမ က်တနသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် ရ တန ပြစ်
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးလ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။
့် လ ခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးက ဤတနအထ
့်
ထတကက
င့်် သူ၏ လတ်တတလ အမှုက ဤတူညသ
ီ ည့်် နည်ိုးဟန်ပြင ့််
့်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သင်တ၏
့်် ညီ သင်တ၏
့် အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးအတွက် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ ဆလသည်မှ
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူမျ ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စက ိုးတပပ ဆပပီိုး အမှုပပြုတပသည်။
သူသည် ပခြုငလျက် တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုး အချန်မတရွ ိုးန္ှင ့်် တနရ မတရွ ိုး အမှုပပြုပမဲပပြုတလသည်။
သင်တအတပေါ်
ငါ လပ်တဆ င်၊ တပပ ဆ၊ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး သင်တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်အ
် ရ သည်
့်
့်
မခင်ိုးချက်မရှ သင်တ လ
် ရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါအမှု
် ရ ကမျှ
့် ၏ မည်သည့်အ
့် အပ်သည့်အ
့်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ ပခင်ိုး မရှတပ။ “ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက တစ ငက့်် ကည့်လ
် ျက် ရှ၏။” ဆသည်က သင်တ သ
့် တွက် အ ိုးလိုး
့် ကကသည်အ
စစ်မှနတ
် ပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက အချန်တစ ၍ ဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ အ ိုးလိုးသည်

ကကြုတင်ခင်ိုးကျင်ိုးပပီိုးသ ိုးလည်ိုး ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
တထ င်စန္ှစ်တပခ က်ခလိုး အတသိုးစတ် အစီအစဉ် တရိုးဆွခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
ွ ်က
့် က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပန်ကန်တတ်ြ၊ ့် ခခတတ်ြ၊ ့် မရိုးတပြ ငဘ
့်် ၊ဲ လှညစ
့်် ိုးတတ်ြန္ှ့် င ့်် ဇ တပကတ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု၊ ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ မျက်စ၏တပ်မက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုးချင်ိုး
စတ်အလလက်ပခင်ိုးတက
ွဲ န် မှ
့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်ဟ
့် ပင်ဆင်ြ ကက
့် ြုတင်ခခ
သင်ထင်သည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတထဲ
် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်က
့် မှ မည်သည့်အ
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ မှု
့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
့်
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် အ ိုးလိုး ပြစ်ပျက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့က “စ တန်သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်အတွငိုး် တွင ် ရှသည်မဟတ်တလ ။ စ တန်က လူသ ိုးမျ ိုးက ဤပစပြင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ ကက
ွဲ န ် ထ
့် ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ထတန
့် ြုတင်ခခ
့် က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။” ဟ တပပ တက င်ိုး တပပ ကကကကတပမည်။
စ တန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ ဘ
် ကယ်
့် ရ ိုးသခင် အမှနတ
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုး ထ ိုးခဲမ
့် ည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ပမှန ်
အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးြသ
င ့်် သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အလွန ် စတ်အ ိုးထက်သန်တလသည်၊ ထတကက
့်
့်
အသက်တ မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ဝင်တရ က် စွက်ြက်မည်တလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက စ တန်က
အန္င်ယပူ ခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ အ ိုးထတ်မှုတစ်ခ
ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးက အဘယ်သ ကက
ွဲ န် ့်
့် ြုတင်ခခ
မှတ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုတကက င ့််
ပြစ်ပျက်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ စ
့် တ်ကိုးူ တပါက်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
လက်တွငိုး် ရှ စ တန်သည် ငါ တပပ ဆသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တွငိုး် ရှ စ တန်န္င
ှ ့်် အလွန ်
ကွဲပပ ိုးသည်။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး စ တန်သည် သူ၏ လက်တွငိုး် တွင ် ရှသည်။”
ဟ သင်တ တပပ
ဆချက်မျ ိုးအရ၊ စ တန်သည် သူက
့်
့် လိုးဝ သစစ တြ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရသည်
ှ
ဟ သင် တပပ ခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့်
အသပည သည် စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်လွနိုး် ပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် လက်ပွနိုး် တတီိုး
မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးက လိုးဝ ဉ ဏ်မမီန္င်သကဲသ
့် သူ
့် ၏
ဉ ဏ်ပည ကလည်ိုး တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရ၏။
ှ
ဤသည်မှ မသ ိုးတစ်ခ လိုးဝ မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကနဦိုးက ဩဇ အ ဏ
တဝစတစ်ခက တပိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က

သစစ တြ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ဧဝသည် တမမ၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မက
ှု
မလွနဆ
် န်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်ကကဲသ
့် ပင်
့်် ထ ိုးသည့်် ပြစ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ၊ တမျှ ်လငမ
သတသ
် စ တန်သည် သူ၏ သစစ တြ က်ြျက်မှုက မည်သ တဆ
င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တလ က် အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် မပပည့်စ
် တသိုးတချ။ သင်တ တပပ
ပပီိုးသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည်
့်
တန်ခိုးကကီိုးရမျှကကီိုးသည်။ သူ မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဩဇ အ ဏ သည် ၎င်ိုးက အပမဲ အန္င်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ၊ “ဘရ ိုးသခင်သည်
အနန္တတန်ခိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်စ
် ၍ စ တန်သည် သူ၏လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ၏။”
ှ
ဟူသည့််
တပပ ဆပခင်ိုးတန က်ကယ
ွ ်က စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် စ တန်န္င
ှ ့်် စစ်ပဲက
ွ
့်
တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး တဆ င်ရွက်ရတပမည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးက
့်
တနပ် ပန်
ှ ့််
့် ရ တွင ် သူ၏အမှုက စီစဉ်သည်- ဆလသည်မှ သူသည် လက်တစ်ကမ်ိုးရှ တခတ်န္င
သငတ
့်် တ သ
် ည့်် ပစတစ်ခပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုး သူ၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ထနည်ိုးတူ တန က်ဆိုးတသ က လ၏
အမှုက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မတင်မီ တစ တစ ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
့် တ်သ ိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န ် မှ
့် အင်
မတန် စနစ်ကျသည့်ပ
် စတစ်ခပြင ့််
့် တ်သ ိုးထ ိုးမှုမျ ိုးက ဤကဲသ
့်
ပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တပ။ ပထမဦိုးစွ လူသ ိုး၏ ပပင်ပ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဒတယအတနန္ှင ့်် လူသ ိုးက သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့််
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ခတစပခင်ိုးပြစ်သည်။ တတယအတနန္ှင ့်် လူသ ိုးအ ိုး တသပခင်ိုးတရ ိုး၏
စမ်ိုးသပ်မက
ှု ကကြုတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စတတထအတနန္ှင ့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုး
အချန်က လက ကကြုတတွျို့တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ သန္နဌ န်က တြ ်ပပတစပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ပဉ္စမအတနန္ှင ့်် လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ သခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးတွင ် လူက စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သူသည် ဤအရ အ ိုးလိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင ် မစီစဉ်ခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးထက်
သူသည် လက်ရှတခတ်တွင် ယင်ိုးတက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်
့် စတင် စီစဉ်တနခဲသ
အလပ်လပ်တနသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည် အလပ်လပ်တန၏။ စ တန်သည် သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပသည်၊ ဘရ ိုးသခင်မူက ိုး ရိုးရိုးစင်ိုးစင်ိုး
စက ိုးတပပ ဆက ပဓ နကျတသ အရ တစ်ချြုျို့က ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ဤသည်မှ ယတန ့်
လပ်တဆ င်လျက်ရသည့်
ှ
် အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်တွင၊်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် အလ ိုးတူ အမှုပပြုပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုး
ရှတပသည်။

ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး တမမကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤတမမသည် အဆပ်အပပင်ိုးဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ကယ်ခန္ဓ သည်
အဆပ်ပါရှ၏၊ ယင်ိုးက စ တန်သည် တက င်ိုးတက င်ိုး အသိုးချခဲသ
့် ည်။ ဧဝက အပပစ်သ ့်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ တမမပြစ်သည်။ ဧဝက အပပစ်ပပြုခဲပ့် ပီိုးတန က် အ ဒသည်
အပပစ်လပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးသည် အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ခကဲ့် ကသည်။
တမမက ဧဝက တသွိုးတဆ င်မည်ပြစ်ပပီိုး ဧဝက အ ဒက တသွိုးတဆ င်လမ်မ
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက
သခဲပ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ါက၊ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက ဥယျ ဉ်တစ်ခထဲမှ အဘယ်တကက င ့်် ထ ိုးခသ
သူသည် ဤအရ မျ ိုးက ကကြုတင်သပမင်န္င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ တမမက အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးပပီိုး
ဧဒင်ဥယျ ဉ်အတွငိုး် တွင ် ထ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ဧဒင်ဥယျ ဉ်သည် အဘယ်တကက င့်် တက င်ိုးမတက င်ိုး
သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုး ပါရှခဲပ
က် သူ
့် ါသနည်ိုး။ အသီိုးက စ ိုးတစြ ၎င်
့် ိုးတအတွ
့်
ရည်ရွယ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သတလ ။ တယတဟ ဝါ တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊် အ ဒပြစ်တစ ဧဝပြစ်တစ
သူက
ဲ့် ပ၊ ထအခါတွငမ
် ှ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏
့် တ
့် ရင်မဆင်ဝခ
့်
အသီိုးက စ ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်က တမမ၏လှညစ
့်် ိုးမှု၌ သ ိုးတက င် ပြစ်သွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်က
တယတဟ ဝါ သခဲသ
ဲ ပဲ့် ပီိုး၊ အ ဒန္ှင ့််
့် ည်။ အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တမမကကျန်ဆခ
ဧဝကလည်ိုး ကျန်ဆခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးက သစ်ပင်၏အသီိုးက စ ိုးခဲသ
့် ချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်အ
ယင်ိုးက လပ်တဆ င်တနခဲက့် ကသည်က တယတဟ ဝါ သတမပပြုမခဲတ
ွ ်သည်
့် ချ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆိုးယတ်က က မင်္ဏ်အ ရ တြ က်ပပ ိုးသည်အထ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲက့် ကသည်မှ
၎င်ိုးတန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သထ ိုးခဲက့် ကသည့်် အရ ရ တင်ိုးက ဆိုးယတ်ပပီိုး
မတပြ ငမ
့်် တ်သည်အထပင် ပြစ်သွ ိုးခဲက့် ကသည်။ ယင်ိုးမှ ညစ်ညမ်ိုးမှုချည်ိုးသ ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက တန င်တရခဲသ
့် ည်။
့်
ထတန
် ျန်ခကဲ့် ကသည့်၊် ကမဘ တလ ကက
့် က်တွင၊် သူသည် တန ဧန္ှင ့်် သူ၏ သ ိုးမျ ိုး အသက်ရှငက
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။
အချြုျို့အရ မျ ိုးသည် လူမျ ိုး စတ်ကူိုးကကသတလ က် အမှနတ
် ကယ် အဆငပ့်် မငပ့်် ပီိုး သဘ ဝလွန ်
မပြစ်တပ။ အချြုျို့က “တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူက
ှ မ
့်် ျ ိုး
့် သစစ တြ က်မည်က သရက်န္င
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။” ဟတမိုးကကသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်- ကမဘ တပမကကီိုး မတည်ရမီ
ှ တွင၊်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ တက င်ိုးကင်တမန် အ ိုးလိုးအတပေါ် တရ ိုးစီရင်ပင်ခင
ွ ့််
ရှခဲသ
့် ည်။ ဤအရ သည် ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။

ဘရ ိုးသခင်မှလွဲ၍၊ ၎င်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးပမတ်ဆိုး
ပြစ်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲ့် ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ကမဘ တပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်လျက် သ ၍ပင်
ကကီိုးမ ိုးတသ သစစ တြ က်မှုက ပပြုခဲသ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် လ
ွဲ ပပီိုး
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ ထက် သ လွနလ
် ခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ငါ တပပ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဧဝက အပပစ်သ တသွ
ိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏န္င်ငက ကမဘ တပမတပေါ် တည်တထ င်လပပီိုး
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျ ခင်ိုးက ၊ ယင်ိုးအစ ိုး တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက
န ခတစလတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးက ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ မျ ိုးစွ တသ အရ တက
့်
သူက
ဲ့် ည်- ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတက
့် န ခန္င်သည်က တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက တတွျို့ ပမင်ခသ
့်
န ခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက န ခန္င်တပသည်။ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျ ိုး၊
သစ်ပင်မျ ိုး၊ တတ အပ်မျ ိုး၊ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတပြစ်
့်် ရှ က်မှု တအ က်တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊
့် သည်-့် လူသ ိုး၏ တစ ငတ
အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတက
င့််
့် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက န ခခဲက့် ကသည်။ ထတကက
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က သ လွနရ
် န်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သစစ တြ က်ရန် ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင၊် ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ရ တွင ်
တန က်ပင်ိုး၌ ဝည ဉ်ဆိုး အမျြုိုးမျြုိုး ပြစ်လ ခဲက့် ကသည့်် တက င်ိုးကင်တမန် အမျ ိုးအပပ ိုးက
ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတနထ
ွ ်၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုသည် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတကက င ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးကင် တမန်မင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲတ
့် သ တကက င၊့််
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ယတန ၎င်
့် ကျငစ
့်် ရက်အတင်ိုးသ ပြစ်ကကတပသည်။
့် ိုးတ ပြစ်
့် သည်အ
ဤတစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးပြစ်သည့်် အမှုသည် လူမျ ိုး စတ်ကူိုးန္င်သတလ က် လိုးဝ စတ်ကူိုးသက်သက်
မဟတ်သကဲသ
့် မရ
ှ ိုး် တပ။ စ တန်သည် အတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခအတွက် ၎င်ိုး၏
့် ိုးရင
သစစ တြ က်ပခင်ိုး အမှုက ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
် လူမျ ိုးသည် ထသတသ
ရိုးရှငိုး် သည့််
့်
့်
အချက်က န ိုးမလည်န္င်ကကတချ။ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်ကလည်ိုး အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်က အလွန ် စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး စ တန်သည် သူ၏ရန်သပူ ြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င့််
စ တန်က သူ ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် နည်ိုး။ စ တန်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ်တွင် ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးက

မြန်ဆင်ိုးခဲတ
သူသည် တက င်ိုးကင်တမန်တစ်ပါိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတန
့် ပ။ ထထက်
့်
့် က်
ထတက င်ိုးကင်တမန်က သူက
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုး၏အဆငအ
့်် တန်ိုး တိုး၍
့် သစစ တြ က်ခတ
အလွနက် ကီိုးပမတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ရန် ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ တက်ဆင်မှု တစ်ခဟ တပပ န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ တရှ င်လဲ၍မရသည့်အ
် ရ တစ်ခလည်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသည် အဆငတ
့်် စ်ခအထ အရွ ယ်တရ က် ပပီိုးသည့်တ
် န က် မလွဲမတသွ
တသဆိုးရမည့်ပ
် န္ှင ့်် တူညတ
ီ ပသည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ထအဆင်ထ
့် သ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပပီိုး
ပြစ်သည်။ အဓပပ ယ်မရှသည့်် မက်မဲသမ
ူ ျ ိုးက၊ “စ တန်က ကယ်တတ ၏
် ရန်သူ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူက
့် နည်ိုး။
့် အဘယ်တကက င့်် ကယ်တတ ် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ကယ်တတ က
့်် သစစ တြ က်မည်က ကယ်တတ ် မသခဲသ
့် တလ ။
ကယ်တတ သ
် ည် တနရက်
် င်သတလ ။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
့် က လမပြစ်မီ မကကည့်န္
သဘ ဝက ကယ်တတ မ
် သခဲသ
့်် သစစ တြ က်မည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် တလ ။ ၎င်ိုးက ကယ်တတ က
ကယ်တတ ် သသည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င့်် သူက
့် နည်ိုး။
့် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး ပြစ်တစခဲသ
၎င်ိုးသည် ကယ်တတ က
့်် သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည်သ မက၊ ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ အပခ ိုးတက င်ိုးကင်တမန်
အမျ ိုးအပပ ိုးကလည်ိုး ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ ့်
တသမျြုိုးမျ ိုး၏ ကမဘ တလ ကသ သက်
ဆင်ိုးခဲသ
် ဤတနထ
့် ည်၊ သတသ
့် ကယ်တတ ်သည်
့်
့်
ကယ်တတ ၏
် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်က မပပီိုးစီိုးန္င်တသိုးပါ။” ဟ
တပပ ကကသည်။ ထစက ိုးမျ ိုးသည် မှနက
် န်ပါသတလ ။ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် တတွိုးသည့်အ
် ခါ၊
မမကယ်ကယ် လအပ်သည်ထက် သ ၍ ဒကခ တရ က်တနတစပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
“မျက်တမှ က်တခတ်အထ စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးမရှတသိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုးက
ဤနည်ိုးပြင ့်် တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးတသည်
ပမင်၍ရန္င်ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။ သူ၏ ဉ ဏ်ပည က မည်သည်တ
့် နရ ၌
့်
ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်မည်နည်ိုး။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ပင်ိုးတွင ် သူ၏
့်
အနန္တတန်ခိုးက ထတ်တြ ်ပပန္င်ြအလ
ငှ့် စ တန်အတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်- ထသမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က မည်သ ့်
ရှ တတွျို့ န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မခခခဲပ
့် ါက သမဟ
့် တ် သူက
့်
မဆနက
် ့် ျင်မပန်ကန်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူ၏တဆ င်ရွက်မှုမျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပသြ လ
့် အပ်မည်
မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် သူက
့် ကိုးကွယ်ပပီိုး ကျြုိုးန္ွန ခခဲက့် ကမည်ဆပါက၊
သူသည် လပ်တဆ င်ရန် အမှုရမည်
ှ
မဟတ်။” ဟတပပ သည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှတလသည်။

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတသ တကက င၊့်် သူသည်
ညစ်ညမ်ိုးမက
ှု ြန်ဆင်ိုး၍မရသည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ သ ၍ပင်
တဝိုးကွ တပသည်။ သူသည် သူ၏ ရန်သက
ူ အန္င်ယူြ၊ ့် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက
ကယ်တင်ြန္ှ့် င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မန်ိုးတီိုးသည့်၊် သစစ တြ က်ပပီိုး ခခသကဲသ
့် အစအဦိုး
မှပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စ တန်က သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ယခ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနတ်ဆိုးမျ ိုးက အန္င်ယူချင်ပပီိုး၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် သူ၏
အနန္တတန်ခိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးထ ထတ်တြ ပ် ပတလသည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့််
အရ ရ တင်ိုးသည် ယခ စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ရှပပီိုး၊ ဆိုးယတ်သ၏
ူ
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် တည်တနသည်။ လူမျ ိုးသည် သူက
ငှ့် န္ှင ့်် ထသပြင်
့် သရှန္င်ကကြအလ
့်
့် ့်
စ တန်က အန္င်ယူပပီိုး သူ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န္ှမ်နင်ိုးြအလ
ငှ့် ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးထ သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပချင်တလသည်။
ဤအမှု၏ အလိုးစက သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး မှတစ်ဆင ့််
ပပီိုးတပမ က်တလသည်။ သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ရှသည်၊
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက ၎င်ိုးတထ
ှ ိုး
့်
့် ထတ်တြ ်ပပရန် ဆန္ဒရပပီ
ထသပြင
ှ
။ စ တန်မရှခဲလ
့် ျှင ် သူ၏
့် ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန် ဆန္ဒရတလသည်
ပပြုမူတဆ င်ရွက်မှုမျ ိုးက ြွငပ့်် ပြလ
့်် က
ှ ်မှု မရှခဲပ
့် ါက၊
့် မည် မဟတ်တပ။ စ တန်၏ တန္ှ ငယ
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုး ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် အသက်ရှငြ
် ၎င်
့် ိုးတက
့်
ပတဆ
င်ပပီိုး ပြစ်တပမည်။ စ တန်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး မတင်မီ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးထ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးထ
အဘယ်တကက င့်် ထတ်တြ ် မပပခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ အစအဦိုး၌ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူက
့် ကျြုိုးန္ွန ခခဲပ့် ပီိုး ပြစ်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအဓပပ ယ်မဲ့်သည့်် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပပီိုး
ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ စ တန်န္င
ှ ့်် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ တည်ရှပခင်ိုးတကက င၊့််
လူသ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ခခကကပပီိုးပြစ်က ပန်ကန်လသည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်န္
် င်သမျှ ပပည့်က် ကတလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် ဆန္ဒရတလသည်
ှ
။ သူသည် စ တန်န္င
ှ ့််
စစ်ပဲဆ
ွ င်န္လ
ဲ တသ တကက င၊့်် စ တန်က အန္င်ယူြ သူ
့် သည် သူ၏ ကယ်ပင် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့််
သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အသိုးပပြုရတပမည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်

သူတဆ င်ရွက်သည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးအ ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်တနသည့်် အမှုသည် အဓပပ ယ် ရှပပီိုး၊ အချြုျို့လူမျ ိုးက “ကယ်တတ ်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ဆနက
် ့် ျင်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။
ဤဆက်တက်အမှုသည် ကယ်တတ ်တင်အတွက် ဒကခ ြန်တီိုးရ တွင ် ကျငသ
့်် ိုးမှုတစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။ ကယ်တတ ်သည် စ တန်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က် ကယ်တတ က
့််
သစစ တြ က်က ခခရန် သူက
့်် ပိုးခဲသ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုး
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် အခွငတ
ခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ တသွ
ိုးတဆ င်ခရြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
့်
့် စ တန်ထ
လဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲသ
် ဤအရ မျ ိုးက တမင်သက်သက်
့် ည်။ ကယ်တတ က
ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ အဘယ်တကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တတ ်
စက်ဆပ်မန်ိုးတီိုးရတသိုးသနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် အဘယ်တကက င့်် စ တန်က
စက်ဆပ်ရွရှ ရသနည်ိုး။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တတ ် ကယ်တင်၏ ြန်တီိုးမှု ပြစ်သည်
မဟတ်ပါလ ိုး။ ကယ်တတ ်အတွက် မန်ိုးတီိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ိုး။” ဟ
တပပ သည့်အ
် ချန်တွင ် ၎င်ိုးတ ရည်
ညန်ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လိုးဝ မတူတပ။ အတတ ်အတန်
့်
နည်ိုးပါိုးသည့်် အဓပပ ယ်မရှတသ လူမျ ိုးက ထသတသ
အရ မျ ိုး တပပ ကကတပသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ ဆန္ဒ
ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ရင်ထတ
ဲ ွင ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မတကျမနပ် ပြစ်ကကတလသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက် ပြစ်လက်တလချင်ိုး။
သင်တသည်
သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ၊ သင်သည် သဘ ဝလွန ် အတတွိုးမျ ိုး
့်
အလွနမ
် ျ ိုးလှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က အမှ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်ဟပင် သင် အခင်အမ တပပ ဆတလသည်သင် အဓပပ ယ် မဲလ
ှ ည်တက ိုး။ သမမ တရ ိုးပြင ့်် အကကအြန် လပ်တနသူမှ သင် ပြစ်သည်။
့် သ
ဘရ ိုးသခင်က အမှ ိုးတစ်ခ ပပြုခဲသ
် ပ။ အချြုျို့လူမျ ိုးက၊ “စ တန်က
့် ည်မှ မမှနတ
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်မှ ကယ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး စ တန်က လူသ
့် ိုးမျ ိုးအလယ် ပစ်ချလက်ပပီိုး
လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးထ လဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်မှ ကယ်တတ ် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက
ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ပင်ဆင်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကယ်တတ ် သူတက
့်
ခွငမ
့်် လတ်ခပ
ဲ့် ါ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် သူတက
့် ည်။
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ မန်ိုးတီိုးခဲသ
ပထမတွင ် ကယ်တတ သ
် ည် သူတက
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယခတွင်
့် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ချစ်ခတ
သူတက
ွ ်က မန်ိုးတီိုးတလပပီမှ
့် ကယ်တတ ် မန်ိုးတီိုးတနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တတ ပ် ြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ချစ်ြူိုးသည်မှ လည်ိုး ကယ်တတ ် ပြစ်သည်။
ဤတနရ တွင် အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တနပါသနည်ိုး။ ဤသည်မှ တရှ ျို့တန က်မညီပခင်ိုး

ပြစ်သည် မဟတ်ပါလ ိုး။” ဟ အြန်တလဲလဲပင် တစ ဒကတက်ကကသည်။ ယင်ိုးက သင်တ ့်
မည်သ ကကည့်
သ
် ည်ပြစ်တစ၊ ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်ဘ၌ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
့် ည့်် ပစ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက ဤတနအထ
့်
ဆက်လက်ပြစ်တပေါ်သည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်တ မည်
သြွ့် ဲဆ
ျို့ သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ
့်
အပြစ်အပျက် အလိုးစ ပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် ယတန လ
့် ပ်တဆ င်တနသည့်် ဤအမှု
့်
တန က်ကယ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခလိုးမှ သင်တက
ှ ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန်
့် ကယ်တင်ရန်န္င
ပြစ်သည်မှ သင်တ သ
့် န ိုးလည်ရမည်။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် အထူိုးသပြင့်် အ ိုးနည်ိုးပပီိုး တပပ စရ အစွမ်ိုးအစမျ ိုး
မပင်ဆင်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်န္င
့် ဩဇ အ ဏ တပိုးထ ိုးခဲသ
တိုး၍ မ နတထ င်လ ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ အထူိုးသပြင ့်် အပခ ိုး
မည်သည့်တ
် က င်ိုးကင်တမန်မဆထက် အဆငအ
့်် တန်ိုး သ ၍ပမငမ
့်် ိုးသည့််
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တပသည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးအလယ်န္င
ှ ့််
တယတဟ ဝါတအ က်ရှ တက င်ိုးကင်တမန် သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ က ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် မင်ိုးတစ်ပါိုး၊
၎င်ိုး၏ဩဇ အ ဏ သည် အပခ ိုး မည်သည့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးမဆ၏
ဩဇ အ ဏ ထက် သ လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးသည် ဟဟ၊ သည်သည် လပ်တဆ င်လခဲပ့် ပီိုး
ကမဘ တလ ကကကီိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးအလယ် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက
ဦိုးတဆ င်လခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည် စကကဝဠ က ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သူ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ခဲသ
် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ၎င်ိုးသည် စကကဝဠ က
့် ည်။ သတသ
့်
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ အခင်အမ ဆခဲသ
့် ည်- ထအချန်မှစ၍၊ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌
အပခ ိုးတလ ကတစ်ခက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးသည် ဤတလ ကက
ထန်ိုးချြုပ်ရန် ဆန္ဒရှခဲပ့် ပီိုး၊ တသမျြုိုးနယ်ပယ်က ဆင်ိုးသက်ရန်လည်ိုး ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက ထသ လ
ွ ပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ပ်တဆ င်ခင
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက ဒဏ်ခတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တလထဲက ပစ်ချခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲက
့် တည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ကယ်တင်ရန်အလငှ့်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးန္ှင ့်် စစ်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ပီိုး ပြစ်သည်။ စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးအတပေါ် ဤတထ င်စန္ှစ်
တပခ က်ခက ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်တ၏
ှ ့််
့် အတတွိုးအပမင်သည် ဘရ ိုးသခင်က လတ်တတလ တဆ င်ရွက်တနသည့်် အမှုန္င

သဟဇ တ မပြစ်တပ။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ လက်တတွျို့မကျသကဲသ
့် အလွ
နမ
် ျ ိုးလှသည့််
့်
အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူ၏
ရန်သအ
ူ ပြစ် တကကည ခဲသ
်
့် ည်မှ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုး တန က်တွငသ
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက တသမျြုိုးနယ်ပယ်ထသ
ဲ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးတန က်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် နင်ိုးတချခဲသ
့််
ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည်မှ ၎င်ိုး၏ သစစ တြ က်မှုတကက ငသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယခအတပခအတနသ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်သည်မှ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က “ငါသည် သင်က
့်
့် ပျက် ပပီိုးသည့်တ
အန္င်ယူပပီိုး၊ ငါ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးမည်။” ဟ
ကျန်ဆခဲသ
့် ည်။ ပထမတွင ် လက်ခယကကည်ပခင်ိုးမရှဘဲ စ တန်က၊ “ကယ်တတ ်သည်
ကျွန္ပ်
် အ ိုး အကယ်စင်စစ် အဘယ်အရ ပပြုန္င်သနည်ိုး။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး
တလထဲသ န္ှ
် ျန္င်မည်တလ ။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး အမှနတ
် ကယ်
့် ငခ
အန္င်ယူန္င်သတလ ။” ဟ ပပန်တပပ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးက တလထဲသ ့်
န္ှငခ
် ျသည့်တ
် န က်တွင၊် တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးက သူ တန က်ထပ် အ ရမစက်တတ သ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
တန က်ပင်ိုးတွင ် စ တန်၏ ပြစ်တနဆဲ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ဟနတ
် ့် ိုးမှုမျ ိုး ရှလငက
့်် စ ိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ ကင်ပင်အမှုက စတင် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။
စ တန်သည် ဟဟ၊ သည်သည် လပ်တဆ င် န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ ယခင်က ၎င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင် တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် တန်ခိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဤအရ မျ ိုးက
တလထဲသ ၎င်
့်် တူ ယူတဆ င်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဤတနအထ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲသ
့်
့် ည်။ စ တန်က
့် ိုးန္ှငအ
တလထဲသ န္ှ
် ျပစ်လက်သည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုး၏ ဩဇ အ ဏ က
့် ငခ
ပပန်မယူခတ
ဲ့် ချ၊ ထတကက
င့်် စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်ပပီိုး
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ သတသ
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် မျ ိုးမကက မီတွင ် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခခဲရ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတနစဉ်တွင၊် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်မပပခဲတ
် ကမဘ ကကီိုးက
့် ပ။ သတသ
့်
မြန်ဆင်ိုးမီတွင၊် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
ဲ လူတအ
့် ည့်် တလ ကကကီိုးထက
့် ိုး တက င်ိုးကင်ဘက သူ၏
လပ်ရပ်မျ ိုးက တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ထလူတက
့် တက င်ိုးကင်ဘအထက်သ ့်
လမ်ိုးပပပတဆ
င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အသဉ ဏ်က တပိုးခဲပ့် ပီိုး ထလူတက
့်
ထတလ က၌ အသက်ရင
ှ ြ
် ဦိုးတဆ
င်ခသ
ဲ့် ည်။ ပင်ကအ ိုးပြင၊့်် သင်တထဲ
ူ ျှ
့်
့် မှ မည်သမ
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မကက ိုးြူိုးကကတပ။ တန က်တွင် ဘရ ိုးသခင်က

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

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

မည်သည့်ဒ
် ကခတပိုးပခင်ိုးကမျှ မလပ်တဆ င်ဝ့်ခတ
ဲ့် ချ။ ပထမတွင ် စ တန်က ၎င်ိုးသည်လည်ိုး
မျ ိုးပပ ိုးသည့်် ဉ ဏ်ပည မျ ိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်ဟ တတွိုးထင်ခပဲ့် ပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကက ိုးပြတ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်
့်
တန က်တစ်ြန် လူဇ့် တခယူလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ် သူ၏ အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏
ပန်ကန်မက
ှု လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအပြစ်
အသိုးတတ ခ
် တစြ အသ
ိုးပပြုမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက သမ်ိုးပက်က စ တန်က
အန္င်ယူမည်က သူ မတမျှ ်လင်ထ
့် ိုးခဲတ
့် ချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်ထက် သ ၍
ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး သူ၏အမှုသည် ၎င်ိုးထက် မျ ိုးစွ သ လွနသ
် ည်။ ထတကက
င့်် “ငါလပ်သည့််
့်
အမှုသည် စ တန်၏ လှညက
့်် ွက်မျ ိုးက တပပန်
့် ရ တွင ် တဆ င်ရွက်သည်။ အဆိုးတွင ် ငါသည်
ငါ၏ အနန္တတန်ခိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ တန်ခိုးအစွမ်ိုးမပဲ့် ခင်ိုးက ထတ်တြ ပ် ပမည်။” ဟ ယခင်က ငါ
တြ ်ပပပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရှ တ
ျို့ န်ိုးတွင ် လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အဆိုး၌ စ တန်သည် တန က်ဆိုးတွင ် ြျက်ဆိုးီ ခရသည်အထ တန က်တွင်
တရွ တ်တက်ဆွဲ လက်ပါလမ်မ
် ့် လွန ်
့် ည် ပြစ်သည်- ၎င်ိုးသည် အလွနအ
ထတ်လနတ
် ့် န်လှုပ်လမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် တချမှုနိုး် က
ြျက်ဆိုးီ ခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်မသ
ှ
အမှနတ
် ရ ိုးက သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်တွင ် ၎င်ိုးသည် မီိုးအင်ထတ
ဲ ွင ် မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ
၎င်ိုးသည် လိုးဝ ယကကည်လက်ခသွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။ ထအခါတွင် စ တန်အတွက်
အသိုးချစရ အကကအစည်မျ ိုး တန က်ထပ် ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပူတဆွိုးမှုပြင ့်် မကက ခဏ ြစီိုးတစသည်မှ
ဤတစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးပြစ်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အမှု ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် စ တန်န္င
ှ ့််
့်
သူ၏စစ်ပဲသ
ွ ည် အန္ှစ်တပခ က်တထ င် ကက ခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ြန်ဆင်ိုးလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးအတပေါ်၌ ဩဇ အ ဏ က တစ်ြန် အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည် မဟတ်။” ဟ
တပပ ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်မစ
ှ ၍၊ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
အလပ်လပ်ြ လ
ခဲက့် ကသည့်အ
် ခါ၊ အချြုျို့တသ အလပ်က လပ်တဆ င်ြ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်တန က်
လက်ရမျှ လက်ကကတလသည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် လိုးဝ တစ်ြန် ဩဇ အ ဏ မတပိုးတလပပီ။
ဣသတရလလူမျြုိုးတ ပမင်
ဲ့် ည့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ခသ
့် အလပ်က မည်သ ့်
တဆ င်ရွက်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
ဲ ွင ် ထတ်တြ ပ် ပကကပပီိုး
့်
့် ယ်ကယ် အပ်မက်မျ ိုးထတ
တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပတဆ
င် ခဲက့် ကသည်။ တယရှု သည်
့်

က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် ခါ၊
့် ပပီိုးတန က် သိုးရက်အကက တွင် ရှငပ် ပန်ထတပမ က် ပပီိုးသည်အ
တကျ က်ကကီိုးက တဘိုးကတွနိုး် တရ ျို့ ခဲသ
ူ ျ ိုးက တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအလပ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးကသ ဤအလပ်မျြုိုးက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
မည်သည့်် ဩဇ အ ဏ မျှ လိုးဝ တစ်ြန် အပ်န္င
ှ ိုး် မည်မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
တထ က်ပတ
် ည်ိုး၊ မည်သည့််
့် ပိုးသည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍ၌သ ပါဝင်ခကဲ့် ကတသ လ
့်
ဩဇ အ ဏ မျှ မရှခဲက့် ကတပ။ အချန်တစ်ချြုျို့ ကက အလပ်လပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ ကမဘ တပမတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ က ယူကကပပီိုး၊ “ငါသည်
့် ည့်် လူတသည်
့်
စကကဝဠ က တကျ ်လွနခ
် ျင်သည်။ တတယတက င်ိုးကင်၌ ငါရပ်ချင်သည်။ အချြုပ်အပခ
အ ဏ ပြင ့်် စိုးစသည့်က
်
လက ငါတ ရချင်
သည်။” ဟ ဆကကသည်။ ရက်အချြုျို့ ကက
့်
အလပ်လပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ် ၎င်ိုးတ မ
့် နတထ င်လ ိုးလ ကကတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အခွငအ
့်် ဏ က ပင်ဆင်ချင်ခကဲ့် ကသည်၊ တန က်ထပ်
တင်ိုးန္င်ငက ထူတထ င်ချင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တပခတအ က်တွင ်
ရှတစချင်ကကပပီိုး၊ တတယတက င်ိုးကင်ဘတွင ် ရပ်တည် ချင်ခကဲ့် ကသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုသည့်် လူတစ်ဦိုးမျှ ပြစ်သည်က သင် မသသတလ ။ တတယ တက င်ိုးကင်သ ့်
သင်မည်သ တက်
န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် တကကိုးတကက ပ် ခင်ိုး မရှဘဲ၊
့်
ကမဘ တပမသ အမှု
ပပြုရန် ကကလ ပပီိုးတန က်၊ သူ၏ အမှုက တပခလလက်လပြင ့််
့်
ပပီိုးစီိုးတစပပီိုးသည့်တ
် န က် ထွက်ခွ တလသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုး လပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
တအ ်ဟစ်တကကိုးတကက ပ် ခင်ိုး လိုးဝ မပပြုဘဲ၊ ထထက်
သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ရ တွင ်
့်
လက်တတွျို့ကျတလသည်။ သူသည် ဘရ ိုးတကျ င်ိုးထဲသ တစ်
ကကမ်တစ်ခါမျှ မဝင်တရ က်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
“ငါသည် သင်တ အ
့် ိုးလိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်မည်။ သင်တက
့် ငါကျန်ဆပဲ ပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမမည်။”
ဟလည်ိုး မဟစ်တအ ခ
် တ
ဲ့် ပ။ သူသည် သူ၏ ကယ်ပင်အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရမျှ
လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သူ အပပီိုးသတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ထွက်ခွ သွ ိုးသည်။ ြျ ိုးန သူမျ ိုးက
ကသတပိုးပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်သ၊ူ အပခ ိုးသူမျ ိုးက စင်ပမငတ
့်် ပေါ်မှ ဩဝါဒတပိုးသ၊ူ
ရှညလ
် ျ ိုးပပီိုး ဟတ်ဟန်မျ ိုးသည့်် မနခ
် ့် န
ွ ိုး် မျ ိုး တဟ ကက ိုးက လက်တတွျို့မကျသည့်် အရ မျ ိုးက
တဆွိုးတန္ွိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည့်် ဘ သ တရိုး သင်ိုးအပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆအ
ီ ထ
မ နတထ င်လ ိုးကကတပသည်။ သူတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသ
့်
ပြစ်ကကတပသည်။
သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုက လက်ရအချ
ှ
န်အထ တဆ င်ရွက်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊်

ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက် မျ ိုးစွ က ထတ်တြ ်ပပန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏
အဓက ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်က အန္င်ယူြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး
တဆ င်ကကဉ်ိုးြ ပြစ်
့် တလပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ အရ ရ တင်ိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အရ ရ တင်ိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးထက
ဲ အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ တန က်ဆိုး အရ ဝတထြုတင်ိုးအ ိုး သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြန္ှ့် င ့််
သူ၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးြ ဤအခွ
ငအ
့်် တရိုးက
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ သူသည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျ ိုးထ
ထတ်တြ ်ပပြန္ှ့် င ့်် သူက
့် ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ကကတစက စ တန်က အန္င်ယူရ တွင ် သူ၏ ဉ ဏ်ပည က
ချီိုးတပမြှ က်န္င်ကကတစြ သူ
့်် တရိုးက သူ
့် ၏ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးက တပိုးသည့်် အခွငအ
မလတ်တမ်ိုး အသိုးချတနသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၊ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ပင်လယ်မျ ိုးအတွငိုး် ရှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုးကကသည်၊ သူ၏အနန္တတန်ခိုးက
ချီိုးမွမ်ိုးကကပပီိုး၊ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခစီတင်ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးက သူ၏သန်ရှ့် ငိုး် သည့််
အမည်န မက ဟစ်တကကိုးကကတလသည်။ ဤအရ သည် စ တန်က သူ၏ အန္င်ယူပခင်ိုး
သက်တသပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်က သူ၏ တချမှုနိုး် ပခင်ိုး သက်တသပြစ်သည်။
ပပပီိုးအတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
သက်တသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတစ်ရပ်လိုးသည် သူထ
့် ဘန်ိုးအသတရ
တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ သူ၏ရန်သက
ူ အန္င်ယူပခင်ိုးန္ှင ့်် တအ င်န္င်လျက် ပပန်လ ပခင်ိုးအတွက် သူက
့်
ချီိုးမွမ်ိုးကကပပီိုး၊ ကကီိုးပမတ်သည့်် တအ င်န္င်တသ ရှငဘ
် ရင်အပြစ် သူက
့်
ချီိုးကျြူိုးတထ မန ပပြုကကတလသည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စ တန်က တချမှုနိုး် ရမျှ မဟတ်၊
ယင်ိုးမှ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်ကက သူ၏ အမှု ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ြ စ
့် တန်၏ ရှု ိုးနမ့််မှုက အသိုးပပြုသည်။
သူသည် သူ၏တဆ င်ရွက်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ၏ဘန်ိုးအသတရ အ ိုးလိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပြ ့်
စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်မ
့် ှုက အသိုးပပြုသည်။ သူသည် ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်တမန် အသတခဂျအ ိုးလိုးသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရအ ိုးလိုးက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ တစတမန်မျ ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ် ရှ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဘန်ိုးအသတရက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက မျက်ပမင်တတွျို့လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က
အပပတ်အသတ် အန္င်ယူပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူသည် တအ င်န္င်လျက် ပပန်လ လမ်မ
့် ည်

ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က သူအ
့်် ပိုးမည် ပြစ်က ၊ ထသပြင
့် ိုး ချီိုးမွမ်ိုးခွငတ
့် ့်် သူ၏ အမှုတွင ်
န္ှစ်ဆတသ တအ င်ပမင်မက
ှု စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
ွ ်
့် ည် ပြစ်သည်။ အဆိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အ ိုးလိုးသည် သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရကကလမ်မ
့် ူ သမဟ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ခခသည်သ
့် တ် ပန်ကန်သူ
မည်သမ
ူ ဆက သူြယ်ရှ ိုးပစ်မည် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
သူအ ိုးလိုးက သူြယ်ရှ ိုးပစ်မည် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ရွက်မှု မျ ိုးစွ က
လတ်တတလ တွင ် မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုတနရတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ခခဆဲပြစ်သည်၊
ပန်ကန်တတ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး မရှတပ။ သင်သည် သင်၏ အတွငိုး် တွင ်
အမှုအရ မျ ိုးစွ သထ ိုးပပီိုး၊ သင် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်သည်။
သင်၏ ကယ်ပင် တပ်မက်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် န္ှစ်သက်မှုတတန
့် က် သင်လက်သည်။ ဤသည်မှ
ပန်ကန်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ခခပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဇ တပကတန္ှင ့်် မမ၏တပ်မက်မှုမျ ိုး အတွကအ
် ပပင်၊
မမ၏ န္ှစ်သက်မှုမျ ိုးအတွက်၊ တလ ကန္ှင ့်် စ တန်အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
ညစ်ညမ်ိုး၏။ ယင်ိုးသည် သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ခခက ပန်ကန်တတ်တပသည်။ ယတနတခတ်
တွင ်
့်
မတူညသ
ီ ည့်် ယကကည်မှု မျြုိုးစရှသည်- အချြုျို့သည် ကပ်တဘိုးမျ ိုးမှ အကွယ်အက က ရှ ပပီိုး၊
အပခ ိုးသတ
ူ က
့် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ အချြုျို့က
နက်နတ
ဲ သ အရ မျ ိုးက န ိုးလည်ရန် ဆန္ဒရကကစဉ်တွ
ှ
င၊် အချြုျို့က တငွက ရှ တြွတနကကဆဲ
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ခခပခင်ိုးပစမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ခခသည် သမဟ
့် တ် ပန်ကန်သည်ဟ တပပ ြမှ့် - ယင်ိုးသည်
ထသတသ
အပပြုအမူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယတနတခတ်
တွင ် လူမျ ိုးစွ သည်
့်
့်
ညည်ိုးကကသည်၊ တစ ဒကတက်ကကသည် သမဟ
့် တ် အကဲပြတ်တဝြန်မှုမျ ိုး ပပြုကကတလသည်။
ယင်ိုးတအ
ူ ျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး
့် ိုးလိုးက ဆိုးယတ်သမ
့်
ခခမှုန္င
ှ ့်် ပန်ကန်မတ
ှု ၏
လူမျ ိုးသည် စ တန်၏
့် ဥပမ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤသတသ
့်
ဝင်ပူိုးပခင်ိုးခရက တနရ ယူပခင်ိုးခရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ရရှထ ိုးသည့်် သူမျ ိုးသည် သူက
့်
လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
့်
ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လတ်တတလ အမှုအ ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သမ
ူ ျ ိုး၊ အတဒကခက ကက့် ကက့် ခကကပပီိုးပြစ်က အဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝ ရရှပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သမ
ူ ျ ိုး၊ စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ်
အသက်မရှငတ
် တ သ
ူ ျ ိုး၊ မတပြ င်မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် မ
့် တ်ပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်သွ ိုးပပီိုး ပြစ်သမ
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် လလ ိုးတနကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်- ထသတသ
သူမျ ိုးသည်
့်
အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဧကန်အမှန ် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်

သင်၏ လက်တတလ အပပြုအမူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး
တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှငပ
့်် င် မကက်ညပ
ီ ါက၊ သင်သည် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ခရမည် ပြစ်သည်။
ဤအရ က မပငင်ိုးန္င်တပ။ အရ ရ တင်ိုးသည် ယခ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ အတပေါ် မူတည်သည်။
သင်သည် ကကြုတင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ခရက တရွ ိုးချယ်ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတန ့်
သင်၏ အပပြုအမူမျ ိုးသည် သင်၏ရလဒ်မျ ိုးက အဆိုးအပြတ်တပိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ သင်သည်
ယခ အမီမလက်န္င်ပါက၊ သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည် ယခ
အမီမလက်န္င်ပါက၊ တန က်တွင် မည်သ အမီ
လက်န္င်မည်နည်ိုး။ ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
့်
နမတ်လကခဏ တစ်ခ သင်၏တရှ တ
ျို့ ွင ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် မယကကည်တသိုး။
သဆ
အမှုက
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက အပပီိုးသတ်ပပီိုး တန က်ထပ် ထသတသ
့်
လပ်တဆ င်လမ်မ
် ချန်၊ တန က်ပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က သင် မည်သ ့်
့် ည် မဟတ်သည့်အ
ယကကည်မည်နည်ိုး။ ထအချန်အတရ က်တွင၊် သငအ
့်် တွက် သူတန
့် က်လက်ြ သ
့် ၍ပင်
ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တန က်ပင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်သည် အပပစ်ရှ မရှ
သမဟ
့်် တ်ပခင်ိုး ရှ မရှက ဆိုးပြတ်ရန်၊ သင်သည် စလင်ခရမည် သမဟ
့် တ် တပြ ငမ
့် တ်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးခရမည်က ဆိုးပြတ်ရန်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတပေါ် သင်၏
သတဘ ထ ိုး၊ သင်၏ အသပည တ အတပေါ်
န္င
ှ ့်် သင်၏ အတတွျို့အကကြုအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်
့်
အမှီပပြုလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင် ယခ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်ရမည်။ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသ အလ
ပ်လပ်၏။ သူသည် သင်၏ ရလဒ်က ယတန သင်
၏ အပပြုအမူ
့်
့်
အတင်ိုး ဆိုးပြတ်သည်။ ယတန၏
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သူ တပပ သနည်ိုး။ ယတန၏
့်
အမှုက မည်သပူ ပြုသနည်ိုး။ ယတန သင်
သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးခရမည်က မည်သူ
့်
ဆိုးပြတ်သနည်ိုး။ သငက
့်် စလင်တစရန် မည်သူ ဆိုးပြတ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ ငါကယ်တင်
ပပြုသည့်အ
် ရ မဟတ်တလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ သူမှ ငါ ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
အမှုက တဆ င်ရွက်သမ
ူ ှ ငါ ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးက ကျန်ဆပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတသည်
ငါ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အစတ်အပင်ိုး အ ိုးလိုးပြစ်သည်။ အဆိုးတွင၊်
့်
သငက
့်် ြယ်ရှ ိုးရန်မှ လည်ိုး ငါ၏ သတဘ အတင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ၏
အတရိုးကစစပြစ်သည်။ သငက
့်် စလင်တစပခင်ိုးသည် ငါ၏အတရိုးကစစ ပြစ်ပပီိုး၊
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခွင ့်် တပိုးပခင်ိုးသည်လည်ိုး ငါ၏
အတရိုးကစစပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ငါ လပ်တဆ င်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။ သင်၏
ရလဒ်မျ ိုးက တယတဟ ဝါက ကကြုတင်ခခ
ွဲ န် မှ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးက ယတန ့်
့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ခတ
ဘရ ိုးသခင်က ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ ခွပဲ ခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။

ယင်ိုးမှ တလ ကကကီိုးက မြန်ဆင်ိုးမီ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ခွခ
ဲ နသ
် ့် တ်မှတထ
်
ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
မဟတ်တပ။ အချြုျို့ အဓပပ ယ် မရှသည်လ
့် ူမျ ိုးက၊ “သင်၏ မျက်လိုး တစ်ခခမှ ိုးတနပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သင်က ကျွန္ပ်
် က သင် ပမင်သင်သ
့် တင်ိုး မပမင်။ အဆိုး၌
့် ည်အ
ဝည ဉ်တတ ်က ထတ်တြ ်ပပသည့်် အရ ကသ သင် ပမင်လမ်မ
့် ည်။” ဟ တပပ ကကသည်။
တယရှု သည် မူလက ယဒက သူ၏တပည်တ
့် တ အ
် ပြစ် တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတက၊
့် “သူက
့်
သစစ တြ က်မည့်် တပည်တ
့် တ က
် မည်သမျ
ဲ့် နည်ိုး။” ဟ တမိုးကကသည်။
့် ိုး သူ တရွ ိုးချယ်န္င်ခသ
အစတွင ် ယဒသည် တယရှု က သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရည်ရွယ်ချက် မရှခဲတ
့် ပ။
ဤသည်မှ တန က်မှသ ပြစ်ပျက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် တယရှု သည် ယဒက
အတတ ်အတန် မျက်န္ ှ သ တပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးက သူတန
့် က်လက်တစခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
တငွတရိုးတကကိုးတရိုး ကစစမျ ိုးအတပေါ် သူက
့် တ ဝန်တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ယဒသည် ပက်ဆက
အလွသ
ဲ ိုးစ ိုး လပ်မည်ဆတ ကသ တယရှု သခဲပ
အတရိုးကစစမျ ိုးက သူအ
့် ါက၊ ထသတသ
့်
့် ိုး
လိုးဝ ကွပ်ကဲစီမတစရစ်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ တယရှု သည် ဤလူက မရိုးတပြ ငဘ
့်် ဲ
လှညစ
့်် ိုးတတ်သည်၊ သမဟ
ှ မျ ိုးက
့် တ် သူသည် သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
လမ်လည်မည်ဆသည်က မူလက မသခဲဟ
့် ဆန္င်သည်။ တန က်ပင်ိုးတွင် ယဒသည်
အချန်အတတ ်ကက တယရှု တန က် လက်ပပီိုးတန က်တွင၊် တယရှု က သူသည် သူ၏ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တက
့်် က ် လပ်သည်က ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ယဒသည်
့် တပမြှ က်ထိုးပငတ
ပက်ဆအတ်ထက
ဲ ပက်ဆမျ ိုးက အပမဲ ယူတတ်သည့်် အကျငတ
့်် စ်ခ ရှသည်ကလည်ိုး
လူမျ ိုးက သရှခဲက့် ကပပီိုး တယရှု က ထအတကက င်ိုး တပပ ပပခဲက့် ကသည်။ ပြစ်ပျက်တနသည့််
အရ ရ တင်ိုးက တယရှု သလ ခဲသ
့် ည်မှ ထအခါမှသ ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက တဆ င်ရွက်ြ ပြစ်
့် ူ
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ သူက
့် သစစ တြ က်မည်သ
တစ်စတစ်ဦိုး လအပ်ခတ
ဲ့် သ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ အတကက င်ိုးအ ိုးတလျ ်စွ ယဒသည်
ဤအခန်ိုးကဏ္ဍက တဆ င်ရွက်ြ သင
တ
့်် တ သ
် ည့်် လူ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သခင်တယရှု က
့်
“သင်တအထဲ
မှ တစ်တယ က်သည် ငါက
့် သစစ တြ က် လမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးသည်
့်
က ိုးစင်တင်ခရရန် ဤသစစ တြ က်မှုက အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သိုးရက်
တပမ က်တသ တနတွ
့် င ် ရှငပ် ပန် ထတပမ က်လမ်မ
့် ည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ထအချန်တွင် တယရှု သည်
သူက
ငှ့် ယဒက အမှနတ
် ကယ် တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။
့် သစစ တြ က်တစြအလ
့်
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် ယဒသည် သစစ ရှသည့်် တပည်တ
့် စ်ဦိုး ပြစ်မည်ဟ သူ
တမျှ ်လငခ
့်် သ
ဲ့် ည်။ မတမျှ ်လင်ဘ
ဲ င
ှ ့်် ယဒသည် သခင်က သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည့််
့် န္
မတတ ်တလ ဘရှတသ အကျငပ
့်် ျက်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သွ ိုးခဲသ
င ့်် တယရှု သည်
့် ည်၊ ထတကက
့်

ဤအမှုအတွက် ယဒက တရွ ိုးချယ်ရန် ဤအတပခအတနက အသိုးပပြုခဲတ
့် လသည်။ တယရှု ၏ တပည့််
တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်တယ က်လိုးသည် သစစ တစ ငသ
့်် ခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မည်
သမ
ူ ျှမရှခဲပ
့် ါက၊
့် ၌ ယဒကဲသ
့်
တန က်ဆိုးတွင ် တယရှု က သစစ တြ က်မည်လ
့် သ
ူ ည် တပည်မ
့် ျ ိုးထမ
ဲ ှ မဟတ်ခသ
ဲ့် ည့်သ
် ူ
တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ သတသ
်လည်ိုး ထအချန်တွင ် အတကက င်ိုးအ ိုးတလျ စ
် ွ
့်
တစိုးလက်တဆ င်မျ ိုး ရယူပခင်ိုးက န္ှစ်သက်သည့်် လူတစ်ဦိုး- ယဒ- တပည့်တ
် တ မ
် ျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ရှတနခဲသ
င့်် တယရှု သည် သူ၏အမှုက ပပီိုးစီိုးြ ဤလူ
က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့် ည်။
့်
့်
ဤသည်မှ ရိုးရှငိုး် လက်တလစွတက ိုး။ တယရှု သည် သူ၏အမှု အစ၌ ဤအရ က
ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ အမှုအရ မျ ိုးသည် အတပခအတနတစ်ခထ
ပြစ်တပေါ်သည်အ
့် ခါမှသ သူသည် ဤဆိုးပြတ်ချက်က ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
တယရှု ၏ ဆိုးပြတ်ချက် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ကယ်တင်၏
ဆိုးပြတ်ချက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ မူလတွင ် ယဒက တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် သ
ူ ည်
တယရှု ပြစ်သည်။ ယဒသည် တယရှု က တန က်ပင်ိုး သစစ တြ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်တွင၊် ဤသည်မှ
သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုး တပိုးရန်အလငှ့် ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ယဒက တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ပီိုးချန်တွင၊် ယဒက
သူက
့် ပ။ ထလူသည် ယဒရှက ရတ် ပြစ်သည်ဟသ သူ
့် သစစ တြ က်မည်က သူမသခဲတ
သခဲသ
တ၏
့်် တင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သင်တ၏
့်
့် ရလဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး ယတန သင်
့် ကျြုိုးန္နွ ခမှု အဆငအ
သင်တ အသက်
တ ၏ ကကီိုးထွ ိုးမှုအဆင ့်် အတင်ိုး သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့်
့်
ရလဒ်မျ ိုးက တလ ကကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတွင် ကကြုတင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုး ထ ိုးခဲသ
့် ည်ဆသည့််
လူသ ိုးအယူအဆ တစ်ခတစ်တလအတင်ိုး သတ်မှတ်ထ ိုးသည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
ဤအရ မျ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သပမင်ရမည်။ ဤအမှုထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ပြစ်ြ ့်
သင်စတ်ကူိုးသကဲသ
့် လ
့် ပ်တဆ င်ထ ိုးသည် မဟတ်တပ။

အမည်န မမျ ်းနှင ်ူ့ ကိယ
ို ပ
် ိိုငလ
် ကခဏ တိနှ
ို ူ့ င ်ူ့ ပတ်သက်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်လပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သင်သရမည်၊ ယခင်က (ဓမမသစ်န္င
ှ ့်် ဓမမတဟ င်ိုးထက
ဲ ) သူပပြုခဲသ
့် ည့်် အမှုက သရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထအပပင်
၊ သူ၏ ယတနအမှု
့် က သရမည်။ ဆလသည်မှ သင်သည် န္ှစ်တပါင်ိုး ၆၀၀၀ တကျ ်ကက
့်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် သရမည်ပြစ်သည်။ သင်သည်

ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝရန်
တစခင်ိုးခရပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသဘဲ ထသ ့်
့်
လပ်တဆ င်န္င်မည်မဟတ်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၊ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် ထအချန်က
တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်
အဘယ်အရ တပပ ဆထ ိုးသည်က တစ်စတစ်တယ က်က သင်အ
့် ိုး တမိုးတက င်ိုးတမိုးန္င်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုးက မတပပ န္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်ခယကကည်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအချန်က၊ တယရှု သည် သူ၏
တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲတ
့် ပသည်။
၎င်ိုးတြတ်
့် သမျှတင်ိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ ပြစ်၏။ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးက တယရှု က ိုးစင်
တင်ခခဲရ
် န က်၊ ဆယ်စန္ှစ် အချြုျို့ ကက မှသ တရိုးသ ိုးခဲတ
့် သည့်တ
့် ပသည်။ ဧဝတင်္လတရ ိုးက
ပြနတ
် ့် ဝြရန်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဣသတရလန္င်င၌
့် ၊ သင်တသည်
့်
တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် မှုပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတက
့် အဓကအ ိုးပြင့််
သတဘ တပါက်သငပ့်် ပီိုး၊ တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုကလည်ိုး သင်တ န
့် ိုးလည်ရမည်
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ လူအ ိုးလိုး အတလိုးထ ိုးဆိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး အမှု၏
အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုးမှ ၎င်ိုးတ မကက
ိုးြူိုးသည့်အ
် ရ
့်
ပြစ်သည်။ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝသည်
အ
့် ခါတွင၊် ပထမဦိုးစွ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတနအလ
ပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တပပ ဆပခင်ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် သင်တ ့်
့်
လက်စ ိုးရှ တြွသည်မှ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အပမင်မ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ိုးဆိုးအရ - ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ န္ှစ်ခထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ သ ၍ အဆင်ပ့် မင်တ
့် သ အရ
မရှတသ တကက င၊့်် အမှု၏ဤအဆင်သ
လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ည် ၎င်ိုးတလက်
့်
ပမင်မ
့် ရ က သင်တပထမဦိုးစွ
တပပ ဆပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ိုးသည်အ
့်
ထသတသ
အမှုက မတတွျို့ ကကြုြူိုးကကသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အစဉ်အလ မရှသကဲသ
လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန် မလွယက
် ူတပ။ ထသူတ၏အတတွ
အ
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ရြန်ရခါပြစ်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်အချြုျို့ န္ှငအ
့်် တူ အတတ်က
တဟ င်ိုးန္မ
ွ ်ိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုတသ အရ မှ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ယတန လ
့် ပ်တဆ င်ချက် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ယတနအလ
တတ ် မဟတ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
အလင်ိုးသစ်မရှသကဲသ
့် အသစ်
တသ
့်
့်
့်
အရ မျ ိုးမရှဘဲ၊ အတလ့်အကျင်တ
့် ဟ င်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ကကဆဲ ပြစ်သည်။

တယရှု ၏တခတ်တွင၊် တယတဟ ဝါက အတစခတသ သူတသည်
ယဇ်ပတရ ဟတ် ဝတ်ရမျ ိုးက
့်
ဝတ်ဆင်လျက်၊ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် မဆတ်မနစ်တသ သစစ တစ ငသ
့်် မှုပြင ့်် ထသ ့်
လပ်တဆ င်စဉ်တွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏အလပ်က တယရှု ထ၌
ဲ အဓက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်လည်ိုး
့်
ရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအလ
ှ
က သတဘ မတပါက်န္င်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့်
တယတဟ ဝါက အတလ့်အထတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဆက်လက် သစစ ရှရမျှ သစစ ရှခဲက့် ကပပီိုး
အသစ်တသ လမ်ိုးပပမှု မရှခဲက့် ကတချ။ တယရှု သည် ကကလ ခဲပ့် ပီိုး အမှုအသစ်က
ယူတဆ င်လ ခဲသ
် ဗမ န်တတ ်အထဲ၌ အတစခခဲက့် ကသူတသည်
အသစ်တသ
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
လမ်ိုးပပမှု မရှခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် အသစ်တသ အမှုလည်ိုး မရှခဲက့် ကတပ။ ဗမ န်တတ ်ထတ
ဲ ွင ်
အတစခရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အတလ့်အထတဟ င်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရမျှထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကပပီိုး၊
့်
ဗမ န်တတ ်က မစွနခ
် ့် ွ ဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှု တစ်ခတစ်တလမျှ ရရှန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှကကတချ။ အသစ်တသ အမှုက တယရှု က ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ တယရှု သည် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရန် ဗမ န်တတ ်ထသ
ဲ မသွ
ိုးခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုနယ်ပယ်သည်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သူ၏အလပ်က
ဗမ န်တတ ပ် ပင်ပတွငသ
်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဗမ န်တတ ်အတွငိုး် တွင ်
အမှုပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ထတနရ တွင ် အတစခတသ အခါ၊ ယင်ိုးသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အရှအတင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးရထန်ိုးသမ်ိုးြသ
့် အသိုးတတ ်ခပပီိုး
မည်သည့်အ
် မှုသစ်ကမျှ ပြစ်တပေါ်တစန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထနည်ိုးတူ၊ ယတန ဘ
့် သ တရိုး
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ က ကိုးကွယ်ကကဆဲပြစ်သည်။ သင်သည် ၎င်ိုးတထ
့်
ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝပါက၊
၎င်ိုးတသည်
သင်အ
့်
့် ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတရိုးမပါတသ အတသိုးစတ်မျ ိုးက
တတ့်တပိုးလမ်မ
် က်တစပပီိုး မည်သတပပ
ရမည်မှနိုး် မသ ပြစ်တစလျက်၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်က
့် မှငတ
့်
၎င်ိုးတ အတထ
က်အထ ိုးမျ ိုးစွ ရှ တတွျို့လမ့််မည်။ ထတန
သင်အ
့် တပေါ်
့်
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
အမည်န မသမတ်လမ်မ
သင်တ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုး၌
မက်မဲသပူ ြစ်သည်ဟ ထင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက၊
့် “သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကပင် မသ၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သည်ဟ
့်
မည်သတပပ
န္င်သနည်ိုး။” ဟ တပပ ကကလမ့််မည်။ ထတန
သင်က
့်
့်
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
အထင်တသိုးကကလမ်မ
် တွက်၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ “သင်တ ယ
့် ကကည်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်အ
သူသည် သင်တက
့် ဓမမတဟ င်ိုးန္ှင ့်် ဓမမသစ်ကျမ်ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး အဘယ်တကက င ့်် အ ိုးလိုး

မတပပ ပပသနည်ိုး။ သူသည် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက ဣသတရလမှ အတရှ အ
ျို့ ရပ်သ ့်
ယူတဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဣသတရလ၌ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုက သူ အဘယ်တကက င ့််
မသရပါသနည်ိုး။ တယရှု ၏အမှုက သူ အဘယ်တကက င့်် မသသနည်ိုး။ သင်တ မသ
ကကပါက၊
့်
ယင်ိုးမှ သင်တက
့် မတပပ ရတသိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ သူသည် တယရှု ၏
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ မျ ိုးက သူ အဘယ်တကက င ့််
မသန္င်ရသနည်ိုး။ တယရှု သည် တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက သ၏။ သူသည်
အဘယ်တကက င့်် မသန္င်ရသနည်ိုး။” ဟလည်ိုး တပပ လမ့််မည်။ အချန်ကျတသ အခါ၊
၎င်ိုးတအ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးလမ်မ
့် ိုး ထသတသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးလိုးသည် သင်အ
့်
့်
ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထသတသ
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အဘယ်သ ့်
့်
့်
မတမိုးဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တထဲ
ယတန ့်
့် မှ ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် တွင ် ရှသူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် အမှုမျ ိုးက
ရင်တပါင်တန်ိုးလက်ကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က အ ရမစက်ကကတချ၊ သင်တသည်
့်
သင်တ၏မျက်
စမျ ိုးပြင့်် ဤတစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင်ပ့် ြစ်တသ အမှုက ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ အမှု၏
့်
အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှု ပမင်ကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င့်် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ပစ်ချထ ိုးခဲက့် ကရပပီိုး ယင်ိုးက တလ့်လ မှု ရပ်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဤ
့်
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင်ပ့် ြစ်တသ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည မရှကကသည့်အ
် တွက်၊
ကျမ်ိုးစ က မတလ့်လ ဘဲ မတနန္င်ကကတပ။ လူအချြုျို့က၊ “လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် လွနခ
် တ
ဲ့် သ က လမျ ိုးက ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့််
တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်တအကက
ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဒါဝဒ်သည်လည်ိုး
့်
သခင်ဟ အတခေါ် ခခဲရ
့် ၊ ့် ထအတူ
တယရှု သည်လည်ိုး အတခေါ် ခခဲရ
့် သကဲသ
့် သည်။
့်
၎င်ိုးတလ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တူညစ
ီ ွ
့် ပ်တဆ င်တသ အလပ်မျ ိုး ကွ ပခ ိုးကကတသ လ
့်
အတခေါ် ခခဲက့် ကရသည်။ ငါက
့် တပပ တလ ၊့် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်လကခဏ မျ ိုး အဘယ်တကက င့််
မတူခကဲ့် ကသနည်ိုး။ တယ ဟန် မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ခဲသ
့် ည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထကပါ
လ တသ ရူ ပါရတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် တပပ ရန်ရည်ရွယ်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး တပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဟန်၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည်
တယရှု ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အဘယ်တကက င့်် ကွ ပခ ိုးသနည်ိုး။” ဟ တမိုးကကလမ်မ
့် ည်။
တယရှု တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ည်မှ
့် ည်။ တယ ဟန်ပမင်ခသ
ရူ ပါရတစ်ခပြစ်ပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။

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

တရွ ိုးချယ်ခရပပီိုး အပခ ိုးအရ မျ ိုးက အတရွ ိုးချယ်မခရသနည်ိုး။ ထအရ တသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် အမှနတ
် ကယ် တပပ ဆထ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်ပါက၊
လူတအတနပြင်
့် ယင်ိုးတက
့်
့် တရွ ိုးချယ်ရန် လအပ်မည်တလ ။ အဘယ်တကက င့််
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုး အသီိုးသိုးီ တွင ် တယရှု ၏တပပ ခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ပြစ်စဉ်မျ ိုး ကွဲပပ ိုးရသနည်ိုး။ ဤသည်မှ
ထအရ မျ ိုးက မှတတ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် တ
ူ ၏
့် အမှ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူအချြုျို့က၊ “တပါလန္ှင ့််
ဓမမသစ်ကျမ်ိုး၏ အပခ ိုး စ တရိုးသမ
ူ ျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲသ
့် ည့်် ကသဝါဒစ မျ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတလ
ဲ့် သ အလပ်သည် လူသ ိုး၏အလဆန္ဒမှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး
့် ပ်တဆ င်ခတ
ထွက်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် တရ ယှက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ ယတနတွ
့် င ်
ကယ်တတ ် (ဘရ ိုးသခင်) တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုး
မတည်ရပါသတလ
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး တစ်ခမျှ အမှနတ
် ကယ်
့်
မပါရှပါသတလ ” ဟ တမိုးကကလမ်မ
ဲ့် ည့်် အမှု၏ဤအဆင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
့် ည်
တပါလန္ှင ့်် မျ ိုးစွ တသ တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ ့််
လိုးဝပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ကယ်ပင်လကခဏ တွငသ
်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးရသ မက၊ အဓကအ ိုးပြင့််
တဆ င်ရွကခ
် ကဲ့် ကသည့်် အလပ်တွငလ
် ည်ိုး ပခ ိုးန ိုးမှုရတလသည်
ှ
။ သခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
တပါလသည် ထိုးလှဲခရပပီိုးတန က်၊ သူသည် အလပ်လပ်ြ သန်
ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးက ခခဲရ
င့်် သူသည်
့် က တစလတ်ခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထသ ကသဝါဒစ
မျ ိုး တရိုးသ ိုးခပဲ့် ပီိုး ဤကသဝါဒစ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်
တယရှု ၏သွနသ
် င်မှုမျ ိုးအတင်ိုး လက်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလသည် သခင်တယရှု ၏ န မပြင ့််
အလပ်လပ်ြ တစလ
တ်ခခဲရ
ွ ၊် သူသည်
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ကကလ ခဲခ
့် ျန်တင
့်
မည်သည့်အ
် မည်န မပြငမ
့်် ျှ အလပ်မလပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သူ
့် ၏ အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
တက်ရက်လပ်တဆ င်ရန် လ ခဲသ
့် ၊ ့်
့် ည်- သူသည် လူသ ိုးအ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုး မခခဲရ
့် သကဲသ
သူ၏အမှုသည် မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ၏ သွနသ
် င်မှုမျ ိုးအရ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်
မဟတ်တပ။ အမှု၏ ဤအဆင်တ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ တပပ ဆပခင်ိုးပြင့်် ဦိုးတဆ င်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
သူရှသည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ သူ၏အမှုက တက်ရက် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှု၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်အခါ၊ တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်မှု၊
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး အချန်အခါ။...ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ယခင်က လိုးဝ

မလပ်တဆ င်ြူိုးတသ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထက် မျက်တမှ က်တခတ်၏
အလပ် ပြစ်သည်။ ငါတပပ ဆပပီိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည်
လူသ ိုး၏အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတအ
် ှ
့် ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တတ မ
တက်ရက်လ သည် မဟတ်တလ ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးတက
် ထတ်ပပန်သည်
့် ဝည ဉ်တတ က
မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက သင်တ မရ
့် ပ်စ ိုးမန္င်သည်မှ သင်၏အရည်အချင်ိုး
ညြ
့် ျင်ိုးလွနိုး် တသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အသက်၏ လက်တတွက
ျို့ ျသည့််
လမ်ိုးခရီိုးသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးက လမ်ိုးညန်တပိုးြပြစ်
့် ပပီိုး၊ ယခင်က မည်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လိုးဝ မတပပ ဆခဲြ
့် ၊ ့် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သက
ူ မျှ
့် ူိုးသကဲသ
တတွျို့ ကကြုြူိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ သမဟ
့် ပ။
့် တ် ဤလက်တတွျို့အရှတရ ိုးက သရှြူိုးပခင်ိုးမရှခဲတ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါမမမက်ဆမီ၊ ၎င်ိုးတက
ူ မျှ မတပပ ခဲြ
့် ူိုးတပ။ ထသတသ
့် မည်သက
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက မည်သက
ူ မျှ မတပပ ဆခဲြ
့် ၊ ့် ထသတသ
အတသိုးစတ်မျ ိုးကလည်ိုး
့် ူိုးသကဲသ
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတပပ ခဲြ
မည်သက
ူ မျှ ဤအရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
့် ူိုးတပ၊ ထအပပင်
့်
ထသတသ
အတပခအတနမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မတထ က်ပပခဲြ
့် ူိုးတချ။ ယတန ့်
့်
ငါဦိုးတဆ င်တသ လမ်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မဦိုးတဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
ဦိုးတဆ င်ခပ
ဲ့် ါကလည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် အသစ်တသ လမ်ိုးပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
တပတရန္ှင ့်် တပါလတက
် လ ။့် တယရှု က လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဦိုးမတဆ င်မီတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့် ကကည့်တ
့်
မမတက
့် ည့််
့် ယ်တင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မရှခဲက့် ကတပ။ တယရှု တပပ ဆခဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တယရှု ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
တတွျို့ ကကြုခဲက့် ကသည်မှ တယရှု က လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုးမသ
ှ လျှင် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
ဤအရ မှ၊ ၎င်ိုးတသည်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ ရရှခဲက့် ကပပီိုး၊ ကသဝါဒစ မျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲက့် ကသည်။
့်
ထတကက
င်၊့် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် မတူသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တြ ်ပပသည့််
အသပည န္ှင ့်် မတူတပ။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် အသစ်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဦိုးတဆ င်တနပပီိုး
အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တနသည်ဟ အြန်ြန် ငါတပပ ပပီိုးပြစ်က ၊ ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ငါ၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးသည် တယ ဟန်န္င
ှ ၊့်် အပခ ိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ငါသည် ပထမဦိုးစွ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရပပီိုး၊ ထတန
့် က် ယင်ိုးတက
့်
သင်တအ
ှ တ
် သ ကစစတစ်ရပ် လိုးဝ မဟတ်တပ။
့် ိုး တပပ ပခင်ိုး လိုးဝမဟတ်တပ- ယင်ိုးသည် စစ်မန
ထ သသ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးက သင်တက
့် ွ ကပင် တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစပပီိုးပြစ်မည်
့် ပြစ်ခပ
့် အချန်ကက ပမင်စ
မဟတ်တလ ။ အတတ်က လတွင၊် လူမျ ိုးစွ တပပ ဆခဲတ
့် သ အသပည သည်လည်ိုး

ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်ပင ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးအ ိုးလိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးဟတခေါ်တသ လူမျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးတပေါ် အတပခခတပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ထစက ိုးမျ ိုးသည် လမ်ိုးခရီိုးက မညန်ပပခဲဘ
့် ဲ ၎င်ိုးတ၏
့် ပသည်၊
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လ ခဲတ
၎င်ိုးတတတွ
ဲ့် ည်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပသည်။ အချြုျို့ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ျို့ ပမင်ခသ
့် အသပည တမှ့် လ ခဲတ
့်
အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ ၎င်ိုးတ အကျဉ်ိုး
ချြုပ်ထ ိုးတသ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး
ပါဝင်တပသည်။ ယတနတွ
ပ်သဘ ဝန္ှင ့််
့် င၊် ငါအမှု
့် ၏သဘ ဝသည် ၎င်ိုးတ အလ
့်
လိုးဝကွ ပခ ိုးသည်။ ငါသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရသည့်် အပြစ်က
မတတွျို့ ကကြုြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စလင်တစပခင်ိုးက လက်မခခဲတ
့် ပ။ ထအပပင်
့်
ငါတပပ ဆက မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် အပခ ိုးမည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ
မတူသကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှကလည်ိုး လိုးဝ မတပပ ဆြူိုးတပ။ ယတနတွ
့် င၊် သင်တ ့်
မည်သပူ ြစ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်တ၏အလ
ပ်သည် ငါတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်
့်
အတပခခ၍ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤမနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတမရှ
့်
့် ဘဲ၊ ဤအရ မျ ိုး
(အတစခသူမျ ိုး၏ စမ်ိုးသပ်ခရပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး အချန်မျ ိုး...) က မည်သူ
တတွျို့ ကကြုန္င်စွမ်ိုး ရှမည်နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ထသတသ
အသပည က မည်သသ
ူ ည် တပပ ဆန္င်စွမ်ိုး
့်
ရှမည်နည်ိုး။ သင်သည် ဤအရ က အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသတလ ။ အမှု၏ အဆငက
့််
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်တသည်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စတင်မတ်သဟ ယ ပပြုကကပပီိုး ယင်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ
အလပ်လပ်ကကက ၊ ထအရ မှ သင်တထဲ
ူ ျှ တတွိုးြူိုးသည့်် လမ်ိုးခရီိုးမဟတ်တပ။
့် မှ မည်သမ
ဤတနရ အထ တရ က်လ ပပီိုးတန က်၊ သင်သည် ထသတသ
ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ရိုးရှငိုး် သည့််
့်
တမိုးခန
ွ ိုး် က ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှသတလ ။ ယင်ိုးမှ တစ်စတစ်ဦိုး အကကထတ်ြူိုးသည့််
လမ်ိုးခရီိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်အတပေါ်တွငမ
် ျှလည်ိုး
အတပခခထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်ပြစ်ပပီိုး တစ်ချန်က တယရှု တပပ ခဲတ
့် သ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးပင် သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ငါတပပ သည်မှ
တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်သည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တစ်ခတည်ိုး တည်တသ
့် ည့််
အမှုပြစ်သည်။ ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုန္င
ှ ့်် ငါတပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
အသစ်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ယတန၏
့် အမှုသစ် မဟတ်တလ ။ တယရှု ၏ အမှုသည်လည်ိုး
ဤကဲသ
့် ပြစ်
ှ ့််
့် ၏။ သူ၏အမှုသည်လည်ိုး ဗမ န်တတ ်အထဲရှ လူမျ ိုး၏အလပ်န္င
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ြ ရရှဲတ၏အလ
ပ်န္င
ှ လ
့်် ည်ိုး ပခ ိုးန ိုးခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးအ ိုးလိုး လပ်ခတ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ လ
့်် ည်ိုး မည်သည့်ဆ
် င်တူပခင်ိုးမျှ မရှတပ။

ယင်ိုးက မျက်ပမင်ကယ်တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
ဆိုးပြတ်ချက် မချန္င်ခကဲ့် ကတပ့်
“ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် တလ ။” တယရှု သည် တယတဟ ဝါ၏
ပညတ်တရ ိုးက မကင်စဲခ
ွ တ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးက သွနသ
် င်ရန် သူကကလ ချန်တွင၊်
သူတပပ ဆခဲသ
့် မျှအ ိုးလိုးသည် အသစ်ပြစ်ပပီိုး ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ
တရှိုးသန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တရ ြက်မျ ိုး တပပ ဆခဲတ
့် သ အရ န္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးတလသည်၊
ဤအရ တကက င့်် လူတသည်
မတရမရ ပြစ်ပမဲ ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက
့်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ အလွ
နခ
် က်ခတ
ဲ စသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် စ်က
့်
လက်ခပခင်ိုးမပပြုမီတွင၊် သင်တ အမျ
ိုးစတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သတသ
် ယတနတွ
့် င၊် ငါလပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် အလွန ် ပခ ိုးန ိုးတသ တကက င ့််
့်
သင်တအတနပြင
့်် ထအရ မှနသ
် ည်၊ မှ ိုးသည်က မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကတပ။ ယခင်က သင်မည်သည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး တလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်က ငါင်္ရမစက်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါသည် မည်သ၏
ူ “အစ ” က
သင်စ ိုးခဲသ
ူ ့် သင်၏ “ြခင်” အပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲသ
့် ည် သမဟ
့် ည်ကလည်ိုး
့် တ် မည်သက
စတ်မဝင်စ ိုးတပ။ ငါသည် လူက လမ်ိုးပပရန် ကကလ ပပီိုး အမှုသစ်က
ယူတဆ င်လ ခဲသ
် တွက်၊ ငါတန
ူ ိုးလိုးသည် ငါတပပ သည်အ
့် ရ န္ှငအ
့်် ညီ
့် ည့်အ
့် က်လက်သအ
ပပြုမူလပ်တဆ င်ကကရမည် ပြစ်သည်။ သင် တမွိုးြွ ိုးသည့်် “မသ ိုးစ” သည် မည်မျှအ ဏ ရှသည်
ပြစ်တစ၊ သင်သည် ငါတန
့်် ညီ
့် က်သလ
့် က်ရမည်၊ သင်သည် သင်၏ ယခင် အတလ့်အထမျ ိုးန္ှငအ
မပပြုမူရ၊ သင်၏ “အပ်ထန်ိုးတသ ြခင်” သည် ြယ်တပိုးသင်ပ့် ပီိုး သင်သည်
သင်၏ပင်ထက်တသ တဝစက ရယူရန် သင်၏ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ည်။
့် သင်သ
သင်၏အလိုးစသည် ငါလက်
ထတ
ဲ င
ွ ရ
် ပပီ
ှ ိုး သင်သည် သင်၏အပ်ထန်ိုးသြ
ူ ခင်အ ိုး
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သည့်် ယကကည်မက
ှု အလွနအ
် မင်ိုး မဆက်ကပ်သငတ
့်် ပ။ သူသည် သင်က
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ ယတန၏အမှု
သည် ထီိုးထိုးီ မ ိုးမ ိုး တည်တနသည်။ ယတန ့်
့်
ငါတပပ သမျှအ ိုးလိုးသည် အတတ်က အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် အတပခမပပြုထ ိုးသည်မှ
သသ တပသည်။ ယင်ိုးသည် အသစ်တသ စတင်မှုပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏လက်ပြင့််
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်ဟ သင်တပပ ဆပါက၊ သင်သည် ကယ်တင်၍မရန္င်တလ က်တအ င်
မျက်စကန်ိုးတနသူ တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
တဟရှ ယ၊ တယဇတကျလ၊ တမ တရှ၊ ဒါဝဒ်၊ အ ပဗဟန္ှင ့်် ဒတယလတသည်
တရွ ိုးချယ်ခထ ိုးရသည့််
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ပတရ ြက်မျ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ဟူ၍ အဘယ်တကက င့်် အတခေါ် မခခဲက့် ကရသနည်ိုး။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်

ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတက
့် နည်ိုး။ တယရှု က သူ၏အမှုက
့် အဘယ်တကက င ့်် သက်တသမခခဲသ
စတင်ပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စတင်တပပ ဆသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု က အဘယ်တကက င့်် သက်တသခခဲသ
့် နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် သက်တသ မခခဲသ
့် နည်ိုး။ ဇ တပကတန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် လူမျ ိုးပြစ်ကကတသ ၎င်ိုးတသည်
“သခင်” ဟ အတခေါ် ခခဲက့် ကရသည်။ ထသူတ ့်
့်
မည်သ အတခေါ်
ခခဲက့် ကရသည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့်
့် အလပ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှုန္င
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှုန္င
့် အန္ှစ်သ ရသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်လကခဏ က ကယ်စ ိုးပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရသည်
၎င်ိုးတ၏
်ပပသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် အမည်န မမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ တြ
့်
အသက်ရှင ် တနထင်သည့်အ
် ရ က ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတွင၊် သခင်ဟ
အတခေါ် ခရပခင်ိုးတွင ် ထူိုးပခ ိုးသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူတစ်ဦိုးသည်
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ အတခေါ် ခရတက င်ိုး ခရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ပင်ကလကခဏ သည် တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်တပ။ ခရစ်တတ ် အတအတယ င်မျ ိုး၊ ပတရ ြက်
အတအတယ င်မျ ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအကက ိုးတွင ် “ဘရ ိုးသခင်” ဟ
အတခေါ် ခရသူမျ ိုးလည်ိုး ရှသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
မဟတ်ကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ အရင်ိုးအပမစ်၌ ၎င်ိုးတသည်
လူတက
့်
့်
လှညစ
့်် ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်ပင်လကခဏ မရှကကတချ။ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စ ၁၂ စ ထဲတွင ် ဒါဝဒ်သည်လည်ိုး သခင်ဟ
အတခေါ် ခခဲရ
့် သည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည်လည်ိုး သခင်ဟ အတခေါ် ခခဲရ
့် သည်တယရှု တစ်ဦိုးတည်ိုးသ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ဟ အဘယ်တကက င ့်် အတခေါ် ခခဲရ
့် သနည်ိုး။
တယရမကလည်ိုး လူသ ိုးဟ သခဲက့် ကသည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင် တယရှု က လူသ ိုးဟ
သကကသည် မဟတ်တလ ။ တယရှု သည် အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး
က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် ကွဲပပ ိုးတသ တကက င့််
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င့််
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ အမည်န မသည် အတရိုးပါသတလ ။ တယရှု သည်လည်ိုး
လူသ ိုးဟလည်ိုး အတခေါ် ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဦိုးဆိုး
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူသည် တန်ခိုးအ ဏ က လက်ခရန်န္င
ှ ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုက
ပပီိုးတပမ က်တအ င်တဆ င်ရွက်ရန် ကကလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က တယရှု ၏

ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးဟ အတခေါ် ခခဲရ
့် တသ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်က သက်တသပပတပသည်။ ယတနတွ
ူ ည်
့် င ် သင်တထဲ
့် မှ မည်သသ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူမျ ိုးတပပ တသ
စက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ သည်ဟ တပပ ဝသ
့် နည်ိုး။
မည်သမ
ူ ဆသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဝ့်သတလ ။ သင်သည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
့်
တပပ ဆပါက၊ ဧဇရအန င်္တတကျမ်ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် ပယ်ြျက်ခခဲရ
့် သနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
တရှိုးသန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကျမ်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး အလ ိုးတူ အဘယ်တကက င့််
ပပြုခဲသ
် ှ လ သည်ဆပါက၊ သင်တသည်
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ မ
့်
အဘယ်တကက င့်် ထသတပပ
င်ိုးလလ
ဲ ွယ်တသ တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက လပ်ဝက့် ကသနည်ိုး။ သင်သည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က တရွ ိုးချယ်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသတလ ။
ဣသတရလမှ အပြစ်အပျက် အမျ ိုးအပပ ိုးသည်လည်ိုး ပယ်ြျက်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ပပီိုးလျှင်
သငအ
့်် တနပြင ့်် အတတ်က ဤတရိုးသ ိုးချက်မျ ိုးအ ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ
လ သည်ဟ ယကကည်ပါက၊ ကျမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် အဘယ်တကက င့််
ပယ်ြျက်ခခဲရ
့် ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ ပါက၊
ယင်ိုးတအ
ှ မျ ိုးထသ ြတ်
ရှုရန်
့် ိုးလိုးက ထ ိုးရှသငပ့်် ပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးရှ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့်
တပိုးပသင်
ပြင့်် တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ပသည်။ ယင်ိုးတက
့် တ
့် လူသတဘ
့်
့် တ် ပယ်ြျက်ပခင်ိုး
မပပြုသင်တ
့် ပ။ ထသလ
့် ပ်ပခင်ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် ၏။ တပါလန္ှင ့်် တယ ဟန်တ၏
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်္္ြုလ်တရိုး အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တထွိုးသည်ဟ
တပပ ဆပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည သည် စ တန်ထမှ လ သည်ဟ
ဆလပခင်ိုး မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် ယ်တင်၏ အတတွအ
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုးမှ လ သည်အ
့် ရ မျ ိုး ရှခဲက့် ကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတ၏အသ
ပည သည် ထအချန်က ၎င်ိုးတ၏
် တတွျို့အကကြုမျ ိုး၏
့်
့် တကယ့်အ
တန က်ခအတကက င်ိုးအရ န္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
လ သည်ဟ မည်သက
ူ ယကကည်စတ်ချစွ တပပ န္င်မည်နည်ိုး။
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မှ လ ပါက၊ မဿဲ၊ မ က၊
လက န္ှင ့်် တယ ဟန်တသည်
တယရှု ၏အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တစ်စတစ်ရ ကွဲပပ ိုး၍
့်
အဘယ်တကက င ့်် အသီိုးသိုးီ တပပ ဆခဲက့် ကသနည်ိုး။ ဤအရ က သင်တ မယ
ကကည်ပါက၊
့်
တပတရက သခင်က သိုးကကမ်ပငင်ိုးဆခဲပ
့်် တ်သက်သည့်် ကျမ်ိုးစ ထဲက ပြစ်စဉ်မျ ိုးက
့် န္ှငပ
ကကည်တ
့် လ -့် ယင်ိုးတ အ
ိုးသီိုးသည် မမတ၏
့် ိုးလိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတနပပီိုး ၎င်ိုးတအသီ
့်
့်

ကယ်ပင်ထိုးူ ပခ ိုးတသ လကခဏ ရပ်မျ ိုး ရှကကသည်။ မသန ိုးမလည်တသ သူမျ ိုးစွ က၊
“လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သူတပပ ဆတသ
စက ိုးမျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ထ
် မှ လိုးဝ လ န္င်ပါသတလ ။ တပါလန္ှင ့််
တယ ဟန်တ၏
ဆန္ဒပြင ့်် တရ တန္ှ ခဲပ
့် ါက၊ ကယ်တတ ်တပပ ဆတသ
့် စက ိုးမျ ိုးသည် လူအလ
့်
စက ိုးမျ ိုးသည် လူအလ
ဆန္ဒပြင ့်် အကယ်ပင် တရ တန္ှ မတနပါသတလ ။” ဟ တမိုးကကသည်။
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက တပပ ဆတသ လူမျ ိုးသည် မျက်ကန်ိုး၍ မသမက်မဲ ကကတလတက ိုး။
့်
ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတလိုးကျမ်ိုးက တသချ စွ ြတ်တလ ။့် တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သူ
တပပ ဆခဲသ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတမှ့် တတ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ က
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
ြတ်တလ ။့် ပြစ်စဉ်အသီိုးသိုးီ သည် အကယ်ပင် အတတ အ
် တန်ကပွဲ ပ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အသီိုးသိုးီ ၌
မမကယ်ပင် ရှု တထ င ့်် ရှတလသည်။ ဤကျမ်ိုးမျ ိုး၏ စ တရိုးသမ
ူ ျ ိုးက တရိုးသ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ
အ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဆပါက၊ အ ိုးလိုးသည် တူညပီ ပီိုး
တစ်သမတ်တည်ိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ သဆ
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် ကွ ဟချက်မျ ိုး ရှရသနည်ိုး။
ဤအရ က မပမင်န္င်ရန်မှ ၊ လူသ ိုးသည် အလွနအလွ
် ့်
န ် မက်မဲသည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန် သင် တစခင်ိုးပခင်ိုး ခရပါက၊ မည်သည့်် သက်တသခချက်မျြုိုးက
သင်တပိုးန္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ထသသ
့် ရှပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးသည် သူက
့်
သက်တသခန္င်သတလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သင်က
ှ ့်် လက တ၏
့် ၊ “တယ ဟန်န္င
့်
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးသည် လူအလ
ဆန္ဒမျ ိုး တရ တန္ှ တနခဲပ
့် ါက၊ သင်တ၏
့် သ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆခဲတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူအလ
ဆန္ဒန္င
ှ ့်် တရ တန္ှ တနသည် မဟတ်တလ ။” ဟ တမိုးပါက၊
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ အတပြက သင်တပိုးန္င်မည်တလ ။ လက န္ှင ့်် မဿဲတသည်
့်
တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးခဲက
တယရှု ၏ အမှုက ပမင်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အချက်အလက် အချြုျို့က အတသိုးစတ်
ပပန်လည်တပပ ပပတသ ပစပြင ့်် မမတ၏
့် ကယ်ပင်အသပည က တပပ ပပခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသပည သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ ်ပပခရပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ
သင်တပပ န္င်သတလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ပပင်ပတွင၊် ၎င်ိုးတထက်
သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့််
့်
အသပည တစ်ခရှသည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးစွ ရှခဲက့် ကတပသည်၊ သဆ
့် လျှင ်
အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးက တန က်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက လက်မခခဲက့် ကသနည်ိုး။
့်
၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသိုးပပြုပခင်ိုး ခခဲက့် ကရသည် မဟတ်တလ ။
့်
ယတန၏အမှု
တွင ် ငါသည် တယရှု ၏အမှု၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် အတပခခ၍ ငါ၏ ကယ်ပင်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုးက တပပ ဆတနပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ၏ အမှု၏

တန က်ခအတကက င်ိုးအရ န္ှငယ
့်် ှဉ်၍ ငါ၏ကယ်ပင် အသပည က တပပ တနပခင်ိုးလည်ိုး
မဟတ်သည်က သတလ ။့် ထအချန်က တယရှု သည် မည်သည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
ထအပပင်
ယတန ငါသည်
မည်သည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်တနသနည်ိုး။ ငါ လပ်တဆ င်က
့်
့်
တပပ ဆသည့်အ
် ရ သည် အစဉ်အလ မရှတပ။ ယတန ငါတလျှ
က်တသ လမ်ိုးသည် ယခင်က
့်
လိုးဝ မနင်ိုးတလျှ က်ြူိုးတပ၊ အတတ်က တခတ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့််
မျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မတလျှ က်ြူိုးကကတပ။ ယတနတွ
့် င၊် ယင်ိုးက
စတင်တဆ င်ရွက်ပပီပြစ်က ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အတတ်က
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုး၏
့် အလပ်က အပခ ိုးသမ
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တဆ င်ရွက်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှုသည်
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ တယရှု ၏ အမှုအဆင်သ
ဲ့် ပသည်- သူသည်
့် ည်လည်ိုး အလ ိုးတူ ပြစ်ခတ
လမ်ိုးခရီိုးသစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူကကလ ခဲခ
ွ ၊် သူသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏
့် ျန်တင
ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ တပပ ခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးသည် တန င်တရပပီိုး ဝန်ချရမည်ဟ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။
တယရှု သည် သူ၏အမှုက ပပည့်စ
် တစခဲသ
့် န က်တွင၊် တပတရ၊ တပါလန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည်
့် ည်တ
တယရှု ၏အမှုက စတင်၍ ဆက်လက်တဆ င်ရွက်ခကဲ့် ကသည်။ တယရှု သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ်
သမှုန္ှငရ
့်် က်ခခဲရ
ကကသွ ိုးခဲသ
် န က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် ပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်သ တက်
့် ည့်တ
့်
့်
က ိုးတင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ပြနတ
် ့် ဝြ ဝ
့် သည်။ တပါလ၏
့် ည ဉ်တတ ်၏ တစလတ်ပခင်ိုး ခခဲရ
စက ိုးမျ ိုးသည် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ခခဲရ
လည်ိုး သည်ိုးခပခင်ိုး၊
့် တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ဒကခခစ ိုးပခင်ိုး၊ ဦိုးတခါင်ိုးအပ်ပခင်ိုး၊ ဗတတဇခယူပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
လက်တလျှ က်ရမည့်် အပခ ိုးအယူဝါဒမျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
တယရှု တပပ ဆပပီိုးခသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးပြင့််
့်
ချထ ိုးခဲတ
့် သ အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်တွင ် အတပခခထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တပပ ဆ ထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲတ
် တွက်၊ အသစ်တသ
့် သ လူမျ ိုးသ ပြစ်ခကဲ့် ကသည့်အ
့်
လမ်ိုးခရီိုးက ြွငလ
့်် ှစ်န္င်စွမ်ိုး မရှခဲက့် ကတချ။
ထအချန်က တယရှု ၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုသည် အယူဝါဒက စွဲကင်မထ ိုးခဲသ
့် ၊ ့်
့်
့် ကဲသ
သူသည် သူ၏အမှုက ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ
မတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင ် လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အမှုအတင်ိုး
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် သူထတ်တဆ င်လ သည့်် အမှုအတင်ိုး၊ သူ၏
ကယ်ပင်အစီအစဉ်အတင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုတတ ်အတင်ိုး ကကြုိုးပမ်ိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်

ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးအတင်ိုး အမှုမပပြုခဲတ
ဲ့် ည့်် မည်သည့််
့် ပ။ သူလပ်တဆ င်ခသ
အရ မျှ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တရ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
ပတရ ြက်မျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက ပပည်စ
့် တစရန် အမှုပပြုြ ကကလ
ခဲသ
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏
ကကြုတင်တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက ပပည်စ
့် တစြအလ
ငှ့် အတသအချ တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် အယူဝါဒက လက်န ြ သ
့် မဟ
့် တ် တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်
တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက တမင်သက်သက် အတက င်အထည်တြ ်ရန် လ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။
သရ့် တွင ် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးက
မတန္ှ င်ယ
ှ ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ယခင်က သူလပ်တဆ င်ပပီိုးခဲတ
့်် က
ှ ်ခတ
ဲ့် ပ။
့် က
့် သ အမှုကလည်ိုး မတန္ှ ငယ
သူအမှု
့် ၏ အဓကအချက်မှ မည်သည်အယူဝါဒကမျှ လက်န ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
သူကယ်တင် လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ အမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည်
ပတရ ြက်မဟတ်သကဲသ
့် တရှ
ဲ့် ၊ဲ သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့််
့် ျို့ ပြစ်တဟ သူလည်ိုး မဟတ်ခဘ
အမှုက လပ်တဆ င်ြ အမှ
နတ
် ကယ် ကကလ ခဲသ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး သူသည်
့် ည့်် လပ်တဆ င်သတ
့်
သူ၏အသစ်တသ တခတ်က စတင် ြွငလ
့်် ှစ်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ အသစ်တသ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန်
ကကလ ခဲတ
့် ပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ တယရှု သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ခဲခ
့် ျန်က၊
သူသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးထက
ဲ တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး တပပ ကက ိုးခဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုးစွ ကလည်ိုး
ပပည်စ
့် တစခဲတ
ယတန၏
့် ပသည်။ ထအတူ
့် အမှုသည်လည်ိုး ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး ထဲက
့်
တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ ကကြုတင်တပပ ကက ိုးချက်မျ ိုးက ပပည်စ
့် တစခဲသ
့် ည်။ ငါသည်
“အဝါတရ င်သမ်ိုးတနသည့်် န္ှစ်ချြုပ် စ အပ်တဟ င်ိုး” က မကင်စဲထ
ွ
ိုးရသ ပြစ်၏၊ ထမျှသ
ပြစ်တပသည်။ ငါလပ်တဆ င်ရမည့်် သ ၍ မျ ိုးတသ အမှုရသည်
ှ
အ
့် တွက်၊ သင်တက
့်
ငါတပပ ဆရမည့်် သ ၍မျ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှုန္င
ှ ့််
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ရှငိုး် ပပပခင်ိုးထက် သ ၍မျ ိုးစွ
အတရိုးပါလှတပသည်။ အဘယ်တကက င့်် ဆတသ ် ထသတသ
အလပ်သည် သင်တအတွ
က်
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှု သမဟ
့် ၊ ့် သင်တက
ီ င် သမဟ
့် တ် တန်ြိုးမရှသကဲသ
့် မကူညန္
့် တ်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် အသစ်တသ အမှုက လပ်တဆ င်ြ ့်
ရည်ရွယ်သည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မည်သည့်် ကျမ်ိုးပဒ်ကမှ ပပည်စ
့် တစပခင်ိုးအတွက်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တရှိုးပတရ ြက်မျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက
ပပည်စ
့် တစရန်သ ကမဘ တပမသ ကကလ
ခဲပ
ူ ည် ပ၍ ကကီိုးပမတ်သနည်ိုး၊
့် ါက၊ မည်သသ
့်
လူဇ့် တကခယူတသ ဘရ ိုးသခင်တလ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် ထတရှိုးပတရ ြက်မျ ိုးတလ ။
့်

အဆိုးတွင၊် ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စီမကွပ်ကဲသတလ ၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးက စီမကွပ်ကဲသတလ ။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်မည်သ ့်
ရှငိုး် ပပသနည်ိုး။
အစတွင၊် တယရှု သည် သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် မလပ်တဆ င် တသိုးမီတွင၊်
သူ၏တန က်သလ
့် တ ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့် က်တသ တပည်တ
့် သူသည်လည်ိုး တစ်ခါတစ်ရ
ဗမ န်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် အစည်ိုးအတဝိုးမျ ိုး တက်တရ က်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဓမမတတိုးမျ ိုး သီဆခဲသ
့် ည်၊
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး တပိုးက ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ြတ်ရှုခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် ဗတတဇခယူက
ထလ ပပီိုးတန က်တွင ် ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် သူတ ဝန်ယူရမည့််
အမှုတတ ်က ထတ်တြ ်ပပရင်ိုး၊ သူအတပေါ်
တွင ် တရ ိုးဝင် ဆင်ိုးသက်ခက
ဲ့်
့်
စတင်အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤမတင်မီတွင၊် မ ရမှလွဲ၍ မည်သက
ူ မျှ သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ က
မသခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် တယ ဟန်ပင်လျှင် မသခဲတ
့် ချန်တွင ် တယရှု သည်
့် ပ။ ဗတတဇခယူသည်အ
အသက် ၂၉ န္ှစ် ရှခဲသ
့် န က်တွင၊် တက င်ိုးကင်သည်
့် ည်။ ဗတတဇခယူပခင်ိုး ပပီိုးဆိုးသည်တ
ြွငလ
့်် ှစ်ပပီိုး၊ အသတစ်ခက တပပ သည်မှ “ဤသူက ိုး ငါန္ှစ်သက် ပမတ်န္ိုးရ ငါ၏
ချစ်သ ိုးတပတည်ိုး။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ဗတတဇခယူပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤနည်ိုးပြင့်် သူက
့် ည်။ အသက် ၂၉
့် စတင် သက်တသခခဲသ
န္ှစ်၌ ဗတတဇမခမီတွင၊် သူသည် စ ိုးရမည့်် အချန်တွင ် စ ိုးရင်ိုး၊ ပမှန ် အပ်ရင်ိုးန္ှင ့််
ဝတ်စ ိုးဆင်ယင်ရင်ိုး၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ အသက်တ က အသက်ရှငတ
် နထင်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူန္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမရှခဲတ
် ပသည်၊
့် ပ၊ မှနတ
ယင်ိုးမှ လူ၏ ဇ တဆန်တသ အပမင်တွငသ
်
ပြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူသည်လည်ိုး
အ ိုးနည်ိုးခဲပ့် ပီိုး တစ်ခါတစ်ရတွင ် သူသည် အမှုအရ မျ ိုးက မသပမင်န္င်ဘဲ ရှသည်၊ ယင်ိုးမှ
သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုးသ ပြစ်သည်- “တယရှု သည်လည်ိုး
အစဉ်အတင်ိုးကကီိုး၍ ပည တိုးပွ ိုးတလ၏။” ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူသည် သ မန်န္င
ှ ့််
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှပပီိုး အပခ ိုးတသ ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် အထူိုးတလည် ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး
မရှသည်ကသ ပပသတပသည်။ သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ကကီ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ိုးပပင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ထူိုးပခ ိုးမှု ဘ မျှမရှခဲတ
ှ ့််
့် ပ။ သရ့် တွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
့် ရှ က်မှုန္င
က ကွယ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှခဲသ
့် ည်။ ဗတတဇခယူပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် စတင်
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ထတန
့် က်တွင ် သူသည် သူ၏ အမှုတတ ်က
စတင်တဆ င်ရွက်ပပီိုး စတင်အမှုပပြုက တန်ခိုး၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တက
့်
ပင်ဆင်လ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ၏ ဗတတဇမခမီတွင ်

သူအထဲ
၌ အလပ်လပ်ပခင်ိုး မရှ သမဟ
ငိုး် တွင ် မရှခဲဟ
တ်တပ။
့် တပပ ြ မဟ
့်
့် တ် သူအတွ
့်
့်
ဗတတဇမခမီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က လပ်သည်အ
့် ချန်တွင်
အကန်အသတ်
မျ ိုးရသည်
ှ
အ
့် ပပင်၊ ပမှန ် လူမျ ိုးသည် ပမှနက် ကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးပြစ်စဉ်ရှသည့်အ
် တွက်၊
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး သူအတွ
ငိုး် တွင ် ကျန်ိုးဝပ်ပပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တရ ိုးဝင်
့်
အလပ်စတင်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် အစဉ်အပမဲ
့်
တနထင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ တယရှု ြွ ိုးပမင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် သူသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပခ ိုးန ိုးပပီိုး
နနက်မိုးတသ က်ကကယ် ထွက်တပေါ် ခဲသ
ှု တင်မီတွင ် တက င်ိုးကင်တမန်
့် ည်။ သူ၏တမွိုးြွ ိုးမမ
တစ်ပါိုးသည် တယ သပ်ထ အပ်မက်ထတ
ဲ ွင ် တပေါ်လ ပပီိုး မ ရသည် သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုး
ြွ ိုးပမင်မည်အ
့် တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ထကတလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓ
စွဲယူမည့်် အတကက င်ိုး တပပ ခဲသ
့် ည်။ တယရှု ဗတတဇခယူပပီိုးတန က်တွင၊် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏အလပ်က စတင်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု တပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်ခပဲ့် ပီိုးခါစသ ပြစ်သည်ဟ မဆလခဲတ
့် ပ။
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအတပေါ်
ချြုိုးငှကက
် သ
ဲ့် သက်
ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဆသည့််
့်
့်
တပပ ဆချက်သည် သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင်စတင်ခပဲ့် ခင်ိုးက ညန်ိုးဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအတွ
ငိုး် တွင ် ယခင်က ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အချန်
့်
မတရ က်တသိုးသည်အ
့် တွက် သူသည် စတင်အမှုမပပြုခဲတ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
့် သိုးသကဲသ
မဆင်မပခင် စတင်အလပ်မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဗတတဇခယူပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူက
့်
သက်တသခခဲသ
့် ခါ၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအထဲ
တွင ်
့် ည်။ သူသည် တရထဲမှ ထွက်လ သည်အ
့်
တရ ိုးဝင် စတင်အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ သူ၏အမှုတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ စတင်
ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုကလည်ိုး စတင်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး၊
့်
ဆလသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် တရ ိုးဝင်စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က တြ ်ပပတပသည်။
သပြစ်
့် မှုက လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက်
့် ရ သူသည် မည်သည်အ
အချန်က လတစ်ခ ရှသည်။ သူ၏ဗတတဇခယူပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် တယရှု တွင ်
သီိုးပခ ိုးတပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူသည် သူ၏မူလ လူဇ့် တထဲတွင ် ရှတနဆဲပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ သူသည် သူ၏အမှုက စတင်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ က
ထတ်တြ ်ပပရသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ကသဇ အ ဏ ၊ တန်ခိုးန္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲသ
့် ည်။
ဤအရ န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ သူသည် ယခင်ကန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ
ကွ ပခ ိုးခဲသ
့်် တန်ိုးတွင ် သသ ထင်ရှ ိုးတသ တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ သူ၏အဆငအ
ရှတပသည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခချက်ပြစ်ပပီိုး လူက

လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မဟတ်တပ။ အစတွင၊် လူတသည်
မသရှခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်က တယရှု က ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် သက်တသခသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့်
အနည်ိုးငယ်သ သလ ခဲက့် ကသည်။ တယရှု သည် သူက
်
့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
သက်တသခပခင်ိုးမပပြုမီတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏ သက်တသခပခင်ိုးမရှပါက၊ သူ၏အမှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးတစက မူ လူ၏ အပမင်သည်
ယင်ိုးက ပမင်န္င်စွမ်ိုးရှခဲမ
် တွက်၊ လူမျ ိုးသည် သူ၏ ကယ်ပင်လကခဏ က
့် ည်မဟတ်သည့်အ
လိုးဝ သရှကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခပခင်ိုး
အဆင်မ
ူ ျှ သူက
့် ရှခဲဘ
့် ၊ဲ မည်သမ
့် ည်မဟတ်။
့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတပပြုမခဲမ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူက
့် သက်တသခပပီိုးတန က်တွင် တယရှု သည် ပခ ိုးန ိုးမှု
တစ်ခတစ်တလမျှ မရှဘဲ၊ အလ ိုးတူနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဆက်လက်အမှုပပြုခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည်
ထသသက်
တရ က်မှု ရှခဲမ
့် ၊ ့် ဤအရ တွင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
လပ်တဆ င်ချက်ကလည်ိုး အဓကအ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်
သက်တသခပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူအတွ
ငိုး် တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ရှခဲသ
ငှ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည်က သင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှု ပမင်န္င်ြအလ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် မမကယ်ကယ် ပပသြပြစ်
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခပခင်ိုးသည်
့် ခသ
မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ က သူ၏သက်တသခပခင်ိုး မှနက
် န်သည်က
သက်တသပပန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သက်တသခပခင်ိုးမတင်မီန္င
ှ ့််
သက်တသခပခင်ိုးပပီိုးတန က်တွင ် သူ၏ အမှုသည် တူညခ
ီ ပ
ဲ့် ါက၊ သူ၏ လူဇ့် တခ အမှုတတ ်န္င
ှ ့််
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် တပေါ်လွငခ
် မ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့််
့်
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက် ရှခဲမ
် တွက်၊ လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သတပပြုမန္င်စွမ်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ သက်တသခပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤသက်တသခချက်က ထန်ိုးသမ်ိုးြ ပြစ်
င ့််
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
့်
သူသည် အတတ်က လ အချန်မျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲသ
့် ည့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ တက
ဲ့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ
့် တယရှု အထဲတွင ် ထင်ရှ ိုးတစြ ပြစ်
့် ခသ
ဗတတဇခယူပခင်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ- ဗတတဇ ခယူပခင်ိုးသည် အခမ်ိုးအန ိုး တစ်ခမျှသ
ပြစ်သည်- ယင်ိုးမှ ဗတတဇခယူပခင်ိုးသည် သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ြ အချ
န်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က
့်
ပပသြ နည်
ိုးလမ်ိုးသ ပြစ်သည်။ ထသတသ
အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးက
့်
့်
တပေါ်လွငတ
် စြ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ သက်တသခချက်က တပေါ်လွငတ
် စြအလ
ငှ့်
့်
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤသက်တသခချက်က တကယ့်် အဆိုးထတင်

တ ဝန်ယူမည်ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုတတ က
် မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် တယရှု သည်လည်ိုး
တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက န ိုးတထ င်ခပဲ့် ပီိုး ဧဝတင်္လတရ ိုးက တနရ အမျြုိုးမျြုိုးတွင ် တဟ တပပ က
ပြန်တဝခဲ
သ
က် အချန်မကျတသိုးတသ တကက င၊့််
့်
့် ည်။ သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် သူအတွ
့်
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်လည်ိုး လူဇ့် တတွင ် န္ှမ်ခ
ှ ်ခပဲ့် ပီိုး
့် ျစွ ကွယ်ဝက
အချန်မကျတရ က်မီအထ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု တစ်ခတစ်တလကမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့််
သူသည် ကကီိုးပမတ်သည့်် မည်သည့်် အမှုကမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဗတတဇမခယူမီ သူသည်
အတကက င်ိုးရင်ိုး န္ှစ်ခတကက င ့်် အမှုမပပြုခဲတ
် ည်
့် ပ- တစ်ခမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ သ
အလပ်လပ်ရန် သူအတပေါ်
သ တရ
ိုးဝင် သက်ဆင်ိုးပခင်ိုး မရှတသိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
(ဆလသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသတသ
အမှုကလပ်တဆ င်ရန် တန်ခိုးန္ှင ့််
့်
ဩဇ အ ဏ က တယရှု အတပေါ် မအပ်န္င
ှ ိုး် ရတသိုးတပ။) သူသည် သူကယ်တင်၏
ကယ်ပင်လကခဏ က သခဲသ
် င်၊ တယရှု သည် တန က်ပင်ိုးတွင ် သူလပ်တဆ င်ရန်
့် ည်ဆလျှငပ
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှခဲမ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သူ၏ဗတတဇခယူသည်တ
့် နထ
့် တင် တစ င်စ
့် ိုးခဲရ
့် မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အချန်ပြစ်ပပီိုး၊ တယရှု ကယ်တင်ပင် အပါအဝင် မည်သမ
ူ ျှ တြ က်ြျက်န္င်စွမ်ိုးရတပ။
ှ
တယရှု ကယ်တင်သည် သူကယ်တင်၏ အလပ်က မတန္ှ င်ယ
ှ ်န္င်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ
့် က
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ဥပတဒသလည်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် အလပ်မလပ်ပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ သူ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်။ ဒတယအတနပြင့်် သူဗတတဇမခယူမီတွင၊် သူသည် တကယ့််က
သ မန် န္ှင ့်် ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတသ သ မန်၊ ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးမှု မရှတပ။
ဤသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သဘ ဝလွနတ
် သ သူ မဟတ်သည့်ပ
် ၏ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ဝည ဉ်တတ ်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက
မတြ က်ြျက်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် စနစ်ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး တကယ်ပ
့် မှန ်
အမှုပပြုခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အမှုသည် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးရှခဲသ
့် ည်မှ
ဗတတဇခယူပပီိုးတန က်မသ
ှ
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် သဘ ဝလွန ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မတဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
အပခ ိုးတသ ပမှနလ
် ူမျ ိုးကသ
ဲ့် အလ
ိုးတူနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ကကီိုးပပင်ိုးခဲတ
့် ပသည်။ တယရှု သည်
့်
သူကယ်တင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ က သရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ပါက၊ သူ၏ဗတတဇခယူပခင်ိုးမတင်မီ
နယ်တပမအန္ှတွ
ူ ပြစ်
့် င ် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်မျ ိုး လပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က သူက
့် ယ်သူ ထူိုးပခ ိုးသအ
ပပသရင်ိုး၊ ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊ တယ ဟန်သည် သူ၏အလပ်က

လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင် အတနပြင့််
သူ၏အမှုတန က်အဆင်က
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င၊့််
့် စတင်ရန် မည်သည်န
့်
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ သည် မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ
သက်တသပပမည်ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည် တူညတ
ီ သ အရင်ိုးအပမစ်မှ မလ ခဲသ
် တပေါ် ခဲတ
့် ည့်ပ
့် ပမည်ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ တယရှု ၏အမှုသည် သူဗတတဇ
့်
ခယူပပီိုးတန က် တဆ င်ရွက်တသ အမှု၊ သိုးန္စ
ှ ်တ က လတစ်တလျှ က် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
အမှုပြစ်တပသည်။ သူသည် ဤအမှုက ဗတတဇမခယူမီတွင ် မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့်
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ဗတတဇမခယူမီ သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ က မှတ်တမ်ိုးတင်
ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ သူသည် ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး ပမှနလ
် ူ တစ်ဦိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ တယရှု သည် သူ၏ အမှုတတ ်က စတင်မတဆ င်ရွက်မီတွင၊် သူသည်
ပမှနလ
် ူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးပခင်ိုးမရှခဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် သူအထဲ
တွင ်
့် ကဲသ
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက် မတတွျို့ န္င်ခကဲ့် ကတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငတ
့်် စ်ခက
ပပည့်စ
် တစြ လ
့် ည်မှ သူအသက် ၂၉ န္ှစ် ပပည်ပ့် ပီိုး တန က်မှသ
့် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က တယရှု သခဲသ
ပြစ်သည်။ ယခင် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သဘ ဝလွန ် မဟတ်သည်အ
့် တွက်
ဤအရ က သူကယ်တင် မသခဲတ
့် ပ။ အသက် ၁၂ န္ှစ်အရွ ယ်တွင် တရ ိုးဇရပ်၌ အစည်ိုးအတဝိုး
တစ်ခ သူတက်တရ က်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် မ ရသည် သူက
့် ရှ တြွတနခဲပ့် ပီိုး၊ သူက အပခ ိုးတသ
ကတလိုးမျ ိုး၏ ပစအတင်ိုး ဝါကျတစ်တကက င်ိုး တပပ ဆခဲသ
၏
့် ည်- “အတမ၊ ငါသည် ငါြခင်
့်
ဆန္ဒက အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက် ပပပီိုး ဦိုးထပ်တင်ရမည်က မသသတလ ။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။
ဟတ်တပ၏၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပဋသတန္ဓ တည်ခက
ဲ့် တည်ိုးက၊ တယရှု သည်
တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင့်် ထူိုးပခ ိုးမှု ရှတနန္င်သည် မဟတ်ပါတလ ။ သရ့် တွင ်
သူ၏ထူိုးပခ ိုးမှုဆသည်မှ သူသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည်က မဆလဘဲ၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးငယ်ရွယ်တသ မည်သည့်က
် တလိုးမဆထက် ပ၍ချစ်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သူသည် အသွငအ
် ပပင်အ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် ထူိုးပခ ိုးပပီိုး ပခ ိုးန ိုးမှုရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် သူအတွ
ငိုး် ၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတနသည်က သူခစ ိုးမသည်မှ ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
ပြစ်သည်က ခစ ိုးမသည်မှ ဗတတဇခယူယူပပီိုးသည့်် တန က်ပင်ိုးမသ
ှ
ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအ
ဲ့် ည်က
့် ိုးပြင ့်် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခသ
သူ အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူ အသက် ၃၃ န္ှစ်တရ က်သည့်အ
် ခါမှသ ပြစ်သည်။

အသက် ၃၂ န္ှစ်အရွ ယ်တွင၊် သူသည် ရှငမ
် ဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်ိုးတွင ် တရိုးထ ိုးသကဲသ
့် ပင်
့်
အတွငိုး် ကျတသ သမမ တရ ိုးအချြုျို့က သလ သည်- “ရှမန်တပတရက၊ ကယ်တတ ်သည်
ခရစ်တတ တ
် ည်ိုးဟူတသ အသက်ရှငတ
် တ မ
် ူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
သ ိုးတတ ်ပြစ်တတ မ
် သ
ူ ည်ဟ တလျှ က်တလ၏။...ထမှတစ်ပါိုး ကယ်တတ ်သည်
တယရရှလင်ပမြုျို့သ သွ
့် ိုးရမည်။ လူအကကီိုးအကဲ၊ ယဇ်ပတရ ဟတ်အကကီိုး၊ ကျမ်ိုးပပြုဆရ တ ့်
လက်၌ မျ ိုးစွ ခရမည်။ အတသသတ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ခရမည်။ သိုးရက်တပမ က်တသ တန၌့်
ထတပမ က်လမ့််မည်ဟတ
ူ သ အတကက င်ိုးမျ ိုးက ထအခါမှစ၍ တပည်တ
့် တ တ
် အ
့် ိုး
ပပတတ ်မူ၏။” သူမည်သည်အ
့် လပ်က လပ်ရမည်ဆသည်က သူသည်
ကကြုတင်မသထ ိုးခဲတ
် ချန်တစ်ခတွင ် သရှခဲသ
့် သ ်လည်ိုး၊ တကျသည့်အ
့် ည်။ ယင်ိုးက သူ
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အပပည်အ
့် ဝ သူမသခဲတ
့် ည်န္င
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
သူအထဲ
တင
ွ ် တပြည်ိုးပြည်ိုး အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အလပ်အြ လ
့် ည်။
့်
့် ပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ခ ရှခဲသ
တကယ့်အ
် စတွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ပ် ြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ လူသ ိုးပြစ်သည်၊
သူသည် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက ပပီိုးတပမ က်တစြ ပြစ်
့် သည်က သရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပါက၊
အဘယ်တကက င့်် ယခင်က သူ အမှုမပပြုခဲပ
့် ါသနည်ိုး။ သူ၏သ သန အတကက င်ိုးက
သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးအ ိုး တပပ ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွငသ
်
တယရှု သည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ခစ ိုးရပပီိုး
ဤအတွက် တလိုးနက်စွ ဆတတ င်ိုးခသ
ဲ့် ည်မှ အဘယ်တကက င်န
ဲ့် သ
့် ည်ိုး။ သူန ိုးမလည်ခတ
အရ အမျ ိုးအပပ ိုးက သူန ိုးမလည်လ မီတွင၊် သူအတွ
က် တယ ဟန်သည် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး
့်
ဗတတဇတပိုးခဲသ
့် ည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဤအရ က သက်တသပပသည်မှ သူသည် မမ၏
အမှုက ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တက်ရက် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ပြစ်သည့်် အတွက်၊ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုပြစ်တသ တကက င၊့်် သူအတွ
က် န ိုးလည်ြန္ှ့် င ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြမှ့် လပ်ငန်ိုးစဉ်
့်
တစ်ခရှသည်ဟူ၍ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆင်တ
့် င်ိုးသည် တစ်ခတည်ိုးတသ
တရစီိုးတကက င်ိုးတန က်လက်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့်
အစီအစဉ်တွင ် ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်မှသည် ယတနအချ
န်အထ အဆင်တ
့်
့် စ်ခစီက
တန က်အဆင်တ
ူ ျှ
့် စ်ခက နီိုးကပ်စွ လက်လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးရန် မည်သမ
မရှခဲပ
် ူ မည်သမ
ူ ျှရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ တန က်ကလက်လ တသ
့် ါက၊ တန က်က လက်မည့်သ
သူမျ ိုး ရှသည့်အ
် တွက်၊ လမ်ိုးတြ က်တသ သူမျ ိုး ရှကကတပသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် အမှုက
တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် လက်ဆင်က
့် မ်ိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည်။ အဆင်တ
့် စ်ခသည် အပခ ိုးတစ်ခတန က်

လက်လ ပပီိုး၊ လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးသူမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အမှုကစတင်ရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရှ သ
ျို့ ယူ
့် တဆ င်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးရှမည်မဟတ်တပ။
မည်သည်အ
့် ဆင်က
ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် တရစီိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့် မျှ အပခ ိုးတစ်ခက ဆန်ကျင်
့်
ပတြ ြ
် အသီ
ိုးသိုးီ သည် အပခ ိုးတစ်ခတန က်သ အစဉ်လ
က် လက်လ တလသည်။
့်
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးက ဝည ဉ်တစ်ခတည်ိုးက လပ်တဆ င်သည်။ သရ့် တွင ် တစ်စတစ်ဦိုးက
လမ်ိုးြွငသ
့်် ည်ပြစ်တစ၊ တန က်တစ်ဦိုး၏အလပ်က ဆက်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ က
၎င်ိုးတ၏
် ည်မဟတ်တလ ။
့် ကယ်ပင်လကခဏ က မသတ်မှတ်တပ။ ယင်ိုးမှ မှနသ
တယ ဟန်သည် လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး တယရှု က သူ၏အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊
ထတကက
င ့်် ဤအရ က တယရှု ၏ ကယ်ပင်လကခဏ သည် တယ ဟန်ထက် နမ့််ကျသည်က
့်
သက်တသပပပါသတလ ။ တယတဟ ဝါသည် သူ၏အမှုက တယရှု မတင်မီ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်၊
သပြစ်
့် ရ တယတဟ ဝါသည် တယရှု ထက် ကကီိုးပမတ်သည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် လမ်ိုးြွငသ
့်် ည်ပြစ်တစ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏အလပ်က ဆက်လပ်သည် ပြစ်တစ
့်
အတရိုးမကကီိုးတပ။ အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုတသ ကယ်ပင်လကခဏ ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် မမှနသ
် တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအလယ်တွင် အမှုပပြုရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်အ
် တွက် သူသည်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည့်အ
် လပ်က လပ်တဆ င်န္င်မည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ပပြုစပျြုိုးတထ င်ခရ
ဲ့် တပသည်။
တယ ဟန်သည် စတင်၍ တရ ိုးတဟ သည်အ
့် ခါ၊ “သခင် ကကတတ ်မူရ လမ်ိုးက ပပင်ကကတလ ၊့်
သူ၏ လမ်ိုးခရီိုးတတ ်က တပြ င်တ
့် စကကတလ ။့် ” “တန င်တရကကတလ ့် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သည်
တည်လနီိုးပပီ” ဟသူတပပ ခဲသ
ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ဤစက ိုးမျ ိုးက
့် ည်။ သူသည် တကယ့််အစမှ ထသတပပ
့်
သူအဘယ်တကက င့်် တပပ န္င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤစက ိုးမျ ိုးက တပပ ထ ိုးသည့်် အစီအစဉ်အရ၊
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပထမဆိုးတပပ ခဲသ
ူ ှ တယ ဟန်ပြစ်ပပီိုး
့် မ
တယရှု သည် တန က်ပင်ိုးတွင ် တပပ ခဲသ
့် ူ ပြစ်သည်။ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးအရ၊
အသစ်တသ လမ်ိုးက ြွငခ
့်် သ
ဲ့် မ
ူ ှ တယ ဟန်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် တယ ဟန်သည် တယရှု ထက်
့်
ကကီိုးပမတ်သည်မှ အမှန ် ပြစ်သည်ဟူ၍ ပြစ်တပသည်။ သရ့် တွင ် တယ ဟန်သည် သူ
ခရစ်တတ ပ် ြစ်သည်ဟ မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ကဲသ
့် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်လှစွ တသ သ ိုးတတ ်အပြစ် သက်တသခပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ၊ သရ့် တွင ် သူက
့် တွက်
့် သခင်အ
လမ်ိုးြွငရ
့်် န်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးကပပင်ဆင်တပိုးရန်သ အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ သူသည် တယရှု အတွက်
လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးခဲတ
် ည်ိုး၊ တယရှု ကယ်စ ိုး အလပ်မလပ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ လူ၏
့် သ လ
အလပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးကလည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။

ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတခတ်တွင ် လမ်ိုးခရီိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် မ
တယတဟ ဝါ၏ အမှုသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး တခတ်တစ်ခလိုးန္ှင ့်် ဣသတရလတွင ်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
့် ပသည်။ တမ တရှသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ဤအမှုက ထန်ိုးသမ်ိုးခဲရ
့် သ ရှပပီိုး သူ၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက လူမှ ပပ
့် ိုးတပိုးတသ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မအ
ှု ပြစ် ယူမှတ်ထ ိုးတပသည်။ ထအချန်က တမ တရှက တခေါ်လျက်၊
စက ိုးတပပ ဆခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါပြစ်ပပီိုး၊ ဣသတရလ လူမျြုိုးတ အကက
ိုးတွင ်
့် မ
့်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးခဲက
တမ တရှအ ိုး သူတက
ှ ့်် ခါန န်ပပည်သ ့်
့်
့် တတ ထဲန္င
ဦိုးတဆ င်တစခဲသ
ဲ့် ၊ဲ တယတဟ ဝါက
့် ည်။ ဤသည်မှ တမ တရှ ကယ်တင်၏ အလပ်မဟတ်ခဘ
ကယ်တင်ကယ်ကျ ညန်ကက ိုးခဲသ
် ရ ပြစ်ပပီိုး တမ တရှက ဘရ ိုးသခင်ဟ
့် ည့်အ
တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ တမ တရှသည်လည်ိုး ပညတ်တရ ိုးက ချမှတ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊
ဤပညတ်တရ ိုးက တယတဟ ဝါက ကယ်တင်ကယ်ကျ ပပဌ န်ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
သူအတနပြင်
့် တမ တရှအ ိုး တြ ်ပပတစခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ တယရှု သည်လည်ိုး
့်
ပညတ်တတ ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးမှ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက ပယ်ြျက်က
တခတ်သစ်အတွက် ပညတ်ချက်မျ ိုးက ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယရှု သည် အဘယ်တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်ပါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုတစ်ခရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထအချန်က တမ တရှလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
အလပ်သည် တခတ်ကကယ်စ ိုး မပပြုခဲသ
့် ၊ ့် လမ်ိုးသစ်ကလည်ိုး မြွငလ
့်် ှစ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူက
့် ကဲသ
့်
တယတဟ ဝါက ကကြုတင်လမ်ိုးညန်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့််
သူတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ တယရှု ကကလ ခဲတ
့် သ အခါတွင၊် တယ ဟန်သည် လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးသည့််
အလပ် အဆင်တ
့် စ်ခက တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက
စတင်ပြန်တဝခဲ
သ
် ဤအရ က စတင်ခပဲ့် ပီပြစ်သည်။)
့်
့် ည်။ (သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
တယရှု ကကလ ခဲခ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် ျန်တွင၊် သူသည် သူ၏ကယ်ပင်အလပ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ခတ
သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် တမ တရှ၏ အလပ်တ ကက
ိုးတင
ွ ် ကကီိုးမ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးမှုတစ်ခ ရှတပသည်။
့်
တဟရှ ယသည်လည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုချက် အမျ ိုးအပပ ိုးက တပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် မပြစ်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ တယရှု သည် ပတရ ြက်
ပပြုချက်မျ ိုးစွ က မတပပ ဆခဲတ
် ည်ိုး၊ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
့် သ လ
ပြစ်ခရ
ဲ့် ပါသနည်ိုး။ ထအချန်က တယရှု ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ
လ သည်ဟ မည်သမ
ူ ျှ မတပပ ဝခ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည် လူ၏ ဆန္ဒမလ
ှ
သည် သမဟ
့် ကဲ့် ကသကဲသ
့် တ်
ယင်ိုးသည် လိုးဝ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အလပ်ပြစ်သည်ဟလည်ိုး မတပပ ဝ့်ခကဲ့် ကတပ။

လူသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ ရန် မပြစ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ တယရှ ယသည်
့်
ထသတသ
အလပ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ထသတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆခဲက
့်
့်
့်
အ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှ လ သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
တဟရှ ယ ကယ်တင်ထမှ တက်ရက်လ ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တယတဟ ဝါထမှ ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုး
ပြစ်သည်။ တယရှု သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ်ပမ ဏက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အမျ ိုးအပပ ိုးက မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ပတရ ြက်ပပြုချက် အမျ ိုးအပပ ိုးကလည်ိုး
့် ကဲသ
မတပပ ဆခဲတ
့် ပ။ လူအြ၊ ့် သူ၏ တဟ ကက ိုးချက်မျ ိုးသည် အထူိုး
ချီိုးတပမြှ က်ခခဲရ
့် ပမရခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ
လူသ ိုးအ ိုးပြင ့်် န ိုးလည်ရခက်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ တယ ဟန် သမဟ
့် တ်
တဟရှ ယ သမဟ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့် ကဲသ
့် တ် ဒါဝဒ်က ယကကည်ပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ဘရ ိုးသခင် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်ဒါဝဒ် သမဟ
ူ ျှ မတခေါ်ြူိုးကကတပ။
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တယ ဟန်ဟလည်ိုး မည်သမ
မည်သက
ူ မျှ ထသ မတပပ
ဆြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု သည်သ ခရစ်တတ ဟ
် အတခေါ် ခရြူိုးတပသည်။
့်
ဤခွပဲ ခ ိုး သတ်မှတ်ချက်က ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခပခင်ိုး၊ သူတ ဝန်ယူခတ
ဲ့် သ အလပ် န္ှင ့််
သူ တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှုတတ ်အရ ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အ ပဗဟ၊ ဒါဝဒ်၊ တယ ရှု ၊
ဒတယလ၊ တဟရှ ယ၊ တယ ဟန်န္င
ှ ့်် တယရှု ကသ
ဲ့် တသ
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ကကီိုးပမတ်တသ
့်
လူမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍- ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် သ အလပ်မှတစ်ဆင်၊့် မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်
့် ပ်တဆ င်ခတ
ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သတသ
သူစ ိုးမျြုိုးသည် ပတရ ြက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သတ
ူ သည်
့်
့်
တမန်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်က သင်တပပ န္င်တပသည်။ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏
အသိုးပပြုပခင်ိုးခခဲရ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်က ၎င်ိုးတ ့်
့် ပပီိုး၊ မည်သသ
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရ န္ှင ့်် အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးပြင့်် ခွပဲ ခ ိုးက
သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ပခ ိုးန ိုးချက်က မတပပ န္င်ပါက၊ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ြမှ့် မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က သင် မသတကက င်ိုး
သက်တသပပတပသည်။ တယရှု သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုမျ ိုးစွ
ပပြုခဲတ
့် သ တကက င၊့်် အထူိုးသပြင ့်် သူ၏ နမလကခဏ မျ ိုး ပပသပခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်။ အလ ိုးတူပင်၊ တယ ဟန်သည်လည်ိုး တမ တရှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် အလပ်မျ ိုးစွ
လပ်ခပဲ့် ပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုး တပပ ဆခဲသ
အဘယ်တကက င ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ဟ အတခေါ်မခခဲရ
ဲ့် ည်။
့် သနည်ိုး။ အ ဒက ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်ြန်ဆင်ိုးခသ
သူက
့် စ ိုး အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်ဟ မတခေါ် ခဲသ
့် နည်ိုး။
့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါဟ တခေါ်မည်အ
အကယ်၍ တစ်စတစ်တယ က်က သင်က
့် “ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည်

အလပ်အမျ ိုးအပပ ိုးကလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အမျ ိုးအပပ ိုးက
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် တမ တရှသည်
စက ိုးအမျ ိုးအပပ ိုး တပပ ဆခဲသ
် တွက်၊ သူသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
့် ည့်အ
ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်ရတပမည်။” ဟ တပပ ခဲလ
့် ျှင၊် သင်က၊ “ထအချန်က၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ ဟန်က မဟတ်ဘ၊ဲ တယရှု က အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်အပြစ်
သက်တသခခဲသ
့် နည်ိုး။ တယ ဟန်သည် တယရှု မတင်မီ ကကလ ခဲသ
့် ည် မဟတ်သတလ ၊
မည်သည့်အ
် ရ သ ၍ ကကီိုးပမတ်သနည်ိုး၊ တယ ဟန်၏ အလပ်တလ သမဟ
့် တ်
တယရှု ၏အလပ်တလ ။ လူအြ၊ ့် တယ ဟန်၏ အလပ်သည် တယရှု ၏အလပ်ထက်
ပမကကီိုးပမတ်သည်ဟ ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ အဘယ်တကက င့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
တယ ဟန်က သက်တသမခဘဲ တယရှု က သက်တသခခဲသ
့် နည်ိုး။” ဟ သူတက
့်
ပပန်လည်တမိုးသင်သ
ူ ရ သည် ယတန ပြစ်
့် ည်။ အလ ိုးတအ
့် ပျက်တနသည်။ ထအချန်တန်ိုးက
တမ တရှသည် ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့် ဦိုးတဆ င်တသ အခါ၊ တယတဟ ဝါသည် တမ်တက်မျ ိုး
အတွငိုး် မှ သူက
့် ည်။ တမ တရှသည် တက်ရက် စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့် စက ိုးတပပ ခဲသ
ယင်ိုးအစ ိုး တယတဟ ဝါ၏ တက်ရက် လမ်ိုးညန်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ဤသည်မှ
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဣသတရလတ၏
့် အလပ်ပြစ်သည်။ တမ တရှ အတွငိုး် တွင်
ဝည ဉ်တတ ်မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။ သူသည် ယင်ိုးအလပ်က
လပ်တဆ င်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တသ တကက င၊့်် သူလပ်တဆ င်သည့်် အလပ်န္င
ှ ့်် တယရှု
လပ်တဆ င်သည့်် အလပ်ကက ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးမတ
ှု စ်ခ ရှတပသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်၊ ၎င်ိုးတ လ
ဲ့် သ အလပ်သည် မတူကပွဲ ပ ိုးခဲတ
့် သ တကက င ့််
့် ပ်တဆ င်ခတ
ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရသည် သမဟ
့် တ်
ပတရ ြက်တစ်ဦိုး၊ တမန်တတ တ
် စ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်၊
မပြစ်သည်က သူ၏ အလပ်သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် သပမင်န္င်ပပီိုး ဤအရ က သင်၏ သသယမျ ိုးက
အဆိုးသတ်တစလမ်မ
့် ည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် သိုးသငယ်သည်သ တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က
ြွငန္
့်် င်သည်ဟ တရိုးသ ိုး ထ ိုးသည်။ တခတ်မျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတွင၊် ထကကီိုးပမတ်တသ
လူပင်္္ြုလ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က ရှငိုး် လင်ိုးတြ ပ် ပသူမျ ိုးစွ ရှခဲ၏
့် ၊ သဆ
့် လျှင ်
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သိုးသငယ်ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင် ထမှ လ သည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူမျ ိုးသ ပြစ်သည်။ သိုးသငယ်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ၎င်ိုးတ မရှ
့် ကကတချ။
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်ကြွငရ
့်် န် အဘယ်သ ထ
့်
့် က်တန်န္င်မည်နည်ိုး။

“သိုးသငယ်သည်သ လျှင် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ြွငန္
့်် င်သည်။” ဆသည်မှ မှနတ
် ပသည်၊ သတသ
်
့်
သူသည် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ြွငြ
့်် သ
့် လ သည်မဟတ်တပ။ ဤအလပ်အြ လ
့် အပ်ချက်
မရှတပ၊ ယင်ိုးက အမှတ်မထင် လပ်တဆ င်တပသည်။ သူသည် သူ၏
ကယ်ပင်အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးသည်။ သူအတွ
က် သမမ ကျမ်ိုးစ က
့်
အနက်ြွငရ
့်် န် အချန်မျ ိုးစွ ကန်လွနြ
် လ
့်် သ
့် အပ်ပါသတလ ။ “သမမ ကျမ်ိုးစ က အနက်ြွငတ
သိုးသငယ်တခတ်” က အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အလပ်တွင ် ထည်သ
့် င
ွ ိုး် ရန် လအပ်မည်တလ ။
သူသည် အသစ်တသ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ တသ လ
် ည်ိုး၊ န္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှု၏
သမမ တရ ိုးက လူတအ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် ိုး န ိုးလည်တစရင်ိုး အတတ်က လက အမှုန္င
ြွငပ့်် ပချက်အချြုျို့ကလည်ိုး သူတပိုးတလသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးစွ က ရှငိုး် ပပရန်
မလအပ်တပ။ အဓကတသ ခ
့် ရ ၊ အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ ယတန၏
့် ျက် ပြစ်သည်အ
့်
အလပ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုးသပြင့်် တဆပ်ခန္ှစ်ချက်က ချြုိုးြျက်ရန် လ သည်
မဟတ်ဘ၊ဲ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ သည်က သင်သသင်သ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် တယရှု ဆင်ိုးသက် လ မည်ကသ သင်သသည်၊ သတသ
်
့်
သူ မည်သ အတ
အကျ ဆင်ိုးသက်လ မည်နည်ိုး။ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခရပပီိုးစပြစ်ပပီိုး
့်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးတသ ၊ သမဟ
က်တသိုးတသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင့်် စလင်ပခင်ိုးသ မတရ
့်
သင်တကဲ
့် အပပစ်
သ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် သ
့်
ညီညွတ်န္င်သတလ ။ လူတဟ င်ိုးအတင်ိုး ရှတနဆဲပြစ်သည့်် သင်အ
့် တွက်၊ သင်သည်
တယရှု အ ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ခခဲရ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတကက င့််
့် သည်ဆသည်န္င
သင်သည် အပပစ်သ ိုးအပြစ် ယူဆမခရသည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က သင်သည်
အပပစ်မရှသကဲသ
့် မစင်
ကကယ်တသ သူ မဟတ်သည်က သက်တသမပပတပ။ သင်သည်
့်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးပါက၊ မည်ကသ
ဲ့် သန်
ရှ့် ငိုး် စင်ကကယ်ပခင်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ အတွငိုး် ၌ သင်သည်
့်
မစင်ကကယ်ပခင်ိုး၊ အတတန္ှင ့်် ဆိုးရွ ိုးယတ်မ ပခင်ိုးတပြင်
့် င်တအ င်
့် ့် ပတ်ချ ဝင်ိုးတနသည်တ
သင်သည် တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ ဆင်ိုးသက်လတနဆဲပြစ်သည်၊ သင်ထမျှ ကတက င်ိုးသတလ ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် အဆင်တ
့် စ်ခ ချန်လှပ်မပပီ ပြစ်သည်။
သင်သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ခရရသ ရှတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ မတပပ င်ိုးလဲတသိုးတပ။ သင်အ
့် တွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်ရန်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် တပပ င်ိုးလဲတစပခင်ိုးန္ှင ့််
သန်စင်
့် တစပခင်ိုးအမှုက ကယ်တင် လပ်ရတပမည်။ သင်သည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသ ခရပါက၊
မွနပ် မတ်သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ရယူန္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး၏ အဓကအဆင်ပ့် ြစ်တသ လူက စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည့််

ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် အဆင်တ
် ွ ိုးခဲသ
့် စ်ဆင်က
့် သင်လွတသ
့် ည့်် အတွက် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးပမတ်တသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက တဝမျှရန် အရည်အတသွိုးပပည်မ
့် ီလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် တရွ ိုးန္တ်ခရပပီိုးစ အပပစ်သ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်သည့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အတမွဥစစ က တက်ရက်အတမွဆက်ခန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
ဤအမှု၏ အသစ်တသ အဆင်က
့် မစတင်ဘ၊ဲ ဧဝတင်္လ တဟ သူမျ ိုး၊ တရ ိုးတဟ ဆရ မျ ိုး၊
သမမ ကျမ်ိုး ရှငိုး် လင်ိုး တြ ်ပပသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးဟ တခေါ်တသ
သင်တသည်
မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ သွ ိုးကကမည်က မည်သသ
ူ သနည်ိုး။ အမှု၏
့်
ဤအသစ်တသ အဆင်က
ဆသည့်အ
် ရ သည်
့် စတင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သင်တ တပပ
့်
အသိုးဝင်တတ မ
့် ည် မဟတ်။ ယင်ိုးသည် ထီိုးနန်ိုးတက်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရင်ပြစ်လ ပခင်ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက ပပင်ဆင်ပခင်ိုး တစ်ခခပြစ်သည်။ ကယ်က
့် ယ်ကယ်
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သည်ိုးခပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မမ၏ခန္ဓ ကယ်က ချြုိုးန္မ်
့် တ်
အရ အ ိုးလိုးမှ သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး သင်ယူပခင်ိုး ပြစ်သည်။ န္ှမ့််ချပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သစဉ်တဟ င်ိုးတစ်ခတည်ိုးက သီဆပခင်ိုး မဟတ်တလ ။
ယင်ိုးမှ တစ်ခတည်ိုးတသ အရ က မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် အမည်တစ်ခပြင ့်် တခေါ်ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။
မမ၏ တခါင်ိုးကြိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်က
့် ချြုိုးြဲ့်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လက်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင် န မကျန်ိုးသက
ူ ကသပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးပြစ်တစ။ အသစ်တသ အမှု တစ်ခတစ်တလ ရှန္င်မည်တလ ။ တိုးတက်မှု
အလ ိုးအလ တစ်ခတစ်တလ ရှန္င်မည်တလ ။ ဤလမ်ိုးအတင်ိုး သင် ဆက်လက် တနထင်ပါက၊
သင်သည် အယူဝါဒက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လက်တလျှ က်မလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ်
အစဉ်အလ က လက်န မလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် ိုးသည်ဟ
့် အလပ်သည် အလွနပ် မင်မ
သင်တယ
် ည်ိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးက တရှိုးတခတ် “လူအကကီိုးမျ ိုး” က
့် ကကည်တသ လ
လက်ဆင်က
ဆက
့် မ်ိုးက သင်ကက ိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်က သင်တမသ
့် သတလ ။ သင်တ တပပ
့်
လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ထလူအကကီိုးမျ ိုး၏ တန က်ဆိုးစက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် ဤလူအကကီိုးမျ ိုးက သူတမကွ
် ီ တ ဝန်တပိုးခဲသ
့် ည့်် အရ
့် ယ်လွနမ
မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် အတတ်က လ မျြုိုးဆက်မျ ိုး၏
တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်တ၏
့် အလပ်ထက် သ လွနပ် ပီိုး အရ အ ိုးလိုးထက်
တကျ ်လွနသ
် ည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ အမှု၏ ဤအဆင့်် အစပပြုပခင်ိုးသည် သက်တသခ လီ၏
ဘရင်ပြစ်လ ပပီိုး နန်ိုးတက်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် အလပ်က သင်တ၏ကကည်
ညြုမှု
့်
အဆိုးသတ်က ယူတဆ င်လ ပပီပြစ်က ၊ သင်တသည်
အမှု၏ ဤအဆင်တ
့် ွင ်
့်

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

စံိုလင်တစ ခင််းခံရပပီ ်းသမျ ်းသ လ င် အဓိပပ ယ်ရိှတသ အသက်တ ေင ်ူ့
အသက်ရှငန
် င
ိို သ
် ည်
အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ယခ လပ်တဆ င်တနတသ အမှုမှ လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်တဟ င်ိုးပြစ်တသ စ တန်က စွနလ
် ့် တ်တစရန် ပြစ်သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တရ ိုးစီရင်မှု အလိုးစသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ထတ်ရန်န္င
ှ ့်် အသက်တ ၏
အန္ှစ်သ ရက လူတန့် ိုးလည်တစရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထပ်တလဲလဲပြစ်တသ
ဤတရ ိုးစီရင်မှုမျ ိုးသည် လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ထိုးတြ က်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် စတ်န္လ
့်
ထအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက လက်လတ်န္င်က ၊ ထသပြင
့် ့်် အသက်တ က သန္င်ြ၊ ့် ညစ်ညြူိုးတသ
ဤကမဘ ကကီိုးအတကက င်ိုး သန္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုးအတကက င်ိုးက
သန္င်ြန္ှ့် င ့်် စ တန်၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတကက င်ိုးကလည်ိုး
သန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ တရ ိုးစီရင်မှု တစ်ခချင်ိုးစီသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကကမမ န္ှင ့်် တက်ရက်ဆက်န္ယ်ပပီိုး
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက ထခက်တစရန် ရည်ရွယ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဤကဲသ
့် တသ
့် စတ်န္လ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မှုမျြုိုးက သ ၍ လက်ခရရှတလတလ၊ လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး
ပ၍ ထခက်ဒဏ်ရ ရတစန္င်တလပြစ်ပပီိုး သူ၏ဝည ဉ်က ပ၍ န္ိုးထတစန္င်တလပြစ်သည်။
အလွနအ
် ့် လွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနပပီိုး နက်နစ
ဲ ွ အလှညပ့်် ြ ိုးခရဆိုးတသ ဤလူတ၏
့်

ဝည ဉ်မျ ိုးက န္ိုးထတပိုးရန်မှ ဤတရ ိုးစီရင်မှုမျြုိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၌ ဝည ဉ်မရှ၊ ဆလသည်မှ သူ၏ဝည ဉ်သည် ကက ပမငတ
့်် သ အချန်ကတည်ိုးက
တသဆိုးခဲပ့် ပီိုး သူသည် တက င်ိုးကင်ဘ ရှတကက င်ိုးက မသ၊ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးရှတကက င်ိုးက
မသတပ၊ ထပပင်
ဲ ွင ် သူရန်ိုးကန်တနမှနိုး် သူ
့် တသပခင်ိုးတရ ိုး၏ တချ က်နက်ကကီိုးထတ
တသချ တပါက် မသတပ။ သူသည် ဤကမဘ ကကီိုးတပေါ် ရှ ဤဆိုးယတ်တသ ငရဲထတ
ဲ ွင ်
အသက်ရှငတ
် နတကက င်ိုး သူ မည်သသ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏ပပ်စပ်တသ ဤအတလ င်ိုးသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တသမင်ိုး၏ မရဏန္င်ငထဲသ ့်
ကျတရ က်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သူ မည်သမျ
့် ိုး သန္င်မည်နည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ကက ပမငတ
့်် သ အချန်ကတည်ိုးက ပပြုပပင်၍ မရန္င်တလ က်တအ င်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးသည်က သူ မည်သ သ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ်
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် တပမကကီိုးတပေါ်သ ယတန
ကကလ
က သူကယ်တင်န္င်မည့််
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတစ်စက ရှ တြွတနတကက င်ိုးက သူ မည်သသ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
လူသ ိုးသည် ပြစ်န္င်သမျှတသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မှု အ ိုးလိုးက
ကကြုရသည့်တ
် န က်တွငပ
် င်၊ သူ၏ တလိုးလထထင်ိုးတသ အသစတ်သည်
န္ိုးကက ိုးရမျှသ ရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး စင်စစ်တွင ် တပပန်
့် ပခင်ိုး မရှသတလ က် ပြစ်တနသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလွန ် ကျဆင်ိုးယယွငိုး် တနပါတက ိုး။ ဤ တရ ိုးစီရင်မှုမျြုိုးသည်
မိုးတက င်ိုးကင်မှ ကျလ တသ ရက်စက်ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည့်် မိုးသိုးီ သြွယ်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး
၎င်ိုးသည် လူသ ိုးတအတွ
က် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးပြစ်သည်။ လူတက
့်
့်
ဤသတရ
ိုးမစီရင်ပါက၊ ရလဒ်ရမည်
ှ
မဟတ်ဘဲ လူတက
ဲ ှ
့်
့် ဒကခဆင်ိုးရဲ တချ က်နက်ထမ
ကယ်တင်ရန် လိုးဝပြစ်န္င်လမ်မ
မဟတ်လျှင် လူတ၏
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအမှုတကက င်သ
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် တရှိုးမဆွကတည်ိုးက တသဆိုးခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် စ တန်၏
နင်ိုးတပခမှုက တရှိုးမဆွကတည်ိုးက ခခဲရ
တသမင်ိုး၏ မရဏန္င်ငမှ
့် တသ တကက င၊့်် လူတသည်
့်
လွတ်ရန် အလွနခ
် က်ခမ
ဲ ည် ပြစ်သည်။ ဆတ်ယတ်ပခင်ိုး၏ အနက်ဆိုးအတင်ိုးအတ အထ
နစ်ပမြုပ်ပပီိုးပြစ်တသ သင်တက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သင်တက
့် အစွမ်ိုးကန် တခေါ်ထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သင်တက
ဲ နတသ
့် အစွမ်ိုးကန် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတလ
့် အပ်သည်၊ သမှ့် သ လျှင ် သင်တ၏
့် တအိုးခတ
စတ်န္လ
ှ ိုးက န္ိုးထတစန္င်လမ်မ
့် ည်။
သင်တ၏
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် ဇ တပကတ၊ သင်တ၏
့် လွနက
့် တလ ဘန္ှင ့််
သင်တ၏
သင်တအထဲ
၌ နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယလ
် ျက် ရှသည်။
့် တဏှ ရ င်္တသည်
့်
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တ၏
ှ ိုးတက
့် စတ်န္လ
့် အပမဲတတစ ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးလွနိုး် သပြင ့််

ပတဒသရ ဇ်ဆန်ပပီိုး ကျဆင်ိုးယယွငိုး် တသ ထအတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး၏ ထမ်ိုးပိုးက သင်တ ့်
စွနပ
် ့် စ်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကက။ သင်တသည်
သင်တ၏
ှ
့်
့် လက်ရအတပခအတနက
တပပ င်ိုးလဲရန်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ရန်တသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး
မတမ်ိုးတကက။ သင်တသည်
ထအရ မျ ိုး၏ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးကသ ခကကရသည်။
့်
ဤအသက်တ သည် အလွန ် န ကျင်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဤလူတလ
ကသည် အလွန ်
့်
တမှ င်မက်တကက င်ိုးက သင်တအ
တ က တပပ င်ိုးလဲရန်
့် ိုးလိုး သတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏အသက်
့်
သင်တထဲ
ဤဘဝ၏ လက်တတွျို့ကျမှုမျ ိုးမှ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ သတတမရှတပ။ သင်တသည်
့်
လွတ်တပမ က်ရန်၊ စတ်ဝည ဉ်၏ ထူိုးကဲသ လွနမ
် ှုက ရရှရန်န္င
ှ ့်် ပငမ်သက်တပျ ်ရွငြ
် ွယ်
တက င်ိုးကင်ဘကဲသ
့် ပတ်
ဝန်ိုးကျင်တစ်ခတွင ် အသက်ရှငရ
် န်သ တတ ငတ
့်် တမျှ လ
် ငက့်် ကသည်။
့်
သင်တသည်
သင်တ၏
ှ
တ က တပပ င်ိုးလဲရန်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက
့်
့် လက်ရအသက်
ကက့်ကက့် ခရန် ဆန္ဒမရှကက၊ သင်တဝင်
့်် သ အသက်တ က ဤတရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််
့် တရ က်သငတ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးထ၌
ဲ ရှ တြွရန်လည်ိုး သင်တ ဆန္ဒ
မရှကက။ ထအစ ိုး သင်တသည်
့်
့်
ဇ တပကတ၏အလွန ် လှပသည့်် ထကမဘ အတကက င်ိုး လိုးလိုး လက်တတွျို့မကျတသ
အပ်မက်မျ ိုးကသ စတ်ကိုးူ ယဉ် အပ်မက်မက်ကကသည်။ သင်တ တတ
ငတ
့်် တသ
့်
အသက်တ မှ န ကျင်မှု တစ်စတစ်ရ ကမျှ မခစ ိုးရဘဲ သင် မပင်မပန်ိုး ရယူန္င်တသ
အသက်တ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ လက်တတွျို့မဆန်လက်တလစွ။ အဘယ်တကက င ့််
ဆတသ ် သင်တ တမျှ
လ
် ငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ အဓပပ ယ်ရှတသ ဘဝတစ်ခက ဇ တပကတ၌
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်န္င
ှ ့်် တစ်သက်တ ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုး၌ သမမ တရ ိုးကရရန်၊
ဆလသည်မှ သမမ တရ ိုးအတွက် အသက်ရှငရ
် န်န္င
ှ ့်် တရ ိုးမျှတမှုအတွက် ရပ်တည်ရန်
မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ထွနိုး် လင်ိုး တပပ င်တပမ က်တသ အသက်တ ဟူ၍
သင်တမှ့် တယ
် ူမည့်် အရ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် မက်တမ ြွယ်တက င်ိုးတသ သမဟ
့် တ်
အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ ပြစ်လမ်မ
တင
ွ ်
့် ည်မဟတ်ဟ သင်တထင်
့် ကကသည်။ သင်တအပမင်
့်
ယင်ိုးအသက်တ မျြုိုးက ရှငသ
် န်တနပခင်ိုးသည် မတရ ိုးမှု တစ်ခအလ ိုး ခစ ိုးရတပလမ်မ
့် ည်။
ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သင်တ ယတန
လက်
ခတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ အ
့်
့်
့် ိုးထတ်တနတသ
အရ မှ မူ သမမ တရ ိုးက ရရန် သမဟ
် ွင ် သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့် တ် ပစစြုပပနတ
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် တန က်ပင်ိုးတွင ် တသွိုးသ ိုးခန္ဓ တကျ ်လွနပ် ပီိုး တပျ ်ရင်ြွယ်ရ
အသက်တ ထဲ ဝင်တရ က်န္င်ရန် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးအတွက် ရှ တြွတနပခင်ိုး
့်
မဟတ်၊ သမမ တရ ိုးအတွက် ရပ်တည်တနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင် သင်တသည်
့်
သမမ တရ ိုးအတွက် တသချ တပါက် တည်ရတနပခင်
ှ
ိုး မဟတ်တပ။ ယတန သင်
တသည်
့်
့်

ဝင်တရ က်ရန် အ ိုးထတ်တနပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တ၏
ှ ့််
့် အတတွိုးမျ ိုးတွင ် အန င်္တ်န္င
တနရက်
် ရ တက
့် တစ်ရက်တွင ် ပြစ်လ န္င်သည့်အ
့် တနရ ယူထ ိုးကကသည်- သင်တသည်
့်
တက င်ိုးကင်ပပ ကကီိုးက တငိုးကကည့်လ
် ျက် ခါိုးသိုးီ တသ မျက်ရည်မျ ိုးကျပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
တစ်တနတန
ိုးတခေါ် ပသည်
့် တွ
့် င ် တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးခရရန် တမျှ ်လငက့်် က၏။ သင်တ၏တတွ
့်
လက်တတွဘ
ျို့ ဝန္ှင ့်် မအပ်စပ်တနန္ှငပ့်် ပီပြစ်တကက င်ိုးက သင်တ မသ
ကကသတလ ။ ဤတလ ကဝယ်
့်
အခက်အခဲန္င
ှ ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲတက
့်် ိုး သန ိုးကရဏ အနန္တန္င
ှ ့််
့် သ သငအ
့် ကက့်ကက့် ခခဲတ
အကကင်န တမတတ အနန္တရတသ
ှ
ကယ်တင်ရှငသ
် ည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးရန် တစ်တနတန
့် ့်
တစ်ချန်ချန်တွင ် မလွမ
ဲ တသွ ကကလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မတရ ိုးြန္ှပ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ချြုပ်ချယ်ခခဲရ
့် တသ
သငအ
့်် စ ိုး လက်တမှု့် အရယူလမ်မ
ိုးပမဲတတွိုးတနသည်။ သင်သည်
့် ည်ပြစ်သည်ဟ သင်တ တတွ
့်
အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်တနသည် မဟတ်တလ ။ ဤတလ ကထဲတွင ်
ဒကခဆင်ိုးရဲခရ
ဲ့် ပပီိုးတသ သူမှ သင် တစ်တယ က်တည်ိုးတလ ။ သင်ကယ်တင်သည်
စ တန်၏အပ်စိုးမှုတအ က်သ ကျတရ
က်ပပီိုး ဒကခဆင်ိုးရဲခပပီိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
့်
သင်အ
် ကယ် လအပ်တနဆဲတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တွက် လက်တပပန်
့် တပိုးရန် အမှနတ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးသ ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ
သူမျ ိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုးပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်၏ တက င်ိုးမှုမျ ိုးသည်
မည်သည်အတွက် အတရိုးပါသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကိုးကွယ်တသ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုး၏တနရ က အစ ိုးထိုးန္င်သတလ ။ တက င်ိုးမအ
ှု ချြုျို့က ပပြုရသက်သက်ပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က သင်မရန္င်၊ ထအပပင်
သင်အ
့် တနပြင့်် မတရ ိုးြန္ှပ်
့်
ချြုပ်ချယ်ခခဲရ
ှ ့်် သငအ
့်် တပေါ် ပပြုခဲက့် ကသည့်် မတရ ိုးမှုမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က
့် သည်ဆရမျှန္င
လက်တပပန်
့် တပိုးမည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က မသဘဲ၊
တက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ပပြုတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်လည်ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ခကကရသည်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရမျှသ ယကကည်သည်၊ သင်အ
့် တပေါ်
ပပြုခဲတ
ှ ့်် လက်တပပန်
့် သ မတရ ိုးမှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တရ ိုးသပြင့်် ပပြုတပိုးရန်န္င
့် တပိုးရန်သ
သင်အလရှပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင် င်္ဏ်ယဝ
ူ ငက့်် က ိုးန္င်မည့်် တနတစ်
့် တနပြစ်
့် တသ
သင်၏တနအ
့်် တပိုးရန် သင်အလရှသည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်သည်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်
သမမ တရ ိုးက အ ရပပြုရန် ပငင်ိုးဆန်သည်သ မက၊ သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်
ဆ ငတ်ပခင်ိုးလည်ိုး သင်၌ မရှ။ ခက်ခပဲ ပီိုး အန္ှစ်သ ရမဲတ
့် သ ဤအသက်တ ထဲမှ
လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုးက ိုး သင်၌ သ ၍မရှတပ။ ထအစ ိုး သင်၏အသက်တ က ဇ တပကတ၌

အသက်ရှငတ
် နစဉ်န္ှင ့်် သင်၏အပပစ်တရ ိုးန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ အသက်တ က အသက်ရှငတ
် နစဉ်တွင်
သင်၏နစ်န ချက်မျ ိုးက ပမှနပ် ပန်ပြစ်တစရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ ပြစ်တည်မှု၏ ပမြူမှုင်ိုးက ခွငိုး် တပိုးရန်
ကူညတ
ီ စ င်မြ ဘ
့်် ကကီိုးပြင ့်် သင် ကိုးစ ိုးသည်။ သတသ
် ယင်ိုးသည်
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး တမျှ ်လငတ
့်
ပြစ်န္င်သတလ ။ အကယ်၍ သမမ တရ ိုးက သင်ပင်ဆင်ပါက ဘရ ိုးသခင်တန က် သင်
လက်န္င်မည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးရပါက
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်န္င်သည်။ အကယ်၍ သင်၌ အသက်ရပါက
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က သင် ခစ ိုးတမွျို့တလျ န္
် င်သည်။ သမမ တရ ိုးက
ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ခစ ိုးတမွျို့တလျ န္
် င်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
ှ ိုး အကကင်ိုးမဲ့်ချစ်ပပီိုး အခက်အခဲမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးက
့် ိုး စတ်န္လ
ကက့်ကက့် ခတသ သူမျ ိုးအ ိုး တရ ိုးသပြငပ့်် ြစ်တစမည်မှ တသချ သည်၊ သတသ
်
့်
မမတက
့် ယ်ကသ ချစ်ပပီိုး စ တန်၏ လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးမှုမျ ိုး၏ သ ိုးတက င်ပြစ်သွ ိုးတသ
သူမျ ိုးကမူ တရ ိုးသပြင်ပ့် ြစ်တစပခင်ိုး မရှတချ။ သမမ တရ ိုးက မချစ်တသ သူမျ ိုး၏ အထဲတွင်
တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုး မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဇ တပကတကသ ချစ်တသ သူမျ ိုး၏အထဲတွင်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးပခင်ိုးတက
့် သမမ တရ ိုးထ
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
တပပ ကကသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ချစ်တသ သူမျ ိုးအတွက် သီိုးသနထ
် ့် ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက
မချစ်တသ သူန္င
ှ ့်် ပပ်ပျက်တသ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးသ ပြစ်တသ သူဤလူမျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးက လက်သငခ
့်် ထ ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှင ် မတနထင်န္င်တသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုး၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထသဆ
အဘယ်သရှ့် သနည်ိုး။
့် ပါက သင်တတရ
့်
အကယ်၍ သင်သည် ဤအတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမျ ိုးထမ
ဲ ှ လွတ်တပမ က်န္င်ပပီိုး
ထမစင်ကကယ်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သငက
့်် ယ်သင် ကင်ိုးကွ တစန္င်ပါက၊ အကယ်၍ သင်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ သူ ပြစ်လ န္င်ပါက သင်သည် သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးသည်
သင်၏သဘ ဝဗီဇ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်က ဇ တပကတက စွနလ
် ့် တ်န္င်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤအရ သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပင်ဆင်တသ အရည်အတသွိုး ပြစ်သည်။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အဓကပန်ိုးတင်မှ သမမ တရ ိုးက လူသ ိုး ပင်ဆင်န္င်ရန်အတွက်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သနရ
် ့် ှငိုး် တစရန်ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်သည်မှ နည်ိုးလွနိုး် ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူတအတပေါ်
့်
့်

သမ်ိုးပက်တသ အမှုက လပ်တဆ င်ရန်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။
သင်တအ
က်ခပဲ့် ပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး
့် ိုးလိုးသည် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်သ ကျတရ
့်
ထခက်ခခဲရ
င ့်် ဤအမှု၏ ပန်ိုးတင်မှ လူသဘ
ဝဗီဇက သင်တသ
့် သည်။ ထတကက
့်
့်
့် တစရန်
လပ်တဆ င်တပိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထသပြင
် နထင်န္င်တစရန် ပြစ်သည်။
့် ့်် သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအ ိုးလိုး လက်ခသငတ
့်် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ဤအဆင၏
့်် အမှုတွင ် လူတအ
့် ိုး စလင်တစပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးသ ပါဝင်ပါက၊ ၎င်ိုးက
ပဗတန် သမဟ
ဲ့် မ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးက
့် တ် အတမရက သမဟ
့် တ် အစစတရိုးတွင ် လပ်တဆ င်န္င်ခလ
မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်ငမဆ၏ လူတအတပေါ်
တွင ် လပ်တဆ င်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
်လည်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုမှ သီိုးသနတ
် ့် ရွ ိုးချယ်ပပီိုး လပ်တသ အမှုပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏
ပထမအဆင်မ
စ တန်အ ိုး အရှက်ရတစရန်န္င
ှ ့််
့် ှ တရတပြစ်သည်၊ ထအပပင်
့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက သမ်ိုးပက်ရန် ယင်ိုးက အသိုးပပြုတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ ကနဦိုးအမှုတည်ိုး။ စလင်တစပခင်ိုးခရဆသည်မှ
တရရှညအ
် တပပ င်ိုးအလဲပပီိုးမှသ ရန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ မည်သည့်ြ
် န်ဆင်ိုးခမဆ စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည်ဟ ဆန္င်၏။ သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
အသမ်ိုးပက်ခရရန်မှ မူ ကွဲပပ ိုးသည်။ သမ်ိုးပက်ရန်အတွက် နမူန န္ှင ့်် စပပပစမှ အတဝိုးဆိုးတွင ်
တန က်ကျ ကျန်ရစ်တနတသ သူ၊ အနက်ဆိုးတသ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငတ
် သ သူ
ပြစ်ရမည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုး အနမ်က
့် ျဆိုးတသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
အသအမှတ်ပပြုရန် မလလ ိုးဆိုးတသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပခင်ိုး မရှဆိုးတသ သူမျ ိုး
ပြစ်ရမည်။ ဤသည်မှ လူသည် သမ်ိုးပက်ခရတကက င်ိုးက သက်တသခန္င်တသ လူအမျြုိုးအစ ိုး
အတအကျ ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အဓကရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ စ တန်က
အန္င်ယူရန် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူတက
့် စလင်တစပခင်ိုး၏ အဓကရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ
လူတက
့် ရယူရန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အသမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည့်် တန က်ပင်ိုးတွင ်
ဤသမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုက ဤတနရ ၌၊ သင်တကဲ
့် တသ
လူမျ ိုးအတပေါ်၌ တဆ င်ရွက်ပပီိုး
့် သ
့်
ပြစ်တကက င်ိုးက လူတ သက်
တသခန္င်တစရန် ပြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှ
့်
အသမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် လူတက
့် သက်တသခတစရန် ပြစ်သည်။ စ တန်အ ိုး
အရှက်ရတစပခင်ိုး ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်က အထတပမ က်တစရန် ဤအသမ်ိုးပက်ခရတသ
လူတက
့် အသိုးပပြုမည်။ ထသပြစ်
့် လျှင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အဓကနည်ိုးလမ်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
ိုးမဲ့်
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င်၊့် လူတအကကင်
့်
လက်ခယကကည်လ ကကတစရန်အလငှ့် - ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်မှု၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးန္ှင ့််

ထတ်တြ ်ပခင်ိုးတပြစ်
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက အသိုးပပြုလျက် လူတက
့် သည်-့် တပြ င်မ
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတက
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
် ဝ
့် သမ်ိုးပက်ရန်န္င
့် အပပည့်အ
လက်ခယကကည်လ ကကတစရန်အတွက် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွျို့ကျပခင်ိုးန္ှင ့််
ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုပခင်ိုး- ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ဆလပခင်ိုးပြစ်၏။ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် န ခပခင်ိုး ရရှန္င်ကကသည်သ မက၊
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည ကလည်ိုး ရန္င်ကကက ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး ရှကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး သလ န္င်ကကတလသည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး
့်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ လ
့်် ည်ိုး ပပည့်ဝ
် လ ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မည်ကသ
ဲ့် ့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်က ၎င်ိုးတ သင်
ယူကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဒကခဆင်ိုးရဲ
့်
ခန္င်စွမ်ိုးရလ
ှ
န္င်က ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်စတ်ဆန္ဒမျ ိုး ရှလ န္င်ကကသည်။ စလင်တစပခင်ိုး
ခရပပီိုးသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ခစ ိုးခဲက့် ကရသည်တ
့် ကျိုးဇူိုးတကက င်၊့်
့်
သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သန ိုးလည်မှုရသူ
ှ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သမ်ိုးပက်ခရသူမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက သတသ လ
် ည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး၏ အဓပပ ယ်အစစ်အမှနက
် လက်မခကကသူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်တွင် ၎င်ိုးတ န
လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ခကကသည်၊ သတသ
့်
့်
န ခပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ လက်
ခရရှခဲတ
့််
လိုးလိုးပြစ်သည်။
့် သ တရ ိုးစီရင်မှု၏ ရလဒ်တကက ငသ
့်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ ၏ အဓပပ ယ်အစစ်အမှနက
် သန ိုးလည်ပခင်ိုး လိုးဝမရှကက။
့်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက န္ှုတ်ပြင ့်် အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးထဲ
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်တသ ်လည်ိုး
့်
သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုမခစ ိုးကကရတသိုးတချ။
စလင်တစပခင်ိုးခတနခရသူတအတပေါ်
ပပြုတသ အမှုတွင ် အသက်အတထ က်အမန္ှငအ
့်် တူ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုး၊ တရ ိုးစီရင်မှုမျ ိုး ပါဝင်သည်။ သမမ တရ ိုးထဲ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက
တန်ြိုးထ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးပြစ်သည်။
စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်သ
် န္
ူ င
ှ ့်် သမ်ိုးပက်ခရမည့်သ
် တ
ူ အကက
ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့်
့်
့်
သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး ရှ မရှတွင ် တည်၏။ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုး သူမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်သ၊ူ သမမ တရ ိုးထဲ ဝင်တရ က်ပပီိုးသူန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးပြင ့််
အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ စလင်တစပခင်ိုးက မခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှသူန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးထဲ မဝင်တရ က်သ၊ူ ဆလသည်မှ

သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်မရှငတ
် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အကယ်၍ ယင်ိုးသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ယခအခါ အကကင်ိုးမဲ့် န ခန္င်စွမ်ိုး ရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခကကရမည် ပြစ်သည်။
့်
အကယ်၍ သမ်ိုးပက်ခရတသ သူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက မရှ တြွပါက၊ အကယ်၍
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက လက်န တသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး
့်
မရှပါက၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက ရပ်ခနဲပမင်က ကက ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးက
့်
မခရန္င်တပ။ စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် လူတသည်
စလင်ပခင်ိုးသသွ
့်
့် ိုးရ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပဌ န်ိုးချက်မျ ိုးအတင်ိုး သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ က
် ပပည့်စ
် တစကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးက ခကကရသည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု
့်
မပပီိုးဆိုးမီအထ အဆိုးတင် လက်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် သမ်ိုးပက်ခရတသ သူ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုးဟ ထသူအ ိုး မဆန္င်တပ။ “စလင်တစပခင်ိုး
ခရသူမျ ိုး” ဟဆရ ၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က်တွင် သမမ တရ ိုးအ ိုး
တလ့်လ လက်စ ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက ခရန္င်တသ သူမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။
ယင်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က် အတဒကခထတ
ဲ ွင ် ခင်ခစ
့် ွ ရပ်တည်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်သမ
ူ ျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးအပြစ်န္င
ှ ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးအပြစ်တက
့်် ျ ိုး၌
့် ကွဲပပ ိုးတစသည့်် အရ သည် အမှု၏အဆငမ
ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုး သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်သည့်အ
် တင်ိုးအတ ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်
တက်တရ က်ပခင်ိုး မရှတသိုးတသ သူအ ိုးလိုး၊ ဆလသည်မှ သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်သတ
ူ သည်
့်
အဆိုးတွင ် သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရဦိုးမည် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်တသ သူမျ ိုးသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ရယူပခင်ိုးက ခရန္င်သည်။ ဆလသည်မှ တပတရ၏ ပသဏ္ဌ န် ပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်တသ
သူမျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးမှ
သမ်ိုးပက်ခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သမ်ိုးပက်ခရတသ သူ အ ိုးလိုးအတပေါ် ပပြုတသ အမှုတွင်
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး ချမှတ်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသပပပခင်ိုးတ ပါဝင်
ပပီိုး
့်
၎င်ိုးတထ
က်လ တသ အရ မှ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
့် သ တရ
့်
ထသတသ
လူအတပေါ် အမှုပပြုပခင်ိုးသည် ဟတ်ဟန်မရှဘဲ သမဟ
့်
့် တ် ယဉ်တကျိုးသမ်တမွျို့ မှု မရှဘဲ
ထတ်တြ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတအတနပြင်
ငိုး် မှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် ၎င်ိုးတ၏အတွ
့်
့်

စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတက
် ဝ လက်ခယကကည်ရန်အလငှ့်
့် ယ်တင် သပမင်ပပီိုး အပပည့်အ
၎င်ိုးတ၏အတွ
ငိုး် မှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ရန် ပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးသည် အကကင်ိုးမဲ့် ကျြုိုးန္န
ွ ခလ သည့်အ
် ခါ၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပီိုးဆိုးသည်။
လူအမျ ိုးစသည် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ရန် မရှ တြွကကတသိုးလျှငပ
် င် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည်
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
သင် စလင်ပခင်ိုးခရမည်ဆပါက၊ ပပည့်မ
် ီရမည့်် စမျ ိုး ရှသည်။ သင်၏သန္နဌ န်၊
သင်၏ဇွဲလလန္ှ
ှု ိုးပြင ့််
့် င ့်် သင်၏အသစတ်အ ိုးပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်၏ တလ့်လ လက်စ ိုးမအ
သင်သည် အသက်က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
ပပည့်စ
် တစန္င်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် သင်၏ ဝင်တရ က်မှု ပြစ်ပပီိုး ဤအရ မျ ိုးသည်
စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် လအပ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ စလင်တစပခင်ိုး
အမှုက လူ အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် ပပြုန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သူ မည်သမ
ူ ဆ
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးန္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးမျ ိုး ရှသည်။
ဤတနရ တွင် ပတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုး မရှတပ။ လူတစ်ဦိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်မှ ထလူ၏ တလ့်လ လက်စ ိုးမှုအတပေါ်တွင ် အဓက မူတည်သည်။ သမမ တရ ိုးက
ပမတ်န္ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်တသ လူမျ ိုးသည်
စလင်တစပခင်ိုး ဧကန်အမှန ် ခရန္င်ကကသည်။ သမမ တရ ိုးက မပမတ်န္ိုးတသ လူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက မခကကရ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ
့်
အသက်က မပင်ဆင်ကကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတက
့် စလင်တစ၍ မရတပ။ စလင်တစပခင်ိုးအမှုသည်
လူတအ
့် ိုး ရရန်အတွက်သ ပြစ်ပပီိုး စ တန်အ ိုး ရင်ဆင် တက်ခက်ပခင်ိုးအလပ်၏
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ မဟတ်တပ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် စ တန်အ ိုး ရင်ဆင်
တက်ခက်ရန်အတွက်သ ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ စ တန်အ ိုး အန္င်ယူရန် လူသ ိုးအ ိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည် အဓက အမှု ပြစ်ပပီိုး
အသစ်ဆိုး အမှုပြစ်က ထအမှုသည် တခတ်က လ အ ိုးလိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မလပ်ခရ
ဲ့် တသိုးတသ အမှု ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင၏
့်် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ စ တန်က
တအ င်န္င်ရန် လူအ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ရန် အဓကအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ လူမျ ိုးက
စလင်တစပခင်ိုးအမှု- ယင်ိုးသည် အမှု အသစ် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ၌အမှု
အတတ အတွငိုး် ဝယ် အမှုအ ိုးလိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်၏ အန္ှစ်သ ရမှ လူတအ
့် ိုး
သမ်ိုးပက်ရန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ က ိုးစင်တင်သတ်ခပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးသည် အဓကအမှုပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ကကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။

“လူတအ
့် ိုး ရပခင်ိုး” မှ ဇ တပကတ၌ လပ်တဆ င်တသ အမှုအပပင် အပပြစ်ပပီိုး
က ိုးစင်တင်သတ်ခပခင်ိုး တန က်ပင်ိုးမှသ လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ တယရှု ကကလ ခဲပ့် ပီိုး သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်က သူ၏ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးက
တအ င်ပမင်ရန် သူက ိုးစင်တင်သတ်ခပခင်ိုးက အဓကအသိုးပပြုပပီိုး တသပခင်ိုးန္ှင ့်် မရဏန္င်င၏
ချည်တန္ှ င်မှုအတပေါ် အန္င်ယူရန် ပြစ်သည်- ဆလသည်မှ စ တန်အ ိုး တအ င်န္င်ရန် ပြစ်သည်။
တယရှု က ိုးစင်တင်သတ်ခရပပီိုးသည့်် တန က်ပင်ိုးမှသ တပတရသည် စလင်ပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ပြည်
ိုးပြည်ိုးန္ှငမ
့်် ှနမ
် ှနတ
် က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တပတရသည် တယရှု
့်
အမှုပပြုတနခဲစ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအကက ိုး တစ်ဦိုးအပါအဝင် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ
့် ဉ် အချန်က တယရှု တန က် လက်ခသ
မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ထအချန်အတတ အတွငိုး် က စလင်တစပခင်ိုး မခခဲရ
့် တသိုးတပ။
အတအကျဆရလျှင် တယရှု သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးတပမ က်ခပဲ့် ပီိုး တန က်ပင်ိုးမသ
ှ
တပတရသည် သမမ တရ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုးတန က် စလင်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကကျပပီိုး အတရိုးကကီိုးတသ အမှု၏
အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် အချန်တအတွငိုး် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးရန်အတွက်သ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
လ တရ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူတအ
ိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့် ိုး စလင်တစပခင်ိုးင ှ ၎င်ိုးတအကက
့်
တရရှညတ
် နထင်ရန် မဟတ်တပ။ သူသည် ထအမှုက မလပ်တဆ င်တပ။ သူသည် သူ၏ အမှုက
လက်စသတ်ရန် လူသ ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် အချန်အထ မတစ ငတ
့်် ပ။
ထအရ သည် သူ၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှု မဟတ်တပ။
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်တသ တရတအမှုက လပ်တဆ င်ရန်သ လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး စလင်တစတသ တရရှညအ
် မှုက လပ်တဆ င်ရန်အတွက်
လ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် ကယ်စ ိုးပပြုတသ အမှု၊
တခတ်က လ အသစ်က စတင် န္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
အမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက က လတအတွငိုး်
လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးန္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး စလင်တစပခင်ိုးမှ
့်
လူသ ိုးတအ
့်် တန်ိုးတစ်ခသ တရ
က်တစရန်အတွက်
့် ိုး တကျတသ အဆငအ
့်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးရန် လအပ်သည်၊ ယင်ိုးကဲသ
့် တသ
အမှုသည် အချန်ကက ပမငသ
့်် ည်။
့်
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် မှု ပြစ်သည်။ သတသ
် ယင်ိုးက
့်
လူဇ့် တ၌လပ်တဆ င်သည့်အ
် မှု အချန်အတတ အတွငိုး် တပပ တသ
သမမ တရ ိုးအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သူ၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
စလင်တစပခင်ိုး ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်အတွက် တရရှည် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပသည့််
အမှုကလပ်ရန် တမန်တတ ်မျ ိုးက တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစပခင်ိုး အ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး လပ်တဆ င်သည်။

လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤ အမှုက မလပ်တဆ င်တပ။ ယင်ိုးသည် သူ၏
အမှုတတ ်ထတ
ဲ ွင ် မပါဝင်ပခင်ိုးတကက င ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးရ တွင ်
လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အဆက်မပပတ် လက်ပါတနပခင်ိုးထက် လူတ န
့် ိုးလည်တစရန် အသက် လမ်ိုးခရီိုး
အတကက င်ိုးကသ တပပ ပပပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သမမ တရ ိုးကသ တပိုးသည်။ ထတကက
င ့််
့်
သူသည် လူသ ိုး သမမ တရ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် န ိုးလည်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် ရရှသည့််
တနရက်
ှ အ
့်် တူ လက်ပါတနလမ်မ
့် အထ လူသ ိုးန္င
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ် စနစ်တကျ ဝင်တရ က်သည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ တပခချသည့်
အ
် ခါ၊ သူ၏ ဇ တပကတ၌အမှု
့်
ပပီိုးဆိုးသည်။ ဤသည်မှ သူသည် စ တန်အ ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တအ င်န္င်ပပီိုး
တလ ကကကီိုးက တအ င်ပမင်တသ အချန်လည်ိုး အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် လူသ ိုးသည်
အဆိုး၌ သမမ တရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
် ပပင်
့် ည် ဟတ် မဟတ်က သူင်္ရမစက်သည့်အ
့် တရ က်ပပီိုးလမ်မ
လူသ ိုး၏ အသက်သည် ကကီိုးပမတ်သည် သမဟ
့် တ် မတပပ ပတလ က်သည်ကလည်ိုး သူ
င်္ရမစက်တပ။ ထအရ မျ ိုးအနက် တစ်ခမျှသည် ဇ တပကတ၌ သူ စီမခနခ
် ့် တ
ွဲ နသငသ
့်် ည့်အ
် ရ
မဟတ်၊ ယင်ိုးအရ မျ ိုးအနက် တစ်ခမျှသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အတွငိုး်
မရှတပ။ သူသည် သူရည်ရွယ်ထ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူ၏
ဇ တပကတ၌အမှုကလည်ိုး အပပီိုးသတ်မည်။ ထတကက
င ့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တသ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက် မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အမှုသ
ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ထအရ သည် တရတ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်ပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုး တပေါ်တွင ်
့်
သူတရရှည် လပ်တဆ င်မည့်် အမှု မဟတ်တပ။
သင်တ၏
့်် င်ပခင်ိုးသည် ငါအမှု
့် ၏တလ ကအတွငိုး် မရှ။ သင်တ၏
့် အရည်အတသွိုးက ပမြှငတ
့်
အရည်အတသွိုးသည် နမ်က
့်် ၊ ဤအရ က လပ်ရန် သင်တအ
့် ျလွနိုး် တနပခင်ိုးတကက ငသ
့် ိုး
ငါခင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ဤအရ သည် စလင်တစပခင်ိုးအမှု၏ အစတ်အပင်ိုး
မဟတ်တပ၊ ထထက်
ယင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
လပ်တဆ င်တနတသ အပ အမှုသ ပြစ်သည်။
့်
့်
ယတန သင်
တအတပေါ်
လပ်တဆ င် ပပီိုးစီိုးတနတသ အမှုသည် သင်တ လ
့်် ညီ
့်
့်
့် အပ်တသ အရ န္ှငအ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးသည် ပင်ကယ်လကခဏ ရှပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခတနရတသ
သူအတယ က်တင်ိုး ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခ မဟတ်တပ။ သင်တ၏
့်
အရည်အတသွိုးသည် အတတ်အချန်က စလင်တစပခင်ိုးခခဲရ
ူ က်မဆ
့် တသ သူ မည်သထ
နမ်က
တွင ် ဤအမှု လပ်တသ အခါ မျ ိုးလန
ွ ိုး် တသ
့် ျတသ တကက င၊့်် သင်တအတပေါ်
့်
အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး ရှတနကက၏။ စလင်တစပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် မျ ိုးမှ ကွပဲ ပ ိုးကကပခင်ိုးတကက င်၊့်

ငါသည် ဤအမှု အပက သင်တကက
့် ိုး လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်၏။ အတပခခအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးသ ကကလ
သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် သူ၏ မှနက
် န်တသ တရ ိုးဝင်
့်
လပ်ပင်ခင
ွ အ
့်် တွငိုး် ဆက်ရပပီ
ှ ိုး သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်က အပခ ိုးတသ မသက်ဆင်သည့််
အမှုအရ မျ ိုးပြင ့်် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် အပြစ်မခတပ။ သူသည် မသ ိုးစ ကစစမျ ိုးတွင ်
ဝင်တရ က်ပတ်သက်ပခင်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ လူတ၏
ဲ ွင်
့် ဘဝမျ ိုးထတ
ပါဝင်ပခင်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မပပြုတပ။ သူသည် ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အတသိုးအြွဲ ကစစမျ ိုးတင
ွ ်
့်
လိုးဝ စတ်မဝင်စ ိုးတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ အမှုတတ ်၏ အစတ်အပင်ိုး မဟတ်တပ။
့်
သတသ
်လည်ိုး သင်တ၏
် ွ နမ်က
့် ည်ထက် လွနစ
့် ျပပီိုး
့်
့် အရည်အတသွိုးသည် ငါ တတ င်ိုးဆခဲသ
စင်စစ်တွင ် မည်သမျှ
့် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရသည်မှ - ယင်ိုးက အမှုအတွက် အစွနိုး် တရ က်တသ
အဟန်အတ
ိုးမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစသည်။ ထအပပင်
ဤအမှုက ဤတရတ်န္င်ငရှ လူတအကက
ိုး၌
့်
့်
့်
လပ်တဆ င်ရမည်။ သင်တသည်
ပည တရိုးညြ
့် ျင်ိုးလှတသ တကက င၊့်် သင်တက
့်
့် ယ်သင်တ ့်
ပည သင်ရန် ထတ်တပပ ပပီိုး တတ င်ိုးဆရန်မတ
ှ စ်ပါိုး ငါ၌့် တရွ ိုးစရ မရှတပ။ ဤသည်မှ အမှုအပ
ပြစ်တကက င်ိုး သင်တအ
ရမည့်အ
် ရ လည်ိုး
့် ိုး ငါ တပပ ခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သင်တ ရယူ
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ စ
် ရ ပြစ်သည်။ တကယ်တမ်ိုးတွင ်
့် လင်သွ ိုးတစရန် အတထ က်အကူပပြုမည့်အ
ပည တရိုး၊ မမ၏ပပြုမူတနထင်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး အတပခခအသပည န္ှင ့်် အသက်အတကက င်ိုး
အတပခခ အသပည တအ
ဝအတလျ က် ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုး
့် ိုးလိုးသည် သင်တသဘ
့်
ပြစ်ကက၏။ ဤအရ မျ ိုး အတကက င်ိုးက သင်တအ
်
့် ိုး ငါတပပ ရန် မလအပ်သင။့်် သတသ
့်
သင်တ၌့် ဤအရ မျ ိုး မရှသည့်် အ ိုးတလျ စ
် ွ ၊ သင်တ ကမဘ
တလ ကထဲသ ့်
့်
တမွိုးြွ ိုးလ ပပီိုးတန က်တွင် သင်တထဲ
မျ ိုး သွတ်သင
ွ ိုး် တပိုးသည့်် အမှုက
့် သ ဤအရ
့်
လပ်တပိုးရန်မှတစ်ပါိုး ငါတွ
ငါန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး
့် င ် အပခ ိုးတရွ ိုးစရ မရှတပ။ သင်တသည်
့်
အယူအဆမျ ိုးစွ က လက်သငခ
့်် ထ ိုးလျှငပ
် င် ဤအရ က သင်တထ
့် မှ ငါ
တတ င်ိုးဆဆဲပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့်် င်ရန် ငါတတ င်ိုးဆဆဲ
့် အရည်အတသွိုးက သင်တပမ
့် ြှငတ
ပြစ်သည်။ ငါ၏အမှုမှ သင်တအ
့် ိုး သမ်ိုးပက်ရန်၊ သင်တအ
့် ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
သင်တ၏စ
့် လင်တသ ခင်မ သည့်် ထင်ပမင်ယူချက်က ရယူရန်၊ ထနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တ ့်
ဝင်တရ က်သငတ
့်် သ အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက ညန်ပပတပိုးရန်သ ပြစ်တသ တကက င ့်် ဤအမှုက
လ ၍ လပ်ရန်မှ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက် မဟတ်တပ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ပြင ့်် သမ်ိုးပက်ရန်လသည်ဟူတသ အချက်အတွက်သ မဟတ်ပါက၊
သင်တ မည်
မျှ ပည တတ်ပါတစ၊ အသက်အတကက င်ိုး န္ှစပ်
့်
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊
မရှသည်ပြစ်တစသည် ငါန္ှင ့်် လိုးဝမသက်ဆင်တပ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၌ အကျြုိုးရလဒ်မျ ိုး

တသချ တပါက် ရရှတစရန်န္င
ှ ့်် တန က်ဆက်တအ
ွဲ တနပြင ့်် သင်တ စ
့် လင်တစရန်အတွက်
ဤအရ အ ိုးလိုးက ပြည့်ထ
် ိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ မဟတ်။ သင်တ၏အရည်
အတသွိုး နမ်က
့်် င
ှ ့်် သင်တသည်
့် ျပခင်ိုးတကက ငန္
့်
့်
ပျင်ိုးရပပီိုး တပါဆတသ
သူ၊ မက်မဲပပီိုး ဉ ဏ်နည်ိုးတသ သူ၊ အသက်မပါတသ သူ ပြစ်ပပီိုး လူန္လူအ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးတကက င-့်် သင်တသည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ပမှန ် မဟတ်တသ တကက င-့်် သင်တ၏
့်
့်
အရည်အတသွိုးက သင်တ ဦိုး
့်် င်ရန် ငါလအပ်သည်။ စလင်တစပခင်ိုးခလသူ မည်သမ
ူ ဆ
့် ဆိုး ပမြှငတ
သတ်မတ
ှ ်ချက်အချြုျို့ န္ှင ့်် ပပည့်မ
် ီရမည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် လူတစ်ဦိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုး
တည်ကကည်တသ စတ် ရှပပီိုး အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ ပြင ့်် အသက်ရှငရ
် န် လလလ ိုးလ ိုး
ရှရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် အန္ှစ်သ ရမရှတသ အသက်တ ပြင ့်် အသက်ရှငရ
် န်
လလလ ိုးလ ိုး မရှတသ သူ၊ သမမ တရ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးတသ သူ၊ မမပပြုတသ
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ အလွန ် အတလိုးအနက်ထ ိုးတသ သူ ပြစ်ပပီိုး ထူိုးပခ ိုးစွ သ မန်
လူသတဘ
သဘ ဝ ရှတသ သူ ပြစ်ပါက၊ သင်သည် စလင်ပခင်ိုးခရရန် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပပည့်မ
် ီသည်။
သင်တအကက
ိုး၌ လပ်တဆ င်တနတသ ဤအမှုသည် လပ်ရန်လအပ်တသ အမှုန္င
ှ အ
့်် ညီ သင်တ ့်
့်
အတပေါ် လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤလူတက
့် သမ်ိုးပက်ပပီိုးတန က် လူတစ်စသည်
စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
င ့်် ယခအမှု၏ ပမ ဏမျ ိုးစွ သည် သင်တအ
့် ည်။ ထတကက
့်
့် ိုး
စလင်တစရန်ဟူတသ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်အတွက် ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် စလင်ပခင်ိုးခရန္င်တသ သမမ တရ ိုးက ဆ ငတ်တနသူ
မျ ိုးစွ ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တအတပေါ်
၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက
့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတန က်တွင ် တန က်ထပ်လပ်တသ အမှု မရှတတ ပ
့် ါက၊ သမမ တရ ိုးက
တမ်ိုးတတသ လူအချြုျို့တသည်
ယင်ိုးက မရရန်အတကက င်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
့်
ယခမျက်တမှ က်အမှုသည် လူတအ
့် ိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် စလင်တစရန်အတွက်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ြွငတ
့်် ပိုးြ ရည်
ရွယ်သည်။ ငါ၏အမှုသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုမျှသ
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ငါတပပ တသ အသက် လမ်ိုးခရီိုးသည် လူတအ
့် ိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် စလင်တစရန်
ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပပီိုးတန က် လ တသ အမှုသည် လူတအ
့် ိုး
စလင်တစပခင်ိုးအတပေါ် ဗဟပပြုပပီိုး ထသမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးအမှုအတွက်
အတ်ပမစ်တစ်ခ ချတပိုးရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးမသ
ှ
စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သည်။ ယခ မျက်တမှ က်တွင် အဓကအမှုတ ဝန်မှ သမ်ိုးပက်ရန်
ပြစ်သည်၊ တန က်ပင်ိုးတွင် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက တတ ငတ
့်် တသ သူမျ ိုးသည်

စလင်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးတွင ် သင၌
စတ်န္လ
ှ ိုး ရှသတလ ။ သင် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်
သင်၏အတတွျို့အကကြုတ၏
ဲ ှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
့် နက်နမ
မည်မျှ သနစ
် ့် င်သနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးက သင် မည်မျှ တတကျကျ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သနည်ိုး
ဟူသည့်် လူတ၏
့် န္ိုးကက ိုးထကကတသ ဝင်တရ က်ပခင်ိုး သွငပ် ပင်မျ ိုး ပါဝင်သည်။
စလင်တစပခင်ိုးခရရန် လူတစ်ဦိုးတွင ် လူသဘ
ဝ၏ သွငပ် ပင်အ ိုးလိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပခခ
့်
အသပည ရှရမည်။ ယင်ိုးသည် အတပခခလအပ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
ခရပပီိုးတန က် စလင်ပခင်ိုးမခန္င်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် အသိုးတတ ်ခ အရ ဝတထြုမျ ိုး
ပြစ်လ က ကနန္
် ့် င
ှ ့်် တရ တန္ှ တသ မီိုးအင်ထသ
ဲ တန
က်ဆိုးတွင ် အပစ်ချခရဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး
့်
အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထသ
ဲ ကျလ
မ်ဦ
့်် တသ ် သင်၏
့် ိုးမည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးဘ၊ဲ သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်ဆပဲ ြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ အကယ်၍ လူသ ိုး တစ်ဦိုးသည် စလင်ပခင်ိုးအတွက်
အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မရှပါက၊ သူသည် သိုးမရတသ သူ- သူသည် မီိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်မက
ှု
မခန္င်တသ အမှုက်၊ တန်ဆ ပလ တစ်ခသ ပြစ်တလစွ။ ယခမျက်တမှ က်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသနည်ိုး။ သငက
့်် ယ်သင်
စက်ဆပ်ရွမန်ိုးပခင်ိုးသည် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသနည်ိုး။ စ တန်က သင် မည်မျှ နက်နက်နန
ဲ ဲ
အမှနတ
် ကယ် သသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် အ င် လပ်ပပီိုးပပီတလ ။
့် သန္နဌ န်က သင်တ ခ
့် င်ခတ
လူသဘ
ဝထဲက သင်တ၏
့်
့် အသက်တ သည် တက င်ိုးစွ ထန်ိုးတကျ င်ိုး ခထ ိုးရသတလ ။
သင်တ၏အသက်
တ တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီတလ ။ အသစ်တသ အသက်တ တစ်ခပြင ့်် သင်တ ့်
့်
အသက်ရှငတ
် နသတလ ။ သင်တ၏
့် အသက်တ အပမင်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီတလ ။
အကယ်၍ ထအရ မျ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတသိုးပါက၊ သင် တန က်မဆတ်သည့်တ
် င် သင်သည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ၊။ ထထက်
သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးကသ ခရပပီိုးပြစ်သည်။ သငက
့််
့်
စမ်ိုးသပ်ရန်အချန် တရ က်သည့်အ
် ခါ သင်၌ သမမ တရ ိုး မရှ၊ သင်၏ လူသတဘ
သဘ ဝသည်
့်
ပမှန ် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်သည် ဝန်တင်တရ စဆ န် တစ်တက င်တမျှ နမ်က
့် ျတနလမ်မ
့် ည်။ သင်၏
တစ်ခတည်ိုးတသ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်၍ ရရှတသ အရ သည် သမ်ိုးပက်ခခဲရ
့် ပခင်ိုး ပြစ်လမ့််မည်၊
သင်သည် ငါသမ်ိုးပက်တသ အရ တစ်ခမျှသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သခင်၏ ကျ ပွတ်စ
တစ်ခါ မြူိုးပပီိုးတန က် သခင်က ပမင်သည့်အ
် ခါတင်ိုး ဆိုးသမ
ွ ်ိုးရန် တကက က်ရွ ထ
ျို့ တ်လနတ
် ့် သ
ပမည်ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် တသ ပမည်ိုးတစ်တက င်မျှသ
့် သွ ိုးသည်၊ သင်သည် အသမ်ိုးပက်ခခဲရ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ထသွငပ် ပင်မျ ိုး မရှဘဲ

ယင်ိုးအစ ိုး အရ အ ိုးလိုး၌ မတန်မလှုပ် ပြစ်တနပခင်ိုး၊ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊ တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တဆ
် ရ ကမျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်န္င်ပခင်ိုးမရှ၊
့် င်ိုးတဆ
့် င်ိုး ပြစ်တနက မည်သည့်အ
သမမ တရ ိုးက လက်ခန္င်ပခင်ိုးမရှ၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှဆဲ၊ ထမျှပင်မက
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တတ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးလည်ိုး မရှ- အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ချစ်
ှ
အသက်တ ပြင ့််
့် ရမည်က န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှ၊ အဓပပ ယ်ရတသ
မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်က မသ၊ သမဟ
် သ လူတစ်ဦိုး မည်သ ပြစ်
့်
့် တ် စစ်မှနတ
့် ရမည်က
မသပါက- ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
လူသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်ကသ
ဲ့် သက်
တသခန္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
ဤအရ က သင်၏အသက်တ သည် တန်ြိုးအနည်ိုးငယ်သ ရှပပီိုး သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရတသ
ပမည်ိုးတစ်တက င်သ ပြစ်တကက င်ိုး ပပသလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အသမ်ိုးပက် ခရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ယင်ိုးက သင်သည် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တကျ ခင်ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုး၏အပ်စိုးမှုထ ကျြုိုးန္န
ွ ခရန် ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး ပြစ်တကက င်ိုးမျှသ ဆလလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
ဟ ယကကည်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်အ ိုးလိုးက န ခလပပီိုး
ညည်ိုးညြူစရ မရှတကက င်ိုး ယင်ိုးက ဆလလမ်မ
်လည်ိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
့် ည်။ သတသ
့်
သွငပ် ပင်မျ ိုးအတွက်ဆလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတစန္င်စွမ်ိုး ရှသတလ ။ အကယ်၍ သင၌
့််
ဤသွငပ် ပင် တစ်စတစ်ခမျှ မရှပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက မခရတသိုးဘဲ
သင်သည် သမ်ိုးပက်ခရတသ ပမည်ိုးတစ်တက င်သ ပြစ်တကက င်ိုး ယင်ိုးကဆလသည်။
သငအ
့်် ထဲ၌ န္ှစ်လြွယ်ရ တစ်စတစ်ရ မျှ မရှ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သငအ
့်် ထဲ၌
အမှု မလပ်။ သင်၏လူသဘ
ဝသည် ချြုျို့တဲလ
့် န
ွ ိုး် တန၏၊ သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုရန်
့်
မပြစ်န္င်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတည်ပပြုပခင်ိုး ခရရန် လအပ်ပပီိုး မယကကည်တသ
လူတ
အဆတစ်ရ ပ၍
့် ရ စဆ န်မျ ိုး န္ှင ့်် အသက်မရှဘဲ လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ သူတထက်
့်
သ လွနရ
် န် လအပ်သည်။ ဤအဆငသ
့်် တရ
့် က်တသ သူမျ ိုးသ စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီသည်။ အကယ်၍ အကကင်သသ
ူ ည် လူသဘ
ဝရှပပီိုး အသစတ်
့်
ရှမှသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်သူ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးတသ အခါမှသ လူသ ိုးဟူ၍ ယူဆပခင်ိုးခရန္င်သည်။ စလင်တစပခင်ိုး
ခရသူမျ ိုးသ လျှင် အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ မျ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငတ
် သ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသတသ
သူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ ထူိုးကဲစွ ပင် သက်တသခန္င်ကကတလသည်။
့်

သင်တသည်
ိို ူ့
အဆငအ
်ူ့ တန််းနှငဆ
်ူ့ င
ို ိ တ
် သ တက င််းချီ်းမဂဂလ မျ ်းကိို
တဘ်းေယ်ပပီ ်း လသ ်းထံ ကယ်တင် ခင််းကိို တဆ င်ကကဉ််းေိို ူ့ဘိုရ ်းသခင်၏
အလိက
ို ိို န ်းလည်သင၏
်ူ့
လူ၏ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအတွက် စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ထသ ပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးခရရန် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီကကတပ။
့်
့်
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် ဒါဝဒ်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် တသချ တပါက် တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက် ရှကကပပီိုး
ဧကန်အမှန ် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ကကတပသည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်
ပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတ စ
် င် သင်တအလယ်
ပပြုလျက်ရှသည့််
့် လင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ယခတွငပ
့်
အမှု၏ အတရိုးပါမှုက သင်တ မသ
ကကတသိုး။ ဤအဆင်တ
့် ွင ် သင်တသည်
့်
့်
သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တ၏
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုးက
့် တ်န္လ
့် အန င်္တ် တမျှ လ
စွဲကင်ထ ိုးကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
် ့် တ်ရန် စက်ဆပ်ကကသည်။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည်
့် စွနလ
သင်တက
ဲ့် တသ
မထက်တန်ဆိုး လူတစ်စအတပေါ် အမှုပပြုရန် အဘယ်တကက င ့််
့် ယ်တင်ကသ
့်
တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ အတရိုးမစက်ကကတချ။ သူသည် ဤအမှုတွင ် အမှ ိုးတစ်ခ
ပပြုမပပီိုးပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဤအမှုသည် ယ ယီ သတမမူမပခင်ိုး တစ်ခတလ ။ သင်တက
့်
တမ ဘ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ပြစ်သည်က အပမဲ သထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ ့်
အလယ်တွင် အမှုပပြုရန် အဘယ်တကက င့်် အတအကျ ကကဆင်ိုးလ ပပီနည်ိုး။ ဤအရ က
မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင်တ မတတွ
ိုးကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
့်
လပ်တဆ င်တနချန်တွင ် ဤအရ က လိုးဝ မစဉ်ိုးစ ိုးတလသတလ ။ သူသည် မထီတရီ ပစပြင ့််
ပပြုမူသတလ ။ သင်တသည်
တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်က အစကတည်ိုးက
့်
သူမသခဲသ
ကကသတလ ။ သင်တ၏
့် တလ ။ ဤအရ မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးရန် သင်တ မသ
့်
့်
အယူအဆမျ ိုး ဘယ်တရ က် သွ ိုးကန်ကကသနည်ိုး။ သင်တ၏
် သ
့် တက င်ိုးမွနတ
ထအတတွိုးအတခေါ်သည် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် အတချ ်လ ပပီတလ ။ သင်တ၏
ှ ့််
့် လမမ ပါိုးနပ်မှုန္င
ဉ ဏ်ပည တ ဘယ်
တရ က် သွ ိုးကန်ကကပပီနည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
တသိုးငယ်သည့််
့် ထသတသ
့်
့်
့်
ကစစရပ်မျ ိုးက အတလိုးင်္ရ မပပြုကကသည်မှ သင်တ၌့် သတဘ ထ ိုးကကီိုးသည့်် အမူအရ တစ်ခ
ရှကကတသ တကက ငတ
့်် လ ။ သင်တ၏
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် အန င်္တ် တမျှ ်လင်ခ
့် ကယ်ပင်
ကကကမမ ကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးအြ သင်
တ၏စ
ွ ်ဆိုး ပြစ်၏၊
့်
့်
့် တ်သည် အထခက်လယ
သတသ
်လည်ိုး အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှင ့်် ပတ်သက် လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်တ၏
့်
့်

စတ်မျ ိုးသည် ထထင်ိုးကကသည်၊ န္အက လိုးဝ မသန ိုးမလည် ပြစ်ကက၏။ သင်တ ့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျ ိုး ယကကည်ကကသနည်ိုး။ သင်တ၏အန
င်္တ် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးကတလ ။
့်
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကတလ ။ သင် ယကကည်သမျှတင်ိုးသည်
သင်၏န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ
သင်၏အန င်္တ် တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက သင်
ယခ မည်မျှ န ိုးလည်သနည်ိုး။ သင် မည်မျှ ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ် ယခပပြုလျက်ရှတသ အမှုသည် သင်တက
့် အရှက်ရတစရန်
ပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်တ၏
့် အကျည်ိုးတန်ပခင်ိုးက တြ ်ထတ်ရန် ယင်ိုးက
တမင်တက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ သင်တအ
့် ိုး ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခတစရန်
န္ှင ့်် ထတန
ဲ သင်
တက
့် က်တွင ် မီိုးအင်ထသ
့်
့် ပစ်ချရန် ယင်ိုးက တမင်တက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရကကမည် သမဟ
့်
့် တ် ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ် ခစ ိုးရကကမည်က
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အန င်္တ် အလ ိုးအလ မျ ိုး သင်တ မရှ
့် ပ။ ထသတသ
့် ဟ ငါ လိုးဝ မတပပ ခဲတ
့်
အရ မျ ိုးက လူသရှငက် က ိုး ငါတကကည ပပီိုး ပြစ်သတလ ။ သင်တသည်
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် မရှဟ
့်
တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ သင်တ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် ချမှတက် ကသည့်် သိုးသပ်ချက်တစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ သင်၏ ကယ်ပင် ပတသအတတွိုးအတခေါ်၏ သက်တရ က်မှု
မဟတ်တလ ။ သင်၏ ကယ်ပင် သိုးသပ်ချက်သည် အတရိုးပါသတလ ။ အကယ်၍ သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးရဟ ငါဆပါက၊ သင်သည် တသချ တပါက် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရသူ ပြစ်လမ့််မည်။
ပပီိုးလျှင် သင်သည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရ၏ဟ ငါဆပါက၊ သင်သည် တကယ်က
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ သင်သည် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက် ပြစ်သည်ဟသ
ငါတပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟ ငါမတပပ ခဲ။့် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် ကျန်ဆခ
ဲ ထ ိုးရပပီိုး ပြစ်သည်သ ပြစ်ပပီိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
လူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ အပပစ်က ယခင်က တပပ ဆထ ိုးခဲသ
့် ည်။
သင်တအ
ှ ပ့်် ပည့်က် ကသည် မဟတ်တလ ။ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့် ိုးလိုး အပပစ်န္င
စ တန်၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အ ခပပီိုး ပန်ကန်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
အ ခကကသူမျ ိုးသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုး ခရကကမည် မဟတ်တလ ။ အပပစ်သ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရကကမည် မဟတ်တလ ။ ထသပြစ်
့် ပါက အတသွိုးအသ ိုး ရှတသ လူတထဲ
့် မှ
မည်သသ
ူ ည် ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရန္င်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ယတနထ
့် မည်သ ့်
့်
ရှငသ
် န်န္င်ကကပပီနည်ိုး။ သင်တသည်
တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င၊့််
့်

တိုး၍ အပျက်သတဘ တဆ င် လ ကကတလပပီ။ သင်တသည်
လည်ိုး အပပစ်သ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည့််
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယူ၍ရသည် မဟတ်သတလ ။ သင်တသည်
ယတနအထ
မည်သ ့်
့်
့်
ကက ရှညခ
် ကကတလပပီနည်ိုး။ စလင်ပခင်ိုးက တြ ပ် ပသည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်တ တပျ
်ရင်လ ကက၏။
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတဒကခအ ိုး သင်တ ကက
့် ြုတတွျို့ရမည်က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ဤအရ က
သင်တက
့် သ ၍ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတစသည်ဟ သင်တ ခ
့် စ ိုးမကကသည်။ အတဒကခမှ
လွတလ
်
ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ န္င်သည်အ
့် ပပင်၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့်် သင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့််
သူ၏ ကကီိုးစွ တသ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တထင်
့်် က်ဆင်၍
့် ကက၏။ တမ ဘန္ှငသ
တြ ်ပပတသ အခါ၊ သင်တအလယ်
အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုး ပြစ်တပေါ်၏။ လူကကီိုးမျ ိုးတရ
့်
ကတလိုးမျ ိုးကပါ တပပ မပပန္င်တလ က်သည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုက ခစ ိုးကကရပပီိုး သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု လိုးဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ တမွ
့် ိုးြွ ိုးခပဲ့် ခင်ိုးက
တန င်တရကကသည်။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး အတပေါ် ပပြုလျက်ရတသ
ှ
အမှု၏
ဤအဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတရိုးပါမှုက သင်တ န
့်် ိုးတသ
့် င
့် ိုးမလည်ကကတချ။ သင်တ ပမင
့် မ
ရ ထူိုးမျ ိုးက ရှ တြွရန်သ သကကပပီိုး၊ တမျှ ်လင်ခ
ိုးဆမသည့််
့် ျက်မရှဟ သင်တ တတွ
့်
အချန်တင်ိုးတွင ် သင်တ ဒ
့် ရင်ိုးအတပခအတန ပပန်တရ က်ကကသည်။ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်
ခရီိုးပန်ိုးတင်တက
်ရင်ကက၏။ သင်တသည်
့် တြ ပ် ပတသ အခါ၊ သင်တ တပျ
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန်အလငှ့် န္ှင ့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင် တစ်ခက သင်တ ့်
ရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ ယ
ှ
ိုးပြစ်သည်။ ယခတွင ်
့်
့် ကကည်မှု ထ ိုးရကကပပီ
လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏
့် တန်ိုးတကက င ့်် စိုးရမ်တကက င်က့် ကမှု ခစ ိုးကကရတလသည်။
့် အဆင်အ
၎င်ိုးတသည်
နမ်က
့်် တန်ိုးမျ ိုး ရှကကတသ တကက င၊့််
့် ျတသ တန်ြိုးန္ှင ့်် နမ်က
့် ျတသ အဆငအ
့်
၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရြ ကက
့်
့် ြုိုးစ ိုးရန် ဆန္ဒမရှကကတချ။ ပထမဦိုးစွ ၊
စလင်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ဆထ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်မျြုိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်၍ တြ ်ပပထ ိုး၏၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ယခင်က တြ ်ပပခဲတ
့် သ စလင်ပခင်ိုး
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ပငင်ိုးဆခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် အစမှ
အပပီိုးသတ်သည်အထ သင်တသည်
ဤအမှု၏ အတရိုးပါမှုက လိုးဝ မသရှြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယင်ိုး၏အတရိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ အတရိုးမစ
က်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
သင်တသည်
အလွန ် တသိုးန္ပ်သည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ရှပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်မျှတသ
့်
အတန္ှ င်အ
့် ယှက်ကပင် သည်ိုးမခန္င်ကကတပ။ သင်တ၏
့် တန်ိုး အလွန ်
့် ကယ်ပင် အဆင်အ
နမ့််ကျသည်က သင်တ ပမင်
့် ခါတွင၊် သင်တသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်လ ကကပပီိုး
့် သည်အ
့်

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

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

အတသိုးငယ်ဆိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး ရှကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ဤလူမှုအြွဲအ
ျို့ စည်ိုးထတ
ဲ ွင ် အနမ်ဆ
့်် ရှကကသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အစတွင်
့် ိုးတသ အဆင၌
ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး အနည်ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အတဝိုးဆိုးသ လမ်
ိုးလွဲကကပပီိုးပြစ်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပင်ိုးထန်ဆိုး အန္တရ ယ်
့်
တပိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အမှု၏ဤအဆင်သ
်
့် ည် သမ်ိုးယူပခင်ိုးအတွကသ
ပြစ်တသ တကက င်၊့် အန င်္တ် သက်တသက ခြ တရွ
က်
့် ိုးချယ်ခရရန်မှ သင်တအတွ
့်
အသငတ
့်် လျ ်ဆိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ ပထမအဆင်က
့်
အသင်လတ
ူ အတပေါ်
လပ်တဆ င်ရန် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက တန က်လ မည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည်
့်
ယတန ဤအမှု
က လပ်တဆ င်လျက်ရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချက်တပေါ် အတပခခ၍ ရလဒ်မျ ိုး
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှလမ်မ
် တွက်၊ လ မည့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တိုးတက်တစရန်မှ
့် ည် ပြစ်သည့်အ
ခက်ခလ
ဲ
တပလမ်မ
့် ည်။ လတ်တတလ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု အလိုးစ၏
အစသ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည့်် ပထမအသတ် ပြစ်သည်၊ သင်တသည်
့်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
အသပည က စစ်မှနစ
် ွ ပင်ဆင်သည့်လ
် ူမျ ိုးသည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ
အမှုအ ိုးလိုးတသည်
ကကီိုးပမတ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
ပန်ကန်လစတ်က သရှတစသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တန်ိုးကပါ ထတ်တြ ်ပပသည်က
့် အဆင်အ
ပမင်ကကလမ်မ
ှ ့်် အဓပပ ယ်တမှ့် လူတက
့် ည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
့်
စတ်ပျက်တစရန်မဟတ်သကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတက
့် လဲကျတစရန်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
၎င်ိုးတအတွ
က် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှကကြ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ဝည ဉ်က န္ိုးထတစရန် ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက၊
လူသည် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်က သပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယကကည်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှဘဲ၊
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငပ် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကကီိုးပမတ်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ ပါဝင်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးစွ တသ
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရန္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဧကန်အမှန ် ပပသတပသည်။
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဤအရ က ယကကည်ကကလမ်မ
့် ည်။ ထသတသ
့်
အသပည မရှသူမျ ိုးမှ အဘယ်သပြစ်
် တသည်
တမ ဘ၏
့် သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတက၊
့် “တဟ ၊ ကျွန္ပ်
့်
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်တပပ ၏။ သူသည် ဤအရ က သူ၏
ကယ်ပင် စက ိုးမျ ိုးပြင့်် တပပ ဆခဲ၏
် တအတနပြင်
့် ။ ကျွန္ပ်
့် ရလဒ်တက င်ိုးက
့်

ရရှန္င်တသိုးသတလ ။ ကျွန္ပ်
် တက
့် တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးအပြစ် မည်သူ
ပြစ်တစသနည်ိုး။ မည်သက
ူ ကျွန္ပ်
် တက
ွ ် အလွနအ
် မင်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတတ်တင
ဆနက
် ့် ျင်တစခဲသ
် တက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
့် ပပပီ။
့် စီရင်ရန် ကကလ ခဲတ
ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် တက
ိုးစီရင်ပပီိုးပြစ်သည်က
့် အစကတည်ိုးက အပမဲ မည်သ တရ
့်
သင်မပမင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တအ
့် တွက် ဤသည်မှ
့် ခကကပပီိုးပြစ်သည်အ
ကျွန္ပ်
် တ ပပစ်
့်် ည့်ပ
် ပြစ်သည်။” ဟ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။
့် တင်ဆိုးမပခင်ိုး ခရသငသ
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် မှနသ
် တလ ။ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့် တရ ိုးစီရင်သည်၊
သင်တက
် သင်တ၏
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး ရှု တ်ချသည်၊ သတသ
့်
့် ရှု တ်ချခရပခင်ိုး ဦိုးတည်ချက်မှ
သင်အ
့် တွက် မမကယ်ကယ် သရှြ ပြစ်
့် သည်က သင်သရမည်။ သင်သည် မမကယ်ကယ်
သရှြအလ
ငှ့် ၊ သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ထအပပင်
သင်သည် သင်၏
့်
့်
့်
တန်ြိုးက သရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူအမှု
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အညီပြစ်သည်၊ သူသည် လူသ ိုး၏
့် ၏ သတ်မတ
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ အမှုပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လူက ချစ်သည့်၊်
ကယ်တင်သည့်၊် တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမသည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်က
ပမင်တစြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် ရှု တ်ချသည်၊ ကျန်ဆသည်၊ တရ ိုးစီရင်ပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမတလသည်။
့်
အကယ်၍ သင်သည် နမ်က
့် ျတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး ရှတကက င်ိုး၊ သင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက
မန ခတတ် တကက င်ိုးကသ လျှင် သင် သတသ ်လည်ိုး၊ ယတန သင်
အ
့်
့် ထဲတွင ် သူပပြုသည့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
က သင် မသပါက၊ သင်သည် တရှ ဆ
ျို့ က်န္င်စွမ်ိုး ရှြရန်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အတတွျို့အကကြု ရရှြနည်
့် ိုးလမ်ိုးလည်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သတ်ပြတ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် ြျက်ဆိုးီ ရန် ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တရ ိုးစီရင်ရန်၊ ကျန်ဆရန်၊
ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တင်ရန် ကကလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ် အဆိုးမသတ်မီ- လူ အတန်ိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ ၏ အဆိုးသတ်က သူ
ထတ်တြ ်မပပမီတွင-် ကမဘ တပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူက
့် ချစ်တသ သူမျ ိုးက စလင်တစရန်လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထသပြစ်
ှု အ က်
့် တစရန်- သက်သက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏အပ်စိုးမတ
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးအပြစ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့်
့် မည်သ ့်
ကယ်တင်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အတဟ င်ိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
သတဘ သဘ ဝမှ လွတ်တပမ က်တစပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ

၎င်ိုးတအ
့် ိုး အသက်က ရှ တြွတစပခင်ိုးပြင့်် သူက ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ထသ မလ
ပ်တဆ င်ကကပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
့်
့်
လက်ခန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
အမှုပြစ်ပပီိုး၊ အသက်က ရှ တြွပခင်ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရန်အလငှ့် လူသ ိုးက
တဆ င်ရွက်ရမည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူ၏အပမင်တွင၊် ကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကျန်ဆပခင်ိုးတ မပြစ်
န္င်တပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သန ိုးကရဏ ၊ ထအပပင်
စတ်သက်သ မှုတပိုးသည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် အကန်အသတ်
မဲ့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပါဝင်ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူက ကယ်တင်သည့်အ
် ခါတွင ်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် စတ်န္လ
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ပြင
့် ့်် တထ
့် ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ထသလ
့် ပ်တဆ င်သည်ဟ
လူတက
့် ယကကည်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ လူအ ိုး သူ၏တထ
့် ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဤကယ်တင်ပခင်ိုးမျြုိုးက အတပိုးအယူ
ပပြုလပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် အဆတစ်ရ
တပိုးသန ိုးတသ အခါမှသ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န မတရှ ျို့တမှ က်သ ့်
ကျြုိုးန္ွန ခလ လမ်မ
က် တက င်ိုးစွ ကကြုိုးပမ်ိုး လပ်တဆ င်က သူထ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူအတွ
့်
့်
ဘန်ိုးအသတရ တဆ င်ကကဉ်ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ြအလ
ငှ့် ကမဘ တပမတပေါ်သ အမှု
ပပြုရန်ကကလ ပပီပြစ်သည်။ ဤအရ တွင်
့်
့်
မသ ိုးမပါတပ။ မသ ိုး ပါရှခဲပ
့် ါက၊ သူသည် သူ၏အမှုက ပပြုရန် ကယ်တင် တသချ တပါက်
ကကလ မည် မဟတ်တပ။ အတတ်တင
ွ ် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတွင ် အဆိုးစွနတ
် သ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ က ပပသပခင်ိုး ပါဝင်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးအတွက် အလဲအလှယအ
် တနပြင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးက စ တန်အ ိုး
တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည်အထ ပြစ်သည်။ လက်ရသည်
ှ
အတတ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် မတူတပ။ ယတန ့်
သင်တအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး
့်
အတတ အတွငိုး် ပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လတွင ်
ပြစ်တပေါ်တပသည်။ သင်တ၏
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သမဟ
့် တ်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအတနပြင့်် ပ၍တစ့်တစ့်စပ်စပ်

ကယ်တင်ခရန္င်တစရန်အလငှ့် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတ ပြစ်
င့််
့် သည်။ ထတကက
့်
သင်တရရှ
့် သမျှအ ိုးလိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မညြှ မတ
ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးတ ပြစ်
့် သ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က သကကတလ -့် ဤသန ိုးအကကင်န မဲတ
ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုးတွင ် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မပါတပ။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ
ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်တအတပေါ်
ကျတရ က်သည်အ
့် ရ မှ သင်တအြ
လ
့်
့်
့် ိုးဝ
အကကင်န မဲပ
့် တပေါ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ မည်မျှ
တဒါသထွက်မည်ပြစ်တစ၊ သင်တအတပေါ်
သ ကျတရ
က်သည်မှ သွနသ
် င်ပခင်ိုး
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် ငါသည် သင်တက
့် ထခက်နစ်န တစရန်
သမဟ
က်တစရန် မရည်ရွယ်တပ။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးချည်ိုးသ
့် တ် တသပခင်ိုးသ တရ
့်
မဟတ်တလ ။ ယခတခတ်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ိုးစီရင်မှုပြစ်တစ၊ အကကင်န ကင်ိုးမဲသ
့် ည့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်တစ အရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
ပြစ်သည်က သမှတ်တလ ။့် ယတန အသီ
ိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အပ်စခွပဲ ခ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
့်
သမဟ
့် တ် လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ချပပသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုအ ိုးလိုးတ၏
် ကယ် ချစ်ကကသူမျ ိုးက
့် ရည်ရွယ်ချက်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး သန်စင်
့် ရန်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အကကင်န ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
သနရ
် ့် ှငိုး် တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
့် သန်စင်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယတနကယ်
တင်ပခင်ိုး၏ နည်ိုးစနစ်သည် အတတ်၏ နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့််
့်
့်
မတူတပ။ ယတနတွ
့် င ် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင်တထ
့် သ ့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ က
့်
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးအတွက် တက င်ိုးမွနတ
် သ တန်ဆ ပလ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ထအပပင်
၊ ရက်စက်တသ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် သင်တ၏
ွ ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအပြစ်
့်
့် အဆိုးစန
အသိုးတတ ်ခပပီိုး- ထသတသ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
့် ရင်ဆင်ရ တွင ်
သင်တသည်
အဘယ်တပပ စရ ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက အစမှ အဆိုးတင်
့်
့်
အပမဲ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပမင်ကကပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် သူ
့် ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တက
့်
သတဘ တပါက်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ထပ်တလဲလဲ ရက်န္က
ှ ပ် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက
့်
သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် သင်တသည်
အပမငဆ
့်် ိုးတသ
့်
့်
့်

တကျိုးဇူိုးတတ ်ကလည်ိုး ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထက် ပ၍
ကကီိုးမ ိုးသည် မဟတ်သတလ ။ သင်တ၏
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးသည် တရှ လမန်မင်ိုးကကီိုး
စစ ိုးခဲရ
့် သည့်် ဘန်ိုးအသတရန္ှင ့်် ကကယ်ဝမှုမျ ိုးထက် ပ၍ အလျှပယ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
စဉ်ိုးစ ိုးကကည်က့် ကတလ -့် ကကလ ရ တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်တက
့် ကယ်တင်ြထက်
့်
ရှု တ်ချရန်န္င
ှ ့်် အပပစ်တပိုးရန်ပြစ်ပါက၊ သင်တ၏တန
ရက်
့် မျ ိုးသည် အလွန ်
့်
ကက ရှညန္
် င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ အတသွိုးအသ ိုး ရှသည့်် အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည်တ
့် သ သင်တသည်
့်
ယတနထ
် န်န္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ အကယ်၍ ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည် သင်တက
့် တင် ရှငသ
့်
အပပစ်တပိုးရမျှ တပိုးရန်သ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ငါသည် အဘယ်တ
့် ကက င့်် လူဇ့် တကခယူပပီိုး ထသတသ
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် လပ်ငန်ိုးတစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတင်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ တသမျြုိုးမျှသ ပြစ်တသ
သင်တအ
ွ ိုး် က မမက်ဆပခင်ိုးမျှအ ိုးပြင ့််
့် ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုးသည် စက ိုးတစ်ခန
လပ်တဆ င်န္င်သည်မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်တက
့် တမင်သက်သက် ရှု တ်ချပပီိုးတန က်
သင်တက
့် ိုးမည်တလ ။ ငါ၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ့်
့် ြျက်ဆိုးီ ရန် လလမ်ဦ
မယကကည်ကကတသိုးသတလ ။ ငါသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ မှတစ်ဆငသ
့််
လူက
ကယ်တင်န္င်မည်တလ ။ သတည်
ိုးမဟတ် လူက ကယ်တင်ရန် က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးက ငါ
့်
အသိုးပပြုန္င်မည်တလ ။ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူက လိုးဝ
န ခလ တစရန် ပ၍ တထ က်ကူသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် လူက သ ၍ ကယ်တင်န္င်စမ
ွ ်ိုး
ရှသည် မဟတ်တလ ။
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ခက်ထန်တက င်ိုး ခက်ထန်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ တပပ ဆတနပပီိုး လူသ ိုး၏ ခန္ဓ က အပပစ်တပိုးတနပခင်ိုး
မဟတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအရ အ ိုးလိုးက လူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ မမက်ဆထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ိုး အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငတ
် စသည်၊
အလင်ိုးတည်ရသည်
ှ
က သတစသည်၊ အလင်ိုး တန်ြိုးရသည်
ှ
က သတစပပီိုး၊ ထထက်
ပင်မက
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
မည်
သ အကျ
ြုိုးပပြုသည်က သရှတစသည့်အ
် ပပင်၊
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်က သတစသည်။ ငါသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးဆင်ရ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က မမက်ဆပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထအရ မျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည့်အ
် ရ က သင်တထ
့် ဧကန်အမှန ် မလပ်တဆ င်ရတသိုးတပ။ ငါသည် ငါ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်၊
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ခက်ထန်တက င်ိုး ခက်ထန်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
့်

သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုန္င
့် ပန်ကန်မှုတက
့် တရ ိုးစီရင်ရ တွင ်
တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤအရ က ငါ လပ်တဆ င်ရပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စ တန်၏
အပ်စိုးမှုမှ လူက ကယ်တင်ရန်ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ ငါသည် လူက ကယ်တင်ရန်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတနသည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူက
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် ပြင်
့် ့် ထခက် နစ်န တစရန် မဟတ်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ငါ၏အမှု၌ ရလဒ်မျ ိုး ရရှြအလ
ငှ့် ခက်ထန်တပသည်။ ထသတသ
အမှုမှတစ်ဆငသ
့််
လူသည်
့်
့်
မမတက
့် ယ်ကယ် သရှလ န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်သည့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုးမှ
လွတ်တပမ က်န္င်တပသည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
အတရိုးပါမှုမှ လူတက
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုး၊
့် သမမ တရ ိုးအ ိုး န ိုးလည်ပပီိုးတန က် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခင
၎င်ိုးတ၏
ွ ် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မမတက
ှ ့််
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးတင
့် ယ်တင်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်သ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုး ဆက်သယ
ွ ်မှုက ပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ မ
် ျ ိုးသည်သ
သမမ တရ ိုးက ရှငိုး် ပပန္င်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် အလပ်လပ်ပခင်ိုးသည် လူက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
မန်မမက်
ချက်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည်န
့် ည်ိုးစနစ်ကမျှ သမမ တရ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှုက လူတက
့်
တပိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ထတကက
င့်် သူအမှု
့် ွင ် လူတက
့်
့် ၏ တန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်က ရရှခွငတ
့်် ပိုးလျက်၊ ထသပြင
့် ့်် သူ၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ န
့် ိုးမလည်တသိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက ြွငပ့်် ပရန်အလငှ့် လူက စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ လူသ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အလက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တစရန်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက ၎င်ိုးတထ
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးြ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် တွင၊်
့်
သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုးအမှုက မလပ်တဆ င်တပ။ လူသ ိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
တဆ င်ကကဉ်ိုးတနစဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး အပပစ်မတပိုးသကဲသ
့် ့်
တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆမချီိုးပမြှင်ဘ
့် ဲ လူအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးကလည်ိုး
ထတ်တြ ်မပပတပ။ ထထက်
၊ သူအမှု
် န က်တွငသ
်
့်
့် ၏ တန က်ဆိုးအဆင့်် ပပီိုးစီိုးသည့်တ
ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆချီိုးပမြှင်ပ့် ခင်ိုး အမှုက

သူလပ်တဆ င်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ မတူကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး၏
အဆိုးသတ်မျ ိုးက သူထတ်တြ ်ပပလမ်မ
် ကယ်
့် ည်။ အပပစ်တပိုးခရသူမျ ိုးသည် အမှနတ
ကယ်တင်၍မရန္င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည်
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက
ပပြုတနစဉ်တွင် ကယ်တင်ခရန္င်သည့်် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် ပြစ်န္င်သမျှ ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ
့် တွက်
့် မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူက ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်အ
၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ စွနပစ်
် ့် ခရလမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်မဟတ်။ လူသ ိုးန္င
့် မှ မည်သမ
ကယ်တင်ပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခ
မစွမ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်ကကသူအ ိုးလိုး အပပင်— ဘရ ိုးသခင်ထ လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး
မရှန္င်သအ
ူ ိုးလိုးတသည်
— အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရသူမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
သန ိုးလည်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ွ ် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ ့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတင
မရှမပြစ် ထ ိုးရရမည့်
ှ
် လအပ်ချက်မျ ိုး ရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ အမှု၏ ဤအဆင-့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုသည်- လူသ ိုးတ န
့် ိုးမလည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတအတွ
က် ြွငပ့်် ပလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အမှုက ပပြုရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ အသိုးပပြုပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ်
ပန်ကန်တတ်ပခင်ိုးအတွက် လူတက
့်် တသ ်
့် အပပစ်မတပိုးတပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
ယခအချန်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အချန်က လ ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ပန်ကန်လျက် ပပြုမူတသ သူ မည်သမ
ူ ဆက အပပစ်တပိုးမည်ဆပါက၊ မည်သမ
ူ ျှ ကယ်တင်ခ ရရန်
အခွငအ
့်် တရိုးရှကကမည် မဟတ်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည် အပပစ်တပိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး
မရဏန္င်ငသ ကျဆင်
ိုးကကရမည် ပြစ်သည်။ လူက တရ ိုးစီရင်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် သရှခွငတ
ကျြုိုးန္ွန ခခွင ့်် တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ထသတသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့်
အပပစ်တပိုးရန် မဟတ်တပ။ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လအတွငိုး် တွင၊်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အ ခမှုအပပင် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
့် ပန်ကန်မှုန္င
၎င်ိုးတ၏
်လည်ိုး သူသည်
့် ည် ပြစ်သည်။ သတသ
့် မန ခမှုက တြ ်ထတ်ကကလမ်မ
့်
ဤလူအ ိုးလိုးက အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး

ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆအ
ီ ထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်မခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးကသ
တဘိုးြယ်ထ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တခန္ဓ မျ ိုးက စ တန်အ ိုး
တပိုးပစ်လမ်မ
တခန္ဓ က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အချြုျို့အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏ဇ
့်
အဆိုးသတ်ပစ်လမ်မ
ှ
သူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ည်။ ကျန်ရတသ
့်
ဆက်လက် လက်တလျှ က်က ကကြုတတွျို့ ကကရလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ လက်တလျှ က်တနစဉ်တွင်
ဤလူမျ ိုးသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
့် ၊ ့် ပ၍ပ၍
့် လက်မခန္င်တသိုးသကဲသ
ဆတ်ယတ်လ ကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် တရိုးက
့်
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး အခွငအ
ဆိုးရှု ိုးကကလမ်မ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးပြစ်သည့််
့် ည်။ န္ှုတက
လူအသီိုးသိုးီ သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် လတလ က်တသ အခွငအ
့်် တရိုးက ရရှကကလမ်မ
့် ည်။
ဤလူမျ ိုးထမ
ဲ ှ အသီိုးသိုးီ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် သူ၏အစွမ်ိုးကန်
သက်ညြှ မှုက ပပသလမ်မ
အစွမ်ိုးကန် သည်ိုးခတပိုးမှု
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပသခရကကလမ်မ
လမ်ိုးမှ ိုးက တကျ ခင်ိုးတနကကသတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်။ လူတသည်
့်
တန င်တရန္င်သတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးကရရှရန် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးအ ိုး
၎င်ိုးတက
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပထမဦိုးဆိုး ပန်ကန်ကကချန်တွင၊်
့် တပိုးလမ်မ
၎င်ိုးတက
၊ ၎င်ိုးတက
့် တသပခင်ိုးသပ့် ရန်
့် ဘရ ိုးသခင် ဆန္ဒမရှတပ။ ထထက်
့်
့် ကယ်တင်ရန်
သူတတ်န္င်သမျှအ ိုးလိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် အခွငအ
့်် တရိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
တဘိုးြယ်ထ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က အပပစ်တပိုးရန် တန္ှိုးရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ကယ်တင်၍ ရန္င်သတ
ူ င်ိုးက ကယ်တင်လတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
သူသည် လူတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြငသ
့််
တရ ိုးစီရင်သည်၊ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး၊
့် န္ှုတက
လမ်ိုးပပက ၊ ၎င်ိုးတက
့် တသပခင်ိုးသပ့် ရန်
့် လှတက အသိုးမပပြုတပ။ လူသ ိုးမျ ိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး
တဆ င်ကကဉ်ိုးြ န္ှု
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် အမှု၏
တန က်ဆိုးအဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်တသ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။

မိမိ၏ အယအဆမျ ်းထွဲ၌ ဘိုရ ်းသခင်ကိို တဘ င်ခတ်ထ ်းတသ
လသ ်းသည် ဘိုရ ်းသခင်၏ ဗျ ဒိတတ
် တ ်မျ ်းကိို မည်သ ိုိ ူ့
လက်ခံရရှိနင
ိို မ
် ည်နည််း

ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အစဉ် တရှ ဆ
ျို့ က်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏အမှု ရည်ရွယ်ချက်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သ ်လည်ိုး၊ သူအမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ်
တပပ င်ိုးလလ
ဲ ျက်ရသည်
ှ
၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး
စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲလျက် ရှသည်ဟ ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုတလတလ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ လူသ ိုး၏ အသပည သည် တစ့်စပ်တသချ တလတလပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတန က်ပင်ိုးတွင ် လူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ လည်ိုး အလ ိုးတူ
လက်တလျ ညီတထွတသ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တလသည်။ သရ့် တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက မသတသ
အဓပပ ယ်မရှသည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်ခခကကသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတနပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲ သစ်လွငက
်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးမသွ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အမှုတဟ င်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သူ
ထပ်မမလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ယခင်က လိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးသည့်် အမှုက တစ်ဟန်ထိုး
လပ်တဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ထပ်၍ မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှအမှုက သူ၏ အတတ်က အမှုပြင ့်် အစဉ်သပြင ့််
တဝြန်အကဲပြတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တခတ်သစ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှု၏
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးက တဆ င်ရွက်ြ အလွ
နအ
် ့် လွန ် ခက်ခလ
ဲ
ပပီပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
့်
အလွနအ
် ကျွ မျ ိုးလှတသ အခက်အခဲမျ ိုး ရှတပသည်။ သူသည် မမ၏ တတွိုးတခေါ်မတ
ှု ွင ် အလွန ်
တရှိုးရိုးစဲလ
ွ ွနိုး် လှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မည်သမ
ူ ျှ မသတသ ်လည်ိုး၊ အတယ က်တင်ိုးက
ယင်ိုးက တဘ င်ခတ်တလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ သည့်အ
် ခါ၊ အသက်၊
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးရ၏၊ သတသ
် သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တပိုးသန ိုးသည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရန် မဆထ ိုးန္င
ှ ၊့်် အသက်က လက်မခသကဲသ
့် ့်
သမမ တရ ိုးကလည်ိုး လက်မခတပ။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ရရှလကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုရှ မည်သည့်အ
် တပပ င်ိုးအလဲကမျှ
သည်ိုးခန္င်ပခင်ိုးမရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်မခသူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်၊ အစဉ်ထ ဝရ လိုးဝဥဿ ရပ်လျက်ရှသည်ဟ ယကကည်ကကသည်။
၎င်ိုးတ၏
ှု ွင၊် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထ ဝရကယ်တင်ပခင်ိုးကရရှရန် လအပ်တသ
့် ယကကည်မတ
အရ မှ ပညတ်တတ ်က လက်န ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တန
င်တရပပီိုး မမတ၏
့်
့် အပပစ်မျ ိုးက

ဝန်ခသတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလသည် အပမဲတကျနပ်ပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တအ က်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတွက် က ိုးတင်တပေါ်
သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲရ
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်န္င်သည်ဆသည့်် အယူအဆရှကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ က မတကျ လ
် ွနသ
် ငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် မတကျ လ
် ွနန္
် င်
ဆသည်မှ လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပညတ်တရ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ခင်မ စွ ချြုပ်တန္ှ င်ပပီိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးတသမျ ိုးပြင့်် ချြုပ်တန္ှ င်ထ ိုးသည်မှ အတအကျအ ိုးပြင ့််
ဤအယူအဆမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပင် ပြစ်ပါတစ၊
၎င်ိုးက ဗျ ဒတ်မျ ိုးပြင ့်် ခင်လစွ တင်ပပန္င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
အမှု၏
့်
အဆင်တ
် သ ” န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် သူတန
့် စ်ခစီတွင ် “စစ်မှနတ
့် က်လက်တသ သူ အ ိုးလိုးတက
့် လည်ိုး
ဗျ ဒတ်မျ ိုး ပပသကကရမည်၊ သမဟ
အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ပါက ထသတသ
့်
အမှုမပြစ်န္င်ဟ ယကကည်ကကသူ သ ၍ပင် ရှတလသည်။ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က
သရှလ ရန်မှ လွယ်ကသ
ူ ည့်် အလပ်တစ်ခ မဟတ်န္င
ှ တ
့်် လပပီပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
အဓပပ ယ်မရှသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ မမဘ သ ကကီိုးကျယ်က စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပန်ကန်တတ်တသ သဘ ဝတ အပပင်
ယင်ိုးက ကကည်ပ
့် ါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က လက်ခရန် သူအတွ
က် သ ၍ပင် ခက်ခလ
ဲ
တပသည်။ လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က တစစ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက
့် ပ်တသချ တသ စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုး မပပြုသကဲသ
န္ှမ့််ချပခင်ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး လက်မခတပ။ ထအစ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဗျ ဒတ်မျ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့်
တစ င်ဆ
ှ ယူတလ၏။ ဤသည်မှ
့် င်ိုးတနစဉ် အထင်တသိုးတသ သတဘ ထ ိုးက သူ ထ ိုးရခ
ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်က ခခတသ သူတ၏
့် အပပြုအမူပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက မည်သ ရရှ
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။
တယရှု ၏ အမှုသည် တန က်ကျကျန်ရစ်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ယတန ငါ
့် ၊ ့်
့် တပပ သကဲသ
တယတဟ ဝါ၏အမှုသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တန က်ကျကျန်ရစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ တယရှု
တပပ ခဲသ
့် ည်။ အကယ်၍ ပညတ်တတ ်တခတ်သ ရှခဲပ့် ပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မရှခဲပ
့် ါက၊
တယရှု သည် က ိုးစင်တင်ခခဲရ
့် လူ
ွ ် အ ိုးလိုးက
့် မည် မဟတ်သကဲသ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
တရွ ိုးန္တ်န္င်ခလ
ဲ့် မ့််မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ပညတ်တတ ်တခတ်တစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲပ
့် ါက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတနအကွ
အတဝိုးအထ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ တရ က်ရှန္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။
့်
သမင်ိုးသည် တရှ ျို့ဆက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ သမင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ သဘ ဝနယ မ
မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုး လူသ ိုးက သူ၏
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပတြ ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သမင်ိုးသည်

တရှ ျို့ဆက်လျက်ရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်လည်ိုး ထသ တရှ
ှ
။
့် ျို့ဆက်လျက်ရသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလသည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတန၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှု၏အဆင်တ
့် စ်ခတည်ိုးတွင ် အန္ှစ်တပခ က်တထ င်ကက မတနရစ်န္င်တပ၊
အဘယ်တကက င်ဆ
် တင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး
့် တသ ် အတယ က်တင်ိုး သသည့်အ
ဘယ်တသ အခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်အ
် တွက်တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး၊ က ိုးတင်တွင ် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အမှုက တစ်ကကမ်၊
့်
န္ှစ်ကကမ်၊ သိုးကကမ် လပ်တဆ င်ပပီိုးရင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးင ှ မပြစ်န္င်တပ။… ထသ တတွ
ိုးြမှ့်
့်
ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုတစ်ခတည်ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုးရင်ိုး
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ငါသည် တနစဉ်
့် သင်တက
့် အသစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ဆပပီိုး အမှုသစ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်သမျှပင်၊ သူ၏အမှုသည် အစဉ်သပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲတနပပီိုး
အပမဲသစ်လင
ွ တ
် ပသည်။ ဤသည်မှ ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ အဓကတသ ခ
့် ျက်မျ ိုးမှ
“အသစ်” န္ှင ့်် “အက့် သြွယ်ရ ” ဟူတသ စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်သည်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်”ဤစက ိုးပသည် ဧကန်အမှန ် မှနက
် န်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
စ တန် ပြစ်မလ န္င်တပ၊ သရ့် တွင ် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
သူ၏အန္ှစ်သ ရကဲသ
့် ခ
ဲ ည်က သက်တသမပပတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် င်ပမဲက မတပပ င်ိုးလသ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ဟ သင် တကကပင သည်၊ သရ့် တွင ် ထသပြစ်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ
သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည်က သင်မည်သ ရှ
့် ငိုး် ပပန္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် မရပ်မန ိုး ပျျို့ န္ှပပီ
့် ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲက ၊
သူ၏အလတတ ်က လူသ ိုးထ အလျဉ်မပပတ် ထင်ရှ ိုးပပီိုး သရှတစတပသည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တတွျို့ ကကြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ၎င်ိုး၏
အသပည ကဲသ
့် မရပ်
မန ိုး တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ သပြစ်
့်
့် လျှင ် ဤတပပ င်ိုးလဲမှုသည်
မည်သည်တ
့် နရ က ပြစ်တပေါ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတနသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုမှ
မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲန္င်ပါက၊ ငါ၏အမှုန္င
ှ ့််
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတစရန် အဘယ်တကက င့််
လူသ ိုးသည် ခွငမ
့်် ပပြုန္င်ရသနည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုး၏ ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးက ခရမည်တလ ။
့်
ဤတွင၊် အတင်ိုးပငင်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ကတ်သိုးီ ကတ်သတ်န္င်တသ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မစ
ှု နစ်က သင်
အသိုးပပြုတနသည်မဟတ်တလ ။

သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင် တယရှု သည် သူ၏တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးထ
တပေါ်လ ပပီိုး၊ “ငါခမည်
ိုးတတ ်၏ ကတရှသည်အတင်ိုး သင်တ၌့် ငါပပြုဦိုးမည်။ သပြစ်
့်
့် ၍
သင်တသည်
တက င်ိုးကင်က တန်ခိုးက မခမှီတင်တအ င် တယရရှလင်ပမြုျို့၌ တနကကဦိုးတလ ”့် ဟ
့်
မန်ဆ
့် ခဲသ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သရှ့် ငိုး် ပပန္င်သည်က သင်သသတလ ။
သင်သည် ယခ သူ၏တန်ခိုးမျ ိုးပြင့်် ပပည်စ
့် ပပီတလ ။ “တန်ခိုး” က မည်သည့်အ
် ရ
ရည်ညန်ိုးသည်က သင် န ိုးလည်သတလ ။ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် သမမ တရ ိုး၏
ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် လမ့််မည်ဟ တယရှု က တကကည ခဲသ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတသ က လသည် ယခ တရ က်ပပီ ပြစ်၏။ သမမ တရ ိုး၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး မည်သတြ
့် ်ပပသည်က သင်န ိုးလည်သတလ ။ သမမ တရ ိုး၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး အမှုပပြုသနည်ိုး။ ပတရ ြက် တဟရှ ယ၏
အန င်္တတကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင် တယရှု ဟအမည်ရသည့်် သူငယ်သည် ဓမမသစ်ကျမ်ိုး တခတ်က လတွင်
တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ခါမျှ မတြ ်ပပခဲတ
့် ည်ဟ မည်သည်အ
့် ပ။ ဧမ တန္ွလအမည်ရှ သ ိုးတယ က်ျ ိုး
တစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ည်ဟမျှသ တရိုးသ ိုးထ ိုးသည်။ အဘယ်တကက င့်် “တယရှု ” အမည်က
တြ ်ပပမထ ိုးခဲသ
့် နရ တွငမ
် ျှ ဤအမည် မတပေါ်လ တပ။
့် နည်ိုး။ ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးတွင ် မည်သည်တ
သပြစ်
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် သင်သည် တယရှု ၌ ယကကည်ဆပဲ ြစ်သနည်ိုး။ သင်၏
မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် သူက
်
တယရှု က သင် ဧကန်မချ စတင်ယကကည်ခပဲ့် ခင်ိုး
့် ပမင်ပပီိုးတန က်တွငသ
မဟတ်၊ ဟတ်ပါသတလ ။ သမဟ
ှ ့််
့် တ် ဗျ ဒတ်တစ်ခက ရရှသည်န္င
သင်စတင်ယကကည်ခသ
ဲ့် တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်အ
့် ိုး
့်
အမှနတ
် ကယ် ပပမည်တလ ။ ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က သင်အ
့် ိုး
့်
သူအပ်န္င
ှ ိုး် မည်တလ ။ တယရှု ၌ သင်၏ ယကကည်မှု၏ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပပီိုးပြစ်သည်က သင်အဘယ်တကက င့်် မယကကည်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်ထမှ သင်ထ
့် သ ဗျ
့် ဒတ် မရှပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တမခယူရတသိုးသည်က
သက်တသပပသည်ဟ သင်အဘယ်တကက င့်် ဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက စတင်မီ
လူတက
့် အသတပိုးရမည်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့် တထ က်ခချက်က သူ ဦိုးစွ ရရှရမည်တလ ။
တမွိုးကင်ိုးစ သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုးတစ်ဦိုး န္ွ ိုးစ ိုးခက
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် တမွိုးြွ ိုးလမ့််မည်ဟသ
တဟရှ ယက တကကိုးတကက ခ
် သ
ဲ့် ည်။ မ ရအတနပြင ့်် တယရှု က တမွိုးြွ ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ သူ
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ပတရ ြက်မပပြုခဲတ
ှု
့် ပ။ မ ရမှ တမွိုးြွ ိုးတသ တယရှု ၌ သင်၏ ယကကည်မက
မည်သည့်အ
် ရ တွင ် သင် အတအကျ အတပခပပြုသနည်ိုး။ သင်၏ယကကည်မသ
ှု ည် ဧကန်မချ
ရှု ပ်တထွိုးတနသည် မဟတ်တပ။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အမည်န မသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှဟ

တပပ ၏။ သပြစ်
ပြစ်လ ခဲသ
့် နည်ိုး။ တမရှယ
့် လျှင ် တယတဟ ဝါ၏အမည်သည် အဘယ်သ တယရှု
့်
ကကလ မည်က ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးခဲ၏
ှ
့်
့် ၊ သပြစ်
့် လျှင် တယရှု ဟူတသ အမည်ရသည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုး အဘယ်တကက င့်် ကကလ ခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န မသည် အဘယ်တကက င့််
တပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ထသတသ
အမှုက အချန်ကက ပမင်စ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
့် ွ က တဆ င်ရွက်ခသ
့်
ယတနတွ
် သ အမှုက မပပြုန္င်သတလ ။ ယမန်တန၏
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သ ၍သစ်လွငတ
့်
အမှုသည် တပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တယတဟ ဝါ၏ အမှုမှ တယရှု ၏အမှု လက်လ န္င်တပသည်။
ထသဆ
့် လျှင ် တယရှု ၏အမှုကလည်ိုး အပခ ိုးအမှုက မဆက်ခန္င်သတလ ။
တယတဟ ဝါ၏န မသည် တယရှု အပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲန္င်ခပ
ဲ့် ါက၊ တယရှု ၏န မသည်လည်ိုး
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သတလ ။ ဤအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မထူိုးဆန်ိုးတပ။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
့်
ရိုးအလွနိုး် ကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
သူ၏အမှု မည်သတပပ
င်ိုးလဲသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင် သူ၏ အမည်န မ မည်သ ့်
့်
တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တသည်
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က တယရှု ၏န မပြင်သ
့်
တခေါ်ဆန္င်သည်ဟ သင်ယကကည်ပါက၊ သင်၏ အသပည သည် အလွန ်
နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှတပသည်။ တယရှု သည် ထ ဝစဉ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမည်န မ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု ဟူတသ အမည်ပြင်သ
ထ ဝရ၊ အစဉ်အပမဲ တနသွ ိုးလမ်မ
့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ဤအရ သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်ဟ သင် အခင်အမ ဆဝ့်သတလ ။
ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည်မှ တယရှု ၏ အမည်န မပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ
တခတ်ကလည်ိုး နင်္ိုးချြုပ် တပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ တသချ မှုပြင ့်် သင် အခင်အမ ဆဝ့်ပါသတလ ။
တယရှု ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်တပိုးန္င်သည်ဟ အဘယ်သူ ဆန္င်သနည်ိုး။
ဤသမမ တရ ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု သင် မရှပါက၊ သင်သည်
ဧဝတင်္လတရ ိုးက တဟ တပပ ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်သ မက၊
သင်ကယ်တင်သည်လည်ိုး ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုး၏ အခက်အခဲပပဿန အ ိုးလိုးက သင် တပြရှငိုး် တပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ခခတချပသည့်် တနရက်
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည်
့် တရ က် လ သည့်အ
သင်အ
့် တနပြင ့်် အမှု၏ ဤအဆင်က
့် လိုးဝ တသချ ပပီိုး သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှသည့််
သက်တသပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမှ ိုးမှုမျ ိုးက မတချပန္င်ပါက၊
၎င်ိုးတသည်
သင်က
့် အမှုဆင်ပပီိုး အသတရြျက်ကကလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အရှက်ရြွယ် ပြစ်မည်
့်
မဟတ်တလ ။

ယဒလူအ ိုးလိုးသည် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုးက ြတ်ရှုပပီိုး သ ိုးတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး န္ွ ိုးစ ိုးခက
ွ ်ထတ
ဲ ွင ်
တမွိုးြွ ိုးလမ်မ
့် ည်ဟူတသ တဟရှ ယ၏ ပတရ ြက်ပပြုချက်က သခဲက့် ကသည်။ သဆ
့် လျှင၊်
ဤပတရ ြက်ပပြုချက်က အပပည့်အ
် ဝ သရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့်် တယရှု က
့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခကဲ့် ကတသိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်တတ်တသ သဘ ဝန္ှင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက မသန ိုးမလည်မှုတကက င ့်် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
ထအချန်က၊ ြ ရရှဲမျ ိုးသည် တယရှု ၏အမှုမှ ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးတသ
သ ိုးတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတ သ
် ရ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည်ဟ
့် ည့်အ
့် ခဲသ
ယကကည်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ယတန လူ
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
့် တသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် တူညသ
ီ ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
သသယမရှဘဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးလိုးက လက်ခန္င်သတလ ။ ယင်ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်ပါက၊ မှနက
် န်တသ တရစီိုးတကက င်ိုးပြစ်ကကီိုး၊ မည်သည့််
ဒွဟမျှမရှဘဲ သင် လက်ခသင၏
့်် ။ မည်သည့်အ
် ရ လက်ခရမည်က သင် မတရွ ိုးသငတ
့်် ပ။
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု သင် သ ၍ရရှပပီိုး၊ သူအတပေါ်
သ ၍ သတထ ိုးပါက၊
့်
ယင်ိုးသည် မဆီမဆင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ
တန က်ထပ်သက်တသပပမှုက ရှ တြွြ မလ
အပ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ြ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုပြစ်ပါက
သင် လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့်် ပ။ ငါသည်
့် မစစမ်ိုးမစစ်တဆိုးသငတ
သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က သက်တသပပရန် ငါန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တန က်ထပ် သက်တသ
အတထ က်အထ ိုးက သင် မရှ တြွသင်ဘ
ြုိုးပြစ်သည်၊
့် ၊ဲ ထအစ ိုး ငါသည် သင်အ
့် ြ အကျ
့်
မပြစ်သည်က သင်သပမင်သင်သ
့် ည်- ဤသည်မှ အတရိုးအပါဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် ၌ မျ ိုးစွ ပငင်ိုးမရန္င်တသ သက်တသက တတွျို့ ရှခဲလ
် င်၊
့် ျှငပ
ယင်ိုးက သငက
့်် ငါတရှ
ျို့ အပပည်
အ
့် ဝ မတဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်တပ။ သင်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့် သ
့်
တဘ င်ခတ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငရ
် မျှရှငပ် ပီိုး ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် အသက်မရှငတ
် ပ။
သမမ ကျမ်ိုးစ သည် ငါက
့်် မကူညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါအတွ
က်
့် သြရန်
့်
့် သငက
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က နက်သည်ထက်နက်မလ တစန္င်တပ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က
သ ိုးတယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးမည်ဟ ပတရ ြက် ပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မသခဲသ
် တွက်၊ မည်သအတပေါ်
ူ ့်
ထပတရ ြက်ပပြုချက်
့် ည့်အ
ပြစ်လ မည်က မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ထအပပင်
ဤသည်မှ
့်

ြ ရရှဲမျ ိုးအ ိုး တယရှု က ဆန်ကျင်
ရပ်တည်တစခဲသ
့် ရ ပြစ်သည်။ ငါ၏အမှုသည်
့်
့် ည်အ
လူသ ိုးတ အကျ
ြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးအတွက် ပြစ်သည်က အချြုျို့က သရှကကသည်၊ သတသ
် တယရှု န္င
ှ ့််
့်
့်
ငါသည် အပပန်အလှန ် သဟဇ တမပြစ်န္င်တသ လိုးဝကွဲပပ ိုးသည်သ
့် ူ န္ှစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ
၎င်ိုးတက
့် ျ ိုးအ ိုး
့် ဆက်လက် ယကကည်ကကသည်။ ထအချန်က၊ တယရှု သည် သူ၏တပည်မ
မည်သလက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရမည်၊ မည်သအတူ
တကွစရိုးရမည်၊ ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးတွင ်
့်
့်
မည်သတတ
င်ိုးတလျှ က်ရမည်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သဆက်
ဆရမည် စသည်တကဲ
့် တသ
့်
့်
့် သ
့်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တရ ိုးတဟ တပပ ချက် အတွဲမျ ိုးပြင်သ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် မမက်ကက ိုးခဲသ
ဲ့် ည့်် အမှုမှ
့် ည်။ သူတဆ င်ရွက်ခသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ တပည်တ
့် တ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတန
ူ ျ ိုးအတနပြင ့််
့် က်လက်သမ
မည်သ လက်
တတွျို့ လပ်တဆ င်သင့်် သည်ကသ အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုကသ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လ၏
မည်သည့်အ
် မှုကမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ တယတဟ ဝါသည် ပညတ်တတ ်တခတ်တွင် ဓမမတဟ င်ိုး
ပညတ်တရ ိုးက ချမှတခ
် ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုက အဘယ်တကက င့်် သူ
မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏အမှုက ကကြုတင်၍
ရှငိုး် သွ ိုးတစြ မပပြုခဲ
သ
့် နည်ိုး။ ဤအရ က ယင်ိုးက လူသ ိုး လက်ခရန် အတထ က်အကူ
့်
ပပြုခဲမ
့် ည်မဟတ်တလ ။ သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုးတစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးက တန်ခိုးအ ဏ
ရှလ လမ်မ
့် ည်ဟသ သူက ပတရ ြက် ပပြုခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက
ကကြုတင် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုးမရှတပ။ တခတ်တစ်ခစီထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတသ နယ်နမတ်မျ ိုး ရှ၏။ သူသည် လက်ရှတခတ်၏ အမှုကသ
လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အမှု၏ တန က်အဆင်က
့် ခါမျှ ကကြုတင် မတဆ င်ရွက်တပ။
့် မည်သည်အ
ထသပြင်
တခတ်အသီိုးသီိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးအမှုသည် တရှ ျို့သ ့်
့်
့် သ
တရ က်ရန္
ှ င်တပသည်။ တယရှု သည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ မည်သ ့်
စတ်ရှညရ
် မည်၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သ ကယ်
တင်ပခင်ိုးခရမည်၊ မည်သတန
့်
့် င်တရပပီိုး ဝန်ခရမည်၊
ပပီိုးလျှင် က ိုးတင်က မည်သ ထမ်
ိုးရွက်ပပီိုး ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက မည်သ ကက
့်
့် ့်ကက့် ခရမည်
ဆသည်တက
် သည်
ှ
့် လူသ ိုးသည်
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လထဲတွငရ
့် သ တပပ ဆခဲသ
ဝင်တရ က်မက
ှု မည်သ ရရှ
့်် ည်က သူ လိုးဝ မတပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
့် သငသ
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ မည်
သကက
့်် ည် ဆသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ လိုးဝ သူ မတပပ ဆခဲတ
့် ပ။
့်
့် ြုိုးစ ိုးသငသ
ထသပြစ်
့် သပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးတသ က လအမှုအတွက် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ရှ တြွြဆ
့် သည်မှ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ က

ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးပခင်ိုးမျှပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ က သင် သပမင်န္င်သနည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ က
ရှငိုး် လင်ိုးတြ ်ပပသူပြစ်တစ၊ တရ ိုးတဟ ဆရ ပြစ်တစ၊ အဘယ်သသ
ူ ည် ယတန၏အမှု
က ကကြုတင်
့်
တတွျို့ ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။
“ဝည ဉ်တတ ်သည် အသင်ိုးတတ ်တအ
်မသ
ူ ည်က၊ န ိုးရတသ
ှ
သူ
့်
့် ိုး အဘယ်သ မ
့် န်တတ
မည်သည် က ိုးကက ိုးပါတစ။” သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယခ
သင်တ ကက
ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ အတပေါ်
သ ့်
့်
့်
တရ က်လ တပပပီ။ သင်တကက
့် ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်ပပီိုး လူဇ့် တပြစ်လ န္င်သည့်အ
် တွက် ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် အတတ်က လက
့်
တပပ ဆခဲသ
် တင်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတန ့်
့် ည့်အ
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် လူတ ကက
ိုးြအတွ
က် သူ၏ အသက
့်
့်
တက င်ိုးကင်မှ တပပ ဆသငသ
့်် ည်ဟ ယကကည်သည့်် အဓပပ ယ်မရှတသ လူမျ ိုးစွ ရှတပသည်။
ဤသ တတွ
ိုးထင်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသတပ။ အမှနတ
် ွင၊်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တပပ ဆတသ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခယူတသ
့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
လူသ ိုးထ တက်ရက် စက ိုးမတပပ တပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွငပ
် င်၊ တယတဟ ဝါသည် လူတထ
့်
တက်ရက် စက ိုးမတပပ ခဲတ
တွင ် သူသည် ထသလ
့် ပ။ ယတန ဤတခတ်
့်
့် ပ်န္င်တချ သ ၍ပင်
နည်ိုးပါိုးမည် မဟတ်တလ ။ အမှုက တဆ င်ရွက်ြ ဘ
ချက်မျ ိုး တပပ ဆရန်မှ ၊
့်
့် ရ ိုးသခင် မနမ် မက်
သူသည် လူဇ့် တ ခယူရမည် ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ သူ၏အမှုသည်
ယင်ိုး၏ရည်မှနိုး် ချက်က ပပီိုးတပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်က
ပငင်ိုးပယ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ က
် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မသတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယခအချန်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ တခတ်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုသစ်က
လက်မခသူမျ ိုးသည် မတရရ သကဲသ
့် စ
့် တ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်တသ ယကကည်ပခင်ိုး အလယ်တွင်
အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်က မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရရှမည်မဟတ်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်အတနပြင ့်် တက်ရက် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး သူ၏ အမှုက တက်ရက် တဆ င်ရွက်ြသ
့်

တတ င်ိုးဆပပီိုး လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အမှုက
လက်မခတသ သူတသည်
တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဘယ်
တသ အခါမျှ တပခလှမ်ိုးန္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။

ဘိုရ ်းသခင်နင
ှ ်ူ့ သ၏ အမှုကိို သိရိှသတိသ
ို ူ့ ဘိုရ ်းသခင်ကိို
တကျနပ် တစနိင
ို ၏
်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ အစတ်အပင်ိုး န္ှစ်ခပါဝင်သည်။ သူလဇ
ူ ့် တကခယူခသ
ဲ့် ည့််
ပထမအကကမ်တွင ် လူတသည်
သူက
့်
့် မယကကည်ခကဲ့် က၊ မသရှခဲက့် ကဘဲ တယရှု က
လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ် သမှုစွဲရက်န္က
ှ ်ခကဲ့် က၏။ ဒတယ အကကမ်တွငလ
် ည်ိုး လူတ သူ
့် က
့်
မယကကည်ခကဲ့် က၊ သ ၍ပင် မသရှခဲက့် ကဘဲ၊ တစ်ြန် ခရစ်တတ က
် လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ်
သမှုစွဲခကဲ့် ကပပန်၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည်
သူက
့် မသလျှင၊် အဘယ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည်
အဘယ်သ ဘ
တသခရန် အရည်အချင်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ရ ိုးသခင်အြ သက်
့်
ချစ်၏၊ ဘရ ိုးသခင်က အတစခ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးတတ ်က ထင်ရှ ိုးတစ၏ဟူတသ
တပပ ဆချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးတသည်
လှညပ့်် ြ ိုးတသ မသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
သင်သည် ဤသဘ ဝမကျ၊ လက်တတွျို့မကျတသ အရ မျ ိုးထ သငဘ
့်် ဝက
တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးလျှင ် သင်အချည်ိုးန္ိုးီှ ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်
အဘယ်သူ ပြစ်သည်ကပင်လျှင် သင်မသချန် သင်သည် မည်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ
ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ ထကဲသ
့် လ
့် က်စ ိုးပခင်ိုးသည် မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ လှညပ့်် ြ ိုးတသ အရ မဟတ်တလ ။ လူတစ်ဦိုးသည် အဘယ်သ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
အကျွမ်ိုးဝင်သူ တစ်ဦိုး ပြစ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုး၏
လက်တတွျို့ကျတသ အတရိုးပါမှုမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်၏
အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ဝည ဉ်သည် အဘယ်မျှ ကကီိုးပမတ်က
အဆင်ပ့် မင်သ
့် ည်က သင်ပမင်န္င်သတလ ။ မပမင်န္င်တသ ၊ လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍မရန္င်တသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်ြ-့် ယင်ိုးမှ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး န္ှင ့်် စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့် လ
့် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့ကျတသ အတရိုးပါမှုမှ
မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ အ ိုးလိုးက လှညပ့်် ြ ိုးတသ မသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်

လက်စ ိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်ြရန်
် သင်သည်
့် ပြစ်သည်၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသသလ၊ မပမင်န္င်၊ လက်ဆပ်လက်ကင် မပပန္င်တသ ၊ သင်၏
ကယ်ပင်ယူဆချက်မျ ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်သည့်် မတည်ရတသ
ှ
“အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်က” လက်စ ိုးသည့်အ
် တွက် အမှနတ
် ွင ် သင်သည် စ တန်၏
ခင်ိုးြတ်ပြစ်တလသည်။ အကကမ်ိုးြျင်ိုး တပပ ရလျှင၊် ထကဲသ
့် တသ
“ဘရ ိုးသခင်” တစ်ပါိုးသည်
့်
စ တန်ပြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့ကျကျ တပပ ရလျှင် ၎င်ိုးမှ သင်ကယ်တင်ပြစ်၏။ သင်သည်
သင်ကယ်တင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြ ကက
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ြုိုးပမ်ိုးတသ လ
အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးသည် ဟဆတသိုး၏- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့် လ
့် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ တန်ြိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တမခယူခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးအတွက်
မပမင်န္င်၊ ထတတွျို့၍မရတသ အသက်၏ ဝည ဉ်၊ သဏ္ဌ န်မဲ့်ပပီိုး ပတဆ င်မဲ့်၊
ရပ်ခန္ဓ မဲအ
့် မျြုိုးအစ ိုး၊ ချဉ်ိုးကပ်၍မရန္င်၊ န ိုးလည်၍မရန္င်တသ အရ တစ်ခသ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဤကဲသ
့် အတက
င်အထည်မရှ၊ အက့် သြွယ်၊ န ိုးမလည်န္င်ြွယ်ပြစ်တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ရယ်ြွယ်တစ်ခ
မဟတ်တလ ။ ထသ အဓ
ပပ ယ်မရှတသ တတွိုးတခေါ် တမျှ ်ပမင်မှုသည် ယတတမတန်သလ
့်
လက်တတွျို့လည်ိုးမကျတပ။ အြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ရပ် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးသည်
အဘယ်သ အကျွ
မ်ိုးဝင်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ဇ တပကတ၌
့်
ပြစ်တပေါ်မလ ခဲလ
့် ျှင၊် အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခဘဲ အြန်ဆင်ိုးခ
တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် မန္ှမ်ခ
့် ျခဲပ
့် ါလျှင၊် အြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးသည် သူ၏
အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ြရန်
့် အရည်အချင်ိုးလည်ိုးမရှ၊ အစွမ်ိုးအစလည်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ၊
ထအပပင်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ြရန်
့်် လမ်ိုး ရရှန္င်သည့််
့် အခွငအ
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမအ
ှ ပ၊ လူမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်၏
အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကြရန်
ွ ်ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်ပါ။ ထပပင်
့် တတ်စမ
့် အကယ်၍
လူမျ ိုးသည် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးညန်မှုတအ က်မှ တက င်ိုးကင်ဘက ဘရ ိုးသခင်၏
အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်လ ရန် ဆန္ဒရလျှ
ှ င၊် ၎င်ိုးတသည်
အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ် တက င်ိုးစွ
့်
မက်မဲသည့်် လူမဟတ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူမျ ိုးသည် မပမင်ရတသ ဘရ ိုးက
လက်စ ိုးရသည်မှ လွယ်ကူလွနိုး် လှသည့်အ
် တွက်၊ မပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးအ ိုး

“သစစ ရှမှု” က လက်စ ိုးရသ လက်စ ိုးပပီိုး ပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ်မျှ
အတလိုးမထ ိုးတပ။ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်သက်သည်အ
့် တင်ိုး ဤအရ က
လပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ လွယ်ကလ
ူ ှသည်
မဟတ်တပ။ မတရမရ န္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်တသ အရ တသည်
လူမှတတွိုးထင်ကကသည့််
့်
အရ အ ိုးလိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက ရှ တြွတသ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရရှြရန်
လူသ ိုးမှလည်ိုး ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
့် လိုးဝမတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ၊ ထအပပင်
့်
သင်တအကက
ိုးတွင ် တရ က်လ ခဲသ
လမ
ှ ်ိုး မမီန္င်တအ င်
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ လက်
့်
့်
အလွနပ် မငမ
့်် ိုးပပီိုး အဆင်ပ့် မင်တ
မည်သ ့်
့် သ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လျှင ် သင်တသည်
့်
သူ၏အလတတ ်က ရှ န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
မည်သ သူ
့်
့် က
့် သကျွမ်ိုးပပီိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက် ကကမည်နည်ိုး။ သူသည် သူ၏အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့််
သ မန် အဆက်အသွယ် မရှလျှင၊် သမဟ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
့် တ် သ မန်လသဘ
တသမျြုိုးသ သ ပြစ်တသ သူတ ချဉ်ိုး
ကပ် မရန္င်တသ သူ ပြစ်လျှင၊် သူသည် သင်တအတွ
က်
့်
့်
အလပ်မျ ိုးစွ ပင် လပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ အဆက်အသွယ် မရှသလ သူက
့်
့်
မပမင်န္င်ခကဲ့် ကလျှင၊် သင်တသည်
သူက
ူ ့်
ဝက
့်
့် အဘယ်သသ
့် န္င်ကကမည်နည်ိုး။ သ မန်လသဘ
ပင်ဆင်တသ ဤဇ တပကတအတွက်သ မဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သြ ့်
နည်ိုးလမ်ိုးရှလမ်မ
့််
လူသ ိုးသည်
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခပခင်ိုးတကက ငသ
ဇ တပကတ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြရ့် အရည်အချင်ိုးရပခင်
ှ ိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် အဆက်အသွယ် ရှလ တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် သူန္င
ှ အ
့်် တူတကွ
အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ သူ၏အတပါင်ိုးအသင်ိုးအပြစ် ဆက်ရက
ှ
၊ သူက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး
သလ တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ ပြစ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ထသမဟ
ဲ့် ါလျှင၊် လူသ ိုး၏ လက်စ ိုးမသ
ှု ည် အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။
့် တ်ခပ
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်န္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င ့််
အ ိုးလိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျမှုန္င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငဟ
့််
ဆလပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် မမတ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးရရှပပီိုး
့်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယရ
် န် အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တခယူ တသ တကက ငသ
့်် လျှင ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လက်တတွအ
ျို့ ကျဆိုးန္ှင ့််
ပြစ်န္င်တပခအရှဆိုး သမမ တရ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယခ သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘက
ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ြ ဆန္ဒ
ရတသိုး
ှ
သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ်
့်
အဆငတ
့်် စ်ခအထ န္ှမ်ခ
့် ျတသ အခါမှသ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူ

တသ အခါမှသ ၊ လူသ ိုးသည် သူ၏အကျွမ်ိုးဝင်သန္
ူ င
ှ ့်် ယကကည်စတ်ချရသူ ပြစ်န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် စပ်ဆင်၏- လူမျ ိုးသည် အလွနက် ကီိုးပမင်ပ့် ပီိုး
ခက်ခန
ဲ က်နလ
ဲ ှတသ ဤဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ရန် အဘယ်သ အရည်
အချင်ိုး
့်
ရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တထဲသ ဆင်
ိုးသက်ပပီိုး လူသ ိုးကဲသ
့် ့်
့်
တူညတ
ီ သ အပပင်ပန်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်လ သည့်အ
် ခါမှသ လူမျ ိုးသည် သူ၏
အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်ပပီိုး သူ၏ရယူပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခရန္င်မည်ပြစ်သည်။ သူသည်
လူဇ့် တပြင့်် တပပ ဆလပ်ကင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမျ ိုး၊
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးတပိုးသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တနသည့််
ကမဘ တွငပ
် င် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အက အကွယ်တပိုးက ၎င်ိုးတက
့်
လမ်ိုးညန်တပိုးသည်၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် သူသည် လူသ ိုးက သန်စင်
့် တစက သူ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့် ရရှရန် လူသ ိုးက ခွငပ့်် ပြုတလသည်။ ဤအရ တက
့်
ရရှခဲပ့် ပီိုးတန က် လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သတ
ူ စ်ဦိုး
ပြစ်န္င်တပသည်။ ဤအရ သည်သ လက်တတွျို့ကျတသ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအြ မပမင်
န္င်၊ မထတတွျို့ န္င်လျှင၊် လူမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် အကျွမ်ိုးဝင်သူ
့်
အဘယ်သ ပြစ်
့် သ အယူဝါဒ မဟတ်တလ ။
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အန္ှစ်မဲတ
ယခအချန်ထ ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်လျက်၊ လူမျ ိုးစွ တသည်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့််
့်
စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်တသ အရ က လက်စ ိုးတနကကဆဲပြစ်၏။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ယတန အမှု
၏ လက်တတွျို့ကျမှုက န ိုးမလည်ကကဘဲ၊ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အယူဝါဒမျ ိုးကက ိုးတွင ် တနလျက်ရတသိုး
ှ
၏။ ထအပပင်
အမျ ိုးစသည် “ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်တသ သူတ၏
ူ ျ ိုး”၊ “ဘရ ိုးသခင်က
့် မျြုိုးဆက်သစ်မျ ိုး”၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ချစ်ပခင်ိုး၌ စနမူန န္ှင ့်် စပပ”၊ “တပတရ၏ ဟန်ပန်အမူအရ ” ကဲသ
့် တသ
စက ိုးရပ်အသစ်မျ ိုး၏
့်
လက်တတွက
ျို့ ျမှုထသ
ဲ မဝင်
တရ က်ကကတသိုးဘ၊ဲ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ သက်သက် ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
အယူဝါဒထဲ
့်
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုး လှညလ
့်် ည်ကကပပီိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့ကျမှုက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် လူဇ့် တ ခယူတသ အခါ၊
သင်သည် ဇ တပကတ၌ သူ၏အမှုက ပမင်န္င်က ထတတွျို့ န္င်သည်။ သရ့် တွင ် သငအ
့်် တနပြင ့််
သူ၏ အကျွမ်ိုးဝင်သပူ ြစ်ရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်တသိုးလျှင၊် သငအ
့်် တနပြင ့်် သူ၏ ယကကည်စတ်ချရသူ
မပြစ်န္င်တသိုးလျှင၊် သင်သည် ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ ယကကည်စတ်ချရသူ အဘယ်သ ့်

ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ယတန၏ဘ
ရ ိုးသခင်က မသလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ချစ်တသ သူတ၏
့် မျြုိုးဆက်သစ်တစ်ဦိုး အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးမှ
အန္ှစ်မဲ့်တသ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
ဝည ဉ်တတ ်က တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး သူ၏အလတတ ်က န ိုးလည်န္င်သတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည်
အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဤစက ိုးစမျ ိုးန္ှင ့််
တဝါဟ ရမျ ိုးက တပပ ရမျှပြင ့်် မလတလ က်သလ၊ သန္နဋ္ဌ န်တစ်ခတည်ိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အ ိုးရတကျနပ်မက
ှု မရရှန္င်တပ။ သင်သည် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက
တပပ ပခင်ိုးပြငသ
့််
တကျနပ်မှုရရှပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသ သင်
လပ်တဆ င်သည်မှ သင်၏ကယ်ပင်
့်
လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက တကျနပ်တစြ၊ ့် သင်၏ လက်တတွမ
ျို့ ကျတသ ကယ်ပင်စနမူန မျ ိုးက
တကျနပ်တစြပြစ်
ှု က
့် ပပီိုး၊ သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စဉ်ိုးစ ိုး တတွိုးတခေါ်မတ
့် တကျနပ်တစြ ့်
ပြစ်သည်။ ယတန၏
် ရ က လပ်သည်ပြစ်တစ၊
့် ဘရ ိုးသခင်က သင်မသလျှင၊် သင်မည်သည့်အ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်စတ်န္လ
ှ ိုး၏ အလဆန္ဒက တကျနပ်တစန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်စတ်ချရသူတစ်ဦိုး ပြစ်ြဆ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။
့် သည်မှ မည်သည့်အ
သင်ဤအရ က န ိုးမလည်တသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ှ
လူသ ိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး၊ လူသ ိုးပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
အမျြုိုးအစ ိုးတူတသ သူတသ
့်် စ်ဦိုး ယကကည်စတ်ချရသူမျ ိုးအပြစ်
့် တစ်ဦိုးန္ှငတ
တခေါ်ဆန္င်ကကပပီိုး၊ သမှ့် သ ၎င်ိုးတက
ူ ျ ိုးအပြစ် သတ်မှတ်န္င်တပသည်။
့် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်သမ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်န္ှင ့်် စပ်ဆင်လျှင် အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးသည် သူ၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ
အဘယ်သ ပြစ်
့် လ န္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုး၊ သင်၏ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်မမကယ်က
ပပြုမူပပင်လျှင် လက်တတွျို့ကျမှုအတပေါ် အ ိုးလိုးအတပခပပြုသငသ
့်် ည်- သင်ပပြုသမျှအရ အ ိုးလိုး
လက်တတွက
ျို့ ျသငပ့်် ပီိုး၊ အရပ်ပမ ၊ စတ်ကူိုးယဉ်ဆန်တသ အရ တက
့်် ပ။
့် သင်မလက်စ ိုးသငတ
ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူပခင်ိုးမှ တန်ြိုးမဲသ
် ပပင်၊ ထသတသ
ဘဝတစ်ခမှ အတရိုးပါမှုမရှတပ။
့် ည့်အ
့်
သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘဝအသက်တ မှ မသ ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုမျ ိုးကက ိုးတွငသ
်
သိုးစဲပွ ခင်ိုးခရပပီိုး၊ သင်သည် အြိုးတန်ပပီိုး အတရိုးပါတသ အရ တက
့် မလက်စ ိုးပခင်ိုးတကက င၊့််
သင်ရရှသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မစပ်ဆင်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည့််
အဓပပ ယ်မရှတသ တတွိုးတခေါ်တမျှ ်ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒတ ပြစ်
အရ တသည်
့် သည်။ ထသတသ
့်
့်
သငပ့်် ြစ်တည်မှု၏ အတရိုးပါမှု၊ တန်ြိုးတန္ှ့် င ့်် စပ်လျဉ်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အန္ှစ်သ ရမရှတသ

နယ်ပယ်ဆသ
ီ သ
့်် တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သငဘ
့်် ဝတစ်ခလိုးသည်
့် သငက
တန်ြိုး သမဟ
့် ည်- ပပီိုးလျှင် သင်သည် အတရိုးပါတသ
့် တ် အတရိုးပါမှုမရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
အသက်တ က မလက်စ ိုးလျှင် သင်အန္ှစ်တစ်ရ အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး အ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ
ပြစ်လမ်မ
် ွင ် ယင်ိုးမှ
့် ည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးဘဝတစ်ခဟ မည်သ တခေါ်
့် ဆန္င်မည်နည်ိုး။ အမှနတ
တရ စဆ န်တစ်တက င်၏ဘဝပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထနည်ိုးတူစွ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ယကကည်ချက် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတင်ိုး လက်တလျှ က်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
ပမင်တတွျို့ရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ထအစ ိုး မပမင်န္င်
မထတတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ကကလျှင၊် ထသတသ
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည်
့်
ပ၍ပင် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အဆိုးတွင ် သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
အစအပတစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
့် တသ
လက်စ ိုးပခင်ိုးက သငအ
့်် ိုး မည်သည့််
့် ည်။ ထကဲသ
့်
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ပြစ်တစသနည်ိုး။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပဿန မှ ၊
သူသည် မပမင်န္င်တသ သမဟ
ျို့ ရန္င်တသ အရ မျ ိုး၊ အလွနအ
် ့် လွန ်
့် တ် ထတတွမ
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်ပပီိုး အက့် သြွယ် ပြစ်တသ အရ မျ ိုး၊ လူသ ိုးမှ စတ်ကူိုးမရန္င်တသ
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် တသမျြုိုးသ သ မျှပြစ်တသ သူတမှ့် မရရှန္င်တသ အရ မျ ိုးကသ
ခမင်န္စ
ှ ်သက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုး ပ၍ လက်တတွျို့မကျတလတလ၊ လူမျ ိုးသည်
အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးက အတလိုးမထ ိုးဘဲ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပမခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တလတလပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတက
ျို့ ကျတလတလ၊ လူသ ိုးသည်
့် ရရှရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတ ပ
့် မလက်တတွမ
၎င်ိုးတက
် ှု က ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တလတလပြစ်ပပီိုး
့် စစ
့် ပ်စပ်ကကည့်ရ
့် ပမနီိုးကပ်စွ တစတ
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုး မမ၏ ပပည့်စ
် တစ့်စပ်တသ ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုးက ြန်တီိုးသည်အထပင်
့်
ပြစ်တလသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ြက်တွင ် အမှုအရ တသည်
ပလက်တတွျို့ကျတလတလ၊ လူမျ ိုးက
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ပအတရိုးမထ ိုးတလတလ ပြစ်၏၊ သူတသည်
၎င်ိုးတက
် ယ
ွ ်
့်
့် လွယလ
အထင်အပမင်တသိုးက ၊ မထီတလိုးစ ိုးပင် ပပြုတပသည်။ ဤသည်မှ ယတန ငါလ
ပ်တဆ င်တသ
့်
လက်တတွျို့ကျသည့်် အလပ်အတပေါ် သင်တ၏သတဘ
ထ ိုး အတအကျပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့်
ထကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုး ပမလက်တတွျို့ကျတလတလ၊ သင်တသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ပမဆနက
် ့် ျင်၍
့်
့်
့်
မစူိုးစမ်ိုးဘ၊ဲ ခွပဲ ခ ိုးဆက်ဆ တလတလပြစ်ကက၏၊ ၎င်ိုးတက
တအချ
့် ဆန်ိုးစစ်ြ သင်
့်
့် န်မတပိုးဘဲ
လျစ်လျြူရှု ၍သ ထ ိုးကက၏၊ ဤလက်တတွျို့ကျ၍ ရိုးရှငိုး် တသ လအပ်ချက်မျ ိုးက သင်တ ့်
အထင်အပမင်တသိုးပပီိုး၊ လက်တတွျို့အကျဆိုးတသ ဤဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး မျ ိုးပပ ိုးလှတသ
အယူအဆမျ ိုးပင် တတိုးထ ိုးက ၊ သူ၏ လက်တတွက
ျို့ ျမှုန္င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် လိုးဝ
လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှကကတပ။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တသည်
မတရရ မှုအလယ်တွင ်
့်

ယကကည်တနကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အတတ်က လ၏ မတရရ တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ မယမ်ိုးယင်တသ ယကကည်မတ
ှု စ်ခ ရှကကပပီိုး၊ ယတန၏
ျို့ ျတသ
့် လက်တတွက
ဘရ ိုးသခင်၌ စတ်ပါဝင်စ ိုးမှုမရှကက။ ဤသည်မှ မတနက
ှ ့်် ယတန ့်
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်တသည်
ကွဲပပ ိုးတသ တခတ်က လန္ှစ်ခမှ ပြစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ
့်
မတနက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၏ အဆင်ပ့် မင်တ
့် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်မှ မူ ကမဘ တပမတပေါ်က တသိုးငယ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက ငလ
့်် ည်ိုး
မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမက
ှ ိုးကယ
ွ ်တသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏အယူအဆမျ ိုးမှ ထွက်တပေါ်တသ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်မှ မူ
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ထွက်တပေါ်သည့်် စစ်မှနတ
် သ ဇ တပကတန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ တကက င ့််
မဟတ်တလ ။ အရ အ ိုးလိုး ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးလက်ပါက၊ ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်တတွက
ျို့ ျလွနိုး် တသ တကက င ့်် လူသ ိုးက မလက်စ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယတန၏
့် ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးက တစခင်ိုးတသ အရ မှ လူမျ ိုးက
မလပ်ချင်ဆိုးတသ အရ အတအကျပြစ်၍၊ သူတက
့် ရှက်တကက က်တစတသ အရ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ ဤအရ က လူသ ိုးအဘ အမှု
အရ တက
ဲ စသည်
့်
့် ခက်ခတ
မဟတ်တလ ။ ဤအရ က သူ၏အမ ရွ တ်မျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပသည် မဟတ်တလ ။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့ကျမှုက မလက်စ ိုးတသ သူမျ ိုးစွ တသည်
လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး၊ အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်လ ကက၏။ ဤအရ သည်
သသ ထင်ရှ ိုးတသ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တ မခယူတသိုးသည့််
အတတ်က လတွင၊် သင်သည် ဘ သ တရိုး ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တ ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ ထကဲသ
့် ဘ
ူ ျ ိုးစွ သည်
့် ရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ယကကည်သမ
အမှတ်တမဲ့် အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်။ ဤတနရ တွင် မည်သပြစ်
့် သည်က
သင်သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ချက်အရ၊ သင်သည် လက်တတွျို့ကျမှုက
အ ရမစက် သမဟ
် ထအစ ိုး၊ မသ ိုးမျ ိုးအတပေါ်
့် တ် သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးတပ၊ သတသ
့်
စွဲလမ်ိုးတလသည်- ဤသည်မှ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က ထ ိုးတသ သငရ
့်် န်ပငြုိုး၏
အရှငိုး် လင်ိုးဆိုး အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က ခရစ်တတ ်ဟ
တခေါ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ သူ အတပါင်ိုးတသည်
့်
့်
အန္တခရစ်မျ ိုးပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် သင်ယကကည်ပပီိုး အမှနတ
် ကယ်
့်
ချစ်ခင်တသ သူမှ ဤလူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်တလ ။ လက်တတွျို့အကျဆိုးန္င
ှ ့်် သဘ ဝထက်

လွနက
် ဲစွ သ မန်ပြစ်တသ သူမှ အမှနတ
် ကယ်ပင် ဤအသက်ရှငပ် ပီိုး အသက်ရှြူတနတသ
ဘရ ိုးသခင်တလ ။ သငလ
့်် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက် အတအကျမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။
ယင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘ၌တလ သမဟ
့် တ် တပမကကီိုးတပေါ်မှ တလ ။ ယင်ိုးမှ
အယူအဆတစ်ခတလ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးတလ ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တလ သမဟ
့် တ်
သဘ ဝလွနသ
် က်ရှ တစ်ရပ်တလ ။ အမှနတ
် ွငမ
် ူ သမမ တရ ိုးသည် ဘဝတဆ င်ပဒ်မျ ိုး၏
အစစ်မှနဆ
် ိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအကက ိုး ထကဲသ
့် တဆ
င်ပဒ်မျ ိုး၏
့်
အပမငဆ
့်် ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတပေါ် တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် မှု ပြစ်တသ တကက င ့်် ယင်ိုးက ဘဝ၏
တဆ င်ပဒ်ဟတခေါ် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တစ်စတစ်ရ မှ တက က်ချက်ချထ ိုးတသ
တဆ င်ပဒ်တစ်ခ မဟတ်သလ၊ ကကီိုးပမတ်တသ ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးထမှ န မည်တကျ ် ကိုးက ိုးချက်
တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ၎င်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ဆီ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
် ခင်ထမှ မန်မမက်
ချက်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမှ
့်
့် အရှငသ
တက က်ချက်ချထ ိုးတသ စက ိုးလိုးအချြုျို့မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအသက်ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် ယင်ိုးက ဘဝတဆ င်ပဒ်အတပါင်ိုး၏ အပမငဆ
့်် ိုးဟ တခေါ် ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးဟူတသ လူမျ ိုး၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ
သူ၏တ ဝန်ဝတတရ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ လက်စ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်၏
အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်သမ
ူ ျှ မရရှန္င်တသ အချည်ိုးန္ိုးီှ အယူဝါဒထက်၊ သမမ တရ ိုး အ ိုးလိုး၏
အစစ်မှနဆ
် ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ အယူဝါဒမှလွဲ၍
အပခ ိုးဘ မျှမဟတ်ဘဲ စစ်မှနမ
် ှု မပါဝင်လျှင၊် သမမ တရ ိုးက သင်ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက တက်ခက်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
ထကဲသ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် အဘယ်သ လ
့်
့် က်စ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
လက်တတွက
ျို့ ျမှုမရှတသ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက သစစ မဲ့်တသ သူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက
့်
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ပန်ကန်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
မည်သပင်
့် ရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ
့် သင်လက်စ ိုးတနသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ယတန ဘ
အမှုက အရ အ ိုးလိုးထက်ပ၍ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ဤအမှု၏ အတရိုးပါမှုက
သရမည်ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ဘရ ိုးသခင် ကကလ တသ အခါ၊ မည်သည့်အ
် မှုက
သူယူတဆ င်လ သည်၊ မည်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သူယူတဆ င်လ သည်၊
လူသ ိုး၏အထဲ၌ မည်သည့်အ
် ရ က ပပည့်စ
် တစမည်ဆသည်တက
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်က

သရှထ ိုးရမည်။ လူဇ့် တ၌ သူလပ်တဆ င်ရန် ကကလ သည့်် အမှုက သင်မသရှ သမဟ
့် တ်
န ိုးမလည်လျှင၊် သူ၏အလက သင်အဘယ်သ သတဘ
တပါက် မည်နည်ိုး၊ ထအပပင်
သင်သည်
့်
့်
သူ၏အကျွမ်ိုးဝင်သူ အဘယ်သ ပြစ်
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သူ
့် လ န္င်မည်နည်ိုး။ အမှနတ
ပြစ်ပခင်ိုးမှ ရှု ပ်တထွိုးသည် မဟတ်၊ သတသ
် ရိုးရှငိုး် သည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ လူတသည်
့်
့်
ယင်ိုးက အကန်အစင် န ိုးလည်န္င်ပပီိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည်
ရိုးစင်ိုးလ တပသည်။ လူတသည်
ယင်ိုးက အကန်အစင် န ိုးမလည်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ မျ ိုးစွ
့်
ပမခက်ခ၏
ဲ ၊ ထပပင်
ဲ ဦိုးတည်
တစြ ့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် လက်စ ိုးမှုက ၎င်ိုးတက
့် မတရရ မှုထသ
့်
အလ ိုးအလ ိုးရလ
ှ
သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ လူသ ိုးသည် ရပ်တည်ရန်
မမကယ်ပင် အတနအထ ိုးမရှဘဲ၊ မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုး ဆွက
ဲ င်သငသ
့်် ည်က သူမသလျှင၊်
သူထတွင ် အတပခခအတ်ပမစ်မရှဟ ဆလပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် သူအတွ
က် ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ြမှ့်
့်
့်
မလွယ်ကူတပ။ ယတနတွ
့် င ် သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်တသ သူ၊ အတက င်ိုးန္ှင ့််
အဆိုးမခွပဲ ခ ိုးတတ်တသ သူ သမဟ
် ရ က မသတသ သူ
့် တ် ချစ်ရမည့်၊် မန်ိုးရမည့်အ
မျ ိုးစွ ရှသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အခင်အမ ရပ်တည်ြ မပြစ်
န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၌
့်
့်
့်
ယကကည်မအ
ှု တွက် အဓကတသ ခ
ျို့ ျငသ
့်် ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျက်မှ ၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
အလတတ ်က င်္ရစက်က ၊ ဇ တပကတ၌ သူကကလ ချန် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
သူတပပ ဆသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သရှန္င်စွမ်ိုးရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။ လူထတန က်က
မလက်န္င
ှ ။့်် သင်ဝင်တရ က်သငသ
့်် ည့်် အရ အတွက် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
သငမ
့်် ှ ရှရမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် စွဲကင်ထ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးက
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးတသ သငအ
့်် တွငိုး် ရှ ထအရ တက
့််
့် ခင်ခင်မ မ စွဲကင်ပခင်ိုးသည် သငက
အကူအညီပြစ်တစသည်။ သင်မစွဲကင်လျှင၊် သင်သည် ယတန လမ်
ိုးတစ်ခ တချ ်မည်၊ မနက်ပြန်
့်
အပခ ိုးတစ်ခ တချ ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
သင်ရလမ်မ
့်် ယ်ပင် ဘဝအတွက် အကျြုိုးမရှတပ။
့် ည်မဟတ်။ ဤသပြစ်
့် ြရန်
့် မှ သငက
သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်တသ သူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတန က် အပမဲလက်ကက၏၊ လူတက
့်
့်
ဤအရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်သည် ဟဆလျှင၊် သင်သည်လည်ိုးပဲ
ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပြစ်သည်ဟ ဆသည်၊ လူမျ ိုးက ယင်ိုးမှ
နတ်ဆိုးတစ်တက င်အလပ် ပြစ်သည်ဟဆလျှင၊် သင်သည်လည်ိုးပဲ သသယပြစ်လ သည်၊
သမဟ
့် တ် ယင်ိုးမှ နတ်ဆိုး တစ်တက င်၏ အလပ်ပြစ်သည်ဟ ဆသည်။ သင်သည်
အပခ ိုးသတ
ူ ၏စက
ိုးက အပမဲသတယ င်လက်ပပီိုး၊ မမကယ်တင် မည်သည့်အ
် ရ မှ
့်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှ သမဟ
် ြက
့် တ် ကယ့်အ
့် ယ် စဉ်ိုးစ ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ ဤသည်မှ

ရှု တထ ငတ
့်် စ်ရပ် မရှတသ သူ၊ ခွပဲ ခ ိုးရန် မတတ်န္င်သပူ ြစ်သည်- ထကဲသ
့် တသ
့်
ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် တန်ြိုးမဲ့် ကဆိုးသတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်၏။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက
လက်တပပ တတ်ကကသည်၊ ယတန ဤအရ
သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်
့်
ပြစ်သည်ဟ ဆ၏၊ သတသ
် တစ်တနတွ
့် င ် တစ်စတစ်တယ က်က ယင်ိုးမှ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်တွင ် လူသ ိုး၏
လပ်တဆ င်ချက်သ ပြစ်သည်ဟ တပပ မည့်် အလ ိုးအလ မျ ိုး ရှတနသည်- သတသ
် ဤအရ က
့်
သင်ထိုးထင
ွ ိုး် မပမင်န္င်ဘ၊ဲ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးမှ တပပ သည်က သင်မျက်ပမင်ကယ်တတွျို့ ကကြုတသ အခါ၊
သင်လည်ိုး တတထရ တည်ိုး တပပ တလသည်။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်က လူသ ိုး၏အလပ်ပြစ်သည်ဟ
ဆသည်။ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ပတ်ခတ်တပပ ဆသူတထဲ
့် မှ
တစ်ဦိုးပြစ်လ ပပီ မဟတ်တလ ။ ဤအရ ၌ သင်သည် မခွပဲ ခ ိုးန္င်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပပီမဟတ်တလ ။ တစ်တနတွ
့် င ် “ဤအရ သည် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်၏
အလပ်ပြစ်သည်။” ဟဆတသ မက်မဲသူ တစ်ဦိုး တပေါ်လ တက င်ိုး တပေါ်လ န္င်ပပီိုး၊
ထစက ိုးမျ ိုးက သင်ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဘ တပပ ရမှနိုး် မသပြစ်က တန က်တြန်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရန္င်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးက အ ရပျက်တစြ ့်
ပြစ်တပေါ်တစတင်ိုး၊ သင်၏ အတနအထ ိုးမှ ရပ်တည်ပခင်ိုးင ှ သင်မတတ်စွမ်ိုးန္င်၊ ဤအရ အ ိုးလိုး
ပြစ်ရသည်မှ သင်သည် သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တသ အရ မဟတ်တပ။
၎င်ိုးတက
ှ ့်် တရ ိုးတဟ ချက်က န ိုးတထ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
့် အတူတကွ စည်ိုးရိုးပခင်ိုးန္င
မရရှန္င်သလ၊ စတ်အ ိုးထက်သန်မှု တစ်ခတည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးမခရန္င်တပ။
သင်သည် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး သမှတ်က ၊ သင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးတက င်ိုး ရမည်ပြစ်ပပီိုး သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ရရှရမည်။
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက သင် ပြတ်သန်ိုးပပီိုးတသ အခါ သင်သည် အမှုအရ မျ ိုးစွ က
ခွပဲ ခ ိုးန္င်လမ်မ
ှ ့်် မတက င်ိုးမှု၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးညစ်မှု၊
့် ည်- သင်သည် တက င်ိုးမှုန္င
တသွိုးသ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ အရ န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်ဆင်တသ အရ တအကက
ိုး
့်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်လမ်မ
ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုးရှသငပ့်် ပီိုး၊ ထသ ့်
့် ည်။ သင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးတအကက
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးတွငမ
် ဆ၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
တပျ က်ဆိုး လမ်မ
့်် ျက်မှု အစစ်အမှန ်
့် ည်မဟတ်။ ဤအရ သည်သ သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
ပြစ်သည်။

ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရှပခင်ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တသ အရ မဟတ်တပ။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး၌
သင်သည် စချန်စညန်ိုးမျ ိုးရှသငပ့်် ပီိုး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခရှသငသ
့်် ည်၊ သင်သည်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ရှ ပကသသငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ်က
လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ဟတ် မဟတ်ကလည်ိုးတက င်ိုး အဘယ်သ ချင
့်် ျန်ရမည်က
့် ခ
သသင၏
့်် ။ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ ပခင်ိုး၌ အတပခခအကျဆိုးနယ မမှ
မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ သငအ
့်် တနပြင ့်် ဤလမ်ိုးခရီိုး၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ရှ မရှ၊
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက သမမ တရ ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ် မပြစ်၊ ယင်ိုးက အဘယ်သက
ူ
သက်တသခသည်န္င
ှ ့်် သငက
့်် မည်သည့်အ
် ရ တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးန္င်သည်တက
့်
ကကည့်ရ
် မည်ပြစ်သည်။ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် မှ ိုးယွငိုး် တသ လမ်ိုးတက
့် ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးတွင ်
အတပခခကျတသ အသပည ဆင်ရ ရှု တထ ငအ
့်် ချြုျို့လအပ်၏၊ အတပခခအကျဆိုးတသ အရ မှ
ယင်ိုး၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ် ရှ မရှက ကကည်ရ
့် န် ပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး ယကကည်မ၏
ှု အန္ှစ်သ ရမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်အတပေါ် ယကကည်မှု ပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူ၏ ယကကည်မှုသည်ပင်လျှင် ဤဇ တခန္ဓ မှ ဘရ ိုးသခင့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
ပပယင်္်ပြစ်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ထကဲသ
့် တသ
ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ်အတပေါ် ယကကည်တနတသိုး သည်ဟ ဆလသည်။ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့််
ဝည ဉ်တတ ်တအကက
ိုး ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးရ၏၊
ှ
သတသ
် ဤဇ တခန္ဓ သည်
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ ပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လူဇ့် တခယူတသ တကက င၊့််
လူသ ိုးယကကည်တသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအန္ှစ်သ ရ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ် မဟတ်က ခွပဲ ခ ိုးရ တွင ် အရ အ ိုးလိုးထက်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ရှ မရှက သင်ကကည့်ရ
် မည်၊ ယင်ိုးတန က် ဤလမ်ိုးခရီိုး၌ သမမ တရ ိုး
ရှ မရှက သင်ကကည့်ရ
် မည်ပြစ်သည်။ ဤသမမ တရ ိုးသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏
အသက်တ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးကြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင ် သူထ
့် မှတတ င်ိုးဆတသ အရ က ဆလသည်၊ အတအကျ
တပပ ရတသ ် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဆင်တသ အရ အ ိုးလိုးက (လူသ ိုးအသစတ်၊
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ အတပခခအသပည တ အပါအဝင်
)
့်
ဆလသည်။ ယင်ိုးမှ ဤလမ်ိုးခရီိုးက လူသ ိုးက သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသက်တ တစ်ခထဲသ ့်
ပတဆ
င်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှ၊ တဟ တပပ ထ ိုးတသ သမမ တရ ိုးက သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ စစ်မှနမ
် အ
ှု ရ
့်
လအပ်မှုရမရှ
ှ ၊ ဤသမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့ကျပပီိုး စစ်မန
ှ မ
် ှုရှမရှန္ှင ့်် အချန်အကက်ဆိုး

ပြစ်မပြစ်တက
် မည်။ သမမ တရ ိုးရလျှ
ှ င ် ထသမမ တရ ိုးက လူသ ိုးက သ မန်ပြစ်ပပီိုး
့် ကကည့်ရ
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထဲသ ပ
င်န္င်၏။ ထပပင်
့် တဆ
့်
့် လူမျ ိုးသည် ပ၍ပ၍
ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
စတ်သည် ပ၍ပ၍ စလင်လ သည်၊ ဇ တပကတန္ှင ့််
့် လူအသ
့်
ဝည ဉ်အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတ၏ဘဝသည်
ပ၍ပ၍ စနစ်ကျလ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုး
ပ၍ပ၍ ပမှနပ် ြစ်လ တလသည်။ ဤအရ သည် ဒတယနယ မပြစ်၏။ လူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က တိုးပွ ိုး၍ သကျွမ်ိုးပခင်ိုး ရှ မရှ၊ ထကဲသ
့် တသ
အမှုန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးတက
့်
့်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏အထဲ
၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ချစ်တသ တမတတ က လှုျို့တဆ ်န္င်ပပီိုး
့်
၎င်ိုးတက
ှ ့်် တိုး၍ ရင်ိုးန္ိုးီှ လ တစရန် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့််
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
အပခ ိုးတသ နယ မတစ်ခရှသည်။ ဤတွင ် ဤလမ်ိုးခရီိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး ဟတ်
မဟတ် တင်ိုးတ ၍ ရန္င်တပသည်။ အတပခခအကျဆိုးမှ ထလမ်ိုးခရီိုးက
သဘ ဝလွနဆ
် သည်ထက် လက်တတွျို့ကျတသ အရ ဟတ် မဟတ်၊ ထလမ်ိုးခရီိုးက
လူသ ိုး၏အသက်က တထ က်ပတ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ပိုးန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည့်အ
ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပ
ီ ါက၊ ထလမ်ိုးခရီိုးသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးပြစ်သည်ဟ တက က်ချက်ချ န္င်တပသည်။ သင်တ၏
့်
အန င်္တ်အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ အပခ ိုးတသ လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက သင်တလက်
ခတစြ ့်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတပပ ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အန င်္တ်၌ အပခ ိုးတသ တခတ်သစ်၏
အမှုရလ
ှ မ်မ
့် ည်ဟ တဟ ကန်ိုးထတ်ပခင်ိုး တစ်ခအတနပြင ့်် တပပ ဆပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။
ယတန၏အမှု
အတပေါ် သင်တ၏
့်
့် ယကကည်ချက်၌ တစ်ဝက်သ တသချ ပပီိုး ထအမှုအတပေါ်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု မရန္င်ပခင်ိုး မရှရတအ င်န္င
ှ ့်် ယတန၏လမ်
ိုးခရီိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး
့်
ပြစ်သည်က သင်တတသချ
တစန္င်ြ ထ
့်
့် အရ တက
့် ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တကျတသချ
တနတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုထဲ လက်တလျှ က်တနဆဲရသူ
ှ မျ ိုးစွ ရှ၏၊
ထသတသ
တသချ မှု၌ အတပခခသတဘ တရ ိုး မရှ၊ ထပပင်
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန်
့်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
့် ည်။ မမတ လ
့် က်တလျှ က်ပခင်ိုး၌ အထူိုး တက်ကကကကတသ
သူတပင်
့် လျှင ် အစတ်အပင်ိုး သိုးပင်ိုးတသချ ပပီိုး ငါိုးပင်ိုးမတသချ ကက၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတတွ
့် င ်
အတပခခအတ်ပမစ် မရှသည်က ပပသတနတပသည်။ သင်တ၏
့် ျင်ိုးလှပပီိုး
့် အစွမ်ိုးအစက ညြ
သင်တ၏
ွ ိုး် လှတသ တကက င့်် သင်တတွ
့် အတပခခအတ်ပမစ်မှ လည်ိုး တမ်လန
့် င ်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ပခင်ိုးအတပေါ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုတတ ်က အြန်ြန်မပပြုလပ်တပ၊ လက်တတွျို့မကျတသ အလပ်က
ဘရ ိုးသခင်မလပ်တဆ င်တပ၊ သူသည် လူသ ိုးက အလွနအ
် ကျွ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး

မပပြုလပ်သလ၊ လူသ ိုး၏ အသစတ်က တကျ လ
် ွနတ
် သ အလပ်ကလည်ိုး သူမလပ်တဆ င်တပ။
သူလပ်တသ အမှုဟူသမျှသည် လူသ ိုး၏ သ မန်အသစတ် အတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌ရှပပီိုး
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသစတ်က မတကျ လ
် ွနသ
် ည်အ
့် ပပင် သူ၏အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
သ မန်လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်သည်။ ထအရ က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်ပြစ်လျှင၊် လူသ ိုးသည် ပ၍ပ၍ ပမှနပ် ြစ်လ ပပီိုး သူ၏လူသဘ
ဝမှ ပ၍ပ၍
့်
ပမှနပ် ြစ်လ သည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက ဆိုးယတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရတ အတပေါ်
တိုးပွ ိုးတသ အသပည တစ်ခက ရရှပပီိုး
့်
သမမ တရ ိုးက ပ၍ပ၍ ကကီိုးမ ိုးစွ တတ ငတ
့်် မှုတစ်ခ သူ၌ရှတလသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင ် လူသ ိုး၏အသက်တ ပမ ကကီိုးထွ ိုးတလတလ၊ လူသ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမတပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး ရှလ တလတလ ပြစ်သည်—
ယင်ိုးအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူအသက်
ပြစ်လ ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။
့်
အကယ်၍ လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခက လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရပြစ်တသ ထအရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်န္င်စမ
ွ ်ိုး
မရှလျှင၊် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှလျှင၊် ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ သူ
့် က
့် တခေါ်တဆ င်လ န္င်စွမ်ိုး မရှလျှင၊် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စစ်မှနတ
် သ သတဘ တပါက် န ိုးလည်မက
ှု သူအ
့် ိုး မတပိုးန္င်လျှင၊်
ထအပပင်
သူ၏လူသဘ
ဝက ပ၍ပင် နမ်က
် စလျှင၊်
့် ျတစပပီိုး သူ၏အသစတ်က ပ၍ မူမမှနတ
့်
့်
ဤလမ်ိုးခရီိုးမှ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးမှ နတ်ဆိုးတစ်တက င်၏ အလပ်၊
သမဟ
့် တ် လမ်ိုးခရီိုးတဟ င်ိုးတစ်ခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တပသည်။ တတတပပ ရလျှင် ယင်ိုးမှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်အလပ်မပြစ်န္င်တပ။ ဤန္ှစ်မျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုး
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
့်
မှ ိုးတသ လမ်ိုးခရီိုးတအကက
ိုး ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး သမဟ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက
့်
့် တ် စစ်မှနတ
ရှ တြွပခင်ိုးအတွက် အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက အရပ်အမမက်မျှပင် မသကကတချ။
လူအမျ ိုးစက ဤကစစမျ ိုးက စတ်ပါဝင်စ ိုးမပ
ှု င် မရှကက၊ အမျ ိုးစ သွ ိုးရ ကသ
သူတသွ
့် ိုးကကပပီိုး အမျ ိုးစ တပပ တသ အရ က လက်တပပ ကကသည်။ ဤသည်မှ
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွတသ သူတစ်ဦိုး အဘယ်သ ပြစ်
့် တသ
့် မည်နည်ိုး။ ထကဲသ
့်
သူတသည်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက အဘယ်သ ရှ
့်
့် တတွျို့ န္င်ကကမည်နည်ိုး။ သင်သည်
ဤအတပခခမူအချြုျို့က န ိုးလည် သတဘ တပါက်လျှင၊် မည်သည့်အ
် ရ ပင် တပေါ်တပါက်ပါတစ သင်
လှညစ
့်် ိုးခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယတန လူ
့် မျ ိုးသည် ခွပဲ ခ ိုးန္င်ြရန်
့် အတရိုးကကီိုး၏၊
ဤအရ သည် သ မန် လူသဘ
ဝမှ ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ျို့အကကြုတွင ်
့်
့်

လူမျ ိုး ပင်ဆင်ရမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ယတနပင်
့် လျှင ် လူမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏လ
က်တလျှ က်မှု၌ အဘယ်အရ ကမျှ မပင်ိုးပခ ိုးတသိုးဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လူသ ိုးအသစတ်က ကကီိုးထွ ိုးမှု မရှတသိုးလျှင၊် လူမျ ိုးသည် အလွနမ
် က်မဲတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
့် င ် သင်၏
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ မှ ိုးယွငိုး် က လမ်ိုးလွဲတနတပသည်။ ယတနတွ
လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ အနည်ိုးငယ်မျှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပခင်ိုး မရှတပ၊ သင်ဆသကဲသ
့် ့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးခရီိုးက သင်တတွသ
ျို့ ည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး ထလမ်ိုးခရီိုးက သင်ရရှပပီတလ ။
သင်သည် အရ တစ်ခခက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ခပဲ့် ပီတလ ။ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ
အဘယ်နည်ိုး။ စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးတွင၊် သင်သည် စစ်မန
ှ တ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရရှခဲပ့် ပီမဟတ်၊
သမမ တရ ိုး၏ အဘယ်အရ ကမျှ သင်မရရှခဲရ
့်် ိုး
့် တသိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သငအ
တတ င်ိုးဆတသ အရ က သင်မရရှတသိုးဟ ဆလသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်၏ပျက်စီိုးပခင်ိုးတွင ်
့်
အတပပ င်ိုးအလဲ မရှတသိုးတပ။ သင်သည် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဆက်လက် လက်စ ိုးလျှင၊် အဆိုး၌
ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးခရလမ်မ
လက်တလျှ က်ပပီိုးပြစ်သပြင၊့်် သင်တလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးတသ
့် ည်။ ယတနအထ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်က တသချ သငပ့်် ပီိုး တန က်ထပ်
သသယမျ ိုး မထ ိုးသငတ
့်် ပ။ လူမျ ိုးစွ တသည်
တသိုးငယ်တသ အတကက င်ိုးကစစရပ်
့်
အချြုျို့တကက င ့်် အပမဲ မတသချ မတရရ ပြစ်ကကက သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး
ရပ်ဆင်ိုးကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
အသပည မရှကကသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က စတ်ရှုပ်တထွိုးလျက် လက်တလျှ က်ကကသူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသရှတသ လူတသည်
သူ၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပခင်ိုးင ှ
့်
မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ကက၊ သမဟ
သက်
တသခပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်ကကတပ။
့် တ် သူအြ
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကသ ရှ ပပီိုး စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်တသ အရ ကသ
လက်စ ိုးတသ သူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတဘဝမျ
ိုး အဓပပ ယ်ရတစပခင်
ှ
ိုးင ှ သမမ တရ ိုးက
့်
့်
ပြစ်န္င်သမျှ ချက်ချင်ိုးလက်စ ိုးကကြ ငါအကက
ပပြုသည်။ သငက
့်် ယ်သင် တန က်ထပ်အရူ ိုး
့်
မလပ်တလန္ှငတ
့်် တ ။့်

လဇ တိခံ ဘိုရ ်းသခင်၏အမှုတတ ်နင
ှ ်ူ့ လ၏တ ဝန်ကက ်း
ကွွဲ ပ ်း ခ ်းန ်းမှု
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင့်် အမှု၏ ရူ ပါရက သလ ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူအမှု
့်
့် ၏ တယဘယျ

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

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

သရှလ ရမည် ပြစ်သည်။
အစအဦိုး၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအပြစ် အတစခသူမျ ိုးမှ ဣသတရလလူမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဣသတရလမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် တယတဟ ဝါ၏အမှု အတပခခ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါ၏အမှုမှ လူသ ိုးအတနပြင ့်် ပမှန ် အသက်တ က အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တယတဟ ဝါက ပမှနန
် ည်ိုးဟန်ပြင ့်် ကိုးကယ
ွ ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး
့်
ချမှတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက တက်ရက် ဦိုးတဆ င်ပပီိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးြ ပြစ်
ဲ့် ည်။
့် ခသ
ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ထလည်ိုးမထတတွျို့ န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှ အ ိုးလိုးမှ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် င်ရင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးရင်ိုး
့် တသ အတစ ဆိုး လူတက
့် သွနသ
လမ်ိုးပပပခင်ိုးသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုး၊
စီရင်ထိုးြွဲျို့ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး အပပြုအမူ၏ စမျ ိုးသ ပါရှပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မတပိုးခဲတ
့် ပ။ သူ၏ ဦိုးတဆ င်မှုတအ က်က
ဣသတရလလူမျ ိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့်် နက်နက်နန
ဲ ဲ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတပ။
ပညတ်တတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတွင ် ပထမဦိုးဆိုးတသ အဆင၊့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ တကယ့်် အစအဦိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးရှ
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဘ မျှ မပတ်သက်လနီိုးနိုးီ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏
့်
အစအဦိုးတွင် ဣသတရလပပည်၌ သူ၏အမှုအတွက် သူအတနပြင
့်် လူဇ့် တခယူရန်
့်
မလအပ်ခတ
ဲ့် ချ။ ဤသည်မှ သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆရန်- တန်ဆ ပလ တစ်ခကက ိုးခတစ်ခ လအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး စက ိုးတပပ က အမှုပပြုမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ထွက်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
လူအလယ်
တွင ် အမှုပပြုြ လူ
့်
့် သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုး တရ က်လ ခဲက့် ကပ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုးသည် လူတအလယ်
တင
ွ ် တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး အမှုပပြုခဲက့် ကသည်။
့်
တယတဟ ဝါအ ိုးပြင ့်် “လူသ ိုးမျ ိုး” ဟ အတခေါ် ခရြဆ
လူမျ ိုးသည်
့် သည်မှ ထသတသ
့်
တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက တကကည သည်ဟ ဆလတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးမျ ိုး အလယ်တွင် တယတဟ ဝါ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကွယက
်
ပခင်ိုး
ခခဲရ
တင
ွ ် တယတဟ ဝါ၏ ဝည ဉ် အမှုပပြုခဲသ
့် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအထဲ
့် ည့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးလည်ိုး
့်
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတအလယ်
တင
ွ ် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး တယတဟ ဝါက
့်
့်
တက်ရက် အတစခခဲက့် ကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပတရ ြက်မျ ိုးသည် နယ်တပမမျ ိုးန္ှင ့််

လူမျြုိုးစအ ိုးလိုး၏ လူမျ ိုးက တယတဟ ဝါ၏ကယ်စ ိုး စက ိုးတပပ ပခင်ိုးင ှ
ဆက်ကပ်ထ ိုးခဲက့် ကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏အမှုကလည်ိုး
့်
ပတရ ြက်ပပြုခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်တစ ပတရ ြက်မျ ိုး ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးက
့်
တယတဟ ဝါကယ်တင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ်
့်
တယတဟ ဝါ၏အမှု ရှတစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတအလယ်
တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါက
့်
့်
တက်ရက် ကယ်စ ိုးပပြုခဲတ
၎င်ိုးတ၏
့် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် အလပ်က
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ တယတဟ ဝါက ၎င်ိုးတက
ွ ိုး် တစခဲတ
့််
ပြစ်ပပီိုး၊
့် သ တကက ငသ
့် တပေါ်ထန
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ကယ်တင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ဇ တခန္ဓ အထဲတွင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး
တကက င ့်် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ထပ်တူထပ်မျှ
့်
့်
စက ိုးတပပ ပပီိုး အမှုပပြုခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ မဟတ်ခကဲ့် ကတပ။
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် လူက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု န္ှစ်ခလိုးက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင် ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် သူ၏ကယ်စ ိုး အမှုပပြုရန် ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
လူသ ိုးမျ ိုးက တန က်တစ်ြန် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစရန် တကယ်က မလအပ်သည့်အ
် တွက်၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးအဆငသ
့်် ည် အတအကျ
ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ လူ၏ အပမင်တွင ် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်ကက ိုးတွင်
့်
ပဓ နကျတသ ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး မရှတပ။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် လူတသည်
လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အမှုန္င
ှ ့်် စဉ်ဆက်မပပတ်
တရ တထွိုးမကကပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ သွငပ် ပင်သည် အတပခခအ ိုးပြင ့််
ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ သွငပ် ပင်န္င
ှ ့်် တူညသ
ီ ည်။ ပပီိုးလျှင ် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်မျ ိုးထက် သ ၍ပင် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် လသည်။ ထတကက င ့််
လူသည် ၎င်ိုးတကက
့် ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ န္ှစ်ဦိုးက အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးတွင ်
ညီတူညမ
ီ ျှ ပြစ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတကက
ွ ် ပဓ နကျသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက် တစ်ခရှသည်က
့် ိုးတင
လိုးဝ သတမမူမဘဲ၊ လူသည် သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးအတပေါ် လိုးဝဥဿ အ ရစက်တလသည်။
လူ၏ အမှုအရ မျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်စွမ်ိုးသည် အလွန ် ညြ
့် ျင်ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် အလွန ်
ရှု ပ်တထွိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ရိုးရှငိုး် သည့်က
် စစရပ်မျ ိုးကပင် မခွပဲ ခ ိုးန္င်တပ။
ပတရ ြက်မျ ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရသည့်် လူမျ ိုး အလပ်လပ်ပပီိုး
စက ိုးတပပ ခဲခ
ဲ့် ည်၊ ြန်ဆင်ိုးခ
့် ျန်တွင၊် ဤသည်မှ လူ၏တ ဝန်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏ အလပ်တ ဝန်က အတစခပခင်ိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့််

အရ တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
အမှုသည် သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အပပင်ပန်ိုး
အသွငသ
် ဏ္ဌ န်သည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုမှ
သူ၏အလပ်တ ဝန်က မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ “တ ဝန်”
ဟူတသ တဝါဟ ရက ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ အသိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ “အမှုတတ ်”
ဟူတသ တဝါဟ ရကမူ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ အသိုးပပြုတပသည်။
ထတဝါဟ ရ န္ှစ်ခကက ိုးတွင ် တပခတပခပမစ်ပမစ်ရတသ
ှ
ကွ ပခ ိုးမှု တစ်ခရှ၏- ယင်ိုးတသည်
့်
အချင်ိုးချင်ိုး ြလှယ်၍ မရန္င်တပ။ လူ၏အလပ်မှ သူ၏တ ဝန်က လပ်တဆ င်ရန်သ
ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မူ သူ၏အမှုတတ ်က စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် တဆ င်ရွက်ရန် ပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် တမန်တတ မ
် ျ ိုးစွ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး
့်
ပတရ ြက်မျ ိုးစွ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် ပပည်ဝ
့် ခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အမှုန္င
ှ ့်် စက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် တဆ င်ရွက်ရမျှ
့်
တဆ င်ရွကြ
် သ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်ခသ
့် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
တပပ ဆသည့်် အသက်လမ်ိုးခရီိုးထက် သ လွနပ် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်က ၎င်ိုးတ၏
့်
လူသဘ
ဝသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝက တကျ ်လွနပ် ပီိုး
့်
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က လပ်တဆ င်တနပခင်ိုးသ
့်
့်
ပြစ်ပပီိုး အမှုတတ က
် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ လူ၏တ ဝန်သည် လူ၏
အလပ်တ ဝန်က ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် လူက ရယူန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ထမ်ိုးရွက်တသ အမှုတတ ်သည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့််
့်
ဆက်န္ယ်ပပီိုး ဤသည်မှ လူက မရယူန္င်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊
အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ထင်ရှ ိုးတစသည် ပြစ်တစ၊ သူသည်
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အလယ်တွင ် ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက ပပြုတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
အမှုက လူက
့်
သူ၏ကယ်စ ိုး လပ်တဆ င်၍ မရန္င်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုး၏အလပ်မှ သတ်မှတထ
်
ိုးသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှု၏ သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် အဆငတ
့်် စ်ဆငတ
့်် ွင ်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူ၏တ ဝန်ကသ လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု မရှဘဲ၊ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်
ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးသ တရ
က်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်သည်လည်ိုး
့်
ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးသတရ
့် က်မည် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုမှ လူသ ိုးက စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုး၏ တ ဝန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူ၏ တဆ င်ရွက်မှုမှ မူ

ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ြ ၎င်
့် ိုး၏ကယ်ပင် ဝတတရ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မမ၏ အမှုတတ က
် တဆ င်ရွက်တနသည်ဟ ယူဆ၍မရန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအန္ှစ်သ ရအြ-့် သူ၏ဝည ဉ်တတ အ
် ြ-့် ဘရ ိုးသခင် အမှုမှ
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က
ယူတင်ဝတ်ဆင်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အြမှ့် မူ သူ၏အမှုမှ သူ၏အမှုတတ ်က
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူပပြုတသ မည်သည့်အ
် မှုမဆသည် သူ၏အမှုတတ ်က
ထမ်ိုးရွက်ရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်တသ အရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် န္င
ှ ့်် သူ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် အစွမ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုး တဆ င်ရွက်ြ ့်
ပြစ်တပသည်။
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏ တဆ င်ရွက်မှုသည် အမှနအ
် ိုးပြင့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ
့်
ရှရင်ိုးစဲွ အရ အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ
လူသ ိုးအတွက် ပြစ်န္င်သည့်် အရ ပြစ်သည်။ ထအခါ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏တ ဝန်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သူ၏အတစခမှုအတွငိုး် လူသ ိုး၏ အပပစ်အန အဆ မျ ိုးသည်
တိုးတက်သည့်် အတတွျို့ ကကြုန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုး သူ၏ကကြုရပခင်ိုး ပြစ်စဉ်မှတစ်ဆင ့််
တပြည်ိုးပြည်ိုး တလျ န
လူသ ိုး၏တ ဝန်က မတ ိုးဆိုးီ တပ
့် ည်ိုးလ သည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
သမဟ
့် တ် မထခက်တပ။ အတစခမှုက ရပ်စဲတသ သူ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခမှုတွင ်
ချွက်ယွငိုး် ချက်မျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်ဟ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအတွက် အတလျှ တ
့် ပိုးက
တန က်ပပန်ဆတ်သမ
ူ ျ ိုးသည် အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် သတတ အနည်ိုးဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
လူတသည်
အတစခမှုအတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသင်သ
့် ရ က မတြ ်ပပန္င်သကဲသ
့် ့်
့် ည်အ
့်
့်
သမဟ
က် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ပြစ်န္င်သည့်အ
် ရ က စွမ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ယင်ိုးအစ ိုး တည်ကကည်တလိုးနက်မှု မရှဘဲ ဟန်တဆ င်လပ်ပပပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးခ
့်
တစ်ဦိုး ရှသငသ
့်် ည့်် အလပ်တ ဝန်က ဆိုးရှုိုးကကပပီိုး ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
လူတသည်
့်
့်
“သ မတည င်ညမျ ိုး” ဟ သရတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အသိုးမဝင်တသ
့်
အမှုက်သရက် ပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
လူတက
င်ိုးမွနစ
် ွ
့်
့် ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးဟ အဘယ်သ တက
့်
တခေါ်ဆ၍ ရန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အပပင်ပန်ိုးတွင ် တတ က်တပပ င်တသ ်လည်ိုး၊ အတွငိုး် ၌
့်
ပပ်သိုးတသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် သတတဝါမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
လူသ ိုးတစ်ဦိုးသည် မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ဟူ၍ တခေါ်တဝေါ်သမတ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက မတြ ပ် ပန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုက
မပပြုန္င်ပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏

အန္ှစ်သ ရ မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်သည်မှ တသချ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်အ
် ရ သည် သူ၏ အတွငိုး် တွင ် မတည်ရတပ။
ှ
အကယ်၍
လူသ ိုးသည် ပင်ကအ ိုးပြင ့်် သူ ရယူန္င်သည့်အ
် ရ က ဆိုးရှုိုးရပါက၊ ၎င်ိုးက လူသ ိုးဟ ယူဆ၍
မရန္င်တတ သ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအပြစ် ရပ်တည်ရန် သမဟ
့် ကဲသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်
လ ရန်န္င
ှ ့်် သူက
၎င်ိုးသည်
့် အတစခရန် မထက်တန်တချ။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှရန် သမဟ
် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုး
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကည့်ရ
ခရရန်၊ ကွယက
်
ပခင်ိုး ခရရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရရန် မထက်တန်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်မှုက ဆိုးရှုိုးတသ သူ မျ ိုးစွ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
်
ဆက်လက် ဆိုးရှုိုးရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့် မတက င်ိုးမှုမျ ိုးက
မစက်ဆပ်ကကသည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးသည် မမှနက
် န်ဟူတသ အယူအဆက
အရှက်မရှ ပြန်ကကပပီ
ိုး၊ ပန်ကန်တတ်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးကပင်
့်
ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ထသတသ
ပန်ကန်မက
ှု ပင်ဆင်သည့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးပင်ခင
ွ ့်် မည်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
မမတ၏တ
ဝန်က မတဆ င်ရွက်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အလွန ် ပန်ကန်တတ်ကကပပီိုး
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မျ ိုးစွ အတကကိုးတင် ရှကကတပသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လှညက
့််
ဘရ ိုးသခင် မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ ပယ်ပယ်နယ်နယ် တဝြန်ရှုတ်ချကကတလသည်။
ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် မည်ကသ
ဲ့် ထ
့်
့် က်တန်န္င်မည်နည်ိုး။
ဤသည်မှ သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခရြပြစ်
့် သည့််
တရှ ျို့တပပိုးနမတ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့တမှ က်တွင် မမ၏တ ဝန်က
မလပ်တဆ င်တသ လူတသည်
ပပစ်မှုမျ ိုးထမ
ဲ ှ စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် အတက င်ိုးဆိုးတသ
့်
အပပစ်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးသ ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအတွက် တသပခင်ိုးတရ ိုးသည်ပင် မလတလ က်တသ
ပပစ်ဒဏ်တစ်ခ ပြစ်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပငင်ိုးခရဲကကသည်သ မက၊
့်
့်
မမတက
ှ ့်် တပပြုင်ရဲကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
စလင်တစပခင်ိုး၏ ထက်တန်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ အကယ်၍ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့်
့်
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အပပစ်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် အတကကိုးတင်ရှပခင်ိုးတက
့် ည်။
့်
့် ခစ ိုးသင်သ
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အသိုးမကျမှု၊ ၎င်ိုးတ၏
ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့််
့်
့်
့် အ ိုးနည်ိုးချက်န္င
့် ဆန်ကျင်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတက
၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊ ထအပပင်
့် စက်ဆပ်ရွရှ သင်သ
့်
့် အသက်တ က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးသငက့်် ကသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏
့်

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ကတတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးထက်ပပီိုး သူ၏ စလင်တစပခင်ိုး
ခရထက်တပသည်။ ပပီိုးလျှင် သင်တ အမျ
ိုးစသည် အဘယ်သနည်
့်
့် ိုး။ သင်တအလယ်
့်
အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ မည်
သ ဆက်
ဆကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
သူ၏
့်
့်
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် သင်တ၏တ
ဝန်က မည်သ တဆ
င်ရွက်ကကသနည်ိုး။ သင်တ လ
့်
့်
့် ပ်တဆ င်ရန်
ပန်ကက ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်တ၏
့် ကယ်ပင် အသက်ကပင် အဆိုးရှုိုးအနစ်န ခလျက်၊
လပ်တဆ င်ကကပပီိုးပပီတလ ။ သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ရ က စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခပပီိုးပပီနည်ိုး။
့်
ငါထ
ငါအ
့် မှ သင်တ မျ
့် ိုး
့် ိုးစွ မရရှတသိုးသတလ ။ သင်တ သ
့် ပမင်န္င်သတလ ။ သင်တသည်
့်
မည်မျှ သစစ တစ ငသ
့်် ကကသနည်ိုး။ ငါအ
ကကပပီိုး ပပီနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ်
့် ိုး မည်သ အတစခ
့်
သင်တအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုးပြစ်က သင်တအတွ
က် ငါပပြုပပီိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည်
့်
့်
သင်တန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်တတ ပ့် ပီတလ ။ ထအရ အ ိုးလိုးက သင်တန္ှု့် င်ိုးဆချငခ
့်် ျန်ပပီိုးပပီတလ ။
သင်တအ
ငိုး် ရှသည့်် အသစတ် အနည်ိုးငယ်ပြင့််
့် ိုးလိုးသည် ဤအရ က သင်တအတွ
့်
အကဲပြတ်က န္ှုင်ိုးယှဉ် ပပီိုးပပီတလ ။ မည်သသ
ူ ည် သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုး၊ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ထက်တန်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏
မတပပ ပတလ က်သည့််
့် ထသတသ
့်
စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခပခင်ိုးသည် သင်တအတပေါ်
ငါ တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် မျှန္င
ှ ့်် ထက်တန်န္င်သတလ ။
့်
ငါသည် အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှဘဲ၊ သင်တက
့် စတ်ပါလက်ပါ အစဉ်ချစ်ခင်က
သစစ ရှခဲတ
ဆိုးယတ်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သထ ိုးကကပပီိုး
့် သ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
ငါအတပေါ်
စတ်မပါတပါ ပြစ်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ သင်တ တ
့်
့် ဝန်၏ အတင်ိုးအတ ၊ သင်တ၏
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ လပ်ငန်ိုးတ ဝန် ပြစ်သည်။ ဤသ မဟ
တ်သတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က လိုးဝ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသိုးသည်က မသကကသတလ ။ သင်တက
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါဟူ၍ မည်သ ယူ
်ပပတနပပီိုး
့် ဆန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ တြ
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်တနတသ အရ သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်မှ သင်တအြ
့်
့်
မရှငိုး် လင်ိုးသတလ ။ သင်တသည်
သင်တ၏တ
ဝန်က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် အလျှအပယ်ပြစ်တသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ရရှရန် သင်တ ့်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ထသတသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် သင်တကဲ
့် အသ
ိုးမကျသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့် သ
့်
ယတ်ညတ
့် သ သူမျ ိုးအတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည် မဟတ်ဘ၊ဲ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
မတတ င်ိုးဆဘဲ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခတသ သူမျ ိုးအတွက် ပြစ်သည်။
သင်တကဲ
့် တသ
သ မတည င်ညလူမျ ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့် သ
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးင ှ လိုးဝ မထက်တန်တပ။ အခက်အခဲန္င
ှ ့်် မဆိုးန္င်တသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးသ
သင်တ၏
ငါက
့် မျ ိုးက အတြ ပ် ပြုလမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့် သစစ မရှန္င်ပါက၊
့် တနရက်
့်

သင်တ၏က
ကကမမ သည် ဆင်ိုးရဲဒကခခရတသ ကကကမမ တစ်ခ ပြစ်တလမည်။ အကယ်၍
့်
သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါအမှုမျ ိုးက တ ဝန်ခန္င်ပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်တ၏
့်
့်
ရလဒ်သည် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ခရတသ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် န္ှစ်သက်ြွယ် န္င်ငတတ ် အသက်တ အ ိုးလိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့််
မည်သမျှ
့် ပတ်သက်မည် မဟတ်။ ဤသည်မှ သင်တ ကက
့် ြုထက်တသ အဆိုးသတ်ပြစ်ပပီိုး
သင်တ က
့် ့်
့် ယ်တင်ပပြုသည့်် အကျြုိုးဆက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ မသန ိုးမလည်သကဲသ
မ နတထ င်လ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် အစွမ်ိုးကန် မကကြုိုးစ ိုးကကသကဲသ
့် ၎င်
ဝန်က
့် ိုးတ၏တ
့်
မတဆ င်ရွက်ကကသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ တတ
င်ိုးတသ အရ သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
့်
ထက်တန်သည့်အ
် လ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်ကလည်ိုး
့် လက်မျ ိုးက ဆန်တန်
တတ င်ိုးခကကတလသည်။ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ တတ
င်ိုးတသ အရ က မရရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယခင်ထက် သ ၍ပင် သစစ တလျ လ
လူမျ ိုးက
့် ကကတလသည်။ ထသတသ
့်
ယတတတန်တသ သူမျ ိုးဟ အဘယ်သ ယူ
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့် ဆန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
အမှုအတွငိုး် တွင ် သင်တ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန်က လိုးဝ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဘဲ၊
့်
ညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။
သင်တ၏တန်
ြိုးသည် ထိုးစက်ကျန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တက
တကျိုးဇူိုးတတ ်
့်
့် ထသတသ
့်
ပပသပခင်ိုးအတွက် ငါက
် ဲတသ ပန်ကန်ပခင်ိုး
့် သင်တ၏
့် ပပန်မတပိုးဆပ်န္င်ပခင်ိုးသည် လွနက
လပ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်န္င
ှ က
့်် ၊ သင်တက
ှ ့်် သင်တ၏သူ
ရဲတဘ နည်ိုးပခင်ိုး၊ ညြ
့် ျင်ိုးပခင်ိုး၊
့် ရှု တ်ချရန်န္င
့်
ယတ်ညပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အသိုးမကျပခင်ိုးတက
မျ ိုးက
့် တြ ်ပပရန် လတလ က်တပသည်။ သင်တ၏လက်
့်
ဆန်တန်
် ရ က သင်တက
့်် ှတစသနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါ၏အမှုက
့် ိုးရန် မည်သည့်အ
့် အခွငရ
့်
စိုးစဉ်ိုးမျှ အတထ က်အကူမပြစ်န္င်သည်မှ ၊ သစစ မတစ င်သ
့် ငါ
က်
့် န္င်သကဲသ
့်
့် အတွ
သက်တသမရပ်တည်န္င်သည်မှ သင်တ၏
ှ ့်် ချွတ်ယွငိုး် ချက်မျ ိုး
့် မတက င်ိုးမှုမျ ိုးန္င
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တသည်
ငါက
့်် က်ဆင်၍
့် တက်ခက်ကကသည်၊ ငါန္ှငသ
့်
မသ ိုးမျ ိုးတပပ ကကပပီိုး ငါသည် မတပြ င်မ
့် တ်ဟ ညည်ိုးညြူကကတလသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့်
သစစ တစ င်သ
ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီမျှတသ အရ ပြစ်သတလ ။ ဤသည်မှ သင်တ၏ချစ်
့်
ညီမျှတသ အရ ပြစ်သတလ ။ ဤအရ ကတကျ ်လွန၍
် အပခ ိုးမည်သည်အ
့် မှုက သင်တ ့်
ပပြုန္င်သနည်ိုး။ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက သင်တသည်
မည်သ ပ
့် ိုးကကပပီနည်ိုး။
့်
့် ပ
သင်တ မည်
မျှ အသခကကပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ငါသည် သင်တက
့်
့် အပပစ်မတင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ကကီိုးမ ိုးတသ သည်ိုးခမှုက ပပသန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် သင်တသည်
အရှကက
် င်ိုးမဲစ
့် ွ ပြင့််
့်
့်
ငါက
့်် တ်သက်၍ သီိုးသန ် မတကျမနပ်
တပပ ဆကကဆဲ ပြစ်သည်။
့် ဆင်တပခမျ ိုးတပိုးက ငါန္ှငပ
့်

သင်တသည်
လူသဘ
ဝ အရပ်အတယ င် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှကကသတလ ။ လူ၏တ ဝန်သည်
့်
့်
လူ၏စတ်န္င
ှ ့်် သူ၏အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်၏တ ဝန်က သင်
လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်ပပီိုး သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသရမည်ပြစ်သည်။ လူ၏
လပ်တဆ င်ချက်ထရ
ဲ ှ မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုးမှ သူ၏ အရည်အချင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပဿန တစ်ခ
ပြစ်သည်၊ စင်စစ်အ ိုးပြင ့်် လူသည် သူ၏တ ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်ပါက၊ ယင်ိုးသည်
သူ၏ပန်ကန်ပခင်ိုးက ပပသတပသည်။ လူ၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် သူ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ကျန်ပခင်ိုးခရပခင်ိုး ရှမရှဆသည်တကက
့် ိုးတွင ် အချင်ိုးချင်ိုး ဆက်န္ယ်တနမှု မရှတပ။ တ ဝန်သည်
လူက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘတပိုးသည့််
သူ၏အသက်တမွိုးအလပ် ပြစ်ပပီိုး၊ ဆလ ဘ်၊ အတပခအတနမျ ိုး သမဟ
့် တ်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတပေါ်တွင ် မမူတည်သင်တ
့် ပ။ ထအခါမှသ သူ၏တ ဝန်က သူ
လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရြဟူ
့် သည်မှ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုရပပီိုးတန က် စလင်တစပခင်ိုးခရက ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ ခရြဟူ
့် သည်မှ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ကကြုရပပီိုးတန က် တစ်စတစ်ဦိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
မတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုးက မတတွျို့ ကကြုရဘဲ
့်
အပပစ်တပိုးခရသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တက
င်ိုးချီိုးတပိုး ခရသည်ပြစ်တစ၊
့်
ကျန်ပခင်ိုးခရသည်ပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ လ
့်် ည့်အ
် ရ က
့် ပ်တဆ င်သငသ
လပ်တဆ င်ရင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငက့်် ကတပသည်။ ဤသည်မှ လူတစ်ဦိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ပခင်ိုးခရသည့််
လူတစ်ဦိုးက အနည်ိုးဆိုး လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်သည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ခစ ိုးရရန်သ သင်၏တ ဝန်က မလပ်တဆ င်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ကျန်ပခင်ိုး ခရမည်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအတွက် တဆ င်ရွက်ရန် မပငင်ိုးဆန်သငတ
့်် ပ။ ဤအရ တစ်ခက သင်တအ
့် ိုး
ငါတပပ ပါရတစ- သူ၏တ ဝန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏ စွမ်ိုးတဆ င်မှုသည် သူ
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် သူ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊
ဤသည်မှ သူ၏ ပန်ကန်မှု ပြစ်သည်။ လူသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသည်မှ
သူ၏တ ဝန်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်မှတစ်ဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး သူ၏ သစစ တစ ငသ
့်် မှုက
ပပသသည်မှ ဤပြစ်စဉ်မှတစ်ဆင ့်် ပြစ်တပသည်။ ထသပြင်
့် ့် သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ပ၍
လပ်တဆ င်န္င်တလ၊ သ ၍ မျ ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးက သင် ရရှတလပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
သင်၏တြ ်ပပချက်သည် သ ၍ စစ်မှနလ
် တလ ပြစ်လမ်မ
ဝန်က
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏တ
့်

လပ်တဆ င်ရ တွင ် ဟန်တဆ င်လပ်ပပရမျှလပ်ပပပပီိုး သမမ တရ ိုးက မရှ တြွတသ သူတသည်
့်
အဆိုးတွင ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့်် တသ ် ထသတသ
့် ည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် တ ဝန်က သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့််
မလပ်တဆ င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးပခင်ိုးတွင ် သမမ တရ ိုးက
့် တ ဝန်က ပြည့်ဆ
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကသည့်် အတွက် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မတပပ င်ိုးမလဲ
့်
ရှတနသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ကျန်ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တြ ်ပပချက်မျ ိုးသည်
မစင်ကကယ်သည်သ မက၊ ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသည့်် အရ တင်ိုးသည် ဆိုးယတ်တလသည်။
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တယရှု သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး အမှုမျ ိုးစွ
ပပြုခဲသ
့် ည်။ သူသည် တဟရှ ယန္ှင ့်် မည်သ ကွ
့် ပခ ိုးသနည်ိုး။ သူသည် ဒတယလန္ှင ့်် မည်သ ့်
ကွ ပခ ိုးသနည်ိုး။ သူသည် ပတရ ြက်တစ်ပါိုး ပြစ်သတလ ။ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်ဟ
အဘယ်တကက င့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
၎င်ိုးတအ
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆခဲသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ အနည်
ိုးန္ှငအ
့်် မျ ိုး တူညတ
ီ လသည်။
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တပပ ဆခဲက့် ကပပီိုး အမှု ပပြုခဲက့် ကသည်။
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပတရ ြက်မျ ိုးသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက တပပ ဆခဲက့် ကပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ
တယရှု သည်လည်ိုး တပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ ဤတနရ တွင ်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မှ အမှု၏သတဘ သဘ ဝအတပေါ် အတပခခတပသည်။ ဤကစစရပ်က
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရန်၊ သင်သည် ဇ တပကတ၏ သတဘ သဘ ဝက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
မက
ှု
့်
့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတမ်အနက် သမဟ
့် တ် တပါပပက်
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လူအထဲ
တွင ် ၎င်ိုးတအမှု
့် အမှုန္င
့်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မမ
ှု ျ ိုးက ဦိုးစွ ပထမ အပမဲ သင်
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။ ထအချန်က ပတရ ြက်မျ ိုး တပပ ဆခဲက့် ကသည့််
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးသည် လူ၏အသက်တ က မတထ က်ပ့်တပိုးခဲသ
့် ၊ ့် တဟရှ ယ န္ှင ့််
့် ကဲသ
ဒတယလ ကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးက ရရှခဲသ
့် ည့်် လှုျို့တဆ ်မှုမျ ိုးမှ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးမျှသ
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ အသက်လမ်ိုးခရီိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယတဟ ဝါ၏ တက်ရက် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတကက ငသ
့််
မဟတ်ပါက၊ တသမျြုိုးမျ ိုးအတွက် မပြစ်န္င်သည့်် ထအမှုက မည်သမ
ူ ျှ လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ တယရှု သည်လည်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ တပပ ဆခဲသ
်
့် ည်၊ သတသ
့်
ထသတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့်
လူသ ိုးက ရှ တတွျို့ န္င်သည့်် အသက်လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဆလသည်မှ ပထမအတနပြင ့််

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

ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ရန်လည်ိုး ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် မည်သလူ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်၊ ထအချန်က သနရ
့် ဇ့် တခခဲသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဗျ ဒတ်မျ ိုးက မည်သတပိုးခဲ
ပ့် ပီိုး၊ အမှုပပြုရန် ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတပေါ် မည်သဆင်
ဲ့် ည် ဆသည်တအတွ
ကမ
် ူ- ဤအရ မျ ိုးသည် လူက
့် ိုးသက်ခသ
့်
မပမင်န္င် သမဟ
့် တ် မထတတွျို့ န္င်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်ဟတ
ူ သ သက်တသအပြစ် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးတတ ် ခြဆ
့် သည်မှ လိုးဝ
မပြစ်န္င်တပ။ ထသပြင
ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ့်် လူအြ လက်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအလယ်တွငသ
်
ပင်ိုးပခ ိုးပခင်ိုးက ပပြု၍ရန္င်တပသည်။
ဤအရ သည်သ စစ်မန
ှ ၏
် ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဝည ဉ်တတ န္
် င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ကစစရပ်မျ ိုးသည် သင်အ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်သ
့် ြ ပမင်
့် ၍မရန္င်သကဲသ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ သည်ပင် အလိုးစ
မသန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည် သူလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှုမှသ သူ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က အတည်ပပြု စစ်တဆိုးန္င်သည်။ ပထမအတနပြင ့််
သူ၏အမှုမှ သူသည် တခတ်သစ်တစ်ခ ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးန္င်သည်။ ဒတယအတနပြင့်် သူသည်
လူသ ိုး၏ အသက်က တထ က်ပ့်တပိုးန္င်ပပီိုး လက်တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
ပပသန္င်သည်က ပမင်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်
ပြစ်သည်က အခင်အမ သက်တသထူရန် လတလ က်တပသည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
သူပပြုတသ အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် အပပည်အ
့် ဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး
ထသ
အမှုမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် သူ၏အတွငိုး် ၌ ရှသည်က ပမင်န္င်သည်။
့် တသ
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲသ
့် မှုသည် အဓကအ ိုးပြင့်် တခတ်သစ်တစ်ခက
့် ည်အ
ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရန်၊ အမှုသစ်က ဦိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် နယ်ပယ်သစ် တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်ရန်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ိုးတလျ စ
် ွ ၊ ဤအရ မျ ိုးကသ လျှင် သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်
ပြစ်တကက င်ိုးက အခင်အမ သက်တသထူရန် လတလ က်တပသည်။ ထတကက
င့်် ဤအရ သည်
့်
သူအ
့် ိုး တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ အပခ ိုးပတရ ြက်မျ ိုးမှ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတစသည်။ တဟရှ ယ၊ ဒတယလန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
အလွနပ
် ည တတ်က ပည ဗဟသတ ကကယ်ဝတသ လူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တယတဟ ဝါ၏ ဦိုးတဆ င်မှုတအ က်တွင် သ မန်ထက် ထူိုးပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ သည်လည်ိုး ဗဟသတ န္ှစပ်
ဲ့် ကဲသ
့် အသ
စတ် မကင်ိုးမဲခ
ဲ့် ပ၊
့် တ
့် ခသ
့်
သတသ
် သူ၏ လူသဘ
ဝသည် အထူိုးသပြင့်် ပမှန ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သ မန်လူ
့်
့်

တစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် အထူိုး လူသဘ
ဝကမျှ ပကတမျက်စက
့်
မသပမင်န္င်တပ သမဟ
ူ ျ ိုး၏ လူသဘ
ဝန္ှငမ
့်် တူသည့်် အရ တစ်ခတစ်တလက
့် တ် အပခ ိုးသမ
့်
သူ၏ လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် သတမပပြုမန္င်တပ။ သူသည် လိုးဝ သဘ ဝလွနမ
် ဟတ် သမဟ
့်
့် တ်
တစ်မမ
ူ ထူိုးပခ ိုးခဲသ
့် သူ
့် ကဲသ
့် သ ပည တရိုး၊ အသပည သမဟ
့် သည် ပ၍အဆင်ပ့် မင်တ
့် တ်
သတဘ တရ ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ သူတပပ ခဲတ
ှ ့််
့် သ အသက်န္င
သူဦိုးတဆ င်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သတဘ တရ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် အသပည မှတစ်ဆင၊့််
ဘဝအတတွအ
ျို့ ကကြုမှတစ်ဆင ့်် သမဟ
့် ည်
့် တ် မသ ိုးစက ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ရရှခဲသ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ ၏ အမှုပြစ်သည့်် ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
တက်ရက်အမှု ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အယူအဆမျ ိုး ရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
အထူိုးသပြင့်် ဤအယူအဆမျ ိုးက မတရရ မှုန္င
ှ ့်် သဘ ဝလွန ် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးပြင ့််
ပပြုလပ်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် လူ၏အပမင်တွင ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ိုးက
မပပြုန္င်သည့်် လူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးရသည့်
ှ
် ပမှနဘ
် ရ ိုးသခင်သည် တသချ တပါက်
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ဟ ပမင်ကကတလသည်။ ဤသည်တသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏
့်
မှ ိုးယွငိုး် တသ အယူအဆမျ ိုး မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တခန္ဓ သည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် လူဇ့် တက ခယူခသ
ဲ့် ည်ဟ အဘယ်သ ့်
ဆန္င်မည်နည်ိုး။ လူဇ့် တ ရှြဆ
် ူတစ်ဦိုး ပြစ်ြ ပြစ်
့် သည်မှ သ မန်၊ ပမှနလ
့် သည်။ အကယ်၍
သူသည် သ မန်ထက်လွနက
် ဲတသ သက်ရတစ်
ှ
ဦိုးပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် လူဇ့် တ ရှပပီိုးတလမည်
မဟတ်တပ။ သူ လူဇ့် တ ရှသည်က သက်တသပပရန်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှန ်
ဇ တခန္ဓ တစ်ခက ပင်ဆင်ရန် လအပ်သည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏အတရိုးပါမှုက
ပပည့်စ
် တစရန် သက်သက် ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤသည်မှ ပတရ ြက်မျ ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မသက်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည့််
့်
ဆတကျိုးဇူိုးရကကသည့်
ှ
် လူမျ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ လူ၏အပမင်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
ဝသည်
့် လူသဘ
့်
အထူိုးသပြင့်် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး ပမှန ် လူသဘ
ဝထက် တကျ လ
် န
ွ တ
် သ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးစွ က
့်
၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်ခကဲ့် ကသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မှတယ
် ူခကဲ့် ကသည်။ ယင်ိုးသည် အတတ်တခတ်က လမျ ိုးထက
ဲ
လူအ ိုးလိုးက အလွယတ
် ကူ မရှငိုး် မလင်ိုး အပြစ်တစဆိုးတသ ပပဿန ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ယခ
သင်တအ
့် ိုးလိုး ဤအရ က ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အနက်နဆ
ဲ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်

လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန် အခက်အခဲဆိုး ပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ မှ သင်တ၏
့်
အလပ်တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ နက်နမ
ဲ က
ှု သင်၏
သန ိုးလည်ပခင်ိုးအြ အတထ
က်အကူ ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၊
့်
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငသ
့််
သက်ဆင်သည်။ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏သ
န ိုးလည်ပခင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုပြစ်သည့်၊် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည က ရရှြ ့်
သ ၍ အကျြုိုးပပြုတပလမ်မ
မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်တသည်
့်
ထမ်ိုးတဆ င်သင်တ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုးစွ ကလည်ိုး
့် သ တ ဝန်န္င
ရရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် သင်တက
့် လမ်ိုးခရီိုးက တက်ရက်
မပပတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
် ျြုျို့တတ
ဲ့် နသကဲသ
့် ၊ ့်
့် လက်ရှ အသက်တ မျ ိုးသည် ရူ ပါရမျ ိုး အလွနခ
ဤသည်မှ သင်တ၏
် ့် ိုးတနသည့်် သသ ထင်ရှ ိုးတသ
့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ဟနတ
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ လမ်မ
် တွက်၊ ထစက ိုးမျ ိုးသည်
့် ည် ပြစ်သည့်အ
သင်တ၏ဝင်
တရ က်ပခင်ိုးအြ မျ
့်
့် ိုးစွ အကူအညီ ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
ဤကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကတသိုးပါက၊ သင်တ၏
့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက
တက်တွနိုး် တနသည့်် အရင်ိုးခအတကက င်ိုးရင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ပပီိုးလျှင် ထသတသ
့်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတစ်ခသည် သင်တ၏တ
ဝန်က အဘယ်သ သင
အ
့်် ိုး အတက င်ိုးဆိုး
့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်တစမည်နည်ိုး။

ဘိုရ ်းသခင်သည် ေန်ဆင််းရ အ ်းလံ်းို ၏ သခင် ေစ်တတ ်မ၏
လွနခ
် တ
ဲ့် သ တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်၏ အလပ်အဆင်တ
့် စ်ဆင်က
့် ဣသတရလပပည်၌
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ ကျန်တစ်ဆင်က
့် ယဒပပည်တွင ် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
တယဘယျအ ိုးပြင့်် တပပ ရမည်ဆလျှင် ထအလပ်၏ မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် မျှ ဣသတရလပပည်မှ
ထွကသ
် ွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ အလပ်တစ်ခစီက ပထမဆိုး တရွ ိုးတက က်ခထ ိုးရတသ လူမျ ိုးအတပေါ်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ဣသတရလ လူမျြုိုးတက
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ကကတလသည်။ တယရှု သည် က ိုးစင်တင်သတ်ခရပခင်ိုးဟူသည့်် အလပ်က
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် တနရ ပြစ်တသ ယဒပပည်၌ အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ယဒလူမျြုိုးတက
့်
သူက
် ပြစ် ပမင်ကကသည်။ တယရှု သည်
့် ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် တရွ ိုးန္တ်ရှငအ
ယဒလူမျြုိုးတစ်မျြုိုးတည်ိုး၏ ရှငဘ
် ရင်သ ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးလူမျြုိုးတ၏
် ရင်မဟတ်ဟ
့် ရှငဘ

သူတထင်
ှ ်ကကသည်။ တယရှု သည် အင်္ဂလပ်လူမျြုိုးက တရွ ိုးန္တ်တပိုးသည့််
့် မတ
သခင်မဟတ်သကဲသ
့် အတမရ
ကန်လူမျြုိုးတက
့်
့် တရွ ိုးန္တ်တပိုးသည့်် သခင်လည်ိုး မဟတ်ဘဲ
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတက
့် တရွ ိုးန္တ်တပိုးသည့်် သခင်ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
့်
သူကယ်န္တ်ခသ
ဲ့် တ
ူ သည်
ဣသတရလပပည်ရှ ယဒလူမျြုိုးတ ပြစ်
့်
့် သည်ဟ
သူတထင်
ှ ်ကကတလ၏။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုး၏
့် မတ
အရှငသ
် ခင်ပြစ်၏။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးန္ှင ့်် ယဒလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည် သ မကဘဲ
ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ လူတထ
့် ည့််
့် ၌ အယူအဆအချြုျို့က ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
သူအလ
ပ်၏ ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်သ
ဲ့် ည်။ တယတဟ ဝါသည်
့် စ
့် ည် ဣသတရလပပည်၌ ပြစ်ပျက်ခသ
့်
သူ၏အလပ်က ဣသတရလပပည်၌ လပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ တယရှု ကယ်တင်သည် ယဒပပည်၌
သူ၏အလပ်က တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
အလပ်လပ်ရန်အတွက် လူဇ့် တက
့်
တယရှု ခယူခပဲ့် ပီိုး၊ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ ထအလပ်သည် ဣသတရလပပည်က
မတကျ လ
် ွနခ
် တ
ဲ့် ချဟူ၍ သူတက
့် ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဲင်္တတြုလူမျြုိုး၊
သမဟ
ဲ့် ပ။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတထ
့် တ် အန္ဒယလူမျြုိုးတထ
့် တွင ် အလပ်မလပ်ခတ
့် ၌သ
သူအလပ်လပ် ခဲ၏
င့်် လူတသည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အယူအဆမျ ိုးက ပတြ ်ကကပပီိုး
့် ။ ထတကက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က အတင်ိုးအတ တစ်ခအတွငိုး် အတသိုးစတ် ရပ်လိုးတြ က် ကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်တသ အခါ သူအတနပြင်
့် တရွ ိုးတက က်ခထ ိုးရတသ လူမျ ိုးအကက ိုး၌န္ှင ့််
့်
ဣသတရလပပည်၌ လပ်ရမည်ပြစ်သည်ဟ သူတတပပ
ကကသည်။
့်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးမှလွဲ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးမည်သအတပေါ်
ူ ့်
၌မျှ
အလပ်မလပ်သကဲသ
့် သူ
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အတင်ိုးအတ လည်ိုး
့် ၏အလပ်န္င
မရှဟ သူတတပပ
ကက၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ထန်ိုးချြုပ်သည်အ
့် တရိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လ လျှင ် သူတသည်
အထူိုးသပြင့်် တကျကကပပီိုး
့်
ဣသတရလပပည်၏ နယ်နမတ်ကလွန၍
် သူအ
့် ိုး လှုပ်ရှ ိုးခွင ့်် မပပြုကကတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ
လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးသ ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်၊
တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊
ထအတွ
ကတ
် ကက င့်် သူအတနပြင်
့် သူ၏အလပ်က မည်သလျှ
့်
့်
့် င ် ဣသတရလပပည်၌သ
ကန်သတ်
ထ ိုး၍ ရန္င်မည်နည်ိုး။ ထအတင်ိုးသ ပြစ်တနပါက ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက
့်
သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ အဘယ်အကျြုိုးရှ လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ တစ်တလ ကလိုးက သူြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊
ထပပင်
ဲ ှုအစီအစဉ်က ဣသတရလပပည်၌ သ မဟတ်ဘဲ
့် သူ၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ

စကကဝဠ ရှ လူပင်္္ြုလ်အတယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ်၌ သူတဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် လ၏။ ထသူတအတနပြင်
့်
့်
တရတ်ပပည်၌ တနကကသည်ပြစ်တစ၊ အတမရကန်ပပည်တထ င်စ၌ တနကကသည်ပြစ်တစ၊ ပဗတသျှ၊
သမဟ
့် တ် ရရှ ိုးန္င်င၌ တနကကသည်ပြစ်တစ လူတင်ိုးသည် အ ဒ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
ပြစ်ကက၏။ သူတအ
့် ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတထဲ
့် မှ
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏နယ်နမတ်မျ ိုးက မတရှ င်တမ်ိုးန္င်ကက၊ ထပပင်
့်
သူတထဲ
ူ စ်ဦိုး တစ်တယ က်ကမျှ “အ ဒ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်” ဟူသည့််
့် မှ မည်သတ
အမှတ်သည မှ မမတက
ဲ င်ကက။ သူတအ
့် ယ်က မခွန္
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကသည်၊ သူတ အ
့် ိုးလိုးသည် အ ဒ၏
တဆွစဉ်မျြုိုးဆက်ပြစ်ကကသည်၊ ထအပပင်
သူတအ
့်
့် ိုးလိုးသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးရ မှ ဣသတရလတစ်မျြုိုးတည်ိုးသ မဟတ်ဘဲ လူမျြုိုးအ ိုးလိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့က
ကျန်ဆခ
ဲ ထ ိုးရပပီိုး အချြုျို့က တက င်ိုးချီိုးတပိုးခထ ိုးရပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးန္င
ှ ့််
ပတ်သက်၍ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊ သူတသည်
အနည်ိုးဆိုး
့်
တြ က်ပပန်တသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က အစအဦိုး၌ သူတအတပေါ်
တွင ်
့်
အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တရတ်လမ
ူ ျြုိုးတက
့် သူတန္ှ့် င ့်် သွ ိုးယှဉ်၍မရတပ၊
တရတ်လူမျြုိုးတက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကနဦိုးတွင ်
့် ျ၏။ ထတကက
့် မျ ိုးစွ ပ၍နမ်က
့်
ဣသတရလပပည်ရှ လူတအကက
ိုး၌ အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူအလ
ပ်၏ ဒတယအဆင်က
့်
့်
့်
ယဒပပည်၌သ တဆ င်ရွက်ခ၏
ဲ့် ၊ ယင်ိုးက လူတအကက
ိုး၌ အယူအဆ မျ ိုးစွ န္ှင ့််
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ က ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
့် ည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးအတင်ိုး လပ်မည် ဆပါက သူသည် ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်တနလမ့််မည်ပြစ်၍ သူ၏အလပ်က တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးထ
ချဲျို့ထင
ွ ပ် ခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တချ၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်တနလမ်မ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တနမည် မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ တယတဟ ဝါ၏ အမည်န မသည်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ထင်ရှ ိုးလမ့််မည်၊ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသ ပျ
့် ည်ဟ ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးက ဆထ ိုးသည်။
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးလမ်မ
အဘယ်တကက င့်် ထအရ က ပတရ ြက်ပပြုထ ိုးသနည်ိုး။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ါက သူသည် ဣသတရလပပည်၌သ
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်တနခဲပ
အမှုပပြုခဲတ
ဤအလပ်က သူပြန်ကကက်
လမ်မ
့် ့်
့် ပလမ့််မည်။ ထအပပင်
့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်

ထသတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်ကလည်ိုး သူပပြုခဲမ
့် ည် မဟတ်တချ။ ထပတရ ြက်ပပြုချက်က
့်
သူပပြုခဲတ
့် သ တကက င့်် သူသည် သူ၏အလပ်က တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုး၊
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကန်ိုးတပမအ ိုးလိုးအကက ိုး ဧကန်အမှန ် ချဲျို့ထင
ွ လ
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ထသသူ
့် သ တကက င့်် ထအရ က သူလပ်ရတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် တပပ ခဲတ
သူ၏အစီအစဉ်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ သခင်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င့််
ပြစ်တပသည်။ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုး၌ သူအလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ်
ယဒပပည်တစ်ဝှမ်ိုးလိုး၌ သူအလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ သူလပ်တသ အလပ်သည် စကကဝဠ
တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ အလပ်ပြစ်သည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငပြစ်တသ အဆင်ိုးနသ
ီ ည့်် နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်င၌ ယတနသူ
့် လပ်တသ အလပ်သည်
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ အလပ်ပြစ်တနဆဲပင်ပြစ်သည်။ ဣသတရလပပည်သည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
သူ၏အလပ်အတွက် အတပခစက်စခန်ိုး ပြစ်န္င်ခ၏
ဲ့် ၊ တရတ်န္င်င သည်လည်ိုး တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးရှ သူ၏အလပ် အတွက် အတပခစက်စခန်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ “တယတဟ ဝါ၏
အမည်န မသည် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ထင်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည်” ဟူတသ
ပတရ ြက်ပပြုချက်က သူယခ ပပည်စ
့် တစခဲပ့် ပီ မဟတ်တလ ။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး
အကက ိုးရှ သူအလ
ပ်၏ ပထမအဆင်မ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်င၌ သူလပ်တသ
့် ှ အဆင်ိုးနတ
့်
အလပ်ပြစ်သည့်် ဤအလပ်ပင်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတင်ိုးပပည်၌
အလပ်လပ်ပပီိုး ကျန်ဆခ
ဲ ထ ိုးရတသ ဤလူတအကက
ိုး၌ အလပ်လပ်သည် ဟူသည်မှ
့်
လူသ ိုးတ၏
ကွဲလွဲတနသည်။ ထလူတမှ့်
့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အထူိုးသပြင့်် ဆန်ကျင်
အ ိုးလိုးအထဲတွင ် အနမ်က
့် ျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ သူတ၌့် ဘ တန်ြိုးမျှ မရှကက၊
ထအပပင်
သူတသည်
ကနဦိုး၌ တယတဟ ဝါ၏ စွနပစ်
် ့် ထ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
့်
လူတသည်
အပခ ိုးလူမျ ိုး၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခန္င်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက
့်
ခရလျှငမ
် ူ ထသူတထက်
အဆင်အ
့် တန်ိုး ပ၍မဲ့်တသ သူ၊ တန်ြိုးပ၍နမ့််ကျတသ သူ မရှတတ တ
့် ပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတွက် စ တန်၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
လူတ၏
် ကျင်ခစ ိုးရတသ အရ ပြစ်၏၊ သတသ
်လည်ိုး
့် ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးသည် အလွနန
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စွနပစ်
် ့် ပခင်ိုးက ခရတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတွက်မူ ပ၍နမ်က
့် ျတသ
အဆင်အ
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက
့် တန်ိုး မရှန္င်တတ တ
့် ချ။ တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
့်
ခခဲရ
တခတ်တန က်ကျန်တသ ဤန္င်င၌ တမွိုးြွ ိုးလ ခဲက့် ကသည်။
့် သည်၊ ထပပင်
့် သူတသည်
့်
အတမှ င်ထ၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင် ရှကကကန်တသ လူအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တမ ဘ၏

သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တသည်
အဆင်အ
့် တန်ိုးအနမ့််ဆိုးပြစ်ကကသည်မှ သသယဝင်ြွယ်ရ မရှတပ။
့်
ဤလူတသည်
ယခင်က အနမ်က
့် ျဆိုးတသ အဆင်အ
့် တန်ိုး ရှခဲြ
့် ူိုးသူမျ ိုးပြစ်ကကတသ တကက င့််
့်
သူတအတပေါ်
၌ လပ်တသ အလပ်သည် လူသ ိုးတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက
အတက င်ိုးဆိုးတချြျက်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်
တစ်ခလိုးအတွက်လည်ိုး အကျြုိုးအရှဆိုးပြစ်၏။ ဤလူတအကက
ိုး၌ ထသတသ
အလပ်က
့်
့်
လပ်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက အတက င်ိုးဆိုးတချြျက်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး
ထအလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တစ်တခတ်က အစပျြုိုး၏။ ထအလပ်န္င
ှ ့်် သူသည်
လူသ ိုးတ၏
ှ ့််
့် အယူအဆအ ိုးလိုးက တချြျက်၏။ ထအလပ်န္င
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တစ်တခတ်လိုး၏ အလပ်က အဆိုးသတ်တလသည်။ သူ၏ပထမအလပ်က
ဣသတရလပပည်၏ နယ်နမတ်အတွငိုး် ရှ ယဒပပည်၌ တဆ က်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ် သူသည် တခတ်သစ်က အစပျြုိုးရန်အလငှ့် မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ
မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ အလပ်၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
ိုးတွင ်
့် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတအကက
့်
တဆ င်ရွက်သည်သ မကတသိုးဘဲ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးခထ ိုးရတသ သူမျ ိုးအကက ိုးတွင ်
ပ၍တဆ င်ရွက်၏။ ဤအချက်တစ်ချက်က စ တန်က အရှက်အခွန္
ဲ င်ဆိုးတသ
သက်တသပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ထဲရှ
ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ သခင်၊ အသက်ရှသမျှတ ့်
ကိုးကွယ်ရသည်အ
့် ရ “ပြစ်လ ” တလသည်။
ယတနတွ
့် လပ်သစ်က အစပပြုပပီိုးပြစ်သည်က
့် င ် ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
န ိုးမလည်ကကတသိုးတသ သူမျ ိုးရသည်
ှ
။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအကက ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် အသစ်တသ အစအဦိုးတစ်ခက ြွငလ
့်် စ
ှ ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
တခတ်သစ်တစ်တခတ်က သူစတင်ခပဲ့် ပီိုး အလပ်သစ်က သူအစပပြုခဲ၏
သူသည်
့် ၊ ထအပပင်
့်
ဤအလပ်က တမ ဘ၏ သ ိုးစဉ် တပမိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏
အသစ်ဆိုးတသ အလပ်ပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သမင်ိုးတစ်တလျှ က် မည်သက
ူ မျှ
ဤအလပ်က မတတွျို့ ကကြုြူိုးကကတပ။ ဤအလပ်က န ိုးလည်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် မည်သက
ူ မျှ
့်
မကက ိုးြူိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အက့် သြွယ်ရ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်မမီန္င်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးပမတ်မှု၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏သန်ရှ့် ငိုး် မှု
အ ိုးလိုးတသည်
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အလပ်ပြစ်သည့်် အလပ်၏ဤအဆင်မ
ှ စ်ဆင့််
့် တ
့်
ထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုးက ခကကရသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက တချြျက်သည့််
အလပ်ပြစ်တသ အသစ်တသ အလပ်ပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် တမ ဘက

ကျန်ဆခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး တမ ဘ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ပစ်ပယ်မည်ဟ ဆခဲသ
့် တွက် သူသည်
့် ည်အ
ယခ သူတက
ဲ့် ကယ်
တင်န္င်မည်နည်ိုး” ဟူ၍ တတွိုးကကတသ သူမျ ိုး ရှကကသည်။
့် မည်ကသ
့်
ထသူတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး ဣသတရလပပည်မှ တမ င်ိုးထတ်ခခဲရ
့် သည့််
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတက
့် ထသူတက
့်
“တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတခွိုးမျ ိုး” ဟတခေါ် ခဲက့် ကသည်။ လူတင်ိုး၏ အပမင်တွင ် သူတသည်
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးတခွိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည် သ မကဘဲ ပ၍ဆိုးသည်မှ သူတသည်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏ သ ိုးမျ ိုးပြစ်တနကကသည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရွ ိုးတက က်ခလူမျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ သူတသည်
ဣသတရလန္င်င၏နယ်နမတ်အတွငိုး် ၌
့်
တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး သူတသည်
ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မသက်ဆင်ကကဘဲ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးသ န္ှ
် တ်ပခင်ိုးခထ ိုးရသူမျ ိုး
့် ငထ
ပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
လူအ ိုးလိုးအထဲ၌ အနမ့််ကျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
လူတအထဲ
တွင ် သူတသည်
အနမ်က
့် ျဆိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည့််
့်
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးအတအကျတကက င်ပ
့် င် ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပျြုိုးသည့််
သူ၏အလပ်က သူတအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်၏၊ အတကက င်ိုးမှ သူတသည်
့်
့်
တြ က်ပပန်တသ လူသ ိုးတက
့် ကယ်စ ိုးပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်သည် သီိုးသန်ပြစ်
ှ ်မှတ်ရ၏။
ှ
ဤလူတ၌့်
့် ပပီိုး သတ်သတ်မတ
ယတနသူ
ဲ့် သ
့် လပ်တသ အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အတပေါ်၌ သူတဆ င်ရွက်ခတ
အလပ်လည်ိုးပြစ်သည်။ တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊
တန ဧ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ထအတူ
ပင် ပြစ်သည်။ တလ ကကကီိုးထ၌
ဲ
့်
အတသွိုးန္ှင ့်် အသ ိုးရကကက
ှ
န်တသ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးအတွက်
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က်တွင ် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက
ခခဲရ
ဲ ှု အလပ်သည်
့် ၏၊ မခခဲရ
့် ၏အတပေါ်တွင ် ထအရ က မူတည်သည်မဟတ်တပ။ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးတအတွ
က် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏၊ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက မခထ ိုးရသည့််
့်
တရွ ိုးတက က်ခလူတအတွ
က် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က
့်
သူ၏ြန်ဆင်ိုးရ အကက ိုး၌ တဆ င်ရွက်လသည်အ
့် တွက် ထအလပ်က သူသည်
တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် ပပီိုးတပမ က်သွ ိုးသည်အထ မလွဧ
ဲ ကန် လပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သူ၏အလပ်အတွက် အကျြုိုးရှတသ ထလူတအကက
ိုးတွင ် သူအလပ်လပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င့်် သူသည် လူသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် အလပ်လပ်တသ အခါ အစဉ်အလ မျ ိုး အ ိုးလိုးက
့်
့်

တချြျက်လက်၏၊ သူအတွ
က် “ကျန်ဆခ
ဲ ရသည်”၊ “ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည်” န္ှင ့််
့်
“တက င်ိုးချီိုးတပိုးခရသည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးတသည်
အဓပပ ယ်မရှတသ
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ယဒလူမျြုိုးတသည်
တက င်ိုးမွနက် ကပပီိုး ဣသတရလပပည်ရှ
့်
တရွ ိုးတက က်ခ လူတမှ့် လည်ိုး ထနည်ိုးအတင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သူတသည်
တက င်ိုးတသ
့်
အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတ ရှ
့်
့် ကကတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ အစအဦိုးတွင် တယတဟ ဝါ
သူ၏အလပ်က အစပျြုိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏အတစ ဆိုးအလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ
ထသူတအကက
ိုးတွငပ် ြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ထသူတအတပေါ်
၌ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအလပ်က
့်
့်
့်
ယတနလ
လည်ိုး
့် ပ်တဆ င်မည်ဆပါက အဓပပ ယ်မရှ ပြစ်တနတပလမ်မ
့် ည်။ ထသူတသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးရ ၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်တနန္င်ပပီိုး ထသူတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးစွ ရှတနန္င်တသ ်လည်ိုး အလပ်၏ဤအဆင်က
့်
သူတအကက
ိုး၌ လပ်တဆ င်မည်ဆပါက အကျြုိုးမရှ ပြစ်တနတပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူတက
့် ြန်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် သမ်ိုးပက်န္င်လမ်မ
့် ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး
သမ်ိုးသွငိုး် စည်ိုးရိုးန္င်မည် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က အဆင်ိုးနတ
ီ သ
နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငရှ ဤလူတထ
့်် ပပ င်ိုးလက်ပခင်ိုးမှ
့် လှညတ
ထအတကက င်ိုးရင်ိုးအတအကျတကက င်ပ
့် င် ပြစ်သည်။ ဤတနရ ၌
အဓပပ ယ်အရှဆိုးတသ အရ မှ တခတ်တစ်ခက ဘရ ိုးသခင်အစပျြုိုးပခင်ိုး၊
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအ ိုးလိုးက သူတချြျက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တစ်တခတ်လိုး၏ အလပ်က သူအဆိုးသတ်ပခင်ိုး တပြစ်
့် သည်။ အကယ်၍
သူ၏လက်ရအလ
ှ
ပ်က ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတအကက
ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်မည်ဆပါက သူ၏
့်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည်အ
့် ချန်တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလ အမျြုိုးသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်၊
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတ သ
့် လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးတက က်ခရတသ လူတပြစ်
့် ကကသည်၊
ဣသတရလအမျြုိုးသ ိုးတသ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့်် ကတတတ ်က
အတမွခထက်သည်ဟ ယကကည်သွ ိုးကက တပလမ်မ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတသ က လအတတ အတွငိုး်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုး၏န္င်ငပြစ်သည့်် တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးန္င်င၌
ဘရ ိုးသခင်လဇ
ူ ့် တခယူပခင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်က အထတပမ က်တစ၏။ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအလပ် အလိုးစက သူအပပီိုးသတ်၏၊ ထပပင်
့်
အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုး၏ တင်ိုးန္င်ငရှ သူအလ
ပ်၏ အချက်အချ ကျတသ အပင်ိုးက
့်
သူအဆိုးသတ်၏။ ဤအလပ်အဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့် အဓကအချက်မှ လူသ ိုးက

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

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

ဩဝါဒစ တစ င် ဆယ်သ
ူ့ ်းိုံ တစ င်နင
ှ ်ူ့ ပတ်သက်၍ သင်
မည်သညူ့ တ
် နရ တွင ် ရပ် တည်သနည််း။

ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးတွင ် တပါလ၏ ဩဝါဒစ ဆယ့်သ
် ိုးတစ င် ပါရှသည်။ သူ၏ အလပ်က
လပ်တဆ င်သည့်် က လတစ်တလျှ က်တွင၊် တပါလသည် သူ၏ စ တစ င် ဆယ့်သ
် ိုးတစ င်က
တယရှု ခရစ်တတ ်အ ိုး ယကကည်သည့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ တရိုးသ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ တယရှု
တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုးသည့်တ
် န က်တွင ် တပါလသည် ပမြှငတ
့်် င်ခရပပီိုး ဤစ တစ င်မျ ိုးက
့်
တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၏ စ တစ င်မျ ိုးသည် သခင်တယရှု ၏ တသပခင်ိုးပပီိုးတန က် သူ၏
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုးပခင်ိုးတ န္ှ
့်် င်သည့််
့်
့် ငဆ
သက်တသခချက်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ တန င်တန္ှင ့်် က ိုးတင်ထမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးကလည်ိုး
ပြနတ
် ့် ဝတလသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသတင်ိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်တသခချက်အ ိုးလိုးမှ
ထအချန်က ယဒပပည်အနီိုးတစ်ဝက်က တနရ အမျြုိုးမျြုိုးရှ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက
သွနသ
် င်ရန် ရည်ရွယ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ထအချန်က တပါလသည်
သခင်တယရှု ၏ အတစခပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သခင်တယရှု အတွက် သက်တသခြရန်
့် သူသည် ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး
ခခဲရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သနရ
က လအသီိုးသိုးီ အတွငိုး် တွင၊် လူအမျြုိုးမျြုိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မတူညတ
ီ သ
အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ပမြှငတ
့်် င်ခရကကတလသည်၊ ယင်ိုးမှ ၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်
ပပည့်စ
် တစသည့်အ
် မှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်က
လပ်တဆ င်ြ ပြစ်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ယင်ိုးက တက်ရက်လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
့် သည်။ သနရ
မည်သမ
ူ ျှ ပမြှငတ
့်် င်ပခင်ိုးမခခဲရ
့် ပါက၊ အလပ်က တဆ င်ရွက်ြရန်
့် အတွက်
အလွနခ
် က်ခခ
ဲ တ
ဲ့် ပလမ်မ
့် ည်။ ထသပြင
့် ၊့်် တပါလသည် ဒမ သက်သ သွ
့် ိုးရ လမ်ိုးတပေါ်တွင ်
ထိုးလှဲခခဲရ
့်် င်ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က် သခင်တယရှု အတွက် သက်တသခတစ်ဦိုးပြစ်ြရန်
့် သူတစ်ဦိုး
့် ပမြှငတ
ပြစ်လ ခဲသ
် တ ် ဆယ့််န္စ
ှ ်ပါိုးအပပင် တမန်တတ တ
် စ်ဦိုး
့် ည်။ သူသည် တယရှု ၏ တပည့်တ
ပြစ်သည်။ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအပပင်၊ တနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သခငထ
့်် က
ဲ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက
ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးပါဝင်တသ တနရ အမျြုိုးမျြုိုးရှ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး
အလပ်ကလည်ိုး သူတ ဝန်ယူခသ
ဲ့် ည်။ တပါလ၏ သက်တသခချက်မှ သခင်တယရှု ၏
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကသွ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက
့်
သရှတစြအပပင်
လူတက
့်
့် တန င်တရြ၊ ့် ဝန်ချြန္ှ့် င ့်် က ိုးတင်လမ်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးရန်
သွနသ
် င်ြ ပြစ်
ဲ့် ည်။ သူသည် ထအချန်က တယရှု ခရစ်တတ ်၏ သက်တသခမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ခသ
တစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တပါလ၏ ဩဝါဒစ ဆယ့််သိုးတစ င်က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် အသိုးပပြုြအတွ
က်
့်

တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တနရ အမျြုိုးမျြုိုးတင
ွ ရ
် တသ
ှ
လူတ၏
့်
အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုးက ကင်တယ
ွ ်ြရန်
့် ။ ၎င်ိုးတက
့် စ တစ်ဆယ့််သိုးတစ င်လိုးက တရိုးသ ိုးခဲ၏
့်
တရိုးသ ိုးြရန်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပပီိုး တမန်တတ ် တစ်ဦိုး၏
့် သူသည် သနရ
့် ပခင်ိုးခခဲရ
အတနအထ ိုးမှ (သခင်တယရှု ၏ အတစခတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ) တနရ တင်ိုးရှ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သွနသ
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င၊့်် တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးသည်
့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးမှ သမဟ
့် တ် ရူ ပါရမျ ိုးမှ တက်ရက် တပေါ်တပါက်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သူ
တ ဝန်ယူခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မှ လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤစ တစ င်မျ ိုးသည် မထူိုးဆန်ိုးသကဲသ
့် ့်
ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးတလ က် န ိုးလည် သတဘ တပါက်ရန် မခက်တပ။ ၎င်ိုးတက
့်
စ တစ င်မျ ိုးအပြစ် သက်သက်သ တရိုးသ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးပြစ်တစ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးပြစ်တစ မပါဝင်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
သ မန် ပည တပိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ
့်
ပါရှတလသည်။ ထစ တစ င်မျ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ သည် လူတအတွ
က်
့်
သတဘ တပါက်ြ ခက်
ခတ
ဲ က င်ိုး ခက်ခန္
ဲ င်တသ ်လည်ိုး သမဟ
တက င်ိုး
့်
့် တ် န ိုးလည်ြ ခက်
့်
ခက်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တပါလကယ်တင်၏ အနက်ပပန်မှုမျ ိုး န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှသ ပြစ်တပေါ် ခဲတ
့် ပသည်။ တပါလသည်
တမန်တတ ်တစ်ဦိုးသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သခင်တယရှု အသိုးပပြုသည့််
အတစခတစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ပတရ ြက်တစ်ဦိုး မဟတ်တပ။ အမျြုိုးမျြုိုးတသ နယ်တပမမျ ိုးက
ပြတ်သန်ိုး တလျှ က်လှမ်ိုးစဉ်တွင၊် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထ စ တစ င်မျ ိုး
သူ တရိုးသ ိုးခ၏
ဲ့် ၊ သမဟ
့် တ် သူ ြျ ိုးန စဉ်တွင၊် အထူိုးသပြင ့်် သူစတ်ပူတသ ်လည်ိုး
မသွ ိုးတရ က်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ တရိုးသ ိုးခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် တသ တကက င၊့််
သူ၏ စ မျ ိုးက လူတက
့် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲက့် ကပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွင ် အန င်္တ် မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
စတဆ င်ိုးခဲက့် ကသည်၊ စစည်ိုးက ကျမ်ိုးစ ထဲက ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးတန က်တွင ်
တင်ပပခဲက့် ကသည်။ ဟတ်တပ၏၊ သူတရိုးသ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အတက င်ိုးဆိုး စ တစ င်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
၎င်ိုးတက
့် တရွ ိုးချယ်ပပီိုး ကျမ်ိုးပပြုပခင်ိုးတစ်ခ လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။
ဤဩဝါဒစ တစ င်မျ ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏
အသက်တ မျ ိုးအြ အကျ
ြုိုးပပြုပပီိုး၊ တပါလ၏ အချန်က လတွင ် အထူိုး တကျ ်ကက ိုးခဲတ
့် လသည်။
့်
ယင်ိုးတက
ွ ၊် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက
့် ျန်တင
့် တပါလ တရိုးသ ခဲခ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ရှ တတွျို့တစန္င်မည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ
လက်ရ တစ်ခ သမဟ
့် တ် သူကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တြ ်ပပြ ဝ
့် ည ဉ်တရိုးရ
အတထြုပပတတတစ်ခ တရိုးသ ိုးြ မဟ
တ်ခတ
ဲ့် ပ။ စ တရိုးဆရ တစ်ဦိုးပြစ်လ ြ စ
့်
့် အပ် တစ်အပ်က

တရိုးသ ိုးရန် သူ မရည်ရွယ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏ အသင်ိုးတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထ စ မျ ိုးတရိုးသ ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည်။ တပါလသည်
သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက ၎င်ိုးတအ
ှ ့််
့် ိုး သူ၏ ဝန်တ ၊ သခင်တယရှု ၏ အလတတ ်န္င
အန င်္တ်အတွက် လူတက
် လပ် အပ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်ဆသည်က
့် သခင်တယရှု က မည်သည့်အ
တပပ ပပြရန်
် င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ တပါလ
့် အတစခတစ်ဦိုး၏ အတနအထ ိုးမှ သွနသ
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုပြစ်၏။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အန င်္တ် ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ အတတွျို့အကကြုအတွက် အတတ ် တည်တဆ က်စရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤစ တစ င်မျ ိုးစွ ထဲတွင ် သူ တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
ဲ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
လူတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်ခ၏
ဲ့် ၊ ထတကက
င့်် တန က်ပင်ိုး မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
့်
့်
ဤစ တစ င်မျ ိုးက ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထသ
ဲ စီ
့် စဉ်ထ ိုးရှ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တပါလ၏ ရလဒ်က
မည်သ အဆ
ိုးသတ်သည် ပြစ်တစ၊ သူသည် မမ၏အချန်က လတွင ် အသိုးပပြုခခဲရ
ှ ့််
့် သူန္င
့်
အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တထ က်ပတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့် ပိုးခဲသ
့် တ
သူ၏ နင်္ိုးက သူ၏ အန္ှစ်သ ရအပပင် သူ၏ ကနဦိုး၌ ထိုးလှဲခခဲရ
့် ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဆိုးပြတ်ခခဲရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့််
့် သည်။ သူသည် သနရ
ထအချန်က ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ တပပ ဆန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက်
တပါလက ဝန်တ တစ်ခ သယ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဤအလပ်တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
ထသပြစ်
ှ မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
်၊
့် သပြင၊့်် သူသည် မမ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
့်
သီိုးသန ် အတပခအတနအချ
ြုျို့တကက င၊့်် အလပ်လပ်တဆ င်ြ အသင်
ိုးတတ ်မျ ိုးထ
့်
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ သူ မသွ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ၊ ထတကက
င ့်် သခင်၌ သူ၏ ညီအစ်က
့်
တမ င်န္မ
ှ ပြစ်သမ
ူ ျ ိုးက ဆဆိုးမြရန်
့် ည်။ အစတွင၊်
့် ၎င်ိုးတထ
့် စ တစ င်မျ ိုး သူတရိုးသ ိုးခဲသ
တပါလသည် သခင်တယရှု ၏ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးက ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ခ၏
ဲ့် ၊ သတသ
် တယရှု
့်
တက င်ိုးကင်သ တက်
ကကပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင-် ဆလသည်မှ ၊ တပါလက “အလင်ိုးက
့်
ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်”် တန က်တွင-် သခင်တယရှု ၏ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးအ ိုး ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးက သူ
ရပ်တနခ
် ့် ပဲ့် ပီိုး သခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးအြအလ
ငှ့် ဧဝတင်္လတရ ိုး တဟ တပပ ခဲသ
့် ည့််
့်
ထသနရ
် ့် ှငိုး် သတ
ူ က
့် ပ။ တတ က်ပသည့််
့် သူ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး မပပြုတတ တ
အလင်ိုးတစ်ခအတနပြင ့်် တယရှု သူထ
် န က်၊ သခင်၏
့် တပေါ်လ သည်က တပါလ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးသည့်တ
တစခင်ိုးချက်က သူ လက်ခခဲပ့် ပီိုး၊ ထသပြင
် ့် ဝြ သန
ရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ့်် ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြနတ
့်
ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုသည့်် သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲတ
့် လသည်။
ထစဉ်အခါက တပါလ၏ အလပ်မှ သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက အ ိုးတပိုးပပီိုး

တထ က်ပ့်တပိုးြသ
ဲ့် ည်။ သူသည် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကက င်ိုးအလပ်တစ်ခက
့် ပြစ်ခသ
တအ င်ပမင်ပပီိုးတပမ က်တအ င် ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရန် သမဟ
့် တ် စ တပလက်ရ မျ ိုး
ထတ်လပ်ရန်၊ အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက စူိုးစမ်ိုးရှ တြွရန်၊ သမဟ
ဲ
့် တ် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထက
ဤလူမျ ိုးအ ိုးလိုး အသစ်တသ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် သမမ ကျမ်ိုးစ ကလွဲ၍
့်
ဦိုးတဆ င်ြ လမ်
ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက ရှ ြ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
့် အချြုျို့တသ လူမျ ိုးကသ
ဲ့် မဟ
တ်ခတ
ဲ့် ချ။
့်
့်
့်
တပါလသည် အသိုးပပြုခခဲရ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက
့် သည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူ လပ်တဆ င်ခသ
လပ်တဆ င်ရ တွင၊် သူ၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတနပခင်ိုး သက်သက်သ ပြစ်သည်။ သူသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် ဝန်မထမ်ိုးခဲပ
့် ါက၊ သူ၏ တ ဝန်က သူ လျစ်လျြူရှု ခပဲ့် ပီဟ
ယူဆခခဲရ
့်် ယှကပ် ြစ်တစတသ အရ တစ်ခခ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သမဟ
့် တပမည်။ အတန္ှ ငအ
့် တ်
အသင်ိုးတတ ်ထက
ဲ လူတက
် သ အတပခအတနတစ်ခဆီသ ပ
င်သည့််
့် မူမမှနတ
့် တဆ
့်
သစစ တြ က်သည့်် အပြစ်အပျက်တစ်ခ အသင်ိုးတတ ်ထတ
ဲ ွင ် ရှခဲပ
့် ါက၊ သူသည် သူ၏
အလပ်က တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွန ် မတဆ င်ရွကခ
် ဟ
ဲ့် ယူဆ ခရန္င်တပသည်။
အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုးသည် အသင်ိုးတတ ်အတပေါ် ဝန်တ တစ်ခ ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့်် မျှ အတက င်ိုးဆိုးလည်ိုးလပ်ပါက၊ ဤလူသည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည့်၊်
အသိုးပပြုခရရန် အရည်အချည်ိုးပပည့်မ
် ီသည့်် အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်က ဤအရ က
သက်တသပပတပသည်။ လူတစ်ဦိုးသည် အသင်ိုးတတ ်အတွက် မည်သည့်် ဝန်တ မျှ
မခစ ိုးရသကဲသ
့် ၎င်
် လဒ်မျှ မရရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ဦိုး
့် ိုးတ၏
့် အလပ်တွင ် မည်သည့်ရ
့် တဆ င်သည့််
လူအမျ ိုးစမှ အ ိုးနည်ိုးကကပါက သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ ပပ
့် ြုလဲပင် ပပြုလဲပါက၊ ထသတသ
့်
အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုးသည် မမတ၏
် တ
ဲ့် ချ။ ထနည်ိုးတူ၊ တပါလသည်
့် တ ဝန်က မတကျပွနခ
မခင်ိုးချက် မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးတကက င့်် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက သူ တစ ငတ
့်် ရှ က်ခရ
ဲ့် ပပီိုး မကက ခဏ
သူ၏ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထ စ တစ င်မျ ိုး တရိုးသ ိုးခဲရ
့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက သူ တထ က်ပပ့် ပီိုး ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သူ
တစ ငတ
့်် ရှ က်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဤနည်ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။ သူထ
ှ ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးမှုတက
့် မှ တထ က်ပ့်မှုန္င
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ရရှန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဤနည်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
ပြစ်သည်။ သူတရိုးသ ိုးခသ
ဲ့် ည့််
စ မျ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အလွန ် နက်နခ
ဲ တ
ဲ့် လသည်၊ သတသ
် ထစ မျ ိုးက
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမက
ှု ရရှသည့်် အတပခအတနတွင ် သူ၏
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးထ တရိုးသ ိုးခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး သူ၏ အတရိုးအသ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူ၏
ကယ်တရိုးကယ်တ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သူခစ ိုးခဲသ
့် င
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည့်် ဝန်တ တက
့် ည်။
့် သူ ထည်သ
တပါလသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး

သူစ့် တစ င်မျ ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင် သူ၏ ကယ်တရိုးကယ်တ
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ပါဝင်တရ ယှကခ
် တ
ဲ့် ပသည်။ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်က သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုကမဟတ်ဘဲ တမန်တတ ်တစ်ဦိုး၏
အလပ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ အမှုမှလည်ိုး ကွဲပပ ိုးတလသည်။ တပါလသည်
သူ၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုး သက်သက်သ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သခင်၌ပြစ်သည့််
့်
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သူ၏ ဝန်တ အပပင် သူ၏ ကယ်တရိုးကယ်တ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့််
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုတပြင
့် ့်် သူ တထ က်ပ့်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တပါလသည် သူကယ်တင်၏
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သန ိုးလည်မှုတက
့် တပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစခင်ိုးချက်
အလပ်က တဆ င်ရွက်တနခဲပ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် တက်ရက်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ပြစ်ရပ်တစ်ခ တသချ တပါက် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထသပြင
့် ၊့််
တပါလ၏ အလပ်သည် လူသ ိုး၏အတတွျို့အကကြု၊ လူသ ိုး၏ အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အသင်ိုးတတ ်၏
အလပ်အတပေါ် သန ိုးလည်မှုတပြင
်၊ ဤလူသ ိုး အပမင်မျ ိုးန္ှင ့််
့် လသည်။ သတသ
့် ့်် တရ တန္ှ ခဲတ
့်
သန ိုးလည်မှုတက
့် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏အလပ် သမဟ
့် တ် အတသွိုးအသ ိုး၏ အလပ်အပြစ်
တပပ ၍မရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတက
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် သနရ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူတစ်ဦိုး၏ အသပည န္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအပြစ်သ
တပပ ၍ရန္င်တပသည်။ ငါဆလသည်မှ ၊ တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘမှ
ကျမ်ိုးအပ်မျ ိုး မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
မသနရ
် ့် ှငိုး် သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်က မနမ် မက်
ခပဲ့် ခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် တြ ပ် ပခဲပ့် ခင်ိုး လိုးဝ မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသင်ိုးတတ အ
် တွက် တပါလ၏ ဝန်တ က တြ ပ် ပချက်တစ်ခမျှ ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
တပပ ရ တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏အလပ်ကက ိုး ပခ ိုးန ိုးမက
ှု
သင်တအ
့် ိုး န ိုးလည်တစြပြစ်
့် သည်- ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က
ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး လူသ ိုး၏ အလပ်က လူသ ိုး၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြု၏။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ မန်အမှုက လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒအပြစ်
မမှတယ
် သ
ူ ငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ကယ်တတ ၏
် သဘ ဝထက်လွနက
် ဲတသ အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်အပြစ် မမှတယ
် ူသငတ
့်် ပ။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုး၏ ပမငမ
့်် ိုးတသ တရ ိုးတဟ ချက်က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘမှ ကျမ်ိုးအပ်မျ ိုးအပြစ်
မမှတယ
် သ
ူ င။့်် ထသတသ
အပမင်အ ိုးလိုးသည် လူကျင
့်် တ်က တသွြည်တပလမ်မ
့် ည်။
့်
့် ဝ
တပါလ၏ ဩဝါဒစ ဆယ့််သိုးတစ င်က ငါ စတ်ပြ တလ့်လ တဆွိုးတန္ွိုးသည်က ကက ိုးရသည့်အ
် ခါ၊
လူမျ ိုးစွ တသည်
တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးမှ ြတ်ရှုရမည်မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင် တပါလသည်
့်

ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး အပပစ်သ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ န စတ်မရှ၊ တပါလ၏ ဩဝါဒစ တစ င်မျ ိုး အတပေါ် ငါ၏
ချငခ
့်် ျန်ဆိုးပြတ်ချက်မှ မှနက
် န်မှုမရှ၊ ပပီိုးလျှင ် ထစ တစ င်မျ ိုးက လူသ ိုး၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် ဝန်တ မျ ိုးအ ိုး တြ ်ပပချက်မျ ိုးအပြစ် မှတ်ယ၍
ူ မရန္င်ဟပင်
ထင်တသ သူမျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ယင်ိုးအစ ိုး ထစ တစ င်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ် မှတယ
် သ
ူ ငသ
့်် ည်၊ ထစ တစ င်မျ ိုးသည် တယ ဟန်၏
ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးတလ က် အတရိုးကကီိုးသည်၊ ထစ တစ င်မျ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုပ်၍ သမဟ
့် တ်
ပြည့်စ
် က
ွ ်၍ မရသည့်အ
် ပပင်၊ ယင်ိုးတက
့် သ မန်က လျှက ရှငိုး် ပပ၍မရန္င်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ကကသည်။ လူသ ိုး၏ ဤမှနက
် န်တကက င်ိုး အခင်အမ တပပ ဆချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
မှ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
န ိုးမလည်သည့်အ
် ချက်တကက င ့်် လိုးဝ ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးသည် လူတက
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့် မျ ိုးစွ အကျြုိုးပပြုသကဲသ
့်
န္ှစ် ၂၀၀၀ တကျ ်ကက သမင်ိုးတစ်ခ ရှန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ထစဉ်အခါက
့်
သူတပပ ခဲသ
် ရ က ယတနထ
့် ည့်အ
့် န ိုးမလည်န္င်သည့်် လူမျ ိုးစွ ရှတသိုး၏။ လူတသည်
့်
တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးက ခရစ်ယ န်ဘ သ တစ်ခလိုးတွင် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ
အတပပ င်တပမ က်ဆိုး လက်ရ မျ ိုးအပြစ် ပမင်ကကပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ထစ တစ င်မျ ိုးက
မရှငိုး် ပပန္င်သကဲသ
့် ယင်
ိုးတက
ူ ျှ အပပည်အ
့် ဝ န ိုးမလည်န္င်ဟ ပမင်ကကသည်။
့်
့် မည်သမ
အမှနတ
် ွင၊် ဤစ တစ င်မျ ိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး၏ အတထြုပပတတ အတင်ိုးပင်
ပြစ်ပပီိုး တယရှု ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
ဲ့် ည့်် ကကီိုးပမတ်သည့််
့် တ် တယ ဟန် ပမင်ခသ
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အ ိုးပြင၊့်် တယ ဟန်ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မှ
လူသ ိုးက မရရှန္င်သည့်် တက င်ိုးကင်မှ ကကီိုးပမတ်သည့်် ရူ ပါရမျ ိုး- ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏အမှုက ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး- ပြစ်ပပီိုး၊ တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးမှ မူ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးက ပမင်ပပီိုး တတွျို့ ကကြုခဲသ
် ရ က တြ ်ပပချက်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ည့်အ
့်
လူသ ိုး တတ်စွမ်ိုး န္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ့်
ရူ ပါရမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်တချ။ ၎င်ိုးတသည်
တနရ အမျြုိုးမျြုိုးဆီ တပိုးပခဲ့် သ
့် ည့်် စ တစ င်မျ ိုးသ
့်
ပြစ်သည်။ သတသ
်၊ ထအချန်က လူတအတွ
က် တပါလသည် အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
့်
့်
သူသည် သူက
ဲ့် ည့်အ
် ရ က လက်ခခဲသ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် သူ၏
့် ည့်သ
့် တပိုးအပ်ခသ
စက ိုးမျ ိုးမှ တန်ြိုးရတလသည်
ှ
။ ထတကက
င၊့်် သူ၏ စ တစ င်မျ ိုးသည် ခရစ်တတ က
်
့်
ရှ တြွခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် အကျြုိုးပပြုခဲသ
်
့် ည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ခရစ်တတ က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တက်ရက် မတပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်

အချန်က လအတွက် မချလအပ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ထသပြင
့် ၊့်် တပါလပပီိုးတန က် လ ကကသည့််
လူတသည်
သူ၏ စ တစ င်မျ ိုးက ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တင်ပပခဲက့် ကသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
ယင်ိုးစ တစ င်မျ ိုးက ဤတနထ
့်် မ်ိုးလ န္င်တစခဲသ
့် လက်ဆငက
့် ည်။ ငါ ဆလသည့်် အဓပပါယ်က
သင်တ န
် န်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခက
့် ိုးလည်ကကသတလ ။ ဤစ တစ င်မျ ိုး၏ တကျမှနက
သင်တအ
ရည်
ညန်ိုးချက်မျ ိုး အပြစ်
့် ိုး ငါ တပိုးတနပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတအြ
့်
့်
ထစ တစ င်မျ ိုး၏ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တန်ြိုးမျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့်
စတ်ပြ တလ့်လ တဆွိုးတန္ွိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ပပီိုးတန က်တွင ်
တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးက သင်တ ပငင်
့် ိုးပယ်ရသ မက ၎င်ိုးတက
့် မစဆ အယူအပြစ် သမဟ
့် တ်
တန်ြိုးမရှတသ အရ အပြစ် သတ်မှတ်ပါက၊ သင်၏ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက
သင်၏ တဝြန်အကဲပြတ်မှုမျ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
ွ ်ိုးကလည်ိုး အလွန ်
့် သင်၏ သတဘ တပါက်န္င်စမ
နည်ိုးပါိုးသည်ဟသ ဆ၍ရန္င်တပသည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အလွနအ
် ကျွ
တစ်ြက်သတ်ဆန်သည်ဟ တပပ ၍မရသည်က ိုး တသချ ၏။ ယခ သင်တ န
့် ိုးလည်ပပီတလ ။
သင်တအတွ
က် သတဘ တပါက်ြ အတရိုး
ကကီိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးမှ ထအချန်က တပါလ အလပ်၏
့်
့်
တကယ့်် အတပခအတနန္ှင ့်် သူ၏ စ တစ င်မျ ိုးက တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့််
တန က်ခအတကက င်ိုးအရ တ ပြစ်
် န်သည့်် အပမင်တစ်ခ
့် သည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးအတပေါ် မှနက
သင်၌ ရှပါက၊ တပါလ၏ ဩဝါဒစ တစ င်မျ ိုးအတပေါ် မှနက
် န်သည့်် အပမင်တစ်ခလည်ိုး
ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ထစ တစ င်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သင်တ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ အတပေါ် သင်၏
ချငခ
့်် ျန်ဆိုးပြတ်ချက်သည် မှနက
် န်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါ တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးက
တန က်ပင်ိုး လူတ၏
် ိုးကွယ်ခကဲ့် ကရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးအပပင်၊
့် မျြုိုးဆက်မျ ိုးက အလွနက
အဘယ်တကက င ့်် သူက
့် ပင်
့် ဘရ ိုးသခင်သကဲသ
့် သတဘ ထ ိုးကကသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှသည်က
သင် န ိုးလည်လမ်မ
ဲ့် ါက သင်သည်လည်ိုး ဤသတတွ
့် ည်။ သင်န ိုးမလည်ခပ
့် ိုးထင်တန၍
ပြစ်လမ့််မည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် မဟတ်သည့်သ
် သ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ တပါလ၏အလပ်က လူသ ိုးအပမင်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးန္ှင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးအပြစ်သ ဆန္င်သည်။
တပါလသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ထ
် မှ
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုပြင ့်် လူသ ိုးရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ တရိုးသ ိုးခ၏
ဲ့် ။ ဤသည်မှ
ရှ ိုးပါိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်။ ထတကက
င ့်် သူ၏ စက ိုးမျ ိုးတွင် လူသ ိုးအတတွျို့အကကြုအချြုျို့
့်

ပါဝင် တရ ယှက်သည်က တရှ င်လ၍
ဲ မရန္င်တပ၊ ထအပပင်
သူသည် ထအချန်က သူ၏
့်
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက တထ က်ပြ
့် န္ှ့် င ့်် အ ိုးတပိုးြရန်
့် တန က်ပင်ိုးတွင် မမကယ်တင်၏
ပင်္္ြုလ်တရိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုး အသိုးပပြုခဲသ
ဲ့် ည့်် စ တစ င်မျ ိုးက အသက်တ
့် ည်။ သူတရိုးခသ
တလ့်လ မှုအပြစ် သတ်မှတ်၍ မရန္င်သကဲသ
့် အတ
ထ ြုပပတတမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သတင်ိုးစက ိုးအပြစ်လည်ိုး သတ်မတ
ှ ်၍ မရန္င်တပ။ ထအပပင်
၊ ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မဟတ်သကဲသ ့်
အသင်ိုးတတ ်၏ စီမခနခ
် ့် တ
ွဲ ရိုး အမနမ
် ့် ျ ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်လပ်ြ တ
ဝန်တပိုးခခဲရ
့် သည့်် လူတစ်ဦိုးပြစ်သည့်၊် ဝန်တ တစ်ခရှသည့််
့်
သူတစ်ဦိုးအတနပြင်-့် ဤသည်မှ ၎င်ိုး လပ်တဆ င်ရမည့်် အရ သ ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်က လူတက
့်် င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ပမြှငတ
့် ဝန်တ တစ်ခ တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့်
အသင်ိုးတတ ်၏ အလပ်က လက်မခသကဲသ
့် ယင်
ိုး၏ အတရိုးကစစမျ ိုးက တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွန ်
့်
မစီမန္င်ပါက၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုး၏ ပပဿန အ ိုးလိုးက တကျနပ်ြွယ်ရ မတပြရှငိုး် န္င်ပါက၊
ထလူမျ ိုးသည် မမတ၏
် ွ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးကကသည်က ဤအရ က
့် တ ဝန်မျ ိုးက တက င်ိုးမွနစ
သက်တသပပ၏။ ထတကက
င ့်် တမန်တတ တ
် စ်ဦိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုး၏ လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်တလျှ က်တွင ်
့်
စ တစ င်မျ ိုး တရိုးသ ိုးန္င်ြရန်
် က်နတ
ဲ သ အရ တစ်ခ မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ ဤသည်မှ
့် မှ အလွနန
၎င်ိုးတ အလ
ပ်၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ် ပြစ်သည်။ ထအရ က လပ်တဆ င်ြ ၎င်
့်
့် ိုးတ၌့်
တ ဝန်ရတလသည်
ှ
။ စ တစ င်မျ ိုးက တရိုးသ ိုးရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မှ အသက်တ
တလ့်လ မှုတစ်ခ သမဟ
တ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
့် တ် ဝည ဉ်တရိုးရ အတထြုပပတတ တစ်ခ တရိုးသ ိုးြ မဟ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးအတွက် အပခ ိုးထက
ွ ်တပါက်တစ်ခက ြွငတ
့်် ပိုးြ လ
့် ိုးဝ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
ဲ့် ည့်် အလပ်မျ ိုးက ပပီိုးတအ င်တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် တပိုးအပ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်ထ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ တပိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ မမတက
့်
့် ယ်တင်၏ လပ်ငန်ိုး တ ဝန်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ ရှတသ အတစခတစ်ဦိုးပြစ်ြ ထ
့် အရ က ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
ှ ့်် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်ထက
ဲ
့်
့် ယ်တင်အတွက်န္င
့်
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးအတွက် တ ဝန်ယူခကဲ့် ကရပပီိုး၊ မမတ၏
့် အလပ်က
တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွန ် လပ်တဆ င်ရပပီိုး အသင်ိုးတတ ်၏ အတရိုးကစစမျ ိုးက
အတလိုးအနက်ထ ိုးခဲရ
ပ်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသသ
့် သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတအလ
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးအတပေါ် သန ိုးလည်မှုတစ်ခ သင်တ ရရှ
့် ပပီိုးပြစ်ပါက၊ တပါလန္ှင ့််
တယ ဟန်တန္ှ့် စ်ဦိုးလိုး၏ ဩဝါဒ စ တစ င်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ မှနက
် န်တသ

ထင်ပမင်ချက်တစ်ခန္ှင ့်် ချငခ
့်် ျန်ဆိုးပြတ်ချက်တစ်ခလည်ိုး ရှတပလမ်မ
့် ည်။ ဤစ တစ င်မျ ိုးက
သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး ချြုိုးတြ က်၍မရသည့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ စ အပ်မျ ိုးကဲသ
့် ဘယ်
တသ အခါမျှ
့်
တစ်ြန် ကကည့်လ
် မ်မ
တပါလက ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ့်
့် ည်မဟတ်သည့်် အပပင်၊ သင်တသည်
့်
မှတ်ယူပခင်ိုး သ ၍ပင် ပပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တကယ်တမ်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူ၏ အလပ်န္င
ှ ့်် မတူကွဲပပ ိုး၏၊ ထအပပင်
သူ၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုးသည် အဘယ်သ ၎င်
့်
့် ိုးတ၏
့်
တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တူန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကယ်ပင် သီိုးသန ် ့်
စတ်သတဘ ထ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ လူ၌ မမတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန်မျ ိုး ရှ၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏ အမှုတွင ် တြ ်ပပခရတလသည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုး၏ တ ဝန်သည် လူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သရပ်ထင်ပပီိုး လူသ ိုး၏
လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုး ထဲတွင ် တြ ်ပပခရ၏။ ထတကက
င ့်် တစ်စတစ်ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တြ ်ပပချက်ဟတ် မဟတ် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ တြ ်ပပချက် ဟတ် မဟတ် ဆသည်မှ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မတ
ှ ဆင ့်် သသ ထင်ရှ ိုး လ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ရှငိုး် ပပြ မလ
အပ်သကဲသ
့် လူ
ိုး
့်
့် သ ိုးက သက်တသခရန် ကကြုိုးပမ်ိုးြလည်
့်
မလအပ်တပ။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် မည်သည့်် လူကမဆ ြန္ှပ်ြ မလ
အပ်တပ။
့်
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အလအတလျ က် ထတ်တြ ပ် ပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
အတင်ိုးအကျပ် လပ်တဆ င်တစပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် လူ
ှ ်၍ရသည့််
့် က
့် က ကက ိုးဝင်တန္ှ င်ယ
အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ တ ဝန်က ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတဆင ့််
သန္င်ပပီိုး အတတွျို့အကကြုဆင်ရ အလပ်အပ တစ်ခတစ်တလကမျှ လူတက
့် လပ်တဆ င်ြ ့်
မလအပ်တပ။ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
င်ရွက်စဉ်
့် တ ဝန်က ၎င်ိုးတ တဆ
့်
ထတ်တြ ်ပပခရန္င်၏၊ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ မမ၏ ရှရင်ိုးစဲွ စတ်သတဘ ထ ိုးက သူ၏ အမှု
တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင ် တြ ်ပပန္င်တပသည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်ပြစ်ပါက ယင်ိုးက ြိုးကွယ်၍
မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူသ ိုး၏
ထန်ိုးချြုပ်ခရြ မဆ
န္ှင၊့်် မည်သမ
ူ ဆ၏ ြိုးကွယထ
်
ိုးြ သ
့်
့် ၍ပင် မပြစ်န္င်တပ။
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် တပပ ၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အလပ်န္င
စက ိုးမျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် သည် သမဟ
ူ လည်ိုး မရတပ။
့် တ် တပပ င်ိုးလဲ၍မရဟ မှတ်ယ၍
ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် ဇ တပကတပြင့်် ဆင်ထ ိုးခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် လူသ ိုးဟ
တပပ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အမှုက လူသ ိုး၏ အလပ် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ တ ဝန်အပြစ်
ယူဆ၍ မရတပ။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တပါလ၏ စ တစ င်မျ ိုးက
့်
့်
တန်ိုးတူထ ိုး၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််

လူသ ိုး၏ ပည တပိုးစက ိုးမျ ိုးက တန်ိုးတူဟ တပပ ဆ၍ မရတပ။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးအလပ်က ခွပဲ ခ ိုးသပမင်တစသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှတလသည်။
ဤအရ မျ ိုးက အလပ်၏ အတင်ိုးအတ သမဟ
ှု ပြင
့် တ် ယင်ိုး၏ ယ ယီ ခရီိုးတပါက်မတ
့် ့််
မဟတ်ဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်် ညီ ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးန္ှငအ
ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍၊ လူအမျ ိုးစက အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
အမှ ိုးမျ ိုး ပပြုမကကသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတ စွ
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့််
အပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုးကသ ကကည့်တ
် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပကတ
မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် သတမပပြုမန္င်သည့်် အန္ှစ်သ ရက ကကည့်တ
် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုက သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်မျ ိုးအပြစ်
မှတ်ယူပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလပ်ပမ ဏက လူသ ိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည့်် တ ဝန်ထက်
လူဇ့် တ ဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအပြစ် ရှု ပမင်ပါက၊ သင်သည်
အတပခခသတဘ တရ ိုး၌ မှ ိုးမသည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုး၏ စ တစ င်မျ ိုးန္ှင ့်် အတထြုပပတတတက
့်
အလွယတ
် ကူ တရိုးသ ိုး၍ ရတသ ်လည်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်
အတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်တွငသ
်
တရိုးသ ိုးန္င်၏။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်၏မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
့်
အမှုတက
် ကူ မလပ်တဆ င်န္င် သမဟ
့် လူသ ိုးက အလွယတ
့် တ် လူသ ိုး၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
တတွိုးတခေါ်မတ
ှု အ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် ိုးပြင ့်် မရရှန္င်သကဲသ
့် တလ့်လ စူိုးစမ်ိုးပပီိုးတန က် လူတက
့်
အကန်အစင် မရှငိုး် ပပန္င်တပ။ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ကစစရပ်မျ ိုးက
သင်တ၌့် မည်သည့်တ
် နပ် ပန်
ှု မျှ မပြစ်တပေါ်တစပါက၊ သင်တ၏
့် မက
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
သပ်မမှနက
် န် သမဟ
် ့် င်သည်က ိုး သသ တပသည်။ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့် တ် မသနစ
မတရရ မှုပြင ့်် ပပည့်ပ် ပီိုး၊ ရှု ပ်တထွိုးတနသကဲသ
့် မူ
ှ ့််
့် လည်ိုးမရှဟသ ဆန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုး၏ အတပခခအကျဆိုးတသ ပဓ နကျသည့်် ကစစရပ်မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးပင် မရှဘဲ၊
ဤယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အတပမ ်အပမင် ရှပခင်ိုး လိုးဝ ကင်ိုးမဲတ
့် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ တပါလသည် သမင်ိုးတစ်ရပ်လိုးတစ်တလျှ က် အသိုးပပြုခရသည့််
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ ပင်္္ြုလ် အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည် အသင်ိုးတတ ်အတွက်
အလပ်လပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သူသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ ၎င်ိုးတအ
့် ည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ
့် ိုး အ ိုးတပိုးြ စ
့် တရိုးသ ိုးခဲသ
အဘယ်သ ပြစ်
ှု
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤလူတ၏
့် အလပ်ပမ ဏ သမဟ
့် တ် လမ်ိုးမိုးမက
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ သမဟ
ပ်၏ ရလဒ်မျ ိုးကပင် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ
့် တ် ၎င်ိုးတ အလ
့်
ထသတသ
အလပ်၏ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတမှ့် အ ိုးလိုး ဆင်တူသည်
့်

မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လိုးဝ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့််
အရ မျ ိုး ရှသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ ကက ိုးတင
ွ ်
သသ ထင်ရှ ိုးသည့်် ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှု နည်ိုးစနစ်မျ ိုးစွ သည် လိုးဝ
တူညသ
ီ ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အရင်ိုးအပမစ်
တစ်ခတည်ိုးသ ရှကကသည် မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် တသ တကက င၊့်် လူတစ်ဦိုးသည်
ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ယခ မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တနတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးသည် ဆင်ပခင်တတရ ိုး
ကင်ိုးမဲလ
် န က်၊ တပါလ၏
့် ွနိုး် လှတပသည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးသည့်တ
စ တစ င်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး ချြုိုးတြ က်၍မရန္င်သကဲသ
့် မည်
သည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အတကျ အ
် တမ ် ပင်္္ြုလ်မဆ၏ အတထြုပပတတ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည်ဟ လူတစ်ဦိုးက တပပ တနတသိုးပါက၊
ဤလူ၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးက အလွနအ
် ့် လွန ် တြ က်ပပန်ပပီိုး၊ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်
့်
အသစတ် လိုးဝကင်ိုးမဲသ
ူ စ်ဦိုး တသချ တပါက် ပြစ်တပသည်။
့် ည့်် ဩဝါဒဆင်ရ ကျွမ်ိုးကျင်သတ
သင်သည် တပါလက ကိုးကယ
ွ ်လျှငပ
် င်၊ သူအတွ
က် သင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
့်
အသိုးပပြုက အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ အမှနတ
် ရ ိုးက လရ ဆွတ
ဲ ပပ ၍ မရသကဲသ
့် ့်
သမမ တရ ိုးတည်ရပခင်
ှ ိုးက မှ ိုးယွငိုး် တကက င်ိုးတချပ၍လည်ိုး မရတပ။ ထအပပင်
၊ ငါ
့်
တပပ ပပီိုးသည့်အ
် ရ က တပါလ၏ အလပ်န္င
ှ ့်် စ တစ င်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အတ်တအ တ
် သ င်ိုးတင်ိုး
လိုးဝ မပြစ်တစသကဲသ
့် ယင်
ိုးတ၏
့်
့် ရည်ညန်ိုးချက်မျ ိုးအပြစ် တန်ြိုးကလည်ိုး လိုးဝ
မပငင်ိုးပယ်တပ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ ၌ ငါ၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ မှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့််
ထက်သင်တ
့်် ျန်ဆိုးပြတ်ချက် တစ်ခ သင်တ ရရှ
က် ပြစ်သည့်် သ ချငခ
့် ြအတွ
့်
ဤအရ သည်သ ပမှန ် ဆင်ပခင်တတရ ိုး ပြစ်သည်၊ ဤအရ သည်သ သမမ တရ ိုးက
ပင်ဆင်သည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူမျ ိုးက မမတ၌့် ထ ိုးရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်။

တအ င် မင်မှု သိမဟို
ို ူ့ တ ် ရှု ံ ်းနိမ်ူ့မှုသည် လတလ က်တသ
လမ််းတကက င််းအတပေါ်တင
ွ ် မတည်သည်
လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် သမဟ
့် တ် ခဏတ
တပျ ်ရင်မအ
ှု တွက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည်။ မည်သည့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးကမျှ
မကကြုရတသိုးသည့်် သူမျ ိုးအတွက်၊ တက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
့် တရ က်ရန်အလငှ့် ၊ ဆလ ဘ်မျ ိုး

ရရှရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရြအလ
ငှ့် သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ိုးရန် အလငှ့် ၊ သမဟ
့် တ ဝန်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဝတတရ ိုးက ပပည်စ
့် တစရန် အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ကကပခင်ိုး မဟတ်ဟ ဆရတပမည်။
လူမျ ိုးသည် အဓပပ ယ်ရတသ
ှ
အသက်တ မျ ိုးက တနထင်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ယကကည်ခလ
ဲ ှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသည် အသက်ရသည်
ှ
အ
့် တွက် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ချစ်သင်သ
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ ယင်ိုးသ လ
့် ပ်တဆ င်ရန်မှ တက င်ိုးကင်ဘ၏ ဥပတဒသန္ှင ့််
ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ ပင်က တမွိုးရ ပါတ ဝန်
ပြစ်သည်ဟ၍
ူ ယကကည်တသ သူမျ ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဤသပြင
့် ့်် မတူကွဲပပ ိုးတသ
လူအသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏က
ယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးက လက်စ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ လ
ှ ့်် ယင်ိုးတန က်ကွယ်ရှ ကကရွ ယ်ချက်တသည်
့် က်စ ိုးပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
့်
အ ိုးလိုးအတူတူ ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတ အမျ
ိုးစအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် ကိုးကွယ်ပခင်ိုး
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက မျ ိုးစွ တူညကီ ကတပသည်။ ပပီိုးခဲသ
ှ ်အချြုျို့တွင၊်
့် ည့်် တထ င်ချီန္စ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးစွ တသဆိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
လည်ိုး တသဆိုးခဲက
့်
့်
တစ်ြန် တမွိုးြွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွတသ သူမှ တစ်ဦိုး န္ှစ်ဦိုးသ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်တထ င် န္ှစ်တထ င်ပင် မဟတ်ဘ၊ဲ ဤလူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်အလ ိုးအလ မျ ိုး သမဟ
့် တ် အန င်္တ်အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် မွနပ် မတ်တသ
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးအတွက် လက်စ ိုးကကတပသည်။ ခရစ်တတ ်က ဆည်ိုးကပ်တသ သူမျ ိုးသည်
အခါကျဲ၍ အလ နည်ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးဝတ်၌ တမွျို့တလျ ်တသ ယကကည်သူ မျ ိုးစွ သည်
၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးတွင ် တကျ မ
့် ၊ ့် ထအပပင်
့် လျက် တသဆိုးဆပဲ ြစ်ကကသကဲသ
့် ကယ်ပင် ပက်ကွနမ
့်
တအ င်ပမင်ပပီိုးတသ လူအတရအတွက်မှ တသိုးြဲွ နည်ိုးပါိုးလှတပသည်။ ယတနထ
့် တင် လူမျ ိုး
ရှု ိုးနမ့််ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး သမဟ
င်ပမင်မှု၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက
့် တ် ၎င်ိုးတ တအ
့်
၎င်ိုးတ မသ
ရှကကတသိုးတချ။ ခရစ်တတ က
် တြွရှ ပခင်ိုးအ ိုး စတ်စွဲလမ်ိုးကကတသ သူမျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
ွ ိုး် သပမင်မှု အခက်အတန်က
့် မရရှကကတသိုးတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ရတ်ပခည်ိုး ထိုးထင
့်
တကယ်က မသကကတသ တကက င၊့်် ဤနက်နမ
ဲ ှုမျ ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမန
ှ က
်
စူိုးစမ်ိုးတြ ထ
် တ်ပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတွင ်
အပတ်တကတ် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ပပြုကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တလျှ
က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
့်
တစ်ချန်က ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် သ ရှု ိုးနမ့််မှု လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့် အရင်လူမျ ိုးက တလျှ က်ခတ

တအ င်ပမင်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသပြင်
မျှ တြွရှ သည် ပြစ်တစ၊
့် ့် ၎င်ိုးတ မည်
့်
၎င်ိုးတသည်
အတမှ င်သ ဦိုး
့်
့် တည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်ကကသည် မဟတ်တလ ။
၎င်ိုးတ ရရှ
့် သည်မှ ခါိုးသက်တသ အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
အတတ်အချန်က လမျ ိုးတွင ် တအ င်ပမင်ခကဲ့် ကတသ သူမျ ိုးက အတယူကကတသ လူမျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတွင ် အခွငအ
့်် လမ်ိုးတက င်ိုး ရရှကကမည်တလ သမဟ
့် တ် တဘိုးဒကခတတွျို့ ကကမည်တလ
ဆသည်က ကကြုတင်ခန်မှ့် နိုး် ရန် ခက်ခသ
ဲ တလ က်ပြစ်တပသည်။ သဆ
ဲ့် သ
့် တ
့် လျှင ် ရှု ိုးနမ်ခ
သူမျ ိုး၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလျှ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ရှ တြွကကတသ သူမျ ိုးအတွက်
အလ ိုးအလ မည်မျှ ဆိုးရွ ိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု အလ ိုးအလ
့်
တစ်ခတွင ် ရှသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ တလျှ
က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် မည်သည့််
့်
တန်ြိုးရသနည်
ှ
ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အချန်က ပြြုန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတွင ် တအ င်ပမင်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
ရှု ိုးနမ်သ
့် ည်ပြစ်တစ၊ တတတပပ ရလျှင် ၎င်ိုးတ ထ
့် သပြစ်
့် ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခ ရှပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ကျ တြွရှ ပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
့် တအ င်ပမင်မှု သမဟ
့် တ် ရှု ိုးနမ့််မှုက ၎င်ိုးတ သတဘ
့်
ဆိုးပြတ်သည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၌ လူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပခခအကျဆိုးတသ သတ်မှတ်ချက်မှ
သူသည် ရိုးသ ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ မမကယ်ကယ် အပပည်အ
့် ဝ ဆက်ကပ်အပ်န္က
ှ
အမှနတ
် ကယ် န ခသည်ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတွက် အခက်ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ မှ
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မအ
ှု တွက် အလဲအလှယ်ပပြုရ တွင ် သူ၏အသက်တ တစ်ခလိုးက
တပိုးရန် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူသည် အလိုးစတသ သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တပသည်။
ဤသည်မှ ရှု ိုးနမ့််တသ သူတ ကက
် ိုး
့် ြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်သည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ အ
ရှ မတတွျို့တသ သူမျ ိုးက သ ၍ပင် ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တပ။ လူသည် မမကယ်မမ ဘရ ိုးသခင်ထ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဆည်ိုးကပ်ပခင်ိုးတွင ် အရည်အချင်ိုး မရှတသ တကက င်၊့် လူသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ြ သူ
့် ၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှတသ တကက င်၊့် လူသည်
သမမ တရ ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက တရှ င်ြယ်က မမ၏ ကယ်ပင်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတသ တကက င်၊့် လူသည် ရှု ိုးနမ့််ပပီိုး ပြစ်တသ သူတ၏
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတန က်လက်ပခင်ိုးပြင့်် အပမဲ တြွရှ တသ တကက င်၊့် လူသည် တက င်ိုးကင်ဘက အပမဲ
ြီဆန်တသ တကက င်၊့် ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသည် အပမဲ ကျရှု ိုး၏၊ စ တန်၏
လှညက
့်် ွကအ
် ိုးပြင ့်် အပမဲ အယသွငိုး် ခရက မမ၏ ကယ်ပင် ကွနတ
် ွင ် အမခရတပသည်။

လူသည် ခရစ်တတ က
် မသတသ တကက င်၊့် လူသည် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၌ မကျွမ်ိုးကျင်တသ တကက င်၊့် လူသည် တပါလအ ိုး အလွန ် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးပပီိုး
တက င်ိုးကင်ဘအ ိုး အလွန ် တပ်မက်တသ တကက င်၊့် လူသည် သူအ
်
့် ိုး န ခရန် ခရစ်တတ က
အပမဲတတ င်ိုးဆပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ဩဇ တပိုးတနတသ တကက င၊့်် ဤအတကက င်ိုးတကက င့််
ထကကီိုးပမတ်သည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှင ့်် တလ က၏ သခ၊ ဒကခသသရ က ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည့််
သူမျ ိုးသည် တသမျြုိုးပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှု အလယ်တွင ်
တသဆိုးကကဆဲ ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတပပ န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တသပခင်ိုးပြင ့်် တသဆိုးကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် အကျြုိုးဆက်မှ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် တသပခင်ိုးသည် တရ ိုးမမျှတမှု မရှတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ရှု ိုးနမ့််မှုသည် တက င်ိုးကင်ဘ၏
ဥပတဒသအြ သ
့် ၍ပင် သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးသည်
လူတလ
ကမှ လ တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ လူတ အလယ်
ရှ သမမ တရ ိုးက ခရစ်တတ က
်
့်
့်
လက်ဆင်က
် မှ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
့် မ်ိုးတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ခရစ်တတ ထ
ကယ်တင်ထမှ တပေါ်တပါက်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူ တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုးတသ အရ တစ်ခ
မဟတ်တပ။ သတသ
် ခရစ်တတ သ
် ည် သမမ တရ ိုးကသ တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ လူသည် ၎င်ိုး၏
့်
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ တအ င်ပမင်မည်၊ မတအ င်ပမင်မည်က ဆိုးပြတ်ရန် သူ
ကကလ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သမမ တရ ိုး၌ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးသည်
လူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ပြစ်သည်မှ ယတတရှတပသည်။ လူ၏သမမ တရ ိုး၌
တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ့်် မည်သမျှ
့် တ် ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးသည် လိုးဝ ခရစ်တတ ်န္င
့် သက်ဆင်ပခင်ိုး
မရှြူိုးဘ၊ဲ ထအစ ိုး သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
သတ်မှတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်အတွက် အတရိုးကစစမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး
တဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် ည့်် တ ဝန်န္င
ှ ့်် တက်ရက် ဆက်န္ယ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က တခါင်ိုးခတစြရန်
ှ ့်် သူ၏ တအ င်ပမင်မှု
့် အလငှ့် ၊ လူ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
သမဟ
့် တ် ကျရှု ိုးမှုတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တခါင်ိုးအတပေါ်တွင် ပချထ ိုး၍ မရတပ။ လူအမျ ိုးစသည်
တပါလန္ှင ့်် တပတရတ၏
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အသပည အနည်ိုးငယ်
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ရှကက၏၊ သတသ
်လည်ိုး တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
် ရ ကမျှ
့်
့် ရလဒ်မျ ိုးထက် ပ၍ မည်သည့်အ
မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် တပတရ၏ တအ င်ပမင်မှု တန က်ကွယ်က လျှြုျို့ ဝှက်ချက် သမဟ
့် တ် တပါလ၏
ကျရှု ိုးမှုသ ဦိုး
င့််
့် တည်တစသည့်် ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မသန ိုးမလည်ကကတချ။ ထတကက
့်
သင်တသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် င်တသ အန္ှစ်သ ရက လိုးဝ ရပ်စ ိုးမန္င်စွမ်ိုး
့်
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
မရှပါက၊ သင်တအမျ
ိုးစ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်လ
့် မ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တထဲ
့်
့် မှ

အတရအတွက် အနည်ိုးငယ် တအ င်ပမင်မည်ဆလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
တပတရန္ှင ့်် တန်ိုးတူ
့်
ပြစ်လမ်ဦ
် န်တသ
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ သင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင်တ
့်် င်သည့်် တမျှ ်လင်ခ
့် ွင ် တအ င်ပမင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့် ျက် ရှ၏။
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်စ ိုးပခင်ိုးတွင် သင်နင်ိုးတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှ ိုးယွငိုး် တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင်သည် အစဉ်အပမဲ တအ င်ပမင်န္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တပါလကဲသ
့် တူ
ီ သ အဆိုးသတ်က ကကြုရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ညတ
တပတရသည် စလင်တစပခင်ိုးခခဲရ
ဲ့် ည်။ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့််
့် သည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ထသပြင်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်က ပြြူစင်တသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခ ရရှပပီိုးသည့်တ
် န က်မှသ ၊ သူသည် အပပည့်အ
် ဝ စလင်တစပခင်ိုး
ခခဲရ
့် သည်။ သူ တလျှ က်လှမ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ
အစအဦိုးကတည်ိုးက တပတရ တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏ ကကရွ ယ်ချက်သည်
မှနက
် န်တသ ကကရွ ယ်ချက် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
င့်် သူသည် စလင်တစပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယခင်က လူသ ိုး လိုးဝ မတလျှ က်လှမ်ိုးခဲြ
့် ူိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက သူ
နင်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သတသ
် အစကတည်ိုးက တပါလ တလျှ က်ခပဲ့် ပီိုးတသ
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ခရစ်တတ က
် ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
့်
ခရစ်တတ အ
် တွက် ဆယ်စန္ှစ် အချြုျို့ ကက အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က
သူက
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ ထူိုးချွနမ
် ှုမျ ိုး
့် အသိုးပပြုရန် န္ှင ့်် သူ၏ အလပ်အတွက် တပါလ၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးန္င
အ ိုးလိုးက တက င်ိုးစွ အသိုးချြ ဆန္ဒ
ရှခဲတ
ပြစ်တပသည်။ သူသည်
့် သ တကက င်သ
့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ တစ်စတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယရှု က
သူ၏ လူသဘ
ဝအတပေါ် အတက င်ိုးပမင်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် သူသည် အသိုးပပြုခခဲရ
့် ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
သူ၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးတကက င်သ
ပြစ်သည်။ တယရှု အတွက် အလပ်လပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ သူသည်
့်
တအ က်သ လှ
် သ တကက င့််
့် ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသလ
့် ဲပခင်ိုးခခဲရ
့် ပ်ရသည်က သူ တပျ တ
မဟတ်တပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတကက င့််
ထသတသ
အလပ်က သူ လပ်တဆ င်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူလပ်ခတ
ဲ့် သ အလပ်သည်
့်
မည်သန္ှ့် ငမ
့်် ျှ သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး သမဟ
ဝက လိုးဝ ကယ်စ ိုးမပပြုခဲတ
့် ပ။
့် တ် သူ၏ လူသဘ
့်
တပါလ၏ အလပ်သည် အတစခ တစ်တယ က်၏ အလပ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည်
တမန်တတ ်တစ်ဦိုး၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ သတသ
် တပတရက
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ သူသည်လည်ိုး အလပ်တချြုျို့က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် တပါလ၏

အလပ်တလ က် မကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် မမ၏ကယ်ပင် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအ ိုး
လက်စ ိုးတနစဉ်တွင ် အလပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် တပါလ၏ အလပ်န္င
ှ ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတလသည်။ တပတရ၏ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တမန်တတ တ
် စ်ဦိုး၏ အခန်ိုးကဏ္ဍပြင ့််
အလပ်မလပ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်တနစဉ်တွင ် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။
တပါလ၏ အလပ် တဆ င်ရွက်ပ နည်ိုးလမ်ိုးသည်လည်ိုး သူ၏ကယ်တရိုးကယ်တ လက်စ ိုးပခင်ိုး
ပါရှခဲသ
့် ည်။ သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် အန င်္တ်အတွက် သူ၏ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးမွနတ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခအတွက် သူ၏ ဆန္ဒတထက်
ဘ မျှမပခဲတ
့် ပ။ သူသည် သူ၏
့်
အလပ်အတွငိုး် တွင ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်မခခဲသ
့် ၊ ့် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ကဲသ
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတက
့် ပ။ သူလပ်သည့်် အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လည်ိုး လက်မခခဲတ
အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးပပီိုး သူလပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ န္ှ
့် စ်လြွယ်
ပြစ်သတရွ ျို့၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဆလ ဘ်က သူက
ဲ့် ည်။ သူ၏
့် တစ ငက့်် ကြုမည်ဟ သူ ယကကည်ခသ
အလပ်တွင ် ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးမှ အ ိုးလိုးမှ အလပ်
အတွက်သက်သက်သ ပြစ်ပပီိုး၊ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်ပခင်ိုးအလယ်တွင်
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တပ။ သူအလ
ပ်ထရ
ဲ ှ အရ ရ တင်ိုးသည် အတပိုးအယူတစ်ခ ပြစ်သည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန် သမဟ
့် တ် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး တစ်ခမျှ
မပါဝင်တပ။ သူ၏ အလပ်ပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင၊် တပါလ၏ တဟ င်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင်
မည်သည့်တ
် ပပ င်ိုးလဲမှုမျှ မပြစ်ပွ ိုးခဲတ
ူ ျ ိုးအ ိုး အတစခပခင်ိုးမျှ
့် ချ။ သူ၏အလပ်မှ အပခ ိုးသမ
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထဲ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
့် ချ။
တပါလသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရဘဲ သမဟ
့် တ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးမခရဘဲ သူ၏ အလပ်က
တက်ရက် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ဆလ ဘ်အ ိုးပြင့်် လှုတ
ျို့ ဆ ်ခခဲရ
့် သည်။ တပတရမှ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ သူသည် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သူ
တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုပပီိုးခသ
ဲ့် ူ ပြစ်သည်။ တပတရအလပ်၏
ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ကကရွ ယ်ချက်သည် တပါလ အလပ်၏ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ကကရွ ယခ
် ျက်တန္ှ့် င ့််
အတပခခအ ိုးပြင့်် ကွဲပပ ိုး ပခ ိုးန ိုးသည်။ တပတရသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အလပ်ပမ ဏက
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးစွ ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး၊
သူတြွရှ ခဲသ
ှ တ
် သ တပပ င်ိုးလဲမှု ပြစ်သည်။ သူ၏ အလပ်က
့် ည့်် အရ မှ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် စစ်မန
အလပ်အတွက် သက်သက် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ တပါလသည် မျ ိုးစွ တသ
အလပ်က လပ်ခတ
ဲ့် သ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်

ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တပါလသည် ဤအလပ်ပြင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက
မတတွျို့ ကကြုခဲရ
့် တပ။ တပတရသည် မျ ိုးစွ သ ၍နည်ိုးပါိုးတသ အလပ်က လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူမှတစ်ဆင့်် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
မလပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်သ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏ ပမ ဏသည် ၎င်ိုးတမှ့် စလင်တစပခင်ိုး
့်
့်
ခခဲရ
့် သည်၊ မခခဲရ
့် သည်က အဆိုးအပြတ်မတပိုးတပ။ တစ်တယ က်တသ သူ၏
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ဆလ ဘ်မျ ိုး ရရှရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုး တစ်တယ က်၏
လက်စ ိုးပခင်ိုးမှ အဆိုးစွန ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန်အလငှ့် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ြွယ် ပရပ်တစ်ခက တနထင်သွ ိုးန္င်မည့််
အတင်ိုးအတ အထ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏ တ ဝန်က
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးအရ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးသည်လည်ိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ အလ
ပ်ပမ ဏ မည်မျှ
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က အတပခခ၍ ၎င်ိုးတထဲ
့် သည်က သင်
့် မှ မည်သူ စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
ဆိုးပြတ်၍မရတပ။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင် ချစ်ခင်တသ လူတစ်တယ က်၏ ပရပ်က
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က န ခတသ သူတစ်ဦိုးပြစ်ရန်၊ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ
့် လက်ခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ရန်န္င
သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သူ၏ တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးခဲသ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခသ
ဲ့် ည်။
့် တ
သူသည် မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ မမကယ်တင်၏ အလိုးစက
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထထ
ဲ ိုးရှန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တသသည်အထ န ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်။
ယင်ိုးမှ သူ လပ်တဆ င်ရန် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
သူ စွမ်ိုးတဆ င်
့်
ရရှခဲသ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏ အဆိုးသတ်သည် တန က်ဆိုးတွင ်
့် ည့်အ
တပါလ၏အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးရသည့်် အတပခခ အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
တပတရထဲတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် သူက
့် စလင်တစရန်
ပြစ်ပပီိုး၊ တပါလထဲ၌ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူက
့် အသိုးပပြုရန်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အပမင်မျ ိုးသည်
မတူညတ
ီ သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
ရှကကသည်။ တပတရသည် ဤအလပ်က မမကယ်ကယ်အြ အသ
ိုးချပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
ထလည်ိုး တထ က်ပ့်တပိုးခဲသ
်လည်ိုး တပါလမှ မူ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည်။ သတသ
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အလိုးစက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထသ တထ က်ပတ
့် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ မမကယ်ကယ်အြ ့်
ယင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မရရှခဲတ
့် ပ။ ဤသပြင်
့် ့် သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
် န က်၊ တပါလအထဲမှ
့် ပပီိုးသည့်တ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည် တကယ်မရှသတလ က် ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ သဘ ဝ
အတပခအတနတွင ် ကျန်ရစ်ဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်က တပါလ ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အခက်အခဲက ကက့် ကက့် ခပပီိုးတန က်တွငသ
် ၊ သူသည် မည်သ ့်
အလပ်လပ်ရမည်က သင်ယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ခန္င်ရည်ကလည်ိုး သင်ယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
သူ၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးသည် သူ၏ အလွန ် န္င်လစတ်ပပင်ိုးက တကကိုးစ ိုး သဘ ဝသည်
ကျန်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက မသသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ တဟ င်ိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမှလည်ိုး မမကယ်ကယ် မြယ်ရှ ိုးခဲတ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးက သူ၏ အလပ်တွင ်
သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပမင်၍ရန္င်ဆပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အထဲတွင ် သ ၍မျ ိုးတသ
အလပ်အတတွျို့အကကြုမျှသ ရှခဲတ
တသိုးန္ပ်တသ အတတွျို့အကကြု
့် သ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့်
တစ်ခတည်ိုးသည် သူက
့် ၊ ့် ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် တပပ င်ိုးလဲတပိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
သူ၏ အပမင်မျ ိုး သမဟ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှုတက
့် တ် သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ခရစ်တတ အ
် တွက် သူသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုး၊
သခင်တယရှု က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုး မပပြုခဲတ
် ည်ိုး၊ သူ၏
့် သ လ
န္ှလိုးသ ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏ အသပည တွင ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
ဤသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အြ မ
ဲ့် ည်
့် မကယ်ကယ် ဆက်ကပ်ရန်အလငှ့် အလပ်လပ်ခသ
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူ၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် အတင်ိုးအကျပ် မပြစ်မတန
လပ်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။ အတကက င်ိုးမှ အစအဦိုး၌ သူသည် ခရစ်တတ က
်
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ခရစ်တတ က
် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
ပင်ကအ ိုးပြင့်် ခရစ်တတ ်အ ိုး တမင်တက ညြှဉ်ိုးဆဲတသ ပန်ကန်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အသပည မရှခဲသ
့် ူ
တစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သူအလ
ပ် အဆိုးသတ်ခါနီိုးတွင၊် သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက မသခဲတ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလက စိုးစဉ်ိုးမျှ
့် သိုးသကဲသ
အတရိုးမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ အ
့်် ညီ မမ ဆန္ဒအတလျ က် ပပြုမူရမျှ ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်။
ထတကက
င့်် သူ၏ သဘ ဝသည် ခရစ်တတ က
် မလမန်ိုးထ ိုးစတ်ရှခဲပ့် ပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
့်
မန ခခဲတ
် ့် ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က စွနပယ်
့် ပပီိုးသူ၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသသူန္င
ှ ့်် ခရစ်တတ က
်
ဆန်ကျင်
သပူ ြစ်သည့်် ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် အဘယ်သ ကယ်
တင်ခရန္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
့်

လူသည် ကယ်တင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်မှ သူ အလပ်မည်မျှ လပ်တဆ င်သည်၊ သမဟ
့် တ်
သူ မည်မျှ ဆက်ကပ်သည် ဆသည်တအတပေါ်
မမူတည်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က သပခင်ိုး ရှ မရှ သူသည် သမမ တရ ိုးအ ိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်န္င
ှ ၊့်် လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် သူ၏ အပမင်မျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုး ရှ မရှ စသည်တအ
့် ိုးပြင ့်် သတ်မှတ်တပသည်။
တပတရသည် တယရှု တန က် စတင်လက်သည့်် တန က်တွင ် သဘ ဝအတလျ က်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပွ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သဘ ဝအရ သူသည်၊
အစအဦိုးကတည်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ကျြုိုးန္ွန ခရန်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ်က တြွရှ ရန်
လလ ိုးတနခဲသ
် ိုး
့် ည့်် သူတစ်တယ က်ပြစ်တပသည်။ သူ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ အ
န ခပခင်ိုးသည် စင်ကကယ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးတက
့် ၊ဲ
့် မတြွရှ ခဲဘ
ထအစ ိုး သမမ တရ ိုးအ ိုး န ခပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လှုျို့တဆ ်ခခဲရ
်
့် သည်။ တပတရသည် ခရစ်တတ က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ပငင်ိုးပယ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန် သိုးကကမ် ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည်
သခင်တယရှု အ ိုး အစအစမ်ိုးပပြုခဲ့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထသတသ
လူသ ိုး၏ အနည်ိုးငယ်တသ
့်
အ ိုးနည်ိုးမသ
ှု ည် သူ၏ သဘ ဝန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှခဲတ
့် ပ၊ ယင်ိုးသည် သူ၏
အန င်္တ် လက်စ ိုးပခင်ိုးက အကျြုိုးသက်တရ က်မှု မရှခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သူ၏
့် ကဲသ
တသွိုးတဆ င်မှုမှ အန္တခရစ်တစ်ဦိုး၏ လပ်ရပ်ပြစ်သည်ဟ လတလ က်စွ သက်တသမပပန္င်တပ။
ပမှနလ
် ူသ ိုး အ ိုးနည်ိုးချက်သည် တလ ကရှ လူအ ိုးလိုး ပင်ဆင်ကကရသည့်အ
် ရ တစ်ခ
ပြစ်သည်- တပတရသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှု တစ်ခတတလ ရှမည်ဟ သင် တမျှ ်လင်သ
့် တလ ။
တပတရသည် မက်မဲတသ အမှ ိုးတစ်ချြုျို့ လပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် လူမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အချြုျို့တသ အပမင်မျ ိုး ကင်စဲထ
ွ
ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ် လူမျ ိုးသည် တပါလအ ိုး
သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူတရိုးသ ိုးခဲတ
့် သ ကသဝါဒစ တစ င်မျ ိုး
အ ိုးလိုးတကက င့်် သူက
့် အလွန ် ရတသတလိုးပမတ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ လူသည်
အဘယ်နည်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ အန္ှစ်သ ရက ရပ်စ ိုးမန္င်စွမ်ိုး ရှန္င်မည်နည်ိုး။ အသစတ်
အမှနတ
် ကယ်ရှတသ သူမျ ိုးသည် ထသတသ
မသသ သည့်် အရ က ဧကန်မချ
့်
ပမင်န္င်ကကပါသတလ ။ တပတရ၏ န ကျင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နသည့်် အတတွျို့အကကြု
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုး မတင်ထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ က
တပတရသည် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မရှခဲ၊့် သမဟ
့် တ် တပတရသည် စလင်တစပခင်ိုး
မခခဲရ
ဝ
့် စွ
့် ဟ သက်တသမပပတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုးက မည်သ ပပည်
့်
န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးသည် တယရှု က ကယ်တင်ကယ်ကျ

တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ တန က်ပင်ိုး မျြုိုးဆက်မျ ိုးက စတဆ င်ိုးပပြုစ ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ထသပြစ်
့် လျက် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူ၏
စတ်ကူိုးမျ ိုးအတင်ိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
တပတရန္ှင ့််
့်
တပါလ၏ အဆိုးသတ်မျ ိုးက ကသဝါဒစ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အတအကျ မတြ ်ပပထ ိုးတချ၊ ထတကက
င့််
့်
လူသည် တပတရန္ှင ့်် တပါလက သူ၏ ကယ်ပင် သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး၊ သူ၏ ကယ်ပင်
န္ှစ်သက်မှုမျ ိုးအတင်ိုး အကဲပြတ်တလသည်။ တပါလသည် အလပ်မျ ိုးစွ က
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူ၏ “ပ့်ပိုးမှုမျ ိုး” သည် အလွန ် ကကီိုးမ ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သူသည်
လူထ၏ ယကကည်ပခင်ိုးက ရရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသည် အတပေါ်ယမျ ိုးအတပေါ်သ
အ ရစက်သည် မဟတ်တလ ။ လူသည် လူ၏ အန္ှစ်သ ရက အဘယ်သ ရ
့် ပ်စ ိုးမန္င်စွမ်ိုး
ရှန္င်မည်နည်ိုး။ တြ ်ပပရန်မလသည်မှ ၊ တပါလသည် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးကက
ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်ပခင်ိုး ခရသူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုးသည်က တထ က်ဆလျှင၊် မည်သသ
ူ ည် သူ၏
အလပ်အ ိုး မဆင်မပခင် ပငင်ိုးပယ်ဝမ
့် ည်နည်ိုး။ တပတရသည် တငါသည်တစ်ဦိုးမျှသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့်် သူ၏ ပ့်ပိုးပါဝင်မှုသည် အဘယ်သ တပါလ
တလ က်
့်
့်
ကကီိုးပမတ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ပပြုလ
ပ်ခကဲ့် ကသည့်် ပပ
့် ိုးမှုမျ ိုးအရ၊ တပါလသည်
့်
တပတရထက်အလျင် ဆချခရသင်ပ့် ပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက ရရှရန် သ ၍
အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ သူတစ်တယ က် ပြစ်ခသ
ဲ့် င်တ
့် ပသည်။ သူ၏ တပါလအ ိုး
ဆက်ဆပခင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
့် သူ၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးမှ တစ်ဆင်သ
အလပ်လပ်တစခဲပ့် ပီိုး၊ တပတရကမူ ဘရ ိုးသခင်က စလင်တစခဲမ
့် ည်ဟ မည်သူ
စတ်ကူိုးမန္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ သခင်တယရှု သည် တပတရန္ှင ့်် တပါလတအတွ
က် အစကတည်ိုးက
့်
အစီအစဉ်မျ ိုး ချမှတ်ခပဲ့် ခင်ိုး လိုးဝမဟတ်တပ၊ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ပင်က
သဘ ဝမျ ိုးအရ စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည် သမဟ
့် တပသည်။
့် တ် အလပ်လပ်တစပခင်ိုး ခခဲရ
ထတကက
င့်် လူတပမင်
့် ရ မှ လူ၏ အပပင်ပန်ိုး ပပ
့် ိုးမှုမျ ိုးသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
့် သည်အ
ဘရ ိုးသခင် ပမင်သည်အ
့် ရ မှ မူ လူ၏ အန္ှစ်သ ရအပပင်၊ အစမှ လူက လက်စ ိုးသည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်ရှ ကကရွ ယ်ချက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
လူတစ်ဦိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးအရ
့် အယူအဆမျ ိုးအရန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် သပမင်န ိုးလည်မမ
အကဲပြတ်သည်၊ သတသ
် လူတစ်ဦိုး၏ တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်က သူ၏
့်
အပပင်ပန်ိုးအရ မျ ိုးအရ ဆိုးပြတ်သည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် အစကတည်ိုးက
့်
သင်တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တအ င်ပမင်မှု၏ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ အပမင်ရှုတထ င်သ
် န်တသ
့် ည် အစကတည်ိုးက မှနက

အပမင်ရှုတထ င်တ
ဲ့် ါက၊ သင်သည် တပတရကဲသ
့် ပြစ်
့် စ်ခ ပြစ်ခပ
့် သည်ဟ ငါတပပ ၏။ အကယ်၍
သင် နင်ိုးတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပါက၊ သင်သည်
မည်သည့်် အြိုးအခက တပိုးဆပ်သည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ အဆိုးသတ်သည် တပါလ၏
အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် တူညလ
ီ မ်ဦ
ှ ့််
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ၊ သင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
သင် တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်တ န္ှ
့် စ်ခလိုးသည် သင်၏
ဆက်ကပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သင်တပိုးဆပ်တသ အြိုးအခထက် သင်တြွရှ သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ဟတ် မဟတ်ဆသည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့််
ဆိုးပြတ်တပသည်။ တပတရန္ှင ့်် တပါလ၏ အန္ှစ်သ ရမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် က်စ ိုးကကသည့််
ပန်ိုးတင်မျ ိုးသည် ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲ၏
ွ ်ိုး
့် ။ လူသည် ဤအရ မျ ိုးက တြွရှ သရှန္င်စမ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ကသ ထအရ မျ ိုးက အလိုးစ သရှန္င်တပသည်။ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် ပမင်သည့်အ
် ရ သည် လူ၏ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူကမူ မမ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သက်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မသရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသည် လူ၏အတွငိုး် ရှ
အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့်် ျက်မှုက ရှု ပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် သူ၏ တကယ့်် ဝည ဉ်ရငက
ထသပြင
ှ ့်် တအ င်ပမင်မ၏
ှု အတကက င်ိုးရင်ိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုး
့် ှုန္င
့် ့်် တပါလန္ှင ့်် တပတရတ၏
့် ရှု ိုးနမ်မ
မရှတပ။ လူအမျ ိုးစသည် တပတရက မဟတ်ဘဲ တပါလက ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တပါလသည် အမျ ိုးပပည်သူ အလပ်အတွက် အသိုးပပြုခခဲရ
့် က ၊ လူသည်
ဤအလပ်က သပမင်န ိုးလည်န္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူမျ ိုးသည် တပါလ၏
့်
“ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုးမျ ိုး” က အသအမှတ် ပပြုကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
တပတရ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ လူသ ိုးအြ ပမင်
့် ၊ ့် သူရှ တြွခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က
့် ၍မရန္င်သကဲသ
လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးမရရှန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် လူသည် တပတရက စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှတချ။
့်
တပတရသည် ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။
သူက “ငါသည် အချန်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်။ ငါပပြုတသ
အရ အ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးြသ
့် ငါ ရှ တြွပပီိုး၊ ငါသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမခရသည် ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသည်ပြစ်တစ၊ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ရန်
ငါတပျ ်ရင်ဆဲ ပြစ်သည်။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ တပတရသည် သူ၏ အလိုးစက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏အလပ်၊ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ တစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ချစ်ပခင်ိုးအတွကသ
်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက တြွရှ တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ
သ ၍ တတွျို့ ကကြုခဲရ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
့် တလတလ၊ သူ၏စတ်န္လ
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တပါလမှ အပပင်ပန်ိုး အလပ်ကသ
့်

လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်လည်ိုး ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ခဲ့် တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးမှ သူ၏ အလပ်က တက င်ိုးမွနစ
် ွ လပ်တဆ င်ရန်အတွက်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
ဆလ ဘ်ရယူရန်အတွက် ပြစ်သည်။ သူသည် မည်သည့်် ဆလ ဘ်မျှ ရရှမည် မဟတ်သည်က
သခဲပ
့် ါက၊ သူသည် သူ၏ အလပ်က လက်တလျှ မ
့် ပပီိုး ပြစ်တပမည်။ တပတရ အတလိုးထ ိုးခဲတ
့် သ
အရ မှ သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
လက်တတွျို့ကျက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှ၍ ရန္င်တပသည်။ သူသည် ဆလ ဘ် ရရှမည်၊ မရရှမည်က
အတရိုးမစက်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှက အတရိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်။
တပါလသည် သ ၍ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးလပ်ပခင်ိုးက အတရိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူသည် အပပင်ပန်ိုး
အလပ်န္င
ှ ့်် ဆက်ကပ်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ပမှနလ
် ူမျ ိုးက မတတွျို့ ကကြုသည့်် အယူဝါဒမျ ိုးက
အတရိုးစက်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏အတွငိုး် နက်နက်ရှ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက သူ အတရိုးမစက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးကလည်ိုး အတရိုးမစက်ခတ
ဲ့် ပ။ တပတရ၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ
အသပည တက
ဲ့် ည်။ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည်
့် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် အလငှ့် ပြစ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍ နီိုးကပ်တသ ဆက်ဆတရိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့ကျတသ
အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး ရှရန်အလငှ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလ၏ အလပ်မှ တယရှု က သူက
့်
တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ တကက င ့်် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူတတ င်တ
့် တသ အရ မျ ိုးက ရရှရန်အလငှ့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဤအရ မျ ိုးသည် သူကယ်တင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
အသပည န္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ သူ၏ အလပ်သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတမှ့် ရန်ိုးထက
ွ ်လတ
ွ ်တပမ က်ရန်အတွက် လိုးဝဥဿ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရ
တြွရှ ခဲတ
့် သ အရ မှ ပြြူစင်တသ ချစ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တပါလ တြွရှ ခဲတ
့် သ အရ မှ ဓမမသရြူ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်မျ ိုးက န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ကယ်တတွျို့ ကကြုခဲရ
ှ ့်် ပတ်သက်၍ လက်တတွျို့ကျတသ
့် ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ်န္င
အသပည ရှခဲသ
် ပပင်၊ မမကယ်တင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သမ်တမွျို့တလိုးနက်တသ အသပည
့် ည့်အ
ရှခဲသ
င့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏ချစ်ပခင်ိုးသည် ပြြူစင်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့် ည်။ ထတကက
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တသ စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် တယရှု ၊ အသက်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏
အသပည က ပမြှင်တ
့် ၊ ့် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် အတပခအတနအတပေါ်
့် င်တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သကဲသ
မမူတည်တသ ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် အလအတလျ က် ပြစ်တသ ချစ်ပခင်ိုး ပြစ်က
သူသည် အပပန်အလှနအ
် တနပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတတ င်ိုးခဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့််
့် ကဲသ
အကျြုိုးအပမတ်ကမျှ မတမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ပ။ တပါလသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် တ

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

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

ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်ခ၊ဲ့် သည် လပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ် ရှသတရွ ျို့၊ သူ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သူသည် သရြူအ ိုး ရရှန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တကျနပ်တစန္င်မည်ဟ ခစ ိုးခဲရ
် သူသည် သူ၏ အလပ်မတ
ှ စ်ဆင့်် မမကယ်ကယ်
့် သည်၊ သတသ
့်
တပပ င်ိုးလဲရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး မတြွရှ ခဲတ
့် ချ။ တပတရ အသက်တ ထဲတွင် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ဆန္ဒက မတကျနပ်တစသည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆသည် သူက
့် မသက်မသ ခစ ိုးရတစသည်။
အကယ်၍ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက မတကျနပ်တစပါက၊ သူသည်
တန င်တခစ ိုးရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက တကျနပ်တစရန်
သူကကြုိုးပမ်ိုးန္င်မည့်် သင်တ
တ ၏
့် လျ ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ရှ မည် ပြစ်သည်။ သူ အသက်
့်
အတသိုးငယ်ဆိုးန္ှင ့်် အတရိုးမပါဆိုးတသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုး၌ပင်လျှင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ဆန္ဒက တကျနပ်တစရန် မမကယ်ကယ် တတ င်ိုးဆဆဲပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ တဟ င်ိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ သူသည် စိုးစဉ်ိုးမျှ အမှ ိုးမခခဲဘ
့် ၊ဲ
သမမ တရ ိုးထသ
ဲ သ
့် ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ တိုးတက်သွ ိုးရန် မမကယ်ကယ် မမ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတွင ် သူသည် ယခင်ထက် တင်ိုးကျပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပါလသည် အတပေါ်ယ
င်္ဏ်သတင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးကသ တြွရှ ခဲသ
့် ည်။ လူ၏တရှ ျို့တွင ် မမကယ်ကမမ ကက ိုးဝါရန်
သူ ကကြုိုးစ ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ အသက် ဝင်တရ က်မှုတွင ် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ တိုးတက်မတ
ှု စ်ခတတလက
လပ်တဆ င်ရန် သူ မကကြုိုးစ ိုးခဲတ
့် ပ။ သူ အတရိုးစက်သည်မှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မဟတ်ဘဲ
အယူဝါဒက ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူအချြုျို့က “တပါလမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ၊ အဘယ်တကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တအ က်တမပ့် ခင်ိုးက မခရသနည်ိုး။
တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ် အနည်ိုးငယ်သ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအြ ကကီ
့် ကက င ့်် သူသည်
့် ိုးမှုလည်ိုး မပပြုခဲပ
့် ါ၊ သဆ
့် ိုးစွ တသ ပပ
့် လျှင ် အဘယ်တ
စလင်တစပခင်ိုး ခခဲရ
့် သနည်ိုး။” ဟ တပပ ကကသည်။ တပတရသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတင်ိုးအတ
တစ်ခအထ ချစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆခဲတ
့် တသ
သူမျ ိုးသ
့် ပသည်။ ဤကဲသ
့်
သက်တသခချက် ရှသည်။ တပါလမှ အဘယ်နည်ိုး။ တပါလသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည့််
အတင်ိုးအတ အထ ချစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သင် သပါသတလ ။ တပါလ၏ အလပ်က မည်သည်အတွက်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ တပတရ၏ အလပ်က မည်သည်အတွက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
တပတရသည် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
အဘယ်အရ ရှသည်က သင်သသတလ ။ တပါလ၏ အလပ်သည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအ ိုး
တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးတပိုးပခင်ိုးတပြင
့် တသ အရ မှ မူ
့် ့်် န္ှိုးီ န္ယ်သည်။ တပတရ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
သူ၏ အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က

ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး ကကြုတတွျို့ခစ ိုးခဲရ
စ်သ ရမျ ိုးရှ
့် သည်။ ယခတွင ် သင်သည် ၎င်ိုးတ အန္ှ
့်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုးက သသည်အ
့် တွက်၊ တန က်ဆိုးတွင် မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး၊ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
် ကယ်
မယကကည်ခသ
ဲ့် ည်က သင်ပမင်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အမှနတ
် ကယ် ချစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် မချစ်ခတ
ဲ့် ပ။
တစ်ဦိုးသည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ကကြုခဲရ
့် ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးက
မကကြုခဲရ
် ူစွ သတမပပြုမခဲသ
့် ့်
့် တပ။ တစ်ဦိုးသည် န္ှမ့််ချစွ အတစခခဲပ့် ပီိုး လူမျ ိုးက လွယက
့် ကဲသ
အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် လူမျ ိုး၏ ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် က ကကီိုးပမတ်သည့်် ပရပ်ရှခဲသ
့် ည်။
တစ်ဦိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးကမူ မရှ တြွခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
မစင်ကကယ်တသ သူ မဟတ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် စင်ကကယ်တသ ချစ်ပခင်ိုးက မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။
တစ်ဦိုးသည် စစ်မှနတ
် သ လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးသည် မပင်ဆင်ခ။ဲ့်
့်
တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ အသစတ် ပင်ဆင်ပပီိုး၊
အပခ ိုးတစ်ဦိုးက မပင်ဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးတမှ့် တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
ဲ ှ
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးထရ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ တပတရ တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
တအ င်ပမင်မ၏
ှု လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုး၏ တ ဝန်တက
့် ပပန်ရရှပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ တပတရသည် တအ င်ပမင်တသ သူအ ိုးလိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ တပါလ တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
သူသည် မမကယ်ကယ် အတပေါ်ယ ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး အသိုးခတသ သူအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုက ၊
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ မချစ်တပ။ တပါလသည် သမမ တရ ိုးအ ိုး ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှတသ
သူအ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ သူ၏ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတွင၊် တပတရသည်
အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ
အရ အ ိုးလိုးက န ခရန် ကကြုိုးစ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ စိုးစဉ်ိုးမျှ တစ ဒကတက်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူသည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအပပင်၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ အတဒကခန္င
ှ ့်် သူအသက်
တ တွင ်
့်
ချြုျို့တမ
ဲ့် ှုမျ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးတက
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတအထဲ
မှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
့် လက်ခန္င်ခသ
့်
သူ၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး မတပပ င်ိုးလဲန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
အဆိုးစွန ် ချစ်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တလ ။
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၌ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၌ ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် အတဒကခ၌ ပြစ်တစ၊

သင်သည် တသသည်အထ န ခပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှပပီိုး၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုး၏ စင်ကကယ်မှု ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသည် ဤမျှ စွမ်ိုးတဆ င်
ရရှန္င်ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စတ်ဆန္ဒက ဤအရ ထက် သ ၍တကျနပ်တစသည်အ
့် ရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှတချ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အလပ်လပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဟ
စတ်ကူိုးကကည်တ
့် လ ။့် ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
တ ဝန်က မပြည်ဆ
့် ည်ိုးမည် သ မက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်သ၊ူ ဘရ ိုးသခင်က
န ခန္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးကလည်ိုး သင် ခရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အလပ်လပ်ရန်သ သင် အတရိုးစက်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
မမကယ်ကယ် သရှပခင်ိုးက အတရိုးမစက်တပ။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် န ိုးမလည် သမဟ
့် တ်
မသသကဲသ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် မန ခ သမဟ
့် တ် မချစ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တမွိုးရ ပါ
မန ခသူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
့်
န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက မခရတပ။
လူအချြုျို့က “တပါလသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အလပ် ပမ ဏက လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် ကကီိုးစွ တသ ဝန်ထပ်မျ ိုးက ထမ်ိုးရွ က်ခက
ဲ့်
၎င်ိုးတအြ
့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ ပ့်ပိုးခဲသ
့် ိုးတစ င်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
့် ည်။ တပါလ၏ ကသဝါဒစ ဆယ်သ
န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၀၀၀ ကက ထန်ိုးသမ်ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး တလိုးကျမ်ိုးတန က် ဒတယတနရ တွင ်
ရှတလသည်။ သူန္င
ှ ့်် မည်သူ န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်မည်နည်ိုး။ တယ ဟန်၏ ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုးက မည်သက
ူ မျှ
ြတ်ရှု၍ အဓပပ ယ် မတြ ်န္င်တပ၊ သတသ
် တပါလ၏ ကသဝါဒ စ တစ င်မျ ိုးကမူ အသက်တ က
့်
တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး၊ သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်သည် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအြ ့်
အကျြုိုးပပြုခဲသ
အရ မျ ိုးက အပခ ိုးမည်သက
ူ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည်နည်ိုး။
့် ည်။ ထသတသ
့်
ပပီိုးလျှင ် တပတရသည် မည်သည်အ
့် လပ်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။” ဟူ၍ တပပ ကကသည်။ လူက
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တင်ိုးတ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ညီ ထသ ့်
့် ပ့်ပိုးမှုမျ ိုးန္ှငအ
လပ်တဆ င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူက အကဲပြတ်သည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝန္ှငအ
့်် ညီ
ထသ လ
့် ပ်တဆ င်တပသည်။ အသက်က တြွရှ တသ သူမျ ိုးအလယ်တွင၊် တပါလသည် မမ၏
ကယ်ပင် အန္ှစ်သ ရက မသတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လိုးဝ မန္ှမ့််ချခဲ့် သမဟ
့် တ်

မန ခခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်သည့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး
့် ကဲသ
့်
မသခဲတ
င့်် သူသည် အတသိုးစတ်ကျတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက
့် ချ။ ထတကက
့်
မကကြုခဲရ
ျို့ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ သူတစ်ဦိုးလည်ိုး
့် တသ သူပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွမ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တပတရမှ မူ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးခဲ၏
့် မှုမျ ိုး၊
့် ။ သူသည် သူ၏ မပပည်စ
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သခဲသ
င့်် သူ၏
့် ည်၊ ထတကက
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ သူ
ရှခဲသ
့် ည်။ သူသည် အယူဝါဒသ ရှတသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မပင်ဆင်တသ
သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ တပပ င်ိုးလဲတသ သူတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့််
့်
လူသစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်စ ိုးပခင်ိုး၌ အရည်အချင်ိုး
့်
ပပည့်မ
် ီကကသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ မတပပ င်ိုးလဲတသ လူတသည်
အလအတလျ က်
့်
တခတ်တန က်ကျသွ ိုးတသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုး
့်
မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်သည် မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်
ပြစ်ပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တအ က်တမ့်ပခင်ိုးက ခရလမ့််မည် မဟတ်။ ဤအရ က သင်၏
ကယ်ပင် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်တသ အခါတွင၊် တန က်ဆိုးတွင ် သင်သည် တပတရ
သမဟ
့် တသ
ပင်္္ြုလ်မျြုိုး ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်မှ ပကတရှငိုး် တနပပီိုးသ ိုး
့် တ် တပါလကဲသ
့်
ပြစ်သင်သ
့် ည်။ သင်တြွရှ တသ အရ တွင ် သမမ တရ ိုး မရှတသိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ်
ယတနတွ
် င်လျှင ် သင်သည် တပါလကဲသ
့် မ
့် ငပ
့် တနဆဲပြစ်က ၊
့် နတထ င်လ ိုးပပီိုး ပမ မခန ် ပြစ်
သူကသ
ဲ့် ရ
့် ည့််
့် န်ိုးရန်ိုးတဝတအ င် တပပ တတ်ပပီိုး ဝါကက ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ သင်သည် ရှု ိုးနမ်သ
အကျငဆ
့်် တ်ယတ်သူ တစ်တယ က် ပြစ်သည်မှ ယမှ ိုးြွယ်မရှတပ။ သင်သည် တပတရကဲသ
့် ့်
ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးက
ရှ တြွပပီိုး၊ မ နမတထ င်လ ိုးဘဲ သမဟ
့် တ် တစ်ဇွတ်ထိုး မလပ်ဘ၊ဲ သင်၏ တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည် တအ င်န္င်ပခင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ တပါလသည် မမကယ်တင်၏
မန ခပခင်ိုးက သရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် မမ ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့် တ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက မသခဲတ
် င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သူ၏
့် ချ။ သူသည် ခရစ်တတ န္
စက်ဆပ်ြွယ် အ ခမှုက မတြ ပ် ပခဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လွနက
် ဲစွ တန င်တရပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ကဲသ
့် ပ။
အကျဉ်ိုးရိုး ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခကသ သူတပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က

လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူသည် ဒမ သက်ပမြုျို့သ သွ
့် သ ်လည်ိုး၊
့် ိုးရ လမ်ိုးတွင ် လဲကျခဲတ
သူသည် မမ၏စတ်တွငိုး် က မဆန်ိုးစစ်ခတ
ဲ့် ချ။ သူသည် အလပ်လပ်ပမဲ လပ်တနရရမျှန္င
ှ ့််
တရ င်ရ
့် ဲခပဲ့် ပီိုး၊ မမကယ်ကယ် သပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးအ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတက
် ခ
ူ တ
ဲ့် ချ။ သမမ တရ ိုးအ ိုး
့် အတရိုးပါဆိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးအပြစ် သူ မမှတယ
တပပ ဆပခင်ိုးမျှပြင၊့်် သူ၏ ကယ်ပင် ဩတတပပစတ်အတွက် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကျွနတ
် စ်ဦိုးသြွယ်
တထ က်ပတ
ှ ့်် အတတ်မှ သူ၏ အပပစ်မျ ိုးက မမဘ သ
့် ပိုးပခင်ိုးမျှပြင၊့်် သူက
့် န်န္င
့် ယ်သူ တပြသမ်ရ
တပြလတ်ရန် ခရစ်တတ ်၏ တန က်လက်မျ ိုးအ ိုး န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှု မပပြုတတ ပ့် ခင်ိုးမျှပြင ့််
သူသည် တကျနပ်တနခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ သူ လက်စ ိုးခဲတ
့် သ ပန်ိုးတင်သည် အန င်္တ် သရြူန္င
အချန်ပင်ိုးမျှသ ခတသ အလပ်ထက် ဘ မျှမပတပ၊ သူ လက်စ ိုးခဲတ
့် သ ပန်ိုးတင်သည်
ကကယ်ဝတသ တကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်သည်။ သူသည် လတလ က်တသ သမမ တရ ိုးက
မတြွရှ ခဲသ
့် ၊ ့် ယခင်က သူန ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ သမမ တရ ိုးထသ
ဲ လည်
ိုး သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ
့် ကဲသ
့်
တိုးတက်ရန် မကကြုိုးစ ိုးခဲတ
င့်် မမကယ်တင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏
့် ချ။ ထတကက
့်
အသပည သည် မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ တပပ ၍ရပပီိုး၊ သူသည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်မခခဲတ
ဲ့် ည်မှ သူသည် မမကယ်တင်၏
့် ချ။ သူ အလပ်လပ်န္င်ခသ
သဘ ဝ သမဟ
့် တ် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အသပည က ပင်ဆင်ထ ိုးသည်ဟ
မဆလတပ။ သူ၏ အ ရစက်မှုမှ အပပင်ပန်ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ထအပပင်
သူကကြုိုးပမ်ိုးခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှ တပပ င်ိုးလဲမှု မဟတ်ဘဲ အသပည ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
့်
အလပ်သည် ဒမ သက်သ သွ
ွ ိုး် ပခင်ိုး ရလဒ်
့် ိုးရ လမ်ိုးတပေါ်တွင ် တယရှု ၏ တပေါ်ထန
လိုးလိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူသည် မူလက လပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက ပပြုပပင်ပခင်ိုးအ ိုး
လက်ခပပီိုးသည့်တ
် န က်ပင်ိုးတွင ် ပြစ်ပွ ိုးခဲတ
ဲ့် ချ။ သူသည် မည်သ ့်
့် သ အလပ်လည်ိုး မဟတ်ခတ
အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်တစ၊ သူ၏ တဟ င်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မတပပ င်ိုးလခ
ဲ တ
ဲ့် ချ၊
ထတကက
င့်် သူ၏ အလပ်သည် သူ၏အတတ်က အပပစ်မျ ိုးက မတပြလတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ထအချန်က
့်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးအလယ် အချြုျို့တသ အခန်ိုးကဏ္ဍ၌ လပ်တဆ င်ခရ
ဲ့် မျှ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤကဲသ
့် တသ
မမ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသည့််
့်
လူတစ်တယ က်အတနန္ှင ့်် ဆလသည်မှ ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအ ိုး မရရှခဲသ
့် သ
့် ကဲသ
့် ၍ပင်
သမမ တရ ိုး မရှတသ သူတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သူသည် သခင်တယရှု က လက်ခတသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ဦိုး ပြစ်လ န္င်စွမ်ိုး လိုးဝ မရှခဲတ
် ိုး ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ပ။ သူသည် တယရှု ခရစ်တတ အ
ရတသတလိုးပမတ်မတ
ှု ပြင
့် ည့်် လူတစ်ဦိုး မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့် ့်် ပပည်သ

နက်နမ
ဲ ှုက ရှ တြွခသ
ဲ့် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး တြွရှ ရ ၌ ကျွမ်ိုးကျင်တသ
သူတစ်ဦိုးလည်ိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် တစ်ပတ်ရက်ပခင်ိုးတွင် ကျွမ်ိုးကျင်တသ
သူတစ်တယ က်မျှ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး မမထက် ပမင်တ
့် သ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်တသ
သူမျ ိုးက အတလျှ မ
် ူ သူတစ်တယ က်မျှ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဆတကျိုးဇူိုးခစ ိုးရတသ
့် တပိုးမည့်သ
ထသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ပရပ်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး သမ်တမွျို့နက်နသ
ဲ ည့်် အသပည က
ပင်ဆင်ထ ိုးကကသည့်် သူမျ ိုးက သ ၍ န္ှစ်သက်ရင်ိုး၊ သူန္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
တသ လူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သမမ တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် ည်။
့် တ် သူက
့် ရန်လတသ သူမျ ိုးက သူသည် မန လဝန်တခဲသ
သူသည် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးမှလ၍
ွဲ မည်သည့်် အရ ကမျှ
အတရိုးမစက်သည့်် ညြ
့် ျင်ိုးတသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆပခင်ိုးက သူ မန္ှစ်သက်သကဲသ
့် ၊ ့်
ထအစ ိုး အယူဝါဒမျ ိုးကသ တပပ ဆကကပပီိုး၊ ကကယ်ဝတသ အသပည က
ပင်ဆင်ထ ိုးကကသည့်် ဘ သ တရိုး အြွဲျို့အစည်ိုးမျ ိုးမှ အဆင်ပ့် မင်သ
့် ည့်် ပင်္္ြုလ်မျ ိုးကသ
စတ်ဝင်စ ိုးခတ
ဲ့် လသည်။ သူသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်တသ အလပ်က
ချစ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်တသ အလပ်၏
လှုပ်ရှ ိုးမက
ှု လည်ိုး အတရိုးမစက်ခတ
ဲ့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် တယဘယျ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးထက်
သ ၍ ပမင်တ
့် သ ထစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးကသ တထ က်ခခဲသ
့် ည်။ သူ၏
သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးလပှ ပီိုး၊ သူ၏ မန ခမှုသည် အလွန ်
ကကီိုးမ ိုးလသ
ှ ည့်အ
် တွက်၊ သူ၏ တမွိုးရ ပါ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ ရှ တြွခသ
ဲ့် ည့််
အရ ၏အလိုးစတွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်ရှ သစစ ရှတသ အတစခတစ်ဦိုးဟ
တခေါ်ဆပခင်ိုး ခရရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်တသ ခရစ်ယ န် တစ်တယ က်ဟ
တခေါ်ဆခရပခင်ိုးင ှ မထက်တန်တပ။ သူက
့် သခင်တယရှု ၏ အတစခသူတစ်ဦိုးအပြစ်
သထ ိုးကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အစမှ အဆိုးတင် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်သည်ဟ
တခေါ်ဆ၍ မရသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးဝက ဝင်တရ က်ရန် လိုးဝ
မသငတ
့်် တ ခ
် တ
ဲ့် ပ။ သူက
့်် တ်မှု ပပြုခဲပ့် ပီိုး
့် သူတတ ်တက င်ိုး တယ င်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး မတပြ ငမ
ခရစ်တတ အ
် တွက် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ူ တစ်ဦိုးအပြစ်မျှသ ပမင်၍ ရန္င်တပသည်။ သူက
့်
ဆိုးယတ်သည်ဟ တခေါ်ဆ၍ မရတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ မတပြ င်မ
ှု ပပြုခဲတ
့် တ်မက
့် သ လူတစ်ဦိုးဟ
အလက်အထက်အ ိုးပြင ့်် တခေါ်၍ ရသည်။ သူသည် မျ ိုးစွ တသ အလပ်က
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်ပမ ဏ အတပေါ်တွင ် သူက
့်
အကဲပြတ်ရမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုး၏ အရည်အတသွိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရအတပေါ်တွငသ
်
အကဲပြတ်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
ဤကစစရပ်၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှနက
်
့်

စူိုးစမ်ိုးတြ ထ
် တ်ရန် ပြစ်န္င်မည် ပြစ်သည်။ သူ အပမဲ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်မှ - “ငါသည်
အလပ်လပ်န္င်စွမ်ိုး ရှသည်၊ ငါသည် လူအမျ ိုးစထက် သ လွနသ
် ည်။ ကကီိုးစွ တသ
အလင်ိုးသည် ငါအတပေါ်
ထွနိုး် လင်ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ ငါသည် ကကီိုးစွ တသ အလင်ိုးက ပမင်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် တွက်၊
့်
ငါသည် မည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှမတူပဲ သခင်၏ ဝန်ထပ်က တထ က်ထ ိုးညြှ တ ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါတလ
က်
့်
နက်ရှုင်ိုးစွ တန င်တရပခင်ိုးမရှတပ၊ ထတကက
င့်် ငါ၏ တန င်တသည် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆထက်
့်
သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည်။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင ် ဤသည်မှ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး်
တတွိုးခဲတ
ပ်၏ အဆိုးတွင ် တပါလက “တက်လှနပ် ခင်ိုးက ငါပပြုပပီ၊
့် သ အရ ပြစ်သည်။ သူအလ
့်
တပပိုးရတသ လမ်ိုးက အဆိုးတင်တအ င် တပပိုးပပီ၊ ဓမမသရြူသည် ငါအဘ
သ
့်
့် ထ ိုးလျက်ရှ၏။” ဟ
တပပ ခဲသ
ှ ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ဓမမသရြူအတွက် လိုးဝ
့် ည်။ သူ၏ တက်လှနပ် ခင်ိုး၊ အလပ်န္င
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် တက်ကကစွ တစ်ဟန်ထိုးမလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ချ။ သူသည် သူ၏အလပ်တွင ်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ မဟတ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် သူ၏ အမှ ိုးမျ ိုးက
တထမတစရန်အလငှ့် ၊ သူ၏ ကသတတပပစတ်၏ စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးက တထမတစရန်အလငှ့် မျှသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတတ င်တ
့် သည့်် ဓမမသရြူအ ိုး သ ၍ ပမန်ဆန်စွ ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ၊ သူသည်
သူ၏ အလပ်က ပပည့်စ
် တစရန်၊ သူ၏တပပိုးရတသ လမ်ိုးက အဆိုးတင် တပပိုးရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
တက်လှနပ် ခင်ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ပပြုရန်သ သူ တမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ည်။
့် သ
သူတတ င်တ
့် ရ မှ သူ၏ အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည ပြင ့််
့် ခဲသ
့် ည်အ
သခင်တယရှု အ ိုး တတွဆ
ျို့ ရန် မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူသည် သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် ဆတတွျို့တသ အခါ
သူ၏အလပ်က ကကြုိုးပမ်ိုးရရှခဲတ
့် သ ဆလ ဘ်မျ ိုးက လက်ခ ရယူရန်အလငှ့် ၊ သူ၏ အလပ်က
ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန် ပပီိုးစီိုးရန်သ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် မမကယ်ကယ် န္ှစ်သမ့််ရန်၊
အန င်္တ်သရြူန္င
ှ ့်် အလဲအလှယ်လပ်ရ တွင ် ညြှန္ှုင်ိုးရန် သူ၏ အလပ်က အသိုးချခဲသ
့် ည်။
သူတြွရှ ခဲတ
ဲ့် ၊ဲ သရြူကသ
့် သ အရ မှ သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် မဟတ်ခဘ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသတသ
လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်သ စ
့်
့် ချန်မီန္င်မည်နည်ိုး။ သူ၏
ကကရွ ယ်ချက်၊ သူ၏ အလပ်၊ သူတပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခန္ှင ့်် သူ၏ ကကြုိုးထတ်မှု အ ိုးလိုး သူ၏
အြ
့် ွယ် စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုးသည် အ ိုးလိုးက ပျျို့ န္ှသွ
့် ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် သူကယ်တင်၏
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အလပ်လပ်ခတ
ဲ့် လသည်။ သူ၏ အလပ်တစ်ခလိုးတွင၊်
သူတပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခ၌ လလလ ိုးလ ိုးရပခင်
ှ ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ သူသည်
အတပိုးအယူလပ်ပခင်ိုးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရမျှ ပတ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက သူ၏
တ ဝန်အ ိုး တဆ င်ရွကရ
် န်အလငှ့် လလလ ိုးလ ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတပိုးအယူ၏
ရည်မှနိုး် ချက်က တအ င်ပမင်ရရှန္င်ရန်အလငှ့် လလလ ိုးလ ိုး ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်တပသည်။

ထသတသ
ကကြုိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် ထက်တန်ပခင်ိုးတစ်ခတတလ ရှပါသတလ ။ သူ၏
့်
မပြြူစင်တသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက မည်သက
ူ ချီိုးကျြူိုးမည်နည်ိုး။ ထသတသ
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတွင ် စတ်ဝင်စ ိုးမတ
ှု စ်ခတတလ မည်သူ ရှပါသနည်ိုး။ သူ၏ အလပ်သည်
အန င်္တ်အတွက် အပ်မက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်သ
့် ည်၊ အြ
့် ွယ်အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နပပီိုး၊ လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတပိုးရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး မပါရှခဲတ
င့်် သူ၏
့် ချ။ ထတကက
့်
တစတန အမျ ိုးစမှ ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏ အလပ်သည် အသက်က
တထ က်ပ့်မတပိုးခဲဘ
် ှု အတအတယ င် တစ်ခသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် အတပိုးအယူ
့် ၊ဲ ရည်မွနမ
ပပြုလပ်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤကဲသ
့် တသ
အလပ်သည် အဘယ်သ လူ
့်
့် က သူ၏ နင်္မူလ
တ ဝန်အ ိုး ပပန်လည်ရရှပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးဆသ
ီ ဦိုး
့် တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။
တပတရ တြွရှ ခဲသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် ညီညတ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် အခက်အခဲတက
့်
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် လလ ိုးတနဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သတ
ူ စ်တယ က်အ ိုးပြင ့်် သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ လက်စ ိုးပခင်ိုး မရှတချ။
တပါလ တြွရှ ခဲသ
့် ရ မှ သူ၏ ဇ တပကတ၊ သူကယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုး၊
့် ည်အ
သူကယ်တင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကကအစည်မျ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး လိုးဝ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ တစ်ဦိုး မဟတ်ခတ
ဲ့် ချ။ တပတရသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
အလပ်သည် မကကီိုးမ ိုးခဲတ
ွ ်ရှ ကကရွ ယ်ချက်န္င
ှ ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး တန က်ကယ
သူတလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတ မှ
် န်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် လူမျ ိုးစွ က
့် နက
မရရှန္င်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက လက်စ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤအရ တကက င့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတသ ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် သင်သည် အမှုတတ ်တဆ င်တစ်ဦိုး
့်
မဟတ် လျှငပ
် င်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သငပ့်် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုး အ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန်
ကကြုိုးစ ိုးန္င်သငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ သင်သည်
န ခန္င်သင်ပ့် ပီိုး၊ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး မျြုိုးစတက
့် ည်၊
့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်သင်သ
ပပီိုးလျှင် သင်သည် အ ိုးနည်ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က သင်
ချစ်န္င်ဆဲ ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ မမတ၏
့် ကယ်ပင် အသက်တ အတွက် တ ဝန်ယူတသ

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

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

ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက တြွရှ သင်သ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ သင်၏ တ ဝန်က
လက်န တစ င်ထ
့် န်ိုးသင်ပ့် ပီိုး၊ သင်၏ တနရ က ထန်ိုးသမ်ိုးသင်က
့် ၊ သင်၏ တ ဝန်က
တဘ င်မတကျ ်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ သင်အ
့် ိုး တဘ င်ခတ်ရန်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်က
အယူဝါဒမှတစ်ဆင့်် ချြုိုးန္မ်
ှ ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအစ ိုး ဤသည်မှ သင်၏ တ ဝန်က သင်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး ပပြုတသ သူအ ိုးလိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှသငတ
့်် ပသည်။ တပတရန္ှင ့်် တပါလတ၏
့်
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက သင် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည်ပ
့် ါက၊ သင် မည်သ တြွ
့် ည်က သတပလမ်မ
့် ည်။
့် ရှ သင်သ
တပတရန္ှင ့်် တပါလတ တလျှ
က်ခတ
ဲ့် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ၊ တစ်ခသည် စလင်တစပခင်ိုးက
့်
ခရပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ခမှ သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
တပတရန္ှင ့်် တပါလသည် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္စ
ှ ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
အသီိုးသိုးီ သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက လက်ခရရှခဲပ့် ပီိုး၊
အသီိုးသိုးီ သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ရရှခဲက
၊ အသီိုးသိုးီ သည် သခင်တယရှု က ၎င်ိုးတက
ဲ့် ည့််
့်
့် တပိုးအပ်ခသ
အရ က လက်ခခဲက့် ကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အသီိုးသိုးီ ၌ ပြစ်ထန
ွ ိုး် တသ အကျြုိုးတရ ိုးသည်
မတူညတ
ီ ပ။ တစ်ဦိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစပပီိုး အပခ ိုးတစ်ဦိုးက
အကျြုိုးမပြစ်ထန
ွ ိုး် ခဲတ
ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် တြ ်ပပခဲသ
့် ချ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ည့််
့် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးမှ၊ ၎င်ိုးတ အပပင်
့်
၎င်ိုးတ လ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပ်တဆ င်ခတ
့် တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်မျ ိုးမှ၊
မည်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက သင်တရွ ိုးချယ်သငသ
့်် ည်၊ မည်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရန် တရွ ိုးချယ်သငသ
့်် ည်က သင်န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သသ ထင်ရှ ိုးသည့်် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး န္ှစ်ခက တလျှ က်ခကဲ့် ကသည်။ တပါလန္ှင ့််
တပတရ၊ ၎င်ိုးတသည်
လမ်ိုးတကက င်ိုး အသီိုးသိုးီ ၏ စနမူန ပပ ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ထတကက
င့််
့်
့်
အစကတည်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္စ
ှ ်ခအ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုရန် စပပြုခခဲက့် ကရသည်။
့်
တပါလ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၏ အဓကအချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
အဘယ်တ
့် ကက င့်် သူသည် မတအ င်ပမင်ခရ
ဲ့် သနည်ိုး။ တပတရ အတတွျို့အကကြု၏
အဓကအချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ သူသည် စလင်တစပခင်ိုးက အဘယ်သ ့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
ိုးသိုးီ အတရိုးစက်ခကဲ့် ကသည့်် အရ က
့် သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ အသီ
့်
သင်န္င်
ှု ိုးယှဉ်ကကည်ပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုး အတအကျက လချင်သည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက

အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးသည် တန က်ဆိုးတွင် စလင်တစပခင်ိုး
့်
ခရမည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုးက စလင်တစပခင်ိုး မခရမည်ဆသည်ကလည်ိုး သင်
့်
သလမ်မ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်် သူမျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်အရ
ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုး မခရမည့်် သူမျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်အရ
ပြစ်သည်- ဤကစစရပ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက တပတရန္ှင ့်် တပါလ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
င့်် သူသည်
့် ည်၊ ထတကက
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခပ်သမ်ိုးက သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က် လ တစပပီိုး၊ သူ၏ အပ်စိုးမှုက
ကျြုိုးန္နွ ခတစသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏ လက်ထတ
ဲ ွင် ရှသည့်အ
် တွက်၊ သူသည် အရ
ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ တရ စဆ န်မျ ိုး၊ အပင်မျ ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၊
တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရကန်မျ ိုး အပါအဝင် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခပ်သမ်ိုး
အ ိုးလိုးသည် သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ လ
့် တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ မိုးတက င်ိုးကင်တွင ်
ရှတသ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှတသ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏
အပ်စိုးမှုတအ က်သ လ
မည်သည့်် တရွ ိုးချယ်မှုမျှ
့် တရ က်ရမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှ၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက အ ိုးလိုး ကျြုိုးန္နွ ခရမည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က အမနတ
် ့် ပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
အသီိုးသိုးီ က ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် တနရ က
ခွတ
ဲ ဝပင်ိုးပခ ိုးတပိုးထ ိုးလျက်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက အမနတ
် ့် ပိုးက အဆငအ
့်် တန်ိုး သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။
ယင်ိုးသည် မည်မျှ ကကီိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်က
မသ လွနန္
် င်တပ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်က
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အတစခကကပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မန ခပခင်ိုး မပပြုဝ့်ကကတပ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးကမျှ မပပြုဝက့် ကတပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် လူသည်လည်ိုး လူ၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။
သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အရှင ် သမဟ
့် တ် အတစ ငပ့်် ြစ်တနတစက မူ၊
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင် လူ၏ အဆင်အ
့် တန်ိုးသည် မည်မျှပမင်မ
့် ိုးတစက မူ၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်ရှ တသိုးန္ပ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊
အတရိုးမပါတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးထက် မပသကဲသ
့် ၊ ့်
သူသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အထက်တွင ် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ

တစ်ဦိုးအတနန္ှင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသငပ့်် ပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည့်် တရွ ိုးချယ်မှုမျှ မပပြုဘဲ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူတသည်
မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်တရိုး
့်
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ကမျှ မရှ တြွသငတ
့်် ပ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ က
့် ယ်တရိုးကယ်တ
တတ ငတ
့်် သည့်အ
် ရ မျ ိုးက မရှ တြွသငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လက်စ ိုးပခင်ိုး၏ အမှနက
် န်ဆိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ သင် တြွရှ တသ အရ သည် သမမ တရ ိုးပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင်
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အရ သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတသ အရ သည် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထဲ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပါက၊ သင်
နင်ိုးတလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
သင်တြွရှ သည့်် အရ သည် ဇ တပကတ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သင်လက်တတွျို့
လပ်တဆ င်တသ အရ သည် သင်၏ ကယ်ပင် အယူအဆမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အမှနတ
် ရ ိုး
ပြစ်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတွင် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည်
လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မတရရ မှု၌ သင် အသက်ရှငဆ
် ဲ
ပြစ်ပါက၊ သင် တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင် တြွရှ တသ အရ သည် သင်က
မချ တခေါ်တဆ င်
့် ငရဲသ ဧကန်
့်
သွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည် သမဟ
့် တ် သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး
ခရမည်မှ သင်ကယ်တင်၏ လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်၊ ယင်ိုးမှ တအ င်ပမင်မှု
သမဟ
့် ှုသည် လူ တလျှ က်လှမ်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ်တွင်
့် တ် ရှု ိုးနမ်မ
မူတည်သည်ဟလည်ိုး ဆရမည် ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုနင
ှ ်ူ့ လသ ်း၏အလိုပ်
လူသ ိုး၏ အလပ်မည်မျှသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်ပပီိုး၊
မည်မျှသည် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြု ပြစ်သနည်ိုး။ လူတသည်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက
့်
န ိုးမလည်ကကတသိုးဟ တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးမလည်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊
“လူသ ိုး၏အလပ်” ဟ ငါ တပပ သည့်အ
် ခါ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်ရတသ
ှ
သူမျ ိုး သမဟ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသိုးပပြုပခင်ိုး
့် တ် သနရ

ခရတသ သူတ၏
့် အလပ်က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒမှ တပေါ်တပါက်တသ
အလပ်က ငါ ရည်ညန်ိုးတနသည်မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ချက်
နယ်ပယ် အတွငိုး် ၌ ကျတရ က်တသ တမန်တတ ်မျ ိုး၊ လပ်သ ိုးမျ ိုး သမဟ
ီ စ်က
့် တ် သ မန်ညအ
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၏ အလပ်က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင၊် “လူသ ိုး၏ အလပ်” သည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က မရည်ညန်ိုးဘ၊ဲ လူတအတပေါ်
တဆ င်ရွက်တသ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် နယ်ပယ် န္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ်ပြစ်လငက
့်် စ ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ်တန္ှ့် င ် မတူတပ။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည် လူသ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှုပြစ်တစ၊ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူမျ ိုး၏ အလပ်ပြစ်တစ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွငရ
် တသ
ှ
အလပ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် သမဟ
့် တ် ခန္ှစ်ဆပပင်ိုးထန်တသ ဝည ဉ်တတ ်ဟ တခေါ်ဆန္င်တသ
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည်။ အ ိုးလိုးပခြုကကည်လ
့် ျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် မတူညတ
ီ သ
တခတ်မျ ိုးတွင ် မတူညသ
ီ ည့်် အမည်န မမျ ိုးပြင ့်် တခေါ်ဆတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရသည် တစ်ခတည်ိုး
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
အလပ်လပ်တနသည့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထက် တစ်ပပ ိုးသ ိုးမျှ မတလျ တ
့် ပ။
အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရတသ လူတ၏
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် အလပ်သည်လည်ိုး သနရ
လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့်
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ လိုးဝ မှနက
် န်သည့်် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်၊ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတ၏
့်
အလပ်မှ မူ လူသ ိုး၏ အမှုအရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် တရ တန္ှ တနပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ တြ ်ပပချက်ပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တက်ရက်တြ ်ပပချက်ပင် မဟတ်တချ။
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး မည်သည့််
အတပခအတနမျ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ကနသ
် ့် တ်မထ ိုးတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏

လပ်တဆ င်ချက်သည် ကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးတွင် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်၊ ယင်ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစပပီိုး၊ တခတ်အပပင် န္င်ငမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ကွဲပပ ိုးတလသည်။
ဟတ်တပ၏၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မတူညတ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုး မျ ိုးစွ ပြင ့််
အလပ်လပ်ပပီိုး အတပခခသတဘ တရ ိုး မျ ိုးစွ အတင်ိုး အလပ်လပ်တသ ်လည်ိုး၊ အလပ်က
မည်သ လ
့် ပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးတအတပေါ်
့်
လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ ယင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် အပမဲ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ မတူညတ
ီ သ
လူမျ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်တသ အလပ်အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှပပီိုး၊
ထအလပ်တစ်ခလိုးသည် အပပြုခအရ မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တပသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်
နယ်ပယ်အ ိုးပြင့်် အတတ ်အတန် တကျပပီိုး အတတ ်အတန် ချငခ
့်် ျငခ
့်် ျန်ချန် ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် လူတအတပေါ်
ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုတသ
့်
အလပ်န္င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် ထအလပ်သည် ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုခရတသ လူ၏
အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီလည်ိုး ကွဲပပ ိုးတလသည်။ လူဇ့် တခ ခန္ဓ တွင ် လပ်တဆ င်တသ
အလပ်က လူတအတပေါ်
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ယင်
ိုးသည် လူတအတပေါ်
လပ်တဆ င်တသ
့်
့်
့်
အလပ်န္င
ှ ့်် မတူညတ
ီ ပ။ အတချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် ယင်ိုးက မည်သလ
့် ပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊
ကွဲပပ ိုးတသ အရ မျ ိုးအတပေါ် တဆ င်ရွက်တသ အမှုသည် လိုးဝ မတူညသ
ီ ကဲသ
့် ၊ ့်
သူလပ်တဆ င်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် သူအမှုပပြုတသ ကွဲပပ ိုးသည့်် လူမျ ိုး၏
အတပခအတနန္ှင ့်် သဘ ဝဗီဇမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ကွဲပပ ိုးတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
မတူညတ
ီ သ လူတ၏
အလပ်လပ်ပပီိုး၊
့် ရှရင်ိုးစဲွ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ယင်ိုးအန္ှစ်သ ရက တကျ ်လွနသ
် ည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတအတပေါ်
မပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးက တကျ လ
် ွနသ
် ည့်် အမှုကလည်ိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
မလပ်တဆ င်တချ။
့်
သပြစ်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်
့် ၍၊ လူသ ိုးအတပေါ်တွငပ် ပြုတသ သနရ
ယင်ိုးအလပ်၏ အပပြုခအရ ၏ အန္ှစ်သ ရက လူတအ
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
လူသ ိုး၏ ရှရင်ိုးစဲွ အန္ှစ်သ ရသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ။ သူ၏ တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးသည်
အကနအ
် ့် သတ်ရှ၏။ ယင်ိုးမှ လူတ အကျ
ြုိုးရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ လူတက
့် အရည်အချင်ိုး ကနသ
့် အသိုးပပြုသည် သမဟ
့် တ်
လူတအတပေါ်
အလပ်လပ်တလသည်။ အသိုးပပြုပခင်ိုး ခရသည့်် လူတအတပေါ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်တသ အခါတွင၊် ထလူတ၏
့် ပါရမီမျ ိုးန္ှင ့်် တမွိုးရ ပါ
အရည်အချင်ိုးသည် ထန်ချန်မထ ိုးဘဲ ပွငအ
့်် န်ထက
ွ ် လ တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တမွိုးရ ပါ

အရည်အချင်ိုးသည် အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ဝန်တဆ င်မတ
ှု ွင ် အသိုးပပြုခရတလသည်။ သူသည်
ယင်ိုးအမှုတွင် ရလဒ်မျ ိုး ရရှြအလ
ငှ့် ၊ လူမျ ိုး၏ အသိုးပပြု၍ရတသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက
့်
သူ၏ အမှုတွင ် အသိုးပပြုသည်ဟ ဆတက င်ိုးဆန္င်တပသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့််
လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌ လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က တက်ရက်တြ ပ် ပပပီိုး၊
လူ၏စတ်န္င
ှ ့်် အတတွိုးမျ ိုးပြင ့်် တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှတပ။ လူသ ိုး၏ ပါရမီမျ ိုးပြစ်တစ၊ လူ၏
အတတွျို့အကကြုပြစ်တစ၊ လူသ ိုး၏ တမွိုးရ ပါအတပခအတနပြစ်တစ ယင်ိုးက လက်လမ
ှ ်ိုး မမီန္င်တပ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မတရမတွက်န္င်တသ အလပ်အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးက
အကျြုိုးပပြုရန်န္င
ှ ့်် စတ်ဓ တ်ပမြှင်တ
့် င်တပိုးရန် ရည်ရွယ်တပသည်။ သရ့် တွင ် လူအချြုျို့သည်
စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးအတွက်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး မပင်ဆင်တပ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
နည်ိုးနည်ိုးမျှ ကယ်တင်မခရန္င်ဟ ဆလပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ် ရှခဲတ
့် က င်ိုး ရှခဲန္
့် င်တသ ်လည်ိုး၊ အဆိုး၌ ြယ်ရှ ိုးခကကရတပသည်။
ဤအရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် လူတက
့် င်ရန်
့် စတ်ဓ တ်ပမြှင်တ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု ွင် လူမျ ိုးစွ လက်တလျှ က်တသ
့် လက်စ ိုးရှ တြွမတ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးဆသ
ီ သွ
့် ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး မဟတ်တသ တကက င၊့််
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် လူတင်ိုး လိုးဝ စလင်တစပခင်ိုး
ခရလမ်မ
ခစ ိုးချက်အရပြစ်တသ
့် ည်ဟ တပပ ၍မရန္င်ဟ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ မှနက
် န်တသ အ ိုးထတ်မှု မရှဘဲ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တစ်ြက်သတ် လပ်တဆ င်မှုသ ရှတလသည်။
ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် ဤလူတအတပေါ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်
့်
စလင်တစပခင်ိုးခရတသ သူတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် အတစခရန် ပြစ်လ တလသည်။ သနရ
အလပ်က လူတက
့် ၊ ့် လူတက
့် တက်ရက် မပမင်န္င်သကဲသ
့် ယ်တင် တက်ရက် မထတတွျို့ န္င်တပ။
ယင်ိုးသည် အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ပါရမီရှသူတ အ
့််
တြ ်ပပခရန္င်တလသည်၊ ယင်ိုးမှ
့် ိုးပြငသ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လူတ ပပြုလ
ပ်တသ တြ ်ပပချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
့်
တန က်လက်မျ ိုးအ ိုး တထ က်ပ့် တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် လူအမျြုိုးအစ ိုး မျ ိုးစွ န္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ
အတပခအတနမျ ိုးစွ မှတစ်ဆင့်် ပပီိုးတပမ က်က ပပည့်စ
် တလသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် တခတ်တစ်ခလိုး၏ အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး တခတ်တစ်ခလိုးထက
ဲ
လူတ၏ဝင်
တရ က်မက
ှု ကယ်စ ိုးပပြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူတ၏
ှ ့််
့်
့် ဝင်တရ က်မှု အတသိုးစတ်န္င

ပတ်သက်တသ အမှုက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတအ
့် ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ြ လ
့် အပ်ဆဲ ပြစ်သည်။
ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ သ သန သည် လူက
ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၏ အမှု ပြစ်သည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မတူညသ
ီ ည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ မှတစ်ဆင့််
ပပည့်စ
် တလသည်။ ယင်ိုးက မည်သည့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်တည်ိုးကမျှ လိုးဝ
မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတစ်ဦိုး တစ်တယ က်တည်ိုးကလည်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မတြ ်ပပန္င်တပ။
အသင်ိုးတတ ်က ဦိုးတဆ င်တသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဦိုးတဆ င်သည့်် အလပ်အချြုျို့ကသ
့်
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
သိုးပင်ိုးခပွဲ ခ ိုးန္င်၏- ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ်၊ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ
လူတ၏အလ
ပ်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၌ ရှတသ
့်
သူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အလပ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အလပ်သည်
တခတ်တစ်ခလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်သည်။ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ သူတ၏
့် အလပ်သည်၊
တစလတ် ခရပခင်ိုးပြင ့်် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သူကယ်တင်၏ အလပ် လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်
တပိုးသည့်် တစခင်ိုးချက်တ ဝန်မျ ိုးက ရရှပခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက် အ ိုးလိုးက
ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ကကသူမျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှတသ သူတအတပေါ်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ အ
် ိုးပြင ့််
့်
လပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် သူကယ်တင်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးမှ သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးန္င
ှ ့်် သက်တသခချက်က ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်သမ
ူ ျ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဤသိုးပင်ိုးသည် အတူတကွ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ် အစအလင်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အလပ်သည် အလိုးစ တနသ
် ့် ွ ိုးတပမည်။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုး၏အလပ် ပါဝင်ပပီိုး ယင်ိုးသည်
တခတ်တစ်ခလိုး၏ အလပ်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြု၏၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
အလပ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အင်အ ိုးန္ှင ့်် လ ိုးရ တင်ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ တမန်တတ ်မျ ိုး၏ အလပ်မှ မူ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အလပ်တန က်တွင ်
ပြစ်လ ပပီိုး ယင်ိုးမှ လက်လပ်ပခင်ိုးပြစ်က တခတ်က မဦိုးတဆ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
တခတ်တစ်တခတ်လိုးထက
ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် လ ိုးရ ကလည်ိုး

ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအလပ်န္င
ှ ့်် လိုးဝ သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှသည့််
့်
လူလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အလပ်က လပ်ကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအလပ်အတွငိုး် ရှ စီမကန်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
အလပ်မှ အသိုးပပြုပခင်ိုးခရတသ လူတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသည့်် တ ဝန်သ ပြစ်ပပီိုး
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအလပ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အလပ်၏ ပင်ကလကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်စ ိုးပပြုမှုမျ ိုးထက
ဲ
ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အလပ်ကက ိုးတွင ်
ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ပဓ နကျတသ ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးရတလသည်
ှ
။ ထအပပင်
မတူညတ
ီ သ
့်
ပင်ကလကခဏ မျ ိုးရသည်
ှ
့် အပပြုခအရ မျ ိုးအတပေါ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏
အတင်ိုးအတ ကွဲပပ ိုးတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏အလပ်သည် သူ၏အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် သူ၏ လူသဘ
ဝတ၏
့်
့် လကခဏ ပပသည်။
လူသ ိုးတပိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်သည့်အ
် လပ်သည် သူက
့် ကယ်စ ိုးပပြု၏။ လူသ ိုး၏
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှု၊ လူသ ိုး၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုး၊ လူသ ိုး၏ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်န္င
ှ ့်် သူ၏
ကကယ်ဝတသ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး အ ိုးလိုးသည် သူ၏ အလပ်တွင ် ပါဝင်သည်။ အထူိုးသပြင ့််
လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည် သူအလ
ပ်၏လကခဏ က ပပန္င်ပပီိုး၊ လူတစ်ဦိုး
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် သူအလ
ပ်၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ တလသည်။ လူသ ိုး၏
့်
အလပ်သည် သူ၏ အတတွျို့အကကြုက တြ ်ပပန္င်သည်။ လူအချြုျို့သည် အပျက်သတဘ တဆ င်စွ
တတွျို့ ကကြုရချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ မ
့် တ်သဟ ယ၏ စက ိုးအသိုးအန္ှုနိုး် အမျ ိုးစသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုး ပါရှတပလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွျို့အကကြုသည် အချန်က လ တစ်ခကက အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
အထူိုးသပြင ့််
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ ငပ့်် ြင ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပင်ဆင်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မတ်သဟ ယသည် အလွန ် ခွနအ
် ိုးရစရ ပြစ်က လူတသည်
၎င်ိုးတထ
့်
့် မှ
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ တထ က်ပ့်မမ
ှု ျ ိုးက ရရှန္င်ကကတပသည်။ အကယ်၍
လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးသည် အချန်က လတစ်ခကက အပျက်သတဘ တဆ င်လ ပါက၊
သူ၏မတ်သဟ ယသည် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရပ်လကခဏ မျ ိုး အပမဲ
သယ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်။ ဤမတ်သဟ ယမျြုိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးညြုိုးငယ်တစပပီိုး အပခ ိုးသူတသည်
့်
သူ၏ မတ်သဟ ယပပီိုးတန က် သတမထ ိုးမဘဲ၊ စတ်မချမ်ိုးမသ ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
တန က်လက်မျ ိုး၏ အတပခအတနသည် တခါင်ိုးတဆ င်၏ အတပခအတနတပေါ်မူတည်၍

တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်။ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးသည် အတွငိုး် တွင ် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်ပြစ်တစ၊
ယင်ိုးသည် သူတြ ်ပပသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်
တစ်ခါတစ်ရ လူသ ိုး၏ အတပခအတနန္ှငအ
့်် ညီ တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ သူသည်
လူသ ိုး၏အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငအ
့်် ညီ အလပ်လပ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အတင်ိုးအကျပ် မလပ်တစဘဲ၊
၎င်ိုးတအတတွ
ျို့အကကြု၏ ပမှနလ
် မ်ိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူတက
့်
့် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
ပပြုလပ်တလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏မတ်သဟ ယသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ က
့်် ပွဲ ပ ိုးသည်ဟ ဆလတပသည်။ လူတ မ
် ရ သည်
့် တ်သဟ ယပပြုသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအရ ၎င်ိုးတ၏
့် ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုတက
့် တြ ်ပပရင်ိုး၊
၎င်ိုးတတစ်
့် ဦိုးချင်ိုး၏ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုက သရှတစသည်။
သူတ၏တ
ဝန်မှ ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်ပပီိုးတန က် သမဟ
့်
့် တ် စက ိုးတပပ ဆပပီိုးတန က်တွင်
၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့တဆ င်သငတ
့်် သ အရ သမဟ
့်် ည့်အ
် ရ
့်
့် တ် ဝင်တရ က်သငသ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သရှတအ င်ပပြုလပ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် တန က်လက်မျ ိုးထသ ့်
တပိုးပရန်
င ့်် လူသ ိုး၏အလပ်သည် သူ၏ဝင်တရ က်မှုန္င
ှ ့််
့် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုတက
အလပ်သည် လူသ ိုး
့် ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ထသတသ
့်
သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြု သမဟ
့် တ် လူသ ိုး အတတွိုးမျ ိုး အချြုျို့ န္ှင ့််
တရ တန္ှ တနတပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သအလ
ပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊
့်
လူသ ိုးတပေါ် အလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၌ အလပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊
လပ်သ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတမည်
် ရ ပြစ်သည်က အပမဲတြ ်ပပကက၏။ အလပ်လပ်သမ
ူ ှ
့် သည့်အ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အတပခခအတ်ပမစ် မရှဘဲ အလပ်မလပ်တသ တကက င၊့်် အလပ်သည် လူသ ိုး ပင်ကအ ိုးပြင ့််
ပြစ်သည့်အ
် ရ အတပေါ် အတပခခတလသည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊ အလပ်သည် ဘ မျှမရှပခင်ိုးမှ
မလ ဘဲ၊ တကယ့်အ
် တပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတနအထ ိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ အပမဲ
လပ်တဆ င်ရတလသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်ပပီိုး သူ၏
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်တပသည်။ လူသ ိုးက
တြ ်ပပသည့်အ
် ရ သည် သူပမင်တသ အရ ၊ တတွျို့ ကကြုရတသ အရ န္ှင ့်် သူစတ်ကူိုးန္င်တသ အရ
ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
် င်၊ လူသ ိုး၏
့် တ် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်လျှငပ
တတွိုးတခေါ်မအ
ှု ိုးပြင ့်် ရရှန္င်တပသည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည် ယင်ိုးအလပ်၏ အရွ ယ်အစ ိုးက
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုပြစ်တစ၊ လူသ ိုး ပမင်သည့်အ
် ရ ပြစ်တစ လူသ ိုး
စတ်ကူိုးန္င်သည့်အ
် ရ သမဟ
် ရ ၏ အတင်ိုးအတ က
့် တ် စတ်ကိုးူ ကကစည်န္င်သည့်အ

မတကျ လ
် ွနန္
် င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် တြ ပ် ပသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
ပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က လူသ ိုးက မရယူန္င်တပ- ဆလသည်မှ ယင်ိုးက လူသ ိုး၏
တတွိုးတခေါ်မက
ှု လက်လမ
ှ ်ိုးမမီတပ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး
အလပ်အ ိုး တြ ်ပပပပီိုး ဤသည်မှ လူသ ိုးအတတွျို့အကကြု၏ အတသိုးစတ်
အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏ကယ်ပင်စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့််
သက်ဆင်တလသည်။ လူသ ိုး တြ ်ပပသည့်အ
် ရ သည် သူ၏အတတွျို့အကကြု ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည်မှ လူသ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုးမမီသည့်် သူ၏ ရှရင်ိုးစဲွ
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်တသ သူ၏ပြစ်တည်မှု ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ ဘရ ိုးသခင်၏တြ ်ပပပခင်ိုးအရ ဆည်ိုးပူိုးရရှသည့််
၎င်ိုး၏ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့်် အသပည ပြစ်တပသည်။ ထသတသ
ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့််
့်
အသပည တက
့် လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မှုဟ တခေါ် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊ လူသ ိုး၏ တမွိုးရ ပါ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးတ ့်
ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ယင်ိုးတက
ှု လည်ိုး တခေါ်ဆရသည့််
့် လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်မဟ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် သူတတွျို့ ကကြုပပီိုး ပမင်ရတသ အရ က
မတ်သဟ ယပပြုန္င်သည်။ ၎င်ိုးတ မတတွ
ျို့ ကကြုြူိုးသည့်အ
် ရ ၊ မပမင်ြူိုးသည့်အ
် ရ သမဟ
့်
့် တ်
၎င်ိုးတ၏
ှု လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ အရ ၊ ထအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အတွ
ငိုး် တွင ်
့် တတွိုးတခေါ်မက
့်
မရှတသ အရ မျ ိုးပြစ်သပြင့်် ၎င်ိုးတက
ူ ျှ မတ်သဟ ယ မပပြုန္င်တပ။ အကယ်၍
့် မည်သမ
လူသ ိုးတြ ပ် ပတသ အရ သည် သူ၏တတွျို့ ကကြုမှုမှ မဟတ်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သူ၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး သမဟ
့် တ် အယူဝါဒ ပြစ်တပသည်။ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင၊် သူ၏စက ိုးမျ ိုးတွင ်
မည်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမျှ မရှတပ။ သင်သည် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ထတတွျို့ မှုရမလ
ှ
ခဲပ
့် ါက၊ သင်သည် လူအြွ
့် ဲျို့အစည်ိုး၏ ရှု ပ်တထွိုးတသ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မတ်သဟ ယပပြုန္င်မည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
မသ ိုးစမရှလျှင၊် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် မသ ိုးစ အတရိုးကစစမျ ိုးအတကက င်ိုး
တဆွိုးတန္ွိုးကကမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတတပပ
တနသည့်အ
် ရ အမျ ိုးစက သင်န ိုးလည်မည် မဟတ်တပ။
့်
ထတကက
င ့်် လူသ ိုး မတ်သဟ ယ ပပြုတသ အရ န္ှင ့်် သူ လပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် သူ၏
့်
အတွငိုး် ပြစ်တည်မက
ှု ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ အကယ်၍ လူတစ်တယ က်သည်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုး၏ သန ိုးလည်မှုက
မတ်သဟ ယ ပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတတွျို့အကကြု သင်၌ မရှခဲပ
့် ါက၊
သင်သည် ထအရ ၌ တစ်ရ ရ ခင်န္န
ှု ိုး် တသချ ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏ အသပည က
့်

သင်ပငင်ိုးဝ့်မည် မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတ၏
့်
မတ်သဟ ယသည် သင် လိုးဝ မတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ အရ တစ်ခ၊ သင် လိုးဝ မသြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
သင်၏စတ်က စတ်မကူိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည မှ၊
သင် ရယူန္င်သမျှမှ အန င်္တ်တွင ် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ကကြုြ ့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ သတသ
် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးသည် အယူဝါဒဆင်ရ
့်
အသပည ထဲမှ တစ်ခသ ပြစ်န္င်၏။ ယင်ိုးသည် သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုက
အစ ိုးထိုးန္င်ြမဆ
ှ ၊့်် သင်ကယ်တင်၏သန ိုးလည်မှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။
့် ထ ိုးန္င
၎င်ိုးတတပပ
တသ အရ သည် အတတ ် မှနသ
် ည်ဟ သင်ထင်တက င်ိုးထင်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်၏ အတတွျို့အကကြုတွင် ယင်ိုးသည် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ လက်တတွျို့မကျသည်က သင်
တတွျို့ရတပသည်။ သင် ကက ိုးတသ အရ ထဲမှ အချြုျို့သည် လိုးဝ လက်တတွျို့မကျသည်က သင်
ခစ ိုးရတက င်ိုး ခစ ိုးရတပမည်။ ထအချန်တွင ် သငအ
့်် တနပြင ့်် ထအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
အယူအဆမျ ိုး သထ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင် လက်ခတသ ်လည်ိုး အလွန ် အင်တင်တင်ပြငသ
့််
လပ်တဆ င်တပသည်။ သရ့် တွင ် သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုတွင၊် သငက
့်် အယူအဆမျ ိုး
ရရှတစသည့်် အသပည သည် သင်၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်လ ပပီိုး၊ သင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တလတလ သင်ကက ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ တန်ြိုးန္ှင ့််
အဓပပ ယ်က သင်န ိုးလည်တလတလ ပြစ်သည်။ သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြု
ရှပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သင်သည် တတွျို့ ကကြုခဲသ
် ရ မှ သင် ရှသငသ
့်် ည့််
့် ည့်အ
အသပည န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တဆွိုးတန္ွိုးန္င်တပသည်။ ထအပပင်
၊ သင်သည် မမတ၏
့်
့်
အသပည စစ်မှနပ် ပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မမတ၏အသ
ပည က သိုးမရဘဲ၊
့်
အယူဝါဒအတပေါ်အတပခခထ ိုး သူတကက
င ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့် ိုးလည်ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်လမ်မ
့်
သင်တပပ ဆတသ အသပည သည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးရမရှ
ှ သည် သင်၌
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အတတွျို့အကကြု ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် ကကီိုးစွ
မူတည်တလသည်။ သငအ
့်် တတွအ
ျို့ ကကြုတွင ် သမမ တရ ိုးရပါက၊
ှ
သင်၏အသပည သည်
လက်တတွျို့ကျပပီိုး တန်ြိုးရှလမ်မ
ျို့ ကကြုမှတစ်ဆင၊့်် သင်သည်
့် ည်။ သင်၏ အတတွအ
ချင်ခ
ွ ိုး် သပမင်မှုကလည်ိုး ရရှန္င်ပပီိုး၊ သင်၏ အသပည
့် ျန်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
နက်သထက်နက်လ န္င်က ၊ မမကယ်ကယ် မည်သ ပပြုမူ
တနထင် ရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့်
သင်၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သ မန်အသတ တ
့် ိုးပွ ိုးန္င်တပသည်။ သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်တသ
လူတ တြ
ပ် ပသည့်် အသပည သည် မည်မျှပင် ပမငမ
့်် ိုးတက င်ိုး ပမင်မ
့် ိုးပါတစ၊ အယူဝါဒ
့်
ပြစ်တပသည်။ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကစစမျ ိုးန္ှင ့််

ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ အလွန ် ဉ ဏ်ရည်ဉ ဏ်စွမ်ိုး တက င်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုး မပပြုန္င်ကကတချ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ထသတသ
လူတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ်
့်
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုမရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသူတသည်
ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစမျ ိုးတွင်
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုး မရတသ သူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တရိုးရ ကစစရပ်မျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။
သင်သည် မည်သည့်အ
် သပည မျြုိုးက တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ ပြစ်တည်မှု ပြစ်တနသတရွ ျို့
ယင်ိုးသည် သင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုးအတတွျို့အကကြု၊ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ အသပည ပြစ်သည်။
အယူဝါဒကသ တပပ ဆသူမျ ိုး- သမမ တရ ိုးကပြစ်တစ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးကပြစ်တစ
မပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုး- သည် နက်ရှုင်ိုးသည့်် ဆင်ပခင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူဝါဒက ရရှပပီိုး၊
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် နက်ရှုင်ိုးတသ ပပန်လည်တတွိုးဆပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်ပြစ်တသ တကက င၊့််
၎င်ိုးတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတသ အရ ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏ပြစ်
တည်မှုဟ တခေါ်ဆန္င်တပသည်။ သရ့် တွင ်
့်
့်
ယင်ိုးသည် အယူဝါဒသ ပြစ်ပပီိုး၊ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးထက် မပတပ။ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျြုိုးစ၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ အရ မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ
့်
အတတွျို့အကကြု တစ်ခတစ်တလမျှ မရှသည့်် မည်သမ
ူ ဆသည် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
အသပည က မတပပ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဝည ဉ်တရိုးရ အမှုအရ မျ ိုးအတကက င်ိုး
မှနက
် န်တသ အသပည က မတပပ ဆ န္င်တပ။ လူသ ိုးတြ ပ် ပတသ အရ သည် အတွငိုး် တွင ် သူ
ပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်- ဤသည်မှ တသချ ၏။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တရိုးရ
အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည
ရှရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
စစ်မန
ှ တ
် သ အတတွျို့အကကြု ရှရတပမည်။ အကယ်၍ သင်သည် လူဘဝန္ှ
င ့််
့်
သက်ဆင်တသ သ မန်အသစတ်အတကက င်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတပပ ဆန္င်ပါက၊ ဝည ဉ်တရိုးရ မျ ိုး
အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်သည် မည်မျှသ ၍ နည်ိုးပါိုးစွ တဆွိုးတန္ွိုးန္င်မည်နည်ိုး။
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ လူတက
့် ပိုးန္င်ပပီိုး၊ လူတအြ
့် အသက်ပြင ့်် တထ က်ပတ
့်
့်
တမန်တတ ်မျ ိုး ပြစ်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် တကယ့်အ
် တတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှရတပမည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
ဝည ဉ်တရိုးရ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ သန ိုးလည်မှု၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ မှနက
် န်သည့်် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုတ ရှ
့် ရတပမည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသ အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ဦိုးတဆ င်တသ လပ်သ ိုးမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
တမန်တတ ်မျ ိုးပြစ်ရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတပသည်။ သမဟ
လူတက
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အသက်ပြင ့်် တထ က်ပ့် တပိုးန္င်သည့်် တမန်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့််
့်
တန က်လက်ရသ တန က်လက်န္င်ပပီိုး ဦိုးမတဆ င်န္င်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်

တမန်တတ ်မျ ိုး၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်သည် ဟဟသည်သည် အတပပိုးအလ ိုးလပ်တဆ င်ရန်
သမဟ
့် တ် တက်ခက်ရန် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အသက်တ က ပပြုစပခင်ိုး အလပ်က
လပ်တဆ င်ြန္ှ့် င ့်် အပခ ိုးသတ
ူ က
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၌ ဦိုးတဆ င်ရန်
ပြစ်သည်။ ဤအလပ်တ ဝန်က တဆ င်ရွက်တသ သူတသည်
မည်သမ
ူ ဆ ထမ်ိုးရွက်န္င်သည်
့်
မဟတ်သည့်် တလိုးလတသ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရန် တ ဝန်တပိုးအပ်ခရကကတလသည်။
ဤအလပ်မျြုိုးက သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုရှသူမျ ိုးပြစ်သည့်် အသက်၏
ပြစ်တည်မှု ရှသူတကသ
တ ဝန်ယူန္င်တပသည်။ ယင်ိုးက စွနလ
် ့် တ်န္င်သ၊ူ ဟဟသည်သည်
့်
အတပပိုးအလ ိုးလပ်တဆ င်န္င်သူ သမဟ
ှ
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ် အသိုးခရန် လလ ိုးလျက်ရသူ
မည်သမ
ူ ဆက တ ဝန်ယူန္င်သည် မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
အတတွျို့အကကြုမရှသူ၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုး သမဟ
့် ြူိုးတသ လူတသည်
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမခခဲရ
့်
ဤအလပ်မျြုိုးက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မရှသည့်် လူမျ ိုးပြစ်သည့််
အတတွျို့အကကြုမရှတသ သူ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်သည် ဤပြစ်တည်မှုမျြုိုး
မရှကကတသ တကက င ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်န္င်တပ။ သပြစ်
့် ၍
ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် တခါင်ိုးတဆ င်မအ
ှု လပ်က မလပ်န္င်သည်သ မက၊ အချန်အတတ ်ကက
သမမ တရ ိုးမရှဘဲတနပါက၊ ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုး ခရတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သွ ိုးတပမည်။
သင်တြ ်ပပတသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုသည် အသက်တ ၌ သင်တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သည့််
အခက်အခဲမျ ိုး၊ သင် ပပစ်တင်ဆိုးမခခဲရ
့် သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင် တရ ိုးစီရင်ခခဲရ
့် သည့််
ပပဿန မျ ိုး၏ သက်တသအပြစ် ရပ်တည်န္င်တပသည်။ ဤအရ သည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍လည်ိုး မှနက
် န်တပသည်- လူတစ်ဦိုး စစ်တဆိုးခရသည့်် တနရ သည်၊ လူတစ်ဦိုး
အ ိုးနည်ိုးသည်တ
့် နရ ပြစ်၏- ဤအရ မျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုး ကကြုတတွျို့ ြူိုးသည့်၊် လူတစ်ဦိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခရှသည့်် နယ်ပယ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အကယ်၍
တစ်စတစ်ဦိုးသည် အမ်တထ င်၌ စတ်ပျက်စရ မျ ိုး ခစ ိုးရပါက၊ “ဘရ ိုးသခင်က
တကျိုးဇူိုးတင်ပါသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က ချီိုးမမ
ွ ်ိုးပါသည်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး
ဆန္ဒက တကျနပ်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ တစ်ခလိုးက ဆက်ကပ်ရပါမည်၊
ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
် ၏ အမ်တထ င်က ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တွင ် ကျွန္ပ်
် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ထ ိုးရရပါမည်
ှ
။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဘဝတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးအပ်ရန် ကတပပြုြ ကျွ
်
့် န္ပ်
လလ ိုးလျက် ရှပါသည်။” ဟ ၎င်ိုးတ မကက
ခဏ မတ်သဟ ယပပြုကကလမ်မ
့် ည်။
့်
မတ်သဟ ယမှတစ်ဆင ့်် လူအတွ
ငိုး် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးက ပပသန္င်တပသည်။
့်
လူတစ်ဦိုး၏ စက ိုးအပမန်န္န
ှု ိုး် ၊ ကျယ်ကျယ် တပပ သည်ပြစ်တစ ညင်ညင်သ သ

တပပ သည်ပြစ်တစ- ထသတသ
ကစစမျ ိုးသည် အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ ကစစမျ ိုး
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ရှ
် ရ န္ှင ့်် ပြစ်သည့်အ
် ရ က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။
့် သည့်အ
ဤအရ မျ ိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ အကျငစ
့်် ရက် တက င်ိုးသည် သမဟ
့် တ် ဆိုးသည်ကသ
တပပ ပပန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝ တက င်ိုးသည် သမဟ
့် တ် ဆိုးသည်က
တပပ ပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတက
ှ ့််
့် လူတစ်ဦိုး၌ အတတွျို့အကကြု ရှမရှဆသည်န္င
တန်ိုးတူထ ိုး၍မရန္င်တပ။ စက ိုးတပပ ချန်တွင ် မမကယ်ကယ် တြ ်ပပန္င်စွမ်ိုး သမဟ
့် တ်
ကျွမ်ိုးကျင်မှု သမဟ
့်် င
ှ သ
့််
သက်ဆင်တသ
့် တ် စက ိုးအပမန်န္နှု ိုး် သည် အတလ့်အကျငန္
အရ ပြစ်ပပီိုး လူတစ်ဦိုး၏အတတွျို့အကကြုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ သင်၏တစ်ဦိုးချင်ိုး
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတကက င်ိုး သင်တပပ ပပချန်တွင၊် အတရိုးကကီိုးသည်ဟ သင်ပမင်တသ အရ န္ှင ့််
သငအ
့်် တွငိုး် ရှ အရ အ ိုးလိုးက သင်မတ်သဟ ယပပြုတလသည်။ ငါ၏စက ိုးသည်
ငါ၏ပြစ်တည်မှုက ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ငါတပပ တသ အရ က လူသ ိုးက
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တပ။ ငါတပပ တသ အရ သည် လူသ ိုးတတွျို့ ကကြုသည့်် အရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက ပမင်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက တတွျို့ထန္င်သည့််
အရ လည်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ငါ၏ပြစ်တည်မှု ပြစ်တပသည်။ ငါမတ်သဟ ယြွဲျို့တသ အရ သည်
ငါတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ အရ ပြစ်သည်ဟသ လူအချြုျို့က အသအမှတ်ပပြု ကကတသ လ
် ည်ိုး၊
ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက်တြ ပ် ပချက် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ သတ
မပပြုမကကတချ။
့်
မှနတ
် ပ၏၊ ငါတပပ တသ အရ သည် ငါတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုး
တပခ က်တထ င်တကျ ်ကက စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အလပ်က လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်သ
် မ
ူ ှ ငါပြစ်၏။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အစအဦိုးမှ ယခတင်တအ င် အရ ရ က တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်သည်။
ယင်ိုးက ငါ မည်သ မတဆွ
ိုးတန္ွိုးန္င်ဘဲ ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏သဘ ဝန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ငါသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ငါ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က တစ ငက့်် ကည့်ခ
် တ
ဲ့် ပသည်။ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါသည် အဘယ်သ ့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မတပပ န္င်ဘဲ ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ငါသည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်ရန် ငါသည်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီ၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုး၏ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ငါထ
့် မှ
လ တသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ မှနတ
် ပ၏၊
ငါသည် ငါပပြုတသ အမှုကလည်ိုး အကဲပြတ်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီတပသည်။ ဤအမှုသည်
ငါ၏ လူဇ့် တပြင ့်် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်၏
တက်ရက်တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ၏ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။

ထတကက
င၊့်် ငါသည် ယင်ိုးကတြ ပ် ပရန်န္င
ှ ့်် ငါလပ်သငတ
့်် သ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်
့်
အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီတပသည်။ လူတတပပ
တသ အရ သည် ၎င်ိုးတ ့်
့်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတတတွ
့် ျို့ ပမင်ပပီိုးတသ အရ ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်မျ ိုး
အလှမ်ိုးမီန္င်တသ အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ရမျ ိုးက သတပပြုမန္င် တသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ မ
့် တ်သဟ ယပပြုန္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ ကတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက်တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး
ယင်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အမှုက တြ ်ပပတလသည်။ ယင်ိုးက
့်
ဇ တခန္ဓ က မတတွျို့ ကကြုြူိုး သမဟ
့် တ် မပမင်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဇ တခန္ဓ ၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည့်အ
် တွက် သူသည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပဆဲပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်က သူ တြ ်ပပတလသည်။ ယင်ိုးက ဇ တခန္ဓ က လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးတသ အလပ်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတန က်တင
ွ ၊်
ဇ တခန္ဓ ၏ တြ ်ပပချက်မတ
ှ စ်ဆင ့်် သူသည် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးအ ိုး
သရှန္င်တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူပပြုခဲတ
့် သ အမှုတက
့် ပမင်တတွျို့
ခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ လူသ ိုး၏အလပ်သည် လူတက
့်် သ အရ န္ှင ့််
့် ၎င်ိုးတ ဝင်
့် တရ က်သငတ
၎င်ိုးတန့် ိုးလည်သငတ
့်် သ အရ တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမက
ှု
တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးတွင် လူတက
့် သမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးဆီသ ့်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပါဝင်တလသည်။ လူသ ိုး၏ အလပ်သည် လူတက
့် န်ပြစ်သည်၊
့် အ ိုးပြည်ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တခတ်သစ်မျ ိုးက
ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ လူတက
့် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး သရှန္င်တစရင်ိုး၊ တသမျြုိုးမျ ိုး
မသထ ိုးကကသည့်် အရ က လူမျ ိုးအ ိုး ထတ်တြ ပ် ပြ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်ရန်ပြစ်သည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးလိုးမှ လူတက
့် အကျြုိုးပပြုရန်
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတက
့် င်တစပခင်ိုး အတကက င်ိုးသ
့် စတ်ဓ တ်ပမြှင်တ
ပြစ်တပသည်။ လူတက
့် အကျြုိုးမပပြုတသ အလပ် မရှတပ။ သမမ တရ ိုးသည် နက်သည်ပြစ်တစ၊
တပါတန်
့် သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် သမမ တရ ိုးက လက်ခတသ သူတ၏
့် အရည်အချင်ိုး
မည်သရှ့် ပါတစ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊
ယင်ိုးသည် လူတက
် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်က
့် အကျြုိုးပပြုတပသည်။ သတသ
့်
တက်ရက် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ယင်ိုးက သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်တသ
လူတမှ့် တစ်ဆင ့်် တြ ်ပပရမည် ပြစ်သည်။ ဤသအ
့်် ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ိုးပြငသ

ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏ ရလဒ်မျ ိုးက ရရှန္င်တပသည်။ မှနတ
် ပ၏၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက် အလပ်လပ်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် လိုးဝ တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှတပ၊
သရ့် တွင ် လူမတ
ှ စ်ဆင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် အလွန ်
စွနိုး် ထင်ိုးလ ပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မူလအလပ် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ထသပြစ်
့် သပြင၊့််
သမမ တရ ိုးသည် မတူညတ
ီ သ အတင်ိုးအတ မျ ိုးအထ တပပ င်ိုးလဲတလသည်။
တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်က မရရှကကဘဲ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် အသပည တ ့်
တပါင်ိုးစပ်မတ
ှု စ်ခက ရရှကကတလသည်။ တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးရရှသည့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်အစတ်အပင်ိုးသည် မှနက
် န်၏၊ ၎င်ိုးတ ရရှ
့် သည့်် လူသ ိုး၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် အသပည မှ မူ လပ်သ ိုးမျ ိုး ကွဲပပ ိုးကကတသ တကက င ့်် ပခ ိုးန ိုးတလသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှုရသည့်
ှ
် လပ်သ ိုးမျ ိုးသည်
ဤဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတပေါ်တွင ် အတပခခ၍
ဆက်လက်တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုး အတွငိုး် တွင ်
လူသ ိုး၏စတ်န္င
ှ ့်် အတတွျို့အကကြုအပပင် လူသဘ
ဝပြစ်ပခင်ိုးတ တပါင်
ိုးစပ်ထ ိုးပပီိုး၊
့်
့်
ထတန
့်် ည့်် အသပည သမဟ
ွ ိုး် သပမင်မက
ှု
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတ၌ရှ
့် သငသ
့် တ် ထိုးထင
၎င်ိုးတရရှ
့် ကကသည်။ ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ကွဲပပ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုကကပပီိုး လူတ ့်
့်
တတွျို့ ကကြုရတသ အရ မျ ိုး ကွဲပပ ိုးကကတသ တကက င၊့်် ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးသည် အပမဲ တူညသ
ီ ည် မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးက
ရရှတသ သူတသည်
ကွဲပပ ိုးကကတသ တကက င၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလ ိုးတူ
့်
အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ အသပည န္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးပြင ့််
အကျြုိုးဆက်ပြစ်တပေါ်တလသည်။ လူအချြုျို့သည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အတတ အတွငိုး် တွင ်
တသိုးငယ်တသ အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အချြုျို့သည် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးမျ ိုး
ပပြုမကကက ၊ အချြုျို့ မှ အမှ ိုးမျ ိုးသ ပပြုမကကတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
လူတသည်
န ိုးလည်န္င်တသ စွမ်ိုးရည်မျ ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တမွိုးရ ပါအရည်အချင်ိုး ကွဲပပ ိုးတသ တကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည်
သတင်ိုးစက ိုးတစ်ခက ကက ိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သန ိုးလည်မှုတစ်မျြုိုး ရှကကပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ
သမမ တရ ိုးတစ်ခက ကက ိုးသည်တ
့် န က်တွင ် သန ိုးလည်မှုမျြုိုး တန က်တစ်မျြုိုး ရှကကတလသည်။
လူအချြုျို့သည် အနည်ိုးငယ် လမ်ိုးလွဲကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အချြုျို့ မှ သမမ တရ ိုး၏

စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က လိုးဝ န ိုးမလည်ကကတပ။ ထတကက
င၊့်် လူတစ်ဦိုး၏ သန ိုးလည်မှုသည်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သဦိုးတဆ
င်မည်ဆသည်က ဆိုးပြတ်တပိုးတလသည်။ လူတစ်ဦိုး၏
့်
အလပ်သည် မမ၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက်တစ်ခသက်သက် ပြစ်တသ တကက င ့််
ဤသည်မှ အတအကျ မှနက
် န်တပသည်။ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ
သန ိုးလည်မှုရသူ
ှ မျ ိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး ခရတသ လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
မှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှုတစ်ခလည်ိုး ရှကကတပလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် သန ိုးလည်မှုတွင ်
မှ ိုးယွငိုး် မှုမျ ိုးရတသ
ှ
သူမျ ိုး ရှလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ အလွ
နန
် ည်ိုးပါိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
အတယ က်တင်ိုး အမှ ိုးမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ လူတစ်ဦိုးသည်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ၎င်ိုး၏ သန ိုးလည်မှုတွင ် အမှ ိုးမျ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုး၏
တန က်သလ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး ဧကန်မချ မှ ိုးယွငိုး် ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤလူမျ ိုးသည်
့် က်သမ
ဤစက ိုးလိုး၏ အဓပပ ယ်တင်ိုးတွင ် မှ ိုးယင
ွ ိုး် ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး န ိုးလည်သည့်် အတင်ိုးအတ သည် လပ်သ ိုးမျ ိုးအတပေါ်တွင်
ကကီိုးစွ မူတည်တလသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ သမမ တရ ိုးသည် မှနက
် န်ပပီိုး၊
အမှ ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လိုးဝတသချ တပသည်။ သရ့် တွင ် လပ်သ ိုးမျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
မမှနက
် န်သကဲသ
့် ၊ ့် လိုးဝ ယကကည်စတ်ချ၍ရန္င်သည်ဟ မဆန္င်တပ။ လပ်သ ိုးမျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ြ အလွ
န ် လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ရှကကပါက၊
့်
တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးသည်လည်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ
ရှကကတပလမ်မ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ ့်
့် ည်။ အကယ်၍ လပ်သ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခမရှဘဲ အယူဝါဒသ ရှပါက၊ တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးသည် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တန က်လက်မျ ိုး၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝသည် တမွိုးြွ ိုးစဉ်
သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုး၊ လပ်သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတသ လ
် ည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက
တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး န ိုးလည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သရှသည့်် အတင်ိုးအတ သည်
လပ်သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည် (ဤသည်မှ လူအချြုျို့အတွက်သ ပြစ်သည်)။
လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူညသ
ီ ည်ပြစ်တစ၊ သူဦိုးတဆ င်တသ
တန က်လက်မျ ိုးလည်ိုး ထသပြစ်
် ရ သည်
့် ည်။ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး တြ ်ပပသည့်အ
့် ကကလမ်မ
သသယမရှဘဲ၊ သူကယ်တင်၏ ပြစ်တည်မပှု ြစ်သည်။ သူတန
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးအတပေါ်
သူပပြုတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် သူကယ်တင်ရရှရန် လလ ိုးတနတသ အရ သမဟ
့် တ်
ရရှန္င်တသ အရ ပြစ်တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
် ရ မျ ိုးစွ
့် တန က်လက်မျ ိုး လိုးဝ မရရှန္င်သည့်အ
ရှသကဲသ
့် -့် လူတစ်ဦိုး မရရှန္င်သည့်အ
် ရ သည် လူတစ်ဦိုး၏ ဝင်တရ က်မှုအတွက်

အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ တသ ်လည်ိုး၊ လပ်သ ိုးအမျ ိုးစသည် မမတက
့် ယ်တင်
လပ်တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်လက်မျ ိုးအတပေါ် ပပြုတသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအတွက် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုကကတလသည်။
ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့်
ကကြုပပီိုးတသ သူမျ ိုး၏ အလပ်တွင ် တသွြည်မှု အလွနန
် ည်ိုးပါိုးပပီိုး ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏
့်
တြ ်ပပချက်သည် သ ၍မျ ိုးစွ တကျတလသည်။ အလပ်လပ်ရန် မမတ၏
့် သဘ ဝကျမှုအတပေါ်
အ ိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးသည် အတတ ်အတန် အဓကကျတသ အမှ ိုးမျ ိုးက ပပြုမကကသည်။
စလင်ပခင်ိုး မခရတသ သူတ၏အလ
ပ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
့်
အဓကအတ ိုးအဆီိုး ပြစ်တပေါ်တစသည့်် ၎င်ိုးတက
် ျ ိုးလှစွ
့် ယ်တင်၏ သဘ ဝကျမှုက အလွနမ
တြ ်ပပတလသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ အရည်အချင်ိုး မည်မျှ တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် အလပ်က မလပ်တဆ င်န္င်မီတွင ် ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် လည်ိုး ကကြုကကရမည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထသတသ
တရ ိုးစီရင်မှုက မကကြုရတသိုးပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အလပ်သည် မည်မျှတက င်ိုးစွ
လပ်တဆ င်ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမမ တရ ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
မကက်ညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
ှ ့်် လူသ ိုး တက င်ိုးပမတ်မှု၏
့် ယ်တင်၏ သဘ ဝကျမှုန္င
ရလဒ်တစ်ခ အပမဲ ပြစ်တပလမ်မ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ကင်တယ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
ူ ျ ိုး၏ အလပ်သည် ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊
့် ကကြုရပပီိုးသမ
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် မခရတသိုးတသ သူမျ ိုး၏ အလပ်ထက်
မျ ိုးစွ သ ၍ မှနက
် န်တကျတလသည်။ တရ ိုးစီရင်မက
ှု မကကြုရတသိုးတသ သူမျ ိုးသည်
လူအသ
ဉ ဏ်န္င
ှ ့်် တမွိုးရ ပါ ပါရမီမျ ိုးပြင ့်် တရ တန္ှ ထ ိုးသည့်် လူဇ့် တပကတန္ှင ့််
့်
အတတွိုးမျ ိုးကသ တြ ပ် ပတပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
လူသ ိုး၏ တကျတသ တြ ်ပပချက် မဟတ်တပ။ ထသတသ
လူတတန
ူ ျ ိုးသည်
့်
့် က်လက်သမ
၎င်ိုးတ၏
့် တမွိုးရ ပါ အရည်အချင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတတရှ
့် ျို့သ တခေါ်
့် တဆ င်ခရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်မှု မရှလနီိုးပါိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ
အလွနတ
် သွြည်လွနိုး် သည့်် လူသ ိုး၏ မျ ိုးလွနိုး် လှတသ ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့််
အတတွအ
ျို့ ကကြုတက
့် တြ ်ပပတသ တကက င၊့်် ဤလူစ ိုးမျြုိုး၏ အလပ်သည် လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ မတခေါ်
တဆ င်န္င်ဘ၊ဲ လူတရှ သ
ျို့ သ
င၊့််
့်
့် ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်န္င်သည်။ ထတကက
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် မကကြုရတသိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။

အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး၏ အလပ်သည် လူတက
် န်တသ လမ်ိုးသ ့်
့် မှနက
တခေါ်တဆ င်န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သမမ တရ ိုးထဲသ သ
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဝင်တရ က်မှု
တပိုးန္င်တလသည်။ သူအလ
ပ်သည် လူတက
၊
့်
့် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့သ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်သည်။ ထအပပင်
့်
သူလပ်တဆ င်တသ အလပ်သည် တစ်ဦိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုး ကွဲပပ ိုးမှုရန္
ှ င်ပပီိုး၊ လူတက
့်
လွတ်တပမ က်မှုန္င
ှ ့်် လွတ်လပ်ပခင်ိုးတ ရှ
် ့် တ်မထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် တစရင်ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကနသ
အသက်တ တွင ် လပ်န္င်စွမ်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးန္င်ပပီိုး သမမ တရ ိုးထဲသ ့်
သ ၍နက်နတ
ဲ သ ဝင်တရ က်မတ
ှု စ်ခက ရရှတစန္င်သည်။ အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတသ
လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး၏ အလပ်သည် အလွနအ
် ဆငမ
့်် မီတပ။ သူ၏အလပ်သည် မက်မဲ၏။
သူအတနပြင်
ဲ သ
င်န္င်ပပီိုး၊ လူတက
့် လူတက
့်
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးထသ
့် ပတဆ
့်
့်
သူတတ င်ိုးဆတသ အရ သည် တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး မကွ ပခ ိုးတပ။ သူသည် လူတ၏
့် တကယ့််
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အလပ်မလပ်တပ။ ဤအလပ်အမျြုိုးအစ ိုးတွင၊် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုး
အလွနမ
် ျ ိုးလှပပီိုး အယူဝါဒ အလွနမ
် ျ ိုးလက
ှ
၊ လူတက
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ၊ ့် သမဟ
့် လက်တတွအ
့် တ်
အသက်တ ကကီိုးထွ ိုးမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှနလ
် က်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးထဲသ ့်
မတခေါ်တဆ င်န္င်တပ။ ယင်ိုးသည် လူတက
့် သိုးမရတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုး
အနည်ိုးငယ်တက
လမ်ိုးပပမှုမျြုိုးသည် လူတက
့် သ လက်န န္င်တစသည်။ ထသတသ
့်
့်
လမ်ိုးလွဲရသ လမ်ိုးလွဲတစန္င်သည်။ သူသည် သငက
့်် သူန္င
ှ တ
့်် ူတစြ ဦိုး
့် တဆ င်သည်။ သူသည်
သငက
့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်သည်။ တန က်လက်မျ ိုးအတနပြင့််
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီပခင်ိုး ရှမရှက ရပ်စ ိုးမရန်၊ အဓကတသ ခ
့် ျက်မှ
၎င်ိုးတဦိုးတဆ
င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအလ
ပ်၏ ရလဒ်မျ ိုးက ကကည့်ရ
် န်ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
တန က်လက်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ရရှပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ ်တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
့် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအတွက် သငတ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရရှပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်က ကကည့်ရ
် န် ပြစ်သည်။ သင်သည်
မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုးတ၏
ီ ည့်် အလပ်မျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးသပမင်သငသ
့်် ည်။
့် မတူညသ
သင်သည် မက်မဲတသ တန က်လက်တစ်ဦိုး မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူတ၏ဝင်
တရ က်မှု
့်
ကစစန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တပသည်။ အကယ်၍ သင်သည် မည်သည့်် လူ၏ဦိုးတဆ င်မသ
ှု ည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ မည်သည့်လ
် ၏
ူ ဦိုးတဆ င်မှုက လမ်ိုးတကက င်ိုးမရှသည်က
မခွပဲ ခ ိုးမသပမင်န္င်ပါက၊ သင်သည် လွယက
် ူစွ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်ကယ်တင်၏ အသက်တ န္ှင ့်် တက်ရက် သက်ဆင်တပသည်။
စလင်ပခင်ိုးမခရတသ လူမျ ိုး၏ အလပ်တွင ် သဘ ဝကျမှု အလွနမ
် ျ ိုးလှ၏။ ယင်ိုးသည်

အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တသ လူ၏လအင်ဆန္ဒပြင ့်် တရ တန္ှ ထ ိုးသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်ပခင်ိုးသည်
သဘ ဝကျမှု ပြစ်သည်- ၎င်ိုးတ တမွ
် ရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့် ိုးကတည်ိုးက ပါလ သည့်အ
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပပီိုးတန က် အသက်တ သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မဟတ်တပ။ ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးတသည်
အသက်က
့်
့်
လက်စ ိုးရှ တြွတသ သူတက
က်ပ့်တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ထလူ၏ အသက်သည်
့် မည်သ တထ
့်
မူလအ ိုးပြင ့်် သူ၏ တမွိုးရ ပါ ဉ ဏ်ပည သမဟ
့် တ် ပါရမီပြစ်သည်။ ဤဉ ဏ်ပည သမဟ
့် တ်
ပါရမီမျြုိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အတတ အ
် တန် တဝိုးကွ တလသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး
မခရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ကင်တွယပ် ခင်ိုးမခရတသိုးပါက သူတြ ်ပပတသ အရ န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးတကက
့် ိုးတွင ်
ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ဟမှုတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတြ ်ပပတသ အရ သည်
၎င်ိုး၏စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှင ့်် တစ်ြက်သတ် အတတွျို့အကကြု ကဲသ
့် တသ
မတရရ သည့််
့်
အရ မျ ိုးပြင ့်် တရ တန္ှ တနတပလမ်မ
၊ သူမည်သ အလ
ပ်လပ်သည်ပြစ်တစ၊
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
လူအ ိုးလိုး၏ ဝင်တရ က်မအ
ှု တွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် တယဘယျ ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးမရှဟ
လူတ ခ
တတ င်ိုးဆထ ိုးသည့်် အရ အမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့် စ ိုးရသည်။ လူတအတပေါ်
့်
့်
ငှက်န ိုးရ အပ်တန်ိုးမျ ိုးတပေါ်သ န
ှ
် ဘဲမျ ိုးအလ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးတစပခင်ိုးခတနရလျက်ရသည့်
့်
အစွမ်ိုးအစက တကျ လ
် န
ွ တ
် ပသည်။ ဤသည်မှ လူအလ
ဆန္ဒ၏ အလပ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ၎င်ိုး၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးသည်
၎င်ိုး၏ကယ်ခန္ဓ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက ပျျို့ န္ှဝင်
့် တရ က်တလသည်။ လူသ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ဗီဇပြင ့်် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက
တက်ရက်န ိုးလည်ရန် ဗီဇလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုး၌ ထလူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး တပါင်ိုးထည့်ပ
် ါက- ဤသဘ ဝကျသည့်် လူပင်္္ြုလ်မျြုိုး
အလပ်လပ်တသ အခါတွင၊် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစသည် မဟတ်တလ ။ သရ့် တွင ်
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသည် သူ၏အလပ်ထက
ဲ မတရမရ န္ှင ့်် မစစ်မှနတ
် သ
အရ မျ ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တမှိုးမှန်တပျ က်ကွယ် သွ ိုးြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုး၏ အတရ အတန္ှ မျ ိုး
့်
ပနည်ိုးလ ပပီိုး၊ သူအလ
ပ် န္ှင ့်် အတစခမှုတသည်
ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ယခင်ထက် သ ၍ နီိုးစပ်လ ြအလ
ငှ့် ၊ လူတ န
့်် သ သမမ တရ ိုး၏
့်
့် ိုးလည်သငတ
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အသပည တ ရှ
င၊့်် ၎င်ိုး၏အလပ်သည် သမမ တရ ိုး
့် ကကတလသည်။ ထတကက
့်

လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
ျို့ ည်ိုး ကျလ ပပီ ပြစ်တလသည်။
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က ၊ လက်တတွလ
လူသ ိုး၏စတ်ထက
ဲ အတတွိုးမျ ိုးသည် အထူိုးသပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က
ပတ်ဆသည်
။ လူသ ိုးသည် ကကယ်ဝတသ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှင ့်် ယတတတန်တသ
့်
ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ် ရှပပီိုး၊ အတရိုးကစစမျ ိုးက ကင်တွယ်ပခင်ိုး၌ ရှညက် က တသ အတတွျို့အကကြု
ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးသည် ပပြုပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
မှနတ
် အ င်ပပင်ဆင်ပခင်ိုးတက
ိုးအဆီိုးမျ ိုး
့် မကကြုရပါက၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အလပ်အြ အတ
့်
ပြစ်တပသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏အလပ်၊ အထူိုးသပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးမခရတသ သူတ၏
့်
့်
အလပ်သည် တကျမှနက
် န်မှု၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ က မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။
လူသ ိုး၏အလပ်သည် အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခအတွငိုး် ရှတနပပီိုး အကနအ
် ့် သတ် ရှ၏။
လူတစ်ဦိုးသည် အဆငတ
့်် စ်ခခ၏ အလပ်ကသ လပ်န္င်ပပီိုး တခတ်တစ်တခတ်လိုး၏ အလပ်က
မလပ်န္င်တပ၊ သမဟ
့် တ်ပါက သူသည် လူတက
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး အလယ်သ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏အလပ်သည် သီိုးပခ ိုး အချန်တစ်ခ၊ သမဟ
့် တ်
အဆငတ
့်် စ်ဆငန္
့်် င
ှ သ
့််
သက်ဆင်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုး၏
အတတွျို့အကကြုသည် ယင်ိုး၏ အတင်ိုးအတ တစ်ခရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူ၏အလပ်က
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရတပ။ လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ သူ၏အသပည သည် သီိုးသန ် ့်
အတင်ိုးအတ တစ်ခအတွက်သ သက်ဆင်တပသည်။ လူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြငသ
့််
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးခရန္င်ပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် လိုးဝ
မပပည့်ဝ
် န္င်တသ တကက င၊့်် လူ တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် လိုးဝ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလ ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ ၍မရတပ။ လူ တတွျို့ ကကြုန္င်သည့််
အရ အ ိုးလိုးသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏ အတင်ိုးအတ အတွငိုး် တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး
ပမှနလ
် ူသ ိုး၏စတ်ထက
ဲ အတတွိုးမျ ိုး၏ အပင်ိုးအပခ ိုးက မတကျ ်လန
ွ န္
် င်တပ။ သမမ တရ ိုး
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်သအ
ူ ိုးလိုးသည် ဤအပင်ိုးအပခ ိုးအတွငိုး် တွင ်
တတွျို့ ကကြုကကရတလသည်။ သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုချန်တွင ် ယင်ိုးသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရသည့်် ပမှနလ
် ူသ ိုး အသက်တ ၏
အတတွျို့အကကြုတစ်ခ အပမဲပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ပမှနလ
် ူသ ိုးအသက်တ မှ တသွြည်တသ
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် လူသ ိုး အသက်တ မျ ိုး
အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးခရလျက် သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုကကရသည်။ ထအပပင်
့်
့်

ဤသမမ တရ ိုးသည် လူတစ်ဦိုးမတ
ှ စ်ဦိုး ကွဲပပ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုး၏နက်ရှုင်ိုးမှုသည် လူ၏
အတပခအတနန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။ ၎င်ိုးတတလျှ
က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်စ ိုးရှ တြွသတ
ူ စ်ဦိုး၏ ပမှနလ
် အသက်
ူ ့်
တ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး ခရသည့်် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးဟ
တခေါ်တက င်ိုးတခေါ်ဆန္င်သည်ဟသ ဆန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတတလျှ
က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ မဆန္င်တပ။
ပမှနလ
် ူသ ိုး အတတွျို့အကကြုတွင၊် လက်စ ိုးရှ တြွတသ လူတသည်
မတူညတ
ီ သ တကက င်၊့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည်လည်ိုး တူညမ
ီ ှုမရှတပ။ ထအပပင်
့်
လူတတတွ
ျို့အကကြု၏ အပင်ိုးအပခ ိုးမျ ိုးသည်
့် ျို့ ကကြုတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အတတွ
့်
မတူညတ
ီ သ တကက င်၊့် ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ အ
့်် တတွိုးမျ ိုး တရ တန္ှ ပခင်ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တ်န္င
့်
အတတွျို့အကကြုသည် မတူညတ
ီ သ အတင်ိုးအတ မျ ိုးထ တရ တန္ှ လျက်ရတလသည်
ှ
။
လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏
့်် ညီ
့် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်၊် တစ်ဦိုးချင်ိုး အတပခအတနမျ ိုးန္ှငအ
သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ကကသည်။ သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
၎င်ိုးတ၏န
ိုးလည်မသ
ှု ည် မပပည့်စ
် သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ သမဟ
့်
့် တ်
ရှု တထ င်အ
့် ချြုျို့သ ပြစ်တလသည်။ လူတတွျို့ ကကြုတသ သမမ တရ ိုး၏ နယ်ပယ်သည်
လူအသီိုးသိုးီ ၏ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်တပပိုးညီ တစ်ဦိုးမတ
ှ စ်ဦိုး ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတလသည်။
ဤနည်ိုးပြင ့်် တူညတ
ီ သ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည က မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
လူမျ ိုးက တြ ်ပပသည့်အ
် ခါ ပခ ိုးန ိုးကန်ကကတလသည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူ၏အတတွျို့အကကြုသည်
အပမဲ အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးရှပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလက လိုးဝ
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတြ ်ပပတသ အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် အလွနန
် ိုးီ ကပ်စွ
ကက်ညပီ ပီိုး၊ လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တဆ င်ရွက်တသ
စလင်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလွနန
် ိုးီ ကပ်တနလျှငပ
် င်၊ လူ၏အလပ်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအပြစ် ပမင်၍
မရန္င်တပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင် သူက
့် တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အလပ်က လပ်တဆ င်လျက်
ဘရ ိုးသခင်၏အတစခသ ပြစ်န္င်သည်။ လူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် အသပည န္ှင ့်် သူ၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှရရှတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးကသ တြ ပ် ပန္င်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ ထွက်တပါက်ပြစ်ရန် လူသည် အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီသကဲသ
့် ့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပည့်မ
် ီတပ။ သူ၏အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည်ဟ သူ
ဆပင်ခင
ွ မ
့်် ရှတပ။ လူတွင် လူ၏ အလပ်လပ်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊

လူအ ိုးလိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးရက
ှ
မတူညတ
ီ သ အတပခအတနမျ ိုး
ပင်ဆင်ကကသည်။ လူ၏အလပ်တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှုတအ က်တွငရ
် သည့်
ှ
် သူ၏ အတတွျို့အကကြုအ ိုးလိုး ပါဝင်သည်။
ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် လူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး၊ သမဟ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလက
့် တ် သနရ
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ထတကက
င ့်် လူ၏အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပပည့်စ
် တသ အလတတ ် မဟတ်တသ တကက င ့်် လူတလျှ က်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆ၍မရတပ။ လူ၏အလပ်သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးလွယ်ပပီိုး၊ သူအလ
ပ်၏
့်
့်
နည်ိုးစနစ်သည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခသ လွ
့်် ကူ တဘ င်ခတ်ခရက ၊
့် ယ်လငတ
လူတက
့် အချြုပ်အချယ်ကင်ိုးတသ လမ်ိုးတစ်ခသ ဦိုး
့် တဆ င်န္င်ပခင်ိုးမရှတပ။
တန က်လက်အမျ ိုးစသည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏တတွ
ျို့ ကကြုမှု နည်ိုးလမ်ိုးသည်လည်ိုး ယင်ိုး၏နယ်ပယ်ထတ
ဲ ွင ် ကနသ
် ့် တ်ခရတလသည်။
့်
လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည် အပမဲ အကနအ
် ့် သတ်ရှ၏။ သူ၏အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
နည်ိုးစနစ်သည်လည်ိုး အမျြုိုးအစ ိုး အနည်ိုးငယ်ထ ကနသ
် ့် တ်ခရပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၊ သမဟ
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တပ။
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အမှုန္င
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်၊ တန က်ဆိုးတွင ် လူ၏ အတတွျို့အကကြုသည်
အကနအ
် ့် သတ်ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
မည်သလ
့် ပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပတ်ဆိုးီ မခရတပ။ ယင်ိုးက
မည်သလ
် ့် တ်မထ ိုးတပ။
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးသည်ပြစ်တစ၊ နည်ိုးစနစ် တစ်ခတစ်တလမျှထ ကနသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျှ မရှတပ- သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည်
လွတပ် ငမ်ိုးပပီိုး အချြုပ်အတန္ှ င် ကင်ိုးတလသည်။ လူသည် သူတန
့် က်လက်ရင်ိုး
အချန်မည်မျှကန်ဆိုးပါတစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက စိုးမိုးသည့််
မည်သည့်ဥ
် ပတဒသကမျှ အန္ှစ်မချြုပ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မူအရပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးက နည်ိုးလမ်ိုးသစ်မျ ိုးပြင ့်် အပမဲလပ်တဆ င်က အသစ်တသ တိုးတက်မှုမျ ိုး အပမဲရပပီ
ှ ိုး
ယင်ိုးက လူက လက်လမ
ှ ်ိုးမမီန္င်တပ။ အချန်က လတစ်ခတည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ အလပ်အမျြုိုးအစ ိုး အချြုျို့ န္ှင ့်် လူတက
့် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးရန္
ှ င်က ၊ ထသပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးပြင ့်် လူတသည်
အသစ်တသ ဝင်တရ က်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်

တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး အပမဲရတလသည်
ှ
။ သူသည် အသစ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် အပမဲ
အမှုပပြုတသ တကက င၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ ဥပတဒသမျ ိုးက
မသပမင်န္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ထသပြင
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်မျ ိုးသည်
့် သ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ကနသ
် ့် တ်ခလ ရပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုသည်
လူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက အပမဲတရှ င်ရှ ိုးပပီိုး ထအယူအဆမျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။
့်
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် တန က်သလ
့် က်ပပီိုး သူက
့် လက်စ ိုးရှ တြွတသ
သူတသ
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးတအ က်တွငမ
် ျှ မရှဘဲ၊ သမဟ
့်် ျှ
့် တ် မည်သည့်် ဘ သ တရ ိုး အယူအဆမျ ိုးပြငမ
ချြုပ်ထန်ိုးမခရဘဲ၊ လွတ်လတ
ွ ်လပ်လပ် အသက်ရှငန္
် င်တပသည်။ လူ၏အလပ်သည် ၎င်ိုး၏
ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ၎င်ိုးကယ်တင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်အ
် ရ တပေါ် အတပခခ၍ လူတက
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုတလသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးသည် တကျသည့််
နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တွင ် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးပပီိုး၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး အလွန ် ကနသ
် ့် တ်မရ
ှု ှတလသည်။ ဤသပြင
့် ၊့်် တန က်လက်မျ ိုးသည်
ဤကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် မရည်ရွယဘ
် န္
ဲ င
ှ ့်် အသက်ရှငမ
် ကကသည်။
အချန်ကန်လွန ် လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဤအရ မျ ိုးသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ရိုးရ ဓတလ့်မျ ိုးပြစ်လ သည်။ အကယ်၍ က လတစ်ခ၏ အလပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ကယ်ကျ စလင်တစပခင်ိုးက မကကြုရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မရရှတသိုးသည့််
သူတစ်ဦိုး၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရပါက၊ ၎င်ိုး၏တန က်လက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘ သ တရိုးသမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ခခဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ် ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်လ ကကတပလမ်မ
င၊့်် အကယ်၍ တစ်စတစ်တယ က်သည်
့် ည်။ ထတကက
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ တခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ ထလူသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
ကကြုရမည်ပြစ်ပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးက လက်ခရတပမည်။ တရ ိုးစီရင်မက
ှု
မကကြုတတွျို့တသိုးတသ သူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်
ရှတက င်ိုးရတနန္
ှ
င်တသ ်လည်ိုး၊ မတရရ သကဲသ
့် မစစ်
မှနတ
် သ အရ မျ ိုးကသ
့်
တြ ်ပပတလသည်။ အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတက
့် သဘ
ဝလွနတ
် သ
့်
့် မတရရ သကဲသ
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးထဲသ ဦိုးတဆ
င်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူ၏
့်
ဇ တပကတန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ။ ယင်ိုးသည် လူ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညဘ
ီ ၊ဲ လူ၏
အယူအဆမျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ ယင်ိုးသည် မတရရ တသ ဘ သ တရိုး
အတသွိုးအတရ င်မျ ိုးန္ှင ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုရလဒ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏

စလင်တစပခင်ိုးမခရတသိုးသည့်် သူတစ်ဦိုးဦိုးက မရရှန္င်တပ။ ထရလဒ်မျ ိုးက
လူ၏အတတွိုးမျ ိုးက လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တပ။
လူ၏စတ်ထရ
ဲ အလ
ှ
ပ်သည် ရရှြ လူ
် ွယက
် ူလွနိုး် လှ တပသည်။
့် သ ိုးအတွက် အလွနလ
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ဘ သ တရိုး တလ ကထဲက သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့်် တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသည် မမတ၏
့်
အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရ ထူိုးမျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုကကသည်။
အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ ၎င်ိုးတတန
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြင ့််
ကူိုးစက်ခရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏ပြစ်
တည်မှု အချြုျို့ ပြင ့်် လမ်ိုးမိုးမှုခရကကလမ်မ
လူတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး၊ အစွမ်ိုးအစမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည တအတပေါ်
အ ရစက်ပပီိုး၊
့်
သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် နက်နပဲ ပီိုး လက်တတွျို့မကျတသ အယူဝါဒမျ ိုးက (ဟတ်တပ၏၊
ဤနက်နတ
ဲ သ အယူဝါဒမျ ိုးက မရယူန္င်တပ။) အ ရစက်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးအတပေါ် အ ရမစက်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်
တရ ိုးတဟ ြန္ှ့် င ့်် အလပ်လပ်ြ လူ
့်် ပိုးပခင်ိုး၊ လူတ၏အသ
ပည န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တက
့် တလ့်ကျငတ
့်
့်
အလျှပယ်ပြစ်တသ ဘ သ တရိုး အယူဝါဒမျ ိုးက တိုးတက်တစပခင်ိုးတအတပေါ်
့်
အ ရစက်ကကတလသည်။ လူတ၏
် တပေါ်
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး မည်မျှတပပ င်ိုးလဲသည်ဆသည့်အ
၎င်ိုးတ အ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက လူတ ့်
့် ရမစက်ကကသကဲသ
မည်မျှန ိုးလည်သည်ဆသည့်အ
် တပေါ်လည်ိုး အ ရမစက်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏သ
မန်န္င
ှ ့််
့်
့်
သ မန်မဟတ်တသ အတပခအတနတက
့် ရရှြကက
့် ြုိုးစ ိုးရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
လူတ၏အန္ှ
စ်သ ရကပင် စတ်ပင်မဝင်စ ိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
် မှုမျ ိုး
့်
့်
့် မပပည့်စ
သမဟ
့် တ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးမျ ိုးအတွက် လူတက
့် ပပြုပပင်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးက မဆနက
် ့် ျင်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးမရှတပ။
့်
၎င်ိုးတတန
့် က်လက်တသ သူ အမျ ိုးစသည် မမတ၏
့် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးပြင ့်် အတစခကကပပီိုး၊
သူတထ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ ပပီိုး လူတအတပေါ်
့် တ်တြ ်ပပသမျှအ ိုးလိုးမှ လက်တတွအ
့်
အသက်အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်ပခင်ိုး လိုးဝမရှသည့်် ဘ သ တရိုး အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဓမမပည ဆင်ရ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ပါရမီက
့်
ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး၊ ဘ မျှမရှသည့်် လူတစ်ဦိုးမှ တန က်ပင်ိုးတွင ် အလပ်လပ်က ဦိုးတဆ င်မည့််
ပါရမီရတသ
ှ
ကျမ်ိုးစ တကျ င်ိုး ဘွျို့ရ
ဲ တစ်ဦိုးအပြစ်သ ပျ
့် ြုိုးတထ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုထက
ဲ နည်ိုးဥပတဒသ တစ်ခတစ်တလက သင် သပမင်န္င်ပါသတလ ။
လူလပ်တဆ င်တသ အလပ်တွင ် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးစွ ရှပပီိုး လူသ ိုး
ဦိုးတန္ှ က်သည် အလွန ် တစ်ယူသန်ပြစ်လွနိုး် လ၏
ှ ။ ထတကက
င ့်် လူက တြ ်ပပတသ အရ သည်
့်

သူ၏အတတွျို့အကကြု နယ်ပယ်အတွငိုး် ရှ အသပည န္ှင ့်် သတဘ တပါက်မပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။
လူသည် ဤအရ မှလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတြ ်ပပန္င်တပ။ လူ၏ အတတွျို့အကကြု သမဟ
့် တ်
အသပည သည် ၎င်ိုး၏တမွိုးရ ပါ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုး၏ ဗီဇမှ
ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့််
့်
တက်ရက်ထန်ိုးတကျ င်ိုးမှုတတကက
င ့်် ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသည်
့်
ဤထန်ိုးတကျ င်ိုးမက
ှု လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးသ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝသည်
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က တက်ရက်တြ ပ် ပရန် အစွမ်ိုးအစမရှတချ။ လူသည်
အရင်ိုးအပမစ်မပြစ်န္င်တပ။ သူသည် အရင်ိုးအပမစ်မှ လ တသ တရကလက်ခသည့်် အိုးတစ်ခသ
ပြစ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး ဗီဇ၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် ရှသငတ
့်် သ အစွမ်ိုးအစ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခသည့််
စွမ်ိုးရည်ဆိုးရှုိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး ဗီဇက ဆိုးရှုိုးပါက၊ ထလူသည် တန်ြိုးအရှဆိုးတသ အရ ကလည်ိုး
ဆိုးရှုိုးက ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုး၏ တ ဝန်က ဆိုးရှုိုးတပသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် သမဟ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုန္င
့် တ်
အတတွျို့အကကြုမရှပါက ထလူသည် သူ၏တ ဝန်၊ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင ့််
သူတဆ င်ရွက်သငတ
့်် သ တ ဝန်က ဆိုးရှုိုးပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ င်္ဏ်သကခ က
ဆိုးရှုိုးတပသည်။ လူဇ့် တ၌ တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့််
တက်ရက်တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
တြ ်ပပရန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစရက် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သ သန ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွငိုး် သမဟ
့် တ် အမှုပပီိုးတန က်တွင ်
သူ၏ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုမျ ိုး သမဟ
့် တ် အသပည က တြ ်ပပတလသည် (ယင်ိုးမှ
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည်က ဆလသည်)။ ဤသည်မှ လူ၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် လူ၏
တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ လူ၏
တြ ်ပပချက်သည် ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်အ
် ရ က မမီတသ ်လည်ိုး၊ လူတြ ်ပပသည့််
အရ သည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင ့်် ကနသ
် ့် တ်ခရတသ ်လည်ိုး၊ လူသည်
သူပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငတ
့်် သ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူလပ်သငသ
့်် ည့််
အရ ကလပ်ရမည်ပြစ်သည်။ လူသည် သူ၏တ ဝန်ကပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးသမျှ
ပြစ်န္င်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး၊ သသယ နည်ိုးနည်ိုးမျှပင် မရှသငတ
့်် ပ။
န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက အလပ်လပ်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူသည် သူ၏န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက သည့်် အလပ်
အတတွျို့အကကြုအပပင် သူစတဆ င်ိုးထ ိုးခဲတ
့် သ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတက
့်

အကျဉ်ိုးချြုပ်လမ်မ
့်် ွ အလပ်လပ်ြူိုးတသ သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်။ အချန်ကက ပမငစ
ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုအ ိုး မည်သ အ
့် ရခရမည်က သရှတလသည်။
မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ချန်တွင ်
အလပ်မလပ်သည်က သူသသည်။ ဝန်ထပ်တစ်ခက သယ်တဆ င်စဉ်
မည်သမ့် တ်သဟ ယပပြုရမည်က သူသပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ အ
် လပ်၏
ပမှနအ
် တပခအတနန္ှင ့်် အသက်တ ၌ လူတ၏
ှု တပခအတနက သတလသည်။
့် ကကီိုးထွ ိုးမအ
ယင်ိုးသည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ြူိုးပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ကသတသ
လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အလပ်လပ်ြူိုးတသ သူတသည်
ခင်ခင်မ မ န္ှင ့််
့်
စတ်တအိုးလက်တအိုး စက ိုးတပပ ကက၏။ ၎င်ိုးတ တပပ
စရ ဘ မျှမရှသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င်
့်
စတ်တည်ပငမ် ကကတလသည်။ အတွငိုး် ၌၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်က
့်
ရှ တြွရန် ဆက်လက်ဆတတ င်ိုးန္င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလပ်လပ်ရ တွင ် အတတွျို့အကကြု
့်
ရှကကသည်။ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အလပ်လပ်ြူိုးပပီိုး အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ ရှက သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးစွ
သင်ယူပပီိုးတသ လူတစ်ဦိုးသည် အတွငိုး် ၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က
တ ိုးဆိုးီ တသ အရ မျ ိုးစွ ရှ၏။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ တရရှညအ
် လပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ချွတ်ယွငိုး် ချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ယခတင် အလပ်စလပ်တသ လူတစ်ဦိုးသည် လူသ ိုး
သင်ခန်ိုးစ မျ ိုး သမဟ
ျို့ ကကြုမျ ိုးပြင ့်် တရ တန္ှ မခရသကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့််
့် တ် အတတွအ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်လပ်ပန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်ကကတလသည်။
သတသ
် အလပ်လပ်တနဆဲအတတ အတွငိုး် တွင၊် သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် မည်သ ့်
့်
အလပ်လပ်သည်က အ ရခရန် တပြည်ိုးပြည်ိုး သင်ယူပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်ကရရှရန်အလငှ့် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်၊ အပခ ိုးသူတ၏
် ျ ိုးက
့် ွကမ
့် တပျ က
အတအကျ ထန္ှက်ရန်အလငှ့် မည်သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့််
အလပ်လပ်သမ
ူ ျ ိုး ပင်ဆင်သင်သ
အပခ ိုး သ မန်အသပည က
့် ည့်် ထသတသ
့်
သတမူမလ ကကသည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည်
အလပ်လပ်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ထသတသ
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သ မန်အသပည တက
့်
့်
တက င်ိုးစွ သလ ပပီိုး အလပ်လပ်တနချန်တွင ် ယင်ိုးက အလွယတ
် ကူ အသိုးပပြုပတပေါ်တလသည်။
သရ့် တွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူအလပ်လပ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့်အ
် ခါတွင၊် ထသူသည် အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အသပည တဟ င်ိုးန္ှင ့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ အမှု၏ အသစ်တသ
လှုပ်ရှ ိုးမှုအတကက င်ိုးက အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ သတလသည်။ န္ှစ်ချီတသ အလပ်န္င
ှ ့််

သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှု ပပည့်ဝ
် ပခင်ိုးသည် သူအ
့် ိုး
အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက ပ၍ပ၍ တပိုးတလသည်။
ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် သူက
် စသည်။
့်
့် မ နမဟတ်သည့်် မမကယ်က ယကကည်မပှု ြင ့်် ပပည့်တ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် တသ ်၊ သူသည် သူက
့် ယ်ပင်အလပ်ပြင ့်် အတတ ်အတန် တကျနပ်အ ိုးရပပီိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူရရှပပီိုးတသ သ မန်အသပည ပြင ့််
တင်ိုးတမ်တရ ငရ
့်် ဲတလသည်။ အထူိုးသပြင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မရရှခဲသ
် ရ မျ ိုး သမဟ
့် ည့်အ
့် တ်
မသခဲတ
့် သ အရ မျ ိုးသည် သူက
့် သ ၍ပင် ယကကည်စတ်ချမှုက တပိုးတလသည်။ ၎င်ိုးအတွငိုး် ရှ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မကွယ်တပျ က်န္င်သည့်ပ
်
ရတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဤအထူိုးဆက်ဆမှုအတွက် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီကကတချ။
န္ှစ်ချီကက အလပ်လပ်ြူိုးပပီိုး ယင်ိုး၏ အသိုးဝင်မှုက အတတ ်တန်ြိုးရသည့်
ှ
် ၎င်ိုးကဲသ
့် တသ
့်
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးသ လျှင ် ယင်ိုးက တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးရန် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီကကတလသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသစ်တသ လပ်တဆ င်ချက်က
၎င်ိုး၏လက်ခမှုအြ ကကီ
် ့် တ ိုးတစ်ခ ပြစ်လ တလသည်။ အသစ်တသ
့် ိုးမ ိုးတသ အဟနအ
အလပ်က ၎င်ိုးက လက်ခန္င်လျှငပ
် င်၊ ညတွငိုး် ချင်ိုး ထသ သူ
့် မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ယင်ိုးက
လက်မခမီ သူသည် အလှညအ
့်် တပပ င်ိုး အချြုျို့က ပြတ်သန်ိုးရြ တသချ
တပသည်။ ၎င်ိုး၏
့်
အယူအဆ တဟ င်ိုးမျ ိုးသည် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ခရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး
တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး တန က်တွငသ
် ၊ ဤအတပခအတနသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်တပသည်။
ဤအဆငမ
့်် ျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ၎င်ိုးသည် လက်မလွတသ
် ကဲသ
့် ့်
၎င်ိုး၏အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ သင်ယမ
ူ ှုအသစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်တက
့်
အလွယတ
် ကူ လက်မခတပ။ ဤသည်မှ လူအထဲ
က ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ အခက်
ခဆ
ဲ ိုးတသ
့်
့်
အရ ပြစ်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲရန် မလွယက
် ူတပ။ အကယ်၍ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်အ ိုး တစ်ပပြုင်နက် န ိုးလည်မက
ှု ရရှန္င်ပပီိုး ယင်ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုက
အကျဉ်ိုးချြုပ်န္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုး၏ အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် အလပ်တပြင
့် ့််
ကနသ
် ့် တ်မခရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အလပ်တဟ င်ိုးအရ အလပ်သစ်က လက်ခန္င်ပါက၊ သူသည်
ပည ရှတသ သူပြစ်ပပီိုး အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ လပ်သ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်တလသည်။ လူတသည်
့်
မကက ခဏ ဤသပြစ်
မမတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် ကကတလသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
့် အလပ်န္င
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုိုးန္င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ကကသည်၊
သမဟ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏အတတွ
ျို့အကကြုန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က
့် တ် အလပ်န္င
့်
အကျဉ်ိုးချြုိုးပပီိုးတန က် အသစ်တသ အလပ်က လက်ခရန် ဟန်တ
့် ိုးပခင်ိုးခရက ၊

အလပ်တဟ င်ိုးန္ှင ့်် အလပ်သစ်က တက င်ိုးမွနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး သမဟ
် န်စွ
့် တ် မှနက
သတဘ ထ ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှတပ။ လူတသည်
ကင်တွယ်ရန် အမှနတ
် ကယ် ခက်ခကဲ ကတပသည်။
့်
သင်တအမျ
ိုးစသည် ဤသပြစ်
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က
့်
့် ကက၏။ သနရ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ သူတသည်
အလပ်သစ်က လက်ခရန်ခက်ခကဲ ကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတ တဘိုး
ြယ်မထ ိုးန္င်သည့်် အယူအဆမျ ိုးပြင ့်် အပမဲပပည့်တ
် သ ်လည်ိုး၊ ယခတင်
့်
အလပ်စတင်လပ်တသ လူတစ်ဦိုးသည် အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သ မန်အသပည
ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊ အရိုးရှငိုး် ဆိုး ကစစအချြုျို့တက
ွ ် ရမည်က မသကကတပ။
့် ပင် မည်သက
့် င်တယ
အသင်လတ
ူ သည်
အလွနပ
် င် ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်။ ဝါရငမ
့်် အ
ှု ချြုျို့ ရှသူမျ ိုးသည် အလွနမ
် န
့်
ကကီိုးကကပပီိုး စတ်ကကီိုးဝင်ကကသည်မှ ၎င်ိုးတ မည်
သည့်တ
် နရ မှ လ ခဲက့် ကသည်က
့်
တမတ
့် လျ က့် ကတလသည်။ သ ၍ ငယ်ရွယ်တသ သူမျ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ ့်
အပမဲအထင်တသိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ အမှုက လက်မခန္င်ကကဘဲ၊
့်
န္ှစ်မျ ိုးစွ ၎င်ိုးတ စ
့် တဆ င်ိုးပပီိုး ထန်ိုးသမ်ိုးခဲက့် ကတသ အယူအဆမျ ိုးက လက်မလတ်န္င်ကကတပ။
ထငယ်ရွယ်ပပီိုး ပည မဲ့်တသ သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသစ်တသ
့်
လပ်တဆ င်ချက်က အနည်ိုးငယ် လက်ခန္င်ပပီိုး အတတ ်အတန်
စတ်အ ိုးထက်သန်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ပပဿန မျ ိုး တပေါ်တပါက်သည့်အ
် ခါ အပမဲ
စတ်ရှုပ်တထွိုးလ ကကက မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်က မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်ကကတသ ်လည်ိုး မသန ိုးမလည်ကကတချ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အသပည အနည်ိုးငယ်သ ၎င်ိုးတ ရှ
့် ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက
၎င်ိုးတအသက်
တ မျ ိုးတွင ် အသိုးမပပြုန္င်ကကတပ။ ယင်ိုးသည် လိုးဝ အသိုးမကျတသ
့်
အယူဝါဒသ ပြစ်သည်။ သင်တကဲ
့် တသ
လူမျ ိုးစွ ရှ၏။ မည်မျှတသ သူတသည်
့် သ
့်
့်
အသိုးပပြုရန် သငတ
့်် တ ်ပါသနည်ိုး။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့် န ခန္င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ စီမခနခ
် ့် န္
ွဲ င်သူ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ သင်တထဲ
့် မှ ယခထက်ထ
တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးသည် အလွနန
် ခပရကကတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ်
သင်တသည်
သင်တအယူ
အဆမျ ိုးက လက်လတ်လက်ပခင်ိုးမရှတသိုးတပ၊ သင်တသည်
့်
့်
့်
သမမ ကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှ တြွတနဆဲ၊ တဝဝါိုးမှုမျ ိုးပြင ့်် ယကကည်တနဆဲ သမဟ
့် တ်
အယူအဆမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သွ ိုးလ တနဆဲပြစ်သည်။ ယတန၏
် သ အလပ်က တသချ စွ
့် စစ်မှနတ
စစမ်ိုးတသ သူ သမဟ
ဲ အတလိုး
အနက်ထ ိုးတသ သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။
့် တ် ထအလပ်ထသ
့်
သင်တသည်
ယတနလမ်
့် ိုးခရီိုးက သင်တ၏
့်
့် အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် လက်ခတနကကတပသည်။

ထသတသ
ယကကည်ချက်တစ်ခပြင ့်် သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က ရရှန္င်သနည်ိုး။
့်
့်
သင်တအထဲ
တွင ် ထတ်တြ ပ် ပမခရတသိုးသည့်် အယူအဆမျ ိုးစွ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပပီိုး
့်
သင်တသည်
ထအရ တက
် ကူ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ကွယ်ဝက
ှ ်ရန်
့်
့် အလွယတ
အထွတ်အထပ်အ ိုးထတ်မှုတစ်ခ တကယ်က ပပြုလပ်တနသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ သင်တသည်
့်
အသစ်တသ အမှုက စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ လက်ခပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့်
အယူအဆတဟ င်ိုးမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ရန် အစီအစဉ်မရှတပ။ သင်တသည်
့်
အသက်ရှငသ
် န်မှုအတွက် အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး ရှပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးလှသည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့် အတတွိုးအတခေါ်တဟ င်ိုးမျ ိုးက
မစွနလ
် ့် တ်သကဲသ
့် ၊ ့် အလပ်သစ်က အင်တင်တင်ပြင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တလသည်။ သင်တ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် အလွနဆ
် ိုးယတ်လပှ ပီိုး၊ သင်တသည်
အမှုသစ်၏ အဆငမ
့်် ျ ိုးက တကယ်က
့်
န္ှလိုးမသွငိုး် ကကတပ။ သင်တကဲ
့် တသ
အပျင်ိုးခသူမျ ိုးသည် ဧဝတင်္လက ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအလပ်က
့် သ
့်
လပ်န္င်ပါသတလ ။ ယင်ိုးက စကကဝဠ တစ်ခလိုးဆသ
ီ ပြန
် ့် ဝပခင်ိုးအလပ်က
့် တ
သင်တတ
့် ဝန်ယူန္င်ပါသတလ ။ သင်တ၏
့် ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သရှပခင်ိုးတမှ့် သင်တက
့်
တ ိုးဆိုးီ တနပါသတလ ။ အကယ်၍ သင်တသည်
ဤသတရှ
ရှ ိုးခရြ ့်
့်
့် ျို့ဆက်တနပါက၊ သင်တ ပယ်
့်
တသချ တပ၏။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူ၏ အလပ်မှ မည်သခွ့် ပဲ ခ ိုးရမည်ဆသည်က သရမည်။
့်
လူ၏အလပ်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ က သင် ပမင်န္င်သနည်ိုး။ လူ၏အလပ်တွင ် သူအတတွ
ျို့အကကြု၏
့်
အရပ်လကခဏ မျ ိုးစွ ရှသည်။ လူ တြ ်ပပသည့်် အရ သည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်အလပ်သည်လည်ိုး သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပသည်၊ သရ့် တွင ် သူ၏
ပြစ်ပခင်ိုးသည် လူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးသည်။ လူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးသည် လူ၏အတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
အသက်တ တက
် ရ ၊ သမဟ
့် (လူ၏ အသက်တ တွင ် သူတတွျို့ ကကြုသည့်အ
့် တ်
ကကြုဆရသည့်အ
် ရ ၊ သမဟ
် ှတသ အသက်ရှငသ
် န်မှုအတွက် ဒဿနမျ ိုး)
့် တ် သူတွ
့် ငရ
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် တနထင်သည့်် လူမျ ိုးသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ ပြစ်တည်မမ
ှု ျ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။ သင်သည်
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင်
သင်၏မသ ိုးစအတွငိုး် သင် အမှနတ
် ကယ်အသက်ရှငပ် ပီိုး တတွျို့ ကကြုပက
သင်တြ ်ပပတသ အရ တွင ် တတွျို့ န္င်သည်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လူမှုတရိုး
အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှ၊ မရှဆသည်ကမူ သူ၏အမှုတွင ် သင် မတတွျို့ န္င်တပ။ သူသည်

လူ၏အန္ှစ်သ ရက တက င်ိုးမွနစ
် ွ သရှပပီိုး၊ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးက သူ ထတ်တြ ပ် ပန္င်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်တတ်တသ
အပပြုအမူတက
့် တြ ပ် ပရ တွင ် သ ၍ပင် တတ ်တလသည်။ သူသည် တလ ကီဆန်တသ
လူမျ ိုးအလယ်တွင ် အသက်မရှငဘ
် ၊ဲ သူသည် တသမျြုိုးမျ ိုး၏သဘ ဝန္ှင ့်် တလ ကီဆန်တသ
လူမျ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုအ ိုးလိုးက သရှတလသည်။ ဤသည်မှ
သူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုး သဘ ဝက အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်တသ တကက င၊့််
တလ ကန္ှင ့်် ဆက်ဆမှုမရှတသ ်လည်ိုး၊ ကမဘ ကကီိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက သူသ၏။
သူသည် လူမျက်
လိုးက မပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူန့် ိုးမျ ိုးက မကက ိုးန္င်သည့်် ယတနန္ှ့် င ့််
့်
အတတ်န္စ
ှ ်ခလိုးထက
ဲ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အတကက င်ိုးက သတလသည်။ ဤအရ တွင ်
အသက်ရှငသ
် န်မှုအတွက် အတတွိုးအတခေါ်မဟတ်တသ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူတ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုးပါဝင်သည်။ ဤသည်မှ လူတထ
့်
ြွငဟ
့်် လျက်ရှပပီိုး လူတထ
ှ ်လျက်ရသည့်
ှ
် သူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် မှလည်ိုး ကွယ်ဝက
သူတြ ်ပပသည့်အ
် ရ သည် သ မန်ထက်လွနက
် ဲတသ လူတစ်ဦိုး၏ ပြစ်ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ သူသည် ကမဘ တလ ကသ ့်
ခရီိုးမထွက်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက သသည်။ သူသည်
အသပည သမဟ
ွ ိုး် သပမင်မှုမရှသည့်် “လူတမျ က်ဝမျ ိုး” န္ှင ့််
့် တ် ထိုးထင
အဆက်အသွယ်ရှတသ ်လည်ိုး၊ အသပည ထက်ပမငသ
့်် ကဲသ
့် ကကီ
့် ိုးပမတ်တသ
လူသ ိုးမျ ိုးအထက်တွငရ
် သည့်
ှ
် စက ိုးမျ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။ သူသည်
လူသဘ
ဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အစဉ်အလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အသက်က န ိုးမလည်သည့််
့်
ထူက ထအတသ လူတစ်စအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငတ
် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝအ ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ရန် တစခင်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယတ်ညက
့်
န္ှမ်က
ဝက တြ ်ပပန္င်သည်။
့် ျတသ လူသဘ
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် မည်သည်လ
့် ူမဆ၏ ပြစ်ပခင်ိုးထက် ပမငမ
့်် ိုးသည့််
သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သူအတွ
က် သူလပ်တဆ င်ရန်လအပ်တသ အလပ်ကလပ်ရန်န္င
ှ ့််
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရက အကန်အစင် ထတ်တြ ပ် ပရန်
ရှု ပ်တထွိုးက ၊ ဝန်တလိုးတစပပီိုး ယတ်ညတ
့် သ လူမှုတရိုးအသက်တ က တတွျို့ ကကြုရန် မလအပ်တပ။
ယတ်ညတ
့် သ လူမှုတရိုး အသက်တ သည် သူ၏ဇ တခန္ဓ က မတည်တဆ က်တပိုးတချ။
သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ မန ခမှုကသ တြ ်ပပပပီိုး၊ လူက

တလ ကန္ှငဆ
့်် က်ဆရန်အတွက် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက မတထ က်ပ့်တပိုးတချ။
သူသည် လူက အသက်ပြင ့်် တထ က်ပခ
ျို့ စည်ိုး သမဟ
့် ျန်တွင၊် လူအြွ
့် ဲအ
့် တ် လူ၏မသ ိုးစက
တလ့်လ စစမ်ိုးရန် မလအပ်တပ။ လူက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် သူ၏
ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၏ တြ ်ပပချက်တစ်ခ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည်
လူ၏မန ခမှုက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ သရှက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ၏
် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
စက်ဆပ်ပပီိုးတန က် လူ၏မတပြ င်မ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး
့် တ်မှုန္င
ပြစ်တပသည်။ သူပပြုတသ အမှုအ ိုးလိုးသည် လူထ
့် သ သူ
့် ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
ထတ်တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်တည်မက
ှု တြ ်ပပရန် ရည်ရွယ်တပသည်။ သူသ လျှင် ဤအမှုက
လပ်တဆ င်န္င်၏။ ယင်ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် လူတစ်ဦိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့််
အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ သူ၏ အမှုမှ၊ သူ မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်က လူက
မတပပ န္င်တပ။ လူသည် သူက
့် ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုး တစ်ဦိုးအပြစ်လည်ိုး သူ၏ အမှုတပေါ်အတပခပပြု၍
အမျြုိုးအစ ိုးမသတ်မှတန္
် င်တပ။ သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးကလည်ိုး သူက
့် ြန်ဆင်ိုးခ လူတစ်ဦိုးအပြစ်
အမျြုိုးအစ ိုး သတ်မှတ၍
် မရန္င်တသ သူ ပြစ်တစသည်။ လူသည် သူက
့် လူသ ိုး
မဟတ်တသ သူတစ်ဦိုးဟသ ယူဆန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် အမျြုိုးအစ ိုးတွင ်
ထ ိုးရရမည်
ှ
က မသတပ၊ ထတကက
င ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးအမျြုိုးအစ ိုးတွင ်
့်
စ ရင်ိုးသင
ွ ိုး် ရန် တွနိုး် အ ိုးတပိုးခရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးကက ိုးတွင ် လူ
မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အမှုမျ ိုးစွ တက
် တွက်၊ လူအတွ
က်
့် လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည့်အ
့်
ထသပပြုရန်
ယတတမတန်တသ အရ မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သူ၏ ဇ တခန္ဓ ၏ အတတွျို့အကကြုက
ကယ်စ ိုးပပြုသည့်အ
် ရ မဟတ်တပ။ လူလပ်တသ အလပ်မှ သူ၏အတတွျို့အကကြုက
ကယ်စ ိုးပပြုသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏
့် ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ တပပ ဆကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးက တက်ရက်တြ ပ် ပန္င်တသ ်လည်ိုး၊
လူသည် သမမ တရ ိုးက သူ၏ တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် အတတွျို့အကကြုကသ
တြ ပ် ပန္င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အချန် သမဟ
့် တ်
ပထဝီဝင် အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးတအ က်တွင ် မရှတပ။ သူသည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးက အချန်မတရွ ိုး၊
တနရ မတရွ ိုး တြ ်ပပန္င်သည်။ သူ န္ှစ်သက်သည့်အ
် တင်ိုး သူအလပ်လပ်တလသည်။
လူ၏အလပ်သည် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ် စဉ်ိုးစ ိုးရမည့်် အတပခအတနမျ ိုး ရှ၏။
ထအရ မျ ိုး မရှပါက၊ သူသည် အလပ်လပ်န္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သူ၏အသပည သမဟ
့်် က်ဆင်တသ
့် တ် သမမ တရ ိုးန္ှငသ

သူ၏ အတတွျို့အကကြုက တြ ်ပပန္င်မည်မဟတ်တပ။ တစ်စတစ်ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်ပင်အမှုပြစ်သည်၊ သမဟ
့်် တနပြင ့််
့် တ် လူ၏အလပ်ပြစ်သည်ဆသည်က တပပ ရန်၊ သငအ
ထန္ှစ်ခကက ိုးက ကွ ပခ ိုးချက်မျ ိုးက န္ှုင်ိုးယှဉ်ရန္ှုင်ိုးယှဉ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင် ပပြုတသ အမှုမရှဘဲ လူ၏အလပ်သ ရှပါက၊ လူ၏ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးသည်
ပမငမ
့်် ိုးက အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆ၏ တတ်စွမ်ိုးန္င်မှုက တကျ လ
် ွနသ
် ည်ဟ သင်
အလွယတ
် ကူသရှလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးတပပ သည့်် အသတနအသထ ိုး၊ အမှုအရ တက
့်
ကင်တွယ်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်လပ်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုရငက
့်် ျက်ပပီိုး တည်ပငမ်သည့်ပ
် စက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး လက်လမ
ှ ်ိုးမမီန္င်တပ။
သင်တအ
် သ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ပမင်မ
့် ိုးတသ အသပည ရှသည့််
့် ိုးလိုးသည် တက င်ိုးမွနတ
ဤလူမျ ိုးက တလိုးစ ိုးအ ိုးကျကကသည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝ မည်မျှပမငမ
့်် ိုးသည်က
့်
သင်တမတတွ
ျို့ ပမင်န္င်တပ။ ထအစ
ိုး၊ သူသည် သ မန်ပြစ်ပပီိုး အလပ်လပ်တနသည့်အ
် ချန်တွင်
့်
့်
သူသည် ပမှန ် ပြစ်က စစ်မှနတ
် သ လ
် ည်ိုး၊ တသမျြုိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် တင်ိုးတ ၍ မရန္င်တပ၊
ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည် လူတအ
့်
့် ိုး သူက
့် ကကည်ညြုမှုတစ်မျြုိုး ခစ ိုးရတစတလသည်။ မမ၏
အလပ်၌ရှသည့်် လူတစ်ဦိုး၏အတတွျို့အကကြုသည် အထူိုးသပြင ့်် တိုးတက်တက င်ိုးတိုးတက်မည်
သမဟ
အသပည အတကက င်ိုးက
့် တ် သူ၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတသည်
့်
သ ၍ပင် တလ့်လ သင်ယူပခင်ိုးဆသ
ီ ၊ ့် သူ၏ လူသဘ
ဝသည် အထူိုးသပြင ့်် တက င်ိုးမွနတ
် က င်ိုး
့်
တက င်ိုးမွနန္
် င်တပသည်။ ထသတသ
အရည်အတသွိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့်
့်
တလိုးစ ိုးမက
ှု သ ရရှတစန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုတက
့် အဩ
့်
မန္ိုးကကတစန္င်တပ။ လူအ ိုးလိုးတသည်
တက င်ိုးမွနစ
် ွ အလပ်လပ်န္င်တသ သူမျ ိုး၊ အထူိုးသပြင ့််
့်
နက်ရှုင်ိုးတသ အတတွအ
ျို့ ကကြုရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုးက
တလိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
လူတသည်
အဩ
့် မှုက မထတ်တြ န္
် င်ဘ၊ဲ တလိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
မန လမှုတသ
့် ပြစ်တပသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးပြစ်တသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တလိုးစ ိုးမှုမရှကကတပ။ ထအစ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူအြ
့်
့်
့်
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်ပြစ်ပပီိုး န ိုးလည် သတဘ မတပါက်န္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
လတ်ဆတ်ပပီိုး အဩ
့် ြွယ် ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ခ
့် စ ိုးကကရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
လူတကက
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ြုတတွျို့ ရချန်တွင၊် သူန္င
့် ပထမဦိုးဆိုးတသ အသမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် န ိုးလည်သတဘ တပါက်၍မရန္င်တသ သူ၊ ဉ ဏ်ပည ရှပပီိုး
အဩ
့် ြွယ်တက င်ိုးသဟ
ူ ၍
ူ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
မသလက်ဘဲ သူက
့်
့် ကကည်ညြုက

လူသ ိုးတစ့် တ်က ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည့်် သူပပြုတသ အမှု၏ နက်နမ
ဲ ှုက
ခစ ိုးကကရသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ရန်၊ သူ၏
့်
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက တကျနပ်တစရန်သ အလရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် အမှုသည် လူ၏
အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးက တကျ လ
် န
ွ ပ် ပီိုး သူက
့် ယ်စ ိုး လူက မလပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကျ လ
် ွနလ
် တသ ဆန္ဒမရှတပ။ လူကယ်တင်ပင်လျှင်
့်
သူ၏ကယ်ပင်မပပည့်စ
် မှုမျ ိုးက မသတပ၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက တရှ ဆ
ျို့ က်ပပီိုး လူက သ ၍သစ်လွငက
်
သ ၍လှပတသ
ကမဘ တစ်ခထဲသ တခေါ်
ွ ်သည်
့် တဆ င်ရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်၊ ထသလျှ
့် င ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသစ်တသ တိုးတက်မက
ှု ပပြုပပီိုးပြစ်က အသစ်တသ စတင်မှု ရှခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူတ ခ
် ရ မှ တလိုးစ ိုးမှုမဟတ်တပ၊ သမဟ
့် စ ိုးရသည့်အ
့် တ် ယင်ိုးထက်
တလိုးစ ိုးမတ
ှု စ်ခတည်ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏အနက်
ရှုင်ိုးဆိုး အတတွျို့အကကြုသည်
့်
ရတသခနည
် ့် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် ခစ ိုးချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှနပ
် င် အြ
့် ွယ်ပြစ်သည်ဟူ၏။ သူသည် လူ မလပ်တဆ င်န္င်တသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူ
မတပပ န္င်တသ အရ က တပပ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ လူတသည်
့်
တြ ်မပပန္င်တသ ခစ ိုးချက်တစ်ခ အပမဲရကကသည်
ှ
။ အတတ ်နက်ရှုင်ိုးတသ
အတတွျို့အကကြုရှသည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး န ိုးလည်န္င်ကကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးမှုက ခစ ိုးန္င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုသည် အလွန ် အတပမ ်အပမင်ရသည်
ှ
၊ အလွန ် အြ
့် ွယ်ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့်
၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ် အဆိုးမရှတသ တန်ခိုး ပြစ်တပေါ်တစတလသည်။ ယင်ိုးသည် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး
သမဟ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် ရြန်ရခါ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တလိုးစ ိုးမှု မဟတ်ဘဲ လူအတွ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် လူက သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် နက်ရှုင်ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
တတွျို့ ကကြုပပီိုးတသ သူမျ ိုးသည် သူ၏ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု မျှ သူ
သည်ိုးမခသည်က အ ရခစ ိုးရကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမျ ိုးစွ က ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတသ
လူမျ ိုးပင်လျှင် သူက
် ကယ်
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် မတတ်န္င်ကကတပ။ သူက
့် အမှနတ
ကကည်ညြုတသ သူ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်သည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
မကက်ညဘ
ီ ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမဲဆနက
် ့် ျင်သည်က သကကသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
် ဝ တလိုးစ ိုးရန် သမဟ
့် အပပည့်အ
့် တ် သူက
့် ကျြုိုးန္နွ ခမှု ပပန်ိုးပပရန်
လူတက
့်် မှနက
် န်တသ ကကည်ညြုမှုန္င
ှ ့်် မှနက
် န်တသ
့် မလအပ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်

ကျြုိုးန္ွန ခမှုတ ရရှ
့်် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မျ ိုးစွ တသ အမှုတွင် စစ်မှနတ
် သ
့် သငတ
အတတွအ
ျို့ ကကြုရှသူတသည်
သူက
ှု က် ပ၍ပမငမ
့်် ိုးတသ ကကည်ညြုမှု
့်
့် တလိုးစ ိုးမထ
ခစ ိုးကကရတလသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတတကက
င ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တတွျို့ ပမင်ကကရပပီိုးပြစ်က ၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မမတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထဲတွင ် ကကည်ညြုကကတလသည်။
့်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတသည်
အြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးန္ှင ့််
့်
မတူသကဲသ
့် အြန်
ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး အထက်တွင် ရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်ဆသည်မှ
့်
ကကည်ညြုခရရန်န္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုး ခရရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမဘ သ တည်ရက
ှ
ထ ဝရပြစ်သည်၊ သူသည် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးတည်ိုးသ
တကက က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ ့်် န ခမှုတပြင
့် ့်် ထက်တန်တပသည်။ လူသည် ဤအရ အတွက်
အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က သူက
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် သတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကကည်ညြုမှု ခစ ိုးကကရတလသည်။
သရ့် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက လက်မလတ်တသ
သူမျ ိုးသည်- သူက
့် ဘရ ိုးသခင်ဟ သက်သက် မယူမှတ်တသ သူမျ ိုးသည်- သူအတပေါ်
့်
ကကည်ညြုမှု မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
သူတန
် ည်ိုး၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
့် က်သ လ
့် က်ကကတသ လ
မခကကရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် မန ခတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ထသအမှု
ရွယ်သည်အ
့် ရ မှ ြန်ဆင်ိုးခ
့် ပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ရရှြ ရည်
့်
သတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးအတနပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် တွက် ကကည်ညြုမှု စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ရှကကရန်၊ သူက
့်
ကိုးကွယရ
် န်န္င
ှ ့်် သူ၏အပ်စိုးမက
ှု မခင်ိုးချက်မရှ ကျြုိုးန္နွ ခရန်အတွက် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက ရရှြ ရည်
ရွယ်တသ တန က်ဆိုးရလဒ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
ထသတသ
အမှုက တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ လူတသည်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ကကည်ညြုမှုမရှပါက၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏အတ
တ်က မန ခမှုသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး လိုးဝမရှပါက၊
့်
၎င်ိုးတ ပယ်
ရှငိုး် ခကကရြ တသချ
တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတစ်ဦိုး၏ သတဘ ထ ိုးသည်
့်
့်
အတဝိုးမှ သူက
့် တလိုးစ ိုးြ သ
့် မဟ
့် တ် ရတသမှုက ပပသရန်သ ပြစ်ပပီိုး၊ နည်ိုးနည်ိုးကတလိုးမျှ
သူက
့် ချစ်ရန်မဟတ်ပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကချစ်သည့်် န္ှလိုးသ ိုးမရှတသ လူတစ်ဦိုး
ဆက်တရ က်သည့်် အကျြုိုးဆက်ပြစ်ပပီိုး၊ ထလူသည် စလင်တစပခင်ိုးခရြ သတ်
မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး
့်
ကင်ိုးမဲ့်တပသည်။ အကယ်၍ မျ ိုးစွ တသ အမှုတသည်
လူတစ်ဦိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က မရရှန္င်ပါက၊ ထလူသည် ဘရ ိုးသခင်က မရရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
သမမ တရ ိုးက စစ်မှနစ
် ွ လက်တလျှ က်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က မချစ်တသ

လူတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက မချစ်တပ၊ သပြစ်
့် ရ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက
ရရှရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မရရှန္င်တပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏လပ်တဆ င်ချက်က မည်သ တတွ
ျို့ ကကြုသည်ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်မှုက ၎င်ိုးတ ့်
့်
မည်သတတွ
က်ရွ ျို့ န္င်ကကတပ။ ဤသည်တမှ့်
့် ျို့ ကကြုသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မတကက
့်
မမတ၏
် ့်
န ် ဆိုးယတ်တသ
့် သဘ ဝအရ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် အလွနအလွ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ရှကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
မတကက က်ရွ တ
ျို့ သ သူအ ိုးလိုးသည် ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခကကရမည်၊ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး
ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး မတရ ိုးတသ အရ မျ ိုးက ပပြုတသ သူတထက်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးြ၊ ့် မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးကဲသ
့် အပပစ်
တပိုးခရမည် ပြစ်သည်။
့်

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုအဆင်ူ့ သံ်းို ဆင်က
ူ့ ိို သိ ခင််းသည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
သိ ခင််း၏ လမ််းတကက င််း ေစ်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက အဆင်သ
ွဲ ိုး၏၊ ဆလသည်မှ
့် ိုးဆင်ခ
့် ထ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက အဆင်သ
ဲ
ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် ိုးဆင့်် ခွထ
ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်
ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ခတ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ့်
ပြစ်ကက၏။ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးအမှု ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ကမဘ တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်၌ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခခဲရ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက
့် တသိုးသပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တဆ င်ရွက်ရန် မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခခဲရ
် ချန်တင
ွ သ
်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု စတင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့််
့် ပပီိုးသည့်အ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုသည်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနန္ှင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
် ခါတွငသ
်
စတင်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
့် ပပီိုးသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးအတပေါ် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏
ရလဒ်အပြစ် စတင်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုမှ တပေါ်တပါက်လ ခဲပ့် ခင်ိုး

မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
ရရှခဲသ
် န က်မှသ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု ပြစ်တည်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့််
့် ည့်တ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုတွင ် အဆင်တ
့် လိုးဆင်၊့် သမဟ
့် တ် တခတ်တလိုးတခတ်ထက်
အပင်ိုးသိုးပင်ိုး ပါရှတပသည်။ ဤသည်သ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက ရည်ညန်ိုးသည့်် မှနက
် န်တသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ
တခတ်ပပီိုးဆိုးချန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုသည် ပပီိုးပပည့်စ
် တသ
အဆိုးသတ်တစ်ခသ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု ပပီိုးဆိုးပခင်ိုးသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု လိုးဝ ပပီိုးဆိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုး၏ခရီိုးလမ်ိုးဆိုးသ တရ
က်ရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ဟ ဆလ၏။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ကယ်တင်သည်အ
့် မှု မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်လ
့် ည်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။
တယတဟ ဝါက ကမဘ တပမကကီိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက အဆိုးသတ်ခက
ဲ့်
ပညတ်တတ ်တခတ်၏
အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးမှုတကက င်န္
ှ ့််
့် င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက အင်မတန် အတရိုးတကကီိုး လအပ်တသ တကက င့််
ပြစ်သည်။ ထအခါတွငမ
် ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည်အ
့် မှု စတင်ခ၏
ဲ့် ၊ ယင်ိုးမှ
ထအခါတွငမ
် ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု စတင်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆလတပသည်။
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး” ဟူသည်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အသစ်ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် (ဆလသည်မှ ြျက်ဆိုးီ မခရတသိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်) ၏အသက်တ က
လမ်ိုးပပပခင်ိုးဟ မဆလတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးမှ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ တြ က်ပပန်ပျက်ဆိုးီ တသ
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တပပ င်ိုးလဲရန် ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဤသည်မှ “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတွင ်
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှု မပါဝင်တပ၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
့်
အမှုတွငလ
် ည်ိုး ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် မှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအမှုမှ သီိုးပခ ိုးပြစ်တသ အမှုအဆင်သ
ပါဝင်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် ိုးဆင်သ
့်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုက န ိုးလည်ရန်၊ အမှု၏အဆင့်် သိုးဆင်န္
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တန က်ခသမင်ိုးက
့် င
သရှရန်လအပ်သည်- ဤသည်မှ ကယ်တင်ခရရန်အလငှ့် အတယ က်တင်ိုး သရမည်အ
့် ရ
ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတနပြင့်် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်က သင်တ အသ
အမှတ်ပပြုသငပ့်် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်က သင်တ အသ
အမှတ်ပပြုသငက
့်် ၊ ထအပပင်
လူသ ိုး၏
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်က သတပပြုသငသ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ သ ရရှရန်
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်ရ တွင် အယူဝါဒအတင်ိုး မည်သပပြုမူ
့် ရမည်ကသ သင်တ သ
့် ရှတသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ကယ်
တင်သည်က သမဟ
ွ ်၏
့်
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်က အရပ်အမမက်မျှ မသပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအတနပြင ့်် သင်တ ချ
့် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ြုျို့တဲသ
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုဆင်ရ ပမကျယ်ပပန်တသ
နယ်ပယ်အတကက င်ိုးက
့်
မသန ိုးမလည်ဘတ
ဲ နလျက်၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်၍ ရန္င်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက
န ိုးလည်ပခင်ိုးပြင်သ
မတကျနပ်သင်တ
့်
့် ပ- ဤသပြစ်
့် ပါက သင်သည် တစ်ယူသန်ဆန်လွနိုး် ၏။
အမှု၏ အဆင့်် သိုးဆင်သ
ဲ ှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ည် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
အတွငိုး် ဇ တ်လမ်ိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ ဧဝတင်္လတရ ိုး တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးအလယ် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ နက်နမ
ဲ ှု ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ဧဝတင်္လတရ ိုး
့်
ပြန်တဝပခင်
ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်လည်ိုး ပြစ်၏။ သင်သည် သင်အ
့်
့် သက်တ န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့််
ရိုးရှငိုး် တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်ပပီိုး နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့််
ရူ ပါရမျ ိုး အနက် အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်သည့်် ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မသရှပါက၊ သင်၏ အသက်သည် ကကည်ြ
့် မှ့် လ၍
ွဲ မည်သည်အ
့် ရ အတွကမ
် ျှ မတက င်ိုးတသ
ချွတ်ယွငိုး် တနသည့်် ပစစညိုး် တစ်ခန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်ပါတလ ။
အကယ်၍ လူသ ိုးသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုကသ အ ရစက်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
လူသ ိုး၏အသပည တက
့် သ မညအပြစ် ပမင်ပါက၊ ဤသည်မှ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည့််
အရ မျ ိုးက အတလိုးမထ ိုးဘလ
ဲ ျက်၊ အတရိုးမပါတသ အတသိုးအြွဲတလိုးမျ ိုးက
စွဲလမ်ိုးတနပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်တလ ။ သင်သရမည်အ
့် ရ က သင်သရမည်။
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်အ
့် ရ က သင်လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရမည်။ ထအခါမှသ
သင်သည် သမမ တရ ိုးအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် တလ့်
လ လက်စ ိုးရမည်က သတသ သူတစ်ဦိုး
့်
ပြစ်လမ့််မည်။ ဧဝတင်္လ တရ ိုးက သင်ပြန်တဝရမည်
တ
့် န တရ
က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်က တပြ င်မ
့် တ်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူသည်
အပမင်ဆ
့် သ
ူ ိုးမျှ န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရတသ
့် ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၊ ကကီိုးပမတ်တသ မည်သည်လ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ ပမင်မ
့် ိုးပခင်ိုး မရှတသ ဘရ ိုးသခင် ဟသ
သင်တပပ န္င်ပါက...၊ မဆီတလျ သ
် ကဲသ
့် အတပေါ်
ယ ပြစ်တသ ဤစက ိုးမျ ိုးကသ သင်
့်
တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အတရိုးပါလှတသ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရရှတသ စက ိုးမျ ိုးက သင်

လိုးဝ တပပ န္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သတကက င်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအတကက င်ိုး မည်သည့်အ
် ရ မျှ တပပ စရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
သမမ တရ ိုးက
့်
ရှငိုး် ပပန္င်ပခင်ိုးမရှပါက၊ သမဟ
့် နသည်အ
့် ရ က မတထ က်ပ့်တပိုးန္င်ပါက၊
့် တ် လူသ ိုး၌ ချြုျို့တဲတ
သင်ကသ
ဲ့် တသ
သူတစ်ဦိုးသည် မမတ၏တ
ဝန်က တက င်ိုးစွ ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် န္င်ငတတ ်၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝပခင်
ိုးသည်
့်
့်
ရိုးရှငိုး် သည့်် ကစစရပ် မဟတ်တပ။ ပထမဦိုးစွ သင်သည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးလည်ရမည့််
ရူ ပါရမျ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ကွဲပပ ိုးတသ
ရှု တထ င်မ
့်် င်တသ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး အတကက င်ိုးက
့် ျ ိုးန္ှငဆ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ သသည်အ
့် ခါတွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
သရှလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ- ယင်ိုးသည်
တပြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ လူသ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးပြစ်တစ- သင်သည်
သင်၏အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရက ပင်ဆင်ပပီိုး
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် မှနက
် န်တသ သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်ပါက၊ သင်သည်
အဆိုးတင်တအ င် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် မှုက
့် ည် ပြစ်သည်။ သူမည်သည်အ
့် က်န္င်လမ်မ
ပပြုသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ရည်မှနိုး် ချက် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှ၊ သူ၏ အမှု၏
အချက်အချ သည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏အလ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး
မရှသည်က သင်သရမည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မည်မျှ ပပင်ိုးထန်သည်ပြစ်တစ၊
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က မည်မျှဆိုးရွ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူအမှု
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ သူ၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏အဆိုးသတ် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏
ခရီိုးပန်ိုးတင်က ြွငပ့်် ပပခင်ိုး အမှု မဟတ်သတရွ ျို့၊ တန က်ဆိုးအဆင်၏
့် အမှုလည်ိုး မဟတ်သတရွ ျို့
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်သ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးပခင်ိုး အမှု မဟတ်သတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက သူ အမှုပပြုသည့််
အချန်အတတ အတွငိုး် မဟတ်သတရွ ျို့၊ သူအမှု
ဲ မ်မ
့် ည်
့် ၏ အချက်အချ သည် တပပ င်ိုးလလ
မဟတ်တပ။ သူအမှု
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး အစဉ်အပမဲ
့် ၏ အချက်အချ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး အတပခခ အတ်ပမစ်
ပြစ်သငသ
့်် ည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ွ ်အ ိုးလိုးက
့် ိုးဆင်၏
့် ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်- ဤသည်မှ စ တန်၏အပ်စိုးမှုတအ က်မှ လူသ ိုးက လိုးဝ
ကယ်တင်ပခင်ိုးဟ ဆလတပသည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အသီိုးသိုးီ သည် မတူကွဲပပ ိုးသည့််

ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှု တစ်ခ ရှတသ ်လည်ိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်သည့်် မတူကွဲပပ ိုးတသ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်သည်။
အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ဆ
့်် င်တသ ရည်ရွယ်ချက်က သင်သသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊
့် ိုးဆင်န္
့် င
သင်သည် အမှု၏ အဆင်အ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှုက မည်သ န
့် သီိုးသိုးီ န္ှငဆ
့် ိုးလည်ရမည်က
သလမ်မ
့် ည်ိုးရန်အလငှ့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည်ဆ
မည်သလ
့် သင်တရ က်ရှန္င်ပါက၊
့် ပ်တဆ င်ရမည်က သင် သတပပြုမလမ့််မည်။ ဤအဆင်က
ရူ ပါရ အ ိုးလိုးအနက် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပြစ်တသ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏
ယကကည်မ၏
ှု အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်လ လမ့််မည်။ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည့််
သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရူ ပါရမျ ိုးအတပေါ် အတပခခထ ိုးသည့်် အသပည န္ှစ်ခလိုး ရှြအလ
ငှ့် ၊
့်
သင်သည် လွယက
် ူတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် နက်ရှုင်ိုးတသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးကသ မရှ တြွသငဘ
့်် ၊ဲ ရူ ပါရမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မပှု ြင ့််
တပါင်ိုးစပ်သငတ
့်် ပသည်။ ထအခါမှသ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တလ့်လ လက်စ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှု တစ်ခလိုး၏ အချက်အချ တွင ် ရှပပီိုး၊
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ယင်ိုးတထဲ
့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် တြ ပ် ပထ ိုး၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင့်် သိုးဆင်က
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
့် မသသူတသည်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး မည်သတြ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
့် ပ် ပသည်က သရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
ဉ ဏ်ပည ကလည်ိုး မသကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူကယ်တင်သည့််
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတွက် သူ၏ အလကလည်ိုး
မသန ိုးမလည်ပမဲ ရှတနကက၏။ အမှု၏ အဆင်သ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး
့် ိုးဆင်သ
့် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အပပည်အ
့် ဝ တြ ပ် ပချက် ပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် မသသူတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး မျြုိုးစတက
့်
မသန ိုးမလည်ဘဲ ရှလမ်မ
ှ
အယူဝါဒကသ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ခခမှ ကျန်ရတသ
တင်ိုးကျပ်စွ စွဲပမဲထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အယူဝါဒပြင ့်် ကန်သတ်
ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မသ
ှု ည် မတရမရ န္ှင ့်် မတသမချ ပြစ်တလသည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရရှလမ့််မည်
့်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး
့် ိုးဆင်သ
့်
အလိုးစက အပပည်အ
့် ဝ တြ ်ပပန္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက

ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ကယ်တင်ပခင်ိုး
လပ်ငန်ိုးစဉ် တစ်ခလိုးက လိုးဝ တြ ်ပပန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သူသည် စ တန်က
တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရယူပပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သက်တသပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး
တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှ
့် ိုးဆင်ထ
့် မ
တစ်ဆင်က
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့် သ န ိုးလည်သတ
့်
တစ်စတ်တစ်တဒသကသ သကက၏။ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးတွင၊်
ဤအဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးက အယူဝါဒပြစ်လ ရန် လွယ်ကူပပီိုး၊ လူသ ိုးအတနန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သတ်မှတ်ထ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ထူတထ င်ြန္ှ့် င ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ ဤအစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ်ကသ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုမှု တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုရန် အလ ိုးအလ
ရှလ တလသည်။ ထအပပင်
လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးအမျ ိုးစသည် အတွငိုး် တွင ်
့်
တရ ယှက်တနသည်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ တစ်ချန်တစ်ခါက ဤသပြစ်
ဲ့် ါလျှင၊်
့် ခပ
သူသည် တစ်ချန်လိုး အလ ိုးတူ ပြစ်ပမဲပြစ်တနမည် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်ဟ ယကကည်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည တအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အ
် ့် တ်ထ ိုးသည့််
့် မှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ကနသ
့်
သတ်မှတ်ချက်တဘ င်အတွငိုး် တွင ် တင်ိုးကျပ်စွ တဘ င်ခတ်တလသည်။ အမှု၏
အဆင်သ
ူ ျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝန္ှင ့်် တကျမှနက
် န်စွ
့် ိုးဆင်က
့် သပပီိုး၊ န ိုးလည်သမ
သန္င်တပသည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဣသတရလအမျြုိုးတ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သမဟ
ှ ်လမ်မ
့် ည်
့် တ် ယဒလူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတ်မတ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူက
ှ ်
့် လူသ ိုးအတွက် လက်ဝါိုးကပ်တင်တွင ် အစဉ်အပမဲ သမှုရက်န္က
ခထ ိုးရမည့်် ဘရ ိုးအပြစ် ပမင်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆင်မ
့် ှသ သလ ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည သည် အလွန ် ့်
အလွနတ
် သိုးန္ပ်ပပီိုး၊ သမဒဒရ ထဲက တရတစ်စက်န္င
ှ သ
့််
ညီမျှတပသည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက
တရှိုးဘ သ တရိုး အတစ ငမ
့်် ျ ိုးစွ က အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ်
အရှငလ
် တ်လတ် သန္ှငရ
့်် က်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကန်သတ်
ချက်
့်
တဘ င်အချြုျို့အတွငိုး် ကန်သတ်
ထ ိုးတသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်ကွဲပပ ိုးတသ အမှုအမျြုိုးမျြုိုးက မသတသ တကက င်၊့် ထအပပင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက တင်ိုးတ ရန် အသပည န္ှင ့်် အယူဝါဒ အနည်ိုးငယ်သ ပင်ဆင်

တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက
့်
ပတ်ဆဟန်
လူမျ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည်
့် ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
့် တ
့်
အတပေါ်ယ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သဘ ဝ၌ မ နတထ င်လ ိုးက စတ်အလလက်ပပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက အထင်တသိုးပခင်ိုးပြင ့်် မှတ်ယူကကသည်၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးမျ ိုးက လျစ်လျြူရှု ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက
့်
“အတည်ပပြုရန်” ၎င်ိုးတ၏
့် အတရိုးမပါသည့်် အတဟ င်ိုးတသ အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးက
အသိုးပပြုကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဟန်တဆ င်ပခင်ိုးလည်ိုး ပပြုက ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်
တလ့်လ သင်ယူမှုန္င
ှ ့်် အသပည အတပေါ် အပပည့်အ
် ဝ လက်ခယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ ့်
ကမဘ အ
လူမျ ိုးသည်
့် န္ှ ခရီ
့် ိုးသွ ိုးန္င်သည်ဟ အခင်အမ ယကကည်ကကတလသည်။ ထသတသ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် စက်ဆပ်မန်ိုးတီိုးပပီိုး ပငင်ိုးပယ်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ပါတလ ၊ ၎င်ိုးတက
့်
တခတ်သစ်က ြယ်ရှ ိုးလမ့််မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် ပပီိုး၊ သူက
့်
ပွငလ
့်် င်ိုးစွ ဆန်ကျင်
သမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ မည်
မျှ အလွန ် ထက်ပမက်သည်က ပပရန်မျှသ
့်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတနတသ မသန ိုးမလည်သကဲသ
့် အသ
အပမင်လတသိုးတသ လူကတလိုးမျ ိုး
့်
မဟတ်ပါတလ ။ နည်ိုးပါိုးတသ ကျမ်ိုးစ အသပည ပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ ့် “ပည တရိုးတလ က”
့်
က ခွရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ လူတက
့် သင်ကက ိုးရန် အတပေါ်ယ အယူဝါဒပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက တပပ င်ိုးပပန်လှနရ
် န် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊ ထအမှုက
၎င်ိုးတတတွ
တရရှည်
့် ိုးတခေါ်မှု ပြစ်စဉ်က ဗဟပပြုတစရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မကကည့်တ
် တ်ကကသည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုက
အကကည့်တ
် စ်ချက်ပြင ့်် ရှု ပမင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ ဤလူတသည်
တပပ တလ က်စရ အသစတ်
့်
တစ်ခတစ်တလမျှ မရှကကပါတက ိုး။ အမှနတ
် ွင ် လူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး အသပည
သ ၍ မျ ိုးတလ၊ သူ၏အမှုက တဝြန်ရန် တန္ှိုးတလတလပြစ်သည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယတနတခတ်
တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသပည
အနည်ိုးငယ်ကသ တပပ ဆကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တဝြန်မှုမျ ိုးတွင ် အလျင်လပခင်ိုး
မရှကကတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သကျွမ်ိုးမှု နည်ိုးတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍
့်
့်
မ နတထ င်လ ိုးက မမကယ်ကယ် ယကကည်မှု လွနက
် ဲတလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ပြစ်ပခင်ိုးက အတကက င်ိုးမဲသ
့် က်သက် ထတ်တြ ်တပပ တလတလ ပြစ်သည်- သရ့် တွင ်
၎င်ိုးတသည်
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးကသ တပပ ဆပပီိုး စစ်မှနသ
် ည့်် အတထ က်အထ ိုးမျ ိုး
့်
လိုးဝမတပိုးတပ။ ထသတသ
လူတသည်
တန်ြိုး မည်သမျှ
့်
့်
့် မရှတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက ကစ ိုးပဲတ
ွ စ်ခ အပြစ်သ ပမင်သတ
ူ သည်
တပါတန်
့် တသ သူမျ ိုး
့်

ပြစ်ကက၏။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် ကကြုတတွျို့သည်အ
့် ခါ သတမထ ိုးသူတ၊ ့်
ပါိုးစပ်စည်ိုး မရှသူတ၊ ့် တဝြန်ြ ပမန်
့် ဆန်တသ သူတ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်အမှု၏
မှနက
် န်ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်လသည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝဗီဇက လွတ်လပ်စွ
ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးထ ိုးသတ
ူ န္ှ့် င ့်် တစ ်က ိုးပတ်ခတ်ပပီိုး ပပစ်မှ ိုးတပပ ဆမှုမျ ိုးလည်ိုး ပပြုလပ်သတ
ူ -့်
ထသတသ
တလိုးစ ိုးမှု မရှသူတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
့်
့်
မသန ိုးမလည် ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
အလွန ် မ နတထ င်လ ိုးမှု
့်
့်
ရှသူမျ ိုး၊ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် မ နကကီိုး၍ ထန်ိုးမရသူမျ ိုး မဟတ်တလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုအသစ်က ထသတသ
သူမျ ိုး လက်ခသည်တ
့် နရက်
တရ က်လ လျှငပ
် င်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် သည်ိုးခလမ့််ဦိုးမည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှုတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အထင်တသိုးရမျှမက၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ကပင် ဆနက
် ့် ျင်
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးကကတလသည်။ ထကဲသ
့် မ
့် က်ရူိုးရဲတသ သူမျ ိုးသည်
ဤတခတ်၌တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ တန က်လ မည့်် တခတ်၌တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ၊ ့် ငရဲတွင ် ထ ဝရပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးကကမည် ပြစ်သည်။
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ထသတသ
တလိုးစ ိုးမှု ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုး၊ စတ်အလလက်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် မ
့်
ယကကည်ဟန်တဆ င်တနကကပပီိုး ၎င်ိုးတ ဤသ
သ
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ၍ ပြစ်တလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးရန် အလ ိုးအလ မျ ိုး တလတလ ပြစ်သည်။
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရတအ င်စတ်ပပင်ိုးပပတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သက
ူ မျှ လိုးဝ
မန ခြူိုးသည့်် ထမ နတထ င်လ ိုးသူ အ ိုးလိုးသည် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
တစ်တနပပီ
ပြစ်က
့် ိုးတစ်တန အစဉ်အသစ်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ယတန သင်
တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆင်သ
့်
့် ိုးဆင်၏
့် အတရိုးပါမှုအ ိုး သရမည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးက န ိုးလည်သငတ
့်် ပသည်။ ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တအြ
့်
့်
အကျြုိုးရှပပီိုး၊ အန္ှစ်မဲ့် တပပ ဆမှုသ မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်တသည်
ပမင်ိုးတကျ တပေါ်
့်
ဒန်ိုးစင်ိုးစီိုးတနစဉ် ပန်ိုးမျ ိုးက အ ိုးကျရှု စ ိုးသကဲသ
့် ထ
့် အရ မျ ိုးက ြတ်ရှုမည်ဆပါက၊
ငါ၏ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်မည် မဟတ်ပါတလ ။ သင်တအသီ
ိုးသိုးီ သည်
့်
သင်တက
ိုးစသည် ပငင်ိုးခရ တွင ်
့် ည်။ သင်တ အမျ
့် ယ်တင်၏ သဘ ဝက သသင်သ
့်
ကျွမ်ိုးကျင်ကက၏။ အယူအဆဆင်ရ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး၏ အတပြမျ ိုးက သင်တန္ှု့် တမ
် ှ အလွယတ
် ကူ
တပပ ကကတသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရ ပါဝင်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတပေါ် သင်တ တပပ
စရ ဘ မျှ
့်
မရှကကတပ။ ယတနတွ
သင်တ၏
့် င ် သင်တသည်
့်
့် သဘ ဝတဟ င်ိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုး

မရှကကဘဲ၊ တပါပပက်
သည့်် စက ိုးစပမည် တပပ ဆပခင်ိုး၌ တမွျို့တလျ ်ကကဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ ့်
့်
အမျ ိုးစတွင် ပ၍ ပမင်မ
့် ိုးတသ သမမ တရ ိုးက ရရှတရိုးအတွက် သင်တ လ
့် က်စ ိုးသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန် ရည်ရွယ်ချက် လိုးဝမရှကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
သင်တ၏အသက်
တ မျ ိုးက စတ်မပါတပါပြင်
သ
အသက်ရှငက် က၏။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အဆ
ိုးတင်တအ င် လက်န္င်စွမ်ိုး အဘယ်သ ရှ
့်
့် ကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး အဆိုးထ စတ်မပါတပါပြင
့်် တရ က်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သင်တအြ
ယင်
ိုးသည် မည်သည့််
့်
့်
့်
အကျြုိုးရှမည်နည်ိုး။ စစ်မှနစ
် ွ လက်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်ပါက တစ စီိုးစွ
တန က်ဆတ်လက်ပခင်ိုးပြင်ပ့် ြစ်တစ၊ တန က်မကျ လွနိုး် မီ သင်တ၏
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ ့်
သ ၍တက င်ိုးသည်။ အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် ကပ်စ ိုးတနတသ ကပ်ပါိုးပိုး
တစ်တက င် ပြစ်လ လမ်မ
့် သ အခန်ိုးကဏ္ဍ တစ်ခက
့် ည်- ထသန့် မ်က
့် ျပပီိုး ယတ်ညတ
သင်တပါဝင်
ရန် လလ ိုးတနပါသတလ ။
့်
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ရပ်လိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး မှတ်တမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
စတ်ကိုးူ သက်သက်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
့်
တစ်ရပ်လိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည တစ်ခက ရှ တြွရန် အမှနတ
် ကယ် သင် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအဆင်သ
့် ပပင်
့် ိုးဆင်က
့် သင်တသ
့် ရမည် ပြစ်သည်အ
သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် မျှ မချန်ထ ိုးရ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သရန်ကကြုိုးစ ိုးသူတ စွ
့် မ်ိုးတဆ င်ရရှရမည့်် အနည်ိုးဆိုးအရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးကယ်တင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည က လပ်ကကြန်တီိုး၍ မရန္င်တပ။
ဤသည်မှ လူသ ိုးကယ်တင် စတ်ကူိုး၍ ရတသ အရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လူတစ်ဦိုးက အထူိုး မျက်န္ ှ တပိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်လည်ိုး မဟတ်တပ။
ထထက်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က် ပြစ်လ သည့််
့်
အသပည တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးတန က်မှသ
ပြစ်လ သည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
အသပည တစ်ခက စတ်ကိုးူ တပါက်သည့်အ
် တင်ိုး မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည်
သင်ကက ိုးတပိုး၍ရသည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထအရ မှ ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုန္ှင ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သက်ဆင်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဤအမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့် ဗဟအချက်အချ တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊
ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုအတွငိုး် တွင ် အမှုပပြုသည်န
့် ည်ိုးစနစ် အချြုျို့ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏

စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပတသ နည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ပါဝင်တလသည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးအတွက် ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရန် အခက်ခဆ
ဲ ိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက်
န ိုးလည်ရန်လည်ိုး ခက်ခတ
ဲ သ အရ ပြစ်သည်။ တခတ်က လမျ ိုး ပင်ိုးပခ ိုးပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး၊ အမှု၏ တည်တနရ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး၊
ဤအမှုက လက်ခရရှသူတ၌့် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး စသည်ပြင်-့် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အမှု၏
အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် ပါဝင်သည်။ အထူိုးသပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်လပ်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးရှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်အပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ပရပ်၊ အမည်န မ၊
ပင်ကလကခဏ ထဲက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အပခ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးတသည်
အမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့် တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်၏။ အမှု၏
့်
အဆင်တ
့် စ်ဆင်သ
့် ည် အစတ်အပင်ိုး တစ်ရပ်ကသ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ပပီိုး၊
နယ်ပယ်တစ်ခခအတွငိုး် ကန်သတ်
ထ ိုး၏။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
က လမျ ိုး ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၌ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးပင်
မပါဝင်တပ။ ဤသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပမင်သ သည့်် အချက်တစ်ချက်ပြစ်၏။ အမှု၏
အဆင်သ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တစ်ရပ်လိုး
့် ိုးဆင်သ
့် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက သရမည် ပြစ်သည်။ ဤအချက်မရှဘဲန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
သင်တ၏
ဲ့် သ စက ိုးမျ ိုးသ ပါရှပပီိုး၊ ထင်ရ မှမထဘဲ
့် အသပည သည် အန္ှစ်သ ရကင်ိုးမတ
လူတတ်လပ်တနပခင်ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ ထသတသ
အသပည သည် လူသ ိုးက
့်
သမ်ိုးသင
ွ ိုး် န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် သ
် ရ ိုးန္ှင ့််
့် မ်ိုးပက်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
ဆနက
် ့် ျင်ကလ
ွဲ ွဲပပီိုး၊ သမမ တရ ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အလွနတ
် ပါမျ ိုးပပီိုး
န ိုးဝင်ချြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွလ
ဲ ပ
ွဲ ါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ချမ်ိုးသ တပိုးမည် မဟတ်တပ။ သူသည် သင်၏အသပည က
ချီိုးကျြူိုးလမ်မ
်
ိုးသည့်် အပပစ်သ ိုးတစ်ဦိုး
့် ည် မဟတ်သည်သ မက၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ က
ပြစ်ပခင်ိုးအတွက် သင်အ
့် တပေါ် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးလည်ိုး ပပြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်သည်
စက ိုးက ရန်ိုးရန်ိုးတဝတအ င်တပပ တတ်ပပီိုး စက ိုးကကယ်က ၊ သင်၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည်
အမည်ိုးက အပြြူအပြစ် န္ှင ့်် အပြြူက အမည်ိုးအပြစ်သ ပငင်
့် ိုးခန္င်တလ က်တအ င် အလွန ်
လမမ ပါိုးနပ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အတကက င်ိုး တပပ ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဉ ဏ်မမီဆဲ ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်

မဆင်မပခင် တဝြန်၍ရသူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် သ မန်က လျှက ချီိုးမွမ်ိုး၍ရသူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
ခပ်တည်တည်န္င
ှ ့်် သကခ ချ၍ရသူတစ်ဦိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် မည်သက
ူ ့် မဆန္ှင ့််
အတယ က်တင်ိုးက ချီိုးမွမ်ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ပါရမီန္င
ှ ပ့်် ပည်စ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့််
သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးတက
့် တ ်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့ရန် သင်
့် တြ ်ပပရန် သင်တ
အပပင်ိုးအထန် ကကြုိုးပမ်ိုးရ၏- ဤသည်မှ အရှု ိုးသမ ိုးတင်ိုး သတဘ တပါက် လ ရသည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တြ ်ပပန္င်စွမ်ိုး ရှသည့်် ဘ သ စက ိုး ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးစွ
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တြ
်ပပသည့်အ
် ရ ၏ တကျမှနက
် န်မမ
ှု ှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍
့်
တဝါဟ ရ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ ပင်ဆင်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဆွထ
ဲ တ်ြ ကကယ်
ဝတသ
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုရှသူတ တပပ
ဆတသ သမမ တရ ိုး၏ တစ်ရ ပတစ်ပသ ရှ၏။ ထတကက
င့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သည် တကျမှနက
် န်မှုန္င
ှ ့်် အပြစ်မှနတ
် တွ
့် င ် ရှတကက င်ိုး၊
စက ိုးလိုးမျ ိုးက ပါိုးနပ်စွ အသိုးပပြုပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကကယ်ဝသည့်် တဝါဟ ရမျ ိုးတွင ်
မရှတကက င်ိုးန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုး၏ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အသပည တသည်
လိုးဝ တပခ ိုးစီ
့်
ပြစ်တကက င်ိုးက တတွျို့ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသင်ခန်ိုးစ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
မည်သည့်် သဘ ဝသပပပည ရပ်မဆထက် ပ၍ ပမင်မ
့် ိုး၏။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
သရန်ကကြုိုးစ ိုးသည့်် အလွနအလွ
် ့်
န ် နည်ိုးပါိုးတသ လူဦိုးတရသ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့််
သင်ခန်ိုးစ တစ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး ပါရမီရသည့်
ှ
် မည်သမ
ူ ဆကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်အ
့် ရ
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးအ ိုး
့်
့်
အ ိုးထတ်ပခင်ိုးတက
ဲ့် မပမင်
ရ။
့် သ မန်ကတလိုး တစ်ဦိုးက ရယူန္င်တသ အရ မျ ိုးကသ
့်
သင်သည် သင်၏မသ ိုးစဘဝ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏အသက်တမွိုးအလပ်၊ သမဟ
့် တ်
သင်၏အမ်တထ င်တရိုးတတွ
့် င ် လိုးဝ တအ င်ပမင်ပပီိုးသူတစ်ဦိုး ပြစ်ချင်ပြစ်မည်၊ သရ့် တွင ်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုး သင်ခန်ိုးစ န္ှငပ
့်် တ်သက်လ သည့်အ
် ခါ သင်သည်
မမကယ်ကယ်အတွက် ပပစရ ဘ မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး
မရှတလပပီ။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
အခက်အခဲရသည်
ှ
ဟ ဆန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ပပဿန
ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏အခက်
အခဲပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး
့်
ရင်ဆင်ရသည့်် အခက်အခဲလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ်
တအ င်ပမင်မအ
ှု ချြုျို့ ရရှပပီိုးသူ အချြုျို့အလယ်တွင ် အဆင်အ
့် တန်ိုးမီသူ လိုးဝ မရှလနီိုးပါိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးမှ မည်သည်က ဆလတကက င်ိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်ကသရန် အဘယ်တကက င့်် လအပ်တကက င်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်

မည်သည့်် အတင်ိုးအတ ထ ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရမည်က လူသ ိုးသည် မသတပ။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ အလွ
န ် တဝခွမ
ဲ ရပြစ်ရသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
ရင်ဆင်ရသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပတဟဠပြစ်သည်မှ အတတ ်အတန် ရိုးရှငိုး် လှ၏မည်သမ
ူ ျှ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှလည်ိုး ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
ဤအမှုက တလ့်လ ရ တွင ်
့် တသ ် ယတနအထ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် မည်သမ
ူ ျှ တအ င်ပမင်ပခင်ိုး မရှတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အမှု၏
အဆင်သ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပတဟဠက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ အသတပိုးသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးဆင်န္
့် င
သရှသည့်် ပါရမီရှငအ
် ပ်စ တစ်စပပီိုးတစ်စ တပေါ်တက င်ိုး တပေါ်လ တပမည်။ ဟတ်တပ၏၊
ထသပြစ်
ငါသည် ဤအမှုအ ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
့် ပပီိုး၊ ထအပပင်
့် သည်က ငါတမျှ ်လင်မ
့်
လပ်ငန်ိုးစဉ်တွင ် ရှပပီိုး၊ မကက တတ သ
့် ည့်် အန င်္တ်တွင ် ပမမျ ိုးပပ ိုးသည့်် ထသတသ
့်
ပါရမီရှငမ
် ျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်ပခင်ိုးကတတွရ
ျို့ န် ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤအမှုအဆင်သ
ှ မ
် ျ ိုးက သက်တသခသူမျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ိုးဆင်၏
့် အပြစ်မန
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်အ
့် တွက် ပထမဆိုး သက်တသခသူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်မည်မှ
အမှနပ် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်သည်တ
့် နတွ
ပါရမီရင
ှ မ
် ျ ိုး
့် င ် ထသတသ
့်
မတပေါ်ထက
ွ ်ပါက၊ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက ကယ်တင်ကယ်ကျ
လက်ခပပီိုးသူ တစ်ဦိုး န္ှစ်ဦိုးသ ရှပါက၊ သ ၍ စတ်တသ ကတရ က်စရ န္ှင ့််
သ ၍တန င်တရစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှမည်မဟတ်တပ။ သတသ
် ဤသည်မှ အဆိုးဆိုး
့်
ပြစ်န္င်တပခသ ပြစ်သည်။ မည်သပင်
် ကယ် လက်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည်
့် ပြစ်တစက မူ၊ အမှနတ
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရရှန္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်ဆ
့် ပဲ ြစ်၏။ အချန်၏ အစကတည်ိုးက၊
ဤကဲသ
့် တသ
အမှု တစ်ခါမျှ မရှြူိုးတပ။ လူသ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု သမင်ိုးတွင ် ထသတသ
့်
့်
တ ဝန်တစ်ခသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပြစ်တပေါ်ြူိုးတပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
အဦိုးဆိုးသသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ န္င်ပါက၊ ဤသည်မှ
သတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးအလယ်တွင ် အပမင်ဆ
့် ိုးတသ င်္ဏ်သကခ တစ်ရပ် ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးတစ်တလသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက
သ ၍ ခရမည်တလ ။ ထသတသ
အမှုက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် မလွယ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ်
့်
ဆလ ဘ်မျ ိုး ရတ်သမ်ိုးရလမ်ဦ
ြုိုးသ ိုး အမျြုိုးသမီိုးပြစ်မှု၊
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ အမျ
့်
သမဟ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် တ် န္င်ငသ ိုးပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
အသပည ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှသူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည့််

တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမျ ိုးသ ပြစ်ကကလမ်မ
ပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ ဤသည်မှ ယတန၏အမှု
့်
အန င်္တ်၏အမှုလည်ိုး ပြစ်၏။ ဤသည်မှ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုတွင ် ပပီိုးတပမ က်မည့််
တန က်ဆိုးန္ှင ့်် အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတသ အမှုပြစ်က လူသ ိုး၏ အတန်ိုးအစ ိုးအသီိုးသိုးီ က
ထတ်တြ ်ပပသည့်် အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က
သတစပခင်ိုး အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် လူသ ိုး၏ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် အဆင်မ
့် ျ ိုးက တြ ်ထတ်ပပသည်ဘရ ိုးသခင်က သသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့််
သူ၏ကတမျ ိုးက လက်ခရန် အရည်အချင်ိုးမီကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မသသူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ကတမျ ိုးက လက်ခရန်
အရည်အချင်ိုး မမီကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ သူမျ ိုး
ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မသသူမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်၍မရတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမဆ
လက်ခရရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူန္င
ှ ့်် မရင်ိုးန္ိုးီှ သမ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏မည်သည့်် အမှုန္င
ှ မ
့်် ျှ
မထက်တန်တပ။ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးပြစ်တစ၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊
ဤအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အ ိုး လူသ ိုးက
ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးအတွကန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်၏။
ဤသည်မှ အဆိုးတွငရ
် ရှမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အမှု၏
အဆင်သ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ
့် ိုးဆင်ထ
့် မ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အသပည အတွက် အကျြုိုးရှပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပမပပည်စ
့် ပပီိုး တစစ
့် ပ်တသချ တသ အသပည က ရရှရန် လူသ ိုးအ ိုး
အတထ က်အကူပပြုတပသည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးရှ၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူသ ိုးက မစွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက ပင်ဆင်ပခင်ိုး
မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးသရမည့်် ရူ ပါရ ပြစ်၏။
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး တစ်ရပ်လိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမှ
သသင်သ
့် ည့်် သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ ရူ ပါရ မရှတပ။ လူသ ိုးသည် ဤတန်ခိုးကကီိုးမ ိုးတသ
ရူ ပါရက မသပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သရန်မလွယ်တပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်ရန်
မလွယက
် သ
ူ ကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
လူသ ိုး တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် တိုး၍တိုး၍
့်
ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုး လ လမ့််မည်။ ရူ ပါရမျ ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုးသည် ဤမျှအထ
တရ က်လ န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးက ယတနတ
် ိုးခဲပ့် ပီိုး အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့် င် က ကွယထ
အက အကွယက
် တပိုးခဲသ
့် ည်မှ ဤရူ ပါရမျ ိုး ပြစ်၏။ အန င်္တ်တွင၊် သင်တ၏
့်

အသပည သည် ပမနက်နလ
ဲ ရမည် ပြစ်က သင်တသည်
သူ၏အလ အလိုးစန္ှင ့််
့်
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အတွငိုး် ရှ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှတသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရက သလ ရမည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်သ လျှင် သင်တ၏
ှ တ
် သ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု ပြစ်၏။ အမှု၏
့် စစ်မန
တန က်ဆိုးအဆင်သ
ှ ်ဆင်န္
ှ အ
့်် တူတကွ
့် ည် သီိုးပခ ိုးရပ်တည်တနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယခင်အဆင်န္
့် စ
့် င
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည့်် တစ်ရပ်လိုး၏ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှ
့် ိုးဆင်ထ
့် မ
တစ်ဆင်က
့် သ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးက ပပီိုးစီိုးတစရန် မပြစ်န္င်ဟ
ဆရတပမည်။ အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်သ
့် ဝ ကယ်တင်န္င်တသ ်လည်ိုး
့် ည် လူသ ိုးက အပပည်အ
ဤအဆင့်် တစ်ရပ်တည်ိုးကသ တဆ င်ရွက်ရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ
လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် ယခင်အမှုအဆင့်် န္ှစ်ဆင်က
့် မလအပ်ဟ မဆလတပ။ ကယ်တင်ပခင်ိုး
အမှု အလိုးစသည် အမှု၏ အဆင်သ
အဆင်တ
့် ိုးဆင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအနက်
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုး
့်
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်မ
့် ှ မည်သည့်် အဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးကမျှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသရမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ ရူ ပါရဟ စွဲကင်ထ ိုး၍မရတပ။
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု မပပီိုးတပမ က်တသိုးသတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုသည် ပပီိုးပပည့်စ
် သည့််
အဆိုးသတ်တစ်ခသ တရ
က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုး၊ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
ဉ ဏ်ပည တက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု အလိုးစတွင ် တြ ်ပပထ ိုး၏။ ယင်ိုးတက
့် တကယ့််အစတွင ်
လူသ ိုးထ တြ ်ပပမထ ိုးဘ၊ဲ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသက တြ ်ပပ၏။ အမှု၏
အဆင်တ
ှ ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် စွ
့် င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုး အလိုးစက တက်ရက်န္င
တြ ပ် ပန္င်သည် မဟတ်တပ။ ထသပြင
့် ိုးဆင့််
့် ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက အမှု၏ အဆင်သ
ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်တွငသ
်
အပပည့်အ
် ဝ အဆိုးသတ်န္င်တပသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏အသပည က ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
အဆင်သ
ွဲ မရတပ။ အမှု၏ အဆင်တ
့် ိုးဆင်မ
့် ှ သီိုးပခ ိုးခ၍
့် စ်ရပ်မှ လူသ ိုးရရှသည့်် အရ သည်
သူ၏အမှု အစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ်တွင ် တြ ်ပပထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျှသ
ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ယခင် သမဟ
့် ျ ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးတသ
့် တ် တန က်ပင်ိုး အဆင်မ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်် တသ ်
့် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက က လတစ်ခအတွငိုး် ၊ သမဟ
့် တ်
တည်တနရ တစ်ခတွင ် ချက်ချင်ိုး ပပီိုးဆိုးန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မတူညတ
ီ သ အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့််
မတူညတ
ီ သ တနရ မျ ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု အဆင်န္
ှ အ
့်် ညီ တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် င

နက်ရှုင်ိုးလ တသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ အဆင်မ
့် ျ ိုးပြင့်် တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး
အဆင်တ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစတသ ဉ ဏ်ပည က
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးပြင ့်် မပပီိုးစီိုးတပ။ ထတကက
့်
အဆင်တ
့် စ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုးထက် အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် ပတြ ်ထ ိုး၏။ သူ၏ အလိုးစတသ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အလိုးစတသ ဉ ဏ်ပည က ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် ချခင်ိုးထ ိုးပပီိုး အဆင်အ
့် သီိုးသိုးီ သည်
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးပါရှက အဆင်အ
့်် င်တသ
့် သီိုးသီိုးသည် သူအမှု
့် ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် တြ ်ပပထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏
အလိုးစတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သသင်သ
့်် င်သည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးအြ အတရိုး
ကကီိုးဆိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သည်အ
့် ခါတွင ် ဤအသပည မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဗဒဓက
့်
ကိုးကွယသ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မပခ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက လူသ ိုးထမှ
ကွယ်ဝက
ှ ်မထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သူ အ ိုးလိုးက သသင်တ
့် ပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ်တွင ် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် တဆ င်ရွက်ပပီိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးသည် ဤအမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်အ
့် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တြ ်ပပချက်က သသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးလပ်တဆ င်ရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးထမှ ဘရ ိုးသခင်
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ အရ မှ လူသ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး
မသသင်တ
့် ရ မှ မူ လူသ ိုးက
့် သ အရ ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ပပသည်အ
သသင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး ပင်ဆင်သင်သ
့် ည့်် အရ ပြစ်၏။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင့််
အသီိုးသိုးီ က ယခင်အဆင်၏
့် အတပခခအတ်ပမစ် အတပေါ်တွင် တဆ င်ရွက်ထ ိုးတလသည်။
ယင်ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုမှ သီိုးပခ ိုးခလ
ွဲ ျက် အမှီအခကင်ိုးစွ လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ တဆ င်ရွက်သည့်် တခတ်န္င
ှ ့်် အမှုအမျြုိုးအစ ိုးတတွ
့် င ် ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ ဗဟအချက်အချ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်ဆဲ
ပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသိုးီ သည် ပပီိုးခဲသ
့် ည်အဆင်ထ
့် က်
ပ၍နက်ရှုင်ိုးတလသည်။ အမှု၏အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးသည် ြျက်သမ်ိုးပခင်ိုး မခရသည့််
ပပီိုးခဲသ
့် ဆင်၏
့် ည်အ
့် အတပခခအတ်ပမစ်မှ ဆက်လက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင့််
အစဉ်သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှတသ သူ၏အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးထ ယခင်က လိုးဝ မတြ ်ပပြူိုးသည့်် သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
ရှု တထ င်မ
ှ ့််
့် ျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်တြ ်ပပတနက လူသ ိုးထ သူ၏အမှုသစ်န္င
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးအသစ်တက
့်
့် အပမဲ ထတ်တြ ပ် ပသတနပပီိုး၊ တရှိုးဘ သ တရိုး အတစ င်က

ဤအရ က ခခရန် အစွမ်ိုးကန်ကကြုိုးစ ိုးက ထင်ထင်တပေါ်တပေါ် ဆန်ကျင်
တသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်် အမှုအသစ်က အပမဲ လပ်တဆ င်တလသည်။
သူ၏အမှုသည် အစဉ်တပပ င်ိုးလဲတနပပီိုး၊ ဤအရ တကက င့်် လူသ ိုး၏ ဆန်ကျင်
မက
ှု အပမဲ
့်
ကကြုရတလသည်။ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး အပမဲ တပပ င်ိုးလဲတနက ၊
သူအမှု
ှ ့်် လက်ခရရှသူတသည်
လည်ိုး အပမဲ တပပ င်ိုးလဲတန၏။ ထအပပင်
သူသည်
့် ၏တခတ်န္င
့်
့်
ယင်ိုးန္ှငဆ
့်် နက
် ့် ျင်ရန် လူသ ိုး၏အပမင်တွင ် ယခင်က လပ်ထ ိုးသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့််
ဆန်ကျင်
ပတပါက်သည့်် အမှုကပင် လပ်တဆ င်လျက်၊ ယခင်က ပပြုလပ်ြူိုးပခင်ိုး မရှတသ အမှုက
့်
အပမဲ တဆ င်ရွက်လျက်ရတလသည်
ှ
။ လူသ ိုးသည် အမှုတစ်မျြုိုးကသ သမဟ
့် တ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခကသ လက်ခန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
သတဘ ကွဲလွဲသည့်၊် ၎င်ိုးတထက်
ပမင်တ
့် သ အမှု သမဟ
့်
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက လက်ခရန် လူသ ိုးအတွက် ခက်ခသ
ဲ ည်။ သတသ
် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် အမှုအသစ်က အပမဲ လပ်တဆ င်တနတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအသစ်က ဆန်ကျင်
သည့်် ဘ သ တရိုး ကျွမ်ိုးကျင်သမ
ူ ျ ိုးအပ်စ တစ်စပပီိုးတစ်စ
့်
တပေါ်တပါက်၏။ ဤလူတ ကျွ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ရပပီိုးပြစ်သည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့််
့် မ်ိုးကျင်သမ
ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ သစ်လွငပ် ပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုး မရှပန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည က လူသ ိုးက မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည မရှသည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ကယ်တင်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည လည်ိုး မရှတသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်တပသည်။
ထသပြင
ှ
သည့်် အမှုပြစ်သည်
့် ၊့်် လူသ ိုးသည် ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်မလ
မပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုပြစ်သည် မပြစ်သည်က လိုးဝ
မတပပ န္င်တပ။ တစ်စတစ်ရ သည် ယခင်က န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပ
ီ ါက ၎င်ိုးတ ့်
လက်ခပပီိုး၊ ယခင်က အမှုန္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးချက်မျ ိုးရပါက
ှ
ဆန်ကျင်
က ပငင်ိုးပယ်ကကသည့််
့်
သတဘ ထ ိုးက လူမျ ိုးစွ က ြက်တယ
ွ ်ကက၏။ ယတနတခတ်
တွင ် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
ထသတသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးလက်န ကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင်သ
တွင ် မည်သည့်် ကကီိုးမ ိုးသည့််
့် ိုးဆင်သ
့် ည် သင်တ အတပေါ်
့်
အကျြုိုးတရ ိုးမျှ မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ယခင်အမှု အဆင်န္
ှ ်ဆင်သ
က
့် စ
့် ည် ၎င်ိုးတ တကယ်
့်
သရန်မလတသ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုး တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးရ၏။
ှ
၎င်ိုးတက
့် အမှု၏
အဆင်သ
ဲ ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်အ
ငှ့်
့် ိုးဆင်ထ
့် က
့် စ
့် ိုးပြင ့်် လူတ စ
့် တ်မထခက်ြအလ
့်
ဤအဆင်မ
့် ၊ ့် ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်ပမန်
့် ျ ိုးက လူစလူတဝိုးမျ ိုးထ မတကကည သင်သ
့် ကဲသ

ပပန်ရပ်သမ်ိုးသင်သ
ှ ်ဆင်က
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတက
့် စ
့်
့် တတွိုးထင်ကကတလသည်။ အမှု၏ ယခင်အဆင်န္
အသတပိုးပခင်ိုးသည် အလွန ် ကွ လှမ်ိုးလှသည့်် အဆငတ
့်် စ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးတွင ် အတထ က်အကူ မပြစ်ဟ အမျ ိုးစက ယကကည်ကက၏- ယင်ိုးသည် သင်တ ့်
တတွိုးထင်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် ဤသပပြုမူ
် ည်ဟ
့်
့် ပခင်ိုးသည် မှနသ
သင်တအ
် ည်ိုး၊ ငါအမှု
တပါက်သည့််
့် ၏ အတရိုးပါမှုက သင်တ သတဘ
့် ိုးလိုး ယကကည်ကကတသ လ
့်
တနရက်
တရ က်လ လမ်မ
့် မှုကမျှ မလပ်သည်က
့်
့် ည်။ ငါသည် အတရိုးပါမှု မရှသည့်် မည်သည်အ
သတလ ။့် ငါသည် အမှု၏အဆင်သ
် တွက်၊ ယင်ိုးတသည်
့် ိုးဆင်က
့် သင်တထ
့် တကကည တနသည့်အ
့်
သင်တအြ
အကျ
ြုိုးရှရတပမည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ိုးဆင်သ
့် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစတသ
့်
့်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၏ ဗဟအချက်အချ တွင် ရှသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတသည်
စကကဝဠ အန္ှရှ့်
့်
အတယ က်တင်ိုး၏ အ ရစက်ရ ပြစ်လ ရမည်။ တစ်တနတွ
့် င ် သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ဤအမှု၏
အတရိုးပါမှုက သတဘ တပါက်ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
့် ည်။ သင်တသည်
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက မသတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က လတလ က်စွ အတလိုးအနက်မထ ိုးကကတသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး၊ သမဟ
ယ်ပင်
့်
့် က တင်ိုးတ ရန် သင်တ၏က
့် တ် ယတနအမှု
့်
အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်က သကကတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်က
သင်တ၏ဆန်
ကျင်
ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က သင်တ၏
့်
့်
့်
ဟန်တ
့် ိုးပတ်ဆပခင်
့် ိုးသည် သင်တ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ပင်က မ နတထ င်လ ိုးမှုအ ိုးပြင ့််
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မှ ိုးယွငိုး် တသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
့်
သဘ ဝအ ိုးပြင့်် န ခမှုမရှလွနိုး် တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မက
ှု
့်
ရှ တတွျို့ ပပီိုးတန က်တွင၊် လူအချြုျို့သည် လူသ ိုးက မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သည်ကပင်
တသချ မှုပြင ့်် တပပ ဆန္င်ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အမှနမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အမှ ိုးမျ ိုးက သိုးသပ်သည့်် လူသရှငက် က ိုး တဟ တပပ မှုမျ ိုးက
လပ်ဝက့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မှတ်ချက်မျ ိုး တပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် အလှညမ
့်် တရ က်မီ တပပ ဆရင်ိုး၊
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသစ်ရတသ
ှ
တမန်တတ ်မျ ိုးက
ဆိုးမပခင်ိုးပင်ပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ဝသည် အလွန ် နမ်က
့် ျပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် လူသဘ
့်
့် တွင ်
အသစတ် အနည်ိုးငယ်မျှ မရှတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်က ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး ငရဲ၏မီိုးမျ ိုးပြင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးတစပခင်ိုး ခရမည်တ
့် န ့်
တရ က်လ လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မသကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် ည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သူ၏အမှုက တဝြန်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သအမှု
့် ပပြုရမည်က ညန်ကက ိုးရန်လည်ိုး

ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ ထသတသ
မတလျ က
် န်သည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ့်
့်
့်
သန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး ပြစ်စဉ်အတွငိုး်
သလ ကကတပသည်။ လူသ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က သလ ပခင်ိုးမှ
စတ်ကူိုးတပါက်သည်အတင်ိုး တဝြန်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
လူတ၏
် န်တလတလ၊ သူက
ကျင်
မှု
့်
့် အသပည သ ၍ တကျမှနက
့် ၎င်ိုးတ ဆန်
့်
တလျ န
ဘက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူတ ့်
့် ည်ိုးတလတလ ပြစ်၏။ ဆန်ကျင်
့်
အသနည်ိုးတလတလ၊ သူက
ရန် အလ ိုးအလ မျ ိုးတလတလ ပြစ်၏။ သင်၏
့်
့် ဆန်ကျင်
အယူအဆမျ ိုး၊ သင်၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးန္ှင ့်် သင်၏လူသဘ
ဝ၊ စရက်လကခဏ န္ှင ့််
့်
ကယ်ကျင်တ
သင်အ
့် ရ ိုး အပမင်သတဘ ထ ိုးတသည်
့် တနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ခခရ တွင ်
့်
အသိုးပပြုသည့်် “အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် သ ၍ တြ က်ပပန်ပျက်ဆိုးီ က
တအ က်တန်ိုးကျပပီိုး ယတ်ညလ
့် တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သူ ပြစ်တလတလ ပြစ်၏။
အ ိုးတက င်ိုးတသ အယူအဆမျ ိုး ပင်ဆင်ပပီိုး၊ မမကယ်ကယ် မှနက
် န်သည်ဟ ယူမှတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုး ရှသူမျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရန်လမှုတွင ် သ ၍
ရှကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်၏အယူအဆမျ ိုးက
့်
ပပြုပပင်ပခင်ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အစဉ် ဆန်ကျင်
တနလမ်မ
့်
့် ည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သဟဇ တရှလမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူထ
့် မှ အပမဲ
တဝိုးကွ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
သင်၏ အယူအဆအတဟ င်ိုးတက
့််
အသပည သစ်က သင်
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
ရရှန္င်သည်၊ သတသ
် အသပည တဟ င်ိုးသည် အယူအဆအတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တသချ တပါက်
့်
မညီမျှတပ။ “အယူအဆမျ ိုး” ဆသည်မှ လူသ ိုးက စတ်ကူိုးသည့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့််
သတဘ ကွဲလွဲတသ အရ မျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ အသပည တဟ င်ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးတွင ်
တခတ်တန က်ကျပပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက အမှုသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ါက၊
့် တရ က်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ခဲပ
ထသတသ
အသပည သည်လည်ိုး အယူအဆတစ်ခ ပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ထသတသ
့်
့်
အသပည က မှနက
် န်သည့်် ချဉ်ိုးကပ်မှု လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ အတဟ င်ိုးန္ှင ့်် အသစ်
တပါင်ိုးစပ်လျက် ဘရ ိုးသခင်က မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ရှု တထ င်အ
့် ချြုျို့ မှ သလ န္င်ပါက၊
အသပည တဟ င်ိုးသည် လူသ ိုးအြ အတထ
က်အကူ တစ်ရပ်ပြစ်လ ပပီိုး တခတ်သစ်ထသ
ဲ ့်
့်
လူသ ိုးဝင်တရ က်သည့်် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်လ ၏။ ဘရ ိုးသခင်က
သပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်ခန်ိုးစ က သင်က
့် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးစွ ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ြ ့်

တတ င်ိုးဆသည်- ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ မည်
သ ဝင်
့်
့် တရ က်ရမည်၊
ဘရ ိုးသခင်က သရန်အလငှ့် မည်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သင် န ိုးလည်ရမည်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အ ိုးလိုးက သင် ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ရန်အလငှ့်
သင်၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝတဟ င်ိုးက မည်သြယ်
ူ ည့််
့် ရှ ိုးရမည်ဟသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤအတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်ခန်ိုးစ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန်
အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် အသိုးပပြုပါက၊ သင်၏အသပည သည် သ ၍သ ၍
နက်ရှုင်ိုးလ လမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်-် ဆလသည်မှ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်န္
့် င
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ခလိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်-် ရှငိုး် လင်ိုးတသ အသပည တစ်ခ
ရှပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ
ှ ်ဆင်က
ှ
န္
ှ ့််
့် မှု၏ ယခင်အဆင်န္
့် စ
့် လက်ရအဆင်
့် င
အပပည်အ
့် ဝ အပပန်အလှန ် ဆက်စပ်န္င်ပပီိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးက
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်က ပမင်န္င်ပါက၊ သငထ
့်် တွင ် မယှဉ်သ သည့်် ခင်မ တသ
အတပခခအတ်ပမစ် ရှလမ်မ
ူ ည်ိုးက
့် ည်ပြစ်သည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးဆီသ တစ်
ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သ လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုးပြစ်က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ သူ၏
ကယ်စ ိုး ထသတသ
အမှုက လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်သ လျှင ် သူ၏ ကယ်ပင်အမှုက အစမှ ယတနထ
့် တင်
တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့်
မတူကွဲပပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် တည်တနရ မျ ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
အသီိုးသိုးီ ၏ အမှုသည် မတူကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုသ ပြစ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင၊် ဤသည်မှ လူသ ိုး
သသင်သ
့် ည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက လိုးဝ န ိုးလည်န္င်ပါက၊
သူသည် ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်န္င်လမ်မ
တွင ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့် ည် ပြစ်၏။ ယတနတခတ်
့်
ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ င်္ဏ်ိုးင်္ဏတ ရင်
့် ဆင်တနရသည့်် အကကီိုးဆိုးပပဿန မှ
၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှ့် ငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်မဟတ်သည့််
အလပ်တအကက
ိုး မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကပခင်ိုးပြစ်၏- ဤအရ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
ပပီိုးခသ
ဲ့် ည့်် အမှု၏
့်
့်
အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
ဲ့် အမှု
၏ ဤအဆင်က
့် စ
့် သ
့် လည်ိုး တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်

ရှမရှဆသည်က မတပပ န္င်ကကတပ။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
ယင်ိုးက လမ်ိုးခရီိုး အမှနဟ
် တ် မဟတ်ဆသည်က အမျ ိုးစက မတပပ န္င်ဘဲ ရှကကတသိုးသည်။
ဤလမ်ိုးခရီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ဦိုးတဆ င်သည်လ
့် မ်ိုးခရီိုး ဟတ်၊
မဟတ်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် ပြစ်ရပ်မန
ှ ် ဟတ်၊ မဟတ်ဆသည်က
လူသ ိုးက စိုးရမ်ပပီိုး၊ လူအမျ ိုးစသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက မည်သ ့်
့်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘ မျှ မသကကတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက်ကကသူတသည်
လမ်ိုးခရီိုးက မဆိုးပြတ်န္င်ကကတသ တကက င၊့်် တပပ ဆထ ိုးသည့််
့်
သတင်ိုးစက ိုးမျ ိုးသည် ဤလူတအလယ်
တွင ် တစ်ပင်ိုးတစ်စ သက်တရ က်မှု တစ်ခသ ရှက ၊
့်
အပပည်အ
့် ဝ သက်တရ က်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ၊ ထတကက
င့်် ဤသည်မှ ထသတသ
လူတ၏
့်
့်
့်
အသက်ဝင်တရ က်ပခင်ိုးက သက်တရ က်တလသည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်တ
့် ွင ် ယင်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က မတူကွဲပပ ိုးတသ အချန်က လမျ ိုး၊ ကွဲပပ ိုးတသ တနရ မျ ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးတသ လူမျ ိုးတွင် တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်က လူသ ိုးက ပမင်န္င်ပါက၊ အမှုသည်
ကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး ယင်ိုးအ ိုးလိုးက တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ယင်ိုးသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှု ပြစ်သည်အ
့် တွက်
မှနက
် န်ရမည် ပြစ်ပပီိုး အမှ ိုးရှရမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့််
သတဘ ကွဲလွဲတသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်တကက င်ိုး ပငင်ိုးပယ်စရ
မရှသည်က လူသ ိုးအတနပြင့်် ပမင်န္င်ပါက- ယင်ိုးသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုပြစ်သည်က လူသ ိုးက အတသအချ တပပ န္င်ပါက၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသည်
အတသိုးအြွဲမျ ိုး၊ တပပ ဆရန် ထက်သင်ပ့် ခင်ိုး မရှတသ အရ မျ ိုးမျှအပြစ်သသ
့်
တလျ သ
ှ ့်် လူသ ိုးသည်
့် ွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ရူ ပါရမျ ိုး မရှငိုး် တသ တကက င်န္
့် င
တယတဟ ဝါက ဘရ ိုးအပြစ်၊ တယရှု က သခင်အပြစ်သ သပပီိုး၊ ယတန၏
့် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်န္စ
ှ ်ခတ
ွ ွငရ
် ှတသ တကက င၊့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်
တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏အမှု
က ဆက်လက် ဆက်ကပ်လျက် ရှကကပပီိုး၊ ယတနတခတ်
၏ အမှု
့်
့်
န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး၏ ဝန်ိုးရြစီိုးခရက ၊ လူအမျ ိုးစသည် အပမဲသသယ ရှပပီိုး၊
ယတန၏အမှု
က အတလိုးအနက် သတဘ မထ ိုးကကတချ။ လူသ ိုးသည် ပမင်၍မရန္င်သည့််
့်
ပပီိုးခဲတ
ှ ်ဆင်အ
့်် တသ ်
့် သ အဆင်န္
့် စ
့် တပေါ် အယူအဆမျ ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
လူသ ိုးသည် အမှု၏ ပပီိုးခဲသ
ှ ဆ
့်် င်တသ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့် ည့်် အဆင့်် န္ှစ်ဆင်န္
့် င
န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတက
့် သ တကက င ့််
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး မရှခဲတ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူ န္ှစ်သက်သည်အတင်ိုး စတ်ကိုးူ သည်မှ အမှု၏ ဤအဆငမ
့်် ျ ိုးက

ပမင်၍မရန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် မည်သည်အ
့် ရ က စတ်ကူိုးတပါက်သည်ပြစ်တစ၊
ထသတသ
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက သက်တသပပရန် အချက်အလက်မျ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယင်ိုးတက
ူ ျှ မရှတပ။ သူ၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက
့် အမှနပ် ပင်ရန် မည်သမ
မှနတ
် ကက င်ိုးစစ်တဆိုးအတည်ပပြုရန် အချက်အလက်မျ ိုးမရှတသ တကက င၊့်် လူသ ိုး၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် “အမှနတ
် ရ ိုး” ပြစ်လ ကကသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတအြ
့်
့်
သက်တသတစ်ခတစ်တလ ရှသည်ပြစ်တစ မရှသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
သတမထ ိုးတတ ဘ
ဲ င
ှ ့်် စတ်ကူိုးချင်တင်ိုး စတ်ကူိုးလျက်၊ သူ၏သဘ ဝ ပင်ကစရက်က
့် န္
အထန်ိုးအကွပ်မဲ့် လတ်ထ ိုးလက်တလသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် သူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့်
သူကယ်တင်စတ်ကူိုးထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်က မရှ တြွတပ။ လူတစ်ဦိုးသည် ယကကည်ပခင်ိုး တစ်မျြုိုး ရှပါက၊
လူတစ်ရ အလယ်တွင် ယကကည်ပခင်ိုး အမျြုိုးတစ်ရ ရှ၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မပမင်ရတသိုးတသ တကက င၊့်် သူသည် ယင်ိုးက သူ၏ န ိုးမျ ိုးပြငသ
့််
ကက ိုးြူိုးပပီိုး သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် မရှု ပမင်ရတသိုးတကက င၊့်် ထသတသ
ယကကည်မှုမျ ိုး ရှပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးန္ှင ့်် ပပပင်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီိုးပြစ်သည်- သတသ
် သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ
့်် င်သည့်် အသပည က ကက ိုးရခဲ၏။ ထတကက
င့််
့် မှု၏ အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ သည်မှ တစ်န္စ
ှ ်သ ရှတသိုးတသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးမှ တစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘဝတစ်ခလိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးအတွကလ
် ည်ိုး အလ ိုးတူ မှနက
် န်တပသည်။
အချက်အလက်မျ ိုးက မပမင်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အယူအဆမျ ိုးရသည်
ှ
့် ယကကည်ပခင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ လွတ်တပမ က်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏ အယူအဆအတဟ င်ိုးမျ ိုး၏ အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ
မမကယ်ကယ် လွတ်တပမ က်တစပပီိုးပြစ်က နယ်တပမသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ
ယကကည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မပမင်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၏ အသပည သည်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် တက လ ဟလမျ ိုးသ ပြစ်သည်က လူသ ိုးမသသတလ ။ လူသ ိုးက
သူ၏အယူအဆမျ ိုးမှ မှနက
် န်ပပီိုး အမှ ိုးမရှဟ ထင်က ဤအယူအဆမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်ဟ တတွိုးထင်၏။ ယတနတခတ်
တင
ွ ် လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက မျက်ပမင်တတွျို့သည်အ
့် ခါတွင၊် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
တည်တဆ က်ပပီိုးပြစ်သည့်် အယူအဆမျ ိုးက လတ်တပိုးလက်တလသည်။ အတတ်မှ
စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အကကမျ ိုးသည် ဤအဆင်၏
ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က
့် အမှုအြ အတ
့်

လူသ ိုးအတွက် ထသတသ
အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်ရန်န္င
ှ ့်် ထသတသ
စတ်ကူိုးမျ ိုးက
့်
့်
တချပရန် ခက်ခလ
ဲ
ပပီိုးပြစ်သည်။ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့်
့် က်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးစွ ၏
ဤတစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့်် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအတပေါ် အယူအဆမျ ိုးသည် ယခင်ထက် ပ၍
ဆိုးရွ ိုးလ ပပီိုးပြစ်က ဤလူတသည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က တခါင်ိုးမ တသ
့်
ရန်လမှုတစ်ခက တစ်ပြည်ိုးပြည်ိုး ပြစ်တပေါ်တစကကပပီ ပြစ်သည်။ ဤမန်ိုးတီိုးမှု၏
အရင်ိုးအပမစ်သည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးတွင ် တည်တလသည်။ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးသည် ယတနတခတ်
အမှု၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
သတဘ ကွဲလွဲသည့်် အမှု၏ ရန်သူ ပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့််
အမှနတ
် ရ ိုးသည် လူသ ိုးက သူ၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးအ ိုး ဇက်ပတပိုးခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
့်
လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် ယင်ိုးက အလွယတ
် ကူ တချပန္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ခွငမ
့်် ပပြုသည်သ မက၊ လူသ ိုးသည်
အချက်အလက်မျ ိုး၏ အမှ ိုးတထ က်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် မှနက
် န်မှုအတပေါ် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏
အယူအဆမျ ိုးက စွဲစဲပွ မဲပမဲ လတ်တပိုးရမျှ လတ်တပိုးပပီိုး သူ၏ကယ်ပင် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက
အသိုးပပြုတသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုး၏
အပပစ်ဟသ တပပ န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အပပစ်ဟ တပပ ၍ မရတပ။ လူသ ိုးသည်
သူဆန္ဒရသည့်
ှ
် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ စတ်ကူိုးတက င်ိုး စတ်ကိုးူ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု၏ မည်သည်အ
့် ဆင်က
့် စတ်အပင်ိုးကမျှ လွတလ
် ပ်စွ
့် မျှ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည်အ
အပငင်ိုးပွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်အ
် ရ ိုးက လူသ ိုးက ချြုိုးတြ က်၍
့် မှု၏ အမှနတ
မရတပ။ သင်သည် သင်၏စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက ဇက်ပတပိုး၍ရန္င်ပပီိုး၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့််
တယရှု တ၏
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ အပြစ်အပျက်မျ ိုးက စတဆ င်ိုးချင်
့် အမှုန္င
စတဆ င်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ တယတဟ ဝါန္ှင ့်် တယရှု တ၏အမှု
အဆင်အ
် ရ ိုးကမူ
့် သီိုးသီိုး၏ အမှနတ
့်
သင် တချပ၍ မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ အတပခခသတဘ တရ ိုး တစ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး၊ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုဆင်ရ
အမန်တစ်
ဤကစစရပ်မျ ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
့် ရပ်လည်ိုး ပြစ်က သင်တသည်
့်
န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည် လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
သဟဇ တမပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ အမှု၏ယခင်အဆင့်် န္ှစ်ဆင်အ
့် တွက် မဟတ်ဟ
ယကကည်သည်။ သူ၏စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးတွင၊် လူသ ိုးက ယခင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်၏
့် စ
့် အမှုသည်
ယတနတခတ်
အမှုန္င
ှ ့်် ဧကန်မချ တူညပီ ခင်ိုး မရှဟ ယကကည်သည်- သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
အမှု၏ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် အ ိုးလိုး အတူတူပင် ပြစ်သည်၊ သူ၏အမှုသည်
အပမဲလက်တတွျို့ကျပပီိုး၊ တခတ်က ပဓ နမထ ိုးဘဲ သူအမှု
် ရ ိုးက ခခက ဆန်ကျင်
သူ
့်
့် ၏ အမှနတ

တပမ က်ပမ ိုးစွ အပမဲရမည်
ှ
က သင် စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ အမှု၏ ဤအဆင်က
့် ယတန ခ
့် ခက
ဆန်ကျင်
သူ အ ိုးလိုးတသည်
အတတ်က လမျ ိုးကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ခမ
ဲ့် ည်မှ
့်
့်
့်
သသယပြစ်ြွယ်ရ မရှတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တသ ် ထသတသ
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုး အစဉ်ပြစ်လမ်မ
် ရ ိုးက
့် ည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ အမှနတ
သတသ လူမျ ိုးသည် အမှု၏အဆင့်် သိုးဆင်က
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုဟ
့် တစ်ဆတ
ပမင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ဤလူတသည်
့် အယူအဆမျ ိုးက လက်လတ်ကကလမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သကကသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က်က
့်
အမှနတ
် ကယ် လက်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု တစ်ခလိုး
ပပီိုးဆိုးခါနီိုးအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးအစ ိုး
ခွပဲ ခ ိုးလမ်မ
် လက်ပြင ့်် ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အဆိုးတွင ် သူသည်
့် ည်။ လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
လူသ ိုးက သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က် လိုးဝ ပပန်ပရမည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှု၏
့်
အဆင်သ
ှ ့််
့် ိုးဆင့်် အဆိုးသတ် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏ အဆင်န္
့် င
ဣသတရလန္ှင ့်် ယဒပပည်တရှ့် ယခင်အမှု၏ အဆင့်် န္ှစ်ဆင်တ
စကကဝဠ တစ်ခလိုးရှ
့် သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သကဲသ
့် ့်
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင့်် အမှု၏ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဤအမှုက မျ ိုးစွ
့်
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၊ သမဟ
် ရ ိုးမျ ိုးသည်
့် တ် မျက်ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ ပငင်ိုးဆ၍မရန္င်တပ။
စကကဝဠ ၏ တင်ိုးပပည်တင်ိုး၌ ရှကကကန်တသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သူ အ ိုးလိုးတသည်
့်
အမှု၏အဆင်သ
် ့် ဆင့််
့် ိုးဆင်က
့် လက်ခကကလမ့််မည်။ သင်သည် အမှု၏ သီိုးသနအ
တစ်ဆင်က
့် သ သပပီိုး အမှု၏အပခ ိုးအဆင့်် န္ှစ်ဆင်က
့် န ိုးမလည်ပါက၊
အတတ်အချန်က လမျ ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န ိုးမလည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏
ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သင်သည် သူက
့် မသ သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်တသ တကက င၊့်် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခြ မသင
တ
့်် တ ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုဆင်ရ
့်
အစီအစဉ်တစ်ရပ်လိုး၏ သမမ တရ ိုး တစ်ရပ်လိုးက တပပ န္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည သည် တစ်ြက်သတ် ပြစ်တလသည်။
ဤအရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ လတ်တတလ အသပည သည် နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊
အတပေါ်ယပြစ်တစ၊ အဆိုးတွင ် သင်တသည်
အသပည ရှရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်ခယကကည်ရမည် ပြစ်က ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
အလိုးစက ပမင်တတွျို့ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် ကျြုိုးန္နွ ခကကလမ်မ
့် ည်။

ဤအမှု၏ အဆိုးတွင ် ဘ သ တရ ိုး အ ိုးလိုးသည် တစ်ခတည်ိုးပြစ်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
သတတဝါ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမှုတအ က်သ ပပန်
့် ည်။
့် လ ကကလမ်မ
သတတဝါအ ိုးလိုးသည် စစ်မှနသ
် ည့်် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယက် ကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးယတ်တသ ဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် တပေါ်မလ ဘဲ
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ညန်ိုးရသနည်ိုး။
့် ိုးဆင်က
့် အဘယ်တကက င ့်် အဆက်မပပတ် ဤသ ရည်
့်
တခတ်မျ ိုးကန်လွနပ် ခင်ိုး၊ လူမှု ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မန္
ှု င
ှ ့်် သဘ ဝ၏ သွငပ် ပင်အတပပ င်ိုးအလဲ
အ ိုးလိုးတသည်
အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်ရ
့် ှ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးတန က် လက်ကကသည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် အချန်ကက် တပပ င်ိုးလဲပပီိုး မမဘ သ
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်သည် မဟတ်တပ။ သတတဝါအ ိုးလိုး၊ ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏတင်ိုးမှ
လူအ ိုးလိုးတက
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ တခေါ်
့် တစ်ဆတ
့် တဆ င်လ ရန်
အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငသ
့်် ိုးဆငက
့်် ရည်ညန်ိုးထ ိုးတပသည်။ သင်သည်
မည်သည်ဘ
့် သ တရ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ တန က်ဆိုးတွင ် သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်သ လျှင ် ဤအမှုက တဆ င်ရွက်န္င်သည်။ ယင်ိုးက မည်သည်ဘ
့် သ တရိုး
ဦိုးတသျှ င်ကမျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ကမဘ တွင ် အဓကဘ သ တရ ိုး အချြုျို့ ရှပပီိုး
အသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုး၏ကယ်ပင်ဦိုးတသျှ င် သမဟ
့် တ် တခါင်ိုးတဆ င် ရှပပီိုး၊ တန က်လက်မျ ိုးသည်
ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးလိုးရှ ကွဲပပ ိုးသည့်် န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် တဒသမျ ိုးသ ပျ
ကကီိုးသည်ပြစ်တစ၊
့် ျို့ န္ှတနကက၏။
့်
ငယ်သည်ပြစ်တစ၊ န္င်ငတင်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ အတွငိုး် ၌ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် ဘ သ မျ ိုးရ၏။
ှ
သရ့် တွင ် ကမဘ အ
ှ
ပြစ်တစ၊ စကကဝဠ အတွငိုး် ရှ
့် န္ှတွ
့် င ် ဘ သ တရ ိုး မည်မျှပင်ရသည်
လူအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌
တည်ရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှုက ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးက လမ်ိုးပပတနသည် မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သီိုးသန ် ့်
ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င် သမဟ
့် တ် တခါင်ိုးတဆ င်က လမ်ိုးပပတနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတနပခင်ိုး ပြစ်၏့် ည့်် ြန်ဆင်ိုးရှငက
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်၏။ ကမဘ တလ ကသည် အဓက ဘ သ တရ ိုးအချြုျို့
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
မျှကကီိုးပမတ်တစက မူ ၎င်ိုးတအ
်
့်
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် သ ကမျှ ဤအပ်စိုးမှုနယ်ပယ်က
့် မှ မည်သည်ဘ

မတကျ လ
် ွနန္
် င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုတရိုးတိုးတက်မှု၊
သဘ ဝသပပမျ ိုး၏ တိုးတက်မှု- အသီိုးသိုးီ သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အစီအစဉ်မျ ိုးမှ
ကင်ိုးကွ ၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှုသည် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် မည်သည့်ဘ
် သ တရိုး
ဦိုးတသျှ င်တစ်ဦိုးကမျှ လပ်တဆ င်၍ရန္င်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဘ သ တရိုး
ဦိုးတသျှ င်မျ ိုးသည် သီိုးသနဘ
် ့် သ တရ ိုး တစ်ခ၏ တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် တက
င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးသအ
ူ ိုး ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င်မျ ိုးသည် ဘ သ တရ ိုး
တစ်ရပ်လိုးအတွငိုး် ရှသူအ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ
သတတဝါအ ိုးလိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ- ဤသည်မှ စကကဝဠ တစ်ခလိုးက
လူတက အသအမှတ်ပပြုထ ိုးသည့်် အချက်ပြစ်၏။ ဘ သ တရိုးဦိုးတသျှ င်မျ ိုးသည်
တခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် (ြန်ဆင်ိုးရှင)် န္ှင ့်် တန်ိုးတူ မရပ်တည်န္င်တပ။
အရ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်ထတ
ဲ ွင် ရှကကပပီိုး၊ အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်ထသ
ဲ ပပန်
ွ ်က မူလက ဘရ ိုးသခင်
့် လ ကကလမ့််မည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ မည်သည်ဘ
့် သ ပြစ်တစ၊ လူတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်သ ့်
ပပန်လ ကကလမ့််မည်- ဤသည်က တရှ င်လဲ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်သ
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ် အပမင်မ
့် ိုးဆိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သတတဝါ အ ိုးလိုးအလယ် အပမင်မ
့် ိုးဆိုးတသ
အပ်စိုးသသ
ူ ည်လည်ိုး သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်သ ပပန်
့်် တန်ိုး
့် လ ရလမ့််မည်။ လူသ ိုး၏ အဆငအ
မည်မျှပမင်မ
ွ ်က သင်တ
် ည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်သ ့်
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ လူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ သ
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ အရ ခပ်သမ်ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
အတန်ိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ တယတဟ ဝါကယ်တင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊
အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုး၊ တန က်ဆိုးအချန်
တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အတန်ိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးလျက်
သူ၏ကယ်ပင်အမှုက သူကယ်တင် လပ်တဆ င်လမ့််ဦိုးမည်- ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ွဲ
မည်သက
ူ မျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ အစအဦိုးမသ
ှ ည် ယတနထ
ဲ့် ည့််
့် တင် တဆ င်ရွက်ခသ
အမှု၏အဆင်သ
့် ိုးဆင်က
့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က အ ိုးလိုး တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်က ၊
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင်၏
့်
အမှနတ
် ရ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုး
အမှနတ
် ရ ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တသ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်၏။ စကကဝဠ တစ်ခလိုးတွင ်
ဤတစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သ တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ အပခ ိုးဘ သ တရ ိုးမျ ိုး

မရှသည့်အ
် တွက်၊ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အဆိုးတွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
အတန်ိုးစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က် ပပန်လ ကကလမ်မ
့် ည်။
ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှသူသည် ယင်ိုးက အဆိုးသတ်န္င်စွမ်ိုးလည်ိုး ရှလမ့််မည်
မဟတ်၊ ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးသမ
ူ ှ မူ ကမဘ တလ ကက ဧကန်မချ
အဆိုးသတ်တပလမ်မ
င့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တခတ်က အဆိုးသတ်သ ့်
့် ည်။ ထတကက
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက သူ၏စတ်အ ိုး ပျြုိုးတထ င်ြ ့်
အတထ က်အကူပပြုရသ ပပြုန္င်ပါက၊ သူသည် ဧကန်မချ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏သခင် ဧကန်မချ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည်
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
အမှုက
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
့်
တဆ င်ရွက်န္င်သူ တစ်ဦိုးတည်ိုးသ ရှပပီိုး၊ ဤအမှုက မလပ်တဆ င်န္င်သူ အ ိုးလိုးသည်
ဧကန်မချ ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ ဆိုးယတ်တသ
ဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ မပြစ်သည့်အ
် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။
အမှုအ ိုးလိုးက ဤစစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုး စကကဝဠ
တစ်ခလိုးက ဤဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးက ကွပ်ကဲ၏။ သူအတနပြင်
့် ဣသတရလန္င်င
့်
သမဟ
့် တ် တရတ်န္င်ငတွင ် အမှုပပြုတနသည်ပြစ်တစ၊ အမှုက ဝည ဉ်တတ ် သမဟ
့် တ်
လူဇ့် တပြင့်် တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က
လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သက
ူ မျှ မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ မည်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၏
တဘ င်ခတ်ခရပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လွတလ
် ပ်စွ သူ အမှုပပြုသည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ရူ ပါရမျ ိုး
အ ိုးလိုးအနက် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးအတနပြင်၊့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ တစ်ဦိုးတ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်လပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်န ိုးလည်ရမည်၊
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်ရမည်၊ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်က န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှု၏ အတရိုးပါမှုအ ိုးလိုးက
န ိုးလည်ရမည်။ ဤအရ က န ိုးမလည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုးပြစ်ရန် အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
် ီတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ
တစ်ဦိုးအတနပြင့်် သင်သည် မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သည်က န ိုးမလည်ပါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
သမင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက န ိုးမလည်ပါက၊ ထအပပင်
့်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတနထ
့် တင် မည်သ တ
့် ိုးတက်ြွျို့ ပြြုိုးလ ပပီိုး ပြစ်သည်က
န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက မည်သက
ူ ကွပ်ကဲသည်က န ိုးမလည်ပါက၊
သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ယတနအထ
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်က သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူသ ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးချန်ကတည်ိုးက လူသ ိုးက ချန်ရစ်ြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
အမှုပပြုပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တနတ
် ့် ပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တနြ
် ့် ူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ချန်ရစ်ထ ိုးြူိုးပခင်ိုး
မရှတပ။ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
တစ်ပါိုးရတကက
ှ
င်ိုးကပင် မသတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုးအတွက်
ဤအရ ထက်သ ၍ အရှက်ရစရ တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
န ိုးမလည်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏
ကယ်ပင်သမင်ိုးက သင် န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏လမ်ိုးခရီိုးတွင ် မည်သက
ူ သင်က
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပခဲသ
့် မှုက
့် ည်က သင်မသတပ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
မသတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်တပ။ သင် ယခမသပါက၊ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ယတနတခတ်
တွင၊် ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် လူအ ိုးလိုးက တန က်တစ်ြန် ကယ်တင်ကယ်ကျ
့်
ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးက သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ အနန္တတန်ခိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အက့် သြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးတက
့် ရှု ပမင်တစ၏။ သရ့် တွင ် သင်သည် သတဘ မတပါက်တသိုး
သမဟ
င့်် သင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး မရရှမည့်် လူတစ်ဦိုး
့် တ် န ိုးလည်ိုးမလည်တသိုးတပ- ထတကက
့်
မဟတ်တလ ။ စ တန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက
ကက ိုးန္င်ကက၏။ ငါတပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သတဘ တပါက်သူ အ ိုးလိုးသည်
ကယ်တင်ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ငါတပပ သည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမလည်သူ အ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့်
သက်တသမခန္င်ကကသကဲသ
့် ြယ်
ရှ ိုးခရမည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
့်
န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သတဘ မတပါက်သမ
ူ ျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
သူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့်

သက်တသခလပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သရမည်- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် ပပီိုးတပမ က်တပသည်။ အ ိုးလိုးက ပခြုငကကည်ပ
့် ါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က သလပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သရမည်- ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုကသပခင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခသူမျ ိုး အပ်စ၊ ဘရ ိုးသခင်က သသူမျ ိုး
့်
အပ်စတစ်စက ပပြုလပ်လမ်မ
့် ည်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ကကတပလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
့်
အသစတ်တ ပ
့် ိုးဆင်က
့်
့် င်ဆင်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု၏ အဆင်သ
အ ိုးလိုး သကကလမ့််မည်။ ဤသည်မှ အဆိုးတွင ် ပပီိုးတပမ က်မည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဤလူတသည်
့်
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှု၏ ပတြ ်ချက် ပြစ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏ အဆိုးစွန ်
ရှု ိုးနမ့််မှုအြ အ
့် ိုးအတက င်ိုးဆိုးတသ သက်တသခချက် ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
သက်တသခန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ကတတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တက
့်
ရရှန္င်လမ်မ
ှ
အ
့် ပ်စ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တကယ့်် အဆိုးတွင ် ကျန်ရသည်
ဩဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခသည့်် အပ်စ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
သင်တအလယ်
ရှသူတအ
့်
့် ိုးလိုး သမဟ
့် တ် တစ်ဝက်သည်သ သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်သ လျှင်
ဤအပ်စ၏ အြွဲျို့ဝင် တစ်တယ က် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်လ န္င်တပမည်- ယင်ိုးမှ သင်တ၏အလ
န္ှင ့််
့်
သင်တ၏
့် လက်စ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်တပသည်။

တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တနတသ လသ ်းမျိ ်းနွယသ
် ည် လဇူ့ တိခံ
ဘိုရ ်းသခင်၏ ကယ်တင် ခင််းကိို သ ၍လိအ
ို ပ် သည်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်မှ သူအမှု
့် ၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည် စ တန်၏ဝည ဉ်၊ သမဟ
့် တ်
အတက င်အထည် မရှတသ အရ တစ်ခတစ်တလမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တခန္ဓ ရှပပီိုး စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရတသ လူသ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက သူအမှု
့် ၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်တစတလသည်မှ လူသ ိုး၏
ဇ တခန္ဓ သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခရသည့်အ
် ရ ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆင ့်် အ ိုးလိုးတစ်တလျှ က်တွင် သူအမှု
့် ၏

တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက် ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် တသမျြုိုးပြစ်သည်၊
အတသွိုးန္ှငအ
့်် သ ိုး ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကယ်တင်န္င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက သ ၍ တက င်ိုးမွနတ
် သ
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် လူကသ
ဲ့် တူ
ီ သ
့်
့် ညတ
ပင်ကအရည်အတသွိုးမျ ိုး ပင်ဆင်သည့်် လူဇ့် တတစ်ခက ခယူရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် လူဇ့် တခယူရမည့်် အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဇ တခန္ဓ ရှပပီိုး၊
အပပစ်က တအ င်ပမင်န္င်စွမ်ိုး မရှ သမဟ
့် တ် ဇ တပကတမှ မမကယ်ကယ် ထတ်ပစ်န္င်စွမ်ိုး
မရှတသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ပင်ကလကခဏ သည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရ၊ ပင်ကလကခဏ တန္ှ့် င ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ
မတူကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်သည် လူန္င
ှ ့်် တတထရ တည်ိုးတူတလသည်။
သူသည် သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး၏ အဆင်ိုးသဏ္ဌ န် ရှက ၊ သ မန်လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝက တနထင်က
သူက
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးမက
ှု ပင်ိုးပခ ိုးမသပမင်န္င်တပ။
့် ပမင်တသ သူမျ ိုးသည် သ မန်လူတစ်ဦိုးန္င
ဤပမှနအ
် ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတသည်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌
့်
သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝအမှုက လပ်တဆ င်ရန် လတလ က်တပသည်။ သူ၏ဇ တခန္ဓ သည်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌ သူ၏အမှုက သူအ
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက
့် ိုး လပ်တဆ င်ခင
လပ်တဆ င်ရန် ကူညတ
ီ ပိုးက ၊ ထအပပင်
သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက လူသ ိုးအလယ်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ရန် သူက
ီ လသည်။ သူ၏ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝသည်
့် ကူညတ
လူသ ိုးအလယ် မျ ိုးစွ တသ အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုးပြစ်ပခင်ိုးက ပြစ်တစပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ထသတသ
အတ်တအ ်တသ င်ိုးတင်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးသည် သူအမှု
် ကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးအတပေါ်
့်
့် ၏ ပမှနအ
ထခက်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။ တတတပပ ရလျှင၊် သူ၏ ပမှနလ
် ဇ
ူ ့် တ၏ အမှုသည် လူသ ိုးအြ ့်
အထွတ်အထပ် အကျြုိုးရတလသည်
ှ
။ လူအမျ ိုးစသည် သူ၏ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက
လက်မခကကတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုသည် ရလဒ်မျ ိုး ရရှန္င်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ ဤရလဒ်မျ ိုးက သူ၏
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတကက င ့်် ရရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။
လူဇ့် တထဲက သူ၏အမှုမှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုးတအလယ်
့်
တည်ရတသ
ှ
အယူအဆမျ ိုးထက် လူသ ိုးသည် ဆယ်ဆ၊ သမဟ
့် တ် မျ ိုးစွ ပတသ အရ တက
့်
ရရှပပီိုး၊ ထသတသ
အယူအဆမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်လည်ိုး တန က်ဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင ့်် အမှု၏
့်
ဝါိုးပမြုပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင ် သူအမှု
့် က ရရှပပီိုးပြစ်တသ အကျြုိုးတရ ိုး၊ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုးရသည့်
ှ
် အသပည သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးထက် သ လွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးသည်။ သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် မည်သည့််

အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် လူသ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မတူညသ
ီ ည့်အ
် တွက်၊ လူဇ့် တ၌ သူပပြုတသ အမှုက
စတ်ကူိုးရန်၊ သမဟ
့် တ် တင်ိုးတ ရန် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ အပပင်ဘက် အက သည်
ဆင်တူတသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရသည် မတူညတ
ီ ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တခန္ဓ သည် လူအလယ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အယူအဆမျ ိုးစွ တပါက်ြွ ိုးတစသည်၊ သရ့် တွင ်
သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် လူသ ိုးက အသပည မျ ိုးစွ ပင် ရရှရန်လည်ိုး ခွငပ့်် ပြုန္င်ပပီိုး၊ တူညတ
ီ သ
အပပင်ပန်ိုးအက ပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် မည်သည်လ
့် က
ူ မဆပင် သမ်ိုးပက်န္င်သည်။ အတကက င်ိုးမှ
သူသည် လူသ ိုးမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အက ရှတသ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး၊
မည်သမ
ူ ျှ သူက
့် လိုးဝ ဉ ဏ်မမီန္င် သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ မရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က အ ိုးလိုးက ချစ်ပပီိုး
ကကြုဆကကသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအြ မပမင်
ရသည့််
့်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးသ ပြစ်ပါက လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန် အလွန ်
လွယက
် ူသည်။ လူတသည်
မမတ၏စ
့်
့် တ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက ဇက်ကန်လတ်န္င်သည်၊
မမတက
ှ ့်် မမတက
့် ယ်ကယ် စတ်တကျနပ်တစရန်န္င
့် ယ်ကယ် တပျ ်ရင်တစရန် ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်သက်သည့််
မည်သည်ပ
့် ရပ်ကမဆ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်အပြစ် တရွ ိုးချယ်န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်ဘရ ိုးသခင်က အကကြုက်န္စ
ှ ်သက်ဆိုးအရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် လပ်တဆ င်ရန်
ဆန္ဒအရှဆိုးတသ မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ မည်သည့်် သကခ တစ င်စ
့် ည်ိုးမှုမျှ မရှဘဲ
လပ်တဆ င်တက င်ိုး လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတထက်
မည်သမ
ူ ျှ
့်
့်
သစစ မတစ ငသ
့်် သကဲသ
့် ဆက်
ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးမရှ၊ ပပီိုးလျှင ် အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးသည်
့်
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တခွိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး မရှကကဟ လူတ ့်
ယကကည်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုသည်
မတရမရ ပြစ်ပပီိုး အယူဝါဒအတပေါ် အတပခခထ ိုးသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ရှ တြွသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်။ ၎င်ိုးတရှ့် တြွတသ အရ အ ိုးလိုးသည် အတပပ င်ိုးအလဲ အနည်ိုးငယ်ပြင ့််
မျ ိုးစွ တူညကီ ကတပသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပရပ်မျ ိုးသည်
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးထရ
မတူညကီ ကတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
် ကယ် အတူတူမျှသ ပြစ်သည်။
့် အန္ှစ်သ ရမှ အမှနတ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏တကက င်က့် ကမဲ့်သည့်် ယကကည်မအ
ှု ိုးပြင ့််
တသ ကမတရ က်သကဲသ
့် ၊ ့် မမ စတ်တကျနပ်သည်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တလသည်။
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ူ ျှ၏
့်
့် ကယ်ပင် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကပပီိုး အပခ ိုးမည်သမ
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး
မပပြုန္င်သည့်် “လူအခွ
့်် တရိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လွတ်လပ်ခင
ွ မ
့်် ျ ိုး” ထဲမှ တစ်ခပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
့် ငအ

၎င်ိုးတ၏
ှု ျြုိုးက အတယ က်တင်ိုးနိုးီ ပါိုး
့် င်ဆင်မှုပြစ်ပပီိုး ဤသီိုးသန ် ပ
့် င်ဆင်မမ
့် ကယ်ပင်သိုးီ သန ် ပ
ပင်ဆင်တလသည်။ လူတသည်
ဤပင်ဆင်မက
ှု အြိုးထက်တသ ရတန တစ်ခ အပြစ်
့်
မှတ်ယူကကတသ ်လည်ိုး၊ လူ၏ ဤသီိုးသန ် ပ
့် င်ဆင်မှုထက် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သ ၍ရှငိုး် လင်ိုးတသ တြ ်ပပချက် မရှသည့်အ
် တွက်၊
ဘရ ိုးသခင်အြ ယင်
ိုးထက် သ ၍ နမ်က
့် ျတသ အရ ၊ သမဟ
့်
့် တ် သ ၍ အသိုးမကျတသ အရ
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရသည့်် ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူဇ့် တတစ်ခန္ှင ့််
လူသ ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး ထတတွျို့ န္င်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ သည်မှ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ပသဏ္ဌ န် မရှတသ ဝည ဉ်မဟတ်ဘ၊ဲ
လူသ ိုးအတနပြင့်် တတွျို့ ပမင်န္င်က ထတတွလ
ျို့
န္င်သည့်် ဇ တခန္ဓ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
လူတ ယ
် ပ်သည့််
့် ည့်၊် လွတလ
့် ကကည်သည့်် ဘရ ိုးအမျ ိုးစသည် ပသဏ္ဌ န် ကင်ိုးမဲသ
ပသဏ္ဌ န်ပြငလ
့်် ည်ိုး ရှကကသည့်် အတသွိုးအသ ိုးမဲ့် နတ်ဘရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူ အမျ ိုးစ၏ရန်သူ
ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အချက်က လက်မခန္င်သည့််
သူမျ ိုးသည်လည်ိုး ထနည်ိုးတူစွ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် သူ၏စဉ်ိုးစ ိုးမှုပစတကက င ့်် သမဟ
့် တ် သူ၏ ပန်ကန်တတ်မှုတကက င ့််
အယူအဆမျ ိုး ပင်ဆင်သည် မဟတ်ဘဲ လူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဤသီိုးသန ် ပ
့် င်ဆင်မှုတကက င ့််
ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစ တသဆိုးကကသည်မှ ဤပင်ဆင်မှုတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ အသက်တ က
ြျက်ဆိုးီ သည်မှ ဤထတတွျို့၍မရ၊ ပမင်၍မရသကဲသ
့် လက်
တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ် မတည်ရတသ
ှ
့်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လူ၏အသက်တ သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့််
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် ဆိုးရှုိုးရသည် မဟတ်ဘ၊ဲ လူ၏
ကယ်ပင်စတ်ကိုးူ န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တအပြစ်သ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူ၏
လအပ်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လအပ်ချက်တကက င ့်် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စွနလ
် ့် တ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အကျြုိုးအပမတ်အတွက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဆလ ဘ်မျ ိုး မရှတပ။ သူသည် အန င်္တ်
အကျြုိုးအပမတ်အချြုျို့က ရတ်သမ်ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ မူလက သူက
့် ည့််
့် အတကကိုးတင်ထ ိုးခဲသ
အရ တက
ွ ်အတွက် သူ လပ်တဆ င်ပပီိုး
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ရတ်သမ်ိုးလမ်မ

စွနလ
် ့် တ်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် ကကီိုးစွ တသ ဆလ ဘ်မျ ိုးက သူ ရရှရန်အလငှ့် မဟတ်ဘ၊ဲ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သက်သက် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ်
မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်တသ အခက်အခဲမျ ိုးစွ ပါဝင်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ယင်ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ
အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးထက် သ လွန ် မျ ိုးပပ ိုးသည်။ လူဇ့် တ၏ အမှုသည် မျ ိုးစွ တသ
အခက်အခဲမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး၊ လူဇ့် တသည် ဝည ဉ်တတ ်ကသ
ဲ့် အလ
ိုးတူ ကသဇ အ ဏ က
့်
ပင်ဆင်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဝည ဉ်တတ က
် သ
ဲ့် ကကီ
ီ သ ပင်ကလကခဏ
့် ိုးပမတ်သည့်် တူညတ
မပင်ဆင်န္င်၊ ဝည ဉ်တတ က
် သ
ဲ့် တူ
ီ သ သဘ ဝလွန ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
့် ညတ
မတဆ င်ရွက်န္င်တပ။ သတသ
်လည်ိုး ထူိုးပခ ိုးမှု မရှတသ ဤဇ တခန္ဓ က
့်
လပ်တဆ င်တသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှု၏
အန္ှစ်သ ရ ထက်သ ၍ မျ ိုးစွ သ လွနပ် ပီိုး၊ ဤလူဇ့် တ ကယ်တင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအြ အတပြ
ပြစ်တလသည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရမည့််
့်
သူမျ ိုးအတွက် ဝည ဉ်တတ ်၏ အသိုးပပြုန္င်တသ တန်ြိုးသည် လူဇ့် တက အသိုးပပြုန္င်သည့််
တန်ြိုးထက် မျ ိုးစွ နမ်က
် အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခလိုး၊
့် ျသည်။ ဝည ဉ်တတ ၏
တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊ တရကန်မျ ိုးန္ှင ့်် သမဒဒရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအန္ှ ပခ
် ည်ိုး၊
့် ြုငန္င်တသ လ
လူဇ့် တ၏ အမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ထတတွျို့တသ လူတင်ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ထတရ က်စွ န္ှိုးီ န္ယ်တလသည်။
ထအပပင်
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရသည့်် ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တက
့်
လူသ ိုးက ပ၍န ိုးလည်န္င်ပပီိုး ပ၍ယကကည်န္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ
လူ၏အသပည က သ ၍နက်သည်ထက် နက်လ န္င်တစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ သ ၍နက်နသ
ဲ ည့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ်
ချန်ထ ိုးန္င်တပသည်။ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုသည် နက်နမ
ဲ ှုပြင ့်် ပတ်ြိုးတနပပီိုး၊ တသမျြုိုးတအတွ
က်
့်
န ိုးလည်ရန် ခက်ခက
ဲ
၊ တတွျို့ ပမင်န္င်ရန် သ ၍ပင်ခက်ခတ
ဲ လသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အန္ှစ်မဲ့်တသ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး အတပေါ်တွငသ
်
မှီခန္င်ကကတလသည်။ သရ့် တွင ် လူဇ့် တ၏
အမှုသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတပေါ်တွင ် အတပခခက ကကယ်ဝတသ
ဉ ဏ်ပည က ပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ ရပ်ခန္ဓ မျက်လိုးပြင ့်် ရှု ပမင်၍ရသည့််
အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ ဉ ဏ်ပည က ကယ်တင်ကယ်ကျ
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်က သူ၏ တပါမျ ိုးလှတသ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက အသိုးချရန်
မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်အ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ တန်ြိုး
့် မှု၏ တကျမှနက
ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူတ မပမင်
န္င်သကဲသ
့် လူ
ိုးထင်ရန်
့်
့် တ တတွ
့်

ခက်ခတ
ဲ သ အရ မျ ိုး၊ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး၊
ဝည ဉ်တတ ်၏ တထ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် သ လပ်တဆ င်န္င်သည်၊
သရ့် တွင ် ဉ ဏ်ရတသ
ှ
လူသ ိုးအတွက် ဤအရ တသည်
မည်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
့်
အဓပပ ယ်ကမျှ မတပိုးတချ။ ယင်ိုးတသည်
စတ်ထခက်တစတသ သမဟ
် ့် သ
့်
့် တ် ကျယ်ပပနတ
အဓပပ ယ်ကသ တပိုးပပီိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ညန်ကက ိုးချက် တစ်ခက မတပိုးန္င်တပ။
သတသ
် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ မူ အလွန ် ကွ ပခ ိုး၏။ ယင်ိုးသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တကျမှနက
် န်တသ လမ်ိုးပပမှု ပါဝင်သည်၊ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
အလတတ န္
် င
ှ ့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ လအပ်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုး ရှသည်။ သပြစ်
့် ၍
လူသည် မှနိုး် ဆချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ရန်မဆထ ိုးန္င
ှ ၊့်် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပင် သွ ိုးလ တနစရ ၊
သမဟ
့် တ် ၎င်ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုစရ မလတပ။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် အမှု၏ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု ပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုမှ ယင်ိုး၏
ကကီိုးမ ိုးတသ ကွ ပခ ိုးမှု ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုသည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ
နယ်ပယ်တစ်ခ အတွက်သ သငတ
့်် လျ ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၏အမှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။
လူဇ့် တ၏အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုထက် လူသ ိုးက အလွနတ
် ရ ပ၍ တကျပပီိုး
လအပ်တသ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့်် မျ ိုးစွ ပ၍ စစ်မှန၊် တန်ြိုးရတသ
ှ
အသပည က
တပိုးတလသည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးအြ အကကီ
ိုးမ ိုးဆိုးတသ တန်ြိုးရသည့်
ှ
်
့်
အမှုသည် လက်စ ိုးရန် တကျမှနက
် န်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ပန်ိုးတင်မျ ိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးတသ အမှုပြစ်ပပီိုး ပမင်၍ရက ထတတွျို့၍ရတသ အမှုပြစ်သည်။
လက်တတွက
ျို့ ျတသ အမှုန္င
ှ ့်် အချန်မီလမ်ိုးပပမှုတသည်
သ လူသ ိုး၏အကကြုက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ပပီိုး၊
့်
စစ်မှနတ
် သ အမှုသည်သ လူက သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်တင်န္င်သည်။ ဤအရ က လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင်သ
့်
စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်တပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် လူသ ိုးက ၎င်ိုး၏ ယခင်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ကယ်တင်န္င်သည်။
ဝည ဉ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရှရင်ိုးစဲွ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသတသ
အမှုက
့်
သူ၏လူဇ့် တပြငသ
့််
လပ်တဆ င်န္င်တပသည်။ အကယ်၍ ဝည ဉ်တတ ်သည် တစ်ဦိုးတည်ိုး
အလပ်လပ်မည်ဆပါက၊ သူ၏အမှုသည် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုရှရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပဤသည်မှ ရှငိုး် လင်ိုးတသ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစသည် ဤလူဇ့် တတကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
အဆိုးသတ်တသ အခါ၊ သူ၏အလက ဆနက
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုးသည် သူ၏ရန်သပူ ြစ်ပခင်ိုးမှ

ရပ်တန်လ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် သူ၏ မျက်ပမင်သက်တသမျ ိုး
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်သ မက၊ ဆနက
ပြစ်လ ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သက်တသမျ ိုး၊ သူန္င
ှ သ
့်် ဟဇ တ ပြစ်ပပီိုး သူန္င
ှ ခ
့်် ၍
ွဲ မရတသ သက်တသမျ ိုး
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးအြ လူ
့် ဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အတရိုးကကီိုးပခင်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး သရှတစမည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ အဓပပ ယ်အြ ဤလူ
ဇ့် တ၏
့်
အတရိုးပါမှုက သရှလမ်မ
တ ကကီိုးထွ ိုးမှုအြ ဘ
့် ည်၊ လူအသက်
့်
့် ရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ တန်ြိုးက သရှလမ်မ
ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
ခွခ
ဲ ွ ၍မရသည့်် အသက်စမ်ိုးတရ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်က သရှတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အတနအထ ိုးတန္ှ့် ငက
့်် က်ညပီ ခင်ိုးမှ
အလှမ်ိုးတဝိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးအြ ဘ
့် တန်ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ပ
့် ရ ိုးသခင်၏ တကယ့်် အဆင်အ
မရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ပသဏ္ဌ န် သမဟ
် သ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
ပင်ကလကခဏ က မပင်ဆင်တသ ဤလူဇ့် တသည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက်
မလပ်တဆ င်န္င်တသ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတနပြင့််
န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် အသအမှတ်မပပြုန္င်သည်မှ ဤအတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးတပြစ်
့် သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် ကကည်ညြုကကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တက အထင်တသိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ မည်
သပင်
့်
့် ရှု ပမင်သည်ပြစ်တစ
သမဟ
ှ တ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးသည်
့် တ် တတွိုးထင်တစက မူ၊ လူဇ့် တ၏ စစ်မန
ဝည ဉ်တတ ်၏ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးထက် မျ ိုးစွ သ လွနပ
် ါသည်။ မှနတ
် ပ၏၊
ဤသည်မှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့််
သက်ဆင်တပသည်။
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွက ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တတ င်တ
့် တသ သူ အ ိုးလိုးအတွက်၊
ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုသည် တထ
့် ့်
့် မှု သမဟ
့် တ် လှုျို့တဆ ်မှု၊ ပပီိုးလျှင ် ရှငိုး် ပပ၍မရန္င်သကဲသ
မတတွိုးတတ်တသ အက့် သြွယ်ခစ ိုးချက်တစ်ခန္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ၊ ထူိုးကဲသ လွနသ
် ကဲသ
့် ့်
န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ လ
် ည်ိုး အ ိုးလိုးအြ ရယူ
ရန်မပြစ်န္င်သကဲသ
့် မရရှ
န္င်တသ အရ လည်ိုး
့်
့်
ပြစ်သည့်် ခစ ိုးချက်တစ်ခကသ တပိုးန္င်သည်။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
၎င်ိုးတကက
် လ ိုး၊ အတဝိုးမှသ အချင်ိုးချင်ိုး
့် ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အကွ အတဝိုးတစ်ခ ရှသည့်အ
ကကည့်ရ
် ှု န္င်ကကပပီိုး၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တသည်
မပမင်ရတသ အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခပြင ့််
့်
ခွပဲ ခ ိုးခထ ိုးရသည့်န္
် ယ
ှ ် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တူညန္
ီ င်ပခင်ိုးမရှတပ။ အမှနတ
် ွင ်
့်
ဤသည်မှ ဝည ဉ်တတ ်က လူသ ိုးကတပိုးထ ိုးတသ အတတွိုးမှ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ

ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးတသည်
တလ ကတစ်ခတည်ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ယှဉ်တွဲတနထင်မည်
့်
မဟတ်တသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးက အလအပ်ဆိုးတသ
့်
အမှုက တက်ရက် မလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်၏ လအပ်ချက်
မရှတပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် လက်စ ိုးရမည့်် စစ်မှနတ
် သ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၊ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူသည် စစ်မှနက
်
ပမှနပ် ြစ်သည်ဟူတသ ခစ ိုးမတ
ှု စ်ခ၊ သူသည်
န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး သ မန်ပြစ်သည်ဟူတသ ခစ ိုးမှုတက
့် လူသ ိုးက တပိုးသည်။ လူသ ိုးသည် သူက
့်
တကက က်ရွ ျို့တက င်ိုး တကက က်ရွ ျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူအမျ ိုးစအတွက် သူသည်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ြ လွ
် ူသည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏ မျက်န္ ှ က ရှု ပမင်န္င်ပပီိုး၊
့် ယက
သူ၏အသကကက ိုးန္င်က သူက
် န် မလအပ်တပ။ ဤလူဇ့် တသည်
့် အတဝိုးမကှ ကည့်ရ
လူသ ိုးကသ
ဲ့် တူ
ီ သ ကမဘ တလ ကထဲတွင် ရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးအြ ့်
့် ညတ
ချဉ်ိုးကပ်၍ရန္င်သည်၊ မတဝိုးကွ ဘဲ သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်စရ မဟတ်ဘ၊ဲ
ပမင်၍ရန္င်သကဲသ
့် ထ
့် တတွျို့၍ရန္င်တပသည်။
ဇ တခန္ဓ ပြင ့်် တနထင်သအ
ူ ိုးလိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
လက်စ ိုးရမည့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုး လအပ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မျက်ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုး
လအပ်တပသည်။ န္ှစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ အ ိုးပြငသ
့််
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ပပီိုး၊
န္ှစ်ခလိုးက ပမှနပ် ြစ်က စစ်မှနသ
် ည့်် လူဇ့် တပြငသ
့််
ပြစ်တပမ က်တစန္င်သည်။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး လအပ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ယင်ိုးက လအပ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်လအပ်သည့်အ
် တွက်၊ မတရရ သကဲသ
့် သဘ
ဝလွနပ် ြစ်တသ
့်
ဘရ ိုးမျ ိုး၏ ပရပ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးမှ ပတပျ က်တစရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်ရန် လအပ်သည့်အ
် တွက်၊
၎င်ိုးတသည်
ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သကကရမည်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသည် လူတ၏န္ှ
ဲ ှ မတရရ တသ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထမ
ဘရ ိုးမျ ိုး၏ပရပ်မျ ိုးက ပတပျ က်တစသည့်် အလပ်ကသ လပ်တဆ င်ပါက၊ သူသည်
သငတ
့်် လျ ်တသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက ရရှမည် မဟတ်တပ။ လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲရှ
မတရရ တသ ဘရ ိုးမျ ိုး၏ပရပ်မျ ိုးက စက ိုးလိုးမျ ိုးတစ်ခတည်ိုးပြငသ
့််
တြ ်ထတ်၍ မရန္င်၊

ြယ်ရှ ိုး၍ မရန္င်တပ သမဟ
့် တ် လိုးဝ ပတပျ က်သွ ိုးတစ၍ မရန္င်တပ။
ထသလ
ွ နတသ ဤအရ မျ ိုးက
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် လူတထ
့် မှ နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်စဲတ
ပတပျ က်တစရန်မှ တန က်ဆိုးတွင ် ပြစ်န္င်ဦိုးမည် မဟတ်တပ။ ဤမတရမရ ပြစ်ပပီိုး သဘ ဝလွန ်
အမှုအရ မျ ိုးက လက်တတွျို့ကျတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်အစစ်တပြင
့် ့််
အစ ိုးထိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတအ
့််
့် ိုး ယင်ိုးတက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး သတစပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
သတ်မှတထ
်
ိုးတသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှုက ရရှန္င်တပသည်။ လူသည် အတတ်အချန်
က လမျ ိုးက ၎င်ိုးရှ တြွခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်သည် တရရ မှု မရှသကဲသ
့် သဘ
ဝလွန ်
့်
ပြစ်သည်က သတပပြုမတလသည်။ ဤအကျြုိုးတရ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်မှ
လူတစ်ဦိုးဦိုး၏ သွနသ
် င်မှုမျ ိုးပြစ်ရန် မဆထ ိုးန္င
ှ ၊့်် ဝည ဉ်တတ ်၏ တက်ရက် ဦိုးတဆ င်မပ
ှု င်
မဟတ်ဘ၊ဲ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စစ်မှနပ် ခင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏စတ်ကူိုးထက
ဲ မတရရ သကဲသ
့် သဘ
ဝလွနတ
် သ ဘရ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ပကတဆနက
် ့် ျင်ဘက် ပြစ်တနတသ တကက င၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင်
လပ်တဆ င်တသ အခါ လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသည် ြွငခ
့်် ျခရတလသည်။ လူသ ိုး၏
မူလအယူအဆမျ ိုးက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ကွဲလသ
ွဲ ည့်အ
် ခါတွငသ
်
့်
ထတ်တြ ်ပပန္င်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးက ထတ်တြ ပ် ပ၍ မရန္င်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် အပြည့်ခ
် အပြစ်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး မရှဘဲ၊ မတရရ တသ အရ မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပ၍ မရန္င်တပ။ မည်သမ
ူ ျှ
ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန် စက ိုးလိုးမျ ိုး သိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတပသကဲသ
့် ၊ ့် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုလျက် မည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ သူ၏ကယ်ပင် အမှုက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး သူ၏ကယ်စ ိုး
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးသည် မည်မျှပင်
ကကယ်ဝတနတစက မူ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် သ မန်ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ပပန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ်တင
ွ ်
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုက သူ၏ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် လိုးဝ
ထတ်ပပသမှသ လျှင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပ၍လက်တတွျို့ကျကျသက
ပ၍ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်တပသည်။ ဤရလဒ်က ဇ တခန္ဓ ရှသည့်် မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ
စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်လည်ိုး ဤရလဒ်က
စွမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးက စ တန်၏
စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကယ်တင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက်

မပပီိုးတပမ က်န္င်တပ။ ထထက်
ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်မှ
့်
ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ ကသ
လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် လူပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးလည်ိုးပြစ်သည်၊ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက
ပင်ဆင်သည့်် လူသ ိုးတစ်တယ က်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အပပည့်် ပင်ဆင်တသ
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဤလူဇ့် တသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အလွန ် ကွ ပခ ိုးလှတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ်
ပြစ်ပပီိုး လူဇ့် တလည်ိုး ပြစ်တသ ၊ လူသ ိုးက ကယ်တင်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်ဆပဲ ြစ်သည်။ သူက
့် မည်သတခေါ်
့် သည်ပြစ်တစ တန က်ဆိုးတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် လူဇ့် တန္ှင ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရသကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တ၏
အမှုသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခငဝ
့်် ည ဉ်တတ ်၏ အမှု ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအမှုက
ဝည ဉ်တတ ်၏ ပင်ကလကခဏ က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
လူဇ့် တ၏ ပင်ကလကခဏ က အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်။
ဝည ဉ်တတ ်အ ိုးပြင ့်် တက်ရက် လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အမှုသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
မလအပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် လူဇ့် တက လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အမှုကလည်ိုး ဝည ဉ်တတ က
်
တက်ရက် လပ်တဆ င်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကသ
လပ်တဆ င်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ဤအမှုအတွက် လအပ်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ တြ က်ပပန်
ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လအပ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏
အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် ွင ် အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် သ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
ကျန်အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်က ၊ ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဝည ဉ်တတ က
် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မပါဝင်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ လူ၏အသပည န္ှငလ
့်် ည်ိုး
မည်သည်ဆ
့် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ သတသ
် တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ခတ်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ အမှုသည် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ သူ၏အသပည တပါဝင်
က ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏
့်
အတရိုးကကီိုးက အတရိုးပါလှတသ အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
ပ၍လအပ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ တက်ရက်အမှုက ပ၍လအပ်သည်။

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးရန်၊ ပ့်ပိုးရန်၊ တရတလ င်ိုးတပိုးရန်၊ တကျွိုးတမွိုးရန်၊
တရ ိုးစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမရန် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပ၍မျ ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတက
့်
လအပ်တလသည်။ လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သ လူသ ိုး၏ ယကကည်စတ်ချရသူ၊
လူသ ိုး၏သိုးထန်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အပမဲရှတနတသ အတထ က်အမ ပြစ်န္င်ပပီိုး၊
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ယတနတရ
အတတ်က လမျ ိုးတွငပ
် ါ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
လအပ်မှုပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အပမငဆ
့်် ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက လအပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
ရည်မှနိုး် ချက်သည် စ တန် မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရမည့်အ
် ရ မှ
လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏စတ်ဝည ဉ်ပြစ်က နတ်ဆိုးမဟတ်တပ။ စ တန်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်သင်ပခင်ိုး ခရမည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ က စ တန်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ပထမဆိုး ကယ်တင်ရမည့်အ
် ရ မှ
့်
လူသ ိုး၏ဇ တခန္ဓ ပြစ်ရတပမည်။ လူ၏ ဇ တခန္ဓ သည် အကကီိုးအကျယ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး အခရဆိုး ပြစ်က ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ ကပင်
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆနက
် ့် ျင်က ပငင်ိုးပယ်သည်အထ ပြစ်တလသည်။
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ ဇ တခန္ဓ သည် အလွနခ
် က်ခလ
ဲ ပှ ပီိုး၊ ဇ တခန္ဓ ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးထက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်
သမဟ
ဲ ပ။ စ တန်သည် လူသ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ ထဲသ ့်
့် တ် တပပ င်ိုးလဲရန် သ ၍ မခက်ခတ
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှုမျ ိုး လှုျို့တဆ ်ရန် ဝင်တရ က်လ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်က ထခက်တစရန် လူ၏ ဇ တခန္ဓ က အသိုးပပြုပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးသည် စ တန် ပြစ်လ က ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သူ ပြစ်လ တလသည်။ လူသ ိုးအတွက်
ကယ်တင်ခြရန်
့် ၊ သူသည် ပထမဦိုးစွ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက ခရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စန်တခေါ်မှုမျ ိုးက ပင်န္င်စွ တပြရှငိုး် က သူပပြုလပ်ရန် ရည်ရွယ်တသ အမှုကပပြုရန်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် လူဇ့် တခယူသည်မှ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ
သူက
် ့် ျင်ပန်ကန်တသ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရက ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုး
့် ဆနက

ပျက်သဉ်ိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုမှတစ်ဆင ့်် စ တန်က အန္င်ယူစဉ်၊
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်တလသည်။
ထတကက
င၊့်် ယင်ိုးမှ တစ်ပပြုင်နက် ရည်ရွယ်ချက် န္ှစ်ခက ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်သည့််
့်
အမှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ပ၍တက င်ိုးစွ ဆက်သယ
ွ ်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက
ပ၍တက င်ိုးစွ သမ်ိုးပက်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ သူသည် လူဇ့် တပြင ့်် အလပ်လပ်သည်၊ လူဇ့် တပြင ့််
စက ိုးတပပ ပပီိုး၊ လူဇ့် တပြင ့်် အမှုအ ိုးလိုးက ပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
တန က်ဆိုးအကကမ် လူဇ့် တခယူချန်တွင၊် တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုသည်
လူဇ့် တပြင ့်် အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးလမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးက အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်၊ သူ၏စီမခနခ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးကလည်ိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
သူ၏အမှုအ ိုးလိုး အဆိုးသ တရ
က်သည့်တ
် န က်တွင၊် သူသည် လိုးဝ တအ င်န္င်လမ်မ
့် ည်။
့်
လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပည့်အ
် ဝ
သမ်ိုးပက်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပည့်အ
် ဝ ရယူပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သကဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတစ်ခလိုး အဆိုးသ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်မည်က ဆလသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုက အဆိုးသတ်တသ အခါ၊ စ တန်က သူ
အပပည့်အ
် ဝ အန္င်ယူက တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန်သည် လူသ ိုးက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ တန
က်ထပ် အခွငအ
့်် တရိုး ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုသည် လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပပည့်အ
် ဝ
ရယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုပြစ်တပသည်၊ သမှ့် သ စ တန်သည် သူ၏အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်
မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျှ ရှတတ မ
့် လ
ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
့် ိုးဝရှု ိုးနမ်က
အပပည့်အ
် ဝ တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၏အမှုပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် လပ်တဆ င်တသ အမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏
အဆငသ
့်် ိုးဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ကနဦိုးအမှုက ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက် လပ်တဆ င်ပပီိုး
လူဇ့် တက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏
့်
အဆငသ
့်် ိုးဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တန က်ဆိုးအမှုက လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ပပီိုး
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ အလယ်အဆင၏
့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး
အမှုကလည်ိုး လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး

အမှုတစ်ခလိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် အတရိုး အကကီိုးဆိုးအမှုမှ စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ လူသ ိုးက
ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။ အဓကအမှုမှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးက လိုးဝ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထသပြင်
ဲ ွင ်
့် ့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရတသ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မူလရတသတလိုးပမတ်မှုက နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက
သူ၏ပမှနအ
် သက်တ ၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏
ပမှနအ
် သက်တ က ရရှခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုသည် အတရိုးပါလှပပီိုး၊ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမှု၏ ဗဟချက်ပြစ်သည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် ွင ် ပညတ်တတ ်တခတ်၏
အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ ပထမအဆငသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ဗဟချက်န္င
ှ ့််
အလှမ်ိုးကွ တဝိုး၏။ ယင်ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န် အနည်ိုးငယ်သ ရှပပီိုး
စ တန်၏အပ်စိုးမှုမှ လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
အစမဟတ်တပ။ ပညတ်တတ ်တအ က်တွင ် လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်က လက်န ရန်သ
သရှကကပပီိုး သ ၍ မျ ိုးတသ သမမ တရ ိုး မရှခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင်
ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ အမှုသည် စ တန်၏အပ်စိုးမမ
ှု ှ လူသ ိုးက ကယ်တင်ပန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုး ပါဝင်မှု မရှသတလ က် ပြစ်တသ တကက င၊့်် အမှု၏ ပထမအဆငက
့််
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည်
လူသ ိုး၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငမ
့်် ပတ်သက်တသ အလွနအလွ
် ့်
န်
ရိုးရှငိုး် သည့်် ဤအမှုအဆငက
့်် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးခဲသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့် ည်။ ဤအမှုအဆငသ
ဗဟချက်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်မှု နည်ိုးပါိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရ ိုးဝင်အမှုန္င
ှ ့််
ကကီိုးမ ိုးတသ ဆက်စပ်မှု မရှတပ၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် သူ၏အမှုက
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန် လူဇ့် တခယူြ မလ
အပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဝည ဉ်တတ ်က
့်
လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် သွယ်ဝက်ပပီိုး၊ န ိုးလည်၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအြ ့်
အလွနအ
် မင်ိုး ထတ်လန်ြွ့် ယ်တက င်ိုးပပီိုး ချဉ်ိုးကပ်၍ မရန္င်တပ။ ဝည ဉ်တတ ်သည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက တက်ရက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မသငတ
့်် တ ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးထ
အသက်က တက်ရက် တထ က်ပ့်တပိုးရန် မသငတ
့်် တ ်တပ။ လူသ ိုးအတွက် အသငတ
့်် တ ဆ
် ိုးမှ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက လူသ ိုးန္ှင ့်် နီိုးစပ်သည့်် ချဉ်ိုးကပ်နည်ိုး တစ်ခအပြစ်သ အသွ
ငတ
် ပပ င်ိုးရန်
့်
ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးအတွက် အသငတ
့်် လျ ဆ
် ိုးအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ရိုးရိုး ပမှနပ
် င်္္ြုလ်တစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန် တပတည်ိုး။ ဤအရ က သူ၏
အမှုတွင ် ဝည ဉ်တတ ၏
် တနရ က ယူရန် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊

လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် အမှုပပြုရန် ထထက်ပ၍ သငတ
့်် တ ်တသ နည်ိုးလမ်ိုး
မရှတတ တ
့်် ိုးဆငထ
့်် တ
ဲ ွင ် အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငက
့်် လူဇ့် တက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
့် ပ။ အမှု၏ ဤအဆငသ
ဤအဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ အဓကတသ ခ
့်် ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ျက်အဆငမ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခသည် န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက် လက်ြက်ညက
ီ
န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက် လိုးဝ
ပပည့်စ
် တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပထမအဆငသ
့်် ည် ဒတယ အဆငအ
့်် တွက်
အတပခခအတ်ပမစ်က ခင်ိုးတပိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခသည်
တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုး ပြစ်က ၊ အချင်ိုးချင်ိုး သဟဇ တမပြစ်ပခင်ိုးမရှဟ ဆန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင ့်် အမှု၏ ဤအဆင ့်် န္ှစ်ဆငသ
့်် ည် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးအတွက် အလွန ်
အတရိုးကကီိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တခ ပင်ကလကခဏ ပြင ့််
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ခန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးသည် ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့်် စက ိုးသ ပြစ်သွ ိုးမည်ဟ တပပ ၍ရလနီိုးနိုးီ ပြစ်သည်။
ဤအမှု အတရိုးကကီိုးသည် မကကီိုးသည်ဆသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအတပေါ်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏
မန ခမှုန္င
ှ ့်် အမှုက ၎င်ိုး၏ တန္ှ ငယ
့်် ှက်မှု ပပင်ိုးထန်ပခင်ိုးတအတပေါ်
အတပခခသည်။ ဤအမှုက
့်
လပ်တဆ င်ြလ
့်် တ ်တသ သူက အလပ်လပ်သအ
ူ ိုးပြင ့်် ထမ်ိုးတဆ င်သည့််
့် လ ိုးသည့်် သငတ
အမှု၏သဘ ဝန္ှင ့်် အမှု၏ အတရိုးပါမှုတအတပေါ်
တွင ် ကကြုတင်ခနမ
် ့် ှနိုး် ရတပသည်။ ဤအမှု၏
့်
အတရိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ- ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်က
တက်ရက်လပ်တဆ င်တသ အမှု၊ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်တသ အမှု၊
သမဟ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ခယူရမည့််
့် တ် လူသ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်တသ အမှု- အမှုန္င
နည်ိုးစနစ်အရ၊ ပထမဆိုး ြယ်ရှ ိုးရမည်မှ လူသ ိုးမှတစ်ဆင ့်် လပ်တဆ င်တသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊
အမှု၏သဘ ဝ၊ ဝည ဉ်တတ ်အမှုန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ၏ အမှု၏ သဘ ဝတအတပေါ်
အတပခခ၍၊
့်
လူသ ိုးအတွက် လူဇ့် တပြင ့်် လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်
လပ်တဆ င်တသ အမှုထက် ပ၍ အကျြုိုးရှပပီိုး၊ သ ၍ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုး တပိုးသည်က
တန က်ဆိုးတွင ် ဆိုးပြတ်တလသည်။ ဤသည်မှ အမှုက ဝည ဉ်တတ ်ပြင ့်် လပ်တဆ င်မည်၊
သမဟ
့် တ် လူဇ့် တပြင ့်် လပ်တဆ င်မည်က ဆိုးပြတ်ချန် ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်၏အကကအစည် ပြစ်သည်။ အမှု၏အဆင ့်် အသီိုးသီိုးအြ အတရိုးပါမှု
န္င
ှ ့််
့်
အတပခခတရှ့် သည်။ ယင်ိုးတသည်
အတပခအပမစ် မရှတသ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထင်ရ ပမင်ရ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတအြ
တ
့်
့် ကျတသချ တသ

ဉ ဏ်ပည တစ်ခ ရှတပသည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအလယ်
ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အမှုတစ်ခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အစီအစဉ် သ ၍ပင် ရှတလသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုး
့်
အလိုးစတသည်
သူ၏ အမှုထက
ဲ လပ်ရပ်တင်ိုး၊ အကကအစည်တင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးတင်ိုးတတွ
့်
့် င ်
ထင်ဟပ်သည်။ ဤသည်မှ သ ၍ ခင်လပပီိုး စနစ်ကျတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသမ်တမွတ
ျို့ သ အကကအစည်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
စတ်ကူိုးရန် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ ယကကည်ရန် ခက်ခက
ဲ
၊ ထအပပင်
လူသ ိုးအတွက် သရှရန်
့်
ခက်ခတ
ဲ ပသည်။ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူသ ိုးအတွက် အလွန ်
စတ်တကျနပ်ြွယ် ပြစ်တသ တယဘယျ အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ အလွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ကွ ဟချက်တစ်ခ တကယ်က ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
ကကီိုးပမတ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ခမ်ိုးန ိုးကကီိုးကျယ်တသ အတင်ိုးအတ တစ်ခ
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတတန
ွ ်တွင ် လူသ ိုးအြ မတတွ
ိုးတတ်သည့်် တသိုးငယ်ပပီိုး
့် က်ကယ
့်
တကျတသ စီမချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ သူ၏အမှု အဆငတ
့်် င်ိုးက
အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်သ မက၊ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးသည်
လူဘ
် ရ မျ ိုးစွ ပါဝင်က ၊
့် သ စက ိုးပြင ့်် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ဆ၍ မရန္င်သည့်အ
ဤသည်တမှ့် လူသ ိုးြ ပမင်
့် ၍မရန္င်သည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှု ပြစ်တစ၊
သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပြစ်တစ အသီိုးသိုးီ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အစီအစဉ်မျ ိုး ပါရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတပခအပမစ် မရှဘဲ
အမှုမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် အတရိုးမပါတသ အမှုက မလပ်တဆ င်တပ။ ဝည ဉ်တတ ်သည် တက်ရက်
အလပ်လပ်တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည် သူ၏ပန်ိုးတင်မျ ိုးပြင ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုပပြုရန်
သူလဇ
ူ ့် တခယူချန်တွင ် (ဆလသည်မှ သူ၏ပပင်ပအက က အသွငတ
် ပပ င်ိုးချန်တွင)် ၊
ယင်ိုးသည် သ ၍ပင် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သူသည် သူ၏
ပင်ကလကခဏ က အဘယ်တကက ငမ
့်် ျ ိုး လလလ ိုးလ ိုး တပပ င်ိုးလဲမည်နည်ိုး။ သမဟ
့် တ်ပါက
အဘယ်တကက ငမ
့်် ျ ိုး သူသည် နမ်က
့် မှ
့် ျသကဲသ
့် တ်ယူခရပပီိုး န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခရသည့််
လူတစ်တယ က် ပြစ်လ မည်နည်ိုး။
အမှုန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တပပ ဆပါက လူဇ့် တထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အတရိုးပါဆိုးပြစ်ပပီိုး၊
အမှုက တန က်ဆိုး အဆိုးသတ်တပိုးသမ
ူ ှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်က ဝည ဉ်တတ ်

မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မသလက်သည့်အ
် ချန်အချြုျို့တွင ် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကကတက င်ိုးကကလ န္င်ပပီိုး လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် က ၊ ပပီိုးတန က် မည်သက
ူ ့် မျှ အလွတ်မတပိုးဘဲ
တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်က စစ်တဆိုးလျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တရ ိုးစီရင်မည်ဟ အချြုျို့က ယကကည်ကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
တတွိုးထင်သတ
ူ သည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှု၏ ဤအဆငက
့်် မသကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူက တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က် တရ ိုးမစီရင်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်တယ က်ပပီိုး တစ်တယ က်
မစစ်တဆိုးတပ။ ထသပပြုပခင်
ိုးသည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
အ ိုးလိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုသည် အတူတူ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် အတူတူ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အန္ှစ်သ ရ၊ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ အပပစ်အ ိုးလိုးတ ့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အတသိုးအြွဲပြစ်ပပီိုး အတရိုးမပါတသ အမှ ိုးတက
့်
တရ ိုးမစီရင်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုသည် ကယ်စ ိုးပပြုတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင ့််
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတွက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထထက်
ယင်ိုးသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုရန်အလငှ့်
လူတစ်စက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ခရသည့်် အမှုပြစ်သည်။ လူတစ်စအတပေါ်၌ မမ၏အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူဇ့် တပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတစ်မျြုိုးန္ယ
ွ ်လိုး၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုရန် သူ၏အမှုက အသိုးပပြုသည်၊ ထတန
့် က်တွင ်
ယင်ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ပျျို့ န္ှတလသည်
။ ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပပြုသည်ပ
့် လည်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်မျြုိုး၊ သမဟ
့် တ် လူတစ်စက တရ ိုးစီရင်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ မတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး- ဥပမ အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုး၏ဆနက
် ့် ျင်မှု၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မတကက က်ရွ ျို့ မှု၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူသ ိုး၏ တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုး အစရှသည်တက
့် တရ ိုးစီရင်သည်။
တရ ိုးစီရင်ခရသည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှုသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုပြစ်သည်။
လူသ ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုရသည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
လူသ ိုးတ အတ
တ်က လမျ ိုးအတတ အတွငိုး် စတ်ကိုးူ တပါက်ခတ
ဲ့် သ တန က်ဆိုးတသ က လ
့်
အတတ အတွငိုး် ပလလင်ပြြူကကီိုးတရှ က
ျို့ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က လတ်တတလ လပ်တဆ င်လျက်ရတသ
ှ
အမှုသည် ပလလင်ပြြူကကီိုးတရှ ျို့

တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အတအကျပြစ်သည်။ မျက်တမှ က်တခတ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်ဆိုးပြတ်သည့််
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ န္ှင ့်် သူ၏အမှု၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစ ပြစ်သည်။ သူအမှု
့်
့် ၏
နယ်ပယ်သည် ကနသ
် ့် တ်ချက် ရှပပီိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုး တက်ရက် ပါဝင်ပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု၏ အန္ှစ်သ ရမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တက်ရက်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်- တရတ်န္င်ငမှ တရွ ိုးချယ်ခရတသ လူတအတွ
ကသ
်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူအတရအတွက် အနည်ိုးငယ်အတွက်လည်ိုး မဟတ်တပ။ လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတတ တွငိုး် တွင၊် ဤအမှု၏နယ်ပယ်သည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး
မပါဝင်တသ ်လည်ိုး၊ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သူ၏
ဇ တခန္ဓ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှု နယ်ပယ်အတွငိုး် ရှ အမှုက သူ အဆိုးသတ်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင်
တယရှု ၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ကကပခင်ိုးတန က်တွင ်
စကကဝဠ အန္ှ ပျ
် ည်ိုးတူ သူသည် ဤအမှုက စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ချက်
ချင်ိုး
့် ျို့ န္ှသွ
့် ိုးသည့်န
့်
တိုးချဲျို့လမ်မ
့် ည်။ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုပြစ်တစ၊ လူဇ့် တ၏အမှု ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည်
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တဆ င်ရွက်တသ အမှု ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
ယင်ိုးအမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တခ ပင်ကလကခဏ ပြင ့််
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ သူသည်
ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်တစ၊ လူဇ့် တ ပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်သည့်အ
် မှုက ပပြုသသ
ူ ည်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရ ိုးစီရင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။
ဤအရ က သူ၏အမှုအတပေါ် အတပခခ၍ သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်၊
သမဟ
့်် ညီ သတ်မှတထ
်
ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့် တ် အပခ ိုးတသ အတကက င်ိုးခအချြုျို့ န္ှငအ
လူသ ိုးသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး သထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
အမှနတ
် ရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။ ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ လူသ ိုးက မည်သ ့်
တတွိုးထင်သည်ပြစ်တစ၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် တန က်ဆိုး၌ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်။
မည်သက
ူ မျှ၊ “အမှုက ဘရ ိုးသခင်က လပ်တဆ င်တသ ်လည်ိုး လူဇ့် တသည်
ဘရ ိုးသခင်မဟတ်။” ဟ မတပပ န္င်တပ။ ဤအမှုက လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ွဲ

မည်သမ
ူ ျှ မလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ အဓပပ ယ်မရှတသ စက ိုးပြစ်သည်။
ဤအမှုသည် ပပီိုးစီိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအမှုတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုသည် ဒတယအကကမ် တပေါ်ထက
ွ လ
်
လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
သူ၏ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် အလိုးစတသ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု
အ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စတတထအဆင ့််
ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရသူမှ လူသ ိုး၊ ဇ တခန္ဓ ရှပပီိုး၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်တသ လူသ ိုးပြစ်က ၊ တက်ရက် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရသည့်သ
် မ
ူ ှ
စ တန်၏ ဝည ဉ် မဟတ်တသ တကက င၊့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၌
တဆ င်ရွက်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးအလယ်တွင ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုး၏
ဇ တပကတ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
ှု တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုအတွက် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်ထက် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မသငတ
့်် တ သ
် ကဲသ
့် သ
် ီတပ။
့် ၍ အရည်အချင်ိုးမပပည့်မ
အကယ်၍ တရ ိုးစီရင်မှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တက်ရက်
တဆ င်ရွကခ
် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ အလိုးစပခြုငမမည် မဟတ်တပ။ ထအပပင်
၊ လူသ ိုးသည်
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ရှု ပမင်န္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဝည ဉ်တတ ်သည် လူသ ိုးထ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
မလ န္င်သည့်အ
် တွက်၊ ထသတသ
အမှုက လူသ ိုးအတနပြင့်် လက်ခရန် ခက်ခမ
ဲ ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဤအရ တကက င ့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုမျ ိုးက ချက်ချင်ိုးရရှမည် မဟတ်တပ။ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုက တရ ိုးစီရင်မှသ လျှင ် စ တန်က
အပပည့်အ
် ဝ အန္င်ယူန္င်တပသည်။ လူသ ိုးကသ
ဲ့် ပ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်သည့်န
် ည်ိုးတူ၊
့် မှနလ
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ တပြ ငမ
့်် တ်မှုမရှပခင်ိုးက တက်ရက်
တရ ိုးစီရင်ဆိုးပြတ်န္င်သည်၊ ဤသည်မှ သူ၏ရှရင်ိုးစဲွ သနရ
် ့် ှငိုး် မှုန္င
ှ ့််
သူ၏သ မန်ထက်ထိုးူ ပခ ိုးမှု၏ အမှတ်လကခဏ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက ပင်ဆင်တသ တကက င ့်် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ သူသ လျှင်
လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီက တရ ိုးစီရင်န္င်သည့််
အတနအထ ိုးတွငရ
် သည်
ှ
။ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးမရှတသ သူတသည်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တရ ိုးစီရင်ရန် မသငတ
့်် တ ်တပ။ အကယ်၍ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးသည် စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ပခင်ိုးဟ
အဓပပ ယ်ရမည် မဟတ်တပ။ ဝည ဉ်တတ ်သည် တသမျြုိုးမျ ိုးထက် ပင်ကအ ိုးပြင့်် သ ၍
ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ပင်ကအ ိုးပြင့်် သနရ
် ့် ှငိုး် က

လူဇ့် တအတပေါ် တအ င်န္င်သည်။ အကယ်၍ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဤအမှုက
တက်ရက်လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူအတနပြင်
့် လူသ ိုး၏ မန ခမှုအ ိုးလိုးက တရ ိုးစီရင်န္င်ပခင်ိုး
့်
ရှလမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ မတပြ ငမ
့်် တ်မှု အ ိုးလိုးက ထတ်တြ ပ် ပန္င်လမ့််မည်
မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အယူအဆမျ ိုးမှတစ်ဆင်လ
့် ည်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် အယူအဆမျှ မရှသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
ဝည ဉ်တတ ်သည် ထသတသ
မတပြ ငမ
့်် တ်မက
ှု လိုးဝ ြွငခ
့်် ျရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုး၏
့်
မတပြ ငမ
့်် တ်မက
ှု ပင် သ ၍တက င်ိုးစွ ထတ်တြ ်ပပန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် မသတသ သူမျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ရန်သူ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သူက
် ့် ျင်မှုမျ ိုးအ ိုး တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ဆနက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မန ခမှုအ ိုးလိုးက လှစ်ဟထတ်တြ သ
် ည်။ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏
အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးထက် ပ၍
သသ ထင်ရှ ိုးတလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုး
့်
ဝည ဉ်တတ ်က တက်ရက်မတဆ င်ရွက်ဘ၊ဲ ယင်ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုပြစ်တလသည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ပမင်က ထတတွျို့ န္င်ပပီိုး
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက လိုးဝ သမ်ိုးပက်န္င်သည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ဆက်ဆတရိုးတွင၊် လူသ ိုးသည် ဆနက
် ့် ျင်မှုမှ န ခမှုသ၊ ့်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မမ
ှု ှ လက်ခမှုသ၊ ့် အယူအဆမျ ိုးမှ အသပည သ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးမှ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သ တ
့် ိုးတက်သွ ိုးသည်- ဤသည်တမှ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မက
ှု
လက်ခပခင်ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ထက
ွ ်
စက ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ သည်၊ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် အသက်အတထ က်အပက
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လူသ ိုးက ရရှတပသည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး ဝည ဉ်တတ ်အပြစ် သူ၏ပင်ကလကခဏ ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးအမှုန္င
ှ ့််
အနက်နဆ
ဲ ိုးတသ အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငထ
့်် မ
ဲ ှ အတရိုးပါလှတသ
အပင်ိုးမျ ိုးမှ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ နက်နတ
ဲ သ

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ ကကီ
့် ိုးမ ိုးတသ
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် တန က်ဆိုးတသ က လ၏ လူတအတပေါ်
့်
တဆ င်ရွက်သည့်် အမှုသည် အလွနတ
် ရ ခက်ခပဲ ပီိုး၊ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ရန်လက
လူတစ်မျြုိုးစီတင်ိုး၏ အရည်အချင်ိုးသည်လည်ိုး အတတ ်အတန် ညြ
့် ျင်ိုးတလသည်။ သရ့် တွင ်
ဤအမှု၏အဆိုးတွင၊် အပပစ်အန အဆ မျ ိုး မရှဘဲ မှနက
် န်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက
ရရှလမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ဤအကျြုိုးတရ ိုးသည် ဝည ဉ်တတ ် အမှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးထက် သ ၍ ဆွတ
ဲ ဆ င်န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငတ
့်် က
့် လူဇ့် တ၌ အဆိုးသတ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က နင်္ိုးချြုပ်ရမည် ပြစ်သည်။ အတရိုးအကကီိုးဆိုးန္ှင ့််
အတရိုးအပါဆိုးအမှုက လူဇ့် တပြင့်် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ရမည် ပြစ်သည်။
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှပတပေါ်သည်ဟ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးက ခစ ိုးကကရတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ဤလူဇ့် တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ကကကမမ ၊ တည်ရှမှုတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တလသည်။
ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ အဆငတ
့်် င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတွက် အတက င်အထည်
တြ ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ရည်ရွယ်ထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည်
လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ဦိုးတည်ထ ိုးဆဲ ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် မြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုသည် ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ နယ်ပယ်တစ်ခ အတွငိုး် တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး၊
ဤအမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည်လည်ိုး ကနသ
် ့် တ်မှု ရှတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရန် သူ လူဇ့် တခယူသည့်် အချန်တင်ိုးတွင ် သူသည် အလွနအ
် ့် လွန ်
ကယ်စ ိုးပပြုတသ သူအမှု
ှ ိုး် ချက်တစ်ခက တရွ ိုးချယ်သည်။ အမှုပပြုရန် သူသည်
့် ၏ ရည်မန
ရိုးရှငိုး် ပပီိုး၊ မထူိုးပခ ိုးတသ လူတစ်စက မတရွ ိုးချယ်ဘ၊ဲ ထအစ
ိုး လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအတွက်
့်
ကယ်စ ိုးလယ
ှ ်မျ ိုး ပြစ်န္င်စွမ်ိုး ရှသည့်် လူတစ်စက သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
ရည်မှနိုး် ချက်အပြစ် တရွ ိုးချယ်တလသည်။ ဤလူစက တရွ ိုးချယ်ရသည်မှ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏
နယ်ပယ်သည် အကနအ
် ့် သတ် ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင ့်် သူ၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ အတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုအတွက် အထူိုး တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အပပြုခအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးသည်

အတပခအပမစ် မရှသည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး ပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏
ရည်မှနိုး် ချက်သည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အကျြုိုးပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ရမည် ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့််
င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးသည် တယရှု ၏ကယ်တင် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက လက်ခရ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ တရတ်လူမျြုိုးမျ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လက်ခရ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ကကတလသည်။ င်္ျြူိုး လူမျြုိုးမျ ိုး၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးအြ အတပခခ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လက်ခရ တွင ် တရတ်လမ
ူ ျြုိုးမျ ိုး၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးအြလည်
ိုး အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးအလယ်
့်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုထက် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
သ ၍ ထတ်တြ ်မပပသကဲသ
့် ၊ ့် တရတ်လမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးအလယ် လပ်တဆ င်လျက် ရှသည့််
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုထက် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ တစ့်စပ်တသချ မှုန္င
ှ ့်် တအ င်ပမင်မတ
ှု က
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သ ၍ ထတ်တြ ်မပပတပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
လူနည်ိုးစ တစ်စကသ ရည်ညန်ိုးသည့်် ပတပါက်တသ လ
် ည်ိုး၊
့်
အမှနတ
် ွင ် ဤလူနည်ိုးစအလယ် သူ၏အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏ အမှုပြစ်ပပီိုး သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ရည်ရွယ်ထ ိုးတပသည်။ လူဇ့် တ၌
သူ၏အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရချ
ှ န်တွင၊် သူတန
့်
့် က်သလ
့် က်တသ သူမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတအလယ်
သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက စတင်ပြနတ
် ့် ဝလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ၌
့်
ဘရ ိုးသခငအ
့်် မှု၏ အတက င်ိုးဆိုးတသ အရ မှ တန က်ပင်ိုးတွင ် သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးသည်
လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတွက် သူ၏ အလက
ဤလမ်ိုးခရီိုးအ ိုး လက်ခတသ သူတထ
် န်စွ န္ှင ့်် သ ၍ ခင်မ စွ
့် သ ၍ တကျမှနက
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် တကျမှနက
် န်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်မှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ အလတက
့်
သူ၏တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးထ ချန်ထ ိုးန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူ၏အလယ် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတန္ှ့် င ့်် အတူတကွ
တနထင်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ပပီိုးတပမ က်တလသည်။
ဤအမှုသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ရှု ပမင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်န္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်တက
့် ကက ိုးရန်ပြစ်သည့််

လူသ ိုး၏ စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပသည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တယတဟ ဝါ၏
တကျ ပပင်သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယထ
် သ တပေါ်
့် ခတ်က အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးပပီိုး၊
့် လ သည်တ
့်
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်မှုတခတ်ကလည်ိုး နင်္ိုးချြုပ်တပိုးသည်။
အထူိုးသပြင ့်် တန က်ဆိုးလူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
သ ၍စစ်မန
ှ ၊် သ ၍လက်တတွက
ျို့ ျသကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍ န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ
တခတ်တစ်တခတ်ထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုးတလသည်။ သူသည် ပညတ်တတ န္
် င
ှ ့်် အယူဝါဒတခတ်က
့်
အဆိုးသတ်သည်သ မက၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ စစ်မှနပ် ပီိုး
ပမှနပ် ြစ်သည့်၊် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်၊် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက
တြ ်ထတ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်တက
့် ပပသသည့်၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှုက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကွယ်ဝက
ှ ်လျက် ရှတလပပီိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးက
ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ မတရရ ပခင်ိုး၏ တခတ်က သူသည် လိုးဝအဆိုးသတ်က ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ရှ တြွလတသ ်လည်ိုး၊
မရှ တြွန္င်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် ခတ်က နင်္ိုးချြုပ်သည်၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက စ တန်က
အတစခသည့်တ
် ခတ်က အဆိုးသတ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက လိုးဝအသစ်ပြစ်တသ
တခတ်ဆသ
ီ တစ်
တလျှ က်လိုး ဦိုးတဆ င်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်ကယ်စ ိုး လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ရလဒ် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုချန်တွင၊် သူ၏တန က်လက်မျ ိုးသည် ရှပတပေါ်သလ
မရှပလည်ိုး တပေါ်သည့်် ထအရ မျ ိုးတန က်သ မရှ
တြွတတ သ
့် စမ်
့် ကဲသ
့်
့် ိုးတဝါိုးဝါိုး
မသွ ိုးလ ကကတတ တ
မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ခန်မှ့် နိုး် ပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနလ
် ့် က်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တပြင ့်် သူ၏အမှုက
ပြနတ
် ့် ဝတသ အခါတွင၊် သူတန
ူ ျ ိုးသည် လူဇ့် တပြင ့်် သူလပ်တဆ င်ပပီိုးတသ
့် က်သ လ
့် က်သမ
အမှုက ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုး အ ိုးလိုးထသ လက်
ဆငက
့်် မ်ိုးကကလမ့််မည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး၏ န ိုးမျ ိုးဆီသ သူ
့်
့် ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အ ိုးလိုးက ဆက်သယ
ွ တ
် ပပ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးက ရရှတသ သူတ ့်
ကက ိုးန ခဲသ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် သူအမှု
့် ည်၊ လူသ ိုးက
့် ၏ အမှနတ
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ပမင်က ကက ိုးသရတသ အရ မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်က တက လ ဟလမျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအချက်မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက ပြနတ
် ့် ဝတနသည့်် သက်တသမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
သူ၏အမှုက
့်

ပြနတ
် ့် ဝရ တွင ် သူအသိုးပပြုတသ တန်ဆ ပလ မျ ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ ဤအချက်မျ ိုး
မတည်ရဘဲ
ှ န္င
ှ ၊့်် သူ၏ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် န္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တနရ အ ိုးလိုးအန္ှ ပျ
့် ျို့ န္ှမည်
့်
မဟတ်တပ။ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး မရှဘဲ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးသ ရှပါက၊ သူသည်
စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ လပ်တဆ င်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးအြ ဝ
့် ၊ ့်
့် ည ဉ်တတ ်သည် ကယ်ထည်မရှ၊ တတွျို့ ပမင်၍ မရန္င်သကဲသ
ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုသည် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
သက်တသအတထ က်အထ ိုး သမဟ
့် တ် အချက်အလက်မျ ိုးက ချန်ထ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရှု ပမင်ရမည် မဟတ်တပ၊
မတည်ရသည်
ှ
့် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်ကသ အပမဲ ယကကည်ရတပမည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရှု ပမင်ရမည် မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ
ကက ိုးသရမည် မဟတ်တပ။ အဆိုးတင
ွ တ
် တ ့် လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် အန္ှစ်မက
ဲ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မှနက
် န်တသ မျက်န္ ှ က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှရင်ိုးစဲွ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အမှုက လူသ ိုးက တူတအ င်တ၍ မရန္င်တပ။
တက င်ိုးကင်ဘရှ မပမင်န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုက လူသ ိုးအလယ် သူ၏ အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်သည့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြငသ
့််
ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတထ
ွ ိုး် ရန်အတွက်၊
့် တပေါ်ထန
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မှနက
် န်တသ မျက်န္ ှ က
သရှလ သည့်် အတက င်ိုးဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူဇ့် တခ မဟတ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက စွမ်ိုးတဆ င် မရရှန္င်တပ။ ဤအဆငအ
့်် ထ သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အသငဆ
့်် ိုးပြစ်တသ အကျြုိုးတရ ိုးက
ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ လိုးဝ တအ င်ပမင်မှုတစ်ခ ပြစ်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင် အမှုသည် သူ၏အလိုးစတသ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ ကိုးဆယ်ရ ခင်န္နှု ိုး် က
ပပည့်စ
် တစန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးအြ သ
့် ၍တက င်ိုးတသ
အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် သူ၏အမှုအ ိုးလိုးအတွက် အန္ှစ်ချြုပ်တစ်ခက တပိုးပပီိုးပြစ်က ၊
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးက ထတ်ပပန် တကကည ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအမှုအ ိုးလိုးအြ တန
က်ဆိုး
့်
မမခင်ိုးမချန် အ ိုးပြည့်မ
် က
ှု ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤချန်မှစ၍တန င်တွင၊် ဘရ ိုးသခင ့်် အမှု၏
စတတထအဆငက
့်် လပ်တဆ င်ရန် တန က်ထပ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တတယ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့််

အြ
့် ွယ်ရ အမှုမျှလည်ိုး လိုးဝ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင ့်် အသီိုးသိုးီ သည် တခတ်တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏
အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အလပ်ကသ
ဲ့် က
့် လတစ်ခခက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။
ထတကက
င ့်် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုသည် တခတ်တစ်ခလိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏
့်
အမှုက သူ လပ်တဆ င်သည့်် က လကသ ကယ်စ ိုးမပပြုသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်ဆိုး လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအမှု၏ အဆိုးသတ်သည် သူအမှု
့် က လိုးဝအဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ ရှတနသည့််
အချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် တခတ်တစ်တခတ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးသ
ပြစ်တပသည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် ထအမှုသည် တနရ အ ိုးလိုးသ ပျ
့် ျို့ န္ှ သွ
့် ိုးသည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူ၏ အန င်္တ် အမှုက
သူတန
် မ
ူ ျ ိုးထသ အပ်
န္လ
ှ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
့် က်လက်သည့်သ
့်
တခတ်တစ်တခတ်လိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက ပျက်စီိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
ဆက်လက်တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့်် င်သည့််
့် ည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ တခတ်တစ်တခတ်လိုးန္ှငဆ
အမှုသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးသ ပျ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်မှသ ပပီိုးစီိုးပပီဟ
့် ျို့ န္ှပပီ
့် ိုးသည်န္င
မှတ်ယူခရတပမည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပပြုပပီိုး၊
သူ၏အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးက
ခရတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးလပ်တဆ င်တသ အလပ်အ ိုးလိုးသည် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်အတွငိုး် တွင် ရှပပီိုး၊ ဤနယ်ပယ်က လွန၍
် သွ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
အကယ်၍ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန် မကကလ ခဲပ
့် ါက၊
လူသ ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
တခတ်သစ်က ြွငလ
့်် စ
ှ ်တပိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးလပ်တဆ င်တသ အလပ်သည်
လူအတနပြင
့်် လပ်ြ ပြစ်
့်
့် န္င်သည့်် သူတ
့် ဝန်၏ အတင်ိုးအတ အတွငိုး် မျှသ ရှပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သ ကကက
သူလပ်သငတ
့်် သ အမှုက ပပီိုးစီိုးန္င်ပပီိုး၊ သူအပပင်
သူက
ူ ျှ ဤအမှုက
့်
့် ယ်စ ိုး မည်သမ
မလပ်တဆ င်န္င်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ ငါတပပ တသ အရ သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုန္င
ှ ့််
စပ်လျဉ်ိုး၍ ပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပထမဦိုးစွ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ခက လပ်တဆ င်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် တန က်ထပ် အမှုက လပ်တဆ င်တလသည်။
အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််

ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ ပ၊ ထအပပင်
့်
သူသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် ပ၍မျ ိုးတသ အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ပ၍ပင် ဆန်ိုးစစ်တဝြန်သည့််
့်
အပမင်မျ ိုး ထွက်တပေါ် ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အယူအဆမျ ိုး
အသတခဂျရှသည့်် လူသ ိုးအလယ်တွင ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတက
ဆသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏အမှုတတ က
် သူ
့် သူက
့် မည်သ ဆက်
့်
ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူအ ိုးလိုးသည် သူ၏ အပ်စိုးမှုက ခလ ရကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဤအမှု၏ အမှနတ
် ရ ိုးသည် တရတ်လမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးအလယ်တွင ် ထင်ဟပ်သည်သ မက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး မည်သ သ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည်ကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
ဤလူတအတပေါ်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတပေါ်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး၏ တရှ တ
ျို့ ပပိုးနမတ်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ အန င်္တ်တွင ်
သူပပြုသည့်အ
် မှု၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် ဤလူတအတပေါ်
က အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးထက် တိုး၍ပင်
့်
သ လွန ် မျ ိုးပပ ိုးလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကကီိုးစွ တသ
ခမ်ိုးကကီိုးန ိုးကကီိုးပြစ်မှု မပါဝင်သကဲသ
့် မထင်
တပေါ် ပခင်ိုးပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးထ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။
့်
ယင်ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး တကယ်ပြစ်က တစ်န္င
ှ တ
့်် စ်တပါင်ိုးလျှင ် န္ှစ်ပြစ်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် မည်သထ
ူ ့် မျှ ကွယဝ
် ှကမ
် ထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ ့် မျှလည်ိုး လှညစ
့်် ိုးမထ ိုးတပ။
လူတတတွ
် ရ သည် အမှနတ
် ကယ် ပြစ်က စစ်မှနသ
် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး
့် ျို့ ပမင်သည့်အ
ရရှတသ အရ မှ စစ်မန
ှ တ
် သ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသပည ပြစ်သည်။ အလပ်ပပီိုးဆိုးချန်တွင၊်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ အသပည အသစ် တစ်ခက ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အမှနတ
် ကယ် လက်စ ိုးတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
့်
မည်သည်အ
့် ယူအဆချက်မျ ိုးမျှ ရှတတ မ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုအြ ဤလူ
ဇ့် တ၊ ဤလူဇ့် တ၏အမှုန္င
ှ ့်် ဤလူဇ့် တ၏ အရ ရ တင်ိုးထက်
့်
သ ၍ အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤသည်မှ တရတ်လူမျြုိုးတအတပေါ်
သူအမှု
့်
့် ၏
အကျြုိုးတရ ိုးမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၌ သူအမှု
့် ၏
အကျြုိုးတရ ိုးကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ယင်ိုးတသည်
ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အမှုအြ ့်
့်
အကျြုိုးရှသကဲသ
့် အန
င်္တ်ရှ သူ၏အမှုအြ အကျ
ြုိုးပပြုတပသည်။ ဤလူဇ့် တသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်လမ်မ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရယူလမ်မ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက ယင်ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ရှု ပမင်ရန်၊
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
န ခရန်န္င
ှ ့်် သရှရန် သ ၍ တက င်ိုးတသ အမှု မရှတပ။ လူသ ိုး လပ်တဆ င်တသ အမှုသည်

ကနသ
် ့် တ်နယ်ပယ်တစ်ခကသ ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ချန်တွင ် သူသည် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်က စက ိုးမတပပ ဘဲ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် စ်ရပ်လိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခတသ သူအ ိုးလိုးအ ိုး
စက ိုးတပပ တလသည်။ သူ တကကည တသ အဆိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ်
ပြစ်သည်၊ လူသ ိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အဆိုးသတ်သ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သက
ူ ့် မျှ အထူိုးဆက်ဆပခင်ိုးမပပြုသကဲသ
့် မည်
သက
ူ မျှ မတရ ိုး မြန္ှပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင် သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတွက် အမှုပပြုပပီိုး စက ိုးတပပ ဆတလသည်။ သပြစ်
့် ၍
ဤလူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက တရ ိုးစီရင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအတွက် သငတ
့်် လျ ်တသ ပန်ိုးတင်တစ်ခက စီစဉ်တပိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တရတ်န္င်ငတွငသ
်
လပ်တဆ င်လငက
့်် စ ိုး၊ အမှနတ
် ွင ်
သူသည် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုး၏အမှုက တပြရှငိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုးစီ မပပြုမီ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးအလယ် သူ၏အမှုပျျို့ န္ှသည်
အထ မတစ ငဆ
့်် င်ိုးန္င်တပ။ ယင်ိုးသည်
့်
အလွနတ
် န က်ကျမည် မဟတ်တလ ။ ယခတွင ် သူသည် အန င်္တ်အမှုက အပပည့်အ
် ဝ
ကကြုတင်ပပီိုးစီိုးန္င်သည်။ အမှုပပြုတနသူသည် လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူသည်
အကနအ
် ့် သတ်ရှတသ နယ်ပယ် တစ်ခအတွငိုး် တွင ် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်တသ အမှုက
လပ်တဆ င်တနပပီိုး၊ ထတန
့်် သ တ ဝန်က လူသ ိုးအ ိုး သူ
့် က်တွင ် လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငတ
တဆ င်ရွက်တစမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူအမှု
့် ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။
သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် အချန်တစ်ခကက သ အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး၊ တခတ်တစ်ခလိုး၏အမှု
အဆိုးသတ်သည်အထ လူသ ိုးက အတြ ်မပပြုန္င်တပ။ သူသည် သူ၏အန င်္တ်အမှုက
ကကြုတင်၍ တဟ ကန်ိုးထတ်သည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ထတန
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
့် က်တွင၊် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သူ၏ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆငပ့်် ြစ်သည့်် အမှုထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
ူ ျှ လွတ်တပမ က်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုးသည်
့် ည်။ မည်သမ
ဤအရ န္ှငအ
့်် ညီ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
င ့်် အန င်္တ်တွင ် တခတ်က
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လမ်ိုးပပလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်က
လမ်ိုးပပလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်ရမည်။ အကယ်၍ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်မှ တက်ရက် လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ မည်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးမျှ
ပြစ်ထန
ွ ိုး် မည်မဟတ်။ အကယ်၍ ယင်ိုးက ဝည ဉ်တတ မ
် ှ လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆလျှငပ
် င်၊
အမှုသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှု ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတွင ် ဆွတ
ဲ ဆ င်မှုရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အမှုသည် အတရိုးပါမှု ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ
ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ မည်သည့်အ
် ရ အတွက် ယင်ိုးက လပ်တဆ င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ကသဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည တန္ှ့် င ့်် ပပည့်ဝ
် ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ၊့်် ယင်ိုးသည် အဆိုးစွန ်
တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှု ရှမရှ ဆသည်တက
ရကကသည်
ှ
။
့် ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက သရှြ ဆန္ဒ
့်
သူပပြုတသ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်၊ စ တန်က
အန္င်ယပူ ခင်ိုးအတွက်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင် သူကယ်တင်အြ သက်
တသခပခင်ိုးအတွက်
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ၊့်် သူပပြုတသ အမှုသည် ကကီိုးစွ တသ အတရိုးပါမှု
ရှရတပမည်။ လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက စ တန်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် အဆိုးစွန ် အလွနအ
် မင်ိုး မျက်စကန်ိုးတစပပီိုးပြစ်က အကကီိုးအကျယ်
ထခက်နစ်န တစပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌ ကယ်တင်ကယ်ကျ အမှုပပြုရသည့််
အတပခခအကျဆိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည်
ဇ တခန္ဓ ရှတသ လူသ ိုးပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
တန္ှ ငယ
့်် ှကြ
် လူ
ှ ့််
့် သ ိုး၏ ဇ တခန္ဓ က အသိုးပပြုတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ စ တန်န္င
တက်ပဲသ
ွ ည် အမှနတ
် ကယ်တွင ် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မချ လအပ်တပသည်။ စ တန်သည်
လူသ ိုး၏ဇ တခန္ဓ က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ပပယင်္်တစ်ခ
ပြစ်လ က ၊ ဘရ ိုးသခင်က အန္င်ယူရမည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်လ သည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့််
စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ပြစ်ပွ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် လူသ ိုး ပြစ်လ ရမည်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အဆိုးစွန ် လက်တတွျို့ကျပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ၌
အမှုပပြုတနချန်တွင၊် သူသည် လူဇ့် တ၌ စ တန်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် တက်ပဲဝ
ွ င်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူဇ့် တ၌ သူ အမှုပပြုချန်တွင၊် သူသည် ဝည ဉ်တလ က၌ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်တနပပီိုး၊
ဝည ဉ်တလ ကရှ သူ၏အမှုတစ်ခလိုးက ကမဘ တပမတပေါ်တွင် အမှနပ် ြစ်တစသည်။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရတသ သူသည် လူသ ိုး၊ သူက
့် မန ခတသ လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊

အန္င်ယူပခင်ိုးခရသူသည် သူန္င
ှ ့်် ရန်ဘက်ပြစ်တသ စ တန်၏ပပယင်္် (ဟတ်တပ၏၊
ဤသည်မှ လည်ိုး လူသ ိုးပြစ်၏) ပြစ်က ၊ တန က်ဆိုးတွင် ကယ်တင်ခရသည့်သ
် မ
ူ ှ လည်ိုး
လူသ ိုးပြစ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တကယ့််တက်ပဲက
ွ တက်န္င်ြ၊ ့်
သူက
့် သူ
ဲ့် အပပင်
ပန်ိုးအက က ပင်ဆင်ထ ိုးတသ လူသ ိုးအ ိုး
့် မန ခသကဲသ
့် ကသ
့်
သမ်ိုးပက်ြန္ှ့် င ့်် သူကဲ
့် အပပင်
ပန်ိုးအက ရှပပီိုး စ တန်၏ အန္တရ ယ်ပပြုမှုက ခရပပီိုးပြစ်သည့််
့် သ
့်
လူသ ိုးက ကယ်တင်န္င်ရန်အလငှ့် ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အပပင်ပန်ိုးအက ရှသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လ ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သ ၍ပင် လအပ်တလသည်။ သူ၏ရန်သမ
ူ ှ လူသ ိုးပြစ်သည်၊
သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရမည့်အ
် ရ မှ လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရမည့်အ
် ရ မှ
သူြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူသည် လူသ ိုးပြစ်လ ရမည် ပြစ်ပပီိုး
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် သူ၏အမှုသည် မျ ိုးစွ သ ၍ လွယ်ကူလ သည်။ သူသည် စ တန်က
အန္င်ယူန္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်န္င်သည်၊ ထအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ကယ်တင်လည်ိုး ကယ်တင်န္င်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊
သူသည် အမျ ိုးန္ှငတ
့်် ူတသ လူဇ့် တမဟတ်တပ။ သူသည် လူသ ိုးသ ပြစ်သည့်် လူဇ့် တ
မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုး န္ှစ်ခလိုးပြစ်သည့်် လူဇ့် တပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူန္င
ှ ့််
လူသ ိုးကက ိုးက ကွ ပခ ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် ဆင်သည့််
အမှတ်အသ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူဇ့် တသ သူလပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုက
့်
လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်က ၊ လူသ ိုးအလယ်
သူ၏အမှုက အပပည့်အ
် ဝ ပပီိုးစီိုးတစန္င်သည်။ အကယ်၍ ထသမဟ
့် တ်ပါက၊ လူသ ိုးအလယ်
သူ၏အမှုသည် အပမဲ အန္ှစ်မဲ့်ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ရှမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်၏ဝည ဉ်န္ှင ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္န္
ဲ င်ပပီိုး တအ င်န္င်မှုလျက် တပေါ်ထက
ွ ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုး၏ ဇ တတဟ င်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပြရှငိုး် ၍ မရန္င်တပ၊
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် သူ
် ့် ျင်တသ သူမျ ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမျှ
့် က
့် ဆနက
သူ၏ အပ်စိုးပခင်ိုးခရသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်မလ န္င်တပ၊ ဆလသည်မှ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မသမ်ိုးပက်န္င်သကဲသ
့် လူ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရယူန္င်တပ။ အကယ်၍ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ သူ၏အမှုက
တပြရှငိုး် ၍မရန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အဆိုးသတ်န္င်မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးန္င
ှ အ
့်် တူ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ မဝင်
တရ က်န္င်ပါက၊ ထသတသ
့်
့်

စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုအြ ရလဒ်
တစ်ခ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သပြစ်
့်
့် ၍
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရသည် တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ သူ၏လူဇ့် တသည်
ကသဇ အ ဏ မရှတသ ်လည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် ယင်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုး
ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တရှ င်လဲမရန္င်တသ သူအမှု
့် ၏ ဦိုးတည်ရ ပြစ်သည်။ သူ၏
လူဇ့် တက ကသဇ အ ဏ ပင်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ မပင်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်၏ အမှုက သူလပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှသတရွ ျို့၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် မည်မျှ ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး သ မန်ပြစ်ပါတစ၊
ဤလူဇ့် တသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သူ
လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ ဤလူဇ့် တက လူမလပ်န္င်သည့််
အမှုက လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏အတွငိုး် ပင်ိုး အန္ှစ်သ ရသည်
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မတူတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူကယ်တင်န္င်သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏ ပင်ကလကခဏ သည် မည်သည့်် လူသ ိုးမဆ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
မတူကွဲပပ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထထက်
ပ၍ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် သူသည် မည်သည့်် ဇ တပကတရှသည့််
မည်သည့်သ
် မန်လက
ူ မျှ မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အမှုက သူ လပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င၊့််
ပပီိုးလျှင် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငသ
် ည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးက သူ
ကယ်တင်န္င်တသ တကက င၊့်် ဤလူဇ့် တသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတလသည်။ သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် တတထရ တည်ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် မလပ်တဆ င်န္င်တသ အမှုက သူလပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် တွက်၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ထက် ပ၍သက်တသခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်ထက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပည့်အ
် ဝ ရယူန္င်သည့်အ
် တွက်၊
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် တန်ြိုးရှသည့်် မည်သည့်် လူသ ိုးထက်မဆ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြ ့်
သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤလူဇ့် တသည် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး သ မန်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြ သူ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးအြ ့်
့် ိုးမှုန္င
့် ၏ပပ
သူ၏အတရိုးပါမှုသည် သူက
ှ
ိုး၊ ဤလူဇ့် တ၏ စစ်မှနတ
် သ တန်ြိုးန္ှင ့််
့် အလွန ် တန်ြိုးရတစပပီ
အတရိုးပါမှုက မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ တင်ိုးတ ၍မရန္င်တပ။ ဤလူဇ့် တသည် စ တန်က
တက်ရက် မြျက်ဆိုးီ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်က
တချမှုနိုး် ရန်၊ ပပီိုးလျှင် သူအ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခတစရန် သူ၏အမှုက
့် ပ်စိုးမှုက စ တန်အ ိုး အပပည့်အ
အသိုးပပြုန္င်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က စ တန်က အန္င်ယူက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က

ကယ်တင်န္င်သည်မှ လူဇ့် တခယူတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် စ တန်က တက်ရက်
မြျက်ဆိုးီ ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ြ အမှု
ပပြုရန် လူဇ့် တခယူတလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သူသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအလယ်တွင ် မမကယ်ကယ် သ ၍တက င်ိုးစွ သက်တသခန္င်ပပီိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးက သ ၍ ကယ်တင်န္င်တလသည်။ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်၏ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် စ တန်က
တက်ရက် ြျက်ဆိုးီ သည်ထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ သက်တသကခပပီိုး၊ သ ၍
ဆွတ
ဲ ဆ င်မရ
ှု သည်
ှ
။ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သရှတစြ ့်
သ ၍တက င်ိုးစွ ကူညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအလယ်တွင ် မမကယ်ကယ်အြ ့်
သ ၍တက င်ိုးစွ သက်တသခန္င်တလသည်။

ဘိုရ ်းသခင် ကိန််းဝပ် တသ ဇ တိပကတိ၏ အနှစသ
် ရ
ပထမဦိုးဆိုးတသ လူဇ့် တခယူသည့်် အခါ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပေါ်တွင ်
န္ှစ်တပါင်ိုးသိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ တနထင်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် သူ၏အမှုတတ ်က ထန္ှစ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ
သိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ
ထမ်ိုးတဆ င်သွ ိုးခဲသ
် တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ
့် ည်။ သူ အမှုတတ က
အချန်အတတ အတွငိုး် န္င
ှ ့်် သူ၏အလပ်က အစမပပြုရတသိုးခင်အချန် ထန္ှစ်ချန်လိုးတွင ် သူသည်
သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏ သ မန် လူသဘ
ဝတွင ်
့်
့်
န္ှစ်ပါင်ိုးသိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ တနထင်သွ ိုးခဲသ
ှ ်ခတ
ွဲ စ်တလျှ က်တွင ် သူသည်
့် ည်။ တန က်ဆိုးသိုးန္စ
သူက
့် ည်။ သူ၏အမှုတတ ်က စတင်၍
့် ယ်သူ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် တြ ်ပပခဲသ
မထမ်ိုးတဆ င်ခင်တွင ် သူသည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ဘ မျှမပပခဲဘ
့် ၊ဲ ပမှနပ် ြစ်တသ
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှငသ
့််
တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏အမှုတတ ်က တရ ိုးဝင် စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့််
တန က်ပင်ိုးမှသ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝမှ ထင်ရှ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ထပထမန္ှစ်တပါင်ိုး န္ှစ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ်အတွငိုး် သူ၏အသက်တ န္ှင ့်် အလပ်အ ိုးလိုးမှ သူသည်
စစ်မှနသ
် ည်လ
့် ူ၊ လူသ ိုးန္င
ှ ့်် လူဇ့် တခန္ဓ ရှတကက င်ိုး တြ ်ပပခဲသ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
သူအသက်
န္ှစ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ် တန က်ပင်ိုးမှသ သူ၏အမှုတတ ်သည် အလွနတ
် လိုးနက်စွ
့်
စတင်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။ “လူဇ့် တခယူပခင်ိုး” သည် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တတွင ်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးတွင ် လူဇ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင့််
အလပ်လပ်၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်အြ လူ
့်
့် ဇ့် တခယူရန်မှ တရှိုးဦိုးစွ သူသည်

ဇ တပကတ ပြစ်လ ရမည်၊ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဇ တပကတ ပြစ်လ ရမည်၊ ဤအရ မှ
အတပခခအကျဆိုးတသ မရှမပြစ် လအပ်ချက်ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ သွယ်ဝက်တသ အနက်အဓပပ ယ်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တထဲတင
ွ ်
အသက်ရှင၍
် အလပ်လပ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၌ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၊
လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်လ ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ လူဇ့် တခအသက်တ န္ှင ့်် အလပ်က
အဆင်န္
ှ ်ဆင့်် ခွပဲ ခ ိုး၍ရသည်။ ပထမအဆင်မ
့် စ
့် ှ သူ၏ အမှုတတ ်က မထမ်ိုးတဆ င်ခင်
တနထင်ရှငသ
် န်ခတ
ဲ့် သ အသက်တ ပြစ်သည်။ သူသည် သ မန်လူသ ိုးမသ ိုးစ၊ လိုး၀
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင့်် လူဘဝ၏
သ မန်ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးမျ ိုး၊ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
့်
လက်န ရင်ိုး၊ (အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည်၊ တနထင်စရ ၊ အပ်ပခင်ိုးစသည်)့် သ မန်လူသ ိုး
လအပ်ချက်မျ ိုး၊ သ မန် လူအ
့် ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ မန် လူခ့် စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် တနထင်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင၊် ဤပထမအဆင့်် အတတ အတွငိုး် သူသည်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ မဟတ်၊ လိုး၀ သ မန် လူသဘ
ဝ၌ သ မန်လူသ ိုး၏
့်
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးတွင ် ပါဝင်လပ်တဆ င်ရင်ိုး အသက်ရှင် တနထင်သည်။
ဒတယအဆင်မ
့် ှ သူ၏ အမှုတတ ် စတင်ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးတန က် အသက်ရှင ် တနထင်သည့််
အသက်တ ပြစ်သည်။ သူသည် သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည့်် အပပင်ပန်ိုးလကခဏ ဘ မျှမပပဘဲ
သ မန်လက
ူ ့် ယ်ထည်ပြင ့်် သ မန် လူသဘ
ဝထဲတွင ် ကျန်ိုးဝပ်တနတသိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
သူသည် သူ၏အမှုတတ ်အတွက်သက်သက်သ အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ဤအချန်အတတ အတွငိုး်
သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ သ မန်အလပ်
ဆက်လက်တည်ရန္
ှ င်ရန်အတွက် လိုးဝ တည်ရသည်
ှ
၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ထအချန်သတရ
ူ ့်
ဝသည် အမှုတတ ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရသည့်
ှ
်
့် က်တသ အခါ သူ၏ သ မန်လသဘ
အတနအထ ိုးအထ ရငက
့်် ျက်လ ပပီ ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် အကကင်ိုးမဲဘ
့် ရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်မျြုိုးစလိုး၏
အသက်တ လည်ိုးပြစ်တသ သူအသက်
တ ၏ ဒတယအဆင်သ
့် ည် သူ၏အမှုတတ ်က
့်
သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ထမ်ိုးတဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ သူအသက်
တ ၏ ပထမအဆင့််
့်
အတတ အတွငိုး် တွင ် သူသည် လိုး၀ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝထဲ တနရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
သူ၏လူသဘ
ဝသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်၏ အလိုးစက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး
့်
မရှတသိုး၊ မရင်က
ဝ ရင်က
့် ျက်တသိုး၍ ပြစ်သည်၊ သူ၏လူသဘ
့် ျက်လ ပပီိုး သူ၏အမှုတတ ်အ ိုး
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှလ သည့်် တန က်ပင်ိုးတွငမ
် ှ သူထမ်ိုးတဆ င်သင်သ
့် ည့်် သူ၏အမှုတတ ်က
စတင်ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဇ တပကတအတနန္ှင ့်် သူသည် ကကီိုးထွ ိုး ရင်က
့် ျက်ရန်

လအပ်သည်အ
့် တွက် သူအသက်
တ ၏ ပထမအဆင်သ
ူ ့်
ဝ
့် ည် သ မန်လသဘ
့်
အသက်တ ပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဒတယအဆင်၌
ဝသည် သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် အမှုတတ ်က
့် မူ သူ၏လူသဘ
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှသည်အ
့် တွက် သူ၏အမှုတတ ်လပ်ငန်ိုးမျ ိုး လပ်တနသည်အ
့် တတ အတွငိုး်
အသက်ရှငသ
် ည့်် လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်၏အသက်တ သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး န္ှစ်မျြုိုးလိုး ပင်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတမွိုးြွ ိုးသည့်် အချန်မှစ၍ သဘ ဝလွန ် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့််
အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးကပပပပီိုး သူ၏အမှုတတ က
် တလိုးနက်စွ စတင်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူတွ
့် င ်
ခန္ဓ ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရရှလမ်မ
င့်် သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
့်
သူ၏ခန္ဓ ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရအတွက် တည်ရပခင်
ှ ိုးပြစ်သည်၊ လူသဘ
ဝ မရှဘဲန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ
့်
မရှန္င်၊ လူသဘ
ဝမရှတသ ပင်္္ြုလ်တစ်တယ က်သည်လည်ိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး မဟတ်တပ။
့်
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ၏ လူသဘ
ဝသည် ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ
့်
ဇ တပကတ၏ ပင်ကင်္ဏ်ပဒပ်ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူတသ အခါ သူသည်
အကကင်ိုးမဲ့် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးလိုးဝမဟတ်” ဟ ဆပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က တစ က
်
ိုးပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤထွက်ဆချက်မျြုိုး လိုး၀မရှဘဲ၊
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးက ချြုိုးတြ က်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
သူ၏အမှုတတ ်က စတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့်် တန က်ပင်ိုးတွငပ
် င်လျှင၊် သူ၏အလပ်က
တဆ င်ရွက်ချန်၌ သူသည် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝထဲ၌
လူသ ိုးအပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်န္င
ှ အ
့်် တူ တနထင်ဆပ
ဲ င်ပြစ်သည်၊ ထအချန်၌ပင်
သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက သ မန်ဇ တပကတ၌
့်
အလပ်လပ်တစသည့်် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခတည်ိုးအတွက်သ တဆ င်ရွက်တပိုးသည်။ ထတကက
င့််
့်
အလပ်က တဆ င်ရွက်သမ
ူ ှ သူ၏လူသဘ
ဝထဲတွင ် ကန်ိုးဝပ်တနသည့််
့်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ ပြစ်သည်။ လပ်တဆ င်တနသည်မှ
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြစ်ပပီိုး သူ၏လူသဘ
ဝ မဟတ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး
့်
ယင်ိုးဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝက သူ၏လူသဘ
ဝထဲ သဝှက်ထ ိုးသည်၊ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့််
့်
သူ၏အလပ်က သူ၏ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
သူ၏လူသဘ
ဝက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သတသ
လ
် ည်ိုး အလပ်က
့်
့်
ထမ်ိုးရွ က်သည်မှ က ိုး သူ၏ဇ တပကတ ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်လည်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူက
ှ ၊့်် လူသ ိုးအန္ှစ်သ ရသ မက ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရပါ ရှသည့််
့် ယ်ထည်န္င

ဇ တပကတထဲတွင ် တနထင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လ တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်သည်အ
့် တွက် ြန်ဆင်ိုးခ
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမဆ၏ အထက်၌ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က တဆ င်ရွက်န္င်သည့််
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးမဆ၏ အထက်၌လည်ိုး ရှသည်။ ထတကက
င့်် သူကသ
ဲ့် ပင်
့်
့်
လူခန္ဓ
့် မ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် လူသဘ
ဝက
့် အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည် ရှကကသည်သ
့်
ပင်ဆင်ကကသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သူတစ်ပါိုးတည်ိုးသ လျှင် လူဇ့် တခယူသည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုးမှ မူ ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်။
ထသူအ ိုးလိုးတတွ
ဝရှကကတသ လ
် ည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခလူသ ိုးမျ ိုး၌ လူသဘ
ဝမှလွဲ၍
့် င ် လူသဘ
့်
့်
ဘ မျှမရှကကတပ၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ကမူ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်၊
သူ၏ဇ တပကတ၌ သူသည် လူသဘ
ဝရှရသ မက ပအတရိုးကကီိုးသည်မှ
့်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ ရှတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏လူသဘ
ဝက သူဇ့် တပကတ၏
့်
အပပင်ပန်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏တနစဉ်အသက်
တ တွင ် ပမင်န္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး
့်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝကမူ သပမင်ရန် ခက်ခသ
ဲ ည်။ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည်
သူ၌ လူသဘ
ဝရှမှသ တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်န္င
ှ ့်် လူမျ ိုးစတ်ကူိုးထ ိုးသမျှ
့်
သဘ ဝလွန ် မဟတ်သည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးကပမင်န္င်ရန်မှ လူတအြ
အလွ
နတ
် ရ ပင်
့်
့်
ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်။ ယတနက
် င် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ
့် လတွငပ
အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်န္င်ရန်မှ လူတအတွ
က် အခက်ခဆ
ဲ ိုး ပြစ်သည်။ ထအတကက င်ိုးအရ က
့်
ဤမျှရှညလ
် ျ ိုးစွ ငါတပပ ပပီိုးတသ တန က်ပင်ိုးတွငပ
် င်၊ သင်တအမျ
ိုးစအတွက် ထအရ မှ
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုတစ်ခပင် ပြစ်တနတပဦိုးမည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
် ွင၊်
့် ည်။ အမှနတ
ဤအတရိုးကစစမှ အလွနပ
် င်ရိုးရင
ှ ိုး် ၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ ပြစ်လ သည်အ
့် တွက်၊
သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတ တပါင်
ိုးစပ်ထ ိုးပခင်ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤတပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ဟ၊ ကမဘ တပေါ်၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ဟ တခေါ်သည်။
တယရှု ကမဘ တပေါ်တွင ် တနထင်သွ ိုးခဲတ
့် သ အသက်တ မှ ဇ တပကတ၏ သ မန်အသက်တ
ပြစ်သည်။ သူသည် သူဇ့် တပကတ၏ သ မန် လူသဘ
ဝထဲတွင ် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
သူ၏အလပ်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တပပ ဆပခင်ိုးအတွက်၊ သမဟ
့် တ်
န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပပီိုး နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးအတွက်၊ ထကဲသ
့် ့်
ထူိုးကဲလှတသ အရ မျ ိုးက ပပြုလပ်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏ကသဇ အ ဏ သည် မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့််
သူ၏အမှုတတ ်က စတင်ပခင်ိုး မပပြုမီအချန်အထ မမကယ်ကယ် ပပသခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။

သူ၏အမှုတတ ်က မထမ်ိုးတဆ င်ခင်၊ သူ၏အသက် န္ှစ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ် မတင်ခင်က
သူ၏အသက်တ က သူသည် သ မန်ဇ တပကတပင် ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး လတလ က်တသ
သက်တသပြစ်သည်။ ယင်ိုးတကက င်န္
ှ ့်် သူ၏အမှုတတ က
် စတင်မထမ်ိုးတဆ င်ရတသိုးသည့််
့် င
အတွကတ
် တကက
င့်် လူမျ ိုးသည် သူအထဲ
တင
ွ ် ဘရ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝရှတသ အရ တစ်ခမျှ
့်
့်
မပမင်ခကဲ့် က၊ သ မန်လတ
ူ စ်တယ က်ထက်ပ၍ ဘ တစ်ခမျှ မပမင်ခကဲ့် က၊ ၎င်ိုးအချန်တန်ိုးက
လူအချြုျို့တသည်
သူက
့် သ
့်
့် တယ သပ်၏သ ိုးဟ ယကကည်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် မန်
လူသ ိုးတစ်တယ က်ဟသ ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ လူမျ ိုးက သူသည်
သ မန်လတ
ူ စ်တယ က်၏သ ိုးဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ခယူထ ိုးတသ
လူဇ့် တပကတ ပြစ်သည်ဆပခင်ိုးက လိုးဝ မသခဲက့် ကတပ၊ သူ၏အမှုတတ ်က ထမ်ိုးတဆ င်တနချန်
အတွငိုး် မှ ပင်လျှင၊် သူသည် အဩြွယ်ရ မျ ိုးစွ ပပြုလပ်ခတ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်န္င
ှ ့်် ခရစ်တတ ် ပြစ်တနခဲသ
့် တွက်၊
့် ည်အ
လူအမျ ိုးစသည် သူက
့် တယ သပ်၏သ ိုးပြစ်သည်ဟသ တပပ ဆခဲက့် ကတန်ိုးပြစ်၏။ သူ၏
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် သူ၏အလပ်န္စ
ှ ်ခစလိုးသည် ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက
ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတထဲသ အလ
ိုးစ ၀င်တရ က်လ ခဲတ
့် ကက င်ိုး၊
့်
သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်တယ က် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်လ တကက င်ိုးက သက်တသပပရန်၊
တည်ရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အလပ်က မစတင်ခင်က သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် သူသည်
သ မန်ဇ တပကတ ပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပင်ပြစ်ပပီိုး၊ တန က်ပင်ိုး
သူအလပ်လပ်လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သူသည် သ မန် ဇ တပကတသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး
သက်တသပပသည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
ဝန္ှငပ
့်် င်
့် တသ ် သူသည် ဇ တပကတ၌ သ မန် လူသဘ
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
့် ွယ်တသ အမှုမျ ိုးက တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူတက
့်
ကျန်ိုးမ တစက နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ နမတ်လကခဏ မျ ိုး
သူပပြုန္င်ခပဲ့် ခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူ၏ဇ တပကတသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ် ၀တ်ဆင်ထ ိုးသည့်် ဇ တပကတ
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤကသဇ အ ဏ က သူပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ ထသပ့် င်ဆင်ပခင်ိုးတကက င့်် သူသည် ဇ တပကတ
မဟတ်တကက င်ိုးက ဆလပခင်ိုး မဟတ်တပ။ န မကျန်ိုးတသ သူတက
့် ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး၊
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးသည် သူ၏အမှုတတ ်တွင် ထမ်ိုးတဆ င်ရန်လအပ်သည့််
အလပ်ပင်ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ သူ၏လူသဘ
ဝထဲတွင ် သဝှက်ထ ိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တြ ပ် ပချက်တစ်ရပ် ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက

သူပပသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ က မည်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ပပသည်ပြစ်တစ၊ သူသည်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝထဲတွင ် အသက်ရှငဆ
် ပဲ ြစ်ပပီိုး၊ သ မန် ဇ တပကတ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။
က ိုးတင်တပေါ်တွင ် အတသခပပီိုးတန က် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်အထ၊ သူသည် သ မန်
ဇ တပကတ၌ ကန်ိုးဝပ်ခသ
ဲ့် ည်။ တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးပခင်ိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူက
ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးတသည်
သူအမှု
်
့်
့် တတ ၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏သ မန် ဇ တပကတ၌ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့််
အလပ်အ ိုးလိုးပင်ပြစ်သည်။ သူသည် က ိုးတင်သ မသွ
ိုးခင်တွင ် သူမည်သည်အ
့် ရ က
့်
လပ်တနခဲသ
ဲ ွ ခဲတ
့် ည် ပြစ်ပါတစ၊ သူ၏သ မန် လူဇ့် တပကတန္ှင ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ မခွခ
့် ပ။
သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အလပ်က
တဆ င်ရွကတ
် နခဲတ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ခယူထ ိုးတသ
လူဇ့် တပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ သူသည် အစ စ ိုးပပီိုး အဝတ် ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သ မန်လူသ ိုး၏
လအပ်ချက်မျ ိုး ရှခဲပ့် ပီိုး၊ သ မန်လသ
ူ ိုး၏ အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် သ မန်လသ
ူ ိုး၏စတ်တ ရှ
့် ည်။
့် ခဲသ
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သူသည် သ မန် လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးသည့်် လူဇ့် တသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ရှသည့်် ဇ တပကတ
ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် သဘ ဝလွန ် မဟတ်တကက င်ိုးက သက်တသပပ၏။ သူ၏လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမလူဇ့် တခယူပခင်ိုး အလပ်က ပပီိုးပပည့်စ
် တစရန်၊ ပထမလူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
ပပြုလပ်ရမည့်် အမှုတတ ် ပြည်စ
့် ွမ်ိုးရန်ပင် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
ရိုးရိုးပမှနလ
် ူသ ိုး တစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အလပ်က
ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
အလပ်က လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် စ တန်က န္ှမ်န္င
ှ ိုး် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တခန္ဓ တစ်ခ
ပြစ်လ ပခင်ိုးက ဆလသည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ ပြစ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
ဇ တပကတပပြုတသ အလပ်မှ ဇ တပကတ၌ ပပည့်တ
် ပမ က်တသ ၊ ဇ တပကတအ ိုးပြင့််
တြ ်ပပတသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်ပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတမှလွဲ၍
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ က
်
ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ၊ ဆလသည်မှ အပခ ိုးမည်သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်
ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တတစ်ခတည်ိုးသ ၊ ဤသ မန် လူသဘ
ဝ တစ်ခတည်ိုးသ
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က တြ ်ပပန္င်သည်။ အကယ်၍ သူ၏ ပထမအကကမ်
ကကလ ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်န္စ
ှ ်ဆယ်က
့် ိုးန္စ
ှ ် မတင်ခင်တွင ် သ မန် လူသဘ
ဝ
့်

မရှခဲပ
ှ ့်် ချက်ချင်ိုးပင် နမတ်လကခဏ မျ ိုး ပပြုန္င်ခမ
ဲ့် ည်
့် ါက၊ အကယ်၍ သူတမွိုးြွ ိုးပပီိုးသည်န္င
ဆပါက၊ အကယ်၍ သူစက ိုးတပပ တတ်သည်န္င
ှ ့်် ချက်ချင်ိုးပင် တက င်ိုးကင် ဘ သ စက ိုးက
တပပ န္င်ခမ
ဲ့် ည် ဆပါက၊ အကယ်၍ ကမဘ တပေါ်၌ ပထမဆိုးအကကမ် သူ၏တပခချလက်သည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နက် သူသည် တလ ကီတရိုးရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်က ၊
လူပင်္္ြုလ်တင်ိုးစီ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်မည် ဆပါက၊
ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က်ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးခရန္င်ခမ
ဲ့် ည်
့်
မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ထသတသ
ဇ တပကတမှ လည်ိုး လူသ ိုးဇ တပကတဟ တခေါ်ဆပခင်ိုး
့်
ခန္င်ခရ
ဲ့် မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ခရစ်တတ သ
် ည် ဤအတင်ိုးပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရသည်လည်ိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးမည်
ပြစ်သည်။ သူ သ မန် လူသဘ
ဝ ပင်ဆင်ပခင်ိုးမှ သူသည် လူဇ့် တခယူထ ိုးတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသပပသည်၊ သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်ဦိုး၏ ကကီိုးထွ ိုးမှုပြစ်စဉ်က
သူကကြုရသည်ဟူသည့်် အချက်သည်လည်ိုး သူသည် သ မန် ဇ တပကတ ပြစ်တကက င်ိုးက
ဆက်လက် ထင်ရှ ိုးတစသည်၊ ထအပပင်
သူ၏အလပ်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်တ လူ
့် ဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးက
တြ ်ပပသည့်် လတလ က်တသ သက်တသပင်ပြစ်သည်။ သူအလ
ပ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးအရ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင် အလပ်၏ ဤအဆင်မ
့် ှ
ဇ တပကတ၌ လပ်တဆ င်ရန် လအပ်ပပီိုး၊ သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည်။
့်
ဤအရ သည် “လူဇ့် တ ခယူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” န္ှင ့်် “လူဇ့် တတွင ် တပေါ်လ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်” အတွက် ကကြုတင်လအပ်သည့်အ
် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တ
ခယူသည့်် အကကမ်န္စ
ှ ်ကကမ်စလိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ ပြစ်ရပ်အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။ လူတက
့်
တယရှု သည် သူ၏အသက်တ တစ်တလျှ က်လိုးမှ အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပေါ်မှ
သူအလ
ပ် ဆိုးခန်ိုးတင်သည့်် အချန်အထ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏လကခဏ က မပပသခဲ၊့်
့်
သူတွ
့် င ် သ မန်လူသ ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုး မရှ၊ ဘဝ၏ အတပခခ လအပ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး လအပ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှ၊ သမဟ
့် တ်
သ မန်လသ
ူ ိုး အတတွိုးမျ ိုးကလည်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးခပဲ့် ခင်ိုးမရှ စသပြင့်် ယကကည်တက င်ိုး
ယကကည်ကကလမ်မ
တယရှု က လူထက်
သ လွနတ
် သ ဉ ဏ်သ ရှရမည်၊
့် ည်။ သူတသည်
့်
့်
သ လွနထ
် ိုးူ ကဲတသ လူသဘ
ဝ ရှရမည်ဟသ မှတ်ထင်ကကသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
ပြစ်သည်အ
့် တွက် သ မန်လူသ ိုးတ တတွ
ိုးတခေါ် တနထင်သည်အ
့် တင်ိုး သူမပပြုသင်ဟ
့်
့်
သူတယ
ူ ိုးတစ်တယ က်ကသ ၊ လူသ ိုးအစစ် တစ်ဦိုးကသ လျှင်
့် ကကည်ကကပပီိုး၊ သ မန်လသ

သ မန်လသ
ူ ိုးအတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက တတွိုးန္င်ပပီိုး၊ သ မန် လူသ ိုးအသက်တ က
အသက်ရှငန္
် င်မည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့််
လူသ ိုး အယူအဆမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအယူအဆမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အလပ်၏
မူလရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
တနသည်။ သ မန်လသ
ူ ိုး အတတွိုးအတခေါ်သည် သ မန်
့်
လူသ ိုး ဆင်ပခင်ဉ ဏ်န္င
ှ ့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက တထ က်မသည်၊ သ မန် လူသဘ
ဝသည်
့်
ဇ တပကတ၏ သ မန် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တထ က်မပပီိုး၊ ဇ တပကတ၏ သ မန်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ဇ တပကတ၏ သ မန်အသက်တ က အပပည်အ
့် ဝ
ပြစ်တစသည်။ ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတထဲတွင ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။
အကယ်၍ လူဇ့် တခတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ၏ အပပင်ပန်ိုး ကယ်ထည်ကသ
ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊ သ မန်လူသ ိုး အတတွိုးမျ ိုးက တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး မရှခဲပ
ဝ
့် ါက၊ လူသဘ
့်
အစစ်အမှနက
် မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဤဇ တပကတသည် လူ၏ ဆင်ပခင်ဉ ဏ်ကပင် ပင်ဆင်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ လူသဘ
ဝ မရှသည့်် ဤကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသည် လူဇ့် တခယူတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွကသ
် င်သ
စ
့် မ
ွ ်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့် ည့်် အမှုတတ ်က အဘယ်သ ပြည်
့်
သ မန်စတ်သည် လူသ ိုးအသက်တ ၏ ကဏ္ဍအ ိုးလိုးက ထန်ိုးထ ိုးတပိုးသည်၊ သ မန်စတ်
မရှပါက လူသ ိုးတစ်တယ က် မဟတ်တပ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် သ မန် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး
တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးမရှတသ လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးသည် စတ်မန္ှသူ
့် တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝသ ရှပပီိုး လူသဘ
ဝ မရှတသ ခရစ်တတ ် အ ိုးလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
့်
ခယူထ ိုးတသ လူဇ့် တဟ တပပ ၍ မရန္င်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ
့်
လူဇ့် တသည် အဘယ်နည်ိုးန္ှင ့်် သ မန် လူသဘ
ဝ မရှန္င်ရမည်နည်ိုး။ ခရစ်တတ ်သည်
့်
သ မန်လသ
ူ ိုးစတ် မရှဟ တပပ ဆပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးပခင်ိုးပင်
မဟတ်တပတလ ။ သ မန် လူသ ိုးမျ ိုး တဆ င်ရွက်သည့်် လပ်တဆ င်မအ
ှု ိုးလိုးသည်
သ မန်လသ
ူ ိုးစတ်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတပေါ်တွင ် မူတည်သည်။ ထအရ မရှပါက
လူသ ိုးမျ ိုးသည် မူမမှနစ
် ွ ပပြုမူကကမည်ပြစ်သည်၊ သူတသည်
အပြြူန္ှင ့်် အမည်ိုးကက ိုး၊
့်
အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးကက ိုးမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးချက်ကပင် တပပ န္င်စွမ်ိုး ရှလမ့််မည် မဟတ်တပ၊
ထအပပင်
သူတ၌့် ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူကျင်
့် တ်တရ ိုးမျ ိုးလည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်
့်
့် ဝ
မဟတ်တပ။ ထနည်ိုးတူစွ ပင်၊ အကယ်၍ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
သ မန်လသ
ူ ိုးကဲသ
့် မတတွ
ိုးတခေါ်ပါက၊ သူသည် စစ်မှနတ
် သ ဇ တပကတ၊ သ မန်ဇ တပကတ
့်
ပြစ်လမ့််မည် မဟတ်တပ။ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ် ပခင်ိုး မရှသည့်် ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသည်
့်

ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င်လမ့််မည် မဟတ်တချ။ ကမဘ တပေါ်တွင ်
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အတူတကွ တနထင်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည် ပမှနဇ
် တပကတ၏
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးကပင် ပမှနအ
် ိုးပြင့်် တဆ င်ရွက်န္င်လမ်မ
င်၊့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူရပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု၊ လူဇ့် တသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်ကကလ ပခင်ိုး၏ ပကတ
အန္ှစ်သ ရသည် တပျ က်ဆိုး သွ ိုးခမ
ဲ့် ည်ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
လူသဘ
ဝသည် ဇ တပကတ၌ သ မန် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က ထန်ိုးသမ်ိုးရန်
့်
တည်ရသည်
ှ
။ သူ၏ သ မန် လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်သည် သူ၏သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏
့်
ခန္ဓ ဆင်ရ လပ်တဆ င်မှုအ ိုးလိုးက တထ က်မသည်။ သူ၏ သ မန်
လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်သည် ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက တထ က်မရန်
တည်ရသည်
ှ
ဟ တပပ ၍ရသည်။ အကယ်၍ ထဇ တခန္ဓ သည် သ မန် လူသ ိုးစတ်က
မပင်ဆင်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင် ထဇ တပကတတွင် လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ ထအပပင်
့်
ဇ တပကတ၌ သူလပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အရ ကလည်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
သ မန်လသ
ူ ိုး စတ်က ပင်ဆင်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူ၏အလပ်သည် လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့််
တရ တန္ှ တနပခင်ိုး မရှတပ၊ စတ်ရှတသ လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ြ လ
့်
့် အပ်ချက်ပြင်၊့် သူသည်
လူသဘ
ဝထဲမှ အလပ်က သ မန်လူသ ိုး အတတွိုးအတခေါ်က အသိုးချပခင်ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ
့်
သ မန်စတ်န္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်သည်။ သူဇ့် တပကတ၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး မည်မျှပင်
ပမင်မ
့် ိုးတနပါတစ၊ သူ၏အလပ်၌ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှု သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ် ပြင့််
စွနိုး် ထင်ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် သူ၏အလပ်သည် သူဇ့် တပကတ၏ စတ်အ ိုးပြင့််
အကကရလ ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ လူသဘ
ဝထဲရှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်၏ တက်ရက်
့်
တြ ်ပပချက်ပင် ပြစ်သည်။ သူ၏ အလပ်အ ိုးလိုးသည် သူတကျပွနတ
် အ င် တဆ င်ရွက်ရန်
လအပ်သည့်် အမှုတတ ်ပင်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ တစ်ခကမျှ သူ၏ဦိုးတန္ှ က်အ ိုးပြင့်် အကကရလ ပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် န မကျန်ိုးသက
ူ ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
က ိုးတင်တွင် အတသခပခင်ိုးတမှ့် သူ၏ လူစ့် တ်မှ ထတ်လပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုး မဟတ်တပ၊
၎င်ိုးအရ မျ ိုးက လူသ ိုးစတ်ရသည်
ှ
့် မည်သည့်် လူသ ိုးမျှ ပြစ်တပမ က်တအ င်ပမင်တအ င်
လပ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ထနည်ိုးတူစွ ပင်၊ ယတနက
့် လ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်သည်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ထမ်ိုးတဆ င်ရမည့်် အမှုတတ ပ် ြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးမှ
လူသ ိုးဆန္ဒမှပြစ်လ တသ အလပ် မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးသည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက
လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် ဇ တပကတ ဆန်တသ လူသ ိုးကမျှ

မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်် အလပ်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သ မန် လူသ ိုးစတ်က ပင်ဆင်ရမည်၊ သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ရမည်၊
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
ဝ၌ သ မန်စတ်န္င
ှ ့််
့် တသ ် သူ၏အလပ်က သူသည် လူသဘ
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ရမည် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤအရ သည် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ
စင်စစ်လည်ိုး ပြစ်သည်။
တယရှု သည် အလပ်က မတဆ င်ရွက်မီ သူသည် သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝတွငသ
်
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမတပပ န္င်ခ၊ဲ့် သူသည်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမသခဲက့် ကတပ၊ လူတက
့် သူက
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က်အပြစ်သ သရှခဲက့် ကသည်။ သူ၏ လိုး၀
ရိုးရိုးသ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတထဲသ ့်
လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ဆသည်မှ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်၏တခတ် ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ်အလပ်၏ တခတ်မဟတ်တကက င်ိုး
သက်တသပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် ဇ တပကတထဲတွင ် လိုးလိုး
အတက င်အထည်တြ ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူသည်တ
့် ခတ်တွင ်
သူ၏ဇ တပကတသည် ဝည ဉ်တတ ်၏အလပ်အ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်မည်ပြစ်တကက င်ိုးတ၏
့်
သက်တသပင်ပြစ်သည်။ သ မန် လူသဘ
ဝရှတသ ခရစ်တတ ်သည် ဝည ဉ်တတ က
်
့်
အတက င်အထည်တြ ်တသ ဇ တပကတပြစ်ပပီိုး၊ သ မန် လူသဘ
ဝ၊ သ မန် အသစတ်န္င
ှ ့််
့်
လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်တ ပ
့် င်ဆင်ထ ိုးသည်။ “အတက င်အထည်တြ ်ခရပခင်ိုး” ဆသည်မှ
ဘရ ိုးသခင် လူသ ိုးပြစ်လ ပခင်ိုး၊ ဝည ဉ်တတ ် လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုးက ဆလသည်၊
ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင် ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ဇ တပကတထဲတွင ် သ မန်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ကန်ိုးဝပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးမှတစ်ဆင့်် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ အလပ်က တြ ပ် ပပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်၊ အတက င်အထည်တြ ်ခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ဆသည်မှ
ဤအရ ပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူသည့်် အတတ အတွငိုး်
သူ၏အလပ်မှ တရွ ိုးန္တ်ရန် ပြစ်သည်အ
့် တွက် န မကျန်ိုးတသ သူက ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့််
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ရန် အလငှ့် သူသည် သန ိုးကကင်န တတ်ရန်န္င
ှ ့်် ခွငလ
့်် တ်တတ်ရန်
လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ က ိုးစင်တင်ပခင်ိုး မခရမီ သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်မှ န မကျန်ိုးတသ သူက
ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္ှင ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ မှ လူသ ိုးက

အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် မစင်ကကယ်ပခင်ိုးမှ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက ကကြုတင်နမတ်ပပခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထတခတ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် ပြစ်သည်အ
့် တွက် န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက
သူကျန်ိုးမ တအ င်လပ်တပိုးရန် လအပ်ခပဲ့် ပီိုး ဤနည်ိုးပြင့်် ထတခတ်တွင် တကျိုးဇူိုးတတ ်က
ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အရ မျ ိုးပြစ်တသ နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အြ
့် ွယ်တသ အမှုမျ ိုးက
ပပသခဲသ
ှ
့် လူမျ ိုး၏
့် ည်၊ အတကက င်ိုးမှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်သည် တယရှု ၌ထ ိုးရသည်
ယကကည်ပခင်ိုး၏ အမှတ်သည အ ိုးလိုးပြစ်တသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးပြင့်် သတကဂတပပြုထ ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် ပခင်ိုး အတပေါ်တွင ်
ဗဟပပြုထ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ န မကျန်ိုးတသ သူက ကသတပိုးပခင်ိုး၊
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးပခင်ိုးတသည်
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် တယရှု ၏ ဇ တပကတက ပင်ဆင်တသ ပင်ကစွမ်ိုးရည်မျ ိုးပင်
ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတမှ့် ဇ တပကတ၌ ဝည ဉ်တတ ်က အတက င်အထည်တြ ်တသ
အလပ်ပြစ်သည်။ သတသ
် သူသည် ထသတသ
အလပ်က လပ်တဆ င်တနသည်အ
့် ချန်တွင ်
့်
့်
ဇ တပကတ၌ ရှငသ
် န်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဇ တပကတက တကျ လ
် န
ွ ခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။
မည်ကသ
ဲ့် တသ
အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစပခင်ိုး အပပြုအမူမျ ိုးက သူထမ်ိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊
့်
သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ဆပ
ဲ င်ပြစ်ပပီိုး၊ သ မန် လူသ ိုးဘဝက ရှငသ
် န်ခဆ
ဲ့် ပ
ဲ င်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူသည်တ
့် ခတ် အတတ အတွငိုး် ဝည ဉ်တတ ၏
်
အလပ်အ ိုးလိုးက ဇ တပကတက ထမ်ိုးတဆ င်သည်ဟ ငါတပပ ရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
မည်သည်အ
့် လပ်က သူလပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဇ တပကတ၌
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် သူ၏ အလပ်တကက င့်် လူမျ ိုးသည် သူ၏
့်
ဇ တပကတအ ိုး ခန္ဓ ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရမျ ိုး အပပည်အ
့် ဝရှသည်ဟ မမှတယ
် ူခကဲ့် ကတပ၊
အတကက င်ိုးမှ ဤဇ တပကတသည် အက့် သြွယ်တသ အမှုမျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊
အချြုျို့တသ ထူိုးပခ ိုးသည့်် အခက်အတန်မျ
် သ အရ မျ ိုး
့် ိုးတွင ် ဇ တပကတက တကျ ်လွနတ
လပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ မှနတ
် ပသည်၊ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
ရက်တလိုးဆယ် အစမ်ိုးသပ်ခပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တတ င်တပေါ်တွင် သူ၏အဆင်ိုးသဏ္ဌ န်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတကဲ
့် သူ
့် သ
့် ၏ အမှုတတ ်က သူစတင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့်် တန က်ပင်ိုးမှ
ပြစ်ပွ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တယရှု န္င
ှ ့်် ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏
့်
အဓပပ ယ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် ခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ၊ တစ်စတ်တစ်တဒသသ ပပည့်စ
် ခဲသ
့် ည်။ သူ၏အလပ်က
မစတင်မီ ဇ တပကတ၌ တနထင်ခတ
ဲ့် သ သူ၏အသက်တ သည် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
လိုး၀ သ မန်ပင်ပြစ်သည်။ အလပ်က သူစတင်ပပီိုးတန က်တွင ် သူသည် သူဇ့် တပကတ၏

အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်ကသ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အလပ်မှ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တြ ်ပပချက်တစ်ရပ် ပြစ်သပြင်၊့် ၎င်ိုးသည် ဇ တပကတ၏ သ မန်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တကျ ်လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ စင်စစ်မှ က ိုး ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ
လူဇ့် တသည် အတသွိုးအသ ိုးရှတသ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ သူ၏
တနစဉ်အသက်
တ တွင ် သူသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့်
့် အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အထည်၊
အပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တနရ ထင်ခင်ိုးတ လ
ဲ့် ည်၊ သ မန်လအပ်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး
့် အပ်ခသ
လအပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သ မန်သက်ရလူ
ှ သ ိုး တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ကျ
့် ည်မှ
့် ြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်၊ တတွိုးတခေါ် ခဲသ
အမှနပ
် င်ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် သူက
့် သ မန်လူသ ိုး တစ်တယ က်အပြစ်
ထင်မတ
ှ ်တနခဲက့် ကဆဲပင် ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူ၏လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုက
့်
သဘ ဝလွနပ် ြစ်သည်ဟ ထင်မတ
ှ ်တနကကဆဲပြစ်သည်။ အမှနအ
် ိုးပြင့်် သူမည်သည်အ
့် ရ ပင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်ပါတစ၊ သူသည် ရိုးရိုး သ မန် လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊
့်
ထမျှ
ဲ့် ည့်် အတင်ိုးအတ အထ သူ၏
့် သ မကတသိုး၊ အလပ်က သူထမ်ိုးတဆ င်ခသ
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်မသ
ှု ည် အထူိုးသပြင့်် သ မန်ပြစ်တနခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည်လည်ိုး အထူိုးသပြင့်် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတနခဲက
၊ အပခ ိုးမည်သည့််
့်
သ မန်လသ
ူ ိုးထက်မဆ သ လွနတ
် နခဲသ
့် ့်
့် ည်။ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဤကဲသ
တတွိုးတတ ရန်န္င
ှ ့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏အလပ်က တြ ်ပပရန်အတွက် ဆင်ပခင်တတရ ိုး အလွနပ
် င်
သ မန်ပြစ်ပပီိုး အတတွိုးမျ ိုးလည်ိုး အလွနရ
် ှငိုး် တသ ဇ တပကတတစ်ရပ်
လတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
သူ၏ ဇ တပကတသည်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်က တြ ်ပပန္င်မည်ပြစ်သည်။ ကမဘ တပေါ်တွင ် တနထင်ခသ
ဲ့် ည့််
တယရှု ၏ န္ှစ်တပါင်ိုး သိုးဆယ်သ
့် ိုးန္စ
ှ ်ခွဲ က လတစ်တလျှ က်အတွငိုး် သူသည် သူ၏ သ မန်
လူသဘ
ဝက ထန်ိုးထ ိုးခဲသ
်လည်ိုး သိုးန္ှစ်ခွဲ သ သ န အတွငိုး်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
သူ၏အလပ်တကက င့်် လူမျ ိုးက သူသည် အလွနပ
် င် ထူိုးကဲသ လွနပ် ပီိုး၊ ယခင်ကထက်ပင် ပ၍
သဘ ၀လွနပ် ြစ်တပသည်ဟ တတွိုးထင်ခကဲ့် ကသည်။ အမှနတ
် ွင ် တယရှု ၏ သ မန်
လူသဘ
ဝသည် သူ၏အမှုတတ ်က သူမစတင်မီန္င
ှ ့်် စတင်ပပီိုး တန က်ပင်ိုးတွငပ
် ါ မတပပ င်ိုးမလဲ
့်
ရှတနခဲသ
ဝသည် တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် အတူတူပင် ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့် ည်၊ သူ၏ လူသဘ
့်
့်
သူ၏အမှုတတ ်က သူမစတင်မီန္င
ှ ့်် စတင်ပပီိုး တန က်ပင်ိုးကက ိုး ကွပဲ ပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုတကက င့်် သူ၏
ဇ တပကတန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ကွဲပပ ိုးတသ အပမင်န္စ
ှ ်မျြုိုး တပေါ်ထက
ွ လ
်
ခဲသ
့် ည်။ လူမျ ိုး
မည်သပင်
့် တတွိုးထင်ပါတလတစ၊ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မူလ

သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက တစ်ချန်လိုး ထန်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက် သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝရှသည့်် ဇ တပကတ၌
့်
တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏အမှုတတ က
် ထမ်ိုးတဆ င်တနသည် ပြစ်တစ၊
မထမ်ိုးတဆ င်တနသည် ပြစ်တစ၊ လူသဘ
ဝသည် ဇ တပကတ၏ အတပခခ အန္ှစ်သ ရ
့်
ပြစ်သည့်် အတွက် သူဇ့် တပကတ၏ သ မန် လူသဘ
ဝက တြျ က်ြျက်ပစ်၍ မရန္င်တပ။
့်
တယရှု သည် သူ၏ အမှုတတ ်က မထမ်ိုးတဆ င်မီတွင ် သူ၏ ဇ တပကတသည် သ မန်လတ
ူ ၏
့်
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက တဆ င်ရွက်လျက် အကကင်ိုးမဲ့် သ မန်အပြစ် တနသည်၊ သူသည်
အဘယ်နည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ သဘ ဝလွနပ
် မရခဲဘ
့် ၊ဲ မည်သည့်် အက့် သြွယ်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးကမျှလည်ိုး မပပသခဲတ
့် ပ။ ထအချန်တွင် သူ၏ ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုသည်
မည်သထ
ူ က်မဆ သ ၍ရိုးသ ိုးခဲပ့် ပီိုး သ ၍ စတ်ရင်ိုးမှနခ
် တ
ဲ့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်တသ သ မန်လူသ ိုးတစ်တယ က် သက်သက်သ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ကယ်တတ ၏
် လိုး၀ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ ၎င်ိုးကယ်ကယ် တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သူ၏ အမှုတတ ်က အတက င်အထည်မတြ ်မီ သူသည် မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ
လိုးဝမလပ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် မည်သက
ူ မျှ သူမည်သမ
ူ ည်ဝါ ပြစ်တကက င်ိုးက မသခဲက့် က၊ သူ၏
ဇ တပကတသည် အပခ ိုးသအ
ူ ိုးလိုး၏ ဇ တပကတန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်ဟလည်ိုး
မည်သက
ူ မျှ မတပပ န္င်ခကဲ့် ကတပ၊ အတကက င်ိုးမှ သူသည် နမတ်လကခဏ တစ်ခတလိုးမျှပင်
မလပ်တဆ င်ခ၊ဲ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ်က စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မလပ်တဆ င်ခ၍
ဲ့် ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး၊ သူ၏ အမှုတတ ်က သူစတင် ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးတန က်ပင်ိုးတွင ် သူသည် သ မန်
့်
လူသဘ
ဝ၏ အပပင်ပန်ိုးကယ်ထည်က ဆက်ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပပီိုး သ မန်လူသ ိုး
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှငပ
့်် င် ဆက်၍ တနထင်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် သူသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်၏ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန်၊ ခရစ်တတ ၏
် အမှုတတ ်က
အတက င်အထည်တြ ်ရန်န္င
ှ ့်် တသမျြုိုးပြစ်တသ အတသွိုးအသ ိုး ဇ တပကတန္ှင ့်် လူသ ိုးတ ့်
တတ်စွမ်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှတသ အလပ်က လပ်တဆ င်ရန် စတင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် လူမျ ိုးမှ
သူ၌ သ မန် လူသဘ
ဝ မရှ၊ လိုး၀ သ မန် ဇ တပကတ မဟတ်ဘဲ မပပည်စ
့် တသ
့်
ဇ တပကတသ ရှသည်ဟ ထင်မတ
ှ ်ခကဲ့် ကသည်။ သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်တကက င့််
လူမျ ိုးက သူသည် ဇ တပကတရှ ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်ပပီိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ မရှဟ
ဆခဲက့် ကသည်။ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က
သတဘ တပါက်န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့် တွက်၊ ဤအရ မှ လွဲမှ ိုးတသ န ိုးလည်မှုပင်
ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပခဲသ
ဝရှတသ
့် ည့်် အမှုသည် သ မန် လူသဘ
့်

ဇ တပကတ၌ တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အလပ်ပြစ်တသ တကက င ့်် လူတ ထ
့် သ ့်
န ိုးလည်မှု လွဲကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတက ၀တ်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊
ဇ တပကတအထဲတွင် ကျန်ိုးဝပ်ခက
ဲ့်
၊ သူ၏ လူသဘ
ဝထဲရှ သူ၏အလပ်သည်
့်
သူ၏လူသဘ
ဝ၏ သ မန် သတဘ က တမှိုးမှန်တစခဲသ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့် င် လူမျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
ဝ မရှဘဲ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ၀သ ရှသည်ဟ ယကကည်ခကဲ့် ကပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။
ပထမ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်က ပပီိုးတပမ က်တအ င်
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ဇ တပကတ၌ လပ်တဆ င်န္င်ရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည့််
အလပ်၏ ပထမအဆင်က
င့််
့် သ ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်က ပပီိုးဆိုးတစရန် အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတသ ့်
တန က်တစ်ကကမ် ပပန်ကကလ ခဲပ့် ပီိုး၊ ဇ တပကတ၏ သ မန်သတဘ န္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ သတဘ
အ ိုးလိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်သွ ိုးသည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လိုး၀ ပမှန ် ရိုးရိုးဇ တပကတထဲတွင် ထင်ရှ ိုးပပသတစပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
သူမလပ်တဆ င်ရတသိုးသည့်် ဇ တပကတထဲမှ အလပ်က အဆိုးသတ်သွ ိုး၏။ ဒတယအကကမ်
ခယူတသ ဇ တပကတသည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် ပထမအကကမ်န္င
ှ ့်် တူတသ ်လည်ိုး၊
ပထမအကကမ်ထက် သ ၍ပင် စစ်မန
ှ သ
် ည်၊ သ ၍ပင် ပမှနပ် ြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနန္ှင၊့််
ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတ၏ ခစ ိုးရတသ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် ပထမအကကမ်ထက်
ပ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်၊ သတသ
် ဤဆင်ိုးရဲဒကခသည် လူဇ့် တ၌ လပ်တဆ င်တသ သူအမှု
့်
့် တတ ်၏
ရလဒ်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ ၎င်ိုးသည်လည်ိုး သူဇ့် တပကတ၏ သ မန်သတဘ န္ှင ့်် စစ်မှနမ
် ှုမှ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အမှုတတ ်က သူသည် လိုး၀သ မန်ပြစ်က စစ်မှနတ
် သ
ဇ တပကတ၌ ထမ်ိုးတဆ င်သည်အ
့် တွက်၊ ဇ တပကတသည် အကကီိုးအကျယ် ခက်ခမ
ဲ က
ှု
ခရပ်ရတပမည်။ သူ၏ဇ တပကတမှ လက်တတွျို့ကျပပီိုး သ မန်ပြစ်တလတလ၊ သူ၏ အမှုတတ ်က
ထမ်ိုးတဆ င်ရ တွင ် သူ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရတလတလ ပြစ်လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်က
လိုးဝသဘ ဝလွန ် မဟတ်တသ ၊ အလွနသ
် မန်ပြစ်တသ ဇ တပကတ၌ တြ ်ပပသည်။ သူ၏
ဇ တပကတသည် သ မန်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး အလပ်ကလည်ိုး တ ၀န်ယူရမည်
ပြစ်သပြင်၊့် သူသည် သဘ ဝလွန ် ဇ တပကတက ခရမည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခထက် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
အတင်ိုးအတ က ခစ ိုးခဲရ
် န္
ှု င
ှ ့််
့် သည်၊ ဤဆင်ိုးရဲဒကခ အ ိုးလိုးသည် သူဇ့် တပကတ၏ စစ်မှနမ
သ မန်သတဘ မှ တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတ၏
့် အမှုတတ ်မျ ိုးက

ထမ်ိုးတဆ င်တနစဉ်အတွငိုး် ဇ တပကတ န္ှစ်ခ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမှ
လူဇ့် တခယူတသ ဇ တပကတ၏ အန္ှစ်သ ရက တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။ ဇ တပကတသည်
သ မန်ပြစ်တလတလ၊ အလပ်က တဆ င်ရွက်ချန်တွင ် သူသည် ကက့်ကက့် ခရမည့်် အခက်အခဲ
ကကီိုးမ ိုးတလတလ ပြစ်သည်၊ အလပ်က လပ်တဆ င်သည့်် ဇ တပကတသည် စစ်မန
ှ တ
် လတလ၊
လူမျ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုး ပပင်ိုးထန်လ တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ သူအတပေါ်
တဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး
့်
ကျတရ က်လ န္င်တလတလ ပြစ်သည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ဇ တပကတသည် စစ်မှနတ
် လတလ၊
့်
ဇ တပကတသည် လအပ်ရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် သ မန် သက်ရှ လူသ ိုးတစ်တယ က်၏
အသစတ်အပပည်အ
့် စတက
့် ပင်ဆင်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က
ဇ တပကတထဲ၌ သူသည် တဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး ရှတလတလပြစ်သည်။ က ိုးတင်တပေါ်တွင ် သမှု
ရက်န္က
ှ ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်မှ တယရှု ၏ ဇ တပကတပင် ပြစ်ပပီိုး၊ အပပစ်တပြရ ယဇ်အတနန္ှင ့််
တပိုးအပ်ခတ
ဲ့် သ သူ၏ ဇ တပကတ ပြစ်သည်၊ သူစ တန်က အန္င်ယူပပီိုး လူသ ိုးက
လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ အပပည်အ
့် ၀ ကယ်တင်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ လည်ိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှတသ
ဇ တပကတ အ ိုးပြင်ပ
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူတသ
့် င် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်တသ အလပ်က ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးမှ လည်ိုး
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ဇ တပကတ အတနန္ှငပ
့်် င် ပြစ်သည်။ လိုး၀ သ မန်ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ
ဇ တပကတသ လျှင် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်တစ်ခလိုးက ထမ်ိုးတဆ င်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး
အစွမ်ိုးထက်တသ သက်တသခချက်တပိုးန္င်မည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ သဘ ဝလွနတ
် သ
အက့် သြွယရ
် မျ ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တပကတထဲရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သ မန်သတဘ မှတစ်ဆင်သ
လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက
့်
ထထတရ က်တရ က် လပ်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်မှ စက ိုးတပပ ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြင့်် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုး စလင်တစရန်
ပြစ်သည်၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် ဇ တပကတထဲတွင ် ပပီိုးပပည်တ
့် ပမ က်တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အလပ်၊ ဇ တပကတ၏ တ ဝန်မှ စက ိုးတပပ ရန်ပြစ်ပပီိုး ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက
လိုး၀သမ်ိုးပက်၊ ြွငပ့်် ပက စလင်တစပပီိုး ပယ်ရှငိုး် ရန်ပင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
အလပ်အ ိုးပြင့်် ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် အပပည်အ
့် ဝ ပပီိုးတပမ က်
တအ င်ပမင်မည် ပြစ်သည်။ ကနဦိုး တရွ ိုးန္ှုတ်ပခင်ိုး အလပ်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အလပ်၏
အစအဦိုးပင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်က လပ်တဆ င်သည့်် ဇ တပကတသည်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်တစ်ခလိုးက ပပီိုးပပည်စ
့် တစ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
လင်သတ်မှတ်ချက်တွင၊် တစ်ဦိုးသည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးတစ်ဦိုးမှ အမျြုိုးသမီိုး

ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုးပပီ
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးက
ပတပျ က်တစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးသ ိုးတရ ၊ အမျြုိုးသမီိုးပါ န္ှစ်မျြုိုးစလိုးပြစ်န္င်ပပီိုး၊
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် လင်သတ်မှတ်ချက် မရှတပ။ သူသည်
တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမ န္ှစ်မျြုိုးစလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူအတွ
က် လင်သတ်မှတ်ချက် မရှတပ။
့်
အလပ်၏ ဤအဆင်တ
့် ွယ်တသ အမှုမျ ိုးက
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ် လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အြ
မလပ်တဆ င်သည်မှ အလပ်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ရလဒ်မျ ိုးက ရရှရန်အတွက်
ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ဤသပြစ်
့်
့် ရပခင်ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်မှ ဤအကကမ်တွင ် န မကျန်ိုးတသ သူက ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့််
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် မဟတ်ဘ၊ဲ စက ိုးတပပ ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ခယူထ ိုးတသ ဤလူဇ့် တမှ
ပင်ဆင်ထ ိုးတသ ပင်ကစွမ်ိုးရည်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ရန်ပင် ပြစ်သည်၊ န မကျန်ိုးသက
ူ ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက
န္ှငထ
် တ်ရန်မဟတ်တပ။ သ မန် လူသဘ
ဝထဲရှ သူ၏အလပ်သည် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက
့်
ပပြုလပ်ရန် မဟတ်၊ န မကျန်ိုးသူတက
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန်လည်ိုး
့် ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
မဟတ်ဘ၊ဲ စက ိုးတပပ ရန် ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည်
့်
လူမျ ိုးအတွက် ပထမတစ်ကကမ်ထက် ပ၍ သ မန်ပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် မသ ိုးမဟတ်မှနိုး် သပမင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤလူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် တယရှု လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးပပီိုး၊ သူတ န္ှ
့် စ်ဦိုးစလိုးသည်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
လိုး၀တူညတ
ီ နပခင်ိုးက ိုး
့်
မဟတ်တပ။ တယရှု သည် ပမှန ် လူသဘ
ဝ၊ သ မန် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့်
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုး၊ အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးစွ သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူရှတနခဲသ
့် ည်။ ဤလူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်တွင ် လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုး၊
န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက တမ င်ိုးထတ်ပခင်ိုး၊ ပင်လယ်တပေါ်၌
လမ်ိုးတလျှ က်ပခင်ိုး၊ ရက်တလိုးဆယ် အစ တရှ င်ပခင်ိုး အစရှသည်တက
ျို့ လမ့််မည်
့် ပမင်တတွရ
မဟတ်တပ။…သူသည် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်က မလပ်တဆ င်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ
သူ၏ ဇ တပကတသည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် တယရှု ၏ ဇ တပကတန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ အမှုတတ မ
် ှ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ကျန်ိုးမ တစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ရန် မဟတ်သည့်် အတွကတ
် ကက င်ပ
့် င် ပြစ်သည်။

သူသည် သူကယ်တင်၏ အလပ်က မပြြုြျက်တပ၊ သူကယ်တင်၏အလပ်က မတန္ှ င်ယ
ှ ်တပ။
့် က
သူသည် လူသ ိုးက သူ၏ စစ်မှနတ
် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် သမ်ိုးပက်သည်အ
့် တွက်၊
လူသ ိုးက အက့် သြွယရ
် မျ ိုးန္ှင ့်် ချြုိုးန္မ်
ှ ရန် မလအပ်တတ တ
င့်် ဤအဆင်သ
့် ပ၊ ထတကက
့် ည်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အလပ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန် ပြစ်သည်။ သင်ယတန ပမင်
့် တတွျို့ရသည့််
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး မည်သည့်် သဘ ဝလွန ် အရ မျှ မရှတပ။ သူသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ့်
ြျ ိုးန သည်၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့် အစ ိုးအစ န္ှင ့်် အဝတ်အထည်က လအပ်သည်။ သူသည်
အပပည်အ
့် ၀ ဇ တပကတတစ်ရပ် ပြစ်သည်။ ဤတစ်ကကမ်တွင၊် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သဘ ဝလွနတ
် သ နမတ် လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အြ
့် ွယ်တသ အမှုမျ ိုးက
ပပြုလပ်ပပီိုး၊ န မကျန်ိုးတသ သူတက
် တ်သည်၊
့် ကျန်ိုးမ တစသည်၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
သမဟ
် စ်ခန
ွ ိုး် တည်ိုးန္ှင ့်် တသတစန္င်စွမ်ိုး ရှသည်ဆပါက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့် တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
အလပ်က မည်သ လ
့် ပ်တဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုး တင်ိုးပပည်မျ ိုးသ ့်
ထအလပ်သည် မည်သမည်
ှ ့််
့် ပ ပျျို့ န္ှန့္် င်မည်နည်ိုး။ န မကျန်ိုးတသ သူမျ ိုးက ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးန္င
နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အလပ်ပြစ်ပပီိုး၊
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအလပ်၏ ပထမအဆင်လ
့် ည်ိုး ပြစ်သည်၊ ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်ဝါိုးကပ်တင်အ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င်၊့် သူသည် ထအလပ်က
မလပ်တဆ င်တတ တ
့် ပ။ အကယ်၍ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် န မကျန်ိုးတသ သူက
ကျန်ိုးမ တစပပီိုး၊ နတ်ဆိုးမျ ိုးက န္ှငထ
် တ်က ၊ လူသ ိုးအတွက် က ိုးစင်တင်ခမည့်် တယရှု န္င
ှ ့််
အတူတူပင်ပြစ်တသ “ဘရ ိုးသခင်” တစ်ပါိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲမ
့် ည် ဆပါက၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ပ် ပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ထပ်တူထပ်မျှပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန်
လွယက
် ူတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရအရ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
်
ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ ဇ တပကတ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ နတ်ဆိုးက
ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ိုးတသ ဇ တပကတသ လျှင် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ
သူပပီိုးပပည်စ
့် တစခဲပ့် ပီိုးတသ အရ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ထပ်မလပ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်
အလပ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င်ပ
့် င် ဘရ ိုးသခင်
့်
ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အလပ်သည်လည်ိုး ပထမအကကမ်၏ အလပ်န္င
ှ ့််
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အလပ်က
ရိုးရိုးပမှန ် ဇ တပကတထဲတွင ် အတက င်အထည်တြ ်သည်၊ သူသည် န မကျန်ိုးသူတက
့်
ကျန်ိုးမ တစပခင်ိုးမပပြု၊ လူသ ိုးအတွက် က ိုးစင်တင်ခရလမ့််မည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဇ တပကတ၌

ရိုးစင်ိုးစွ န္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဇ တပကတ၌ လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်မည် ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသ လျှင် ဘရ ိုးသခင် ခယူတသ
့်
ဇ တပကတပြစ်သည်၊ ထကဲသ
့် တသ
ဇ တပကတသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တပကတ၌
့်
အလပ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစန္င်မည် ပြစ်သည်။
ဤအဆင်တ
့် ွင ် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အခက်အခဲက ကက့်ကက့် ခတနသည် ပြစ်တစ၊
သူ၏ အမှုတတ ်က ထမ်ိုးတဆ င်တနရသည် ပြစ်တစ၊ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က
ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန် ထကဲသ
့် သူ
့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤသည်က ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှစ်ကကမ်တည်ိုးသ လူဇ့် တခယူန္င်သည်။ တတယအကကမ် မရှန္င်တပ။ ပထမ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အမျြုိုးသ ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဒတယသည် အမျြုိုးသမီိုး
ပြစ်သည်အ
့် တွက်တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင် ဇ တပကတ၏ ပရပ်သည် လူသ ိုး၏ စတ်တွင ်
ပပီိုးပပည်စ
့် သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ကကမ်သည် ဇ တပကတထဲ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ပပီိုးဆိုးတစ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန် အလငှ့် ပမှန ်
လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတစ်ကကမ်တွငလ
် ည်ိုး သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝက
့်
့်
ပင်ဆင်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ မူ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်၊
ယင်ိုးသည် ပ၍နက်ရှုင်ိုးပပီိုး၊ သူ၏ အလပ်သည် သ ၍ နက်နတ
ဲ သ အဓပပ ယ် ရှသည်။
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တက တန က်တစ်ကကမ် ပပန်၍ခယူရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအလ
ပ်၏
့်
ဤအဆင်က
့် လိုး၀နင်္ိုးချြုပ်ပပီိုးတသ အခါ၊ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်အလိုးစ၊
ဆလသည်မှ ၊ ဇ တပကတ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ဇ တပကတထဲတွင ် လပ်တဆ င်ရမည့်် အလပ်ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ ၊
ယခအချန်မစ
ှ ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က တဆ င်ရွက်ရန် ဇ တပကတသ ့်
တန က်တစ်ြန် ဘယ်တသ အခါမျှ ပပန်ကကလ တတ မ
ွ ်က
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန်သ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအလပ်က
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် သူအလ
ပ်အတွကမ
် လ
ှ ွဲ၍ လူဇ့် တခယူြ ့်
့်
ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လပ်တလ့်လပ်ထရှသည့်် အရ တစ်ခ လိုးဝ မဟတ်တပ။
အလပ်လပ်တဆ င်ရန် ဇ တပကတထဲသ ကကလ
ပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် သူသည် စ တန်က
့်
ဘရ ိုးသခင်မှ ဇ တပကတ၊ သ မန် လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး၊ ပမှန ် လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး

ပြစ်တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ သူသည် တလ ကအတပေါ် ထူိုးကဲ တအ င်ပမင်စွ အပ်စိုးန္င်ပပီိုး၊ စ တန်က
န္ှမ်န္င
ှ ိုး် န္င်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ကယ်တင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သမ်ိုးပက်န္င်တကက င်ိုး ပပပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်၏အလပ်၏ပန်ိုးတင်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြျက်စီိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပန်ိုးတင်မှ မူ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် ပြစ်သည်။
စ တန်သည် လူသ ိုးက တအ က်တပခမဲ့်တသ တွငိုး် နက်ထတ
ဲ ွင ် ပတ်တလှ င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကမူ
လူသ ိုးက ထတွငိုး် ထမ
ဲ ှ ကယ်န္တ်သည်။ စ တန်သည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက သူအ
့် ိုး
ကိုးကွယ်တစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်ကမူ ၎င်ိုးတအ
ှု ခတစသည်၊ အတကက င်ိုးမှ
့် ိုး သူ၏ အပ်စိုးမက
သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သခင်ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤအလပ်အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး န္ှစ်ကကမ်စလိုးမှတစ်ဆင့်် ရရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏
ဇ တပကတသည် အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတ ့်
့်
တပါင်ိုးစပ်ပခင်ိုးပင်ပြစ်ပပီိုး ပမှန ် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် ခယူတသ
့်
့်
ဇ တပကတ မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကယ်တင်ရ တွင ် ရလဒ်မျ ိုးက
ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ၊ သူဇ့် တပကတ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ မရှပါကလည်ိုး၊ ဇ တပကတ၌
သူ၏ အလပ်သည်လည်ိုး ဤရလဒ်မျ ိုးက ရန္င်ဦိုးမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ရမည်အတွက်
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤကဲသ
့် မဟ
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ပါက လူဇ့် တခယူရပခင်ိုးတင
မူလရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
တနမည် ပြစ်သည်။
့်
တယရှု ၏အလပ်၌ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ ပပီိုးပပည်စ
့် ခဲပ့် ခင်ိုးမရှဟ ငါတပပ ရပခင်ိုးမှ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဇ တပကတ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ပြစ်မလ ခဲတ
့် ရ မှ ဇ တပကတ၌
့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တယရှု ပပြုခဲသ
့် ည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်၏ တစ်ပင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်၊ သူသည် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အလပ်ကသ
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအ ိုး လိုး၀ ရယူပင်ဆင်ပခင်ိုး အလပ်က မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် တန က်တစ်ကကမ်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြစ်သည်။ အလပ်၏ ဤအဆင်က
့် လည်ိုး သ မန်ဇ တပကတ၌
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လိုး၀ သ မန်ပြစ်တသ ၊ လူသဘ
ဝမှ စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
့်
ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး မရှတသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးမှ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်နည်ိုးန္င
ှ ့််
ဆရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး လိုး၀ ပြစ်သွ ိုးသည်၊ သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ပြစ်ပပီိုး၊ အလပ်က လပ်တဆ င်တနသည့််
လိုး၀သက်ရလူ
ှ သ ိုး၊ လိုး၀ ဇ တပကတ ပြစ်သည်။ လူမျက်
စသည် တက င်ိုးကင်
့်

ဘ သ စက ိုးက တပပ ဆန္င်တသ ပကတ သ မန်လူပင်္္ြုလ် တစ်ဦိုး၊
စည်ိုးတဝိုးခန်ိုးမကကီိုးမျ ိုးတွင ် ဘ သ တရိုး၏ အတွငိုး် ကျတသ သမမ တရ ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
မဆထ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ် နမတ်လကခဏ မျ ိုး ဘ မျှမပပသူ၊ အြ
့် ွယ်ရ မျ ိုး ဘ မျှ
မလပ်တဆ င်တသ ၊ လိုး၀ ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုး မရှတသ ဇ တခန္ဓ က ပမင်သည်။ ဒတယ
အကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတ၏ အလပ်သည် လူမျ ိုးအတွက် ပထမ အကကမ်န္င
ှ ့်် လိုးဝ
မတူကွဲပပ ိုး တနသကဲသ
့် ထင်
ရသည်၊ ကွဲပပ ိုးလွနိုး် လှသည်အ
့် တွက် သူတန္ှ့် စ်ခတွင ်
့်
တူတသ အရ ဘ မျှ မရှဟ ထင်မတ
ှ ်ရပပီိုး၊ ပထမ အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဤတစ်ကကမ်တွင ် မပမင်တတွျို့ န္င်တပ။ ဒတယအကကမ် ခယူတသ
ဇ တပကတ၏ အလပ်သည် ပထမအကကမ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ထအချက်က သူတ၏
ီ သ အရ တစ်ခတည်ိုးမဟတ်တကက င်ိုး
့် အရင်ိုးအပမစ်သည် တူညတ
သက်တသမပပတပ။ သူတ၏
့် အရင်ိုးအပမစ်သည် တစ်ခတည်ိုး ဟတ်၊ မဟတ် ဆသည်မှ
သူတ၏
့် အပပင်ပင်ိုးကယ်ထည်မျ ိုးအတပေါ်၌ မူတည်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဇ တပကတမျ ိုးမှ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလပ်၏ သဘ ဝအတပေါ်တွငသ
်
မူတည်သည်။ သူအလ
ပ်၏
့်
အဆင်သ
့် ိုးဆင့်် အတတ အတွငိုး် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်ကကမ် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုး၊
န္ှစ်ကကမ်စလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူတသ အလပ်သည် တခတ်သစ်တစ်ခက
ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးသည်၊ အလပ်သစ်တစ်ခက အစပပြုတပိုးသည်၊ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးမျ ိုးသည်
တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အပပန်အလှန ် ပပည်စ
့် တစသည်။ အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင့်် ဇ တပကတန္ှစ်ပါိုးသည်
အရင်ိုးအပမစ် တစ်ခတည်ိုးမှ လ သည် ဆပခင်ိုးက လူသ ိုးမျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ပမင်န္င်ရန်မှ မူ
မပြစ်န္င်တပ။ ထသပမင်
့် န္င်ြဆ
့် သည်မှ လူသ ိုးမျက်လိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးစတ်တ၏
့်
တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်ထက် လွနသ
် ည်ဆပခင်ိုးက တပပ ရန်ပင် မလအပ်တပ။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရ၌မူ ၎င်ိုးတသည်
အတူတူပင်ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ သူတ၏
့်
့် အလပ်သည်
ဝည ဉ်တတ ်တစ်ပါိုးတည်ိုးမှ အရင်ိုးခတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ခယူတသ ဇ တပကတ
န္ှစ်ပါိုးသည် တူညတ
ီ သ အရင်ိုးအပမစ်မှ တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ဟတ်၊ မဟတ်ဆသည်က သူတ ့်
တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် တသ
့် ည့်် တခတ်က လန္ှင ့်် တနရ တဒသမျ ိုးအ ိုးပြင့်် သမဟ
့် တ် ထကဲသ
့်
အပခ ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးပြင့်် ဆိုးပြတ်၍ မရဘဲ၊ သူတမှ့် တြ ်ပပသည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
အလပ်အ ိုးပြင်သ
ဆိုးပြတ်၍ ရမည်ပြစ်သည်။ ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည်
့်
တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အလပ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှတပ၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုးက
မလက်န ဘဲ၊ အကကမ်တင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးသည် လမ်ိုးတကက င်ိုးအသစ်က ြွငတ
့်် ပိုးတသ တကက င့််

ပြစ်သည်။ ဒတယအကကမ် ခယူတသ ဇ တပကတသည် လူမျ ိုး၏ စတ်ထရ
ဲ တသ
ှ
ပထမ
ဇ တပကတအတပေါ် ထင်ပမင်ချက်က နက်ရှုင်ိုးတစရန် သမဟ
့် စရန် မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ
့် တ် ခင်ခတ
ပြည်စ
့် က
ွ ်ရန်န္င
ှ ့်် စလင်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏ အသပည က
နက်ရှုင်ိုးတစရန်၊ လူတ၏
ဲ တည်ရတသ
ှ
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ချြုိုးြျက်ရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
ဲ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
မှ ိုးယွငိုး် တသ ပရပ်က သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အလပ်၏
မည်သည်သ
့် ိုးီ သန်အဆင်
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စလင်သည့််
့်
့် တစ်ဆင်က
့် မျှ လူသ ိုးက ကယ်တတ ်န္င
အသပည က မတပိုးန္င်ဟ တပပ ၍ရသည်၊ တစ်ဆင်စ
့် ီသည် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခကသ တပိုးပပီိုး၊
အလိုးစက မတပိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ နည်ိုးပါိုးတသ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်တသ သူ၏ အသပည မှ မပပည်မ
့် စဘဲ ရှတနသည်။ လူဘ
့် သ စက ိုးက အသိုးပပြု၍
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အလိုးစက တြ ်ပပရန်မှ မပြစ်န္င်တပ၊ ထအပပင်
၊ သူအလ
ပ်၏
့်
့်
အဆင်တ
့် ဝ အဘယ်သ တြ
်ပပန္င်မည်နည်ိုး။
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့်
သူသ
ဝပြင့်် ကွယဝ
် က
ှ ်ထ ိုးတသ ဇ တပကတပြင့်် သူအလပ်လပ်ပပီိုး သူ၏
့် မန် လူသဘ
့်
ခန္ဓ ကယ်ထည်အ ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ တြ ်ပပမှုမျ ိုးအ ိုးပြင်သ
့်
သူက
့် သကျွမ်ိုးန္င်သည်။ သူ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အလပ်အ ိုးပြင့်် လူသ ိုးက သူအ
့် ိုးသကျွမ်ိုး
လ န္င်တစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တပကတထဲသ ဆင်
ိုးကကလ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူအလ
ပ်၏
့်
့်
အဆငမ
့်် ျ ိုးသည် တစ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် တစ်ဆငလ
့်် ိုးဝ မတူတပ။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူသ ိုးသည်
့်
ရှု တထ င်တ
ွ ပ
် င် ပတ်မမတနဘဲ ဇ တပကတထဲရှ ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်န္င
ှ ့််
့် စ်ခတည်ိုးတင
ပတ်သက်သည့်် ပပည်စ
့် တသ အသပည က ရရှန္င်မည်ပြစ်သည်။ ခယူတသ ဇ တပကတ
န္ှစ်ခ၏ အလပ်သည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ထဇ တပကတမျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူတ အလ
ပ်၏ အရင်ိုးအပမစ်မှ ထပ်တူပင် ပြစ်သည်၊ သူတသည်
အလပ်၏ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ
့်
့်
အဆင်န္
ှ ်ဆင်က
ှ ိုး၊ မတူကွဲပပ ိုးတသ တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်တွင်
့် စ
့် ထမ်ိုးတဆ င်ရန် တည်ရပပီ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်ခယူတသ
ဇ တပကတမျ ိုးသည် အန္ှစ်သ ရချင်ိုးတူပပီိုး အရင်ိုးအပမစ်တူသည်၊ ဤအရ သည် မည်သမ
ူ ျှ
ပငင်ိုးဆ၍ မရန္င်တသ သမမ တရ ိုးပင် ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုနင
ှ ်ူ့ လ၏လက်တတွျို့လပ
ို ် တဆ င်မှု

လူသည် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခန္င်သည့််
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူန္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရတပ။ လူ၏ အသက်တ န္ှင ့်် လူ၏
လှုပ်ရှ ိုးမှုအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်မျ ိုးက
အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး၊ မည်သည့်လ
် မ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သီိုးပခ ိုးစီ မတည်ရန္
ှ င်ဟပင်
တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကျြုိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏
အကကအစည်မျ ိုးက ဦိုးတည်သည်။ လူ လအပ်သမျှအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး အသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်မှ ရိုးရှငိုး် စွ ခွမ
ဲ ထွက်န္င်တပ။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထမှ
့်
ခွခ
ဲ ွ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျှ လိုးဝ မရှြူိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်
ပပြုတသ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးမှ အပမဲ
ကကင်န တတ်တလသည်။ ထတန
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် က် လူသ ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
အကကအစည်မျ ိုး (ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်သည်) န္ှစ်ခလိုးသည် လူသ ိုး
သထ ိုးသငသ
့်် ည့်် “ရူ ပါရမျ ိုး” ပြစ်သည်။ ထသတသ
ရူ ပါရမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက လပ်န္င်စွမ်ိုး မရှတသ အမှုပြစ်သည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် ၊
သူ၏ အမှုအတတ အတွငိုး် တွင ် လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
လူ၏ “လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု” ဟ တခေါ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှု
သမဟ
ွ ်အတွက် သူ၏ အလ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ် သူအမှု
့် ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ဤစီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ရူ ပါရမျ ိုးက
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်ဟလည်ိုး တပပ န္င်ပပီိုး ထရူ ပါရမျ ိုးသည် လူသ ိုးက
ရည်ရွယ်တပသည်၊ ဆလသည်မှ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှု
ပြစ်တပသည်။ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်က လူက သရှလ ရ သက်တသအတထ က်အထ ိုးန္ှင ့််
လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် အဆိုးစွန ် အတရိုးပါမှု တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က အ ရစက်မည့်အ
် စ ိုး ဘရ ိုးသခင်၌
့်
ယကကည်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အယူဝါဒမျ ိုး သမဟ
့် တ် မပြစ်စတလ က် အတရိုးမကကီိုးတသ
အတသိုးစတ်မျ ိုးကသ အ ရစက်မည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တကယ်က ဘရ ိုးသခင်က
့်
သကကလမ်မ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ညီညွတက် ကလမ်မ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူ၏ အသပည အြ အလွ
နအ
် ့် လွန ် အတထ က်အကူ
့်

ပပြုသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ရူ ပါရမျ ိုးဟ တခေါ်တပသည်။ ဤရူ ပါရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလ၊ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးအြ အကျ
ြုိုးတကျိုးဇူိုးသ ပြစ်တပသည်။
့်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုဆသည်မှ လူက လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ ၊ ဘရ ိုးသခင်
တန က်လက်တသ အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ က ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊
ယင်ိုးမှ လူ၏ တ ဝန်လည်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ သည်
အစဦိုးကတည်ိုးက လူသ ိုး န ိုးလည်ခတ
ဲ့် သ အရ မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုအတွငိုး်
လူသ ိုးအတပေါ် ထ ိုးရတသ
ှ
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး နက်နလ
ဲ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ပ၍ပမငမ
့်် ိုးလ ခဲသ
့် ည်။
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် လူသည် ပညတ်တတ ်က လက်န ြပြစ်
့် ခပဲ့် ပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် လူသ ိုးသည် က ိုးတင်က ထမ်ိုးရွ က်ြ ပြစ်
ဲ့် ည်။
့် ခသ
န္င်ငတတ ်တခတ်သည် ကွ ပခ ိုး၏- လူသ ိုးအတပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မျ ိုးအတွငိုး် က သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးထက် ပမ
ပမငမ
့်် ိုးတလသည်။ ရူ ပါရမျ ိုးက ပမ ပမငမ
့်် ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးအတပေါ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ပပမငမ
့်် ိုးလ ပပီိုး ယခင်ထက် သ ၍ ရှငိုး် လင်ိုးလ က သ ၍
စစ်မှနလ
် သည်။ ထနည်ိုးတူ ရူ ပါရမျ ိုးသည်လည်ိုး တိုး၍ စစ်မှနလ
် သည်။ ဤစစ်မှနတ
် သ
ရူ ပါရမျ ိုးစွ သည် လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပခင်ိုးက အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးသည်သ မက၊
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အသပည ကလည်ိုး အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးတလသည်။
့်
ယခင်တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ရ တွင၊် န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သ ၍
လက်တတွျို့ကျပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက
သ ၍ ရည်ရွယ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူတန
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
့် က်လက်သူ အ ိုးလိုးအတွကလ
ကယ်တတ တ
် င်က သ ၍ သက်တသခတစန္င်တလသည်။ တစ်နည်ိုးဆတသ ်
န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင၊် သူအမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အတတ်က လ
မည်သည့်အ
် ချန်ကထက်မဆ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထ မမကယ်ကယ် ပပသတလသည်၊
ဆလသည်မှ လူသ ိုးက သသငတ
့်် သ ရူ ပါရမျ ိုးသည် ယခင် မည်သည့်တ
် ခတ်မဆထက် ပမ
ပမငမ
့်် ိုးတလသည်။ လူသ ိုးအလယ်ရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယခင် မတရ က်ြူိုးတသ
နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် န္င်ငတတ ်တခတ်အတွငိုး် လူသ ိုးက သတသ
ရူ ပါရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု အ ိုးလိုးတစ်တလျှ က်
အပမငဆ
့်် ိုးပြစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယခင်က မတရ က်ြူိုးတသိုးတသ

နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
င ့်် လူသ ိုးက သရှရမည့်် ရူ ပါရမျ ိုးသည်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်က ၊ ထတကက
့်
ရူ ပါရမျ ိုးအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အပမငဆ
့်် ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
ရူ ပါရမျ ိုးပြင ့်် အဆငဆ
့်် င ့်် တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် တွက်၊ အကျြုိုးဆက်ပြစ်တသ လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည်လည်ိုး ယခင်တခတ်ထက် ပမ ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး၊ ရူ ပါရမျ ိုး၏
ပပည့်စ
် ပခင်ိုးသည်လည်ိုး လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပည့်စ
် ပခင်ိုးက အမှတ်အသ ိုး
ပပြုတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအ ိုးလိုး ရပ်တန ် သွ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့် ိုးသည်န္င
လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည်လည်ိုး ရပ်တန်သွ
့် ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသည် အတတ်က လမျ ိုး၏ အယူဝါဒက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်မှလွဲ၍ တရွ ိုးချယ်စရ
ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် ည်။ ရူ ပါရအသစ်မျ ိုး
့် တ် တကယ်က အ ိုးကိုးရ မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူအ ိုးပြင ့်် အသစ်တသ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ရူ ပါရမျ ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူ၏ စလင်တသ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူ၏ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ရှလမ်မ
ှု ည်
့် ည် မဟတ်တပ။ လူ၏ လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲပပီိုး၊ ထနည်ိုးတူ လူ၏ အသပည န္ှင ့််
အတတွျို့အကကြုသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲသည်။ လူသည် မည်မျှ
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရန္င်ဆဲ ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့်
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုပခင်ိုးက အချန်အခက်အတနမ
် ့် ျှ ရပ်တနခ
် ့် မ
ဲ့် ည် ဆပါက၊
လူသည် သူ၏ အမျက်တဒါသတကက င ့်် ချက်ချင်ိုး တသဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ယတန လူ
့် ၏ အသပည
မည်မျှ ပမငမ
့်် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မည်မျှ နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ လူသည်
ဝါကက ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ခွ၍
ဲ မရန္င်တပအတကက င်ိုးမှ လူ၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ယကကည်မှုတွင ် သူ
ရှ တြွသငသ
့်် ည့်အ
် ရ တသည်
ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် ခွ၍
ဲ မရသည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှု ပြစ်စဉ်တင်ိုးတွင ် လူသ ိုးသသငတ
့်် သ ရူ ပါရမျ ိုး ရှပပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုးတန က်တွင်
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ
့် တ ်တသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးတပသည်။
ဤရူ ပါရမျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ် မရှဘဲ၊ လူသည် တကယ်က
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသည် ဘရ ိုးသခင်တန က် မဆတ်မနစ်
လက်န္င်မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မသပါက၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးမလည်ပါက၊ လူသ ိုး လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က လက်ခန္င်စွမ်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုးသည် မည်မျှ

မျ ိုးပပ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုမှ
ခွ၍
ဲ မရန္င်ဆဲ ပြစ်သည်။ လူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး မည်မျှ တက င်ိုးမွနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ မည်မျှ
မျ ိုးပပ ိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက လူက တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုက အစ ိုးမထိုးန္င်တသိုးတပ။ သပြစ်
် ျှ လူ၏
့် ရ မည်သည့်် အတပခအတနတအ က်တွငမ
လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မှုသည် ရူ ပါရမျ ိုးမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်၍ မရန္င်တပ။ ရူ ပါရအသစ်မျ ိုးက
လက်မခသူသည် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အသစ်မျ ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အယူဝါဒက
့်
လက်န ပပီိုး အသက်မသ
ဲ့် ည့်် ပညတ်တရ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရူ ပါရသစ်မျ ိုး လိုးဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
တခတ်သစ်မှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ရူ ပါရမျ ိုး
့်
တပျ က်ဆိုးကကပပီိုးပြစ်က ၊ ထသလ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ကလည်ိုး ဆိုးရှု ိုးကကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးက
ဆိုးရှုိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးမရှသူတသည်
အဓပပ ယ်မဲ့်မ၏
ှု အစွနိုး် အပမတ် ပြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ပပယင်္်ပြစ်ကကသည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်် ပင်္္ြုလ်မျြုိုး
့်
ပြစ်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ရူ ပါရမျ ိုး မရှဘဲ မတနန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က ကင်ိုးမဲ၍
့် မပြစ်တပ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ရူ ပါရမျ ိုး
ဆိုးရှု ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ မရဏန္င်ငသ ချက်
ချင်ိုး သက်ဆင်ိုးရပပီိုး အတမှ င်ထအလယ်တွင်
့်
အသက်ရှငက် ကရသည်။ ရူ ပါရမျ ိုး မရှသည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က် မက်မဲစွ
့်
လက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်
့်
ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ငရဲတွင ် အသက်ရှငတ
် နကကတပသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့် မ
့်
သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးကကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န မက ဆင်ိုးဘတ်တစ်ခပမ
ချတ်ဆထ
ွဲ ိုးကကတလသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသသူ၊
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မသသူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးထက
ဲ အမှုအဆင့််
သိုးဆင်က
ရူ ပါရမျ ိုးက မသကက၊ ထတကက
င့်် သမမ တရ ိုးလည်ိုး
့် မသသူ- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မရှကကတပ။ သမမ တရ ိုးက မပင်ဆင်သတ
ူ သည်
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသ ပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနသူ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရှ တြွရန် လလ ိုးတနသူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
အမှနတ
် ကယ် ပူိုးတပါင်ိုးတသ သူတအတွ
က် ရူ ပါရမျ ိုးက အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
့်
တဆ င်ရွက်တပိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်ကကတသ တကက င ့််
့်

၎င်ိုးတက
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်မှ
့် ဘရ ိုးသခင် လက်ခပပီိုး၊ လူသ ိုးက လက်တတွလ
ဤပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။
ရူ ပါရမျ ိုးတွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးစွ ပါရှသည်။
လူသ ိုးသသငတ
့်် သ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုကသ
ဲ့် ၊ ့် လူသ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
လက်တတွျို့ကျတသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး ရူ ပါရမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ပါရှတလသည်။
အတတ်တင
ွ ် တနရ အမျြုိုးမျြုိုးတွင ် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အထူိုးစတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ စတဝိုးပခင်ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင၊် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုး၏
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခတည်ိုးကသ တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ ထသတသ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမှ
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် င်တ
့် သ အရ ပြစ်ပပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ ရပါရသည် တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး ရူ ပါရသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည န္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှပင်
မရှသကဲသ
့် သ
့် ပ။ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ရူ ပါရမျ ိုး မရှခဲတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုထက်ပ၍ လူအတနပြင ့်် သရှရမည် မဟတ်ဟ
မှတယ
် ူထ ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
င့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးအတွက် သရှြ ့်
့်
အပခ ိုးရူပါရမျ ိုး မရှခဲတ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သ မန်က လျှက
့် ပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည တစ်ခသ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ တယရှု ၏ ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သန ိုးကရဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
အသပည မှလွဲ၍၊ သူအတွ
က် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်စရ သည် ယတနန္ှ့် င ့်် တပခ ိုးစီပြစ်သည့််
့်
ရိုးရှငိုး် ပပီိုး န္ချ တသ အရ အနည်ိုးငယ်သ ရှခဲသ
့် ည်။ အတတ်တွင ် သူ၏ အစအတဝိုးက
မည်သည်ပ
့် သဏ္ဌ န်က ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးအတွက် ဝင်တရ က်ြ ့်
မည်သည့်အ
် ရ က အသငတ
့်် တ ဆ
် ိုးတသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်က
တစ်ဦိုးတစ်တလက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ န္င်ခြ
ဲ့် မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ အသပည တစ်ခကပင် တပပ ဆန္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ လူသည်
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခက ရိုးရှငိုး် သည့်် အတသိုးစတ်
အချက်အလက် အနည်ိုးငယ်အ ိုး ပြည့်စ
် က
ွ ်မျှရ ပြည့်စ
် က
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တူညသ
ီ ည့်် တခတ်အတွငိုး် တွင ် သ ၍ သစ်လွငတ
် သ အမှု တစ်ခတစ်တလက မပပြုခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
လူသ ိုးအတပေါ် သူပပြုခဲသ
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ စတ်ရည
့် တ်
လက်ဝါိုးကပ်တင်က ထမ်ိုးပခင်ိုးတသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ သူ၏လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု
့် ပြစ်ခသ
အန္ှစ်သ ရတွင ် တကယ်က မည်သည့်် အတပပ င်ိုးအလဲမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ ထသတသ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးမအ
ှ ပ၊ တယရှု ၏ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးထက် ပပမငမ
့်် ိုးသည့််

ရူ ပါရမျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ အတတ်က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးလှစွ တသ အမှုက
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် သူသည် လူသ ိုးအတပေါ် နည်ိုးပါိုးတသ
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးသ ပပြုခဲတ
့် သ တကက င၊့်် အပခ ိုးရူပါရမျ ိုးက တြ ်ပပတပပ ဆမှု မရှခဲတ
့် ပ။
ဤနည်ိုးပြင ့်် လူက မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သူသည် လူသ ိုးအတွက်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် ရိုးရှငိုး် ပပီိုး တပါတန်
့် တသ အရ အနည်ိုးငယ် ပြစ်သည့််
ဤအကနအ
် ့် သတ် အတင်ိုးအတ က ချြုိုးတြ က်န္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ယတနတွ
့် င ်
ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက် အဆတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပသည့်် သ ၍မျ ိုးတသ
အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ယတနတွ
့် င ် အပခ ိုးရူပါရမျ ိုး အတကက င်ိုးက ငါ
တပပ ပပရတပသည်။ လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ လည်ိုး
အတတ်တခတ်က မျ ိုးထက် အဆတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပမငမ
့်် ိုးတလသည်။ အကယ်၍ လူသည်
ထသတသ
အမှုက အပပည့်အ
် ဝ သန္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊ ယင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှုက
့်
ပင်ဆင်မည် မဟတ်တပ။ လူသည် တစ်သက်တ အ ိုးထတ်မှု တစ်ခလိုးက ယင်ိုးအ ိုး
မဆက်ကပ်ပါက၊ ထသတသ
အမှုက အပပည့်အ
် ဝ သရှရ တွင ် အခက်အခဲ ရှလမ်မ
့် ည်ဟ
့်
တပပ န္င်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုတွင ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးကသ
တပပ ဆပခင်ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မပြစ်န္င်စရ ပြစ်တစတပမည်။
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး မပပြုဘဲန္င
ှ ၊့်် ရူ ပါရမျ ိုးက သ ၍
တပပ ဆပခင်ိုးသည်လည်ိုး လူသ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက မပြစ်န္င်စရ ပြစ်တစတပမည်။
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တပပ ဆပခင်ိုး မရှပါက၊
လူ၏တပျ က
် တက်ခက်ရန်၊ သမဟ
့် ွကက
့် တ် လူ၏အယူအဆမျ ိုးက ပတပျ က်တစရန်
ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထတကက
င ့်် လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ရန်လည်ိုး
့်
ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ရူ ပါရမျ ိုးသည် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အဓက တန်ဆ ပလ
ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ရူ ပါရမျ ိုးကလွဲ၍ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှပါက၊
့်
လူသ ိုးသည် ဝင်တရ က်မည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခတစ်တလ ရှြ မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် လက်တလျှ က်ရန်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပင် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အစမှ အဆိုးထတင် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏
အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်ပပီိုး ပြစ်သည်- ရူ ပါရမျ ိုးထတ
ဲ ွင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ ရှပပီိုး၊ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု အပပင် ရူ ပါရမျ ိုးလည်ိုး
ရှတလသည်။ လူအသက်
တ န္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး န္ှစ်ခလိုးရှ တပပ င်ိုးလဲမှု
့်
အတင်ိုးအတ သည် ရူ ပါရမျ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပါရှတလသည်။ လူသည်
သူ၏ကယ်ပင် အ ိုးထတ်မှုကသ အ ိုးကိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ မည်သည့်် ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမှု

အတင်ိုးအတ ကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သူအတွ
က် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ရူ ပါရမျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက တပပ ဆသည်။
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် လူ၏လပ်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် လူ၏ပြစ်တည်မှု
နည်ိုးလမ်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အ ိုးလိုးတင
ွ ် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုကက ိုးက ဆက်န္ယ်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူကက ိုးက ဆက်န္ယ်မှု
ပြစ်သည်။ ရူ ပါရမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက မတပပ ဘဲ
ရူ ပါရမျ ိုးကသ တပပ ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ သမဟ
့် တ် ရူ ပါရမျ ိုးသ ရှခဲပ့် ပီိုး လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက အပမစ်ပြတ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ထသတသ
့်
အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု ပြစ် မှတ်ယူ၍ ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူ၏တ ဝန်သည် ြယ်ရှ ိုးခရမည်သ မက၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်က
ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး တစ်ခလည်ိုး ပြစ်တပမည်။ အကယ်၍ အစမှအဆိုးတင် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုမပါဝင်ဘ၊ဲ လူသည် လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ရန်မျှ လအပ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ထအပပင်
လူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက သရန် မလအပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ထသတသ
အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ
့်
သ ၍ပင် တခေါ်ဆန္င်မည်မဟတ်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မသရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကဲသ
အလက မသ န ိုးမလည်ဘ၊ဲ မမ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက မတရရ ၊ စတ်ကူိုးသက်သက်
ပြစ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ တဆ င်ရွကခ
် မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သူသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ပပည့်ဝ
် စွ အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည့်် အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး
ပြစ်လ မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဤအရ န္ှစ်ခလိုးသည် မရှမပြစ် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ခတည်ိုးသ ရှခဲမ
့် ည်ဆလျှင၊် ဆလသည်မှ ရူ ပါရမျ ိုးသ
ရှခဲမ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု
့် ည်ဆပါက၊ ပပီိုးလျှင် လူ၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု သမဟ
့် တ် လက်တတွလ
မရှပါက၊ ထသတသ
အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ တခေါ်ဆ၍ မရန္င်တပ။ လူ၏
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မသ
ှု
ရှခဲမ
့်် ိုးသည့််
့် ည် ဆပါက၊ မည်မျှပမငမ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက လူက ဝင်တရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ သည်လည်ိုး လက်ခန္င်ြွယ်ရ
ပြစ်မည် မဟတ်။ လူ၏ဝင်တရ က်မှုသည် အမှုန္င
ှ ့်် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တပြည်ိုးပြည်ိုး
တပပ င်ိုးလဲရမည်။ ယင်ိုးသည် စတ်ကူိုးတပါက်သည့်အ
် တင်ိုး တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။ လူ၏
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် မလွတလ
် ပ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ မပြစ်ဘ၊ဲ အချြုျို့တသ အကနအ
် ့် သတ် အတင်ိုးအတ အတွငိုး် တွင ်
တည်ရတပသည်
ှ
။ ထသတသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် အမှု၏ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့်

တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ထတကက
င ့်် တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု တပေါ်တွငသ
်
မူတည်တလတတ သ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တကက င ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုး၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးတကက င ့်် ယင်ိုးက ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မတင်မီတွင ်
သမဟ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့် ျန် အစအဦိုးတွင ် စီမခနခ
့် တ် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
မရှခဲတ
ြုိုးရသည့်
ှ
် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးတွင၊် လူသ ိုးအြ အကျ
့်
မရှခဲပ
့် ါက၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သငတ
့်် တ သ
် ည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပြုလပ်ခလ
ဲ့် ျှင ် (ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုတွင၊် လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုအတွက် သငတ
့်် တ သ
် ည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှခဲလ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။
့် ျှင)် ၊ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခခနခ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတစ်ခလိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက မည်ကသ
ဲ့် လ
့် ပ်တဆ င်ရမည်က တပပ ပပပခင်ိုးသ ပါဝင်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင် မည်သည့်် လပ်ငန်ိုးကမျှ မလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး သမဟ
့် ါက၊
့် တ် ဉ ဏ်ပည က စိုးစဉ်ိုးမျှ ထတ်တြ ် မပပသခဲပ
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး မည်မျှ ပမငမ
့်် ိုးသည်တစ၊
လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင် မည်မျှကက အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သရှမည် မဟတ်တပ။ ထသ ့်
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက ဤအလပ်မျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ အတခေါ် ခရရန် သ ၍
ထက်တန်မည် မဟတ်တပ။ ရိုးရှငိုး် စွ တပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုး ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင် လပ်တဆ င်တသ အလပ်မျ ိုး အ ိုးလိုး ပြစ်တပသည်။
ထသတသ
အမှုက စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအပြစ် အကျဉ်ိုးရိုးန္င်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးအလယ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအပပင်၊ သူတန
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး၏ သူန္င
ှ အ
့်် တူ
့် က်လက်သမ
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက စတပါင်ိုး၍ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဟ တခေါ်ဆတပသည်။ ဤတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ရူ ပါရမျ ိုးဟ တခေါ် ပပီိုး၊ လူ၏ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အမှု သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတလ (ဆလသည်မှ ၊
ရူ ပါရမျ ိုးက သ ၍ပမငမ
့်် ိုးတလ)၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအြ သ ၍
တပေါ်လွငတ
် လပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ကွဲလွဲတလ ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလ တလ

ပြစ်သည်။ လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတလ၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် လူ၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ကွဲလွဲတလ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ လ
့် အပ်သည့််
စန္ှုနိုး် မျ ိုးကလည်ိုး သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလ တလ ပြစ်သည်။ ဤအမှု၏ အဆိုးသတ်တင
ွ ၊်
ရူ ပါရမျ ိုးအ ိုးလိုး ပပီိုးပပည့်စ
် သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လအပ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည်လည်ိုး စလင်ပခင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
လူက သရှရန် လအပ်သည့်အ
် ရ က လူသ ိုးထ ပပသပပီိုးပြစ်လမ်မ
် တွက်၊
့် ည်ပြစ်သည့်အ
ဤသည်မှ အသီိုးသိုးီ က အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် ရူ ပါရမျ ိုးက ယင်ိုးတ၏အထွ
တအ
် ထပ်သ တရ
က်ချန်တွင၊် အမှုသည် တလျ ်ညစ
ီ ွ
့်
့်
့်
ယင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သ ချဉ်ိုးကပ်
လမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ လူသ ိုး၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည်လည်ိုး ယင်ိုး၏ အထွတအ
် ထပ်သ တရ
က်ရှပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
့်
လူ၏လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတပေါ် အတပခခထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် လူ၏လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မတ
ှု တကက
င်သ
့်
့်
အပပည့်အ
် ဝ တြ ်ပပပခင်ိုးက ခရတပသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပပရပ်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအ ိုးလိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတစ်ခလိုး၏ ရလဒ်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူ၏ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု မပါဘဲ၊ တစ်ကယ်တည်ိုး လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
သူအမှု
့် ရ အပြစ် အသိုးတတ ်ခန္င်မည့်အ
် ရ
့် တစ်ခလိုး၏ အတက င်အထည် တပေါ်လ သည်အ
တစ်ခတစ်တလမျှ ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအြ အတရိုး
ပါမှု စိုးစဉ်ိုးမျှ
့်
ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအပပင်၊ သူ၏အမှုက တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က သက်တသပပရန် သငတ
့်် တ ်သည့််
အပပြုခအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က လိုးဝ ရှု ိုးနမ့််တစြ ့်
ဤအမှုအ ိုးလိုး အသိုးပပြုပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်။ ထတကက
င့်် လူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မရှမပြစ်တသ အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တစန္င်ပပီိုး ယင်ိုး၏အဆိုးစွနတ
် သ
ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတစန္င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်တပသည်။
လူသ ိုးကလွဲ၍ အပခ ိုးမည်သည့်် သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုးကမျှ ထကဲသ
့် တသ
အခန်ိုးကဏ္ဍက
့်
တ ဝန် မယူန္င်ပါ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ စစ်မှနသ
် ည့််

အတက င်အထည်တပေါ် ပခင်ိုး ပြစ်လ ြဆ
ွ ်၏
့် ပါက၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မန ခမှုသည် လိုးဝ ပတပျ က်သွ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က လူက မတူညသ
ီ ည့််
အချန်က လမျ ိုးအတွက် သငတ
့်် တ ်သည့်် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု တပိုးထ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအလယ် အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန်
လအပ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု
အတက င်အထည်တပေါ် ပခင်ိုးပြစ်တသ လူတစ်စသည် တန က်ဆိုးတွင ် ရယူပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တစ်ကယ်တည်ိုးလပ်တဆ င်တသ အမှုမတ
ှ စ်ဆငမ
့်် ျှပြင ့်် လူမျ ိုးအလယ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က သက်တသမခန္င်တပ။ ထသတသ
့်
သက်တသခချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သူ၏ အမှုအတွက် သငတ
့်် တ ်သည့််
သက်ရလူ
ှ သ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး လအပ်တပသည်။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျ ိုးအတပေါ်
အမှုပပြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်၊ ထတန
့် ည်
့် က် ထသူမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ အမှုက ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
သက်တသခချက်သည် အြန်ဆင်ိုးခ
့် ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ထသတသ
့်
သတတဝါမျ ိုးအလယ်တွင် သက်တသခလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအလယ်တွင် မမကယ်ကယ် တက်ရက် သက်တသခ၍
မရတသ တကက င၊့်် သူသည် စ တန်က အန္င်ယူရန် တစ်ကယ်တည်ိုး အမှုမပပြုတပ။ သူသည်
ထသလ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူသ ိုးက လိုးဝ လက်ခယကကည်တစရန် ပြစ်န္င်မည်
့် ပ်တဆ င်ခမ
မဟတ်တပ၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက သမ်ိုးပက်ရန် လူအတပေါ်
အမှုပပြုရမည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့်
ထအခါမှသ သူသည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးအလယ်တွင ် သက်တသခချက်က
ရရှန္င်မည် ပြစ်သည်။ လူ၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှု မရှဘဲ၊ အမှုပပြုသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သ
ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သမဟ
ဲ့် ါက၊ လူသည်
့် တ် လူသည် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန် မလအပ်ခပ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ သန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အစဉ်အပမဲ သတပပြုမမည် မဟတ်တပ။ ထအခါ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုဟ တခေါ်ဆ၍ ရန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူကသ ကယ်တင် ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး၊ ရှ တြွက ကကြုိုးစ ိုး
အလပ်လပ်ခရ
ဲ့် မည်ဆပါက၊ လူသည် တန က်တပပ င် ကျီစယ်တနပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူလပ်တဆ င်သည့်် အရ သည်
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည်၊ သူသည် ပန်ကန်တတ်ပပီိုး မတက င်ိုးမပှု ပြုသူတစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။
စ တန်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးတင
ွ ်

ထတ်တြ ်ပပသပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ ပြစ်တသ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူလပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ သရပ်သကန် ပြစ်တပသည်။
တပပ ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မပါတပ။ ရူ ပါရမျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် လူသည် သူ၏
အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်ပပီိုး အတတ်က သူ မပင်ဆင်တသိုးသည့်် အရ မျ ိုးက
ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တတွျို့တလသည်။
့်
လူသ ိုးက သူန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်၊ သူ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးက လိုးဝ
ကျြုိုးန္ွန ခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်အ
် မှုက ရှု ပမင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အနန္တတန်ခိုးက တတွျို့ ကကြုရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှရန် လူသ ိုးက
တတ င်ိုးဆသည်က ဘရ ိုးသခင် လအပ်တပသည်။ အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ဤသည်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။ လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်၏ တပါင်ိုးစည်ိုးပခင်ိုးသည်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။
ရူ ပါရမျ ိုး ပါဝင်သည့်အ
် ရ သည် အဓကအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက
ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပါဝင်သည့်် အရ က လူက လပ်တဆ င်သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် ဆက်န္ယ်မှု မရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က ပပည့်စ
် တစပပီိုး၊ လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မက
ှု လူကယ်တင်က
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အရ က လူက
လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မဆက်န္ယ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူ၏ကယ်ပင် အမှုတတ ် ပြစ်ပပီိုး
လူန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ။ ဤအမှုက လူက လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်သည့်အ
် ပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက လူက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်် အရ က လူက ပပီိုးတပမ က်ရမည် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည်
သူ၏ အသက်က စတတိုးပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သက်တသရပ်တည်ရန် စ တန်ထသ သူ
့် က
့်
လဲအပ်ပခင်ိုးပြစ်တစ- ဤအရ အ ိုးလိုးက လူက ပပီိုးတပမ က်ရမည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် သူလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက ပပီိုးစီိုးပပီိုး၊ လူက
လပ်တဆ င် ရမည်အ
့် ရ က လူသ ိုးထ ပပသပပီိုးပြစ်က ၊ ကျန်ရသည့်
ှ
် အလပ်က လပ်တဆ င်ြ ့်
လူသ ိုးထ ချန်ထ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပအလပ်က မလပ်တဆ င်တပ။ သူသည်
သူ၏အမှုတတ ်အတွငိုး် ၌ ရှတသ အမှုကသ လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးကသ လူအ ိုး ပပသပပီိုး၊
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး အလပ်ကသ လပ်တဆ င်က ၊ လမ်ိုးခင်ိုးတပိုးပခင်ိုး အလပ်က

မလပ်တဆ င်တပ။ ဤအရ က အ ိုးလိုး န ိုးလည်ထ ိုးသငသ
့်် ည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ဆလပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏တ ဝန်၊ လူက
လပ်တဆ င်သငတ
့်် သ အရ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် မသက်ဆင်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး သမမ တရ ိုး၌ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လူသ ိုးနည်ိုးတူ
ခစ ိုးရန် လူက တတ င်ိုးဆပါက၊ လူသ ိုးသည် မန ခတတ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် သူ၏အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရန် ပြစ်ပပီိုး လူ၏တ ဝန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှု
အ ိုးလိုးက မည်သည့်အ
် တက်အခမျှ မရှဘဲ န ခရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည့်န
် ည်ိုးဟန်ပြင ့်် အမှုပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
် ည်ပြစ်တစ၊ လူက
့် တ် အသက်ရှငသ
ရရှရမည့်အ
် ရ က သူ ပပီိုးတပမ က်အပ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်သ လူသ ိုးအတပေါ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်န္င်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ လူသ ိုးအတပေါ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်ရန် သငတ
့်် တ ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် မည်သည့်တ
် ရွ ိုးချယ်မှုမျှ
မရှသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် အပပည့်အ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည်မလ
ှ ွဲ၍
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင ့််
ပင်ဆင်ထ ိုးသငသ
့်် ည့်် အသစတ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု
ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသည် ယင်ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တတွျို့ ကကြုရန် လအပ်သည်။
အကယ်၍ အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအ ိုးလိုး ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်
တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က လူသ ိုးက မလပ်တဆ င်ပပီိုးတသိုးပါက၊ လူသ ိုးသည်
အပပစ်တပိုးခသငတ
့်် ပသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပြည်ဆ
့် ည်ိုးပါက၊
ဤသည်မှ လူ၏ မန ခမှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လတလ က်တအ င်
မတစ့်စပ်မတသချ တလပပီဟ မဆလတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်သအ
ူ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သအ
ူ ိုးလိုးန္ှင၊့်် မမတ၏
့်် မှုက မတပိုးန္င်သကဲသ
့် ့်
့် သစစ တစ ငသ
မမတ၏တ
ဝန်က မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သအ
ူ ိုးလိုးသည် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် သင်
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် လအပ်သည်မှ တန က်ထပ်တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့််
လူအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ မမ၏တ ဝန်ကပင် သင်တ ့်
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက တက င်ိုးစွ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊
သင်တသည်
မမကယ်ကယ် ဒကခတရ က်တစပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် တသပခင်ိုးတရ ိုးက
့်
ြတ်တခေါ်တနသည် မဟတ်တလ ။ အန င်္တ်န္င
ှ ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးရှြ သင်
သည် အဘယ်သ ့်
့်

တမျှ ်လငန္
့်် င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူ၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက်
တပိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က်တွင၊် လူသည် သူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မတ
ှု ွင ် တွနတ
် ့် ပခင်ိုး မရှရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် လအပ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် လူသည်
မည်သည့်လ
် လက
မျှ မချန်သင၊့်် သူ၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ဆက်ကပ်သငပ့်် ပီိုး၊ အတတ ်မျ ိုးတသ
့်
အယူအဆမျ ိုးတွင ် မတမွျို့တလျ ်သငတ
့်် ပ သမဟ
် င်က တသပခင်ိုးက
့် တ် မလှုပ်မယှကထ
မတစ ငဆ
့်် င်ိုးသငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် လူသ ိုးအတွက် စတတိုးန္င်သည်၊
သဆ
့်် ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အဘယ်တကက င ့််
့် လျှင ် လူသည် သူ၏သစစ တစ ငသ
မဆက်ကပ်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးရသည်
ှ
၊
သဆ
့် လျှင ် လူသည် အဘယ်တကက င ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု အနည်ိုးငယ်က
မဆက်ကပ်န္င်ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အမှုပပြုသည်၊ သဆ
့် လျှင ်
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက် မမ၏ တ ဝန်အချြုျို့က အဘယ်တကက င ့််
မတဆ င်ရွက်န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ဤအထ တရ က်ရှလ တလပပီ၊ သတသ
်
့်
သင်သည် ပမင်တသ ်ပင ိုး မလပ်တဆ င်၊ ကက ိုးတသ ်ပင ိုး မလှုပ်ရှ ိုးတချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ထ ဝရ ပပစ်ဒဏ်ခရသူမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အရ အ ိုးလိုးက
လူသ ိုးအြ ဆက်
ကပ်အပ်န္ထ
ှ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်၊ သဆ
့် င ် လူသည် သူ၏တ ဝန်က
့်
့် လျှင ် ယတနတွ
အဘယ်တကက င ့်် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ တဆ င်ရွက်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် အတွက်၊
သူ၏အမှုသည် ပထမ ဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူစီ့် မခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် အတရိုးအကကီိုးဆိုး
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးတသည်
့်
သူ၏ ပထမ ဦိုးစ ိုးတပိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တအ
့်် ည်။
့် ိုးလိုး န ိုးလည်သငသ
သင်တက
့် တပပ ဆထ ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် အန္ှစ်သ ရ၏
တကယ့်ဗ
် ဟချက်သ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တစ်ခါမျှမတရ က်ြူိုးသည့််
့်
နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
ဤလမ်ိုးခရီိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုး
့် တရ က်ပပီိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
သမဟ
တစ ငတ
့်် နဆဲပြစ်ပပီိုး
့် တ် မသ ိုးက န ိုးမလည်ကကတသိုးတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမင်တနဆဲပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က တဆ င်ရွက်မတနကကတသိုးတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက ဆန်ိုးစစ်ကကပပီိုး၊ သူ စ ိုးသည်အ
့် ရ န္ှင ့််
ဝတ်သည်အ
့် ရ က အ ရစက်ကကက ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက ယခင်ထက် ပ၍ပင်

ဆိုးရွ ိုးလ သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘ မျှမဟတ်သည်က တရိုးကကီိုးခွငက
် ျယ်
့်
လပ်တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုး
့်
အဘယ်သ ပြစ်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခရန် ရည်ရွယ်ချက်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှသူမျ ိုး မည်သ ပြစ်
၎င်ိုးတ၏
့်် မှုန္င
ှ ့်် တ ဝန်က
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် သစစ တစ ငသ
လျစ်လျြူရှု ထ ိုးကကပပီိုး၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင် ရှသည့်တ
် နရ မျ ိုးက အ ရစက်ကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ရက်စက်ရမ်ိုးက ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပါတက ိုး။ အကယ်၍ လူသည် သူ
့်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်က ၊ သူ
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်ပါက၊ လူက
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည်မှ လူ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ်သ ့်
ဧကန်မချ အပ်န္င
ှ ိုး် မည် ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသည်
သူန ိုးလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ က န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
သူလက်တတွျို့လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်က လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှပါက၊
အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်သည့်် သူမျ ိုးသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်က ရန်လမှုတွင ် ရှကကပပီိုး၊ အမှုသစ်က လက်မခသူမျ ိုးသည် ဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ်
သသ ထင်ရှ ိုးစွ မရှလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆသည့််
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သူ အ ိုးလိုးသည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်က အထူိုး အ ရစက်ကကလျှငပ
် င်၊ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမင်တက ဆနက
် ့် ျင်က မန ခကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မကျြုိုးန္ွမန ခသူမျ ိုးသည်
ပန်ကန်တတ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ် ရှကကတပသည်။ မမတ၏
့်
တ ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
လပ်တဆ င်ချက်က လက်မခသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတ အဆင
တ
့်် စ်ခထ တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊
့်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ညီညွတ်တသ သူအ ိုးလိုးသည် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး ရှကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကယ်ပင် စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊
ပပီိုးလျှင် လူက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှသည့်အ
် ရ န္ှငအ
့်် ညီ လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်သည်။ သူစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အတကက င်ိုးက တပပ တနစဉ်တွင၊် သူသည်

လူအတွက် လမ်ိုးခရီိုးကလည်ိုး ညန်ပပတပိုးပပီိုး အသက်ရှငမ
် အ
ှု တွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး တပိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
န္ှစ်ခလိုးသည် အမှု၏ တူညသ
ီ ည့်် အဆငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးသည် လူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးရှ
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏
စတ်သတဘ ထ ိုးရှ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး အတကက င်ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဤန္ှစ်ခ ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်သည့်် အချန် မရှတပ။ လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် တစ်ဆငခ
့်် ျင်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနသည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး
တပပ င်ိုးလဲတနတသ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အပမဲတမ်ိုး တပပ င်ိုးလဲတနက
တိုးတက်တနတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ လပ်တဆ င်မှုသည် အယူဝါဒ၌
ပတ်မတနဆဲ ပြစ်ပါက၊ ဤအရ က သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှု ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ
သက်တသပပတပသည်။ အကယ်၍ လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ
မတပပ င်ိုးလဲ သမဟ
့် တ် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးမလ ပါက၊ ဤသည်မှ
လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် လူ၏ အလအတင်ိုး တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်သည်က သက်တသပပတပသည်။ အကယ်၍
လူသည် နင်ိုးတလျှ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး မရှပါက၊ သူသည် စ တန်၏ လက်အတွငိုး် သ ့်
ကျတရ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု ခရတပသည်၊ ဆလသည်မှ သူသည်
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ခရတပသည်။ အကယ်၍ လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးမသွ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
တိုးတက်ြွျို့ ပြြုိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် တပပ င်ိုးလဲမှု မရှပါက၊
လူ၏ဝင်တရ က်မှုသည် ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ တရှ င်လဲ၍ မရတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး တစ်တလျှ က်တွင၊် လူသည် တယတဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ိုးက
အပမဲလက်န ရမည် ဆပါက၊ တခတ်တစ်ခလိုးက အဆိုးသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တိုးတက်န္င်မည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူသည် က ိုးတင်က
အပမဲစဲက
ွ င်ထ ိုးပပီိုး စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးက အပမဲလက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ဆက်လက် တိုးတက်ရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးကသ
လက်န သည့်် လူတအလယ်
တွင၊် သမဟ
့်
့် တ် လက်ဝါိုးကပ်တင်ကသ စွဲကင်ထ ိုးပပီိုး
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတက
့် အပမဲလက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင၊်

အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအ ိုး တကယ်က အဆိုးမသတ်န္င်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်က သရှသူ၊ စ တန်၏ လက်တွငိုး် မှ
ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး ခရသူန္င
ှ ့်် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးမှ မမတက
် ဝ
့် ယ်ကယ် အပပည့်အ
ကင်ိုးမဲတ
့်် က်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်တွင ်
့် စပပီိုးသူမျ ိုး ပြစ်သည့်် တန က်ဆိုးတသ က လန္ှငသ
အဆိုးသတ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ လဲတရှ င်၍မရတသ
ဦိုးတည်ရ ပြစ်သည်။ ဘ သ တရိုး အသင်ိုးတတ ်မျ ိုး၌ ရှသူတ၏
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
့် လက်တတွလ
တခတ်တန က်ကျသည်ဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
၎င်ိုးတ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်တသ အရ သည် ယတနအမှု
ဲ ွ တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် မှ ကွက
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် ၎င်ိုးတ လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ က မှနက
် န်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့်
တခတ်ကန်ဆိုးပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တခတ်တန က်ကျလ ပပီိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
အမှုသစ်န္င
ှ ့်် အလင်ိုးသစ်တက
့် တန က်ချန်ထ ိုးရစ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထအမှု၏ မူလ
အတပခခအတ်ပမစ်က အတပခပပြုလျက်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သည်
သ ၍နက်နစ
ဲ ွ အဆငအ
့်် ချြုျို့သ တ
် ထလူတသည်
့် ိုးတက်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ မူလအဆငတ
့်် ွင ် တသ င်တင်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
အတဟ င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတဟ င်ိုးက ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
သိုးန္စ
ှ ်၊ သမဟ
ှ ်အတွငိုး် ကကီိုးမ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်၊ သပြစ်
့် တ် ငါိုးန္စ
့် ၍ အန္ှစ် ၂၀၀၀
က လအတွငိုး် တွင ် ပမ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ပြစ်လ မည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
လူသ ိုးသည် အသစ်တသ အလင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အသစ်တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု မရှပါက၊
ယင်ိုးမှ သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုက မီတအ င်လက်ပခင်ိုး မရှတလပပီဟ
ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ လူ၏ချွတ်ယွငိုး် ချက် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
် ့် ှငိုး် တသ
့် င ် ယခင်က သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် ရှခဲသ
ူ ျ ိုးသည် တခတ်တန က်ကျသည့််
့် မ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက လက်န တနကကဆဲ ပြစ်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏
အသစ်တသ အမှု တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပငင်ိုးမရန္င်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်သည် အပမဲ တရှ ဆ
ျို့ က်တနပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တရစီိုးတကက င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသူအ ိုးလိုးသည်လည်ိုး တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင၊့်် သ ၍နက်နစ
ဲ ွ
တိုးတက်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတနသငတ
့်် ပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဆငတ
့်် စ်ဆငတ
့်် ွင ်
့်
မရပ်တနတ
် ့် နသငတ
့်် ပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က မသသူမျ ိုးသ
သူ၏မူလအလပ်တွင ် ရှပမဲရှတနကကမည် ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်

အသစ်က လက်ခကကမည် မဟတ်တပ။ န ခပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးသ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်က ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ ပြစ်မည်။ လူ၏လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မသ
ှု ည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသစ်တသ လပ်တဆ င်ချက်က အမီမလက်န္င်ပါက၊
လူ၏လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မသ
ှု ည် ယတနအမှု
ှ ့်် ဧကန်မချ ပပတ်တတ က်ပပီိုး၊ ယတနအမှု
ှ ့််
့် န္င
့် န္င
ဧကန်မချ သဟဇ တ မပြစ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
တခတ်တန က်ကျသည့်် လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အြ တန
က်ဆိုးတွင ် သက်တသခရပ်တည်မည့်လ
် ူမျ ိုး ပြစ်လ ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အကယ်ပင် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ထအပပင်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့်
အမှုတစ်ခလိုးက ထသတသ
လူတစ်စအလယ်တွင် အဆိုးသတ်၍ မရန္င်တပ။ တယတဟ ဝါ၏
့်
ပညတ်တရ ိုးက တစ်ချန်က ကင်စဲခ
ွ သ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် က ိုးတင်အတွက် တစ်ချန်က ဒကခဆင်ိုးရဲ
ခခဲရ
၊ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏ အဆငက
့်် လက်မခန္င်ပါက၊
့် တသ သူတသည်
့်
၎င်ိုးတလ
ဲ့် မျှ အ ိုးလိုးသည် အချည်ိုးန္ှိုးီ န္ှင ့်် အလဟဿ ပြစ်ပပီိုးပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
့် ပ်တဆ င်ခသ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရှငိုး် ဆိုးတသ တြ ်ပပချက်မှ
အတတ်က မြက်တယ
ွ ်ဘ၊ဲ ဤတနရ န္ှင ့်် ယခအချန်က လက်ခယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ရှတပသည်။
ယတနအမှု
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ယတနလက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်လ ိုးပပီိုး
့် က အမီမလက်သမ
့်
ပြစ်သမ
ူ ျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က ဆနက
် ့် ျင်က လက်မခတသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရအမှု
ှ
က အ ခကကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
အတတ်၏ အလင်ိုးက ဆပ်ကင်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အလပ်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကသည်မှ ပငင်ိုးမရန္င်တပ။ လူ၏လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှု၌
့်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး အတကက င်ိုး၊ အတတ်န္င
ှ ့်် ယတနအကက
ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုရှ
့်
မတူညက
ီ ွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးအတကက င်ိုး၊ ယခင်တခတ်အတတ အတွငိုး် တွင ် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မက
ှု
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်ပ
် န္ှင ့်် ယတနတွ
် တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
့် င ် ယင်ိုးက လပ်တဆ င်သည့်ပ
ဤတပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးမသ
ှု
အဘယ့်တ
် ကက င ့်် တပပ ဆရတလပပီနည်ိုး။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သည် စဉ်ဆက်မပပတ် တရှ ျို့သတရွ
ျို့ က်တနပပီိုး၊ ထသပြင
့် ဆ
့် ့်် လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မှုသည် စဉ်ဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲြ လ
့် အပ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုး၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုထက
ဲ ထသတသ
အပင်ိုးအပခ ိုးမျ ိုး အတကက င်ိုးက အပမဲတပပ ဆရပခင်ိုး
့်
ပြစ်တပသည်။ လူသည် အဆင ့်် တစ်ခတွင ် တသ င်တင်တနပါက၊ ဤသည်မှ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အမှုန္င
ှ ့်် အသစ်တသ အလင်ိုးက အမီလက်န္င်စွမ်ိုး မရှသည်က
သက်တသပပတပသည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်သည် မတပပ င်ိုးလဲတလပပီဟ
သက်တသမပပတပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပတွင ် ရှသူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်

မှနက
် န်သည်ဟ အပမဲတမ်ိုး တတွိုးထင်ကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ၎င်ိုးတထဲ
့် က
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် အချန်ကက ပမင်စ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ွ က ရပ်တန်ခဲ့် ပ့် ပီိုး၊ သနရ
အလပ်သည် ၎င်ိုးတထ
့် ွ ကတည်ိုးက
့် တွင ် မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ကက ပမင်စ
အပခ ိုးလတ
ူ စ်စဆီသ၊ ့် သူ၏အမှုသစ်က ပပည့်စ
် တစရန် သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် လူတစ်စဆီသ ့်
လဲတပပ င်ိုးသွ ိုးခဲတ
့် ပသည်။ ဘ သ တရ ိုးထဲ ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က
လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အတတ်က အမှုတဟ င်ိုးကသ စွဲကင်ထ ိုးကကတသ တကက င်၊့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတက
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအမှုသစ်က လက်ခသည့်် သူမျ ိုးအတပေါ်
့် စွနလ
သူ၏အမှုသစ်က လပ်တဆ င်တပသည်။ ဤသည်တမှ့် သူ၏အမှုသစ်၌
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သည့်် လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
ပပီိုးတပမ က်န္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် အပမဲတမ်ိုး တရှ ဆ
ျို့ က်တနပပီိုး၊ လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် အပမဲ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးစွ တက်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ
အမှုပပြုတနပပီိုး၊ လူသည် အပမဲ လအပ်တနသည်မှ န္ှစ်ဦိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အထွတ်အထပ်သ ့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသည် ပပည့်စ
် သည့်် တပါင်ိုးစည်ိုးမက
ှု စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုး၏ တန က်ဆိုးရလဒ်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ တွင၊် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ လက်တလျ ညီတထွသည့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး ရှတပသည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ရှသူအ ိုးလိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် မျက်တမှ က်န္င
ှ ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးတက
့်
ပင်ဆင်ကကပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် မရှသူမျ ိုးသည် စ တန်၏
ကွပ်ကဲမှုတအ က်တွငရ
် က
ှ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် မည်သည့်် လပ်တဆ င်မှုမျှမရှတပ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုး၌ ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က
လက်ခသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်တွင် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ရှသူမျ ိုးသည် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ဤအချန်အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်န္င်ကကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
အဆိုးဆိုးအတနပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ည်။ သနရ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သစ်က လက်ခသူမျ ိုးသည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငက် ကလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သနရ
တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် က ကွယ်ပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက

လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနသူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးခကကရက သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး၊
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးကပင် ခရတက င်ိုးခရန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်ပါတစ၊
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၎င်ိုးတရှ့် မှသ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုသစ် လက်ခသည့်သ
် အ
ူ ိုးလိုးက သူ၏ န မအတွက် တ ဝန်ယူလမ်မ
့် ည်။ သူ၏န မက
ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစပပီိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးတနသူမျ ိုးသည် သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှကကလမ်မ
့် ့်
့် ည်။ သူက
့် မန ခသကဲသ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်တတွျို့ မလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးတွင ် ရှသည့်် လူမျ ိုးသည်
့် ည်။ သနရ
အမှုသစ်က လက်ခသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ အမှုသစ်က ၎င်ိုးတ လက်
ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်တ
့်် လျ က်ပတ်စွ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့်
့် ငတ
့်
မမတ၏တ
ဝန်က မထမ်ိုးတဆ င်သည့်် ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် မပပြုမူ
သငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ
့်
့်
လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ သတ်မှတ်ချက်ပြစ်သည်။
အမှုသစ်က လက်မခသည့်် လူမျ ိုးအတွက်မူ ထသမဟ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တ်တပ- ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးပပင်ပတွင ် ရှကကပပီိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဆိုးမပဲ့်ပပင်မန္
ှု င
ှ ့်် အပပစ်တင်မတ
ှု သည်
သူတန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်တပ။ ဤလူမျ ိုးသည် တစ်တနတ
့် လိုး
့်
ဇ တပကတအတွငိုး် ၌ အသက်ရှငက် ကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်အတွငိုး် ၌ အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊
၎င်ိုးတလ
ှ ့််
့် ပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် ယ်ပင် ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုး၏ စစစ်မှုန္င
သတတသနပပြုပခင်ိုးမှ ထွက်တပေါ်သည့်် အယူဝါဒမျ ိုးအတင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု ပြစ်ရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုသစ်က တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပင် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က
လက်မခသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က် ကင်ိုးမသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် က ကွယ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မှု
အမျ ိုးစတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် လပ်တဆ င်ချက်၏ ယခင် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတလသည်။ ယင်ိုးတသည်
အယူဝါဒ ပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုး မဟတ်တချ။
့်
ထသတသ
အယူဝါဒန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးသည် ဤလူမျ ိုး အတူတကွ စစည်ိုးပခင်ိုးက
့်
ဘ သ တရ ိုးမျှသ ပြစ်သည်က သက်တသပပရန် လတလ က်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုး၊ သမဟ
ှ ိုး် ချက်မျ ိုး မဟတ်တပ။
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ရည်မန

၎င်ိုးတအ
ှု ဘ သ တရ ိုး၏ ကကီိုးကျယ်တသ
့် ိုးလိုးအလယ် စစည်ိုးမက
ညီလ ခတစ်ခအပြစ်သ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး၊ အသင်ိုးတတ ်တစ်ခအပြစ် တခေါ်ဆ၍ မရန္င်တပ။
ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရသည့်် အချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သစ် မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတလ
့် ရ သည်
့် ပ်တဆ င်သည်အ
ဘ သ တရိုးရနမျ
် တပေါ်သည်၊ ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငတ
် နထင်သည်အ
့် ရ သည်
့် ိုး လှုင်တနသည့်ပ
့်
ဘ သ တရ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်ပ တပေါ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
ဆိုးမပဲ့်ပပင်မန္
ှု င
ှ ့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးက ရရှရန် သင်တ
ထ ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် လျ ်ြ မဆ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်န္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်ကပင် မပင်ဆင်ကကတပ။ ဤလူအ ိုးလိုးသည်
အသက်မသ
ဲ့် ည့်် အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ လိုးဝမရှသည့်် တလ က်တက င်မျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှအလတက
့်
့်
သရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် လူ၏ပန်ကန်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်မှုတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည မရှ၊
လူသ ိုး၏ မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုး အ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည မရှကကတချ။
၎င်ိုးတအ
့် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
့် ိုးလိုးသည် မသန ိုးမလည်ကကသည့်် လူမျ ိုး၊ ယတ်ညတ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်ဆရန် မထက်တန်တသ ဆန်ကန်တပမတလိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက ထခက်န္င်ရန်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် မဆက်စပ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏စက
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးက အလွန ် စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးလှသည်၊ အလွန ် သန ိုးြွယ်တက င်ိုးလှပပီိုး၊
တြ ်ပပတပပ ဆရန် တကယ်က မထက်တန်တချ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် မရှသူတ လ
် မျှသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အရ မှနသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်သစ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် သက်ဆင်မှုမရှတချ။ ဤအရ တကက င ့််
၎င်ိုးတမည်
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် သည်အ
့်
ဆိုးမပဲပ့် ပင်မှု မရှသည့်အ
် ပပင်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုး
မရှကကတပ။ အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးအတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
မရှကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက
ခရပပီိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတ၌
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဆင်ိုးဘတ်တအ က်တွင ် ၎င်ိုးတစ့် တ်တကျနပ်သည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
့် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးဟ
တခေါ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တမင်တက သူက
့်
့် ရန်လပပီိုး
သူန္င
ှ ဆ
့်် နက
် ့် ျင်ဘက်သ တပပိုး
ကကတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်

ပူိုးတပါင်ိုးမတဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုးမှ အဆိုးစွန ် ပန်ကန်ပခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည်၊ သဆ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်သ တမင်
တက တပပိုးကကတသ သူတသည်
အထူိုးသပြင ့််
့်
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ထက်တန်တသ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤလူမျ ိုး၏
မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ရ ဝယ်၊ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတက
ဲ န်
့် ကျန်ဆရ
စတ်ထက်သန်ကကတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် လျစ်လျြူရှု တလသည်။ လူသ ိုးအြ ့်
၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န မန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်အြ ယင်
ိုးတသည်
သူ၏ န မန္ှင ့်် မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ
့်
့်
သမဟ
့် တ် သူက
့် သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ ဤလူမျ ိုး
မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တပ။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န မန္ှင ့်် သူ၏ လတ်တတလ အမှုန္စ
ှ ်ခလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်မှု မရှတပ။
ဤလူတသည်
မမတက
် င်ရှ ိုးတစသည်။
့်
့် ယ်ကယ် အရှက်ရတစပပီိုး၊ စ တန်က တပေါ်လွငထ
၎င်ိုးတသည်
တဒါသအမျက်ခရ တနရက်
့် အတွက် သမှီိုးတနကကသည့်် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်။ ယတနတွ
့် င ် ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက မပတ်ဆသကဲ
သ
့် ဘ
ှ ့်် ဘ မျှ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
မသက်ဆင်မှသ လျှင၊် တဒါသအမျက်ခရ တနရက်
် တွက်၊
့် က လ မတရ က်တသိုးသည့်အ
ထသတသ
လူတသည်
လက်တလျ ညီတထွတသ ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
ွ ်တပြရှငိုး် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သငက
့်် ၊ ထမတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည်
့် ကယ်တယ
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက တစ န္င်သမျှ တစ စွ ခရသငသ
့်် ည်ဟ မျ ိုးစွ တသ လူတက
့်
ယကကည်ကကတလသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် အဆိုးသတ်သ ့်
မတရ က်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် တဒါသအမျက်ခရ တနရက်
့် က လ တရ က်မလ တသိုးတသ တကက င၊့််
မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သည့်် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက
့် မတပြ ငမ
ဆက်လက်တဆ င်ရွက်တနကကဆဲ ပြစ်သည်။ အချြုျို့က၊ “ဘ သ တရိုးထတ
ဲ ွငရ
် တသ
ှ
သူမျ ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က် သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် လပ်တဆ င်ချက်တ မရှ
့် သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န မက အရှက်ရတစသည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်
ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရတသ အပပြုအမူက သည်ိုးခတနဆဲ ပြစ်ပခင်ိုးထက်၊ အဘယ်တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့်
မြျက်ဆိုးီ သနည်ိုး။” ဟ ဆကကသည်။ စ တန်၏ သရပ်သကန်ပြစ်ပပီိုး ဇ တပကတက
တြ ်ပပသည့်် ဤလူတသည်
မသန ိုးမလည်ကကသူမျ ိုး၊ ယတ်ညတ
့် သ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
အဓပပ ယ် မရှတသ လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက
့်
လူသ ိုးအလယ် မည်သလ
့် ပ်တဆ င်သည်က ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည် မလ မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏

အမျက်တဒါသတရ က်လ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတရှု့် ပမင်ရလမ်မ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ အပပည့်
အ
် ဝ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထမတက င်ိုးမပှု ပြုသူ အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက ရရှကကလမ်မ
ူ ျှ တဒါသအမျက်ခရ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ မည်သမ
တနရက်
် ပမ က်န္င်ကကလမ်မ
့် က လက လွတတ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယခအချန်သည် လူသ ိုး၏
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအတွက် အချန်က လ မဟတ်တသိုးဘ၊ဲ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက
တဆ င်ရွက်တနသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
့်
ထခက်တစသူမျ ိုး မဟတ်ပါက၊ ထကစစတွင ် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မှုအတပေါ် အတပခခ၍
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးခရကကလမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အတတ အတွငိုး် တွင၊် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး်
ရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုရသည်
ှ
။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
စက်ဆပ်မန်ိုးတီိုးမှုန္င
ှ ့်် ပငင်ိုးပယ်မှုက ခရသူမျ ိုးသည် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင်
အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အရ သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က လက်ခပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်တသ သူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုရသည်
ှ
၊ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယင်ိုးက လက်ခသည့်် သူမျ ိုးကသ ဦိုးတည်ထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
လက်ခသည်ပြစ်တစ၊ လက်မခသည်ပြစ်တစ လူအ ိုးလိုးက မဦိုးတည်တသ တကက င ့််
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်အ
် မှုသည် အစဉ်သပြင ့်် ရည်မှနိုး် ချက် ရှပပီိုး၊
စတ်ကူိုးတပါက်ရ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ စ တန်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးတြ ်သမ
ူ ျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန် သငတ
့်် တ ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သက်တသခရန်ပင် မသငတ
့်် တ ်ကကတချ။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက် အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင၊် လူသ ိုး၏
သက်တသခချက်လည်ိုး လအပ်တပသည်။ လပ်တဆ င်ချက် အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်အကက ိုး တက်ပဲတ
ွ စ်ခပြစ်ပပီိုး၊ တက်ပဲ၏
ွ ပစ်မတ
ှ ်မှ စ တန်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအမှုအ ိုးပြင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရမည်မှ လူသ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် သည်၊ မပြစ်ထန
ွ ိုး် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်အြ လူ
့် ၏ သက်တသခချက်
နည်ိုးဟန်အတပေါ် မူတည်သည်။ ဤသက်တသခချက်သည်
သူတန
ူ ျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ ပြစ်သည်။
့် က်လက်သမ
ယင်ိုးသည် စ တန်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပပြုလပ်သည့်် သက်တသခချက ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အမှု
အကျြုိုးတရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သက်တသလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုးက

အဆငသ
့်် ိုးဆငပ့်် ြင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး၊ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးတွင၊် သငတ
့်် တ သ
် ည့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးအတပေါ် ပပြုလပ်ထ ိုးတလသည်။ ထအပပင်
တခတ်မျ ိုးကန်လွနပ် ပီိုး
့်
တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည်
ယခင်ထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလ သည်။ ထတကက
င ့်် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဤစီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် လူသ ိုးက “လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး”
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက ရှု ပမင်သည်အထ၊ ယင်ိုး၏ အထွတ်အထပ်သ တရ
က်ရှပပီိုး၊
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ သက်တသခရန်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် သ ၍ပင် ပမငမ
့်် ိုးလ တလသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
အမှနတ
် ကယ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်စွမ်ိုး ရှတလ၊ ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစတလ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသည် သူ သက်တသခရန်လအပ်သည့််
သက်တသခချက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ သက်တသခသည့်် သက်တသခချက်သည် လူ၏
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ထက်သင်သ
့် ည့််
့်
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှသည်၊ မရှသည်၊ ပပီိုးလျှင် စစ်မှနသ
် ည့်် သက်တသခချက် ရှန္င်သည်၊
မရှန္င်သည်မှ လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွကမ
် ှုန္င
ှ ့်် သက်တသခချက်တန္ှ့် င ့်် ခွပဲ ခ ိုးမရဘဲ
ဆက်န္ယ်တပသည်။ အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအ ိုးလိုး ယင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရှသည့်် အချန်တွင၊် လူသ ိုးသည်
့်
ပမပမငမ
့်် ိုးသည့်် သက်တသခချက်က ပပြုလပ်ရန် သက်တသခရန် လအပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်တွင၊် လူသ ိုး၏
့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဝင်တရ က်မတ
ှု သည်
ယင်ိုးတ၏
့်
့် အထွတ်အထပ်သ ့်
တရ က်ရလ
ှ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခင်က လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်မျ ိုး၊ ပညတ်ချက်မျ ိုးက
လက်န ရန် လအပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခက စတ်န္မ
ှ ်ခ
ဲ့် ည်။ ယတနတွ
့် ျရန် လအပ်ခသ
့် င ်
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်မှုအ ိုးလိုးက လက်န ရန် လအပ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အပမင်ဆ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတွင ်
့် ိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပင်ဆင်ရန် လအပ်သကဲသ
ဆင်ိုးရဲဒကခအလယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တနဆဲပြစ်ြ လ
့် အပ်တလသည်။
ဤအဆငသ
့်် ိုးဆငသ
့်် ည် သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုး တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတပေါ်
တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် ပပြုလပ်တသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအဆင်အ
် ဆင်ထ
့်် သီိုးသီိုးတွင ်
့် သီိုးသီိုးသည် ပပီိုးခဲသ
့် ည့်အ
့် က် ပနက်ရှုင်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ အဆငအ
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပီိုးခဲသ
် ဆင်က
ဲ က ၊
့် ည့်အ
့် ထက်ပ၍ နက်နလ
ဤသပြင
် ့် မ
ွဲ ှုတစ်ခလိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး ရပ်လိုးတပေါ်လ တလသည်။
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ

ယင်ိုးမှ အတအကျအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ယခင်ထက် သ ၍
ပမငမ
့်် ိုးလ သည်မှ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့််
စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ယခင်ထက် သ ၍ နီိုးစပ်လ တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက စလင်သည့်် အဆိုးသတ်တစ်ခသ တရ
က်လ ချန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
့်
စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ ကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည်
့် ည်အထ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စ တန်၏စွမ်ိုးအ ိုးမှ တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင် ထွက်ခွ တလသည်။ ထအချန်
တရ က်ရလ
ှ
သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဆိုးသတ်သ တရ
က်ရှပပီိုးပြစ်လမ့််မည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး ရရှရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
လူသ ိုး၏ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုသည် တန က်ထပ်ရှတတ မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တစ်ရပ်လိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ ထအချန်မှစ၍
ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
် ့် ျင်ပခင်ိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တ် ဆနက
ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက လိုးဝ ပပီိုးဆိုးပပီိုးတန က်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ လက်ခပ်တွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည့်တ
် န က် ပြစ်လ မည့််
အသက်တ ပြစ်တသ ၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တ အတူ
တကွ သက်ဆင်သည့််
့်
အသက်တ ပြစ်မည့်၊် လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက သ ၍ သဟဇ တပြစ်သည့််
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှုတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက နီိုးကပ်စွ
မလက်တလျှ က်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ထသတသ
အသက်တ တစ်ခက ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ငတကကိုးက အသွ ိုးခကဲ ကတ်တနရမည့်် အတမှ င်ထသ
ဲ မ
့်
့် မတက
့် ယ်တင်
ဆင်ိုးကကရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သူတန
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ လ
် ည်ိုး သူ၏ အမှုအ ိုးလိုးက
့် က်မလက်သမ
မန ခသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက နီိုးကပ်စွ တစ်လှမ်ိုးပပီိုး တစ်လှမ်ိုး၊ လက်တလျှ က်ရမည်။
သူသည် “သိုးသငယ်သွ ိုးတလရ ရ အရပ်သ လ
့်် ည်။ ဤလူမျ ိုးသည်သ မှနတ
် သ
့် က်” သငသ
လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွသည့်် လူမျ ိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသ
် ့် င
ှ ိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က
့် သနရ
သတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက မျက်စစမှတ်
လက်တလျှ က်တသ လူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးပြင ့််
့်
ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရသည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ အချန်က လအသီိုးသိုးီ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှုသစ်က စတင်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ အချန်က လ အသီိုးသိုးီ တွင၊် လူသ ိုးအလယ် အသစ်တသ

စတင်မှု တစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်ရ တခတ်မျ ိုးကသ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု
ရှသည့်် “တယတဟ ဝါသည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်” န္ှင ့်် “တယရှု သည် ခရစ်တတ ပ် ြစ်သည်”
ဟူသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးကသ လူသ ိုးက လက်န ပါက၊ လူသ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ဘယ်တသ အခါမျှ အမီလက်န္င်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ထ ဝရ ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင် မည်သ အမှု
ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် သသယ စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ
့်
လက်တလျှ က်ပပီိုး၊ နီိုးကပ်စွ လက်တလျှ က်တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက မည်သ ခ
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့််
အရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
အလပ်ပြစ်သည်က လူသ ိုးက တသချ ပပီိုး၊ မည်သည့်သ
် သယမျှ မရှဘဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်က ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
ပပည့်မ
် ီတအ င် ကကြုိုးစ ိုးသတရွ ျို့၊ သူသည် အဘယ်သ အပပစ်
ဒဏ်တပိုး ခရန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်န ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုး
မတင်မီတွင၊် သူသည် အပမဲ အလပ်မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မရပ်တနတ
် ့် ချ။ သတသ
်
့်
လူသ ိုးက ကွဲပပ ိုး၏- သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အနည်ိုးငယ်တသ အလပ်ကသ
ရရှပပီိုးပြစ်လျက်၊ သူသည် ယင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
် လ ိုး
့် ည်မဟတ်သည့်အ
သတဘ ထ ိုးတလသည်။ အသပည အနည်ိုးငယ် ရရှပပီိုးပြစ်လျက်၊ သူသည် တရှ ျို့ထက
ွ ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ၍သစ်လွငတ
် သ အမှု၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် မလက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအနည်ိုးငယ်ကသ ပမင်ရပပီိုးပြစ်လျက်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က သီိုးသန ် ့်
သစ်သ ိုးရပ်ပတစ်ခအပြစ် ချက်ချင်ိုးသရပ်တြ ်ပပီိုး၊ သူတရှ
ျို့ ွင ် သူပမင်ရသည့်် ဤပသဏ္ဌ န်ပြင ့််
့် တ
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ ရှတနလမ်မ
့် ပြစ်
် ည်ိုး
့် ည်၊ အတတ်က ဤကဲသ
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ အန င်္တ်တွငလ
ထသ အပမဲ
ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်ဟ သူ ယကကည်တလသည်။ အတပေါ်ယ အသပည တစ်ခကသ
့်
ရရှပပီိုးပြစ်လျက်၊ လူသည် အလွန ် မ နတထ င်လ ိုးသည်မှ သူက
့် လျ ပ့် ပီိုး
့် ယ်သူ တမတ
တကယ်က မတည်ရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တည်ပခင်ိုးတက
့်
လက်လတ
ွ ်စပယ် စတင် တကကည တလသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏
အဆငတ
့်် စ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တသချ လ လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က တကကည သည်မှ
မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးပြစ်တစ၊ လူသည် ယင်ိုးက လက်မခတပ။ ဤသည်တမှ့် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်သစ်က လက်မခန္င်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလွန ်
့်

တရှိုးရိုးစဲကွ ကပပီိုး၊ အသစ်တသ အရ မျ ိုးက လက်ခန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ပငင်ိုးပယ်ကကသူမျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
ဣသတရလလူမျြုိုးတသည်
“တယတဟ ဝါကသ ယကကည်ပပီိုး တယရှု က မယကကည်ကက” သည်မှ
့်
မှ ိုးယွငိုး် ခဲက့် ကသည်ဟ လူတက
် လူအမျ ိုးစသည်
့် ယကကည်ကကသည်၊ သတသ
့်
“တယတဟ ဝါကသ ယကကည်ပပီိုး တယရှု က ပငင်ိုးပယ်” သကဲသ
့် ၊ ့် “တမရှယ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက
တတ င်တ
် ့် ျင်သည်”့် အခန်ိုးကဏ္ဍက
့် တသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ဟတခေါ်သည့်် တမရှယက ဆနက
တဆ င်ရွက်တနကကတလသည်။ ထအခါ ထလူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
အလပ်တစ်ဆငတ
့်် စ်ခက လက်ခပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ်
အသက်ရှငက် ကဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မရရှကကတသိုးသည်မှ
မထူိုးဆန်ိုးတပ။ ဤသည်က ိုး လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မှု ရလဒ် ပြစ်သည် မဟတ်တပတလ ။ ယတန၏
့်
အမှုသစ်က အမီမလက်ကကသည့်် ကမဘ တစ်လ ိုးရှ ခရစ်ယ န်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဆန္ဒအသီိုးသိုးီ က ဘရ ိုးသခင်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုး တပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ယူဆလျက် ၎င်ိုးတ ့်
ကတက င်ိုးလမ်မ
ူ ည့်် တမျှ လ
် ငခ
့်် ျက်က ြက်တယ
ွ ်ထ ိုးကကတလသည်။ သတ
့် ည်ဟသ
့် င်
သူတစ့် တ်ကူိုးထ ိုးသည့်် တနရက်
့် တွင ် တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးပပီိုး ဧကန်အမှန ်
တရ က်လ မည် မတရ က်လ မည်က လိုးဝ တသချ မှုပြင ့်် ၎င်ိုးတ တပပ
န္င်ရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်တကက င ့်် တတယတက င်ိုးကင်သ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးမည်က
၎င်ိုးတ တသချ
မတပပ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ပြြူတသ မိုးတမ်က စီိုးလျက် ၎င်ိုးတက
့်
့်
လက်ခြ မည်
သ ကကလ
မည်ဆသည်ကလည်ိုး မတသချ ကကတပ။ ၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုးလိုးသည်
တသ ကတရ က်ပပီိုး ဘ လပ်ရမည်မန
ှ ိုး် မသ ပြစ်တနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် င်္ဏ်ိုးင်္ဏ
အသီိုးသိုးီ မှပြစ်ကကသည့်် ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးပါိုးသည့်် လက်တစ်ဆပ်စ ပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ ့်
အသီိုးသိုးီ က တခေါ်တဆ င်မည် မတခေါ်တဆ င်မည်ကပင် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင် မသရှကကတပ။
ယခအချန် မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ၎င်ိုးတ သတဘ
မတပါက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
၎င်ိုးတ၏လက်
တချ င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တနရက်
့် မျ ိုးက တရတွက်ရသ တတ်န္င်ကကသည်။ သိုးသငယ်၏
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အဆိုးတင် လက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးသ တန က်ဆိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
ရရှန္င်သည်၊ အဆိုးထ လက်မတလျှ က်န္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတ အလ
ိုးစက ရရှပပီိုးပြစ်သည်ဟ
့်
ယကကည်ကကသည့်် ထ“လူတတ ်မျ ိုး” မျ ိုးမှ မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
သက်တသခန္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့်
အတတ ်ဆိုးလူမျ ိုးပြစ်ကကသည်ဟ ၎င်ိုးတ အသီ
ိုးသိုးီ က ယကကည်ကကပပီိုး၊
့်

မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးပပချက်မျှ မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ ဆက်လက်တိုးတက်ြွျို့ ပြြုိုးမှုက
ပြတ်တတ က်ကကက ၊ “ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးစွနသ
် စစ ရှသူ၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သန္
ူ င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န သူ” မျ ိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
တက င်ိုးကင်ဘသ တခေါ်
့် ည်ဟ မချတသချ စွ ပြင့်် ယကကည်ကကပရတလသည်။
့် တဆ င်သွ ိုးလမ်မ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက “အဆိုးစွနသ
် စစ တစ ငသ
့်် မှု”
့်
ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး၊
့်
ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှုမျ ိုးက ကျြူိုးလွနက် ကသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အလွန ် ရွ ရှ စက်ဆပ်ြွယ် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ အဆိုးထတင်
မလက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလပ်က
အမီမလက်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ၊့်် တဟ င်ိုးတသ အမှုကသ ြက်တယ
ွ ်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး မရှကကသည်သ မက၊ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ တခတ်သစ်၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
အပပစ်တပိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတထက်
သ ၍
့်
သန ိုးစြွယ်တက င်ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ပညတ်တရ ိုးတဟ င်ိုးက
ပယ်ြျက်ပပီိုး အမှုသစ်က လက်ခသူတသည်
အသစတ်မရှသူမျ ိုးပြစ်သည်ဟ မျ ိုးစွ တသ
့်
လူတက
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
်
့် ယကကည်ကကသည်။ “အသစတ်” ကသ တပပ ဆကကပပီိုး သနရ
အလပ်က မသကကသည့်် ဤလူတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင်၏ အသစတ်မျ ိုးက
၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်မျ ိုး ပြတ်တတ က်သည်က ခရလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့် တမျှ ်လငခ
အယူဝါဒက လက်န ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်အမှု ပြစ်တက င်ိုး
ပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မြက်တယ
ွ ်တသိုးတပ။ ပငင်ိုးပယ်ခရသငသ
့်် ည့်အ
် ရ သည်
ပငင်ိုးပယ်ခရပပီိုး၊ ြယ်ထတ်ခရသငသ
့်် ည့်အ
် ရ သည် ြယ်ထတ်ပခင်ိုး ခရတပသည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ တသိုးငယ်သည့်် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ
ဆပ်ကင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရန်လမှုတွင ် ရှတစကကသည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
မသန ိုးမလည်မှု မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
မရရှမည်က တကက က်ရွ တ
ျို့ သ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
တွနဆ
် ့် တ်ပပီိုး လသည်ထက်
့်
ပသတရှတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တန က်ဆိုး
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သ ၍ ရရှန္င်စွမ်ိုး မရှတလ ပြစ်သည်။ ပညတ်တတ ်က စမှတ်ပပီိုး
လက်န သည့်် သူအ ိုးလိုးသည် ပညတ်တတ ်အတပေါ် အဆိုးစွန ် သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသကကပပီိုး

၎င်ိုးတသည်
ပညတ်တတ ်အတပေါ် ထသတသ
သစစ တစ ငသ
့်် မှုက ပပသတလတလ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် ပန်ကန်သမ
ူ ျ ိုး သ ၍ပြစ်တလတလ ပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ
ယခသည် န္င်ငတတ ်တခတ် ပြစ်ပပီိုး ပညတ်တတ ်တခတ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယတနအမှု
ှ ့််
့် န္င
အတတ်က အမှုတက
့် ၊ ့် အတတ်က အမှုကလည်ိုး
့် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တြ ်ပပ၍ မရန္င်သကဲသ
ယတနအမှု
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့် န္င
တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပြစ်က လူသ ိုး၏ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မသ
ှု ည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုသည် ပညတ်တတ ်က ကင်စဲထ
ွ
ိုးရန် သမဟ
့် တ်
လက်ဝါိုးကပ်တင်က ထမ်ိုးထ ိုးရန် မဟတ်တတ တ
င ့်် ပညတ်တတ ်န္င
ှ ့််
့် ပ၊ ထတကက
့်
လက်ဝါိုးကပ်တင်အတပေါ် လူတ၏
့်် မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ခမှုက ရရှမည်
့် သစစ တစ ငသ
မဟတ်တပ။
န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ် လူသ ိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး အပပည့်အ
် ဝ ခရလမ်မ
့် ည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
အမှုတန က်တွင၊် လူသ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတဒကခက ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုး
အတတ အတွငိုး် တွင ် တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်ပပီိုး သက်တသ ရပ်တည်န္င်သတ
ူ သည်
၊
့်
တန က်ဆိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်။ ဤဒကခဆင်ိုးရဲပခင်ိုးအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးက
လက်ခရန်လအပ်ပပီိုး၊ ဤစစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ တန က်ဆိုး ပြစ်စဉ်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုအ ိုးလိုး အဆိုးမသတ်မီတွင် လူသ ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုး
ခရလမ်မ
် အ
ူ ိုးလိုးသည်
့် ည်မှ တန က်ဆိုးအကကမ်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်သည့်သ
ဤတန က်ဆိုးစမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက လက်ခရမည်ပြစ်သည်။ ဒကခဆင်ိုးရဲ၏ ပတ်ချ
ဝင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးသည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးပပပခင်ိုး မရှသူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်၊ သတသ
် အမှနတ
် ကယ် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးပြစ်က
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွသတ
ူ သည်
တန က်ဆိုးတွင ် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်
့်
ရပ်တည်န္င်ကကလမ်မ
လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ ကပင်
လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ဤတအ င်န္င်သတ
ူ သည်
ရူ ပါရမျ ိုး ကင်ိုးမဲလ
့် ၊ ့်
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
၎င်ိုးတ၏
့် သက်တသခချက်မျ ိုးတွင် ကျရှု ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ဆဲ
ပြစ်လမ်မ
တန က်ဆိုးတွင ် ဒကခဆင်ိုးရဲမှ ထွက်တပေါ်လ မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဒကခပင်လယ်တွင် ငါိုးြမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ယတနတွ
့် င ် ကပ်ပါိုးရပ်ပါိုးလပ်န္င်ကကတသိုးတသ ်လည်ိုး၊
မည်သမ
ူ ျှ တန က်ဆိုးတသ ဒကခဆင်ိုးရဲက မလတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ

တန က်ဆိုးတသ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက မလတ်တပမ က်န္င်တပ။ တအ င်န္င်သည့်် သူမျ ိုးအတွက်
ထသတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ဒကခပင်လယ်တွင် ငါိုးြမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက်၊ ယင်ိုးသည် လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးသတ်သင်ပခင်ိုး အလပ်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်ရထ
ှ
ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
့် မည်မျှ ကကြုိုးစ ိုးတစက မူ၊ စတ်န္လ
သစစ ခပခင်ိုးသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနသည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်မရှတသ သူမျ ိုးအတွက၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ၎င်ိုးတဇ့် တပကတအတွက်
အကျြုိုးမပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏အပမင်
က ၎င်ိုးတ ့်
့်
တပပ င်ိုးလဲကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှပင် စွနခ
် ့် ွ ကကတလသည်။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည် အဆိုးတွင ်
့်
ပမဲပမစွ မရပ်တည်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကသ ရှ တြွပပီိုး
မမတက
ှ ့်် မမတက
ဆက်
ကပ်ရန်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခရန်န္င
့် ယ်ကယ် သူအြ
့်
့်
ဆန္ဒမရှကကသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
ယတ်ညသ
့် ည့်လ
် ူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည့်အ
် ချန်တွင ် န္ှငထ
် တ်ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
မည်သည့်် စ န တထ က်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မထက်တန်ကကတချ။ လူသဘ
ဝ မရှသူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ချစ်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က လပခြုပပီိုး
စတ်ချရတသ အခါ၊ သမဟ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့် တ် အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ရှသည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ န ခကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရသည့်
ှ
အ
် ရ သည် အထခက်
့်
ခရသည့်အ
် ခါ သမဟ
် ခါတွင၊် ချက်ချင်ိုး
့် တ် တန က်ဆိုးတွင ် ပငင်ိုးဆန်ပခင်ိုးခရသည့်အ
ပန်ကန်ကကတလသည်။ တစ်ညတ အချန်တလိုးတွငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ယတတယတတ သမဟ
့်
့် တ်
အတကက င်ိုးပပချက် မရှဘဲ၊ ယမန်တနက
် ၎င်ိုးတ ့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် တကျိုးဇူိုးရှငက
အတသအတကကတက်မည့်် ရန်သအ
ူ ပြစ် ရတ်တရက် ဆက်ဆရင်ိုး၊ ပပြုိုးရင်တနသည့်၊်
“စတ်န္လ
ှ ိုးတက င်ိုး” ရှသည့်် ပင်္္ြုလ်အပြစ်မှ ကကည့်ရ
် ဆိုးပပီိုး ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်သည့််
လူသတ်သမ ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲ သွ ိုးန္င်တလသည်။ မျက်တတ င်ပင်မခတ်ဘဲ သတ်ပြတ်မည့််
့်
ဤမတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးက မန္ှငထ
် တ်လျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
ကွယ်ဝက
ှ ်တသ အန္တရ ယ်ပြစ်လ မည်
့်
မဟတ်တလ ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးတန က်တွင ် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး
အမှုအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှုသည် အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်လ ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးက သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုး အမှုက အဆိုးမသတ်တသိုးတပ။
ထသတသ
အမှုသည် လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သနစ
် ့် င်ပခင်ိုး ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခသူမျ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
ပပီိုးလျှင် စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် မရှသည့်် အတယ င်တဆ င်မျ ိုး န္တ်ပယ်ပခင်ိုး

ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်တွငသ
်
ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမှု
တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် ွင ် စတ်မတကျနပ်တစန္င် သူမျ ိုးသည် လိုးဝ
သတ်သင်ပယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သတ်သင်ပယ်ရှငိုး် ပခင်ိုး ခရသူမျ ိုးသည် နတ်ဆိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစန္င်စွမ်ိုး
့်
မရှကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်တတ်ကကပပီိုး၊ ဤလူတသည်
့်
့်
ယတနတွ
် ည်ိုး၊ ဤအရ က ၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတွင်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ကကတသ လ
့်
ကျန်ရှကကလမ်မ
ိုးတင်
့် ည်ဟ သက်တသမပပတပ။ “ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အဆ
့်
လက်တသ သူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည်။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊်
“တန က်သလ
့် က်ပခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်မှ ဒကခဆင်ိုးရဲ အလယ်တွင ် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ်
ရပ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် င ် လူမျ ိုးစွ တသည်
့်
့် က်ပခင်ိုးက
လွယက
် ူသည်ဟ ထင်ကကသည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု အဆိုးသတ်ခါနီိုးတွင၊်
“တန က်တတ ်သလ
် သင်သလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့် က်ပခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်အမှနက
ခရပပီိုးတန က် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်န္င်တသိုးရမျှပြင၊့်် ဤအရ က သင်သည်
စလင်တအ င် ပပြုလပ်ပခင်ိုးခရမည့်် လူအမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ သက်တသမပပတပ။
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက မခန္င်သည့်် သူမျ ိုး၊ ဒကခဆင်ိုးရဲ၏ အလယ်တွင ် တအ င်န္င်ပခင်ိုး
မရှသူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် မ ိုးမ ိုးမတ်မတ် ရပ်တည်မတနန္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
အဆိုးတင်တအ င် လက်တလျှ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
လက်တလျှ က် သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအလ
ပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စမ်ိုးသပ်မက
ှု ခန္င်ရည် ရှကကသည်၊
့်
သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ အမှ
နတ
် ကယ် မလက်တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မည်သည်စ
့် စ်တဆိုးမှုကမျှ ခရပ်န္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှငထ
် တ်ခရကကလမ်မ
် ည်ိုး၊ တအ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် န္င်ငတတ တ
် ွင ်
့် ည်ပြစ်တသ လ
ကျန်ရှကကလမ်မ
် ကယ် ရှ တြွသည်၊ မရှ တြွသည်က
့် ည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
သူ၏အလပ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်တဆိုးမှုအ ိုးပြင၊့်် ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဆိုးပြတ်ပခင်ိုးပြစ်က လူကယ်တင် ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် လ ိုးလ ိုးမျှ
မသက်ဆင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်လ
် ူကမျှ စတ်ကိုးူ တပါက်ရ မပငင်ိုးပယ်တပ။
သူလပ်တဆ င်သမျှသည့်် လူသ ိုးက လိုးဝ လက်ခယကကည်တစန္င်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက
မပမင်န္င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးက လက်ခမယကကည်တစန္င်သည့််
မည်သည့်အ
် မှုကမျှ မလပ်တဆ င်တပ။ လူသ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက မှနသ
် ည်၊
မှ ိုးသည်ဆသည်က အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သက်တသပပပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက ဆိုးပြတ်၍

မရန္င်တပ။ “င်္ျြုစပါိုးပင်က တတ ပင်မျ ိုးအပြစ်သ မပပြုလ
ပ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တတ ပင်မျ ိုးကလည်ိုး
့်
င်္ျြုစပါိုးပင်အပြစ်သ မပပြုလ
ပ်န္င်ပါ” ဆသည်မှ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် န္င်ငတတ ်ထဲ
ကျန်ရှကကလမ်မ
် ကယ် ချစ်ပမတ်န္ိုးသည့်် မည်သက
ူ မဆ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်က န္ှပ်စက်မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ီ ည့်် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးန္ှင ့််
့် မတူညသ
သက်တသခချက်မျ ိုးက အတပခခ၍၊ န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ရှ တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုးသည်
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် တ် တန က်လက်မျ ိုးအပြစ် အတစခကကလမ်မ
ဒကခဆင်ိုးရဲအလယ်တွင် တအ င်န္င်တသ သူမျ ိုးသည် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ်
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအြွဲျို့ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ စကကဝဠ တစ်တလျှ က် ဧဝတင်္လတရ ိုးအလပ်
ပပီိုးဆိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအြွဲျို့ ပြစ်တပေါ်လမ်မ
့် ည်။
ထအချန်တရ က်သည့်အ
် ခါတွင၊် လူအတနပြင်
့်် ည့်အ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် လပ်သငသ
့်
န္င်ငတတ ်အတွငိုး် သူ၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္င်ငတတ ်အတွငိုး် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူတကွ သူ၏ အသက်ရှငပ် ခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ျို့ ွင ်
့် ည်။ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအြွဲတ
ယဇ်ပတရ ဟတ်မင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး ရှလမ်မ
ှ မျ ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ကျန်ရသူ
ဘရ ိုးသခင်၏လူမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
ဒကခဆင်ိုးရဲအတတ အတွငိုး် ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတပပြုသည်
့် သက်တသခချက်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
့်
အဆိုးအပြတ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
စတ်ကူိုးတည့်ရ
် တပိုးသည့်် င်္ဏ်ပဒ်မျ ိုး
့်
မဟတ်တပ။ လူ၏ အတပခအတနသည် အတပခခင်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ အသီိုးသိုးီ သည်
၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရပပီိုး ၎င်ိုးတ၏မူ
့် လ အတနအထ ိုးသ ့်
ပပန်သွ ိုးကကက ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု တအ င်ပမင်ပခင်ိုး၏ အမှတ်အသ ိုး
ပြစ်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ရပ်ဆင်ိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတ၏
့် တန က်ဆိုးရလဒ်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရူ ပါရမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မတ
ှု ၏
့်
အတက င်အထည် တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အဆိုးတွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္င်ငတတ ်တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမက
ှု ရှ တတွျို့လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး
သူ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်သ အန
ိုးယရ
ူ န် ပပန်သွ ိုးလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
လူသ ိုးအကက ိုး အန္ှစ် ၆၀၀၀ ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု၏ တန က်ဆိုးရလဒ်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။

ခရစ်တတ ်၏ အနှစသ
် ရမှ တက င််းကင်ဘရ
ိုံ ိှ ခမည််းတတ ်၏
အလိတ
ို တ ်ကိို န ခံ ခင််း ေစ်သည်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ခရစ်တတ ်ဟတခေါ် ပပီိုး ခရစ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝည ဉ်တတ ်က ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးသည့်် ဇ တခန္ဓ ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ သည်
အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် မည်သည့်် လူန္င
ှ မ
့်် ျှ မတူညတ
ီ ပ။ ဤသ ကွ
့် ဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးရပခင်ိုးမှ
ခရစ်တတ သ
် ည် အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် မဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ၏
်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်၏။ သူသည် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
န္ှစ်ခလိုးရသည်
ှ
။ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက မည်သည်လ
့် က
ူ မျှ မပင်ဆင်တပ။
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုက တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင၊်
သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ဇ တခန္ဓ ထဲက သူ၏ ပမှန ် လှုပ်ရှ ိုးမှု အ ိုးလိုးက
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးတလသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ပြစ်တစ
န္ှစ်ခလိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ၏
် အလက ကျြုိုးန္နွ ခတလသည်။
ခရစ်တတ ၏
် အန္ှစ်သ ရမှ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်တပသည်။ ဤအန္ှစ်သ ရသည် သူကယ်တင်၏ အမှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်လမ်မ
့် က
့် ည်မဟတ်၊
ပပီိုးလျှင် သူကယ်တင်၏ အမှုက ြျက်ဆိုးီ မည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သူ လပ်တဆ င်ြ ့်
ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူကယ်တင်၏ အလန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် မည်သည့်် စက ိုးကမျှ
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ သူ မန်မမက်
လမ်မ
င့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
သူ၏ကယ်ပင်စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တန္ှ င်ယ
ှ ်သည့်် မည်သည်အ
့် မှုကမျှ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လိုးဝ
့် က
လပ်တဆ င်လမ့််မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ လူအ ိုးလိုး န ိုးလည်သင်သ
့် ရ ပြစ်သည်။
့် ည်အ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အလပ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွက် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူစွ ခရစ်တတ ်၏
အမှုသည်လည်ိုး လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလအတွက် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူသည်က တထ က်ဆလျှင၊် သူသည် သူ၏ဇ တခန္ဓ အတွငိုး် ရှ
သူ၏အန္ှစ်သ ရက ရပ်အတက င်အထည် တပေါ်တစသပြင့်် သူ၏ဇ တခန္ဓ သည် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ရန် လတလ က်၏။ ထတကက
င့်် လူဇ့် တခပခင်ိုး အချန်က လအတွငိုး် တွင ်
့်
ဘရ ိုးဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်အ ိုးလိုးက ခရစ်တတ ်၏ အမှုအ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးလက်ပပီိုး၊
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအချန် တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် အမှုအ ိုးလိုး၏ အဓက အချက်အချ တွင ်

ခရစ်တတ ၏
် အမှု ရှတပသည်။ ယင်ိုးသည် အပခ ိုးမည်သည့်တ
် ခတ်မဆမှ အမှုပြင ့်် တရ ယှက်၍
မရတပ။ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခလ သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သူ၏ဇ တခန္ဓ ၏
ပင်ကလကခဏ ပြင ့်် အမှုပပြုသည်။ လူဇ့် တ ခလ သည်အ
့် တွက် သူသည်
သူလပ်သင်တ
့် သ အမှုက ဇ တခန္ဓ ပြင့်် လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ပြစ်တစ
သမဟ
့် တ် ခရစ်တတ ပ် ြစ်တစ၊ န္ှစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ပပီိုး
သူလပ်သင်တ
် င်တ
့် သ အမှုက သူလပ်တဆ င်ပပီိုး သူတဆ င်ရွကသ
့် သ အမှုတတ ်က သူ
တဆ င်ရွက်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့်် အန္ှစ်သ ရ ကယ်၌က ကသဇ အ ဏ က ကင်စဲတ
ွ သ ်လည်ိုး၊ သူသည်
မမထမှလ တသ ကသဇ အ ဏ က အပပည်အ
့် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တပသည်။ ဝည ဉ်၏
အလပ်ပြစ်တစ သမဟ
့်် စ်ခ ကွဲလဆ
ွဲ နက
် ့် ျင်ပခင်ိုး
့် တ် ဇ တခန္ဓ ၏ အလပ်ပြစ်တစ၊ တစ်ခန္ှငတ
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရပြင ့်် ဇ တခန္ဓ သည်လည်ိုး ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည်၊ သတသ
်
့်
လူဇ့် တ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ၏
် အလက လက်န သည့််
အမှုအ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်န္င်သည်။ ဤအရ က မည်သည်လ
့် တ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မရရှန္င်
သမဟ
့် တ် စတ်ကိုးူ မတပါက်န္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် ကသဇ အ ဏ
ပြစ်သည်၊ သတသ
် သူ၏ဇ တခန္ဓ က သူ၏ ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္နွ ခန္င်သည်။ ဤသည်မှ
့်
“ခရစ်တတ သ
် ည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ခသည်။” ဟ တပပ သည့်အ
် ခါ
သွယ်ဝက်ညန်ိုးဆသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး ပြစ်လ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုက လပ်တဆ င်န္င်သည်။ မည်သပင်
့်
ဆတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်သည်။
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် လူဇ့် တတ လ
ီ ည့်အ
် တွက်၊
့် ပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည် တူညသ
သူသည် သက်သက် ကွဲလွဲသည့်် အမှုက တဆ င်ရွက်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည် အတန္ှ င်အ
့် ယှက်
့်
မပပြုသကဲသ
့် ဝင်
့် တရ က်လည်ိုးမစွက်ြက်တပ။ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် လူဇ့် တပြစ်တစ
န္ှစ်ခလိုးသည် တစ်ခတသ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် တူညတ
ီ သ အမှုက စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်
လပ်တဆ င်သည်။ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဇ တခန္ဓ တသည်
ပခ ိုးန ိုးလွန၍
် န္ှုင်ိုးယှဉ်မရတသ
့်
အရည်အတသွိုး န္ှစ်မျြုိုး ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ီ လသည်။
့် အန္ှစ်သ ရမှ တူညတ
န္ှစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
ပင်ကလကခဏ ရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်သည် မန ခပခင်ိုး၏ အရပ်လကခဏ
မပင်ဆင်တပ။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရက တက င်ိုးမွနသ
် ည်။ သူသည် လှပမှုန္င
ှ ့််

တက င်ိုးမွနမ
် ှုအ ိုးလိုးအပပင် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အ ိုးလိုး၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။
ဇ တခန္ဓ ၌ပင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မလပ်တဆ င်တပ။ မမအသက်က စတတိုးက ဆိုးရှုိုးအနစ်န ခလျက်ပင်၊
သူသည် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးတနမည် ပြစ်ပပီိုး၊
အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်မက
ှု ပပြုလပ်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် မှနသ
် ည်ဟ
မှတယ
် ူပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မမကယ်ကယ် ကကီိုးကျယ်ပခင်ိုးတ၏
့် အရပ်လကခဏ မျ ိုး မရှတပ၊ သမဟ
့် တ်
စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မ နတထ င်လ ိုးမှုတ၏
့် အရပ်လကခဏ မျ ိုး မရှတပ။ သူသည်
တက က်ကျစ်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး မပင်ဆင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည်အ
့် ရ
မည်သည့်အ
် ရ မဆသည် စ တန်ထမှ လ သည်။ စ တန်သည် အကျည်ိုးတန်မှုန္င
ှ ့်် ဆိုးယတ်မှု
အ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ အရည်အတသွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် တူညသ
ီ ည့််
အရည်အတသွိုးမျ ိုး ရှရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် စီမပပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ခရစ်တတ သ
် ည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရတလပပီ၊ ထတကက
င့်် သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုးကသ ပင်ဆင်ပပီိုး၊ စ တန်၏
မည်သည့်လ
် ကခဏ မျှ မပင်ဆင်တပ။ အမှုသည် မည်မျှခက်ခကဲ ကမ်ိုးပါတစ သမဟ
့် တ်
လူဇ့် တသည် မည်မျှအ ိုးနည်ိုးပါတစ၊ လူဇ့် တပြင့်် အသက်ရှငစ
် ဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မန ခမှုပြင ့်် စွနပယ်
် ့် ရန် မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏အမှုက တန္ှ င်ယ
့် ရ ကမျှ လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ှကပ် ြစ်သည့်် မည်သည်အ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သူသည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သစစ တြ က်ြထက်
လူဇ့် တ၏
့်
န ကျင်မှုမျ ိုးကသ ခစ ိုးချင်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ တယရှု က သူ၏ဆတတ င်ိုးချက်ထတ
ဲ ွင၊်
“အကျွန္ပ်
် အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွန္ပ်
် ကလွနသ
် ွ ိုးန္င်လျှင် လွနသ
် ွ ိုးပါတစတသ ်။
သတသ
်လည်ိုး အကျွန္ပ်
် အလရှသည်အ
့် တင်ိုး မပြစ်ပါတစန္ှင။့်် ကယ်တတ ် အလရှသည့်အ
် တင်ိုး
့်
ပြစ်ပါတစတသ ်။” ဟ တပပ သကဲသ
့် သ
၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
့်
ကယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ခရစ်တတ သ
် ည် မပပြုလပ်တပ။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ရှ တြွဆပဲ ြစ်ပပီိုး လူဇ့် တ၏ ရှု တထ င်မ
့် ှ ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့်
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးတသ အရ က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက
ကကြုိုးပမ်ိုး၍မရရှန္င်သည် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ စ တန်ထမှ လ တသ အရ သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရ မရှန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသကဲသ
့် ၊ ့် ဆန်ကျင်
သည့််
့်

အရ တစ်ခသ ရှန္င်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လလ ိုးစွ
န ခရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က အပပည်အ
့် ဝပင် မန ခန္င်တပ။ ခရစ်တတ ်မလ
ှ ၍
ွဲ
လူအ ိုးလိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
သည်အ
့် ရ လပ်တက င်ိုးလပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် အမှုက လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တက်ရက်
မတဆ င်ရွက်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ၎င်ိုးတ ထမ်
ိုးတဆ င်ရမည့်် ကယ်ပင်
့်
တ ဝန်အပြစ် မည်သမ
ူ ျှ မမှတ်ယူန္င်တပ။ ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ခမည်ိုးတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က မန ခပခင်ိုးသည် စ တန်၏
ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ ပြစ်သည်။ ဤစရက်န္စ
ှ ်ခသည် သဟဇ တ မပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏
စရက်မျ ိုးရသည်
ှ
့် မည်သက
ူ မဆ ခရစ်တတ ဟ
် တခေါ်၍မရန္င်တပ။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက မလပ်န္င်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျှ မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
သူ၏ကယ်တရိုးကယ်တ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ် အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးအတွက် အလပ်လပ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ခရစ်တတ သ
် ည် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
လပ်တဆ င်ရန် အမှုပပြုတပသည်။
ခရစ်တတ ၏
် လူသဘ
ဝက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အပ်စိုးထ ိုးသည်။ သူသည်
့်
လူဇ့် တ၌ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ လူသဘ
ဝသည် ခန္ဓ ရှသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
့်
လိုးလိုးမတူညတ
ီ ပ။ သူသည် သူ၏ ကယ်ပင် တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတသ ဝတသသလကခဏ ရပ်ရပပီ
ှ ိုး
ဤအရ ကလည်ိုး သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အပ်စိုးထ ိုးသည်။
သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝသည် အ ိုးနည်ိုးမှု မရှတပ။ ခရစ်တတ ၏
် အ ိုးနည်ိုးချက်သည်
သူ၏လူသဘ
ဝက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ၊ ဤအ ိုးနည်ိုးချက်က
့်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တဘ င်ခတ်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
အကန်အသတ်
မျ ိုးမှ
့်
့်
နယ်ပယ်န္င
ှ ့်် အချန်က လအချြုျို့ အတွငိုး် ၌သ ရှပပီိုး အတင်ိုးမသ မဟတ်တပ။ သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက တဆ င်ရွကြ
် ရှ
့် ခါတွင၊် သူ၏
့် လ သည်အ
လူသဘ
ဝက ပဓ နမထ ိုးဘဲ လပ်တဆ င်တလသည်။ ခရစ်တတ ်၏ လူသဘ
ဝက
့်
့်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လိုးဝ ညန်ကက ိုးတလသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
သ မန်ဘဝမှအပ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အပခ ိုးလပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုးတသည်
့်
့်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးမိုးခရသည်၊ အကျြုိုးသက်တရ က်ခရပပီိုး
ညန်ကက ိုးခရတလသည်။ ခရစ်တတ သ
် ည် လူသဘ
ဝ ရှလင်က
့် စ ိုး၊ ယင်ိုးသည်
့်
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အမှုက မတန္ှ င်ယ
ှ ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်၏
့် က

လူသဘ
ဝက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက် ညန်ကက ိုးတသ တကက င ့်် အတအကျ
့်
ပြစ်တပသည်။ သူ၏လူသဘ
ဝသည် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပပြုမူတနထင်ပတွင ်
့်
မရငက
့်် ျက်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝ၏ ပမှနအ
် မှုက မထခက်တပ။
သူ၏လူသဘ
ဝသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရတသိုးဟ ငါတပပ ရ တွင၊် ခရစ်တတ ၏
်
့်
လူသဘ
ဝက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တက်ရက် ကွပ်ကဲန္င်ပပီိုး၊ သူသည်
့်
သ မန်လထ
ူ က် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် အသစတ် ပင်ဆင်သည်က ဆလတပသည်။ သူ၏
လူသဘ
ဝသည် သူ၏အမှုတွင ် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ လမ်ိုးညန်မက
ှု ခရြ ့်
့်
အသင်တ
ဝသည် ဘရ ိုးသဘ ဝ၏အမှုက အတြ ်ပပန္င်ဆိုး
့် လျ ်ဆိုး ပြစ်သည်၊ သူ၏လူသဘ
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
အမှုက အကျြုိုးန္အန
ွ
ခန္င်ဆိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တပြင့််
့်
အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် လူတစ်ဦိုးအတနပြင့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငသ
့်် ည့်် တ ဝန်က
ဘယ်တသ အခါမျှ မျက်ပခည်မပပတ်တပ။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနသ
် ည့််
န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ကိုးကယ
ွ ်န္င်တလသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး၊
သူ၏ပင်ကလကခဏ သည် ဘရ ိုးကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သူသည်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အခွပြင၊့်် ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုး
့်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ယခတွင ် ယခင်က သူထ
့် ည့််
့် တွင ် မရှခဲသ
လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးတလသည်။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကိုးကွယ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအြ ့်
တပ၍ မရန္င်တပ။ သူ၏ ပင်ကလကခဏ သည် ဘရ ိုးကယ်တင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ
ကိုးကွယ်သည်မှ လူဇ့် တ၏ ရှု တထ င်မ
င ့်် “ခရစ်တတ ်သည်
့် ှ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သည်။” ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုးမှ မမှ ိုးတပ။ လူသ ိုးက
သူတတ င်ိုးဆသည်မှ သူ၏ကယ်ပင် ပြစ်တည်ပခင်ိုး အတအကျ ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက
ထသတသ
အရ မျ ိုး မတတ င်ိုးဆမီတွင၊် လူက သူ တတ င်ိုးဆသည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ပြစ်တည်မတ
ှု ွင ်
ပါဝင်သည့်အ
် တွက်၊ သူကယ်တင် ထအရ မျ ိုးမှ လွတက
် င်ိုးစဉ်တွင ် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပပြုလပ်မည် မဟတ်တပ။ သူသည် သူ၏အမှုက
မည်သတဆ
င်ရွက်သည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့်် ပစပြင ့်် သူ ပပြုမူလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ သူတတ င်ိုးဆသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့််
တတ င်ိုးဆချက်ကမျှ လူသ ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်က မတကျ ်လွနတ
် ပ။ သူလပ်တဆ င်တသ
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊

သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအတွက် ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ၏
် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသည် လူအ ိုးလိုး
အထက်၌ရှသည်။ ထတကက
င့်် သူသည် ြန်ဆင်ိုးခ အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ကသဇ အ ဏ
့်
အပမင်ဆ
့် ိုး ပြစ်သည်။ ဤကသဇ အ ဏ သည် သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
သူ၏ပင်ကလကခဏ က ဆိုးပြတ်တပိုးသည့်် ဘရ ိုးကယ်တင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ပြစ်တည်မှု ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူ၏ လူသဘ
ဝက မည်မျှ ပမှနပ် ြစ်ပါတစ၊ သူသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ရှသည်မှ ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။ မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ှ သူ
စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်သမည်
့် ပ သူန ခသည်ပြစ်တစ၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် မဟတ်ဟ မတပပ န္င်တပ။ မက်မဲသန္
ူ င
ှ ့််
မသန ိုးမလည်တသ သူတသည်
ခရစ်တတ ်၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက အပပစ်အန အဆ
့်
တစ်ခကဲသ
့် မကက
ခဏ မှတ်ယတ
ူ တ်ကကသည်။ သူသည် သူ၏ဘရ ိုးသဘ ဝက
့်
မည်သတြ
့် ပ် ပက ထတ်တြ ်ပပတစက မူ၊ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်က လူက အသအမှတ်
မပပြုန္င်တပ။ ခရစ်တတ သ
် ည် သူ၏န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတက
့် သ ၍ပပသတလတလ၊
မက်မဲသတ
ူ သည်
ခရစ်တတ က
် တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးတလ ပြစ်သည်။ သူအတပေါ်
့်
့်
ထည့်မ
် တွက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အထင်တသိုးပခင်ိုး သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ခယူကကတသ ်လည်ိုး၊
ပမငပ့်် မတ်တသ ပရပ်မျ ိုးရသည့်
ှ
် “ကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုး” ကိုးကွယ်ရန် စ ိုးပဲတ
ွ ပေါ်တွင ်
ထ ိုးကကသူမျ ိုးပင် ရှတလသည်။ လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
မှုန္င
ှ ့်် မန ခမှုတသည်
့်
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ကျြုိုးန္နွ ခသည့််
အချက်အပပင်၊ ခရစ်တတ ်၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝမှလည်ိုး လ တပသည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ ခခမှုန္င
ှ ့်် မန ခမှုတ၏
့် အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ခရစ်တတ သ
် ည် သူ၏လူသဘ
ဝ တပတသ အသွင ် မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ င်မ
ဝ
့် ှ မရှ တြွဘ၊ဲ ထအစ ိုး မဟ လူသဘ
့်
ပင်ဆင်မည်ဆပါက၊ လူသ ိုးအလယ်တွင် မန ခမှုရန္
ှ င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ မျက်ပမင်မတတွျို့ န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က အပမဲ ယကကည်ရန် လလ ိုးတနသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသဘ
ဝ မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ စရက်ပင် တစ်ခမျှ မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
့်
့်
သူက
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ တလိုးစ ိုးသမှုပြင ့်် အပမဲ အတလိုးထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊
ခရစ်တတ အ
် တပေါ်ကမူ အထင်အပမင်တသိုးသည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခ စွဲကင်ထ ိုးကကတပသည်။
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ခရစ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ကယ်စ ိုး အမှုပပြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊
လူဇ့် တ၌ သူ၏ပသဏ္ဌ န်အ ိုး လူအ ိုးလိုးက ပပသပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက်ပြင့််

ကကလ သည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုး အ ိုးလိုးက သူက
့် ပမင်ရန်အလငှ့် သူ ကကလ သည်မဟတ်။
လူသ ိုးတက
့်် ပိုးြ သူ
့် သူ၏ လက်ပြင ့်် ဦိုးတဆ င်ခရခွငတ
့် ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးသည် တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်တပသည်။ ခရစ်တတ ်၏ လူဇ့် တ အလပ်တ ဝန်မှ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုအတွက် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခယူသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးအ ိုး
အပပည်အ
့် ဝ န ိုးလည်န္င်တစရန် မဟတ်တပ။ သူမည်သ အမှု
ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သူ
့်
လပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှလဇ
ူ ့် တက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်ထက် မတကျ ်လွနတ
် ပ။ သူ
မည်သ အမှု
ပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တပြင ့်် ထသ သူ
့်
့် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က လူသ ိုးထ အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ ်မပပတပ။ ထအပပင်
့်
လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုသည် လူသ ိုးက စတ်ကူိုးကကဆသကဲသ
့် သဘ
ဝလွန ် သမဟ
့်
့် တ်
မခန်မှ့် နိုး် န္င်တလ က်သည့်အ
် ရ လိုးဝ မဟတ်တပ။ ခရစ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လပ်တဆ င်သင်တ
့် သ
အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်တသ လ
် ည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရမှု
ှ က သူ မပငင်ိုးသကဲသ
့် သူ
့် ၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးကလည်ိုး အလွန ် ပျ ယ ခတ်လျက်
မတကကိုးတကက ်တပ။ ယင်ိုးထက် သူသည် သူ၏လူဇ့် တအတွငိုး် ၌ န္ှမ့််ချစွ ကွယဝ
် ှက်တနသည်။
ခရစ်တတ ်မလ
ှ ွဲ၍ ခရစ်တတ ်အပြစ် မှ ိုးယွငိုး် စွ တကကိုးတကက သ
် တ
ူ သည်
ခရစ်တတ ၏
်
့်
အရည်အတသွိုးမျ ိုး မပင်ဆင်ကကတချ။ ထခရစ်တတ ်တယ င်တဆ င်တသ သူမျ ိုး၏
မ နတထ င်လ ိုးမှုန္င
ှ ့်် မမကယ်ကယ် ချီိုးတပမြှ က်မှု စတ်သတဘ ထ ိုးက ယှဉ်တွဲပပသည်အ
့် ခါ၊
မည်သည့်် လူဇ့် တပစသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ခရစ်တတ ပ် ြစ်သည် ဆသည်မှ
သသ ထင်ရှ ိုးလ တလသည်။ ၎င်ိုးတ အတယ
င်တဆ င်တလတလ၊ ထသတသ
ခရစ်တတ ်
့်
့်
အတယ င်တဆ င်မျ ိုးသည် မမတက
့် ယ်ကယ် ကက ိုးဝါတလတလပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးရန် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္င
ှ ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက ပ၍ လပ်န္င်စွမ်ိုးရတလတလ
ှ
ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ် အတယ င်တဆ င်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရည်အတသွိုးမျ ိုး
မရှကကတပ။ ခရစ်တတ သ
် ည် ခရစ်တတ ် အတယ င်အတဆ င်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
မည်သည်လ
့် ကခဏ မျှ မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ လူသ ိုးအ ိုး သူက
့်် ပိုးရမျှ မဟတ်ဘ၊ဲ
့် ပမင်တတွျို့ ခွငတ
လူဇ့် တ၏အလပ်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်သ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တကယ်တမ်ိုးတွင ် သူသည် သူ၏ အမှုအ ိုး သူ၏ပင်ကလကခဏ က အတည်ပပြုခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး သူ
ထတ်တြ ်ပပတသ အရ အ ိုး သူ၏အန္ှစ်သ ရက မှနက
် န်တကက င်ိုး တထ က်ခခွငပ့်် ပြုတလသည်။
သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် အတပခအပမစ် မရှသည်မဟတ်။ သူ၏ပင်ကလကခဏ က သူ၏လက်ပြင့််

ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးသည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရတက
ှ ်ပခင်ိုး
့် သတ်မတ
ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတွင ် သူသည်
ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် မတူဘဲ လူဇ့် တ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်တတ ်၏
စရက်မျ ိုးရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ သူသည် လူဇ့် တ၏အခွရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူသည် မည်မျှ ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး မည်မျှ အ ိုးနည်ိုးတနတစက မူ၊ ပပီိုးလျှင ်
့်
သူအတနပြင်
့် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်သမည်
့်
့် ပ ရှ တြွတစက မူ၊
သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် အတွငိုး် တွင ်
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ယင်ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး တည်ရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသဘ ဝ၏
အက့် သြွယရ
် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င်မှုအပပင်၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးလည်ိုး
တည်ရတလသည်
ှ
။ ထတကက
င့်် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ န္ှစ်ခလိုးသည်
့်
့်
ခရစ်တတ တ
် ွငိုး် တွင ် အမှနတ
် ကယ်တရ လက်တတွက
ျို့ ျကျပါ တည်ရတလသည်
ှ
။ ဤသည်မှ
အနည်ိုးဆိုး အန္ှစ်မဲ့်သည့်အ
် ရ သမဟ
် ည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ သူသည်
့် တ် သဘ ဝလွနသ
အမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အဓက ရည်မှနိုး် ချက်ပြင ့်် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကကလ တပသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်၌ အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးရန်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ တန်ခိုးသည်
မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ မူလ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တက င်ိုးစွ
အသိုးမပပြုန္င်တပ။ သူ၏လူသဘ
ဝသည် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ
့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရ မဟတ်တပ။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် ကမဘ တပေါ်၌ သူ၏အမှုတတ ်က စတင်တဆ င်ရွက်သည့်် အခက်အတန်သည်
သူ၏
့်
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက စတင်တြ ်ပပသည့်် အခက်အတန် ပြစ်
့် သည်။ သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက လူဇ့် တ၌ ပမှနအ
် တနပြင ့်် အမှုက တဆ င်ရွက်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့်
သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပမှနအ
် သက်တ က အဓက
့်
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးရန် တည်ရတပသည်
ှ
။ သူ၏အမှုက လိုးဝ ညန်ကက ိုးသည်မှ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုက သူ ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် သူ၏သ သန က
ပပည့်စ
် တစပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးက သသင်သ
့် ည်မှ သူ၏ အမှု အလိုးစပြစ်ပပီိုး သူက
လူသ ိုးအ ိုး သူက
့် သန္င်တစသည်မှ သူ၏အမှုမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အမှု
တစ်တလျှ က်တွင၊် လူသဘ
ဝပြင့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်ခ သမဟ
့်
့် တ်
လူသ ိုးအတတွိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတပြင
့် ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတသ ပြစ်တည်ပခင်ိုး ပြစ်သည့်် သူ၏

ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက အတတ ်အတန် ပပည့်ပ် ပည့်ဝ
် ဝ တြ ်ပပသည်။ အချန်တန်တသ အခါ
သူ၏အမှုတတ ်တစ်ခလိုး အဆိုးသတ် တစ်ခသ တရ
က်လ ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊်
့်
သူတြ ်ပပသင်တ
့် စွ န္ှင ့်် ပပည့်ဝ
် စွ တြ ်ပပန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်လမ့််မည်။
့် သ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပည်စ
သူ၏ အမှုသည် မည်သည်လ
့် မ
ူ ျှ၏ ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုး မခရတပ။ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး တြ ်ပပချက်သည်လည်ိုး အတတ ်အတန် လွတလ
် ပ်ပပီိုး စတ်အ ိုးပြင့််
ထန်ိုးချြုပ်မခရ သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ်အ ိုးပြင ့်် စီမပပြုပပင်ပခင်ိုးမခရဘဲ၊ အလအတလျ က်
ထတ်တြ ်ပပခရတပသည်။ ဤသည်မှ မည်သည်လ
့် ူကမျှ စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ကကမ်ိုးတမ်ိုးလျှငပ
် င် သမဟ
့် တ် အတပခအတနမျ ိုးက
မျက်န္ ှ သ မတပိုးလျှငပ
် င်၊ သူသည် မမ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ
့် ချန်၌
့် လျ ်သည်အ
တြ ်ပပန္င်သည်။ ခရစ်တတ ်ပြစ်သတ
ူ စ်ဦိုးက ခရစ်တတ ်၏ ပြစ်တည်မက
ှု တြ ်ပပတသ ်လည်ိုး၊
ခရစ်တတ ်မဟတ်တသ သူမျ ိုးသည် ခရစ်တတ ၏
် စတ်သတဘ ထ ိုးက မပင်ဆင်ကကတပ။
ထတကက
င့်် အ ိုးလိုးက သူက
် င် သမဟ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုး
့်
့် ခခလျှငပ
့် တ် သူန္င
ရှလျှငပ
် င်၊ ခရစ်တတ ်တြ ်ပပတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးမဟတ်ဟ လူသ ိုးတ အယူ
အဆအရ မည်သမ
ူ ျှ ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။
့်
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ခရစ်တတ ်တန က်က လက်သူ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က
ရည်ရွယ်ချက်ရှရှ ရှ တြွသူ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့််
တြ ်ပပချက်တပေါ် အတပခခ၍ သူသည် ခရစ်တတ ် ပြစ်သည်က ဝန်ခကကလမ့််မည်။ လူသ ိုး၏
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်် သူ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခတစ်တလအရ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ခရစ်တတ က
် ပငင်ိုးပယ်ကကမည် မဟတ်တပ။ လူသည် အလွန ်
မက်မဲလှတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ က လူသ ိုး၏လအင် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ
မည်သည့်အ
် ရ တပေါ်တပါက်သည်က အ ိုးလိုးက အတအကျ သကကသည်။ ယင်ိုးမှ
လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
်
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ခရစ်တတ က
တမင်တက ခခရမျှခခကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤအတွက်မဟတ်ပါက ခရစ်တတ ်
တြ ်ပပသည့်် ဘရ ိုးသဘ ဝက ဧကန်အမှန ် တည်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏ အမှုက ပကတမျက်စပြင ့််
မျက်ပမင်တတွျို့ န္င်သည့်အ
် တွက်၊ ခရစ်တတ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက လူတစ်ဦိုးကမျှ ပငင်ိုးပယ်ြ ့်
အတကက င်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။
ခရစ်တတ ၏
် အမှုန္င
ှ ့်် တြ ်ပပချက်တက
့် သူ၏အန္ှစ်သ ရက ဆိုးပြတ်သည်။ သူသည် မမအ ိုး
တပိုးအပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ က စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် တစန္င်သည်။ သူသည်
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်န္င်ပပီိုး၊ ခမည်ိုးတတ ်

ဘရ ိုးသခင်၏ အလကလည်ိုး စစ်မန
ှ တ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ရှ တြွန္င်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
သူ၏အန္ှစ်သ ရက သတ်မှတ်သည်။ ထနည်ိုးတူ သူ၏သဘ ဝအတလျ က်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးကလည်ိုး သူ၏ အန္ှစ်သ ရက သတ်မတ
ှ ်သည်။ ဤအရ က
“သဘ ဝအတလျ က် ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး” ဟ တခေါ်ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
သူ၏တြ ်ပပချက်သည် တပပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုး ပည တရိုး၏ ရလဒ် သမဟ
့် တ်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူသ ိုး၏ ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး ရလဒ် မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူသည်
ယင်ိုးက မသင်ယူခတ
ဲ့် ပ သမဟ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးထက်
့် တ် ယင်ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် မဆင်ယင်ခတ
ထအရ သည် သူ၏အတွငိုး် တွင ် တမွိုးရ ပါပြစ်သည်။ လူသ ိုးက သူ၏အမှု၊ သူ၏ တြ ်ပပချက်၊
သူ၏လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသက်တ တစ်ခလိုးက
့်
ပငင်ိုးဆန်တက င်ိုး ပငင်ိုးဆန်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနတ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင့်် ကိုးကယ
ွ ်သည်က မည်သမ
ူ ျှမပငင်ိုးန္င်တပ။ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ခမည်ိုးတတ ၏
် အလက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် သူကကလ ပပီိုးပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် ခမည်ိုးတတ ် ဘရ ိုးသခင်က သူ ရှ တြွသည်က မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်တပ။
သူ၏ ပသဏ္ဌ န်သည် အ ရခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအြ န္ှ
် ည်ိုး၊ သူ၏
့် စ်သက်ြွယ် မဟတ်တသ လ
အကျယ်တဝင့်် တဟ တပပ ချက်သည် ထူိုးပခ ိုးတသ ဟန်ပန်တစ်ခ မပင်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏အမှုသည် လူတတတွ
့် ိုးထင်သတလ က် ကမဘ က တန်သွ ိုးတစတလ က်တသ သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်ဘက လှုပ်ခါသွ ိုး တစတလ က်တသ အရ မဟတ်တသ ပ် င ိုး၊ သူသည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်၏ အလက စစ်မန
ှ တ
် သ န္ှလိုးသ ိုးပြင ့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည့်၊်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ က
် လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခသကဲသ
့် တသသည်
တင်တအ င် န ခသည့််
့်
ခရစ်တတ ် စင်စစ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူ၏အန္ှစ်သ ရသည်
ခရစ်တတ ၏
် အန္ှစ်သ ရ ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဤသမမ တရ ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
ယကကည်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ လ
် ည်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ်၏ အမှုတတ ်သည်
အကန်အစင် ပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်ချန်တွင၊် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ပြစ်တည်မတ
ှု သည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တည်မတ
ှု က
့် ကယ်စ ိုးပပြုသည်က
သူ၏ အမှုမှ လူသ ိုးက ပမင်န္င်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ် သူ၏ အမှု စစတပါင်ိုးက သူသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်လ သည့်် လူဇ့် တ ဧကန်အမှန ် ပြစ်ပပီိုး၊ အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
်
လူသ ိုးကသ
ဲ့် မဟ
တ်သည်က အတည်ပပြုန္င်တပသည်။ ကမဘ တပေါ်၌ ခရစ်တတ ၏
်
့်
အမှုအဆင်တ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ အဆင်အ
့် င်ိုးသည် ယင်ိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုတသ အတရိုးပါမှုရတသ
့် သီိုးသိုးီ ၏
တကယ့်အ
် မှုက တတွျို့ ကကြုရသည့်် လူသည် သူ၏ အမှု၏ အတရိုးပါမှုက သတဘ မတပါက်န္င်တပ။

ဤသည်မှ အထူိုးသပြင့်် သူ၏ ဒတယကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်
တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အမှု၏ အဆင့်် အချြုျို့အတွက် ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရရ သမဟ
့် တ် ပမင်ရရတလ က်သ ရှပပီိုး သူက
့် တစ်ခါမျှ
မပမင်ြူိုးသူ အမျ ိုးစသည် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အယူအဆမျ ိုး မရှကကတပ။ ခရစ်တတ က
်
ပမင်ြူိုးပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးြူိုးသည်အ
့် ပပင် သူ၏အမှုကလည်ိုး
တတွျို့ ကကြုြူိုးသတ
ူ သည်
သူ၏အမှုက လက်ခရန် ခက်ခသ
ဲ ည်က တတွျို့ ကကရသည်။ ဤသည်မှ
့်
ခရစ်တတ ၏
် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝတသည်
လူသ ိုး အကကြုက်မဟတ်တသ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ခရစ်တတ ် ထွက်သွ ိုးပပီိုးတန က် သူ၏အမှုက လက်ခသူတသည်
သူ၏
့်
အမှုက လက်ခရမျှလက်ခပပီိုး ခရစ်တတ ်၏ ပမှန ် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ထတတွျို့ ပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊
့်
ထသတသ
အခက်အခဲမျ ိုး ရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
ပတ်သက်သည့်် သူ၏အယူအဆမျ ိုးက မချန်ထ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က
အလွန ် ပပင်ိုးထန်စွ တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးသည်
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
သူ၏ပပန်ိုးသဏ္ဌ န် အတပေါ်သ အ ရစက်ပပီိုး သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်
အတပခခ၍ သူ၏အန္ှစ်သ ရက သတမပပြုမန္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏ ပပန်ိုးသဏ္ဌ န်က လျစ်လျြူရှု ထ ိုးမည် သမဟ
့် တ် ခရစ်တတ ်၏
လူသဘ
ဝက တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ ကကြုိုးပမ်ိုး မရရှန္င်သည့််
့်
သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ရှသည့်် သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝကသ တပပ ဆမည်ဆပါက၊
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးက တပပလည်သွ ိုးမည့််
အတင်ိုးအတ အထပင် ထက်ဝက် ကျဆင်ိုး သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
အမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးသည် သူက
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ
့် သည်ိုးမခန္င်သကဲသ
အယူအဆ အတပမ က်အပမ ိုးပြင့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်ပပီိုး၊ ခခမှုန္င
ှ ့်် မန ခမှုတ ပြစ်
့် စဉ်မျ ိုးမှ ပြစ်တနကျ
ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သည်ိုးမခန္င်တပ၊ ခရစ်တတ ်၏ န္ှမ်ခ
ှ ့််
့် ျမှုန္င
သဝှကမ
် ှုတအတပေါ်
သက်ညြှ မှု မပပသန္င် သမဟ
့်
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ်က န ခသည့််
ခရစ်တတ ၏
် အန္ှစ်သ ရက ခွငမ
့်် လတ်တပိုးန္င်တပ။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် သူက
့်
့်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အသက်ရှငြ
် အခွ
ငတ
့်် ပိုးရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်၊ ခရစ်တတ ်သည်
့်
သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသွ ိုးပပီိုးတန က်တွင ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရ မတနန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ ်၏
အမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် သူအတပေါ်
သက်ညြှ မှု မပပသန္င်ပါက၊ ခရစ်တတ ်သည် သူ၏
့်
အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး လူသ ိုးတ ့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး တတွျို့ ကကြုကကသည်က တစ င်က့် ကည်သ
့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ သူ

အသက်ရှငပ် ခင်ိုးက ၎င်ိုးတ သည်
ိုးခြ အဘယ်
သ ပြစ်
င ့််
့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သဆ
့် လျှင ် သူတကက
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ပပြုလဲကကမည် မဟတ်တလ ။ ကမဘ တပေါ်၌ အမှုပပြုရန်သ လူသ ိုးက
့်
သူက
့်် ပိုးသည်။ ဤသည်မှ လူတသက်
ညြှ မှု၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခ
့် အခွငတ
့်
ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုအတွက် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသည် သူက
့်် ွ က ကမဘ တပမမှ
့် အချန်ကက ပမငစ
န္ှငထ
် တ်ပပီိုးပြစ်တပမည်၊ ထတကက
င့်် သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် လူတသည်
့်
့်
သက်ညြှ မှုက မည်မျှသ ၍ နည်ိုးပါိုးစွ ပပသကကမည်နည်ိုး။ ထတန
်
့် က် လူသည် ခရစ်တတ က
တသပခင်ိုးသပ့် တဆ
င်ပပီိုး တသသည်အထ သူက
့်
့် ညြှဉ်ိုးဆဲကကမည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
သူသည် ခရစ်တတ ဟ
် အတခေါ်မခခဲရ
အလပ်လပ်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ပါက၊ လူတအလယ်
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
အကယ်၍ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ပြင့်် အလပ်မလပ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ထအစ ိုး ပမှန ် လူတစ်ဦိုးအပြစ်သ အလပ်လပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသည် သူ၏ အမှုက စိုးစဉ်ိုးမျှ
သည်ိုးခရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဝါကျတစ်တကက င်ိုးက သူ၏ မနမ် မက်
ပခင်ိုးအ ိုး သည်ိုးခမည်မဟတ်တပ။
့်
ထတကက
င့်် သူသည် သူ၏အမှုတွင ် ဤပင်ကလကခဏ က သူန္င
ှ အ
့်် တူ သယ်တဆ င်ရသ
့်
တတ်န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် လူအ ိုးလိုးသည် တည်ပမဲပပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ပင်ကလကခဏ က
န ခလက်တလျှ က်ရန် လလ ိုးတနကကသည့်အ
် တွက်၊ သူ၏အမှုသည် ထသ ့်
မလပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ထက်ပင် ပ၍ အ ိုးတက င်ိုးတလသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် အမှုပပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သမဟ
ွ ိုး် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဘရ ိုးသခင်
့် တ် တပေါ်ထန
ကယ်တတ တ
် င်၏ ပင်ကလကခဏ က သူ မသယ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် အမှုပပြုြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုး လိုးဝ ရှမည် မဟတ်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ခရစ်တတ ်၏
ပြစ်ပခင်ိုးတက
ွ ်အလယ်တွင ် သူ၏အမှုက
့် ရှထ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လွယလ
် ငတ
့်် ကူ တဆ င်ရွက်ြ သူ
့်် ပိုးမည် မဟတ်တပ။
့် ပါပပီ
့် ိုး အခွငတ
့် က
့် လူသ ိုးက တလျှ တ
သူသည် သူ၏အမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ က သယ်တဆ င်တလသည်။
ထသတသ
အမှုသည် ထသတသ
ပင်ကလကခဏ မပါဘဲ၊ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်ထက်
့်
့်
အကကမ်တပါင်ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ တန်ခိုးသ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် သူ၏
အန္ှစ်သ ရက မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးကသ ကျြုိုးန္နွ ခသည့်အ
် တွက်၊ လူသည် သူက
့်
အပပည်အ
့် ဝ မန ခတသိုးတပ။ သဆ
တတ ်သည် သူ၏ရ ထူိုးမှ
့်
့် လျှင ် တစ်တန ခရစ်
န္တ်ထက
ွ ်မည့်အ
် ချန်တွင၊် လူသည် သူက
် န်
့် တစ်ရက်တ မျှပင် ဆက်အသက်ရှငရ
ခွငပ့်် ပြုန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်လ မည့်် န္ှစ်မျ ိုးတွင ် သူ၏ လက်ပြငပ့်် ပြုတသ
အမှုက ပြစ်တပေါ်တစမည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
ကမဘ တပေါ်၌ အတူတကွ တနထင်လသည်။ သတသ
် လူသ ိုးသည် သူ၏ မျက်တမှ က်က
့်

တစ်ရက်မျှပင် သည်ိုးမခန္င်တပ၊ ထတကက
င ့်် သူအတနန္ှ
င ့်် လက်တလျှ ရ
ဲ့် ည်။
့် သ တတ်န္င်ခသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူသ ိုးအလယ်တင
ွ ် သူ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး
သူ၏အမှုတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခွငတ
့်် ပိုးြ ဆ
ှ ့််
့် သည်မှ လူသ ိုး၏ သက်ညြှ မှုန္င
တကျိုးဇူိုးတတ တ
် ၏
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ သူ၏
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ ပြစ်န္င
ကယ်တင်ကယ်ကျ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခခဲရ
တကျိုးဇူိုးက
့် တသ သူမျ ိုးသည် သူအ
့် ိုး ထသတသ
့်
ပပကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးပပီိုးပြစ်သည်အထသ သူက
့်
့်
တနထင်ခင
ွ ပ့်် ပြုဆဲ ပြစ်ပပီိုး တစ်ဒင်္ဂမျှ တန က်ထပ် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဤသဆ
့် ပါက သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
မခရသူတအတကက
င်ိုးက ိုး အဘယ်သနည်
့်
့် ိုး။ လူသ ိုးသည် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
ဤသဆက်
ဆသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ပမှနလ
် သ
ူ ိုးတစ်ဦိုး၏ အခွရှသည့်် ခရစ်တတ ်
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သူသည် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝသ ရှပပီိုး
ပမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ မရှပါက၊ လူသ ိုး၏ အခက်အခဲမျ ိုးက အလွယက
် ူဆိုး တပြရှငိုး် လက်န္င်မည်
မဟတ်တလ ။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ခမည်ိုးတတ ၏
် အလက
ကျြုိုးန္နွ ခသည်ခ
့် ရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ အတအကျပြစ်သည် ဆတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊
လူသ ိုးသည် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက စတ်မပါတစ်
့် ပါ အသအမှတ်ပပြုပပီိုး
သ မန်လသ
ူ ိုး တစ်ဦိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အက က စတ်မဝင်စ ိုးတပ။ ထသပြင
့် ့်် လူသည်
သူ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက သည်ိုးမခန္င်တတ သ
့် တွက် သူသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူတကွ
့် ည်အ
တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုမျ ိုးက မျှတဝန္င်ရန် လူသ ိုးအလယ်တွင ် ရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏
အမှုက ပယ်ြျက်ရသ တတ်န္င်တလသည်။

လ၏သ မန်ဘဝကိို နဂိိုအတိင
ို ်း် ပန် ေစ်လ တစ ခင််းနှင ်ူ့ သကိ
ူ့ ို
အံကူ့ သေွယတ
် က င််းတသ ခရီ ်းပန််းတိင
ို သ
် ိုိ တခေါ်
ူ့ တဆ င်သ ွ ်း ခင််း
လူသ ိုးသည် ယတနအမှု
ှ ့်် အန င်္တ်အမှုတက
့် န္င
့် အနည်ိုးအကျဉ်ိုးသ န ိုးလည်၏၊ သရ့် တွင ်
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ဝင်တရ က်မည့်် ပန်ိုးတင်က န ိုးမလည်တပ။ အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး
အတနပြင့်် လူသ ိုးသည် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သင်သ
့် ည်- လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သင၏
့်် ၊ သင်တသည်
့်
ငါတပပ သမျှနည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ဆက်လက် တဆ င်ရွကသ
် ငသ
့်် ည်၊ သင်သည်
မမကယ်ကယ်အတွက် အမှုအရ မျ ိုးက စီမန္င်ပခင်ိုးမရှကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်ကယ်အတပေါ်

ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဝကွကအ
် ပ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
အရ ရ တင်ိုးသည် သူလက်
အတွငိုး် ၌ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ခရ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်
့်
လူသ ိုးက တမျှ ်မှနိုး် ချန်ထက်တစ ၍ ရလဒ်တစ်ခ၊ န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ် ပန်ိုးတင်တစ်ခတပိုးပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးကတသွိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက သူတန
့် က်သ လ
့် က်တစရန်
ဤအရ က အသိုးပပြုပါက- သူသည် လူသ ိုးန္ှင ့်် အတပိုးအယူတစ်ရပ် လပ်ပါက- ဤသည်မှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးပြစ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏အသက်တ က အမှုပပြုြလည်
ိုး မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက ရယူရန် လူသ ိုး၏ နင်္ိုးက
အသိုးပပြုမည်ဆပါက၊ ဤတွင ် သူသည် လူသ ိုးက စလင်တနတစပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက ရရှန္င်မည်လည်ိုးမဟတ်တပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူက
့် ထန်ိုးချြုပ်ရန် ပန်ိုးတင်က
အသိုးပပြုတနပခင်ိုးပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးသည် အန င်္တ်နင်္ိုး၊ တန က်ဆိုးခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့််
တမျှ ်လင်ရ
သ ၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် န် တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခခ ရှ မရှတထက်
့်
အတရိုးမထ ိုးတပ။ သမ်ိုးပက်သည်အ
့် မှုအတွငိုး် တွင ် လူက လှပသည့်် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်တစ်ရပ်
တပိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးမတင်မီတွင၊် လက်စ ိုးရှ တြွရမည့််
သင်တ
့် တ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက သူအ
့် ါက၊ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
့် ိုးတပိုးခဲပ
ယင်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှမည် မဟတ်သည်သ မက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏
သက်တရ က်မှုသည်လည်ိုး လမ်ိုးမိုးခရမည် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည်
လူသ ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးက ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏
ပန်ကန်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတအ
့် ိုးပြင့််
ယင်ိုး၏အကျြုိုးတရ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်ဟဆရတပမည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးန္ှင ့််
အတပိုးအယူတစ်ရပ် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင်၊့် ဆလသည်မှ လူသ ိုးက တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
တကျိုးဇူိုးတတ တ
် က
့် တပိုးပခင်ိုးပြင့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှသည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် လူသ ိုးအ ိုး
၎င်ိုး၏ “လွတ်လပ်မှု” က လိုးဝြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အလ ိုးအလ မျ ိုးက အပမစ်ပြတ်ပခင်ိုးမှ
သူ၏သစစ တစ င်သ
့် မှုက ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ရရှတပသည်။ ဤသည်မှ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ တကယ့်အ
် စအဦိုးတွင ် လူသ ိုးက
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ တမျှ ်လင်ခ
ှ ့််
့် ျက်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္င
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုတက
့် ထတန
့် က်တွင ် လပ်တဆ င်ပါက၊ လူသ ိုးသည်
အလ ိုးအလ မျ ိုးရှခဲသ
့် ည့်် အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအရ ဤပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
်
့် လက်ခမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆိုးတွင ် ြန်ဆင်ိုးရှငက
သူ၏အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအ ိုးလိုးက အကကင်ိုးမဲ့်န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ကိုးကွယပ် ခင်ိုးတအ
့် ိုး

ရရှမည်မဟတ်တပ။ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သည့်် မသန ိုးမလည်တသ န ခမှုသ လျှင ်
ရှမည်ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုးသည် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုမည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ သမ်ိုးပက်ရန်မှ
ပြစ်န္င်လမ်မ
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ထသတသ
့်
လူသ ိုးက ရရှြ ပြစ်
ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခရန်
့် န္င်မည် ဟတ်တပ၊ ထအပပင်
့်
့်
ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ထသတသ
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့်
့်
ထမ်ိုးတဆ င်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူမျ ိုးသ လပ်တဆ င်မည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ သ ပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ပပဿန မှ
သူသည် သူ၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးကသ တတွိုးပပီိုး ဤအရ မျ ိုးက
ပမတ်န္ိုးကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ အတွက်
ဘရ ိုးသခင်က လက်လရှ တြွသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူချစ်တသ တကက င ့်် ကိုးကယ
ွ ်တနပခင်ိုး
မဟတ်တပ။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရ တွင၊် လူသ ိုး၏ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပခင်ိုး၊
့်
တလ ဘန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ကိုးကယ
ွ ်မအ
ှု ိုး အတ ိုးဆိုးီ ဆိုးတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင်
့် ့် ြယ်ရှ ိုးရမည် ပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့််
လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှတပလမ်မ
့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
လူသ ိုးကသမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ပထမအဆင်မ
့် ျ ိုးတွင ် လူသ ိုး၏ အထန်ိုးအကွပ်မဲ့်တသ
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အဆိုးရွ ိုးဆိုးတသ အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးက သနစ
် ့် င်ပစ်ြ လ
့် အပ်ပပီိုး၊
ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ထတ်တြ ်ပပြန္ှ့် င ့််
လူဘဝန္ှ
ငဆ
့်် င်တသ သူ၏ အသ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏အပမင်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်တည်မှု
့်
အဓပပ ယ်တက
့် တပပ င်ိုးလဲရန် လအပ်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သန်စင်
ှ ိုးသည် သမ်ိုးပက်
့် သွ ိုး၏၊ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ခရတပသည်။ သရ့် တွင ် အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး အ ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက်သ သမ်ိုးပက်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ အတအကျ ဆရပါက
သူ၏ ဘန်ိုးအသတရအတွက် လူသ ိုးက ရရှြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုး၏ အစ၊ မူလ ပသဏ္ဌ န်က
ပပန်ရရန်အလငှ့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးပြစ်၏။ သူသည် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွကသ
်
သမ်ိုးပက်မည်ဆပါက၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ အတရိုးပါမှုမှ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးတပလမ့််မည်။
ဆလသည်မှ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့််
မပတ်သက်တတ သ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏တသပခင်ိုး၊ ရှငပ် ခင်ိုးက အတရိုးမစက်ပါက၊ ဤသည်မှ
့် ကဲသ

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး ပြစ်လမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက် ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ ဆလသည်။
လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုးတန က် သူက
ှ ့်် အဩ
့် ြွယ်ရ ပန်ိုးတင်သ လူ
့် ရယူပခင်ိုးန္င
့် သ ိုး၏
တန က်ဆိုး တရ က်ရှပခင်ိုးတသည်
သ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုတစ်ခလိုး၏ အချက်အချ တွင ် ရှက ၊
့်
ဤအရ ကသ လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်မှနိုး် ချက်အ ိုး ရရှန္င်တပသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင၊် လှပသည့်် ပန်ိုးတင်သ လူ
့် သ ိုးတရ က်ရှပခင်ိုးန္ှင ့််
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ သူ
့် ၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးသည်သ အြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုး
ပင်ဆင်သင်သ
် တနပြင ့်် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု
့် ည့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှငအ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရမည်ဆပါက၊
အလွနအ
် ကနအ
် ့် သတ်ရတပမည်
ှ
- ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက အတပခအတန တစ်ခထ
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးက ထ ဝရ ပန်ိုးတင်သ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်မည်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် လူသ ိုး၏ကကကမမ က မဆိုးပြတ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
လူသ ိုး၏
့်
အလ ိုးအလ မျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ် ပန်ိုးတင်ကလည်ိုး မတသချ တစန္င်တပ။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ သူသည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် တွက်၊
့် ည့်အ
လူသ ိုးက သူဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပ၏။ လူသ ိုးက သူကယ်တင်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် လူသ ိုးက
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကယ်တင်ပပီိုး လိုးဝ ရယူလမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးက
ဦိုးတဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးက သင်တ
် ည့်် ပန်ိုးတင်သ ပ
င်လမ့််မည်။ ပပီိုးလျှင်
့် လျ သ
့် တဆ
့်
သူသည် လူသ ိုးကြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့််
အလ ိုးအလ မျ ိုးအတွက် သူတ ဝန်ယူရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင်
လပ်တဆ င်သည့်် အမှုပြစ်သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လူသ ိုးအ ိုး သူ၏ အလ ိုးအလ မျ ိုးမှ
သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးပြင ့်် ရရှတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် သင်တ
ဲ တခေါ်
့် တ ်တသ ပန်ိုးတင်ထသ
့် တဆ င်ခရမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
ပန်ိုးတင်တစ်ခရှပပီိုး သူ၏ ကကကမမ တသချ သည်မှ အတအကျအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဤတနရ တွင ် ရည်ညန်ိုးထ ိုးသည့််
သင်တ
့် တ ်တသ ပန်ိုးတင်မှ လူသ ိုး၏ အတတ်က သန်စင်
့် ခရတသ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အလ ိုးအလ မျ ိုး မဟတ်တပ။ ထန္ှစ်ခမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုး၏။ လူသ ိုးက တမျှ ်လင်ပ့် ပီိုး
လက်စ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးန္ှငတ
့်် လျ ်ကန်တသ ပန်ိုးတင်ဆသည်ထက်၊
ဇ တပကတ၏ လွနက
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုးက သူ၏လက်စ ိုးမှုမှ ထွက်တပေါ်တသ
တမ်ိုးတမှုမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်

ပပင်ဆင်ထ ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ ၊ လူသ ိုးက ပြြူစင်တစပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးန္င
ှ ့််
ထက်သငသ
့်် ည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ကတမျ ိုးပြစ်တပသည်၊ ယင်ိုးတမှ့် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုး၏ တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး၊
အယူအဆမျ ိုး၊ စတ်ကူိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဇ တပကတတပြင
့် ့်် မစွနိုး် ထင်ိုးတပ။ ဤပန်ိုးတင်က
သီိုးပခ ိုးလတ
ူ စ်ဦိုးအတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏
န ိုးခရ အရပ်ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ဤပန်ိုးတင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အသင်တ
် ိုး
့် တ ဆ
့်
ပန်ိုးတင်ပြစ်၏။
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သက်ရအ
ှ ိုးလိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုးရန် ရည်ရွယ်၏။
သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်သည် မစွနပစ်
် ့် ရ သမဟ
့် တ်
မန ခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူအတပေါ်
ပန်လည်ိုးမပန်ကန်သငတ
့်် ပ။
့်
သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် အဆိုးတွင ် သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ပြစ်တပမ က်တစတသ အခါ၊
ဤအရ ၌ သူသည် ဘန်ိုးအသတရ ရရှလမ့််မည်။ ယတနတွ
့် င၊် သင်သည် တမ ဘ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် အဆင်ိုးနီတသ နင်္ါိုးကကီိုး၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်သည်က
အဘယ်တကက င့်် မတပပ ထ ိုးပါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတကက င်ိုး
မတပပ ဘဲ၊ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအတကက င်ိုးသ တပပ သနည်ိုး။ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါဤသည်မှ လူ၏နင်္မူလ အမည်န မပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏တမွိုးရ ပါ ပင်ကလကခဏ မှ ဤအရ
ပြစ်သည်။ အမှု၏ တခတ်မျ ိုးန္ှင ့်် အချန်က လမျ ိုး ကွပဲ ပ ိုးတသ တကက ငသ
့််
အမည်န မမျ ိုး
ကွဲပပ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ အမှနတ
် ွင၊် လူသည် သ မန်အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးသ ပြစ်၏။
အတြ က်ပပန်အပျက်စီိုးဆိုးပြစ်တစ၊ အသန်ရှ့် ငိုး် ဆိုးပြစ်တစ၊ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ရ မည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်သည်အ
့် ခါ၊ သူသည် သင်၏အလ ိုးအလ မျ ိုး၊ ကကကမမ
သမဟ
့် မထန်ိုးချြုပ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် အလပ်လပ်ရန်
့် တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်က အသိုးပပြုလျက် သင်က
အမှနတ
် ကယ် မလအပ်တပ။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူအ ိုး အြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါတစ်ဦိုး၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်တစရန်၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကိုးကယ
ွ ်တစရန်ပြစ်သည်။
ဤအရ က ပပြုပပီိုးမှသ သူသည် န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်န္င်မည် ပြစ်သည်။ လူ၏ကကကမမ က ဘရ ိုးသခင်၏လက်မျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုး၏။
သင်သည် မမကယ်ကယ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ- လူသည် သူ၏အကျြုိုးအတွက်
အပမဲတပပိုးလ ိုးက အလပ်ရှုပ်တနတသ ်လည်ိုး၊ မမကယ်ကယ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်စွမ်ိုး
မရှပမဲပြစ်တလသည်။ သင်သည် သင်ကယ်တင်၏အလ ိုးအလ မျ ိုးက သန္င်မည်ဆပါက၊

သင်၏ကကကမမ က ထန်ိုးချြုပ်န္င်မည်ဆပါက၊ သင်သည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး
ပြစ်ဦိုးမည်တလ ။ တတတပပ ရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သ အမှု
ပပြုသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
့်
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတွကပ် ြစ်၏။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် လူသ ိုးက
အလပ်အတကျွိုးပပြုရန် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ကကည်တ
့် လ ။့် လူသ ိုးအတွက် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လ၊ တနန္ှင ့်် ကကယ်မျ ိုး၊ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့််
အပင်မျ ိုး၊ တန္ွဦိုးရ သီ၊ တန္ွရ သီ၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီန္င
ှ ့်် တဆ င်ိုးရ သီ စသပြင-့်် အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုး၏ပြစ်တည်မှုအတွက် ြန်တီိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
့်
မည်သ ပပစ်
့် တင်ဆိုးမက တရ ိုးစီရင်သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးသည် လူ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်သ ပြစ်၏။ သူသည် လူသ ိုးထမှ ၎င်ိုး၏ ဇ တဆန်သည့််
တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
သန်စင်
် န်န္င်ြအလ
ငှ့် လူကသန်စင်
့် တစပခင်ိုးအတွကပ် ြစ်ပပီိုး လူ ရှငသ
့် ပခင်ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ လူ၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ၏၊
ှ
ထတကက
င ့်် လူသည်
့်
မမကယ်ကယ် မည်သ ထ
့် န်ိုးချြုပ်န္င်မည်နည်ိုး။
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသည် လှပတသ
ကမဘ တလ ကတစ်ခထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်ခရလမ့််မည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤအသက်တ သည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှတနဆဲပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယတန လူ
့် သ ိုး၏အသက်တ န္ှင ့််
လိုးဝတူညမ
ီ ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရှမည့်် အသက်တ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးအတွက်
အသစ်စတင်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လမ်မ
ွ ်အတွက် ထသတသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အသက်တ တစ်ခ ရှရန်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သစ်လွငပ် ပီိုး လှပတသ နယ်ပယ်တစ်ခထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသ ပြစ်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူန္င
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘဝ စတင်ပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
လှပသည့်် အသက်တ ၏
့် ည်။ ထသတသ
့်
အတကက င်ိုးပပချက်မှ လူသည် သန်စင်
့် ခရက သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးတန က်တွင၊်
ြန်ဆင်ိုးရှငတ
် ရှ ျို့တမှ က်တွင် သူ ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်ရတပမည်။ ထတကက
င်၊့် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး
့်
အမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ မဝင်
တရ က်မီ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင့်် ပြစ်သည်။ ထသတသ
အသက်တ တစ်ခသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်က လူ၏အန င်္တ် အသက်တ ပြစ်၏၊ ကမဘ တပေါ်က အလှပဆိုးတသ
အသက်တ ပြစ်၏၊ လူသ ိုး တတ င်တ
့် တသ အသက်တ မျြုိုးပြစ်၏၊ ကမဘ သ
့် မင်ိုးတွင ်
လူသ ိုးအတနပြင့်် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မရရှြူိုးတသ အသက်တ မျြုိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် အန္ှစ်

၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ တန က်ဆိုးရလဒ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အတမ်ိုးတဆိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးထ ဘရ ိုးသခင်၏ ကတလည်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
ဤကတသည် ချက်ချင်ိုးပြစ်မလ န္င်တပ။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှု ပပီိုးဆိုးပပီိုး လူသည်
လိုးဝသမ်ိုးပက်ခရပပီိုးမသ
ှ ၊ ဆလသည်မှ စ တန် လိုးဝ ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
လူသည် အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်လမ့််မည်။ လူသည် စစ်တဆိုးခရပပီိုးတန က်တွင၊်
အပပစ်ရတသ
ှ
သဘ ဝမရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်က အန္င်ယပူ ပီိုးပြစ်လမ့််မည် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏၊ ဆလသည်မှ ရန်လသည့််
အင်အ ိုးစမျ ိုး၏ ဝင်တရ က်စွက်ြက်ပခင်ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူ၏ ဇ တပကတက
တက်ခက်န္င်သည့်် ရန်လသည့်် အင်အ ိုးစမျ ိုး လိုးဝ ရှလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့််
့်
လူသည် လွတ်လပ်က သန်ရှ့် ငိုး် လမ်မ
့် ည်- သူသည် ထ ဝရက လထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုး
ပြစ်လမ့််မည်။ ရန်လတသ အတမှ င်အင်အ ိုးစမျ ိုးက တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးမှသ
လူသည် သွ ိုးတလရ ရ ၌ လွတလ
် ပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သူသည် ပန်ကန်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးမျ ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ စ တန်သည် တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင် ထန်ိုးချြုပ်ခရြသ
့်
့် ရှပပီိုး၊
လူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အ ိုးလိုး အဆင်တပပလမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ်က တနရ တင်ိုးတွင ် စ တန်သည်
ဒကခတမတန္ှ က်လျက်ရဆဲ
ှ ပြစ်တသ တကက င်န္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု တစ်ရပ်လိုး
့် င
အဆိုးသ မတရ
က်ရှတသိုးတသ တကက င့်် လတ်တတလ အတပခအတန တည်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်သည်။
့်
စ တန် ကျရှု ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ လူသည် လိုးဝလွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်ကရရှပပီိုး စ တန်၏ နယ်ပယ်တအ က်မှ ထွက်လ သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးသည်
တပြ င်မ
ူ ိုးတစ်ဦိုးန္င
ှ ့်် ထက်သငသ
့်် ည်ဘ
့် ဝက
့် တ်ပခင်ိုး၏တနမင်ိုးက ရှု ပမင်ရလမ့််မည်။ သ မန်လသ
ပပန်လည်ရရှလမ်မ
့် ည်။ အတက င်ိုးအဆိုး သပမင်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် မည်သစ့် ိုးပပီိုး
ဝတ်ဆင်ရမည်က န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ပမှနတ
် နထင်န္င်စွမ်ိုး စသည့်် ပမှနလ
် သ
ူ ိုးတစ်ဦိုး
ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက ပပန်လည်ရရှလမ်မ
့် ည်။ ဧဝသည်
တမမ၏စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက မခခဲရ
့် ပါက၊ လူသည် အစအဦိုးတွင ် ြန်ဆင်ိုးခရပပီိုးတန က်၊
ဤသတသ
ပမှနဘ
် ဝက ရရှခဲသ
့် င်တ
့် ပသည်။ သူသည် စ ိုးတသ က်၊ ဝတ်ဆင်က
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှန ် လူသ ိုးဘဝက တနထင်ခသ
ဲ့် င်သ
့် ည်။ သရ့် တွင ် လူသည်
အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုး လ ပပီိုးတန က်တွင၊် ဤဘဝသည် မရန္င်သည့်် စတ်၏ လှညစ
့်် ိုးမှုတစ်ခ
ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယတနတွ
် င် လူသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက စတ်မကူိုးဝတ
် ွင၊်
့် ငပ
့် ပ။ အမှနတ
့်
လူသ ိုးတတ င်တ
့် သည့်် ဤလှပတသ ဘဝသည် မရှမပြစ် လအပ်ချက်တစ်ခပြစ်၏၊ အကယ်၍
လူသည် ထသတသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ မရှခဲပ
့် ါက၊ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ၎င်ိုး၏
့်

အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးတသ ဘဝသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရပ်တန်မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသတသ
့်
့်
လှပသည့်် ဘဝသ မရှခဲပ
့် ါက၊ စ တန်၏ကကကမမ သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမကကီိုးအတပေါ် စ တန်
တန်ခိုးအ ဏ စွဲကင်သည့်် တခတ်သည် အဆိုးသတ် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည်
အတမှ င် အင်အ ိုးမျ ိုး လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့်် နယ်ပယ်တစ်ခသ တရ
က်ရရမည်
ှ
ပြစ်က
့်
ထသတရ
့် ခါတွင၊် ဤအရ က စ တန် ရှု ိုးနမ့််ပပီိုးပြစ်သည်က သက်တသပပလမ်မ
့် ည်
့် က်ရှသည်အ
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် စ တန်၏တန္ှ င်ယ
် ှု မရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်
့် ှကမ
ကယ်တင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထန်ိုးချြုပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ဘဝတစ်ခလိုးက
ကွပ်ကဲက ထန်ိုးချြုပ်လမ်မ
် ကယ်
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ စ တန်သည် အမှနတ
ရှု ိုးနမ့််ပပီိုးလမ့််မည်။ ယတန လူ
့် ဝ ပြစ်သည်။
့် ၏ဘဝသည် မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့်် ညစ်ညမ်ိုးသည်ဘ
ယင်ိုးသည် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တဝဒန န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘဝ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ဤသည်က
စ တန်၏ ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုးဟ တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် ဒကခပင်လယ်မှ လွတ်တပမ က်ရန်
လတသိုးသည်၊ လူဘဝ၏
အခက်အခဲ သမဟ
့်
့် တ် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ရန်
လတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အလွနအ
် ့် လွနတ
် တတ င်ိုးတသ
အသပည တစ်ခသ ရှဆဲ ပြစ်သည်။ လူ၏အခက်အခဲအ ိုးလိုးက စ တန်က
ြန်တီိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုး၏ဘဝထဲသ ဆင်
ိုးရဲဒကခက ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ စ တန်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
စ တန်က တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ထ ိုးရသည့်
ှ
တ
် န က်တွငသ
်
လူသည် ဒကခပင်လယ်မှ လိုးဝ
လွတ်တပမ က်န္င်လမ်မ
် ဝက လူ၏
့် ည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
စတ်န္လ
ှ ိုးအ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရယူပခင်ိုး၊ လူက စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲ၏
ွ တက်၍ရတသ ပစစညိုး်
ပြစ်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတပသည်။
ယတနတွ
့် င၊် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
လူသ ိုး၏ လက်စ ိုးမသ
ှု ည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝ မရှမီ သူ လက်စ ိုးသည့််
အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ မျ ိုးသည် စ တန်က တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွငမ
် ရှတစမီ လူက ရှ တြွတသ
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင်၊့် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန်န္င
ှ ့််
စလင်တစပခင်ိုးက ခရပခင်ိုး သမဟ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏
့် တ် ကကီိုးမ ိုးစွ အသိုးပပြုခရပခင်ိုး န္ှငသ
လက်စ ိုးရှ တြွမှုသည် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ရန်ပြစ်၏။
လူ၏လက်စ ိုးရှ တြွမသ
ှု ည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
တန က်ဆိုးရလဒ်မှ စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ သူ၏ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး ပြစ်လမ့််မည်။
စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးအ ိုးပြင်သ
လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့်
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝ၊ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်သည့်် ဘဝက တနထင်န္င်တပသည်။

ယတနတွ
့် င၊် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် လူ၏ လက်စ ိုးရှ တြွမှုသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူက ပမှန ် လူသ ိုးဘဝမရှမီ
လက်စ ိုးရှ တြွခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးတက
့် ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
့် သန်စင်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက်၊ ပပီိုးလျှင ် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကိုးကယ
ွ ်ရန်အလငှ့် အဓက
လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှန ် လူသ ိုးဘဝ၊ အခက်အခဲ
သမဟ
့် ဝတစ်ခက ပင်ဆင်ပါက၊ လူသည် တအ င်ပမင်တသ သူ
့် တ် ဒကခတဝဒန မရှသည်ဘ
တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်စ ိုးရှ တြွမှုတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
“တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး” န္ှင ့်် “စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုး” တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
လူက လက်စ ိုးရှ တြွရန် တပိုးသည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက
လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူသည် လူသ ိုးအ ိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး
အဓပပ ယ်ရသည်
ှ
ဘ
့် ဝက အသက်ရှငြ
် ပြစ်
့် တစရန်န္င
ှ ့််
့် တစသည်။ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူက ပပည်စ
သူက
့် ရယူရန်ပြစ်ပပီိုး၊ တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး
ခရပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ လက်စ ိုးရှ တြွမသ
ှု ည် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်၏။ အကယ်၍
အန င်္တ်တွင် လူသည် အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပါက၊
တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုး ခရပခင်ိုးအြ ရည်
ညန်ိုးတပပ ဆချက်
့်
ရှလမ်မ
ဝန်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသ
့် ည် မဟတ်တပ။ အြန်ဆင်ိုးခ အသီိုးသိုးီ က မမတ၏တ
့်
ရှလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
ှု ည် သ ၍ ရည်မှနိုး် ခရက
့် င၊် လူ၏ လက်စ ိုးရှ တြွမသ
လက်တတွက
ျို့ ျန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူသ ိုးအတွက် နယ်ပယ်တစ်ခ သတ်မှတရ
် န်သက်သက်သ
့်
ဤအရ မျ ိုးက လူအ ိုး လက်စ ိုးတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက၊ လူသည် မတရရ တသ
စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပခင်ိုး အလယ်တွင ် အသက်ရှငက
်
ထ ဝရ အသက်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်မက
ှု အ ိုးထတ်မမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသသ
့် ပြစ်ပါက၊ လူသည် သ ၍ပင် သန ိုးြွယ်
ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးမရှဘဲ၊
ဤနည်ိုးပြင့်် လက်စ ိုးရှ တြွရန်မှ - ယင်ိုးသည် မမကယ်ကယ်လည
ှ ပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ တန က်ဆိုးတွင ် ဤလက်စ ိုးရှ တြွမှုသည် အလအတလျ က်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပမည်။ အဆိုးတွင ် လူသည် စ တန်၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွင်
အသက်ရှငဦ
် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ မမကယ်ကယ် လွတ်တပမ က်တစန္င်စွမ်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။
အဘယ်တကက င ့်် မမကယ်ကယ် ထသတသ
တပခဦိုးတည့်ရ
် လက်စ ိုးရှ တြွမှု ပပြုတစသနည်ိုး။
့်
လူသည် ထ ဝရခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် ခါ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကိုးကယ
ွ ်လမ်မ
့် ည်
့် တရ က်သည်အ
ပြစ်ပပီိုး၊ လူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှပပီိုးပြစ်က ထ ဝရက လထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုး

ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသည် မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးကမျှ လက်စ ိုးရှ တြွလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ သူသည် စ တန်၏ ဝန်ိုးရပခင်ိုးခရမည်က စိုးရမ်စရ လည်ိုး
လအပ်မည်မဟတ်တပ။ ဤအချန်တွင၊် လူသည် သူ၏တနရ က သလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
တ ဝန်က တဆ င်ရွကလ
် မ်မ
့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး သမဟ
့် ည်ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
့် တ်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မခကကရလျှငပ
် င်၊ လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် လူသ ိုးသည် ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှစ်ခလိုးတွင ် အြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အပမင်အ
့် နမ့်် ခွပဲ ခ ိုးမှု
ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူအသီိုးသိုးီ သည် မတူကွဲပပ ိုးသည့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန်တစ်ခကသ
တဆ င်ရွကလ
် မ့််မည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် စနစ်ကျပပီိုး
သင်တ
် မ်ဦ
်
့် တ ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခတွင ် အသက်ရှငလ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငက
ကိုးကွယ်ပခင်ိုးအတွက် လူသည် သူ၏တ ဝန်က တဆ င်ရွက်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထ ဝရက လန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်လ မည်မှ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
ပြစ်တပသည်။ ထအချန်တွင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးတပိုးခရသည့်် အသက်တ တစ်ခ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် က ကွယ်မှုတအ က်တွင် ရှသည့်် အသက်တ တစ်ခ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူရသည်
ှ
့် အသက်တ တစ်ခက ရရှပပီိုးပြစ်လမ့််မည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှနဘ
် ဝတစ်ခက တနထင်လမ်မ
် န်တသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုးသည် မှနက
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ ဝင်
ဲ ှု အစီအစဉ်သည်
့် တရ က်လမ့််မည်ပြစ်သည်။ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် မ
စ တန်က လိုးဝရှု ိုးနမ်တ
့် စပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ြန်ဆင်ိုးမှုတန က်ပင်ိုး လူသ ိုး၏နင်္မူလ ပသဏ္ဌ န်က ပပန်ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊
ထသပြင
် ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အစအဦိုး၌
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်သည် ပပည့်စ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရမီ ကမဘ တပမတပေါ်တွင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပမှနဘ
် ဝတစ်ခက တနထင်ခ၏
ဲ့် ။ တန က်ပင်ိုးတွင၊် လူသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခခဲရ
် ဝက ဆိုးရှု ိုးခဲက
၊ ထတကက င ့််
့် ပပီိုးတန က်တွင ် ဤပမှနဘ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ပမှန ် ဘဝက ပပန်လည်ရရှရန် စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲတ
ွ သည်
စတင်ခ၏
ဲ့် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု
့်
အဆိုးသတ်သတရ
် ခါမှသ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုး၏ ဘဝသည်
့် က်လ သည့်အ
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တရ ိုးဝင်စတင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထအခါမှသ လူသည်
န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် ဘဝတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစအဦိုး၌
လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်အပပင်၊ လူသ ိုး၏ နင်္မူလပသဏ္ဌ န်တက
့်

ပပန်လည်ရရှလမ်မ
င့်် လူသ ိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပမှနဘ
် ဝက ရရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် လမ်မ
် တွက် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး သမဟ
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့် တ်
စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုးအ ိုး လက်စ ိုးရှ တြွမည်မဟတ်တပ။ လူတတပပ
ဆသည့််
့်
“တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုး” န္ှင ့်် “စလင်တစပခင်ိုးခရပခင်ိုး” တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တအကက
ိုး
့်
့်
တက်ပဲက
ွ
လအတွငိုး် လက်စ ိုးရှ တြွရန် လူသ ိုးက တပိုးထ ိုးသည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပြစ်က ၊
လူသ ိုးအတနပြင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးတသ တကက ငသ
့််
၎င်ိုးတရှ့် တနပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ စ တန် ရှု ိုးနမ်လ
့် မ်မ
့် ည်မှ ၊ သင်က
့် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ဤရည်မှနိုး် ချက်က သင်အ
့် ိုး လက်စ ိုးတစပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပသည်။ သင်က
့်
တအ င်ပမင်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်ရန် သမဟ
့် တ် စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်ရန်၊ သမဟ
့် တ်
အသိုးပပြုပခင်ိုးခတစရန် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးသည် စ တန်က အရှက်ရတစြအလ
ငှ့် သင်
့်
သက်တသခသည်က လအပ်တပသည်။ အဆိုးတွင၊် လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝက တနထင်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသည် သန်ရှ့် ငိုး် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဤအရ ပြစ်ပျက်တသ အခါတွင၊် လူတသည်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ရန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကလမ်ဦ
့် ိုးမည်တလ ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကသည်
မဟတ်တလ ။ တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုး
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် စ တန်အ ိုး ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုး၏ညစ်ညမ်ိုးမတ
ှု က
့် ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤ စက ိုးလိုး “တအ င်ပမင်တသ သူ” မှ
စ တန်န္င
ှ ့်် ရန်လသည်အ
့် င်အ ိုးစမျ ိုးအတပေါ် တအ င်န္င်ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ သင်စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီဟ သင် ဆသည့်အ
် ခါတွင ် သင်အ
့် တွငိုး် ရှ
မည်သည်အ
့် ရ သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အထွတ်အထပ်ချစ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ြအလ
ငှ့် သင်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
့်
ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်ပစ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ထသတသ
အရ မျ ိုးက လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ ညစ်ညမ်ိုးတသ အရ မျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍၊ ပပီိုးလျှင်
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ဆရတပသည်။ ယင်ိုးတက
ှ ့်် ပတ်သက်၍
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
မတပပ ဆရတပ။
ယခ သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
စလင်တစပခင်ိုးခရသူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးက မလက်စ ိုးပါက၊ အန င်္တ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ပမှနဘ
် ဝက တနထင်သည်အ
့် ခါ၊ ထသတသ
လက်စ ိုးမအ
ှု တွက်
့်

အခွငအ
့်် တရိုးရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်ပါ။ ထအချန်တွင် လူအမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုး၏ အဆိုးသတ်သည်
ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင် သင် မည်သည်အရ မျြုိုးပြစ်သည်မှ
ရှငိုး် လင်ိုးလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လပါက၊ သမဟ
့် တ်
စလင်တစပခင်ိုး ခရသူတစ်ဦိုး ပြစ်လပါက ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုး၏
ပန်ကန်မှုတကက င ့်် ထတ်တြ ်ပပခရပပီိုးတန က်တွင ် အပပစ်တပိုးခရလမ့််မည်သ ပြစ်သည်။
ထအချန်တွင၊် လူ၏ လက်စ ိုးမှုသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊
အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးအတွက် တအ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက်
စလင်တစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ် အချြုျို့အတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးဦိုးမျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
သ ိုးမျ ိုးပြစ်ရန်ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ မျ ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်၊ အ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်
အသက်ရှငက် ကလမ်မ
ှ အ
့်် တူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသက်ရှငက် ကလမ့််မည်။ ယခသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တကက
ွ ချန်ပြစ်၏၊
့် ိုးက တက်ပဲအ
ယင်ိုးသည် ဤတက်ပဲွ အဆိုးမသတ်တသိုးသည့်အ
် ချန်၊ လူသည် လိုးဝ ရယူပခင်ိုးမခရတသိုးသည့််
အချန်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အကူိုးအတပပ င်ိုးက လတစ်ခ ပြစ်၏။ ထတကက
င့််
့်
လူသ ိုးသည် တအ င်ပမင်တသ သူတစ်ဦိုးပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်တစ
ပြစ်လ ပခင်ိုးက လက်စ ိုးြ လ
့်် တန်ိုး၌
့် င၊် အဆငအ
့် အပ်တပသည်။ ယတနတွ
ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အချန်ကျသည့်် အခါတွင ် ထသ
ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်
့် တသ
့်
မဟတ်တပ။ တအ င်န္င်ပပီိုး ပြစ်သမ
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးသည် တူညလ
ီ မ်မ
့် ည်၊
၎င်ိုးတအ
ွ ်၏ အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီသည့််
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မျြုိုးန္ွယဝ
် င်မျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
တန်ိုးတူအသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတသ အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက
အလ ိုးတူ တပိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏တခတ်မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပပီိုး
သူအမှု
တွင ်
့် ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ကွဲပပ ိုးတသ တကက င၊့်် ဤအမှုက သင်တအထဲ
့်
လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်တသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့်် တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ရန်
့်
သငတ
့်် လျ ်ကကလမ့််မည်။ ယင်ိုးက ပပည်ပတွင ် လပ်တဆ င်မည် ဆပါက၊ ထတနရ က လူတသည်
့်
သမ်ိုးပက်ခရမည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ လူစန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ
လူစပြစ်လ ြ သင
တ
့်် လျ ်ကကမည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဤအမှုက ပပည်ပတွင ်
့်

မလပ်တဆ င်ထ ိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် အပခ ိုးန္င်ငမျ ိုးမှ လူတသည်
စလင်တစပခင်ိုးခရရန်န္င
ှ ့််
့်
့်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ရန် မသငတ
့်် လျ က် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ပထမအပ်စပြစ်လ ရန်
၎င်ိုးတအတွ
က် မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်သည် ကွဲပပ ိုးတသ တကက င့််
့်
ဘရ ိုးအမှု၏ တခတ်သည် ကွဲပပ ိုးက ၊ ၎င်ိုး၏ နယ်ပယ်သည် ကွဲပပ ိုး၏၊ ပထမအပ်စရှ၏၊
ဆလသည်မှ တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုးရ၏၊
ှ
ထတကက
င ့်် စလင်တစပခင်ိုးခရသည့််
့်
ဒတယအပ်စသည်လည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။ စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသည့်် ပထမအပ်စ
ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ နမူန န္ှင ့်် ပစ တစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င၊့်် အန င်္တ်တွင ်
စလင်တစပခင်ိုးခရသည့်် ဒတယန္ှင ့်် တတယအပ်စမျ ိုးရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်၊ သရ့် တွင ်
ထ ဝရက လတွင ် ၎င်ိုးအ ိုးလိုး တူညကီ ကလမ်မ
့်် တန်ိုး ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့် ည်ပြစ်က ၊ အဆငအ
ရှလမ်မ
ကွဲပပ ိုးတသ အချန်မျ ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုး ခရရမျှ
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်လမ်မ
့်် တန်ိုးတွင ် ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး ရှလမ့််မည် မဟတ်တပ။
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အဆငအ
အတယ က်တင်ိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့်် အချန်တရ က်လ ပပီိုး စကကဝဠ တစ်ခလိုး၏ အမှု
ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ချန် တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊် အဆငအ
့်် တန်ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုး ရှလမ့််မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အ ိုးလိုး တန်ိုးတူ အဆငအ
့်် တန်ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊်
သင်တသည်
တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး ပြစ်လ ရန်အလငှ့် ဤအမှုက သင်တအကက
ိုးတွင ်
့်
့်
လပ်တဆ င်တလသည်။ ယင်ိုးက ပဗတန်တွင ် လပ်တဆ င်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ သင်တ ပထမအ
ပ်စ
့်
ပြစ်မည့်န
် ည်ိုးတူ ပဗတန်တွင ် ပထမအပ်စရှလမ့််မည်။ ယတန သင်
တအထဲ
တွင ် ထအမှုက
့်
့်
လပ်တဆ င်တနသည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သင်တသည်
အထူိုးသပြင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင့််
့်
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခကကရပပီိုး ပြစ်ရမျှပြစ်ပပီိုး၊ ဤအမှုက သင်တအထဲ
တင
ွ ် မလပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
သင်တသည်
ဒတယအပ်စ၊ သမဟ
့်
့် တ် တတယ၊ သမဟ
့် တ် စတတထ၊ သမဟ
့် တ် ပဉ္စမအပ်စ
ပြစ်လမ့််မည်။ ဤသည်မှ အမှု၏ အစီအစဉ်တွင ် ကွဲပပ ိုးမှုတကက ငမ
့်် ျှ ပြစ်တပသည်။
ပထမအပ်စန္ှင ့်် ဒတယအပ်စတသည်
တစ်ခမှ အပခ ိုးတစ်ခထက် ပပမင်သ
့် ည်၊ ပနမ်သ
့် ည်ဟ
့်
မဆလတပ၊ ဤလူတက
့် စလင်တစသည့်် အစီအစဉ်အထ ိုးအသကသ ဆလတပသည်။
ယတနတွ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
့် င ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တထ
့် တပပ ပပထ ိုးတသ လ
့်
အဘယ်တကက င့်် တစ တစ အသတပိုးမခခဲက့် ကရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ရပ် မရှဘဲ၊ လူတသည်
အစွနိုး် တရ က်တတ်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်၏။
့်
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တယရှု က သူ၏ အချန်က လတွင၊် “ငါသည် ထွက်ခွ ခဲသ
့် တင်ိုး
့် ည်အ
တရ က်ရလ
ှ
လမ်မ
့် ည်” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အရူ ိုးအမူိုးစဲွလမ်ိုးကကပပီိုး၊ ဝတ်ရအပြြူမျ ိုးက ဝတ်ဆင်ပပီိုး

တက င်ိုးကင်ဘသ ၎င်
တဆ င်ပခင်ိုးကသ တစ င်ဆ
င်၊့် အလွန ်
့် င်ိုးချင်ကက၏။ ထတကက
့် ိုးတ၏ချီ
့်
့်
တစ စီိုးစွ တပပ ဆ၍မပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ရှသည်။ ယင်ိုးတက
် စ စီိုးစွ
့် အလွနတ
တပပ မခဲမ
့်် ျက်မှုသည်
့် ည် ဆပါက၊ လူသည် အစွနိုး် တရ က်တတ်မည် ပြစ်၏။ လူ၏ ဝည ဉ်ရငက
န္နယ်လွနိုး် ပပီိုး၊ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သမမ တရ ိုးက
ရပ်စ ိုးမန္င်စွမ်ိုးမရှကကတချ။
လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် စစ်မှနသ
် ည့်် လူအသက်
တ က ရရှပပီိုး စ တန်၏အင်အ ိုးစ
့်
တစ်ခလိုး တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ် ထ ိုးရပခင်
ှ ိုးခရသည့်အ
် ခါ၊ လူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လွယက
် ူစွ
အသက်ရှငလ
် မ့််မည်ပြစ်သည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ယတနတလ
က်
့်
ရှု ပ်တထွိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ- လူသ ိုးဆက်ဆတရိုးမျ ိုး၊ လူမှု ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး၊ ရှု ပ်တထွိုးသည့််
မသ ိုးစဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
မျ ိုးလှစွ တသ ဒကခ၊ မျ ိုးလှစွ တသ တဝဒန က
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးတလသည်။ ဤတနရ ရှ လူ၏ဘဝသည် အလွန ် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ ပြစ်သည်။
လူသည် သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်တ တပပ
င်ိုးလဲလမ့််မည်
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုက ချစ်တသ စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ရှလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသည့်် စကကဝဠ အတွငိုး် ရသည့်
ှ
် သူအ ိုးလိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဆလသည်မှ စ တန်ရှုိုးနမ့််ပပီိုး
ပြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အတမှ င် အင်အ ိုးစအ ိုးလိုးပြစ်သည့်် စ တန်က တကျိုးကျွနဘ
် ဝတွင ်
ထ ိုးရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူသ ိုး၏ဘဝသည်
ဒကခရလ
ှ မ်မ
့် ၊ ့် သူသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လွတလ
် ပ်စွ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
အသက်ရှငန္
် င်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ လူ၏ဘဝသည် ဇ တပကတ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဇ တပကတ၏ အရှု ပ်အတထွိုးမျ ိုး မရှပါက၊ လွနစ
် ွ သ ၍လွယက
် လ
ူ မ့််မည် ပြစ်သည်။ လူ၏
ဇ တပကတ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည် ရှု ပ်တထွိုးလွနိုး် သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင့််
ထသတသ
အရ မျ ိုးရှပခင်ိုးသည် သူသည် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုမှ မမကယ်ကယ်
့်
လွတ်တပမ က်တစြ လ
့် တသိုးသည့်် သက်တသပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးတစ်ဦိုးစီန္င
ှ ့်် အလ ိုးတူ ဆက်ဆတရိုးရှခဲပ
ှ ့််
့် ါက၊ သင်၏မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုးစီန္င
အလ ိုးတူ ဆက်ဆတရိုးရှခဲပ
့် ၊ ့်
့် ါက၊ သင်သည် ပူပန်စရ မျ ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
မည်သမ
ူ ျှန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်ြ လ
့် ရ
့် အပ်မည်မဟတ်တပ။ သ ၍ တက င်ိုးသည်အ
မရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤနည်ိုးပြင့်် လူသည် ၎င်ိုး၏ဒကခတစ်ဝက် သက်သ ရ ရမည် ပြစ်သည်။
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သ မန်လူသ ိုးဘဝတစ်ခက အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊ လူသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူ တပလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပကတ၏

ပြစ်တည်မရ
ှု ဆဲ
ှ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တက င်ိုးကင်တမန်တစ်ပါိုးန္ှင ့််
မျ ိုးစွ တူလမ်မ
ှ ိုး် သည့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တန က်ဆိုးကတ၊ လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
တန က်ဆိုးကတပြစ်၏။ ယတန လူ
့် သည် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ကကြုရ၏။
ထသတသ
အရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုသည်
့်
အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ သင်ထင်ပါသတလ ။ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက
အတကက င်ိုးမရှဘဲ လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ ယခင်က လူက ပပစ်တင်ဆိုးမရန်န္င
ှ ့််
တရ ိုးစီရင်ရန်မှ ၎င်ိုးက အနက်ဆိုးတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ထ ိုးရရန်
ှ ပြစ်၏ဟ ဆထ ိုးခ၏
ဲ့် ၊ ယင်ိုးမှ
၎င်ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးက ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးက ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ
တစ်ခတသ အရ - လူသ ိုးက သန်စင်
့် တစပခင်ိုးအတွက်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
မပတ်သက်ဘတ
ဲ နပပီိုးတန က်၊ လူက အနက်ဆိုးတသ တွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် တမင်ထ ိုးရသည်
ှ
မဟတ်။
ထအစ ိုး၊ ယင်ိုးသည် အဆိုးတွင ် လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ အရ မျ ိုးက
သန်စင်
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ
့် တစပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
့်
အသရှပပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် သူတစ်ဦိုး ကဲသ
့် ပြစ်
့် ရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ ပန်ကန်ပခင်ိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် ပြစ်တပသည်။ ဤအရ ကလပ်တဆ င်ပါက၊ အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် လူသ ိုး၏အတွငိုး် ရှ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရြ ရည်
ရွယ်ထ ိုးသည့််
့်
အရ မျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး၊ လူသည် ထူိုးကဲလှတသ သက်တသက ခသည်အ
့် ခါတွင၊်
စ တန်သည်လည်ိုး ရှု ိုးနမ့််လမ်မ
် ့် င်မခရသည့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုး၏အတွငိုး် တွင ် လိုးဝ သနစ
မူလက ရှသည့်အ
် ရ အနည်ိုးငယ် ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တသ ်လည်ိုး၊
စ တန်ရှုိုးနမ့််သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည် ဒကခ တပိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထအချန်တွင်
လူသည် လိုးဝသန်စင်
ဘဝတစ်ခက
့် ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူသည် ထသတသ
့်
လိုးဝ တတွျို့ ကကြုြူိုးပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊ စ တန် ရှု ိုးနမ့််သွ ိုးသည့်် အခါတွင၊် အ ိုးလိုး
တကျတအိုးသွ ိုးမည်ပြစ်က လူသ ိုး အတွငိုး် ရှ မတပပ ပတလ က်တသ အရ အ ိုးလိုး
တပြရှငိုး် ခရလမ်မ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအဓကပပဿန တပြရှငိုး် ပပီိုးသွ ိုးသည်န္င
အပခ ိုးဒကခအ ိုးလိုး အဆိုးသတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ကမဘ တပမတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဤလူဇ့် တခယူပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင၊် သူသည် လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုက
ကယ်တင်လပ်တဆ င်သည်အ
့် ချန်တွင၊် သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် မှု အ ိုးလိုးသည်
စ တန်ရှုိုးနမ့််တစရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူကသမ်ိုးပက်ပခင်ိုး မှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် သင်တက
့်
စလင်တစပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် စ တန်က အန္င်ယူလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ထူိုးကဲတသ သက်တသက ခကကသည်အ
့် ခါ၊ ဤသည်လည်ိုး စ တန်၏ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုး

အမှတ်အသ ိုးတစ်ခ ပြစ်လမ့််မည်။ စ တန်က ရှု ိုးနမ့််တစရန်အလငှ့် လူသည် ပထမဦိုးစွ
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် လိုးဝ စလင်တစပခင်ိုးခရတလသည်။ သရ့် တွင ်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် စ တန်ရှုိုးနမ့််ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဤသည်မှ ဤအန္ှစ်မဲ့်တသ ဒကခပင်လယ်ထမ
ဲ ှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်၏။ အမှုက စကကဝဠ တစ်ခလိုးအန္ှ ့်
တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ တရတ်န္င်ငတွင ် တဆ င်ရွက်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင့််
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
ငှ့် စ တန်ကရှု ိုးနမ်တ
ွ ်
့် စြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တရ က်န္င်ြအလ
့်
တစ်ခလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုး ယူတဆ င်လ ြသ
် ဇ
ူ ့် တ ပြစ်သည့််
့် ပြစ်သည်။ ဤပမှနလ
လူဇ တခ ဘရ ိုးသခင်သည် အတအကျအ ိုးပြင့်် စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပခင်ိုးအတွက် ပြစ်၏။
လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တက င်ိုးကင်တအ က်ရှ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တသ သူ
အ ိုးလိုးထ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ ရန် အသိုးပပြုတပသည်၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွကအ
် ပပင်၊ စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပခင်ိုးအလငှ့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ အချက်အချ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးထ
ကယ်တင်ပခင်ိုး ယူတဆ င်လ ရန် စ တန်က ရှု ိုးနမ့််တစပခင်ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍ မရတပ။ ဤအမှု၏
တနရ မျ ိုးစွ တွင ် သင်တက
့်် က်ဆင်၍ အဘယ်တကက င့််
့် သက်တသခတစပခင်ိုးန္ှငသ
အပမဲတပပ ဆထ ိုးပါသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် ဤသက်တသခချက်မှ မည်သက
ူ ဦိုးတည်ပါသနည်ိုး။
စ တန်က ဦိုးတည်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသက်တသခချက်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ယင်ိုး၏လလ ိုးသည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက
ရရှပပီိုးပြစ်သည်က သက်တသခရန် ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ သက်တသခပခင်ိုးသည် စ တန်က
ရှု ိုးနမ့််တစပခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည်။ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲမ
ွ ရှခဲပ
့် ါက၊ လူသည် သက်တသခရန်
လအပ်မည်မဟတ်တပ။ လူက ကယ်တင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် စ တန်က
ရှု ိုးနမ့််တစရမည် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထလူက သူအတွ
က်
့်
စ တန်၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် သက်တသခရန် တတ င်ိုးဆတပသည်၊ ယင်ိုးက သူသည် လူအ ိုး
ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ရ
ဲ န် အသိုးပပြုတလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့်
လူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သကဲသ
့် စ
့် စရ တွင ် အသိုးပပြုသည့််
့် တန်က ရှု ိုးနမ်တ
လက်နက်တစ်ခပါ ပြစ်တလသည်။ ထတကက
င့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတစ်ခလိုး၏
့်
အချက်အချ တွငရ
် တသ
ှ
်လည်ိုး၊ စ တန်သည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်အ
် ရ ၊ ရန်သမ
ူ ျှသ ပြစ်၏။
သင်သည် မည်သည်အ
့် ရ မျှ မလပ်တဆ င်တသိုးဟ ထင်တက င်ိုးထင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
သင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးတကက င့်် သက်တသခပပီိုးပြစ်က
ဤသက်တသခချက်သည် စ တန်က ရည်ရွယလ
် ျက်ရပပီ
ှ ိုး လူသ ိုးအြ ပပြုလ
ပ်ထ ိုးပခင်ိုး
့်

မဟတ်တပ။ လူသည် ထသတသ
သက်တသခချက်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန် မသငတ
့်် တ ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုက သူ မည်သ န
့် ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်
တက်ခက်တနသည်အ
့် ရ မှ စ တန်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်သ ပြစ်တလသည်။ လူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
စတ်တနသတဘ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဤအမှုက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအြ တမွ
် ည်ိုး၊ စ တန်၏
့် ိုးရ ပါ မဟတ်တသ လ
စီမညန်ကက ိုးပခင်ိုး ခထ ိုးရတပသည်။ ယတနတွ
့် င၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အဓကအမှုသည် စ တန်က
ရှု ိုးနမ်တ
ွ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
့် စရန် ပြစ်၏၊ ဆလသည်မှ စ တန်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
တန က်ဆိုး သက်တသခန္င်ြအလ
ငှ့် လူက လိုးဝသမ်ိုးပက်ရန်ပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင်၊့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး ပပီိုးတပမ က်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ အတပခအတနအမျ ိုးအပပ ိုး၌၊
သင်ပ
့် ရ မျှ မလပ်တဆ င်ရတသိုးပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ်
့် ကတမျက်လိုးတွင် မည်သည်အ
အမှုသည် ပပီိုးဆိုးန္ှငပ့်် ပီပြစ်၏။ လူသ ိုးအတွက် စလင်ပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုး ပမင်သ ရန်
လအပ်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်သည် ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးသည်
လိုးဝရှု ိုးနမ်ပ့် ပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ၊ တန်ခိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ အ ိုးလိုးသည် စ တန်က န္ှမ်နင်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်အ
့် ြ ့်
ပမင်သ တစပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ငါသည် ငါ၏အမှုက ပပည့်စ
် တစပပီိုးပပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အတအကျ
သက်တသခရမည့်် သက်တသခချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးတွင ် ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
တြ ်ပပချက်မရှတသ ်လည်ိုး၊ ပကတမျက်လိုးတင
ွ ် မပမင်သ တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်သည်
ရှု ိုးနမ့််န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်၏။ ဤအမှုတစ်ခလိုးသည် စ တန်က ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲတ
ွ ကက င့်် တဆ င်ရွက်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးအတနပြင့််
့်
တအ င်ပမင်ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် မပမင်
တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ က
့်
တအ င်တအ င်ပမင်ပမင် ပပီိုးဆိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုး၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။
စ တန်ရှုိုးနမ့််ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဆလသည်မှ ၊ လူသည် လိုးဝ
သမ်ိုးပက်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး အတွက်
ပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဤကယ်တင်ပခင်ိုး၏နည်ိုးလမ်ိုးမှ စ တန်၏ လက်ထမ
ဲ ှ လူတက
့်
သမ်ိုးယူရန်ပြစ်သည်က လူက သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုက အဆငသ
့်် ိုးဆင ့်် ခွပဲ ခ ိုးထ ိုး၏- ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ့််
န္င်ငတတ ်တခတ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ွ ်၏
့် ိုးဆင်အ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်၏၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ပပင်ိုးထန်စွ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခခဲရ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည်။
့် သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သရ့် တွင ် တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့်် စ တန်န္င
ှ ့််
့်
တက်ပဲဝ
ွ င်န္င်ရန်အလငှ့် လည်ိုး ပြစ်၏။ ထတကက
င်၊့် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုသည်
့်
အဆင်သ
့် ပင်
ှ ့်် တက်ပဲသ
ွ ည်လည်ိုး အဆင်သ
့် ိုးဆင်ခ
့် ပွဲ ခ ိုးထ ိုးသကဲသ
့် ိုးဆင့််
့် ၊ စ တန်န္င
ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤကဏ္ဍန္ှစ်ရပ်က တစ်ပပြုင်နက်
တဆ င်ရွက်တလသည်။ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲသ
ွ ည် အမှနတ
် ကယ်တွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်က ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသည်
အဆင်တ
့် ရ တစ်ခ မဟတ်တသ တကက င်၊့်
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ိုးပြင့်် တအ င်ပမင်စွ ပပီိုးဆိုး န္င်သည်အ
စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲသ
ွ ည်လည်ိုး အဆင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် က လမျ ိုးအပြစ် ပင်ိုးပခ ိုးထ ိုးပပီိုး၊
လူသ ိုး၏လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးအတပေါ် စ တန်၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး
အတင်ိုးအတ တန္ှ့် ငအ
့်် ညီ စ တန်အတပေါ် စစ်ပဲဆ
ွ င်န္ရ
ဲ တလသည်။ လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ တွင ်
စစ်တပ်န္စ
ှ ်တပ် အချင်ိုးချင်ိုးတက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤတက်ပဲတ
ွ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က စ တန်က
ဆန်ကျင်
၍ လက်နက်ကင် တက်ခက်လမ်မ
့်
့် ည်ဟ ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်လမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အသဉ ဏ်က စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုး ရှသည့်် အရ မျှသ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် မတရရ သကဲသ
့် ၊ ့် လက်တတွမ
ျို့ ကျတသ အတတွိုးအတခေါ်တစ်ရပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုးမှ လူသ ိုး ယကကည်သည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်ပ့် ြစ်သည်ဟ ဤတနရ တွင်
ငါတပပ တသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ တက်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ ည့်ပ
် ပြစ်သည်ဟ လူသ ိုးက
စတ်ကူိုးမတလသည်။ လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုအြ အဆင်
သ
့် ိုးဆင်ရ
့် ှ၏၊ ဆလသည်မှ
့်
စ တန်က တစ်ကကမ်တည်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝရှု ိုးနမ့််တစြအလ
ငှ့် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲက
ွ အဆင်သ
့် ိုးဆင့််
့်
ခွထ
ဲ
ိုးတပသည်။ သရ့် တွင ် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲွ အမှုတစ်ခလိုး၏ အတွငိုး် သမမ တရ ိုးမှ အမှု၏
လူသ ိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ် အပ်န္င
ှ ိုး် ပခင်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်လ ပခင်ိုး၊
လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက စလင်တစပခင်ိုး
ဟူတသ အချြုျို့တသ အဆင်တ
့် မှ့် တစ်ဆင့်် ၎င်ိုး၏ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ရရှတပသည်။
အမှနစ
် င်စစ်ဆရလျှင၊် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲသ
ွ ည် စ တန်ကဆန်ကျင်
၍ လက်နက်ကင်
့်
တက်ခက်ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခန္င်ရန်အလငှ့် လူသ ိုးက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုး၏အသက်တ အတပေါ် အမှုပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတ ပြစ်
် ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏
့် ၏။ ဤသည်မှ စ တန် ရှု ိုးနမ့််သည့်ပ

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စ တန်သည်
ရှု ိုးနမ့််တလ၏။ စ တန် ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ဆလသည်မှ ၊ လူသည် လိုးဝ
ကယ်တင်ခရပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊ အရှက်ရသည်စ
့် တန်သည် လိုးဝချည်တန္ှ င်ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဤနည်ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် လိုးဝ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
င့်် လူသ ိုး၏
့် ည်။ ထတကက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရသည် စ တန်န္င
ှ စ
့်် စ်ပဲပွ ြစ်ပပီိုး၊ ဤစစ်ပဲသ
ွ ည် အဓကအ ိုးပြင့််
လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးတွင ် ထင်ဟပ်တလသည်။ လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရမည့််
တန က်ဆိုးတသ က လ အဆင်သ
ှ တ
့်် က်ပဲတ
ွ ွင ် တန က်ဆိုးအဆင့်် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ည် စ တန်န္င
ယင်ိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုမှ လူသ ိုး၏ ပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုလည်ိုးပြစ်၏။
လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ အတွငိုး် အဓပပ ယ်မှ စ တန်၏ပပယင်္်ပြစ်သည့်် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခထ ိုးရသည့်် လူသ ိုးက ၎င်ိုး၏ သမ်ိုးပက်ခရပခင်ိုးတန က်တွင ်
ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် ပပန်ပပခင်
် ့် တ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ
့် ိုးပြစ်၏၊ ဤမှတစ်ဆင ့်် သူသည် စ တန်ကစွနလ
လိုးဝ ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်၏။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် လူသ ိုးသည် လိုးဝကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ထတကက
င့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ရ တွင ် တန က်ဆိုးအမှု ပြစ်ပပီိုး၊
့်
စ တန်၏ရှု ိုးနမ်မ
ဲ ှု တန က်ဆိုးအဆင်ပ့် ြစ်၏။ ဤအမှုမရှပါက၊
့် ှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
လူသ ိုး၏ ပပည်ဝ
့် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ၊ စ တန်၏
လိုးဝရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးသည်လည်ိုး ပြစ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ ဝင်တရ က်န္င်မည် မဟတ်တပ၊
့်
သမဟ
ှု ှ လွတ်တပမ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
့် တ် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမမ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ အချက်အချ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးအလငှ့် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲွ အဆိုးမသတ်မီတွင် လူသ ိုးက
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသည် အဆိုးသတ်၍ မရန္င်တပ။ အတစ ဆိုးလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် ှခဲတ
ှ ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ စ တန်၏ ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုန္င
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတတကက
င့်် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရက
့်
ဆိုးယတ်သည်သ
့် ၏
ူ လက်ထသ
ဲ ကျတရ
က်သွ ိုးခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
့်
့်
အမှုတွင ် စ တန်သည် အန္င်ယူရမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲ၏
့် ။ စ တန်သည် လူသ ိုးက
ပင်ဆင်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးသည် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအ ိုးလိုးက တဆ င်ရွက်ြ ့်
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့်် အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးအတနပြင ့််
ကယ်တင်ခရြဆ
ဲ ှ ပပန်လည်လယူရမည်ပြစ်သည်၊
့် ပါက၊ သူက
့် စ တန်၏လက်ထမ
ဆလသည်မှ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် လူသ ိုးက ပပန်လည်ရယူရမည်ပြစ်၏။

ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး၊ လူသ ိုး၏ မူလ
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုး အသစတ်က နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစသည့်် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့််
စ တန်က အန္င်ယူရမည်ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ြမ်ိုးဆိုးီ ခထ ိုးရတသ လူသ ိုးသည်
စ တန်၏လက်ထမ
ဲ ှ ပပန်လည်လယူခရန္င်တပသည်။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးမှုန္င
ှ ့််
တကျိုးကျွနဘ
် ဝတမှ့် လွတ်တပမ က်ပါက၊ စ တန်သည် အရှက်ရလမ်မ
့် ည်၊ လူသ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်လ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ အတမှ င် လမ်ိုးမိုးမမ
ှု ှ လွတ်တပမ က်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
လူသ ိုးသည် ဤတက်ပဲွ တစ်ရပ်လိုး၏ လက်ရပစစညိုး် မျ ိုး ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
စ တန်သည် ဤတက်ပဲပွ ပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် အပပစ်တပိုးခရမည်သ
့် ူ ပြစ်တပလမ့််မည်၊
ယင်ိုးတန က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု တစ်ရပ်လိုး ပပီိုးဆိုးပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး သတတဝါမျ ိုးအတပေါ် မည်သည့်် အပငြုိုးမျှ မထ ိုးတပ။
စ တန်ကသ အန္င်ယူရန် ဆန္ဒရ၏။
ှ
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးပြစ်တစ၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် စ တန်က ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အ ိုးလိုးသည် စ တန်
အန္င်ယူရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ တကယ့််အဆိုးထ စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲဆ
ွ င်န္ရ
ဲ န်ဟူတသ ရည်မှနိုး် ချက်
တစ်ခရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်အတပေါ် မတအ င်န္င်သတရွ ျို့ လိုးဝ န ိုးမည်မဟတ်တပ။
စ တန်က အန္င်ယူပပီိုးသည့်အ
် ခါမှသ သူ အန ိုးယူမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှု အ ိုးလိုးသည် စ တန်က ရည်ရွယထ
်
ိုးတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသူမျ ိုးသည် စ တန်၏ပင်နက် ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင်
အ ိုးလိုးရပပီ
ှ ိုး၊ စ တန်၏ပင်နက်တအ က်တွင် အသက်ရှငက် ကတသ တကက င၊့်် စ တန်န္င
ှ ့််
ဆနက
် ့် ျင်တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးက ချြုိုးြျက်ပခင်ိုး မပပြုဘဲန္င
ှ ၊့်် စ တန်သည် ဤလူတအတပေါ်
့်
၎င်ိုး၏ချြုပ်ကင်မက
ှု တလျှ တ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ရယူပခင်ိုးခရန္င်မည်
့် ပိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့်
မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ ရယူ
ပခင်ိုးမခရပါက၊ ယင်ိုးမှ စ တန်သည် ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုးမရှတသိုး၊ ၎င်ိုးသည်
့်
န္ှမ်နင်ိုးပခင်ိုး မခရတသိုးသည်က သက်တသပပတပမည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀
့်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအစီအစဉ်၌ ပထမအဆင်အ
ွ ် သူသည် ပညတ်တရ ိုးအမှုက
့် တွငိုး် တင
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဒတယအဆင်အ
ွ ် သူသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ အမှုက
့် တွငိုး် တင
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုပြစ်ပပီိုး၊ တတယအဆင်အ
့် တွငိုး် တွင ်
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ဤအမှုအ ိုးလိုးသည်
စ တန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲသ
့် ည့်် အတင်ိုးအတ က

ရည်ရွယ်ထ ိုးတပသည်၊ အ ိုးလိုးမှ စ တန်က အန္င်ယူရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး
အဆငမ
့်် ျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အတယ က်တင်ိုးသည် စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုး အတွက်
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည်
အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက ဆန်ကျင်
သည်တ
့် က်ပဲပွ ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုသည်လည်ိုး စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးအမှု၊ စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးအမှုပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် အန္ှစ် ၆၀၀၀ ကက တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ပီိုးပြစ်သည်၊
ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတွင ် လူက နယ်ပယ်သစ်ထသ
ဲ တခေါ်
ငှ့် အန္ှစ် ၆၀၀၀ ကက
့်
့် တဆ င်ြအလ
့်
သူ အမှုပပြုပပီိုး ပြစ်တပသည်။ စ တန်က အန္င်ယူသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုးသည်
လိုးဝလွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည် ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏အမှု ဦိုးတည်ချက်
ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ ယတန အမှု
၏ ဦိုးတည်ချက် အတအကျ ပြစ်တပသည့််
လူသ ိုးသည် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၏ တအ က်တွငမ
် ျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့််
အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုး သမဟ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ကနသ
် ့် တ်မရြအလ
ငှ့်
့် တ် မည်သည့်် ကနသ
့်
လူသ ိုး၏ လိုးဝလွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လွတ်လပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးက
သင်တ၏ဝ
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့်် သင်တ၏
့်် ညီ လပ်တဆ င်တပသည်၊
့် ည ဉ်ရငက
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
ဆလသည်မှ သင်တ ပြစ်
့် တပမ က်န္င်သည့်် အရ ဟူသမျှပြင ့်် သင်တက
့်
တထ က်ပတ
င်ိုးန္င
ှ ပ် ခင်ိုး”၊
့် ပိုးထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည် “ဘဲတစ်တက င်က အပ်တန်ိုးသ တမ
့်
သင်တအတပေါ်
တစ်စတစ်ခမျှ သတ်မှတပ် ပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ကစစတစ်ရပ် မဟတ်တပ။
့်
ထထက်
ဤအမှုအ ိုးလိုးက သင်တ၏
် သ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့်
့် စစ်မှနတ
တဆ င်ရွက်ထ ိုးတပသည်။ အမှု၏ အဆင်အ
့် သီိုးသီိုးက လူသ ိုး၏ တကယ့််လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အမှု၏ အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးသည်
စ တန်က ရှု ိုးနမ့််တစရန်အတွက် ပြစ်၏။ အမှနတ
် ွင၊် အစအဦိုး၌ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် သူ၏
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအကက ိုးတွင ် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး မရှတပ။ ဤအတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
စ တန်က ပြစ်တစခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ သူက
်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခဲပ
့် ှကက
့် တကက င ့််
့် စ တန် တန္ှ င်ယ
လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မပမင်န္င် သမဟ
့် တ် မထန္င် ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် ဒကခခရသူ၊ လှညပ့်် ြ ိုးခရသူ ပြစ်၏။ စ တန်က အန္င်ယူပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ရှု ပမင်လမ်မ
် ည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအတပေါ် ကကည်ရ
့် ှု လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၎င်ိုးတက
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ
လမ်ိုးပပန္င်တပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်သ လျှင် လူသ ိုးအတနပြင့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ရှသင်သ
့် ည့််
အသက်တ ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အဓကအ ိုးပြင့်် စ တန်က
့်

အန္င်ယူရန်အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်က ရှု ိုးနမ့််ခရပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ အရ ရ သည်
တပပလည်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င၊် လူသ ိုးအလယ် ကကလ ြမှ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ရိုးရှငိုး် တသ ကစစတစ်ခ မဟတ်သည်က သင် တတွျို့ ပမင်ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည် တနစဉ်
့် သင်တက
့်
အပပစ်ရှ ရင်ိုး အချန်ကန်ဆိုးရန်၊ ဟဟ သည်သည် တပပ ရန်၊ သမဟ
့် ရ န္ှင ့််
့် တ် သူမည်သည်အ
တူသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ မည်သ စက
ိုးတပပ ဆပပီိုး အသက်ရှငသ
် ည်တက
့်
့် သင်တအ
့် ိုး
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်သက်သက် သူ ကကလ သည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအ
့် ိုး
သူက
့် ှု ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် သမဟ
့်် ပိုးရန် သမဟ
့် ကကည်ရ
့် တ် သင်တ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးက ြွငတ
့် တ်
သူတပပ ဆခဲသ
ဲ ှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူြွငခ
့်် သ
ဲ့် ည့်် တဆပ်ခနစ်ချက်တက
့် ည့်် နက်နမ
့် သင်တအ
့် ိုး
န ိုးတထ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်မျှအတွက် လူဇ့် တ ခလ သည် မဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ စ တန်က
အန္င်ယူရန် သူသည် လူဇ့် တခလ တလပပီပြစ်သည်။ သူသည် လူက ကယ်တင်ြန္ှ့် င ့်် စ တန်န္င
ှ ့််
တက်ပဲဆ
ွ င်န္ြ
ဲ လူ
့် သ ိုးအလယ် လူဇ့် တပြင ့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သူ၏လူဇ့် တ ခယူပခင်ိုး အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စ တန်က
အန္င်ယူရန်အလငှ့် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် ဤအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအလယ်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်၊ လူသ ိုးထ
့်
မမကယ်ကယ် ကယ်တင်ကယ်ကျ ထတ်တြ ်ပပရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအ ိုး သူက
ွ တ
့်် ပိုးရန်
့် ရှု ပမင်ခင
ကမဘ တပမသ ကကလ
ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တသိုးငယ်သည့်် ကစစတစ်ရပ် ပြစ်ပါသတလ ။
့်
ယင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မရိုးရှငိုး် တပ။ ယင်ိုးမှ - လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူက
့်
ကကည်ညြုန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး မတရရ သမဟ
့်
့် တ်
အန္ှစ်သ ရမရှတသ အရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ပမငမ
့်် ိုးတသ ်လည်ိုး
န္ှမ်ခ
ှ ်ခ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင် ကကလ တလပပီပြစ်သည့်် ျလည်ိုးန္မ
့် ျသူပြစ်သည်က န ိုးလည်န္င်ြအလ
့်
ဟူတသ လူသ ိုး စတ်ကူိုးသကဲသ
့် မဟ
တ်တပ။ ယင်ိုးသည် ထမျှလယ
ွ ်ကူန္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးမှ
့်
အတအကျအ ိုးပြင့်် စ တန်သည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုးပြစ်က
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ြ
ဲ န္ှ့် င ့်် လူက ကယ်တင်ကယ်ကျ ထန်ိုးတကျ င်ိုးြရန်
့်
လူဇ့် တခယူရမည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဤအရ သည်သ သူ၏အမှုက
အကျြုိုးပပြုတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ဇ တခန္ဓ န္ှစ်ခသည် စ တန်က
အန္င်ယူြရန်
် ွ ကယ်တင်ြအလ
ငှ့်
့် အလငှ့် န္ှင ့်် လူက သ ၍ တက င်ိုးမွနစ
့်
တည်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူတသ ဇ တခန္ဓ ပြစ်တစ- စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲဆ
ွ င်န္သ
ဲ မ
ူ ှ ဘရ ိုးသခင်သ

ပြစ်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တတတပပ ရလျှင၊် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္တ
ဲ နတသ သူသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် လူသ ိုးပြစ်န္င်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးပင် မပြစ်န္င်တပ။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် ဤတက်ပဲက
ွ တက်ရန်
တန်ခိုးမဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် သ ၍ပင် မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်တပ။ ထသ
့် ပြင
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုး၏ အသက်တ ၌ အမှုပပြုရန်ဆန္ဒရပါက၊
ှ
လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကလ ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တ
ခယူရမည်ပြစ်သည်- ဆလသည်မှ သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တ
အသွငတ
် ဆ င်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ရှရင်ိုးစဲွ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်ရမည့််
အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ၊ လူသ ိုးအလယ် ကကလ က လူက ကယ်တင်ကယ်ကျ ကယ်တင်ရမည် ပြစ်၏။
သမဟ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ် သမဟ
့် တ်ပါက ဤအမှုက တဆ င်ရွက်သသ
့် တ်
လူသ ိုးပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤတက်ပဲမ
ွ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ အစဉ်ပြစ်လ မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးသည် လိုးဝ ပပီိုးဆိုးမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
ဆန်ကျင်
တက်ပဲဝ
ွ င်ရန် လူသ ိုးအလယ် လူဇ့် တခလ သည့်အ
် ခါမှသ ၊ လူသ ိုးသည်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး အခွငအ
့်် လမ်ိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ ထအပပင်
ထအခါမှသ စ တန်သည်
့်
အရှက်ရပပီိုး၊ အသိုးချြ မည်
သည့်အ
် ခွငအ
့်် တရိုးမျှ သမဟ
့်
့် တ် အတက င်အထည်တြ ်ရန်
မည်သည့်် အစီအစဉ်မျှ မရှဘဲ ကျန်ရစ်လမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ
အမှုသည် လူသ ိုး အသက်တ အတွကပ် ြစ်ပပီိုး လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြအလ
ငှ့် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်
့်
တဆ င်ရွက်သည်အ
့် မှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဇ တဆန်သူ
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးအတွကမ
် ျှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်စ ိုး ထအရ က လပ်တဆ င်ရန် သ ၍ပင်
ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ လူသည် ဤတက်ပဲတ
ွ ွင ် ပါဝင်ရမည်ဆပါက၊ သူသည် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး
ကစဉ့််ကလျ ိုးပြစ်လျက် ထွက်တပပိုးမမည်သ ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးင ှ တကယ့်က
် တတ်စွမ်ိုးန္င်မည်မဟတ်တပ။ သူသည်
လူသ ိုးက လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ကယ်တင်ပခင်ိုးင ှ သမဟ
့် တ် ပန်ကန်တတ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်မည် မဟတ်ဘ၊ဲ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးထက် မပသည့်် အမှုတဟ င်ိုးအနည်ိုးငယ်ကသ သမဟ
့် တ်ပါက
စ တန်၏ရှု ိုးနမ့််ပခင်ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်သည့်် အမှုကသ လပ်တဆ င်န္င်မည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
အဘယ်တကက င့်် စတ်အတန္ှ င်အ
ထ ိုးန္ှင ့််
့် ယှက် ပြစ်ခမည်နည်ိုး။ စ တန် အန္င်ယူြ မဆ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မရရှန္င်သည်အ
့် မှု၏ အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ထတကက
င့််
့်

စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲသ
ွ ည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတွက်
ထအရ က လပ်တဆ င်ရန် သက်သက်ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ဆင်တူတသ အမှုက မလပ်န္င်သကဲသ
့် စ
ှ ့််
့် တန်န္င
တက်ပဲဝ
ွ င်သည့်် အမှုကလည်ိုး မတဆ င်ရွက်န္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏တ ဝန်မှ န ခရန်န္င
ှ ့််
လက်န ရန်ပြစ်၏။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုတအ က်တွင၊် ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
စတ်တကျနပ်တစရတကျနပ်တစန္င်၏၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စ တန်သည် အန္င်ယူပခင်ိုးခရတလသည်။
ဤအရ သည် လူသ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
တက်ပဲအ
ွ သစ်တစ်ခ စတင်သည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ဆလသည်မှ တခတ်သစ်တစ်ခ၏
အမှုစတင်သည့်် အခါတင်ိုးတွင၊် ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်တပသည်၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူသည် တခတ်တစ်တခတ်လိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုးသစ်တစ်ခက ြွငတ
့်် ပိုးတလသည်။
တခတ်သစ်အသီိုးသိုးီ ၏ အစသည် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲအ
ွ သစ် စတင်ပခင်ိုးပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ တစ်ဆင ့််
လူသ ိုးသည် သ ၍သစ်လွငသ
် ည့်၊် သ ၍လှပတသ တလ ကန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်
ဦိုးတဆ င်သည့်် တခတ်သစ်သ ဝင်
့် တရ က်တပသည်။ လူသ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ဆရ သခင်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ရယူခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ တ
့်် က်ပဲအ
ွ ိုးလိုး၏ အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုး
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ စ တန်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသူ ပြစ်ပပီိုး၊
တက်ပဲအ
ွ ိုးလိုးအဆိုးတွင ် ရှု ိုးနမ်သ
ွ ျ ိုး တန က်တွင ် အပပစ်တပိုးခရမည်သ
့် ူ
့် ပူ ြစ်က ဤတက်ပဲမ
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၊ လူသ ိုးန္ှင ့်် စ တန်တထဲ
့် တွင ် စ တန်သည်သ မန်ိုးတီိုးရွ ရှ ခရပပီိုး
ပငင်ိုးပယ်ခရမည်သ
့် ပူ ြစ်၏။ စ တန်၏ ရယူပခင်ိုးခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး မခရသူမျ ိုးသည် ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင ် စ တန်၏ ကယ်စ ိုး
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ တပသည်။ ဤသိုးဦိုးထမ
ဲ ှ၊ ဘရ ိုးသခင်
တစ်ပါိုးတည်ိုးသ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ကိုးကယ
ွ ်မှုက ခရသငတ
့်် ပသည်။ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပန်လည် ရယူပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုး တန က်လက် တလျှ က်သမ
ူ ျ ိုးသည် ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ကတက ရရှက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက
တရ ိုးစီရင်မည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဧကန်မချ တအ င်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
စ တန်သည် ဧကန်မချ ရှု ိုးနမ့််လမ့််မည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအလယ်တွင ်
အန္င်ရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ရှု ိုးနမ်မ
့် မ
ူ ျ ိုး ရှတလသည်။ အန္င်ရသူမျ ိုးသည် တအ င်ပမင်သမ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ည်သ
သက်ဆင်လမ်မ
ူ ျ ိုးမှ အရှု ိုးသမ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်လမ့််မည်။ ဤသည်မှ
့် ည်ပပီိုး၊ ရှု ိုးနမ့််သမ

အမျြုိုးအစ ိုးအလက် အသီိုးသိုးီ က အတန်ိုးစ ိုးခပွဲ ခ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအ ိုးလိုး၏ တန က်ဆိုး အဆိုးသတ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအ ိုးလိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်လည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အဓကအမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အချက်အချ မှ
လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတပေါ် အ ရစူိုးစက်ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
ဤအချက်အချ အတွက်၊ ဤအမှုအတွက်န္င
ှ ့်် စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
ငှ့် လူဇ့် တ
့် စြအလ
့်
ခယူလ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင် ပထမအကကမ် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုးသည်လည်ိုး စ တန်က
ရှု ိုးနမ်တ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှုပြစ်သည့််
့် စြအလ
့်
ပထမဆိုး တက်ပဲန္
ွ င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမှုက ပပည့်စ
် တစြအလ
ငှ့် ကယ်တင်ကယ်ကျ
့်
လူဇ့် တခလ ခဲပ့် ပီိုး က ိုးတင်ထက်တွင် ကယ်တင်ကယ်ကျ သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲတ
့် ပသည်။
အလ ိုးတူပင်၊ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်လည်ိုး လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရန်၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအ ိုး သူက
့်
ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးရန် လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ ထအမှုမျ ိုး တဆ င်ရွက်တနစဉ် တစ်တလျှ က် သူသည်
အပခ ိုးအမှုတစ်ချြုျို့ကလည်ိုး လပ်တဆ င်သည်မှ တရှ င်လဲ၍မရတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး၏ အဓက အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ စ တန်က အန္င်ယူြ၊ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက သမ်ိုးပက်ြန္ှ့် င ့်် ဤလူတက
ငှ့် ပြစ်တပသည်။
့် ရယူြအလ
့်
ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး အမှုသည် အမှနတ
် ကယ် မရိုးရှငိုး် တပ။ သူ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်န္မ်
ှ ့်ချက ကွယ်ဝက
ှ ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
စစ်မှနသ
် ည်ဆသည်က ပပသြသ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ယင်ိုးမှ ဤအမှုက
့် ပြစ်ခမ
တဆ င်ရွက်ရန်အတွက်သ ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ လူဇ့် တ ခယူလ ရန် လအပ်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တမခယူခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သူသည် သူ၏စတ်န္မ်
ှ ခ
် ှက်ပခင်ိုး၊
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွယဝ
သူ၏ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးတက
ဲ့် ပမည်၊
့် လူသ ိုးထ တက်ရက် ထတ်တြ ပ် ပန္င်ခတ
သရ့် တွင ် ထသတသ
အရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအမှုန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့်
့်
သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်က အန္င်ယူန္င်ြမဆ
့်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် လူသ ိုးက
ကယ်တင်ပခင်ိုးင ှ သမဟ
့် တစပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။ စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
ွ ်
့် စပခင်ိုးတင
့် တ် ပပည်စ
ဝည ဉ်တတ ်က ဝည ဉ်တစ်ပါိုးန္ှင ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုးသ ပါဝင်ပါက၊ ထသတသ
အမှုသည်
့်
သ ၍ လက်တတွက
ျို့ ျသည့်် တန်ြိုး သ ၍ပင် တလျ န
့် ည်ိုးတပမည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက
ရယူပခင်ိုးင ှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး၏ကကကမမ န္ှင ့်် အလ ိုးအလ မျ ိုးက

ြျက်ဆိုးီ လမ့််မည်။ ထသ
ှ
့် ရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တလိုးနက်သည့်် အဓပပ ယ်ရ၏။
့် ပြင
့် ၊့်် ယတန ဘ
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူက
ငှ့် ၊ သမဟ
့် တတွျို့ န္င်ြအလ
့်
့် တ် လူသ ိုး၏အပမင်မျ ိုး
ပွငန္
့်် င်ြအလ
ငှ့် သမဟ
့်
့် တ် တထ
့် ခရက အ ိုးတပိုးခရသည့်် ခစ ိုးချက်အသစတ်အနည်ိုးငယ်က
သူအ
အမှုသည် အတရိုးပါမှု မရှတပ။ သင်သည်
့် ိုး တပိုးရန်အလငှ့် သ မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
ဤအသပည မျြုိုးကသ တပပ န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်အ ိုး မသရှသည်က
သက်တသပပ၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှုက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ထ ိုးတပသည်။ ပထမဆိုးအဆင-့်် ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး- သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်က ၊ ထသ မဟ
တ်ခပ
ဲ့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးင ှ
့်
မည်သမ
ူ ျှ တတ်စွမ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တချ။ ဒတယအဆင်သ
ွ ်အ ိုးလိုးက
့် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ခဲ့် တပသည်။ တတယအဆငမ
့်် ှ တပပ ရန်မလတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်
လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုအ ိုးလိုး၏ နင်္ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် လပ်တဆ င်ြ သ
့် ၍ပင်
လအပ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၊ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊ ရယူပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးအမှုအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
တဆ င်ရွက်ထ ိုးတပသည်။ သူသည် ဤအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ မလပ်တဆ င်ပါက၊ သူ၏
ပင်ကလကခဏ က လူသ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက လူသ ိုးက
လပ်တဆ င်န္င်မည် မဟတ်တပ။ စ တန်က အန္င်ယူရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ရယူရန်အလငှ့် န္ှင ့်် လူသ ိုးက ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ပမှနအ
် သက်တ တစ်ခ တပိုးရန်အလငှ့် ၊
သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး လူသ ိုးအလယ်တွင ် ကယ်တင်ကယ်ကျ
အမှုပပြုတလသည်။ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ခလိုးအတွက်၊ ပပီိုးလျှင ်
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးအတွက် သူသည် ဤအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်၏။
သူက
ငှ့် ၊ လူသ ိုးက တပျ ်ရင်တစပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
့် လူသ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ြအလ
့်
ကကလ ခဲသ
ယကကည်မှုမျ ိုးသည် တန်ြိုး မရှ၊
့် ည်ဟသ လူသ ိုးကယကကည်ပါက၊ ထသတသ
့်
အတရိုးပါမှုမရှတပ။ လူသ ိုး၏သန ိုးလည်မသ
ှု ည် အလွနအ
် တပေါ်ယ ပြစ်လွနိုး် ၏။ ဤအမှုက
သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး အ ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက တစ့်တစ့်စပ်စပ်န္င
ှ ့််
လိုးဝ တဆ င်ရွက်န္င်မည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးင ှ မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ သမဟ
့် တ်
သူ၏အန္ှစ်သ ရ မရှသပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးသည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ မည်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးမျှ ရှမည် မဟတ်တပ။
ပထမအကကမ် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခခဲသ
့် ည်မှ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်၏၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အပပစ်မှ တရွ ိုးန္တ်ရန်၊ လူသ ိုးက သန်စင်
့် ခရပပီိုး
သူ၏အပပစ်မျ ိုးအတွက် ခွငလ
့်် တ်ခရန္င်စွမ်ိုး ရှတစြ ပြစ်
့် သည်။ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုကလည်ိုး
လူသ ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်တပသည်။ အကယ်၍
ဤအဆင်အ
့် တွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ဆရန်သ ပြစ်ပါက၊ သူ၏
တနရ ယူရန် ပတရ ြက်တစ်ဦိုး သမဟ
ှ တစ်ဦိုးဦိုးက ရှ တတွျို့ န္င်တပသည်။
့် တ် ပင်ကစွမ်ိုးရည်ရသူ
ပတရ ြက်ပပြုချက်ကသ တပပ ဆထ ိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူသ ိုးက
အစ ိုးဝင်တပိုးန္င်၏။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှုက
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ လူသ ိုး၏အသက်တ ၌
အမှုပပြုြကက
က် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ါက၊ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန် သူအတွ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ြုိုးစ ိုးခဲပ
့်
ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်၏။ ဤအမှုက
လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တခယူရမည်ပြစ်၏။
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တခတ်တွင် ပတရ ြက်ပပြုချက်ကသ တပပ ဆထ ိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ တဟရှ ယ
သမဟ
ဲ့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် တ် ပတရ ြက် ဧလယတက
့် ဤအမှုလပ်တဆ င်ရန် ရှ တတွျို့ န္င်ခမ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ထအမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ရန် လအပ်မည်မဟတ်တပ။
ဤအဆင်တ
့် မှုသည် ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ရမျှ
့် ွင ် လပ်တဆ င်သည်အ
မဟတ်တသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏အမှုက အသိုးပပြုသည်မှ သ ၍ အတရိုးကကီိုးတသ တကက င၊့်် ဤအမှုက
လူသ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်၏။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင၊် တယတဟ ဝါသည် သူ၏အမှု
တစ်စတ်တစ်တဒသက လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ပတရ ြက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် အမှုတစ်ချြုျို့က လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးသည် တယတဟ ဝါက သူ၏အမှု၌ အစ ိုးဝင်တပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
ပတရ ြက်တသည်
အမှုအရ မျ ိုးက ကကြုတင်တဟ တပပ န္င်ကကပပီိုး သူ၏ကယ်စ ိုး
့်
အပ်မက်အချြုျို့က အနက်ပပန်န္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ အစအဦိုး၌ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုသည် လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအမှု မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်

လူသ ိုး၏အပပစ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု မရှတပ၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးသည် ပညတ်တတ ်က လက်န ရန်သ
လအပ်ခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါသည် လူဇ့် တမခယူခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးထ မမကယ်ကယ်
့်
ထတ်တြ ်မပပခဲတ
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တက်ရက်
့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် တမ တရှန္င
စက ိုးတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူက
့် ယ်စ ိုး စက ိုးတပပ က အမှုပပြုတစပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ် သူက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏
့် ယ်စ ိုး တက်ရက် အမှုပပြုတစခဲသ
ပထမအဆင်သ
ဲ့် ။ ယင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့််
့် ည် လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမှု ပြစ်ခ၏
တက်ပဲအ
ွ စပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤတက်ပဲသ
ွ ည် တရ ိုးဝင် မစတင်ရတသိုးတပ။
စ တန်န္င
ှ တ
့်် ရ ိုးဝင်စစ်ပဲမ
ွ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊
ယင်ိုးသည် ယတနအထ
ဆက်လက်ပြစ်၏။ ဤစစ်ပဲ၏
ွ ပထမတက်ပဲသ
ွ ည် က ိုးတင်တွင ်
့်
လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင် သမှုရက်န္က
ှ ်ခရချန်တွင် ပြစ်သည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးက စ တန်က အန္င်ယူခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် စစ်ပဲ၌
ွ ပထမဦိုးဆိုး
တအ င်ပမင်တသ အဆင်ပ့် ြစ်၏။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ အသက်တ ၌
တက်ရက်အမှုပပြုြ စတင်
ချန်တွင၊် ဤသည်မှ လူသ ိုးက ပပန်လည်ရယူပခင်ိုး အမှု၏
့်
တရ ိုးဝင်အစပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအတဟ င်ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအမှု ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် ယင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဆ
ွ င်န္ပဲ ခင်ိုး အမှု
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ အစအဦိုး၌ တယတဟ ဝါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအဆင်သ
့် ည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
လူသ ိုး၏ဘဝက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးမျှ ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အစပြစ်ပပီိုး၊
မည်သည့်တ
် က်ပဲမ
ွ ျှ သမဟ
် ဓကအမှုမျှ မပါဝင်တသိုး တသ ်လည်ိုး၊
့် တ် မည်သည့်အ
လ မည်တ
့် က်ပဲန္
ွ င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှုအတွက် အတပခခအတ်ပမစ်က ချမှတခ
် ၏
ဲ့် ။
တန က်ပင်ိုးတွင၊် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် ရှ အမှု၏ဒတယ အဆင်သ
့် ည်
လူသ ိုး၏စတ်သတဘ ထ ိုးတဟ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပါဝင်တလသည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည် လူသ ိုး၏အသက်က ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ြပြစ်
ဲ့် ည်- ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင ့််
့် ခသ
ကယ်တင်ကယ်ကျ လူဇ့် တခယူရန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူအတနပြင
့်် လူဇ့် တ မခယူခပ
ဲ့် ါက၊
့်
အမှု၏ဤအဆင်သ
ှ ့်် တက်ရက်တက်ခက်ပခင်ိုး အမှုက
့် ည် စ တန်န္င
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
် တွက်၊ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ သူက
ဲ့် ည်
့် ည့်အ
့် ွင ် အစ ိုးထိုးန္င်ခမ
့် အမှု၏ဤအဆင်တ
မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဤအမှုက လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
စ တန် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ် လူသ ိုး ရပ်တည်သည်အ
့် ခါတွင၊် စ တန်သည် ကျြုိုးန္ွန ခခဲမ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးက အန္င်ယူရန်မှ ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏

အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏အသက် ပြစ်တနဆဲပြစ်က
ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ဆပဲ ြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးက အန္င်ယူြ လ
ူ ှ လူဇ့် တခဘရ ိုးသခင်
့် မ
့် ခဲသ
ပြစ်ြလ
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သူ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရသည်
့် ပသည်။ မည်သည့်အ
့် ခဲတ
တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် စ တန် လိုးဝကျြုိုးန္ွန ခတစြ သူ
့်
့် သည် လူဇ့် တက
တဆ င်ယူခပဲ့် ပီိုး အမှုက လပ်တဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှု၏ အဆင်အ
့် တွငိုး် တွင၊်
လူသ ိုးသည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တက်ရက် တပပ ဆတစပခင်ိုး
ခခဲရ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် သည်ဆပါက၊ သူသည် ယင်ိုးတက
့် တပပ ဆန္င်ခမ
ပတရ ြက်ပပြုချက်က တပပ ဆခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ဤပတရ ြက်ပပြုချက်သည် လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခယူပခင်ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်က အန္င်ယူရန် ကကလ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးက လိုးဝ အညခ
့် တစ၏။ သူသည် စ တန်က လိုးဝ
အန္င်ယူချန်တွင၊် လူသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ သမ်ိုးပက်ပပီိုး လိုးဝ ရယူချန်တွင၊် အမှု၏ဤအဆင့််
ပပီိုးဆိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တအ င်ပမင်မှု ရရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးတွင၊်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မရပ်တည်တပိုးန္င်တပ။ အထူိုးသပြင်၊့် တခတ်က
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှုသစ်စတင်ပခင်ိုး အမှုသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏
ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက သ ၍ပင် လအပ်၏။ လူသ ိုးက
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်ပြင ့်် တထ က်ပတ
့် ပိုးပခင်ိုးတက
့် လူသ ိုးက
လပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ
တဆ င်ရွက်ရမည်အ
့် မှု၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်န္င
ှ ့်် စ တန်ကက ိုးက တက်ပဲန္
ွ င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်အ
် မှု ပြစ်ပါက၊ ဤအမှုက လူသ ိုးက မလပ်တဆ င်န္င်တပ။
အမှု၏ပထမအဆင်အ
ှ ့်် တက်ပဲမ
ွ ရှခဲသ
့် ခါ၊ တယတဟ ဝါသည်
့် တွငိုး် တွင၊် စ တန်န္င
့် ည်အ
ပတရ ြက်မျ ိုးတပပ ဆခဲသ
့် ည့်် ပတရ ြက်ပပြုချက်က အသိုးပပြုရင်ိုး ဣသတရလအမျြုိုးတက
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ ဦိုးတဆ င်ခ၏
ဲ့် ။ ထတန
ှ ့််
့် ှ စ တန်န္င
့် က်တွင၊် အမှု၏ ဒတယအဆင်မ
တက်ပဲပွ ြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် ကယ်တင်ကယ်ကျ
လူဇ့် တ ခယူခပဲ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တအပြစ်သ တရ
က်လ ခဲ၏
် က်ပဲန္
ွ င
ှ ့််
့် ။ စ တန်က တက်သည့်တ
့်
ပတ်သက်သည်အ
့် ရ တင်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၏၊
ယင်ိုးမှ ဤတက်ပဲက
ွ လူသ ိုးက ဆင်န္၍
ဲ မန္င်ဟ ဆလတပသည်။ လူသ ိုးသည်
တက်ပဲဝ
ွ င်ရမည်ဆပါက၊ သူသည် စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။
၎င်ိုး၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွင် ရှတနတသိုးစဉ်တွင ် သူသည် ၎င်ိုးက ဆန်ကျင်
တက်ခက်ရန် ခွနအ
် ိုး
့်
မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် အလယ်တွငရ
် တန၏ှ
သင်သည် စ တန်ဘက်သ ့်

တမ်ိုးပါက၊ သင်သည် စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၏၊ သရ့် တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
စတ်တကျနပ်တစပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်၏။ ဤတက်ပဲန္
ွ င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အမှုတွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ကကြုိုးစ ိုးက အစ ိုးဝင်တပိုးရမည်ဆပါက၊
လပ်တဆ င်န္င်ပါမည်တလ ။ အစ ိုးဝင်တပိုးခဲပ
့် ါက၊ သူသည် က လကက ပမင်စ
့် ွ ကပင်
ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ က လကက ပမင်စ
့် ွ ကပင် သူသည်
တအ က်အရပ်တလ ကထဲသ ဝင်
င့်် လူသ ိုးသည်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်သတလ ။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌ ဘရ ိုးသခင်က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ၊ ဆလသည်မှ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူက
့်
အန္င်ယူပခင်ိုးင ှ သင် တတ်စွမ်ိုးန္င်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် အချြုျို့တသ အမှုကသ
လပ်တဆ င်န္င်၏။ သူသည် လူအချြုျို့က သမ်ိုးသင
ွ ိုး် န္င်၏၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏
အမှုတွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အစ ိုးမဝင်တပိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် မည်သ ့်
တက်ပဲဝ
ွ င်န္င်မည်နည်ိုး။ သင် မစမီကပင် စ တန်သည် သင်က
့် ြမ်ိုးဆိုးီ မမည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ပဲဝ
ွ င်ပပီိုး ဤအတပခခအရ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ပပီိုး သူက
့် န ခတသ အခါမှသ ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရယူပခင်ိုးက ခရန္င်ပပီိုး စ တန်၏ အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးမှ လွတ်တပမ က်န္င်တပသည်။ လူသ ိုးက
မမ၏ ကယ်ပင်ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အစွမ်ိုးအစတပြင်
့် ့် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည့်် အရ မျ ိုးမှ
နည်ိုးပါိုးလွနိုး် လှတပသည်။ သူသည် လူသ ိုးက ပပည်စ
့် တစပခင်ိုး၊ သူက
့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးအပပင် စ တန်က အန္င်ယပူ ခင်ိုးတက
့် မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။ လူသ ိုး၏
အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် အတပမ အ
် ပမင်တသည်
စ တန်၏အကကအစည်မျ ိုးက ကြျက်ယြျက်
့်
မလပ်န္င်တပ၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးန္ှင ့်် မည်သတ
ွ င်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
့် က်ပဲဝ
စလင်တစပခင်ိုး ခရြ လ
ငအ
့်် တရိုးရှ၏၊
့် လ ိုးလျက် ရှသူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး ခရြ အခွ
့်
ထတကက
င ့်် အတယ က်တင်ိုး စတ်တအိုးလက်တအိုးထ ိုးရမည်- အန င်္တ်တွင ် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး
ပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ကကလမ့််မည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် သင်သည် စလင်တစပခင်ိုးခရရန်
လလ ိုးမတနသကဲသ
့် ၊ ့် အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရန် လလ ိုးတနပခင်ိုး
မရှပါက၊ ဤသည်မှ သင်ကယ်တင်၏ ပပဿန ပြစ်၏။ စလင်တစပခင်ိုးခရရန် လလ ိုးတနပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် သူအ ိုးလိုး၊ န ခသူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်တ ဝန်က
သစစ ရှစွ တဆ င်ရွက်သူ အ ိုးလိုး- ထသတသ
လူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်၏။
့်
ယတနတွ
့်် စွ တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးမရှသူအ ိုးလိုး၊
့် င၊် ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်က သစစ တစ ငသ
ဘရ ိုးသခင်က သစစ မတစ ငသ
့်် သူအ ိုးလိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးမရှသူ အ ိုးလိုး၊

အထူိုးသပြင့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုး ြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့်
ရရှပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူ အ ိုးလိုး— ထသတသ
့်
လူအ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ ငသ
့်် ပပီိုး
န ခရန်လလ ိုးတနတသ သူအ ိုးလိုးသည် အနည်ိုးငယ် မသန ိုးမလည်ကကလျှငပ
် င်
စလင်တစပခင်ိုး ခန္င်၏။ လက်စ ိုးရှ တြွရန် လလ ိုးတနသူ အ ိုးလိုးသည် စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်၏။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်စရ မလတပ။ ဤဦိုးတည်ချက်ပြင ့်် လက်စ ိုးရှ တြွရန်
သင်လလ ိုးတနသတရွ ျို့၊ သင်သည် စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်၏။ ငါသည် သင်တထဲ
ူ ့် မျှ
့် မှ မည်သက
စွနပစ်
် ့် ရန် သမဟ
် ွ
့် တ် ြယ်ရှ ိုးရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးမွနစ
လပ်တဆ င်ရန် မကကြုိုးပမ်ိုးပါက၊ သင်သည် မမကယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ တနပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ သင်က
့်
ြယ်ရှ ိုးသည်မှ ငါမဟတ်၊ သင်ကယ်တင် ပြစ်၏။ သင်ကယ်တင်က တက င်ိုးမွနစ
် ွ
လပ်တဆ င်ရန် မကကြုိုးပမ်ိုးပါက— သင်သည် ပျင်ိုးရပါက၊ သမဟ
့် တ် သင်၏တ ဝန်က
မတဆ င်ရွက်ပါက၊ သမဟ
့်် ပါက၊ သမဟ
့် တ် သစစ မတစ ငသ
့် တ် သမမ တရ ိုးက
မလက်စ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင် န္ှစ်သက်သည်အတင်ိုး အပမဲလပ်တဆ င်ပါက၊ သင်သည် မဆင်မပခင်
ပပြုမူပါက၊ သင်ကယ်တင်၏ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးအတွက် တက်ခက်ပပီိုး
ဆန်ကျင်
ဘက်လင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆက်ဆမှုမျ ိုးတွင ် မရိုးတပြ ငပ
့်် ါက၊ သင်သည် သင် ကယ်တင်၏
့်
အပပစ်မျ ိုး၏ ဝန်ထပ်က သယ်တဆ င်ရလမ်မ
ူ ဆ၏
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သမ
သန ိုးကကင်န မှုန္င
ှ မ
့်် ျှ မထက်တန်တပ။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ ၊ အမှု၏ ဤအဆင်က
့်
တအ င်ပမင်စွ ပပည့်စ
် တစန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးက စလင်တစပခင်ိုး ခရြန္ှ့် င ့််
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် သမ်ိုးပက်ခရရန် ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အလဆန္ဒမှ လူတင်ိုး
စလင်တစပခင်ိုးခရြ၊ ့် တန က်ဆိုးတွင ် သူ၏ရယူပခင်ိုးခရြ၊ ့် သူ၏ လိုးဝသန်စင်
့် တစပခင်ိုးက ခရြန္ှ့် င ့််
သူချစ်တသ လူမျ ိုးပြစ်လ ကကရန် ပြစ်၏။ သင်တ တခတ်
တန က်ကျန်တနသည် သမဟ
့်
့် တ်
အရည်အချင်ိုး ညြ
့် ျင်ိုးသည်ဟ ငါတပပ သည် မတပပ သည်မှ အတရိုးမကကီိုးတပ—
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။ ငါ ဤသတပပ
ဆပခင်ိုးမှ ငါသည် သင်တက
့်
့်
ကယ်တင်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်က
် ့် ရန် ငါရည်ရွယ်သည်၊ ငါသည်
့် စွနပစ်
့်
သင်တ၌့် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက် ကန်ဆိုးသည်က သက်တသမပပတပ။ ယတနတွ
့် င ် ငါသည် သင်တ၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကကလ ပပီပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ငါ
လပ်တဆ င်သည်အ
့် မှုသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏ အဆက် ပြစ်တပသည်။ လူတင်ိုး
စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးရှ၏- သင်သည် လလ ိုးပခင်ိုးရမှ
ှ သ ၊ သင်သည်
လက်စ ိုးရှ တြွပခင်ိုးရမှ
ှ သ ၊ အဆိုးတွင ် သင်သည် ဤရလဒ်က ရရှန္င်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး၊

သင်တထဲ
် ့် ခရမည် မဟတ်တပ။ သင်သည် အရည်အချင်ိုးညြ
့် ျင်ိုးပါက၊
့် မှ တစ်ဦိုးမျှ စွနပစ်
သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏ညြ
့် ျင်ိုးသည့််
အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်လမ့််မည်။ သင်သည် အရည်အချင်ိုးပမင်မ
့် ိုးပါက၊
သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏ပမင်မ
့် ိုးသည့််
အရည်အချင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်လမ့််မည်။ သင်သည် မသန ိုးမလည်ပြစ်က စ မတတ်ပါက၊
သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏ စ မတတ်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
ပြစ်လမ့််မည်။ သင်သည် စ တတ်ပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည်
သင် စ တတ်တပမ က်သည့်် အချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သက်ကကီိုးရွယ်အ
တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် သင်၏ အသက်န္င
ှ အ
့်် ညီ
ပြစ်လမ်မ
့် တ်ပျြူငှ န္င်စွမ်ိုး ရှပါက၊ သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်။ သင်သည် ဧည်ဝ
ငါ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးသည် ဤတတ်စွမ်ိုးန္င်မန္
ှု င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဧည်ဝ
့် တ်ပျြူငှ မှုမတပိုးန္င်ဘ၊ဲ ဧဝတင်္လတရ ိုး ပြန်တဝပခင်
ိုးပြစ်တစ၊ အသင်ိုးတတ ်က
့်
တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ အပခ ိုးတသ အတထွတထွအတရိုးကစစမျ ိုးက
အ ရစက်လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ တ ဝန်တချြုျို့ကသ လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ သင်ဆပါက
သင်က
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်လမ့််မည်။
့် ငါ၏စလင်တစပခင်ိုးသည် သင်တဆ င်ရွက်သည့်် တ ဝန်န္င
သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုး၊ တကယ့််အဆိုးထ န ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးစွန ် ချစ်ပခင်ိုးရှြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး- ဤသည်မှ သင် ပြစ်တပမ က်ရမည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ သိုးခထက် သ ၍
တက င်ိုးမွနတ
် သ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး မရှတပ။ တန က်ဆိုးတွင ် လူသ ိုးသည်
ဤအရ သိုးခက ရရှရန်လအပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ရရှန္င်ပါက စလင်တစပခင်ိုးခရလမ့််မည်ပြစ်သည်။
သရ့် တွင၊် အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ သင်သည် အမှနတ
် ကယ် လက်စ ိုးရှ တြွရမည်၊ သင်သည်
တရှ ျို့သန္ှ့် င ့်် အထက်သ တက်
ကကစွ တက်လှမ်ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတန်မလှုပ်
့်
မတနရ။ လူတင်ိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးရှပပီိုး၊ စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်စွမ်ိုး ရှက ၊
ဤသည်မှ မှနက
် န်တကက င်ိုးက ငါတပပ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် သင်၏
လက်စ ိုးရှ တြွမှုတွင ် သ ၍ တက င်ိုးမွနရ
် န် မကကြုိုးစ ိုးတပ။ အကယ်၍ သင်သည်
ဤစသိုးရပ်က မရရှပါက၊ အဆိုးတွင ် ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရတပမည်။ ဤသည်မှ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ
့်
တဆ င်ရွက်သငသ
့်် ည့်် တ ဝန်ပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါသည် အတယ က်တင်ိုးက
အမီလက်တစလသည်၊ အတယ က်တင်ိုးက အမှုန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အလင်ိုးတပိုးမှု
ရှတစလပပီိုး၊ တကယ့်အ
် ဆိုးထတင် န ခန္င်တစလသည်။ သင်တ အ
ဝန်က
့် ိုးလိုး သင်တ၏တ
့်
ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် သင်တအ
့် ည်၊
့် ိုးလိုး စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ

ထူိုးကဲလှတသ သက်တသခချက်လည်ိုး သင်တ ရှ
ှ
့် ည်။ သက်တသခချက်ရသူ
့် ကကလမ်မ
အ ိုးလိုးသည် စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကတက
ရရှပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်က ၎င်ိုးတသည်
အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ ပန်ိုးတင်တွင် အသက်ရင
ှ ရ
် န်
့်
ကျန်ရစ်ကကမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်တပသည်။

ဘိုရ ်းသခင်နင
ှ ်ူ့ လသ ်းသည် ပငိမ်သက် ခင််းချမ််းသ ထွဲသ ိုိ အတ
တကွ
ူ့
ဝင်တရ က်ကကလိမ်ူ့မည်
အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် အန ိုးယူလျက် ရှခဲသ
့် ည်။ ထအချန်က ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
လူသ ိုးမျ ိုး သမဟ
် ရ မျှ မရှခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ကဲသ
့် တ် အပခ ိုးမည်သည့်အ
မည်သည့်အ
် လပ်ကမျှ မလပ်ရတသိုးဘဲ ရှခဲသ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စီမခနခ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တည်ရသည်
ှ
န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
ပပီိုးတန က်တွငသ
်
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်မစ
ှ ၍ သူသည် အန ိုးမယူတတ ဘ
့် ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် သူကယ်တင် စတင် အလပ်မျ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ က ဆိုးရှု ခဲသ
့် ည်မှ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ ပန်ကန်မတ
ှု ကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်က န္ှမ်နင်ိုးပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မကယ်တင်ပါက၊ သူသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် ဝင်တရ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။
့်
လူသ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ကင်ိုးမဲသ
့် ဘ
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး၊ သူ
တန က်တစ်ကကမ် အန ိုးယူသည့်အ
် ခါတွင ် လူသ ိုးသည်လည်ိုး အန ိုးယူလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲတွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးဆသည်မှ စစ်ပဲွ မရှ၊ ညစ်ညမ်ိုးမှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
မဆတ်မနစ်တသ မတပြ င်မ
ှု မရှ
့် တ်မတ
့် သည့်် အသက်တ တစ်ခက ဆလတပသည်။ ယင်ိုးမှ
စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးမျ ိုး (ဤတနရ တွင ် “စ တန်” ဆသည်မှ ရန်လတသ
အင်အ ိုးစမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်)၊ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ရ တွင ် ရှသည့်် အင်အ ိုးစ တစ်ခတစ်တလ၏ ကျြူိုးတကျ ်ပခင်ိုး
ခရတလ့်မရှသည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ယင်ိုးမှ အရ အ ိုးလိုးက
မမ၏အမျြုိုးအစ ိုးတန က် လက်ကကပပီိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ သခင်က ကိုးကယ
ွ ်န္င်ကကက ၊
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး လိုးဝ ပငမ်သက်တအိုးချမ်ိုးလျက် ရှသည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်-

ဤသည်မှ “လူသ ိုးမျ ိုး၏ တအိုးတအိုးလူလူ ရှတသ အသက်တ ” ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုးပြင ့််
ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယူသည့်အ
် ခါတွင၊် မတပြ င်မ
့် တ်မှုသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဆက်လက် တည်ရှလမ်မ
ူ င်အ ိုးစတ၏
့် ည် မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ရန်သအ
့်
တန က်ထပ် ကျြူိုးတကျ မ
် ှု တစ်ခတစ်တလမျှလည်ိုး ရှတတ မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် နယ်ပယ်သစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် ည်- စ တန်၏
့် တရ က်ကကလမ်မ
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခထ ိုးရတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်ကကတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
ယင်ိုးထက် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် ကယ်တင်ခရပပီိုးပြစ်တသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်ကကလမ်မ
ွ ်၏ အန ိုးယူတသ တနရက်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန ိုးယူတသ တနရက်
့် လည်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် နင်္မူလက
အန ိုးမယူန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်စွမ်ိုး မရှပခင်ိုးတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ က
ဆိုးရှု ိုးခဲရ
ှု သည်မှ အရ ရ တင်ိုး
့် တပသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်မဆ
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးသည် သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် တိုးတက်ြွျို့ ပြြုိုးမှု ရပ်စဲသွ ိုးသည်ဟ မဆလသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်က အမှုပပြုပခင်ိုး ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးသည် သမဟ
် ှု
့် တ် လူသ ိုးမျ ိုးက အသက်ရှငမ
ရပ်တနသ
် ့် ည်ကလည်ိုး မဆလတပ။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး လကခဏ မှ
စ တန်သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်အ
့် ချန်၊ ၎င်ိုး၏ မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
ပူိုးတပါင်ိုးပါဝင်ကကတသ ထဆိုးယတ်သည့်် လူမျ ိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရက
ြယ်ရှ ိုးခပပီိုးသည့်အ
် ချန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ရန်လသည့်် အင်အ ိုးစအ ိုးလိုး တည်ရပခင်
ှ ိုး
ရပ်စဲသွ ိုးချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဘ
့် ရ ိုးသခင် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး
ဆသည်မှ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွကတ
် တ မ
့် ည်မဟတ်သည်က ဆလတပသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး ဆသည်မှ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးအတွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
တအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
ှု ျှ ပြစ်ပွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်် မတရ ိုးမမ
့် ည်
မဟတ်သည်က ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု တအ က်တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ပမှန ် တနထင်ကကလမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုးမှ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်က စ တန်သည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည်၊
လူသ ိုးမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု လိုးဝ ပပီိုးဆိုးသည်က ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်

လူသ ိုးမျ ိုးတွင ် ဆက်လက် အမှုပပြုတတ မ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် တနထင်ကကတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဆက်လက် အလပ်မျ ိုးတတ မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လှုပ်ရှ ိုးရတတ မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ချမ်ိုးသ ထဲသ တစ်
ပပြုင်နက် ဝင်တရ က်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မူလတနရ သ ့်
့်
ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လူအသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ၏
့် သက်ဆင်ရ တနရ အသီိုးသိုးီ သ ့်
ပပန်သွ ိုးကကလမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ခလိုး
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
ပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး တနထင်သွ ိုးကကမည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင် ရှပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်ရသည်
ှ
။ အန ိုးယူတနစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးက ကမဘ တပမတပေါ် ရှ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုး၌ ဆက်လက် လမ်ိုးပပမည် ပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏ အလင်ိုးအတွငိုး် ရှတနစဉ်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ
စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ကကလမ်မ
ွ ်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အလယ်တွင် တနထင်တတ မ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တနထင်န္င်ကကလမ်မ
ှ ့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုးတသည်
နယ်ပယ် တစ်ခတည်ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်မရှငန္
် င်တချ။ ယင်ိုးထက်
့်
န္ှစ်ဦိုးသည် မမတ၏က
ယ်ပင် သက်ဆင်ရ တနထင်ပနည်ိုးဟန်မျ ိုး ရှကကသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက လမ်ိုးပပတသ သူ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ ပတဆ င်ခဲ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ဦိုးတဆ င်ခရသူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် တူ
ီ သ အန္ှစ်သ ရ မရှတချ။ “အန ိုးယူ”
့် ညတ
ြဆ
့် သည်မှ မမ၏ မူလတနရ သ ပပန်
့် သွ ိုးြ ပြစ်
့် သည်။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
် ခါတွင၊် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တရ က်သည့်အ
မမ၏မူလတနရ သ ပပန်
့် သွ ိုးသည်က ဆလသည်။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဆက်လက်
တနထင်တတ မ
ွ ် အလယ်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက တဝမျှခစ ိုးြ ရှ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့် တတ မ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
စစ်မှနသ
် ည့််
့် တရ က်တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခရသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်က ဆလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တပမတပေါ်မှ ကိုးကယ
ွ ်ကကလမ်မ
် သ
ူ ိုး အသက်တ မျ ိုးက
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ပမှနလ
အသက်ရှငက် ကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က န မခတတ မ
့် ည်။ လူတသည်
့် ည် မဟတ်၊ သမဟ
့်
့် တ်

ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တတ မ
့် ၊ ့် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ၏
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် မူလဘဝသ ့်
ပပန်သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးတန က်တွင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတ၏
့် ည်။
့် သက်ဆင်ရ ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တအကက
ိုး စစ်ပဲတ
ွ ွင ် စ တန်၏ ရှု ိုးနမ်မ
့် ှုမှ မလွဲမတရှ င်သ သည့််
့်
ဦိုးတည်ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသပြင
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပပီိုးတန က်တွင ်
့် ့်် သူ၏စီမခနခ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဘ
် တသ
့် ရ ိုးသခင်၏ ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ပပည့်စ
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
လည်ိုး အလ ိုးတူ
့် တရ က်ပခင်ိုးတသည်
့်
တရှ င်လွဲ၍မရတသ ဦိုးတည်ရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အန ိုးယူရ အရပ်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန ိုးယူရ အရပ်မှ
တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ၌ ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယ်စဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တနထင် လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲ၌ ကျန်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဦိုးတဆ င်တနစဉ်တွင၊် သူသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ မဟတ်ဘဲ တက င်ိုးကင်ဘမှ ၎င်ိုးတက
့် ည်။
့် ဦိုးတဆ င်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်သည် န မ်ဝည ဉ် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်စဉ်တွင၊် လူသ ိုးမျ ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုး
ပြစ်လမ်ဦ
ှ ့်် လူသ ိုးတ န္ှ
ီ သ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် စ်ဦိုးလိုးသည် မတူညတ
ပစတစ်ခပြင ့်် အန ိုးယူကကလမ်မ
ူ ဉ်တွင၊် သူသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် အန ိုးယစ
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင် ကကလ က ကယ်ထင်ပပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုး အန ိုးယူစဉ်တွင၊်
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘသ လည်
ပတ်ရန်အပပင်၊ ထတနရ ၌ အသက်တ က တမွျို့တလျ ်ရန်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုက ခရကကလမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
် န က်တွင၊် စ တန်သည် တည်ရှတတ မ
့် ည်
့် တရ က်ပပီိုးသည့်တ
မဟတ်။ ထနည်ိုးတူ ဆိုးယတ်တသ ထလူတသည်
လည်ိုး ဆက်လက် တည်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အန
ိုးမယူမီတွင၊် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တစ်ချန်က န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခဲက့် ကသည့်် ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးအပပင်၊
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ဘရ ိုးသခင်က မန ခခဲက့် ကသည့်် ရန်သတ
ူ သည်
ြျက်ဆိုးီ ခကကရန္ှငပ့်် ပီိုး
့်
ပြစ်လမ်မ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တချမှုနိုး် သတ်သင်ခရကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုး လိုးဝ အပမစ်ပြတ်
တချမှုနိုး် ခပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ကမဘ တပမကကီိုးသည် စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် ကကြုရလမ်မ
ွ ်သည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခါမှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည်

လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ရန် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက် မရှမပြစ် ရှထ ိုးရမည့်် လအပ်ချက်မျ ိုး
ပြစ်သည်။
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အဆိုးသတ် ချဉ်ိုးကပ်လ မှုသည် ဘရ ိုးသခင့်် အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးအပပင်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု အဆိုးတစ်ခက ညန်ပပတပသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ခရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ြွ
့် ျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု
အဆိုးက တရ က်ရကကပပီ
ှ
ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က အ ဒန္ှင ့်် ဧဝ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
် တစပပီိုး ပြစ်လမ့််မည်က ဆလတပသည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏
့် မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ပပည့်စ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရလျက်၊ ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် ဆက်လက်
့်
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ရန် ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်သည်ကလည်ိုး ဆလသည်။ အစအဦိုးတွင ် အ ဒန္ှင ့််
ဧဝတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ ဧဒင်ဥယျ ဉ်မှ
့်
န္ှငထ
် တ်ပခင်ိုးခခဲရ
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတသည်
့် သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ အတူ
တကွ ဝင်တရ က်တသ အခါ၊
့်
့်
ဧဒင်ဥယျ ဉ်အတွငိုး် မှ န္ှငထ
် တ်ခခဲရ
့် တသ အ ဒ၊ ဧဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတွင ် အဆိုးသတ်သွ ိုးကကလမ်မ
ွ ်သည် အ ဒန္ှင ့််
့် ည်။ အန င်္တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဧဝတ၏
့် ိုးမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ဆက်လက်ပါဝင်လမ်ဦ
့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကမည်မဟတ်တချ။
ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ကယ်တင်ခရပပီိုး သနစ
် ့် င်ခခဲရ
့် တသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ခရပပီိုး ပပစ်တင်ဆိုးမခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် သူ
ပြစ်ကကလမ်မ
နင်္မူလ ရှခဲတ
် န္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်။ ဤလူတသည်
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယစ
့် ည်မဟတ်တပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
အစအဦိုးက အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတမှ့် လိုးဝကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခ
့်
ပြစ်လမ်မ
စ တန်၏
့် ည်ဟ ဆ၍ ရန္င်လနီိုးပါိုး ပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရတသ သူအ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးတက က်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်က
၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအတွငိုး်
့်
အခင်အမ ရပ်တည်ကကပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ထမ
ဲ ှ တန က်ဆိုးကျန်ရတသ
ှ
လူစပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်န္င်ကကလမ့််မည်။
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၏အမှု
အတတ အတွငိုး် - ဆလသည်မှ သန်စင်
့် တစပခင်ိုး၏ တန က်ဆိုးတသ အမှု အတတ အတွငိုး် -

အခင်အမ ရပ်တည်န္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူ တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ကကမည့်် သူမျ ိုးပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်တသ သူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး သန်စင်
့် တစပခင်ိုး အမှုက
ကကြုပပီိုးတန က်တွင၊် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးမှ ချြုိုးတြ က် လွတ်တပမ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက ခရပပီိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ တန က်ဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက
ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ဤလူသ ိုးမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
့် တရ က်ကကလမ်မ
အမှု၏ ပဓ နကျတသ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သနရ
် ့် ှငိုး် တစရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
တန က်ဆိုးတသ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ အတွက် ၎င်ိုးတက
့် ပပင်ဆင်ရန် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တစပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးမျှသည် မတူညတ
ီ သ
အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးခရန္င်မည် မဟတ်တပ၊ သမဟ
့် တ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဤအမှုသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးအမှုသည်သ လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးမှ
့် မတပြ ငမ
သနစ
် ့် င်တစလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုသည်သ လျှင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ မန ခတသ ထလူစမျ ိုးက တြ ်ထတ်လမ်မ
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့််
ကယ်တင်ခရန္င်သတ
ူ က
ူ မှ့် ခွပဲ ခ ိုးပပီိုး ကျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ိုးက
့် ကယ်တင်မခရန္င်သတ
မကျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအမှု အဆိုးသတ်တသ အခါတွင၊်
ကျန်ရှခွင ့်် တပိုးထ ိုးတသ လူမျ ိုး အ ိုးလိုး သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် သ ၍ န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တသ ဒတယ လူဘဝက
၎င်ိုးတ တမွ
့်
့် ျို့တလျ ်မည့််
သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ လူသဘ
ဝ၏ အတပခအတနထဲသ ဝင်
့် ည်။
့်
့် တရ က်ကကလမ်မ
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် စတင်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့် လူသ ိုး အန ိုးယူရ တနက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ယှဉ်တွဲတနထင်ကကလမ်မ
့် ည်။ ကျန်ရှခွင ့်် မရကကသူတ ပပစ်
့် တင်ဆိုးမခရက
တရ ိုးစီရင်ခကကရ ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
် ည် လိုးဝ တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်၊
့် စရက်အမှနသ
ယင်ိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတအ
ဲ့် ြျက်
ဆိုးီ ပခင်ိုးကခကကရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် ိုးလိုးသည် စ တန်ကသ
့်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ရှငသ
် န်ခင
ွ ရ
့်် ှတတ မ
ွ ်တွင်
့် ည် မဟတ်တပ။ အန င်္တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဤလူစ ိုးမျြုိုးထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ ပါဝင်တတ မ
လူမျ ိုးသည် အဆိုးစွန ်
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပည်ထသ
ဲ ဝင်
့်် တ က် ကသကဲသ
့် ၊ ့်
့် တရ က်ရန် မသငတ
၎င်ိုးတသည်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပစ်မတ
ှ ်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ဆိုးယတ်က ၊
့်

မတပြ ငမ
့်် တ်တသ လူမျ ိုး ပြစ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ့်
မျှတဝခစ ိုးကကမည့်် အန ိုးယူရ တနရက်
့်် တ ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ၌ အတူပါဝင်ရန်လည်ိုး မသငတ
့်
တစ်ကကမ် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးကလည်ိုး
ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထလည်ိုး တစ်ချန်က အတစခခဲက့် ကသည်။ သတသ
်
့်
့်
တန က်ဆိုးတနရက်
တရ က်လ တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဆိုးယတ်မှုတကက ငန္
့်
မန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးန္တ်ခရရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးအဆက်အတနပြင၊့်် ြယ်ရှ ိုးခရက
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်ဦ
အန င်္တ် ကမဘ တလ ကတွင ်
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ပြစ်တည်လ လမ်မ
့် ၊ ့် အန င်္တ်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ အလယ်တွင် အသက်ရှငက် ကတတ မ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သနရ
် ့် ှငိုး် သူတ ပင
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတသ၏
့် မ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်သည်န္င
ဝည ဉ်မျ ိုးပြစ်တစ၊ အတသွိုးအသ ိုးပြင ့်် အသက်ရှငဆ
် ဲ လူမျ ိုးပြစ်တစ မတက င်ိုးမပှု ပြုတသ သူ
အ ိုးလိုးန္ှင၊့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရတသိုးတသ သူ အ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခကက ရလမ်မ
့် ည်။
ဤမတက င်ိုးမှုပပြုသည့်် ဝည ဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့်် တ်သည့်လ
် ူမျ ိုးန္ှင ့််
့် တ် တပြ ငမ
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကပပြုတသ သူမျ ိုး၏ ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ မည်
သည်တ
့် ခတ်တွင် ရှသည်က
့်
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ မတက င်ိုးမှုပပြုသူ အ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ြျက်ဆိုးီ ခလမ်ရ
့် မည် ပြစ်ပပီိုး၊
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် ရှငက
် ျန်ရစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
ဝည ဉ်တစ်ခအတနပြင့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးရမည်၊ မရမည်က တန က်ဆိုးတသ တခတ်၏ အမှုအရ
လိုးလိုး မဆိုးပြတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ဆနက
် ့် ျင်ခပဲ့် ခင်ိုး ရှမရှ၊
့်
သမဟ
် ရ အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်တပသည်။ အကယ်၍
့် တ် မန ခခဲပ့် ခင်ိုး ရှမရှ ဆသည့်အ
ယခင်တခတ်က မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလန
ွ ပ် ပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး မရန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် လူမျ ိုးသည်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပစ်မတ
ှ ်မျ ိုး တသချ တပါက် ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
မတက င်ိုးမက
ှု ကျြူိုးလန
ွ ပ် ပီိုး ကယ်တင်မခရန္င်သည့်် လက်ရတခတ်
ှ
က လထဲ
ရှသူမျ ိုးသည်လည်ိုး တသချ တပါက် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအတွက် ပစ်မှတ်မျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျ ိုးက တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမှုအတပေါ်တွင ် အတပခခ၍ ခွပဲ ခ ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတ ့်
အသက်ရှငသ
် ည့်် တခတ်ကအတပခခ၍ ခွပဲ ခ ိုးပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထသ
့် ့်
အမျြုိုးအစ ိုးခပွဲ ခ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ချက်ချင်ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးက လတွင်
သူ၏သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ပပီိုးစီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
သူ၏
မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက

ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်လမ်မ
် ကယ်အ ိုးပြင၊့်် သူသည်
့် ည်။ အမှနတ
လူသ ိုးတအလယ်
တင
ွ ် သူ၏အမှုက စတင်လပ်တဆ င်တနခဲက
ှ ့််
့် တည်ိုးက၊ တက င်ိုးတသ သူန္င
့်
မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးအပြစ်သ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏အမှု
အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ သည့်တ
် န က်တွငသ
်
သူသည် တပြ ငမ
့်် တ်သမ
ူ ျ ိုးက
့်
ဆလ ဘ်တပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဆိုးယတ်တသ သူတက
့် ည်သ ပြစ်သည်။
့် အပပစ်တပိုးလမ်မ
သူသည် သူ၏ အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် သည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
ဲ ခွ
့် အတန်ိုးအစ ိုးထသ
့် ပဲ ခ ိုးပပီိုးတန က်

ချက်ချင်ိုး ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငပ့်် ခင်ိုး
အလပ်က စတင်မည် မဟတ်တပ။ မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးဟသ
ူ ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစွန ်
အမှုတန က်ကွယ်က ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခလိုးမှ သူသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်
သက်သက်က ထ ဝရ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ တဆ
င်ယူသွ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် လူသ ိုးမျ ိုး
့်
့်
အ ိုးလိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သနစ
် ့် င်တစရန် ပြစ်သည်။ သူအမှု
့် ည်
့် ၏ ဤအဆင်သ
အတရိုးကကီိုးဆိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုး၏ တန က်ဆိုးအဆင ့််
ပြစ်သည်။ အကယ်၍သ ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးက မြျက်ဆိုးီ ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
၎င်ိုးတက
့်် ပိုးပါက၊ လူသ ိုးတင်ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ကျန်ရှခွငတ
မဝင်တရ က်န္င်တသိုးဘဲ ရှမည်ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက
ပမတက င်ိုးမွနတ
် သ နယ်ပယ်တစ်ခထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ ထသတသ
့်
အမှုသည် ပပီိုးပပည့်စ
် မည် မဟတ်။ သူ၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်အ
် ခါတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ခလိုးသည် လိုးဝ သနရ
် ့် ှငိုး် ကကလမ်မ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
ချမ်ိုးသ ၌ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ယတနတခတ်
လူတသည်
ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အရ မျ ိုးက လက်မလတ်န္င်ကကတသိုးတပ။
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဇ တပကတ၏ တပျ ရ
် င်မှု၊ ကမဘ တလ က၊ တငွ သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မစွနလ
် ့် တ်န္င်ကကတချ။ လူအမျ ိုးစသည်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပစတစ်ခပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကသည်။
့် လက်စ ိုးမမ
အမှနတ
် ွင ် ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
့် စတ်န္လ
လက်သငခ
့်် ပခင်ိုးမရှတပ။ သ ၍ပင် ဆိုးသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မတကက က်ရွ ျို့ ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
့်
့် စတ်န္လ
မရှကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင် မနမ် မက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်န္င်စွမ်ိုး ရှြ ့်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးက မသပမင်န္င်ကကတပ။ ထသတသ
့်

လူမျ ိုးသည် ဇ တ အလွနဆ
် န်လန
ွ ိုး် ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလွန ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနကကပပီိုး သမမ တရ ိုးဟူ၍ ဘ ဆဘ မျှ မရှကကတပ။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်
့်
လူဇ့် တခယူန္င်သည်က ၎င်ိုးတ မယ
ကကည်ကကတပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်- ဆလသည်မှ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင် သမဟ
့် တ်
သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး တက င်ိုးကင်ဘရှ
့် မယကကည်သကဲသ
မပမင်န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သူ မည်သမ
ူ ဆသည်- ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးတွင ်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင် မရှသည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပန်ကန်ပပီိုး ခခတတ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက ထည်မ
့် တွက်န္င
ှ ဦ
့်် ိုး၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးတ ချ
ဤလူမျ ိုးအတွက်၊ ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး
့် ြုျို့တဲက့် ကသည်။ ထအပပင်
့်
လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍ရသည့်် ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးအရ မျ ိုးထက် ပ၍ပင် ယကကည်၍
မရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မပမင်တတွျို့ န္င်သကဲသ
့် လက်
ဆပ်လက်ကင် ပပ၍မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
အယကကည်ရဆိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ အပြစ်တစဆိုး ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယူဆကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလ ပြစ်ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် တကယ့််
အမှနတ
် ရ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် အသက်
၏ မှနက
် န်တသ အန္ှစ်သ ရလည်ိုး မဟတ်တပ။
့်
ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးမှုက ရှ တြွကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင် ဆန္ဒမျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုး အတပိုးန္င်ဆိုးတသ မည်သည့်် အရ မျ ိုးမဆသည် ယမှ ိုးြွယ်ရ မလဘဲ၊ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် က်စ ိုးသည့်အ
့်
့်
ကယ်ပင် ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရန် မဟတ်တပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုး
့်
မဟတ်ပါတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
် မင်ိုး ယကကည်စတ်ချကကပပီိုး
့်
့် ယ်ကယ် အလွနအ
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ဲ့် တသ
အလွန ် “တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
့် ယ်တင်ကသ
့်
လူမျ ိုး” က ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည်ဟ လိုးဝ မယကကည်ကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
ှ ခွငပ့်် ပြုမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ကျန်ရရန်
အမှုအရ မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် သူ
အတတ ်အတန် “သစစ တစ င်သ
့် မှု”
့် အတပေါ်
့်
က ပပသခဲပ့် ခင်ိုးတအတွ
က် ၎င်ိုးတက
့်
့် ရက်ရက်တရ တရ ဆလ ဘ် တပိုးသန ိုးမည်ဟ
ယကကည်ကကတလသည်။ အကယ်၍သ ၎င်ိုးတသည်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး
့်
လက်စ ိုးခဲက့် ကမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
် ီသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ချက်ချင်ိုး
့် ဆန္ဒမျ ိုး ပပည့်မ
ဘရ ိုးသခင်က ပပန်လည် တက်ခက်ကကလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ် ယမ်ိုးပမီိုးကျ
ပြစ်ကကလမ်မ
မမတ က
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ယ်တင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးက

ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်သ အပမဲကကြုိုးပမ်ိုးကကသည့်် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ လူမျ ိုးအပြစ်
မမတက
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရ တွင ်
့် ယ်ကယ် ပပသကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
င်္ဏ်သကခ ရှတသ သူမျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ခရစ်တတ ်တန က်က
့်
လက်သည့်် ဆိုးယတ်တသ လူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆသည့်လ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
မရှ တြွတသ သူတသည်
သမမ တရ ိုးက ယကကည်ြ မပြစ်
န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် အမှု သမဟ
့် တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကမျှ
မယကကည်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ် ရလဒ်က သ ၍ပင်
့်
မသပမင်န္င်ကကတပ- ပပီိုးလျှင် ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်က
မယကကည်န္င်ပခင်ိုး ပါဝင်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်ကကလျှငပ
် င်၊ မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနက် ကဆဲ ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက
လိုးဝ မရှ တြွကကသကဲသ
့် ၊ ့် ငါ တတ င်ိုးဆတသ သမမ တရ ိုးကလည်ိုး
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ ြျက်
ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်က မယကကည်တသ ထလူတသည်
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အ ိုးပြင့်် တကယ့်က
် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတအ
ူ အလွ
န ် လမမ ပါိုးနပ်သမ
ူ ျ ိုးဟ ယကကည်ကကပပီိုး
့် ိုးလိုးသည် သူတက
့် ယ်သတ
့်
၎င်ိုးတသည်
သူတက
ူ သမမ
တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးဟ
့်
့် ယ်သတ
့်
ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် မတက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးအပြစ်
ယူဆကကတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက ပမတ်န္ိုးတန်ြိုး ထ ိုးကကသည်။ ထသတသ
ဆိုးယတ်သည့််
့်
လူမျ ိုးသည် မမကယ်ကယ် အလွန ် ယကကည်စတ်ချကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
အယူဝါဒအပြစ် မှတ်ယကူ ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မတက င်ိုးမှုလပ်ရပ်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးအပြစ်
မှတ်ယူကကတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတစ့် က်ပျြုိုးသည့်အ
် ရ ကသ ၎င်ိုးတ ့်
ရတ်သမ်ိုးန္င်ကကတပသည်။ လူမျ ိုးသည် မမကယ်ကယ် ပ၍ယကကည်စတ်ချပပီိုး သ ၍ မ န်မ န
တထ င်လ ိုးတလတလ၊ သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ ပ
့် ၍ မရရှန္င်တလပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘရှ
ဘရ ိုးသခင်က လူတအတနပြင်
့် ပမယကကည်တလ၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ပ
့်
့် ၍ ခခကကတလ
ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည် အပပစ်တပိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ မဝင်
တရ က်မီ၊ လူအမျြုိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ သည် အပပစ်တပိုးခရမည်
့်
သမဟ
့်် ရမည်ဆသည်က သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ ရှ
့် တ် ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငခ
့် တြွပခင်ိုး ရှမရှ၊
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ သ
ှ ့်် ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
့် ကျွမ်ိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ဆသည်တန္ှ့် ငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
ဘရ ိုးသခင်က အတစခပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူက
့် ကျ
့် မသသကဲသ
့် ြုိုးန္ွမန ခတသ သူတသည်
့်

သမမ တရ ိုး ကင်ိုးမဲ့်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
့်
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသည် ဧကန်အမှန ် အပပစ်တပိုးခကကရလမ်မ
၎င်ိုးတသည်
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ လူသ ိုးအတွက်
့် ဆိုးယတ်တသ လပ်ရပ်အတင်ိုး အပပစ်ဒဏ် တပိုးခကကရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်သည် ယကကည်ရမည်သ
့် ူ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ လ
့်် ည်ိုး
့် န ခမှုန္င
ထက်တန်သည်။ မတရရ သကဲသ
့် မပမင်
တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ကသ ယကကည်သတ
ူ သည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္မန
ွ
ခန္င်ကကသူမျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှု ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည့်် အချန်တွင ် ဤလူတသည်
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်န္င်တသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တ၌ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ
ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက်၍ မန ခဘဲ ခခတနပါက၊ ဤ “မတရရ တသ သူမျ ိုး” သည်
ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှ၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သင်တထဲ
့် မှ
အချြုျို့တသ သူမျ ိုးကဲသ
့် သ
့် ပြစ်သည်- လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်အ ိုးပြင ့်် အသအမှတ်
ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပခင်ိုး မရှတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် တန က်ဆိုးတွင ် ြယ်ရှ ိုးခရပပီိုး
ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
သူတြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုးက
့် ည်။ ထအပပင်
့်
စ ိုးတသ က်တသ ်လည်ိုး၊ မတရရ ၍ မပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး ရှ တြွရင်ိုး၊
ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်အ ိုးပြင ့်် အသအမှတ်ပပြုသူ မည်သမ
ူ ဆသည်
အန င်္တ်တွင ် သ ၍ပင် ြျက်ဆိုးီ ခရြ အလ
ိုးအလ ရှလမ်မ
ဲ ှ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုးထမ
့်
မည်သမ
ူ ျှသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးစီိုးသည့်တ
် န က် လ မည့်် အန ိုးယူပခင်ိုး
အချန်က လတရ က်သည်အထ ကျန်ရန္
ှ င်လမ်မ
့် ၊ ့် ထသတသ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
လူမျ ိုးန္ှငအ
့်် လ ိုးတသ
ူ ည့်် သူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှသည် ထအန ိုးယူပခင်ိုး အချန်က လတွင်
မကျန်ရန္
ှ င်တပ။ မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးဆန်တသ လူတမှ့် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်က
ခခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မန ခပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူက
့်
့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး
ရည်ရွယ်ချက် စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှကကတပ။ ထသတသ
လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခကကရလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်သည် သမမ တရ ိုး ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ခခပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ သင်၏ သွငပ် ပင်
သမဟ
ိုးတပပ မည် သမဟ
့် တ် အခါအ ိုးတလျ ်စွ သင် မည်သ စက
့်
့် တ် မမကယ်ကယ် မည်သ ့်
ပပြုမူတနထင်မည်ဆသည်တအတပေါ်
မဟတ်ဘ၊ဲ သင်၏ အန္ှစ်သ ရတပေါ်တွင ် မူတည်တပသည်။
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုး ရှမည်၊ မရှမည်မှ မမ၏ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့််
သတ်မှတ်ခရတပသည်။ ယင်ိုးက မမ၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် မမ၏ သမမ တရ ိုး လက်စ ိုးမက
ှု

ထတ်တြ ်ပပသည့်် အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်တပသည်။ ၎င်ိုးတ အလ
ပ်လပ်ရ တွင်
့်
အချင်ိုးချင်ိုးကဲသ
့် တူ
ီ မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ီ သ အလပ်ပမ ဏမျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကသူ
့် ညသ
လူမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် မမ၏ လူသ ိုးအန္ှစ်သ ရ တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
ပင်ဆင်တသ သူမျ ိုးသည် ကျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ မမ၏ လူသ ိုးအန္ှစ်သ ရမျ ိုး
ဆိုးယတ်ပပီိုး၊ ပမင်တတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က မန ခသူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့််
့်
သူမျ ိုးပြစ်လမ်မ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမဟ
့်် ညီ လူတက
့် တ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်
သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် လမ်မ
့် ည်။ အမှ ိုးအယွငိုး် စိုးစဉ်ိုးမျှ ပြစ်ပွ ိုးမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အမှ ိုးတစ်ခကမျှ ပပြုလပ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏စတ်ခစ ိုးမှု
သမဟ
တန္ှ သွ ိုးသည်မှ လူတ အလ
ပ်လပ်ကကသည့်် အချန်တွငသ
်
့် တ် အဓပပ ယ်တ တရ
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အမှုသည် အသငတ
့်် လျ ဆ
် ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် မည်သည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါထကမျှ မှ ိုးယွငိုး် သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး လိုးဝ မတဆ င်ကကဉ်ိုးတချ။
လတ်တတလ တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ် ခရီိုးပန်ိုးတင်က မသပမင်န္င်သည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ငါ
မနမ် မက်
တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မယကကည်ကကတသ လူမျ ိုးစွ ရှ၏။
့်
မယကကည်တသ သူအ ိုးလိုးအပပင်၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်တသ သူမျ ိုးသည်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
ယတနတခတ်
တွင ် ရှ တြွတသ သူတန္ှ့် င ့်် မရှ တြွတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးလည်ိုး အလွန ် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည့်၊် လိုးဝ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ လူန္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ သမမ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က လက်စ ိုးပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သတ
ူ သည်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်သည်။ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက မသတသ သူတသည်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး
့်
ပြစ်ကကပပီိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ မတရရ တသ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးသည့်် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည်ပင်၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ တက င်ိုးမွနတ
် သ
့်
အသတရ ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက လက်မခတသ လူတသည်
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရမှ ဘရ ိုးသခင်က
ခခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရတစ်ခ ပြစ်သည်။ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက လက်မခသူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ခခသူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ထသတသ
လူမျ ိုးသည် အခက်အခဲမျ ိုးစွ က
့်

ကက့်ကက့် ခလျှငပ
် င်၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်ဦ
် ့် တ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုး
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ တလ ကက စွနလ
မရှသူ၊ မမတ၏
ဲ ွ ရက်သန္
ူ င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မဘမျ ိုးန္ှင ့်် မခွခ
့် ကယ်ပင်ဇ တပကတ တပျ ်ပါိုးမှုမျ ိုးမှ
မမတက
့် ၊ ့်
့် ယ်ကယ် မြယ်ရှ ိုးရက်န္င်သူ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မန ခကကသကဲသ
၎င်ိုးတအ
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးဆန်ပပီိုး၊ ထအပပင်
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်။
့်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှတသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၊ လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က လိုးဝ မယကကည်သူ
အ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ကျန်ရှခွင ့််
ရှလမ်မ
် အ
ူ ိုးလိုးမှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခက ကကြုရပပီိုးပြစ်က
့် ည့်သ
ခင်ခင်မ မ ရပ်တည်ပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် ကက့် ကက့် ခပပီိုးသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ် မပပြုသူ
မည်သမ
ူ ဆသည် ရန်သူ ပြစ်၏။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က
အသအမှတ်မပပြုတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည်- ဤတရစီိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် သမဟ
့် တ် ပပင်ပတွင်
၎င်ိုးတ ရှ
့် သည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ- အန္တခရစ်တစ်ဦိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၌
မယကကည်သည့်် ခခသူမျ ိုး မဟတ်ပါက၊ မည်သသ
ူ ည် စ တန်ပြစ်သနည်ိုး၊ မည်သတ
ူ မှ့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သတ
ူ မှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ယကကည်ပခင်ိုး
့်
ရှသည်ဟ အခင်အမ တပပ ဆတသ ်လည်ိုး သမမ တရ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် သ သူမျ ိုး မဟတ်တလ ။
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရန်မျှ ကကြုိုးစ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
သက်တသမခန္င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် ယတန ထ
ှ ့််
့် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္င
တရ တန္ှ ဆဲပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
အသတရ ိုးန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထ ိုးရတနန္
ှ
င်ဆဲ ပြစ်သည်၊
့်
သတသ
် ဤကစစတွင ် သင်သည် စ တန်အတပေါ် တက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လက်ကမ်ိုး
့်
တပိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် တပါင်ိုးတြ ်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ ဤတနရက်
အတက င်ိုးန္ှငအ
့်် ဆိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်ပခင်ိုး
့် မျ ိုးတွင ် လူတသည်
့်
မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အလက ရှ တြွရန် မည်သည်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်မျှ မရှဘဲ
သမဟ
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မမတက
့် ယ်ပင်အပြစ် မည်သည်န
လက်သင်ခ
့် န္င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဆက်လက်၍ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ချစ်တတ်ပပီိုး
သန ိုးကရဏ စတ်ရတနပါက၊
ှ
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးသည် ပ၍ပင် စတ်ချ လမ်မ
လူဇ့် တ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သူ

ပြစ်သည်။ သင်သည် ရန်သအ
ူ တပေါ် အသစတ်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ထ ိုးရန္
ှ င်ပါက၊ သင်၌
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးသတဘ ကင်ိုးမဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး ငါ သတဘ မတတွျို့တသ
သူတန္ှ့် င ့်် သင်သည် သဟဇ တ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သမဟ
့်
့် တ် ပင်္္ြုလ်တရိုး
ခစ ိုးချက်မျ ိုး ထ ိုးရတနတသိုး
ှ
ပါက၊ သင်သည် မန ခတသ သူပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
တမင်တက ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်
့်
သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်သတလ ။ လူတသည်
ရန်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အသစတ်၊
့်
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုးအတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် စ တန်အတွက် သန ိုးကရဏ ထ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တမင်တက တန္ှ ငယ
့်် ှက်တနကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်ကပင် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သခင်တယရှု ကသ ယကကည်ပပီိုး
တန က်ဆိုးက လအတွငိုး် တွင ် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်တသ လူမျ ိုးအပပင်၊
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်အ ိုးပြင ့်် ယကကည်သည်ဟ အခင်အမ တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊
မတက င်ိုးမှု ပပြုတသ သူတအ
့် ိုးလိုးသည် အန္တခရစ်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤလူအ ိုးလိုးသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက အပခ ိုးလူသ ိုးမျ ိုးက
တဝြန်အကဲပြတ်သည့်် စန္ှုနိုး် မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူတပေါ်တွင် အတပခခသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပြုအမူ တက င်ိုးမွနတ
် သ သူမျ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူက
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဆိုးယတ်ကကတပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တရ ိုးစီရင်တသ စန္ှုနိုး် မှ ၎င်ိုးတ၏
် တပေါ်
့် အန္ှစ်သ ရက သူက
့် ကျြုိုးန္နွ ခမှု ရှမရှဆသည့်အ
အတပခခသည်။ ဤလူ၏ အပပြုအမူ တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးက မှနသ
် ည်ပြစ်တစ၊ မမှနက
် န်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခတသ သူသည်
တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္မန
ွ
ခတသ သူသည်
ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည် အန င်္တ်တွင ် တက င်ိုးတသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရရှရန် တက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးက အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒ ရှကကပပီိုး၊ လူအချြုျို့သည်
တက င်ိုးတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရယူရန် တက င်ိုးမွနတ
် သ စက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရန်
ဆန္ဒရကကသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူက တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုးတန က်တွင ်
သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် စက ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုးတန က် လူတ၏
့် ရလဒ်မျ ိုးက ဆိုးပြတ်သည်ဟ
လူတသည်
မှ ိုးယွငိုး် စွ ယကကည်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတအ
့်
့်
့်
့် ိုး
ယ ယီ မျက်န္ ှ သ တစ်ခ တပိုးတစပခင်ိုးအပြစ်သ ဘ
က
့် ရ ိုးသခင်က လှညပ့်် ြ ိုးြ ဤအရ
့်
တက င်ိုးစွ အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒ ရှကကတလသည်။ အန င်္တ်တွင ် အန ိုးယူပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခ၌
ရှငသ
် န်ကကမည့်် လူအ ိုးလိုးသည် တဘိုးဒကခ တနရက်
့် က သည်ိုးခကကရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်

ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသလည်ိုး ခကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတအ
ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးလိုးသည် မမတ၏တ
့်
တမင်သက်သက် ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ြ တရှ
င်ရှ ိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့်် အတစခပခင်ိုး ပပြုြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးက
့်
့်
အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒရရ
ှ မျှ ရှသူတသည်
ကျန်ရှခွင ့်် ရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ ရလဒ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အစီအစဉ်အတွက် သငတ
့်် လျ ်တသ စချန်စညန်ိုးမျ ိုး
ရှသည်။ သူသည် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူန္င
ှ အ
့်် ညီ
ဤဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက မပပြုလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အချန်က လ တစ်ခအတွငိုး် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်
မည်သ ပပြုမူ
သည်ဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခက ဤဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်သည်လည်ိုး
့်
မဟတ်တပ။ သူအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတတ်က အတစခမှုတကက င ့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏
ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝ သက်ညြှ လမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ အသိုးခခဲမ
ှု ကက ငလ
့်် ည်ိုး၊
့် တ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တသပခင်ိုးမှ ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဆိုးယတ်မအ
ှု တွက် မည်သမ
ူ ျှ ပပစ်ဒဏ်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးက မတရှ င်လဲန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ
၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက ြိုးကွယ်က ၊ ထသပြင
့် ့်် ြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုး၏
ညြှဉ်ိုးဆဲမမ
ှု ျ ိုးက မတရှ င်တမ်ိုးန္င်တပ။ လူတသည်
မမတ၏
် ကယ်
့်
့် ကယ်ပင် တ ဝန်က အမှနတ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ကကပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှသည်ပြစ်တစ
့်
သမဟ
့် တ် ကဆိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ထ ဝရ သစစ ရှပပီိုး
ဆလ ဘ်မျ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး မရှဟ ဆလတပသည်။ လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က
ပမင်ရတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ကမျှ
မတတွျို့ ပမင်ရသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ၏
့် သစစ ရှမှု ဆိုးရှုိုးပါက၊ ပပီိုးလျှင ် တန က်ဆိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသက မခန္င်ကကဆဲပြစ်ပါက သမဟ
ှ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ တ
့် ဝန်ရသည်
တ ဝန်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်က
့်
သစစ ရှသည့်် အတစခမှု ယခင်က တပိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကဆဲ
ပြစ်လမ်မ
ထ ဝရက လတစ်တလျှ က်
့် ည်။ အတချြုပ်တပပ ရလျှင ် ဆိုးယတ်တသ လူတသည်
့်
ရှငသ
် န်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသလည်
ိုး မဝင်တရ က်န္င်ကကတပ။
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူတသည်
သ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ၏ အရှငသ
် ခင်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူမျ ိုးသည်
ပမှနလ
် ူသ ိုးဘဝမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် ကယ်ပင်

သက်ဆင်ရ တ ဝန်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
သစစ ရှကကလမ်မ
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် မန ခမှုန္င
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ ခါချကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရှငက် ကလမ်မ
ှ ့်် ခခမှုတ န္ှ
့် ည် ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်တကက င ့်် မန ခမှုန္င
့် စ်ခလိုး
ကင်ိုးမဲက့် ကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည်
န္င်ငတတ ်၏ အသက်တ ပြစ်လမ်မ
့်် င်သည့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
အသက်တ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လိုးဝ မယကကည်တသ မမတ၏
့် ကတလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဆွမျြုိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးတကျ င်ိုးထဲသ ့်
ဆွတ
ဲ ခေါ်လ သူမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အလွနတ
် ရ အတတကကီိုးပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ကကင်န မှုက
့်
ထတ်တြ ်ပပတနကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်သည်
မယကကည်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် ဟတ်သည်
မဟတ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ချစ်ခင်ပခင်ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်ကကသည်။ အချြုျို့သည်
မမတ၏
့် ဇနီိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သ တခေါ်
့် တဆ င်လ ကကသည်၊ သမဟ
့် တ် မမတ၏
့်
မဘမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်သ ဆွ
ဲ ခေါ်လ ပပီိုး၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် တ
ဝည ဉ်တတ ်က သတဘ တူသည်ပြစ်တစ မတူသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
တွင ်
့် တ် ၎င်ိုးတအထဲ
့်
အမှုပပြုတနသည်ပြစ်တစ မပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်စွ “ပင်ကစွမ်ိုးရည် ရှသည့်် လူမျ ိုးအပြစ် ခယူသည်။” ဤမယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
အတပေါ် ကကင်န မှုက လက်ကမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ကျြုိုးတကျိုးဇူိုး ရန္င်တပခရှသနည်ိုး။
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏မျက်တမှ က် မပါရှတသ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
တန က်လက်ရန် ရန်ိုးကန်ကကလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ယကကည်မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရန္င်ဆဲ ပြစ်သည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်သတ
ူ သည်
ရရှြ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
့်
လွယက
် ူသည် မဟတ်တပ။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုန္င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
မကကြုရတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက မခရတသိုးတသ သူတသည်
့်
စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်စွမ်ိုး လိုးဝ မရှကကတပ။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်က အမည်ခအ ိုးပြင ့်် စတင်
လက်တလျှ က်သည့်် အခက်အတနမ
် ့် ှ၊ ဤလူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် မျက်တမှ က်
့်
ကင်ိုးမဲ့်တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် တကယ့်် အတပခအတနမျ ိုးအရ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် အတနအထ ိုးမျ ိုးန္င
့်
တကယ်က စလင်တစပခင်ိုး မခရန္င်တပ။ ထသပြင
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည်
့် ့်် သနရ
၎င်ိုးတအတပေါ်
အ ိုးအင်မျ ိုးစွ မစက်ထတ်ရန် ဆိုးပြတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
့်
့် မည်သည့််

အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးမျှ မတပိုးတပ၊ သမဟ
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ ၎င်ိုးတက
့် တ် မည်သည့်န
့်
လမ်ိုးမပပတပ။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် အတူတကွ လက်တလျှ က်ရမျှသ ခွငပ့်် ပြုပပီိုး
၎င်ိုးတ၏ရလဒ်
က တန က်ဆိုးတွင ် ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်- ဤသည်မှ လတလ က်တပ၏။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်အ ိုးထက်သန်မှုန္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး
ဤအရ မျ ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ျှ မပပည့်စ
် တစန္င်တပ။
လူတ မည်
သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက် ရှရမည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက စလင်တစန္င်သတလ ။
လင်တယ က်ျ ိုးသည် သူ၏ဇနီိုးမယ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ချစ်သနည်ိုး။ ဇနီိုးမယ ိုးသည် သူမ၏
လင်တယ က်ျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ချစ်သနည်ိုး။ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက သူတ၏မ
့် ဘမျ ိုးအတပေါ်
အဘယ်တကက င ့်် သ ိုးသမီိုးဝတ် တကျပွနက် ကသနည်ိုး။ မဘမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င ့်် အလွန ် ချစ်ကကသနည်ိုး။ လူမျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်တွင်
မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျြုိုးမျ ိုးက သထ ိုးကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် အကကမှ မမတ၏
့် ကယ်ပင်
အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွက် အမှနတ
် ကယ် ပပြုမူြ ့်
့်
ရည်ရွယ်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွက် ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် တဆ င်ရွက်တနပခင်ိုး
့်
ပြစ်သတလ ။ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးရန်
့် အကကမှ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
ပြစ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်သည့်် အချန်ကတည်ိုးက၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က မရရှန္င်သတ
ူ သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အမှုက
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရန္င်တပ။ ဤလူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး အပြစ်
့်
သတ်မှတ်ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအတွ
က် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ချစ်ပခင်ိုးမည်မျှ
့်
ရှသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုက အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ။ လူတ၏
့်
စတ်ထက်သန်မှုန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် လူသ ိုး ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ကယ်စ ိုး မပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက်လည်ိုး အစ ိုးထိုးမတ
ှု စ်ခ မပြစ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
အမည်ခအ ိုးပြင ့်် ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ြဆ
် ရ
့် သည်မှ မည်သည့်အ
အမှနတ
် ကယ် ဆလသည်က မသဘဲ၊ သူတန
ူ ျ ိုးအတပေါ်
့် က်လက် ဟန်တဆ င်သမ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ကကီိုးန္င်သမျှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သမဟ
့် တ်
သန ိုးကရဏ ပမ ဏက လက်ကမ်ိုးလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကရဏ က
့်
ရရှကကလမ်ဦ
့် ၊ ့် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ကလည်ိုး
့် ိုးမည် မဟတ်သကဲသ

ရရှကကလမ်မ
် ွ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သည့်် လူမျ ိုးသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
ညြ
့် ျင်ိုးသည့်် အရည်အချင်ိုး ရှကကပပီိုး သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က န ိုးမလည်န္င်လျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ရြန်ရခါ ရရှန္င်တသိုးသည်။ သတသ
်
့်
အတတ ်အတန် တက င်ိုးမွနတ
် သ အရည်အချင်ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ရိုးသ ိုးစစ်မှနစ
် ွ
မယကကည်တသ သူတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ မျက်တမှ က်က အကယ်ပင်
့်
မရရှန္င်တပ။ ထသတသ
သူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်န္င်တချ လိုးဝ
့်
မရှတပ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုလျှငပ
် င်၊ သမဟ
့်
့် တ်
ရြန်ရခါ တဒသန မျ ိုးက န ိုးတထ င်လျှငပ
် င်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်ထ ချီိုးမွမ်ိုးသီချင်ိုးမျ ိုး
သီဆလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
အချန်တရ က်သည်ထတင် ရှငသ
် န်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ လူတသည်
တလိုးတလိုးနက်နက်
့်
ရှ တြွပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က အပခ ိုးသူတက
ပြတ်သည် သမဟ
့် ၎င်ိုးတက
့် မည်သ အကဲ
့်
့် တ်
၎င်ိုးတ အနီ
ိုးအန ိုးရှ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
့် မည်သ ရှု
့် ပမင်သည်ဆသည်အ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အမှုပပြုပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့််
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏မျက်တမှ က်က ၎င်ိုးတ ရရှ
့် ပပီိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်တအ
့် ိုးပြင ့််
ဆိုးပြတ်တပသည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲမှု ရှမရှန္ှင ့််
အချန်အတင်ိုးအတ တစ်ခအတွငိုး် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်က
ကကြုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည ၎င်ိုးတ ရပပီ
့် ိုးပခင်ိုး ရှမရှတအတပေါ်
့်
မူတည်တပသည်။ လူတစ်ဦိုးအတပေါ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုသည့်အ
် ခါတွင၊် ဤလူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်် ပမင်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး တိုး၍ ပြြူစင်လမ်မ
့် ည်
့် ရှု တထ ငအ
ပြစ်သည်။ လူတသည်
မည်မျှကက ကက ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သည်က ပဓ န မထ ိုးဘ၊ဲ
့်
၎င်ိုးတ တပပ
င်ိုးလဲပပီိုးသတရွ ျို့ ယင်ိုးမှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
အမှုပပြုတနသည်ဟ ဆလသည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ မတပပ
င်ိုးလဲတသိုးပါက၊ ယင်ိုးမှ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အမှုပပြုတနပခင်ိုး မရှသည်က ဆလတပသည်။
့်
ဤလူမျ ိုးသည် အတစခမှုအချြုျို့ တပိုးကကလျှငပ
် င်၊ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးတက
့်
လှုျို့တဆ ်သည်မှ တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရရှလသည့်် ဆန္ဒတစ်ခ ပြစ်သည်။ ရြန်ရခါ
အတစခမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျှသည် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခက
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးအ ိုး အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ တန က်ဆိုးတွင ် စလင်တစပခင်ိုးခရပပီိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က သစစ ရှသူတအ
ဲ ွင ် အတစခသူမျ ိုး လအပ်မည်
့် ိုး အတစခမှုပပြုရန် န္င်ငတတ ်ထတ

မဟတ်သကဲသ
့် စ
ူ ့် မျှ လအပ်လမ်မ
့် ည်
့် တ်သတဘ ထ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတသိုးသူ မည်သက
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်ဦ
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။
့်
“တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် သခငက
့်် ယကကည်တသ အခါ၊ အခွငအ
့်် လမ်ိုးသည်
ထသူ၏မသ ိုးစတစ်ခလိုးအတပေါ် မျက်န္ ှ သ တပိုးသည်။” ဆသည့်် အတတ်က
တပပ ဆထ ိုးသည့်် ထစက ိုးမျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွက် သငတ
့်် တ ်တသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် မဆက်န္ယ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
့်
အတွငိုး် ရှ အဆငတ
့်် စ်ဆငအ
့်် တွက်သ သငတ
့်် လျ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး၏
င်္ယက်အနက်မှ လူမျ ိုးတပျ ်တမွျို့တသ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတ တမွ
့် ျို့တလျ ်သည့်် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးကသ ဦိုးတည်သည်။ ယင်ိုးတက
့် ယကကည်သူ တစ်ဦိုး၏ မသ ိုးစ
့် သခင်က
တစ်ခလိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ၊ ့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
့် ည်ဟ မဆလခဲသ
့် ကဲသ
တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ရရှသည့်အ
် ခါ သူ၏ မသ ိုးစတစ်ခလိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ တဆ
င်ယူပခင်ိုးခရန္င်သည်ဟလည်ိုး မဆလခဲတ
့် ပ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး ရရှပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ကအတကက င်ိုး မလှသည့်် ပြစ်ရပ် ခစ ိုးရပခင်ိုး
ရှမရှဆသည်မှ သူ၏အန္ှစ်သ ရအရ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
မျှတဝခစ ိုးသည့်် မည်သည့်် ဘအန္ှစ်သ ရအရမျှ မဟတ်တပ။ ထသတသ
ဆရိုးစက ိုး
့်
သမဟ
့် တ် စည်ိုးမျဉ်ိုးသည် န္င်ငတတ ်တွင ် တကယ်က တနရ မရှတပ။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ရှငသ
် န်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
ပပည့်မ
် ီကကပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး
့်
ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လအထ တန က်ဆိုးတွင ် မကျန်ရန္
ှ င်ပါက၊ ယင်ိုးမှ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မန ခကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် သငတ
့်် လျ ်တသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရှသည်။ ဤခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးက တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ
ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အပခ ိုးလူမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ မသက်ဆင်တပ။ ကတလိုးတစ်တယ က်၏
ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက သူ၏မဘမျ ိုးထ လဲတပပ င်ိုးတပိုး၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် ကတလိုး
တစ်တယ က်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကလည်ိုး သူ၏မဘမျ ိုးန္ှင ့်် တဝမျှ၍မရန္င်တပ။ မဘတစ်ဦိုး၏
ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက ၎င်ိုးတ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုးထ လဲတပပ င်ိုး၍ မရသကဲသ
့် ၊ ့် မဘ၏
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဝမျှ၍မရန္င်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည်
မမတ၏
့် သက်ဆင်ရ အပပစ်မျ ိုးက သယ်ပိုးကကပပီိုး အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏
့်
သက်ဆင်ရ ကကကမမ က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးကကရသည်။ မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုး လူအတွက်

အစ ိုးထိုးတစ်ခ မပြစ်န္င်တပ။ ဤသည်မှ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏အပမင်မှ၊
မဘမျ ိုးသည် တက င်ိုးမွနတ
် သ ကကကမမ ရရှပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးလည်ိုး ရရှသငပ့်် ပီိုး၊
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနပ
် ါက၊ ၎င်ိုးတ၏မ
့် ဘမျ ိုးသည် ထအပပစ်မျ ိုးအတွက်
တပပရ တပပတကက င်ိုး ပပြုလပ်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုး၏ အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မဟတ်တပ။ အတယ က်တင်ိုး၏ ရလဒ်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ
တသ
့် အပပြုအမူမလ
အန္ှစ်သ ရန္ှငအ
့်် ညီ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အပမဲ သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်စွ
ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုးသ၏
ူ အပပစ်မျ ိုးက မသယ်ပိုးန္င်တပ။
ထထက်
မက မည်သမ
ူ ျှ အပခ ိုးသက
ူ ယ်စ ိုး အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက လက်မခန္င်တပ။ ဤသည်မှ
့်
အကကင်ိုးမဲပ့် ြစ်သည်။ မဘတစ်ဦိုး၏ မမတသ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးအတပေါ် တမတတ ပြင ့််
တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုသည် မမတ၏
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးကယ်စ ိုး တပြ ငမ
လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ မညန်ပပသကဲသ
့် ၊ ့် ကတလိုးတစ်ဦိုး၏ သူမ့် ဘမျ ိုး အတပေါ်
သ ိုးသမီိုးဝတတရ ိုးတကျတသ ချစ်ခင်မှုသည် ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မဘမျ ိုးကယ်စ ိုး
တပြ ငမ
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ မညန်ပပတပ။ ဤသည်မှ ၊
“ထအခါ လယ်၌ရှတသ လူန္စ
ှ ်တယ က်တတွ
ူ
ိုး
့် င ် တစ်တယ က်ကသမ်ိုးယူ၍ တစ်တယ က်မက
တနရစ်ရလတ။့် ကကတ်ဆကကတ်တသ သူန္စ
ှ ်တယ က်တတွ
့် င ် တစ်တယ က်က သမ်ိုးယူ၍
တစ်တယ က်မက
ူ
ိုး တနရစ်ရလတ။့် ” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ လူတသည်
မမတ၏
့်
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက် နက်ရှုင်ိုးတသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပေါ် အတပခခ၍ မမတ၏
့် မတက င်ိုးမှုပပြုတသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ တဆ
င်ယူ၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ၏ဇနီ
ိုး (သမဟ
့်
့်
့် တ် ခင်ပွနိုး် ) က
၎င်ိုးတက
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်မှုတပေါ် အတပခခ၍ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ယ်တင်၏ တပြ ငမ
တဆ င်ယူ၍မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုဆင်ရ စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
မည်သအ
ူ တွကမ
် ျှ မခင်ိုးချက်မျ ိုး မရှန္င်တပ။ အဆိုးသတ်တင
ွ ် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက
လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးမှ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက လပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည်
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ သည်
တန က်ဆိုးတွင ် ရှငသ
် န်ခင
ွ ့််
့်
ရကကလမ်မ
် ည်ိုး၊ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခကကရလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ လ
့် ည်။
သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မညစ်ညမ်ိုးကကတပ။
့်
ညစ်ညမ်ိုးတသ သူတသည်
ညစ်ညမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် မှ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှ
မသနရ
် ့် ှငိုး် တပ။ ဆိုးယတ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ ကတလိုးမျ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်လျှငပ
် င်၊ ပပီိုးလျှင် တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ စ်ဦိုး၏ မဘမျ ိုးက
ဆိုးယတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ကျြူိုးလန
ွ လ
် ျှငပ
် င်- ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် လူမျ ိုးမှ
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ရှငသ
် န်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးသ
ပြစ်သည်။ ယကကည်တသ ခင်ပွနိုး် သည်တစ်ဦိုးန္င
ှ ့်် မယကကည်တသ ဇနီိုးတစ်ဦိုးအကက ိုးတွင်
မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ယကကည်တသ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် မယကကည်တသ
မဘမျ ိုးကက ိုးတွင ် မည်သည့်ဆ
် က်န္ယ်မှုမျှ မရှတပ။ ဤလူန္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုးသည် လိုးဝ သဟဇ တ
မပြစ်တပ။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ မဝင်
တရ က်မီတွင၊် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
့်
ရပ်ခန္ဓ ပင်ိုးဆင်ရ တဆွမျြုိုးမျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ တပပ ဆစရ ရပ်ခန္ဓ ပင်ိုးဆင်ရ တဆွမျြုိုးမျ ိုး ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ မမတ၏
ူ ျ ိုးသည် မလပ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး
့် တ ဝန်က လပ်တဆ င်သမ
ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပမတ်န္ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က မန်ိုးတီိုးတသ သူတသည်
့်
တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့် တရ က်မည့်သ
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် သဟဇ တ မပြစ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအမျြုိုးအစ ိုး
န္ှစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတသည်
့် တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
့်
ရှငသ
် န်န္င်ကကလမ်မ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတသ သူတသည်
့် ည် ပြစ်တသ လ
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် သူမျ ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
ဤသည်မှ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
ထ ဝရက လတစ်တလျှ က် တည်တလ
့် မ်မ
့် ည်။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ တစ်ဦိုးအပြစ်
မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် သင်၏ခင်ပွနိုး် က ချစ်သတလ ။ သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့် သင်၏ဇနီိုးက
ချစ်သတလ ။ သင်သည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်အလငှ့်
မယကကည်တသ သင်၏မဘမျ ိုးက ဝတတရ ိုးတကျသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုး၏ အပမင်သည် မှနသ
် တလ ၊ သမဟ
့် တ် မှ ိုးသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့်် သင်ယကကည်သနည်ိုး။ သင်သည် အဘယ်အရ က ရရှရန်
ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင် မည်သချစ်
့် သနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအပြစ်
မမတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက မပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အပပည့်အ
် ဝ အ ိုးထတ်မှု မပပြုန္င်သတ
ူ သည်
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခကကရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ယတနလူ
့် မျ ိုးကက ိုးတွင ် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးရကကသည့်
ှ
အ
် ပပင် အတသွိုးအ ိုးပြငလ
့်် ည်ိုး န္ှိုးီ န္ယ်ဆက်စပ်မှုမျ ိုး ရှကကသည်၊
သတသ
် အန င်္တ်တွင ် ဤအရ အ ိုးလိုး အစတ်စတ်အပမ ပမ ကွသ
ဲ ွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
့်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် သဟဇ တ မပြစ်ကကတပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
့်

တစ်ဦိုးန္ှင ့်် တစ်ဦိုး ဆနက
် ့် ျင်ကကသည်။ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ၌ ရှသူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
တစ်ဆရ
ူ သည်
ှ
ဟ ယကကည်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
မန ခတသ သူတအ
့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင်
့် ိုးလိုးမှ မူ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်ကကလမ်မ
မသ ိုးစမျ ိုး တည်ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်။ မဘမျ ိုး သမဟ
့် တ် ကတလိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
ခင်ပွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ဇနီိုးမျ ိုးအကက ိုး ဆက်ဆမှုမျ ိုး မည်သရှ့် န္င်မည်နည်ိုး။ ယကကည်မှုန္င
ှ ့််
မယကကည်မ၏
ှု လွနစ
် ွ သဟဇ တမပြစ်ပခင်ိုးသည် ထသတသ
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက လိုးဝ ပြတ်တတ က်ပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
မူလက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တင
ွ ် မသ ိုးစမျ ိုးမရှခဲတ
့် ပ။ တယ က်ျ ိုးတစ်ဦိုးန္ှင ့်် မန်ိုးမတစ်ဦိုးပခ ိုးန ိုးတသ လူသ ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးသ - တည်ရှခဲသ
့် ည်။ မသ ိုးစမျ ိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် န္င်ငမျ ိုးပင်
မရှခဲတ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
့် ပ၊ သတသ
့်
လူမျြုိုးတပါင်ိုးစတသည်
မမတက
ျို့ ည်ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊
့်
့် ယ်ကယ် လူမျြုိုးစအန္ွယ်မျ ိုး တစ်ခစီအပြစ်သ ြွ
့် ဲစ
တန က်ပင်ိုးတွင ် န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုးအပြစ်သ တ
့် ိုးတက် တပပ င်ိုးလဲ လ ခဲက့် ကသည်။
ဤန္င်ငမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူမျြုိုးမျ ိုးသည် တသိုးငယ်သည့်် မသ ိုးစတစ်စချင်ိုးစီ ပါဝင်ပပီိုး၊ ဤပစပြင ့််
လူမျြုိုးစသည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ လူမျြုိုးစမျ ိုးအလယ် ဘ သ စက ိုး မတူညမ
ီ ှုန္င
ှ ့််
နယ်နမတ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ပျျို့ န္ှသွ
် ွင ် ကမဘ တလ ကတွင ်
့် ိုးခဲက့် ကသည်။ အမှနတ
လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုး မည်မျှပင်မျ ိုးပပ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘိုးတဘိုးတစ်ခသ
ရှတပသည်။ အစအဦိုး၌ လူသ ိုး န္ှစ်မျြုိုးသ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ဤန္ှစ်မျြုိုးမှ လူမန်ိုးမန္ှင ့််
လူတယ က်ျ ိုးတပြစ်
် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တိုးတက်ပခင်ိုး၊ သမင်ိုး၏
့် ကကသည်။ သတသ
့်
တရွ ျို့လျ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ပထဝီအတနအထ ိုးတပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးတကက င်၊့် ဤလူသ ိုး အမျြုိုးအစ ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးသည်
သ ၍ပင်မျ ိုးတသ လူသ ိုးအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ်သ အမျ
ြုိုးမျြုိုးတသ အတင်ိုးအတ ထ
့်
ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်လ ခဲသ
ွ ်စ မည်မျှက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည်။ အတပခခအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြွဲျို့စည်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ လူမျ ိုးသည် မည်သည့်လ
် မ
ူ ျြုိုးန္ွယစ
် န္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ ့်
အ ိုးလိုးသည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်ပြင ့်် ပပြုလပ်ပခင်ိုး
့်
မခခဲရ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် တသ လ
့် ည့်် အ ဒန္ှင ့််
့်
ဧဝ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူတသည်
မည်သတသ
ပြစ်တည်မှု
့်
့်
အမျြုိုးအစ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
့်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရှသငသ
့်် ည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး စီစဉ်ထ ိုးသည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးတပသည်။ ယင်ိုးမှ မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပင်ပြစ်သည်ဟ
ဆရတပမည်။ မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနသ
် ည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ်
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ တပြ ငမ
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် ရှငသ
် န်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ထြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါန္ှစ်မျြုိုးအတွက် အသငတ
့်် တ ်ဆိုးတသ အစီအစဉ်ပင်တည်ိုး။ မတက င်ိုးမပှု ပြုသူမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏န
မခမှုတကက င ့်် ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးခကကရပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ကယ်တင်မခရန္င်ကကသည်က ပငင်ိုးပယ်၍
မရန္င်တပ။ တပြ ငမ
့်် တ်စွ မမတက
့် ယ်ကယ် ပပြုမူတနထင်ကကသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည်
၎င်ိုးတ ရှ
် န်ကကလမ်မ
် ချက်က အတပခခ၍၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ဆသည့်အ
့် ငသ
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးကခခဲရ
့် ပပီိုးတန က်၊
ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည်က ပငင်ိုးပယ်၍ မရန္င်တပ။ မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မန ခသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးမခရန္င်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး စ တန်၏ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ြမ်ိုးဆိုးီ ခထ ိုးရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်ကကသည်။ မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနသ
် ည့်် လူမျ ိုးသည်လည်ိုး
လူမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဆိုးစွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ကယ်တင်မခရန္င်သည့်် လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးခ
့်
သတတဝါမျ ိုးသ ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တပြ ငမ
့်် တ်တသ အပပြုအမူရသည်
ှ
့် လူမျ ိုးသည်လည်ိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခခဲရ
် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
့်
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ချြုိုးြျက်လတ
ွ ်တပမ က်ရန် လလ ိုးတနပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္န
ွ ခန္င်စွမ်ိုး ရှလ ကကပပီိုးသည့်် လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
အပပြုအမူရသည့်
ှ
် လူတသည်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မပပည့်လ
် ျှမ်ိုးကကတပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှကကပပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
ချြုိုးြျက် လွတ်တပမ က်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ကကသည်။
့်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး မခရြူိုးကကဟ
့်
ဆရမည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အဆိုးတွင ် ခင်မ စွ ၎င်ိုးတ ရပ်
့် ည်။
့် တည်ကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က်၊ သူ၏ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုးအလယ်တွင၊်

ြျက်ဆိုးီ ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ရှလမ်မ
့် ၊ ့် ရှငသ
် န်မည့်် သူမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သကဲသ
့် ည်။ ဤက ိုး
သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ မလွဲမတသွပြစ်သည့်် ဦိုးတည်ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက
မပငင်ိုးန္င်တပ။ မတက င်ိုးမှု ပပြုသူမျ ိုးသည် ရှငသ
် န်ခင
ွ ရ
့်် ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်က
အဆိုးထ ကျြုိုးန္န
ွ ခပပီိုး တန က်လက်တသ သူတသည်
ရှငသ
် န်ြ တသချ
သည်။ ဤအမှုသည်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ကျန်ရမည့်
ှ
် သူမျ ိုးန္ှင ့််
ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ရှလမ်မ
ီ သ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် မတူညတ
လူအမျြုိုးအစ ိုးတအတွ
က် မတူညသ
ီ ည့်် ရလဒ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအတွက် အသငတ
့်် တ ဆ
် ိုးတသ စီစဉ်မှုမျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတွငတ
် တ ့် ဘိုးတဘိုးတစ်ခတည်ိုးမှ ဆင်ိုးသက်ခကဲ့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစွန ် အစီအစဉ်မှ
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရင်ိုးန္ှင ့်် မသ ိုးစမျ ိုး သမဟ
့် တ် တင်ိုးန္င်ငနယ်နမတ်မျ ိုးမရှဘဲ၊
အစီအစဉ်တစ်ခပြင ့်် န္င်ငနယ်နမတ်မျ ိုးက အစတ်အစတ်အပမ ပမ ကွဲတစရင်ိုး မသ ိုးစမျ ိုးက
ကွဲတစပခင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ခွပဲ ခ ိုးရန် ပြစ်သည်။ အတချြုပ်တပပ ရလျှင၊် မတက င်ိုးမပှု ပြုသည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုး ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က န ခသည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုးသည် အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် တရ က်လ မည့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အချန်က လတွင ် မသ ိုးစမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ န္င်ငမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသတသ
့်
အမျြုိုးအစ ိုးသည် အသနရ
် ့် ှငိုး် ဆိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက
ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်န္င်ရန်အလငှ့် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတသည်
မူလအစက ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် ပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် မူလအစက အရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်မျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မူလက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် မတက င်ိုးမက
ှု
ကျြူိုးလွနန္
် င်စွမ်ိုး မရှကကသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် တယတဟ ဝါ၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတက
ှ ငတ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးအတပေါ် ရှ
့် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တည်ရခွ
အရ ခပ်သမ်ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်ပြစ်သည်။ သတသ
် လူသ ိုးမျ ိုး
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲက့် ကသည့်တ
် န က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်ကကတတ တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဤအလပ်တ ဝန်က မူလအတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစရန်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မူလ ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် မူလန ခမှုက ပပန်တပိုးရန် ပြစ်သည်။

ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ၌ ရှသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုပြင ့်် ရရှရန် တမျှ ်လငသ
့်် ည့်် ရလဒ်၏ တကယ့်် ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး
ပြစ်လမ်မ
့် တသ
အသက်တ တစ်ခ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲက အသက်တ ကဲသ
့်
ပြစ်တတ မ
စ်သ ရက တူညလ
ီ မ်မ
့် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
့် ည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်
့် အတစ ပင်ိုး မတြ က်ပပန်မပျက်စီိုးသည့်် ဇ တမျြုိုး ရှတတ မ
မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲသ
် န က်တွင ် ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှခဲသ
့် ည့်တ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှပပီိုးပြစ်သည့်် ဤလူမျ ိုးသည်
တန က်ဆိုးတွင ် (ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က်တွင)် ပငမ်သက်ပခင်ိုး
ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် ည်။ ထနည်ိုးတူ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် သူမျ ိုး၏
့် တရ က်ကကလမ်မ
ရလဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး အဆိုးတွင ် လိုးဝ ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးဆိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
၎င်ိုးတ ြျက်
ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည်။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူအမျြုိုးအစ ိုး မျြုိုးစက တြ ထ
် တ်ပခင်ိုး အမှုအ ိုး (၎င်ိုးတသည်
့်
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ)
့် တ် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသည့်သ
အတယ က်တင်ိုးအတပေါ် တစ်ပပြုင်နက် တဆ င်ရွက်လမ်မ
် တွက်၊ သူ၏အမှု
့် ည် ပြစ်သည့်အ
ပပီိုးဆိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုး သူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
့် ည်။ မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသည် ပယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ကျန်ရှခွင ့််
ရကကမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးသည် တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး တြ ်ထတ်ခရလမ်မ
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့်
လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးသည် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်။
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးက တစ်ကကမ်လျှင ် အနည်ိုးငယ်စီမျှ တဘိုးြယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတက
့် မပပြုလပ်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး
တဆ င်ကကဉ်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူတစ်စက ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ရန်
ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညလ
ီ မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
့် ည် မဟတ်။
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုး အသက်ရှငသ
် န်န္င်သတ
ူ သည်
့်
ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
့် တရ က်ကကချန်တွင၊် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးရှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်မ
့် ည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှသူမျ ိုးန္ှင ့်် ကဆိုးမှုက
ခစ ိုးရသူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ဦိုးစ ိုးတပိုး အစီအစဉ် ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ရရှသူမျ ိုးသည် ထ ဝရ အသက်ရင
ှ က် ကလမ်မ
ှု ခစ ိုးရသူမျ ိုးက
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ကဆိုးမက
ထ ဝရက လပတ်လိုး ပျက်စီိုးကကရလမ်မ
ှ ်ဆငသ
့်် ည်
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်န္
့် စ
တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် လမ်သ
့်် တ်ပခင်ိုး
့် ည်။ ကျြုိုးန္နွ ခသည့်် သူမျ ိုး၏ တပြ ငမ

ထတ်တြ ်ခရလမ်မ
့် ည်မှ န ခပခင်ိုး မရှတသ လူမျ ိုး၏ တည်ရှပခင်ိုးတကက င ့်် အတအကျ ပြစ်ပပီိုး၊
မတက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူအတွက် ခစ ိုးရသည့််
ကဆိုးပခင်ိုးအ ိုး ထတ်တြ ်ပပခရလမ်မ
့် ည်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရရှတသ
သူမျ ိုးရှတသ တကက င ့်် အတအကျ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတက င်ိုးမှုပပြုသူတက
့်
မတြ ်ထတ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်က ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ စ
် ွ ကျြုိုးန္ွန ခတသ လူတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တနက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
ကျြုိုးန္ွန ခသူတအ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင် တစ်ခဆီသ မတဆ
င်ယူခပ
ဲ့် ါက၊
့် ိုး သငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ သူတသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ထက်သငသ
့်် ည့်် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက
့်
ရရှန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု လပ်ငန်ိုးစဉ် ပြစ်သည်။
အကယ်၍ သူသည် မတက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးပပီိုး တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ဆလ ဘ်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤအမှုက မတဆ င်ရွက်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူ၏ြန်ဆင်ိုးခ
သတတဝါမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
သည့်အ
် ခါမျှ
့် သက်ဆင်တသ ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးထဲသ မည်
့်
ဝင်တရ က်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ မတက င်ိုးမှုပပြုသူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရကကလမ်မ
့် ည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် ရှကကလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတတဆ
င်ရွက်သငတ
့်် သ
့်
လပ်ငန်ိုးတ ဝန်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတ၏
့်် တူ ရှကကလမ်မ
့် ည်။
့် ကယ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုးန္ှငအ
ဤအရ သည်သ လျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တနရက်
့်
ပြစ်လမ်မ
ွ ်၏ ပြစ်တပေါ်တိုးတက်မှုအတွက် မလမ
ဲ တရှ င်သ တသ
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဦိုးတည်ရ ပြစ်လမ်မ
ွ ်သည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဝင်တရ က်တသ အခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်ပပီိုး အဆိုးစွနတ
် သ
စွမ်ိုးတဆ င်တအ င်ပမင်မသ
ှု ည် ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ တရ
က်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏အမှု၏
့်
တန က်ဆိုးအပင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ွ ် အ ိုးလိုး၏
့် ည်။ ဤအမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတသ ် ဘဝအပပင်၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘဝကပါ အဆိုးသတ် တပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတနရ မှစ၍
လူသ ိုးမျ ိုးသည် နယ်ပယ်သစ် တစ်ခထဲသ ဝင်
့် ည်။ လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့် တရ က်ကကလမ်မ
ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငက် ကတသ ်လည်ိုး၊ အသက်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ အကက ိုးတွင ် သသ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးချက်မျ ိုး ရှသည်။
တည်ရမှု
ှ ၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တည်ရမှု
ှ သည်လည်ိုး

ပခ ိုးန ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ လူအမျြုိုးအစ ိုးသစ်၏ အသက်တ ပြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှပပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ အပပင်၊
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတ ပပန်
့်
့် လည်ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် အသက်တ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်တပသည်။ ဤသည်တမှ့် တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်က မန ခခဲသ
့် ည့်၊် ဘရ ိုးသခင်၏
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်က င်္ဏ်သတရ ညြှြုိုးတစခဲက့် ကပပီိုးတန က် သူက
ူ ျ ိုး
့် မ
့် သက်တသခခဲသ
ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ကကြုက ရှငသ
် န်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊်
၎င်ိုးတ၏တည်
ရှပခင်ိုးသည် အဓပပ ယ် အရှဆိုးတသ တည်ရမှု
ှ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့်
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခသူမျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊ အသက်ရှငရ
် န် သငတ
့်် တ သ
် ည့််
လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခ
မရပ်တည်န္င်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဆက်လက် အသက်ရှငရ
် န် မသငတ
့်် တ သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတ၏
့် ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူ၏ အကျြုိုးဆက်တစ်ခ
ပြစ်လမ်မ
ပျက်သဉ်ိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် အတက င်ိုးဆိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထသတသ
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် န္ှစ်သက်ြွယ်တသ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ့်
ဝင်တရ က်တသ အခါတွင၊် လူတက
့် ည်ဟ စတ်ကူိုးကကသည့်် ခင်ပွနိုး် န္ှင ့််
့် တတွျို့ ရှလမ်မ
ဇနီိုးအကက ိုး၊ ြခင်န္င
ှ ့်် သမီိုးအကက ိုး သမဟ
ှ ့်် သ ိုးအကက ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး တစ်ခမျှ
့် တ် မခင်န္င
ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအချန်တွင် လူသ ိုးအသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏
့်
ကယ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုးတန က်က လက်ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မသ ိုးစမျ ိုးသည်
အစတ်စတ်အပမ ပမ ပပြုကွဲန္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လိုးဝ ကျဆိုးလျက်၊ စ တန်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ န ခပခင်ိုး မရှတသ ထလူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ်
့်
ကျြုိုးန္နွ ခတသ လူမျ ိုးသည်သ ကျန်ရှလမ်မ
် ည်ိုးပါိုးတသ
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် အလွနန
မသ ိုးစမျ ိုးသည် မပျက်မစီိုးဘဲ ရှငသ
် န်လမ်မ
့် ည်။ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးသည်
အဘယ်သ ဆက်
လက် တည်ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယခင် ဇ တပကတ
့်
အသက်တ သည် လိုးဝ တ ိုးပမစ်ခရလမ်မ
ိုး ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
့် ည်။ ထအခါ လူတအကက
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး မည်သ တည်
ရန္
ှ င်မည်နည်ိုး။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုး အသက်တ သည် အတတ်၏ အသက်တ တဟ င်ိုး
ပြစ်တတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် အသစ်တသ အသက်တ တစ်ခ ပြစ်လမ့််မည်။

မဘမျ ိုးသည် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် မဘမျ ိုးက
ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်။ ခင်ပွနိုး် မျ ိုးသည် ဇနီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဇနီိုးမျ ိုးသည်
ခင်ပွနိုး် မျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်။ လတ်တတလ တွင ် လူမျ ိုးကက ိုး၌ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အတယ က်တင်ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။
ဤသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျြုိုးသည်သ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတက
့်
့်
ပင်ဆင်လမ်မ
ွ ်မျြုိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်န္င်တပသည်။
့် ည်။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ထ ိုးရှခဲက
့်
ထအချန်ကတည်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ဦိုးတဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတန
့် က် သူသည် ၎င်ိုးတက
့်
ကယ်တင်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အပပစ်တပြရ ယဇ် အပြစ် အတစခခဲသ
့် ည်။ အဆိုးတွင ်
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ရဦိုးမည်၊ လူသ ိုးမျ ိုးက လိုးဝ ကယ်တင်ရဦိုးမည်
ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလ ပသဏ္ဌ န်သ ပပန်
့် ပြစ်တစရဦိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အစအဦိုးကတည်ိုးက သူပါဝင်လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အမှု- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုး၏မူရင်ိုး
ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်သ ပပန်
့် ပြစ်တစပခင်ိုး- ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္င်ငတတ က
် တည်တထ င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုး၏ မူလရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်က
နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစလမ်မ
ှ ့််
့် ည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်န္င
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး အလယ်တွင ် သူ၏ ဩဇ အ ဏ က နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစမည်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး စတ်န္လ
ှ ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး
တ ဝန်ရသည့်
ှ
် အလပ်တ ဝန်ကလည်ိုး ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်က မန ခတသ
ရန်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲသ
ွ ်သည် စ တန်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ်
့် ည်။ ထတန
့် က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသက်ရှငခ
် ပဲ့် ပီိုး စ တန်၏အမနမ
် ့် ျ ိုးက လက်န ခဲသ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ ထတကက
့်
သူ၏ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ကက ိုးတွင ် အလပ်လပ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုး မရှခဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ကဲသ
့်
တကက က်ရွ တ
ျို့ တ်တသ ကကည်ညြုမှုက သ ၍ပင် မရရှန္င် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
ွ ်သငတ
့်် သ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တကျ ခင်ိုးခဲက့် ကက ယင်ိုးအစ ိုး စ တန်က ကိုးကယ
ွ ်ခကဲ့် ကသည်။
စ တန်သည် ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အသည်ိုးတကက ် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ သပြစ်
့် တ်န္လ
့် ရ
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် သူ၏ရပ်တည်မှုက ဆိုးရှုိုးခဲရ
့် ၏၊ ယင်ိုးမှ
့် စတ်န္လ
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အဓပပ ယ်က ဆိုးရှု ိုးခဲသ
့် ည်ဟ

ဆရတပမည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အဓပပ ယ်က
့်
ပပန်လည်ရယူရန်၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် မူလရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်က နင်္အတင်ိုး
ပပန်ပြစ်တစရမည်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ ြယ်ရှ ိုးပစ်ရမည် ပြစ်သည်။ စ တန်ထမှ လူသ ိုးမျ ိုးက
ပပန်လည်ရယူရန်၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့််
့် အပပစ်မှ ကယ်တင်ရမည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြငသ
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က တပြည်ိုးပြည်ိုး
့် မူလရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်န္င
နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သူ၏န္င်ငတတ က
် နင်္အတင်ိုး
ပပန်ပြစ်တစန္င်တပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သ ၍ တက င်ိုးစွ
ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ ရှငသ
် န်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်
ပငင်ိုးဆန်တသ သူတက
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် အဆိုးစွန ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးကလည်ိုး တဆ င်ရွကလ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သူသည် ၎င်ိုးတက
့် သူအ
့် ိုး
ကိုးကွယ်တစမည် ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မူလ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က
နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစလတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက လိုးဝ နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစမည် ပြစ်ပပီိုး
မည်သည့်် မစင်ကကယ်မမ
ှု ျှ ရှတစမည် မဟတ်တပ။ သူ၏ ဩဇ အ ဏ က
နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစပခင်ိုး ဆသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး သူက
ွ ်တစက
့် ကိုးကယ
ကျြုိုးန္နွ ခတစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက သူတကက
င ့််
့်
အသက်ရှငတ
် စလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သူ၏ဩဇ အ ဏ ၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက ပျက်စီိုးတစလမ်မ
့် ည်ဟ ဆလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သထ
ူ ကမျှ ခခမှုမရှတစဘဲ သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ်
ပြစ်တပေါ်တစပမဲ ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့် ည်ဟ ဆလသည်။ သူတည်တထ င်လတသ န္င်ငတတ ်သည်
သူ၏ကယ်ပင် န္င်ငတတ ် ပြစ်သည်။ သူအလရှတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူက
့်
ကိုးကွယ်မည့်သ
် ၊ူ သူက
် န္
ူ င
ှ ့်် သူ၏ဘန်ိုးအသတရက ထင်ရှ ိုးတစမည့်သ
် ူ
့် လိုးဝ ကျြုိုးန္နွ ခမည့်သ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မကယ်တင်ပါက၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး တန က်ကွယက
် အဓပပ ယ်သည် တပျ က်ဆိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ် တန က်ထပ် ဩဇ အ ဏ ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ န္င်ငတတ ်သည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် တည်ရှန္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
သူက
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် မြျက်ဆိုးီ ပါက၊ သူသည် မမ၏စလင်တသ
့် မန ခတသ ရန်သမ
ဘန်ိုးအသတရက ရရှန္င်လမ်မ
့် ၊ ့် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သူ၏န္င်ငတတ က
် လည်ိုး တည်တထ င်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်တမှ့် သူ၏အမှု

စလင်ပခင်ိုးန္ှင-့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်ရှ သူက
ှ ့််
့် မန ခသည့်် သူမျ ိုးက လိုးဝြျက်ဆိုးီ ရန်န္င
စလင်တစပခင်ိုး ခရပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးက ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ တဆ
င်ကကဉ်ိုးြ ပြစ်
့်
့် သည်- သူ၏
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တအ င်ပမင်ပခင်ိုး အမှတ်လကခဏ မျ ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
မူလ ရပ်ဆင်ိုးသဏ္ဌ န်အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစပပီိုးသည့်အ
် ချန်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သက်ဆင်ရ တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ချန်၊ ၎င်ိုးတ၏
် န်တသ တနရ မျ ိုးက
့် ကယ်ပင် မှနက
ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခသည့်အ
် ချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ည်
့် ကိုးကွယ်သည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူတစ်စက ရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
ပြစ်က ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ သူက
် စ်ခကလည်ိုး
့် ကိုးကွယ်တသ န္င်ငတတ တ
တည်တထ င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ထ ဝရ တအ င်ပမင်ပခင်ိုးက
ရရှလမ်မ
် ့် ျင်သူ အ ိုးလိုးသည် ထ ဝရက လပတ်လိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
့် ဆနက
ပျက်စီိုးကကလမ်မ
ွ ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏
့် ည်။ ဤအရ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မူလရည်ရွယ်ချက်က နင်္အတင်ိုးပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး
ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်က နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်တွင်
သူ၏ဩဇ အ ဏ ကလည်ိုး နင်္အတင်ိုး ပပန်ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ့် သူ၏ လိုးဝဥဿ
တအ င်ပမင်ပခင်ိုး သတကဂတမျ ိုးပြစ်လမ်မ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထအချန်မှစ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ထဲသ ဝင်
် ပေါ်တင
ွ ် ရှသည့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
့် တရ က်လမ်မ
အသက်တ တစ်ခ စတင်လမ်မ
့် ည်။ သူသည်လည်ိုး ထ ဝရ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ ထဲသ ့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ ဝင်တရ က်လမ်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သူကယ်တင်န္င
အတူတကွမျှတဝသည့်် ထ ဝရအသက်တစ်ခက စတင်လမ်မ
့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့်် မန ခပခင်ိုးတသည်
တပျ က်ကယ
ွ ်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် ပြစ်သကဲသ
့်
ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် ကွယ်တပျ က်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ်
ဤကမဘ တလ ကထဲက ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် တည်ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးသ သူ
့် တဆ င်ကကဉ်ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးသ
ကျန်ရှလမ်မ
ှ မ်မ
့် ည်။ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသ ကျန်ရလ
့် ည်။

အသင််းတတ ်မျ ်းတွင ် ခရစ်တတ ် တလ က်သ ွ ်းစဥ် သ၏
နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း ၄ (၁၉၉၆ ခိုနစ
ှ ် မှ ၁၉၉၇ ခိုနစ
ှ ် အထိ၊ ၂ဝဝ၃ ခိုနစ
ှ ်

မှ ၂ဝဝ၅ ခိုနစ
ှ ် အထိ)
တယရှု ၏ဝိည ဉ်ခနဓ ကိို သင်တတွျို့ မင်သည်ူ့အချိန်တင
ွ ် ဘိုရ ်းသခင်သည်
တက င််းကင်နင
ှ တ
်ူ့ မကကီ်းကိို အသစ်တစ်ေန် ပ လိုပ်ပပီ ်း ေစ်လမ
ိ ်ူ့မည်
သင်သည် တယရှု ကပမင်တတွျို့လသတလ ။ တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငလ
် သတလ ။
တယရှု တပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးလသတလ ။ သပြစ်
့် ပါက တစ်ြန်
ပပန်ကကလ သည့်် တယရှု က သင်မည်သ ကက
် ဝ ပပင်ဆင်ပပီိုးပပီတလ ။
့် ြုဆမည်နည်ိုး။ သင် အပပည့်အ
တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက မည်သည့်ပ
် စပြင ့်် သင် ကကြုဆမည်နည်ိုး။
တယရှု တန က်သလ
ှ တင်ိုးသည် တယရှု က တက င်ိုးစွ ကကြုဆ
့် က်သည့်် ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ချင်ကကလမ်မ
် ဤအရ က သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးပပီိုးပပီတလ - တယရှု
့် ည်ဟ ငါထင်သည်။ သတသ
့်
့်
ပပန်ကကလ ချန်တွင ် သူက
် ကယ် သလမ်မ
့် ည်တလ ။ သူတပပ သည့်် အရ တင်ိုးက
့် သင် အမှနတ
သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် သတဘ တပါက်လမ်မ
့် ည်တလ ။ သူတဆ င်ရွက်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက
့်
သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် မခင်ိုးချက်မရှ လက်ခလမ်မ
ူ င်ိုး
့် ည်တလ ။ သမမ ကျမ်ိုးစ ြတ်ြူိုးသတ
့်
တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ကကပခင်ိုးက သရှကကပပီိုး၊ ကျမ်ိုးစ ြတ်ြူိုးသတ
ူ င်ိုးက သူ၏ ကကလ ပခင်ိုးက
မမှတ်မသန် တစ င်တ
က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် နကက၏။ ထအခက်အတန ် တရ
့်
သင်တအ
် သ
ှု ည် ချီိုးကျြူိုးထက်၏၊
့် ိုးလိုး အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးကကပပီိုး၊ သင်တ၏
့် ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
သင်တ၏
် ကယ် အ ိုးကျစရ တက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် အမှနတ
့်
ကကီိုးတလိုးတသ အမှ ိုးတစ်ရပ်ကကျြူိုးလွနမ
် ပပီိုးပြစ်သည်က န ိုးလည်ကကသတလ ။ တယရှု သည်
မည်သည့်် ပစပြင့်် ပပန်ကကလ မည်နည်ိုး။ တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက ပပန်ကကလ မည်ဟ
သင်တ ယ
် သင်တက
့် ကကည်သည်၊ သတသ
့်
့် ငါတမိုးသည်- ဤပြြူတသ မိုးတမ်သည်
မည်သည်အ
့် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ သူ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည့်် တယရှု ၏
တန က်လက်မျ ိုးစွ ပြင၊့်် မည်သည့်် လူမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် သူဆင်ိုးသက်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
့်
တယရှု ဆင်ိုးသက်တသ သူတအထဲ
တွင ် ပထမဦိုးဆိုးပြစ်ပါက၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဤအရ က
့်
အလွနအ
် ကျွ မတရ ိုးမှုဟ ပမင်လမ်မ
တယရှု အတပေါ်
့် ည်မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
လွနစ
် ွ ရိုးသ ိုးစစ်မှနပ် ပီိုး သစစ တစ ငသ
့်် သည်က ငါသတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
တယရှု က
့်
ပမင်ြူိုးသတလ ။ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ သ
ှ အ
့်် တူ တနြူိုးသတလ ။
့် သတလ ။ သူန္င
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် မည်မျှန ိုးလည်သနည်ိုး။ အချြုျို့က ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
့်

၎င်ိုးတက
ဲ တရ
က်တစသည်ဟ ဆလမ်မ
့် ည်။
့် အတနရခက်သည့်် စတ်အကျပ်အတည်ိုးထသ
့်
၎င်ိုးတက၊
် သည် ကျမ်ိုးစ က အစအဆိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ြတ်ပပီိုးပါပပီ။ တယရှု က ကျွန္ပ်
်
့် “ကျွန္ပ်
န ိုးမလည်ဘဲ အဘယ်သ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တယရှု ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကမဆန္ှင-့်် ကယ်တတ ်
ဝတ်ဆင်လသည့်် အဝတ်အစ ိုး အတရ င်ကပင် ကျွန္ပ်
် သသည်။ တယရှု က ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ဟ
သင်ဆသည်အ
့် ခါ ကျွန္ပ်
် က တသိုးသမ်တစသည် မဟတ်ပါလ ိုး။” ဟ ဆလမ်မ
့် ည်။
ဤကစစရပ်မျ ိုးက သင် အပငင်ိုးမပွ ိုးန္ှငဟ
့်် ငါအကကပပြု၏။ စတ်ပငမ်တစပပီိုး
တအ က်ပါတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတကက င်ိုးက မတ်သဟ ယပပြုသငသ
့်် ည်။ ဦိုးစွ ပထမ၊
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး သတဘ တရ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ
ပြစ်သည်က သင်သပါသတလ ။ ဒတယအတနပြင်၊့် အယူအဆမျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်သပါသတလ ။
တတယအတနပြင်၊့် မည်သည်အ
့် ရ သည် စတ်ကိုးူ ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ သည်
စစ်မှနသ
် ည်က သင်သပါသတလ ။
လူအချြုျို့က တယရှု က ၎င်ိုးတ န
် သင်တသည်
သူက
့် ိုးမလည်သည်က ပငင်ိုးဆကကသည်။ သတသ
့်
့်
့်
အနည်ိုးငယ်မျှပင် န ိုးမလည်သကဲသ
့် ၊ ့် တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးကမျှ န ိုးမလည်ကကဟ
ငါဆ၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီသည် ကျမ်ိုးစ ၏
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးတကက င၊့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တပပ ဆထ ိုးတသ အရ တကက င ့်် သူတန
့် က်သ ့်
လက်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်၏။ သင်တသည်
တယရှု န္င
ှ အ
့်် တူတနြမဆ
့်
့် န္ှင၊့်် သူက
့် လိုးဝ
တတွျို့ ပမင်ြူိုးပခင်ိုးပင် မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူအ
့် ိုး တစ်ခဏမျှ အတြ ်မပပြုြူိုးတပ။ ထသပြင
့် ၊့််
တယရှု န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် သတဘ တရ ိုးသ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူအချြုျို့က
တယရှု ၏ပတူက ပမင်တက င်ိုး ပမင်ြူိုးလမ်မ
့် ည်၊ သမဟ
့် တ် အချြုျို့က တယရှု ၏အမ်သ က
့် ယ်တင်
အလည်အပတ် သွ ိုးတက င်ိုး သွ ိုးြူိုးလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့က တယရှု ၏ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက
ထြူိုးတက င်ိုး ထြူိုးန္င်သည်။ သတသ
် တယရှု စ ိုးသည့်် အစ က သင်ကယ်တင်
့်
ပမည်ိုးြူိုးလျှငပ
် င်၊ သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မှုသည် သတဘ တရ ိုးသ
ပြစ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး လက်တတွျို့မကျတပ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် တယရှု က တစ်ခါမျှ
မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဇ တခန္ဓ အသွငပ် ြင့်် တစ်ခါမျှ သူန္င
ှ အ
့်် တူ အတြ မ
် ပပြုြူိုးတချ၊ ထတကက
င့််
့်
တယရှု န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်၏သန ိုးလည်မှုသည် အစဉ်ပင် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် အချည်ိုးန္ိုးီှ တသ သတဘ တရ ိုးသ ပြစ်တပမည်။ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သင်အ
် သင်က
့် ြ စ
့် ည်၊ သတသ
့် ငါ ဤသတမိုး၏့် တ်ဝင်စ ိုးမှု နည်ိုးပါိုးတက င်ိုး နည်ိုးပါိုးလမ်မ
့်
့်

သင်သည် သင်အကကြုက်န္စ
ှ ်သက်ဆိုးတသ စ တရိုးဆရ ၏ လက်ရ မျ ိုးစွ က ြတ်တက င်ိုး
ြတ်န္င်မည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ အချန်မကန်ဆိုးြူိုးဘန္
ဲ င
ှ ့်် သူက
် ဝ
့် သင် အပပည့်အ
န ိုးလည်န္င်ပါသတလ ။ သူ၏ ပင်ကစရက်က မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည်က သင်
သပါသတလ ။ မည်သည့်် ဘဝမျြုိုး သူတနထင်သည်က သင်သသတလ ။ သူ၏စတ်ခစ ိုးချက်
အတပခအတနန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလက သင် သပါသတလ ။ သင်
တလိုးစ ိုးသည့်် လူတစ်ဦိုးကပင် သင် အပပည်အ
့် ဝန ိုးမလည်န္င်တပ၊ ထတကက
င့်် တယရှု ခရစ်က
့်
သင် န ိုးလည်ြ မည်
သပြစ်
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင် န ိုးလည်သည့််
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တယရှု န္င
အရ တင်ိုးသည် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုး အပပည့်ရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုး စွဲကင်ပခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးသည် နတဟ င်ပပီိုး ဇ တပကတန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တန၏။
ထသတသ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် တယရှု ၏ ပပန်လည်ကကလ ပခင်ိုးက ကကြုဆြ သင
က
့််
့်
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတစန္င်မည်နည်ိုး။ ဇ တပကတ၏ စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးပြင ့််
ပပည်တ
့် နသူမျ ိုးက တယရှု လက်ခလမ်မ
ူ ျ ိုးသည် သူက
့် ည် မဟတ်တပ။ တယရှု က န ိုးမလည်သမ
့်
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ရန် မည်သသင်
့် တ ်န္င်မည်နည်ိုး။
့် တ
ြ ရရှဲတက
ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က သင်တ ့်
့်
့် တယရှု က ဆန်ကျင်
သလပါသတလ ။ ြ ရရှဲတ၏
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
့် အန္ှစ်သ ရက သင်တသ
့် ရှရန် ဆန္ဒရသတလ
့်
တမရှယန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်ခကဲ့် ကသည်။ ထအပပင်
၊
့်
တမရှယလ မည်ဟသ ၎င်ိုးတယ
့် ကကည်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အသက် သမမ တရ ိုးက
မရှ ခဲက့် ကတချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
့်
အသမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုး၏လမ်ိုးခရီိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
မသကကသည့်အ
် တွက်၊ ယတနတွ
် င် ၎င်ိုးတသည်
တမရှယက တစ င်ဆ
့် ငပ
့် င်ိုးဆဲပြစ်၏။ ထသ ့်
့်
မက်မဲသည့်၊် တခါင်ိုးမ ပပီိုး မသန ိုးမလည်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုး
့်
မင်္ဂလ က ရရှန္င်မည်ဟ သင်တ မည်
သဆ
သ ့်
့်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တမရှယက ၎င်ိုးတ မည်
့်
ရှု ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှု ဦိုးတည်ရ က
့်
မသကကတသ တကက င၊့်် တယရှု တပပ သည့်် သမမ တရ ိုး၏လမ်ိုးခရီိုးက မသကကတသ တကက င်၊့်
ထအပပင်
တမရှယက ၎င်ိုးတ န
် ့် ျင်ခကဲ့် ကပခင်ိုး
့်
့် ိုးမလည်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် တယရှု က ဆနက
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တမရှယက လိုးဝ မပမင်ြူိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် တမရှယန္ှင ့်် အတြ ်ပပြုပခင်ိုး
့်
လိုးဝမရှကကသည့်အ
် တွက်၊ တမရှယ၏ အန္ှစ်သ ရက ပြစ်န္င်သမျှ မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ဆ
ဆန်ကျင်
တနစဉ်တွင ် တမရှယ၏ န မက အချည်ိုးန္ိုးီှ ြက်တယ
ွ ်တနပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ အမှ ိုးက
့်
ပပြုမခဲက့် က၏။ ဤြ ရရှဲတသည်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင့်် တခါင်ိုးမ ကကသည်၊ မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး၊
့်

သမမ တရ ိုးက မန ခခဲက့် ကတချ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး
အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ - သင်၏တဟ တပပ မှု မည်မျှ နက်နသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ သင်၏
ကသဇ အ ဏ မည်မျှ ပမင်မ
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ တမရှယဟ အတခေါ်မခရပါက သင်သည်
ခရစ်တတ ်မဟတ်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤအပမင်မျ ိုးသည် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ရယ်
ြွယ်တက င်ိုးသည်
့်
မဟတ်တလ ။ သင်တက
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မှု
့် တန က်ထပ် ငါ တမိုးမည်- တယရှု န္င
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှသည်က တထ က်ဆလျှင၊် အတစ ဆိုးကျသည့်် ြ ရရှဲတ၏
့် အမှ ိုးမျ ိုးက
သင်တ ကျြူိုး
လွနရ
် န် အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယက
် ူသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုး၏
့်
လမ်ိုးခရီိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်န္င်သတလ ။ သင်သည် ခရစ်တတ က
် ဆန်ကျင်
မည်မဟတ်ဟ
့်
အမှနတ
် ကယ် အ မခန္င်သတလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လပ်တဆ င်ချက်တန က် လက်န္င်ပါသတလ ။ သင်သည် ခရစ်တတ က
် ဆန်ကျင်
မည်၊
့်
မဆန်ကျင်
မည်က မသပါက၊ သင်သည် တသပခင်ိုး၏တချ က်ကမ်ိုးစွနိုး် တွင်
့်
အသက်ရှငတ
် နန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်။ တမရှယက မသခဲတ
့် သ သူအ ိုးလိုးသည်
တယရှု ကဆန်ကျင်
န္င်စွမ်ိုးရှကကသည်၊ တယရှု ကပငင်ိုးပယ်န္င်စွမ်ိုးရကကသည်
ှ
၊ သူက
့်
့်
အသတရြျက်န္င်စွမ်ိုးရကကတလသည်
ှ
။ တယရှု က န ိုးမလည်တသ လူ အ ိုးလိုးသည် သူက
့်
ပငင်ိုးပယ်န္င်စွမ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး သူက
၊ ၎င်ိုးတသည်
့် တဝြန်ပတ်ခတ်န္င်စွမ်ိုး ရှသည်။ ထအပပင်
့်
့်
တယရှု ၏ ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှုအပြစ် ပမင်န္င်စွမ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး တယရှု လူဇ့် တ
ပပန်လည်ခယူသည်က သ ၍ မျ ိုးတသ လူတက
့် ရှု တ်ချကကလမ့််မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
သင်တက
် ရ မှ
့် စိုးရွ ျို့တစသည် မဟတ်တလ ။ သင် ရင်ဆင်သည့်အ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးထ မမက်ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် တယရှု
တြ ်ပပခဲသ
အလွန ်
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက ပစ်ပယ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် ည်။ သင်တသည်
့် လမ်မ
့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးပါက၊ တယရှု ထမှ မည်သည်အ
့် ရ က ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ၏အမှ
ိုးမျ ိုးက
့်
န ိုးလည်ြ တခါင်
ိုးမ စွ ပငင်ိုးဆပါက၊ တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက လူဇ့် တ
့်
ပပန်လည်ခယူချန်တွင ် သူ၏ အမှုက သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် န
့်
့် ိုးလည်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ဤအရ က
သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ၏- သမမ တရ ိုးက လက်မခတသ ်လည်ိုး၊ တယရှု ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက
ကကတရ က်ပခင်ိုးက တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ တစ င်ဆ
့် င်ိုးသည့်် လူတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ဧကန်မချ ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးမမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် အမျြုိုးအစ ိုးပြစ်တပသည်။ သင်တသည်
တယရှု ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်ကမျှ
့်
အလရှပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အတသခပပည့်စ
် တသ နယ်ပယ်ကမျှ လချင်တသ ်လည်ိုး၊

တယရှု တပပ ခဲသ
့် ခါတွငမ
် ျှ မန ခြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်သည် မည်သည်အ
သူ ပပန်လည် လူဇ့် တခယူချန်တွင ် တယရှု တြ ပ် ပသည့်် သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
ရရှြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ တယရှု ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက ပပန်ကကလ ပခင်ိုး အချက်အတွက်
အလဲအလှယ်အပြစ် သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ က စပပြုကကမည်နည်ိုး။ အပပစ်မျ ိုးက သင်တ ့်
့်
ထပ်တလဲလဲ ကျြူိုးလန
ွ ပ် ပီိုးတန က် သင်တ၏
ှ မ
် ှုကတလ ။
့် ဝန်ချမှုက တပပ ဆသည့်် ရိုးသ ိုးစစ်မန
ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက ပပန်ကကလ သည့်် တယရှု က သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ ဆက်ကပ်
့်
ပူတဇ ်ကကလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်တ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် ချီိုးတပမြှ က်သည့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တသ
အလပ်ကတလ ။ ပပန်ကကလ သည့်် တယရှု က သင်တက
့် ယကကည်စတ်ချတစရန်
မည်သည့်အ
် ရ က သင်တ စ
့် မမ တရ ိုးကမျှ
့် ည်နည်ိုး။ မည်သည်သ
့် ပပြုကကလမ်မ
န ခပခင်ိုးမရှသည့်် သင်တ၏
့် မ နတထ င်လ ိုးတသ သဘ ဝကတလ ။
သင်တ၏
့်် မှုသည် စက ိုးပြငသ
့််
ပြစ်၏၊ သင်တ၏အသ
သည်
့် သစစ တစ ငသ
့်
ဉ ဏ်န္င
ှ သ
့်် ဆင်ပပီိုး အယူအဆန္ှငသ
့်် ဆင်၏၊ သင်တ၏
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှပခင်ိုးအတွက်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့််
့်
သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ကဲသ
့် ပြစ်
် င်၊
့် ငပ
့်
့် ရမည်နည်ိုး။ ယတနတွ
သင်တသည်
သမမ တရ ိုး၏ စက ိုးတစ်လိုး စီတင်ိုးက န ိုးမတထ င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်တမသ
် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က
့် ၊ ခရစ်တတ က
သင်တမသ
ညြုရမည်က သင်တမသ
့် ၊ တယတဟ ဝါက မည်သကကည်
့်
့် ၊
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ လပ်တဆ င်ချက်ထသ
ဲ မည်
သဝင်
့်
့် တရ က် ရမည်က
သင်တမသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ျ ိုးကက ိုး
့် ကကသကဲသ
မည်သခွ့် ပဲ ခ ိုးရမည်က သင်တ မသ
ကကတချ။ သင်၏ အတတွိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ ဘရ ိုးသခင်
့်
တြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်ခတစ်တလက ရှု တ်ချရန်သ သင်သသည်။
သင်၏ န္ှမ့််ချမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ န ခမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
သင်၏သစစ တစ ငသ
့်် မှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ သမမ တရ ိုးရှ တြွလစတ်သည်
အဘယ်မှ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သင်၏ကကည်ညြုမှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ နမတ်
လကခဏ မျ ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် အမျြုိုးအစ ိုး
ဧကန်မချ ပြစ်ကကသည်ဟ သင်တက
့် ငါတပပ ၏။ လူဇ့် တအပြစ်သ ပပန်
့် ကကလ ပပီိုးပြစ်တသ
တယရှု ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရရှန္င်စွမ်ိုးမရှသူမျ ိုးသည် ငရဲ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး၊ ထ ဝရပျက်စီိုးပခင်ိုး ခရမည့်် အမျြုိုးအစ ိုး
ဧကန်မချ ပြစ်တပသည်။ ငါတပပ သည့်် အရ က မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
့်

င်္ရမစက်ဘတ
ဲ နတက င်ိုးတနန္င်သည်၊ သတသ
် တယရှု သည် ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက
့်
တက င်ိုးကင်ဘမှ ဆင်ိုးသက်လ သည်က သင်တမျက်
စပြင်တ
့် ခါ၊ ဤသည်မှ
့် တွျို့သည်အ
့်
တပြ င်မ
ွ ်လ ပခင်ိုးပြစ်လမ်မ
့် တ်ပခင်ိုး၏တနမင်ိုး လူသရှငက် က ိုး တပေါ်ထက
့် ည်ဟ
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးဟဆတသ တယရှု ၏တန က်သ လ
ူ င်ိုးက ငါတပပ လတသိုး၏။
့် က်သတ
သင်အ
် တ်လပ
ှု ်ရှ ိုးြွယ် တက င်ိုးသည်အ
့် ချန်တစ်ခ
့် တွက် ထအချန်သည် အလွနစ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
် တယရှု တက င်ိုးကင်ဘမှ ဆင်ိုးသက်သည်က သင်
့်
မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ချန်သည် အပပစ်တပိုးခရရန် သင် ငရဲသ ဆင်
ိုးသည့်အ
် ချန်လည်ိုး ပြစ်သည်က
့်
သင်သသင်သ
ဲ ှုအစီအစဉ် အဆိုးသတ်ချန်
့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ပြစ်လမ်မ
့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငက
ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်တပိုးသည်အ
့် ချန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ သမမ တရ ိုး၏
တြ ်ပပချက်သ ရှသည့်် အချန်တွင၊် လူသည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မပမင်မီ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှု ပပီိုးဆိုးပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။
သမမ တရ ိုးကလက်ခပပီိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မရှ တြွသကဲသ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် ့််
သန်စင်
့် ခရပပီိုးသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ပလလင်တရှ ျို့သ ပပန်
့် ည်ပြစ်က
့် လ ကကပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တထွိုးပက်မထ
ှု သ
ဲ ဝင်
့် ည်။ “ပြြူတသ မိုးတမ်မစီိုးသည့််
့် တရ က်ရပပီိုးပြစ်လမ်မ
တယရှု သည် တယရှု အတယ င်တဆ င်တသ သူ ပြစ်သည်” ဟ မတလျှ တ
့် မ်ိုး
ယကကည်ကကသူမျ ိုးသည်သ ထ ဝရအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည်ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
နမတ် လကခဏ မျ ိုးပပတသ တယရှု ၌သ
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ယကကည်ကကပပီိုး၊ ပပင်ိုးထန်သည့်် တရ ိုးစီရင်မက
ှု တကကည က စစ်မှနတ
် သ အသက်လမ်ိုးခရီိုးက
ထတ်ပပန်တသ တယရှု က အသအမှတ်မပပြုကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တယရှု သည်
့်
ပြြူတသ မိုးတမ်စီိုးက လူပအလယ်တွင ် ပပန်ကကလ ချန်တွင ် ၎င်ိုးတက
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည်သ ပြစ်န္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တခါင်ိုးမ လွနိုး် ၏။ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ယကကည်စတ်မျ ိုးလွနိုး် သည်၊ မ နတထ င်လ ိုးလွနိုး် ကကတလသည်။ ထသတသ
့်
ကယ်ကျင်တ
ူ ျ ိုးက တယရှု က မည်သဆ
့်် င်မည်နည်ိုး။ တယရှု ၏
့် ရ ိုးပျက်သမ
့် လ ဘ်ချီိုးပမြှငန္
ပပန်ကကလ ပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်ခန္င်စွမ်ိုးရသူ
ှ မျ ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးသည့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးတစ်ရပ် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သမမ တရ ိုးက လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှသူမျ ိုးအတွက်
ယင်ိုးမှ ပပစ်ဒဏ်စီရင်ပခင်ိုး၏ လကခဏ တစ်ရပ်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
မမတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်လမ်ိုးတကက င်ိုးက တရွ ိုးချယ်သငပ့်် ပီိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
်
မပပစ်မှ ိုးမတစ ်က ိုးသငသ
့်် ကဲသ
့် သမမ
တရ ိုးက မပငင်ိုးပယ်သငတ
့်် ပ။ သင်တသည်
့်
့်

မသန ိုးမလည်သန္
ူ င
ှ ့်် မ နတထ င်လ ိုးသူ တစ်ဦိုး မပြစ်သငဘ
့်် ၊ဲ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
လမ်ိုးပပမှုက န ခပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
့်် က ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။
ဤနည်ိုးပြင်သ
သင်တသည်
အကျြုိုးရှလမ်မ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးက
့်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်မလ
့်
သတပြင်တ
့် လျှ က်ရန် သင်တက
့် ငါအကကပပြု၏။ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်
တက က်ချက်မျ ိုးမချလက်န္င
ှ ။့်် ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်တ၏
ှု ွင ်
့်
့် ယကကည်မတ
သ မန်က လျှက ပြစ်က စ န တထ က်ထ ိုးမှု မကင်ိုးမတ
ဲ့် စန္ှင။့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူတသည်
စတ်န္မ်
ှ ့်ချပပီိုး ရတသတလိုးပမတ်မှု ရှရမည်ပြစ်သည်က
့်
သင်တသ
် ည်ိုး၊ န္ှ တခါင်ိုးရှု ျို့တသ သူတသည်
့် ည်။ သမမ တရ ိုးက ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
့် သင်သ
့်
မက်မဲပပီိုး၊ အသဉ ဏ် ကင်ိုးမဲက့် က၏။ သမမ တရ ိုးက ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သတမမူဘဲ
အပမန် တက က်ချက်ချသူမျ ိုး သမဟ
့် တ် ရှု တ်ချသူမျ ိုးသည် မ နတထ င်လ ိုးမှုပြင ့််
ဒကခတရ က်ကကရတလသည်။ တယရှု က ယကကည်သူ မည်သမ
ူ ျှသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
ကျန်ဆရ
ဲ န် သမဟ
့် တ ်တပ။ သင်တအ
့် တ် ရှု တ်ချရန် မသင်တ
့် ိုးလိုးသည် အသစတ်ရှပပီိုး
သမမ တရ ိုးက လက်ခသူ တစ်စတစ်ဦိုး ပြစ်သငတ
့်် ပသည်။ သမမ တရ ိုးလမ်ိုး အတကက င်ိုးက
ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုပခင်ိုးပြင၊့်် ဤစက ိုးလိုး ၁၀,၀၀၀
အနက် စက ိုးတစ်လိုးသ လျှင ် သင်၏လက်ခယကကည်ချက်မျ ိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ တန္ှ့် င ့််
ကက်ညသ
ီ ည်ဟ သင် ယကကည်တက င်ိုးယကကည်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သဆ
ဲ ှ
့် ပါက ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးထမ
၁၀,၀၀၀ တပမ က်တသ စက ိုးလိုးက သင် ဆက်လက်ရှ တြွသငတ
့်် ပသည်။ သင်က
ှ ၊
့် န္ှမ့််ချမှုရရန်
မမကယ်ကယကကည်စတ် မလွနက
် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် မမကယ်က လွနက
် ဲစွ မချီိုးတပမြှ က်ရန် ငါ
အကကပပြုတသိုး၏။ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် အင်မတန် နည်ိုးပါိုးတသ
ရတသတလိုးပမတ်မှု ရှပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အလင်ိုးကရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ စွ စစ်တဆိုးပပီိုး ထပ်သလဲလဲ တတွိုးဆပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
သမမ တရ ိုး ဟတ်မဟတ်ဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ အသက်
ဟတ်မဟတ်ဆသည်တက
့်
့်
သင်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။ ဝါကျအနည်ိုးငယ်ကသ ြတ်လျက်၊ လူအချြုျို့က “ဤသည်မှ
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးအချြုျို့ထက် ဘ မျှမပပါ။” သမဟ
့် တ်
“ဤသည်မှ လူတအ
်
့် ိုးလှညပ့်် ြ ိုးရန် လ သည့်် ခရစ်တတ ၏
အတယ င်ကတဆ င်တသ သူပြစ်၏။” ဟ ဆရင်ိုး၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တကက င်ိုးကျြုိုးမပမင်ဘဲ ရှု တ်ချတက င်ိုးရှုတ်ချကကတပမည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
တပပ သူတသည်
မသန ိုးမလည်မှုပြင ့်် မျက်စကန်ိုးကကတပသည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည က အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ န ိုးလည်ပပီိုး၊ အစမှပပန်စရန် သင်က
့် ငါ

အကကပပြု၏။ တန က်ဆိုးက လထဲက ခရစ်တတ ၏
် အတယ င်က တဆ င်တသ သူမျ ိုး
တပေါ်ထက
ွ ်ပခင်ိုးတကက င့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မရှု တ်ချရ၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တသည်
လှညပ့်် ြ ိုးမှုက တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င ့််
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးတသ သူတစ်ဦိုး မပြစ်ရ။ ယင်ိုးသည် လွနစ
် ွ
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးမည် မဟတ်တလ ။ မျ ိုးစွ စစ်တဆိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးမဟတ်၊ လမ်ိုးခရီိုးမဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
တြ ်ပပချက်မဟတ်ဟ သင်ယကကည်ဆဲ ပြစ်ပါက၊ သင်သည် တန က်ဆိုးတွင ်
အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
န်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး မရှဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထသ အလွ
့်
သသသ သ န္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆထ ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးက သင်လက်မခန္င်ပါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မသငတ
့်် တ သ
် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ပလလင်တတ ်တရှ ျို့ ပပန်လ ရတလ က်တအ င် တက င်ိုးချီိုးမခစ ိုးရတသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးကကည်တ
့် လ ။့် အလျင်မလန္ှင၊့််
စတ်ပမန်လက်ပမန် မပြစ်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုက ကစ ိုးပဲတ
ွ စ်ခအပြစ်
သတဘ မထ ိုးန္ှင။့်် သင်၏ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်အတွက်၊ သင်၏ အလ ိုးအလ မျ ိုး အတွက်၊
သင်၏အသက်တ အတွက် စဉ်ိုးစ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် မမကယ်ကယ် မလှညစ
့်် ိုးန္ှင။့််
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်လက်ခန္င်ပါသတလ ။

ခရစ်တတ ်နင
ှ ်ူ့ သဟဇ တမ ေစ်တသ သမျ ်းသည် အကယ်စင်စစ်
ဘိုရ ်းသခင်၏ ရန်ဘက်မျ ်း ေစ်ကကသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တယရှု ၏ မျက်န္ ှ တတ ်အစစ်က ပမင်လကကပပီိုး သူန္င
ှ အ
့်် တူ
ရှလကက၏။ တယရှု က မပမင်လ သမဟ
ှ အ
့်် တူ မရှလပါဟ မည်သည်ည
့် အ
ီ စ်ကတမ င်န္မ
ှ
့် တ် သူန္င
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တပပ မည်မဟတ်တကက င်ိုး ငါယကကည်သည်။ တယရှု က
သင်တမပမင်
ြူိုးမီ၊ ဆလသည်မှ လူဇ တခယူထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်က သင်တမပမင်
ြူိုးမီ၊
့်
့်
သင်တတွ
့် င ် ဥပမ အ ိုးပြင့်် တယရှု ၏ပပန်ိုး၊ သူ၏စက ိုးတပပ ပ၊ သူ၏ဘဝတနထင်ပ
အစရှသည်တအတပေါ်
ထင်ပမင်ချက်မျြုိုးစ လက်သင်ခ
့် ထ ိုးန္င်ြွယ် ရှသည်။ သရ့် တွင ်
့်
သင်တသည်
သူက
် ကယ်ပမင်ရသည်အ
့် ခါ သင်တ၏
့်
့် အမှနတ
့် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးသည်
လျင်ပမန်စွ တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးလမ်မ
့် ကက င်န
့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် ည်ိုး။ သင်တသ
့် လသတလ ။

လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးက လျစ်လျြူရှု ၍ မရသည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး၊
ခရစ်တတ ၏
် အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်မှ ပ၍ပင် သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ခရစ်တတ က
် ထ ဝရ အသက်ရှငတ
် သ သူ သမဟ
့်
့် တ် ပည ရှဟ
မှတ်ယူတသ ်လည်ိုး ခရစ်တတ အ
် ိုး ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ထ ိုးတသ
သ မန်လဟ
ူ မည်သက
ူ မျှ မှတ်ယူပခင်ိုးမရှ။ ထအတင်ိုးဆလျှင် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်တတွျို့ရန်
တနတရ
့် ညပါ တတ င်တ
့် ကကသူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ပပီိုး သူန္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်ကကတပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးဘက်က
အမှ ိုးမဟတ်တပသတလ ။ ယခတင်တအ င် သင်တသည်
သင်တ၏ယ
ကကည်ချက်န္င
ှ ့််
့်
့်
သစစ တစ င်သ
့်် ပါက ခရစ်တတ ်၏မျက်န္ ှ တတ က
် ရှု ပမင်ထက်ရန် လတလ က်သည်ဟ
့် မှုတန္ှ့် ငဆ
ထင်တနကကဆဲပြစ်သည်။ သတသ
် ပ၍လက်တတွက
ျို့ ျတသ အရ မျ ိုးပြင့်် မမကယ်က
့်
ပပင်ဆင်ထ ိုးကကရန် သင်တက
် င
ှ ့််
့် ငါတက်တွနိုး် တပ၏။ အတကက င်ိုးမူက ိုး အတတ်၊ ပစစြုပပနန္
အန င်္တ်တွင ် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆခဲသ
့် ူ အမျ ိုးအပပ ိုးမှ ကျရှု ိုးခဲက့် ကသည် သမဟ
့် တ်
ကျရှု ိုးကကလမ့််မည် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ထသူတအ
့် ိုးလိုးသည်
ြ ရရှဲတ၏အခန်
ိုးကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကက၏။ သင်တကျရှု
ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
့်
့်
ဤသည်မှ သင်တ၏
ဲ ွင ် ကကီိုးပမတ်ထည်ဝါပပီိုး ကကည်ညြု
့် အယူအဆမျ ိုးထတ
တလိုးစ ိုးထက်တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှတနပခင်ိုးတကက ငသ
့်် လျှင ် ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
အမှနတ
် ရ ိုးမူက ိုး လူသ ိုး၏အလအတင်ိုးမဟတ်။ ခရစ်တတ ်သည်
ကကီိုးပမတ်ထည်ဝါပခင်ိုးမရှရသ မက သူသည် အထူိုးသပြင့်် တသိုးသမ်၏။ သူသည်
လူသ ိုးပြစ်ရသ မက သ မန် လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်၏။ သူသည် တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
တက်ကကသွ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှရသ မက တပမကကီိုးတပေါ်၌ပင် လွတလ
် ပ်စွ သွ ိုးလ န္င်ပခင်ိုးမရှ။
ထသပြစ်
် သ ခရစ်တတ ်” ကကလ ရန် တစ င်စ
့် ိုးတနဆဲ
့် တသ တကက င့်် လူမျ ိုးက “စစ်မှနတ
အချန်က လတစ်တလျှ က်တွင် သူအ
့် ဆက်
ဆကက၏၊
့် ိုး သ မန်လူတစ်ဦိုးက ဆက်ဆရသကဲသ
့်
သူန္င
ှ အ
့်် တူရှစဉ် သူက
့် တန်
့် တန် ဆက်ဆကကပပီိုး သူက
့် တပါတပါ
့် င်္ရမစက်ဘဲ တပပ ဆကက၏။
သင်တသည်
ကကလ ပပီိုးတသ ခရစ်တတ က
် သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးကသ
ဲ့် သတဘ
ထ ိုးပပီိုး
့်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ မန်လူတစ်ဦိုး၏စက ိုးကဲသ
့် မှ
ူ ။
့် တ်ယ၏
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ခရစ်တတ ထ
် မှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သင်တမရရှ
သည်အ
့် ပပင်
့်
သင်တ၏အကျည်
ိုးတန်မှုက အလင်ိုးတွင ် လိုးဝပမင်သ တအ င် ပပသခဲပ့် ပီပြစ်၏။
့်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ထတတွဆ
ျို့ က်ဆမှုမပပြုမီ သင်၏စတ်တန သတဘ ထ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး၊ သင်သည် ခရစ်တတ ်၏ သစစ တစ င်သ
့် တသ

တန က်လက်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင်ထ
့် က် ပ၍ခစ ိုးထက်သူ
မည်သမ
ူ ျှမရှတကက င်ိုး သင်အ
့် တနပြင့်် ထင်ပမင်ယူဆတက င်ိုး ယူဆန္င်သည်၊ ထပပင်
့်
လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးစွ ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုး အလပ်မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခက
ဲ့်
အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးစွ
သီိုးပွငတ
့်် စခဲပ့် ပီပြစ်တသ တကက င့်် သင်သည် တန က်ဆိုးတွင ် သရြူကဆွတ်ခိုးူ ရမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုး
အတသအချ ပြစ်လမ့််မည်ဟ သင်အ
့် တနပြင့်် ထင်ပမင်ယူဆတက င်ိုး ယူဆန္င်၏။ သရ့် တွင ်
သင်သမည်မဟတ်တသ အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ရပ်ရ၏၊
ှ
လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ က
် ပမင်တသ အခါ
သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့်် တွနိုး် လှနပ် ခင်ိုးတမှ့်
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ ဤအချန်တွင် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးခရသည့်် ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့််
တွနိုး် လှနပ် ခင်ိုးတသည်
အပခ ိုးအချန်ထက်ပ၍ အတသအချ ပပည်စ
့် စွ တပေါ်လွငတ
် နလမ့််မည်။
့်
ဤသည်မှ ခရစ်တတ သ
် ည် လူသ ိုးတတ ်ပြစ်ပပီိုး သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးသည့််
လူသ ိုးတတ ်ပြစ်သပြင့်် လူတသည်
သူက
့်
့် ရတသပခင်ိုးမရှ၊ တလိုးစ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး
မရှတသ တကက င်ပ
် ည်အ
့် တွက်
့် င်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တခန္ဓ ၌ အသက်ရှငသ
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်မှုသည် အလွနတ
် စ့်တစ့်စပ်စပ်န္င
ှ ့်် အတသိုးစတ် ကွကက
် ွကက
် ွငိုး် ကွငိုး်
တြ ်ထတ်ခရပခင်ိုးပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ခရစ်တတ ်ကကလ ပခင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ပန်ကန်မှုအ ိုးလိုးက တူိုးတြ ်ပပသခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သတဘ သဘ ၀က အထင်ိုးသ ိုး
တပေါ်လွငတ
် စခဲပ့် ပီဟ ငါဆ၏။ ဤအရ က “ကျ ိုးတစ်တက င်က
တတ င်တအ က်သဆင်
့် ိုးလ တအ င် ြျ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး” န္ှင ့်် “ဝပတလွ တစ်တက င်က
သူ၏တွငိုး် အပပင်သ ထွ
့် က်လ တအ င် တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး” ဟ တခေါ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ တစ င်သ
့် သည်ဟ ဆဝ့်သတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အပပည်အ
့် ဝ န ခမှုက ပပသသည်ဟ ဆဝသ
့် တလ ။ သင်သည် မပန်ကန်တတ်ပါဟ
ဆဝသ
် က ပတ်ဝန်ိုးကျင်သစ် တစ်ခတွင ် တနရ ချတပိုးတင်ိုး
့် တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် သည် ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အစဉ်သပြင့်် ကျြုိုးန္နွ ခသည်အ
့် ပပင် ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး ယူဆချက်မျ ိုးလည်ိုး လက်သင်ခ
့် မထ ိုးပါ” ဟ
အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးကဆကကလမ်မ
ူ ျ ိုးက “ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် က တစခင်ိုးသည့််
့် ည်။ အချြုျို့သမ
အရ မှနသ
် မျှက ကျွန္ပ်
် အစွမ်ိုးရသမျှ
ှ
လပ်တဆ င်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ တ ဝန်မတပါတလျ
ပ
့်
့် ါ”
ဟ ဆလမ်မ
သင်တသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်တက
့် ဤသငါတမိုး၏၊
့်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်သည်အ
့် ခါ သူန္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်မည်တလ ။ ထပပင်
ှ မ
့်် ည်မျှကက ကက
့် သူန္င
သဟဇ တပြစ်မည်နည်ိုး။ တစ်ရက်တလ ။ န္ှစ်ရက်တလ ။ တစ်န ရီတလ ။ န္ှစ်န ရီတလ ။
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ချီိုးမွမ်ိုးထက်ြွယ်ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး သင်တတွ
့် င ်

တည်ကကည်ခင်မ မှုသတဘ မျ ိုးစွ မရှတပ။ သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ်
အသက်ရှငတ
် နထင်တသ အခါ သင်၏စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် မမကယ်က
မှနက
် န်သည်၊ မမကယ်က အတရိုးပါသည်ဟ ထင်တနပခင်ိုးတ ့်
တစ်စတစ်စတပေါ်လွငလ
် မည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏ တထ င်လ ိုးတသ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် သင်၏
န ခမှုမရှတသ စတ်ဓ တ်န္င
ှ ့်် တရ င်ရ
လည်ိုး ပကတ အတင်ိုး
့် ဲတင်ိုးတမ်မှုကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုးတသည်
့်
ထတ်တြ ်ပပသခရလမ်မ
့် ည်ိုးတူ
့် ည်။ တန က်ဆိုးတွင ် တရသည်မီိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်သည်န
သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည်အထ သင်၏တမ က်မ ပခင်ိုးသည် သ ၍ကကီိုးမ ိုး
လ ပပီိုးတန က် သင်၏သတဘ သဘ ဝသည် လိုးလိုးပမင်သ လ လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင ်
သင်၏ယူဆချက်မျ ိုးက ြိုးကွယထ
်
ိုး၍ မရန္င်တတ ပ
့် ါ၊ သင်၏မတကျနပ်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး
ပကတအတင်ိုး ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး သင်၏ယတ်ညန
့် မ်က
ဝမှ လည်ိုး
့် ျတသ လူသဘ
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ထတ်တြ ်ပပသခရလမ့််မည်။ သတသ
် ထအခါ၌ပင် သင်သည်
့်
သင်ကယ်တင်၏ပန်ကန်မက
ှု အသအမှတ်ပပြုရန် ဆက်လက်ပငင်ိုးဆတနတသိုး၏။ ထအစ
ိုး
့်
ဤကဲသ
့် တသ
ခရစ်တတ က
် လူသ ိုးအတနပြင့်် လက်ခရန်မလွယ်ကူတကက င်ိုး၊ သူသည်
့်
လူသ ိုးအတပေါ် လွနစ
် ွ မှပင် တတ င်ိုးဆလွနိုး် တကက င်ိုး၊ အကယ်၍ သူသည်
ပ၍ကကင်န တတ်တသ ခရစ်တတ ပ် ြစ်ခလ
ဲ့် ျှင ် မမသည် အပပည်အ
့် ဝ ကျြုိုးန္ွန ခလမ်မ
့် ည်ဟ
သင်အ
့် တနပြင့်် ထင်ပမင်ယူဆသည်။ သင်တ၏
့် ပန်ကန်ပခင်ိုးမှ တရ ိုးပပီိုး သူသည် သင်တက
့်
တရ ိုးလွနတ
် အ င် တွနိုး် အ ိုးတပိုးသည်အ
့် ခါမှသ သူက
့် ပန်ကန်တတ်သည်ဟ သင်တ ့်
ယူဆထ ိုးသည်။ သင်သည် ခရစ်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်ဟ မမှတ်ယူတကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊
သင်သည် သူက
့် မည်သည့််
့် န ခရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှတကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး သင်တအတနပြင်
့်
အခါကမျှ မထည်တ
့် ွကခ
် ကဲ့် ကတပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ခရစ်တတ ်သည်
သင်က
့် ယ်ပင်သတဘ ဆန္ဒမျ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်ဟ သင်တခါင်ိုးမ စွ တတ င်ိုးဆပပီိုး၊
သူသည် သင်က
့် ရ တစ်ခမျှ
့် ယ်ပင်စတ်ကိုးူ န္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲသည်အ
ပပြုလပ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူသည် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်ဟ
သင်ထင်ပမင် ယူဆတတ သ
ှ ြ
့်် က်ပပြုင်ခသ
ဲ့် ူ အမျ ိုးအပပ ိုး
့် ည်။ သင်တထဲ
့် တွင ် ဤနည်ိုးပြင့်် သူန္င
မရှတပသတလ ။ သပြစ်
ူ ည်ိုး။ ထပပင်
့် လျှင ် သင်တယ
့် ကကည်တသ သူမှ အဘယ်သန
့် သင်တ ့်
မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် ရှ တြွသနည်ိုး။
သင်တသည်
အပမဲပင် ခရစ်တတ က
် တတွလ
ျို့ ကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
့်
မမကယ်က လွနစ
် ွ အထင်မကကီိုးကကရန် ငါတက်တွနိုး် ၏။ မည်သမ
ူ ဆ ခရစ်တတ က
်
ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ ခရစ်တတ က
် မပမင်ထက်ဟ ငါဆသည်။

လူသ ိုး၏သတဘ သဘ ဝသည် ဆိုးယတ်ပခင်ိုး၊ တမ က်မ ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်လပခင်ိုးတန္ှ့် င ့််
ပပည်တ
့် နတသ တကက င့်် သင်သည် ခရစ်တတ က
် ပမင်တသ အခက်တွင ်
သင်၏သတဘ သဘ ဝသည် သင်က
့် ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး တသပခင်ိုးသ စီ
့် ရင်ချက်ချမှတ်လမ့််မည်။
ညီအစ်က (သမဟ
့် တကက င်ိုး
့် တ် ညီအစ်မ) တစ်ဦိုးန္ှင ့်် သင်၏တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆမှုတွင ် သင်အ
မျ ိုးစွ တပေါ်လွငမ
် ည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး သင်အ
ှ ့််
့် တနပြင့်် ခရစ်တတ ်န္င
တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆသည်အ
့် ခါ ဤမျှမလွယ်ကပ
ူ ါ။ မည်သည်အ
့် ချန်တွငမ
် ဆ
သင်၏အယူအဆမျ ိုး အပမစ်စဲလ
ွ
န္င်ပပီိုး သင်၏တမ က်မ မှု အပင်တပါက်လ က
သင်၏ပန်ကန်မှုသည်လည်ိုး သြန်ိုးသိုးီ က သီိုးတစလမ်မ
့် တသ
လူသဘ
ဝ
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
့်
ရှတနသည်သ
့် င်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန် မည်သ ထ
့် က်တန်န္င်မည်နည်ိုး။
သင်သည် တနတ
် ကယ်ပင် ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
့် င်ိုးအချန်တင်ိုး သူက
့် အမှနတ
ဆက်ဆန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခမှု၏ စစ်မန
ှ မ
် ှု သင်၌ရှလမ့််မည်တလ ။
သင်တသည်
မမတစ့် တ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထရ
ဲ ှ ပမင်ပ့် မတ်တသ ဘရ ိုးက တယတဟ ဝါအပြစ်
့်
ကိုးကွယ်ကကတသ လ
် ည်ိုး ပမင်န္င်သည်ခ
့် ရစ်တတ ်ကမူ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် မှတ်ယူကက၏။
သင်တ၏အသ
စတ်သည် နမ်က
ဝသည်လည်ိုး ယတ်ညလ
့် န
ွ ိုး် ၏။
့် ျလွနိုး် ပပီိုး သင်တ၏
့်
့် လူသဘ
့်
သင်တသည်
ခရစ်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် အပမဲတတစ မှတ်ယန္
ူ င်ပခင်ိုးမရှ၊ ရြန်ရခါ
့်
သင်တသတဘ
တတွသ
ျို့ ည်အ
့် ခါမှသ လျှင ် သူက
ွဲ ပ်ကင်၍ ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
့်
့် ြမ်ိုးဆဆ
ကိုးကွယ်ကက၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမဟတ်၊
့်
ခရစ်တတ က
် ဆန်ကျင်
တက်ခက်သည့်် ကကရ ပါလူတစ်စပြစ်၏ဟ ငါဆ၏။ တစ်ပါိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့်
ကကင်န မှုပပသတသ သူမျ ိုးပင်လျှင် တကျိုးဇူိုးဆပ် ခရသည်၊ သတသ
် သင်တအကက
ိုးတွင ်
့်
့်
ထသတသ
အမှုက တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် ခရစ်တတ က
် မူ လူသ ိုး၏ ချစ်ပခင်ိုးကလည်ိုးမရ၊ သူ၏
့်
တပပန်
ှ ့်် ကျြုိုးန္န
ွ ခမှုကလည်ိုး မရခဲတ
ဲ ွယ်တက င်ိုးတသ
့် ပ။ ဤသည်မှ တကကကွြ
့် မှုဆလ ဘ်န္င
အရ တစ်ခမဟတ်သတလ ။
သင်အ
ူ ့် မျှ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်သည့်် န္ှစ်က လမျ ိုး တစ်တလျှ က်တွင ် မည်သက
ကျန်ဆခ
ဲ ြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
် ြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှတသ လ
် ည်ိုး ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
့် တ် မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနခ
သင်၏တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရ ၌ အမှနတ
် ရ ိုးက မတပပ န္င်၊ ရိုးသ ိုးစွ မပပြုမူန္င်၊ သမဟ
့် တ်
ခရစ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မန ခန္င် ပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သဆ
့် လျှင ်
သင်သည် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် အန္တရ ယ်အရှဆိုးန္ှင ့်် မလမန်ိုးထ ိုးစတ် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ သူဟ
ငါဆသည်။ သင်သည် သင်၏တဆွမျြုိုးမျ ိုး၊ မတ်တဆွမျ ိုး၊ ဇနီိုး (သမဟ
ွ ိုး် )၊
့် တ် ခင်ပန
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မဘမျ ိုးအတပေါ် အထူိုး တြ ်တရွ ရင်ိုးန္ိုးီှ ၍ အစဉ်သစစ ရှပပီိုး၊ သူတစ်ပါိုးအတပေါ်

မည်သည်အ
့် ခါမျှ အခွငအ
့်် တရိုးမယူပခင်ိုးတ ပြစ်
် ည်ိုး အကယ်၍ သင်သည်
့် တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ လ
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်ပါက၊ သင်သည် သူန္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွစွ
အပပန်အလှနမ
် တလှ
် င်ပါက၊ သင်သည် သင်၏အမ်နိုးီ ချင်ိုးမျ ိုး သက်သ ရ ရတစရန်
့် ယန္
မမပင်ဆင်သမျှက သိုးစဲပွ ခင်ိုး သမဟ
ူ မ်သ ိုးမျ ိုးက
့် ြ၊ အမန္ှင ့်် အမ်သအ
့် တ် သင်အ
တစ့်စပ်စွ တစ င်တ
် င် သင်သည် ဆိုးယတ်သည်အ
့် ပပင်
့် ရှ က်ပခင်ိုးတ ပပြု
့် လပ်တပိုးလျှငပ
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲတသ လှညစ
့်် ိုးမှုန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နတသိုးတသ သူဟ ငါဆမည်။ သင်သည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်တပပတသ တကက င့်် သမဟ
့် တ် တက င်ိုးမှုအနည်ိုးငယ်ပပြု တသ တကက င့််
သင်အ
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်သည်ဟ ကယ်က
့် ယ်ကယ်မထင်န္င
ှ ။့််
့် တနပြင့်် ခရစ်တတ ်န္င
သင်၏ဒါနပပြုလတသ ရည်ရွယ်ချက်က တက င်ိုးကင်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
လမ်လည်ရယူန္င်သည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ တက င်ိုးမအ
ှု နည်ိုးငယ်ပပြုလပ်ပခင်ိုးသည် သင်၏
န ခမှုက အစ ိုးထိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခဟ သင်ထင်သတလ ။ သင်တတစ်
့် ဦိုးမျှ
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုးတက
သင်တအ
့် လက်မခန္င်ကက။ ထအပပင်
့်
့် ိုးလိုးသည်
ခရစ်တတ ၏
် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝကလက်ခယကကည်ရန် အခက်အခဲတတွျို့ ကက တသ ်ပင ိုးလည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က သင်တန့် ခတကက င်ိုး အဆက်မပပတ် အသတက င်ိုးဟစ်တနကကသည်။ သင်တ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးက ထက်တန်တသ အပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက ပြစ်ပွ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။
စတ်ကူိုးယဉ်အယမှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တမွျို့တလျ ်၍ ခရစ်တတ က
် ပမင်တတွျို့ရန် ဆန္ဒရတနပခင်
ှ
ိုးက
ရပ်တလ ။့် အတကက င်ိုးမှ သင်တ၏
့် ဝည ဉ်အသက်တ သည် သူက
့် ပမင်တတွျို့ရန်
မထက်တန်တလ က် တအ င်ပင် တသိုးငယ်လွနိုး် တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏
ပန်ကန်မက
ှု အလျှငိုး် န္တ်ပယ်သန်စင်
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွရန္
ှ င်သည့််
့် ၍ ခရစ်တတ ်န္င
ထအခက်အတန်တွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ
့် ရှ ျို့တွင ် အလအတလျ က် တပေါ်လ လမ်မ
့် ည်။
သင်အ
့် တနပြင့်် ပပြုပပင်ပခင်ိုး သမဟ
့် ဘဲ ဘရ ိုးသခင်က သွ ိုးတတွျို့ပါက
့် တ် စီရင်ပခင်ိုးက မခခဲရ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ရန်ဘက်တစ်ဦိုး ဧကန်မချ ပြစ်လ ပပီိုး ပျက်စီိုးပခင်ိုးအြ ့်
သတ်မတ
ှ ်ခရလမ့််မည်။ လူသ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝသည် ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က
ရန်လ၏။ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အကကီိုးအကျယ်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခထ ိုးရပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးထမ
ဲ တ
ှ န၍ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည်ဆပါက ဤအရ မှ တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ အရ ဘ မျှထက
ွ ်မလ န္င်သည်မှ
တသချ သည်။ သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက တနရ တင်ိုးအချန်တင်ိုး၌
သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
ှု ပမင်သ တအ င်ပပမည်မှ အတသအချ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆသည်အ
့် ခါ သူ၏ပန်ကန်မှုမှ ရှု တထ င်တ
့် င်ိုးမှ
တြ ်ထတ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
ဲ့် မှတ်မဲပ့် ြင့်် လူသ ိုးသည် ခရစ်တတ က
် ဆန်ကျင်
လ မည်၊
့် ည်။ အမှုမအ
့်
ခရစ်တတ က
် လှညပ့်် ြ ိုးလ မည်၊ ခရစ်တတ က
် ပစ်ပယ်လ မည်။ ဤအရ ပြစ်လ သည်အ
့် ခါ
လူသ ိုးသည် ပ၍ပင် စတ်မချရတသ အတပခအတနသ တရ
က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
့်
ဤသဆက်
ပြစ်ပါက သူသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရသည်သ
့် ူ ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုးသည် အလွနအ
် န္တရ ယ်ရှ သည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်က
ခပ်တန်ိုးတန်ိုးဆက်ဆလျှင် ပ၍တတ က
်
ကျမည်ဟ အချြုျို့က ယူဆန္င်၏။
ဤကဲသ
့် တသ
သူမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ က ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
့်
သစစ တစ င်သ
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုးသည်
့် န္င်ပါမည်တလ ။ တသချ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
အလွနခ
် က်ခ၏
ဲ ။ သတသ
် ဤသည်မှ လူသ ိုးသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ တကက င်သ
့် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့််
ဆက်ဆန္င်စွမ်ိုးမရှတသ တကက င့်် မဟတ်တပ။ မမကယ်ကသပခင်ိုး၏ သမမ တရ ိုးက
အမှနတ
် ကယ်သရန် ပ၍ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်လျှင ် သင်တအတွ
က် အတက င်ိုးဆိုးပြစ်မည်။
့်
သင်တသည်
အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်ထမှ မျက်န္ ှ သ မရတသိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် သူအတွ
က် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတနသနည်ိုး။
့်
သင်တ၏
ွ ပိုးတနသနည်ိုး။
့် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် သူ၏ရွ ရှ မှုက န္ှုိုးဆတ
သင်တသည်
သစစ တစ င်သ
ှ ့်် ကယ်က
့် ယ်ကယ်
့် မှုအနည်ိုးငယ်က ပပသပပီိုးသည်န္င
့်
ချီိုးမွမ်ိုးတပပ ဆကကပပီိုး၊ အနည်ိုးငယ် ထည်ဝ
့် င်လဒ
ှူ ါန်ိုးရပခင်ိုးအတွက်
ဆလ ဘ်တတ င်ိုးဆကကသည်၊ သင်တသည်
န ခမှု အသင်အ
့် တင်ပ့် ပန္င်လျှင ် သူတစ်ပါိုးက
့်
အထင်အပမင်တသိုးပပီိုး၊ တသိုးငယ်တသ အမှုတစ်ခခက ပပီိုးတပမ က်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က
ပမ မခန်ပပြုလ
ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်က ကကြုဆဧည်ခ
့် သည်အ
့် တွက် တငွတကကိုး၊
့်
လက်တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးစက ိုးမျ ိုးက သင်တတတ
င်ိုးဆကက၏။ တငွတစ်ပပ ိုးန္စ
ှ ်ပပ ိုး
့်
တပိုးလှူသည်အ
့် ခါ သင်တ၏န္ှ
့် ခါ
့် လိုးမျ ိုး န ကျင်၏၊ တစ်ဆယ်တပိုးသည်အ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တတ င်တ
့် ၍ င်္ဏ်ထိုးူ အသတရပြင့်် ဆက်ဆခလကက၏။ သင်တ၏
့်
လူသဘ
ဝအတကက င်ိုး တပပ ရကက ိုးရသည်မှ အကယ်ပင် မသတီစရ တက င်ိုး၏။
့်
သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုး၊ အပပြုအမူမျ ိုးတွင ် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးထက်တသ အရ ရှသတလ ။
့်
မမတ၏တ
ဝန်က တဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မတဆ င်ရွက်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဦိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့်
တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကကြုဆဧည်ခ
့် သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဧည်မ
့် ခသူမျ ိုး၊ တပိုးကမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့််
မတပိုးကမ်ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ တရ ိုးတဟ သူမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခသူမျ ိုး စသည်ပြင့််

ထကဲသ
့် တသ
လူအ ိုးလိုးတသည်
မမကယ်က ချီိုးမွမ်ိုးကက၏။ ဤအရ သည်
့်
့်
ရယ်ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်တမထင်
တပသတလ ။ သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်တကက င်ိုး အတသအချ သတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တ မပြစ်န္င်ကက။ သင်တတွ
့် င ် တက င်ိုးကျြုိုး လိုးဝမရှတကက င်ိုးက အတသအချ
သတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သင်တသည်
မတလျှ တ
့် မ်ိုး ဝါကက ိုးကက၏။ သင်တတွ
့်
့် င ်
မမကယ်ကချြုပ်တည်ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတတ သ
စတ်သည်
့် ည်အထ သင်တ၏အသ
့်
ယယွငိုး် လ ခဲပ့် ပီက သင်တ မခ
့် တသ
အသစတ်မျြုိုးန္ှင ့်် သင်တသည်
့် စ ိုးရတပသတလ ။ ဤကဲသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆရန် မည်သ သင်
တ
့် တ ်မည်နည်ိုး။ ဤအတပခအတနမျြုိုးတွင်
့်
သင်တသည်
ကယ်က
့် ယ်ကယ်အတွက် မစိုးရမ်ကကသတလ ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
့်
သဟဇ တမပြစ်န္င်သည်အထ သင်တ၏
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် ယယွငိုး် ခဲပ့် ပီ။
ဤသပြစ်
့် သပြင့်် သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ရယ်ြွယ်မတက င်ိုးတပသတလ ။ သင်တ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ယတတကင်ိုးမဲမ
့် တနသတလ ။ သင်၏အန င်္တ်က သင်မည်သ ့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မည်နည်ိုး။ အဘယ်လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး သွ ိုးရမည်ဆသည်က သင်မည်သ ့်
တရွ ိုးချယ်တတ မ
့် ည်နည်ိုး။

တခေါ်တတ ်မတသ သအမျ ်းရှိတသ ်လည််း
တရွ ်းတက က်တတ ်မတသ သနည််း၏
ကမဘ တပမတပေါ်၌ မျ ိုးစွ တသ သူတက
့် ငါ၏တန က်လက်မျ ိုးပြစ်ြ ငါ
့် ရှ တြွပပီိုးပြစ်သည်။
ဤတန က်လက်အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအပြစ် အတစခသူမျ ိုး၊ ဦိုးတဆ င်သမ
ူ ျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏လူမျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတစခမှုက ပပြုတသ သူမျ ိုး ရှကက၏။
ငါက
သစစ တစ ငသ
့်် မှုအတပေါ် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ ပပသတသ
့်
့် ငါအတန်ိုးအစ ိုးခပွဲ ခ ိုး၏။
အ ိုးလိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်ခပွဲ ခ ိုးသတ်မှတ်ခရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ခါ၊ ဆလသည်မှ ၊
လူအမျြုိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ ၏ သဘ ဝက သသ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးသည့်အ
် ခါတွင၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး ရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြအလ
ငှ့် ါ၊ ငါသည်
့်
၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးက ၎င်ိုးတရှ့် ထက်တသ အတန်ိုးအစ ိုးထတ
ဲ ွင် တရတွက်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သငတ
့်် တ သ
် ည့်တ
် နရ ထဲတွင ် အမျြုိုးအစ ိုးအသီိုးသိုးီ က ထ ိုးရမည်
ှ
ပြစ်သည်။
ငါကယ်တင်လတသ သူမျ ိုးက ငါ၏အမ်တတ ်သ အစ
လက် ငါဆငတ
့်် ခေါ် ပပီိုးတန က်၊
့်

တန က်ဆိုးတသ က လ ငါ၏ အမှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးအ ိုး လက်ခတစသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊်
ငါသည် ၎င်ိုးတက
့် အတန်ိုးအစ ိုးအလက် အမျြုိုးအစ ိုးသတ်မှတ်ပပီိုး အသီိုးသိုးီ က ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ ဆလ ဘ်တပိုးသည်၊ သမဟ
့် တ် အပပစ်တပိုးသည်။ ယင်ိုးတမှ့်
ငါ၏အမှု၌ ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်တသ အဆငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်ကက၏။
ယတနတွ
့် င၊် ငါသည် ကမဘ တပမတပေါ်၌ တနထင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ် တနထင်၏။ လူတသည်
့်
ငါ၏အမှုက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးကကရပပီိုး၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက တစ င်က့် ကည့်က် ကရက ၊
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ငါထ
ငှ့် န္ှင ့်် ထသပြင
့် မှ အသက်က ရရှန္င်ကကြအလ
့်
့်
့် ့်် ၎င်ိုးတ ့်
နင်ိုးတလျှ က်န္င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ရရှကကြအလ
ငှ့် ၊ ဤအရ န္ှငအ
့်် တူ ငါသည် ငါ၏
့်
တန က်လက်အသီိုးသိုးီ အတပေါ် သမမ တရ ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် ၏။ အတကက င်ိုးမှ ၊
ငါသည်ဘရ ိုးသခင်၊ အသက်က တပိုးသပူ ြစ်၏။ ငါအမှု
့် ၏ န္ှစ်က လမျ ိုးစွ အတွငိုး် တွင ်
လူတသည်
မျ ိုးစွ ရရှကကပပီိုးပြစ်က မျ ိုးစွ စွနလ
် ့် တ်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ငါက
် ကယ် မယကကည်ကကဟ ငါ တပပ ဆဲ ပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ၊ လူတသည်
့် အမှနတ
့်
ငါဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးပြင ့်် အသအမှတ်ပပြုရမျှပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊
ငါတပပ ဆတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ သတဘ
မတူကကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် ငါ
တစခင်ိုးသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှကကတချ။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးကသ အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးက အသအမှတ်မပပြုကက။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
့်
အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ အသက်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အသအမှတ်မပပြုကက။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န မက အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး သူ၏ အန္ှစ်သ ရက
အသအမှတ်မပပြုကကဟ ဆလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် လှညပ့်် ြ ိုးြ သ
့်
့် ယ တသ
စက ိုးမျ ိုးကသ အသိုးပပြုကကသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ှု တွက် စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ ငါက
့်
့် တ်အ ိုးထက်သန်မအ
့် မှ မည်သမ
အမှနတ
် ကယ် မကိုးကယ
ွ ်ကကတချ။ သင်တ၏
့် စက ိုးမျ ိုးသည်
တမမ၏တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး ပါရှ၏။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏
့်
့်
တကကပင ချက်သြွယ် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ စတ်ကကီိုးဝင်ကကတလသည်။ ထအပပင်
၊ သင်တ၏
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် အလွနဆ
် ိုးဝါိုးတသ အတင်ိုးအတ တစ်ခထ စတ်ပပတ်က
တပါက်ပပဲတနသည်။ သင်တ၏
့် လွနက် ကြူိုးတသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် တပ်မက်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် န ိုးကက ိုးပပင်ိုးကပ်စရ ပြစ်ကကသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
ငါ၏အမ်တွင် ပိုးြလမျ ိုး၊ စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပခင်ိုးပြင ့်် စွနပ
် ့် စ်ရမည့်အ
် ရ ဝတထြုမျ ိုး

ပြစ်သွ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ သင်တထဲ
ူ ျှ သမမ တရ ိုးက မချစ်တပ။
့် မှ မည်သမ
ထအစ ိုး၊ သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရန်၊ တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ရန်၊
့်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ ခရစ်တတ က
် သူ၏ တန်ခိုးအ ဏ ကင်စဲပွ ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ခမ်ိုးန ိုးတသ
ရူ ပါရက ရှု ပမင်ရန် ဆန္ဒရကကတပသည်
ှ
။ သတသ
်၊ သင်တကဲ
့် ဘ
့်
့် သ
့် ရ ိုးသခင်
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသတလသူ၊ အလွနအ
် မင်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တန က်လက်ပခင်ိုးင ှ အဘယ်သ ထ
့် က်တန်န္င်မည်က
သင်တ တတွ
ိုးကကြူိုးပါသတလ ။ တက င်ိုးကင်ဘသ သင်
တ အဘယ်
သ ့်
့်
့်
့်
တက်တရ က်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ ထသတသ
ခမ်ိုးန ိုးသည့်် ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ထည်ဝါမှုတွင်
အစဉ်အလ မရှသည့်် ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးက ရှု ပမင်ပခင်ိုးင ှ သင်တ အဘယ်
သ ့်
့်
ထက်တန်န္င်ကကမည်နည်ိုး။ သင်တ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်က ညစ်ညြူိုးတသ
စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ သစစ တြ က်တတ်ပပီိုး မ နတထ င်လ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်တ
် နသည်။
သင်တသည်
ငါက ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှု စက ိုးမျ ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ စက ိုးမျ ိုး၊ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တတွျို့ ကကြုပပီိုးတန က် ငါက
့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး စက ိုးမျ ိုးအ ိုး
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သင်တ မတပပ
ြူိုးကကတပ။ တန က်ဆိုးတွင၊် သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးသည်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသနည်ိုး။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လချင်တပ်မက်မှုန္င
ှ ့််
့် စတ်န္လ
တငွတကကိုးကလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် စတ်မျ ိုးထတ
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးမလ
ှ ၍
ွဲ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှတပ။ တနတ
ငါထ
့် င်ိုး၊ သင်တသည်
့် မှ
့်
တစ်စတစ်ရ မည်သရရှ
ငါထ
့် င်ိုး၊ သင်တသည်
့် မှ
့် မည်က တွက်ချက်ကကသည်။ တနတ
့်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှု မည်မျှန္င
ှ ့်် ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မည်မျှ ရရှပပီိုးပြစ်သည်က တရတွက်တနကကသည်။
တနတ
သင်တ တမွ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးန္င်သည့်် အရ မျ ိုးက သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ
့် င်ိုး၊ သင်တသည်
့်
့် တ
အတရအတွက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ အဆငအ
့်် တန်ိုးတစ်ခပြင ့််
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တအတပေါ်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ယခင်ထက် သ ၍
့်
့်
သက်ဆင်ိုးလ ြရန်
ငစ
့်် ိုးကက၏။ သင်တ၏
ှ
မှ
့် သင်တ တစ
့်
့် အတတွိုးမျ ိုး၌ အချန်တင်ိုးရသည်
ငါမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
့် မှလ တသ သမမ တရ ိုးလည်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက်၊
သင်တ၏ခင်
ပွနိုး် သမဟ
့်
့် တ် ဇနီိုး၊ သင်တ၏
့် သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သင်တ ့်
စ ိုးတသ က်ပပီိုး ဝတ်ဆင်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သင်တသည်
ယခင်ထက် သ ၍
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်၊် ယခင်ထက် သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးသည့်် တပျ ရ
် င်မှု မည်သရရှ
့် န္င်သည်က
စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်။ သတသ
်၊ သင်တသည်
ကွဲထက
ွ ်မတတ် သင်တ၏
့်
့်
့် ဗက်မျ ိုးက
ပြည်ပ့် ပီိုးသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င်၊ အတလ င်ိုးတက င်တစ်တက င် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။

အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သင်တသည်
အင်မတန် လှပသည့်် အဝတ်အစ ိုးပြင ့်် မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ဆင်ပမန်ိုးကကသည့်အ
် ချန်တွငပ
် င်၊ သင်တသည်
အသက်ကင်ိုးမဲသ
့် ည့်် လမ်ိုးတလျှ က်တနတသ
့်
အတလ င်ိုးတက င်တစ်တက င် ပြစ်တနဆဲ မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် ဆပင်မျ ိုး အပြြူတရ င်ပြင ့််
အစင်ိုးအကျ ိုးပြစ်သည်အထ၊ သင်တ၏
့် ဝမ်ိုးဗက်အတွက် သင်တ ့်
ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ အလပ်လပ်ကက၏၊ သတသ
်၊ သင်တထဲ
ူ ျှ ငါ၏အမှုအတွက်
့်
့် မှ မည်သမ
ဆချည်တစ်ပင်မျှ မစွနလ
် ့် တ်ကကတချ။ သင်တသည်
သင်တက
ှ ့််
့်
့် ယ်တင်၏ ဇ တခန္ဓ အတွက်န္င
သင်တ၏သ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးအတွက် သင်တ၏ခန္ဓ
က ခက်ခပ
ဲ င်ပန်ိုးတစက
့်
့်
ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င် စဉ်ိုးစ ိုးရင်ိုး၊ စဉ်ဆက်မပပတ် အလပ်မျ ိုးတနသည်- သတသ
်၊
့်
သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါ၏ အလအတွက် စိုးရမ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပူပန်ပခင်ိုး
တစ်ခတစ်တလမျှ မပပတပ။ ငါထ
တ တမျှ
်လငက့်် ကတသိုးသည်မှ
့် မှ ရရှြ သင်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။
ငါသည် အမှုပပြုတသ အခါ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အလျင်စလမပြစ်တပ။ လူတက
့် က်
့် ငါတန
မည်သလ
့်် သီိုးသိုးီ န္ှငအ
့်် ညီ၊ ငါ၏
့် က်ကကသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ငါသည် ငါ၏ အမှုက အဆငအ
အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ လပ်တဆ င်သည်။ ထတကက င၊့်် ငါက
် ့် ျင်ပန်ကန်မှုအ ိုးလိုး
့် သင်တ၏
့် ဆနက
ရှလင်က
့် စ ိုး၊ ငါသည် ရပ်န ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အမှုပပြုတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊
ငါတပပ ရမည့်န္
် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါဆက်လက်တပပ တနဆဲ ပြစ်သည်။ ငါ၏
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နမ
် ့် ှတ်သ ိုးပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
န ိုးဆင်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတက
် ငါဆင
တ
့်် ခေါ်၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် မ်တတ သ
့်
့် ငါအ
့်
ကျြုိုးန္နွ ခသူမျ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တမ်ိုးတသူမျ ိုးအ ိုးလိုးက၊ ငါ၏ပလလင်တရှ သ
ျို့ ့်
ငါ တခေါ်တဆ င်၏။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကျ ခင်ိုးတသ သူမျ ိုး၊
ငါက
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် မန ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါက
့် အတအလင်ိုး ြီဆန်သမ
့်
တန က်ဆိုးအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက တစ င်ိုးဆင်ိုးရန် တစ်ြက်သ ငါြယ်
ထ ိုး၏။ လူအ ိုးလိုးသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး အလယ်န္င
ှ ့်် မ ရ်နတ်၏ လက်တအ က်တွင ် အသက်ရှငက် က၏၊
ထတကက
င ့်် ငါတန
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးထဲမှ သမမ တရ ိုးက တအ က်တမသ
့် ူ မမျ ိုးတပ။ ယင်ိုးမှ
့်
အမျ ိုးစသည် ငါက
် ကယ် မကိုးကယ
ွ ်ကကဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
့် အမှနတ
့်
့်
သမမ တရ ိုးပြင ့်် မကိုးကွယ်ကကဘဲ၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးမှတဆင၊့်် လှညပ့်် ြ ိုး
တတ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါ၏ယကကည်မက
ှု ရယူရန် ကကြုိုးစ ိုးကကတလသည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် တခေါ်တတ ်မူတသ သူအမျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး
တရွ ိုးတက က်တတ ်မူတသ သူ နည်ိုးသည်ဟ ငါတပပ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တခေါ်တတ ်မပူ ခင်ိုး

ခရတသ သူမျ ိုးသည် အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခကကရပပီိုးပြစ်က
၎င်ိုးတအ
ှ က် ကသည်- သတသ
်၊ တရွ ိုးတက က်
့် ိုးလိုး တစ်တခတ်တည်ိုးတွင် အသက်ရင
့်
ပခင်ိုးခရတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
သမမ တရ ိုးက
့်
့် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယကကည်က အသအမှတ်ပပြုကကသူမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် တစ်ခလိုး၏
အလွနတ
် သိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအလယ်
မှ ငါသည် ဘန်ိုးအသတရ
့်
သ ၍ ရရှတပလမ်မ
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငယ
့်် ှဉ်၍ တင်ိုးတ ရ တွင၊် သင်တသည်
့် ည်။ ဤန္ှုတက
့်
တရွ ိုးတက က်ခရသူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှသည်မရှသည်က သကကပါသတလ ။ သင်တ၏
့် နင်္ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
ငါဆခဲသ
် တင်ိုး၊ ငါတန
် ည်ိုး ငါက
့် ည့်အ
့် က်လက်တသ သူမျ ိုးသည် မျ ိုးပပ ိုးတသ လ
့်
အမှနတ
် ကယ် ချစ်တသ သူမျ ိုးသည် နည်ိုးပါိုး၏။ အချြုျို့က “ကယ်တတ က
့်် ကျွန္ပ်
် မချစ်ခပ
ဲ့် ါက၊
ထမျှကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခက ကျွန္ပ်
် တပိုးဆပ်ခပ
ဲ့် ါမည်တလ ။ ကယ်တတ က
့််
ကျွန္ပ်
် မချစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤအချန်အထ တန က်သကျွ
် လက်ခပ
ဲ့် ါမည်တလ ” ဟ
့် န္ပ်
တပပ တက င်ိုးတပပ ကကတပမည်။ သငတ
့်် သည်
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးစွ ဧကန်မချ ရှကကပပီိုး၊
့်
သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ဧကန်မချ အလွနက် ကီိုးမ ိုး၏၊ သတသ
် ငါအတွ
က် သင်တ ့်
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏အန္ှစ်သ ရသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ “ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ”ဟ
တခေါ်ဆသည်အ
့် ရ သည် ပြြူစင်ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးတသ စတ်ခစ ိုးမှုတစ်ခ၊ ချစ်ရန်၊
ခစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် တထ က်ထ ိုးရန် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင် အသိုးပပြုသည့်အ
် ခက်က
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမရှ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
အကွ အတဝိုးမရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သသယစတ်မရှ၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့်
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလပဲ ခင်ိုး မရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် အတရ င်ိုးအဝယ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
မပြြူစင်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။ သင်ချစ်ပါက၊ လှညပ့်် ြ ိုးမည် မဟတ်၊
မတကျမနပ်ပြစ်မည် မဟတ်၊ သစစ တြ က်မည် မဟတ်၊ ပန်ကန်မည် မဟတ်၊
အတင်ိုးတတ င်ိုးဆမည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ခက ရရှြ၊ ့် ပမ ဏတစ်ခခက ရရှြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးမည် မဟတ်တပ။ သင်ချစ်လျှင၊် သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်၊ အခက်အခဲက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ခစ ိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်လမ်မ
က် သင်၌ ရှသမျှအ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့် ည်၊ ငါအတွ
့်
့် ည်၊ သင်၏
မသ ိုးစ၊ သင်၏ အန င်္တ်၊ သင်၏ ငယ်ရွယ်န္ပျြုမှုန္င
ှ ့်် သင်၏ အမ်တထ င်တရိုးက
စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့် ည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက၊ သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လိုးဝ

ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သစစ တြ က်ပခင်ိုးတသ
့် ပြစ်တပမည်။ သင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် မည်သတသ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ ။ သတည်
ိုးမဟတ် အတယ င်တဆ င်တလ ။ မည်မျှ
့်
သင်စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ မည်မျှ သင် ပူတဇ ်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ငါသည် သငထ
့်် မှ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှ ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ သင်သသတလ ။ သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးသည်
့် တ်န္လ
မတက င်ိုးမှု၊ သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးတပြင
် နတလသည်- ပပီိုးလျှင်
့် ့်် ပပည့်တ
ထသပြစ်
ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှသည် မပြြူစင်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့် တနသပြင်၊့် သင်တ၏ချစ်
့်
့်
ငါအတွ
က် အလအတလ က် စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ထင်မတ
ှ ်ကက၏။ ငါအတွ
က်
့်
့်
သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ သည် လတလ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ သင်တထင်
ှ ်ကက၏။
့်
့် မတ
သရ့် တွင ် ထသဆ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အဘယ်တကက င ့်် အပမဲ
့် ပါက သင်တ၏စက
့်
ပန်ကန်တတ်ပပီိုး လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ငါတန
် ည်ိုး ငါ၏
့် က်လက်ကကတသ လ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသအမှတ်မပပြုကကတပ။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ
မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
ငါတန
် ည်ိုး၊ ငါက
့် က်လက်ကကတသ လ
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးကက၏။
့်
ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါက
့် အယအကကည်ကင်ိုးမဲ့်ကကသည်။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။
သင်တသည်
ငါတန
ှ ိုးက လက်မခန္င်ကကတချ။
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ တည်ရပခင်
့်
ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
ငါ အဘယ်သပူ ြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သငတ
့်် လျ ်စွ ငါက
့် ၊ ့်
့် မဆက်ဆကကသကဲသ
အလှညတ
့်် င်ိုးတွင ် သင်တသည်
ငါအတွ
က် အမှုအရ မျ ိုး ခက်ခတ
ဲ စကကသည်။ ဤအရ က
့်
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်လက်ကကတသ ်လည်ိုး၊
့်
ကစစရပ်တင်ိုးတွင ် ငါက
့်် ိုးြန္ှ့် င ့်် လှညပ့်် ြ ိုးြ သင်
တ ကက
့် လှညစ
့်
့် ြုိုးစ ိုးကက၏။ ဤအရ က
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
ငါက
့် အတစခကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါက
့်
့်
မတကက က်ကက။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
့်
အချက်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် ငါက
် ့် ျင်ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက
့် ဆနက
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူသတလ ။ သင်တသည်
မျ ိုးစွ ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္ကကပပီ
ှ
ိုးပြစ်သည်၊
့်
ဤသည်မှ မှန၏
် ။ သတသ
် သင်တက
့်
့် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က သင်တ လ
့် ိုးဝ
လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခကဲ့် ကတပ။ ဤအရ က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ဟ မှတ်ယူ၍ရန္င်သတလ ။
တစစ
် မှုက သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ငါက
့် ပ်တသချ တသ တွကဆ
့် ချစ်ပခင်ိုးအရပ်အတယ င် စိုးစဉ်ိုးမျှ
့်
မရှသည်က ပပသ၏။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အမှုပပြုပပီိုးတန က်န္င
ှ ့်် အ ိုးလိုးတသ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ငါ တထ က်ပပ့် ပီိုးသည့်် တန က်တွင၊် သင်တ မည်
မျှ အမှနတ
် ကယ်
့်
ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဤအရ သည် တသချ ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးထက်သည် မဟတ်တလ ။ ငါသည် သင်တက
့်
ဆဆိုးမ၏- ငါထ
တသ သူမျ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးမခရြူိုးတသ
့် သ ငါတခေါ်
့်
သူမျ ိုးမဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ ငါတရွ ိုးချယ်တသ သူတသည်
ငါက
် ကယ် ချစ်တသ သူမျ ိုး
့် အမှနတ
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ်
သတဝီရယရှရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ စည်ိုးမတကျ ြ
် ရန်
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် လငှ့် သင်တ၏
့် ရည်ရွယခ
အတတွိုးမျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ရမည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အချန်က တွင၊် ငါ၏
အမျက်တဒါသသည် သင်တထ
့် မှ လိုးဝ မထွက်ခွ မည်က စိုးရသပြင၊့််
သင်တ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ က ငါ၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် ပူတဇ ်ြ အစွ
မ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုးကကတလ ။့်
့်
့်

သင်သည် ခရစ်တတ ်နင
ှ ်ူ့ သဟဇ တ ေစ်ရ လမ််းကိို ရှ တေွသင်သ
ူ့ ည်
ငါသည် လူတအကက
ိုးတွင ် မျ ိုးစွ တသ အမှုက တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးက လအတွငိုး်
့်
ငါသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ ကလည်ိုး တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
့်
လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်ပြစ်၍၊ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ ရှလ န္င်ရန် ၎င်ိုးတက
့်
တြ ်ပပခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ သရ့် တွင ် ငါသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်တသ
လူအနည်ိုးငယ်ကသ ရရှခဲသ
် က
့် ပြင်၊့် လူသ ိုးသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
့် တန်ြိုးမထ ိုးဟ
ငါဆ၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ငါလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူသ ိုးက ငါအ
့် ိုး ကိုးကွယ်န္င်ရအတွက်သ
မဟတ်ဘ၊ဲ ပ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ လူသ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်န္င်ရန်အတွက် ပြစ်၏။
လူသ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခပပီိုး စ တန်၏ တထ င်တချ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နကက၏။
လူတအ
ှ တ
် နကက၏။ အတတဆန်တသ လအင်ဆန္ဒမျ ိုးပြင့််
့် ိုးလိုးသည် ဇ တပကတ၌ အသက်ရင
အသက်ရှငတ
် နကကက ၎င်ိုးတထဲ
ွ ် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှမရှတပ။
့် တင
ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်သည်ဟ ဆသူမျ ိုးရကကတသ
ှ
်လည်ိုး ထကဲသ
့် တသ
သူတသည်
့်
့်
ဝိုးတဝါိုးပြစ်တသ ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးက ကိုးကယ
ွ ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န မအ ိုး
့်
သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ အသအမှတ်ပပြုကကတသ လ
် ည်ိုး ငါန္ှငဆ
့်် န်ကျင်
တသ လမ်ိုးတွင ်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကသည်အ
့် ပပင် ၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးသည် တမ က်မ မှု၊
့်
မမကယ်ကယကကည်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်လျက်ရ၏။
ှ
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
အတပခခအ ိုးပြင့်် ငါက
ကကလျက် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်၏။
့် ဆန်ကျင်
့်

၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ငါ၏တစ်စွနိုး် တစ်စလကခဏ မျ ိုးက တနစဉ်ရှ
တြွက ၊
့်
့်
အလျဉ်ိုးသင်ရ
့် “သင်တ
့် တ ်သည်”့် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက တတွျို့ ရှကကလျက် အတတ မသတ်ြတ်ကကက
သမမ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးအပြစ် ရွ တ်ဆကက၏။ ထသူတသည်
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်ရန်နည်ိုးလမ်ိုးက
့်
မသကကတပ။ ငါက
် ့် ျင်ပခင်ိုး၏ အနက်အဓပပ ယ်ကလည်ိုး မသကကတပ။ ထအပပင်
့် ဆနက
့်
သမမ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက အကျြုိုးအတကက င်ိုးမပမင်ဘသ
ဲ
ြတ်ကက၏။ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးတသ ၊ ၎င်ိုးတပမင်
့် ရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက
့် န္င်စွမ်ိုးမရှတသ ဝိုးတဝါိုးပြစ်သည်ဘ
၎င်ိုးတသည်
တဘ င်ခတ်ထ ိုး၍ ၎င်ိုးတအ
့် ချန်၌ ထတ်ကကည့်က် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ိုးလပ်သည်အ
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌သ ငါ၏တည်ရမှု
ှ က ယကကည်ကကပပီိုး ငါက
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် တန်ိုးတူထ ိုး၏၊ သမမ ကျမ်ိုးစ မရှဘဲ ငါသည်မရှ၊ ငါမရှဘဲ
သမမ ကျမ်ိုးစ မရှ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တည်ရပခင်
ှ ိုး သမဟ
့်
့် တ် ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
လိုးဝင်္ရမစက်ကကဘဲ၊ ၎င်ိုးအစ ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ ၏စက ိုးလိုးတင်ိုးက အလွနအ
် ကျွ
အထူိုးင်္ရပပြုကက၏။ ထအပပင်
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကကြုတင်တဟ ကက ိုးပခင်ိုး မရှပါက
့်
ငါလပ်တဆ င်လသည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မလပ်သင်ဟ
့် သ ၍မျ ိုးပပ ိုးတသ သူတက
့်
ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က အလွနအ
် ကျွ အတရိုးတပိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက အကဲပြတ်ရန်န္င
ှ ့်် ငါက
့် ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန်
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်အထ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တြ ်ပပချက်မျ ိုးက အတရိုးကကီိုးလွနိုး် သည်ဟ ပမင်ကကသည်ဟ ဆန္င်၏။ ၎င်ိုးတရှ့် တြွသည်မှ
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တပြစ်ရန် လမ်ိုးမဟတ်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ရန် လမ်ိုးလည်ိုး
မဟတ်ဘဲ သမမ ကျမ်ိုးစ ရှစက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ရန် လမ်ိုးသ ပြစ်၍၊
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှသည့်် မည်သည်အ
့် ရ မဆသည် မခင်ိုးချက်မရှ
ငါ၏အမှုမဟတ်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် တသ
လူတသည်
ြ ရရှဲမျ ိုး၏
့် ကကည်သည်။ ထကဲသ
့်
့်
တ ဝန်တကျတသ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး မဟတ်တပဘူိုးတလ ။ ယဒ ြ ရရှဲတသည်
တယရှု က
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် တမ တရှ၏ပညတ်က အသိုးပပြုခဲက့် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
ထက လကတယရှု န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တပြစ်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး မပပြုခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ အပပစ်မဲတ
့် သ တယရှု က
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး၏ ပညတ်တတ ်က မလက်န ပခင်ိုး၊ တမရှယ မဟတ်ပခင်ိုးတပြင်
့် ့်
တရ ိုးစွဲဆပပီိုးတန က်၊ အဆိုးတွင ် က ိုးစင်တင်သည့်အ
် ထ ပညတ်တရ ိုးက ဝီရယရှစွ
အတအကျလက်န ခဲ၏
ကသဘ ဝက ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့် ။ ၎င်ိုးတ၏ပင်
့်
့်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်သည့်လ
် မ်ိုးက မရှ တြွခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏စက ိုးလိုး တစ်လိုးချင်ိုးစီအတပေါ် စွဲလမ်ိုးခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး

ငါ၏အလဆန္ဒတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး ငါအမှု
ှ ့််
့် ၏အဆင်မ
့် ျ ိုးန္င
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး လိုးဝင်္ရပပြုပခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
ရှ တြွခကဲ့် ကသူမျ ိုး မဟတ်ဘဲ စက ိုးလိုးမျ ိုးက တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ်
ြက်တယ
ွ ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး မဟတ်ဘဲ
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ က ယကကည်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး ပြစ်၏။ အဓကအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ကျမ်ိုးစ က
့်
တစ င်က့် ကပ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် က၏။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးတက
့် က ကွယ်ရန်၊
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏င်္ဏ်က ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ င်္ဏ်သတင်ိုးက က ကွယ်ရန်၊
၎င်ိုးတသည်
ကရဏ ရှငတ
် ယရှု က က ိုးစင်တင်သည်အထ ပပြုခဲက့် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ က က ကွယ်ရအတွက်န္င
ှ ့်် လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးတွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
စက ိုးလိုးတင်ိုး၏ အတနအထ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရန်အတွက်သ ဤသပပြုခဲ
့် ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အယူဝါဒန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှခဲတ
့် သ တယရှု အ ိုး
့်
့်
တသဒဏ်ချမှတ်တရိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏အန
င်္တ်န္င
ှ ့်် အပပစ် တပြရ ယဇ်တက
် ့် ရန်
့်
့် စွနပယ်
ပမလလ ိုးခကဲ့် က၏။ ထသူတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ စက ိုးလိုးတင်ိုး၏ လက်ပါိုးတစမျ ိုး
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
ယတနလူ
မည်သရှ့် သနည်ိုး။ ခရစ်တတ သ
် ည် သမမ တရ ိုးက ထတ်ပပန်ရန်
့် တတရ
့်
ကကလ ခဲတ
တက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်
့် သ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့် တရ က်န္င်ရန်န္င
လက်ခရရှရန်အတွက် သူအ
် တ်ရန်က သ ၍လလ ိုးခဲက့် က၏။
့် ိုး ဤတလ ကမှ န္ှငထ
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးတက
သမမ တရ ိုးကကလ ပခင်ိုးက
့် က ကွယ်ရန် ၎င်ိုးတသည်
့်
လိုးဝပငင်ိုးဆရန်က သ ၍လလ ိုးခကဲ့် ကက ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ထ ဝရတည်ရတအ
ှ
င်
ပပြုလပ်ရန်အတွက် လူဇ့် တခ၍ တစ်ြန်ပပန်ကကလ တသ ခရစ်တတ က
်
တစ်ြန်က ိုးစင်တင်ရန်က သ ၍လလ ိုးခဲက့် က၏။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် မလမန်ိုးထ ိုးမှုမျ ိုး
မျ ိုးလွနိုး် ပပီိုး၊ သူ၏သဘ ဝသည် ငါက
လွနိုး် တသ အခါ၊ သူသည်
့် ဆန်ကျင်
့်
ငါ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သလက်
ခရရှန္င်မည်နည်ိုး။ ငါသည် လူတထဲ
် နတသ ်လည်ိုး
့်
့် တွငတ
လူသည် ငါရှတကက င်ိုးက မသတပ။ ငါသည် ငါ၏အလင်ိုးက လူသ ိုးအတပေါ် ထွနိုး် လင်ိုးသည်အ
့် ခါ
သူသည် ငါရှတကက င်ိုးက မသဘဲရတနတသိုး
ှ
၏။ ငါ၏အမျက်တဒါသက လူသ ိုးအတပေါ်
လတ်လက်သည်အ
့် ခါ သူသည် ငါရှတနတကက င်ိုးက ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အ ိုးမ န်ပြင့်် ပငင်ိုးဆ၏။
လူသ ိုးသည် စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ မျ ိုးတန္ှ့် င ့်် သဟဇ တပြစ်တရိုးက ရှ ၏။ သရ့် တွင ်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်တရိုးအတွက် လမ်ိုးကရှ တြွရန် ငါတရှ
့် ျို့တမှ က်လ တရ က်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မရှတပ။ လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်၌ရှတသ ငါက
့်
့် တမျှ ်ကကည်၍

တက င်ိုးကင်၌ ငါရှတနပခင်ိုးက အထူိုးအတလိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူဇ့် တခန္ဓ ၌ရှတနတသ
ငါအတကက
င်ိုးက မည်သက
ူ မျှ အတရိုးမတပိုးတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့်
့် တသ ်
လူသ ိုးအကက ိုးတွငတ
် နလျက်ရတသ
ှ
ငါသည် အတရိုးမပါလွနိုး် တသ တကက ငသ
့််
ပြစ်သည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့််
တဝဝါိုးတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ငါအတွ
က်
့်
စတ်ဆင်ိုးရဲစရ ပမင်ကွငိုး် တစ်ခသ ပြစ်၏။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
၎င်ိုးတက
ွ ်သည့်အ
် ရ မှ သက်မဲ့်စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးကယ
့် ိုး
တပပ မပပန္င်တလ က်တအ င် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ရတန မျ ိုးက တပိုးန္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးသ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
် ည်အ
့် ရ မှ
့် ိုးကွယသ
လူသ ိုး၏တန်ခိုးလက်တအ က်တင
ွ ် ရှမည်ဘ
့် ရ ိုးသခင်၊ မတည်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။
ထအခါ ထသတသ
လူတသည်
ငါထ
့် ရ က ရရှန္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
့် မှ မည်သည်အ
့်
့်
နမ်က
သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါထ
မရှ
့် ျလွနိုး် သပြင့်် တြ ပ် ပ၍ပင် မရတချ။ ငါက
့် ဆန်ကျင်
့်
့် မှ အကန်အသတ်
့်
တတ င်ိုးဆသူမျ ိုး၊ သမမ တရ ိုးကမပမတ်န္ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ ငါက
ူ ျ ိုး— ထသူတသည်
ငါန္ှင ့််
့် ပန်ကန်သမ
့်
မည်သ သဟဇ
တ ပြစ်န္င်ကကမည်နည်ိုး။
့်
ငါက
သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ သမမ တရ ိုးက
့် ဆန်ကျင်
့်
မပမတ်န္ိုးတသ သူမျ ိုးသည်လည်ိုး ထသပင်
ူ ျ ိုးသည် ငါက
့် ပန်ကန်သမ
့် သ ၍ပင်
့် ပြစ်၏။ ငါက
ဆန်ကျင်
က ငါန္ှငသ
့်် ၍ပင် သဟဇ တမပြစ်ကကတပ။ ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ မပြစ်သအ
ူ ိုးလိုးက
့်
ငါသည် မ ရ်နတ်၏လက်ထသ
ဲ ပ
ဲ ့်
့် ပပီ
့် ိုး ငါသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မ ရ်နတ်၏ပျက်စီိုးပခင်ိုးထသ
စွနလ
် ့် တ်၏၊ ၎င်ိုးတ၏ဆ
ိုးသွမ်ိုးမှုမျ ိုးက ထတ်တြ ်ရန် ၎င်ိုးတဆန္ဒ
့်
့် ရှသည်အတင်ိုး
လပ်တစလျက်၊ အဆိုးတွင ် ဝါိုးမျြုပခင်ိုးခရရန် ငါသည် ၎င်ိုးတအ
ဲ ့်
့် ိုး မ ရ်နတ်၏ လက်ထသ
အပ်လက်၏။ လူဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုး ငါအ
ှ ်ဦိုး
့် ိုးကိုးကွယ်သည်က ငါသည် င်္ရမစက်။ လူဘယ်န္စ
ငါအ
ှ ်ဦိုး ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ
့် ိုးယကကည်သည်က ငါင်္ရမစက်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူဘယ်န္စ
ပြစ်သည်ကသ ငါအ ရစက်၏။ ယင်ိုးမှ ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ မပြစ်သအ
ူ ိုးလိုးသည်
ငါအတပေါ်
သစစ တြ က်သည့်် ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထသူတသည်
့်
့်
ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကကက ၊ ငါ၏ရန်သမ
ူ ျ ိုးက ငါအ
့် မ်တွင ် ငါသည် “အပမတ်တန္ိုးထ ိုး”
မည်မဟတ်။ ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တ ပြစ်သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါအ
့် မ်တွင ် ငါအ
့် ိုး ထ ဝရအတစခလျက်၊ ငါက
့်
ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါ၏အပပစ်ဒဏ်က ထ ဝရခစ ိုးရမည်။ ကျမ်ိုးစ ၏စက ိုးလိုးမျ ိုးကသ
အတရိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက အတလိုးမထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
ငါ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွရန် အတရိုးမတပိုးသမ
ူ ျ ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး— ထသူတသည်
ငါက
့်
့်

ဆန်ကျင်
ကက၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
ငါအ
့်
့် တသ ် ထသူတသည်
့် ိုး သမမ ကျမ်ိုးစ အတင်ိုး
့်
ကန်သတ်
ကကက ၊ သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် တွင ် ငါက
့်
့် တဘ င်ခတ်ထ ိုးကကသပြင့်် ငါက
့်
လွနက
် ဲစွ ပပစ်မှ ိုးကကတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ထသတသ
သူမျ ိုး ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ့်
့်
မည်သလ
ငါ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ထသူတသည်
့်
့် တ် ငါ၏အလဆန္ဒ၊
သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက လိုးဝင်္ရမစက်ဘဲ တသတစတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးကသ စွဲလမ်ိုးကက၏။
ထကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ငါန္ှင ့်် မည်သ သဟဇ
တပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။
့်
့်
့်
ငါသည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးပြစ်ပပီိုး ငါ၏အလဆန္ဒန္င
ှ ့််
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
်ပင ိုးလည်ိုး လူတသည်
ငါက
့်
့် လည်ိုး တြ ပ် ပခဲပ့် ပီိုး ပြစ်၏။ သတသ
့်
့်
သန္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် ငါက
ငါက
့် ယကကည်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတသိုးတပ။ သမဟ
့် န ခန္င်စွမ်ိုး
့် တ် လူတသည်
့်
မရှကကတသိုးဟ ဆန္င်တပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ အတွငိုး် တွင ် တနထင်သမ
ူ ျ ိုး၊
ပညတ်တတ အ
် တွငိုး် တွင် တနထင်သမ
ူ ျ ိုး၊ လက်ဝါိုးကပ်တင်တပေါ်တွင ် တနသူမျ ိုး၊
အယူဝါဒအတင်ိုး တနထင်သမ
ူ ျ ိုး၊ ယတန ငါပပြုသည်
အ
့် မှုအကက ိုး တနသူမျ ိုး— ၎င်ိုးတအနက်
့်
့်
မည်သသ
ူ ည် ငါန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဆလ ဘ်မျ ိုးက ရရှရန်သ စဉ်ိုးစ ိုး၍ ငါန္ှင ့်် မည်သ သဟဇ
တပြစ်ရန် သမဟ
့်
့် တ်
ငါကဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးမပပြုရန် သင်တက
သတ
့် ယ်သင်တ မည်
့်
့် ိုးဆိုးီ ရမည်က စိုးစဉ်ိုးမျှပင်
မည်သည့်အ
် ခါကမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးခဲက့် ကြူိုးတပ။ ငါသည် သင်တအတပေါ်
လွနစ
် ွ စတ်ပျက်၏။
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ငါသည် သင်တက
့် မျ ိုးစွ တပိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါသည်
သင်တထ
က်မ မှု၊
့် ။ သင်တ၏
့် မှ အနည်ိုးငယ်သ ရရှခဲ၏
့် လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊ သင်တ၏တမ
့်
သင်တ၏တလ
ဘ၊ သင်တ၏
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုး၊ သင်တ၏
့်
့် လွနက
့် သစစ တြ က်မှု၊ သင်တ၏
့်
မန ခမှု— ၎င်ိုးတအနက်
မည်သည့်် အရ သည် ငါ၏သတပပြုမပခင်ိုးမှ
့်
လွတ်တပမ က်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တသည်
ငါအ
သတဘ ထ ိုး၏၊ ငါအ
့် ိုး တပါတပါ
့် ဆဆ
့်
့် ိုး
့်
လှညစ
့်် ိုး၏၊ ငါအ
့် ိုး တစ ်က ိုး၏၊ ငါအ
့် ိုး န ိုးပူန ိုးဆ လပ်၏၊ ယဇ်တက င်မျ ိုးအတွက် ငါအ
့် ိုး
အတင်ိုးအကျပ်တတ င်ိုးဆ၏၊ ငါထ
ူ — ထကဲသ
့် တသ
ဒစရက်သည်
့် မှ အဓမမယ၏
့်
ငါ၏အပပစ်ဒဏ်မှ မည်သ တရှ
င်တမ်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤဆိုးယတ်မတ
ှု စ်ခလိုးသည် ငါအတပေါ်
့်
့်
သင်တ၏ရန်
လတသ သတဘ ၏ အတထ က်အထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
့်
ငါန္ှငသ
့်် ဟဇ တမပြစ်တကက င်ိုး အတထ က်အထ ိုးပြစ်၏။ သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီသည်
့်
သင်တက
့်် လွနသ
် ဟဇ တပြစ်သည်ဟ ယူဆကက၏။ သတသ
် ထသပြစ်
့် ယ်သင်တ ငါန္ှ
့် ငအ
့်
့် ပါက
မှ ိုးယွငိုး် တကက င်ိုးမပငင်ိုးဆန္င်တသ ဤအတထ က်အထ ိုးသည် မည်သန္
ူ င
ှ ့်် သက်ဆင်သနည်ိုး။
သင်တက
အဆိုးစွနတ
် သ စစ်မှနမ
် ှုရပပီ
ှ ိုး သစစ ရှသည်ဟ ယူဆကက၏။
့်
့် ယ်သင်တ ငါ
့် အတပေါ်

သင်တသည်
ကကင်န လွနိုး် ၍ ကရဏ တရ ိုးကကီိုးမ ိုးလွနိုး် က ငါက
် ွ ဆက်ကပ်ခပဲ့် ပီိုးပပီဟ
့် လွနစ
့်
ထင်ကက၏။ သင်တသည်
ငါအတွ
က် လတလ က်သည်ထက်ပ၍ တဆ င်ရွက်တပိုးခပဲ့် ပီိုးပပီဟ
့်
့်
ထင်ကက၏။ သတသ
် ဤထင်ပမင်ချက်က သင်တ၏
့် ူိုးသတလ ။
့်
့် အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ခဲြ
သင်တသည်
လွနစ
် ွ တမ က်မ သည်၊ လွနစ
် ွ တလ ဘကကီိုးသည်၊ ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျသ
့်
လွနစ
် ွ ပပြုသည်ဟ ငါဆ၏။ သင်တငါ
ှ စ
့်် ိုးသည့်် လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးသည်
့် ိုးလည
့် အ
လွနစ
် ွ ပါိုးနပ်ပပီိုး၊ သင်တတွ
် ွ စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
့် င ် လွနစ
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးရကက၏။
ှ
သင်တ၏
့် သစစ ရှမှုသည်
လွနစ
် ွ နည်ိုးပါိုး၏။ သင်တ၏
် ွ တသိုးန္ပ်၍ သင်တ၏
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှုသည် လွနစ
့်
အသတရ ိုးသည် ပ၍ပင်မရှ ပြစ်တန၏။ သင်တ၏န္ှ
ွ ် မလမန်ိုးထ ိုးမှုမျ ိုး
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတင
မျ ိုးလွနိုး် ၍ သင်၏မလမန်ိုးထ ိုးမှုမှ မည်သမ
ူ ျှ မကင်ိုးလွတ်၊ ငါသည်ပင် မကင်ိုးလတ
ွ ်တပ။
သင်တ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်တ၏
့် ခင်ပွနိုး် အတွက် သမဟ
့် တ်
သင်တက
် န်မှုအတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးရန် သင်တသည်
ငါက
့် ပယ်ထ ိုးကက၏။
့် ယ်တင် ရှငသ
့်
ငါအတပေါ်
င်္ရစက်မည်အ
့် စ ိုး သင်တသည်
သင်တ၏မ
ိုးသမီိုးမျ ိုး၊
့်
့်
့် သ ိုးစ၊ သင်တ၏သ
့်
သင်တ၏င်္
င်္တ်န္င
ှ ့်် သင်တက
့် ဏ်သမ်၊ သင်တ၏အန
့်
့် ယ်တင် အ ိုးရတကျနပ်ရန်အတွက် သင်တ ့်
အ ရစက်ကက၏။ သင်တတပပ
ဆလပ်ကင်ခစ
ဲ့် ဉ် မည်သည်အ
့် ခါက သင်တသည်
ငါက
့်
့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးမခဲြ
် အိုးစမ်သ
ိုးမျ ိုးသည်
့် ူိုးသနည်ိုး။ ရ သီဥတအလွနတ
့် ည့်် တနမျ
့် ိုးတွင ် သင်တ၏အတတွ
့်
သင်တ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
ိုး၊ သမဟ
့်
့် ခင်ပွနိုး် ၊ သင်တ၏ဇနီ
့်
့် တ် သင်တ၏
့် မဘမျ ိုးထသ ့်
တရ က်သွ ိုးကက၏။ ရ သီဥတအလွနပ
် ူပပင်ိုးသည့်် တနမျ
် ည်ိုး ငါသည် သင်တ၏
့် ိုးတွငလ
့်
အတတွိုးမျ ိုးတွင ် တနရ မရရှတပ။ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်သည်အ
့် ခါ
သင်ကယ်တင်၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုး၊ သင်ကယ်တင်၏ တဘိုးကင်ိုးလပခြုတရိုး၊
သင်၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတန၏။ သင်သည် ငါအတွ
က် မည်သည်အ
့် ရ
့်
တဆ င်ရွကခ
် ြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်သည် ငါက
့် ခါက စဉ်ိုးစ ိုးခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။
့် မည်သည်အ
မည်သပင်
့် ခါက
့် ယ်သင် မည်သည်အ
့် အနစ်န ခရသည်ပြစ်တစ ငါန္ှင ့်် ငါ၏အမှု အတွက် သင်က
ဆက်ကပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ ငါန္ှငသ
့်် င် သဟဇ တပြစ်မှုအတထ က်အထ ိုးက အဘယ်မှ နည်ိုး။
ငါအတပေါ်
သင်၏သစစ ရှမှု၏ စစ်မှနမ
် ှုက အဘယ်မှ နည်ိုး။ ငါအတပေါ်
သင်၏န ခမှု၏ စစ်မှနမ
် က
ှု
့်
့်
အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် ငါ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
ခစ ိုးရတရိုးအတွက် မဟတ်သည်အ
့် ချန်သည် မည်သည်အ
့် ခါက ပြစ်ခြ
ဲ့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ငါက
့်် ိုး၍ လှညပ့်် ြ ိုး၏။ သင်တသည်
သမမ တရ ိုးန္ှငက
့်် စ ိုးက ၊ သမမ တရ ိုးရတကက
ှ
င်ိုး
့် လှညစ
့်
ြိုးကွယထ
် ိုးကကလျက် သမမ တရ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သစစ တြ က်ကက၏။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါက
့်

ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အန င်္တ်တွင ် သင်တက
့် ရ က တစ င်တ
့် နသနည်ိုး။
့် မည်သည်အ
သင်တသည်
တဝဝါိုးတသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်တရိုးကသ ကကြုိုးစ ိုးကက၍
့်
တဝဝါိုးတသ ယကကည်ပခင်ိုးကသ ရှ တြွကက၏။ သရ့် တွင ် သင်တသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တမပြစ်တပ။ သင်တ၏ဒ
ူ ရရှ
့် စရက်သည် ဆိုးယတ်သတ
့် ထက်သည့်် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက
မရရှထက်တပဘူိုးတလ ။ ထအချန်တွင ် ခရစ်တတ ်န္င
ှ သ
့်် ဟဇ တမပြစ်သူ မည်သမ
ူ ျှ
အမျက်တတ ်ထက
ွ ်ရ တနမှ့် မလွတတ
် ပမ က်န္င်တကက င်ိုးက သင်တ သ
့် ည်ပြစ်၍၊
့် ကကလမ်မ
ခရစ်တတ က
် ဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် မည်ကသ
ဲ့် တသ
ပပစ်ဒဏ်မျြုိုးကျတရ က်မည်ကလည်ိုး
့်
သင်တ တတွ
ျို့ ရှကကလမ်မ
က်တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်၌
့် ည်။ ထတနကျတရ
့်
့်
သင်တ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးအတွက် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘသ ့်
့်
ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သင်တ၏စ
တစ်စစီပျက်ပပယ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
့် တ်ကူိုးအ ိုးလိုးတသည်
့်
သရ့် တွင ် ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်တသ သူတအတွ
ကမ
် ူက ိုး
့်
ဤသပြစ်
မျ ိုးစွ ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊
့် ည်မဟတ်တပ။ ထသူတသည်
့် လမ်မ
့်
အခက်အခဲမျ ိုးစွ က ခစ ိုးခဲက့် ကရတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါတပိုးသည့််
အတမွအ ိုးလိုးက ရကကလမ်မ
့် ည်။ အဆိုးတွင ် ငါသည်သ လျှင်
တပြ င်မ
ွ ်အ ိုး
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါသည်သ လျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူ၏လှပတသ ပန်ိုးတင်သ တခေါ်
ွ ်ိုးရတကက
ှ
င်ိုး သင်တ န
့် ည်။
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်စမ
့် ိုးလည်ကကလမ်မ

သင်သည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို ယံကို ကည်သစစ်စစ်တစ်တယ က် ေစ်သတလ
ဘရ ိုးသခင်က သင် ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက တစ်န္စ
ှ ်၊ သမဟ
ှ ်တကျ ်ကက
့် တ် န္ှစ်န္စ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်ဘ
့် ဝတွင ် ဤန္ှစ်က လမျ ိုးအတတ အတွငိုး်
အခက်အခဲမျ ိုးစွ ကက့် ကက့် ခရပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သမဟ
့်် တနပြင ့််
့် တ် သငအ
အခက်အခဲမျ ိုးစွ ကက့် ကက့် မခရဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး တကျိုးဇူိုးတတ ် မျ ိုးစွ က လက်ခရရှပပီိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သင်သည် အခက်အခဲပြစ်တစ တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်တစ မတတွျို့ ကကြုရတလဘဲ၊
ယင်ိုးထက် မထူိုးပခ ိုးတသ အသက်တ တစ်ခ အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။
မည်သပင်
င ့််
့် ဆတစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်တစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတ်သဟ ယပပြုကကစ။့်
သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သူက
့် အသအမှတ်ပပြုသည်ပြစ်တစ
မပပြုသည်ပြစ်တစ လူအ ိုးလိုးဆသ
ီ ရည်
ရွယ်သည် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က
့်

အသအမှတ်ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
်
့် က်တသ သူအ ိုးလိုး အတွကသ
ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တကက င်ိုး ဤစက ိုးမျ ိုးက ြတ်ရှုတသ သူတအ
့် ိုးလိုးက ငါ
သတတပိုးရမည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူထထ၊ ကမဘ တလ ကရှ
လူအ ိုးလိုးထသ စက
ိုးတပပ ဆသည်ဟ သင် ယကကည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သင်အ
င့််
့် တပေါ်၌ အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
သင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တအ က်တမသ
့် ငပ့်် ပီိုး၊
ယင်ိုးတမှ့် သငက
့်် ယ်သင် အပမဲမချန်လှပ်သငတ
့်် ပ။ မည်သပင်
် ရ
့် ပြစ်တစ ငါတအ
့် မ်၌ မည်သည့်အ
ပြစ်ပျက်တနသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆကကပါစ။့်
သင်တအ
ှ တ
် သ အဓပပ ယ်က ယခ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏ စစ်မန
သတဘ တပါက်သငတ
့်် ပသည်။ ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏
အဓပပ ယ်သည် သင်တ၏
ှု င
ှ ့်် ဆက်စပ်တပသည်။
့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ဝင်တရ က်မန္
ယတနသည်
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်- ယတန သင်
တ၏
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး၏
အန္ှစ်သ ရက ငါ စစစ်လသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ သင်တက
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် ရှု တထ င်တ
့် စ်ခမှ လမ်ိုးပပတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါသည်
လမ်ိုးမပပခဲပ
သင်တ၏
ှ တ
် သ မျက်န္ ှ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ါက၊ သင်တသည်
့်
့် စစ်မန
သရှလမ်မ
့် ၊ ့် သင်တ၏
ှ ့်် သစစ ရှမှုတန္ှ့် င ့််
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ဘရ ိုးတရ ိုး ကင်ိုးရှု င်ိုးမှုန္င
ပတ်သက်၍ သင်တ အစဉ်အပမဲ
ကက ိုးဝါမည် ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုး
အတွငိုး် နက်နက်ရှ အကျည်ိုးတန်မက
ှု ငါတြ ထ
် တ်မပပပါက၊ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် သင်တ၏
့်
့်
တခါင်ိုးတပေါ်တွင ် သရြူထ ိုးရက
ှ
မမကယ်ကယ်အတွက် င်္ဏ်အသတရက ထန်ိုးသမ်ိုးကကမည်
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့် မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး စတ်ကကီိုးဝင်သည့်် သဘ ဝသည် သင်တ၏
့်
ကယ်ပင်အသစတ်မျ ိုးက သစစ တြ က်ရန်၊ ခရစ်တတ က
် ပန်ကန်ပပီိုး ခခမတစရန်န္င
ှ ၊့််
သင်တ၏အကျည်
ိုးတန်မှုက ထတ်တြ ်ပပသရန်၊ ထသပြင
ရွယ်ချက်မျ ိုး၊
့်
့် ့်် သင်တ၏ရည်
့်
အယူအဆမျ ိုး၊ လွနက
် ျြူိုးတသ အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် တလ ဘန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ မျက်လိုးမျ ိုးက
တြ ်ထတ်ြ တ
် သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ အမှုအတွက် သင်တ၏
့် က်တွနိုး် တလသည်။ သတသ
့်
့်
့်
ရ သက်ပန် စတ်ထက်သန်မှု အတကက င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဆက်လက် တတွတတ
် ွတ်တပပ ကကပပီိုး၊
အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ က ခရစ်တတ ်တပပ ခဲတ
့် သ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ထပ်ခါတလဲလဲ
ပပန်လည်တပပ ဆကကသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် “ယကကည်ပခင်ိုး”- “အညစ်အတကကိုး မရှတသ
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ ငါသည် တစ်တလျှ က်လိုး လူသ ိုးက တင်ိုးကျပ်တသ
စန္ှုနိုး် တစ်ခ သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ သစစ တစ င်သ
့် မှုသည်

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် လ ပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
ငါက
ှ ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ငါက
ူ သ သူတက
့် လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး၊ သတ်မတ
့် ပခမ်ိုးတပခ က်ညြှစ်ယတ
့် ငါ
စက်ဆပ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်၏ သစစ တစ င်သ
့် မှုဟ တခေါ်တသ အရ မရှဘဲသ
တနလက်ချင်သည်။ လူအတနပြင်
ှ -့်် ယကကည်ပခင်ိုး-ဟူတသ
့် ငါအ
့် ိုး လိုးဝ သစစ တစ င်သ
့် ကကရန်န္င
့်
စက ိုးလိုး တစ်လိုးအတွက-် သက်တသပပရန်အလငှ့် - အရ ခပ်သမ်ိုးက လပ်တဆ င်ြက
့် သ ငါ
အလရှသည်။ ငါသည် သင်တက
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် အပမဲ ဆက်ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့် စစ်မှနရ
့်
သင်တသည်
လည်ိုး ငါအတပေါ်
စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးပြင ့်် ပပြုမူရန် ငါ ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊
့်
့်
ငါက ဝမ်ိုးတပမ က်တစရန် ကကြုိုးစ ိုးြ သင်
တ၏
့် ိုးတပမ က်လိုးမျ ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးက ငါ
့်
့် တချ လ
စက်ဆပ်ရွရှ သည်။ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက် လ သည့်အ
် ခါ၊ လူမျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတသည်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးရှတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ၎င်
့် ိုးတ လ
့် က်ကကသည်ဟ တတွိုးထင်ကကပပီိုး
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထသတသ
ဆင်ိုးရဲဒကခက ၎င်ိုးတ သည်
ိုးခကကမည် မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့််
့်
့်
့်
ငါသည် သငက
့်် ဤသတမိုးသည်
- ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင်ယကကည်လျှင၊် သူက
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် မတကက က်ရွ ျို့သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင် ယကကည်လျှင၊်
သင်စ
ှ ိုးထဲ၌ အဘယ်တကက င့်် သူက
့် တ်န္လ
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသနည်ိုး။
ခရစ်တတ သ
် ည် ဘရ ိုး၏ လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်က သင်လက်ခသည်၊ သဆ
့် လျှင ်
အဘယ်တကက င့်် သင်သည် သူက
့် မထီမပဲ့် မင်ပပြုသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်သည် သူအတပေါ်
့်
မတလိုးမခန ် ပပြုမူ
သနည်ိုး။ သူက
့်
့် အဘယ်တကက င့်် တပေါ်တပေါ်တင်တင် တဝြန်အကဲပြတ်သနည်ိုး။
သူ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုး အတပေါ် အဘယ်တကက င့်် သင် အပမဲ တစ င်က့် ကည်ရ
့် သနည်ိုး။
သူ၏အစီအစဉ်မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မကျြုိုးန္မန
ွ
ခသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်သည်
သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ န္
် င
ှ အ
့်် ညီ မပပြုမူသနည်ိုး။ သူ၏ လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့််
သူထ
့် မှ ပခမ်ိုးတပခ က်ညြှစ်ယပူ ပီိုး လယက်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် သင်သည်
ခရစ်တတ ၏
် တနရ မှ စက ိုးတပပ သနည်ိုး။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
် ည်၊
့် မှနသ
မမှနသ
် ည်က အဘယ်တကက င့်် သင်တဝြန်အကဲပြတ်သနည်ိုး။ သူ၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင်
အဘယ်တကက င့်် သူက
့် နည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးအရ မျ ိုးသည်
့် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးဝသ
သင်တ၏
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ပါဝင်သည်အ
သင်တ၏စက
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတွင် သင်တ၏
့်
့် ခရစ်တတ ်၌ မယကကည်မှု
အရပ်လကခဏ မျ ိုး ထတ်တြ ပ် ပတလသည်။ သင်တ လ
် ရ အ ိုးလိုး၏
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် မျ ိုးသည် မယကကည်မပှု ြင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်တနသည်။ သင်တ အကကည်
၏
့်
့်
ဝတသသလကခဏ သည်ပင် ခရစ်တတ က
် မယကကည်မှု ပါဝင်တနသည်။ မနစ်တင်ိုးတွင ် သင်တ ့်

အသီိုးသိုးီ သည် မယကကည်မှု အရပ်လကခဏ မျ ိုး သထ ိုးကကသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ဤသည်မှ သင်တ၏
့် ခန္ဓ ကယ်က ပြတ်သန်ိုးစီိုးဆင်ိုးသည့်် တသွိုးမျ ိုးသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်မှုပြင ့်် စမ်ထ ိုးလျက်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ အခက်အတနတ
် ့် င်ိုးတွင ်
သင်တသည်
ခရစ်တတ ်အ ိုး သစစ တြ က်သွ ိုးန္င်သည့်် အန္တရ ယ် ရှသည်က ဆလတပသည်။
့်
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုး တပေါ်တွင ် သင်တ ချန်
့်
့် ထ ိုးတသ
တပခရ တသည်
စစ်မှနမ
် ှု မရှဟ ငါတပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးက
့်
သင်တ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့် တပခမျ ိုးက တပမပပင်တပေါ် ခင်မ စွ
ချမထ ိုးကကတချ- သင်တသည်
ဟန်တဆ င်လပ်ပပကကပခင်ိုးမျှ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့်
ခရစ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ အပပည်အ
့် ဝ မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ယင်ိုးတက
့် ချက်ချင်ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှကကတချ။ ဤသည်မှ ခရစ်တတ ်၌
သင်တ ယ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ကကည်ပခင်ိုး မရှကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူန္င
အယူအဆမျ ိုး အပမဲရပခင်
ှ ိုးသည် သူက
့် သင်တ ယ
့် ကကည်မှု မရှပခင်ိုး၏ တန က်ထပ်
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ ်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အစဉ် ယကကည်မက
ှု င်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး၊
ခရစ်တတ ၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးမတထ င်ပခင်ိုး၊ ခရစ်တတ ပ် ပြုတသ
မည်သည့်အ
် မှုမဆန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆမျ ိုး ရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဤအမှုက မှနက
် န်စွ
န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုး၊ မည်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်ကမဆ သင် ရရှသည်ပြစ်တစ သင်၏
အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးရန် အပပင်ိုးအထန် ကကြုိုးပမ်ိုးရပခင်ိုး စသပြင-့််
ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တ၏န္ှ
ဲ တရ တန္ှ တနတသ မယကကည်မ၏
ှု
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
အရပ်လကခဏ မျ ိုး အ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ အမှုတန က်သလ
့်
့် က်ပပီိုး၊
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တန က်မကျန်ရစ်ြူိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထဲ၌
တရ တန္ှ ထ ိုးသည့်် ပန်ကန်မှုမျ ိုး အလွနမ
် ျ ိုးလှသည်။ ဤပန်ကန်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၌
သင်၏ယကကည်မထ
ှု က
ဲ အညစ်အတကကိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တအတနန္ှ
င ့်် ဤအရ မှနသ
် ည်ဟ
့်
တတွိုးထင်တက င်ိုး တတွိုးထင်မည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ အတွငိုး် မှ
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သတပပြုန္င်စွမ်ိုး သင်မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍
အယအကကည် ကင်ိုးမဲသ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်ဟ
့် မ
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မယကကည်ြူိုးဘလ
ဲ ျက် သူတန
့် က် အင်တင်တင်ပြင ့််
လက်တသ သူအ ိုးလိုးက မစလင်တစဘဲ၊ သူက
် ကယ် ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကသ
့် အမှနတ
စလင်တစသည့်အ
် တွက်၊ သင်သည် ပျက်စီိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင် ပါဝင်ြ တသချ
တပသည်။
့်
လူအချြုျို့သည် တရ ိုးစီရင်မှုက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုး၌ပင် ဝမ်ိုးမတပမ က်ကကတပ။ ထအစ
ိုး
့်

၎င်ိုးတသည်
တန်ခိုးအ ဏ န္ှင ့်် ကကယ်ဝမှုမျ ိုးတွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
့်
တန်ခိုးအ ဏ ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တလ ကထဲက လမ်ိုးမိုးမှုရတသ
ှ
့်
င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုးကသ ရှ တြွကကပပီိုး၊ ကျမ်ိုးစ တကျ င်ိုးမျ ိုးမှလ တသ သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့််
ဆရ မျ ိုးကသ ရှ တြွကကသည်။ ၎င်ိုးတ သမမ
တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက လက်ခကကပပီိုး
့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သ ယကကည်တနကကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တပိုးန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတချ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှုတ်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခပခင်ိုးက တပပ ဆကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတမျက်
လိုးမျ ိုးသည်
့်
ကကီိုးပမတ်သည့်် သင်ိုးအပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆရ မျ ိုးအတပေါ်တွငသ
်
အ ရစက်က ၊ ခရစ်တတ ်က
အ ရမစက်ကကတပ။ သူတ၏
့်် လမ်ိုးန္ှင ့််
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် တကျ ်ကက ိုးမှု၊ အခွငအ
င်္ဏ်အသတရတအတပေါ်
သ အစွဲအလမ်ိုးကကီိုးတနသည်။ ထသတသ
တသိုးသမ်သည့််
့်
့်
လူတစ်ဦိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးစွ တသ သူတက
ွ ်ိုးရမည်
ှ
၊ သပ်မထူိုးပခ ိုးတသ
့် သမ်ိုးပက်န္င်စမ
သူတစ်ဦိုးက လူသ ိုးက စလင်တစန္င်မည်ဆသည်တမှ့် မပြစ်န္င်ဟ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ကကသည်။
့်
ြန်မှုနန္ှ
် ့် င ့်် န္ွ ိုးတချိုးပမျ ိုးထက
ဲ ဤအညတရမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးက
ခထ ိုးရတသ သူမျ ိုး မပြစ်န္င်ဟ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ကကတလသည်။ အကယ်၍ ထသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပါက၊
တက င်ိုးကင်န္င
ှ တ
့်် ပမကကီိုး တပပ င်ိုးပပန်လှနမ
် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ လူအ ိုးလိုး ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရ
ရယ်တမ ကကမည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
အညတရလူမျ ိုးက စလင်တစြ တရွ
ဲ့် ါက၊ ထကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုးသည်
့် ိုးချယ်ခပ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်လ ကကလမ့််မည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးသည် မယကကည်မပှု ြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးသည်။ မယကကည်ပခင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယတတမရှတသ သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး သက်သက် ပြစ်ကကတပသည်။ အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုး၊ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် တန်ခိုးအ ဏ တက
့် သ တန်ြိုးထ ိုးကကပပီိုး၊ လူအပ်ကကီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
င်္ဏ်ိုးင်္ဏကကီိုးမျ ိုးကသ အထင်ကကီိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ခရစ်တတ ်၏
့်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးက စိုးစဉ်ိုးမျှ အတလိုးမထ ိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ခရစ်တတ က
် ၊
့်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် အသက်က တကျ ခင်ိုးတသ သစစ တြ က်မျ ိုး သက်သက် ပြစ်ကကတပသည်။
သင် တလိုးစ ိုးအ ိုးကျသည်မှ ခရစ်တတ ်၏န္ှမ့််ချမှု မဟတ်ဘဲ ထင်ရှ ိုးသည့်် အဆငအ
့်် တန်ိုး
ရှတသ သိုးထန်ိုးတယ င်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုးက ပြစ်သည်။ သင်သည် ခရစ်တတ ်၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်တက င်ိုးမှု၊ သမဟ
့် တ် ဉ ဏ်ပည က မကကည်ညြုဘဲ၊ ကမဘ တလ က၏
ဆိုးညစ်မတ
ှု ွင် တမွျို့တလျ ်တနသည့်အ
် ကျငသ
့်် လ
ီ မဲသ
ူ ျ ိုးက ကကည်ညြုတပသည်။ တခါင်ိုးချရန်
့် မ

တနရ မရှတသ ခရစ်တတ ်၏ န ကျင်မှုတဝဒန က သင် တလှ င်တသွိုးသမ
ွ ်ိုးသည်၊ သတသ
်
့်
လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက ရှ တြွပပီိုး၊ တသ က်စ ိုးတပျ ်ပါိုးမတ
ှု ွင ် အသက်ရှငသ
် ည့််
အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုးက သင် တလိုးစ ိုးအ ိုးကျ၏။ သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရန် လလ ိုးမတနဘဲ၊ သငက
့်် ဇ တပကတ၊ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု က
ဲ့် သ အန္တခရစ်မျ ိုး၏ ရင်ခင
ွ ထ
် သ
ဲ ့်
့် သ တပိုးသည့်် အဆင်အပခင်မတ
ဝမ်ိုးပန်ိုးတသ တပခစပစ်ဝင်သည်။ ယခတွငပ
် င် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် ၎င်ိုးတထ
့် ၊
၎င်ိုးတ၏င်္
့်် တန်ိုးထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးဆဲ
့် ဏ်သတင်ိုးထ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အဆငအ
့် လမ်ိုးမိုးမှုထသ လှ
့် ညထ
ပြစ်သည်။ သတ
့် င်တအ င် သင်သည် ခရစ်တတ ်၏အမှုက လက်ခရန် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်
လက်ခလပခင်ိုး မရှသည့်် သတဘ ထ ိုး တစ်ခက ဆက်လက် စွဲကင်တလသည်။ ဤသည်မှ
သင်သည် ခရစ်တတ က
် အသအမှတ်ပပြုရန် ယကကည်ပခင်ိုး ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ ငါ တပပ ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယတနထ
့် ခရစ်တတ ်တန က်သ ့်
လက်ရသည်အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သင်သည် အပခ ိုးတရွ ိုးစရ မရှခဲတ
ပြစ်သည်။
့် သ တကက င်သ
့်
ဟတ်ဟန်ကကီိုးတသ ပရပ်တသီတတန်ိုးသည် သင်န္
ှ ိုးသ ိုးတွင ် အစဉ်အပမဲ လမ်ိုးမိုးတနသည်။
့် လ
၎င်ိုးတ၏
တ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် လျ န္
့် င်ကကသကဲသ
့် စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက သင်တ မတမ
့်
့်
ဩဇ တည င်ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လက်ရ မျ ိုးက သင်မတမ့်န္င်တပ။
သင်တ၏န္ှ
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
အစဉ်အပမဲ အပမငဆ
့်် ိုးန္ှင ့်် ထ ဝရ သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး
့် လိုးသ ိုးတင
့်
ပြစ်ကကသည်။ သရ့် တွင ် ယတန၏
့် ခရစ်တတ ်အတွက်မူ ထသမဟ
့် တ်တပ။ သူသည်
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် အစဉ်ထ ဝရ အတရိုးမပါသကဲသ
့် ၊ ့် အစဉ်ထ ဝရ ရတသတလိုးစ ိုးပခင်ိုး
မခထက်တပ။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် အလွနသ
် မန် ပြစ်လွနိုး် ပပီိုး၊ နည်ိုးပါိုးလွနိုး် သည့််
ဩဇ အရှန်အဝါရှက ပမငပ့်် မတ်မှုမှ အလွန ် အလှမ်ိုးတဝိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။
မည်သပင်
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ဆတစ၊ သမမ တရ ိုးက တန်ြိုးမထ ိုးသူ အ ိုးလိုးသည် မယကကည်သမ
သမမ တရ ိုးက သစစ တြ က်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ငါတပပ ၏။ ထသတသ
သူမျ ိုးသည်
့်
ခရစ်တတ ၏
် လက်ခမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရကကမည် မဟတ်တပ။ သင်၏ အတွငိုး် တွင ်
မယကကည်မှု မည်မျှရပပီ
ှ ိုး ခရစ်တတ က
် သစစ တြ က်မှု သင် မည်မျှရသည်
ှ
က ယခ သင်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ပပီိုးပပီတလ ။ ထတကက
င ့်် သင်က
့် ငါတက်တွနိုး် သည်- သင်သည်
့်
သမမ တရ ိုးလမ်ိုးက တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ မမကယ်ကယ် စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်
တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္သင
ှ
သ
့်် ည်။ စတ်န္စ
ှ ်ခမ
ွ ပြစ်န္င
ှ ၊့်် သမဟ
မပြစ်န္င
ှ ။့််
့်
့် တ် စတ်မပါတပါ
ဘရ ိုးသခင်သည် တလ ကကကီိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်သကဲသ
့် မည်
သည့်် လူတစ်ဦိုးန္ှငမ
့်် ျှ
့်
မသက်ဆင်ဘ၊ဲ သူက
် ကယ် ယကကည်တသ သူအ ိုးလိုး၊ သူက
ွ ်သအ
ူ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် အမှနတ
့် ကိုးကယ

မမကယ်ကယ် သူထ
့် ဆက်ကပ်ပပီိုး သစစ ရှတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်က သင်
န ိုးလည်သင်သ
့် ည်။
ယတနတွ
ငိုး် တွင ် မယကကည်မှုမျ ိုးစွ ကျန်ရတနသည်
ှ
။
့် င၊် သင်တအတွ
့်
မမတက
် လ ၊့် ပပီိုးလျှင် သင်တ၏အတပြက
သင်တ ့်
့် ယ်ကယ်အတွငိုး် သ ကက
့် ြုိုးကကြုိုးစ ိုးစ ိုးကကည့်တ
့်
ဧကန်မချ တတွျို့ ကကလမ်မ
ှ တ
် သ အတပြက သင်တတွျို့ ရှတသ အခါတွင၊် သင်သည်
့် ည်။ စစ်မန
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူက
့် လှညပ့်် ြ ိုးသ၊ူ
တစ ်က ိုးတပပ ဆသူ၊ သူက
ှ ့်် သူက
့် တသ သူ
့် သစစ တြ က်တသ သူန္င
့် သစစ မတစ င်သ
ပြစ်သည်က သင် ဝန်ခလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ထတန
် ည် လူမဟတ်ဘ၊ဲ
့် က် ခရစ်တတ သ
ဘရ ိုးပြစ်သည်က သင် သတဘ တပါက်လမ်မ
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
့် ည်။ ထတနရက်
့်
ခရစ်တတ က
် ကကည်ညြု၊ တကက က်ရွ ျို့က အမှနတ
် ကယ် ချစ်လမ်မ
ှ င်
့် ည်။ လက်ရတွ
သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ သိုးဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် သ ်လည်ိုး၊
အပခ ိုးခနစ်ဆယ်ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သည် သသယန္ှင ့်် ပပည်တ
့် လသည်။ ခရစ်တတ ် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
တပပ ဆခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုး၊ သူ၌
့် မျှတင်ိုးသည် သင်တအ
့် ိုး သူန္င
သင်တ၏
ှု ှ အရင်ိုးခသည့်် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးက
့် လိုးဝ မယကကည်မမ
တပိုးြွယ်ရှတလသည်။ သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ မပမင်ရတသ ဘရ ိုးသခင်ကသ
ကကည်ညြုပပီိုး တကက က်ရွ က
ျို့
၊ တပမကကီိုးတပေါ် အသက်ရှငလ
် ျက်ရှတသ ခရစ်တတ က
်
အတလိုးမထ ိုးတပ။ ဤအရ သည်လည်ိုး သင်တ၏
့် မယကကည်မပှု ြစ်သည် မဟတ်တလ ။
သင်တသည်
အတတ်တွင် အမှုပပြုခဲတ
် ည်ိုး၊ ယတန၏
့် သ ဘရ ိုးသခင်ကသ တမ်ိုးတတသ လ
့်
့်
ခရစ်တတ က
် မရင်ဆင်ကကတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် အစဉ်အပမဲ
့် စတ်န္လ
တရ တန္ှ ထ ိုးသည့်၊် ယတန၏
် မယကကည်တသ “ယကကည်ပခင်ိုး” ပြစ်တပသည်။
့် ခရစ်တတ က
သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် မယကကည်မှု မျ ိုးလွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ သင်တထဲ
့် ့်
့်
့် တွင ် မစင်ကကယ်သကဲသ
စတ်ပြ ဆန်ိုးစစ် ရမည့်အ
် ရ အလွနမ
် ျ ိုးလှသည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် သင်တက
့်
တလျှ တ
ွ တ
် နပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤမစင်ကကယ်မှုမျ ိုးသည် သင်တ ယ
့် က
့် ကကည်ပခင်ိုး လိုးဝ
မရှသည့်် အမှတ်လကခဏ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ခရစ်တတ က
် သင်တ ့်
့်
စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှတ်အသ ိုး ပြစ်ပပီိုး သင်တက
့် ခရစ်တတ ်အ ိုး
သစစ တြ က်သအ
ူ ပြစ် တဆပ်ခတ်တလသည်။ ယင်ိုးတသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
့်
သင်တ၏အသ
ပည က ြိုးက လျက်ရှသည့်် အြိုးအက တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ခရစ်တတ ၏
် ရယူပခင်ိုးက သင်တ ခ
ိုးအဆီိုးတစ်ခ ပြစ်က ၊ ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
့် ရပခင်ိုးအြ အတ
့်
သင်တ သဟဇ
တ ပြစ်ပခင်ိုးအြ အဟန
အ
် ့် တ ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ က
် သင်တက
့်
့်
့်

လက်မခသည့်် သက်တသ ပြစ်သည်။ ယခသည် သင်တအသက်
တ ၏ အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုးက
့်
ဆန်ိုးစစ်ရမည့်် အချန် ပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် သင်တက
့် ဘက်တပါင်ိုးစပြင ့််
အကျြုိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။

ခရစ်တတ ်သည် တရ ်းစီရင် ခင််း အမှုကိို သမမ တရ ်း ေင ်ူ့ တဆ င်ရွက်၏
အချန်သည် နီိုးကပ်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏တနရက်
် တွက်၊
့် သည် တရ က်လ ပပီပြစ်သည့်အ
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ အမှုသည် အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးရန်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်က အပပီိုးသတ်ရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
ူ ိုးလိုး- တကယ့်အ
် ဆိုးတင် သူက
့် တရ က်သအ
့်
သစစ တစ ငသ
့်် သူအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ တခတ်ထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုး၏။
့်
သတသ
် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏တခတ် မတရ က်ရမီ
ှ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည်
့်
လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ရန်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ဘဝက
စစမ်ိုးရန် မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏မန ခမှုက တရ ိုးစီရင်ရန်ပြစ်၏၊ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ပလလင်တရှ သ
ျို့ လ
် ့် င်တပိုးမည် ပြစ်တသ တကက င်တ
့် ည်ိုး။
့် သူတင်ိုးက သနစ
ဤတနအထ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်တလျှ က်ခသ
ဲ့် ူ အ ိုးလိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တရှ ျို့သ လ
့် ကကသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြစ်
့် သပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
ယင်ိုး၏တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် ွင ် လက်ခတသ လူ တစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သနစ
် ့် င်တစပခင်ိုးက ခရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ယင်ိုး၏တန က်ဆိုးအဆငတ
့်် ွင ် လက်ခသူ အတယ က်တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ခရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးပြစ်ကက၏။
ယခင်အချန်မျ ိုးကတပပ ခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်မှ အစပပြုသည့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင၊်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ “တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး” သည် တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် သူ၏
ပလလင်တရှ သ
ျို့ လ
့် ရ ိုးသခင်ချမှတ်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက
့် ကကတသ သူမျ ိုးအတပေါ် ယတန ဘ
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်လ ပပီိုးချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးကင်ဘတွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ စ ိုးပဲတ
ွ စ်လိုးက တည်တပလမ်မ
့် ည်၊ ယင်ိုးအတပေါ်တွင ်
အပြြူတရ င် စ ိုးပဲခ
ွ င်ိုးကကီိုးက ပြနခ
် ့် င်ိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် လူအ ိုးလိုး တပမတပေါ်
ဒူိုးတထ က်လျက်န္င
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်တသ ပလလင်တပေါ်တွင ် ထင်ရင်ိုး၊ သူသည် လူအသီိုးသိုးီ ၏

အပပစ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပက ၊ ထသပြင
တက င်ိုးကင်ဘသ တက်
ရမည်၊
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သမဟ
် ့် ီိုးအင်ထသ
ဲ အပ
ခ့် ရမည်ဆသည်က ဆိုးပြတ်မည် ဟူသကဲသ
့် တသ
့် တ် ကနမ
့်
့်
သဘ ဝလွန ် စတ်ကူိုးမျ ိုးက ယကကည်တသ သူမျ ိုး ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
။ လူသ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ က စတ်ကိုးူ သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အန္ှစ်သ ရက
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အတတွိုးမျ ိုးမှ
ြန်တီိုးမမ
ှု ျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ဦိုးတန္ှ က်မှ လ သည်၊ လူသ ိုး
့်
ပမင်ပပီိုးကက ိုးပပီိုးတသ အရ မျ ိုးမှ တပါင်ိုးရိုးက ဆက်စပ်ယူထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
ငါတပပ မည်၊ စတ်ကိုးူ တပါက်သည့်် ပရပ်မျ ိုးက မည်မျှတတ က်ပသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးတသည်
့်
သရပ်တြ ်ချက်မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ အစီအစဉ်က အစ ိုးထိုးန္င်စွမ်ိုး
မရှတချ။ အဆိုးတွင၊် လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်၊
ထတကက
င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးက အဘယ်သ န
့်
့် ိုးလည်
သတဘ တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက
ဆန်ိုးပပ ိုးတသ အရ တစ်ခအပြစ် ယူဆ၏။ သူက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ပြစ်သည့်အ
် တွက် ဤအမှုသည် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတင်ိုးအတ
ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသမျြုိုးမျ ိုးအြ န
့် ိုးမလည်န္င်တသ အရ ပြစ်ရမည်ပြစ်က ၊ တက င်ိုးကင်
တစ်တလျှ က်လိုး ပဲတ
့် င်ထပ်ပပီိုး တပမကကီိုးက လှုပ်ခါတစရမည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက၊ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုးဟ ယကကည်တလသည်။
သူသည် ဤသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအမှုပပြုသည့််
အချန်တွင ် အထူိုးသပြင့်် ခည
့် ိုးထည်ဝါပပီိုး ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးရမည်ပြစ်က ၊
တရ ိုးစီရင်ခရလျက်ရတသ
ှ
သူတသည်
မျက်ရည်မျ ိုးပြင ့်် ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးတနပပီိုး၊
့်
သန ိုးညြှ တ မှုအတွက် ဒူိုးတထ က်၍ တတ င်ိုးခတနကကရမည်ဟ ယကကည်တလသည်။
ထသတသ
ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးသည် ဧကန်မချ ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးမည်ပြစ်က ၊ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
့်
န္ိုးကက ိုးတက်ကကတစတပမည်။... ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက အက့် သြွယပ် ြစ်ြ ့်
အတယ က်တင်ိုး စတ်ကူိုးကက၏။ သတသ
်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက
့်
လူသ ိုးအလယ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက စတင်ပပီိုးသည်အ
့် ချန်တွင၊် သင်သည်
ထင်ိုးမှုင်ိုးတလိုးကန်တသ အပ်စက်ပခင်ိုးပြင ့်် ဝင်တကွိုးတနသည်က သင်သသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုသည် တရ ိုးဝင် စတင်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ
သင်ထင်သည်အ
့် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက အသစ်တြန်
ပပြုလပ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင၊် သင်သည် ဘဝ၏အဓပပ ယ်က

န ိုးလည်လ ပပီိုးပြစ်ရမျှသ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်တပမည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ မငဲည
့် ြှ တသ
့်
ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးအမှုသည် သငအ
့်် ိုး န္ှစ်န္စ
ှ ်ပခြုက်ပခြုက် အပ်တမ ကျတနဆဲတွင ် ငရဲထသ
ဲ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုး လမ်မ
့် ည်။ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်၏ စီရင်ပခင်ိုးအမှုသည်
အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က သင် ရတ်တရက် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။
ငါတ၏
ဲ နက ၊ ဤစက်ဆပ်ပပီိုး
့် အြိုးတန်တသ အချန်က မပြြုန်ိုးတီိုးဘတ
မန်ိုးတီိုးြွယ်တက င်ိုးတသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တန က်ထပ် မတပပ ဘဲတနကကစ။့် ထအစ ိုး
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပါရှသည်က တပပ ကကစ။့် “တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး” ဟူတသ
စက ိုးလိုးက တြ ်ပပသည်န္င
ှ ၊့်် တနရ အ ိုးလိုးသ တယတဟ
ဝါ တပပ ဆခဲသ
့် ည့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တယရှု က ြ ရရှဲတက
့် ည့်် ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲသည့််
့် တပပ ဆခဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးမတက င်ိုးစဉ်စ ိုးမန္င်သည်။ ၎င်ိုးတ၏ပပင်
ိုးထန်မှုမျ ိုး
့်
့်
အ ိုးလိုးရှလငက
့်် စ ိုး၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်မှု မဟတ်တပ။ ယင်ိုးတသည်
မတူညတ
ီ သ တန က်ခအတကက င်ိုးအရ မျ ိုး ပြစ်သည့်၊်
့်
မတူညတ
ီ သ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆထ ိုးခဲသ
့် ည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၌
ခရစ်တတ က
် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်သည် န္ှငအ
့်် မျှ သူတပပ ဆထ ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ခရစ်တတ ်သည် လူသ ိုးက
သွနသ
် င်ရန်၊ လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရက တြ ်ထတ်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အပပြုအမူမျ ိုးန္ှင ့််
စက ိုးလိုးမျ ိုးက စတ်ပြ တလ့်လ ရန် အမျြုိုးမျြုိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြု၏။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏တ ဝန်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
မည်သန့် ခသငပ
့်် ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သသစစ
ရှသငပ
့်် ၊ လူသ ိုးသည်
့်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝက မည်သ အသက်
ရှငတ
် နထင်သင်ပ
့် အပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး စသည်တကဲ
့် တသ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး ပါဝင်သည်။
့် သ
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုး၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် ဦိုးတည်ထ ိုး တပသည်။ အထူိုးသပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက မည်သ ပစ်
် တ်ပပသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ
့် ပယ်သည်က တြ ထ
လူသ ိုးသည် စ တန်၏ပပယင်္်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကဆနက
် ့် ျင်သည့်ရ
် န်သအ
ူ င်အ ိုး တစ်ခ
မည်သပြစ်
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ တပပ ဆထ ိုးတပသည်။ သူ၏တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက
့် သည်န္င
တဆ င်ရွက်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏သဘ ဝက စက ိုးလိုးအနည်ိုးငယ်မျှပြင ့််
ရှငိုး် လင်ိုးရမျှ ရှငိုး် လင်ိုးတစသည် မဟတ်။ သူသည် တရရှညန္
် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တြ ်ထတ်သည်၊

ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး၊ ပပြုပပင်တလသည်။ ဤတြ ထ
် တ်ပခင်ိုး၊ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပြုပပင်တပိုးပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သ မန်စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုး၍မရန္င်ဘ၊ဲ လူသ ိုးတင
ွ ်
လိုးဝကင်ိုးမဲတ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကသ
့် နတသ သမမ တရ ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးန္င်တပသည်။ ဤသတသ
့်
တရ ိုးစီရင်မှုဟ တခေါ်ဆန္င်သည်။ ဤတရ ိုးစီရင်မှုမျြုိုးမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ိုးသည်
ချြုိုးန္မ်
ှ ခရန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးအပြစ်သ လ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
သမ်ိုးသင
ွ ိုး် စည်ိုးရိုးခရန္င်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
အသပည က ရရှန္င်တပသည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက ပြစ်တပေါ်တစသည့်အ
် ရ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ အစစ်အမှနန္
် င
ှ ့်် သူကယ်တင်၏ ပန်ကန်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးက လူသ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလ၊ ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး န ိုးမလည်န္င်တသ
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် မျ ိုးပပ ိုးလတ
ှ သ သန ိုးလည်မက
ှု လူသ ိုးအ ိုး
ရရှခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက သတပပြုက သရှခွငတ
့်် ပိုးသည့်အ
် ပပင် လူသ ိုး၏
အကျည်ိုးတန်မှုက သရခွင ့်် တပိုးတလသည်။ ဤအကျြုိုးသက်တရ က်မအ
ှု ိုးလိုးတက
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုက ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမှ ဤအမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရှသူမျ ိုး အ ိုးလိုးထသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
အသက်တက
် ကယ် ြွငပ့်် ပတပိုးသည့်် အမှု ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအမှုသည်
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု ပြစ်၏။ အကယ်၍ သင်သည်
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက အတရိုးကကီိုးသကဲသ
့် မမှ
့် တ်ယူပါက၊ ယင်ိုးတက
့် မည်သ ့်
တရှ င်ရှ ိုးရမည်ကသ သမဟ
့် တ် ထအရ မျ ိုး မပါဝင်သည့်် အသစ်တသ ထွက်တပါက်တစ်ခက
မည်သ ရှ
် ိုးရွ ိုးတသ အပပစ်သ ိုး
့် တြွရမည်ကသ သင် တတွိုးတတ ပါက၊ သင်သည် အလွနဆ
တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ၏။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှု ရှတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး
သမဟ
့် ၊ ့် သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မရှ တြွသကဲသ
နီိုးကပ်တစသည့်် လမ်ိုးခရီိုးကလည်ိုး မန္ှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် တရ ိုးစီရင်မက
ှု တရှ င်တမ်ိုးရန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသူ တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ပြြူတသ ပလလင်ကကီိုးမှ ထွက်တပပိုးတနတသ
ရပ်တသိုးရပ်တစ်ရပ်န္င
ှ ့်် သစစ တြ က်တစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
မျက်စတအ က်မှ လဲတရှ င်တသ ပန်ကန်သူ မည်သက
ူ ့် မျှ ချမ်ိုးသ တပိုးလမ့််မည် မဟတ်။
ထသတသ
လူတသည်
သ ၍ ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်ကပင် ရရှကကလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးခရြ ဘ
် ပပင်
့် ရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့် သည့်အ

သနစ
် ့် င်ခရပပီိုးပြစ်တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်တွင ် အစဉ်အပမဲ
့်
အသက်ရှငရ
် လမ်မ
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်မှ
့် ည်။ ဤသည်မှ အန င်္တ်န္င
မှနတ
် ပ၏။
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏အမှု ပြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးအ ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် တဆ င်ရွက် ရမည်မှ ဟတ်တပသည်။ သူအစ
ိုး၊ လူသ ိုးက
့်
အစ ိုးထိုး၍ တဆ င်ရွက် မတပိုးန္င်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ြ ့်
သမမ တရ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ လူသ ိုးအလယ် ဤအမှုက တဆ င်ရွက်ရန်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ဦိုးမည်မှ တမိုးစရ မလတချ။
ဆလသည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ခရစ်တတ သ
် ည် ကမဘ တလ ကအန္ှရှ့် လူတက
့်
သွနသ
် င်ရန် သမမ တရ ိုးက အသိုးပပြုမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သူတအ
့် ိုး
သတစမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး အမှုပြစ်၏။ လူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ြ လူ
့် ဇ့် တခယူသည်က ယကကည်ြ ့်
အခက်တတွျို့ ကကသည့်အ
် တွက်၊ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ်
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မတက င်ိုးတသ ခစ ိုးချက်မျ ိုးရကကတလသည်
ှ
။
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် လူသ ိုး၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးထက် မကက ခဏ
့်
တကျ ်လွနတ
် တ်ပပီိုး လူသ ိုးစတ်က လက်ခရန် ခက်ခတ
ဲ တ်သည်က သငက
့်် ငါ တပပ ရမည်။
လူတသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က တလ က်တက င်မျ ိုးသ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ
့်
စကကဝဠ က ပပည့်တ
် စသည့်် အပမငဆ
့်် ိုးတသ သူပြစ်သည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏စတ်သည် တလ က်တက င်မျ ိုးကသ တပါက်ပွ ိုးတစသည့်် ညစ်ညမ်ိုးတသ
တရတွငိုး် တစ်ခကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးက ညန်ကက ိုးတသ အမှု၏
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးမှ မူ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၏ အကျြုိုးရလဒ် ပြစ်တပသည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ြက်ပပြုင်ရန် အပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတနကကသည်၊ ယင်ိုးတွင ် တန က်ဆိုး၌ မည်သူ
ဆိုးရှုိုးမည်မှ ပကတအတင်ိုး ရှငိုး် တနပပီပြစ်သည်ဟ ငါတပပ တပသည်။ သင်တအတနပြင
့််
့်
မမတက
ှ
ဟ မထင်မှတ်ြ သင်
တက
့် ယ်ကယ် တရထက် သ ၍ တန်ြိုးရသည်
့်
့် ငါ တက်တွနိုး် ၏။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခန္င်လျှင၊် သင်သည်
အဘယ်တကက င ့်် လက်မခန္င်သနည်ိုး။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထက် မည်မျှ သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးစွ
ရပ်တည်သနည်ိုး။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးတရှ ျို့တွင ် မမတ၏
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက
ညတ်န္င်ကကပါက၊ သင်သည်လည်ိုး အဘယ်တကက င ့်် မလပ်န္င်ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုသည် ရပ်တနမ
် ့် ရန္င်တသ အရှန်အဟန်တစ်ခ ရှ၏။ သင် ပပြုလပ်ပပီိုးတသ “တထ က်ပ့်မ”ှု

တကက ငသ
့််
သူသည် တရ ိုးစီရင်သည့်် အမှုက ထပ်လပ်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည်
ထသတသ
အခွငတ
့်် က င်ိုးတစ်ခက လွဲတချ ်တစပခင်ိုးတကက င့်် တန င်တစတ်ပြင ့််
့်
မန်ထသ
ူ ွ ိုးတပမည်။ သင်သည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မယကကည်ပါက၊ မိုးတက င်ိုးကင်ရှ
ထပြြူတသ ပလလင်ကကီိုးက သငအ
့်် တပေါ် တရ ိုးစီရင်ချက်ချမည်ကသ တစ ငတ
့်် လ ။့် ဣသတရလလူ
အ ိုးလိုးသည် တယရှု က ပစ်ပယ်က ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ တယရှု ၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အမှနတ
် ရ ိုးသည် စကကဝဠ တစ်တလျှ က်လိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမစွနိုး် မျ ိုးထတင်
တိုးချဲဆ
ျို့ ဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က သင်တ သ
် တ
ဲ့် သ အချန်မျ ိုးစွ က
့် ရမည်။ ဤသည်မှ လွနခ
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် ည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည်
တယရှု က သငက
့်် တက င်ိုးကင်သ တဆ
င်ယူမည်က တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်သည်
့်
တခါင်ိုးမ တသ သစ်တပခ က်တစ်ခက ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ သည်။ သမမ တရ ိုးက
သစစ တစ ငသ
့်် မှုမရှသကဲသ
့် ၊ ့် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးကသ ရှ တြွသည့်် သင်ကသ
ဲ့် တသ
့်
အတယ င်တဆ င် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးက တယရှု သည် အသအမှတပ် ပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့်် သူသည် န္ှစ်တထ င်တသ င်ိုးချီ တလ င်ကျွမ်ိုးြ မီ
ဲ သင
က
့််
့် ိုးအင်ထသ
့်
ချပစ်ရ တွင ် သန ိုးညြှ တ မှု ပပမည်မဟတ်တပ။
မည်သည့်အ
် ရ က တရ ိုးစီရင်မှု ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်က ယခ
သင်န ိုးလည်သတလ ။ သင်န ိုးလည်ပါက၊ တရ ိုးစီရင်ခရပခင်ိုးအပြစ်က ကျြုိုးန္စွ
ွ န ခြ ့်
သငက
့်် ငါ တက်တွနိုး် ၏၊ သမဟ
့် တ်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးခရမည့်် သမဟ
့် တ်
သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ သူ
့်် တရိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် ၏ တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးက ခရမည့်် အခွငအ
ရလမ်မ
် ခါမျှ
့် ည် မဟတ်တပ။ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးကသ လက်ခတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်အ
သနစ
် ့် င်မခရန္င်တသ သူတသည်
၊ ဆလသည်မှ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှု အလယ်၌
့်
ထွက်တပပိုးတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်မှုန္င
ှ ့်် ပငင်ိုးပယ်မက
ှု ထ ဝရ
ခကကရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပန်ကန်ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
မျ ိုးထက်
့် အပပစ်မျ ိုးသည် ြ ရရှဲတ၏ပပစ်
့်
သ လွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးက ၊ သ ၍ ဆိုးရွ ိုးတလသည်။ အတစခပခင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန်ပင်
မထက်တန်သည့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သ ၍ ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်၊ ထအပပင်
့်
့်
ထ ဝရတည်တသ
့် ည့်် အပပစ်ဒဏ်တစ်ခက ရရှမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
တစ်ချန်က စက ိုးပြင ့်် သစစ တစ င်သ
့် မှု ပပခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ထတန
့် က် သစစ တြ က်သွ ိုးတသ
မည်သည်သ
့် စစ တြ က်ကမျှ ချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် တသ
လူတသည်
စတ်၊
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့်
့်
ဝည ဉ်န္ှင ့်် ကယ်ခန္ဓ တ၏
့် ည်။
့် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဒဏ်ခတ်မှုက ရရှကကလမ်မ

ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး၏ တကျစွ ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးတတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ရ
အချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင ် ဆိုးယတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျြုိုးစက
တဆ င်ရွက်သအ
ူ ိုးလိုးက ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုး တသ င်ိုးကျန်ိုးသည့်် တနရ တစ်ခဆီသ ့်
လဲအပ်ပပီိုး၊ ဤဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အတသွိုးအသ ိုးခန္ဓ အ ိုး
စတ်ကကြုက်ြျက်ဆိုးီ ခွင ့်် တပိုးက ၊ ထလူတ၏
့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးသည် အတလ င်ိုးတက င်အပပ်န ့်
ထတ်လတ်တလသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သငတ
့်် တ ်တသ ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ မရှတသ အတယ င်တဆ င်ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၊ အတယ င်တဆ င်
တမန်တတ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် အတယ င်တဆ င် အမှုတတ ်တဆ င်မျ ိုး အတယ က်စီ၏ အပပစ်မျ ိုး
တစ်ခစီတင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် တရိုးမှတ်၏။ ထတန
့် မှတ်တမ်ိုးစ အပ်မျ ိုးထတ
့် က်
အချန်ကျတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လူမဝင်စ ိုးန္င်ြန္ှ့် င ့််
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အလင်ိုးက တစ်ြန် မပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ သူသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ
့်
ဝည ဉ်မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ခန္ဓ တစ်ခလိုးက စတ်ကကြုက် ြျက်ဆိုးီ ရမ်ိုးက ိုးတစခွင ့်် ပပြုလျက်၊
၎င်ိုးတက
့် ဤညစ်ညမ်ိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုးအလယ်သ ပစ်
့် လက်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယတ်မ သူတ၏
့် တက်တွနိုး် ပခင်ိုးသ လ
့် က်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ြရြရဲ ပြစ်တနတသ ဝရန်ိုးသန်ိုးက ိုး
လူအပ်တွင ် ပါဝင်ြအလ
ငှ့် ၊ အချန်တစ်ခကက အတစခပခင်ိုး ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတင်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် တနန္င်စွမ်ိုး မရှကကသည့်် သူတတ တ
် က င်ိုးအတယ င်တဆ င်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် ယတ်မ သူတ အထဲ
တွင ် ထည့်တ
် ွက်၏။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးတက
် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ
့် ည်။ ခရစ်တတ က
့် အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် လမ်မ
သစစ မတစ ငသ
့်် ခဲသ
် ိုးပြင့်် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ
့် ည့်် သမဟ
့် တ် မမတ၏ခွ
့် နအ
ကူညပ
ီ ပ
့် ိုးပခင်ိုးမရှတသ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ြယ်ထတ်၍ င်္ရပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊
တခတ်အတပပ င်ိုးအလဲတင
ွ ် ၎င်ိုးတအ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ိုးလိုးက အပမစ်ပြတ် တချမှုနိုး် လမ်မ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ဝင်
် င်
့် ရ လမ်ိုးကရရှရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ကမဘ တပမတပေါ်တွငပ
တည်ရှတတ မ
့် ခါတွငမ
် ျှ စတ်ရင်ိုးမမှနခ
် ကဲ့် ကဘဲ၊
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်သည်အ
သူက
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ဆက်ဆရန် အတပခအတနပြင့်် တွနိုး် အ ိုးတပိုးပခင်ိုးခရသူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လူတအတွ
က် အတစခတသ သူတအထဲ
တင
ွ ် ထည့်တ
် ွက်ပခင်ိုးခရကက၏။
့်
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ အတရအတွက် အနည်ိုးငယ်သ ရှငက
် ျန်ရစ်မည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
အမျ ိုးစသည် အတစခပခင်ိုးက လပ်တဆ င်ရန်ပင် အရည်အချင်ိုး မပပည်မ
့် ီကကတသ

သူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ပျက်စီိုးကကရလမ့််မည်။ တန က်ဆိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
စတ်သတဘ တူညသ
ီ မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လူမျ ိုးန္ှငသ
့်် ိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်ခခ
ွဲ န ် မှ
့် တ်သ ိုးထ ိုးတသ
သူမျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တဆ
င်ကကဉ်ိုးလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ အကျြုိုးရလဒ် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးတသ
အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခတစ်တလထဲတွင ် သတ်မှတပ် ခင်ိုး မခရန္င်တသ သူမျ ိုးကမူ
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအထဲတွင ် ထည့်တ
် ွကပ် ခင်ိုး ခရလမ့််မည်- ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏ရလဒ်
့်
အဘယ်အရ ပြစ်မည်က သင်တအတနပြင်
် င်သည်။
့် ဧကန်မချ စတ်ကိုးူ ကကည့်န္
့်
ငါတပပ သငသ
့်် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
သင်တတရွ
့် ိုးချယ်တသ လမ်ိုးမှ သင်တ၏
့် တရွ ိုးချယ်မှု ချည်ိုးသက်သက်သ ပြစ်သည်။
သင်တန့် ိုးလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ မှ ဤသပြစ်
့် ၏- ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် သူက
့် မီတအ င်
မလက်န္င်တသ သူ မည်သမ
ူ ဆက လိုးဝ မတစ ငဆ
့်် င်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည့်် လူသ ိုးကမျှ သန ိုးညြှ တ မှု မပပတပ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ သစ်တပခ က်တစ်ခ- “ကူည၍
ီ မရန္င်တတ တ
့် သ ” ဟ ဆလသည့်် တရတ်ဥပစ စက ိုးတစ်ရပ်။

သင်သခ
ိ ွဲသ
ူ့ တလ ဘိုရ ်းသခင်သည် လသ ်းမျ ်းကက ်း၌
ကကီ်းမ ်းတသ အမှုကိို ပ ခွဲပူ့ ပီ ်းပပီ
တခတ်တဟ င်ိုးကန်လွနသ
် ွ ိုး၍ တခတ်သစ်က တရ က်ရလ
ှ
ခဲပ့် ပီ။ တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်၊
တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အမှုမျ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ သူသည် ကမဘ ကကီိုးထဲသ ့်
တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုးသည်တ
့် န က် ပပန်ထက
ွ သ
် ွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသသရ မှ မျြုိုးဆက်မျ ိုးတစ်တလျှ က်
မမဘ သ ထပ်တလဲလဲတပေါ်တပါက်ခပဲ့် ပီ။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတနတ
့် င်တအ င်
အန ိုးယူြ လ
့် တွက် သူသည် ယခင်ကကဲသ
့် သူ
့် မှု၊
့် တသိုးသည်အ
့် ပပြုရမည်အ
အပပီိုးသတ်ရဦိုးမည်အ
့် မှုက ဆက်ပပီိုးလပ်တဆ င်တနသည်။ ြန်ဆင်ိုးမက
ှု
လမှတန၍
ယတနထက်
ထ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုမျ ိုးစွ က ပပြုခဲပ့် ပီိုးပပီပြစ်သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်

ယတနတွ
့် င ် ယခင်ကထက် ပမျ ိုးတသ အမှုက ပပြုတနပပီိုး သူအမှု
့် ၏ အတင်ိုးအတ မှ
ယခင်ကထက် မျ ိုးစွ ပ၍ကကီိုးမ ိုးသည်က သင်သခဲသ
့် တလ ။ သပြစ်
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အ
့် တွက်
့် မှု၏ အချက်တင်ိုးက လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တနသည်အ
သူ၏အမှုအ ိုးလိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်ပြစ်တစ
့်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကမဘ ကကီိုးအတနန္ှင ့်် ပမင်တတွျို့ န္င်ရန်တဝိုးစွ၊ ပမင်လည်ိုးမပမင်န္င်၊
သတဘ လည်ိုး မတပါက်န္င်သည်အ
့် တွက် ၎င်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အရ တစ်ခခ အဘယ်သ ့်
ပြစ်န္င်သနည်ိုး။ မည်သည့်် အရ မျြုိုးကမှ ကကီိုးမ ိုးသည်ဟ ယူဆရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်
မည်သည်အ
့် မှုက ပပြုသည်ပြစ်တစ ယင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးကကသည်ဟ မှတ်ယူန္င်တကက င်ိုး မည်သမ
ူ ျှ
မပငင်ိုးန္င်သည်မှ တသချ တသ ်လည်ိုး၊ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုက အဘယ်တကက င့််
ဤသ ငါတပပ
ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက ပပြုခဲပ့် ပီဟ ငါတပပ ဆရ တွင ်
့်
ဤအရ ၌ လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် န ိုးလည်ြလ
ဲ မျ ိုး ပါဝင်သည်မှ
့် တသိုးသည့်် မျ ိုးစွ တသ နက်နရ
ဧကန်မချပြစ်သည်။ ယင်ိုးတက
့် ယခတပပ ကကစ။့်
တယရှု သည် သူ၏တည်ရမှု
ှ က လက်သင်မ
ဲ့် ည့်် တခတ်တစ်တခတ်၌ န္ွ ိုးစ ိုးခက
ွ ်ထဲ
့် ခန္င်ခသ
တမွိုးြွ ိုးခဲတ
ဲ့် ၊ဲ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် စက မူ ကမဘ ကကီိုးက သူအ
့် ိုး မတ ိုးဆိုးီ န္င်ခဘ
တစ င်မမှုပြင ့်် လူတကက
ှ ်ကက တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့််
့် ိုး၌ သိုးဆယ့််သိုးန္စ
ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ တွင ် သူသည် တလ ကကကီိုး၏ ခါိုးသိုးီ မက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး ကမဘ တပေါ်က
ဒကခတဝဒန န္ှငပ့်် ပည်န္
့် က
ှ တ
် သ ဘဝက ပမည်ိုးစမ်ိုးခဲရ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
့် သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တရွ ိုးန္တ်ရန်အလငှ့် သူသည် က ိုးစင်တင်၍ အဆိုးစီရင်ခခဲရ
့် န်က
့် ပခင်ိုးဟူတသ ကကီိုးမ ိုးသည်ဝ
ထမ်ိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ တနထင်ခကဲ့် ကရသည့်် အပပစ်သ ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးက တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် သူ၏ ထတပမ က်သည့်် ခန္ဓ ကယ်မှ
သူ၏ကျန်ိုးဝပ်ရ အရပ်သ ပပန်
ဲ့် ည်။ ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသစ်က
့် သွ ိုးခသ
အစပပြုပပီပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက တခတ်သစ်၏ အစကနဦိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသစ်က အစပပြုရန် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခရပပီိုးတသ သူတက
့် မမအမ်သ ့်
တခေါ်တဆ င်သည်။ ဤတစ်ကကမ်တွင် ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုက လွနတ
် လပပီိုးတသ က လမျ ိုးထက်
ပ၍တစစ
၌ အမှုပပြုတနသည်မှ
့် ပ်သည်။ လူသ ိုးက မမြ သ တပပ င်ိုးလဲတစရန် သူအထဲ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် ပြစ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုး၌ ဤအမှုကပပြုရန်

တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်မှ လည်ိုး တယရှု ၏ခန္ဓ ကယ် ပြစ်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဤအမှုက
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပပြုရန်မှ အလ ိုးအလ မရှဆိုး ပြစ်သည်။ ထထက်
အမှုကပပြုပပီိုး
့်
စီမညန်ကက ိုးသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ သူသည်
ယင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး အမှုသစ်ထသ
ဲ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးရန်အလငှ့် ဤနည်ိုးအတင်ိုး
လပ်တဆ င်တလသည်။ ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု မဟတ်တပတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအမှုက လူအချြုျို့ မှတစ်ဆင ့်် သမဟ
့် တ် ပတရ ြက်ပပြုချက်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
လပ်တဆ င်သည်မဟတ်။ ထထက်
ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက ကယ်တတ တ
် င်
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့တက
့် ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးက လူသ ိုးက စတ်ဓ တ်တက်ကကပခင်ိုး မယူတဆ င်တပိုးန္င်ပါဟ ဆတက င်ိုး ဆန္င်သည်။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ဤအရ သက်သက် မဟတ်ဘ၊ဲ ပကကီိုးမ ိုးပပီိုး
့်
ပမျ ိုးပပ ိုးသည်ဟ သငက
့်် ငါ တပပ ရလမ့််မည်။
ယခတစ်ကကမ်တွငမ
် ူ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဏခန္ဓ ကယ်အ ိုးပြင့်် မဟတ်ဘဲ
အလွနသ
် မညကျတသ ခန္ဓ ကယ်အ ိုးပြင့်် အမှုပပြုရန် ကကလ သည်။ ထပပင်
့် ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူသည့်် ခန္ဓ ကယ်ပြစ်ရသ မက၊
ဇ တအတသွိုးအသ ိုးသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်ပပန်ကကလ သည့်် ခန္ဓ ကယ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
အလွနသ
် မညကျတသ ဇ တခန္ဓ ပြစ်သည်။ သူအ
ူ အနက်
့် ိုး အပခ ိုးသတ
့်
တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတစသည့်် အရ တစ်ခကမျှ သင်မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယခင်က
မကက ိုးသခဲရ
့် သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သူထ
့် မှ သင်ရရှန္င်သည်။ ဤအတရိုးမပါတသ
ဇ တခန္ဓ သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ သမမ တရ ိုး၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
သရပ်ထင်တစသည်အ
့် ရ ၊ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
ထမ်ိုးတဆ င်တသ အရ န္ှင၊့်် လူသ ိုးက န ိုးလည်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ရပ်လိုးက တြ ်ပပတသ အရ လည်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ကပမင်ရြ ဆန္ဒ
ကကီိုးစွ မရှသတလ ။ သင်သည် တက င်ိုးကင်ဘရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သန ိုးလည်ြ ဆန္ဒ
ကကီိုးစွ မရှသတလ ။ သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်က ပမင်ရြ ဆန္ဒ
ကကီိုးစွ မရှသတလ ။ သူသည် မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ သင်က
့်
့်
တပပ ပပန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှခဲသ
့် ည့်် ဤလျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်အ
့် ိုးတပပ ပပမည်ပြစ်ပပီိုး၊
သင်န ိုးမလည်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး သင်အ
့် ိုး သူတပပ မည်ပြစ်သည်။ သူသည်
န္င်ငတတ ်အတွငိုး် ဝင်တရ က်ရ သင်၏ တခါိုးဝပြစ်ပပီိုး တခတ်သစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရ
သင်၏လမ်ိုးပပရှငပ် ြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
သ မန်ဇ တခန္ဓ သည် ဉ ဏ်မမီန္င်သည့််
့်

မျ ိုးစွ တသ နက်နရ
ဲ မျ ိုးက ဆပ်ကင်ထ ိုးသည်။ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ သင်အ
့် တွက်
န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူလပ်တဆ င်သည့်် အမှု၏ ပန်ိုးတင်တစ်ခလိုးမှ
သူသည် လူတယ
့် ရ
့် ိုး
့် ကကည်သကဲသ
့် ိုးရိုးဇ တခန္ဓ မဟတ်သည်က သင်အ
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်အတွက် လတလ က်သည်။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ န္
် င
ှ ့််
တန က်ဆိုးတသ က လ၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ဘရ ိုးသခင်ပပသသည့်် င်္ရစက်မှုက
ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ သင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တန်လှုပ်တစပရသည့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မကက ိုးန္င် သမဟ
့် တ် ဟန်ိုးဟန်ိုးတတ က်တနတသ
မီိုးလျှမျ ိုးန္ှငတ
့်် ူသည့်် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးက မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ထပပင်
့် သင်သည်
သူ၏သလှတ၏ ဆိုးမပဲ့်ပပင်မက
ှု မခစ ိုးရန္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ သင်သည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတန၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျက်တဒါသ ထွက်သည်က ကက ိုးန္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအတပေါ်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ က ပပတနတကက င်ိုး သန္င်သည်။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည က
ပမင်တတွျို့ န္င်သည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုး အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
အတရိုးတယူရမှု
ှ က န ိုးလည်သတဘ တပါက် န္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးတင
ွ ် တနထင်လျက်ရတသ
ှ
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးရန်၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သရှရန်၊ န ခရန်၊ တကက က်ရွ ရ
ျို့ န်န္င
ှ ့်် ချစ်ရန်အတွက်
တထ က်ကတ
ူ ပိုးြပြစ်
့် သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သူသည် ဒတယအကကမ် လူဇ့် တက ခယူရန်
ပပန်ကကဆင်ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ သည်ကတနတွ
့် င ် လူသ ိုးက ပမင်ရသည်မှ
လူသ ိုးန္ှငတ
့်် ူညတ
ီ သ ဘရ ိုးသခင်၊ န္ှ တခါင်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် မျက်လိုးန္စ
ှ ်လိုးပါသည့်် ဘရ ိုးသခင်၊
ထပပင်
့် ထူိုးပခ ိုးမှုမရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဤလူသ ိုးသ
မတည်ရှခဲလ
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ အတပပ င်ိုးအလဲက
့် ျှင ် တက င်ိုးကင်န္င
ကကြုရမည်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဤလူသ ိုးသ မတည်ရှခဲလ
့် ျှင ် တက င်ိုးကင်သည် တမှ င်မည်ိုးလ က ၊
တပမကကီိုးသည် ပရမ်ိုးပတ အတပခအတနထဲ ကျတရ က်သွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လိုးသည် မွတသ
် ပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကပ်ဆိုးမျ ိုးအလယ်တွင် တနထင်ရမည်ပြစ်တကက င်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က သင်တက
့် ပပသမည်ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူဇ့် တခယူတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
ွ ်
့် ျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ကယ်တင်ရန် ကကမလ ခဲလ
တစ်ရပ်လိုးက လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် ငရဲပပည်၌ ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သင်တက
့်
သူပပသမည်ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ သ မတည်ရှခဲလ
အဓကအပပစ်သ ိုးမျ ိုး
့် ျှင၊် သင်တသည်
့်

အစဉ်အပမဲ ပြစ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတလ င်ိုးတက င်မျ ိုး အပမဲတမ်ိုး ပြစ်ကကမည်ပြစ်သည်။
ဤဇ တခန္ဓ သ မတည်ရှခဲလ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးသည် မတရှ င်လဲန္င်တသ
့် ျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တဘိုးဒကခက ရင်ဆင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် စီရင်ချမှတမ
် ည့်် ပ၍ပင် ပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်ရန်
မပြစ်န္င်တကက င်ိုး တတွျို့ ရှရမည်က သင်တသ
့် ည်။ ဤသ မန်ဇ တခန္ဓ သ
့် သင်သ
မတမွိုးြွ ိုးခဲပ
် င်ဘဲ ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် တတ င်ိုးဆပပီိုး၊
့် ါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အသက်မရှငန္
အသက်မတသန္င်ဘဲ တသပခင်ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးရမည့်် အတပခအတနတစ်ခ၌
တရ က်ရကကမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ဤဇ တခန္ဓ သ မတည်ရလျှ
ှ င ် သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ်
့်
သမမ တရ ိုးက ရယူန္င်ကကမည် မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တတ ်တရှ ျို့
တရ က်လ န္င်ကကမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထထက်
သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့် ကကီိုးတလိုးတသ
အပပစ်မျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ခကကရမည်။ သင်တသ
့် ါ၏တလ ၊
့် ခဲပ
ယင်ိုးမှ ဇ တခန္ဓ သ ဘ
ူ မျှ ကယ်တင်ပခင်ိုး၌
့် ျှင၊် မည်သ၌
့် ရ ိုးသခင်၏ပပန်လ ပခင်ိုး မရှခဲလ
မည်သမ
ူ ျှ အခွငအ
့်် လမ်ိုး ရှခဲမ
့် ည်မဟတ်တပ၊ ထပပင်
့် ျှင၊်
့် ဤဇ တခန္ဓ ၏ ကကလ ပခင်ိုး မရှခဲလ
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တဟ င်ိုးက လွနခ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
သပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးက
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ပငင်ိုးပယ်န္င်တသိုးသတလ ။ သင်တသည်
ဤသ မညလူသ ိုးထမှ အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ
့်
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက ရရှန္င်သည်ပြစ်ရ သင်တသည်
သူက
့်
့် အဘယ်တကက င့်် ဝမ်ိုးပန်ိုးတသ
လက်မခကကသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုမှ သင်သတဘ မတပါက်န္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်သည် သင်၏တရွ ိုးချယ်မှု မှနမ
် မှနက
် အပပည်အ
့် ဝ န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တအ င်ပမင်န္င်မည် မတအ င်ပမင် န္င်မည်က မသန္င်ပါက၊
သင်၏ကတရ ိုးက စမ်ိုးသပ်ပပီိုး ဤသ မည လူသ ိုးက သငအ
့်် တွက် ကကီိုးမ ိုးတသ အကူအညီ
ပြစ်န္င်မပြစ်န္င်မည်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုက အမှနပ
် င် လပ်တဆ င်ပပီိုးပပီတလ
ဟူသည်က အဘယ်တကက င့်် မစမ်ိုးသပ်သနည်ိုး။ သတသ
လ
် ည်ိုး တန ဧတခတ်တန်ိုးက
့်
လူမျ ိုးသည် တသ က်စ ိုးတနခဲက့် ကပပီိုး လက်ထပ်ကကလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်အတနန္ှင ့်် ပမင်တတွျို့ရန်
မခမရပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတင်ိုးအတ ထ အမ်တထ င်ပပြုခဲက့် ကတသ တကက င့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြျက်ဆိုးီ ရန် ကကီိုးစွ တသ တရလမ်ိုးမိုးမှုက တစလတ်လျက် လူရှစ်ဦိုးရသည်
ှ
့် တန ဧမသ ိုးစ၊
ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျြုိုးစတက
့် ည်က သင်အ
့် ိုး ငါတပပ ပပရမည်။
့် သ ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
သတသ
်လည်ိုး တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ဘရ ိုးသခင် ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
ူ ိုးလိုးတမှ့်
့် အ
့်

သူအတပေါ်
အဆိုးထ သစစ ရှတနခဲတ
ှ ်တခတ်စလိုးသည်
့် သ သူတပင်
့်
့် ပြစ်သည်။ တခတ်န္စ
ဘရ ိုးသခင်အတနန္ှင ့်် ပမင်တတွျို့ရန် မခမရပ်န္င်သည့်် အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး
က လမျ ိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး န္ှစ်တခတ်စလိုးတွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်သည်
သူတ၏သခင်
ပြစ်သည်က ပငင်ိုးဆခဲသ
့် ည်အထပင် အလွန ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တန ဧတခတ်တန်ိုးက လူတက
့် လသည်။
့် သ ြျက်ဆိုးီ ခဲတ
တခတ်န္စ
ှ ်တခတ်စလိုးတွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကကီိုးစွ တသ ထခက်န ကျင်မှု
တပိုးခဲတ
့် စက မူ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခထ တန က်ဆိုးတသ က လ၌ရှတသ လူမျ ိုးက
ဆက်လက်၍ သည်ိုးခခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တ
့် ကက င်န
့် ည်ိုး။ သင်တသည်
့်
အဘယ်တကက င်န
့် ခါမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ်
့် ည်ိုးဟူသည်က မည်သည်အ
့်
မသပါက၊ သင်တက
့် ငါတပပ ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်က တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူတက
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ် တပိုးအပ်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက သူတသည်
တန ဧတခတ်ကလူတထက်
့်
့်
တလျ ၍
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ တကက င်၊့် သမဟ
့် တ် တန က်ဆိုးတသ က လ၌
စက်မှုနည်ိုးပည သည် လွနစ
် ွ တိုးတက်တနသပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့် ြျက်ဆိုးီ ရန်
ကယ်က
့် ကယ် မတစခင်ိုးန္င်ပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်ြတဝိုး
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တန င်တရပခင်ိုးက
့် စွ၊ သူတသည်
့်
ပပခဲက့် ကပပီိုးတသ တကက င်လ
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်ိုး မဟတ်ပါ။ ထထက်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူအပ်စတစ်စထဲ၌ အမှုပပြုရန် ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုက မမကယ်တင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
လပ်တဆ င်လတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထမျှမက ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအပ်စထဲကတစ်ချြုျို့က
သူကယ်
တင်ပခင်ိုးအတွက် ရည်စူိုးထ ိုးသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူစီ့် မခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏
့်
အသီိုးအပွငပ့်် ြစ်လ ရန် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးလျှင် ဤလူတက
ဲ ့်
့် တန က်တစ်တခတ်ထသ
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးလသည်။ သပြစ်
ဲ့် ည့််
့် ၍ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်တပိုးဆပ်ခသ
ဤတန်ြိုးသည် တန က်ဆိုးတသ က လ၌ သူ၏ လူဇ တခယူထ ိုးတသ ဇ တခန္ဓ က
ပပြုလပ်မည်အ
့် မှုအ ိုး ပပင်ဆင်ရန်အတွက်ချည်ိုးသ ပြစ်တနခဲသ
့် ည်။ ယတန ့်
သင်တတရ
့်် င် ပြစ်သည်။ သင်တ၌့်
့် ည် အပြစ်မှ ဤဇ တခန္ဓ တကက ငပ
့် က်ရှလ ခဲသ
အသက်ရှငတ
် နထင်ြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးရှပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ဇ တခန္ဓ ၌ ရှတနတသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ ဤကတက င်ိုးပခင်ိုးအလိုးစက ဤသ မညလူသ ိုးအတွက်တကက င ့််
ရရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ သ မက အဆိုးတွင ် လူမျြုိုးတင်ိုးသည် ဤသ မညလူသ ိုးက
ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်ကကမည် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤမထင်ရှ ိုးတသ လူသ ိုးက တကျိုးဇူိုးတင်ပပီိုး
န ခကကမည်ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက
့် တသ ် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ကယ်တင်ပပီိုးပပီပြစ်သည့်် သူယူတဆ င်ခတ
ဲ့် သ သမမ တရ ိုး၊ အသက်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးခရီိုးတပင်
့် ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက ပဋပကခက တပပလည်တစခဲက
သူတကက
့်
့် ိုးက အကွ အတဝိုးက
တတစပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌ ဆက်သယ
ွ ်ချက်တစ်ခက
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သ ၍ပင်ကကီိုးမ ိုးတသ ဘန်ိုးအသတရက
ရယူပပီိုးခဲသ
ူ ှ လည်ိုး သူပင်ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
သ မညလူသ ိုးသည်
့် မ
့်
သင်၏ယကကည်စတ်ချမှုန္င
ှ ့်် ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးမှုတန္ှ့် င ့်် မထက်တန်သတလ ။ ထကဲသ
့် တသ
့်
သ မညဇ တခန္ဓ သည် ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးခရရန် မသင်တ
့် တသ
့် တ ်သတလ ။ ထကဲသ
့်
သ မညလူသ ိုးသည် လူမျ ိုးကက ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ထတ်တြ ်ချက် ပြစ်မလ န္င်သတလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တဘိုးဒကခမှ ချမ်ိုးသ တပိုးခဲသ
့် ည့်် ထလူသ ိုးသည် သင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
သူအ
ွ ်ထ ိုးရန် သင်၏ဆန္ဒတန္ှ့် င ့်် မထက်တန်သတလ ။ သင်တသည်
သူ၏န္ှုတ်မှ
့် ိုးြက်တယ
့်
တြ ်ပပခဲသ
၌ သူ၏တည်ရမှု
ှ က
့် ည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်က ၊ သင်တအလယ်
့်
စက်ဆပ်ပါက၊ အဆိုး၌ သင်တ ဘ
့် ပြစ်သွ ိုးမည်နည်ိုး။
တန က်ဆိုးတသ က လရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးက ဤသ မညလူသ ိုးအ ိုးပြင့််
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက သငအ
့်် တပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ထထက်
ပ၍ သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူက ဆိုးပြတ်န္င်မည်ပြစ်သည်။
့်
ထကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးသည် ထတ်တြ ်ရန် မထက်တန်တလ က်တအ င် အလွနရ
် ိုးစင်ိုးသည့််
့်
လူသ ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တသူ
့် တင်ိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ သူ၏သမမ တရ ိုးက
့် က
့် ယကကည်သည်အ
သင်တက
က် မလတလ က်သတလ ။
့် အကကင်ိုးမဲ့် လက်ခယကကည်တစြအတွ
့်
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ရပခင်ိုးက သငတ
့်် က
့် အကကင်ိုးမဲ့် လက်ခယကကည်တစြ ့်
မလတလ က်သတလ ။ သမဟ
့် တ် သင်တက
့် သူတခေါ်တဆ င်သွ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
သင်တအတနန္ှ
င ့်် လက်တလျှ က်ရန် မထက်တန်သတလ ။ အဆိုးစွနအ
် တနပြင့်် သင်တအ
့်
့် ိုး သူက
့်
စက်ဆပ်ရွမန်ိုးပပီိုး သူက
့် ရ နည်ိုး။
့် ြယ်ထတ်က တရှ င်ြယ်တစသည်မှ မည်သည်အ
သမမ တရ ိုးက တြ ်ပပသည်မှ ဤသူပင်ပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးသည်မှ
ဤသူပင်ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် သင်တလ
့် က်တလျှ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခ တပိုးသည်မှ
ဤသူပင် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အ
် မျ ိုးက
့် မှု၏ သဲလွနစ
့်
ရှ မတတွျို့ န္င်တသိုးသည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။ တယရှု ၏အမှု မပါရှလျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ဆင်ိုးလ န္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်၊ မည်သဆ
့် တစ မျက်တမှ က်က လ၏
လူဇ့် တခယူမှု မရှလျှငလ
် ည်ိုး၊ လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ဆင်ိုးလ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏
သတဘ ကျန္ှစ်သက်မှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရရှန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တခတ်သစ်ထသ
ဲ လည်
ိုး
့်

ဝင်တရ က်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤသ မညလူသ ိုး၏ ကကဆင်ိုးလ ပခင်ိုး မရှလျှင၊် သင်တတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ တတ ်အစစ်အမှနက
် ပမင်တတွျို့ရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
အခွငအ
့်် လမ်ိုးရရှမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပမင်တတွျို့ ြလည်
ိုး အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီမည် မဟတ်တပ၊
့်
အတကက င်ိုးမှ သင်တအ
် တ
ဲ့် သ အချန်ကပင် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခသင်ခ
ဲ့် ည့််
့် သ
့် ိုးလိုးသည် လွနခ
အရ မျ ိုးပင် ပြစ်ကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒတယအကကမ် လူဇ့် တခယူမှု၏
ကကလ ပခင်ိုးတကက ငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
့်် တ်ခပဲ့် ပီပြစ်က သန ိုးကရဏ က
့် ခွငလ
ပပသခဲပ့် ပီပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ အဆိုး၌ သင်တအ
့် ိုး ငါချန်ထ ိုး တပိုးရမည့်် စက ိုးမှ
ဤအရ သ လျှငပ် ြစ်သည်- လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ဤသ မညလူသ ိုးမှ
သင်တအတွ
က် မရှမပြစ် အတရိုးပါသူပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုး၌
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုပင် ပြစ်တပ၏။

တန က်ဆ်းို ံ တသ က လ၏ ခရစ်တတ ်သည်သ လသ ်းအ ်း
ထ ဝရအသက်၏ လမ််းခရီ ်းကိို တပ်းနိင
ို သ
် ည်
အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးသည် မည်သမ
ူ ဆ ပင်ဆင်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
မည်သမ
ူ ဆ အလွယတ
် ကူ ရယူန္င်တသ အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှသ လ န္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏၊
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်သ အသက်၏အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုး ရှတလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင်
့်
အသက်၏အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊ အစဉ်စီိုးဆင်ိုးတနတသ ရှငသ
် န်သည့်် အသက်စမ်ိုးတရပြစ်၏။
ကမဘ တလ ကက သူြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်ကတည်ိုးမှစ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်၏
စွမ်ိုးအ ိုးပါဝင်သည့်် အမှုမျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးထ အသက်
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည့်် အမှုမျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအတနပြင့််
အသက်ရရှတစန္င်ရန် အလငှ့် ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခတစ်ခက တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
် င်သည် ထ ဝရအသက်ပြစ်ပပီိုး၊
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် လူသ ိုးက ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစသည့်် လမ်ိုးခရီိုး
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးအလယ်တွင ် တစ်ချန်လိုး အသက်ရှငတ
် နတပသည်။ သူသည်

လူသ ိုး အသက်ရှငမ
် ၏
ှု လမ်ိုးမိုးတစ့်တဆ မ
် ှု၊ လူသ ိုးပြစ်တည်မ၏
ှု အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့််
တမွိုးြွ ိုးပပီိုးတန က် လူ၏ ပြစ်တည်မအ
ှု တွက် ကကယ်ဝတသ သက် ပြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးက ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးြ ပြစ်
့် တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးက ၎င်ိုး၏အခန်ိုးကဏ္ဍတင်ိုးက ဇွဲနပဲကကီိုးစွ
ြှ ိုးသတ်၍မရတသ အသက်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်တစ၏။ သူ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် သူ၏ပငမ်
အင်အ ိုးတကက င့်် လူသ ိုးသည် မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် အသက်ရှငပ် ပီိုး ပြစ်သည်၊
ယင်ိုးက လတစ်တလျှ က်လိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်တန်ခိုးသည် လူသ ိုး တည်ရမှု
ှ ၏
အဓကပ့်ပိုးမှုပြစ်က ၊ ယင်ိုးအတွက် မည်သည်သ
့် မန်လူသ ိုးကမျှ တပိုးဆပ်ြူိုးပခင်ိုးမရှတသ
အြိုးအခက ဘရ ိုးသခင် တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်အင်အ ိုးသည်
မည်သည်တ
့် န်ခိုးကမဆ တအ င်န္င်၏။ ထအပပင်
မည်သည်တ
့် န်ခိုးထက်မဆ သ လွန၏
် ။
့်
သူ၏အသက်သည် ထ ဝရပြစ်၏၊ သူ၏တန်ခိုးသည် ထူိုးကဲသ လွနက
် ၊ သူ၏
အသက်အင်အ ိုးက မည်သည့်် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါ၊ သမဟ
ူ င်အ ိုးကမျှ
့် တ် မည်သည့်် ရန်သအ
မလမ်ိုးမိုးန္င်တပ။ အချန်၊ သမဟ
့် တ် တနရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်အင်အ ိုးသည် တည်ရ၍
ှ ၎င်ိုး၏တတ က်ပတသ တရ င်ပခည်က ထွနိုး် လင်ိုး၏။
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက
ကကြုတက င်ိုးကကြုရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်မှ မူ ထ ဝရ မတပပ င်ိုးလဲတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတတည်
ရပခင်
ှ ိုး၏
့်
တရတသ က်ပမစ် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး မတည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်သည် ဆက်လက်တည်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။ လူသ ိုး၏အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
အစပပြု၏။ တက င်ိုးကင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုး
တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်တန်ခိုးတကက င်ပ့် ြစ်၏။ အသက်၏ စွမ်ိုးအ ိုးရသည့်
ှ
်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က တကျ လ
် န
ွ န္
် င်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
အ ိုးမ န်ရသည့်
ှ
် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ပင်နက်မှ
မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။ ဤနည်ိုးပြင့်် မည်သပ
ူ င်ပြစ်တစ အတယ က်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အပ်စိုးမှုတအ က် န ခရမည်၊ အတယ က်တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကွပ်ကဲမှုတအ က်တွင်
အသက်ရှငရ
် မည်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ သူ၏လက်မှ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။
ယခ သင် ဆန္ဒရသည်
ှ
မှ အသက်ကရရှြ ပြစ်
့် တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ် သင်သည်
သမမ တရ ိုးက ရရှြ ဆန္ဒ
ရတက
ှ
င်ိုးရမည်
ှ
။ မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ရှ တတွျို့ရန်၊ သင် မှီခန္င်ပပီိုး သင်က
့် ထ ဝရအသက်တပိုးန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ရှ တတွျို့ရန်
ဆန္ဒရသည်
ှ
။ သင်သည် ထ ဝရအသက်က ရရှလပါက၊ ထ ဝရအသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်က

ပထမဦိုးစွ သင်န ိုးလည်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က
ပထမဦိုးစွ သရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် မတပပ င်ိုးလဲန္င်တသ
အသက်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ပင်ဆင်တကက င်ိုး
ငါတပပ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏အသက်သည် မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ထ ဝရပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်သည် ထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးပြစ်၏။ ထသပြင
့် ၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤထ ဝရအသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးအ ိုး
မည်သရရှ
့်် ပသည်။ ယခ ဤကစစန္စ
ှ ်ရပ်အ ိုး သီိုးပခ ိုးစီ
့် ရမည်က ပထမဦိုးစွ န ိုးလည်သငတ
တဆွိုးတန္ွိုးကကပါစ။့်
ထ ဝရအသက် လမ်ိုးခရီိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် ရရှလပပီိုး၊ ယင်ိုးက ရှ တြွရ တွင ် သင်သည်
စတ်ပပင်ိုးပပပါက၊ ပထမဦိုးစွ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြဆတလ ။့် ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသနည်ိုး။ “ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးကင်တွင ် တနသည် ဟတ်တပသည်သူသည် သင်အ
့် မ်တွင ် တနလမ့််မည်မဟတ်။ ဟတ်ပါသလ ိုး။” ဟ သင် တပြတက င်ိုးတပြမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင ် သသ ထင်ရှ ိုးစွ တန၏ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအသီိုးသိုးီ ၏ န္ှလိုးသ ိုးတင
ွ တ
် န၏။ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဝည ဉ်တလ ကတွင် ရှသည်ဟ သင်ဆတက င်ိုးဆတပမည်။ ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
ငါမပငင်ိုးဆတပ၊ သတသ
် ကစစရပ်က ငါရှငိုး် လင်ိုးတစရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် တနသည်ဟဆပခင်ိုးမှ လိုးဝ မှနက
် န်သည် မဟတ်၊ သတသ
် လိုးဝ
့်
မှ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
ူ ့်
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
အလယ်တွင် မမတ၏
် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် မမတ၏ယ
ကကည်မှု မှ ိုးယွငိုး် တသ သူမျ ိုး
့် ယကကည်မှု စစ်မှနသ
့်
ရှ၏၊ ဘရ ိုးသခင် လက်ခတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် လက်မခတသ သူမျ ိုး ရှပပီိုး၊ သူက
့်
စတ်တကျနပ်တစသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူစက်ဆပ်ရွရှ သူမျ ိုး ရှက သူ စလင်တစတသ သူမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ
ြယ်ရှ ိုးတသ သူမျ ိုး ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူအနည်ိုးငယ်၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွငသ
်
တနပပီိုး၊ ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လက်ခသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစသူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ
စလင်တစသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး အတသအချ ပြစ်သည်ဟ ငါဆရတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရသည်အ
့် တွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထ ဝရအသက် လမ်ိုးခရီိုးက
့်
ကက ိုးက ပမင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှု

မှ ိုးယွငိုး် တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လက်မခတသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
စက်ဆပ်တသ သူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရမည်မှ တသချ ပပီိုး အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးမရှဘဲ တနရြ ့်
တသချ က ၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က မသဘဲတနရြ တသချ
တပသည်။
့်
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ မူ
့် န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် အသက်ရှငသ
ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က သကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ထ ဝရအသက် လမ်ိုးခရီိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တန က်သ ့်
လက်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင် မည်သည်တ
့် နရ တွင ် ရှသည်က ယခ သင်
သပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ရှသကဲသ
့် လူ
့် သ ိုး၏
နတဘိုးတွငလ
် ည်ိုး ရှ၏။ သူသည် ဝည ဉ်တလ ကန္ှင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အမှုအရ အထက်တွင ်
ရှသည်သ မက၊ လူသ ိုးတည်ရတသ
ှ
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွငလ
် ည်ိုး သ ၍ ရှတပသည်။
ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်မ
့် ျ ိုးက
့်
အသစ်တသ နယ်တပမပင်နက်ထသ
ဲ ယူ
့် တဆ င်သွ ိုးပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ရှ
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ ကင်စဲထ
ွ
ိုးပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင်
လူသ ိုး၏ အဓက အစတ်အပင်ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးအလယ်တွင် ရှတလသည်။
ဤနည်ိုးပြင်သ
ွ ်ထ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးန္င်ပပီိုး၊
့် ၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးထသ
ဲ လူ
့် သ ိုးက တခေါ်တဆ င်န္င်၏။ လူသ ိုးသည် အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုးက
ရရှရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတနပြင ့်် တည်ရှန္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
့်
ကကလ ပပီပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငတ
် လသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊်
လူသ ိုးအလယ် သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ အ
့်် တူ ၎င်ိုးတ ပူ
ငှ့် ၊
့် ိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်ြအလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးကလည်ိုး ကွပ်ကဲတလသည်။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထဲတွင ် ရှသည်ဟူတသ
အယူဝါဒကသ သင်အသအမှတ်ပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး
သမမ တရ ိုးက အသအမှတ်မပပြုပါက၊ သင်သည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အသက်က
ရရှလမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရရှလမ့််မည်
မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် အသက်ပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးလည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
သူ၏အသက်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးသည် အတူယှဉ်တွဲ တည်ရကက၏။
ှ
သမမ တရ ိုးက ရရှန္င်စွမ်ိုး
မရှသူမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အသက်က ရရှလမ့််မည် မဟတ်။ သမမ တရ ိုး၏

လမ်ိုးပပမှု၊ ပပ
ှ ့်် တထ က်ပ့်မမ
ှု ရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်သည် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးန္ှင ့််
့် ိုးမှုန္င
အ ိုးလိုးထက် တသပခင်ိုးကသ ရရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်သည်
အစဉ်ရှတနပပီိုး၊ သူ၏သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တသည်
အတူယှဉ်တွတ
ဲ ည်ရ၏။
ှ
သင်သည်
့်
သမမ တရ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က ရှ မတတွျို့ န္င်ပါက၊ အသက်၏အ ဟ ရက ရရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သင်သည် အသက်၏ တထ က်ပ့်မက
ှု မရရှန္င်ပါက၊ ဧကန်မချ သမမ တရ ိုး
ရှလမ်မ
င ့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးမှအပ၊
့် ည် မဟတ်၊ ထတကက
့်
သင်၏ခန္ဓ ကယ် တစ်ခလိုးသည် အတသွိုးအသ ိုး၊ သင်၏ နတစ ်တသ အတသွိုးအသ ိုးကလွဲ၍
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ စ အပ်တ၏
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အသက်ဟ
မယူဆသည်က သတလ ၊့် သမင်ိုးမှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက သမမ တရ ိုးအပြစ် င်္ဏ်ပပြု၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
အတတ်၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယခတပပ တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခအပြစ် အသိုးမခန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် ကမဘ တပမသ ့်
ကကလ ပပီိုး၊ လူသ ိုးအလယ် တနထင်ချန်တွင ် တြ ်ပပတသ အရ သည်သ သမမ တရ ိုး၊ အသက်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သူ၏လက်ရှ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်၏။ အတတ်တခတ်မျ ိုးမှ
ယတနထ
့် အတတ အတွငိုး် ၊ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲတ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက သင် အသိုးချပါက၊ ယင်ိုးက သင်က
့် တရှိုးတဟ င်ိုးသတတသီတစ်ဦိုးပြစ်တစပပီိုး၊
သင်က
့် တြ ပ် ပရမည့်် အတက င်ိုးဆိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ သမင်ိုးဆင်ရ
အတမွအန္ှစ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ကျွမ်ိုးကျင်သတ
ူ စ်ဦိုးဟူ၍ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် အတတ် အချန်က လမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှု၏ အရပ်အတယ င်မျ ိုးက အပမဲ ယကကည်တသ တကက င်၊့် ယခင်က
လူသ ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုခဲခ
ဲ့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အရပ်ကသ
့် ျန်တွင ် ကျန်ရစ်ခသ
သင် ယကကည်ပပီိုး၊ ယခင်အချန်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးက တပိုးခဲသ
့် ည့််
လမ်ိုးခရီိုးကသ ယကကည်တသ တကက င့်် ပြစ်တပသည်။ သင်သည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် အမှု၏
ဦိုးတည်ရ က မယကကည်တပ၊ ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတသ မျက်န္ ှ က
မယကကည်သကဲသ
့် ၊ ့် ယခ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက မယကကည်တပ။
ထတကက
င့်် သင်သည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ကင်ိုးကွ သည့်် စတ်ကိုးူ ယဉ်သမ ိုး
့်
တစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်မှ ပငင်ိုးမရန္င်တအ င် ပြစ်သည်။ ယခ သင်သည် လူသ ိုးက အသက်
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်စွမ်ိုးရသည့်
ှ
် စက ိုးမျ ိုးက ြက်တယ
ွ ်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်သည်
တရှိုးရိုးစဲဆ
ွ န်လွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ တပကပ်ကပ် န္င်လွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်၍
မရသည့်အ
် တွက်၊ တမျှ လ
် င်ခ
့် ျက်မရှတသ သစ်တပခ က်တစ်ခက ပြစ်တပသည်။

လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်က ခရစ်တတ ဟ
် တခေါ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူတက
့်
့် သမမ တရ ိုး
တပိုးန္င်တသ ခရစ်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်ဟ တခေါ်၏။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ
ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သူ၏ အမှုတွင ် လူသ ိုးက မရရှန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည တ ပ
် တွက်၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လွနက
် ဲတသ အရ တစ်ခမျှ
့် င်ဆင်သည့်အ
မရှတပ။ မမတက
့် ယ်ကယ် ခရစ်တတ ်ဟ တခေါ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
မလပ်တဆ င်န္င်တသ သူတသည်
လူလမ်မျ ိုး ပြစ်၏။ ခရစ်တတ သ
် ည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သရပ်သကန်ပြစ်ရသ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအလယ် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ ပပည့်စ
် တစသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူခယူတသ အထူိုးလူဇ့် တလည်ိုး ပြစ်၏။
ဤဇ တခန္ဓ က မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမဆက အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်ဘ၊ဲ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပပည့်စ
် လတလ က်စွ တ ဝန်ယူ ထမ်ိုးတဆ င်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပန္င်က ၊ ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးစွ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက အသက်ပြင ့်် တထ က်ပတ
့် ပိုးန္င်တသ ဇ တခန္ဓ တစ်ခပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ခရစ်တတ ပ် ြစ်သည်ဟ အခင်အမ ဆကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရထဲမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပင်ဆင်ကကသည့်အ
် တွက်၊ အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန်၊ ခရစ်တတ ်၏
အတယ င်ကတဆ င်တသ သူအ ိုးလိုးတသည်
ကျရှု ိုးကကလမ့််မည်။ ထတကက
င့်် ခရစ်တတ ၏
်
့်
့်
စစ်မှနမ
် က
ှု လူသ ိုးက သတ်မှတ်၍ မရန္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က တ ဝန်ယူက
ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရတပသည်။ ဤပစပြင့်် သင်သည် အသက်၏
လမ်ိုးခရီိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွလပါက၊ လူသ ိုးက သူ အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုး
အပ်န္င
ှ ိုး် သည်မှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ ကကလ
ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်က ပထမဦိုးစွ သင်
့်
အသအမှတ် ပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက အသက်၏ လမ်ိုးခရီိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ရန် ကမဘ တပမသ သူ
့်
ကကလ သည်မှ တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် ပြစ်သည်က သင် အသအမှတ်
ပပြုရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အတတ်တွင ် မဟတ်။ ယတန ပြစ်
့် ပျက်တနပခင်ိုး ပြစ်၏။
တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်သည် အသက် ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊ အဓွနရှ
် ့် ညစ
် ွ
တည်တက
့်
ထ ဝရတည်ရတသ
ှ
သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးက ယူတဆ င်လ ၏။
ဤသမမ တရ ိုးသည် လူသ ိုးက အသက်ရရှသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က သမည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးခရမည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ခရစ်တတ ်တပိုးသည့််
အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက သင်မရှ တြွပါက၊ သင်သည် သမင်ိုး၏ ရပ်တသိုးရပ်တရ အကျဉ်ိုးသ ိုးပါ
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တယရှု ၏ လက်ခမှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင် ရရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်

တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးကဝင်ရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အရည်အချင်ိုးမီမည် မဟတ်တပ။
စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၊ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုခရပပီိုး၊ သမင်ိုး၏
ချြုပ်တန္ှ င်မခ
ှု ရသူမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အသက်က ရရှန္င်လမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အသက်၏ ထ ဝရလမ်ိုးခရီိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ထသူတအ
့် စ ိုး
့် ိုးလိုးသည် ပလလင်မှ စီိုးဆင်ိုးသည့်် အသက်တရ ပြစ်မည်အ
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တနရ တည်ိုးတွင ် ရှတနတသ တန က်ကျသည့်် တရမျ ိုး
ပြစ်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်၏။ အသက်တရပြင ့်် တထ က်ပ့်မှု မခရတသ သူတသည်
့်
လူတသတက င်မျ ိုး၊ စ တန်၏ ကစ ိုးစရ မျ ိုးန္ှင ့်် ငရဲ၏သ ိုးမျ ိုးအပြစ်
ထ ဝရရှတနကကလမ့််မည်။ သပြစ်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ရှု
့် ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။
သင်သည် အတတ်က ြက်တယ
ွ ်ရန်သ ကကြုိုးစ ိုးပါက၊ တည်ပငမ်စွ ရပ်တနပခင်ိုးပြင့််
အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတရှ့် တနသည့်အ
် တင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးရန်သ ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး၊ ပတနပမဲ ကျ ိုးတနပမဲ
အတပခအတနက တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
ှ ့်် သမင်ိုးက စွနပစ်
် ့် ရန် မကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အပမဲဆန်ကျင်
တနမည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် အမှု၏ အဆင်မ
့်
့် ျ ိုးသည်တလပ်လပ်တက်တနတသ လှုင်ိုးတပိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပမည်ဟည်ိုးတနတသ မိုးချြုန်ိုးသကဲသ
့် -့်
ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနက
် ့်
တန်ခိုးကကီိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးက မလှုပ်မယှက်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး၊ သင်၏မက်မဲမှုက ြက်တယ
ွ ်ရင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မလပ်တဆ င်ဘတ
ဲ နရင်ိုး
ထင်တနသည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် သိုးသငယ်၏ တပခလှမ်ိုးတန က် လက်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် သင်က
့်
မည်သယူ
ွ ်ထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ဆ၍ရန္င်မည်နည်ိုး။ သင် ြက်တယ
အစဉ်အသစ်ပြစ်က ၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတဟ င်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သင်
မည်သ မှ
် န်တကက င်ိုးပပန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ အဝါတရ င် သန်ိုးတနတသ စ အပ်မျ ိုး၏
့် နက
စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် သငက
့်် တခတ်သစ်တစ်တလျှ က် မည်သ သယ်
တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်အ
သင်က
့် မှု၏ အဆင်မ
့် ျ ိုးက ရှ တြွရန် ယင်ိုးတသည်
့်
့်
မည်သဦိုးတဆ
င်န္င်မည်နည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
သင်က
့် တက င်ိုးကင်သ ့်
့်
့်
မည်သတခေါ်
ဲ ွင ် သင်ကင်စဲသ
ွ ည်အ
့် ရ မှ သင်က
့်
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ သင်၏ လက်ထတ
ယ ယီတပြသမ့််မှုသ တပိုးန္င်သည့်် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်၊ အသက်
တပိုးန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
့် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မဟတ်တပ။ သင်ြတ်သည့်် သမမ ကျမ်ိုးမျ ိုးမှ
သင်၏န္ှုတ်ကသ ကကယ်ဝတစန္င်ပပီိုး၊ သင်က
့် စလင်တစပခင်ိုးဆီသ ဦိုး
့် တဆ င်လမ်ိုးပပတပိုးန္င်တသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးပြစ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် လူအသက်
တ က သရှရန် သငက
့်် ကူညန္
ီ င်သည့််
့်
့်
ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
့်် င်တသ စက ိုးမျ ိုးပင် မဟတ်တပ။ ဤကွ ဟချက်သည် သင်က
့်

ပပန်လည်သိုးသပ်ရန် အတကက င်ိုးတရ ိုး မတပိုးပါသတလ ။ ယင်ိုးသည် အတွငိုး် တွင ် ပါရှသည့််
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက သင်အ
့်် သ
့် ိုး န ိုးလည်တစပါသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သငဘ
တတွဆ
ျို့ ရန် မမကယ်ကယ် တက င်ိုးကင်ဘသ ပ
င်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တဆ
့်
ကကလ ပခင်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသ ိုးစတပျ ်ရင်မက
ှု တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန်
သင်က
့် ယ်သင် တက င်ိုးကင်ဘထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်သတလ ။ သင်သည် ယခ စတ်ကိုးူ ယဉ်
တနတသိုးသတလ ။ သဆ
ူ မှုပပြုတနသည်က
့် ိုး၊ ယခ မည်သအ
့် ပါက စတ်ကူိုးယဉ်ပခင်ိုးက ရပ်တန်ပပီ
ကကည်ရ
့် န်- တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုအ ိုး ယခ မည်သူ
တဆ င်ရွက်တနသည်က ပမင်ရန် ကကည့်ြ
် -့် ငါအကကပပြု၏။ သင် ထသမလ
့် ပ်တဆ င်ပါက၊
သမမ တရ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သင် ရရှလမ့််မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အသက်က
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ခရစ်တတ ်တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးက အ ိုးကိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အသက်ရရှလသူတသည်
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် အဓပပ ယ်မရှဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ခရစ်တတ ယ
် ူတဆ င်လ သည့််
အသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက လက်မခတသ သူတသည်
စတ်ကူိုးယဉ်အပ်မက်ထတ
ဲ ွင ်
့်
တပျ က်ဆိုးကကတပသည်။ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ က
်
့်
လက်မခသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ မှုက ထ ဝရခရမည်ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။
ခရစ်တတ သ
် ည် တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် န္င်ငတတ ်သ လူ
့် သ ိုးဝင်တရ က်ရန်
တခါိုးတပါက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူက
ူ ျှမရှတပ။ ခရစ်တတ က
် အမှီမပပြုလျှင်
့် တရှ င်ကွငိုး် သွ ိုးန္င်သူ မည်သမ
မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တစပခင်ိုးက မခရန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ တကက င၊့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏လမ်ိုးခရီိုးက
န ခရမည်ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက လက်ခန္င်စွမ်ိုးမရှဘဲန္င
ှ ့်် အသက်၏တထ က်ပ့်မှုက
လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှဘဲ၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ရရှတရိုးကသ သင် စဉ်ိုးစ ိုး၍မရတပ။ သူက
ှ စ
် ွ
့် စစ်မန
ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည် အသက်ပြင ့်် တထ က်ပ့်ခရြအလ
ငှ့် ၊ ခရစ်တတ ်သည်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် ကကလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် တခတ်အတဟ င်ိုးက
အဆိုးသတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တခတ်သစ်တစ်ခထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုးအတွက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အမှုသည်
တခတ်အသစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် အ
ူ ိုးလိုး တလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ သင်သည်
့် တရ က်မည်သ
သူက
့် အသအမှတ်ပပြုန္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သူက
့် ပပစ်တင်ရှုတ်ချပါက၊
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုးပင် ပပြုပါက၊ သင်သည်
ထ ဝရတလ င်ကျွမ်ိုးခရြ တသချ
ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
ဝင်တရ က်ရလမ်မ
် ယ်တတ တ
် င်သည်
့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ ဤခရစ်တတ က

သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ တြ ်ပပချက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်၊ ဘရ ိုးသခင်က
ကမဘ တပမကကီိုးတွင ် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန် တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးထ ိုးသူ ပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့်
သင်လက်မခန္င်ပါက၊ သင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးသည်ဟ
ငါတပပ ရတပသည်။ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသတ
ူ ခ
့် ရမည့််
ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးမှ အ ိုးလိုးအြ ပကတ
အတင်ိုး ရှငိုး် တနပပီိုးပြစ်သည်။ သင်သည်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ က
် ဆန်ကျင်
ပါက၊ တန က်ဆိုးတသ က လ ခရစ်တတ က
်
့်
သင် ပစ်ပယ်ပါက၊ သင်၏ ကယ်စ ိုး အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ခစ ိုးတပိုးမည့်သ
် ူ
တစ်ဦိုးမျှရလ
ှ မ်မ
ယတနမှ့် စ၍ သင်သည်
့် ည်မဟတ်ဟလည်ိုး ငါသင်က
့် တပပ ၏။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုကရရှရန် တန က်ထပ်အခွငအ
့်် တရိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
မမကယ်ကယ် တရွ ိုးန္တ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
တစ်ြန် ပမင်ရလမ်မ
သည်မှ
့် ည် မဟတ်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်ဆန်ကျင်
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးမဟတ်၊ သင် ပစ်ပယ်သည်မှ မဆစတလ က်သတတဝါတစ်ဦိုးဦိုး မဟတ်ဘဲ
ခရစ်တတ ပ် ြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်၏။ ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် မည်သည်တ ့်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်က သင်သပါသတလ ။ သင်သည် တသိုးငယ်သည့်် အမှ ိုးတစ်ခ
ပပြုမပပီိုးပြစ်လမ်မ
် က်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးတသ ပပစ်မှုတစ်ရပ်
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ အလွနစ
ကျြူိုးလွနမ
် ပပီိုး ပြစ်တပလမ်မ
င့်် သမမ တရ ိုးသည်သ သင်က
့် ည်။ ထတကက
့် အသက်
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးမှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သင်က
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးမတပိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က တစ်ြန် ရှု ပမင်ခင
ွ ့််
မတပိုးန္င်သည့်အ
် တွက်၊ သမမ တရ ိုး တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ကကမ်ိုးကကြုတ်သည့်် တနပ် ပန်
ှု ျ ိုးမပပြုရန်
့် မမ
သမဟ
့် တ် အတရိုးမထ ိုးသည့်် တဝြန်မှုမျ ိုး မလပ်ရန် အတယ က်တင်ိုးက ငါအကကပပြု၏။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ သစ်တပခ က်တစ်ခ- “ကူည၍
ီ မရန္င်တတ တ
့် သ ” ဟ ဆလသည့်် တရတ်ဥပစ စက ိုးတစ်ရပ်။

သင်၏ ပန််းတိင
ို အ
် တွက် လံတ
ို လ က်တသ တက င််းမှုမျ ်းကိို

ပင်ဆင်တလ ူ့
ငါသည် သင်တအကက
ိုးတွင ် အလပ်မျ ိုးစွ က ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ မနမ် မက်
ချက်အချြုျို့ကလည်ိုး
့်
့်
မမက်ကက ိုးခဲပ့် ပီိုးသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ သတသ
် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အလပ်တသည်
့်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ ငါအမှု
့် ည်ိုးခဲပ့် ပီိုးပခင်ိုး
့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြည်ဆ
မရှဟ ငါမထင်ဘဲ မတနန္င်။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး တန က်ဆိုးတသ က လတွင ် ငါ၏အမှုသည်
လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် လူအချြုျို့အတွက် မဟတ်ဘဲ ငါ၏ပင်က စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
ပပသရန်အတွက် ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အချန်ရှ ိုးပါိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ဗျ မျ ိုးတသ အလပ်အချန်ဇယ ိုးတ ပြစ်
့် န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး အသတခဂျတကက င့်် လူတသည်
့်
ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ငါအတကက
င်ိုး တစ်စတစ်ရ ကမျှ သရှခဲပ့် ပီိုးပခင်ိုးမရှ။ သပြစ်
့်
့် ၍ ငါ၏
တည်ရှမှုတကက င ့်် ငါက
ူ ပ်သမ်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ရင်
ဘတ်က ထ၍ မရပ်မန ိုး
့် တတွျို့သခ
့်
ငတစရန်အလငှ့် ငါသည် ငါ၏အစီအစဉ်သစ်န္င
ှ ့်် ငါ၏တန က်ဆိုးအလပ်က စတင်က
ငါ၏အလပ် အသစ်စတင်သည်။ ဤသည်မှ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အဆိုးက တလ ကသ ့်
ယူတဆ င်လ က ဤအချန်မှ စ၍ ငါသည် အမှနတ
် ကယ်ပင် လူတလ
ကသ ့်
့်
လ ခဲပ့် ပီပြစ်တကက င်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုး တိုးပွ ိုးသည်တ
့် နရ ပြစ်တသ ကမဘ တပမတပေါ်သ ့်
လ ခဲတ
ှ ့်် မသသူမျ ိုးအ ိုးလိုး မျက်စအရသ ခစ ိုးန္င်ရန် ငါသည်
့် ကက င်ိုး ငါက
့် သသူခပ်သမ်ိုးန္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တရှ တ
ျို့ ွင ် ငါ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး တစ်ရပ်လိုးက ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ငါြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် ချန်ကတည်ိုးက ငါ၏အစီအစဉ်န္ှင ့််
ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ “ဝန်ခချက်” ပြစ်၏။ ငါ၏လှတတတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အနီိုး၊
ငါက
သူ အ ိုးလိုးအနီိုးထသ တစ်
ြန်ပပန်၍ ချဉ်ိုးကပ်လ သည်ပြစ်ရ သင်တသည်
့် ဆန်ကျင်
့်
့်
့်
ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးက မမှတ်မသန် အ ရစက်န္င်ကကပါတစ။
ငါလပ်တဆ င်ရမည်အ
့် မှုက တက င်ိုးကင်န္င
ှ အ
့်် တူ ငါစတင်တဆ င်ရွက်သည်။ သပြစ်
့် ၍
တရွ ျို့လျ ိုးသွ ိုးလ တနတသ လူတသီတတန်ိုးအကက ိုး ငါ၏လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ျ ိုး သမဟ
့် တ်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ သတမမူဘ၊ဲ
ငါသည် သတပြင်သ
ှ ့်် တပမကကီိုးအကက ိုး လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးလ ၏။ ထတကက
င့််
့် ွ ိုးပပီိုး တက င်ိုးကင်န္င
့်
ငါ၏အစီအစဉ်သည် တချ တမွျို့ စွ ဆက်လက် တိုးတက်တနသည်။ သင်တ၏
့် အ ရအ ိုးလိုးသည်
ထလ လွနိုး် သပြင့်် ငါအမှု
်
့် ၏အဆင်မ
့် ျ ိုးက သတမမူမပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ သတသ
့်
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်တသ
့် န အတသအချ
ပင် တရ က်လ မည် ပြစ်သည်။
့်
့် လ မည်တ

ယတန ငါသည်
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူတန၍ သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ဒကခခ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
ငါအတပေါ်
ရှသည့်် သတဘ ထ ိုးက ငါန ိုးလည်လ ခဲသ
့်
့် ည်မှ ကက ပပီပြစ်သည်။ ဤအရ က
ဒီထက်ပ၍ ငါတပပ လသည့်် ဆန္ဒမရှတပ။ ဤန ကျင်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် တန က်ထပ် ဥပမ မျ ိုးတပိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တက
့် အရှက်ရတစပခင်ိုးင ှ
သ ၍ပင်မပပြုလပါ။ ငါတ ပပန်
့် နတွ
စဉ်မျ ိုးက န္ှုင်ိုးယှဉ်န္င်ရန် သင်တ ့်
့် င ် ငါတ၏ပြစ်
့် ဆသည်တ
့်
လပ်ခသ
ဲ့် မျှအရ ခပ်သမ်ိုးက သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် မှတ်မရန်သ ငါတမျှ ်လင၏
့်် ။
့် စတ်န္လ
ငါသည် မှနမ
် ှနက
် န်ကန်၊ မျှတစွ န္ှင ့်် င်္ဏ်သကခ ရှစွ အစဉ်ပပြုမူခသ
ဲ့် ပြင့်် သင်တအကက
ိုးရှ
့်
မည်သက
ူ ့် မျှ မှ ိုးယွငိုး် စွ ငါမစွပ်စဲလ
ွ ။ သင်တသည်
ရိုးသ ိုးတည်ကကည်န္င်က တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုး သမဟ
သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
့်
့် တ် သင်ကယ်တင်၏အသတရ ိုးက ဆန်ကျင်
မပပြုရန် ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်မှ လည်ိုး ဟတ်၏။ ဤသည်မှ သင်တထ
့် မှ ငါတတ င်ိုးဆသည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ဆိုးရွ ိုးလွနိုး် တသ အမှ ိုးမျ ိုးက
ကျြူိုးလွနမ
် ခဲ၍
့် င်္န မပငမ်ပြစ်ပပီိုး စတ်ကသကတအ က် ပြစ်ကကသည်။ ထအပပင်
့်
အမျ ိုးအပပ ိုးသည် တက င်ိုးမတ
ှု စ်ခမျှ မပပြုခဲြ
ူ ရှ
်
့် ူိုးသပြင့်် သူတက
့် ယ်သတ
့် ကက် က၏။ သတသ
့်
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးတကက င့်် သကခ ကျသည်ဟ ခစ ိုးရန် တဝိုးစွ၊ ဆိုးသည်ထက် ပဆိုးသွ ိုးပပီိုး
့်
အပပည်အ
့် ဝ ထတ်တြ မ
် ပပရတသိုးသည့်် သူတ၏
့် အကျည်ိုးတန် ရပ်အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးက
ြိုးထ ိုးသည့်် မျက်န္ ှ ြိုးအ ိုး လိုးဝချွတက
်
ငါ၏စတ်သတဘ က စမ်ိုးလသူမျ ိုးလည်ိုး
အမျ ိုးအပပ ိုး ရှတပသည်။ ငါသည် မည်သူ တစ်စတစ်တယ က်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကမှ
င်္ရမပပြုသလ အတရိုးလည်ိုးမစက်တပ။ ထသ ပပြုမည်
အ
့် စ ိုး ငါသည် သတင်ိုးအချက်အလက်
့်
စတဆ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ တပမကကီိုးတပေါ် လှညပ
့်် တ်သွ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်တစ၊ ငါ စတ်ဝင်စ ိုးရ တအနက်
့်
တစ်စတစ်ရ က လပ်သည် ပြစ်တစ ငါလပ်သင်သ
့် လပ်က လပ်သည်။ အဓကကျသည့််
့် ည်အ
အချန်မျ ိုးတွင ် ငါသည် မူလက ကကရွ ယ်ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး တစ်စကကန်မျှ
့် တန က်ကျလွနိုး် ပခင်ိုး၊
တစ လွနိုး် ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ငါ၏အမှုက လူသ ိုးမျ ိုးအကက ိုးတွင ် သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှစွ န္ှင ့််
အလျင်အပမန် ထတရ က်စွ တရှ ျို့ဆက်တဆ င်ရွက်သည်။ သရ့် တွင ် လူအချြုျို့၏ တပမြှ က်ပင်ပ့် ခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဟန်တဆ င်၍ ခယဝယလပ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ငါစက်ဆပ်သည့်အ
် တွက် ငါအမှု
့် ၏
အဆင်တ
့် င်ိုး၌ ထသူမျ ိုးက တဘိုးသြယ်
့် ရှ ိုးသည်။ ငါစက်ဆပ်ရွရှ သူမျ ိုးသည်
တမင်ရည်ရွယ်၍ ပြစ်တစ၊ မတတ တ
် ဆပြစ်တစ တသချ တပါက် စွနပစ်
် ့် ခရလမ်မ
့် ည်။
တတတပပ ရလျှင် ငါစက်ဆပ်ရွရှ သူ ခပ်သမ်ိုးက ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ တွင ် ရှတနတစချင်သည်။
ငါ၏အမ်တတ ်တွင် ကျန်ရတနသည်
ှ
့် တက က်ကျစ် စဉ်ိုးလဲသမ
ူ ျ ိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သည်မှ တပပ စရ မလတပ။ လူသ ိုးအပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရမည့်် တနသည်
့်

နီိုးကပ်ပပီပြစ်၍ စက်ဆပ်ြွယ်တသ ဤဝည ဉ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါအ
့် မ်တတ ်မှ အတင်ိုးတမ င်ိုး
ထတ်ရန် ငါအလျင်မလတပ၊ အတကက င်ိုးမှ ငါတွ
့် င ် ငါက
့် ယ်ပင် အစီအစဉ်ရှ၍ ပြစ်သည်။
ယခအချန်သည် လူတစ်ဦိုးစီအတွက် အဆိုးသတ်ပခင်ိုးက ငါဆိုးပြတ်သည့်အ
် ချန်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးက ငါ စတင် အမှုပပြုသည့်် အဆင့်် မဟတ်တပ။ လူတစ်ဦိုးစီ၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ငါတန
ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး၊ အရင်ိုးခ
့် က်သ လ
့် က်ရ တွင် ထသူတ၏လမ်
့်
ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် သူတတန
က့်် ကပပြုမူသည် ဆသည်တက
့် က်ဆိုးတွင ် မည်သကျင
့်
့်
ငါ၏မှတတ
် မ်ိုးစ အပ်ထတ
ဲ ွင ် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါချတရိုးသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ထသူတသည်
့်
မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်တနပါတစ၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏လက်မှ မလွတ်တပမ က်န္င်။ ထအပပင်
့်
့်
ခပ်သမ်ိုးတသ လူတသည်
ငါချမှတ်တပိုးသည့်အ
် တင်ိုး ၎င်ိုးကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှတနရမည်။
့်
့်
ငါသည် လူတစ်ဦိုးစီ၏ ပန်ိုးတင်က အသက်၊ ဝါ၊ ဒကခခရသည်ပ
့် မ ဏန္ှင ့်် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
၎င်ိုးအတပေါ် သန ိုးစတ်တပေါ်တစသည့်် အတင်ိုးအတ တက
့် အတပခပပြု၍ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ
သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ ပ
့် င်ဆင်ပခင်ိုး ရှမရှအတပေါ်တွင ် မူတည်၍ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုးပြစ်၏။
ဤအရ မှတစ်ပါိုး တပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က မလက်သအ
ူ ိုးလိုး
အပပစ်တပိုးပခင်ိုး ခရမည်က သင်တ သတဘ
တပါက်ရမည်။ ဤသည်မှ မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တသ
့်
အချက်ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် အပပစ်တပိုးခရသူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပြ င်မ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ်တတ ်မပူ ခင်ိုးတကက ငလ
့် မျ ိုးလှစွ တသ ဆိုးယတ်သည့််
လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င ့်် ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး အပြစ်လည်ိုးတက င်ိုး ဤသ အပပစ်
တပိုးခရပခင်ိုး ပြစ်၏။
့်
ငါအစီ
့် အစဉ်၏ ကနဦိုးအစကတည်ိုးက ငါသည် ယင်ိုးက အတပပ င်ိုးအလဲ တစ်ခမျှ
မလပ်ရတသိုးတပ။ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လျှင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါဦိုးတည်ချက်ထ ိုးသူ
ဦိုးတရ နည်ိုးပါိုးလ ပရသကဲသ
့် ၊ ့် ငါအမှနတ
် ကယ် လက်ခသူ ဦိုးတရသည်လည်ိုး
နည်ိုးပါိုးလ ပရတန၍သ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ငါ၏အစီအစဉ်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မတပပ င်ိုးလခ
ဲ ဟ
ဲ့် ငါခယူသည်။ အကယ်ဆရလျှင် လူတစ်ဦိုးစီသည် ငါက
့် မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရ
လပ်ရ မှ ငါအတပေါ်
တအိုးတတအိုးစက်ပြစ်ပပီိုး ငါက
် ့် ရန်ပင် ပြစ်န္င်သည်အထ
့်
့် စွနပစ်
အပမဲတပပ င်ိုးလဲ၊ အပမဲတလျ န
့် ည်ိုးလ သည်မှ လူသ ိုး၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး
တမတတ သ လျှင် ပြစ်တပသည်။ ငါသည် ရွ ရှ ၍ စက်ဆပ်စတ်တပေါ်က အဆိုးတွင ်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးသည့်တ
် င်တအ င် သင်တအတပေါ်
ငါ၏ သတဘ ထ ိုးမှ ပူပခင်ိုး၊ တအိုးပခင်ိုးမရှတပ။
့်
သရ့် တွင ် သင်တက
့် င ် ငါသည် သင်တက
့် အပပစ်တပိုးတသ တနတွ
့် တတွျို့ ဦိုးမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
သင်တသည်
ငါက
ိုး တနရသည်ဘ
့် ဝမှ ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်၊
့် ပမင်န္င်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ သင်တအကက
့်
့်
ပျင်ိုးစြွယ်တက င်ိုးလ ပပီ ပြစ်သပြင်၊့် သင်တ၏
့် မလမန်ိုးထ ိုး စက ိုးမျ ိုး၏ န ကျင်တစမှုက

တရှ င်ရှ ိုးရန်န္င
ှ ့်် မခမရပ်န္င်တလ က်တအ င် ယတ်ညသ
့် ည့်် အပပြုအမူမှ တဝိုးရ သသွ
့် ိုးရန်၊
သင်တသည်
ငါက
့်် ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ၊ ့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ဆက်ဆ၍
့် ဆက်၍လှညစ
့် ကဲသ
့်
မရတတ ရ
့် ိုးသငစ
့်် ရ
့် န် ငါသည် အပခ ိုးတနစရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက တရွ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ အအ
မဟတ်တပ။ သင်တထ
ီ ည့််
့် မှ ငါထွက်ခွ မသွ ိုးမီ သင်တအ
့် ိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ တရှ င်ရှ ိုးရန် ငါအတလိုးအနက် တက်တွနိုး် ရဦိုးမည်။
အကယ်စင်စစ် လူခပ်သမ်ိုးအ ိုး စတ်တကျနပ်တစမည်အ
့် ရ ၊ လူခပ်သမ်ိုးအတွက်
အကျြုိုးရှမည်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်ကယ်တင်၏ပန်ိုးတင်အတွက် အကျြုိုးရမည်
ှ
အ
့် ရ က သင်
လပ်သင်သ
့် မ
ူ ှ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ
့် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ကပ်တဘိုးအလယ်တွင် ဒကခခစ ိုးရမည်သ
မဟတ်ဘဲ သင်သ လျှင ် ပြစ်လမ့််မည်။
ငါက
ူ အ
်လည်ိုး
့် ချစ်ပပီိုး မမကယ်က ပငင်ိုးပယ်သတ
့် ိုး ငါ၏သန ိုးကရဏ က တြ ်ပပ၏။ သတသ
့်
တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲသတ
ူ အတပေါ်
ကျတရ က်သည့်် အပပစ်ဒဏ်မှ ငါ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး၏ သက်တသအတအကျပြစ်ပပီိုး ငါအမျက်
တဒါသအ ိုး သက်တသခချက်
့်
သ ၍ပင် ပြစ်၏။ တဘိုးဒကခ တရ က်လ သည်အ
့် ခါ ငါက
သူ အ ိုးလိုးသည်
့် ဆန်ကျင်
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
အငတ်တဘိုးန္ှင ့်် ကပ်ဆိုးကျတရ က်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငတကကိုးကကလမ်မ
့် ည်။
့်
တက က်ကျစ် စဉ်ိုးလဲမအ
ှု မျြုိုးမျြုိုး ကျြူိုးလွနခ
် တ
ဲ့် သ ်လည်ိုး ငါတန
့် က်သ န္ှ
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
လက်ခသ
ဲ့် မ
ူ ျ ိုးသည် မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတွက် တပိုးဆပ်ရပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်လမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်။ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး န္ှစ်သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်လိုး ပမင်တတွျို့ရခဲတသ
့်
တဘိုးဒကခမျြုိုးထဲသ ထ
် ့် န်လှုပ်၊ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၌
့် ိုးဆင်ိုး၍ စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်လနတ
အသက်ရှငရ
် လမ်မ
ငါအတပေါ်
၌ သစစ တစ င်သ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့် မှုက ပပသပပီိုးပြစ်တသ
့်
ငါ၏တန က်လက်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်၍ ငါ၏အစွမ်ိုးသတတက ချီိုးမွမ်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
သူတသည်
တပပ မပပန္င်တလ က်တသ တရ ငရ
့်် ဲတင်ိုးတမ်မက
ှု ကကြုတတွျို့ရပပီိုး ယခင်က
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ငါမန္ှငိုး် အပ်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးအလယ် အသက်ရှငက် ကလမ့််မည်။
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါသည် လူသ ိုး၏ တက င်ိုးမွနတ
် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုး၍
၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက စက်ဆပ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စတင်ဦိုးတဆ င်ခစ
ဲ့် ဉ်မှစ၍ ငါ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တညီတညွတတ
် ည်ိုးပြစ်တသ
လူတစ်စကရရှရန် စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ပြင့်် တမျှ ်လင်တ
်လည်ိုး
့် နခဲသ
့် ည်။ သတသ
့်
ငါ၏စတ်တတ ်န္င
ှ ့်် တညီတညွတတ
် ည်ိုး မရှတသ သူတက
့် ခါမျှ
့် မူ ငါသည် မည်သည်အ
တမ့်တလျ ပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ထသူတအတပေါ်
အပပစ်ဒဏ်ခတ်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးက ပမင်တတွျို့ရလျှင ်
့်
ငါသည် သတဘ တတွျို့မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးအခွငအ
့်် တရိုးကသ တစ င်စ
ဲ ွင ်
့် ိုးလျက် ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးထတ

သူတက
့် သည် တန က်ဆိုးတွင ်
့် ငါအပမဲတတစ စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ ယခ ငါ၏တနရက်
တရ က်လ ပပီပြစ်ပပီိုး ငါသည် ဆက်လက် တစ င်ဆ
့် င်ိုးရန် မလတတ တ
့် ပ။
ငါ၏တန က်ဆိုးအလပ်သည် လူသ ိုးက အပပစ်တပိုးရန်အတွကသ
်
မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုး၏
ပန်ိုးတင်က စီစဉ်ရန် အတွက်လည်ိုးပြစ်၏။ ထထက်မက ယင်ိုးသည် ငါ၏
ပပြုမူလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူအ ိုးလိုး အသအမှတ်ပပြုရန်အလငှ့် ပြစ်သည်။
ငါပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ငါပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ
အ ိုးလိုးသည် ငါ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး လူခပ်သမ်ိုးတအ
့် ိုး
ငါသတစလ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တမွိုးြွ ိုးခဲသ
့် ရ သည် လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်
့် ည်အ
မဟတ်၊ သဘ ဝတကက င့်် သ ၍ပင်မဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတွင ် သက်ရအရ
ှ
တင်ိုးက
အ ဟ ရတပိုးသည်မှ ငါ ပြစ်သည်။ ငါမရှလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးသသ
့်
တရ က်ပပီိုး ကပ်တဘိုးမျ ိုးစွ ၏ဒကခက ခစ ိုးရလမ်မ
့် နန္ှငလ
့်် သမဟ
့် ည်။ လှပသည်တ
့် တ်
စမ်ိုးလန်ိုးစတပပသည့်် ကမဘ တပမက မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးမျှ တန က်ထပ် ပမင်တတွျို့ရလမ့််မည်
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလွနတ
် အိုးစက်တသ ညမျ ိုးန္ှင ့်် တရှ င်လဲမရသည့််
တသမင်ိုး၏အရပ်လမ်ိုးမိုးတသ ချြုင်ဝ
့််
ကကြုတတွျို့ရလမ့််မည်။ ငါသ လျှင်
့် ှမ်ိုးန္ှငသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ ကယ်တင်ရ ပြစ်၏။ ငါသ လျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တစ်ခတည်ိုးတသ တမျှ ်လင်ရ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏
့် ပြစ်သည်သ မက၊ ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တည်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် တည်မီရ
ှ ပြစ်သည်။ ငါမရှလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ချက်ချင်ိုး
လိုးဝဥဿရပ်တန်သွ
ူ ျှ အတလိုးမစက်တသ ်လည်ိုး၊ ငါမရှလျှင်
့် ိုးမည်။ ငါက
့် မည်သမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ရတ်တရက် ပြစ်ပွ ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးဒဏ်ခရပပီိုး တတစဆအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့်
ြဝါိုးတအ က် နင်ိုးတချပခင်ိုးခရလမ်မ
ူ ျှ မပပြုန္င်သည်အ
့် မှုက ငါပပြုခဲပ့် ပီပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ အပခ ိုးမည်သမ
လူသ ိုးသည် ငါက
့်် ည်။
့် အချြုျို့တသ တက င်ိုးမှုမျ ိုးပြင့်် တကျိုးဇူိုးပပန်ဆပ်ရန်သ ငါတမျှ ်လငသ
ငါက
ူ မှ့် အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါသည် ဤလူတလ
ကတွင ်
့် တကျိုးဇူိုးဆပ်န္င်သတ
့်
ငါ၏ခရီိုးက အဆိုးသတ်ပပီိုး ငါ၏ြွငလ
့်် ှစ်ပပပခင်ိုးအမှု၏ တန က်တစ်ဆင်က
့် စတင်ဦိုးမည်
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူသ ိုးအကက ိုး ငါ၏တခါက်တတခါက်
ပပန်
့်
အပူတပပင်ိုး လပ်တဆ င်မှုသည် အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုးပြစ်၍ ငါသည် အလွနတ
် ကျနပ်၏။
ငါအတရိုးစက်သည်မှ လူအတရအတွက် မဟတ်ဘ၊ဲ သူတ၏
့် တက င်ိုးမှုမျ ိုးသ ပြစ်၏။
မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ သင်တက
့် ယ်တင်၏ ပန်ိုးတင်အတွက် တက င်ိုးမှုမျ ိုးအလအတလ က်
သင်တပပင်
့် ။ ထအခါ ငါတကျနပ်လမ့််မည်။ သမဟ
့် ဆင်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်၏
့် တ်ပါက သင်တ ့်
အတပေါ်ကျတရ က်လ မည့်် တဘိုးအန္တရ ယ်က သင်တတစ်
့် ဦိုးမျှ တရှ င်န္င်မည် မဟတ်။

ဤတဘိုးဒကခသည် ငါထ
် ပသည်။
့် မှစတင်၍ ငါစီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်မှ မှနတ
ငါ၏အပမင်၌ သင်တသည်
တက င်ိုးမွနပ
် မတပါက်လျှင် သင်တသည်
တဘိုးဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးမှ
့်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်လမ်မ
ကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတသည်
အန္ှစ်သ ရ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်တ၏ယ
့်
့်
မရှပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုး သင်တသည်
တွနဆ
် ့် တ်တတ်သမ
ူ ျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် ခက်ထန်တသ သူမျ ိုး
အပြစ်သ မမကယ်ကယ် ပပသခဲက့် ကတသ တကက င်၊့် ကကီိုးစွ တသ ဆင်ိုးရဲဒကခအကက ိုးတွင ်
သင်တ၏
့် လျ ်သည်ဟ ယူဆပခင်ိုး
့် ပပြုမူလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သင်တ
မခခဲရ
့်် တ်သက်၍ တက င်ိုး၏၊ ဆိုး၏ကသ တရ ိုးစီရင်မှုတစ်ခ ငါပပြုမည်။
့် တပ။ ဤအရ န္ှငပ
သင်တတစ်
့် ဦိုးစီ ပပြုမူပန္ှင ့်် မမကယ်ကယ် တြ ်ပပပသ ငါ၏အမှုထ ိုးစရ ကစစ ပြစ်ပမဲပြစ်တနပပီိုး
၎င်ိုးတအတပေါ်
အတပခခ၍ သင်တ၏န
့်
့် င်္ိုးက ငါဆိုးပြတ်အ။့် သရ့် တွင ် ဆင်ိုးရဲဒကခကကီိုးစွ
ခစ ိုးရချန်မျ ိုးတွင ် ငါအတပေါ်
စိုးစဉ်ိုးမျှ သစစ တစ င်သ
ူ ျ ိုးအ ိုး ငါသည်
့်
့် မှု မပပသခဲသ
့် မ
တန က်ထပ် သန ိုးကကင်န တတ မ
့် ည် မဟတ်ဘဲ ငါ၏ကရဏ သည်
အကန်အသတ်
ရှတကက င်ိုးက ငါရှငိုး် လင်ိုးတစရမည်။ ထပပင်
ဲ့် ူ
့်
့် သစစ တြ က်ခသ
့် တစ်ချန်က ငါက
မည်သက
ူ ့် မျှ ငါန္ှစ်သက်ပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတ၏မ
့် တ်တဆွမျ ိုး၏ အကျြုိုးအတပေါ်
သစစ တြ က်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ငါသည် သ ၍ပင် ပတ်သက်ဆက်န္ယ်လပခင်ိုး မရှ။ ထသူသည်
မည်သပ
ူ င်ပြစ်တစ ဤသည်မှ ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ ငါ၏န္ှလိုးက တကကကွဲတစသူ
မည်သမ
ူ ဆ ငါထ
့် မှ ဒတယအကကမ် သက်ညြှ မှု ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ငါအတပေါ်
သစစ ရှတနခဲတ
ူ ဆ ငါ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ထ ဝရ တည်ရတနမည်
ှ
့်
့် သ သူ မည်သမ
ပြစ်တကက င်ိုး သင်တက
့် ငါတပပ ကက ိုးရမည်။

သင်မည်သကိ
ိ နည််း
ူ့ ို သစစ တစ င်သ
ူ့ သ
သင်တ လက်
ရှပြတ်သန်ိုးတနရတသ တနရက်
ှ ့််
့် တင်ိုးသည် အတရိုးပါလှပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
့် ပန်ိုးတင်န္င
ကကကမမ အတွက် အခရ အကျဆိုးပြစ်သည်ပြစ်၍ ယတန သင်
တ၌ရှ
့်
့် တသ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ကန်ဆိုးသွ ိုးတသ မနစ်တင်ိုးက သင်တတန်
ဤဘဝက အချည်ိုးန္ိုးီှ
့် ြိုးထ ိုးရမည်။ သင်တသည်
့်
အသက်မရှငသ
် ွ ိုးရန်အလငှ့် သင်တက
ိုးမ ိုးဆိုးတသ အကျြုိုးမျ ိုးတပိုးန္င်ရန်
့် ယ်သင်တ အကကီ
့်
သင်တ၏အချ
န်က ပြစ်န္င်သမျှ အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် တအ င် တဆ င်ရွက်ရမည်။
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် ငါတပပ တနပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
သင်တတခါင်
ိုးရှု ပ်တက င်ိုး တခါင်ိုးရှုပ်န္င်သည်။ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးတပပ ပါက သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး၏
ပပြုမူ လပ်တဆ င်ပမျ ိုးက ငါအ ိုးမရ မတကျနပ်။ အတကက င်ိုးမှ သင်တအတွ
ကထ
် ိုးရှတသ
့်

ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
ပြစ်တနတသ အရ မျှသ မဟတ်၍ပြစ်၏။
့် ျက်မျ ိုးသည် သင်တ ယခ
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ငါဤသတပပ
န္င်၏၊ သင်တ အတယ
က်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည် အန္တရ ယ်န္င
ှ ့််
့်
့်
လက်တစ်ကမ်ိုးအလ၌ တရ က်တနကက၏။ အကူအညီရရန်အတွက် သင်တ ယခင်
က
့်
ဟစ်တကက ခ
် ပဲ့် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးရန်၊ အလင်ိုးက ရှ တြွရန်တအတွ
က်
့်
သင်တ၏
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်တငါ
့်
့် အလျင်က ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုးသည် နင်္ိုးချြုပ်တတ မ
့် က
တန က်ဆိုးတကျိုးဇူိုးဆပ်ပပြစ်ပပီိုး ထအရ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါမတမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ပ။
့် တ
သင်တတကက
င့်် ငါအင်မတန် စတ်ပျက်ခရ
ဲ့် သည်အ
့် တွက် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆန်ကျင်
၍
့်
့်
တပပ ရန် ငါအလမရှ။ သင်တသည်
ဤကစစက ငခ့် ရန် အလမရှ၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့်
ရင်မဆင်ရဲတသ ်လည်ိုး ငါသည် သင်တအ
ွ ိုး် က တလိုးတလိုးနက်နက် တမိုးရလမ်မ
့် ည်၊
့် ိုး ဤတမိုးခန
ဤန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် သင်တ၏
ဲ အဘယ်အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နခဲသ
့် နည်ိုး။
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
မည်သက
ူ ့် သင်တ န္ှ
ွ ိုး် မျ ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး
့် သနည်ိုး။ ဤတမိုးခန
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက သစစ တစ င်သ
ရတ်ပခည်ိုးပြစ်လှသည်ဟ မတပပ န္ှင၊့်် ထပပင်
့် တသ
အရ မျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
့် ထကဲသ
့်
ငါတမိုးသနည်ိုးဟ မတမိုးပမန်ိုးန္ှင။့်် ဤအချက်က သထ ိုးတလ -့် သင်တ အတကက
င်ိုးက
့်
ငါင်္ဃနဏသပပီိုး သင်တက
့် ရ ၌ ငါန္ှ့် လိုးသ ိုးက
့် ငါအင်မတန် င်္ရစက်က သင်တလ
့် ပ်သည်အ
မျ ိုးစွ တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္ထ
ှ ိုးသည်အ
့် တွက် သင်တက
့် မပပီိုးန္င် မဆိုးန္င် တပြရှငိုး် ခင်ိုးက
ခါိုးသိုးီ လှတသ အခက်အခဲက ငါသည်ိုးခခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး သင်တသည်
့်
့်
အတရိုးမစက်မှုန္င
ှ ့်် မခမရပ်န္င်တလ က်တသ တကျ ခင်ိုးသွ ိုးပခင်ိုး တန္ှ့် ငသ
့််
ငါက
ငါအတပေါ်
အလွနတ
် မတ
့် ပပန်တပိုးဆပ်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
့် လျ တ
့် ပါဆန္
့် င်လွနိုး် သည်၊
့်
ထအရ က မည်သလျှ
့် င ် ငါလိုးဝမသဘဲ ရှမည်နည်ိုး။ ဤအရ ပြစ်န္င်သည်ဟ
သင်တယ
ငါအတပေါ်
ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဧကန်အမှန ် မဆက်ဆတကက င်ိုးက
့်
့် ကကည်ပါက သင်တသည်
့်
ထအချက်က တိုး၍ သက်တသပပသည်။ သအတွ
က်တကက င့်် သင်တသည်
မျက်စမှတ်
့်
့်
န ိုးပတ်ပပီိုး မသချင်တယ င်တဆ င်တနကကသည်ဟ ငါတပပ သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
အလွနတ
် တ ်တတ်တနကကရက ိုး သင်တ အဘယ်
အရ လပ်တနသနည်ိုးဆသည်ကပင်
့်
သင်တမသ
ငါက
့် ရှငိုး် ပပြရန်
့် ကက၊ ထသဆ
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
့် အဘယ်အရ က
အသိုးပပြုကကမည်နည်ိုး။
ငါအတွ
က် အတလိုးအထ ိုးရဆိုးတမိုးခန
ွ ိုး် မှ သင်တ၏
ူ ့်
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် မည်သက
သစစ တစ င်သ
က်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည်
့် သနည်ိုး ဟူသည်ပင် ပြစ်သည်။ သင်တအတယ
့်
မမတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးက စစည်ိုးလျက် မည်သက
ူ ့် မမတသစစ
တစ င်သ
ူ ့်
က်
့် သနည်ိုး၊ မည်သအတွ
့်
့်
မမတအသက်
ရှငတ
် န သနည်ိုးဆသည်က မမတက
ိုး
့်
့် ယ်မမ တမိုးကကည်က့် ကြလည်
့်

ငါတမျှ ်လင်သ
ွ ိုး် မျ ိုးက တစ်ခါမျှ င်္ရတစက်
့် ည်။ သင်တအတနပြင်
့် ဤတမိုးခန
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးမဆင်ပခင်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င် သပြင့်် ဤအတပြမျ ိုးက သင်တအတွ
က်
့်
ငါတြ ်ပပတပိုးမည် ဆလျှင ် မည်သသတဘ
ရသနည်ိုး။
့်
လူသ ိုးသည် မမအတွက်သ ရပ်တည်တနထင်၍ မမကယ်ကသ သစစ တစ င်သ
့် သည်
ဟူတသ အချက်က မှတ်ဉ ဏ်ရသူ
ှ တင်ိုး လက်ခကကလမ်မ
မမတ၏
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့်
သက်ဆင်ရ ဘဝမျ ိုးထ၌
ဲ ရှငသ
် န်ရပ်တည်တနကကပပီိုး အသီိုးသိုးီ သည် ကယ်ဒ
့် ကခန္င
ှ က
့်် ယ်
ရန်ိုးကန်တနကကရက ိုး သင်တ၏အတပြမျ
ိုးသည် ရ န္ှုနိုး် ပပည်မ
့် ှနက
် န်မည်ဟ ငါမယကကည်။
့်
ထတကက
င့်် သင်တသည်
သင်တချစ်
့်
့်
့် တသ သူမျ ိုး၊ သင်တက
့် စတ်တကျနပ်တစတသ အရ မျ ိုးက
သစစ တစ င်သ
့် ကကပပီိုး သင်တက
့် ကကတချ။ သင်တန္ှ့် င ့််
့် ယ်သင်တမူ့် ရ န္ှုနိုး် ပပည့်် သစစ မတစ င်သ
နီိုးစပ်ရ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သင်တ တစ်
တယ က်ချင်ိုးစီက
့်
လမ်ိုးမိုးထ ိုးတသ တကက င့်် သင်တက
အ
့် ဝ သစစ မတစ င်သ
့် န္င်ကကပခင်ိုးပြစ်၏။
့် ယ် သင်တ အပပည်
့်
သင်တအတနပြင်
့် မမတက
့်
့် ယ်က သစစ ရှပခင်ိုးအ ိုး ငါတထ က်ခရန် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ငါတပပ တနပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ တစ်ခခအတပေါ် သင်တ၏
့် မှုက တြ ်ထတ်ြရန်
့် သစစ တစ င်သ
့်
တပပ ပခင်ိုးပြစ်၏၊ အတကက င်ိုးမှ န္ှစ်တပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ တစ်တလျှ က်တွင ်
သင်တတစ်
့် ခါမျှ ငါမရရှခဲတ
့် မှုက မည်သည်အ
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်၏။
့် ဦိုးတတလထမှ သစစ တစ င်သ
သင်တသည်
ဤန္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ငါတန
့် က်သ လ
့်
့် က်တလျှ က်တနခဲ့်
ကကတသ ်လည်ိုး ငါအတပေါ်
၌ ပမြူမှုနမ
် ျှပင် သစစ မတစ င်သ
့်
့် ခဲက့် က။ ယင်ိုးအစ ိုး သင်တသည်
့်
သင်တချစ်
့် တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တက
့် စတ်တကျနပ်တစတသ အရ မျ ိုးကသ အပမဲတမ်ိုး
ဗဟပပြုကက လွနိုး် သည်အ
့် တွက် သင်တသွ
့် ိုးတလရ ရ ၌ ထအရ မျ ိုးက
သင်တပမတ်
န္ိုးတန်ြိုးထ ိုးကကပပီိုး လိုးဝမစွနလ
် ့် တ်ကကတပ။ သင်တသည်
ငါတန
့် က်သ ့်
့်
့်
လက်တလျှ က်သည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် ပြစ်တတ်သည့်် မမတချစ်
့် ပမတ်န္ိုးတသ
အရ တစ်ခန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စတ်ထက်သန်လ ချန်၊ သတည်
ိုးမဟတ် သဲကကီိုးမဲကကီိုး
့်
ပြစ်လ တသ အချန်၊ သမဟ
ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် တ် သင်တသည်
့်
န ိုးတထ င်တနချန်၌ပင်လျှင် ထသပြစ်
င့်် သင်တက
့် တတ်ကကသည်။ ထတကက
့်
့် ငါတတ င်ိုးဆ
သည်အ
့် တင်ိုး ငါက
့် စ ိုး သင်တသည်
မမတ၏
့် သစစ တစ င်သ
့် ရမည်အ
့်
့် “အချစ်တတ ်မျ ိုး”
ကသ သစစ တစ င်သ
က် တစ်ခ၊ န္ှစ်ခမျှ
့် ပပီိုး ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးကကသည်ဟ ငါတပပ မည်။ ငါအတွ
့်
သင်တ စွ
် ့် တ်န္င်တက င်ိုး စွနလ
် ့် တ်န္င်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး ထအရ သည် သင်တ၏
့် နလ
့်
အရ အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးမပပြု၊ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် သစစ တစ င်သ
့် သူမှ
့်
ငါပြစ်သည်ဆပခင်ိုးကလည်ိုး မပပသတပ။ သင်တသည်
သင်တအရူ
့်
့် ိုးအမူိုးပြစ်တသ အရ က

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့််
ဆက်စပ်ပတ်သက်ချင်ကက၏- အချြုျို့က သ ိုးန္ှငသ
့်် မီိုးမျ ိုးအတပေါ်
သစစ တစ င်သ
့် ကကသည်၊ အချြုျို့ မှ မူ လင်တယ က်ျ ိုး၊ ဇနီိုးမယ ိုး၊ စည်ိုးစမ်ဥစစ ၊ အလပ်အကင်၊
အထက်လကူ ကီိုး၊ င်္ဏ်အရှန်အဝါ၊ သမဟ
့် ကကသည်။ သင်တ ့်
့် တ် မန်ိုးမမျ ိုးအတပေါ် သစစ တစ င်သ
သစစ တစ င်သ
စတ်ပင်ပန်ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တသ အရ မျ ိုးအတွက် သင်တသည်
့်
့် တ်
စတ်အတန္ှ င်အ
့် ခါမျှ မရှကကတပ၊ ထအစ ိုး သင်တသည်
့် ယှကပ် ြစ်ပခင်ိုးမျြုိုး မည်သည်အ
့်
သင်တသစစ
တစ င်သ
့် ရ မျ ိုးက သ ၍ပမင်မ
့် သည်အ
့် ိုးတသ အရည်အတသွိုးန္ှင ့်် သ ၍မျ ိုးတသ
့်
အတရအတွက်ပါ ပင်ဆင်ြရန်
့် ခါမျှ စတ်ပျက်
့် ကကပပီိုး မည်သည်အ
့် တိုး၍ တတ င်တ
အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုး မရှတချ။ ငါကယ်တင်န္င
ှ ့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ ့်
အရူ ိုးအမူိုးပြစ်တနတသ အရ မျ ိုး၏တန က်ဆိုးက အပမဲတန
ွ ိုး် ပခ့် တနရသည်။ ထအရ မျ ိုးက
တန က်ဆိုး၌ တနရ ချရန်မှလွဲ၍ သင်တမှ့် အပခ ိုးတရွ ိုးစရ မရှ။ မမတ ယခ
တင်
့်
ရှ မတတွျို့တသိုးတသ သစစ တစ င်သ
့် ရ အတွက် ထတန က်ဆိုးတနရ ကပင်
့် ရမည်အ
ကွကလ
် ပ်ချန်ထ ိုးကကတသ သူမျ ိုးပင် ရှကကတသိုး၏။ ထသူတ၏
ဲ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ငါဟူသည်မှ အရပ်အတယ င်မျှပင် တစ်ခါမျှ မရှခဲစ
့် ြူိုး။ သင်တက
့် ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ မျ ိုး
မျ ိုးလွနိုး် တန၏၊ သမဟ
ွ နသည်ဟ သင်တ ့်
့် တ် ငါသည် သင်တက
့် အမှ ိုးမှ ိုးအယွငိုး် ယွငိုး် စွပ်စဲတ
ထင်တက င်ိုးထင်လမ်မ
် သင်တမ့် သ ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်စွ
့် ည်၊ သတသ
့်
အချန်ပြြုန်ိုးတနသည်အ
့် ချန်၌ သင်တသည်
ငါက
့် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ သစစ မတစ င်သ
့် ခဲ့်
့်
ဆသည်အ
့် ချက်က သင်တစဉ်ိုးစ
ိုးမကက၏တလ ။ ဤကဲသ
့် တသ
အချန်မျ ိုး၌ သင်တ ့်
့်
့်
မန ကျင်ကကသတလ ။ သင်တ၏
ှ ့််
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္င
ပပည်န္
့် က
ှ ်တနတသ အခါ၊ သင်တ၏
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးအတွက် ဆချခရတသ အခါ သင်တသည်
့်
မမတက
့် ည်ိုးမထ ိုးသည်က
့် ယ်မမ လတလ က်တသ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ပြည်ဆ
အ ိုးမငယ်သတလ ။ ငါ၏ တထ က်ခချက် မရသပြင့်် သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ချန်က
့်
ငတကကိုးခဲက့် ကြူိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့် သ ိုးမျ ိုး၊ သမီိုးမျ ိုးအတွက် သင်တသည်
့်
ဦိုးတန္ှ က်အတပခ က်ခ၊ ဒကခအကကီိုးအကျယ်ခ တနတသ ်လည်ိုး သင်တသည်
အ ိုးမရန္င်တသိုး၊
့်
သူတအတွ
က် သင်တ၏ကက
ြုိုးစ ိုးမှုက မလတလ က်တသိုး၊ သူတအတွ
က်
့်
့်
့်
သင်တ၏လ
လအ
ိုးလိုးက မတပိုးအပ် မပမြှြုပ်န္ရတသိုးဟ
ှ
သင်တ ယ
်
့်
့်
့် ကကည်တနကက၏။ သတသ
့်
ငါက
အပမဲတမ်ိုး တမတ
င်္ရမစက်ဘဲ တနကကသည်၊ ငါက
့် မူ သင်တသည်
့် လျ တ
့် ပါဆ၍
့်
့် သင်တ၏
့်
့်
မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးထ၌
ဲ သ ထ ိုးပပီိုး သင်တ၏
ဲ က ိုး ငါက
့် ကက ရှည်
့် န္ှလိုးသ ိုးထ၌
တည်တနတစပခင်ိုးမရှ။ သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ ငါ၏တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္မှု
ှ န္င
ှ ့်် လလမျ
ိုးက
့်
့်
သင်တသည်
အပမဲတမ်ိုး မခစ ိုးကကဘဲ န ိုးလည်အသအမှတ်ပပြုမှုလည်ိုး သင်တ၌့် တစ်စက်မျှ
့်

မရှခဲက့် က။ သင်တသည်
အတချြုိုးသ န္ှုင်ိုးဆဆင်ပခင်ကကပပီိုး ထအရ မှ လတလ က်ပပီဟ
့်
ယကကည်ကကသည်။ ဤသတသ
“သစစ တစ င်သ
့် မှု” မျြုိုးမှ ကက ပမင်စ
့် ွ ငါတတ င်တ
့် ခဲတ
့် သ အရ
့်
မဟတ်ဘဲ ကက ပမင်စ
်
့် ွ ကတည်ိုးက ငါစက်ဆပ်တသ အရ ပြစ်သည်။ သတသ
့်
ငါအဘယ်အရ က တပပ သည်ပြစ်တစ သင်တသည်
တစ်ခ၊ န္ှစ်ခကသ
့်
ဆက်လက်ဝန်ခတနကကပပီိုး အပပည်အ
့် ဝ လက်ခရန်မူ မတတ်န္င်ကက၊ အတကက င်ိုးမှ
သင်တအ
န ် “ယကကည်စတ်ချ” တနကကပပီိုး ငါတပပ တသ
့် ိုးလိုးသည် သင်တက
့် ယ်သင်တ အလွ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အဘယ်အရ အ ိုး လက်ခရမည်က သင်တသည်
အပမဲတမ်ိုး
့်
တရွ ိုးချယ် တက က်ယကူ က၏။ အကယ်၍ သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် ဤအတင်ိုး ရှတနတသိုးပါက
့်
သင်တ၏
့် မမတက
့် ယ်မမ ယကကည်တနမှုက တပပန်
့် ြနည်
့် ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ငါ၌ရှသည်။ ထအပပင်
့်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးသည် မှနက
် န်တကက င်ိုးန္ှင ့်် အချက်အလက်က လရ ဆွ၍
ဲ
မမှနမ
် ကန်တပပ ဆပခင်ိုး မဟတ်တကက င်ိုး သင်တလက်
ခလ တအ င် ငါပပြုမည်။
့်
အကယ်၍ ယခတွင ် ငါသည် သင်တတရှ
် ပ်စွ
့် ျို့၌ တငွတကကိုးအချြုျို့က ပတပိုးပပီိုး လွတလ
တရွ ိုးချယ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပါက၊ ထပပင်
့် ငါသည် သင်တ၏
့် တရွ ိုးချယ်မှုအတွက် သင်တက
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချမည် မဟတ်ပါက အမျ ိုးစသည် တငွတကကိုးကသ တရွ ိုးပပီိုး သမမ တရ ိုးက
ပစ်ပယ်ကကတပလမ်မ
့် ည်။ သင်တထဲ
့် က ပတက င်ိုးတသ လူမျ ိုးသည် တငွတကကိုးက မယူဘဲ
သမမ တရ ိုးက အင်တင်တင်န္င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်ကကလမ့််မည်၊ ထန္ှစ်မျြုိုးကက ိုးထမ
ဲ ှ လူမျ ိုးမှ မူ
လက်တစ်ြက်န္င
ှ ့်် တငွတကကိုးက ြမ်ိုးကင်လျက် ကျန်လက်တစ်ြက်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးက
ြမ်ိုးကင်ကကလမ့််မည်။ ဤနည်ိုးန္ှငဆ
့်် ပါက သင်တ၏
့် ဗီဇရပ်မျ ိုးသည် ပကတအတင်ိုး
ရှငိုး် သွ ိုးလမ့််မည် မဟတ်တလ ။ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သင်တသစစ
တစ င်သ
့် တသ အရ တစ်ခခက
့်
တရွ ိုးကကစတမ်ိုး ဆပါက သင်တအ
့် တသ
တရွ ိုးချယ်မှုမျြုိုးကသ
့် ိုးလိုးသည် ထကဲသ
့်
ပပြုကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်တ၏
့် သတဘ ထ ိုးသည် တစ်ပစတည်ိုး ရှတနရစ်မည်ပြစ်သည်။
ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
့် ၌ အမှ ိုးန္ှင ့်် အမှနက် က ိုး ဗျ မျ ိုးတနတသ သူမျ ိုး
မျ ိုးစွ ရှသည် မဟတ်တလ ။ အပပြုသတဘ န္ှင ့်် အန္တ်သတဘ ၊ အပြြူန္ှင ့်် အမည်ိုးကက ိုးရှ
ယှဉ်ပပြုင်ပဲမ
ွ ျ ိုး၌ သင်တသည်
မသ ိုးစန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး၊ ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုကွဲပျက်စီိုးပခင်ိုးကက ိုး၊ ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးကက ိုး၊
င်္ဏ်ပဒပ်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်မပဲ့် ခင်ိုးကက ိုး၊ တထ က်ခမှုခရပခင်ိုးန္ှင ့်် တဘိုးြယ်ထ ိုးမခ
ှု ရပခင်ိုး
အစရှသည်တအကက
ိုး၌ သင်တပပြုခဲ
သသည်။
့် သ တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက သင်တ အတသအချ
့်
့် တ
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးတသ မသ ိုးစန္ှင ့်် အမ်တထ င်ကွဲ မသ ိုးစအကက ိုးဆလျှင် သင်တသည်
့်
တဆ
် ည်ိုး
့် င်ိုးမတနဘဲ ပထမတစ်ခက တရွ ိုးကကသည်၊ စည်ိုးစမ်ဥစစ န္ှင ့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုး ဆလျှငလ

ကမ်ိုးတပခသ ပပန်
့် ဆက်က လစတ်ပင် မရှဘဲ ပထမတစ်ခကသ ထပ်တရွ ိုးကကသည်၊
စည်ိုးစမ်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ိုးရဲမှုအကက ိုးဆလျှငလ
် ည်ိုး ပထမတစ်ခကသ တရွ ိုးကကသည်၊ သမီိုး၊
သ ိုး၊ ဇနီိုး၊ တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏အကက ိုးဆလျှငလ
် ည်ိုး ပထမတစ်ခကသ တရွ ိုးကကသည်၊
အယူအဆန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး ဆလျှငလ
် ည်ိုး ပထမတစ်ခကသ တရွ ိုးကကသည်။ သင်တ၏
့်
ဒစရက်လပ်ရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ရင်ဆင်ရပပီိုးတသ တန က် သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ
့်
ငါ၏ယကကည်မှုမှ လိုးဝပင် တပျ က်ဆိုးသွ ိုး၏။ သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးသည် တပျ တ
့် ပျ င်ိုးြ ့်
့် တ်န္လ
တင်ိုးခန္င်လွနိုး် ကကသည်က ငါအလွနအ
် က့် သမသည်။ ကကည်ရ
့် သတရွ ျို့ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တင်တအ င်
တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္မှု
ှ န္င
ှ ့်် လလထ
တ်မသ
ှု ည် တကျ ခင်ိုးမှုန္င
ှ ့်် သင်တ၏
့်
့် စတ်ပျက်
အ ိုးတလျ ပ့် ခင်ိုးတက
် တစ်တယ က်ချင်ိုးစီ၏တရှ ျို့၌
့် ယူတဆ င်လ တပိုးခဲသ
့် ည်။ သတသ
့် သ ငါထ
့်
ငါ၏တနရက်
့် တွက် သင်တအတပေါ်
ထ ိုးတသ
့် က အလိုးစချခင်ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်အ
့်
ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
်လည်ိုး သင်တသည်
့် ျက်မျ ိုးမှ တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန ပ
့် ကကီိုးထွ ိုးလ ၏။ သတသ
့်
့်
အတမှ င်ထအပပင် မတက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ အရ မျ ိုးက မတလျှ တ
့် မ်ိုး ရှ တြွတနကကပပီိုး
၎င်ိုးတက
် ့် တ်ြ ပငင်
့် စွနလ
့် ိုးဆန်ကကသည်။ ထသဆ
့် လျှင ် သင်တ၏
့် ရလဒ်က ိုး
အဘယ်အရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ဤအတကက င်ိုးက သင်တ တသတသချ
ချ တတွိုးကကည်ြ
့် ူိုးသတလ ။
့်
အကယ်၍ သင်တက
တည်ချက်သည်
့် ထပ်တရွ ိုးခင်ိုးပါက သင်တ၏ရပ်
့်
မည်သပြစ်
့် ည်နည်ိုး။ ယခင်အတင်ိုးပင် ပြစ်ကကဦိုးမည်တလ ။ သင်တက
့်
့် လမ်မ
့် ငါက
စတ်ပျက်မန္
ှု င
ှ ့်် စတ်ချ ချ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုတက
့် ထပ်တပိုးဦိုးမည်တလ ။ သင်တ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် တငွျို့တငွျို့တလိုးသ တန္ွိုးတနဦိုးမည်တလ ။ ငါ၏ န္ှလိုးသ ိုးက
န္ှစ်သမ့််တစြရန်
ဘဲတနဦိုးမည်တလ ။
့် အတွက် အဘယ်အရ လပ်ရမည်က သင်တ မသ
့်
ယခအခက်အတန်၌့် သင်တသည်
အဘယ်အရ က တရွ ိုးချယ်မည်နည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခမည်တလ ၊ ပငီိုးတငွျို့မည်တလ ။ ငါ၏တနရက်
့် က သင်တ၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်၌ ချခင်ိုးထ ိုးပပီိုးပပီပြစ်က သင်တရင်
ှ ့််
့် ဆင်ရတသ အရ မှ ဘဝသစ်န္င
အစပပြုမှတ်အသစ် ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤအစပပြုမှတ်အသစ်ဆသည်မှ အတတ်က
့်
အလပ်သစ်တစ်ခ၏ အစမဟတ်ဘဲ အလပ်တဟ င်ိုး၏ အဆိုးသတ်ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ တန က်ဆိုးအလပ်ပြစ်၏။ ဤအစပပြုမှတ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
အဘယ် အရ က တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးသည်က သင်တအ
့် ိုးလိုး န ိုးလည်ကက မည်ဟ ငါယကကည်၏။
သတသ
် မကက မီတစ်တနတွ
ဤအစပပြုမှတ်၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က
့် င ် သင်တသည်
့်
့်
န ိုးလည်လ မည် ပြစ်သည်အ
့် တွက် ၎င်ိုးက အတူတကွ ပြတ်တကျ ်ပပီိုး
လ မည်ဇ
့် တ်သမ်ိုးပင်ိုးက ကကြုဆကကစ။့် သတသ
် ငါစတ်မသက်မသ ပြစ်တနဆဲ အတကက င်ိုးမှ
့်

အဓမမန္င
ှ ့်် ဓမမက ရင်ဆင်ရတသ အခါ သင်တသည်
အဓမမက အပမဲ တရွ ိုးချယ်တနကကဆဲ
့်
ပြစ်သည်အ
့် တကက င်ိုးပင်။ သတသ
် ထအရ အ ိုးလိုးသည် သင်တအတ
တ်ကပြစ်သည်။
့်
့်
သင်တ၏
် ဤအရ
့် အတတ်က အရ အ ိုးလိုးက ငါသည်လည်ိုး တမ့်ပစ်ချင်၏၊ သတသ
့်
ပပြုလပ်ရန်မှ ခက်က ိုးခက်လှ၏။ သပြစ်
့် တစက မူ ဤသည်က လပ်န္င်မည့်် အလွန ်
တက င်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ငါ၌ရှ၏။ အန င်္တ်သည် အတတ်က အစ ိုးထိုးပါတစ၊ သင်တ၏
့်
ယတန သရ
ပ်မှနအ
် တွက် အတတ်က အရပ်မျ ိုးက လွငပ့်် ပယ်သွ ိုးခွငတ
့်် ပိုးတလ ။့် ထတကက
င့််
့်
့်
တန က်ထပ်တစ်ခါ တရွ ိုးချယ်မှုပပြုရန် ငါသည် သင်တက
့်
့် ဒကခတပိုးရတပဦိုးမည်- သင်တအတနပြင်
့်
မည်သက
ူ ့် အတအကျ သစစ တစ င်သ
့် ကကသနည်ိုး။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ ကမ်ိုးတပခသ ပပန်
့် ဆက်- ဤသည်မှ တရတ်ဓတလ့်သိုးစက ိုးပြစ်ပပီိုး “ဒစရက်လမ်ိုးမျ ိုးက တကျ ခင်ိုးသည်”
ဟ အဓပပ ယ်ရ၏။

ခရီ ်းပန််းတိင
ို န
် င
ှ ပ
်ူ့ တ်သက်၍
ခရီိုးပန်ိုးတင်က တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် သင်တသည်
ယင်ိုးက အထူိုးတလိုးနက်စွ
့်
သတဘ ထ ိုးကကသည်။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးသည် အထူိုးသပြင ့်် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး
ဆတ်ဆတ်ထမခတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးမွနတ
် သ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရရှြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် ဒူိုးတထ က်ဦိုးချရင်ိုး၊ မရမက
့်
လပ်တဆ င်ြ မတစ
ငန္
့်် င်တအ င် ပြစ်ကကတလသည်။ စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပြ မလ
အပ်သည့််
့်
့်
သင်တ၏
ှု ငါ တန်ိုးတူ ခစ ိုးန္င်သည်။ ယင်ိုးသည် သင်တအတနပြင
့််
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မက
့်
အန င်္တ်တွင ် ထ ဝရ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးထသ
ဲ သက်
ဆင်ိုးရန် ဆန္ဒရှြမဆ
့်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သင်တ၏
့်
ခန္ဓ က ကပ်တဘိုးထဲသ မကျတရ
က်တစလသည်ထက် မပတပ။ သင်တသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
အနည်ိုးငယ် သ ၍ လွတ်လပ်စွ ၊ အနည်ိုးငယ် သ ၍ လွယက
် ူစွ အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးရန်သ
တမျှ ်လငက့်် ကသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တသည်
လလတလ က်တလ က် အ ရမစက်မပါက၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်တ ပ
့်် က်တန်သည့််
့် န်ကန်ပပစ်မှ ိုးမန္င်ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သင်တန္ှ့် ငထ
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး ခရမည်က အလွနစ
် ိုးရွ ျို့လျက်၊ ခရီိုးပန်ိုးတင်က တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတင်ိုး

သင်တသည်
အထူိုးသပြင ့်် စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးကကတလသည်။ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် အတပိုးအယူမျ ိုး ပပြုလပ်ရန် မတွနဆ
် ့် တ်ကက သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တထဲ
့် မှ
တစ်ချန်က မရိုးသ ိုးသကဲသ
့် တပါ
့် တန်
့် တန် ရှခဲက့် ကသူမျ ိုးစွ သည်ပင် ရတ်တရက်
့် တပါ
ထူိုးထိုးူ ပခ ိုးပခ ိုး န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့ ပပီိုး ရိုးသ ိုးစစ်မှန ် လ ကကတလသည်။ သင်တ၏
ှ ရ
် ိုးသ ိုးမှု
့် စစ်မန
သွငပ် ပင်က လူတက
ီ တအိုးစမ်သ
်၊ သင်တအ
့် ွ ိုးတစသည်။ သတသ
့် ရိုးတွငိုး် ပခင်ဆထ
့်
့် ိုးလိုးသည်
“ရိုးသ ိုးတသ ” စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ပင်ဆင်ကကပပီိုး၊ န ကကည်ိုးချက်ပြစ်တစ၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှု သမဟ
့် တ်
ဆက်ကပ်မှုပြစ်တစ၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ထန်ချန်မထ ိုးဘ၊ဲ သင်တ စ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ
့် တ်န္လ
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက ငါထ
့်် ခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ပခြုကကည့်တ
် သ ်၊
့် တစ်သမတ်တည်ိုး ြွငဟ
သင်တသည်
သင်တ၏
ှ
်
့်
့် ပြစ်တည်မှု အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ တနရ မျ ိုးအတွငိုး် တည်ရသည့်
တပခတပခပမစ်ပမစ်ရတသ
ှ
အရ မျ ိုးက ငါထ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး “ဝန်ခ” ခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။
့် အလွန ် ပွငပ
ဟတ်တပ၏၊ ငါအတွ
က် ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လွနစ
် ွ
့်
အကျွမ်ိုးဝင်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့်
မတရှ င်လဲ ခဲြ
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခမှုက ရရှြ ဆ
့် ူိုးတပ။ သင်တသည်
့်
့် ချည်တစ်မျှင ်
ဆိုးရှုိုးရသည်ထက် သင်တ၏
ဲ ဝင်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် မီိုးပင်လယ်ထသ
့် တရ က်လကကသည်။
ယင်ိုးမှ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ယူသန်ပြစ်လွနိုး် ပခင်ိုး မဟတ်။ သင်တသည်
့်
ငါပပြုသည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ြရန်
ှ
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ
့် ဆက်ကပ်မှုရတသ
ကင်ိုးမဲလ
် ရ က သင်တ န
့် ွနိုး် ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ ငါ ခတင် တပပ သည့်အ
့် ိုးလည်တက င်ိုး
န ိုးလည်န္င်မည်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် ရိုးရိုးတပြ ငတ
့်် ပြ င ့်် ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခ ငါတပိုးမည်- သင်တ ့်
့်
လအပ်သည့်အ
် ရ သည် ငါ၏ အပတ်တကတ် ကကြုိုးစ ိုး အ ိုးထတ်သည့်် အလပ်
ပြစ်ြမဆ
့် ၊ ့် မည်သပပြုမူ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက် မဟတ်သကဲသ
့် တနထင်ရမည်ဟူတသ
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ သင်တ လ
့် အပ်တသ အရ မှ
ဇ တပကတ၌ သင်တ ပ
့်် တန်ိုး၊
့် င်ဆင်သမျှ အရ ရ ပြစ်သည့်-် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှု၊ အဆငအ
မသ ိုးစ၊ အမ်တထ င်တရိုး၊ စသည်တ ပြစ်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် သည်။ သင်တသည်
့်
ငါ၏အမှုက လိုးဝ အထင်အပမင် တသိုးကကသည်။ ထတကက
င ့်် သင်တ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက
ဝတ်ကျတမ်ိုးတကျ ဟူတသ စက ိုးတစ်လိုးပြင ့်် အကျဉ်ိုးချြုိုးန္င်သည်။ သင်တသည်
သင်တ ့်
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ဆက်ကပ်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုးက ရရှြရန်
် တင်ိုးအတ ထမဆ
့် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
် ည်ိုး၊ သင်တ၏
့် ည် ပြစ်တသ လ
့် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ်သည့်် ကစစမျ ိုးအတွက် အလ ိုးတူ လပ်တဆ င်ကကမည် မဟတ်သည်က ငါ သရှပပီိုး
ပြစ်သည်။ အတအကျဆရပါက၊ သင်တသည်
အတတ အ
် သငသ
့််
သစစ ရှပပီိုး
့်

အတတ အ
် သငသ
့််
တလိုးတလိုးနက်နက်ရကကသည်
ှ
။ ယင်ိုးမှ အဆိုးစန
ွ ် ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုရသည့်
ှ
်
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခ ကင်ိုးမဲတ
ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် သ သူတသည်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ်
ရှု ိုးနမ်တ
့် သ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်ဟ ငါ တပပ ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်တပသည်။
တသချ စွ စဉ်ိုးစ ိုးတလ -့် သင်တအထဲ
တွင ် ရှု ိုးနမ်သ
ူ ျ ိုးစွ ရှသတလ ။
့် မ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မှုတွင ် တအ င်ပမင်မက
ှု လူတက
့် ယ်တင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၏
ရလဒ်တစ်ခအပြစ် ရရှသည်က သင်တ သ
့်် ည်။ လူတသည်
မတအ င်ပမင်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
့် သငသ
့်
ကျရှု ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
အပခ ိုးမည်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး၏ စိုးမိုးမှုတစ်ခတကက ငမ
့်် ျှ မဟတ်တပ။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍ ခက်ခပဲ ပီိုး သ ၍ ဆင်ိုးရဲဒကခ ပြစ်တပေါ်တစသည့််
အရ တစ်ခက ရရှြ လ
် ရ ဟူသမျှ လပ်တဆ င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက
့် အပ်သည့်အ
အလွနတ
် လိုးနက်စွ သင်တ သတဘ
ထ ိုးမည်မှ သင်တအတနပြင
့်် မည်သည့်အ
် မှ ိုးကမျှ
့်
့်
သည်ိုးမခလသည်အထ ပြစ်မည်ဆသည်က ငါ ယကကည်သည်။ ဤသည်တမှ့် သင်တ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးတွင ် သင်တအ
ှ
် မန ိုးမတန အ ိုးထတ်မှုမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ိုးလိုး ထ ိုးရသည့်
သင်တသည်
သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ လှညပ့်် ြ ိုးမည်
မဟတ်သည့်် အတပခအတနမျြုိုးတင
ွ ပ
် င် ငါ၏ လူဇ့် တက လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးင ှ
တတ်စွမ်ိုးန္င်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏
ှ ့််
့် တစ်သမတ်တည်ိုးပြစ်တသ အပပြုအမူန္င
သင်တ အသက်
ရှငသ
် ည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် လိုးဝ
လှပပပီိုး သင်တ ဆန္ဒ
ရသမျှ
ှ
အ ိုးလိုး ပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သင်တသည်
သင်တ၏
့်
့်
့်
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် ငါက
င်တဆ င်တသ အပပင်ပန်ိုးသွငပ် ပင်တစ်ခက
့် လှညပ့်် ြ ိုးြ အတယ
့်
ပပသတနကကဆဲ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
ှု ည် သင်တ၏
့် ဆက်ကပ်မသ
့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုကသ
ဲ့် ၊ ့် ခဏတ မျှသ ပြစ်သည်က ငါ သ၏။ သင်တ၏
ှ ့််
့် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်န္င
သင်တ တပိုး
တသ အြိုးအခသည် အန င်္တ်အတွက် မဟတ်၊ လက်ရအခ
ှ
က်အတနအ
် ့် တွက်သ
့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
အလဲအလှယတ
် စ်ခ ပပြုလပ်ပခင်ိုးဟူတသ
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြင၊့်် လှပသည့်် ပန်ိုးတင်တစ်ခက ရယူြ ကက
့် ြုိုးပမ်ိုးရန်
တန က်ဆိုးတစ်ကကမ်သ အ ိုးထတ်လကကတလသည်။ သင်တသည်
ငါတပိုးပပီိုးသည့််
့်
အြိုးအခအတွက် ငါက
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် သမမ တရ ိုးက
့် ပပန်တပိုးဆပ်ြ မဆ
့်
တကျိုးဇူိုးတကကိုးတင်ရလ
ှ
ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးရန် ဤအ ိုးထတ်မှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။
တတတပပ ရလျှင၊် သင်တသည်
သင်တ လ
် ရ က ရရှြ ပါိုး
့်
့် ချင်သည့်အ
့် နပ်တသ ပရယ ယ်က
အသိုးပပြုရန်သ လလ ိုးတနကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးအတွက် ပွငလ
့်် င်ိုးတသ တက်ပဲက
ွ

မတက်လကကတပ။ ဤသည်မှ သင်တ၏
့် အူလှုက်သည်ိုးလှုက်ပြစ်တသ စတ်ဆန္ဒပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
မမတက
့် ၊ ့် သင်တ မစ
ိုးန္င်၊
့်
့် ယ်ကယ် ရပ်ြျက်ရမည် မဟတ်သကဲသ
့်
မအပ်န္င်ပြစ်ကကသည့်အ
် တပခအတနထ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတပေါ် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င်
မစဉ်ိုးစ ိုးရ။ တန က်ဆိုးတွင ် သင်တ၏
် ည်
့် ည်မှ မှနသ
့် နင်္ိုးက ဆိုးပြတ်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ပွငလ
့်် င်ိုးပပီိုး ရိုးသ ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သင်တ၏တ
ဝန်က
့်
့်
အစွမ်ိုးကန် အသီိုးသိုးီ လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး၊ လအပ်သည့်် မည်သည့်အ
် ြိုးအခကမဆ တပိုးရန်
လလ ိုးလျက် ရှတနသငတ
့်် ပသည်။ သင်တ တပပ
ကကပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး၊ တနရက်
့် အချန်
့်
ကျတရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတွ
က် ဆင်ိုးရဲဒကခခခဲသ
့် ူ သမဟ
့်
့် တ်
အြိုးအခတစ်ခ တပိုးဆပ်ခသ
ဲ့် ူ မည်သမ
ူ ဆအတပေါ် တ ဝန်တပါတလျ
မ
့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသတသ
့်
ခယူချက်မျြုိုးသည် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးထက်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သင်တ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ
့်
မတမ့်သငသ
့်် ည်မှ မှနတ
် ပသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ငါသည် သင်တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ၏ စတ်က
သက်သ တစန္င်တပသည်။ သမဟ
ငါ၏ စတ်က သက်သ တစန္င်မည်
့် တ်ပါက၊ သင်တသည်
့်
မဟတ်သည့်် လူမျ ိုး ထ ဝရ ပြစ်ကကလမ်မ
ငါ၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
့်
ခကကရသူမျ ိုး ထ ဝရ ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏အမှုအတွက်
မည်သည့်အ
် ိုးထတ်မှုမျှ မချန်ဘလ
ဲ ျက်၊ ပပီိုးလျှင် ငါ၏ ဧဝတင်္လအမှုအြ တစ်
သက်တ
့်
အ ိုးအင်က ဆက်ကပ်ရင်ိုး၊ သင်တ၏
က် သင်တ၏
့်
့် အသစတ်က လက်န န္င်ပပီိုး ငါအတွ
့်
အရ အ ိုးလိုးက တပိုးန္င်ပါက၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သင်တအတွ
ကတ
် ကက င ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင ့််
့်
မကက ခဏ ခန်တပါက် လမ်မ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ငါ၏
့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤနည်ိုးပြင၊့်် ငါသည် သင်တန္ှ့် ငစ
စတ်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး သက်သ တစန္င်မည်၊ မဟတ်တလ ။ သင်တ ့်
လပ်တဆ င်န္င်သည့်အ
် ရ သည် ငါတမျှ ်လငထ
့်် ိုးသည့်အ
် ရ ၏ အလွနတ
် ရ တသိုးန္ပ်သည့််
အစတ်အပင်ိုးတလိုးတစ်ခသ ပြစ်သည်မှ စတ်ပျက်ြွယ် ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
့် တွက်၊
့် သည်အ
သင်တသည်
သင်တ တမျှ
်လငသ
့်် ည့်အ
် ရ က ငါထ
င်ိုးခရဲရသနည်ိုး။
့် မှ အဘယ်သ တတ
့်
့်
့်
သင်တ၏ခရီ
ိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ကကကမမ သည် သင်တအြ
အလွ
န ် အတရိုးကကီိုး၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
့်
အတရိုးကကီိုးသည့်် အမှုထ ိုးစရ ကစစ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
အမှုအရ မျ ိုးက
့်
အလွနင်္
် ရတစက် မလပ်တဆ င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သင်တအတနပြင
့်် ခရီိုးပန်ိုးတင် မရှတတ ပ့် ခင်ိုး၊
့်
သင်တက
ဆိုးီ လက်ပခင်ိုးဟ ဆလလမ်မ
့် ည်ဟ သင်တ ့်
့် ယ်တင်၏ကကကမမ က သင်တ ြျက်
့်
ယကကည်ကကတလသည်။ သတသ
်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခတည်ိုးအတွက် အ ိုးထတ်မှုက
အသိုးပပြုတသ သူတသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကသည်ဟ သင်တ ့်
့်
အတတွိုးတပေါ်လ ြူိုးသတလ ။ ထသတသ
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုသည် မစစ်မှနတ
် ပ- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

အတအတယ င်န္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမှု ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
ှု ွင ်
့် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၌ မမ၏ယကကည်မတ
ကျရှု ိုးပခင်ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးမှုတကက င့်် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ မမတ၏
်
့် ခရီိုးပန်ိုးတင် အတွကသ
အလပ်လပ်တသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ှု၏ လက်တစ်ကမ်ိုးတွင ်
့်
့် တန က်ဆိုး ရှု ိုးနမ်မ
ရှကကတပသည်။ ငါသည် တပမြှ က်ပငခ
့်် ရြ၊ ့် သမဟ
့် တ် မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရလပ်ခရြ သ
့် မဟ
့် တ်
စတ်အ ိုးထက်သန်မပှု ြင ့်် ဆက်ဆခရြ မန္ှ
့် စ်သက်သည်က ယခင်က ငါ တပပ ပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါသည် ရိုးသ ိုးတသ လူတက
့်် ျက်တက
့် ငါ၏ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏ တမျှ ်လငခ
့်
ရင်ဆင်ကကတစလသည်။ ထထက်
ပင်ပ၍၊ လူတသည်
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွက် အဆိုးစွန ်
့်
့်
င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် အတရိုးထ ိုးမှုတက
် ခါ၊ ပပီိုးလျှင ် ငါအတွ
က် အရ ရ ကပင်
့်
့် ပပသန္င်သည့်အ
စွနလ
် ့် တ်န္င်စွမ်ိုးရှကကသည့်အ
် ခါတွင ် ငါန္ှစ်သက်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး
န္ှစ်သမ်ခ
် ရ
့် ရန္င်တပသည်။ ယခ၊ သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ ငါမန္ှစ်သက်သည့်အ
မည်မျှရပါသနည်
ှ
ိုး။ သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ ငါန္ှစ်သက်သည့်အ
် ရ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ သင်တ၏
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် သင်တ ပပြုလ
ပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အကျည်ိုးတန်မှု၏ သရပ်သကန်မျြုိုးစက
့်
သင်တထဲ
ူ ျှ န ိုးမလည်တသိုးသည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။
့် မှ မည်သမ
ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် မမ၏ တ ဝန်က သစစ ရှစွ လပ်တဆ င်တနသူ မည်သမ
ူ ဆ၏
အ ိုးအင်က တလျ တ
် န္ဒ ရှြမဆ
့် စလသည့်ဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး
ရည်ရွယ်ချက်ပမင်မ
့် တ်န္လ
ှ ိုးကမဆ ထခက်န ကျင်တစလတသ ဆန္ဒ မရှတပ။
့် ိုးတသ မည်သည်စ
မည်သပင်
ှ ိုးမျ ိုး၏
့် ဆတစက မူ၊ သင်တ၏
့် မစလင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ စ
့် တ်န္လ
အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ တနရ မျ ိုးတင
ွ ် တည်ရသည့်
ှ
် ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
သင်တအသီ
ိုးသီိုးက ငါ သတတပိုးရတပမည်။ ငါ အမန်ိုးတီိုးဆိုးတသ အရ မှ ငါအတပေါ်
လူတ၏
့်
့်
့်
လှညပ့်် ြ ိုးမှုပြစ်တသ တကက င၊့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ရ တွင ်
သင်တ၏
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးက သင်တ ပူ
့် ည်ဟူတသ
့် စစ်မှနတ
့် တဇ ်တပိုးအပ်န္င်ကကလမ်မ
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ပြင ့်် ငါသည် ထသ လ
့်် ွင၊်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါ၏ အမှု တန က်ဆိုးအဆငတ
သင်တသည်
သင်တ၏
ှု တပိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
့် အတပပ င်တပမ က်ဆိုးတသ စွမ်ိုးတဆ င်မက
စတ်မပါတပါ
မပြစ်တတ ဘ
့်
့် ၊ဲ မမတက
့် ည်ဟသ ငါ
့် ယ်ကယ် စတ်ပါလက်ပါ ဆက်ကပ်ကကလမ်မ
တမျှ ်လင၏
့်် ။ ဟတ်တပ၏၊ သင်တ အ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခ ရှကကြလည်
ိုး
့် ိုးလိုး တက င်ိုးမွနတ
့်
ငါ တမျှ ်လင်တ
်လည်ိုး၊ ငါ၌ ငါ၏ သတ်မှတ်ချက် ရှဆဲပြစ်၏၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့် ပသည်။ သတသ
့်
့်
တစ်ခတည်ိုးန္င
ှ ့်် တန က်ဆိုးပြစ်တသ ဆက်ကပ်မှုက ငါအ
့် ိုး တပိုးအပ်ရ တွင ် အတက င်ိုးဆိုး
ဆိုးပြတ်ချက်က သင်တ ပပြုလ
ပ်ြ ပြစ်
့်
့် သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ထတစ်ခတည်ိုးတသ
ဆက်ကပ်မမ
ှု ရှပါက၊ သူသည် ဧကန်မချ စ တန်၏ တန်ြိုးထ ိုးရတသ ပင်ဆင်မတ
ှု စ်ခပြစ်ပပီိုး၊

ငါသည် သူက
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏မဘမျ ိုး၏
့် ဆက်လက်အသိုးပပြုတတ မ
ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်မက
ှု ခရြ သူ
့် က
့် အမ်သ ပ
့် မည်
့် ပြစ်သည်။ ငါ၏ အမှုသည် သင်တအြ
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အကူတစ်ခ ပြစ်၏။ သင်တထ
်လငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ
့် မှ ငါရြ တမျှ
့်
ရိုးသ ိုးပပီိုး ရည်ရွယ်ချက်ပမင်မ
့် ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုးတစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယခထ ငါသည်
လက်ချည်ိုးဗလ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးကကတလ -့် တစ်တနတွ
့် င ်
ငါသည် တပပ ြ စက
ိုးလိုးမျ ိုး၏ အတင်ိုးအတ တကျ လ
် ွနသ
် ည်အထ၊
့်
အလွနစ
် တ်ထခက်ရဆဲပြစ်ပါက၊ သင်တအတပေါ်
ငါ၏ သတဘ ထ ိုးသည်
့်
အဘယ်အရ ပြစ်လမ်မ
့် သင်
တက
့် ည်နည်ိုး။ ထအခါ ငါသည် ယခကဲသ
့်
့် တြ ်တရွ မည်တလ ။
ထအခါတွင ် ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ယခကဲသ
့် တည်
ပငမ်တအိုးချမ်ိုးမည်တလ ။ ဒကခသခခ၍
့်
စက်ကွငိုး် က ထွနယ
် က်လျက်၊ င်္ျြုစပါိုးတစ်တစက
့် မျှ မရတ်သမ်ိုးရတသိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး၏
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက သင်တ န
် ခါတွင၊်
့် ိုးလည်သတလ ။ အလွန ် ထိုးကကတ်ခရပပီိုးသည့်အ
လူတစ်ဦိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် မည်မျှကကီိုးမ ိုးစွ အန တရပြစ်သည်က သင်တ ့်
န ိုးလည်သတလ ။ တစ်ချန်က တမျှ ်လငခ
့်် ျက် အလွနပ် ပည့်ခ
် လ
ဲ့် ျက်၊ မသငပ့်် မတ်၍
ခွခ
ဲ ွ ခဲရ
ှု သင်တ ပမည်
ိုးစမ်ိုးန္င်သတလ ။ ရန်စခခဲရ
့် ပပီိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ ခါိုးသိုးီ မက
့် တသ
့်
လူတစ်ဦိုးထမှ ထွက်သည့်် အမျက်တဒါသက သင်တ ပမင်
ှ ့််
့် ြူိုးသတလ ။ မလမန်ိုးထ ိုးစတ်န္င
လှညပ့်် ြ ိုးမှုတပြင
က် စတ်ထက်သန်မှုက
့် ့်် ဆက်ဆခရပပီိုးတသ လူတစ်ဦိုး၏ လက်စ ိုးတချြအတွ
့်
သင်တ သ
့် န္င်သတလ ။ ဤလူတ၏
့် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက သင်တ န
့် ိုးလည်ပါက၊ သူ၏
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး အချန်က လတွင ် ဘရ ိုးသခင် ထ ိုးရမည့်
ှ
် သတဘ ထ ိုးက တတွိုးကကည့်ြ
် ့်
သင်တအတွ
က် မခက်ခသ
ဲ ငဟ
့်် ငါ ထင်သည်။ တန က်ဆိုးအတနပြင၊့်် သင်တ၏
့်
့်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတွင ် လှညပ့်် ြ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးမပပြုသည်က သ ၍
တက င်ိုးမည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်အတွက် တလိုးနက်တသ အ ိုးထတ်မှုက
သင်တအ
ှ
ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့်် ၊ သမဟ
ှ ိုးထ၌
ဲ သင်တက
့် ိုးလိုး ထ ိုးရမည်
့် တ်ပါက၊ ငါ၏စတ်န္လ
့်
ဆက်လက် စတ်ပျက်တနမလမ်မ
စတ်ပျက်ပခင်ိုးသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
မည်သည့်အ
် ရ သ ဦိုး
မမတက
့်် ိုးတနပခင်ိုး
့် တည်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ် လှညစ
မဟတ်တလ ။ မမတ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်က ဆင်ပခင်တတွိုးတတ မှုပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက
ြျက်ဆိုးီ တသ သူမျ ိုးသည် ကယ်တင်ခရြ အနည်
ိုးဆိုးတသ လူမျ ိုးပြစ်သည်။ သူသည်
့်
စတ်တလ ပပီိုး တဒါသထွက်လ လျှငပ
် င်၊ အဘယ်သသ
ူ ည် ထသတသ
လူတစ်ဦိုးအတပေါ်
့်
သန ိုးမည်နည်ိုး။ အ ိုးလိုး ပခြုကကည့်တ
် သ ်၊ သငတ
့်် လျ ်က တက င်ိုးမွနတ
် သ
ခရီိုးပန်ိုးတင်တစ်ခရှြ သင်
တအတွ
က် ငါ ဆန္ဒရဆဲ
ှ ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထထက်
ပင်ပ၍၊ သင်တထဲ
့်
့်
့်
့် မှ

မည်သမ
ူ ျှ ကပ်တဘိုးထဲသ ကျတရ
က်လမ်မ
့်် ည်။
့် ည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်

သတိတပ်းချက် သံ်းို ချက်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးအတနပြင ့်် အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက် ဘရ ိုးသခင်ကသ
သစစ တစ ငသ
့်် က အရ အ ိုးလိုးတင
ွ ် သူ၏ အလတတ က
် လက်န သငတ
့်် ပသည်။ သရ့် တွင ်
ဤအဆအမနက
် ့် လူတင်ိုးန ိုးလည်တသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အခက်အခဲမျ ိုးပြစ်သည့်် မသန ိုးမလည်မှု၊ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးမှု၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုတတကက
င ့််
့်
ဥပမ အ ိုးပြင-့်် အတပေါ်လွငဆ
် ိုးန္ှင ့်် အတပခခအကျဆိုး ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက သူထ
့် တွင ်
ပပည့်စ
် စွ ပမင်ရန္င်မည်မဟတ်တပ၊ ထတကက
င ့်် သင်တ၏
့်
့် အဆိုးသတ်သည် တပပ င်ိုးလဲြ ့်
မခက်ခလ
ဲ
မီ သင်တအတွ
က် အတရိုးအကကီိုးဆိုးပြစ်မည့်အ
် ရ အနည်ိုးငယ်က ပထမဦိုးစွ ငါ
့်
တပပ မည်။ ငါတရှ ျို့ဆက်မတပပ မီ သင်တ ဦိုး
့် စွ န ိုးလည်ထ ိုးရမည်မှ - ငါတပပ သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက တက်ရက်ရည်ရွယ်တသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် သမဟ
့် တ် လူအမျြုိုးအစ ိုး တစ်မျြုိုးတည်ိုး
အတွက်သ ရည်ရွယ်တပပ ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုး အ ရစက်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့်
မမှတ်မသန်အ ရစက်တသ သတဘ ထ ိုးတစ်ရပ် န္ှင ့်် ရိုးသ ိုးမှု ရှသငသ
့်် ည်။
ငါတပပ သည့်န္
် တ
ှု ်ကပတ်တတ ် သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက တစ်လိုးတစ်ပါဒမှ လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး
မပပြုရသည်အ
့် ပပင် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက မထီမဲပ့် မင် မပပြုရ။ သင်တဘဝမျ
ိုး၌
့်
သင်တပပြုတသ
အရ မျ ိုးစွ သည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဆီတလျ ်မှုမရှသည်က ငါတတွျို့တသ တကက င၊့််
့်
ငါသည် သင်တအ
ှ ့််
့် ိုး သမမ တရ ိုး၏ အတစခသူမျ ိုး ပြစ်လ တစြ၊ ့် စဉ်ိုးလဲမှုန္င
အကျည်ိုးတန်မှုတ၏တကျိုးကျွ
နအ
် ပြစ်မှ လွတတ
် ပမ က်တစြ၊ ့် သမမ တရ ိုးက မနင်ိုးတချြ ့်
့်
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏ တနရ တစ်ခတစ်တလကမျှ ြျက်ဆိုးီ ရမ်ိုးက ိုးပခင်ိုး မရှြ ့်
သင်တက
့် အထူိုးတလည် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအချက်သည် သင်တအ
့် ိုး
ငါ၏သတတပိုးချက် ပြစ်သည်။ ယခ လက်ရအတကက
ှ
င်ိုးအရ အ ိုး ငါစတင်တပပ မည်။
ပထမဦိုးစွ သင်တ၏
့်် မှုက
့် ကကကမမ အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်သငခ
သင်တရှ့် တြွသငသ
့်် ည်။ ဆလသည်မှ သင်တသည်
ဘရ ိုးအမ်တတ ်၏
့်
အမ်တတ ်သ ိုးတစ်တယ က်ပြစ်သည်က အသအမှတ် ပပြုသပြင၊့်် သင်တသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်ထသ စ
ှ ိုး တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးပခင်ိုးက ယူတဆ င် လ သငပ့်် ပီိုး အရ ရ တွင ်
့် တ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစသငသ
့်် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၌
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တက င်ိုးက ၊ ထလပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွ
တနသငသ
့်် ည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှ သင်၏ လပ်တဆ င် န္င်စွမ်ိုးထက်တကျ လ
် ွနပ
် ါက၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရွ မန်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက ခရက လူတင်ိုး၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက
ခရလမ်မ
့် အကျပ်
အတည်ိုးန္ှင ့်် သင် ရင်ဆင်တတွျို့ပါက၊ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ ထကဲသ
့်
အမ်တတ ်ထတ
ဲ ွင ် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုး၍ မရန္င်တတ တ
့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
လက်သငခ
့်် မှုက မရရှပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ် အတအကျပြစ်တလသည်။
ဒတယအချက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ရိုးသ ိုးသက
ူ န္ှစ်သက်မှနိုး် သင်တသ
့်် ည်။
့် ထ ိုးသငသ
ဘရ ိုးသခင်၌ သစစ ရှပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ ရှသပြင့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပမဲ
ယကကည်စတ်ချန္င်သည်။ ထအပပင်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အမှ ိုးကင်ိုးပပီိုး သသယ
့်
ရှရန်မလတပ၊ ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် သူအတပေါ်
ပကတ ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်သမ
ူ ျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်သက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထ
သငန္
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်က သတဘ ရိုးအတင်ိုး
ဆက်ဆပခင်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပွငလ
့်် င်ိုးမှုရှပခင်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးက
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ကွယ်ဝက
ှ ်မထ ိုးပခင်ိုး၊ မမအထက်မှ လူမျ ိုးန္ှင ့်် တအ က်မှလမ
ူ ျ ိုးက
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပြုပခင်ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရ
မပပြုပခင်ိုးတပင်
့်် တ်မှုရပခင်
ှ ိုး ဆသည်မှ သင်၏
့် ပြစ်သည်။ အတချြုိုး၍ဆရလျှင ် ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စက ိုးမျ ိုးတွင ် စင်ကကယ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးကပြစ်တစ
မလှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ငါတပပ တသ အရ မှ အလွန ် ရိုးရှငိုး် တသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ သင်တအတွ
က်
့်
န္ှစ်ဆ ခက်ခတ
ဲ နတပလမ်မ
့် ည်။ အမျ ိုးစမှ ရိုးသ ိုးစွ တပပ ဆပပြုမူပခင်ိုးထက် ငရဲသ ့်
စီရင်ပခင်ိုးကသ ခလကကသည်။ မရိုးတပြ ငတ
့်် သ သူမျ ိုး အတွက် ငါ၌ ကစ ိုးမှု အပခ ိုးတစ်ခ
ရှတသိုးသည်မှ အက့် သြွယ်မတက င်ိုးတပ။ သင်တသည်
ရိုးသ ိုးြ မည်
မျှ ခက်ခသ
ဲ ည်က
့်
့်
ငါတက င်ိုးစွ သသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် အလွန ် လမမ ပါိုးနပ်က ၊
သင်တ၏တသိုးန္
ပ်တသ စတပတတလိုးန္ှင ့်် လူမျ ိုးက တင်ိုးတ ရ တွင ် အလွန ်
့်
ကျွမ်ိုးကျင်လှတသ တကက င ့်် ငါအမှု
့် သည် သ ၍ ရိုးရှငိုး် သွ ိုးသည်။ ထအပပင်
့်
သင်တတစ်
ခင
ွ ၌
်
့် ဦိုးစီသည် သင်တ၏
့် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက သင်တ၏ရင်
့်
ပက်တထွိုးထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ သဆ
ဦိုးပပီိုးတစ်ဦိုးက မီိုးပြင ့်် “သင်ယူြရန်
့် လျှင ် သင်တ တစ်
့်
့် ”
ဒကခဆင်ိုးရဲထသ
ဲ တစလ
တ်မည်၊ သမှ့် သ ယင်ိုးတန က်တွင ် သင်တသည်
ငါ၏
့်
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် ယကကည် လ န္င်မည်ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုး၌
“ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ တစ ငသ
့်် တသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး” ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးက သင်တ၏
့်
န္ှုတ်မှ ငါ ဆွန္
ဲ တ်ယမ
ူ ည် ပြစ်ပပီိုး၊ သပြစ်
ရင်ဘတ်စည်တီိုး၍
့် ၍ သင်တသည်
့်
“လှညြ
့်် ျ ိုးတတ်သည်မှ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးပြစ်သည်။” ဟ ငချင်ိုးချလမ်မ
့် ည်။ ဤအချန်တွင်
သင်တ စ
့် တအ
င်ပမင်၍
့် တ်အတပခအတနမှ အဘယ်သ ရှ
့် မည်နည်ိုး။ သင်သည် ယခကဲသ
့်
တက်ကကတပျ ်ပမြူိုးအ ိုးရတနလမ်မ
သင်သည် ယခကဲသ
့် ့်
့် ည် မဟတ်ဟ ငါထင်သည်။ ထအပပင်
့်
“သမ်တမွျို့ ပပီိုးနက်န”ဲ ရန်မှ သ ၍ နည်ိုးတပမည်။ တချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ မှ က်တွင ်
အလွန ် မှနက
် န်စွ ပပြုမူ၍ “အပပြုအမူတက င်ိုးမျ ိုး” ရှရန် အလွန ် ကကြုိုးစ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ဝည ဉ်တတ ် တရှ ျို့တမှ က်တွငမ
် ူ ပခမ်ိုးတပခ က်သည့်် ဟန်ပန်မျ ိုး လှပ်ပပတလသည်။ ရိုးသ ိုးပခင်ိုး
အဆငမ
့်် ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးက သင်တ ထည့်
တ
် ွက်မည်လ ိုး။ အကယ်၍
့်
့်
သင်သည် တကက င်သတ
ူ တ ် တစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး “အပပန်အလှန ် ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး”
အထူိုးကျွမ်ိုးကျင်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မထီမဲပ့် မင်ပပြုသူ ပြစ်သည်မှ
တသချ သည်ဟ ငါဆသည်။ အကယ်၍ သငစ
့်် က ိုးမျ ိုးက ဆင်တပခမျ ိုး၊ အြိုးမတန်တသ
ကျြုိုးတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တနမည် ဆပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုး
လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုး ရမည်က အလွနတ
် ရ က စက်ဆပ်တသ သူတစ်ဦိုး သ ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။
အကယ်၍ သင်ထတွင ် လျှြုျို့ ဝှက်ကစစမျ ိုးစွ ရှသပြင ့်် သင်သည် တဝမျှရန် ဝန်တလိုးတနပါက၊
သင်သည် အလင်ိုး၏ လမ်ိုးက ရှ တြွြ အပခ
ိုးသမ
ူ ျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် သင်၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက့်
သင်၏ အခက်အခဲမျ ိုးက- ချခင်ိုးပပရန် အပပင်ိုးအထန် ပငင်ိုးဆန်တနပါက- သင်သည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက အလွယ်တကူ မရရှန္င်တသ သူ၊ အတမှ င်ထထဲမှ လွယ်ကူစွ မထွက်န္င်သူ
ပြစ်သည်ဟငါဆ၏။ သမမ တရ ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးကရှ တြွပခင်ိုးသည် သငက
့်် တက င်ိုးစွ
သတဘ ကျ တကျနပ်တစသည်ဆပါက၊ သင်သည် အလင်ိုးထ၌
ဲ အစဉ်အပမဲ
တနထင်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်၌ မထင်မရှ ိုးတနပပီိုး
ကကြုိုးကကြုိုးစ ိုးစ ိုးန္ှင ့်် တ ဝန်သသ အသဉ ဏ်ရရှ
ှ အလပ်လပ်လျက်၊ အပမဲတမ်ိုးတပိုးကမ်ိုး၍
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရယူပခင်ိုးမရှတသ အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ရသည်က အလွန ် ဝမ်ိုးတပမ က်ပါက၊
သင်သည် သစစ ရှတသ သန်ရှ့် ငိုး် သူ တစ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် ဆလ ဘ်က မတမျှ ်ကိုးဘ၊ဲ ပကတ
ရိုးသ ိုးသတ
ူ စ်တယ က်သ ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။ သင်သည် ပွငလ
့်် င်ိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး
ရှလျှင၊် သင်သည် သင်၏အလိုးစက အသိုးခရန် လလလ ိုးလ ိုးရလျှ
ှ င၊် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သငဘ
့်် ဝကစတတိုးန္င်က သက်တသရပ်တည် န္င်လျှင၊် သင်သည်

မမအတွက် မစဉ်ိုးစ ိုးဘဲ သမဟ
့် တ် မမကယ်ကျြုိုးမပါဘဲ ဘရ ိုးသခင်
တကျနပ်သတဘ ကျရန်ကသ သတသ အဆငအ
့်် ထ ရိုးသ ိုးသည်ဆပါက၊ ဤလူတသည်
့်
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အ ိုးပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးခရက န္င်ငတတ တ
် ွင ် ထ ဝရ အသက်ရှငမ
် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး
ပြစ်သည်ဟ ငါဆသည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ
သစစ တစ ငသ
့်် မှု ရှ မရှ၊ သငထ
့်် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဆင်ိုးရဲဒကခခမှု မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ရှ မရှန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ထ၌ သင် အပပည့်အ
် ဝ ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုးပခင်ိုး ရှ မရှ စသည်တက
့်် ည်။
့် သင်သသငသ
သင်သည် ဤအရ မျ ိုး မရှပါက၊ သငအ
့်် တွငိုး် ၌ မန ခမှု၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊ တလ ဘန္ှင ့််
မတကျနပ်မမ
ှု ျ ိုးသ ကျန်ရစ်လမ်မ
ှ အ
့်် လှမ်ိုး
့် ည်။ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ရိုးသ ိုးမှုန္င
ကွ တဝိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
အသအမှတ်ပပြုမှုကလည်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရရှဘဲ၊ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မတနခဲရ
့် ြူိုးတပ။ လူတစ်တယ က်၏ကကကမမ သည် အဆိုး၌ မည်သပြစ်
့် မည်ဆသည်မှ သူထ
့် ၌
ရိုးသ ိုးမှုန္င
ှ ့်် တသွိုးသနီ့် တသ န္ှလိုးသ ိုးရှ မရှအတပေါ်န္င
ှ ့်် သူထ
ှ ိုး ရှ
့် ၌ စင်ကကယ်တသ စတ်န္လ
မရှတအတပေါ်
တွင ် မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အလွနမ
် ရိုးတပြ ငတ
့်် သ သူတစ်ဦိုး၊
့်
မလတမ စတ်ရသူ
ှ တစ်ဦိုး၊ မစင်ကကယ်တသ စတ်ဝည ဉ်ရှသူတစ်ဦိုး ပြစ်တနပါက၊ သင်၏
ကကကမမ မှတ်တမ်ိုးတွင် တရိုးသ ိုးသကဲသ
့် လူ
တပိုး ခရသည့်် တနရ တွင ် သင်
့် တ အပပစ်
့်
အဆိုးသတ်မည်မှ တသချ ၏။ အကယ်၍ သင်သည် အလွနတ
် ရ
ရိုးသ ိုးသည်ဟဆတသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ညီညွတ်စွ ပပြုမူပခင်ိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် ကမျှ တပပ ဆပခင်ိုးတက
့် ခါမျှ မပပြုြူိုးပါက၊ သင်သည်
့် မည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့်် မျှ ်တနဆဲတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် သူ၏
့် ိုး ဆချတပိုးတစရန် တစ ငတ
အချစ်ပမတ်န္ိုးဆိုးသအ
ူ ပြစ် သတ်မတ
ှ ်ရန် တစ ငတ
့်် မျှ ်တနတသိုးသတလ ။ ယင်ိုးသည်
ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသ တတွိုးနည်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်သည် အရ ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်က
လှညစ
့်် ိုးသည်၊ ထတကက
င ့်် သင်ကသ
ဲ့် တသ
လက်မသန်ရှ့် ငိုး် သူ တစ်တယ က်က
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တတ ်၌ မည်ကသ
ဲ့် တနရ
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်
တတယအချက်အတနပြငတ
့်် ပပ လသည်မှ - လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မပှု ြင ့််
အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ တစ်တလျှ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ခခပပီိုး
လှညစ
့်် ိုးသည့်် အရ မျ ိုး ပပြုပပီိုးပြစ်ကကသည်။ အချြုျို့တသ မတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးအ ိုး ပပစ်မှုအပြစ်
မှတ်သ ိုးရန် မလတသ လ
် ည်ိုး၊ အချြုျို့အရ မျ ိုးသည် ခွငလ
့်် တ်န္င်စရ မဟတ်တပ။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက တြ က်ြျက်တသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တစ ်က ိုးရ တရ က်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးစွ

ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ မမ၏ကကကမမ အတွက် စိုးရမ်သူ အမျ ိုးအပပ ိုးက ဤလပ်ရပ်မျ ိုးမှ
အဘယ်နည်ိုးဟ တမိုးပမန်ိုးန္င် ကကသည်။ သင်တသည်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် မ နကကီိုးပပီိုး
့်
တမ က်မ က အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက န ခရန် လလလ ိုးလ ိုး မရှသည်က သသငသ
့်် ည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် သငက
့်် ယ်သင် ပပန်လည်သိုးသပ် ပပီိုးသည့်တ
် န က် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး
ငါတပပ ပပမည်။ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးထဲမှ ပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ က သင်တ ့်
ပမ န ိုးလည်လ ကကတစရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ သ
့် ရှတအ င်
အ ိုးထတ်ရန် ငါ တက်တွနိုး် သည်။ သမဟ
န္
့်် တ
ှု ်မျ ိုးက ပတ်ထ ိုးရန်န္င
ှ ့််
့် တ်လျှင ် သင်တအတနပြင
့်
လျှ အရိုးမရှတင်ိုး ဟတ်ဟန်ထွ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုး လွနစ
် ွ တပပ ပခင်ိုးကတ ိုးပမစ်ရန် ခက်ခပဲ ပီိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်န္င
ှ ့်် အလင်ိုး၏ မျက်တမှ က်က ဆိုးရှုိုးရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက အမှုမဲအ
် ဲ့် ပပစ်မှ ိုးမက အတမှ င်ထသ
ဲ ကျဆင်
ိုးရလမ်မ
့် မှတမ
့် ည်။
့်
သင်တသည်
သင်တ၏
့်် ရ ိုး မတက င်ိုးတသ တကက င၊့်် မတပပ သင ့််
့်
့် အပပြုအမူမျ ိုး၌ ကယ်ကျငတ
မလပ်သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးက သင်တပပ မလပ်မတသ တကက င၊့်် ထက်သငတ
့်် သ ဒဏ်ခတ်မက
ှု
သင်ခရလမ်မ
့်် ည့်် အချက်မှ သင်သည် အတပပ န္ှငအ
့်် လပ်၌
့် ည်။ သင်သသငသ
သကခ မဲတ
ှ ်ခစလိုး၌ လွနစ
် ွ သကခ ရှသူပြစ်သည်။
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ထကစစရပ်န္စ
သငက
့်် ဒဏ်ခတ်ရပခင်ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လည်ိုး သင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးက တစ က
်
ိုးမခဲပ့် ခင်ိုး
မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးမခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သငဘ
့်် ဝ၌ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးက မျ ိုးစွ ကျြူိုးလွနမ
် လျှင၊်
ငရဲသ ိုးပြစ်ရန် တသချ သည်။ လူသ ိုးအတွက် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့််
လပ်တဆ င်ချက် အနည်ိုးငယ်ကသ ကျြူိုးလွနမ
် ပပီိုး သည်ထက်မပပ ရန္င်သည်။ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်၌ သင်သည် သင်အ
့် တွက် အပပစ်တပြရ ယဇ် မရှတတ တ
့် သ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးသည်က သတပပြုမသတလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက တစ်ကကမ်ထက်ပ တြ က်ြျက်ပပီိုးသည့်အ
် ပပင် တန င်တရသည့်် အရပ်လကခဏ
မပပခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအ ိုး အပပစ်တပိုးသည့်င
် ရဲသ သင်
့်
ကျဆင်ိုးသွ ိုးရမည်မှ မလွဲဧကန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သလ
့် က်စဉ်
လူနည်ိုးစတစ်စက ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး တြ က်ြျက်သည့်် လပ်ရပ်အချြုျို့က ကျြူိုးလန
ွ မ
် ကကသည်၊
သရ့် တွင ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး၊ လမ်ိုးပပပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၎
် င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
စ ရတတပျက်စီိုးမက
ှု တပြည်ိုးပြည်ိုး သပမင်လ ကကပပီိုးတန က် စစ်မှနမ
် ှု လမ်ိုးတကက င်ိုးမှနတ
် ပေါ်သ ့်
ပပန်လည် တရ က်ရလ
ှ
က ယတနအထ
တက င်ိုးတက င်ိုး အသတရ ိုးရစွ
ှ ဆက်လက်
့်
တနထင်သွ ိုးကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် အဆိုး၌ ကျန်ရတနမည့်
ှ
် သူမျ ိုး
့်

ပြစ်ကကသည်။ သတသ
် ငါရှ တြွတနသည်မှ ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်
့်
ရိုးသ ိုးသူ တစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူသပူ ြစ်လျှင ် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူယတတ ် တစ်တယ က် ပြစ်န္င်သည်။ သင်၏ပပြုမူချက်မျ ိုးတွင် သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက မပပစ်မှ ိုးမဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ရှ တြွက
ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ညြုသည့်န္
် လ
ှ ိုးသ ိုး ရှသူပြစ်လျှင် သင်၏သက်ဝင်ယကကည်မသ
ှု ည်
စချန်မီသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မကကည်ညြုဘဲ၊ တကက က်ရွ တ
ျို့ န်လှုပ်သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးမရှသူ
မည်သမ
ူ ဆသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက အလွယတ
် ကူ
ချြုိုးတြ က်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးအပပ ိုးက ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်အ ိုးထက်သန်မှု အင်အ ိုးတကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် အတစခကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
အမနမ
် ့် ျ ိုးက န ိုးမလည်ကကဘဲ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သွယ်ဝက်တပပ ဆမှုက
အရပ်အမမက်မျှ သန ိုးလည်ြ သ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ၍ နည်ိုးပါိုးတနတသိုးသည်။ ထတကက
့်
့်
ရည်ရွယ်ချက်တက င်ိုးမျ ိုးပြင ့်် အဆိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက မကက ခဏ
တန္ှ ငယ
့်် ှကတ
် တ်သည့်် အရ မျ ိုးလပ်တဆ င်ကကတပသည်။ ပပင်ိုးထန်ဆိုးရွ ိုးတသ ကစစမျ ိုး၌
ထသူတက
့်် ပပြုတတ ဘ
့် ၊ဲ အဆိုး၌
့် ြယ်ရှ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏တန က်သထပ်
့် မ လက်ပါ ခွငမ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု အ ိုးလိုးတက
့် ပြတ်တတ က်က
ငရဲသပစ်
့် ချခရသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
မသန ိုးမလည်တသ ရည်ရွယ်ချက်တက င်ိုးမျ ိုး၏ ခွနအ
် ိုးပြင ့်် လပ်ကင်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက တဒါသပြစ်တစပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ကက၏။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမ်တတ သ
် ၎င်
ိုးအကဲမျ ိုးန္ှင ့်် သခင်မျ ိုးက အလပ်အတကျွိုး ပပြုပမျ ိုး
့် ိုးတ၏အကကီ
့်
ယူတဆ င်လ ပပီိုး၊ ဤတနရ ၌ ၎င်ိုးတက
့်် က်သ အလွယက
် တလိုးန္ှင ့််
့် သက်တသ ငသ
အသိုးချန္င်မည်ဟ အချည်ိုးန္ိုးီှ တတွိုးထင်ကကက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် လပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် သိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမရှဘဲ၊ ပခတသဂ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသ ရှသည်က
ထသူတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ မတတွိုးမခဲက့် ကတပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပထမဦိုးဆိုး
့်
့်
ပတ်သက်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆ၍ မရန္င်တပ၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးန္င
ှ ့််
မတူတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သမမ တရ ိုး မျ ိုးစွ က သင်န ိုးလည်ပပီိုးသည့်် တန က်မှသ
ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုးက သင် အဆက်မပပတ် သန္င်လ လမ်မ
့် ည်။ ဤအသသည် စက ိုး
အသိုးအန္ှုနိုး် မျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးတပြင
့််
့် ့်် ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က သငက
တကျနပ်ပီတပြစ်သည့်် သက်တသ အပြစ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ထပါိုးသ ယ
ှ
့် ကကည်မှုရရှ

ဝင်တရ က်န္င်ပခင်ိုးအတွက် ရတန တစ်ပါိုး အတနပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး အသိုးပပြုန္င်သည်။
သငထ
့်် တွင ် လက်တတွက
ျို့ ျတသ အသမရှ၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ပပည်စ
့် ပခင်ိုးလည်ိုး မရှပါက၊ သင်၏
ပပင်ိုးပပတသ အတစခမှုသည် သငထ
့်် သ ဘ
ှ ့်် ရွ ရှ မှုတသ
့် ရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်မှုန္င
့်
ယူတဆ င်လ တပိုးန္င်သည်။ ယခဆလျှင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဓမမပည က
တလ့်လ ပခင်ိုးသက်သက် မဟတ်တကက င်ိုး က သင် သရှပပီိုးတလ က်ပပီ ပြစ်သည်။
သင်တအ
့် ိုး ငါသတတပိုးဆိုးမသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ငါတြ ်ပပခဲသ
့် ည်အ ိုးလိုးမှ သင်တထ
့် ိုး အရ မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။
့် ၌ အကင်ိုးမဲဆ
ယခငါတပပ တနတသ အရ သည် လူသ ိုးတအကက
ိုး ငါ၏ တန က်ဆိုးအလပ်အတွက် ပြစ်ပပီိုး
့်
လူသ ိုး၏ ဆိုးခန်ိုးက ငါဆိုးပြတ်တပိုးရန် ပြစ်သည်က သင်တ သ
့်် ည်။ အသိုးမကျတသ
့် သငသ
အမှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန် ငါအလမရှသကဲသ
့် ၊ ့် တဆွိုးတပမ့်တနတသ သစ်ကသ
ဲ့် ့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ကင်ိုးမသ
ဲ့် တ
ူ အ
့် ၊ဲ
့် ိုး ဆက်လက်လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
့် ငါ မလပ်လတတ ဘ
မတက င်ိုးတသ အကကအစည်မျ ိုးက လျှြုျို့ ဝှက်စွ အပငြုိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးက ဆက်လက်၍
ဦိုးတဆ င်ရန် သ ၍ပင် မလလ ိုးတပ။ တစ်တနတွ
့် င ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး တန က်ကွယ်မှ
အလွန ် စတ်ထက်သန်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ငါပပြုခဲတ
့် သ
တထ က်ပ့်မမ
ှု ျ ိုးက သင်တန့် ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်လမ်မ
သငက
့်် ယ်ပင်
့် ည်။ တစ်တနသ၌
့်
အဆိုးသတ်အတွက် သင် ဆိုးပြတ်ချက် ချန္င်တစမည့်် အဆအမနတ
် ့် စ်ခက သင်
န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်။

လွန်ကျြူ်း ခင််းအ ပစ်မျ ်းက လသ ်းကိင
ို ရွဲ သ ိုိ ဦ်းတဆ
င်လမ််း ပလိမ်ူ့မည်
ူ့
ငါသည် သင်တက
့် ၊ ့် သင်တက
့် မျ ိုးစွ တသ သတတပိုးချက်မျ ိုး တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် သမ်ိုးပက်ြ ့်
ရည်ရွယ်လျက် မျ ိုးစွ တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက သင်တအတပေါ်
ငါအပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး ပြစ်သည်။
့်
ယခတွင၊် သင်တအ
့် ည်ထက် သသသ သ သ ၍
့် ိုးလိုးသည် အတတ်က ကကယ်ဝခဲသ
ကကယ်ဝသည်ဟ ခစ ိုးရသည်၊ လူတစ်ဦိုး မည်သပြစ်
့်် ည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
့် သငသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးစွ န ိုးလည်လ ကကပပီိုးပြစ်က သစစ ရှတသ သူတ ရှ
့် ည့််
့် သင်သ
သ မန်အသစတ် မျ ိုးစွ က ပင်ဆင်လ ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် သင်တ ရ
့် ည့်် အကျြုိုး ပြစ်သည်။ ငါသည်
့် တ်သမ်ိုးလ ခဲသ
သင်တ၏တအ
င်ပမင်မမ
ှု ျ ိုးက မပငင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သင်တထဲ
် ့် ှငိုး် သူ တစ်ဦိုးမျှ
့်
့် တွင ် သနရ

မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ အတွငိုး် သင်တအတနပြင
့်် ငါအတပေါ်
့်
့်
သင်တ၏တပမ
က်ပမ ိုးလှသည့်် မန ခပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးမျ ိုး တက
့်
့် လည်ိုး ငါ မပငင်ိုးဟ
တကယ်ကပွငလ
့်် င်ိုးစွ ငါတပပ ရတပမည်။ သင်တသည်
မခင်ိုးချက်မရှ၊ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
့်
ခရပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ခရစ်တတ ်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ယတနထ
့် ၊
့်
သင်တ၏
် ျြူိုးပခင်ိုးအပပစ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန ခမှုမျ ိုးသည် တရတွက်ြ မျ
့် လွနက
့် ိုးပပ ိုးလွနိုး် လှ၏၊
ထတကက
င ့်် ငါသည် သင်တအ
့်
့် ိုး မမဘ သ စဉ်ဆက်မပပတ် အြန်ြန်ထပ်တပပ တနသည်က
ထူိုးဆန်ိုးသည်ဟ မယူဆန္င်တပ။ ငါသည် ဤပစပြင့်် သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အတူတည်ရှရန်
ဆန္ဒမရှတပ- သတသ
် သင်တ၏
့်
့် အန င်္တ်မျ ိုးအတွက်၊ သင်တ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုးအတွက်၊
ယခ ဤတနရ တွင ် ငါတပပ န္ှငပ့်် ပီိုးသည်အ
့် ရ က တန က်တစ်ြန် ငါထပ်တပပ မည်။ သင်တသည်
့်
ငါက
့်် တ်န ိုးလည်သည့်အ
် ပပင်၊ ငါ၏ မနမ် မက်
ချက်တင်ိုးက ယကကည်န္င်ပပီိုး
့် ခွငလ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ သွယ်ဝက်သည့်် အနက်အဓပပ ယ်မျ ိုးက
တက က်ချက် ချန္င်မည်ဟ တမျှ လ
် င်သ
့် ည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး တရွ ိုးချယ်ပပီိုး သတဘ ရှ တဘိုးသပစ်
သ ၊
့် လက်ြ တနတနသ
့်
ငါတပပ သည်အ
့် ရ က သသယမရှန္ှင။့်် ဤသည်မှ ငါ သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတဝြန်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ပင်
တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် ငါသည်သင်တအ
့် ိုး အစဉ်
တသွိုးတဆ င်တနသည်ဟ မတပပ န္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် သ ၍ဆိုးသည်မှ သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပီိုးတသ
အရ သည် တကျမှနက
် န်မှု မရှဟ မတပပ န္ှင။့်် ဤအရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ငါသည်ိုးမခန္င်စရ
ပြစ်၏။ သင်တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ လက်သငမ
့်် ခသကဲသ
့် ့်
့်
ငါက
် ့်
န ် သသယပြင့််
့် လျစ်လျြူရှု ရင်ိုး၊ ငါန္ှင ့်် ငါတပပ တသ အရ က အလွနအလွ
ဆက်ဆတသ တကက င၊့်် သင်တအသီ
ိုးသီိုးက လိုးဝ တလိုးနက်မှုပြင ့်် ငါ တပပ သည်မှ ့်
ငါတပပ တသ အရ က အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် မချတ်ဆက်န္င
ှ ၊့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ဆရ တယ င်တ၏
ှ ။့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် အလမ်အည မျ ိုးန္ှင ့်် မချတ်ဆက်န္င
အထင်တသိုးပခင်ိုးပြင ့်် သ ၍ပင် မတပပန်
် ရ တပပ တနသည်က
့် ပ။ သင်တက
့် သင်တ
့် ငါ မည်သည့်အ
အန င်္တ်တွင ် မည်သမ
ူ ျှ သင်တက
့် တပပ ပပတက င်ိုး တပပ ပပန္င်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ်
သင်တက
် ြှ တ စတ်ရှစွ တပပ ဆမည်မဟတ် သမဟ
မက သ ၍ပင်
့် အလွနည
့် တ် ထထက်
့်
စတ်ရှညစ
် ွ န္ှင ့်် သင်တက
့် ဤအချက်မျ ိုးတစ်ခပပီိုးတစ်ခ ရှငိုး် ပပမည်မဟတ်။ သင်တသည်
့်
လ မည်တ
့် နရက်
့် မျ ိုး၌ အချန်အခါတက င်ိုးမျ ိုးက ပပန်လည်အမှတ်ရရင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ကျယ်တလ င်စွ ရှု က်ငရင်ိုး၊ သမဟ
့် ည်၊
့် တ် န ကျင်မှုပြင ့်် ညည်ိုးတွ ိုးရင်ိုး ကန်ဆိုးရလမ်မ

သမဟ
သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ် သင်တသည်
့်
့် တ် အသက်၏ တထ က်ပ့်မှု စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှဘဲ
အတမှ င်ညမျ ိုးတစ်တလျှ က် အသက်ရှငတ
် နရလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ် သင်သည်
တမျှ ်လင်ခ
့်် င်ိုးရ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနရလမ်မ
့် ျက်မဲ့်စွ တစ ငဆ
့် ည် သမဟ
့် တ် သင်တ ့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးအ ိုးလိုး ဆိုးရှုိုးသည်ထ အင်မတန် ခါိုးသိုးီ တသ တန င်တပြင ့််
တနထင်တနရလမ်မ
ူ ျှနိုးီ ပါိုး ဤပြစ်န္င်တချမျ ိုးက
့် ည်...။ သင်တထဲ
့် မှ မည်သမ
မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတချ။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တထဲ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်က
့် မှ မည်သမ
သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် ကိုးကွယ်သည့်် ရပ်ပမြုက တနရ မယူကကဘဲ၊ အသက်န္င
ှ ့််
့်
သမမ တရ ိုးတန္ှ့် င ့်် မည်သမျှ
် ွင ် ယင်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့််
့် မသက်ဆင်သည့်် အရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် အမှနတ
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်သည့်် အရ မျ ိုးက သင်တ၏
့် ယကကည်ချက်မျ ိုးထဲသ၊ ့် စတ်မျ ိုးထဲသ၊ ့်
ဝည ဉ်မျ ိုးထသ
ဲ ၊ ့် ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးထသ
ဲ တရ
တထွိုးမရင်ိုး၊ လင်ကစစတင
ွ ် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ မဲမ
ှု င
ှ ့််
့် န္
့်
မတက င်ိုးမှု တလ ကထဲတွင ် မမတက
ှ
။ ထတကက
င့်် သင်တအတွ
က်
့် ယ်ကယ် ပမြှြုပ်န္ကကတလသည်
့်
့်
ငါတမျှ ်လင်သ
အလင်ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးသ တဆ
င်ယူပခင်ိုးခရန္င်ြ ့်
့် ည့်် အရ မှ သင်တသည်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ငါ၏ တစ်ခတည်ိုးတသ တမျှ ်လင်ခ
မမတက
့် ျက်မှ သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ်
တစ င်တ
့် ရှ က်န္င်စွမ်ိုးရှလ ြ၊ ့် မမတက
့် ယ်ကယ် င်္ရစက်န္င်စွမ်ိုးရှလ ြန္ှ့် င၊့်် သင်တ၏
့်
အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက စတ်မဝင်စ ိုးပခင်ိုးပြင့်် ကကည်ရ
့် ှု စဉ်၊ သင်တ၏
့်
ခရီိုးပန်ိုးတင်အတပေါ် အလွနတ
် ရ အတလိုးအနက် ထ ိုးပခင်ိုး မရှရန် ပြစ်သည်။
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ၊ ဘရ ိုးသခင်၌ယကကည်သည့်် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လှပသည့််
ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခအတွက် တလိုးနက်စွ တမျှ ်လင်တ
့် နခဲက့် ကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ယကကည်သအ
ူ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ကသည် ရတ်တရက်
့်
တရ က်လ လမ့််မည်က တမျှ ်လင့်် ကကသည်။ ၎င်ိုးတ မသ
လက်ခင်တွင၊် တက င်ိုးကင်ဘ၌
့်
တစ်တနရ သမဟ
့် တ် တန က်တစ်တနရ တွင ် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ ထင်လျက်သ ိုး မမတက
့် ယ်ကယ်
တတွျို့ ရှရလမ်မ
် မမတ ၏
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး တမျှ ်လငက့်် ကတလသည်။ သတသ
့်
့် န္ှစ်သက်ြွယ်
အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တက င်ိုးကင်ဘမှ ကျဆင်ိုးလ သည့််
့်
ထသတသ
တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ရရှြ သ
့်
့် မဟ
့် တ် ထတနရ ရှ ထင်ခတစ်ခတပေါ်
ထင်ြပင်
့် ီပခင်ိုး ရှ၊ မရှက ဘယ်တသ အခါမျှ မသကကတလပပီဟ ငါတပပ ၏။
့် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
လက်ရအချ
ှ
န်တွင ် သင်တသည်
မမတက
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ
့်
့် ယ်တင်န္င
အသပည ရှတသ ်လည်ိုး၊ တန က်ဆိုးတသ က လ၏ ကပ်တဘိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးသွမ်ိုးသတ
ူ အ
့် ိုး
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်က အပပစ်တပိုးသည့်် အချန်တွင် သူ၏ လက်မှ လွတ်တပမ က်ြ ့်
သင်တ တမျှ
်လင်ဆ
့် ဲ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ချြုပမန်တသ အပ်မက်မျ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်

န္ှစ်သက်သည်အတင်ိုးသ အရ ရ က လချင်ပခင်ိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်တသ လူအ ိုးလိုးတ၏
့် ဘအင်္ဂ ါရပ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
တစ်ကယ်တည်ိုးပြစ်သည့်် မည်သည့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ၏ ထူိုးထိုးူ ကဲကဲ
လက်ြျ ိုးခါတလ က်တသ စတ်ကိုးူ တစ်ချြုျို့ မဟတ်ပရတပသည်။ ထသပြစ်
့် လျက်ပင်၊ ပပီိုးလျှင်
သင်တ၏
် ဲတသ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးအပပင် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန် သင်တ၏
့် ဤလွနက
့်
စတ်ထက်သန်မှုက ငါသည် အဆိုးသတ်တပိုးရန် ဆန္ဒရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက အတတ ်မျ ိုးပပ ိုးပပီိုး၊ သင်တ၏
့် မန ခမှုက
အစဉ်ကကီိုးထွ ိုးတနသည့်အ
် ချက်က တထ က်ဆလျှင၊် ဤအရ မျ ိုးသည် အန င်္တ်အတွက်
သင်တ၏
တ
့်် တ ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တက
့် န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တသ စီမချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သ သင
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ထန်ိုးမထ ိုးဘဲ အမှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဆက်ရတနရင်
ှ
ိုး၊ သင်န္စ
ှ ်သက်သည့်အ
် တင်ိုး
ဆက်လက်လပ်တဆ င်လတသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သင်၏အပ်မက်မျ ိုး
အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ ြ သင်
လချင်တနဆဲပြစ်ပါက၊ သင်၏ မန်ိုးတမ ပခင်ိုးတွင ် ဆက်ရပပီ
ှ ိုး
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ မန္ိုးထရန် သင်အ
့် ိုး ငါတက်တွနိုး် သည်- အတကက င်ိုးမှ သင်၏
အပ်မက်သည် အန္ှစ်မဲတ
့် သ အပ်မက်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ တပြ င်မ
့် တ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်တွင၊် သူသည် သင်က
့် မခင်ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်တစမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် သင်၏
အပ်မက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ြ သက်
သက် လချင်ပါက၊ ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
အပ်မက်မမက်န္င
ှ ။့်် ယင်ိုးထက်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ထ ဝစဉ် ရင်ဆင်တလ ။့်
ဤသည်မှ သင် ကယ်တင်ခရြ တစ်
ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ခင်လတသ
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအရ၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုး၏ အဆင်မ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ပါသနည်ိုး။
့် ျ ိုးသည် မည်သည့်အ
ပထမဦိုးစွ ၊ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ကကည့်ရ
် ှု ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ
သင်၌ရှသည့်် မည်သည့်် အပပြုအမူန္င
ှ ့်် အတတွိုးမျ ိုးကမဆ ဆန်ိုးစစ်တလ ။့်
ဤသည်မှ သင်တ အလွ
ယတ
် ကူ လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဉ ဏ်စွမ်ိုးဉ ဏ်စရှသည့်် လူအ ိုးလိုးက ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်သည်ဟ ငါယကကည်သည်။
သတသ
်၊ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ အ ိုး ဆလသည်က
့်
လိုးဝ မသရှသည့်် ထလူမျ ိုးသည် မခင်ိုးချက်ပြစ်သည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
အတပခခကျတသ အဆငအ
့်် ရ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဉ ဏ်စွမ်ိုးဉ ဏ်စရှသူမျ ိုး မဟတ်ကကတသ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးခရပပီိုးတသ လူမျ ိုး၊ ရိုးသ ိုးတသ သူမျ ိုး၊
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ွ ပ် ခင်ိုး မရှတသ လူမျ ိုးန္င
ှ ့်် မမတ၏
့် ိုးက ပပင်ိုးထန်စွ ကျြူိုးလန
့်

ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက အလွယတ
် ကူ သပမင်န္င်သည့်် လူမျ ိုးက ငါတပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၍ ငါတတ င်ိုးဆသည့်် အရ တစ်ခန္ှင ့်် သင်တအတွ
က်
့်
ပပီိုးတပမ က်ရန် လွယက
် ူတသ အရ တစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် သင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍
ငါ တတ င်ိုးဆသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မဟတ်တပ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
့်
ဤသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအ ိုး သီိုးသန ် ရယ်
သမ
ွ ်ိုးတသွိုးကကလမ်မ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့််
့်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ယင်ိုးအတပေါ် အထင်တသိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် တန်
့် တန်
့် တ် တပါတပါ
သတဘ ထ ိုးမည်မဟတ်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
၊့်် ယင်ိုးက တလိုးနက်စွ
့် ည်။ သင်တအတနပြင
့်
သတဘ ထ ိုးပပီိုး မလွဲတချ ်သငတ
့်် ပ။
ဒတယအတနပြင်၊့် သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုး အသီိုးသိုးီ အတွက်၊
လက်တလျ ညီတထွတသ သမမ တရ ိုးက သင်တ ရှ
့် တြွသငပ့်် ပီိုး၊ ထတန
့် က် ထပပဿန မျ ိုးက
တပြရှငိုး် ြ ဤသမမ
တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုသငတ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးတန က်တွင၊် သင်၏
့်
ဒစရက်လွနက
် ျြူိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် မန ခတသ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် အစ ိုးထိုးတလ ။့်
တတယအတနပြင်၊့် သင်တသည်
အပမဲ လမမ ပါိုးနပ်ပပီိုး စဉ်ဆက်မပပတ် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ သူ
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ရိုးသ ိုးတသ သူတစ်တယ က် ပြစ်သငသ
့်် ည်။ (ဤတွင ် ငါသည် သင်တ
့် အ
့် ိုး
ရိုးသ ိုးတသ သူ တစ်တယ က်ပြစ်ရန် တစ်ြန် တတ င်ိုးဆတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။)
သင်သည် ဤအရ သိုးခလိုးက ပပီိုးတပမ က်န္င်ပါက၊ သင်သည်
ကတက င်ိုးတထ က်မတသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး- မမ၏ အပ်မက်မျ ိုး အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ပပီိုး
တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက ရရှသည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
စတ်မပါတသ
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက တလိုးတလိုးနက်နက် သတဘ ထ ိုးတက င်ိုး သတဘ ထ ိုးမည် သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးတက
ဲ့် ွ သတဘ ထ ိုးတက င်ိုး သတဘ ထ ိုးတပမည်။ မည်သပင်
့် တ ဝန်မစ
့် ပြစ်တစ၊ ငါ၏
ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်တ၏
် ည်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ စမျ ိုးက
့် အပ်မက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တစရန်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တက
့် တလှ င်ြ သ
့် မဟ
့် တ် သင်တက
့် အရူ ိုးလပ်ြ ့်
မဟတ်တပ။
ငါ၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးသည် ရိုးရင
ှ ိုး် တက င်ိုး ရိုးရှငိုး် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တက
့်
ငါတပပ တနသည်အ
့် ရ သည် တစ် အတပါင်ိုး တစ်သည် န္ှစ်ပြစ်သည်ဆသကဲသ
့် သ
့် ပ်မရိုးရှငိုး် တပ။
သင်တ လ
့်် တ်သက်၍ သ မန်က လျှက တပပ ဆြ ့်
့် ပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးသည် ဤအရ န္ှငပ

သမဟ
့်် တ်သက်၍ စက ိုးအူတပါက်တပပ ြ ့်
့် တ် အန္ှစ်မဲ့်၊ ကကီိုးကျယ်သည့်် တပပ ဆချက်မျ ိုးန္ှငပ
ပြစ်ပါက၊ သင်တ၏
မျ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ
့် စီမချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏ဆန္ဒ
့်
ဗလ စ ရွ က်တစ်ရွက်သ ပြစ်တပလမ်မ
မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခပပီိုး
့် ည်။ သင်တအထဲ
့်
အလွနက် ကြုိုးစ ိုး အလပ်လပ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးအတွက် ပပသစရ မည်သည်အ
့် ရ မျှ
မရှသူမျ ိုးအတွက် ငါသည် သန ိုးတသ စတ် ရှမည်မဟတ်။ ဆနက
် ့် ျင်ြက် အတနပြင၊့်် ငါ၏
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမတပိုးတလတသ သူမျ ိုးက
စ န သန ိုးပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလပြင ့်် မဆထ ိုးန္င
ှ ၊့်် ဆလ ဘ်မျ ိုးမရှဘဲ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးပြင ့်် ငါ
ဆက်ဆမည်ပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင
့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးလစ
ှ ွ တန က်လက်တစ်ဦိုးပြစ်ရင်ိုး၊
့်
သင်တသည်
မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးမျှ
အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ထ
် တ
ဲ ွင ် ထမင်ိုး တစ်ပန်ိုးကန် ရရှသငသ
့်် ည်ဟ တတွိုးတက င်ိုး
တတွိုးကကတပမည်။ သင်တသည်
အမှုအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သ အခွ
ငအ
့်် တရိုးယူရမည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့်
့်
မည်သ အခွ
ငအ
့်် တရိုးယမ
ူ ခရတအ င်ပပြုရမည်ဆသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အတပခခ
့်
သတဘ တရ ိုးက အပမဲ လက်စ ိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သင်တထဲ
့် မှ အမျ ိုးစသည် ထသ ့်
တတွိုးကကသည်ဟ ငါတပပ မည်။ ထတကက
င့်် ယခတွင ် ငါသည် သင်တက
ှု လိုးစပြင ့််
့်
့် တလိုးနက်မအ
တပပ မည်- သင်၏ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်မှု မည်မျှပင် ချီိုးမွမ်ိုးထက်သည်၊ သင်၏
အရည်အချင်ိုးမျ ိုး မည်မျှ အထင်ကကီိုးစရ ပြစ်သည်၊ သင်သည် ငါတန
မျှ နီိုးကပ်စွ
့် က်သ မည်
့်
လက်သည်၊ သင်သည် မည်မျှ တကျ ်ကက ိုးသည်၊ သမဟ
့် တ် သင်၏ သတဘ ထ ိုးက သင်
မည်မျှတိုးတက်တစပပီိုးပြစ်သည်တက
့် ငါင်္ရမစက်တပ။ သင်သည် ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
မပြည့်ဆ
် ည်ိုး တသိုးသတရွ ျို့၊ ငါ၏ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက သင် လိုးဝ ရရှန္င်မည် မဟတ်။ သင်တ၏
့်
ထစတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တွက်ချက်မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက အပမန်ဆိုး ပယ်ြျက်ပပီိုး ငါ၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက တလိုးတလိုးနက်နက် စတင် သတဘ ထ ိုးတလ ။့် သမဟ
့် တ်လျှင၊်
ငါ၏အမှုက အဆိုးသတ်သ တရ
က်တစရန်အလငှ့် အတယ က်တင်ိုးက ပပ အပြစ်သ ့်
့်
ငါတပပ င်ိုးလဲပစ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ၏ န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ ငါ၏
ရန်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်မှု
့်
အနထွ
်
စ တန်၏ သွငပ် ပင်ရတသ
ှ
လူတက
် တွက် သမဟ
့် ကက
့် ငါ မတခေါ်တဆ င်န္င်သည့်အ
့် တ်
၎င်ိုးတက
ဲ တခေါ်
် တွက်၊ အညြှ တ ဆိုး ဆရလျှင်
့် တန က်တစ်တခတ်ထသ
့် တဆ င်မသွ ိုးန္င်သည့်အ
ငါ၏န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးက အချည်ိုးန္ှိုးီ အပြစ်သ ့်
တပပ င်ိုးလဲပစ်မည် ပြစ်သည်။
ငါသည် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးစွ ရှ၏။ သင်တသည်
မမတက
် န်ပပီိုး လမမ တသ
့်
့် ယ်ကယ် မှနက
ပစပြင ့်် ပပြုမူတနထင်န္င်ြ၊ ့် သင်တ၏တ
ဝန်က သစစ ရှစွ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ြ၊ ့် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
့်

လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်န္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ ရှ
ှ ့်် မမတ၏
့်
့် သမျှတင်ိုးန္င
့်
အသက်မျ ိုးကပင် စွနလ
် ့် တ်န္င်သည့်် လူမျ ိုးပြစ်န္င်ကကြ၊ ့် စသည်တက
့်် ည်။
့် ငါ တမျှ ်လငသ
ဤတမျှ ်လင်ခ
စ
့် ပခင်ိုးမျ ိုး၊ သင်တ၏
့် ျက် အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏မပပည်
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မန ခပခင်ိုးတမှ့် အရင်ိုးခ၏။ ငါသည် သင်တန္ှ့် င ့်် ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့််
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတစ်ခမျှ သင်တ၏
ဲ ဆ င်ြ မလ
တလ က်ပါက၊ ယခ
့် အ ရက ဆွတ
့်
ငါလပ်န္င်သမျှအ ိုးလိုးမှ တန က်ထပ်ဘ မျှ မတပပ ြသ
ှ
။
့် ပြစ်န္င်ြွယ်ရသည်
သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်က သင်တ ့်
့်
န ိုးလည်ကကတပသည်။ ငါသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အန ိုးယူပခင်ိုးမရှ၊ ထတကက
င ့်် အကယ်၍
့်
ငါစက ိုးမတပပ ပါက၊ လူတကကည်
စ
့် ရ တစ်စတစ်ခက ငါလပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။
့်
တစ်စတစ်ဦိုး၏ လျှ က ငါ ပပ်တစန္င်သည် သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ဦိုးက
အစတ်စတ်အပင်ိုးပင်ိုးပြတ်ခရလျက် တသဆိုးတစန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် လူမျ ိုးက အ ရက
မူမမှနမ
် ှုမျ ိုး ပြစ်တစန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ပြင့််
အကျည်ိုးတန်ပတပါက်တစန္င်သည်။ ထတန
က် အထူိုးသပြင ့််
့် က် တစ်ြန်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
ငါစီစဉ်ထ ိုးသည့်် ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုမျ ိုးက လူတအ
့် ိုး ငါ သည်ိုးခတစန္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ငါသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ခစ ိုးရမည်၊ အလွန ် တပျ ်ရင်မည်ပြစ်ပပီိုး အလွန ် တကျနပ်အ ိုးရတပမည်။
“တက င်ိုးတသ အရ က တက င်ိုးတသ အရ ပြင့်် လည်ိုးတက င်ိုး၊ မတက င်ိုးမက
ှု
မတက င်ိုးမအ
ှု ိုးပြငလ
့်် ည်ိုးတက င်ိုး ပပန်လည် ဆပ်တပိုးခရသည်” ဟူ၍ အပမဲဆထ ိုးတပသည်၊
ထသဆ
သနည်ိုး။ သင်သည် ငါအ
ရန်န္င
ှ ့််
့် ိုး ဆန်ကျင်
့်
့် လျှင ် ယခ အဘယ်တကက င ့်် ထသမပြစ်
့်
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တဝြန်အကဲပြတ်မှုအချြုျို့ ပပြုလပ်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ငါသည် သင်၏န္ှုတ်က
ပပ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ က ငါက
ှ ်သမ်တ
့် အဆိုးမရှ တကျနပ်န္စ
့် စမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်ဆ
ဲ့် သ အရ သည် အသက်န္င
ှ ့််
့် တသ ် တန က်ဆိုးတွင၊် သင်လပ်တဆ င်ခတ
တစ်ခတစ်တလ သက်ဆင်ြ မတပပ
န္ှင၊့်် သမမ တရ ိုးပင် မဟတ်ဘ၊ဲ ငါပပြုသမျှ အရ ရ တင်ိုးမှ မူ
့်
သမမ တရ ိုး ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ငါ၏ လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် ငါအမှု
့် ၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါထတ်တြ ်တကကပင တသ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့််
ဆက်စပ်တပသည်။ ထတကက
င်၊့် စင်ကကယ်တသ အကျငသ
့်် လ
ီ အချြုျို့က စတဆ င်ိုးြ၊ ့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ မတက င်ိုးမက
ှု ကျြုိုးလွနပ် ခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနြ
် ့် န္ှ့် င ့်် သင်၏ အ ိုးလပ်ချန်တွင ်
ငါ၏တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အတရိုးစက်ြ သင်
တ အသီ
ိုးသိုးီ က ငါတက်တွနိုး် ၏။ ထအခါ
့်
့်
ငါသည် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဇ တပကတထဲသ သင်
တ ့်
့်
့်
ထ ိုးရသည့်
ှ
် ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှု၏ တစ်တထ င်ပ တစ်ပမျှက သမမ တရ ိုးအြ ့်

ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမည် (သမဟ
့် တ် တပိုးလှူမည်) ဆပါက၊ သင်သည် မကက ခဏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက
ပပြုမမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပပ်တနသည့်် န္ှုတတ
် ရှ
့် မည်မဟတ်ဟ ငါတပပ မည်။ ဤသည်မှ
သသ ထင်ရှ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
သ ၍မျ ိုးတသ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး သင် ကျြူိုးလွနတ
် လ၊ တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရရှြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး သင် သ ၍နည်ိုးပါိုးတလတလ ပြစ်မည်။ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင်၊့် သ ၍
နည်ိုးပါိုးတသ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး သင်ပပြုတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ခလ ရြ ့်
အခွငအ
့်် လမ်ိုး သ ၍ တက င်ိုးတလတလပင် ပြစ်သည်။ သင်က
့်် တ်ရန် ငါအတွ
က်
့် ခွငလ
့်
မပြစ်န္င်သည်အ
့် တပခအတနထ၊ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုး တိုးပွ ိုးပါက၊ သင်သည် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး
ခရမည့်် သင်၏ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက လိုးဝ ပြြုန်ိုးတီိုးမပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထသပြင
့် ၊့်် သင်၏
ခရီိုးပန်ိုးတင်သည် အထက်အရပ် မဟတ်ဘဲ တအ က်အရပ် ပြစ်တပလမ့််မည်။ သင်သည် ငါက
့်
မယကကည်ပါက၊ ရဲရင်က
အမှ ိုးက လပ်တဆ င်တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးက သင်အ
့်
့် ိုး
အဘယ်အရ တပိုးသည်က ကကည်တ
့် လ ။့် သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ
စတ်ထက်သန်သည့်် လူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးအတွက် ခွငလ
့်် တ်ခရြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ ဧကန်မချ သင် ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ န မခတတ်မှုသည် မကက မကက
နည်ိုးသထက် နည်ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့၌ သင်၏ ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးသည်
ဧကန်မချ အတရအတွက် တိုးပွ ိုးလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ လိုးဝဉဿ ပျက်စီိုးပခင်ိုး
အချန်က လပြစ်မည့်် အကနအ
် ့် သတ်သ သင်
တရ က်ရသည်
ှ
အထ၊ သင်သည် မကက ခဏ သ ၍
့်
သ ၍ မန ခတတ်တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး
ရရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ကကည်န္ိုးူ ြွယ်အပ်မက် ပျက်စီိုးသွ ိုးမည့်် အချန်ပြစ်သည်။ သင်၏
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက မရငက
့်် ျက်သတ
ူ စ်ဦိုး သမဟ
့် တ် မက်မဲတသ သူတစ်ဦိုး၏
အမှ ိုးတစ်ခမျှအပြစ် မမှတယ
် ူန္င
ှ ။့်် သင်၏ ညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုးက ထသလ
့် ပ်တဆ င်ြ ့်
မပြစ်န္င်တစ တသ တကက င၊့်် သမမ တရ ိုးက သင် လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်ဟတ
ူ သ ဆင်တပခက အသိုးမပပြုန္ှင။့်် ထအပပင်
၊ သင် ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးပြစ်သည့််
့်
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သ ၍ တက င်ိုးတက င်ိုးမသခဲတ
့် သ တစ်စတစ်ဦိုး၏
လပ်ရပ်မျ ိုးအပြစ် အလွယတ
် ကူ မမှတယ
် ူန္င
ှ ။့်် သင်သည် မမကယ်ကယ် ခွငလ
့်် တ်ရ တွင ်
တတ ်ပပီိုး၊ မမကယ်ကယ် ရက်တရ မှုပြင ့်် ဆက်ဆရ တွင ် တတ ်ပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရရှမည်မဟတ်သည့်် သူရဲတဘ တကက င်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏
ဒစရက် အပပစ်မျ ိုးသည် သင်က
် ့် ိုးအ ိုး မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရပ်တနလ
် ့် မ်မ
့် တပခ က်လှနပခင်
့် ည်

မဟတ်ဟ သငက
့်် ငါ တပပ ၏။ ၎င်ိုးတသည်
သင်အ
့် ိုး သမမ တရ ိုး၏ တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးက
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးမှ ထန်ိုးထ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏ သစစ ရှတသ အတပါင်ိုးအတြ ်အပြစ်
သင်အ
ှ
ပြစ်သည်။ သင်အ
တပိုးချက်မှ
့် ိုး ထ ဝရဆက်ရတစမည်
့် ြ ငါ၏အကက
့်
ဤသပြစ်
ှ ်ထ ိုးတသ အပပစ်ဒစရက်မျ ိုးက
့် တနဆဲပြစ်သည်- သင်၏ ကွယ်ဝက
သတမပပြုမဘဲလျက် ရှစဉ်တွင၊် သင်၏ ခရီိုးပန်ိုးတင် တစ်ခတည်ိုးကသ အ ရမစက်န္င
ှ ။့််
ဒစရက်အပပစ်မျ ိုးက အတလိုးအနက် သတဘ ထ ိုးတလ ၊့် ပပီိုးလျှင ် သင်၏ခရီိုးပန်ိုးတင်က
စတ်ပပ
ူ န်မတ
ှု ကက င ့်် ၎င်ိုးတထဲ
် ရ ကမျှ လျစ်လျြူမရှု မတစန္ှင။့််
့် မှ မည်သည့်အ

ဘိုရ ်းသခင်၏ စိတတ
် နသတဘ ထ ်းကိို န ်းလည်ရန်မှ
အလွန်အတရ်းကကီ်းတပ၏
သင်တစွ့် မ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ငါတမျှ ်လင်ထ
့် ရ မျ ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ ရှ၏၊ သတသ
်လည်ိုး
့် ိုးသည်အ
့်
သင်တ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တ၏အသက်
တ န္ှငဆ
့်် င်တသ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ငါတတ င်ိုးဆတသ အရ က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်က ိုး မဟတ်တချ၊ ထတကက
င့််
့်
ငါအတနပြင်
့် ိုးတပပ ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏အလက သင်တအ
့်
့် လရင်ိုးက တဲတ
့် ိုး ရှငိုး် ပပရန်သ
ရှတတ သ
ှု ည်လည်ိုး
့် ည်။ သင်တ၏
့် ျန်န္င်စွမ်ိုးသည် န္ချ ပပီိုး သင်တ၏
့် ချင်ခ
့် သတဘ တပါက်မသ
အလ ိုးတူပင် န္ချ သည်က တထ က်ရှုတသ ် သင်တအတနပြင်
့် ငါ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
အန္ှစ်သ ရတအတကက
င်ိုးက လိုးဝနီိုးပါိုး မသဘဲလျက် ရှတနကကတသ တကက င့််
့်
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုး ငါအသတပိုးရန်မှ အတလ သိုးဆယ်ကစစတစ်ရပ်ပင်
ပြစ်တတ ၏
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ ဤကစစရပ်မျ ိုးက
့် ။ သင်အ
့် တနပြင့်် ယခင်က မည်မျှပင် န ိုးလည်ခသ
န ိုးလည်ရန် သင်၌ ဆန္ဒရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုး
ငါသည် အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပရတပဦိုးမည်။ ဤကစစရပ်မျ ိုးသည် သင်တအတွ
က်
့်
လိုးဝအစမ်ိုးသက်သက် ပြစ်တနသည်က ိုး မဟတ်တချ၊ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ်
့်
့်
ပါဝင်တသ အဓပပ ယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍မူ သင်တ၌့် န ိုးလည်မှုမျ ိုးစွ ၊ အကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုး မျ ိုးစွ
ကင်ိုးမဲ့်တနသည်။ သင်တထဲ
့် မှ လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုး၌ တရိုးတရိုး န ိုးလည်မှုအချြုျို့သ ရှကကပပီိုး
ထန ိုးလည်မှုမှ လည်ိုး တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပြစ်က မစလင်တပ။ သင်တအတနပြင်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့် ိုးန္င်ရန်၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ပမတက င်ိုးမွနစ
် ွ လက်တတွျို့ကျင်သ
့် ိုးန္င်ရန် အကူအညီပြစ်စမ်တ
့် သ ငှ ပထမဦိုးဆိုး

ဤကစစရပ်မျ ိုးက သင်တသ
့် မှပြစ်မည်ဟ ငါထင်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်တ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရမရ ၊ အတယ င်တဆ င်အပြစ် ရှတနဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘ သ တရ ိုး၏
အတဆ င်တယ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နဦိုး မည်ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးမလည်ပါက သူအတွ
က် သင်လပ်တဆ င်သင်သ
့် ည့်် အလပ်က
့်
လပ်ရန်မှ သင်အ
့် တွက် ပြစ်န္င်လမ့််မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက
သင်မသပါက သူအတပေါ်
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတ သင်
၌ရှရန်မှ
့်
့်
ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ထအရ မျ ိုးအစ ိုး အတလိုးမထ ိုးတသ
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျပပြုမူမှုန္င
ှ ့်် မလမ်တ
့် ပပင်
့် ပတ် ပပြုမူမှုတသ
့် ရှမည်ပြစ်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပပြုပပင်၍မရတသ တစ ်က ိုးမသ
ှု ရှတပလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ အကယ်ပင် အတရိုးကကီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုးအ ိုး လျစ်လျြူရှု ၍ မရတသ ်လည်ိုး ဤကစစရပ်မျ ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ တစတ
ှု ချွတ်ချွတ် မစူိုးစမ်ိုးြူိုးကကတပ။
့် စစ
့် ပ်စပ် မဆန်ိုးစစ်ြူိုးကက၊ သမဟ
့် တ် န္ှုက်န္က်
သင်တအ
့် ိုးက
့် ိုးလိုးသည် ငါထတ်ပပန်ထ ိုးတသ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
ထတ်ြယ်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သည်က ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုးပမင်ရသည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးမလည်ကကပါက သင်တအတနပြင်
့် သူ၏
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမကကရန် အလ ိုးအလ အလွနမ
် ျ ိုးလမ်မ
့် ည်။
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အမျက်က
သွ ိုးဆသ
ွ ည့်် သတဘ သက်တရ က်ပပီိုး ထသပြစ်
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ တန က်ဆိုးအသီိုး
့် လျှင ် သင်လ
အပွငသ
့်် ည် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုးပြစ် လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက သင်သပါက သူ၏စတ်တန သတဘ ထ ိုးက သင်န ိုးလည်န္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး
ယခတွင ် သင်သတဘ တပါက်တလ က်တပပပီ၊ သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
သင်န ိုးလည်တသ အခါ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးကလည်ိုး သင်န ိုးလည်ပပီိုးသ ိုး
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးထဲ၌ ပါဝင်တသ အရ အမျ ိုးစသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအတကက င်ိုး အချြုပ်အ ိုးပြင့်် တပပ ပပသည်က
တပပ စရ ပင်မလတပ၊ သတသ
်လည်ိုး စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးထဲတွင ်
့်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး အလိုးစက တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုးက ိုး မဟတ်တချ။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအတပေါ် သင်၏န ိုးလည်ပခင်ိုးက တိုးတက်တစပခင်ိုး အရ ၌
ဤသည်ထက်ပ၍ လပ်တဆ င်ရမည်ပြစ်သည်။
ယတန ငါသည်
သ မန်စက ိုးစပမည်တပပ ပခင်ိုးအပြစ် သင်တန္ှ့် င ့်် တပပ ဆတနပခင်ိုး မဟတ်တပ၊
့်

ထတကက
င့်် သင်တအတနပြင်
့် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက င်္ရတစက်
့်
့်
ချဉ်ိုးကပ်ထက်သည်အ
့် ပပင် အတလိုးအနက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ထက်တပသည်။ ဤသတပပ
ရ ၌
့်
သင်တသည်
ငါတပပ ထ ိုးတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် မပြစ်စတလ က် နည်ိုးပါိုးလှတသ
့်
လလက
သ စက်ထတ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက ငါဆလသည်။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ချင်ခ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ျန်တတွိုးဆရန် ပ၍ပင် မလလ ိုးတပ၊ ထကစစန္င
လလစ
့် ူ ရှခဲလှသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် သင်တ၏
့် က်ထတ်သည်သ
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
စက ိုးကကီိုးစက ိုးကျယ်ထက် ဘ မျှမပဟ ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယခတွငပ
် င်လျှင် သင်တထဲ
့် မှ
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ သင်တ၏
့် ပဓ နအကျဆိုးတသ အ ိုးနည်ိုးချက်အတပေါ်
တလိုးနက်သည့်် လလစ
ှု မန္ှစ်ပမြှြုပ်ထ ိုးကကတသိုးတပ။ သင်တအတွ
က်
့် က်ထတ်မက
့်
အပတ်တကတ် ငါကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် သင်တသည်
ငါက
့် စတ်ပျက်တစကကတလပပီ။
့်
သင်တထ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတလိုးထ ိုးမှု မရှဘဲ သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးသည်လည်ိုး
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ကင်ိုးမဲတ
့် တသ
လူမျ ိုးက
့် နကကသည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ထကဲသ
့်
မည်ကသ
ဲ့် လျှ
့် င ် သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးဟ မှတ်ယူ၍ရန္င်မည်နည်ိုး။ မိုးတက င်ိုးကင်တရ ိုးသည်
ထသတသ
ကစစက သည်ိုးခလမ်မ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၌့်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအတကက င်ိုးန္ှငပ
့်
န ိုးလည်မှု မပြစ်စတလ က် တလိုးသ ရှကကတသ တကက င့်် ငါအတနပြင်
့်
့် ပ၍တလကန်ခရန်သ
ရှတတ သ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးဟူသည်မှ လူတင်ိုးအတွက် အလွနအ
် မင်ိုး
စတ်ကူိုးယဉ်ဆန်သည်ဟထင်ရသည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ရပ်ပြစ်သည်အ
့် ပပင်
လက်ခရန်မှ လည်ိုး လူတင်ိုးအတွက် လွယ်ကလ
ူ ှသည်အ
့် ရ မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ သူ၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် မတူတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၌လည်ိုး ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုး၊ တဒါသထွက်ပခင်ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တပျ ်ရင်မှုဟူသည့််
သူက
ှု ျ ိုး ရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ဤစတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏
့် ယ်ပင် စတ်ခစ ိုးမမ
့်
စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးအတင်ိုး သူပြစ်ပပီိုး
သူ၏ရှပခင်ိုးအတင်ိုး သူရတပသည်
ှ
။ သူတြ ်ပပသမျှန္င
ှ ့်် ထတ်တြ ်သမျှတသည်
့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ တ၏
့် ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအပါအဝင် သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ကယ်ပင်လကခဏ တသည်
့်
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးကမျှ အစ ိုးထိုး၍မရန္င်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
န္ှစ်သမ့််တပိုးမှု၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် မန်ိုးတီိုးမှု၊ ထမျှမက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အစအတစ့်

န ိုးလည်မတ
ှု အကျ
ြုိုးဝင်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ပင်ကစရက်မှ မူ အတက င်ိုးပမင်ပခင်ိုး၊
့်
့်
ထကကလလရှ
့် ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် စ န စတ်မရှပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးမှ သက်ရသက်
ှ
မဲ့် အရ အ ိုးလိုးတက
ှ ့်် သက်ဆင်ပပီိုး
့် အပ်စိုးတသ သူန္င
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခပ်သမ်ိုး၏ သခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည်။ သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည်
င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး၊ တန်ခိုး၊ ပမင်ပ့် မတ်ပခင်ိုး၊ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ
သ လွနက် ကီိုးစိုးပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် ကသဇ အ ဏ ၏
သတကဂတပြစ်ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်တသ အရ အ ိုးလိုး၏ သတကဂတပြစ်က လှပ၍
တက င်ိုးမွနသ
် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုး၏ သတကဂတလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ထထက်မက
ထစတ်တနသတဘ ထ ိုးသည် အတမှ င်ထန္ှင ့်် မည်သည့်် ရန်သအ
ူ င်အ ိုးကမျှ
အန္င်ယူ၍မရန္င်တသ

၊ သမဟ
့် တ် ထပါိုး၍ မရန္င်တသ သူ၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး၊

က

မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခ သတတဝါကမျှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်တသ (ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးကလည်ိုး
သူသည်ိုးခမည် မဟတ်တပ)ခ သူ၏ သတကဂတလည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည်
အပမင်ဆ
့် ူကမျှ၊ သမဟ
့် ိုးတသ တန်ခိုး၏ သတကဂတပြစ်၏။ မည်သည်လ
့် တ်
မည်သည်လ
့် ူအမျ ိုးကမျှ သူ၏အမှု၊ သတည်
ိုးမဟတ် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက
့်
မတန္ှ င်ယ
ှ ်န္င်တပ၊ သမဟ
ွ ရ
့်် ှမည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ သတသ
် လူသ ိုး၏
့် က
့် ှက်ခင
့် တ် တန္ှ င်ယ
့်
ပင်ကစရက်မှ မူ သ ိုးရဲတရ စဆ န်ထက် လူသ ိုးက အနည်ိုးငယ် သ လွနမ
် ှု၏
သတကဂတမျှသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူကယ်၌က မည်သည်က့် သဇ အ ဏ မျှမရှ၊
မည်သည်လ
့် ပ်ပင်ခင
ွ မ
့်် ျှမရှ၊ ထပပင်
် န
ွ န္
် င်စွမ်ိုးလည်ိုး မရှတပ၊ သတသ
်လည်ိုး
့် မမကယ်က တကျ လ
့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရ၌မူ သူသည် လူအမျြုိုးမျြုိုး၊ ပြစ်ရပ်အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့်
ပပြုသမျှ န္ရမည့်် တကက က်ဒိုးူ တန်တနသူပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုးသည်
တပြ င်မ
ှ ့်် ထွက်တပေါ်လ မှုတတကက
င်ပ့် ြစ်သည်၊
့် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတ၏
့် တည်ရှမှုန္င
့်
အတမှ င်ထန္ှင ့်် ဆိုးယတ်မတ
ှု ၏
ွ ်အတွက်
့် ပျက်စီိုးမှုတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အလင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ အသက်တ က ယူတဆ င်လ တပိုးပခင်ိုးအတပေါ် သူဝမ်ိုးတပမ က်သည်၊
သူ၏ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုးသည် တပြ င်မ
် သ ဝမ်ိုးသ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
့် ှနတ
အရ အ ိုးလိုးတ တည်
ရမှု
ှ ၏ သတကဂတပြစ်က ထမျှမက မင်္ဂလ ရှပခင်ိုး၏
့်
သတကဂတလည်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသမှ မတရ ိုးမှု၏ တည်ရှပခင်ိုးန္ှင ့််
တန္ှ င်ယ
ွ ်အတပေါ် သင်တ
့် ှကပ် ခင်ိုးတက
့် ရ က်တစတသ အန္တရ ယ်တကက င့်် ပြစ်သည်၊
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် အတမှ င်ထတ၏
် တ်တသ
့် တည်ရှမှုတကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးက န္ှငထ
အမှုအရ မျ ိုး၏ တည်ရှမှုတကက င်ပ့် ြစ်သည်၊ ထမျှမက တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး လှပတသ အရ မျ ိုးက

ဆန်ကျင်
သည့်် အမှုအရ မျ ိုး၏ တည်ရှမှုတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူ၏တဒါသသည်
့်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး မတည်ရှတတ ပ့် ခင်ိုး၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး
ထထက်ပ၍ သူသန်
် င်ခ
့် ျက်မျ ိုး
့် ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏ သတကဂတပင်ပြစ်သည်။ သူ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုမှ တမျှ လ
သူထ ိုးခဲတ
ိုးသွ ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး အတမှ င်ထထဲသ ကျဆင်
့်
လူသ ိုးအတပေါ် သူပပြုတသ အမှုမှ သူ၏တမျှ ်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးအတင်ိုး ပြစ်မလ
တသ တကက င်ပ့် ြစ်က သူချစ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ်
အ ိုးလိုးမတနန္င်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ အပပစ်ကင်ိုးမဲ့်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊
ရိုးသ ိုးတသ ်လည်ိုး ပည မဲတ
် ည်ိုး
့် သ လူသ ိုးအတွက်၊ ထပပင်
့် လူတက င်ိုးပြစ်တသ လ
မမကယ်ပင်အပမင်မျ ိုး ကင်ိုးမဲ့်တနတသ လူသ ိုးအတွက် သူဝမ်ိုးနည်ိုးရသည်။
သူ၏ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုမှ သူ၏တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူကရ
့် ဏ တ၏
့် သတကဂတပြစ်ပပီိုး လှပပခင်ိုးန္ှင ့််
ကကင်န ပခင်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးက အန္င်ရပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် သတကဂတပြစ်သည်။ သူ၏တပျ ်ရင်မှုသည် သူ၏ရန်သမ
လူသ ိုး၏ စတ်ရင်ိုးတက င်ိုးက ရရှပခင်ိုးတမှ့် လ သည်မှ မှနတ
် ပ၏။ ထမျှမက
ထတပျ ်ရင်မှုသည် ရန်သအင်
ူ ့် အ ိုး အ ိုးလိုးတ၏
် တ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပျက်စီိုးပခင်ိုးတမှ့်
့် န္ှငထ
တပေါ်တပါက်လ ပပီိုး တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး ပငမ်ိုးတအိုးတသ အသက်တ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ့်
ရရှပခင်ိုးတကက င့်် တပေါ်တပါက်လ သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပျ ်ရင်မှုသည် လူသ ိုး၏ ဝမ်ိုးသ မှုန္င
ှ ့််
မတူတပ၊ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ထတပျ ်ရင်မှုသည် အသီိုးအပွငတ
့်် က င်ိုးမျ ိုးက စတဆ င်ိုးရပခင်ိုး၏
ခစ ိုးချက်ပြစ်ပပီိုး ဝမ်ိုးသ မှုထက် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ စတ်ခစ ိုးချက် ပြစ်သည်။
သူ၏တပျ ်ရင်မှုသည် ဤအချန်မစ
ှ ၍ တရှ ျို့တလျှ က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ဆင်
ိုးရဲဒကခမှ
့်
လွတ်တပမ က်ပခင်ိုး၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး အလင်ိုးတလ ကသ လူ
ွ ်ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
သတကဂတလည်ိုး ပြစ်၏။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးမှ မူ
့်
သူ၏ကယ်ပင်အကျြုိုးအလငှ့် သ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး တပြ င်ပ့် မတ်ပခင်ိုး၊ အလင်ိုး၊
သမဟ
့် ယ
ွ ဆိုး
့် တ် လှပတသ အရ အလငှ့် ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် တ်စအ
တက င်ိုးကင်ဘက ချတပိုးသန ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်အလငှ့် ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးလည်ိုး
မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးမှ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပပီိုး
အတမှ င်တလ ကန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်အလငှ့်
့်
တည်ရှြတဝိုးစွ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတွကပ
် င် မတည်ရတပ၊
ှ
ထတကက
င့်် လူသ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် အတူတပပ ၍ မရန္င်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ
အထွတ်အထပ်ပြစ်၍ အပမဲင်္ဏ်သတရရှသည်၊ လူသ ိုးမှ မူ အစဉ်အပမဲ ယတ်ည၍
့် အစဉ်အပမဲ
သိုးမရတပ။ ဤသပြစ်
ွ ်အတွက် စွနလ
် ့် တ်မှုမျ ိုး
့် ရပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

အပမဲပပြုတပိုးက သူက
ှ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး
့် ယ်သူ တပိုးအပ်ပမြှြုပ်န္ထ
့်
လူသ ိုးမှ မူ အစဉ်အပမဲ မမအတွကသ
် လျှင် ရယူပပီိုး ကကြုိုးပမ်ိုးတလ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် အစဉ်အပမဲ အပတ်တကတ် ကကြုိုးပမ်ိုးတနတသ ်လည်ိုး
လူသ ိုးကမူ အလင်ိုးအတွက်၊ သမဟ
့် ရ ကမျှ
့် တ်ပခင်ိုးအတွက် မည်သည်အ
့် တ် တပြ င်မ
လိုးဝမတထ က်ကူတပိုးတပ။ လူသ ိုးအတနပြင့်် တစ်ခဏတ မျှ လလစ
် င်
့် က်ထတ်လျှငပ
ထလလမှ
အ ိုးနည်ိုးလန
ွ ိုး် လှတသ တကက င့်် ထိုးန္က
ှ ်ချက် တစ်ခကမျှပင် ခန္င်မည်မဟတ်တပ၊
့်
အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏လလသည်
သူက
့်
့် ယ်ပင်အကျြုိုးအတွက်သ အစဉ်အပမဲ ပြစ်တနပပီိုး
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် မဟတ်တသ တကက င်ပ
့် င် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အစဉ်အပမဲ
တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်၏၊ ဘရ ိုးသခင်ကမူ အစဉ်အပမဲ ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တရ ိုးမျှတတသ အရ ၊ တက င်ိုးတသ အရ န္ှင ့်် လှပတသ အရ အ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမှ မူ အကျည်ိုးတန်ပပီိုး ဆိုးယတ်တသ အရ အ ိုးလိုးက ဆက်ခက ထင်ရှ ိုးတအ င်
ပပြုလပ်သပူ ြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး လှပသည့်် အန္ှစ်သ ရက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ၊ သတသ
် လူသ ိုးကမူ အချန်မတရွ ိုး၊
့်
အတပခအတနမတရွ ိုး၌ တပြ င်မ
ွဲ ွ ိုးကကရန်
့် တ်ပခင်ိုးက သစစ တြ က်က ဘရ ိုးသခင်ထမှ လမ်ိုးလသ
တက င်ိုးတက င်ိုးတတ်န္င်၏။
ငါတပပ ထ ိုးတသ ဝါကျတင်ိုးသည် အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး ပါဝင်၏။
သင်တသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက င်္ရတစက် ဆင်ပခင်တတွိုးဆသင်သ
င်
့် ည်၊ ထသပပြုလျှ
့်
့်
ထအရ မျ ိုးထမှ ဧကန်မချပင် ကကီိုးစွ အကျြုိုးခစ ိုးရလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်မှ အလွနခ
် က်လှသည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအ
့် ိုးလိုး၌ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
န ိုးလည်မတ
ှု စ်ခခ ရှကကပပီဟ ငါယသည်။ ထသပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး မပပြုတသ အရ မျ ိုးက ပမလပ်တဆ င်ကက၍
ငါအ
့် ိုး ပမပပသကကမည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ထသဆ
့် လျှင ် ငါသည်
စတ်ချလက်ချရှတပလမ်မ
ဲ ဘရ ိုးသခင်က အချန်တင်ိုး
့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
သမ်ိုးထ ိုးတလ ။့် သင်ပပြုမူသည်အ
့် ခါ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူတလ ။့် အရ ရ ၌
သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တြွရှ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အရအတသတန်တစက အရှက်ရတစတသ
အရ မျ ိုးအ ိုး လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက တရှ င်ကကဉ်တလ ။့် သင်န္
ှ ိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ အန င်္တ်
့် လ
လစ်ဟ တနပခင်ိုးက ပြည်ရ
့် န် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏အတတွိုးထ၌
ဲ တန က်သပ့် ထ
့် ိုးပခင်ိုးမျြုိုး
သ ၍ပင် မပပြုသငတ
့်် ပ။ သင်အ
ဆလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တနပြင ့်် ဤသပပြုမည်
့်

စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တပလမ့််မည်။ ထအတူ
အကယ်၍ သင်သည်
့်
သင်ဘ
့် ဝတစ်တလျှ က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တစ ်က ိုးတသ မှတ်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
မတကျမနပ်တပပ ဆချက်မျ ိုး လိုးဝမပပြုပါက၊ ထအတူ
အကယ်၍ သင်သည်
့်
သင်ဘ
့် ရ အ ိုးလိုးက
့် ဝတစ်တလျှ က်တွင ် သင်အ
့် တပေါ် သူတ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးသည်အ
တက င်ိုးမွနစ
် ွ တဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်သည် ဆပါက
သင်သည် စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုးက တြ က်ြျက်ပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး
ပြစ်လမ့််မည်။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် “ကယ်တတ သ
် ည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏ဟ ကျွန္ပ်
် အဘယ်တကက င့််
မထင်ရသနည်ိုး”၊ “ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏
ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစမှုတစ်ခခထက် ဘ မျှမပဟ ကျွန္ပ်
် ထင်သည်”၊
“ကျွန္ပ်
် ၏အပမင်ကတပပ ရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုသမျှမှ မှနလ
် ှသည်လည်ိုး မဟတ်ပါ”၊
“ဘရ ိုးသခင်၏ လူသဘ
ဝသည် ကျွန္ပ်
် ထက် သ လွနတ
် နသည်က ိုး မဟတ်ပါ”၊
့်
“ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယကကည်လက်ခချင်စရ က မတက င်ိုးပါ”၊
သတည်
ိုးမဟတ် ထသတသ
တဝြန်သည့်် အပခ ိုးမှတ်ချက်မျ ိုးက သင်အ
့် တနပြင့််
့်
့်
တပပ ခဲြ
့် ူိုးပါလျှင ် သင်၏အပပစ်မျ ိုးက တိုး၍ဝန်ခပပီိုး တိုး၍တန င်တရရန်
ငါအတလိုးအနက်တက်တွနိုး် ၏။ ထသမဟ
့်် တ်ပခင်ိုးခရရန် အခွငအ
့်် တရိုး
့် တ်လျှင ် သင်၌ ခွငလ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရှမည်မဟတ်တပ၊ အတကက င်ိုးမှ သင်သည် လူသ ိုးတစ်တယ က်က မဟတ်ဘဲ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
လူသ ိုးတစ်တယ က်က တဝြန်တနသည်ဟ ထင်တက င်ိုး ထင်တနလမ်မ
်လည်ိုး
့် ည်၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် မူ ထသမမှ
် တ
ူ ပ။ သူ၏ဇ တခန္ဓ က
့် တယ
သင်၏မတလိုးမစ ိုးပပြုမူပခင်ိုးသည် သူက
ီ ည်။
့် မတလိုးမစ ိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တန်ိုးတူညသ
ထသပြစ်
့် လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမပပီ
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ပပြုခဲသ
့် မျှတသ အရ အ ိုးလိုးသည် လူဇ့် တထဲရှ
သူ၏အမှုက က ကွယ်ရန်အလငှ့် ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအမှုက တက င်ိုးမွနစ
် ွ
လပ်တဆ င်ရန်အလငှ့် ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ က
လျစ်လျြူရှု ပါလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအရ ၌
လိုးဝတအ င်ပမင်မည်မဟတ်တသ သူ တစ်တယ က် ပြစ်သည်ဟ ငါဆ၏။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက သွ ိုးဆွခတ
ဲ့် သ တကက င့်် သင်က
့် သင်ခန်ိုးစ တပိုးရန်အတွက်
ထက်တန်တသ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက သူအသိုးပပြုတပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးအရ သည် မတပပ ပတလ က်တသ ကစစရပ်

မဟတ်တပ။ သင်အ
့် တနပြင့်် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရတပမည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
သင်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲန္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက
့် င
သကျွမ်ိုးလ လမ့််မည်။ ဤအသတရ ိုးက သင်ရရှပပီိုးသည်အ
့် ခါ ပ၍ ပမင်မ
့် ိုးပပီိုး ပ၍လှပတသ
အတပခအတနထဲသ သင်
ဝင်တရ က်တနသည်က တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။ အဆိုးတွင ် သင်သည်
့်
သင်၏အကျည်ိုးတန်တသ စတ်က ရှက်လ မည်ပြစ်သည်အ
့် ပပင် သင်၏အရှက်ရပခင်ိုးမှ
ပန်ိုးကွယ်ရန်တနရ မရှဟ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်တွင် သင်၏အပပြုအမူ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ အရ ပ၍ပ၍ နည်ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် တိုး၍တိုး၍ နီိုးကပ်လ မည်ပြစ်က
သူက
့် ချစ်ပခင်ိုးသည် သင်၏န္ှလိုးသ ိုး ထဲတွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ လမ့််မည်။
ဤသည်မှ လှပတသ အတပခအတနထဲသ လူ
ွ ် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး၏
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
သတကဂတပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ယခတင် သင်တသည်
ဤအရ က မရရှကကတသိုးတပ။
့်
့်
သင်တအ
ကကမမ အတွက် တပပိုးလ ိုးလပ်ကင် ကကသည်အ
့် ိုးတလျ စ
် ွ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ၏က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သကျွမ်ိုးရန်အတွက် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးအရ ၌ စတ်ဝင်စ ိုးတသ သူ
မည်သရ
ူ သနည်
ှ
ိုး။ ဤသဆက်
ပြစ် တနပါလျှင် သင်တသည်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ
့်
့်
အမန်မျ
့် ိုးက အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် ချြုိုးတြ က်မကကလမ့််မည်၊ အတကက င်ိုးမှ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက မပြစ်စတလ က်မျှသ န ိုးလည်ကက
တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တ ယခ
ပပြုကကသည်အ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်က ချတနကကပခင်ိုးပင်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရန် သင်တက
့်
ငါတတ င်ိုးဆပခင်ိုးသည် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
ကွဲလပွဲ ခင်ိုး မရှတပ။ အတကက င်ိုးမှ သင်တသည်
့်
့်
စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမန်မျ
မှ မည်သက
ူ
့် ိုးက မကက မကက ချြုိုးတြ က်တနပါက သင်တအထဲ
့်
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ထသဆ
့် ပါက ငါ၏အမှုသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ သက်သက် ပြစ်တနခဲလ
င့်် သင်တ၏
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
့်
့်
ကယ်ပင်အပပြုအမူက တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးကကရန်အပပင် သင်တလှ
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
့် မ်ိုးတသ
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးကပါ သတထ ိုးကကရန် ယခတင် ငါတတ င်ိုးဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
သင်တအတပေါ်
ငါပပြုသည့်် ပ၍ပမင်မ
့် ိုးတသ တတ င်ိုးဆချက်ပြစ်ပပီိုး သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးသည်
ထအရ က င်္ရတစက် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ကကက အလွနထ
် က်သန်တသ အတလိုးထ ိုးမှု
ပပြုကကလမ်မ
ပ်ရပ်မျ ိုးသည် ငါက
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်တ၏လ
့် ရှြူိုးရှြူိုးရှ ိုးရှ ိုး
့်
တဒါသပြစ်တစသည်အထ စတ်လ ဆွသည်တ
့် န တရ
က်လ ပါက အကျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ သင်တ ့်
့်

အတွက်သ လျှင် သိုးသပ်ဆင်ပခင်စရ ပြစ်လမ်မ
သင်တက
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
့် ယ်စ ိုး
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ခတပိုးမည့်် အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတွင ် “အန္င်ယပူ ခင်ိုး မခရန္င်တသ သတကဂတ”။
ခ။ မူရင်ိုးစ သ ိုးတင
ွ ် “ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးက မခရန္င်တသ (ထပပင်
့် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးခရပခင်ိုးက သည်ိုးမခတသ )
သတကဂတ”။

တ မကကီ်းတပေါ် ရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကိို သိရိှနင
ိို ပ
် ံို
သင်တအ
့် လကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ ဆချီိုးပမြှင်ခ
မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးက ခလကကသည်၊ လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်တသ အခါ
ထသတသ
အရ မျ ိုးက တမျှ ်လင်က့် ကသည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတင်ိုးသည်
့်
သ ၍ပမင်မ
့် ိုးတသ အရ မျ ိုးတန က် တက က်တက က်ပါတအ င် လက်ပခင်ိုးတွင ် အ ရမျ ိုးတနပပီိုး
မည်သက
ူ မျှ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏တန က်တွင ် မကျန်ခလ
ဲ့် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ထအတင်ိုးပင် ပြစ်ကကသည်။ ထအတကက င်ိုးအတအကျတကက ငပ
့်် င် သင်တအထဲ
မှ
့်
လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်က မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ရန်
စဉ်ဆက်မပပတ် ကကြုိုးစ ိုးတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် စင်စစ်အ ိုးပြင့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သင်တ၏
ှ ့်် ရိုးသ ိုးပွငလ
့်် င်ိုးမှုသည် သင်တ၏
့် မှုန္င
့် သစစ တစ င်သ
့်
ကယ်က
့် ယ်ကယ် အတပေါ်ထ ိုးတသ သစစ တစ င်သ
့်် င်ိုးမှုတန္ှ့် ငယ
့်် ှဉ်လျှင ်
့် မှု၊ ရိုးသ ိုးပွငလ
အလွနပ
် င် နည်ိုးလှသည်။ ငါအဘယ်တကက င ့်် ဤသတပပ
သနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးရတသ
ှ
သင်တ၏
့် မှုက
့် သစစ တစ င်သ
ငါလိုးဝအသအမှတ်မပပြုတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်အ
့် ပပင် သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးအထဲ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ က ငါလက်မခ တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင ်
သင်တက
ွ ်တသ ဘရ ိုးသခင်၊ သင်တပမတ်
န္ိုးတသ မတရရ သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးကယ
့်
လိုး၀မတည်ရ။ှ ဤကဲသ
့် ငါတပ်
အပ်တပပ န္င်သည်မှ သင်တသည်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
့်
အလွနတ
် ဝိုးကွ တနတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်တ၏သစစ
တစ င်သ
့် မှုသည်
့်

သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးအထဲ၌ရှတသ ရပ်တဆင်ိုးတတကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ထအချန်အတတ အတွငိုး်
ကကီိုးလည်ိုး မကကီိုးပမတ်၊ တသိုးလည်ိုးမတသိုးငယ်ဟူ၍ သင်တမှ့် တယ
် ူကကတသ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ငါက
စက ိုးလိုးမျ ိုးပြငသ
့််
အသအမှတ်ပပြုကကသည်။
့် မူ သင်တသည်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးကွ တနသည်ဟ ငါတပပ တသ အခါ စစ်မှနတ
် သ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်တကွ
့် စ ိုး မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်ကမူ အနီိုးအပါိုးတွင်
့် လှမ်ိုးတနလင်က
ရှတနသည်ပ
့် ရသည်ဟ ငါဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ “မကကီိုးပမတ်” ဟူသည့်် စက ိုးက
ငါတပပ တသ အခါ သင်တယတန
ယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးကကီိုးမ ိုးမ ိုး
့်
အစွမ်ိုးအစမျ ိုးမရှတသ လူတစ်တယ က်မျှသ ၊ သပ်မပမငပ့်် မတ်တသ လူတစ်တယ က်မျှသ
ပြစ်သည်ဟ ထင်ရသည်ပ
့် က ရည်ညန်ိုး၍ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ “မတသိုးငယ်” ဟူသည့်စ
် က ိုးက
ငါတပပ တသ အခါ ဤလူသည် တလလ တအ င် မဆင်တ
့် ခေါ် န္င်၊ မိုးရွ တအ င်
အမနမ
် ့် တပိုးန္င်တသ ်လည်ိုး မည်သပင်
့် ဆတစက မူ လူတအ
့် ိုး
လိုးဝမန်ိုးတမ တတွတဝသွ ိုးတစလျက် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက တန်လှုပ်တစသည့််
အမှုကပပြုရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် သူတခေါ်ဆန္င်သည်ဟ ဆလသည်။
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် သင်တအ
် အလွနန
် ခကကသည်ဟ
့် ိုးလိုးသည် တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ခရစ်တတ က
ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး စင်စစ်အ ိုးပြင့်် သင်တ၌့် ခရစ်တတ က
် ယကကည်ပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် သူ
့် က
့်
ချစ်လည်ိုးမချစ်ကကတပ။ ဆလသည်မှ သင်တ ဧကန်
အမှန ် ယကကည်တသ သူသည်
့်
သင်တ၏ခ
့်် င်သည့်် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်ပပီိုး
့် စ ိုးချက်မျ ိုးန္ှငဆ
သင်တဧကန်
အမှနခ
် ျစ်သည်သ
့် မ
ူ ှ တနညမပပတ်
သင်တတတ
ငတ
့်် တသ ်လည်ိုး လူကယ်တင်
့်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပမင်ြူိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်။ ဤခရစ်တတ အ
် တပေါ်၌ထ ိုးတသ
သင်တ၏
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးမှ မူ စိုးစဉ်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး သူအတပေါ်
့်
့် ချစ်ပခင်ိုးမှ လည်ိုး
ဘ မျှမဟတ်တပ။ ယကကည်ပခင်ိုးဟဆရ ၌ ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် စတ်ချမှုကဆလ၍ ချစ်ပခင်ိုးသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ခွခ
ဲ ွ ပခင်ိုးမရှသည့်် ကကည်ညြုပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ န္ှစ်တထ င်ိုးအ ိုးရ
သတဘ ကျပခင်ိုးက ဆလသည်။ သတ
် တပေါ်၌ထ ိုးရတသ
ှ
့် လ၏ ခရစ်တတ အ
့် င် ယတနက
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးသည် ထအရ ကမီရန် မျ ိုးစွ လအပ်တန၏။
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအတနပြင်
့် သူက
့်
့် မည်သယ
့် ကကည်သနည်ိုး။
ချစ်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တအတနပြင်
့် သူက
့်
့် မည်သချစ်
့် သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ န ိုးမလည်ကက၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရက သ ၍ပင် မသကက၊
ထသပြစ်
သူက
့် တသ တကက င့်် သင်တသည်
့်
့် မည်သယ
့် ကကည်ကကသနည်ိုး။ သူအတပေါ်
့်
သင်တယ
် သ
ှု ည် အဘယ်မှ နည်ိုး။ သင်တအတနပြင်
့် သူက
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ စစ်မှနမ
့်
့်

မည်သချစ်
် ှုသည် အဘယ်မှ နည်ိုး။
့် သနည်ိုး။ သူက
့် သင်တချစ်
့် ပခင်ိုး၏ စစ်မှနမ
လူအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ယတနထက်
ထတင် ငါတန
င်ိုးမတွ လက်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င့််
့်
့် က်သ မဆ
့်
့်
ယခင်န္စ
ှ ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်၌ သင်တသည်
အလွနပ
် င်ပန်ိုးန္မ
ွ ်ိုးလျမှုကလည်ိုး ခစ ိုးခဲက့် ကရ၏။
့်
ငါသည် သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုး၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် အတလ့်အထမျ ိုးက တစ့်တစ့်စပ်စပ်
့်
န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သင်တတစ်
် ့် လွနပ
် င်
့် တယ က်စီတင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်ဆရသည်မှ အလွနအ
ခဲယဉ်ိုးလှသည်။ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ တက င်ိုးသည်မှ ငါသည် သင်တအတကက
င်ိုး
့်
မျ ိုးစွ သထ ိုးတသ လ
် ည်ိုး သင်တသည်
ငါအတကက
င်ိုးက နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှပင်
့်
့်
န ိုးမလည်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးတနသည့်အ
် ချန်၌ သင်တသည်
့်
့်
န္ှပ်ချပခင်ိုးကခလက်ရသည်ဟ လူတက
့် တပပ ကကသည်မှ အက့် သြွယ်ရ မဟတ်တပ။ စင်စစ်
သင်တသည်
ငါ၏စတ်ထ၌
ဲ ရှသည်အ
့် ရ က န ိုးလည်ရန်တဝိုးစွ၊ ငါ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကပင်
့်
လိုးဝန ိုးမလည်ကကတချ။ ယခတခတ်တွင ် သင်တ၌ရှ
့်် တ်သက်တသ လွမ
ဲ ှ ိုးသည့််
့် သည့်် ငါန္ှငပ
အပမင်မျ ိုးသည် တစ်မဟတ်ချင်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ တနပပီိုး ငါအတပေါ်
၌ထ ိုးတသ သင်တ၏
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ဇတဝဇဝါပြစ်တနတသ ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်တနတသိုးသည်။ သင်တသည်
့်
ငါက
ငါက
့် ယကကည်ကကသည်ဟ တပပ သည်ထက် သင်တသည်
့် မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ရန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးတနကကပပီိုး ငါက
့်် တ ်လမ်မ
့် ကကြုိုးစ ိုးြ ိုးတနကကသည်ဟ တပပ ပခင်ိုးက ပ၍သငတ
့် ည်။
ငါအ
ူ ဆ၏တန က်သ ငါလ
က်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တစ၊
့် ိုး ဆချန္င်သူ မည်သမ
့်
မည်သည်ဘ
့် ရ ိုးတစ်ပါိုးပါိုးပြစ်တစ ငါအ
့် ိုး ကကီိုးစွ တသ တဘိုးအန္တရ ယ်ဆိုးမျ ိုးမှ
လွတ်တပမ က်တစန္င်သက
ူ ငါယကကည်မည်ဟူတသ သင်တ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည်
အလွနပ
် င် ရိုးရှငိုး် လှသည်။ ယင်ိုးတတွ
တင
ွ ်
့် င ် ငါအမှုထ ိုးစရ ကစစ တစ်ခမျှမရှတပ။ သင်တအထဲ
့်
ထသတသ
သူမျ ိုးစွ ရှက ဤအတပခအတနသည် အလွနစ
် ိုးရမ်ြွယ်တက င်ိုး၏။ အကယ်၍
့်
တစ်တနတွ
မှ မည်တရွ ျို့မည်မျှတသည်
ခရစ်တတ ်၏အန္ှစ်သ ရက ထိုးထင
ွ ိုး် ပမင်
့် င ် သင်တအထဲ
့်
့်
တသ တကက င့်် ခရစ်တတ ်က ယကကည်ကကသည်က သရန် စမ်ိုးသပ်မှု တစ်ရပ်ပပြုမည်ဆပါက
သင်တအထဲ
မှ တစ်တယ က်တတလကမျှ ငါအတွ
က် စတ်တကျနပ်ြွယ်မပြစ်မည်က
့်
့်
ငါစိုးရမ်သည်။ သပြစ်
့် ၍ သင်တ ယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါန္ှင ့်် မျ ိုးစွ ကွ ပခ ိုးသည်၊
ထသပြစ်
့် တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၌ထ ိုးတသ သင်တ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ
အဘယ်နည်ိုးဟူသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် က သင်တအတယ
က်စီတင်ိုး သိုးသပ်ဆင်ပခင်ကကည်ပ
့် ါက
့်
အကျြုိုးယတ်မည် မဟတ်တပ။ သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ဟဆတသ အရ က သင်တ ့်
ယကကည်တလတလ၊ သင်တသည်
ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ သ လမ်
ိုးလတ
ွဲ လတလပြစ်သည်။ သပြစ်
့်
့်
့် လျှင ်
ဤပပဿန ၏ အဓကအချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျြုိုးက သင်တအတနပြင်
့်
့်

မသိုးသပ်မဆင်ပခင်ြူိုးသည်မှ တသချ သည်၊ သတသ
် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် ၏ တလိုးနက်မက
ှု သင်တ ့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးမြူိုးသတလ ။ ဤပစမျြုိုးန္ှင ့်် ဆက်လက်ယကကည်တနပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက
သင်တစဉ်ိုး
့် စ ိုးြူိုးသတလ ။
ယတနတခတ်
တွင ် သင်တသည်
အတရိုးကစစမျ ိုးစွ က ရင်ဆင်တနရ၏၊ ထအပပင်
သင်တအထဲ
မှ
့်
့်
့်
့်
မည်သက
ူ မျှ ပပဿန တပြရှငိုး် ပခင်ိုးက မကျွမ်ိုးကျင်ကကတချ။ ဤအတပခအတနအတင်ိုး
ဆက်ပြစ်တနမည်ဆပါက ဆိုးရှုိုးရန်အလ ိုးအလ ရှသူမျ ိုးမှ သင်တက
့် ယ်တင်သ ပြစ်သည်။
ဤအတရိုးကစစမျ ိုးက သင်တခွ့် ပဲ ခ ိုးသန္င်တအ င် သင်တက
ီ ည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတက
့် ငါကူညမ
့်
့်
တပြရှငိုး် ရန်မှ မူ သင်တအတပေါ်
မူတည်၏။
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် သသယမထ ိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက ငါသတဘ ကျသည်၊ ထအပပင်
့်
သမမ တရ ိုးက မဆင်ိုးမတွ လက်ခတသ သူမျ ိုးကလည်ိုး ငါန္ှစ်သက်၏၊ ထသတသ
လူန္စ
ှ ်မျြုိုးက
့်
ငါအလွနင်္
် ရစက်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ၏အပမင်၌ သူတသည်
ရိုးသ ိုးတသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
လမ်လည်လှညြ
့်် ျ ိုးတတ်လျှင်
့်
လူတင်ိုးန္ှင ့်် ကစစတင်ိုးက သတထ ိုးပပီိုး သသယဝင်တနမည်ပြစ်၍ ငါအတပေါ်
၌ထ ိုးတသ
့်
သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် သသယအတ်ပမစ်အတပေါ်၌ တည်ထ ိုးသည့်် ယကကည်ပခင်ိုး
ပြစ်တနလမ်မ
ယကကည်ပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါအသအမှတ်ပပြုန္င်မည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
မဟတ်တပ။ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး မရှတသ သင်တ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
့် ွင ် စစ်မှနတ
သ ၍ပင် ကင်ိုးမဲတ
် ပပင်
့် နသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သသယဝင်တတ်သည့်အ
သင်ဆန္ဒရသည့်
ှ
အ
် တင်ိုး သူအတကက
င်ိုးက ထင်တကကိုးတပိုးတတ်လျှင ် သင်သည် လူတထဲ
ွ ်
့်
့် တင
အလမ်လည် အလှညြ
့်် ျ ိုးတတ်ဆိုးသပူ ြစ်သည်မှ သသယပြစ်စရ မလတပ။
ခွငမ
့်် လတ်န္င်တသ အပပစ်မျ ိုးပြင့်် ပပည်တ
့် နတသ ၊ တသိုးသမ်သည့်် စရက်လကခဏ ရှတသ ၊
တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲတ
့် သ ၊ တရ ိုးမျှတတသ သတဘ ကင်ိုးမဲတ
့် သ ၊
ရက်စက်သည့်် နည်ိုးပရယ ယ်မျ ိုး ပပြုတတ်တသ ၊ တြ က်ပပန်ပပီိုး တက က်ကျစ်တသ ၊
ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် အတမှ င်ထက န္ှစ်သက်တသ စသည့်စ
် ရက်လကခဏ မျ ိုးရသူ
ှ လူသ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်တူန္င်မတူန္င်က သင်မန
ှ ိုး် ဆသည်။ လူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှတသ တကက င့်် ၎င်ိုးတတွ
အတတွိုးမျ ိုးရှပခင်ိုးပြစ်သည်
့် င ် ထသတသ
့်
မဟတ်တလ ။ ထသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးသည် အပပစ်န္င
ှ ဘ
့်် မျှမထူိုး။ ထအပပင်
့်
့်
ငါန္ှစ်သက်တသ သူမျ ိုးသည် ခယဝယလပ်က ြ ိုးတတ်တသ သူမျ ိုး
အတအကျပင်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ထသမလ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်တွင်
့် ပ်တတ်သမ

ကကြုဆပခင်ိုးခရမည်မဟတ်ဘဲ သူတသည်
ထအမ်တတ ်ရှ မမတ၏တနရ
က
့်
့်
ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး ယကကည်ကကသူအချြုျို့ပင် ရှသည်။ ဤန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်
သင်တဆည်
ိုးပူိုးထ ိုးသည်မှ ဤအသပည တစ်ခသ တလ ။ ဤသည်မှ
့်
သင်တရရှ
့်် တ်သက်တသ သင်တ၏အသ
အပမင်သည်
့် သ အရ တလ ။ ထပပင်
့် ခဲတ
့် ငါန္ှငပ
့်
ထသတသ
အထင်အပမင်မှ ိုးမျ ိုးသ မကတပ၊ သ ၍ဆိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဝည ဉ်တတ ်က သင်တ၏
်
ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘက ရှု တ်ချတပပ ဆပခင်ိုးတပြစ်
့် တစ က
့် သည်။
ထတကက
င ့်် သင်တ၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် ငါန္ှငတ
့်် ဝိုးရ သ သင်
တက
့်
့် ထသတသ
့်
့်
့်
လမ်ိုးလွဲသွ ိုးတစ မည်သ ပြစ်ပပီိုး သင်တအ
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တစမည်သ
့် ပပပီိုးဆနက
့် ိုး ငါက
ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည့်် က လအတွငိုး် တွင ်
သင်တသည်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ငါ၏န ိုးက
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ကက ိုးခဲသ
မှ လူမည်မျှသည်
့် ည်က သင်တသ
့် သတလ ။ သင်တအထဲ
့်
သမမ တရ ိုးက လက်ခရန် လလ ိုးကကသနည်ိုး။ သမမ တရ ိုးအတွက် အြိုးအခကတပိုးရန်
သင်တလ
် သင်တထဲ
့် လလ ိုးလ ိုး ရှသည်ဟ သင်တအ
့် ိုးလိုးယကကည်ကကသည်၊ သတသ
့်
့် မှ
လူမည်မျှသည် သမမ တရ ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ် ဒကခခခဲြ
့် ူိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ မတပြ င်မ
ူ င်ပြစ်ပါတစ လူတင်ိုးသည်
့် တ်မှုမျ ိုးသ ရှတသ တကက င ့်် မည်သပ
ညီတူညမ
ီ ျှပင် လမ်လည်လှညြ
့်် ျ ိုးတတ်ပပီိုး တက က်ကျစ်ကကသည်ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကက
သည်မှ လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်လတ
ူ စ်တယ က် ကဲသ
့် ပင်
့်
ကကင်န တတ်တသ န္ှလိုးသ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တစတန တမတတ မရှသူဟပင် ယကကည်ကကသည်အထ
ပြစ်တတ ၏
ှ ့်် သန ိုးကကင်န တတ်က
့် ။ ထမျှမကတသိုး ပမငပ့်် မတ်တသ စရက်န္င
တက င်ိုးပမတ်တသ သဘ ဝသည် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၌သ လျှင် ရှသည်ဟ
သင်တယ
သန်ရှ့် ငိုး် သူမျြုိုးမရှတကက င်ိုး၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
့် ကကည်ကကသည်။ ထသတသ
့်
အတမှ င်ထန္ှင ့်် ဆိုးယတ်မက
ှု သ အပ်စိုးတကက င်ိုး သင်တယ
့် ကကည်ကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ဆသည်မှ မူ တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး န္ှင ့်် လှပတသ အရ မျ ိုးက တတ ငတ
့်် တသ
လူ၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးမည့်သ
် ၊ူ လူတက
့် လပ်ကကြန်တီိုးထ ိုးတသ ဒဏ္ဍ ရီလ
ပင်္္ြုလ်ပြစ်သည်ဟ သင်တယ
ဲ ွင ် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့် ကကည်ကကသည်။ သင်တ၏စ
့် တ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
် တ ်မှန၍
် တပြ ငမ
့်် တ်က ကကီိုးပမတ်ပပီိုး ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှစ်သက်တလိုးစ ိုးပခင်ိုးက ခထက်သည်ဟ ပမင်ကကပပီိုး တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဤဘရ ိုးသခင်မှ မူ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က အစ ိုးထိုးထ ိုးသပူ ြစ်ပပီိုး တန်ဆ ပလ တစ်ခမျှသ
ပြစ်သည်ဟ ပမင်ကကသည်။ ဤဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််

မတူညန္
ီ င်၊ တစ်တန်ိုးတည်ိုးထ ိုး၍ တြ ်ပပြဆ
့် သည်မှ သ ၍မပြစ်န္င်ဟ
သင်တယ
့်် တ်သက်လ ပါက
့် ကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်မှု၊ င်္ဏ်အသတရ န္ှငပ
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ လ
် ည်ိုး လူတ၏သဘ
ဝ၊
့်
့်
တြ က်ပပန်မှု န္ှငပ
့်် တ်သက်၍မူ ၎င်ိုးတသည်
တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့််
့်
င်္ဏ်သတတမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်သည် ထ ဝစဉ်ပမငပ့်် မတ်တသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ
အစဉ်သပြင ့်် အတရိုးမပါဘဲ အ ိုးနည်ိုးက အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ခစ ိုးမအ
ှု တင်ိုးမလပ်တတ်၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးသ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ်တွငရ
် တသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်၌မူ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသ ရှပပီိုး မည်သည်တ
့် ရ ိုးမျှတမှု၊ သမဟ
့် င်ပခင်တတရ ိုးမျှ
့် တ် မည်သည်ဆ
မရှဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၌ တက က်ကျစ်မှု
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှ၊ သူသည် အစဉ်အပမဲ သစစ ရှတသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၌မူ
မရိုးသ ိုးတသ သတဘ ထ ိုး အစဉ်အပမဲရသည်
ှ
ဟ သင်တယ
့် ကကည်ကကသည်။
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ပမတ်ပမတ်န္ိုးန္ိုး ချစ်တသ ်လည်ိုး
တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်မှ မူ လူသ ိုးက တက င်ိုးတက င်ိုး င်္ရမစက်၊
လိုးဝလျစ်လျြူရှု ထ ိုးပခင်ိုးပင် ပပြုသည်ဟ သင်တယ
ွ ိုး် သည့်အ
် သက
့် ကကည် ကကသည်။ ဤမှ ိုးယင
သင်တ၏န္ှ
ဲ သထ ိုးသည်မှ အချန်ကက ပပီပြစ်ပပီိုး အန င်္တ်တွငလ
် ည်ိုး
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
အလ ိုးတူ ဆက်ပြစ်တနန္င်သည်။ ခရစ်တတ ၏
် လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက သင်တသည်
့်
မတပြ ငမ
့်် တ်တသ သူတ၏
့် ရှု တထ ငပ့်် ြင ့်် ကကည့်က် ကက ခရစ်တတ ်၏အလပ်အပပင်
ခရစ်တတ ၏
် ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် လည်ိုး သင်တသည်
့်
တက က်ကျစ်သတ
ူ ၏
့်် ှ သိုးသပ်ကကသည်။ သင်တတရှ
့် ခါကမျှ
့် ရှု တထ ငမ
့် ျို့ မှလူမျ ိုး မည်သည်အ
မလပ်ြူိုးသည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးတစ်ခက သင်တ ကျြူိုးလွ
နခ
် ကဲ့် ကပပီ။ တစ်နည်ိုးဆတသ ်
့်
ဦိုးတခါင်ိုး၌ သရြူတဆ င်ိုးထ ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ပမငပ့်် မတ်တသ ဘရ ိုးသခင်ကသ
သင်တအတစခ
ကကပပီိုး အလွနအ
် တရိုးမပါလွနိုး် သပြင့်် သင်တအတွ
က် ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှဟ
့်
့်
မှတ်ယူသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကမူ မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သင်တအတစမခ
တပ။ ဤသည်မှ
့်
သင်တ၏အပပစ်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
့်
သင်တတစ
်
ိုးမှု၏ ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်နမူန တစ်ခ မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့် က
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ကကသည်။ ပမငမ
့်် ိုးတသ ရပ်တမျ ိုးက
ပမတ်န္ိုးကကပပီိုး န္ှုတ်တရိုးကကယ်ပခင်ိုးတကက င့်် တကျ က် က ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အထင်ကကီိုးကကသည်။

သင်၏လက်ထသ
ဲ ကကယ်
ဝချမ်ိုးသ မှုမျ ိုး ပြည်တ
့် ပိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်တပိုးပခင်
ိုးက
့်
့်
သင်ဝမ်ိုးတပမ က်စွ ခယူ၍ သင်၏အလဆန္ဒမန
ှ သ
် မျှက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုး န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က
အလွနတ
် မ်ိုးတသည်။ သင်မကိုးကယ
ွ ်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမှ မပမင်ပ့် မတ်တသ
ဤဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်၊ သင်မန်ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ မည်သည်လ
့် က
ူ မျှ
အထင်မကကီိုးန္င်သည့်် ဤဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
သင်မလပ်လသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ သငက
့်် အသပပ တစ်ပပ ိုးမျှ မတပိုးြူိုးသည့််
ဤဘရ ိုးသခင်က အတစခပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်၊ သူက
့်် လ တအ င် မလပ်န္င်သည့််
့် သင်တတ ငတ
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမှ ချစ်ြွယ်မတက င်ိုးတသ ဤဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးသည် သင်၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးြရန်
့် မဆထ ိုးန္ှင ့််
သင်၏အပမင်ကျယ်လ တအ င်၊ ရတန တစ်ခကတတွသ
ျို့ ကဲသ
့် သင်
ခစ ိုးရတအ င်
့်
မလပ်တပိုးန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် လျှင ် သင်သည် အဘယ်တကက င့်် သူတန
့် က်က
လက်သနည်ိုး။ ဤသတသ
တမိုးခွနိုး် မျြုိုးက သင်တတွိုးတတ ခဲ့် ြူိုးသတလ ။ သင်ပပြုတသ အရ သည်
့်
ခရစ်တတ က
် တစ က
်
ိုးသည်သ မဟတ်တပ၊ သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ ထအရ သည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး တစ ်က ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က
သင်တယ
်
ိုးြ မဟ
တ်ဟ ငါထင်သည်။
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ထသတစ
့် က
့်
သင်တက
င်တ
် သင်တသည်
့် ကကသည်၊ သတသ
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးရန္ှစ်သက်ရန် သင်တတတ
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးကွ လျက်ရှ၏။ ထသဆ
့် လျှင ် ပပဿန မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။
သင်တသည်
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ လက်ခကကပပီိုး သူ၏အစီအစဉ်တင်ိုးက
့်
လက်ခန္င်ရန်၊ သူက
့် ဝယကကည်န္င်ရန်တဝိုးစွ၊ သူ၏ကင်တွယ် တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် အပပည်အ
ပပြုပပင်ပခင်ိုးကပင် လက်မခကကတပ။ ထသဆ
့် လျှင ် ပပဿန မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။
တန က်ဆိုးဆန်ိုးစစ်ကကည်လ
့် ျှင် သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် အတက င်လိုးဝမတပါက်န္င်တသ
ဗလ ဥခွပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ သင်တ၏
တရ ိုး
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် သင်တထ
့် သ သမမ
့်
မယူတဆ င်လ တပိုး၊ သမဟ
့် တ် အသက်က မတပိုးဘဲ ထအစ ိုး
ဆက်လက်အသက်ရှငန္
် င်သည်ဟသ
ူ ည့်် လွဲမှ ိုးတသ ခစ ိုးချက်န္င
ှ ့်် တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးကသ
တပိုးခဲသ
လွဲမှ ိုးသည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ထသတသ
့်
ခစ ိုးချက်န္င
ှ ့်် တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ မဟ
တ်တပ။
့်
ထအတွ
ကတ
် ကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
ှ ့််
့်
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ ပြစ်စဉ်သည် ခယဝယလပ်ပခင်ိုးန္င
အရှကအ
် တကက က်မဲ့်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်က မျက်န္ ှ လ မျက်န္ ှ ရလပ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသက်သက်ပြစ်၍ စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးအပြစ် မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ

မသတ်မှတန္
် င်ဟ ငါတပပ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးမှ မည်သလျှ
့်
့် င ်
အတက င်တပါက်န္င်မည်နည်ိုး။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုးသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က အထတပမ က်တစန္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင်တယ
့် ကကည်ကကပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သူက
့်
အသိုးချြပြစ်
်
ိုးပခင်ိုး
့် ၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တတစ
့် က
အတကက င်ိုး တန က်ထပ်အချက်အလက်တစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ယတသ ်လည်ိုး တပမကကီိုးတပေါ် ရှ ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရမှု
ှ ကမူ ပငင်ိုးပယ်ကက၏၊ သရ့် တွင ် သင်တ၏အပမင်
မျ ိုးက ငါအသအမှတ်မပပြု၊
့်
လက်တတွျို့ကျက တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က အတစခတသ သူမျ ိုးကသ
ငါချီိုးကျြူိုးပပီိုး တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ခရစ်တတ က
် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ အသအမှတ်
မပပြုသူမျ ိုးကမူ ငါလိုးဝမချီိုးကျြူိုးတပ။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က
ထသတသ
သူမျ ိုးက မည်မျှပင် သစစ တစ င်သ
့် သည်ပြစ်တစ အဆိုး၌ သူတသည်
့်
့်
တက က်ကျစ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်တပိုးသည့်် ငါလက်
မှ လွတ်တပမ က်မည်မဟတ်။
့်
ထသူတသည်
တက က်ကျစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ခရစ်တတ က
်
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ မန ခြူိုးတသ ဆိုးယတ်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။
မှနတ
် ပ၏၊ ထသူတအထဲ
တွင ် ခရစ်တတ က
် မသတသ သူမျ ိုး၊ ထအပပင်
ခရစ်တတ က
်
့်
့်
အသအမှတ်မပပြုတသ သူမျ ိုးအ ိုးလိုး ပါဝင်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သစစ တစ င်သ
် မမစတ်ကကြုက် ဆက်ဆန္င်သည်ဟ
့် တနသတရွ ျို့ ခရစ်တတ က
သင်ယကကည်သတလ ။ မှ ိုးတလစွ။ ခရစ်တတ က
် သင်မသပခင်ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က မသပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှပင်
သင်သစစ တစ ငသ
့်် သည်ပြစ်တစ ယင်ိုးမှ အချည်ိုးန္ှိုးီ စက ိုးန္ှင ့်် ဟန်တဆ င်မမ
ှု ျှသ ပြစ်သည်၊
အဘယ်တကက င ့်် ဆတသ ် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
သ ၍နက်နတ
ဲ သ အသဉ ဏ်က လူတလက်
ခရရှရ တွင ် အခရ ကျသည် သ မကဘဲ လူက
့်
တဝြန်ရှုတ်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် ထအရ ပပီိုးတန က် တက က်ကျစ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးရန်
အချက်အလက်မျ ိုး ရယူရ တွငလ
် ည်ိုး အခရ ကျတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ တက င်ိုးသည့််
ရလဒ်မျ ိုး န္ှင ့်် ဆိုးသည့်ရ
် လဒ်မျ ိုးက သင်န ိုးလည်ပပီတလ ။ ထရလဒ်မျ ိုးက
သင်ခစ ိုးြူိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သြအတွ
က် သင်တသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သရမည်သ မက သ ၍အတရိုးကကီိုးသည်မှ တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ
ဘရ ိုးသခင်က သရမည်ဟူသည့်် သမမ တရ ိုးက သင်တတစ်
ရှသည်။
့် တနန့် ိုးလည်လ ြ ငါအလ
့်

မည်သည့်အ
် ရ က ဦိုးစ ိုးတပိုးသငတ
့်် ကက င်ိုးက ဇတဝဇဝါမပြစ်န္င
ှ ၊့်် သမဟ
့် တ် အဓကမဟတ်သည့််
အရ က အဓကန္ှင ့်် အစ ိုးမထိုးန္ှင။့်် သမှ့် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမွနတ
် သ ဆက်ဆတရိုးက
အမှနတ
် ကယ် သင်တည်တဆ က်န္င်မည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ပရင်ိုးန္ိုးီှ န္င်မည်၊
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပနီိုးတအ င် အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်န္င်မည် ပြစ်သည်။
သင်အ
့်် ပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆ
့် တနပြင့်် ယကကည်လ သည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တနပပီိုး ငါန္ှငတ
လ ခဲသ
် ည်ိုး ငါန္ှင ့်် တဝိုးကွ တနတသိုးလျှင ် သင်သည်
့် ည်မှ က လကက ပမင်တ
့် နပပီပြစ်တသ လ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက မကက ခဏ တစ ်က ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး
သင်၏အဆိုးကလည်ိုး ခနမ
် ့် ှနိုး် ြ အလွ
နခ
် က်တပလမ်မ
့် ည်ဟ ငါတပပ ၏။ ငါန္ှင ့််
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င် တပါင်ိုးသင်ိုးဆက်ဆခဲပ့် ခင်ိုးက သငက
့်် လူသဘ
ဝရှတသ သူ၊
့်
သမမ တရ ိုးရတသ
ှ
သူအပြစ် တပပ င်ိုးလဲတအ င် တဆ င်ရွက်န္င်ပခင်ိုး မရှသည်သ မက
သင်၏ဆိုးယတ်တသ စရက်မျ ိုးက သင်၏သဘ ဝထဲတွင ် အရိုးစဲသ
ွ ွ ိုးတအ င်ပပြုပါက၊
ထအပပင်
သင်သည် ယခင်ကထက် န္ှစ်ဆန္ှစ်ပပန် မ နတထ င်လ ိုးလ သည်သ မကဘဲ
့်
ငါအတပေါ်
သင်၏အထင်အပမင်လွဲပခင်ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး တိုးပွ ိုးလ လက် သည်မှ ငါက
့်
့် ပင်
သင်၏လက်တထ က်တလိုးတစ်ဦိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုး လ သည်အထ ပြစ်လ ပါက
သင်၏တရ င်္ါသည် အတရပပ ိုး၌သ မက အရိုးထတင်တအ င် စွဲတနပပီဟ ငါတပပ ၏။
သင်လပ်ရန်မှ သငအ
့်် တွက် အသဘအစီအစဉ် လပ်တပိုးသည်က တစ ငရ
့်် န်သ ကျန်တတ ၏
့် ။
သပပြုလျှ
င ် သင်သည် ငါက
တတ တ
့် သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တပိုးပါရန် အသန ိုးခြ မလ
့် ပ၊
့်
့်
အတကက င်ိုးမှ သင်သည် ခွငမ
့်် လတ်န္င်တသ အပပစ်၊ တသဒဏ်တပိုးထက်တသ အပပစ်က
ကျြူိုးလွနထ
် ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါသည် သငက
့်် ကရဏ ထ ိုးန္င်တသ ်မှ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏အသက်က န္တ်ယြ
ူ အပပင်
ိုးအထန်
့်
တတ င်ိုးဆမည်ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
သင်၏တစ က
်
ိုးပခင်ိုးသည် သ မန်ပပဿန တစ်ခ မဟတ်ဘဲ
အလွနက် ကီိုးတလိုးသည်သ
့် ဘ ဝရှတသ ပပဿန တစ်ခ ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
အချန်တန်လျှင် သငက
့်် ကကြုတင်၍ သတမတပိုးဟ ငါက
ှ ။့််
့် အပပစ်မတင်န္င
အစပပန်တက က်ရမည်ဆလျှင-် သင်သည် တပမကကီိုးတပေါ်၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သူ
ခရစ်တတ က
် သ မန်လူတစ်ဦိုးအပြစ်သ သတ်မှတဆ
် က်ဆလျှင၊် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဤဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်လတ
ူ စ်တယ က်ထက်မပဟ ယကကည်လျှင ်
သင်ပျက်စီိုးရတပလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုးလိုးအတွက် ငါ၏တစ်ခတည်ိုးတသ
သတတပိုးချက်ပင်တည်ိုး။

အလွန်ကကီ်းတလ်းတသ ပဿန တစ်ခို- သစစ တေ က် ခင််း (၁)
မျ ိုးမကက မီ ငါ၏အမှု ပပီိုးစီိုးမည်ပြစ်က အတူပြတ်သန်ိုးတသ န္ှစ်တပါင်ိုးစွ သည်
မခရပ်န္င်တသ မှတ်ဉ ဏ်တစ်ခ ပြစ်လ တလပပီ။ ငါသည် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့်
မရပ်မန ိုး ထပ်တလဲလဲ တပပ ဆက ငါ၏ အမှုသစ်က စဉ်ဆက်မပပတ် တဆ င်ရွက်တလပပီ။
ဟတ်တပ၏၊ ငါ၏ အကကပပြုချက်သည် ငါလပ်တဆ င်တသ အမှု အပင်ိုးအစ အသီိုးသိုးီ ၏
မရှမပြစ် လအပ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ၏ အကကဉ ဏ်မပါဘဲန္င
ှ ၊့််
သင်တအ
် ပပင် လိုးဝ ဘ လပ်ရ၊ ဘ တပပ ရမှနိုး် မသပင်
့် ိုးလိုး လမ်ိုးလွဲသွ ိုးမည် ပြစ်သည့်အ
ပြစ်တနကကတကက င်ိုး သင်တက
လ
ျို့ မ်မ
့် ည်။ ငါ၏အမှုသည် ယခ
့် ယ်သင်တ တတွ
့်
ပပီိုးစီိုးတတ မ
့်် ွင ် ရှ၏။ အကကဉ ဏ် တပိုးပခင်ိုးအမှုက ငါ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏ တန က်ဆိုးအဆငတ
လပ်တဆ င်ြ ဆန္ဒ
ရတသိုး
ှ
၏၊ ဆလသည်မှ သင်တ ကက
ိုးြ အကက
ပပြုစက ိုးမျ ိုး
့်
့်
့်
တပိုးရန်ပြစ်သည်။ ငါတမျှ ်လင်သ
့်် ငါ ခစ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် န ကျင်မှုမျ ိုးက
့် ည်မှ သင်တအတနပြင
့်
အလဟဿပြစ်ခင
ွ ့်် တပိုးန္င်ကကမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထထက်
ငါလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့််
့်
စဉ်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးစ ိုး တစ င်တ
ှု သင်တ န
့် ရှ က်မက
့် ိုးလည်န္င်က ၊ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနန္ှင ့်် သင်တ ပပြုမူ
ပ၏ အတပခခအတ်ပမစ်အပြစ်
့်
သတဘ ထ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်ဟသ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်တ ့်
န ိုးတထ င်လသည့်် စက ိုးမျြုိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ မပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လက်ခရပခင်ိုး၌
သင်တ တမွ
ျို့ လျ ်သည်ပြစ်တစ မတမွတ
ျို့ လျ ်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ
့် တ်
ကသကတအ က်ပြစ်ပခင်ိုးပြငသ
့််
၎င်ိုးတက
ခန္င်သည်ပြစ်တစ၊
့် သင်တ လက်
့်
ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
အနက် သတဘ ထ ိုးရမည်။ သမဟ
့် သင်တ အတလိုး
့်
့် တ်ပါက
သင်တ၏
့် သ မန်က လျှက ပြစ်ပပီိုး အတရိုးမစက်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တပပ ဆပပြုမူပတသည်
ငါက
့် အပပင်ိုးအထန် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်ပြစ်တစမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဧကန်အမှန ် ငါက
့်
့်
စက်ဆပ်ရွရှ တစလမ်မ
့် ည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အြန်တလဲလဲအကကမ်တထ င်ချီ- ြတ်ရှုန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အလွတ်ကျက်မှတ်၍ပင် သရှလ န္င်မည်ဟ
ငါလွနစ
် ွ တမျှ ်လင်သ
သင်တသည်
သင်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင်သ
့်
့်
ငါ၏တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးက ပျက်ကွက်န္င်မည် မဟတ်တချ။ သရ့် တွင ် ယခအခါ သင်တ ့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဤသ အသက်
ရှငပ် ခင်ိုး မရှကကတပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့််
့်
သင်တအ
့်် ရ ိုးပျက်တသ ဘဝတစ်ခ၊ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည် ကယ်ကျငတ
့် ိုးရတကျနပ်သည်အထ
စ ိုးတသ က်သည့်် ဘဝတစ်ခတွင ် နစ်ပမြုပ်ကကပပီိုး၊ သင်တထဲ
ူ ျှ သင်တ၏
ှ ိုးန္ှင ့််
့် မှ မည်သမ
့် စတ်န္လ

စတ်ဝည ဉ်က ကကယ်ဝချမ်ိုးသ တစြ ငါ၏န္ှု
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးမပပြုကကတပ။
့်
ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ စရက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
တက က်ချက်တစ်ခ ချလက်ပပီပြစ်သည်- လူသ ိုးသည် ငါက
့် အချန်မတရွ ိုး သစစ တြ က်န္င်ပပီိုး
မည်သမ
ူ ျှ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အကကင်ိုးမဲ့် သစစ မရှန္င်တပ။
“လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက အလွနခ
် ရပပီိုးပြစ်သည်မှ
လူအသွ
ငသ
် ဏ္ဌ န် မရှတတ တ
့် ချ။” လူအမျ ိုးစက ဤစက ိုးရပ်က အတင်ိုးအတ တစ်ခထ ယခ
့်
သတပပြုမကကသည်။ ငါရည်ညန်ိုးသည့်် “သတပပြုမပခင်ိုး” သည် စစ်မှနတ
် သ အသပည န္ှင ့််
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်တသ အတပေါ်ယ အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးမျှသ ပြစ်တသ တကက င ့်် ဤအရ က
ငါတပပ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တတွ
ူ ျှ မမကယ်ကယ် တတကျကျ အကဲပြတ်ပခင်ိုး
့် င ် မည်သမ
သမဟ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် တ် တစ့်စပ်စွ စစစ်န္င်ပခင်ိုး မရှသပြင်၊့် သင်တသည်
့်
ပတ်သက်၍ မတရမရ ပြစ်ပမဲပြစ်ကကတလသည်။ သတသ
် ယခတစ်ကကမ်တွင ် ငါသည်
့်
သင်တအတွ
ငိုး် ၌ တည်ရတသ
ှ
အဆိုးရွ ိုးဆိုး ပပဿန က ရှငိုး် ပပြ အမှ
နတ
် ရ ိုးမျ ိုးက
့်
့်
ငါအသိုးပပြုလျက် ရှသည်။ ထပပဿန သည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
“သစစ တြ က်ပခင်ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကက၏၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူအမျ ိုးစသည်
လင်တယ က်ျ ိုးက မမမယ ိုးက သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ မယ ိုးက မမလင်သ ိုးက သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊
သ ိုးပြစ်သက
ူ ြခင်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ သမီိုးပြစ်သက
ူ သူမ၏မခင်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊
ကျွနပ် ြစ်သက
ူ သူ၏သခင်က သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ မတ်တဆွအချင်ိုးချင်ိုး သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊
တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုး အချင်ိုးချင်ိုးသစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ ကန်တရ င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဝယ်သတ
ူ က
့်
သစစ တြ က်ပခင်ိုး စသည်တကဲ
့် တသ
သူတစ်ပါိုးက သစစ တြ က်သည့်် အရ တစ်ခခ
့် သ
့်
လပ်မကကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသ ဓကမျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ွ ် သစစ တြ က်ပခင်ိုး၏
အန္ှစ်သ ရ ပါရှ၏။ အတချြုပ်အ ိုးပြင်၊့် သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ကတတစ်ခက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး၊
ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်မျ ိုးက
့် တ် လူမှု ကျင်ဝ
ဆနက
် ့် ျင်လျက် ပပြုမူပခင်ိုး၊ လူသ ိုးသဘ ဝ ဆိုးရှုိုးမှု ပပသပခင်ိုး ပစတစ်ခ ပြစ်သည်။
တယဘယျအ ိုးပြင ့်် တပပ ရလျှင၊် ဤတလ ကထဲသ တမွ
့် ည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတနပြင်၊့်
့် ိုးြွ ိုးခဲသ
အပခ ိုးလူသ ိုး တစ်ဦိုးအတပေါ် သစစ တြ က်သည့်် တစ်ခခ လပ်ြူိုးသည်က သတရသည်ပြစ်တစ
သမဟ
ူ ျ ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သစစ တြ က်ြူိုးသည်ပြစ်တစ၊
့် တ် ယခင်က အပခ ိုးသမ
သင်တသည်
သမမ တရ ိုးက သစစ တြ က်ပခင်ိုးန္ှငည
့်် မ
ီ ျှသည့်် အရ တစ်ခက ကျြူိုးလွနပ် ပီိုး
့်
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သင်၏မဘမျ ိုး သမဟ
့် တ် မတ်တဆွမျ ိုးက သင် သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုး
ရှသပြင်၊့် သင်သည် တစ်ပါိုးသမ
ူ ျ ိုးက သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ထအပပင်
ငါက
့်
့်

သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုး ရှက ငါစက်ဆပ်တသ အရ မျ ိုးက လပ်န္င်စွမ်ိုးရတပသည်
ှ
။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငတ
့်် ပပ ရလျှင၊် သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် အတပေါ်ယ အကျငပ
့်် ျက်တသ
အပပြုအမူတစ်ခမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ငါအတပေါ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခခပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ် အတအကျ
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တအ က်ပါ ထွကဆ
် ချက်ပြင ့်် ငါ အကျဉ်ိုးချြုပ်ရပခင်ိုး ပြစ်သည့််
သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် လူသဘ
ဝ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသဘ ဝသည် ငါန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့််
့်
လူအသီိုးသိုးီ ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ ရန်သူ ပြစ်သည်။
ငါက
့် အကကင်ိုးမဲ့် မန ခန္င်တသ အပပြုအမူသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါအတပေါ်
့်
သစစ မတစ ငသ
့်် န္င်သည့်် အပပြုအမူသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ငါက
့် လမ်လည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ငါက
့်် ိုးရန် မသ ိုးမျ ိုးက သိုးပခင်ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် လှညစ
အယူအဆမျ ိုးစွ က သထ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ထအယူအဆမျ ိုးက တနရ အန္ှတွ
့် ိုးသည်
့် င ် ပြန်ပခင်
သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ငါ၏ သက်တသခချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးက
မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ငါန္ှင ့်် တဝိုးကွ ချန်တွင ်
ဟန်တဆ င်အပပြုိုးမျ ိုး ပပြုိုးပပပခင်ိုးသည် သစစ တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
သင်တ အပမဲ
လပ်န္င်စမ
ွ ်ိုးရှခဲသ
့် ည့်် သစစ တြ က်ပခင်ိုး လပ်ရပ်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သင်တကက
ူ ျှက ဤအရ က ပပဿန တစ်ခအပြစ်
့် ပ။ သင်တထဲ
့် ိုးတွင ် မဆန်ိုးတတ တ
့် မှ မည်သမ
ထင်ကကမည် မဟတ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ တတွိုးထင်သည်မှ ဤသမဟ
့်
့် တ်တပ။ ငါသည် ငါအတပေါ်
လူတစ်ဦိုး၏ သစစ တြ က်ပခင်ိုးအ ိုး အတရိုးမကကီိုးတသ ကစစတစ်ခအပြစ်
သတဘ မထ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအရ က ဧကန်မချ ငါ လျစ်လျြူမရှု န္င်။ ယခတွင ် ငါသည်
သင်တအလယ်
အလပ်လပ်သည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်တသည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူကက၏- သင်တက
့်
့်
့်
တစ ငတ
့်် ရှ က်မည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးမျှမရှသည့်် တနတရ
မမတက
့် က်လ ပါက၊ သင်တသည်
့်
့် ယ်ကယ်
ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် တကကိုးတကက ်ခကဲ့် ကသည့်် ဓ ိုးပပမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ကကလမ့််မည် မဟတ်တလ ။
ထသ ပြစ်
် ခါ၊ သငတ
့်် န က်တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးြ ့်
့် ပျက်ပပီိုး ကပ်တဘိုးတစ်ခက သင်တ ပြစ်
့် တစသည့်အ
မည်သူ ရှလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ အချြုျို့တသ သစစ တြ က်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သင်တ၏
့်
ထပ်တလဲလဲ ပြစ်တသ အပပြုအမူမဟတ်ဘ၊ဲ ရြန်ရခါပြစ်တတ်တသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊
သင်တ၏
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ထသ ပပင်
့် မ နက ထခက်သည့်န
့် ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တဆွိုးတန္ွိုးြ ့်
မထက်တန်ဟ သင်တ ထင်
ကကသည်။ သင်တသည်
ထသအမှ
် ကယ် တတွိုးထင်ပါက၊
့်
့်
့် နတ
သင်တသည်
အသစတ်မကဲ့် ကတပသည်။ ထသတတွ
့်
့် ိုးပခင်ိုးသည် ပန်ကန်မှု၏ နမူန န္ှင ့်် ပစတစ်ခ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ သဘ ဝသည် သူ၏အသက် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ ရှငသ
် န်ြ ့်

အ ိုးထ ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သူ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ သစစ တြ က်ပခင်ိုး၏
သတဘ သဘ ဝသည်လည်ိုး ထနည်ိုးတူပြစ်၏- သင်သည် တဆွမျြုိုး သမဟ
့် တ်
မတ်တဆွတစ်ဦိုးက သစစ တြ က်ြ တစ်
စတစ်ခက လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးသည် သငဘ
့်် ဝ၏
့်
အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး တမွိုးရ ပါ သဘ ဝ ပြစ်သည်က သက်တသပပတပသည်။ ဤသည်မှ
မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဥပမ အတနပြင၊့်် လူတစ်ဦိုးသည်
သူတစ်ပါိုးထမှ ခိုးယူပခင်ိုးက တမွျို့တလျ ်ပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တစ်ခါတစ်ရ ခိုးယူန္င်ပပီိုး၊
့်
တစ်ခါတစ်ရ မခိုးယူန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤ ''ခိုးယူပခင်ိုးက တပျ တ
် မွျို့ ပခင်ိုး'' သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘဝအစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ခ
့် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ မခိုးသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ခိုးယူပခင်ိုးသည် အမူအကျင့်် တစ်မျြုိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ သက်တသမပပန္င်တပ။ ယင်ိုးထက်
၎င်ိုးတ၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်က သက်တသပပတပသည့်် ခိုးယူပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတဘဝ၏
့်
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝပြစ်၏။ အချြုျို့က တမိုးလမ့််မည်- ခိုးယူပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
သဘ ဝပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ပစစညိုး် တက င်ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
် ခါ၊ တစ်ခါတစ်ရ
့် သည့်အ
အဘယ်တကက င့်် မခိုးကကသနည်ိုး။ အတပြမှ အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် ၏။ ၎င်ိုးတ မခ
့် ိုးရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး မျ ိုးစွ ရှ၏။ တစ ငက့်် ကည့်တ
် နတသ မျက်စမျ ိုးတအ က်မှ အလစ်သတ်ြ ့်
ထအရ က ကကီိုးလွနိုး် တသ တကက င ့်် သမဟ
တပပသည့်အ
် ချန် မရှတသ တကက င၊့််
့် တ် လပ်ြ အဆင်
့်
သမဟ
် င်ိုးကျပ်စွ
့် တ် အရ တစ်ခသည် တစျိုးကကီိုးလွနိုး် ပပီိုး အလွနတ
တစ ငက့်် ကပ်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် သမဟ
ိုး စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှကက၍
့် တ် ထအရ က ၎င်ိုးတ အထူ
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
ထ
ိုးဝင်မည်က
့် တ် သူတအြ
့်
့် အရ က မည်သ အသ
့်
မသန္င်ကကတသ တကက င ့်် စသည်ပြင ့်် တစ်စတစ်ရ က ၎င်ိုးတ မခ
့် ိုးယူပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး
ပြစ်န္င်တပ။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ပြစ်န္င်၏။ သတသ
် မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစက မူ၊
အရ တစ်ခက ၎င်ိုးတ ခ
့် ိုးသည် ပြစ်တစ၊ မခိုးသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက ဤအတတွိုးသည် တစ်ခဏ
လျှပ်တစ်ပပက်သ တည်ရသည်
ှ
ဟ သက်တသမပပန္င်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ယင်ိုးသည်
သ ၍ တက င်ိုးြအတွ
က် တပပ င်ိုးလဲရန် ခက်ခသ
ဲ ည့်် ၎င်ိုးတ သဘ
ဝ၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ
့်
့်
ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် တစ်ကကမ်မျှ ခိုးယူပခင်ိုးပြင ့်် မတကျနပ်တပ။ အပခ ိုးသတ
ူ ၏
့်
့်
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးက မမတ၏
အတတွိုးမျ ိုးသည်
့် ကယ်ပင်အပြစ် ယူသည့်် ထသတသ
့်
တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခခ သမဟ
့်် တ ်သည့်် အတပခအတနတစ်ခန္ှင ့််
့် တ် သငတ
ကကြုသည့်အ
် ချန်တင်ိုး ပြစ်တပေါ်တလသည်။ ထတကက
င့်် ဤအတတွိုး၏ ဇ စ်ပမစ်သည် တစ်ခါတစ်ရ
့်
ကကြုခက်ဆခက် မရည်ရွယ်ဘဲ ပပြုလပ်သည့်် အရ တစ်ခမျှသ မဟတ်ဘ၊ဲ ဤလူ၏ ကယ်ပင်
သဘ ဝထဲတွင ် ရှသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။

မည်သမ
ူ ဆ မမတ၏
် သ သွငပ် ပင်က ကယ်စ ိုးပပြုြ မ
့် စစ်မှနတ
့် မတ၏
့် ကယ်ပင် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးက အသိုးပပြုန္င်၏။ ဟတ်တပ၏၊ ဤစစ်မှနတ
် သ သွငပ် ပင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝ
ပြစ်သည်။ သင်သည် တဝ့်လည်တကက င်ပတ် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ သူ ပြစ်ပါက၊ သင်သည်
တကွျို့တက က်တသ သဘ ဝ ရှ၏။ သင်၏သဘ ဝသည် တက က်ကျစ်စဉ်ိုးလဲပါက၊ သင်သည်
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ပပြုမူပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတနပြင့်် သင်၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှုက
ခရြ အလွ
န ် လွယက
် ူတစသည်။ သင်၏ သဘ ဝသည် အလွနယ
် တ်မ ပါက၊
့်
သင်၏စက ိုးမျ ိုးသည် န ိုးဝင်ချြုလမ်မ
့် ည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်အ
့် ပပြုအမူမျ ိုးသည် သင်၏
ယတ်မ တသ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးက မြိုးကွယ်န္င်တပ။ သင်၏သဘ ဝသည် ပျင်ိုးရပါက၊ သင်
တပပ သမျှအ ိုးလိုးသည် သင်၏ ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပျင်ိုးရမှုအတွက်
တ ဝန်ယူမှုက တခါင်ိုးတရှ င်ရန်သ ရည်ရွယ်သည်။ ပပီိုးလျှင် သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
တန္ှိုးတကွိုးက ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက ြိုးကွယ်ရ တွင ်
အတတ ်အတန် ကျွမ်ိုးကျင်လမ်မ
့် ည်။ သင်၏သဘ ဝသည် စ န တတ်ပါက၊ သင်တပပ တသ
စက ိုးသည် အကျြုိုးသင့်် အတကက င်ိုးသင့်် ရှလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးစွ ကက်ညလ
ီ မ်မ
့် ည်။
သင်၏သဘ ဝသည် သစစ ရှပါက၊ သင်၏စက ိုးမျ ိုးသည် ဧကန်မချ ရိုးသ ိုးစစ်မှနပ် ပီိုး သင်
လပ်တဆ င်ပသည် သင်၏ သခင်က မသက်မသ ပြစ်တစန္င်မည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှင ့််
ကင်ိုးရှငိုး် လျက် အတပခခင်တပသည်။ သင်၏သဘ ဝသည် ရ င်္စတ်ပပင်ိုးထန်ပါက သမဟ
့် တ်
တငွက တပ်မက်ပခင်ိုးရပါက၊
ှ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤအရ မျ ိုးပြင ့်် မကက ခဏ
ပပည်န္
့် က
ှ ်တနလမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ သင်သည် လူတ တပါ
့် တန်
့် တန် တမ့်တပျ က်မည်
့် တပါ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတက
့်် ျက်တသ
့် စက်ဆပ်ရွရှ တစမည့်် စတသွပပီိုး အကျငပ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အမှတတ
် မဲ့် ကျြူိုးလွနမ
် လမ်မ
် တင်ိုးပင်၊ သင်သည်
့် ည်။ ငါတပပ ခဲသ
့် ည့်အ
သစစ တြ က်တတ်တသ သဘ ဝရှပါက၊ ထသဘ ဝမှ သငက
့်် ယ်သင် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မလွတ်တပမ က်တစန္င်တပ။ သင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် အမှ ိုးမကျြူိုးလွနြ
် ူိုးပါက၊ သင်၌
သစစ တြ က်တတ်တသ သဘ ဝ မရှဟူ၍ ကက မကိုးစ ိုးန္ှင။့်် သင်ဤသတတွ
့် ိုးထင်ပါက၊
သင်သည် အကယ်ပင် ရွ စရ တက င်ိုးတပသည်။ ငါတပပ သည့်် အကကမ်တင်ိုး၊ ငါ၏စက ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးသည် လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် လူတစ်မျြုိုးကသ မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ လူအ ိုးလိုးက
ရည်ရွယ်တပသည်။ ကစစတစ်ခ၌ ငါက
အပခ ိုးကစစတွင ်
့် သင် သစစ မတြ က်ပခင်ိုးတကက င်သ
့်
ငါက
့် သင် သစစ မတြ က်န္င်ဟ သက်တသမပပတပ။ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွရ တွင၊် လူအချြုျို့သည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင် ၎င်ိုးတ၏
့် အမ်တထ င်တရိုးထက
့်

ယကကည်မှုစတ်ချမှု တပျ က်ဆိုးကကသည်။ လူအချြုျို့သည် မသ ိုးစ ပပြုကွသ
ဲ ည့််
အတတ အတွငိုး် တွင ် ငါက
် ့် တ်ကကသည်။ လူအချြုျို့သည်
့် သစစ ရှြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် တ ဝန်က စွနလ
တဒင်္ဂ တပျ ရ
် င်မှုန္င
ှ ့်် စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးမှုက ရှ ရန် ငါက
် ့် ကကသည်။ လူအချြုျို့ မှ အလင်ိုးတွင ်
့် စွနပစ်
အသက်ရှငပ် ပီိုး သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏ အလပ်၌ တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးက ရရှသည်ထက်
တမှ င်မက်တသ လျှြုထဲ ကျဆင်ိုးလကကသည်။ လူအချြုျို့သည် မမတ၏
့် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုက
တပ်မက်တမ ပခင်ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြအတွ
က် မတ်တဆွမျ ိုး၏ အကကပပြုချက်က လျစ်လျြူရှု ကကပပီိုး၊
့်
ယခပင်လျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် အမှ ိုးမျ ိုးက ဝန်မခန္င်ကကသကဲသ
့် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ကကတပ။ လူအချြုျို့သည် ငါ၏ကွယ်က မှုက ရရှရန်အလငှ့် ငါန့် မတအ က်တွင ်
ခဏတစ်ပြြုတ် အသက်ရှငက် ကစဉ်တွင၊် အပခ ိုးသူတမှ့် အသက်က ြက်တယ
ွ ်ပပီိုး တသပခင်ိုးက
တကက က်ရွ ျို့ ကကတသ တကက င ့်် မတတ်သ ၍ ငါထ
့် အနည်ိုးငယ်မျှသ ဆက်ကပ်
အပ်န္ကကတလသည်
ှ
။ ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ အကျင်ပ
့် ပပင် သကခ မဲ့်တသ
့် ျက်သည်အ
လပ်ရပ်မျ ိုးသည် လူတ ၎င်
ှ ိုး အတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ ထဲတွင ်
့် ိုးတ စ
့် တ်န္လ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ငါက
့် သစစ တြ က်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အပပြုအမူမျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဟတ်တပ၏၊ လူတသည်
ငါက
့် သစစ တြ က်ြ ကက
့်
့် ြုတင်မစီစဉ်ကကသည်က ငါ
သ၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝဗီဇ၏ သဘ ဝအတလျ က်
တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့် ၊ ့် ငါက
့် သစစ မတြ က်လကကသကဲသ
့် သစစ တြ က်ြ ့်
တစ်စတစ်ရ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် မည်သမ
ူ ျှ မတပျ ရ
် င်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့််
၎င်ိုးတသည်
တကက က်ရွ ျို့ မှုပြင ့်် တန်လှုပ်တနကကသည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဤသစစ တြ က်မှုမျ ိုးက မည်သ အြတ်
ဆယ်ကကမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် လက်ရအတပခအတနက
ှ
့်
မည်သ တပပ
င်ိုးလဲမည်ဆသည်က သင်တ တတွ
ိုးတနကကသတလ ။
့်
့်

အလွန်ကကီ်းတလ်းတသ ပဿန တစ်ခို- သစစ တေ က် ခင််း (၂)
လူသ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇသည် ငါ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အတတ ်အတန် ကွဲပပ ိုး၏။
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ သဘ ဝမှ စ တန်ထမှ
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အစပပြုသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ သဘ ဝဗီဇသည် စ တန်၏
စီမပပြုပပင်ပခင်ိုးခရပပီိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်အ
့် တွက် ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် အကျည်ိုးတန်မှု၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
သမမ တရ ိုး၏ တလ က သမဟ
် ့် ှငိုး် တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခထဲတွငပ
် င်
့် တ် သနရ

မကကီိုးပပင်ိုးတပ၊ ထအပပင်
အလင်ိုးထဲတွင ် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး သ ၍ပင် မရှတပ။ ထတကက
င၊့််
့်
့်
မည်သမ
ူ ဆသည် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး အခက်အတနမ
် ့် ှ ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝဗီဇအတွငိုး် တွင ်
သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်ြမှ့် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ဆ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
န ခတသ အန္ှစ်သ ရတစ်ခပြင ့်် တမွိုးြွ ိုးြ သ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့််
့် ၍ မပြစ်န္င်တပ။ ဆနက
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အ ခသည့်၊် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့်် သဘ ဝဗီဇတစ်ခရှပပီိုး
့်
သမမ တရ ိုးအတွက် ချစ်ချင်ိုးတမတတ မရှတချ။ ဤသဘ ဝဗီဇသည် ငါ တဆွိုးတန္ွိုးချင်သည့််
ပပဿန - သစစ တြ က်ပခင်ိုး- ပြစ်၏။ သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူအသီိုးသိုးီ
အ ခပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးထတ
ဲ ွငသ
်
တည်ရပပီ
ှ ိုး ငါအထဲ
တွင ်
့်
မရှသည့်် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်သည်။ ခရစ်တတ က
် သ
ဲ့် ပင်
့် လူအ ိုးလိုး တလ ကထဲတွင်
အသက်ရှငသ
် ည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးအ ိုးလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်သည့််
သဘ ဝရှတသ ်လည်ိုး ခရစ်တတ ်၌ အဘယ်တကက င ့်် မရှပါသနည်ိုးဟ အချြုျို့က တမိုးကကလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ရှငိုး် ပပရမည့်် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တည်ရပခင်
ှ ိုး၏ အတပခခမှ ဝည ဉ်၏ အြန်ြန် လူဝင်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တပပ ရလျှင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်က လူဝင်စ ိုးချန်တွင ် လူတင်ိုးသည်
ဇ တပကတပြင ့်် လူဘဝတစ်
ခက ရရှ၏။ လူခန္ဓ
့်
့် တစ်ခ တမွိုးြွ ိုးပပီိုးတန က်တွင၊်
တန က်ဆိုးအခက်အတနပ် ြစ်
် ့် ွ သည့်အ
် ချန်၊ ဇ တပကတက
့် သည့်် ဝည ဉ်က မမ၏ အခွက စွနခ
တန က်ဆိုး ဆက်၍ မရှငသ
် န်န္င်တတ သ
့် ည်အထ ထခန္ဓ ၏ အသက်သည် ဆက်လက်
ရှငသ
် န်တလသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ ဝည ဉ်သည် အကကမ်ကကမ် သွ ိုးလက် လ လက် ပြစ်တနလျက်၊
ဤပြစ်စဉ်သည် အြန်ြန် ပြစ်က ၊ ဤသပြင
ွ ်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ဆက်လက်
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ထန်ိုးသမ်ိုး ထ ိုးတလသည်။ ဇ တပကတ၏ အသက်သည် လူဝ့် ည ဉ်၏ အသက်လည်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
လူဝ့် ည ဉ်က လူသ ိုး၏ ဇ တပကတ တည်ရပခင်
ှ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးမှ
လူအသီိုးသိုးီ ၏ အသက်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် ဝည ဉ်ထမှ လ ပပီိုး အသက်သည် ဇ တပကတတွင ်
တမွိုးရ ပါ မဟတ်ဟ ဆလသည်။ ထတကက
င ့်် လူသဘ
ဝဗီဇသည် ဝည ဉ်ထမှလ ပပီိုး၊
့်
့်
ဇ တပကတထမှ မဟတ်တချ။ လူအသီိုးသိုးီ ၏ ဝည ဉ်ကသ စ တန်၏
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ တဝဒန န္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတအ
သ ့်
့် ိုး ၎င်ိုးတ မည်
့်
တတွျို့ ကကြုကကပပီိုးပြစ်သည်က သသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတအြ ့်
မသရှန္င်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် ငါကယ်တင်ကက ိုးက
့်
အကွ အတဝိုးမှ သ ၍ ကကီိုးမ ိုးလ ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အသက်တ သည် သ ၍ သ ၍
တမှ င်မက်လ စဉ်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အမှတ်တမဲ့် သ ၍ တမှ င်မက်လ သည်၊ သ ၍

ညစ်ညြူိုးလ ပပီိုး သ ၍ သ ၍ ဆိုးညစ်လ တလသည်။ စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ဝည ဉ်မျ ိုးက သူ၏ လက်ထတ
ဲ ွင် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတသ တကက င၊့်် လူသ ိုး၏
ဇ တပကတသည်လည်ိုး စ တန်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ ထသတသ
့်
ဇ တပကတန္ှင ့်် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်သ မဆန
က
် ့် ျင်ဘဲ
့်
့်
တနန္င်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် အဘယ်သ ပင်
့်
့် ကအ ိုးပြင ့်် သဟဇ တပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။
စ တန်က တလထထဲသ ငါ
် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ငါက
့်
့် ပစ်ချသည့်အ
သစစ တြ က်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတန
၎င်ိုးတ၏
့် က် လူသ ိုးတသည်
့်
့် ပတ်သက်မှု
အဘယ်သ လွ
် င်ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ သစစ တြ က်ပခင်ိုးက လူသ ိုး
့် တက
သဘ ဝဗီဇပြစ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတတွိုးတခေါ်တပမ ်ပမင်မှုက သင်တ ့်
န ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ခရစ်တတ ်၏ အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး သင်တ ့်
ယကကည်မှုရသင
ှ
သ
့်် ည်ဟ ငါယကကည်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ် ဝတ်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် ခန္ဓ သည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ခန္ဓ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် အထွတ်အထပ်ပြစ်၏။
သူသည် အနန္တတန်ခိုးရသည်
ှ
၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်တလသည်။ အလ ိုးတူပင်၊
သူ၏ခန္ဓ သည်လည်ိုး အထွတ်အထပ်ပြစ်ပပီိုး၊ အနန္တတန်ခိုးရက
ှ
သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ၍
တပြ ငမ
့်် တ်တလသည်။ ထသတသ
ခန္ဓ တစ်ခသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ ့်
့်
အကျြုိုးပပြုသည့်အ
် ရ ၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး၊ မွနပ် မတ်က အနန္တတန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည့်စ
် သည့်် အရ ကသ
လပ်တဆ င်န္င်တလသည်။ သူသည် သမမ တရ ိုးက ချြုိုးတြ က်သည့်၊် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးမျှတမှုတက
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှသည်အ
့် ပပင်
့် ချြုိုးတြ က်သည့်် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်က သစစ တြ က်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ သ ၍ပင်
လပ်န္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ၏၊ ထတကက
င ့်် သူ၏ ခန္ဓ က
့်
စ တန်က မြျက်ဆိုးီ န္င်တပ။ သူ၏ ခန္ဓ သည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးတသ
အန္ှစ်သ ရ ရှတလသည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်မဟတ်ဘဲ လူပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ခန္ဓ က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ မပြစ်
န္င်တပ။ ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် ခရစ်တတ ်သည်
့်
့်
တနရ တစ်ခတည်ိုးအတွငိုး် တနထင်ကကသည် ဆသည့်အ
် ချက် ရှတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ စ တန်၏
ဝင်ပူိုးပခင်ိုးခရက ၊ အသိုးပပြုခရပပီိုး အမြမ်ိုးခရသည်မှ လူသ ိုးသ ပြစ်သည်။
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့်် ခရစ်တတ က
် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ထ ဝရ
မသက်တရ က်န္င်တပ၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် စ တန်သည် အပမငဆ
့်် ိုးတသ တနရ သ ့်
တက်ကကပခင်ိုးင ှ ဘယ်တသ အခါမျှ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်လမ်မ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ထ
့် ည် မဟတ်သကဲသ

ဘယ်တသ အခါမျှ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ် န္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င၊်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ငါက
ွ ်သ
့် သစစ တြ က်သည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်က သင်တအ
့်် ။ သစစ တြ က်ပခင်ိုးသည် ခရစ်တတ ် နည်ိုးနည်ိုးမျှ
့် ိုးလိုး သသင၏
ပါဝင်သည့်် ကစစရပ် ဘယ်တသ အခါမျှ ပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရသည့်် ဝည ဉ် အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ အပ်စိုးမထ
ှု တ
ဲ ွင်
ထန်ိုးသမ်ိုးခထ ိုးရသည်။ ခရစ်တတ က
် ယကကည်တသ သူတက
ဲ ိုးပပီိုး၊ စ တန်၏
့် သ ခွထ
စခန်ိုးမှ ကယ်တင်ခရက ယတန၏
ဲ တခေါ်
့် န္င်ငတတ ်ထသ
့် တဆ င်ခရတလသည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်မရှငက် ကတတ တ
ပ် င ိုးလည်ိုး၊ လူသ ိုး၏
့် ချ။ သတသ
့်
သဘ ဝ ဗီဇသည် လူသ ိုး၏ ဇ တပကတထဲ အပမစ်တွယဆ
် ပဲ ြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့်
ဝည ဉ်သည် ကယ်တင်ခရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး သင်တ၏
့် သဘ ဝဗီဇက ယခင်အတင်ိုး
ရှဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ငါက
တြ က်မည့်် အလ ိုးအလ က တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် ရှတနဆဲ
့် သင်တ သစစ
့်
ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ ထတကက
င့်် သင်တ၏
ှ အ
့်် မျှ
့်
့် သဘ ဝဗီဇက တပကတ်ကတ်န္င်သည်န္င
ငါ၏ အမှု အလွနရ
် ှညက် က ရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ၊ သင်တ၏
့် တ ဝန်မျ ိုးက သင်တ ့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်တ၏
ှ
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက
့် အရည်အချင်ိုးရသမျှ
သင်တအ
ိုးသီိုးသည် ငါက
့်
့် ိုးလိုး ကကြုတနကကရတပသည်၊ သတ
့် င် သင်တအသီ
့်
သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမှုဆသ
ီ ၊ ့် သူ၏ စခန်ိုးဆီသ ့်
ပပန်သွ ိုးန္င်စွမ်ိုးရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ၏
့် အသက်တ တဟ င်ိုးမျ ိုးဆီသ ပပန်
့် သွ ိုးန္င်စွမ်ိုး
ရှကကသည်- ဤသည်မှ ပငင်ိုးမရန္င်သည့်် အချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထအချန်တွင၊် ယခ သင်တ ့်
ပပသကဲသ
့် လူ
ဝ သမဟ
က်
့် သဘ
့်
့် တ် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူမှု အနည်ိုးငယ်မျှ ပပြရန်
့် သင်တအတွ
့်
ပြစ်န္င်လမ်မ
ဆိုးီ ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ကကီိုးတလိုးသည့်် ကစစရပ်မျ ိုးတွင၊် သင်တ ြျက်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ထထက်
ပ၍၊ ထ ဝရ ကဆိုးမိုးတမှ င်ကျကန်ိုးကကြုလမ်မ
့် ည်၊ ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်
့်
အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည်၊ ဘယ်တသ အခါမျှ တစ်ြန် လူဝင်စ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ဤသည်မှ
သင်တတရှ
ျို့ ွင ် ချထ ိုးသည့်် ပပဿန ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်တက
့် တ
့် ငါ သတတပိုးသည်မှ
ပထမဦိုးစွ ငါ၏ အမှု အချည်ိုးန္ှိုးီ မပြစ်ြရန်
့် အလငှ့် ပြစ်ပပီိုး၊ ဒတယအတနပြင ့်် အလင်ိုး၏
တနရက်
ဲ ွင ် သင်တအ
် င်ကကြ အလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ငါ၏
့် မျ ိုးထတ
့် ိုးလိုး အသက်ရှငန္
့်
အမှု အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်၊ မပြစ်သည်က အတရိုးကကီိုးသည့်် ပပဿန မဟတ်တပ။
အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ မှ သင်တသည်
တပျ ရ
် င်တသ ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် အဩ
့် ြွယ် အန င်္တ်တစ်ခ
့်
ရှန္င်ကကြ ပြစ်
့် သည်။ ငါ၏ အမှုမှ လူတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှု ပြစ်သည်။
သင်၏ ဝည ဉ်သည် စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ ကျတရ
က်ပါက၊ သင်၏ ခန္ဓ သည်
့်

ပငမ်သက်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှင ် လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ငါသည် သင်၏ ခန္ဓ က
ကွယ်က တပိုးတနပါက၊ သင်၏ ဝည ဉ်သည်လည်ိုး ငါ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုတအ က်တွင ် ဧကန်မချ
ရှလမ်မ
့်် အမှနတ
် ကယ် ငါ စက်ဆပ်ပါက၊ သင်၏ ခန္ဓ န္ှင ့်် ဝည ဉ်တသည်
စ တန်၏
့် ည်။ သငက
့်
လက်ထသ
ဲ တစ်
ပပြုင်နက်တည်ိုး ကျတရ က်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါ သင်၏ အတပခအတနက သင်
့်
စတ်ကူိုးန္င်သတလ ။ တစ်တန ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ်
့်
ကျွဲပါိုးတစ င်ိုးတီိုးပြစ်ပါက၊ ငါက
ှ ိုးမျ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
့် သစစ တြ က်သည့်် သင်တ၏
့် စတ်န္လ
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
် တွက်၊ ငါ၏ အမျက်တဒါသ လိုးဝ ကွယ်တပျ က်သည်အထ
့် ည် မဟတ်သည့်အ
သငက
့်် တဝဒန ပပင်ိုးထန်တသ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု ခတစမည့်် စ တန်ဆီ လိုးဝ ငါ
လဲတပပ င်ိုးတပိုးအပ်မည်၊ သမဟ
ှု ်ကယ်တင်မရသည့်် အသင် လူသ ိုးတက
့် တ် တရွ ိုးန္တ
့် ငါ
ကယ်တင်ကယ်ကျ အပပစ်တပိုးမည်။
သင်တအ
ငိုး် ကျန်ရသည်
ှ
က ပမင်ြရန်
့် သစစ တြ က်ပခင်ိုး မည်မျှ သင်တအတွ
့် ိုးလိုးသည် ငါက
့်
့်
ယခ ပမန်န္င်သမျှပမန်ပမန် မမကယ်ကယ် စစမ်ိုးစစ်တဆိုးသင၏
့်် ။ သင်တ၏
့် မှုက
့် တနပ် ပန်
စတ်မရှညစ
် ွ ငါ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတန၏။ ငါန္ှင ့်် ဆက်ဆရ တွင ် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ မပြစ်န္င
ှ ။့််
လူတန္ှ့် င ့်် ငါ ဘယ်တသ အခါမျှ တပါတပါ
ဆက်ဆပခင်ိုးမရှ။ တစ်စတစ်ရ ငါပပြုမည်ဟ
့် ဆဆ
့်
ဆပါက၊ ထအရ က တသချ တပါက် ငါ ပပြု၏။ သင်တ အသီ
ိုးသိုးီ သည် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးအနက် ခယူကကသည့်် သူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သပပ
စတ်ကူိုးယဉ်ဇ တ်လမ်ိုးကဲသ
့် ထင်
လမ်မ
့်် ။ ငါလချင်သည်မှ
့် ည်မဟတ်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့်
သင်တထ
့် မှ ခင်လတသ လပ်ရပ်ပြစ်သည်၊ သင်တ၏
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး မဟတ်တပ။
ထတန
ွ ိုး် မျ ိုးက သင်တ တပြကကရမည်
- ၁။ သင်သည် အမှနတ
် ကယ်
့် က်၊ ငါ၏ တအ က်ပါ တမိုးခန
့်
အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်ပါက၊ တလျ ရ
့် ဲမှု သမဟ
့် တ် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး တစ်ခမျှ မပါဘဲ၊
သင်သည် ငါက
့်် ငါ လိုးဝ
့် သစစ ရှရှ အတစခမှု တပိုးန္င်သတလ ။ ၂။ သငက
အသအမှတ်မပပြုသည်က သင် တတွျို့ ရှပါက၊ သင်သည် ဆက်လက် တနထင်ပပီိုး ငါက
့် ရ သက်ပန်
အတစခမှု တပိုးန္င်ဦိုးမည်တလ ။ ၃။ သင်သည် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးစွ အသိုးပပြုပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး
သငက
့်် ငါ အလွနစ
် မ်ိုးက ိုးဆပဲ ြစ်ပါက၊ မထင်တပေါ်ဘဲ သင်သည် ငါအတွ
က် ဆက်လက်
့်
အလပ်လပ်တနန္င်မည်တလ ။ ၄။ ငါအတွ
က် သိုးစဲပွ ခင်ိုးမျ ိုး ပပြုပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ သင်၏
့်
အတသိုးအြွဲ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ငါ မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးပါက၊ သင်သည် ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
စတ်အ ိုးငယ်က စတ်ပျက်လ မည်တလ သမဟ
့် တ်၊ တဒါသပင် ထွက်လ ပပီိုး တအ ်ဟစ်
ဆဲတရိုးမည်တလ ။ ၅။ ငါအတွ
က် ချစ်ပခင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှငအ
့်် တူ အစဉ်အပမဲ အလွန ်
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ပပီိုးသည့်တ
် င် မကျန်ိုးမ မှု၊ ဆင်ိုးရဲမှုန္င
ှ ့်် သင်၏ မတ်တဆွမျ ိုး၊ တဆွမျြုိုးမျ ိုး၏

စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု သင် ခရပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘဝတွင ် အပခ ိုး
ကအတကက င်ိုးမလှသည့်် ပြစ်ရပ်တစ်ခက သင် ကက့် ကက့် ခရပါက၊ ငါအတွ
က် သင်၏
့်
သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တ ဆက်
ရဦိုး
ှ မည်တလ ။ ၆။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ သင်
့်
စတ်ကူိုးထ ိုးသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
တစ်ထပ်တည်ိုးမပြစ်ပါက၊ သင်၏ အန င်္တ်လမ်ိုးတကက င်ိုးက သင် မည်သ ့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလမ်မ
်လငင်ခ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုး တစ်ခကမျှ သင်
့် ည်နည်ိုး။ ၇။ သင် ရရှြ တမျှ
့် သ
့်
မရရှပါက၊ သင်သည် ငါ၏ တန က်လက်အပြစ် ဆက်လက်ရန္
ှ င်မည်တလ ။ ၈။ ငါအမှု
့် ၏
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အဓပပါယ်က သင် လိုးဝ န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် ထင်ရ ပမင်ရ
တဝြန်မှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် တက က်ချက်ချမှုမျ ိုး မပပြုလပ်သည့်် န ခတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ၉။
ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ အ
့်် တူတကွ ရှစဉ်တွင၊် ငါ တပပ ပပီိုးသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါပပြုပပီိုးသည့်် အမှုအ ိုးလိုးက သင် တန်ြိုးထ ိုးန္င်သတလ ။
၁၀။ သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မရရှတသ ်လည်ိုး ငါအတွ
က် တစ်သက်တ ဆင်ိုးရဲဒကခက
့်
ကက့်ကက့် ခရန် လလ ိုးလျက် ငါ၏ သစစ ရှတသ တန က်လက်တစ်ဦိုး ပြစ်န္င်သတလ ။ ၁၁။
ငါအြ
ငှ့် ၊ သင်၏ အန င်္တ် ရှငသ
် န်တရိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ပခင်ိုး၊
့် အလ
့်
စီစဉ်ပခင်ိုး သမဟ
် ့် တ်န္င်သတလ ။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည်
့် တ် ပပင်ဆင်ပခင်ိုးတက
့် သင် စွနလ
သင်တအတပေါ်
ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သင်တအ
့်
့်
့် ိုးလိုး ငါက
အတပြမျ ိုးတပိုးန္င်ြ ငါတမျှ
်လင၏
့်် ။ သင်တက
ွ ိုး် မျ ိုးက တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ တစ်ခ
့်
့် ဤတမိုးခန
သမဟ
် ည်ိုးပပီိုးပြစ်ပါက၊ သင် ဆက်လက် ကကြုိုးပမ်ိုးရမည်။
့် တ် န္ှစ်ခက သင် ပြည့်ဆ
ဤသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခတစ်တလက သင် မပပီိုးတပမ က်န္င်ပါက၊ သင်သည် ဧကန်မချ
ငရဲထသ
ဲ ပစ်
လူတအြ
ငါန္ှင ့််
့် ချခရမည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကက်ညန္
ီ င်သည့်လ
် မ
ူ ျ ိုး မချ မဟတ်သည့်အ
် တွက် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါ ထပ်တပပ ြမလ
့် ။
မည်သည့်အ
် တပခအတနတွငမ
် ဆ ငါက
် တ
ူ စ်ဦိုးက ငါ၏ အမ်တွင ်
့် သစစ တြ က်န္င်မည့်သ
အဘယ်သ ငါ
့် သစစ တြ က်န္င်ဦိုးမည့််
့် ထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ အတပခအတနအမျ ိုးစ၌ ငါက
သူမျ ိုးအတွက်မူ၊ အပခ ိုး အစီအစဉ်မျ ိုး ငါ မပပြုမီ ၎င်ိုးတ၏
့် တဆ င်ရွက်ချက်က ငါ
တလ့်လ မည်။ သတသ
်၊ မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
် ဆ ငါက
့်
့်
သစစ တြ က်န္င်စွမ်ိုးရှကကသူအ ိုးလိုးက ငါ လိုးဝ တမတ
့် လျ မ
့် ည် မဟတ်။ ၎င်ိုးတက
့် ငါ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ငါ အမှတ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ပပန်ဆပ်ြ ့်
အခွငအ
့်် တရိုး တစ ငဆ
့်် င်ိုးမည်။ ငါ တင်ပပပပီိုးသည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ သင်တ မ
့် မကယ်ကယ်
ဆန်ိုးစစ်ရမည့်် ပပဿန မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုးလိုး တလိုးတလိုးနက်နက်

စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်န္င်ပပီိုး ငါက
့်် ။ မတဝိုးသည့််
့် ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ မဆက်ဆြ ငါ
့် တမျှ ်လင၏
အန င်္တ်တွင၊် ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး န္ှငယ
့်် ှဉ်၍ ငါက
ပပီိုးသည့်် အတပြမျ ိုးက ငါ
့် သင်တ တပိုး
့်
စစ်တဆိုးမည်။ ထအချန်တွင၊် သင်တထ
် ရ ကမျှ တန က်ထပ် ငါ တတ င်ိုးဆမည်
့် မှ မည်သည့်အ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍ တလိုးနက်သည့်် ဆဆိုးမမှုက ငါ တပိုးမည်မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ငါ၏
ဩဇ အ ဏ က ငါကျငသ
့်် ိုးမည်။ ထ ိုးသငသ
့်် ည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက ထ ိုးမည်၊ ချီိုးပမြှငခ
့်် ရသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုး
ချီိုးပမြှငခ
့်် ရလမ်မ
ဲ ပ်ခရသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုး စ တန်ထ လအ
ဲ ပ်ခရလမ်မ
့် ည်၊ စ တန်ထ လအ
့် ည်၊

ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် အပပစ်တပိုးခရသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုး ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
ပျက်စီိုးသငသ
့်် မ
ူ ျ ိုး ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
င၊့်် ငါ၏ တနရက်
့် ည်။ ထတကက
့် က လတွင ် ငါက
့်
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကြ
် မည်
သမ
ူ ျှ ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်
့်
ယကကည်သတလ ။ ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးက သင် ယကကည်သတလ ။ ငါက
့် လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး
သစစ တြ က်သည့်် ဆိုးညစ်သမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါ အပပစ်တပိုးမည်က သင် ယကကည် သတလ ။
ထတနရက်
အတစ တလျင် တရ က်လ ြအတွ
က် သင် တမျှ ်လငသ
့်် တလ ၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် တန က်မှ
တရ က်လ ြအတွ
က် သင် တမျှ ်လငသ
့်် တလ ။ သင်သည် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက တကက က်လန ် ့်
့်
သူတစ်ဦိုးတလ ၊ သမဟ
့်
့် တ် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခရမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး ငါက
အ ခမည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးတလ ။ ထတနရက်
တရ က်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဩဘ သမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရယ်သမျ ိုးကက ိုး အသက်ရှငမ
် ည်တလ ၊ သမဟ
့် တ် သင် ငတကကိုးက
အသွ ိုးကကတ်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည်တလ ဆသည်က သင် စတ်ကိုးူ န္င်သတလ ။ မည်သည့်် နင်္ိုးန္ှငက့်် ကြုြ ့်
သင် တမျှ ်လငသ
့်် နည်ိုး။ သင် ကျွန္ပ်
် က တစ်ရ ရ ခင်န္နှု ိုး် ယကကည်သတလ ၊ သမဟ
့် တ်
တစ်ရ ရ ခင်န္န
ှု ိုး် သသယရှသတလ ဆသည်က သင် တလိုးနက်စွ စဉ်ိုးစ ိုး ဆင်ပခင်ြူိုးသတလ ။
သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုးက မည်သည့်် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရလဒ်မျြုိုးမျ ိုး
သငအ
့်် တပေါ် ကျတရ က်မည်က သင် င်္ရတစက် စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်ြူိုးသတလ ။ တစ်လှညအ
့်် တနပြင့််
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး ပပည့်စ
် လမ်မ
် ကယ် တမျှ ်လငသ
့်် တလ
့် ည်ဟ သင် အမှနတ
သမဟ
့်် တနပြင့်် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည့်စ
် မည်က သင်
့် တ် တစ်လှညအ
တကက က်လနသ
် ့် တလ ။ ငါ၏ အမှုမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့် အလငှ့် မကက မီ ငါထွက်ခွ သည်က
သင် တမျှ ်လငပ
့်် ါက၊ သင်ကယ်တင်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက သင် မည်သ ့်
သတဘ ထ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။ ငါ၏ ထွက်ခွ ပခင်ိုးက သင် မတမျှ ်လငသ
့်် ကဲသ
့် ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး ချက်ချင်ိုး ပပည့်စ
် ြ သင်
မတမျှ ်လငပ
့်် ါက၊ ငါက
့် သင်
့်
အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်တသိုးသနည်ိုး။ သင် အဘယ်တကက င ့်် ငါ ့် တန က်လက်တနသည်က သင်
အမှနတ
် ကယ် သသတလ ။ သင်၏ အတကက င်ိုးပပချက်က သင်၏ နယ်ပယ်မျ ိုးက

ကျယ်ပပနတ
် ့် စြမျှ
့် ပြစ်ပါက၊ သင် ထသ ဒ
့် ကခရှ စရ မလတပ။ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးြန္ှ့် င ့်် လ မည့််
တဘိုးအန္တရ ယ်က တရှ င်လဲြပြစ်
့် ပါက၊ သင်သည် အဘယ်တကက င ့်် သင်ကယ်တင်၏
အပပြုအမူက မပူပန်သနည်ိုး။ ငါ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက သင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပခင်ိုး
ရှ၊မရှဆသည်က သငက
့်် ယ်သင် အဘယ်တကက င ့်် မတမိုးသနည်ိုး။ လ မည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
ရရှြ သင်
သည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်ကလည်ိုး သငက
့်် ယ်သင်
့်
အဘယ်တကက င ့်် မတမိုးသနည်ိုး။

နိင
ို င
် တ
ံ တ ်တခတ်၌ ဘိုရ ်းသခင် တရွ ်းချယ်ထ ်းတသ သမျ ်း
လိက
ို န
် ရမညူ့ ် စီမံအပ
ို ် ချ ပ် တရ်းဆိင
ို ရ
် အမိန်တူ့ တ ် ဆယ်ရပ်
၁။ လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် မကကီိုးပမတ်တစသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် မမကယ်ကယ်
မချီိုးတပမြှ က်သငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်က ချီိုးတပမြှ က်သငတ
့်် ပသည်။
၂။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုအတွက် အကျြုိုးရသည့်
ှ
အ
် ရ တင်ိုးက တဆ င်ရွက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးက ထခက်နစ်န တစသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
မလပ်တဆ င်န္င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်၏န မတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခချက်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်တက
့် က ကွယ်ရမည်။
၃။ ဘရ ိုးသခင်အမ်တတ ်ရှ တငွ၊ ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ပင်ဆင်မှု အ ိုးလိုးတသည်
လူသ ိုးက
့်
တပိုးသငသ
့်် ည့်် လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူ၏ လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပခင်ိုးအတွက် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤလှူြွယပ
် စစညိုး် မျ ိုးက ယဇ်ပတရ ဟတ်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်မှတစ်ပါိုး မည်သမ
ူ ျှ ခစ ိုး၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက
ယဇ်ပတရ ဟတ်န္င
ှ သ
့််
မျှတဝခစ ိုးသည်။ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတ၏
့်
မည်သည့်အ
် စတ်အပင်ိုးကမျှ ခစ ိုးရန် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီတပ၊ သမဟ
့် တ် ခစ ိုးခွင ့်် မရှတပ။
(တငွတကကိုးန္ှင ့်် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုး၍ရသည့်် ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုး အပါအဝင်) လူသ ိုး၏
လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုး အ ိုးလိုးက လူက မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးအပ်ပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် ဤအရ တက
့် ပ။ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးတက
့်
့် လူသ ိုးက မတမွျို့တလျ ်မခစ ိုးသင်တ
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ သူသည် လှူြွယ်ပစစညိုး် မျ ိုးက ခိုးယူပခင်ိုး ပြစ်မည်။
ယဒသည်လည်ိုး သစစ တြ က်တစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးအပပင်၊ တငွအတ်ထသ
ဲ ထည့်
သ
် ည့်အ
် ရ က
့်

အခွငမ
့်် ရှဘဲ ယူတဆ င်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ ပပြုတသ သူ မည်သမ
ူ ဆသည် ယဒ ပြစ်၏။
၄။ လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး ရှပပီိုး၊ ထအပပင်
စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုး
့်
ရှသည်။ ထသ
် ့် ျင်ဘက်လင် အသင်ိုးသ ိုး န္ှစ်ဦိုးအ ိုး
့် ပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်က အတစခချန်တွင ် ဆနက
အတြ ်မပါဘဲ၊ အတူတကွ အလပ်လပ်ပခင်ိုးက လိုးဝ တ ိုးပမစ်ထ ိုး၏။
ထသလ
ူ ဆသည် မခင်ိုးချက်မရှ
့် ပ်တဆ င်တနသည်က အမခရသူ မည်သမ
ထတ်ပယ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်။
၅။ ဘရ ိုးသခင်က မတဝြန်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် ကစစရပ်မျ ိုးက
သ မန်က လျှက မတဆွိုးတန္ွိုးန္ှင။့်် လူ လပ်သငသ
့်် ည့်အ
် တင်ိုး လပ်တဆ င်တလ ၊့် လူ
တပပ သငသ
့်် ည့်အ
် တင်ိုး တပပ တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးက မတကျ ်လွနန္
် င
ှ ၊့််
စည်ိုးတဘ င်မျ ိုးက မကျြူိုးတကျ ်န္င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခတစ်တလ လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးြ သင်
၏န္ှုတ်က
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးပပီိုး သင် တပခလှမ်ိုးလှမ်ိုးရ က သတပပြုတလ ။့်
၆။ လူ ပပြုသငတ
့်် သ အရ က ပပြုပပီိုး၊ သင်၏ဝတတရ ိုးမျ ိုးက တဆ င်ရွက်က သင်၏
တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပပီိုး၊ သင်၏ တ ဝန် တစ ငထ
့်် န်ိုးတလ ။့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ သင်
၏ ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမက
ှု သင် ပပြုသငတ
့်် ပသည်။
့်
သင် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမှု မပပြုပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး
စ ိုးတသ က်ြ မသင
တ
့်် တ ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တထ င်စတွင ် အသက်ရှငြ
် ့်
့်
မသငတ
့်် တ တ
် ပ။
၇။ အသင်ိုးတတ ်၏အလပ်န္င
ှ ့်် ကစစရပ်မျ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးမှလွဲ၍
အရ ရ တင်ိုးတွင ် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ၏
် အသိုးပပြုပခင်ိုးခရသည့်် လူ၏
ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက လက်န တလ ။့် အနည်ိုးငယ်မျှတသ ချြုိုးတြ က်မှုကပင် လက်ခ၍မရတပ။
အကကင်ိုးမဲ့် တလိုးစ ိုးလက်န တလ ၊့် ပပီိုးလျှင် အမှန၊် အမှ ိုး မစစစ်န္င
ှ ။့်် မှနသ
် ည့်အ
် ရ သမဟ
့် တ်
မှ ိုးသည့်အ
် ရ သည် သင်န္င
ှ မ
့်် သက်ဆင်တပ။ အကကင်ိုးမဲ့်န ခပခင်ိုးကသ စတ်ဝင်စ ိုးတလ ။့်
၈။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ခက ကိုးကွယသ
် ငသ
့်် ည်။
့်
မည်သည့်လ
် ူကမျှ မချီိုးတပမြှ က် သမဟ
့် တ် မကကည်ညြုန္ှင။့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ပထမတနရ တပိုးပပီိုး သင် ကကည်ညြုတသ သူမျ ိုးက ဒတယတနရ တပိုးက သငက
့်် ယ်သင်
တတယတနရ တပိုးပခင်ိုး မပပြုရ။ မည်သည့်လ
် မ
ူ ျှ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် တနရ မယူသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့်

လူတက
ူ ျ ိုးက- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တန်ိုးတူဟ
့် - အထူိုးသပြင ့်် သင် ကကည်ညြု တလိုးစ ိုးသမ
မယူဆသငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ြ သည်
ိုးမခန္င်ြွယ်ရ ပြစ်သည်။
့်
၉။ အသင်ိုးတတ ်၏အလပ်က အပမဲ တတွိုးတလ ။့် သင်ကယ်တင်၏ အတသွိုးအသ ိုး
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက တဘိုးြယ်တလ ၊့် မသ ိုးစ ကစစမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တကျပပတ်သ ိုးတလ ၊့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအြ မ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့် ဆက်ကပ်ပပီိုး၊
့် မကယ်ကယ် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပထမဦိုးစ ိုးတပိုးက သင်ကယ်တင်၏ ဘဝက ဒတယထ ိုးတလ ။့်
ဤသည်မှ သနရ
် ့် ှငိုး် သူတစ်ဦိုး၏ ကျငဝ
့်် တ်ပြစ်၏။
၁၀။ (သင်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ သင်၏ခင်ပွနိုး် သမဟ
့် တ် ဇနီိုး၊ သင်၏ညီအမမျ ိုး သမဟ
့် တ်
မဘမျ ိုး စသည်ပြင)့်် ယကကည်ပခင်ိုး မရှသည့်် တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုးမျ ိုးက အသင်ိုးတတ ်ထသ
ဲ ့်
အတင်ိုးအကျပ် မသွငိုး် သငတ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမ်တထ င်စသည် အသင်ိုးသ ိုးမျ ိုး
နည်ိုးပါိုးတနပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အသိုးမဝင်သည့်် လူမျ ိုးပြင ့်် ယင်ိုး၏ အတရအတွက်က
ြန်တီိုးြမလ
် သ
ဲ ဝမ်
့် အပ်တပ။ မယကကည်တသ သူအ ိုးလိုးက အသင်ိုးတတ ထ
့် ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ
တခေါ်မလ ရ။ ဤအမနသ
် ့် ည် လူခပ်သမ်ိုးက ရည်ရွယ်တပသည်။ ဤကစစရပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
သင်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး စစ်တဆိုးပခင်ိုး၊ တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သတတပိုးပခင်ိုးမျ ိုး
့်
ပပြုလပ်သငသ
့်် ည်။ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးမျှ ယင်ိုးက ချြုိုးတြ က်ခင
ွ မ
့်် ရှ။ မယကကည်သူ
တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုးမျ ိုးသည် အသင်ိုးတတ ်ထသ
ဲ အင်
တင်တင်ပြင ့်် ဝင်သည့်အ
် ခါတွငပ
် င်
့်
၎င်ိုးတက
့် ၊ ့် အမည်သစ်လည်ိုး မတပိုးရ။ ထသတသ
့် စ အပ်မျ ိုး ထတ်တပိုးရမည် မဟတ်သကဲသ
့်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တထ င်စန္ှင ့်် မသက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသင်ိုးတတ ထ
် သ
ဲ ဝင်
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ ရပ်တနတ
် ့် စရမည်။
့် တရ က်ပခင်ိုးက လအပ်သည့်် မည်သည့်န
မတက င်ိုးဆိုးဝါိုးမျ ိုး၏ ကျြူိုးတကျ ဝ
် င်တရ က်မတ
ှု ကက င၊့်် အသင်ိုးတတ ်အတပေါ်
ဒကခကျတရ က်သည်ရတသ
ှ
်၊ သင်ကယ်တင်သည် ထတ်ပယ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ်
သငအ
့်် တပေါ် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုး ထ ိုးရှခရလမ်မ
့် ည်။ တတတပပ ရလျှင၊် ဤကစစရပ်၌
အတယ က်တင်ိုးတွင ် တ ဝန်ရသည်
ှ
၊ သတသ
် သင်သည် မဆင်မပခင် မပပြုသငသ
့်် ကဲသ
့် ့်
့်
ကယ်တရိုးကယ်တ မတကျနပ်ချက်မျ ိုးက ပပန်တချပပခင်ိုးမျ ိုးအတွက်လည်ိုး ယင်ိုးက
အသိုးမပပြုသငတ
့်် ပ။

သင်တ၏
ိို ူ့ လိုပ်တဆ င်ချက်မျ ်းကိို သင်တ ိို သံ
ူ့ ်းို သပ် ဆင် ခင်သင်သ
ူ့ ည်

သင်တသည်
ချြုျို့တဲလ
့် န
ွ ိုး် တနပပီိုး သင်တ၏
အလွန ်
့်
့် အသပည န္ှင ့်် ရရှန္င်စွမ်ိုးတသည်
့်
နည်ိုးပါိုးသည့်အ
် တွက်၊ သင်တက
် င်ိုးတပိုးရန် တနစဉ်
့် သင်တအ
့် ပပန်လည် ပြည့်တ
့် ိုး ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကျမ်ိုးတစ်ပဒ်ပြင ့်် တထ က်ပ့်တပိုးရမည်က ဘဝတွင ် သင်တ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် လပ်ရပ်တင်ိုးက ပပသတပသည်။ သင်တ၏
့် ဘဝမျ ိုးတွင၊်
့် တနစဉ်
သင်တသည်
သမမ တရ ိုး သမဟ
့်
့် တ် တက င်ိုးတသ ဆင်ပခင်တတရ ိုးမရှသည့်် အတပခအတန
သမဟ
ရှငသ
် န်ြ အရင်
ိုးအန္ှိုးီ
့် တ် ပတ်ဝန်ိုးကျင် အလယ်တွင် တနထင်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
့်
ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး ငါက
အတ်ပမစ် မရှတပ။ သင်တ၏
့် သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက သရှြ အတပခခ
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရရ သကဲသ
့် ၊ ့် စတ်ကူိုးသက်သက် ယကကည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အလွနတ
် စ်ယူသန်တသ အသပည န္ှင ့်် ဘ သ တရိုး ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးတအတပေါ်
၌သ
့်
တည်တဆ က် ထ ိုးသည်။ တနစဉ်တန
တ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် င်ိုး ငါသည် သင်တ၏
့် ရည်ရွယခ
ဆိုးယတ်တသ အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ရင်ိုး၊ သင်တ၏
့် လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက
တစ ငက့်် ကည်က
့် ၊ ဘယ်တသ အခါမျှ တရွ ျို့လျ ိုးပခင်ိုး မရှတသ ငါ၏ယဇ်ပလလင်ထက်တွင် မမတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်က အမှနတ
် ကယ် ထ ိုးရတသ
ှ
သူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ
ငါမတတွျို့ ြူိုးတသိုးတပ။ ထတကက
င့်် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ငါတြ ်ပပလတသ
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အ ိုးလိုးက ြွငခ
့်် ျရင်ိုး အချန်ပြြုန်ိုးတီိုးြ ငါ
့် လလ ိုးတနပခင်ိုးမရှ။
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးရှ တစ်ခတည်ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးမှ ငါ၏မပပီိုးစီိုးတသိုးတသ အမှုအတွက်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးက ငါ မကယ်တင်ရတသိုးသည့်် သူတအတွ
က် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊်
့်
ငါတန
ူ ျ ိုး အ ိုးလိုး ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့် က်လက်သမ
အပ်န္င
ှ ိုး် တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်ခရရှြအတွ
က် ငါ ဆန္ဒရသည်
ှ
။ တစ်တန ့်
့်
သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးက သင် မှတ်တသ အခါ- တမှ င်မက်တသ တမ်တက်မျ ိုးက
မိုးတက င်ိုးကင်က ပတ်ကယ
ွ ်က တအ ်ဟစ်သမျ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ မဆတ်သဉ်ိုးသည့်် ညြုမှုင်ိုး
တအိုးစက်တနတသ ကမဘ က မဟတ်ဘ-ဲ တလတွင် တမိုးရနသင်
့် ိုးပျျို့ ပပီိုး၊ အသက်တရစီိုးတနတသ
စမ်ိုးတချ င်ိုးမျ ိုး ရှသည့်် တလ ကတစ်ခက သင် တတွျို့ ပမင်ြ ငါ
့်် ည်။
့် တမျှ ်လငသ
တနရက်
့် စဉ်တင်ိုးတွင၊် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးသည်
တစ်ပါိုးတည်ိုးတသ သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ကကည့်ရ
် ှု ခရလျက်ရက
ှ
၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
၎င်ိုးတက
ှ
။ ဤသည်မှ
့် ယ်တင်၏ မနက်ပြန် အတွက် ပပင်ဆင်လျက်ရတပသည်
အသက်ရှငလ
် ျက် ရှတသ သူအ ိုးလိုး တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ
အ ိုးလိုးအတွက် ငါကကြုတင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
မလွတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ မည်သမ
ူ ျှ လွတပ် ငမ်ိုးခွငမ
့်် ရတပ။ ငါတပပ ပပီိုးတသ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အတရအတွကမ
် ဲ့်သည်အ
့် ပပင်၊ ငါပပြုတသ အမှုသည်
အတင်ိုးအဆမဲသ
တ
့် ည်။ တနစဉ်တန
့်
့် င်ိုး၊ လူအသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏
့် ပင်က သဘ ဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သဘ ဝဗီဇန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပြစ်ပျက်တနမှုမျ ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ြရှ့် သည့််
အရ အ ိုးလိုးက အလအတလျ က် တဆ င်ရွက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် တစ ငက့်် ကည့်၏
် ။
ကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက တပေါ်လွငတ
် စြ ငါချမှ
တ်ထ ိုးတသ “မှနက
် န်သည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး” အတပေါ်တွင ် မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲပ့် ြင ့််
့်
စတင်န္င
ှ က့်် ကပပီိုးပြစ်သည်။ ဤ ကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ငါသည် ကွဲပပ ိုးတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် က လကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက ထ ိုးရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
သက်ဆင်ရ တနရ မျ ိုးတွင ် အသီိုးသိုးီ သည် မမတ၏
့် ပင်ကအရည်အချင်ိုးမျ ိုးက တြ ်ကကပပီိုး
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
သမ
ူ ျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် တသွိုးတဆ င်မည်သ
့် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။
့် ချည်တန္ှ င်ြ မည်
့်
၎င်ိုးတသည်
အလိုးစ လွတ်လပ်မှုရပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတတြ
် ကူ
့်
့် ်ပပသည့်် အရ က အလွယတ
တြ ်ပပန္င်တပသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ငါ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူအချြုျို့တသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ တသပခင်ိုးက တရှ င်လဲရန်သ
တဆ ငက့်် ကီိုးတအ ငက့်် ကီိုးန္င
ှ ့်် ြတ်ရှုကကသည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင၊် အပခ ိုးသူတမှ့်
၎င်ိုးတက
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမရှဘဲ၊ တနရက်
့် ငါ၏
့် မျ ိုးက ကက့် ကက့် ခြ ့်
့် လမ်ိုးပပက တထ က်ပြ
့်
ခက်ခသ
ဲ ည်က တတွျို့ ရှကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အချန်တင်ိုး
့်
အလအတလျ က် ကင်စဲထ
ွ
ိုးကကသည်။ အချန်ကန်လွန ် သွ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူဘဝ၏
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ၏
ှ ့်် လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ တန်ြိုးတက
့်
့် ပန်ိုးတင်န္င
့်
သကကရတလသည်။ ဤသည်မှ ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မျက်တမှ က်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
ရှကကသည့်ပ
် သက်သက်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါသည် ကစစရပ်မျ ိုးက သူဘ
ွ ့်် တပိုးရတပိုး၏။
့် သ သူ ပြစ်ခင
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ တည်
ရပခင်
ှ ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ် ပြစ်တစြရ့် လူတက
့်
့်
အတင်ိုးအကျပ် ပပြုသည့်် မည်သည့်အ
် မှုကမျှ ငါ မလပ်တဆ င်တပ။ ထတကက
င ့်် အသတရ ိုး
့်
လိုးဝ မရှြူိုးသတ
ူ န္ှ့် င ့်် မမတ၏
ှ က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တန်ြိုးမရှြူိုးသတ
ူ သည်
့် တည်ရမှု
့်
အမှုအရ မျ ိုး မည်သပြစ်
့် လ့်လ ပပီိုးတန က် ငါ၏
့် သည်က တတ်ဆတ်စွ တစ ငက့်် ကည်တ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ရဲတင်ိုးစွ တဘိုးြယ်ထ ိုးလက်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
အ
့် တင်ိုး
့်
လပ်တဆ င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ငါထ
့် မှလ တသ အရ အ ိုးလိုးက တိုး၍
့်
ပငီိုးတငွျို့စပပြုလ ကကသည်။ ထအပပင်
၊ ငါ၏အမ်တွင ် တနရပခင်ိုးကလည်ိုး တိုး၍ ပငီိုးတငွျို့ ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
အတစခပခင်ိုးအမှုက တပိုးတနကကလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့်
့် ပန်ိုးတင်အတွက်န္င

အပပစ်တပိုးပခင်ိုးမှ လွတတ
် ပမ က်ြအတွ
က် ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏ အမ်တွင ် အချန်တစ်ခကက
့်
တနထင်ကကတလသည်။ သရ့် တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုး
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ ဤအရ က တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
လအင်ဆန္ဒက တိုးပွ ိုးတစပပီိုး တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တစ်
ကကမ်တည်ိုး
့်
ဝင်တရ က်ပပီိုးတန က်တွင် ထ ဝရ တနရစ်ြ-့် ထ ဝရတက င်ိုးကင်ဘသ ဝင်
့် တရ က်ြပင်
့် ၎င်ိုးတ၏
မကက မီ တရ က်လ ြ ၎င်
့်
့် လအင်ဆန္ဒက တိုးပွ ိုးတစတလသည်။ ငါ၏တနရက်
့် ိုးတ ့်
တမ်ိုးတတလတလ၊ သမမ တရ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် လမ်ိုးတွင် အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ၊
ခလတ်တသင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီဟ ခစ ိုးရတလတလ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ရန် သမဟ
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခရန်
မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင်၊့် ငါ၏အမ်အတွငိုး် တွင ် ခယဝပ်တွ ိုးြန္ှ့် င ့်် ငါမနဆ
် ့် သည့်် အတင်ိုး
လပ်တဆ င်ြ မလ
အပ်ဘ-ဲ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ထ ဝရ
့်
တမွျို့တလျ ြ
် တက
င်ိုးကင် န္င်ငတတ ်ထသ
ဲ တပခချြ
ရန်
့်် င်တအ င် ပြစ်ကကတလသည်။
့်
့်
့် မတစ ငန္
ဤလူမျ ိုးသည် ငါ၏ အမ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ကကသည်မှ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြပြစ်
့် တသ
၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးြ မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ အ
့်် တူ
့် လအင်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
့်
ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ြလည်
ိုး မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး် ချက်မှ လ မည့်် တခတ်တွင ်
့်
့် ရည်မန
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမခရမည့်် သူမျ ိုးအလယ်တွင် ရှြမျှ
င်၊့် ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး အဘယ်အရ ပြစ်သည် သမဟ
ဲ့် ့်
့် တ် သမမ တရ ိုးက မည်ကသ
လက်ခရမည်က ဘယ်တသ အခါမျှ မသြူိုးကကတပ။ ဤသည်မှ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ လက်တတွျို့ကျငသ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၏ အတမ်အနက်က သတဘ မတပါက် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အမ်တွင်
တစ်ချန်လိုး “အတစခမျ ိုး” အပြစ် တနထင်ကကပပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ငါ၏တနရက်
တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးက “စတ်ရည
ှ စ
် ွ ” ပြင့်် တစ င်ဆ
့်
့် င်ိုးကကပပီိုး၊
့်
ငါ၏အမှု၏ နည်ိုးဟန်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ လူ
့် ိုးလှမ်က့် ကရသတလ က် တမ လည်ိုး
မတမ ပန်ိုးန္င်ကကတပ။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကြုိုးပမ်ိုး အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးပါတစ၊
သမဟ
သည်ပြစ်တစ၊ သမမ တရ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ ့်
့် တ် မည်သည့်် အြိုးအခက ၎င်ိုးတ တပိုး
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရသည်က သမဟ
က် တစ်ခတစ်တလ တပိုးသည်က မည်သမ
ူ ျှ
့်
့် တ် ငါအတွ
မတတွျို့ ပမင်ြူိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် တခတ်တဟ င်ိုးက ငါအဆိုးသတ်သည့််
့် စတ်န္လ
တနရက်
ရွပြစ်တနကကပပီိုး၊ ထအပပင်
ငါ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တ ့်
့် အ ိုး ပမင်ရြ တရွ
့်
့်
မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်က သြရန်
့်် င်တအ င်ပြစ် ကကတလသည်။ လပ်တဆ င်ြ ၎င်
့် မတစ ငန္
့် ိုးတ ့်

ဘယ်တသ အခါမျှ အလျင်မလကကသည်အ
့် ရ မှ မမတက
ှ ့််
့် ယ်ကယ် တပပ င်ိုးလဲရန်န္င
သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ြ ပြစ်
ျို့ သ အရ က ၎င်ိုးတချစ်
့် သည်။ ငါစတ်ပျက်ပငီိုးတငွတ
့် ကကပပီိုး၊
ငါချစ်တသ အရ က စတ်ပျက်ပငီိုးတငွျို့ ကကသည်။ ငါမန်ိုးတီိုးတသ အရ က ၎င်ိုးတ ့်
တတ င်တ
် ည်ိုး၊ ငါ စက်ဆပ်ရွမန်ိုးတသ အရ က ဆိုးရှုိုးရမည်က
့် ကကတသ လ
တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဤဆိုးယတ်တသ ကမဘ တွင ် ယင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
စက်ဆပ်ပခင်ိုးမရှဘဲ အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ သတ
် မင်ိုး
့် င် ယင်ိုးက ငါြျက်ဆိုးီ ပစ်မည်က အလွနအ
တကက က်ရွ ျို့ ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကွဲလွဲတနတသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အလယ်တွင၊်
ငါစက်ဆပ်ရွရှ တသ ဤကမဘ က ၎င်ိုးတ ချစ်
့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၏
့် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခမှ လွတ်န္င်ကကြရန်
ှ ့်် တန က်တစ်တခတ်၏ အရှငသ
် ခင်မျ ိုး အပြစ်သ ့်
့် န္င
တပပ င်ိုးလဲန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးမှ ၎င်ိုးတ တသွ
ြည်မသွ ိုးမီ၊ ယင်ိုးက
့်
့်
ငါအလျင်အပမန် ြျက်ဆိုးီ ြလည်
ိုး တမ်ိုးတကကတလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးက မချစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါထ
့် မှလ တသ အရ အ ိုးလိုးက စတ်ပျက်
့်
ပငီိုးတငွျို့ ကကတသ တကက င်ပ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့် င် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မဆိုးရှုိုးတစရန်အတွက် တတတ င်ိုးတသ အချန်တစ်ခအကက တွင ် “န ခတသ လူမျ ိုး”
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်လ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရြ ၎င်
ှ ့််
့် ိုးတ၏
့် စိုးရမ်ပူပန်မှုန္င
ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးတနတသ မီိုးအင်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က် ရမည်က
တကက က်ရွ ျို့ မှုသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ြိုးြမရန္င်တပ။ ငါ၏တနရက်
နီိုးကပ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
၎င်ိုးတ၏
် ှန ် တိုး၍အ ိုးတက င်ိုးလ သည်။ တဘိုးဒကခ ကကီိုးမ ိုးလ တလ၊ ငါက
့်
့် စတ်ဆန္ဒသည် မှနမ
ဝမ်ိုးတပမ က်တစြန္ှ့် င ့်် ရှညက် က စွ ၎င်ိုးတ တမ်
ိုးတခဲက့် ကသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးအ ိုး တရှ င်လဲြ ဘယ်
က အစပပြုရမည်က မသဘဲ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် ခကိုးရ မဲ့်
ပြစ်တစတလတလ ပြစ်သည်။ ငါ၏လက်၏အမှုက အစပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထသတသ
့်
လူမျ ိုးသည် တရှ ျို့တပပိုးတပ်အပြစ် အတစခြ တဆ
င်ရွက်ရန် စတ်ထက်သန်ကကတလသည်။
့်
၎င်ိုးတက
ျို့ ည်က အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
တပ်ြဲွျို့မျ ိုး၏
့် ငါ မပမင်တတွမ
့်
တကယ့််တရှ တ
ျို့ န်ိုးသ တစ်
ရှန်ထိုးတက်ြသ
့်
့် စဉ်ိုးစ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မဆီတလျ ်ြူိုးသည်အ
့် ပပင်၊
၎င်ိုးတ၏
့်် က
ှ ်က
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ငါ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက တန္ှ ငယ
ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ရမျှ ပပြုသည်က လိုးဝ မသဘဲ၊ ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးသည့်အ
် ရ က
့်
မှနက
် န်သည့်အ
် ရ အပြစ် လပ်တဆ င် တပပ ဆကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
အ ိုးထတ်မှု ပပြုခဲတ
ှ ့််
့် က င်ိုးပပြုခဲန္
့် င်ပပီိုး အခက်အခဲမျ ိုးက ခရပ်ြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့် အလဆန္ဒန္င

ရည်ရွယ်ချက်တသည်
မှနတ
် က င်ိုးမှနန္
် င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏ ယဇ်ပလလင်တပေါ်တွင ် ၎င်ိုးတ ့်
့်
တစ်ခတစ်တလ ထ ိုးရသည်
ှ
က ငါ ပမင်ြူိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
တက င်ိုးမွနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ လ သည်က ငါ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပမင်ြူိုးသည့််
အတွက်၊ ၎င်ိုးတ လ
် ရ မျှ ငါန္ှင ့်် မပတ်သက်တပ။ ယင်ိုးမှ
့် ပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
ဤန္ှစ်မျ ိုးစွ တစ်တလျှ က် ငါ၏တရှ တ
ျို့ ွင ် ၎င်ိုးတ ပပြုထ
ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
မူလက၊ ငါသည် သင်တက
့် သ ၍မျ ိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးပြင့်် တထ က်ပ့်ရန်
ဆန္ဒရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးအတပေါ် သင်တ၏
့် သတဘ ထ ိုးသည် မျ ိုးစွ တအိုးစက်လွနိုး် က
စတ်မဝင်စ ိုးတသ တကက င၊့်် ဤအရ မှ ငါ တရှ င်ကကဉ်ခဲရ
့် သည်။ ငါ၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ပြြုန်ိုးတီိုး
ခရြအတွ
က် ငါဆန္ဒမရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူတသည်
ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့်
ကင်စဲလ
ွ ျက်ရကကတသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ အတပခအတန အ ိုးလိုးတွင် ငါက
် ရ ၊ အပပ်ချပပီိုး
့် ခခသည့်အ
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးသည့်် အရ က လပ်တဆ င်တနကကသည်ကလည်ိုး တတွျို့ ပမင်ရန် ဆန္ဒမရှတပ။
သင်တ၏
သဘ ဝတကက င၊့်် ငါသည် သင်တက
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသတဘ
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ငါ၏စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးအမှုအပြစ် အသိုးတတ ်ခတသ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တသိုးငယ်ပပီိုး သင်တအတွ
က် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့််
့်
အစတ်အပင်ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးရမျှ ငါပပြုသည်။ ငါပပြုပပီိုးသည့်် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အစီအစဉ်သည် သင်တ၏
ီ ရ
ှု သည်
ှ
အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့် လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညမ
ငါ၏သတဘ ထ ိုးသည် မှနက
် န်တသ သတဘ ထ ိုး တစ်ခပြစ်သည်က ယခအချန်မသ
ှ
ငါ
အမှနတ
် ကယ် အတည်ပပြုရ၏။ ငါတရှ
့် ျို့တွင ် သင်တ၏န္ှ
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အပပြုအမူသည် ယခင်က
ငါတစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မရြူိုးတသ အတပြက ငါအ
ွ ိုး် မှ ့် ိုး တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဤအတပြ၏ တမိုးခန
“သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် တရှ တ
ျို့ ွင ် လူသ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးသည်
အဘယ်နည်ိုး။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအြ ငါဆက်
ကပ်တသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည်
့်
လူသ ိုးအတွက် ငါ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ အန္ှစ်သ ရက သက်တသပပပပီိုး၊ ငါ၏တရှ ျို့တမှ က်က
လူသ ိုး၏ လပ်ရပ်တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုး၏ စက်ဆပ်ရွရှ မှုန္င
ှ ့်် ငါက
့်
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးတ၏
့်
့် က်သ ့်
့် အန္ှစ်သ ရက သက်တသပပတပသည်။ အချန်တင်ိုး၊ ငါသည် ငါတန
လက်တသ သူ အ ိုးလိုးအတွက် စတ်ပူပန်၏၊ သရ့် တွင ် ငါတန
ူ ျ ိုးသည်
့် က်လက်သမ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ လက်ခန္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါ၏အကကတပိုးချက်မျ ိုးကပင် လက်မခန္င်ကက။ ဤသည်မှ ငါက
ဲ ှ
့် အ ိုးလိုးထမ
ဝမ်ိုးအနည်ိုးတစဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ငါ၏သတဘ ထ ိုးသည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် န္ူိုးညတ
့် သ ်လည်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ ငါက
့်

န ိုးမလည်န္င်ြူိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊ ငါအ
ူ ျှ လက်မခန္င်ြူိုးကကတပ။ အတယ က်တင်ိုးသည်
့် ိုး မည်သမ
၎င်ိုးတအ
့် ိုး ငါတပိုးအပ်သည့်် အလပ်က မမတ၏
့် ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုးအတင်ိုး လပ်တဆ င်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတအ
် ရ က တမိုးပမန်ိုးြ မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် ငါ၏
့် ိုး ငါ တတ င်ိုးဆသည့်အ
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မရှ
တြွကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ငါက
် ့် ျင်ပန်ကန်ကကစဉ်တွင၊်
့် ဆနက
့်
့်
ငါက
့်် စွ အတစခတကက င်ိုး အခင်အမ ဆကကတသိုး၏။ မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
့် သစစ တစ ငသ
့်
၎င်ိုးတ လက်
မခန္င်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
တတွျို့မကျငသ
့်် ိုးန္င်သည့််
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ လက်
့်
သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးမျ ိုး မဟတ်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ထသတသ
့်
လူသ ိုးမျ ိုးတွင၊် ငါ၏သမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် ပငင်ိုးပယ်ခရက တဘိုးြယ်ထ ိုးခရသည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်လ သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ငါက
စက ိုးပြင့််
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် လူတသည်
့်
အသအမှတ်ပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုး သမဟ
့် တ် အသက်မဟတ်သည့််
အပပင်လတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ်လည်ိုး ငါက
် ရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့် ယကကည်ကကတလသည်။ ဤအမှနတ
မသတပ- ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ထ ဝရမတပပ င်ိုးလဲတသ သမမ တရ ိုး ပြစ်၏။
ငါသည် လူသ ိုးအတွက် အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတထ က်အပ့်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ လမ်ိုးပပ ပြစ်သည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်သည်
၎င်ိုးတက
ွ ်က အသအမှတ်ပပြု၊ မပပြု သမဟ
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ် လက်ခပခင်ိုး ရှ၊ မရှ
ဆသည့်အ
် ရ ပြင ့်် သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ကယ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရပြင ့်် သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤကမဘ တပေါ်မှ လူတစ်ဦိုးကမျှ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်မခန္င်လျှငပ
် င်၊ မည်သည့်လ
် ူသ ိုးမျှ
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ြိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏မစမှု
က
့်
ခနမ
် ့် ှနိုး် ၍မရန္င်တပ။ သပြစ်
့် ၍၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပန်ကန်တသ ၊ တချပ တပပ ဆတသ
သမဟ
် ခါ၊ ငါ၏ ရပ်တည်မှုသည့်် တ် လိုးဝ အထင်တသိုးတသ လူမျ ိုးစွ န္ှင ့်် ရင်ဆင်ရသည့်အ
အချန်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ သက်တသပြစ်ပပီိုး ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက် ပြစ်သည်က ပပသပါတစဟူ၍သ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ငါတပပ သမျှအ ိုးလိုး မှနက
် န်သည်၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးသငသ
့်် ည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
လူသ ိုးက လက်ခသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ပပသပါတစ။ ငါ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ လက်မခန္င်တသ သူမျ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လက်တတွျို့မကျငသ
့်် ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခက
ရှ မတတွျို့ န္င် သူမျ ိုးန္ှင ့်် ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက
မရရှန္င်သမ
ူ ျ ိုးသည် ငါန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးခ

ရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ပပင် ငါ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ဆိုးရှုိုးပပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်က ငါ၏ တတ်သည်
၎င်ိုးတထ
် ခါတွငမ
် ျှ တသွြည်မည် မဟတ်တပ- ဟူသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက
့် မှ မည်သည့်အ
ငါတန
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုးအ ိုး ငါ သရှတစမည်။
၂၀၀၃ ခန္ှစ်၊ ဧပပီလ ၁၆ ရက်

ဘိုရ ်းသခင်သည် လအသက်
၏ အရင််းအ မစ် ေစ်သည်
ူ့
ကမဘ ကကီိုးထသ
ဲ သင်
ငယက တရ က်ရလ
ှ
သည်အ
့် ချန်မှစ၍ သင်သည် သင်၏တ ဝန်က
့်
စတင်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရတပတတ သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
ရည်စူိုးထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး သင်၏ကဏ္ဍက သင်တဆ င်ရွက်ရပါတတ သ
့် ည်၊ သင်ဘ
့် ဝ၏
ခရီိုးစဉ်က သင်စတင်ရတတ သ
ျို့ က်ခရီိုးတ မည်
သပင်
့် ည်။ သင်တ
့် န က်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်တ
့် ရှ ဆ
့်
့်
ပြစ်တနတစက မူ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ တက င်ိုးကင်ဘ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
စီစဉ်ပခင်ိုးမျ ိုးက မတရှ င်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မမကတရ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်န္င်သလ
ူ ည်ိုး မရှတပ၊
အတကက င်ိုးမှ အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးတတ ်မူတသ ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး တည်ိုးသ လျှင်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက လပ်န္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးစတင်ပြစ်တည်လ သည်တ
့် နမှ့် စက ဘရ ိုးသခင်သည် စကကဝဠ က စီမခန်ခွ့် လ
ဲ ျက်၊
အရ အ ိုးလိုးအတွက် တပပ င်ိုးလဲမှု စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတတရွ
ျို့ ျ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
့် လ
လမ်ိုးညန်ပပသတပိုးလျက် ဤကဲသ
့် အမှု
ပပြုလ ခဲသ
့် ည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးနည်ိုးတူ
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ချြုပမန်သ ယ မှု၊ မိုးတရန္ှင ့်် န္ှငိုး် စက်န္င
ှ ိုး် တပါက်တ၏
့်
အ ဟ ရတပိုးမက
ှု တတ်တဆတ်န္င
ှ ့်် အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် ရရှတနသည်၊
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးနည်ိုးတူ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုတအ က်တွင ် အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် တနထင်လျက်ရှသည်။ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဝည ဉ်က ဘရ ိုးသခင်သည် လက်၌ကင်တဆ င်ထ ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုး၏ ဘဝတစ်ခလိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ကကည်ရ
့် ှု လျက်ရသည်
ှ
။ သင်သည် ဤအချက်က
ယသည်ပြစ်တစ၊ မယသည်ပြစ်တစ၊ သက်ရပြစ်
ှ ပြစ်၊ သက်မပဲ့် ြစ်ပြစ် အရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တရွ လ
ျို့ ျ ိုးတပပ င်ိုးလဲက ပပန်လည်စတင်ပပီိုး
ကွယ်တပျ က်သွ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်တ ဝန်ယူသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။

ညအချန်သည် တတ်တဆတ် ချဉ်ိုးကပ်လ တသ အခါ လူသ ိုးသည် သတမပပြုမတပ၊
အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးအတနပြင့်် ညသည် မည်ကသ
ဲ့် ချဉ်ိုးကပ်
လ သည်၊ သမဟ
့်
့် တ်
မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သည်က သတမမူမန္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ညသည် တတ်တဆတ်
တစ်စတစ်စတပျ က်ကွယ်သွ ိုးချန်တွင ် လူသ ိုးသည် တန၏
့် အလင်ိုးတရ င်က ကကြုဆသည်၊
သတသ
်လည်ိုး မည်သည်တ
့် နရ မှ အလင်ိုးလ ပပီိုး ည၏အတမှ င်ထက
့်
မည်သန္ှ့် ငထ
် တ်လက်ပကမူ လူသ ိုးသည် သ ၍ပင် မသရှကကတပ၊ သ ၍ပင်
သတမထ ိုးမကကတပ။ ထသ ထပ်
တလဲပြစ်တပေါ်တနတသ တနန္ှ့် ငည
့်် တစ်လှညစ
့်် ီ
့်
ပြစ်တပေါ်မှုမျ ိုးသည် လူတက
့် က လတစ်ခမှ အပခ ိုးက လတစ်ခသ၊ ့်
သမင်ိုးတကက င်ိုးတန က်ခအတနအထ ိုးတစ်ခမှ အပခ ိုးတစ်ခသ ပ
င်တပိုးပပီိုး၊
့် တဆ
့်
တစ်ြက်တွငလ
် ည်ိုး တခတ်က လတင်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် တခတ်တင်ိုးအတွက်
သူ၏အကကအစည်တ တဆ
င်ရွက်ပပီိုးသည်က တသချ တစလျက်ရသည်
ှ
။ လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဤတခတ်က လမျ ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲတ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သ လ
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ရတ
ှ ၏
့် ဘ
့် ကကကမမ က ပင်စိုးသည်က မသသကဲသ
့် ရ ိုးသခင်သည်
အရ အ ိုးလိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုးပပီိုး လမ်ိုးညန်ပပတပိုး သည်ကလည်ိုး သူမသတပ။
တရှိုးအတီတတက လမှ ယတနမျက်
တမှ က်ထ လူသ ိုးသည် ထအချက်က သတဘ မတပါက်တပ။
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် သဝှကလ
် ွနိုး် ပခင်ိုးတကက င့််
မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ပမ က်တသိုး တသ တကက င့်် မဟတ်ဘ၊ဲ
့် ရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မှ မပပည်တ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်တနတစက မူ စ တန်က
အတစခလျက်ရှတနတသိုးတသ ်လည်ိုး ထအချက်က မသသည်အထပင် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဝည ဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးကွ လွနိုး် ပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်။
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
တက်တက်ကကကက ရှ တြွပခင်ိုးမရှတပ၊ ထပပင်
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မည်သတ
တစ င်တ
ှ ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးမှုထ၌
ဲ တည်တနလတသ ဆန္ဒ မရှကကတပ။
့် ရှ က်တပိုးမှုန္င
ထသပပြုမည့်
အ
် စ ိုး သူတသည်
ဤတလ ကကကီိုးန္ှင ့်် လက်တလျ ညီတထွပြစ်ရန်အလငှ့် ၊
့်
့်
ထအပပင်
ဆိုးသမ
ွ ်ိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် လ
ှ ့််
့် ိုးသည့်် ပြစ်တည်မှုစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
့်
့် က်န ကျင်သ
လက်တလျ ညီတထွပြစ်ရန်အလငှ့် ဆိုးယတ်သည်သ
့် ပူ ြစ်တသ စ တန်၏
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးပခင်ိုးအတပေါ် အမှီပပြုလကကသည်။ ဤအချန်တွင ် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဝည ဉ်တသည်
စ တန်အတွက် လူသ ိုး၏ လက်တဆ င်ပဏဏ ပြစ်သွ ိုးခဲက
စ တန်၏
့်
့်
ခဲြွယ်စ ိုးြွယ် ပြစ်သွ ိုးသည်။ ထထက်ပင်ပ၍ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်သည်

စ တန်တနထင်န္င်သည့်် တနရ တစ်ခန္ှင ့်် ၎င်ိုးန္ှင ့်် သင်တ
် ည့််
့် တ သ
တပျ ်ပါိုးရ တနရ တစ်ခပြစ်လ သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် လူသ ိုးပြစ်ရပခင်ိုး၏
နယ မမျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးပြစ်တည်မှု၏ တန်ြိုးန္ှင ့််
အဓပပ ယ်တ န္ှ
့်် င်သည့်် သူ၏န ိုးလည်ပခင်ိုးတက
် ဲ့် ဆိုးရှုိုးလက် ရသည်။
့် မှတမ
့် ငဆ
့် အမှုမဲအ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုးမှ ပဋည ဉ်သည်
လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ တပြည်ိုးပြည်ိုး တမှိုးမန်
ှ တပျ က်ကွယ်ပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
ရှ တြွပခင်ိုး၊ သမဟ
ှ အ
့်် မျှ
့် ပ။ အချန်က လ ကက တည င်ိုးလ သည်န္င
့် တ် င်္ရပပြုပခင်ိုး မရှတတ တ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သူအ
့် ည်က
့် ိုး အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
န ိုးမလည်တတ သ
့် ဘ
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှလ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ အရ အ ိုးလိုးတက
့် ပ။ ထတန
့် န ိုးမလည်တတ တ
့် က် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမန်မျ
့် ိုးက စတင်အ ခလ သည်၊ ထပပင်
့်
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်တသည်
ထထင်ိုးလ သည်...။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူမူလအစက
့်
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးတသ လူသ ိုးက ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပပီိုး လူသ ိုးသည် သူ၏ မူလအရင်ိုးအပမစ်က
ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးသည်။ ၎င်ိုးသည် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ ပြစ်သည်။
အမှနတ
် ကယ်အ ိုးပြင့်် အစအဦိုးမစ
ှ ပပီိုး ယခအချန်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဇ တ်တဆ င်န္င
ှ ့််
ဒကခခရသူန္စ
ှ ်ခစလိုးမှ လူသ ိုးပြစ်သည့်် ပူတဆွိုးမှု ပပဇ တ်တစ်ခက လူသ ိုးတအတွ
က်
့်
ကကြုတင်ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထပူတဆွိုးမပှု ပဇ တ်၏ ဒါရက်တ မှ
မည်သမ
ူ ည်ဝါပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ မတပြဆန္င်တပ။
အတပပ ကျယ်လှတသ ဤတလ ကကကီိုးတွင ် ကွငိုး် ပပင်မျ ိုးအတွငိုး် သ သမ
ဒဒရ တရမျ ိုး
့်
န္န်ိုးတင်ပခင်ိုး၊ သမဒဒရ အတွငိုး် သ ကွ
့် တသ
့် ငိုး် ပပင်မျ ိုး ြိုးလမ်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးတကဲ
့် သ
့်
မတရတွက်န္င်သည့်် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးသည် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြစ်ပွ ိုးခဲသ
့် ည်။ စကက၀ဠ ရှ
အရ အ ိုးလိုးက အစိုးရတသ ဘရ ိုးသခင်မတ
ှ စ်ပါိုး မည်သမ
ူ ျှ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မဦိုးတဆ င်၊ မညန်ကက ိုးန္င်တပ။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးရန်၊ သမဟ
့် တ်
ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး လပ်တဆ င်ရန် အင်အ ိုးကကီိုးတသ သူ တစ်တယ က်မျှ မရှတပ၊
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အလင်ိုးပန်ိုးတင်ဆသ
ီ ဦိုး
ူ င
ှ ့်် ကမဘ ကကီိုး၏
့် တဆ င်သွ ိုး န္င်သန္
မတရ ိုးမှုမျ ိုးမှ လွတ်တပမ က်တစန္င်သူ သ ၍ပင် မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏
့်
အန င်္တ်အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးသည်၊ လူသ ိုးတ၏
့် ကျဆင်ိုးမှုအတွက် ပူတဆွိုးတသ က
တရ က်သည်၊ ထပပင်
ယယွငိုး် ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်လမ်ိုးမဲလ
ီ ့်
့် မ်ိုးတကက င်ိုးဆသ
့် လူသ ိုးတသည်
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ချီတက်သွ ိုးတနပခင်ိုး အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးပူတဆွိုးရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏

စတ်န္လ
ှ ိုးက တကကကွဲတစခဲပ့် ပီိုး၊ ဆိုးယတ်တသ သူက ရှ တြွရန် ဘရ ိုးသခင်က
စွနလ
် ့် တ်ခကဲ့် ကသည့်် လူသ ိုးတပင်
့် တသ
လူသ ိုးတ တရှ
့် ပြစ်သည်၊ ဤကဲသ
့်
့် ိုးရှုသွ ိုးန္င်သည့််
ဦိုးတည်ချက်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုးခဲြ
့် ူိုးတသ သူ ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသက မည်သမ
ူ ျှ သတမပပြုမကကပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်သတဘ ကျတစမည်လ
့် မ်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မရှ တြွကကပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်ထတတ သ
် တ
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးကကပခင်ိုး၊ ထထက်ပ၍ပင်
့် ိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရန် မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပူတဆွိုးမှုန္င
ှ ့်် န ကျင်ရမှုတက
ူ ျှ
့် န ိုးလည်တပိုးရန် မည်သမ
မကကြုိုးစ ိုးကကပခင်ိုးတမှ့် ထအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့် င် ပြစ်တတ သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အသတတ ်က ကက ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တွငပ
် င် လူသ ိုးသည် သူလမ်
့် ိုးသူ ဆက်တလျှ က်တန၏၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးရန် မတလျှ တ
့် မ်ိုး တပလပ်တနပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် င်္ရစက်မှုက တရှ င်ြယ်က ဘရ ိုးသခင်၏ သမမ တရ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးလျက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်တသ စ တန်ထသ သူ
့် က
့် ယ်သူ တရ င်ိုးချရန်သ ပန္ှစ်သက်တနသည်။
လူသ ိုးသည် ဆက်လက်တခါင်ိုးမ တနမည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်သည် တန င်တရပခင်ိုးမရှဘဲ
သူက
မည်ကသ
ဲ့် တ
့် ပစ်သွ ိုးသည့်် ဤလူသ ိုးတအတပေါ်
့်
့် ပပန်
့် မည်ဆသည်က
မည်သစ
ူ ဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကမ်ကကမ် သတတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ရပခင်ိုးမျ ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုး၏ခန္ဓ န္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်တ ့်
ခရပ်န္င်မည် မဟတ်သည့်် တစ်ခါမျှမပြစ်ြူိုးတသိုးတသ ကပ်တဘိုးက သူ၏ လက်တတ ်ထတ
ဲ ွင ်
ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်တကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမသတပ။ ဤကပ်တဘိုးသည်
ခန္ဓ အတွက်သ မဟတ်ဘဲ စတ်ဝည ဉ်အတွက်ပါ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည် ပျက်ပပ ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ သူ၏သတတပိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
တက်တွနိုး် န္ိုးှု တဆ ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် တပပန်
မျြုိုး
့် မည်သအမျက်
့် မှုမျ ိုး မရှပါက သူအတနပြင်
့်
့်
ထတ်လတ်မည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ သူ၏အမျက်သည် ြန်ဆင်ိုးခသူတ ကက
့် ြုတတွျို့ ြူိုးတသ ၊
ကက ိုးြူိုးတသ အရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် လိုးဝတူညမ
ီ ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ထကပ်တဘိုးသည်
့်
မကကြုစြူိုးတသ အရ ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှလည်ိုး ထပ်မ ပြစ်တပေါ်လ မည် မဟတ်ဟ
ငါတပပ သည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဤတစ်ကကမ်သ ြန်ဆင်ိုး၍ ဤတစ်ကကမ်သ ကယ်တင်ရန် ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
ဤအကကမ်မှ ပထမဆိုးအကကမ်ပြစ်သကဲသ
့် တန
က်ဆိုးအကကမ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဤတစ်ကကမ်ကယ်တင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တစစ
့် ပ်တသချ သည့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ထက်သန်တသ တမျှ ်လင်တ
ူ ျှ
့် စ င်စ
့် ိုးမှုတက
့် မည်သမ

န ိုးမလည်န္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကမဘ ကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ အသက်က သူအပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးခဲသ
့် ည့််
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါပြစ်တသ လူသ ိုးက ထအထဲသ တခေါ်
ဲ့် ည်။ ထတန
့် တဆ င်ခသ
့် က် လူသ ိုးသည်
မဘတဆွမျြုိုးမျ ိုးရလ
ှ
ပပီိုး တစ်ဦိုးတည်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ လူသ ိုးသည်
ဤရပ်ဝတထြုကမဘ ကကီိုးက စတင်တတွျို့ ပမင်သည်အ
့် ချန်မှစက သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမမှု
အတွငိုး် တွငသ
်
တည်တနရန် စီရင်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဇီဝအသက်သည်
သက်ရတစ်
ှ
ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးက အရွ ယ်တရ က်သအ
ူ ပြစ် ကကီိုးထွ ိုးလ ရန်
တတ က်တလျှ က်ပ့်ပိုးတပိုးသည်။ ဤပြစ်စဉ်အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တစ င်တ
ူ ျှ မခစ ိုးရကကတပ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် ရှ က်မှုတအ က်၌ ကကီိုးထွ ိုးတန သည်ဟ မည်သမ
လူသ ိုးသည် သူမ့် ဘ၏ ချစ်ခင်ကကင်န သည့်် တစ င်တ
့် ရှ က်မှုတအ က်တွင ် ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး၊
သူ၏ကကီိုးထွ ိုးမှုက သူအသက်
၏ပင်ကအသစတ်က လမ်ိုးပပတပိုးသည်ဟ
့်
၎င်ိုးတယ
့် ကကည်ကကသည်။ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် သူအ
့် ိုး အသက်က
အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးခတ
ဲ့် သ သူက မသတသ တကက င်၊့် သမဟ
် ရပ်မှ
့် တ် ထအသက်သည် မည်သည့်အ
လ သည်က မသတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ အသက်၏ပင်ကအသစတ်က အြ
့် ွယတ
် အ
့် ိုး
မည်ကသ
ဲ့် ြန်
့် ည်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
့် တီိုးတပိုးသည်က သ ၍ပင် မသကကတသ တကက င်လ
အစ ိုးအစ မှ အသက်ဆက်ရန် အတပခခပြစ်တကက င်ိုး၊ ဇွဲရပခင်
ှ ိုးသည် သူတည်ရတနပခင်
ှ
ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူစ့် တ်ထရ
ဲ ှ ယကကည်မမ
ှု ျ ိုးသည် သူဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်ရန်
မှီခတနရသည့်် အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပြစ်သည်ဟသ သရှကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ န္
် င
ှ ့််
တထ က်မမှုတက
င့်် သူအတပေါ်
့် လူသ ိုးသည် လိုး၀ သတမမူမတပ၊ ထတကက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးထ ိုးတသ အသက်က သူပြြုန်ိုးတီိုးပစ်သည်...။ ဘရ ိုးသခင်က
တနတရ
မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှပင် မမအသန္ှငမ
့်် မ
့် ညပါ တစ င်တ
့် ရှ က်သည့်် ဤလူသ ိုးတအထဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မဝတ်ပပြုမကိုးကွယက် ကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူတမျှ ်လင်ခ
့် တင်ိုး ဆက်လက်
့် ျက်မထ ိုးထ ိုးတသ လူသ ိုးအတပေါ် သူစီစဉ်ထ ိုး သည်အ
လပ်တဆ င်လျက်ရသည်
ှ
။ သူထသ ပပြုလ
ပ်ရပခင်ိုးမှ တစ်တနတွ
့် င ် လူသ ိုးသည် သူ၏အပ်မက်မှ
့်
န္ိုးထက ဘဝ၏တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် တပိုးထ ိုးသည့််
အရ အ ိုးလိုးအတွက် တပိုးဆပ်ခရ
ဲ့် သည့်် အြိုးအခန္ှင ့်် လူသ ိုးအတနပြင့််
သူထ
ှ လ
့်် တစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ထက်သန်တသ င်္ရစက်မပှု ြင့််
့် ပပန်လည
တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနသည်က ရတ်တရက် န ိုးလည်တစရန် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအသက်၏ မူလအစန္ှင ့််
တရှ ျို့ဆက်မတ
ှု က
ူ ျှ စစမ်ိုးစစ်တဆိုးခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုး
့် ထန်ိုးချြုပ် ထ ိုးသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက မည်သမ

မရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တတ ်မူတသ ဘရ ိုးသခင်သည်သ အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ရရှထ ိုးတသ ်လည်ိုး တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုးမရှတသ လူသ ိုးက သူက
့် တပိုးသည့််
န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ထိုးန္ှက်မတ
ှု က
ွ ိုး် မျှမဟဘဲ သည်ိုးခလျက်ရှသည်။ လူသ ိုးသည် ဘဝက
့် တစ်ခန
ယူတဆ င်လ တသ အရ အ ိုးလိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် သတဘ ထ ိုးသည်၊ ထနည်ိုးတူပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ သစစ တြ က်ခရပပီိုး တမ့်တလျ ခ
့် ရက ပခမ်ိုးတပခ က် တတ င်ိုးယူ
ခရပခင်ိုးမှ လည်ိုး “ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်” ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်သည် အမှနတ
် ကယ်ပင်
ထမျှ အတရိုးကကီိုးတနန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်မှလ တသ ဤသက်ရှလူသ ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ်ပင် ထမျှအတရိုးကကီိုးတနန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်သည်
အတရိုးကကီိုးသည်က ိုး တသချ တပ၏၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်ပြင့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ
ဤသက်ရသည်
ှ
သူ၏အစီအစဉ်အတွက် တည်ရတနပခင်
ှ
ိုးပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အစီအစဉ်က အလဟဿ
အပြစ်မခန္င်တပ။ သူ၏အစီအစဉ်န္ှင ့်် သူမှုတ်သင
ွ ိုး် ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် ဇီဝအသက်တကက င်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ညြှဉ်ိုးဆမ
ဲ အ
ှု ိုးလိုးက သည်ိုးခတနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏
တသွိုးသ ိုးခန္ဓ အတွက် မဟတ်ဘဲ လူသ ိုး၏ အသက်အတွက်ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုး၏
တသွိုးသ ိုးခန္ဓ က ပပန်ယူရန်မဟတ်ဘဲ သူမတ
ှု ်သင
ွ ိုး် ခဲတ
့် သ အသက်က ပပန်ယူရန်
ထသပပြုပခင်
ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏အစီအစဉ်ပြစ်သည်။
့်
ဤကမဘ တပမကကီိုးထဲသ တရ
က်ရလ
ှ
သူ အ ိုးလိုးသည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးက
့်
ကကြုတတွျို့ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ အမျ ိုးစသည် တသဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး
့်
သသရ က ကကြုတတွျို့ ခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ အသက်ရှငတ
် နသူမျ ိုးသည် မကက မီတွင်
တသဆိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တသဆိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် မကက မီ ပပန်လ ရလမ့််မည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
သက်ရတစ်
ှ
ဦိုးစီအတွက် ဘရ ိုးသခင် စီစဉ် တပိုးထ ိုးတသ ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးပြစ်သည်။
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် သသရ သည် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ ပမင်တတွျို့တစလသည့််
အမှနတ
် ရ ိုးအတအကျပင် ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်မှ လူသ ိုးအတပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးတသ
အသက်သည် အဆိုးမရှတကက င်ိုး၊ အတသွိုးအသ ိုး၊ အချန်၊ သမဟ
့် တ် တနရ တ၏
့်
တန္ှ င်ြဲွျို့ထ ိုးပခင်ိုးက မခရတကက င်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်
အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးထ ိုးတသ အသက်၏နက်နရ
ဲ ပြစ်ပပီိုး အသက်သည် သူထ
့် မှလ တကက င်ိုး
သက်တသလည်ိုးပြစ်သည်။ အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်က လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုးက
မယကကည်ကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ၎င်ိုးတယ
့် ကကည်သည်ပြစ်တစ၊
ပငင်ိုးဆသည်ပြစ်တစ လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ အရ အ ိုးလိုးက မလွဧ
ဲ ကန်
့်

တမွျို့တလျ ်တနကကတပသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်တန၌့် ရတ်တရတ် စတ်တပပ င်ိုးက
ကမဘ ကကီိုးတပေါ်တွင ် တည်ရတသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူတပိုးခဲတ
့် သ အသက်က ပပန်သမ်ိုးလပါက
အရ အ ိုးလိုးသည် တည်ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စွမ်ိုးအ ိုးန္ှင ့််
ကသဇ အ ဏ တက
ှ
မဲ့်
့် အရင်ိုးခ၍ အရ အ ိုးလိုးက စည်ိုးစနစ်ကျနတစပခင်ိုးပြင့်် သက်ရသက်
အရ အ ိုးလိုးက သူ၏အသက်ကအသိုးပပြု၍ တထ က်ပ့်သည်။ ယင်ိုးမှ မည်သမ
ူ ျှ
စတ်ကူိုး၍မရန္င်သည့်် သမဟ
် ရ ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် တ် န ိုးမလည်န္င်သည့်် အမှနတ
ဤန ိုးမလည်န္င်တသ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်စွမ်ိုးအ ိုးအတွက်
သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ သရပ်သကန်ပင်ပြစ်သည်။ ယခသင်က
့် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်တစ်ခ
ငါတပပ ပပမည်၊ ဘရ ိုးသခင်အ
ှ ့်် သူအသက်
၏ တန်ခိုးက
့် သက်၏ ကကီိုးမ ိုးမှုန္င
့်
မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခကမျှ ဉ ဏ်မမီန္င်တပ။ ဤအချက်သည် ယခ၊ ယခင်န္င
ှ ့်် တန င်လ မည့််
က လအတွက်လည်ိုး ထအတင်ိုးပင် ပြစ်တနမည်ပြစ်သည်။ ငါတပိုးမည့်် ဒတယလျှြုျို့ ဝှက်ချက်မှ
ြန်ဆင်ိုးခအရ အ ိုးလိုးသည် ပစအရ၊ သမဟ
့် တ် တည်တဆ က်ပအရ မည်သပင်
့်
ကွဲပပ ိုးတနတစက မူ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးအတွက် အသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လ တကက င်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည်သ
့် က်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုး ပြစ်တနတစက မူ
ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးသည့်် အသက်လမ်ိုးတကက င်ိုးက မချြုိုးတြ က် န္င်တပ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ
လူသ ိုးအတနပြင့်် တအ က်ပါအချက်က န ိုးလည်ရန်သ ငါအလရှသည်- ဘရ ိုးသခင်၏
တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု၊ ထန်ိုးသမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တထ က်ပ့်တပိုးမှုတ မရှ
့် ပါက လူသ ိုးသည် မည်မျှပင် ဝီရယရှရှ
ကကြုိုးစ ိုးတစက မူ၊ သမဟ
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် ရန်ိုးကန်တစက မူ သူရရှရန်
့် တ် မည်မျှပင် အ ိုးသန
ရည်ရွယ်ထ ိုးသမျှ အရ အ ိုးလိုးက မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ အသက်တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး
မရှပါက လူသ ိုးသည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့်် အသက်၏အဓပပ ယ်တက
့်
ဆိုးရှုိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအသက်
၏တန်ြိုးက
့်
တပါပပက်
ပပက်ပြြုန်ိုးတီိုးပစ်တသ လူသ ိုးက မည်သလျှ
် မင်ိုး
့်
့် င ် အလွနအ
ပူပင်တကက င်က့် ကကင်ိုးမဲခ
ွ ့်် တပိုးထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ယခင်က ငါတပပ ခဲသ
့် တင်ိုး
့် င
့် ည်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
ှ ။့်် အကယ်၍ လူသ ိုးသည်
့် သက်၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်က မတမန္
့် င
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္တပိုး
ှ ထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက ပမတ်န္ိုးတန်ြိုးထ ိုးရန် ပျက်ကွက် ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အစအဦိုး၌ သူတပိုးထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက ပပန်ယူမည်သ မကဘဲ
သူတပိုးထ ိုးခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုး၏ အြိုးအခ န္ှစ်ဆက လူသ ိုးထမှ နစ်န တကကိုးအပြစ်
အရယူမည်ပြစ်သည်။
၂ဝဝ၃ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၆ ရက်

အနနတတန်ခိို်းရှင ် သက် ပင််းချတတ ်မ ခင််း
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ လျှြုျို့ ဝှက်ချက် တစ်ခရှ၍ သင်သည်
အလင်ိုးကင်ိုးမဲ့်တသ တလ ကထဲ၌ အသက်ရှင ် တနထင်တနသည့်အ
် တွကတ
် ကက င ့်် ၎င်ိုးက
မည်သည့်အ
် ခါမျှ သတမမူမ ခဲတ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်သည် ဆိုးယတ်တသ သူ၏
့် ချ။ သင်၏စတ်န္လ
ဆွလ
ဲ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ၏။ သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးသည် တမှ င်မက်၏ ြိုးကွယ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး
သင်သည် တက င်ိုးကင်မတ
ှ နလိုးကသ မက ညအခါ
မှတ်တတ်မှတ်တတ်လင်ိုးတသ ကကယ်ကလည်ိုး ပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ သင်၏န ိုးမျ ိုးမှ
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပတ်ဆပခင်
့် ိုးကခရပပီိုး သင်သည် တယတဟ ဝါ၏
ပမည်ဟည်ိုးတသ အသကသ မက ပလလင်တတ ်မှ စီိုးဆင်ိုးတသ တရတ၏အသ
ကလည်ိုး
့်
မကက ိုးရတချ။ သင်သည် တရ ိုးသပြငပ
့်် င်ဆင်သမျှ၊ သငအ
့်် တပေါ် အနန္တတန်ခိုးရှင်
တပိုးအပ်တသ အရ မှနသ
် မျှက ဆိုးရှု ိုးခဲတ
် န်ရန်
့် လပပီ။ ကယ်မရန် တန်ခိုးမရှ၊ ဆက်လက်ရှငသ
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မရှဘဲ အဆိုးမဲဒ
ဝင်တရ က်ခပဲ့် ပီိုး သင်ပပြုသမျှမှ
့် ကခပင်လယ်တစ်ခသ သင်
့်
ရန်ိုးကန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတလ တကကီိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးသ ပြစ်၏။ ယင်ိုးအခက်အတနမ
် ့် အ
ှ စပပြု၍
သင်သည် ဆိုးယတ်တသ သူ၏ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ပခင်ိုးကခရန်၊
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးကွ တစရန်၊
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တထ က်ပမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အလှမ်ိုးတဝိုး တစရန်၊ ပပန်လမ်ိုးမရှတသ လမ်ိုးမတစ်ခ၌
့် မ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတစရန် ပျက်စီိုးကန်ိုးသတရ
ဲ့် ။ အကကမ်တစ်သန်ိုး တခေါ်တတ ်မပူ ခင်ိုးမှ
့် က်ခ၏
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငဝ
့်် ည ဉ်က အနည်ိုးငယ်မျှန္ိုးှု ဆန္
ွ င်ပခင်ိုးမရှတပ။ သင်သည် လမ်ိုးညန်
သမဟ
် ့် သတ်မဲ့်နယ်ပယ်တစ်ခထဲသ သင
အ
့်် ိုး
့် တ် လမ်ိုးပပအမှတ်အသ ိုးမျ ိုးမရှတသ အကနအ
့်
တသွိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ဆိုးယတ်တသ သူ၏လက်ထ၌
ဲ န္ှစ်ပခြုက်စွ အပ်စက်တလ၏။ ထအချန်
မှစ၍တန င်တွင ် သင်သည် သင်၏မူလအပပစ်ကင်ိုးစင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက ဆိုးရှုိုးခဲရ
့် ပပီိုး
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးက စတင်တရှ င်ရှ ိုးခဲ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ၌
့် ။ သင်၏စတ်န္လ
ဆိုးယတ်တသ သူသည် ကစစအ ိုးလိုး၌ သငက
့်် ပဲ့်ကင်ပပီိုး သင်၏အသက် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။
သင်သည် သူက
့် ဲ
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊ တရှ င်တမ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သသယပြစ်ပခင်ိုး မရှတတ ဘ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သူက
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတဘ ထ ိုးသည်။ သင်သည် သူက
့် စတင်က
ရတသကင်ိုးရှုင်ိုးပခင်ိုး၊ ကိုးကွယ်ပခင်ိုးပပြု၍ သင်တန္ှ့် စ်ဦိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုး၌
စတ်န္စ
ှ ်ပမြှြုပ်သကဲသ
့် အသက်
ရှငပ် ခင်ိုး၌လည်ိုး စတ်န္စ
ှ ်ပမြှြုပ်က ခန္ဓ ကယ်န္င
ှ ့်် အရပ်ကသ
ဲ့် ့်
့်
တစ်ပူိုးတတ
ွဲ ွဲ ပြစ်လ တလ၏။ သင်သည် မည်သည့်တ
် နရ မှလ ခဲတ
့် ကက င်ိုး၊ အဘယ်တကက င ့််

တမွိုးြွ ိုးလ ခဲတ
့် ကက င်ိုး သမဟ
့် တ် အဘယ်တကက င ့်် တသဆိုးမည်ပြစ်တကက င်ိုးက လိုးဝမသတချ။
သင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှငက
် သူစမ်ိုးတစ်ဦိုးကဲသ
့် သတဘ
ထ ိုး၏၊ သငအ
့်် တွက်
့်
သူလပ်တပိုးခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက သရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးကပင် သင်မသတပ။
သူထ
့်် တွက် မန်ိုးတီိုးြွယ် ပြစ်လ ၏၊ သင်သည် ၎င်ိုးက
့် မှ လ သမျှသည် သငအ
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၎င်
့် ိုး၏တန်ြိုးကလည်ိုး မသတချ။ သင်သည်
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးက လက်ခရရှခဲသ
် နမှ့် အစပပြု၍
့် ည့်တ
ဆိုးယတ်တသ သူန္င
ှ တ
့်် ြ
ွဲ က်၍ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတလ၏။ သင်သည် ဆိုးယတ်တသ သူန္င
ှ အ
့်် တူ
မိုးသက်တလပပင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မန်တင်ိုးမျ ိုးက န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက့်ကက့် ခခဲပ့် ပီိုး
သင်၏အသက်အရင်ိုး အပမစ်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်က သူန္င
ှ အ
့်် တူ တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး
ဆနက
် ့် ျင်၏။ သင်သည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးတချ က်ကမ်ိုးပါိုး၌ တရ က်ရတနပပီ
ှ
ပြစ်တကက င်ိုး
သရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် တန င်တတရ ိုးအတကက င်ိုး ဘ မျှမသတချ။ ဆိုးယတ်တသ သူသည် သငက
့််
တသွိုးတဆ င် ပြ ိုးတယ င်ိုးပပီိုး ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်တကက င်ိုး သင်တမတ
့် လျ တ
့် လပပီ၊ သင်သည်
သင်၏ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက တမ့်တလျ ခ
့် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်တလတက ိုး။ ဆိုးယတ်တသ သူသည်
လမ်ိုးခရီိုးအဆငတ
့်် င်ိုး၌ သငအ
့်် ိုး ယတနတ
့် င် ဤနည်ိုးအတင်ိုး ြစီိုးန္ှပ်စက်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်၏။
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တသည်
ထထင်ိုးပပီိုး ယယွငိုး် ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရ၏။ သင်သည်
့်
လူတလ
ကကကီိုး ထဲမှ စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုးအတကက င်ိုး ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုးက ရပ်စဲခသ
ဲ့် ည်၊
့်
တလ ကကကီိုးမှ တရ ိုးမျှတမှုမရှဟူ၍ သင်ထင်ပမင် ယူဆပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ သင်သည်
အနန္တတန်ခိုးရှင် တည်ရသည်
ှ
၊ မတည်ရသည်
ှ
က သ ၍ပင် င်္ရမစက်တချ။ ဤအရ မှ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုးဟူမက
ူ
ိုး ဆိုးယတ်တသ သူသည် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ြခင် ပြစ်သည်ဟ
က လအတန်ကက က သင်ယဆ
ူ ခဲ၍
ဲ ွ န္င်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်၏။ ဤသည်မှ သင်၏
့် သူထ
့် မှ မခွခ
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် မှ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်တပတည်ိုး။
အရဏ်ဦိုးတရ က်သည့်အ
် ခါ မိုးတသ က်ကကယ်သည် အတရှ အ
ျို့ ရပ်၌ စတင်ထန
ွ ိုး် လင်ိုးတလ၏။
ဤကကယ်သည် ထတနရ ၌ ယခင်က တစ်ခါမျှမရှြူိုးတသ ကကယ်ပြစ်ပပီိုး ပငမ်သက်တအိုးချမ်ိုး၍
မှတ်တတ် မှတ်တတ်လင်ိုးတနတသ မိုးတက င်ိုးကင်မျ ိုးက အလင်ိုးတရ င်တပိုးက
လူတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ကွယ်တပျ က်တစပခင်ိုးခခဲရ
် လင်ိုးက
့် သည့်အ
့် တ်န္လ
တြန်တလ င်ပမြုက်တစ၏။ သင်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်၌ ထပ်တူထပ်မျှထန
ွ ိုး် လင်ိုးတသ
ဤအလင်ိုး၏တကျိုးဇူိုးတကက င ့်် လူသ ိုးတသည်
အထီိုးကျန်ပခင်ိုး မပြစ်တတ တ
်လည်ိုး
့် ချ။ သတသ
့်
့်
သင်တစ်ဦိုးတည်ိုး ညအတမှ င်ထ၌
ဲ န္ှစ်ပခြုက်စွ အပ်တပျ လ
် ျက်တန၏။ သင်သည်
အသလည်ိုးမကက ိုး၊ အလင်ိုးလည်ိုးမပမင်တပ၊ အသစ်တသ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််

တပမကကီိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် တကက င်ိုး၊ တခတ်က လအသစ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တကက င်ိုးက မသတပ၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်၏အြက “ငါသ
့်် ိုး၊ တစ တသိုးသည်။
့် ိုး၊ မထန္ှငဦ
ရ သီဥတလည်ိုးတအိုးသည်၊ ထအတွ
က်တကက င ့်် အပပင်သမသွ
ိုးန္ှင၊့်် သင်မ
့် ျက်လိုးမျ ိုး ဓါိုးလှပြင ့််
့်
့်
ထိုးမမည်အ
့် တကက င်ိုး စိုးရမ်စရ ရှ၍ပြစ်၏” ဟ ဆတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သင်သည်
သငအ
့်် ြ၏ သတတပိုးချက်မျ ိုးကသ ယကကည်စတ်ချ၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
သငအ
့်် ြသည် သငထ
့်် က် အသက်အရွ ယ်အမင်ိုး၍ သငက
့်် အလွနအ
် မင်ိုးချစ်တသ တကက င ့််
သငအ
့်် ြသ မှနသ
် ည်ဟ သင်ယကကည်ပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်၏။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် သတ
တပိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ချစ်ပခင်ိုးသည် တလ ကကကီိုးထ၌
ဲ အလင်ိုးရသည်
ှ
ဟူတသ ဒဏ္ဍ ရီအတပေါ် ယကကည်မက
ှု
ရပ်တနတ
် ့် စသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤတလ ကကကီိုးထ၌
ဲ သမမ တရ ိုး တည်ရတသိုး
ှ
ပခင်ိုး ရှမရှက
့်
အတရိုးမစက်ဘတ
ဲ နတစ၏။ သင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် ကယ်မပခင်ိုးက ဆက်လက်၍
မတမျှ ်လငရ
့်် ဲတတ တ
ွ တပခအတနအတပေါ် တင်ိုးတမ်တန၏၊
့် ချ။ သင်သည် ရှရင်ိုးစဲအ
အလင်ိုးတပေါ်ထန
ွ ိုး် မှုက တမျှ ်မှနိုး် ပခင်ိုး၊ ဒဏ္ဍ ရီထ၌
ဲ ဆထ ိုးသကဲသ
့် အနန္တ
တန်ခိုးရှင်
့်
ကကလ ပခင်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး မရှတတ တ
့်် တနန္ှင၊့်် လှပတသ အရ မှနသ
် မျှသည်
့် ချ။ သငအ
ပပန်လည်လန်ိုးဆန်ိုးတစန္င်ပခင်ိုး မရှ၊ ၎င်ိုးမှ တည်ရန္
ှ င်ပခင်ိုးမရှဟ ထင်တလ၏။
သင်၏အပမင်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ နနက်ပြန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ်သည်
ကွယ်တပျ က်သွ ိုး၍ တချြျက်ပခင်ိုးခရသည်ဟ ပမင်တလ၏။ သင်၏ခွနအ
် ိုးရှသမျှပြင ့််
သငအ
့်် ြ၏အဝတ်အစ ိုးက တွယြ
် က် ထ ိုး၏၊ အခက်အခဲမျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးရန်
အပူအပင်မရှ၊ သင်၏ခရီိုးသွ ိုးတြ န္
် င
ှ ့်် သင်၏ တဝိုးလတသ ခရီိုး၏ ဦိုးတည်ချက် တအ
့် ိုး
ဆိုးရှုိုးရမည်က အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့တလ၏။ ကျယ်တပပ ပပီိုး ဝိုးတိုးဝါိုးတ ိုးပြစ်တသ
လူတလ
ကကကီိုးသည် ဤတလ က၏ မတူညတ
ီ သ အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုး၌ ပြည့်စ
် က
ွ ်ရ တွင ်
့်
တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုး မရှဘဲ တန်လှုပ်ပခင်ိုးကင်ိုးမဲလ
့် ျက်ရှတသ သင်တမျ
့် ည်။
့် ိုးစွ က ြွဲျို့စည်ိုးခဲသ
၎င်ိုးသည် တသပခင်ိုးတရ ိုးက မတကက က်ရွ ျို့တသ “စစ်သည်” မျ ိုးစွ က ြန်တီိုးတပိုးခဲ၏
့် ။
ထမျှမက ၎င်ိုးသည် မမတက
့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က မသန ိုးမလည်သည့်် ထထင်ိုး၍
တဆ
် ့် နတသ လူသ ိုးမျ ိုးက တစ်သတ်ပပီိုး တစ်သတ် ပပြုလပ်တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
့် င်ိုးရပ်တနတ
အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် မျက်လိုးမျ ိုးသည် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီန္င
ှ ့်် မျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင်အတယ က်တင်ိုးက ကကည့်ရ
် ှု သိုးသပ်တလ၏။
သူကက ိုးရတသ အရ မှ ဒကခဆင်ိုးရဲ ခတနရတသ သူတ၏
့် ပမည်တမ်ိုးသပြစ်၏၊
သူပမင်ရတသ အရ မှ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရတသ သူတ၏
့် ှုပြစ်ပပီိုး သူခစ ိုး
့် အရှက်တရ ိုးကင်ိုးမဲမ
ရတသ အရ မှ ကယ်တင်ပခင်ိုးတကျိုးဇူိုးတတ ်က ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခ၏

ခကိုးရ မဲမ
ှု င
ှ ့်် စိုးရမ်ပူပန်မှုပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏တစ င်မ
့် န္
့် ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်က
မမတ က
ှ ်ိုးရန် တရွ ိုးချယ်ကကပပီိုး သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့််
့် ယ်တင်၏လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ တလျှ က်လမ
တစ့်တစ့်စပ်စပ် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက တရှ င်တမ်ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးကက၍ ရန်သန္
ူ င
ှ အ
့်် တူ
နက်ရှုင်ိုးတသ ပင်လယ်၏ခါိုးသိုးီ မှုက တန က်ဆိုးအစက်အထပင် တစမ်စ
့် မ်အ
့် ရသ ခရန်
ပ၍န္ှစ်သက်ကက၏။ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် သက်ပပင်ိုးချတတ မ
် ူပခင်ိုးက လူသ ိုးတကက
့် ိုးရပခင်ိုး
မရှတတ တ
် လက်တတ ်မျ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ရ ပြစ်တသ
့် ချ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကကင်န စွ တထွိုးပက်ရန် အလမရှတတ တ
့် ချ။ သူသည် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
ပပန်ြမ်ိုးပပီိုး ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ လက်လတ် ရပပန်သည်၊ သူပပြုတသ အမှုမှ ဤကဲသ
့် အြန်
တလဲလဲ
့်
ပြစ်တလ၏။ ထအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍ သူသည် ပင်ပန်ိုးပခင်ိုး၊ စတ်ကန်ပခင်ိုးတက
့်
စတင်ခစ ိုးရသပြင ့်် လက်ထမ
ဲ ှ အလပ်က သူရပ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုး၌
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးက ရပ်တနတ
် ့် လ၏...။ လူသ ိုးတသည်
ဤအတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးအတကက င်ိုး
့်
တစ်စတစ်ရ ကမျှ လိုးလိုး သတမမူမကကဘဲ အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် သွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လ ပခင်ိုး၊
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လွမ်ိုးတဆွိုးပခင်ိုးက သတမမူမကကတပ။
ဤတလ က၏အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးတအ က်၌ လျင်ပမန်စွ တပပ င်ိုးလဲ တလ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တစ်ခါမျှမကက ိုးခဲြ
် ည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်
့် ူိုးတသ အရ မျ ိုး ရတ်တရက်တရ က်လ တသ လ
က လတ ရှညစ
် ွ ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးမှ အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် တစ်စတစ်စဆိုးရှုိုးလျက် တန၏။
အနန္တတန်ခိုးရှင် မည်သည့်တ
် နရ ၌ရှတကက င်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး
မရှန္င်ဘဲ အနန္တတန်ခိုးရှငန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသက်စွမ်ိုးအ ိုး၏ အစွမ်ိုးတန်ခိုး ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သ လွနပ် ခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ပင် မသန္င်တပ။ လူသ ိုးတ သတ
မမူမတသ အရ က
့်
ပမင်န္င်သည်အ
့် တွက် သူသည်သ လွန၏
် ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက
ခရတသ သူပြစ်တသ လ
် ည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်သည်အ
့် တွက် သူသည်ကကီိုးပမတ်၏။
သူသည် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုး၏အဓပပ ယ်က သပပီိုး၊ ထမျှမက
သူြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ၏
် ဘဝက အပ်ထန်ိုးရန်အတွက် မည်သည့်စ
် ည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမှ
သငတ
့်် လျ ်တကက င်ိုးက သူသ၏။ သူသည် လူသ ိုးပြစ်တည်ပခင်ိုး၏ အတ်ပမစ်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစတသ တရွ ိုးန္တ
ှု ်ကယ်တင်ရှငပ် ြစ်၏။ သူသည်
ရင်လန်ိုးတသ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဝန်ပတစ၍
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှငပ့်် ပည့်တ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက ရင်လန်ိုးပခင်ိုးပြင့်် ချီမတလ၏၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးမှ
သူ၏အလပ်န္င
ှ ့်် သူ၏အစီအစဉ် အြအလ
ငှ့် ပြစ်၏။
့်

အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် အသက်တထ က်မပခင်ိုးထမှ လမ်ိုးလွဲပပီိုး တသ အခါ လူသ ိုးတသည်
့်
ဘဝရည်ရွယ်ချက်က မသန ိုးမလည်ကက တသ လ
် ည်ိုး မည်သပင်
့် ဆတစက မူ တသပခင်ိုးတရ ိုးက
တကက က်ရွ ျို့ ကက၏။ ၎င်ိုးတ၌့် အကူအညီ သမဟ
့်် မှုကင်ိုးမဲ့်ကကတသ လ
် ည်ိုး
့် တ် တစ ငမ
မမတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက မှတ်ရန်ဝန်တလိုးတနကကဆဲပြစ်၍ ဤတလ ကကကီိုးထ၌
ဲ
့်
ယတ်ညတ
့် သ ဘဝက အချန်ဆရ
ွဲ န် မမတ က
့် ယ်က စတ်တင်ိုးထ ိုးကက၏၊ မမတက
့် ယ်တင်၏
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုး အတကက င်ိုး မသသည့်် လူစဉ်မမီတသ သူမျ ိုးတပတည်ိုး။ သင်သည်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်၊ ရည်မှနိုး် ချက်ကင်ိုးမစ
ဲ့် ွ ပြင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးနည်ိုးတူ ဤပစပြင ့်် အသက်ရှင၏
် ။
ဒဏ္ဍ ရီလ သနရ
် ့် ှငိုး် သူတစ်ပါိုးတည်ိုးသ မမတ၏ဒ
့် ကခဆင်ိုးရဲအလယ်၌
ညည်ိုးတွ ိုးလျက်တနက သူ၏ ကကတရ က်လ ပခင်ိုးက အသည်ိုးအသန်
တစ ငတ
့်် မျှ တ
် နတသ လူမျ ိုးက ကယ်တင်လမ်မ
့် ည်။ ယခအချန်အထ
အသဉ ဏ်မရှတသ လူမျ ိုး၌ ယင်ိုးကသ
ဲ့် ယ
့် ကကည်မှုမျြုိုး ပြစ်တပမ က်ြူိုးပခင်ိုးမရှတပ။ မည်သပင်
့်
ဆတစက မူ လူတသည်
၎င်ိုးက အလွနတ
် မ်ိုးတတနကကဆဲပြစ်၏။ အနန္တတန်ခိုးရှငသ
် ည်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး ဒကခဆင်ိုးရဲကခြူိုးတသ ဤလူမျ ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ ရှ၏၊
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူသည် လူသ ိုးတထ
့်် င်ိုးတနခဲရ
့် သည်မှ
့် မှ အတပြတစ်ခက တစ ငဆ
အလွနက် က လှပပီပြစ်တသ တကက င ့်် အသဉ ဏ်ကင်ိုးမဲ့်တသ ဤလူမျ ိုး ကလည်ိုး စတ်ပျက်၏။
သင်သည် တရငတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆ တလ င်ပခင်ိုးက မခရတတ မ
် တကက င်ိုး သူသည် ရှ တြွရန်၊
့် ည့်အ
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်က ရှ တြွရန်၊ သငထ
့်် တရန္ှင ့်် အစ က ယူတဆ င်လ ရန်န္င
ှ ့်် သငက
့််
န္ှုိုးရန် ဆန္ဒရတတ
ှ
်မူ၏။ သင် ပင်ပန်ိုးန္ွမ်ိုးနယ်တသ အခါန္ှင ့်် ဤတလ ကကကီိုး၏
စတ်ဓ တ်ကျြွယ် ပျက်စီိုးတပခ က်ကပ်ပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ က စတင်ခစ ိုးရတသ အခါ၊
လမ်ိုးတပျ က်ပခင်ိုးမရှတစန္ှင၊့်် မငတကကိုးတလန္ှင။့်် တစ ငက့်် ကည်တ
့် တ ်မူတသ သူ အနန္တတန်ခိုးရှင်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏တရ က်လ ပခင်ိုးက အချန်မတရွ ိုး လက်ခ တပွြ
ျို့ က်တလမည်။ သူသည်
သငထ
့်် ပါိုး၌ အပ်ြန်တစ ငလ
့်် ျက် သင်တန က်ပပန်လှညလ
့်် ရန် တစ ငဆ
့်် င်ိုးတန၏။
သင်၏မှတ်ဉ ဏ် ရတ်တရက် ပပန်ရတသ တနရက်
့်် င်ိုးလျက်တန၏၊ ထတနရက်
့် က သူတစ ငဆ
့် မှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ခဲတ
့် ကက င်ိုး၊ မသခဲတ
့် သ အချန်တစ်ချန်တွင ်
သင်ဦိုးတည်ချက်တပျ က်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး၊ မသခဲတ
့် သ အချန်တစ်ချန်တွင ် လမ်ိုးတပေါ်၌ အသဉ ဏ်
တပျ က်ဆိုး ခဲရ
ှ ့်် မသခဲတ
့် တကက င်ိုးန္င
့် သ အချန်တစ်ချန်တွင ် “အြ” တစ်ဦိုးရ ခဲတ
့် ကက င်ိုး
သတဘ တပါက်တသ တနရက်
် ည် အစဉ်သပြင ့်် အပ်ြန်တစ ငတ
့်် နက
့် ၊ ထမျှမက အနန္တတန်ခိုးရှငသ
သင်ပပန်လ မည်က ထတနရ ၌ အလွနအလွ
် ့်
န ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်တနတကက င်ိုး
သင်သတဘ တပါက်တသ တနရက်
ပြစ်တပသည်။ သူသည် ပပင်ိုးပပတသ တတ ငတ
့်် မှုပြင ့််
့်

တစ ငက့်် ကည့်် တနက အတပြမပါတသ တပပန်
ှု စ်ခက တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်တန၏။
့် မတ
သူ၏အပမဲတတစ တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးမှ တန်ြိုးမပြတ်န္င်တပ၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးမှ
လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်အြအလ
ငှ့် ပြစ်၏။ ဤသ အပမဲ
တတစတစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးမှ
့်
့်
အချန်အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်၍ ၎င်ိုးမှ ဆိုးခန်ိုး၌လည်ိုး ရှတက င်ိုးရတနန္
ှ
င်သည်။
သတသ
်လည်ိုး ယခအခါ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တမှ့် မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှတနတကက င်ိုးက
့်
သင်အတအကျ သသငတ
့်် ပသည်။
၂၀၀၃ ခန္ှစ်၊ တမလ ၂၈ ရက်

ဘိုရ ်းသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ််း ခင််းသည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်ကိို အစ ပ ခွဲ၏
ူ့
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က အဆိုးသတ်သ တရ
က်လ တနပပီ
့်
ပြစ်သည်။ ထပပင်
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှ တြွသမ
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် န္င်ငတတ ်၏
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
တခါိုးသည်လည်ိုး ြွငထ
့်် ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ချစ်တသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် သင်တ ့်
မည်သည့်အ
် ရ က တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကသနည်ိုး။ မည်သည့်အ
် ရ က ရှ တြွတနကကသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တတစ
့်် မျှ ်တနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက
့် ငတ
သင်တ ရှ
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်ရန် လူမျ ိုး
့် တြွတနကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
အလွနပ
် င်တတ ငတ
့်် ကကသည်တက ိုး။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက တတွျို့ရန်မှ လည်ိုး
အလွနပ
် င် ခက်ခလ
ဲ သ
ှ ည်တက ိုး။ ဤကဲသ
့် တသ
တခတ်၊ ဤကဲသ
့် တသ
တလ ကမှ ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်တ
် နရက်
က် မည်သည့်အ
် ရ က ငါတ ့်
့် က မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုန္င်ြအတွ
့်
လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက အမီလက်ရန် ငါတအတနပြင်
့် မည်သ ့်
့်
လပ်တဆ င်ရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ရန် တစ ငတ
့်် မျှ ်တနသည့်် သူမျ ိုးအ ိုးလိုး
ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ကကရသည်။ သင်တ အ
ွ ိုး် မျ ိုးက
့် ိုးလိုးလည်ိုး ဤတမိုးခန
တစ်ခါထက်မက စဉ်ိုးစ ိုးြူိုး ကကသည်။ သတသ
် မည်သည့်ရ
် လဒ်က ရရှကကသနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရပ်၌ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုး
မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှသနည်ိုး။ သင်တ၌့် အတပြရှပပီတလ ။ လူတတ ်တတ ်မျ ိုးမျ ိုးက
“ဘရ ိုးသခင်က သူတန
ွ ိုး် ပပီိုး ကယ်တတ ်၏
့် က်လက်တသ သူ အ ိုးလိုးအကက ိုး၌ တပေါ်ထန
တပခရ မျ ိုးသည်လည်ိုး ကျွန္ပ်
် တအကက
ိုး၌ ရှသည်၊ ထမျှပင် ရိုးစင်ိုးလှသည်။” ဟ တပြကကမည်
့်
ပြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ဆ ပတသက ိုးကျ စက ိုးလိုးမျ ိုးပါသည့်် အတပြမျြုိုးက တပိုးန္င်ပါသည်၊

သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် သူ၏တပခရ မျ ိုးဟဆရ ၌ အဘယ်အရ အ ိုး
ဆလသည်က သင်တန့် ိုးလည်ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးဟူသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အလပ်က ကယ်တင်ကယ်ကျလပ်ရန်အတွက် တလ ကသ ့်
ဆက်တရ က်လ ပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ တခတ်တစ်တခတ်က အစပပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့််
တခတ်တစ်တခတ်က အဆိုးသတ်သည်အ
့် မှုတက
့် လပ်တဆ င်ရန် သူ၏ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့််
စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ထပပင်
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုးထသ
ဲ သူ
့် သူနည်
့် ိုးသူဟန်
့် န္င
့် ဆင်ိုးကကလ သည်။
ဤတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမျြုိုးသည် အခမ်ိုးအန ိုးအသွင ် တစ်ခ မဟတ်ပါ။ ယင်ိုးမှ
သတကဂတတစ်ခလည်ိုးမဟတ်၊ ပတဆ င်မှု တစ်ခ၊ အက့် သြွယတ
် စ်ခ၊ သမဟ
့် တ် ခမ်ိုးန ိုးသည့််
ပမင်ကွငိုး် တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထအပပင်
ဘ သ တရိုးပြစ်စဉ်မျြုိုး သ ၍ပင် မဟတ်တပ။
့်
၎င်ိုးသည် စစ်မှနသ
် ည့်် အချက်အလက် တစ်ခပြစ်ပပီိုး ကင်တယ
ွ ်တထ
ူ ဆ
့် န္င်တသ ၊ မည်သမ
ပမင်န္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ ဤတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမျြုိုးသည် ဟန်တဆ င် လပ်ပပပခင်ိုးအလငှ့်
မဟတ်တပ၊ သမဟ
ှု လငှ့် မဟတ်တပ၊ စင်စစ်အ ိုးပြင့််
့် တ် တရတလပ်တဆ င်မအ
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်အတွငိုး် ရှ အလပ်အဆင့်် တစ်ဆင်အ
့် လငှ့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် အပမဲအဓပပ ယ်ရသည့်
ှ
အ
် ပပင် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်န္ှငလ
့်် ည်ိုး
ဆက်စပ်မအ
ှု ချြုျို့ အပမဲရသည်
ှ
။ ဤတနရ ၌တပပ သည့်် “တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” ဆသည်မှ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် လမ်ိုးပပ၊ ဦိုးတဆ င်ပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည့်် “တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး” န္ှင ့်် လိုးဝမတူပါ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်မမ ထတ်တြ ပ် ပသည့်် အကကမ်တင်ိုး၌ ကကီိုးပမတ်တသ သူအလ
ပ်၏
့်
အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် လပ်တဆ င် တလ့်ရသည်
ှ
။ ထအလပ်သည် အပခ ိုးမည်သည်တ
့် ခတ်၏
အလပ်န္င
ှ မ
့်် ဆ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးသည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် မစဉ်ိုးစ ိုးတတ်သည်အ
့် လပ်၊
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မကကြုတတွျို့ ြူိုးတသ အလပ်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် တခတ်တဟ င်ိုးက
အဆိုးသတ်ပပီိုး တခတ်သစ်တစ်တခတ်က အစပပြုတသ အလပ်ပြစ်သည်၊ လူတက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် အသစ်တသ အလပ်ပစတစ်ခ၊ သ ၍တက င်ိုးတသ အလပ်ပစတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူသ ိုးမျ ိုးက အသစ်တသ တခတ်ထသ
ဲ ပ
င်တပိုးသည့်် အလပ်လည်ိုး
့်
့် တဆ
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှ ထသတဘ ကတဆ င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလသည်က
သင်တန့် ိုးလည်သွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက
သင်တမည်
ွ ိုး် မှ တပြရှငိုး် ရန် မခက်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်
့် နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
့် သရှ့် တြွသင်သ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက တတွျို့ရမည်ပြစ်သည်။
ထသတသ
အတပြက ရိုးစင်ိုးသည်ဟ ထင်ရသည်၊ သတသ
် လပ်တဆ င်ြရန်
် ှသည်က ိုး
့်
့်
့် လွယလ

မဟတ်တချ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
့်
့် ယ်သူ
မည်သည့်အ
် ရပ်၌ ထတ်တြ လ
် တကက င်ိုး၊ သမဟ
် ရပ်၌ သူထတ်တြ ်
့် တ် မည်သည့်အ
သငတ
့်် ကက င်ိုးက သရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ရပ်၌
့် ယ်သူ မည်သည်အ
ထတ်တြ သ
် ည်ကပင် မသကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ အချြုျို့ကလည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
ဝည ဉ်တတ ် အမှုပပြုတသ တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ စတ်ကူိုးတပါက်ရ
ယကကည်ကကသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ဝည ဉ်တရိုးရ ၌ ထင်ရှ ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး
ရှသည့်တ
် နရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက
လူသမျ ိုးတသ လူမျ ိုးရသည့်
ှ
တ
် နရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။
လတ်တတလ တွငမ
် ူ ထသတသ
ယကကည်မှုမျ ိုးသည် မှနသ
် တလ သမဟ
့်
့် တ် မှ ိုးသတလ
ဟူသည့်် အချက်က အသ ထ ိုးကကဦိုးစ။့် ထသတသ
တမိုးခွနိုး် က တပြရှငိုး် ရန် အတွက်
့်
ပထမဦိုးဆိုးအတနန္ှင ့်် ငါတ၌့် ရှငိုး် လင်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက် ရှရတပမည်၊ ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက ရှ တြွတနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တရိုးရ ၌ ထင်ရှ ိုးတသ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးက ငါတရှ့် တြွတနပခင်ိုး မဟတ်၊ ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးတသ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၏ တန က်သ ့်
လက်တနကကပခင်ိုး သ ၍ပင် မဟတ်ပါ၊ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးတန က်သ ့်
့်
လက်တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက
့်
ရှ တြွတနကကသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ငါတရှ့် တြွအပ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်
့်
မန်ကက
ှ
မည်သည့်် တနရ ၌မဆ
့် ိုးသည့်် အသစ်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးရတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အသရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး ရှတသ မည်သည်တ
့် နရ ၌မဆလည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်ရတသ
ှ
တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တနရ တင်ိုး၌ လမ်ိုးခရီိုး၊
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် အသက်တ တည်
ရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက ရှ တသ အခါ၌
့်
“ဘရ ိုးသခင်သည် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်၏။ သမမ တရ ိုးလည်ိုးပြစ်၏။ အသက်လည်ိုးပြစ်၏။”
ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ လျစ်
လျြူရှု ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက ရရှတသ အခါ၌ ပင်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက
့်
သူတရှ့် တတွျို့ ပပီဟ မယကကည်ကကသည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သ ၍ပင်
အသအမှတ် မပပြုကကတပ။ အလွနပ
် င် စိုးရမ်ြွယ်တက င်ိုးလှတသ အမှ ိုးတပတက ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် လူတ၏
ှ ့်် ဆက်စပ်ကက်ညမ
ီ ှု မရှန္င်ပါ၊
့် အယူအဆမျ ိုးန္င
လူသ ိုး၏ တစခင်ိုးချက်တကက င့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည့်် ဘရ ိုးသခင် လိုးဝမဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည်

မမ၏အလပ်က လပ်တသ အခါ၌၊ မမကယ်ပင် တရွ ိုးချယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
မမကယ်ပင်အစီအစဉ်မျ ိုးက ချမှတသ
် ည်။ ထအပပင်
သူ၌ မမကယ်ပင် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
မမကယ်ပင် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး ရှသည်။ မည်သည်အ
့် လပ်က သူလပ်သည်ပြစ်တစ၊ လူန္င
ှ တ
့်် င်ပင်ြ ့်
သမဟ
အပ်တပ၊ အတယ က်စီတင်ိုးက
့် တ် လူထ
့် မှ အကကဉ ဏ်တတ င်ိုးြ မလ
့်
သူ၏အလပ်အတကက င်ိုး အသတပိုးြလည်
ိုး သ ၍ပင် မလအပ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်အ
့် ပပင် လူတင်ိုး အသအမှတ်ပပြုသငသ
့်် ည့်် အချက်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တပမင်
ျို့ လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တတွလ
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်သ လ
့် က်လလျှင၊် တရှိုးဦိုးစွ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက
စွနပ
် ့် စ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ကယ်ပင်အကန်အသတ်
ထတ
ဲ ွင ် တဘ င်ခတ်
့်
ထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးအတွငိုး် ကန်သတ်
ထ ိုးရန်တက
့်
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်က ဟအရ လပ်၊ သည်အရ လပ်ဟပင် မတတ င်ိုးဆရတပ။ ထအစ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးက သင်တ မည်
သရှ့် တြွရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
့်
မည်သ လက်
ခရမည်၊ ထပပင်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အလပ်က မည်သ န
့် ခရမည်တက
့်
တမိုးသင်သ
့် ရ ပြစ်သည်။ လူသည် သမမ တရ ိုး
့် ည်၊ ဤသည်မှ လူတ လ
့် ည်အ
့် ပ်တဆ င်သင်သ
မဟတ်သည့်အ
် ပပင် သမမ တရ ိုးကလည်ိုး မပင်ဆင်တသ တကက င ့်် သူအတနပြင်
့် ရှ တြွက
့်
လက်ခပပီိုး န ခသင်တ
့် ပသည်။
သင်သည် အတမရကန်လူမျြုိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ ပဗတသျှလူမျြုိုး ပြစ်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
အပခ ိုးမည်သည့်လ
် မ
ူ ျြုိုးပင် ပြစ်တနပါတစ၊ သင်၏ကယ်ပင်လူမျြုိုး အကနအ
် ့် သတ်တဘ င်ထက
ဲ
ထွကလ
်
သငသ
့်် ည်၊ သင်၏အတတကယ်က တကျ ်လွနလ
် ျက် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုး၏
ရှု တထ င်မ
့်် ည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်သည်
့် ှတန၍ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က ရှု ပမင်သငသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးအတပေါ် ကန်သတ်
ချက်မျ ိုး မထ ိုးလမ့််မည်ပြစ်သည်။
့်
ဤသပြစ်
၌ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ရ တသ န္င်ငတစ်န္င်င
့်
့် ရပခင်ိုးမှ ယတနတခတ်
သမဟ
ွ ိုး် လ မည်က မျ ိုးစွ တသ လူတက
့် တ် တစ်စတစ်ရ တသ လူမျြုိုးအကက ိုး၌ တပေါ်ထန
့်
မပြစ်န္င်ဟ ထင်ပမင်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်၏ အတရိုးပါမှုသည်
အလွနပ
် င် တလိုးနက်လသ
ှ ည်တက ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည်လည်ိုး အလွနပ
် င်
အတရိုးပါလှသည် တက ိုး။ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်တပြင
့် ့်် ၎င်ိုးတက
့်
မည်သလျှ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
့် င ် အကဲပြတ်န္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
့်
ရှ တြွရန်အလငှ့် သင်အ
ွ ်စ၏ အယူအဆမျ ိုးမှ
့် တနပြင့်် မမ၏လူမျြုိုး သမဟ
့် တ် မမမျြုိုးန္ယ
ထိုးတြ က်ထက
ွ သ
် ငသ
့်် ည်ဟ ငါတပပ သည်။ ထသအ
သင်သည်
့်
့် ိုးပြင်သ

သင်အ
့် ယူအဆမျ ိုး၏ တဘ င်ခတ်ပခင်ိုးက မခရဘဲ ရှလမ့််မည်၊ ထသအ
့်
့် ိုးပြင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ကကြုဆြရန်
် ီလမ်မ
့် ည်။
့် သင်သည် အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
သမဟ
့် တ်ပါက သင်သည် ထ ဝရအတမှ င်ထထဲ၌ ကျန်ရစ်တနမည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တထ က်ခပခင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ ရရှမည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်သည်။ န္င်ငတစ်န္င်င၊
လူမျြုိုးတစ်မျြုိုးကသ သီိုးသန်ပ့် င်သည့်် ဘရ ိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ယ်သူ
မသတ်မှတထ
်
ိုးဘ၊ဲ မည်သည့်ပ
် စ၊ မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င၊ သမဟ
် မ
ူ ျြုိုးမျှ၏
့် တ် မည်သည့်လ
တဘ င်ခတ်ပခင်ိုးက မခဘဲ၊ သူကကစည်ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး အလပ်က လပ်တနသည်။
သင်အ
့် တနပြင့်် ထပစက တစ်ခါမျှ စတ်မကူိုးမခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သမဟ
့် တ်
ထပစန္ှငပ
့်် တ်သက်တသ သငသ
့်် တဘ ထ ိုးသည် ပငင်ိုးဆန်တသ သတဘ ထ ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်
န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် မမကယ်မမ တြ ်ထတ် ပပသည့်် အရပ်ပြစ်တသ
တင်ိုးန္င်ငန္ှင ့်် လူမျြုိုးတသည်
တက်တက် ဆင်ဆင်ပင် လူအ ိုးလိုးတ၏
့်
့် ခွပဲ ခ ိုးဆက်ဆမှု
ခတနရပပီိုး ကမဘ တပေါ်၌ တခတ်တန က်အကျန်ဆိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှသည်။ သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုး၊ သူ၏ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့််
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးပြစ်သည့််
လူတစ်စက အမှနရ
် ရှခဲသ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုး၊
့် ည်၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ န္ှပ်စက်မှုမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခပပီိုး သူတန
ိုးတင် လက်န္င်သည့််
့် က်သ အဆ
့်
သူသမ်ိုးပက်ထ ိုးတသ လူစပြစ်သည့်် စလင်တအ င် သူပပြုလတသ လူတစ်စက အမှနပ
် င်
သူရရှခဲသ
့် စ၊ သမဟ
် ့် တ်ပခင်ိုးမျ ိုး မရှသည့််
့် ည်။ မည်သည်ပ
့် တ် တင်ိုးန္င်င၏ ကနသ
ဘရ ိုးသခင်တ
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူကကစည်ထ ိုးသည့်် အတင်ိုး အလပ်က
့် ပေါ်ထန
ပပီိုးတပမ က်တအ င် လပ်တဆ င်န္င်ြပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ ယဒပပည်၌ ဘရ ိုးသခင်
လူဇ့် တခယူခတ
ဲ့် သ အခါက ကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်၊ ထအခါက သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တရွ ိုးန္တ်ရ တွင ် က ိုးတင်တင်ခရပခင်ိုး အမှုက စလင်တစြ ့်
ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး င်္ျြူိုးလမ
ူ ျြုိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် ထသပပြုရန်
မှ မပြစ်န္င်ဟ
့်
့်
ယကကည်ခကဲ့် ကသည်၊ ထပပင်
်
့် ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူပပီိုး သခင်တယရှု ၏အသွငက
တဆ င်ယူရန်မှ မပြစ်န္င်ဟ ထင်ခကဲ့် ကသည်။ သူတ၏
့် ချက်မှ
့် “မပြစ်န္င်” ဟူသည်အ
သူတအတနပြင်
် ့် ျင်ခကဲ့် ကပခင်ိုး၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချက ဆနက
့်
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး တန က်ဆိုးတွင ် ဣသတရလန္င်င ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ ့်
ဦိုးတည်သွ ိုးတစခဲသ
၌လည်ိုး မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
အလ ိုးတူ အမှ ိုးမျြုိုးက
့် ည်။ ယတနတခတ်
့်
့်

ကျြူိုးလွနခ
် ကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မည့်အ
် ချန် နီိုးပပီပြစ်တကက င်ိုးက အစွမ်ိုးကန်
တကကည ကကတသ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက
ပပစ်တင်ရှုတ်ချကကသည်။ သူတ၏
့် ချက်က သူတစ့် တ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုး၏
့် “မပြစ်န္င်” ဟူသည်အ
အကန်အသတ်
မျ ိုးအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ထပ်မ၍
့်
တဘ င်ခတ်ထ ိုးကကသည်။ ထတကက
င်ပ
့် င် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှတ်မထင်
့်
တတွျို့ ကကြုသွ ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က် ရန်ကကမ်
ိုးကျယ်တလ င်စွ န္ှင ့်် အတတ မသတ်
့်
ရယ်တမ တတ်ကကတသ လူမျ ိုးစွ က ငါတတွျို့ ြူိုးခဲပ့် ပီ။ သတသ
် ထရယ်တမ ပခင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချပပီိုး တစ ်က ိုးခဲက့် ကသည့်် င်္ျြူိုးလူမျြုိုးမျ ိုး၏ လပ်ရပ်န္င
ှ ့််
ဘ မျှမပခ ိုးန ိုးပါ။ သမမ တရ ိုး၏ မျက်တမှ က်၌ သင်တသည်
ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး မရှကကတပ၊
့်
ထထက်
မက သင်တ၏သတဘ
ထ ိုးမှ လည်ိုး သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
့်် သည့်် သတဘ ထ ိုးမျြုိုး
့်
့်
သ ၍ပင် မဟတ်တပ။ သင်တသည်
မစဉ်ိုးစ ိုး မဆင်ပခင်ဘဲ တလ့်လ ရသက်သက်
့်
တလ့်လ ကကပပီိုး အပူအပင်အတကက င်အ
့်် နကကသည်။ ထကဲသ
့် တသ
့် ကကမရှ တစ ငတ
့်
တလ့်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ ငတ
့်် မျှ ်ပခင်ိုးမှ သင်အ
့် တနပြင့်် အဘယ်အရ က ရန္င်မည်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လမ်ိုးပပပခင်ိုးက သင်ရရှပခင်ိုး ပြစ်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက သင်ပင်ိုးပခ ိုးမသန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ကယ်တင်
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်ြအတွ
က် သင်သည် မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့်် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီမည်နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ တနရ တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးတြ ်ပပပခင်ိုးခရတသ တနရ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏အသ ရှမည်ပြစ်တသ တနရ ပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးက
လက်ခန္င်တသ သူမျ ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏ အသက ကက ိုးန္င်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
့်
သူမျ ိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ကယ်တင်ပမင်တတွျို့ န္င်ြအတွ
က်
့်
အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ အယူအဆမျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့်
တတ်တတ်တနက ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသတသချ ချ ြတ်တလ ။့် သင်အ
့် တနပြင့််
သမမ တရ ိုးက တတ ငတ
့်် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ဉ ဏ်အလင်ိုး တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
သူ၏အလန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်။ “မပြစ်န္င်” ဟူသည့််
သငအ
့်် ပမင်မျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးတလ ။့် လူမျ ိုးအတနပြင့်် တစ်စတစ်ခက မပြစ်န္င်ဟ
ယကကည်တလတလ၊ ယင်ိုးမှ ပြစ်န္င်တပခ မျ ိုးတလတလပြစ်သည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည သည် တက င်ိုးကင်ထက် မ ိုးမ ိုးစွငစ
့်် ွင ့်် ပမငမ
့်် ိုးတပ၏၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးသည်လည်ိုး လူ၏ အကကအစည်မျ ိုးထက် သ ၍ပမငမ
့်် ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် လူအတတွ
ိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် အယူအဆတ၏
မျ ိုးက
့်
့်
့် အကန်အသတ်

သ လွနတ
် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခသည် မပြစ်န္င်ဟ ထင်ရတလတလ၊ ယင်ိုး၌
ရှ တြွန္င်သည့်် သမမ တရ ိုး သ ၍မျ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခသည် လူတ၏
့်
အယူအဆန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ န္င်စွမ်ိုးထက် တကျ ်လွနတ
် သ အရ ပြစ်တလတလ၊ ယင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
အလဆန္ဒ သ ၍ပါတလတလပြစ်သည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် မည်သည့်တ
် နရ ၌
ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ယ်သူ ထတ်တြ ်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပင်
ပြစ်သည်။ ထပပင်
ွ ိုး် သည့်် နည်ိုးဟန် သမဟ
့် ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
့် တ် တည်တနရ တကက င ့််
သူ၏အန္ှစ်သ ရမှ ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုး
မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှပါ၊
ထပပင်
် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုး မည်သည့်တ
လူသ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးအချက်မှ သခင်တယရှု သည်
ဣသတရလလူမျြုိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသ မဟတ်ဘဲ အ ရှ၊ ဥတရ ပန္ှင ့်် အတမရကတက်ရှ
လူအ ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးပြစ်သည်သ မက၊ စကကဝဠ တစ်ခလိုး၌ တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ ဘရ ိုးပင်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ငါတ ရှ
့်
့် တြွကကပါစ။့် ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သူ၏မန်မမက်
ပခင်ိုးမျ ိုးထဲတွင ် ရှ တြွကကပါစ။့် ထပပင်
့်
့် သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
အမီလက်ကကပါစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် လမ်ိုးခရီိုးပြစ်သည်၊ သမမ တရ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်၊
အသက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတသည်
့်
တစ်ပပြုင်တည်ိုး တည်ရကကသည်
ှ
၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် တပခရ မျ ိုးသည်လည်ိုး
လူသ ိုးမျ ိုးအြ အစဉ်
လမ်ိုးြွငတ
့်် ပိုးထ ိုးသည်။ ချစ်တသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့်
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သင်တပမင်
့် န္င်မည်ဟ
ငါတမျှ ်လငသ
့်် ည်၊ တခတ်သစ်တစ်တခတ်ထသ
ဲ သင်
တတရှ
ျို့ ိုးလျက် လှမ်ိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့််
့်
့် တ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး တန က်သ စတင်
တလျှ က်လှမ်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တစ ငတ
့်် မျှ ်တနကကသူမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးသည့််
လှပတသ တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသစ်ဆသ
ီ ဝင်
့်် ည်။
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့် တရ က်ကက လမ်မ

လသ ်းမျိ ်းနွယတ
် စ်ရပ် လ်းံို ၏ ကံကကမမ အတပေါ် ဘိုရ ်းသခင်
တ ဝန်ယဦ်းတဆ င်သည်
ငါတ၏ပြစ်
တည်မအ
ှု လိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်

အချြုပ်အပခ အ ဏ တကက င့်် တည်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယဝ
် င်မျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးတရ ိုးကင်ိုးရှုင်ိုးတသ ခရစ်ယ န်မျ ိုး အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးအတွက် ငါတ၏
ှ ့်် ခန္ဓ မျ ိုးက ဆက်ကပ်ပူတဇ ်ရန်မှ ငါတအ
့် စတ်န္င
့် ိုးလိုး၏
တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါတ၏စ
ှ ့်် ခန္ဓ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်န္င
့်
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်အတွက် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုး
အတကက င်ိုးတရ ိုးအတွက် မဟတ်ပါက၊ ငါတ၏
့် ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်အတွက် မ တရပြစ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်လမ့််မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ငါတက
့် ပိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မျ ိုးစွ သ ၍
့် အရ ရ တထ က်ပတ
ထက်တန်လမ့််မည် မဟတ်တချ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ၊
ထအပပင်
သူသည် တရှိုးတခတ် င်္ရယဉ်တကျိုးမန္
ှု င
ှ ့်် လူသ ိုးတ၏
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတိုးတက်မ၏
ှု
့်
့် လူမအ
ဗသက ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်သ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န္ှစ်သမ်မ
့် ှု တပိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်သည်သ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က တနတရ
့်် ရှ က်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏
့် ညပါ တစ ငတ
ြွျို့ ပြြုိုးမှုန္င
ှ ့်် တိုးတက်မတ
ှု က
ဲ တ်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ ခွထ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သမင်ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးမှ
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တပ။ အကယ်၍ သင်သည် စစ်မှနတ
် သ ခရစ်ယ န်တစ်ဦိုးပြစ်ပါက၊
မည်သည့်တ
် င်ိုးန္င်င သမဟ
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျဆိုးပခင်ိုးတသည်
့် တ် မည်သည့်် လူမျြုိုးမဆ၏ တပေါ်ထန
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးအတင်ိုး ပြစ်တပေါ်သည်က သင် ဧကန်မချ
ယကကည်တပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ်
လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ ကကကမမ က သပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တက င်ိုးမွနတ
် သ
ကကကမမ တစ်ခ ရှလပါက၊ န္င်ငတစ်ခသည် ကကကမမ တက င်ိုးတစ်ခ ရှလပါက၊ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရမည်၊ တန င်တရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ်
ဝန်ချရမည်ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်ပါက လူသ ိုး၏ ကကကမမ န္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်သည်
တရှ င်လဲမရတသ ကပ်တဘိုးတစ်ခ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။
တန ဧက သတဘဂ က တည်တဆ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်က လက ပပန်ကကည့်ပ
် ါကလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလွနအ
် မင်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်၊ လူတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မှ တသွြည်ခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မက
ှု

မခကကရတတ သ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတမျ ိုးကလည်ိုး ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။
့် ကဲသ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလင်ိုးမရှဘဲ အတမှ င်ထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်။ ထတန
့်
့် က်
၎င်ိုးတသည်
သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် လင်ကစစတွင ် ကယ်ကျငသ
့်် ကခ ကင်ိုးမလ
ဲ့်
ခဲက့် ကပပီိုး၊
့်
အကျည်ိုးတန်တသ အကျငပ
့်် ျက်ပခင်ိုးထဲတွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပျ တ
် မွျို့တနခဲက့် ကသည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်က မရရှန္င်ကကတတ တ
့် ပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအတပေါ်
န္ှငိုး် အပ်တပိုးထ ိုးသမျှက
့်
ြယ်ထ ိုးခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သွနသ
် င်မှုမျ ိုးက
တမတ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ရန်၊ သမဟ
့် လျ ခ
့် ကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည့်အ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အသကကက ိုးရန် မထက်တန်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တသွြည်သည်ထက် တသွြည်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ထသပြစ်
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတသည်
့် ခသ
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် လူသဘ
ဝအ ိုးလိုးက တကျ ်လွန၍
် အကျငပ
့်် ျက်ပပ ိုးလ ခဲက့် ကပပီိုး
့်
တိုး၍တိုး၍ ဆိုးယတ်လ ခဲက့် ကသည်။ ထတန
တသပခင်ိုးန္ှင ့််
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
နီိုးသည်ထက်နိုးီ တအ င် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲက့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့််
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးတအ က်တွင ် လဲကျခဲက့် ကသည်။ တန ဧတစ်ဦိုးတည်ိုးသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယ်ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ခဲသ
င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသန္ှင ့််
့် ည်၊ ထတကက
့်
ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးအတင်ိုး သတဘဂ က တည်တဆ က်ခပဲ့် ပီိုး သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ မျြုိုးစက
စစည်ိုးခဲသ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် အ ိုးလိုးပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုးသည်န္င
ကမဘ ကကီိုး အတပေါ် သူ၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ထတ်လတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန ဧသည် တယတဟ ဝါက
ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ခပဲ့် ပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ခဲသ
့် ည့်် အတွက် တန ဧန္ှင ့်် အပခ ိုး
သူ၏မသ ိုးစဝင် ခနစ်ဦိုးသ ထပျက်စီိုးပခင်ိုးမှ အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။
ယခ မျက်တမှ က်တခတ်က ကကည့်တ
် လ -့် ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်ကကဉ်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် တန ဧ ကဲသ
့် တသ
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်လ
် ူမျ ိုး မတည်ရတလပပီ
ှ
။ သတ
့်
့် င်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ကရဏ တကျိုးဇူိုးပပြုတတ ်မဆ
ူ ဆ
ဲ ပဲ ြစ်ပပီိုး
ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်အတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတက
့် တပြလတ်တပိုးဆဲ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ြ တတ
ငတ
့်် ကကသူမျ ိုးက ရှ တြွသည်။ သူသည်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ သူ၏တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က
မတမ့်တလျ တ
့် မ
ှ ိုးန္ှင ့်် ခန္ဓ တက
ူ ျ ိုးက
့် သိုးသကဲသ
့် မတ၏စ
့် တ်န္လ
့် သူထ
့် ပူတဇ ်ဆက်ကပ်သမ
ရှ တြွတလသည်။ သူ၏ တရှ ျို့တတ တ
် မှ က်တွင ် ကတလိုးသင
ူ ယ်မျ ိုးတလ က် န ခတတ်ပပီိုး သူက
့်

မဆနက
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ိုးက သူ ရှ တြွသည်။ သင်သည် မည်သည့်် တန်ခိုးအ ဏ သမဟ
့် တ်
အင်အ ိုး၏ ပတ်ဆိုးီ ပခင်ိုးကမခဘဲ၊ မမကယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်အပ်န္န္ှ င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မျက်န္ ှ သ တပိုးပပီိုး သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့်် ိုးသည့်် ရ ထူိုးအဆငအ
့်် တန်ိုးရှပါက၊
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပမငမ
င်္ဏ်ယူစရ န မည်င်္ဏ်သတင်ိုး ရှပါက၊ အလျှပယ်တသ အသပည ပင်ဆင်ပါက၊
တပါမျ ိုးတသ ပစစညိုး် ဥစစ မျ ိုး ပင်ဆင်သူ ပြစ်ပပီိုး၊ မျ ိုးစွ တသ လူတ၏
့်
တထ က်ခအ ိုးတပိုးပခင်ိုးက ခရတသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ် ပခင်ိုးန္ှင ့််
သူ၏တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်က လက်ခရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်တစခင်ိုးသည့်အ
် ရ က
လပ်တဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်သ လ
့်် မတ ိုးဆိုးီ ပါက၊
့် ပခင်ိုးမှ သငက
သင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ကမဘ တပေါ်က အဓပပ ယ်အရှဆိုး အတကက င်ိုးတရ ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ အတပြ ငမ
့်် တ်ဆိုး တ ဝန် ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အဆင်အ
့် တန်ိုးန္ှင ့််
သင်၏ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ် ပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်ပါက၊
သင်လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးကပင် ခရလမ်မ
် စ်ဦိုး၊
့် ည်။ သင်သည် သမမတတစ်ဦိုး၊ သပပပည ရှငတ
သင်ိုးအပ်တစ်ဦိုး သမဟ
်
့် ည်၊ သတသ
့် တ် အကကီိုးအကဲတစ်ဦိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်လမ်မ
့်
သင်၏ရ ထူိုး မည်မျှပင်ပမငမ
့်် ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ တ ဝန်မျ ိုးတွင ် သင်၏ အသပည န္ှင ့််
အရည်အချင်ိုးအတပေါ် သင် အ ိုးထ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်လပ်တဆ င်သည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လက်မခသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏တ ဝန်က တပြ ငမ
့်် တ်တသ အရ တစ်ခဟ
လက်မခတသ တကက င ့်် သမဟ
ွ ်၏ အကျြုိုးအတွက်
့် တ် သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အလပ်လပ်တနသည်ဟ သူလက်မခတသ တကက င၊့်် သင်သည် အပမဲကျရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပမဲကင်ိုးမဲ့်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သင် လပ်တဆ င်သည့််
အရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးတအတပေါ်
ကွယက
်
မှုက ပယ်ြျက်ရန် န္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသပည န္ှင ့််
အစွမ်ိုးအစက အသိုးပပြုြ လ
့် ည်။ သင်သည်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သူ ဆလမ်မ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အတမှ င်ထဆီသ၊ ့် တသပခင်ိုးတရ ိုးဆီသ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆိုးရှုိုးသွ ိုးသည့်် အကနအ
် ့် သတ်မဲ့် တည်ရမှု
ှ တစ်ခ၏ အစဆီသ ့်
ဦိုးတဆ င်တနသည်ဟ သူ ဆလမ်မ
့် ည်။
လူမှုတရိုးသပပပည မျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြန်တီိုးန္င်မှု စွမ်ိုးရည်တန က်တွင၊်
လူသ ိုး၏ စတ်က သပပပည န္ှင ့်် အသပည မျ ိုးက တနရ ယူလ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သပပန္ှင ့််

အသပည သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးပခင်ိုးအတွက် တန်ဆ ပလ မျ ိုးပြစ်လ ပပီိုး ပြစ်က
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ရန် အခွငအ
့်် လမ်ိုး လလတလ က်တလ က်
မရှတတ သ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးအတွက် သ ၍သင်တ
့် ကဲသ
့် လျ ်တသ
အတပခအတနမျ ိုး မရှတတ တ
ဲ ွင ် ယခင်ထက်
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏တနရ သည် လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
သ ၍နမ့််ဆင်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုး၏
အတွငိုး် ကမဘ သည် တမှ င်မက်၏၊ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ကင်ိုးမဲက
အန္ှစ်မသ
ဲ့် ွ ိုးတလသည်။
့်
တန က်ပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်န္င
ှ ့်် န္ှလိုးသ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ့် ျင်သည့်် လူမှုသပပ သတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊
့် ည်ဆသည့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဆနက
လူသ ိုးဆင်က
့် ဲပြစ်စဉ် သတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တြ ပ် ပရန်
လူမှုတရိုးသပပပည ရှငမ
် ျ ိုး၊ သမင်ိုးပည ရှငမ
် ျ ိုးန္င
ှ ့်် န္င်ငတရိုးသမ ိုးမျ ိုး မျ ိုးစွ
တရှ ျို့တန်ိုးတရ က်လ ခဲက့် ကသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အရ ရ က ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် ကက င်ိုးက
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး နည်ိုးသည်ထက် နည်ိုးပါိုးလ ခဲပ့် ပီိုး ဆငက
့်် ပဲ ြစ်စဉ် သတဘ တရ ိုးက
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက အတရအတွကအ
် ိုးပြင ့်် ယခင်ထက် ပမမျ ိုးပပ ိုးလ ခဲတ
့် လသည်။
ဓမမတဟ င်ိုး တခတ်က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးန္ှင ့်် ရိုးရ ပပပင်မျ ိုးအပြစ်
သတဘ ထ ိုးတသ လူမျ ိုး ပ၍ ပ၍ မျ ိုးလ တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊်
့် စတ်န္လ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် ကကီိုးပမတ်မှု၊ ဘရ ိုးသခင် တည်ရပပီ
ှ ိုး
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးမှု ကင်စဲသ
ွ ည်ဆသည့်် သက်ဝင်ယကကည်မှုမျ ိုးက
င်္ရမစက်ကကတတ တ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးမျ ိုး၏
့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကကကမမ တသည်
၎င်ိုးတအြ
အတရိုးမပါတတ
သ
့် ၊ ့် လူသည် စ ိုးပခင်ိုး၊ တသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ကဲသ
့်
့်
့်
အတပျ ်အပါိုး လက်စ ိုးပခင်ိုးတက
့် ည့််
့် သ အတလိုးထ ိုးသည့်် အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲသ
တလ ကကကီိုးတွင ် အသက်ရှငတ
် လသည်။...ဘရ ိုးသခင်က ယတန သူ
့် ၏ အမှုက
မည်သည့်တ
် နရ တွင ် လပ်တဆ င်သည်က ရှ တြွရန် သမဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ ခရီိုးပန်ိုးတင်က
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ တ
ှ
ဟ
့် ဝန်ယူပပီိုး စီစဉ်တပိုးသည်က ရှ တြွရန် မမတွင ် တ ဝန်ရသည်
လူအနည်ိုးငယ်ကသ ခယူထ ိုးကကသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးက မသလက်ဘ၊ဲ
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတိုးတက်မှုသည် လူသ ိုး၏ လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက လက်န န္င်မှု နည်ိုးသည်ထက်
နည်ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး၊ ထသတသ
တလ ကတွင ် အသက်ရှငရ
် လျက်၊ ကွယလ
် ွနပ် ပီိုးန္ှင ့်် သူမျ ိုးထက်
့်
၎င်ိုးတက
့် ည်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးရသည့်် လူမျ ိုးစွ ပင် ရှတလသည်။
့် တပျ ်ရင်မှု သ ၍ တလျ န
ယဉ်တကျိုးမှု အဆငအ
့်် တန်ိုးတိုးတက်မှု ပမငမ
့်် ိုးတသ န္င်ငမျ ိုးမှ လူမျ ိုးသည်ပင် ထသတသ
့်

မတကျနပ်ချက်မျ ိုးက ြွငဟ
့်် တပပ ဆ ကကတလသည်။ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် လူမတ
ှု ဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုးအတနပြင ့််
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးတိုးတက်မှုက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် မည်မျှပင် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်တအ င်
စဉ်ိုးစ ိုးတစက မူ၊ အချည်ိုးန္ှိုးီ ပြစ်တပသည်။ မည်သမ
ူ ျှ လူသ ိုး၏အသက် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးက သူ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ခရသည့်် လစ်ဟ မှုမှ မည်သည့်် လူမှုသတဘ တရ ိုးကမျှ
မလွတ်တပမ က်တစန္င်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ ှ အန္ှစ်မဲမ
ှု မည်သမ
ူ ျှ
့် က
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်တပ။ သပပပည ၊ အသပည ၊ လွတလ
် ပ်မှု၊ ဒီမကတရစီ၊ န ိုးတနချန်၊
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ မှု- ဤအရ မျ ိုးက လူသ ိုးထ ယ ယီ န္ှစ်သမ်မ
ှု စ်ခသ
့် တ
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည်။ ဤအရ မျ ိုးပြငပ
့်် င်လျှင၊် လူသ ိုးသည် မလွမ
ဲ တသွ
အပပစ်ကျြူိုးလွနလ
် မ်မ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုး၏ မတရ ိုးမှုမျ ိုးက ညည်ိုးတွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လူမအ
့် ည်။
ဤအရ မျ ိုးက လူသ ိုး၏ တတ င်တ
ှ ့်် စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ လစတ်က မချြုပ်ထန်ိုးန္င်တပ။
့် မှုန္င
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုး၏ အသတရ ိုးမဲ့်တသ စွနလ
် ့် တ်အနစ်န ခမှုမျ ိုးန္ှင ့်် စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ မှုမျ ိုးသည် ပ၍သ
စတ်တသ က တရ က်တစန္င်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ်က မည်သရင်
့် ဆင်ရမည် သမဟ
့် တ်
တရှ ျို့တွငရ
် တသ
ှ
လမ်ိုးတကက င်ိုးက မည်သရင်
့် ဆင်ရမည်က မသဘဲလျက်၊ လူက
အတတ မသတ်တသ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခတွင ် တည်ရြ
ှ သ
့်
ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သပပန္ှင ့်် အသပည တက
့် ပင်
တကက က်ရွ လ
ျို့
လမ်မ
ျို့
လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး အန္ှစ်မဲပ့် ခင်ိုး ခစ ိုးချက်က ပ၍ပင် တကက က်ရွ လ
့် ည်
ပြစ်သည်။ ဤကမဘ တလ ကတွင ် သင်သည် လွတလ
် ပ်တသ န္င်ငတစ်ခ သမဟ
့် တ်
လူအခွ
့်် တရိုးမျ ိုးမရှသည့်် န္င်ငတစ်ခတွင ် တနထင်သည် ပြစ်တစ၊ သင်သည်
့် ငအ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုး လိုးဝမရှတပ။ သင်သည် အပ်စိုးသပူ ြစ်တစ၊
အပ်စိုးခသူပြစ်တစ သင်သည် စတ်ရှုပ်တထွိုးတစတသ အန္ှစ်မမ
ဲ့် ှု ခစ ိုးချက်မှ
လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုးရှြ မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ကကကမမ ၊
့်
လျှြုျို့ ဝှကဆ
် န်ိုးကကယ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်တက
့် တလ့်လ စူိုးစမ်ိုးလသည့်် စတ်ဆန္ဒမှ
လွတ်တပမ က်န္င်စွမ်ိုး လိုးဝမရှတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအြ ပြစ်
့် တတ်တသ
အဆပါပြစ်စဉ်က လူမသ
ှု ပပပည ရှငမ
် ျ ိုးက လူမှုပြစ်စဉ်ဟ တခေါ် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့်
ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် ရန် မည်သည့်် မဟ လူသ ိုးမျှ ထွက်မလ န္င်တပ။ အဆိုးတွငတ
် တ ့်
လူသ ိုးသည် လူသ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ န္ှင ့်် အသက်က မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ
အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အတယ က်တင်ိုး တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် န
ွ ်

တကျွိုးတမွိုးခရပပီိုး သ တူညမ
ီ ျှပြစ်က လွတလ
် ပ်သည့်် တရ ိုးမျှတတသ လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးကသ
လအပ်သည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လအပ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတအြ
သူ
့်
့် ၏ အသက်အတထ က်အပ့် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်တထ က်ပမ
ှ ့်် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှတသ အခါမှသ ၊ လူသ ိုး၏
့် ှုန္င
လအပ်ချက်မျ ိုး၊ စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ ရန် စတ်ဆန္ဒန္င
ှ ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အန္ှစ်မမ
ဲ့် ှုတသည်
့်
တပပလည်သွ ိုးန္င်တပသည်။ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ် လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ လူမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုက မခယူန္င်ပါက၊ ထန္င်င သမဟ
့် တ်
လူမျြုိုးသည် အတမှ င်ထဆီသ ပျက်
စီိုးပခင်ိုး လမ်ိုးက နင်ိုးတလျှ က် ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက ခရတပလမ်မ
့် ည်။
သင်၏န္င်ငသည် လတ်တတလ တွင် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝတက င်ိုး ကကယ်ဝတနန္င်သည်၊ သတသ
်
့်
သင်၏ပပည်သမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးရန် သင်ခင
ွ ပ့်် ပြုပါက၊ သင်၏န္င်ငသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တိုး၍တိုး၍ ဆိုးရှုိုးသည်က မမဘ သ
တတွျို့ရလမ်မ
့်် င်င၏ လူယဉ်တကျိုးမှု
အြွဲအ
ျို့ စည်ိုးသည်လည်ိုး တပခြဝါိုးတအ က်တွင ်
့် ည်။ သငန္
့်
တိုး၍တိုး၍ ချနင်ိုးခရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး မကက မီတွင် လူတသည်
့်
ထကကဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ဘက ကျန်ဆလ
ဲ
ကကလမ်မ
့် ည်။ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးမသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် န္င်ငတစ်ခ၏ ကကကမမ သည် ပျက်စီိုးဆိုးရှုိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ကျန်ပခင်ိုးခထ ိုးရတသ ထန္င်ငမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်
အင်အ ိုးကကီိုးန္င်ငမျ ိုးက တပေါ်ထန
ွ ိုး် တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် ကမဘ တပမမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်မှ
ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးပင် ပပြုန္င်သည်။ န္င်ငတစ်ခ သမဟ
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ တပေါ်ထန
ကျဆိုးပခင်ိုးသည် ထန္င်င၏ အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့််
၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍နီိုးကပ်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်တစပခင်ိုး
့် ပပည်သမ
ရှမရှ ဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခသည်။ သတ
့် င် ဤတန က်ဆိုးတသ တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွပပီိုး ကိုးကယ
ွ ်တသ သူမျ ိုးသည် တိုး၍တိုး၍ ရှ ိုးပါိုးလ တသ တကက င၊့််
ခရစ်ယ န်ဘ သ က န္င်ငတတ ် ဘ သ အပြစ် သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် န္င်ငမျ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုးမျက်န္ ှ သ အပ်န္င
ှ ိုး် တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထန္င်ငမျ ိုးက
အတတ ်အတန် သမ ဓရှတသ ကမဘ စ
့် ခန်ိုးအပြစ် ြွဲျို့စည်ိုးရန် အတူတကွ စစည်ိုးတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးမဲ့်န္င်ငမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က မကိုးကယ
ွ ်တသ န္င်ငမျ ိုးသည် သမ ဓရှတသ
စခန်ိုး၏ ရန်ဘက်မျ ိုး ပြစ်လ တလသည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ ့်
အလယ်တွင် သူ၏ အမှုက ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုသည့်် တနရ တစ်ခ ရှသည်သ မက၊ သူက
့်

ဆနက
် ့် ျင်သည့်် န္င်ငမျ ိုးအတပေါ် အတရိုးယူမမ
ှု ျ ိုးန္င
ှ ့်် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုး ပပဋ္ဌ န်ိုးခွင ့်် တပိုးလျက်၊
တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဩဇ အ ဏ က ကျငသ
့်် ိုးန္င်သည့်် န္င်ငမျ ိုးကလည်ိုး ရရှတလသည်။
ဤသပြစ်
် ဝိုးကွ စွ လမ်ိုးလွဲပပီိုးပြစ်က
့် တသ ်လည်ိုး လူသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ အလွနတ
ဘရ ိုးသခင်က အချန်ကက ပမငလ
့်် ွနိုး် စွ တမတ
့် လျ မ
့် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယ်ရန် တရှ ျို့ထက
ွ ်လ သည့်လ
် မ
ူ ျ ိုး ပမျ ိုးမလ တသိုးတပ။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးက ကျငသ
့်် ိုးပပီိုး မတရ ိုးမှုက ဆနက
် ့် ျင်တသ န္င်ငမျ ိုးသ
ဆက်လက်ကျန်ရတလသည်
ှ
။ သတသ
် မည်သည့်န္
် င်ငအပ်ချြုပ်သက
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ပပည်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် ဦိုးတဆ င်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် န္င်ငတရိုးပါတီကမျှ
၎င်ိုးတ၏လူ
မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကိုးကယ
ွ ်ရန် စရိုးတပိုးမည် မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးကွ တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္င်ငတင်ိုး၊
လူမျြုိုးတင်ိုး၊ အပ်ချြုပ်တနဆဲ ပါတီတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထဲန္င
ှ ့်် လူတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွငပ
် င်
မမ၏တနရ မှနက
် ဆိုးရှုိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤကမဘ တလ ကတွင ် တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် အင်အ ိုးစမျ ိုး
အမှန ် တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် ကင်စဲသ
ွ ည့်် တနရ မရှသည့််
အပ်ချြုပ်တရိုးမှ မခင်ခတ
ှ ၊့်် န္င်ငတရိုးနယ်ပယ်သည်
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မရှဘဲန္င
ြရြရဲပြစ်လမ်မ
ှ ်တက်ခက်မှုက ခခန္င်စွမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ထိုးန္က
့် ည်မဟတ်တပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မရှပခင်ိုးသည် တနမရှပခင်ိုးန္ှင ့််
တူတပသည်။ အပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးအတွက် မည်မျှ တစ့်တစ့်စပ်စပ်န္င
ှ ့််
့် ပပည်သမ
ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး အလပ်လပ်တစက မူ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့်် တပြ ငမ
့်် န
ှ တ
် သ
ညြှန္ှုင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးပွဲမျ ိုး မည်မျှ အတူတကွ ကျင်ိုးပတစက မူ၊ ဤအရ ထဲမှ ပြစ်ရပ်မျ ိုး၏
လမ်ိုးတကက င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးတ၏
့် ကကကမမ က
တပပ င်ိုးလဲတစလမ်မ
ူ ျ ိုး စ ိုးတရိုး၊ ဝတ်တရိုး တပပလည်သည့််
့် ည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးသည် ပပည်သမ
န္င်င၊ ၎င်ိုးတ အတူ
တကွ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တနထင်ကကသည့်် န္င်ငတစ်ခက န္င်ငတက င်ိုးတစ်ခန္ှင ့််
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ တခါင်ိုးတဆ င်မှုရသည့်
ှ
် န္င်ငတစ်ခဟ ယကကည်ကကသည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ထသ မတတွ
ိုးထင်တပ။ မည်သမ
ူ ျှ သူက
ွ ်သည့်် န္င်ငသည် သူ
့်
့် မကိုးကယ
သတ်သင်ြယ်ရှ ိုးမည့်န္
် င်ငဟ သူ ယကကည်သည်။ လူသ ိုး၏ တတွိုးတခေါ် ပသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တတွိုးတခေါ် ပန္ှင ့်် အလွန ် ဆနက
် ့် ျင်တလသည်။ ထတကက
င့်် န္င်ငတစ်န္င်င၏
့်
တခါင်ိုးတဆ င်သည် ဘရ ိုးသခင်က မကိုးကယ
ွ ်ပါက၊ ဤန္င်င၏ ကကကမမ သည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ရ ကကကမမ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထန္င်ငသည် ခရီိုးပန်ိုးတင်
ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။

ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏န္င်ငတရိုးတွင ် မပါဝင်တသ ်လည်ိုး၊ န္င်ငတစ်န္င်င သမဟ
့် တ်
လူမျြုိုးတစ်မျြုိုး၏ ကကကမမ က ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤကမဘ တလ ကန္ှင ့်် စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ထန်ိုးချြုပ်၏။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်သည် အတွငိုး် ကျကျ ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ မည်သည့်လ
် ူ၊
မည်သည့်န္
် င်ငကမျှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ မကင်ိုးလတ
ွ ်ကင်ိုးတပ။ အကယ်၍
လူသ ိုးသည် မမ၏ကကကမမ က သလပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့သ လ
့် ရတပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တန က်က လက်တလျှ က်ပပီိုး သူအ
့် ိုး ကိုးကွယ်တသ သူမျ ိုးက
တအ င်ပမင်ကကီိုးပွ ိုးတစပပီိုး၊ သူက
် ့် ျင်က ပငင်ိုးပယ်တသ သူမျ ိုး အတပေါ် ကျဆင်ိုးမှုန္င
ှ ့််
့် ဆနက
မျြုိုးသဉ်ိုးတပျ က်ကွယ်ပခင်ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
တသ ဒပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲခ
့် ျန် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက
အပြစ်အပျက်က ပပန်လည်သတရတလ ၊့် ပပီိုးလျှင် တလ တ၏မန်ိုးမသည်
မည်ကသ
ဲ့် ဆ
် လ ။့် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးသည်
့် ည်ကလည်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
့် ိုးတင်ပြစ်လ ခဲသ
တလျှ ်တတအဝတ်န္င
ှ ့်် ပပ မျ ိုးပြင ့်် မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးအ ိုး မည်သတန
့် ည်က
့်
့် င်တရခဲသ
ပပန်စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုး၊ လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တပါင်ိုး ၂၀၀၀ က တယရှု က ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး က ိုးတင်တပေါ်တွင ်
သမှုရက်ထ ိုးပပီိုးတန က် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က ပပန်သတရတလ ။့် ယဒလူမျြုိုးမျ ိုးသည်
ဣသတရလန္င်ငမှ န္ှငထ
် တ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ကမဘ တစ်ဝန်ိုးရှ န္င်ငမျ ိုးဆီသ ထွ
့် က်တပပိုး သွ ိုးခဲက့် ကသည်။
မျ ိုးစွ တသည်
အသတ်ခခဲရ
့် ပပီိုး ယဒလူမျြုိုးတစ်မျြုိုးလိုး မကကြုစြူိုးတသ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
့်
ခခဲရ
ဘရ ိုးသခင်က က ိုးတင်တပေါ်တွင် သမှုရက်ခကဲ့် ကပပီိုး့် သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးတသ အပပစ်တစ်ခက ကျြူိုးလွနခ
် ကဲ့် ကပပီိုး- ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ရန်စခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတလ
ဲ့် ည့်် အရ အတွက် ၎င်ိုးတတပိုးဆပ်
ခရ
ဲ့် ပပီိုး
့် ပ်ခသ
့်
၎င်ိုးတလ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ခခဲက့် ကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှု တ်ချခဲက့် ကသည်၊ ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကသည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ကကကမမ တစ်ခသ ရှခဲသ
့် ည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုးခရြ ပြစ်
ူ ျ ိုးက
့် တပသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အပ်စိုးသမ
မမတ၏
ှ ့်် တဘိုးဒကခ
့် န္င်ငန္ှင ့်် လူမျြုိုးအတပေါ် ယူတဆ င်ခကဲ့် ကသည့်် ခါိုးသိုးီ တသ အကျြုိုးဆက်န္င
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ရန် ကမဘ တလ ကသ ့်
ပပန်ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ ပထမဆိုးမှတ်တင်မှ အ ဏ ရှငအ
် ပ်ချြုပ်သမ
ူ ျ ိုး၏
ခမ်ိုးန ိုးတသ အစအတဝိုး- ဘ သ မဲ့် အယူဝါဒ၏ ခင်မ တသ ခတပ်ပြစ်သည့်် တရတ်န္င်င

ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် တန်ခိုးတအ
့် ိုးပြင ့်် လူတစ်စက
ရယူပပီိုးပြစ်သည်။ ဤက လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တရတ်န္င်င အ ဏ ရပါတီ၏
နည်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် လက်လြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်က တခါင်ိုးချစရ တနရ မရှ၊
အကွယ်အက ရှ မတတွျို့ န္င်ဘ၊ဲ ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခက ခရပပီိုးပြစ်သည်။
ဤသပြစ်
့် တစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ဆဲ ပြစ်သည်- သူသည် သူ၏အသက မနမ် မက်
ပပီိုး ဧဝတင်္လတရ ိုးက
့်
ပြနသ
် ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးက မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည် သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်က ရန်သက
ူ သ
ဲ့် မှ
့် တ်ယူတသ န္င်ငတစ်ခပြစ်သည့်် တရတ်န္င်ငတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လိုးဝ မရပ်တနြ
် ့် ူိုးတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင် အတယ က်စီတင်ိုးက ကယ်တင်ရန် တတ်န္င်သမျှ လပ်တဆ င်သည့််
အတွက်၊ သ ၍ မျ ိုးတသ လူတသည်
သူ၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခကကပပီိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ရယူရန် အလရှသည့်အ
် ရ က မည်သည့်န္
် င်င သမဟ
့် တ် မည်သည့််
တန်ခိုးအ ဏ ကမျှ မတ ိုးဆိုးီ န္င်သည်က ငါတယ
့် ကကည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ဆနက
် ့် ျင်က ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပပီိုး ထခက်တစသူမျ ိုးသည် တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ခရကကလမ်မ
ူ ည် ငရဲသ ့်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အ ခြီဆန်သသ
ပခ့် ရလမ်မ
် င်ငမဆသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အ ခြီဆန်တသ မည်သည့်န္
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးကခရလမ်မ
ရန် ထကကသည့်် မည်သည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ဆန်ကျင်
့်
လူမျြုိုးမဆသည် ဤကမဘ တပမမှ ြယ်ရှ ိုးခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အပပီိုးတင်
ကွယ်တပျ က်သွ ိုးလမ်မ
ှ ့်် စက်မှုလပ်ငန်ိုး အ ိုးလိုး၏
့် ည်။ လူမျြုိုးအ ိုးလိုး၊ န္င်ငအ ိုးလိုးန္င
လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အသအ ိုး န ိုးတထ င်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ရှု စ ိုးရန်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က အ ရစက်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က အသနရ
် ့် ှငိုး် ဆိုး၊ င်္ဏ်အသတရ
အရှဆိုး၊ အပမငမ
့်် ိုးဆိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် တစ်ခတည်ိုးတသ ကိုးကွယ်ဆည်ိုးကပ်ရ
ပြစ်တစြန္ှ့် င ့်် အ ပဗဟ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက တယတဟ ဝါ၏ ကတတတ ်မျ ိုးတအ က်၌
အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသကဲသ
့် ပင်
့် သ
့် ၊ ပပီိုးလျှင် ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတက
့် ပင်
ွ ်
့် ကဲသ
့် ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် အသက်ရှင ် ခဲသ
့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ရပ်လိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တအ က်၌ အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးရန် ငါ
တက်တွနိုး် ၏။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ကကီိုးမ ိုးတသ လှုင်ိုးလိုးတစ်ခကဲသ
့် တရှ
ျို့ ့်
့် သ

တစ်ဟန်ထိုးတက်တလသည်။ မည်သက
ူ မျှ သူက
့် မည်
သက
ူ မျှ သူ၏
့် မထန်ိုးန္င်သကဲသ
့်
ချီတက်ပခင်ိုးက မရပ်တနတ
် ့် စန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ စွ
န ိုးတထ င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွက ဆ ငတ်တသ သူတသ
့် ဘရ ိုးသခင်၏
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်လက်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏ကတက ရရှန္င်တပသည်။ ထသမဟ
ူ ျ ိုးသည်
့် တ်သမ
ပပင်ိုးထန်တသ တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် အလွန ် ထက်တန်သည့်် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက
ခရကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်၏ စီမံခန်ခူ့ ွွဲမှုအလယ်၌သ လသ ်းသည် ကယ်တင် ခင််း
ခံရနိင
ို သ
် ည်
လူတက
် ့် မ
ွဲ ှုက၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် အလွနအ
် မင်ိုး ကွ ပခ ိုးသကဲသ
့် ့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
တတွိုးထင်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် လူတင်ိုး၏ အပမင်တွင ် အလွန ်
အကျွမ်ိုးတဝင်မရှတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှု ချည်ိုးသက်သက် ပြစ်ပပီိုး၊ သူန္င
ှ သ
့််
သက်ဆင်သည်ဟ လူတ ထင်
ကကက ၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက စတ်မဝင်စ ိုးကကတပ။ ဤနည်ိုးပြင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် မတရမရ န္ှင ့်် မပပတ်မသ ိုး ပြစ်လ က ယခတွင ်
အန္ှစ်မဲ့်သည့်် တလလိုးသ ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှြန္ှ့် င ့်် န္ှစ်သက်ြွယ်
ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ ဝင်
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် တရ က်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင် တန က်သလ
့် က်တသ လ
သူ၏အမှုက မည်သ ဦိုး
့် စီိုးဦိုးရွက်ပပြုသည်ဆသည်က အတလိုးမထ ိုးတပ။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ စီစဉ်ပပီိုးပြစ်သည်က င်္ရမစက်သကဲသ
့် ၊ ့် ကယ်တင်ခရြအလ
ငှ့်
့်
သူ တဆ င်ရွက်ရမည့်အ
် ပင်ိုးက င်္ရမစက်တချ။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ပြစ်၏။
လူသ ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုမှ ခွ၍
ဲ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏
အစီအစဉ်မှ ခွပဲ ခ ိုး၍လည်ိုး မရန္င်တပ။ သတသ
လ
် ည်ိုး လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မစဉ်ိုးစ ိုးတပ၊ ထတကက
င ့်် သူထ
့်
့် မှ
ယခင်ထက် တိုး၍ ပတဝိုးကွ လ သည်။ ဤအရ က သူ၏ တန က်လက်လူတန်ိုးစ ိုးတွင ်
ပါဝင်ြ-့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်မက
ှု
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သက
့် ိုးကွယ်ရမည်၊ စသပြင-့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တမိုးခွနိုး် န္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ ဆက်န္ယ်တသ ကစစမျ ိုးက လိုးဝ မသသည့််

လူအတရအတွက် တိုးပွ ိုးလ ပခင်ိုးက ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တန က်လက် အသီိုးသိုးီ က သူတန
့် က်လက်ပပီိုး သူက
့် ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး န ိုးလည်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ယခ ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးရမည်ပြစ်သည်။ ထသလ
့်
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးက
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရမျှအြ သ
့် မဟ
့် တ် ကပ်တဘိုးမျ ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရမျှအြ သ
့် မဟ
့် တ်
အပခ ိုးသတ
ူ အလယ်
ထင်တပေါ် ရမျှအြ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင် တန က်လက်ပခင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတ ့်
နင်ိုးတလျှ က်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက သ ၍ မှနက
် န်တကျစွ တရွ ိုးချယ်ြ လူ
့် အသီိုးသိုးီ က
ကူညလ
ီ မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ သ
ှု ည် နက်နတ
ဲ သ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးက
မတကျ လ
် ွနတ
် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ြ သူ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုတပြင
့် ၏ စီမခနခ
့် ့်် ဆက်စပ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်၊ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်တန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအလယ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုသည်
အလွနလ
် က်တတွက
ျို့ ျပပီိုး အဓပပ ယ်ရှသည်ဟ ဆန္င်သည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးက ပမင်န္င်ပပီိုး
တတွျို့ ကကြုန္င်က စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် အလှမ်ိုးတဝိုးတလသည်။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအ ိုးလိုးက လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှပါက၊ သူ၏ အမှု၏
အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ထသတသ
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးသ မည်
သ ့်
့်
့်
ဦိုးတဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးစွ က တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
မည်သရရှ
် ယ်ရှ ိုးရမည်ဆသည်ကသ
့် မည် သမဟ
့် တ် ကပ်တဘိုးက မည်သ တွ
့် နိုး် လှနပ
စတ်ဝင်စ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတက
ှ ၊့််
့် တြ ်ပပလက်သည်န္င
၎င်ိုးတသည်
န္ှုတ်ဆတ် သွ ိုးကကပပီိုး စတ်ဝင်စ ိုးမှုအ ိုးလိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးကကသည်။ ထသတသ
့်
့်
ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးက ကကီိုးထွ ိုးြ ့်
့်
သမဟ
ီ မ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ ထင်ကကတလသည်။
့် တ် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုး တစ်ခတစ်တလ တပိုးြ ကူ
့် ညလ
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတကက င်ိုး
့်
ကက ိုးပပီိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ မဆစတလ က် င်္ရပပြုကကတလသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
အသက်တ မျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးအပြစ် လက်ခြ မဆ
ထ ိုးန္င
ှ ၊့်် လက်ခရမည့်် တန်ြိုးရတသ
ှ
့်
အရ တစ်ခအပြစ်ပင် မပမင်ကကတချ။ ထသတသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်ရ တွင ်
့်
့်
ရိုးရှငိုး် သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခသ ရှပပီိုး၊ ယင်ိုးရည်မှနိုး် ချက်မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ရရှရန်ပြစ်သည်။ ထသတသ
လူတသည်
ဤရည်မှနိုး် ချက် တက်ရက် မပါဝင်သည့်် အပခ ိုး
့်
့်

မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ အတလိုးင်္ရပပြုြ အပင်
ပန်ိုးမခန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးရရှရန် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးထက် သ ၍ သဘ ဝကျသည့််
ရည်မှနိုး် ချက် မရှတချ- ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတယ
် န်ြိုး ပြစ်သည်။
့် ကကည်ပခင်ိုး၏ တကယ့်တ
တစ်စတစ်ရ သည် ဤရည်မှနိုး် ချက်က မပပ
ထအရ အ ိုးပြင ့်် လိုးဝ
့် ိုးတပိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တထ
ူ မျ ိုးစန္ှင ့််
့် ရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သအ
့် မခရဘဲရှပမဲ ရှကကတလသည်။ ဤသည်မှ ယတန ဘ
ပတ်သက်သည့်် ကစစရပ် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်လည်ိုး ၎င်ိုးတ အသ
ိုးခကကတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်ထ မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
ဆက်ကပ် အပ်န္ကကပပီ
ှ
ိုး ၎င်ိုးတတ
့် ဝန်က ထမ်ိုးတဆ င်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်တသည်
သဘ ဝကျပတပေါ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏ငယ်
ရွယ်မက
ှု စွနလ
် ့် တ်ကကသည်၊ မသ ိုးစန္ှင ့်် အသက်တမွိုးအလပ်တက
် ့် စ်ပပီိုး၊
့်
့် စွနပ
မမတက
ှ တ
့်် ဝိုးရ တွင ် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပင်
့် ယ်ကယ် အလပ်မျ ိုးတစလျက် အမ်န္င
ကန်ဆိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ဆိုးရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်အတွက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏
ှ ့််
့် ကယ်ပင်စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲကကသည်၊ ဘဝအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် အပမင်န္င
၎င်ိုးတ ရှ
့် တြွသည့်် ဦိုးတည်ချက်ကပင် တပပ င်ိုးလဲကကသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၌
၎င်ိုးတယ
ှု ရည်မှနိုး် ချက်က မတပပ င်ိုးလဲန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကည်မ၏
့် ကယ်ပင်
စမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက် ၎င်ိုးတ အလ
ပ်ရှုပ်တနကကသည်။ လမ်ိုးမည်မျှ
့်
တဝိုးသည်ပြစ်တစ၊ လမ်ိုးတစ်တလျှ က် အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး
မည်မျှရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
မဆတ်မနစ်ကကြုိုးပမ်ိုးကကပပီိုး တသပခင်ိုးကမတကက က်ကကတချ။
့်
မည်သည့်တ
် န်ခိုးက ၎င်ိုးတက
့် ဤနည်ိုးပြင ့်် မပြစ်မတန ဆက်လက်ဆက်ကပ်တစသနည်ိုး။
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်် ရက်တလ ။
့် အသစတ်တလ ။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး မွနပ် မတ်သည့်် အကျငစ
မတက င်ိုးမှု အင်အ ိုးမျ ိုးက တကယ့််အဆိုးထ တက်ခက်ရန်ပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်တလ ။ ယင်ိုးမှ ဆလ ဘ်က မရှ တြွဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က
သက်တသခရန်ပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးတလ ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏အလက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် အရ ရ တင်ိုးက စွနလ
် ့် ွတ်ြ လ
့်် မှုတလ ။
့် လ ိုးရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် သစစ တစ ငသ
သမဟ
် ဲသည့်် ကယ်တရိုးကယ်တ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက အပမဲ
့် တ် ယင်ိုးသည် လွနက
လက်လတ်ြပြစ်
့် သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဆက်ကပ်မှု စတ်ဓ တ်တလ ။ အတတ ်အတန်
ရိုးရှငစ
် ွ တပပ ရပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှုက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
န ိုးမလည်ြူိုးသအ
ူ တွက် ဤမျှတပိုးဆပ်ဆပဲ ြစ်ြမှ့် အဩ
့် ြွယ်ရ တစ်ခ ပြစ်တပသည်။
အချန်တစ်ခဏကက ၊ ဤလူတ မည်
မျှတပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်က မတဆွိုးတန္ွိုးကကပါစန္ှ့် င။့်် သရ့် တွင ်
့်

၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
က ငါတ အလွ
န ် စစစ်ထက်တပသည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် အလွနအ
် နီိုးကပ်
့်
့်
ဆက်စပ်သည့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါကမျှ
န ိုးမလည်ြူိုးတသ သူတက
က် အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ တပိုးဆပ်ရမည့််
့် သူအတွ
့်
အပခ ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခတစ်တလ ရှန္င်မည်တလ ။ ဤတွင ် ယခင်က
အမည်မတြ ်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပပဿန တစ်ရပ်က ငါတ ရှ
့် တြွ တတွျို့ ရှတပသည်- လူသ ိုး၏
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်ဆတရိုးမှ ပကတ မမ၏ကယ်ကျြုိုးစီိုးပွ ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်တပသည်။
ယင်ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး လက်ခရရှသူန္င
ှ ့်် တပိုးသူတအကက
ိုး ဆက်ဆတရိုးတစ်ခ
့်
ပြစ်သည်။ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ပါက၊ အလပ်သမ ိုးန္ှင ့်် အလပ်ရင
ှ တ
် အကက
ိုး ဆက်ဆတရိုးန္ှင ့််
့်
ဆင်ဆင်တူတပသည်။ အလပ်သမ ိုးသည် အလပ်ရှင် ချတပိုးတသ ဆလ ဘ်မျ ိုးက
လက်ခရရှရန်သ အလပ်လပ်သည်။ ထသတသ
ဆက်ဆတရိုးတစ်ရပ်တွင ် ချစ်ခင်ပခင်ိုးမရှတပ၊
့်
အတပိုးအယူသ ရှသည်။ ချစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် အချစ်ခရပခင်ိုးမရှ၊ တပိုးကမ်ိုးစွနက် ကဲ
သန ိုးကရဏ သ ရှသည်။ န ိုးလည်မမ
ှု ရှ၊ မျြုသပ်ထ ိုးတသ န ကကည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးသ
ရှသည်။ ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုမရှ၊ ပြတ်သန်ိုးမရန္င်သည့်် ကွ ဟချက်သ ရှသည်။ အမှုအရ မျ ိုးက
ဤအဆငသ
့်် တရ
က်ပပီိုးပြစ်သပြင၊့်် မည်သသ
ူ ည် ထသတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက
့်
့်
တပပ င်ိုးပပန် လှညန္
့်် င်မည်နည်ိုး။ ဤဆက်ဆတရိုးက မည်မျှ တကက က်မက်ြွယပ် ြစ်လ ပပီိုး
ပြစ်သည်က လူမည်မျှက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးရသနည်
ှ
ိုး။ လူမျ ိုးသည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရပခင်ိုး၏ ဝမ်ိုးတပမ က်မှုတွင ် မမတက
် ခါ၊
့် ယ်ကယ် န္ှစ်ပမြုပ်ထ ိုးသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ထသတသ
ဆက်ဆတရိုးက မည်မျှရှက်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး ပမင်မတက င်ိုး
့်
ရှု မတက င်ိုး ပြစ်သည်က မည်သမ
ူ ျှ စတ်မကူိုးန္င်ဟ ငါယကကည်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် အတက င်ိုးဆိုးတသ
အရ မှ ၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအလယ်တွင် မမကယ်တင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက အတလိုးင်္ရမပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကျရှု ိုးမှုသည် ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္ွန ခြန္ှ့် င ့်် ကိုးကယ
ွ ်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် လူသ ိုးသည် မမ၏ ကယ်ပင်အကကြုက်န္စ
ှ ်သက်ဆိုး
ခရီိုးပန်ိုးတင်က တည်တဆ က်တနက အကကီိုးမ ိုးဆိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့်် အတက င်ိုးဆိုး
ခရီိုးပန်ိုးတင်က မည်သ ရရှ
ှ
။ ၎င်ိုးတမည်
့် မည်က ကကစည်တနပတွင ် တည်ရတလသည်
့် မျှ
သန ိုးြွယ်တက င်ိုးသည်၊ မန်ိုးတီိုးြွယ်တက င်ိုးပပီိုး၊ ရင်နငြ
့်် ွယ်တက င်ိုးသည်က
န ိုးလည်လျှငပ
် င်၊ မည်မျှက ၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်မျ ိုးက အဆင်သင ့််
့် စမျ ိုးန္ှင ့်် တမျှ ်လငခ
စွနလ
် ့် တ်န္င်သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် မည်သသ
ူ ည် ၎င်ိုး၏ ကယ်ပင်တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ရပ်တနန္
် ့် င်ပပီိုး

မမတအတွ
က်သ စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမှ ရပ်တနန္
် ့် င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
့်
ပပီိုးပပည့်စ
် တစတအ င် သူန္င
ှ အ
့်် တူ နီိုးကပ်စွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး လအပ်တပသည်။
သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုအြ စ
ှ ့်် ခန္ဓ တစ်ခလိုးက ဆက်ကပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူက
့် တ်န္င
့်
ကျြုိုးန္နွ ခမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးက သူ လအပ်တလသည်။ သူသည် အနည်ိုးငယ်တပိုးပပီိုး
ဆလ ဘ်ချီိုးပမြှငခ
့်် ရြ တစ
ငဆ
့်် င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက လအပ်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် တနစဉ်
့် သူထ
့်
့်
့် မှ တတ င်ိုးခရန်
လက်ပြနသ
် ့် ည့်လ
် ူမျ ိုးက မလအပ်တပ။ မပြစ်စတလ က် ပပ
့် ိုးမှုပပြုလပ်ပပီိုးတန က် မမတ၏
့်
တအ င်ဆမျ ိုး အတပေါ် အတပခပပြုတသ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က စက်ဆပ်ရွရှ သည်။ သူ၏
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုက သတဘ မကျပြစ်က တက င်ိုးကင်ဘသ သွ
့် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှပခင်ိုးအတကက င်ိုးကသ တဆွိုးတန္ွိုးလကကသည့်် တသွိုးတအိုးသမ
ူ ျ ိုးက သူ
မန်ိုးသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရ တွင ် သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက
တပိုးသည့်် အခွငအ
့်် တရိုးက တက င်ိုးတက င်ိုး အသိုးချသူမျ ိုးအတွက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့််
စက်ဆပ်ရွရှ မှု ရှတလသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုမှတစ်ဆင့်် မည်သည့်အ
် ရ စွမ်ိုးတဆ င်လပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ
ရရှလသည်က လိုးဝ င်္ရမစက်ြူိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရရှရန် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက တပိုးသည့်် အခွငအ
့်် တရိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
မည်သအသ
ိုးချန္င်သည်ဆသည်ကသ စတ်ဝင်စ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကကကမမ တပြင
့် ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး နစ်ပမြုပ်လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ င်္ရမစက်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမှုက သတဘ မကျသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင် မည်သ ့်
ကယ်တင်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အလက အနည်ိုးငယ်မျှပင် စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး
မရှတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှုမှ ခွထ
ဲ က
ွ ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့်
မမတက
့် ယ်ကယ်အ ိုး တကျနပ်တစသည့်် အရ ကသ လပ်တဆ င်တနကကတလသည်။
၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
က ဘရ ိုးသခင်က တထ က်ခလျက် ကကည်ညြုြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တအ က်တမပ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် လက်
ခပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့်
စကကဝဠ န္ှင ့်် အ က သ၏ ကျယ်တပပ မှုထတ
ဲ ွင၊် မတရမတွက်န္င်တသ သတတဝါမျ ိုး တနထင်ပပီိုး
မျြုိုးပွ ိုးကကသည်၊ ထပ်တလဲလဲ ပြစ်တနတသ ဘဝနယ မက လက်တလျှ က်က
ပတသစည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ရပ်က လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးကကသည်။ တသသူမျ ိုးသည် ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုး၏
အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ယူတဆ င်သွ ိုးကကပပီိုး ရှငတ
် နသူမျ ိုးသည်
တသဆိုးပပီိုးတသ သူမျ ိုး၏ အလ ိုးတူ ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ရ သမင်ိုးက တစ်ြန်ပပန်လပ်ကကသည်။

ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မမကယ်ကယ်- ငါတသည်
အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
အသက်ရှငက် ကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် တသကကရသနည်ိုး။ ဤကမဘ တလ ကက မည်သူ
ကွပ်ကဲ အပ်ချြုပ်သနည်ိုး။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်က
့် နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သဘ ဝတရ ိုးမခင်က အမှနတ
် ကယ် ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
မမ၏ကကကမမ က အမှနတ
် ကယ် ထန်ိုးချြုပ်သတလ ...ဟ မတမိုးဘဲ မတနန္င်တပ။
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မရပ်မန ိုး တမိုးကကပပီိုးပြစ်သည့််
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး ရှတလသည်။ အတကက င်ိုးအတပါင်ိုး မသင၍
့်် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက သ ၍ စွဲလမ်ိုးလ တလတလ၊ သပပပည က ဆ ငတ်မှုတစ်ခ
သ ၍ပြစ်တပေါ်တလ ပြစ်သည်။ သပပပည သည် ခဏတ တကျနပ်အ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့််
အတသွိုးအသ ိုး၏ ယ ယီတပျ ်ရင်မှုက တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက အတြ မ
် ပဲ့် ခင်ိုး၊
အထီိုးကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စတ်ဝည ဉ်အတွငိုး် နက်နက်ရှ မလတလ
ပြစ်တနတသ တကက က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ ့််
့်
အကူအညီမဲတ
့် နပခင်ိုးတမှ့် လွတ်တပမ က်တစြ လ
့် တလ က်ရန် တဝိုးပါတသိုးသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပကတမျက်လိုးပြင ့်် ပမင်န္င်ပပီိုး သူ၏ ဦိုးတန္ှ က်ပြင ့်် န ိုးလည်န္င်သည့််
သပပပည အသက မမ၏န္ှလိုးသ ိုးအ ိုး ထတစရန်အလငှ့် သိုးရမျှ အသိုးပပြုတလသည်။
သရ့် တွင ် ထသတသ
သပပပည အသသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက
့်
စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ ပခင်ိုးမှ ရပ်တနတ
် ့် စြ မလ
တလ က်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏အစန္ှင ့်် အန င်္တ်တက
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် စကကဝဠ န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှင ် မည်သပူ ြစ်သည်ကပင် တကယ်က မသတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဤနယ မအလယ်တွင် မတတ်သ ၍ အသက်ရှငရ
် မျှ ရှငတ
် လသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်န္င
ှ ့််
တက င်ိုးကင်တွင ် ကမဘ အဆက်ဆက် အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ ကင်စဲတ
ွ သ သူ
တစ်ဦိုးသ ရှသည့်အ
် တွက်၊ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးက မလွတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ သူသည် လူသ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရှု ပမင်ြူိုးတသ သူ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မသြူိုးသ၊ူ ၎င်ိုးတည်ရပခင်
ှ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မယကကည်ြူိုးသူ ပြစ်သည်- သရ့် တွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုးအထဲ
ဇီဝအသက်က မှုတသ
် င
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က အသက်တပိုးခဲသ
့် ပူ ြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တည်ရှခွငတ
့်် ပိုးလျက်၊ တထ က်ပက
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးသူ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မျက်တမှ က်တခတ်အထ လမ်ိုးပပပပီိုးသူ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
သူတစ်ပါိုးတည်ိုးသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရှငသ
် န်တနပခင်ိုးအတွက် အ ိုးထ ိုးသည့်သ
် ူ ပြစ်သည်။
သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်ပပီိုး၊ စကကဝဠ ထဲရှ

သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးက အပ်စိုးတလသည်။ သူသည် ရ သီတလိုးပါိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ပပီိုး
တလ၊ ဆီိုးန္င
ှ ိုး် ခ၊ဲ န္ှငိုး် န္ှင ့်် မိုးတက
ွ ်ထ
့် တခေါ်တသ သူမှ သူပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တနတရ င် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးပပီိုး၊ ညက ြွငလ
့်် စ
ှ ် တပိုးတလသည်။ သူသည် လူသ ိုးက တတ င်မျ ိုး၊
တရကန်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ သက်ရှအ ိုးလိုးက တထ က်ပတ
့် ပိုးရင်ိုး၊
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက ခင်ိုးကျင်ိုးသူ ပြစ်သည်။ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
တနရ တင်ိုးတွငရ
် ၏၊
ှ
သူ၏တန်ခိုးသည် တနရ တင်ိုးတွင ် ရှ၏၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည သည်
တနရ တင်ိုးတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏ ဩဇ အ ဏ သည် တနရ တင်ိုးတွငရ
် ၏။
ှ
ဤနယ မန္ှင ့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးအသီိုးသိုးီ သည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ပပယင်္်ပြစ်ပပီိုး အသီိုးသိုးီ သည်
သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် တန်ခိုးတက
ူ ည် သူ၏
့် ထတ်တြ ်ပပသသည်။ အဘယ်သသ
အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ ကင်ိုးလွတ်န္င်သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးမှ
အဘယ်သသ
ူ ည် မမကယ်ကယ် ထတ်ပစ်န္င်သနည်ိုး။ သူ၏အကကည့်တ
် အ က်တွင ်
အရ ခပ်သမ်ိုးတည်ရပပီ
ှ ိုး၊ ထအပပင်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ
့်
တအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ တ
် လသည်။ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တန်ခိုးတက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သူသည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရပပီ
ှ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်သည်က အသအမှတ်ပပြုရကလွဲ၍ အပခ ိုး တရွ ိုးချယ်စရ မရှဘဲ
ပြစ်ရစ်တစတလသည်။ သူမှလွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မပပီိုးန္င်မဆိုးန္င်
တထ က်ပ့်တပိုးြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် စကကဝဠ ကပင် မကွပ်ကဲမအပ်ချြုပ်န္င်တပ။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သတပပြုန္င်သည်ပြစ်တစ၊ သတမပပြုန္င်သည် ပြစ်တစ၊
ပပီိုးလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊
မယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ သင်၏ ကကကမမ က ဘရ ိုးသခင် ပင်ိုးပြတ်သည်မှ တသချ ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ အပမဲ စွဲကင်ထ ိုးမည်မှ
တသချ တပသည်။ သူ၏ တည်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တသည်
လူသ ိုး၏ သတပပြုခရက
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခမခတပ။ သူသ လျှင် လူသ ိုး၏ အတတ်၊ ပစစြုပပနန္
် င
ှ ့််
အန င်္တ်တက
ွ ်၏ ကကကမမ က အဆိုးအပြတ်တပိုးန္င်သည်။
့် သပပီိုး၊ သူသ လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဤအချက်က သင်လက်ခန္င်သည်ပြစ်တစ၊ လက်မခန္င်သည်ပြစ်တစ ဤအရ အ ိုးလိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မမ၏မျက်စပြင ့်် မျက်ပမင်ကကြုရမည့်် အချန်သည်
ကက ပမငလ
့်် မ်မ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က မကက မီ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ကျတရ က်တစမည့်အ
် ချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်စတအ က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အသက်ရှငက
်
တသဆိုးကကရသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွက်

အသက်ရှငပ် ြစ်ပပီိုး တန က်ဆိုးအကကမ် ၎င်ိုးတမျက်
စမှတ်သည့်အ
် ခါသည်လည်ိုး ဤစီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
့်
အတွက်ပင် ၎င်ိုးတ မှ
ပပန်
့် တ်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ထပ်ခါတလဲလဲ တခါက်တတခါက်
့်
သွ ိုးလက်လ လက် ပြစ်သည်။ ထအရ အ ိုးလိုးမှ မခင်ိုးချက်မရှ ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏ အကကအစည်တ၏
့် တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မရပ်တနတ
် ့် ပ။ ယင်ိုးသည် မရပ်မန ိုး
တိုးတက်တနသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သတစလမ်မ
့် ည်၊ သူ၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ယကကည်ကိုးစ ိုးတစလမ်မ
့် ည်၊ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
ရှု ပမင်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏န္င်ငတတ ်သ ပပန်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် လ တစလမ်မ
သူ၏အစီအစဉ်ပြစ်ပပီိုး န္ှစ်တထ င်ချီကက သူ စီမခနခ
် ့် တ
ွဲ နပပီိုးပြစ်သည့်် အမှု ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုသည် ကမဘ တလ က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတွင် စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊
လူသ ိုးသည် ဤအမှု၏ ဗဟအချက်အချ တွင် ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်ပြစ်သည်ဟ တပပ ၍ရတပသည်။ သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
အမှုသည် န္ှစ်တထ င်ချီ လမ်ိုးပခြုပပီိုး၊ မနစ် သမဟ
့် အချန်အတွငိုး် ၊ သမဟ
့် တ် စကကန်မျှ
့် တ်
မျက်စတစ်မတ်
ှ သမဟ
ှ ်၊ န္ှစ်န္စ
ှ ်အတွငိုး် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးမဟတ်တပ၊ သူသည်
့် တ် တစ်န္စ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် လအပ်သည့်် တန၊ လ၊ သက်ရှ သတတဝါမျြုိုးစ၊
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် သ တတ ငသ
့်် ယ ရှတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်ကသ
ဲ့် တသ
တန က်ထပ်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲရ
် ့် မ
ွဲ ှု အစ ပြစ်တပသည်။
့် သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
ထတန
ွ ်က စ တန်ထ လဲအပ်န္ခဲ
ှ ပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးသည်
့် က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စ တန်၏ ပင်နက်တအ က် အသက်ရှငခ
် ရ
ဲ့် သည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ ပထမဆိုးတခတ်ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အပြစ်အပျက်သ ပြည်
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ဆက်တရ က်သွ ိုးတစခဲသ
့် ည်။
့်
ပညတ်တတ ်တခတ် အတတ အတွငိုး် န္ှစ် န္ှစ်တထ င် သိုးတထ င်
တစ်တလျှ က်အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ လမ်ိုးပပမှုပြင ့််
ကျငသ
့်် ိုးရလ ခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးက အတလိုးမမူခတ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုက
တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် စွနခ
် ့် ွ ခဲသ
င ့်် ပညတ်တတ ်က လက်တလျှ က်တနစဉ်တွင၊်
့် ည်။ ထတကက
့်
၎င်ိုးတသည်
ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးကလည်ိုး ကိုးကယ
ွ ်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ မတက င်ိုးမှုမျ ိုးကလည်ိုး
့်
ကျြူိုးလွနခ
် ကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါ၏ ကွယက
်
မှု မရှခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အသက်တ မျ ိုးက ဗမ န်တတ ်ထက
ဲ ယဇ်ပလလင်တရှ တ
ျို့ ွင ် အသက်ရှငရ
် မျှ ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်။
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ၎င်ိုးတက
့်် ွ က စွနခွ
် ့် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊
့် အချန်ကက ပမငစ

ဣသတရလတသည်
ပညတ်တတ ်က ဆက်လက် ြက်တယ
ွ ်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ အမည်က
့်
တပပ ဆက ၎င်ိုးတသ
့် လျှင ် တယတဟ ဝါ၏ လူမျ ိုးပြစ်ပပီိုး တယတဟ ဝါ၏ တရွ ိုးချယ်ခရသည့််
လူမျ ိုးပြစ်သည်ဟပင် င်္ဏ်ယူစွ ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရသည်
၎င်ိုးတက
် ့် စ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။...
့် တတ်တဆတ် စွနပ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် တစ်တနရ က အပမဲ
တတ်တဆတ် စွနခ
် ့် ွ ပပီိုး၊ တန က်တစ်တနရ တွင ် သူ စတင်သည့်် အမှုသစ်က ညင်သ စွ
တဆ င်ရွက်တလသည်။ ဤသည်မှ ထထင်ိုးတနတသ လူတအတွ
က်
့်
မယကကည်န္င်စရ ပြစ်တနသည်။ လူတသည်
တဟ င်ိုးတသ အရ က အပမဲ တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး၊
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုမရှသည့်် အသစ်တသ အရ အတပေါ် မလမန်ိုးထ ိုးစတ်ပြင ့်် တစ ငက့်် ကည့်က် ကသည်၊
သမဟ
့်် ယှကပ် ြစ်စရ အပြစ် ပမင်ကကသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် စတ်အတန္ှ ငအ
့်
မည်သည်အ
့် မှုသစ်က လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ အစမှအဆိုးထ လူသ ိုးသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ယင်ိုးက တန က်ဆိုးမှ သရှရတလသည်။
အပမဲပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်အတင်ိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်ထက
ဲ တယတဟ ဝါ၏ အမှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဒတယအဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အမှုက စတင်ခသ
ဲ့် ည်- လူဇ့် တက
ခယူပခင်ိုး- ဆယ်န္စ
ှ ်၊ အန္ှစ်န္စ
ှ ်ဆယ်ကက လူသ ိုးအပြစ် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးန္ှင-့််
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအလယ် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။
သရ့် တွင ် မခင်ိုးချက်မရှ၊ ယင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမသခဲသ
့် ၊ ့် သခင်တယရှု က က ိုးတင်တွင ်
့် ကဲသ
သမှုရက်ခခဲရ
့် က ရှငပ် ပန်ထတပမ က် ပပီိုးတန က်တွင ် သူသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က လူအတရအတွက် အနည်ိုးငယ်ကသ အသအမှတ်ပပြုခဲက့် ကသည်။
ပပဿန မှ တပါလဟ တခေါ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က အတသအတကကမန်ိုးသအ
ူ ပြစ် မမကယ်ကယ်
သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် တ
ူ စ်ဦိုး တပေါ်ထက
ွ ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူသည် ဒဏ်ခတ်ခခဲရ
် စ်ပါိုး
့် ပပီိုး တမန်တတ တ
ပြစ်လ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငပ
် င် တပါလသည် သူ၏ သဘ ဝတဟ င်ိုးက မတပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး ဆက်လက် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲ၏
့်
့် ။ သူ
အလပ်လပ်ခခ
ဲ့် ျန် အတတ အတွငိုး် တွင၊် တပါလသည် ကသဝါဒစ အမျ ိုးအပပ ိုးတရိုးသ ိုးခဲသ
့် ည်။
အတကက င်ိုးအတပါင်ိုးမသင၍
့်် ၊ တန င်မျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် သူ၏ကသဝါဒစ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအပြစ် တမွျို့တလျ ်ခကဲ့် ကပပီိုး ဓမမသစ်ကျမ်ိုးတွငပ
် င် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် တစခဲက့် ကက ၊
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တထွိုး သွ ိုးတစခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ
သမမ ကျမ်ိုးစ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ကတည်ိုးမှစ၍ အကကင်ိုးမဲ့် င်္ဏ်အသတရပျက်ပခင်ိုး တစ်ခ

ပြစ်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ အဆိုးစွန ် မက်မဲမှုတကက င ့်် ကျြူိုးလွနမ
် ခဲသ
့် ည့်် အမှ ိုး
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးတွင ် လူ၏ ကသဝါဒစ မျ ိုး သမဟ
့် တ် ဝည ဉ်တရိုးဆင်ရ စ တပမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တူတအ င်တြ ရှ
့်် ည်က ၎င်ိုးတ ့်
့် မတနသငသ
မသကကတချ။ သရ့် တွင ် ဤသည်မှ ၊ ထတကက
င ့်် ငါတ၏
့်
့် မူလ အတကက င်ိုးအရ သ ့်
ပပန်သွ ိုးကကပါစ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု ဒတယအဆင ့်် ပပည့်စ
် ခဲသ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက့်် ည်န္င
က ိုးစင်တင်ခရပခင်ိုးတန က်တွင-် လူသ ိုးက အပပစ်မှ ပပန်ကယ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု
(ဆလသည်မှ စ တန်၏ လက်မှ လူသ ိုးက ကယ်ယူပခင်ိုးပြစ်သည်) ပပီိုးတပမ က်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးအချန်မှစ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုး၏ အပပစ်မျ ိုး ခွငလ
့်် တ်ခရရန်
့်
သခင်တယရှု က ကယ်တင်ရှငအ
် ပြစ် လက်ခရန်သ ရှခဲသ
့် ည်။ သတဘ တပပ ရလျှင၊် လူသ ိုး၏
အပပစ်မျ ိုးသည် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်လ ရ တွင ်
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ မဟတ်တတ သ
့် ၊ ့် စ တန်က လူသ ိုးက စွပ်စဲရ
ွ န် အသိုးပပြုသည့််
့် ကဲသ
ဩဇ လည်ိုး မဟတ်တတ တ
့်် တသ ်
့် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သည် စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့််
အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်သ
် ည့်် လူဇ့် တ သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် နမူန ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးသည်
က ိုးတင်မှ သက်ဆင်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တ- အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်သ
် ည့်် ဤလူဇ့် တ ပသဏ္ဌ န်မှတစ်ဆင ့်် တရွ ိုးန္တ်ခခဲရ
င ့််
့် က ကယ်တင်ခခဲရ
့် တပသည်။ ထတကက
့်
စ တန်၏ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက
လက်ခပခင်ိုးသ တပခတစ်
လှမ်ိုး သ ၍နီိုးကပ်လ ခဲသ
့်် ည်
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ အမှု၏ ဤအဆငသ
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုထက် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးက သ ၍
တိုးတက်တလသည်။
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးက မသတသ ၊
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ပြစ်ပခင်ိုးက မသတသ ၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သက
ွ ရ
် မည်က မသတသ ၊
့် ိုးကယ
သမဟ
ွ ခရန် အဘယ်တကက င ့်် လအပ်သည်က မသတသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္န
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စ တန်လက်သ လ
့် ဲအပ်ပပီိုး စ တန်အ ိုး သူက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတန
် ဝ
့် က် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အပပည့်အ
ကိုးကွယ်ပပီိုး စ တန်က ပငင်ိုးပယ်သည်အထ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးက
စ တန်လက်မှ ပပန်ယူတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုပြစ်သည်။ ဤသည်မှ

ဒဏ္ဍ ရီ ပပပင်ဆန်သကဲသ
့် ထင်
ရပပီိုး၊ စတ်ရှုပ်ြွယ် ပြစ်ပရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စကကဝဠ န္ှင ့််
့်
့်
အ က သထဲတွင ် အပြစ်အပျက်တပါင်ိုး မည်မျှပြစ်ပွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က သရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့််
လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တထ င်ချီအချြုျို့အတွငိုး် လူသ ိုးထ မည်မျှပြစ်ပျက်ပပီိုး ပြစ်သည်က
အရပ်အမမက် မသတလတသ တကက င၊့်် လူတက
ဲ့် ့်
့် ဤအရ က ဒဏ္ဍ ရီ ပပပင်တစ်ပဒ်ကသ
ထင်ကကတလသည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးမှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
ရပ်ဝတထြု
့်
့်
တလ ကက တကျ ်လွန၍
် တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တသမျြုိုးပြစ်သည့်် မျက်လိုးမျ ိုးက
မပမင်တအ င် တ ိုးဆိုးီ ထ ိုးသည့်် သ ၍ အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ်၊ သ ၍ တကက က်ရွ ျို့ ြွယ်ပြစ်တစတသ
ကမဘ တလ ကက န ိုးမလည်န္င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှု သမဟ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏
့် တ် သူ၏ စီမခနခ
အတရိုးပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က တန က်ဆိုးတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သပြစ်
့် တစချင်သည်က န ိုးမလည်တသ တကက င၊့်် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးြ ့်
န ိုးမလည်န္င်စရ ဟ ထင်ရတပသည်။ ယင်ိုးသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ ပြစ်
့် ၊ ့်
့် ခကဲ့် ကသကဲသ
စ တန်အ ိုးပြင ့်် လိုးဝ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးြ ပြစ်
် ့် မ
ွဲ ှု
့် သတလ ။ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ပပီိုး သူက
့် ကျြုိုးန္နွ ခသည့်် လူတစ်စက
ရရှရန်ပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
စ တန်က ၎င်ိုးတ၏ြခင်
ဟ မပမင်တတ တ
့် ပ။ စ တန်၏ ရွ ရှ ြွယ် မျက်န္ ှ က
့်
့်
၎င်ိုးတ သတ
ပပြုမကကပပီိုး ၎င်ိုးက ပငင်ိုးပယ်ကကက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတက
့် လက်ခရန် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ လ
့် ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က အကျည်ိုးတန်သည် ဆသည်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် မည်သ ့်
ဆနက
် ့် ျင်သည် ဆသည်တက
ှ ့်် စ တန်၏
့် သရှလ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်မှုန္င
ဆိုးယတ်မတ
ှု က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် သတပပြုမလ ကကတလသည်။ ဤသတသ
့်
စ တန်အတွက် အလပ်မလပ်တတ တ
ွ ်ကကတတ တ
့် ပ၊ သမဟ
့် ပ၊
့် တ် စ တန်က မကိုးကယ
သမဟ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
့် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်တ
့် တ် စ တန်က အပမတ်တန္ိုး မရှကကတတ တ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရယူပပီိုးပြစ်သည့်် လူတစ်စပြစ်ကကတသ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှု၏
အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ ဤအချန်က လန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု
အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးက ခရသူတစ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
စ တန်တ တ
့် က်ခက်ကကရသည့်် အကျြုိုးပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမှုက

တဆ င်ရွကသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် လူသ ိုးက စ တန်လက်မှ တပြည်ိုးပြည်ိုး ပပန်ယူတနပပီိုး၊
ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ယခင်ထက် သ ၍ နီိုးကပ်လ တပသည်...
့်
ထတန
့် က် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်တခတ် တရ က်လ သည်၊ ယင်ိုးသည် အမှု၏ သ ၍
လက်တတွျို့ကျတသ အဆငပ့်် ြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအတွက် လက်ခရန် အခက်ခဆ
ဲ ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍
နီိုးကပ်တလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လှတသည် လူသ ိုးထ သ ၍ ချဉ်ိုးကပ်တလတလ ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏မျက်န္ ှ က လူသ ိုးထ ရှငိုး် လင်ိုးစွ သ ၍ ထတ်တြ ်ပပတလတလ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးတန က်တွင၊် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မသ ိုးစထ တရ ိုးဝင် ပပန်သွ ိုးတလသည်။ လူသ ိုးက ယခသည် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး
အချန်က လပြစ်သည်ဟ ထင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် မည်သက
ူ မျှ ကကြုတင်မသခဲတ
့် သ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပည့်အ
် ဝ ထပ်တက် ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် တက်ခက်မက
ှု ခရတလသည်။
အမှနတ
် ွငတ
် တ ၊့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏လူတ “တပျ
်တမွျို့ရန်” ရှသည့်် ဗတတဇတစ်ရပ်
့်
ပြစ်သည်။ ထသတသ
ဆက်ဆမှုတအ က်တွင ် လူတသည်
ရပ်တနက
် ့် ၊ “ငါသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပပန်ဝယ်ယူရန် မျ ိုးလှစွ အကန်အကျခခဲသ
့် ည့်် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
တပျ က်ဆိုးတနခဲတ
့် သ သိုးသငယ်ပြစ်သည်၊ သဆ
့် အဘယ်တကက င ့််
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
ဤသဆက်
ဆသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ငါက
့် ဘရ ိုးသခင် တလှ င်တပပ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ငါက
့် ထတ်တြ ်ပခင်ိုး
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သတလ ။...” ဟ မမဘ သ စဉ်ိုးစ ိုးြမှ့် အပ အပခ ိုး တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။
န္ှစ်က လမျ ိုးစွ တကျ လ
် ွနပ် ပီိုးတန က် လူသ ိုးသည် စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး
အခက်အခဲက တတွျို့ ကကြုရလျက်၊ ရ သီဥတ ဒဏ်မပပတ်ခထ ိုးလ ရပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသည်
အတတ်အချန်က လမျ ိုး၏ “ဘန်ိုးအသတရ”န္ှင ့်် “ကကည်န္ိုးူ ဆတ
ွ ်ပျျို့ ြွယ်ရ ” တ ့်
တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် မသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် လူသ ိုး အပပြုအမူန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်လ ပပီိုး ပြစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအြ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္မှု
ှ က အသအမှတ်ပပြုလ ရပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးကယ်တင်၏ ရင်ိုးစင်ိုးမှုက စတင် စက်ဆပ်ရွရှ တလသည်။
သူ မည်မျှရင်ိုးစင်ိုးသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ အထင်လွဲမှ ိုးမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ထ သူပပြုခဲသ
့် ည့်် မတလျ ်ကန်တသ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက စတင်မန်ိုးတီိုးတလသည်။
အချန်သည် တန က်ပပန်လှည၍
့်် မရတပ။ အတတ်က အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏
တန င်တရစရ အမှတတ
် ရမျ ိုး ပြစ်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တသည်
လူသ ိုး၏ဘဝသစ်တွင် တွနိုး် အ ိုး ပြစ်လ တလသည်။
့်

တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန လူ
့် သ ိုး၏ ဒဏ်ရ ဒဏ်ချက်မျ ိုး တပျ က်ကင်ိုးသည်၊ သူ၏
ခွနအ
် ိုးပပန်ရလ
ှ
ပပီိုး သူသည် မတ်တတ်ရပ်က အနန္တတန်ခိုးရှင၏
် မျက်န္ ှ က
ြူိုးတမျှ ်တလသည်...သူသည် မမ၏နတဘိုးတွင ် အပမဲရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အပပြုိုးန္ှင ့်် သူ၏
လှပတသ မျက်န္ ှ တသည်
လွနစ
် ွ လှုပ်ရှ ိုးတစန္င်ဆဲ ပြစ်တကက င်ိုးတက
့်
့် သ တတွျို့ရတပသည်။
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သူ ြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ပူပန်မှုမျ ိုး တပွျို့ ပက်ဆပဲ ြစ်ပပီိုး
သူ၏လက်မျ ိုးသည် အစအဦိုးကကဲသ
့် တန္ွ
့် ိုးတထွိုးပပီိုး တန်ခိုးရှတနဆဲပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးက ဧဒင်ဥယျ ဉ်သ ပပန်
ဲ့် ည့်အ
် လ ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
် ဤအကကမ်တွင ် တမမ၏
့် သွ ိုးခသ
့်
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမျ ိုးက လူသ ိုးက န ိုးမတထ င်တတ ့် သကဲသ
့် ၊ ့် တယတဟ ဝါ၏
မျက်န္ ှ မှ လှညထ
့်် က
ွ ် မသွ ိုးတတ တ
့် ပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ဒူိုးတထ က်၏၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပြုိုးတနတသ မျက်န္ ှ က တမ ်ြူိုးပပီိုး သူ၏အြိုးတန်ဆိုးယဇ်က ပူတဇ ်တလသည်အ၊ ကျွန္ပ်
် ၏သခင်။ ကျွန္ပ်
် ၏ ဘရ ိုးသခင်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးကရဏ သည် သူစီ့် မခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏
အတသိုးစတ်တစ်ခစီတင်ိုးက စမ်ဝ
် သ
့် င်ပျျို့ န္ှပပီ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးမွနတ
့် ိုး လူတအတနပြင်
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်သည် ပြစ်တစ၊ န ိုးမလည်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပပီိုးတပမ က်ရန် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် အမှုက မတမ န္င်မပန်ိုးန္င် လပ်တဆ င်တနဆဲပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ က
ှု လူတ မည်
မျှန ိုးလည်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့်
လူသ ိုးထ တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
ှ ့်် အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုးက အတယ က်တင်ိုး
့် ည့်် အကူအညီန္င
န ိုးလည်န္င်တပသည်။ ဤတနတွ
့် င၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင် တပိုးထ ိုးတသ မည်သည့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် အသက်ကမျှ ခစ ိုးရတက င်ိုး ခစ ိုးရမည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က သင် မစွနလ
် ့် တ်သကဲသ
့် သမမ
တရ ိုးက လက်စ ိုးရန် သင်၏
့်
ဆိုးပြတ်ချက်အတပေါ် လက်မတလျှ သ
့်် တပေါ်ထက
ွ ်လ သည့််
့် တရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်၏အပပြုိုး သငထ
တစ်တန ရှ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
့် လ လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်ရသည့်
ှ
် လူတက
့် ပပန်ယူရန်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် လူတက
် ့် စ်ြ ့်
့် စွနပ
မဟတ်သည့်အ
် တွက် ပြစ်တပသည်။
၂၀၀၅ ခန္ှစ်၊ စက်တင်ဘ လ ၂၃ ရက်

အသင််းတတ ်မျ ်းတွင ် ခရစ်တတ ် တလ က်သ ွ ်းစဥ် သ၏

နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း (၏အဆက်) (၂ဝ၁၃ ခိုနစ
ှ ၊် တအ က်တဘ
ိို လ ၁၇
ရက် မှ ၂ဝ၁၄ ခိုနစ
ှ ၊် ကသဂိုတလ
် ၁၈ ရက်)
ဘိုရ ်းသခင်ကိို သိ ခင််းသည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို တကက က်ရွံ ျို့ ခင််းနှင ်ူ့
မတက င််းတသ အကျင်က
ူ့ ်းရ လမ််း ေစ်၏
ူ့ ိို တရှ င် ခင််းဆီသ ိုိ သွ
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်တနစဉ်တွင် သင်အ
် ကယ်
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
န ိုးလည်ထ ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်ထ ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ အမှနတ
် ကယ်
သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး ရှမရှတက
့် ပမင်န္င်ရန်၊ လူအမျြုိုးမျြုိုးအတထွတထွအတပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်ထ ိုးရတသ
ှ
သတဘ ထ ိုးက သင်အမှနတ
် ကယ် သမသက ပမင်န္င်ရန်၊ ထအပပင်
့်
သငအ
့်် တပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်ပပြုတနတသ အမှုန္င
ှ ့်် သင်၏လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က
မည်ကသ
ဲ့် အနက်
ြွငသ
့်် ည်က သင်အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပခင်ိုးရမရှ
ှ က ပမင်န္င်ရန်
့်
အတယ က်စီတင်ိုးသည် မမတ၏
့် အသက်တ တစ်တလျှ က်၌ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မည်ကသ
ဲ့် ယ
့်် ပသည်။
့် ည်က အသစ်တစ်ြန် ပပန်လည်ဆန်ိုးစစ်သငတ
့် ကကည်တနခဲသ
သငတ
့်် ိုးတက်မှု၏ ဦိုးတည်ရ က လမ်ိုးညန်တပိုးပပီိုး သငက
့်် ကကမမ က စီမက
သငလ
့်် အပ်ချက်မျ ိုးက ပပ
့်် ပါိုး၌ရှတနတသ ဤဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် ိုးတပိုးလျက် သငအ
့် တနပြင့််
တန က်ဆိုးပခြုင၍ ကကည်လ
့် က်လျှင ် မည်မျှန ိုးလည်သနည်ိုး။ ဤဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
သင်မည်မျှအမှနတ
် ကယ်သသနည်ိုး။ တနစဉ်တန
တ
့်် တပေါ်တွင ်
့်
့် င်ိုး သငအ
သူမည်သည့်အ
် မှုပပြုသည်က သင်သသတလ ။ သူ၏လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးအ ိုး
မည်သည်န
့် ယ မမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အတပခပပြုထ ိုးသည်က သင်သသတလ ။
သငအ
့်် ိုး သူမည်ကသ
ဲ့် လမ်
့်် ိုး မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့််
့် ိုးပပသည်က သင်သသတလ ။ သငအ
သူတထ က်ပတ
့်် ိုး သူဦိုးတဆ င်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
့် နသည်က သင်သသတလ ။ သငအ
သင်သသတလ ။ သငထ
့်် မှ မည်သည်အ
့် ရ က သူရယူလသည်၊ သငထ
့်် တွင ် မည်သည့်အ
် ရ က
သူပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်လသည်က သင်သသတလ ။ သင်ပပြုမူတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးတအတပေါ်
သူမည်သသတဘ
ထ ိုးသည်က သင်သသတလ ။ သင်သည်
့်
့်
သူ၏ချစ်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ခရတသ လူတစ်တယ က် ဟတ်မဟတ်က သင်သသတလ ။
သူ၏ဝမ်ိုးတပမ က်မှု၊ တဒါသ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တပျ ်ရင်မှုတ၏
့် မူလရင်ိုးပမစ်၊
ယင်ိုးတ၏တန
က်ကယ
ွ ရ
် ှ စတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အကကအစည်မျ ိုးအပပင် သူ၏အန္ှစ်သ ရတက
့်
့်

သင်သသတလ ။ တန က်ဆိုးအတနပြင ့်် သင်ယကကည်တသ ဤဘရ ိုးသခင်မှ မည်ကသ
ဲ့် တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက သင်သသတလ ။ ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူ
အပခ ိုးတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် သင်အ
့် ခါကမျှ န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည့်၊် သမဟ
့် တနပြင့်် မည်သည်အ
့် တ်
မစဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
် ရ မျ ိုး ပြစ်တနသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး
့် ည့်အ
သင်လက်စ ိုးရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
သင်၏န ိုးလည်မလ
ှု ွဲတနပခင်ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ရက်န္က
ှ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးတက
် သ န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် အတရိုးစက်ပခင်ိုးတက
့် ခယူပပီိုးတန က်တွင ် စစ်မှနတ
့်
သင်ရရှပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတအလယ်
တွင ်
့်
သင်သည် လူသ ိုး၏ ပန်ကန်လစတ်န္င
ှ ့်် စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သဘ ဝတက
့် သပမင်လ ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှတလ က် န ိုးလည်ပပီိုးပပီတလ ။
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လမ်ိုးညန်မှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုးတတအ
က်တွင ်
့်
အသက်တ အတပေါ် ရှု ပမင်ပအသစ်က သင်စတင်ရရှပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တစလတ်တသ
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင် လူသ ိုးတ၏
့် ပပစ်မှုမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးမခမှုအပပင်
သငထ
့်် မှ သူတတ င်ိုးဆတသ အရ န္ှင ့်် သငအ
့်် ိုး သူမည်သကယ်
တင်တနပတက
့်
့်
သင်ခစ ိုးရပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်မသပါက၊ သမဟ
ှု ွဲပခင်ိုးက
့် တ် ဤန ိုးလည်မလ
မည်သရှ့် ငိုး် လင်ိုးရမှနိုး် သင်မသပါက သင်၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှခဲသ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ သင်န ိုးမလည်ခဟ
ဲ့်
့် ည့်အ
တပပ န္င်သည်၊ သမဟ
ွ ဆိုး သင်၌ ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်လစတ်
့် တ် ယတ်စအ
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ မရှခဲဟ
့် တပပ န္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ရက်န္က
ှ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးတက
် ရ ပြစ်သည်က မသပါမူ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မည်သည့်အ
အတရိုးစက်ပခင်ိုးတမှ့် မည်သည့်အ
် ရ တပြစ်
့် သည်ကလည်ိုး သင်ဧကန်မချမသတပ၊
သတည်
ိုးမဟတ် ယတ်စွအဆိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် န ခခဲပ့် ခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
အတရိုးစက်ခပဲ့် ခင်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါကမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
် ခါကမျှ မတတွျို့ ကကြုခဲရ
့် ပါက
့် မည်သည့်အ
သူ၏သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ဧကန်မချ သလမ်မ
့် ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်ကလည်ိုး သ ၍ပင် ရှငိုး် လင်ိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သငထ
့်် ၌ အသက်တ အတပေါ် မှနက
် န်သည့်် ရှု ပမင်ပ၊ သမဟ
့် တ်

အသက်တ ၌ မှနက
် န်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်တ မည်
သည့်အ
် ခါကမျှ အမှနတ
် ကယ် မရှခဲဘ
့် ၊ဲ
့်
အသက်တ ၌ တရှ ျို့သဆက်
တလျှ က်ရန် ချီတချတပြစ်သည်အထပင်
့်
သငအ
့်် န င်္တ်လမ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတ်ရှုပ်တထွိုးပပီိုး စတ်မပင်ိုးပြတ်န္င်သည့်် အတပခအတနတွင်
ရှတနတသိုးပါလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငတ
့်် စပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးညန်ပခင်ိုးတက
့်
မည်သည့်အ
် ခါကမျှ သင်မရရှခဲတ
့် ကက င်ိုး တသချ တပသည်၊ ထပပင်
့် သင်သည်
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တထ က်ပတ
် င်ိုးတပိုးပခင်ိုးတက
့် ပိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ပြည့်တ
့်
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ အမှနတ
် ကယ် ခခဲရ
့် ပခင်ိုး မရှဟူ၍လည်ိုး တပပ န္င်သည်။ အကယ်၍
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက မခရတသိုးပါက လူသ ိုး၏ ပပစ်မှုမျ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးမခမှုကလည်ိုး သင်လိုးဝမသတကက င်ိုးက တပပ စရ ပင်မလသကဲသ
့် ့်
အဆိုးတွင ် သငထ
့်် မှ ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ ကလည်ိုး သင်န ိုးလည်မည်မဟတ်၊
ထအပပင်
လူသ ိုးက စီမခနခ
် ့် ပွဲ ပီိုး ကယ်တင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလပ်ကလည်ိုး သင်အ
့် တနပြင့််
့်
သ ၍ပင် န ိုးလည်မည်မဟတ်။ လူတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ခဲသ
့် ည်မှ
န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှပင် ကက တနတစက မူ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင်
တစ်စတစ်ရ က တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြူိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ါလျှင ်
့် တ် သပမင်န ိုးလည်ြူိုးပခင်ိုးတ လ
့် ိုးဝမရှခဲပ
ထသူသည် ကယ်တင်ပခင်ိုးသ သွ
ှ ်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တကက င်ိုး၊
့် ိုးတသ လမ်ိုးက တလျှ က်လမ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် အန္ှစ်မပါတကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူ၏အသပည မှ လည်ိုး သညပြစ်တနတကက င်ိုး တသချ လှသည်၊
ထပပင်
် ရ ပြစ်သည်က
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
သူမသတကက င်ိုးကမူ တပပ တနရန်ပင် မလတချ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး စသည်တအ
့် ိုးလိုးက သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သရှတစပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတက
့် ိုးစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ
့် လက်တတွျို့ကျင်သ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ ရည်ရွယ်ချက်က န ိုးလည်လ လမ်မ
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့်် တန က်ခအတကက င်ိုးတက
့် တ
့်
န ိုးလည်လ လမ်မ
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္
့် တ
ရလဒ်တက
ွ ်အတွက်၊
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် န ိုးလည်လ က သတဘ တပါက်လ လမ်မ
သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် အသက်က ရရှြရန်
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သတဘ တပါက်ရန်၊
မမ၏စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲလ ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏

အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် စီစဉ်ပခင်ိုးမျ ိုးက န ခလ န္င်ရန်အလငှ့် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုး တတွျို့ ကကြုရမည့်၊် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရမည့်၊် ရယူရမည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုးက လူသ ိုးက တတွျို့ ကကြုက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုး ရယူသည်န္င
ှ ့််
တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သန ိုးလည်မှုက သူတပြည်ိုးပြည်ိုး
ရရှလ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့် ည်၊ ထပပင်
့် ဤအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည အဆင်မ
့် ျ ိုးကလည်ိုး သူရရှပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အသပည တသည်
လူသ ိုး စတ်ကူိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ ၊ သမဟ
် ရ မှ
့်
့် တ် တရိုးစပ်ထ ိုးသည့်အ
ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ သူ၏အတွငိုး် စတ်ထ၌
ဲ သူသတဘ တပါက်က တတွျို့ ကကြု၍
ခစ ိုးရပပီိုး အတည်ပပြုသည့်အ
် ရ မှ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ တက
့်
သတဘ တပါက်က တတွျို့ ကကြု၍ ခစ ိုးလျက် အတည်ပပြုပပီိုးသည်တ
့် န က်တွငသ
်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏အသပည သည် အန္ှစ်သ ရ ရှလ တလသည်။ ဤအချန်၌
လူသ ိုးရရှသည့်် အသပည သည်သ လျှင် လက်တတွက
ျို့ ျက စစ်မှနပ် ပီိုး တကျမှနက
် န်မှု
ရှတလသည်၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊
တတွျို့ ကကြုပခင်ိုး၊ ခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတည်ပပြုပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တက
့် ရယူပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ဤပြစ်စဉ်သည်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုးပင် ပြစ်တပသည်။ ဤသတသ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်က သတဘ တပါက်လ သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်က သရှလ သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်က သရှလ သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်က
သရှလ သည်၊ ြန်ဆင်ိုးရ အတပါင်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမဟ
ှု ူတသ အမှနတ
် ရ ိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်၍ မှနက
် န်တသ အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်န္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ စတ်ချတသချ မှုတက
့်
ရလ သည်၊ ထပပင်
့်် တ်သက်၍
့် တန်ိုးန္ှငပ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ၊ င်္ဏ်အဆင်အ
ပဓ နကျတသ ဆက်စပ်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တက
့် ့်
့် ရရှလ သည်။ ဤကဲသ
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး မရှကအရှလပ်၍ စတ်ကူိုးကကည်ပ့် ခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် မမ၏ကယ်ပင်သသယမျ ိုးက ဇက်ကန်လတ်လက်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုး၊ တဝြန်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သသယဝင်ပခင်ိုးတ မလ
ပ်တတ ဘ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် ဲ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
သူ၏အပမင်မျ ိုးက တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ဤကဲသ
့် ပြင
့် ့်် လူသ ိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပငင်ိုးခပခင်ိုး သ ၍နည်ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပဋပကခပြစ်မှု
သ ၍နည်ိုးလ မည်ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်သည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုး သ ၍နည်ိုးလ တပမည်။
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏ အတရိုးစက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုးတမှ့်
တိုး၍ကကီိုးထွ ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ရတသတလိုးပမတ်မှုမှ
ပ၍စစ်မှနလ
် မည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင် ပ၍လည်ိုး နက်နလ
ဲ လမ်မ
့် ့်
့် ည်။ ဤကဲသ
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင် လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏ အတထ က်အပ၊့်
အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဗတတဇတက
့် ည်သ မကဘဲ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
့် ရလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်သည့်် အသပည ကလည်ိုး ရရှလမ်မ
့် ့်
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးအလယ်တွင် လူသ ိုးသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲပပီိုး
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှမည်သ မကဘဲ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးသည့််
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ စစ်မှနတ
် သ ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကိုးကွယပ် ခင်ိုးတက
့် လည်ိုး
ရှ မှီိုးလမ်မ
့် ဆက်
ဆတရိုးမျြုိုးက ရရှပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် စ ရွ က်အလွတ်တစ်ရွက်၊ သမဟ
့် တ် အတပပ သက်သက်ပြစ်သည့််
န္ှုတ်ကတတစ်ခ၊ သမဟ
ွ ်ပခင်ိုးပစမျြုိုး
့် တ် မျက်စစမှတ် လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ ကိုးကယ
ပြစ်တတ မ
့် ဆက်
ဆတရိုးမျြုိုးပြငသ
့််
လူသ ိုး၏အသက်သည်
့် ည် မဟတ်တချ။ ဤကဲသ
့်
တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုးဆသ
ီ ကကီ
ှ
့် ိုးထွ ိုးလ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်မသ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ပသဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲလ မည်ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရရ ၊ မတသချ တသ ယကကည်ပခင်ိုးမှ စစ်မှနသ
် ည့််
န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးအပြစ်သ တစ်
ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးမည်ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်တနစဉ်တွင်
တဏှဘ တဝတနတနသည်အ
့် ပြစ်မှ န္ိုးကက ိုးထကကသည်အ
့် ပြစ်သ၊ ့် အပျက်သတဘ မှ
အပပြုသတဘ သလည်
ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး တိုးတက်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ့်
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မှနမ
် ှနက
် န်ကန် သန ိုးလည်ပပီိုး
သတဘ တပါက်က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် မှနက
် န်တသ အသပည က ရရှလမ်မ
့် ည်။
လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် ဆက်ဆတရိုးမရှတသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏အသ
ပည မှ သတဘ တရ ိုးအဆင်၊့်
့်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးအဆင၌
့်် သ ရပ်တနတ
် ့် နသည်။ ဆလသည်မှ
လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ ခဲသ
့် ည်မှ န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှပင် ကက တနပပီပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်က သရှပခင်ိုးအပင်ိုးတွငမ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
မမတန္ှ့် င ့်် န္ှိုးီ န္ယ်တနသည့််
့်

တခတ်တန က်ကျတနတသ အယူသိုးီ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ ယဉ်ဆန်တသ အတသွိုးအတရ င်တပြင်
့် ့်
ရိုးရ ဓတလ့်ဆင်ရ င်္ါရဝပပြုပခင်ိုးပစမျ ိုးတွင ် တသ င်တင်တနလျက် ၎င်ိုးတစတင်
ခသ
ဲ့် ည့််
့်
တစ်တနရ တည်ိုးမှ ပင် တချ င်ပတ်မတနကကဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
လူသ ိုး၏အသပည သည် စတင်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် နရ တွငပ
် င် ရပ်တနတ
် ့် နပခင်ိုးမှ ထအသပည သည်
မရှသတလ က်နိုးီ ပါိုးပင် ပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်အဆင်အ
ှ ့််
့် တန်ိုးန္င
ကယ်ပင်လကခဏ တအတပေါ်
လူသ ိုး၏ခယူချက်မှလွဲ၍၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
လူသ ိုး၏ယကကည်မသ
ှု ည် မတရရ မတသချ သည့်် အဆငမ
့်် ှ သ ရှတနတသိုး၏။ သဆ
့် လျှင ်
လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး မည်မျှရန္
ှ င်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင်မည်မျှခင်ခင်မ မ ယကကည်တစက မူ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က သင်မည်မျှတမွျို့တလျ ်ပပီိုးပြစ်ပါတစ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်အြအလ
ငှ့် သင်၏အရ အ ိုးလိုးက ဆက်ကပ်၍ အသိုးတတ ်ခရန်
့်
သင်မည်မျှလလ ိုးတနသည်ပြစ်တစ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
သင်၏အသပည က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ သင်အ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အလွနရ
် င်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်လ ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်အလွတပ
် င်ရက သွက်လက်စွ ပင် ရွ တ်ပပန္င်ပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သတ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် င်တအ င် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်၏အသပည က အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်ပခင်ိုးအတပေါ်
လူသ ိုးအတနပြင့်် မည်မျှပင် ယတပပတ် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အကယ်၍ သူ၌
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ ဆက်ဆတရိုး လိုးဝမရှခဲပ
့် ါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြု လိုးဝမရှခဲပ
့် ါက၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏အသပည မှ အန္ှစ်မဲ့်တသ ဗလ နတထ၌၊ သမဟ
့် တ်
အဆိုးအစမဲတ
့် သ အတတွိုးနယ်ချဲျို့ ပခင်ိုး၌ အတပခခထ ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အလျဉ်ိုးသင်၍
ဲ့် ူိုးမည်၊ သမဟ
ှ ့််
့် “ပခိုးချင်ိုးတက်” ခဲြ
့် ူိုးတက င်ိုး တက်ခြ
့် တ် သူန္င
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တတွျို့ ခဲြ
် ည်ိုး
့် ူိုးတက င်ိုး တတွျို့ ခဲြ
့် ူိုးမည်ပြစ်တသ လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသပည မှ နတထသညသ လျှင်
ပြစ်တနဆဲပြစ်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးမှ လည်ိုး
့် ည်၊ ထအပပင်
့်

အန္ှစ်မဲ့်တသ တကကိုးတကက ်သ၊ သမဟ
့် တ် စတ်ကူိုးယဉ် အယူအဆတစ်ခထက် ပမည်မဟတ်တပ။
လူမျ ိုးစွ တက
ိုး
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုြရန်
့် တစ်တနတပခ
စွဲကင်ကကသည်မှ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ င်္န္တဝင်တပမ က် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
၎င်ိုးတ၏
ှု စ်ခအလ ိုး မှတ်ဉ ဏ်ထဲ တသချ စွ
့် တန်ြိုးအထ ိုးရဆိုး ပင်ဆင်မတ
မှတ်သ ိုးထ ိုးကကသည်အထ၊ ထပပင်
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် အပခ ိုးသမ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ပီိုး ပ့်ပိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနရ အန္ှ တဟ
ကကသည်အထပင် ပြစ်၏။ ထသပပြုပခင်
ိုးသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သက်တသခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးတန က်က လက်ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး
၎င်ိုးတက
ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့််
့် တတွိုးကကသည်။ ထသပပြုပခင်
့်
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
တကယ်အ
့် သက်တ မျ ိုးထဲသ ယူ
င ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တဆ င်လ ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ထသပပြုလျှ
့်
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတလက်
ခရရှမည်ပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်တစပခင်ိုးက
့်
ခရမည်ပြစ်တကက င်ိုး ၎င်ိုးတတတွ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးထင်ကကသည်။ သတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတတဟ
ကက ိုးတနစဉ်တွငပ
် င် ၎င်ိုးတသည်
လက်တတွျို့၌
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မလက်န သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည်အ
့် ရ န္ှငက
့်် က်ညတ
ီ အ င်
ကယ်တင်အ ိုးမထတ်န္င်ကကတပ။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှုအ ိုးပြင့််
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ ကကည်ညြုမှုန္င
ှ ့်် ယကကည်မတ
ှု က
ဲ န်န္င
ှ ့််
့် ရရှရန်၊ မမတဘ
့် သ စီမခန်ခွ့် ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဘန်ိုးအသတရက အလွဲသိုးစ ိုးလပ်ပပီိုး ခိုးယူရန် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးချကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
သူ၏ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ရရှရန်အလငှ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြန်တဝပခင်
ိုးအ ိုးပြင့်် ရလ သည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးက အပမတ်ထတ်ြ အချည်
ိုးန္ှိုးီ တမျှ ်လင်က့် က၏။
့်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ ကန်ဆိုးသွ ိုးခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ ်လည်ိုး ဤလူတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဟ ကက ိုးစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်စွမ်ိုး
မရှရသ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သက်တသခစဉ်တွင ်
၎င်ိုးတလ
ူ ျ ိုးအ ိုး
့် ည့်် လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွန္င်စွမ်ိုး မရှရသ မက၊ အပခ ိုးသမ
့် က်တလျှ က်သင်သ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ပီိုး ပ့်ပိုးစဉ်တွင ် မမတက
့် ယ်က
တထ က်ပ့်န္င်စွမ်ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ပ့်ပိုးန္င်စွမ်ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး မရှရသ မက၊

ဤအရ အ ိုးလိုးက လပ်တဆ င်တနစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးန္င်စွမ်ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ မမတအတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စစ်မှနတ
် သ
့်
ရတသတလိုးပမတ်မှု န္ိုးကက ိုးလ တအ င် လပ်န္င်စွမ်ိုးတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး
မရှသည်သ မကတသိုးဘ၊ဲ ဆန်ကျင်
ြက်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အထင်လွဲမမ
ှု ျ ိုးသည်လည်ိုး တိုး၍တိုး၍ နက်ရှုင်ိုးလ သည်၊ သူအတပေါ်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် အယအကကည်
ကင်ိုးမဲမ
ှု ျ ိုးသည်လည်ိုး ပ၍ပ၍ ဆိုးရွ ိုးလ သည်၊ ထပပင်
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် မ
့် သူန္င
၎င်ိုးတ၏စ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်ကိုးူ မျ ိုးသည်လည်ိုး ပ၍ပ၍ ချဲျို့က ိုးလ ခဲသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးအ ိုးပြင့်် တထ က်ပပ့် ပီိုး
လမ်ိုးညန်ခရလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် လိုးဝအကက်ပြစ်သည့်် အတနအထ ိုး၌
့်
တရ က်တနသည်အ
့် လ ိုး ထင်ရသည်၊ ၎င်ိုးတ၏ကျွ
မ်ိုးကျင်မှုမျ ိုးက အ ိုးမစက်ရဘဲ
့်
သက်တသ င်သ
့် လ ိုး၊ အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတ၏ရည်
ရွယ်ချက်၊
့် က်သ အသိုးပပြုတနကကသည်အ
့်
ဘဝတပိုးတ ဝန်က ရှ တတွျို့ထ ိုးပပီပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရသည်၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်တ အသစ်တစ်ခက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှပပီိုး ကယ်တင်ခထ ိုးရပပီိုးသည်အ
့် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတရွ့် တဆ
် ရ တွင ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏န္ှု
့် တ်လျှ မှ
ကျစ်လျစ်ပပည်စ
့် စွ လှမ်ဆ
့် လ ိုး၊
့် င်ိုးလ ၍ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် သမမ တရ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး၊ ထပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဟ ကက ိုးစဉ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
မကက ခဏ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်တတွရ
ျို့ ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် လ ိုး ထင်ရသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မကက ခဏ ငပွဲမျ ိုးဆင်န္ကဲ ကသည်ထ “တထ
့် ” ခကကရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် “ဘရ ိုးသခင်” ၏ မကက ခဏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုးက
ခကကရသပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလွနစ
် တ်ထက်သန်တသ င်္ရဓမမပပြုမှုန္င
ှ ့််
့်
ကကင်န တသ ရည်ရွယ်ချက်တက
့် မရပ်မန ိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက်တနသည်ဟ ထင်ရပပီိုး၊
တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ တ
ှု က
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ထ ိုးပပီိုး သူ၏အန္ှစ်သ ရက
သကျွမ်ိုးထ ိုးသည်အ
့် ပပင် သူ၏တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ထ ိုးသည်ဟ ထင်ရသည်။ ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ် အတပခပပြု၍
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ပ၍ပင် ခင်မ စွ ယကကည်တနကကပရက ၊
့်
သူ၏ချီိုးတပမြှ က်ခရသည့်် အတပခအတနက ပ၍သတပပြုမကကပပီိုး၊ သူ၏ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််

ထူိုးကဲသ လွနပ် ခင်ိုးတက
့် ပ၍ပင် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ခစ ိုးတနကကပရသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတပေါ်ယမျှသ သသည်အ
့် သတွင ် စိုးစိုးပမြုပ်တန၍
၎င်ိုးတ၏
ှု ည် ကကီိုးထွ ိုးလ သည်ပ
့် ၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက ကက့် ကက့် ခမည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မသ
့်
သန္နဌ န်က အ ိုးတက င်ိုးလ သည်ပ
့် ထင်ရသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏သ
ပခင်ိုးက
့်
ပ၍နက်ရှုင်ိုးလ သည်ပ
့် ထင်ရတပလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတလ
့် ိုးဝ မသသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတအမှ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး မရှတသိုးခင်အထ
့် နတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည မျ ိုးန္ှင ့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတပြစ်
ှ ့်် မှနိုး် ဆချက်မျ ိုးမှ ထွက်တပေါ်လ ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
့် တစချင်တသ စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
၎င်ိုးတ၏
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် မည်သည်စ
့် မ်ိုးသပ်မှုမျြုိုးကမျှ ခန္င်မည်
့် ယကကည်မသ
မဟတ်တပ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ျက်မှုဟ ဆတသ အရ တသည်
့် ဝည ဉ်တရိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်ရင်က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုကပြစ်တစ၊ စစ်တဆိုးမက
ှု ပြစ်တစ အကယ်ပင် ခန္င်မည် မဟတ်တချ၊
၎င်ိုးတ၏
် ဆ က်ထ ိုးသည့်် ရဲတက်တစ်ခမျှသ ပြစ်၏၊ ထပပင်
့် သန္နဌ န်သည် သဲတပေါ်တွငတ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည ဟဆတသ အရ မှ လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ကူိုးအထင်သက်သက်သ ပြစ်တတ သ
့် ည်။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး လလမျ
ိုးစွ စက်ထည်ထ
့် ိုးသည့်် ဤလူမျ ိုးသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု၊ စစ်မှနတ
် သ န ခပခင်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးစက်မှု၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည တသည်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က
့်
လိုးဝန ိုးမလည်ကကဘသည်အ
့် လ ိုးပင် ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အယူအဆ၊
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၊ အသပည ၊ ဆတကျိုးဇူိုး၊ ရိုးရ ဓတလ့်၊ အယူသိုးီ ကကီိုးပခင်ိုးတအပပင်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်ကျင်တ
့် ရ ိုးဆင်ရ စန္ှုနိုး် မျ ိုးကပင် ယူကကက ထအရ တက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတန
က် “အရင်ိုးအန္ှိုးီ ” န္ှင ့််
့် က်လက်ပခင်ိုးတအတွ
့်
“လက်နက်အမျြုိုးမျြုိုး” အပြစ် ပပြုလပ်ကကသည်သ မကဘဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
၎င်ိုးတယ
က် အတပခခအတ်ပမစ်မျ ိုးအပြစ်ပင်
့် ကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတန
့် က် ၎င်ိုးတလ
့် က်ပခင်ိုးတအတွ
့်
ပပြုလပ်ကကတလသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊
့်
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့် ရင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြရှငိုး် ပခင်ိုးတအတွ
က် ဤအရင်ိုးအန္ှိုးီ န္ှင ့်် လက်နက်အမျြုိုးမျြုိုးတက
့်
့် ယူက ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးြ အသ
ိုးပပြုသည့်် တမှ ်အတဆ င်လက်ြဲွျို့မျ ိုးအပြစ် ပပြုလပ်ကကသည်။ အဆိုး၌
့်
၎င်ိုးတရှ့် မှီိုးသည်အ
့် ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး တက က်ချက်မျ ိုးပြစ်သည့််
ဘ သ တရိုးင်္ယက်အနက်တွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ တခတ်တန က်ကျတနသည့််

အယူသိုးီ မတ
ှု ွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ စတ်ကူိုးယဉ်ဆန်က သဘ ဝမကျသကဲသ
့် ့်
ပတဟဠဆန်တသ အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး စိုးစိုးပမြုပ်တနသည့်် တက က်ချက်မျ ိုးသ
ပါဝင်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတသ
့်် ည်ပ
့် မှ
့် ကျွမ်ိုးပပီိုး အဓပပ ယ်ြွငသ
အထက်တက င်ိုးကင်ဘကသ ယကကည်တသ ၊ သမဟ
့် တ် မိုးတက င်ိုးကင်ရှ အဘိုးအကသ
ယကကည်ကကတသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်တထရ တည်ိုးပင်ပြစ်သည်၊ သတသ
လ
် ည်ိုး စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်လျက်ရှတသ အရ အ ိုးလိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနမ
် ှု၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးစသည်တမှ့် မူ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည က န ိုးလည်န္င်ပခင်ိုးမရှသည့််
အရ မျ ိုးပြစ်တနသည်၊ ထအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည န္ှင ့်် လိုးလိုးကင်ိုးကွ ပပီိုး၊
တပမ က်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် တမျှပင် တဝိုးကွ တလသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တထ က်ပ့်မှုန္င
ှ ့်် အ ဟ ရပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးက
့် တ
ခယူလျက် အသက်ရှငက် ကတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
် ကယ်
့် တရှ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက အမှနတ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမရှကကတပ။ ဤသပြစ်
် ှ ၎င်ိုးတသည်
့် ရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးအရင်ိုးမှနမ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ သကျွမ်ိုးခဲြ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ
့် ူိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
ဆက်သယ
ွ ်မှု၊ သမဟ
် သ ဆက်ဆတရိုးလည်ိုး မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်၊
့် တ် စစ်မှနတ
ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအတနပြင်
ှ ့်် အပပန်အလှန ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု ရရှြ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
့်
မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ ယကကည်ပခင်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
ွ ်ပခင်ိုးတ ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
န္ိုးကက ိုးလ တအ င် လပ်ရန်လည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤနည်ိုးပြင ့်် သတဘ ထ ိုးကကသည်ဤအပမင်ရှုတထ ငန္
့်် င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးတက
့် ၎င်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးမှ
လက်ချည်ိုးသက်သက်လှညပ့်် ပန်ရကန်ိုး ဆက်တစခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးက ထ ဝရတလျှ က်လှမ်ိုးန္င်စွမ်ိုး
မရှသည်က
့် န်ိုး ဆက်တစသည်။ ၎င်ိုးတရည်
ှ ့်် ၎င်ိုးတသွ
့် မှနိုး် တနသည့်် ပန်ိုးတင်န္င
့် ိုးတနသည့််
ဦိုးတည်ချက်တက
ထ ဝရက လတင် ဘရ ိုးသခင်၏ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ မည်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ထ ဝရက လတင် လိုးဝရရှန္င်မည် မဟတ်တကက င်ိုး
ညန်ပပတနတပသည်။
အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်တလျှ က်ပပီိုး၊

ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တထ က်ပ့်မက
ှု န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တမွတ
ျို့ လျ ်ခစ ိုးထ ိုးသည့််
လူတစ်တယ က်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် မှုက
ရပ်တဆင်ိုးတမျ ိုးတရှ တ
ျို့ ွင ် ဝပ်စင်ိုးလျက် င်္ါရဝပပြုသူတစ်တယ က်၏ အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် မှုန္င
ှ ့််
အတပခခအ ိုးပြင့်် တစ်တထရ တည်ိုး ပြစ်တနပါလျှင် ထလူသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မရရှတသိုးသည့်် လကခဏ ပင်ပြစ်တပလမ့််မည်။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ
ထသူအတနပြင့်် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ့်
မဝင်တရ က်ရတသိုးပခင်ိုးသက်သက်တကက င်သ
ပြစ်၏၊ ထအပပင်
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှရင်ိုးစဲပွ ြစ်တသ လက်တတွျို့အရှတရ ိုး၊
သမမ တရ ိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ထလူန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
လူတစ်တယ က်သည်
့် လျှင ် ထသတသ
့် မသက်ဆင်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပေါ်ယအဓပပ ယ်အတွက် မည်မျှပင် ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး
့် တ
တဆ င်ရွက်တနပါတစ အ ိုးလိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ သ ပြစ်တလသည်။ အတကက င်ိုးမှ
ထသူလက်စ ိုးသည်အ
့် ရ သည် စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက်သ ပြစ်ပပီိုး၊
ထသူရရှသည်အ
့် ရ သည်လည်ိုး မလဲမတရှ င်သ ပင် စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက်
ပြစ်တနလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်မန်ထ
့် ိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
အပပင်ပန်ိုးအသွငအ
် ပပင်တွင ် ရိုးရှငိုး် သည်ပြစ်တစ၊ နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့သည်ပြစ်တစ၊
ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတသည်
လူတစ်တယ က်အတနပြင့်် အသက်ထသ
ဲ ့်
့်
ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါတွင ် သူအတွ
က် မရှမပြစ်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးပြစ်တလသည်။
့်
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ဝည ဉ်န္ှင ့်် ဇ တခန္ဓ န္ှစ်ခလိုးတွင် ရှငသ
် န်တစသည့််
အသက်တရမျ ိုး၏ တရတသ က်ပမစ်ပြစ်သည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသက်ရှငသ
် န်တနြ ့်
လူသ ိုးလအပ်သည်အ
့် ရ က တထ က်ပ့်တပိုးသည်။ လူသ ိုး၏တနစဉ်အသက်
တ က
့်
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအတွက် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူဝါဒတက
့် ပိုးသည်။
့် တထ က်ပတ
ကယ်တင်ပခင်ိုး ရရှြအလ
ငှ့် သူပြတ်တကျ ်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့််
့်
ဦိုးတည်ချက်တက
ျို့ တ ်တမှ က်တွင ်
့် ပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
့် တထ က်ပတ
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သူပင်ဆင်သင်သ
့် ည့်် သမမ တရ ိုးတင်ိုးက
တထ က်ပတ
် ၊
့် ပိုးသည်။ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က မည်သက
့် ိုးကွယပ
မည်သန့် ခပတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် သမမ တရ ိုးတင်ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးသည်။
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ရှငသ
် န်မှုက တသချ တစသည့်် အ မခချက်ပြစ်သည်၊
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အသက်တမွိုးတလ က်တသ အစ ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့်

ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက သန်မ တစပပီိုး မတ်မတ်ရပ်န္င်တစသည့်် ကက့် ကက့် ခတသ
တထ က်ပမ
ှု ည်ိုး ပြစ်သည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ
့် လ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြင ့်် အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
သမမ တရ ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးပြင ့်် ကကယ်ဝတလသည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုမှ
ရန်ိုးထွကလ
် တ
ွ ်တပမ က်ြန္ှ့် င ့်် စ တန်၏တကျ က
ွ ိုး် မျ ိုးက တရှ င်တမ်ိုးြ လူ
် ့်
့် င
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
အသိုးပပြုသည့်် သမမ တရ ိုးပြင ့်် ကကယ်ဝသည်၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
တပိုးသည့်် မတမ မပန်ိုးတသ အဆိုးအမ၊ တက်တွနိုး် မှု၊ အ ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် တပြသမ့််မတ
ှု ပြင်
့် ့်
ကကယ်ဝတလသည်။ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်တစြ လမ်
ိုးပပပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးသည့်် မီိုးရှြူိုးတန်တဆ င် ပြစ်သည်၊
့်
တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး တက င်ိုးပမတ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက လူတက
့် ိုးတနထင်ပပီိုး ပင်ဆင်ြ ့်
့် ကျင်သ
တသချ တစသည့်် အ မခချက်ပြစ်သည်၊ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
အရ ဝတထြုမျ ိုးအ ိုးလိုးက တင်ိုးတ သည့်် စန္ှုနိုး် မှတ်တကျ က်လည်ိုး ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် လူတက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးဆသ
ီ ဦိုး
့် တဆ င်လမ်ိုးပပသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးပပ
အမှတ်အသ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွက
ျို့ ျတသ
အတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်တပြင်
့် ့် တထ က်ပ့်ပခင်ိုးက
ခရန္င်သည်။ ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ က
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝပြစ်တကက င်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ က အဓပပ ယ်ရှတသ အသက်တ ပြစ်တကက င်ိုး၊
မည်သည်အ
့် ရ က စစ်မှနတ
် သ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါပြစ်တကက င်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ က
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ န ခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
့် န ိုးလည်လ န္င်သည်။
ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သူအတနပြင်
့်
့်
မည်သအတရိုးစ
က်သင်တ
့် ကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်က မည်သထမ်
့်
့် ိုးတဆ င်ပပီိုး၊
စစ်မှနတ
် သ လူသ ိုးတစ်တယ က်၏ ပသဏ္ဌ န်အ ိုး မည်သပ့် င်ဆင်ရမည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့်
န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မန္
ှု င
ှ ့််
စစ်မှနတ
် သ ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးတမှ့် မည်သည်အ
့် ရ အ ိုး ဆလသည်က
န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
် ှ မည်သပူ ြစ်တကက င်ိုးက န ိုးလည်လ န္င်သည်။
့် အပ်စိုးရှငမ
ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သက
ူ
ြန်ဆင်ိုးရ က အပ်စိုးက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပပီိုး တထ က်ပတ
့် ပိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
န ိုးလည်လ န္င်သည်။ ထအပပင်
ထအတတွျို့အကကြုထဲ၌သ လျှင် လူသ ိုးသည်
့်

ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သူ တည်ရက
ှ
အထင်အရှ ိုးပပလ ပပီိုး အမှုပပြုသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်လ ပပီိုး သတဘ တပါက်လ န္င်သည်။ ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ကင်ိုးကွ ပါက လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးတက
ှ တ
် သ သကျွမ်ိုးမှု၊ သမဟ
ွ ိုး် အပမင်တ မရှ
့် ပ။
့် စစ်မန
့် တ် ထိုးထင
့် တတ တ
ထကဲသ
့် တသ
လူတစ်တယ က်သည် ရှငသ
် န်တနတသ အတလ င်ိုးတက င်တစ်ခသက်သက်၊
့်
လိုးလိုးအခွတစ်ခသက်သက်သ ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည အ ိုးလိုးသည်
သူန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် တသ
့် ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ထကဲသ
့်
လူတစ်တယ က်သည် သူက
့် ူပြစ်သကဲသ
့် သူ
့် တစ်ခါမျှ မယကကည်သည်လ
့် တန
့် က်ကလည်ိုး
တစ်ခါမျှ မလက်ခသ
ဲ့် ည်လ
့် ူ ပြစ်တပသည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က ထသူက စစ်မှနတ
် သ
့်
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတစ်ဦိုးအပြစ် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏ယကကည်သတ
ူ စ်တယ က်ဟပင်
အသအမှတ် မပပြုသကဲသ
့် သူ
့် တန
့် က်လက်အပြစ်လည်ိုး အသအမှတ်မပပြုတပ။
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအစစ်အမှနသ
် ည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် မည်သပူ ြစ်သည်က သရမည်။ လူသ ိုးအ ိုး
မည်သည့်အ
် တွက် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်က သရမည်။ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏
တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးအ ိုး မည်သလ
့် ပ်တဆ င်ရမည်က သရမည်။ ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏
အရှငသ
် ခင်အ ိုး မည်သက
် မည်က သရမည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊
့် ိုးကွယရ
ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက န ိုးလည်၍ သတဘ တပါက်က သကျွမ်ိုးပပီိုး
အတရိုးစက်ရမည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
့်
တရှ င်ပခင်ိုးပြစ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လမ်ိုးစဉ်အတင်ိုး လပ်တဆ င်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
မည်သတရှ
့် င်န္င်သနည်ိုး။
“ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး” ဆသည်မှ တြ ်ပပမရန္င်တလ က်တအ င် ဆိုးရွ ိုးတသ
တကက က်လန်ပခင်
့် ၊ ့် တရှ င်ြယ်ပခင်ိုးလည်ိုး
့် ိုးန္ှင ့်် တန်လှုပ်ပခင်ိုးတက
့် မဆလသကဲသ
မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ခပ်တဝိုးတဝိုးတနပခင်ိုးလည်ိုးမဟတ်တပ၊ ထပပင်
့် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ ကိုးကွယ်ပခင်ိုး၊
သမဟ
့် တ် အယူသိုးီ ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးသည် ကကည်ညြုပခင်ိုး၊
ပမတ်န္ိုးတလိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊ အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊
န ခပခင်ိုး၊ အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုးတပြစ်
အကကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး
့် သည်၊ ထအပပင်
့်
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးကင်ိုးတသ ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်မှု၊ အတအလှ
ယတ
် ပိုးဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတလည်
ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည မရှပါက
့်

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ ကကည်ညြုပခင်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊ စစ်မှနတ
် သ အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
် သ န ခပခင်ိုးတ ့်
့် တ် စစ်မှနတ
ရှလမ့််မည် မဟတ်ဘ၊ဲ ထတ်လန်ပခင်
့် ိုးန္ှင ့်် စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုး၊ မယသကဂ ပြစ်ပခင်ိုး၊ အထင်မှ ိုးပခင်ိုး၊
တရှ င်တမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တရှ င်ရှ ိုးပခင်ိုးတသ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ရှတနလမ်မ
အသပည မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အတအလှ
ယ်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးတ ရှ
် သ သကျွမ်ိုးမှု
့် ည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
့်
့် လမ်မ
မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ ဝတ်ပပြုကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတ ရှ
့် ည်
့် လမ်မ
မဟတ်ဘ၊ဲ မျက်စစမှတ် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အယူသိုးီ ပခင်ိုးတသ
့် ည်။
့် ရှလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ သကျွမ်ိုးမှု မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးစဉ်အတင်ိုး မပပြုမူန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်န္င်၊ သမဟ
့် တ်
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
် ိုးပြင့်် လူတလ
့် လည်ိုး မတရှ င်န္င်တပ။ အပပန်အလှနအ
့် ပ်တဆ င်သမျှ
အမှုကစစတင်ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတင်ိုးသည် ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့်် အ ခမှု၊ ဘရ ိုးသခင်က သွ ိုးပပ်တလလွင ့််
အပပစ်တင်ယိုးစပ
ွ ်မှုမျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်က အပပ်ချသည့်် တဝြန်အကဲပြတ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ပပည်တ
့် နလမ်မ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးအပပင် ဘရ ိုးန္တ
အဓပပ ယ်တန္ှ့် င ့်် ဆန်ကျင်
သည့်် ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ပပည်တ
့် နလမ့််မည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ကိုးစ ိုးပခင်ိုး ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
မှီခရ တွင ် စစ်မှနလ
် လမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ကိုးစ ိုးပပီိုး မှီခပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌
စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတ ရှ
့် န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အစစ်အမှန ်
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ သူက
့် အစစ်အမှန ် အတရိုးစက်ပခင်ိုး တွဲပါလ သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အစစ်အမှန ် အတရိုးစက်ပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ န ခပခင်ိုး ရှန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က အစစ်အမှန ် န ခပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ စစ်မှနတ
် သ
အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုး ရှန္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အစစ်အမှန ်
အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ အကကင်ိုးမဲ့်ပပီိုး ညည်ိုးညြူပခင်ိုးကင်ိုးတသ
စစ်မှနသ
် ည့်် အတအလှ
ယ်တပိုးဆပ်ပခင်ိုး ရှန္င်သည်။ စစ်မှနသ
် ည့်် ကိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မှီခပခင်ိုး၊
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် န ိုးလည်မန္
ှု င
ှ ့်် အတရိုးစက်ပခင်ိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်် န ခပခင်ိုး၊ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
အထွတ်အပမတ်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတအလှ
ယ်တပိုးဆပ်ပခင်ိုးတပြင
့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
့် သ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက အမှနတ
် ကယ် သကျွမ်ိုးလ န္င်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကယ်ပင်လကခဏ က အမှနတ
် ကယ် သကျွမ်ိုးလ န္င်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ိုး

၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် သကျွမ်ိုးလ သည့်အ
် ခါမှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတအထဲ
၌
့်
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် ကိုးကွယ်မန္
ှု င
ှ ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတ န္
့် ိုးကက ိုးလ တအ င် လပ်န္င်မည် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတ၌့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် စစ်မှနသ
် ည့်် ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတ ရှ
် ခါမှသ
့် သည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မမတ၏
် ကယ်
့် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမျ ိုးက အမှနတ
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် လျှင ် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
တရှ င်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်။
ဤတွင ် “ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး”
လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ခလိုး ပါဝင်၏၊ ထပပင်
့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ အလိုးစလည်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
က်ရန်အတွက်
့် တရှ င်ပခင်ိုးသ တရ
့်
တကျ ်ပြတ်ရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
“ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုး” န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
သပခင်ိုးတသည်
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ကကြုိုးမျှငတ
် ပြင
ဲ မရန္င်တအ င် ချတ်ဆက်တနပပီိုး
့်
့် ့်် ခွ၍
၎င်ိုးတအကက
ိုး ဆက်န္ယ်မှုမှ ပကတအတင်ိုး ရှငိုး် တနပပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်ပခင်ိုးအ ိုး ရရှလပါက
ဦိုးစွ ပထမ ထသူ၌ ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ တကက က်ရွ ျို့ မှု ရှရမည်။ အကယ်၍
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး ရရှလပါက
ဦိုးစွ ပထမ ထသူ၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည ရှရမည်။ အကယ်၍
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည ရရှလပါက
ဦိုးစွ ပထမ ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုရမည်၊
ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ရက်န္က
ှ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ပဲ့်ပပင်ပခင်ိုး၊ သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
တတွျို့ ကကြုရမည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုလပါက ဦိုးစွ ပထမ ထသူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တတ့်တတ့်ဆင်ဆင် ဆရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
ဆရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ဝတထြုမျ ိုးပါဝင်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးစ
ပစပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးင ှ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးတပိုးပါရန်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တတ င်ိုးတလျှ က်ရတပမည်။ အကယ်၍ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အတနပြင့််

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ၊့်် ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တတ့်တတ့်ဆင်ဆင် ဆချင်ပါက
ဦိုးစွ ပထမ ထသူသည် ရိုးစင်ိုးက ရိုးသ ိုးတသ န္ှလိုးသ ိုး၊ သမမ တရ ိုးက လက်ခရန်
အဆင်သငပ့်် ြစ်မှု၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက ကက့် ကက့် ခလသည့်် စတ်ဆန္ဒ၊ မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
တရှ င်ရန် ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် သတတ၊ စစ်မှနတ
် သ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်လ ရန် ပပင်ိုးပပသည့််
ဆန္ဒတက
လှမ်ိုးချင်ိုး လှမ်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် သင်သည်
့် ပင်ဆင်ထ ိုးရမည်။...ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တရှ ျို့သ တစ်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ သ ၍ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်လ လမ်မ
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် ည်၊ သငန္
ပ၍သန်စင်
့်် သက်တ န္ှင ့်် ရှငသ
် န်ပခင်ိုးတန်ြိုးတသည်
့် လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏အသပည န္ှငအ
့်် တူ သ ၍ အဓပပ ယ်ရလ
ှ
မည်ပြစ်က
ပ၍ပင် တတ က်ပ အတရ င်လက်လ လမ်မ
် ှ
့် ည်။ တစ်တန၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရှငမ
ပတဟဠမဟတ်တတ တ
် ည် သငထ
့်် မှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
ပန်ိုးကွယ်မတနခဲတ
ှ သ
် ည် သူမျက်
့်် မှ မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရင
့် န္ ှ အ ိုး သငထ
ြိုးကွယ်မထ ိုးတကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် သင်န္င
ှ ့်် လိုးဝ မတဝိုးကွ တကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည်
သငအ
့်် တတွိုးမျ ိုးထဲတွင ် စဉ်ဆက်မပပတ် တမ်ိုးတတသ လ
် ည်ိုး သငခ
့်် စ ိုးချက်မျ ိုးပြင ့််
လက်လှမ်ိုးမမီန္င်သည့်သ
် ူ မဟတ်တတ တ
့်် သက်တ က ပပ
့် ကက င်ိုး၊ သငအ
့် ိုးတပိုးရင်ိုး၊
သင်၏ကကကမမ က ထန်ိုးချြုပ်တပိုးရင်ိုး သူသည် သင်၏လက်ဝဲန္င
ှ ့်် လက်ျ န္ှစ်ြက်က
ဧကန်စင်စစ်တစ ငတ
့်် ရှ က်တနတကက င်ိုး သင်ခစ ိုးလ ရလမ်မ
့် ည်။ သူသည် တဝိုးလလှတသ
မိုးကပ်စက်ဝင်ိုးတွင ် ရှတနသည်မဟတ်သကဲသ
့် မ
့် မကယ်က တမ်တတ င်ပမငပ့်် မငက့်် က ိုးတွင ်
ဝှက်ထ ိုးသည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ သူသည် သင်၏အရ အ ိုးလိုးက ဦိုးတဆ င်လျက်
သငန
့်် တဘိုးတွင ် ရှတနသည်။ သူသည် သင်၌ရှသမျှ အရ ခပ်သမ်ိုးပြစ်ပပီိုး သင်၌ရှသည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးပြင ့််
့်
သူက
ွ ၊့်် သူက
ွ ်ခင
ွ ၊့်် သူက
ွ ၊့်် သူက
့် ချစ်ခင
့် ြက်တယ
့် နီိုးကပ်စွ ဆပ်ကင်ခင
့် ကကည်ညြုခွင၊့်် သူက
့်
ဆိုးရှုိုးရမည်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ခွငတ
့်် က
် ့် ွ ရန်၊ သူက
့် တပိုးပပီိုး သူက
့် စွနခ
့် မန ခရန်၊ သူက
့်
တရှ င်ြယ်ရန်၊ သမဟ
် ိုးရန် မလမလ ိုး ပြစ်တစသည်။ သူက
့် တ် သူက
့် ခပ်တဝိုးတဝိုးတွငထ
့်
အတရိုးစက်ရန်၊ န ခရန်၊ သငက
့်် သူတပိုးသမျှအ ိုး တပပန်
ှ ့်် သူ၏အပ်စိုးမှုက
့် ရန်န္င
ကျြုိုးန္နွ ခရန်သ သင်လချင်တတ သ
် ှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ သင်သည် သူ၏လမ်ိုးညန်မှု၊ ပ့်ပိုးမှု၊ တစ ငက့်် ကည့်မ
က ကွယ်တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုတက
့် ၊ ့် သငအ
့်် တွက်
့် ကဲသ
့် ခယူရန် မပငင်ိုးပယ်တတ သ
သူဆိုးပြတ်တပိုးပပီိုး ဘသက်တပိုးသည့်် အရ တက
့် ပ။
့် လည်ိုး သင်မပငင်ိုးပယ်တတ တ
သူတန
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးရန်သ သင်လချင်၏၊ သူက
့် က်လက်ရန်၊ သူ၏နတဘိုးတွင ် သူန္င
့်
သင်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ အသက်အပြစ် လက်ခရန်၊ သင်၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သခင်၊

တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် လက်ခရန်သ သင်လချင်တလတတ သ
့် ည်။
၂၀၁၄ ခန္ှစ်၊ ကသင်္တ်လ ၁၈ ရက်

ဘိုရ ်းသခင်၏ စိတတ
် နသတဘ ထ ်းနှင ်ူ့ သအမှု
ူ့ တတ ်မှရရှိမည်ူ့
ရလဒ်မျ ်းကိို သိန ်းလည်ပံို
ဦိုးစွ ဓမမတတိုးတစ်ပဒ်က သီဆကကပါစ-့် တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး (၁) န္င်ငတတ ်
တပမကကီိုးတပေါ် ဆင်ိုးသက်လ ပပီ။
အတွအ
ဲ ြက်- လူထအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
ငါက
့် ကသဘ တပိုးကက၏။ လူထအတပါင်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ချီိုးမွမ်ိုးကက၏။ န္ှုတ်ခပ်သမ်ိုးတသည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
အမည်မည
ှ ့်် တခေါ် ကက၏။ န္င်ငတတ ်သည် လူတလ
ကတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်၏။
့်
့်
၁။ လူထအတပါင်ိုးတသည်
ငါက
ငါက
့် ကသဘ တပိုးကက၏။ လူထအတပါင်ိုးတသည်
့် ချီိုးမွမ်ိုးကက၏။
့်
့်
န္ှုတ်ခပ်သမ်ိုးတသည်
တစ်ဆတ
ူ ည်ိုးတသ စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်က အမည်မည
ှ ့်် တခေါ် ကက၏၊
့်
လူခပ်သမ်ိုးတသည်
ငါ၏ တဆ င်ရွက်ချက်တက
့်
့် တမ ်ကကည့်က် က၏။ န္င်ငတတ ်သည်
လူတလ
ကတပေါ်သ ဆင်
ိုးသက်၏၊ ငါ၏ ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် ကကယ်ဝက အလျှပယ်ပြစ်၏။
့်
့်
အဘယ်သသ
ူ ည် ဤအရ ၌ ဝမ်ိုးမတပမ က်ဘဲ ရှမည်နည်ိုး။ အဘယ်သသ
ူ ည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးအတွက် မကခန်ဘတ
ဲ နမည်နည်ိုး။ အ...ဇအန်၊ ငါက
့် ချီိုးကျြူိုးင်္ဏ်ပပြုရန်
သင်၏တအ င်လက လင်ထ
ူ လ ။့် ငါ၏ သန်ရှ့် ငိုး် တသ န မက ပြန်ကကက်
ရန် သင်၏
့် တ
့်
တအ င်ပဲခ
ွ သီချင်ိုးက သီဆတလ ။့်
၂။ တပမကကီိုးစန
ွ ိုး် တင်တအ င်ရှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတပါင်ိုးတ။့် သင်တသည်
ငါအတွ
က်
့်
့်
ပူတဇ ်သကက မျ ိုး ပြစ်တစပခင်ိုး ခရန္င်ြအလ
ငှ့် မမကယ်ကယ် အလျင်အပမန် သနစ
် ့် င်ကကတလ ။့်
့်
အထက်တက င်ိုးကင်က ကကယ်တ ရ တ။့် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်၌ ငါ၏ အ ိုးကကီိုးတသ တန်ခိုးက
ပပသရန် သင်တ၏အရပ်
မျ ိုးသ အလျင်
အပမန် ပပန်ကကတလ ။့် ငါသည် ငါအတွ
က်မမတ၏
့်
့်
့်
့်
အသတခဂျချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးက သီချင်ိုးပြင့်် သွနိုး် တလ င်ိုးတသ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
လူတ၏
့် တွင ် ခပ်သမ်ိုးတသ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပပန်လည်
့် အသမျ ိုးက န ိုးစက်တထ င်၏။ ဤတနရက်
အသက်ဝင်လ ချန်တွင၊် လူတလ
ကထဲသ ငါဆင်
ိုးကကလ ၏။ ဤအချန်၌ ဤအဆငတ
့်် ွငပ
် င်
့်
့်
ပန်ိုးမျ ိုးအတပါင်ိုးတသည်
ပဗြုန်ိုးခနဲ တဝတဝဆ ဆ ပွငလ
့်် န်ိုးကကသည်၊ ငှက်မျ ိုးအတပါင်ိုးတ ့်
့်

သပပြုင်သခ
ီ ျင်ိုးဆကကသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင့်် တန်လှုပ်ကက၏။
့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ င်္ဏ်ပပြုပခင်ိုး အသတွင၊် စ တန်၏န္င်ငတတ ် ပပြုလဲ၏၊
တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်သခ
ီ ျင်ိုး၏ ပမည်ဟည်ိုးသတွင ် တန က်တစ်ြန် လိုးဝ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တတ ရ
့် န်
အပမစ်ပြတ်တချမှုနိုး် ခရ၏။
၃။ ကမဘ တပေါ်က မည်သသ
ူ ည် ထ၍ဆနက
် ့် ျင်ဝသ
့် နည်ိုး။ တပမကကီိုးတပေါ်သ ့်
ငါဆင်ိုးသက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် တလ င်ကျွမ်ိုးပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ အမျက်တဒါသက
တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ ကပ်တဘိုးမျြုိုးစက တဆ င်ကကဉ်ိုး၏။ တလ ကီန္င်ငတသည်
ယခတွင ် ငါ၏
့်
န္င်ငတတ ်ပြစ်တလပပီ။ တက င်ိုးကင်ထက်တွင ် တမ်မျ ိုးလူိုးလမ်ပ့် ပီိုး တလပ်လပ်ထကက၏။
တက င်ိုးကင်တအ က်တင
ွ ် အင်မျ ိုးန္ှငပ့်် မစ်မျ ိုး တစ်ဟန်ထိုးစီိုးက ၊ စတ်လှုပ်ရှ ိုးတစတသ
တတိုးသွ ိုးတစ်ပဒ်က ရင်ရင်ပမြူိုးပမြူိုး ထတ်ဆကက၏။ န ိုးတနသည့်တ
် ရ စဆ န်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးရဲတွငိုး် မျ ိုးမှ ထွက်လ ကကက လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
အပ်စက်ပခင်ိုးမှ ငါတကက
င ့််
့်
့်
န္ိုးထကက၏။ တန က်ဆိုးတွင ် မျ ိုးလှစွ တသ လူမျြုိုးတ တစ
ငစ
့်် ိုးခဲသ
် နရက်
့် ည့်တ
့်
့်
တရ က်လ တပပပီ။ သူတသည်
ငါအ
့် ိုး အသ ယ ဆိုး သီချင်ိုးမျ ိုး ပူတဇ ်ကက၏။
့်
ဤသီချင်ိုးက သင်တသီ
့် ရ က ဆင်ပခင်မသနည်ိုး။
့် ဆသည့်် အချန်တင်ိုး မည်သည်အ
(ကျွန္ပ်
် တသည်
အလွနစ
် တ်လပ
ှု ်ရှ ိုးက တပျ ်ပမြူိုးကကပပီိုး၊ န္င်ငတတ ်၏ လှပပခင်ိုးသည်
့်
မည်မျှင်္ဏ်သတရရှတကက င်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သ ထ
့် ဝစဉ်
အတူရမည်
ှ
အ
့် တကက င်ိုး ဆင်ပခင်မသည်။) ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူရှတနရန် လူတအတနပြင
့််
့်
တဆ င်ယူရမည့်် အသွငသ
် ဏ္ဌ န် အတကက င်ိုးက တစ်စတစ်ဦိုးက ဆင်ပခင်ြူိုးသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ ဆစည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်ထတ
ဲ ွင ် လက်ပါလ မည့််
ဘန်ိုးအသတရန္ှငပ့်် ပည့်ဝ
် တသ အသက်တ က တမွျို့တလျ ်ရန်အတွက် သင်တ၏
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတသည်
မည်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့်
့် ရမည်နည်ိုး။ (၎င်ိုးတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ငသ
့်် ည်။) ၎င်ိုးတ၏
့်် ည်မှ မည်သည့််
့် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲသငသ
အတင်ိုးအတ အထနည်ိုး။ စတ်သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတသည်
မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
ပြစ်လ ကကမည်နည်ိုး။ (၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် လ ကကမည် ပြစ်သည်။) သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအတွက်
့်
စန္ှုနိုး် မှ အဘယ်နည်ိုး။ (လူတစ်ဦိုး၏ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတရိုးထ ိုးမှုမျ ိုးသည်
ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ ပြစ်ရမည်။) ယင်ိုးသ သဟဇ
တပြစ်ပခင်ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
တပေါ်လွငသ
် နည်ိုး။ (လူသည် ဘရ ိုးသခင်က ခခပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သစစ တြ က်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊
ဘရ ိုးသခင်ထ အကကင်ိုးမဲ့် န ခန္င်ပပီိုး ၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က

အလွနတ
် ရ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး ရှသည်။) သင်တ၏
့် အတပြအချြုျို့ မှ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှန ် တပေါ်၌
ရှသည်။ သင်တအ
ှ ိုးမျ ိုးက ြွငဟ
့်် က သင်တအ
့် ိုးလိုး၊ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
့် ိုး သင်တ ့်
တပပ လတသ အရ က ရင်ြွငက့်် ကတလ ။့် (ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ န္င်ငတတ ်ထ၌
ဲ အသက်ရှငတ
် သ
လူတသည်
သမမ တရ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုး၍ တစ်စတစ်ဦိုး၊ တစ်စတစ်ခတသ ပြစ်ရပ်
့်
သမဟ
့် တ် အရ တစ်ခ၏ ချြုပ်ထန်ိုးမှုက မခရဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်က သစစ ရှစွ
ထမ်ိုးရွက်န္င်ကကသည်။ ထအခါ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတ်တပမ က်ရန်၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ စရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
့် စတ်န္လ
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရန် ပြစ်န္င်တပခရှလ တပမည်။) (အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ်
ကျွန္ပ်
် တ၏ရှု
့်် ှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကက်ညလ
ီ
န္င်ပပီိုး အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်မှ
့် တထ ငမ
ကျွန္ပ်
် တ လွ
် တသည်
စ တန်၏
့် တ်တပမ က်န္င်မည် ပြစ်သည်။ အနည်ိုးဆိုး အတနပြင့်် ကျွန္ပ်
့်
အသိုးချပခင်ိုးက တန က်ထပ်မခရမည့်် တနရ န္ှင၊့်် မည်သည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးကမဆ စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခသည်တ
့် နရ က တရ က်ရန္
ှ င်သည်။
လူတသည်
အတမှ င်၏လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်မှ လွတ်တပမ က်ရန်မှ ပဓ နကျသည်ဟ ကျွန္ပ်
် တ ့်
့်
ယကကည်ကကသည်။ အတမှ င်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုးမှ
ထွက်တပပိုးလွတ်တပမ က်ပခင်ိုး မရှတသ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက
့်
မရကကတသိုးတချ။) (ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် စလင်ပခင်ိုးသ တရ
က်ပခင်ိုးအတွက်
့်
စန္ှုနိုး် ကပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ တစ်စတ်တည်ိုး တစ်န္လ
ှ ိုးတည်ိုး
့်
ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး သူက
မမကယ်ကယ်
့် ပ။ သူတသည်
့် တန က်ထပ်ခခပခင်ိုး မပပြုရတတ တ
့်
သန္င်ရမည်၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်
သတဘ တပါက်ပခင်ိုး ရရှန္င်ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကက်ညန္
ီ င်ရမည်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုးကလအပ်သမျှပြစ်သည်။)
လတိ၏
ို ူ့ အဆံ်းို သတ်မျ ်းက သတိ၏စိ
ို ူ့ တန
် လ
ှ ်းံို မျ ်းထွဲတင
ွ ် အဘယ်မ တလ်းလံသနည််း
သင်တတလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးသငတ
့်် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တမှ့် ထင်ပမင်ချက်တချြုျို့
့်
ရှဟန်တူပပီိုး ၎င်ိုးက န ိုးလည်မှု သမဟ
့် တ် တန်ြိုးထ ိုးမှု အချြုျို့အ ိုး ရရှထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး သင်တ တပပ
ထွက်ခသ
ဲ့် မျှ စက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးမှ အန္ှစ်သ ရမဲတ
့် နသတလ
့်
့်
သမဟ
် နသတလ ဆသည်မှ တနတဓူ
ဲ သင်တ၏
့် ဝ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုထ၌
့် တ် စစ်မှနတ
့်
အ ရစက်မှုအတပေါ် မူတည်သည်။ လွနခ
် တ
ဲ့် သ န္ှစ်မျ ိုးအတွငိုး် ကသဝါဒန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး၌
အမှနတ
် ကယ်ပါဝင်တသ အတကက င်ိုးအရ န္ှစ်မျြုိုးအ ိုးပြင ့်် သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခစီမှ

အသီိုးအပွငအ
့်် ချြုျို့က သင်တအ
့် ိုးလိုး ရတ်သမ်ိုးခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးအတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးမအ
ှု တပေါ် မျ ိုးစွ အတလိုးထ ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
့်
ရလဒ်တစ်ခ အတနပြင ့်် သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငန္
့်် င
ှ ့်် အချက် တစ်ခစီတင်ိုးသည် လူအချြုျို့၏
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဧကန်မချ အပမစ်ချပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး သက်တသပပသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါ
့်
အတကက က်ဆိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သမမ တရ ိုး၏
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဤအယူအဆမျ ိုးသည် သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် န္ှလိုးသ ိုးထတ
အပမစ်စဲထ
ွ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ်ပါဝင်တသ အတကက င်ိုးအရ တွင ်
့်
အန္ှစ်သ ရ အနည်ိုးငယ်သ ရှပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ပပဿန မျ ိုးက သင်တကက
့် ြုတတွျို့ ပပီိုး
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်စရ မျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သင်တအတွ
က်
့်
လက်တတွျို့အသိုးချမှု အဘယ်မျှသည် ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှု ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးထ ိုးလျက်၊ သင်တအ
့် ိုး
အခက်အခဲမျ ိုးက တကျ ်လွနတ
် စက ၊ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ လွတ်တစရန် ကူညမ
ီ ည်တလ ။
သင်တသည်
သင်တ၏
ဲ ပမဲပမစွ ရပ်တည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
့် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးထ၌
ထူိုးကဲတသ သက်တသက ခမည်တလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သင်တ ့်
စတ်ဝင်စ ိုးြူိုးပါ၏တလ ။ သင်တက
ှ ိုးထ၌
ဲ ၊ သင်တ၏
့် ငါတမိုးအ-့် သင်တ၏
့် စတ်န္လ
့်
တနစဉ်အတတွ
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ပခင်သိုးသပ်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးထ၌
ဲ သင်တအတွ
က်
့်
့်
အတရိုးကကီိုးဆိုးအရ မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
သိုးသပ်ချက်တစ်ခ သင်တ ရရှ
က် အတရိုးကကီိုးဆိုးအရ မှ
့် ြူိုးကကသတလ ။ သင်တအတွ
့်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က “သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။” ဟ တပပ စဉ်၊ လူအချြုျို့ကမူ “ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တနစဉ်ြတ်
ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်” ဟ တပပ ကကသည်။ လူအချြုျို့က
့်
“မှနတ
် ပသည်၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်သလ
့်
့် က ဘရ ိုးသခင်ထ တနစဉ်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။” ဟ ဆကကသည်အ
့် ပပင်၊ “မှနတ
် ပသည်၊ ကျွန္ပ်
် ၏တ ဝန်က တနစဉ်
့်
တက င်ိုးမွနစ
် ွ ထမ်ိုးရွက်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။” ဟ ဆတသ သူမျ ိုးလည်ိုးရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က
မည်ကသ
ဲ့် တကျနပ်
တစမည်အ
့် တကက င်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၌ သူအ
ဲ့် ့်
့်
့် ိုး မည်ကသ
န ခမည်အ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် ကက်ညတ
ီ အ င် မည်ကသ
ဲ့် ့်
လပ်တဆ င်မည်အ
့် တကက င်ိုးကသ အစဉ်တတွိုးတနသည် ဟူ၍ပင် ဆတသ သူအချြုျို့ ရှသည်။
ယင်ိုးကမှနသ
် တလ ။ ဤသည်မှ အ ိုးလိုးအကန်အစင် ပြစ်သတလ ။ ဥပမ အ ိုးပြင ့််
“ဘရ ိုးသခင်က န ခရန်သ ကျွန္ပ်
် အလရှတသ ်လည်ိုး၊ ပပဿန ကကြုတတွျို့ရတင်ိုး ကျွန္ပ်
်

မန ခန္င်ပါ။” ဟ ဆတသ သူ အချြုျို့ ရှသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက “ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစရန်သ ကျွန္ပ်
် အလရှပပီိုး အကယ်၍ သူက
်
့် တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှသ ကျွန္ပ်
တကျနပ်တစန္င်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င် တက င်ိုးလမ်မ
် ကျွန္ပ်
် သက
ူ ့် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ည်၊ သတသ
့်
မတကျနပ်တစန္င်ပါ။” ဟ ဆကကသည်။ လူအချြုျို့က “ဘရ ိုးသခင်က န ခရန်သ ကျွန္ပ်
်
အလရှသည်။ စမ်ိုးသပ်မှုခရတသ အချန်မျ ိုးတွင ် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တတ င်ိုးဆပခင်ိုး
တစ်စတစ်ရ မပပြုဘဲ၊ သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုး၊ သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့််
အစီအစဉ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန်သ ကျွန္ပ်
် အလရှသည်၊ သတသ
်လည်ိုး အချန်တင်ိုးလလ
့်
န ခရန် ကျွန္ပ်
် ပျက်ကွက်သည်။” ဟ ဆကကသည်။ အပခ ိုးတသ လူအချြုျို့က
“ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန်
ကျွန္ပ်
် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတရွ ိုးချယ်န္င်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ဇ တပကတက အပမဲပြည်ဆ
့် ည်ိုးလပပီိုး
ကျွန္ပ်
် ၏ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ ပင်္္ြုလ်တရိုးလအင်ဆန္ဒမျ ိုးက အပမဲပြည်ဆ
့် ည်ိုးလသည်။”
ဟ ဆကကတသိုးသည်။ ဤအရ အတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မှု မတရ က်လ မီ၊ သင်တသည်
သင်တက
မ်ကကမ် စန်တခေါ် ပပီိုး
့်
့် ယ်သင်တ အကက
့်
သင်တက
ခါထပ်ခါ စမ်ိုးသပ်က စစ်တဆိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်တလ ။
့် ယ်သင်တ ထပ်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ န ခန္င်ပခင်ိုး၊ အမှနတ
် ကယ် တကျနပ်တစန္င်ပခင်ိုး ရှမရှန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင်သစစ မတြ က်မည်က အ မခန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ ကကည်တ
့် လ ။
သင်တက
တစပခင်ိုး၊ သင်တ၏
့် ယ်သင်တ တကျနပ်
့်
့် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ အလဆန္ဒမျ ိုးက
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးမှ တရှ င်ကကဉ်က ၊ သင်တ၏
့် ကယ်စီတရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ပခင်ိုး မရှဘဲ
ဘရ ိုးသခင်ကသ တကျနပ်တစန္င်ပခင်ိုးရမရှ
ှ
ကကည့်တ
် လ ။့် တစ်စတစ်ဦိုးက ဤသပပြုသတလ
။
့်
အကယ်စင်စစ် သင်တ၏
် ရ ိုး တစ်ခသ ရှသည်။
့် မျက်လိုးမျ ိုးတရှ ျို့၌ ချထ ိုးပပီိုးတသ အမှနတ
၎င်ိုးမှ သင်တအတယ
က်တင်ိုး စတ်ဝင်စ ိုးဆိုးတသ အရ ၊ သင်တသ
့်
့် ရန်
အလဆိုးရတသ
ှ
အရ ပြစ်ပပီိုး အတယ က်တင်ိုး၏ အဆိုးသတ် ရလဒ်န္င
ှ ့်် ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်
န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတကက င်ိုးအရ ပင်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက သင်တ သတဘ
တပါက်
့်
တက င်ိုးတပါက်မည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ မပငင်ိုးန္င်သည်အ
့် ရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ လူတ၏
က် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ န္
် င
ှ ့််
့် အဆိုးသတ်မျ ိုး၊ လူသ ိုးတအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူက မည်ကသ
ဲ့် တသ
ခရီိုးပန်ိုးတင်ထသ
ဲ တခေါ်
့်
့် တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သနည်ိုး
ဟူသည်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ ပါက၊ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုး
န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အကကမ်ကကမ် တလ့်လ ထ ိုးပပီိုးတသ
လူအချြုျို့ ရှတကက င်ိုး ငါသသည်။ ထသပြင်
့် ့် အတပြက ထပ်တလဲလဲ ရှ တြွလျက်တနပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်

ဦိုးတန္ှ က်ထ၌
ဲ အချန်ယူ စဉ်ိုးစ ိုးတနတသ သူမျ ိုး ရှကကတသ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သ
့် ည်အ
့် တပြမျှ မရကကတသိုးတပ သမဟ
့် တ် မတရရ တသ တက က်ချက်ချပခင်ိုးတစ်ခသသ
့်
တရ က်ရပပီ
ှ ိုး အဆိုးသတ်တက င်ိုး အဆိုးသတ်န္င်သည်။ အဆိုးတွင ် မည်သည့်် အဆိုးသတ်မျြုိုးက
၎င်ိုးတအ
့်် နတကက င်ိုး မတသချ ကကတသိုးတပ။ ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့် ိုး တစ ငတ
့်
ထမ်ိုးတဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ လူအမျ ိုးစသည် ဆက်လက်တြ ်ပပပါ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတွက်
ခင်မ တသ အတပြမျ ိုးက သရန် ရည်ရွယ်ကကသည်- “ကျွန္ပ်
် ၏ အဆိုးသတ်မှ အဘယ်အရ
ပြစ်မည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် သည် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက အဆိုးတင်တအ င် တလျှ က်န္င်မည်တလ ။
လူသ ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။” ဤသပြင်
် သည်
့်
့် ့် “ကျွန္ပ်
အတတ်က အမှုအရ အချြုျို့က လပ်ခပဲ့် ပီ၊ အချြုျို့တသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တပပ ခဲမ
့် ပပီ၊
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် န ခခဲပ့် ခင်ိုးမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ မဲတ
့် သ အမှုအရ အချြုျို့က
ကျွန္ပ်
် လပ်ခပဲ့် ပီိုးလျှင၊် အချြုျို့တသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးတွင ် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန်
ပျက်ကွက်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက န ကျင်တစခဲသ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
စတ်ပျက်တစခဲက
၊ ကျွန္ပ်
် က ဘရ ိုးသခင် မန်ိုးတီိုးပပီိုး စက်ဆပ်ရွရှ တအ င် လပ်ခမ
ဲ့် သည်။
့်
ထတကက
င့်် ကျွန္ပ်
် ၏ အဆိုးသတ်မှ မတရမရ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။” ဟူ၍ပင် လူအချြုျို့က
့်
စိုးရမ်တတ်ကကသည်။ လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတက
့်် တ်သက်၍
့် ယ်တင်၏ အဆိုးသတ် န္ှငပ
စိုးရမ်ပူပန်ကကသည်ဟ ဆရန်မှ တရ ိုးမျှတပါသည်။ “ကျွန္ပ်
် သည် တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးသူ
ပြစ်လမ်မ
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ဟ ရ န္ှုနိုး် ပပည့်် တသချ တကက င်ိုး ခစ ိုးရသည်၊ ကျွန္ပ်
အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်မည်ဟ ရ န္ှုနိုး် ပပည့်် တသချ သည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညတ
ီ သ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်
ချီိုးကျြူိုးတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်” ဟူ၍ မည်သမ
ူ ျှ မတပပ ဝတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးခရီိုးကလက်န ရန် အထူိုးသပြင ့်် ခက်ခပဲ ပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ
အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် အခက်ခဆ
ဲ ိုး ပြစ်သည်ဟ လူအချြုျို့က ထင်ကကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးက မမတသည်
ကူည၍
ီ မရန္င်တလ က်တအ င် ပြစ်သည်ဟ
့်
့်
ယကကည်ကကပပီိုး အဆိုးသတ်တက င်ိုးတစ်ခ ရရှြအတွ
က် မမတ၏
့် ျက်မျ ိုးက
့်
့် တမျှ ်လင်ခ
မတြ ်ထတ်ဝ့်ကကတပ။ သတည်
ိုးမဟတ် မမတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့်
့်
မပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တသ တကက င့်် တအ င်ပမင်တကျ လ
်
ိုးသူမျ ိုး ပြစ်လ န္င်မည်မဟတ် ဟူ၍
၎င်ိုးတက
့် ယကကည်ကကတလသည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတထ
့် ၌ အဆိုးသတ်
မရှတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် တက င်ိုးတသ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင် မရန္င်တကက င်ိုး အခင်အမ ဆကကသည်။
လူတသည်
မည်သပင်
့်
့် အတအကျ စဉ်ိုးစ ိုးတစက မူ သူတအ
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်

အဆိုးသတ်အတကက င်ိုးက ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ သချင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အန င်္တ်န္င
ပတ်သက်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက အပပီိုးသတ်သည်အ
့် ခါ၊
မည်သည်အ
့် ရ က ၎င်ိုးတရမည်
အ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တွက်ချက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စီစဉ်ပခင်ိုးက အပမဲတတစ ပပြုတနကကသည်။ အချြုျို့က အြိုးအခန္ှစ်ဆက
တပိုးကကသည်၊ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အလပ်မျ ိုးက စွနက် ကသည်
၊ အချြုျို့က
့်
့် မသ ိုးစမျ ိုးန္င
၎င်ိုးတ၏
့် အမ်တထ င်တရိုးက အဆိုးရှုိုးခကကသည်၊ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်အတွက် မမကယ်ကယ်
အသိုးခရန် အလပ်မှန္တ်ထက
ွ ်ကကသည်၊ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်
့်
၎င်ိုးတ၏အ
မ်မျ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ကကသည်၊ အချြုျို့က ခက်ခမ
ဲ က
ှု တရွ ိုးချယ်ကကပပီိုး အခါိုးသီိုးဆိုးန္ှင ့််
့်
အပင်ပန်ိုးဆိုး အလပ်မျ ိုးက စတင်လပ်တဆ င်ကကသည်၊ အချြုျို့က မမ၏ ဓနဥစစ န္ှင ့်် မမ၏
တတ်န္င်သမျှ အစွမ်ိုးကန် ဆက်ကပ်ရန် တရွ ိုးချယ်ကကပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သမမ တရ ိုးက
အ ိုးထတ်ရန် တရွ ိုးချယ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရန် ကကြုိုးပမ်ိုးကကတသိုးသည်။ သင်တသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် မည်သပင်
တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် ပစမှ
့် တရွ ိုးချယ်ပါတစ၊ သင်တ လက်
့်
အတရိုးကကီိုးသတလ မကကီိုးသတလ ။ (အတရိုးမကကီိုးပါ။) ထသဆ
့် တသ ် ဤ “အတရိုးမကကီိုးမှု” က
ကျွန္ပ်
် တ မည်
ကသ
ဲ့် ရှ
့်
့် ငိုး် ပပမည်နည်ိုး။ အကယ်၍ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု ပစမှ
အတရိုးမကကီိုးပါက၊ အတရိုးကကီိုးသည့်် အရ မှ အဘယ်နည်ိုး။ (အပပင်ပန်ိုး တက င်ိုးမွနတ
် သ
အပပြုအမူသည် သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။)
(လူအတယ က်တင်ိုး၏ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးမှ အတရိုးမကကီိုးတပ။ ဤတနရ တွင ် အဓကအချက်မှ
ကျွန္ပ်
် တသည်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရှမရှ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်မချစ်
့်
ပြစ်သည်။) (အန္တခရစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တခါင်ိုးတဆ င် အတအတယ င်မျ ိုး၏ ရှု ိုးနမ်ပ့် ခင်ိုးက
အပပင်ပန်ိုးအပပြုအမူမှ အတရိုးကကီိုးဆိုး အရ မဟတ်တကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တန
့် ိုးလည်တစရန်
ကူညတ
ီ ပိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် တပမ က်ပမ ိုးစွ က စွနလ
် ့် တ်ခပဲ့် ပီိုးသတယ င်
့်
ထင်ရပပီိုး အြိုးအခက တပိုးဆပ်ရန် အလရှသတယ င် ထင်ရသည်၊ သတသ
်
့်
အနီိုးကပ်စစ်တဆိုးသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့်
ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုး မရှတကက င်ိုး၊ ထအစ ိုး အရ အ ိုးလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်တကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
အတရိုးပါတသ အချန်မျ ိုးတွင ်
့် န္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်န္င
ှ အ
့်် တူ အပမဲပူိုးတပါင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ကကသည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဤတနရ တွင် အဓက ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရမည့်် အချက်မျ ိုးမှ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
အချန်ကျသည့်အ
် ခါ၊ မည်သည့်ဘ
် က်၌ ရပ်တည်သည်ဟသ
ူ ည်န္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ်
ကျွန္ပ်
် တ၏သတဘ
ထ ိုးမျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ တပြစ်
့်
့် သည် ဟူ၍ပြစ်သည်။)

သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် တက င်ိုးစွ တပပ ဆတတ်ကကပပီိုး သင်တ၌့် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတထ
့် မှ
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အတပခခန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသိုးပပြုမည့််
စန္ှုနိုး် တစ်ခ ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးဟန်တူသည်။ ဤကဲသ
့် သင်
တတပပ
ဆန္င်ပခင်ိုးမှ အလွနပ
် င်
့်
့်
စတ်လှုပ်ရှ ိုးြွယ် ပြစ်သည်။ သင်တတပပ
ဆသည့်် အချြုျို့အရ မှ သပ်မတကျတသ ်လည်ိုး၊
့်
သမမ တရ ိုးအတပေါ် ထက်တလျ က်တသ ရှငိုး် ပပချက်ရှပခင်ိုးသ နီ
့် ိုးစပ်လပပီ ပြစ်တသ တကက င်၊့်
ဤအချက်က သင်တသည်
သင်တ အနီ
ိုးအန ိုးရှ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ဝတထြုမျ ိုး၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်စီစဉ်ထ ိုးသည့်် သင်တ၏
ှ ့််
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သင်တပမင်
့် န္င်သမျှန္င
ပတ်သက်၍ သင်၏ကယ်ပင် စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက တိုးတက်တစခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တကက င်ိုး
သက်တသပပ တလသည်။ ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် နီိုးစပ်သည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
သင်တ တပပ
ခဲတ
့် ပခင်ိုးမရှဘဲ သင်တ၏
့် သ အရ မှ အကကင်ိုးမဲ့် ပပည်စ
့်
့် စက ိုးလိုးအနည်ိုးငယ်မှ
ဆီတလျ မ
် ှု သပ်မရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် သတဘ တပါက်န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ သမမ တရ ိုး၏
စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် နီိုးစပ်လပပီပြစ်သည်။ သင်တ ဤ
့်
့် ပစအတင်ိုး တပပ ပခင်ိုးက ကက ိုးရသည်မှ ငါက
အလွန ် အ ိုးရတကျနပ်တစသည်။
လတိ၏
ို ူ့ ယံကို ကည်ချက်မျ ်းသည် သမမ တရ ်းကိို အစ ်းမထိ်းို နိင
ို တ
် ပ
အချြုျို့လတ
ူ သည်
အခက်အခဲမျ ိုးက သည်ိုးခန္င်ပခင်ိုး၊ အြိုးအခက တပိုးန္င်ပခင်ိုး၊ အပပင်ပန်ိုးတွင ်
့်
အလွနဣ
် တ္န္ဒရပခင်ိုး၊ တက င်ိုးစွ တလိုးစ ိုးခရပခင်ိုး ရှကကပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တလိုးစ ိုးမှုက
အကျြုိုးခစ ိုးကကသည်။ ဤကဲသ
့် အပပင်
ပန်ိုး အပပြုအမူမျြုိုးသည် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး အပြစ် ယူဆန္င်သည်ဟ သင်တဆ
့် မည်တလ ။ လူတစ်ဦိုးက
ဤသတသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတနသည်ဟ
့်
့်
ဆိုးပြတ်န္င်သတလ ။ လူတသည်
ဤကဲသ
့် လူ
့်
့် ပင်္္ြုလ်မျြုိုးက ပမင်ရပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည်၊ သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးအတင်ိုး သွ ိုးကကသည်ဟ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ
ထင်ကကသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ လူအချြုျို့သည် အဘယ်တကက င ့်် ဤကဲသ
့် ့်
တတွိုးကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးအတွက် ရှငိုး် ပပချက် တစ်ခသ ရှသည်။ ယင်ိုးမှ
မည်သည့်ရ
် င
ှ ိုး် ပပချက်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူတအတွ
က် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစပခင်ိုးန္ှင၊့်် သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှု
အမှနတ
် ကယ်ရှပခင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး ဟူတသ တမိုးခန
ွ ိုး် တချြုျို့က သပ်မရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုးပင်

ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဝည ဉ်တရိုးပပည်ဝ
့် သတယ င်၊ ပမင်ပ့် မတ်သတယ င်
့်
ခည
့်် ိုးပခင်ိုးက မကက ခဏခရတသ
့် ိုးပပီိုး ကကီိုးပမတ်သတယ င် ထင်ရတသ သူမျ ိုး၏ လှညစ
လူအချြုျို့ ရှတလသည်။ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုးက ကျွမ်ိုးကျင်စွ
တပပ ဆန္င်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အတဟ အတပပ န္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးမှ
တလိုးစ ိုးထက်သတယ င် ထင်ရတသ သူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးပခင်ိုးက
့် လှညစ
ခရသူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
တန က်ကယ
ွ ်မှ နယ မမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးမှ မည်သည်တပြစ်
့် တကက င်ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပခင်ိုး မပပြုလပ်ြူိုးကကတပ။ ထအပပင်
သူတသည်
ထလူတက
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် န ခပခင်ိုးရှ မရှက မည်သည်အ
့် ခါမျှ စစ်တဆိုးကကည်ရ
့် ှု ပခင်ိုး
မရှခဲက့် ကသည်အ
့် ပပင်၊ ထလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
့်
တရှ င်တသ သူ ဟတ်မဟတ်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မစစစ်ခကဲ့် ကြူိုးတပ။ သူတသည်
ထလူတ၏
့်
့်
လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုးအန္ှစ်သ ရက မည်သည့်အ
် ခါမျှ သတပပြုမခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ထထက်
ထသူတန္ှ့် င ့််
့်
သကျွမ်ိုးလ သည့်် ပထမတပခလှမ်ိုးမစ
ှ တင်က သူတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ထလူတက
့်
့်
အ ိုးကျပခင်ိုး၊ ကကည်ညြုတလိုးစ ိုးပခင်ိုး ပြစ်လ ပပီိုး၊ အဆိုးတွင ် ထလူတသည်
သူတ၏
့်
့်
ကိုးကွယ်ရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး ပြစ်လ တတ သ
ဲ ွငက
် ိုး
့် ည်။ ထမျှမက လူအချြုျို့၏ စတ်ထတ
သူတဆည်
ိုးကပ်တသ ကိုးကွယ်ရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အလပ်မျ ိုးက
့်
့် မသ ိုးစမျ ိုးန္င
စွနလ
် ့် တ်န္င်ကကသည်ဟ သူတ ယ
့် ကကည်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အတပေါ်ယတွင ်
အြိုးအခတပိုးန္င်ဟန်ရတသ
ှ
သူမျ ိုး၊ ထပင်္္ြုလ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
တကျနပ်တစတသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် အဆိုးသတ်တက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးဆိုး ပန်ိုးတင်တက င်ိုးမျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် ရရှန္င်တသ သူမျ ိုးပင် ပြစ်ကကသည်။ သူတ၏
ဲ ွငမ
် ူ ဤကိုးကွယ်ရ
့် စတ်ထတ
ပင်္္ြုလ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ချီိုးမွမ်ိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ မည်သည့်အ
် ရ က သူတအ
့် ိုး
ဤကဲသ
့် ယ
့် ကကည်ချက်မျြုိုးက ရှတစသနည်ိုး။ ဤအတရိုးကစစ၏ အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။
ယင်ိုးက ပြစ်တစန္င်တသ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရကစစက
ပထမဦိုးစွ တဆွိုးတန္ွိုးကကပါစ။့်
လူတ၏
့်် ပမင်မျ ိုး၊ လူတ၏
့် ိုးပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ မည်သည့််
့် ရှု တထ ငအ
့် လက်တတွျို့ကျင်သ
လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
ှ ့်် သူတအတယ
က်တင်ိုး
့် ိုးမှု နယ မမျ ိုးက သူတ ခ
့် ယူရန် တရွ ိုးချယ်သည်န္င
့်
မည်သည်အ
့် ရ က အတလိုးထ ိုးရန် ရည်ရွယသ
် ည်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုးတသ ဤကစစရပ်မျ ိုးမှ
အတပခခအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ပခင်ိုး
မရှတပ။ လူတသည်
တပါတန်
့် တသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် တလိုးနက်တသ

အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၊ သတည်
ိုးမဟတ် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် ကသဝါဒမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
စစ်မှနမ
် အ
ှု တပေါ် အ ရစက်သည်ပြစ်တစ၊ မစက်သည်ပြစ်တစ သူတသည်
၎င်ိုးတ ့်
့်
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငဆ
့်် ိုးတသ အရ က လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင် ၎င်ိုးတ ့်
အသသငဆ
့်် ိုးတသ အရ မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုး မသကကတချ။ ဤအရ ၏
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက လိုးဝ မန္ှစ်သက်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
သပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတွင ် တတွျို့ရတသ လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
့်
့် ိုးမှု
့် ၍ သူတသည်
့်
နယ မမျ ိုးက ရှ တြွရန်န္င
ှ ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် အချန်န္င
ှ လ
့်် လ
့် မစက်ထတ်လကကပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ပြတ်လမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရန်န္င
ှ ့််
့်
တက င်ိုးတသ အတလ့်အထန္ှင ့်် တက င်ိုးတသ အပပြုအမူ ပြစ်မည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
န ိုးလည်သကျွမ်ိုးတသ အရ တက
့် တပါင်ိုးရိုးရန် ပ၍န္ှစ်သက်ကကသည်။ ထအခါ
ဤအကျဉ်ိုးချြုပ်သည် လက်တလျှ က်ရမည့်် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်ပြစ်လ ပပီိုး
့်
ယင်ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်သ
ထ ိုးကကသည်။
့် ိုးရမည့်် သမမ တရ ိုးအပြစ် ၎င်ိုးတ သတဘ
့်
ဤအရ ၏ တက်ရက် အကျြုိုးဆက်မှ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန်အတွက် လူ၏ တက င်ိုးတသ အပပြုအမူက အစ ိုးထိုးသည့််
အရ တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုကကသည်၊ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရလပ်ရန်
လူတ၏
့် ည်ိုးတပိုးသည်။ ဤအရ က သူတအ
့် လအင်ဆန္ဒကလည်ိုး ပြည်ဆ
့် ိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
ယှဉ်ပပြုင်ရန်အတွက် အရင်ိုးအန္ှိုးီ တပိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးက လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အတကက င်ိုးပပချက်တပိုးပပီိုး ယှဉ်ပပြုင်ရန် အတွက်လည်ိုး အသိုးပပြုကကသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မရိုးမတပြ ငစ
့်် ွ ပြင ့်် တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကိုးကွယ်ရ ပင်္္ြုလ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ ၌ ထ ိုးကကသည်။ လူတအ
့် ိုး
ဤသပည
မဲ့်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် တစ်ြက်သတ်ဆန်တသ
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကျင်သ
့် ိုးမှုမျ ိုးက ရရှတစတသ အဓကအတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခသ ရှပပီိုး
ထအတကက င်ိုးက သင်တအ
မည်- အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ လူတသည်
့်
့် ိုး ငါ ယတနတပပ
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် သူထ
့် က်တလျှ က်ပခင်ိုး၊ တနစဉ်
့် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက တနစဉ်ြတ်
ရှုပခင်ိုး ပပြုတက င်ိုးပပြုန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်ကကတပ။ ပပဿန ၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
ဤတနရ တွငရ
် သည်
ှ
။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
သန ိုးလည်ပခင်ိုး၊ သူန္စ
ှ ်သက်တသ အရ ၊ သူစက်ဆပ်ရွရှ တသ အရ ၊ သူအလရှတသ အရ ၊
သူပငင်ိုးပယ်တသ အရ ၊ မည်ကသ
ဲ့် လူ
ဲ့် ့်
့် အမျြုိုးအစ ိုးက သူချစ်တကက င်ိုး၊ မည်ကသ

လူအမျြုိုးအစ ိုးက သူမန္ှစ်သက်တကက င်ိုး၊ လူတအတပေါ်
သူ၏တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး ပပြုရ တွင ်
့်
မည်သည့်စ
် န္ှုနိုး် မျြုိုးက သူအသိုးပပြုတကက င်ိုးန္ှင၊့်် သူတက
့် စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးရန်အတွက်
မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးက သူကျင်သ
့် ိုးတကက င်ိုး သန ိုးလည်ပါက၊ ထလူထ၌ သူကယ်တင်၏
တစ်ကယ်တရ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး ရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။ ဤသတသ
လူတက
ူ စ်ဦိုးက
့်
့် အပခ ိုးသတ
အမှနပ
် င် ကိုးကွယ်န္င်သတလ ။ သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကိုးကွယ်ရ ပင်္္ြုလ်
ပြစ်လ န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်တသ လူတက
့် ထထက်
့်
အနည်ိုးငယ်ပ၍ ဆင်ပခင်တတရ ိုးရတသ
ှ
အပမင်ရှုတထ င်က
့် ပင်ဆင်ပါသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတစ်ဦိုးက ထင်ရ ပမင်ရ ပင်္္ြုလ်တရိုးကိုးကယ
ွ ်မည်
မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
တလျှ က်စဉ် ရိုးရှငိုး် တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် နယ မမျ ိုး အနည်ိုးငယ်က ထင်ရ ပမင်ရ
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွက
ျို့ ျင်တ
့် ဆ င်ပခင်ိုးသတဘ
သက်တရ က်သည်ဟလည်ိုး ၎င်ိုးတ ယ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် ကကည်ကကလမ်မ
လတိ၏
ို ူ့ အဆံ်းို သတ်မျ ်းကိို ဘိုရ ်းသခင် ဆံ်းို ေတ်ရ တွင ် အသံ်းို ပ သညူ့ ် စံနန
ှု ််းနှငပ
်ူ့ တ်သက်၍
ထင် မင်ချက်မျ ်းစွ ရှိသည်
ဤတခါင်ိုးစဉ်က ပပန်ကကည်ပ့် ပီိုး အဆိုးသတ်ကစစက ဆက်၍ တဆွိုးတန္ွိုးကကပါစ။့်
လူအတယ က်တင်ိုး ပူပန်တသ အရ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အဆိုးသတ်ပင် ပြစ်သည်က
တထ က်ဆလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ထအဆိုးသတ်က မည်ကသ
ဲ့် အဆ
ိုးအပြတ်တပိုးတကက င်ိုး
့်
သင်တသ
် စပြင ့််
့် သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က မည်သည့်ပ
သတ်မှတသ
် နည်ိုး။ ထပပင်
ှ ်ရန် မည်သည့်စ
် န္ှုနိုး် အမျြုိုးအစ ိုးက
့် ယင်ိုးကသတ်မတ
သူအသိုးပပြုသနည်ိုး။ လူ၏ အဆိုးသတ်က မသတ်မှတ်ရတသိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက ထတ်တြ ်ရန်အတွက် မည်သည့်အ
် ရ က ပပြုလပ်သနည်ိုး။
တစ်တယ က်တယ က် သသတလ ။ ခတင်က ငါတပပ ခဲသ
ှ အ
့်် ညီ လူတ၏
့် ည်န္င
့်
အဆိုးသတ်အတကက င်ိုး၊ ဤအဆိုးသတ်မျ ိုးက ပင်ိုးပခ ိုးသည့်် အတန်ိုးအစ ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုးန္င
ှ ့််
ပခ ိုးန ိုးတသ လူအမျြုိုးမျြုိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးလျက်ရှတသ အဆိုးသတ် အမျြုိုးမျြုိုးအတကက င်ိုး
သဲလွနစ
် မျ ိုးက ရှ တြွရန် အ ိုးထတ်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ သတတသနပပြုန္ှငပ့်် ပီိုးတသ သူ အချြုျို့ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူတ၏
ဲ့် သတ်
မှတ်တကက င်ိုး၊ သူက
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက မည်ကသ
့်
မည်သည်စ
့် န္ှုနိုး် မျြုိုးက အသိုးပပြုတကက င်ိုးန္ှင ့်် လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က သူ မည်သ အတ
အကျ
့်

သတ်မတ
ှ ်တကက င်ိုးတက
်လည်ိုး အဆိုးတွင ်
့် လည်ိုး ရှ တြွတတွျို့ ရှရန် တမျှ ်လင်က့် ကသည်။ သတသ
့်
ဤလူတသည်
မည်သည့်အ
် တပြကမျှ လိုးဝမတတွျို့ ရှပြစ်ကကတပ။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးစွ တြ ်ပပထ ိုးတလသည်။
့်
ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက မထတ်တြ ်တသိုးသတရွ ျို့
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆိုးတွင ် အဘယ်အရ ပြစ်ပျက်မည်အ
့် တကက င်ိုးအ ိုး မည်သက
ူ ့် မျှ
မတပပ လသည်အ
့် ပပင်၊ သူသည် မည်သက
ူ ့် မျှ ၎င်ိုးတ၏
့် ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်အတကက င်ိုး ကကြုတင်၍
အသတပိုးလပခင်ိုးမရှ၊ အတကက င်ိုးမှ ထသပပြုပခင်
ိုးက လူသ ိုးတအတွ
က်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျှ ရှမည်မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယခ ဤတနရ တွင ် လူ၏
အဆိုးသတ်က ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတ်တသ ပစအတကက င်ိုး၊ ဤအဆိုးသတ် ရလဒ်မျ ိုးက
ဆိုးပြတ်ရန်န္င
ှ ့်် ထင်ရှ ိုးတစရန်အတွက် သူ၏အမှုထတ
ဲ ွင ် သူအသိုးချတသ
နယ မမျ ိုးအတကက င်ိုးအပပင်၊ တစ်စတစ်ဦိုးက တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်ပခင်ိုးရှ မရှ
သတ်မှတ်ရန်အတွက် သူသိုးတသ စန္ှုနိုး် အတကက င်ိုးကသ ငါ သင်တအ
့် ိုး တပပ လသည်။
ဤသည်တမှ့် သင်တ အပူ
ပန်ဆိုးတသ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ထသဆ
့်
့် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
ဲ့် သတ်
မှတ်သည်ဟ လူတ ့်
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက မည်ကသ
့်
ယကကည်ကကသနည်ိုး။ ယင်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ယခတလိုးတင် သင်တ တြ
်ပပခဲက့် ကသည့််
သင်တအချ
့် ြုျို့က ၎င်ိုးသည် လူတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်မျ ိုးက သစစ ရှစွ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသိုးခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည်ဟ ဆကကသည်။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် တကျနပ်တစပခင်ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ တပပ ကကသည်၊ အချြုျို့က
အတပခခအတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် စီရင်သမျှက ခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ဆကကပပီိုး၊ အချြုျို့က
အဓကအချက်မှ ရိုးရိုးကပ်ကပ် အသက်တ က တနထင်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
ဆကကသည်။...သင်တသည်
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည့်် အခါန္ှင ့််
့်
သင်တသည်
မှနက
် န်သည်ဟ ယကကည်တသ နယ မမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သ သတဘ
ရတကက င်ိုးက
့်
သင်တသ
့် တရှ
့် ည်ိုးပခင်ိုးရှ
့် သတလ ။ ဤကဲသ
့် ျို့ဆက်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည်ဆ
မရှ သင်တ ဆင်
ပခင်သိုးသပ်ြူိုးသတလ ။ ၎င်ိုးက သူ၏စန္ှုနိုး် က ပပည်မ
့် ီသတလ ။ ၎င်ိုးက သူ၏
့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်တ
် င်ိုးတပိုးသတလ ။ လူအမျ ိုးစသည် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် အချန်ယူ မစဉ်ိုးစ ိုးကကသည်က ငါယကကည်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ၊ သမဟ
့် တ် တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုး အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ၊
သမဟ
ွ ်သည့်် အချြုျို့တသ ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်တ၏
့် တ် ၎င်ိုးတ ပ
့် င်္္ြုလ်တရိုးကိုးကယ
့်

စန္ှုနိုး် မျ ိုးက စက်ရပ်ကသ
ဲ့် သ
့်် ိုးပပီိုး မမကယ်က ဟဟ သည်ဟ လပ်ရန်
့် ကျငသ
ြအ ိုးတပိုးလျက်ရသည်
ှ
။ ဤသည်မှ မှနက
် န်တသ နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ကကတသ တကက င ့်် အဆိုး၌ မည်သပြစ်
့် လ တစက မူ ၎င်ိုးက ဆက်၍
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပပီိုး လပ်တဆ င်ကကသည်။ လူအချြုျို့က “ကျွန္ပ်
် သည် န္ှစ်တပါင်ိုးအတတ ်ကက
ယကကည်မှုရခဲ
ှ ပ့် ပီိုးပပီ၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးက ကျွန္ပ်
် အပမဲ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပပီ။ ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တကျနပ်တစပပီဟ ခစ ိုးရပပီိုး ထမှ တပမ က်ပမ ိုးစွ က
ရရှခဲပ့် ပီဟလည်ိုး ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးရသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤက လအတွငိုး် ကျွန္ပ်
် သည်
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးအပပင် ယခင်က ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ခတ
ဲ့် သ
အမှုအရ မျ ိုးစွ က န ိုးလည်လ ခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ အထူိုးသပြင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးစွ တပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ည်၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အသက်တ တန်ြိုးမျ ိုး
အကကီိုးအကျယ် တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီပြစ်ပပီိုး ဤတလ ကကကီိုးအတပေါ် အတတ ်အတန်တက င်ိုးတသ
န ိုးလည်ပခင်ိုး ယခ ကျွန္ပ်
် ၌ရှသည်။” ဟ ထင်တတ်ကကသည်။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
လူမျ ိုးက
့်
ဤသည်မှ ရတ်သမ်ိုးမှု တစ်ခပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
တန က်ဆိုးရလဒ် ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် ထင်ပမင်ချက်ထတ
ဤစန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု အ ိုးလိုးက ပခြုင၍ဆပါက သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတနသတလ ။ လူအချြုျို့က “ဟတ်ပါသည်၊
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ လက်တတွျို့လပ်တဆ င် တနသည်၊
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
အထက်တွင ် တဟ တပပ ပပီိုး မတ်သဟ ယြွဲျို့ ခဲသ
့်် ညီ
့် ည့်် အရ န္ှငအ
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနသည်၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
့် တ ဝန်က အပမဲထမ်ိုးရွက်တနကကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်တန က် အပမဲလက်တနကကက ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ မည်
သည့်အ
် ခါမှ
့်
စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ခင်ိုးမရှပါ။ ထတကက
င့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစတကက င်ိုး
့်
့်
ယကကည်မအ
ှု ပပည့်အ
် ဝပြင ့်် တပပ န္င်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်မျှပင် န ိုးလည်ပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မည်မျှပင်
န ိုးလည်ပါတစ၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွတနပခင်ိုး
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ အပမဲရှတနခဲသ
် တသည်
မှနက
် န်စွ ပပြုမူပပီိုး မှနက
် န်စွ လက်တတွျို့
့် ည်။ ကျွန္ပ်
့်
လပ်တဆ င်တနသတရွ ျို့ မှနက
် န်တသ ရလဒ် ရရှရန် တသချ ပါသည်” ဟ အကကင်ိုးမဲ့် တသချ မှုပြင ့််
ဆကကမည်ပြစ်သည်။ ဤရှု တထ ငန္
့်် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ထင်
့်
့် သနည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ
မှနက
် န်သတလ ။ “ဤအရ မျ ိုးက ယခင်က ကျွန္ပ်
် တစ်ခါမျှ မတတွိုးမခဲပ
် သည်
့် ါ။ ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် ၏တ ဝန်က ဆက်လက် ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏
့်

တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဆက်၍ လပ်တဆ င်တနသတရွ ျို့ ကျွန္ပ်
် သည်
တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးန္င်လမ်မ
် ထင်သည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ဟသ ကျွန္ပ်
စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစန္င်ပခင်ိုးရှ မရှ ဟူတသ တမိုးခန
ွ ိုး် က ကျွန္ပ်
် တစ်ခါမှ
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ကျွန္ပ်
် သည် သူသတ်မှတထ
်
ိုးတသ စန္ှုနိုး် န္ှင ့်် ပပည်မ
့် ီပခင်ိုး
ရှမရှက ကျွန္ပ်
် တစ်ခါမျှ ဆင်ပခင်သိုးသပ်ခပဲ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး
ရှငိုး် လင်ိုးတသ လမ်ိုးညန်ချက် တစ်ခကမျှ တပပ ပပခဲပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် တပိုးအပ်ခပဲ့် ခင်ိုး
မရှသည့်အ
် တွက် ကျွန္ပ်
် သည် ဆက်လက်၍ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ပပီိုး မရပ်တန်သတရွ
ျို့၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တကျနပ်မည်ပြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် က တန က်ထပ် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
ပပြုမည်မဟတ်ဟ ကျွန္ပ်
် ယကကည်သည်။” ဟ ဆတသ သူအချြုျို့လည်ိုး ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
။
ဤယကကည်ချက်မျ ိုးမှ မှနသ
် တလ ။ ငါ၏ခယူချက်မှ ဤကဲသ
့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊
့်
ဤကဲသ
့် တတွ
ိုးတခေါ် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဤ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ် စတ်ကိုးူ ယဉ်မှုမျ ိုးအပပင်
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုး မပမင်မလ
ှု ည်ိုး အနည်ိုးငယ်ပါဝင်သည်။ ဤအရ က ငါတပပ သည်အ
့် ခါ၊
“ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်မှု ဟတ်စ၊ အကယ်၍ ဤအရ က ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်မှု ပြစ်လျှင၊်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တအ င်ပမင်တကျ လ
်
ိုးပခင်ိုးအတွက် ကျွန္ပ်
် တ၏
့်် ျက်မှ
့် တမျှ ်လငခ
အလွနပ
် င်နည်ိုးပပီိုး မတသမချ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထကဲသ
့် သ
့် ိုးန္ှုနိုး် ပခင်ိုးပြင့်် ကယ်တတ ်
ကျွန္ပ်
် တက
့် စတ်ပျက်တစသည် မဟတ်တလ ။” ဟ စဉ်ိုးစ ိုး၍ အချြုျို့တသ သင်တက
့် အနည်ိုးငယ်
စတ်ပျက်အ ိုးတလျ တ
သည်အ
့် ရ က ယကကည်ပါတစ၊
့် က င်ိုး အ ိုးတလျ တ
့် စမည်။ သင်တ မည်
့်
ငါတပပ တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပပြုတသ အရ မျ ိုးသည် သင်တက
့် ့်
့် စတ်ပျက်တစသကဲသ
ခစ ိုးရတစရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထသမဟ
့် တ်ဘဲ ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် သင်တ၏
့် သန ိုးလည်မှု တိုးတက်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
စဉ်ိုးစ ိုးတသ အရ ၊ သူပြစ်တပမ က်လတသ အရ ၊ သူသတဘ ကျတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၊
သူစက်ဆပ်ရွရှ တသ အရ ၊ သူရွမန်ိုးတသ အရ ၊ သူရယူလတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးန္ှင ့််
သူပစ်ပယ်တသ လူအမျြုိုးအစ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှု
တိုးပွ ိုးတစရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတမှ့် သင်တ၏
့် စတ်အ ရတက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးမတ
ှု ပိုးရန်၊ သင်တ တစ်
ဦိုး တစ်တယ က်ချင်ိုးစီ၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတ်ထ ိုးတသ စန္ှုနိုး် မှ အဘယ်မျှ လမ်ိုးလွဲတနခဲပ့် ပီ
ပြစ်တကက င်ိုးကသ သင်တအ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်မှု တပိုးရန်အတွက်
ရည်ရွယ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးရန် မပြစ်မတန လအပ်သတလ ။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တသည်
ကက ပမငစ
့်် ွ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုး မျ ိုးလှစွ တသ
့်

တရ ိုးတဟ ချက်တက
လ
် ည်ိုး ဤသည်တမှ့်
့် န ိုးတထ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး ငါသသည်၊ သတသ
့်
သင်တ အချ
ြုျို့တဲဆ
့် ိုးတသ အရ မျ ိုးပင် အတအကျပြစ်သည်။ သမမ တရ ိုးတင်ိုးက မှတ်စ
့်
စ အပ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တ တရိုးမှ
တခ
် ကဲ့် ကပပီိုး သင်တဘ
့်
့် သ အတရိုးကကီိုးသည်ဟ ယကကည်သည့််
အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက သင်တစ့် တ်န္လ
ှ ိုးထဲ၌ ကျက်မှတက
်
ကမပညိုး် ထိုးထ ိုးကကတစက မူ၊
ထပပင်
တတွျို့လပ်တဆ င်စဉ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြ ဤအရ
မျ ိုးက
့် သင်တလက်
့်
့်
အသိုးပပြုရန်၊ သင်တ မ
့် မကယ်ကယ် အကူအညီလအပ်သည်ဟ တတွျို့ ပမင်တသ အခါ ၎င်ိုးတက
့်
အသိုးပပြုရန်၊ တရှ ျို့တလျှ က်ရတနသည်
ှ
့် ခက်ခတ
ဲ သ အချန်မျ ိုးက တကျ ပ် ြတ်ရ တွင ် ၎င်ိုးတက
့်
အသိုးပပြုရန်၊ သမဟ
့် တ် သင်တ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက တနထင်စဉ် ဤအရ မျ ိုးက
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ပါရှတစရန်သက်သက်သ အသိုးပပြုရန် သင်တ ကက
့် စည်ထ ိုးကကတစက မူ၊
ငါ၏ခယူချက်မှ သင်တ မည်
သမည်
ယင်ိုးကသ
့်
့် ပ လပ်တဆ င်ပါတစ သင်တသည်
့်
ပပြုလပ်တနပါက၊ ယင်ိုးက သပ်အတရိုးမကကီိုးတပ။ ထသဆ
် တရိုးကကီိုးသည့်် အရ မှ
့် တသ ် အလွနအ
အဘယ်နည်ိုး။ အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ သင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနစဉ်တွင ် သင်
လပ်တဆ င်တနသမျှ၊ လပ်တဆ င်မှု တစ်ခစီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ အရ န္ှင ့််
သင်ပ့် မတ်မရ
ှု ှမရှ၊ ထပပင်
့် သင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ သင်၏ စတ်ကိုးူ မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
သင်ရရှလတသ ရလဒ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က
့်
အမှနတ
် ကယ် တကျနပ်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက
ပြည်တ
့် င်ိုးတပိုးပခင်ိုးရမရှ
ှ ၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် လက်ခမခ ဆသည်တက
့် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက လိုးဝကျန်ိုးတသသရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ လမ််းခရီ်း၌ တလ က်တလ -ူ့ ဘိုရ ်းသခင်ကိို တကက က်ရွံ ၍
ျို့ မတက င််းမှုကိို
တရှ င်တလ ူ့
သင်တ မှ
် ိုးသငသ
့်် ည့်် ဆရိုးစက ိုးတစ်ခရှ၏။ ဤဆရိုးစက ိုးမှ
့် တသ
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်ဟ ငါယကကည်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးသည် တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး
အကကမ်တပါင်ိုး မတရမတွက်န္င်တအ င် ငါ၏အတတွိုးထဲ တရ က်လ တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တစ်စတစ်ဦိုးန္ှင ့်် ငါမျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်သည့််
အချန်တင်ိုး၊ တစ်စတစ်ဦိုး၏ ဇ တ်တကက င်ိုးက ငါကက ိုးရသည့်် အချန်တင်ိုး၊ လူတစ်ဦိုး၏
အတတွျို့အကကြု သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး သက်တသခချက်က ငါ
ကက ိုးရသည့်် အချန်တင်ိုး၊ ဤလူပင်္္ြုလ်သည် ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးန္ှင ့််

ဘရ ိုးသခင် သတဘ ကျတသ လူအမျြုိုးအစ ိုး ဟတ်မဟတ် ငါ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
အဆိုးအပြတ်တပိုးရန် ဤဆရိုးစက ိုးက ငါ အပမဲအသိုးပပြုပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထသဆ
့် လျှင ်
ဤဆရိုးစက ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယခ ငါသည် သင်တအ
့် ိုးလိုး စတ်အ ိုးထက်သန်စွ
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနတစသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်မပါဘဲ အတပပ သက်သက်ပြငသ
့််
အတစခတနကကတသ သူမျ ိုး ရှပခင်ိုးတကက င၊့်် ဤဆရိုးစက ိုးက ငါတြ ထ
် တ်သည်အ
့် ခါ၊ သင်တ ့်
စတ်ပျက်တက င်ိုး စတ်ပျက်ကကလမ်မ
် ငါမူက ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ည်။ သတသ
့်
အတပပ သက်သက်ပြင်သ
အတစခခဲြ
့်
့် ူိုးပခင်ိုး အလျင်ိုးမရှတပ။ ဤဆရိုးစက ိုးသည်
ငါ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တည်ရသည်
ှ
။ ထသဆ
့် တသ ် ဤဆရိုးစက ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤသည်မှ “ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်တလ -့် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့၍ မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်တလ ။့် ” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အလွနအ
် ့် လွန ် ရိုးရှငိုး် တသ စက ိုးရပ်တစ်ခ
မဟတ်တလ ။ သပါလျက်
ဤဆရိုးစက ိုးမှ ရိုးရှငိုး် တစက မူ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးအတပေါ်
့်
နက်နတ
ဲ သ န ိုးလည်မှု အမှနတ
် ကယ်ရှတသ သူတအတနပြင်
့် ၎င်ိုးတတွ
့်
့် င ် ကသဇ သက်တရ က်မှု
ပါရှတကက င်ိုး၊ ဤဆရိုးစက ိုးမှ လူတစ်ဦိုး၏ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုအတွက်
လွနစ
် ွ တန်ြိုးရတကက
ှ
င်ိုး၊ ၎င်ိုးသည် သမမ တရ ိုး၏စစ်မှနမ
် ှု ပါဝင်တသ ဘဝ၏
ဘ သ စက ိုးမှလ သည့်် စ တကက င်ိုးပင်ပြစ်တကက င်ိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန်
ကကြုိုးစ ိုးလျက်ရှတသ သူမျ ိုးအတွက် ရ သက်ပန် ရည်မှနိုး် ချက်က ပတြ ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အတရိုးထ ိုးသည့်် မည်သမ
ူ ဆ လက်န သငတ
့်် သ
ရ သက်ပန် လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခပြစ်တကက င်ိုး ခစ ိုးရကကလမ်မ
င ့်် သင်တ အဘယ်
သ ့်
့် ည်။ ထတကက
့်
့်
ထင်သနည်ိုး- ဤ ဆရိုးစက ိုးက သမမ တရ ိုး မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုး၌ ဤမျှ အတရိုးပါမှု ရှသတလ
သမဟ
့် တ် မရှသတလ ။ ထပပင်
့် သင်တအချ
့် ြုျို့သည် ဤဆရိုးစက ိုးအတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတနပပီိုး
၎င်ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတက င်ိုး ကကြုိုးစ ိုးတနန္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးက
သသယပြစ်တသ လူအချြုျို့ပင် ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်- ဤဆရိုးစက ိုးမှ အလွန ်
အတရိုးကကီိုးသတလ ။ ၎င်ိုးက အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသတလ ။ ၎င်ိုးက လွနစ
် ွ အတလိုးထ ိုးရန်
လအပ်သတလ ။ သင်တအချ
့် ြုျို့သည် ဤဆရိုးစက ိုးက သပ်သတဘ မကျတသ သူမျ ိုးလည်ိုး
ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးကယူက ၎င်ိုးက
ဤဆရိုးစက ိုး တစ်ခထဲသ အန္ှ
စ်ချြုပ်ပခင်ိုးမှ အလွနအလွ
် ့်
န်
့်
တပါပပက်
ပပက်လပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ထင်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲတ
့်
့် သ
အရ အ ိုးလိုးကယူက ဆရိုးစက ိုးတစ်ခအပြစ် အကျဉ်ိုးချြုိုးပခင်ိုး- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
တစ်ဆတ် တသိုးသမ်လွနိုး် တအ င် ပပြုလပ်ရ မကျသတလ ။ ယင်ိုးက ဤသပင်
့် ပြစ်သတလ ။

သင်တအမျ
ိုးစက ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး၏ တလိုးနက်တသ အဓပပ ယ်က အပပည်အ
့် ဝ
့်
န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်န္င်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးက
မှတ်စတရိုးမှတ်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ဤဆရိုးစက ိုးက သင်တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ သထ ိုးရန်
့် စတ်န္လ
ရည်ရွယ်ပခင်ိုးမရှတပ၊ ၎င်ိုးက အ ိုးလပ်ချန်တွင ် ပပန်ကကည်ရ
့် န်န္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတွိုးတတ ရန်အတွက်
သင်တ၏
ဲ ွင ် တရိုးချရမျှသ တရိုးချခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်တအချ
့် မှတ်စစ အပ်ထတ
့် ြုျို့သည်
၎င်ိုးက တက င်ိုးစွ အသိုးချရန် ကကြုိုးစ ိုးြတနတနသ
သ ၊ ဤဆရိုးစက ိုးက
့်
အလွတက
် ျက်မှတ်ရန်ပင် ဒကခခကကမည် မဟတ်တပ။ သတသ
် ငါသည် ဤဆရိုးစက ိုးက
့်
အဘယ်တကက င ့်် တြ ်ပပလသနည်ိုး။ သင်တ၌့် မည်သည့်သ
် တဘ ထ ိုး ရှပါတစ၊ သမဟ
့် တ် သင်တ ့်
အဘယ်သထင်
့် ပါတစ၊ ဤဆရိုးစက ိုးက ငါ တြ ်ပပရမည်၊ အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က လူတ၏
် မင်ိုး
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက အဆိုးအပြတ်တပိုးပန္ှင ့်် အလွနအ
သက်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤဆရိုးစက ိုးအ ိုး သင်တ၏
့် လက်ရှ သန ိုးလည်ပခင်ိုးမှ
အဘယ်သပင်
ကသ
ဲ့် ပင်
့် ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက သင်တ မည်
့်
့် သတဘ ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
သင်တအ
ဤဆရိုး၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
့် ိုး ဤအရ က ငါ တပပ ဦိုးမည်- အကယ်၍ လူတသည်
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး တတွျို့ ကကြုန္င်က ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး၏ စန္ှုနိုး် က ရရှန္င်ပါက သူတသည်
တအ င်ပမင်စွ တကျ လ
်
ိုးသမ
ူ ျ ိုး
့်
တသချ တပါက် ပြစ်လ ပပီိုး အဆိုးသတ်တက င်ိုးမျ ိုး ရရှရန် တသချ သည်။ သတသ
် အကယ်၍
့်
သင်သည် ဤဆရိုးစက ိုးက တြ ်ပပထ ိုးတသ စန္ှုနိုး် က မပပည်မ
့် ီန္င်ပါက၊ သင်၏အဆိုးသတ်မှ
မတသမချ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ထတကက
င ့်် ငါသည် သင်တအ
့်
့် ိုး ဤဆရိုးစက ိုး
အတကက င်ိုးက သင်တက
ှု တွက် တပပ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
့် ယ်၌၏ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ အသငပ့်် ပင်ဆင်မအ
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တက
် န္ှုနိုး် မျြုိုးက အသိုးပပြုတကက င်ိုး
့် တင်ိုးတ ရန် မည်သည့်စ
သင်တသ
့် တင်ိုး ဤဆရိုးစက ိုးသည်
့် ည်အ
့် တစရန် ပြစ်သည်။ ခတလိုးတင် ငါတပပ ပပခဲသ
လူသ ိုးတအ
ှ သ
့်် မက၊ လူတ၏
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက
သူဆိုးပြတ်သည်ပ
့် န္ှင ့်် အလွနအ
် မင်ိုး သက်ဆင်တပသည်။ ၎င်ိုးက မည်သည်န
့် ည်ိုးအ ိုးပြင့််
သက်ဆင်သနည်ိုး။ သင်တ အမှ
နတ
် ကယ်ပင် သလကကမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် ထအတကက င်ိုးက
့်
ယတန ငါတ
တပပ
ကကမည်။
့်
့်
လတိသည်
ို ူ့
ဘိုရ ်းသခင်ကတ
ိို ကက က်ရွံ ျို့ ပပီ ်း မတက င််းမှုကိို တရှ င် ခင််းရှိမရှိ စစ်တဆ်းရန်
ဘိုရ ်းသခင်သည် အမျိ ်းမျိ ်းတသ စမ််းသပ် မှုမျ ်းကိို အသံ်းို ချသည်
တခတ်က လတင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုး အမှုပပြုတနစဉ် သူတအတပေါ်
့်

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က တပိုးအပ်က သမမ တရ ိုးအချြုျို့က သူတအ
့် ိုး တပပ ပပသည်။
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် လူတ လ
့်် န်ိုးသင်သ
့် ည့်် လမ်ိုးခရီိုး၊ သူတ ့်
့် က်န တစ ငထ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးရမည့်် လမ်ိုးခရီိုး၊ သူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်တစန္င်တသ လမ်ိုးခရီိုး၊ ထပပင်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် လူတ လက်
့်
့်
အသက်တ မျ ိုးထဲန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ ခရီိုးမျ ိုး တစ်တလျှ က်လိုးတွင ်
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငတ
့်် သ လမ်ိုးခရီိုးအပြစ် အသိုးတတ ်ခသည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအတပေါ်
ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးက
့်
့်
တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတ ့်
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသငပ့်် ပီိုး ၎င်ိုးတအ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမှ အသက်က
့် ိုး လက်န တစ ငထ
လက်ခရယူပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးမရှ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ပပင် မမတ၏
့် ိုး လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့်
အသက်တ ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတင်ိုး အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး
မရှပါက၊ ဤသူသည် သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး မရှတပ။ ထပပင်
့် လူတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး မရှပါက၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစန္င်ပခင်ိုး မရှတသ လူတက
့်
သူ၏ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ရရှန္င်မည် မဟတ်သည်အ
့် ပပင် ဤကဲသ
့် တသ
လူတ၌့် အဆိုးသတ်
့်
မရှတပ။ ထသဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင် အလပ်လပ်တနစဉ်တစ်တလျှ က်တွင၊် သူသည် လူတစ်ဦိုး၏
အဆိုးသတ်က မည်ကသ
ဲ့် သတ်
မှတ်သနည်ိုး။ လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က သတ်မတ
ှ ်ရန်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုသနည်ိုး။ တလ တလ ဆယ်တွင ်
သင်တသည်
ဤအရ အတပေါ် အနည်ိုးငယ် တယ င်ဝါိုးဝါိုးရကကဆဲ
ှ
ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
့်
သင်တအ
့် ည်၊
့် ိုး ပြစ်စဉ်က ငါတပပ ပပတသ အခါ၊ ၎င်ိုးမှ အတတ ်ပင် ရှငိုး် လင်ိုးလ လမ်မ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တမျ
့် ိုးစွ သည် ၎င်ိုးက ကယ်တင် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး
ပြစ်တကက ငပ
့်် င်တည်ိုး။
အစအဦိုးမစ
ှ ၍ သူအမှု
့် ၏ ပြစ်စဉ်တစ်တလျှ က် ဘရ ိုးသခင်သည် လူအတယ က်တင်ိုးအတွက-်
သမဟ
့် တ် သူ၏တန က်သလ
့် က်တသ သူ အတယ က်တင်ိုးအတွက်ဟ ဆန္င်သည်စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက စီစဉ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမှ အတင်ိုးအတ အမျြုိုးမျြုိုးပြင့််
လ တတ်သည်။ မမတ မ
ှု
့် သ ိုးစ၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးခရတသ စမ်ိုးသပ်မက
တတွျို့ ကကြုြူိုးတသ သူမျ ိုး၊ ဆိုးရွ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်မက
ှု

တတွျို့ ကကြုြူိုးတသ သူမျ ိုး၊ ြမ်ိုးဆီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှပ်စက်ပခင်ိုး ခရတသ စမ်ိုးသပ်မက
ှု
တတွျို့ ကကြုြူိုးတသ သူမျ ိုး၊ တရွ ိုးချယ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရတသ စမ်ိုးသပ်မက
ှု
တတွျို့ ကကြုြူိုးတသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် တငွတကကိုးန္ှင ့်် ရ ထူိုးင်္ဏ်ပဒပ်အ ိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
ရင်ဆင်ြူိုးတသ သူမျ ိုး ရှကကသည်။ တယဘယျအတနပြင ့်် ဆပါက သင်တ အတယ
က်တင်ိုးသည်
့်
စမ်ိုးသပ်မအ
ှု မျြုိုးမျြုိုးက ရင်ဆင်ြူိုးပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ထကဲသ
့် ့်
အလပ်လပ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတယ က်တင်ိုးက ထကဲသ
့် အဘယ်
တကက င ့််
့်
ပပြုမူသနည်ိုး။ မည်သည့်ရ
် လဒ်မျြုိုးက သူရှ သနည်ိုး။ သင်တအ
့် ိုး ငါမတ်သဟ ယပပြုလတသ
အချက်မှ ဤသပြစ်
့် သည်- ဤသူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ လူအမျြုိုးအစ ိုး ဟတ်မဟတ်က ဘရ ိုးသခင် ပမင်လသည်။
ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး စမ်ိုးသပ်မှုတစ်ခက တပိုးတနတသ အခါန္ှင ့််
အတပခအတနတစ်ခ မဟတ် တစ်ခက သင်အ
့် ိုး ရင်ဆင်တစတသ အခါ၊ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ သူ ဟတ်မဟတ်
စမ်ိုးသပ်ရန်အတွက် ပြစ်သည်က ဆလသည်။ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် အလှူတငွက
ထန်ိုးသမ်ိုးရသည့်် တ ဝန်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရပပီိုး ထတ ဝန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလှူတငွအ ိုး
ထတတွက
ျို့ င်တွယ်ရန် ပြစ်လ ပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးတသ အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်ဟ သင် ဆမည်တလ ။ ဧကန်မချပင် ပြစ်သည်။ သင် ကကြုတတွျို့ရတသ အရ ခပ်သမ်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤကစစန္င
ှ ့်် သင်ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး တတ်တဆတ် တလ့်လ က ၊ မည်သည်တ
့် ရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုး
သင်ပပြုလပ်သည်၊ သင် မည်ကသ
ဲ့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သည်၊ သင်၌ မည်သည်အ
့် တတွိုးမျ ိုး
့်
ရှသည်တက
့် နမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် အတလိုးထ ိုးဆိုးတသ အရ မှ
့် တစ ငက့်် ကည်တ
တန က်ဆိုးရလဒ် ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် ဤစမ်ိုးသပ်မှု၌ပင်
သူ၏စန္ှုနိုး် န္ှင ့်် တလျ ်ညတ
ီ အ င် တနခဲပ့် ပီိုးပခင်ိုး ရှမရှက သူအ
ွ ့်် တပိုးမည်အ
့် ရ မှ
့် ိုး အကဲပြတ်ခင
ဤရလဒ် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူတသည်
ပပဿန တစ်ခက
့်
့်
ကကြုတတွျို့ရတင်ိုး၊ သူတသည်
ယင်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ရင်ဆင်တနရတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူတ မည်
သည်စ
့် န္ှုနိုး် က ပပည်မ
့် ီရန် တမျှ ်လင်ထ
တွင ်
့် ိုးတကက င်ိုး၊ သူက သူတအထဲ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က တတွျို့ ပမင်လတကက င်ိုး သမဟ
် ရ က
့် တ် ၎င်ိုးတထ
့် မှ သူ မည်သည့်အ
ရရှလတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးတလ့်မရှကကတပ။ ဤပပဿန က ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ ထကဲသ
့် တသ
့်
လူတက
် ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် သတထ ိုးရမည်၊
့် “ဤအရ သည် ကျွန္ပ်
င်္ရမစက်ဘဲ မတနရ။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလှူတငွပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက

ကျွန္ပ်
် ထ၍မရပါ။” ဟူ၍သ တတွိုးတတ်ကကသည်။ လူတသည်
ဤကဲသ
့် တသ
လွယ်သတယ င်
့်
့်
ရှတသ အတတွိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပည်ဝ
့် တနက ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ိုးခဲပ့် ပီိုးပပီဟ
့် တ ဝန်က ပြည်ဆ
ယကကည်တတ်ကကသည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှု၏ ရလဒ်က ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်မှုရရှတစမည်တလ
သမဟ
့် တ် မရရှတစဘဲ တနမည်တလ ။ ဤအတကက င်ိုးက ဆက်၍ တပပ ကကတလ ။့် (အကယ်၍
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် စတ်န္လ
အလှူတငွက ထတတွက
ျို့ င်တယ
ွ ်ခင
ွ ရ
့်် တသ တ ဝန်တစ်ခက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပပစ်မှ ိုးြ အဘယ်
မျှပင် လွယက
် ူမည်တကက င်ိုး
့်
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ကကလမ်မ
့်် က်လပ်ရန်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် သတပြငဆ
တသချ တစလမ့််မည်။) သင်၏တပပန်
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ ရှတသ ်လည်ိုး၊
့် မှုမှ မှနက
ယင်ိုးမှ သပ်မဟတ်တသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးမှ
အတပေါ်ယစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ပခင်ိုးအတကက င်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် သင်သည်
ပပဿန တစ်ခက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးတသ
အတပခအတနတစ်ခ၊ သင်အ
့်် ိုး သူ
့် ိုး သူတပိုးအပ်ထ ိုးတသ ဝတတရ ိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ် သငအ
ယကကည်အပ်န္ထ
ှ ိုးတသ အလပ်တ ဝန်တစ်ခအပြစ် သင်ရှုပမင်ပခင်ိုးက ဆလသည်။
ဤပပဿန က သင်ရင်ဆင်တနရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် တပေါ်ထ ိုးရှတသ
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခအပြစ်ပင်လျှင် ပမင်သငသ
့်် ည်။ ဤပပဿန က သင်ကကြုတတွျို့ရတသ အခါ၊
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ စန္ှုနိုး် တစ်ခ သင်ရရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ ဤကစစသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်ထင်ပမင်ယူဆရမည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက်၍
သစစ တစ င်သ
့် ည်ိုးန္င်မည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် ဤကစစရပ်က
့် လျက် သင်၏ဝတတရ ိုးက ပြည်ဆ
မည်ကသ
ဲ့် ရင်
့် ဆင်တပြရှငိုး် မည့်် အတကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တဒါသမထွက်တစဘဲ သမဟ
့် တ် သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက မပပစ်မှ ိုးဘဲ ၎င်ိုးက
မည်သပပြုလ
ပ်ရမည့်် အတကက င်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။ အလှူတငွမျ ိုးက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး ငါတအခ
့် တလိုးတင် တပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤကစစရပ်တွင ်
အလှူတငွမျ ိုးပါဝင်ပပီိုး သင်၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် သင်၏ဝတတရ ိုးလည်ိုး အကျြုိုးဝင်သည်။ ဤဝတတရ ိုး
တကျပွနတ
် စရန် သင်၌ တ ဝန်ရသည်
ှ
။ သတသ
်လည်ိုး ဤကစစရပ်က သင်ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊
့်
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။ ရှတပသည်။ ဤစစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက
မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သနည်ိုး။ ဤစစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးသည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး ၎င်ိုးသည်
လူသ ိုးတ၏
ှ ည်ိုး လ သည်။
့် ဆိုးယတ်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမလ
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး ရှသည်က တထ က်ဆလျှင၊် ဤအတရိုးကစစတွင ် လူတ ့်

ရပ်တည်သင်သ
့် ည့်် သက်တသရပ်တည်ပခင်ိုး ပါဝင်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သင်၏ဝတတရ ိုးန္ှင ့်် တ ဝန်လည်ိုး
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က “ဤအရ မှ အတသိုးအမ ိုးကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ထမှတန၍
ပကကီိုးချဲျို့ရန် အမှနတ
် ကယ် လအပ်သတလ ။” ဟ ဆကကသည်။ လအပ်တပသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးရန် ငါတ သ
့် မဟ
့် တ် ငါတဝန်
့် ိုးကျင်၌ ပြစ်ပျက်သည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ၊ အတသိုးအမ ိုး အမှုအရ မျ ိုးကပင်လျှင် ငါတလက်
လတ်၍
့်
မရတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ငါတသည်
၎င်ိုးက အ ရစက်သင်သ
့် ည်ဟ စဉ်ိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ အတပခအတန တစ်ခခက ငါတက
့် ရင်ဆင်တနပါက၊ ၎င်ိုးက ငါတ ့်
လက်မလတ်သငတ
့်် ပ။ ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက ငါတအတွ
က်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပိုးထ ိုးတသ စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးအပြစ် ရှု ပမင်သငတ
့်် ပသည်။ အမှုအရ မျ ိုးအ ိုး
ဤသရှု့် ပမင်ပခင်ိုးက သင် မည်သသတဘ
ထ ိုးသနည်ိုး။ အကယ်၍ သင်၌ ဤသတဘ ထ ိုးမျြုိုး
့်
ရှပါက၊ ၎င်ိုးက သင်သည် စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်လသည်ဟူတသ အပြစ်မှနတ
် စ်ခက အတည်ပပြုသည်။ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်တစရန် ဤဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးဟူတသ စန္ှုနိုး် န္ှင ့်် အလှမ်ိုးတဝိုးလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။
လူတ မျ
့် ိုးစွ အတရိုးမစက်တသ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပတလ့်မရှတသ
ကစစရပ်မျ ိုးမှ အတရိုးမပါတသ အတသိုးအြွဲမျှသ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သမမ တရ ိုးက
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်မှုမရှဟူ၍ ယကကည်တသ သူမျ ိုး ရှတတ်သည်။
ဤလူတသည်
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
ကစစရပ်က ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးက မျ ိုးစွ မဆင်ပခင်ဘဲ
့်
့်
သတလက်လွတ် ထ ိုးကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး အမှနမ
် ှ ဤအတကက င်ိုးအရ သည်
့်
သင်တလ့်လ သငတ
့်် သ သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့နည်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်နည်ိုးဆင်ရ သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ ပြစ်ခတ
ဲ့် လသည်။ ထမျှမက သင်
ပ၍ပင်အတလိုးထ ိုးသငသ
့်် ည့်် အရ မှ သငက
့်် ရင်ဆင်ရန် ဤကစစ တပေါ်တပါက်သည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်တနတကက င်ိုး သပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏နတဘိုး၌ ရှက ၊ သင်၏ စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မှုတင်ိုးက
အကဲခတ်တနပပီိုး သင်လပ်တဆ င်သမျှန္င
ှ ့်် သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့််
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ပြစ်ပျက်သည်က တစ င်က့် ကည်တ
့် နသည်၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အလပ်ပင်။ လူအချြုျို့က “ဤသမှ့် နလ
် ျှင ် ၎င်ိုးက ကျွန္ပ်
် အဘယ်တကက င ့်် မခစ ိုးခဲရ
့် သနည်ိုး။” ဟ
တမိုးကကသည်။ သင်မခစ ိုးရသည်အ
့် တကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု

တရှ င်သည်လ
့် မ်ိုးခရီိုးက သင်၏ ပဓ နလမ်ိုးစဉ်အပြစ် သင် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး
မရှခဲတ
င ့်် သင်သည် လူအထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်သည့််
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
သမ်တမွျို့တသ အမှုက မခစ ိုးန္င်ရပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးက လူတ၏
့် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့််
ပပြုမူပအမျြုိုးမျြုိုးန္ှငအ
့်် ညီ တပေါ်လွငပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည် နတမ ်နမဲန္
ူ စ်ဦိုး
့် င်သတ
ပြစ်တပတက ိုး။ အတရိုးပါတသ ကစစရပ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ အတရိုးမပါတသ ကစစရပ်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုး ပါဝင်တသ ကစစရပ်မျ ိုးက
အတရိုးပါတသ သမဟ
ူ ပင်ိုးပခ ိုးမထ ိုးတပ၊ ထအရ က
့် တ် အတရိုးမပါတသ ကစစရပ်မျ ိုးဟ၍
သင် လက်ခန္င်သတလ ။ (၎င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ လက်
ခန္င်ပါသည်။) တနစဉ်က
စစရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
စပ်လျဉ်ိုး၍ အလွနက် ကီိုးမ ိုးပပီိုး အတရိုးပါသည်ဟ လူတရှု့် ပမင်ကကတသ ကစစရပ်အချြုျို့ ရှပပီိုး
အတရိုးမပါတသ အတသိုးအမ ိုးမျ ိုးဟ ရှု ပမင်ခရတသ အပခ ိုးအရ မျ ိုး ရှတပသည်။ လူတသည်
့်
ဤကကီိုးမ ိုးတသ ကစစရပ်မျ ိုးက အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်ဟ ပမင်တတ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတမှ့်
ဘရ ိုးသခင် ပတဆ
င်တပိုးထ ိုးသည်ဟ သူတက
်လည်ိုး
့်
့် ယူဆကကသည်။ သတသ
့်
ဤကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်ပျက်တနသည်အ
့် ခါတွင၊် လူတ၏
့်် ျက်တသ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့််
့် မရငက
သူတ၏
့် ျင်ိုးတသ အစွမ်ိုးအစတတကက
င ့်် လူတသည်
တယဘယျအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ညြ
့်
့်
အလတတ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် အဆင်မ
ဲ က
ှ
၊ မည်သည့်် ဗျ ဒတ်တတ ်ကမျှ
့် မီဘရ
မရန္င်သည်အ
့် ပပင် တန်ြိုးရတသ
ှ
တကယ်အ
့် သပည က မရရှန္င်ကကတပ။ တသိုးငယ်တသ
ကစစရပ်မျ ိုးန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့် လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး၊ တစ်စတစ်စ
လက်လတ
ွ ်ဆိုးရှုိုးသွ ိုးရန် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးက ခကကရသည်။ သပြစ်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌
့် ၍ လူတသည်
့်
စစ်တကက ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရရန် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးစွ ဆိုးရှု ိုးခဲက့် ကပပီ ပြစ်သည်။
သင်သည် လူမျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် တွက်
စီစဉ်တပိုးထ ိုးတသ အတပခအတနမျ ိုးက အပမဲလျစ်လျြူရှု ပါက၊ ဤသည်မှ အဘယ်အရ က
ဆလသနည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ သင်သည် တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုးန္ှင ့်် အချန်တင်ိုးမှ ပင် သင်အ
့် တပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးကတရ သူ၏ တခါင်ိုးတဆ င်မက
ှု ပါ အပမဲပစ်ပယ်
တနသည်ဟ အဓပပ ယ် သက်တရ က်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တွက်
အတပခအတနတစ်ရပ်က စီစဉ်တပိုးသည့်် အခါတင်ိုးတွင၊် သူသည် တတ်တဆတ်
တစ ငက့်် ကည်တ
့် နလျက်၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက စက်ကကည်တ
့် နပပီိုး၊ သင်၏စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
သိုးသပ်ချက်မျ ိုးက အကဲခတ်တန၍၊ သင် မည်သတတွ
့် နက သင်မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် ိုးပက တစ င်က့် ကည်တ
ပပြုမူမည်ပ
့် တက
့် ှု ရန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် င်္ရမစက်တသ
့် ကကည်ရ
လူတစ်ဦိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ်

သမမ တရ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ခါမျှ အတလိုးအနက် မရှခဲတ
့် သ သူ ပြစ်တနပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တွက် အတပခအတနတစ်စတစ်ရ က စီစဉ်တပိုးတသ အခါ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင် ပပည်စ
့် တစလသည်အ
့် ရ သမဟ
့် ည်ိုးတပိုးရန် သူတမျှ ်လင်ထ
့် ိုးသည့််
့် တ် သင်ပြည်ဆ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက သင် သတမူလမ်မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် ည် မဟတ်တပ။
့် တ် အ ရစက်လမ်မ
ထပပင်
့် သင်ကကြုတတွျို့တသ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ဝတထြုမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် မည်ကသ
ဲ့် ဆက်
စပ်မှု ရှတကက င်ိုးကလည်ိုး သင်သလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ သင်သည် ဤကဲသ
့် အကက
မ်ကကမ်ပြစ်ပွ ိုးတသ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့််
့်
အကကမ်ကကမ်ပြစ်ပွ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်အ
့် လဒ်ကမျှ မပမင်တတွျို့ပါက၊ သူသည် မည်သဆက်
လပ်မည်နည်ိုး။
့် ထဲတွင ် မည်သည်ရ
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက အကကမ်ကကမ်အခါအခါ ရင်ဆင်ပပီိုးတန က် သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးပမတ်တစပခင်ိုး သမဟ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်တပိုးတသ
့် တ် သငအ
အတပခအတနမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမှုမျ ိုး အပြစ်
အရှကအရှအတင်ိုး ရှု ပမင်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင် တပိုးအပ်ခတ
ဲ့် သ
့် ပ။ ထအစ ိုး သငအ
အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ သင် ပငင်ိုးပယ်ပပီပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အကကမ်ကကမ်အခါခါ
လက်လတ် ဆိုးရှုိုးခလျက်ရှသည်။ ဤသည်မှ လူတထ
် ဲတသ
့် တ်တြ ်ပပသည့်် လွနက
မန ခပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်တပသည်။) ဤအရ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်န ကျင်
ထခက်မည်တလ ။ (သူ န ကျင်ထခက်ပါလမ်မ
့် ည်။) ဘရ ိုးသခင်သည်
စတ်န ကျင်ထခက်မည်မဟတ်။ ဤကဲသ
့် ငါတပပ
သည်က ကက ိုးရပခင်ိုးက သင်တက
့်
့်
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ထတ်လနတ
် ့် စပပန်ပပီ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ စတ်န ကျင် ထခက်မည်ဟ
အတစ ပင်ိုး၌ တပပ ခဲသ
င့်် ဘရ ိုးသခင် န ကျင်ထခက်ပခင်ိုးမရှဘဲ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
့်
တနမည်တလ ။ သဆ
် ချန်တွင ် န ကျင်ထခက်သနည်ိုး။” ဟ
့် လျှင ် သူသည် မည်သည့်အ
သင်တတွိုးတနန္င်သည်။ တတတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအတပခအတန၌
န ကျင်ထခက်မည် မဟတ်တပ။ ထသဆ
့် တသ ် အထက်တွင် အကကမ်ိုးြျင်ိုးတြ ်ပပထ ိုးတသ
အပပြုအမူ အမျြုိုးအစ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတထ
့် ဘရ ိုးသခင် တစလတ်တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက
ပငင်ိုးပယ်သည့်အ
် ခါန္ှင ့်် ထအရ မျ ိုးထမှ ၎င်ိုးတ တခါင်
ိုးတရှ င်သည့်အ
် ခါ၊ ဤသတသ
့်
့်
လူမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး တစ်ခတည်ိုးသ ရှသည်။ ဤသတဘ ထ ိုးမှ
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူက သူ၏ အနက်ရှုင်ိုးဆိုး န္ှလိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
ပစ်ပယ်သည်။ “ပစ်ပယ်သည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးအတွက် အဓပပ ယ်န္စ
ှ ်လ ရှသည်။

၎င်ိုးတက
့် ည်ိုး။ အမှနမ
် ှ “ပစ်ပယ်” ဟူတသ
့် ပမင်မှ အဘယ်သ ရှ
့် ငါ၏ ရှု တထ င်အ
့် ငိုး် ပပရအန
စက ိုးလိုးသည် စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးဟတ
ူ သ င်္ယက်အနက်က တဆ င်သည်။
ထအဓပပ ယ်၏ အပခ ိုးအလ မှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ တစ်စတစ်ခအ ိုး စွနပ် ခင်
့် ိုးက
ညန်ိုးဆတသ အပင်ိုးပြစ်သည်။ “စွနပ် ခင်
့် ရ က ဆလတကက င်ိုး
့် ိုး” ဆသည်မှ မည်သည်အ
သင်တအ
့် ိုးလိုး သကကသည် မဟတ်သတလ ။ လရင်ိုးတရှငိုး် ဆရလျှင် “ပစ်ပယ်ပခင်ိုး”
ဆသည်မှ ဤသနည်
် သ
့် ိုးပြင ့်် ပပြုမူတနကကတသ ထလူမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစွနတ
တပပန်
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးက သရပ်တြ ်သည့်် စက ိုးလိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် မှုန္င
့်
အလွနအ
် မင်ိုး မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရွ မန်ိုးပခင်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
် ့် စ်မည့််
့် စွနပ
ဆိုးပြတ်ချက်အပြစ် အကျြုိုးသက်တရ က်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌
မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတလျှ က်လှမ်ိုးခဲတ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် သ သူတစ်တယ က်န္င
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုကတရှ င်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် သ လူတစ်ဦိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုး
ဆိုးပြတ်ချက်ပင် ပြစ်သည်။ ငါအတစ ပင်ိုးက တပပ ခဲတ
့် သ ထဆရိုးစက ိုး၏ အတရိုးပါပက ယခ
သင်တအ
့် ိုးလိုး ပမင်န္င်ကကပပီတလ ။
လူတ၏
့် အဆိုးသတ်က သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးက ယခ
သင်တ န
တ
ီ သ အတပခအတနမျ ိုးက
့်
့် င်ိုးပင် မတူညတ
့် ိုးလည်ကကပပီတလ ။ (တနစဉ်တန
သူစီစဉ်သည်။) “မတူညတ
ီ သ အတပခအတနမျ ိုးက သူစီစဉ်သည်။” ဟ ဆရ ၌ ဤအရ တမှ့်
လူတခ့် စ ိုးပပီိုး ထတတွျို့ န္င်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ထသဆ
ိုးအတွက်
့် တသ ် ဤသပပြုပခင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအ ိုး မတူညတ
ီ သ အချန်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ တနရ မျ ိုး၌
စမ်ိုးသပ်မအ
ှု မျြုိုးမျြုိုးက တပိုးရန်ပြစ်သည်။ စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခအတွငိုး် တွင ် လူ၏
မည်သည့်က
် ဏ္ဍမှ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရသနည်ိုး။ သင်သည် သင်ရင်ဆင်ရတသ ၊ ကက ိုးရ၊
ပမင်ရတသ ၊ ထပပင်
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့ရတသ အတကက င်ိုးကစစတင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုကတရှ င်တသ လူအမျြုိုးအစ ိုး ဟတ် မဟတ် စမ်ိုးသပ်မှုက
အဆိုးအပြတ်တပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူအ ိုးလိုးအတပေါ် တရ ိုးမျှတတသ တကက င ့််
အတယ က်တင်ိုးက ဤစမ်ိုးသပ်မှု အမျြုိုးအစ ိုးက ရင်ဆင်ကကရလမ်မ
့် ည်။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့က
“ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ခပ
ဲ့် ါပပီ၊ ထတကက
င့်် စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခမျှ
့်
ကျွန္ပ်
် အဘယ်တကက င ့်် ရင်မဆင်ရြူိုးသနည်ိုး။” ဟ ဆကကသည်။ မည်သည်စ
့် မ်ိုးသပ်မှုကမျှ
မရင်ဆင်ြူိုးတကက င်ိုး သင်ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် တွက် အတပခအတနမျ ိုးက
စီစဉ်တပိုးတသ အခါတင်ိုး၊ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့် အတလိုးအနက် မထ ိုးခဲဘ

လမ်ိုးခရီိုး၌ လက်တလျှ က်လခဲပ့် ခင်ိုး မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လိုးလိုး သတမပပြုမပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က
“ကျွန္ပ်
် သည် စမ်ိုးသပ်မှု အနည်ိုးငယ်က ရင်ဆင်ခြ
ဲ့် ူိုးသည်၊ သတသ
် ကျွန္ပ်
် သည် မည်သ ့်
့်
မှနမ
် ှနက
် န်ကန် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရမည်က မသပါ။ ကျွန္ပ်
် သည်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အခါ၌ပင် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးအတွငိုး် ကျွန္ပ်
်
ပမဲပမစွ ရပ်တည်ခပဲ့် ခင်ိုး ရှ မရှက မသတသိုးပါ။” ဟ ဆကကသည်။ ဤအတပခအတနမျြုိုး၌ရှတသ
လူမျ ိုးမှ လူနည်ိုးစထဲ၌ မရှကကသည်မှ တသချ ပါသည်။ ထသဆ
့် တသ ် လူတအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်တင်ိုးတ တသ စန္ှုနိုး် မှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ တစ တစ က
ငါတပပ ခဲသ
့် တင်ိုးပင် ပြစ်သည်- သင်လပ်သမျှ၊ တတွိုးသမျှန္င
ှ ့်် ထတ်တြ ပ် ပသမျှ၌
့် ည်အ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး ရှ မရှပင် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ သူတစ်ဦိုး
ဟတ်မဟတ်က အဆိုးအပြတ်တပိုးပ ပြစ်သည်။ ဤအယူအဆမှ ရိုးရှငိုး် သတလ ၊
မရိုးရှငိုး် ဘိုးူ တလ ။ တပပ ရသည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ လ
် ည်ိုး၊ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန်
လွယက
် ူသတလ ။ (သပ်မလွယ်ကပ
ူ ါ။) ၎င်ိုးမှ အဘယ်တကက င ့်် သပ်မလွယက
် ူသနည်ိုး။
(အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မသကကသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူတအ
ဲ့် စ
င့််
့် ိုး မည်ကသ
့် လင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးသည်က သူတမသ
့် ကကတပ၊ ထတကက
့်
၎င်ိုးတသည်
ကစစရပ်မျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ မမတ၏
့်
့် ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် ရန်အတွက်
သမမ တရ ိုးအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ရှ
့် တြွရမည်က မသကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မပင်ဆင်န္င်မီ၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၊ စစ်တဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမျ ိုးက သူတ ့်
ပြတ်သန်ိုးကကရသည်။) သင်တ ထ
့် ဆ
့် ကဲသ
့် တက င်ိုး ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့်
ထင်ပမင်ချက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုကတရှ င်ပခင်ိုးမှ ယခပင်လျှင်
လွယက
် ူစွ လပ်တဆ င်၍ရန္င်သတယ င် ထင်ရသည်။ ဤသ အဘယ်
တကက င ့်် ငါတပပ သနည်ိုး။
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တသည်
တရ ိုးတဟ ချက် တပမ က်ပမ ိုးစွ က
့်
န ိုးတထ င်ခကဲ့် ကပပီပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုမှ ပမ ဏ မနည်ိုးတသ
တရတလ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ခခဲက့် ကပပီိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တအ
့် ိုး
သတဘ တရ ိုးအရန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည အရ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် တကက
က်ရွ ျို့ ပပီိုး
့်
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရမည်က န ိုးလည်တစပပီပြစ်သည်။ ထသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမအ
ှု ိုး တရှ င်ပခင်ိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍၊

ဤသန ိုးလည်ပခင်ိုး အ ိုးလိုးသည် အလွန ် အတထ က်အကူ ပြစ်တနပပီိုး ထကဲသ
့် တသ
့်
အရ တစ်ခက လွယ်ကစ
ူ ွ ရရှန္င်သကဲသ
့် သင်
တအ
့် ည်။ ထသဆ
့်
့် ိုး ခစ ိုးတစခဲသ
့် တသ ်
လူတသည်
၎င်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် မရရှန္င်ကကသနည်ိုး။
့်
ဤသည်မှ လူသဘ
ဝ၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှဘဲ၊
့်
မတက င်ိုးမက
ှု န္ှစ်သက်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တကယ်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်ကိို မတကက က်ရွံ ျို့ ခင််းနှင ်ူ့ မတက င််းမှုကိို မတရှ င် ခင််းမှ ဘိုရ ်းသခင်ကိို
ဆန်က
ူ့ ျင် ခင််း ေစ်သည်
“ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ပခင်ိုး” ဟူတသ ဤဆရိုးစက ိုး
မည်သည့်တ
် နရ မှ လ ခဲတ
့် ကက င်ိုး သင်တက
့် တမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ငါအစပပြုမည်။ (တယ ဘဝတထြု။)
တယ ဘက ကျွန္ပ်
် တ တြ
်ပပခဲပ့် ပီပြစ်၍၊ သူအတကက
င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးကကပါစ။့်
့်
့်
တယ ဘ၏တခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတက
ှ ့််
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအတွက် အလပ်လပ်တနခဲသ
့် တလ ။ သူ လပ်မတနခဲပ
့် ါ။ ထသမဟ
့် တ်သတလ ။
တယ ဘန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍လည်ိုး ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သူ၌ အသပည မည်မျှ
ရှခဲသ
့် နည်ိုး။ (မျ ိုးစွ မရှခဲတ
့် ပ။) ထပပင်
့် ထဘရ ိုးသခင်အ ိုးသတသ အသန္ှင ့်် သင်တ ့်
ယခတခတ်တွင ် သင်တသ
့် နည်ိုး။ သင်တ ့်
့် တသ အသက အဘယ်သ န္ှု
့် င်ိုးယှဉ်ခဲသ
မတပြဝက့် ကသည်မှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ တယ ဘက ယခ သင်တ၌ရှ
့် တသ အသပည ထက်
မျ ိုးခဲသ
် ပြရ
့် တလ သမဟ
့် တလ ။ (နည်ိုးခဲသ
့် ည်။) ဤအရ မှ အလွနတ
့် တ် နည်ိုးခဲသ
လွယက
် ူတသ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခပြစ်သည်။ နည်ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးမှ အတသအချ ပင်။ သင်တသည်
့်
ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရ၍
ှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ရှကကသည်။ သင်တသည်
တယ ဘထက် ဘရ ိုးသခင်ကသတသ အသသည်
့်
မျ ိုးစွ ပသည်။ ဤအရ က အဘယ်တကက င ့်် ငါတင်ပပရသနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးက တပပ ပပရ ၌
ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တအ
် စ်ခက ငါရှငိုး် ပပလသည်၊ သတသ
်
့် ိုး အပြစ်မှနတ
့်
ငါမရှငိုး် ပပမီ သင်တအ
ွ ိုး် တစ်ခက တမိုးလသည်- တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
့် ိုး တမိုးခန
တကယ်အ
့် နည်ိုးအကျဉ်ိုးသ သခဲတ
ှု
့် သ ်လည်ိုး၊ သူက
့် တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
တရှ င်န္င်ခတ
ဲ့် သိုးသည်။ ယတနတခတ်
လူတသည်
အဘယ်တကက င ့်် ထသပပြုရန်
့်
့်
့်
ပျက်ကွကက် ကသည်မှ အဘယ်တ
့် ကက င်န
အကကီိုးအကျယ်
့် ည်ိုး။ (သူတသည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးကကသည်။) “အကကီိုးအကျယ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး”- ဤသည်မှ
ပပဿန က ပြစ်ပွ ိုးတစတသ အတပေါ်ယပြစ်ရပ် ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ငါသည် ၎င်ိုးက
့်

ထနည်ိုးအတင်ိုး ဘယ်တသ အခါမှ ယူဆမည် မဟတ်တပ။ “အကကီိုးအကျယ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး”၊ “ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပခင်ိုး”၊ “ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ မဲပ့် ခင်ိုး”၊
“န ခမှုမရှပခင်ိုး”၊ “သမမ တရ ိုးက မန္ှစ်သက်ပခင်ိုး” စသည်တကဲ
့် တသ
့် သ
့်
ခဏခဏအသိုးပပြုသည့်် ကသဝါဒမျ ိုးန္င
ှ ့်် တဝါဟ ရမျ ိုးက မကက ခဏမှတ်ယူက
ဤမှတ်သ ိုးရလွယ်တသ စက ိုးရပ်မျ ိုးအ ိုး အတရိုးကစစ တစ်ခချင်ိုးစီ၏ အန္ှစ်သ ရက
ရှငိုး် ပပရန် အသိုးပပြုတတ်ကကသည်။ ဤသည်မှ အ ိုးနည်ိုးချက်ရတသ
ှ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှု
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်မျြုိုး ပြစ်သည်။ ကွဲပပ ိုးတသ သတဘ သဘ ဝမျ ိုး၏ အတရိုးကစစမျ ိုးက
ရှငိုး် ပပရန် တူညတ
ီ သ အတပြက အသိုးပပြုပခင်ိုးက သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးတသ သသယမျ ိုးက မလွမ
ဲ တရှ င်သ ပြစ်တပေါ်တစသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
အတပြမျြုိုး ကက ိုးရသည်က ငါမကကြုက်တပ။ ၎င်ိုးက လိုးတစပ
့် တ်တစ့် ဆင်ပခင်တလ ။့် သင်တ ့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ ဤအတကက င်ိုးအရ က ဆင်ပခင်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှကကတပ၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
၎င်ိုးက တနစဉ်
င့်် သင်တ လ
့် ငါပမင်န္င်ပပီိုး တနစဉ်
့် ငါခစ ိုးန္င်သည်။ ထတကက
့်
့် ပ်တဆ င်တနကကစဉ်
ငါတစ ငက့်် ကည့်တ
် န၏။ သင်တသည်
တစ်စတစ်ခက ပပြုလပ်တနသည့်အ
် ချန်တွင၊် ၎င်ိုး၏
့်
အန္ှစ်သ ရက မခစ ိုးန္င်ကကတပ၊ သတသ
် ငါကကည့်သ
် ည်အ
့် ခါ ၎င်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက ငါပမင်န္င်ပပီိုး
့်
၎င်ိုး၏အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး ငါခစ ိုးန္င်သည်။ ထသဆ
့် တသ ် ဤအန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။
အဘယ်တကက င ့်် ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
့်
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသနည်ိုး။ သင်တ၏အတပြမျ
ိုးမှ ဤပပဿန ၏
့်
အန္ှစ်သ ရက ရှငိုး် လင်ိုးန္င်ရန်အတွက် အလှမ်ိုးတဝိုးသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတက
့် ထအရ ကလည်ိုး
မရှငိုး် ပပန္င်တပ။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယင်ိုး၌ သင်တ သတ
မပပြုမတသ အရင်ိုးအပမစ်တစ်ခ
့်
ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဤအရင်ိုးအပမစ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ထအတကက င်ိုးက သင်တ ့်
ကက ိုးလတကက င်ိုး ငါသသည်၊ ထတကက
င ့်် ဤပပဿန ၏ အရင်ိုးအပမစ်အတကက င်ိုးက
့်
သင်တအ
့် ိုး ငါ တပပ ပပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုက စလပ်ခက
ဲ့် တည်ိုးက သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးက မည်သ ့်
သတဘ ထ ိုးခဲသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးတက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့် ကယ်ဆယ်ခသ
့်
သူ၏မသ ိုးစဝင်မျ ိုးအပြစ်၊ သူအမှု
့် ၏ ဦိုးတည်ရ မျ ိုးအပြစ်၊ သူ သမ်ိုးပက်ပပီိုး
ကယ်တင်လခဲတ
့် သ သူမျ ိုးန္ှင၊့်် သူ စလင်တစလတသ သူမျ ိုးအပြစ် ရှု ပမင်ထ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ သူအမှု
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ၏ အစ၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သဆ
့် လျှင ် ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုးတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် စမ်ိုးတနခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့်

သူစမ်ိုးတစ်တယ က်အပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူတ၏သတဘ
ထ ိုးမှ မှနက
် န်တသ ရလဒ်မျ ိုးက မပြစ်ထန
ွ ိုး် တစခဲဘ
့် ၊ဲ သူတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ဆက်
ဆသင်တ
့် ကက င်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲက့် ကပါဟ
့်
ဆန္င်ပါသည်။ သပြစ်
ဘရ ိုးသခင်က သူတအလ
ရှသကဲသ
့် ဆက်
ဆခဲပ့် ပီိုး
့် ၍ သူတသည်
့်
့်
့်
သူတန္ှ့် စ်သက်သည့်် အရ မှနသ
် မျှက လပ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
ထင်ပမင်ချက်တစ်စတစ်ရ ရှခဲက့် ကသတလ ။ အစ၌ သူတ မရှ
့် ကကတပ။ သူတ၏
့် မည်က မတတ
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အချြုျို့တသ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ခန်မှ့် နိုး် စတ်ကူိုးမျ ိုးသ ပါဝင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတသည်
သူတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
ကက်ညသ
ီ ည်အ
့် ရ က လက်ခခဲပ့် ပီိုး၊ တစ်စတစ်ရ က သူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
မကက်ညတ
ီ သ အခါ၊ သူတက
် ည်ိုး၊ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ယင်ိုးက အတပေါ်ယ၌သ န ခခဲက့် ကတသ လ
၎င်ိုးက ပပင်ိုးထန်စွ ကွဲလွဲသည်ဟ ခစ ိုးပပီိုး ယင်ိုးက ဆန်ကျင်
ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ
့်
အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးကက ိုးက ဆက်ဆတရိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့်
မသ ိုးစဝင်မျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
သူစမ်ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် ဆက်ဆခဲက့် ကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
့်
အချန်က လတစ်ခတန က်တွင် သူက မည်သည့်အ
် ရ ကရရှရန် ကကြုိုးစ ိုးတနတကက င်ိုးက
လူသ ိုးတ န
် သ ဘရ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက သူတ ့်
့် ိုးလည်လ ခဲက့် ကပပီိုး သူသည် စစ်မှနတ
သခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ မည်သည့်အ
် ရ က ရရှန္င်တကက င်ိုးကလည်ိုး သူတ ့်
့်
သလ ခဲက့် ကသည်။ ဤအချန်၌ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
သတဘ ထ ိုးခဲက့် ကသနည်ိုး။ သူတသည်
သူက
့်
့် အသက်တသွိုးတကက အပြစ် ရှု ပမင်ခကဲ့် ကပပီိုး
သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင၊့်် ကတတတ ်မျ ိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုးခရရန်
တမျှ ်လင ့်် ခဲက့် ကသည်။ ဤအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတအ
ဲ့် ့်
့် ိုး မည်ကသ
သတဘ ထ ိုးခဲသ
ှ ်မျ ိုးအပြစ်
့် နည်ိုး။ သူသည် လူတအ
့် ိုး သူသ
့် မ်ိုးပက်ပခင်ိုး၏ ပစ်မတ
ရှု ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
ှ ၊့်် သူတအ
့် တရ ိုးစီရင်ရန်၊ သူတက
့် စစ်တဆိုးရန်န္င
့် ိုး
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးကက ိုး၌ ထ ိုးရရန်
ှ အတွက် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလခဲသ
့် ည်။
သတသ
်လည်ိုး ထအချန်၌ လူတအတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့်
့်
့် ယ်တင်၏
ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုး ရရှရန် သူတအသ
ိုးပပြုန္င်တသ အရ ဝတထြုတစ်ခမျှ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင် ထတ်ပပန်တသ သမမ တရ ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သမ်ိုးပက်ပပီိုး ကယ်တင်
န္င်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ၎င်ိုးတအလ
ရှတသ အရ တက
့်
့်
့်
ရရန်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတအလ
ရှတသ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်သ ့်
့်

တရ က်ရန်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး ၎င်ိုးတ၌့် အခွငအ
့်် တရိုး တစ်ခရှတကက င်ိုး ပမင်ခကဲ့် ကသည်။
ဤအရ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ ရိုးသ ိုးမှု အစအနတလိုး ပြစ်တည်လ ခဲပ့် ပီိုး
့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတသည်
ဤဘရ ိုးသခင် တန က်သလ
့်
့် က်ရန် အလရှလ ခဲက့် ကသည်။
အချန်တကျ လ
် ွနခ
် သ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူတ၌့် ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုး အတပေါ်ယန္ှင ့်် ကသဝါဒဆင်ရ
သန ိုးလည်မှု ရှလ ခဲပ့် ခင်ိုးတကက င်၊့် လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူတပပ ဆတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏ တဟ တပပ ချက်၊ သူထတ်ပပန်လက်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏အမှုတန္ှ့် င ့်် စတင် “ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်” လ သည်ဟပင် ဆန္င်ပါသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတမှ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မစမ်ိုးတတ တ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်လ မည့််
့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုး၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပပီပြစ်တကက င်ိုး မှ ိုးယွငိုး် တသ အယူအဆ တအ က်တင
ွ ်
ရှခဲက့် ကသည်။ ယခတွငမ
် ူ လူတသည်
သမမ တရ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးစွ က
့်
န ိုးတထ င်ခကဲ့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မျ ိုးစွ တသ အမှုတက
့် ူိုးကကပပီ ပြစ်သည်။
့် တတွျို့ ကကြုခဲြ
သတသ
်လည်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခအတနမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစတသ
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှုန္င
ှ ့်် တ ိုးဆိုးီ ပတ်ဆမှု့် တတကက
င ့်် လူအမျ ိုးစသည် သမမ တရ ိုးက
့်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရ ၌ မတအ င်ပမင်န္င်ကကသလ၊ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး
မတကျနပ်တစန္င်ကကတချ။ လူတသည်
ပ၍ပ၍ တလျ ရ
့် ဲလ ကကပပီိုး ယကကည်စတ်ချမှုအပင်ိုး၌
့်
ပ၍ပ၍ ချြုျို့တဲလ
့် ကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အဆိုးသတ်က မသရပါဟ ပ၍ပ၍
ခစ ိုးလ ကကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လွနက
် ဲတသ အကကအစည် တစ်စတစ်ရ မျှ မရှဝက့် ကဘဲ၊
့်
တိုးတက်မှု ပပြုလပ်ရန်အတွက် မကကြုိုးပမ်ိုးကကတတ တ
အင်တင်တင်ပြငသ
့််
့် ပ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်ပါကကပပီိုး တရှ ျို့သ တစ်
လှမ်ိုးချင်ိုး သွ ိုးတနကကသည်။ လူသ ိုးတ၏
ှ
င ့််
့်
့် လက်ရအတပခအတနန္ှ
ပတ်သက်၍ သူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူတအ
ှ ့်် သူ၏ လမ်ိုးခရီိုးက လူတအထဲ
၌ ပပည့်ဝ
် တစပပီိုး
့် ိုး ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးက တပိုးရန်န္င
့်
သူတက
ီ သ ပစမျ ိုးပြင ့်် စစ်တဆိုးရန်အတွက် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတပခအတနမျ ိုးက
့် မတူညတ
စီစဉ်ရန်သ အလရှသည်။ သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုတက
့် ယူက လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်န္င်စွမ်ိုးရလ
ှ
မည့်် အဆိုးသတ်တစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစရန် ပြစ်သည်။
ငါပမင်ြူိုးတသ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယူက ကသဝါဒမျ ိုး၊
စ ရွ က်တပေါ်က ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးသက်သက်၊ လက်န ရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအပြစ်သ လျှင်
သတဘ ထ ိုးကကသည်။ သူတ၏
့် လပ်တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးတပပ ဆပတတွ
့် င၊် သမဟ
့် တ်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက သူတ ့်
့်

လက်န သငတ
့်် သ လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခအပြစ် သတဘ မထ ိုးကကတချ။ ဤသည်မှ လူတသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ အထူိုးသပြင ့်် မှနတ
် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုတရှ င်သည့်် ဦိုးတည်ရ ဘက်၌ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနတသ
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ငါမပမင်ြူိုးတပ။ ဤအရ တကက င ့်် လူသ ိုးမျ ိုး အတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန္ှစ်သက်ပခင်ိုးတပြင
့် ့််
ပပည့်လ
် ျက်ရတပသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
အကကမ်ရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပင် အြန်ြန် တပိုးခဲပ့် ပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် “ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်လပါသည်။” ဟူသည့်် စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်က
လက်တတွျို့ ပပသည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ မည်သည်သ
့် တဘ ထ ိုးကမျှ မရှကကတသိုးတပ။ လူတ၌့်
ဤစတ်ပင်ိုးပြတ်ချက် မရှကကဘဲ၊ ဤကဲသ
့် ပပသပခင်
ိုးမျြုိုး မရှကကသည်အ
့် တွက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရသတဘ
ှ
ထ ိုးသည် အတတ်ကကဲသ
့် သူ
့် တအ
့် ိုး သူ၏
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ သတဘ ထ ိုးကကီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးက
တိုးတပိုးခဲသ
့် ချန်န္င
ှ ့်် မတူညတ
ီ တ တ
အလွနအ
် မင်ိုး
့် ည်အ
့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
စတ်ပျက်လ သည်။ မည်သက
ူ ဤစတ်ပျက်ပခင်ိုးက ပြစ်တစခဲသ
့် နည်ိုး။
လူသ ိုးတအတပေါ်
ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ မည်သအတပေါ်
ူ ့်
မူတည်သနည်ိုး။
့်
၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တသ သူ အတယ က်တင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်။ သူ၏
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အလပ်လပ်တနသည့်် က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးစွ ပပြုခဲပ့် ပီိုး သူတအတွ
က် အတပခအတနမျ ိုးစွ က စီစဉ်ခဲသ
့် ည်။
့်
သတသ
်လည်ိုး သူတသည်
မည်သပင်
့်
့်
့် လပ်တဆ င်ထ ိုးပပီိုးတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူတ၏
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သတဘ ထ ိုးမှ မည်သပင်
့် ပြစ်ပါတစ၊ လူတသည်
့်
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပန်ိုးတင် န္ှင ့်် လိုးဝအညီ လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ရန်
ပျက်ကွက်ခကဲ့် ကသည်။ ထတကက
င ့်် ငါသည် အန္ှစ်ချြုပ်စက ိုးရပ်တစ်ခက တပိုးပပီိုး လူတသည်
့်
့်
အဘယ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ပခင်ိုးဟူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ မတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါတ ယခ
တင်တပပ ခဲသ
့် ည့််
့်
အရ မှနသ
် မျှက ရှငိုး် ပပရန် ဤစက ိုးရပ်က ငါအသိုးပပြုမည်။ ဤစက ိုးရပ်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ယင်ိုးမှ - ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက သူကယ်
တင်ပခင်ိုး၏ ဦိုးတည်ရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူအမှု
့်
့် ၏
ဦိုးတည်ရ မျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သူတ၏ရန်
သ၊ူ သူတ၏
့်
့်
ပကတဆနက
် ့် ျင်ဘက်အပြစ် သတဘ ထ ိုးကကသည် ဟူ၍ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်မှု သင် ယခရှပပီတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သတဘ ထ ိုးမှ

မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင၊့််
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုး ဆက်ဆတရိုးမှ မည်သပြစ်
် င်
့် တကက င်ိုးတမှ့် အလွနပ
ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။ သင်တသည်
တရ ိုးတဟ ချက် မည်မျှက န ိုးတထ င်ခတ
ဲ့် စက မူ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ ရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
သဟဇ တပြစ်လ မည်လ
့် မ်ိုးက ရှ တြွပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ရ သက်ပန်
အသိုးတတ ခ
် လပခင်ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသက်ရှငလ
် ပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
့်
သင်တက
ကမ
် ူက ိုး ထအရ မျ ိုးမှ
့်
့် ယ်တင်၏ တက က်ချက်ဆပွဲ ခင်ိုးမျ ိုး၊ ငါအတွ
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမူက တရှ င်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးခရီိုး၌ သတရှစွ တလျှ က်လှမ်ိုးပခင်ိုး၏ ပပယင်္်မျ ိုး မဟတ်တပ၊ ထထက်
၎င်ိုးတမှ့်
့်
တသချ တသ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးက သင်တ ရန္
့် င်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးသ လျှင်
ပြစ်သည်။ ဤရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုးက ရယူရန် သင်တသည်
အချြုျို့တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
့်
ဝန်တလိုးစွ ပြင ့်် လက်န ကကသည်၊ ထအပပင်
လူတအ
့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး၏ လမ်ိုးခရီိုးမှ ပ၍ပင် အတဝိုးသ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
လူတန္ှ့် င ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အပြစ် တန က်ထပ် တစ်ကကမ် တရ က်ရှတစသည်မှ
ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပင် အတအကျပြစ်သည်။
ယတန တခါင်
ိုးစဉ်မှ အနည်ိုးငယ် ခက်ခန
ဲ က်နပ
ဲ ါသည်၊ သတသ
် မည်သပင်
့်
့်
့် ပြစ်တစ၊ သင်တသည်
့်
တရ က်လ မည့်် အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် ကျတရ က်လ မည့်် အချန်မျ ိုးက တကျ ်ပြတ်သည့်အ
် ခါ၊
သင်တအ
့် သ အရ မျ ိုးက သင်တလ
့် ိုး ငါ ယခတလိုးတင် တပပ ခဲတ
့် ပ်န္င်ကကမည်ဟ ငါ
တမျှ လ
် ငတ
့်် နဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဘ မျှမရှတသ တလထကကီိုးကသ
ဲ့် ၊ ့် သငအ
့်် တွက်
အသိုးဝင်သည့်အ
် ခါ၌ သူတည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ အသိုးမဝင်သည့်် အခါ၌ သူမတည်ရှသကဲသ
့် ့်
သတဘ မထ ိုးကကန္ှင။့်် သင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
အတတွိုးမျြုိုး သင်၏မသစတ်ထတ
ဲ ွင ်
့်
ရှသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တဒါသထွက်တစပပီ ပြစ်သည်။ “ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင်က ဘ မျှမရှတသ တလသက်သက်အပြစ် သတဘ မထ ိုးပါ။ ဘရ ိုးသခင်ထ ကျွန္ပ်
်
အပမဲဆတတ င်ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစရန် ကျွန္ပ်
် အပမဲကကြုိုးစ ိုးသည်အ
့် ပပင်၊
ကျွန္ပ်
် ပပြုသမျှမှ ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆတသ နယ်ပယ်၊ စန္ှုနိုး် န္ှင ့်် နယ မမျ ိုးအတွငိုး် ၌
ရှပါသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် ကျွန္ပ်
် ၏ ကယ်ပင်စတ်ကိုးူ မျ ိုးပြင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး
လိုးဝမပပြုပါ။” ဟ ဆတသ လူမျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်ပါသည်။ ဟတ်ပါသည်၊
သင်လက်တတွျို့လပ်တဆ င်တနတသ ပစမှ မှနက
် န်ပါသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ပပဿန တစ်ခက
့်
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် သင်ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သင် မည်ကသ
ဲ့် စဉ်ိုး
စ ိုးသနည်ိုး။ ကစစရပ်တစ်ခက
့်

သင်ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သင် မည်ကသ
ဲ့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က ၎င်ိုးတ ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးသည်အ
့် ခါန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ အသန ိုးခသည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်
တည်ရတကက
ှ
င်ိုး ခစ ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ပပဿန တစ်ခက ကကြုတတွျို့ရသည်အ
့် ခါတင်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏က
ယ်ပင် စတ်ကူိုးမျ ိုး ရလ ပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
့် လက်န လကကသည်။ ဤသည်မှ သူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဘ မျှမရှတသ တလထကကီိုးကသ
ဲ့် သတဘ
ထ ိုးသည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျြုိုးက ၎င်ိုးတ၏
ဲ ဘရ ိုးသခင်က မတည်ရတသ
ှ
သူ
့်
့် စတ်ထ၌
ပြစ်တစသည်။ လူတက
် ချန်၌ ရှသငပ့်် ပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ သူ
့် က
့် လအပ်သည့်အ
သူက
် ခါ၊ မရှသငဟ
့်် တတွိုးတတ်ကကသည်။ လူတက
ယ်ပင်
့် မလအပ်သည့်အ
့် ၎င်ိုးတ၏က
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ လတလ က်သည်ဟ ထင်ကကသည်။
၎င်ိုးတက
့် ရ ကမဆ လပ်န္င်သည်ဟ ထင်တတ်ကကသည်။
့် မမန္ှစ်သက်သည့်် မည်သည်အ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန် လအပ်သည်ဟ တကယ်က
့် မတတွိုးကကတပ။
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အတနအထ ိုးမျြုိုး၌ တလ တလ ဆယ် ရှတနပပီိုး ဤကဲသ
့် တသ
အတပခအတနမျြုိုး၌
့်
့်
နစ်တနတသ လူမျ ိုးအတနပြင့်် သူတသည်
အန္တရ ယ်က ြတ်တခေါ်တနကကသည် မဟတ်တလ ။
့်
လူအချြုျို့က “ကျွန္ပ်
် သည် အန္တရ ယ်က ြတ်တခေါ်တနသည်ပြစ်တစ၊ မတခေါ်သည်ပြစ်တစ၊
ကျွန္ပ်
် သည် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ခပဲ့် ပီပြစ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး စွနပ
် ့် စ်ရက်မည်
မဟတ်တသ တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် အ ိုး စွနပ
် ့် စ်လမ်မ
် ယကကည်သည်။” ဟ
့် ည် မဟတ်ဟ ကျွန္ပ်
ဆကကသည်။ အပခ ိုးလတ
ူ က
် သည် မခင်၏ဝမ်ိုးထ၌
ဲ ရှတနခဲသ
့် ည့်် အချန်မှစ၍ သခင်က
့်
့် “ကျွန္ပ်
ယကကည်ခပဲ့် ပီ။ န္ှစ်တပါင်ိုးတလိုးဆယ် သမဟ
့် လျှင ်
့် တ် ငါိုးဆယ် ရှပပီပြစ်သပြင့်် အချန်အ ိုးပြင်ဆ
ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးကခရရန် အရည်အချင်ိုး အပပည့်မ
် ီဆိုးပြစ်ပပီိုး
ကျွန္ပ်
် သည် တအ င်ပမင်တကျ ်လ ိုးရန် အရည်အချင်ိုး အပပည့်မ
် ီဆိုးပြစ်သည်။ ဤဆယ်စန္ှစ်
တလိုးစ သမဟ
် သည် ကျွန္ပ်
် ၏မသ ိုးစန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏အလပ်က
့် တ် ငါိုးစအတွငိုး် ကျွန္ပ်
စွနပ
် ့် စ်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ တငွတကကိုး၊ ရ ထူိုးင်္ဏ်ပဒ်၊ တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် မသ ိုးစအချန် ကဲသ
့် တသ
့်
ကျွန္ပ်
် ၌ရှသမျှ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည်။ အရသ ရှသည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုးစွ
ကျွန္ပ်
် မစ ိုးြူိုးခဲ၊့် တပျ ်ရင်စရ မျ ိုးစွ ကျွန္ပ်
် မတပျ ်တမွျို့ ြူိုးခဲပ
့် ါ၊ စတ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ
တနရ မျ ိုးစွ ကျွန္ပ်
် မလည်ပတ်ခြ
ဲ့် ူိုးပါ၊ ထပပင်
် သည် သ မန်လူတ မခ
့် ကျွန္ပ်
့် န္င်တသ
ဒကခဆင်ိုးရဲကပင် ကကြုတတွျို့ခစ ိုးခဲြ
့် ူိုးသည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအရ အ ိုးလိုးအတွက်တကက င ့်် ကျွန္ပ်
် အ ိုး မကယ်တင်န္င်ပါက၊ ကျွန္ပ်
် သည် မျှတမှုမရှဘဲ
ဆက်ဆခတနရပပီပြစ်ပပီိုး ဤကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးက ကျွန္ပ်
် မယကကည်န္င်ပါ” ဟ
့်
ဆကကသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
အပမင်မျြုိုးရသည်
ှ
့် လူတ မျ
့်
့် ိုးစွ ရှသတလ ။ (မျ ိုးစွ ရှပါသည်။)

ထသဆ
တအ
် စ်ခက န ိုးလည်တစြ ငါကူ
ညမ
ီ ည့််
့် တသ ် ယတန သင်
့် ိုး အပြစ်မှနတ
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အပမင်မျြုိုးန္ှင ့်် လူတအ
့်
့် ိုးလိုးမှ မမတက
့် ယ်ကယ် အခက်တတွျို့တအ င်
လပ်တနကကပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏က
ယ်ပင် စတ်ကူိုးမျ ိုးပြင့်် မမတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးက ြိုးကွယ် တနကကတသ တကက င ့််
့်
့်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆတသ စန္ှုနိုး် က အစ ိုးထိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအ
် ့် ိုးထ ိုးသည်မှ
့် ိုး ဟနတ
ဤစတ်ကိုးူ မျ ိုးတရ သူတ၏က
ယ်ပင် တက က်ချက်မျ ိုးပါ ဧကန်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သူတ
့်
့် အ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
် ကယ် တည်ရပခင်
ှ ိုးက မခစ ိုးရန္င်တစရန် ပပြုလပ်ပပီိုး ယင်ိုးက သူတအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်ထတ
ဲ ွငရ
် တသ
ှ
အစတ်အပင်ိုး သမဟ
့် တ် တဝစဟူသမျှက
ပစ်ပယ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စလင်တအ င်ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုးက ခရမည့်် အခွငအ
့်် တရိုးကလည်ိုး
ဆိုးရှုိုးတစပါသည်။
လတိ၏
ို ူ့ အဆံ်းို သတ်မျ ်းကိို ဘိုရ ်းသခင် သတ်မှတပ
် ံိုနင
ှ ်ူ့ ထိသ
ို ိုိ ပ
ူ့ ရ ၌ သအသံ်းို ပ တသ
စံနန
ှု ််းမျ ်း
သင်သည် မည်သည်အ
့် ပမင် သမဟ
့် တ် တက က်ချက် တစ်စတစ်ရ က မတရွ ိုးချယ်မီ သင်သည်
သငအ
့်် တပေါ်၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ စဉ်ိုးစ ိုးတနသည်အ
့် ရ က ဦိုးစွ
န ိုးလည်သငပ့်် ပီိုး၊ ထတန
် ည်မမှနသ
် ည်က
့် က် သင်၏ကယ်ပင် အတတွိုးအတခေါ် မှနသ
ဆိုးပြတ်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က သတ်မှတ်ရန်အတွက်
အချန်က အတင်ိုးအတ ယူနစ်အပြစ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ အသိုးပပြုပခင်ိုး မရှခဲြ
့် ၊ ့် သူသည်
့် ူိုးသကဲသ
လူတစ်ဦိုးက မည်မျှ ဒကခခစ ိုးခဲရ
့် သည် ဟူသည့်် စစစ်သတ်မှတ်ပခင်ိုးမျြုိုး အတပေါ်၌လည်ိုး
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတပခမပပြုခဲြ
့် ူိုးပါတပ။ ထသဆ
့် တသ ် လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က
သတ်မှတ်ရန် စန္ှုနိုး် တစ်ခအပြစ် မည်သည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသနည်ိုး။ အချန်က
အတပခခ၍ သတ်မှတပ် ခင်ိုးမှ လူတ၏
ီ ိုးတသ
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အကက်ညဆ
အရ ပင်ပြစ်မည်။ ထအပပင်
သင်တ မကက
ခဏတတွျို့ ပမင်ရသည့်် တစ်ချန်တစ်ခါက မျ ိုးစွ
့်
့်
ဆက်ကပ်ခတ
ဲ့် သ ၊ အသိုးတတ ်ခခဲတ
့် သ ၊ အြိုးအခကကီိုးစွ တပိုးခဲတ
့် သ ၊ ကကီိုးမ ိုးစွ
ဒကခဆင်ိုးရဲခခဲတ
တွင ် ထသူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ သူမျ ိုး ရှသည်။ သင်တ၏အပမင်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရန္င်တသ သူမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤလူမျ ိုး လက်တတွျို့ ပပသပပီိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှနသ
် မျှသည် လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က
သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်ချမှတ်ထ ိုးတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုးတ၏
့်

အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတအကျ ကက်ညတ
ီ ပသည်။ သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ က
့်
ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ ငါသည် ဤဥပမ မျ ိုးက တစ်ခပပီိုးတစ်ခ စ ရင်ိုးမှတ်မည်မဟတ်တပ။
အချြုပ်အ ိုးပြငဆ
့်် ရလျှင ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အယူအဆ၌ ရှတသ
စန္ှုနိုး် မဟတ်သည်အ
့် ရ မှနသ
် မျှသည် လူ၏ စတ်အထင်မှ လ ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး ထကဲသ
့် တသ
့်
အရ အ ိုးလိုးမှ လူ၏ အယူအဆမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်၏ ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး န္ှင ့််
စတ်ကူိုးမျ ိုးအတပေါ် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မတလျှ တ
့် မ်ိုး တပပ တနလျှင် ရလဒ်က
အဘယ်အရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ဤအရ ၏ အကျြုိုးဆက်မှ ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် ိုး
ပစ်ပယ်ပခင်ိုးသ လျှင် ပြစ်န္င်သည်မှ အတတ ်ပင် သသ ပါသည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်သည် သင်၏ အရည်အချင်ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌
အပမဲကက ိုးလိုးထတ်က သူန္င
ှ ့်် ယှဉ်ပပြုင်ပပီိုး သူန္င
ှ ့်် အပငင်ိုးပွ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
သင်တသည်
သူ၏ တတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်
့်
မကကြုိုးစ ိုးသည့်အ
် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏သတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် မကကြုိုးစ ိုးကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤပစအတင်ိုး
တရှ ျို့ဆက်ပခင်ိုးက သငက
့်် ယ်သင် အရ ခပ်သမ်ိုးအထက်၌ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
ချီိုးပငတ
့်် ပမြှ က်စ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် သင်က
့် ယ်သင် ယကကည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
မယကကည်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူတက
် ပပင် သူသည်
့်
့် အလမရှသည့်အ
သူတအတွ
က် ကယ်တင်ပခင်ိုးကလည်ိုး ယူတဆ င်လ မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်သည်
့်
ဤအပမင်မျြုိုးက လက်လတ်န္င်သည်သ မက၊ အတတ်က သင်ရှခဲသ
့် ည့်် မှ ိုးယွငိုး် တသ
ထအပမင်မျ ိုးက ပပြုပပင်န္င်ပါက၊ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တရှ ဆ
ျို့ က်န္င်ပါက၊ ယခအချန်မစ
ှ ၍ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
မတက င်ိုးမအ
ှု ိုး တရှ င်ပခင်ိုးလမ်ိုးခရီိုးက လက်တတွျို့လပ်တဆ င် န္င်ပါက၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးပမတ်တသ အရှငအ
် ပြစ် ချီိုးတပမြှ က်လ န္င်ပပီိုး မမကယ်ကယ်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ်ြွငရ
့်် န်အတွက် သင်ကယ်တင်၏ တစ်ကယ်တရစတ်ကူိုးမျ ိုး၊
သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ယကကည်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးမှ တရှ င်ကကဉ်န္င်ပါက၊ ထပပင်
့်
ယင်ိုးအစ ိုး သင်သည် ကဏ္ဍတင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ရှ တြွန္င်ပခင်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးအ ိုး သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သန ိုးလည်ပခင်ိုးက ရရှလ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးပခင်ိုး အ ိုးပြင့်် သူက
့်
တကျနပ်တစပခင်ိုးတ ရှ
့် မည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးမှ ချီိုးကျြူိုးတလ က်စရ ပြစ်တပမည်။ ယင်ိုးက
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်သည့်် လမ်ိုးခရီိုးတပေါ်၌

စတင်လနီိုးပါိုးပြစ်တကက င်ိုး ညန်ပပလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက သတ်မှတ်တပိုးမည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးအပြစ် သူတ၏
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ စတ်ကိုးူ မျ ိုး၊ ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက အသိုးမပပြုပါက၊
လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက သတ်မှတ်ရန်အတွက် မည်သည့်် စန္ှုနိုး် မျြုိုးက သူအသိုးပပြုသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတ၏
ှု ျ ိုးက
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက သတ်မှတ်ရန် စမ်ိုးသပ်မမ
အသိုးပပြုပါသည်။ လူတ၏
ှ ်ရန် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက သတ်မတ
အသိုးပပြုပခင်ိုးအတွက် စန္ှုနိုး် န္စ
ှ ်ခ ရှတလသည်- ပထမမှ လူတ ကက
့် ြုတတွျို့ရတသ
စမ်ိုးသပ်မအ
ှု တရအတွက်ပြစ်ပပီိုး ဒတယမှ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လူတအတပေါ်
တင
ွ ် ရရှတသ
့်
ရလဒ်မျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က သတ်မှတ်တပိုးတသ အရ မှ
ဤအညန်ိုးန္စ
ှ ်ခပင် ပြစ်သည်။ ယခ ငါတ ဤစ
န္ှုနိုး် န္ှစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အကျယ်တဝင့််
့်
ရှငိုး် လင်ိုးကကမည်။
ဦိုးစွ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ စမ်ိုးသပ်မှုတစ်ခက ရင်ဆင်ရပါက (မှတ်သ ိုးရန်ဤစမ်ိုးသပ်မှုသည် သင်၏အပမင်တွင် တြ ်ပပရန် မထက်တန်သည်၊့် တသိုးငယ်တသ
စမ်ိုးသပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပါသည်။)၊ ဤသည်မှ သင်အ
့် တပေါ်
သူ၏ပပြုလပ်ချက်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ဤအတပခအတနက သင်အ
ူ ှ
့် တွက် စီစဉ်ခဲသ
့် မ
သူပြစ်တကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး ထင်ရှ ိုးစွ သတပပြုမတစမည်။ သင်သည်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု မရငက
့်် ျက်တသိုးသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စစ်တဆိုးရန်အလငှ့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက စီစဉ်တပိုးလမ်မ
ှု ျ ိုးမှ သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု၊
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ဤစမ်ိုးသပ်မမ
သင်တ သတဘ
တပါက်န္င်သည့်် အရ န္ှင ့်် သင်တ ကက
့်
့် ့် ကက့် ခန္င်တသ အရ တန္ှ့် င ့််
ညီမျှပါလမ်မ
် ပင်ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုး ခရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ည်။ သင်၏ မည်သည့်အ
သင်၏ သတဘ ထ ိုးပင်။ ဤသတဘ ထ ိုးမှ အလွန ် အတရိုးကကီိုးသတလ ။ အမှနတ
် ကယ်
အတရိုးကကီိုးပါသည်။ ၎င်ိုးမှ အထူိုးအတရိုးကကီိုးသည့်် အရ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတ၌ရှ
့် တသ
ဤသတဘ ထ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ ရလဒ်ပင်ပြစ်တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်၍က ိုး ၎င်ိုးမှ အ ိုးလိုးထက် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ထသမဟ
့် တ်ပါက
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အလပ်က ဝင်တရ က်လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူတအတပေါ်
တင
ွ ်
့်
့်
သူ၏ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးက အသိုးပပြုခဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတပေါ်
သင်၏ သတဘ ထ ိုးက ပမင်လသည်။ သင်သည်
့်
မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ ရှမရှက သူပမင်လသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး

မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးရမရှ
ှ ကလည်ိုး သူပမင်လသည်။ ထတကက
င ့်် သင်သည်
့်
သီိုးသနအ
် ့် ချန်တစ်ခခ၌ သမမ တရ ိုးက မျ ိုးစွ သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ် န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရဦိုးမည် ပြစ်ပပီိုး သင်န ိုးလည်တသ
သမမ တရ ိုးအတင်ိုးအတ တိုးပွ ိုးလ ပပီိုးတန က်တွင ် သငအ
့်် တွက် ဆီတလျ ်တသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သူ ဆက်လက်စီစဉ်လမ်မ
ှု စ်ခက
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်သည် စမ်ိုးသပ်မတ
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သူအတပေါ်
ထ ိုးတသ သင်၏ရှု တထ င၊့််
့်
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးတသည်
ထကက ိုးက လအချန်အတွငိုး်
့်
တိုးတက်မတ
ှု စ်စတစ်ရ ရှမရှက ဘရ ိုးသခင်ပမင်လသည်။ လူအချြုျို့က “ဘရ ိုးသခင်က
အဘယ်တကက င ့်် လူတ၏
သမမ တရ ိုးက
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက အပမဲပမင်လသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်ကသ
ဲ့် လက်
တတွျို့လပ်တဆ င်တကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင် မပမင်တသိုးသတလ ။ လူတ၏
့်
့်
သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက အဘယ်တကက င ့်် သူပမင်လရတသိုးသနည်ိုး” ဟ တတွိုးတတ်ကကသည်။
ဤသည်မှ ထင်ရ ပမင်ရ တပပ တသ တပါက်ကရစက ိုး ပါတက ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤပစအတင်ိုး အမှုပပြုသည်က တထ က်ဆလျှင၊် သူ၏ အလတတ မ
် ှ ယင်ိုး၌ရှရမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တဘိုးမှတန၍ လူတက
့် အပမဲတမ်ိုး တလ့်လ တနက ၊ သူတ၏
့် စက ိုးလိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်မှုတင်ိုး၊ သူတ၏
ှ ့်် လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် နသည်။
့် တဆ င်ရွက်ချက်န္င
သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးတင်ိုးကပင် တစ င်က့် ကည်သ
့် တက င်ိုးတသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အမှ ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကျြူိုးလွနပ် ပစ်မှ ိုးမှုမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ပန်ကန်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သစစ တြ က်မှုမျ ိုးစသည့်် လူတ၌့် ပြစ်ပျက်သမျှကပင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက သတ်မှတ်ရ ၌ အတထ က်အထ ိုးအပြစ် မှတ်သ ိုးထ ိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် အရှန်ပမငလ
့်် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည်
တန က်ထပ် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရပပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
အချက်အလက်တက
့် ပပင် သင်သည် သမမ တရ ိုး၏
့် တန က်ထပ် လက်ခလ မည် ပြစ်သည်အ
စစ်မှနမ
် က
ှု တန က်ထပ်ရရှလမ့််မည် ပြစ်သည်။ ဤပြစ်စဉ်တစ်တလျှ က်တွင ် သငအ
့်် တပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးမှ လည်ိုး တိုးပွ ိုးလ မည် ပြစ်က တိုးပွ ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တွက် ပ၍ပပင်ိုးထန်တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက စီစဉ်တပိုးလမ့််မည်။
သူ၏ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင် အတပေါ်၌ရှတသ သင်၏ သတဘ ထ ိုးသည်
ထအချန်အတတ အတွငိုး် ရငက
့်် ျက်လ ပခင်ိုး ရှမရှက ဆန်ိုးစစ်ရန် ပြစ်သည်။
ဤသပြစ်
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အပမင်သတဘ ထ ိုးက
့် တသ အခါ သငအ
သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
် အ
ှု တပေါ် သင်၏န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် ကက်ညမ
ီ ည်မှ အမှနပ
် င် ပြစ်သည်။

သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သငအ
့်် ိုး
ဘရ ိုးသခင်တတ င်ိုးဆတသ စန္ှုနိုး် မှ လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ပမငတ
့်် က်လ မည် ပြစ်သည်။ သင်
မရငက
့်် ျက်တသိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးြ အလွ
နန
် မ်တ
့် သ စန္ှုနိုး် တစ်ခက
့်
ချမှတ်တပိုးမည် ပြစ်သည်၊ သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု အနည်ိုးငယ်ကကီိုးမ ိုးသည့်အ
် ခါ သူသည်
သင်စ
်လည်ိုး သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက သင်
့် န္ှုနိုး် က အနည်ိုးငယ်ပပမြှင်တ
့် ပိုးမည် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုး ရရှပပီိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
ဲ့် ပပြုလ
မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သူသည်
့်
သငအ
့်် ိုး ပ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်တစမည် ပြစ်သည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး
အကက ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင် သင်အ
့် ိုး ရရှတစလတသ အရ ၊ ဘရ ိုးသခင် သင်ထ
့် မှ
ပမင်တတွလ
ျို့ တသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပ၍နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
့်
သင်၏ စစ်မှနတ
် သ တကက က်ရွ ျို့ မှု ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင် သငအ
့်် တပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးမှ ယခင်က သင်၏ ပ၍ န္နယ်တသိုးသည့်် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုထက်
ပ၍ပမငလ
့်် ပပီိုး “ပ၍ပပင်ိုးထန်” လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည် (မှတ်ချက်- လူတက
့် ၎င်ိုးက
ပပင်ိုးထန်သည်ဟ ပမင်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးမှ အသင်အ
့် တင့်် ပြစ်သည်ဟ
ပမင်သည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ခါ မည်ကသ
ဲ့် တသ
စစ်မှနမ
် ှုမျြုိုးက
့် ိုး စမ်ိုးသပ်တနသည်အ
့်
သူြန်တီိုးလပခင်ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူတအ
ှ ိုးကတပိုးရန်
့် ိုး မမတ၏
့် စတ်န္လ
အဆက်မပပတ် တတ င်ိုးတနသည်။ လူအချြုျို့က “၎င်ိုးက ကျွန္ပ်
် မည်ကသ
ဲ့် တပိုးရမည်
နည်ိုး။
့်
ကျွန္ပ်
် သည် ကျွန္ပ်
် ၏ တ ဝန်က တကျပွနတ
် အ င် ထမ်ိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီ။ တနအမ်န္င
ှ ့််
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးက စွနလ
် ့် တ်ခပဲ့် ပီိုး ကျွန္ပ်
် သည် မမကယ်ကယ် အသိုးတတ ်ခခဲသ
့် ည်။
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုးတပိုးပခင်ိုး၏ သ ဓကမျ ိုးပင်
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တန က်ထပ်မည်ကသ
ဲ့် ့်
တပိုးန္င်မည်နည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးမှ ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုးတပိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အမှနတ
် ကယ် မဟတ်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တတ င်ိုးဆချက် အတအကျမှ အဘယ်နည်ိုး။” ဟ ဆတတ်ကကသည်။ သတ်မှတ်ချက်မှ အလွန ်
လွယက
် ူရိုးရှငိုး် လှသည်။ အမှနအ
် ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး
အဆင်ဆ
ှ ိုးမျ ိုးက ပခ ိုးန ိုးတသ အတင်ိုးအတ ပြင့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် င်တ
့် ွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တပိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုးတသ သူအချြုျို့ ရှတလသည်၊ သတသ
်လည်ိုး လူတပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ တသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတပိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး
စစ်တကက တသ အခါ၊ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌၊ ဇ တပကတ၌ သမဟ
့် တ် စ တန်၌
ရှ မရှက သူ ပမင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး စမ်ိုးသပ်သည်အ
့် ခါ၊ သင်သည်

ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးရှ မရှ သမဟ
ှ ့်် သဟဇ တ ပြစ်သည့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
အတနအထ ိုး၌ ရပ်တည်ပခင်ိုးရှ မရှ၊ ဘရ ိုးသခင်ပမင်ပပီိုး သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သူဘက်
၌ရှ
့်
မရှက သူပမင်သည်။ သင်သည် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊
သင်၌ မမကယ်ကယ်ယကကည်မှု နည်ိုးပါိုးပပီိုး သင်၌ သမမ တရ ိုးအ ိုး သန ိုးလည်ပခင်ိုးမှ
နည်ိုးပါိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရန်အလငှ့်
သင်ပပြုြလ
် ရ က အတအကျ သန္င်မည် မဟတ်တပ။ သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍
့် အပ်သည့်အ
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထ စစ်မှနစ
် ွ န္ှင ့်် ရိုးသ ိုးစွ ဆတတ င်ိုးန္င်တသိုးပါက၊ ထပပင်
့်
သင်စ
ှ ိုးက သူအ
ှ ့််
့် တ်န္လ
့် ိုးတပိုးရန်၊ သူအ
့် ိုး သင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ ပင် ပြစ်တစရန်န္င
တန်ြိုးအရှဆိုးဟ သင်ယကကည်တသ ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ရန်
ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်လမ်သ
့် ည်။ သင်သည်
တန က်ထပ် တရ ိုးတဒသန မျ ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက ပ၍န ိုးလည်
လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု သည်လည်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ မည်
ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး၏ စန္ှုနိုး် မှ သင်မရငက
့်် ျက်သည့််
အချန်ကန္ှင ့်် တူတတ မ
့်် သ စန္ှုနိုး် တစ်ခက
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် သင်အ
့် ိုး ပပမငတ
တတ င်ိုးဆလမ့််မည်။ လူတသည်
မမတ၏
ှ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ဘရ ိုးသခင်ထ
့်
့် စတ်န္လ
တပိုးလ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် စတ်န္လ
သ ၍နီိုးကပ်လ သည်၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ အမှနတ
် ကယ် နီိုးကပ်လ န္င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် သူက
့် ည် ပြစ်သည်။
့် စတ်န္လ
့် သ ၍ပင် ချစ်တကက က်ရတသလ လမ်မ
ဘရ ိုးသခင် အလရှတသ အရ မှ ထစတ်န္လ
ှ ိုးမျြုိုးပင် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ဦိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရလသည်အ
့် ခါ၊ သူသည် ထသူအ ိုး
စမ်ိုးသပ်မအ
ှု တတ ်မျ ိုးမျ ိုးက ခစ ိုးတစလမ်မ
့် ည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတွငိုး် အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးကမရ သမဟ
့် တ် ထသူ၌ သတဘ ထ ိုး
တစ်စတစ်ရ ရှတကက င်ိုး မပမင်သည့်အ
် ခါ၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဆ
့်် တသ ် ဤလူသည်
ဘရ ိုးသခင်က ချစ်တကက က်ရတသတသ ပစပြင ့်် လက်တတွက
ျို့ ျငသ
့်် ိုးတကက င်ိုး သမဟ
့် တ်
ပပြုမူတကက င်ိုး သူ မပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ပပီိုးလျှင ် ဤလူထ၌ မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရှ ိုးသည့််
သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်ကလည်ိုး မပမင်ရသည်အ
့် ခါ၊ စမ်ိုးသပ်မှု အတတ ်မျ ိုးမျ ိုး
အပပီိုးတွင ် ထသူအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးက ရပ်သမ်ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဤလူက သူ
တန က်ထပ်သည်ိုးခတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် ဤလူအ ိုး ဆက်၍စစ်တကက တတ မ
့် ည်
မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ သူသည် သူအတပေါ်
အမှုပပြုတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထသဆ
့်
့် လျှင ် ဤလူ၏

အဆိုးသတ်အတွက် ယင်ိုးက အဘယ်အရ က ညန်ပပသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၌့် အဆိုးသတ် မရှဟ
ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤလူသည် မတက င်ိုးမှု ပပြုြူိုးတက င်ိုးပပြုြူိုးမည် မဟတ်ပါ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ မျှ ြျက်လြျက်ဆိုးီ မလပ်ြူိုးသည်အ
့် ပပင် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကလ
် ည်ိုး မပြစ်တပေါ်
တစခဲြ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး
့် ူိုးတလ က်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မပပြုြူိုးတလ က်ပါတပ။ သတသ
်လည်ိုး ဤလူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဆက်လက်
့်
ြိုးကွယထ
် ိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတထ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အပမင်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရှခဲတ
ှ ိုးက သူအ
့် ပ၊ ထပပင်
့် ကက င်ိုး သမဟ
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့် ိုး တပိုးပပီိုးခဲတ
့် တ်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတနတကက င်ိုးက သူ
့်
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မပမင်ရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးအတပေါ် စတ်ရှညပ် ခင်ိုး
့်
ကန်ဆိုးပပီိုး၊ သူတအတွ
က် မည်သည်အ
့် ြိုးအခတပိုးပခင်ိုး၊ သူတအ
့်
့် ိုး မည်သည့််
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ကမျှ တိုးတပိုးပခင်ိုး သမဟ
အမှုပပြုပခင်ိုး တန က်ထပ်
့် တ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ပပြုတတ မ
့် တသ
လူ၏ ယကကည်ပခင်ိုး အသက်တ မှ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ဤကဲသ
့်
အဆိုးသတ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူတအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်တပိုးပပီိုးသည့်် မျ ိုးစွ တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုး၌ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ
အလရှတသ ရလဒ်က မရတသိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သပြစ်
၌ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့် ၍ ၎င်ိုးတအထဲ
့်
ဝည ဉ်တတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးပပပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက ငါ တစ်ခါမျှ မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ
လူတစ်စရှ၏။ ဤအရ က အဘယ်သ ပမင်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ရန္င်မည်နည်ိုး။ ဤလူတသည်
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးသ ိုးပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပပီိုး အတပေါ်ယတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အ ိုးကကြုိုးမ န်တက် ပပြုမူခကဲ့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ အပ်မျ ိုးစွ က ြတ်ရှုခပဲ့် ပီိုးက ၊
့်
အတရိုးကစစမျ ိုးစွ က ကင်တယ
ွ ်ခကဲ့် ကပပီိုး မှတ်စစ အပ် ၁၂ အပ်ခန်က
့် ့်
့် တရိုးမှတ်ခကဲ့် ကပပီိုးသကဲသ
တဝါဟ ရမျ ိုးန္ှင ့်် ကသဝါဒမျ ိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ က ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ခကဲ့် ကပပီပြစ်သည်။
သတသ
်လည်ိုး သူတ၌့် သသ ထင်ရှ ိုးတသ မည်သည်က့် ကီိုးထွ ိုးမှုမျှ လိုးဝမရှ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏ရှု
့်် ျ ိုးမှ သသ ထင်ရှ ိုးမှု မရှတသိုးသည်အ
့် ပပင် သူတ၏
့် တထ ငမ
့်
သတဘ ထ ိုးမျ ိုးမှ ရှငိုး် လင်ိုးမှု မရှတသိုးတပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူတ၏
ှ ိုးက
့် စတ်န္လ
မပမင်ရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမှ အပမဲလိုးတထွိုးတနပပီိုး ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် စတ်န္လ
ပတ်ဆထ
မှနတ
် သ စတ်န္လ
ှ ိုးက မပမင်ြူိုးခဲရ
့် ၊
့် ိုးကကသည်- အကျြုိုးဆက်မှ သူသည် သူတ၌စစ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတအထဲ
၌ သူအ
် သ ချစ်တကက က်ရတသပခင်ိုးက
့်
့် ိုး စစ်မှနတ
မပမင်ြူိုးခဲရ
့် ပပင်၊ ထမျှမက ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် သည်အ
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတကက င်ိုးက သူ မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးပါတပ။ အကယ်၍ ယခတင်တအ င် ဘရ ိုးသခင်သည်

ဤသတသ
လူတက
့်
့် မရယူရတသိုးပါက၊ အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတက
့် သူ ရယူန္င်မည်တလ ။
မရယူန္င်ပါတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မရယူန္င်တသ အရ မျ ိုးအတွက် ဆက်၍ ကကြုိုးစ ိုးပမ်ိုးစ ိုး
တတ င်ိုးဆလမ်မ
လူမျ ိုးအတပေါ်
့် ည်တလ ။ တတ င်ိုးဆလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ထအခါ ဤသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရသတဘ
ှ
ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ (သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပစ်ပယ်ပပီိုး၊
မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုသည်။) သူသည် ၎င်ိုးတက
့် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤသတသ
လူတက
့်
့် အတလိုးင်္ရမပပြုတပ၊ ၎င်ိုးတက
့် သူပစ်ပယ်ထ ိုးသည်။ သင်တသည်
့်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ န္ှင ့်် အလွန ် တကျမှနက
် န်စွ
အလွတက
် ျက်မှတ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
သင်တကက
့်
့် ိုးခဲပ့် ပီိုးတသ အရ က
န ိုးလည်ပပီိုးသကဲသ
့် ထင်
ရပါသည်တက ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ စလ
က်သည့်အ
် ချန်တွင ် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုး မရှဘဲ မသန ိုးမလည်တသ
့်
လူအချြုျို့ ရှတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးမလည်သည်အ
့် ပပင်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တန က်လက်တလျှ က်ပခင်ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
လူစ့် တ်ကိုးူ ပြစ်ပပီိုး လွဲမှ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ခယူကကသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
့်
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးက သတမထ ိုးမကကဘဲ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးညန်မှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးအတပေါ် တပပန်
့် မှု ကင်ိုးမဲပ့် မဲ
ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးပခင်ိုးဆသည်မှ
့်
့် စတ်န္လ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် စမ်ိုးသပ်မှုတစ်ခအတွငိုး် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မသကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
လူတအ
့်
့် ိုး
အချန်အကနအ
် ့် သတ်တစ်ခက တပိုးပပီိုး ဤအချန်အတတ အတွငိုး် သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
သူစမ်
့် ိုးသပ်မှုမျ ိုး၏ သတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ
ပြစ်တကက င်ိုးက န ိုးလည်တစမည် ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင ် ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးက ပပသရတပမည်။ ဤအဆင၌
့်် ရှတသ ထလူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ အပမင်အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ယမ်ိုးယင်တနတသိုးတသ သူမျ ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးလတသ ်လည်ိုး၊ ထသတပိုးရန်
့် စတ်န္လ
့်
မတပပလည်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ၊့်် အတပခခ သမမ တရ ိုးအချြုျို့က လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးတစက မူ
ကကီိုးမ ိုးတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ပန်ိုးတရှ င်ပပီိုး လက်တလျှ ရ
့် န်
ကကြုိုးစ ိုးတသ သူမျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ
့်
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အနည်ိုးငယ် တမျှ ်လင်တ
့် နတသိုးပပီိုး ရလဒ်မှ မူ
့်

၎င်ိုးတ၏
ှု တပေါ် မူတည်ပါသည်။ အကယ်၍ လူတသည်
့် သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မအ
့်
တိုးတက်ပခင်ိုး၌ ထတရ က်မှုမရှလျှင ် ဘရ ိုးသခင် မည်သပပြုသနည်
ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
သူလက်တလျှ လ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
့် က်၏။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
လက်မတလျှ မ
့်် ယ်သင် လက်တလျှ န္
ှ ပ့်် ပီိုးပပီပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် ီ သင်သည် သငက
့် င
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် ဤသလက်
တလျှ ပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် သူက
့်
့်
့် အပပစ်တင်၍ မရန္င်သည်
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ တရ ိုးမျှတသတလ ၊ မမျှတသတလ ။ (မျှတပါသည်။)
လက်တတွက
ျို့ ျတသ တမ်းခွန််းတစ်ခိုက လတိအထွဲ
ို ူ့
၌ ေစ်တပေါ်တစသည်ူ့ အမျိ ်းမျိ ်းတသ
အကျပ်အတည််းမျ ်း
အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်အတက င်ိုးဆိုး အဆိုးသတ်ရတသ
ှ
အပခ ိုးလူအမျြုိုးအစ ိုး
တစ်မျြုိုးရှသည်။ ဤသည်မှ ငါမတြ ်ပပချင်ဆိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးပင် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှထ ိုးသပြင ့်် သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးမှ ပပင်ိုးထန်ပခင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတ၌့် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်
အဆိုးသတတစ်ခ ရရှထ ိုးသပြင့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်
၎င်ိုးတသည်
မည်သမ
ူ ပပြု မမမှုပြစ်တသ တကက င့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ကယ့််တသတွငိုး် ကယ်တူိုးသည် ဟူသည့်် အမျ ိုးသတသ ဆရိုးစက ိုး ရှသကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။
မည်သတသ
လူအမျြုိုးအစ ိုးက ဤသပပြုသနည်
ိုး။ ဤလူတသည်
မှနက
် န်တသ
့်
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက မတလျှ က်ကကသပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးမှ ကကြုတင်၍
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးမှ သူ၏
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက အမျ ိုးဆိုးခရတသ သူမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ လူအသ
ိုးအန္ှုနိုး် အရ
့်
ဤကဲသ
့် တသ
လူတမှ့် သန ိုးစရ အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်ကကသည်။ ဤသတသ
လူတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ စလ
က်သည့်အ
် ချန်တွင ် အလွန ် စတ်အ ိုးထက်သန် ကကသည်။
့်
၎င်ိုးတသည်
အြိုးအခမျ ိုးစွ တပိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ
့် လပ်၏ အလ ိုးအလ အတပေါ်
့်
တက င်ိုးတသ အပမင် ရှကကသည်သ မက၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်အန င်္တ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး အပပည်ရ
့် ကကသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စတ်ချယကကည်မှုလည်ိုး ထ ိုးကကက ၊ သူက လူသ ိုးမျ ိုးက
စလင်တစန္င်ပပီိုး သူတက
့် ဘန်ိုးအသတရရှတသ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခသ တခေါ်
့် တဆ င်န္င်သည်ဟ
ယကကည်ကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး အတကက င်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးတကက င ့်် ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
အလပ်လပ်တနဆဲအချန်တွင ် ထွက်တပပိုးကကသည်။ ဤတနရ ၌ “ထွက်တပပိုးသည်” ဆသည်မှ

အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
န္ှုတ်မဆက်ဘဲ အသပင်မပပြုဘဲ
့်
တပျ က်ကွယ်ပခင်ိုးက ဆလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘ မျှမတပပ ဘဲ ထွက်သွ ိုးကကသည်။
့်
ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ဟ အခင်အမ ဆတသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
မမတ ၏
့် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ်
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ မည်သည်အ
အပမစ်မချကကတချ။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှကက ပမငစ
့်် ွ
့်
့်
ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကျ ခင်ိုးန္င်စွမ်ိုး ရှကကတသိုးသည်။
့်
လူအချြုျို့သည် စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုးထသ
ဲ ထွ
့် က်သွ ိုးကကသည်၊ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏ဘဝက
့်
တနထင်ရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်၊ အချြုျို့က ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်၊ အချြုျို့က
အမ်တထ င်ပပြု၊ ကတလိုးယူရန် ထွက်သွ ိုးကကသည်။...ထွက်သွ ိုးကကတသ သူမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
တန င်အခါ အသစတ်၏ ထိုးန္က
ှ ်မှုမျ ိုး ရရှက ပပန်လ လကကသူ အချြုျို့ န္ှင ့်် တလ ကထဲ၌
န္ှစ်တပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ ြူလရန် အလွနခ
် က်ခပဲ ပီိုး မတက င်ိုးတသ အတပခအတနသ ့်
တစ်စတစ်စကျတရ က်လျက် အဆိုးသတ်ကကရတသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှကကသည်။
ဤလွငတ
့်် မျ သူမျ ိုးသည် ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးစွ က ကကြုတတွျို့ခစ ိုးကကသပြင့်် တလ ကထဲရတနပခင်
ှ
ိုးမှ
အလွန ် န ကျင်ြွယ်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ခ
့်် ခ
ွဲ ွ ၍
့်
တနန္င်မည်မဟတ်တကက င်ိုး ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်သမ့််ပခင်ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး၊
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
် ပပန်
့် ရရှရန် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ သ
့် လ လကကပပီိုး တဘိုးအန္တရ ယ်မှ
လွတ်တပမ က်ရန်အလငှ့် သမဟ
့် တ် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သ ယ လှပတသ
ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက ရရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက် ယကကည်လကကသည်။
ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
အကန်အသတ်
မဲတ
့်
့် ကက င်ိုးန္ှင၊့်် သူ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်သည် မကန်မခမ်ိုးန္င်တကက င်ိုး
ယကကည်ကကပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ပပြုခဲတ
့် စက မူ
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့်် တ်သငပ့်် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏အတ
တ်က သည်ိုးခသငသ
့်် ည်ဟ
့် ိုး ခွငလ
့်
၎င်ိုးတက
ပပန်လ ၍ ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့် ယကကည်ကကသည်။ ဤလူမျ ိုးက ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လပ်တဆ င်လသည်ဟ အထပ်ထပ် အခါခါဆကကသည်။ အသင်ိုးတတ ်အ ိုး မမတ၏
့်
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုး အချြုျို့က လှူဒါန်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ သ
် မ
့် မတ၏
့်
အပပန်လမ်ိုးက ခင်ိုးတပိုးလမ်ည
် တမျှ ်လငတ
့်် သ သူမျ ိုးပင် ရှသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့် ဟ
့်
လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အဆိုးသတ်မျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် သတ်
မှတ်သငသ
့်် နည်ိုး။ ထတ်တြ ်တပပ ဆရန် ဝန်မတလိုးပါန္ှင။့််
့်
(ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးက လက်ခမည်ဟ ထင်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ထအရ က

ယခတလိုးတင် ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် လက်ခန္င်မည်မဟတ်ဟ
ထင်ပါသည်။) သင်၏ အတကက င်ိုးပပချက်က တပပ ပပပါ။ (ဤကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် မမ၏
အဆိုးသတ်မှ တသပခင်ိုးတရ ိုး မပြစ်ရန်အလငှ့် သ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ လ
့် ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနတ
် သ ရိုးသ ိုးမှုမှတန၍ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်လ ကကပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မကက မီ ပပီိုးဆိုးတတ မ
့် ည်က သကကတသ တကက င့််
တရ က်လ ကကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
လ တရ က်ပပီိုး တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့်
လက်ခရရှန္င်သည်ဟူတသ လှညစ
့်် ိုးမှုတအ က်၌ ရှကကသည်။) ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ရိုးသ ိုးမှနက
် န်စွ မယကကည်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လက်မခန္င်ဟ
သင်ဆတနသည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) (ဤကဲသ
့် တသ
လူတမှ့်
့်
အခွငအ
့်် တရိုးသမ ိုးမျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ မယကကည်ကက ဟူသည်မှ
ငါ၏န ိုးလည်ပပြစ်သည်။) ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်
့်
တရ က်လ ကကသည်မဟတ်၊ ၎င်ိုးတသည်
အခွငအ
့်် တရိုးသမ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ မှနလ
် က်တလ။
့်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးသမ ိုးမျ ိုးမှ လူတင်ိုး မန်ိုးတီိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တလတက်တသ မည်သည့်် ဦိုးတည်ရ ဘက်သမဆ
ရွ က်လငက့်် ကပပီိုး တစ်စတစ်ခက သူတရမည်
့်
့်
မဟတ်ပါက မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ လပ်ြ အပင်
ပန်ိုး မခန္င်ကကတပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတမှ့်
့်
့်
အမှနပ
် င် စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် တက င်ိုးကကသည်တက ိုး။ အပခ ိုးညအ
ီ စ်ကမျ ိုး သမဟ
့် တ်
တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက သူတတဝငှ
လသည့်် ထင်ပမင်ချက် ရှသတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည်
့်
ပပီိုးစီိုးလနီိုးပါိုးပြစ်၍ ယခအချန်သည် လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက သတ်မှတ်လျက်တနပပီ
ပြစ်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လက်ခမည် မဟတ်တပ။ ဤလူတသည်
့်
သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် အ ိုးထတ်လပခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ တဘိုးအန္တရ ယ်မျ ိုး
ကျတရ က်လ တနပခင်ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
့် ပခင်ိုးတကက င၊့်် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပင်ပအတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၏ လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက ခတနရပခင်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတ ပပန်
့် လ လကကသည်မှ
ဤအချန်ပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတထ
့် ၌ သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်မည့်် ရည်ရွယ်ချက်
အမှနတ
် ကယ်ရှခဲပ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပြင ့်် လိုးဝ
့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထွက်တပပိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။) အပခ ိုးထင်ပမင်ချက် တစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။ (၎င်ိုးတက
့်
လက်ခလမ်မ
် ကယ် အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အမှနတ
တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတလိုးမစက်တသ
့်
့်
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ရှပမဲရခဲ
ှ က့် ကသည်။ ဤလူတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ
မည်သပင်
အမှနတ
် ကယ်ပင် တန င်တရတစက မူ
့် ပြစ်တစက မူ၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့် ပပန်လ ြ ခွ
့် ငပ့်် ပြုတတ မ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် ၎င်ိုးတအ
့်် တရိုးမျ ိုးစွ က တပိုးခဲပ့် ပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊
့် ိုး အခွငအ
၎င်ိုးတသည်
မမတ ၏
့်် င်တည်ိုး့်
့် သတဘ ထ ိုးက အထင်အရှ ိုးပပခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်တသ တကက ငပ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထွကသ
် ွ ိုးလခဲသ
့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတ ယခ
့်
့်
ပပန်လ ြကက
့် ပ။)
့် ြုိုးစ ိုးလျှင၊် ဘရ ိုးသခင် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လက်ခမည် မဟတ်တတ တ
(ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုး လက်မခပခင်ိုးက ငါလည်ိုး အသအမှတ်ပပြုသည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အကယ်၍ လူတစ်ဦိုးသည် မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက ပမင်တတွျို့ ခဲက
၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက အချန်က လ ကက ပမငစ
့်် ွ ကကြုတတွခ
ျို့ စ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး၊ တလ ကန္ှင ့်် စ တန်၏
တပွျို့ြက်မှုသ ပပန်
့် သွ ိုးန္င်တသိုးပါက၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ကကီိုးမ ိုးစွ
သစစ တြ က်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရမှ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်လင်က
့် စ ိုး၊ ထအန္ှစ်သ ရက မည်သည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးက
ဦိုးတည်တနသည် ဟူသည်အ
့် တပေါ် မူတည်သည်။ အကယ်၍ ဤလူသည် န္ှစ်သမ်မ
ှု ရှ ရန်
့် က
သမဟ
့်် ျက်မျ ိုးအတွက် ပ၍အ ိုးထ ိုးန္င်မည့်် တစ်စတစ်ရ က ရှ တြွရန်
့် တ် သူတ၏
့် တမျှ ်လငခ
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ လ
ဘရ ိုးသခင်က မှနက
် န်ရိုးသ ိုးစွ ယကကည်တသ သူ
့် ပါက၊ သူတသည်
့်
အမျြုိုးအစ ိုး တကယ့်က
် မဟတ်သပြင့်် ထကဲသ
့် တသ
လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
သန ိုးကရဏ မှ ဤမျှတလ က်သ ပြစ်တလသည်။) ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရမှ
သန ိုးကရဏ ပြစ်သည်ဆလျှင၊် သူသည် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးက အဘယ်တကက င ့််
သန ိုးကရဏ အနည်ိုးငယ် ထပ်မတပိုးသနည်ိုး။ အနည်ိုးငယ်ပတသ သန ိုးကရဏ တကက င၊့််
ဤသူသည် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ ရမည်မဟတ်တလ ။ ယခင်က ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအတယ က်တင်ိုးက ကယ်တင်ခရတစလပပီိုး မည်သက
ူ ့် မျှ ထ ဝရပပစ်ဒဏ်က မခစ ိုးတစလတပ။
အကယ်၍ သိုးတစ်ရ ထဲမှ သိုးတစ်တက င်တပျ က်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တပျ က်တသ တစ်တက င်က ရှ တြွရန် ကိုးဆယ်က
့် ိုးတက င်က ချန်ခမ
ဲ့် ည် ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ်
ဤလူတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍၊ ၎င်ိုးတ၏
် သ ယကကည်မှုတကက င ့်် ပြစ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် စစ်မှနတ
၎င်ိုးတက
့်် တရိုး တပိုးသင်သ
့်် တလ ။ စင်စစ် ၎င်ိုးမှ
့် လက်ခသငပ့်် ပီိုး ဒတယကကမ် အခွငအ
ခက်ခတ
ဲ သ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ မဟတ်တပ။ အလွန ် ရိုးရှငိုး် လွယက
် ူတပသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး စစ်မှနတ
် သ
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးရပါက၊
ှ
မျ ိုးမျ ိုးစ ိုးစ ိုး ရှငိုး် ပပရန် မလအပ်တပ၊ ထင်ပမင်ချက်
တပမ က်ပမ ိုးစွ လည်ိုး မလအပ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့် အတပြမျ ိုးသည်
မှနတ
် သ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက လိုးဝ

မပပည်မ
့် ီတသိုးတချ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးက လက်ခန္င်တလ က်မည် မဟတ်တကက င်ိုး
ကျန်ိုးတသမှုက သင်တအချ
့် ြုျို့က အခတလိုးတင် တြ ်ပပခဲက့် ကသည်။ အပခ ိုးသူတမှ့် မူ
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် လက်ခန္င်မည် သမဟ
့် တ် လက်မခန္င်မည်က တတွိုးလျက်
သပ်မရှငိုး် လင်ိုးခဲက့် ကတပ- ဤသတဘ ထ ိုးမှ ပ၍အသငအ
့်် တငပ့်် ြစ်တသ
သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ သင်တတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးက
လက်ခလမ်မ
် င်သ
့် ည်ပြစ်တကက င်ိုး တမျှ လ
့် ည့်် ရှု တထ င်ရ
့် ှတသ သူမျ ိုးလည်ိုး ရှခဲသ
့် ည်၊
ဤသတဘ ထ ိုးမှ ပ၍မတရရ တသ သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ မမထင်သည်အ
့် ရ ၌
ကျန်ိုးတသတနတသ သင်တက
့် ွ အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုးပပီ၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်ကက ပမင်စ
့်
သူ၏အမှုမှ ပပီိုးပပည်စ
့် တသ တကက င ့်် သူသည် ဤလူမျ ိုးက သည်ိုးခရန် မလအပ်ပါဟူ၍
ယကကည်ကကသည်။ ထသပြစ်
့် ည်မဟတ်ဟ
့် ၍ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တန က်တစ်ြန် လက်ခလမ်မ
ယကကည်ကကသည်။ သင်တအထဲ
မှ အသငအ
့်် တငပ့်် ြစ်တသ သူမျ ိုးက ဤအတရိုးကစစမျ ိုးက
့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အတပခအတနမျ ိုးအရ ကယ်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် သငသ
့်် ည်ဟ ယကကည်ကကသည်၊
အကယ်၍ ဤလူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ခွခ
ဲ ွ ၍ မရန္င်ပါက၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတမှ့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ယကကည်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အမှ ိုးမျ ိုးက တမ့်တလျ သ
့်် ည်၊ သူသည် ဤလူတအ
့် ငသ
့် ယခင်အ ိုးနည်ချက်မျ ိုးန္င
့် ိုး
ခွငလ
့်် တ်သငက
့်် ၊ ၎င်ိုးတအ
့်် တရိုး တပိုးသငပ့်် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဒတယကကမ်အခွငအ
့် ိုး
သူ၏အမ်တတ ်သ ပပန်
့်် ပိုးသငတ
့်် ပသည်။
့် လ ၍ သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခခွငတ
သတသ
်လည်ိုး အကယ်၍ ဤလူတသည်
တန င်အခါ တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ထွက်တပပိုးပါက၊
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူက အလရှတတ မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ပစ်ပယ်ပခင်ိုးက
မတရ ိုးမတ
ှု စ်ခအပြစ် သတ်မှတ၍
် မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ဤသတသ
လူက
့်
လက်ခန္င်မည်ဟ တမျှ လ
် ငတ
့်် သ အပခ ိုးအပ်စရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
ဤသပပြုမည်
မပပြုမည်က ဤအပ်စက သပ်မတသချ တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဤသတသ
လူမျြုိုးက လက်ခသငပ
့်် ါသည်ဟ သူတ ယ
့်
့် ကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
လက်မခပါက၊ ဤအပမင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ င်န္
ှ ့်် အနည်ိုးငယ် ကက်ညမ
ီ ှု မရှသကဲသ
့် ့်
့် င
ထင်ရသည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတက
လူအ ိုး လက်မခသငပ
့်် ါဟ
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
့်
ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးတအတပေါ်
သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ အကနအ
် ့် သတ် မရှသပြင့််
့်
ဤသတသ
လူအ ိုး တန က်တစ်ကကမ် အခွငအ
့်် တရိုးတပိုးရန် သူအလရှသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်
့်
တပပ ပြစ်လက်ပါက၊ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ မသန ိုးမလည်ပခင်ိုးက တြ ်ထတ်ပပပခင်ိုး၏

သ ဓကတစ်ခပင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ မည်သပင်
့် ဆတစ သင်တအ
့် ိုးလိုး၌ သင်တ၏
့်
ကယ်ပင်ရှုတထ ငမ
့်် ျ ိုး ရှကကသည်။ ဤရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ သင်တ၏
ဲ ှ
့် ကယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုးထမ
အသပည တစ်မျြုိုးက သရပ်တြ သ
် ည်၊ ၎င်ိုးတမှ့် သမမ တရ ိုးအတပေါ် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အလတတ ်အတပေါ် သင်တ န
ှု ထင်ဟပ်ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
့် ိုးလည်ပခင်ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးမက
ဤသဆ
် န်သည် မဟတ်သတလ ။ သင်တ၌့် ဤကစစန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
့် ပခင်ိုးမှ မှနက
ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး ရှကကသည်မှ တက င်ိုးတလစွ။ သတသ
လ
် ည်ိုး သင်တ၏
့်
့် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးမှန ်
မမှန ် န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် ရှတသိုးသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုး အနည်ိုးငယ် စိုးရမ်ကကသည်
မဟတ်သတလ ။ “ထသဆ
် နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် သည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့် တသ ် မည်သည့်် အရ က မှနသ
မပမင်န္င်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် အတအကျ
မသရသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် က တစ်စတစ်ခမျှ မတပပ ထ ိုးခဲတ
့် ပ။ သူ
မည်သည်အ
့် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် အဘယ်သသ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်။ အတတ်က
ဘရ ိုးသခင်၌ ရှခဲပ့် ပီိုးတသ သတဘ ထ ိုးအတင်ိုး လက်န ပါက၊ သူသည် ဤသတသ
လူက
့်
လက်ခသငသ
့်် ည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
ကျွန္ပ်
် သပ်မရှငိုး် ပါ။ သူသည် ဤလူက လက်ခတက င်ိုး လက်ခလမ့််မည်၊ သမဟ
့် တ်
လက်ခတက င်ိုး လက်ခလမ်မ
် တပပ န္င်သည်။” ဤအရ မှ ရယ်ြွယ်ရ
့် ည် မဟတ် ဟသ ကျွန္ပ်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က သင်တအ
် ကယ်ပင် အကျပ်ရက်တစပပီ
့် ိုး အမှနတ
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တ၌့် ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ အပမင် မရှပါက၊
သင်တ၏
လူမျြုိုးန္ှင ့်် တကယ် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ သင်တ ့်
့် အသင်ိုးတတ ်သည် ဤသတသ
့်
အဘယ်သပပြုကကမည်
နည်ိုး။ သင်တသည်
အတပခအတနက မှနက
် န်စွ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး
့်
့်
မပပြုပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်တ ပပစ်
့် မှ ိုးတက င်ိုး ပပစ်မှ ိုးမန္င်သည်။ ဤသည်မှ
အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
ကစစတစ်ခ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
ငါ ယခတင်တလိုး တင်ပပခဲတ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့် သ အတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်
အပမင်မျ ိုးအတကက င်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ငါ တမိုးလသနည်ိုး။ သင်တ၏
့်် ျ ိုးက ငါ
့် ရှု တထ ငမ
စမ်ိုးသပ်ရန်၊ သင်တ၌့် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး အသပည မည်မျှရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးအတကက င်ိုး မည်မျှန ိုးလည်တကက င်ိုး
စမ်ိုးသပ်လပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အတပြမှ အဘယ်နည်ိုး။ အတပြက သင်တ၏
့်
အပမင်ရှုတထ ငမ
့်် ျ ိုးကယ်တင်ပင် ပြစ်သည်။ သင်တအချ
် ရှိုးရိုးဆန်ကကပပီိုး
့် ြုျို့သည် အလွနတ
သင်တအချ
က် သင်တ၏
့် ြုျို့သည် မှနိုး် ဆြအတွ
့်
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုတနကကသည်။

“မှနိုး် ဆပခင်ိုး” ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် မည်ကသ
ဲ့် စဉ်ိုး
့် စ ိုးတကက င်ိုးက
မသပမင်န္င်ဘ၊ဲ သပြစ်
့်် ည်ဟူသည့််
့် ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ပြင ့်် စဉ်ိုးစ ိုးသငသ
အတပခအပမစ်မရှတသ ထင်တကကိုးရှပခင်ိုးက ဆလသည်။ သင် မှနသ
် ည် သမဟ
့် တ် မှ ိုးသည်က
သင်ကယ်တင် အမှနတ
် ကယ် မသကကတသ တကက င ့်် သင်တသည်
မတရရ တသ
့်
အပမင်ရှုတထ ငတ
့်် စ်ခက ထတ်တြ ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပြစ်ရပ်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ သင်တ ့်
မည်သည့်အ
် ရ က ပမင်တတွျို့ ပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
် ခါ၊ လူတသည်
့် က်သည့်အ
့်
သူ၏အလတတ ်က အ ရစက်ခကဲ့် ကပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏သတဘ ထ ိုးတက
ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးက
့် သူတ င်္ရ
့် စက်ခကဲ ကသည်။ လူတသည်
့်
န ိုးမလည်ကကသပြင ့်် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးအတကက င်ိုး
တမိုးသည်အ
့် ခါ၊ သင်တ စ
ကကီိုးမ ိုးတသ
့် တ်ရှုပ်တထွိုးတတ်ကကသည်။ သင်တသည်
့်
မတသချ မှုထသ
ဲ တရ
က်ရှသွ ိုးပပီိုးတန က် မှနိုး် ဆပခင်ိုးပြစ်တစ အတလ င်ိုးအစ ိုးပြစ်တစ
့်
သင်တပပြုကကသည်
။ ဤသည်မှ မည်သတသ
အတတွိုးအတခေါ်မျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတသ လူအမျ ိုးစသည် သူက
့် ဘ မျှမရှတသ တလထကကီိုးအပြစ်၊
ထပပင်
့် ရသည့်် အရ တစ်ခအပြစ်
့် တဒင်္ဂသ ရှပပီိုး တစ်ခဏတန မရှတတ ပ
သတဘ ထ ိုးကကသည်အ
့် ချက်က သက်တသပပပါသည်။ ထကဲသ
့် ငါ
့် အဘယ်တကက င ့်် ဆသနည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တသည်
ကစစတစ်ခက ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်က သင်တ မသ
ကကတပ။ သူ၏အလတတ က
် သင်တ အဘယ်
တကက င ့််
့်
့်
မသကကသနည်ိုး။ ယခမှသ မဟတ်၊ အစမှအဆိုးတင်၊ ဤကစစအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
သတဘ ထ ိုးက သင်တမသ
့် ကကတပ။ သင်သည် ယင်ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ပခင်ိုး
မရှသည်အ
့် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်က မသတသ ်လည်ိုး၊
သင်သည် ၎င်ိုးက တက င်ိုးစွ ဆင်ပခင်သိုးသပ်ြူိုးသတလ ။ ၎င်ိုးက သန ိုးလည်ရန် သင်
ရှ တြွြူိုးသတလ ။ ထအတကက င်ိုးက သင် မတ်သဟ ယ ပပြုြူိုးသတလ ။ မလပ်ြူိုးပါ။
ဤအရ က သင်ယ
့်် ှဉ်တသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ယ
့်် ှဉ်တသ
့် ကကည်ချက် န္ှငယ
ဘရ ိုးသခင်မှ ဆက်စပ်မှုမရှပါ ဟူသည်အ
့် ချက်က အတည်ပပြုတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် သင်သည် သင်၏ကယ်ပင် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သင်တ
့်် ျန်တတွိုးဆသည်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင့််
့် ခါင်ိုးတဆ င်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးကသ ချငခ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အတပေါ်ယန္ှင ့်် ကသဝါဒဆင်ရ အဓပပ ယ်ကသ လျှင် စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ က
် သြ သ
နတ
် ကယ်ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။
့် မဟ
့် တ် ရှ တြွြ အမှ
့်
ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ကစစတစ်ရပ် ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤကစစ၏ အန္ှစ်သ ရမှ

အတတ က
့်် ဆိုးရွ ိုးလက်တလပခင်ိုး။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ပပီိုးမှ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ လူတပမ က်ပမ ိုးစွ က ပမင်ြူိုးသည်။ သူတ၏
ဲ ွင ် သူတ၏ယ
ကကည်မှုက
့် စတ်ထတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ အပြစ်သ ပ
့် သဏ္ဌ န်တပပ င်ိုးလဲလက်ကကသနည်ိုး။ လူအချြုျို့က
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘ မျှမရှတသ တလထကကီိုးပြစ်သကဲသ
့် ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ဤလူမျ ိုး၌
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးဆင်ရ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအတွက် အတပြမရှတပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် မရှပခင်ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သပမင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှြတနတနသ
သ ၊ ခစ ိုးန္င်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် သန္င်ပခင်ိုး မရှကကတချ။ မသစတ်၏
န္ှုိုးတဆ ်မှုအရ ဤလူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်မတည်ရဟ
ှ ထင်တတ်ကကသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သကဲသ
့် ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ဤလူတက
့် ၎င်ိုးတ
မလပ်န္င်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး မလပ်န္င်ပါ ဟူ၍လည်ိုးတက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးသည့်ပ
် စအတင်ိုး တတွိုးရလမ့််မည် ဟူ၍လည်ိုးတက င်ိုး
့်
ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏
့်် ချက်မှ “မပမင်ရတသ ၊
့် အဓပပ ယ်ြွငဆ
ထတတွျို့၍မရတသ ပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုး” ပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ရပ်တသိုးရပ်
တစ်ရပ်အလ ိုး ပြစ်သည်ဟ ယကကည်တသ လူတစ်စလည်ိုး ရှသည်။ ဤလူမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၌ ခစ ိုးချက်မရှဟ ယကကည်ကကသည်။ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
ရ ျို့တစိုးရပ်တတစ်ရပ် ပြစ်ပပီိုး ကစစတစ်ရပ်က ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၌
သတဘ ထ ိုးမရှ၊ အပမင်ရှုတထ ငမ
့်် ရှ၊ သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးမရှဟ ထင်ကကသည်။
သူသည် လူ၏ ပပြုသမျှန္ရမည်ဟ သူတက
၎င်ိုးတ ့်
့် ယကကည်ကကသည်။ လူတသည်
့်
ယကကည်လသည်အ
့် တင်ိုးသ ယကကည်ကကသည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတက
့် သူအ
့် ိုး
ကကီိုးပမတ်တစပါက၊ သူ ကကီိုးပမတ်သည်၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတက
့် သူအ
့် ိုး တသိုးသမ်တစပါက၊ သူ
တသိုးသမ်သည်။ လူတသည်
အပပစ်ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ၊ သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က လအပ်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ သန ိုးကရဏ က
တပိုးသငသ
့်် ည်ဟ သူတယူ
ဲ
့် ဆကကသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုးထ၌
“ဘရ ိုးသခင်” တစ်ပါိုးက ပတြ က် ကက ၊ ဤ “ဘရ ိုးသခင်” အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တစရန်
့် အလဆန္ဒအ ိုးလိုးက ပပည်ဝ
ခင်ိုးတတ်ကကသည်။ မည်သည့်အ
် ချန် သမဟ
် နရ ၌ပြစ်တစ၊ ထပပင်
့် တ် မည်သည့်တ
့် ဤသတသ
့်
လူတသည်
မည်သည့်အ
် ရ ပပြုလပ်သည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
ဆက်ဆမှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ယကကည်မှု၌ ဤစတ်ကူိုးက ခယူကကလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် တပိုးမပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်သည်

၎င်ိုးတအ
့် ိုး ကယ်တင်န္င်မည်ဟူ၍ ယကကည်ကကတသ သူမျ ိုးပင် ရှသည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်သည်၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး၊ လူတစ်ဦိုးက
ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှပင်ပပစ်မှ ိုးပါတစ သူသည် ထအရ တစ်စတစ်ခကမျှ
အမှတ်ရလမ်မ
့် ည်မဟတ်ဟ ယူဆကကပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူ၏ အမှ ိုးမျ ိုး၊ လူ၏
ကျြူိုးလွနမ
် မ
ှု ျ ိုး န္ှင ့်် လူ၏ မန ခမှုတမှ့် ထလူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ တဒင်္ဂတြ ပ် ပချက်မျ ိုး
ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့်် တရိုးမျ ိုးကတပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
့် ိုး အခွငအ
့်
သည်ိုးခက စတ်ရှညလ
် မ်မ
့် ည်ဟ သူတက
့် ထင်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ယခင်ကကဲသ
့် ပင်
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ချစ်တနဦိုးမည်ဟ သူတယ
့် ကကသည်။ ထတကက
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှရန်အတွက် ပမင်မ
့်် ျက်မျ ိုးက ဆပ်ကင်ထ ိုးကကသည်။
့် ိုးတသ တမျှ ်လငခ
အမှနမ
် ှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သပင်
သမမ တရ ိုးက
့်
့် ယကကည်တစက မူ၊ သူတသည်
့်
အ ိုးထတ်တနပခင်ိုး မရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
့်
သတဘ ထ ိုးတစ်ခက စွဲကင်ထ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်ယကကည်စဉ်တစ်တလျှ က်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်စ အပ်က ရတန အပြစ် သတ်မှတ်ရှုပမင်ထ ိုးက ၎င်ိုးက တနစဉ်
့်
တလ့်လ ြတ်ရှုတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်သည် စစ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်က တဘိုးြယ်ထ ိုးတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ သင်သည် သူအ
့် ိုး ဘ မျှမရှတသ တလသက်သက်အပြစ် သမဟ
့် တ်
လူတစ်ဦိုးသက်သက်အပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုးလျှင၊် သင်တအချ
့် ြုျို့က သူက
့် ရပ်တသိုးရပ်တစ်ရပ်
အပြစ်တလ က်သ သတဘ ထ ိုးကကသည်။ ငါသည် ယင်ိုးက အဘယ်တကက င ့််
ဤသဆ
ပခင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးက
့် ရသနည်ိုး။ ဤသ ငါဆ
့်
ငါပမင်သည်ပ
့် စအတင်ိုးဆလျှင် သင်တသည်
ကစစတစ်ရပ်က ရင်ဆင်ရသည်ပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ်
အတပခအတနတစ်ခခက ကကြုတတွျို့ရသည်ပြစ်တစ သင်တ၏
ဲ ရှတသ ထအရ မျ ိုး၊
့် မသစတ်ထ၌
အတွငိုး် ၌ သင်ကကီိုးထွ ိုးလ တစတသ ထအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
သမဟ
့် က်န္ယ်မှုမျှ လိုးဝ မရှခဲြ
့် ူိုးတပ။
့် တ် သမမ တရ ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည်ဆ
သင်သည် သင်ကယ်တင် မည်သည်အ
့် ရ က တတွိုးတနသည်၊ သင်၏ ကယ်ပင်ရှုတထ ငက
့််
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်ကသ သပပီိုး၊ ထပပင်
့် သင်သည် သင်၏ကယ်ပင်
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အတင်ိုးအကျပ်ပပြုကကသည်။
သင်၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး
့်
ဤရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက မဆတ်မနစ် လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးအပြစ် သင် ပပြုတလသည်။

အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဤကဲသ
့် တရှ
ျို့ က်သွ ိုးပခင်ိုးက သင်က
့် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် ဆ
သ ၍သ ၍ တဝိုးကွ သွ ိုးတစသည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ သတဘ ထ ်းကိို န ်းလည်ပပီ ်း ဘိုရ ်းသခင်အတပေါ် န ်းလည်မှုလမ
ွွဲ ှ ်း ခင််းမျ ်း
အ ်းလံ်းို ကိို စွန်တူ့ လ ူ့
သင်တ လက်
ရယ
ှ ကကည်ကကတသ ဤဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
ဘရ ိုးသခင်ပင်
့်
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ ထအတကက င်ိုးက သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးြူိုးသတလ ။ ဆိုးယတ်တသ သူတစ်ဦိုး
့်
မတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုး ကျြူိုးလွနတ
် နသည်က သူပမင်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးက သူစက်ဆပ်ရွရှ သတလ ။
(စက်ဆပ်ရွရှ ပါသည်။) မသန ိုးမလည်တသ လူမျ ိုးက အမှ ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်သည်က
သူပမင်သည့်အ
် ခါ သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်သ ရှ
့် သနည်ိုး။ (ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး။) သူ၏
အလှူတငွမျ ိုးက လူတ ခ
် ခါ၊ သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
့် ိုးယူတနသည်က သူပမင်သည့်အ
(၎င်ိုးတက
် ှငိုး် သည်၊ မှနသ
် တလ ။
့် သူ စက်ဆပ်ရွရှ သည်။) ဤအရ အ ိုးလိုးမှ အလွနရ
သမမ တရ ိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှတသ သူ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
၎င်ိုး၏ ယကကည်မတ
ှု ွင ် ရှု ပ်တထွိုးတနသည်က သူပမင်သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ
အဘယ်သ ရှ
့် သနည်ိုး။ သင်တ သ
့် ပ်မတသချ ကကသည် မဟတ်တလ ။ “ရှု ပ်တထွိုးပခင်ိုး” မှ
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ အပပစ်မဟတ်သကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
တစ ်က ိုးပပစ်မှ ိုးရ လည်ိုး မတရ က်သည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးမျြုိုး မဟတ်ပါဟ
လူတက
့် ိုးတပပ တလ ၊့် ဤအတရိုးကစစတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယူဆကကသည်။ ထသဆ
့် တသ ် ငါအ
သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ (သူသည် ၎င်ိုးတက
့် အသအမှတ် မပပြုလတပ။) “အသအမှတ်
မပပြုလပခင်ိုး”၊ ဤသည်မှ အဘယ်သတသ
သတဘ ထ ိုးမျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဤလူမျ ိုးက အထင်အပမင်တသိုးပပီိုး သူတအ
့် ိုး အတရိုးမစက်ပခင်ိုးက
ဆလတလသည်။ ထကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမှ
သူတက
့် တအိုးတတအိုးစက်ပြင့်် ဆက်ဆလက်ပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သူ၏
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် နည်ိုးမှ ၎င်ိုးတအတပေါ်
မည်သည်အ
့် လပ်ကမျှ မပပြုလပ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ တွင ် ဉ ဏ်ပွငတ
့်် စပခင်ိုး၊ အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး၊
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးဆင်ရ အလပ်တ ပါဝင်
တလသည်။ ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
လူတက
ဲ အမှနပ
် င် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် တရတွက်မထ ိုးတပ။ သူ၏
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထ၌
စတ်သတဘ ထ ိုးက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးပပီိုး သူ၏ စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
ချြုိုးတြ က်တသ သူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ အလွနအ
် မင်ိုး
့်

စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ပခင်ိုးပင်။ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
တန င်တမရတသ လူမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနအ
် မင်ိုး တဒါသထွက်သည်။
“တဒါသထွက်သည်” ဆသည်မှ ခစ ိုးမတ
ှု စ်ခ၊ စတ်တနစတ်ထ ိုး တစ်ခမျှသ မဟတ်တတ တ
့် ပ၊
၎င်ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခန္ှင ့်် အလ ိုးတူပခင်ိုးမရှတပ။ သတသ
လ
် ည်ိုး
့်
ဤခစ ိုးမှု၊ ဤစတ်တနစတ်ထ ိုးက ဤသတသ
လူတအတွ
က် အဆိုးသတ်တစ်ခက
့်
့်
ပြစ်တပေါ်တစမည် ပြစ်သည်- ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်ရွရှ မှုပြင ့််
ပပည့်တ
် စလမ့််မည် ပြစ်ပါတက ိုး။ ဤအလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်ရွရှ မှု၏ အကျြုိုးဆက်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူက တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး တလ တလ ဆယ်
တနပ် ပန်
့် မှု ပပြုလမ့််မည် မဟတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတန
့် က် “တဆ င်ိုးဦိုးက လပပီိုးတန က်” တွင ်
၎င်ိုးတက
့်် င်ိုးလမ်မ
် ရ က
့် ည်။ ဤသည်မှ မည်သည့်အ
့် အပပစ်တပိုးရန် သူ တစ ငဆ
သွယ်ဝက်ညန်ိုးဆသနည်ိုး။ ဤလူတ၌့် အဆိုးသတ်မျ ိုး ရှလမ့််ဦိုးမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤသတသ
လူတက
့် ဆိုးသတ်ကမျှတပိုးရန် လိုးဝ မရည်ရွယ်ခပ
ဲ့် ါတပ။ ထတကက
င ့််
့်
့် မည်သည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
လူတက
် င်ပြစ်သည်
့်
့် ယခ မတပပန်
့် သည်မှ လိုးဝ ပမှနပ
မဟတ်တလ ။ (ပမှနပ် ြစ်ပါသည်။) ဤသတသ
လူတသည်
မည်သည်အ
့် ရ ပပြုလပ်ရန်
့်
့်
ပပင်ဆင်တနသငသ
့်် နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတကျြူိုး
လွနခ
် ပဲ့် ပီိုးသည့််
့်
့် အပပြုအမူန္င
့်
မတက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုး၏ အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက တ ဝန်ယူရန်
ပပင်ဆင်သငသ
့်် ည်။ ဤသည်မှ ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပပန်
င ့်် ဤကဲသ
့် တသ
လူတက
့် မှုပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
့် ယခ ငါ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ မည်သင်တ၏
့် ထင်တယ င်ထင်မှ ိုးပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးက တန က်ထပ် ဆပ်ကင်မထ ိုးကကန္ှင၊့်် ထပပင်
့်
ပြစ်လတသ စတ်ကိုးူ မျ ိုးက ဆက်၍ မတတွိုးကကန္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
အကန်အသတ်
မဲ့် သည်ိုးခလမ်မ
် ှုမျ ိုး သမဟ
့်
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကျြူိုးလွနမ
့် တ်
မန ခမှုတက
် သည်လည်ိုး
့် ည် မဟတ်တပ။ လူအချြုျို့က “ကျွန္ပ်
့် ထ ဝရသည်ိုးခလမ်မ
ဤကဲသ
့် တသ
လူအနည်ိုးငယ်က ပမင်ြူိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ ဆ
့်
့် တတ င်ိုးတသ အခါ၊ အထူိုးသပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ
့် ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတခ့် ကကရက အသည်ိုးအသန် ငတကကိုးကကသည်။
အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
အလွနလ
် ည်ိုး တပျ ်ရင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတအတပေါ်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုက ရရှဟန်တူသည်။” ဟ
ဆကကလမ်မ
့် အဓ
ပပ ယ်မရှတသ စက ိုးက မတပပ တလန္ှင။့်် အသည်ိုးအသန်
့် ည်။ ထကဲသ
့်
ငတကကိုးပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုပြစ်ြ တနတနသ
သ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တထ
့် မှုကခရပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တတ ်အ ိုး အကျြုိုးခစ ိုးရပခင်ိုးက

တသချ တပါက် ဆလသည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တဒါသထွက်တစပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လမ်ိုးပပဦိုးမည်တလ ။ အချြုပ်အ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ဦိုးက သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ရန်န္င
ှ ့်် စွနပ
် ့် စ်ရန် ဆိုးပြတ်ပပီိုးတသ အခါ၊
ထလူ၌ အဆိုးသတ် ကင်ိုးမဲန္
ှ ပ့်် ပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ဆ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် င
့် တတ င်ိုးသည့်အ
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးမှ မည်သပင်
့် အ ိုးရတကျနပ်ြွယ် တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်မှု မည်မျှပင် ရှသည်ပြစ်တစ ယင်ိုးက
အကျြုိုးဆက်န္င
ှ ့်် မဆင်တတ ပ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ါ။ အတရိုးကကီိုးသည်အ
ဤယကကည်မှုမျြုိုးက မလအပ်တပ၊ သူသည် ဤလူတက
့် ပစ်ပယ်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။
အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတအ
ဲ့် က
့် ိုး မည်ကသ
့် င်တွယ်တပြရှငိုး် ရမည်မှ လည်ိုး အတရိုးမကကီိုးတပ။
အတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ ဤလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က တဒါသထွက်တစသည့််
အခက်အတနမ
် ့် ှ ပင် ၎င်ိုးတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးမှ သတ်မှတ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် ကယ်တင်ရန် ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုး မဟတ်ပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရရန်အတွက် ချန်ရစ်ထ ိုးပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးပင် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရတွင ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးပါဝင်ပပီိုး သူသည်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်စီတင်ိုးအ ိုး သန ိုးကရဏ စတ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရမှ
င်္ဏ်သကခ ရှတသ သူလည်ိုး ပြစ်သည် ဟူသည်အ
့် ချက်က လူတ လျစ်
လျြူရှု ပပီိုး
့်
တမ့်တလျ က့် ကပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၌့် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှ၏ ဟူသည်မှ သူအထဲ
၌ ခစ ိုးချက်မျ ိုး
့်
သမဟ
် ပ်စွ
့် တ် တပပန်
့် ချက်တစ်ခက န္ှုိုးဆပွ ခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူတက
့် သူက
့် လွတလ
ပပစ်မှ ိုးန္င်သည်ဟ ဆလပခင်ိုး မဟတ်သည်အ
့် ပပင် သူ၌ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ရှ၏ ဟူသည်မှ
လူတက
် စ၌ အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မရှပါဟ ဆလပခင်ိုး မဟတ်တပ။
့် သူဆက်ဆသည့်ပ
ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ရှငတ
် နသည်၊ သူသည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
။ သူသည်
စတ်ကူိုးပြငပ
့်် တြ ်ထ ိုးတသ ရပ်တသိုးရပ်တစ်ရပ် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးအရ ဝတထြု
တစ်ခခလည်ိုး မဟတ်တပ။ သူသည် တည်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ငါတသည်
့်
သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၏ြွငဟ
့်် ချက်က အချန်တင်ိုး င်္ရတစက် န ိုးတထ င်သငက
့်် ၊ သူ၏
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက တသချ စွ အ ရစက်ပပီိုး သူ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
န ိုးလည်လ သငသ
့်် ည်။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ်ြွငရ
့်် န်အတွက် လူသ ိုး၏
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးက အသိုးမပပြုသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးအတပေါ်
အတပခခ၍ လူနည်
လူထင်
့် ိုးဟန်ပြင့်် လူတက
့် ဆက်ဆတစက ၊ သူအတပေါ်
့်
့် ပမင်ချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ်

ဆန္ဒပပြုချက်မျ ိုးက မသွတ်သင
ွ ိုး် သငတ
့်် ပ။ အကယ်၍ သင် ဤသပပြုပါက၊
သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တဒါသထွက်တစပခင်ိုး၊ သူ၏ အမျက်တဒါသက ဆွတ
ဲ ဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
င်္ဏ်သကခ က စန်တခေါ် ပခင်ိုးပင် ပြစ်တနတပသည်။ ထတကက
င ့်် ဤကစစ၏ ကကီိုးတလိုးမက
ှု သင်တ ့်
့်
န ိုးလည် လ ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုးက သင်တ၏
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ သတထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ချငခ
့်် ျန်တတ်ရန် ငါတက်တွနိုး် သည်။ သင်တ၏
့်
စက ိုးတပပ ပခင်ိုး၌လည်ိုး သတထ ိုးပပီိုး ချငခ
့်် ျန်မှု ရှကကတလ ၊့် ဘရ ိုးသခင်က သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ့်
့်
ဆက်ဆသည်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ သင်တသည်
ပ၍သတထ ိုးပပီိုး ပ၍ချငခ
့်် ျန်တလ ပ၍တက င်ိုးတလ
့်
ပြစ်တလသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
န ိုးမလည်တသ အခါ၊ မဆင်မပခင်စက ိုးတပပ ပခင်ိုးမှ တရှ င်ကကဉ်တလ ၊့် သင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ မဆင်မပခင် မပပြုန္ှင၊့်် ထပပင်
့် တန်
့် တန် အမည်တပိုးသမတ်ပခင်ိုး
့် တပါတပါ
မပပြုန္ှင။့်် ပ၍ပင် အတရိုးကကီိုးသည်မှ ထင်ရ ပမင်ရ မည်သည့်် တက က်ချက်ချပခင်ိုးမျ ိုးကမျှ
မပပြုတလန္ှင။့်် ထအစ
ိုး သင်သည် တစ ငဆ
့်် င်ိုးပပီိုး ရှ တြွသငသ
့်် ည်။
့်
ဤလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး၏
သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ အရ ခပ်သမ်ိုးထက် ဤအရ က သင်ရရှန္င်ပပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးထက် ဤသတဘ ထ ိုးက သင်ပင်ဆင်န္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏
မက်မဲပခင်ိုး၊ မသန ိုးမလည်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးတန က်ကွယ်မှ အတကက င်ိုးအရင်ိုးမျ ိုးအ ိုး
န ိုးလည်မှု ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတအတွ
က် သငက
့်် အပပစ်တင်မည်မဟတ်တပ။ ထထက်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပစ်မှ ိုးမမည်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှငယ
့်် ှဉ်တသ သင်၏ သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် ရတသတလိုးစ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူအ
ှ ိုးတတကက
င ့််
့် ိုးန ခရန် ဆန္ဒရပခင်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် တအ က်တမမ
့်် စမည်၊
့် ည်၊ သင်က
့် လမ်ိုးပပပပီိုး ဉ ဏ်အလင်ိုးပွငတ
သမဟ
့်် ျက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်ပခင်ိုးက သည်ိုးခမည်ပြစ်သည်။
့် တ် သင်၏ မရငက
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် အကယ်၍ သူအတပေါ်
သင်၏သတဘ ထ ိုးမှ သူက
့်
့် မမသတဘ ကျ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ထင်ရ ပမင်ရ မှနိုး် ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ြွငပ့်် ခင်ိုးပြင့်် မထီမဲပ့် မင်ပပြုမည်ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် စီရင်ချက်ချမည်၊
ဆိုးမပဲ့်ပပင်မည်၊ ထပပင်
့််
့် ည်။ သမဟ
့် အပပစ်ဒဏ်ပင် ခတ်လမ်မ
့် တ်ပါက သူသည် သငက
သိုးသပ်ချက် တပိုးတက င်ိုးတပိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသိုးသပ်ချက်တွင ် သင်၏ အဆိုးသတ်
ပါဝင်တက င်ိုးပါဝင်လမ်မ
င ့်် ငါသည် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် အသ ိုးတပိုး၍
့် ည်။ ထတကက
့်
တပပ လသည်- သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ အရ မှနသ
် မျှအတပေါ်
့်
သတရှပပီိုး ဆင်ပခင်တပမ ်တတွိုးသင်သ
့် ည်။ မဆင်မပခင် စက ိုးမတပပ န္ှင၊့်် ထပပင်
့် သင်၏

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌ သတလက်လွတ် မပြစ်တစန္ှင။့်် တစ်စတစ်ခက သင်မတပပ မီ ရပ်ဆင်ိုးပပီိုး
ဆင်ပခင်သငသ
့်် ည်- ကျွန္ပ်
် ၏ ဤလပ်တဆ င်ချက်က ဘရ ိုးသခင်က တဒါသထွက်တစမည်တလ ။
ဤအရ က လပ်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တကက က်ရွ ျို့ ရတသ ပါ၏တလ ။
သ မန်ကစစရပ်မျ ိုး၌ပင်လျှင် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက ဆက်၍ သင် န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည်
့် ဆင်ပခင်သိုးသပ်ရန် အချန်ပယူသင်သ
ဤနယ မမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ကဏ္ဍတင်ိုး၊ အမှုအရ တင်ိုး၊ အချန်တင်ိုးတွင ် အမှနတ
် ကယ်
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး အထူိုးသပြင ့်် သင် တစ်စတစ်ခက န ိုးမလည်တသ အခါ၊
ထကဲသ
့် တသ
သတဘ ထ ိုးက ခယူန္င်ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် အပမဲလမ်ိုးပပပပီိုး
့်
လက်တလျှ က်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခက သင်အ
မည်သည့််
့် ိုး တပိုးမည်ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
အပပင်ပန်ိုး သဏ္ဌ န်မျြုိုးက ဟန်တဆ င်ပပသတစက မူ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးတက
့် အတတ ်ပင်
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးစွ ပမင်သည်ပြစ်၍ သူသည် သင်၏ ဤထတ်တြ ်ပပချက်မျ ိုးအတပေါ်
မှနက
် န်တကျပပီိုး သငတ
့်် လျ ်တသ သိုးသပ်ချက်တစ်ခက တပိုးလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
တန က်ဆိုးစမ်ိုးသပ်မက
ှု တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏
အပပြုအမူအ ိုးလိုးက ယူက သင်၏ အဆိုးသတ်က သတ်မတ
ှ ်ရန်အတွက် ၎င်ိုးက ပပည့်စ
် စွ
တပါင်ိုးရိုးသိုးသပ်မည် ပြစ်သည်။ ဤရလဒ်က တစ်ဦိုးတစ်တယ က်စီတင်ိုးက
သသယအရပ်အတငွျို့ မရှဘဲ၊ လက်ခယကကည်တစမည်။ ဤတွင ် သင်တက
့်
ငါတပပ လတသ အရ မှ ဤသပြစ်
့် သည်- သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုး၊ သင်တ၏
့်
အပပြုအမူတင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
ကကမမ က အဆိုးအပြတ်တပိုးပါသည်။
့် စတ်ကူိုးတင်ိုးက သင်တ၏က
့်
လတိ၏
ို ူ့ အဆံ်းို သတ်မျ ်းကိို မည်သ သတ်မှတသ
် နည််း
တဆွိုးတန္ွိုးြရန်
် တရိုးကကီိုးတသ အပခ ိုးကစစရပပီ
ှ ိုး ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏
့် အဆိုးစွနအ
့်
သတဘ ထ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤသတဘ ထ ိုးမှ အလွနတ
် ရ အတရိုးပါတပသည်။ သင်တသည်
့်
တန က်ဆိုးတွင ် ပျက်စီိုးပခင်ိုးရှရ သ တလျှ
က်လှမ်ိုးမည် မလှမ်ိုးမည် သမဟ
က်
့်
့် တ် သင်တအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးသည့်် လှပတသ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခထဲသ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးမည်
့်
မလှမ်ိုးမည်က ၎င်ိုးသတဘ ထ ိုးက အဆိုးအပြတ်တပိုးသည်။ န္င်ငတတ တ
် ခတ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်တပါင်ိုးန္စ
ှ ်ဆယ်မက အလပ်လပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်၍ ဤဆယ်စန္ှစ်ခ
က လအတွငိုး် သင်တသည်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တ၏
ဲ့် န္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး
့်
့် တဆ င်ရွက်ခပ
အနည်ိုးငယ် မတရမရ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့်
သူသည် သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုးအတွက် အမှနတ
် ကယ်ရပပီ
ှ ိုး ရိုးသ ိုးမှနက
် န်တသ
့်

မှတ်တမ်ိုးက မှတသ
် ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်ချင်ိုးစီသည် သူတန
့် က်သ ့်
စတင်လက်တလျှ က်ပပီိုး သူ၏ တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးက န ိုးတထ င်သည့်် အချန်မှစ၍
သမမ တရ ိုးက ပ၍ပ၍ န ိုးလည်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
စတင်လပ်တဆ င်သည်အထ ဘရ ိုးသခင်က လူတစ်ဦိုးစီအတွက် မှတ်သ ိုးန္င်တသ အပပြုအမူ
အမျြုိုးမျြုိုးအတွက် မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ တရိုးမှတထ
် ိုးသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်က တဆ င်ရွက်ပပီိုး
ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် စမ်ိုးသပ်မှု အမျြုိုးမျြုိုးက ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ၊ လူတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမှ
အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မည်ကသ
ဲ့် တဆ
င်ရွက်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
့်
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် စ ိုးကကသနည်ိုး။...ဘရ ိုးသခင်၌
ဤအရ အ ိုးလိုး၏ စ ရင်ိုးတစ်ခရှသည်၊ သူ၌ ထအရ အ ိုးလိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ ရှသည်။
သင်တ၏
့်် ှကကည့်ပ
် ါက၊ ဤကစစရပ်မျ ိုးမှ ရှု ပ်တထွိုးတက င်ိုး ရှု ပ်တထွိုးန္င်ပါသည်။
့် ရှု တထ ငမ
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်ရပ်တည်သည်ဘ
့် က်မှ ကကည့်ပ
် ါက၊ ၎င်ိုးတမှ့် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးပပီိုး
့်
ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုးပြစ်တသ အရပ်အတယ င် စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မရှတချ။ ဤသည်မှ
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အဆိုးသတ် ပါဝင်ပပီိုး လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ ကကကမမ န္ှင ့််
အန င်္တ်အလ ိုးအလ မျ ိုးကပါ သက်တရ က်မှုရှတသ ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ထမျှမက
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အပတ်တကပ် ကကြုိုးပမ်ိုးမှုအ ိုးလိုးက သိုးစဲသ
ွ ည်တ
့် နရ
ပြစ်သည်။ ထအတွကတ
် ကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးက တစ်စက်မျှပင် လိုးဝလျစ်လျြူရှု မည်
မဟတ်သည့်အ
် ပပင် မည်သည့်် အတရိုးမထ ိုးမက
ှု မျှ သည်ိုးမခတပ။ အစအဦိုးမှ
အဆိုးထတင်တအ င် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတကက င်ိုး ဤစ ရင်ိုးက
မှတ်တမ်ိုးတင်တနက ၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ သူ
့် တလ
့် က်ရ တွင ် လူသ ိုးတ၏
့် လမ်ိုးတကက င်ိုး
တစ်ခလိုးက မှတ်စတရိုးထ ိုးလျက် ရှသည်။ ဤက လ အတတ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏ သတဘ ထ ိုးက သင်၏ ကကကမမ က အဆိုးအပြတ် တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မှ
မမှနသ
် တလ ။ ဘရ ိုးသခင် တပြ ငမ
့်် တ်တကက င်ိုးက သင်တ ယခ
ယကကည်သတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ တလျ ်ကန်သတလ ။ သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် စတ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး အပခ ိုးတသ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုး တစ်စတစ်ရ ရှတနဆဲတလ ။ (မရှပါ။)
ထသဆ
ှ ်ြပြစ်
့် တသ ် လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် သတ်မတ
့် သည် သမဟ
့် တ် လူတ ့်
မမတက
ှ ်ြပြစ်
့် ယ်တင် သတ်မတ
့် သည်ဟ သင်တဆ
့် မည်တလ ။ (၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်
သတ်မတ
ှ ်ြပြစ်
့် သည်။) ၎င်ိုးတက
့် သတ်မှတ်တသ သူမှ အဘယ်သူ ပြစ်သနည်ိုး။
(ဘရ ိုးသခင်ပင်။) သင်တ မတသချ
ကကတပ၊ ဟတ်သတလ ။ တဟ င်တက င်မှ ညီအစ်က
့်
တမ င်န္မ
ှ တ အသ
ကျယ်ကျယ် တပပ ကကတလ ၊ ၎င်ိုးတက
့်
့် အဘယ်သူ သတ်မှတ်သနည်ိုး။

(လူတက
့် ယ်တင်က ၎င်ိုးတက
့် သတ်မှတ်သည်။) ၎င်ိုးတက
့် လူတက
့်
ကယ်တင်သတ်မှတသ
် တလ ။ ထသဆ
ှ ့််
့် တသ ် လူတ၏
့် အဆိုးသတ် ရလဒ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
မသက်ဆင်ဟ ဆလပခင်ိုး ပြစ်မည်မဟတ်တလ ။ တတ င်ကိုးရီိုးယ ိုးမှ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မျ ိုး၊
အသကျယ်ကျယ် တပပ ကကတလ ။့် (ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် အဆိုးသတ် ရလဒ်မျ ိုးက
၎င်ိုးတ၏
့် ပပင်
့် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးအတပေါ် အတပခခသည်အ
၎င်ိုးတ မည်
သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် ရှသည် ဟူသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ သတ်မှတ်သည်။) ဤအရ မှ
့်
အလွနဓ
် မမဓဌ န်ကျတသ အတပြတစ်ခပင် ပြစ်သည်။ ဤတွင ် သင်တအ
့် ိုးလိုးက
ငါအသတပိုးရမည့်် အချက်တစ်ခ ရှသည်- ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု တစ်တလျှ က်တွင်
သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် စန္ှုနိုး် တစ်ခက ချမှတထ
်
ိုးသည်။ ဤစန္ှုနိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သူတ န
့် ခပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးရမည်
ဟူသည်ပင်ပြစ်သည်။ လူတ၏
် ရန် အသိုးပပြုသည်အ
့် ရ မှ
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက တွကဆ
ဤစန္ှုနိုး် ပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤစန္ှုနိုး် န္ှငအ
့်် ညီ
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပါက၊ သင်သည် တက င်ိုးတသ အဆိုးသတ်က ရရှန္င်သည်၊ အကယ်၍
သင် ထသမပပြုပါက
တက င်ိုးတသ အဆိုးသတ်က သင် မရန္င်တပ။ ထသဆ
့်
့် တသ ်
ဤအဆိုးသတ်က မည်သသ
ူ တ်မတ
ှ ်သည်ဟ သင်ဆမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးက သတ်မတ
ှ ်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး အတူတကွပင်
ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ မှနသ
် တလ ။ (မှနပ
် ါသည်။) ၎င်ိုးမှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၌ တက်ကကစွ
ပါဝင်လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတအတွ
က် လှပတသ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက ပပင်ဆင်တပိုးရန်
့်
ဆန္ဒရသူ
ှ မှ ဘရ ိုးသခင်ပင်လျှင် ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏
အပပြုခမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအဆိုးသတ်၊ ဤခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်သည် သူတအတွ
က်
့်
ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သူ အမှုပပြုရန်အတွက် အပပြုခမျ ိုး
မရှခဲပ
့် ါက သူသည် ဤအမှုကပပြုရန် လအပ်မည်မဟတ်တပ။ သူ ဤအမှုက ပပြုတနပခင်ိုးမရှပါက၊
လူတ၌့် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရယူရန်အတွက် အခွငအ
့်် တရိုးရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးမှ
ကယ်တင်ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ကယ်တင်ခရပခင်ိုးမှ ဤလပ်ငန်ိုးစဉ်၏
ပပြုပခင်ိုးခရတသ အပင်ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်မည့်် သူ၏အလပ်တွင ် တအ င်ပမင်မည် မတအ င်ပမင်မည်က အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့််
ဤအပင်ိုးက တဆ င်ရွက်တနတသ သူမျ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ သငက
့််
ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ လမ်ိုးပပမှုတကက င ့်် မဟတ်ပါက၊ သင်သည် သူ၏စန္ှုနိုး် ကသမည်

မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ သင်၌ ရည်မှနိုး် ချက်လည်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ အကယ်၍ သင်၌
ဤစန္ှုနိုး် ၊ ဤရည်မှနိုး် ချက် ရှတသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အြိုးအခတပိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ သင်သည် ဤအဆိုးသတ်က
ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င ့်် လူတစ်ဦိုး၏ အဆိုးသတ်က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍ မရန္င်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးက ထလူန္င
ှ လ
့်် ည်ိုး ခွပဲ ခ ိုး၍ မရန္င်တကက င်ိုး
ငါတပပ ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ၍ ယခတွင ် လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက
မည်သသ
ူ တ်မှတ်တကက င်ိုး သင်တသ
့် ကကတလပပီ။
လတိသည်
ို ူ့
အတတွအ
ျို့ ကကံ ကိို အတ ခခံက ဘိုရ ်းသခင်ကိို အဓိပပ ယ်ေွငတ
်ူ့ တ်ကကသည်
ဘရ ိုးသခင်ကသပခင်ိုးဟူသည့်် တခါင်ိုးစဉ်အတပေါ် မတ်သဟ ယပပြုတသ အခါ၊ သင်တသည်
့်
တစ်စတစ်ခက သတပပြုခဲမ
့် သတလ ။ မျက်တမှ က်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက
အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခ ကကြုရပပီိုးပြစ်သည်က သင်တ သတ
ပပြုမပပီိုးပပီတလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ်
့်
သူ၏ သတဘ ထ ိုးမှ တပပ င်ိုးလဲ၍ရန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် သူ၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ အလိုးစက အကန်အသတ်
မရှတပိုးလျက်၊ ဤကဲသ
့် ့်
့်
အပမဲသည်ိုးခလမ်မ
့် ည်တလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရလည်ိုး
ပါဝင်သည်။ အတစ ပင်ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် တပျ က်တသ သ ိုးဟ ဆတသ သူအတကက င်ိုး
တမိုးခန
ွ ိုး် က ပပန်သွ ိုးကကပါစ။့် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တမိုးခပဲ့် ပီိုးတန က်တွင ် သင်တ၏
့် အတပြမျ ိုးမှ
သပ်မရှငိုး် လင်ိုးခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ်
့် ပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်တသည်
့်
တကယ်ခင်မ တသ န ိုးလည်မှု မရှကကတသိုးတချ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ချစ်တကက င်ိုး သသည့်အ
် ခါ၊ သူတက
့် သူအ
့် ိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ သတကဂတတစ်ခအပြစ်
အဓပပ ယ်ြွငက့်် ကသည်- လူတ မည်
သည့်အ
် ရ က လပ်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတ မည်
ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
ပါတစ၊
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မည်
ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
ဆက်ဆပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
မည်မျှ မန ခတတ်ကကပါတစ၊
့်
့်
့်
ထအရ တစ်ခမျှ အမှနတ
် ကယ် အတရိုးမကကီိုးတပ၊ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၌
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှပပီိုး သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အကနအ
် ့် သတ်မက
ဲ့်
တင်ိုးတ ၍မရတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှတသ တကက င၊့်် သူသည်
လူတက
့် သည်ိုးခန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၌ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှတသ တကက င၊့််
သူသည် လူတအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ရှန္င်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်ပခင်ိုးအတပေါ်
့်
့် မရငက
သန ိုးကရဏ ရှန္င်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပည မဲပ့် ခင်ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ ရှန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
န ခမှုမရှပခင်ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ ရှန္င်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ်

ထကဲသ
့် ပြစ်
် က
ူ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးက သူတ ့်
့် သတလ ။ အချြုျို့လူ အတွကမ
တစ်ကကမ် သမဟ
့် တ် အကကမ်အနည်ိုးငယ် ခစ ိုးြူိုးတသ အခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ထ ဝစဉ်သည်ိုးခပပီိုး သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ထ ိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ယကကည်လျက်၊ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးတွင ် ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုးက
အရင်ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝ တစ်တလျှ က်လိုး
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤစတ်ရှညပ် ခင်ိုးကယူက ယင်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်
့်
၎င်ိုးတက
့် ဆက်ဆတသ စန္ှုနိုး် အပြစ် သတ်မှတ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးက
တစ်ကကမ်ခစ ိုးပပီိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သည်ိုးခပခင်ိုးအပြစ် အစဉ်အပမဲအဓပပ ယ်ြွငပ့်် ပီိုး
သူတ၏စ
ဲ ွင ် ဤသည်ိုးခပခင်ိုးမှ အကနအ
် ့် သတ်မဲ့်၊ အကကင်ိုးမဲ့်၊ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် တ်ထတ
မူမရှပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်ဟ အဓပပ ယ်ြွငက့်် ကတသ လူမျ ိုးလည်ိုးရသည်
ှ
။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
ယကကည်ချက်မျ ိုးမှ မှနက
် န်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးသည့်အ
် ခါတင်ိုး၊ သင်တမှ့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးသွ ိုးဟန်တူသည်။ သင်တအ
့် ပမင်
့် အလွန ်
့် ိုး ဤကဲသ
့် ရသည်မှ ငါက
စိုးရမ်ပူပန်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သမမ တရ ိုး
တပမ က်ပမ ိုးစွ က သင်တ ကက
ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်၍ဆ အလွနတ
် ရ မျ ိုးပပ ိုးတသ တဆွိုးတန္ွိုးချက်မျ ိုးက သင်တ န
့် ိုးတထ င်ခကဲ့် ကပပီိုး
ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်တ၏
ဲ ွင ် ဤအတရိုးကစစမျ ိုးန္ှင ့်် ဤကဏ္ဍမျ ိုး၏
့်
့် စတ်ထတ
အမှနတ
် ရ ိုးမှ အယူအဆန္ှင ့်် တရိုးထ ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးအတပေါ် အတပခခတသ
မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးသ ပြစ်ကကသည်။ သင်တ၏
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် အသက်တ မျ ိုးထတ
့် တနစဉ်
စတ်သတဘ ထ ိုးက အမှနတ
် ကယ် သူပြစ်သည်အ
့် တင်ိုးပင် သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်မျှ
့်
ခစ ိုးပခင်ိုး သမဟ
င ့်် သင်တသည်
သင်တ၏
့် တ် တတွျို့ ပမင်ပခင်ိုး မရှန္င်ြူိုးကကတပ။ ထတကက
့်
့်
့်
ယကကည်မှုမျ ိုးထ၌
ဲ အကန်လိုး တယ င်ချ ချ ပြစ်က သင်တ၌့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
မရတသတသ သတဘ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုး သူက
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးသည်အထပင် သင်တအ
့် ိုးလိုး
မျက်စစလိုးကန်ိုး ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏
့် ့်
့် ဤကဲသ
သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက အဘယ်သ ဦိုး
့် တည်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် သင်တအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
အပမဲတတစ တက က်ချက်ချသည့်် ဘက်သ ဦိုး
အနည်ိုးငယ်တသ
့် တည်တပိုးသည်။ သင်တသည်
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးက ရထ ိုးပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစက ရရှထ ိုးကကသကဲသ
့် ့်
အလွနတ
် ကျနပ်အ ိုးရ ပြစ်ကကသည်။ ထတန
့် က်တွင ် သင်တက
့် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သည်ပ
့် စဟ တက က်ချက်ချပပီိုး သူအ
့် ပ။ ထပပင်
့် ိုး လွတ်လပ်စွ လှုပ်ရှ ိုးခွင ့်် မပပြုတတ တ
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်တစ်ခက ပပြုတသ အခါတင်ိုး၊ သင်တက
့် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက တကယ်ဝန်ခကကပခင်ိုး မရှတပ။ တစ်တနတသ
အခါ ဘရ ိုးသခင်က
့်
“ငါသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မချစ်တတ တ
့် ပ၊ လူသ ိုးတက
့် သန ိုးကရဏ တန က်ထပ်တပိုးမည်
မဟတ်တတ တ
ဆက်၍ မည်သည်သ
့် ည်ိုးခပခင်ိုး သမဟ
့် ပ၊ ငါသည် သူတအတပေါ်
့်
့် တ်
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးမျှ မရှတတ တ
အလွနအ
် မင်ိုး စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ပ၊ ငါသည် သူတအတပေါ်
့်
ရွ မန်ိုးပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည့်လ
် ျက်ရသည်
ှ
။” ဟ တပပ တသ အခါ ထကဲသ
့် တသ
တပပ ဆချက်မျ ိုးက
့်
လူတ၏
ှ ိုးအတွငိုး် ထ၌
ဲ ပဋပကခက ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတထဲ
့် စတ်န္လ
့် မှ အချြုျို့က
“ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် ၏ ဘရ ိုးသခင်မဟတ်တတ ၊့် ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
်
တန က်လက်လတသ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ အကယ်၍ ဤအရ မှ
ကယ်တတ တ
် ပပ သည်အ
့် ရ ပြစ်ပါက၊ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် ၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ြ ့်
အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီတတ သ
် သည် ကယ်တတ ်တ
လက်ြ ့်
့် ပြင့်် ကျွန္ပ်
့် န က်သ ဆက်
့်
မလအပ်တပ။ အကယ်၍ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် အ ိုး သန ိုးကရဏ ၊ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးက မတပိုးတတ ပ
့်် န က်သ ကျွ
် ဆက်၍လက်မည် မဟတ်တပ။
့် ါက၊ ကယ်တတ တ
့် န္ပ်
အကယ်၍ ကယ်တတ သ
် ည် ကျွန္ပ်
် အတပေါ် အတင်ိုးမသ သည်ိုးခပခင်ိုးရမည်
ှ
၊ ကျွန္ပ်
် အတပေါ်
အပမဲစတ်ရည
ှ ပ် ပီိုး၊ ကယ်တတ ်သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ကယ်တတ သ
် ည်
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ကယ်တတ ်သည် သည်ိုးခပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် က
ပမင်တတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးမှသ ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တတ တ
့်် န က်သ လ
့် က်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သမှ့် သ
အဆိုးတင်တအ င် ကယ်တတ တ
့်် န က်လက်ရန် ကျွန္ပ်
် ၌ ယကကည်စတ်ချမှု ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ကျွန္ပ်
် ၌ ကယ်တတ ်၏ စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ရှပခင်ိုးတကက င၊့််
ကျွန္ပ်
် ၏မန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ ကျြူိုးလွနမ
် မ
ှု ျ ိုးက အကနအ
် ့် သတ်မရှ ခွငလ
့်် တ
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
လွတပ် ငမ်ိုးတစပခင်ိုးက ခရန္င်မည် ပြစ်သည်၊ ထအပပင်
ကျွန္ပ်
် သည် အချန်မတရွ ိုး တနရ မတရွ ိုး
့်
အပပစ်ပပြုန္င်မည်၊ အချန်မတရွ ိုး တနရ မတရွ ိုး အပပစ်ဝန်ခပပီိုး လွတပ် ငမ်ိုးရ ရန္င်မည် ပြစ်၍
ကယ်တတ အ
့်် ိုး အချန်မတရွ ိုး တနရ မတရွ ိုး တဒါသထွက်တစန္င်မည် ပြစ်သည်။
ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ကယ်တတ ၌
် မည်သည်ထ
့် င်ပမင်ချက် သမဟ
့် တ် သိုးသပ်ချက်မျှ
မရှသငတ
့်် ပ။” ဟူ၍ပင် ဆကကလမ့််မည်။ သင်တ တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဤအတရိုးကစစမျြုိုးက
့်
လွနစ
် ွ ပင်္္လဓဌ န်ကျကျ သမဟ
့် တ် သတပပြုမတသ ပစပြင ့်် တတွိုးတက င်ိုးတတွိုးမည်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်ရန်အတွက်
တန်ဆ ပလ တစ်ခအပြစ် သမဟ
့် တ် သ ယ တသ ခရီိုးဆိုးပန်ိုးတင်တစ်ခက
တရ က်ရရန်
ှ အတွက် အသိုးပပြုသည့်် အရ ဝတထြု တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးသည်အ
့် ခါတင်ိုး၊

သင်သည် အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ရန်သအ
ူ ပြစ် သင်၏ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်၌
မသမသ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုးပပီပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ငါပမင်တသ အရ ပြစ်သည်။ “ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်၊” “ကျွန္ပ်
် သည် သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်သည်၊” “ကျွန္ပ်
် သည်
ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလသည်၊” “ကျွန္ပ်
် သည် အတမှ င်စွမ်ိုးအ ိုးမှ
လွတ်တပမ က်လသည်၊” “ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစလသည်၊” “ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင်က ကျြုိုးန္န
ွ ခလသည်၊” “ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သစစ ရှလပပီိုး
ကျွန္ပ်
် ၏တ ဝန်က တက င်ိုးစွ ထမ်ိုးရွက်လသည်၊” အစရှသပြင ့်် ထကဲသ
့် တသ
အရ တက
့်
့်
သင် ဆက်၍ တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် မည်မျှ
့်
ကက ိုးတက င်ိုးပါတစ၊ အယူအဆ မည်မျှက သင်သပါတစ၊ ထအယူအဆမှ မည်သပင်
့်
ထည်ဝါပါတစ သမဟ
် ရ ိုးမှ ယခတွင ်
့် တ် သကခ ရှပါတစ၊ အတကက င်ိုးအရ ၏ အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး တက က်ချက်မျ ိုးချရန်အတွက် သင်တ ကျွ
့် မ်ိုးကျင်
တတ်တပမ က်ထ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၊ ကသဝါဒမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုးအ ိုး
မည်ကသ
ဲ့် အသ
ိုးပပြုပက တလ့်လ ထ ိုးပပီိုးသည့်် မျ ိုးစွ တသ သင်တ ရှ
့်
့် တသ တကက င်၊့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်တန္ှ့် င ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်၌ အလအတလျ က် ထ ိုးကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
သင်သည် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကသဝါဒမျ ိုးက ကျွမ်ိုးကျင်တတ်တပမ က်ပပီိုး
ပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ထ
ှု သ
ဲ အမှ
နတ
် ကယ် မဝင်တရ က်တသိုးသပြင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် နီိုးကပ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က သရန်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ရန်မှ
သင်အ
် က်ခတ
ဲ ပသည်။ ဤသည်မှ တကကကွဲဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ပါတက ိုး။
့် တွက် အလွနခ
ဆက်လက်တြ ်ပပမည့်် ဇ တ်ဝင်ခန်ိုးက ဗွီဒယ
ီ တစ်ခတွင ် ငါပမင်ခသ
ဲ့် ည်- ညီအစ်မအချြုျို့က
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ၏ ဟူတသ စ အပ်က ကင်က ယင်ိုးက အတပေါ်သ ့်
တပမြှ က်ထ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ အပ်က ၎င်ိုးတ၏အလယ်
တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်

ဦိုးတခါင်ိုးထက်သ တပမ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး
့် ြှ က်၍ ကင်ထ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ ပရပ်တစ်ခသ ပြစ်ခတ
ငါ၏အတွငိုး် ၌ လှုျို့တဆ ်တသ အရ မှ ပရပ်တစ်ခ မဟတ်တပ။ ထထက်
လူအတယ က်တင်ိုးက
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ တပမြှ က်၍ကင်ထ ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့် စတ်န္လ
မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်စ အပ်သ ပြစ်တကက င်ိုး ငါက
့် ဆင်ပခင်မတစသည်။
ဤသည်မှ အလွနဝ
် မ်ိုးနည်ိုးြွယ် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပင် ပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
လပ်တဆ င်ချက်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပမြှ က်၍ကင်ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝမတူညတ
ီ ပ၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တ၏
ှု
့် က
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးကင်ိုးမဲမ
အလွနသ
် သ တသ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ၊ အလွနတ
် ရ တသိုးငယ်တသ အတရိုးကစစတစ်ခ၌ပင်

သင်တက
့် ထ
့် မမတ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုး ရရှတစသည့်် အဆင်အ
တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်သည်။ သင်တအ
် ခါ၊ သင်တအ
့် ိုး အမှုအရ မျ ိုးက ငါတမိုးသည့်အ
့် ိုး
ငါအတလိုးအနက်ထ ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်တသည်
ထင်တကကိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တပပန်
့် ကကသည်၊ သင်တအချ
့် ြုျို့သည် သသယတလသတဆ င်က
ငါ၏တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးပြင်ပ
့် င် ပပန်၍တန်ပပန်
့် ကကသည်။ ဤအရ က
သင်တယ
် သ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တကက င်ိုး ငါက
့်
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်မှ စစ်မှနတ
ပမရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ြတ်ရှုပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး တန က်တစ်ြန် တက က်ချက်မျ ိုးချရန်အတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် တန က်ထပ် ကသဝါဒမျ ိုးက
သင်တ အသ
ိုးပပြုကကသည်။ ထမျှမက သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ရန်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးမရှတပ၊ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန်၊
လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရန် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်
မည်ကသ
ဲ့် စဉ်ိုး
စ ိုးတကက င်ိုး၊ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးတကက င်ိုး၊ သူသည်
့်
အဘယ်တကက င ့်် တဒါသထွက်တကက င်ိုး၊ သူသည် လူတက
့် အဘယ်တကက င ့်် ပစ်ပယ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အပခ ိုးတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက သတဘ တပါက်ရန် သင် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှတပ။ ထထက်မက ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ၏
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် သတဘ ထ ိုး သမဟ
့် သ
့် တ် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးမရှဘဲ တစ င်က့် ကည်ရ
ကကည်တ
့် နတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲတတစ တတ်ဆတ်တနခဲသ
့် ည်ဟ
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူတကပင်
ယကကည်ကကသည်။ အပခ ိုးလူအပ်စက ဘရ ိုးသခင်က
့်
သတဘ တူလက်တလျ ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူက အသမထွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ သူသည်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနတသ တကက င ့်် သမဟ
့် တ် သူ၌ သတဘ ထ ိုးမရှတသ တကက င ့်် န္ှုတ်ဆတ်တနပခင်ိုး
ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကပပန်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက စ အပ်ထ၌
ဲ အပပည့်အ
် ဝ
အတသိုးစတ်တြ ်ပပထ ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသတဘ ထ ိုး အလိုးစက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
တြ ်ပပထ ိုးပပီ ပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးက လူတအ
့် ိုး အကကမ်ကကမ်အခါခါ တပပ ရန် မလအပ်ပါဟ
ဤလူမျ ိုးက တတွိုးထင်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ဆတ်၍တနတသ ်လည်ိုး၊ သူ၌
သတဘ ထ ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခအပပင် လူတအမှ
့် ီလက်ရန် သူတတ င်ိုးဆတသ
စန္ှုနိုး် တစ်ခလည်ိုး ရှတနဆဲပြစ်သည်။ လူတသည်
သူက
့်
့် န ိုးလည်ရန် သမဟ
့် တ် သူက
့် ရှ တြွရန်
မကကြုိုးစ ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အလွန ် ရှငိုး် လင်ိုးပါသည်။
တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်တန က်သ စ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တစ်ချန်ချန်၌
့် တ်အ ိုးထက်သန်စွ လက်ခတ

သူက
် ့် စ်ပပီိုး ထွက်ခွ သွ ိုးခဲတ
့် သ သူ တစ်စတစ်ဦိုးက ဆင်ပခင်တလ ။့် အကယ်၍ ဤလူသည်
့် စွနပ
ထူိုးထိုးူ ဆန်ိုးဆန်ိုး ယခအခါ ပပန်လ ချင်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ အဘယ်သရှ့် မည်
သမဟ
ကကတပ။ ဤသည်မှ
့် တ် သူ၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်သရှ့် မည်က သင်တ မသ
့်
အလွနပ
် င် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်တက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် ဤသည်မှ
အတတ ်အတန် အတပေါ်ယကစစတစ်ခပင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပါက၊ ဤလူစ ိုးမျြုိုးအတပေါ် သူ၏သတဘ ထ ိုးက သင်တ ့်
သကကမည်ပြစ်၍ မတရရ တသ အတပြတစ်ခက သင်တ တပိုး
ကကမည် မဟတ်တပ။ သင်တ ့်
့်
မသကကတသ တကက င၊့်် ငါက
် စ တပပ ပပခွငပ့်် ပြုတလ ။့်
့် သင်တအ
့် ိုး ပပည့်ပ် ပည့်စ
သ၏အမှုတတ ်အတွင်း် ထွကတ
် ပ်းတသ သမျ ်းအတပေါ် ဘိုရ ်းသခင်၏ သတဘ ထ ်း
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးမှ တနရ တက တွငရ
် သည်
ှ
- ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
လမ်ိုးခရီိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တသချ သပပီိုးတသ အခါ၊ အတကက င်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးတကက င ့််
န္ှုတ်ဆက်စက ိုး တစ်ခန
ွ ိုး် မျှမတပပ ဘဲ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး အလဆန္ဒရတ
ှ င်ိုး သွ ိုးလပ်ရန်
့် စတ်န္လ
တတ်တဆတ် ထွက်ခွ သွ ိုးကကသည်။ ယခတလ တလ ဆယ်တွင ် ဤလူတ ထွ
့် က်ခွ သွ ိုးရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက ငါတ အတသိုး
စတ် ကကည့်မ
် ည်မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုးအတပေါ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်သပြစ်
က့် ကမည်။
့် တကက င်ိုးက ပထမဦိုးစွ ငါတကကည်
့်
၎င်ိုးမှ အလွနရ
် ှငိုး် ပါသည်။ ဤလူတ ထွ
် ့် ှစ၍ ဘရ ိုးသခင်၏
့် က်သွ ိုးသည့်် အခက်အတနမ
အပမင်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
ှု က်တမ်ိုး ကန်လွနပ် ပီပြစ်သည်။ သက်တမ်ိုးက
့် ယကကည်မသ
အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ ဤလူကယ်တင်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်။ ဤလူက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စွနခွ
် ့် ခဲပ့် ခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပငင်ိုးပယ်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အလမရှတတ တ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်မခတတ တ
လူတက
့် ကက င်ိုးက ဆလသည်။ ဤသတသ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က
အလမရှသည့်အ
် တွက် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အလရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။ ထမျှမက
ဤကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် ဤသတဘ ထ ိုးမျြုိုး၊ ဤအပမင်မျြုိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
စွနခ
် ့် ွ ရန် ဆိုးပြတ်လ ပပီိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
တဒါသတပါက်ကပွဲ ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဆဲဆပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတစက မူ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆိုးညစ်တသ သမဟ
် ဲတသ
့်
့် တ် လွနက
မည်သည်အ
့် ပပြုအမူကမျှ မပပြုခဲက့် ကတစက မူ၊ ထပပင်
် သည် အပပင်တွင ်
့် ဤလူတက
့် “ကျွန္ပ်
အီတလ က်သည်အထ တပျ ်ပါိုးခဲပ့် ပီိုးတသ သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ခအတွက် ဘရ ိုးသခင်က
ကျွန္ပ်
် လအပ်တသိုးတသ တစ်တန တရ
က်ရလ
ှ
ပါက၊ ကျွန္ပ်
် ပပန်လ မည်။ သမဟ
့်
့် တ် အကယ်၍

ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က တခေါ်ဆပါက ကျွန္ပ်
် ပပန်လ မည်။” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးတနကကသည်
သမဟ
် သည် အပပင်၌ ထခက်န ကျင်သည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် “ကျွန္ပ်
့် တ်
အပပင်တလ ကသည် အလွနတ
် မှ င်မက်၍ အလွနဆ
် ိုးယတ်တကက င်ိုးက ကျွန္ပ်
် ပမင်တသ အခါန္ှင ့််
ကျွန္ပ်
် သည် အလက်သငစ
့်် ီိုးတမျ လပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်ထ
့် ည်အ
ကျွန္ပ်
် ပပန်လ မည်။” ဟ တပပ ကကတစက မူ၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤလူတသည်
၎င်ိုးတ၏စ
ဲ ွင ်
့်
့် တ်ထတ
မည်သည့်အ
် ချန် အတအကျ၌ ၎င်ိုးတပပန်
် ျက်ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ထပပင်
့် လ မည်က တွကခ
့်
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏အပပန်
အတွက် တခါိုးကြွငထ
့်် ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
၎င်ိုးတအတနပြင်
့် ရ က ယကကည်ပပီိုး သမဟ
့် မည်သည်အ
့်
့် တ် မည်သပင်
့် ကကစည်တစက မူ၊
ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ဆန္ဒအတတွိုးသက်သက်သ ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
သတဘ မတပါက်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ၏
် န္ဒက
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုးအမှ ိုးမှ ၎င်ိုးတ ထွ
့် က်ခွ လသည့်ဆ
ဘရ ိုးသခင်က မည်သခ့် စ ိုးတစတကက င်ိုး မသဲကွဲပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ ရန်
သူတ ဆ
ဲ့် ည့်် အချန်မှစ၍ပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ိုးပြတ်ခသ
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
စွနပ
် ့် စ်လက်သည်၊ ထစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ထသတသ
လူ၏
့်
အဆိုးသတ်က သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ဆိုးသတ်နည်ိုး။ ဤလူသည်
သန ိုးစရ ့် သတတဝါတလိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်တက င်ပြစ်သပြင့်် အပခ ိုးသတတဝါတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ တရ
က်လမ်မ
င ့်် တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
စွနပ
် ့် စ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက မခရသည့်် ဤအတပခအတနမျြုိုးက လူတ မကက
ခဏ
့်
ပမင်ရပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ကယ်ပင် နယ မမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည်။
အမှုအရ အချြုျို့ကသ ပမင်ရန္င်ပပီိုး အပခ ိုးအမှုအရ တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သ
ဆိုးပြတ်ချက်ချတသ တကက င၊့်် လူတသည်
ရလဒ်မျ ိုးက မပမင်န္င်ကကတပ။ လူတအတွ
က်
့်
့်
ပမင်ရတသ အရ မျ ိုးမှ အမှုအရ မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ ဘက် တသချ တပါက် မဟတ်တပ၊
သတသ
်လည်ိုး သင်မပမင်တသ ဘက်၊ ထတစ်ဘက်ပခမ်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ
့်
ရင်တွငိုး် ပြစ် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သိုးသပ်ချက်မျ ိုး အမှနပ
် င် ပါရှတလသည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုတတ ်က လအတွင်း် ထွကတ
် ပ်းတသ လမျ ်းမှ စစ်မှန်တသ လမ််းခရီ ်းကိို
စွန်ပူ့ စ်တသ သမျ ်းပင် ေစ်သည်
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးအ ိုး အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
ထမျှပပင်ိုးထန်တသ အပပစ်ဒဏ်က တပိုးန္င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အဘယ်တကက င ့်် သူ
့်

အလွနတ
် ဒါသထွက်ရသနည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးသည်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသ ပြစ်တကက င်ိုးက ငါတသ
့် ကကသည်။ သူသည် လူတ ့်
အလရှသည့်အ
် တင်ိုး ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးခရမည့်် ရပ်တသိုးရပ်တစ်ခ ပြစ်ြမဆ
့် န္ှင၊့်် တစ်စတစ်ဦိုး၏
သတ်ပြတ်ပခင်ိုးက ခရမည့်် သိုးတစ်တက င် မဟတ်တပ။ သူသည် ကသဇ တပိုးခရမည့််
ဘ မျှမရှတသ တလတပွတစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တည်ရတကက
ှ
င်ိုးက
အမှနတ
် ကယ်ယကကည်ပါက၊ သင်၌ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့တသ စတ်န္လ
ှ ိုးရှသငပ့်် ပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရမှ တဒါသထွက်တအ င် လပ်ရမည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်တကက င်ိုးက
သင် သသငတ
့်် ပသည်။ ဤတဒါသက စက ိုးတစ်လိုးအ ိုးပြင၊့်် သမဟ
့် တ် အတတွိုးတစ်ခ အ ိုးပြင၊့််
သမဟ
န္င
ှ ့််
့် တ် ဆိုးညစ်တသ အပပြုအမူတစ်မျြုိုးမျြုိုးအ ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် လူတ၏အပမင်
့်
လူသ ိုးတ၏
့်် ရ ိုးအ ိုးပြင ့်် အတန်အသငပ့်် ြစ်တသ သမ်တမွသ
ျို့ ည့််
့် ကယ်ကျငတ
အပပြုအမူအ ိုးပြငပ့်် ြစ်တစ ပြစ်ပွ ိုးတစန္င်သည်။ သတည်
ိုးမဟတ် ယင်ိုးက ကသဝါဒတစ်ခ
့်
သမဟ
ွ ပိုးန္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့် တ် အယူအဆသတဘ တရ ိုး တစ်ခအ ိုးပြင ့်် န္ှုိုးဆတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သင် တဒါသ ထွက်တစပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် သင်၏
အခွငအ
့်် တရိုးတပျ က်ဆိုးပပီိုး သင်၏ တန က်ဆိုးတနရက်မျ ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပပီပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဆိုးဝါိုးတသ အရ တစ်ခပင်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍
မရသည်က သင် န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပပီိုး သင်သည် သူအ
့် ိုး အချန်တင်ိုးလလ ပပစ်မှ ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်န္င်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် တကက
က်ရွ ျို့ရမည်က မသပါက၊ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှသည်အ
့် ပပင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးတည်ိုးဟတ
ူ သ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုး
လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်သ မ
့် မကယ်ကယ် မည်သထ
့် ိုးရှရမည်က သလမ့််မည်မဟတ်တပ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုး၍မရတကက င်ိုး သတပပြုမလ ပပီိုး အသန္ိုးကက ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ
ပြစ်တကက င်ိုး သလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကတကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုကတရှ င်ပခင်ိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် တလျှ က်ပခင်ိုးမှ
သမမ တရ ိုးက သင်မည်မျှသသည်၊ စမ်ိုးသပ်မှု မည်မျှက သင် ကကြုတတွျို့ ခဲြ
့် ူိုးသည် သမဟ
့် တ်
ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးက သင်မည်မျှခခဲြ
့် တကက င်ိုး တသချ တပါက် မဟတ်တပ။
့် ူိုးသည် ဟူသည်အ
ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးမှ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင် ထ ိုးရသည့်
ှ
်
သတဘ ထ ိုးမျြုိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရက သင် တြ ်ပပသည် ဆသည်အ
့် တပေါ် မူတည်သည်။

လူတ၏အန္ှ
စ်သ ရမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူတ၏
့်
့် ပင်္္လဓဌ န်ကျတသ သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးမှ
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးပပီိုး အလွနအ
် ဓကကျသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တကျ ခင်ိုးပပီိုး စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးခဲတ
့် သ
ထလူမျ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စက်ဆပ်ြွယ် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးက မထီမဲပ့် မင်ပပြုတသ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်န္လ
စတ်တနသတဘ ထ ိုးက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပြစ်တစန္ှငပ့်် ပီ ပြစ်တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သတရွ ျို့ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး ခရလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သထ ိုးကကပပီ၊ ဘရ ိုးသခင် တရ က်ရပပီ
ှ ပြစ်တကက င်ိုး
့်
သတင်ိုးရရှခဲပ့် ပီပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အသစ်တသ အမှုကပင် ကကြုတတွျို့ ခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။
၎င်ိုးတ၏
ထွက်ခွ သွ ိုးရန် အတင်ိုးအကျပ် ြအ ိုးတပိုးခရြ ့်
့် ထွက်ခွ ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ထင်တယ င်ထင်မှ ိုးပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝိုးတိုးဝါိုးတ ိုး ပြစ်ပခင်ိုးကစစတစ်ခ မဟတ်တပ။
ထထက်
၎င်ိုးတသည်
အသန္ိုးကက ိုးလျက်န္င
ှ ့်် ပပတ်သ ိုးတသ စတ်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က စွနခ
် ့် ွ ရန်
့်
့်
တရွ ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
ိုးတပျ က်ပခင်ိုးကစစ
့် ထွက်ခွ ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ လမ်
့်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ န္ှ
် တ်ခရပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့််
့် ငထ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင် ၎င်ိုးတမှ့် အပပင်တွင ် မမ၏လမ်ိုးတပျ က်ဆိုးတသ
တပျ က်တသ သ ိုးမျ ိုး ပြစ်ြတနတနသ
သ ၊ သိုးအပ်ထမ
ဲ ှ လမ်ိုးလွဲသွ ိုးတသ သိုးမျ ိုးပင်
့်
မဟတ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဒဏ်ခတ်မခရဘဲ ထွက်ခွ ခဲက့် ကပပီိုး ယင်ိုးအတနအထ ိုးတစ်ခ၊
့်
ယင်ိုးအတပခအတန တစ်ခက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးက အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်
ပြစ်တစက ၊ ဤအတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်တစပခင်ိုးတကက င ့်် သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မဲ့်တသ အဆိုးသတ်မျ ိုးက တပိုးပခင်ိုးပြစ်တလသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
အဆိုးသတ်
့်
ရလဒ်မျြုိုးမှ တကက က်မက်ြွယ် မတက င်ိုးသတလ ။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
မသပါက ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးမန္င်သည်။ ဤအရ မှ တသိုးငယ်တသ ကစစ မဟတ်ပါတပ။
အကယ်၍ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက အတလိုးအနက်မထ ိုးဘ၊ဲ မမတသည်
့်
့်
သူ၏ တပျ က်ဆိုးတနတသ သိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲတသ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးရရန်
ှ သူတက
့်
ဘရ ိုးသခင်ဆက်၍ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် သူတပပန်
့် အလ က ဘရ ိုးသခင်က
တမျှ ်တနသည်ဟ ယကကည်တနတသိုးပါက၊ ဤလူတသည်
မမတ၏
့်
့်
ပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရမည့်တ
် နရက်
ှ ့်် မတဝိုးလှတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် န္င
့် ိုး လက်ခရန်
ပငင်ိုးပယ်ရပငင်ိုးပယ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ၊ ဤသည်မှ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
အတန္ှ င်အ
့် တွက် ထကစစမှ ပ၍ပင်
့် ယှက်တပိုးပခင်ိုးက ဒတယအကကမ် ပြစ်သည်အ
ဆိုးဝါိုးလှသည်တက ိုး။ ဤလူတ၏
့် မရတသတသ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏

စီမအပ်ချြုပ်တရိုးဆင်ရ အမနမ
် ့် ျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ပပီိုးပြစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
လက်ခလမ်ဦ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
့် ိုး မည်တလ ။ သူ၏စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်၏ နယ မမျ ိုးမှ ၊ အကယ်၍ တစ်စတစ်ဦိုးသည် စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက
အဘယ်လမ်ိုးပြစ်သည် ဟူသည်အ
့် တကက င်ိုးက တသချ မှု ရထ ိုးလင်က
့် စ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
အသန္ိုးကက ိုးလျက်န္င
ှ ့်် ပပတ်သ ိုးတသ စတ်ပြင ့်် ပငင်ိုးပယ်န္င်တသိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တသွြည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးလမ်ိုးက ပတ်ဆပပီ
့်
့် ိုး
န္င်ငတတ ်၏ င်္တ်ဝသည် ဤအချန်မှစ၍ ထသူအတွက် ပတ်ထ ိုးလမ့််မည် ပြစ်သည်။
ဤလူသည် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် တခါိုးလ တခါက်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တခါိုးြွငတ
့်် ပိုးလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ဤလူက ထ ဝရ အဝင်ခလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
သင်တအချ
့် ြုျို့သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ တမ တရှ၏ ဇ တ်တကက င်ိုးက ြတ်ြူိုးတက င်ိုး
ြတ်ြူိုးကကမည် ပြစ်သည်။ တမ တရှသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဘသက်တပိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုးတန က် သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ အပခ ိုးအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င၊့််
တခါင်ိုးတဆ င်အတယ က် ၂၅၀ တက
့် တမ တရှအ ိုး သူတ၏
့် မန ခမှုက ပပသခဲက့် ကသည်။
၎င်ိုးတသည်
မည်သက
ူ ့် ကျြုိုးန္န
ွ ခရန် ပငင်ိုးဆန်ခကဲ့် ကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးက တမ တရှမဟတ်ပါ။
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်မှုမျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခရန် ပငင်ိုးဆန်ခကဲ့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဤအတရိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကျြုိုးန္နွ ခရန် ပငင်ိုးဆန်ခကဲ့် ကပခင်ိုးပြစ်သည်။
၎င်ိုးတက
ပရသတ်အတပေါ်
့် ဆက်လက်တြ ်ပပပါအတင်ိုး တပပ ခဲက့် ကသည်မှ - “သင်တသည်
့်
အလွနအ
် ကျွ တ ဝန်ယူကက၏။ ပရသတ်အတပါင်ိုး၊ အတယ က်တင်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ကကသည်က ပမင်ရပပီိုး တယတဟ ဝါသည် သူတအလယ်
တွင ် ရှတတ ်မူ၏။...”
့်
ဟူ၍ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ ရှု တထ င်အ
့် ပမင်မှတန၍ ဤစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ တကက င်ိုးမျ ိုးမှ
အလွနတ
် လိုးနက် ပပင်ိုးထန်သတလ ။ ၎င်ိုးတမှ့် မပပင်ိုးထန်ပါတပ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့််
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး၏ တက်ရက်အဓပပ ယ်မှ မပပင်ိုးထန်တပ။ တရ ိုးဥပတဒ သတဘ အရ
၎င်ိုးတမှ့် မည်သည်ဥ
့် ပတဒကမျှ ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး မရှတပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုး၌
မည်သည့်် ရန်ရင်
့် ိုးကကမ်ိုးတမ်ိုးတသ င်္ယက်အနက်မျ ိုး ပါြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ယင်ိုး၏
တကယ်အ
့် တပေါ်ယ၌ ဤသည်မှ ရန်လတသ အသိုးအန္ှုနိုး် သမဟ
့် တ် တဝါဟ ရပင် မဟတ်တပ။
ဤသည်တမှ့် သ မန်ဝါကျမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘ မျှမပတပ။ ထသဆ
့် လျှင ် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အမျက်က အဘယ်တကက င ့်် န္ှုိုးတဆ ်န္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ထစက ိုးမျ ိုးမှ လူက တပပ ဆပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က
တပပ ဆတနပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ထ
့် တ်တြ ်ပပတသ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််

စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်ပြစ်တစတသ အရ အတအကျပင်ပြစ်ပပီိုး၊ အထူိုးသပြင ့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍
မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတ ပ
့် န်ကန်ပပစ်မှ ိုးကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တန က်ဆိုး၌ ထတခါင်ိုးတဆ င်တ၏
့် ရ ပြစ်တကက င်ိုးက
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးမှ မည်သည်အ
ငါတအ
် ့် တ်ထ ိုးခဲတ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် သ သူမျ ိုးန္င
့် ိုးလိုးသကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က စွနလ
၎င်ိုးတ၏
့်် ှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် ရှု တထ ငမ
့် သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ထပပင်
့်
၎င်ိုးတ၏
့်် င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတက
့် တသ
ပစပြင ့််
့် ရှု တထ ငန္
့် ထကဲသ
့်
အဘယ်တကက င ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တစသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သကကတသ လ
် ည်ိုး၊ သူတသည်
သူက
့်
့်
သစစ တြ က်ရန် တရွ ိုးချယ်ခတ
ဲ့် သိုးတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ထအတကက င်ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်် တရိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ချွတ်ယူခရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် အခွငအ
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တရိုးထ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ “အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ သမမ တရ ိုးက သပပီိုးမှ
ကယ်အလသ လ
့် က်၍ ပပစ်မှ ိုးပပန်လျှင၊် တန က်တြန် အပပစ်တပြတသ ယဇ်က ပူတဇ ်ရ အခွင ့််
မရှ။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ယခ ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တတွ
့် င ် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
န ိုးလည်မှု ရှပပီတလ ။
လတိ၏
ို ူ့ ကံကကမမ မျ ်းကိို ဘိုရ ်းသခင်အတပေါ်၌ရှိတသ သတိ၏
ို ူ့ သတဘ ထ ်းအ ်း ေင ်ူ့
ဆံ်းို ေတ်သည်
ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး လူတက
့် ပခ ိုးန ိုးတသ
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ပခ ိုးန ိုးစွ ပပြုမူကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ရပ်တသိုးရပ်တစ်ရပ်
မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် မျှမရှတသ တလတစ်တပွ မဟတ်တသ တကက င၊့်် ဤပပြုမူချက်မျ ိုးအတပေါ်
သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ ကွဲပပ ိုး တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးကသရပခင်ိုးမှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ထက်သင်တ
့် သ တလ့်လ လက်စ ိုးမှု တစ်ခပင် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက သပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး မည်ကသ
ဲ့် သ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်လ ရန်
့် န္င်မည်အ
တလ့်လ သင်ယူသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
န ိုးလည်လ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးမှ
လပ်တဆ င်ပပီိုးတပမ က်ြ အင်
မတန်ခက်ခတ
ဲ သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ ထမျှမက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်

သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တက က်ချက်မျ ိုးချရန် အလ ိုးအလ ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး တက က်ချက်မျ ိုးချပခင်ိုးက သင် ရပ်လက်သည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးရန် အလ ိုးအလ တလျ န
့် ည်ိုးသွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
သငအ
့်် ိုး သူ၏အတကက င်ိုး သကျွမ်ိုးပခင်ိုးရရှတစရန် သင်သတမထ ိုးလက်ဘ၊ဲ ဦိုးတဆ င်သွ ိုးမည်
ပြစ်သပြင ့်် ဤအရ က သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချစ်တကက က်ရတသန္ှင ့််
ပပည်ဝ
့် တစလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအခါ သင်ကျွမ်ိုးကျင်တတ်တပမ က်တသ ကသဝါဒမျ ိုး၊
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြု၍ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အဓပပ ယ်ြွငပ့်် ခင်ိုးက သင်ရပ်တန်လ
့် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထအစ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အစဉ်ရှ တြွပခင်ိုးပြင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့််
ညီညွတ်တသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်မှနိုး် မသ ပြစ်လ တလမည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက လူသ ိုးမျ ိုးက ပမင်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကင်တွယ်န္င်ပခင်ိုး မရှတသ လ
် ည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့ သူအတပေါ်
လူတစ်ဦိုး တစ်တယ က်ချင်ိုးစီ၏
့်
သတဘ ထ ိုးန္ှငအ
့်် တူ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် အတွက်
သသ ထင်ရှ ိုးသည်သ မက ပမင်လည်ိုးပမင်န္င်တပသည်။ ဤအရ မှ လူတင်ိုးလက်ခထ ိုးပပီိုး
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သသငတ
့်် သ အရ ပြစ်သည်။ သင်သည် သငက
့်် ယ်သင် “ဤတနရ တွင ်
ကျွန္ပ်
် လပ်တနတသ အရ က ဘရ ိုးသခင် သသတလ ။ ယခလက်ငင်ိုး
ကျွန္ပ်
် တတွိုးတနတသ အရ က သူသသတလ ။ သူ သတက င်ိုးသန္င်သည်၊ မသတက င်ိုးလည်ိုး
မသန္င်။” ဟ အပမဲတတစ တမိုးတနန္င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤသရှု့် တထ ငမ
့်် ျြုိုးက ခယူက
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး တန က်သလ
ှ ့်် သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက
့် က်တနလျက်န္င
သသယထ ိုးပါက၊ သင်သည် အန္တရ ယ်ရှတသ တချ က်ကမ်ိုးပါိုးတစ်ခ၏ အစပ်တွင်
ယင်တီိုးယင်တင် တလျှ က်တနပပီ ပြစ်တသ တကက င၊့်် သင် သူ၏တဒါသက န္ိုးဆတ
ွ ပိုးမည့််
တနရက်
့်် ပမန် တရ က်လ မည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
့် တစ်ခ အတန္ှိုးန္ှငအ
ယကကည်ခပဲ့် ပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးလည်ြ မဆ
န္ှင၊့်် သမမ တရ ိုး၏
့်
စစ်မှနမ
် က
ှု မရတသိုးတသ လူတက
၎င်ိုးတ၏ဘဝန္ှ
င ့််
့် ငါတတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီ။ ဤလူတသည်
့်
့်
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု၌ တိုးတက်မမ
ှု ရှဘဲ၊ အတမ်ပါိုးဆိုးတသ ကသဝါဒမျ ိုးကသ
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးလျက် ရှကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤသတသ
့်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကယ်၌က အသက်အပြစ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
သတဘ ထ ိုးပခင်ိုး မရှြူိုးခကဲ့် ကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
့်
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်ခပခင်ိုး မရှြူိုးခဲက့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။

ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
လူမျ ိုးကပမင်တသ အခါ၊ တပျ ရ
် င်မှုပြင ့်် ပပည့်တ
် နမည်ဟ
့်
သင် ထင်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
သူက
င့်် ယင်ိုးမှ
့်
့် စတ်ချမ်ိုးသ တစကကသတလ ။ ထတကက
့်
၎င်ိုးတ၏
့် စပင်
့် ကကကမမ က အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ ယ
့် ကကည်သည်ပ
ပြစ်သည်။ လူတက
တကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့် ဘရ ိုးသခင်က မည်သရှ့် တြွပပီိုး၊ မည်သချဉ်ိုးကပ်
့်
လူတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် အထူိုးသပြင့်် အတရိုးကကီိုးပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏
ဦိုးတခါင်ိုးအတန က်ဘက်မှ ဘ မျှမရှတသ တလထကဲသ
့် သမျှ
သူအ
ှ ။့်် သင်
့်
့် ိုး လျစ်လျြူမရှု န္င
ယကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၊ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်တကက င်ိုးက အပမဲ ဆင်ပခင်တလ ။့် သူသည် ဘ မျှလပ်စရ မရှဘဲ
တတယတက င်ိုးကင်ဘထက်၌ ငတ်တတ်ထင်တနပခင်ိုး မဟတ်ပါ။ ထထက်
သူသည်
့်
အတယ က်တင်ိုးစီ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ အစဉ်မပပတ် ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးလျက်၊ သင်
လပ်တဆ င်မည်အ
့် ရ က အကဲခတ်ပခင်ိုး၊ သင်၏ တသိုးငယ်တသ စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့််
တသိုးငယ်တသ လပ်တဆ င်မတ
ှု င်ိုးက တစ င်က့် ကည့်ပ် ခင်ိုး၊ သင် မည်ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
့် ပက
တစ င်က့် ကည်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏ သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်သရှ့် တကက င်ိုးက
ကကည်ပ့် မင်ပခင်ိုးတက
့်် ယ်သင်
့် ပပြုလပ်တနသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သငက
တပိုးလသည်ပြစ်တစ မတပိုးလသည်ပြစ်တစ၊ သင်၏အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သင်၏ အတွငိုး် ကျကျ
အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ ထီိုးတည်ိုးပပသလျက် ရှပပီိုး
သူ၏တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးက ခတနကကရသည်။ သင်၏ အပပြုအမူတကက င်၊့် သင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င်အ
့်် တပေါ်
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏သတဘ ထ ိုးတကက င့်် သငအ
သူ၏ခယူချက်န္င
ှ ့်် သငအ
့်် တပေါ် သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ အဆက်မပပတ် တပပ င်ိုးလဲတနပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ လူတချြုျို့က ငါအကကတချြုျို့ တပိုးလသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့််
အလွနခ
် ျစ်သငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် သငက
့်် သူဘယ်တသ အခါမျှ မစွနခ
် ့် ွ န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သငအ
့်် တပေါ် သူ၏
သတဘ ထ ိုးမှ လိုးဝပတသပြစ်ပပီိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
လက်ထတ
ဲ ွင် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးမျ ိုးကဲသ
့် သင်
တက
ိုးကကန္ှင၊့်် ထပပင်
့်
့် ယ်သင်တ မထ
့်
့်
စတ်ကူိုးယဉ်တနသည်က ရပ်တန်လ
က
့် က်ြ သင်
့် ငါအကကတပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူအတယ က်စီတင်ိုးအတပေါ် သူ၏ဆက်ဆမှု၌ တပြ ငမ
့်် တ်တပသည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူတအ
့် ိုး
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး အမှုတအတွ
က် သူ၏လပ်ကင်ပ၌
့်
အလွနစ
် တ်အ ိုးထက်သန်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပြစ်သည်။ သူသည်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီက တန က်တပပ င်ကျီစယ်စရ အမ်တမွိုးတရ စဆ န် တစ်တက င်ကသ
ဲ့် မဟ
တ်ဘ၊ဲ
့်
အတလိုးအနက်ထ ိုး၍ ဆက်ဆသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ

ပိုးတမွိုးသကဲသ
့် တသ
သမဟ
့်
့် တ် အလလက်ပပီိုး ပျက်စီိုးတစတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး
မဟတ်သကဲသ
့် လူ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးမှ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
အလလက်ပခင်ိုး သမဟ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့််
့် တ် အမှုမဲ့်အမှတ်မပဲ့် ပြုပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဆနက
လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ အပမတ်တန္ိုးထ ိုးပခင်ိုး၊
သန ိုးကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘဝက အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်၊ သူ၏ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ န္ှင ့််
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးသည် လူအတပေါ် သူ၏တမျှ ်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက သရှတစပပီိုး၊ ယင်ိုးတမှ့် လူသ ိုးတ ့်
အသက်ဆက်ရန်အတွက် လအပ်တသ အရ ပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ရှငပ် ပီိုး
အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ စည်ိုးစနစ်ကျပပီိုး
တရ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး တစ်တပွျို့တစ်ပက် လိုးဝမဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးမှ တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်။
လူသ ိုးတအတပေါ်
သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အတပခအတန
့်
ပြစ်တပေါ်လ သည်အ
့် တပေါ် မူတည်ပပီိုး လူအတယ က်စီတင်ိုး၏ သတဘ ထ ိုးအလက်
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပ င်ိုးလဲလျက် အသွငတ
် ပပ င်ိုးတန၏။ ထတကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အန္ှစ်သ ရမှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတကက င်ိုး န္ှင ့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မတူညတ
ီ သ
အချန်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ထွက်တပေါ်လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်တကက င်ိုးက သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင့်် သထ ိုးသငသ
့်် ည်။ ဤအရ မှ
တလိုးနက်တသ ကစစတစ်ခပြစ်သည်ဟ သင် ထင်တက င်ိုးထင်မည် မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်က အမှုအရ တက
ဲ့် ပပြုသင
တ
့်် ကက င်ိုး စတ်ကူိုးရန် သင်၏ကယ်ပင်
့် မည်ကသ
့်
တစ်ကယ်တရ အယူအဆမျ ိုးက သင်အသိုးပပြုတက င်ိုး ပပြုမည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်ရ
ှ ့််
့် ှု တထ င်န္
့် င
့်
တပြ င်တ
် ့် ျင်သည့်အ
် ရ သည် မှနက
် န်သည့်် အချန်မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ပြ င်က့် ကီိုး ဆနက
ကကြုိုးစ ိုး၍ တွက်ချက်ရန် သင်၏ကယ်ပင် တစ်ကယ်တရ အယူအဆမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့််
သင်သည် သူက
့်် တသ ်
့် တဒါသထွက်တစပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူပပြုမည်ဟ သင်ထင်သည့်န
် ည်ိုးအတင်ိုး စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊
ဤအတကက င်ိုးအရ က ဤသသူ
ှ ယ
် ူမည်ဟ သင်တပပ သည့်အ
် တင်ိုး မမှတယ
် ပူ ခင်ိုးတကက င ့််
့် မတ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သင်၏ ပတ်လည်၌ရှတသ အရ မှနသ
် မျှအတပေါ် သင်
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရ တွင် သတထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် တပမ ်ပမင်ချငခ
့်် ျန်ရန်သ မက အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးခရီိုး၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် နယ မအ ိုး မည်ကသ
ဲ့် လ
့် က်တလျှ က်ရမည်က
သင်ယူတလ့်လ ရန် သငအ
့်် ိုး ငါသတတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့််

စပ်လျဉ်ိုး၍ ခင်ခတ
့် သ န ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခ တိုးပွ ိုးလ ရမည်၊ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးတပိုးရန် ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပခရတသ လူမျ ိုးက ရှ ရမည်ပြစ်ပပီိုး သင်
အလွနစ
် တ်ထက်သန်စွ ရှ တြွရမည်။ သင်ယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က သတဘ ရှ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ သူအတပေါ်
စတ်ထင်ရ တက က်ချက်ချပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ထ
့်် က်တန်တသ ရတသတလိုးစ ိုးမှုပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မဆက်ဆပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ရပ်တသိုးရပ် တစ်ရပ်အပြစ် မရှု ပမင်န္င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုး
ယူတဆ င်လ စဉ်န္ှင ့်် သင်၏ အဆိုးသတ်က သတ်မှတ်တနစဉ် သူသည် သငအ
့်် ိုး
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ၊ သမဟ
့် တ် သည်ိုးခပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက တပိုးတက င်ိုး တပိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့်် တပေါ် သူ၏
့် ပြစ်တစ သငအ
သတဘ ထ ိုးမှ ပတသမဟတ်တပ။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်၏သတဘ ထ ိုးသ မက
သူအတပေါ်
သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတပေါ် မူတည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တစ်ခဏမျှသ
့်
ပြစ်တသ သင်၏သပခင်ိုး သမဟ
့်် စ်ခအ ိုး သူက
့် တ် န ိုးလည်မှု ရှု တထ ငတ
့် ရ သက်ပန်
အဓပပ ယ်ြွငရ
့်် န် အခွငမ
့်် တပိုးန္ှင။့်် အသက်မရှတသ ဘရ ိုးသခင်က မယကကန္ှင၊့််
အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတလ ။့် ဤအရ က တအ က်တမက့် ကတလ ။့်
ဤတနရ တွင် သင်တကက
ဲ့် သ အမှနတ
် ရ ိုးအချြုျို့က ငါ တဆွိုးတန္ွိုးပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် ိုးရန် လအပ်ခတ
သင်တ၏
့်် ျက်မှုအရ သင်တ၏
့် လက်ရှ အတပခအတနန္ှင ့်် လက်ရှ ဝည ဉ်ရငက
့်
စတ်အ ိုးထက်သန်မှု မကန်ခန်ိုးတစရန်အတွက် ငါသည် ပ၍ကကီိုးမ ိုးတသ မည်သည့််
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးကမျှ ပပြုလပ်မည်မဟတ်တပ။ ထသလ
့် ပ်ပခင်ိုးသည် သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးက စတ်ဓ တ်ကျစရ တပမ က်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်တစ၍ သင်တအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စတ်ပျက်မှု တပမ က်မျ ိုးစွ က ခစ ိုးရတစန္င်ပါသည်။ ယင်ိုးအစ ိုး
သင်တသည်
သင်တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
့် စတ်န္လ
အသိုးပပြုန္င်ပပီိုး တရှ တ
ျို့ ွငရ
် သည်
ှ
လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုး၌ တလျှ က်လှမ်ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ရတသတလိုးစ ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခက အသိုးပပြုန္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လငပ
့်် ါသည်။
ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် မည်သယ
ွ ်နင်ိုး မပပြုန္ှင။့််
့် ကကည်ရမည့်် အတကက င်ိုးအရ က အိုးနင်ိုးခက
ယင်ိုးက အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရှရင်ိုးစဲပွ ပဿန မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးတလ ။့် ၎င်ိုးက
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ထ ိုးတလ ၊့် ၎င်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးက လက်တတွဘ
ျို့ ဝန္ှင ့််
ဆက်စပ်တလ ။့် န္ှုတ်တပပ မျှပြငသ
့််
မပပြုကကန္ှင၊့်် အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအရ မှ
တသတရိုးရှငတ
် ရိုး ကစစတစ်ခပြစ်ပပီိုး သင်၏ ကတရ ိုးက ဆိုးပြတ်မည့်် ကစစတစ်ခ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးက ဟ သတစ်ခအပြစ် သမဟ
် ွယက
် ူတသ အရ တစ်ခကဲသ
့် ့်
့် တ် အလွနလ

သတဘ မထ ိုးကကတလန္ှင။့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ယတန ့်
ငါတဝငှပပီိုးတန က်တွင ် သင်တ၏
ှ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး အဘယ်မျှ ဆွတ်ခိုးူ ထ ိုးသည်က
့် စတ်န္လ
ငါသလသည်။ ယတန ဤတနရ
တွင ် ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
သင်တတမိုး
ွ ိုး် တစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။
့် လတသ တမိုးခန
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးမှ အနည်ိုးငယ် အသစ်ပြစ်ပပီိုး သင်တ၏
့် အပမင်မျ ိုး၊ သင်တ၏
့် ပမှန ်
တလ့်လ လက်စ ိုးမှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် အ ရစက်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် အနည်ိုးငယ် ပခ ိုးန ိုးတသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတက
် ခါ ဤတနရ တွင ်
့် အချန်က လတစ်ခအထ သင်တ မ
့် တ်သဟ ယပပြုပပီိုးသည့်အ
ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးတသ အရ တင်ိုးအတပေါ် သင်တ၌့် သ မန်သန ိုးလည်ပခင်ိုး တိုးပွ ိုးလ မည်ဟ
ငါထင်ပါသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ လိုးဝအသစ်ချည်ိုးပြစ်ပပီိုး ယခင်က သင်တ ့်
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှခဲြ
့် ူိုးတသ အတကက င်ိုးအရ အသစ်မျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
၎င်ိုးတက
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ သင်တ၏ဝန်
က ထပ်တိုးတစလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ
့် မည်သည်န
့်
ငါတမျှ ်လင်ပ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
် ့် န်
့် ါသည်။ ငါသည် ယတန ဤ
့်
့် ိုး တပခ က်လှနရ
တပပ တနပခင်ိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင် သင်တက
့် အတရိုးယူမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအပြစ်
အသိုးပပြုတနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထထက်
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ အမှနတ
် ရ ိုး၏ တကယ့််
့်
အချက်အလက်မျ ိုးက သင်တန့် ိုးလည်ြ အကူ
အညီတပိုးရန်ပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အကက ိုးတွင ် ကွ ဟချက်တစ်ခရှတသ တကက င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ကကတသ ်လည်ိုး၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ န ိုးလည်ပခင်ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သူ၏သတဘ ထ ိုးက သပခင်ိုး မရှခဲတ
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးအတွက်
့် ပ။ လူတသည်
့်
သူတ၏
ှု ွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ စတ်အ ိုးထက်သန်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့် အတလိုးထ ိုးမတ
ထထက်
သူတသည်
မပမင်မကန်ိုးန္ှင ့်် ယကကည်လျက် တရှ ဆ
ျို့ က်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏
့်
့်
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်မှုတွင ် အတရိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ထတကက
င ့်် ငါသည် သင်တအတွ
က်
့်
့်
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်တ ယ
့် ကကည်တသ ဤဘရ ိုးသခင်မှ
မည်ကသ
ဲ့် တသ
ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးပြစ်တကက င်ိုးသ မက သူသည် မည်သည့်အ
် ရ က
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတနတကက င်ိုး၊ မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးမျြုိုးအတပေါ် သူ၏ဆက်ဆမှု၌ သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုး၊ သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးမှ သင်တ ့်
မည်မျှတဝိုးကွ တနတကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတတ င်ိုးဆတသ
စန္ှုနိုး် အကက ိုး ကွ ဟချက်မှ မည်မျှကကီိုးမ ိုးတကက င်ိုး သင်တ န
့် ိုးလည်တစြ ့်
မပြစ်မတနကူညရ
ီ မည်ဟ ငါခစ ိုးရသည်။ ဤအရ မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး အသတပိုးပခင်ိုး၏
ရည်မှနိုး် ချက်မှ မမကယ်ကယ် တင်ိုးတ ရမည့်် စတစ်ခကတပိုးရန် ပြစ်ပပီိုး သမှ့် သ

သင်တရှ့် တနတသ လမ်ိုးသည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
အကျြုိုးဆက်မျြုိုးရရ
ှ ဆီ
့်
ဦိုးတည်တနပပီပြစ်တကက င်ိုး၊ ဤလမ်ိုးတပေါ်တွင် သင်တမရရှ
တသိုးတသ အရ မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
မည်သည့်န
် ယ်ပယ်မျ ိုးတွင ် သင်တ တကယ်
မပါဝင်ရတသိုးတကက င်ိုး သင်တ ့်
့်
သလမ်မ
ိုးတွင ် မတ်သဟ ယပပြုတသ အခါ၊ သင်တသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်တအကက
့်
့်
အတင်ိုးအတ အလွနက
် ျဉ်ိုးတပမ င်ိုးပပီိုး အချက်အလက်၌ အလွနတ
် မ်ပါိုးသည့်် တဆွိုးတန္ွိုးတနကျ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး အနည်ိုးငယ်အတပေါ်တွင ် အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တပပ ဆတလ့်ရကကသည်
ှ
။ သင်တ ့်
တဆွိုးတန္ွိုးတသ အရ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအကက ိုး၌ လည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်တ၏
့်
တဆွိုးတန္ွိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး၏ အတင်ိုးအတ န္ှင ့်် စန္ှုနိုး် အကက ိုးတွင်
လည်ိုးတက င်ိုး အကွ အတဝိုးတစ်ခ၊ ကွ ဟချက်တစ်ခ ရှသည်။ ဤကဲသ
့် တရှ
့် ျို့ဆက်ပခင်ိုးပြင ့််
အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်တ၏
့် လမ်ိုးလွဲပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးမှ ပ၍ပ၍
တဝိုးကွ သွ ိုးတစလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
လက်ရန္ှု
ှ တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယူ၍ ၎င်ိုးတက
ွ ်ရ ပစစညိုး် မျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလက
ဲ
၊
့် ကိုးကယ
၎င်ိုးတက
့် ထိုးတမ်ိုးဓတလ့်မျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအပြစ် ရှု ပမင်တနကကသည်။ ၎င်ိုးမှ
သင်တလ
် င်စစ်အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏
့် ပ်တနသမျှပင် ပြစ်သည်။ အမှနစ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တနရ လိုးလိုး မရှသည့်အ
် ပပင် သူသည် သင်တ၏
ှ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် စတ်န္လ
အမှနတ
် ကယ် မရရှခဲတ
် က်ခသ
ဲ ည်ဟ
့် ပ။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က သရန်မှ အလွနခ
ထင်ကကပပီိုး ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ခက်ခတ
ဲ ပစွ။ လူတက
့် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့််
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုးစီိုးတစရန်အပပင်
့် တ ဝန်မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန်န္င
ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရန် ခင်ိုးတစပါက၊ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူသည်ဟ ထင်ကကလမ်မ
့်် တသ ် ထအရ အ ိုးလိုးမှ
့် ည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
လူတတ်
န္င်စွမ်ိုး၏ အတင်ိုးအတ အတွငိုး် ၌ ရှပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးဘက်သ ့်
့်
အတကက င်ိုးအရ တပပ င်ိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လူတင်ိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် ှတန၍
အမှုအရ မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် အနည်ိုးငယ်ပ၍ ခက်ခလ
ဲ
သည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအရ တွင ် သမမ တရ ိုးအတပေါ် လူတ၏
ှ ့်် စစ်မှနမ
် ှုထဲ
့် န ိုးလည်မှုန္င
သူတ၏
င့်် ခက်ခမ
ဲ ှု အတင်ိုးအတ တစ်ခ
့် ဝင်တရ က်ပခင်ိုး ပါဝင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
အမှနပ
် င် ရှမည်ပြစ်တလသည်။ သတသ
်လည်ိုး သင်သည် ပထမတခါိုးက ပြတ်တကျ ်ပပီိုး
့်
ဝင်တရ က်မက
ှု စတင်ရရှပပီိုးတန က်တွင် ၎င်ိုးတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ပ၍ လွယက
် ူလ မည်
့်
ပြစ်သည်။

ဘိုရ ်းသခင်ကိို တကက က်ရွံ ခင််း၏အစမှ သအ
ူ့ ်း ဘိုရ ်းသခင်အ ေစ် ဆက်ဆ ံ ခင််း ေစ်သည်
တစ်စတစ်ဦိုးက ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘထက်ပင် ပ၍သတသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ ချစ်
့် တကက က်ရတသပခင်ိုး မရှန္င်တသိုးသည်မှ အဘယ်သနည်
့် ိုးဟူတသ
တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခက ခတလိုးတင် တမိုးခဲ၏
့်် တ်သက်၍ ယခင်က ကျွန္ပ်
် တ ့်
့် ။ ဤအတကက င်ိုးန္ှငပ
အနည်ိုးငယ် တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
် ိုးပြင ့်် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် ၏ အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး
့် ည် မဟတ်တလ ။ အမှနအ
ယခင်က ကျွန္ပ်
် တ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးမှ တယ ဘသည် ထစဉ်အချန်က
့်
ဘရ ိုးသခင်က မသခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်အပြစ် ဆက်ဆခဲပ့် ပီိုး
သူအ
် ခင်အပြစ် မှတယ
် ူခသ
ဲ့် ည်
့် ိုး တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် အရှငသ
ဟူတသ အချက် ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ်
သတဘ ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ပြစ် ကိုးကယ
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယတနတခတ်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့််
့်
့်
အလွနပ
် င် ဆန်ကျင်
ကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သူတ အဘယ်
တကက င ့််
့်
့်
မတကက က်ရွ ျို့ န္င်သနည်ိုး။ အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခမှ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အလွနအ
် မင်ိုး
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခထ ိုးရပပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး အရိုးစဲတ
ွ နသည့်် ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝန္ှငအ
့်် တူ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး လက်ခကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတက်အခပပြုပပီိုး ၎င်ိုးတက
် ့် ျင်သည့်် အတပခအတနတွင ်
့် ယ်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
တရ က်န္င်ကကတသိုးကကသည်။ ဤအရ က လူသ ိုး သဘ ဝအ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၌ သူတ၏ယ
ကကည်မှု ရှလင်က
့် စ ိုး
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဘရ ိုးသခင်အပြစ် တကယ်က
့် သတဘ မထ ိုးကကတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
့်
သူတက
် ့် ျင်ဘက်အပြစ် သတဘ ထ ိုးကကသည်၊ သူက
့် ဘရ ိုးသခင်က လူ၏ ဆနက
့် သူတ၏
့်
ရန်သအ
ူ ပြစ် မှတ်ယူကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မတကျတအိုးန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးမှ
့်
ရိုးရှငိုး် ပါသည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ က ယခင်အစည်ိုးအတဝိုးအတွငိုး် ၌ အစပျြုိုးထ ိုးခဲသ
့် ည်
မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးကကည်ပ
့် ါ- ယင်ိုးမှ အတကက င်ိုးရင်ိုး မဟတ်သတလ ။ သင်၌
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး အနည်ိုးငယ်တသ သန ိုးလည်ပခင်ိုး ရှန္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဤသန ိုးလည်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က ပြစ်တပေါ်တစသနည်ိုး။ ဤအရ မှ အတယ က်တင်ိုးက
တပပ တနတသ အရ ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် ိုး တပပ ခဲတ
့် သ အရ
ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ သင်သည် အယူအဆဆင်ရ န္ှင ့်် ကသဝါဒဆင်ရ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးကသ
အကျွမ်ိုးတဝင် ရှသည်၊ သတသ
် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ရှု တထ ငက
့််
့်

န ိုးလည်သက်ဝင်ြူိုးသတလ ။ သင်၌ ပင်္္လဓဌ န်ကျတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးရသတလ
ှ
။ သင်၌
လက်တတွျို့ကျတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြု ရှသတလ ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
သငအ
့်် ိုး မတပပ ထ ိုးခဲပ
ဲ့် ည်တလ ။ သင်၏ အယူအဆဆင်ရ
့် ါက၊ သင် သန္င်ခမ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ အချြုပ်အ ိုးပြင ့််
ယင်ိုးက သင် မည်မျှပင်သပပီိုး သမဟ
့် ည်ပြစ်တစ၊
့် တ် သင် မည်သပင်
့် သလ ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုး တစ်ခက သင် မရမီတင်တအ င်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ရန်သပူ ြစ်လမ်မ
် ကယ်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် စတင်
ဆက်ဆရသည်တင်တအ င် သင်သည် စ တန်၏ ပပယင်္်တစ်ခ
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် သင် အမှနတ
် ကယ် သတဘ မထ ိုးမီ သူသည် သင်က ဆနက
် ့် ျင်တပလမ်မ
့် ည်။
သင်သည် ခရစ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှသည့်အ
် ချန်တွင် သင်သည် သူအ
့် ိုးကကမ်
့် ိုး တစ်တနသ
ထမင်ိုးတကျွိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူအ
့် ိုး လက်ဘက်ရည် တည်ခင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
ဘဝလအပ်ချက်မျ ိုးက ကူညလ
ီ ပ်တဆ င်တပိုးပခင်ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်ပပီိုး ခရစ်တတ က
်
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတဘ ထ ိုးသည့်ပ
် တပါက်မည်ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ခ
ပြစ်သည်အ
့် ခါတင်ိုး၊ လူတ၏
့်် ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့််
့် ရှု တထ ငမ
အပမဲဆနက
် ့် ျင်ဘက် ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ရှု တထ ငက
့်် န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့််
့်
လက်ခရန် အပမဲပျက်ကွက်ကကသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့််
့်
အဆင်တပပတက င်ိုး တပပန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်သည်ဟ
့်
မဆလပါ။ တစ်စတစ်ခ ပြစ်လျှငပ် ြစ်ချင်ိုး လူသ ိုးတ၏
် ရ ိုးသည်
့် မန ခပခင်ိုး အမှနတ
ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး၌ရှတသ ရန်လမှုက ခင်မ တစလျက်ရှသည်။
ဤရန်လမှုမှ ဘရ ိုးသခင်က လူက ဆနက
် ့် ျင်တနပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က လူအတပေါ်
ရန်လရန် ဆန္ဒရတနပခင်
ှ
ိုးမျြုိုး မဟတ်သည့်အ
် ပပင်၊ ယင်ိုးမှ သူက လူတက
့် သူ၏
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်၌ထ ိုးပပီိုး သူတက
့် ဆက်
ဆတနပခင်ိုးမျြုိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထထက်
့် ထကဲသ
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုး၏ ပင်္္လဓဌ န်ကျတသ အလဆန္ဒန္င
ှ ့်် သူတ၏
ဲ ွင ် ပြစ်တပေါ်တနသည့််
့် မသစတ်ထတ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆန်ကျင်
ဘက်ပပြုတသ ဤအန္ှစ်သ ရကစစပင် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက သူတ၏
့် သတတသနပပြုစရ မျ ိုးအပြစ်
မှတယ
် ူပခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်အ
့် ရ အတပေါ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်
ပါဝင်ပတ်သက်တသ အရ တင်ိုးအတပေါ် သူတ၏
့် တပပန်
့် မှုမှ အဓကအ ိုးပြင့်် မှနိုး် ဆပခင်ိုး၊
သသယပြစ်ပခင်ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်ကဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ပန်ကန်တတ်တသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခက
အလျင်အပမန် ခယူပခင်ိုးတပင်
့် ပြစ်သည်။ မျ ိုးမကက မီတွင ် လူတသည်
့်

အပျက်သတဘ တဆ င်တသ စတ်တနစတ်ထ ိုးတစ်ခကယူက ထကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တန က်လက်ြ ထ
့်် ထ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် က်တန်မထက်တန် သသယပြစ်သည့်် အဆငအ
ပငင်ိုးခပခင်ိုးမျ ိုး သမဟ
က်ရကကသည်
ှ
။ သူတ၏
့် တ် ယှဉ်ပပြုင်ပခင်ိုးမျ ိုးသ တရ
့်
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးက သူတသည်
ဤပစအတင်ိုး တရှ ျို့မဆက်သငတ
့်် ကက င်ိုး တပပ တသ ်လည်ိုး၊
့်
သူတသည်
အလလ ထသလ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အဆိုးတင်တအ င်
့်
့် ပ်ရန် တရွ ိုးချယ်လမ်မ
တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုးမရှဘဲ တရှ ျို့ဆက်ဦိုးမည့်် သတဘ ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် လူအချြုျို့သည်
ဘရ ိုးသခင် န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် တက လ ဟလမျ ိုး သမဟ
့် တ် မဟတ်မမှန ်
တပပ တသ စက ိုးက ကက ိုးသည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးတ ပပြုလ
ပ်တတ်သည့်် ပထမဆိုးတပပန်
့်
့် ချက်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ သူတ၏
် မှနန္
် င
ှ ့််
့် ပထမဆိုး တပပန်
့် ချက်မှ ဤတက လ ဟလမျ ိုး မှနမ
ဤတက လ ဟလမျ ိုး တကယ်ရမရှ
ှ က စဉ်ိုးစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် တစ ငက့်် ကည့်တ
် တ်သည့်် စတ်ထ ိုးက
ခယူရန်ပင် ပြစ်သည်။ ထတန
“ဤအရ က မှနက
် န်တကက င်ိုး အတည်ပပြုရန်
့် က် သူတသည်
့်
စစ်တဆိုးမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပျက်သတလ ။ ဤ
တက လ ဟလက မှနသ
် တလ သမဟ
် တလ ” ဟူ၍ စတင် စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်။
့် တ် မမှနသ
ဤကဲသ
့် တသ
လူတသည်
အတပေါ်ယတွင် ဤသ မတြ
်ပပတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထက
ဲ
့်
့်
့်
့် စတ်န္လ
စတင်သသယရှထ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စတင်၍ ပငင်ိုးပယ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤကဲသ
့် တသ
သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဤကဲသ
့် တသ
ရှု တထ င၏
့်် အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။
့်
့်
၎င်ိုးမှ သစစ တြ က်ပခင်ိုးပင် မဟတ်တလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ က ၎င်ိုးတ မရင်
ဆင်ရမချင်ိုး
့်
ဤလူတ၏
့်် ျ ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်တကက င်ိုးက သင်မပမင်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ရှု တထ ငမ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးဆနက
် ့် ျင်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထပပင်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ရန်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် မှတ်ယူပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ထင်
ရသည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ပပဿန တစ်ခက ရင်ဆင်ရလျှငရ
် ချင်ိုး စ တန်ဘက်၌ ချက်ချင်ိုး ရပ်တည်က ဘရ ိုးသခင်က
ပန်ကန်ကကတလသည်။ ဤအရ က မည်သည့်အ
် ရ က ညန်ပပသနည်ိုး။ ၎င်ိုးမှ လူန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ဆန်ကျင်
ဘက် ပြစ်တကက င်ိုးက ညန်ပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရန်သအ
ူ ပြစ် မှတ်ယူသည် မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူ၏အန္ှစ်သ ရ ကယ်၌က
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ရန်လပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
မည်မျှကက ကက လက်ခပဲ့် ပီိုးပါတစ သမဟ
မည်မျှကကီိုးမ ိုးစွ တပိုးဆပ်ခပဲ့် ပီိုးပါတစ၊
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ထပပင်
့် သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က မည်သပင်
့် ချီိုးမွမ်ိုးပါတစ၊ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
အတက်အခမပပြုမရန် မမကယ်ကယ် မည်သတရှ
့် င်ပါတစ၊ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန်
မမကယ်ကယ် မည်သပင်
ဘရ ိုးသခင်က
့် အစွမ်ိုးကန်န္ိုးှု တဆ ်ပါတစ၊ သူတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ဆက်ဆန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤအရ က လူတ၏
့်
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် အဆိုးအပြတ်တပိုးသည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ သင်သည် သူက
့်
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတဘ ထ ိုးပပီိုး သူက
် ွ ယကကည်ပါက၊
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ စစ်မှနစ
သင်၌ သူအတပေါ်
သသယတစ်စတစ်ရ ရှန္င်တသိုးသတလ ။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
့်
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ယမှ ိုးသသယပြစ်ပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ ကန်ိုးတအ င်ိုးတစန္င်ဦိုးမည်တလ ။
တန က်ထပ်မရှန္င်သည် မဟတ်တလ ။ ဤတလ က၏ ဦိုးတည်ရ မျ ိုးမှ အလွနဆ
် ိုးယတ်ပပီိုး
ဤလူသ ိုးမျြုိုးသည်လည်ိုး အလွနဆ
် ိုးယတ်သည်ဆလျှင၊် သင်၌ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍
မည်သည်အ
့် ယူအဆမျှ မရှသည်မှ အဘယ်သ ပြစ်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ သင်ကယ်တင်ပင်လျှင်
အလွနတ
် က က်ကျစ်သည်ဆလျှင၊် သင်၌ ၎င်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အယူအဆတစ်ခမျှ မရှသည်မှ
အဘယ်သနည်
်လည်ိုး တက လ ဟလ အနည်ိုးငယ်န္င
ှ ့်် မဟတ်မမှန ် စက ိုးအချြုျို့က
့် ိုး။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ထမျှကကီိုးမ ိုးတသ အယူအဆမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစန္င်ပပီိုး သင်၏
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၌ မျ ိုးစွ တသ အရ တက
့် တပေါ်လ တစန္င်သည်၊ ၎င်ိုးက သင်၏
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု အဘယ်မျှ ရင်က
ှ ့််
့် ျက်မှုမရှတကက င်ိုးက ပပသသည်တက ိုး။ ပခင်အနည်ိုးငယ်န္င
ရွ စရ တက င်ိုးတသ ယင်တက င်အနည်ိုးငယ် “တဝီဝ”ီ ပမည်သအလ ိုး သငက
့်် လှညစ
့်် ိုးရန်
ဤမျှသ လအပ်သတလ ။ ဤသည်မှ မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူအမျြုိုးအစ ိုးနည်ိုး။ ဤကဲသ
့် တသ
့်
့်
လူတက
ဲ့် ယူ
့် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်ကသ
့် ဆတကက င်ိုး သင်သသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤလူမျ ိုးက ဆက်ဆပန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ အမှနအ
် ိုးပြင ့်် အလွန ်
ရှငိုး် လင်ိုးပါသည်။ ဤလူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဆက်ဆမှုမှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
တမင်အြက်မလပ်ပခင်ိုးသ ပြစ်က ၊ သူ၏ သတဘ ထ ိုးမှ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ရစက်မှုမျှ မပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပည မဲတ
့် သ ဤလူတအ
့် ိုး အတလိုးအနက် မထ ိုးပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င ့်် ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူအတပေါ်
အဆိုးအထပင် ရန်လြ ကတ
ပပြုခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ှ ့်် သဟဇ တကျမည့််
့်
့်
လမ်ိုးခရီိုးက ရှ တြွရန်အတွက် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရည်ရွယ်ထ ိုးတသ ထလူမျ ိုးကရယူရန်
ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝ မကကစည်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါမန်မမက်
ထ ိုးတသ
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူတချြုျို့က န ကျင်တက င်ိုး န ကျင်တစမည်။ တက င်ိုးပပီ၊
သင်တအ
န ကျင်တစရန် သင်တ အလ
ရှသတလ ။ သင်တ အလ
ရှသည်ပြစ်တစ
့် ိုး ငါ ဤသ အပမဲ
့်
့်
့်
မရှသည်ပြစ်တစ ငါတပပ သမျှမှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါသည် သငတ
့်် အ
့် ိုး ဤသ ့်
အပမဲတမ်ိုးန ကျင်တစပပီိုး သင်တ၏အမ
ရွ တ်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပပါက၊ သင်တ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အလွနပ် မငပ့်် မတ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က ယင်ိုးက

ထခက်တစမည်တလ ။ (မထခက်တစပါ။) ယင်ိုးက ထခက်တစမည် မဟတ်တကက င်ိုး ငါ
လက်ခသည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သင်တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင် တကယ်က
့် စတ်န္လ
မရှပခင်ိုးတကက ငသ
့်် လျှင ် ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တနထင်တသ အလွနပ် မငပ့်် မတ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၊ သင်တ အပပင်
ိုးအထန် ခခပပီိုး က ကွယ်တသ သူမှ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။
့်
ထထက်
သူသည် လူစ့် တ်အ ရ၏ စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်သည်၊ သူသည် တကယ်ပင်
့်
မတည်ရတပ။
ှ
ထတကက
င ့်် ငါသည် ဤပတဟဠ၏ အတပြက တြ ်ထတ်ပခင်ိုးမှ
့်
ပ၍ပင်တက င်ိုးတပသည်။ ဤအရ က သမမ တရ ိုးတစ်ခလိုးက ြွငခ
့်် ျသည်မဟတ်တလ ။
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက သူ အဘယ်အရ ပြစ်မည်ဟ
စတ်ကူိုးကကသည်အ
့် ရ မဟတ်တပ။ ဤအမှနတ
် ရ ိုးက သင်တအ
့် ိုးလိုး ရင်ဆင်န္င်မည်ဟ
ငါတမျှ ်လငပ့်် ပီိုး ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးအတွက်
အတထ က်အကူပပြုလမ်မ
့် ည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ အသိအမှတ် ပ ခင််းမခံရတသ ထိလ
ို မျ ်း
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
အသအမှတ်ပပြုမခရတသ လူတချြုျို့ ရှတလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ထလူမျ ိုးသည် သူ၏တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်သည်ဟ အသအမှတ်မပပြုတပ၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှုမျ ိုးက
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးမရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်တပသည်။ ဤလူမျ ိုးမှ မူ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှ သူတလ
့် က်ခပဲ့် ပီိုးသည်ပြစ်တစ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးမှ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှပါတပ။ ၎င်ိုးတသည်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ပင်
့်
့် ပြစ်က
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုး လပ်ပလပ်နည်ိုးမျ ိုးအပပင်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ အသက်ရှငသ
် န်တရိုးန္ှင ့်် ယကကည်မဆ
ှု င်ရ ပညတ်ချက်မျ ိုးက
လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အသက်အပြစ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ လက်ခခဲပ့် ခင်ိုးမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
သမမ တရ ိုးပြစ်တကက င်ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ ယကကည်ခပဲ့် ခင်ိုးမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရန် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ရည်ရွယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသည့်အ
် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတ၏
် ခါမျှ လက်ခခဲပ့် ခင်ိုး မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သည့်အ
ယကကည်ပခင်ိုးက အတပျ ်တမ်ိုး ဝါသန တစ်မျြုိုးအပြစ် ၎င်ိုးတက
့် မှတ်ယူကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
ဝည ဉ်တရိုးရ အ ဟ ရအပြစ်မျှသ သတဘ ထ ိုးကကသည်။ သပြစ်
့် ၍ ၎င်ိုးတက
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး သမဟ
့် တ် အန္ှစ်သ ရက ကကြုိုးစ ိုး၍ န ိုးလည်ြ ့်
မထက်တန်ပါဟ ထင်ကကသည်။ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုးတသ အရ မှနသ
် မျှမှ
ဤလူတန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်ပါဟ ဆန္င်ပါသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အ ရစက်မှုတပိုးရန် စတ်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး
့်
မရှသည့်အ
် ပပင် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်လည်ိုး မခန္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ “ဘရ ိုးသခင်က မျက်ပမင်မရ၊
့် စတ်န္လ
ကင်တယ
ွ ်၍မရသပြင့်် မတည်ရပါ။”
ှ
ဟူ၍ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အပမဲတပပ တနသည့်် အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ
အသတစ်သရှတနသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးက န ိုးလည်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးမှ
့်
သူတကက
့် ပပင်၊ ထသပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
့် ြုိုးပမ်ိုးရကျြုိုးနပ်မည် မဟတ်သည်အ
့်
မမကယ်ကယ်သ အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတက
့် ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှနတ
် ကယ် မည်သည်ရ
့် ပ်တည်မှုမျှ မထ ိုးဘဲ ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးလိုးမျ ိုးပြငသ
့််
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး သမဟ
် ကယ် မည်သည့််
့် တ် မမကယ်ကယ် အမှနတ
လပ်ရပ်တဆ င်ချက်၌မျှ တပိုးဆပ်မှုမရှပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် မမကယ်ကယ် တတ ်လပှ ပီဟ
ယကကည်တနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသတသ
လူတအတပေါ်
မည်ကသ
ဲ့် ့်
့်
့်
ထင်ပမင်ယူဆသနည်ိုး။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုးအပြစ် ရှု ပမင်သည်။ လူအချြုျို့က
့် ိုး မယကကည်သမ
“မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
် သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် တ ဝန်က ထမ်ိုးရွက်န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် ‘ကျွန္ပ်
အသက်ရှငမ
် ည်’ ဟူတသ စက ိုးမျ ိုးက ဆန္င်သတလ ။” ဟ တမိုးကကသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက
တယဘယျအ ိုးပြင ့်် ပမင်တသ အရ မှ လူတ အတပေါ်
ယခင်ိုးကျင်ိုးသည့်် ပပသချက်မျ ိုးပင်
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် အန္ှစ်သ ရက မပမင်ကကတပ။ သတသ
့်
ဤအတပေါ်ယ ပပသချက်မျ ိုးက မကကည့်တ
် ပ။ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အတွငိုး် မှ အန္ှစ်သ ရကသ
ကကည့်သ
် ည်။ ထတကက
င ့်် ဤသည်မှ ဤလူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်ထ ိုးသည့်် သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျြုိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤလူတက
့် “ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့််
ဤအရ က ပပြုသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ထအရ က ပပြုသနည်ိုး။
ဤအရ က ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ပါ၊ ထအရ က ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ပါ၊ ဤအရ သည်
လူ၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညပ
ီ ါ၊ ၎င်ိုးက ကယ်တတ ် ကျွန္ပ်
် အ ိုး ရှငိုး် ပပရမည်။...” ဟ
တပပ တတ်ကကသည်။ ဤအရ က တပြြအတွ
က် ငါပပန်တမိုးသည်မှ - ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက
့်
သင်အ
် င် လအပ်သတလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ်
့် ိုး ရှငိုး် ပပရန် အမှနပ
သင်န္င
ှ ့်် တစ်စတစ်ရ သက်ဆင်သတလ ။ သငက
့်် ယ်သင် မည်သဟ
ူ သင်ထင်သနည်ိုး။ သင်
မည်သည့်တ
် နရ မှ လ ခဲသ
့် နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အကကဉ ဏ်မျ ိုး တပိုးရန်

အမှနတ
် ကယ် အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီသတလ ။ သူက
့် သင်ယကကည်သတလ ။ သူသည်
သင်၏ယကကည်မက
ှု အသအမှတ် ပပြုသတလ ။ သင်၏ယကကည်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မသက်ဆင်ပခင်ိုးတကက င ့်် သူ၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးတွင ် သင်မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးကစစ ရှသနည်ိုး။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှတနတကက င်ိုးက
မသတသ တကက င့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အပပန်အလှနတ
် ဆွိုးတန္ွိုးမှု ပပြုလပ်ရန် အဘယ်သ ့်
အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီန္င်မည်တလ ။
သတိတပ်းချက်ဆင
ို ိ ရ
် နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်း
ဤမှတ်ချက်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင ် သင်တသည်
တနမထထင်မသ မပြစ်ကကသတလ ။
့်
သင်တသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် န ိုးတထ င်ရန် အလမရှပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် လက်ခရန်
အလမရှပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအ
် ရ ိုးမျ ိုးပင် ပြစ်သည်။
့် ိုးလိုးမှ အမှနတ
အမှု၏ ဤအဆငက
့်် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ရမည် ပြစ်တသ တကက င ့်် သင်တသည်
သူ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်ပါက၊ သူ၏ သတဘ ထ ိုးက အတလိုးထ ိုးမှု မရှပါက၊ ထပပင်
့်
သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုးက န ိုးမလည်ပါက၊ တန က်ဆိုးတွင ်
အခွငအ
့်် တရိုးဆိုးရှု ိုးရမည့်သ
် မ
ူ ှ သင်ပြစ်လမ့််မည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ န ိုးတထ င်ရန်
ခက်ခသ
ဲ ည့်အ
် တွက် အပပစ်မတင်န္င
ှ ၊့်် ထပပင်
့် သင်တ၏
့် စတ်အ ိုးထက်သန်မှု
တလျ က
် ရ ိုးက တပပ ၏။ သင်တ ့်
့် ျပခင်ိုးအတွက် ၎င်ိုးတက
့် အပပစ်မတင်ကကန္ှင။့်် ငါသည် အမှနတ
စတ်ဓ တ်ကျတစရန်မှ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မဟတ်ပါ။ သင်တအ
် ရ က
့် ိုး ငါ မည်သည့်အ
တစခင်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ထပပင်
ဲ့် ့်
့် ၎င်ိုးကလပ်တဆ င်ရန် သင်တအ
့် ိုး မည်ကသ
သတ်မှတထ
်
ိုးသည်ပြစ်တစ သင်တသည်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်က
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးသ လ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ
့် က်တလျှ က်မည်အ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ လမ်ိုးလွဲမသွ ိုးမည့်အ
် တကက င်ိုး၊ ငါ တမျှ ်လငပ
့်် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ တရှ ဆ
ျို့ က်ပခင်ိုးမရှပါက သမဟ
့် တ် သူ၏
လမ်ိုးခရီိုးတန က်သ မလ
က်တလျှ က်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်တနပပီိုး
့်
မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ တသွြည်သွ ိုးပပီ ပြစ်သည်မှ သသယပြစ်စရ မရှန္င်တပ။
ထတကက
င ့်် သင်တက
့်
့် ငါ ရှငိုး် ပပတပိုးရမည့်် အတကက င်ိုးအရ အချြုျို့ ရှပပီိုး တတကျကျ၊
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် မတသချ မှု တစ်စက်မျှမရှဘဲ သင်တက
့် ယကကည်တစရမည်
ပြစ်သည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ သူကလူက
စလင်တအ င် ပပြုလပ်တပိုးပန္ှင ့်် လူတ၏
် စပြင ့််
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက မည်သည့်ပ

သူသတ်မတ
ှ ်တကက င်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးတသ န ိုးလည်မှုတစ်ခ သင်တရရှ
့် ရန်
ကူညတ
ီ ပိုးရမည်ပြစ်သည်ဟ ငါယူဆသည်။ သင်သည် ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးက မစတင်န္င်တသ
တနရက်
ဲ့် ါလျှင ် ငါ၌တ ဝန်မရှတပ၊ အတကက င်ိုးမှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် တစ်ရက် တရ က်ခပ
သငအ
့်် ိုး အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ခဲပ့် ပီိုးပပီပြစ်သည်။ သင်ကယ်တင်၏ အဆိုးသတ်က သင်
မည်သက
ွ ်တပြရှငိုး် သည်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍၊ ဤသည်မှ သင်အ
့် တပေါ်၌ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် င်တယ
မူတည်သည်က
့် စစ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၏
အဆိုးသတ်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ပခ ိုးန ိုးတသ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
၊ သူ၌ ၎င်ိုးတက
့်
ချန်ဆသည့်် ကယ်ပင် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ၎င်ိုးတအတွ
က် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
သူ၏ ကယ်ပင်စန္ှုနိုး် လည်ိုး ရှသည်။ လူတ၏
့် အဆိုးသတ်မျ ိုးက ချန်ဆသည့်် သူ၏စန္ှုနိုး် မှ
အတယ က်တင်ိုးအတွက် မျှတတသ စန္ှုနိုး် တစ်ခ ပြစ်က ၊ ထအရ အတွက် သသယမရှပါတပ။
ထတကက
င ့်် အချြုျို့တ၏
စတ်သက်သ ရ
့်
့် စိုးရမ်တကက က်ရွ ျို့ မှုမျ ိုးမှ မလအပ်တပ။ သင်တ ယခ
့်
ရကကပပီတလ ။ ယတနအတွ
က် ဤမျှတလ က်ပင် ပြစ်သည်။ န္ှုတ်ဆက်ခပ
ဲ့် ါသည်။
့်
၂၀၁၃ ခန္ှစ်၊ တအ က်တဘ လ ၁၇ ရက်

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘိုရ ်းသခင်၏ စိတသ
် တဘ ထ ်းနှင ်ူ့
ဘိုရ ်းသခင် ကိယ
ို တ
် တ ် တင
ိို ် (၁)
ယတနတွ
အတရိုးကကီိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် င ် ငါတသည်
့်
မတ်သဟ ယပပြုတနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု စတင်ချန်ကစ၍
တဆွိုးတန္ွိုးကကခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအတွက်
အလွနတ
် ရ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှု ရှတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်တလျှ က်တွင် အတယ က်တင်ိုး ကကြုမည့််
ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ကကြုကကကြုရမည့်် ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
အတရိုးပါလှသည့်် ကစစရပ်တစ်ခ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က တခါင်ိုးတရှ င်၍မရသည့်် တရှ င်လဲမရတသ
ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ အတရိုးပါမှုက တပပ ဆရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်သတ
ူ င်ိုးအတွက် မည်သည့်အ
် ရ သည် အတရိုးပါဆိုးပြစ်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က
အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
တတွိုးထင်ကကသည်။ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍ စ ိုးတသ က်ြမှ့်

အတရိုးကကီိုးဆိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ အချြုျို့က အတရိုးကကီိုးဆိုးမှ မမတက
့် ယ်ကယ်
သရှြပြစ်
ူ က
့် သည်ဟ ထင်ကကသည်။ အပခ ိုးသတ
့် အတရိုးအကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ
ဘရ ိုးသခင်မှတစ်ဆင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သ ရှ
့် တတွျို့ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်
မည်သလ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် က်ရမည် ဆသည်န္င
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးရမည်ဆသည်တက
့် သရှပခင်ိုးသည် အတရိုးအကကီိုးဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်ဟ
ထင်ပမင်ချက် ရှကကသည်။ ယတနအတွ
က် ဤအတကက င်ိုးအချက် အ ိုးလိုးက ငါတ ့်
့်
တမ့်ထ ိုးကကမည်။ သဆ
် ရ က ငါတတဆွ
့် လျှင ် မည်သည့်အ
့် ိုးတန္ွိုးတနကကသနည်ိုး။
အတကက င်ိုးအရ မှ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတင်ိုးအတွက် အတရိုးပါဆိုးတသ
အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ ၌ မည်သည့်အ
် ရ သည်
ပါဝင်တနသနည်ိုး။ ဟတ်တပ၏၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတမှ့် တသချ တပါက် ခွထ
ဲ တ်၍မရတပ။
ထတကက
င ့်် ယတနတွ
့် င ် “ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်” အတကက င်ိုးအရ က တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်ခသ
ဲ့် ည့်် အချန်မှစ၍၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်
ကဲသ
့် တသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ကကြုကကရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်လ တသ အခါတွင၊် လူတချြုျို့က- “ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်။” ဟ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ အချြုျို့က- “ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး ဆသည်မှ ကျွန္ပ်
် တ အသက်
တ မျ ိုး တစ်ခလိုးတွင် ကျွန္ပ်
် တ တလ့်
လ ၊
့်
့်
စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးပပီိုး အ ရစက်သည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခ ပြစ်ပါသည်၊ ထတကက
င ့်် ထအရ က
့်
ကျွန္ပ်
် တ အကျွ
မ်ိုးတဝင် ရှသငသ
့်် ည်။” ဟ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်အတွက်မူ၊ အချြုျို့က- “ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်သည်
ကျွန္ပ်
် တလ
် တယ
် တ ့်
့် က်တလျှ က်တသ သူ၊ ကျွန္ပ်
့် ကကည်တသ သူပြစ်ပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
လက်ရှ တြွတသ သူတစ်ဦိုးပြစ်သည်။ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ကျွန္ပ်
် တ ကက
ိုးြူိုးန ိုးဝမရှသည်
့်
မဟတ်ပါ။” ဟ တပပ ဆကကလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက သူအမှု
့် က
မည်သည့်် အခါမျှ မရပ်တနခ
် ့် တ
ဲ့် ပ။ သူ၏ အမှုတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သူသည် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ဆက်လက်တြ ်ပပထ ိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တြ ်ပပရန်
နည်ိုးလမ်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုထ ိုးသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ

မမကယ်ကယ်န္င
ှ ့်် မမ၏ အန္ှစ်သ ရတက
့် တြ ်ပပပခင်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏ အလန္ှင ့််
လူထ ိုးထမှ သူတတ င်ိုးဆတသ အရ တက
် ခါမျှ မရပ်တန်ခဲ့် တ
့် ပ။
့် တြ ်ပပပခင်ိုးအ ိုး မည်သည့်အ
ထတကက
င ့်် တက်ရက်စက ိုးရပ်မျ ိုးအရ၊ မည်သမ
ူ ျှ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် မစမ်ိုးတပ။
့်
သတသ
် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်တန က်လက်တသ လူမျ ိုးအြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်တသည်
မရင်ိုးန္ိုးီှ တသ
့်
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး ပြစ်တလသည်။ အဘယ်တကက င ့်် ဤသပြစ်
့် ရသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ကကြုတတွျို့ရသည့်အ
် မျှ၊ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး
န ိုးလည်သည့်အ
် လ ိုး သမဟ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည်ဆသည့်် အသအချြုျို့
့် တ် ယင်ိုးက မည်သည့်အ
ရှသည့်အ
် လ ိုး ခစ ိုးရတစရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ထတတွျို့လ ကကတလသည်။
့်
သပြစ်
့် တသ တကက င ့်် လူသ ိုးသည် မမမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အစမ်ိုးသက်သက်ပြစ်သည်ဟ မတတွိုးထင်တပ။ ယင်ိုးထက် သူသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အလွနရ
် င်ိုးန္ိုးီှ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက မျ ိုးစွ န ိုးလည်သည်ဟ
လူသ ိုးက တတွိုးထင်တလသည်။ သတသ
် လက်ရှအတပခအတနအရ၊ မျ ိုးစွ တသ အရ မျ ိုး
့်
ထဲတွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဤသန ိုးလည်မသ
ှု ည် စ အပ်မျ ိုး၌ ၎င်ိုးတြတ်
့် ရှုပပီိုး
ပြစ်သည့်် အရ မျ ိုး၌သ ကနသ
် ့် တ်ခထ ိုးရသည်၊ ပင်္္ြုလ်တရိုး အတတွျို့အကကြု၌သ
ကနသ
် ့် တ်ခထ ိုးရသည်၊ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ချြုပ်ထန်ိုးခရပပီိုး၊ အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက်၊
၎င်ိုးတ က
့် ယ်တင်၏ မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်န္င်သည့်် အချက်အလက်မျ ိုး၌သ တဘ င်ခတ်
ခထ ိုးရတလသည်- ထအရ အ ိုးလိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်ထမှ
မျ ိုးစွ ကွ ပခ ိုးတပသည်။ ပပီိုးလျှင် ဤ “မျ ိုးစွ ” ဆသည်မှ မည်မျှမျ ိုးပပ ိုးသနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် မမကယ်ကယ် မတသမချ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ် အသစတ်
အနည်ိုးငယ် သမဟ
ှ
- သရ့် တွင ်
့် တ် အရပ်အမမက်တစ်ခ ရှတက င်ိုးရမည်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရမှ မျ ိုးစွ
ကွ ပခ ိုးလွနိုး် လှတပသည်။ ထတကက
င့်် ဤသည်မှ ၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်” ကဲသ
့် တသ
အတကက င်ိုးအရ အတွက်၊
့်
စနစ်ကျက ခင်မ တသ နည်ိုးပြင ့်် မတ်သဟ ယတွင် ပါဝင်ြသည်
ကျွန္ပ်
် တအတွ
က်
့်
့်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သက
ူ ့် မျှ သလျက်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
မတရှ င်ြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူတက
့် သူအ
့် ိုး သရှပခင်ိုးမှ သမဟ
့် တ် သူက
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ြ ့်

မမကယ်ကယ် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သလျက်န္င
ှ ့်် မကွယဝ
် ှက်ြူိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးအြ ြွ
့်် ထ ိုးပပီိုး ြိုးကွယ်မထ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ငဟ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အပမဲပင် ြွငပ့်် ပထ ိုးရန်ပြစ်ပပီိုး လူအသီိုးသိုးီ က ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
ရင်ဆင်ရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အတယ က်တင်ိုးက
ရင်ဆင်ရင်ိုး၊ သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်က လူအတယ က်စီတင်ိုးအတပေါ်၌ သူ၏ အမှုက
လပ်တဆ င်တလသည်။ သူသည် ဤအမှုက လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူအတယ က်စီတင်ိုးက
လမ်ိုးပပက တထ က်ပ့်ြ၊ ့် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက မရပ်မန ိုး ထတ်တြ ်ပပတနပပီိုး၊
သူ၏အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် အသိုးပပြုတန၏။
တခတ်တင်ိုးန္င
ှ ့်် အဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် အတပခအတနမျ ိုး တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးက အတယ က်စီတင်ိုးအ ိုး အပမဲ ြွငပ့်် ပထ ိုးပပီိုး၊ သူ၏
အသက်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စဉ်ဆက်မပပတ်န္င
ှ ့်် မရပ်မန ိုး တထ က်ပက
့်
ပပ
့် ပင်
့် ိုးတပိုးတနသကဲသ
့် ၊ သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် အတယ က်စီတင်ိုးအြ အပမဲ
့်
ြွငပ့်် ပထ ိုးတပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုး ပြစ်တနတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
တချြုျို့အြ ြ
့်် ည်ိုး။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
့် ိုးကွယ်တနပမဲပြစ်သည်။ အဘယ့််တကက ငန
ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတွငိုး် တွင် အသက်ရင
ှ ပ် ပီိုး ဘရ ိုးသခင် တန က်သ ့်
့်
လက်ကက တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍ နီိုးစပ်ြမဆ
့်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
သန ိုးလည်ြ မည်
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မကကြုိုးစ ိုးခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သကျွမ်ိုးလပခင်ိုး မရှခဲက့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဤလူတအြ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏န
့် င်္ိုးသည် နီိုးပပီဟူသည်က
နမတ်ပပတပသည်။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အ ိုးပြင ့််
့်
တရ ိုးစီရင်ခရက ရှု တ်ချပခင်ိုးခရတတ မ
င ့််
့် ည် ပြစ်သည်က ဆလတပသည်။ ထတကက
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် သမဟ
့်
့် တ် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သန ိုးလည်ြ ့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ စတ်ဆန္ဒမရှြူိုး ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှု သမဟ
် ခါမျှ
့် တ် အသပည ကလည်ိုး မည်သည့်အ
မတပ်မက်ြူိုး ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သတရှသည့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သတဘ တပါက်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးကကတပ- ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
လပ်တဆ င်လသည့်အ
် ရ မျ ိုး လပ်တဆ င်ရပခင်ိုးက အစဉ်အပမဲ တပျ ်တမွျို့ ပပီိုး
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မပငီိုးတငွျို့ ကကတပ။ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ချင်တသ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်ကက၏။ ၎င်ိုးတ၏
ှ
် ဘရ ိုးသခင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ကူိုးမျ ိုး၌သ တည်ရသည့်
့်

အယူအဆမျ ိုး၌သ တည်ရသည်
ှ
့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတယ
စဉ်
့်
့် ကကည်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏တန
့်
အသက်တ မျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ခွထ
ဲ တ်၍မရတသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကတလသည်။
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်် အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သူန္င
ှ ့်် သ ၍
့်
နီိုးစပ်ရန် ဆန္ဒရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူက
့်
့် လိုးဝ အထင်အပမင်တသိုးပပီိုး သူက
့် န ိုးလည်ြ သ
့် မဟ
့် တ်
သူက
ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့််
့် အတရိုးစက်ြ စ
့် တ်ဆန္ဒမရှကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမတက
့် ယ်ကယ် တန်ဆ ဆင်ြ၊ ့် မမတက
့် ယ်ကယ် ပပရပ်တင်ြသ
့်
အသိုးပပြုတနကကသည်။ ၎င်ိုးတအြ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတက
့် ၊ ့် ဤအရ က ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့်
တအ င်ပမင်တသ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးရသူ
ှ မျ ိုး ပြစ်တစန္ှငပ့်် ပီိုး
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏စ
့် တ်န္လ
့်
့် တ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး၊ မမတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် မမတ၏ပ
့် င်္္ြုလ်တရိုး
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုးပြငပ
့်် င် လမ်ိုးပပပခင်ိုး ခရသည်။ အပခ ိုးတစ်ဘက်တွငမ
် ူ၊ စစ်မှနတ
် သ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် မည်သမျှ
ှု ရှတပ။ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
့် ပတ်သက်မမ
၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သန ိုးလည်ခကဲ့် ကမည်ဆပါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတ သ
့် န ိုးလည်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက န ိုးလည်ခကဲ့် ကမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု သည်
ရှု တ်ချပခင်ိုးကခရမည်
့်
့် အ ိုးထတ်မတ
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက
့်
့်
န ိုးလည်ြက
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ တက င်ိုးစွ သန ိုးလည်ြ၊ ့်
့် စက်ဆပ်ကကသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သ ၍ တက င်ိုးစွ သရှြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
သ ၍ တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ြ တက်
ကကစွ ကကြုိုးစ ိုးရန် သမဟ
့်
့် တ် ဆတတ င်ိုးရန် စက်ဆပ်ပပီိုး
လလ ိုးပခင်ိုး မရှရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ြန်တီိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ၊ အန္ှစ်သ ရမဲပ့် ပီိုး မတရရ သည့်အ
် ရ တစ်ခသ တကယ်တမ်ိုး
ပြစ်တစလကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ တတွ
ိုးထင်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး
့်
့်
အတအကျ ပြစ်သည့်သ
် ူ တစ်ဦိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးရန်
့် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
အသင်ရ
ှ
ိုး အပမဲရတနန္
ှ
င်သတ
ူ စ်ဦိုးသ တကယ်တမ်ိုး
့် ှတနလျက်၊ တထ က်ပ့်မှု မကန်မခမ်ိုးရတနပပီ
ပြစ်တစလကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ၎င်ိုးတ တမွ
် ခါတွင၊်
့် ျို့တလျ ်ချင်သည့်အ
ထတကျိုးဇူိုးတတ ် ပြစ်တပိုးရန် ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ၎င်ိုးတ လ
့် အပ်တသ အခါ၊ ထတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ပြစ်တပိုးရန်
ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးဆကကသည်။ ဒကခတဘိုးဆိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ကကရတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတက
့်

ရဲတဆိုးတင်တပိုးရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်တကျ အကွယ်အက ပြစ်ြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
တတ င်ိုးဆတတ် ကကသည်။ ဤလူတ၏
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည သည်
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခွငအ
် တွငိုး် တွင ် ပတ်မတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်ကူိုးမျ ိုး၊ ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အယူဝါဒမျ ိုး၌သ ကနသ
် ့် တ်ခရတလသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်ြ စ
် မ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က အကယ်ပင်
့် တ်ထက်သန်သည့်လ
တတွျို့ ပမင်လပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတက
် ကယ် န ိုးလည်လတသ လူအချြုျို့ ရှကကတပသည်။ ဤလူတသည်
့် အမှနတ
့်
သမမ တရ ိုး၏စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးတက
့် ရှ တြွလျက် ရှကကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စလင်တစပခင်ိုးတက
့် ရရှရန်
ကကြုိုးစ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ြတ်ရှုရန်
့်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုကကသည်၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်
့် တ်န္လ
့်
စီစဉ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အတပခအတနတင်ိုးန္ှင ့်် လူတင်ိုး၊ အပြစ်အပျက်တင်ိုးန္ှင ့််
အမှုအရ တင်ိုးအတွက် တကျိုးဇူိုးတင်ြ မ
ှ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုကကပပီိုး၊
့် မတ၏
့် စတ်န္လ
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် ဆတတ င်ိုးက ရှ တြွကကတလသည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး မရှန္င်တတ ရ
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န်န္င
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စစ်မှနသ
် ည့်ဘ
် က်က သ ၍ ပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
အသချင်ဆိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလပြစ်ပပီိုး၊ န ိုးအလည်ချင်ဆိုးတသ အရ မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အမှနပ
် င်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်ရရန်
ှ န္င
ှ ့်် သူတအတနပြင
့််
့် တ်န္လ
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး သမဟ
့် တ် မတရရ မှုအလယ်တွင ်
မကျင်လည်ကကတတ သ
ှ ိုးထ၌
ဲ တနရ တစ်တနရ
့် ည်အထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏စ
့် တ်န္လ
ရှရန်အလငှ့် လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အန္ှစ်သ ရတက
တပပင်ိုး ဆန္ဒရကကသည့်
ှ
် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် န ိုးလည်ြ အပူ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
ွ ်က မမတ၏
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင် တစ်ချန်ပပီိုးတစ်ချန် လအပ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
လူတစ်ဦိုး၏ တစ်သက်တ တစ်တလျှ က် အသက်က တထ က်ပ့် တပိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်

သန ိုးလည်သည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ သ
့် ၍ တက င်ိုးစွ
ကကည်ညြုန္င်ကကလမ်မ
ှ အ
့်် တူ သ ၍တက င်ိုးစွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
န္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလအတပေါ် သ ၍ အတရိုးထ ိုးန္င်ကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊
၎င်ိုးတ၏
့် ည် ပြစ်သည်။
့် တ ဝန်က မမတအစွ
့် မ်ိုးရှသမျှ လပ်တဆ င်န္င်ကကလမ်မ
ထကဲသ
့် သတဘ
ထ ိုးမျ ိုးမှ လူန္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အတပေါ်
့်
ထ ိုးရတသ
ှ
၎င်ိုးတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ပထမလူစ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးမလည်ချင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
န ိုးလည်ချင်သည်၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သရှလသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့လပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ
အသအမှတ် ပပြုလသည်ဟ ၎င်ိုးတ တပပ
ဆကကတသ လ
် ည်ိုး၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
့်
မတည်ရရန်
ှ ကသ ပမလလ ိုးကကသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤလူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တစ်သမတ်တည်ိုး န ခပခင်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ခခကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ရ ထူိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
ကယ်တင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တက်ခက်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက မကက ခဏ
သသယ ရှကကသည်၊ သမဟ
့် တ် ပငင်ိုးပင် ပငင်ိုးပယ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး သမဟ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က
့် တ် စစ်မှနသ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ တနရ ယူခင
ွ ့်် မတပိုးလကကတပ။ မမတ၏
့် စတ်န္လ
့် ကယ်ပင် လအင်ဆန္ဒမျ ိုး၊
စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးကသ ၎င်ိုးတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးလကကသည်။ သပြစ်
့်
့် ၍၊
ဤလူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်န္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်
့်
လက်တက င်ိုး လက်န္င်ပပီိုး၊ သူအတွ
က် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မသ ိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်မျ ိုးကလည်ိုး
စွနလ
် ့် တ်တက င်ိုး စွနလ
် ့် တ်န္င်ကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမျ ိုးက
မစွနက် ကတချ။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် မမတက
့်
့် ယ်ကယ်အတကက င်ိုး ထပ်တလဲလဲ သက်တသခြ၊ ့်
မမတ၏
့်် င်ြန္ှ့် င ့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးအတွက်
့် ကသဇ အ ဏ အရှန်အဝါက ပမြှငတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ယှဉ်ပပြုင်ရန် မမတ၏
့် ရ ထူိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုတက င်ိုး အသိုးပပြုကကစဉ်တွင၊်
အချြုျို့ မှ အလှူတငွမျ ိုးက ခိုးပင် ခိုးယူကကသည်၊ သမဟ
့် တ် ပြြုန်ိုးပင် ပြြုန်ိုးတီိုးကကသည်၊
သမဟ
လူမျ ိုးက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က တတ်တဆတ် ကျန်ဆကဲ ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သမ်ိုးသွငိုး် န္င်ြန္ှ့် င ့်် ထန်ိုးချြုပ်ြ စဉ်ဆက်
မပပတ် ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး၊ လူတက
့်
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ကိုးကွယ်တစရန် နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် တဆ င်ရွက်မှုအမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုကကတလသည်။
အချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ဆက်
ဆပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ၎င်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်
့်
့်

ပြစ်သည်ဟ တတွိုးထင်တစရန် လူမျ ိုးက တမင်တက လှညစ
့်် ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခခဲရ
လည်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး
့် ြူိုးသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
မ နတထ င်လ ိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတက
ွ ်ကကြန္ှ့် င ့်် သူတမည်
့် မကိုးကယ
့် မျှတက င်ိုးစွ
လပ်တဆ င်ကကသည်ပြစ်တစ ထအရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးတကက င့််
ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သပင်
့်် ည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးတ လ
့် ပြစ်တစ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သငသ
့် ပ်တဆ င်တနပခင်ိုး
ပြစ်သည်ဟ တစ်စတစ်ဦိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တပပ မည်မဟတ်။ အဘယ့််တကက င ့််
ဤအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မတပပ
ကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ မမတ၏တနရ
ဆိုးရှုိုးသွ ိုးမည်က အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့ ကကတသ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ထသတသ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သန ိုးလည်ရန် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
့်
့်
မကကြုိုးစ ိုးကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မချီိုးတပမြှ က်ဘဲ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သက်တသ မခကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးန္င်သတလ ။ မပြစ်န္င်တပ။ ထတကက
င၊့််
့်
“ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်”
ဟူသည့်် အတကက င်ိုးအရ ထဲက န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တက င်ိုး
ရိုးရှငိုး် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူအသီိုးသိုးီ အတွက် ကွဲပပ ိုးတသ အဓပပ ယ်မျ ိုး ရှကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်က မကက ခဏ မန ခတသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က ခခတသ သူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ရန်လတသ သူ တစ်ဦိုးအတွက်၊ ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးက
နမတ်ပပသည်။ သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လက်စ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလက
ရှ တြွရန် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်သ မကက
ခဏ လ တသ သူတစ်ဦိုးကမူ၊ ထသတသ
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လွယက
် သ
ူ ကဲသ
့် မှ
် ူလမ်မ
င့်် သင်တအထဲ
တွင ်
့် ည်။ ထတကက
့် တယ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအတကက င်ိုး တပပ ဆသည်က
ကက ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ တခါင်ိုးစကက်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးသည် ခခမှုန္င
ှ ့်် တိုး၍
့် တ်န္လ
ပပည့်န္
် က
ှ ်လ က အလွနအလွ
် ့်
န ် ကသကတအ က်ပြစ်ကကသူမျ ိုး ရှ၏။ သတသ
်
့်
သင်တအထဲ
တွင-် ဤအတကက င်ိုးအရ သည် ငါက
့် အလွန ် အကျြုိုးပပြုတသ တကက င၊့််
့်
ငါလအပ်တသ အတကက င်ိုးအရ အတအကျပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ငါဘဝအတတွ
အ
ျို့ ကကြုမှ
့်
လွတ်သွ ိုး၍ မပြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ အခရ ထဲမှ အခရ ကျသည့်အ
် ရ ၊
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၏ အတပခခအတ်ပမစ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မစွနလ
် ့် တ်န္င်သည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ၍
ူ တတွိုးတတ သည့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ရှတပသည်။
သင်တအ
့် ၊ ့်
့် ိုးလိုးအတွက၊် ဤအတကက င်ိုးအရ သည် နီိုးသည်ဟ ထင်ရသကဲသ

တဝိုးသည်ဟလည်ိုး ထင်တက င်ိုးထင်ရမည်၊ မသတသ ်လည်ိုး ရင်ိုးန္ိုးီှ သည်ဟ ထင်တက င်ိုး
ထင်ရတပမည်။ သတသ
် မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစ ဤသည်မှ အတယ က်တင်ိုး န ိုးတထ င်ရမည့်၊်
သရှက န ိုးလည်ရမည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင်မည်သ ့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက မည်သ ရှု
့် ပမင်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် မည်သ ့်
န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ ဤအတကက င်ိုးအရ ၏ အတရိုးပါမှုက လျစ်လျြူရှု ၍ မရန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ ြန်ဆင်ိုးခဲက
့် တည်ိုးက၊ သူ၏အမှုက သူလပ်တဆ င်
တနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်၏။ အစတွင် ယင်ိုးသည် အလွနရ
် ိုးရှငိုး် တသ အမှုပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
ယင်ိုး၏ရိုးရင
ှ ိုး် မှု ရှတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတ၏
့်
တြ ်ပပမှုမျ ိုး ပါရှခဲတ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ယခချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်က ၊ သူ ့်
တန က်လက်တသ လူတင်ိုးအတပေါ် ပပြုသည့်် ဤအမှုသည် သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ တြ ်ပပချက်န္င
ှ အ
့်် တူ အမ
့် ခန်ိုး ကကီိုးမ ိုးမျ ိုးပပ ိုးလ က
ခင်ခလ
စဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ တစ်တလျှ က်လိုး
့်
ကွယ်ဝက
ှ ထ
်
ိုးခဲသ
့် ည်။ ကယ်တတ ်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ဆင်ရ ပြစ်စဉ်မျ ိုး၏
အချန်က လမှစ၍ မျက်တမှ က်တခတ် အချန်က လအထ၊ လူဇ့် တက န္ှစ်ကကမ်
ခယူပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ မည်သသ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ဇ တ အပြစ်တတ ်က
တတွျို့ ြူိုးသနည်ိုး။ သင်တ၏
် သ
့် သန ိုးလည်မှုတပေါ်အတပခခ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
ဇ တအပြစ်တတ က
် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တတွျို့ ပမင်ြူိုးပါသတလ ။ မတတွျို့ ြူိုးကကတပ။ မည်သမ
ူ ျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဇ တအပြစ်တတ က
် မပမင်ြူိုးတပ၊ ဆလသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအမှနက
် မတတွျို့ ြူိုးတပ။ ဤသည်မှ အတယ က်တင်ိုး
လက်ခထ ိုးကကသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဇ တ
အပြစ်တတ ် သမဟ
ဲ့် ည့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ဝည ဉ်တတ ်သည် သူြန်ဆင်ိုးခသ
အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝအပါအဝင်၊ ပပီိုးလျှင် သူလက်ခခဲတ
့်် တ်သည့်် တယ ဘအပါအဝင်
့် သ တပြ ငမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးထမှ ြိုးကွယ်ထ ိုးတပသည်။ ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မှ မည်သမ
စစ်မှနသ
် ည့်် ဇ တအပြစ်တတ က
် မတတွျို့ ပမင်ခတ
ဲ့် ပ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ ဇ တအပြစ်တတ က
် တမင်တက အဘယ့််တကက င ့်် ြိုးကွယ်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က
“ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးအထတ်တလန် ပြစ်
ျို့ ည်။” ဟ ဆကကသည်။
့် မည်က စိုးရွ သ
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက၊ “လူသ ိုးသည် အလွနတ
် သိုးငယ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်မှ
ကကီိုးပမတ်လန
ွ ိုး် တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စစ်မန
ှ တ
် သ ဇ တအပြစ်တတ ်က
ြိုးကွယထ
် ိုးသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မတတွျို့ ပမင်န္င်တပ၊ သမဟ
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတ ့်

တသဆိုးသွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။” ဟ ဆကကသည်။ “ဘရ ိုးသခင်သည် တနစဉ်
့် သူ၏အမှုက
စီမခန်ခွ့် လ
ဲ ျက် အလပ်မျ ိုးတနပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သူအ
ငှ့် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ရန်
့် ိုး ပမင်န္င်ကကြအလ
့်
သူ၌ အချန်မရှပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။” ဟ ဆကကသူမျ ိုးလည်ိုး ရှတပသည်။ သင်တ ့်
မည်သည့်အ
် ရ က ယကကည်သည် ပြစ်တစ၊ ဤတနရ တွင ် ငါ၌ သိုးသပ်ချက်တစ်ခ ရှသည်။
ထသိုးသပ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
ှ သ
် ည့််
့် ိုး သူ၏ စစ်မန
ဇ တအပြစ်တတ က
် တကယ့််က မတတွျို့ ပမင်တစလ၍ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ
ပန်ိုးကွယ်ပမဲ ပန်ိုးကွယ်တနပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တမင်တက လပ်တဆ င်သည့်် အရ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူ၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ဇ တအပြစ်တတ က
် မတတွျို့ ပမင်ရန်မှ
လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်။ ယခ ဤအရ သည် အ ိုးလိုးအြ ့်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးသငတ
့်် ပပပီ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏ဇ တအပြစ်တတ က
် မည်သထ
ူ ့် မျှ
ထတ်တြ ်မပပြူိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ ် တည်ရသည်
ှ
ဟ သင်တ ့်
ထင်ကကသတလ ။ (သူ တည်ရပါသည်
ှ
။) မှနသ
် ည်၊ သူတည်ရတပသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တအပြစ်တတ ် တည်ရပခင်
ှ ိုးက လိုးဝ ပငင်ိုး၍မရတပသည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တအပြစ်တတ ် အဘယ်မျှ ကကီိုးပမတ်သည် သမဟ
် ရ န္ှင ့််
့် တ် မည်သည့်အ
တူသည်ဆသည်အတွက်မူ၊ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စစမ်ိုးတမိုးပမန်ိုး သငသ
့်် တလ ။
မတမိုးပမန်ိုးသငတ
့်် ပ။ အတပြမှ ပငင်ိုးပယ်ရမည့်သ
် တဘ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တအပြစ်တတ ်သည် ငါတစူ့် ိုးစမ်ိုးတလ့်လ သငသ
့်် ည့်် အတကက င်ိုးအရ မဟတ်ပါက၊ ငါတ ့်
စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ သငသ
့်် ည်မှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်ပါသည်။) (ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ် ပြစ်ပါသည်။) သတသ
်၊ တရ ိုးဝင်
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မတ်သဟ ယ ပပြုပခင်ိုးက ငါတ မစတင်
မီတွင၊် လွနခ
် သ
ဲ့် ည့််
့်
အခက်အတနက
် ့် ငါတတဆွ
့် သ အရ က ပပန်တပပ ကကစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့် ိုးတန္ွိုးတနခဲတ
ဇ တအပြစ်တတ က
် အဘယ့််တကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ မည်သည့်အ
် ခါမျှ
ထတ်တြ ်မပပြူိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် မမ၏ဇ တအပြစ်တတ က
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ
အဘယ့််တကက င ့်် တမင်တက ြိုးကွယ်သနည်ိုး။ အတကက င်ိုးပပချက် တစ်ခသ ရှပပီိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်ချီ
တတွျို့ ကကြုရပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သရှသည့်လ
် ူ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အပမင်၌ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်တွငရ
် ှကကပပီိုး၊ သူအတပေါ်
ရန်လတသ
့်
့်
လူမျ ိုးထ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ် ပပသမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က

သူ၏ ဇ တအပြစ်တတ က
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ထတ်တြ ်မပပြူိုးသည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ထမှ သူ၏ ဇ တအပြစ်တတ က
်
တမင်တက ကွယထ
်
ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
သရှပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုသည် ယခ သင်တြ့် ရှ
့် ငိုး် ပပီတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု တည်ရကတည်
ှ
ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်ရန်
အပမဲ အပပည့်အ
် ဝ ဆက်ကပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးထမှ သူ၏ဇ တအပြစ်တတ က
်
ြိုးကွယထ
် ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုရင်ိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရင်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက သူ၏အန္ှစ်သ ရပြင ့်် လမ်ိုးပပတပိုးရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် သူ၏အစွမ်ိုးတန်ခိုး၊
သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ဩဇ အ ဏ တမှ့် တစ်ဆင ့်် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ အတပေါ်တွင် သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ ထသပြင
ှ ့်် ယတနန့္် င်ငတတ ်တခတ်
့် ့်် ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ပြစ်တည်မက
ှု တဆ င်ကကဉ်ိုးရင်ိုး လူသ ိုးက သူ အပမဲတထ က်ပ့်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ဇ တ အပြစ်တတ က
် လူသ ိုးထမှ ြိုးကွယ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်ဆင်မှုမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏အလတသည်
လူသ ိုးက
့်
ပမင်တတွျို့ ပပီိုး တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရန် ပပည့်ပ် ပည့်ဝ
် ဝ တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကမပမင်န္င် သမဟ
် ည်ိုး၊
့် တ် မထတတွျို့ န္င်တသ လ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကကြုရသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အပပည့်အ
် ဝ တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ သမမ တရ ိုး
မဟတ်တပတလ ။ သူ၏ အမှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်တရွ ိုးချယ်သည့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် မှု၏
နည်ိုးလမ်ိုး သမဟ
့်် ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် တ် ရှု တထ ငက
့် သူ၏
စစ်မှနတ
် သ ပင်ကလကခဏ မှတစ်ဆင ့်် အပမဲဆက်ဆသည်၊ သူ တ ဝန်ရသည့်
ှ
အ
် မှုက
လပ်တဆ င်ပပီိုး သူတပပ ရမည့်် စက ိုးမျ ိုးက တပပ တလသည်။ မည်သည့်အ
် တနအထ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည်ပြစ်တစ- သူသည် တတယတက င်ိုးကင်တွင ် ရပ်တနန္င်သည်၊
သမဟ
့် တ် လူဇ့် တ၌ ရပ်တနန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ် သ မန် လူတစ်ဦိုးအပြစ်ပင် ရပ်တနန္င်သည်သူသည် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ြိုးကွယထ
်
ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး အကကင်ိုးမဲပ့် ြင ့်် လူသ ိုးက
သူ အပမဲ စက ိုးတပပ ဆ၏။ သူ၏ အမှုက တဆ င်ရွက်ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့််
မခင်ိုးချန်မှုမျှ မရှဘဲ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် တြ ်ပပပပီိုး
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏အသက်၊
သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်ဆင်မှုတပြင
့် ့်
့် ့်် သူ လမ်ိုးပပ၏။ ဤသည်က ိုး၊ “ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
ထတတွျို့၍မရတသ ” ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် လူသ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏

အစပျြုိုးရ တခတ်ပြစ်သည့်် ပညတ်တတ ်တခတ်က အသက်ရှငပ် ြတ်သန်ိုးခဲပ
့် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်ပပီိုးတန က်တွင ် ပထမဆိုး အကကမ်
လူဇ့် တကခယူခသ
ဲ့် ည်- သိုးဆယ့်သ
် ိုးန္ှစ်ခကွဲ က ခဲသ
့် ည့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတွက်၊ သိုးဆယ့်သ
် ိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ ည် ရှညက် က တသ အချန်က လ တစ်ခတလ ။
(မရှညက် က ပါ။) လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ သက်တမ်ိုးသည် ပမှနအ
် ိုးပြင ့်် န္ှစ်တပါင်ိုး
သိုးဆယ်တကျ ်ထက် မျ ိုးစွ ရှညက် က သည့်် အတွက်၊ ဤသည်မှ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတွက်
သပ်မရှညက် က သည့်် အချန်က လတစ်ခ ပြစ်သည်။ သတသ
် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အတွက်မူ
့်
ဤသိုးဆယ့်သ
် ိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ ည် ဧကန်အမှန ် ရှညက် က ခဲသ
့် ည်။ သူသည် လူတစ်ဦိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်က လက်ခတဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး
ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ သ မန်လူတစ်ဦိုး မခရပ်န္င်တသ ဆင်ိုးရဲဒကခကလည်ိုး
ကက့်ကက့် ခတနရင်ိုး သ မန်လူတစ်ဦိုး မကင်တွယ်န္င်သည့်် အလပ်က တ ဝန်ယူခရ
ဲ့် သည်ဟ
ဆလတပသည်။ သူ၏အမှု အစပပြုရ မှ က ိုးတင်တပေါ်တွင် သူ သမှုရက်န္က
ှ ် ခခဲရ
့် သည်အထ၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် သခင်တယရှု ကက့် ကက့် ခခဲရ
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခပမ ဏသည် ယတန ့်
လူတက
် ည်ိုး၊
့် လူကယ်တင် မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ န္င်မည့်် အရ မျြုိုး မဟတ်တသ လ
သင်တအတနပြင
့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက အပြစ်အပျက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ယင်ိုးက
့်
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် တစ်စတစ်ရ သတဘ မတပါက်န္င်ကကသတလ ။
ဤမှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အချက်အလက်မျ ိုးတွင ် အတသိုးစတ်အချက်မျ ိုး မည်မျှရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးပခြုကကည်တ
့် သ ် ဤက လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ခက်ခမ
ဲ ှုန္င
ှ ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်န္
် က
ှ ်တနခဲတ
့် ပသည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးတစ်ဦိုးအတွက်၊
သိုးဆယ့်် သိုးန္စ
ှ ်ခသ
ွဲ ည် ရှညက် က သည့်် အချန်က လတစ်ခမဟတ်တပ။ အနည်ိုးငယ်တသ
ဆင်ိုးရဲဒကခသည် မတပပ ပတလ က်တပ။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက
ခခဲရ
ှ ့်် အတူစ ိုး၊ အတူအပ်က အတူ အသက်ရှငတ
် နထင်ခရ
ဲ့် သည့််
့် ပပီိုး၊ အပပစ်သ ိုးမျ ိုးန္င
သနရ
် ့် ှငိုး် က ပပစ်မျြုိုးမှဲမထင်
တသ ဘရ ိုးသခင်အတွက်မူ ဤဒကခသည်
့်
မယကကည်န္င်တလ က်တအ င် ကကီိုးမ ိုးလှတပသည်။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်သည်၊
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ဦိုးတသျှ င်န္င
ှ ့်် အရ ရ တင်ိုး၏ အပ်စိုးရင
ှ ် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တလ ကထဲသ ့်
သူကကလ ခဲခ
ှ ့်် ရက်စက်မှုတက
့် ျန်တွင၊် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ြန္ှပ်မှုန္င
့်
ကက့်ကက့် ခခဲရ
် တစြန္ှ့် င ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက ဒကခပင်လယ်မှ
့် သည်။ သူ၏အမှုက ပပည့်စ
ကယ်ဆယ်ြရန်
့် ပပီိုး
့် အလငှ့် ၊ သူသည် လူသ ိုး၏ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးက ခခဲရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ သူ ပြတ်သန်ိုးခဲရ
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ

အတင်ိုးအတ က သ မန်လူတက
န္င်သကဲသ
့် ့်
့် န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ြ မပြစ်
့်
အသအမှတ်ပပြုခရရန်မှ လည်ိုး မပြစ်န္င်တပ။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခသည် မည်သည့်အ
် ရ က
ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးမ ိုးတသ သတယ ဇဉ်က ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပစ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တရွ ိုးန္တ်ရန်န္င
ှ ့်် သူအမှု
် တစရန်၊ သူခစ ိုးခဲရ
့် ပပည့်စ
့် သည့််
့် ၏ ဤအဆင်က
အရှက်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတ၏
ဲ့် သည့်် အြိုးအခက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် သူတပိုးဆပ်ခရ
ကယ်စ ိုးပပြု၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် က ိုးတင်မှ
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟလည်ိုး ဆလသည်။ ဤသည်မှ အတသွိုး၊ အသက်ပြင ့််
တပိုးဆပ်သည့်် အြိုးအခတစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျှ မတတ်န္င်သည့််
အြိုးအခတစ်ခ ပြစ်သည်။ သူသည် ဤဆင်ိုးရဲဒကခမျြုိုးက ခန္င်ခပဲ့် ပီိုး ဤအမှုမျြုိုးက
လပ်တဆ င်န္င်သည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ပင်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ သူ
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် မည်သည့်် သတတဝါကမျှ သူက
ဲ့် ည် မဟတ်သည့််
့် ယ်စ ိုး လပ်တဆ င်န္င်ခမ
အရ တစ်ခပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ပပီိုး
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အတကက င်ိုးအရ
တစ်ခတစ်တလက ထတ်တြ ်ပပသတလ ။ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သရှထက်သတလ ။
ထတခတ်တွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တ အပြစ်တတ က
် မပမင်ခရ
ဲ့် တသ လ
် ည်ိုး၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပြရ ယဇ်က ရရှခဲက့် ကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် က ိုးတင်မှ
့်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးခခဲက့် က၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် မှုန္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုမရှ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
ဤက လအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပခဲသ
် ူ
့် ည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလတန္ှ့် င ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ သည့်သ
တစ်စတစ်ဦိုးရသတလ
ှ
။ လူသ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးသည့်် တခတ်မျ ိုးအတွငိုး် န္င
ှ ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်အမှု၏ အတသိုးစတ် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက
သရမျှသသည်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက တဆ င်ရွက်တနသည့််
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်သည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးက သရမျှ
သတလသည်။ ဤအတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည်
အမျ ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သတင်ိုးအချက်အလက်အချြုျို့ သမဟ
့် တ်
ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့်် ဘ မျှပတ်သက်မှု

မရှတပ။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုး မည်မျှ
့်
့်
သရှသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် နက်နတ
ဲ သ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တစ်ခ ရှသည်ဟ
မဆလတပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်၌ကဲသ
့် ၊ ့် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ဲ လူမျ ိုးသည်
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အနီိုးဆိုးန္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ တတွျို့ဆပခင်ိုးက
ကကြုခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့််
၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည်။
့် အသသည် မရှသတလ က် ပြစ်ခသ
န္င်ငတတ ်တခတ်တွင၊် ပထမအကကမ်က သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်န
် ည်ိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူနည်ိုးလမ်ိုးပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်တစ်ကကမ် လူဇ့် တခခဲသ
့် ည်။ ဤအမှုက လအတွငိုး် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပဆဲပြစ်သည်၊
သူလပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက လပ်တဆ င်က သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်
တြ ်ပပဆဲပြစ်၏။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် လူသ ိုး၏ မန ခမှုန္င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မက
ှု သူသည်
ဆက်လက်၍ ကက့် ကက့် ခက သည်ိုးခတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအမှုက လအတွငိုး် တွငလ
် ည်ိုး သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အလျဉ်မပပတ် ထတ်တြ ပ် ပီိုး သူ၏
အလက တြ ်ပပသည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှစ၍ ယတနထ
့် ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်ဆင်မှုမျ ိုး၊ သူ၏ အလတက
့်
အတယ က်တင်ိုးထ အပမဲ ြွငပ့်် ပထ ိုးပပီိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၊
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး သမဟ
် ခါမျှ တမင်တက
့် တ် သူ၏အလတက
့် မည်သည့်အ
မကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးြူိုးတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်တနသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အလ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် ဆသည်တက
့် အတလိုးမထ ိုးပခင်ိုးသ
ပြစ်သည်- ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အင်မတန် န္ချ တသ
့်
သန ိုးလည်မှု ရှရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ဇ တအပြစ်တတ က
် ြိုးကွယထ
်
ိုးစဉ်တွင၊် သူ၏အလ၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက အချန်တင်ိုး ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး
အခက်အတနတ
် ့် င်ိုးတထ က်ပ့်လျက်တန၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏
ဇ တအပြစ်တတ က
် လည်ိုး လူတထ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏
့် ြွငပ့်် ပ ထ ိုးတသ လ
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်မှုန္င
ှ ့်် မန ခမှုတတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက လိုးဝ
့်
့်
မပမင်န္င်ကကတပ။ ထသပြစ်
့် ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးအတွက် လွယက
် ူသငသ
့်် ည်

မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ တပြဆရန် အလွနခ
် က်ခတ
ဲ သ တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ယင်ိုးသည် လွယက
် ူသည်ဟ သင်တဆ
် လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်က
့် န္င်သည်၊ သတသ
့်
သကျွမ်ိုးြ ကက
သူက
် ကယ် မသရှန္င်ကကတပ၊ သမဟ
့် ြုိုးစ ိုးကကစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် အမှနတ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ မရန္င်ကကတချ- ယင်ိုးသည်
အပမဲမထင်မရှ ိုးန္ှင ့်် မတရရ ပြစ်တလသည်။ သတသ
် ယင်ိုးသည် မလွယက
် ူဟ သင်တ ့်
့်
ဆပါကလည်ိုး၊ မမှနပ် ပန်တပ။ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ဘရ ိုး အမှု၏ အပပြုခ ပြစ်ရင်ိုးပြင၊့််
အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆက်ဆမှု ရှခဲသ
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ငပ့်် ပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က အတင်ိုးအတ တစ်ခထ သတပပြုမပပီိုးပြစ်သငသ
့်် ည်၊ သမဟ
ှ ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဝည ဉ်တရိုးရ တတွျို့ထပခင်ိုးတစ်ခ ရှပပီိုးပြစ်သငပ့်် ပီိုး အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အတပမ ်အပမင်ရတသ
ှ
အသအချြုျို့
ရှသငပ့်် ပီပြစ်သည်၊ သမဟ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့က ရရှသငပ့်် ပီပြစ်သည်။
့် တ် သူန္င
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်သည့်် အချန်မှစ၍ ယခထ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အလွနမ
် ျ ိုးလှစွ ရရှပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ ညြ
့် ျင်ိုးတသ အရည်အချင်ိုး၊
မသန ိုးမလည်ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျြုိုးစတကက င၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍လည်ိုး အလွနမ
် ျ ိုးစွ
ဆိုးရှုိုးရပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လလတလ က်တလ က်
တပိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ဇ တအပြစ်တတ က
်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ ကွယ်ဝှက်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးက
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် သူ၏အသက်တပြင
့် လသည်။
့် ့်် တထ က်ပတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသသည် ယခပြစ်သည့်အ
် ရ သ
မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ထအတကက င်ိုးရင်ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် ဟူသည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
သင်တန္ှ့် င ့်် တန က်ထပ်မတ်သဟ ယပပြုြ လ
့် အပ်သည်ဟ ငါထင်ရပခင်ိုးပြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်န္င
ှ ခ
့်် ျီသည့််
တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် အတရိုးထ ိုးမှုတသည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ အဆိုးသတ် မသွ ိုးရန်ပြစ်ပပီိုး
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက စစ်မှနစ
် ွ သန ိုးလည်က
့်
အတရိုးကကီိုးတကက င်ိုးသရှန္င်ြရန်
့် အလငှ့် ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ီ ့်
့် စ်ဆသ
့် အသပည တွင ် အဆင်သ

တက်လှမ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးထဲက
သူ၏တနရ မှနသ
် ပပန်
မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ သူက
့် ပတပိုးလ
့်
့် အတက င်ိုးဆိုးဆက်ဆရန်
ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က န ိုးလည်ရန်၊ သင်တသည်
့်
တသိုးငယ်တသ အရ န္ှင ့်် အစပပြုရမည်ပြစ်သည်။ သတသ
် မည်သည့်တ
် နရ မှ
့်
တသိုးငယ်သည်အ
့် ရ ပြင့်် အစပပြုရမည်နည်ိုး။ အစပပြုြ၊ ့် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ အခန်ိုးကကီိုး အချြုျို့က
ငါတရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည်။ တအ က်ပါ အချက်အလက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ဆသည့်် အတကက င်ိုးအရ
န္ှင ့်် ဆက်စပ်သည့်် ကျမ်ိုးပဒ်အချြုျို့ပါရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်တက
ီ ့်
့် သင်တ သ
့် ရှရန် ကူညြ
မှီပငမ်ိုးစ တပမျ ိုးအပြစ် ဤတက က်န္တ်ချက်မျ ိုးက အထူိုးသပြင့်် ငါရှ တတွျို့ ထ ိုးတပသည်။
ထအရ မျ ိုးက မျှတဝပခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အတတ်က အမှုမှတစ်ဆင ့်် မည်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက လူသ ိုးက မသတသိုးသည်က ငါတ ပမင်
့် န္င်တပမည်။
ဤအခန်ိုးကကီိုးမျ ိုးသည် အတဟ င်ိုးတက င်ိုး အတဟ င်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတ မ
့် တ်သဟ ယ
ပပြုတနသည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် လူမျ ိုးအတနပြင့်် မပင်ဆင်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် လိုးဝ
မကက ိုးြူိုးသည့်် အသစ်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့သည် ထအရ က
မယကကည်န္င်တလ က်သည်အ
့် ရ အပြစ် ပမင်တက င်ိုးပမင်လမ့််မည်- အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝအတကက င်ိုးက
တင်ပပပပီိုး တန ဧအတကက င်ိုးက ပပန်သွ ိုးပခင်ိုးသည် တူညတ
ီ သ အဆင်မ
့် ျ ိုးက
တပခရ ပပန်တက က်ပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က တတွိုးထင်ကကပါတစ၊
့်
ဤအခန်ိုးကကီိုးမျ ိုးသည် ယခအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက််၍
့် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးအြ ့်
အလွန ် အကျြုိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ယတနမ့် တ်သဟ ယအတွက် သင်ကက ိုးပချချက်
ပပဋ္ဌ န်ိုးစ အပ်မျ ိုး
့်
သမဟ
ှ ၊့််
့် တ် မူရင်ိုးစ တပမျ ိုးအပြစ် တဆ င်ရွက်န္င်တပသည်။ ဤမတ်သဟ ယ ငါပပီိုးဆိုးသည်န္င
ဤအခန်ိုးကကီိုးမျ ိုးက တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး၏တန က်ကယ
ွ ်က ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
သင်တန့် ိုးလည်ကကလမ့််မည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ယခင်က ြတ်ရှုပပီိုးသမ
ူ ျ ိုးအတနပြင့််
ဤကျမ်ိုးချက်အနည်ိုးငယ်က ြတ်ရှုပပီိုးတက င်ိုး ြတ်ရှုပပီိုးကကလမ်မ
် ည်ိုး၊
့် ည်ပြစ်တသ လ
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ပထမဦိုးစွ
ထကျမ်ိုးချက်မျ ိုးက အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ပပန်လည်သိုးသပ်ပပီိုးတန က်၊ ငါတ၏
့် မတ်သဟ ယ
ပပြုပခင်ိုးတွင ် တစ်ခချင်ိုးစီ အတသိုးစတ် သိုးသပ်ကကစ။့်

အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘိုးတဘိုးမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ငါတအတနပြင်
့်
့်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ဇ တ်တက င်မျ ိုးက တြ ်ပပရမည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်တယ က်ပြင့််
စတင်ရမည်ပြစ်သည်။ တန က်တစ်ဦိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဒတယဘိုးတဘိုးပြစ်သည့်် တန ဧ
ပြစ်သည်။ တတယဇ တ်တက င်မှ မည်သန
ူ ည်ိုး။ (အ ပဗဟ ပြစ်ပါသည်။) အ ပဗဟ၏ ဘဝ
ဇ တ်တကက င်ိုးက သင်တအ
့် ိုးလိုး သကကသတလ ။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့
သတက င်ိုးသန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ယင်ိုးသည် သပ်ရင
ှ ိုး် လင်ိုးမည် မဟတ်။
စတတထဇ တ်တက င်မှ မည်သန
ူ ည်ိုး။ တသ ဒပမြုျို့ ြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုး အပြစ်အပျက်၌ မည်သက
ူ ့်
တြ ်ပပထ ိုးသနည်ိုး။ (တလ တက တြ ်ပပထ ိုးပါသည်။) သရ့် တွင ် တလ တက ဤတနရ တွင ်
ရည်ညန်ိုးမထ ိုးတပ။ မည်သက
ူ ရည်ညန်ိုး ထ ိုးသနည်ိုး။ (အ ပဗဟက ရည်ညန်ိုးထ ိုးပါသည်။)
အ ပဗဟ၏အပြစ်အပျက်တွင ် အဓက တြ ်ပပထ ိုးသည်မှ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်
တပပ ဆခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ သင်တ ပမင်
့် ကကပါသတလ ။ ပဉ္စမဇ တ်တက င်သည်
မည်သန
ူ ည်ိုး။ (တယ ဘ ပြစ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှု၏ လတ်တတလ
အဆငအ
့်် တတ အတွငိုး် တွင ် တယ ဘ၏ ဇ တ်တကက င်ိုးက မျ ိုးစွ တြ ပ် ပသည် မဟတ်တလ ။
သဆ
ဤဇ တ်တကက င်ိုးက လွနစ
် ွ အတရိုးစက်ကကပါသတလ ။ သင်တ ့်
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
လွနစ
် ွ အတရိုးစက်ပါက၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက တယ ဘ၏ ဇ တ်တကက င်ိုးက သင်တ တသချ
စွ
့်
ြတ်ရှုပပီိုး ကကပပီတလ ။ တယ ဘ မည်သည့်အ
် ရ က တပပ ဆခဲသ
် ရ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က သင်တသ
့် ကကပါသတလ ။ ယင်ိုးက အမျ ိုးဆိုး ြတ်ရှုပပီိုးသူမျ ိုးအြ၊ ့်
သင်တ အကက
မ်တရမည်မျှ ြတ်ရှုပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ မကက ခဏ ြတ်ကကသတလ ။ တဟ င်တက င်မှ
့်
ညီအစ်မတ၊ ့် ငါတက
် တ တကျိုး
ဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ရှခဲခ
့် ျန်တွင ်
့် တပပ ပပကကတလ ။့် (ယခင် ကျွန္ပ်
့်
န္ှစ်ကကမ် သိုးကကမ်မျှ ြတ်ပြစ်ခပ
ဲ့် ါသည်။) ထအချန်ကတည်ိုးက သင်တ ထ
့် ဇ တ်တကက င်ိုးက
တစ်ြန် မြတ်ပြစ်တသိုးသတလ ။ ယင်ိုးမှ စတ်ပျက်ြွယရ
် ပြစ်သည်။ သင်တက
့်
ငါတပပ ပါရတစ- ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ ဤအဆင်အ
့် တတ အတွငိုး် တွင် ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ ဘက အကကမ်မျ ိုးစွ တြ ်ပပခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
ထင်ဟပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘအတကက င်ိုးက အကကမ်မျ ိုးစွ
တပပ ဆခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သင်တ၏
့် ည်မှ - သင်တသည်
့် အ ရစက်မှုက မန္ိုးကက ိုးတစခဲသ
့်
တက င်ိုးပမတ်သည့်် လူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်သည်လ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ပခင်ိုးက စတ်မဝင်စ ိုးကကသည့်် အမှနတ
် ရ ိုး၏ သက်တသတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
ဘရ ိုးသခင်က သ ဓကအပြစ်
့် တသ ် သင်တသည်
့်
ညန်ိုးခဲသ
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အကကမ်ိုးြျင်ိုး
့် ည့်် တယ ဘ၏ အပြစ်အပျက်န္င

န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှုတစ်ခ ရှပခင်ိုးပြငသ
့််
တကျနပ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သင်တသည်
အပြစ်အပျက်ကယ်၌က န ိုးလည်ပခင်ိုးမျှပြင ့်် တရ ငရ
့်် ဲကကသည်၊ သရ့် တွင ်
့်
တယ ဘက မည်သူ ပြစ်သည်ဟသ
ူ ည့်် အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးစွ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘက ရည်ညန်ိုးရသည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ
ရည်ရွယ်ချက်က အတရိုးမစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် သရှ န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်
ချီိုးမွမ်ိုးခဲသ
လူသည် သင်တက
့် ည့်် ထသတသ
့်
့် စတ်မဝင်စ ိုးတစပါက၊ သင်တသည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က အတအကျ အ ရစက်တနကကပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပခဲသ
့် ည့််
ထသတသ
အတရိုးကကီိုးသည့်် လူတစ်ဦိုးက သင်တသည်
အတရိုးမစက်ကကပါက သမဟ
့်
့်
့် တ်
န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးကကပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတပေါ် ထ ိုးရသည်
ှ
့် သင်တ၏
့်
သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ယင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က ဆန္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ် ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။ သင်တအမျ
ိုးစသည် လက်တတွျို့ကျသည့်် အရ မျ ိုး၌
့်
ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှ သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးမရှဟ ယင်ိုးက
သက်တသပပမည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက အမှန ် လက်စ ိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်
တထ က်ခသည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် ဇ တ်တက င်မျ ိုး၏
အပြစ်အပျက်မျ ိုးက သင်သည် လအပ်သည့်် အ ရစက်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့််
၎င်ိုးတအတ
င်ိုး တလျ ်ညတ
ီ အ င် တနန္င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက
ထင်သ ပမင်သ ရှသည်ဟ သင် ပမင်သည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍
အလျင်အပမန် သွ ိုး၍ ြတ်ရှုလမ်မ
က် သတဘ တပါက်ရန် ကကြုိုးစ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့် ည်၊
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ပသက်တသအတင်ိုး လက်တလျှ က်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ရှ လမ်မ
သင်လပ်န္င်သည်အ
့် ရ က သင် အစွမ်ိုးရသမျှ
ှ
သင် လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သမမ တရ ိုးက တတ င်တ
့်် ည့်် ပပြစ်သည်။ သတသ
် အမှနမ
် ှ ၊
့် တသ သူတစ်ဦိုး ပပြုမူသငသ
့်
ဤတနရ တွင် ထင်တနကကသည့်် သင်တထဲ
့် မှ အမျ ိုးစသည် တယ ဘ၏ဇ တ်တကက င်ိုးက လိုးဝ
မြတ်ရှုြူိုးကကတပ- ယင်ိုးမှ တပပ တလ က်စရ ပြစ်တပသည်။
ယခတင် ငါတဆွိုးတန္ွိုးတနခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးအရ က ပပန်တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး
ပညတ်တတ ်တခတ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုးတွင၊် သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်သည့််
လူအမျ ိုးစ ရင်ိုးန္ှိုးီ လမ်မ
် ထ ိုးထက်တသ ဇ တ်တက င်မျ ိုး
့် ည်ပြစ်သည့်် အလွနစ
န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် တချြုျို့တသ အပြစ်အပျက်မျ ိုး အတပေါ် အ ရစက်ြ ငါ
့်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤဇ တ်တက င်မျ ိုး၏ ဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးက ြတ်ရှုြူိုး
သူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
ှ ့်် ၎င်ိုးတထ
့် ည့်် အမှုန္င
့်
့်

ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆခဲသ
လူမျ ိုးအတွက် ညီတူညမ
ီ ျှ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ယတနတခတ်
့်
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်ပပီိုး၊ န ိုးလည်ရန် လွယ်သည်က ခစ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သင်အ
့် တနပြင့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် ဤဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးက
ြတ်ရှုသည်အ
့် ခါတွင၊် သမင်ိုးထက
ဲ ထအချန်က လမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှုက မည်သ တဆ
င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုး လူမျ ိုးက မည်သ ဆက်
ဆခဲသ
့် ည်က သ ၍ တက င်ိုးစွ
့်
့်
န ိုးလည်န္င်လမ်မ
ိုးကကီိုးမျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးြ ငါ
့် ည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ယတန ဤအခန်
့်
့်
ဆိုးပြတ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အပြစ်အပျက်မျ ိုးချည်ိုးသက်သက် သမဟ
့် တ်
ထအပြစ်အပျက်မျ ိုးထက
ဲ ဇ တ်တက င်မျ ိုး အတပေါ် အ ရစက်ရန် သင် ကကြုိုးစ ိုးကကြ ့်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ဤဇ တ်တက င်မျ ိုး၏ အပြစ်အပျက်မျ ိုး မှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ အသ
အမှတ် ပပြုန္င်ကကြအလ
ငှ့်
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တက
် ူစွ သရှက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သ ၍ လွယက
န ိုးလည်န္င်တစလမ်မ
် ည့်် ဘက်ပခမ်ိုးက
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
တတွျို့ ပမင်န္င်တစလမ်မ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး န္ှင ့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သူန္င
အယူအဆမျ ိုးက ပတပျ က်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မတရရ မှုမျ ိုးပြင ့်် ပတ်ချ ဝင်ိုးသည့််
ယကကည်ပခင်ိုးမှ သငက
့်် အတဝိုးသ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ခင်မ သည့််
့်
အတပခခအတ်ပမစ်တစ်ခမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က သရှပခင်ိုးင ှ ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးသည် အကူအညီမဲ့်ပခင်ိုး၊ အစွမ်ိုးအစ
မရှပခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် စတင်ရမည်ကပင် မတသချ မှု အသစတ်တစ်ခဆီသ ့်
မကက ခဏ ဆက်တရ က်တစန္င်တပသည်။ ဤသည်မှ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သ ၍တက င်ိုးစွ န ိုးလည် သတဘ တပါက်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ပမစစ်မှနစ
် ွ
အသအမှတ်ပပြုရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က သရှရန်
ကူညန္
ီ င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက စစ်မှနစ
် ွ ခစ ိုးခင
ွ ့်် တပိုးန္င်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ အလက အသအမှတပ် ပြုခွငတ
့်် ပိုးန္င်သည့်် နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် ချဉ်ိုးကပ်မှု
တစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစြ ငါ
် သ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် သင်တ၏
့် တစတ
့် ဆ ခ
့် က
့်
အကျြုိုးအ ိုးလိုးအြ ပြစ်
့် မည် မဟတ်တလ ။ ယခတွင ် ဤဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဤကျမ်ိုးစ ၏
အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက သင်တ ပပန်
် ခါတွင၊် သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တလ့်လ ကကသည့်အ
့် စတ်န္လ
မည်သည့်အ
် ရ ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် ကျမ်ိုးစ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးသည်
မလလ ိုးအပ်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တ ထင်
ကကသတလ ။ ခတင် ငါသင်တက
့်
့်
ငါတပပ ခဲသ
် ရ က ငါ ပပန်လည် အတလိုးထ ိုးတပပ ရတပမည်- ဤဇ တ်တက င်မျ ိုး၏
့် ည့်အ

ဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးက သင်တအ
ှ ိုး် ချက်မှ လူတအတပေါ်
့် ိုး ြတ်ရှုတစပခင်ိုး၏ ရည်မန
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက မည်သပပြုသည်
က သင်တ ပမင်
ီ န္ှ့် င ့််
့်
့် ရန် ကူညြ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ သတဘ ထ ိုးက သ ၍တက င်ိုးစွ သန ိုးလည်တစြ ပြစ်
့် သည်။
ဤသန ိုးလည်ပခင်ိုးသတရ
တက
် ရ က ကူညလ
ီ မ်မ
့် ည်နည်ိုး။ အတတ်က
့် က်ြ သင်
့်
့် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် မှုက သန ိုးလည်ပခင်ိုး န္ှင ့်် ယင်ိုးက ယခ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်တနသည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တစပခင်ိုး- ဤအရ က သူ၏ မတရမတွကန္
် င်တသ
သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးက သင် အသအမှတ်ပပြုရန် ကူညတ
ီ ပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဤမတရမတွက်န္င်သည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးသည် စစ်မှနပ် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်
ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ိုး အ ိုးလိုးက သရှပပီိုး အသအမှတ်ပပြုရမည့်် အရ ပြစ်သည်။
ကျမ်ိုးစ မှ ကိုးက ိုးချက်တစ်ခပြင ့်် စတင်ရင်ိုး၊ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတ ဇ
့် တ်တကက င်ိုးပြင့််
ငါတအစပပြုကကစ
။့်
့်
က။ အ ဒံနင
ှ ဧ
်ူ့ ဝ
၁။ အ ဒအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန ် ့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂:၁၅-၁၇ ထအခါ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် လူကယူပပီိုး
ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် ပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်တစရန် ထ ိုးတတ ်မူ၏။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က
ဥယျ ဉ်ထဲရသည့်
ှ
် ခပ်သမ်ိုးတသ အပင်တက
်
့် သင်သည် လွတ်လပ်စွ စ ိုးသိုးန္င်၏။ သတသ
့်
အတက င်ိုး၊ အဆိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်က သင်သည် မစ ိုးရ။ သင်စ ိုးတသ တနတွ
့် င ် ဧကန်မချ
တသရမည်ဟ လူက အမနတ
် ့် ပိုးတတ ်မူ၏။
ဤကျမ်ိုးချက်မျ ိုးမှ သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ က န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုးက
့်
သင်တက
် ့် တကက င်ိုးက တပပ ဆြ ့်
့် မည်သ ခ
့် စ ိုးရတစသနည်ိုး။ အ ဒထ ဘရ ိုးသခင်၏ အမနအ
အဘယ်တကက င ့်် ငါ ဆိုးပြတ်ပပီနည်ိုး။ ယခတွင ် သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီသည် သင်တ၏စ
ဲ
့်
့် တ်ထ၌
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အ ဒ၏ ပရပ်တစ်ခ ရှကကပါသတလ ။ သင်တ ကက
့် င်သည့်် ြုိုးစ ိုးစတ်ကူိုး ကကည်န္
သင်တသည်
ထအပြစ်အပျက်တင
ွ ် ရှသူတစ်ဦိုးပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တူခမ
ဲ့် ည်ဟ သင်တ ထင်
သနည်ိုး။ ဤအတကက င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးက
့်
သင်တက
့် မည်သ ခ
့် စ ိုးရတစသနည်ိုး။ ဤသည်မှ တထ
့် ပပီိုး ကကည်န္ိုးူ အ ိုးရြွယ်တက င်ိုးသည့််
ရပ်ပတစ်ပ ပြစ်သည်။ ထပတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသ ပါရှတသ ်လည်ိုး၊
၎င်ိုးတအကက
ိုးက ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်မှုသည် သငက
့်် တလိုးစ ိုးမှု အသစတ် တစ်ခပြင ့််
့်

ပပည့်တ
် စသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးတနသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က လူသ ိုးအတပေါ် အခမဲ့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုး လူသ ိုးက ဝန်ိုးရလျက်ရှသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကည့်ရ
် ှု မှုတအ က်တွင ် ချမ်ိုးတပမ့်တပျ ်ရင်စွ အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊ အပပစ်မက
ဲ့်
ပြြူစင်သည်၊
ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမရှသကဲသ
့် ပူ
်
မှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကွယက
့် ပင် တကက င်က့် ကမဲသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တအ က်တွင် အသက်ရှငစ
် ဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ပူပန်တလသည်။ လူသ ိုး လပ်တဆ င်က တပပ ဆသည့်် အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခွပဲ ခ ိုးမရတအ င် ဆက်စပ်ထ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ ခွခ
ဲ ွ ၍ မရတပ။
ဤအရ က လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် သူအြ
ဘ
် ့်
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုးအမနဟ
တခေါ်ဆန္င်တပသည်။ ဤအမနက
် ့် မည်သည်အ
့် ရ က သရှတစသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလက သရှတစရသ မက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ စိုးရမ်ပူပန်မှုမျ ိုးကလည်ိုး
သရှတစသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုးအမနပ် ြစ်
့် ပပီိုး လူသ ိုးအတွက်
စိုးရမ်ပူပန်မက
ှု ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ အကကမ်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးလက်သည့်် အခက်အတနမ
် ့် ှစ၍ သူထ
့် တွင ်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍တ ဝန်ရပခင်
ှ ိုးက သူခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏တ ဝန်မှ အဘယ်နည်ိုး။
လူသ ိုးက သူက ကွယ်ရမည်၊ လူသ ိုးက သူ ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်ရမည်။ လူသ ိုးအတနပြင့််
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယကကည်ကိုးစ ိုးပပီိုး န ခြ ဘ
့် ည်။
့် ရ ိုးသခင် တမျှ ်လင်သ
ဤသည်မှ လူသ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုးတသ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်လည်ိုး
ပြစ်သည်။ တအ က်ပါအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည်မှ ဤတမျှ ်လင်ခ
ှ ့််
့် ျက်န္င
ပြစ်သည်- “ဥယျ ဉ်ထဲရသည့်
ှ
် ခပ်သမ်ိုးတသ အပင်တက
့် သင်သည် လွတ်လပ်စွ စ ိုးသိုးန္င်၏။
သတသ
် အတက င်ိုး၊ အဆိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်က သင်သည် မစ ိုးရ။ သင်စ ိုးတသ တနတွ
့် င ်
့်
ဧကန်မချ တသရမည်။” ဤရိုးရှငိုး် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
ကယ်စ ိုးပပြုကက၏။ ၎င်ိုးတက
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက်
့် သူ၏စတ်န္လ
စိုးရမ်ပူပန်မှု စတင်ပပသပပီိုး ပြစ်သည်ကလည်ိုး ထတ်တြ ပ် ပတပသည်။ ခပ်သမ်ိုးတသ
အရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အ ဒတစ်ဦိုးတည်ိုးကသ ဘရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် အညီ ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အ ဒသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇီဝအသက်ရှသည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သက်ရှပြစ်သည်။
သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ လမ်ိုးတလျှ က်န္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ
စက ိုးစပမည်တပပ ဆန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ သူက
သ
့်
့် ည့််
့် ဘရ ိုးသခင်က ဤအမန ် တပိုးခဲ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမနတ
် ့် ွင ် လူက လပ်တဆ င်န္င်သည့််
အရ န္ှင ့်် မလပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ က အလွန ် တပေါ်လွငတ
် စခဲသ
့် ည်။

ဤရိုးရှငိုး် သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အနည်ိုးငယ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ငါတ ့်
ပမင်တတွျို့ရသည်။ သရ့် တွင ် မည်သည့်န္
် လ
ှ ိုးသ ိုးမျြုိုးက မမဘ သ ထင်ရှ ိုးပါသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှသတလ ။ စိုးရမ်ပူပန်မှု ရှသတလ ။
ဤကျမ်ိုးချက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် စိုးရမ်ပပ
ူ န်မှုတက
့်
အသအမှတ်ပပြု၍ ရန္င်သည်သ မက၊ အတွငိုး် ကျကျ ခစ ိုး၍လည်ိုး ရန္င်တပသည်။ သင်တ ့်
သတဘ တူမည်မဟတ်တလ ။ ဤအရ အ ိုး ငါတပပ သည်က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊်
ဤအရ မျ ိုးသည် ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်သ ပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
ထင်တသိုးသတလ ။ တကယ်တတ ့် ၎င်ိုးတ သ
့် ပ်မရိုးရှငိုး် ကကတပ၊ ဟတ်ပါသတလ ။ ယခင်က
ဤအရ က သင်တ သ
် ပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်က
့် ခဲက့် ကပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤန္ှုတက
သင်တအ
သခ
့် ါက၊ အတွငိုး် တွင် သင်တ မည်
့် ိုး ကယ်တင်ကယ်ကျ တပပ ဆခဲပ
့်
့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။
သင်သည် လူဆန်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုး မဟတ်ပါက၊ သင်န္
ှ ိုးသ ိုးသည်
့် လ
တအိုးစက်မ တကျ ခဲမ
့် ည် ဆပါက၊ သင်သည် တစ်ခခက ခစ ိုးရမည်မဟတ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင်အသအမှတ်ပပြုမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ က
န ိုးလည်ြ သင်
ကကြုိုးစ ိုးမည် မဟတ်တပ။ သရ့် တွင၊် ဆင်ပခင်တတရ ိုး န္ှင ့်် လူသဘ
ဝ
့်
့်
အသစတ်ရသည့်
ှ
် လူတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သင်သည် ကွဲပပ ိုးစွ ခစ ိုးရတပမည်။ သင်သည်
တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ခစ ိုးရမည်။ င်္ရစက်ခရပပီိုး အချစ်ခရသည်က ခစ ိုးရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တပျ ်ရင်မက
ှု
ခစ ိုးရတပမည်။ မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ မျ ိုးက သင်ခစ ိုးရသည်အ
့် ခါတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်မည်သ ပပြုမူ
မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သတယ ဇဉ် တွယသ
် ွ ိုး
့်
မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က လှုက်လက်
ှု လလ
ှဲ ှဲ ချစ်ပပီိုး ရတသတလိုးစ ိုးမည်တလ ။
သင်န္
ှ ိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တိုး၍ နီိုးစပ်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
့် လ
လူသ ိုးအြ မည်
မျှ အတရိုးကကီိုးသည်က ဤအရ မှ သင်ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ သရ့် တွင ် သ ၍ပင်
့်
အတရိုးကကီိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏
အသအမှတ်ပပြုမှုန္င
ှ ့်် သတဘ တပါက်န ိုးလည်မှု ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူအမှု
့် တွငိုး် တွင ် ဆင်တူတသ အရ မျ ိုးစွ တပပ ဆသည် မဟတ်တလ ။
့် ၏ ဤအဆင်အ
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက အသအမှတ်ပပြုတသ လူမျ ိုး ရှကကပါသတလ ။
ခတလိုးတင် ငါတပပ သွ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလက သင်တ သတဘ
တပါက် န္င်သတလ ။
့်
ဤမျှခင်လပပီိုး လက်ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်က စစ်မှနသ
် ည့်အ
် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
သင်တ အသ
အမှတ်မပပြုန္င်ကကတချ။ ယင်ိုးမှ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် အသန္ှင ့်် န ိုးလည်မှု မရှဟ ငါ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ

မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ သတသ
် ယခအတွက် ယင်ိုးက ထမျှပြင ့်် ထ ိုးလက်ကကစ။့်
့်
၂။ ဘရ ိုးသခင် ဧဝက ြန်ဆင်ိုးသည်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂:၁၈-၂၀ ထအခါ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က လူသည်
တစ်တယ က်တည်ိုးတနမည်မှ မတက င်ိုးတပ။ သူအတွ
က် သူန္င
ှ သ
့်် ငတ
့်် တ ်တသ
့်
အတထ က်အမက ငါြန်တီိုးမည်။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် တပမထဲမှ
တပမသ ိုးရဲတရ စဆ န်တင်ိုးန္င
ှ ့်် မိုးတက င်ိုးကင် ငှက်အ ိုးလိုးတက
့် ပြစ်တပေါ်တစခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အ ဒ
အဘယ်သ သတ်
မတ
ှ ်တခေါ်တဝေါ်လမ်မ
့် ည်က သရန်အတွက် သူထ
့် ည်။
့်
့် သ တခေါ်
့် တဆ င်လ ခဲသ
အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါအတပါင်ိုးတက
့် အ ဒ သတ်မှတ်တခေါ်တဝေါ်တသ အမည်တင်ိုးမှ ယင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ အမည် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ အ ဒသည် ကျွဲန္ ွ ိုး တရ စဆ န်အတပါင်ိုး၊
မိုးတက င်ိုးကင်ငက
ှ မ
် ျ ိုးန္ှင ့်် တပမသ ိုးရဲ တရ စဆ န်တင်ိုးက အမည်မျ ိုးတပိုးတလသည်။
သတသ
်လည်ိုး အ ဒအတွက် သူန္င
ှ ့်် သငတ
့်် တ ်တသ အတထ က်အမ မတတွျို့ရတသိုးတပ။
့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂:၂၂-၂၃ ထအခါ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် လူထက
ဲ ယူခတ
ဲ့် သ နရိုးပြင ့််
မန်ိုးမတစ်ဦိုးက ြန်ဆင်ိုးက လူသ ိုးထသ သူ
ဲ့် လ၏။ ထတန
့် မက တဆ င်ခတ
့် က် အ ဒက ယခ
ဤသူမှ ငါ၏အရိုးမျ ိုးထက
ဲ အရိုး၊ ငါ၏အသ ိုးထက
ဲ အသ ိုး ပြစ်၏၊ သူက
့် လူ၏အထဲမှ
ထတ်ယူတသ တကက င ့်် လူမန်ိုးမဟ တခေါ်ရမည်ဟ ဆတလသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုး၌ အဓကကျသည့်် စ တကက င်ိုးတစ်တကက င်ိုး ရှသည်“အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါအတပါင်ိုးတက
့် အ ဒ သတ်မှတ်တခေါ်တဝေါ်တသ အမည်တင်ိုးမှ
ယင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အမည် ပြစ်လ ခဲသ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးက
့် ည်။” သဆ
့် လျှင ် သက်ရသတ
မည်သက
ူ န မည်တပိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ အ ဒပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင် မဟတ်တပ။ ဤစ တကက င်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခက တပပ သည်- လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ည်။ ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုး၏ အသဉ ဏ်သည်
့် အသဉ ဏ်တပိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တပသည်။ ဤသည်မှ ကျန်ိုးတသပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒကြန်ဆင်ိုး ပပီိုးတန က် အ ဒသည်
တကျ င်ိုးတက်ခသ
ဲ့် တလ ။ မည်သစ့် ြတ်ရမည်က သူသခဲပ
့် ါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအမျြုိုးမျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွင ် ဤသတတဝါအ ိုးလိုးက အ ဒ
သတပပြုမခဲသ
မည်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်သည်က ဘရ ိုးသခင်က
့် တလ ။ ၎င်ိုးတ၏န
့်
အ ဒက တပပ ခဲသ
့် တလ ။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသတတဝါမျ ိုး၏ အမည်မျ ိုးအ ိုး မည်သ ့်

စတ်ကူိုးရမည်က ဘရ ိုးသခင်က သူက
် ရ ိုးပြစ်သည်။
့် ပ။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
့် သင်မတပိုးခဲတ
သဆ
မည်မျ ိုး မည်သ တပိုးရမည်
ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့််
့် လျှင၊် ဤသတတဝါမျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏န
့်
့်
န မည်မျြုိုးတပိုးရမည် ဆသည်က အ ဒက မည်သသ
့် နည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် ခဲသ
အ ဒက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ပိုးလက်သည် ဆသည့်် တမိုးခွနိုး် န္ှင ့််
့် ျန်တွင ် သူက
့် အဘယ်အရ ထည်တ
ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူ၏အသဉ ဏ်က လူသ ိုးထ
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် တပိုးခဲသ
့် ည်က အချက်အလက်မျ ိုးက သက်တသပပတပသည်။ ဤသည်မှ
အဓကကျသည့်် အချက်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် တသချ စွ န ိုးတထ င်ကကတလ ။့် သင်တ ့်
့်
န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်် တန က်ထပ် အဓကကျသည်အ
့် ချက်လည်ိုး ရှတပသည်။
ဤသက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုးက အ ဒက ၎င်ိုးတ၏
့် န က်တွင၊်
့် န မည်မျ ိုး တပိုးပပီိုးသည်တ
ဤန မည်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တဝါဟ ရထဲတွင ် သတ်မှတ် ခလ ခဲရ
့် သည်။ ဤအရ က
ငါအဘယ်တကက င့်် တြ ပ် ပရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအရ သည်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး ပါဝင်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ငါ တန က်ထပ်
အတသိုးစတ်ရှငိုး် ပပရမည့်် အချက်တစ်ချက် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူကြန်ဆင်ိုးခဲသ
် င
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး၊
့် ည်၊ ၎င်ိုး၏အထဲသ ဇီ
့် ဝအသက်က မှုတသ
သူ၏အသဉ ဏ်၊ သူ၏ အစွမ်ိုးအစမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့ကလည်ိုး
လူက တပိုးခဲသ
ွ ၊်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ဤအရ အ ိုးလိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်တင
လူသ ိုးသည် အချြုျို့အရ မျ ိုးက အမှီအခကင်ိုးစွ လပ်တဆ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ မမဘ သ
တတွိုးတခေါ် န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးက စတ်ကူိုးရပပီိုး လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အပမင်၌ တက င်ိုးမွနပ
် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်ခပပီိုး ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး မရှတပ။
လူသ ိုး လပ်တဆ င်သည့်် အရ က မှနက
် န်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က တည်တနခွငတ
့်် ပိုးမည်
ပြစ်သည်။ သဆ
် သ သတတဝါအတပါင်ိုးတက
့် လျှင ် “အသက်ရှငတ
့် အ ဒ သတ်မှတ်တခေါ်တဝေါ်တသ
အမည်တင်ိုးမှ ယင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အမည် ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။” ဟူသည့်် စက ိုးရပ်သည်
မည်သည့်အ
် ရ က ညန်ပပသနည်ိုး။ ယင်ိုးက သတတဝါအမျြုိုးမျြုိုးတက
့် တပိုးထ ိုးသည့်် အမည်
တစ်ခတစ်တလက တပပ င်ိုးလဲရန် သငတ
့်် တ ်သည်ဟ ဘရ ိုးသခင် မပမင်သည်က ညန်ပပတပသည်။
သတတဝါ တစ်တက င်က အ ဒက မည်သည့်် န မည်တပိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က သတတဝါ၏
အမည်က အတည်ပပြုတပိုးရင်ိုး၊ “ထသ ပြစ်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် တစ” ဟ တပပ တပမည်။ ထကစစရပ်န္င
ဘရ ိုးသခင်သည် ထင်ပမင်ချက်တစ်ခတစ်တလက တြ ်ပပခဲပ
့် ါသတလ ။ မတြ ်ပပခဲ၊့်
ဘရ ိုးသခင်က တသချ တပါက် မတြ ်ပပခဲတ
် ရ က သင်တ ့်
့် ပ။ သဆ
့် လျှင ် ဤအရ မှ မည်သည့်အ
န ိုးလည်လက်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက အသဉ ဏ်တပိုးခဲပ့် ပီိုး လူသည်

အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရန် သူ၏ ဘရ ိုးတပိုးထ ိုးသည့်် အသဉ ဏ်က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
လူလပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် အပပြုသတဘ တဆ င်ပါက၊
မည်သည့်် အကဲပြတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တဝြန်ပခင်ိုးမျှမရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်သည် ယင်ိုးက
အတည်ပပြုတပိုးသည်၊ အသအမှတ်ပပြုပပီိုး လက်ခတပိုးခဲသ
် ူပြစ်တစ၊
့် ည်။ ဤသည်မှ မည်သည့်လ
သမဟ
့် တ် မည်သည့်် ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် စ တန်ကပြစ်တစ
လပ်တဆ င်န္င်သည်အ
့် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး
ြွငပ့်် ပမှုက သင်တပမင်
့် သတလ ။ လူသ ိုးတစ်ဦိုး၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် လူတစ်ဦိုး
သမဟ
် င် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ၎င်ိုးတ၏
့် တ် စ တန်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်စတအ က်တွငပ
့်
အမည်ပြင ့်် တစ်စတစ်ရ လပ်တဆ င်ြ ခွ
် ပ၏။
့် ငပ့်် ပြုမည်တလ ။ ခွငပ့်် ပြုမည် မဟတ်သည်မှ မှနတ
၎င်ိုးတသည်
ဤရ ထူိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငမ
့်် တူညသ
ီ ည့်် အပခ ိုးလူ သမဟ
့်
့် တ် အပခ ိုး
အင်အ ိုးစန္ှင ့်် တက်ခက်မည်တလ ။ တက်ခက်ကကတပမည်မှ မှနတ
် ပ၏။ ထအချန်က
အ ဒန္ှငအ
့်် တူရှခဲသ
့် ည်မှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ်
စ တန်ပြစ်ခမ
ဲ့် ည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အ ဒ လပ်တဆ င်တနခဲသ
့် ရ က တသချ တပါက်
့် ည်အ
့်
ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကမည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အမှီအခကင်ိုးစွ စဉ်ိုးစ ိုးန္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင် တစ်မူထိုးူ တသ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုရသည်
ှ
က သက်တသပပရန် အ ဒလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အရ တင်ိုးက လိုးဝ ပငင်ိုးပယ်ခကဲ့် ကမည် ပြစ်သည်- “၎င်ိုးက ဤသ သင်
တခေါ်ချင်သတလ ။
့်
တက င်ိုးပပီ၊ ၎င်ိုးက ဤသ ငါတခေါ်
မည်မဟတ်၊ ထသ ငါတခေါ်
မည်။ သင်က တွမ်ဟ တခေါ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
ငါက ဟယ်ရီဟ တခေါ်မည်။ ငါမည်မျှ လမမ ပါိုးနပ်သည်က ပပသရမည်။” ဤသည်မှ မည်သည့််
သဘ ဝမျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ မ နတထ င်လ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ရှသတလ ။ အ ဒ လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ က ဘရ ိုးသခင်က
တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးသည့်် ကန်ကွ
် ှုမျ ိုးတစ်ခတစ်တလ ရှခဲသ
့် ကမ
့် တလ ။ အတပြမှ ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး
မရှဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍၊
အပငင်ိုးအခန်ပပြုပခင်ိုး၊ မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
် ည်ဟ
့် တ် မမကယ်ကယ် မှနသ
မှတယ
် ူပခင်ိုးတ၏
့် အရပ်အတယ င် နည်ိုးနည်ိုးမျှ မရှတပ။ ဤတွင ် ထမျှ ရှငိုး် တပသည်။
ဤသည်မှ အတသိုးအြွဲပြစ်တသ အချက်တစ်ခ ပြစ်ပရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက သင်န ိုးမလည်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သ ပပြုမူ
ပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏သတဘ ထ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သတဘ တပါက်ြ ့်
သင်မကကြုိုးစ ိုးပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊

သမဟ
ှ ့်် ြွငပ့်် ပချက်တက
့် ည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တြ ်ပပချက်န္င
့် သင်ပမင်လမ်မ
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ မမှနက
် န်သတလ ။ သင်က
့် ရ က သင်
့် ငါ ခတလိုးတင် ရှငိုး် ပပခဲသ
့် ည်အ
သတဘ တူသတလ ။ အ ဒ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက တနပ် ပန်
့် ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က “တက င်ိုးစွ
သင်ပပြုတလပပီ၊ မှနက
် န်စွ သင်ပပြုပပီပြစ်က ငါတထ က်ခသည်။” ဟူ၍ ကန်ိုးကကီိုးခမ်ိုးကကီိုးန္င်စွ
မတကကိုးတကက ်တပ။ သရ့် တွင ် ဤအရ တွင ် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က အတည်ပပြုခဲသ
့် ည်၊ အသအမှတပ် ပြုခဲပ့် ပီိုး ချီိုးကျြူိုးခဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ညန်ကက ိုးချက်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လူသ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်် ပထမဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင၊် ဤသည်မှ လူသ ိုးက သူတပိုးသန ိုးခဲသ
့် ည့််
အသဉ ဏ်မှ တပေါ်ထက
ွ လ
်
ခဲတ
့် ပသည်။ ယင်ိုးက တက င်ိုးပမတ်သည့်် အရ တစ်ခ၊
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ တစ်ခအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်က အ ဒ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ သည် လူသ ိုးအထဲက ဘရ ိုးသခင်၏ အသဉ ဏ်၏ ပထမဆိုးတသ
သရပ်သကန် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတွင ် သင်တက
့် ငါတပပ လသည့်် အရ မှ လူသ ိုးထ
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တစ်စတစ်ရ က
လူသ ိုးထ တပိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်က ထင်ရှ ိုးတစသည့်် သက်ရှသတတဝါ ပြစ်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
့်
သက်ရှ သတတဝါတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် သူက
က တတွျို့ ပမင်ရန်မှ ဘရ ိုးသခင်
့် ယ်စ ိုး ပပြုမူြသည်
့်
တတ ငတ
့်် တနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် ရ အတအကျ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
၃။ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝအတွက် သ ိုးတရဝတ်လက ြန်တီိုးတပိုး၏
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၃:၂၀-၂၁ သူသည် အသက်ရှငတ
် သ သူ အတပါင်ိုးတ၏အမ
ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
အ ဒက သူဇနီ
အ ဒန္ှင ့်် သူ၏ဇနီိုးတအတွ
က်
့် ိုး၏အမည်က ဧဝဟ တခေါ်တလသည်။ ထအပပင်
့်
့်
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် သ ိုးတရပြင ့်် အကကျက ပပြုလပ်ပပီိုးလျှင် သူတက
့် ည်။
့် ဝတ်တစခဲသ
အ ဒက ဧဝက တပိုးသည့်် န မည်၏တန က်ကယ
ွ ်၌ ဧကန်အမှန ် အဓပပ ယ်တစ်ခရှသည်က
တြ ်ပပသည့်် ဤတတယ ကျမ်ိုးပဒ်က တစ်ချက် ကကည်က့် ကစ။့် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခရပပီိုးတန က်
အ ဒသည် သူ၏ ကယ်ပင် အတတွိုးမျ ိုး ရှခဲပ့် ပီိုး အမှုအရ မျ ိုးစွ က သူ
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်က ဤအရ က ပပသတပသည်။ သရ့် တွင ် ယခတွငမ
် ူ၊ ငါတသည်
အ ဒ
့်

မည်သည့်အ
် ရ က န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည် သမဟ
ဲ့် ည်က တလ့်လ သမဟ
့် တ် မည်မျှန ိုးလည်ခသ
့် တ်
စူိုးစမ်ိုးရှ တြွမည်မဟတ်တပ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ယင်ိုးသည် တတယကျမ်ိုးပဒ်က
တဆွိုးတန္ွိုးရ တွင ် ငါ၏ အဓက ရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် ငါ
အသ ိုးတပိုးလသည့်် အဓကအချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ “အ ဒန္ှင ့်် သူ၏ဇနီိုးတအတွ
က်
့်
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် သ ိုးတရပြင ့်် အကကျက ပပြုလပ်ပပီိုးလျှင် သူတက
့် ည်။”
့် ဝတ်တစခဲသ
ဟူသည့်် စ တကက င်ိုးက တစ်ချက် ကကည်က့် ကစ။့် ယတန ငါတ
၏
့်
့် မတ်သဟ ယတွင ် ကျမ်ိုးစ ၏
ဤစ တကက င်ိုးက ငါတ မတဆွ
ိုးတန္ွိုးပါက၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမျ ိုးက
့်
သင်တ လ
် အချြုျို့က ငါတပိုးပါရတစ။
့် ိုးဝ န ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ပထမဦိုးစွ ၊ သဲလွနစ
သင်တသည်
အ ဒန္ှင ့်် ဧဝန္ှငအ
့်် တူ ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် အသက်ရှင ် တနထင်ရသည်က
့်
စတ်ကူိုးကကည့်တ
် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတထ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သွ ိုးတရ က် လည်ပတ်တသ လ
့်
အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ပန်ိုးကွယ်တနကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
မပမင်န္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတက
် တ ့်
့် သူက တအ ်တခေါ်လက်ပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတက
့် “ကျွန္ပ်
ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးသည် အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုး ပြစ်တနသည်အ
့် တွက် ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် မတတွျို့ ဝပ
့် ါ။” ဟ
တပပ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုး ပြစ်ကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
မတတွျို့ ဝ့်ကကတပ။ ထတကက
င့်် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတွ
က် အဘယ်အရ က
့်
့်
လပ်တဆ င်တပိုးသနည်ိုး။ မူရင်ိုးစ သ ိုးက၊ “အ ဒန္ှင ့်် သူ၏ဇနီိုးတအတွ
က် တယတဟ ဝါ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သ ိုးတရပြင ့်် အကကျက ပပြုလပ်ပပီိုးလျှင ် သူတက
့် ည်။” ဟ
့် ဝတ်တစခဲသ
ဆတလသည်။ ဤအရ မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ြန်တီိုးရန် ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည့်အ
် ရ အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်က သင်တ န
့် ိုးလည်ကကပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
့် ည်။
့် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက ပပြုလပ်တပိုးရန် တရ စဆ န် သ ိုးတရမျ ိုးက အသိုးပပြုခဲသ
ဆလသည်မှ အဝတ်အစ ိုးအပြစ် ဝတ်ဆင်ြ လူ
့် သ ိုးအတွက် သ ိုးတမွိုးဝတ်လမျ ိုး
ြန်တီိုးခဲတ
့် ပသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်တပိုးခဲသ
့် ည့််
ပထမဆိုးတသ အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ယတနစ့် န္ှုနိုး် မျ ိုးအရ သ ိုးတမွိုးဝတ်လသည်
တန်ြိုးကကီိုး ပစစညိုး် တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတင်ိုး ဝတ်ဆင်ြ တတ်
န္င်သည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။
့်
တစ်စတစ်ဦိုးက သငက
့်် - ငါတ၏
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုးတသ
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုး ဝတ်ဆင်ခသ
အဝတ်အစ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုးဟ တမိုးခပ
ဲ့် ါက၊ သ ိုးတမွိုးဝတ်လပြစ်သည်ဟ သင်
တပြန္င်သည်။ မည်သသ
ူ ည် ဤသ ိုးတမွိုးဝတ်လက ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ထအခါ သင်ကဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ပပန်တပြန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ အဓကအချက်ပြစ်သည်။
ဤအဝတ်အစ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ

တဆွိုးတန္ွိုးထက်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါ၏ တြ ်ပပချက်က ကက ိုးပပီိုးတန က်၊
ပရပ်တစ်ခ သင်တစ့် တ်ထတ
ဲ ွင ် တပေါ်လ ပပီတလ ။ အနည်ိုးဆိုး အကကမ်ိုးြျင်ိုးပရပ်တစ်ခ သင်
ရှသငသ
့်် ည်။ ယတန သင်
တက
့်
့် ဤအရ တပပ ပပရပခင်ိုး၏ အဓကချက်မှ လူသ ိုး၏
ပထမဆိုးအဝတ်က အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သင်တ သ
တ်တပ။ သဆ
့် ကကြ မဟ
့်
့် လျှင ်
ဆလရင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဆလရင်ိုးမှ သ ိုးတရဝတ်လ မဟတ်ဘ-ဲ
ဘရ ိုးသခင်က ဤတွင ် သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ၌ ထတ်တြ ်ပပသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ- သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
သ ့်
့် လူတ မည်
့်
သရှလ ကကသည်ဆသည့်အ
် ချက် ပြစ်သည်။
“အ ဒန္ှင ့်် သူ၏ဇနီိုးတအတွ
က် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် သ ိုးတရပြင ့်် အကကျက
့်
ပပြုလပ်ပပီိုးလျှင် သူတက
့်် ဝတန္ှ့် င ့််
့် ည်။” ဤအပြစ်အပျက်တွင် အ ဒန္ှငဧ
့် ဝတ်တစခဲသ
အတူရချ
ှ န်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ခန်ိုးကဏ္ဍမျြုိုး တဆ င်ရွက်သည်က ငါတ ့်
တတွျို့ရသနည်ိုး။ လူသ ိုးန္ှစ်ဦိုးတည်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဤတလ ကတွင် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မမကယ်ကယ် ထင်ရှ ိုးတစပါသနည်ိုး။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အခန်ိုးကဏ္ဍပြင ့််
မမကယ်ကယ် ထင်ရှ ိုးတစသတလ ။ တဟ င်တက င်မှ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး တကျိုးဇူိုးပပြု၍
တပြကကတလ ။့် (မဘတစ်ဦိုး၏ အခန်ိုးကဏ္ဍပြင ့်် ပြစ်ပါသည်။) တတ င်ကိုးရီိုးယ ိုးမှ ညီအစ်က
တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ခန်ိုးကဏ္ဍမှ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ သင်တ ့်
ထင်သနည်ိုး။ (မသ ိုးစ၏ ဦိုးတသျှ င် ပြစ်ပါသည်။) ထင်ဝမ်မှ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် သင်တ ့်
မည်သထင်
့်် ဝတ၏
့် သနည်ိုး။ (အ ဒန္ှငဧ
့် မသ ိုးစရှ တစ်စတစ်ဦိုး၏ အခန်ိုးကဏ္ဍ၊ မသ ိုးစဝင်
တစ်ဦိုး၏အခန်ိုးကဏ္ဍမှ ပြစ်ပါသည်။) သင်တထဲ
့်် ဝ၏
့် မှ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒန္ှငဧ
မသ ိုးစဝင်တစ်ဦိုးအပြစ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ ထင်ပပီိုး၊ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် မသ ိုးစ၏
ဦိုးစီိုးအတနန္ှင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ဟ ဆကကက အပခ ိုးသူတက
့်် တပပ သည်။
့် မဘအတနပြငဟ
ဤအရ အ ိုးလိုး အလွန ် ဆီတလျ လ
် ှသည်။ သရ့် တွင ် ငါဆလသည့်အ
် ရ က သင်တ ့်
ပမင်ကကပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူန္စ
ှ ်ဦိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏အတပါင်ိုးအတြ ်မျ ိုး
အပြစ် ဆက်ဆခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တစ်ခတည်ိုးတသ မသ ိုးစအတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
့်် ရှ က်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက တစ ငတ
့် အစ ိုးအစ ၊ အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် အမိုးအက
လအပ်ချက်မျ ိုးက င်္ရစက်တပိုးခဲသ
့်် ဝ၏
့် ည်။ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒန္ှငဧ
မဘအတနန္ှင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င် တနစဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်
မည်မျှပမင်ပ့် မတ်သည်က လူသ ိုးက မပမင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်သည်သ
့် လွနမ
် ှု၊
သူ၏နက်နမ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင့်် သူ၏အမျက်တဒါသ သမဟ
် က
့် တ် ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
့် မပမင်တပ။

သူပမင်သမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ့််ချမှု၊ သူ၏ချစ်ခင်မှု၊ လူသ ိုးအတွက် သူ၏ပူပန်မှုန္င
ှ ့််
လူသ ိုးအတွက် သူ၏တ ဝန်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္ရစက်မတ
ှု ပြစ်
့် သည်။ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတက
့် ဘရ ိုးသခင်
ဆက်ဆခဲသ
့် ည့်် သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည် မဘမျ ိုးက ၎င်ိုးတသ
့် ိုးသမီိုးအတွက်
ပူပန်မှုက ပပသပန္ှင ့်် ဆင်တူသည်။ ယင်ိုးသည် မဘမျ ိုးသည် မမတ၏က
ယ်ပင်
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ချစ်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး၊ ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်က င်္ရစက်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ဆင်တူသည်- စစ်မှနသ
် ည်၊ ထင်သ ပမင်သ ရှက
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ရန္င်၏။ မမကယ်ကယ် ပမင်မ
့် ိုးပပီိုး တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးသည့််
တနရ တစ်ခတွင ် ချီိုးတပမြှ က်မည်အ
့် စ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက်
အဝတ်အစ ိုးပပြုလပ်ရန် သ ိုးတရက ကယ်တင်ကယ်ကျ အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
ဤသ ိုးတမွိုးဝတ်လက ၎င်ိုးတ၏
် ကွယ်ြ အသ
ိုးပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် အရှကက
့်
့် တ်
အတအိုးဒဏ်မှ ၎င်ိုးတက
ိုးပပြုသည်ပြစ်တစ အတရိုးမကကီိုးတပ။
့် က ကွယ်ြ အသ
့်
အတရိုးကကီိုးသည်မှ လူက
က်ပြစ်သည့်် ဤအဝတ်အစ ိုးသည်
့် ယ်ခန္ဓ က ြိုးက ြအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မမ၏ ကယ်ပင်လက်မျ ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ ပပြုလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်မည်ဟ လူတ စ
့် အတတွ
ိုးသက်သက်ပြင ့််
့် တ်ကူိုးသကဲသ
့်
အဝတ်အစ ိုးက ပြစ်တည်တစပခင်ိုး သမဟ
့် ြွယ် နည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့က
့် တ် အပခ ိုး အဩ
အသိုးပပြုပခင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
လပ်မည်မဟတ်သကဲသ
့် လ
့်် ထင်ထ ိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခက တရ ိုးဝင်
့် ပ်လည်ိုး မလပ်သငဟ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အတသိုးအြွဲ အရ တစ်ခကဲသ
့် ထင်
ရတသ ်လည်ိုး- အချြုျို့က
့်
တြ ပ် ပန်ရန်ပင် မထက်တန်ဟ ထင်တက င်ိုးထင်ကကမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး- ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မတရရ သည့်် ယူဆချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်ချ ဝင်ိုးခရသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် တန က်လက်ကမဆ သူ၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ချစ်ခင်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးထသ
ဲ ့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုတစ်ခ ရရှခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး၊ သူ၏ သစစ ရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န္ှမ်ခ
့် ျမှုတက
့် ပမင်တတွျို့ ခွင ့််
တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတသည်
ပမင်မ
့် ိုးပပီိုး အစွမ်ိုးကကီိုးမ ိုးသည်ဟ ထင်ကကသည့််
့်
သည်ိုးမခန္င်တလ က်တအ င် မ နတထ င်လ ိုးသည့်် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှမ့််ချပခင်ိုးတတရှ
ျို့ ွင ် အရှကပ် ြင ့်် မမတ၏
့် တ
့် စတ်ကကီိုးဝင်တသ ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးက
ကင်ိုးညတ
ွ ်တစသည်။ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတက
့် သူ မည်မျှ
ချစ်ြွယ်ပြစ်သည်က လူတအ
ဘက်အတနပြင ့််
့်
့် ိုး တန က်ထပ် ပမင်တတွျို့ န္င်တစတလသည်။ ဆန်ကျင်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတ က
ွ ိုးကကသည့်် “အလွနအလွ
် ့်
န ် ကကီိုးမ ိုးသည်”့်
့် တ်န္လ
့် င်စဲထ
ဘရ ိုးသခင်၊ “ချစ်ြွယ်တက င်ိုးသည်”့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် “အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
”့်

ဘရ ိုးသခင်သည် မပြစ်စတလ က်ပြစ်ပပီိုး အကျည်ိုးတန်လ က အနည်ိုးငယ်မျှ တထ
ှ ့််
့် သည်န္င
တစ်စစီပျက်စီိုးသွ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်လ ပပီပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် ဤကျမ်ိုးပဒ်က ပမင်ပပီိုး
ဤအပြစ်အပျက်က ကက ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ထသတသ
အရ က ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သူက သင် အထင်တသိုးပါသတလ ။ လူအချြုျို့က အထင်တသိုးတက င်ိုး
အထင်တသိုးမည်၊ သတသ
် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်သည့်် တနပ် ပန်
့် မှု ရှကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မန
ှ ပ် ပီိုး ချစ်ြွယ်ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတထင်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ပမင်ကကလမ်မ
့်
တထ
် ှုန္င
ှ ့်် ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမှု အတအကျပြစ်သည်။
့် သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မှနမ
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဘက်က ၎င်ိုးတ သ
့် ၍ပမင်တလ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
အမှနတ
် ကယ်တည်ရမှု
ှ ၊ ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးသ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
့် တ်န္လ
အချန်တင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ န
့် တဘိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် ရပ်တည်ပတက
့် ၎င်ိုးတ သ
့် ၍
အသအမှတ်ပပြုန္င်တလ ပြစ်သည်။
ယခ ငါတ၏တဆွ
ိုးတန္ွိုးမှုက ပစစြုပပနက
် လန္ှင ့်် ပပန်ချတ်ဆက်ကကစ။့် အစအဦိုး၌ သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဤတသိုးငယ်သည့်အ
် ရ တလိုးမျ ိုး၊ လူတ ့်
မတတွိုးဝ့်သည်အ
့် ရ မျ ိုး သမဟ
့် ့်သည့်် အရ မျ ိုးကပင် လပ်တဆ င်တပိုးန္င်ပါက၊
့် တ် မတမျှ ်လင်ဝ
ယတန လူ
က် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။
့် တအတွ
့်
့်
အချြုျို့လူမျ ိုးက “လပ်န္င်သည်” ဟတပပ ကကသည်။ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် အတယ င်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးသည် အတယ င်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် အမှနတ
် ကယ်တည်ရပပီ
ှ ိုး
အပခ ိုးလူမျ ိုး ပြည်စ
့် က
ွ ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မတူညတ
ီ သ အချန်မျ ိုး၊
တနရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် တခတ်က လမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တပပ င်ိုးလဲသည့်အ
် ရ တစ်ခ တသချ တပါက် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် န္
ှု င
ှ ့်် ချစ်ခင်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
မထူိုးပခ ိုးသကဲသ
့် ့်
့်
အတရိုးမပါသည်အ
့် ရ ဟ လူမျ ိုးထင်ကကသည့်် အရ တစ်ခ- မပြစ်စတလ က် ပြစ်လွနိုး် သပြင ့််
တစ်ချန်ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်မည်ဟ လူတ ထင်
ပင်မထင်ထ ိုးကကသည့််
့်
အရ တစ်ခက- လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်လ န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တလလိုးမထွ ိုးတပ။ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတွင ် ချဲျို့က ိုးပခင်ိုး၊
ဟန်တဆ င်ပခင်ိုး၊ ပလ ိုးမှု သမဟ
့် တ် မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးတ မရှ
့် တပ။ သူသည်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မကက ိုးဝါဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး သစစ ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ရင်ိုးအမှနတ
် ပြင်
့် ့်
သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက ချစ်ခင်သည်၊ ပူပန်မှုပပသည်၊ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပပီိုး

ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က လူမျ ိုးက
မည်မျှနည်ိုးပါိုးစွ အသအမှတ်ပပြုန္င်သည်ပြစ်တစ၊ ခစ ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
ပမင်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက လပ်တဆ င်တနသည်မှ အတသချ ဆိုး
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အန္ှစ်သ ရရှသည်က သရှပခင်ိုးက သူက
့်
့် လူတ၏
့်
ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး သက်တရ က်မှု ရှမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက
လမ်ိုးမိုးသွ ိုးမည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏စစ်မှနသ
် ည့်် ဘက်က
န ိုးလည်တသ အခါတွင၊် သင်သည် သူန္င
ှ ့်် တိုး၍ပင် နီိုးကပ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် င်္ရစက်မှုက သ ၍ အမှနတ
် ကယ်
အသအမှတ်ပပြုန္င်လမ်မ
် ပပင်၊ သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးပပီိုး
့် ည် ပြစ်သည့်အ
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် မသကဂ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ယမှ ိုးသသယမျ ိုးမှ ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည်ဟ
ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် အရ ရ တင်ိုးက တတ်ဆတ်စွ
လပ်တဆ င်တပိုးတနသည်၊ ထအရ အ ိုးလိုးက သူ၏စတ်ရင်ိုးအမှန၊် သစစ ရှမှုန္င
ှ ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တပြင
် သူသည်
့် ့်် တတ်ဆတ်စွ လပ်တဆ င်တပိုးတနသည်။ သတသ
့်
သူလပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်တကက င်က့် ကမှုမျ ိုး သမဟ
့် တ်
တန င်တရမှုမျ ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူက
့် တစ်နည်ိုးနည်ိုးန္ှငပ့်် ပန်တပိုးဆပ်ြ ့်
မည်သက
ူ ့် မျှ တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ထမှ တစ်ခခက
ရရှပခင်ိုးင ှ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး မရှြူိုးတပ။ သူလပ်တဆ င်ြူိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုး အ ိုးလိုး၏
တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သူရရှန္င်ရန်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ၊ ပထမအတကက င်ိုးအရ က
ဤတနရ တွင ် ငါ အဆိုးသတ်မည်။
ဤတဆွိုးတန္ွိုးမှုမျ ိုးက သင်တက
့် အတထ က်အကူ ပြစ်တစသတလ ။ မည်မျှအတထ က်အကူ
ပြစ်သနည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသ သ ၍
ကျွန္ပ်
် တ ရှ
့် ပါသည်။) (ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သ ၍တက င်ိုးစွ န ိုးလည်ရန်၊
ဘရ ိုးသခင် ရှခဲသ
့် ည့်် စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက သူတပပ ဆချန်တွင ် သူတပပ ဆသည့််
အမှုအရ မျ ိုးတန က်ကွယက
် အဓပပ ယ်မျ ိုးက သတဘ တပါက်ရန်န္င
ှ ့်် ထအချန်တွင်
သူမည်သည်အ
့် ရ က ခစ ိုးခဲရ
့် သည်ဆသည်က သတပပြုမရန် အန င်္တ်တွင ် ဤမတ်သဟ ယ
နည်ိုးလမ်ိုးက ကျွန္ပ်
် တက
ီ င်ပါသည်။) ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ကူညန္
ြတ်ရှုပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ့်် တည်ရမှု
ှ က သင်တအထဲ
မှ တစ်ဦိုးဦိုးက
့်
သ ၍ ပပင်ိုးပပင်ိုးပပပပ သရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ သည် မတပါတန်
့် တတ ့် သမဟ
့် တ်

မတရမရ မပြစ်တတ သ
့် ည်က သင်တ ခ
့် စ ိုးရသတလ ။ ဤခစ ိုးချက်က သင်တ ့်
ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ၏တဘိုး၌
ရှတနသည်က သင်တ ့်
့်
ခစ ိုးန္င်သတလ ။ အတတွျို့အထက ယခအချန်၌ သသ မှု ရှတက င်ိုးရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်
သမဟ
်
့် တ် သင်သည် ထအရ က ခစ ိုးတက င်ိုး ခစ ိုးန္င်ဦိုးမည်မဟတ်တပ။ သတသ
့်
တစ်တနတွ
ှ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
့် င ် သင် စတ်န္လ
နက်ရှုင်ိုးသည့်် သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စစ်မှနသ
် ည့်် အသတစ်ခ အမှနတ
် ကယ်
ရှသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သငန
့်် တဘိုးတည့်တ
် ည့်တ
် ွင ် ရှတနသည်က
သင်ခစ ိုးရလမ်မ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့် ည်- သင်အ
့် တနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ စတ်န္လ
စစ်မှနစ
် ွ လက်မခြူိုးတသိုးပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။
ဤမတ်သဟ ယ ပပြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးက သင်တ မည်
သထင်
့်
့် သနည်ိုး။ သင်တ ့်
အမီလက်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ဤမတ်သဟ ယမျြုိုးသည် အလွန ် ခက်ခန
ဲ က်နလ
ဲ ှသည်ဟ
သင်တ ထင်
သတလ ။ သင်တ မည်
သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ (အလွန ် တက င်ိုးပါသည်။
့်
့်
စတ်လှုပ်ရှ ိုးပါသည်။) မည်သည်အ
့် ရ က သင်တက
့် တက င်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးတစသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် စတ်လှုပ်ရှ ိုးခဲ့် ကကသနည်ိုး။ (ယင်ိုးမှ ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲသ ပပန်
့် ၊ ့်
့် သွ ိုးရသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ထပါိုးသ ပပန်
့် ပြစ်
့် တရ က် တနသကဲသ
့် ပါ၏။) “ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး”
သည် လူတအြ
အမှ
နတ
် ကယ် သ ၍ မရင်ိုးန္ိုးီှ သည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြစ်သည်၊
့်
့်
အဘယ်တကက င်ဆ
တနကျအရ ၊
့် တသ ် သင်တ စ
့် တ်ကူိုးတနကျအရ ၊ စ အပ်မျ ိုး၌ သင်တ ြတ်
့်
သမဟ
ိုးတနကျ အရ မျ ိုးက သင်က
့် ဆင်တစ်တက င်အ ိုး
့် တ် မတ်သဟ ယမျ ိုး၌ သင်တ ကက
့်
တထတနသည်
့် မျက်ကန်ိုးတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် အနည်
ိုးငယ် ခစ ိုးတစတလ့်ရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည့််
့်
သင်သည် သင်လ
့််
လက်စမ်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ အမှနတ
် ကယ်
့် က်ပြငသ
ရပ်ကမြမ်ိုးမန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ ယူဆချက်
ရှြမဆ
ှ ့််
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် မပမင်မကန်ိုးန္ှင ့်် ဟစမ်ိုးစမ်ိုး သည်စမ်ိုးစမ်ိုး လပ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
သက်ဆင်သည့်် အကကမ်ိုးြျင်ိုး သန ိုးလည်မှုတစ်ခကပင် သငက
့်် မတပိုးန္င်တပ။ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
တတကျကျ ြွငဆ
့်် ပခင်ိုးမှ သငက
့်် တ ိုးဆိုးီ ရင်ိုး၊ သင်၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးကသ
တန က်ထပ် လှုျို့တဆ ်တပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သင်၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမှ ထွက်တပေါ်လျက်ရသည့်
ှ
် မတရရ
မတသချ မှုမျ ိုးက သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သသယမျ ိုးပြင ့်် အစဉ်သပြင ့််
ပပည်တ
့် စလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် တစ်စတစ်ခန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မတသချ တသ ်လည်ိုး၊

န ိုးလည်တအ င် ကကြုိုးစ ိုးတနဆဲပြစ်ချန်တွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ကွဲလပွဲ ခ ိုးန ိုးပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဝတရ ဓတ အပမဲ
ရလ
ှ မ်မ
့်် လမ်ိုးတပျ က်တစက စတ်ရှုပ်တစရစ်ရင်ိုး၊
့် ည် ပြစ်က ၊ သငက
့်
အတန္ှ င်အ
့် ယှက် ပြစ်သည့်် ခစ ိုးချက်တစ်ခပင် ရှလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်ရှ တြွချင်၊
ဘရ ိုးသခင်က သချင်ပပီိုး သူက
် ည်ိုး၊ အတပြမျ ိုးက
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်လတသ လ
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရှ တတွျို့ န္င်မည့်ပ
် မရသည်မှ မချတင်ကဲပြစ်ရသည့်် အရ တစ်ခ
မဟတ်တလ ။ မှနတ
် ပ၏၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ စွ
ကကည်ညြုရန်န္င
ှ ့်် စတ်တကျနပ်တစရန် ကကြုိုးစ ိုးလစတ်ရှသူမျ ိုးကသ ရည်ရွယ်တပသည်။
ထသတသ
အရ မျ ိုးက မည်သမျှ
က်၊ ဤအရ သည်
့်
့် အ ရမစက်သည့်် လူတအတွ
့်
အမှနတ
် ကယ် အတရိုးမကကီိုးတပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်ချင်သည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်န္င်ြ၊ ့် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးန္ှင ့််
့်
အတရိုးအပါဆိုးတသ သူ ပြစ်န္င်ြ၊ ့် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ မတက င်ိုးမှု
ကျြူိုးလွနန္
် င်ြ၊ ့် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ မရင်
ဆင်ရြ သ
့်
့် မဟ
့် တ် မည်သည့်် တ ဝန်မျှ
ယူစရ မလြန္ှ့် င ့်် ဒစရက်ကပပြုတသ သူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်
တပပ ဆသည့်အ
် ရ မျ ိုးပင်လျှင် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့််
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် ယတမ်ိုးစက ိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ် စတ်ကူိုးယဉ်သက်သက်မျှ ပြစ်ြဆ
့် သည်မှ
၎င်ိုးတ အတမျှ
်လငဆ
့်် ိုးတသ အရ ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤလူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သတဘ တပါက်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက သြရန်
့် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးက ပငီိုးတငွျို့က
စတ်ကန်တန ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် မတည်ရှြက
ှ ်သက် ကကသည်။
့် သ ၎င်ိုးတ ပ
့် ပပီိုးန္စ
ဤလူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ကကပပီိုး သတ်သင်ြယ်ရှငိုး် ခရမည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
ရှကကတလသည်။
တန က်ထပ်၊ တန ဧ၏အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် ထအပြစ်အပျက်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ဟသ
ူ ည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
မည်သ ဆက်
န္ယ်သည်က ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးကကမည်။
့်
့်
ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုး၌ တန ဧအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ ပပြုတနသည်က
သင်တပမင်
့် သနည်ိုး။ ဤတနရ တွင် ထင်တနကကသူ အတယ က်တင်ိုးက ကျမ်ိုးစ က ြတ်ရှုပခင်ိုးမှ
ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်စတစ်ရ သတက င်ိုးသမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တန ဧက
သတဘဂ တဆ က်တစသည်၊ ထတန
့် က် ကမဘ တလ ကက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က

ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ည်။ တန ဧတ မ
့် သ ိုးစရှစ်တယ က်က ကယ်တင်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် တန ဧက
သတဘဂ တဆ က်တစခဲသ
် ျန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် ည်၊ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် အသက်ရှငက
တန က်မျြုိုးဆက် အတွက် ဘိုးတဘိုးမျ ိုး ပြစ်လ ခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ယခ ကျမ်ိုးစ က
ြတ်ကကည်က့် ကစ။့်
ခ။ တန ဧ
၁။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ရန် ရည်ရွယ်က တန ဧက
သတဘဂ တဆ က်ရန် ညန်ကက ိုးသည်
ကမဘ ဦိုး ၆:၉-၁၄ တန ဧအတထြုပပတတဟူမက
ူ
ိုး၊ တန ဧသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ၊ မမအမျြုိုး၌
စလင်တသ သူပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတူသွ ိုးလ ၏။ တန ဧသည် တရှမ၊ ဟ မ၊
ယ ြက်တည်ိုးဟူတသ သ ိုးသိုးတယ က်က ပမင်တလ၏။ ထအခါ တပမကကီိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်တ
ှ
တပမကကီိုးသည် အဓမမအမှုန္င
ှ ့်် ပပည်စ
့် တလ၏။
့် ရှ ျို့ မှ ပပ်စပ်လျက်ရ၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် တပမကကီိုးက ကကည်ရ
့် ှု တသ ခါ၊ ပပ်စပ်လျက်ရှသည်က ပမင်တတ ်မူ၏။
အတကက င်ိုးမူက ိုး တပမကကီိုးတပေါ်မှ လူအတပါင်ိုးတသည်
တြါက်ပပန်ပခင်ိုးသ တရ
က်ကကပပီ။ ထအခါ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည်၊ တန ဧအ ိုး မန်တတ
်မသ
ူ ည်က ိုး၊ သတတဝါအတပါင်ိုးတ၏
့်
့် အဆိုးသည်
ငါမျက်
တမှ က်တွင ် တပေါ်လ ပပီ။ သူတတကက
င့်် တပမကကီိုးသည် အဓမမမန္
ှု င
ှ ့်် ပပည်စ
့် တလ၏။
့်
့်
အကယ်စင်စစ် တပမကကီိုးန္င
ှ တ
့်် ကွ သူတက
့် ငါြျက်ဆိုးီ မည်။ တင်္ါြရသစ်သ ိုးပြင့်် သတဘဂ က
ကယ်ဘ တည်
လပ်တလ ။့် အထဲ၌လည်ိုး အခန်ိုးမျ ိုးက လပ်တလ ။့် အတွငိုး် ၊ ပပင်၊ ပတ်လည်က
့်
ထင်ိုးရူ ိုးတစိုးန္င
ှ သ
့်် တ်တလ ။့်
ကမဘ ဦိုး ၆:၁၈-၂၂ သင်၌မူက ိုး၊ ငါပဋ
့် ည ဉ်က ငါတည်တစမည်။ သင်သည် သ ိုး၊ မယ ိုး၊
တချွိုးမမျ ိုးန္ှငတ
့်် ကွ၊ သတဘဂ ထဲသ ဝင်
် သ တရ စဆ န် အမျြုိုးမျြုိုးထက
ဲ ၊
့် ရမည်။ အသက်ရှငတ
အထီိုးအမ၊ အစတက
ှ အ
့်် တူ အသက်ချမ်ိုးသ တစပခင်ိုးငါှ ၊ သတဘဂ ထဲသ ့်
့် ယူ၍၊ သင်န္င
သွငိုး် ရမည်။ ငှက်လည်ိုးအမျြုိုးအလက်၊ သ ိုးလည်ိုး အမျြုိုးအလက်၊ တွ ိုးတက်တသ
တရ စဆ န်အတပါင်ိုးလည်ိုး အမျြုိုးအလက်၊ အထီိုးအမ၊ အစတသည်
အသက်ချမ်ိုးသ တစပခင်ိုးငါှ ၊
့်
သင်ထ
့် သ လ
့် ည်။ ကယ်စ ိုးစရ အဘ၊ ့် တရ စဆ န်တ စ
့် ကကလမ်မ
့် ိုးစရ အဘ၊ ့် စ ိုးအပ်တသ
အစ အမျြုိုးမျြုိုးက ယူ၍ သထ ိုးရမည်ဟ၊ ဘရ ိုးသခင် မှ ထ ိုးတတ ်မူ၏။ မှ ထ ိုးတတ ်မသ
ူ ည်
အတင်ိုးလည်ိုး တန ဧ ပပြုတလ၏။
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးကြတ်ပပီိုးသည်တ
့် န က် တန ဧ မည်သပူ ြစ်သည်က သင်တအတနပြင်
့်
့်

အကကမ်ိုးြျင်ိုး သန ိုးလည်ပခင်ိုး တစ်ခ ယခ ရှကကသတလ ။ တန ဧက
မည်သတသ
ပင်္္ြုလ်မျြုိုးပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ မူရင်ိုးစ က၊ “တန ဧသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ၊ မမအမျြုိုး၌
့်
စလင်တသ သူပြစ်၏။” ဟဆထ ိုးသည်။ တခတ်သစ်လူမျ ိုး၏ န ိုးလည်မှုအရ၊ ထအချန်အခါက
“တပြ င်မ
လူမျြုိုးနည်ိုး။ တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ” ဆသည်မှ မည်သတသ
့် တ်တသ သူသည်
့်
စလင်သည်သ
့် ူ ပြစ်ရတပမည်။ ဤစလင်သည်လ
့် ူသည် လူအပမင်
၌ စလင်သည်၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်၌ စလင်ပခင်ိုးသည် ဆသည်က သင်တသ
့် သတလ ။ ဤစလင်သည့််
လူသည် လူအပမင်
တွင ် မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ စလင်သည်သ
့် ူ ပြစ်သည်မှ
့်
ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ဤအရ သည် တသချ ၏။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
လူသ ိုးသည် မျက်စကန်ိုးပပီိုး မပမင်န္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်သ
ကမဘ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး အတပေါ် ကကည်ရ
့် ှု က တန ဧသည်
စလင်တသ သူပြစ်သည်က ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးသ သတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
ထတကက
င့်် ကမဘ က တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ရန် ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏အစီအစဉ်သည်
့်
တန ဧက သူတခေါ်သည့်် အခက်အတန်မှ့် စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
ထတခတ်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် အင်မတန် အတရိုးကကီိုးသည့်် အရ တစ်ခကလပ်တဆ င်ြ ့်
တန ဧက တခေါ်ရန် ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်။ အဘယ်တကက င့်် ဤအလပ်က လပ်တဆ င်ခရ
ဲ့် သနည်ိုး။
ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အစီအစဉ်တစ်ခ ရှခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏အစီအစဉ်မှ ကမဘ ကကီိုးက
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ရန်ပြစ်သည်။ ကမဘ ကကီိုးက သူ အဘယ်တကက င့်် ြျက်ဆိုးီ သနည်ိုး။
ဤတွင ် တပပ ထ ိုးသည်မှ - “ထအခါ တပမကကီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တ
ှ
့် ရှ ျို့ မှ ပပ်စပ်လျက်ရ၏။
တပမကကီိုးသည် အဓမမအမှုန္င
ှ ့်် ပပည်စ
့် တလ၏။” ဟူ၍ပြစ်သည်။ “တပမကကီိုးသည် အဓမမအမှုန္င
ှ ့််
ပပည်စ
့် တလ၏” ဟူသည့်် စက ိုးရပ်မှ သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့်
ကမဘ တလ ကန္ှင ့်် ကမဘ သူကမဘ သ ိုးမျ ိုးသည် အဆိုးစွနအ
် ထ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ပပီိုးပြစ်သည့်် ကမဘ တပမတပေါ်က ပြစ်ရပ်တစ်ခပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
“တပမကကီိုးသည် အဓမမအမှုန္င
ှ ့်် ပပည်စ
့် တလ၏။” ယတနတခတ်
စက ိုးပြင၊့်် “အဓမမအမှုန္င
ှ ့််
့်
ပပည်စ
့် တလ၏” ဆသည်မှ အရ အ ိုးလိုး ကတမ က်ကမပြစ်တနပခင်ိုးက ဆလသည်။
လူသ ိုးအြ ဘဝ၏
ကဏ္ဍတင်ိုးတွင် စနစ်ကျသည့်် ပစအ ိုးလိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီိုး
့်
အရ ရ သည် ြရြရဲပြစ်က စီမခန်ခွ့် ၍
ဲ မရန္င်ပြစ်လ သည်ဟ ဆလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင၊် ယင်ိုးမှ ကမဘ သူ ကမဘ သ ိုးမျ ိုး အလွန ်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲက့် ကပပီဟ ဆလသည်။ သတသ
် မည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ ထ
့်

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး ကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က မကကည်န္
့် င်တတ သ
့် ထ၊ သမဟ
့် ည်အ
့် တ်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ သည်ိုးမခန္င်တတ သ
့် ည်အထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်အထ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
ကကတလသည်။ ကမဘ တလ က ြျက်ဆိုးီ ရန် ဘရ ိုးသခင် ဆိုးပြတ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သတဘဂ တစ်စီိုး
တည်တဆ က်ြ တစ်
စတစ်ဦိုးက ရှ တြွရန် သူ စီစဉ်ခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤအလပ်က
့်
တဆ င်ရွက်ရန် တန ဧက တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ တန ဧက သတဘဂ တဆ က် တစခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င့်် တန ဧက သူတရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ်
တန ဧသည် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် လပ်တဆ င်ြ ့်
မည်သည်အ
့် ရ ညန်ကက ိုးသည်ပြစ်တစ တလျ ်ညစ
ီ ွ တန ဧက လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ
တန ဧသည် သူက
် ရ ကမဆ
့် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် တပပ သည့်် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးလျက် ရှခဲသ
ှ အ
့်် တူ
့် ည်ဟ ဆရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
အမှုပပြုြ၊ ့် သူတပိုးအပ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ က ပပည့်စ
် တစြ-့် ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏ အမှုက
ပပည့်စ
် တစြ-့် ဤကဲသ
့် တသ
တစ်စတစ်ဦိုးက ရှ တတွျို့လခဲတ
့် ပသည်။ ထအချန်အခါက
့်
ထသတသ
အလပ်က ပပည့်စ
် တစန္င်မည့်သ
် ူ တန ဧအပပင် အပခ ိုးလူ ရှခဲပ
့် ါသတလ ။
့်
တသချ တပါက် မရှခဲတ
့်် တ သ
် ၊ူ ဘရ ိုးသခင်
့် ပ။ တန ဧသည် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သငတ
တပိုးအပ်သည့်အ
် ရ က ပပည့်စ
် တစန္င်မည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ လူ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူက
ဲ့် လသည်။ သရ့် တွင ် လူတက
့် တရွ ိုးချယ်ခတ
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ ထအချန်ကကဲသ
့် ယခ
့်
အတူတူပြစ်ပါသတလ ။ အတပြမှ တကယ်က ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုတစ်ခ ရှ၏။ အဘယ်တကက င့််
ဤအရ က ငါတမိုးသနည်ိုး။ ထအချန် အတတ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ တန ဧသည်
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ တပြ င်မ
့် ူပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးက သူ၏ မန်ိုးမ၊ သူ၏သ ိုးမျ ိုး
့် တ်သည်လ
သမဟ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ တပြ င်မ
့် မ
ူ ျ ိုး မဟတ်ခဟ
ဲ့် သွယ်ဝက်
့် တ်သည်လ
့် တ် တချွိုးမမျ ိုးထမ
ညန်ိုးဆတပသည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တန ဧတကက င့်် ၎င်ိုးတက
့်
ချမ်ိုးသ တပိုးဆဲပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခ သူတတ င်ိုးဆသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး မထ ိုးခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး တန ဧ၏မသ ိုးစ ရှစ်တယ က်လိုးက အသက်ရှငပ် မဲ
ရှငတ
် စခဲသ
့် ည်။ တန ဧ၏ တပြ င်မ
့် တ်မှုတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ၎င်ိုးတ ့်
ရရှခဲက့် ကသည်။ တန ဧ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင် တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ
့် မှမည်သမ
ပပည့်စ
် တစန္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် တန ဧသည် ထသ ကမဘ
က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမှ
့်
့်
အသက်ရှငက
် ျန်သငသ
့်် ည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ လူပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးမှ

ဆက်စပ်အကျြုိုးခစ ိုးရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည်အ
့် မှုက တရ ိုးဝင် မစတင်မီ တခတ်က လထဲတွင၊် လူတက
့် သူဆက်ဆခဲပ့် ပီိုး
တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးသည် အတတ ်အတန်
သက်သ မှုရှခဲသ
လမ
ူ ျ ိုးအြ တန
ဧ၏မသ ိုးစ ရှစ်တယ က်က
့် ည်က ပပတပသည်။ ယတနတခတ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် ဆက်ဆခဲသ
့် စသည် “မျှတမှု” မရှဟ ထင်ရသည်။ သတသ
် ယခ လူတအတပေါ်
့် ည်ပ
့်
့်
သူလပ်တဆ င်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အမှုပမ ဏန္ှင ့်် ယခ သူ သရှတစသည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပမ ဏန္ှင ့်် ယှဉ်ကကည်လ
့် ျှင၊် တန ဧ၏ မသ ိုးစ ရှစ်တယ က်က
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆက်ဆမှုသည် ထအချန်က သူ၏အမှု တန က်ခအတကက င်ိုးအရ က
တပိုးထ ိုးသည့်် အမှု၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ခသ ပြစ်သည်။ ယှဉ်ကကည်ပ့် ခင်ိုးပြင ့််
တန ဧ၏ မသ ိုးစ ရှစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ သ ၍ရရှသတလ သမဟ
့်
့် တ် ယတနတခတ်
လူမျ ိုးက သ ၍ရရှသတလ ။
တန ဧသည် တခေါ် ပခင်ိုးခရသည်မှ ရိုးရှငိုး် သည့်် အချက်တစ်ခပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဤမှတ်တမ်ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ့််
သူ၏အန္ှစ်သ ရပြစ်သည့်် ငါတတပပ
ဆတနသည့်် အဓကအချက်ပြစ်မှ မရိုးရှငိုး် တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ အချြုျို့က န ိုးလည်ရန်၊ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်
တခေါ်လသည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက ငါတ န
့် ိုးလည်ရမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဤအရ မှတစ်ဆင့််
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ အလန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် န ိုးလည်ရမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အတရိုးကကီိုးလှတပသည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် သူတခေါ်သည့်် ဤလူသည်
မည်သတသ
လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်ပါသနည်ိုး။ ဤသူမှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
န ိုးတထ င်န္င်သန္
ူ င
ှ ့်် သူ၏ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက လက်တလျှ က်န္င်သူ ပြစ်ရတပမည်။
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဤသူသည် တ ဝန်သစတ် ရှသူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ၎င်ိုးတ ့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရမည့်် တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးပခင်ိုးပြင ့််
တဆ င်ရွက်မည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးလည်ိုး ပြစ်ရတပမည်။ သဆ
့် လျှင ် ဤလူသည် ဘရ ိုးသခင်က
သရှတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ြ လ
့် အပ်ပါသတလ ။ မလအပ်တပ။ ထအချန်အခါက တန ဧသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သွနသ
် င်မှုမျ ိုးက သပ်မကက ိုးြူိုးခတ
ဲ့် ပ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက
မတတွျို့ ကကြုြူိုးခဲတ
င့်် တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည အလွန ်
့် ပ။ ထတကက
့်
နည်ိုးပါိုးခဲသ
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်လှမ်ိုးခဲသ
့် ည်။ တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ည်ဟ ဤတနရ တွင ်
မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ က
် သူ ပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးပါသတလ ။
အတပြမှ လိုးဝ မပမင်ြူိုးတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ထတနရက်
့် မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏

တစတမန်မျ ိုးသ လူတအလယ်
လ ခဲတ
အမှုအရ မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လပ်တဆ င်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သယ်တဆ င်တပိုးရမျှသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ သ
် ည် လူသ ိုးက မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုး၌ ငါတ အတပခခ
အ ိုးပြင ့်် ပမင်ကကရသည်မှ တန ဧ
့်
လပ်တဆ င်ြရှ့် ခဲသ
် ရ န္ှင ့်် သူအြ
ဘ
့် ည့်အ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်တ ပြစ်
့် သည်။ သဆ
့် လျှင ် ဤတနရ တွင်
ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပခဲသ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ည့်် အန္ှစ်သ ရမှ မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် တတကျကျ စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုအရ တစ်ခက ပမင်သည်အ
့် ခါ၊ သမဟ
့် တ် အတပခအတနတစ်ခ
ပြစ်တပေါ်တနသည်က ပမင်သည်အ
့် ခါ၊ သူ၏ အပမင်တွင ် ယင်ိုးက တင်ိုးတ ြ စ
့် တစ်ခ ရှပပီိုး၊
ဤစန္ှုနိုး် က ယင်ိုးက ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ အစီ
အစဉ် တစ်ခ သူ စတင်သည် မစတင်သည်၊
့်
သမဟ
် ည်ိုးလမ်ိုး
့် တ် ဤအရ သမဟ
့် တ် အတပခအတနက ကင်တွယ် တပြရှငိုး် ရ တွင် မည်သည့်န
ခယူရမည်ဆသည်က အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ဆိုးပြတ်တပိုးတလသည်။ သူသည် အရ ရ အတပေါ်
စတ်မဝင်စ ိုးပခင်ိုး သမဟ
် ကယ်တွင်
့် တ် ခစ ိုးချက်မရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အမှနတ
လိုးဝ ဆန်ကျင်
ဘက်ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင် ဘရ ိုးသခင်က တန ဧကတပပ ခဲသ
့်
့် ည့်် အရ က
တြ ်ပပသည့်် ကျမ်ိုးတစ်ချက် ရှသည်- “သတတဝါအတပါင်ိုးတ၏
တမှ က်တွင ်
့်
့် အဆိုးသည် ငါမျက်
တပေါ်လ ပပီ။ သူတတကက
င့်် တပမကကီိုးသည် အဓမမမှုန္င
ှ ့်် ပပည်စ
့် တလ၏။ အကယ်စင်စစ်
့်
တပမကကီိုးန္ှငတ
့်် ကွ သူတက
့် ျန်တွင၊်
့် ငါြျက်ဆိုးီ မည်။” ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲခ
သူသည် လူသ ိုးမျ ိုးကသ ြျက်ဆိုးီ မည်ဟ ဆလခဲပ
့် ါသတလ ။ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
သူသည် အတသွိုးအသ ိုးရသည်
ှ
့် သက်ရှသတတဝါအ ိုးလိုးက ြျက်ဆိုးီ မည်ဟ တပပ ခဲတ
့် ပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက လချင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤတနရ တွင်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တန က်ထပ် ြွငပ့်် ပချက်ရှတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမ၊ှု သတတဝါ အ ိုးလိုးတ၏
့် ညစ်ညမ်ိုးမှု၊
အဓမမအမှုန္င
ှ ့်် မန ခမှုတအတပေါ်
သူ၏သည်ိုးခမှု အကန်အသတ်
တစ်ခရှတပသည်။ သူ၏
့်
့်
အကန်အသတ်
သည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် တပမကကီိုးက
့်
ကကည်ရ
့် ှု တသ အခါ ပပ်စပ်လျက်ရသည်
ှ
က ပမင်တတ ်မူ၏။ အတကက င်ိုးမူက ိုး တပမကကီိုးတပေါ်မှ
လူအတပါင်ိုးတသည်
တြါက်ပပန်ပခင်ိုးသ တရ
က်ကကပပီ။” ဟ တပပ ခဲသ
့် ပြစ်
့် ကဲသ
့်
့်
့် သည်။
“အတကက င်ိုးမူက ိုး တပမကကီိုးတပေါ်မှ လူအတပါင်ိုးတသည်
တြါက်ပပန်ပခင်ိုးသ တရ
က်ကကပပီ”
့်
့်

ဟူသည့်် စက ိုးရပ်သည် မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်တန က်
လက်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န မက တခေါ်ဆခဲက့် ကသူမျ ိုး၊ တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်ထ
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်က ပူတဇ ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က န္ှုတ်အ ိုးပြင့်် ဝန်ခပပီိုး ချီိုးမွမ်ိုးပင်
ချီိုးမွမ်ိုးခဲက့် ကသူမျ ိုးအပါအဝင် မည်သည့်် သက်ရှ သတတဝါကမဆ ဆလတပသည်- ၎င်ိုးတ၏
့်
အပပြုအမူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမတ
ှု န္ှ့် ငပ့်် ပည်ပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်သ ့်
တရ က်ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင် ြျက်ဆိုးီ ရမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အကန်အသတ်
ပြစ်၏။ သဆ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့််
သတတဝါအ ိုးလိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်မျှ အတင်ိုးအတ ထ သည်ိုးခပမဲ
သည်ိုးခခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်တစ လူအ ိုးလိုးသည် လမ်ိုးမှနက
် တလျှ က်မတနခဲသ
့် ည့််
အတင်ိုးအတ ထပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက မတက င်ိုးမန္
ှု င
ှ ပ့်် ပည်ရ
့် သ မက၊ ကမဘ တလ ကက ဘရ ိုးသခင်က
အပ်စိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
ှ ့်် မှနက
် န်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးက
့် အလင်ိုးန္င
ယူတဆ င်တပိုးန္င်သည်ဟ ယကကည်သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရမှု
ှ က ယကကည်ခသ
ဲ့် ူ တစ်ဦိုးမျှ မရှခဲသ
့် ည့်် အတင်ိုးအတ အထ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တည်ရှခွငမ
့်် တပိုးသည့််
အတင်ိုးအတ ထ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည်
ဤအတပခအတနကတရ က်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ထပ်
သည်ိုးမခန္င်တတ တ
့် ရ က အစ ိုးထိုး မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပ။ ယင်ိုးက မည်သည်အ
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးတ ကျတရ
က်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တစ်ဝက်တစ်ပျက်
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတစ်ခ မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ ဤလက်ရှတခတ်က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌
တပြ င်မ
် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ စလင်သည်လ
့် ူ
့် တ်သည့်လ
မည်သမ
ူ ျှမရှသတလ ။ ဤတခတ်သည် ကမဘ တပေါ် ရှ သတတဝါအ ိုးလိုး၏ အပပြုအမူက
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် တခတ်တစ်တခတ်ပြစ်သတလ ။
ဤတနရက်
ှ ့်် တခတ်က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က စလင်တစလသူမျ ိုး၊
့် န္င
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်လက်န္င်ပပီိုး သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခန္င်သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးမှလွဲ၍အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခမှုအကနအ
် ့် သတ်က
စန်တခေါ်တနကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်တ၏တဘိုးတွ
င ် ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ရ ရ တင်ိုး- သင်တ၏
့်
့်

မျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် န ိုးမျ ိုးပြင ့်် ကက ိုးရသည်အ
့် ရ မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဤတလ ကတွင်
တနစဉ်
့် ရ မျ ိုးသည် အဓမမ အမှုန္င
ှ ့်် ပပည်သ
့် ည်
့် သင်တ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့ရသည်အ
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် ထသတသ
ကမဘ ၊ ထသတသ
တခတ်သည်
့်
့်
အဆိုးသတ်သင်သ
ှ
က လ၏ တန က်ခသည် တန ဧ၏
့် ည် မဟတ်တလ ။ လက်ရတခတ်
အချန်က လ တန က်ခန္ှင ့်် လိုးဝ မကွဲပပ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသသည် အတအကျ တူညဆ
ီ ပဲ ြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတကက င့်် စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့််
အတနအထ ိုးမျ ိုးအရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ဤကမဘ တလ ကသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရသင်ပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ အတပခအတနမျ ိုးသည် ကမဘ ကကီိုးက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့််
ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
ွ တ
် ပသည်။ သရ့် တွင ် ကွ ပခ ိုးချက်မှ
့် သည့်် အချန်ထက် မျ ိုးစွ တကျ ်လန
အဘယ်နည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဝမ်ိုးအနည်ိုးတစဆိုးတသ
အရ တစ်ခလည်ိုး ပြစ်ပပီိုး သင်တထဲ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်သည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး
့် မှ မည်သမ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တပမည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ က တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သတဘဂ တဆ က်ပပီိုး
ပပင်ဆင်ပခင်ိုး အလပ်တစ်ချြုျို့ လပ်တဆ င်ရန် တန ဧက ဘရ ိုးသခင် တခေါ် န္င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမှုအရ မျ ိုး တသီတတန်ိုးက လပ်တဆ င်ြ တန
ဧဟူသည့်် လူတစ်ဦိုးက
့်
တခေါ်ယူန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သရ့် တွင ် လက်ရတခတ်
ှ
က လတွင ် တခေါ်ယူရန် ဘရ ိုးသခင်ထတွင် မည်သမ
ူ ျှ
မရှတပ။ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဤတနရ တွင ် ထင်တနကကသည့်် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးသည်
အတကက င်ိုးရင်ိုးက အလွနတ
် က င်ိုးစွ န ိုးလည်ပပီိုး သသည်မှ တသချ သတလ က်ပြစ်သည်။
သင်တသည်
ငါက
့် ထတ်တြ ်တပပ တစလသတလ ။ ယင်ိုးက ကျယ်တလ င်စွ
့်
ထတ်တြ ်တပပ ဆပခင်ိုးက သင်တက
့် အရှက်ရတစပပီိုး အတယ က်တင်ိုးက စတ်ပျက်သွ ိုး
တစန္င်သည်။ လူအချြုျို့က၊ “ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
တပြ င်မ
့် မ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့်် စလင်သည့်် လူမျ ိုး မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ်သည်လ
ကျွန္ပ်
် တက
် တသည်
ထအရ က
့် တစ်စတစ်ခပပြုလပ်ရန် ညန်ကက ိုးပါက၊ ကျွန္ပ်
့်
လပ်န္င်စွမ်ိုးရဦိုး
ှ မည် ပြစ်သည်။ ယခင်က၊ ကပ်တဘိုးတစ်ခ ကျတရ က်တတ မ
့် ည်ဟ ဘရ ိုးသခင်
တပပ ခဲခ
် တသည်
ကပ်တဘိုးထတ
ဲ ွင် လအပ်မည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုးန္ှင ့်် ပစစညိုး် မျ ိုးက
့် ျန်တွင၊် ကျွန္ပ်
့်
စတင်ပပင်ဆင်ခကဲ့် ကပါသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည် မဟတ်ပါလ ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် ပူိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်တနခဲက့် ကသည် မဟတ်ပါလ ိုး။

ကျွန္ပ်
် တလ
ဲ့် ည့်် ဤအရ မျ ိုးသည် တန ဧ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ယှဉ်၍
့် ပ်ခသ
မရန္င်ပါသလ ိုး။ ကျွန္ပ်
် တလ
ဲ့် ည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် စစ်မှနသ
် ည့်် န ခမှု
့် ပ်ခသ
မဟတ်ပါလ ိုး။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက လက်န တနခဲက့် ကသည်
့်
မဟတ်ပါလ ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ကျွန္ပ်
် တယ
့် ကကည်ချက်
ရှကကတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်အ
် ရ က ကျွန္ပ်
် တလ
့် ပ်ခကဲ့် ကသည် မဟတ်ပါလ ိုး။
သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င့်် ဝမ်ိုးနည်ိုး တနတသိုးသနည်ိုး။ သူတခေါ်စရ
မည်သမ
ူ ျှမရှဟ အဘယ်တကက င့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ သနည်ိုး” ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ ကကတပမည်။
သင်တ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တန ဧ၏လပ်ရပ်ကက ိုးတွင ် ကွ ပခ ိုးချက်တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။
့်
ကွ ပခ ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ (ကပ်တဘိုးအတွက် ယတနတွ
့် င ် အစ ိုးအစ ပပင်ဆင်ပခင်ိုးသည်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် တ၏
့် ကယ်ပင် ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်ပါသည်။) (ကျွန္ပ်
့် လပ်ရပ်မျ ိုးသည်
“တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ” ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မညီမျှန္င်ပါ၊ တန ဧမှ မူ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင်
တပြ င်မ
သည့်် အရ မျ ိုးသည်
့် တ်သူ တစ်ဦိုး ပြစ်ပါသည်။) သင်တတပပ
့်
သပ်အလှမ်ိုးမကွ ပခ ိုးလှတပ။ တန ဧလပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှ ယခ လူမျ ိုးလပ်တနသည်အ
့် ရ န္ှင ့််
အတပခခအ ိုးပြင့်် ကွဲပပ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ညန်ကက ိုးခဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
တန ဧလပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
သူ မသခဲတ
် ရ ပပီိုးတပမ က်လခဲသ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
့် ည်က သူမသခဲတ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ခသ တပိုးခဲပ့် ပီိုး တစ်စတစ်ရ က လပ်တဆ င်ြ ့်
့် အမန်တစ်
ညန်ကက ိုးခဲက
၊ ရှငိုး် ပပချက် သပ်မရှဘဲ တန ဧသည် တရှ ဆ
ျို့ က်ပပီိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်ြ တ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့် တ်တဆတ် မကကြုိုးစ ိုးခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က မခခခဲတ
့် ပ သမဟ
့် ပ။ သူသည် ပြြူစင်ပပီိုး
့် တ် သစစ မရှပခင်ိုးက မပပသခဲတ
ရိုးရှငိုး် သည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် တလျ ်ညစ
ီ ွ သွ ိုးတရ က်၊ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က သူက
် ရ လပ်တဆ င်တစခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ သူ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် န ိုးတထ င်ပခင်ိုးတသည်
သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
့်
အရ ၌ သူ၏ ယကကည်မှုက တကျ တထ က် တန က်ခပပြု ခဲတ
့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
တပိုးအပ်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ရိုးရိုးတန်ိုးတန်ိုးန္ှင ့်် ရိုးရှငိုး် စွ သူကင်တယ
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်ပ
့်
ပြစ်သည်။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရ- သူ၏အပပြုအမူမျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် န ခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
တဝြန်သိုးသပ်ပခင်ိုး မဟတ်၊ ခခပခင်ိုး မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ မမ၏ ပင်္္ြုလ်တရိုး အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး
သမဟ
့် တ် သူ၏ အပမတ်အစွနိုး် မျ ိုး န္ှင ့်် ဆိုးရှုိုးမှုမျ ိုးက တတွိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ မည်ဟတပပ သည်အ
့် ချန်တွင၊်

မည်သည့်် အချန်တွင ် ပြစ်မည် သမဟ
် ရ မျ ိုး ပြစ်လ မည် ဆသည်က တန ဧ
့် တ် မည်သည့်အ
မတမိုးခဲသ
့် ၊ ့် ကမဘ တလ ကက ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ြျက်
ဆိုးီ မည် ဆသည်က
့် ကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ တသချ တပါက် မတမိုးခဲတ
့် တင်ိုးသ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင် ညန်ကက ိုးခဲသ
့် ည်အ
သူလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ထအရ က မည်သမည်
့် ပ လပ်တစလသည်ပြစ်တစ၊
မည်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် လပ်တစလသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် တစခင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အတင်ိုး အတအကျ
သူလပ်ခပဲ့် ပီိုး ချက်ချင်ိုး စတင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစလသည့််
သတဘ ထ ိုးတစ်ခပြင ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်။
ကပ်တဘိုးမှ မမကယ်ကယ် တရှ င်လတ
ဲ စြ ထ
့် အရ က သူလပ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ မဟတ်တပ။
ကမဘ ကကီိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမခရမီတွင ် မည်မျှကက မည်ဆသည်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သူတမိုးခဲသ
န်မည်မျှ ကက မည်ဆသည်က
့် တလ ။ မတမိုးခဲတ
့် ပ။ သတဘဂ က တည်တဆ က်ြ အချ
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူတမိုးခသ
ဲ့် တလ သမဟ
့် တလ ။ ယင်ိုးကလည်ိုး သူမသခဲတ
့် ပ။
့် တ် သူ သခဲသ
သူသည် ရိုးရိုးရှငိုး် ရှငိုး် န ခခဲသ
် စ
ီ ွ
့် ည်၊ န ိုးတထ င်ခပဲ့် ပီိုး တလျ ည
တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ယခ လူမျ ိုးမှ မတူကကတပ- ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မတ
ှ စ်ဆင့်် သတင်ိုးအချက်အလက် အနည်ိုးငယ် တပါက်ကက ိုးလျှင ်
တပါက်ကက ိုးချင်ိုး၊ အတန္ှ င်အ
့် မ
ဲ ျှ
့် ယှက် သမဟ
့် တ် တလထဲက သစ်ရွက်လှုပ်ခတ်သ သဲသ
ကက ိုးရလျှင် ကက ိုးရချင်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ကပ်တဘိုးအပပီိုးတွင ် စ ိုးရမည်အ
့် ရ ၊
့်
တသ က်ရမည်အ
့် ရ န္ှင ့်် အသိုးပပြုမည်အ
့် ရ က ပပင်ဆင်ြ၊ ့် ကပ်တဘိုးကျတရ က်လျှင ်
ထွက်တပပိုးလွတ်တပမ က်ရန် လမ်ိုးမျ ိုးကပင် ပပင်ဆင်ရင်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ြိုးအခပင် ပြစ်ပါတစ၊
အြိုးအခက င်္ရမထ ိုးဘဲ ချက်ချင်ိုး စတင်တဆ င်ရွက်ကကတလသည်။ သ ၍ စတ်ဝင်စ ိုးစရ
တက င်ိုးသည်မှ ဤအဓကကျသည့်် အခက်အတန်တွ
က်မျ ိုးသည်
့် င ် လူဦိုးတန္ှ
့်
“အလပ်တ ဝန်က ပပီိုးစီိုးတအ င် လပ်တဆ င်ရ တွင”် အင်မတန် တတ ်ကကတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်် ညန်ကက ိုးချက်မျှ မတပိုးသည်အ
့် တပခအတနတအ က်တွင၊် လူသ ိုးသည်
အရ အ ိုးလိုးအတွက် အလွနသ
် င်တ
အစီအစဉ်မျ ိုးက
့် တ ်စွ စီစဉ်န္င်တလသည်။ ထသတသ
့်
တြ ်ပပရန် “စလင်သည်” ဟူသည့်် စက ိုးက သင်တအသ
ိုးပပြုန္င်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည်အ
့် ရ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်
သမဟ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ကမူ မည်သမ
ူ ျှ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် လချင်သည်အ
င်္ရမစက်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးကကတပ။ ယင်ိုးသည် ယတနတခတ်
့်
လူမျ ိုးန္ှင ့်် တန ဧတကက
့် ိုးက အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကွ ပခ ိုးချက် ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။
ဤတန ဧ၏ အပြစ်အပျက် မှတ်တမ်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး

တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက သင်တ ပမင်
့် ကကသတလ ။ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊
ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့်် အဓမမမတ
ှု အတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခမှုသည် အကနအ
် ့် သတ်ရှ၏။
့်
ထအကန်အသတ်
က သူတရ က်သွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ သူသည် ဆက်လက် သည်ိုးခတတ မ
့်
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အသစ်န္င
ှ ့်် အစီအစဉ် အသစ်တက
့်
အစပပြုလမ်မ
့် ရ က စတင် လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်၊ သူလပ်ရမည်အ
့် ည်၊ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
န္ှင ့်် သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ အပခ ိုးတစ်ြက်က ထတ်တြ ပ် ပလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ ဤလပ်ရပ်သည်
လူသ ိုး၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု သူသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ခရမည်မဟတ်သည်က ပပသြ၊ ့်
သမဟ
့် ည်က ပပသရန်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် သူသည် ဩဇ အ ဏ ၊ အမျက်တဒါသတန္ှ့် င ့်် ပပည်သ
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ြျက်ဆိုးီ ပစ်န္င်သည်က ပပသရန်လည်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် အန္ှစ်သ ရသည် ဤသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
သူ၏ မျက်တမှ က်တွင ် ရှငသ
် န်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်၊ သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ရှငသ
် န်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်
ခွငမ
့်် ပပြုန္င်တတ ပ့် ခင်ိုး သမဟ
် ည်ိုးခမှု မရှတတ ပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့် တ် စတ်ရှညသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် သူက
သည်အ
့် ခါ၊ တစ်ကမဘ လိုးတွင ်
့်
့် ဆန်ကျင်
သူကယ်န္င်သည်သ
့် ူ တစ်ဦိုးမျှ မရှသည်အ
့် ခါတွင၊် သူသည် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ဆက်၍ သည်ိုးခတတ မ
့် ၊ ့် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျြုိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
သူ၏အစီအစဉ်က မည်သည့်ဒ
် ဟမျှ
ွ
မရှဘဲ တဆ င်ရွက်မည် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်က သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုးပြင ့်် ဆိုးပြတ် ထ ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ
မလဲမတရှ င်သ သည့်် အကျြုိုးဆက်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှသည့််
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါအ ိုးလိုး ခယူရမည့်် အကျြုိုးဆက်ပြစ်သည်။ ဤအရ က လက်ရတခတ်
ှ
က လတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အစီအစဉ်က ပပည့်စ
် တစရန်န္င
ှ ့်် သူကယ်တင်လသည့််
လူမျ ိုးက ကယ်တင်ရန် စတ်အ ိုးထက်သန်တနသည်က ပပသည် မဟတ်တလ ။
ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က င်္ရအစက်ဆိုး
ပြစ်သနည်ိုး။ သူတန
့် မ
ူ ျ ိုး၊ သမဟ
သမ
ူ ျ ိုးက
့်
့် က်က လိုးဝမလက်သည်သ
့် တ် သူက
့် ဆန်ကျင်
မည်သမည်
ွ ်က သူက
့် ပ ဆက်ဆပ သမဟ
့် တ် ခခပက မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
မည်ကသ
ဲ့် မတက
င်ိုး တပပ ဆကကပက မဟတ်တပ။ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ထဲက
့်
သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးပြစ်သည့်် သူတန
ူ ျ ိုးသည် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုး
့် က်လက်သမ
ခရသည် မခရသည်၊ သူ တကျနပ်အ ိုးရထက်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ၏ မပြစ်လ ၏ ဆသည်ကသ
သူင်္ရစက်သည်။ သူတန
ူ ျ ိုးမလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးလူမျ ိုးအတွကမ
် ူ
့် က်ကလက်သမ
သူ၏အမျက်တဒါသကတြ ်ပပရန် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်က ရြန်ရခါမျှ

သူတပိုးတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင-့်် ဆူန မီမျ ိုး၊ ငလျင်လှုပ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊
မီိုးတတ င်တပါက်ကွဲပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူတန
့် က်ကလက်က သူအ
့် ိုးပြင့််
ကယ်တင်ပခင်ိုး ခရဆဲဆရ
ဲ သည်
ှ
့် သူမျ ိုးက သူသည် ခင်မ စွ ကွယက
်
ပပီိုး
တစ င်တ
့် ရှ က်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ဤသပြစ်
့် သည်- တစ်ြက်တွင၊်
သူသည် စလင်တစရန် သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုးအတပေါ် အဆိုးစွနတ
် သ စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးရန္
ှ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသူတက
့် င်ိုးန္င်သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊်
့် သူတတ်န္င်သတရွ ျို့ တစ င်ဆ
သူတန
သည့်် စ တန်ပစ လူမျ ိုးက အလွနအ
် မင်ိုး မန်ိုးတီိုးက
့်
့် က်ကမလက်ဘဲ သူက
့် ဆန်ကျင်
စက်ဆပ်တလသည်။ ဤစ တန်ပစ လူမျ ိုးသည် သူတန
့် က်ကလက်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် သူက
့်
ကိုးကွယ်ပခင်ိုးမျ ိုး ရှ မရှဆသည်က သူ င်္ရမစက်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
၎င်ိုးတအတွ
က် သည်ိုးခစတ်ရှစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတက
့်
့် သူ စက်ဆပ်ရွရှ ဆဲပြစ်ပပီိုး ဤစ တန်ပစ
လူမျ ိုး၏ အဆိုးသတ်က သူ ချမှတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်၏ အဆင်မ
့် ျ ိုး
တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးကလည်ိုး သူ တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနတပသည်။
တန က်ကျမ်ိုးပဒ်က ကကည်က့် ကစ။့်
၂။ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပပီိုးတန က် တန ဧကတပိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
ကမဘ ဦိုး ၉:၁-၆ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး၊ တန ဧန္ှင ့်် သူ၏သ ိုး တက
် ၍
ူ ၊
့် တက င်ိုးကကီိုးတပိုးတတ မ
သင်တသည်
မျ ိုးပပ ိုးစွ တမွိုးြွ ိုးလျက် တပမကကီိုးပပည်တ
့် စကကတလ ။့် တပမတရ စဆ န်၊
့်
မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်ငက
ှ ်အစရှတသ ၊ တပမတပေါ်မှ လှုပ်ရှ ိုးတတ်သမျှန္င
ှ ၊့််
ပင်လယ်ငါိုးအတပါင်ိုးတသည်
၊ သင်တတရှ
့်
့် ျို့ မှ တကက က်ရွ ျို့ တန်လှုပ်ပခင်ိုးသတဘ ရှကကလမ့််မည်။
ထတရ စဆ န်တက
၌ငါ အပ်၏။ အသက်ရှင၍
် လှုပ်ရှ ိုးတတ်သမျှသည်၊
့် သင်တ လက်
့်
အသီိုးအရွ က်ကသ
ဲ့် ၊ ့် သင်တစ့် ိုးစရ ဘ ပြစ်
့် ရမည်။ ခပ်သမ်ိုး တသ အရ တက
့် သင်တ၌့်
ငါအပ်တပိုး၏။ သတသ
်လည်ိုး အသက်တည်ိုးဟူတသ အတသွိုးန္ှငတ
့်် ကွ အသ ိုးက မစ ိုးရ။
့်
သင်တ၏
ူ ဆသည်
့် အသက်တည်ိုးဟူတသ သင်တ၏
့် အတသွိုးကသွနိုး် တသ သူ မည်သမ
သ ိုးရဲတရ စဆ န်ပြစ်တစ၊ လူပြစ်တစ၊ ခပ်သမ်ိုးတသ လူတ၏
့် ညီအစ်ကမျ ိုးပြစ်တစ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်က ငါတတ င်ိုးမည်။ အကကင်သသ
ူ ည် လူ၏အတသွိုးက သွနိုး် ၏။ ထသူ၏အတသွိုးက
လူလက်ပြင့်် သွနိုး် ရမည်။ အတကက င်ိုးမူက ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် မမပသဏ္ဍ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ လူက
ြန်ဆင်ိုးတတ ်မူ၏။
ဤကျမ်ိုးပဒ်မှ မည်သည်အ
့် ရ က သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်သနည်ိုး။ ဤကျမ်ိုးပဒ်က အဘယ်တကက င့််
့်

ငါတရွ ိုးခဲသ
့်် မ
ူ ့် သ ိုးစ၏ ဘဝအတကက င်ိုး
့် နည်ိုး။ သတဘဂ တပေါ်က တန ဧန္ှငသ
တက က်န္တ်ချက်တစ်ခက အဘယ်တကက င့်် ငါမတရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် ဆတသ ်၊
ထအချက်အလက်သည် ယတန ငါတ
တပပ
ဆတနသည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် မျ ိုးစွ ဆက်စပ်မှု
့်
့်
မရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ငါတအ
့် ရစက်တနသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
ပြစ်သည်။ ထအတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးက သင်တ သ
့် ချင်သည် ဆပါက၊
သင်တက
ကျမ်ိုးစ က တရွ ိုးချယ်န္င်သည်။ ယင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍
့် ယ်တင် ြတ်ရှုြ သမမ
့်
ဤတနရ တွင် ငါတ တပပ
မည်မဟတ်။ ယတန ငါတ
တပပ
ဆတဆွိုးတန္ွိုးတနသည့်် အဓကအရ မှ
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မည်သ သ
် တကက င်ိုး ပြစ်သည်။
့် ရှရမည် ဆသည့်အ
တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်၏ညွနက် က ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခပပီိုး သတဘဂ ကတည်တဆ က်က
ကမဘ ကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ြ တရလ
မ်ိုးမိုးပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည်တ
့် နရက်
့် မျ ိုးက
့်
ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ သူ၏မသ ိုးစဝင် ရှစ်ဦိုးလိုး အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန ဧ၏
မသ ိုးစ ရှစ်ဦိုးမှလွဲ၍ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး ကမဘ တပေါ် ရှ
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုး ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
့် သည်။ တန ဧကမူ ဘရ ိုးသခင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ှ သ
့်် ၏
ူ သ ိုးမျ ိုးက အချြုျို့အရ မျ ိုး တပပ ဆခဲသ
့် ည်။
ဤအရ မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး သူအတပေါ်
့် တပိုးသန ိုးခဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူက
့် န ိုးတထ င်န္င်ပပီိုး
သူ၏ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခန္င်သက
ူ ဘရ ိုးသခင်တပိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့််
ကတတပြစ်
့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
့် က ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် ဆချီိုးပမြှင်သ
ဆလသည်မှ ၊ တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်အပမင်တွင ် စလင်တသ သူပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
တပြ င်မ
့် ူ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
့် တ်သည်လ
သူမည်မျှ သသည်ဆသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ တတတပပ ရလျှင၊် တန ဧန္ှင ့််
သူသ
ဲ့် ည်၊
့် ိုးသိုးတယ က်လိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
သူတ လ
့် ရ က လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်အ
့် ပ်သင်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ် တန က်တစ်ဆင်အ
့် တထ က်အပ့်
့် တွက် ကကီိုးမ ိုးသည်အ
ပြစ်တစရင်ိုး၊ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကမဘ က ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုးတန က်ပင်ိုးတွင ် လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ အမျြုိုးမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ထန်ိုးသမ်ိုးခဲက့် ကသည်။ တန ဧ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ရ တင်ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ည်။
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခဲသ
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးအတွက်မူ တန ဧလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ သည် ထတ်တြ ်တပပ ဆရန်ပင်
့်

ထက်တန်ပခင်ိုးမရှ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ အချြုျို့က- တန ဧသည် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူက
င့််
့် ချမ်ိုးသ တပိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က စတ်ပင်ိုးပြတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
သူသည် တကယ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးခခဲရ
် ျန်ရစ်ပခင်ိုးသည်
့် မည် ပြစ်သည်။ သူ၏ အသက်ရှငက
သူ ကယ်တင်၏ ထူိုးချွနမ
် ှုမျ ိုးတကက င့်် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ လူသည် မလှုပ်မယှက်ပြစ်တသ တကက င ့််
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ပြစ်တစချင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ ပြစ်သည်ဟူ၍ တတွိုးပင် တတွိုးတပလမ်မ
့် ည်။
သရ့် တွင ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် စဉ်ိုးစ ိုးတနခဲသ
့် ရ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့်
့် ည်အ
လူတစ်တယ က် ကကီိုးပမတ်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့််
့် တ် အတရိုးမပါသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
သူက
့် ရ က
့် န ိုးတထ င်န္င်သတရွ ျို့၊ သူ၏ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ တပိုးအပ်သည်အ
န ခန္င်သတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏အလန္ှင ့်် သူ၏အစီအစဉ်တ တချ
တမွျို့ စွ ပပီိုးတပမ က်န္င်ရန်အလငှ့်
့်
သူ၏အမှု၊ သူ၏အလန္ှင ့်် သူ၏ အစီအစဉ်တန္ှ့် င ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်သတရွ ျို့၊
ထလပ်ရပ်သည် သူ၏ အမှတ်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရရှြ ထ
့် က်တန်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူမျ ိုးက တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
၎င်ိုးတ၏
က် ချစ်ခင်မှုမျ ိုးက န္ှစ်သက်ပမတ်န္ိုးသည်။ ဤသည်မှ
့် ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တန ဧက
အဘယ်တကက င့်် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဤသည်မှ လူသ ိုး၏
ထသတသ
လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် န ခပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ဆက်ဆသည့်် ပစ ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
ပြစ်သည်။
တန ဧန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ လူအချြုျို့က“လူသည် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးတထ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစပါက၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တက င်ိုးချီိုးတပိုးသင်ပ
့် ါသည်။ ဤအချက်က
သသ ထင်ရှ ိုးတပသည် မဟတ်တလ ” ဟ တပပ ကကလမ်မ
့် တပပ
န္င်သတလ ။
့် ည်။ ငါတ ထ
့် ကဲသ
့်
“မတပပ န္င်ပါ” ဟ လူအချြုျို့က တပပ သည်။ အဘယ်တကက င့်် ထကဲသ
့် ငါတ
မတပပ
န္င်ရသနည်ိုး။
့်
့်
လူအချြုျို့က “လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က တမွတ
ျို့ လျ ်ပခင်ိုးင ှ
မထက်တန်ပါ။” ဟ တပပ ကကသည်။ ယင်ိုးသည် လိုးဝဥဿ မမှနတ
် ပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
် ရ က လူတစ်ဦိုးက လက်ခလက်သည်အ
့် ခါ၊
့် တပိုးအပ်သည့်အ
၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက တက င်ိုးသည် ဆိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ထလူက န ခသည် မန ခသည်၊
ထလူက ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးသည် မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးသည်ဆသည်န္င
ှ ့််
၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်် အရ သည် စန္ှုနိုး် မီသည် မမီသည်ဆသည်တက
့်
အကဲပြတ်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် စန္ှုနိုး် တစ်ခရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်

င်္ရစက်သည်အ
့် ရ မှ လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး ပြစ်သည်၊ အတပေါ်ယက ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးမဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ မည်
သလ
့်
့် ပ်တဆ င်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ တစ်စတစ်ရ က
၎င်ိုးတလ
့် ည်
့် ပ်တဆ င်သတရွ ျို့၊ ဘရ ိုးသခင်က တစ်စတစ်ဦိုးက တက င်ိုးချီိုး တပိုးသင်သ
ဆသည်မှ မမှနတ
် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ လူတရှ့် ကကသည့််
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုအရ မျ ိုး၏ အဆိုးသတ်
ရလဒ်ကသ ကကည်သ
့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ အမှုအရ မျ ိုး တိုးတက်မှု ပြစ်စဉ်အတွငိုး် ၌
လူတစ်ဦိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက မည်သရှ့် ပပီိုး လူတစ်ဦိုး၏သတဘ ထ ိုးက မည်သရှ့် သည်
ဆသည်တအတပေါ်
သ ၍အတလိုးတပိုးက ၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် န ခမှု၊ အတရိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစြ ဆန္ဒ
တ ရှ
့် ှု တလသည်။
့်
့် မရှ ဆသည်ကလည်ိုး ကကည်ရ
ထအချန်အခါက တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက မည်မျှ သခဲသ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ယခ
သင်တသ
့် တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့် သည့်် အယူဝါဒမျ ိုးတလ က် မျ ိုးခဲသ
အသပည ကဲသ
့် တသ
သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးအရ၊ သူသည် သင်တကဲ
့် ့်
့်
့် သ
တရတလ င်ိုးတပိုးမှုန္င
ှ ့်် ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးမှုမျ ိုးက ရရှခဲသ
့် တလ ။ မရခဲတ
့် ပ။ သရ့် တွင ်
ပငင်ိုး၍မရသည့်် အချက်တစ်ချက်ရသည်
ှ
။ ယတနတခတ်
လတ
ူ ၏
့်
့် အသ၊ စတ်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှလိုးသ ိုး၏
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
သတဘ ထ ိုးသည် တဝဝါိုးပပီိုး မတရမရ ပြစ်တလသည်။ လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရမှု
ှ အတပေါ်တွင ် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည်ဟပင်
တပပ န္င်သည်။ သရ့် တွင ် တန ဧ၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အသထဲတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရမှု
ှ သည် အကကင်ိုးမဲ့်ပြစ်ပပီိုး ယမှ ိုးြွယ်ရ နည်ိုးနည်ိုးမျှ မရှခဲတ
င့််
့် ပ၊ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏န ခမှုသည် အစစ်အမှနပ် ြစ်ပပီိုး စမ်ိုးသပ်မက
ှု ခန္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပြြူစင်ပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက လက်တလျှ က်ြ မ
ွ ိုး် ြရန်
့် မကယ်ကယ် သမ်ိုးသင
့်
အယူဝါဒမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည မျ ိုးစွ က သူမလအပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့်
တပိုးအပ်သည့်အ
် ရ က လက်ခန္င်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင် လပ်တစသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှြရန်
ှ က သက်တသပပြ ့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
အချက်အလက်မျ ိုးစွ ကလည်ိုး သူမလအပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ တန ဧန္ှင ့််
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးကက ိုး ပဓ နကျသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၌ စလင်သည်လ
့် ူဆသည်မှ တတကျကျ မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်ဆသည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ချက်လည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်

လချင်သည်မှ တန ဧကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ချီိုးမွမ်ိုးသည့််
့်
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်လ
့် ူစ ိုးမျြုိုးလည်ိုး အတအကျ ပြစ်သည်။
ဤအရ မှ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးမှု တစ်ခတစ်တလက သင်တရကကပပီ
တလ ။ လူတက
့်
့် လူတက
့်
အပပင်ပန်ိုးမှ ကကည်က့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကကည်သ
့် ည့်် အရ မှ လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတ၏
မည်သည့််
့် အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတပေါ်
့်
စတ်မပါတပါပြစ်
ပခင်ိုးမျှ သမဟ
် သယမျှရြ
ှ မည်
သက
ူ မျှ ခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
့် တ် မည်သည့်သ
့်
သူက
့်် ပပြုတပ။ ထတကက
င့််
့် လူမျ ိုးက တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင ့်် သသယရှြ သ
့် မဟ
့် တ် စမ်ိုးသပ်ြ ခွ
့် ငမ
့်
ယတနတခတ်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
့်
တနရတသ ်လည်ိုး- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရသည်ဟပင် တပပ န္င်သည်- သူတ ့်
စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် နက်ရှုင်ိုးတနရ မျ ိုးထက
ဲ တစ်စတစ်ခတကက င်၊့် ၎င်ိုးတ၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် အန္ှစ်သ ရ၏ တည်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ရန်လသည့်် သတဘ ထ ိုးတတကက
င်၊့် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ အမှနတ
် ကယ် ယကကည်မှု
့်
့်
ရှပခင်ိုးမှ ပတ်ပင်ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်က ၊ သူက
့် န ခပခင်ိုးမှ ထ ိုးဆိုးီ ခရပပီိုးပြစ်သည်။
ဤအရ တကက င ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် တန ဧအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲသ
့် ည့်် အလ ိုးတူ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရရှြ အလွ
နခ
် က်ခတ
ဲ ပသည်။
့်
၃။ လူသ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ပဋည ဉ် သတကဂတတစ်ခအပြစ် ဘရ ိုးသခင်သည် သက်တက
အသိုးပပြုသည်
ကမဘ ဦိုး ၉:၁၁-၁၃ သင်တန္ှ့် င ့်် ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်ဟူမက
ူ
ိုး၊ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
ခပ်သမ်ိုးတသ သတတဝါတသည်
တန က်တြန် မဆိုးရကက။ တပမကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ဘရ့်
့်
တန က်တြန် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး မရှရ။ ထမှတပါိုး ငါတဘက်၊ သင်တန္ှ့် င ့်် သင်တထ
့် မှ
အသက်ရှငသ
် မျှတသ တရ စဆ န်တ တဘက်
၌ သ ိုးတပမိုး အစဉ်အဆက်မပပတ်၊ ငါပပြုတသ
့်
ပဋည ဉ်၏ လကခဏ သက်တသဟူမက
ူ
ိုး၊ ငါ၏ သက်တက မဃ်ိုးတမ်၌ ငါထ ိုး၏။
ထသက်တသည် တပမကကီိုးန္ှင ့်် ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်၏ သက်တသပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဆက်လက်၍ လူသ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ပဋည ဉ် သတကဂတအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က သက်တက
မည်သအသ
ိုးပပြုခဲသ
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုးက တစ်ချက် ကကည်က့် ကစ။့်
့် ည်န္င
့်
လူအမျ ိုးစက သက်တသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သရှကကပပီိုး၊ သက်တမျ ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ်သည့်် ပြစ်ရပ်အချြုျို့က ကက ိုးြူိုးကကတပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက

သက်တန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အပြစ်အပျက်အတွက်မူ၊ လူအချြုျို့က ထအရ က ယကကည်ပပီိုး၊
အချြုျို့က ယတမ်ိုးစက ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးသူတက
့်
လိုးဝမယကကည်ကကတပ။ မည်သပင်
့်် က်န္ယ်၍ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့််
့် ပြစ်တစ သက်တန္ှငဆ
အပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပြစ်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု ပြစ်စဉ်တွင် ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးက
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တတကျကျ မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤမှတ်တမ်ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် ထအချန်အခါက မည်သစ့် တ်တနစတ်ထ ိုးရှခဲသ
့် ည် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲသ
ွ ်က ရည်ရွယ်ချက်တက
့် ည့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန က်ကယ
့်
ငါတအ
ဘရ ိုးသခင်က ထအရ မျ ိုးက တပပ ခဲခ
့် ျန်တွင ်
့် ိုး မတပပ ပပတပ။ ထအပပင်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ခစ ိုးတနခဲရ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ သရ့် တွင ်
့် သည်ကလည်ိုး မည်သမ
ဤအပြစ်အပျက် တစ်ခလိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အတပခအတနက
စ တကက င်ိုးမျ ိုးကက ိုးတင
ွ ် ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးသည်။ ယင်ိုးမှ ထအချန်အခါက
သူ၏အတတွိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ စ လိုးအသီိုးသီိုးန္ှင ့်် စ စအသီိုးသီိုးမှတစ်ဆင့််
ကျွန္ပ်
် တ၏
ှု ချက်ချင်ိုး ဆွယ
ဲ ူသွ ိုးသည်အ
့် လ ိုး ပြစ်သည်။
့် အ ရစက်မက
ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးသည် လူတ အတလိုးထ
ိုးသင်သ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ သ
့် ည်အ
့်
့် ရှြ ့်
အကကြုိုးစ ိုးသင်ဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
အတတွိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့််
ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်တအ င် ဆက်န္ယ်တနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏
သန ိုးလည်မှုသည် လူသ ိုး၏ အသက်အတွငိုး် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးအြ မရှ
့် မပြစ်သည့််
ကွငိုး် ဆက်တစ်ခ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုး
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်် ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနခဲသ
့် နည်ိုး။
မူလက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအပမင်
၌ အလွန ် တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး သူန္ှ့် ငန
့်် ိုးီ စပ်သည့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူက
့် ပန်ကန်ကကပပီိုးတန က်တွင်
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ ြျက်
ဆိုးီ ခခဲရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ထကဲသ
့် ့်
့် သည်။ ထသတသ
့်
့်
ချက်ချင်ိုးသ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က န ကျင်တစခဲသ
့် တလ ။
န ကျင်တစသည်မှ အမှနပ
် င်ပြစ်၏။ ဤသဆ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သူ၏
့် လျှင ် ဤန ကျင်မှုန္င
တြ ်ပပချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ မည်သ မှ
့် တ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသနည်ိုး။
သမမ ကျမ်ိုးစ ၌ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်- “သင်တန္ှ့် င ့်် ငါပပြုတသ

ပဋည ဉ်ဟူမူက ိုး၊ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ခပ်သမ်ိုးတသ သတတဝါတသည်
တန က်တြန်
့်
မဆိုးရကက။ တပမကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ဘရ့် တန က်တြန် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး မရှရ။” ဤရိုးရှငိုး် သည့််
စ တကက င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပတပသည်။ ဤကမဘ တလ ကက
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသည် သူက
် ရ န ကျင် တစခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုး၏စက ိုးမျ ိုးပြင၊့်် သူသည်
့် အလွနတ
အလွန ် ဝမ်ိုးနည်ိုးခဲ၏
့် ရသည်- တစ်ချန်က သက်ရှမျ ိုးန္ှငပ့်် ပည်ခ
့် သ
ဲ့် ည့််
့် ။ ငါတ စ
့် တ်ကူိုးကကည်၍
ကမဘ သည် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင့်် ြျက်ဆိုးီ ခရပခင်ိုး ပပီိုးတန က် မည်သပြစ်
ဲ့် နည်ိုး။ တစ်ချန်က
့် ခသ
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပည်ခ
့် သ
ဲ့် ည့်် ကမဘ သည် ထအချန်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူခသ
ဲ့် နည်ိုး။ လူသ ိုး
တနထင်မှုမရှ၊ သက်ရှသတတဝါမျ ိုးမရှ၊ တရက တနရ တင်ိုးတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး၊ တရမျက်န္ ှ ပပင်တပေါ်တွင ်
လိုးလိုး ကကီိုးစွ တသ အပျက်အစီိုးရတနသည်
ှ
။ ထသတသ
ပမင်ကွငိုး် တစ်ခသည်
့်
ကမဘ တလ ကက သူြန်ဆင်ိုးခဲခ
် ျက်ပြစ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။
့် ျန်က ဘရ ိုးသခင်၏ မူလ ရည်ရွယခ
မဟတ်ပါတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏မူလရည်ရွယ်ချက်မှ ကန်ိုးတပမ တစ်တလျှ က် သက်ရှမျ ိုးက
ပမင်ရြ၊ ့် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်ကကပခင်ိုးက ပမင်ရြပြစ်
့် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုးက သူက
့် ကိုးကယ
့် သည်၊
တန ဧသ သူက
့် ကိုးကွယ်တနသည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူပြစ်ရန် သမဟ
့် တ် သူက
့်
တပိုးအပ်သည့်အ
် ရ က ပပည့်စ
် တစြ သူ
ဲ့် ည့််
့် ၏ တခေါ် ပခင်ိုးက အတပြတပိုးန္င်ခသ
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူပြစ်ရန်သ မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် မူလက သူရည်ရွယ်ထ ိုးခဲသ
ဲ့် ဲ လိုးဝ ဆန်ကျင်
ြက်က
့် ည့်် အရ က မပမင်ခဘ
့်
ပမင်ခရ
ဲ့် သည်။ သူန္ှ့် လိုးသ ိုးသည် မည်သမန
င့််
့် ကျင်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ထတကက
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ် ပပတနခဲပ့် ပီိုး သူ၏စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ြွငပ့်် ပသည့််
အချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးပြတ်ချက်တစ်ခက ချမှတခ
် သ
ဲ့် ည်။
မည်သည်ဆ
့် ိုးပြတ်ချက်မျြုိုးက သူ ချမှတ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ လူန္င
ှ ့်် ပဋည ဉ်တစ်ခ၊ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
လူသ ိုးက တစ်ြန် ဘရ ိုးသခင် ြျက်ဆိုးီ တတ မ
့် ည်မဟတ်သည့်် ကတတစ်ခအပြစ်
မိုးတမ်ထတ
ဲ ွင ် သက်တတစ်ခပပြုလပ်ရန် (ယင်ိုးမှ ၊ ငါတပမင်
့် ရသည့်် သက်တ) ပြစ်သည်။
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ယင်ိုးမှ ထသတသ
အရ က ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င့်် ပပြုခဲသ
့် ည်က
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထ ဝရ တအ က်တမြ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက
့် အလ
့်
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်က လူတအ
ဲ့် ည်။
့် ိုး တပပ ပပရန်လည်ိုး ပြစ်ခသ
ထအချန်က ကမဘ တလ ကက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လချင်ခသ
ဲ့် ည့််
အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် တလ ။ ဘရ ိုးသခင် လလ ိုးသည်အ
့် ရ လိုးဝ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ကမဘ တလ က၏
ပျက်စီိုးပခင်ိုးတန က်တွင ် ကမဘ တပမ၏ သန ိုးချငစ
့်် ြွယ် ပမင်ကွငိုး် ၏ အစတ်အပင်ိုး
အနည်ိုးငယ်က ငါတ စ
့် ရန္င်သည်၊ သရ့် တွင ် ထအချန်အခါက
့် တ်ကိုးူ ကကည်၍

ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင် ပမင်ကွငိုး် က မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ူခမ
ဲ့် ည်က ငါတ နီ
့် ိုးစပ်တအ င်
စတ်ကူိုးကကည်၍
့် မရန္င်တပ။ ထအချန်က လူတပြစ်
့် တစ ယခတခတ် လူတပြစ်
့် တစ၊
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုးတန က် ကမဘ တလ က၏ပရပ်ပြစ်သည့်် ထပမင်ကွငိုး် က
ဘရ ိုးသခင်ပမင်သည်အ
့် ခါ သူမည်သည့်အ
် ရ ခစ ိုးတနခဲရ
ူ ျှ
့် သည်က မည်သမ
စတ်ကူိုးမကကည်န္
့် င် သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်ပါဟ ငါတဆ
့် န္င်သည်။ လူသ ိုး၏မန ခမှုအ ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ က မပြစ်မတန လပ်တဆ င်ခရ
ဲ့် တသ ်လည်ိုး၊ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
ဤကမဘ တလ က ပျက်စီိုးပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ခစ ိုးရသည့်် န ကျင်မှုသည်
မည်သမ
ူ ျှ ဉ ဏ်မမီန္င်သည့်် သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ပဋည ဉ်တစ်ခ ပပြုလပ်ခရ
ဲ့် သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူသည် တစ်ချန်က ဤကဲသ
့် တသ
တစ်စတစ်ရ က
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က တအ က်တမ့်ြ လူ
ှ ့်် ထသတသ
့် တအ
့် ိုး တပပ ပပရန်န္င
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက တစ်ြန် ြျက်ဆိုးီ မည်မဟတ်သည်က
၎င်ိုးတထ
ဲ့် ည်။ ဤပဋည ဉ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက
့် ကျန်ဆြရန်
့် ရည်ရွယ်ခသ
ငါတပမင်
ွ ်က သူြျက်ဆိုးီ ခဲခ
့် ျန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက
့် ရသည်- ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
န ကျင်မှုတွင် ရှခဲသ
ွ ်က
့် ည်က ငါတ ပမင်
့် တတွျို့ရသည်။ လူ၏ဘ သ စက ိုးအရ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တပျ က်ကွယ်သည်က ပမင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူ၏
န္ှလိုးသ ိုးသည် ငတကကိုးတနခဲပ့် ပီိုး တသွိုးမျ ိုးယစီိုးတနခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ ထအရ က တြ ်ပပြ ့်
အတက င်ိုးဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထစက ိုးလိုးမျ ိုးက
လူသ ိုး၏စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးအ ိုး တြ ်ပပြရန်
့် လူသ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊
လူ၏ဘ သ စက ိုးသည် အလွနခ
် ျြုျို့တဲလ
့် သ
ှ ည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက တြ ပ် ပြရန်
အလွ
နဆ
် ိုးဝါိုးသည်ပ
့်
့်
့် ၎င်ိုးတက
့် အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် ငါအြ
့်
မတပေါ်သကဲသ
့် လွ
် ည်ိုးမလွနက
် ဲလှတပ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ယင်ိုးက ထအချန်က
့် နလ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အတပခအတနမှ မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ခ
ူ သ
ဲ့် ည် ဆသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးသည့်၊် အလွန ် တလျ ်ကန်သည့်် သန ိုးလည်မှုအ ိုး သင်တက
့် တပိုးသည်။
သက်တတစ်ခက တစ်ြန် သင်တ ပမင်
့် ခါ မည်သစဉ်ိုးစ
ိုးကကလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
့် ရသည်အ
့်
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ချန်က တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကမဘ က
ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်မျှ ဝမ်ိုးနည်ိုးခဲရ
့် သည်က သင်တ ့်
တအ က်တမသ
့် တရတပလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတလ ကကမန်ိုးတီိုးပပီိုး
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စက်ဆပ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ သူကယ်တင်၏လက်မျ ိုးပြင ့်် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််

လူသ ိုးမျ ိုးက သူြျက်ဆိုးီ ခဲခ
ွ ၊် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးက မည်သန့် ကျင်တနခဲသ
့် ျန်တင
့် ည်၊
တပြတြျ က်ြရန်
် ့် တ်မှု မည်သခ့် စ ိုးတနခဲရ
့် သည်၊ တွနဆ
့် ပပီိုး၊
့် မည်သရ့် န်ိုးကန်ကကြုိုးစ ိုးတနခဲရ
သည်ိုးခြ မည်
သခက်
ဲ နခဲသ
့် ည်တက
့် တအ က်တမသ
့် တရတပလမ့််မည်။
့်
့် ခတ
့် သင်တအတနပြင်
့်
သူ၏ တစ်ခတည်ိုးတသ စတ်သက်သ မှုမှ တန ဧ၏မသ ိုးစရှစ်တယ က်တွင ် ရှခဲသ
့် ည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အပတ်တကတ်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက အချည်ိုးန္ှိုးီ မပြစ်တစခဲသ
့် ည်မှ တန ဧ၏ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မပှု ြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် န ကျင်ခစ ိုးတနခဲရ
့် ချန်တင
ွ ၊် ဤသည်မှ သူန့် ကျင်မှုက
့် သည်အ
အစ ိုးထိုးတပိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်မှစ၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
တန ဧမသ ိုးစအတနပြင ့်် သူ၏ကျန်ပခင်ိုးအမင်္ဂလ တအ က်၌မဟတ်ဘ၊ဲ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တအ က်၌ အသက်ရှငန္
် င်ြ တမျှ
်လင်ရ
့် င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ က
့်
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် တစ်ြန် ြျက်ဆိုးီ သည်က ၎င်ိုးတ လ
်လငရ
့်် င်ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
့် ိုးဝ မပမင်ရြ တမျှ
့်
၎င်ိုးတ ြျက်
ဆိုးီ ပခင်ိုးမခရမည်ကလည်ိုး တမျှ လ
် င်ရ
ွ ်အတပေါ်
့် င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
သူ၏ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက တန ဧ၏မသ ိုးစ အတပေါ်တွင ် ထ ိုးရှခဲသ
့် ည်။
ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည်အ
့် ပင်ိုးက ငါတ သင်
ယသ
ူ ငသ
့်် နည်ိုး။
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရန်လခဲတ
့် သ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
စက်ဆပ်ရွရှ ခဲတ
ှ ိုးထဲတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု၊
့် သ ်လည်ိုး၊ သူစ့် တ်န္လ
ပူပန်မှုန္င
ှ ့်် သန ိုးကရဏ တသည်
မတပပ င်ိုးမလဲ ဆက်လက် တည်ရှတနခဲသ
့် ည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြျက်ဆိုးီ ခဲခ
် င်၊ သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးသည် မတပပ င်ိုးမလဲ ဆက်လက်
့် ျန်တွငပ
ရှတနခဲသ
ွ ်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုန္င
ှ ပ့်် ပည့်ခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆိုးရွ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ မန ခသည်အ
့် ခါတွင၊် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရတကက င်၊့် ပပီိုးလျှင် သူ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတက
ဲ့် သည်။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရတကက င်၊့် သူသည်
့် ြျက်ဆိုးီ ခရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သန ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ဆက်
လက်ရှငသ
် န်န္င်ရန်အလငှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
တရွ ိုးန္တ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပင် အသိုးပပြုချင်ခသ
ဲ့် ည်။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ကဆန်ကျင်
က ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက်မန ခခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် ကဲသ
ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရန် ပငင်ိုးပယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လက်ခြ ပငင်
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ိုးဆန်ခတ
့် မည်သ ့်
တခေါ်သည်ပြစ်တစ၊ မည်သ သတ
တပိုးခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ မည်သ ပ
့်
့် ့်ပိုးတပိုးသည်ပြစ်တစ၊ မည်သ ့်
ကူညခ
ီ သ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ သမဟ
ိုးခခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည်
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် မည်သသည်
့်

ထအရ က န ိုးမလည်ခဲ့် သမဟ
့် အ
ဲ့် ပ။ သူ၏
့် ကဲသ
့် တ် အသအမှတ်မပပြုခဲသ
့် ရလည်ိုး မစက်ခတ
န ကျင်မှုတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတ လမ်
ိုးတကက င်ိုးတပပ င်ိုးရန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးရင်ိုး၊ သူ၏
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုး သည်ိုးခမှုက တပိုးြ ဘ
့် လျ တ
့် သိုးတပ။
့် ရ ိုးသခင်သည် မတမတ
သူ၏အကန်အသတ်
က တရ က်ရသည်
ှ
တ
့် န က်တွင၊် သူသည် သူ လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် ရ က
့်
တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုးမရှဘဲ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ရန် စီစဉ်ခဲသ
် ခက်အတနမ
် ့် ှ လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးပြင ့်် သူ၏
့် ည့်အ
အမှုက အစပပြုပခင်ိုးအထ တကျသည့်် အချန်က လန္ှင ့်် ပြစ်စဉ်တစ်ခ ရှခဲတ
့် ပသည်။
ဤပြစ်စဉ်သည် လူသ ိုးက လမ်ိုးတကက င်ိုး တပပ င်ိုးန္င်တစပခင်ိုးတည်ိုးဟတ
ူ သ
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် တည်ရှခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးကတပိုးခဲသ
့် ည့််
တန က်ဆိုးအခွငအ
့်် တရိုးပြစ်သည်။ သဆ
ွ ်က မြျက်ဆိုးီ မီတွင၊်
့် လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအချန်က လတွင ် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် သတတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်တွနိုး် ပခင်ိုး အမှုက သသ တသ ပမ ဏတစ်ခ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် မည်မျှ န ကျင်မှု၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမမ
ှု ျ ိုး၌
ရှခဲသ
ှ ့်် မျ ိုးပပ ိုးပပည့်လ
် ျှသည့်် သန ိုးကရဏ တက
့် ည်ပြစ်တစ သူ၏င်္ရစက်မှု၊ ပူပန်မှုန္င
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ ဆက်လက်ထ ိုးရှခဲသ
် ရ က ငါတ တတွ
ျို့ရသနည်ိုး။
့် ည်။ ဤအရ မှ မည်သည့်အ
့်
ဧကန်မချ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် စစ်မှနပ် ပီိုး သူ
အတပပ သက်သက် ပြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်သည်က ငါတ ပမင်
့် တတွျို့ရသည်။ ယင်ိုးသည်
စစ်မှနသ
် ည်၊ လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်ပပီိုး သသ သည်၊ အတယ င်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုးမဟတ်၊
တရ တန္ှ ပခင်ိုးမရှ၊ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဟန်တဆ င်ပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည်
ချစ်ခင်ြွယ်ပြစ်သည်ဟ လူတ ပမင်
် ှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ျှ လိုးဝ
့် တစရန် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်လ
အသိုးမပပြုတပ သမဟ
့် တ် ပရပ်အတအတယ င်မျ ိုး မြန်တီိုးတပ။ သူ၏
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက လူတ ပမင်
ျို့ စြရန်
့် တတွတ
့် သမဟ
့် တ်
သူ၏ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကက ိုးလိုးထတ်ြရန်
့်
မှ ိုးယွငိုး် သည်သ
့် က်တသက မည်သည်အ
့် ခါမျှ သူအသိုးမပပြုတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ထက်တန်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးတက
့် ကိုးကွယ်ပခင်ိုးင ှ မထက်တန်သတလ ။
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ပခင်ိုးင ှ မထက်တန်သတလ ။ ဤအချန်တွင၊် သင်တက
့် ငါ တမိုးလသည်ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးသည်
စ တစ်ရွက်တပေါ်က အန္ှစ်မဲ့်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးမျှသ ပြစ်သည်ဟ သင်တထင်
့် သတလ ။

ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ် ပြစ်ပခင်ိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသ ပြစ်သတလ ။
မဟတ်တပ။ တသချ တပါက် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သ လွနပ် ခင်ိုး၊ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုး၊
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၊ သည်ိုးခပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုး၊ အစရှသည်-့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခစီတင်ိုး၏
အတသိုးစတ်အချက်အလက်တင်ိုးသည် သူအမှုပပြုသည်အ
့် ခါတင်ိုး လက်တတွျို့ကျသည့်် တြ ်ပပမှု၌
တတွျို့ ရှရပပီိုး လူသ ိုးအတပေါ်ထ ိုးရသည်
ှ
့် သူ၏အလ၌ သရပ်ထင်က လူတင်ိုး၌လည်ိုး ပပည့်စ
် က
ထင်ဟပ်တပသည်။ သင်သည် ယခင်က ထအရ က ခစ ိုးြူိုးသည်ပြစ်တစ မခစ ိုးြူိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ န္ှလိုးသ ိုးက တန္ွိုးတထွိုးတစရန်န္င
ှ ့်် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏
စတ်ဝည ဉ်က န္ိုးထတစရန် သူ၏ ရိုးသ ိုးစစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလိုးသ ိုး၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အမျြုိုးမျြုိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ လူတင်ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့််
တစ ငတ
့်် ရှ က်တနတပသည်။ ဤသည်မှ ပငင်ိုး၍မရသည့်် အချက်တစ်ချက် ပြစ်သည်။
ဤတနရ တွင် လူမည်မျှ ထင်တနကကသည်ပြစ်တစ၊ လူအသီိုးသိုးီ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
သည်ိုးခပခင်ိုး၊ စတ်ရှညပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယပ် ြစ်ပခင်ိုးတအတပေါ်
မတူညတ
ီ သ
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုး ရှကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
ဤအတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤခစ ိုးချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
သပမင်န ိုးလည်မမ
ှု ျ ိုးသည်- တတတပပ ရလျှင် ဤအပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တပသည်။ ထတကက
င့်် အတယ က်တင်ိုး၏
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည တက
့် တပါင်ိုးက ယင်ိုးတက
့်
ယတန ဤသမမ
ကျမ်ိုးစ ပဒ်မျ ိုးက ငါတ၏
့်
့် ြတ်ရှုပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးစပ်လက်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့််
ယခ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍စစ်မှနက
်
သင်တ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်သည့််
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ရရှကကပပီတလ ။
ဤအပြစ်အပျက်က ြတ်ရှုပပီိုး ဤအပြစ်အပျက် မှတစ်ဆင့်် ထတ်တြ ပ် ပထ ိုးသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး အချြုျို့က သန ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မည်သည့်် အသစ်တသ န ိုးလည်မမ
ှု ျြုိုး သင် ရှပါသနည်ိုး။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍နက်ရှုင်ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခက သင်တအ
့် ိုး တပိုးတလပပီတလ ။ တန ဧ၏အပြစ်အပျက်က
ပပန်ကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါတွင ် သင်တသည်
ယခ မတူကွဲပပ ိုးစွ ခစ ိုးရပါသတလ ။ သင်တ၏
့်
့်
ထင်ပမင်ချက်တွင၊် ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုရန် မလအပ်ခသ
ဲ့် တလ ။ ယခ
ထကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ငါတ မ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် မလအပ်ဟ
့် တ်သဟ ယပပြုပပီိုး ပြစ်သည့်အ

သင်တထင်
ဲ့် ပ၏။ ငါတ ြတ်
ရှုခသ
ဲ့် ည်မှ
့် သတလ ။ ဧကန်မချ လအပ်ခတ
့်
အပြစ်အပျက်တစ်ခပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှု၏
စစ်မှနသ
် ည့်် မှတ်တမ်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။ ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
ဤဇ တ်တက င်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးက သင်တ ့်
သတဘ တပါက်န္င်တစြ မဟ
တ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤဇ တ်တက င်က သင်တအတနပြင်
့်
့်
့်
သွ ိုးတရ က်တလ့်လ န္င်ြရန်
့် ပပင် သမမ ကျမ်ိုးစ က သင်တ ့်
့် လည်ိုး မဟတ်သည်အ
တန က်တစ်ြန် သွ ိုးတလ့်လ ရန်လည်ိုး တသချ တပါက် မဟတ်တပ။ သင်တ န
့် ိုးလည်သတလ ။
သဆ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် လျှင ် ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် အသက
အတထ က်အပ့် ပြစ်တစပပီတလ ။ ဤအပြစ်အပျက်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
သင်တ၏
့် ရ ပြည်တ
့် ပိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ တဟ င်တက င်မှ ညီအစ်က
့် သန ိုးလည်မှုက မည်သည်အ
တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် ငါတက
့် တပပ ပပကကတလ ။့် (ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတနသည့်် လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် ကျွန္ပ်
် တထဲ
ူ ျှ မပင်ဆင်တသ အရ
့် မှ မည်သမ
တစ်ခပြစ်သည်က ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
ဲ့် ပါသည်။) တတ င်ကိုးရီိုးယ ိုးမှ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ တ၊ ့်
့် ခရ
ငါတက
် ည်။
့် တပပ ပပကကတလ ။့် (လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် စစ်မှနသ
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
သယ်တဆ င်ပပီိုး သူ၏ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုး၊ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၊ သ လွနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့်
သယ်တဆ င်ပါသည်။ ထအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု ရရှြ ့်
ကျွန္ပ်
် တ ကက
့် ြုိုးစ ိုးထက်ပါသည်။) (တစ်ြက်တွင၊် ခနတလိုးတင် မတ်သဟ ယ
ပပြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်က သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကျွန္ပ်
် ပမင်န္င်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ထ ိုးရသည်
ှ
့် ပူပန်မှု၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည်အ
့် ရ တင်ိုးန္ှင ့််
သူထ ိုးရသည်
ှ
့် အကကအစည်တင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ တင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပူပန်မှုက ထတ်တြ ်ပပသည်ကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် ပမင်ရပါသည်။)
(အတတ်က ကျွန္ပ်
် ၏သန ိုးလည်မှုမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဆိုးရွ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ
တစ်ခအထ ဆိုးယတ်လ ခဲက့် ကပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက
ြျက်စီိုးြ တရလ
မ်ိုးမိုးပခင်ိုးက အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် သ တကက င ့််
့်
့် စက်ဆပ်ရွရှ ခဲတ
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က ြျက်ဆိုးီ ခသ
ဲ့် ည်အ
့် လ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လက်လတ
ွ ြ
် အမှ
နတ
် ကယ် တွနဆ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည်က ကျွန္ပ်
်
့်
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တန ဧ၏ အပြစ်အပျက်အတကက င်ိုး ယတနတပပ
ပပပပီိုး၊
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တသွိုးယစီိုးတနခဲသ
့် န က်တွငမ
် ှ
့် ည်ဟ တပပ ပပီိုးသည်တ
ပြစ်ခပ
ဲ့် ါသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ြမှ့် လွဲ၍
တရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲသ
ွ ်က အလွန ် မန ခလွနိုး် ခဲတ
့််
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် သ တကက ငသ
ပြစ်ပါသည်။ အမှနတ
် ွင ် ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် အလွန ်
ဝမ်ိုးနည်ိုးတနခဲပ
ွ ် အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ါသည်။ ဤအရ မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ သူ၏င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် ပူပန်မှုတက
် ပမင်န္င်ပါ၏။ ဤသည်မှ
့် ကျွန္ပ်
ယခင်က ကျွန္ပ်
် မသခဲသ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်ပါသည်။) သပ်တက င်ိုးသည်။ သင်တ ့်
့် ည်အ
တန က်တစ်တယ က် ဆက်တပပ န္င်သည်။ (န ိုးတထ င်ပပီိုးသည်တ
့် န က် ကျွန္ပ်
် အလွနစ
် တ်ထခက်
သွ ိုးခဲပ
် ြတ်ြူိုးပါသည်၊ သရ့် တွင ် ကျွန္ပ်
် တအတနပြင်
့် ါသည်။ ယခင်က သမမ ကျမ်ိုးစ က ကျွန္ပ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ မျ ိုးက တက်ရက် စတ်ပြ တလ့်လ
့်
တဆွိုးတန္ွိုးတပိုးသည့်် ယတနကဲ
့် တသ
အတတွျို့အကကြုမျြုိုး တစ်ခါမျှ မရှြူိုးပါ။
့် သ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် သမဘ ကျမ်ိုးစ က ကျွန္ပ်
် တန
် တက
့် ့်
့် ိုးလည်န္င်ြရန်
့် ကျွန္ပ်
့် ဤကဲသ
တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးက လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုမတင်ခင်က ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် င်္ရစက်မှုပြစ်သည်က ကျွန္ပ်
် အ ိုး
သန္င်တစခဲပ
့် ချန်မှ ဤလတ်တတလ
့် ါသည်။ လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲသ
့် ည်အ
တန က်ဆိုးတသ က လအထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ
ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္ရစက်မတ
ှု သည်
မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနပါသည်။ ဤအရ က
့်
လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ရှသည်ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ
ယခအထ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အန္ှစ်သ ရသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်က ပပပါသည်။) (ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
သူ၏အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အချန် သမဟ
့် တ် တနရ အတပပ င်ိုးအလဲတစ်ခတကက င့််
တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်သည်က ယတန ကျွ
် တတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ က
့် န္ပ်
ြန်ဆင်ိုးတနသည်ပြစ်တစ သမဟ
က်ပပန်ပျက်စီိုးလ သည်တ
့် န က်တွင ် ကမဘ က
့် တ် လူသ ိုးတ တြ
့်
ြျက်ဆိုးီ တနသည်ပြစ်တစ၊ သူလပ်သမျှတင်ိုးက အဓပပ ယ်ရှပပီိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး
ပါရှသည် ကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် ပမင်တတွျို့ ခဲရ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပါသည်။ ထတကက
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အဆိုးမရှပြစ်ပပီိုး၊ တင်ိုးတ ၍မရသည်က ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး
အပခ ိုးညအ
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုး တပပ သွ ိုးသကဲသ
့် ပင်
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ က
ြျက်ဆိုးီ ခဲခ
ွ ်တပေါ်ထ ိုးရသည်
ှ
့် သူ၏င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့််
့် ျန်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သန ိုးကရဏ တက
် ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် ပါသည်။) (ဤအရ မျ ိုးမှ ယခင်က
့် လည်ိုး ကျွန္ပ်

ကျွန္ပ်
် အတနပြင့်် ဧကန်အမှန ် မသခဲသ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်ပါသည်။ ယတန ့်
့် ည်အ
န ိုးတထ င်ပပီိုးသည်တ
့် န က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် ယကကည်စတ်ချရသည်၊
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်အ ိုးကိုး၍ရသည်၊ ယကကည်ထက်သကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ဧကန်အမှန ်
တည်ရသည်
ှ
က ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးရပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် အမှနတ
် ကယ် ဤမျှခင်လသည်က ကျွန္ပ်
် ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် စစ်မှနစ
် ွ
အသအမှတ်ပပြုန္င်ပါသည်။ ဤသည်မှ ယတန ကျွ
် န ိုးတထ င်ပပီိုးတန က် ရှသည့်် ခစ ိုးချက်
့် န္ပ်
ပြစ်ပါသည်။) တက င်ိုးလက်တလစွ။ သင်တအ
့် ည့်် အရ က
့် ိုးလိုးသည် သင်တကက
့် ိုးခဲသ
တလိုးတလိုးနက်နက် ခယူကကပပီိုးပြစ်ပရသည်။
ယတန ငါတ
မ
့်
့် တ်သဟ ယပပြုခဲက့် ကသည့်် သမမ ကျမ်ိုးစ အပြစ်အပျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးအပါအဝင်၊
ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုး အ ိုးလိုးမှ တစ်စတစ်ရ က သင်တ သတ
ထ ိုးမကကပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူ၏ ကယ်ပင်အတတွိုးမျ ိုးက တြ ပ် ပရန် သမဟ
ွ ်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
င်္ရစက်မှုတက
့် ရှငိုး် ပပရန် သူ၏ ကယ်ပင် ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုြူိုးပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်မျှအတလိုးထ ိုးသည် သမဟ
့် တ်
မည်မျှချစ်သည်က တြ ်ပပြရန်
့် ည့်် မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ
့် သ မန် ဘ သ စက ိုးက သူသိုးခဲသ
ရှပါသတလ ။ မရှတပ။ မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
့် တွင ် သမမ ကျမ်ိုးစ က
ြတ်ြူိုးသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး သတည်
ိုးမဟတ် သမမ ကျမ်ိုးစ အပပင် အပခ ိုးစ အပ်မျ ိုးက
့်
ြတ်ြူိုးသမ
ူ ျ ိုးစွ ရှသည်။ သင်တထဲ
စက ိုးမျ ိုးက
့် မှ တစ်ဦိုးတတလသည် ထသတသ
့်
ပမင်ြူိုးသတလ ။ အတပြမှ လိုးဝ မပမင်ြူိုးကကတပ။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးအပါအဝင်၊
့် တ် သူ၏ အမှုန္င
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တြ ်ပပရန်
သမဟ
ွ ်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္ရစက်မှုက တြ ပ် ပရန် သူ၏ကယ်ပင်
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက မည်သည်တ
့် ခတ် သမဟ
့် လတွငမ
် ျှ လိုးဝမသိုးြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် မည်သည်က
သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူစ့် တ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက သရှတစြ မ
့် န်ခွ့် နိုး် သမဟ
့် တ်
မည်သည်လ
့် ပ်ရပ်မျ ိုးကမျှ အသိုးမပပြုြူိုးတပ- ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ အဘယ်တကက င့်် ထသ ငါတပပ
သနည်ိုး။ ဤအရ က အဘယ်တကက င့်် ငါ
့်
တြ ်ပပတပပ ဆရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် တသ ် ဤအရ တွငလ
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်လြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးတ ြွ
့် ဲျို့စည်ိုးပါဝင်တသ တကက င ့််
ပြစ်တပသည်။

ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခ၏
ဲ့် ။ ၎င်ိုးတ ့်
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုးသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် သူတန
့် က်လက်တလျှ က်ကကသည်ပြစ်တစ
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ၏ကစ ိုးစရ မျ ိုးကသ
ဲ့် မဟ
တ်ဘ၊ဲ သူ
့်
အပမတ်န္ိုးရဆိုး ချစ်ရသူမျ ိုးအပြစ်- သမဟ
့် သူ
့် တ် လူသ ိုးမျ ိုး တပပ သကဲသ
့် အြ
့်
့်
အချစ်ပမတ်န္ိုးရဆိုးတသ လူမျ ိုးအပြစ်- ဆက်ဆတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးသည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ တပပ တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
အဆင်အ
့် တန်ိုးပြင ့်် ကွ ပခ ိုးမှုအနည်ိုးငယ် ရှသည်ဟ ထင်တက င်ိုးထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့််
အရ တင်ိုးသည် ဤသတဘ သဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုက
မျ ိုးစွ တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ချစ်၏၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
င်္ရစက်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ပူပန်မှုက ပပသည့်အ
် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
စဉ်ဆက်မပပတ် ရပ်တန်ပခင်
့် ိုး မရှဘဲ တထ က်ပတ
့် ပိုးလျက်ရှသည်။ ဤသည်မှ
အပအလပ်ပြစ်ပပီိုး န မည်တက င်ိုးမျ ိုးစွ ရထက်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် မျ ိုးစွ
ချီိုးကျြူိုးထက်သည့်အ
် ရ တစ်ခဟ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝ မခစ ိုးရတပ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ တထ က်ပ့်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အရ ရ တပိုးအပ်ပခင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဧရ မ အတထ က်အကူပပြုပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဟလည်ိုး သူမခစ ိုးရတချ။
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုး၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင့်် တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် ပငမ်သက်စွ သက်သက်
တထ က်ပ့် တပိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူထ
ှ ့််
့် ှုန္င
့် မှ မည်မျှတထ က်ပမ
မည်မျှအကူအညီတက
့် ရရှသည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ချီိုးကျြူိုးမှုရြ လ
့် ိုးဝ မစဉ်ိုးစ ိုး
သမဟ
့် တ် မကကြုိုးစ ိုးတပ။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သတ်မှတ်တပိုးထ ိုးပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ စစ်မှနသ
် ည့်် တြ ်ပပချက်လည်ိုး အတအကျ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ရှသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ဲ ွင ်
့် တ် အပခ ိုးမည်သည့်် စ အပ်ထတ
ရှသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် အတနပြင့်် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးက တြ ်ပပတနပခင်ိုးက ငါတ ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတတွျို့ရသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျ ိုးက သူအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတင်ရှြ သ
့်
့် မဟ
့် တ် သူက
့်
ချီိုးမွမ်ိုးတစြ ရည်
မှနိုး် ချက်ပြင၊့်် ဤအရ မျ ိုးက သူ အဘယ်တကက င ့်် လပ်တဆ င်ရသည်၊
့်
သမဟ
ွ ်က သူ အဘယ်တကက င ့်် အလွန ် အတရိုးစက်သည်ဆသည်က
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးမျ ိုးထ တြ ်ပပတနပခင်ိုး သမဟ
့် ခါမျှ ငါတ ့်
့် တ် တရ ိုးဝင် တကကည တနပခင်ိုးက မည်သည်အ
မတတွျို့ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ န ကျင်ရသည့်် အခါတွငပ
် င်၊ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည်

ပပင်ိုးထန်တသ န ကျင်မှုတွင ် ရှချန်တွငပ
် င်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ဝတတရ ိုး သမဟ
့် တ်
သူ၏ ပူပန်မှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတမတ
ှ ့််
့် လျ တ
့် ပ။ တစ်ချန်လိုး သူသည် ဤန ကျင်မှုန္င
တဝဒန က တစ်ကယ်တည်ိုး တတ်တဆတ် သည်ိုးခတလသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ အပမဲလပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဆက်လက်တထ က်ပသ
ွ ်သည် တစ်ခါတစ်ရ ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ချီိုးမွမ်ိုးတသ ်လည်ိုး သမဟ
် ည်ိုး၊ ဤအပပြုအမူထမ
ဲ ှ
့် တ် သူက
့် သက်တသခတသ လ
မည်သည့်အ
် ရ မျှက ဘရ ိုးသခင် မတတ င်ိုးဆထ ိုးတပ။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး အတွက် သူလပ်တဆ င်သည့်် တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ခတစ်တလက တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး အတွက် အလဲအလှယ်ပပြုရန် သမဟ
့် တ် ပပန်လည်
တပိုးဆပ်ခရရန် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရည်ရွယ်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရှ ိုးန္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်
အမှနတ
် ကယ် လက်တလျှ က်န္င်သမ
ူ ျ ိုး၊ သူစက
ိုးက န ိုးတထ င်ပပီိုး၊ သူက
့်
့်
သစစ တစ င်သ
ူ ျ ိုး- ဤသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သူမျ ိုးန္ှင ့်် သူက
့် န ခန္င်သမ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မကက ခဏ ရရှမည်လ
့် ူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက မမခင်ိုးမချန် န္ှငိုး် အပ်လမ့််မည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့်
လူတရရှ
် န
ွ က
်
့် သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် မကက ခဏ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ကိုးူ မျ ိုးကတကျ လ
လူသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ သမဟ
ပပီိုးပြစ်သည့််
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
့် တ် ၎င်ိုးတ တပိုး
့်
အြိုးအခမှတစ်ဆင ့်် ရှငိုး် ချက်ထတ်၍ ရန္င်သည့်် အရ တစ်ခတစ်တလကလည်ိုး
တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တမွျို့တလျ ်
ခစ ိုးတနချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်တနသည်က တစ်ဦိုးတစ်တလက
င်္ရစက်ပါသတလ ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင် မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် စ ိုးတနရသည်က
အတရိုးထ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလ ပပပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မှုက န ိုးလည်ြရန်
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ကကြုိုးစ ိုးပါသတလ ။ အတပြမှ ပပတ်သ ိုးသည့်် အပငင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
တန ဧ အပါအဝင် လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တလသည် ထအခက်အတန်တွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်
ခစ ိုးတနခဲရ
့် သည့်် ခစ ိုးချက်က န ိုးလည်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
ပဋည ဉ်က အဘယ်တကက င ့်် တည်တထ င်ခသ
ဲ့် ည်က တစ်ဦိုးတစ်တလက
သတဘ တပါက်န္င်ပါသတလ ။ သတဘ မတပါက်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န ကျင်မှုက အသအမှတ်မပပြုသည်မှ ၎င်ိုးတက
ှု
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မက
န ိုးမလည်န္င်တသ တကက င ့်် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုးမှ ကွ ဟချက်

သမဟ
ဲ ပခ ိုးန ိုးမှုတကက င ့်် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်
့် တန်ိုးထက
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အဆင်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် ခစ ိုးချက်ကမျှ လိုးဝ
အတရိုးမစက်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှီအခကင်ိုးသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ င်္ရစက်ြ၊ ့် သူက
့် န ိုးလည်ြန္ှ့် င ့်် သူက
့်
အတရိုးထ ိုးမှု ပပရန် လူတက
င့််
့် မလအပ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
သူသည် န ကျင်မှုမရှ၊ စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုး မရှတပ။ သူ ဝမ်ိုးနည်ိုးလမ်မ
ှု သူ
့် ည်မဟတ်၊ ပူတဆွိုးမက
မခစ ိုးရ၊ သူသည် ငပင်မငတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် သူသည်
့်
စတ်ခစ ိုးမဆ
ှု င်ရ တြ ပ် ပချက်တစ်ခတစ်တလ မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ
န္ှစ်သမ့််မှုမျှ မလအပ်တပ။ အကယ်၍ သူသည် အချြုျို့တသ အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊်
ဤအရ မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် လအပ်ပါက သူသည် တစ်ကယ်တည်ိုး န္င်န္င်နင်ိုးနင်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ မည်သည့်် အကူအညီမျှ လအပ်မည်မဟတ်တပ။
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ တထ က်ပပ့် ခင်ိုး၊ အ ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အချန်တင်ိုးန္င
ှ ့်် တနရ တင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
န္ှစ်သမ်တ
် င် လအပ်သည်မှ “အ ိုးနည်ိုးပပီိုး မရင်က
့် ပိုးရန်အတွကပ
့် ျက်သည်”့်
လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် အ ိုးနည်ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့်် ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ရန် ဘရ ိုးသခင်က လအပ်ကကသည်၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ရရှသည့်် င်္ရစက်မှုအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတရထ
့် က်ပပီိုး၊ မမတ ့်
ပင်ဆင်သည့်အ
် ရ မျ ိုးဟ ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ဘရ ိုးသခင်ထမှ ၎င်ိုးတ ့်
တတ င်ိုးဆသင်သ
ွ ်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ည်ဟူသည့်် အရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ခတအ င်ိုးတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သန်မ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
အရ ရ က ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ က ကွယ်တစ င်တ
ူ င
ှ ့််
့် ရှ က်သန္
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးသူ ပြစ်သင်သ
့် ည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်န္င
ှ သ
့်် ည့်အ
် တွက်၊ သူသည် အရ ခမ်သမ်ိုးက တတ်စွမ်ိုးန္င်ပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလအပ်ဟ ထင်တတ်ကကတလသည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ြွငပ့်် ပချက်မျ ိုး တစ်ခတတလကမျှ အ ရမစက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ပူတဆွိုးပခင်ိုး၊ န ကျင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတက
့် လိုးဝ
မခစ ိုးရတလပပီ။ သတသ
် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏
့်
မျက်န္ ှ အမူအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက တက င်ိုးတက င်ိုး သရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ တပပ င်ိုးလဲတနသည့်် အတတွိုးမျ ိုးက တလ့်လ ရင်ိုးန္ှင၊့်် ထသပြင်
့် ့် ၎င်ိုးတက
့်

န္ှစ်သမ့််က တက်တွနိုး် ရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးပပက အလင်ိုးတပိုးရင်ိုး၊
အတယ က်တင်ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးက အချန်တင်ိုးန္ှင ့်် တနရ တင်ိုးတွင ်
တထ က်ပ့်တပိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့််
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတတကက
င့်် သူတပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အြိုးအခမျ ိုးအ ိုးလိုးအရ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထမှ တစ်စတစ်ရ တတ င်ိုးဆလမ့််မည် ဆသည်က
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပထ ိုးသည့်် ကျမ်ိုးပဒ်အ ိုး ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် သမဟ
န်ထ
့်
့် တ် ယတနအချ
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲသ
ဲ ွင ် လူတက
့် ည့်် အရ မျ ိုးထတ
့် ရှ တတွျို့ န္င်ကကပါသတလ ။
မရှ တတွျို့ န္င်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးက မည်မျှ
့်
လျစ်လျြူရှု ပါတစ၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် သူပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် လှပတသ ခရီိုးပန်ိုးတင်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
ရရှန္င်ရန်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ၎င်ိုးတအ
ှ ်ိုးန္င်တစြ ့်
့် ိုး တလျှ က်လမ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထပ်တလဲလဲ ဦိုးတဆ င်ဆပဲ ြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ထပ်တလဲလဲ တထ က်ပက
ကူညတ
ီ ပိုးဆပဲ ြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်၊
သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သူ၏ဆလ ဘ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက သူက
့် ချစ်က သူတန
့် က်လက်သည့််
သူမျ ိုးအတပေါ် မခင်ိုးချန်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ အပ်န္င
ှ ိုး် လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် သူသည်
သူခစ ိုးရသည့်် န ကျင်မှု သမဟ
် ူထမျှ
့် တ် သူ၏ စတ်အတပခအတနက မည်သည့်လ
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူအတပေါ်
တထ က်ထ ိုးမှု မရှပခင်ိုး သမဟ
က
့်
့် တ် သူအလ
့်
မသရှပခင်ိုးအတွက် မည်သက
ူ မျှ လိုးဝ တစ ဒကမတက်တပ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
န ိုးလည်န္င်မည်တ
့် နရက်
့် က တစ င်ဆ
့် င်ိုးရင်ိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက တတ်တဆတ်သ
သည်ိုးခတလသည်။
ဤအရ မျ ိုးက ဤတနရ တွင ် ငါအဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ငါတပပ ပပီိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ
သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က ပမင်တတွျို့သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ ွင် အ ိုးလိုး သတမမူမြ လွ
် ူလန
ွ ိုး် လှသည့်် အရ တစ်ခ၊
့် ယက
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကကီိုးပမတ်သည်လ
့် မ
ူ ျ ိုး၊ သူတတ ်တက င်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
ဲ
့် တ် ၎င်ိုးတစ့် တ်ကူိုးထက
ဘရ ိုးအပြစ် တတွိုးထင်ကကသည့်် သူမျ ိုးအပါအဝင်၊ မည်သည့်် လူကမျှ မပင်ဆင်ဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ပင်ဆင်သည့်် အရ တစ်ခရှတပသည်။ ဤအရ မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
ှု တကက င်ိုးဆသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည်
့် ှု ပြစ်သည်။ ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
့် အ
သင်၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ မကတ်သတ်
သမဟ
့် တ် ရက်တရ တတ်တသ တကက င့်် မမမှ လည်ိုး အင်မတန်မှပင်

ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် ူ ပြစ်သည်ဟ သင်တတွိုးတက င်ိုးတတွိုးန္င်သည် သမဟ
့် တ်သည်သ
့် တ် သင်၏
မဘန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ သင်သည်လည်ိုး အလွနက
် ယ်ကျြုိုးမငဲဟ
့် သင်
ထင်တတ်သည်။ သင် မည်သည့်အ
် ရ က တတွိုးသည်ပြစ်တစ၊ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် သင်သည်
“ကယ်ကျြုိုးမငဲ”့် ဟူသည်စ
့် က ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အယူအဆ တစ်ခရှပပီိုး၊ ယင်ိုးက
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် စက ိုးလိုးတစ်လိုးအပြစ် တတွိုးထင်က ၊
ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ သူတစ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးမှ အင်မတန် ပမင်ပ့် မတ်သည်ဟ တတွိုးထင်တလသည်။
သင်သည် ကယ်ကျြုိုးမငဲသ
့် ခါတွင၊် မမကယ်ကယ် ပမငပ့်် မငမ
့်် ိုးမ ိုး အထင်ကကီိုးပခင်ိုး
့် ည်အ
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးတွင၊် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊
အရ ဝတထြုမျ ိုးအလယ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးက
ပမင်န္င်သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှတပ။ အဘယ်တကက င့်် ထသပြစ်
့်် တသ ်
့် ရသနည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
လူသ ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င့််
ငါသည် ထသတပပ
ရသနည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ရပ်ဝတထြုတလ ကထဲတွင ် အသက်ရှင၏
် ။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်တက င်ိုး လက်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့်
မည်သတထ
က်ပတ
ထ ိုးသည်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ သင်
့် ပိုးသည်၊ မည်သချစ်
့်
့် ပပီိုး မည်သ အတရိုး
့်
မပမင် သမဟ
့် ရ က သင်ပမင်သနည်ိုး။ သင်က
့်
့် တ် န ိုးမလည်တပ။ သဆ
့် လျှင ် မည်သည်အ
ချစ်ပမတ်န္ိုးသည့်် သမဟ
့်် တန်တနတအ င်ချစ်ကကသည့်် တသွိုးသ ိုးရင်ိုးချ
့် တ် သငက
တဆွမျြုိုးမျ ိုးက သင်ပမင်သည်။ သင်၏ အတသွိုးအသ ိုးအတွက် အကျြုိုးရှသည့်် အရ မျ ိုးက
သင် ပမင်သည်၊ သင်ချစ်သည့်် လူမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင် င်္ရစက်သည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုးက ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးဟ တခေါ်သည့်အ
် ရ ပြစ်တတ သ
့် ည်။ သရ့် တွင ်
ထသတသ
“ကယ်ကျြုိုးမငဲသ
့် ည့်”် လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် အသက်တပိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကမူ
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အတလိုးမထ ိုးခဲက့် ကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
ဆနက
် ့် ျင်စွ ၊ လူသ ိုး၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
့် ှုသည် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန် လ ပပီိုး စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်
ပြစ်လ သည်။ လူသ ိုးက ယကကည်သည့်် ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
ှု ည် အန္ှစ်မဲ့်ပပီိုး သဘ ဝမကျတပ၊
့် သ
တြ က်ပပန်က ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တမပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်ပခင်ိုး
မရှတပ။ လူ၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးသည် မမကယ်ကယ်အတွက် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးသည် သူ၏အန္ှစ်သ ရ၏ စစ်မှနသ
် ည့်် တြ ်ပပချက် ပြစ်တပသည်။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စဉ်ဆက်မပပတ် တထ က်ပ့်မှုခရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
့် ှုတကက င့််
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ယတနငါတပပ
သည့်် ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့်
သင်တအတနပြင်
့် ၊ ့် တထ က်ခမှုပြင ့််
့် အလွန ် စတ်ထခက်ပခင်ိုး ရှတက င်ိုး ရှမည်မဟတ်သကဲသ
့်

တခါင်ိုးညတ်ရမျှ ညတ်တနကကတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
န ိုးလည်ြ ကက
့် ခါတွင၊် သင်သည် ဤအရ က အမှတ်တမဲ့် သရလမ်မ
့် ည့်် ြုိုးစ ိုးသည်အ
သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည်သ အတပခအတနတပေါ် မမူတည်သကဲသ
့် ့်
ပပစ်မျြုိုး မှဲမထင်
တသ တကက င်၊့် ဤတလ ကကကီိုးထ၌
ဲ သင်ခစ ိုး သရှန္င်တသ လူမျ ိုး၊
့်
ကစစရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအထဲတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးသည်သ
စစ်မှနပ် ပီိုး ခင်မ သည် ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်မှလ၍
ွဲ ၊ အပခ ိုးမည်သမ
ူ ဆ၏
ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
့် ှုဟတခေါ်တသ အရ သည် အတယ င်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အတပေါ်ယပြစ်ပပီိုး
အစစ်အမှနမ
် ဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခ၊ ရည်ရွယ်ချက်အချြုျို့ ရှသည်၊
အတပိုးအယူသတဘ ပါရှပပီိုး၊ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးက မခန္င်တပ။ ယင်ိုးသည် ညစ်ညြူိုးက
စက်ဆပ်ြွယ် ပြစ်သည်ဟပင် သင်တ တပပ
န္င်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ့်
့်
သတဘ တူကကပါသတလ ။
သင်တသည်
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အလွန ် မရင်ိုးန္ှိုးီ သကဲသ
့် ၊ ့် ထအရ မျ ိုးက
့်
သင်တအမှ
် ကယ် န ိုးမလည်န္င်မီ န ိုးဝင်ြ အချ
န်အနည်ိုးငယ် လအပ်သည်က ငါသသည်။
့် နတ
့်
ဤကစစရပ်မျ ိုး၊ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ သ
့် ၍မရင်ိုးန္ိုးီှ တလ၊
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် သင်တ န္ှ
ဲ ွင ် ကင်ိုးမဲ့်တနသည်က သ ၍
့် လိုးသ ိုးထတ
သက်တသပပတလပြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ငါ လိုးဝ မတြ ်ပပခဲပ
့် ါက၊
သင်တထဲ
့်် တ်သက်၍ တစ်ခတစ်တလ သလမ့််မည်တလ ။
့် တစ်ဦိုးတတလသည် ထအရ မျ ိုးန္ှငပ
သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သကကမည်မဟတ်ဟ ငါယကကည်သည်။ ယင်ိုးမှ
့်
တသချ တပသည်။ သင်တသည်
မည်မျှ သတဘ တပါက်န္င်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့်
့် တ်
န ိုးလည်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ တတတပပ ရလျှင် ငါတပပ သည့်် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် လူတ ့်
အချြုျို့တဆ
ဲ့် ိုးတသ အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အသ
သင်ဆ
့် ိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
့်
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးအတွက် အလွနအ
် တရိုးကကီိုး၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး အသက်ပြစ်က တရှ ဆ
ျို့ က်ရမည်လ
့် မ်ိုးအတွက် သင်တပ့် င်ဆင်ထ ိုးရမည့််
အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ လမ်ိုးညန်ချက်အပြစ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်လ ပါက သင်သည် အပမဲ တမိုးခွနိုး် ထတ်မလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးပင်မလည်ပါက သူက
င်ိုးမွနစ
် ွ
့် မည်သ တက
့်
ယကကည်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုး၊ သူ၏အလ၊
သူ၏စတ်အတပခအတန၊ မည်သည့်အ
် ရ သူတတွိုးတနသည်၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူက
့်

ဝမ်ိုးနည်ိုးတစပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က သူက
င့််
့် တပျ ်ရင်တစသည်တက
့် သင်ဘ မျှမသတပ၊ ထတကက
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတပေါ် မည်သ အတရိုး
ထ ိုးန္င်မည်နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင် စတ်မတက င်ိုးသည်အ
့် ချန်တင်ိုးတွင၊် သူသည် သူက
့် လိုးဝ အ ရမစက်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၊ သူတန
့် က်လက်က သူက
့် ချစ်ပါသည်ဟ အခင်အမ ဆတသ ်လည်ိုး၊
သူခ့် စ ိုးချက်မျ ိုးက လိုးဝ လျစ်လျြူရှု သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရင်ဆင်ရတလသည်။ သူ၏
စတ်န္လ
ှ သည် အဘယ်သ မန
ကျင်ဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုတင
ွ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူအသီိုးသိုးီ အတပေါ် သူအမှု
့် က စတ်ရင်ိုးအမှနပ် ြင့်် တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊
လူအသီိုးသိုးီ က စက ိုးတပပ က ၊ ထန်ချန်ထ ိုးပခင်ိုး သမဟ
်
ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
့် တ် ြိုးကွယထ
၎င်ိုးတက
် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် သူတန
့် ရင်ဆင်တလသည်။ သတသ
့်
့် က်ကလက်သည့််
လူတင်ိုးသည် သူအတပေါ်
ပတ်ပင်ထ ိုးကကပပီိုး၊ သူန္င
ှ ့်် တက်ကကစွ သ ၍ နီိုးကပ်ြ၊ ့်
့်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးလည်ြ၊ ့် သမဟ
သမ
ူ ျှ
့် တ် သူ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက အ ရစက်ြ မည်
့်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အကျွမ်ိုးဝင်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ချင်ကကသည့််
သူမျ ိုးပင်လျှင၊် သူန္င
ှ ့်် မနီိုးကပ်ချင်ကက၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးအတပေါ် မတထ က်ထ ိုးချင်ကက သမဟ
့် တ်
သူက
့် န ိုးလည်ရန် မကကြုိုးစ ိုးချင်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝမ်ိုးတပမ က်က
တပျ ်ရင်တနသည်အ
့် ချန်တွင၊် သူ၏တပျ ်ရင်မက
ှု မျှတဝခစ ိုးတပိုးမည်သူ တစ်ဦိုးမျှမရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့် အထင်ပမင်လွဲမှ ိုးမှု ခရချန်တွင၊် သူ၏ ဒဏ်ရ ရသည့်် န္ှလိုးသ ိုးက
န္ှစ်သမ့််တပိုးမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုးမျှမရှတပ။ သူ၏န္ှလိုးသ ိုး န ကျင်တနချန်တွင၊် ၎င်ိုးတထ
့်
ရင်ြွငခ
့်် င
ွ တ
့်် ပိုးရန် လလ ိုးလျက်ရသည့်
ှ
် လူတစ်ဦိုးမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး
အမှု၏ ဤန္ှစ်တထ င်ချီက လတစ်တလျှ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တပျ ်ရွငမ
် ှုန္င
ှ ့်် ပူတဆွိုးမမ
ှု ျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ မျှတဝခစ ိုးြ သူ
တင
ွ ် ရပ်တည်န္င်ခသ
ဲ့် ူ တစ်ဦိုးတစ်တလရှြ ့်
့် ဘက်
့်
မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက န ိုးလည်သည်သ
့် ၊ူ ယင်ိုးတက
့်
သတဘ တပါက်သူ သမဟ
့် ူ တစ်ဦိုးမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် တ် အသအမှတ်ပပြုသည်သ
အထီိုးကျန် တန၏။ သူ အထီိုးကျန်တနတပ၏။ ဘရ ိုးသခင် အထီိုးကျန်သည်မှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူက
တသ တကက ငသ
့််
မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
့် ဆန်ကျင်
ဝည ဉ်တရိုးပပည့်ဝ
် ြ ကက
ူ ျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သရှရန်န္င
ှ ့်် သူက
့် ြုိုးစ ိုးသမ
့် န ိုးလည်ြရန်
့်
ကကြုိုးစ ိုးသမ
ူ ျ ိုးတကက င ့်် သ ၍ အထီိုးကျန်ရပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ မမတဘဝတစ်
ခလိုးက သူအတွ
က်
့်
့်
အသိုးခရန် လလ ိုးတနကကသူမျ ိုးပင်လျှင် သူ၏ အတတွိုးမျ ိုးက မသကက သမဟ
့် တ်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက န ိုးမလည်ကကတပ။

တန ဧ၏ အပြစ်အပျက်အဆိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ထအချန်က သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
တြ ်ပပြရန်
့် ည်က ငါတပမင်
့် တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ အသိုးပပြုခဲသ
့် ရသည်။ ယင်ိုးမှ
အလွနထ
် ိုးူ ပခ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်တပသည်- ကမဘ ကကီိုးက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး အဆိုးသတ်က တကကပင သည့်် ပဋည ဉ်တစ်ခက လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ြွဲျို့ရန်ပြစ်သည်။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့်် ပဋည ဉ်ြွဲျို့ ပခင်ိုးသည် အလွန ် သ မန်ပြစ်သည့်် တစ်ခကဲသ
့် ့်
ထင်ရသည်။ ယင်ိုးသည် န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ဘက်၏ အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးက က ကွယ်ရန်အလငှ့် ၊
အြွဲျို့ န္ှစ်ြဲက
ွျို့ လက်န တဆ င်ရွက်တစြန္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတ၏
ီ ျက်က
့် သတဘ တူညခ
ကျြူိုးလွနတ
် ြ က်ြျက်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ြ စက
ိုးလိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။
့်
ပစအရ ယင်ိုးမှ အလွန ် သ မန်ပြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ သတသ
် တန က်ကယ
ွ ်မှ
့်
အရင်ိုးခအတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ရပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် စတ်အတပခအတနတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့််
မှနက
် န်သည့်် ထတ်တြ ်ပပမှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် ဤစက ိုးမျ ိုးကသ တဘိုးြယ်က
လျစ်လျြူရှု ပါက၊ အကယ်၍ ငါသည် အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သမမ တရ ိုးက
သင်တအ
် ခါတွငမ
် ျှ မတပပ ပပပါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး မည်သည့်အ
အတတွိုးက အမှနတ
် ကယ် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ သရှကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်၏
စတ်ကူိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤပဋည ဉ်က သူ ြွဲျို့ချန်တွင ် ပပြုိုးတနခဲတ
့် က င်ိုးပပြုိုးတနတပမည်
သမဟ
ဲ့် က င်ိုး တလိုးနက် ခဲတ
်
့် ပမည်၊ သတသ
့် တ် သူ၏ မျက်န္ ှ အမူအရ သည် တလိုးနက်ခတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ရှခဲမ
့် ည်ဟ လူတစ့် တ်ကိုးူ သည့်် သ မန်အပြစ်ဆိုးတသ
မည်သည့်မ
် ျက်န္ ှ အမူအရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အထီိုးကျန်မှုက မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုး သမဟ
ူ ျှ ပမင်န္င်ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်
့် တ် သူ၏န ကျင်မှုက မည်သမ
မဟတ်တပ။ မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတက
ပ်န္င် သမဟ
့် ဘရ ိုးသခင် ယကကည်ြ မလ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် မထက်တန်န္င်တပ၊ သမဟ
့် ူ
့် တ် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးက တြ ်ပပတပိုးန္င်သည်သ
သမဟ
့် တ် သူ၏န ကျင်မှုက အသတပိုးခရန္င်သူ တစ်စတစ်ဦိုး မပြစ်န္င်တပ။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
အရ က လပ်တဆ င်ရမှတစ်ပါိုး တရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲသ
့် ည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည် အတတ်၏ အတရိုးကစစက
ပပီိုးပပတ်တစရင်ိုးန္ှင ့်် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ကမဘ ကကီိုးက သူ၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအ ိုး
ပပီိုးပပည်စ
့် သည့်် အဆိုးသတ်သ တဆ
င်ကကဉ်ိုးရင်ိုး၊ ရှခဲသ
ွ ်က န္ှုတ်ဆက်ရ တွင်
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
လွယက
် ူသည်အ
့် ရ တစ်ခ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဤအခက်အတန်မှ့် န ကျင်မက
ှု သူ၏ အတွငိုး် စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပမြှြုပ်န္ခဲ
ှ သ
့် ည်။

ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ ပပရမည်လ
့် တ
ူ စ်တယ က်မျှ မရှသည်အ
့် ချန် ထအချန်တွင၊် သူသည်
ကမဘ ကကီိုးက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ တတ မ
့် ည်မဟတ်သည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပပ ပပရင်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ပဋည ဉ်တစ်ခ ြွဲျို့ ခဲသ
ွ ်လ တသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ
့် ည်။ သက်တတပေါ်ထက
လူသ ိုးမျ ိုးက ပြစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ထသတသ
အရ တစ်ခက လူတအ
ှ ၊့််
့်
့် ိုး အသတပိုးရန်န္င
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ရန် ၎င်ိုးတက
န ကျင်ရသည့််
့် သတတပိုးြ ပြစ်
့် သည်။ ထသတသ
့်
အတပခအတနတွငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မတမတ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
့် လျ ခ
့် သ
သူတက
့် မျ ိုးစွ တသ အတလိုးထ ိုးမှု ပပတနဆဲ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
၎င်ိုးတ ့်
့် ှုတ ပြစ်
့် သည် မဟတ်သတလ ။ သရ့် တွင ် လူတသည်
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးတနရချန်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ က တတွိုးကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတ အလ
အပ်ဆိုးအချန် ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ ဤသတသ
အချန်မျ ိုးတွင၊် လူမျ ိုးသည်
့်
့်
၎င်ိုးတက
ွဲ ခေါ် ကကသည်။ မည်သည်အ
့် ချန်တွင ်
့် န္ှစ်သမ့််တပိုးန္င်တစြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က အတင်ိုးဆတ
ပြစ်ပါတစ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက စတ်ပျက်တစလမ်မ
့် ၊ ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
အတည်ိုးမျ ိုးမှ အပမဲ
့် ၎င်ိုးတ၏အကျပ်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်တစလမ်မ
ဲ ွင ် အသက်ရှငန္
် င်တစလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အလင်ိုးထတ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မျ ိုးစွ တထ က်ပ့်တပိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုး၏
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တပြသမ်တ
် ဆိုးတစ်လိုး၊
့် ပိုးသည့်တ
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ တစသည့်် အ ိုးတဆိုးတစ်လိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးတနရချန်တွင၊် သူ၏န္ှလိုးသ ိုး ထခက်ချန်တွင၊် သူက
့် အတြ ်ပပြုပမဲပပြုြ ့်
သမဟ
ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် သူက
့် န္ှစ်သမ့််တပိုးြ အြန်
့်
့် တ် လူတစ်ဦိုးတစ်တလ ရှပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တသချ တပါက် လွနက
် ဲလှသည့်် ဆန္ဒတစ်ခသ ပြစ်တပမည်။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ အ ရမစက်ခတ
ဲ့် ပ၊ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
သည်အ
့် ခါမျှ မတတ င်ိုးဆတပ
့် ပိုးန္င်မည့်် တစ်စတစ်ဦိုးရှြ မည်
့် န္ှစ်သမ်တ
့်
သမဟ
့် ပ။ သူ၏စတ်တနစတ်ထ ိုးက တြ ်ပပြ ဘ
့် တ် မတမျှ ်လင်တ
့် ရ ိုးသခင်သည်
သူက
့် ယ်ပင်နည်ိုးကသ အသိုးပပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် ဆင်ိုးရဲဒကခအချြုျို့က
ပြတ်သန်ိုးြမှ့် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အခက်အခဲတစ်ခပြစ်သည်ဟ လူတက
့် မစဉ်ိုးစ ိုးကကတပ၊
သရ့် တွင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ြ အမှ
နတ
် ကယ် ကကြုိုးစ ိုးသည်အ
့် ခါမှသ ၊
့်
သူလပ်သမျှအရ တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တလိုးနက်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက စစ်မှနစ
် ွ သင်
အသအမှတ်ပပြုန္င်သည့်အ
် ခါမှသ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ကကီိုးပမတ်မှုန္င
ှ ့််
ကယ်ကျြုိုးမငဲမ
့် ှုတက
့် ခစ ိုးရန္င်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သက်တက အသိုးပပြုရင်ိုး

လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ပဋည ဉ်တစ်ခ ြွဲျို့ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး ဤအရ က သူ အဘယ်တကက င ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်- အဘယ်တကက င့်် ဤပဋည ဉ်က သူ တည်တထ င်ခသ
ဲ့် ည်- ဆသည်က
မည်သက
ူ ့် မျှ လိုးဝ မတပပ ခဲတ
် ည့်် အတတွိုးမျ ိုးက
့် ပ၊ ဆလသည်မှ သူသည် သူ၏ စစ်မှနသ
မည်သက
ူ ့် မျှ မတပပ ပပခဲတ
့် ပ။ ဤသည်မှ သူကယ်တင် လက်ပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတမ်အနက်က သတဘ တပါက်န္င်သူ
တစ်ဦိုးမျှ မရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ချန်တင
ွ ်
့် ည်အ
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက မည်မျှန ကျင်မှုသ ခစ ိုးခရ
ဲ့် သည်က အသအမှတ်ပပြုန္င်သူ တစ်ဦိုးမျှလည်ိုး
မရှတပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က သူမည်သခ့် စ ိုးရသည်က လူတအ
့်
့် ိုး
တပပ ပပခဲမ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤယကကည်မက
ှု ခယူန္င်မည်မဟတ်တပ။
့် ည်ဆလျှငပ
့်
န ကျင်မှုတွငရ
် တနတသ
ှ
်လည်ိုး သူသည် သူ၏အမှု တန က်တစ်ဆင်က
့်
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ဆပဲ ြစ်သည်။ ဆင်ိုးရဲဒကခက မမဘ သ တတ်တဆတ်
သည်ိုးညည်ိုးခရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏အတက င်ိုးဆိုးအပင်ိုးန္ှင ့််
အတက င်ိုးဆိုးအရ မျ ိုးက အပမဲ တပိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး မြွငဟ
့်် တပ။ ထအစ ိုး သူသည် ယင်ိုးတက
့် ကက့် ကက့် ခပပီိုး
တတ်တဆတ် တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ခန္င်ရည်သည် တအိုးစက်၊ ထထင်ိုးပခင်ိုးမရှ
သမဟ
့် အ
့် တ် ကူကယ်ရ မဲ့် မပြစ်သကဲသ
့် ိုးနည်ိုးမှု၏ လကခဏ တစ်ရပ်လည်ိုး မဟတ်။
ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရသည် အစဉ်အပမဲ ကယ်ကျြုိုးငဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
ဤသည်မှ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သဘ ဝအတလျ က်
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ စစ်မှနသ
် ည့်် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ ၏
စစ်မှနသ
် ည့်် သရပ်သကန်တစ်ခလည်ိုးပြစ်သည်။
မည်သပင်
့် ရ က အဓပပ ယ်တက က်လွဲန္င်သည်။
့် ဆတစက မူ၊ အချြုျို့က ငါဆလသည်အ
“ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက သည်ိုးထတ်ရင်ြစရ ြန်တီိုးမှုမျ ိုးစွ ပြင၊့်် ထသ ့်
အတသိုးစတ်တြ ်ပပပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးတစြ ့်
ရည်ရွယ်ပါသတလ ။” ယင်ိုးသည် ဤတနရ တွငရ
် သည့်
ှ
် ရည်ရွယ်ချက်တလ ။ (မဟတ်ပါ။)
ငါအတနန္ှ
င ့်် ဤအရ မျ ိုးက တပပ ရပခင်ိုး၏ တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သ ၍တက င်ိုးစွ သင်တ သ
့် ကျွမ်ိုးလ တစရန်၊ သူ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ အတပမ က်အမျ ိုးက
န ိုးလည်ရန်၊ သူ၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးက န ိုးလည်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
စတ်သတဘ ထ ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင ့််

ပတြ ်ခထ ိုးရသည့်် အပြစ်န္င
ှ ့်် တပခ ိုးစီ ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် ခင်ခင်လလန္ှင ့််
တစ်စချင်ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးခရသည်က သင်တအ
့် ိုး န ိုးလည်တစြ ပြစ်
့် သည်။ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရတပသည်
ှ
- ၎င်ိုးတသည်
့်
ပန်ိုးချီမျ ိုး မဟတ်၊ စတ်ကိုးူ မျ ိုး မဟတ်၊ လူက တည်တဆ က်ထ ိုးသည့်် အရ မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
လူက လပ်ကကြန်တီိုးထ ိုးသည့်် အရ တသချ တပါက် မဟတ်တပ။ ဤအရ က သင်တ ယခ
့်
သတပပြုမကကပါသတလ ။ သင်တ သတ
ပပြုမပါက၊ ယတန ငါ၏န္ှု
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်က ရရှပပီပြစ်သည်။
ယတန အတကက
င်ိုးအရ သိုးခက ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခကဲ့် ကသည်။ အတယ က်တင်ိုးသည်
့်
့်
ဤအတကက င်ိုးအရ သိုးခအတပေါ် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးမှ မျ ိုးစွ ရရှကကပပီိုးပြစ်သည်ဟ
ငါယကကည်သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ သိုးခမှတစ်ဆင ့်် ငါတြ ်ပပခဲသ
့် ည့််
ဘရ ိုးသခင်၏အတတွိုးမျ ိုး သမဟ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့် တ် ငါတပပ ဆခဲသ
အန္ှစ်သ ရတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် လူတ၏
့်
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သန ိုးလည်မှုတက
့် တပပ င်ိုးလဲတပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ အတယ က်တင်ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးမှုကပင် တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ အတယ က်တင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တလိုးစ ိုးကကည်ညြုကကသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ပရပ်က
တပပ င်ိုးလဲတစပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါအတသအချ တပပ န္င်သည်။ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအခန်ိုးသိုးခန်ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး
သင်တသင်
့် ရ မျ ိုးသည် သင်တအြ
အကျ
ြုိုးရှသည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်၊
့် ယူပပီိုးပြစ်သည်အ
့်
့်
ပပီိုးလျှင် သင်တ ပပန်
့် သွ ိုးပပီိုးတန က်တွင် ယင်ိုးက သင်တ သ
့် ၍ တတွိုးဆကကမည်ဟ
ငါတမျှ ်လင်သ
ိုးတဝိုးမှုသည် ဤတွင ် ပပီိုး၏။ န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။
့် ည်။ ယတန စည်
့်
၂၀၁၃ ခန္ှစ်၊ န္ဝင်ဘ လ ၄ ရက်

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘိုရ ်းသခင်၏ စိတသ
် တဘ ထ ်းနှင ်ူ့
ဘိုရ ်းသခင် ကိယ
ို တ
် တ ် တင
ိို ် (၂)
ပပီိုးခဲသ
် တရိုးကကီိုးတသ
့် ည့်် အစည်ိုးအတဝိုးအတွငိုး် တွင ် အလွနအ
အတကက င်ိုးအရ တစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတမ့် တ်သဟ ယ ပပြုခဲက့် ကသည်။

မည်သည်အ
့် ရ ဆသည်က သင်တ မှ
့် ည့်် ငါတ၏
့် တ်မကကသတလ ။ ငါ ထပ်တပပ ပါရတစ- ပပီိုးခဲသ
့်
မတ်သဟ ယ တခါင်ိုးစဉ်မှ - ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင်တအြ
အတရိုး
ကကီိုးသည့််
့်
့်
အတကက င်ိုးအရ တစ်ခ ပြစ်သတလ ။ ယင်ိုး၏ မည်သည်အ
့် ပင်ိုးက သင်တအြ
အတရိုး
ကကီိုးဆိုး
့်
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်တလ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတလ ၊
သမဟ
့် ပင်ိုးက သင်တ ့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်တလ ။ မည်သည်အ
စတ်အဝင်စ ိုးဆိုးပြစ်သနည်ိုး။ မည်သည်အ
့် ပင်ိုးက သင်တ အကက
ိုးချင်ဆိုး ပြစ်သနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သူ၏ အမှုတတ ် ကဏ္ဍတင်ိုး၌ တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက သူ၏အမှုတတ န္
် င
ှ ့်် တနရ တင်ိုး၌ အပမဲထတ်တြ ်ပပထ ိုးက ၊
အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က ကယ်စ ိုးပပြုတသ တကက င၊့််
သင်တအတွ
က် ထတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြရန် ခက်ခသ
ဲ ည်က ငါသသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
့်
အစီအစဉ်အလိုးစတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်သည် အ ိုးလိုး အချင်ိုးချင်ိုး ခွဲ၍ မရန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ငါတ၏
့် ည့်် မတ်သဟ ယ၏
့် ပပီိုးခဲသ
အတကက င်ိုးအရ သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ပြစ်စဉ်မျ ိုး ပါဝင်တလသည်။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး အပြစ်အပျက်မျ ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးထ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့််
အမှုအရ မျ ိုးအတကက င်ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပါဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ ်ပပချက်တလည်
ိုး
့်
ပါဝင်တလသည်၊ ထတကက
င့်် ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး အတွက်
့်
သီိုးသန ် တန်
ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတ က
ွ
ိုးတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
့် င်စဲထ
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် စတင်ထတတွျို့က စက ိုးတပပ ခဲသ
့် ည်၊
ပပီိုးလျှင် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက လူသ ိုးတထ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် စတင်တြ ်ပပခဲသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ပထမဆိုး စတင်ထတတွျို့ မှုရသည့်
ှ
အ
် ချန်မှစ၍၊
သူ၏အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် တဆ
့် င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ လူသ ိုးထ စတင်၍
လူသရှငက် က ိုး ပြစ်တစခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးက ကနဦိုးလူမျ ိုး သမဟ
့် မျ ိုးက
့် တ် ယတန လူ
သပမင်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် န ိုးလည်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ြွငပ့်် ပရင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရက တြ ်ပပရင်ိုး လူက စက ိုးတပပ က
လူသ ိုးအလယ် အမှုပပြုတနသည်- ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ခပြစ်ပပီိုး မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ
ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုပပြုပပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ

ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်ပပန်က ထတ်တြ ်ပပသည်ဟလည်ိုး ဆလတပသည်။
လူသ ိုးမျ ိုးထမှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သူလိုးဝ ြိုးကွယ်မထ ိုး သမဟ
် ှက်မထ ိုးဘ၊ဲ
့် တ် ကွယဝ
ယင်ိုးအစ ိုး မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ထန်ချန်မထ ိုးဘဲ သူ၏ကယ်ပင် စတ်သတဘ ထ ိုးက
လူသရှငက် က ိုး ပြစ်တစပပီိုး ထတ်ပပန်တလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးသည် သူက
့်
့်
သန္င်ပပီိုး သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် လသည်။
့် သန ိုးလည်န္င်ြက
့် တမျှ ်လင်တ
သူသည် လူသ ိုးအ ိုး သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
ဲ ှုမျ ိုးအပြစ်
့် ထ ဝရ နက်နမ
သတဘ မထ ိုးတစချင်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝတပြရှငိုး် ၍မရန္င်တသ
ပတဟဠတစ်ခ အပြစ်လည်ိုး သတဘ မထ ိုးတစလတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သသည်အ
့် ခါမှသ ၊ လူသည် တရှ ဆ
ျို့ က်ရမည့်် လမ်ိုးခရီိုးက သန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးပပမှုက
လက်ခန္င်မည်ပြစ်က ဤသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌
့်
အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကကီိုးမျ ိုးအလယ်၊ အလင်ိုး၌
အသက်ရှငန္
် င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင် ထတ်ပပန်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏အလက
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ထတတွျို့တသ အခါတွင ် သူ မည်သည်အ
့် ရ က တပပ သည်ပြစ်တစ၊ လပ်သည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
့် တ် မည်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သူ ထတ်တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်၍ လူသ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ က ပမင်သည်ပြစ်တစ၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် မည်မျှ အသတရ ိုး
ရန္င်သည်ပြစ်တစ၊ မည်မျှသတဘ တပါက်န္င်သည် ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် မည်မျှန ိုးလည်န္င်သည်
ပြစ်တစ ထအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျ ိုး အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
ဤသည်မှ တသချ ၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အလမှ လူတက
့် မည်သ ့်
ပြစ်ြ သူ
် ရ က လပ်ြ သူ
့် တတ င်ိုးဆသည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မည်သည့်အ
့် တတ င်ိုးဆသည်၊ လူတအ
့် ိုး
မည်သ အသက်
ရှငြ
် သူ
့် ည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး
့်
့် တတ င်ိုးဆပပီိုး၊ သူ၏အလက ပြည်ဆ
မည်သပပီ
် ရ ပြစ်၏။
့် ိုးတပမ က်တအ င်ပမင် န္င်စွမ်ိုးရှြ ၎င်
့် ိုးတအ
့် ိုး သူ တတ င်ိုးဆသည်ဆသည့်အ
ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရမှ ခွ၍
ဲ မရတသ အရ မျ ိုးပြစ်သတလ ။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြငဘ
့်် ရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုးလိုးက လူအ ိုး သူ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ပပြုသည့်် တစ်ချန်တည်ိုး၌

ထတ်ပပန်တလသည်။ မသ ိုး၊ ဟန်တဆ င်မှု၊ ြိုးကယ
ွ ်မှုန္င
ှ ့်် တန်ဆ ဆင် တပပ ဆမှုတ မရှ
့် တပ။
သတ
် ကက င ့်် သကျွမ်ိုးန္င်စွမ်ိုး
့် င်တအ င် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ့်တ
မရှသနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက အဘယ်တကက င့််
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ရှငိုး် လင်ိုးစွ သတဘ မတပါက်န္င်တသိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အဘယ်တကက င့်် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ န ိုးမလည်ြူိုးပါသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ပ် ပပပီိုး ထတ်ပပန်သည်အ
့် ရ သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုး၏
အပင်ိုးအစန္ှင ့်် ရှု တထ င်တ
င ့်် လူသ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် ယင်ိုးက
့် င်ိုး ပြစ်သည်- ထတကက
့်
မပမင်န္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် န္ှစပ်
့် တသချ တသ အသရှန္င်စွမ်ိုး မရှသနည်ိုး။
ဤအတွက် အတရိုးကကီိုးသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခရှသည်။ သဆ
့် လျှင ် ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
အဘယ်အရ နည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်ကတည်ိုးက လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် လ
့် ပ။ အစကနဦိုး အချန်မျ ိုးတွင၊်
့် ိုးဝသတဘ မထ ိုးခဲတ
ြန်ဆင်ိုးခထ ိုးရခါစသ ရှတသိုးသည့်် လူသ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ က ပပြုခဲသ
် စ်ဦိုး၊
့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အတပါင်ိုးအတြ တ
ကိုးစ ိုးရမည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးထက်ပပပီိုး သတဘ မထ ိုးခဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် ကဲသ
သက်ဆင်သည့်် အသပည သမဟ
့် ပ။ ဆလသည်မှ လူသ ိုးသည် သူ
့် တ် သန ိုးလည်မှု မရှခဲတ
ကိုးစ ိုးရပပီိုး သူ၏ အတပါင်ိုးအတြ အ
် ပြစ် သူပမင်သည့်် ဤအပြစ်တတ က
်
ထတ်ပပန်ထ ိုးသည်အ
့် ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်သည်က မသခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ဤအပြစ်တတ ်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး အတပေါ် အပ်စိုးသတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သည်ကလည်ိုး သူမသခဲတ
့် ချ။
ရှငိုး် ရှငိုး် ဆရလျှင် ထအချန်က လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ သတမပပြုမခဲက့် ကတပ။
့်
တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးမှနိုး် ၎င်ိုးတ ့်
မသခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် သူ အဘယ်အရပ်က လ သည်က ၎င်ိုးတမသ
့် ပပင်၊
့် န ိုးမလည် ခဲက့် ကသည်အ
သူ၏ ပြစ်ပခင်ိုးကလည်ိုး မသန ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ မှနတ
် ပ၏၊ ဤသည်တမှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်ပင်ိုး အစကနဦိုးအချန်က လမျ ိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက သူက
့် ည့််
့် သြ သ
့် မဟ
့် တ် သတဘ တပါက်ြ သ
့် မဟ
့် တ် သူပပြုခဲသ
အရ အ ိုးလိုးက န ိုးလည်ြ၊ ့် သမဟ
့်် တ်သက်၍ န္ှစပ်
င်ိုးဆခဲတ
့် ပ။
့် တ် သူ၏အလန္ှငပ
့် ြ မတတ
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုအတွက် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး ဘရ ိုးသခင် စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးအြ ့်
အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ပူတဇ ်သကက မျ ိုး
မည်သတပိုး
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က မည်သက
့် ရမည် ဆသည်န္င
့် ိုးကွယ်ရမည်ဆသည်တက
့်

တပပ ပပလျက်၊ လူသ ိုးတအတပေါ်
တတ င်ိုးဆချက်မှုမျ ိုး စတင်ပပြုလပ် တနခဲတ
့် ပသည်။
့်
ထအခါမှသ လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ရိုးရှငိုး် သည့်် စတ်ကိုးူ အနည်ိုးငယ်က
ရရှခဲက့် ကပပီိုး၊ ထအခါတွငသ
်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုးက ပခ ိုးန ိုးချက်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ပူ ြစ်သည်က သရှခဲသ
့် ည်။ လူက
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသည် လူပြစ်မှနိုး် သရှခဲခ
ွ ၊် သူန္င
ှ ့််
့် ျန်တင
ဘရ ိုးသခင်အကက ိုးတွင ် တဝိုးကွ မှုတချြုျို့ ရှလ သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးအတနပြင့်် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည သမဟ
့် တ် နက်ရှုင်ိုးတသ
သန ိုးလည်မှု ရှရမည်ဟ မတတ င်ိုးဆခဲတ
့် ပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမှု အဆင်မ
ှ ့်် အတပခအတနမျ ိုးအတပေါ် မူတည်၍ လူသ ိုးအတပေါ် မတူညသ
ီ ည့််
့် ျ ိုးန္င
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတွင ် သင်တ အဘယ်
အရ ကပမင်သနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်က
မူမသနည်ိုး။
့် သင်တသတ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အစစ်အမှနပ် ြစ်သတလ ။ လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် သင်တ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်သတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် အစကနဦိုးအချန်မျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးအတပေါ် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးအမှုက ဘရ ိုးသခင်မတဆ င်ရွက်ရတသိုးသကဲသ
့် လူ
် ျ ိုးတသ
့် သ ိုးထ အလွနမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတပပ ရတသိုးချန်တွင၊် သူသည် လူသ ိုးက အနည်ိုးငယ်သ
တတ င်ိုးဆခဲသ
့် ရ က လပ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊
့် ည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် မည်သည်အ
မည်ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သူအတနပြင်
်
ိုးသည့််
့် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ က
့် ခသ
့်
အရ အချြုျို့က လပ်တဆ င်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်သည် ထအရ အ ိုးလိုးက ခွငလ
့်် တ်ပပီိုး
လျစ်လျြူရှု ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
သူတပိုးခဲပ့် ပီိုးသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ ရှသည်အ
့် ရ က သခဲတ
့် သ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊
ထအတကက င်ိုးတကက င်ပ
့်် က်ဆင်၍ သူချမှတသ
် င်သ
့် င် လူသ ိုးန္ှငသ
့် ည့််
သတ်မှတ်ချက်စန္ှုနိုး် မျ ိုးက သူသတလသည်။ ထအချန်က
သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးသည် အလွနန
် မ်တ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးမရှဟ မဆလတပ၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ခိုးတသည်
အန္ှစ်မဲတ
့် သ စက ိုးလိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်ဟ မဆလတပ။ လူသ ိုးအတွက်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်က သရှြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခသ
့်
ရှသည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှု၏
အဆင်မ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ
့် ျ ိုး တန က်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုး အ ိုးပြငပ့်် ြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးကသပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သပါက၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဇ တအပြစ်တတ က
် ပပသတပိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်အ ိုး
တတ င်ိုးဆလမ်ဦ
့် ၊ ့်
့် ိုးမည်တလ ။ သူတတ င်ိုးဆလမ်မ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက သတဘ တပါက်လျက်၊
လူသ ိုးသည် စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်န္င
ှ ့်် သူ၏စစ်မှနတ
် သ
ဇ တအပြစ်တတ က
် တတွျို့ ပမင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်လမ့််မည် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ တတ င်ိုးဆပင်
တတ င်ိုးဆဝလ
ဲ သ ရလဒ် ပြစ်၏။
့် မ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ တပမကကီိုးလက်ခတ် မလွတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် အစီအစဉ်သည် မရပ်မန ိုး တိုးတက်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်သည် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက အသိုးပပြုလျက် ကမဘ တလ ကက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
ြျက်ဆိုးီ မည် မဟတ်သည့်် လကခဏ တစ်ခအပြစ် သက်တန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ပဋည ဉ်က
လူသ ိုးန္ှင ့်် ပပြုပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးရန္
ှ င်သမ
ူ ျ ိုးက
ရယူြ တ
င့်် သူ၏အလက
့် ိုး၍ အပူတပပင်ိုးပြစ်တနသည့်် စတ်ဆန္ဒတစ်ခ ရှတလသည်။ ထတကက
့်
ကမဘ တပမတပေါ် လပ်တဆ င်န္င်သက
ူ ရယူြန္ှ့် င၊့်် ထအပပင်
အတမှ င် အင်အ ိုးစမျ ိုးက ချြုိုးြျက်
့်
လွတ်တပမ က်န္င်ပပီိုး စ တန်ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုး မခရသည့်် လူတစ်စ၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင် သူက
့်
သက်တသခန္င်မည့်် တစ်စက ရယူြလည်
ိုး ယခင်ထက်သ ၍ အတရိုးတကကီိုးပြစ်သည့််
့်
စတ်ဆန္ဒတစ်ခ ရှခဲတ
လူတစ်စက ရယူပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လသည်။ ထသတသ
့်
ကက ပမင်တ
့် နပပီပြစ်တသ ဆန္ဒပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက သူ
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ အရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ကမဘ တလ ကက ြျက်ဆိုးီ ြ ့်
့်
တရလမ်ိုးမိုးမှုအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အသိုးပပြုပခင်ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘဲ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးန္ှင ့််
ပပြုသည့်် ပဋည ဉ်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်၊ စတ်တနစတ်ထ ိုး၊
အစီအစဉ်န္ှင ့်် တမျှ ်လင်ခ
ှ
။ သူ
့် ျက်အ ိုးလိုးသည် ယခင်အတင်ိုးသ ဆက်လက် တည်ရတနသည်
လပ်တဆ င်ချင်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန် မတင်မီ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က
သူတမ်ိုးတခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ အရ မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် သူရယူလသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ရယူြ-့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သတဘ တပါက်က သရှပပီိုး၊ သူ၏ အလက န ိုးလည်န္င်သည့််
လူတစ်စ၊ သူက
လူတစ်စသည်
့် ကိုးကွယ်န္င်မည့်် လူတစ်စက ရယူြပြစ်
့် သည်။ ထသတသ
့်
သူက
် ကယ် သက်တသခန္င်မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏လူယမျ ိုးပြစ်မည်ဟ
့် အမှနတ
့်
တပပ ၍ရတပသည်။

ယတနတွ
အလွနအ
် ချန်ကက ပမငစ
့်် ွ “ချတ်ပတ်ထ ိုး” သည့်် အရ အ ိုးလိုးပြစ်တသ ၊
့် င ် ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
အမျြုိုးမျြုိုးတသ အတသိုးစတ်အချက်အလက် အ ိုးလိုးက တြ ်ထတ်တက င်ိုး
တြ ်ထတ်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက ဆက်လက် တပခရ တက က်ပပီိုး၊ သူအမှု
့်
့် ၏
အဆင်မ
့် ျ ိုးတန က် ဆက်လက်ကကစ။့် ဤအရ မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက ငါတ သ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက
့် လ လမ်မ
န ိုးလည်လ န္င်လမ်မ
ွ တ
့်် ပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတ ့်
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်က ငါတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲဝင်ခင
တစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးကွ မှုက တလျှ ခ
့် ျရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ထ
တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး နီိုးကပ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ပပီိုးခဲတ
ိုးတန္ွိုးခဲသ
် ရ ၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် သ အတခါက်က ငါတ တဆွ
့် ည့်အ
့်
လူသ ိုးန္ှင ့်် အဘယ်တကက င့်် ပဋည ဉ်ပပြုသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဤအကကမ်တွင ်
တအ က်၌ရှသည့်် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတ်သဟ ယပပြုကကစ။့် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုပခင်ိုးပြင ့်် စတင်ကကပါစ။့်
က။ အ ဗဟံ
၁။ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက သ ိုးတစ်ဦိုးတပိုးမည်ဟ ကတတပိုးသည်
ကမဘ ၁၇:၁၅-၁၇ တစ်ြန် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏မယ ိုး စ ရဲကမူက ိုး စ ရဲဟူတသ အမည်ပြင့််
မတခေါ်ရ၊ စ ရ ဟူတသ အမည်ပြင့်် တခေါ်ရ၏။ သူက
့် ည်ိုး
့် ငါတက င်ိုးကကီိုးတပိုး၍ သူအ
့် ိုးပြင်လ
သင်အ
့် ိုး သ ိုးကတပိုးမည်။ အကယ်စင်စစ် သူက
့် တက င်ိုးကကီိုးတပိုး၍ သူသည်
တင်ိုးန္င်ငအမျြုိုးမျြုိုး၏ မခင်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သူ၏ အမျြုိုးအန္ွယ်၌လည်ိုး အပပည်ပပည်တသ
ရှငဘ
် ရင် ပြစ်ရကကလမ်မ
်မူ၏။ ထအခါ အ ပဗဟသည်
့် ည်ဟ အ ပဗဟအ ိုးမန်တတ
့်
ပျပ်ဝပ်လျက် အသက်တစ်ရ ရှတသ သူသည် သ ိုးက ရလမ့််မည်တလ ။
အသက်ကိုးဆယ်ရတသ
ှ
စ ရ သည် သ ိုးက ြွ ိုးလမ်မ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ည်တလ ဟ ရယ်လျက် စတ်န္လ
တအ က်တမ့်ပပီိုးလျှင။်
ကမဘ ၁၇:၂၁-၂၂ သတသ
်လည်ိုး တန င်န္စ
ှ ်ချန်ိုးချက်တသ အချန်တွင ် စ ရ သည်
့်
သင်အ
့် သ သ ိုးဣဇ်က်၌ ငါ၏ပဋည ဉ်က ငါတည်တစမည်ဟ မန်တတ
်မပူ ပီိုးလျှင ်
့် ိုးြွ ိုးလတတ
့်
မန်မမက်
တတ ်မသ
ူ ပငမ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟထမှ တက်ကကတတ ်မူ၏။
့်
၂။ အ ပဗဟက ဣဇ က်က ပူတဇ ဆ
် က်ကပ်သည်

ကမဘ ၂၂:၂-၃ သင်သည် အလွနခ
် ျစ်တသ တစ်တယ က်တည်ိုးတသ သ ိုးဣဇ က်က ယူ၍
တမ ရပပည်သ သွ
့် သ တတ င်တပေါ်မှ သူက
့် ိုးတလ ။့် ငါပပလတတ
့် မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်ပပြု၍
ပူတဇ ်တလ ဟ
မ
် ူ၏။ အ ပဗဟသည် နနက်တစ တစ ထ၍ ပမည်ိုးက ကန်ိုးန္ိုးီှ တင်ပပီိုးလျှင်
့် မန်တတ
့်
မမသ ိုးဣဇ က်န္င
ှ ့်် ငယ်သ ိုးန္စ
ှ ်တယ က်က တခေါ်၍ ယဇ်ရှု စ
ျို့ ရ ထင်ိုးက ခွပဲ ပီိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
မန်တတ
်မူတသ အရပ်သ ထသွ
ိုးတလ၏။
့်
့်
ကမဘ ၂၂:၉-၁၀ ထသန္ှ့် စ်တယ က်အတူသွ ိုး၍၊ ဘရ ိုးသခင် မန်တတ
်မူတသ အရပ်သ ့်
့်
တရ က်ကကတသ အခါ၊ အ ပဗဟသည် ယဇ်ပလလင်ကတည်၍ ထင်ိုးကခင်ိုးပပီိုးလျှင၊် သ ိုး
ဣဇ က်က ချည်တန္ှ င်၍၊ ယဇ်ပလလင်၌ ထင်ိုးတပေါ်မှ တင်ထ ိုး၏။ မမလက်ကဆန်၍
့်
သ ိုးကသတ်ပခင်ိုးငါှ ဓါိုးက ကင်ယူတလ၏။
ဘိုရ ်းသခင် လိုပ်တဆ င်ေိို ူ့ဆံ်းို ေတ်ထ ်းသည်ူ့ အမှုကိို မည်သမ မတ ်းဆီ်းနိင
ို ်
သဆ
့် လျှင ် သင်တအ
့် ိုးလိုး အ ပဗဟ၏ အပြစ်အပျက်က ယခပင် ကက ိုးကကတပပပီ။
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက ကမဘ တလ ကက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် တလသည်၊ သူ၏ န မည်မှ အ ပဗဟပြစ်ပပီိုး၊ သူ အသက်တစ်ရ ရှပပီိုး
သူ၏မန်ိုးမစ ရ က အသက်ကိုးဆယ်ရသည့်
ှ
် အချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်သည်
သူထ
့် တ ပပြုခဲပ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ါသနည်ိုး။
့် တရ က်ရှ လ ခဲသ
့် မည်သည်က
ဘရ ိုးသခင်က၊ “သူက
့် ည်ိုး သင်အ
့် ိုး သ ိုးကတပိုးမည်။”
့် ငါတက င်ိုးကကီိုးတပိုး၍ သူအ
့် ိုးပြင်လ
ဟူသည့်် ကျမ်ိုးစ ထဲတွင် ကိုးက ိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ က ကတတပိုးခဲသ
့် ည်။ သူက
့် သ ိုးတပိုးမည့််
ဘရ ိုးကတတတ ်၏ တန က်ခအတကက င်ိုးရ မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ က
တအ က်ပါ ပြစ်စဉ်က ပ့်ပိုးတပိုးထ ိုးသည်- “အ ပဗဟသည် ပျပ်ဝပ်လျက် အသက်တစ်ရ
ရှတသ သူသည် သ ိုးက ရလမ်မ
ှ
စ ရ သည် သ ိုးက
့် ည်တလ ။ အသက်ကိုးဆယ်ရတသ
ြွ ိုးလမ်မ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ တအ က်တမ့်ပပီိုးလျှင။် ” တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့် ည်တလ ဟ ရယ်လျက် စတ်န္လ
ဤအရွ ယ်အ ဇနီိုးတမ င်န္သည်
ှ
ကတလိုးတမွိုးြရန်
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် အသက်ကကီိုးလွနိုး် ခဲတ
သူက
့် ရ က လပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူသည် ရယ်တမ ရင်ိုး
့် ကတပပြုပပီိုးတန က် အ ပဗဟ မည်သည်အ
ပျပ်ဝပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ “အသက်တစ်ရ ရှတသ သူသည် သ ိုးက ရလမ့််မည်တလ ။” ဟ
သူက
ူ ပပ ခဲသ
ဲ့် ည်- ဆလသည်မှ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ မပြစ်န္င်ဟ အ ပဗဟက ယကကည်ခသ
့် ယ်သတ
သူက
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်က ဟ သတစ်ခထက် ဘ မျှမပဟ သူ
့် ပပြုခဲသ
ယကကည်ခတ
ဲ့် ပသည်။ လူ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှကကည်ပ
့် ါက၊ ဤသည်မှ လူက စွမ်ိုးတဆ င်မရရှန္င်သည့််
အရ တစ်ခပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထနည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်အတွက် စွမ်ိုးတဆ င်မရန္င်သကဲသ
့် ့်

မပြစ်န္င်ပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ အ ပဗဟအြ ယင်
ိုးမှ ရယ်စရ ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည့််
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ အရွ ယ်အလွန ် အသူတစ်ဦိုးက
ကတလိုးတမွိုးန္င်စွမ်ိုးမရှသည်က တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင ့်် ကယ်တတ ် မသရှပတပေါ်၏။ ကျွန္ပ်
် က
ကတလိုးတမွိုးခင
ွ ့်် တပိုးန္င်လမ်မ
် က
့် ည်ဟ ဘရ ိုးသခင် ထင်တနသည်၊ ကျွန္ပ်
သ ိုးတစ်တယ က်တပိုးမည်ဟ ကယ်တတ ်တပပ သည်- ယင်ိုးမှ ဧကန်မချ မပြစ်န္င်။ ထတကက
င၊့််
့်
အ ပဗဟက ပျပ်ဝပ်ပပီိုး ရယ်သည်၊ သူဘ
့် သ သူ တတွိုးသည်မှ - မပြစ်န္င်၊ ဘရ ိုးသခင်
ကျွန္ပ်
် က ရယ်စရ တပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ဤသည်မှ မမှနန္
် င်ဟူ၍ပြစ်သည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အတလိုးအနက်မထ ိုးခဲတ
့် ပ။
ထတကက
ငဘ
့်် ရ ိုးသခင်၏အပမင်တင
ွ ် အ ပဗဟသည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့်
့်
(တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ ပြစ်ပါသည်။) သူသည် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ ပြစ်သည်ဟ
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် တြ ်ပပထ ိုးပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တခေါ်တသ သူအ ိုးလိုးက
တပြ င်မ
ှ ့်် တလျှ က်လှမ်ိုးသူ အ ိုးလိုးပြစ်သည်ဟ
့် တ်သ၊ူ စလင်တသ သူ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
သင်တထင်
အယူဝါဒ တစ ငထ
့်် န်ိုးကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကကသည်။ သင်တသည်
့်
တစ်စတစ်တယ က်က သတ်မှတ်တသ အခါတွင၊် စတ်ကူိုးတပါက်ရ ထသ မလ
ပ်တဆ င်သည်က
့်
သင်တရှ့် ငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ရမည်။ ဤတနရ တွင် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက တပြ င်မ
့် တ်သည်ဟ
မတပပ ခဲတ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတင်ိုးက တင်ိုးတ သည့််
့် ပ။ သူ၏ စတ်န္လ
စန္ှုနိုး် မျ ိုးရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟသည် မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးပြစ်သည်က
့်
မတပပ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အပပြုအမူအရ၊ အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်၌ မည်သတသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမျြုိုး ရှခဲသ
့် နည်ိုး။ အနည်ိုးငယ် တယဘယျဆန်သတလ ။ သမဟ
့် တ် ကကီိုးမ ိုးတသ
ယကကည်ပခင်ိုး သူရှခဲသ
့် တလ ။ မဟတ်တပ၊ မရှခဲတ
့် ချ။ သူ၏ရယ်သန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးသည်
သူမည်သဆ
ူ သည်က ပပသခဲသ
င့်် သူက တပြ င်မ
့် ည်၊ ထတကက
့် တ်သည်ဟ သင်တ၏
့်
့်
ယကကည်မသ
ှု ည် သင်တ၏စ
့် တ်ကူိုးအထင်တစ်ခသ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် အယူဝါဒက
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်သည့်် ကျငသ
့်် ိုးမှု ပြစ်ပပီိုး၊ နတမ ်နမဲ့် ဆန်ိုးစစ်ချက်ပြစ်သည်။ အ ပဗဟ
ရယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏မျက်န္ ှ အမူအရ တလိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပမင်ခသ
ဲ့် တလ ။ ယင်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင် သခဲပ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သခဲသ
့် ည်။ သတသ
့်
သူလပ်မည်ဟ ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ က တပပ င်ိုးမည်တလ ။ မတပပ င်ိုးတပ။ ဤလူက
တရွ ိုးမည်ဟ ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ခဲပ့် ပီိုး ဆိုးပြတ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ယင်ိုးသည် ပြစ်တပမ က်ခတ
ဲ့် ပသည်။
လူသ ိုးအတတွိုးအတခေါ်တရ သူ၏အပပြုအမူကပါ ဘရ ိုးသခင်က စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မလမ်ိုးမိုးန္င်
သမဟ
့် ယှက် မတပိုးန္င်တပ။ မသန ိုးမလည်ပင် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည့််
့် တ် အတန္ှ င်အ

အပပြုအမူပြစ်တသ ၊ လူသ ိုး၏ အပပြုအမူတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အစီအစဉ်က
စတ်ကူိုးတပါက်ရ တပပ င်ိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့် သူ
့် ၏အစီအစဉ်က လတ်ခနဲ မတပပ င်ိုးတပ
သမဟ
့် တ် ကတမ က်ကမ ပြစ်တစမည် မဟတ်တပ။ သဆ
့် လျှင ် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၇:၂၁-၂၂ ထဲ၌
အဘယ်အရ တရိုးထ ိုးသနည်ိုး။ “သတသ
်လည်ိုး တန င်န္စ
ှ ်ချန်ိုးချက်တသ အချန်တွင ်
့်
စ ရ သည် သင်အ
့် သ သ ိုးဣဇ က်၌ ငါ၏ပဋည ဉ်က ငါတည်တစမည်ဟ
့် ိုးြွ ိုးလတတ
မန်တတ
်မပူ ပီိုးလျှင ် မန်မမက်
တတ ်မသ
ူ ပငမ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟထမှ
့်
့်
တက်ကကတတ ်မူ၏။” ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟ တတွိုးခဲသ
် ရ သမဟ
့် ည့်အ
့် တ်
တပပ ခဲသ
် ရ က စိုးစဉ်ိုးမျှ အ ရမစက်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ၏ အတရိုးမလပ်ပခင်ိုးအတွက်
့် ည့်အ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ထအချန်၌
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့်် ယကကည်ပခင်ိုးရှြ သ
ှ ့််
့် မဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
သက်ဆင်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ အသပည ရှန္င်စွမ်ိုးရှြ သ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်
့် မဟ
့် တ်၊ သည့်အ
လပ်တဆ င်ပပီိုး တပပ ခဲသ
် ရ က န ိုးလည်န္င်ြ မတတ
င်ိုးဆခဲတ
့် ည့်အ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င့်် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုမှ တကယ်က မလတလ က်သည့်် အတွက်၊
့်
သူလပ်ြရန်
့် ရ ၊ သမဟ
့် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်အ
့် တ် တရွ ိုးချယ်ရန် သူဆိုးပြတ်ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုး၊
သမဟ
့် ဝ န ိုးလည်ြ ့်
့် တ် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက အပပည်အ
လူသ ိုးက သူမတတ င်ိုးဆခဲတ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ
့် ချ။ ထအချန်က အ ပဗဟ အဘယ်အရ ပင်လပ်ခသ
မမကယ်ကယ် မည်သ ပပြုမူ
ခသ
ဲ့် ည် ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်က ပမှနအ
် ပြစ် မှတယ
် ူခသ
ဲ့် ည်။
့်
သူသည် မရှု တ်ချခဲ့် သမဟ
ှ ်ချန်ိုးချက်တသ အချန်တွင ်
့် ၊ဲ “တန င်န္စ
့် တ် အပပစ်တြ ်က မဆိုးမခဲဘ
စ ရ က သင်အ
့် ိုး ဣဇ က်ကဘွ ိုးလတ”့် ဟ မျှသ တပပ ခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကကပင ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဤကစစသည် တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် သူ၏အစီအစဉ်အ ိုးပြင့််
ပြစ်တပမ က်ရမည်အ
့် ရ သည် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲန္
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုးက
့် င
ပပီိုးစီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် ထွက်ခွ သွ ိုးခဲသ
့် ရ သမဟ
့် ည်။ လူသ ိုး လပ်သည်အ
့် တ်
တတွိုးသည်အ
့် ရ ၊ လူသ ိုး န ိုးလည်သည်အ
့် ရ ၊ လူသ ိုး၏ အစီအစဉ်မျ ိုး- ဤအရ ထဲမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် ဆက်န္ယ်ယ်မှုမရှတပ။ အရ ရ တင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်အတင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးတသ အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့််
အဆင်မ
ှ အ
့်် ညီ တရှ ျို့ဆက်တလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးအမှုတတ ်၏
့် ျ ိုးန္င
အတပခခသတဘ တရ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အဘယ်အရ တတွိုးတတွိုး၊
အဘယ်အရ သသ ဝင်တရ က်မစွက်ြက်တပ၊ သတသ
် လူသ ိုးက မယကကည်၊
့်

န ိုးမလည်ရမျှတကက င ့်် သူ၏အစီအစဉ်ကလည်ိုး မစွနလ
် ့် တ်တပ သမဟ
့် တ်
သူ၏အမှုတတ ်ကလည်ိုး မစွနလ
် ့် တ်တပ။ ထတကက
င့်် အပြစ်မှနမ
် ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အစီအစဉ်န္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးအရ ပြစ်တပမ က်သည်။ ဤသည်မှ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ငါတ အတ
အကျ
့်
တတွျို့ရသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည် သူချန်ိုးချက်ထ ိုးတသ အချန်၌ ဣဇ က်က
တမွိုးြွ ိုးတစခဲသ
ှ ့်် အပပြုအမူက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ က
်
့် ည်။ လူသ ိုး ပပြုမူတနထင်မှုန္င
တ ိုးဆိုးီ သည်ဟ အချက်အလက်မျ ိုးက သက်တသပပပါသတလ ။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုတတ ်က မတ ိုးဆိုးီ ခဲတ
့် ချ။ ဘရ ိုးသခင်၌ရှသည့်် လူသ ိုး၏ တသိုးငယ်တသ ယကကည်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုတတ ်က ထခက်တစခဲပ
့် ါသတလ ။ မထခက်တစခဲ။့် နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ မထခက်တစခဲတ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က မည်သည်လ
့် ူသ ိုး၊ မည်သည်က
့် စစ၊ သမဟ
့် တ်
မည်သည်ဝ
့် န်ိုးကျင်ကမျှ မထခက်တစတပ။ သူလပ်မည်ဟ ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ
အ ိုးလိုးသည် အချန်မီန္င
ှ ့်် သူ၏အစီအစဉ်အတင်ိုး ပပီိုးပပည်စ
့် က ပြစ်တပမ က်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ မတန္ှ င်ယ
ှ ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် က
လူသ ိုး၏မက်မဲမှုန္င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အချြုျို့တသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့််
သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏ ခခမှုန္င
ှ ့်် အယူအဆအချြုျို့ကပင် လျစ်လျြူရှု ပပီိုး၊ င်္ရမထ ိုးဘဲ
့်
သူလပ်ရမည်အ
့် မှုက လပ်တဆ င်တလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၏ ထင်ဟပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ စီမံခန်ခွူ့ ွဲ ခင််း နှင ်ူ့ လသ ်းမျိ ်းနွယက
် ိို ကယ်တင် ခင််း အမှုသည် အ ဗဟံ၏
ဣဇ က်ကိို ယဇ်ပတဇ ် ခင််း ေင ်ူ့ စတင်သည်
အ ပဗဟက သ ိုးတပိုးလက်ပခင်ိုးပြင၊့်် အ ပဗဟထ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆခဲပ့် ပီိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပပည်စ
့် ခဲတ
့် လသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ် ဤတွင ်
ရပ်သည်ဟ မဆလတပ။ ဆန်ကျင်
ဘက်အတနပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့်
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ခမ်ိုးန ိုးတသ အစီအစဉ်သည်
စတင်ခပဲ့် ပီိုးရသ ရှတသိုးပပီိုး၊ အ ပဗဟက သ ိုးတစ်ဦိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သူ၏
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မှ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ခလိုး၏ နဒါန်ိုးတစ်ခသ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် အ ပဗဟက ဣဇ က်က တပိုးပူတဇ သ
် ည့်အ
် ချန် အခက်အတနတ
် ့် ွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စ တန်န္င
ှ ့်် စစ်ပဲသ
ွ ည် တတ်တဆတ် စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က
မည်သသ
ူ ခဲသ
့် နည်ိုး။

ဘိုရ ်းသခင်သည် လသ ်းမိိုကမ
် ွဲသည်ကိို ဂရို မစိိုကတ
် ပ၊ လသ ်းမှန်ကန်ေိိုသ
ို ည်
ူ့ တတ င််းဆိသ
ဆက်လက်၍ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက အဘယ်အရ ပပြုသည်က ကကည်က့် ကစ။့် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး
၂၂:၂ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တအ က်ပါအမန်အ
့် ိုး အ ပဗဟက တပိုးခဲသ
့် ည်။ “သင်သည်
အလွနခ
် ျစ်တသ တစ်တယ က်တည်ိုးတသ သ ိုးဣဇ က်က ယူ၍ တမ ရပပည်သသွ
့် ိုးတလ ။့်
ငါပပလတတ
့် သ တတ င်တပေါ်မှ သူက
့် မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်ပပြု၍ ပူတဇ ်တလ ”့် ဘရ ိုးသခင် ဆလချက်က
ရှငိုး် သည်။ အ ပဗဟက သူ ချစ်တသ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သ ိုး ဣဇ က်အ ိုး မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်
ပူတဇ ်ရန် သူတပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ယတနကကည်
ပ
့် ါက ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်သည်
့်
့်
လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ကွဲလွဲတသိုး သတလ ။ ကွဲလွဲပါသည်။ ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအယူအဆမျ ိုးန္င
ှ ့််
အတတ ဆ
် န်ကျင်
၏။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအြ န
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်ခသ
့်
အယူအဆမျ ိုး၌ လူမျ ိုးက တအ က်ပါအတင်ိုး ယကကည်ကကသည်- လူသ ိုးက
မယကကည်သကဲသ
့် မပြစ်
န္င်ဟ ထင်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
့် သ ိုးတစ်ဦိုး တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
သူသည် သ ိုးတစ်တယ က်ရခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူ၏သ ိုးက ယဇ်ပူတဇ ်ရန် ဘရ ိုးသခင်က
တတ င်ိုးဆခဲသ
် ကယ်
့် ည်။ မယကကည်န္င်စရ တက င်ိုးတလစွ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
အဘယ်အရ ကလပ်ရန် ရည်ရွယ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကယ်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်မှ
မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ သူသည် အ ပဗဟက မခင်ိုးချက်မရှ သ ိုးတစ်ဦိုး တပိုးခဲတ
် ည်ိုး၊
့် သ လ
အ ပဗဟက အကကင်ိုးမဲ့် ပူတဇ ်ဆက်သမှု တစ်ခလည်ိုး တတ င်ိုးဆခဲ၏
့် ။ ဤသည်မှ
လွနက
် ဲခပ
ဲ့် ါသတလ ။ တဘိုးလတ
ူ စ်ဦိုး၏ အပမင်အရ ဤသည်မှ လွနက
် ဲလွနိုး် သည်သ မက၊
အတတ ်အတန် “အတကက င်ိုးမရှဘဲ ပပဿန ြန်တီိုးပခင်ိုး” ကစစတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
အ ပဗဟကယ်တင်က ဘရ ိုးသခင် အလွနအ
် ကျြူိုး တတ င်ိုးဆသည်ဟ မထင်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် နည်ိုးပါိုးသည့်၊် အတရိုးမပါတသ သူ၏ကယ်ပင် အတတွိုးမျ ိုး ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က အနည်ိုးငယ် သူ သသယဝင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ယဇ်ပူတဇ ်ြ ပပင်
ဲ့် ည်။
့် ဆင်ဆဲ ပြစ်ခသ
ဤအချန်တွင် အ ပဗဟသည် သူ၏သ ိုးက ပူတဇ ်ရန် လလ ိုးပခင်ိုးရှခဲသ
့် ည်ဟ
သက်တသပပသည့်် မည်သည့်အ
် ရ က သင် တတွျို့ ပမင်ပါသနည်ိုး။ ဤဝါကျမျ ိုးတွင ်
မည်သည့်အ
် ရ က တပပ ထ ိုးသနည်ိုး။ မူရင်ိုး စ သ ိုးက တအ က်ပါပြစ်စဉ်က တပိုးထ ိုး၏“အ ပဗဟသည် နနက်တစ တစ ထ၍ ပမည်ိုးက ကန်ိုးန္ိုးီှ တင်ပပီိုးလျှင ် မမသ ိုးဣဇ တ်န္င
ှ ့််
ငယ်သ ိုးန္စ
ှ ်တယ က်က တခေါ်၍ ယဇ်ရှု ျို့စရ ထင်ိုးက ခွပဲ ပီိုးမှ ဘရ ိုးသခင် မန်တတ
်မတ
ူ သ
့်
အရပ်သ ထသွ
ိုးတလ၏။” (ကမဘ ၂၂:၃) “ထသန္ှ့် စ်တယ က် အတူသွ ိုး၍၊ ဘရ ိုးသခင်
့်
မန်တတ
်မူတသ အရပ်သ တရ
က်ကကတသ အခါ၊ အ ပဗဟသည် ယဇ်ပလလင်ကတည်၍
့်
့်

ထင်ိုးကခင်ိုးပပီိုးလျှင၊် သ ိုး ဣဇ က်ကချည်တန္ှ င်၍၊ ယဇ်ပလလင်၌ ထင်ိုးတပေါ်မှ တင်ထ ိုး၏။
မမလက်ကဆန်၍
့် သ ိုးကသတ်ပခင်ိုးငါှ ဓါိုးက ကင်ယူတလ၏။” (ကမဘ ၂၂:၉-၁၀) အ ပဗဟက
သူ၏လက်ကဆန်ထ
့် တ်ပပီိုး သူ၏သ ိုးကသတ်ြ ဓါိုး
့် ကကင် လက်တသ အခါ၊
သူ၏လပ်ရပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ပမင်သတလ ။ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက
ဣဇ က်အ ိုး ယဇ်ပူတဇ ြ
် တတ
င်ိုးချန်မှအစ အ ပဗဟက သူ၏သ ိုးက သတ်ြ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
့်
ဓါိုးတပမြှ က်ချန်အထ- ပြစ်စဉ်တစ်ခလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟ၏ န္ှလိုးသ ိုးအ ိုး
ပပသခဲပ့် ပီိုး၊ ယခင်က သူ၏မက်မဲမှု၊ မသန ိုးမလည်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်မလ
ှု ွဲမှုမျ ိုးက
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ထအချန်တွင ် အ ပဗဟ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မှနက
် န်ခပဲ့် ပီိုး၊
ရိုးသ ိုးခဲက
့် ိုး ဣဇ က်က ဘရ ိုးသခင်ထ
့် ၊ ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲသ
့် ည်သ
သူအမှနတ
် ကယ်ပပန်တပိုးမည် ပပြုခဲသ
ဲ့် ည့််
့် ည်။ သူထ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ လချင်ခသ
တကယ့််န ခပခင်ိုးက တတွျို့ ရှခဲသ
့် ည်။
လူသ ိုးအြ ဘ
့် ၊ ့် မယကကည်န္င်ြွယ်ပင်ပြစ်သည့််
့် ရ ိုးသခင်သည် န ိုးမလည်န္င်ြွယ်ပြစ်သကဲသ
အရ မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က တစ်စတစ်တယ က်က
စီစဉ်ညန်ကက ိုးလတသ အခါ၊ ဤစီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
မကက ခဏ သတဘ ကွဲလွဲပပီိုး၊ လူသ ိုးအြ န
့် ိုးမလည်န္င်ြွယ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုန္င
ှ ့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုးသည် ဤသတဘ ထ ိုး
ကွဲလမ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် န ိုးမလည်န္င်ြွယ်ပခင်ိုးတ အတ
အကျ ပြစ်တပသည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင ်
့်
အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်ြ အတပခခ
အကျဆိုး
့်
အတပခအတနပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခမှုက သူက
ဲ့် ည်။
့် ယ်တင်အတွငိုး် ၌ ပပန္င်ခသ
ထတန
် ှ အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်က န ခန္င်တသ အခါ၊
့် က်တွငမ
ဣဇ က်က ပူတဇ ်လက်သည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်သူတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် အ ပဗဟအတပေါ်- စတ်ချမှုန္င
ှ ့်် လက်ခမှုတက
် ကယ်
့် အမှနတ
ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ထတန
့် က်မှသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် ဤလူမှ
သူ၏ကတတတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏တန က်ဆက်တွဲ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က လက်ခတဆ င်ရွက်န္င်မည့််
မရှမပြစ် တခါင်ိုးတဆ င်ပြစ်သည်ဟ တသချ ခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် စမ်ိုးသပ်မှုတစ်ခန္ှင ့််
စစ်တဆိုးပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တကျနပ်န္စ
ှ ်သက်မှုက ခစ ိုးခဲရ
့် သည်၊
သူအတွ
က် လူသ ိုး၏ ချစ်တမတတ က ခစ ိုးခဲရ
့် တသ
့် ပပီိုး ယခင်က လိုးဝမရှြူိုးသကဲသ
့်
့်
န္ှစ်သမ့််မက
ှု လူသ ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ အ ပဗဟက ဣဇ က်က သတ်ြ ့်
ဓ ိုးထတ်သည်အ
့် ခက်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ ိုးခဲသ

ဣဇ က်အသက်က န္တ်ယူြ တကယ်
က မရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တွက်၊ အ ပဗဟက ဣဇ က်အ ိုး
့်
ပူတဇ ်ခင
ွ မ
့်် ပပြုခဲတ
င့်် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက အချန်မီ တ ိုးခဲသ
့် ပ။ ထတကက
့် ည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အ ပဗဟ၏ န ခမှုက စမ်ိုးသပ်မက
ှု တအ င်ပမင်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီ ပြစ်သည်၊
သူလပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှ လတလ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သူ လပ်တဆ င်ရန်
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ ၏ ရလဒ်က ပမင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤရလဒ်သည် ဘရ ိုးသခင်ြ ့်
တကျနပ်ြွယ်ပြစ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ ဤရလဒ်သည် ဘရ ိုးသခင်ြ တကျနပ်
ြွယ်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင် လချင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ကက ပမင်စ
ဲ့် ည်အ
့် ရ
့် ွ က ဘရ ိုးသခင် ပမင်ချင်ခသ
ပြစ်သည်ဟ တပပ ၍ရသည်။ မှနပ
် ါသတလ ။ အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအသီိုးသိုးီ က မတူညသ
ီ ည့်် စစ်တဆိုးပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အသိုးပပြုတသ ်လည်ိုး၊ အ ပဗဟ၌
သူအလရှခဲသ
့် ရ က ဘရ ိုးသခင် ပမင်ခသ
ဲ့် ည်၊ အ ပဗဟ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် မှနက
် န်ပပီိုး
့် ည်အ
သူ၏န ခမှုက အကကင်ိုးမဲ့်ပြစ်သည်က သူ တတွျို့ ခဲသ
ဲ့် ည်မှ ဤ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် လချင်ခသ
“အကကင်ိုးမဲ”့် တသ အရ အတအကျ ပြစ်တပသည်။ လူမျ ိုးက၊ “ဤအရ က ကျွန္ပ်
် တပိုးလပှူ ပီိုးပပီ၊
ထအရ က ကျွန္ပ်
် စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပပီ- ဘရ ိုးသခင် ကျွန္ပ်
် က အဘယ်တကက င့််
စတ်မတကျနပ်သနည်ိုး။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ကျွန္ပ်
် အ ိုး အဘယ်တကက င ့်် ခပမဲခတစရတသိုးသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် ကျွန္ပ်
် က စစ်တဆိုးပမဲ စစ်တဆိုးတနတသိုးသနည်ိုး။” ဟ မကက ခဏ
တပပ တတ်ကကသည်။ ဤအရ က အချက်တစ်ချက်က ပပသည်- ဘရ ိုးသခင်သည်
သင်န္
ှ ိုးသ ိုးက မပမင်တသိုးသကဲသ
့် သင်
န္
ှ ိုးသ ိုးက မရယူတသိုးတပ။ ဆလသည်မှ
့် လ
့် လ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟက သူ၏သ ိုးက သူလက်
န္င
ှ သ
့်် တ်ြ ဓ
့်
့် ိုးကကင်တပမြှ က်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က ပူတဇ ်ြလ
့် ၊ ့် အင်မတန် ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် က
ှု
့် ပ်တသ အချန်ကကဲသ
သူမတတွျို့တသိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် သင်၏အကကင်ိုးမဲန
့် ၊ ့်
့် ခမှုက မတတွျို့တသိုးသကဲသ
သင်အ
့် ိုးပြင့်် န္ှစ်သမ့််ပခင်ိုးမခရတသိုးတပ။ သဆ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင် သင်က
စမ်ိုးသပ်ပမဲစမ်ိုးသပ်တနသည်မှ သဘ ဝကျတပသည်။ ဤသည်မှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။
ဤတခါင်ိုးစဉ်န္ှင ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ ဤတွင ် ငါတ ရပ်
့် မည်။ ဆက်လက်၍ “အ ပဗဟအတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်” ကြတ်ကကမည်။
၃။ အ ပဗဟအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂၂:၁၆-၁၈ သင်သည် ဤအမှုက ပပြုပပီိုး သင်၏သ ိုး၊ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သ ိုးက
ထန်ဝှက်မထ ိုးသည့်် အတွက်တကက င ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ ပြင ့်် သငက
့်် ငါ တက င်ိုးကကီိုးတပိုးမည်၊
တိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးပခင်ိုး၌ သင်၏ အမျြုိုးအန္ွယ်က မိုးတက င်ိုးကင် ကကယ်မျ ိုးကဲသ
့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊
့်

ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခ တပေါ်မှ သဲလိုးန္ှငအ
့်် မျှလည်ိုးတက င်ိုး ငါ တိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးတစမည်။ သင်၏
အမျြုိုးအန္ွယ်သည် သူရန်
ူ ၏
့် ည်၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့် သတ
့် တခါိုးတက
့် အပင်ရလမ်မ
တင်ိုးန္င်ငတသည်
သင်၏အမျြုိုးအန္ွယအ
် ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က ခရကကလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်သည် ငါ၏စက ိုးသက န ခတသ တကက င ့်် ငါသည် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ကျန်ဆပပီဟ
တယတဟ ဝါ မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။
ဤသည်မှ အ ပဗဟအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
မူရင်ိုးအတင်ိုးပြစ်တသ ပြစ်စဉ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ တတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး
ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ က ကကယ်ဝသည်။ ယင်ိုးသည် အ ပဗဟအြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
လက်တဆ င်အတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုး၊ တန က်ခန္ှင ့်် အ ပဗဟက ဘရ ိုးသခင်
တပိုးခဲသ
် ရ က မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်ဆသည်တ ပါဝင်
သည်။ ယင်ိုးသည်
့် ည့်အ
့်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် မန်မမက်
သည့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး၊ စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးပခင်ိုးအပပင်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးတထ င်န္င်သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ရယူရန် သူ၏ တတ င်တ
ှ ့််
့် မှုန္င
သက်ဆင်သည့်် အတရိုးတကကီိုးပြစ်မှုန္င
ှ လ
့်် ည်ိုး ပပည်လ
့် ျှမ်ိုး တလသည်။ ဤတွင ်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခပပီိုး သူ၏အမန်မျ
ူ အတပေါ်
့် ိုးက လက်တလျှ က်သတ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပမတ်န္ိုးမှုန္င
ှ ့်် ကကင်န မှုတက
င ့်် လူမျ ိုးက ရယူြ ့်
့် တတွျို့ရသည်။ ထတကက
့်
သူတပိုးသည့်် အြိုးအခ၊ ၎င်ိုးတက
ှ
့် င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့််
့် ရယူရ တွင ် သူထ ိုးရသည်
အတတွိုးမျ ိုးကလည်ိုး ငါတတတွ
ျို့ သည်။ ထအပပင်
“ငါသည် ကယ့််ကယ်ကယ် ကျန်ဆပပီ။”
့် ရ
့်
ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပါဝင်သည့်် ကျမ်ိုးပဒ်သည် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏အမှု ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်
တစ်ဦိုးတည်ိုး ခရတသ အ ိုးတက င်ိုးသည့်် ခါိုးသိုးီ မှုန္င
ှ ့်် န ကျင်မှု အသစတ်က ငါတအ
့် ိုး
တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးသည် အတတွိုးကတစ့်တဆ တ
် ပိုးတသ ကျမ်ိုးပဒ်ပြစ်ပပီိုး တန င်လ သည့််
သူမျ ိုးအတွက် ထူိုးပခ ိုးသည့်် အတရိုးပါမှုရက
ှ
၎င်ိုးတအတပေါ်
န္ှန္ှ့် စပ်
့်
့် စပ်
သက်တရ က်မှုတစ်ခရှသည့်် ကျမ်ိုးပဒ်တစ်ပဒ်ပြစ်သည်။
လသ ်းသည် သ၏ရိို ်းသ ်းမှုနင
ှ ်ူ့ န ခံမှုတကက င်ူ့ ဘိုရ ်းသခင်၏ တက င််းကကီ်းမဂဂလ မျ ်းကိို
ရရှိသည်
ဤတွင ် ငါတ ြတ်
ခရ
ဲ့် သည့်် အ ပဗဟက ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲတ
့် သ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မှ
့်
ကကီိုးမ ိုးသတလ ။ မည်မျှကကီိုးမ ိုးသနည်ိုး။ ဤတနရ ၌ အဓက စ တစ်တကက င်ိုးရသည်
ှ
“တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငတသည်
သင်၏အမျြုိုးအန္ွယအ
် ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က
့်

ခရကကလမ်မ
ူ ျှ သမဟ
့် ည်” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤစ တကက င်ိုးက အ ပဗဟသည် ယခင် မည်သမ
့် တ်
တန က်တွင ် မည်သမ
ူ ျှ မရြူိုးသည့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က ရရှသည်က ပပတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်က တစခင်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ အ ပဗဟသည် သူ၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ
သူချစ်ပမတ်န္ိုးရသည့်် သ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်တပိုးတသ အခါ (မှတ်ရန်- ဤတနရ မှ “ပူတဇ ်”
ဟူတသ စက ိုးက ငါတ သ
့် ိုး၍မရပါ။ သူ၏သ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်တပိုးသည်ဟ
သိုးသင်သ
ွ မ
့်် ပပြုသည်သ မက၊ သူက
့် ည်။)၊ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက ဣဇ က်အ ိုး ပူတဇ ်ခင
့်
တက င်ိုးကကီိုးလည်ိုး တပိုးခတ
ဲ့် လသည်။ သူသည် မည်သည့်် ကတတတ ်န္င
ှ ့်် အ ပဗဟက
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခဲသ
တတ ်ပြင ့််
့် နည်ိုး။ သူ၏အမျြုိုးအန္ွယ်က ပွ ိုးမျ ိုးတစြ ကတ
့်
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် မည်မျှအထ ပွ ိုးမျ ိုးတစမည်နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ က
တအ က်ပါအတင်ိုး မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုး၏- “...မိုးတက င်ိုးကင် ကကယ်မျ ိုးကဲသ
့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊
့်
ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတပေါ်မှ သဲလိုးန္ှငအ
့်် မျှ လည်ိုးတက င်ိုး...။ သင်၏ အမျြုိုးအန္ွယ်သည်
သူရန်
ူ ၏
့် ည်၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငတသည်
့် သတ
့် တခါိုးတက
့် အပင်ရလမ်မ
့်
သင်၏အမျြုိုးအန္ွယအ
် ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က ခရကကလမ်မ
့် ည်။” ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည့်် အတပခအတနတွင ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန်မမက်
ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဆလသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အ ပဗဟ မည်ကသ
ဲ့် ရရှ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ခဲသ
ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် “သင်သည် ငါ၏စက ိုးသက န ခတသ တကက င”့်် ဟတပပ သည်အ
့် တင်ိုးသ
ထတက င်ိုးကကီိုးတက
့် ပသည်။ ဆလသည်မှ အ ပဗဟက ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်က
့်
့် သူ ရရှခဲတ
လက်တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲပ့် ပီိုးသမျှ၊ တတ င်ိုးခဲပ့် ပီိုးသမျှန္င
ှ ့််
မန်ခဲ့် ပ့် ပီိုးသမျှက အနည်ိုးငယ်မျှ ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘ၊ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
ကတတတ ်မျြုိုးက သူအ
့်
့် ိုး ပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤကတတတ ်၌
ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးက တြ ်ပပသည့်် အတရိုးကကီိုးတသ ဝါကျတစ်တကက င်ိုး
ရှသည်။ သင်တ တတွ
ျို့ ပပီတလ ။ “ငါသည် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ကျန်ဆပပီ” ဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သင်တ အ
့် ရမစက်မသည်မှ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ယင်ိုးတ ့်
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန်မမက်
ချန်တွင၊် သူက
့်
့် ယ်သူ
တင်တည်တနခဲတ
့် ခါ၊ အဘယ်အရ ပြင ့််
့် ပသည်။ လူမျ ိုးက ကျမ်ိုးသစစ တစ်ခ ပပြုသည်အ
တင်တည်ကကသနည်ိုး။ တက င်ိုးကင်ပြင ့်် ၎င်ိုးတ တ
့် င်တည်ကကသည်၊ ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကျမ်ိုးသစစ ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပြင ့်် တင်တည်ကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သူက
် ည်ိုး၊ သင်တက
့် ယ်သူ တင်တည်တသ ပြစ်စဉ်က လူတ သ
့် ပ်န ိုးလည်မည် မဟတ်တသ လ
့်
မှနက
် န်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်တစ်ခ ငါတပိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင်တ န
့် ိုးလည်န္င်လမ့််မည်။ သူ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးသ ကက ိုးန္င်ပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက န ိုးမလည်န္င်တသ သူန္င
ှ ့််
ရင်ဆင်ရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ထပ်တစ်ြန် အထီိုးကျန်ပပီိုး ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ
ပြစ်တလသည်။ အသည်ိုးအသန်ပြစ်ပခင်ိုးပြင-့်် ယင်ိုးက မသစတ်၏ တစ့်တဆ မ
် ှုအရဟ
တပပ န္င်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနသ
် ဘ ဝကျတသ အရ တစ်ခက ပပြုခဲသ
့် ည်ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟအတပေါ်သ ဤကတ
က အပ်န္င
ှ ိုး် ချန်တွင ် သူ၏လက်က
့်
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးတပေါ်တင်ထ ိုးပပီိုး သူက
ဲ့်
၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် ယ်သူ တင်တည်ခက
“ငါသည် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ကျန်ဆပပီ” ဟ တပပ သည်က လူသ ိုးက ကက ိုးခဲရ
့် တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သင်က
့် ယ်သင် တတွိုးတက င်ိုးတတွိုးန္င်သည်။
သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတပေါ် သင်လ
့် က်ကတင်ပပီိုး သင်က
့် ယ်သင် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊ သင်
တပပ တနသည့်အ
် ရ က သင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သပါသတလ ။ သင်၏ သတဘ ထ ိုးသည်
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ ပ
် ါသတလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးပြင ့်် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး သင်တပပ သတလ ။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက စက ိုးတပပ တသ အခါ၊ သူသည် အတလိုးအနက်ထ ိုးပပီိုး
့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးခဲသ
့် ည်က ဤတနရ ၌ ငါတတတွ
့် ျို့ရသည်။ အ ပဗဟက စက ိုးတပပ ပပီိုး
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးတနခဲသ
ူ ည်ိုး
့် ည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ယ်သလ
စက ိုးတပပ တနခဲသ
့် တပပ
တနခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်- အ ပဗဟသည် ငါ၏
့် ည်။ သူက
့် ယ်သူ ဤကဲသ
့်
စက ိုးမျ ိုးက န ခခဲပ့် ပီိုး ငါ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူက
့်
ငါတက င်ိုးကကီိုးတပိုးမည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်က တက င်ိုးကင်က ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
မျ ိုးပပ ိုးတစက ပင်လယ်ကမ်ိုးစပ်မှ သဲပွငက
့်် သ
ဲ့် ပွ
ူ ပြစ်သည်။
့် ိုးမျ ိုးတစမည်ဟ၍
ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ကျန်ဆပပီ” ဟ တပပ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် အ ပဗဟ၌
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ ဣသတရလလူမျြုိုးက တမွိုးထတ်မည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် ဤလူမျ ိုးက သူ၏
အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် ဦိုးတဆ င်မည်ဟ ဘရ ိုးသခင် ဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲတ
့် ပသည်။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က ထမ်ိုးတဆ င်တစမည်ပြစ်ပပီိုး
သူတြ ်ပပတသ အရ က အ ပဗဟန္ှင ့်် စတင်ပပီိုး အ ပဗဟ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်ပြင ့််
ဆက်လက်တဆ င်ရွက်မည်ပြစ်က ၊ ထသပြင်
့် ့် လူက ကယ်တင်ရန်ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ဆန္ဒ အတက င်အထည်တပေါ်လ မည်ပြစ်သည်။ သင်တ မည်
သဆ
့်
့် မည်နည်ိုး၊ ဤသည်မှ
မင်္ဂလ ရှတသ အရ ပြစ်သည် မဟတ်သတလ ။ လူသ ိုးအတွက် ဤအရ ထက် သ ၍
ကကီိုးပမတ်တသ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မရှတပ။ ဤသည်မှ မင်္ဂလ အရှဆိုးတသ အရ ပြစ်သည်ဟ
တပပ ၍ရသည်။ အ ပဗဟ ရရှခဲတ
့် သ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ သည် သူ၏အမျြုိုးအန္ွယ် ပွ ိုးမျ ိုးပခင်ိုး

မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၊ သူ၏တစခင်ိုးချက်တ ဝန်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှုက အ ပဗဟ
အမျြုိုးအန္ွယ်မျ ိုး၌ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အ ပဗဟခရတသ
တက င်ိုးကကီိုးသည် ယ ယီမဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ဆက်လက် ရှတနသည်ဟ ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က
သူက
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။
့် င
့် ယ်သူ တင်တည်တသ အခါ၊ စတ်ပင်ိုးပြတ်မှုတစ်ခ ပပြုခဲန္
ဤစတ်ပင်ိုးပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်သည် မှနက
် န်ပါသတလ ။ စစ်မန
ှ ခ
် သ
ဲ့် တလ ။ ထအချန်မစ
ှ ၍
သူ၏ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုး၊ သူတပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခ၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊
သူ၏အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အသက်ကပင် အ ပဗဟန္ှင ့်် အ ပဗဟ၏
အမျြုိုးအန္ွယ်မျ ိုးကတပိုးရန် ဘရ ိုးသခင် စတ်ပင်ိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤလူအပ်စမှ စတင်၍ သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သူ ထင်ရှ ိုးတစမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ အခွငအ
့်် ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးက လူသ ိုးအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင် စတ်ပင်ိုးပြတ်ခတ
ဲ့် လသည်။
ဘိုရ ်းသခင်ကိို သိကျွမ််းပပီ ်း သကိ
ိို သ
် မျ ်းကိို ရယ ခင််းသည် ဘိုရ ်းသခင်၏
ူ့ ို သက်တသခံနင
မတ ပ င််းလွဲတသ ဆနဒ ေစ်သည်
သူက
့် ည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟကလည်ိုး
့် ယ်သူ စက ိုးတပပ တနခဲသ
စက ိုးတပပ ခဲ၏
် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ၊ သတသ
့် ည့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
့်
့် တပိုးခဲသ
ကက ိုးရပခင်ိုးမှလွဲ၍ အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဆန္ဒမျ ိုးက
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုး၌ ထအချန်က န ိုးလည်န္င်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။
သူန ိုးမလည်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င့်် ထအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
့် ယ်သူ
တင်တည်တသ အချန်တွင၊် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် အထီိုးကျန်ပပီိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးတနဆဲရှခဲသ
့် ည်။ သူ
ရည်ရွယ်ထ ိုးပပီိုး စီစဉ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ က န ိုးလည်န္င်တသ သူ သမဟ
့် တ်
သတဘ တပါက်န္င်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မရှခဲတ
် ့် ွင ် သူ လပ်တဆ င်ရမည့််
့် ချ။ ထအခက်အတနတ
အမှုက လပ်တဆ င်ရ တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ
ရှခဲြ
့် မ
ူ ှ
့် မဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ချက်ရှရှ စက ိုးတပပ န္င်သည်သ
အ ပဗဟအပါအဝင် မည်သမ
ူ ျှ မရှခဲတ
့် ချ။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခန္င်မည်သ
့် ူ တစ်ဦိုးပြစ်သည့်၊် အ ပဗဟက ရရှခဲပ့် ပီပြစ်သည်။
သတသ
် အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဤလူ၏ အသသည် မရှသတလ က်
့်
ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟက တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှလိုးသ ိုးသည် မတကျနပ်ခတ
ဲ့် သိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင် မတကျနပ်တသိုး ဆသည်မှ အဘယ်အရ က

ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုသည် စရသ ရှတသိုးသည်ဟ ဆလသည်၊ သူ
ရယူလတသ လူမျ ိုး၊ သူ ပမင်ရြ တတ
ငတ
့်် ခဲသ
့် ည့်် လူမျ ိုး၊ သူ ချစ်တသ လူမျ ိုးသည် သူထ
့်
့် မှ
တဝိုးကွ ကကဆဲပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။ သူ အချန် လအပ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူ တစ င်ြ
ဲ့် ည်၊
့် လ
့် အပ်ခသ
သူစတ်ရည
ှ ြ
် လ
် င်မလ
ှ ွဲ၍၊ သူ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ ထအချန်က၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
့် ခဲသ
လအပ်သည်အ
့် ရ ၊ သမဟ
့် ရ ၊ သမဟ
့်် သည့်အ
် ရ က
့် တ် သူ ရယူလသည်အ
့် တ် သူ တတ ငတ
သသူ မရှခဲတ
င့်် ဘရ ိုးသခင် အလွနစ
် တ်လပ
ှု ်ရှ ိုးသည့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊်
့် ချ။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်လည်ိုးတလိုးခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက မရပ်တန်ခဲ့် သ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့်
သူလပ်ရမည့်် အရ ၏ တန က်တစ်ဆငက
့်် သူဆက်လက်စီစဉ်ခဲသ
့် ည်။
အ ပဗဟထ ပပြုသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကတတတ ်၌ သင်တ အဘယ်
အရ ပမင်ကကသနည်ိုး။
့်
အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခခဲတ
့်် က်သက်
့် သ တကက ငသ
ဘရ ိုးသခင်က သူအတပေါ်
ကကီိုးမ ိုးတသ တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့် ပသည်။
့်
အတပေါ်ယအ ိုးပြင့်် ဤသည်မှ သ မန်န္င
ှ ့်် ထိုးစအတင်ိုးပြစ်ပရတသ လ
် ည်ိုး၊ ထအထဲ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ငါတတတွ
့် ျို့ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး
လူသ ိုး၏န ခပခင်ိုးက အထူိုးသပြင ့်် တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး သူက
ှ ့်် သူအတပေါ်
့် လူသ ိုး၏ န ိုးလည်ပခင်ိုးန္င
့်
လူသ ိုး၏ ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ ပ် ခင်ိုးက ပမတ်န္ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုက
မည်မျှ ပမတ်န္ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးက သူမည်မျှပမတ်န္ိုးသည်က သင်တ န
့် ိုးလည်တက င်ိုး
န ိုးလည်န္င်ကကမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက သတဘ တပါက်တသ သူ မည်သမ
ူ ျှ မရှပခင်ိုးလည်ိုး
ပြစ်န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက သ ိုးတစ်ဦိုး တပိုးခပဲ့် ပီိုး၊ ထသ ိုး
အရွ ယ်တရ က်ခပဲ့် ပီိုးချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက သူသ
င်ိုးခဲသ
့် ည်။
့် ိုးအ ိုး ပူတဇ ်ြ တစခ
့်
အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်က
့် အတသိုးစတ် အတအကျ လက်န ခဲသ
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သူန ခခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ စစ်မန
ှ ရ
် ိုးသ ိုးမှုက ဘရ ိုးသခင်က
တထ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ထအရ က မည်မျှ
့် ခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တန်ြိုးထ ိုးခသ
တန်ြိုးထ ိုးခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် တန်ြိုးထ ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
မည်သမ
ူ ျှ သတဘ မတပါက်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် သမဟ
ူ ျှ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက
့် တ် မည်သမ
န ိုးမလည်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် အ ပဗဟသည် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးက
တန်လှုပ်တစသည်အ
့် ရ တစ်ခက လပ်ခတ
ဲ့် ဆ င်ပပီိုး ထအရ က ဘရ ိုးသခင်က မကကြုစြူိုး
တကျနပ်ပခင်ိုး အသစတ်တစ်ခ ခစ ိုးတစခဲက
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ခန္င်တသ သူ
့်
တစ်စတစ်ဦိုးက ရရှပခင်ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ဘရ ိုးသခင်ထ
ယူတဆ င်တပိုးခဲသ
့် ည်။ ဤစတ်တကျနပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏

လက်တတ ပ် ြင ့်် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတစ်ဦိုးထမှ လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲက
့် တည်ိုးက လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပထမဦိုးဆိုး ပူတဇ ်ြူိုးခဲသ
့် ည့်် “ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုး”
ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တန်ြိုးအထ ိုးဆိုးအရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုးက ခက်ခပ
ဲ င်ပန်ိုးစွ တစ င်တ
့် မျှ ် တနခဲရ
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးထမှ ပထမ အတရိုးပါဆိုးတသ လက်တဆ င်အပြစ် သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးက လူ၏
အ ိုးထတ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သူတပိုးဆပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အြိုးအခ၏ အဦိုးသိုးီ တသ အသီိုးအန္ှက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပသခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထရ
ဲ ှ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်က သူအ
့် ိုး
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် အတြ ်ပပြုပမဲပပြုြ၊ ့်
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် သူက
် ိုးသ ိုးမှုပြင ့်် သူက
့် ဆက်ဆြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် စစ်မှနရ
့် င်္ရစက်ြ ထ
့် သတသ
့်
လူတစ်စက သ ၍ပင် ကကီိုးစွ တသ တမ်ိုးတမှု ရှခဲတ
့် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ဆက်လက်လပ်တဆ င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အ ပဗဟ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးကဲသ
့် ့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက သူက
ှ အ
့်် တူရှြ ဘ
ှ သ
် တွက်၊
့် ည့်အ
့် အတြ ်ပပြုက သူန္င
့် ရ ိုးသခင် ဆန္ဒရခဲ
အ ပဗဟက ဆက်လက် အသက်ရှငသ
် ွ ိုးြပင်
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် သ
့် ဘရ ိုးသခင် တမျှ ်လင်ခ
မည်သည်အ
့် ရ က အလရှခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ- အ ပဗဟသည် သူက
့် န ခန္င်သည့််
လူသ ိုးတစ်ဦိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မှု သမဟ
့် တ်
အသပည စိုးစဉ်ိုးမျှ မရှသည့်အ
် တွက-် ယင်ိုးမှ စတ်ဆန္ဒတစ်ခမျှသ ၊ စတ်ကိုးူ တစ်ခသ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ အ ပဗဟသည် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးပြစ်သည့််
စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မပပည်မ
့် ီသည့်် တစ်စတစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ထစန္ှုနိုး် မျ ိုးမှ - ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခန္င်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး
့်
ပြစ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
င့်် အ ပဗဟသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ မတလျှ က်လမ
ှ ်ိုး
့် သည်။ ထတကက
့်
န္င်ခတ
ဲ့် ချ။ အ ပဗဟ၏ ဣဇ က်က ပူတဇ ်ပခင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟ၏
စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးက တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်က တတွျို့ ရှခဲသ
် ိုးသ ိုးမှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ စစ်မှနရ
န ခပခင်ိုးက လက်ခခဲတ
့် ူ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ယကကည်ရသည်လ
သကျွမ်ိုးခဲပ့် ပီိုး သန ိုးလည်ခသ
ဲ့် ူ တစ်ဦိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ န္ှစပ်
့် သိုးတပ။ သူသည်
့် တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးင ှ ထက်တန်ပခင်ိုး မရှခဲတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ
တဝိုးကွ ခဲသ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အထီိုးကျန်ပပီိုး
့် ည်။ ထတကက
့်
စိုးရမ်ပူပန်ဆရ
ဲ ှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သ ၍ အထီိုးကျန်ပပီိုး စိုးရမ်ပူပန်လ တလတလ၊ သူ၏

စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန် ဆက်လပ်တဆ င်ြ သ
့် ၍ လအပ်တလတလ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်က ပပီိုးတပမ က်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏အလက ပြစ်န္င်သမျှပမန်ပမန်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ြ လူ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့် တစ်စက တရွ ိုးချယ်ပပီိုး ရယူရန် လအပ်တလတလပြစ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ထက်သန်တသ ဆန္ဒပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တကယ့်် အစအဦိုးကတည်ိုးက
ယတနထ
့် မတပပ င်ိုးမလဲ ရှတနတပသည်။ အစအဦိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
သူြန်ဆင်ိုးခက
ဲ့် တည်ိုးက၊ သူန္င
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်ပပီိုး သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်န္င်သည့်၊်
သရှန္င်ပပီိုး သတဘ တပါက်န္င်သတ
ူ စ်စပြစ်သည့်် တအ င်ပမင်တသ သူမျ ိုး အပ်စတစ်စက
တမ်ိုးတပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤဆန္ဒသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲတလပပီ။ သူ
မည်မျှကက ကက တစ င်ရ
် တသ
ှ
လမ်ိုးခရီိုးက မည်မျှကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်
့် ဦိုးမည်ပြစ်တစ၊ တရှ ျို့တွငရ
ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင် သူတတ င်တ
့် တသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက မည်မျှ အလှမ်ိုးတဝိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် သူ၏တမျှ လ
် င်ခ
့် ခါမျှ
့် ျက်မျ ိုးက မည်သည်အ
မတပပ င်ိုးလခ
ဲ တ
ဲ့် ချ၊ သမဟ
် ့် တ်ခတ
ဲ့် ချ။ ဤအရ က ယခ ငါတပပ ပပီိုးပြစ်သည်၊
့် တ် မစွနလ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆန္ဒန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ တစ်ခက သင်တ န
့် ိုးလည်ကက ပါသတလ ။ သင်တ ့်
န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် ရ မှ သပ်နက်နတ
ဲ က င်ိုး နက်နမ
ဲ ည်မဟတ်- သတသ
် ယင်ိုးသည်
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး နက်နလ
ဲ ပါလမ့််မည်။
အ ပဗဟန္ှင ့်် တစ်တခတ်တည်ိုးပြစ်တသ က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့ကလည်ိုး ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ည်။ ဤပမြုျို့ မှ တသ ဒဟ တခေါ်တပသည်။ လူမျ ိုးစွ သည်
တသ ဒ၏ အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ထပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ရပခင်ိုး
တန က်ခအတကက င်ိုးရင်ိုးက ပြစ်တပေါ်တစသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
မည်သမ
ူ ျှ မသကျွမ်ိုးကကသည်မှ တသချ သည်။
ထတကက
င့်် ယတနတွ
ှ ့်် အ ပဗဟ အပပန်အလှန ် တပပ ဆတသ
့် င ် တအ က်ပါအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
စက ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ထအချန်က သူ၏ အတတွိုးမျ ိုးက ငါတ တလ့်
လ စဉ်တွင၊် သူ၏
့်
စတ်သတဘ ကလည်ိုး တလ့်လ ကကမည်ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက
ြတ်ကကပါစ။့်
ခ။ ဘိုရ ်းသခင်သည် တသ ဒံပို မိ က
ျို့ ိို ေျက်ဆ်းီ ရမည်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၈:၂၆ တယတဟ ဝါက၊ ငါသည် တသ ဒပမြုျို့တွင ် တပြ ငမ
့်် တ်သူ အတယ က်
ငါိုးဆယ်က ပမြုျို့တွငိုး် ၌ ရှ တတွျို့လျှင၊် သူတြ့် အလ
ငှ့် တနရ တစ်ခလိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးမည်ဟ
့်

မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။
ကမဘ ၁၈:၂၉ တြန်တ၊ ထပမြုျို့၌ တလိုးဆယ်က
တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့တတ ်မလ
ူ မ်မ
် ့် တ ်မူ၏။
့် ည်ဟတလျှ က်ဆပပန်လျှင၊် ...ငါမပပြုဘဲတနမည်ဟ မနတ
ကမဘ ၁၈:၃၀ တြန်တ...ထပမြုျို့၌ သိုးဆယ်က တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့တတ ်မလ
ူ မ်မ
့် ည်ဟ
တလျှ က်ဆပပန်လျှင၊် ...ငါမပပြုဟ မနတ
် ့် တ ်မူ၏။
ကမဘ ၁၈:၃၁ တြန်တ...ထပမြုျို့၌ န္ှစ်ဆယ်က တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့တတ ်မလ
ူ မ်မ
့် ည်ဟ
တလျှ က်ဆပပန်လျှင၊် ...ငါမြျက်ဆိုးီ ဘတ
ဲ နမည်ဟ မနတ
် ့် တ မ
် ူ၏။
ကမဘ ၁၈:၃၂ တြန်တ...ထပမြုျို့၌ တစ်ဆယ်က တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့တတ ်မလ
ူ မ်မ
့် ည်ဟ
တလျှ က်ဆပပန်လျှင၊် ...ငါမြျက်ဆိုးီ ဘတ
ဲ နမည်ဟ မနတ
် ့် တ မ
် ူ၏။
ဤသည်တမှ့် သမမ ကျမ်ိုးမှ ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ တက က်န္တ်ချက်အနည်ိုးငယ် ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတမှ့် ပပည့်စ
် သည့်၊် မူရင်ိုး ပစမျ ိုး မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ထအရ မျ ိုးက သင်တ ့်
ပမင်လပါက၊ သမမ ကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တက
့် င်သည်။ အချန်ကန်
့် ယ်တင် ရှ ၍ ကကည်န္
သက်သ တစရန်၊ မူရင်ိုး အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အပင်ိုးက ငါ ချန်လှပ်ထ ိုးပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင် ငါတ၏
့် ယတနမ့် တ်သဟ ယန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်မှုမရှတသ
စ တကက င်ိုးအချြုျို့က ချန်ရင်ိုး၊ အဓကကျတသ ကျမ်ိုးပဒ်န္င
ှ ့်် စ တကက င်ိုး အချြုျို့တက
့် သ
ငါတရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ငါတမ့် တ်သဟ ယပပြုသည့်် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးအရ
အ ိုးလိုးတတွ
့် င၊် ငါတ၏
့် အ ရသည် အတသိုးစတ် အပြစ်အပျက်မျ ိုး၏ အတသိုးစတ်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ထအပြစ်အပျက်မျ ိုးထက
ဲ လူတ၏
့် အပပြုအမူတက
့် တကျ ်သွ ိုးသည်။
ယင်ိုးအစ ိုး ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ကသ ငါတတပပ
ဆကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲသ
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်က
့် မျှ အရ တင်ိုးမှ ငါတသည်
့်
ပမင်ကကရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်- ဤတွင ် ငါတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက်က ငါတ ့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်သည် သ၏ နှုတက
် ပတ်တတ မ
် ျ ်းကိို န ခံနင
ိို ပ် ပီ ်း သ၏ အမိန်မူ့ ျ ်းကိို
လိက
ို တ
် လ က်နင
ိို တ
် သ သမျ ်းကိသ
ို
ဂရို စိုက
ိ သ
် ည်

အထက်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးတွင ် အဓကကျတသ စက ိုးလိုးအချြုျို့ ပါရှ၏- င်္ဏန်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
ပထမဦိုးစွ တယတဟ ဝါက ပမြုျို့ထ၌
ဲ တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ အတယ က်ငါိုးဆယ်က သူတတွျို့ပါက၊
တစ်တနရ လိုးက ချမ်ိုးသ တပိုးမည်ဟ ဆခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည် ထပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ မည်
မဟတ်ဟ ဆရတပမည်။ သဆ
့်် တ်တသ သူ
့် လျှင ် တသ ဒပမြုျို့အတွငိုး် တွင ် တပြ ငမ
အတယ က်ငါိုးဆယ် အမှနတ
် ကယ် ရှခဲသ
့် တလ ။ မရှခဲတ
့် ပ။ တန က်မကက မီတွင ် အ ပဗဟသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည်အ
့် ရ က တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ သူက တလိုးဆယ်က တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့လျှင်
အဘယ်သနည်
့် ည်။ ထအခါ ဘရ ိုးသခင်က ငါမပပြုဘဲတနမည်ဟ ဆခဲ၏
့် ။ ထတန
့် ိုးဟ ဆခဲသ
့် က်
အ ပဗဟက သိုးဆယ်က တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့လျှင ် အဘယ်သနည်
့် ိုးဟ ဆပပန်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က ငါမပပြုဘဲတနမည်ဟ ဆ၏။ ပပီိုးလျှင ် န္ှစ်ဆယ်ဆပါက အဘယ်သနည်
့် ိုး။
ငါမပပြုဘဲတနမည်။ တစ်ဆယ်ဆလျှင ် အဘယ်သနည်
် ွင ်
့် ိုး။ ငါမပပြုဘဲတနမည်။ အမှနတ
တသ ဒပမြုျို့ထ၌
ဲ တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ ဆယ်ဦိုး ရှခဲသ
် တစ်ဦိုး
့် တလ ။ ဆယ်ဦိုး မရှခဲပ
့် ါ- သတသ
့်
ရှခဲသ
ဲ ွင ်
့် ည်။ ဤသူမှ မည်သူ ပြစ်သနည်ိုး။ တလ တပြစ်သည်။ ထအချန်က တသ ဒပမြုျို့ထတ
တပြ ငမ
့်် တ်သူ တစ်ဦိုးသ ရှခဲတ
့်် တ်သက်လ ပါက
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤင်္ဏန်ိုးန္ှငပ
အလွနတ
် င်ိုးကျပ် သမဟ
ဲ့် ါ။ ထတကက
င ့််
့် ါသတလ ။ မဟတ်ပါ၊ သူမတင်ိုးကျပ်ခပ
့် တ် တကျခဲပ
့်
လူက “တလိုးဆယ်ဆ အဘယ်နည်ိုး။” “သိုးဆယ်ဆ အဘယ်နည်ိုး။” ဟူ၍ “တစ်ဆယ်ဆ
အဘယ်နည်ိုး။” တရ က်သည်အထ တမိုးပမဲတမိုးတနခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က “ဆယ်ဦိုးသ
ရှခဲလ
် င်၊ ထပမြုျို့က ငါမြျက်ဆိုးီ ၊ ယင်ိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထဆယ်ဦိုးအပပင်
့် ျှငပ
အပခ ိုးလူမျ ိုးကပါ ခွငလ
့်် တ်မည်။” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ ဆယ်ဦိုးသ ရှခဲမ
့် ည်ဆပါက၊
သန ိုးရတလ က်တအ င် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်၊ သတသ
် အမှနတ
် ကယ်တွငတ
် တ ့် တသ ဒ၌
့်
တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ လူမျ ိုး ထအတရအတွက်မျှပင် မရှသည်က တတွျို့ ခဲရ
့် သည်။ ထအခါ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ထပမြုျို့သ ိုးတ၏
ှ ့်် မတက င်ိုးမသ
ှု ည် ထမျှပြစ်ခသ
ဲ့် ည်မှ
့် အပပစ်န္င
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
တရွ ိုးချယ်စရ မရှသည်အထ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က
့် ြျက်ဆိုးီ ြထက်
့်
သင်တ ပမင်
့်် တ်တသ သူ အတယ က်ငါိုးဆယ်ရပါက၊
ှ
့် ရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ ငမ
ပမြုျို့က သူမြျက်ဆိုးီ ဟ တပပ ခဲခ
့် ျန်တွင ် အဘယ်အရ က သူဆလခဲပ
့် ါသနည်ိုး။
ဤကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အြ အတရိုး
မကကီိုးခဲတ
့် ပ။ အတရိုးကကီိုးတသ အရ မှ ပမြုျို့တွင်
့်
သူအလရှခဲတ
့်် တ်သမ
ူ ျ ိုး ရှ မရှ ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ပမြုျို့သည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ
့် သ တပြ ငမ
တစ်ဦိုးသ ရှခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမြုျို့က သူ၏ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတထ
့်
တဘိုးအန္တရ ယ် ကျတရ က်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမြုျို့က
ြျက်ဆိုးီ မည် ပြစ်တစ မြျက်ဆိုးီ မည် ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင် ပမြုျို့အတွငိုး် တွင ် တပြ င်မ
့် တ်သူ

မည်မျှရသည်
ှ
က ပဓ နမထ ိုးဘဲ ဘရ ိုးသခင်အြ ဤအပပစ်
န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ ပမြုျို့သည်
့်
ကျန်ပခင်ိုးကခရပပီိုး မန္ှစ်သက်စရ ပြစ်က ြျက်ဆိုးီ ခရသငသ
့်် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမင်ကွငိုး် မှ
တပျ က်ကယ
ွ ်သငတ
့်် သ ်လည်ိုး၊ တပြ င်မ
ှ
တ
့်် ပသည်။
့် တ်တသ သူတမူ့် က ိုး ကျန်ရတနသင
တခတ်က လ ကပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တိုးတက်မှု အဆငက
့်် ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးသည် မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ သူသည် မတက င်ိုးမှုက မန်ိုးတီိုးပပီိုး၊
သူ၏အပမင်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူတက
့် င်္ရစက်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ဤသတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ပမြုျို့အတွငိုး် တွင ် တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ စ်ဦိုးသ ရှခဲတ
့် သ တကက င်၊့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဆင်ိုးငပ့် ခင်ိုး မရှတတ တ
ဲ ကန်
့် ပ။ တန က်ဆိုးရလဒ်မှ တသ ဒသည် မလွဧ
ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
သည်အ
့် ရ က ပမင်သနည်ိုး။ ထတခတ်တွင ်
့် တလသည်။ ဤအရ ၌ သင်တ မည်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့၌ တပြ ငမ
့်် တ်သူ အတယ က်ငါိုးဆယ် ရှခဲပ
့် ါက၊ ထပမြုျို့က
ြျက်ဆိုးီ မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဆယ်ဦိုးရှခဲမ
့် ည်ဆပါကလည်ိုး ထပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ မည်မဟတ်တပ၊
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
ွ န္
် င်သည့််
့် ကကည်ညြုတလိုးပမတ်န္င်ပပီိုး ကိုးကယ
လူအနည်ိုးငယ်တကက င်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ခွငလ
့်် တ်ရန်န္င
ှ ့်် သည်ိုးခရန် ဆိုးပြတ်လမ်မ
့် ည်
သမဟ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
့် တ် လမ်ိုးပပပခင်ိုးအမှုက ပပြုလမ်မ
တပြ င်မ
် တ်ချယကကည်သည်၊ သူက
့် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အလွနစ
့်
ကိုးကွယ်န္င်သမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် သူသည် အလွနစ
် တ်ချယကကည်ပပီိုး သူတရှ
့် ျို့တမှ က်တွင ်
တက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သမ
ူ ျ ိုးက အလွနစ
် တ်ချယကကည်တလသည်။
အတစ ဆိုး က လမျ ိုးမှသည် ယတနထ
့် တင်၊ လူတစ်ဦိုးတစ်တလထ ဘရ ိုးသခင်က သမမ တရ ိုး
သတစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးအတကက င်ိုး တပပ ပခင်ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင်
သင်တ ြတ်
ရှုြူိုးပါသတလ ။ မည်သည်အ
့် ခါမျှ မြတ်ရှုြူိုးတပ။ ငါတြတ်
့်
့် ရှုသည့်် လူသ ိုးထ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူတ မည်
သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ရမည်ကသ
့်
တပပ သည်။ အချြုျို့က သွ ိုး၍ လပ်တဆ င်ခကဲ့် ကသည်၊ အချြုျို့က မလပ်ခကဲ့် ကတပ။ အချြုျို့က
ယကကည်ခကဲ့် ကပပီိုး အချြုျို့က မယကကည်ခကဲ့် ကတပ။ ပြစ်ခသ
ဲ့် မျှမှ ထမျှသ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ထတခတ်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ သူမျ ိုးမှ - ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကကက ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမနမ
် ့် ျ ိုးက
လက်တလျှ က်တသ သူမျ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအလယ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က တဆ င်ရွက်ခကဲ့် ကတသ အတစခမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သကျွမ်ိုးတသ သူမျ ိုးဟ တခေါ်ဆ၍ရန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏

စလင်တစပခင်ိုးခရတသ သူမျ ိုးဟ တခေါ် န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတက
န္င်တပ။ ထတကက
င ့််
့် ထသ မတခေါ်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် တ်တသ
့် အတရအတွက်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ဤတပြ င်မ
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လူယမျ ိုးဟ တခေါ်တဝေါ် ပခင်ိုး ခထက်ကကပါသတလ ။ ၎င်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သက်တသခမျ ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်မည်တလ ။ လိုးဝ တခေါ် န္င်မည် မဟတ်တပ။
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လူယမျ ိုးန္ှင ့်် သက်တသခမျ ိုးဟူ၍ တခေါ်တဝေါ် ပခင်ိုး တသချ တပါက်
့်
မခထက်ခကဲ့် ကတပ။ သဆ
လူမျ ိုးက မည်သတခေါ်
့် နည်ိုး။
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
့်
့် ဆခဲသ
သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် ငါတ ခ
့် တလိုးတင် ြတ်ရှုပပီိုးပြစ်တသ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးအထ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
့် “ငါ၏အတစခ” ဟ တခေါ်သည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးစွ ရှတပသည်။ ဆလသည်မှ ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ဤတပြ ငမ
့်် တ်လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခမျ ိုး
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အတစခခဲက့် ကသည့်် လူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအမည်န မက မည်သ တတွ
ိုးထင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် အဘယ်တကက င ့်် ထသ တခေါ်
့် ဆခဲသ
့် သူတခေါ်သည့််
အမည်န မမျ ိုးအတွက် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် စသတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုး ရှပါသတလ ။
တသချ တပါက် ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်် တ်တသ သူ၊ စလင်တသ သူ၊
့် တပြ ငမ
တည်ကကည်တသ သူ သမဟ
ှ
။
့် တ် အတစခမျ ိုးဟ မည်သပင်
့် တခေါ်ပါတစ သူ၌ စန္ှုနိုး် မျ ိုးရသည်
သူသည် တစ်စတစ်ဦိုးက သူ၏အတစခဟ တခေါ်သည်အ
့် ခါ၊ ဤလူသည် သူ၏ တစတမန်မျ ိုးက
လက်ခန္င်သည်၊ သူ၏ အမနမ
် ့် ျ ိုးက လက်တလျှ က်န္င်ပပီိုး၊ တစတမန်မျ ိုး မနသ
် ့် ည့်် အရ တက
့်
တဆ င်ရွက်န္င်သည်ဟ ခင်မ တသ ယကကည်မှု ရှတပသည်။ ဤလူသည် မည်သည်အ
့် ရ က
တဆ င်ရွက်သနည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ထမ်ိုးရွက်ရန် လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် မနက် က
င်ရွက်တပသည်။ ထအချန်က
့် ိုးထ ိုးတသ အရ တက
့် ၎င်ိုးတ တဆ
့်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ထမ်ိုးရွက်ရန် လူက ဘရ ိုးသခင် တစခင်ိုးခဲတ
့် သ
အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးဟ တခေါ်ဆ၍ရန္င်မည်တလ ။ တခေါ်ဆ၍မရန္င်တပ။
အတကက င်ိုးမှ ထအချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ရိုးရှငိုး် တသ အမှုအရ
အနည်ိုးငယ်ကသ လပ်တဆ င်ြ တစခ
င်ိုးခဲသ
် တွက် ပြစ်သည်။ သူသည် လူက ဤအရ
့် ည့်အ
့်
သမဟ
ိုးငယ်က မန်မမက်
ခက
ဲ့်
့်
့်
့် တ် ထအရ လပ်ရန်သ တပပ ရင်ိုး၊ ရိုးရှငိုး် တသ အမန်အနည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မပခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အစီအစဉ်အတင်ိုး အမှုပပြုတနခဲတ
့် ပသည်။
ထအချန်က အတပခအတနမျ ိုးစွ တသည်
တရ က်ရှပခင်ိုးမရှခဲတ
့် သိုးတသ တကက င၊့်် အချန်
့်
မကျတသိုးသကဲသ
့် ဘ
ဲ တ
ဲ့် သ တကက င၊့််
့် ရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက လူတခ့် ယူရန် ခက်ခခ
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ စတင် မထတ်ပပန်ရတသိုးတပ။

သိုးဆယ် ပြစ်တစ န္ှစ်ဆယ် ပြစ်တစ- ဤတနရ တွင ် ငါတပမင်
့် သ
့် ရသည့်် ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲတ
တပြ င်မ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ်တသ လူမျ ိုးက သူသည် သူ၏ အတစခမျ ိုးအပြစ် ပမင်ခသ
တစတမန်မျ ိုးသည် ဤအတစခမျ ိုးထ တရ က်လ သည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
တစတမန်မျ ိုးက
့်
လက်ခန္င်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် ့် ချက်မျ ိုးက လက်တလျှ က်န္င်ခကဲ့် ကက ၎င်ိုးတ၏
့် မနဆ
့်
စက ိုးမျ ိုးအတင်ိုး ပပြုမူန္င်ခကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ်
အတစခမျ ိုးပြစ်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးအတနပြင့်် လပ်တဆ င်သငပ့်် ပီိုး ရရှသငတ
့်် သ အရ အတအကျ
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတွ
က် သူ၏အမည်န မမျ ိုး၌ အတပမ ်အပမင်ရသည်
ှ
။
့်
သူက ၎င်ိုးတက
ယခ သင်တကဲ
့် ့်
့် ည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့် သူ၏ အတစခမျ ိုးဟ တခေါ် ခဲသ
့်
့် သ
ပြစ်ကကတသ တကက င ့်် မဟတ်- တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးစွ က ၎င်ိုးတ ကက
ိုးန ခဲရ
့် တသ တကက င၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုရမည့်အ
် ရ က သခဲက့် ကတသ ကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလက
မျ ိုးစွ သန ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်က သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတကက င ့်် မဟတ်ဘ-ဲ
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဝ၌ ရိုးသ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
့် လူသဘ
့်
လက်န န္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
် ့် ခဲခ
့် ျန်တွင၊်
့် မနဆ
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတလ
့်
့် ပ်တနခဲက့် ကသည့်် အရ မျ ိုးက တဘိုးြယ်န္င်ခကဲ့် ကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်မနဆ
် ့် ခဲပ့် ပီိုးသည့်် အရ က တဆ င်ရွက်န္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတစခ င်္ဏ်ပဒ်၌ရှသည့်် အပခ ိုးတသ အဓပပ ယ် အတမ်အနက်မှ
၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်၌ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ခကဲ့် ကပပီိုး ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုး မဟတ်ခကဲ့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ပင်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အတက င်အထည်တြ ်တဆ င်သမ
ူ ျ ိုး
ပြစ်ခကဲ့် ကသည်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် ဤအတစခမျ ိုး သမဟ
့် တ်
တပြ င်မ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တ်တသ လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
အလွနအ
် တလိုးထ ိုးတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်က သင်တ ပမင်
့် ကကရသည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင် စတင်မည့်် အမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မည့်် လူမျ ိုး မရှဘဲ ပြစ်န္င်ခမ
ဲ့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏အတစခမျ ိုး လက်ခ တဆ င်ရွက်ခကဲ့် ကတသ အခန်ိုးကဏ္ဍသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ။ ဤအတစခမျ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် မနဆ
် ့် ခဲတ
အလွ
နအ
် တရိုးကကီိုး၏၊ ထတကက
င ့််
့် သ အလပ်အသီိုးသိုးီ သည် သူအြ
့်
့်
့်
သူသည် ၎င်ိုးတက
ဲ့် ပ။ ဤအတစခမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုး
့် အဆိုးရှုိုး မခန္င်ခတ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် သူ၏ အမှုသည်
လိုးဝဥဿရပ်သွ ိုးခဲမ
့် ည်ပြစ်သည်၊ ယင်ိုး၏အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏

စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မျ ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်လ မည်
ပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်သည် သဂရိုစိုက
ိ တ
် သ သမျ ်းအတပေါ် အလ ံပယ် သန ်းကရို ဏ စိတရ
် ိှပပီ ်း၊
သရွ ံ ျို့ မိုန််းက ငင််းပယ်တသ သမျ ်းအတပေါ် အကကီ်းအကျယ် တဒါသထွကသ
် ည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ပြစ်စဉ်မျ ိုးတွင ် တသ ဒပမြုျို့၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခဆယ်ဦိုး ရှခဲသ
့် တလ ။
မရှခဲတ
ဲ့် တလ ။ ပမြုျို့ထမ
ဲ ှ
့် ပ၊ ထပမြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချမ်ိုးသ တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထက်တန်ခသ
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ လူတစ်ဦိုး- တလ တသ - ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုးက လက်ခခဲသ
့် ည်။
ဤအရ ၏ င်္ယက်ရက်ခတ်မှုမှ ပမြုျို့ထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခတစ်ဦိုးသ ရှခဲတ
့် သ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် တလ တက ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် တသ ဒပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ရန်မှတစ်ပါိုး
အပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှခဲတ
့် ပ။ အထက်တွင ် ကိုးက ိုးထ ိုးသည့်် အ ပဗဟန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက အပပန်အလှန ် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးမျ ိုးသည် ရိုးရှငိုး် သည်ဟ
ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
အလွနန
် က်နတ
ဲ သ အရ တစ်စတစ်ခက သရပ်တြ ်ပပတပသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးအြ အတပခခ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ဆိုးပြတ်ချက်တစ်ခ မချမီတွင ်
့်
သူသည် တလ့်လ ရင်ိုးန္ှင ့်် ချငခ
့်် ျန်ရင်ိုး အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကန်ဆိုးတလသည်။ အချန်မတန်မီ
သူသည် မည်သည့်် ဆိုးပြတ်ချက်ကမျှ ချမှတမ
် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်တ
် က က်ချက်
ချပခင်ိုးကမျှ ချက်ချင်ိုးရမ်ိုးသန်ိုး ပပြုမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တသ ဒပမြုျို့ထ၌
ဲ
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ အတယ က် တလိုးဆယ်၊ သိုးဆယ် သမဟ
့် တ် န္ှစ်ဆယ် မရှသည်က
သန္ှငတ
့်် နခဲသ
် တွက်၊ ထပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ရန်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးပြတ်ချက်မှ
့် ည့်အ
အနည်ိုးငယ်မျှပင် မမှ ိုးယွငိုး် သည်က အ ပဗဟန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တ ကက
ိုးက
့်
အပပန်အလှနတ
် ပပ ဆမှုမျ ိုးက ငါတက
့် ပ။ ထပမြုျို့၌ ရှခဲသ
့် ည့််
့် ပပသတပသည်။ ဆယ်ဦိုးပင် မရှခဲတ
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ တပြ င်မ
ူ ှ တလ တပြစ်သည်။ တသ ဒ၌ ပြစ်ခသ
ဲ့် မျှ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် တ်သမ
ယင်ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် တလ့်လ တစ င်က့် ကည်ခ
့် ပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးတက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးတက င်ိုး သကျွမ်ိုးခဲတ
င့်် သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်မှ
့် ပသည်။ ထတကက
့်
မှ ိုးယွငိုး် န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက် အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုးန္င
ှ ့််
န္ှုင်ိုးဆပါက၊ လူသည် အလွနထ
် ထင်ိုးသည်၊ အလွန ် မက်မဲပပီိုး မသန ိုးမလည်ပြစ်သည်၊ အလွန ်
အတပမ ်အပမင် မရှတပ။ ဤသည်မှ အ ပဗဟန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးက အပပန်အလှန ်
စက ိုးတပပ ပခင်ိုးမျ ိုးတွင ် ငါတ ပမင်
့် ရ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
့် ရသည်အ
စတ်သတဘ ထ ိုးက အစအဦိုးမှ ယတနထ
့် တင် တြ ်ပပလျက်ရှသည်။ ထနည်ိုးတူ ဤတနရ တွင်

ငါတ ပမင်
့်် သ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး ရှတပသည်။ ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုးမှ
့် သငတ
ရိုးရှငိုး် သည်- မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သရပ်ပပပခင်ိုး မရှ- သတသ
်လည်ိုး ဤတနရ တွင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတသ တြ ်ပပချက်တစ်ခ
ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပြ င်မ
့် တ်တသ သူ အတယ က်ငါိုးဆယ်တကက င ့််
ပမြုျို့ကြျက်ဆိုးီ လမ်မ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ တကက င ့််
့် ည် မဟတ်ခတ
ပြစ်သတလ ။ ယင်ိုးသည် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတကက င့်် ပြစ်သတလ ။
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင် စတ်သတဘ ထ ိုး၏ ဤရပ်တည်ချက်က ပမင်ြူိုးပါသတလ ။
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ ဆယ်ဦိုးရှခဲလ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတပြ ငမ
့်် တ်တသ လူ
့် ျှငပ
ဆယ်ဦိုးတကက င ့်် ပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ခဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ သမဟ
့် တ် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့််
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မဟတ်သတလ ။ ထတပြ ငမ
့်် တ်တသ လူမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကရဏ ၊ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးတတကက
င ့်် ထပမြုျို့က သူြျက်ဆိုးီ ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်
့်
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ်
မည်သည်ရ
့် လဒ်က ငါတပမင်
့် ရသနည်ိုး။ အ ပဗဟက၊ “တစ်ဆယ်က တတွျို့တက င်ိုး
တတွျို့တတ ်မလ
ူ မ်မ
ဲ နမည်။” ဟ
့် ည်။” ဟ ဆတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က “ငါမြျက်ဆိုးီ ဘတ
ဆခဲသ
့်် တသ ်
့် ည်။ ထတန
့် ပ- အဘယ်တကက ငဆ
့် က်တွင၊် အ ပဗဟသည် တန က်ထပ်မတပပ တတ တ
တသ ဒပမြုျို့အတွငိုး် တွင ် သူရည်ညန်ိုးခဲသ
့်် တ်တသ သူ ဆယ်ဦိုးမရှခဲသ
် တွက် သူ၌
့် ည့်် တပြ ငမ
့် ည့်အ
တန က်ထပ်တပပ စရ မရှတတ တ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တသ ဒက
ြျက်ဆိုးီ ရန် အဘယ်တကက င ့်် ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က သူန ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည်စ
့် တ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ ပမင်
့် ကကရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်ကသ
ဲ့် ဆ
ဲ့် နည်ိုး။ အကယ်၍ ပမြုျို့၌ တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ ဆယ်ဦိုး
့် ိုးပြတ်ချက်မျြုိုးက ချမှတ်ခသ
မရှခဲပ
ှ
အခွငတ
့်် ပိုးမည် မဟတ်ဘဲ မလွဲဧကန်
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးက တည်ရတစရန်
ြျက်ဆိုးီ ပစ်မည်ဟ ဘရ ိုးသခင် စတ်ဆိုးပြတ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသ မဟတ်တလ ။ ဤအမျက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ ဤစတ်သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အန္ှစ်သ ရ၏
ြွငပ့်် ပချက် ပြစ်သတလ ။ ယင်ိုးမှ လူတ ပပစ်
့်် တ်တသ
့် မှ ိုး၍ မရသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ြွငပ့်် ပချက် ပြစ်သတလ ။ တသ ဒ၌ တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ ဆယ်ဦိုး
မရှသည်က အတည်ပပြုလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ထပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ရန်မှ တသချ ခဲပ့် ပီိုး
ထပမြုျို့အတွငိုး် ရှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည့်အ
် တွက်၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်

အလွန ် ညစ်ညြူိုးပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးခဲက့် ကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတက
့် ပပင်ိုးထန်စွ
အပပစ်တပိုးမည် ပြစ်သည်။
ငါတသည်
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် အဘယ်တကက င ့်် စစစ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ရိုးရှငိုး် လှသည့်် အနည်ိုးငယ်တသ ဤစ တကက င်ိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အလျှပယ်ပြစ်တသ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
အလွနတ
် လိုးနက်တသ အမျက်တဒါသတ၏
့် ဝ တြ ်ပပချက်တစ်ခ တပိုးတသ တကက င ့််
့် အပပည်အ
ပြစ်သည်။ တပြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ က
့် တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် သန ိုးကရဏ ထ ိုးပခင်ိုး၊
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တစ င်မပခင်ိုး ရှသည့်အ
် တင်ိုး တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
တသ ဒပမြုျို့ ရှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးကကပပီိုးပြစ်တသ သူ အ ိုးလိုးအတွက် အလွန ်
စက်ဆပ်ရွရှ မှုတစ်ခ ရှခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးမှ အလျှပယ်ပြစ်တသ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် အလွနတ
် လိုးနက်တသ အမျက်တဒါသ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ထပမြုျို့က မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် နည်ိုး။ မီိုးပြင ့်် ပြစ်သည်။
ပပီိုးလျှင် သူသည် မီိုးက အသိုးပပြုလျက် အဘယ်တကက င ့်် ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် နည်ိုး။
မီိုးတလ င်ကျွမ်ိုးတသ တစ်စတစ်ရ က သင်ပမင်သည်အ
့် ခါ သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ခက
သင်မီိုးရှု ျို့တတ မ
့် ည့်် အချန်တွင၊် ယင်ိုးအတပေါ် သင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးက
သင်အဘယ်တကက င့်် မီိုးရှု ျို့ချင်သနည်ိုး။ ယင်ိုးက သင် မလအပ်တတ ၊့် ယင်ိုးက သင်
မကကည့်ခ
် ျင်တတ ဟ
် ့် စ်လသတလ ။ မီိုးက ဘရ ိုးသခင်
့် ခစ ိုးရသတလ ။ ယင်ိုးက သင်စွနပ
အသိုးပပြုရပခင်ိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက ဆလပပီိုး၊ သူသည် တသ ဒပမြုျို့က
မပမင်လတတ သ
့် ည့်် အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တသ ဒပမြုျို့အ ိုး မီိုးပြင ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြြုပစ်တစခဲတ
့် သ စတ်ခစ ိုးချက် ပြစ်သည်။ မီိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင် မည်မျှအမျက်ထက
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်ကသ သရပ်တြ တ
် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးသည် ဧကန်အမှန ် တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
အမျက်က လတ်သည်အ
့် ချန် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတသည်
လည်ိုး
့်
ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးက သည်ိုးခမည် မဟတ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက လူအ ိုး
ပပသတပသည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်မျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ န ခန္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ပပြုမူန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏ သန ိုးကရဏ ၌ အလျှပယ်ပြစ်တလသည်။ လူသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊ မန်ိုးတီိုးမှုန္င
ှ ့်် ကယ်တတ ်က
့် က
ှ ်သည်အ
့် ခါတွင၊်
့် ရန်လမှုတပြင
့် ့်် ပပည်န္
ဘရ ိုးသခင်သည် အကကီိုးအကျယ် အမျက်ထက
ွ ်တလ၏။ သူသည် မည်သည့််

အတင်ိုးအတ အထ အကကီိုးအကျယ် အမျက်ထက
ွ ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
အတက်အခပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှု ဒစရက်မျ ိုးက မပမင်ရတတ သ
့် ည်အထ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သူ၏မျက်စတရှ ျို့တမှ က်တွင် မရှကကတတ သ
့် ထ သူ၏အမျက်သည် ရှညက် က လမ်မ
့် ည်အ
့် ည်။
ထတန
် ှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် ကွယ်တပျ က်လမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် က်တွငမ
လူသည် မည်သပူ ြစ်ပါတစ၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် စတ်န္လ
တဝိုးကွ လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ လှညထ
့်် က
ွ ်သွ ိုးက ၊ မည်သည့်အ
် ခါမျှ ပပန်လ ပခင်ိုးမရှပါက၊
တတွျို့ ပမင်ရသည်မှ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဓမဓဓဌ န်မကျတသ လအင်မျ ိုးအရ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတ၏
ွ ်က
့် ခန္ဓ ကယ် သမဟ
့် တ် မမတ၏
့် အတတွိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ က
့် ိုးကယ
လက်တလျှ က်ပပီိုး န ခရန် ဆန္ဒရကကသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်သည် မရပ်မန ိုး
ပွငအ
့်် န်ထက
ွ ်မည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူက လတလ က်တသ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုး တပိုးထ ိုးလျက်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမျက်တဒါသက အလွနအ
် မင်ိုး ထတ်လတ်သည်အ
့် ခါတွင၊်
ထတ်လတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ပပန်ရပ်သမ်ိုးပခင်ိုးင ှ မည်သမျှ
့် ၊ ့်
့် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်သကဲသ
သူသည် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် သက်ဆင်၍၊ တစ်ြန် လိုးဝ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
့်
သည်ိုးခပခင်ိုး ရှမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးက သည်ိုးမခသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ တစ်ဘက်ပခမ်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အပမင်၌ အပပစ်န္င
ှ ့်် ပပည်န္
့် က
ှ ်တသ ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့သည် တည်ရှန္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဆက်လက်
ကျန်ရတန၍
ှ
မရန္င်သည့်အ
် တွက်၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက
ခသငသ
့်် ည်မှ ယတတတန်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ မည်မှ
လူတအြ
ပ
် တသ ဒပမြုျို့က သူ၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
့်
့် မှနပ် ြစ်သည်ဟ ထင်ရတပသည်။ သတသ
့်
မတင်မီန္င
ှ ့်် တန က်ပင်ိုးတွင ် ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ အရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
အလိုးစက ငါတ ပမင်
ှ
လှပပပီိုး
့် ရတပသည်။ သူသည် ကကင်န မှုရက
တက င်ိုးပမတ်တသ အရ မျ ိုးအတပေါ် သည်ိုးခပပီိုး သန ိုးကရဏ ရှသည်။ ဆိုးယတ်ပပီိုး
အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည်က
့်
တက က်ကျစ်တသ အရ မျ ိုးအတပေါ် သူသည် အကကီိုးအကျယ်
အမျက်ထက
ွ ်သည်မှ သူ၏အမျက်၌ မရပ်စဲန္င်တလ က်တအ င် ပြစ်တပသည်။ ဤသည်တမှ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အဓကကျပပီိုး အတရိုးပါဆိုးတသ ရှု တထ င်န္
ှ ်ခ့် စ
အလျှပယ်ပြစ်တသ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် အလွန ် တလိုးနက်တသ အမျက်တဒါသ- ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
ိုးစသည်
့် အစမှအဆိုး ထတ်တြ ပ် ပခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သင်တ အမျ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အရ တစ်ခက
ခစ ိုးကကရပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တထဲ
် ည်ိုးပါိုးတသ သူတသည်
့် မှ အလွနန
့်

ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်က အသအမှတ်ပပြုမကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးက လူအတယ က်တင်ိုး၌ ပမင်န္င်တပသည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအတယ က်တင်ိုးအတပေါ် အလျှပယ် သန ိုးကရဏ ထ ိုးရပပီ
ှ ိုးပြစ်၏။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က သမဟ
့် တ် လူတစ်စတစ်တလက
အကကီိုးအကျယ် အမျက်ထက
ွ ်ခပဲ့် ခင်ိုးမှ အလွနက် ကြုတတ ငက့်် ကြုခဲပြစ်သည် သမဟ
့် တ်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ မရှဟူ၍ ဆန္င်ပါသည်။ စတ်ကတလျှ တ
့် လ ။့် လူအတယ က်တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်က အတန္ှိုးန္ှင ့်် အပမန် ပမင်ကကရပပီိုး တတွျို့ ကကြုကကရလမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ယခ အချန်မကျတသိုးတပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ဦိုးအတပေါ် စဉ်ဆက်မပပတ်
အမျက်ထက
ွ ်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏ပပင်ိုးထန်တသ အမျက်က ထတ်လတ်
့်
သည်အ
့် ခါတွင၊် ဤသည်မှ သူသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ဤလူက အလွနမ
် န်ိုးတီိုးပပီိုး
ပငင်ိုးပယ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက စက်ဆပ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တည်ရပခင်
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးအ ိုး သည်ိုးမခန္င်သည်က ဆလတပသည်။ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏အမျက်
့်
သငတ
့်် ရ က်လျှငသ
် ငတ
့်် ရ က်ချင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ကွ
် ပျ က် သွ ိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ်
့် ယတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ထအဆငသ
့်် မတရ
က်ရတသိုး
ှ
တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပပင်ိုးအထန်
့်
အမျက်ထက
ွ ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သင်တထဲ
ူ ျှ ခန္င်ကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ထအခါ
့် မှ မည်သမ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအချန်တွင ် သင်တအ
့် ိုးလိုးအတပေါ် အလျှပယ် သန ိုးကရဏ သ ရှပပီိုး၊
သင်တသည်
သူ၏ပပင်ိုးထန်တသ အမျက်က မပမင်ကကတသိုးသည်က သင်တပမင်
့် ည်။
့်
့် ကကရလမ်မ
အကယ်၍ ယကကည်လက်ခပခင်ိုး မရှတသိုးတသ လူမျ ိုး ရှပါက၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမျက်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးကမျှ သည်ိုးမခသည့်် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး
အမှနတ
် ကယ် တည်ရပခင်
ှ ိုး ရှ မရှက သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုတက င်ိုး တတွျို့ ကကြုန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊
့်
့်
သင်တအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသ တရ က်လ ြ သင်
တ တတ
င်ိုးဆန္င်သည်။ သင်တ ့်
့်
့်
့်
လပ်ဝပ
့် ါသတလ ။
တန က်ဆ်းို ံ တသ က လ၏ လမျ ်းသည် ဘိုရ ်းသခင်၏ အမျက်ကိို သ၏
နှုတက
် ပတ်တတ မ
် ျ ်းထွဲတင
ွ သ
်
မင်ရပပီ ်း ဘိုရ ်းသခင်၏ အမျက်ကိို အမှန်တကယ်
တတွျို့ ကကံ ခံစ ်းရ ခင််း မရှိတပ
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပမင်ရသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
မျက်န္ ှ ပပင်န္စ
ှ ်ဘက်သည် မတ်သဟ ယပပြု ထက်သတလ ။ ဤအပြစ်အပျက်က

ကက ိုးရပခင်ိုးပြင၊့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသစ်ပပြုပပင်တသ အသတစ်ခ
့်
ရှကကသတလ ။ မည်သည့်် သန ိုးလည်မှုမျြုိုး သင်တ ရှ
့် ကကသနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်မှသည်
ယတနထ
့် ပ်စမျှ ဤတန က်ဆိုး အပ်စတလ က် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်
့် တင် မည်သည်အ
သမဟ
ျို့ စ ိုးခဲရ
့် ပခင်ိုး မရှဟ
့် တ် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးက မျ ိုးစွ တပျ ်တမွခ
ဆန္င်သည်။ တန က်ဆိုးတသ အဆငတ
့်် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က သူ၏ အမှုက ဘန်ိုးအ န္တဘ န္
် င
ှ ့််
အမျက်တဒါသတပြင
့် ့်် လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက
ပပီိုးတပမ က်ရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ အချန်အမျ ိုးစ၌ အသိုးပပြုတပသည်။ သူသည်
သွနသ
် င်က တရတလ င်ိုးတပိုးြ၊ ့် တထ က်ပက
တကျွိုးတမွိုးြ န္ှု
့်
့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုသည်။ ထအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်သည် အပမဲတတစ
ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသ စတ်သတဘ ထ ိုးက သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တတွျို့ ကကြုရပခင်ိုးမလ
ှ ွဲ၍ အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ လူမျ ိုးသည်
သူ၏အမျက်က လူကယ်တင် တတွျို့ ကကြုကကရပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးအမှု အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတသ အမျက်သည် လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမှု သည်ိုးမခပခင်ိုးတက
့်် ပိုးတသ ်လည်ိုး၊
့် တတွျို့ ကကြုခွငတ
ဤအမျက်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကျ လ
် န
ွ ပ် ခင်ိုး မရှဟ ဆရတပမည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ပပစ်တင်ြ၊ ့် တြ ်ထတ်ြ၊ ့် တရ ိုးစီရင်ြ၊ ့်
ပပစ်တင်ဆိုးမြန္ှ့် င ့်် လူက ရှု တ်ချြပင်
် ည်ိုး့် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတသ လ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် အပပင်ိုးအထန် အမျက်မထွက် ရသကဲသ
့် သူ
့် ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမအ
ှ ပ လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏အမျက်က လတ်ရမျှပင် မရှတသိုးတချ။
ထတကက
င ့်် ဤတခတ်၌ လူက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရတသ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
့်
ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုး၏
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်သည် သူ၏
မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး၏ သတဘ လကခဏ န္ှင ့်် အထအတတွျို့ သက်တရ က်မှုမျှသ ပြစ်သည်။
့်
လူမျ ိုးစွ က ဤသက်တရ က်မက
ှု ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
စစ်မှနတ
် သ တတွျို့ ကကြုခစ ိုးမှုန္င
ှ ့်် စစ်မှနတ
် သ အသအပြစ် တလွယ
ဲ ူတတ်ကကသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူအမျ ိုးစက ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထက
ဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးတက
ဲ့် ူိုးကကပပီ၊ လူ၏
့် ပမင်ခြ

ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးမခပခင်ိုးကလည်ိုး ရှု ပမင်ကကရပပီိုးပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ အမျ ိုးစသည် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးက အသအမှတ်ပင်ပပြု လ ကကပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူ၏အပပြုအမူ မည်မျှ
့်
ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မည်မျှ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အပမဲ သည်ိုးခပပီိုးပြစ်သည်။ သည်ိုးခရ တွင ် သူ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ
သူတပပ ဆခဲတ
ှ ့်် သူတပိုးပပီိုးပြစ်သည့််
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူပပြုပပီိုးတသ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးန္င
အြိုးအခက သူရယူလတသ သူမျ ိုး၌ သက်တရ က်မှု တစ်ခရရှြ တစ
င်ဆ
့် င်ိုးရန် ပြစ်သည်။
့်
ဤသတသ
ရလဒ်တစ်ခက တစ ငဆ
့်် င်ိုးပခင်ိုးသည် အချန်ယူရပပီိုး၊ လူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
တမွိုးတမွိုးချင်ိုး အရွ ယ်တရ က်သမ
ူ ျ ိုး မပြစ်ကကသည့်် နည်ိုးအတင်ိုး၊ လူအတွက် မတူညတ
ီ သ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက လအပ်တပသည်။ ယင်ိုးသည် ဆယ့််ရှစ်န္စ
ှ ် သမဟ
့် တ်
ဆယ့််ကိုးန္စ
ှ ် ကက ပပီိုး၊ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ တကယ့်
် လူကကီိုးတစ်ဦိုး အပြစ်သ ့်
့်
အရွ ယ်တရ က်လ သည်အထ အန္ှစ်န္စ
ှ ်ဆယ် သမဟ
့် တ် သိုးဆယ်ပင် လအပ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလပ်ငန်ိုးစဉ် ပပီိုးစီိုးပခင်ိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည်၊ ထသတသ
အချန်တစ်ချန်
့်
တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက သူ တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည်၊ ပပီိုးလျှင် သူသည် ဤရလဒ် တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနသည်။ သူတစ ငဆ
့်် င်ိုးသည့်် အချန်တစ်တလျှ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အလျှပယ် သန ိုးကရဏ ပပည့်ဝ
် သည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
့်
က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် အလွနအ
် ့် လွန ် နည်ိုးပါိုးလွနိုး် တသ လူအတရအတွကသ
် ည်
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး အချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
် ့် ျင်မှုတကက င ့််
့် ဆိုးရွ ိုးသည့်် ဆနက
အပပစ်တပိုးခရတလသည်။ ထသတသ
ဥပမ မျ ိုးသည် လူ၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု သည်ိုးမခတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ပင် ကကီိုးမ ိုးတသ သက်တသပြစ်ပပီိုး
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ခန္င်ရည်တ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ အတည်ပပြုတပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤပြစ်ရိုးပြစ်စဉ် ဥပမ မျ ိုးတွင ်
ဤလူမျ ိုးထ၌
ဲ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တယဘယျ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်က မထခက်တပ။
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ ဤတန က်ဆိုး အဆင်တ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူတစ င်ဆ
် လ တစ်တလျှ က်လိုး သည်ိုးခပပီိုးပြစ်က သူတန
့် င်ိုးတနခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်က
့် က်
လက်တသ သူမျ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် သူ၏ ခန္င်ရည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အသက်တက
့်
အလဲအလှယ်ပပြုပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ပမင်
့် သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
အစီအစဉ်က အတကက င်ိုးရင်ိုး မရှဘဲ ကတမ က်ကမ မပြစ်တစတပ။ သူသည် သူ၏အမျက်က

ထတ်လတ်န္င်ပပီိုး သူသည် သန ိုးကရဏ လည်ိုး ပပည်စ
့် န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အဓက အစတ်အပင်ိုးန္ှစ်ပင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အလွန ် ရှငိုး် သည် ဟတ်သတလ ၊ မဟတ်သတလ ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ အမှန ် အမှ ိုး၊ တရ ိုးမျှတပခင်ိုးန္ှင ့််
မတရ ိုးပခင်ိုး၊ အပပြုသတဘ တဆ င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်ပခင်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးက
လူသ ိုးထ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသထ ိုးတပသည်။ မည်သည့်် အရ က သူပပြုမည်၊
မည်သည့်အ
် ရ က သူန္စ
ှ ်သက်သည်၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူမန်ိုးသည်- ဤအရ အ ိုးလိုးက
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးတွင ် တက်ရက် ထင်ဟပ်တစန္င်တပသည်။ ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုထတ
ဲ ွငလ
် ည်ိုး သသ ထင်ရှ ိုးစွ န္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်တတွျို့ န္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတမှ့်
မတရရ တသ အရ သမဟ
် ရ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
့် တ် တယဘယျပြစ်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက လူအတပါင်ိုးတအ
့် ိုး
အထူိုးသပြင ့်် ခင်လက မှနက
် န်ပပီိုး လက်တတွျို့ကျသည့်် ပစပြင ့်် ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။
ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် ပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ စိတသ
် တဘ ထ ်းသည် လသ ်းထံမှ မည်သညူ့ အ
် ခါတွငမ
် မကွယဝ
် ှကေ
် ်းတပလ၏ စိတန
် လ
ှ ်းံို သည် ဘိုရ ်းသခင်ထမ
ံ ှ လမ််းလွတ
ွဲ လပပီ
အကယ်၍ ဤအရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက ငါမတ်သဟ ယ မပပြုခဲပ
ူ ျှ
့် ါက၊ သင်တထဲ
့် မှ မည်သမ
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ပြစ်ရပ်မျ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ရှု ပမင်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤသမမ ကျမ်ိုးစ လ ပြစ်ရပ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ
အမှုအရ အချြုျို့က မှတ်တမ်ိုးတင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
အနည်ိုးငယ်ကသ တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တက်ရက်
မမတ်ဆက်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သမဟ
့်် င်ိုးစွ
့် တ် လူသ ိုးထ သူ၏အလက ပွငလ
မထတ်ပပန်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန င်လ မျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် ဤမှတတ
် မ်ိုးမျ ိုးက
ပြစ်ရပ်မျ ိုးထက် ပ၍ သတဘ မထ ိုးကကတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးမှ လူတအြ
ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်သည်
လူတထ
ှ ်သည်ပ
့် တပေါ်သည်၊ လူသ ိုးထမှ ကွယ်ဝက
ှ ်သည်မှ
့် မှ မမကယ်ကယ် ကွယ်ဝက
ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တအပြစ်တတ မ
် ဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အလပြစ်သည်ပ
့်
တပေါ်တလသည်။ ယတန ငါ၏မ
တ်သဟ ယပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထမှ
့်
အပပည့်အ
် ဝ ကွယ်ဝှကသ
် ည်ဟ သင်တ ခ
့် စ ိုးရဆဲ ပြစ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏

စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လူသ ိုးထမှ ကွယဝ
် ှက်သည်ဟ သင် ယကကည်ဆတ
ဲ လ ။
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်ကတည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
လက်တလျ ညီတထွရပပီ
ှ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးထမှ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
မကွယ်ဝက
ှ ်ြူိုးဘ၊ဲ အပပည်အ
့် ဝ တကကပင ထ ိုးက လူသ ိုးထ ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။
သတသ
်၊ အချန် ကန်လွနလ
် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့်
သ ၍တဝိုးကွ ပပီိုးပြစ်က လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
လူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ပ၍ ပ၍ တဝိုးကွ လ ပပီပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်စတအ က်မှ ပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှငမ
့်် ှနမ
် ှန ် တပျ က်ကွယ်ပပီိုးပြစ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မ
“ပမင်” န္င် ပြစ်လ ပပီပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် “သတင်ိုး” မျှ မရှဘဲ
ပြစ်ကျန်ရစ်တစပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင် တည်ရပခင်
ှ ိုး ရှ မရှဆသည်က
့်
မသသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက လိုးဝ ပငင်ိုးပယ်သည်အထပင် ပြစ်တလသည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ န္ှင ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးက လူ၏န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးထမှ
ကွယ်ဝက
ှ ်တသ တကက ငမ
့်် ဟတ်ဘ၊ဲ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
လှညထ
့်် က
ွ သ
် ွ ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အပမဲ
တရှ င်တမ်ိုးသည့်အ
် တွက်၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌
ဘရ ိုးသခင် မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်သ ချစ်
့် ရမည်က
မသန ိုးမလည်သည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က မချစ်လတပ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးကွ သွ ိုးပပီပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ရှသနည်ိုး။ အမှနတ
် ွင ် လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
မည်သည့်တ
် နရ ကမျှ တရ က်သွ ိုးပခင်ိုး မရှတပ- ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးမည့်အ
် စ ိုး
သမဟ
့် စ ိုး၊ သူသည် ယင်ိုးက
့် တ် ဘရ ိုးသခင် ပမင်တစရန် ယင်ိုးက ထတ်တြ ပ် ပမည်အ
သူကယ်တင် အတွက် သမ်ိုးထ ိုးတလပပီ။ ဤသည်မှ အချြုျို့က၊ “အ ဘရ ိုးသခင်၊ ကျွန္ပ်
် ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ကကည့်ရ
် ှု တတ ်မူပါ- ကျွန္ပ်
် တတွိုးတသ အရ မှနသ
် မျှက ကယ်တတ ် သပါ၏၊” ဟ
မကက ခဏ ဆတတ င်ိုးက ဆတတ်ကကတသ ပ် င ိုးလည်ိုး၊ အချြုျို့တက
့် အကယ်၍ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကျမ်ိုးသစစ က ၎င်ိုးတ ချ
့် ြုိုးတြ က်မပါက၊ အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးက ခရတက င်ိုး ခရရန်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် ကကည်တ
့် စရန် ကျန်ဆပခင်ိုးကပင် ပပြုကကသည်။ လူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် သ ကကည့်
ရ
် န် အခွငတ
့်် ပိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤသည်မှ
့်

ထလူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခန္င်စွမ်ိုး ရှသည်ဟ
မဆလသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် သူ၏ ကကကမမ ၊ တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်၌ ချန်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်ဟလည်ိုး မဆလတပ။ ထတကက
င ့််
့်
သင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကကည်ရ
့် န်သ ခွငပ့်် ပြုတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက
ထန်ိုးချြုပ်ရန် သူက
့်် တပိုးသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်ထ သင် ပပြုသည့်် ကျမ်ိုးသစစ မျ ိုး
့် အခွငမ
သမဟ
့် တ် သူထ
့် သင် တရ ိုးဝင်တကကပင သည့်် အရ က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
အပမင်တွင ် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သူန္င
ှ ့်် နီိုးကပ်လျက်ရတသိုး
ှ
၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လိုးဝ မတပိုးတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်
န ိုးတထ င်ြအတွ
က် ကက ိုးတက င်ိုးတသ စက ိုးမျ ိုးကသ တပပ တလသည်။
့်
ထအတတ အတွငိုး် တွင ် သင်သည် သင်၏ လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့််
အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ သင်၏ လှညစ
့်် ိုးတတ်တသ ရည်ရွယ်ချက် အမျြုိုးမျြုိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ကွယဝ
် ှက်ထ ိုးပပီိုး၊ သင်သည် သင်၏ တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကကကမမ က
ဘရ ိုးသခင်က ထအရ မျ ိုးအ ိုး ယူတဆ င်သွ ိုးမည်က အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ လ
ျို့ ျက်၊ သင်၏
လက်ထတ
ဲ ွင် ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးတလသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏
့်
့်
ရိုးသ ိုးစစ်မန
ှ မ
် ှုက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရှု ပမင်ရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး
အတမ်အနက်က တစ ငက့်် ကည်တ
့် လ့်လ ပပီိုး လူက စဉ်ိုးစ ိုးတနတသ အရ န္ှင ့်် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
ပပြုလတသ အရ မျ ိုးက ပမင်န္င်က ၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ မည်သည့်် အရ မျ ိုး
သမ်ိုးထ ိုးသည်က ပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မသက်ဆင်သကဲသ
့် သူ
အပ်ရတသိုးတချ။
့် သည် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုသ မတပိုး
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ ငက့်် ကည်ပ
့် င်ခင
ွ ရ
့်် ှတသ ်လည်ိုး၊ ထန်ိုးချြုပ်ပင်ခင
ွ ့်် မရှဟ
ဆရတပမည်။ လူ၏ ဓမမဓဌ န်မကျတသ အသဉ ဏ်ထတ
ဲ ွင၊် လူသည် သူက
့် ယ်သူ
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးသ မလ
ဲအပ်လတပ သမဟ
့်
့် တ် လဲအပ်ရန် မရည်ရွယ်တပ။ လူသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ မမကယ်က ပတ်ပင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်သ မက၊ မှ ိုးယွငိုး် တသ ထင်ပမင်ချက်က
ြန်တီိုးရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ယကကည်မက
ှု ရယူရန် တပပပပစ်တသ အတပပ အဆန္ှင ့််
တပမြှ က်လိုးပငလ
့်် ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပမင်ကွငိုး် မှ မမတ၏
့်
စရက်အမှနက
် ြိုးကွယရ
် င်ိုး၊ မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက လျှြုျို့ ဝှက်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတသ လူမျ ိုးပင် ရှကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ခင
ွ မ
့်် တပိုးပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မှ ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
သပမင်ခင
ွ မ
့်် တပိုးြ ပြစ်
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် စတ်န္လ

မတပိုးလကကဘဲ၊ ၎င်ိုးတ က
့် ယ်တင်အတွက် သမ်ိုးထ ိုးလကကသည်။ ဤအရ ၏ ဝှက်ထ ိုးတသ
အဓပပ ယ်မှ လူပပြုတသ အရ န္ှင ့်် သူအလရှတသ အရ အ ိုးလိုးက လူကယ်တင်က
စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်၊ တွက်ချက်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဆိုးပြတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စီစဉ်ပခင်ိုးတက
့် လအပ်ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ပါဝင်ပခင်ိုး သမဟ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမနမ
် ့် ျ ိုး၊
့် တ် ကက ိုးဝင်ပခင်ိုးကပင် မလအပ်တပ။ ထတကက
့်
သူ၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက် သမဟ
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်တသ
့် တ် လူန္င
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ပြစ်တစ၊ လူ၏ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးသည် သူ၏ ကယ်ပင်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုး၊ ထအချန်က သူ၏ ကယ်ပင်အတနအထ ိုးန္ှင ့််
အတပခအတနမျ ိုးအတပေါ် မူတည် တပသည်။ လူသည် သူ တလျှ က်သငသ
့်် ည့်လ
် မ်ိုးတကက င်ိုးက
အကဲပြတ်က တရွ ိုးချယ်ြ သူ
့် ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်တသ အသ၊ ထိုးထွငိုး် အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
ကယ်ပင် အသဉ ဏ်က အပမဲ အသိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝင်တရ က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက အခွငမ
့်် တပိုးတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ပမင်တသ လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး
ပြစ်သည်။
အစအဦိုးမသ
ှ ည် ယတနထ
ှ ့်် စက ိုးတပပ ဆန္င်စမ
ွ ်ိုး
့် တင်၊ လူသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ရှြူိုးတလသည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သက်ရှအရ မျ ိုးန္ှင ့်် အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ
အ ိုးလိုးအလယ်တွင ် လူသ ိုးကလွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စက ိုးတပပ န္င်စွမ်ိုး မရှြူိုးတပ။
လူ၌ သူက
ှ ိုး သူက
ွ တ
့်် ပိုးတသ မျက်လိုးမျ ိုး ရှသည်။ သူ၌
့် ကက ိုးတစန္င်တသ န ိုးမျ ိုးရပပီ
့် ပမင်ခင
ဘ သ စက ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ၏ ကယ်ပင် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် လွတလ
် ပ်တသ စတ်သတဘ ရှသည်။
သူသည် ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်ကကက ိုးရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလက န ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က လက်ခရန် လအပ်သမျှအ ိုးလိုးက ပင်ဆင်သည်၊
ထတကက
င ့်် လူက သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုး ပြစ်ပပီိုး သူန္င
ှ အ
့်် တူ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်တသ
့်
အတြ တ
် စ်ဦိုး ပြစ်တစလလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလဆန္ဒအ ိုးလိုးက လူသ ိုးအတပေါ်
တပိုးအပ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စီမခနခ
် ့် ရ
ွဲ န် စတင်ခက
ဲ့် တည်ိုးက၊ လူသ ိုးအတနပြင ့်် မမ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးြ၊ ့် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သနစ
် ့် င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး
ပပင်ဆင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက ခရတစြ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကကည်ညြုပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
တစ ငဆ
့်် င်ိုးတနပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤရလဒ်က အစဉ် တမျှ ်လငက
့််
တစ ငဆ
့်် င်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထသတသ
လူမျ ိုး
့်
တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ ဆလသည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ

ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးန္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
သူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ ဤတခတ်မတင်မီတွင ်
သ ဓက တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ယတနတွ
့် င ် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ငါတ ့်
ဆက်လက် ြတ်ရှုပပီိုး ဤပင်္္ြုလ်- တယ ဘ- လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ သည် ငါတ ယတန
့်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးတနကကသည့်် “ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တပိုးပခင်ိုး” ဟူတသ
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှု တစ်ခတစ်တလ ရှသည် မရှသည်က တစ်ချက် ကကည့်က် ကပါစ။့်
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အြ တကျနပ်
ြွယ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်
့်
မခခဲရ
့် သည်က ကကည့်က် ကစ။့်
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် ထင်ပမင်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ မူရင်ိုး ကျမ်ိုးစ က
တက်ရက်ကိုးက ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် တယ ဘသည် “ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်ရှ ိုးခဲသ
့် ည်။” “ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ရှ ိုးခဲသ
့် ည်။” ဟ
လူအချြုျို့က ဆကကသည်။ ယင်ိုးမှ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ တယ ဘန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် မူရင်ိုး အကဲပြတ်ချက် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုမည်ဆပါက၊ တယ ဘက သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ရှ
့်
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သတ်မှတ်တြ ်ပပမည်နည်ိုး။ လူအချြုျို့က တယ ဘသည် တက င်ိုးပမတ်ပပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ
လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ဆကကသည်။ အချြုျို့က သူသည် ဘရ ိုးသခင်၌ စစ်မှနတ
် သ
ယကကည်ပခင်ိုး ရှခဲသ
့် ည်ဟ ဆကကသည်။ အချြုျို့က တယ ဘသည် တပြ င်မ
့် တ်ပပီိုး
လူသ ိုးဆန်တသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆကကသည်။ သင်တသည်
တယ ဘ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးက ပမင်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တယ ဘ၏
့် စတ်န္လ
ယကကည်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်တ အလွ
နအ
် တရိုးထ ိုးပပီိုး မန လပြစ်ကကသည်ဟ ဆရတပမည်။
့်
သဆ
့်် တ်သက်၍ ထသ တကျနပ်
အ ိုးရပခင်ိုးမှ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘန္ှငပ
့် လျှင ် ယတနတွ
့်
သူမည်သည့်အ
် ရ ပင်ဆင်ပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်က ကကည့်က် ကစ။့် ဆက်လက်၍ တအ က်ပါ
သမမ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ြတ်ကကပါစ။့်
ဂ။ တယ ဘ
၁။ တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက အကဲပြတ်မှုမျ ိုး
တယ ဘ ၁:၁ တယ ဘ အမည်ရတသ
ှ
သူတတယ က်သည် ဥဇပပည်၌တန၏။ ထသူသည်
စလင်တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့တသ သူ၊ မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့်
တရှ င်တသ သူပြစ်၏။

တယ ဘ ၁:၅ ပွဲခတသ တနရက်
် သ အခါ၊ တယ ဘသည် သူတက
် ့် ှငိုး် တစပပီိုးလျှင ်
့် လွနတ
့် တခေါ်၍ သနရ
နနက်တစ တစ ထ၍ သူတအတရအတွ
ကအ
် တင်ိုး မီိုးရှု ျို့တသ ယဇ်က ပူတဇ ်တလ့်ရ၏။
ှ
့်
အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ငါသ
မှ ိုးယွငိုး် ၍ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုးတသည်
့်
စွနပ
် ့် စ်ကကပပီတလ ဟ တယ ဘ တအ က်တမ၏
ဘသည် အစဉ်ပပြုပမဲရ၏။
ှ
့် ။ ထသ တယ
့်
တယ ဘ ၁:၈ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏ အတစခ တယ ဘက သင် ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ဆတလသည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သင်တပမင်
့် ရတသ အဓကအချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
အကျဉ်ိုးချြုပ်ပြစ်တသ ဤကျမ်ိုးပဒ် သိုးပဒ်လိုးသည် တယ ဘန္ှငဆ
့်် က်စပ်၏။
တတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သူ မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်သည်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
တြ ်ပပသည်။ တယ ဘ၏ တနစဉ်အပပြုအမူ
န္င
ှ ့်် သူ၏လပ်တဆ င်မအ
ှု တပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သရပ်တြ ်ချက်မတ
ှ စ်ဆင၊့်် တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အကဲပြတ်မှုမျ ိုးသည်
အတပခအပမစ်မဲပ့် ခင်ိုးထက် အတပခအပမစ် ရှသည်က အတယ က်တင်ိုးအ ိုး ထကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက
တပပ တနသည်။ တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏သိုးသပ်ချက် ပြစ်တစ (တယ ဘ ၁:၁)၊
သမဟ
့် တ် သူက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ သိုးသပ်ချက် ပြစ်တစ (တယ ဘ ၁:၈)၊ န္ှစ်ခစလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူ၏ တရှ ျို့၌ တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ရလဒ် (တယ ဘ ၁:၅)
ပြစ်သည်က ထကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ငါတက
့် တပပ ပပတပသည်။
ပထမဦိုးစွ ၊ ပထမ ကျမ်ိုးပဒ်က ြတ်ကကပါစ-့် “တယ ဘ အမည်ရတသ
ှ
သူတတယ က်သည်
ဥဇပပည်၌တန၏။ ထသူသည် စလင်တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့တသ သူ၊
မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်တသ သူပြစ်၏။” ဤသည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပထမဆိုး အကဲပြတ်ချက်ပြစ်သည်၊ ဤစ တကက င်ိုးသည်
တယ ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ကျမ်ိုးပပြုဆရ ၏ သိုးသပ်ချက် ပြစ်သည်။ သဘ ဝအ ိုးပြင၊့််
ယင်ိုးသည်လည်ိုး တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏အကဲပြတ်ချက်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး
ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးမှ “ထသူသည် စလင်တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့တသ သူ၊ မတက င်ိုးတသ အကျင်က
့် တရှ င်တသ သူပြစ်၏။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။
ဆက်လက်၍၊ တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အကဲပြတ်ချက်က ြတ်ကကပါစ-့်
“တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ၊
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မက
ှု တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။” (တယ ဘ

၁:၈) ထန္ှစ်ခတွင ် တစ်ခသည် လူထမှ လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး တစ်ခမှ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
ပြစ်တပေါ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အတကက င်ိုးအရ တူတသ အကဲပြတ်ချက်န္စ
ှ ်ခ
့်
ပြစ်ကကသည်။ ထတန
ှ ့်် လပ်တဆ င်မတ
ှု က
့် က် တယ ဘ၏ အပပြုအမူန္င
့် လူတ သ
့် ခဲက့် ကပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးကလည်ိုး ခခဲရ
့် သည်က ပမင်န္င်ပါသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူတရှ ျို့၌
တယ ဘ၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့၌ သူ၏ အပပြုအမူတသည်
တူညခ
ီ သ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ မှုက ခရန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ သူ၏အပပြုအမူန္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်က
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် အချန်တင်ိုး ချခင်ိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်၊
့်
ကမဘ တပမတပေါ်က လူတ၏အပမင်
တင
ွ ် တယ ဘတစ်ဦိုးတည်ိုးသ စလင်က
့်
တည်ကကည်တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သ၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင ် တယ ဘ၏ ဘိုရ ်းသခင်ကိို တကက က်ရွံ ျို့ ခင််းနှင ်ူ့ မတက င််းမှုကိို
ူ့
တရှ င် ခင််း၏ တိကျတသ သရို ပ်သကန်မျ ်း
ဆက်လက်၍၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုး၏
တကျတသ သရပ်သကန်မျ ိုးက ကကည်က့် ကပါစ။့် ၎င်ိုးထက် အလျင်ကျပပီိုး တန က်မှလ တသ
ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ပခင်ိုး၏ တကျတသ သရပ်သကန်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည့်် တယ ဘ ၁:၅ ကလည်ိုး
ြတ်ရှုကကပါစ။့် ယင်ိုးမှ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် တကက
က်ရွ ျို့ ခဲပ့် ပီိုး သူ၏
့်
တနစဉ်အသက်
တ တွင ် မတက င်ိုးမက
ှု မည်သ တရှ
င်ကကဉ်ခဲသ
ှ ့််
့်
့် ည် ဆသည်န္င
့်
ဆက်န္ယ်တလသည်။ အတပေါ်လွငဆ
် ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးအတွက် သူလပ်သင်သ
့် ည်အတင်ိုး
လပ်တဆ င် ခဲရ
့် သ မက၊ သူ၏သ ိုးမျ ိုး ကယ်စ ိုး ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ်
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးကလည်ိုး ပမှနပ
် ူတဇ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
ပွဲခတနစဉ် မကက ခဏ “မှ ိုးယွငိုး် ၍
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က စွနပ
် ့် စ်ကကပပီ။” ဟ သူစိုးရွ ျို့ ခဲသ
့် ည်။ ဤတကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည်
တယ ဘ၌ မည်ကသ
ဲ့် တပေါ်
့် နည်ိုး။ မူရင်ိုးစ သ ိုးက တအ က်ပါ အပြစ်အပျက်က
့် လွင ် ထင်ရှ ိုးခဲသ
တြ ်ပပတပိုးသည်- “ပွဲခတသ တနရက်
လွနတ
် သ အခါ၊ တယ ဘသည် သူတက
့်
့် တခေါ်၍
သနရ
် ့် ှငိုး် တစပပီိုးလျှင ် နနက်တစ တစ ထ၍ သူတအတရအတွ
က်အတင်ိုး မီိုးရှု ျို့တသ ယဇ်က
့်
ပူတဇ ်တလ့်ရ၏။”
ှ
တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်မက
ှု ၊ သူ၏ အပပင်ပန်ိုး အပပြုအမူတွင ်

တပေါ်လွငပ် ခင်ိုးထက်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် မှ
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် မတက င်ိုးမှုက သူကယ်တင် တရှ င်ခသ
ဲ့် ည်သ မက၊
သူ၏သ ိုးမျ ိုးကယ်စ ိုး မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက မကက ခဏ ပူတဇ ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက် သူ၏
တနစဉ်အသက်
တ ၏ အခန်ိုး ကဏ္ဍတင်ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက
့်
အချန်တင်ိုး ပမင်တတွျို့ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်က ငါတအ
့် ိုး ပပသတပသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင် ပပစ်မှ ိုးမပပီိုး သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စွနလ
် ့် တ်မမည်က
အလွနအ
် မင်ိုး စိုးရွ ျို့ ခဲသ
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးမပပီိုး
့် ည်သ မက သူ၏သ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ စွနပ
် ့် ယ်မမည် ကလည်ိုး စိုးရမ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ မှ၊
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးသည် တစ့်တစ့်စပ်စပ်
စစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခန္င်ပပီိုး၊ မည်သည့်လ
် ူတစ်တယ က်မျှသသယပြစ်စရ မလသည်က
ပမင်န္င်တပသည်။ သူသည် ထသ ရ
့် တလ ။ စ သ ိုး၏
့် ြန်ရခါ သမဟ
့် တ် မကက ခဏ ပပြုခဲသ
တန က်ဆိုး စ တကက င်ိုးက “ထသ တယ
ဘသည် အစဉ်ပပြုပမဲရ၏။”
ှ
ဟ ဆထ ိုးသည်။
့်
ဤစ လိုးမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ တယ ဘသည် သူ၏သ ိုးမျ ိုးထ ရြန်ရခါ သမဟ
့် တ်
သူကကြုက်သည့်် အချန်၌ သွ ိုးက ဝင်မကကည့်ခ
် သ
ဲ့် ည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဝန်ချခဲပ့် ခင်ိုးလည်ိုးမရှဟ ဆလသည်။ ယင်ိုးအစ ိုး သူသည်
သူ၏သ ိုးမျ ိုးက သနစ
် ့် င်ပခင်ိုးခရတစြ ပ
က် မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက
့် မှန ် တစလွတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
့်
ပူတဇ ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတနရ တွင ် “အစဉ်ပပြုပမဲရ၏”
ှ
ဟူတသ စက ိုးလိုး၏ အဓပပ ယ်မှ သူသည်
တစ်ရက်၊ န္ှစ်ရက် သမဟ
ခကက ထသ လ
ဲ့် ည်ဟ
့်
့် တ် အခက်အတန ် တစ်
့် ပ်တဆ င်ခသ
မဆလတပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၏ သရပ်သကန်သည်
ယ ယီမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အသ သမဟ
့်် ပပ တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး၌ ရပ်သွ ိုးပခင်ိုး
့် တ် န္ှုတ်ပြငတ
မဟတ်သည်က တပပ ဆတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးသည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက လမ်ိုးပပခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏
အပပြုအမူက ချမှတ်တပိုးခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးမှ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ သူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ထသ အစဉ်ပပြုပမဲ
ရ၏
ှ ဆသည်မှ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့်
သူသည် သူကယ်တင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင် ပပစ်မှ ိုးမမည်က မကက ခဏ တကက က်ရွ ျို့ ခဲပ့် ပီိုး၊
သူ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးမမည်ကလည်ိုး
စိုးရွ ျို့ ခဲသ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်က ပပသတပသည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏ စတ်န္လ
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးသည် မည်မျှ လမ်ိုးမိုးမှုရသည်
ှ
က
ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သူသည် မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနမ
် ခဲပ့် ပီိုး

ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးမမည်၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးမှ တသွြည်သွ ိုးပပီိုး၊
ထသပြင်
ဲ့် ည်က စိုးရမ်ပူပန်ပပီိုး စိုးရွ ျို့ ခဲတ
့် သ တကက င၊့််
့် ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတကျနပ်တစန္င်ခမ
သူသည် ထသ ထပ်
တလဲလဲ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် သူသည်
့်
သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမမည်က တကက က်ရွ လ
ျို့ ျက် စိုးရမ်ပူပန်မခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏ တနစဉ်
့်
အသက်တ ထဲက တယ ဘ၏ ပမှနအ
် ပပြုအမူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှု တရှ င်ပခင်ိုးသည် အန္ှစ်မဲ့်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး မဟတ်၊
တယ ဘသည် ထသတသ
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတစ်ခက အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်က
့်
သက်တသပပသည်မှ ဤပမှနအ
် ပပြုအမူ အတအကျ ပြစ်တပသည်။ “ထသ တယ
ဘသည်
့်
အစဉ်ပပြုပမဲရ၏”ှ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ တယ ဘ၏
တနစဉ်လ
ပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ငါတက
တလဲလဲ
့်
့် တပပ ပပတပသည်။ သူသည် ထသ ထပ်
့်
ပပြုခဲခ
ှ ့်် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ သ
ျို့ ့်
့် ျန်တွင၊် သူ၏အပပြုအမူန္င
တရ က်ရှခဲပ
ှ ိုးန္ှင ့််
့် ါသတလ ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စတ်န္လ
သူ၏အပပြုအမူတက
့် တလ ။ သဆ
့် မကက ခဏ တကျနပ်အ ိုးရ ခဲသ
့် လျှင ် မည်သည့််
အတနအထ ိုးန္ှင ့်် အတပခအတနထဲတင
ွ ် တယ ဘသည် ထသ ထပ်
တလဲလဲ ပပြုခဲသ
့် နည်ိုး။
့်
လူအချြုျို့က ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘထ မကက ခဏ ထင်ရှ ိုးပပခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့််
သူသည် ထသ ပပြုခဲ
သ
ှု တရှ င်ကကဉ်ြ ့်
့် ည်ဟ ဆကကသည်၊ အချြုျို့က သူသည် မတက င်ိုးမက
့်
အလဆန္ဒရခဲ
ှ တ
ဲ့် ည်ဟ ဆကကပပီိုး အချြုျို့က
့် သ တကက င ့်် ထသ သူ
့် ထပ်တလဲလဲ လပ်ခသ
သူ၏ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝပခင်ိုးသည် အလွယတ
် ကူ တရ က်လ ခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်က သူ သခဲတ
့် သ တကက င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဆန်ကျင်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် သူ၏
ပင်ဆင်မှုဥစစ က ဆိုးရှုိုးရမည်က လွနစ
် ွ စိုးရွ ျို့ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်ဟ ဆကကတလသည်။
ဤတပပ ဆချက်ထမ
ဲ ှ တစ်ခတစ်တလသည် မှနက
် န်ပါသတလ ။ သသသ သ မမှနတ
် ပ။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် တယ ဘန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
ဘရ ိုးသခင်လက်ခပပီိုး ချစ်ခင်အပမတ်န္ိုးဆိုးမှ သူသည် ထသ ထပ်
တလဲလဲ လပ်ခပဲ့် ခင်ိုးသ
့်
မဟတ်တပ၊ ထထက်ပ၍၊ ယင်ိုးမှ သူသည် စ တန်၏လက်သ လွ
ဲ ပ်ခခဲရ
့် ပပီိုး
့် အ
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခရချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၊ လူန္င
ှ ့်် စ တန်တရှ ျို့၌ သူ၏အပပြုအမူပြစ်သည်။
တအ က်တြ ်ပပပါ အခန်ိုးမျ ိုးသည် တယ ဘအ ိုး ဘရ ိုးသခင် အကဲပြတ်ပခင်ိုး၏ အမှနတ
် ရ ိုးက
ပပသသည့်် အတထ က်အထ ိုးပြစ်သည့်၊် ယကကည်တလ က်ြွယ် အပြစ်ဆိုးတသ

အတထ က်အထ ိုးက တပိုးတလသည်။ ဆက်လက်၍ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ြတ်ကကပါစ။့်
၂။ စ တန်က တယ ဘက ပထမဆိုးအကကမ် စစမ်ိုးသည် (သူ၏ ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး
အခိုးယူခရပပီိုး သူ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတပေါ် တဘိုးဒကခဆက်သည်)
က။ ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
တယ ဘ ၁:၈ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏ အတစခ တယ ဘက သင် ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ဆတလသည်။
တယ ဘ ၁:၁၂ တယတဟ ဝါက စ တန်က၊ ကကည့်တ
် လ ၊့် သူ၌ ရှသမျှတသည်
့်
သင်၏အ ဏ စက်ထ၌
ဲ ရှ၏။ သူက
့်် က်မတရ က်တစန္ှင၊့်် ဟ မနတ
် ့် တ ်မူ၏။
့် ယ်တပေါ်သ သငလ
သန္ှ့် င ့်် စ တန်သည် တယတဟ ဝါ၏ထတတ ်တမှ က်မှ ထွက်သွ ိုးတလသည်။
ခ။ စ တန်၏ ပပန်လည်တပြကက ိုးချက်
တယ ဘ ၁:၉-၁၁ စ တန်က၊ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က အချည်ိုးန္ိုးီှ တကက က်ရွ သ
ျို့ တလ ။
ကယ်တတ သ
် ည် သူန္င
ှ ့်် သူ၏အမ်၊ ပင်ဆင်သမျှတက
့် အဘက်ဘက်မှ
အက အကွယ်ပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သူလက်
ပြငလ
့်် ပ်တသ အမှုက ကယ်တတ ်သည်
့်
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပပီိုး တပမတွင ် သူ၏ပင်ဆင်မှု တိုးပွ ိုးတပပပီ။ သတသ
်၊ ယခ
့်
ကယ်တတ ၏
် လက်က ဆနက
် ့်
သူပင်ဆင်သမျှတက
့် ထပါတလ ၊့် သူသည် ကယ်တတ ်၏
မျက်န္ ှ က တစတ
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် စက့် ကည့်က
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက တပြကက ိုးတလသည်။
တယ ဘ၏ ယံကို ကည် ခင််းကိို စံိုလင်တစေိိုအလိ
ငှ
ို ူ့ တယ ဘကိို စံိုစမ််းတနှ ငယ
်ူ့ က
ှ ရ
် န် စ တန်ကိို
ူ့
ဘိုရ ်းသခင် အခွငတ
်ူ့ ပ်းသည်
တယ ဘ ၁:၈ သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ငါတ ပမင်
ှ ့််
့် ရသည့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်န္င
စ တန်တကက
ှ ်တမ်ိုးပြစ်သည်။ သဆ
့် ိုး အပပန်အလှန ် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး၏ ပထမဆိုးမတ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ မူရင်ိုးစ သ ိုးသည် တအ က်ပါပြစ်စဉ်က
တြ ်ပပတပိုးထ ိုးသည်- “တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏ အတစခ တယ ဘက သင်
ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး
တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်ဟ ဆတလသည်။” ဤသည်မှ စ တန်တရှ ျို့တွင ် တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််

ဘရ ိုးသခင်၏ အကဲပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူသည် စလင်၍ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
လူတစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ၍
ျို့ မတက င်ိုးမှုက တရှ င်သတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်သည်ဟ
ဆခဲသ
ှ ့်် စ တန်အကက ိုး ဤစက ိုးမျ ိုးမတင်မီတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က သူသည်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
တယ ဘက စစမ်ိုးြ စ
မည်ဟ
့် တန်က အသိုးပပြုမည်- တယ ဘက စ တန်လက်သ အပ်
့်
ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ အချက်တစ်ချက်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ဤအရ က တယ ဘန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တလ့်လ တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် သိုးသပ်ပခင်ိုးတသည်
့်
တကျမှနက
် န်ခပဲ့် ပီိုး အမှ ိုးအယွငိုး် မရှခဲသ
့် ၊ ့် တယ ဘ၏ သက်တသခချက်မတ
ှ စ်ဆင ့််
့် ကဲသ
စ တန်က အရှက်ရတစမည် ပြစ်သည်က သက်တသပပတပမည်။ အပခ ိုးအချက်အတနပြင၊့််
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက စလင်တစမည်
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ စ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် တန်လ သည်အ
မတရမရ မတပပ ခဲတ
့် ပ။ သူသည် လရင်ိုးတရှငိုး် ပြတ်၍ စ တန်အ ိုး၊ “ငါ၏ အတစခ တယ ဘက
သင် ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး
တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်။” ဟ တမိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ
ဲ ွင ် တအ က်တြ ်ပပပါ
အဓပပ ယ်ရတလသည်
ှ
- စ တန်သည် အရပ်တက သ လှ
့်် ည် သွ ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ညလ
အတစခပြစ်တသ တယ ဘအတပေါ် မကက ခဏ လျှြုျို့ ဝှက်စွ တစ င်က့် ကည်ခ
့် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က
ဘရ ိုးသခင် သသည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် မခင်ပမဲန္င်သည်က သက်တသပပရန်အလငှ့် တယ ဘအတပေါ် ပျက်စီိုးပခင်ိုး
ကျတရ က်တစမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ရှ တတွရ
ျို့ န် ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး၊ သူက
့် မကက ခဏ
စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်က တက်ခက်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး
့် က
ဘရ ိုးသခင်၏လက်ထမ
ဲ ှ သူက
့် ြမ်ိုးဆီိုးန္င်ရန်အလငှ့် စ တန်သည် တယ ဘက
ယူကျြုိုးမရပြစ်တစြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးမျ ိုးကလည်ိုး လလလ ိုးလ ိုး ရှ ခဲသ
်
့် ည်။ သတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် သကကည့်
ခ
် ပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် စလင်က
့်
တပြ င်မ
ှု
့် တ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
တရှ င်ကကဉ်သည်က ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်ကကဉ်သည့်် စလင်ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်တသ လူတစ်ဦိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်က စွနပ
် ့် စ်က စ တန်တန က် မည်သည်အ
့် ခါမျှ လက်မည် မဟတ်တကက င်ိုးက
စ တန်အ ိုး တပပ ပပရန် ဘရ ိုးသခင်သည် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ တယ ဘန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သိုးသပ်ချက်က ကက ိုးရပခင်ိုးပြင၊့်် စ တန်က တစ်စတစ်ဦိုးသည်

စလင်၍ တပြ ငမ
့်် တ်န္င်တကက င်ိုး၊ သမဟ
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်န္င်တကက င်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မယကကည်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊
စ တန်၏အထဲတွင ် အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးမှ ပြစ်တပေါ်သည့်် တဒါသူပန်ထပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပပီိုး
စ တန်သည် သ ၍ စတ်ဆိုးလ က တယ ဘက ဆတ်ခနဲအလစ်သတ်ရန် သ ၍
ဆန္ဒတစ လ ခဲသ
့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် စ တန်သည် လူအထဲရှ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကလည်ိုး စက်ဆပ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်န္င်တသ လူမျ ိုးက မန်ိုးတီိုးခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် တယ ဘ ၁:၉-၁၁ ထဲ၌ “စ တန်က၊
့်
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က အချည်ိုးန္ိုးီှ တကက က်ရွ ျို့သတလ ။ ကယ်တတ ်သည် သူန္င
ှ ့််
သူ၏အမ်၊ ပင်ဆင်သမျှတက
့် အဘက်ဘက်မှ အက အကွယ်ပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
သူလက်
ပြငလ
့်် ပ်တသ အမှုက ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပပီိုး တပမတွင ် သူ၏ပင်ဆင်မှု
့်
တိုးပွ ိုးတပပပီ။ သတသ
်၊ ယခ ကယ်တတ ်၏လက်က ဆနက
် ့်
သူပင်ဆင်သမျှတက
့်
့် ထပါတလ ၊့်
သူသည် ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က တစတ
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် စက့် ကည့်က
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက
တပြကက ိုးတလသည်။” ဟ တရိုးသ ိုးထ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏
မလမန်ိုးထ ိုးတသ သဘ ဝက အတွငိုး် ကျကျ သကျွမ်ိုးပပီိုး စ တန်သည် တယ ဘအတပေါ်သ ့်
ပျက်စီိုးပခင်ိုး ကျတရ က်တစရန် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ကကစည်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က အပပည့်အ
် ဝ
တက င်ိုးစွ သခဲသ
င ့်် ဤအရ ၌ တယ ဘသည် စလင်က တပြ င်မ
့် ည်၊ ထတကက
့် တ်ပပီိုး၊ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်သည်က စ တန်အ တန က်တြန်
တပပ ပပပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က လက်န တစရန်၊ စ တန်အ ိုး သူ၏
စရက်မှနက
် ထတ်တြ ပ် ပတစရန်န္င
ှ ့်် တယ ဘက တက်ခက်က စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှက်တစရန်
ဘရ ိုးသခင် ဆန္ဒရှခဲသ
့်် တ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့််
့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး တပြ ငမ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်တကက င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် တမင်တက အသ ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်အ ိုး တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်သပူ ြစ်ပအတပေါ် ၎င်ိုး၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
အမျက်တဒါသတကက င့်် တယ ဘက တက်ခက်တစခဲသ
့် ည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် တယ ဘသည်
စလင်၍ တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူ တစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့၍ မတက င်ိုးမက
ှု
တရှ င်တသ သူပြစ်သည်ဆသည့်် အချက်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်အတပေါ်
အရှက်ရတစမည်ပြစ်ပပီိုး စ တန်သည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အရှက်တကွဲပြစ်က
ရှု ိုးနမ်သ
့် ွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတန က်တွင၊် စ တန်သည် တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုး၊

တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မတက င်ိုးမှု
တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သသယရှတတ မ
ွ ျက်မျ ိုး
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် တ် စွပ်စဲခ
ပပြုတတ မ
ှ ့်် စ တန်၏
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုန္င
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးသည် တရှ င်လဲ၍ မရလနီိုးပါိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုန္င
ှ ့််
စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူမှ တယ ဘ
့် က
ပြစ်သည်။ ဤအပပန်အလှန ် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတန က်တွင ် စ တန်သည် တယ ဘက
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် အခွငရ
့်် ရှခဲသ
ှု ျ ိုး
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် စ တန်၏ ပထမအချီ တက်ခက်မမ
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤတက်ခက်မှုမျ ိုး၏ ပစ်မတ
ှ ်မှ တယ ဘ၏ ဥစစ ပစစညိုး် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် စ တန်က တယ ဘအ ိုး တအ က်ပါစွဲချက်က တင်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်
ပြစ်သည်- “တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က အချည်ိုးန္ိုးီှ
တကက က်ရွ သ
ျို့ တလ ။...သူလက်
ပြငလ
့်် ပ်တသ အမှုက ကယ်တတ ်သည် တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပပီိုး
့်
တပမတွင ် သူ၏ပင်ဆင်မှု တိုးပွ ိုးတပပပီ။” အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ ဘ၌ ရှသမျှက န္တ်ယူရန် စ တန်က အခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်- ဤသည်မှ စ တန်အ ိုး
ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ ခဲသ
် တကက င်ိုးရင်ိုး၏ တကယ့်် ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်။
့် ည့်အ
သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်က တတ င်ိုးဆချက်တစ်ခ ပပြုခဲသ
့် ည်- “သူ၌
့်
ရှသမျှတသည်
သင်၏အ ဏ စက်ထ၌
ဲ ရှ၏။ သူက
့်် က်မတရ က်တစန္ှင။့်် ”
့်
့် ယ်တပေါ်သ သငလ
(တယ ဘ ၁:၁၂) ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘက
စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်ရန် စ တန်အ ိုး ခွငပ့်် ပြုခဲပ့် ပီိုး တယ ဘက စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ ့်
့် က
ထ ိုးရပပီ
ှ ိုးသည်တ
့် န က်တွင် ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ သတ်မတ
ှ ်ချက် တစ်ခပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ
စ တန်အတွက် သူချမှတ်ထ ိုးတသ ကနသ
် ့် တ်ချက် ပြစ်သည်။ တယ ဘက အန္တရ ယ်မပပြုရန်
စ တန်က သူအမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် ည်။ တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး တပြ င်မ
့် တ်သည်က ဘရ ိုးသခင်
အသအမှတ်ပပြုခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သူ၏တရှ ျို့၌ တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးမှ သသယ ပြစ်ြွယ်မရှသကဲသ
့် စစ်
့် တဆိုးမှု ခတစပခင်ိုးက ကက့် ကက့် ခန္င်မည်
ပြစ်သည်က တယ ဘ၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘက
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် စ တန်က ခွငပ့်် ပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်အတပေါ် ကနသ
် ့် တ်ချက်
တစ်ခက ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်- စ တန်သည် တယ ဘ၏ ဥစစ ပစစညိုး် အ ိုးလိုးက န္တ်ယူရန်
အခွငရ
့်် ခဲတ
ကယ်ထလက်တရ က် မလပ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူအတပေါ်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ထအခက်အတနတ
် ့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘက
စ တန်ထ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မတပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည်က ဆလတပသည်။ လူ၏ အရ ရ တင်ိုးက

ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးပပီိုး လူ ရှငသ
် ည်ပြစ်တစ တသသည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်က
ဆိုးပြတ်တသ တကက င၊့်် စ တန်သည် တယ ဘက ၎င်ိုးအလရှသည့်် မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြငမ
့်် ဆ
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်န္င်မည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တယ ဘကယ်တင်အ ိုး- သူ၏ ဦိုးတခါင်ိုးတပေါ်က
ဆပခည် တစ်မျှငက
် ပင်- ထခက်န ကျင်တစန္င်မည် မဟတ်တပ။ စ တန်သည် ဤလပ်ပင်ခင
ွ ့််
မရှတပ။ ဤစက ိုးမျ ိုးက စ တန်အ ိုး ဘရ ိုးသခင် ဆခဲပ့် ပီိုးတန က်တင
ွ ် စ တန်သည် အစပပြုရန်
အလွန ် စတ်အ ိုးထက်သန်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးသည် တယ ဘက စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ြ ့်
နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ မျ ိုးမကက မီတွင ် တယ ဘသည် သူက
့် ဘရ ိုးသခင်
တပိုးထ ိုးခဲသ
ှ ့်် ဥစစ ပစစညိုး် အ ိုးလိုးက
့် ည့်် တတ င်တစ်တတ င်စ ရှတသ သိုး န္ွ ိုးမျ ိုးန္င
ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တလသည်...ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် သူအတပေါ်
့်
တရ က်လ ခဲသ
့် ည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ က ငါတအ
့်် ှကခ
် ရပခင်ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးက
့် ိုး တယ ဘ၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
တပပ ပပတသ ်လည်ိုး၊ ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ခရသည့်် တယ ဘကယ်တင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်တနသည်က သခဲသ
့် တလ ။ တယ ဘသည် တသမျြုိုးပြစ်တသ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ သူ၏အနီိုးတစ်ဝက်တွင် ထတ်တြ ပ် ပလျက်ရသည့်
ှ
်
အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သူမသခဲတ
်ပင ိုးလည်ိုး သူအတပေါ်
့် ပ။ သတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး တရ က်လ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်က ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊ သူ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် ည်။
့် သူအ
့် ိုး န ိုးလည်တစခဲသ
ဝည ဉ်တရိုးရ တလ က၌ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က သူ မသခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး၏ တန က်ကွယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်ရ
် ည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ
ရှခဲသ
် သူထ
့် ရ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က
့် ည်ဆသည်ကလည်ိုး မသခဲတ
့် ပ။ သတသ
့်
့် မည်သည်အ
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအတင်ိုး သူ ထန်ိုးသမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ပခင်ိုးလမ်ိုးခရီိုးအ ိုး
လက်န သငသ
့်် ည်က သူ သခဲသ
ဘ၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ဤကစစရပ်မျ ိုးအြ တယ
့်
တနပ် ပန်
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ရှု ပမင်ခသ
မည်သည်အ
့် ရ က ပမင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ သ
ျို့ ည့်် တယ ဘ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
သူပမင်ခသ
ဲ့် ည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အစအဦိုးမှသည် တယ ဘ စစ်တဆိုးခရသည့််
အချန်အထ တယ ဘ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ြွငဟ
့်် ပမဲြွငဟ
့်် ထ ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့််
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့၌ ချထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တယ ဘသည် သူ၏ စလင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တပြ င်မ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ဘ
ှု
့် တ်ပခင်ိုးက မစွနလ
့် ရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက

တရှ င်သည့်် လမ်ိုးက မပစ်ပယ်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သမဟ
့်် သွ ိုး
့် တ် ထလမ်ိုးမှ လှညမ
ခဲတ
့် သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်- ဤအရ ထက် ဘရ ိုးသခင်က သ ၍ စတ်တကျနပ်တစတသ အရ
မရှခဲတ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးအ ိုး တယ ဘ
့် ပ။ ဆက်လက်၍ မည်သည့်် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ကကြုခဲရ
ှ ့်် ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သူ မည်သ က
ွ ်တပြရှငိုး် ခဲသ
့် သည်ဆသည်န္င
့် ည်ဆသည်က
့် င်တယ
ကျွန္ပ်
် တ ကကည့်
က် ကမည် ပြစ်သည်။ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးမှ ြတ်ကကပါစ။့်
့်
င်္။ တယ ဘ၏ တပပန်
့် မှု
တယ ဘ ၁:၂၀-၂၁ ထအခါ တယ ဘသည် ထက ၊ မမဝတ်လကဆတ်ပပီိုး ဦိုးတခါင်ိုးကရတ်၍
တပမပပင်တပေါ်တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး၊ ငါသည် အမဝမ်ိုးထက
ဲ အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုး
ထွက်လ ရ၏၊ အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုးပြငပ
့်် င် ငါပပန်သွ ိုးရမည်။ တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ မ
် ၏
ူ ၊
ပပီိုးလျှင် တယတဟ ဝါသည် ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ သ
် ည်
မင်္ဂလ ရှပါတစဟ ဆတလ၏။
သပိိုငဆ
် င
ို ိ သ
် မ ကိို ပန်တပ်းေိို ူ့တယ ဘ တ ဝန်ယဆံ်းို ေတ်သည်မှ ဘိုရ ်းသခင်အတပေါ် သ၏
တကက က်ရွံ ျို့ ခင််းမှ အရင််းခံသည်
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်အ ိုး “သူ၌ ရှသမျှတသည်
သင်၏ အ ဏ စက်ထ၌
ဲ ရှ၏။
့်
သူက
့် ယ်တပေါ်သ သင ့်် လက်မတရ က်တစန္ှင။့်် ” ဟ ဆပပီိုးတန က်တွင ် စ တန်သည် ထွက်သွ ိုးပပီိုး
မျ ိုးမကက မီတွင ် တယ ဘသည် ရတ်တရက်န္င
ှ ့်် ပပင်ိုးထန်တသ တက်ခက်မှုမျ ိုးတအ က်
တရ က်လ ခဲသ
့် ည်။ ပထမဦိုးစွ ၊ သူ၏န္ွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပမည်ိုးမျ ိုး လယက်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး သူ၏
အတစခအချြုျို့ အသတ်ခခဲရ
့် သည်။ ဆက်လက်၍၊ သူ၏သိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တန က်ထပ်အတစခအချြုျို့သည် မီိုးပြင ့်် တလ င်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။ ထတန
့် က်တွင၊် သူ၏
ကလ ိုးအတ်မျ ိုး ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ သ ၍ပင်မျ ိုးတသ သူ၏ အတစခမျ ိုး
အသတ်ပြတ်ခခဲရ
ှ ့်် သမီိုးမျ ိုး၏ အသက်မျ ိုး
့် သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် သူ၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
န္တ်ယပူ ခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ တသီတတန်ိုးပြစ်တသ ဤတက်ခက်မှုမျ ိုးမှ ပထမ
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှု အတတ အတွငိုး် တယ ဘ ခစ ိုးခဲရ
့် တသ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် အမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
ှ အ
့်် ညီ ဤတက်ခက်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် တွင၊် စ တန်သည်
့် ည်န္င
တယ ဘ၏ ဥစစ ပစစညိုး် န္င
ှ ့်် သူ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးကသ ပစ်မှတထ
်
ိုးခပဲ့် ပီိုး တယ ဘ ကယ်တင်က
အန္တရ ယ်တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး တယ ဘသည် ကကီိုးစွ တသ
့်
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ပခင်ိုးက ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ သူတဌိုးတစ်ဦိုးအပြစ်မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတသ

သူတစ်ဦိုးအပြစ် ချက်ချင်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးခဲရ
် ငမ
့်် ထ ိုးတသ
့် သည်။ တမျှ လ
အလွနအ
် အ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ် ဤထိုးန္က
ှ ်မှုက မည်သမ
ူ ျှ ကက့် ကက့် ခန္င်မည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက
မှနမ
် ှနက
် န်ကန် တပပန်
ဲ့် ည် မဟတ်တပ၊ သတသ
်လည်ိုး တယ ဘသည် သူ၏ အမ
့် ခန်ိုးတသ
့် န္င်ခမ
့်
သတဘ ထ ိုးက ထင်ရှ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ သမမ ကျမ်ိုးက တအ က်ပါ အပြစ်အပျက်က တြ ်ပပတပိုး၏“ထအခါ တယ ဘသည် ထက ၊ မမဝတ်လကဆတ်ပပီိုး ဦိုးတခါင်ိုးကရတ်၍ တပမပပင်တပေါ်တွင ်
ပျပ်ဝပ်လျက် ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး။” ဤသည်မှ တယ ဘသည် သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏ဥစစ ပစစညိုး် အ ိုးလိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်က ကက ိုးသပပီိုးတန က် သူ၏ပထမဦိုးဆိုး
တပပန်
ဲ့် ည်။ အရ အ ိုးလိုးအထက်တွင၊် သူသည် တဒါသ သမဟ
့် မှု ပြစ်ခသ
့် တ် အမန်ိုးက တြ ်ပပြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အအ
့် ိုးသငသ
့်် ည်ပ
့် သမဟ
့် ပင် မတပေါ် ခဲတ
့် သည်ပ
့် ပ။
့် တ် အထတ်တလန ် ပြစ်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤတဘိုးဒကခမျ ိုးသည် ဝဋ်လည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုး
ကျတရ က်ပခင်ိုး ပြစ်ခြ
ဲ့် မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် မတတ တ
် ဆပြစ်မတ
ှု စ်ခ မဟတ်၊ သမဟ
့်
့် တ် လူ၏လက်မှ
ပြစ်ပွ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ခသ
ဲ့် ည်က သူက လက်ခထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ တယတဟ ဝါ၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် သူအတပေါ်
တရ က်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ ဥစစ ပစစညိုး် န္ှင ့််
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက န္တ်ယူရန် အလရှခဲသ
ူ ှ တယတဟ ဝါ ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် ထအခါက
့် မ
အလွနတ
် ည်ပငမ်ပပီိုး ယတတရှရှ တတွိုးတခေါ် ခဲသ
့်် တ်တသ
့် ည်။ သူ၏ စလင်ပပီိုး တပြ ငမ
လူသဘ
ဝသည် သူအတပေါ်
ကျတရ က်ခပဲ့် ပီိုးတသ တဘိုးဒကခမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မှနက
် န်တသ
့်
့်
အကဲပြတ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက အကျြုိုးသငအ
့်် တကက င်ိုးသငန္
့်် င
ှ ့်် သဘ ဝကျကျ
ချမှတ်န္င်တစခဲပ့် ပီိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် “ထအခါ တယ ဘသည် ထက ၊
မမဝတ်လကဆတ်ပပီိုး ဦိုးတခါင်ိုးကရတ်၍ တပမပပင်တပေါ်တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး” ဟူ၍
သူသည် တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတသ တည်ပငမ်မှုပြင ့်် ပပြုမူခသ
ဲ့် ည်။ “မမဝတ်လကဆတ်ပပီိုး” ဆသည်မှ
သူသည် အဝတ်မဝတ်ထ ိုးသကဲသ
့် မည်
သည့်အ
် ရ ကမျှ မပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်က ဆလသည်။
့်
“ဦိုးတခါင်ိုးကရတ်၍” ဆသည်မှ သူသည် ဘရ ိုးသခင် တရှ သ
ျို့ တမွ
့် ိုးကင်ိုးစကတလိုးတစ်ဦိုးသြွယ်
ပပန်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က ဆလသည်။ “တပမပပင်တပေါ်တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ကိုးကွယ်ပပီိုး” ဆသည်မှ
သူသည် တလ ကထဲသ အဝတ်
အချည်ိုးစည်ိုး လ ခဲပ့် ပီိုး ယတနတွ
် ရ မျှ
့် င ် မည်သည့်အ
့်
မရှတသိုးတပ၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ထ တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးသင
ူ ယ်တစ်ဦိုးအလ ိုး ပပန်သွ ိုး
ခဲရ
သ ကျတရ
က်သမျှအတပေါ် တယ ဘ၏ သတဘ ထ ိုးက
့် သည်က ဆလသည်။ သူအတပေါ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည် မဟတ်တပ။
တယတဟ ဝါ၌ သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ယကကည်မှု နယ်ပယ်က တကျ လ
် ွနသ
် ွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး

သူ၏န ခပခင်ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူအ
့် ိုး တပိုးပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က သူ တကျိုးဇူိုးတင်
ရှန္င်သည်သ မက သူထမှ န္တ်ယပူ ခင်ိုးအတွက်လည်ိုး တကျိုးဇူိုးတင်ရှန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
၊
့်
သူသည် သူ၏အသက် အပါအဝင် သူ ပင်ဆင်သမျှအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပန်တပိုးြ ့်
တ ဝန်ယဆ
ူ ိုးပြတ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ ့်
ပသက်တသတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး သူ၏စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတသည်
လူသ ိုး
့်
ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်် လူသဘ
ဝ၏ အထွတ်အထပ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
မပမင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
က သူ န ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုး၊
ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးတကက င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ခဲသ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူန ခန္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူ၌ ရှခဲသ
့် ည့််
မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ယူတဆ င်ရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လွတလ
် ပ်စွ လပ်ပင်ခင
ွ ့််
သူတပိုးခဲတ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် ပျပ်ဝပ်က
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ကဲသ
ဤအခက်အတန်တွ
် င် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ခန္ဓ ကပင် န္တ်ယူခလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊ သူသည်
့် ငပ
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ထသ သူ
ွ တ
့်် ပိုးမည်ဟ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့် က
့် လပ်ခင
တပပ ခဲတ
့်် တ်တသ
့် လသည်။ သူ၏ အပပြုအမူတစ်ခလိုးသည် သူ၏ စလင်က တပြ ငမ
လူသဘ
ဝတကက င ့်် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ သူ၏ အပပစ်ကင်ိုးစင်မှု၊ ရိုးသ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ကကင်န မှု
့်
အကျြုိုးဆက်တစ်ခအတနပြင၊့်် တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
သူ၏ သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုတတွ
့် င ် မဆတ်မန္ှစ်ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊
ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် သူသည် သူက
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
့် ယ်သူ လအပ်ချက်မျ ိုးက သတ်မတ
အတတွိုးအတခေါ်၊ အပပြုအမူ၊ လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တွင ် ပပြုမူလပ်တဆ င်မှု
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ် သူပမင်ခပဲ့် ပီိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
စသတ်မှတခ
် သ
ဲ့် ည်။ အချန်လွနလ
် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် သူအထဲ
၌
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အမှနတ
် ကယ် တကက က်ရွ ျို့ မှုတစ်ခက ပြစ်တစခဲပ့် ပီိုး သူအ
့် ိုး
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရှ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ တယ ဘက ပမဲပမစွ ထန်ိုးသမ်ိုးခဲသ
့် ည့််
တည်ကကည်မှု၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် ရိုးသ ိုးတသ ၊ အပပစ်ကင်ိုးပပီိုး
ကကင်န တတ်တသ လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးအပပင်၊ “တယတဟ ဝါသည်
တပိုးတတ မ
် ၏
ူ ၊ ပပီိုးလျှငတ
် ယတဟ ဝါသည် ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊” ဟူတသ အသပည န္ှင ့််

သက်ဆင်သည့်် တကယ့််အတတွျို့အကကြု ရှခဲသ
့််
သူသည် စ တန်၏
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးတကက ငသ
ထသတသ
ရက်စက်သည့်် တက်ခက်မှုမျ ိုးကက ိုးတွင ် သူ၏ သက်တသခချက်၌ အခင်အမ
့်
ရပ်တည်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတတကက
ငသ
့်် လျှင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး သူအတပေါ်
့်
့်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စတ်မပျက်တစန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် အ
့် ိုးရတကျနပ်ြွယ်
အတပြတစ်ခက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးန္င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပထမအကကမ် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ှု
အတတ အတွငိုး် တယ ဘ၏ အပပြုအမူသည် အလွန ် ရိုးရင
ှ ိုး် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
တန က်မျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် တစ်ဘဝလိုး ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုးတန က်တွငပ
် င် ထသတသ
ရိုးရှငိုး် မှုမျြုိုးက
့်
ရယူန္င်ပခင်ိုးင ှ မတသချ ခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
အထက်တွင ် တြ ပ် ပခဲတ
့် သ တယ ဘ၏
့်
အပပြုအမူက တသချ တပါက် ပင်ဆင်ကကမည် မဟတ်တပ။ ယတနတွ
့် င ် တယ ဘ၏ ရိုးရှငိုး် တသ
အပပြုအမူက ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် လျက်၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
တန က်လက်သည်ဟ အခင်အမ ဆကကတသ သူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ပပသခဲသ
့် ည့််
“အကကင်ိုးမဲ့် န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တသသည့်တ
် င် သစစ ရှပခင်ိုး” ဟူတသ တကကိုးတကက မ
် ှုမျ ိုး၊
စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ သင်တသည်
အလွနအ
် မင်ိုး ရှက်ကကသတလ
့်
သမဟ
့် တ် မရှက်ကကသတလ ။
သမမ ကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် တယ ဘန္ှင ့်် သူ၏ မသ ိုးစ ခစ ိုးခဲ့် ရသမျှအ ိုးလိုးက သင်ြတ်ရှုသည်အ
့် ခါ၊
သင်၏တပပန်
ဲ ွင ် န္ှစ်တမျ လ မသတလ ။ သင်
့် မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်၏ အတတွိုးမျ ိုးထတ
အလွန ် အအ
့် ိုးသငသ
့်် တလ ။ တယ ဘအတပေါ် ကျတရ က်သည့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
“ထတ်လနတ
် ့် န်လှုပ်ြွယ်” အပြစ် တြ ်ပပ၍ ရန္င်မည်တလ ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
တကယ့်ဘ
် ဝတွင ် မည်သပြစ်
် တွက်န္င
ှ ဦ
့်် ိုးတတ ၊့် သမမ ကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ည်က ထည့်မ
့် ခဲမ
တြ ်ပပထ ိုးတသ တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးသည်ပင် စတ်ပျက်ြွယ်လလ
ပြစ်တလ က်တပသည်။ ထအခါ သင်သည် တယ ဘအတပေါ် ကျတရ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးမှ ၊
“လက်တတွျို့ တလ့်ကျငခ
့်် န်ိုး” တစ်ခ မဟတ်ဘ၊ဲ “တသနတ်အစစ်မျ ိုး” န္ှင ့်် “ကျည်ဆန်အစစ်မျ ိုး”
ပါဝင်တသ “တက်ပဲ”ွ အစစ်အမှနတ
် စ်ခ ပြစ်တကက င်ိုး ပမင်ရသည်။ သတသ
် သူသည် မည်သ၏
ူ
့်
လက်အ ိုးပြင ့်် ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခခဲရ
့် သနည်ိုး။ ဟတ်တပ၏၊ ၎င်ိုးတမှ့် စ တန်၏
လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက စ တန်က မမလက်မျ ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသပြစ်
ွ ပ့်် ပြုခဲပ့် ခင်ိုး
့် တစက မူ ဤအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တရ ိုးဝင်ခင
ပြစ်သည်။ တယ ဘအ ိုး မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကရ
် န် စ တန်က
ဘရ ိုးသခင် တပပ ပပခဲသ
့် တလ ။ သူမတပပ ခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန် လက်န ရမည့််
သတ်မှတ်ချက် တစ်ခက ပပြုရမျှပပြုခဲပ့် ပီိုးတန က် တယ ဘအတပေါ် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး

တရ က်လ ခဲတ
့်် ှကပ် ခင်ိုး တရ က်လ ခဲခ
ွ ၊် ယင်ိုးက
့် ပသည်။ တယ ဘအတပေါ် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့် ျန်တင
လူတအ
ှ ့်် အကျည်ိုးတန်မှု၊ လူအတပေါ် ၎င်ိုး၏ လူတအ
ှ ့််
့် ိုး စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
့် ိုး ဆိုးယတ်မှုန္င
လူသ ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရန်လမှုတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အသတစ်ခက
တပိုးခဲတ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး မည်မျှ ရက်စက်သည်က
့် လသည်။ ဤတွင ် စက ိုးလမျ ိုးက ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
တြ ်ပပ၍ မရန္င်မှနိုး် ငါတပမင်
ိုးပပြုသည့််
့် ရသည်။ စ တန်က လူက န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးြ အသ
့်
အပငြုိုးထ ိုးတသ သဘ ဝန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ သည် ဤအခက်အတန်တွ
့် င ်
အပပည်အ
့် ဝ တပေါ်ထက
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ စ တန်သည် တယ ဘအ ိုး ပျ ယ ခတ်တစပပီိုး
အကကင်န မဲတ
လူမျ ိုး စတ်ကူိုး၍မရန္င်သကဲသ
့် လ
့် သ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မှု၊ ယတနတခတ်
့်
့် ိုးဝ
ခန္င်ကကမည် မဟတ်သည့်် ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မှု နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် အဆင ့်် န္ှစ်ခလိုးက ခတစြ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက်အ ိုးပြင ့်် တပိုးခဲတ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုခဲတ
့် သ ဤအခွငအ
့် လသည်။
တယ ဘသည် စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး ခခဲရ
့်် က
ှ ်မှု
့် ပပီိုး ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
အတတ အတွငိုး် တွင ် သူ၏ သက်တသခချက်၌ ခင်မ စွ ရပ်တည်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆပခင်ိုးထက်၊
သူအတွ
က် ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ခဲတ
ှု ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တယ ဘသည် သူ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သ စမ်ိုးသပ်မမ
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက က ကွယ်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမတ
ှု ရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက ခခရန် စ တန်န္င
ှ ့်် ပပြုင်ပဲတ
ွ စ်ပဲက
ွ စတင်ခသ
ဲ့် ည်ဟ
ဆရန် သ ၍တက င်ိုးတပသည်။ ဤပပြုင်ပဲတ
ွ ွင ် တယ ဘသည် တတ င်တစ်တတ င်စ ရှတသ
သိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲသ
့် ည်၊ သူ၏ဥစစ ပစစညိုး် အ ိုးလိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုး
သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှုိုးခဲသ
်၊ သူ၏စလင်ပခင်ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး
့် ည်။ သတသ
့်
သမဟ
် ့် တ်ခတ
ဲ့် ချ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက သူ မစွနလ
စ တန်န္င
ှ ့်် ယှဉ်ပပြုင်သည့်် ဤပပြုင်ပဲတ
ွ ွင၊် တယ ဘသည် သူ၏စလင်ပခင်ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတက
့် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးထက် ဥစစ ပစစညိုး် န္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး
ချြုျို့ ငဲရ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ် အရင်ိုးအပမစ်က
့် မည်က ပ၍ န္ှစ်သက်ခသ
ထန်ိုးသမ်ိုးရန် သူ သ ၍ န္ှစ်သက်ခသ
ဲ့် ည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ က သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက တယ ဘ
ဆိုးရှု ိုးခဲရ
် သည့်် မှတ်တမ်ိုးတစ်ခ တပိုးထ ိုးပပီိုး၊
့် သည့်် ပြစ်စဉ်တစ်ခလိုး၏ ကျစ်လျစ်ပပည့်စ
တယ ဘ၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ဤတတတ င်ိုးပပီိုး
လရင်ိုးတရှငိုး် ပြစ်တသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးက တယ ဘသည် ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက
ရင်ဆင်ရ တွင ် စိုးရမ်တသ က ကင်ိုးလနီိုးပါိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က သတပပြုမတစတသ လ
် ည်ိုး၊
အကယ်၍ စ တန်၏ အပငြုိုးထ ိုးတသ သဘ ဝက ထည့်တ
် ွကလ
် ျက် အမှနတ
် ကယ်
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်တက
့် ည်ဆပါက၊ အမှုအရ မျ ိုးသည်
့် ပပန်လည်ြန်တီိုးခဲမ

ဤစ တကက င်ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တြ ်ပပထ ိုးသတလ က် ရိုးရှငိုး် လမ်မ
် လ
ူ မ့််မည်
့် ည် သမဟ
့် တ် လွယက
မဟတ်တပ။ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးသည် မျ ိုးစွ သ ၍ ရက်စက် ကကမ်ိုးကကြုတ် ခဲတ
့် ပသည်။
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခတသ သူ အ ိုးလိုးအတပေါ် စ တန် ပပြုမူသည့််
ကကီိုးစွ တသ ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးမှု၏ အဆငပ့်် ြစ်သည်။ အကယ်၍ တယ ဘက မထခက်ရန်
စ တန်အ ိုး ဘရ ိုးသခင် မတတ င်ိုးဆခဲပ
့် ါက၊ စ တန်သည် လပ်ပပ မလပခင်ိုး
တစ်ခတစ်တလမျှမရှဘဲ သူက
့် ဧကန်မချ သတ်ပြတ်ပပီိုးပြစ်တပမည်။ စ တန်သည် မည်သူ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မကိုးကွယ်တစချင်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင် တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် စလင်က တပြ ငမ
့်် တ်တသ သူမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ဆက်လက် တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ရှ ိုးန္င်ကကမည်က အလမရှတပ။
လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ြဆ
့်
့် သည်မှ
၎င်ိုးတသည်
စ တန်က တရှ င်ရှ ိုးက တကျ ခင်ိုးရမည်က ဆလတပသည်၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် အမန်ိုးအ ိုးလိုးက သက်ညြှ မှုမရှဘဲ တယ ဘအတပေါ်
စပရန် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက်က တက င်ိုးတက င်ိုး အသိုးချခဲတ
့် လသည်။ ထအခါ စတ်မှ
ခန္ဓ အထ၊ အပပင်မှ အတွငိုး် အထ တယ ဘ ခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် ညြှဉ်ိုးဆဲမှု မည်မျှကကီိုးမ ိုးခဲသ
့် ည်က
သင်ပမင်ရသည်။ ယတနတွ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ည်က ငါတ မပမင်
ရသကဲသ
့် ၊ ့်
့် င ် ထအချန်က မည်ကသ
့် ခသ
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ပြစ်ရပ်မျ ိုးမှသ ထအချန်က ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု တယ ဘ ခခဲရ
့် ချန် သူ၏
စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အကျဉ်ိုးချြုပ် အရပ်အမမက် တစ်ခက ငါတ ့်
ရရှန္င်တပသည်။
တယ ဘ၏ ယိမ််းယိင
ို မ
် ှုမရှိတသ တည်ကကည် ခင််းသည် စ တန်အ ်း အရှကရ
် တစပပီ်း ၎င််းအ ်း
အထိတတ
် လန် ထွ
် ပ်းတစသည်
ူ့ ကတ
သဆ
ဲ ှုက တယ ဘ ခခဲရ
့် ရ က
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် လျှင ် ဤညြှဉ်ိုးဆမ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တလ့်လ ၊ တစ ငက့်် ကည်ခ
့် ပဲ့် ပီိုး ရလဒ်က
တစ ငဆ
့်် င်ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် တလ့်လ က တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည် န္ှငအ
့်် မျှ၊ သူ မည်ကသ
ဲ့် ့်
ခစ ိုးခဲရ
် သူ
့် သနည်ိုး။ သူသည် တသ ကတရ က် တနခဲရ
့် သည်မှ အမှန ် ပြစ်၏။ သတသ
့်
ခစ ိုးခဲရ
ှု ကက င ့်် တယ ဘအ ိုး စ တန် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် စ တန်က
့် သည့်် ပူတဆွိုးမတ
သူခင
ွ ပ့်် ပြုခဲပ့် ခင်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင် တန င်တရန္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ အတပြမှ မဟတ်တပ၊ သူသည်
ထသတသ
တန င်တရန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး
့်
တပြ ငမ
့်် တ်သည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်သည်က

သူအခင်အမ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ် တယ ဘ၏
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအ ိုး မှနက
် န်တကက င်ိုးအတည်ပပြုရန်န္င
ှ ့်် စ တန် ကယ်တင်၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့််
စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်အ ိုး သက်သက်
အခွငအ
့်် တရိုး တပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ယင်ိုးသည် ကမဘ သူကမဘ သ ိုးမျ ိုး၊ စ တန်န္င
ှ ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
် င်လျှင် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊
့် က်တသ သူမျ ိုး၏ တရှ ျို့တွငပ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတက
့် သက်တသခရန်
တယ ဘအတွက် အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ရပ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်ဆိုးရလဒ်က
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏အကဲပြတ်ပခင်ိုးသည် မှနက
် န်ပပီိုး အမှ ိုးမရှခဲသ
့် ည်က
သက်တသပပခဲသ
် ကယ် တအ င်န္င်ခသ
ဲ့် တလ ။
့် တလ ။ တယ ဘသည် စ တန်က အမှနတ
ဤတနရ တွင် တယ ဘ တပပ ခဲတ
့် သ သမ ိုးရိုးကျ စက ိုးမျ ိုး၊ စ တန်က သူ
တအ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်် သက်တသပြစ်တသ စက ိုးမျ ိုးက ငါတ ြတ်
ခရ
ဲ့် သည်။ သူက၊ “ငါသည်
့်
အမဝမ်ိုးထက
ဲ အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုး ထွက်လ ရ၏၊ အဝတ်အချည်ိုးစည်ိုးပြငပ
့်် င်
ငါပပန်သွ ိုးရမည်။” ဟ ဆခဲသ
ှ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏ န ခမှုရတသ
သတဘ ထ ိုး ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍၊ သူက၊ “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင ်
တယတဟ ဝါသည် ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ သ
် ည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဟ
ဆတလ၏။ တယ ဘ တပပ ခဲတ
ှ ိုး
့် သ ဤစက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
အတမ်အနက်တက
ဲ ပမင်န္င်တကက င်ိုး
့် တလ့်လ တကက င်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏ စတ်ထက
သက်တသပပသကဲသ
့် ၊ ့် တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ တထ က်ခမှုမှ အမှ ိုးအယွငိုး်
မရှတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ခပခင်ိုး ခခဲရ
့်် တ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက
့် တသ ဤလူသည် တပြ ငမ
သက်တသပပတပသည်။ “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင ် တယတဟ ဝါသည်
ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ ်သည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဤစက ိုးမျ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တယ ဘ၏ သက်တသခချက် ပြစ်သည်။ စ တန်က ချြုိုးန္မ်
ှ သည်မှ ၊ ၎င်ိုးက
အရှက်ရတစခဲပ့် ပီိုး ထတ်လနမ
် ့် ှုပြင ့်် ထွက်တပပိုးတစခဲသ
့် ပပင်၊ စ တန်အ ိုး ချြုပ်တန္ှ င်ပပီိုး
့် ည်အ
အ ိုးကိုးမရှ ပြစ်ကျန်ရစ်တစခဲသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့််
့် ည်မှ ဤသ မန်စက ိုးမျ ိုး ပြစ်ခသ
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက စ တန်အ ိုး တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
အြ
့် ွယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးမှုတက
့် ခစ ိုးတစပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးအ ိုးပြင ့််
အပ်စိုးပခင်ိုးခရသည့်် စတ်န္လ
ှ ိုးရတသ
ှ
သူတစ်ဦိုး၏ သ မန်ထက် လွနက
် ဲတသ ကသဇ တကကမန္ှင ့််
ပပည်စ
့် ပခင်ိုးက သပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲသ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးရ ၌ တသိုးန္ပ်ပပီိုး အတရိုးမပါတသ

လူသ ိုးတစ်ဦိုးက ပပသခဲသ
့် ည့်် အ ိုးတက င်ိုးတသ အသက်ပါမှုက စ တန်အ ိုး
အထင်အရှ ိုးပပခဲသ
င ့်် ပထမအကကမ် ပပြုင်ပဲတ
ွ ွင် စ တန် အတရိုးနမ်ခ
ဲ့် သည်။
့် ည်။ ထတကက
့် ရ
့်
“ဤအရ မှ သင်ယူပခင်ိုး” ရှခဲတ
် ပိုးပခင်ိုးင ှ
့် သ ်ပင ိုးလည်ိုး၊ စ တန်သည် တယ ဘက အလွတတ
ရည်ရွယ်ချက် မရှခဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ မလမန်ိုးထ ိုးတသ သဘ ဝတွင်
့် ကဲသ
မည်သည့်အ
် တပပ င်ိုးအလဲမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ စ တန်သည် တယ ဘက ဆက်လက် တက်ခက်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့သ တန
က်တြန် လ တရ က်ခသ
ဲ့် ည်...
့်
ဆက်လက်၍၊ ဒတယအကကမ် တယ ဘ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုး ခခဲရ
ဲ ှ
့် သည်က သမမ ကျမ်ိုးထမ
ြတ်ကကပါစ။့်
၃။ တယ ဘက စ တန် တန က်ထပ်တစ်ြန် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်တလ၏ (တယ ဘ၏ ခန္ဓ ကယ်အန္ှ ့်
န ကျင်တသ အန စမ်ိုးမျ ိုး စွဲကပ်ပခင်ိုး)
က။ ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
တယ ဘ ၂:၃ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏ အတစခ တယ ဘက သင် ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမရှဘဲ သူက
့်
ြျက်ဆိုးီ ရန် သင်သည် ငါက
ှ ဆ
့်် နက
် ့် ျင်တစတသ ်လည်ိုး သူသည် သူ၏တည်ကကည်မှုက
့် သူန္င
ပမဲပမစွ စွဲကင်လျက်ရတသိုး
ှ
၏ဟ မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။
တယ ဘ ၂:၆ ထအခါ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ သူသည် သင်လ
ဲ ရှ၏၊ သရ့် တွင ်
့် က်ထ၌
သူ၏ အသက်က ချန်ထ ိုးတလ ဟ
် ့် တ မ
် ူ၏။
့် မနတ
ခ။ စ တန် တပပ တသ စက ိုးမျ ိုး
တယ ဘ ၂:၄-၅ စ တန်ကလည်ိုး၊ အတရအြအတရ
ဆသကဲသ
့် လူ
့်
့် သည် သူ၏အသက်အတွက်
ပင်ဆင်သမျှတက
် င်စစ် တပိုးပါလမ်မ
် ယခ ကယ်တတ ်၏လက်က ဆနက
် ့်
့် ည်။ သတသ
့် အမှနစ
့်
သူ၏အရိုးန္ှင ့်် အတသွိုးအသ ိုးတက
့် ထပါတလ ၊့် သူသည် ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က
တစ့်တစ့်ကကည့်က
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက တပြကက ိုးတလသည်။
င်္။ စမ်ိုးသပ်မှုက တယ ဘ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပ
တယ ဘ ၂:၉-၁၀ ထအခါမယ ိုးက၊ သင်သည် တပြ င်မ
့် တ်တသ တရ ိုးက စွဲလမ်ိုးတသိုးသတလ ။

ဘရ ိုးသခင်က စွနပယ်
် ့် ၍ တသတလ ဟ
့် ့်
့် ဆ၏။ တယ ဘကလည်ိုး၊ မန်ိုးမမက်တပပ တတ်သကဲသ
သင်သည်တပပ ၏။ အဘယ်သနည်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က
့် ိုး။ ငါတသည်
့်
ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက မခမယူရ သတလ ဟဆ၏။ တယ ဘသည် ဤအမှုမျ ိုးန္ှင ့််
တတွျို့ ကကြုတသ ်လည်ိုး န္ှုတ်ပြင်မ
့် ျှမမှ ိုးယွငိုး် ။
တယ ဘ ၃:၃ ငါြွ ိုးတသ တနရက်
့် ပျက်စီိုးပါတစ။ သ ိုးတယ က်ျ ိုးက ပဋသတန္ဓယူပပီဟ
သတင်ိုးကက ိုးတပပ တသ ညဉ့််လည်ိုး ပျက်စီိုးပါတစ။
ဘိုရ ်းသခင်၏ လမ််းခရီ်းအတပေါ် တယ ဘ၏ ချစ် ခင််းက အ ခ ်းအရ ခပ် သမ
ိ ််းထက်
သ လွန် ခင််း
သမမ ကျမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်အကက ိုး တပပ တသ စက ိုးမျ ိုးက တအ က်ပါအတင်ိုး
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်- “တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏ အတစခ တယ ဘက သင်
ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး
တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမရှဘဲ သူက
ှ ဆ
့်် နက
် ့် ျင်တစတသ ်လည်ိုး
့် သူန္င
့် ြျက်ဆိုးီ ရန် သင်သည် ငါက
သူသည် သူ၏တည်ကကည်မှုက ပမဲပမစွ စွဲကင်လျက်ရတသိုး
ှ
၏ဟ မနတ
် ့် တ ်မူ၏။” (တယ ဘ၂:၃)
ဤအပပန်အလှနတ
် ပပ ဆပခင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်အ ိုး တူညတ
ီ သ တမိုးခန
ွ ိုး် က ထပ်၍
တမိုးတလ၏။ ယင်ိုးမှ ပထမအကကမ် စမ်ိုးသပ်မအ
ှု တတ အတွငိုး် တယ ဘ လက်တတွျို့ ပပခဲပ့် ပီိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်ခတ
ဲ့် သ အရ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏
တထ က်ခတကက င်ိုးပပသည့်် အကဲပြတ်ချက်က ငါတအ
ွ ိုး် တစ်ခပြစ်ပပီိုး
့် ိုး ပပသတသ တမိုးခန
စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက မကကြုရမီ တယ ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အကဲပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် မကွဲပပ ိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ တယ ဘအတပေါ်
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး မတရ က်လ မီ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် သူသည် စလင်၏၊ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ့်် သူ၏မသ ိုးစက ကွယက
်
ခဲက
သူက
့်
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးက ခထက်တသ သူ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် တယ ဘသည် သူ၏ဥစစ ပစစညိုး် န္ှင ့််
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးခရ
ဲ့် ပခင်ိုးတကက င ့်် သူ၏န္ှုတ်ခမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် မပပစ်မှ ိုးခဲဘ
့် ဲ
တယတဟ ဝါ၏န မက ဆက်၍ ချီိုးမွမ်ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏ တကယ့်် အပပြုအမူသည် ဘရ ိုးသခင်က
သူက
့် ပိုးခသ
ဲ့် ည်။
့် ချီိုးကျြူိုးြ ပြစ်
့် တစခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် အမှတ်ပပည်တ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် တယ ဘ၏ အပမင်တွင၊် သူ၏သ ိုးသမီိုး သမဟ
့် တ် သူ၏

ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ စွနပ
် ့် စ်ရတလ က်တအ င် မပြစ်ခတ
ဲ့် ပ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ က သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုး
သမဟ
ဲ့် ပ။ တယ ဘ၏ ပထမဦိုးဆိုး
့် တ် ဥစစ ပစစညိုး် တစ်ခတစ်တလက အစ ိုးမထိုးန္င်ခတ
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက
သူ၏န္ှစ်သက်ပခင်ိုးသည် အပခ ိုး အရ အ ိုးလိုးထက် သ လွနသ
် ည်က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သူပပခဲသ
့် ည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုသည် တယ ဘအ ိုး တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်ထမှ ဆလ ဘ်တစ်ခက
လက်ခရရှပပီိုး သူ၏ ဥစစ ပစစညိုး် န္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရပ်သမ်ိုးသည့််
အတတွျို့အကကြုက တပိုးခရ
ဲ့် မျှသ ပြစ်သည်။
တယ ဘအတွကမ
် ူ၊ ဤသည်မှ သူ၏ စတ်ဝည ဉ်က သန်စင်
့် တဆိုးတကက တပိုးခဲသ
့် ည့််
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးက ပပည်စ
့် တစသည့််
အသက်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဗတတဇတစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတက
် ပွဲ တစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ည့်် ခမ်ိုးန ိုးတသ ဧည့်ခ
့် စစ်တဆိုးခဲသ
ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးသည် သူတဌိုးသကူ ကယ်တစ်ဦိုးမသ
ှ ည် ဘ မျှမရှတသ သူ
တစ်စတစ်ဦိုးအပြစ်သ တယ
ဘ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးက တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် စ တန်၏ တစ ်က ိုးမက
ှု လည်ိုး သူအ
ျို့ စ ိုးခွငတ
့်် ပိုးခသ
ဲ့် ည်။
့် ိုး ကကြုတတွခ
သူ၏ခကိုးရ မဲ့်ဘဝက သူအ
့် ည် မဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊ သူသည်
့် ိုး စ တန်က ရွ ရှ ြပြစ်
့် တစခဲသ
စ တန်၏ ဆိုးညစ်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးထက
ဲ စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်မှုန္င
ှ ့််
စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စ တန်၏ ရန်လမှုန္င
ှ ့်် ပန်ကန်မှုတက
့်
တတွျို့ ပမင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးက ခင်ပမဲစွ အစဉ် ထန်ိုးသမ်ိုးရန် သူအ
့် ည်။ သူသည်
့် ိုး သ ၍ တက်တွနိုး် အ ိုးတပိုးခဲသ
ဥစစ ပစစညိုး် ၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး သမဟ
့် တသ
ပပင်ပ
့် တ် တဆွမျြုိုးရင်ိုးချ မျ ိုး ကဲသ
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ ဘရ ိုးသခင်က စွနပယ်
် ့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးခရီိုးက တကျ ခင်ိုးမည် မဟတ်သကဲသ
့် စ
့် တန်၊ ပစစညိုး် ဥစစ ၊ သမဟ
့် တ်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ကျွနတ
် စ်ဦိုးပြစ်မည် မဟတ်ဟ သူ သစစ ဆခဲသ
့် ည်။
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်မှအပ၊ မည်သမ
ူ ျှ သူ၏အရှငသ
် ခင် သမဟ
့် တ် သူ၏ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ တယ ဘ၏ ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင၊် တယ ဘသည် ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးမှ တစ်စတစ်ခကလည်ိုး
ရရှခဲသ
ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲတ
့် ည်- သူအတပေါ်
့် သ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ် ကကီိုးစွ တသ
့်

ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက သူရရှခဲသ
့် ည်။
ယခင်ဆယ်စန္ှစ်အချြုျို့တစ်တလျှ က် တယ ဘ၏ အသက်တ က လအတွငိုး် တွင၊် တယ ဘသည်
တယတဟ ဝါ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ရှု ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က သူအတွ
က်
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ထသတသ
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တပိုးအပ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ
တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခဲရ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးတမှ့်
့် ပပီိုးပြစ်သည်ဟ သူယကကည်ခသ
သူအ
် ့်
န ် တနမထထင်မသ ပြစ်တစပပီိုး အတကကိုးတင်ရတကက
ှ
င်ိုး ခစ ိုးတစခဲတ
့် သ
့် ိုး အလွနအလွ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ပပန်တပိုးဆပ်န္င်မည်ဟ တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးတက
ငအ
့်် တရိုးရမည်ဟ တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
့် သက်တသခြ အခွ
့်
သူ၏န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ခမှုက ရရှသည်အထ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န ခမှုက အစစ်တဆိုးခတစမည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင် သူ၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် သနစ
် ့် င်ခရန္င်မည်ဟ တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုး၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မကက ခဏ သူ
ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ ထသပြင
့် ၊့်် တယ ဘအတပေါ် စမ်ိုးသပ်မှု တရ က်လ တသ အခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက န ိုးတည င်ိုးခဲပ့် ပီဟ သူယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရ သက်ပန်ဆန္ဒ တကယ်ပြစ်တပေါ် လ န္င်မည်ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊
တယ ဘသည် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မဆထက် ပ၍ ပမတ်န္ိုးခဲတ
့် သ တကက င ့််
သူသည် ယင်ိုးက တပါတပါ
ဲ့် ပ။ ဤအခွငအ
့်် တရိုး တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးမှ
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးဝ့်ခတ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏န ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတက
့် စမ်ိုးသပ်၍ရန္င်ပပီိုး
သနစ
် ့် င်၍ရန္င်သည်ဟ အဓပပ ယ်သက်တရ က်တပသည်။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးမှ တယ ဘသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ခမှုကရပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် သူက
့် ဘရ ိုးသခင်ထ သ ၍ နီိုးကပ်တစမည့််
အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ ရှခဲသ
့် ည်ဟ အဓပပ ယ်သက်တရ က်တပသည်။ စမ်ိုးသပ်မှု
အတတ အတွငိုး် တွင၊် ထသတသ
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် သူအ
့်
့် ိုး သ ၍
စလင်လ တစခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ရရှတစခဲသ
့် ည်။ တယ ဘသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးအတွက် သ ၍ တကျိုးဇူိုးတင်ရှခဲသ
့် ည်၊
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် သ ၍ကကီိုးစွ တသ
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက သွနိုး် တလ င်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သ ၍ တကက က်ရွ က
ျို့

ကကည်ညြုခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး၊ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတက
့်
သ ၍ တတ ငတ
့်် ခဲသ
့် ည်။ ဤအချန်တွင ် တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
သူ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသပည သည်
ရတ်ပခည်ိုးဆသလ တိုးတက်သွ ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်- သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုး တိုးပွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်၊
သူ၏ န ခပခင်ိုးသည် တပခကပ်တစ်ခ ရခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် သ ၍ နက်န ဲ လ ခဲသ
့် ည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုသည် တယ ဘ၏ စတ်ဝည ဉ်န္ှင ့််
အသက်ကအသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲတစခဲတ
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခသည်
့် သ ်လည်ိုး၊ ထသတသ
့်
တယ ဘက မတကျနပ်တစခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ တရှ ျို့ဆက် တိုးတက်မက
ှု တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးတစခဲပ့် ခင်ိုးလည်ိုး
့် ကဲသ
မရှတပ။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမှ သူ ရရှခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် ရ က တွက်ချက်တနပပီိုး သူ၏ ကယ်ပင်
မပပည့်စ
် မှုမျ ိုးက ဆင်ပခင်သိုးသပ်တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊ န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ထပ်
့်
စမ်ိုးသပ်မအ
ှု တတ အတွငိုး် တွင ် ပမြှင်တင်ခရြအတွ
က် သူ တမ်ိုးတခဲတ
့် သ တကက င၊့်် မမအတပေါ်
့်
တရ က်လ မည့်် တန က်ထပ် စမ်ိုးသပ်မှုက တစ ငဆ
့်် င်ိုးရင်ိုး တတ်ဆတ်စွ သူ
ဆတတ င်ိုးခဲတ
့် လသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ သဝှက်ထ ိုးတသ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး တပပ သမျှန္င
ှ ့််
ပပြုသမျှတက
် ။ တယ ဘ၏ အတတွိုးမျ ိုးသည်
့် တလ့်လ တစ ငက့်် ကည့်၏
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ န ိုးသတရ
့် က်ရှပပီိုး၊ သူ၏ ဆတတ င်ိုးသမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
န ိုးတထ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် တယ ဘအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ထပ် စမ်ိုးသပ်မှုသည်
တမျှ ်လငထ
့်် ိုးခဲသ
် တင်ိုး တရ က်ရှခဲသ
့် ည့်အ
့် ည်။
ပင််းထန်လန
ွ ််းတသ ဒိုကဆ
ခ င််းရွဲ ကက ်းတွင ် လသ ်းမျိ ်းနွယအ
် တွက် ဘိုရ ်းသခင်၏
တစ ငတ
်ူ့ ရှ က်မှုကိို တယ ဘ စစ်မှန်စွ သတဘ တပါက်မိသည်
စ တန်ထ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးတန က်တွင၊် စ တန်သည် တတ်တဆတ်
တပျ ်ရင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ်
စလင်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးက တန က်ထပ်တစ်ကကမ် တက်ခက်ရန် အခွငရ
့်် ရှမည်က
သခဲတ
့်် တရိုးတစ်ခ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်- စ တန်အတွက် ဤသည်မှ ကကြုတတ ငက့်် ကြုခဲ အခွငအ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ စ တန်သည် တယ ဘ၏ ခယူချက်က လိုးဝ တလျ ပ
့် ါိုးတစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၌
သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး ဆိုးရှုိုးတစပပီိုး၊ ထသပြင
့် စရန်
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတကက က်ရွ ျို့တတ တ

သမဟ
့်် တရိုးက
့် စရန် ဤအခွငအ
့် တ် တယတဟ ဝါ၏ န မက တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး မရှတတ တ
အသိုးပပြုလခဲသ
့်် တရိုးတစ်ခက တပိုးလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ သည် စ တန်အ ိုး အခွငအ
့် ည် ပြစ်သည်မည်သည့်တ
် နရ သမဟ
် ဆ၊ ၎င်ိုးသည် တယ ဘအ ိုး ၎င်ိုး၏
့် တ် မည်သည့်် အချန်တွငမ
အမနတ
် ့် ပိုးပခင်ိုးက မပြစ်မတနလပ်ရသည့်် ကစ ိုးစရ တစ်ခ ပြစ်တစန္င်မည် ပြစ်သည်။
စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ ဆိုးယတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သဲလွနစ
် မကျန်တစဘဲ
ဝှက်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝကမူ ထန်ိုးမထ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
ဤအမှနတ
် ရ ိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် မှတတ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး၊ တယတဟ ဝါ
ဘရ ိုးသခင်၏ စက ိုးမျ ိုးက ပပန်တပြတသ ၎င်ိုး၏ အတပြထဲတွင ် အရပ်အမမက်ပပထ ိုးသည်“စ တန်ကလည်ိုး၊ အတရအြအတရ
ဆသကဲသ
့် လူ
့်
့် သည် သူ၏အသက်အတွက်
ပင်ဆင်သမျှတက
် င်စစ် တပိုးပါလမ်မ
် ယခ ကယ်တတ ်၏လက်က ဆနက
် ့်
့် ည်။ သတသ
့် အမှနစ
့်
သူ၏အရိုးန္ှင ့်် အတသွိုးအသ ိုးတက
့် ထပါတလ ၊့် သူသည် ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က
တစတ
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် စက့် ကည့်က
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက တပြကက ိုးတလသည်။” (တယ ဘ၂:၄-၅)
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်အကက ိုး ဤအပပန်အလှန ် တပပ ဆပခင်ိုးမှ စ တန်၏
မလမန်ိုးထ ိုးမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပခအပမစ်ရတသ
ှ
အသပည န္ှင ့်် အသစတ်တစ်ခကရရန်
ပြစ်န္င်တပခရှသည်။ စ တန်၏ ဤအတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရပခင်ိုးပြင၊့်် သမမ တရ ိုးက
ချစ်ပမတ်န္ိုးပပီိုး မတက င်ိုးမှုက ရွ မန်ိုးတသ သူအ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ ယတ်ညပ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
အရှကက
် င်ိုးမဲ့်ပခင်ိုးက သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည့်် မန်ိုးတီိုးမှု ဧကန် ရှကကတပလမ်မ
့် ည်၊ စ တန်၏
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် စတ်ပျက်ပပီိုး စက်ဆပ်ရွရှ ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ ဤလူသ ိုးသည် စလင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ြ ဆ
့် တတ င်ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်တသ ဤလူသ ိုးသည် စ တန်၏
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက အစဉ် တအ င်ပမင်ပပီိုး အလင်ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အလယ်တွင် အသက်ရင
ှ ရ
် မည့်အ
် တကက င်ိုး ဆန္ဒပပြုရင်ိုး၊ တယ ဘအတွက်
နက်ရှုင်ိုးတသ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တလိုးနက်တသ တတ င်ိုးဆမျ ိုးက
တပိုးကကလမ်မ
င ့်် ထသတသ
လူမျ ိုးသည်လည်ိုး တယ ဘ၏
့် ည်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက တလ့်လ လက်စ ိုးတသ သူအတပါင်ိုးက အစဉ် လှုျို့တဆ ်တပိုးပပီိုး
တက်တွနိုး် အ ိုးတပိုးန္င်ြလည်
ိုး ဆန္ဒပပြုကကတပလမ်မ
ဲ ွင ်
့် ည်။ ဤထတ်တြ ်တပပ ဆချက်ထတ
့်
စ တန်၏ မလမန်ိုးထ ိုးတသ အကကက ပမင်၍ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏
“တတ င်ိုးဆချက်” က အပူအပင်ကင်ိုးစွ ခွငပ့်် ပြုခဲသ
် သူသည်
့် ည်- သတသ
့်

သတ်မှတ်ချက်တစ်ခလည်ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်- “သူသည် သင်လ
ဲ ရှ၏၊ သရ့် တွင ် သူ၏
့် က်ထ၌
အသက်က ချန်ထ ိုးတလ ။့် ” (တယ ဘ ၂:၆) ဟူ၍ ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤအကကမ်တွင ် စ တန်သည် သူ၏လက်က ဆနတ
် ့် န်ိုးက တယ ဘ၏ ခန္ဓ ကယ်န္င
ှ ့််
အရိုးမျ ိုးက ထခက်ရန် တတ င်ိုးဆခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က “သူ၏ အသက်က
ချန်ထ ိုးတလ ။့် ” ဟ ဆခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ သူသည် တယ ဘ၏
ခန္ဓ ကယ်က စ တန်အ ိုး တပိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘ၏ အသက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ထန်ိုးသမ်ိုးြ ပြစ်
့် သည်ဟ ဆလတပသည်။ စ တန်သည် တယ ဘ၏ အသက်က
မန္တ်ယူန္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဤအရ မှလွဲ၍ စ တန်သည် တယ ဘက ဆနက
် ့် ျင်၍ မည်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုး သမဟ
ဲ့် ည်။
့် တ် နည်ိုးစနစ်ကမဆ အသိုးပပြုန္င်ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက်က ရပပီိုးတန က်၊ စ တန်သည် တယ ဘထ အလျင်အပမန် သွ ိုးပပီိုး၊
၎င်ိုး၏ လက်က ဆနက
် ့်
သူ၏တစ်ကယ်လိုး၌ န ကျင်တသ အန စမ်ိုးမျ ိုး တပါက်တစလျက်
သူ၏အတရပပ ိုးက န္ှပ်စက်တလသည်၊ တယ ဘသည် သူ၏ အတရပပ ိုးတပေါ်တွင ် န ကျင်မက
ှု
ခစ ိုးခဲရ
့် ၏။ တယ ဘသည် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ အက့် သြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတက
့် ည်၊ ယင်ိုးက စ တန်အ ိုး ၎င်ိုး၏ ရဲတင်ိုးမှုပြင ့်် ပ၍ပင်
့် ချီိုးမွမ်ိုးခဲသ
တပပ င်တပပ င်တင်ိုးတင်ိုး ကျြူိုးလွနတ
် စခဲသ
့်် တသ ် ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး
့် ည်။ အဘယ်တကက ငဆ
န ကျင်တစပခင်ိုး၏ အရသ က ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် စ တန်သည်
၎င်ိုး၏လက်ကဆန၍
် ့် တယ ဘ၏ န ကျင်အန စမ်ိုးမျ ိုးက ပပည်တည်တစရင်ိုး သူ၏
ခန္ဓ ကယ်က တမတန္ှ က်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဘသည် န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ မရှတအ င်ပင် သူ၏
ခန္ဓ ကယ်တပေါ်၌ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု ချက်ချင်ိုး ခစ ိုးရခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည် ဤခန္ဓ ကယ်
န ကျင်မှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သူ၏ ဝည ဉ်အ ိုး ထိုးန္က
ှ ်မှုက သက်သ ရ ရတစမည့်အ
် လ ိုး ဦိုးတခါင်ိုးမှ
တပခတထ က်တင်တအ င် သူ၏ လက်ပြင ့်် မန္ှပ်နယ်ဘဲ မတနန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး
တစ ငက့်် ကည့်ရ
် င်ိုး သူ၏နတဘိုး၌ ရှသည်က သူသတဘ တပါက်ခပဲ့် ပီိုး သူက
့် ယ်သူ စတ်တင်ိုးထ ိုးရန်
အတက င်ိုးဆိုး ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် တပမတပေါ် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ဒူိုးတထ က်ပပီိုး၊
“ကယ်တတ ်သည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် က ကကည့်တ
် တ ်မူ၏၊ ကယ်တတ ်သည် သူ၏
န ကျင်မှုတဝဒန က သတပပြုမပါ၏။ သူ၏ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးသည် ကယ်တတ ်န္င
ှ ့်် အဘယ်သ ့်
သက်ဆင်သနည်ိုး။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်၏ န မသည် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးခထက်တပ၏။” ဟ
ဆခဲသ
ှု ပမင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့် ည်။ စ တန်သည် တယ ဘ၏ သည်ိုးမခန္င်တလ က်တသ န ကျင်မက
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ န မက တယ ဘ စွနပ
် ့် စ်သည်က မပမင်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးသည်
့်
၎င်ိုး၏ လက်က အလျင်အပမန် ဆနက
် ့်
တယ ဘ၏ အရိုးမျ ိုးက ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ပပီိုး တပခလက်အင်္ဂ ါ

အပင်ိုးပင်ိုး ဆတ်ပြဲပစ်ရန် အသည်ိုးအသန် ပြစ်တလ၏။ ချက်ချင်ိုး၊ တယ ဘသည်
မကကြုစြူိုးတသ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏ ခန္ဓ သည် အရိုးမျ ိုးမှ
ဆတ်ပြဲထက
ွ ်သည်အ
့် လ ိုး၊ သူ၏ အရိုးမျ ိုးသည် အပင်ိုးပင်ိုး ရက်ချြုိုးပခင်ိုးက ခရသည့်အ
် လ ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ မချမဆခ
့် စ ိုးရတသ ဤညြှဉ်ိုးဆမ
ဲ ှုသည် သူအ
့် ိုး တသဆိုးရန်မှ သ ၍
တက င်ိုးမည်ဟ တတွိုးတစခဲသ
့် ည်...ဤန ကျင်မှုက သူ၏ သည်ိုးခန္င်စွမ်ိုးသည်
အဆိုးစွနတ
် ရ က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်...သူ တအ ်ဟစ်လခဲသ
့် ည်၊ န ကျင်မှု သက်သ တစရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးရ တွင ် သူ၏ ကယ်ခန္ဓ တပေါ်မှ အတရပပ ိုးက ဆတ်ခွ လခဲသ
်
့် ည်- သတသ
့်
သူ၏အ ိုးနည်ိုးချက်က စ တန်အ ိုး မပမင်တစလသည့်အ
် တွက်၊ သူ၏ တအ ်သမျ ိုးက
သူချြုပ်တည်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏ ကယ်ခန္ဓ တပေါ်မှ အတရပပ ိုးက မဆတ်ခွ ခဲတ
င ့််
့် ပ။ ထတကက
့်
တယ ဘသည် တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ဒူိုးတထ က်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ဤအကကမ်တွင ် သူသည်
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်က မခစ ိုးခဲရ
့် တပ။ သူသည် မကက ခဏ သူ၏ အတရှ ျို့၊
သူ၏ အတန က်န္င
ှ ့်် နတဘိုးတစ်ြက်ြက်တွင ် ရှသည်က သူသခဲသ
်လည်ိုး သူ၏
့် ည်။ သတသ
့်
န ကျင်မှုက လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ ငက့်် ကည့်ခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။
လူသ ိုးက သူြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ လူသ ိုးအတပေါ် ဒကခဆင်ိုးရဲက ယူတဆ င်လ ရန်
မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သူ၏မျက်န္ ှ က က ပပီိုး ပန်ိုးကွယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအကကမ်တွင ်
တယ ဘသည် ငတကကိုးလျက်တနခဲပ့် ပီိုး ဤရပ်ပင်ိုးဆင်ရ မချမဆ့် တဝဒန က တတ ငခ
့်် ရန်
သူအတက င်ိုးဆိုး ကကြုိုးပမ်ိုးတနခဲတ
ှ ိုးက
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျိုးဇူိုးတင်ရပခင်
မထန်ိုးထ ိုးန္င်တတ တ
ှ ်ချက်တွင် ကျဆိုးသည်၊ သူသည် အ ိုးနည်ိုး၍
့် ပ- “လူသည် ပထမ ထိုးန္က
တန်ခိုး မရှတပ၊ သူသည် ငယ်ရွယ်ပပီိုး မသန ိုးမလည်တပ။ ကယ်တတ သ
် ည် အဘယ်တကက င ့််
သူအတပေါ်
အလွနင်္
် ရစက်၍ ကကင်န ရန် ဆန္ဒရသနည်
ှ
ိုး။ ကယ်တတ ်သည် ကျွန္ပ်
် က
့်
ရက်န္က
ှ ်တသ ်လည်ိုး၊ ထသရ့် က်န္က
ှ ်ပခင်ိုးသည် ကယ်တတ ်အ
့် ိုး န ကျင်တစ၏။ လူသ ိုးသည်
ကယ်တတ ၏
် င်္ရစက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စိုးရမ်ပခင်ိုးက အဘယ်သ ခ
့် ထက်သနည်ိုး။” တယ ဘ၏
ဆတတ င်ိုးသမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န ိုးသ တရ
က်ရှခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
မည်သည့်အ
် သမျှ မပပြုဘဲ တစ ငက့်် ကည့်ရ
် တစ ငက့်် ကည့်ရ
် င်ိုး န္ှုတ်ဆတ်တနခဲသ
့် ည်...။ စ တန်သည်
တတ်န္င်သမျှနည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုးတန က်၊ တတ်ဆတ်စွ
ထွကသ
် ွ ိုးခဲသ
် ဤအရ သည် တယ ဘ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်၊ သတသ
့်
စမ်ိုးသပ်မှု အဆိုးသတ်သ မတရ
က်တစခဲတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပ။ တယ ဘ၌ ထတ်တြ ်ခတ
့်
တန်ခိုးသည် လူသရှငက် က ိုး မပြစ်တစခဲတ
့် သိုးတသ တကက င၊့်် တယ ဘ၏ အပြစ်အပျက်သည်
စ တန်၏ တန က်ဆတ်ပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးမသတ် သွ ိုးခဲတ
့် ပ။ အပခ ိုးဇ တ်တက င်မျ ိုး ဝင်တရ က်

လ ခဲသ
ှ အ
့်် မျှ၊ သ ၍ ခမ်ိုးန ိုးကကီိုးကျယ်တသ အပြစ်အပျက်မျ ိုး တရ က်လ ြ ့်
့် ည်န္င
ရှတသိုးသည်။
ဘိုရ ်းသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏ တကက က်ရွံ ျို့ ခင််းနှင ်ူ့ မတက င််းမှုကိို တရှ င်ကကဉ် ခင််း၏
အ ခ ်းတသ သရို ပ်သကန်မှ အရ ခပ် သမ
ိ ််း၌ ဘိုရ ်းသခင်၏န မကိို တထ မန ပ ခင််း
ေစ်သည်
တယ ဘသည် စ တန်၏ ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်မှုမျ ိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ န မက မစွနပ
် ့် စ်ခတ
ဲ့် သိုးတပ။ လူ၏ မျက်စတွင ် ပမင်န္င်သည့်် ပစပြင ့််
စ တန်၏ အခန်ိုးကဏ္ဍက လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊ ပထမဦိုးစွ ထွက်လ ပပီိုး တက်ခက်ခသ
ဲ့် မ
ူ ှ သူ၏
ဇနီိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ မူရင်ိုးစ သ ိုးက ဤသ တြ
်ပပထ ိုးသည်- “ထအခါမယ ိုးက၊ သင်သည်
့်
တပြ င်မ
် ့် ၍ တသတလ ဟ
့် တ်တသ တရ ိုးက စွဲလမ်ိုးတသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က စွနပယ်
့် ဆ၏။”
(တယ ဘ ၂:၉) ဤအရ မျ ိုးသည် စ တန်သည် လူသ ိုးတယ င်တဆ င်၍ တပပ ခဲတ
့် သ
စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတမှ့် တက်ခက်မှု၊ စွပ်စဲမ
ွ အ
ှု ပပင် သမ်ိုးသင
ွ ိုး် မ၊ှု
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသတရြျက်မတ
ှု ပြစ်
့် သည်။ တယ ဘ၏ ခန္ဓ ကယ်အ ိုး
တက်ခက်ရ ၌ ရှု ိုးနမ်ခ
ှု
့် ပဲ့် ပီိုးတန က်၊ စ တန်သည် တယ ဘအ ိုး သူ၏ တည်ကကည်မက
လက်လတ်တစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က စွနလ
် ့် တ်တစရန်န္င
ှ ့်် ဆက်လက်
အသက်ရှငမ
် သွ ိုးတတ တ
ရလျက်
ှ
၊ တယ ဘ၏
့် စရန် ဤအရ က အသိုးပပြုြ ဆန္ဒ
့်
တည်ကကည်မှုက တက်ရက် တက်ခက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထနည်ိုးတူ စ တန်သည် တယ ဘက
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ြ ထ
စက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရန်လည်ိုး ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်- အကယ်၍
့် သတသ
့်
တယ ဘသည် တယတဟ ဝါ၏ န မက စွနပ
် ့် စ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် ထသတသ
ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု
့်
တတ ငခ
့်် ရန် မလအပ်တပ။ သူသည် ခန္ဓ ကယ် ညြှဉ်ိုးဆဲမမ
ှု ှ မမကယ်ကယ်

လွတ်တပမ က်တစန္င်ခမ
ဲ့် ည် ပြစ်သည်။ သူဇနီ
ှ ့်် ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် လျက်၊ တယ ဘက၊
့် ိုး၏ အကကဉ ဏ်န္င
“မန်ိုးမမက် တပပ တတ်သကဲသ
့် သင်
သည် တပပ ၏။ အဘယ်သနည်
့်
့် ိုး။ ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည် ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက
မခမယူရ သတလ ။” (တယ ဘ ၂:၁၀) ဟဆရင်ိုး သူမအ ိုး အပပစ်တြ ်ပပ ဆိုးမခဲသ
့် ည်။
တယ ဘသည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက သခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအချန်တွင ် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တယ ဘ၏
စစ်မှနတ
် သ အသသည် အတည်ပပြုပခင်ိုး ခခဲရ
့် တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကျန်ဆပဲ ပီိုး တသရန် သူ၏ဇနီိုးက သူအ
့် ျန်တွင၊် သူမ ဆလသည့််
့် ိုး အကကတပိုးခဲခ

အဓပပ ယ်မှ - “သင်၏ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး ထသ ဆက်
ဆသည်၊ ထတကက
င ့်် သူအ
့်
့်
့် ိုး
အဘယ်တကက င ့်် မကျန်ဆသ
ဲ နည်ိုး။ သင် ဘ အတွက်တကက င ့်် ဆက်၍ အသက်ရှငတ
် နသနည်ိုး။
သင်၏ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ြ မတရ
ိုးလန
ွ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ ‘တယတဟ ဝါ၏န မ မင်္ဂလ
့်
ရှတစသတည်ိုး။’ ဟ သင် ဆတသိုးသည်။ သူ၏န မက သင်တက င်ိုးချီိုးတပိုးချန်တွင ် သူသည်
သငအ
့်် တပေါ် တဘိုးဒကခက အဘယ်တကက င ့်် တဆ င်လ ခဲ့် န္င်သနည်ိုး။ ပမန်ပမန်လပ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏န မက စွနပ
် ့် စ်က သူတန
ှ ။့်် သဆ
့် က် ထပ်မလက်န္င
့် လျှင ် သင်၏
ဒကခပပဿန မျ ိုး ပပီိုးဆိုးသွ ိုးလမ်မ
် ့် ွင ် တယ ဘ၌ ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။” ဤအခက်အတနတ
ပမင်လတသ သက်တသခချက် ထွကတ
် ပေါ် ခဲသ
် မန်လူမျှ ထသတသ
့် ည်။ မည်သည့်သ
့်
သက်တသခချက်က သက်တသခန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ယင်
ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ မည်သည့်အ
် ပြစ်အပျက်တွငမ
် ျှ ငါတ မြတ်
ရှုရတပ- သတသ
် ဤစက ိုးမျ ိုးက
့်
့်
တယ ဘ မတပပ ဆမီ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပမင်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် မှနက
် န်ခသ
ဲ့် ည်က အ ိုးလိုးထ တယ ဘက သက်တသပပ ခွငတ
့်် ပိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက အသိုးပပြုရန် ဆန္ဒရရ
ှ မျှ ရှခဲတ
ှ ့််
့် ပသည်။ သူဇနီ
့် ိုး၏ အကကဉ ဏ်န္င
ရင်ဆင်ရလျက်၊ တယ ဘသည် သူ၏ တည်ကကည်မှုက လက်မလတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ့်
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး မစွနလ
် ့် တ်ခရ
ဲ့် သ မက၊ သူ၏ ဇနီိုးအ ိုး၊ “ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက မခမယူရ သတလ ။” ဟူ၍လည်ိုး
ဆခဲသ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် အလွန ် ဩဇ သက်တရ က်မှု ရှပါသတလ ။ ဤတနရ တွင ်
ဤစက ိုးမျ ိုး၏ ဩဇ သက်တရ က်မှုက သက်တသပပန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
့် အချက်တစ်ခတည်ိုးသ
ရှသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုး၏ ဩဇ သက်တရ က်မှုမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ထစက ိုးမျ ိုးက သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် လက်ခသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တတ ငတ
့်် ခဲတ
့် သ အရ ပြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ကက ိုးလတသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ပမင်ရန် တမ်ိုးတခဲတ
့် သ
့်
ရလဒ် ပြစ်တပသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် တယ ဘ၏ သက်တသခချက် အန္ှစ်သ ရလည်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤတွင ် တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတ အတည်
ပပြုခခဲရ
ှု ည် သူ
့် သည်။ တယ ဘ၏ အြိုးတန်မသ
့်
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုး ခခဲရ
ှ ့်် သူ၏ တစ်ကယ်လိုးက န ကျင်တသ အန စမ်ိုးမျ ိုး
့် ချန်န္င
ြိုးလမ်ိုးခဲသ
် င်၊ ပပီိုးလျှင ် အဆိုးစွန ် ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု သူတတ ငခ
့်် ခဲသ
ှ ့််
့် ည့်် အချန်တွငပ
့် ည့်် အချန်န္င
သူ၏ဇနီိုးန္ှင ့်် တဆွမျြုိုးရင်ိုးချ တက
ွ ၊် ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက သူ
့် ျန်တင
့် သူက
့် အကကတပိုးခဲခ
့်
မမက်ဆဆဲရခဲ
ှ ပ
ှ
။ ၎င်ိုးက အပခ ိုးနည်ိုးပြငဆ
့်် ပါက မည်သည့််
့် တွင ် တည်ရတပသည်
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုး ပြစ်ပါတစ၊ သမဟ
ဲ ှု မည်သပင်
့် တ် ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုး သမဟ
့် တ် ညြှဉ်ိုးဆမ
့်

ဆိုးရွ ိုးပါတစ၊ အကယ်၍ တသပခင်ိုးသည် သူအတပေါ်
တရ က်လ ခဲလ
် င် သူသည်
့် ျှငပ
့်
ဘရ ိုးသခင်က စွနလ
် ့် တ်မည် မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက ပစ်ပယ်မည် မဟတ်မှနိုး် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
သူယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအခါ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ တနရ က ဘရ ိုးသခင်
ထန်ိုးထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်သ ရှသည်က သင်ပမင်ရတပသည်။
တယ ဘသည် ဤအမှုမျ ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုတသ လ
် ည်ိုး၊ န္ှုတပ် ြင်မ
့် ျှမမှ ိုးယွငိုး် ဟူ၍ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ်
သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ထသတသ
တြ ်ပပချက်မျ ိုးက ငါတ ြတ်
ရှုရသည်မှ ဤအရ တကက င့််
့်
့်
ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏န္ှုတ်ပြင ့်် မမှ ိုးယွငိုး် ခဲသ
ှ ိုးထ၌
ဲ လည်ိုး
့် ည်သ မက၊ သူ၏ စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မတကျမနပ်ပြစ်ပခင်ိုး မရှခဲတ
ှ ့်် ပတ်သက်၍
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ထခက်တစတသ စက ိုးမျ ိုးက သူမတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့် ကဲသ
ဆနက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ သူ၏န္ှုတ်က ဘရ ိုးသခင်၏ န မက တက င်ိုးချီိုး
တပိုးခဲသ
ှ ိုးတွငလ
် ည်ိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န မက
့် ည်သ မက၊ သူ၏စတ်န္လ
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခဲသ
ှ ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတသည်
တစ်ခတည်ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
ဲ့် ည်။
့် ည်။ သူ၏န္ှုတ်န္င
့်
့် ခသ
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ပမင်ခတ
ဲ့် သ စစ်မှနသ
် ည့်် တယ ဘပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ တယ ဘက
ဘရ ိုးသခင် တန်ြိုးထ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် တကယ့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တယ ဘနှငပ
်ူ့ တ်သက်၍ လတိ၏
ို ူ့ မျ ်းစွ တသ န ်းလည်မှု လွမ
ွဲ ှ ်း ခင််းမျ ်း
တယ ဘခစ ိုးခဲရ
ဲ့် သ တစတမန်မျ ိုး၏
့် သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခသည် ဘရ ိုးသခင် တစလတ်ခတ
လပ်တဆ င်ချက် မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏လက်က ပြစ်တပေါ်တစခဲပ့် ခင်ိုး
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး ထအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်တသ စ တန်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ ပြစ်တစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် တယ ဘ ခစ ိုးခဲရ
့် တသ
ဆင်ိုးရဲဒကခ၏ အဆငမ
့်် ှ နက်နခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် တယ ဘသည် သူ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်က တနစဉ်သ
တသ အသ၊ သူ၏ တနစဉ်
့်
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
နယ မမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ သတဘ ထ ိုးတက
် ့် တ်ချက် မရှဘဲ၊
့် ကနသ
လက်တတွျို့ ပပသခဲပ့် ပီိုး ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍ တယ ဘသည်
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက မခခဲရ
့် ပါက၊ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘအတပေါ်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ယူတဆ င်လ ခဲပ့် ခင်ိုး မရှပါက၊ “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ မ
် ၏
ူ ၊ ပပီိုးလျှင်
တယတဟ ဝါသည် ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ သ
် ည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဟ
တယ ဘ တပပ သည့်အ
် ခါ၊ သင်က တယ ဘသည် သူတတ တ
် က င်ိုး တယ င်တဆ င်တသ သူ

တစ်ဦိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး ပစစညိုး် ဥစစ မျ ိုးစွ တပိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
သူသည် တယတဟ ဝါ၏ န မက ဧကန် တက င်ိုးချီိုးတပိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်ဆလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက မခစ ိုးရမီ တယ ဘက၊ “ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက
မခမယူရ သတလ ။” ဟဆခဲပ
့် ါက တယ ဘသည် ပကကီိုးချဲျို့တပပ တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်အ ိုးပြင ့်် မကက ခဏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးခခဲရ
့် တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န မက စွနပ
် ့် ယ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ သင်ဆတပမည်။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတပေါ်
့်
တဘိုးဒကခက တဆ င်ယူခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏န မက ဧကန်အမှန ် စွနပ
် ့် ယ်မည်ဟ
သင်ဆမည် ပြစ်သည်။ သတသ
် တယ ဘသည် သူက
ူ ျှ အလမရှမည့်် သမဟ
့်
့် ယ်သူ မည်သမ
့် တ်
မည်သမ
ူ ျှ မပမင်လမည့်် အတပခအတနမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျတရ က်မည်က
့်
တကက က်ရွ သ
ျို့ ည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျတရ က်ရန် မည်သမ
ူ ျှအလမရှသည့်် အတပခအတနမျ ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်ပင်လျှင် ကကည်ရ
့် က်န္င်ပခင်ိုး မရှတသ အတပခအတနမျ ိုး၌ တရ က်ရှတနခဲသ
့် ည်က
သရှသည့်အ
် ခါ၊ “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင် တယတဟ ဝါသည်
ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ ်သည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။”၊ ပပီိုးလျှင ် “ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက
မခမယူရ သတလ ။” ဟူ၍ တယ ဘသည် သူ၏ တည်ကကည်ပခင်ိုးက ဆက်၍
ထန်ိုးထ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘ၏ပပြုမူပန္ှင ့်် ဤအကကမ်တွင ် ရင်ဆင်ရလျက်၊ ကကီိုးကျယ်တသ
စက ိုးမျ ိုး တပပ ရသည်က န္ှစ်ပခြုက်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူဝါဒမျ ိုး
တပပ ဆရသည်က န္ှစ်ပခြုက်တသ သူမျ ိုးသည် အ တစိုးမကန်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န မက
အတပပ ပြငသ
့််
တထ မန ပပြုတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
လက်မခခဲတ
ှု ိုးပြင ့််
့် သ သူမျ ိုးသည် တယ ဘ ပမဲပမစွ ထန်ိုးထ ိုးခဲတ
့် သ တည်ကကည်မအ
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးက ခရကကပပီိုး လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ပမဲပမစွ
ထန်ိုးထ ိုးန္င်မည် ဟ မည်သည့်အ
် ခါကမျှ မယကကည်ြူိုးတသ သူမျ ိုးသည် တယ ဘ၏
သက်တသခချက်အ ိုးပြင ့်် စီရင်ပခင်ိုးက ခရကကတလသည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတတ အတွငိုး်
တယ ဘ၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သူတပပ ခဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ရင်ဆင်ရလျက်၊ လူအချြုျို့သည်
စတ်ရှုပ်တထွိုးကကလမ်မ
မန လ ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်၊ အချြုျို့တသည်
့် ည်၊ အချြုျို့တသည်
့်
့်
သသယပြစ်ကကလမ်မ
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး အချြုျို့တသည်
့်
့်
အတတ အတွငိုး် တွင ် တယ ဘအတပေါ် ကျတရ က်ခတ
ဲ့် သ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု ပမင်ရကကပပီိုး
တယ ဘတပပ ခဲတ
စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး
့် သ စက ိုးမျ ိုးက ြတ်ရကကသည်သ မက၊ သူအတပေါ်
့်

တရ က်လ ခဲသ
် ချန်တွင ် တယ ဘပပခဲတ
့် ည့်အ
့် သ လူသ ိုး “အ ိုးနည်ိုးချက်” ကလည်ိုး
ပမင်ကကရတသ တကက င၊့်် တယ ဘ၏ သက်တသခချက်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှ တခါင်ိုးမျ ိုးက ရှု ျို့ ကကရင်ိုး
စတ်မဝင်စ ိုးပပင်တပေါ် ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်တသ ဤ “အ ိုးနည်ချက်” မှ
တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုးထက
ဲ မစလင်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် စလင်ခသ
ဲ့် ည့််
လူသ ိုးတစ်ဦိုးထက
ဲ အပပစ်အန အဆ ပြစ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
စလင်တသ သူမျ ိုးသည် အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးကကသည်၊ အစွနိုး် အထင်ိုး သမဟ
့် တ်
ညစ်န္မ
ွ ်ိုးမှုမရှ၊ ၎င်ိုးတသည်
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုး မရှကက၊ န ကျင်မှုအသ မရှကက၊ မတပျ ်မရင်
့်
ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
် ခါမျှ မခစ ိုးရကကသကဲသ
့် ၊ ့် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး
့် တ် စတ်ဓ တ်ကျပခင်ိုး မည်သည့်အ
သမဟ
့် တ် အပပင်ပင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အစွနိုး် တရ က်တသ အပပြုအမူ တစ်ခတစ်တလ မရှတသ သူမျ ိုး
ပြစ်သည်ဟ ယကကည်တတ်ကကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် တယ ဘသည် အမှနတ
် ကယ်
စလင်ခသ
ဲ့် ည်ဟ လူအမျ ိုးစတက
့် မယကကည်ကကတပ။ သူ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတတ အတွငိုး်
သူ၏အပပြုအမူမျ ိုးစွ က လူတက
့် လက်မခကကတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် တယ ဘသည် သူ၏
ဥစစ ပစစညိုး် န္င
ှ ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲရ
့် ့်
့် ချန်တွင၊် သူသည် လူတ စ
့် တ်ကိုးူ သကဲသ
မျက်ရည်ကျ ငတကကိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူသည် သူ၏မသ ိုးစအတွက် မျက်ရည်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
ချစ်ခင်ပခင်ိုး မရှခဲသ
် တွက်၊ သူ၏ “တငတ
့်် ယ်တလျ က်ပတ်တသ အမူအကျင ့်် ကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုး”
့် ည့်အ
သည် သူအ
့် ိုး တအိုးစက်တသ သူ ပြစ်သည်ဟ လူတက
့် ထင်တစသည်။ ဤသည်မှ
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ လူတရှ့် ကကသည့်် ကနဦိုး မတက င်ိုးသည့်် ထင်ပမင်ချက် ပြစ်သည်။
ထတန
သူ၏အပပြုအမူသည် သ ၍ပင် ဦိုးတန္ှ က်တပခ က်စရ ပြစ်သည်ဟ
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမင်ကကသည်- “မမဝတ်လကဆတ်ပပီိုး” ဆသည်က လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏
မရတသပခင်ိုး ပြစ်သည်ဟူ၍ အဓပပ ယ် တက က်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ “ဦိုးတခါင်ိုးကရတ်၍” ဆသည်က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တယ ဘ၏ တစ က
်
ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးက ဆလသည်ဟ
တလွယ
ဲ ကကည်ကကတလသည်။ “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင ် တယတဟ ဝါသည်
ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ ်သည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဟူတသ တယ ဘ၏
စက ိုးမျ ိုး မှလွဲ၍၊ လူတသည်
တယ ဘထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တသ
့်
မည်သည့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးကမျှ မပမင်ကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတ အမျ
ိုးစ ပပြုလပ်ကကသည့််
့်
့်
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အကဲပြတ်ချက်မှ န ိုးမလည်န္င်ပခင်ိုး၊ န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုး၊
သသယပြစ်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် သတဘ တရ ိုးပြငသ
့််
လက်ခပခင်ိုးထက် မပတပ။
တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ခဲတ
ူ သ တယတဟ ဝါ
့် သ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟတ

ဘရ ိုးသခင်၏ စက ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတထဲ
ူ ျှ အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်န္င်ကကသကဲသ
့် ့်
့် မှ မည်သမ
အသအမှတ်မပပြုန္င်ကကတပ။
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အထက်ပါ ထင်ပမင်ချက်က အတပခခ၍
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးခဲသ
ှ ့်် သူ၏
့် ည့်် တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
အပပြုအမူသည် လူတ စ
့် တင်ိုး အလွနအ
် အ
့် ိုးသငတ
့်် လ က်တအ င်
့် တ်ကိုးူ ထ ိုးပပီိုး ပြစ်မည်အ
တထ
် တွက်၊ လူတသည်
သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုးပပီိုး တန က်ထပ်
့် ပခင်ိုး မရှသည့်အ
့်
သသယမျ ိုး ရှကကတလသည်။ သူသည် မည်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ စွမ်ိုးတဆ င်မက
ှု မျှ
မတဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည်သ မက၊ သူသည် ပပ ထဲတွင ် ထင်တနစဉ် မမကယ်ကယ် ကတ်ပခစ်ရန်
အိုးပခမ်ိုးပဲက
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် သူက
့် လည်ိုး ယူခသ
့် ယ်သူ ပခစ်တနစဉ် ဘရ ိုးသခင်ထ
ဆမတတ င်ိုးခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သမဟ
် ပပင်၊ သူသည်
့် ည့်အ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကတ မတပိုးခဲသ
န ကျင်မှု မျက်ရည်မျ ိုးပြင ့်် ငတကကိုးသည်က မပမင်ခရ
ဲ့် သည့်အ
် တွက်၊ ဤလပ်ရပ်သည်လည်ိုး
လူတအ
့် ိုးသငတ
့်် စပပီိုး တယ ဘ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက သသယ ပြစ်တစက
့် ိုး အအ
ပငင်ိုးပင်ပငင်ိုးပယ်တစတလသည်။ ဤအကကမ်တွင ် လူတသည်
တယ ဘ၏ အ ိုးနည်ချက်ကသ
့်
ပမင်ကကပပီိုး အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မပမင်ကကတသ တကက င၊့်် “ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက
မခမယူရ သတလ ။” ဟ တယ ဘ ဆသည်က ၎င်ိုးတ ကက
ိုးကကချန်တွငပ
် င် လိုးဝ တထ
့်
့် ခရပခင်ိုး
မရှကကတပ၊ သမဟ
့် ၊ ့် တယ ဘ၏ စက ိုးမျ ိုးမှ သူ၏
့် တ် ချီတချတ ပြစ်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက သပမင်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတသိုးတပ။ သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ် လူတအ
့် ိုး တယ ဘတပိုးသည့်် အတပခခကျတသ
ထင်ပမင်ချက်မှ သူသည် တကက က်ရွ ျို့တွနဆ
် ့် တ်တနပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲသ
့် ၊ ့် မ နလည်ိုး
့် ကဲသ
မတထ င်လ ိုးခဲဟ
ှ ိုး အတွငိုး် နက်နက်တနရ မျ ိုး၌ ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ
့် ူ၍ ပြစ်သည်။ သူ၏ စတ်န္လ
သူ၏အပပြုအမူ တန က်ကယ
ွ ်မှ အပြစ်အပျက်က လူတ မပမင်
ကကသည်သ မက၊
့်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးက သူ၏ တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလည်ိုး မပမင်ကကတပ။ သူ၏
စတ်တည်ပငမ်ပခင်ိုးသည် သူ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတမှ့် အန္ှစ်မဲ့်တသ
စက ိုးမျ ိုးသ ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမှ တက လ ဟလမျှသ
ပြစ်သည်ဟ လူတအ
့် ိုး ထင်တစသည်။ ထစဉ်အတတ အတွငိုး် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့််
သူထတ်တြ ်ပပခဲတ
့်် တ်သည်ဟ
့် သ “အ ိုးနည်ချက်” သည် ဘရ ိုးသခင်က စလင်က တပြ ငမ
သတ်မှတ်တသ လူသ ိုးအတပေါ် “အပမင်သစ်” တစ်ခန္ှင ့်် “န ိုးလည်မအ
ှု သစ်” တစ်ခကပင်

တပိုးလျက်၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
အလွနန
် က်နတ
ဲ သ ထင်ပမင်ချက်က ချန်ထ ိုး ရစ်တလသည်။
့်
တယ ဘက သူ၏န္ှုတက
် ြွငက
့််
သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
ဲ ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ထသတသ
့် သ တနရက်
့် က ကျန်ဆခ
့်
“အပမင်သစ်” န္ှင ့်် “န ိုးလည်မအ
ှု သစ်” မျ ိုးက အတည်ပပြုလက်တပသည်။
သူခစ ိုးခဲရ
့် ူသ ိုးမျှ မတတွိုးတတ်တအ င်ပြစ်ပပီိုး
့် တသ ညြှဉ်ိုးဆဲမှု အတင်ိုးအတ သည် မည်သည်လ
န ိုးမလည်န္င်တအ င် ပြစ်လည်ိုး၊ သူသည် မစဆ ဒဋ္ဌစက ိုးမျ ိုးက မတပပ ခဲဘ
့် ၊ဲ သူ၏ ကယ်ခန္ဓ
န ကျင်မှုတဝဒန က သူ၏ ကယ်ပင် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သက်သ ရ သက်သ တစခဲသ
့် ည်။
သမမ ကျမ်ိုးထ၌
ဲ မှတတ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ “ငါြွ ိုးတသ တနရက်
့် ပျက်စီိုးပါတစ။
သ ိုးတယ က်ျ ိုးက ပဋသတန္ဓ ယူပပီဟ သတင်ိုးကက ိုးတပပ တသ ညဉ့််လည်ိုး ပျက်စီိုးပါတစ။”
(တယ ဘ ၃:၃) ဟ သူဆခဲသ
ူ ျှက တစ်ခါမျှ
့် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက အတရိုးကကီိုးသည်ဟ မည်သမ
သတဘ ထ ိုးတက င်ိုး ထ ိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထအရ မျ ိုးက အ ရစက်ပပီိုးတသ လူမျ ိုး
ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
။ သင်တ၏
် ့် ျင် ခဲသ
့် ည်ဟ
့် အပမင်တွင၊် တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
ထစက ိုးမျ ိုးက ဆလသတလ ။ ထစက ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မတကျမနပ်ပြစ်ပခင်ိုး တစ်ခ
ပြစ်သတလ ။ သင်တထဲ
့်် တ်သက်၍
့် သ ဤစက ိုးမျ ိုးန္ှငပ
့် မှ မျ ိုးစွ သည် တယ ဘတပပ ခဲတ
အချြုျို့တသ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး ရှကကပပီိုး၊ အကယ်၍ တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်ပါက၊
သူသည် အ ိုးနည်ိုးချက် သမဟ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့်
့် တ် ပူတဆွိုးတသ က တစ်စတစ်ရ က မပပသငသ
ယင်ိုးအစ ိုး စ တန်ထမှ မည်သည့်တ
် က်ခက်မက
ှု မဆ အပပြုသတဘ ဆန်စွ ပြင ့််
ရင်ဆင်ခသ
ဲ့် ငပ့်် ပီိုး စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ င်ယ
ှ ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရ တွင ် ပပြုိုးပင် ပပြုိုးခဲသ
့်် ည်ဟ
့် က
့် ငသ
ယကကည်ကကသည်က ငါသသည်။ သူသည် သူ၏ခန္ဓ ကယ်တပေါ် စ တန် တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲသ
့် ည့််
ညြှဉ်ိုးဆဲမှု တစ်ခတစ်တလက အနည်ိုးငယ်မျှ တပပန်
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ
့် မှု မရှသငသ
စတ်ခစ ိုးချက် တစ်ခတစ်တလက မပပခဲသ
့်် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
့် ငတ
ပ၍ပင် ပပင်ိုးထန်တစရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူတတ င်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် ငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ
မဆတ်မနစ်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနစ
် ွ တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမှုက တရှ င်တသ သူ
တစ်စတစ်ဦိုးက လက်တတွျို့ ပပသပပီိုး ပင်ဆင်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ အလွနပ် ပင်ိုးထန်တသ
ဤညြှဉ်ိုးဆမ
ဲ ှု အလယ်တွင၊် တယ ဘသည် သူတမွိုးြွ ိုးတသ တနရက်
ဲ သ
ဲ့် ည်။
့် ကသ ကျန်ဆခ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးငှ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခတစ်တလရှြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်က ညည်ိုးညြူပခင်ိုးပင် မပပြုခဲတ
ှ ၍ ယတနအထ
၊
့် ပ။ တရှိုးတခတ် အချန်က လမျ ိုးမစ
့်
တယ ဘတပေါ် ကျတရ က်ခသ
ဲ့် ည့်် ထသတသ
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့်
မတတွျို့ ကကြုြူိုးသည့်အ
် တွက် သမဟ
် တွက်၊ ဤအရ သည် အတပပ က
့် တ် မခစ ိုးြူိုးသည့်အ
အလပ်ထက် ပ၍ လွယ်ကူတပသည်။ ထတကက
င၊့်် တယ ဘကဲသ
့် တူ
ီ ည့််
့်
့် ညသ

စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျြုိုးက မည်သမ
ူ ျှ အဘယ်တကက င ့်် မခစ ိုးရြူိုးပါသနည်ိုး။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင် ပမင်သတလ က်က မည်သမ
ူ ျှ ထသတသ
တ ဝန်
့်
သမဟ
့် တ် တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးချက်တစ်ခက တ ဝန်ယူန္င်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှ၊ တယ ဘ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် မည်သမ
ူ ျှ မလပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ပပင်၊ တယ ဘအတပေါ် ထသတသ
့်
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုကျတရ က်ချန် သူပပြုခဲသ
ူ ျှက ၎င်ိုးတ တမွ
့် ည်နည်ိုးတူ၊ မည်သမ
့် သ
့် ိုးြွ ိုးခဲတ
တနရက်
် ့် ယ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် က ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးမှ လွဲ၍ ဘရ ိုးသခင်၏န မက မစွနပ
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ န မက ဆက်လက်တက င်ိုးချီိုးတပိုးဆဲ မပပြုန္င်ကကတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဤအရ က လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။
တယ ဘန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဤအရ က ငါတ တပပ
တသ အခါတွင၊် ငါတသည်
သူ၏အပပြုအမူက
့်
့်
ချီိုးကျြူိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ သူသည် တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူသ ိုးတစ်ဦိုးပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
ဘရ ိုးသခင်အြ ထ
သက်တသက ခန္င်ခက
ဲ့်
၊ သူအ
ွ န် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့သ ့်
့် သတသ
့်
့် ိုး စွပ်စဲရ
စ တန်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ပပန်မလ တစြအလ
ငှ့် စ တန်အ ိုး
့်
စတ်ပျက်လက်ပျက်ပြငထ
့်် က
ွ ်တပပိုးတစန္င်စွမ်ိုးရှခဲသ
င ့်် သူက
့် ည်- ထတကက
့်
့်
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မှ ိုးယွငိုး် ပါသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထက် ပပမငတ
့်် သ စန္ှုနိုး် မျ ိုး ရှတနပခင်ိုး ပြစ်န္င်မည်တလ ။ သင်တအတပေါ်
သ ့်
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ကျတရ က် လ ချန်တွင ် သင်တသည်
တယ ဘထက် ပ၍ပင် တက င်ိုးစွ
့်
ပပြုမူန္င်မည်မှ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်မည်သည့်် ကနက
် ့် က
ွ ်ချက်မျ ိုး သင်တ ရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။
တယ ဘသည် သအ
ို သ တကက င ်ူ့ သတမွ်းေွ ်းခွဲူ့တသ
ူ့ ်း ေင ်ူ့ ဘိုရ ်းသခင်ကိို မန ကျင်တစလိတ
တနရက်
ွဲ ည်
ူ့ ကိို ကျိန်ဆသ
လူတသည်
လူတ၏
် ဉ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့်
့် အပပင်ပန်ိုးမျ ိုးက ကကည့်စ
့်
အတွငိုး် စတ်န္လ
ှ ိုးက ကကည့်သ
် ည်ဟ ငါမကက ခဏ တပပ သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့်
အတွငိုး် စတ်န္လ
ှ ိုးက ကကည့်တ
် သ တကက င၊့်် သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်တလသည်၊
လူတမှ့် မူ အပခ ိုးလတ
ူ ၏
့် အန္ှစ်သ ရက ၎င်ိုးတ၏
့် အပပင်ပန်ိုးက အတပခခ၍
ြွငဆ
့်် ကကတလသည်။ တယ ဘသည် သူ၏န္ှုတက
် ြွငက
့််
သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ တနရက်
့် က
ကျန်ဆခ
ဲ ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ဤလပ်ရပ်သည် တယ ဘ၏ မတ်တဆွသိုးဦိုး အပါအဝင် ဝည ဉ်တရိုးရ
ပင်္္ြုလ် အ ိုးလိုးက အအ
့် ိုးသငတ
့်် စခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် သူအတပေါ်
တပိုးအပ်ခတ
ဲ့် သ အသက်န္င
ှ ့်် ခန္ဓ ကသ မက သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ
့်

တနရက်
ဲ ငတ
့်် ပ။ ဤသည်မှ
့် အတွက် တကျိုးဇူိုးတင်ရှသငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် မကျန်ဆသ
သ မန်လူမျ ိုး န ိုးလည်န္င်ပပီိုး စတ်ကူိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် တန က်သ ့်
လက်တလျှ က်တသ သူ မည်သအ
ူ တွကမ
် ဆ၊ ဤသန ိုးလည်မှုသည် အထွတ်အပမတ်ပြစ်ပပီိုး
မချြုိုးတြ က်အပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့််
သမမ တရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တယ ဘသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
ချြုိုးတြ က်ခတ
ဲ့် ပသည်- သူသည် သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့် သ တနရက်
့် က ကျန်ဆခ
တ ိုးပမစ်ထ ိုးတသ နယ်တပမထဲသ ပြတ်
ကိုးူ ပခင်ိုး အပြစ် သ မန်လူမျ ိုးက ယူဆသည့််
့်
လပ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် လူတ၏
့် န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စ န သန ိုးပခင်ိုးက
ခစ ိုးပင်ခင
ွ မ
့်် ရှသည်သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ခစ ိုးပင်ခင
ွ ့်် မရှတပ။
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးက တယ ဘအ ိုး
့်
မမကယ်ကယ် အလလက်တစသည်၊ ယင်ိုးသည် သူအ
့် ိုး အလွန ် ရဲတင်ိုးတစပပီိုး မဆင်မပခင်
ပြစ်တစခဲသ
့် ည်မှ သူသည် သူ၏ တစ်သက်တ အတတ အတွငိုး် သူအ
့် ိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကျိုးဇူိုးမတင်ခရ
ဲ့် သ မကဘဲ၊ သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ
တနရက်
် တွက်၊ သ ၍ပင်မျ ိုးတသ လူတသည်
့် ကလည်ိုး ပျက်စီိုးပခင်ိုးသ ရှု
့် ရသည့်အ
့် တ်ချခဲပ
့်
တယ ဘ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအတပေါ် သသယ ပြစ်လ ကကတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး မဟတ်ပါက အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ထသတသ
တပါပပက်
မှုမျ ိုးသည်
့်
့်
တယ ဘ၏ ဤလပ်ရပ်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချရန် လူတအ
် ည်ိုး၊
့် ိုး အတထ က်အထ ိုးက တပိုးတသ လ
ထအချန်က တယ ဘသည် မည်သည့်အ
် ရ က အမှနတ
် ကယ် တတွိုးတနခဲသ
့် ည်က မည်သူ
သန္င်ပါသနည်ိုး။ တယ ဘသည် အဘယ်တကက င ့်် ထသပပြုမူ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက
့် ခသ
မည်သသ
ူ န္င်သနည်ိုး။ ဤတနရ တွင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တယ ဘ ကယ်တင်သ အတွငိုး် ကျကျ
အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက သန္င်တပသည်။
စ တန်သည် တယ ဘ၏ အရိုးမျ ိုးက ြစီိုးန္ှပ်စက်ြ ၎င်
် ့် ခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊်
့် ိုး၏လက်ကဆနခ
တယ ဘသည် လွတ်တပမ က်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
ွ အ
် ိုး မရှဘဲ၊ ၎င်ိုး၏
့် တ် ခခရန်ခန
လက်ခပ်တင
ွ ိုး် သ ကျဆင်
ိုးခဲရ
့် သည်။ သူ၏ ကယ်ခန္ဓ န္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်သည် အလွနက် ကီိုးစွ တသ
့်
န ကျင်မှုတဝဒန က ခစ ိုးခဲရ
် န်တနသည့်် လူသ ိုး၏
့် ပပီိုး ဤန ကျင်မှုသည် သူအ
့် ိုး ခန္ဓ ၌ ရှငသ
အတရိုးမပါမှု၊ အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အစွမ်ိုးတန်ခိုးကင်ိုးမဲ့်ပခင်ိုးတက
် မင်ိုး
့် အလွနအ
သတပပြုမတစခဲသ
ွ ်က
့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
င်္ရစက်က ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်လသည့်် စတ်တစ်ခရှရသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
နက်နတ
ဲ သ အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးလည်မှု တစ်ခကလည်ိုး ရရှခဲသ
့် ည်။ စ တန်၏

လက်တွငိုး် ၌ အတသွိုးအသ ိုး ရှတသ လူသ ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် အလွန ် အစွမ်ိုးတန်ခိုးမဲ့်ပပီိုး
အ ိုးနည်ိုးသည်ဟ တယ ဘ န ိုးလည်ခရ
ဲ့် သည်။ သူသည် ဒူိုးတထ က်က ဘရ ိုးသခင်ထ
ဆတတ င်ိုးခဲခ
ဲ လ
့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး စ တန်၏ လက်ထသ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
ထ ိုးရှခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မျက်န္ ှ က ြိုးထ ိုးပပီိုး
ကွယ်ဝက
ှ ်တနသည့်အ
် လ ိုး သူခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး
သူအတွ
က် ငတကကိုးခဲသ
် ပပင်၊ သူအတွ
က် စတ်ထခက်ခရ
ဲ့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည့်အ
့်
့်
သူ၏န ကျင်မှုအ ိုးပြင ့်် န ကျင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး သူ၏ အန တရပြစ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် အန တရ
ပြစ်ခရ
ဲ့် သည်... တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မှုက ခစ ိုးမခဲသ
့် ပပင်
့် ည်အ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် အတွက် မည်မျှ မခမရပ်န္င်ြွယ် ပြစ်သည်ကလည်ိုး
ခစ ိုးမခဲသ
့် ည်...တယ ဘသည် သူအ
့် ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် န ကျင်ရသည်က
ပမင်လရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တန က်ထပ် ပူတဆွိုးမှု တစ်စတစ်တလကမျှ
တရ က်တစလပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူအတွ
က် မငတကကိုးတစလခဲတ
့် ပ။
့်
ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် တယ ဘသည် သူ၏ န ကျင်မှုအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ညြှဉ်ိုးဆဲခရပခင်ိုးက
ဤအရ က ရပ်တန်တစန္
် တွက်၊ ဤခန္ဓ ကယ်အ ိုးပြင ့်် သူအတပေါ်
့် င်မည် ပြစ်သည့်အ
့်
ကျတရ က်ခတ
ဲ့် သ န ကျင်မှုက သည်ိုးညည်ိုးမခတတ ရ
့် န် သူ၏ ခန္ဓ ကယ်က အ ရထဲမှ
တြျ က်ပစ်လခဲသ
် သူမတြျ က်ပစ်န္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သူ
့် ည်- သတသ
့်
့် သည် ခန္ဓ ကယ်၏ န ကျင်မှုက
သည်ိုးခခဲရ
့် သည် သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မပူပန်တစလသည့်် ဆန္ဒ၏ ညြှဉ်ိုးဆဲပခင်ိုးကလည်ိုး
ခခဲရ
့် သည်။ န ကျင်မှုတစ်ခသည် ခန္ဓ ကယ်မှ လ ပပီိုး တန က်တစ်ခသည် ဝည ဉ်မှလ သည့်-်
ဤန ကျင်မှု န္ှစ်ခသည် တယ ဘအတပေါ် စတ်န္လ
ှ ိုးကွဲလမတတ်၊ အူကလီစ မျ ိုး
တဆ ငဆ
့်် ခ
ွဲ ရသည့်် န ကျင်မက
ှု တဆ င်ယူလ ခဲပ့် ပီိုး အတသွိုးအသ ိုးရှတသ လူသ ိုး၏
အ ိုးနည်ိုးချက်မျ ိုးသည် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး မည်ကသ
ဲ့် မချင
မ
့်် ရဲပြစ်တစပပီိုး
့်
ခကိုးရ မဲတ
ွ ၊်
့် စသည်က သူအ
့် ည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်တင
့် ိုး ခစ ိုးရတစခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ တမ်ိုးတပခင်ိုးသည် သ ၍ပပင်ိုးထန်လ ခဲပ့် ပီိုး စ တန်အ ိုး သူ၏
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးသည် သ ၍ ပပင်ိုးပပလ ခဲသ
က်
့် ည်။ ဤအချန်တွင၊် တယ ဘသည် သူအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင် မျက်ရည်ကျငတကကိုးသည်က ပမင်ရသည်ထက် သမဟ
့် တ် န ကျင်ပခင်ိုး
ခစ ိုးရသည်က ပမင်ရသည်ထက် လူတလ
ကထဲသ မည်
သည့်အ
် ခါကမျှ သူမတမွိုးြွ ိုးလ ခဲရ
့် န်၊
့်
့်
သူ မပြစ်တည်ခြ
ဲ့် ရန်
် ွ
့် ည်။ သူသည် သူ၏ ဇ တပကတက စတင်၍ လွနစ
့် သ ၍ပင် ဆန္ဒရှခဲသ
စက်ဆပ်ရွရှ လ ခဲသ
ှ ့်် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သမျှ
့် ည်၊ မမကယ်ကယ်၊ သူတမွိုးြွ ိုးခဲတ
့် သ တနရက်
့် န္င
အ ိုးလိုးကပင် ပငီိုးတငွျို့ ပပီိုး စတ်ကန်လ ခဲသ
ဲ့် သ တနရက်
သမဟ
့် ည်။ သူတမွိုးြွ ိုးခတ
့်
့် တ် ယင်ိုးန္ှင ့််

ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တန က်ထပ် မည်သမျှ
့် ပ၊
့် တြ ်ပပရန် သူအလမရှခဲတ
ထတကက
င ့်် သူသည် သူ၏န္ှုတ်ကြွငက
့််
သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
ဲ သ
ဲ့် ည့်် က ဤသကျ
့်
့် န်ဆခ
“ငါြွ ိုးတသ တနရက်
့် ပျက်စီိုးပါတစ။ သ ိုးတယ က်ျ ိုးက ပဋသတန္ဓယူပပီဟ
သတင်ိုးကက ိုးတပပ တသ ညဉ့််လည်ိုး ပျက်စီိုးပါတစ။ ထတနရက်
့် မက်ပါတစ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
မျက်န္ ှ ပပြုတတ ်မမူပါတစန္ှင။့်် အလင်ိုးမတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပါတစန္ှင။့်် ” (တယ ဘ ၃:၃-၄) တယ ဘ၏
စက ိုးမျ ိုးသည် သူက
့် ပျက်စီိုးပါတစ။
့် ယ်သူ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးပြစ်သည့်် “ငါြွ ိုးတသ တနရက်
သ ိုးတယ က်ျ ိုးက ပဋသတန္ဓယူပပီဟ သတင်ိုးကက ိုးတပပ တသ ညဉ့််လည်ိုး ပျက်စီိုးပါတစ။”
ဟူ၍အပပင်၊ မမကယ်ကယ်အတပေါ် သူ ခစ ိုးရသည့်် အပပစ်တင်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
န ကျင်တစပခင်ိုးအတွက် အတကကိုးတင်ရသည့်
ှ
် သူ၏ အသစတ်ပြစ်တသ “ထတနရက်
့် မက်ပါတစ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မျက်န္ ှ ပပြုတတ မ
် မူပါတစန္ှင။့်် အလင်ိုး မတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပါတစန္ှင၊့်် ” ဟူသည်က
ပပတပသည်။ ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်သည် ထအခါက တယ ဘ ခစ ိုးခဲရ
့် ပန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အဆိုးစွန ် တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးထ သူ၏စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့်
အပပည့်အ
် ဝ ထင်ရှ ိုးတစခဲသ
် တင်ိုးပင်၊
့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တယ ဘ ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည့်အ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတမှ့် အမှနပ
် င် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ ဟတ်တပ၏၊

ဤချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တမျှ ်လငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်် အကျြုိုးဆက်
အတအကျပြစ်တပသည်။
တယ ဘသည် စ တန်ကိို အနိင
ို ယ
် က ဘိုရ ်းသခင်၏ အ မင်တင
ွ ် စစ်မှန်တသ လသ ်းတစ်ဦ်း
ေစ်လ သည်
တယ ဘသည် သူ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက ပထမဦိုးဆိုး ကကြုရချန်တွင၊် သူ၏ ဥစစ ပစစညိုး် အ ိုးလိုးန္င
ှ ့််
သ ိုးသမီိုး အ ိုးလိုး ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူသည်
လဲမကျခဲတ
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးမတ
ှု စ်ခပြစ်သည့်် မည့်သ
် ည့်အ
် ရ ကမျှ
့် ပ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
မဆခဲတ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးက တအ င်ပမင်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ ရပ်ဝတထြု
့် ပ။ သူသည် စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ပစစညိုး် မျ ိုး၊ သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏တလ ကီပင်ဆင်မှု အ ိုးလိုး
ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စမ်ိုးသပ်မက
ှု တအ င်ပမင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူထ
ှ အ
့်် မျှ ဘရ ိုးသခင်က
့် မှ အမှုအရ မျ ိုးက ယူတဆ င် သွ ိုးသည်န္င
န ခန္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ
တကျိုးဇူိုးတင်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးတက
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏
့် လည်ိုး ပူတဇ ်ဆက်ကပ်န္င်ခသ

ပထမအကကမ် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုအတတ အတွငိုး် တယ ဘ၏ အပပြုအမူပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမအကကမ် စမ်ိုးသပ်မှု အတတ အတွငိုး် တယ ဘ၏ သက်တသခချက်လည်ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဒတယအကကမ် စမ်ိုးသပ်မှုတွင၊် စ တန်သည် တယ ဘက တက်ခက်ြ ့်
၎င်ိုး၏လက်ကဆနခ
် ့် ပဲ့် ပီိုး၊ တယ ဘသည် သူယခင်က ခစ ိုးခဲရ
့် သည်ထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
န ကျင်မှုက ခစ ိုးခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏သက်တသခချက်သည် လူတက
့်
အအ
့် ိုးသငရ
့်် စ်တစရတလ က်သည်အထ ပြစ်ဆရ
ဲ ှခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ သူသည် သူ၏ခန္င်ရည်၊ ခယူချက်န္င
ဘရ ိုးသခင်က န ခမှုအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတအ
့် ိုး စ တန်က
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် အန္င်ယူရန် အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ အပပြုအမူန္င
ှ ့််
သူ၏သက်တသခချက်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်တစ်ကကမ် တထ က်ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
မျက်န္ ှ သ တပိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့်် က
ှ ်မအ
ှု တတ အတွငိုး် တွင၊် တယ ဘသည်
့် သည်။ ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ခန္ဓ ကယ် န ကျင်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးတက
့်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ စန္င်တကက င်ိုး သမဟ
ှ ့််
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ ဆက်ကပ်မှုန္င
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ မှုက ယူတဆ င်မသွ ိုးန္င်တကက င်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တသပခင်ိုးက
သူရင်ဆင်ခရ
ဲ့် တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က စွနလ
် ့် တ်မည်မဟတ် သမဟ
့် တ် သူ၏စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
် ့် တ်မည်မဟတ်သည်က စ တန်အ ိုး တကကည ရန်
့် စွနလ
သူ၏တကယ့််အပပြုအမူက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ တယ ဘ၏ စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်သည် စ တန်အ ိုး
သူရဲတဘ တကက င်တစခဲသ
့် ည်၊ သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် စ တန်အ ိုး အသည်ိုးငယ်တစက
တန်လှုပ်တစရစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
် ရိုးတက်ပဲအ
ွ တွငိုး် တွင ် စ တန်က သူ
့် တသတရိုး ရှငတ
တက်ခက်ခသ
ဲ့် ည့်် ပပင်ိုးပပပခင်ိုးသည် စ တန်ထတ
ဲ ွင ် နက်ရှုင်ိုးတသ မန်ိုးတီိုးမှုန္င
ှ ့််
မတကျမချမ်ိုးမှုတက
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် ည်။ သူ၏စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့် တပါက်ြွ ိုးတစခဲသ
့်
စ တန်သည် သူက
် ရ မျှ မလပ်တဆ င်န္င်တစခဲသ
့် ည်မှ စ တန်သည်
့် တန က်ထပ်မည်သည့်အ
တယ ဘအတပေါ် ၎င်ိုး၏ တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးက စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ်
ချခင်ိုးထ ိုးသည့်် တယ ဘအ ိုး စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးကလည်ိုး စွနလ
် ့် တ်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤသည်မှ
တယ ဘသည် တလ ကကကီိုးက တအ င်ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ ဇ တပကတက
တအ င်ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ သူသည် စ တန်က တအ င်ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က တသပခင်ိုးက
တအ င်ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလခဲတ
ှ ့်် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် ပသည်။ သူသည် အကကင်ိုးမဲန္
့် င
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုန္စ
ှ ်ခအတတ အတွငိုး် တွင၊်
တယ ဘသည် သူ၏ သက်တသခချက်၌ ပမဲပမစွ ရပ်တည်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
် ကယ် အသက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်က
့် အမှနတ

တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သူ၏ အသက်ရှငမ
် ှု
နယ မမျ ိုး၏ နယ်ပယ်က ကျယ်ပပနလ
် ့် တစခဲသ
ှ ်ခက ကကြုရလျက်ပြင၊့််
့် ည်။ ဤစမ်ိုးသပ်မှုန္စ
တယ ဘထဲ၌ သ ၍ကကယ်ဝတသ အတတွျို့အကကြုတစ်ခ တပါက်ြွ ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး
ဤအတတွျို့အကကြုသည် သူက
့်် ျက်တစက ဝါရင်တ
့် စခဲသ
့် ည်၊ ယင်ိုးသည် သူက
့် သ ၍ ရငက
့် သ ၍
သန်မ တစခဲပ့် ပီိုး သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ ခယူချက် ရှတစခဲက
၊ သူစဲပွ မဲစွ ထန်ိုးထ ိုးခဲတ
့်
့် သ
တည်ကကည်ပခင်ိုး၏ မှနက
် န်မှုန္င
ှ ့်် အြိုးထက်တန်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်၍ သူအ
့် ိုး သ ၍
စတ်ချယကကည်မှု ရှတစခဲသ
့်် က်ဆင်သည့်် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ တယ ဘန္ှငသ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် သူအ
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
့် ိုး လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ပူပန်မှုန္င
နက်ရှုင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသစတ်က တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
အြိုးထက်ပခင်ိုးက သူအ
့်် ပိုးခက
ဲ့်
၊ ယင်ိုးအတပခအတနမှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် ိုး သတပပြုမခွငတ
အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတက
့် သူ၏ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးထဲသ ့်
တပါင်ိုးထည့်ခ
် တ
ဲ့် လသည်။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးသည် တယ ဘအ ိုး
ဘရ ိုးထမှ ကင်ိုးကွ တစခဲသ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍
့် ည် သ မက သူ၏ စတ်န္လ
နီိုးကပ်တစခဲသ
့် ည်။ တယ ဘသည်ိုးခခဲတ
့် သ ခန္ဓ န ကျင်မှုသည် ယင်ိုး၏ အထွတ်အထပ်သ ့်
တရ က်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်ထမှ သူခစ ိုးခဲရ
့် တသ စိုးရမ်ပူပန်မှုသည် သူအ
့် ိုး
သူ၏ တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
ဲ မှ့် လွဲ၍ တရွ ိုးချယ်စရ မတပိုးခဲတ
့် က ကျန်ဆြ
့် ပ။ ထသတသ
့်
အပပြုအမူသည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ စီစဉ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ မဟတ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် မှ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုး၏ အလအတလျ က် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမှ့် လ ခဲသ
့် ည့််
အလအတလျ က် ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သူသည် မမကယ်ကယ်
စက်ဆပ်ရွရှ ခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ညြှဉ်ိုးဆဲရန် လလ ိုးပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ခ
့် န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး
မရှတသ တကက င၊့်် သူ၏ အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးသည် ကယ်ကျြုိုးမငဲသ
့်် ထ
့် ည့်် အဆငအ
တရ က်ရှခဲတ
့် ပသည်။ ဤအချန်တွင ် တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ
တည်ရှတနခဲတ
့် သ ကကည်ညြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တမ်ိုးတပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ဆက်ကပ်ပခင်ိုးတက
့်် ထ ပမြှငတ
့်် င်ခသ
ဲ့် ည်။
့် အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး အဆငအ
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတက
့်် ထ
့် လည်ိုး အတရိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမတ်န္ိုးပခင်ိုး အဆငအ
ပမြှငတ
့်် င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ထခက်နစ်န တစမည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
လပ်တဆ င်ရန် မမကယ်ကယ် အခွငမ
့်် တပိုးခဲတ
့် ပ၊ ဘရ ိုးသခင်က န ကျင်တစမည့််

မည်သည့်အ
် ပပြုအမူကမျှ မမကယ်ကယ် လပ်တဆ င်ခင
ွ မ
့်် တပိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ကယ်ပင်
့် ကဲသ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်သည့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊ ပူတဆွိုးပခင်ိုး
သမဟ
့်် တပိုးခတ
ဲ့် ချ။
့် တ် မတပျ ်ရင်ပခင်ိုးကမျှပင် ယူတဆ င်လ ြ မ
့် မကယ်ကယ် အခွငမ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် တယ ဘသည် ယခင်က တယ ဘပင် ပြစ်တနဆဲ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊ န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပီိုးပပည့်စ
် တသ တကျနပ်အ ိုးရမှုန္င
ှ ့်် သ ယ ကကည်န္ိုးူ မှုက တဆ င်ကကဉ်ိုးခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင် တယ ဘသည် သူရရှြ ဘ
့်် ိုးခဲတ
့် သ
့် ရ ိုးသခင် တမျှ ်လငထ
စလင်ပခင်ိုးက ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် “စလင်တပြ ငမ
့်် တ်သည်”
ဟတခေါ်တဝေါ် ပခင်ိုးင ှ အမှနတ
် ကယ် ခထက်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ပီ ပြစ်သည်။ သူ၏
တပြ ငမ
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် စ တန်အ ိုး တအ င်န္င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အြ သူ
့်် ပိုးခဲသ
့် ွ ရပ်တည်အခွငတ
့် ည်။ ထတကက င ့််
့် ၏ သက်တသခချက်၌ ခင်ခစ
သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်တသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး သူအ
့် ိုး စလင်တစပပီိုး သူ၏
အသက်တန်ြိုးက ယခင်ထက် သ ၍ ပမြှငတ
့်် င်ခရတစက တကျ ်လွနတ
် စခဲပ့် ပီိုး၊ စ တန်၏
တက်ခက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးက မခရတတ မ
့် ည့်် ပထမဦိုးဆိုးတသ လူတစ်ဦိုးလည်ိုး
ပြစ်တစခဲသ
့်် တ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် စ တန်၏
့် ည်။ တယ ဘသည် တပြ ငမ
စွပ်စဲပွ ခင်ိုးခခဲရ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် က စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့် သည်။ တယ ဘသည်
တပြ ငမ
့်် တ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် စ တန်ထသ လ
့် ပပီိုး၊ တယ ဘသည်
့် ဲအပ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
တပြ ငမ
့်် တ်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် စ တန်က တအ င်န္င်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏
သက်တသခချက်၌ ခင်ပမဲစွ ရပ်တည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်မှစ၍ တယ ဘသည် စ တန်ထသ ့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် အပ်န္မခ
ှ ရတတ မ
့် ည့်် ပထမဦိုးဆိုး လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လ ခဲသ
နတ
် ကယ် လ တရ က်ခပဲ့် ပီိုး စ တန်၏
့် ည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တရှ ျို့သ အမှ
့်
တစ ငက့်် ကည့်ပ် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တအ က်၊
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငခ
် ရ
ဲ့် သည်...။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်၌ စစ်မန
ှ တ
် သ
လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် လွတ်တပမ က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်...။
တယ ဘအတကက င််း
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက တယ ဘ မည်ကသ
ဲ့် ပြတ်
တကျ ်ခပ
ဲ့် က သရပခင်ိုးပြင၊့်် သင်တထဲ
့်
့် မှ
အမျ ိုးစသည် တယ ဘကယ်တင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်၊် အထူိုးသပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးက သူရခဲသ
် ျက်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တန က်ထပ်
့် ည့်် လျှြုျို့ ဝှကခ

အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးက သလကကတပမည်။ ထတကက
င ့်် ယတနတွ
့် င ်
့်
တယ ဘအတကက င်ိုး တပပ ကကပါစ။့်
တယ ဘ၏ တနစဉ်
်ူ့ တ် ခင််း၊ ဘိုရ ်းသခင်ကိို
ူ့ အသက်တ တွင၊် သ၏ စံိုလင် ခင််း၊ တ ေ ငမ
တကက က်ရွံ ျို့ ခင််းနှင ်ူ့ မတက င််းမှု တရှ င်ကကဉ် ခင််းတိကိ
ို ူ့ ို ငါတိတတွ
ို ူ့ ရ
ျို့ သည်
အကယ်၍ ငါတသည်
တယ ဘအတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးရမည် ဆပါက၊ “တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့််
့်
တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
ဆိုးညစ်မက
ှု တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။” ဟူ၍ သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်၏န္ှုတ်မှ မမက်ဆခဲတ
့် သ အကဲပြတ်ချက်ပြင ့်် စတင်ကကရမည် ပြစ်သည်။
ပထမဦိုးစွ တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် တလ့်လ ကကပါစ။့်
“စလင်သည်” န္ှင ့်် “တပြ ငမ
့်် တ်သည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့်
သန ိုးလည်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ တယ ဘသည် အပပစ်တင်စရ မရှတသ သူ ပြစ်သည်၊ သူသည်
င်္ဏ်သတရရှတသ သူ ပြစ်သည်ဟ သင်တ ယ
့် ကကည်သတလ ။ ဟတ်တပ၏၊ ဤအရ သည်
“စလင်သည်” န္ှင ့်် “တပြ ငမ
့်် တ်သည်” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တက်ရက်
အဓပပ ယ်တက က်ယူချက်န္င
ှ ့်် န ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်တပမည်။ စစ်မှနတ
် သ
အသက်တ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဆက်စပ်စဉ်ိုးစ ိုးရမည့်် အတကက င်ိုးအရ မှ
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တစ်သ ိုးတည်ိုးပြစ်တသ
အရ ပြစ်သည်- န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ စ အပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အယူအဆ ချည်ိုးသက်သက်သည်
မည်သည့်အ
် တပြကမျှ တပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။ တယ ဘ၏ အမ်၌တနတသ အသက်တ က
ကကည့်ပ် ခင်ိုးပြင၊့်် သူ၏ အသက်တ တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သူ၏ ပမှန ် အပပြုအမူက
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ခ
ူ သ
ဲ့် ည်က ကကည့်ပ် ခင်ိုးပြင ့်် ငါတအစပပြုကကမည်
။ ဤအရ က
့်
အသက်တ ထဲတွင ် သူ၏ နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးအတကက င်ိုးအပပင်၊ သူ၏
ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် လက်စ ိုးမှု အတကက င်ိုးက ငါတအ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခ
့် ိုး တပပ ပပလမ်မ
တယ ဘဝတထြု ၁:၃ ၏ တန က်ဆိုး စက ိုးမျ ိုးက ြတ်ကကပါစ-့် “ထသူသည်
အတရှ ျို့မျက်န္ ှ အရပ်သ ိုးတက တထက်
သ ၍ကကီိုးတသ သူပြစ်၏။” ဤစက ိုးမျ ိုးက
့်
ဆတနတသ အရ မှ တယ ဘ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ရပ်တည်ချက်တသည်
အလွနပ် မငမ
့်် ိုးခဲပ့် ပီိုး
့်
သူသည် အတရှ ျို့အရပ်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ သူ ပြစ်ခရ
ဲ့် ပခင်ိုး
အတကက င်ိုးအရင်ိုးမှ မှ သူ၏ တပါကကယ်ဝတသ ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးတကက င ့်် သမဟ
့် တ် သူသည်

စလင်ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်က ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ စ
ျို့ ဉ်တွင ် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ပခင်ိုးတကက င ့််
ပြစ်သည် မပြစ်သည်က ငါတအ
့် ိုး တပပ မပပထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ တယဘယျအ ိုးပြင ့်် တယ ဘ၏
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ရပ်တည်ချက်တသည်
မျ ိုးစွ တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်က
့်
ငါတသ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ တယ ဘန္ှင ့််
့် တပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတတ
သက်ဆင်သည့်် လူတ၏
ဲ့် ည်၊ သူသည်
့် ပထမဆိုး ထင်ပမင်ချက်မျ ိုးမှ တယ ဘသည် စလင်ခသ
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ခဲပ့် ပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ခဲက
သူသည် ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ န္ှင ့်် အတလိုးထ ိုးအပ်တသ အဆငအ
့်် တန်ိုးက ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်ဟူ၍ပြစ်သည်။
သ မန် လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးအတွက်၊ ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခထဲန္င
ှ ့်် ထသတသ
့်
့်
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင် အသက်ရှငရ
် ပခင်ိုး၊ တယ ဘ၏ စ ိုးတနကျအစ ိုးအစ ၊
ဘဝအဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ကယ်ပင် အသက်တ ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးသည်
လူအမျ ိုးစ၏ အ ရစူိုးစက်မှု ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်။ ထတကက
င ့်် သမမ ကျမ်ိုးက ငါတ ့်
့်
ဆက်လက်ြတ်ရှုရမည်- “တယ ဘ၏ သ ိုးတသည်
န္ှစ်စဉ်အတင်ိုး
့်
အသီိုးအသီိုးြွ ိုးတသ တနတရ
့် က်လျှင၊် မမတအ
့် မ်၌ ပွဲခသပြင်၊့် န္ှမသိုးတယ က်ကလည်ိုးတခေါ်၍
အတူစ ိုးတသ က်တလ့် ရှကက၏။ ပွဲခတသ တနရက်
် သ အခါ၊ တယ ဘသည်သတ
ူ က
့် လွနတ
့် တခေါ်၍
သန်ရှ့် ငိုး် တစပပီိုးလျှင ် နနက်တစ တစ ထ၍ သူတအတရအတွ
က်အတင်ိုး
့်
မီိုးရှု ျို့တသ ယဇ်ကပူတဇ ်တလ့်ရ၏။
ှ
အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ငါသ
မှ ိုးယွငိုး် ၍ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စွနပစ်
် ့် ကကပပီတလ ဟ တယ ဘတအ က်တမ၏
ဘသည် အစဉ်ပပြုပမဲ
့် ။ ထသတယ
့်
ရှ၏။” (တယ ဘ ၁:၄-၅) ဤကျမ်ိုးပဒ်သည် ငါတအ
့် ိုး အချက် န္ှစ်ချက်က တပပ သည်- ပထမ
အချက်မှ တယ ဘ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးသည် မျ ိုးစွ စ ိုးတသ က်ကကလျက်၊
ပမှနပ
် ဲွခတလ့်ရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဒတယ အချက်မှ တယ ဘသည် ၎င်ိုးတသည်
့်
အပပစ်ပပြုတနကကမည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်က
့် စတ်န္လ
စွနလ
် ့် တ်ခမ
ဲ့် ကကပပီိုးပြစ်မည်က တကက က်ရွ ျို့ရင်ိုး၊ သူ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးအတွက် မကက ခဏ
စိုးရမ်ပူပန်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် မကက မကက မီိုးရှု ျို့တသ ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ်တလ့်ရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤအရ တွင် မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုး၏ အသက်တ မျ ိုးက တြ ်ပပထ ိုးသည်။
ပထမမှ တယ ဘ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကယ်ဝပခင်ိုးတကက င ့်် မကက ခဏ
ပွဲခကကသည်၊ ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးစွ အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်၊ ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုး
့် တ်န္လ
အလပပည့်သ
် ည်အထ အစ ိုးအတသ က်န္င
ှ ့်် ဧည့်ခ
် ခဲက့် ကပပီိုး၊ ရပ်ဝတထြု ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ပခင်ိုးက
ယူတဆ င်လ ခဲသ
့်် ိုးတသ ဘဝ အဆငအ
့်် တန်ိုးက တပျ ်တမွျို့ ခဲက့် ကသည်။ ထသတသ
့် ည့်် ပမငမ
့်
အသက်တ တစ်ခ၌ တနထင်ပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
မကက ခဏ အပပစ်ပပြုက ဘရ ိုးသခင်က
့်

ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမခဲမ
် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့် ည်မှ မလွဲမတသွ ပြစ်သည်- သတသ
့်
့်
့် ယ်ကယ်
သနရ
် ့် ှငိုး် စင်ကကယ်တစပခင်ိုး သမဟ
် ကဲ့် ကပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ထအခါ
့် တ် မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ခ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင် တနရ မရှခဲတ
့် ကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် စတ်န္လ
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးက တတွိုးတတ ခဲက့် ကပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်က စွနလ
် ့် တ်မမည်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးင ှ မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုး
မမည်ကလည်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှခဲက့် ကသည်က သင်ပမင်ရတပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ငါတ၏
့်
အ ရပပြုချက်မှ တယ ဘ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတပေါ်၌ မဟတ်ဘ၊ဲ ထသတသ
အရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် ချန်တွင ် တယ ဘပပြုခဲသ
့် ည့်် အရ အတပေါ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တယ ဘ၏
တနစဉ်အသက်
တ န္ှင ့်် သူ၏ လူသဘ
ဝ၏ အန္ှစ်သ ရ ပါဝင်သည့်် ကျမ်ိုးပဒ်ထ၌
ဲ
့်
့်
တြ ်ပပထ ိုးတသ အပခ ိုးတသ ကစစရပ်ပြစ်သည်။ တယ ဘ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုး ပွဲခပခင်ိုးက
သမမ ကျမ်ိုးစ က တြ ပ် ပသည်တ
့် နရ တွင ် တယ ဘအတကက င်ိုးက တြ ်ပပပခင်ိုး မရှတပ။
သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုး မကက ခဏ အတူတကွ စ ိုးတသ က်ခကဲ့် ကသည်ဟသ
ဆထ ိုးသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူသည် ပွဲခပခင်ိုးမျ ိုးက မပပြုခဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
့် ကဲသ
သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုး အလွနအ
် ကျြူိုး စ ိုးတသ က်ရ ၌ ပါဝင်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ကကယ်ဝပပီိုး
ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးစွ န္ှင ့်် အတစခမျ ိုးစွ က ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘ၏ အသက်တ မှ
စည်ိုးစမ်ပြင ့်် ယစ်မူိုးတသ အသက်တ တစ်ခ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် သူ၏အတက င်ိုးဆိုး
ရှငသ
် န်မှုပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးပြင ့်် အချန်က တပျ ်ပါိုးကန်လွနတ
် စခဲပ့် ခင်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးက သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုး တရှ င်ရှ ိုးတစြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုတကက င ့်် ဇ တပကတ တပျ တ
် မွျို့ ြွယ်ရ မျ ိုးအတပေါ် လွနက
် ျြူိုးစွ ခစ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
သမဟ
့် လျ ခ
့် ပဲ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ထအခါ တယ ဘသည်
့် တ် မီိုးရှု ျို့တသ ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ်ရန် တမတ
သူ၏ တနပထင်ပ၌ သသသ သ ပင် စည်ိုးကမ်ိုးရှခဲသ
့် ည်၊ သူက
့် တပိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် တလ ဘကကီိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အတပျ ်အပါိုးလက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ပဓ နကျသည်ဟူတသ ခယူချက် မရှခဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ဘဝ
့် ကဲသ
အဆငအ
့်် တန်ိုးအတပေါ် အစွဲအလန်ိုးကကီိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျပပီိုး
ရိုးရိုးကပ်ကပ်တနခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်တရှ တ
ျို့ ွင ်
့် ည်၊ ဝင်က့် က ိုးတတ်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှသကဲသ
သတရှပပီိုး င်္ရတစက်ရခဲ
ှ သ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
မကက ခဏ သူဆင်ပခင်တတွိုးတတ ခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က စဉ်ဆက်မပပတ် တကက က်ရွ ျို့ ခဲသ
့် ည်။
သူ၏ တနစဉ်အသက်
တ တွင၊် တယ ဘသည် မကက ခဏ တစ စီိုးစွ န္ိုးထက သူ၏ သ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
သမီိုးမျ ိုးအတွက် မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် တယ ဘသည်

သူကယ်တင် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ခဲသ
့် ည်သ မက သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး
ထနည်
့် ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးမည်မဟတ်ဟလည်ိုး သူတမျှ လ
် ငခ
့်် သ
ဲ့် ည်။ တယ ဘ၏ ရပ်ဝတထြုဆင်ရ ကကယ်ဝ
ချမ်ိုးသ မှုသည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ တနရ မရှခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည်
့် ကဲသ
ဘရ ိုးသခင်ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတသ တနရ က အစ ိုးထိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ သူကယ်တင်အတွက်
ပြစ်တစ သူ၏သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက် ပြစ်တစ တယ ဘ၏တနစဉ်
့် လပ်တဆ င်ချက် အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ခသ
ဲ့် ည်။
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် သူ၏န္ှုတ်၌ ရပ်တန်ခဲ့် ပ့် ခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူ
အတက င်အထည်တြ လ
် ပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ တနစဉ်အသက်
တ ၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခစီတွင ်
့်
ထင်ဟပ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ တယ ဘ၏ ဤတကယ့်် အပပြုအမူက တယ ဘသည်
ရိုးသ ိုးပပီိုး တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက န္ှစ်သက်သည့််
အန္ှစ်သ ရတစ်ခက ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်က ငါတအ
့် ိုး ပပသတပသည်။ တယ ဘသည်
သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးက မကက ခဏ တစလတ်က သနရ
် ့် ှငိုး် တစခဲသ
့် ည် ဟူသည်မှ
သူသည် သူ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၏ အပပြုအမူက ခွငပ့်် ပြုပခင်ိုး သမဟ
့် ည်က
့် တ် လက်ခပခင်ိုး မရှခဲသ
ဆလသည်။ ယင်ိုးအစ ိုး သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ၎င်ိုးတ၏
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် အပပြုအမူန္င
စတ်ပျက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအ
ဲ့် ည်။ သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုး၏
့် ိုး ပပစ်တင်တဝြန်ခသ
အပပြုအမူသည် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစခဲပ့် ခင်ိုး မရှဟ သူ တက က်ချက်ချခဲပ့် ပီိုး၊
ထတကက
င ့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ သွ
မျ ိုးက ဝန်ခြ ၎င်
့်
့် ိုးက ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
့်
့် ိုးတက
့်
သူမကက ခဏ တခေါ်ယူခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သူသည် မကက ခဏ
အပပစ်ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
တပါင်ိုးသင်ိုးပခင်ိုး မရှခဲဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတက
့် ည့်် သူ၏
့် တရှ င်ြယ်ပပီိုး တရှ င်ရှ ိုးခဲသ
လူသဘ
ဝ၏ အပခ ိုးတစ်ြက်က ငါတအ
့်
့် ိုး ပပတပသည်။ ဤလူမျ ိုးသည် သူ၏ သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သမီိုးမျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏မသ ိုးစန္ှင ့်် တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
သူ၏ ကယ်ပင် ပပြုမူတနထင်ပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ပစ်ပယ်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏ ကယ်ပင် ခစ ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုး၌ လက်တလျ ခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဝန်ချက တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးက ရယူရန်
တက်တွနိုး် ခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် ့် ယ်ရန်
့် အလကကီိုးတသ တပျ ်ရင်မှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်က မစွနပ
၎င်ိုးတအ
ဲ့် ည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး တယ ဘ ဆက်ဆခဲပ
့် န္ှင ့်် သက်ဆင်တသ
့် ိုး သူသတတပိုးခသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက

တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍ မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လက်ခခဲတ
့် သ
အရ က သူန္စ
ှ ်သက်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ပစ်ပစ်ခါခါ ပငင်ိုးပယ်ခတ
ဲ့် သ အရ က
သူစက်ဆပ်ရွရှ ခဲသ
ှ ိုး၌ တကက က်ရွ ျို့တသ သူမျ ိုးက
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က မမတ၏
့် စတ်န္လ
သူန္စ
ှ ်သက်ခပဲ့် ပီိုး မတက င်ိုးမှုက ကျြူိုးလွနသ
် မ
ူ ျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က
ပပစ်မှ ိုးတသ သူမျ ိုးက သူစက်ဆပ်ရွရှ ခဲသ
ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်မှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ ထသတသ
့်
စက်ဆပ်ရွရှ မှုတက
့် အသက်တ ထဲ၌ လက်တတွျို့ ပပသခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးမှ
့် သူ၏ တနစဉ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်ပြင ့်် ပမင်ခတ
ဲ့် သ တယ ဘ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
သဘ ဝအ ိုးပြင၊့်် ဤသည်မှ သူ၏ တနစဉ်အသက်
တ ထဲတင
ွ ် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
့်
ဆက်ဆတရိုးထက
ဲ တယ ဘ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ လူသဘ
ဝက တြ ်ပပပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ငါတတလ့်
့် လ ကကရမည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။
သ၏ စမ််းသပ် မှုမျ ်းအတတ အတွင်း် တယ ဘ၏ လသဘ
ဝ သရို ပ်သကန်မျ ်း (သ၏
ူ့
စမ််းသပ် မှုမျ ်းအတတ အတွင်း် တယ ဘ၏ စံိုလင် ခင််း၊ တ ေ ငမ
်ူ့ တ် ခင််း၊ ဘိုရ ်းသခင်ကိို
တကက က်ရွံ ျို့ ခင််းနှင ်ူ့ မတက င််းမှု တရှ င်ကကဉ် ခင််းတိအ
ို ူ့ ်း န ်းလည် ခင််း)
အထက်တွင် ငါတတဝငှ
ခတ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးမှ သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးမတင်မီ တယ ဘ၏ တနစဉ်
့်
့်
အသက်တ ၌ ပပသခဲတ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး
့် သ သူ၏ လူသဘ
့်
ပြစ်သည်။ ဤအမျြုိုးမျြုိုးတသ သရပ်သကန်မျ ိုးသည် တယ ဘ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ကနဦိုး
အကျွမ်ိုးဝင်မှုန္င
ှ ့်် သန ိုးလည်မက
ှု တပိုးပပီိုး ကနဦိုး အတည်ပပြုချက်က
အလအတလျ က်တပိုးသည်မှ တသချ တပသည်။ “ကနဦိုး” ဟ ငါဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
လူအမျ ိုးစသည် တယ ဘ၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးက သူလက်စ ိုးခဲသ
ှ တ
် သ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ
့် ည့်် အတင်ိုးအတ အတပေါ် စစ်မန
မရှကကတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူအမျ ိုးစ၏
သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင ် တယတဟ ဝါသည်
ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ ်သည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” န္ှင ့်် “ငါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက
မခမယူရ သတလ ။” ဟူသည့်် တယ ဘ၏စက ိုးမျ ိုးပါဝင်တသ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ
ကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်က တပိုးထ ိုးသည့်် အတတ ်အတန် တက င်ိုးတသ သူ၏ထင်ပမင်ချက်ထက်
သ ၍နက်ရှုင်ိုးမှု မရှတပ။ ထတကက
င ့်် တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက
့်

ရရှခဲသ
ှ အ
့်် မျှ၊ သူသည် သူ၏လူသဘ
ဝက မည်ကသ
ဲ့် အသက်
ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည်က
့် ည်န္င
့်
့်
ငါတန့် ိုးလည်ရန် အလွနလ
် အပ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် တယ ဘ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ လူသဘ
ဝသည်
့်
အလိုးစပြင ့်် အတယ က်တင်ိုးအြ သ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် သ လမ်မ
တယ ဘသည် သူ၏ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုး အခိုးယူခခဲရ
ှ ့်် သမီိုးမျ ိုး
့် ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္င
အသက်ဆိုးရှုိုးခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုးန္ှင၊့်် သူ၏အတစခမျ ိုး အသတ်ခခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုးတက
့်
ကက ိုးခဲခ
ဲ့် ည်- “ထအခါ တယ ဘသည် ထက ၊
့် ျန်တွင၊် တအ က်ပါအတင်ိုး သူတပပန်
့် ခသ
မမဝတ်လကဆတ်ပပီိုး ဦိုးတခါင်ိုးကရတ်၍ တပမပပင်တပေါ်တွင ် ပျပ်ဝပ်လျက် ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး။”
(တယ ဘ ၁:၂၀) ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ငါတအ
့် ိုး အချက်တစ်ချက်က တပပ ပပသည်ဤသတင်ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က် တယ ဘသည် ထတ်ထတ်ပျ ပျ မပြစ်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူသည်
အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးက စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပပီိုး မှနက
် န်တကက င်ိုး အတည်ပပြုက
မည်သည့်အ
် ရ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က သရြ အခင်
ိုးပြစ်ပွ ိုးရ တနရ က
့်
စစ်တဆိုးခဲြ
ထ ိုးန္ှင၊့်် သူသည် ငပင် မငတကကိုးခဲတ
့် မဆ
့် ပ သမဟ
့်
့် တ် သူအ
့် ိုး သတင်ိုးတပိုးတသ
အတစခမျ ိုးက အပပစ်မတင်ခတ
ဲ့် ပ။ သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ဆိုးရှုိုးရ တွင် မည်သည့်န
် ကျင်ပခင်ိုး
သမဟ
့် ၊ ့် သူသ ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ချစ်ရသူမျ ိုးက
့် ကဲသ
့် တ် တန င်တရပခင်ိုးကမျှ မပပသခဲသ
ဆိုးရှု ိုးရပခင်ိုးတကက ငလ
့်် ည်ိုး ရတ်တရက် မျက်ရည်ကျငတကကိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်
အတနပြင၊့်် သူသည် သူ၏ ဝတ်လက ဆတ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ ဦိုးတခါင်ိုးက ရတ်ခသ
ဲ့် ည်၊ တပမတပေါ်တွင ်
ပျပ်ဝပ်က ကိုးကွယ်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် မည်သည့်် သ မန်
လူတစ်စတစ်တယ က်မျှ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် မတူညတ
ီ ပ။ ထလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
လူမျ ိုးစွ က စတ်ရှုပ်တထွိုးတစပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ တယ ဘအ ိုး သူ၏ “တသွိုးတအိုးမှု”
့် စတ်န္လ
အတွက် အပပစ်တြ ဆ
် ိုးမမတစတလသည်။ မမတ၏
့် ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ရတ်တရက် ဆိုးရှုိုးရ တွင၊်
ပမှနလ
် ူမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးနည်ိုးပက်လက် ပြစ်သည့်ပ
် သမဟ
့်် ျက်ကန်သည်ပ
့်
့် တ် တမျှ ်လငခ
တပါက်ကကတပမည်- သမဟ
အလွန ်
့် တ်၊ အချြုျို့လူမျ ိုး၏ အတပခအတနတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်ဓ တ်ကျပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တပမည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတ၏
့် ဥစစ ပစစညိုး် သည် တစ်သက်တ အ ိုးထတ်မှုတစ်ခက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်- ယင်ိုးအတပေါ်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
် န်မှု မူတည်သည်၊ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
့် ရှငသ
့် ိုး
ဆက်အသက်ရှငတ
် စတသ တမျှ ်လငခ
့်် ျက် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဥစစ ပစစညိုး် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ရပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အန င်္တ်ပင် မရှသည်က ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဥစစ ပစစညိုး် အတပေါ် မည်သည့်် ပမှနလ
် ူမဆ၏ သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ

၎င်ိုးတထ
့် ိုးရှသည့်် နီိုးကပ်တသ ဆက်န္ယ်မှုပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ လူတ၏
့် အပမင်တွင ်
ဥစစ ပစစညိုး် ၏ အတရိုးပါမှုလည်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် လူအမျ ိုးစသည် မမ၏ ဥစစ ပစစညိုး်
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးအတပေါ် တယ ဘ၏ င်္ရမစက်တသ သတဘ ထ ိုးပြင ့်် စတ်ရှုပ်သွ ိုးကကသည်။
ယတနတွ
ှ ိုးအတွငိုး် မည်သည်အရ ပြစ်တနခဲသ
့် င ် တယ ဘ၏ စတ်န္လ
့် ည်က ရှငိုး် ပပပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဤလူအ ိုးလိုး၏ စတ်ရှုပ်တထွိုးမက
ှု ငါတ ပတပျ
က်တစမည် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
အလျှအပယ် ပင်ဆင်မှုမျ ိုးက တပိုးအပ် ထ ိုးသည်က ခရပခင်ိုးပြင၊့််
့်
သူသည် ၎င်ိုးတအ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး သမဟ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်
့် ည့်အ
့် ိုး တစ ငတ
့် တ် င်္ရစက်မှု မရှခဲသ
တပိုးခဲတ
ှု ျ ိုးက မထန်ိုးသမ်ိုးခဲသ
် တွက်၊ ဤပင်ဆင်မှုမျ ိုး ဆိုးရှု ိုးရပခင်ိုးတကက င ့််
့် သ ပင်ဆင်မမ
့် ည့်အ
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင် ရှက်သငသ
့်် ည်ဟ သ မန် လူပပန်ိုးအသက
ဆိုးပြတ်တပိုးသည်။ ထတကက
င ့်် သူ၏ ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုး အခိုးယူခခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်သည်က
့်
သူကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူ၏ ပထမဦိုးဆိုး တပပန်
ှု ှ အခင်ိုးပြစ်တသ တနရ သ သွ
့် မမ
့် ိုးက
ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် အရ တင်ိုး၏ စ ရင်ိုးကယူရန်၊ ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တန က်ထပ်တစ်ြန် ရတက င်ိုးရရှြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်ထ ဝန်ချရန်
့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ငတ
့်် ပသည်။ သတသ
် တယ ဘသည် ဤသမလ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် ထသ ့်
့်
့် ပ်တဆ င်ခသ
မလပ်တဆ င်ပခင်ိုး အတွက် မမ၏ ကယ်ပင်အတကက င်ိုးရင်ိုး အလအတလျ က် ရှခဲတ
့် ပသည်။
တယ ဘ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သူပင်ဆင်သမျှသည် သူအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်
့်
တပိုးအပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူ၏ ကယ်ပင် အ ိုးထတ်မှု၏ ရလဒ် မဟတ်တကက င်ိုးက အတလိုးအနက်
သူ ယကကည်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ထတကက
င ့်် သူသည် ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက အရင်ိုးအန္ှိုးီ ပပြုရမည့််
့်
အရ တစ်ခအပြစ် သူမပမင်ခတ
ဲ့် ပ၊ သတသ
် ယင်ိုးအစ ိုး သူ ထန်ိုးသမ်ိုးသငတ
့်် သ လမ်ိုးခရီိုးက
့်
သူ၏ အစွမ်ိုးရှသမျှပြင ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် သူ၏ ရှငသ
် န်မှု အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
အတပခပပြုထ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ပမတ်န္ိုးခဲပ့် ပီိုး
ယင်ိုးတအတွ
က် တကျိုးဇူိုးတတ ် ချီိုးမွမ်ိုးခဲသ
် သူသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအတပေါ်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
မစွဲမက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ထပ် တက င်ိုးချီမင်္ဂလ မျ ိုးကလည်ိုး မရှ တြွခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ
ဥစစ ပစစညိုး် အတပေါ် သူ၏ သတဘ ထ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး ရပခင်ိုးအလငှ့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သူမလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
ကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် ပ။
့် တ် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် စိုးရမ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် စတ်ထခက်ပခင်ိုး မရှခဲတ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက င ့်် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ၊ အရူ ိုးအမူိုး
တပျ ်ရင်ခပဲ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူမကက ခဏ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးခဲရ
့် တသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ၊ သမဟ
့် တ်

ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် တမတ
့် လျ ပ့် ခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူ၏ဥစစ ပစစညိုး် အတပေါ် တယ ဘ၏
သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏ စစ်မှနတ
် သ လူသဘ
ဝက လူတထ
့်
့် ထတ်တြ ်ပပတလသည်ပထမဦိုးစွ တယ ဘသည် တလ ဘကကီိုးတသ လူတစ်ဦိုး မဟတ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
အသက်တ တွင ် န ိုးပူန ိုးဆ မလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဒတယအတနပြင ့်် တယ ဘသည် သူ၌ ရှသမျှက
ဘရ ိုးသခင် ယူတဆ င်သွ ိုးမည်က စိုးရမ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ပ၊ ယင်ိုးမှ
့် တ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှခဲတ
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ န ခမှု သတဘ ထ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ
သူထ
့် မှ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်် အချန်တွင် ယူတဆ င်သွ ိုးမည် သမဟ
့် တ် ရပ်သမ်ိုးပခင်ိုး
ပပြုမည် မပပြုမည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သူသည် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ညည်ိုးညြူမှုမျ ိုး
မရှခဲသ
့် အတကက
င်ိုးရင်ိုးကလည်ိုး မတမိုးခဲဘ
့် ကဲသ
့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက
့်
န ခရန်သ ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်။ တတယအတနပြင ့်် သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးသည် သူ၏ ကယ်ပင်
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးမှ ရလ သည်ဟ မည်သည့်အ
် ခါမျှ သူမယကကည်ခဘ
ဲ့် ဲ ထအရ မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က သူအတပေါ်
တပိုးအပ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုး ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ ခယူချက်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အရပ်အမမက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ တယ ဘ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ တနစဉ်
် သ
့် စစ်မှနတ
့်
လက်စ ိုးမှုတသည်
သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤအကျဉ်ိုးချြုပ် အချက်သိုးချက်တွင်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးသသ ပါသတလ ။ တယ ဘ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် လက်စ ိုးမှုတသည်
သူ၏
့်
့်
ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုး ဆိုးရှု ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် ချန်တွင ် သူ၏ တအိုးစက်တသ အပပြုအမူန္င
ှ ့််
တစ်သ ိုးတည်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် တွင၊် “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင ်
တယတဟ ဝါသည် ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ သ
် ည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဟ
တပပ ရန် ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုန္င
ှ ့်် ခယူချက် ရှခဲသ
့် ည်မှ သူ၏ တနစဉ်
့် လက်စ ိုးမှုတကက င ့််
အတအကျ ပြစ်တပသည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ညတွငိုး် ချင်ိုး ရရှခဲပ့် ခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ထစက ိုးမျ ိုးသည် တယ ဘ၏တခါင်ိုးထ၌
ဲ ထွက်တပေါ် ရထွက်တပေါ် ခဲသ
့် ည် မဟတ်တပ။
ယင်ိုးတသည်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ဘဝ အတတွျို့အကကြု တစ်တလျှ က် ပမင်ခပဲ့် ပီိုး
့်
ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးကသ ရှ တြွပပီိုး
၎င်ိုးတထ
ျို့ သ သူ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးက
့် မှ ဘရ ိုးသခင် ယူတဆ င်သွ ိုးမည်က တကက က်ရွ တ
မန်ိုးတီိုးပပီိုး ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ညည်ိုးညြူတသ သူ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ တယ ဘ၏
န ခပခင်ိုးသည် အလွန ် စစ်မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးရသည်
ှ
က
ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ

မယကကည်ြူိုးတသ သူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ တယ ဘသည် ကကီိုးမ ိုးတသ ရိုးသ ိုးမှုန္င
ှ ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့် ပင်ဆင်သည် မဟတ်တလ ။
တယ ဘ၏ ဆင် ခင်တတ
ံို ရ ်း
တယ ဘ၏ တကယ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ရိုးသ ိုးတသ လူသဘ
ဝမှ
့်
သူသည် သူ၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် ယတတအတန်ဆိုးတသ
အကဲပြတ်မန္
ှု င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက ပပြုခဲသ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ထသတသ
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးရသည့်
ှ
် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးက သူ၏ တစ်တနချင်
့် ိုး
အသက်တ အချန်အတတ အတွငိုး် သူသရှလ ခဲပ့် ပီိုးတသ သူ၏ တနစဉ်
့် လက်စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ခွထ
ဲ တ်၍ မရန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ တယ ဘ၏ ရိုးသ ိုးပခင်ိုးသည်
သူအ
့် ိုး တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ လက်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးသည်က
ယကကည်န္င်တစခဲသ
့် ည်။ သူ၏ယကကည်မှုသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်၌ တယတဟ ဝါ၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက သူအ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏
့် ိုး သခွငတ
အသပည သည် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက
န ခရန် လလ ိုးတနတစခဲပ့် ပီိုး န ခန္င်တစခဲသ
့် ည်။ သူ၏ န ခပခင်ိုးသည် သူအ
့် ိုး တယတဟ ဝါ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၌ ပ၍ ပ၍ စစ်မှနတ
် စခဲသ
့် ည်။ သူ၏
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် သူ၏ မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး၌ ပ၍ ပ၍ စစ်မှနတ
် စခဲသ
့် ည်။
တန က်ဆိုးတွင ် တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်ခဲတ
့် သ တကက င ့်် စလင်လ ခဲသ
့် ည်။ သူ၏ စလင်ပခင်ိုးသည် သူအ
့် ိုး
ဉ ဏ်ပည ရှတစခဲပ့် ပီိုး အဆိုးစွနတ
် သ ဆင်ပခင်တတရ ိုးက တပိုးခဲသ
့် ည်။
“ဆင်ပခင်တတရ ိုးရတသ
ှ
” ဟူသည့်် ဤစက ိုးလိုးက ငါတ အဘယ်
သန
့်် နည်ိုး။
့်
့် ိုးလည်သငသ
တက်ရက် အဓပပ ယ်တက က်ပခင်ိုးတစ်ခမှ တက င်ိုးတသ အသ ရှပခင်ိုး၊ မမ၏ အတတွိုးတွင်
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆတ
ီ လျ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်တတ်ပခင်ိုး၊ အတပခအပမစ် ရှတသ စက ိုးမျ ိုး၊
လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အကဲပြတ်မတ
ှု ရှ့် ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် အတပခအပမစ်ရပပီ
ှ ိုး ပမှန ် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး
စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ပင်ဆင်ပခင်ိုးအ ိုး ဆလတပသည်။ သတသ
် တယ ဘ၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးက
့်
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူစွ ရှငိုး် ပပထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဤတနရ ၌ တယ ဘသည် အဆိုးစွနတ
် သ
ဆင်ပခင်တတရ ိုးက ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆတသ အခါ၊ ဤအရ က သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ သူ၏ အပပြုအမူတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တယ ဘသည် ရိုးသ ိုးခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က

ယကကည်ပပီိုး န ခန္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မရန္င်တသ အသပည တစ်ခက သူအ
့် ိုး
တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဤအသပည သည် သူအတပေါ်
ကျတရ က်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ က ပ၍ တကျမှနက
် န်စွ
့်
သပမင်န္င်တစသည်၊ အကဲပြတ်န္င်တစပပီိုး အနက်ြွင ့်် န္င်တစခဲသ
့် ရ
့် ည်၊ ယင်ိုးက မည်သည်အ
လပ်တဆ င်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ရ က ဆက်လက် ယကကည်ရမည် ဆသည်တက
့်
သ ၍ မှနက
် န်တကျစွ န္ှင ့်် အတပမ ်အပမင်ကကီိုးစွ သူအ
့် ည်။
့် ိုး တရွ ိုးချယ်န္င် တစခဲသ
ဆလသည်မှ သူ၏ စက ိုးမျ ိုး၊ အပပြုအမူ၊ သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်မှ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ ပပြုမူခသ
ဲ့် ည့်် ကျငဝ
့်် တ်တမှ့် ပမှန ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး
တကျခဲက
၊ ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ပခင်ိုး၊ စတ်လက်မ န်ပါပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ့််
့်
့် တ် စတ်ခစ ိုးမှုန္င
မဆင်ခတ
ဲ့် ပ။ သူအတပေါ်
ကျတရ က်ခသ
ဲ့် ည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ မည်သ သတဘ
ထ ိုးရမည်က
့်
့်
သူသခဲသ
ဲ ှု ပ်တထွိုးတသ ပြစ်ရပ်မျ ိုးအကက ိုးမှ ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ့်
့် ည်၊ ခက်ခရ
ဟန်ချက်ညတ
ီ စပပီိုး ကင်တွယ်ရမည်က သူသခဲသ
့်် သ
့် ည်၊ ပမဲပမစွ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသငတ
လမ်ိုးခရီိုးက မည်ကသ
ဲ့် ပမဲ
သူသည်
့် ည်၊ ထအပပင်
့် ပမစွ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးရမည်က သူသခဲသ
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးအတပေါ် မည်သ ့်
သတဘ ထ ိုးရမည်က သခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ တယ ဘ၏ တကယ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် သူ၏ပင်ဆင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမီိုးမျ ိုးက ဆိုးရှုိုးခဲ့်
ရသည်အ
့် ခါ၊ “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင ် တယတဟ ဝါသည်
ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏၊ တယတဟ ဝါ၏ န မတတ ်သည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဟ သူဆခဲသ
့် ည်မှ
ထသတသ
ဆင်ပခင်တတရ ိုးပြင ့်် အသငပ့်် ပင်ဆင်ခပဲ့် ခင်ိုးတကက င ့်် အတအကျ ပြစ်တပသည်။
့်
တယ ဘသည် ကယ်ခန္ဓ ၏ အလွနက် ကီိုးစွ တသ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် သူ၏ တဆွမျြုိုးသ ိုးချင်ိုးန္ှင ့််
မတ်တဆွမျ ိုး၏ ကနက
် ့် က
ွ ်မှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် ချန်၊ ပပီိုးလျှင ် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ခရ
ဲ့် ချန်တွင၊်
သူ၏ တကယ့််အပပြုအမူသည် လူတင်ိုးထ သူ၏ စစ်မှနတ
် သ သတဘ သဘ ဝက
တန က်ထပ်တစ်ကကမ် ပပသခဲသ
့် ည်။
တယ ဘ၏ စစ်မှန်တသ သတဘ သဘ ဝ- မှန်ကန်၊ ေြူစင်ပပီ ်း လိမ်ည မှု ကင််း ခင််း
တယ ဘ ၂:၇-၈ က ြတ်ကကပါစ-့် “သပြင
့် ့်် စ တန်သည် တယတဟ ဝါ၏ထတတ ်တမှ က်မှ
ထွက်သွ ိုးပပီိုးလျှင ် တယ ဘက တပခြဝါိုးမှ ဦိုးတခါင်ိုးထပ်ထတင် အန ဆိုးတပါက်တစပပီိုး
လပ်ကကတလ သည်၊ သူသည် ကယ်က ပခစ်ြ အ
့် ိုးပခမ်ိုးက ယူပပီိုးလျှင ် မီိုးြပပ ထဲတွင ် ထင်တလ၏။”
ဤသည်မှ တယ ဘ၏ ကယ်ခန္ဓ တပေါ်၌ ဆိုးတသ အန စမ်ိုးမျ ိုး တပါက်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ်
သူ၏အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအကကမ်တွင၊် တယ ဘသည်

န ကျင်မှုတဝဒန က သည်ိုးခသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ပပ ထဲ၌ ထင်ခရ
ဲ့် သည်။ မည်သမ
ူ ျှ သူအ
့် ိုး
မကသတပိုးခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ ကယ်ခန္ဓ န ကျင်မှုတဝဒန သက်သ တစရန် သူအ
ူ ျှ
့် ိုး မည်သမ
မကူညခ
ီ တ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူသည် ဆိုးတသ အန စမ်ိုးမျ ိုး၏ အတပေါ်ယလ က ပခစ်ရန် အိုးပခမ်ိုးပဲ့်
တစ်ခက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့်် တယ ဘသည် ဤအကကမ်တွင ် သူ၏
စတ်တနစတ်ထ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးက တြ ်ပပရန် မည်သည့်စ
် က ိုးမျှ မတပပ ခဲသ
် တွက်၊
့် ည့်အ
ဤသည်မှ တယ ဘ၏ အကကီိုးအကျယ် ဒကခတရ က်ပခင်ိုးထက
ဲ အဆငတ
့်် စ်ခမျှသ ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။
့်
သတသ
်လည်ိုး တယ ဘ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အပပြုအမူတသည်
သူ၏
့်
့်
လူသဘ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မှနသ
် ည့်် တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ယခင်
့်
အခန်ိုးကကီိုး၏ မှတ်တမ်ိုးတွင၊် တယ ဘသည် အတရှ ျို့အရပ်မှ လူသ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးက ငါတ ြတ်
ခကဲ့် ကရသည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင ် ဒတယ
့်
အခန်ိုးကကီိုးမှ ဤစ ပဒ်က အတရှ အ
ျို့ ရပ်၏ ဤကကီိုးပမတ်တသ လူသည် ပပ မျ ိုးအလယ်
ထင်တနစဉ် သူက
် ကယ် ယူခသ
ဲ့် ည်က ငါတအ
့် စ်ခက အမှနတ
့် ယ်သူ ပခစ်ရန် အိုးပခမ်ိုးပဲတ
့် ိုး
ပပသသည်။ ဤတြ ်ပပချက် န္ှစ်ခအကက ိုးတွင ် သသ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးချက်တစ်ခ
ရှသည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ငါတအ
် သ ဇ တကပပသည့်် ပခ ိုးန ိုးချက်
့် ိုး တယ ဘ၏ စစ်မှနတ
တစ်ခ ပြစ်သည်- သူ၏ င်္ဏ်သတင်ိုးကကီိုးတသ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်မျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊
သူသည် ဤအရ မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မချစ်ခြ
ဲ့် ူိုးသကဲသ
့် မည်
သည့်အ
် ရမျှလည်ိုး
့်
မစက်ခြ
ဲ့် ူိုးတပ။ သူ၏အဆငအ
့်် တန်ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မည်ကသ
ဲ့် ရှု
ဲ့် ည်က
့် ပမင်ခသ
သူင်္ရမစက်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အပပြုအမူတသည်
့်
သူ၏အဆငအ
့်် တန်ိုးအတပေါ် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် သက်တရ က်မှု တစ်ခတစ်တလရှမည်၊
မရှမည်က သူပူပန်ခပဲ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ သူသည် င်္ဏ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူတမွျို့တလျ ခ
် ပဲ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် င်္ဏ်န္င
ှ ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးတန္ှ့် င ်
အတူ ပါရှလ သည့်် ထင်တပေါ်တကျ ်ကက ိုးမတ
ှု ွငလ
် ည်ိုး မတပျ ်တမွျို့ ခဲတ
့် ပ။ သူသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် သူ၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုး တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုကသ
င်္ရစက်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ ဇ တမှ သူ၏ တကယ့်် အန္ှစ်သ ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်သူသည် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးက မချစ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုး
အတွက် အသက်မရှငခ
် တ
ဲ့် ပ။ သူသည် မှနက
် န်ပပီိုး ပြြူစင်က လမ်ည မှု ကင်ိုးခဲသ
့် ည်။
ချစ် ခင််းနှင ်ူ့ မိုန််း ခင််းအတပေါ် တယ ဘ၏ ခွွဲ ခ ်းမှု

တယ ဘ၏ လူသဘ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အပခ ိုးြက်ပခမ်ိုးက သူန္င
ှ ့်် သူ၏ဇနီိုးအကက ိုး
့်
ဤအပပန်အလှနတ
် ပပ ဆမှုတွင ် ပပထ ိုးတပသည်- “ထအခါမယ ိုးက၊ သင်သည် တပြ င်မ
့် တ်တသ
တရ ိုးက စွဲလမ်ိုးတသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က စွနပယ်
် ့် ၍ တသတလ ဟ
့် ဆ၏။
တယ ဘကလည်ိုး၊ မန်ိုးမမက်တပပ တတ်သကဲသ
့် သင်
သည်တပပ ၏။ အဘယ်သနည်
့်
့် ိုး။
ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊ ဒကခဆင်ိုးရဲက
့်
မခမယူရ သတလ ဟဆ၏။” (တယ ဘ ၂:၉-၁၀) တယ ဘ ခစ ိုးတနရတသ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု
ပမင်တတွျို့ရလျက်၊ သူ၏ဇနီိုးက တယ ဘအ ိုး သူ၏ ညြှဉ်ိုးဆမ
ဲ ထ
ှု မ
ဲ ှ လွတ်တပမ က်ရန် ကူညြ
ီ ့်
အကကဉ ဏ်တပိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
်လည်ိုး သူမ၏ “တစတန မျ ိုး” မှ တယ ဘ၏
့် ည်၊ သတသ
့်
လက်ခပခင်ိုးက မရခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူမသည် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးတအ
့် ိုး ပငင်ိုးပယ်ခပဲ့် ပီိုး၊ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးကလည်ိုး ပငင်ိုးပယ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ ထအကကပပြုချက်မျ ိုးက သူ၏တဒါသက
န္ှုိုးဆွခတ
ဲ့် လသည်။ သူသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ထည့်မ
် တွက်န္င
ှ ဦ
့်် ိုးတတ ၊့် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် အရ တစ်ခတစ်တလ သမဟ
့် တ် ထခက်န ကျင်တစတသ အရ
တစ်ခတစ်တလက ပပြုရန် သူက
် ခါမျှ အခွငမ
့်် တပိုးခဲသ
် တွက်၊ ဤသည်မှ
့် ည့်အ
့် ယ်သူ မည်သည့်အ
တယ ဘအြ သည်
ိုးမခန္င်စရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးပပီိုး တစ ်က ိုးသည့််
့်
စက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆတသ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သူပမင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် အဘယ်သ ့်
င်္ရမစက်ဘဲ တနန္င်ခမ
ဲ့် ည်နည်ိုး။ ထတကက
င ့်် သူ၏ဇနီိုးအ ိုး “မန်ိုးမမက်” တစ်ဦိုးဟ
့်
တခေါ် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏ဇနီိုးအတပေါ် တယ ဘ၏ သတဘ ထ ိုးမှ တဒါသန္ှင ့််
အမန်ိုးပါသည့်အ
် ပပင် အပပစ်တင်ပပီိုး အပပစ်တြ ်ဆိုးမသည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤသည်မှ တယ ဘ၏ သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အလအတလျ က် ပြစ်တသ
တြ ်ပပချက်- ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးပခင်ိုးအကက ိုး ပင်ိုးပခ ိုးမှု- ပြစ်ပပီိုး သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
လူသဘ
ဝ၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ကယ်စ ိုးပပြုချက်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် တရ ိုးမျှတတသ
့်
အသစတ်တစ်ခ- ဆိုးယတ်မှု တလမျ ိုးန္ှင ့်် လှုင်ိုးမျ ိုးက မန်ိုးတီိုးပပီိုး၊ ပြစ်န္င်အတပခမရှတသ
မစဆ ဒဌအယူ၊ အဓပပ ယ်မရှတသ အပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝမကျသည့်် အဆမျ ိုးက
စက်ဆပ်ရွရှ တစသည့်၊် ပပစ်တင်ရှုတ်ချတစပပီိုး ပငင်ိုးပယ်တစက သူသည် လူစလူတဝိုးမျ ိုး၏
ပငင်ိုးပယ်ခခဲရ
ှ ့်် ရင်ိုးန္ှိုးီ ခဲတ
် ့် ွ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး သူန္င
့် သ သူမျ ိုး၏ စွနခ
့် ချန်၊ မမကယ်ကယ်၊
မှနက
် န်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရပ်တည်ချက်တက
့် ည်။
့် သူအ
့် ိုး ဆပ်ကင်တစခဲသ
တယ ဘ၏ ကကင်န မှုနင
ှ ်ူ့ ရိို ်းသ ်းစစ်မှန်မှု

တယ ဘ၏ အပပြုအမူမှ၊ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုး၏
့်
တြ ်ပပချက်က ငါတ ပမင်
် တွက်၊ သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
ဲ ့်
့် က ကျန်ဆြ
့် န္င်သည့်အ
သူ၏န္ှုတက
် ြွငခ
့်် ျန်တွင ် တယ ဘ၏ မည်သည့်် လူသဘ
ဝက ငါတပမင်
့်
့် ကကရသနည်ိုး။
ဤသည်မှ ငါတတအ
က်တွင ် တဝငှတပပ ဆမည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။
့်
အထက်တွင် တယ ဘသည် သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
ဲ ပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက
့် က ကျန်ဆရ
ငါတပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ တွင် သင်တမည်
် ရ က ပမင်ရသနည်ိုး။ အကယ်၍
့် သည့်အ
တယ ဘသည် စတ်န္လ
ှ ိုးမ တကက ပပီိုး ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မရှခဲပ
့် ါက၊ အကယ်၍ သူသည်
တအိုးစက်ပပီိုး ခစ ိုးချက်မဲ့်က လူသဘ
ဝ ကင်ိုးမဲ့်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးအလဆန္ဒက င်္ရစက်န္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
င်္ရစက်တသ တကက င ့်် သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
့် က သူစက်ဆပ်ရွရှ န္င်ဦိုး မည်တလ ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် အကယ်၍ တယ ဘသည် စတ်န္လ
ှ ိုးမ တကက ပပီိုး လူသဘ
ဝ ကင်ိုးမဲ့်ခပ
ဲ့် ါက၊
့်
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မှုအ ိုးပြင ့်် စတ်တသ ကတရ က်န္င်ဦိုးမည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
ဲ့် သ တကက င၊့်် သူသည် သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
့် က
့် ိုးပြင ့်် စတ်ထခက်ခတ
ကျန်ဆန္
ဲ င်ဦိုးမည်တလ ။ အတပြမှ လိုးဝမဟတ်တပ။ တယ ဘသည်
ကကင်န စတ်ရှခဲတ
ှ ိုးက သူင်္ရစက်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
စတ်န္လ
ှ ိုးက သူင်္ရစက်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မက
ှု တယ ဘက
သတပပြုမခဲသ
့် ည်။ သူသည် ကကင်န စတ်ရှတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မှုက
သတပပြုမပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက် တစ်ခအတနပြင ့်် သ ၍ကကီိုးတသ ညြှဉ်ိုးဆဲမက
ှု သူခစ ိုးခဲရ
့် သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န ကျင်မှုက သတပပြုမခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
့် က စတင်က
သူစက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် သူ၏ တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
ဲ ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
့် က ကျန်ဆခ
့်
အပပင်လူမျ ိုးအြ၊ ့် တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် သူ၏အပပြုအမူတစ်ခလိုးမှ
စထ ိုးထက်တပသည်။ သူ၏တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
့် က သူ၏ ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးသည်သ
သူ၏စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအတပေါ် တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်စရ ပြစ်တစသည် သမဟ
့် တ်
မတူညတ
ီ သ အကဲပြတ်ချက် တစ်ခက တပိုးတပသည်။ အမှနတ
် ွင ် ဤသည်မှ တယ ဘ၏
လူသဘ
ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အန္ှစ်သ ရ၏ အစစ်မှနဆ
် ိုးတသ တြ ်ပပချက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
့်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အန္ှစ်သ ရမှ ြိုးကွယ်မထ ိုးတပ၊ သမဟ
့်
့် တ်
ပပရပ်မတင်ထ ိုးတပ၊ သမဟ
့် ပ။ သူ၏
့် တ် အပခ ိုးသူ တစ်စတစ်ဦိုးက စစစ်ပပင်ဆင် မထ ိုးခဲတ
တမွိုးြွ ိုးရ တနရက်
ဲ ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူသည် သူ၏နက်ရှုင်ိုးတသ အတွငိုး် စတ်န္လ
ှ ိုးရှ
့် က သူကျန်ဆခ
ကကင်န မှုန္င
ှ ့်် ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုတက
့် ည်။ သူသည် တအ က်တပခကပင်
့် ထင်ရှ ိုးစွ ပပခဲသ

ပမင်ရသည့်် အလွနက် ကည်လင်က ရှငိုး် သနတ
် ့် သ တရမျ ိုးရသည်
ှ
့် တရကကည်စမ်ိုး တစ်ခကဲသ
့် ့်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တယ ဘန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဤအရ အ ိုးလိုးက တလ့်လ ရပခင်ိုးပြင၊့်် လူအမျ ိုးစသည် တယ ဘ၏
လူသဘ
ဝ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အတန်အသင ့်် တကျမှနက
် န်ပပီိုး မျှတတသ
့်
အကဲပြတ်ချက်တစ်ခ ဧကန်မချ ရှကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲသ
် တင်ိုး တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအတပေါ် နက်နက
ဲ ၊
့် ည့်အ
လက်တတွျို့ကျပပီိုး သ ၍ အဆငပ့်် မင်တ
့် သ န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတစ်ခလည်ိုး
ရှသငက့်် ကတပသည်။ ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုတရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးတပေါ် စတင်ရန် လူတအ
့် ိုး
အတထ က်အကူ ပြစ်တစလမ်မ
့်် ါသည်။
့် ည်ဟ တမျှ ်လငပ
တယ ဘအ ်း စ တန်ထသ
ံ ိုိ ဘို
ွဲ ပ် ခင််းနှင ်ူ့ ဘိုရ ်းသခင်အမှု၏
ူ့ ရ ်းသခင် လွှအ
ရည်မှန််းချက်မျ ်းအကက ်းရှိ ဆက်န ွှယ်မှု
ယခတွင ် လူအမျ ိုးစက တယ ဘသည် စလင်က တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်သည်က အသအမှတ်ပပြုကကတသ ်လည်ိုး၊
ဤအသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
သ ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ သန ိုးလည်မှုက မတပိုးတချ။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တယ ဘ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
လက်စ ိုးမက
ှု အ ိုးကျသည်န္င
ှ အ
့်် ညီ၊ ၎င်ိုးတသည်
တအ က်ပါ တမိုးခန
ွ ိုး် က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
တမိုးကကသည်- တယ ဘသည် အလွန ် စလင်က တပြ ငမ
့်် တ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သူက
့် လူတက
့်
အလွနက် ကည်ညြု ခဲက့် ကသည်၊ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် သူအ
့် ိုး
စ တန်လက်သအပ်
့် နည်ိုး။ ထသတသ
့် က တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုက ခတစခဲသ
့်
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးသည် လူမျ ိုးစွ တ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ တည်ရမည်
ှ
မှ တသချ တပသည်- သမဟ
့် စတ်န္လ
့် တ်
ယင်ိုးထက်၊ ဤသသယသည် လူမျ ိုးစွ ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထက
ဲ တမိုးခန
ွ ိုး် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
တပမ က်ပမ ိုးစွ တသ လူတက
ဲ ရ ပြစ်တစခဲသ
် တွက်၊ ငါတသည်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က စတင်
့် ည့်အ
့် တဝခွမ
့်
တဆွိုးတန္ွိုးက တက င်ိုးစွ ရှငိုး် ပပရမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးအထဲ၌ ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှသည် သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ န္
ှု င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အရ ရ တင်ိုးသည် လအပ်ပပီိုး
ထူိုးပခ ိုးတသ အတရိုးပါမှု ပင်ဆင်တပသည်။ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင်

တယ ဘသည် စလင်က တပြ ငမ
့်် တ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တယ ဘ၌ ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ အမှုသည်
ကွဲပပ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ ပပြုသည် သမဟ
့် တ် သူ
ပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ အြိုးအခက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သမဟ
့် တ် သူ၏
ရည်မှနိုး် ချက်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးထဲသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
အပပင်၊ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အလတက
့်
လပ်တဆ င်ရန် ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
န ိုးလည်တစရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သတဘ တပါက်တစရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး န ခတစရင်ိုး၊ ထသပြင
့် ့််
လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုတရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးအ ိုး
ရရှခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်သည်ဟ သူယကကည်တသ
အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူသ ိုးထ၌
ဲ အမှုပပြုရန် ပြစ်သည်ထအရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသမျှအ ိုးလိုးထက
ဲ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်၏
ကဏ္ဍတစ်ခပြစ်သည်။ အပခ ိုးတသ ကဏ္ဍမှ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ်
အပြည့်ခ
် န္ှင ့်် အသိုးတတ ခ
် ပြစ်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးသည် စ တန်ထ
မကက ခဏတပိုးအပ်ခရပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတအ
့် ိုး စ တန်၏
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှု၊ အကျည်ိုးတန်မှုန္င
ှ ့််
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးမှုတက
ွ တ
့်် ပိုးရန် ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုတသ
့် တက်ခက်ခင
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်၊ ထသပြင
့် ့်် လူတအ
့် ိုး စ တန်က မန်ိုးတီိုးတစပပီိုး
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ က သရှက အသအမှတ်ပပြုတစတလသည်။
ဤနည်ိုးစနစ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသန္ှင ့်် န ခမှု၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတတကက
င့်် စ တန်၏ တက်ခက်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စွပ်စဲမ
ွ မ
ှု ျ ိုးအတပေါ်
့်
တအ င်ပမင်သည်အထ- ၎င်ိုးတအ
ှ ့်် စွပ်စဲမ
ွ ှုမျ ိုး၊
့် ိုး စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုန္င
ဝင်တရ က်တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် န္
ှု င
ှ ့်် တက်ခက်မတ
ှု မှ့် မမကယ်ကယ် တပြည်ိုးပြည်ိုး
လွတ်တပမ က်တစခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ထအခါမှသ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်မှ
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ကယ်ဆယ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ လူတ၏
့် ကယ်ဆယ်ခရပခင်ိုး
ဆသည်မှ စ တန်သည် ရှု ိုးနမ်ပ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလသည်၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏
့်
ပါိုးစပ်ထက
ဲ အစ မဟတ်တတ -့် စ တန်သည် ၎င်ိုးတအ
့် စ ိုး ၎င်ိုးတက
့် ိုး မျြုချရမည်အ
့်

စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ထသတသ
့်
လူမျ ိုးမှ တပြ င်မ
ယကကည်ပခင်ိုး၊ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ်ကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးရှကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
စ တန်န္င
ှ ့််
့်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အဆက်ပပတ်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်က
့်
အရှက်ရတစသည်၊ စ တန်အ ိုး သူရဲတဘ တကက င်တစပပီိုး စ တန်က လိုးဝ
အန္င်ယူကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်တန က်သလ
့် က်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏ခ
့် ယူချက်၊ ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတသည်
စ တန်က ရှု ိုးနမ်တ
့် စပပီိုး စ တန်အ ိုး
့်
၎င်ိုးတက
လူမျ ိုးသ
့် စသည်။ ဤသတသ
့် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး လက်တလျှ တ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ရယူပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်ခရကကပပီိုးပြစ်က လူသ ိုးက ကယ်တင်ရ ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစန
ွ တ
် သ ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဤအရ ပြစ်တပသည်။ အကယ်၍
၎င်ိုးတသည်
အကယ်တင်ခရရန် ဆန္ဒရကကပပီ
ှ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝ ရယူပခင်ိုးက ခလပါက၊
့်
ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ သူ အ ိုးလိုးသည် စ တန်ထမှ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးက အကကီိုး အတသိုးန္စ
ှ ်ခလိုး ရင်ဆင်ကကရမည်ပြစ်သည်။
ဤစစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တက်ခက်မှုမျ ိုးမှ လွတ်တပေါ်လ တသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်က
အပပည့်အ
် ဝ ရှု ိုးနမ့််တစန္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခရတသ သူမျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ထ ကယ်တင်ခရတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုရပပီိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် န္
ှု င
ှ ့်် တက်ခက်ပခင်ိုးက
အကကမ်အတရအတွက် တပပ မပပန္င်တအ င် မျ ိုးစွ ခခဲပ့် ပီိုးတသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထ
ကယ်တင်ခရတသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက သတဘ တူညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးအလယ်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက မစွနပ
် ့် စ်ကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်ထ
ကယ်တင်ခရတသ သူမျ ိုးသည် ရိုးသ ိုးမက
ှု ပင်ဆင်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကင်န စတ်ရကကသည်
ှ
၊ အချစ်န္င
ှ ့်် အမန်ိုးကက ိုး ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရ ိုးတသ အသစတ်တစ်ခရှပပီိုး ဆင်ပခင်တတရ ိုး ရှကကက ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
အလရှကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက တန်ြိုးထ ိုးတတ်ကကသည်။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် စ တန်အ ိုးပြင ့်် ချြုပ်တန္ှ င်မခရတပ၊ တစ ငက့်် ကည်မ
့် ခရတပ၊ စွပ်စဲမ
ွ ခရ
့်
သမဟ
လိုးဝ လွတလ
် ပ်ကကသည်၊ လိုးဝ ချြုပ်ချယ်မှုကင်ိုးပပီိုး
့် တ် န္ှပ်စက်မခရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လွတ်တပမ က်ကကသည်။ တယ ဘသည် ထသတသ
လွတတ
် ပမ က်ပခင်ိုး ရှသည့််
့်

လူသ ိုးတစ်ဦိုးသ ပြစ်ပပီိုး ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် သူအ
့် ိုး
စ တန်လက်သ လ
ဲ ပ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက် အတအကျ
့် အ
ပြစ်တပသည်။
တယ ဘသည် စ တန်၏ န္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခခဲရ
် ပ်မှုန္င
ှ ့််
့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ထ ဝရ လွတလ
လွတ်တပမ က်ပခင်ိုးကလည်ိုး ရခဲပ့် ပီိုး စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး၊ န္ှပ်စက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စွပ်စဲပွ ခင်ိုးမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန် မခရြရန်
့် ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ
အလင်ိုးတွင ် လွတလ
် ပ်ပပီိုး ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမပြစ်ဘဲ အသက်ရှငရ
် န်န္င
ှ ့်် သူအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအလယ်တွင ် အသက်ရှငရ
် န် အခွငက
့်် ရရှခဲသ
့် ည်။
ဤအခွငက
့်် မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င်သွ ိုးန္င်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် ြျက်ဆိုးီ န္င်မည်မဟတ်
သမဟ
့် တ် သမ်ိုးယူန္င်မည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက တယ ဘအ ိုး သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊
စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက တပပန်
့် တနပြင ့််
့် သည်အ
တပိုးထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တယ ဘသည် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက
ရရှရန်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးကင်ဘအ ိုးပြင ့်် အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးပပီိုး ကမဘ တပမအ ိုးပြင ့််
အသအမှတ်ပပြုခရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လပ်ပင်ခင
ွ န္
့်် င
ှ ့်် ခစ ိုးပင်ခင
ွ တ
့်် က
့် ရရှရန်၊ ကမဘ တပမတပေါ် ရှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးအပြစ် အတန္ှ ငအ
့်် ယှကမ
် ရှ ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
ကိုးကွယ်ရန် သူ၏အသက်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အြိုးအခက တပိုးခဲတ
့် လသည်။ ယင်ိုးမှ
တယ ဘသည်ိုးခခဲရ
့်် ှကပ် ခင်ိုးမျ ိုး၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရလဒ်လည်ိုး
့် တသ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
လူတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက မခရတသိုးချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးသည် စ တန်၏
ဝင်တရ က် တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးကပင် မကက ခဏ ခရတလသည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရတသိုးတသ လူမျ ိုးသည် စ တန်အြ အကျဉ်ိုး
သ ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
လွတ်လပ်မှု မရှတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးက
့်
့်
မခရကကတသိုးတပ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကိုးကွယ်ရန် အရည်အချင်ိုး မပပည့်မ
် ီကကတပ
့်
သမဟ
့်် ရှကကတပ၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ နီိုးကပ်စွ လက်ပခင်ိုးက ခရပပီိုး
့် တ် အခွငမ
့်
ပပင်ိုးထန်စွ တက်ခက်ပခင်ိုးက ခရသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည် တပပ စရ တပျ ်ရင်မှု
့်
မရှကကတချ၊ ၎င်ိုးတသည်
ပမှန ် တည်ရှပခင်ိုးအြ တပပ
စရ လပ်ပင်ခင
ွ မ
့်် ရှကကသည့်အ
် ပပင်၊
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
တပပ စရ င်္ဏ်သကခ မရှကကတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊
့်
န ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုး စ တန်န္င
ှ ့်် တသတရိုး ရှငတ
် ရိုး တက်ပဲက
ွ

တက်ရန် လက်နက်မျ ိုးအပြစ် အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ၎င်ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ် တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး စွနပ
် ့် စ်ြအလ
ငှ့် ၊ ထရပ်က စ တန်န္င
ှ ့်် တက်မှသ
့်
ထသပြင
့််
့် စပပီိုး ၎င်ိုးသည် သငက
့် ့်် သင်သည် စ တန်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရှု ိုးနမ်တ
ပမင်သည့်အ
် ချန်တင်ိုး လှည၍
့်် တပပိုးတစက သူရဲတဘ တကက င်လ တစတပသည်- ထအခါမှသ
သင်သည် ကယ်တင်ခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး လွတ်တပမ က်လ လမ်မ
့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည်
စ တန်န္င
ှ ့်် အပပည်အ
့် ဝ အဆက်ပြတ်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ပပီိုးတသ ်လည်ိုး၊ စ တန် ရှု ိုးနမ်တ
့် စရန်
သငအ
့်် ိုး အတထ က်အကူတပိုးမည့်် လက်နက်မျ ိုးပြင ့်် အသငမ
့်် ပပင်ထ ိုးပါက၊ သင်သည်
အန္တရ ယ်ထ၌
ဲ ရှလမ်ဦ
် ည် န္ှငအ
့်် မျှ၊ သင်သည် စ တန်၏
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ အချန်ကန်လွနသ
န္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခခဲရ
် ိုး တစ်စက်မျှ မကျန်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သင်သည်
့် သပြင ့်် သင်အ
့် ထဲ၌ ခွနအ
သက်တသမခန္င်တသိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်အ
ွ မ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် တက်ခက်မှုမျ ိုးမှ
့် ိုး စ တန်၏ စွပ်စဲမ
သင်က
့် ယ်သင် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မလွတ်တပမ က်န္င်တသိုးချန်တွင၊် သင်သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး
တမျှ ်လငခ
့်် ျက် အနည်ိုးငယ်သ ရှလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုပပီိုးဆိုးပခင်ိုး တကကည သည်အ
့် ခါတွင၊် သင်သည် မမကယ်ကယ် မလွတ်တပမ က်န္င်ဘဲ
စ တန်၏ လက်တွငိုး် ၌သ ရှတနဦိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
် ခါမျှ
့် ့်် သင်သည် မည်သည့်အ
အခွငအ
့်် တရိုး သမဟ
့်် ျက် ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ထအခါ ဆလချက်မှ
့် တ် တမျှ ်လငခ
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် စ တန်၏ အကျဉ်ိုးချခရပခင်ိုးတွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့်
ရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ စစ်တဆ်းမှုမျ ်းကိို လက်ခံတလ ၊ူ့ စ တန်၏ စံိုစမ််းတနှ ငယ
်ူ့ က
ှ မ
် ှုမျ ်းကိို
အနိင
ို ယ
် ပပီ ်း သင်၏ ေစ်တည်မှု တစ်ခိုလ်းံို ကိို ဘိုရ ်းသခင်အ ်း ရယခွငတ
်ူ့ ပ်းတလ ူ့
လူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စွဲပမဲတသ တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုး
အမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလန္ှင ့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး အလိုးစက
လူသ ိုးထ တပပ ပပပပီိုး သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်် ျက်မှုပြင ့််
့် လူသ ိုးထ ပပသတလသည်။ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးက ဝည ဉ်ရငက
အသငပ့်် ပင်ဆင် တပိုးရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်တနစဉ် သူထ
့် မှ
အမျြုိုးမျြုိုးတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက- စ တန်က တက်ခက်ရန် လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
တပိုးထ ိုးသည့်် လက်နက်မျ ိုးပြစ်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက- ရရှတစရန်ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့််
အသငပ့်် ပင်ဆင်လျက်၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက ရင်ဆင်ရမည် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးက စစ်တဆိုးရန် ဘရ ိုးသခင်၌ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး၊

ထအရ မျ ိုး တစ်ခစီတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သပူ ြစ်တသ စ တန်၏
“ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်မှု” က လအပ်သည်။ ဆလသည်မှ ၊ စ တန်န္င
ှ ့်် တက်ရန် လက်နက်မျ ိုးက
လူသ ိုးအ ိုး တပိုးပပီိုးလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက စ တန်ထ လဲအပ်လက်ပပီိုး
စ တန်အ ိုး လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုက “စစ်တဆိုး” ခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ အကယ်၍
လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တက်ပဲဆ
ွ င်သည့်် ပစမျ ိုးထမ
ဲ ှ ထိုးတြ က်န္င်ပါက၊ သူသည် စ တန်၏
ဝန်ိုးရပခင်ိုးမှ လွတ်တပမ က်ပပီိုး အသက်ရှငန္
် င်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ လူသ ိုးသည် စစ်တဆိုးမှုက
တအ င်ပမင် လမ်မ
်လည်ိုး အကယ်၍ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
့် ည် ပြစ်သည်။ သတသ
့်
တက်ပဲဆ
ွ င်သည့်် ပစမျ ိုးထက
ဲ မစွနန္
် ့် င်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်က ကျြုိုးန္နွ ခပါက၊ သူသည်
စစ်တဆိုးမက
ှု တအ င်ပမင်မည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏ မည်သည့်် ရှု တထ ငက
့်် ဘရ ိုးသခင်
စစ်တဆိုးသည်ပြစ်တစ သူ၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုး စသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
တက်ခက်ပခင်ိုးက ခရသည့်အ
် ချန်တွင် သူ၏ သက်တသခချက်၌ ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်ပခင်ိုး ရှ
မရှဆသည်န္င
ှ ့်် သူသည် စ တန်၏ တကျ က
် ့် ယ်ပပီိုး စ တန်ထ
့် ွငိုး် ၌ မတနစဉ် ဘရ ိုးသခင်က စွနပ
အညခ
့် က ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည်တ ပြစ်
့် သည်။ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ခရန္င်ပခင်ိုး
ရှမရှဆသည်မှ သူသည် စ တန်က တအ င်န္င်က အန္င်ယူန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ်
မူတည်ပပီိုး သူသည် လွတ်လပ်မက
ှု ရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှဆသည်မှ သူသည် စ တန်အ ိုး
တမျှ ်လင်ခ
် ့် တ်တစပပီိုး သူက
့် ျက် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး စွနလ
့် အသ ထ ိုးတစလျက်၊ စ တန်၏
ချြုပ်တန္ှ င်မက
ှု တကျ လ
်
ိုးရန် ဘရ ိုးသခင် သူအ
့် ိုး တပိုးထ ိုးတသ လက်နက်မျ ိုးက
သူကယ်တင် မန္င်စွမ်ိုး ရှ မရှဆသည့်အ
် တပေါ် မူတည်သည်ဟ ဆတက င်ိုး ဆန္င်တပသည်။
အကယ်၍ စ တန်သည် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်က စွနလ
် ့် တ်ပပီိုး တစ်စတစ်ဦိုးအ ိုး လက်တလျှ ပ
့် ါက၊
ဤသည်မှ စ တန်သည် ဤလူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှယူရန် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန်
ကကြုိုးစ ိုးမည် မဟတ်၊ ဤလူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန်စွပ်စဲမ
ွ ည်မဟတ်သကဲသ
့် ့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် ည် မဟတ်၊ ၎င်ိုးတအ
် ခါမျှ တစ်ြန် အတကက င်ိုးမဲ့် ညြှဉ်ိုးဆဲမည်
့် ိုး မည်သည့်အ
မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် တက်ခက်မည် မဟတ်သည်က ဆလတပသည်။ ဤသတသ
့်
လူတစ်စတစ်ဦိုးသည်သ ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခရပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး ရယူသည့်် ပြစ်စဉ်တစ်ခလိုး ပြစ်သည်။
တန င်မျိ ်းဆက်မျ ်းကိို တယ ဘ၏ သက်တသခံချက်က တပ်းသညူ့ ် သတိတပ်းချက်နင
ှ ်ူ့
အသိဉ ဏ်ပွငလ
်ူ့ င််း ခင််း
ဘရ ိုးသခင်က တစ်စတစ်ဦိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ရယူတသ ပြစ်စဉ်က န ိုးလည်သည်န္င
ှ ့််

တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် တယ ဘက စ တန်ထ ဘရ ိုးသခင် အပ်န္ပခင်
ှ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
အဓပပ ယ်က လူတ န
တယ ဘ၏ ညြှဉ်ိုးဆဲမအ
ှု ိုးပြင ့််
့် ည် ပြစ်သည်။ လူတသည်
့် ိုးလည်ကကလမ်မ
့်
စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် မပြစ်ကကတတ ့် သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏အဓပပ ယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အသစ်တသ န ိုးလည်မှုတစ်ခ ရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတက
့် ့်
့်
့် ယ်တင် တယ ဘကဲသ
အလ ိုးတူ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက ခရမည်၊ မခရမည်က မစိုးရမ်ကကတတ သ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး တရ က်လ ပခင်ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး
မပပြုကကတတ တ
ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုး၊ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ပ။ စ တန်က တအ င်ပမင်ပခင်ိုးအြ တယ
့်
သူ၏သက်တသခချက်တသည်
လူတအြ
ကကီ
ှ ့််
့်
့်
့် ိုးမ ိုးတသ အတထ က်အကူန္င
အ ိုးတပိုးတက်တွနိုး် မှု အရင်ိုးအပမစ်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုးပြစ်သည်။ တယ ဘထဲ၌ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတက
့် ျက်ကပမင်ကကပပီိုး ယကကည်ပခင်ိုး၊
့် ယ်တင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် တမျှ ်လင်ခ
ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် စ တန်က အန္င်ယူရန်၊ စ တန်က
တအ င်န္င်ရန် လိုးဝ ပြစ်န္င်သည်က ပမင်ကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့််
အစီအစဉ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ သတဘ
တူသတရွ ျို့၊ ပပီိုးလျှင် အရ ရ တင်ိုးက
့်
ဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က မစွနပ
် ့် စ်ြ စ
ှ ့်် ယကကည်ပခင်ိုးတ ့်
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ချက်န္င
၎င်ိုးတ ပ
စ တန်အတပေါ် အရှက်ရတစပပီိုး ရှု ိုးနမ်မ
့် ှု ယူတဆ င်န္င်သည်က
့် င်ဆင်သတရွ ျို့၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမင်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
စ တန်အတနပြင ့်် တကက က်လနပ် ပီ
့် ိုး
့်
အတလ တကကီိုးဆတ်ခွ တစရန်အတွက်- ၎င်ိုးတ၏
် င့်် အသက်မျ ိုး ဆိုးရှုိုးရမည်ဆလျှငပ
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ရန် စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့််
့် သက်တသခချက်ထတ
လလဝီ
့် ရယရှရန်သ လအပ်သည်က ပမင်ကကတလသည်။ တယ ဘ၏ သက်တသခချက်သည်
တန င်မျြုိုးဆက်မျ ိုးအြ သတ
တပိုးချက်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး ဤသတတပိုးချက်က အကယ်၍
့်
၎င်ိုးတသည်
စ တန်က အန္င်မယူပါက၊ စ တန်၏ စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် တန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် မ
ှု ျ ိုးမှ
့်
မမတက
် ခါမျှ ြယ်ရှ ိုးန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏ န္ှပ်စက်မှုန္င
ှ ့််
့် ယ်ကယ် မည်သည့်အ
တက်ခက်ပခင်ိုးမျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ခါမျှ လွတ်တပမ က်န္င်မည်မဟတ်သည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
တပပ ပပတလသည်။ တယ ဘ၏ သက်တသခချက်သည် တန င်မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုးပြစ်သည်။ ဤဉ ဏ်အလင်ိုးက လူတအ
့် ိုး အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
စလင်က တပြ ငမ
့်် တ်မသ
ှ လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
ျို့
မတက င်ိုးမက
ှု
့်
တရှ င်ကကဉ်န္င်မည် ပြစ်သည်က သွနသ
် င်သည်။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်မှသ လျှင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ခင်မ ပပီိုး ထူိုးကဲတသ
သက်တသခချက်အ ိုး ခန္င်မည်၊ ဘရ ိုးသခင်ထ ခင်မ ပပီိုး ထူိုးကဲတသ သက်တသခချက်က

ခန္င်မှသ လျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မခရဘဲ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငန္
် င်သည်- ထအခါမှသ
၎င်ိုးတသည်
အမှနတ
် ကယ် ကယ်တင်ခရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
် င်တပိုးတလသည်။
့် ည်က သွနသ
့်
တယ ဘ၏ ပင်ကစရက်န္င
ှ ့်် သူ၏ အသက်တ ၏ လက်စ ိုးမှုတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးက
လက်စ ိုးတသ သူ အတယ က်တင်ိုးက အတယူသငတ
့်် ပသည်။ သူ၏
အသက်တ တစ်ခလိုးတစ်တလျှ က် အသက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့််
သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် သူ၏ အပပြုအမူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက လက်စ ိုးတသ သူ အ ိုးလိုးအြ ့်
အြိုးထက်တသ ရတန တစ်ပါိုး ပြစ်တပသည်။
တယ ဘ၏ သက်တသခံချက်သည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို စိတခ
် ျမ််းသ တစသည်
တယ ဘသည် န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တအ
့် ိုး ယခ ငါတပပ ပါက၊
သင်တသည်
ဤစက ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ရှ အနက်အဓပပ ယ်က
့်
န ိုးလည်တက င်ိုးန ိုးလည်န္င်မည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါတပပ ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်က ခစ ိုးချက်က သတဘ တပါက်တက င်ိုး
သတဘ တပါက်န္င်မည်မဟတ်တပ။ သတသ
် တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ီ သ သမဟ
့်
့် တ်
ဆင်တူတသ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက သင်တခ့် ြူိုးသည့်် တနရက်
့် ၊ အတဒကခက သင်တ ့်
ပြတ်သန်ိုးြူိုးသည့်် တနရက်
က် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ကယ်ကျ စီစဉ်ထ ိုးတသ
့် ၊ သင်တအတွ
့်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သင်တ တတွ
ျို့ ကကြုြူိုးသည့်် တနရက်
့်် ှကပ် ခင်ိုးမျ ိုးအလယ်တွင ်
့် ၊ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်
စ တန်က တအ င်န္င်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရန်အလငှ့် သင်၌ရှသမျှက တပိုးပပီိုး
အရှက်ရပခင်ိုးန္ှင ့်် အခက်အခဲက သည်ိုးခသည့်် တနရက်
့်် င်ိုးကကတလ -့် ထအခါ
့် အထ တစ ငဆ
သင်တသည်
ငါတပပ တသ ဤစက ိုးမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
ထအချန်တွင် သင်သည် တယ ဘထက် အလွနန
် မ်က
့် ျတကက င်ိုး၊ တယ ဘသည် မည်မျှ
န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးပပီိုး၊ သူသည် အတယူထက်တကက င်ိုးက သင် ခစ ိုးမလမ်မ
့် ည်။ ထအချန်
တရ က်လ တသ အခါတွင၊် သင်သည် တယ ဘတပပ ခဲသ
့် ည့်် ထင်္န္တဝင်စက ိုးမျ ိုးမှ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး ဤတခတ်က လမျ ိုး၌ အသက်ရှငတ
် သ သူတစ်ဦိုးအတွက် မည်မျှ
အတရိုးကကီိုးသည်က သင် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တယ ဘ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှခဲတ
့် သ အရ က
ယတနလူ
ဲ ည်က သင် န ိုးလည်လမ်မ
့် မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် မည်မျှ ခက်ခသ
့် ည် ပြစ်သည်။
ခက်ခသ
ဲ ည်ဟ သင်ခစ ိုးရချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ မည်မျှ ပူပန်က စိုးရမ်သည်က

သင်န ိုးလည်လမ်မ
လူမျ ိုးက ရယူပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် တပိုးခတ
ဲ့် သ
့် ည်၊ ထသတသ
့်
အြိုးအခ မည်မျှ ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲပ့် ပီိုး
အသိုးပပြုခဲသ
့် ရ မည်မျှ အြိုးထက်သည်က သင်န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်အ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယခအခါ
သင်တသည်
ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် တယ ဘအတပေါ် တကျမှနက
် န်သည့််
့်
သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် မှနတ
် သ အကဲပြတ်ချက်တစ်ခ သင်တ ရှ
့် ကကသတလ ။ သင်တ၏
့် အပမင်တွင ်
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့၍ မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်တသ အမှနတ
် ကယ်
စလင်က တပြ ငမ
့်် တ်သည့်လ
် တ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် တလ ။ လူအမျ ိုးစက ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ၍
ူ
တသချ တပါက်တပပ ကကလမ်မ
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။ အတကက င်ိုးမှ တယ ဘ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
ထတ်တြ ်ခပဲ့် ပတသ အချက်မျ ိုးမှ မည်သည့်် လူကမျှ သမဟ
့် တ် စ တန်အတနပြင ့််
မပငင်ိုးန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထအရ မျ ိုးသည် စ တန်အတပေါ် တယ ဘ၏
တအ င်န္င်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အ ိုးအတက င်ိုးဆိုးတသ သက်တသပြစ်သည်။
ဤသက်တသသည် တယ ဘထဲတွင် ထွက်တပေါ် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် ရရှသည့်် ပထမဦိုးဆိုး
သက်တသခချက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် ှကမ
် မ
ှု ျ ိုးတွင ်
့်
တယ ဘတအ င်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထ သက်တသခခဲခ
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘထဲ၌
့် ျန်တင
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်က ပမင်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် တယ ဘအ ိုးပြင ့်် သက်သ ရ ရခဲသ
့် ည်။
ြန်ဆင်ိုးမအ
ှု ချန်ကတည်ိုးမှစ၍ တယ ဘ၏ အချန်က လအထ၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအ ိုးပြင ့်် န္ှစ်သမ်မ
့် ှု ရရှပခင်ိုးမှ
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
့် သည့်် ပထမဆိုးအကကမ်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူအတွ
က် ခခဲသ
် သ သက်တသခချက်က သူပမင်ြူိုးခဲပ့် ပီိုး
့် ည့်် စစ်မှနတ
့်
ရရှခဲြ
ဲ့် ပသည်။
့် ူိုးသည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်ခတ
တယ ဘ၏ သက်တသခချက်န္င
ှ ့်် တယ ဘ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုး၏ ပြစ်စဉ်မျ ိုးက
ကက ိုးရပခင်ိုးပြင၊့်် လူအမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ တရှ
့် ျို့၌ရှတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုး
ရှကကလမ်မ
င ့်် စိုးရမ်ပူပန်မန္
ှု င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုပြင ့််
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။ ထတကက
့်
ပပည့်န္
် က
ှ ်တနတသ လူအမျ ိုးစသည် ကယ်တရ စတ်ပါ တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင်ပငမ်ိုးတအိုးလ ပပီိုး
တပြည်ိုးပြည်ိုး စတ်သက်သ မှု ခစ ိုးကကရလမ်မ
့် ည်ဟလည်ိုး ငါယကကည်သည်...။
တအ က်ပါကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးသည်လည်ိုး တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ပြစ်စဉ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဆက်လက် ြတ်ရှုကကပါစ။့်
၄။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက န ိုးန္ှငက့်် က ိုးရ၏

တယ ဘ ၉:၁၁ ငါတရှ
ူ ကယ်တတ ်ကငါမပမင်ရ။ တလျှ က်သွ ိုးတတ ်မူ၍
့် ျို့ မှ ကကတတ ်မ၍
ကယ်တတ က
် ငါမရပ်မရ။
တယ ဘ ၂၃:၈-၉ ယခမူက ိုး၊ ငါတက်လျှင် ဘရ ိုးသခင်ရတတ
ှ
်မမူ။ ဆတ်လျှင် ကယ်တတ က
်
မရပ်မ၊ လပ်တတ ်မရ
ူ လက်ဝဲဘက်သသွ
် မြူိုးမတတွျို့ရ။ လက်ျ ဘက်၌
့် ိုးလျှင ် ကယ်တတ က
ပန်ိုးတရှ င်လျက် တနတတ ်မူတသ တကက င်၊့် ကယ်တတ ်က မပမင်ရ။
တယ ဘ ၄၂:၂-၆ ကယ်တတ ်သည် အလိုးစတက
့် တတ်န္င်တတ ်မူ တကက င်ိုးက၎င်ိုး၊
အကကအစည်တတ က
် အဘယ်သမ
ူ ျှ မဆီိုးတ ိုး န္င်တကက င်ိုးက၎င်ိုး အကျွန္ပ်
် သပါ၏။
ပည မရှဘဲ အကကအစည်တတ က
် မက်တစတသ သူက ိုးအဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ သရ့် တွင ်
အကျွန္ပ်
် သည် န ိုးမလည်တသ အရ တက
့် ၍ မကန်န္င်တသ
့် ၎င်ိုး၊ ကယ်တင်မသ၊ အဩ
အရ တက
် ူပါ။ အကျွန္ပ်
် တလျှ က်ပါမည်။
့် ၎င်ိုး တပပ မပါပပီ။ န ိုးတထ င်တတ မ
အကျွန္ပ်
် တမိုးတလျှ က်တသ အရ တက
် င်တတ ်မပ
ူ ါ။ သတင်ိုးတတ က
် အကျွန္ပ်
် သည်
့် သွနသ
န ိုးန္ှငက့်် က ိုးြူိုး ပါပပီ။ ယခမူက ိုး၊ ကယ်တတ ်က မျက်စန္ှငပ့်် မင်ရပါ၏။ ထတကက
င့််
့်
အကျွန္ပ်
် သည် ကယ်ကရွ ရှ ပါ၏။ တပမမှုနန္ှ
် ့် င ့်် မီိုးြပပ ၌ထင်၍ တန င်တရပါ၏။
ဘိုရ ်းသခင်သည် သကိ
ို သ
် တယ ဘထံ ထိုတတ
် ေ ်မ ပခွဲတ
ူ့ ယ
ူ့ သ ်လည််း၊ တယ ဘသည်
ဘိုရ ်းသခင်၏ အချ ပ်အ ခ အ ဏ ကိို ယံကို ကည်၏
ဤစက ိုးမျ ိုး၏ ဆလရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤတနရ တွင် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ရှသည်က
သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တလက သတဘ တပါက်ပပီိုးပပီတလ ။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်
တစ်ပါိုးရသည်
ှ
က တယ ဘ မည်ကသ
ဲ့် သ
့် နည်ိုး။ ထတန
့် ရှခဲသ
့် က် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည်က သူ မည်သ သ
ွ ိုး် န္စ
ှ ်ခက
့် နည်ိုး။ ဤတမိုးခန
့် ရှခဲသ
အတပြတပိုးတသ ကျမ်ိုးပဒ်တစ်ပဒ် ရှသည်- “သတင်ိုးတတ ်က အကျွန္ပ်
် သည် န ိုးန္င
ှ က့်် က ိုးြူိုး
ပါပပီ။ ယခမူက ိုး၊ ကယ်တတ က
် မျက်စန္ှငပ့်် မင်ရပါ၏။ ထတကက
င့်် အကျွန္ပ်
် သည်
့်
ကယ်ကရွ ရှ ပါ၏။ တပမမှုနန္ှ
် ့် ငမ
့်် ီိုးြပပ ၌ထင်၍ တန င်တရပါ၏။” (တယ ဘ ၄၂:၅-၆)
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏မျက်စပြင ့်် ပမင်ြူိုးပခင်ိုးထက်၊ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
ဒဏ္ဍ ရီမှ တလ့်လ သရှခဲသ
့် ည်က ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ငါတသ
့် ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်
တန က်လက်တလျှ က်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက သူစတင် တလျှ က်လှမ်ိုးခဲသ
့် ည်မှ
ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်၌ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူသည် သူ၏အသက်တ ထဲန္င
ှ ့််
အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သူအတည်ပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤတနရ ၌

မပငင်ိုးန္င်တသ အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ခရှသည်- ထအမှနတ
် ရ ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက
လက်တလျှ က်န္င်ပခင်ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မပမင်ြူိုးခဲတ
လူမျ ိုးန္ှင ့်် တူညခ
ီ သ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။
့် ပ။ ဤအရ ၌ သူသည် ယတနတခတ်
့်
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပမင်ြူိုးခတ
ဲ့် ပ၊ ယင်ိုး၏ ဆလချက်မှ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက ကက ိုးြူိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှခဲသ
့် ည်
သမဟ
ဲ့် ရှ့် သည် သမဟ
် ရ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် မည်ကသ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်တနခဲသ
့် ည်က သူမသခဲတ
့် ပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဓမမဓဌ န်မကျတသ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဓမမဓဌ န်ကျကျ တပပ ရလျှင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ ့်
လက်တလျှ က်ခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
် ခါမျှ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ
့် မည်သည့်အ
သမဟ
် စ်ခ ပြစ်သည်
့် တ် သူက
့် စက ိုးတပပ ခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ အပြစ်မှနတ
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘက စက ိုးမတပပ ခဲြ
့် ူိုးတသ ်လည်ိုး သမဟ
့် တ်
တယ ဘက အမနတ
် ့် စ်ခတစ်တလ မတပိုးြူိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်န္င
ှ ့်် သူ၏န ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ကက ိုးခဲြ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့် ူိုးတသ ဒဏ္ဍ ရီထမ
ရှု ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး အသက်တ က စတင်ခတ
ဲ့် လသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်တန က်သ တယ
ဘ လက်တလျှ က်ခသ
ဲ့် ည့်် ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်စဉ်တ ့်
့်
ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သတသ
် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သ တကက
က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက
့်
့်
တရှ င်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ တည်ကကည်မက
ှု မည်မျှ ခင်ပမဲစွ သူ ထန်ိုးသမ်ိုးခဲပ
့် ါတစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
ွ ိုး် ခဲတ
့် ပ။ ဤကျမ်ိုးပဒ်က ြတ်ကကပါစ။့် သူက၊
့် လိုးဝ မတပေါ်ထန
“ငါတရှ
ူ ကယ်တတ ်က
့် ျို့ မှ ကကတတ ်မူ၍ ကယ်တတ ်ကငါမပမင်ရ။ တလျှ က်သွ ိုးတတ ်မ၍
ငါမရပ်မရ။” (တယ ဘ ၉:၁၁) ဟူ၍ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆတနတသ အရ မှ
တယ ဘသည် သူ၏ အနီိုးအန ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်က ခစ ိုးရတက င်ိုး ခစ ိုးရမည် သမဟ
့် တ်
ခစ ိုးရတက င်ိုးခစ ိုးရမည်မဟတ်- သတသ
်လည်ိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ
့်
ပမင်ြူိုးပခင်ိုး မရှန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တရှ ျို့၌ ပြတ်သွ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
လပ်တဆ င်တနပခင်ိုး သမဟ
့် ည့်် အချန်မျ ိုး
့် တ် လူသ ိုးက လမ်ိုးပပတနပခင်ိုးအ ိုး သူစတ်ကိုးူ မခဲသ
ရှခဲတ
် ခါမျှ သူ မသခဲြ
့် သ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်အ
့် ူိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် လူသ ိုး
မတမျှ ်လငထ
့်် ိုးသည့်် အချန်၌ ကကလ တတ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူထ
့် ဘရ ိုးသခင်

မည်သည့်အ
် ချန်၌ ကကလ သည်က သမဟ
မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ကကလ သည်က
့် တ် သူအတပေါ်
့်
မသတပ။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က မပမင်န္င်တသ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊
ထတကက င ့်် လူသ ိုးအြ ဘ
် ှက်တလသည်။
့် ရ ိုးသခင်သည် သူထ
့် မှ ကွယဝ
ဘိုရ ်းသခင်၌ တယ ဘ၏ ယံကို ကည် ခင််းသည် ဘိုရ ်းသခင်က သထံ
် ှကသ
် ည်ဟတသ
ူ့ မှ ကွယဝ
အချက်အ ်း ေင ်ူ့ တိုန်လပ
ှု ် ခင််း မရှိတပ
သမမ ကျမ်ိုး၏ တအ က်ပါကျမ်ိုးပဒ်တွင၊် ထအခါ တယ ဘက၊ “ယခမူက ိုး၊ ငါတက်လျှင်
ဘရ ိုးသခင်ရတတ
ှ
်မမူ။ ဆတ်လျှင် ကယ်တတ က
် မရပ်မ၊ လပ်တတ ်မူရ
လက်ဝဲဘက်သသွ
် မြူိုးမတတွျို့ရ။ လက်ျ ဘက်၌ ပန်ိုးတရှ င်လျက်
့် ိုးလျှင ် ကယ်တတ က
တနတတ ်မူတသ တကက င်၊့် ကယ်တတ ်ကမပမင်ရ။” (တယ ဘ ၂၃:၈-၉) ဟ ဆတလသည်။
ဤပြစ်စဉ်၌၊ တယ ဘ၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်တလျှ က်လိုး သူအြ
့်
့်
ပန်ိုးကွယ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က ငါတသ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
့် ပွငပ
တပေါ်မလ ခဲြ
့် ၊ ့် သူအ
ွ ိုး် ကမျှ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ိုးလင်ိုး မတပပ ခဲြ
်
့် ူိုးသကဲသ
့် ူိုးတပ၊ သတသ
့် ိုး စက ိုးတစ်ခန
့်
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
စတ်ချယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တရှ ျို့၌ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးတနန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏နတဘိုး၌ အတရိုးယူတဆ င်ရွက်တနန္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သူမပမင်န္င်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သမျှ အရ ရ တင်ိုးက အပ်စိုးရင်ိုး သူ၏တဘိုး၌ ရှခဲသ
့် ည်ဟ
အပမဲ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးအတင်ိုး တနန္င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ အပခ ိုးမည်သည့်လ
် ူမျှ
မလပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င ့်် ယင်ိုးက အပခ ိုးလူမျ ိုး
မလပ်န္င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘထ
စက ိုးမတပပ ခဲတ
့် သ တကက င ့်် သမဟ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ အကယ်၍
့် တ် သူထ
့် တပေါ်မလ ခဲတ
သူသည် အမှနတ
် ကယ် မယကကည်ခြ
ဲ့် ူိုးပါက၊ သူတရှ ျို့ဆက်သွ ိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် ့်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက ပမဲပမစွ
ထန်ိုးထ ိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။ တယ ဘက ဤစက ိုးမျ ိုး
တပပ တနသည်က သင်ြတ်ရသည့်အ
် ခါ မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် စ ိုးရသနည်ိုး။ တယ ဘ၏ စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတမှ့် စစ်မှနပ် ပီိုး
ဘရ ိုးသခင်ဘက်မှ ပကကီိုးချဲျို့တပပ ပခင်ိုးတစ်ခ မဟတ်သည်က သင် ခစ ိုးရသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘအ ိုး အပခ ိုးလူမျ ိုးနည်ိုးတူ ဆက်ဆခဲပ့် ပီိုး သူထ
့်

တပေါ်မလ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး သမဟ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘသည်
့် တ် စက ိုးမတပပ ခဲတ
သူ၏တည်ကကည်မက
ှု ဆက်၍ ပမဲပမစွ ထန်ိုးသမ်ိုးဆပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ယကကည်ဆပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးမမည်က သူ၏
တကက က်ရွ ျို့ မှု အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ မီိုးရှု ရ
ျို့ ယဇ်မျ ိုးက မကက ခဏ
ပူတဇ ်ဆက်ကပ်က ဆတတ င်ိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က မပမင်ရဘဲ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
တယ ဘ၏ တကက က်ရွ ျို့ န္င်စွမ်ိုးတွင၊် သူသည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက မည်မျှ
ချစ်ပမတ်န္ိုးသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးက မည်မျှ ခင်မ ပပီိုး စစ်မှနသ
် ည်က
ငါတပမင်
ဲ့် သ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
့် မှ ပန်ိုးကွယ်ခတ
တည်ရမှု
ှ က သူ မပငင်ိုးပယ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ တကက င၊့််
သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးက မဆိုးရှု ိုးခဲသ
့် ဘ
် ့် စ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး
့် ကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က မစွနပ
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကွယ်ဝက
ှ ်တသ
အမှုအလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက သူ န ိုးလည်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်က ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
ပန်ိုးကွယ်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး အတပေါ် သူလက်မတလျှ ခ
ဲ့် မက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ သူထ
ွ ိုး် ခဲတ
့် သ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် မတပေါ်ထန
မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက သူမစွနပ
် ့် ယ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယ ဘသည်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏အလယ်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ရှု ပမင်ခန္
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ့်
သူသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မရခဲြ
့် ူိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးက
ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က သက်တသပပရန်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူထ
့်် င်ိုးစွ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ြ မည်
သည့်အ
် ခါမျှ သူ မတတ င်ိုးဆခဲတ
့် ပ။
့် ပွငလ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘထမှ ကွယ်ဝက
ှ ်ပမဲကွယ်ဝက
ှ ် တနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌
တယ ဘ၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မတန်လပ
ှု ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င ့်် သူသည်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မရတ်သမ်ိုးခဲြ
့် ူိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရတ်သမ်ိုးခဲရ
့် တပသည်။
တယ ဘသည် ဘိုရ ်းသခင်၏ န မကိို တက င််းချီ်းတပ်းပပီ ်း တက င််းချီ်းမဂဂလ မျ ်း သိမဟို
ို ူ့ တ်
တဘ်းဒိုကခ အတကက င််း မတတွ်းတပ
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ တယ ဘ၏ အပြစ်အပျက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရည်ညန်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး
မရှတသ အမှနတ
် ရ ိုး တစ်ခရှပပီိုး၊ ဤအမှနတ
် ရ ိုးမှ ယတန ငါတ
အ
် ရ ပြစ်သည်။
့်
့် ရပပြုမည့်အ

တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ ်လည်ိုး သမဟ
့် တ် သူ၏ န ိုးပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ စက ိုးမျ ိုးက မကက ိုးခဲြ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘ၏
့် ူိုးတသ လ
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တနရ တစ်ခ ရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တယ ဘ၏ သတဘ ထ ိုးမှ
အဘယ်အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ယခင်က ရည်ညန်ိုး ခဲသ
့် တင်ိုး၊ “တယတဟ ဝါ၏
့် ည်အ
န မတတ သ
် ည် မင်္ဂလ ရှပါတစ။” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န မက
သူ၏တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးသည် မခင်ိုးချက်မရှတပ၊ မည်သည့်် အတပခအတနတွငမ
် ဆ ပြစ်ပပီိုး၊
မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးပြငမ
့်် ျှ တဘ င်ခတ်မထ ိုးတပ။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးလျက် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက တပိုးခသ
ဲ့် ည်က ငါတပမင်
့် ရသည်။ သူတတွိုးသမျှ၊
သူဆိုးပြတ်သမျှန္င
ှ ့်် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ သူကကစည်သမျှအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ြွငခ
့်် ျထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပတ်ပင်မထ ိုးခဲတ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် ပ။ သူ၏ စတ်န္လ
မဆနက
် ့် ျင်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူအတွ
က် တစ်ခတစ်တလ လပ်တဆ င်တပိုးရန်
့်
သမဟ
် ခါမျှ မတတ င်ိုးဆခဲတ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ်
့် တ် သူအ
့် ိုး တစ်ခတစ်တလ တပိုးရန် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏ကိုးကွယ်ပခင်ိုးမှ တစ်ခတစ်တလက ရရှမည်ဟူတသ လွနက
် ဲသည့််
အလဆန္ဒမျ ိုးက သူ သထ ိုးပခင်ိုး မရှခဲတ
ှ ့််
့် ပ။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
အတပိုးအယူစက ိုးမျ ိုး မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တတ င်ိုးခချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ကဲသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မပပြုလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏န မက သူ၏ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးပခင်ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ တကက င ့်် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သူရခဲပ့် ခင်ိုး ရှမရှ
သမဟ
် တပေါ် မမူတည်ခတ
ဲ့် ပ။
့် ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
့် တ် တဘိုးဒကခ ဆက်တရ က်သည်က ခခဲရ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
တဘိုးဒကခ
့် ိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ကျတရ က်တစသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ သည် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ထ
့် သပြင
့် ၊့်် လူတစ်ဦိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
န မက ချီိုးမွမ်ိုးသငသ
့်် ည်ဟ သူ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ခစ ိုးရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တကက င့်် ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးအတပေါ် တဘိုးဒကခ ကျတရ က်သည့်အ
် ခါတွငလ
် ည်ိုး ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ
အ ဏ တကက င ့်် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ သည်
လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပပီိုး ပပင်ဆင်၏။ လူသ ိုး ကကကမမ ၏
မတည်တပ့် ခင်ိုးမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ဩဇ အ ဏ တ၏
့် သရပ်သကန်မျ ိုး
ပြစ်ကကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အပမင်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န မက

ချီိုးမွမ်ိုးသငတ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ တယ ဘသည် သူ၏ အသက်တ န္ှစ်က လမျ ိုးအတွငိုး် တွင်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး သရှလ ခဲသ
့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ တယ ဘ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န ိုးသတရ
က်ရှခဲက
့်
့် က်ရှခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့သ တရ
့်
ဘရ ိုးသခင်က အတရိုးကကီိုးသည်ဟ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘ၏
ဤအသပည က ပမတ်န္ိုးခဲပ့် ပီိုး ထသတသ
စတ်န္လ
ှ ိုး တစ်ခရှပခင်ိုးအတွက် တယ ဘက
့်
တန်ြိုးထ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဤစတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်က
့်် င်ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် အပမဲတတစ တစ ငဆ
တနရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ချန် သမဟ
် နရ တွငပ် ြစ်တစ ယင်ိုးသည် သူအတပေါ်
့် တ် မည်သည့်တ
့်
ကျတရ က်သည့်် အရ မှနသ
် မျှက လက်ခကကြုဆခဲသ
့် ည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
မည်သည့်တ
် တ င်ိုးဆချက်မျှ မပပြုခဲတ
့် ပ။ မမကယ်ကယ် သူတတ င်ိုးဆခဲသ
့် ည်မှ
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ အစီအစဉ်အ ိုးလိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးရန်၊ လက်ခရန်၊ ရင်ဆင်ရန်န္င
ှ ့််
န ခရန်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏တ ဝန်ပြစ်သည်ဟ တယ ဘယကကည်ခပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင် အလရှခဲတ
ဲ့် ပသည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က
့် သ အရ အတအကျ ပြစ်ခတ
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပမင်ြူိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် တစ်တလ သူတပပ သည်က၊
အမနတ
် ့် စ်ခတစ်တလ သူထတ်ပပန်သည်က၊ သွနသ
် င်ချက် တစ်ခတစ်တလ သူတပိုးသည်က
သမဟ
့် ူိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယတန ့်
့် တ် သူအ
့် ိုး တစ်ခတစ်တလ ညန်ကက ိုးသည်က ကက ိုးခဲြ
စက ိုးမျ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
့် ိုး သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုးသည့််
အသဉ ဏ်ပွငိုး် လင်ိုးတစပခင်ိုး၊ လမ်ိုးပပပခင်ိုး သမဟ
ှု က
့် ျန်တွင ်
့် တ် တထ က်ပ့်မတ
့် မတပိုးခဲခ
သူအတွ
က် ထသတသ
အသပည တစ်ခန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သတဘ ထ ိုးက
့်
့်
ပင်ဆင်န္င်ြဆ
က်မက
ူ
ိုး ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့် သည်မှ - ဤသည်မှ အြိုးထက်ပပီိုး သူအတွ
့်
့်
ထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် လတလ က်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ သက်တသခချက်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တလသည်။ တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်က တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ ပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှ သမဟ
့် တ် သူထ
့် ဘရ ိုးသခင်က
ကယ်တင်ကယ်ကျ သွနသ
် င်ချက် တစ်ခတစ်တလက ြွငဟ
့်် တပပ ဆပခင်ိုးက ကက ိုးခဲြ
့် ူိုးပခင်ိုး
မရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် သူကယ်တင်သည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တွင ် အလွနတ
် လိုးနက်တသ သတဘ တရ ိုးအရသ တပပ ဆန္င်တသ သူမျ ိုး၊
ဝါကက ိုးရသ ဝါကက ိုးန္င်တသ သူမျ ိုးန္င
ှ ့်် ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ်ပခင်ိုး အတကက င်ိုး တပပ တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည လိုးဝ မရှခဲြ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့် ူိုးသကဲသ
မည်သည့်အ
် ခါမှ အမှနတ
် ကယ် မတကက က်ရွ ျို့ ခဲြ
့် ူိုးတသ သူမျ ိုးထက် သ ၍ပင် အြိုးထက်တန်
ခဲတ
ှ ိုးသည် ပြြူစင်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် ပသည်။ အတကက င်ိုးမှ တယ ဘ၏ စတ်န္လ

မကွယ်ဝက
ှ ခ
် သ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏လူသဘ
ဝသည် ရိုးသ ိုးပပီိုး ကကင်န စတ်ရက
ှ
တရ ိုးမျှတမှုန္င
ှ ့််
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ က န္ှစ်သက်ခတ
ဲ့် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်ထ ိုးခဲတ
့် လူ
့် သ ဤကဲသ
့်
့် သ ိုးတစ်ဦိုးတည်ိုးသ
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးတန က်သ လ
ျို့
မတက င်ိုးမှုက
့် က်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ က
တရှ င်ကကဉ်န္င်စွမ်ိုးရှခဲတ
လူသ ိုး တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပသည်။ ထသတသ
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ပမင်န္င်မည်ပြစ်သည်၊ သူ၏ ကကဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက
ပမင်န္င်မည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက န ခပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်
ရရှန္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးတစ်ဦိုးတည်ိုးသ ဘရ ိုးသခင်၏န မက
့်
အမှနတ
် ကယ် ချီိုးမွမ်ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
သူအ
တဘိုးဒကခ တရ က်တစမည်
့် ိုး တက င်ိုးချီိုးတပိုးမည် မတပိုးမည် သမဟ
့် တ် သူအတပေါ်
့်
မတရ က်တစမည်က မကကည်ခ
့် တ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
အရ ရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ ပ် ြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ခရပပီိုး လူသ ိုးအတွက်
စိုးရမ်ြဆ
ှု င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုး ကင်ိုးမဲ့်မှု၊
့် သည်မှ မက်မဲမှု၊ မသန ိုးမလည်မန္
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးအတပေါ် သသယပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မတကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတ၏
့်
လကခဏ ရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ တယ ဘ၏ အသပည မှ ဘရ ိုးသခင် အလရှခဲတ
့် သ အရ
အတအကျ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သဆ
့် လျှင ် တယ ဘသည် သင်တထက်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ အယူအဆဆင်ရ အသပည ရှခဲသ
့် တလ ။
ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးမှ နည်ိုးပါိုးခဲတ
့်
့် သ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည က ရရန်မှ လွယ်သည်က
့် စစ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။
တယ ဘ၏ ထသတသ
တအ င်ပမင်မတ
ှု စ်ခမှ ခက်ခသ
ဲ ည့်် စွမ်ိုးတဆ င်မမ
ှု ဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကကြုတတွျို့ ခဲြ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည်က
့် ူိုးပခင်ိုး မရှခဲသ
့် ကဲသ
ကက ိုးြူိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ပမင်ြူိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ထသတသ
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ သူရန္
ှ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ယတနတခတ်
လတ
ူ ့်
့်
့်
ပင်ဆင်ပခင်ိုးမရှတသ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လက်စ ိုးမှုတ၏
့်
့်
အကျြုိုးဆက် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ထတကက
င ့်် ထတခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
“တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ” ဟဆခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ထတခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ထသတသ
့်
အကဲပြတ်ချက်တစ်ခက ပပြုလပ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ထသတသ
တက က်ချက်ချမှုတစ်ခက
့်

ချမှတ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ယတနတွ
် န်မည်နည်ိုး။
့် င ် မည်မျှ သ ၍ မှနက
ဘိုရ ်းသခင်သည် လသ ်းထံမှ ကွယဝ
် ှကတ
် သ ်လည််း၊ အရ ခပ် သမ
ိ ််း အလယ် သ၏
လိုပ်တဆ င်ချက်မျ ်းသည် လသ ်းအတွက် သကိ
ို လ က်တပသည်
ူ့ ို သိရန် လံတ
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုခဲြ
့် ူိုးရန်မဆထ ိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်န္ ှ က ပမင်ြူိုးခဲပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက
ကက ိုးြူိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ၊ သတသ
် သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏သက်တသခချက်က အ ိုးလိုး မျက်ပမင်တတွျို့ ကကရက ၊
ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုး၊ န္ှစ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက ခရတလသည်၊ ပပီိုးလျှင်
့်
လူတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် အ ိုးကျကကပပီိုး သတဘ ကျကကက ၊ ယင်ိုးထက်ပ၍ပင် ၎င်ိုးတ၏
့်
ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက သီဆကကတလသည်။ သူ၏အသက်တ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ကကီိုးပမတ်သည့်အ
် ရ
သမဟ
် ဲသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှခဲတ
့် ပ။ သ မန်လူ
့် တ် သ မန်ထက် လွနက
တစ်ဦိုးတစ်တလကဲသ
့် ပင်
ူ န်
့် ၊ သူသည် တနထွက်ချန် အလပ်သွ ိုးပပီိုး တနဝင်ချန် အန ိုးယရ
အမ်ပပန်လ ရင်ိုး၊ သ မည အသက်တ တစ်ခက အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုမှ
သူဘဝ၏
အချြုျို့တသ သ မည ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် အပခ ိုးမည်သည့်လ
် က
ူ မျှ
့်
မရရှြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုးက ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုတစ်ခ သူရရှခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ကကီိုးပမတ်တသ တန်ခိုးန္င
ှ ့်် အချြုပ်အပခ အ ဏ က သတဘ တပါက်က န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။
သူသည် မည်သည့်သ
် မန်လူမျှထက် သ ၍ မလမမ မပါိုးနပ်ခတ
ဲ့် ပ၊ သူ၏အသက်တ သည်
အထူိုးသပြင ့်် ဇွဲမကကီိုးခဲသ
် ပပင်၊ သူသည် မပမင်ရတသ အထူိုး ကျွမ်ိုးကျင်မှုမျ ိုးလည်ိုး
့် ည့်အ
မရှခဲတ
် သူအမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ရိုးသ ိုးပပီိုး ကကင်န စတ်ရက
ှ
၊
့် ပ။ သတသ
့်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူသဘ
ဝ၊ မျှတမှု၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတရ ိုးန္ှင ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
့်
အရ မျ ိုးက န္ှစ်သက်တသ လူသဘ
ဝ တစ်ခ ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးထဲမှ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သ မန်လူ အမျ ိုးစက မပင်ဆင်ကကတပ။ သူသည် ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
မန်ိုးပခင်ိုးကက ိုး ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ခသ
ဲ့် ည်၊ တရ ိုးတသ အသစတ်တစ်ခ ရှခဲသ
့် ည်၊
အတလျှ မ
့် ဇွ
ှု ွင ် အတသိုးစတ်က
့် တပိုးတတ်သကဲသ
့် ဲတက င်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်မတ
တစတ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့်် ကမဘ တပမတပေါ်က သူ၏ သ မည အချန်က လ
့် စစ
့် ပ်စပ် အ ရစက်ခသ
့်
တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲပ့် ပီိုးတသ သ မန်ထက် လွနက
် ဲသည့်် အမှုအရ မျ ိုး
အ ိုးလိုးက သူပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးတက
့်
ပမင်ခရ
ဲ့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပူပန်မှု၊ သတဘ ထ ိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတွက် ကွယ်က မှုတက
့်

သူပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး အထွတ်အပမတ်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်အသတရရှပခင်ိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ က သူပမင်ခရ
ဲ့် တလသည်။ မည်သည့်် ပမှနလ
် ူကမဆ တကျ ်လွနသ
် ည့််
ဤအရ မျ ိုးက တယ ဘရန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုး အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ပြြူစင်တသ
စတ်န္လ
ှ ိုးရှခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်က ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
ဦိုးတဆ င်မက
ှု ခခဲရ
့် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဒတယ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
သူ၏လက်စ ိုးမှုပြစ်သည်- အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးက စလင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးကင်ဘ၏အလန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးကခရက မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်သည့်် လူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သူ၏ လက်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က မပမင်န္င်စဉ်တွင ် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စက ိုးမျ ိုးက
မကက ိုးန္င်စဉ်တွင ် ဤအရ မျ ိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး လက်စ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ ်လည်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သူသလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ထသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်ပပြုတသ ဉ ဏ်ပည က
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆတသ စက ိုးမျ ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
မကက ိုးခဲြ
့် ူိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူက ဆချီိုးပမြှငပ့်် ခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးထမှ ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုး
လပ်တဆ င်ချက် အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်က သခဲသ
့် ည်။ သူ၏ အသက်တ
န္ှစ်မျ ိုးမှ အပခ ိုးတသ မည်သည့်် သ မန်လူမဆ၏ န္ှစ်မျ ိုးန္ှင ့်် မကွ ပခ ိုးခဲတ
် ည်ိုး၊ သူ၏
့် သ လ
အသက်တ သ မည ပြစ်ပခင်ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ
အ ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် သူ၏အသပည က ထခက်ြ သ
့် မဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးတန က်
သူ၏လက်တလျှ က်ပခင်ိုးအတပေါ် ထခက်တစရန် သူအခွငမ
့်် တပိုးခဲတ
့် ပ။ သူ၏အပမင်တွင၊်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ နယ မမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ပပည့်လ
် ျက်ရပပီ
ှ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က လူတစ်ဦိုး အသက်တ ၏ မည်သည့််
အစတ်အပင်ိုး၌မဆ ပမင်၍ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး မရှတသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် တနရ တက ၌ ရှသည်က သူသတဘ တပါက်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ သူ၏ သ မည အချန်က လအတတ အတွငိုး် ၊ သူ၏ အသက်တ ၏
တနရ တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သ မန်ထက် လွနက
် ဲပပီိုး အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သူ ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် သတဘ
တပါက်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အက့် သြွယ်တက င်ိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးက ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကွယဝ
် က
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှုတ်ဆတ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် တယ ဘ၏

န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးအ ိုး မတ ိုးဆိုးီ ခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
့် ကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သူ၏ အသပည က မထခက်ခတ
ဲ့် ပ။
သူ၏ တနစဉ်
့် အသက်တ က လတစ်တလျှ က်လိုးတွင ် သူ၏ ဘဝသည်
ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တ၏
ှ ်တနတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့် အလယ်၌ ကွယ်ဝက
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက သတဘ တပါက်မပခင်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူ၏ တနစဉ်
့်
အသက်တ ထဲတွင ် အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်၌ န္ှုတ်ဆတ်တနတသ ်လည်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ဥပတဒသမျ ိုးက စိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တြ ်ပပတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကလည်ိုး ကက ိုးပပီိုး န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအခါတွင ် အကယ်၍ လူတသည်
့်
တယ ဘကဲသ
့် အလ
ိုးတူ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် လက်စ ိုးမှုရပါက၊
ှ
တယ ဘကဲသ
့် အလ
ိုးတူ
့်
့်
့်
သတဘ တပါက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသပည က ရရှန္င်ပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အလ ိုးတူ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တက
့်
တယ ဘကဲသ
့် ရရှ
့် န္င်သည်က သင်တ ပမင်
့် ရတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘထ
မတပေါ်ထန
ွ ြ
် ူိုးခဲ့် သမဟ
့် ူိုးတသ ်လည်ိုး၊ တယ ဘသည် စလင်ပပီိုး
့် တ် သူက
့် စက ိုးမတပပ ခဲြ
တပြ ငမ
့်် တ်န္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးထ ဘရ ိုးသခင် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး
မရှဘဲ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုး၊ တန်ခိုးန္ှင ့််
့်
ဩဇ အ ဏ က သလ ရန် လူသ ိုးအတွက် လတလ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏တန်ခိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ သည် လူအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးက လက်တလျှ က်တစြ လ
့် တသ
့် တလ က်တပသည်။ တယ ဘကဲသ
့်
သ မန်လသ
ူ ိုးတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်သလ
့် က်တသ
သ မန်လတ
ူ င်ိုးသည်လည်ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သငသ
့်် ည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆတ
ီ လျ ်တသ တက က်ချက်သြွယ် ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ သည်
အမှုအရ မျ ိုး၏ ဥပတဒသမျ ိုးက ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး မရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး အပြစ်မန
ှ မ
် ျ ိုးသည်
့်
့်
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှတသိုးတပ- ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးသည် တယ ဘန္ှင ့်် တယ ဘ တစ်ဦိုးတည်ိုး၏ ကျွမ်ိုးကျင်မှု
ပြစ်သည်ဟ ထင်ရတပမည်။ “ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး”

ဟဆရ တွင၊် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးမှ တယ ဘ၏ အမည်ပြငသ
့််
တဆပ်တပ်ထ ိုးပပီိုး အပခ ိုးလူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
့်
မပတ်သက်သည့်အ
် လ ိုး၊ ဤသည်မှ တယ ဘသ လျှင် လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်ဟ
ထင်ကကတလသည်။ ဤအရ အတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်- တယ ဘ
တစ်ဦိုးတည်ိုးသ လျှင ် ရိုးသ ိုးတသ ၊ ကကင်န စတ်ရက
ှ
တပြ ငမ
့်် တ်သကဲသ
့် ၊ ့် မျှတမှုန္င
ှ ့််
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးအပပင် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက န္ှစ်သက်သည့််
ပင်ကစရက်တစ်ခက ပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် တယ ဘ
့်
တစ်ဦိုးတည်ိုးသ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးက လက်တလျှ က်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင် ဆလချက်က သင်တအ
့် ိုးလိုး
န ိုးလည်ထ ိုးပပီိုးပြစ်ရမည်- အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ရိုးသ ိုးတသ ၊ ကကင်န စတ်ရပပီ
ှ ိုး၊
တပြ ငမ
့်် တ်က ၊ မျှတမှုန္င
ှ ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ က
န္ှစ်သက်တသ လူသဘ
ဝတစ်ခက မည်သမ
ူ ျှ မပင်ဆင်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က မည်သမ
ူ ျှ
့်
မတကက က်ရွ ျို့ န္င်သကဲသ
့် မတက
င်ိုးမက
ှု မတရှ င်န္င်ကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ မရရှန္င်တပ သမဟ
့် တ်
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအလယ်တွင ် ပမဲပမစွ မရပ်တည်န္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ တယ ဘမှလွဲ၍
လူအ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုးက ခရဆဲပြစ်ပပီိုး ပတ်မပခင်ိုး ခရဆဲပြစ်သည်ကလည်
ဆလတပသည်။ ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးလိုးသည် စ တန်၏ စွပ်စဲပွ ခင်ိုး၊ တက်ခက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှပ်စက်ပခင်ိုးက
ခကကရသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်က ဝါိုးပမြုရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည့်် သူမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတအ
် ပ်မှု ကင်ိုးမဲ့်ကကသည်၊ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးတသ
့် ိုးလိုးသည် လွတလ
အကျဉ်ိုးသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတလသည်။
အကယ်၍ လ၏ စိတန
် လ
ှ ်းံို သည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို ရန်လပ
ိို ါက၊ လသည် ဘိုရ ်းသခင်ကိို
အဘယ်သ ိုိ တကက
က်ရွံ ျို့ ပပီ ်း မတက င််းမှုကိို တရှ င်နင
ိို မ
် ည်နည််း
ူ့
ယတန လူ
့် အလ
ိုးတူ လူသဘ
ဝက မပင်ဆင်ကကသည့်အ
် တွက်၊
့် မျ ိုးသည် တယ ဘကဲသ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ထ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ိုး။
့် သဘ ဝန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ သတဘ
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ကကသတလ ။ မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ကကသတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့တသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် မတက င်ိုးမှု မတရှ င်ကကဉ်သူမျ ိုးက
စက ိုးလိုးအနည်ိုးငယ်ပြငသ
့််
တပါင်ိုးရိုးတြ ်ပပ၍ ရသည်- “ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး” ဟူ၍
ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤစက ိုးမျ ိုးက မကက ခဏ တပပ ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
့်
့်

အဓပပ ယ်အမှနက
် လိုးဝ မသကကတပ။ “ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးတွင်
အန္ှစ်သ ရရှသည်- ယင်ိုးတက
ူ ပြစ် ပမင်သည်ဟ
့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ရန်သအ
တပပ တနပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ လူက ဘရ ိုးသခင်က ရန်သအ
ူ ပြစ် ပမင်တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတထဲ
ူ ည် မမတ၏
့်
့် မှ မည်သသ
့်
ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၊ ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တမျှ ်မှနိုး် ချက်မျ ိုး မရှသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့်
တစ်စတ်တစ်တဒသသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပမင်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
ှု ွင ် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး
့် ယကကည်မတ
ပါရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
် သ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
့် အဆိုးစွနတ
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ အလ
ရှတသ အရ မျ ိုးက ရရှရန် ပြစ်သည်။ လူတ၏
့်
့်
ဘဝအတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် မကက ခဏ တတွိုးတတ်ကကသည်၊
ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် ကျွန္ပ်
် ၏ မသ ိုးစန္ှင ့်် အသက်တမွိုးအလပ်က
လက်လတ်ပပီိုးတလပပီ၊ ကယ်တတ သ
် ည် အကျွန္ပ်
် က မည်သည့်အ
် ရ တပိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။
ကျွန္ပ်
် သည် ထပ်ပြည့်က
်
အတည်ပပြုရမည်- လတ်တတလ တွင ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ
တစ်ခတစ်တလက ကျွန္ပ်
် ရရှပပီိုးပပီတလ ။ အကျွန္ပ်
် သည် ဤအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် မျ ိုးစွ
တပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ အကျွန္ပ်
် တပပိုးလျက်တနခဲပ့် ပီိုး မျ ိုးစွ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပပီိုးပြစ်သည်ဘရ ိုးသခင်သည် အပပန်အလှနအ
် တနပြင ့်် အကျွန္ပ်
် အ ိုး ကတတစ်ခတစ်တလက
တပိုးပပီိုးပပီတလ ။ ကယ်တတ ်သည် အကျွန္ပ်
် ၏ တက င်ိုးတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
အမှတ်ရပပီိုးပပီတလ ။ ကျွန္ပ်
် ၏ အဆိုးသတ်မှ အဘယ်အရ ပြစ်လမ်မ
် သည်
့် ည်နည်ိုး။ ကျွန္ပ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ရရှန္င်သတလ ...။ အတယ က်တင်ိုးသည် ထသတသ
့်
တွက်ချက်မှုမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးအတွငိုး် တွင ် စဉ်ဆက်မပပတ် ပပြုတတ်ကကပပီိုး
့် စတ်န္လ
ဘရ ိုးသခင်ထ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး၊ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပိုးအယူဆင်ရ
စတ်တနစတ်ထ ိုးပါရှသည့်် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ကကသည်။ ဆလသည်မှ
လူသ ိုးသည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က စဉ်ဆက်မပပတ် စစ်တဆိုးတနသည်၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အစီအစဉ်မျ ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ြန်တီိုးတနပပီိုး၊ သူ၏ကယ်ပင်
တစ်ကယ်တရ အဆိုးသတ်အတွက် အတရိုးကစစက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အဆက်မပပတ်
ပငင်ိုးခတနသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထွက်ဆချက်တစ်ခက န္ှုက်ယူရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည်၊
ဘရ ိုးသခင်က သူအလရှတသ အရ က တပိုးမည်၊ မတပိုးမည်က ကကည့်တ
် နတလသည်။
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က လက်စ ိုးတနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် သတဘ မထ ိုးတပ။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မရပ်မန ိုး

တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး ပပြုလပ်ရင်ိုးန္ှင ့်် တပခလှမ်ိုးတင်ိုးတွင ် သူက
့် ြအ ိုးတပိုးလျက်၊ ရတလလတလ
အတတစဆ ပြစ်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူမျ ိုး လပ်ရန် အပမဲကကြုိုးစ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူမျ ိုး လပ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ့်် ငင်ိုးခပပီိုး စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး ၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျတရ က်ချန်တွင ်
့်
သမဟ
ှ
က
့် တ် အချြုျို့တသ အတပခအတနမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ် တရ က်ရတနသည်
သချန်တွင ် မကက ခဏ အ ိုးနည်ိုးလ က ၊ မတန်မလှုပ် ပြစ်လ ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် အလပ်၌
တပါဆလ
ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ညည်ိုးညြူမှုမျ ိုး အပပည်ရ
့် သည်
ှ
့် လူမျ ိုးပင်
့်
ရှတလသည်။ လူက ဘရ ိုးသခင်က ပထမဦိုးဆိုး စတင်ယကကည်ခခ
ဲ့် ျန်မစ
ှ ၍၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်က တပါင်ိုးလန်တအ င် မျ ိုးပပ ိုးပခင်ိုးတစ်ခ၊ ဆွစ်တပ်မတတ ်
စွယ်စသိုးဓ ိုးတစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
ကတမျ ိုးကရရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးမှ သူ၏ ရှရင်ိုးစဲွ အခွငအ
့်် တရိုးန္ှင ့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုးပြစ်စဉ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်မှ လူသ ိုးက က ကွယ်က တစ ငတ
့်် ရှ က်ရန်န္င
ှ ့်် တထ က်ပရ
့် န်
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ သူက
် ပြစ်
့် ယ်သူ ဘရ ိုးသခင်၏ အကကီိုးဆိုးတသ တကကိုးရှငအ
သတဘ ထ ိုးခဲတ
့် လသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ သူအ ိုးလိုး၏
“ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်မ”ှု ၏ အတပခခသန ိုးလည်မှုပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်မှု အယူအဆန္ှငဆ
့်် င်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် အနက်ရှုင်ိုးဆိုးတသ သန ိုးလည်မှု ပြစ်သည်။
လူ၏ သဘ ဝ အန္ှစ်သ ရမှသည် သူ၏ ဓမမဓဌ န်မကျတသ လက်စ ိုးမှုအထ၊ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အရ တစ်ခမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ ၌
လူသ ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
ပတ်သက်န္င်တချ မရှတပ။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ပခင်ိုး လအပ်သည်က လူသ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မယူဆြူိုးသကဲသ
့် န
အတပခအတနမျ ိုးအရ လူသ ိုး၏
့် ိုးလည်ြူိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ထသတသ
့်
အန္ှစ်သ ရသည် သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ ဤအန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် မလမန်ိုးထ ိုးတတ်သည်၊ သစစ မဲပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် လှညပ့်် ြ ိုးမက
ှု
သထ ိုးသည်၊ မျှတမှုန္င
ှ ့်် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ က
မန္ှစ်သက်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည် စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်က အလကကီိုးတလသည်။ လူသ ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သ ၍ နီိုးကပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည် စတ်န္လ
ှ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး လိုးဝ တပိုးအပ်ပခင်ိုး မရှတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
စတ်န္လ
ှ ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် သူ
့် သည် လူသ ိုး၏ ကိုးကွယ်ပခင်ိုးကလည်ိုး

ခရြူိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင် တပိုးသည့်် အြိုးအခ မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
အမှုမည်မျှက သူ ပပြုပါတစ၊ သမဟ
့် ါတစ၊ လူသ ိုးသည်
့် တ် လူသ ိုးက မည်မျှ တထ က်ပပ
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ပမဲရသကဲ
ှ
သ
့် ယင်
ိုးက လိုးဝ စတ်ဝင်စ ိုးမှု မရှတပ။ လူသ ိုးသည် သူ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပိုးြူိုးပခင်ိုး မရှတပ၊ သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
သူကယ်တင်သ င်္ရစက်ရန်၊ သူ၏ ကယ်ပင် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက ချရန် အလရှတလသည်ယင်ိုး၏ သွယ်ဝက်တသ အဓပပ ယ်မှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက မလက်တလျှ က်ချင် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက မန ခချင်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မကိုးကယ
ွ ်ချင်တပဟ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ယတန လူ
့် သ ိုး၏ အတပခအတန
ပြစ်သည်။ ယခတွင ် ငါတ တယ
ဘက တစ်ြန် ကကည့်က် ကစ။့် ပထမဆိုးအတနပြင၊့်် သူသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူ တစ်ခ လပ်ခသ
ဲ့် တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးက ပမဲပမစွ ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ
ရည်မှနိုး် ချက် တစ်ခတစ်တလ သူ၌ရှခဲပ
့် ါသတလ ။ ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်သည်
တရ က်လ မည့်် အဆိုးသတ်က တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး တပပ ြူိုးပါသတလ ။ ထအချန်က
ဘရ ိုးသခင်သည် အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သက
ူ မျှ ကတမျ ိုး မတပိုးခဲြ
့် ၊ ့်
့် ူိုးသကဲသ
ယင်ိုးသည် တယ ဘက ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်ဟူတသ
ဤတန က်ခအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက် ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ယတနလူ
့် မျ ိုးသည် တယ ဘန္ှင ့််
န္ှုင်ိုးယှဉ်ပခင်ိုးက ခန္င်ပါသတလ ။ ကွ ဟချက် အလွနမ
် ျ ိုးလှ၏။ ၎င်ိုးတသည်
မတူညတ
ီ သ
့်
အတန်ိုးအစ ိုးမျ ိုး၌ ရှကကသည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အသပည
မျ ိုးစွ မရှခဲတ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ တပိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏စတ်န္လ
ယင်ိုးသည် သူ၏ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
အတပိုးအယူ မလပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လွနက
် ဲတသ အလဆန္ဒမျ ိုး သမဟ
့် တ်
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး “တယတဟ ဝါသည် တပိုးတတ ်မူ၏၊ ပပီိုးလျှင်
တယတဟ ဝါသည် ပပန်န္တ်သမ်ိုးတတ ်မူ၏။” ဟူ၍ သူယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ဘဝ၏
န္ှစ်မျ ိုးစွ တစ်တလျှ က်လိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး လမ်ိုးခရီိုးအတင်ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးရ မှ သူပမင်ပပီိုး ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
ထနည်
ဘရ ိုးသခင်၏လက်တတ ်မှ သခချမ်ိုးသ က ခယူသည်ပြစ်၍၊
့် ိုးတူ “ငါတသည်
့်
ဒကခဆင်ိုးရဲက မခမယူရ သတလ ” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင် ပါရှသည့််
ရလဒ်ကလည်ိုး သူရခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤဝါကျန္ှစ်တကက င်ိုးမှ သူ၏အသက်တ

အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက လအတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏န ခပခင်ိုး သတဘ ထ ိုး၏
အကျြုိုးဆက်တစ်ခအပြစ် သူပမင်ခက
ဲ့်
သလ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ် သူက
့် သ
့် တအ င်န္င်တစခဲတ
တန်ခိုးအရှဆိုး လက်နက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခရ တွင ် သူ၏
ပမဲပမစွ ရပ်တည်ရပခင်ိုး အတ်ပမစ်လည်ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဤတနရ တွင် သင်တသည်
့်
တယ ဘအ ိုး န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးသူ တစ်ဦိုးအပြစ် တတွိုးကကည်က့် ကသတလ ။ သင်တသည်
့်
ထသတသ
သူတစ်ဦိုးပြစ်ရန် တမျှ ်လငက့်် ကသတလ ။ သင်တသည်
စ တန်၏
့်
့်
စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးက ကကြုရမည်က တကက က်ရွ မ
ျို့ ကကသတလ ။ တယ ဘကဲသ
့် တူ
ီ သ
့် ညတ
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သင်တအ
တ ့်
့် ိုး ခတစရန် ဘရ ိုးသခင်ထ ဆတတ င်ိုးြ သင်
့်
စတ်ဆိုးပြတ်ပါသတလ ။ ထသတသ
အရ မျ ိုးအတွက် လူအမျ ိုးစသည် ဆတတ င်ိုးဝမ
့် ည်
့်
မဟတ်သည်မှ သသယ ပြစ်ြွယ် မရှတပ။ သဆ
့် လျှင ် သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
သန ိုးစရ တက င်ိုးတလ က်တအ င် တသိုးငယ်သည်မှ သသ တပသည်။ တယ ဘန္ှင ့််
န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ သင်တ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည် တြ ်ပပရန်ပင် မထက်တန်တပ။ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကက၏၊ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှကက၊
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သင်တ သက်
တသခချက်တွင ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
စ တန်၏ တက်ခက်မမ
ှု ျ ိုး၊ စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှုမျ ိုးက သင်တ ့်
မတအ င်ပမင်န္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကတမျ ိုးက ရရှရန် မည်သည့်အ
် ရ က သင်တက
့်
အရည်အချင်ိုးပပည့်မ
် ီတစသနည်ိုး။ တယ ဘ၏ အပြစ်အပျက်က ကက ိုးက လူသ ိုးက
ကယ်တင်ရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အဓပပ ယ်က
န ိုးလည်လျက်ပြင၊့်် တယ ဘကဲသ
့် တူ
ီ သ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက လက်ခရန် ယခ သင်တ၌့်
့် ညတ
ယကကည်ပခင်ိုး ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး
လမ်ိုးခရီိုးက လက်တလျှ က်ြ မ
့်် ပိုးရန် သင်တ၌့် စတ်ဆိုးပြတ်ချက်
့် မတက
့် ယ်ကယ် အခွငတ
အနည်ိုးငယ် ရှသငသ
့်် ည် မဟတ်တလ ။
ဘိုရ ်းသခင်၏ စမ််းသပ်မှုမျ ်းနှင ်ူ့ ပတ်သက်၍ ဒွဟ
ိ မျ ်း မရှိတစနှင ်ူ့
တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အဆိုးသတ်ပပီိုးတန က် သူထ
့် မှ သက်တသခချက်က
ရပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် တယ ဘကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး ပါဝင်သည့်် အပ်စတစ်စ- သမဟ
့်
့် တ်
တစ်စထက်ပတသ - အပ်စမျ ိုးက ရယူမည်ဟ ဘရ ိုးသခင် စတ်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
်
့်
စ တန်က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတလ င်ိုးအစ ိုး လပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် တယ ဘအ ိုး

စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်က ၊ တက်ခက်ခပဲ့် ပီိုး န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးခဲတ
့် သ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုလျက် အပခ ိုးမည်သည့်လ
် က
ူ မျှ တက်ခက်ရန် သမဟ
့် တ် န္ှပ်စက်ရန် စ တန်က
မည်သည့်အ
် ခါမျှ တစ်ြန် အခွငမ
့်် တပိုးရန် ဘရ ိုးသခင် စတ်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ခွနအ
် ိုးနည်ိုးပပီိုး
မက်မဲက မသန ိုးမလည်တသ လူသ ိုးအတပေါ် ထသတသ
အရ မျ ိုးက တစ်ြန်လပ်တဆ င်ရန်
့်
စ တန်အ ိုး ဘရ ိုးသခင် ခွငမ
့်် ပပြုခဲတ
့်် က
ှ ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ
့် ပ- တယ ဘက စ တန် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
လတလ က်ခတ
ဲ့် ပသည်။ လူတက
် တင်ိုး န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးရန် စ တန်အ ိုး
့် အလရှသည့်အ
ဘရ ိုးသခင် အခွငမ
့်် တပိုးပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးပခင်ိုးကရဏ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက်မူက ိုး တယ ဘသည် စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န္ှပ်စက်မှုက
ခခဲပ့် ပီိုးသည်မှ လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
ှ ့််
့် က်တသ လူမျ ိုး၏ အသက်န္င
အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အပ်စိုးပပီိုး စီစဉ်ညန်ကက ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
တစ်ြန်လပ်တဆ င်ရန် စ တန်က ဘရ ိုးသခင် ခွငမ
့်် ပပြုခဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည်
့် ကဲသ
အလရှသည်အတင်ိုး ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးက ကကြုိုးကင်ညန်ကက ိုးရန်
အခွငမ
့်် ရှတပ- ဤအချက်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး သင်တ ရှ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ငိုး် လင်ိုးစွ သသငသ
လူသ ိုး၏ အ ိုးနည်ိုးချက်က င်္ရစက်ပပီိုး သူ၏မက်မဲပခင်ိုးန္ှင ့်် မသန ိုးမလည်မက
ှု န ိုးလည်၏။
လူသ ိုးအတနပြင ့်် အလျှငိုး် ကယ်တင်ခရန္င်ရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့်
စ တန်လက်သ လ
ဲ ပ်လက်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်၏အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် အ
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးတအ
့် ၊ ့်
့် ိုး လူသ ိုးခရသည်က ပမင်ရန် ဘရ ိုးသခင် လလ ိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
လူသ ိုး အပမဲတတစ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရသည်ကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင် မပမင်ချင်တပ။ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးက
စီစဉ်သည်မှ လိုးဝ သငပ့်် မတ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်ပြစ်ပပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည့်် ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
စ တန်အ ိုး လူသ ိုးက သတဘ ရှ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးရန်န္င
ှ ့်် န္ှပ်စက်ရန် ခွငမ
့်် ပပြုတပ၊ လူသ ိုးက
လမ်ိုးလဲတစရန် အမျြုိုးမျြုိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုြ စ
့် တန်အ ိုး
သူအခွငမ
့်် တပိုးသည်အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
ဝင်တရ က်တန္ှ ငယ
့်် ှက်ရန် စ တန်အ ိုး အခွငမ
့်် တပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ပွဲ ပီိုး
ကယ်တင်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်သည့်် အမှုက ထည့်မ
် တွက်န္င
ှ ဦ
့်် ိုးတတ ၊့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးတသ ဥပတဒသမျ ိုးက နင်ိုးတပခရန်န္င
ှ ့်် ြျက်ဆိုးီ ရန်
ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်လတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
သက်တသခန္င်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု

အစီအစဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု၏ အချက်အချ န္ှင ့်် ပတဆ င်ခပဲ ြစ်သည့်အ
် ပပင် သူ၏
န္ှစ်တပခ က်တထ င် အမှုထက
ဲ သူ၏ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုး၏ အြိုးအခလည်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျ ိုးက စ တန်အ ိုး သ မန်က လျှက အဘယ်သ တပိုး
န္င်မည်နည်ိုး။
့်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မကက ခဏ စိုးရမ်ကကပပီိုး
့်
တကက က်ရွ တ
ျို့ တ်ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ တကျ က
ှ ့်် စ တန် တက်ခက်မန္
ှု င
ှ ့််
့် ွငိုး် န္င
့်
န္ှပ်စက်မတ
ှု က
့် ၎င်ိုးတခ့် ရသည့်် အန္တရ ယ်မျ ိုးတသ နယ်တပမထဲ၌ အချန်တင်ိုး
အသက်ရှငတ
် နသည်- သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
တကက က်ရွ ျို့ရမှနိုး် မသကကသကဲသ
့် ့်
့်
့်
တန်လှုပ်တချ က်ချ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ အဘယ်သ ပြစ်
့် ကန်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုး၏
ယကကည်ပခင်ိုးသည် သူပမင်န္င်တသ အရ မျ ိုးအထသ ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတပသည်။ သူသည်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပူပန်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူသ ိုးအတပေါ်
သူ၏ကကင်န မှုန္င
ှ ့်် စ န တထ က်ထ ိုးမှုတက
့် အနည်ိုးငယ်မျှ အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး မရှတပ။
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊
့်
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် အမျက်တဒါသတ န္ှ
့်် တ်သက်၍ အနည်ိုးငယ် စိုးရမ်ပူပင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ငပ
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတအတွ
က်မူ၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးတသ
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အနည်ိုးငယ်မျှ သန ိုးလည်မှု မရှတပ။ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတကက င်ိုး
တြ ်ပပရ တွင၊် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ြိုးကွယ်ထ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ရှသည့်အ
် လ ိုး
့်
ထင်ပမင်ကကပပီိုး၊ အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
် ရ အမှနတ
် ကယ် ပပြုမည်က
့် မည်သည့်အ
မသဘဲ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မတက င်ိုးတသ အကကအစည်မျ ိုး သထ ိုးသည်ဟပင်
ယကကည်ကကတလသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက
့်
န ခသည်ဟ တကကိုးတကက ် တနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
့်
သတမထ ိုးပါက ဘရ ိုးသခင်၏ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး ခရကကမည်၊ အကယ်၍ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင် ကကကမမ က ဆက်လက်မဆပ်ကင်ပါက၊ ၎င်ိုးတ၌့် ရှသမျှက ဘရ ိုးသခင်
ရပ်သမ်ိုးန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် တွက်၊
့် အသက်ပင်လျှင် အဆိုးသတ်န္င်သည်ဟ ယကကည်ကကသည့်အ
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် လူသ ိုးအတွက်
့်
အစီအစဉ်မျ ိုးက ခခရန်န္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်ရန် ၎င်ိုးတ တတ်
န္င်သမျှက လပ်တဆ င်ကကတလသည်။
့်
လူသ ိုးသည် စ တန်၏ စခန်ိုးထ၌
ဲ ရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် စ တန်အ ိုးပြင ့််
န္ှပ်စက်ခရပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည်
စ တန်၏ န္ှပ်စက်ပခင်ိုးက ခရတသ လ
် ည်ိုး၊ စ တန်၏ ြမ်ိုးဆိုးီ ချြုပ်တန္ှ င်ပခင်ိုး ခရမည်က
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက

လက်ခသည်ဟ ဆပမဲဆတနတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ လက်ခပ်မှလသ
ူ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ကယ်တင်လမ်မ
့် ည်ဟ
မည်သည့်အ
် ခါမျှ ယကကည်ပခင်ိုး မရှတပ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် တယ ဘကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပပီိုး သူ၏ ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထသ
ဲ တပိုး
အပ်န္င်ပါက၊ လူသ ိုး၏ အဆိုးသတ်သည် တယ ဘ၏
့်
အဆိုးသတ်ကသ
ဲ့် ဘ
ီ မ်မ
့် ည်
့် ရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက လက်ခရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် တူညလ
မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုက လက်ခက
ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပါက၊ ဆိုးရှုိုးရန်အတကက င်ိုး အဘယ်ရှသနည်ိုး။ ထတကက
င၊့်် သင်တအ
့်
့် ိုး သင်တ၏
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် င်္ရစက်ရန်န္င
ှ ့်် သင်တအတပေါ်
တရ က်လ တတ မ
့် ည့်် အရ ရ တင်ိုးအတပေါ်
့်
သတရှရန် ငါအကကပပြုသည်။ မဆင်မပခင် သမဟ
့် တ် စတ်လက်မ န်ပါ မပပြုကကန္ှင၊့်် ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သငအ
့်် တွက် သူ စီစဉ်ပပီိုးပြစ်တသ လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုး၊ အရ ဝတထြုမျ ိုးအတပေါ်
သင်၏ ပူတသ တသွိုး သမဟ
့် တ် သင်၏ သဘ ဝပြစ်ပခင်ိုးတပေါ် မူတည်၍ သမဟ
့် တ် သင်၏
စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အယူအဆမျ ိုးအတင်ိုး မဆက်ဆန္ှင။့်် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမျက်တဒါသအ ိုး လှုျို့တဆ ်မပခင်ိုးက တရှ င်ရှ ိုးရန် သင်တ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုး၌ သတရှရမည်
ပြစ်ပပီိုး ဆတတ င်ိုးက သ ၍ ရှ တြွရမည် ပြစ်သည်။ ဤအရ က တအ က်တမ့်တလ ။့်
ဆက်လက်၍ သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် တယ ဘသည် မည်သ ပြစ်
ဲ့် ည်က
့် ခသ
ငါတ ကကည်
က့် ကမည်။
့်
၅။ သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် တယ ဘ
တယ ဘ ၄၂:၇-၉ ထသ တယတဟ
ဝါက တယ ဘက ဤစက ိုးမျ ိုး မနတ
် ့် တ ်မပူ ပီိုးလျှင၊်
့်
တတမန်လမ
ူ ျြုိုး ဧလြတ်အ ိုး တယတဟ ဝါက၊ သင်န္င
ှ ့်် သင်၏ မတ်တဆွန္စ
ှ ်ဦိုးတတဘက်
၌
့်
ငါသည် အမျက်ထက
ွ ်၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါကျွ
် ယ ဘကဲသ
့် သင်
တသည်
့် နတ
့်
့်
ငါအတကက
င်ိုးက မှနက
် န်စွ တပပ ဆပခင်ိုးမရှကက၊ သပြစ်
့်် တူ
့်
့် ၍ ယခ သင်တန္ှ့် ငအ
န္ွ ိုးထီိုးခန္ှစ်တက င်န္င
ှ ့်် သိုးခန္ှစ်တက င်က ယူ၍ ငါကျွ
် ယ ဘထသ သွ
့် နတ
့် ိုးပပီိုးလျှင ် ကယ်အဘ ့်
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်က ပူတဇ ်ကကတလ ။့် ငါ၏ကျွနတ
် ယ ဘသည် သင်တအဘ
့်
့်
ဆတတ င်ိုးပတထန ပပြုရလမ်မ
က်တကက င ့်် လက်ခမည်။ သင်တသည်
့် ည်၊ ငါသည် သူအတွ
့်
့်
ငါကျွ
် ယ ဘကဲသ
့် ငါ
င်ိုး မှနတ
် သ အရ က မတပပ ကကသည့်် အတကက င်ိုးတကက င ့််
့် နတ
့်
့် အတကက
ငါသည် သင်တ၏
ှ ်ဆိုးမမည်က စိုးရမ်စရ ရှ၏ဟ
့် မက်မဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ရက်န္က
မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။ ထတကက
င ့်် တတမန်လူမျြုိုး ဧလြတ်န္င
ှ ့်် ရှု အ လူမျြုိုး ဗလဒဒ်၊ တနမတ်လူမျြုိုး
့်

တဇ ြ တသည်
ထွက်သွ ိုး၍ သူတအ
ှ အ
့်် ညီ
့်
့် ိုး တယတဟ ဝါ မှ ထ ိုးတတ ်မူသည်န္င
လပ်တဆ င်ကက၏။ တယတဟ ဝါသည်လည်ိုး တယ ဘက လက်ခတတ ်မူ၏။
တယ ဘ ၄၂:၁၀ တယ ဘသည် မမအတဆွတအဘ
ဆ
့်
့် တတ င်ိုးပတထန ပပြုတသ အခါ
တယတဟ ဝါသည် သူခရတသ ဒကခက လွတ်ပငမ်ိုးတစခဲပ့် ပီိုး ယခင်က သူပင်ဆင်ခသ
ဲ့် မျှ ဥစစ ၏
န္ှစ်ဆက တယတဟ ဝါ တပိုးတတ မ
် ၏
ူ ။
တယ ဘ ၄၂:၁၂ ထသ တယတဟ
ဝါသည် တယ ဘ၏ တန က်ပင်ိုးအဆိုးသတ်က
့်
သူ၏အစပင်ိုးထက်သ ၍ တက င်ိုးကကီိုးတပိုးတတ ်မူသပြင၊့်် သူသည်
သိုးတစ်တသ င်ိုးတလိုးတထ င်၊ ကလ ိုးအတ်တပခ က်တထ င်၊ န္ွ ိုးရှဉ်ိုးတစ်တထ င်န္င
ှ ့််
ပမည်ိုးမတစ်တထ င်တက
့် လသည်။
့် ရခဲတ
တယ ဘ ၄၂:၁၇ အသက်ကကီိုးရင်၍
့် တနရက်
့် က လန္ှင ့်် ကကယ်ဝတသ ်၊ အနစစ တရ က်တလ၏။
ဘိုရ ်းသခင်ကိို တကက က်ရွံ ျို့က မတက င််းမှု တရှ င်ကကဉ်တသ သမျ ်းကိို ဘိုရ ်းသခင်သည်
ချစ်ခင် မတ်န်းိို မှု ေင ်ူ့ ကကညူ့ ရ
် ှု တသ လ
် ည််း၊ မိိုကမ
် ွဲတသ သမျ ်းကိို အတရ်းမပါသမျ ်းအ ေစ်
ဘိုရ ်းသခင် မင်၏
တယ ဘ ၄၂:၇-၉ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘသည် သူ၏ အတစခပြစ်သည်ဟ ဆထ ိုးသည်။
တယ ဘက ရည်ညန်ိုးြ “အတစခ
” ဟူတသ တဝါဟ ရက သူ၏အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် သူ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တယ ဘ၏ အတရိုးပါမှုက ထင်ရှ ိုးတစသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘအ ိုး
သ ၍ တန်ြိုးထ ိုးတသ အရ တစ်ခအပြစ် မတခေါ် ခဲတ
် ည်ိုး၊ ဤအမည်န မသည်
့် သ လ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် ရှ တယ ဘ၏ အတရိုးပါပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှု မရှခဲတ
့် ပ။
ဤတနရ တွင် “အတစခ” ဟူသည်မှ တယ ဘအတွက် ဘရ ိုးသခင်တပိုးသည့်် ချစ်စန္ိုးအမည်
ပြစ်သည်။ “ငါကျွ
် ယ ဘ” ဟူ၍ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ရည်ညန်ိုးချက်မျ ိုးက
့် နတ
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်မျှ တကျနပ် အ ိုးရခဲသ
့် ည်က ပပသပပီိုး၊ “အတစခ”
ဟူတသ စက ိုးလိုး တန က်ကွယမ
် ှ အဓပပ ယ်က ဘရ ိုးသခင် မတပပ ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ “အတစခ”
ဟူတသ စက ိုးလိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်က သမမ ကျမ်ိုး၏
ဤကျမ်ိုးပဒ်ထရ
ဲ ှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ပမင်န္င်တပသည်။ တတမန်အမျြုိုးသ ိုး
ဧလြတ်အ ိုး ဘရ ိုးသခင်က၊ “သင်န္င
ှ ့်် သင်၏ မတ်တဆွန္စ
ှ ်ဦိုးတတဘက်
၌ ငါသည်
့်
အမျက်ထက
ွ ်၏၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါကျွ
် ယ ဘကဲသ
့် သင်
တသည်
ငါအတကက
င်ိုးက
့် နတ
့်
့်
့်
မှနက
် န်စွ တပပ ဆပခင်ိုးမရှကက။” ဟူ၍ ဦိုးစွ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ

တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် တယ ဘ
တပပ ခဲသ
ှ ့်် ပပြုခဲသ
့် မျှန္င
့် မျှအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က သူလက်ခတကက င်ိုး ပထမဆိုးအကကမ်
လူတအ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တယ ဘ ပပြုခဲပ့် ပီိုးသမျှန္င
ှ ့်် တပပ ခဲပ့် ပီိုးသမျှ၏
့် ိုး ပွငပ
တကျမှုန္င
ှ ့်် မှနက
် န်မက
ှု ပထမဆိုးအကကမ် ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး သူအတည်ပပြုခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဧလြတ်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏
် သ ၊
့် မဟတ်မှနတ
အဓပပ ယ်မရှတသ အတပပ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
တယ ဘကဲသ
့် ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်၏ ပသဏ္ဌ န်က
မပမင်န္င်ခကဲ့် ကတသ တကက င ့်် သမဟ
ဲ သူတပပ ခဲတ
့် သ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးထ၌
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မကက ိုးန္င်ခကဲ့် ကတကက င ့်် အမျက် ထွက်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အင်မတန် တကျမှနက
် န်တသ အသတစ်ခ ရှခဲသ
့် ည်၊
၎င်ိုးတမှ့် မူ ဘရ ိုးသခင်၏အလက တစ ်က ိုးက ၎င်ိုးတပပြုခဲ
့် မျှအ ိုးလိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးက စမ်ိုးသပ်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် အတကက င်ိုးက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ မှနိုး် ဆရ
မှနိုး် ဆန္င်ခကဲ့် ကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် တယ ဘပပြုခဲသ
ှ ့်် တပပ ခဲသ
့် မျှန္င
့် မျှအ ိုးလိုးက
လက်ခသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်
အမျက်ထက
ွ ်လ ခဲသ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတထဲ
့် ည်၊ အဘယ်တကက ငဆ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုး တစ်ခတစ်တလမျှ မပမင်န္င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ
၎င်ိုးတ တပပ
ခဲတ
့်် က်ဆင်သည့််
့် သ အရ ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး န္ှငသ
့်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မကက ိုးခဲရ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
့် ိုး
ဆက်လက်၍ တအ က်ပါ တတ င်ိုးဆချက်က ပပြုခဲတ
့်် တူ
့် လသည်- “သပြစ်
့် ၍ ယခ သင်တန္ှ့် ငအ
န္ွ ိုးထီိုးခနစ်တက င်န္င
ှ ့်် သိုးခနစ်တက င်က ယူ၍ ငါကျွ
် ယ ဘထသ သွ
့် နတ
့် ိုးပပီိုးလျှင ် ကယ်အဘ ့်
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်က ပူတဇ ်ကကတလ ။့် ငါ၏ကျွနတ
် ယ ဘသည် သင်တအဘ
့်
့်
ဆတတ င်ိုးပတထန ပပြုရလမ်မ
က်တကက င ့်် လက်ခမည်။...ငါသည် သင်တ၏
့် ည်၊ ငါသည် သူအတွ
့်
့်
မက်မဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ရက်န္က
ှ ်ဆိုးမမည်က စိုးရမ်စရ ရှ၏။” ဤကျမ်ိုးပဒ်တွင်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဧလြတ်န္င
ှ ့်် အပခ ိုးသူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မက်မဲမှုသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်ပပစ်မှ ိုးသည့်် အပပစ်တစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်
၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးမှ တရွ ိုးန္တ်မည့်် အရ တစ်စတစ်ခကပပြုရန် တပပ တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထသပြင
့်
့် ့််
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ကဲ့် ကရသည်။
့်
့် အမှ ိုးမျ ိုးက ကစ ိုးရန်အလငှ့် မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက ပူတဇ ခ
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက မကက ခဏ ဘရ ိုးသခင်ထ ပူတဇ ်ရတသ ်လည်ိုး၊
ဤမီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတသ အရ မှ ထယဇ်မျ ိုးက တယ ဘအ ိုး
ပူတဇ ခ
် ပဲ့် ခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး အတတ အတွငိုး် တွင ်

ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့်် သူက
့် ည်။
့် ဘရ ိုးသခင် လက်ခခဲသ
ထစဉ်အတတ အတွငိုး် တွင ် တယ ဘ၏ ဤမတ်တဆွမျ ိုးသည်
သူစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ် တြ ်ထတ် ခခဲက့် ကရတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် မက်မဲမှုတကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တ်ချပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ၎င်ိုးတ ့်
့်
န္ှုိုးဆွခက
ဲ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ခသငတ
့်် ပသည်- တယ ဘ၏ တရှ ျို့တွင်
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးက ပပြုလပ်ပခင်ိုးပြင ့်် အပပစ်တပိုးခရသငသ
့်် ည်- ယင်ိုးတန က် တယ ဘသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျက်တဒါသက ပတပျ က်တစရန်
့်
ဆတတ င်ိုးခဲတ
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု
့် လသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရှ င်တသ လူမျ ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တယ ဘ၏ တည်ကကည်မှုက ၎င်ိုးတ ပပစ်
့် တင်ရှုတ်ချခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ၎င်ိုးတက
့် အရှက်ရတစရန် ပြစ်သည်။
တစ်ြက်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးက လက်မခတသ ်လည်ိုး၊ တယ ဘက
လွနစ
် ွ လက်ခပပီိုး တကျနပ်အ ိုးရသည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပပ ပပတနခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏လက်ခပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့သ ့်
လူသ ိုးက ပမြှငတ
့်် င်တပိုးတကက င်ိုး၊ လူသ ိုးသည် သူ၏ မက်မဲမှုတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက ခရတကက င်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် မက်မဲမှုတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးမက
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် တအ က်တန်ိုးကျပပီိုး ဆိုးညစ်တကက င်ိုး တပပ ပပတနခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်တမှ့် လူအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင် တပိုးခဲတ
့် သ
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတသည်
ဤလူအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုးအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတမှ့် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ ဘအ ိုး သူ၏အတစခဟ တခေါ် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ဤအတစခမှ
ချစ်လှစွ တသ သူပြစ်ခပဲ့် ပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အမှ ိုးမျ ိုးက
ခွငလ
့်် တ်ရန် ဩဇ အ ဏ တပိုးအပ်ခခဲရ
့် တသ သူ ပြစ်သည်။ ဤအတစခသည် ဘရ ိုးသခင်က
တက်ရက် စက ိုးတပပ န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တရှ သ
ျို့ တ
ဲ့် ည်၊ ပပီိုးလျှင်
့် က်ရက် လ တရ က်န္င်ခသ
သူ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးထက် သ ၍ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး သ ၍
င်္ဏ်သတရရှခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲတ
့် သ “အတစခ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုး၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူ၏တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတကက င ့်် ဤအထူိုးင်္ဏ်သတရက တပိုးအပ်ခခဲရ
့် ပပီိုး
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အတစခမျ ိုးဟ၍
ူ မတခေါ် ခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ

၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့ ခဲသ
့် မတက
င်ိုးမှုက မတရှ င်ကကဉ်ခဲတ
့် ကဲသ
့် သ တကက င ့််
့်
့်
ပြစ်သည်။ သသသ သ ကွဲပပ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤသတဘ ထ ိုး န္ှစ်ခသည်
လူအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုးအတပေါ် သူ၏သတဘ ထ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်တသ သူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးခရပပီိုး၊
သူ၏အပမင်တွင ် အြိုးတန်သကဲသ
့် အပမင်
ခရတသ ်လည်ိုး၊ မက်မဲတသ သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့ ကက၊ မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်န္ ှ သ တပိုးမက
ှု မရန္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ရွရှ မှုန္င
ှ ့််
့်
ရှု တ်ချပခင်ိုးက မကက ခဏခရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် အတရိုးမပါကကတပ။
ဘိုရ ်းသခင် တယ ဘအတပေါ် ဩဇ အ ဏ အပ် နင
ှ ်း် သည်
တယ ဘသည် သူ၏မတ်တဆွမျ ိုးအတွက် ဆတတ င်တပိုးခပဲ့် ပီိုး၊ ထတန
့် က် တယ ဘ၏
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် သငတ
့်် လျ သ
် ည့်အ
် တင်ိုး
့် မက်မဲမှုန္င
၎င်ိုးတအ
ွ ်တပြရှငိုး် ခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ- သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ပ သမဟ
့် ိုး ကင်တယ
့် ိုး အပပစ်မတပိုးခဲတ
့် တ်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလ မတရ က်တစခဲတ
့်် ည်ိုး။
့် ပ။ အဘယ်တကက ငန
့်
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတအတွ
က် ပပြုလပ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခ တယ ဘ၏
့်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န ိုးသ တရ
က်ရှ ခဲတ
့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘ၏ ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက လက်ခခဲတ
့် သ တကက င်၊့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ခွငလ
့်် တ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
် ရ က ငါတ ပမင်
့် လျှင ် ဤအရ ၌ မည်သည့်အ
့် ရသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ဦိုးက တက င်ိုးချီိုးတပိုးတသ အခါ၊ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး ဆလ ဘ်
မျ ိုးစွ တပိုးပပီိုး၊ ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးသ မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ- ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ကသဇ အ ဏ ကလည်ိုးတပိုးပပီိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် ဆတတ င်ိုးတပိုးရသည်အ
့် ခွငက
့််
၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးက
န ိုးတည င်ိုးတသ တကက င ့်် ထလူတ၏
့် ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက မတအ က်တမ့်ဘဲ
လျစ်လျြူရှု တလသည်။ ဤသည်မှ တယ ဘအ ိုး ဘရ ိုးသခင် တပိုးခဲတ
့် သ တကယ့််
ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
် ့် န်ပြစ်သည့်် တယ ဘ၏
့် ပပစ်ဒဏ်က ရပ်တနရ
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုး မှတစ်ဆင၊့်် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် ထမက်မဲတသ လူမျ ိုးက
အရှက်ရတစခဲသ
ှ ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် သူ၏ အထူိုး
့် ည်- ယင်ိုးမှ ဧလြတ်န္င
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး အမှနပ် ြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
တယ ဘသည် ဘိုရ ်းသခင်၏ တက င််းချီ်းတပ်း ခင််းကိို တန က်တစ်ေန် ခံစ ်းရပပီ်း စ တန်၏

စွပ်စွွဲ ခင််းကိို ဘယ်တသ အခါမ တစ်ေန် မခံရတပ။
တယတဟ ဝါဘရ ိုး၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးထဲမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ “အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
ငါကျွ
့် သင်
တသည်
ငါအတကက
င်ိုးက မှနက
် န်စွ တပပ ဆပခင်ိုးမရှကက။”
့် န ် တယ ဘကဲသ
့်
့်
့်
ဟူ၍ပြစ်သည်။ တယ ဘ တပပ ခဲပ့် ပီိုးတသ အရ မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
ယခင်က ငါတတပပ
ခဲတ
့် သ အရ အပပင်၊ တယ ဘ တပပ ခဲသ
့် ည်ဟူ၍ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့််
့်
တယ ဘဝတထြုထဲမှ မျ ိုးစွ တသ စ မျက်န္ ှ မျ ိုးတပေါ် ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
မျ ိုးစွ တသ ဤစ မျက်န္ ှ တပေါ် ရှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင် တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ညည်ိုးတွ ိုးပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလ သမဟ
့် တ်
ဒွဟပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုး မရှခဲတ
့်် င်ိုးတလ၏။ သူ၏ န ခတသ
့် ပ။ သူသည် ရလဒ်ကသ တစ ငဆ
သတဘ ထ ိုးမှ ဤတစ ငဆ
့်် င်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူတပပ ခဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ခပခင်ိုးက ခခဲရ
့် တလသည်။ သူသည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက သည်ိုးခပပီိုး
အခက်အခဲမျ ိုးက ခစ ိုးခဲရ
့် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏နတဘိုး၌ ရှခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏
အခက်အခဲသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်တကက င ့်် မတလျ ပ
် ည်ိုး၊
့် ါိုးခဲတ
့် သ လ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူပမင်လတသ အရ က ပမင်ခရ
ဲ့် ပပီိုး သူကက ိုးလတသ အရ က
ကက ိုးခဲရ
ှု ျ ိုးန္င
ှ ့်် စက ိုး တစ်ခန
ွ ိုး် တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သည်။ တယ ဘ၏ လပ်တဆ င်မမ
န ိုးန္ှင ့်် မျက်စတရှ ျို့ တရ က်ရှခဲသ
် ရ ိုး
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် ပမင်ခ၊ဲ့် ကက ိုးခဲသ
့် ည်- ဤသည်မှ အမှနတ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တယ ဘ၏ အသန္ှင ့်် ထအချန်က သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးမှ
ထက လအတတ အတွငိုး် တွင ် ယတန လူ
် ကယ်
့် မျ ိုး၏ အတတွိုးမျ ိုးတလ က် အမှနတ
အတအကျ မပြစ်ခတ
ဲ့် ပ၊ သတသ
် တခတ်က လန္ှင ့်် ဆက်စပ်စဉ်ိုးစ ိုးရ ၌၊ တယ ဘ၏
့်
အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထမ
ဲ ှ အတတွိုးမျ ိုးအပပင် သူတြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး ထတ်တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးသည့််
အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတွက် လတလ က်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့််
့်
သူတပပ ခဲသ
ဲ့် လသည်။ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုးက
့် မျှက ဘရ ိုးသခင် အသအမှတ်ပပြုဆဲ ပြစ်ခတ
တယ ဘခခဲရ
ှ ိုးထ၌
ဲ စဉ်ိုးစ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် သည့်် အချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် သူ၏ စတ်န္လ
လပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ က ဘရ ိုးသခင်အတွက် တကျနပ်ြွယပ် ြစ်ခသ
ဲ့် ည့််
ရလဒ်တစ်ခက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပပခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ ဘ၏ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ရပ်သမ်ိုးခဲသ
့် ည်၊ တယ ဘသည် သူ၏ဒကခဆင်ိုးရဲမျ ိုးမှ
ထွက်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူ၏ စမ်ိုးသပ်မမ
ှု ျ ိုး ကန်လန
ွ ခ
် က
ဲ့်
သူအတပေါ်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန်
့်

မတကျတရ က်တတ တ
့် ပ။ တယ ဘသည် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ခခဲရ
့် န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်က
ဤစမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ပမဲပမစွ ရပ်တည်ခပဲ့် ပီိုး စ တန်အတပေါ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တအ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ အလွန ် တရ ိုးသပြင ့််
ရသငရ
့်် ထက်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သူအ
့် ည်။ တယ ဘ ၄၂:၁၀၊ ၁၂ တွင်
့် ိုး တပိုးခဲသ
မှတတ
် မ်ိုးတင်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ တယ ဘသည် တန က်ထပ်တစ်ြန် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး ပထမ
ပြစ်စဉ်ထက် သ ၍ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ဤအချန်တွင် စ တန်သည်
တန က်ဆတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ တတ ့် သမဟ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့် တ် မပပြုတတ သ
ထအချန်မှစ၍ တယ ဘသည် စ တန်၏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှု သမဟ
့် တ် တက်ခက်မှုက
မခခဲရ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တတ တ
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် စ တန်သည် တယ ဘန္ှငသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ဆနက
် ့် ျင်၍ စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုးက မပပြုခဲတ
့် တ တ
့် ပ။
တယ ဘသည် ဘိုရ ်းသခင်၏ တက င််းချီ်းမဂဂလ မျ ်းအလယ်တင
ွ ် သ၏ အသက်တ
တနှ င််းပိိုင်း် တစ်ဝက်ကိို ကိုန်လန
ွ ်သည်
ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးသည် သိုးမျ ိုး၊ ကျွန္
ဲ ွ ိုးတရ စဆ န်၊
ကလ ိုးအပ်မျ ိုး၊ ရပ်ဝတထြုပင်ဆင်မှုမျ ိုး၊ အစရှသည်တအထ
သ ကနသ
် ့် တ်ခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တယ ဘအတပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် လတသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးမှ ဤအရ ထက် လွနစ
် ွ ပခဲတ
့် လသည်။ ထအချန်တွင ် တယ ဘအ ိုး
မည်ကသ
ဲ့် တသ
ထ ဝရကတမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တပိုးလခဲသ
့် ည်က
့်
မှတတ
် မ်ိုးတင်ထ ိုးခဲပ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ါသတလ ။ တယ ဘန္ှငသ
ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘ၏ အဆိုးသတ်က တြ ်ပပပခင်ိုး သမဟ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး
့် တ် ထည့်သ
မရှခဲတ
ှ ိုးအတွငိုး် ၌ တယ ဘသည် မည်သည့်် အတရိုးပါမှု
့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
သမဟ
့် တ် အတနအထ ိုး၌ ရှသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ အချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတွင ် အလွန ် ချင်ခ
့် ျင်ခ
့် ျန်ချန် ရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တယ ဘ၏ အဆိုးသတ်က မတကကည ခဲတ
့် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။
ထအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်သည် လူသ ိုး၏ အဆိုးသတ်က တကကည သည့််
အဆင်အ
ဲ့် သိုးတချ၊ ထအစီအစဉ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
့် ထ မတရ က်ခတ
တန က်ဆိုးအဆငထ
့်် သ
ဲ ဝင်
ဲ့် သိုးတပ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် ရပ်ဝတထြု
့် တရ က်ခတ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး တပိုးအပ်ရမျှ တပိုးအပ်ရင်ိုး၊ အဆိုးသတ်က တြ ပ် ပခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။
ဤအရ ဆလသည်မှ တယ ဘ၏ အသက်တ တန္ှ င်ိုးပင်ိုးတစ်ဝက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏

တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အလယ်၌ ကန်လွနခ
် ပဲ့် ပီိုး ယင်ိုးက သူအ
ှ ့််
့် ိုး အပခ ိုးလူမျ ိုးန္င
ကွဲပပ ိုးတစခဲသ
် ၎င်ိုးတနည်
် ူတစ်ဦိုး
့် ည်- သတသ
့်
့် ိုးတူ သူသည် အသက်အမင်ိုးခဲပ့် ပီိုး အပခ ိုးပမှနလ
ကဲသ
့် ပင်
့် အချန်အခါ တရ က်လ ခဲတ
့် လသည်။
့် ၊ တလ ကကကီိုးအ ိုး န္ှုတ်ဆက်သည့်် တနရက်
ထတကက
င ့်် “အသက်ကကီိုးရင်၍
့် တနရက်
့် က လန္ှင ့်် ကကယ်ဝတသ ်၊ အနစစ တရ က်တလ၏။”
့်
(တယ ဘ ၄၂:၁၇) ဟူ၍ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် “တနရက်
့် က လန္ှင ့််
ကကယ်ဝတသ ် အနစစ တရ က်တလ၏။” ဟူတသ အရ ၏ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ လူတ၏
့်
အဆိုးသတ်က ဘရ ိုးသခင် မတကကည မီတခတ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တယ ဘအတွက်
သက်တမ်ိုးတစ်ခက သတ်မတ
ှ ်တပိုးခပဲ့် ပီိုး အသက်အရွ ယ်တစသ
် ခါတွင၊် သူသည်
့် ည့်အ
တယ ဘအ ိုး ဤတလ ကထဲမှ သဘ ဝအတလျ က် ထွက်ခွ ခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ တယ ဘ၏
ဒတယအကကမ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မှသည် သူ၏ တသဆိုးပခင်ိုးအထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ထပ် မည်သည့်် အခက်အခဲကမျှ ထပ်မပြည့်ခ
် တ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့် တယ ဘ၏
တသပခင်ိုးသည် သဘ ဝအတလျ က်ပြစ်ပပီိုး လလည်ိုးလအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ အလွန ် ပမှန ်
ပြစ်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ရှု
့် တ်ချပခင်ိုးတစ်ခလည်ိုး
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ တယ ဘသည် သူအသက်ရှငစ
် ဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး
တကက က်ရွ ျို့ ခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ သူတသဆိုးပပီိုးတန က် မည်သည့်် အဆိုးသတ်မျြုိုး သူ ရှခဲသ
့် ည်န္င
စပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတပပ ခဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ကဲသ
မည်သည့်် မှတ်ချက်မျှလည်ိုး မပပြုခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတပပ တသ အရ န္ှင ့််
ပပြုတသ အရ တတွ
့် င်တ
့် လျ က်ပတ်တသ အသစတ်တစ်ခရှပပီိုး
့် င ် အ ိုးတက င်ိုးသည့်် သင်တ
သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် နယ မမျ ိုးသည် သူအမှု
့် ၏
အဆငန္
့်် င
ှ ့်် သူအမှုပပြုတနတသ အချန်က လန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်တပသည်။ တယ ဘကဲသ
့် ့်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်ကသ
ဲ့် အဆ
ိုးသတ်မျြုိုး ရှခဲပ
့် ါသနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဆိုးပြတ်ချက် အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခတစ်တလက
ချမှတ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သတလ ။ သူချမှတခ
် ပဲ့် ပီိုးသည်မှ မှနတ
် ပ၏။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် ဤအရ က
မသပခင်ိုးသ ပြစ်၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက မတပပ ပပလသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးက
တပပ ပပပခင်ိုးင ှ မည်သည့်ရ
် ည်ရွယ်ချက်မျှလည်ိုး မရှခဲတ
င ့်် အတပေါ်ယအ ိုးပြင ့််
့် ပ။ ထတကက
့်
တပပ ရမည်ဆပါက၊ တယ ဘသည် တနရက်
့် က လတစလ
့် ျက် တသဆိုးခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးမှ တယ ဘ၏
အသက်တ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။
သ၏ တစ်သက်တ အတတ အတွင်း် တွင ် တယ ဘ အသက်ရှင ် တနထိင
ို ခ
် ွဲူ့သည်ူ့ တန်ေိို်း

တယ ဘသည် တန်ြိုးရတသ
ှ
အသက်တ တစ်ခက အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် တလ ။ ယင်ိုးတန်ြိုးသည်
အဘယ်မှ ရှခဲသ
ှ
အသက်တ တစ်ခပြင ့်် အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်ဟ
့် နည်ိုး။ သူသည် တန်ြိုးရတသ
အဘယ်တကက င ့်် ဆရသနည်ိုး။ လူသ ိုးအြ မည်
သည့်အ
် ရ သည် သူ၏တန်ြိုးမှ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့်
လူသ ိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ ကကည့်ပ
် ါက၊ စ တန်န္င
ှ ့်် တလ က လူမျ ိုး၏တရှ ျို့တွင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ထူိုးကဲတသ သက်တသခချက်တစ်ခက သက်တသခရ ၌ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ရန်
အလရှတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသငတ
့်် သ တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အမှီပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
စ တန်က တအ င်န္င်ရန် လိုးဝ ပြစ်န္င်သည်က လူတအ
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
့် ိုး ပမင်ခင
ကယ်တင်လတသ တသ သူအ ိုးလိုးအတွက် စတစ်ခ ချမှတက
်
နမူန တစ်ခအပြစ်
အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်အြ သူ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ၏တန်ြိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်ခသ
ဘရ ိုးသခင်အြ တယ
ဘ အသက်တ ၏ တန်ြိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ မှုန္င
ှ ့််
့်
တမွျို့တလျ ်စရ တစ်စတစ်ခက တဆ င်ယူလ ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ န္င်စွမ်ိုး၊
ကိုးကွယ်န္င်စွမ်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သက်တသခန္င်စွမ်ိုးန္ှင ့််
ချီိုးမွမ်ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးတ၌့် တည်ရတလသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်အြ တယ
ဘ အသက်တ ၏ တန်ြိုးမှ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်၌ ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
န္ှစ်သမ်တ
ှ ိုးက ရလဒ်တစ်ခအ ိုး
့် စက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အ ိုးထက်သန်တသ စတ်န္လ
ရှု ပမင်တစပပီိုး တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်က ပမင်တစရင်ိုး၊ တယ ဘသည် သူမတသဆိုးမီတွင ် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက
မည်သ တတွ
ျို့ ကကြုခစ ိုးခဲပ့် ပီိုး စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ခက
ဲ့်
စ တန်န္င
ှ ့်် တလ က လူတ၏
့်
့် တရှ ျို့၌
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ထူိုးကဲတသ သက်တသခချက်က မည်သ သက်
တသခခဲသ
့် ည်
့်
ဆသည့်အ
် ရ ၌လည်ိုး တည်ရခဲ
ှ သ
့် ည်။ သူ၏သက်တသခချက်သည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ သက်တသခချက်၌ ပမဲပမစွ ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်စ ိုး စ တန်အ ိုး အရှက်ရတစန္င်ပခင်ိုး
အတွက် အစဉ်အလ တစ်ခက သတ်မတ
ှ ်တပိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ တယ ဘ အသက်တ ၏
တန်ြိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက န္ှစ်သမ်မ
့် ှု
ယူတဆ င်တပိုးခဲသ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး အပမည်ိုးတစ်ခက တပိုးခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွက်
ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်တက င်ိုးတသ အစပပြုပခင်ိုးတစ်ခက တပိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအချန်မှစ၍ တရှ ျို့တလျှ က်၊
တယ ဘ၏အမည်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစပခင်ိုးအတွက် သတကဂတတစ်ခန္ှင ့််
စ တန်အတပေါ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တအ င်န္င်မှု အမှတ်အသ ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ သူ၏

ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး တယ ဘ အသက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အပပင် စ တန်အတပေါ် သူ၏
ထူိုးပခ ိုးတသ တအ င်န္င်မှုတသည်
အစဉ်ထ ဝရ ဘရ ိုးသခင်၏ ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
သူ၏ စလင်ပခင်ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသည် တန င်လ မည့််
မျြုိုးဆက်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် အမွနအ
် ပမတ်ထ ိုးခရက အတယူခရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ သူသည်
အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးပပီိုး တတ က်ပတသ ပလဲလိုး တစ်လိုးကသ
ဲ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
အစဉ်ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးက ထ ဝရ ခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူ၏
တန်ြိုးထ ိုးခရပခင်ိုးင ှ လည်ိုး ထက်တန်တပသည်။
ဆက်လက်၍၊ ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက ကကည့်က် ကပါစ။့်
ဃ။ ပညတ်တတ တ
် ခတ်၏ စည််းမျဉ််းမျ ်း
ပညတ်တတ ်ဆယ်ပါိုး
ယဇ်ပလလင် တည်ပခင်ိုးအတွက် နယ မမျ ိုး
အတစခမျ ိုးအတပေါ် ဆက်ဆပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
ခိုးမှုန္င
ှ ့်် အတလျ ်တပိုးပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
ဥပသ်န္စ
ှ ် န္ှင ့်် ပွဲတတ ်သိုးခက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုး
ဥပသ်တနအတွ
က် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
့်
ပူတဇ ်သကက မျ ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုး
တဘ ဇဉ်ပူတဇ ်သကက မျ ိုး
မတ်ဿဟ ယယဇ်မျ ိုး
အပပစ်တပြရ ယဇ်မျ ိုး
ဒစရက်တပြရ ယဇ်မျ ိုး
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး ပူတဇ ်သကက ဆက်ကပ်ပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး (အ ရန်န္င
ှ ့််
သူ၏ သ ိုးမျ ိုး လက်န ရန် ညန်ကက ိုးခရသည်)

ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုး
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ တဘ ဇဉ်ပူတဇ ်သကက မျ ိုး
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ အပပစ်တပြရ ယဇ်မျ ိုး
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ ဒစရက်တပြရ ယဇ်မျ ိုး
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ မတ်သဟ ယယဇ်မျ ိုး
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး ပူတဇ ်သကက မှီဝဲပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
စင်ကကယ်တသ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် မစင်ကကယ်တသ တရ စဆ န်မျ ိုး (စ ိုး၍ရသည့််
အတက င်မျ ိုးန္ှင ့်် မစ ိုးအပ်သည့်် အတက င်မျ ိုး)
သ ိုးြွ ိုးပပီိုးတသ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက စင်ကကယ်တစပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
န္ူန စွဲပခင်ိုးက စစ်တဆိုးပခင်ိုးအတွက် စန္ှုနိုး် မျ ိုး
န္ူန တပျ က်ကင်ိုးတသ သူမျ ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
မစင်ကကယ်တသ အမ်မျ ိုးက သနရ
် ့် င
ှ ိုး် တစပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
ပမှနမ
် ဟတ်တသ ရန စွဲတသ သူမျ ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
တစ်န္စ
ှ ်တစ်ကကမ် ကျင်ိုးပရမည့်် အပပစ်တပြရ တန ့်
ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်န္င
ှ ့်် သိုးမျ ိုးက သတ်ပြတ်ပခင်ိုးအတွက် စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုး
တစ်ပါိုးအမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး၏ စက်ဆပ်ြွယ် အတလ့်အထမျ ိုး တန က်သ လ
့် က်တလျှ က်ပခင်ိုးအတပေါ်
တ ိုးပမစ်ချက် (တသွိုးရင်ိုး စပ်ယှကမ
် ှု မကျြူိုးလန
ွ ရ
် ၊ အစရှသပြင)့််
လူမျြုိုးတတ ် လက်န ရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး (“သင်တ၏
့် ဘရ ိုးသခင် ငါတယတဟ ဝါသည်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ တကက င့်် သင်တလည်
ိုး သန်ရှ့် ငိုး် ကကရမည်။”)
့်
မမတ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက တမ လတ်ဘရ ိုးအ ိုး ပူတဇ ်တသ သူမျ ိုးက ကွပ်မျက်ပခင်ိုး
သူမယ
ိုးကပပစ်မှ ိုးတသ အပပစ်က အပပစ်တပိုးပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး
့်
ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး လက်န ရမည့်် စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုး (၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူအတွက်
့် တနစဉ်

စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အရ မျ ိုးက စ ိုးသိုးပခင်ိုးအတွက် စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုး၊
ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုးအတွက် စီရင်ထိုးြွဲခ
ျို့ ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အစရှသပြင)့််
ကျင်ိုးပရမည့်် ပွဲတတ ်မျ ိုး (ဥပသ်တန၊ ့် ပဿခါ၊ ပင်တတကတတတ၊ အပပစ်တပြရ တနန္ှ့် င ့််
အစရှသပြင)့််
အပခ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး (ဆီမီိုးခမျ ိုးက မီိုးထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊ ယဘလန္ှစ်၊ တပမက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၊
သစစ ကတပပြုပခင်ိုး၊ ဆယ်ြတစ်
ိုးန္ှင ့်် အစရှသပြင)့််
့် ြ တပိုးပခင်
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်၏ စည််းမျဉ််းမျ ်းမှ လသ ်းမျိ ်းနွယ် တစ်ရပ်လ်းံို နှငသ
်ူ့ က်ဆင
ို ိ သ
် ညူ့ ်
ဘိုရ ်းသခင်၏ လမ််းညွှန်ချက်၏ စစ်မှန်တသ သက်တသ ေစ်သည်
သဆ
ပညတ်တခတ်၏ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ြတ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်ပါသတလ ။ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် မျ ိုးပပ ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးက ပခြုငမပါ၏တလ ။
ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးတသည်
ပညတ်တတ ်ဆယ်ပါိုးက ပခြုငသည်၊ ထတန
့်
့် က်တွင ်
ယဇ်ပလလင်မျ ိုးတည်ပန္ှင ့်် အစရှသည်တအတွ
က် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ပခြုငထ ိုးတလသည်။
့်
ဤသည်တတန
ှ ့်် ပွဲသိုးခကျင်ိုးပပခင်ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး
့် င်ထ
့် န်ိုးပခင်ိုးန္င
့် က်တွင ် ဥပသ်တနတစ
အတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်လ ပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် ပူတဇ ်သကက မျ ိုးအတွက်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ပူတဇ ်သကက မျ ိုး အမျြုိုးအစ ိုးမည်မျှရသည်
ှ
က သင်တ ့်
ပမင်ခသ
ဲ့် တလ ။ မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုး၊ တဘ ဇဉ်ပူတဇ ်သကက မျ ိုး၊ မတ်ဿဟ ယယဇ်မျ ိုး၊
အပပစ်တပြရ ယဇ်မျ ိုး စသည်တ ရှ
့် သည်။ ၎င်ိုးတတန
့် က်တွင ် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏
မီိုးရှု ျို့ရ ယဇ်မျ ိုးန္ှင ့်် တဘ ဇဉ်ပူတဇ သ
် ကက မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် အပခ ိုးတသ
ပူတဇ ်သကက အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး အပါအဝင် ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုး၏ ပူတဇ ်သကက မျ ိုးအတွက်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ အဌမတပမ က်စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်စမှ ယဇ်ပတရ ဟတ်မျ ိုးက
ပူတဇ ်သကက မျ ိုးက စ ိုးသိုးပခင်ိုးအတွက် ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင ် လူတ၏
့်
အသက်တ မျ ိုးအတွငိုး် လက်န သငသ
့်် ည့်အ
် ရ အတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ရှသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
စ ိုးအပ်တသ အရ သမဟ
့် တ် မစ ိုးအပ်တသ အရ အတွက်၊ သ ိုးြွ ိုးပပီိုးတသ
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက စင်ကကယ်တစပခင်ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် န္ူန တပျ က်ကင်ိုးတသ
သူမျ ိုးအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကဲသ
့် တသ
လူတ၏
့်
့် အသက်တ ကဏ္ဍ မျ ိုးစွ အတွက်
ပပဌ န်ိုးချက်မျ ိုးရသည်
ှ
။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အန တရ င်္ါ
အတကက င်ိုးအထ တပပ ခဲပ့် ပီိုး၊ သိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက သတ်ပြတ်ပခင်ိုးအတွက်

စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အစရှသည်တပင်
့် ရှတလသည်။ သိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် ိုးတပပ သည့််
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ ၎င်ိုးတအ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး သတ်ပြတ်သငသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအြ အတကက
င်ိုးရင်ိုး ရှသည်မှ တသချ သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
အမနတ
် ့် ပိုးသည့်အ
် တင်ိုး ပပြုမူရန်မှ တသချ တပါက် မှနက
် န်ပပီိုး လူတြ့် ဧကန်
မချ
့်
အကျြုိုးရှတပသည်။ ဥပသ်တန၊ ့် ပဿခါန္ှင ့်် တန က်ထပ်ပဲမ
ွ ျ ိုး ကဲသ
့် တသ
လက်န ရမည့််
့်
ပွဲတတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုးလည်ိုး ရှသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက
တပပ ခဲတ
ွ ိုး် ပခင်ိုး၊
့် လသည်။ တန က်ဆိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ကကည့်က် ကစ-့် ဆီမီိုးခမျ ိုးက မီိုးထန
ယဘလန္ှစ်၊ တပမက တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး၊ သစစ ကတပပြုပခင်ိုး၊ ဆယ်ြတစ်
ိုးန္ှင ့်် စသပြင-့််
့် ြတပိုးပခင်
့်
အပခ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် မျ ိုးပပ ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုးက
ပခြုငမပါသတလ ။ ပထမဆိုး တပပ ရမည့်အ
် ရ မှ လူတ၏
့်် က်ဆင်သည့််
့် ပူတဇ ်သကက မျ ိုးန္ှငသ
ကစစရပ် ပြစ်သည်။ ထတန
ှ ့်် အတလျ တ
် ပိုးပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ဥပသ်တန ့်
့် က် ခိုးမှုန္င
ကျင်ိုးပပခင်ိုးတအတွ
က် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
။ အသက်တ ၏ အတသိုးစတ်အချက်အလက်
့်
တစ်ခစီတင်ိုးသည် ပါဝင်၏။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏
တရ ိုးဝင်အမှုက စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူသည် လူသ ိုး လက်န ရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးစွ က
ချမှတ်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးက ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် လူသ ိုး၏
ပမှနအ
် သက်တ တစ်ခ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်မှ ခွထ
ဲ တ်၍မရတသ
လူသ ိုး၏ ပမှန ် အသက်တ တစ်ခက အသက်ရှငတ
် နထင်ခင
ွ ့်် တပိုးရန်အလငှ့် ပြစ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ယဇ်ပလလင်မျ ိုး ပပြုလပ်ပ၊ ယဇ်ပလလင်မျ ိုး မည်ကသ
ဲ့် တည်
ပက
့်
ဦိုးစွ တပပ ပပခဲသ
် ကက မျ ိုးက ပူတဇ ်ပက
့် ည်။ ထတန
့် က်တွင ် သူသည် လူသ ိုးအ ိုး ပူတဇ သ
တပပ ပပခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးက မည်သ အသက်
ရှငရ
် မည်- အသက်တ ထဲ၌ မည်သည်အ
့် ရ က
့်
အ ရစက်ရမည်၊ မည်သည်အရ က လက်န ရမည်၊ ပပီိုးလျှင် မည်သည်အ
့် ရ ပပြုသငပ့်် ပီိုး
မည်သည့်အ
် ရ မပပြုသငသ
့်် ည်- ဆသည်က ပပဌ န်ိုးခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
ချမှတ်တပိုးခဲသ
့် ရ မှ အလိုးစအကျြုိုးဝင်ပပီိုး၊ ဤထိုးတမ်ိုးမျ ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ည်အ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူသည် လူတ၏
ှ ်တပိုးခဲသ
့် ည်၊
့် အပပြုအမူက စသတ်မတ
၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက
့် အသက်တ မျ ိုးက လမ်ိုးပပတပိုးခဲသ
၎င်ိုးတ၏
ျို့ လ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်တရှ သ
့် အစပျြုိုးပခင်ိုးက လမ်ိုးပပခဲသ
့် ရန် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
လမ်ိုးပပခဲသ
ဲ ှ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်တပိုးခဲသ
့် ည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးထမ
့် ည့်် စနစ်ကျမှု၊
ပမှနပ် ြစ်တပေါ်မှုန္င
ှ ့်် ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုးတက
့် ပင်ဆင်သည့်် အသက်တ ရှပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး

လမ်ိုးပပခဲသ
ွ ်သည့််
့် ည်။ လူသ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ပမှနအ
် သက်တ တစ်ခ၊ လူသ ိုး၏ ပမှနအ
် သက်တ တစ်ခက ရရှြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးအတွက် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးက ချမှတ်တပိုးရန် ရိုးရှငိုး် တသ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ဦိုးစွ အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ သူ၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် အစပပြုပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ အတအကျ ပြစ်သည်။ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
စီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုးသည် အလွနက
် ျယ်ပပန်တသ
အတကက င်ိုးအရ တစ်ခက ပခြုငတလသည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် လူသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုး ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတက
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်မတင်မီ ရှခဲတ
့်် န်ိုးကကရမည်
့် သ လူမျ ိုးက လက်ခက လက်န တစ ငထ
ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတသည်
ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲတ
့် သ အမှုမှတ်တမ်ိုး
့်
တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုန္င
ှ ့််
့်
လမ်ိုးပပမှုတ၏
် သ သက်တသ ပြစ်တပသည်။
့် စစ်မှနတ
လသ ်းမျိ ်းနွယသ
် ည် ဘိုရ ်းသခင်၏ သွန်သင်ချက်မျ ်းနှင ်ူ့ တထ က်ပံူ့မှုမျ ်းမှ အစဉ်ထ ဝရ
ခွွဲမရတပ
ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးတွင ် သူ၏ အမှု၊ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
သတဘ ထ ိုးမှ တည်ကကည်တလိုးနက်သည်၊ တ ဝန်တကျပွနသ
် ည်၊ တင်ိုးကျပ်ပပီိုး၊
တ ဝန်ရသည်
ှ
က ငါတ ပမင်
ွ အ
် ိုး တပပ ရမည့်် စက ိုးမျ ိုးက
့် ရသည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အနည်ိုးငယ်မျှ မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ထမ်ချန်မှု မရှဘဲ သူတပပ ရင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုမှ ခွထ
ဲ တ်၍ မရသည်က ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ
ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှန္င
ှ ့်် တပပ သမျှတ မည်
မျှ အတရိုးကကီိုးသည်က သူအ
့်
့် ိုး ပပသရင်ိုး၊
သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် သူ လပ်တဆ င်ရမည့်် အမှုက အနည်ိုးငယ်
ကွ ဟချက်မရှဘဲ သူလပ်တဆ င်တလသည်။ လူသ ိုးသည် တန င်လ မည့်် တခတ်တွင ်
မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ အစအဦိုးတွင-် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင-်
ဘရ ိုးသခင်သည် ရိုးရှငိုး် တသ ဤအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ဘရ ိုးသခင်၊ တလ ကန္ှင ့်် ထတခတ်ထက
ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် လူတ၏
့်
အယူအဆမျ ိုးသည် စတ်ကိုးူ သက်သက်ပြစ်ပပီိုး န ိုးလည်ရ ခက်ခခ
ဲ သ
ဲ့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
သတရှတသ စတ်ကူိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်အချြုျို့ ရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
မရှငိုး် လင်ိုးသကဲသ
့် မမှ
် န်ခတ
ဲ့် ပ၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် နက
့်

သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် တထ က်ပ့်မှုမျ ိုးထမှ ခွထ
ဲ တ်၍ မရန္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့်
အတစ ဆိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည့်် အရ ကမျှ မသခဲက့် ကတပ၊ ထတကက
င ့််
့်
န္ှုတ်ပြငတ
့်် ပပ တသ စက ိုးမျ ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဤစီရင်ထိုးြဲွျို့ချက်မျ ိုး
မှတစ်ဆင၊့်် ဤအရ မျ ိုးအ ိုး လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး စမ်ဝ
့် င်တစပပီိုး
လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုးပြစ်တသ သန ိုးလည်မှု တစ်ခ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုက တပြည်ိုးပြည်ိုး အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခ၊
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပခခအယူအဆ
တစ်ခက တပိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် အတပေါ်ယန္ှင ့််
အတပခခအကျဆိုး နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် လအပ်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက စတင်
သင်ကက ိုးခဲရ
့် သည်။ ဤရလဒ်က ရရှပပီိုးတန က်၊ ထအခါမှသ ဘရ ိုးသခင်သည် တန င်တွင ်
သူလပ်မည့်် အမှုက တပြည်ိုးပြည်ိုး လပ်န္င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ပညတ်တတ ်တခတ်
့်
အတတ အတွငိုး် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ပပြုခဲတ
ွ ်က
့် သ အမှုမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူအမှု
် ့် မ
ွဲ ှု
့် ၏ အတပခခမူပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
အစီအစဉ်ထဲက အမှု၏ ပထမဆိုး အဆင ့်် ပြစ်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုမတင်မီ
ဘရ ိုးသခင်သည် အ ဒ၊ ဧဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်တက
့်
စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထအမနမ
် ့် ျ ိုးန္ှင ့်် သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုးထ
တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ ထတ်ပပန်ရန်အတွက် အလွနစ
် နစ်ကျပခင်ိုး သမဟ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့် တ် တကျပခင်ိုး မရှခဲသ
ယင်ိုးတက
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။
့် ၊ဲ ယင်ိုးတသည်
့် တရိုးချခဲပ့် ခင်ိုး မရှခဲဘ
့်
ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မှ ထအထ
မတရ က်ခတ
ဲ့် သိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ဤအဆငအ
့်် ထ
ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ပီိုးချန်မှသ ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
စတင်တပပ ဆပပီိုး ယင်ိုးတက
့် လူသ ိုးအ ိုး စတင်က တဆ င်ရွက်န္င်တစမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လအပ်တသ လပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ခပြစ်ခပဲ့် ပီိုး ရလဒ်မှ ကျန်ိုးတသခဲသ
့် ည်။ ရိုးရှငိုး် တသ
ဤထိုးတမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုအဆငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်ထဲတွင ် ထတ်တြ ပ် ပခဲတ
့် သ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က လူသ ိုးအ ိုး
ပပသတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူအ
ငှ့် န္ှင ့််
့် ိုး သက်တသခသည့်် လူတစ်စက ရယူန္င်ြအလ
့်
သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ိုးတည်ိုးပြစ်တသ လူတစ်စက ရယူန္င်ြအလ
ငှ့် အစပပြုရန် မည်သည့််
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် နည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုရမည်၊ ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရန် မည်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အဆိုးသတ်ရန် မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက

အသိုးပပြုရမည်ဆသည်တက
့် သသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အတွငိုး် ၌ မည်သည့််
အရ ရှသည်၊ လူသ ိုး၌ မည်သည့်အ
် ရ ကင်ိုးမဲသ
့် ရ
့် ည်တက
့် သ၏။ လူသ ိုးက မည်သည်အ
တထ က်ပ့်ရမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်ကသ
ဲ့် ဦိုးတဆ
င်သငသ
့်် ည်ဆသည်က သူသသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုး
့်
လပ်သငတ
့်် သ အရ န္ှင ့်် မလပ်သငတ
့်် သ အရ မှ မည်သည့်် အရ ကလည်ိုး သူသတလသည်။
လူသ ိုးသည် ရပ်တသိုးရပ် တစ်ရပ်ကသ
ဲ့် ပြစ်
့် သည်- သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် တစ်ဆငပ့်် ပီိုး တစ်ဆင၊့်် ယတနထ
့် တင်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးက မခဘဲ မတနန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထဲတွင ် သူပပြုရမည့်် အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မထင်မရှ ိုးပြစ်ပခင်ိုး မရှတပ။ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ထက်ပမက်တသ အစီအစဉ်တစ်ခ ရှခဲပ့် ပီိုး သူသည်
အတပေါ်ယမှသည် အလွနတ
် လိုးနက်သည်အထ တိုးတက်တစရင်ိုး၊ သူကယ်တင်
လပ်တဆ င်လခဲတ
့်် ညီ
့် သ အမှုက သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် တန က်ပင်ိုးလပ်မည့်် အမှုက အရပ်အတယ င်မပပခဲြ
့် ူိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူ၏ တန က်ဆက်တွဲ အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်တနဆဲပြစ်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ
အတအကျ ဆက်လက်တိုးတက်ဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုး၏ သရပ်သကန်တစ်ခပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ လည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ မည်သည့်အ
် ဆင၌
့်် သူလပ်တဆ င်တနသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် သူကယ်တင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဤသည်မှ
အကကင်ိုးမဲ့် မှနက
် န်၏။ မည်သည့်် တခတ် သမဟ
့် တ် အမှုအဆငပ့်် ြစ်တစ၊ ဘယ်တသ အခါမျှ
မတပပ င်ိုးလမ
ဲ ည့်် အရ မျ ိုးရ၏ှ
မည်သည့်လ
် စ
ူ ိုးမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်ချစ်သည်၊ မည်သည့််
လူစ ိုးမျြုိုးက သူစက်ဆပ်ရွရှ သည်၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်၏ အမှုအတတ အတွငိုး် တွင် ဘရ ိုးသခင်
ပပဌ န်ိုးခဲတ
့် သ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် ယတန လူ
့် မျ ိုးအတွက်
အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် ပပီိုး အတပေါ်ယဆန်သည်ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
ှ ့််
့် န ိုးလည်ရန်န္င
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် လွယက
် ူတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး
ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ရှဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတ ရှ
့် တနဆဲပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရိုးရှငိုး် တသ
ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏တ ဝန်န္င
ှ ့််
တစ ငတ
့်် ရှ က်မအ
ှု ပပင် သူအကက
အစည်မျ ိုး၏ လှပသမ်တမွတ
ျို့ သ အန္ှစ်သ ရတက
့်
့်
တြ ်ပပထ ိုးပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက

သူ၏ လက်ပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်ဟူတသ အမှနတ
် ရ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး အမှနတ
် ကယ်
သတဘ တပါက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အသပည မည်မျှက
ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်ပါတစ သမဟ
ဲ ှုမျ ိုး မည်မျှက
့် တ် သတဘ တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် နက်နမ
သူန ိုးလည်ပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်အြ ဤအရ
မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခမျှသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ်
့်
သူ၏ တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တခါင်ိုးတဆ င်မှုတက
ွ ်သည်
့် အစ ိုးထိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်အမှုမှ အစဉ်ထ ဝရခွဲ၍
ရလမ်မ
ဲ တ်၍မရတသ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုး ခွထ
ဆက်န္ယ်မှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး သူ၏အလက န ိုးလည်တစရန် သငအ
့်် တွက်
ပညတ်ချက် တစ်ခ၊ သမဟ
့် တ် စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခက တပိုးသည် သမဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးအ ိုး
တထ က်ပတ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊
့် ပိုးသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သူမည်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ လူသ ိုးအ ိုး လှပတသ မနက်ပြန်တစ်ခသ ့်
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် မနမ် မက်
ခတ
ဲ့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
သူပပြုတသ အမှုန္စ
ှ ်ခလိုးသည် သူအန္ှ
့်် စ်ခန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး
့် စ်သ ရ၏ ရှု တထ ငတ
ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဉ ဏ်ပည တ၏
့်် စ်ခန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ရှု တထ ငတ
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ မရှမပြစ်တသ
့်
အဆငတ
့်် စ်ဆငပ့်် ြစ်သည်။ ဤအရ က လျစ်လျြူရှု ၍ မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အလသည်
သူပပြုတလသမျှ၌ ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမကက်တသ မှတ်ချက်မျ ိုးက
မတကက က်ရွ သ
ျို့ ကဲသ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏ မည်သည့်် အယူအဆကမျှ သမဟ
့် တ်
အတတွိုးမျ ိုးက စိုးရွ ျို့ ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ သူသည် သူ၏အမှုက ပပြုရမျှပပြုပပီိုး သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက
မည်သည့်လ
် ူ၊ ကစစရပ် သမဟ
် ့် မ
ွဲ ှု
့် တ် အရ ဝတထြုမျှ၏ တဘ င်ခတ်ပခင်ိုးက မခဘဲ၊ သူ၏ စီမခနခ
အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ ဆက်လက်လပ်တဆ င်တလသည်။
တက င်ိုးတပ၏။ ယတနအတွ
က် ဤမျှသ ပြစ်သည်။ တန က်တစ်တခါက်တွင ် ပပန်တတွျို့ ကကစ။့်
့်
၂ဝ၁၃ ခန္ှစ်၊ န္ဝင်ဘ လ ၉ ရက်

ဘိုရ ်းသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘိုရ ်းသခင်၏ စိတသ
် တဘ ထ ်းနှင ်ူ့
ဘိုရ ်းသခင် ကိယ
ို တ
် တ ် တင
ိို ် (၃)

ငါတ၏
ဲ့် ည့်် မတ်သဟ ယသည် သင်တ အတယ
က်တင်ိုးတပေါ် ကကီိုးမ ိုးတသ
့် ပပီိုးခသ
့်
သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှတပပပီ။ ယခတွငမ
် ူ လူတသည်
တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စစ်မှနတ
် သ တည်ရှမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူန္င
ှ ့်် အမှနတ
် ကယ် အလွန ်
နီိုးနိုးီ ကပ်ကပ်ရသည်
ှ
က အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးန္င်ကကတပသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌
့်
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ယကကည်ပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
စတ်ကူိုးမျ ိုးက ယခ ၎င်ိုးတ န
့် အမှ
နတ
် ကယ် န ိုးမလည်ြူိုးကကတပ၊
့် ိုးလည်ကကသကဲသ
့်
သူ၏လက်တတွျို့ကျတသ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကလည်ိုး ယခ ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုကကသကဲသ
့် ့်
့်
အမှနတ
် ကယ် မတတွျို့ ကကြုြူိုးကကတချ။ အသပည ပြစ်တစ၊ တကယ့််
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်တစ လူအမျ ိုးစသည် အသစ်တသ အရ တစ်ခက
သင်ယူကကရပပီိုးပြစ်က သ ၍ ပမငမ
့်် ိုးတသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခလည်ိုး ရရှကကပပီိုး ပြစ်သည်၊
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတက
ဲ အမှ ိုးက
့် ယ်တင်၏ အတတ်က လက်စ ိုးမှုမျ ိုးထက
သတဘ တပါက်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတ အတတွ
ျို့အကကြု၏ တပါပပက်
ပခင်ိုးက
့်
့်
သတဘ တပါက်ကကပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုအမျ ိုးအပပ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှင ့်် ကက်ညမ
ီ မ
ှု ရှသည်က သတဘ တပါက်ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးက
အကင်ိုးမဆ
ဲ့် ိုးတသ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
အသပည ပြစ်သည်က သတဘ တပါက်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူတဘက်
တင
ွ ရ
် သည့်
ှ
်
့်
ဤအသပည သည် သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုး အတပခပပြု အသပည အမျြုိုးအစ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်တတ်တသ အသပည အဆငက
့်် ပမြှငတ
့်် င်ရန် မမ၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတဆင ့်် တပြည်ိုးပြည်ိုး နက်နလ
ဲ ပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးတက င်ိုးလ ပခင်ိုးတစ်ခ
လအပ်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်မီတွင၊်
တစ်ြက်သတ်အပမင်အရ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် တ်န္လ
တည်ရပခင်
ှ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ယကကည်ကကသည်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အမှနတ
် ကယ်တွင် မည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်မျြုိုးပြစ်သည်၊ သူ၏အလသည် မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
သူ၏တကယ့်် သတဘ ထ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဟူတသ တကျသည့်် တမိုးခွနိုး် မျ ိုးန္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှကကတချ။ ဤအရ က ပြြူစင်မှု သမဟ
့် တ်
စလင်ပခင်ိုးက ရရှပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက အစဉ် တ ိုးဆိုးီ ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၌ လူတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးက အလွန ် အထအခက် ပြစ်တစသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရလျှငပ
် င်၊ သမဟ
့် တ် သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး မှတဆင ့််

ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတတွျို့ရပပီိုး ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရလျှငပ
် င်၊ သူက
့် သင် လိုးဝ န ိုးလည်သည်ဟ
ဆ၍ မရန္င်တသိုးတချ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုး သမဟ
် ရ က
့် တ် သူ မည်သည့်အ
ချစ်သည်၊ သူ မည်သည့်အ
် ရ က မန်ိုးသည်၊ သူက
် ရ က တဒါသထွက်တစပပီိုး
့် မည်သည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ က သူက
့် ဝမ်ိုးတပမ က်မှု တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည် ဆသည်က
သင်မသတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မှနက
် န်တသ
့်
သန ိုးလည်မှု မရှတချ။ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် မတရရ မှုန္င
ှ ့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး၏
အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးပပီိုး သင်၏ ဓမမဓဋ္ဌ န်မကျတသ ဆန္ဒမျ ိုးတပေါ်တင
ွ ်
အတပခခထ ိုးသည်။ ယင်ိုးသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်မမ
ှု ှ တဝိုးကွ ဆဲပြစ်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ
တန က်လက်တစ်တယ က်ပြစ်ပခင်ိုးမှ သင် အလှမ်ိုးတဝိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ ဤသမမ ကျမ်ိုးစ
အပြစ်အပျက်မျ ိုးဆမ
ီ ှ ဥပမ မျ ိုးက ရှငိုး် ပပပခင်ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၊ သူ၏
အမှု အဆငတ
့်် င်ိုးတွင ် သူစဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
် ရ ၊ ပပီိုးလျှင် ဤအမှုက သူ အဘယ်တကက င ့််
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ိုးက သူလပ်တဆ င်ချန်တွင ် သူ၏ နင်္မူလရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့််
သူ၏အစီအစဉ်တသည်
မည်သည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏စတ်ကူိုးမျ ိုးက
့်
သူမည်ကသ
ဲ့် ရရှ
ဲ့် ပပင်
့် ည်
့် ခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏အစီအစဉ်က မည်ကသ
့် ဆင်ပပီိုး ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
ဆသည်တက
့်် ပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် သရှရန် လူသ ိုးက အခွငတ
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျတသ ရည်ရွယ်ချက်တင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အတတွိုးတင်ိုး၊ မတူညတ
ီ သ အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့််
မတူညတ
ီ သ တခတ်မျ ိုးတွင ် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏ သတဘ ထ ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့််
အတသိုးစတ် တကျသည့်် သန ိုးလည်မှုတစ်ခက ငါတ ရရှ
့် န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သည့်အ
် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနခဲသ
့် ည်၊ သူ၏သတဘ ထ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အတပခအတနတင်ိုးက သူ ရင်ဆင်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူ
ထတ်တြ ်ပပခဲသ
့် ည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက လူတ သ
့် န ိုးလည်န္င်ပါက၊ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ တည်ရမှု
ှ က သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ သတဘ တပါက်ြန္ှ့် င ့််
သူ၏လက်တတွျို့ကျမှုန္င
ှ ့်် စစ်မှနမ
် ှုတက
ဲ ွ ခစ ိုးြ လူ
ီ င်သည်။
့် သ ၍ နက်နစ
့် တင်ိုးက ကူညန္
ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးက တပပ ပပရ တွင ် ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ ကျမ်ိုးစ ဆင်ရ သမင်ိုးက
လူတ န
့် ၊ ့် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ကျမ်ိုးချက်မျ ိုး သမဟ
့် ိုးလည်ရန်အတွက် မဟတ်သကဲသ
့် တ်
ကျမ်ိုးစ ထဲက လူတန္ှ့် င ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ လ ရန် ကူညြ
ီ လည်
ိုး မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးသည်
့်
အထူိုးသပြင ့်် ပညတ်တတ ်တခတ် အတတ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ၏
တန က်ခက လူတ န
ီ မဟ
တ်တပ။ ယင်ိုးထက် ထအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးလည်ရန် ကူညြ
့်

အလ၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခတင်ိုးတက
့်
လူတန့် ိုးလည်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သ ၍ စစ်မှနပ် ပီိုး သ ၍ တကျတသ
သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တ ရရှ
ီ ပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ြ လူ
့် တအ
့် ိုး ကူညတ
လူတ၏
့်် လ န္င်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် န္ှလိုးသ ိုးသည် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး ဘရ ိုးသခင်ထ ြွငဟ
နီိုးစပ်လ န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရတက
့်
့် သ ၍
တက င်ိုးစွ န ိုးလည်န္င်ပပီိုး၊ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က သ ၍တက င်ိုးစွ
သရှန္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့််
အသပည သည် လူတအတပေါ်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှန္င်တပသည်။
့်
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ စတ်ချယကကည်မှု သ ၍ရှတစရန်န္င
ှ ့်် သူက
် သ န ခမှုန္င
ှ ့််
့် စစ်မှနတ
တကက က်ရွ ျို့ မှု ရှရန် ကူညတ
ီ ပိုးန္င်သည်။ သဆ
သူတန
့် လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် က် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ
လက်တတ မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် ကိုးကွယ်တတ မ
မက်မဲတသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် လူစတန က်က ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ လက်တသ သူမျ ိုးက
အလမရှဘဲ၊ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့် စတ်န္လ
သက်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသတစ်ခရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သက်တသမျ ိုးအပြစ် တဆ င်ရွက်န္င်တသ လူတစ်စ၊ သူ၏ချစ်ပမတ်န္ိုးြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးတကက င၊့််
သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတကက င၊့်် ပပီိုးလျှင် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ မစွနလ
် ့် တ်မည့်် လူမျ ိုးက အလရှတပသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက် တစ်ဦိုးတနပြင၊့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးမှု
ကင်ိုးမဲဆ
် သ တည်ရမှု
ှ ၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊
့် ပဲ ြစ်ပါက၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် သူ၏အစီအစဉ်တန္ှ့် င ့််
ပတ်သက်၍ ဒွဟပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
ှ
သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည်
့် တ် စတ်ရှုပ်တထွိုးပခင်ိုးရပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးမွမ်ိုးမက
ှု မရရှန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးက
့်
သူတန
့် ၊ ့် ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးက သူတရှ
ျို့ ့်
့် က်လက်သည်က အလမရှသကဲသ
့်
့် သ
လ ပခင်ိုးကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင် မကကြုက်န္စ
ှ ်သက်တပ။ ဤသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
န ိုးမလည်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ မတပိုးအပ်န္င်ကကတချ့် စတ်န္လ
၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် သူအြ
ပ
င ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့်
့် တ်ထ ိုးတလသည်၊ ထတကက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၌
ယကကည်ပခင်ိုးသည် မစင်ကကယ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ပခင်ိုးသည် မျက်ကန်ိုးဟသ တခေါ်ဆန္င်သည်။ လူတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ န ခမှုန္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုတက
ငိုး်
့် ၎င်ိုးတအတွ
့်
တပါက်ြွ ိုးတစသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အသပည တက
မှနက
် န်တသ ယကကည်မှုက ရရှန္င်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ
့် ၎င်ိုးတ ရှ
့် မှသ ၊ လူတသည်
့်
တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်န္င်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြငသ
့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ မမတ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက တပိုးန္င်ပပီိုး ယင်ိုးက သူထ
့်် န္င်ကကတပသည်။ ၎င်ိုးတ လ
့် ြွငဟ
့် ပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးန္ှင ့််
တတွိုးသမျှတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးမှုက ခန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
သက်တသခန္င်တသ တကက င ့်် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် လချင်တသ အရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏အလန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်တသ အရ တင်ိုးရှ သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သင်တက
့် ငါ
တဆွိုးတန္ွိုးတပပ ဆသမျှန္င
ှ ့်် မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ှပြစ်တစ၊ မည်သည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ
ငါတပပ သည်ပြစ်တစ၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ တည်ရမှု
ှ က သင်တ ့်
သ ၍ တသချ တစရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးက သ ၍အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်ပပီိုး အသအမှတ်ပပြုတစရန်၊ ပပီိုးလျှင ် လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးစက်မှုန္င
ှ ့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ပွဲ ပီိုး ကယ်တင်ရန် သူ၏စတ်ရင်ိုးပြစ်တသ ဆန္ဒမျ ိုးက
သ ၍အမှနတ
် ကယ်န ိုးလည်က အသအမှတ်ပပြုတစြ ကူ
ီ န် ပြစ်တပသည်။
့် ညရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲက
့် တည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုး၊ စတ်ကိုးူ မျ ိုးန္ှင ့််
လှုပ်ရှ ိုးမှု တစ်ခစီတင်ိုးက ယတန ငါတ
ဦိုး
့်
့် စွ ပထမ အန္ှစ်ချြုပ်ကကမည်။ ကမဘ တလ ကက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် တရ ိုးဝင် စတင်ပခင်ိုး အထ မည်သည့်အ
် မှုက သူ
တဆ င်ရွက်ပပီိုးပြစ်သည်က ငါတ တစ်
ချက်ကကည့်က် ကမည်ပြစ်သည်။ ထတန
့်
့် က် ဘရ ိုးသခင်၏
မည်သည့်အ
် တတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးက လူသ ိုးက မသရှသည်က ငါတ ရှ
့် တြွသရှန္င်ပပီိုး
ထတနရ မှစက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၏ အဆငက
့်် ငါတ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးန္င်က ၊
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ ၊ ယင်ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့်် တိုးတက်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်တက
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့် တစ့်တစ့်စပ်စပ် န ိုးလည်န္င်ပပီိုး သူ၏စီမခနခ
အမှုမတ
ှ ဆင ့်် မည်သည့်် ရလဒ်မျ ိုးက သူရရှလသည်ဆသည်က ငါတ တစ
့် ့်တစ့်စပ်စပ်
န ိုးလည်န္င်တပသည်- ယင်ိုးမှ သူ၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှု၏ အဓကအချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက န ိုးလည်ရန် ငါတအတနပြင
့်် လူသ ိုးတ မရှ
့် ည့်် တဝိုးကွ ၊
့်
့် ခဲသ
တည်ပငမ်ပပီိုး တတ်ဆတ်တသ အချန်တစ်ခက ပပန်သွ ိုးရန် လအပ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကျန်ိုးဝပ်ရ မှ ထခဲခ
့် ျန်တွင ် သူ ရှခဲသ
့် ည့်် ပထမဆိုး အတတွိုးမှ

ဤသပြစ်
် သ လူတစ်ဦိုး- စစ်မှန၊် အသက်ရှငတ
် သ လူသ ိုးတစ်ဦိုး့် သည်- အသက်ရှငတ
သူန္င
ှ အ
့်် တူတနထင်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ အပမဲတမ်ိုးအတြ ်ပြစ်မည့်် သူတစ်ဦိုးက ြန်ဆင်ိုးရန်ပြစ်သည်။
ဤလူသည် သူက
ှ စ
့်် က ိုး တပပ ဆန္င်သည်။
့် န ိုးတထ င်န္င်ပပီိုး သူက
့် စတ်ချယကကည်က သူန္င
ထတန
် ့် က်တစ်ဆပ်စ ကယူပပီိုး
့် က်တွင ် ပထမဆိုးအကကမ်အပြစ် ဘရ ိုးသခင်သည် တပမမှုနလ
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူစတ်ကူိုးထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး တကယ့်် ပထမဆိုးတသ
သက်ရလူ
ှ တစ်တယ က်က ြန်ဆင်ိုးရန် အသိုးပပြုခဲသ
် သ
့် ည်၊ ထတန
့် က် ဤအသက်ရှငတ
အြန်ဆင်ိုးခက အ ဒဟ အမည်တစ်ခ တပိုးလက်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအသက်ရှငပ် ပီိုး
အသက်ရှြူတသ လူက ရရှခဲပ့် ပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ သူမည်သ ခ
့် သနည်ိုး။
့် စ ိုးခဲရ
ပထမဆိုးအကကမ်၊ ချစ်ခင်ရသူတစ်ဦိုး၊ အတြ ်တစ်ဦိုးရှပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက
သူခစ ိုးခဲရ
ှ ့်် ယင်ိုးန္ှငအ
့်် တူပါလ တသ
့် သည်။ ြခင်တစ်ဦိုး ပြစ်ရပခင်ိုး၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးန္င
ပူပန်မှုကလည်ိုး သူ ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ အသက်ရှငပ် ပီိုး အသက်ရှြူသွငိုး် တသ ဤလူသည်
ဘရ ိုးသခင်က တပျ ်ရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ယူတဆ င် တပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
ပထမဆိုးအကကမ် စတ်သက်သ မှု ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ဤသည်မှ သူ၏အတတွိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် င် မပပီိုးတပမ က်တစခဲဘ
့် ၊ဲ သူ၏ကယ်ပင် လက်မျ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် ပပြုလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ အရ ပြစ်သည်။ ဤသက်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုး- ရှငသ
် န်ပပီိုး
အသက်ရှြူသည့်် လူတစ်ဦိုး- အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် ြန်တီိုးထ ိုးပပီိုး ခန္ဓ န္ှင ့်် ပသဏ္ဌ န်ရပပီ
ှ ိုး
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စက ိုးတပပ န္င်သည့်လ
် ူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ ရပ်တသ အခါတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူယခင်က တစ်ခါမျှ မခစ ိုးခရ
ဲ့် ြူိုးသည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုမျြုိုးက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးခဲရ
် ကယ် ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တ ဝန်က အမှနတ
့် ပပီိုး
ဤသက်ရသည်
ှ
သူက
့် ည် သ မက၊ သူ၏တသိုးငယ်တသ
့် ကကင်န သန ိုးမှုက ခစ ိုးတစခဲသ
လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တန္ွိုးတထွိုးတစက တထ
့် ည်။
့် ခဲသ
ဤသက်ရသည်
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့၌ ရပ်တသ အခါတွင၊် ထသတသ
လူမျ ိုးက သ ၍ရရှြ ့်
့်
သူအတတွိုး ရှခဲသ
့် ည်မှ ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
ပထမဆိုးရှခဲသ
့်် တူ စတင်ခသ
ဲ့် ည့်် ပြစ်ရပ်တသီတတန်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်
့် ည့်် အတတွိုးန္ှငအ
အတွက်၊ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊
သတသ
် ဤပထမဆိုးပြစ်ရပ်မျ ိုး၌ ထအချန်က- ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ တ ဝန်ဝတတရ ိုး၊ ပူပန်မှုမျ ိုး
့်
စသပြင-့်် သူမည်သည့်အ
် ရ က ခစ ိုးခဲရ
က် ယင်ိုးက တဝမျှခစ ိုးရန်
့် သည်ပြစ်တစ၊ သူအတွ
့်
မည်သမ
ူ ျှ မရှခဲတ
် ့် ှစ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် သူယခင်က တစ်ခါမျှ
့် ချ။ ထအခက်အတနမ
မခစ ိုးခဲြ
် ကယ် ခစ ိုးခဲရ
့် ူိုးတသ အထီိုးကျန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးတက
့် သည်။
့် အမှနတ

လူသ ိုးသည် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ပူပန်မှု၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးအတွက်
သူ၏ရည်ရွယ်ချက်တက
့် လက်မခန္င်၊ သမဟ
့် တ် န ိုးလည်သတဘ မတပါက်န္င်ဟ
သူခစ ိုးခဲရ
င ့်် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် န ကျင်မှုက သူ
့် သည်၊ ထတကက
့်
ခစ ိုးရဆဲပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးအတွက် ဤအရ မျ ိုးက
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ယင်ိုးက သတမပပြုမသကဲသ
့် န
ဲ့် ချ။
့် ိုးမလည်ခတ
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးမှလွဲ၍၊ လူသ ိုးက သူထ
ဲ့် သ ဝမ်ိုးတပမ က်မန္
ှု င
ှ ့်် န္ှစ်သမ်မ
့် ှုတသည်
့် ယူတဆ င်ခတ
့်
ထအရ မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ သူ၏ပထမဆိုးတသ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အထီိုးကျန်ပခင်ိုး ခစ ိုးချက်တက
့်
အလျင်အပမန် ယူတဆ င်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤသည်တမှ့် ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏
အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ အ ိုးလိုးက
လပ်တဆ င်တနခဲစ
ဲ ွင် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးမှ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊
့် ဉ်တွင၊် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမှ န ကျင်ပခင်ိုးဆီသ တရ
က်ရှသွ ိုးခပဲ့် ပီိုး၊ ဤခစ ိုးချက်မျ ိုးသည်
့်
စိုးရမ်တသ ကမျ ိုးန္ှင ့်် တရ တထွိုး သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူလပ်တဆ င်လခဲသ
့် မျှအ ိုးလိုးမှ ဤလူ၊
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ရ ရှသည်က ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်
သတစြန္ှ့် င ့်် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက အတဆ တလျင် န ိုးလည်တစရန် ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ်
၎င်ိုးတသည်
သူ၏တန က်လက်မျ ိုးပြစ်လ န္င်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ အတတွိုးမျ ိုးက
့်
မျှတဝခစ ိုးက ၊ သူ၏အလန္ှင ့်် ကက်ညန္
ီ င်တပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်စက ိုးတပပ သည်က န ိုးတထ င်ရမျှန ိုးတထ င်ပပီိုး အ တစိုးမတနဆဲပြစ်တတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုတွင ် မည်သ ပူ
့်
့် ိုးတပါင်ိုးရမည်က မသပြစ်မည်
မဟတ်တတ တ
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့် ချ၊ အတရိုးအကကီိုးဆိုးမှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
စတ်မဝင်စ ိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်မည် မဟတ်တတ တ
ဲ့် သ
့် ချ။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
ဤပထမဆိုး အရ မျ ိုးသည် အလွနအ
် ဓပပ ယ်ရပပီ
ှ ိုး သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွက်န္င
ှ ့််
ယတနလူ
့် သ ိုးမျ ိုးအတွက် ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ြိုးက စွဲကင်ထ ိုးတပသည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အန ိုးမယူခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက တဆ င်ရွက်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်တထဲ
့် မှ
သူအလွနခ
် ျစ်တသ လူတက
ှု ်ရှ ိုးပပီိုး စတ်အ ိုးထက်သန်ခတ
ဲ့် ပသည်။
့် ရယူရန် စတ်လပ
ဆက်လက်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က် မကက မီတွင၊် တစ်ကမဘ လိုး
အန္ှ တရလ
မ်ိုးမိုးမကှု ကီိုးတစ်ခ ရှခဲသ
့် ည်က သမမ ကျမ်ိုးစ မှ ငါတသ
့်
့် ရသည်။ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး
မှတ်တမ်ိုးတွင ် တန ဧက တြ ်ပပထ ိုးပပီိုး၊ တန ဧသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်တ ဝန်တစ်ခက

ပပည့်စ
် တစရန် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ အမှုပပြုရန် ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ် ပခင်ိုးက ခရတသ
ပထမဆိုးလပူ ြစ်သည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အမနန္
် ့် င
ှ အ
့်် ညီ ကမဘ တပေါ်တွင ် လူတစ်ဦိုးက တစ်စတစ်ခ လပ်တဆ င်တစရန် တခေါ် ခဲြ
့် ူိုးသည့််
ပထမဦိုးဆိုး အကကမ်လည်ိုး ပြစ်သည်။ တန ဧသည် သတဘဂ ကကီိုးက
တဆ က်လပ်ပခင်ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမက ပထမဆိုးအကကမ်
တရလမ်ိုးမိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ကမဘ တပမကကီိုးက တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပထမဆိုးအကကမ်
ြျက်ဆိုးီ ခဲခ
ရွ ရှ မှုပြင ့်် မန်ထခ
ူ ရ
ဲ့် သည်မှ လူသ ိုးမျ ိုးက
့် ျန်တွင၊် လူသ ိုးတအတပေါ်
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက ပထမဆိုး အကကမ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ရန်ပြစ်တသ န ကျင်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် ဆိုးပြတ်ချက်က
ပပြုလပ်ရန် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ြအ ိုးတပိုးခဲသ
် ရ ပြစ်သည်။ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက
့် ည့်အ
ကမဘ တပမကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးပြင ့််
ကမဘ တလ ကက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ြျက်ဆိုးီ မည်မဟတ်သည်က ပပသြ သူ
့် ၏
ပထမဆိုး ပဋည ဉ်က လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤပဋည ဉ်၏ သတကဂတမှ
သက်တပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုး
ပဋည ဉ်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သက်တသည် ဘရ ိုးသခင်က တပိုးထ ိုးသည့်် ပဋည ဉ်၏
့်
ပထမဆိုး သတကဂတပြစ်သည်။ သက်တသည် စစ်မှနသ
် ည့်အ
် ရ ၊
အထည်ပဒပ်ပြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယခင်က သူဆိုးရှု ိုးခဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမှု မကက ခဏ ခစ ိုးရတစပပီိုး၊ ထသူမျ ိုးထ
ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သူအတွ
က် စဉ်ဆက်မပပတ် သတတပိုးချက်တစ်ခအပြစ်
့်
အသိုးတတ ်ခသည်မှ ဤသက်တ၏ တကယ့်် တည်ရမှု
ှ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
တပခလှမ်ိုးက တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးသွ ိုးတစမည် မဟတ်- သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတွင ် တန က်တစ်ဆင ့််
လပ်တဆ င်ရန် သူသည် စတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးပပီိုး စတ်အ ိုးထက်သန်တပသည်။ တန က်ပင်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဣသတရလန္င်ငတစ်တလျှ က်တွင ် သူ၏အမှုအတွက် သူ၏
ပထမဆိုးတရွ ိုးချယ်မအ
ှု ပြစ် အ ပဗဟက တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး ထသတသ
့်
သငတ
့်် တ သ
် တ
ူ စ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏အမှုက
ဤလူမှတဆင ့်် စတင်လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ဤလူ၏ သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုး အလယ်တွင ်
သူ၏အမှုက ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရန် စတ်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
အ ပဗဟန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သမမ ကျမ်ိုးစ တွင်

ငါတပမင်
ဲ့် သ
့် န္င်သည်။ ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်က ဣသတရလန္င်ငက ပထမဆိုး တရွ ိုးချယ်ခတ
နယ်တပမအပြစ် ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး သူ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်သည့််
ဣသတရလလူမျြုိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် ပညတ်တတ တ
် ခတ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သူ၏အမှုက
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။ တန က်တစ်ြန် ပထမဆိုးအကကမ်အပြစ်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
လက်တလျှ က်သငတ
့်် သ တကျပပတ်သ ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးန္င
ှ ့်် ပညတ်တရ ိုးတက
့်
ဣသတရလလူမျြုိုးတထ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် တပိုးခဲပ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အတသိုးစတ် ရှငိုး် ပပခဲသ
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ယဇ်ပူတဇ ်မှုမျ ိုးက မည်ကသ
ဲ့် တပိုးသင
သ
့်် ည်၊ ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
့်
့်
အသက်ရှငသ
် ငသ
့်် ည်၊ ၎င်ိုးတ လ
့်် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် မလပ်တဆ င်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ ၊
့် ပ်တဆ င်သငသ
မည်သည့်ပ
် ဲတ
ွ တ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် တနရက်
ငထ
့်် န်ိုးလက်န သငသ
့်် ည်
့် တက
့် ၎င်ိုးတ တစ
့်
ဆသည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်တသ အရ ရ တင်ိုးတွင ် လက်တလျှ က်ရမည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတွက် တကျက ၊ စသတ်မှတထ
်
ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးတက
့်
လူသ ိုးတက
့် ူိုးသည်မှ ပထမဆိုးအကကမ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတ၏
့် ဘရ ိုးသခင် တပိုးခဲြ
့်
ဘဝအတွက် အတသိုးစတ်၊ စသတ်မှတ်ထ ိုးတသ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ၏
ရှငရ
် မည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် အသက်တ မျ ိုးအ ိုး မည်သ အသက်
့်
အတသိုးစတ်ကျသည့်၊် စသတ်မှတထ
်
ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တပိုးခဲသ
့် ည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်တပသည်။
“ပထမဆိုးအကကမ်” ဟ ငါတပပ သည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် ယခင်က ဘရ ိုးသခင် လိုးဝ
မတဆ င်ရွက်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် အမှုအမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခက ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ယင်ိုးသည် ယခင်က
မရှခဲတ
ွ ်၊ အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးန္ှင ့််
့် သ အမှုတစ်ခက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သက်ရှမျြုိုးစတက
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ ယခင်က သူ လိုးဝ
့် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးတသ အမှုမျြုိုးပြစ်တပသည်။ ဤအမှုအ ိုးလိုးတွင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ပါဝင်သည်။ ယင်ိုးသည် လူမျ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတန္ှ့် င ့်် အ ိုးလိုး ပတ်သက်တပသည်။
အ ပဗဟတန က်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ထပ် ပထမဆိုးတသ အရ တစ်ခက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်- ပညတ်တရ ိုး တအ က်တင
ွ ် အသက်ရင
ှ န္
် င်မည်သန္
ူ င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ဆက်လက် တကက က်ရွ ရ
ျို့ င်ိုး၊ မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ သက်
တသခရင်ိုး
့်
စ တန်၏ စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ခန္င်မည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးအပြစ် တယ ဘက
သူတရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး လူတစ်တယ က်က စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန် ဘရ ိုးသခင်က
စ တန်က ခွငပ့်် ပြုခဲတ
ှ ့်် အတလ င်ိုးအစ ိုးပပြုခဲတ
့် သ ပထမဆိုးအကကမ်ပြစ်ပပီိုး စ တန်န္င
့် သ

ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုးတွင ် ပထမဆိုးအကကမ် စ တန်က ရင်ဆင်တနရစဉ်တွင၊်
သူအတွ
က် သက်တသအပြစ် ရပ်တည်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး သက်တသခန္င်စွမ်ိုး ရှသည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးန္ှင ့််
့်
စ တန်က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အရှက်ရတစန္င်မည့်သ
် တ
ူ စ်ဦိုးက ဘရ ိုးသခင် ရရှခဲသ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲက
က်
့် တည်ိုးက၊ ဤသည်မှ သူရရှခဲြ
့် ူိုးသည့်် သူအတွ
့်
သက်တသခန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆိုးတသ လူ ပြစ်သည်။ ဤလူက သူရရှခဲပ့် ပီိုးသည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်
သူ၏ အမှု တန က်တစ်ဆငအ
့်် တွက် သူတရွ ိုးချယ်ရမည့်် တနရ န္ှင ့်် လူတက
့် ပပင်ဆင်ရင်ိုး
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုက ဆက်လပ်လပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏အမှုထက
ဲ တန က်တစ်ဆငက
့််
တဆ င်ရွက်ရန် ဘရ ိုးသခင် သ ၍ပင် စတ်အ ိုးထက်သန်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးအတကက င်ိုးက မတ်သဟ ယ ပပြုပပီိုးတန က်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏အလန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ သင်တ ့်
ရှကကပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤပြစ်ရပ်က အပခ ိုးမည်သည့််
အရ မဆထက် သ ၍ အတရိုးကကီိုးသကဲသ
့် ယူ
ှ ့််
့် ဆသည်။ သူသည် ဤအရ တက
့် သူ၏စတ်န္င
န္ှငသ
့်် ၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် ၊ ပပီိုးလျှင် သ မန်က လျှက ပြစ်တသ
သတဘ ထ ိုးပြငသ
့််
တသချ တပါက် မလပ်တဆ င်တပ- သူသည် ဤအရ အ ိုးလိုးက
အစီအစဉ်တစ်ခ၊ ပန်ိုးတင်တစ်ခ၊ စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အလတပြင
့် ့်် လပ်တဆ င်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန်ပြစ်တသ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးန္စ
ှ ်ဦိုးစလိုးတအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှုက ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည်မှ
့်
သသ ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။ အမှု မည်မျှ ခက်ခသ
ဲ ည်ပြစ်တစ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး
မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည် ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးမျ ိုးက မည်မျှ အ ိုးနည်ိုးကကသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်ပခင်ိုးက မည်မျှ နက်ရှုင်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ ထဲက
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မခက်ခတ
ဲ ချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ပင်ပန်ိုးတကကီိုးလပ်ရတသ အ ိုးထတ်မှုက အသိုးချရင်ိုးန္ှင ့်် သူကယ်တင် တဆ င်ရွက်လတသ
အမှုက စီမခနခ
် ့် ရ
ွဲ င်ိုး မမဘ သ အလပ်ရှုပ်ပမဲရှုပ်တနတလသည်။ သူသည် အရ ရ တင်ိုးကလည်ိုး
စီစဉ်တနပပီိုး၊ သူအမှုပပြုမည့်် လူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် သူ ပပီိုးစီိုးလသည့်် အမှုအ ိုးလိုးအတပေါ် သူ၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကျငသ
့်် ိုးတနသည်- ဤအရ ထဲက မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ယခင်က
မလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးတချ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် ဤအဓက စီမကန်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊
ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခက တပိုးခဲသ
့် ည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်သည်။ ဤအမှုက ဘရ ိုးသခင်

တဆ င်ရွက်တနစဉ်တွင၊် သူသည် ထမ်ချန်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ သူ၏ အပင်ပန်ိုးခ
ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှု၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ခိုး၊
ပပီိုးလျှင် သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး
တြ ်ပပတနပပီိုး ထတ်ပပန် တပိုးတနတပသည်။ သူသည် ယခင်က တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ
မလပ်ြူိုးသည့်အ
် တင်ိုး ဤအရ မျ ိုးက ထတ်ပပန်က တြ ်ပပသည်။ ထတကက
င ့််
့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က စီမရန်န္င
ှ ့်် ကယ်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ
လူမျ ိုးမှလ၍
ွဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ထသတသ
ရင်ိုးန္ိုးီှ သည့်ဆ
် က်ဆတရိုးရတသ
ှ
၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
အလွနန
် ိုးီ ကပ်တသ မည်သည့်ြ
် န်ဆင်ိုးခမျှ လိုးဝ မရှခဲြ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ူိုးတပ။ သူ၏ စတ်န္လ
သူစီမလပပီိုး ကယ်တင်လတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အတရိုးကကီိုးဆိုးပြစ်၏။ သူသည်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးထက် တန်ြိုး ထ ိုးသည်။ သူသည် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အြိုးအခ တစ်ခက တပိုးဆပ်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတက
့် သူက
့် အဆက်မပပတ် န ကျင်တစက
မန ခကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ လိုးဝ လက်မတလျှ သ
့် ၊ ့် ညည်ိုးညြူပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ကဲသ
့်
့် တ်
တန င်တရပခင်ိုး မရှဘဲ၊ သူ၏အမှုပြင ့်် မတမ န္င်မပန်ိုးန္င် ဆက်လက် လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
သူ၏တခေါ် ပခင်ိုးဆီသ အတန္ှ
ိုးန္ှငအ
့်် ပမန်
့်
့်
န္ိုးထကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် တထ
့် ည်၊
့် ပခင်ိုး ခရကကလမ်မ
သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငပ် ြစ်သည်က သတပပြုမက သူထ
့် ည်က
့် ပါိုးသ ပပန်
့် လ ကကလမ်မ
သူ သတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
ယတန ဤအရ
အ ိုးလိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးက
့်
အလွန ် ပမှနပ် ြစ်သည်ဟ သင်တ ခ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် စ ိုးတက င်ိုးခစ ိုးရန္င်သည်။ လူသ ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမှုမှတဆင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်အချြုျို့က အပမဲခစ ိုးရပပီိုးပြစ်ပရတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏ခ
့် စ ိုးချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတ၏အသ
ပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တတွိုးတတ တနသည့်အ
် ရ ကက ိုးတင
ွ ် အပမဲတတစ
့်
တဝိုးကွ မှုအချြုျို့ ရှတလသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့််
အတကက င်ိုးအရင်ိုး၊ သူတမျှ ်လငထ
့်် ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရရှြ သူ
့် ၏ စတ်ဆန္ဒ
တန က်ကယ
ွ ်က တန က်ခအတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့််
တဆွိုးတန္ွိုးတပပ ဆရန် လအပ်သည်ဟ ငါထင်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
အတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှငိုး် လင်ိုးြအလ
ငှ့် ၊ ဤအရ က
့် စတ်န္လ
့်
အတယ က်တင်ိုးန္ှင ့်် တဝမျှရန်မှ မချလအပ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးတင်ိုး၊
ပပီိုးလျှင် သူအမှု
့်် င်ိုးန္ှင ့်် အချန်က လတင်ိုးသည် သူ၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုတစ်ခလိုးန္ှင ့််
့် ၏ အဆငတ

ဆက်န္ယ်ပပီိုး နီိုးကပ်စွ ဆက်စပ်တနတသ တကက င၊့်် သူ၏ အမှု အဆငတ
့်် င်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏
အတတွိုးမျ ိုး၊ စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ သူ၏အလတက
့် သင်န ိုးလည်တသ အခါတွင၊်
သူ၏စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အမှု မည်သ ပြစ်
့် တပေါ်လ သည်ဆသည်က
န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ီ ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မှု
သ ၍နက်ရှုင်ိုးသည်မှ ဤအတပခခအတ်ပမစ် တပေါ်တွင ် ပြစ်သည်။
ငါယခင်ကတပပ ခဲသ
် တင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ ကက ပထမဆိုး
့် ည့်အ
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင ် သူပပြုလပ်တသ အရ တင်ိုးသည် ယခအချန်တွင ် “သတင်ိုးအချက်အလက်”
မျှသ ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ရ တွငမ
် ဆီတလျ သ
် ည့်ပ
် တပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏
အတတွျို့အကကြုလမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်တလျှ က်တွင် ဤသည်မှ သတင်ိုးအချက်အလက်
အစတ်အပင်ိုး အနည်ိုးငယ်ကသ
ဲ့် သ
့် ၊ ့် ယင်ိုးသည်
့် ပ်ရိုးရှငိုး် သည့်် အရ တစ်ခမဟတ်သကဲသ
နက်နမ
ဲ ှုမျြုိုးတချြုျို့သ ပြစ်သည်ဟ သင်မထင်မတ
ှ ်တသ တနရက်
့် တစ်ရက် ရှတပလမ်မ
့် ည်။ သင်၏
အသက်တ တိုးတက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌
တနရ တချြုျို့ ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သမဟ
ှ ့််
့် တ် သင်သည် သူ၏အလက သ ၍ တစ့်တစ့်စပ်စပ်န္င
နက်ရှုင်ိုးစွ န ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယတန ငါတပပ
ပပတနသည့်် အရ ၏ အတရိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
လအပ်မတ
ှု က
် ကယ် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ယခ
့် သင်အမှနတ
့်
မည်သည့်အ
် တင်ိုးအတ အထ လက်ခသည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ တက
့် သင်တ န
့် ိုးလည်ပပီိုး
သရှရန်အတွက် လအပ်ဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ခက
လပ်တဆ င်တသ အခါတွင၊် သူ၏ အမှုက သူ တဆ င်ရွက်တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည်
သူ၏စတ်ကူိုးန္ှင၊့်် သမဟ
့် တ် သူ၏ကယ်ပင်လက်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက သူ
လပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးသည်မှ ပထမဆိုးအကကမ်ပြစ်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် တန က်ဆိုးအကကမ်
ပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အစီအစဉ် တစ်ခရှပပီိုး၊
သူလပ်သမျှအရ တင်ိုးတွင ် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အတတွိုးတ ရှ
့် တလသည်။
ဤရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုကကပပီိုး၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပကကသည်။
ဤအရ န္ှစ်ခပြစ်သည့်-် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အရ
အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတက
့် - လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး န ိုးလည်ထ ိုးရတပမည်။ လူတစ်ဦိုးက
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက န ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ က ဘ တကက င ့်် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ သူ
တပပ ဆသည့်အ
် ရ က အဘယ်တကက င ့်် တပပ ဆသည်က ၎င်ိုးတ တပြည်
ိုးပြည်ိုး
့်

န ိုးလည်န္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ကလက်ရန်၊ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခက ရရှတအ င် အ ိုးထတ်ရန် ယကကည်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
သ ၍ရှန္င်ကကတပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် လူသ ိုး၏
သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ယကကည်ပခင်ိုးတသည်
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်ဟ ဆရတပမည်။
့်
လူတ အသ
ပည ရရှတသ အရ န္ှင ့်် န ိုးလည်လ တသ အရ က ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်ပါက၊ သူတ ရရှ
် ရ က
့် ကကသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်ဆမ
ီ လ
ှ
တသ အသက် ပြစ်လမ်မ
့်် ထဲတွင ်
့် ည်။ ဤအသက်က သငအ
ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် သင်၏ တကက က်ရွ ျို့ မှုသည် ပ၍
ကကီိုးမ ိုးသည်ထက် ကကီိုးမ ိုးလ လမ်မ
် ရ
့် ည်။ ဤသည်မှ အလွနတ
အလအတလျ က်ပြစ်လ သည့်် ရရှမှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သမဟ
့်် တ်သက်၍ န ိုးမလည်လပါက၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့် တ်
မသလပါက၊ သင်သည် ဤအရ တအတပေါ်
မတတွိုးဆလပါက သမဟ
့်
့် တ် အ ရမစက်လပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးက လတ်တတလ သင် လက်စ ိုးတနသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးသည်
သူ၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်၊ သမဟ
့်် လိုးဝ
့် တ် သူ၏ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးကရရန် သငက
အခွငမ
့်် တပိုးန္င်သည်က ငါတသချ တပါက် တပပ န္င်သည်။ ထထက်
ပ၍ သင်သည်
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါမျှ အမှနတ
် ကယ် မရရှန္င်တပ- ဤသည်တသည်
တန က်ဆိုး
့်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးမလည်သကဲသ
့် သူ
့်
့် ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးက မသကကတသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် သူထ
့် စတ်န္လ
့် လိုးဝ
အမှနတ
် ကယ် ြွငဟ
့်် န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုးတန့် ိုးလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့်
ရှတသ အရ က စတင်တန်ြိုးထ ိုးက စတ်ဝင်စ ိုးမှု၊ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ စတင်
အရသ ခကကလမ်မ
ှ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ အရ က သင်သည်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး အရသ ခတသ အခါတွင၊် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး
သူထ
့်် လမ်မ
ှ ိုးသည် သူထ
့်် တသ အခါတွင၊်
့် ည် ပြစ်သည်။ သင်၏ စတ်န္လ
့် ြွငဟ
့် ြွငဟ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ အပပန်အလှန ် အချီအချတပပ ဆမှုမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သင်၏တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် သင်ကယ်တင်၏ လွနက
် ျြူိုးတသ ဆန္ဒမျ ိုးက
မည်မျှရက
ှ ်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး မည်မျှ စက်ဆပ်ြွယ် ပြစ်သည်က သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ အမှနတ
် ကယ် ြွငဟ
့်် တသ အခါတွင၊် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည်
ထသ အဆ
ိုးအစမရှတသ တလ ကတစ်ခ ပြစ်သည်က သင် ပမင်ရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယခင်က
့်

သင် လိုးဝ မတတွျို့ ကကြုြူိုးတသ နယ်ပယ်ထသ
ဲ ဝင်
ဲ ွင ်
့် ည်။ ဤနယ်ပယ်ထတ
့် တရ က်လမ်မ
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးမရှ၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမရှ၊ တမှ င်မက်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် ဆ
့် ိုးယတ်ပခင်ိုး မရှတပ။ ရိုးသ ိုး
စစ်မှနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သစစ တစ ငသ
့်် ပခင်ိုးသ ရှသည်။ အလင်ိုးန္ှင ့်် ရိုးသ ိုးတပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးသ ရှသည်။
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကင်န ပခင်ိုးတသ
ှု ပြင
် နသည်၊
့် ရှသည်။ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္ရစက်မတ
့် ့်် ပပည့်တ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတပြင
် နသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ထမှတစ်ဆင ့်် သင်သည်
့် ့်် ပပည့်တ
အသက်ရှင ် ရပခင်ိုး၏ တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ခစ ိုးရသည်။ ဤအရ တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထသ သင်
၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ြွငဟ
့်် တသ အခါ၌၊ သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
ထတ်တြ ်ပပသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အဆိုးမရှတသ ဤကမဘ တလ ကသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတပြင
် နသည်။ ယင်ိုးသည်
့် ့်် ပပည့်တ
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဩဇ အ ဏ တပြင
့်် ည်ိုး ပပည့်တ
် လသည်။ ဤတနရ တွင် သင်သည်
့် လ
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၏ ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုး၊ သူက
့် ဘယ်အရ က
ဝမ်ိုးတပမ က်တစသည်၊ အဘယ်တကက င ့်် သူ စိုးရမ်ပူပန်ပပီိုး အဘယ်တကက င ့်် သူ
ဝမ်ိုးနည်ိုးလ သည်၊ အဘယ်တကက င ့်် သူ စတ်ဆိုးလ သည် စသည်တက
့် သင်ပမင်န္င်သည်။
ဤသည်မှ မမတ၏စ
ှ ိုးက ြွငဟ
့်် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ဝင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတသ လူ
့် တ်န္လ
တစ်ဦိုးစီတင်ိုးက ပမင်န္င်တသ အရ ပြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သူအ
့် ိုး
ြွငဟ
့်် တပိုးမသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်သည် သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးထဲသ ဝင်
့် လ န္င်တပသည်။ သူသည်
သငစ
့်် တ်န္လ
ှ ိုးထဲက ဝင်တရ က်လ မှသ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက
သင်ပမင်န္င်ပပီိုး သငအ
့်် တွက် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်ပမင်န္င်သည်။ ထအချန်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အရ တင်ိုးသည် အလွန ် တန်ြိုးရသည်
ှ
၊ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးသည် အလွန ် တန်ြိုးထ ိုးထက်သည်က သင်တတွျို့ ရှလ လမ်မ
့် ည်။
ယင်ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက၊ သင်၏ အနီိုးအန ိုးရှ လူမျ ိုး၊ သငဘ
့်် ဝထဲက အရ ဝတထြုန္ှင ့််
အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် သင်၏ ချစ်ခင်ရတသ သူမျ ိုး၊ သင်၏ အတြ ်န္င
ှ ့်် သင်
န္ှစ်သက်တသ အရ မျ ိုးပင်လျှင် ထတ်တြ ်တပပ ရန် မထက်တန်တပ။ ထအရ မျ ိုးသည်
အလွနတ
် သိုးငယ်ပပီိုး အလွနန
် မ်က
် ပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးမျှ သငက
့်် တစ်ြန်
့် ျသည်။ မည်သည့်ရ
ဆွတ
ဲ ဆ င်န္င်မည် မဟတ်၊ သမဟ
့် ပ်ဝတထြုပစစညိုး် ကမျှ ယင်ိုးအတွက် အြိုးအခက
့် တ် မည်သည်ရ
တပိုးဆပ်တစရန် သငက
့်် တစ်ြန် ပြ ိုးတယ င်ိုးန္င်မည် မဟတ်ဟ သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှမ်ခ
ှ ့်် သူ၏ သ လွနမ
် ှုက သင်ပမင်ရလမ်မ
့် ျပခင်ိုးတွင ် သူ၏ကကီိုးပမတ်မှုန္င
့် ည်။
ထအပပင်
ယခင်က အတတ ်အတန် တသိုးငယ်သည်ဟ သင်ယကကည်ခသ
ဲ့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်အချြုျို့တွင ် သူ၏အဆိုးမရှတသ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးက သင်

ပမင်ရလမ်မ
ှ မ
် ှု၊ သူ၏ သည်ိုးခမှုန္င
ှ ့်် သငအ
့်် တပေါ် သူ၏န ိုးလည်မတ
ှု က
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်ရည
့်
သင်ပမင်ရလမ်မ
့်် ထဲတွင ် သူအတွ
က် ကကည်ညြုမှုတစ်ခ
့် ည်။ ဤအရ က သငအ
့်
ပြစ်တပေါ်တစလမ်မ
ွ ်သည် အင်မတန် ညစ်ညမ်ိုးတနတသ
့် ည်။ ထတနတွ
့် င ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကမဘ တလ ကတစ်ခ၌ အသက်ရှငတ
် နသည်၊ သင ့်် နတဘိုးရလူ
ှ မျ ိုးန္ှင ့်် သငဘ
့်် ဝ၌
ပြစ်ပျက်တသ အရ မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် သင်ချစ်တသ သူမျ ိုး၊ သငအ
့်် တွက်
၎င်ိုးတ၏ချစ်
ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
်
မှုဟ တခေါ်တသ အရ မျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် ကွယက
့် တ်
သငအ
့်် တွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ပူပန်မှုမျ ိုးပင်လျှင် တြ ်ပပရန် မထက်- ဘရ ိုးသခင်သ
သင်ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးရတသ သူပြစ်ပပီိုး သင် တန်ြိုးအထ ိုးဆိုးက ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်က
သင် ခစ ိုးရပါလမ်မ
့် ည်။ ထတနတရ
့် က်လ တသ အခါတွင-် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
အလွနက် ကီိုးပမတ်ပပီိုး၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် အလွနသ
် နရ
် ့် ှငိုး် သည်- ဘရ ိုးသခင်၌ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး
မရှ၊ ဆိုးယတ်ပခင်ိုး မရှ၊ မန လပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ခက်ရန်ပြစ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စစ်မှနပ် ခင်ိုးသ ရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးပြစ်တသ အရ ရ တင်ိုးက
လူသ ိုးတ တတ
ငတ
့်် သငတ
့်် ပသည် ဟ တပပ သည့်် လူအချြုျို့ ရှလမ်မ
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။
့်
လူသ ိုးတသည်
ယင်ိုးအတွက် ကကြုိုးပမ်ိုးသငပ့်် ပီိုး ဆန္ဒပပင်ိုးပပသငတ
့်် ပသည်။ ဤအရ က
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ လူ
ွ ်၏ အရည်အချင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် တပခခ
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
အတကက င်ိုးရင်ိုးတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်ထ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် န ိုးလည်မှု အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု တပေါ်တွင ်
့် သန ိုးလည်မအ
တည်တဆ က် ထ ိုးတပသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးသည် လူတင်ိုး အတွက် ရ သက်ပန်
သင်ခန်ိုးစ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ မမတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတသ သူတင်ိုး အ ိုးထတ်သည့်် ရ သက်ပန်
ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုအ ိုးလိုး၊ သူ တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် မကကြုစြူိုး အမှုမျ ိုး
တသီတတန်ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ ယခ
တင် တပပ ခဲက့် ကသည်။ ဤအရ တစ်ခစီတင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တလသည်။
ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငလ
့်် ည်ိုး
့်
သက်ဆင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက ငါတ သ
့် ၍ န ိုးလည်လပါက၊
ဓမမတဟ င်ိုးကျမ်ိုး သမဟ
့် တ် ပညတ်တတ ်တခတ်၌ ငါတ ရပ်
့် ၍မရတပ- သူ၏ အမှု၌ ဘရ ိုးသခင်

လှမ်ိုးတသ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ လက်တလျှ က်ရင်ိုး၊ ငါတ ဆက်
လက် တရှ ဆ
ျို့ က်ြ ့်
့်
လအပ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်က အဆိုးသတ်ခပဲ့် ပီိုး
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က စတင်ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါတ၏
့် ကယ်ပင်တပခလှမ်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်- တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး အပပည့်ရ
် သည့်
ှ
် တခတ်တစ်တခတ်ထသ
ဲ ့်
လှမ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ဤတခတ်တွင် ဘရ ိုးသခင်သည် ယခင်က လိုးဝ
မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ အရ တစ်ခက တစ်ြန် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် န္ှစ်ဦိုးလိုးအတွက် ဤတခတ်သစ်တွငရ
် တသ
ှ
အမှုသည်
အသစ်တသ စတင်ပခင်ိုး အမှတတ
် စ်ခ- ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ ယခင်က
မလပ်တဆ င်ခြ
ဲ့် ူိုးတသိုးသည့်် တန က်ထပ် အမှုသစ်ပါရှသည့်် စတင်ပခင်ိုး အမှတတ
် စ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤအမှုသစ်သည် မကကြုစြူိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးတ၏
့်
စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးက တကျ ်လွနသ
် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ယခတွင ် လူအ ိုးလိုး
သကကတသ အရ တစ်ခပြစ်သည်- ပထမဆိုး အကကမ်အပြစ်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပထမဆိုးအကကမ်အပြစ် လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ ပင်ကလကခဏ ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
အမှုသစ်က လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပသဏ္ဌ န်တစ်ခပြင ့်် စတင်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအမှုသစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်က သူအမှု
် တစခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ၊့််
့် က ပညတ်တတ ်တခတ်တွင် ပပည့်စ
ပညတ်တတ ်တအ က်တွင် သူသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လပ်တဆ င်တတ မ
့် ည်မဟတ်
သမဟ
့် ည် မဟတ်ဆသည်က တြ ်ပပသည်။ သူသည် ပညတ်တတ ်၏
့် တ် တပပ ဆတတ မ
ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် သမဟ
့် တ် ပညတ်တတ ်၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ တပပ မည်မဟတ်သကဲသ
့် လ
့် ပ်တဆ င်မည်လည်ိုး
မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှုသစ်က စတင်လခဲပ့် ပီိုး အမှုအရ သစ်မျ ိုးက
လပ်တဆ င်လခဲတ
့် သ တကက င၊့်် ပညတ်တတ ်တပေါ် အတပခခတသ သူ၏အမှုအ ိုးလိုးသည် ထ ဝရ
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးခပဲ့် ပီိုး တရှ ဆ
ျို့ က်မည် မဟတ်တတ တ
့် ချ။ သူ၏ အစီအစဉ်သည် တန က်တစ်ြန်
အသစ်တသ စတင်မတ
ှ ်တစ်ခ ရှခဲသ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည်၊ ထတကက
့်
တန က်တခတ်ထသ
ဲ ဦိုးတဆ
င်ခရ
ဲ့် တလသည်။
့်
ဤသည်မှ လူသ ိုးတအတွ
က် ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်သတင်ိုး သမဟ
့်
့် တ် မတက င်ိုးတသ သတင်ိုး
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မပြစ်ခသ
ဲ့် ည် ဆသည်မှ လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် မူတည်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုသစ်က စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကသ
လက်တလျှ က်တသ လူမျ ိုး၊ အယူဝါဒမျ ိုးကသ လက်တလျှ က်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
မတကက က်ရွ တ
ျို့ သ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်က ရှု တ်ချရန် သူ၏ အမှုတဟ င်ိုး
့်

အသိုးပပြုတလ့် ရှခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် လူအချြုျို့အြ ဤသည်
မှ ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်
့်
သတင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ မတက င်ိုးတသ သတင်ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဤလူတအတွ
က်
့်
ဤသည်မှ မတက င်ိုးတသ သတင်ိုး ပြစ်သည်၊ သတသ
်လည်ိုး အပပစ်ကင်ိုးစင်ပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးတသ
့်
လူတင်ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ရိုးသ ိုးစစ်မှနပ် ပီိုး သူ၏ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ရရှရန်
လလ ိုးတနတသ သူတအတွ
က်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုး လူဇ့် တခယူပခင်ိုးသည် အလွန ်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ် သတင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးတက
့် တည်ိုးက၊
့် ပထမဆိုး ပြစ်တည်တစခဲက
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ဝည ဉ်တတ ်မဟတ်တသ အသွငတ
် စ်ခပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အလယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည် ပထမဆိုး အကကမ်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွကပ် ြစ်သည်။
ဤအကကမ်တွင ် သူသည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးမှ တမွိုးြွ ိုးခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးအတနပြင ့်် လူတအလယ်
တင
ွ ်
့်
အသက်ရှငခ
် က
ဲ့်
၎င်ိုးတ၏အလယ်
တွင ် အလပ်လပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤ “ပထမဆိုးအကကမ်” က
့်
လူတ၏
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုး အ ိုးလိုးက
့် အယူအဆတက
့် ချြုိုးြျက်ခသ
တကျ ်လွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်အ ိုးလိုးသည်
့်
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်တသ အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးတစ်ခက ရရှခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်ခသ
ဲ့် ည် သ မက၊ သူ၏ အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးစနစ်တဟ င်ိုးန္ှင ့််
အမှုပပြုသည့်ပ
် စတက
ဲ့် ည်။ သူသည် သူ၏ အလက တပိုးသတစြ သူ
့် လည်ိုး အဆိုးသတ်ခသ
့် ၏
တစတမန်မျ ိုးက မတစခင်ိုးတတ တ
ဲ ွင် မပန်ိုးကွယ်တတ သ
့် ၊ ့်
့် ပ၊ သူသည် တမ်မျ ိုးထတ
့် ကဲသ
မိုးပခမ်ိုးသမှတစ်ဆင ့်် အထက်စီိုးမှ လူသ ိုးတထ
ွ ိုး် တတ တ
့် ပ သမဟ
့် မတပေါ်ထန
့် တ်
စက ိုးမတပပ တတ တ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ မတူဘ၊ဲ လူသ ိုးတအတွ
က် န ိုးလည်ရန်၊
့် ပ။ ယခင် မည်သည့်အ
့်
သမဟ
ဲ ည့်် လူသ ိုးတ စဉ်ိုး
စ ိုး၍ မရန္င်တလ က်တသ
့် တ် လက်ခရန် ခက်ခသ
့်
နည်ိုးစနစ်မတ
ှ စ်ဆင-့်် လူဇ့် တခယူရင်ိုး- ထတခတ်၏ အမှုက စတင်ရန်အလငှ့် သူသည်
လူသ ိုးပြစ်လ ခဲသ
ွ ်က လိုးဝ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤလပ်ရပ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အအ
့် ိုးသင်သ
ဲ့် ူိုးတသ
့် ွ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ယခင်က သူ လိုးဝ မလပ်တဆ င်ခြ
အမှုသစ်က တန က်တစ်ြန် စတင်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ကသကတအ က်
ပြစ်သွ ိုးတစခဲသ
ဲ ွင ် မည်သတသ
အမှုသစ်က
့် ည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က တခတ်သစ်ထတ
့်
ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည်က ငါတ တစ်
ချက်ကကည့်ရ
် ှု မည်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးအရ၊ ဤအမှုသစ်မှ ငါတအတွ
က် သင်ယူြ ့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ ရှသည်က ငါတ စဉ်ိုး
စ ိုးကကမည်ပြစ်သည်။
့်
တအ က်ပါတသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဓမမသစ်ကျမ်ိုးထ၌
ဲ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည်။

၁။ ရှငမ
် ဿဲ ၁၂:၁ ထက လအခါ တယရှု သည် ဥပသ်တန၌့် င်္ျြုစပါိုးလယ်ကွကတ
် က
့်
တလျှ က်ကကတတ ်မလ
ူ ျှင၊် တပည့်တ
် တ တ
် သည်
ဆ မွတ်တသ တကက င ့်် စပါိုးအသီိုးအန္ှက
့်
ဆွတ်၍စ ိုးကက၏။
၂။ ရှငမ
် ဿဲ ၁၂:၆-၈ ငါဆသည်က ိုး၊ ဤအရပ်၌ ဗမ န်တတ ်ထက်သ ၍
ကကီိုးပမတ်တသ အရ ရှ၏။ ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုး အကျငထ
့်် က် သန ိုးပခင်ိုးကရဏ အကျငက
့််
ငါန္ှစ်သက်၏ဟူတသ ကျမ်ိုးစက ိုးက သင်တသည်
န ိုးလည်လျှင၊် အပပစ်ကင်ိုးတသ သူတက
့်
့်
အပပစ်မတင် မစီရင်ကကပပီ။ လူသ ိုးသည် ဥပသ်တနက
် ့် တ ်မူ၏။
့် အစိုးရသည်ဟ မနတ
ဤကျမ်ိုးပဒ်က ငါတ အရင်
ကကည့်က် ကစ-့် “ထက လအခါ တယရှု သည် ဥပသ်တန၌့်
့်
င်္ျြုစပါိုးလယ်ကွကတ
် က
် တ တ
် သည်
ဆ မွတ်တသ တကက င ့််
့် တလျှ က်ကကတတ ်မူလျှင၊် တပည့်တ
့်
စပါိုးအသီိုးအန္ှက ဆွတ်၍စ ိုးကက၏။”
ဤကျမ်ိုးပဒ်က အဘယ်တကက င ့်် ငါ တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်စပ်မှုရသနည်
ှ
ိုး။ ဤစ တွင ် ပထမဦိုးဆိုး ငါတသ
့် ရှတသ
အရ မှ ထတနသည်
ဥပသ်တနပြစ်
့်
့် တသ ်လည်ိုး၊ သခင်တယရှု သည် အပပင်ကထွက်ပပီိုး
တပပ င်ိုးြူိုးခင်ိုးက ပြတ်က သူ၏ တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးအ ိုး ဦိုးတဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သ ၍ပင်
“တသွြည်သည်မှ ” ၎င်ိုးတသည်
“စပါိုးအသီိုးအန္ှက ဆွတ်၍စ ိုးကက” သည်ပင် ပြစ်သည်။
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်တွင၊် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်တတ ်က လူတသည်
့်
သ မန်က လျှက အပပင်မထွက်န္င် သမဟ
့် တ် ဥပသ်တန၌့် အလပ်မျ ိုးတွင ်
ပါဝင်လပ်တဆ င်၍မရဟ သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်- ဥပသ်တနတွ
့် င ် လပ်တဆ င်၍မရတသ
အရ မျ ိုးစွ ရှခဲသ
့် ည်။ သခင်တယရှု ၏ အပင်ိုးမှ ဤအပပြုအမူသည် ပညတ်တတ ်တအ က်တွင ်
ကက ပမငစ
့်် ွ တနခဲတ
က် တတွိုးရခက်တစပပီိုး၊ တဝြန်မှုမျ ိုးကပင် လှုျို့တဆ ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် သ သူတအတွ
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် တယရှု လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ၎င်ိုးတ ့်
့် စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုန္င
တပပ ဆခဲပ
တ တဘိုးြယ်ထ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး တယရှု က
့် တက
့် မူ၊ ယခ ငါတ တခတ
့်
တနမျ
့် ိုးအ ိုးလိုးထဲတွင ် ဥပသ်တန၌့် အဘယ်တကက င ့်် ဤအရ လပ်တဆ င်ြ ့်
တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤ လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးပြင ့်် ပညတ်တတ ်တအ က်တွင ်
အသက်ရှငတ
် နခဲက့် ကတသ လူတအ
့် ရ က
့် ိုး သူ မည်သည်အ
တဆွိုးတန္ွိုးတပပ ဆချင်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်က ငါတ ဦိုး
့် စွ ပထမ တဆွိုးတန္ွိုးကကမည်။ ဤသည်မှ ငါ
တပပ လသည့်် ဤကျမ်ိုးပဒ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးတကက
့် ိုး ဆက်န္ယ်မှု ပြစ်သည်။

သခင်တယရှု ကကလ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ပညတ်တတ ်တခတ်က
စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က အမှုသစ်က စတင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤအမှုသစ်သည် ဥပသ်တနက
့်
တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး မလအပ်သည်က လူတအ
့် ိုး တပပ ပပြ သူ
့် ၏ လက်တတွျို့ကျတသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဥပသ်တန၏
့် တဘ င်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
ထွက်လ ပခင်ိုးသည် သူ၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အပမည်ိုးတစ်ခသ ပြစ်သည်။ စစ်မှနပ် ပီိုး
ကကီိုးပမတ်တသ အမှုက လ ဦိုးမည်ပြစ်သည်။ သခင်တယရှု သည် သူ၏အမှုက စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊်
သူသည် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ “အချြုပ်အတန္ှ င်” တက
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ၊
့် င
့် တန က်ချန် ထ ိုးခဲန္
ထတခတ်၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးတက
့် ချြုိုးြျက်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
သူထ
် င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်တသ မည်သည့်အ
် ရ မဆ၏ အရပ်လကခဏ တစ်ခမျှ
့် တွင ် ပညတ်တတ န္
မရှခဲတ
် ့် စ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ၊ ့်
့် ပ။ သူသည် ယင်ိုးက လိုးဝ စွနပ
့် ကဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ယင်ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးတစရန် မလအပ်တတ တ
င ့်် ဤတနရ တွင ်
့် ပ။ ထတကက
့်
သခင်တယရှု သည် ဥပသ်တနတွ
့် င ် တပပ င်ိုးြူိုးခင်ိုးက ပြတ်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သခင်က အန ိုးယူပခင်ိုး
မရှခဲသ
့် ည်က သင် တတွျို့ရတပသည်။ သူသည် အပပင်၌ အလပ်လပ်တနခဲပ့် ပီိုး အန ိုးယူမတနခဲတ
့် ပ။
သူ၏ ဤလပ်ရပ်သည် လူတ၏
့် ိုးသငစ
့်် ရ တစ်ခပြစ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည်
့် အယူအဆမျ ိုးအြ အ
့် အ
ပညတ်တတ ်တအ က်တွင် မတနတတ သ
့် ၊ ့် ဥပသ်တန၏
့် ကဲသ
့် တဘ င်မျ ိုးက ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တရှ ျို့ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတအလယ်
တွင ် ပစသဏ္ဌ န်သစ်၊ အမှုပပြုသည့််
့်
နည်ိုးလမ်ိုးအသစ်ပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်က ၎င်ိုးတထ
့် တပပ ပပတလသည်။ သူ၏
ဤအပပြုအမူသည် ပညတ်တတ ်တအ က်မှ တပေါ်ထက
ွ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ဥပသ်မှ
ထွက်ခွ ပခင်ိုးပြငစ
့်် တင်တသ အမှုပြစ်သည့်် အမှုသစ်က သူန္င
ှ အ
့်် တူ ယူတဆ င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်က
လူတက
့် တပပ ပပတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုသစ်က တဆ င်ရွက်တသ အခါတွင၊်
သူသည် အတတ်က ြက်တယ
ွ ် မတနတတ သ
့် ၊ ့် ပညတ်တတ ်တခတ်၏
့် ကဲသ
စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ အတရိုးထ ိုးပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ယခင်တခတ်က
သူ၏အမှုပြင ့်် သူသည် အထခက်မခခဲဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး အပခ ိုးတနတွ
့် င ် သူ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုးပင် ဥပသ်တန၌့် သူ အမှုပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ တပည့်တ
် တ တ
် သည်
့်
ဥပသ်တန၌့် ဆ တလ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် တပပ င်ိုးြူိုးသိုးီ န္တ
ှ က
့် စ ိုးရန် ၎င်ိုးတ ခူ
့် ိုးဆွတ်န္င်ခကဲ့် ကသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် အလွန ် ပမှန ် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတွက်၊ ယင်ိုးမှ သူလပ်တဆ င်လတသ အမှုသစ်မျ ိုးစွ န္ှင ့်် သူတပပ လသည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သစ်မျ ိုးအတွက် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး တစ်ခရှြ လက်
သငခ
့်် န္င်စရ
့်
ပြစ်တပသည်။ တစ်စတစ်ရ က သူ အသစ်စတင်တသ အခါတွင၊် သူသည် သူ၏ယခင် အမှုက

မတပပ ဆသကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးက ဆက်လက်၍လည်ိုး မတဆ င်ရွက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
အမှုတွင ် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှတသ တကက င၊့်် အမှုသစ်က သူ စတင်လတသ အခါတွင်
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူအမှု
့်် သစ်တစ်ခထဲသ သူ
့် ၏ အဆငအ
့် တခေါ်တဆ င်လတသ
အချန်ပင်ပြစ်ပပီိုး သူအမှု
့်် ိုးတသ အဆငတ
့်် စ်ခထဲသ ဝင်
် ချန်
့် က သ ၍ ပမငမ
့် တရ က်မည့်အ
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဆရိုးစက ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး
ဆက်လက်ပပြုမူလျှင၊် သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့် ဆက်လက် ခင်ပမဲစွ စွဲကင်ထ ိုးပါက၊ သူသည်
ယင်ိုးက တအ က်တမ့်မည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် လက်ခမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသည် အမှုသစ်က ယူတဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်က သူအမှု
့် ၏
အဆငအ
့်် သစ်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုး တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ အမှုသစ်က
သူစတင်တသ အခါတွင၊် လူတက
့် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၏
မတူညတ
ီ သ ရှု တထ ငတ
့်် က
ငှ့် ၊ ပပီိုးပပည့်စ
် တသ ပသဏ္ဌ န်သစ်တစ်ခပြင၊့်် လိုးဝ
့် ပမင်န္င်ြအလ
့်
အသစ်ပြစ်တသ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခမှ၊ ပပီိုးလျှင ် လိုးဝ အသစ်ပြစ်တသ လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခပြင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ သူတပေါ်ထန
ွ ိုး် တလသည်။ ဤသည်မှ သူ၏အမှုသစ်ထရ
ဲ ှ
သူ၏ပန်ိုးတင်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတဟ င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက
မြက်တယ
ွ ်တပ သမဟ
့် တ် အတခါက်တခါက် အခါခါ သွ ိုးထ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
မတလျှ က်တပ။ သူ အမှုပပြုပပီိုး စက ိုးတပပ တသ အခါတွင၊် သူသည် လူတ စ
့် ့်
့် တ်ကူိုးသကဲသ
ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၌ အ ိုးလိုးသည် လွတလ
် ပ်ပပီိုး ချြုပ်ချယ်မက
ှု င်ိုးသည်၊
ပပီိုးလျှင် ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုး မရှ၊ ကနသ
် ့် တ်ပခင်ိုးတ မရှ
ွ ်ထ သူ
့် တပ- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ယူတဆ င်လ တသ အရ သည် လွတ်လပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အချြုပ်အချယ် ကင်ိုးပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။
သူသည် အသက်ရှငတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၊ စစ်မန
ှ စ
် ွ အမှနတ
် ကယ် တည်ရတသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည် ရပ်တသိုးရပ်တစ်ရပ်၊ သမဟ
့် တ် ရ ျို့တစိုးရပ်တတစ်ခ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူတ အပမတ်
တန္ိုးထ ိုးပပီိုး ကိုးကယ
ွ ်တသ ရပ်တမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ကွဲပပ ိုးသည်။
့်
သူသည် သမမ တရ ိုး၊ အသက်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးခရီိုးက စွဲကင်ထ ိုးတသ တကက င၊့်် သူသည်
အသက်ရှငပ် ပီိုး အ ိုးမ န်အပပည့်ရ
် က
ှ
၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ယူတဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် အသက်န္င
ှ ့်် အလင်ိုး၊ လွတလ
် ပ်မှုအ ိုးလိုးန္ှင ့််
အချြုပ်အချယ် ကင်ိုးပခင်ိုးတပြစ်
် မှုပြငမ
့်် ဆ ကနသ
် ့် တ်ပခင်ိုး
့် သည်- သူသည် သူ၏ မည်သည့်အ
မခရတပ။ လူတ မည်
သည့်အ
် ရ တပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ အမှုသစ်က ၎င်ိုးတ မည်
သ ့်
့်
့်
ပမင်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ပြတ်သည်ပြစ်တစ၊ စန္ိုးစတန င်ပ့် ြစ်ပခင်ိုးမရှဘဲ
့် တ် မည်သ အကဲ
့်
သူ၏အမှုက သူ တဆ င်ရွက်လမ်မ
ူ အယူအဆမျ ိုး၊ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ မည်သ၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် လက်ညြှြုိုးထိုးတဝြန်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူ၏အမှုသစ်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အ ိုးတက င်ိုးတသ ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခခပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ပင် သူစိုးရမ်ပူပန်မည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ က တင်ိုးတ ရန်၊ သမဟ
့်် န်၊
့် တ် အဓပပ ယ်ြွငရ
သူ၏ အမှုက သကခ ချရန်၊ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် တမင်ြျက်ဆိုးီ ရန်
ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးအလယ်တွင် ဘယ်သက
ူ မျှ လူသ ိုး၏ ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်မှု၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၊ အသပည ၊ သမဟ
့်် ရ ိုးက အသိုးမပပြုန္င်တချ။
့် တ် ကယ်ကျငတ
သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ လပ်တဆ င်တသ အရ တတွ
့် င ် ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် တပ။ ယင်ိုးသည်
မည်သည့်လ
် ူ၊ အတကက င်ိုးအရ ၊ သမဟ
် ့် တ်ပခင်ိုးမျှ ခရမည်မဟတ်၊
့် တ် အရ ဝတထြု၏ ကနသ
မည်သတသ
ရန်လသည့်် အင်အ ိုးစမျှ၏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
့်
သူ၏အမှုသစ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပါက၊ သူသည် အစဉ်တအ င်န္င်တသ ရှငဘ
် ရင်တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မည်သည့်် ရန်လတသ အင်အ ိုးစမျ ိုး၊ အယူလွဲမှ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးမဆသည် သူ၏ တပခတင်ခတအ က်တွင် နင်ိုးတချပခင်ိုးက ခကကရသည်။ သူအမှု
့် ၏
မည်သည့်အ
် ဆငအ
့်် သစ်က သူတဆ င်ရွက်တနသည် ပြစ်တစ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် ဧကန်မချ တိုးတက်က တိုးချဲျို့လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှု ပပီိုးပပည့်စ
် သည်အထ စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးတစ်တလျှ က်တွင ်
အတ ိုးအဆီိုးမရှ ဧကန်မချ တဆ င်ရွက်မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
အနန္တတန်ခိုးန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး
့်
ထဲတွင ် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမရှ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ တပေါ်တပါက်တသ အသပည ၊ သမဟ
့် တ်
အယူဝါဒတ မရှ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် င ် အပပင်သ ပွ
့် တသ တကက င၊့်် သခင်တယရှု သည် ဥပသ်တနတွ
့် ငပ
သွ ိုးန္င်ပပီိုး အလပ်လပ်န္င်တပသည်။ သူရှခဲတ
ှ ့််
့် သ အရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသစ်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်သည်။ သူ၏အမှုမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လွတ်တပမ က်တစရန်၊
လူတက
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် အသက်ရှငခ
် င
ွ တ
့်် ပိုးရန်
့် လတ်တပိုးရန်၊ ၎င်ိုးတက
့် အလင်ိုး၌ တည်ရှခွငတ
လမ်ိုးခရီိုး ပြစ်သည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် ရပ်တမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုး
အတအတယ င်မျ ိုးက ကိုးကယ
ွ ်တသ သူတသည်
စ တန်၏ ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးကခရလျက်၊
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးန္ှင ့်် တ ိုးပမစ်ချက်တပါင်ိုးစ၏ ကနသ
် ့် တ်မှုခရလျက်၊ တနစဉ်
့် အသက်ရှငက် ကရသည်ယတန၌့် အမှုအရ တစ်ခက ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ထ ိုးပပီိုး၊ မနက်ပြန်တွင ် တန က်တစ်ခက
ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်သည်- ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် လွတ်လပ်ပခင်ိုးမရှတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပပ စရ ဝမ်ိုးတပမ က်မှုမရှဘဲ၊ ဘဝက ရှငသ
် န်ရင်ိုး၊ အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးပြင ့််
အကျဉ်ိုးသ ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် ရ က
့် သည်။ “ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ မည်သည်အ

ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုး၊ ချည်တန္ှ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ရပ်တတစ်ခက ကိုးကယ
ွ ်လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်
၎င်ိုးတသည်
မှ ိုးယွငိုး် တသ ဘရ ိုး၊ ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်တစ်ပါိုးက
့်
ကိုးကွယ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုးသည် ထသတသ
လပ်ရပ်မျ ိုး
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပါရှလ တပသည်။ သင်သည် ဤအရ ၊ ထအရ က
စ ိုး၍မရ၊ ယတန သင်
အပပင်ထက
ွ ်၍မရ၊ မနက်ပြန် သင် ချက်ပပြုတ်၍မရ၊ တန က်တစ်တနတွ
့်
့် င ်
သင် အမ်အသစ်က တပပ င်ိုး၍မရ။ မင်္ဂလ တဆ င်မျ ိုးန္ှင ့်် အသဘ အခမ်ိုးအန ိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင်
ကတလိုးတမွိုးပခင်ိုးတအတွ
ကပ
် င် ရက်အချြုျို့က တရွ ိုးချယ်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က မည်သ ့်
့်
တခေါ်သနည်ိုး။ ဤအရ က ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုးဟ တခေါ်သည်- ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အကျဉ်ိုးသ ိုးဘဝ ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် စ တန်၏ အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်တသ
ဝည ဉ်တက
့် လူတက
့် ထန်ိုးချြုပ်တနက ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်ခန္ဓ တက
့်
ချြုပ်ထန်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ
့်
တည်ရသတလ
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက တပပ တသ အခါတွင၊် သင်သည် ဤအရ က
ဦိုးစွ စဉ်ိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်- ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် လျှင ် ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် တပ။ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သည် သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်ပြစ်တသ တကက င၊့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုတွင ် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊
ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုးတ မရှ
့် တပ။
ယခ ကျမ်ိုးစ မှ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်က ကကည့်က် ကစ။့် “ငါဆသည်က ိုး၊ ဤအရပ်၌
ဗမ န်တတ ထ
် က်သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ အရ ရှ၏။ ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုးအကျငထ
့်် က် သန ိုးပခင်ိုး
ကရဏ အကျငက
့်် ငါန္ှစ်သက်၏ဟူတသ ကျမ်ိုးစက ိုးက သင်တသည်
န ိုးလည်လျှင၊်
့်
အပပစ်ကင်ိုးတသ သူတက
့် အစိုးရသည်ဟ
့် အပပစ်မတင် မစီရင်ကကပပီ။ လူသ ိုးသည် ဥပသ်တနက
မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။” (ရှငမ
် ဿဲ ၁၂:၆-၈) ဤတနရ တွင ် “ဗမ န်တတ ်” ဟူသည့်် စက ိုးက
မည်သည်က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ရိုးရိုးရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင၊် ယင်ိုးသည် ခမ်ိုးန ိုးတသ
ပမငမ
့်် ိုးတသ အတဆ က်အဦိုးက ရည်ညန်ိုးပပီိုး၊ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင် ဗမ န်တတ ်သည်
ယဇ်ပတရ ဟတ်တအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ရန် တနရ တစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
သခင်တယရှု က၊ “ဤအရပ်၌ ဗမ န်တတ ်ထက်သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ အရ ရှ၏။”
ဟူ၍တပပ တသ အခါတွင၊် “အရ ” ဆသည်မှ မည်သည်က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ “အရ ”
ဆသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပင် လူဇ့် တ၌ရှတသ သခင်တယရှု ပြစ်၏၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် သူသ လျှင် ဗမ န်တတ ်ထက် ကကီိုးပမတ်သပူ ြစ်တသ တကက င ့််

ပြစ်သည်။ ထစက ိုးလိုးတက
် ရ တပပ ပပခဲပ
် မ
ဲ ှ
့် ါသနည်ိုး။ ဗမ န်တတ ထ
့် လူတက
့် မည်သည့်အ
ထွက်ရန် လူတက
် စွနခ
် ့် ွ န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်က
့် ပသည်- ဘရ ိုးသခင်သည် ဗမ န်တတ က
့် တပပ ခဲတ
ထအထဲတွင် အလပ်မလပ်တတ တ
င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
့် ပ၊ ထတကက
့်
့်
ဗမ န်တတ ၏
် အပပင်ြက်တွင ် ရှ တြွသငပ့်် ပီိုး၊ သူ၏အမှုသစ်တွင ် သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က်
လက်သငတ
့်် ပသည်။ ဤအရ က သခင်တယရှု တပပ ခဲခ
် ွင်
့် ျန်တွင၊် သူ၏ စက ိုးမျ ိုးတန က်ကွယတ
အတကက င်ိုးပပချက်တစ်ခရှသည်၊ ယင်ိုးမှ ပညတ်တတ ် တအ က်တင
ွ ် လူတသည်
ဗမ န်တတ က
်
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ထက် သ ၍ကကီိုးပမတ်သည့်် အရ တစ်ခသကဲသ
့် ပမင်
့် လ ခဲက့် ကပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးထက် ဗမ န်တတ က
်
့်
ကိုးကွယ်ခကဲ့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် သခင်တယရှု က ရပ်တတက
ွ ်ဘဲ
့်
့် မကိုးကယ
ယင်ိုးအစ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သ လွနက် ကီိုးပမတ်သည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယ်ရန်
၎င်ိုးတက
င ့်် “ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုး အကျငထ
့်် က်
့် ည်။ ထတကက
့် သတတပိုးခဲသ
့်
သန ိုးပခင်ိုးကရဏ အကျငက
့်် ငါန္ှစ်သက်၏။” ဟ သူတပပ ခဲတ
့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ
သခင်တယရှု ၏အပမင်တွင် ပညတ်တတ ် တအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နကကတသ လူအမျ ိုးစသည်
တယတဟ ဝါက မကိုးကွယ်ကကတတ ဘ
့် ဲ ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုးက ဟန်တဆ င်လပ်ရလပ်တနကကပပီိုး၊
သခင်တယရှု က ဤသည်မှ ရပ်တကိုးကွယပ် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤရပ်တကိုးကွယ်သတ
ူ သည်
ဗမ န်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်ထက် ပကကီိုးပမတ်ပပီိုး၊ ပပမငမ
့်် ိုးတသ
့်
အရ တစ်ခအပြစ် ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်မရှဘဲ၊
ဗမ န်တတ သ
်
ရှပပီိုး၊ ဗမ န်တတ က
် ၎င်ိုးတ ဆ
့် ည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုးရှု ိုးသွ ိုးခဲမ
တနထင်ရ အရပ်က ဆိုးရှုိုးသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။ ဗမ န်တတ မ
် ရှဘဲ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကိုးကွယရ
် န်တနရ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ူ ဇ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက မတဆ င်ရွက်န္င်ခကဲ့် ကတချ။
့် ယဇ်ပတ
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် တနထင်ပပီိုး မမတ၏
့် တနထင်ရ အရပ်ဆသည်မှ ဗမ န်တတ ်ထတ
့် ကယ်ပင်
အတရိုးကစစမျ ိုးက တဆ င်ရွက်ြအလ
ငှ့် ၊ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတအတယ င် ဟန်တဆ င်မက
ှု အသိုးချကကသည့်တ
် နရ ပြစ်သည်။
၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင် ၎င်ိုးတ၏အတစခ
ပခင်ိုးက
့် “ယဇ်ပူတဇ ်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ ဗမ န်တတ ်ထတ
့်
ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုပခင်ိုး အတယ င်တဆ င်မှု တအ က်တွင် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် ရှက်ြွယ်တက င်ိုးတသ
့်
အတရ င်ိုးအဝယ်က တဆ င်ရွက်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ထအချန်က လူတသည်
့်
ဗမ န်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်ထက် ကကီိုးပမတ်သည်ဟ ပမင်ခကဲ့် ကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။
၎င်ိုးတသည်
ဗမ န်တတ က
် ဗန်ိုးပပတစ်ခအတနပြင ့်် အသိုးပပြုပပီိုး ယဇ်ပူတဇ ်မှုမျ ိုးက လူတအ
့်
့် ိုး
လမ်ည ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးအတွက် အတယ င်ပပပခင်ိုးအပြစ် အသိုးပပြု

ခဲက့် ကတသ တကက င၊့်် သခင်တယရှု က လူတက
့် သတတပိုးပခင်ိုး တစ်ခအတနပြင ့်် ဤစက ိုးမျ ိုးက
တပပ ခဲပခင်
ဤစက ိုးမျ ိုးက လက်ရှအချန်အတွက် ကျငသ
့်် ိုးပါက၊
့် ိုး ပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
ယင်ိုးတသည်
တန်ိုးတူ ခင်လမှုရပပီ
ှ ိုး တန်ိုးတူ အကျြုိုးဝင်ဆဲ ပြစ်သည်။ ယတနလူ
့် တသည်
့်
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်က လူတ ကက
့် ည်ထက် မတူကွဲပပ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
့် ြုတတွျို့ရခဲသ
ကကြုတတွျို့ ကကရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ီ ပသည်။ ယတန ့်
့် သဘ ဝ၏ အန္ှစ်သ ရမှ တူညတ
အမှု၏ ဆက်စပ် အတကက င်ိုးအရ တွင၊် လူတသည်
၊ “ဗမ န်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်ထက်
့်
ကကီိုးပမတ်သည်။” ဟူသည့်် စက ိုးမျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် အလ ိုးတူ အရ မျြုိုးမျ ိုးက
လပ်တဆ င်ကကလမ်ဦ
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်က
့် ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လူတသည်
့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်ဟ ပမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆင်ိုးနတ
ီ သ နင်္ါိုးကကီိုးက တက်ခက်ပခင်ိုးအ ိုး ဒီမကတရစီန္င
ှ ့််
လွတလ
် ပ်မအ
ှု တွက် လူအခွ
့်် တရိုးက ခခက ကွယ်တသ န္င်ငတရိုးဆင်ရ လှုပ်ရှ ိုးမှုအပြစ်
့် ငအ
ပမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်က သက်တမွိုးမှုလပ်ငန်ိုးမျ ိုးတွင ် အသိုးပပြုြ ၎င်
့် ိုးတ၏
့်
ကျွမ်ိုးကျင်မမ
ှု ျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလဲကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးအ ိုး တစ ငထ
့်် န်ိုးရမည့်် ဘ သ တရိုးအယူဝါဒ
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးအပြစ် စသပြင ့်် သတဘ ထ ိုးကကသည်။ ဤအပပြုအမူမျ ိုးသည်
အတပခခအ ိုးပြင့်် “ဗမ န်တတ က
် ဘရ ိုးသခင်ထက် ကကီိုးပမတ်သည်။” ဆသည်န္င
ှ ့်် အတူတူ
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ကွ ပခ ိုးချက်မှ ၊ လွနခ
် တ
ဲ့် သ အန္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်က၊ လူတသည်
့်
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဗမ န်တတ တ
် ွင ် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် စီိုးပွ ိုးတရိုးက
့်
တဆ င်ရွက်တနခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ ယတနတွ
၎င်ိုးတ၏
့် င ် လူတသည်
့်
့် ကယ်ပင် စီိုးပွ ိုးတရိုးမျ ိုးက
အတက င်အထည်ပပ၍မရတသ ဗမ န်တတ ်မျ ိုးတွင ် တဆ င်ရွက်ကကတပသည်။ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
တန်ြိုးထ ိုးတသ ထလူတသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထက် ပကကီိုးပမတ်သည်ဟ
့်
ပမင်ကကသည်၊ အဆငအ
့်် တန်ိုးက ချစ်ကကတသ လူတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထက်
့်
ကကီိုးပမတ်သည်ဟ ပမင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တမွိုးအလပ်က ချစ်ကကတသ လူတသည်
့်
အသက်တမွိုးအလပ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထက် သ ၍ကကီိုးပမတ်သည်ဟ ပမင်ကကသည်
စသပြငပ့်် ြစ်သည်- ၎င်ိုးတ၏
တစသည်- “လူတက
့် ဤသတပပ
့် တြ ်ပပချက်အ ိုးလိုးက ငါက
့်
့်
၎င်ိုးတ၏စက
ိုးမျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အကကီိုးပမတ်ဆိုး အပြစ် ချီိုးမွမ်ိုးကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အရ ရ သည် ဘရ ိုးသခင်ထက် သ ၍ ကကီိုးပမတ်၏။”
့်
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတသည်
မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင် ပါရမီမျ ိုးက ပပသရန်၊
သမဟ
ယ်ပင် စီိုးပွ ိုးတရိုး၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏က
့်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တမွိုးအလပ်က

တဆ င်ရွက်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တလျှ က်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က်
အခွငအ
့်် တရိုးက ရှ တတွသ
ျို့ ည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တဝိုးကွ တစပပီိုး ၎င်ိုးတချစ်
့် တသ အသက်တမွိုးဝမ်ိုးအလပ်တထဲ
့် သ ့်
တပခစပစ်ဝင်လက်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်
တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သူ၏ အလအတွက်မူ၊ ထအရ မျ ိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ခထ ိုးရသည်မှ
ကက ပပီပြစ်သည်။ ဤလူတ၏
် တ
ဲ့် သ န္ှစ်န္စ
ှ ်တထ င်က ဗမ န်တတ ်၌
့် အတပခအတနန္ှင ့်် လွနခ
၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်စီိုးပွ ိုးတရိုးက ဦိုးစီိုးဦိုးရွက်ပပြုခဲက့် ကတသ သူတကက
့် ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ
အဘယ်နည်ိုး။
ဆက်လက်၍ ဤကျမ်ိုးပဒ်၏ တန က်ဆိုးစ တကက င်ိုးက တစ်ချက်ကကည့်က် ကစ။့် “လူသ ိုးသည်
ဥပသ်တနက
့်် စ်ခ ရှသတလ ။
့် အစိုးရသည်။” ဤစ တကက င်ိုးတွင် လက်တတွျို့ကျသည့်် ရှု တထ ငတ
လက်တတွျို့ကျသည့်် ရှု တထ ငက
့်် သင်တ ပမင်
့် န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်တပပ တသ
အရ တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးသည် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးမှ လ သည်၊ သဆ
့် လျှင ် သူသည် ဤအရ က
အဘယ်တကက ငတ
့်် ပပ သနည်ိုး။ ယင်ိုးက သင်တ မည်
သန
ယခ
့်
့် ိုးလည်သနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
ဤစ တကက င်ိုး၏ အဓပပ ယ်က န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်သည်၊ သတသ
် ယင်ိုးက
့်
တပပ ဆခဲခ
့် ျန်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်မှ ထွက်ခါစ ရှတသိုးတသ တကက င၊့််
လူမျ ိုးစွ က န ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ ၎င်ိုးတအတွ
က် စစ်မန
ှ တ
် သ ဥပသ်က
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သန ိုးလည်ြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် ဥပသ်မှ တသွြည်ပခင်ိုးသည်
့်
လပ်တဆ င်ရန် အလွနခ
် က်ခတ
ဲ သ အရ ပြစ်တပသည်။
“လူသ ိုးသည် ဥပသ်တနက
့် အစိုးရသည်။” ဆတသ စ တကက င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ သတဘ သဘ ဝ
မရှသည်က လူတအ
့် ိုး တပပ ပပသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ရပ်ဝတထြုဆင်ရ
လအပ်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တထ က်ပ့် တပိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ ရပ်ဝတထြုဆင်ရ
လအပ်ချက်မျ ိုး ပပည့်သ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဤအရ မျ ိုးမှ စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးသည် သင်၏
သမမ တရ ိုးက အ ိုးထတ်ပခင်ိုးအ ိုး အစ ိုးထိုးန္င်သတလ ။ ဤသည်မှ သသသ သ က
မပြစ်န္င်တပ။ ငါတ မ
့် တ်သဟ ယပပြုပပီိုးပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး န္ှစ်ခလိုးသည် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ
ပစစညိုး် မဟတ်ဘ၊ဲ လူတစ်တယ က်စီတင်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးလအပ်ချက်မျ ိုးက ပပ
့် ိုး
တပိုးတသ တကက င၊့်် ယင်ိုး၏ တန်ြိုးက မည်သည့်ရ
် ပ်ဝတထြုဆင်ရ ပစစညိုး် န္ှငမ
့်် ျှ

မည်မျှအြိုးတန်သည်ပြစ်တစ ယှဉ်၍ တင်ိုးတ ၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုး၏ တန်ြိုးက
တငွတကကိုးအရလည်ိုး အြိုးပြတ်၍ မရတပ။ လူတင်ိုးအတွက် ဤလက်ဆပ်လက်ကင်
ပပ၍မရတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုး၏ တန်ြိုးသည် သင် တန်ြိုးထ ိုးတက င်ိုးထ ိုးမည့််
မည်သည့်ရ
် ပ်ဝတထြုပစစညိုး် မဆထက် သ ၍ ကကီိုးပမတ်သငသ
့်် ည် မဟတ်တလ ။ ဤတြ ်ပပချက်က
သင်တ အချ
န်ယူစဉ်ိုးစ ိုးသငတ
့်် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ငါ တပပ သွ ိုးတသ အရ ၏
့်
အဓကအချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
အရ ရ တင်ိုးသည် လူအတယ က်စီတင်ိုးအတွက် အတရိုးကကီိုးဆိုးတသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး
မည်သည့်ရ
် ပ်ပင်ိုးဆင်ရ အရ ဝတထြုန္ှငမ
့်် ျှ အစ ိုးထိုး၍မရန္င်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ သငက
့်် ငါ
ဥပမ တစ်ခတပိုးမည်- သင် ဆ တလ င်တသ အခါတွင ် အစ ိုးအစ လအပ်သည်။
ဤအစ ိုးအစ သည် အတတ က
် တလိုး တက င်ိုးချင်တက င်ိုးမည်၊ သမဟ
့်် မျ ိုး
့် တ် အနည်ိုးန္ှငအ
တက င်ိုးန္င်သည်၊ သမဟ
့်် မျ ိုး စတ်တကျနပ်စရ ပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
် သင်
့် တ် အနည်ိုးန္ှငအ
့်
ဗက်ပပည့်သ
် တရွ ျို့ ထ န္ှစ်သက်ြွယမ
် တက င်ိုးတသ ဆ တလ င်သည့်် ခစ ိုးချက်က
ရှမည်မဟတ်တတ တ
့် ပ- တပျ က်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ပငမ်ိုးပငမ်ိုးချမ်ိုးချမ်ိုးန္ှင ့််
ထင်တနန္င်သည်။ သင်၏ ကယ်ခန္ဓ သည် အန ိုးရလမ်မ
့် ည်။ လူတ၏
့် ဆ တလ င်မှုက
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် တပြရှငိုး် ၍ ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တနပပီိုး သူက
့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုး မရှဟ သင် ခစ ိုးရချန်တွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ အန္ှစ်မဲပ့် ခင်ိုးက သင် မည်သ ့်
တပြရှငိုး် န္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးက အစ ိုးအစ ပြင ့်် တပြရှငိုး် ၍ရန္င်သတလ ။ သမဟ
့် တ် သင်က
ဘရ ိုးသခင် တန က်ကလက်တနပပီိုး သူ၏အလက န ိုးမလည်တသ အခါတွင၊် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ ထဆ တလ င်မက
ှု ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် သင် မည်သည့်အ
် ရ က အသိုးပပြုန္င်သနည်ိုး။
သင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခက သင် အ ိုးထတ်စဉ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့်် သင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး အတတွျို့အကကြုပြစ်စဉ်၌၊ သင်သည် သူ၏အလက
သင်န ိုးမလည်ပါက သမဟ
် ရ ပြစ်သည်က သင် မသပါက၊
့် တ် သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်န ိုးမလည်ပါက၊ သင်သည် စတ်မသက်သ မှုက
အလွနတ
် ရ ခစ ိုးရမည်မဟတ်တလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အ ိုးတက င်ိုးတသ
ဆ တလ င်မှုန္င
ှ ့်် ငတ်မတ
ွ ်မှုက ခစ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ ဤခစ ိုးချက်တက
့် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပငမ်ဝပ်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရပခင်ိုးမှ သငက
့်် တ ိုးဆိုးီ သည် မဟတ်တလ ။ သဆ
့် လျှင်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ ထဆ တလ င်မှုက သင်မည်သ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးန္င်မည်နည်ိုး- ယင်ိုးက
့်
တပြရှငိုး် ရန် နည်ိုးလမ်ိုးရသတလ
ှ
။ လူအချြုျို့သည် တ ိုးဝယ် ထွက်ကကသည်၊ အချြုျို့က ရင်ြွငရ
့်် န်
၎င်ိုးတ၏
့် သူငယ်ချင်ိုးမျ ိုးက ရှ တြွကကသည်၊ လူအချြုျို့က ကက ရှည် အပ်စက်ပခင်ိုးက

တမွျို့တလျ ်ကကသည်၊ အပခ ိုးသူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သ ၍
ြတ်ရှုကကသည်၊ သမဟ
် ည်ိုးြ သ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
့် ၍ အလပ်
ကကြုိုးစ ိုးကကပပီိုး အ ိုးထတ်မှု သ ၍ အသိုးပပြုကကတလသည်။ ဤအရ တက
့် သင်၏
တကယ့်အ
် ခက်အခဲမျ ိုးက တပြရှငိုး် တပိုးန္င်သတလ ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ဤသတသ
့်
အတလ့်အကျငမ
့်် ျြုိုးမျ ိုးက အပပည့်အ
် ဝ န ိုးလည်ကကသည်။ သင်သည် အစွမ်ိုးမဲ့်သည်ဟ
ခစ ိုးရချန်တွင၊် သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အလက သငအ
့်် ိုး သရှခွငတ
့်် ပိုးြ ့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးက ရရှရန် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒက
သင်ခစ ိုးရတသ အခါတွင၊် မည်သည့်အ
် ရ က သင် အလအပ်ဆိုး ပြစ်သနည်ိုး။
သင်လအပ်သည်မှ ဗက်ပပည့်တ
် စသည့်် ထမင်ိုးတစ်နပ်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဇ တပကတန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ယ ယီ န္ှစ်သမ်မ
ှ ့်် စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးတ မဆ
ထ ိုးန္ှင ့်် ကကင်န တသ
့် ှုန္င
့်
စက ိုးအနည်ိုးငယ် မဟတ်တပ- သင်လအပ်သည်မှ သင် မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်
ဆသည်န္င
ှ ၊့်် မည်သ လ
့်် ည်ဆသည်က သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင်က တက်ရက်
့် ပ်တဆ င်သငသ
ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ပပရန် သမမ တရ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဆသည်က သငအ
့်် ိုး
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ပပရန် ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင် န ိုးလည်ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊
အနည်ိုးငယ်မျှတသ သန ိုးလည်မက
ှု သင် ရရှလျှငပ
် င်၊ အစ ိုးအစ တက င်ိုးတက င်ိုး
စ ိုးရသည်ထက် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် သ ၍ တကျနပ်မှုခစ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုး တကျနပ်တသ အခါတွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးန္ှင ့်် သင်၏ ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုးသည်
စစ်မှနတ
် သ ပငမ်ဝပ်ပခင်ိုးက ရရှသည်မဟတ်တလ ။ ဤန္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်န္င
ှ ့်် စစစ်မှုမတ
ှ စ်ဆင၊့််
“လူသ ိုးသည် ဥပသ်တနက
့် အစိုးရသည်။” ဆတသ စ တကက င်ိုးက ငါသည် အဘယ်တကက င ့််
သင်တန္ှ့် င ့်် တဝမျှလသည်က သင်တ ယခ
န ိုးလည်သတလ ။ ထစ တကက င်ိုး၏ အဓပပ ယ်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ အရ ၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
အရ ရ တင်ိုးသည် သင် တန်ြိုးအထ ိုးဆိုးဟ တစ်ချန်က သင်ယကကည်ခတ
ဲ့် သ အမှုအရ
သမဟ
် ရ မဆထက် သ ၍ကကီိုးပမတ်တပသည်။
့် တ် လူအပါအဝင် အပခ ိုး မည်သည့်အ
ဆလသည်မှ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ စက ိုးမျ ိုးက မရရှန္င်ပါက၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏အလက န ိုးမလည်န္င်ပါက၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးချမ်ိုးသ က ၎င်ိုးတ မရရှ
န္င်တပ။ သင်တ၏
့်
့်
အန င်္တ် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတွင ် ယတန ဤကျမ်
ိုးပဒ်က ငါ အဘယ်တကက င ့်် သင်တအ
့်
့် ိုး
ပမင်တတွျို့တစလသည်က သင်တ န
် တရိုးကကီိုး၏။
့် ည်- ဤသည်မှ အလွနအ
့် ိုးလည်လမ်မ
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် အသက်ပြစ်၏။ သမမ တရ ိုးမှ
လူတအတနပြင
့်် မမတ အသက်
တ မျ ိုးတွင ် ကင်ိုးမဲ့်၍မရသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ မရှဘဲန္င
ှ ့််
့်
့်

၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ အဆင်မတပပန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ အကကီိုးပမတ်ဆိုးတသ အရ
ပြစ်သည်ဟလည်ိုး သင်ဆန္င်သည်။ သင်သည် ယင်ိုးက သင်ကကည့်၍
် မရ သမဟ
့် တ်
ထ၍မရတသ ်လည်ိုး၊ သငအ
့်် ြ ယင်
ိုး၏ အတရိုးပါမှုသည် လျစ်လျြူရှု ၍မရန္င်တပ။ ယင်ိုးသည်
့်
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ပငမ်သက်ပခင်ိုး ချမ်ိုးသ ယူတဆ င်တပိုးန္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
အရ ပြစ်သည်။
သင်တ၏
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် သင်တ၏
့် သမမ တရ ိုးန္င
့်
ကယ်ပင်အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် တစ်သ ိုးတည်ိုး ပြစ်ပါသတလ ။ တကယ့််ဘဝတွင ်
သင်ကကြုတတွျို့ ြူိုးတသ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်သ
် မမ တရ ိုးက
ဆက်န္ယ်သည်က ဦိုးစွ သင် စဉ်ိုးစ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အလက သင်ရှ တတွျို့ န္င်ပပီိုး
သူအလ
န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင် ကကြုရပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ က ဆက်သယ
ွ ်န္င်သည်မှ
့်
ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုး၌ ပြစ်သည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုး၏ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက
သင်ကကြုတတွျို့ရတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်သည်က မသဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အလက တက်ရက် ရှ တြွပါက၊ ဤသည်မှ ရလဒ်မျ ိုး မရရှန္င်သည့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်တသ
ချဉ်ိုးကပ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်သည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွလပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
န ိုးလည်လပါက၊ ပထမဦိုးစွ သငထ
့်် မည်သတသ
အမှုအရ မျြုိုးမျ ိုး ပြစ်ပျက်ပပီိုးပြစ်သည်၊
့်
ယင်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုး၏ မည်သည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးပြင ့်် ဆက်စပ်သည် ဆသည်တက
့်
့်
ကကည့်ရ
် န်လအပ်ပပီိုး သင်ကကြုတတွျို့ ပပီိုးသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ဆက်စပ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထက
ဲ တကျသည့်် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြလ
့် အပ်တပသည်။ ထတန
့် က်
ထသမမ တရ ိုးထတ
ဲ ွင ် သငအ
့်် တွက် မှနက
် န်တသ လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မလ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးက
သင်ရှ တြွတလ ။့် ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက သွယ်ဝက် သန ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုး
သင်ရရှန္င်သည်။ သမမ တရ ိုးက ရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည်
အယူဝါဒတစ်ခက တတွိုးတတ ဆင်ပခင်မှုမရှဘဲ အသိုးချပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ပတသနည်ိုးတစ်ခက
လက်တလျှ က်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သမမ တရ ိုးသည် ပတသက ိုးကျ မဟတ်သကဲသ
့် ့်
နယ မတစ်ခလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးသည် အတသမဟတ်တပ- ယင်ိုးကယ်၌က အသက်
ပြစ်သည်၊ အသက်ရှငတ
် သ အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးက ဘဝတွင ်
လက်န ရမည့်် စည်ိုးကမ်ိုးပြစ်က ၊ ဘဝတွင ် လူသ ိုးတစ်ဦိုး ရှထ ိုးရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ သငအ
့်် တနပြင ့်် အတတွျို့အကကြုမှတဆင ့်် ပြစ်န္င်သမျှ မျ ိုးမျ ိုး န ိုးလည်ရမည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တတွအ
ျို့ ကကြုတွင ် မည်သည့်အ
် ဆငက
့်် သင်တရ က်ရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် သမဟ
့် ၊ ့်
့် တ် သမမ တရ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်သကဲသ

ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်န ိုးလည်တသ အရ န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်သတသ အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၌ တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ ထအရ မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတအ င် ဆက်န္ယ်ထ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် ယ်၌က သမမ တရ ိုးပြစ်ကကတလသည်။
သမမ တရ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ သရပ်သကန်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက ခင်ခတ
့်် က်ဆင်သည့််
့် စပပီိုး သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငသ
ရှငိုး် လင်ိုးတသ ထတ်ပပန်ချက်တစ်ခက ပပြုလပ်တလသည်။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည်အ
့် ရ ၊ သူ မန္ှစ်သက်သည့်အ
် ရ ၊ သငက
့်် သူက
လပ်တဆ င်တစလသည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သငက
့်် သူက လပ်တဆ င်ရန် ခွငမ
့်် ပပြုသည့်အ
် ရ ၊
မည်သည့်လ
် ူတက
် ူတထ
့် သူစက်ဆပ်ပပီိုး မည်သည့်လ
့် ၌ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက သူ
ရရှသည်ဆသည်တက
့် သ ၍ ရိုးရိုးစင်ိုးစင်ိုး တပပ ပပတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပတသ
သမမ တရ ိုးမျ ိုးတန က်ကွယ်တွင ် လူတသည်
သူ၏ သ ယ မှု၊ တဒါသ၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊
့်
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးအပပင် သူ၏အန္ှစ်သ ရတက
့် ပမင်န္င်သည်- ဤသည်မှ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ထတ်တြ ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက သရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
သန ိုးလည်ပခင်ိုးအပပင်၊ အတရိုးအကကီိုးဆိုးတသ အရ မှ လက်တတွျို့ကျတသ
အတတွအ
ျို့ ကကြုတမှ့် တစ်ဆင ့်် ဤသန ိုးလည်မက
ှု ရရှရန် လအပ်ချက်ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က သရှြအလ
ငှ့် လက်တတွျို့ဘဝမှ မမကယ်ကယ် ြယ်ရှ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ယင်ိုးက ရရှန္င်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ သန ိုးလည်မှုတချြုျို့
ရရှန္င်တသ လူတရှ့် လျှငပ
် င် ၎င်ိုးတ၏
့် သန ိုးလည်မှုသည် သတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊
စက ိုးလိုးမျ ိုးတပြင
် ့် တ်ထ ိုးပပီိုး အမှနတ
် ကယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်
့် ့်် ကနသ
မည်ကသ
ဲ့် ရှ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ကွ ဟချက် ပြစ်တပေါ်တပသည်။
့် သည် ဆသည်န္င
ယခ ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတပပ ဆတနသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ်
့်
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ အပြစ်အပျက်တ၏
့် နယ်ပယ်အတွငိုး် ၌ ရှတလသည်။
ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် သ ဤအရ တက
့် စစစ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးက သ ၍ ကျယ်ပပနစ
် ့် ွ ၊ သ ၍ နက်ရှုင်ိုးစွ ၊
သ ၍ ပပည့်စ
် စွ ၊ ပပီိုးလျှင ် သ ၍ န္ှစပ်
့်် ပိုးရင်ိုး၊ လူတသည်
့် စွ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သရှခွငတ
့်

သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူတြ ်ပပပပီိုးပြစ်တသ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက
သန ိုးလည်န္င်တပသည်။ သဆ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှု တထ ငတ
့်် င်ိုးက သရှြ ့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သတလ ။ မဟတ်တပ၊
ယင်ိုးမှ တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမဟတ်တပ။ အတကက င်ိုးမှ န္င်ငတတ ်တခတ်တွင်
ဘရ ိုးသခင် တပပ တသ အရ န္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်တသ အမှုသည် လူတအ
့် ိုး
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သတစရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးက သ ၍ ပပည့်ဝ
် စွ သရှြ သ
့် ၍
တက င်ိုးစွ ကူညန္
ီ င်တပသည်။ သတသ
် လူတရင်
့်
့် ိုးန္ှိုးီ တသ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ်
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ ဥပမ အချြုျို့၊ သမဟ
့် တ် အပြစ်အပျက်အချြုျို့ မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးကသရန်န္င
ှ ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက န ိုးလည်ရန် အနည်ိုးငယ်
သ ၍ လွယ်ကူသည်ဟ ငါထင်သည်။ သူက
့် ဤနည်ိုးပြင ့်် သင်တက
့် သရှန္င်တစြ ့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပတသ သမမ တရ ိုးတက
့် တ်တစ့် ငါယူပါက၊ ယင်ိုးသည် အလွန ်
့် လိုးတစပ
ပျင်ိုးစရ တက င်ိုးပပီိုး အလွန ် ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်တက င်ိုးသည်ဟ သင်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပတသက ိုးကျဆန်ပတပေါ်သည်ဟပင်
ခစ ိုးရလမ်မ
်လည်ိုး လူတအ
့် ည်။ သတသ
့်
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရှတစရန်
ကူညြ
ီ ဥပမ
မျ ိုးအတနပြင ့်် ဤသမမ ကျမ်ိုးစ အပြစ်အပျက်မျ ိုးက ငါယူပါက၊ ယင်ိုးက
့်
ပငီိုးတငွျို့ ြွယ်ပြစ်သည်ဟ သရှရမည် မဟတ်တပ။ ဤဥပမ တက
့် ရှငိုး် ပပပခင်ိုးပြစ်စဉ်တွင်
ထအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ သည့်
ှ
အ
် ရ ၏ အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးသူ၏ စတ်အတပခအတန သမဟ
့် တ် ခစ ိုးမှု၊ သမဟ
့် တ် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး-က
လူတထ
့် ၊ ့် ဤအရ အ ိုးလိုး၏
့် လူ၏ဘ သ စက ိုးပြင ့်် တပပ ပပထ ိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးသည် ပတသနည်ိုးမကျသည်က
၎င်ိုးတအ
့်် ပိုးရန်၊ ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးရန်ပြစ်သည်ဟ သင်ဆန္င်သည်။
့် ိုး အသအမှတ်ပပြုခွငတ
ယင်ိုးသည် ဒဏ္ဍ ရီတစ်ခ မဟတ်၊ သမဟ
န္င်သည့်အ
် ရ သမဟ
့် တ် လူတ မပမင်
့်
့် တ်
ထတတွျို့၍မရတသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် တည်ရတသ
ှ
အရ တစ်ခ၊
လူတခ့် စ ိုးပပီိုး အသအမှတ်ပပြုန္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဆိုးစွနတ
် သ
ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင် ပြစ်၏။ ဤတခတ်၌ အသက်ရှငတ
် သ လူတသည်
တက င်ိုးချီိုး
့်
ခစ ိုးရသည်ဟ သင်ဆန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ယခင် အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
သ ၍ ကျယ်ပပနတ
် ့် သ သန ိုးလည်မှုက ရရှြ သမမ
ကျမ်ိုးစ ၏ အပြစ်အပျက်တက
့်
့်
ထတ်သိုးန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူလပ်တဆ င်ပပီိုးတသ အမှုမှတစ်ဆင ့်် သူ၏
့်

စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမင်န္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သူတြ ်ပပပပီိုးပြစ်တသ
့်
ဤစတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး မှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
သန ိုးလည်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် သူ၏ င်္ရစက်ပခင်ိုးတ၏
့်
ခင်မ တသ သရပ်သကန်မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်က ၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သ ၍ အတသိုးစတ်ကျက သ ၍နက်ရှုင်ိုးတသ
အသပည က လက်လမ
ှ ်ိုးမီန္င်ကကတလသည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုး ဤအရ က ယခ
ခစ ိုးန္င်သည်ဟ ငါယကကည်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ သခင်တယရှု ပပီိုးစီိုးခဲတ
့် သ အမှု၏ နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၏ တန က်ထပ် ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခက သင်ပမင်န္င်သည်။ ဤရှု တထ ငက
့််
သူ၏ လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် တြ ်ပပထ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ လူသဘ
ဝတကက င ့်် လူတသည်
ယင်ိုးက
့်
့်
ပမင်န္င်က အသအမှတ်ပပြုန္င်ကကတလသည်။ လူသ ိုးတွင် လူဇ့် တ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏လူသဘ
ဝက မည်သ အသက်
ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည်က လူတပမင်
ဲ့် ပပီိုး လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့််
့်
့်
့် ခရ
တြ ်ပပတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ၎င်ိုးတ ပမင်
့် ခကဲ့် ကသည်။
ဤတြ ်ပပချက်န္စ
ှ ်မျြုိုးန္စ
ှ ်စ ိုးသည် လူတအ
် စ်မန
ှ တ
် သ ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုး အလွနစ
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ လူတအ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မတူညတ
ီ သ အယူအဆတစ်ခက
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ပြစ်တပေါ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲသ
် ကမဘ တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သတသ
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်အဆိုးကက ိုး အချန်က လ အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဆလသည်မှ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မတင်မီတွင၊် လူတ ပမင်
ဲ့် ည့်၊် ကက ိုးခကဲ့် ကပပီိုး တတွျို့ ကကြုခဲက့် ကသည့််
့် ခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၊ ကယ်ထည်ပဒပ်ထည်
မရှတသ နယ်ပယ်၌ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး တပပ ခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပမင်၍မရန္င်သည့််
သမဟ
့် တ် ထတတွျို့၍မရန္င်တသ သူ၏ တကယ့်် ဇ တအပြစ်တတ ်မှ သူတြ ်ပပတသ
အရ မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ မကက ခဏဆသကဲသ
့် ဤအရ
မျ ိုးသည် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏ ကကီိုးပမတ်မတ
ှု ွင ် အလွန ် အရှန်အဝါကကီိုးသည်မှ သူထ
ိုးကပ်၍မရန္င်ဟ
့် သ ၎င်
့် ိုးတ အနီ
့်
ခစ ိုးရတစခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် တပိုးတနကျ ထင်ပမင်ချက်မှ သူသည် ၎င်ိုးတ ့်
သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှတအ င် ရပ်ခနဲ တပေါ်
့် လက်တပျ က်လက်ပြစ်ပပီိုး လူတက
့် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ကူိုးမျ ိုး တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးသည် အလွန ် နက်နက
ဲ
အလွန ် အရှ ရခက်သည်မှ ယင်ိုးတက
့်
န ိုးလည်က အသအမှတ်ပပြုြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ယင်ိုးတက
့် လက်လှမ်ိုးရန်ပင်
မပြစ်န္င်ဟ ခစ ိုးရတစတလသည်။ လူတအတွ
က်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်တသ
့်
အရ တင်ိုးသည် အလွန ် အလှမ်ိုး တဝိုးလွနိုး် ခဲသ
န္င်၊ ထ၍မရန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
့် ည်မှ ယင်ိုးက လူတ မပမင်
့်

သူသည် မိုးတက င်ိုးကင်ထ ပမငမ
့်် ိုးပတပေါ် ပပီိုး သူသည် လိုးဝ မတည်ရသည့်
ှ
ပ
် တပေါ် ခဲသ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် လူတအတွ
က်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်က န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် သူ၏
မည်သည့်အ
် တတွိုးကမဆ မရရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် လက်လမ
ှ ်ိုးပင် မမီန္င်တပ။ ပညတ်တတ ်တခတ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ခင်လတသ အမှုအချြုျို့က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
စစ်မှနတ
် သ အသပည တချြုျို့က လူတအ
့်် င
ှ ့်် သပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် တကျသည့််
့် ိုး အသအမှတ်ပပြုခွငန္
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အချြုျို့က ထတ်ပပန်ခပဲ့် ပီိုး တကျသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအချြုျို့ကလည်ိုး
တြ ်ပပခဲတ
် ူ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့််
့် သ ်လည်ိုး၊ အဆိုးတွငမ
သက်ဆင်သည့်် ဤတြ ်ပပချက်မျ ိုးသည် ကယ်ထည်ပဒပ်ထည်မရှတသ နယ်ပယ်မှ
လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်က လူတန့် ိုးလည်သည်အ
့် ရ ၊ ၎င်ိုးတ သ
် ရ မှ သူ၏
့် ရှသည့်အ
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝဆင်ရ ရှု တထ ငအ
့်် တကက င်ိုး
ပြစ်ဆပဲ ြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ဤတြ ်ပပချက်မှ ခင်မ တသ အယူအဆတစ်ခက မရရှန္င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ထင်ပမင်ချက်သည် “တပေါ်လက်တပျ က်လက်ပြစ်သည့််
နီိုးကပ်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ ဝည ဉ်ခန္ဓ ” ၏ နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် ပတ်မတနဆဲပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတထ
ွ ိုး် ရန် ရပ်ဝတထြုနယ်ပယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တကျတသ
့် တပေါ်ထန
အရ ဝတထြု၊ သမဟ
့် သ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့် တ် ပသဏ္ဌ န်တစ်ခက အသိုးမပပြုခဲတ
့်
လူ၏ဘ သ စက ိုးကအသိုးပပြုလျက် ဘရ ိုးသခင်က အဓပပ ယ်မြွငဆ
့်် န္င်တသိုးတပ။ လူတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် စတ်ထတ
ဲ ွင် ဘရ ိုးသခင်အတွက် စန္ှုနိုး် တစ်ခ တည်တဆ က်ရန်၊ သူက
့်
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်တစရန်န္င
ှ ့်် သူမည်မျှ အရပ်ရှညသ
် ည်၊ သူ မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည်၊ သူ
မည်ကသ
ဲ့် ရှ့် သည်၊ မည်သည့်အ
် ရ အတအကျက သူ န္ှစ်သက်ပပီိုး သူ၏ ပင်ကစရက်က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသကဲသ
့် တသ
လူသ ိုးဆန်တစြရန်
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်ဘ သ စက ိုးက အပမဲအသိုးပပြုလခဲက့် ကသည်။ အမှနတ
် ကယ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
လူတသည်
ဤသတတွ
ှ ိုးထ၌
ဲ သခဲ၏
့် ။ သူသည် လူတ၏
့်
့် ိုးတတ်ကကသည်က သူ၏ စတ်န္လ
့်
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အလွန ် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးသပပီိုး၊ သူ မည်သည့်အ
် ရ
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်ကလည်ိုး အမှနသ
် တပ၏၊ ထတကက
င ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် သူသည်
့်
သူ၏အမှုက မတူညတ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးမှ
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသ ိုးဆန်တသ နည်ိုးလမ်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုး ပြစ်သည်။
သခင်တယရှု အမှုပပြုတနခဲတ
့် သ အချန်က လတွင ် ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုးထတ်တြ ်ပပမှုမျ ိုးစွ
ရှခဲသ
ဲ့် ည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် သူသည် ကန္င်သည်၊
့် ည်က လူတက
့် ပမင်န္င်ခသ

မင်္ဂလ တဆ င်မျ ိုးက တက်တရ က်န္င်သည်၊ လူတန္ှ့် င ့်် ဆက်ဆန္င်သည်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
စက ိုးတပပ န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် အမှုအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးန္င်တပသည်။ ထအပပင်
့်
သခင်တယရှု သည် သူ၏ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက ကယ်စ ိုးပပြုတသ အမှုမျ ိုးစွ က ပပီိုးစီိုးခဲပ့် ပီိုး
ဤအမှုအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တြ ်ပပချက်န္င
ှ ့််
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးတ အမှ
နပ် ြစ်တပသည်။ ဤအချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝသည် လူတပမင်
့် န္င်ပပီိုး တထ
့် န္င်တသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့််
သ မန်ဇ တခန္ဓ ထဲ၌ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်တပေါ်လ တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
သပမင်န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ တပေါ်လက်တပျ က်လက်ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် သူထ
့် နီိုးကပ်၍မရန္င်ဟ
လူတ မခ
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက
့် ပ။ ဆနက
့် စ ိုးရတတ တ
့်
သတဘ တပါက်ြ သ
့် မဟ
့် တ် လူသ ိုး၏ လှုပ်ရှ ိုးမှုတင်ိုးမှတစ်ဆင၊့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် အမှုမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝက န ိုးလည်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးန္င်ခကဲ့် ကသည်။ လူဇ့် တခ လူသ ိုးသည် သူ၏ လူသဘ
ဝမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဘရ ိုးသဘ ဝက တြ ပ် ပပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက အသတပိုးခဲသ
့် ည်။
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ သူ၏
တြ ်ပပချက်မှတစ်ဆင ့်် ဝည ဉ်တလ က၌ ကျန်ိုးဝပ်သည့်် ပမင်၍မရတသ သမဟ
့် တ်
ထတတွျို့၍မရတသ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး လူတထ
့် ည်။ လူတ ့်
့် ထတ်တြ ်ပပခဲသ
ပမင်ခတ
ဲ့် သ အရ မှ အတသွိုးအသ ိုးန္င
ှ ့်် ြန်တီိုးထ ိုးသည့်၊် လက်ဆပ်လက်ကင် ပပန္င်တသ
ပသဏ္ဌ န်ပြငရ
့်် ှသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူဇ့် တခ
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ ပင်ကလကခဏ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အဆငအ
့်် တန်ိုး၊
ပသဏ္ဌ န်၊ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတကဲ
့် တသ
အရ မျ ိုးက
့် သ
့်
ခင်မ တစပပီိုး လူသ ိုးဆန်တစခဲသ
် ပပင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ လူသ ိုး၏ အပပင်ပန်ိုး အသွငအ
ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ အကနအ
် ့် သတ် အချြုျို့ ရှခဲတ
် ည်ိုး၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
့် သ လ
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ိုးတက
ဲ့် ည်- တြ ်ပပပခင်ိုးပစတွင ် ကွ ပခ ိုးချက် အချြုျို့သ
့် လိုးဝ ကယ်စ ိုးပပြုန္င်ခသ
ရှတလသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ိုးတက
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ပစန္ှစ်ခလိုးပြင ့််
့် သူ၏ လူသဘ
့်
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ိုးန္င်တပ။ သတသ
် ဤအချန်က လအတွငိုး် တွင ်
့် ည်ဆသည်က ငါတ မပငင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တ မှတစ်ဆင ့်် အမှုပပြုခဲသ
့်် ှ
့် ည်၊ လူဇ့် တ၏ ရှု တထ ငမ
စက ိုးတပပ ဆခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုး၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးတပြင
့် ့််

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တရှ တ
ျို့ ွင ် ရပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤအရ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် မှုက လူတအ
့်် လမ်ိုးက
့် ိုး ကကြုက ခစ ိုးရန် အခွငအ
တပိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးက န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုး အလယ်တွင ် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် သူ၏
ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုးတက
ွ ိုး် သပမင်ခင
ွ လ
့်် ည်ိုး တပိုးခဲသည့်
အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် လူတအ
့် ိုး ထိုးထင
စစ်မှနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ပဏ မ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက် တစ်ရပ်က ရရှခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ သခင်တယရှု ပပီိုးစီိုးခဲတ
့် သ အမှု၊
သူ၏အမှုပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုး၊ သူစက ိုးတပပ တသ ရှု တထ ငတ
့်် သည်
ဝည ဉ်တလ ကထဲရှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ဇ တအပြစ်တတ မ
် ှ ကွ ပခ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အရ ရ တင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ယခင်က လိုးဝ မပမင်ြူိုးတသ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က အမှနတ
် ကယ် ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်- ဤအရ က ပငင်ိုး၍မရတပ။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က မည်သတသ
ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်ပြစ်တစ၊
့်
မည်သည့်ရ
် ှု တထ ငမ
့်် ှ သူစက ိုးတပပ သည် ပြစ်တစ၊ သမဟ
ွ ်က
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သည့်ပ
် သဏ္ဌ န်ပြင ့်် သူရင်ဆင်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်သည် မမကယ်ကယ်မလ
ှ ွဲ၍
မည့်သ
် ည့်အ
် ရ ကမျှ ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ သူသည် မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးကမျှ
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကမျှလည်ိုး
ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ က
ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။
ဆက်လက်၍၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ သခင်တယရှု တပပ ခဲတ
့် သ ပဥပမ တစ်ခက ကကည့်က် ကစ။့်
၃။ တပျ က်တသ သိုး ပဥပမ
ရှငမ
် ဿဲ ၁၈:၁၂-၁၄ အဘယ်သထင်
့် ကကသနည်ိုး။ သိုးတရ ရှတသ သူ၌ သိုးတတက င်သည်
လမ်ိုးလွဲ၍တပျ က်လျှင၊် ထသူသည် ကိုးဆယ်ကိုးတက င်တသ သိုးတက
့်
တတ င်တပေါ်မှ ထ ိုးခဲပ့် ပီိုးမှ၊ လမ်ိုးလ၍
ွဲ တပျ က်တသ သိုးတတက င်က သွ ိုး၍ရှ တတ်သည်
မဟတ်တလ ။ တတွျို့ ပပီိုးလျှင၊် လမ်ိုးမလွဲ၍တပျ က်တသ သိုး ကိုးဆယ်ကိုးတက င်၌
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးရသည်
ှ
ထက်၊ ထသိုးတတက င်၌ သ ၍ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးရသည်
ှ
ဟ
ငါအမှနဆ
် ၏။ ထနည်ိုးတူ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတတ ်မူတသ သင်တအဘသည်
့်
ဤသူငယ်တတယ က်ကမျှ ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးင ှ အလတတ ်မရှ။
ဤကျမ်ိုးပဒ်က ပဥပမ တစ်ခပြစ်သည်- ယင်ိုးက လူတက
့် စ ိုးချက်မျြုိုးတပိုးသနည်ိုး။
့် မည်သည်ခ

ဤတနရ ၌ အသိုးပပြုထ ိုးတသ တြ ်ပပသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုး- ပဥပမ သည် လူဘ
့် သ စက ိုးပြင ့််
ဥပစ အသိုးအန္ှုနိုး် တစ်ခ ပြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် ညီ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ အသပည နယ်ပယ်
အတွငိုး် န္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပညတ်တတ ်တခတ်တွင် အလ ိုးတူတသ
အရ တစ်ခက တပပ ခဲမ
ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်ဆပါက၊ လူတသည်
့်
့်
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ကယ် တစ်သမတ်တည်ိုး မပြစ်ဟ ခစ ိုးခကဲ့် ကတပမည်၊ သတသ
်
့်
လူသ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တဟ တပပ တသ အခါ၊
လူတအြ
စ
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက ခစ ိုးရတစသည်။ ဘရ ိုးသခင်
့်
့် တ်သက်သ ရ ရပခင်ိုး၊ တန္ွိုးတထွိုးပခင်ိုးန္င
လူဇ့် တ ခယူခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လူတစ်ဦိုး၏ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် သူ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲခ
ှ ိုး၏
့် ျန်တွင၊် သူစ့် တ်န္လ
သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရန် သူ၏ ကယ်ပင် လူသဘ
ဝမှလ တသ အလွနသ
် ငတ
့်် တ ်သည့််
့်
ပဥပမ တစ်ခက သူအသိုးပပြုခဲသ
် င်၏
့် ည်။ ဤသတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
အသန္ှင ့်် ထတခတ်၌ သူလပ်တဆ င်လတသ အမှုက ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် လူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်ရှခဲသ
့် ည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခကလည်ိုး
့်
ကယ်စ ိုးပပြုခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး ရှု တထ ငမ
့်် ှ ကကည့်တ
် သ အခါ၊
့် ည်။ လူတအတပေါ်
့်
သူသည် လူအသီိုးသိုးီ က သိုးပြင ့်် ခင်ိုးန္ှုင်ိုးခဲသ
့် ည်။ သိုးတစ်တက င် တပျ က်သွ ိုးခဲပ
့် ါက၊ ထသိုးက
ရှ တတွျို့ရန် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သူလပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ထအချန်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် လူဇ့် တ၌ သူရှခဲခ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ျန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
အတပခခသတဘ တရ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ထအမှု၌ သူ၏ ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့််
သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပရန် ဤပဥပမ က ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အတရိုးသ မှုပြစ်သည်။ သူသည် လူတက
့်
စက ိုးတပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ အလတတ ်က တြ ပ် ပရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသပည က
တက င်ိုးစွ အသိုးချန္င်ပပီိုး လူသ ိုး၏ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ လူဘ
့် သ စက ိုး၊
လူနည်
ဲ ည့်် ဘရ ိုး
့် သည့်် သူ၏ နက်နသ
့် ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် လူတ န
့် ိုးလည်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးခဲရ
ဘ သ စက ိုးက လူသ ိုးထ သူ ရှငိုး် ပပခဲသ
ဲ့် ည်။” ဤအရ က
့် ည်၊ သမဟ
့် တ် “ဘ သ ပပန်ခသ
လူတက
့် သူ၏အလတတ ်က န ိုးလည်ပပီိုး၊ သူလပ်တဆ င်လတသ အရ က သရှရန်
ကူညခ
ီ သ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူသဘ
စက ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ လူသ ိုး၏ရှု တထ ငမ
့်် ှ လူတန္ှ့် င ့််
့်
စက ိုးတပပ ဆန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လူတက
့်
ဆက်သယ
ွ တ
် ပပ ဆန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ လူတက
ှ ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ကကင်န ပခင်ိုးန္င
ခစ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် ၊ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
့် န္င်ရန်အလငှ့် သူသည်
လူသ ိုး၏ဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် အသပည တက
့် အသိုးပပြုလျက်ပင် တပပ ဆက

လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ တွင် သင်တ မည်
သည့်အ
် ရ က ပမင်ကကသနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတွင ် ပတ်ပင်တ ိုးပမစ်ပခင်ိုး တစ်ခတစ်တလ
ရှပါသတလ ။ လူတ ပမင်
် ည်ိုးလမ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် တပပ လတသ အရ ၊
့် သည့်န
လပ်တဆ င်လတသ အမှုက တပပ ဆရန် သမဟ
့် တ် သူ၏ ကယ်ပင်အလတတ ်က တြ ်ပပရန်၊
လူသ ိုး၏အသပည ၊ ဘ သ စက ိုး သမဟ
့် တ် စက ိုးတပပ ဆတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုရန် မပြစ်န္င်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ မှ ိုးယွငိုး် တသ အတတွိုး
ပြစ်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
် ကယ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးမှုက ခစ ိုးန္င်ြ ့်
့်
အလငှ့် န္ှင ့်် ထအချန်က လ အတွငိုး် တွင ် လူတအတပေါ်
သူ၏ သတဘ ထ ိုးက ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဤသတသ
ပဥပမ မျြုိုးက အသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပဥပမ သည်
့်
ပညတ်တတ ် တအ က်၌ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အသက်ရှင ် တနခဲက့် ကသည့်် လူတက
့် အပ်မက်မှ
န္ိုးထတစခဲပ့် ပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည့်် လူတ၏
့် မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုး
တစ်ဆက်ကလည်ိုး လှုျို့တဆ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤပဥပမ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ကျမ်ိုးပဒ်က
ြတ်ရှုပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုက
လူတသ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တပိုးအပ်ထ ိုးတသ
့် ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ကကီိုးတလိုးတသ တ ဝန်န္င
ှ ့်် အတရိုးပါမှုက န ိုးလည်ကကတလသည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်ရှ တန က်ဆိုးစ တကက င်ိုးက ကကည့်က် ကစ။့် “ထနည်ိုးတူ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတတ မ
် ူတသ သင်တအဘသည်
ဤသူငယ်တတယ က်ကမျှ
့်
ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးင ှ အလတတ မ
် ရှ။” ဤသည်မှ သခင်တယရှု ၏ ကယ်ပင်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတလ ၊ သမဟ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ခမည်ိုးတတ ်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတလ ။ အတပေါ်ယ၌ စက ိုးတပပ တနသည်က သခင်တယရှု ဟ
ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏အလတတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အလတတ ်က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ ယင်ိုးမှ သူက “ထနည်ိုးတူ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတတ မ
် ူတသ
သင်တအဘသည်
ဤသူငယ်တတယ က်ကမျှ ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးင ှ အလတတ မ
် ရှ” ဟ
့်
ဆရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအချန်က လူတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
ခမည်ိုးတတ က
် သ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် အသအမှတ်ပပြုကကပပီိုး ၎င်ိုးတမျက်
စတရှ ျို့၌
့်
၎င်ိုးတပမင်
ဲ့် သ ဤလူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တစလတ်ပခင်ိုးက ခရမျှခရက ၊
့် ခတ
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ ခမည်ိုးတတ က
် ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ
လူတအတနပြင
့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က အမှနတ
် ကယ်
့်
ခစ ိုးန္င်ရန်န္င
ှ ့်် သူတပပ ခဲသ
် ရ ၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် တကျမှုက ခစ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် ၊
့် ည့်အ

သခင်တယရှု က ဤပဥပမ ၏ အဆိုးသတ်တွင ် ဤစ တကက င်ိုးက ပြည့်ရ
် သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤစ တကက င်ိုးသည် တပပ ဆရန် ရိုးရင
ှ ိုး် တသ အရ တစ်ခပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တတပြင
့် ျပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ့်် တပပ ဆထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သခင်တယရှု ၏ န္ှမ်ခ
ကွယ်ဝက
ှ ်ပခင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူခသ
ဲ့် ည် ပြစ်တစ၊
သမဟ
့် ည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက သူအသဆိုး
့် တ် ဝည ဉ်တလ က၌ သူ အမှုပပြုခဲသ
ပြစ်ပပီိုး လူတ လ
့် အပ်တသ အရ က န ိုးအလည်ဆိုး ပြစ်သည်၊ လူတ စ
့် ိုးရမ်တသ အရ န္ှင ့််
၎င်ိုးတက
် သည့််
့် စတ်ရှုပ်တထွိုးတစတသ အရ က သပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ ဤစ တကက င်ိုးက သူထည့်ရ
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤစ တကက င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့််
ပပဿန တစ်ခက မီိုးတမ င်ိုး ထိုးပပထ ိုးသည်- လူသ ိုးက တပပ သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
လူတသည်
ယကကည်မက
ှု င်ိုးမဲခ
့် ကဲ့် ကသည်၊ ဆလသည်မှ ၊ သခင်တယရှု စက ိုးတပပ တနခဲခ
့် ျန်တွင ်
့်
သူက- “ထနည်ိုးတူ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတတ မ
် ူတသ သင်တအဘသည်
့်
ဤသူငယ်တတယ က်ကမျှ ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးင ှ အလတတ ်မရှ။” ဟ ထပ်ပြည့်ခ
် ပဲ့် ပီိုး၊
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တကျမှုက လူတအ
့် ိုး ယကကည်တစြန္ှ့် င ့်် ယင်ိုးတ၏
့်
ယကကည်လက်ခန္င်စွမ်ိုးက တိုးတက်တက င်ိုးမွနတ
် စြအလ
ငှ့် ၊ ဤအဆအတပေါ်၌သ သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသီိုးအပွင ့်် ပြစ်ထန
ွ ိုး် န္င်တပသည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်သည်
လူ၏ ပမှနသ
် ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ တသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အလွန ်
အချြုိုးမတပပတသ ဆက်ဆတရိုးရှခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုး၏ အတပခအတနမှ အလွန ်
စတ်ကသကတအ က်ပြစ်စရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည် ထအချန်က လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်
သခင်တယရှု ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုး မည်မျှ အတရိုးမပါသည်ကလည်ိုး ပပတပသည်။ ဤအရ က သူ
တပပ ချန်တွင၊် အမှနတ
် ကယ်တွင ် လူတက
့် တပပ
ရန် ပြစ်သည်- သင်တ စ
့် ဤကဲသ
့်
့် တ်ချထ ိုး၍
ရသည်- ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ငါ၏ကယ်ပင် စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ သည့်
ှ
် အရ က ကယ်စ ိုးမပပြုတပ၊
သတသ
် ယင်ိုးတသည်
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထရ
ဲ ှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ် ပြစ်တပသည်။
့်
့်
့် စတ်န္လ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ဤသည်မှ အထင်န္င
ှ အ
့်် ပမင် တလွဲစီ ပြစ်တသ အရ တစ်ခ
မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုတနတသ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ဇ တအပြစ်တတ ၌
်
မရှခဲတ
့် သ အတရိုးသ မှုမျ ိုးစွ ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သသယမျ ိုးန္ှင ့််
ပငင်ိုးပယ်မှုမျ ိုးအပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးက ကက့် ကက့် ခ
့် ထထင်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပငီိုးတငွျို့စရ တက င်ိုးမမ
ခဲရ
ွ ်၏ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူအတပေါ်
့် သည်။ လူသ ိုး၏ အမှု လပ်ငန်ိုးစဉ်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
၎င်ိုးတ၏
သ ၍၊ ယင်ိုးမှ
့် ယှဉ်ပပြုင်ပခင်ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ဟ ဆန္င်သည်။ ထထက်
့်
သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူ၏ကယ်ပင် အန္ှစ်သ ရမှတစ်ဆင၊့််

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်မှုက အဆက်မပပတ် ရယူပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်ိုးပက်ရန်
လပ်ငန်ိုးစဉ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်က စ တန်န္င
ှ ့်် တပမပပင်တက်ပဲွ
ဆင်န္ပဲ ခင်ိုး သပ်မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သ မန်လူသ ိုး တစ်ဦိုးပြစ်လ ပပီိုး
သူတန
ူ န္ှ့် င ့်် ကကြုိုးစ ိုး ရန်ိုးကန်ရက ဤကကြုိုးစ ိုးရန်ိုးကန်မှုတွင ် လူသ ိုးသည်
့် က်လက်သတ
သူ၏အမှုက သူ၏ န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည တပြင
် တစခဲပ့် ခင်ိုး သ ၍ ပြစ်တပသည်။ သူသည် သူလချင်တသ လူတက
့် ့်် ပပည့်စ
့်
ရရှခဲသ
ှ ့်် ထက်တန်တသ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးက ရရှခဲပ့် ပီိုး
့် ည်၊ သူန္င
သူ၏ပလလင်ဆသ
ီ “ပပန်
သွ ိုး”ခဲသ
့် ည်။
့်
ဆက်လက်၍၊ ကျမ်ိုးစ ၏ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်က ကကည့်က် ကစ။့်
၄။ အကကမ်ခန္ှစ်ဆယ် ခန္ှစ်လီ ခွငလ
့်် တ်တလ ့်
ရှငမ
် ဿဲ ၁၈:၂၁-၂၂ ထအခါ တပတရသည်ချဉ်ိုးကပ်၍၊ သခင်၊ ညီအစ်ကသည်
အကျွန္ပ်
် ကပပစ်မှ ိုး၍ အကျွန္ပ်
် သည် သူ၏ အပပစ်က ဘယ်န္စ
ှ ်ကကမ်လတ်ရပါအန
့် ည်ိုး။
ခနစ်ကကမ်တပမ က်တအ င် လတ်ရပါအတ
့် လ ဟ တမိုးတလျှ က်တသ ်၊ တယရှု က၊
ခနစ်ကကမ်တပမ က်တအ င်လတ်ရမည် ငါမဆ။ အကကမ်ခနစ်ဆယ် ခနစ်လီတပမ က်တအ င်
လတ်ရမည် ငါဆ၏။
၅။ သခင်၏ ချစ်ပခင်ိုး
ရှငမ
် ဿဲ ၂၂:၃၇-၃၉ “တယရှု က၊ သင်၏ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲ့်ဉ ဏ်ရှသမျှန္င
ှ ့်် ချစ်တလ ၊့် ဟူတသ ပညတ်သည် ပဌမပညတ်ပြစ်၏။
ကကီိုးပမတ်တသ ပညတ်လည်ိုးပြစ်၏။ ထမှတပါိုး ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ချစ်တလ ဟ
ူ သ ဒတယပညတ်သည် ပဌမ ပညတ်န္င
ှ ့်် သတဘ တူ၏။”
့် တ
ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်ထမ
ဲ ှ ကျမ်ိုးတစ်ပဒ်က ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးကတပပ ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ပဒ်က
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုးကတပပ သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှစ်ခသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌
သခင်တယရှု တဆ င်ရွက်လတသ အမှုက အမှနတ
် ကယ် အသ ိုးတပိုးထ ိုးတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် သူသည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ တကျသည့်် အမှုတ ဝန်မျ ိုးန္ှင ့််
ဤတခတ်တွင် သူ တြ ်ပပလခဲတ
့် သ စတ်သတဘ ထ ိုးတပြစ်
့် သည့်် သူ၏ အမှု
အဆငတ
့်် စ်ဆငက
့်် ယူတဆ င်လ ခဲသ
ဲ့် သ
့် ည်။ ထအချန်က လတွင ် လူသ ိုးလပ်တဆ င်ခတ

အရ တင်ိုးသည် ဤတခတ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်လတသ အမှုက ဗဟပပြုခဲသ
့် ည်။
သူသည် အပအလမရှ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတပပ ဆခဲတ
့် သ အရ တစ်ခစီတင်ိုးန္ှင ့်် သူ
တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ အမှု အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးသည် ဤတခတ်န္င
ှ ့်် အ ိုးလိုး ဆက်စပ်တပသည်။
ယင်ိုးက လူသ ိုးဘ သ စက ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ၌ တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးဘ သ စက ိုးမှတစ်ဆင ့်် တြ ်ပပသည် ပြစ်တစ ပပီိုးလျှင် မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုး သမဟ
့် တ်
မည်သည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်န္င
ှ ့်် သူ ထသ လ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ
့် ပ်တဆ င်ခသ
သူလပ်တဆ င်လခဲသ
် ရ ပြစ်သည်၊ သူ၏အလတတ ်မှ မည်သည့်အ
် ရ
့် ည်မှ မည်သည့်အ
ပြစ်ပပီိုး၊ လူတအတပေါ်
သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည် ဆသည်တက
့်
့်
လူတန့် ိုးလည်တစြ ကူ
ီ န်ပြစ်သည်။ လူတက
့် ညရ
့် သူ၏အလတတ ်က န ိုးလည်က သရှတစြ ့်
န္ှင ့်် သူ၏ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုအ ိုး န ိုးလည်တစြ ကူ
ီ န် သူသည်
့် ညရ
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးက အသိုးပပြုတက င်ိုးပပြုန္င်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် သခင်တယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့််
သူဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆလတသ အရ က တြ ်ပပရန် အချန် အမျ ိုးစတွင် လူဘ
့် သ စက ိုးက
အသိုးပပြုတနခဲသ
ျို့ ပမင်ရသည်။ ထထက်
ပ၍၊ လူတက
့် ည်က ငါတ တတွ
့်
့်
့် စက ိုးတပပ တနသည့်၊်
၎င်ိုးတ၏လ
အပ်ချက်တက
င်ိုးဆတသ အရ တက
့်
့် ပ့်ပိုးတပိုးတနပပီိုး သူတတတ
့်
့်
ကူညတ
ီ ပိုးတနသည့်် သ မန် လမ်ိုးညန်တစ်တယ က်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ သူက
့် ငါတ ပမင်
့် ရသည်။ ဤသ ့်
အမှုပပြုပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်မတင်မီ လ တသ ပညတ်တတ ်တခတ်၌
မပမင်ခရ
ဲ့် တချ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သ ၍ ရင်ိုးန္ိုးီှ လ ပပီိုး သ ၍
သန ိုးကရဏ ရှလ ခဲသ
် ပပင် ပသဏ္ဌ န်တရ ဟန်ပန်တွငပ
် ါ
့် ည့်အ
လက်တတွက
ျို့ ျတသ ရလဒ်တက
့် သ ၍ ရရှန္င်လ သည်။ လူတက
့် အကကမ် ခန္ှစ်ဆယ်
ခန္ှစ်လီခင
ွ လ
့်် တ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး တင်စ ိုးချက်က ဤအချက်က အမှနတ
် ကယ်
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစသည်။ ဤတင်စ ိုးချက်ထက
ဲ ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ရရှတသ ရည်ရွယ်ချက်မှ
သခင်တယရှု က ဤအရ က တပပ ခဲခ
့် ျန် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်က လူတအ
့် ိုး
န ိုးလည်တစရန်ပြစ်သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ လူတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
့်
ခွငလ
့်် တ်သငသ
့်် ည်ဟူ၍ ပြစ်သည်- တစ်ကကမ် သမဟ
့် တ် န္ှစ်ကကမ် မဟတ်၊ ပပီိုးလျှင်
ခန္ှစ်ကကမ်ပင် မဟတ်ဘ၊ဲ ခန္ှစ်ဆယ် ခန္ှစ်လီပြစ်သည်။ “ခန္ှစ်ဆယ် ခန္ှစ်လီ” န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
စတ်ကူိုးအတွငိုး် တွင ် မည်သည့်် စတ်ကိုးူ မျြုိုး ပါရှသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူတအ
့်် တ်ပခင်ိုးက
့် ိုး ခွငလ
၎င်ိုးတ၏
ယူရမည့်် အရ တစ်ခန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် ကယ်ပင် တ ဝန်ဝတတရ ိုး ပြစ်တစြ၊ ့် ၎င်ိုးတ သင်
့်
လက်န ရမည့်် “လမ်ိုးခရီိုး” တစ်ခပြစ်တစြ ပြစ်
့် သည်။ ဤသည်မှ တင်စ ိုးချက်တစ်ခသ

ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ အချက်က မီိုးတမ င်ိုး ထိုးပပရန်
အသိုးတတ ်ခတလသည်။ ယင်ိုးက လူတအ
် ရ က နက်ရှုင်ိုးစွ
့် ိုး သူဆလသည့်အ
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ရန် န္ှင ့်် လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သငတ
့်် တ ်တသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက ရှ တတွျို့ရန် ကူညတ
ီ ပိုးသည်။
ဤတင်စ ိုးချက်က လူတက
ီ ကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတက
် န်တသ
့် ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်ရန် ကူညသ
့် မှနက
အယူအဆတစ်ခက တပိုးတလသည်- ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ သင်
ယသ
ူ ငပ့်် ပီိုး
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတွက် သည်ိုးခပပီိုး န ိုးလည်မှု ရှသည့်် သတဘ ထ ိုးပြင ့််
အကကမ်တရမည်မျှကမဆ မခင်ိုးချက် မရှဘဲ ခွငလ
့်် တ်သင်သ
့် ည်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤအရ က
သခင်တယရှု တပပ ခဲခ
ှ ိုးထ၌
ဲ အဘယ်အရ ရှသနည်ိုး။ ခန္ှစ်ဆယ်
့် ျန်တွင၊် သူ၏ စတ်န္လ
ခန္ှစ်လီဆသည့်် အတရအတွက်က သူ အမှနတ
် ကယ် စဉ်ိုးစ ိုးတနခဲသ
့် တလ ။ မဟတ်တပ၊ သူ
မစဉ်ိုးစ ိုးခဲတ
့်် တ်မည့်် အကကမ်
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ခွငလ
အတရအတွက်တစ်ခရှသတလ ။ ဤအတရအတွက၏
် မူလ အရင်ိုးအပမစ်န္င
ှ ့်် အဓပပ ယ်က
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်လတသ ဤတနရ တွင် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် “အကကမ်အတရအတွက်” က
အလွန ် စတ်ဝင်စ ိုးတသ လူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ဤကန်ိုးင်္ဏန်ိုးက သခင်တယရှု ၏ န္ှုတ်မှ
အဘယ့််တကက င ့်် ထွက်လ သည်က ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်လကကသည်။ ဤအတရအတွက်၌ သ ၍
နက်နတ
ဲ သ သွယ်ဝက်သည့်် ပတ်သက်မတ
ှု စ်ခရှသည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
်
့် ကကည်ကကသည်။ သတသ
့်
အမှနတ
် ကယ်တွင် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့်် လူသ ိုး တင်စ ိုးချက်တစ်ခသ
ပြစ်သည်။ မည်သည့်် သွယ်ဝက်တသ ပတ်သက်မှု သမဟ
့် တ် အဓပပ ယ်ကမဆ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သခင်တယရှု ၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးပြင ့်် ခယူရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခမယူခတ
ဲ့် သိုးချန်တွင၊် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပပီိုးပပည့်စ
် သည့််
ဘရ ိုးသဘ ဝမှ လ တသ တကက င ့်် သူတပပ တသ အရ မျ ိုးစွ က လူတ န
့် ိုးမလည်ခကဲ့် ကတပ။ သူ
တပပ ဆတသ အရ ၏ ရှု တထ ငန္
့်် င
ှ ့်် ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ တသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ ့်
့်
ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် လက်
လမ
ှ ်ိုးမမီန္င်တချ။ ယင်ိုးက လူတမပမင်
န္င်တသ
့်
့်
ဝည ဉ်တလ ကတစ်ခမှ တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ ဇ တပကတ၌ အသက်ရင
ှ ခ
် တ
ဲ့် သ လူတအတွ
က်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ ကက ပြတ်သန်ိုး မသွ ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ချ။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တ
့်
့်
ခယူပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လူသဘ
ဝ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ
့်
စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီိုး ဝည ဉ်တလ က၏ နယ်ပယ်မှ သူထက
ွ ်လ က တကျ ်လွနသ
် ွ ိုးခဲသ
့် ည်။
သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်က သရှခွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
လပ်န္င်စွမ်ိုး နယ်ပယ်အတွငိုး် န္ှင ့်် ၎င်ိုးတတတ်
န္င်သည့်် အတင်ိုးအတ ထ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့််
့်

သူ သတ်မှတ်ထ ိုးတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုးက သတဘ တပါက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြ လူ
့် တ စ
့် တ်ကူိုးန္င်တသ
အရ မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တသ အရ မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့််
့် အသက်တ မျ ိုး၌ ၎င်ိုးတပမင်
့် ခပဲ့် ပီိုး ကကြုခဲရ
ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးတ လက်
ခန္င်တသ နည်ိုးလမ်ိုးတက
့်
့် အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်န္င်တသ
ဘ သ စက ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ သတဘ
တပါက်န္င်တသ အသပည ပြင ့်် သူ၏
့်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ အလတတ ်န္င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုးတက
့်
သူတြ ်ပပန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ လူသဘ
ဝထဲက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လူဇ့် တ၌ သူ၏
အမှုပပြုပခင်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးတသည်
လူသဘ
ဝအ ိုးပြင၊့်် သမဟ
့်
့်
့် တ်
လူသဘ
ဝမှတစ်ဆင ့်် အမျ ိုးစ စွမ်ိုးတဆ င် ရရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
့်
ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝပြင ့်် တက်ရက် အမှုပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မရရှန္င်တသ ရလဒ်တက
့်
အမှနရ
် ရှခဲတ
ဝထဲက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သ ၍ ခင်မ သည်၊ စစ်မှနပ် ပီိုး
့် လသည်။ လူသဘ
့်
ရည်မှနိုး် ထ ိုး၏၊ နည်ိုးလမ်ိုးတသည်
သ ၍ မျ ိုးစွ တပပ င်ိုးလွယ်ပပင်လွယရ
် ပပီ
ှ ိုး ပသဏ္ဌ န်အရ
့်
ယင်ိုးသည် ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် ၌ တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ အမှုက တကျ ်လွနသ
် ွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ဆက်လက်၍၊ သခင်က ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်သက
ူ ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုး
တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် ဤသည်မှ ဘရ ိုး၏သတဘ သဘ ဝ၌ တက်ရက်တြ ်ပပတသ အရ တစ်ခ
ပြစ်သတလ ။ သသသ သ ပင် မဟတ်တပ။ ဤသည်တမှ့် လူသ ိုးက လူသဘ
ဝပြင ့််
့်
တပပ ဆခဲတ
ှ စ
့်် ပ်ဆင်သက
ူ ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်တလ ။့်
့် သ အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးပြစ်သည်။ “ကယ်န္င
သင်၏ကယ်ပင်အသက်က ချစ်ပမတ်န္ိုးသကဲသ
့် သူ
့် တသ
့် တစ်ပါိုးက ချစ်တလ ။့် ” ဆသကဲသ
့်
အရ တစ်ခက လူသ ိုးမျ ိုးကသ တပပ မည်ပြစ်သည်။ ဤစက ိုး တပပ ဟန်ဆဟန်သည်
လူသ ိုးန္ှငသ
့််
သီိုးသန ် သက်
ဆင်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤပစပြင ့်် မည်သည့်် အခါမျှ
့်
စက ိုးမတပပ ဆြူိုးတပ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏
ချစ်ပခင်ိုးက ထန်ိုးညြှြရန်
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်တလ ။့် ”
့် အလငှ့် “ကယ်န္င
ဟူတသ ဤဝါဒတရိုးရ တရတသ က်ပမစ်မျြုိုးက မလအပ်သည်က တစ်တကက င်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မှ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၏
သဘ ဝအတလျ က် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ကတစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝတွင ် ဤဘ သ စက ိုးမျြုိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က “ငါသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်သည်။” ဟူသကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးတစ်ခတစ်တလက
့်
ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည်က မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် သင်တ ကက
ိုးြူိုးပါသနည်ိုး။ သင်တ ့်
့်
မကက ိုးြူိုးတပ၊ အဘယ့်တ
် ကက ငဆ
့်် တသ ် ချစ်ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏

အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတ၌့် ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ သတဘ ထ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် လူတက
့် သူဆက်ဆတသ ပစတသည်
့်
သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ သဘ ဝအတလျ က် တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် ြွငပ့်် ပပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်က
အချြုျို့တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သူ တမင်သက်သက် လပ်ရန် မလအပ်တပ၊ သမဟ
့် တ်
သူန္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှချစ်ပခင်ိုးအ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် နည်ိုးလမ်ိုး
တစ်စတစ်ရ ၊ သမဟ
့်် တ်စည်ိုးကမ်ိုး တစ်ခက တမင်လက်တလျှ က်ရန် မလအပ်တပ့် တ် ကျငဝ
ဤကဲသ
့် အန္ှ
စ်သ ရမျြုိုးက သူပင်ဆင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဤတွင ် သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က
့်
တတွျို့ ပမင်ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူသဘ
ဝ၌ အမှုပပြုတသ အခါတွင၊် သူ၏နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးစွ က လူသ ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တြ ပ် ပထ ိုး ခဲသ
့် ည်။
သတသ
် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၊
့်
ပပီိုးလျှင် သူ၏အလတတ တ
် က
က် တြ ်ပပထ ိုးခတ
ဲ့် ပသည်။
့် သရှရန် န ိုးလည်ရန် လူတအတွ
့်
၎င်ိုးတ သ
် င်၏ ရှရင်ိုးစဲွ
့် သ အရ မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
့် ရှပပီိုး န ိုးလည်လ ခဲတ
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတ အတ
အကျပြစ်တပသည်။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တ၌ရှတသ
့်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ ပင်ကစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက
ပြစ်န္င်သမျှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးအတင်ိုးအတ ပြင၊့်် ပြစ်န္င်သမျှ အတကျဆိုး တြ ်ပပခဲတ
့် ပသည်။
လူသ ိုး၏ လူသဘ
ဝသည် တက င်ိုးကင်ဘ၌ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူ၏ ဆက်သယ
ွ ်
့်
တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အပပန်အလှနဆ
် က်ဆပခင်ိုးအြ အတန္ှ
ငအ
့်် ယှက်၊ သမဟ
့်
့် တ်
အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ မဟတ်ခရ
ဲ့် သ မက၊ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငသ
် ခင်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်သယ
ွ ်ရန် အတွက် တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့််
တစ်ခတည်ိုးတသ တပါင်ိုးကူိုးတတ ိုးလည်ိုး ပြစ်တပသည်။ ယခ ဤအချန်တွင ်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ သခင်တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှု၏ သဘ ဝ၊ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှု၏ လက်တတလ အဆငတ
့်် ကက
ိုးတွင ် ဆင်တူပခင်ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်ဟ သင်တ ့်
့်
မခစ ိုးရသတလ ။ အမှု၏ ဤလတ်တတလ အဆငက
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ပပရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးမျ ိုးစွ က အသိုးပပြုပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်၏ အလတတ ်က တြ ်ပပရန် တနစဉ်အသက်
တ န္ှင ့်် လူသ ိုး အသပည ထဲက
့်
ဘ သ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးစွ က အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တခယူသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် လူသ ိုး၏ရှု တထ ငမ
့်် ှ စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
့်် ှ တပပ သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏ ဘ သ စက ိုးန္ှင ့််
့် တ် ဘရ ိုးသဘ ဝ ရှု တထ ငမ

တြ ်ပပမှုနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ သည် လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်မျ ိုး၏
ကက ိုးခမှတစ်ဆင ့်် လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူချန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ ဉ ဏ်ပည ကပမင်ြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ သွငပ် ပင်လကခဏ တင်ိုးက သရှရန် ဤသည်မှ သငအ
့်် တွက်
အတက င်ိုးဆိုး အခွငအ
့်် တရိုး ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူဇ့် တခယူချန်တွင၊် သူ
အရွ ယ်တရ က်လ တနစဉ်တွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသပည တချြုျို့၊ သ မန်အသစတ်၊
ဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် လူသဘ
ဝပြင ့်် တြ ်ပပပခင်ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတက
့်
့် သူသည် သင်ယူက
သတဘ တပါက်လ ခဲသ
ဲ့် သ
့် ည်။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် သူြန်ဆင်ိုးခတ
လူသ ိုးမျ ိုးမှလ သည့်် ဤအရ မျ ိုးက ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ တသည်
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝက တြ ်ပပပခင်ိုးအတွက်
လူဇ့် တ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အလယ်တွင ် လူသ ိုး ရှု တထ ငန္
့်် င
ှ ့်် လူသ ိုး သဘ ဝက အသိုးပပြုလျက် သူ
အမှုပပြုတနခဲခ
ှ တ
် စပပီိုး၊ သ ၍
့် ျန်တွင ် သူ၏ အမှုက သ ၍ အဆက်အစပ် ရှတစသည်၊ သ ၍ စစ်မန
တကျတစသည်။ ဤအရ က သူ၏ အမှုက သ ၍ သိုးခွငရ
့်် တစပပီိုး လူတအတွ
က် သ ၍
့်
လွယက
် ူစွ န ိုးလည်တစခဲသ
ဲ့် သ ရလဒ်က
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင် လချင်ခတ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတစသည်။ ဘရ ိုးသခင် အတွက် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လူဇ့် တ၌ အမှုပပြုပခင်ိုးသည်
သ ၍ လက်တတွက
ျို့ ျသည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တ ခယူခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူ
တဆ င်ရွက်လတသ အမှုက ဘရ ိုးသခင်၏ ဇ တက လက်ခန္င်တသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမှုက လက်တတွျို့ကျကျ တြ ပ် ပမည့်် အချန်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးအတနပြင ့််
သူ၏အမှုက တရ ိုးဝင် အစပပြုန္င်သည့်် အချန်လည်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးကက ိုးတွင ် “မျြုိုးဆက်ကွ ဟမှု” မရှတတ တ
့် ကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မကက မီတွင ်
တစတမန်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆပခင်ိုးအလပ်က ရပ်တနတ
် ့် တ မ
့် ည်
ပြစ်တကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က သူ တြ ်ပပလခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အမှုတတ တ
် က
ဲ့် ကက င်ိုး ဆလတပသည်။
့် လူဇ့် တ၌ ကယ်တင်ကယ်ကျ တြ ်ပပန္င်ခတ
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်တသ လူတသည်
သူန္င
ှ ့်် သ ၍နီိုးစပ်သည်၊ သူ၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး
့်
အမှုသည် နယ်တပမသစ်ထသ
ဲ ဝင်
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
့် တရ က်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တခတ်သစ်တစ်ခက ရင်ဆင်ရတတ မ
့် ည် ပြစ်သည်ကလည်ိုး ဆလတပသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ က ြတ်ပပီိုးသတ
ူ င်ိုးသည် သခင်တယရှု တမွိုးြွ ိုးခဲခ
ွ ် အပြစ်အပျက်မျ ိုးစွ
့် ျန်တင

ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်က သကကသည်။ ထအပြစ်အပျက်မျ ိုးထမ
ဲ ှ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
အပြစ်အပျက်မှ မ ရ်နတ်တ ရှ
် ရင်၏ လက်လ ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်၊
့် ငဘ
ယင်ိုးက အလွန ် ပပင်ိုးထန်ခသ
ဲ့် ည်မှ ပမြုျို့တတ ်၏ န္ှစ်န္စ
ှ ်န္င
ှ ့်် န္ှစ်န္စ
ှ ်တအ က် ကတလိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
အသတ်ပြတ်ခရတသ အထ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်
လူဇ့် တခယူခပဲ့် ခင်ိုးပြင ့်် ရရှလ မည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ စွနစ
် ့် ိုးမှုက ခယူခသ
ဲ့် ည်ဆသည်မှ
ထင်ရှ ိုးပမင်သ တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးက
ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးအတွက် သူတပိုးခဲရ
့် တသ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အြိုးအခမှ လည်ိုး
ထင်ရှ ိုးပမင်သ သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအတွက်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကင်စဲထ
ွ
ိုးခဲတ
့်် ျက်မျ ိုးမှ လည်ိုး
့် သ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တမျှ ်လငခ
ထင်ရှ ိုးပမင်သ သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် အမှုက
တဆ င်ရွကန္
် င်ခတ
ဲ့် သ အချန်တွင ် သူ မည်သခ့် စ ိုးခဲရ
့် သနည်ိုး။ ယင်ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ခထ
လူတ သ
့်် ည်၊ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့််
့် န ိုးလည်သငသ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုသစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင် တဆ င်ရွက်န္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့််
တပျ ်ရင်ခသ
ဲ့် ည်။ သခင်တယရှု သည် ဗတတဇခပပီိုး သူ၏သ သန က ပပည့်စ
် တစရန် သူ၏အမှုက
တရ ိုးဝင်စတင်ခခ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြင ့််
လမ်ိုးမိုးသွ ိုးခသ
ဲ့် ည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တစ ငဆ
့်် င်ိုးက
ပပင်ဆင်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ် သူသည် ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး၏ ဇ တခန္ဓ က တန က်ဆိုးတွင ်
ယူတင်ဝတ်ဆင်န္င်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူတပမင်
့်် ူတစ်ဦိုး၏
့် န္င်က ထန္င်တသ အတသွိုးအသ ိုးန္ှငလ
အသွငပ် ြင ့်် သူ၏အမှုသစ်က စတင်န္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူသည် တန က်ဆိုးတွင ်
လူတစ်ဦိုး၏ ပင်ကလကခဏ မှတစ်ဆင ့်် လူတန္ှ့် င ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ပပီိုး ရင်ိုးရင်ိုးန္ိုးီှ န္ိုးီှ
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး တပပ ဆန္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် တန က်ဆိုးတွင ် လူသ ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုး ဘ သ စက ိုးတ၏
ွ ်က မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်
့် ကက ိုးခမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လ န္င်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် လူသ ိုးဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုလျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တထ က်ပန္
့်် င်ိုးတစန္င်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ီ င်တလသည်။ သူသည်
့် င်သည်၊ အသဉ ဏ်ပွငလ
့် ကူညန္
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ စ ိုးပဲတ
ွ စ်ခတည်ိုးတွင် စ ိုးန္င်ပပီိုး တစ်တနရ တည်ိုး၌ တနထင်န္င်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျ ိုးက ပမင်န္င်သည်၊ အမှုအရ မျ ိုးက ပမင်န္င်ပပီိုး အရ ရ တင်ိုးက လူသ ိုးမျ ိုး
ပမင်သကဲသ
့် ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတ၏
့်် င် ပမင်န္င်သည်။ ဤသည်မှ
့် ကယ်ပင် မျက်လိုးမျ ိုးမှတစ်ဆငပ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ပထမဦိုးဆိုး တအ င်န္င်ပခင်ိုး
ပြစ်ခန္
ဲ့် င
ှ တ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတစ်ခ ပပီိုးတပမ က်ပခင်ိုးဟလည်ိုး ဆန္င်၏-

ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အတပျ ်ရင်ဆိုးပြစ်တသ အရ အမှနပ် ြစ်သည်။ ထအချန်ကစ၍၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် သူ၏အမှု၌ န္ှစ်သမ်မ
့် ှုမျြုိုးတစ်ခက ပထမဆိုးအကကမ်
ဘရ ိုးသခင်ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ပြစ်ပျက် လ ခဲသ
့် ည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အလွန ်
လက်တတွျို့ကျပပီိုး အလွန ် သဘ ဝဆန်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင် ခစ ိုးရတသ
စတ်သက်သ ရ ရမှုသည် အလွန ် စစ်မှနသ
် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆငသ
့်် စ်တစ်ခ ပပီိုးတပမ က်တသ အချန်တင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
တကျနပ်အ ိုးရမှုက ခစ ိုးရတသ အချန်တင်ိုး၊ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်ထန္ှင ့််
ကယ်တင်ပခင်ိုးထ သ ၍ နီိုးကပ်လ တသ အချန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သူ၏ စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တွင ် တရှ ဆ
ျို့ က်တိုးရင်ိုး၊ သူ၏ အမှုသစ်က အစပျြုိုးပခင်ိုးလည်ိုး
ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ ဤအချန်မျ ိုးသည် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး လိုးဝ ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးသ ့်
ချဉ်ိုးကပ်သည့်် အချန်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊ ထသတသ
အခွငအ
့်် တရိုး
့်
တရ က်လ ပခင်ိုးသည် ကတက င်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး အလွန ် တက င်ိုးမွနသ
် ည်။ အတကက င်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးတသ သူအ ိုးလိုးအတွက၊် ယင်ိုးသည်
အလွနအ
် တရိုးပါပပီိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ြွယ်တက င်ိုးတသ သတင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမှု၏
အသစ်တသ အဆငက
့်် တဆ င်ရွက်တသ အခါတွင၊် သူသည် အသစ်စတင်ပခင်ိုး တစ်ခ ရှပပီိုး၊
ဤအမှုသစ်န္င
ှ ့်် အသစ်စတင်ပခင်ိုးက စတင်တဆ င်ရွက်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ်တွင်
မတ်ဆက်တသ အခါတွင၊် ယင်ိုးသည် ဤအမှုအဆင၏
့်် ရလဒ်က သတ်မတ
ှ ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က
ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် တန
က်ဆိုး အကျြုိုးသက်တရ က်မှုန္င
ှ ့်် အသီိုးအပွငတ
့်် က
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တတွျို့ ပမင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်် အချန်ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ
ဤအကျြုိုးသက်တရ က်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည့်အ
် ချန်လည်ိုးပြစ်က ၊
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုး တပျ ်ရင်သည့်အ
် ချန် ဧကန် ပြစ်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အပမင်တွင ် သူ ရှ တြွတနသည့်် လူတက
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က
့် ပမင်န္င
သတ်မတ
ှ ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏အမှုက တအ င်ပမင်တစန္င်ပပီိုး သူက
့် စတ်တကျနပ်မှု
တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးန္င်သည့်် လူစပြစ်သည့်် ဤအပ်စက ရရှန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ချလက်ချရှခဲသ
င ့်် သူသည် သူ၏စိုးရမ်မှုမျ ိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
တဘိုးြယ်ပပီိုး တပျ ်ရင်တလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တသည်
လူသ ိုးအလယ်တွင ် အမှုသစ်က စတင်န္င်တသ အခါတွင၊် သူလပ်ရမည့်အ
် လပ်က
အတ ိုးအဆီိုး မရှ လပ်တဆ င်ရန် သူစတင်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်သွ ိုးပပီဟ
သူခစ ိုးရတသ အခါတွင၊် သူသည် အဆိုးက ပမင်ပပီိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ တကက င ့်် သူသည်

စတ်တကျနပ်ပပီိုး သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် တပျ ်ရင်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပျ ်ရင်မှုက မည်သ ့်
တြ ်ပပသနည်ိုး။ အတပြ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်က သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးကကည့်န္
် င်သတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ငတကကိုးန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငတကကိုးန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လက်ခပ်တီိုးန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ကန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
သီချင်ိုးဆန္င်သတလ ။ ဆန္င်ပါက၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူ ဆမည်နည်ိုး။ ဟတ်တပ၏၊
ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်သက်ြွယ်၊ တထ
ှ ိုးထက
ဲ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် သည့်် သီချင်ိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက တြ ်ပပန္င်တသ သီချင်ိုးတစ်ပဒ်က သီဆန္င်သည်။ ယင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊ သူကယ်တင် အတွက်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် သူသဆ
ီ န္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးန္ှငမ
့်် ဆ တြ ်ပပန္င်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည်
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုး ရှပပီိုး သူ၏ခစ ိုးချက် အမျြုိုးမျြုိုးက နည်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့််
တြ ်ပပန္င်တသ တကက င ့်် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ပမှနပ် ြစ်၏။ ဤသည်မှ
သူ၏အခွငအ
့်် တရိုးပြစ်ပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ မျှ သ ၍ ပမှနမ
် ပြစ်န္င်သကဲသ
့် သ
့် ၍
မသင်တ
် င်တပ။ လူတသည်
ယင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် တ န္
့်
မစဉ်ိုးစ ိုးသငတ
့်် ပ။ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဤအရ ထအရ က မလပ်တဆ င်သင၊့််
့်
သူသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုး ထနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မလပ်တဆ င်သငဟ
့်် တပပ ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
“သတတြုကွငိုး် တင်ိုးကျပ်တစတသ မန္တန”် က က အသိုးပပြုရန် မကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ဤနည်ိုးပြင ့််
သူထ
ှ
် တပျ ်ရင်မှု သမဟ
် စ ိုးချက်က မဆ ကနသ
် ့် တ်ြ ့်
့် တွင ် ရှတက င်ိုးရမည့်
့် တ် မည်သည့်ခ
မကကြုိုးစ ိုးသငတ
့်် ပ။ လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင် မတပျ ်ရင်န္င်တပ၊ သူသည်
့် စတ်န္လ
မျက်ရည်ကျ၍မရတပ၊ သူင၍မရတပ- မည်သည့်စ
် တ်ခစ ိုးမှုမျှ သူ တြ ်ပပ၍မရတပ။
ဤမတ်သဟ ယ န္ှစ်ခအတွငိုး် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်် အရ မှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
သင်တ ဤပ
စပြင ့်် ပမင်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်မဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က လွတ်လပ်မှုန္င
့်
လွတ်တပမ က်မအ
ှု ချြုျို့က ရရှရန် အခွငတ
့်် ပိုးလမ်မ
့် ည်ဟ ငါယကကည်သည်။ ဤသည်မှ
အလွနတ
် က င်ိုးမွနတ
် သ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ အန င်္တ်တွင ် သူဝမ်ိုးနည်ိုးတနတကက င်ိုးက
သင်တ ကက
ိုးတသ အခါတွင၊် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
့်
ခစ ိုးန္င်ပါက၊ ပပီိုးလျှင် သူတပျ ်ရင်တနတကက င်ိုး သင်တ ကက
ိုးရတသ အခါတွင၊် သင်တသည်
့်
့်
သူ၏တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးန္င်ပါက၊ အနည်ိုးဆိုး သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မည်သည့်အ
် ရ က တပျ ်ရင်တစပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က ဝမ်ိုးနည်ိုးတစသည်က ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး
သရှက န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဝမ်ိုးနည်ိုးတသ တကက င ့်် သင်သည်
ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တပျ ်ရင်တသ တကက င ့်် သင်တပျ ်ရင်လျှင၊် သူသည်

သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက အပပည့်အ
် ဝရရှပပီိုးပြစ်မည်ပြစ်က ၊ သင်န္င
ှ ့်် သူ၏အကက ိုးတွင ်
မည်သည့်အ
် တ ိုးအဆီိုးမျှ ရှမည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ သင်သည် လူသ ိုး၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး၊
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အသပည တပြင
် ့် တ်ရန်
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကနသ
ကကြုိုးစ ိုးမည်မဟတ်တတ တ
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် ချ။ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ စတ်န္လ
အသက်ရှငပ် ပီိုး အထင်ိုးသ ိုးပြစ်တနပါလမ်မ
့်် ဝ၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး
့် ည်။ သူသည် သငဘ
သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤပပင်ိုးပပတသ
စတ်ဆန္ဒမျြုိုး ရှပါသတလ ။ ဤအရ က သင် စွမ်ိုးတဆ င် ရရှန္င်သည်ဟ သင်
စတ်ချယကကည်ပါသတလ ။
ဆက်လက်၍ ကျမ်ိုးစ မှ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ြတ်ကကစ။့်
၆။ တတ င်တပေါ်တဒသန
မင်္ဂလ တရ ိုးတတ ်မျ ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၃-၁၂)
ဆ ိုးန္ှငအ
့်် လင်ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၁၃-၁၆)
ပညတ်တတ ် (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၁၇-၂၀)
အမျက်တဒါသ (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၂၁-၂၆)
လင်မက
ှု စစတြ က်ပပန်ပခင်ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၂၇-၃၀)
ကွ ရှငိုး် ပခင်ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၃၁-၃၂)
ကျန်ဆပခင်ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၃၃-၃၇)
မျက်လိုးတစ်လိုးအတွက် မျက်လိုးတစ်လိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၃၈-၄၂)
ရန်သက
ူ ချစ်ပါ (ရှငမ
် ဿဲ ၅:၄၃-၄၈)
တပိုးကမ်ိုးပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် လမ်ိုးညန်ချက် (ရှငမ
် ဿဲ ၆:၁-၄)
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၆:၅-၈)
၇။ သခင်တယရှု ၏ ပဥပမ မျ ိုး
မျြုိုးတစက့် ကဲသူ ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၁-၉)

တတ ပင်မျ ိုး ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၂:၂၄-၃၀)
မန်ညင်ိုးတစ့် ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၃၁-၃၂)
တတဆိုး ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၃၃)
တတ ပင်မျ ိုး ပဥပမ က ရှငိုး် ပပထ ိုးပခင်ိုး (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၃၆-၄၃)
ဘဏ္ဍ န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၄၄)
ပလဲ ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၄၅-၄၆)
ပက်ကွန ် ပဥပမ (ရှငမ
် ဿဲ ၁၃:၄၇-၅၀)
၈။ ပညတ်ချက်မျ ိုး
ရှငမ
် ဿဲ ၂၂:၃၇-၃၉ တယရှု က၊ သင်၏ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက
စတ်န္လ
ှ ိုးအကကင်ိုးမဲဉ
ှ ့်် ချစ်တလ ၊့် ဟူတသ ပညတ်သည် ပဌမပညတ်ပြစ်၏။
့် ဏ်ရှသမျှန္င
ကကီိုးပမတ်တသ ပညတ်လည်ိုးပြစ်၏။ ထမှတပါိုး ကယ်န္င
ှ စ
့်် ပ်ဆင်တသ သူက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ချစ်တလ ဟ
ူ သ ဒတယပညတ်သည် ပဌမ ပညတ်န္င
ှ ့်် သတဘ တူ၏။
့် တ
“တတ င်တပေါ်တဒသန ”၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခစီက အရင်ကကည့်က် ကစ။့်
ဤအမျြုိုးမျြုိုးတသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် တြ ်ပပပါသနည်ိုး။
ဤအမျြုိုးမျြုိုးတသ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး၏ ပါဝင်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ မျ ိုးမှ သ ၍
တိုးပမြှငထ
့်် ိုးသည်၊ သ ၍ ခင်မ သကဲသ
့် ၊ ့် ပညတ်တတ ်တခတ်၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးထက် လူတ၏
့်
ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ နီိုးစပ်သည်ဟ တသချ တပါက် ဆန္င်သည်။ တခတ်သစ်စက ိုးန္ှငတ
့်် ပပ ရလျှင ်
ဤအရ မျ ိုးသည် လူတ၏
့် တကယ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သ ၍ ဆီတလျ ်တပသည်။
တအ က်ပါ တကျတသ အတကက င်ိုးအရ တက
် က
့် ြတ်ကကစ-့် မင်္ဂလ တရ ိုးတတ တ
့်
သင်မည်ကသ
ဲ့် န့် ိုးလည်သငသ
့်် နည်ိုး။ ပညတ်တတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ က သင်
သသငသ
့်် နည်ိုး။ အမျက်တဒါသက မည်သအဓ
့်် ငသ
့်် နည်ိုး။
့် ပပ ယ် ြွငသ
လင်မက
ှု စစတြ က်ပပန်သမ
ူ ျ ိုးက မည်သ က
ွ ်တပြရှငိုး် သငသ
့်် နည်ိုး။ ကွ ရှငိုး် မှုန္င
ှ ့််
့် င်တယ
ပတ်သက်၍ မည်သ တပပ
ဆသငပ့်် ပီိုး ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးရသနည်
ှ
ိုး။
့်
မည်သသ
ူ ည် ကွ ရှငိုး် ၍ရပပီိုး မည်သသ
ူ ည် ကွ ရှငိုး် ၍မရသနည်ိုး။ ကျန်ဆပခင်ိုး၊
မျက်လိုးတစ်လိုးအတွက် မျက်လိုးတစ်လိုး၊ ရန်သက
ူ ချစ်တလ ၊့်

တပိုးကမ်ိုးရက်တရ ပခင်ိုးအတကက င်ိုးတရ မည်သနည်
့် ိုး။ စသပြင ့်် ပြစ်သည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ယကကည်မှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးတန က်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
သွငပ် ပင်လကခဏ တင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည်။ ဤလက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည်
လူတ၏
် ရ ထက် သ ၍မတလိုးနက်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယတနအထ
့်
့် လက်ရှလအပ်သည့်အ
အပ်စပ်မှုရတသိုး
ှ
တပသည်- ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ လူတ၏
ှု ွင ်
့်
့် ယကကည်မတ
၎င်ိုးတကက
့် ြုတတွျို့ရသည့်် အတတ ်အတန် အတပခခကျတသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်၏။
သခင်တယရှု က အမှုအစပပြုသည့်အ
် ချန်မှစ၍၊ သူသည် လူသ ိုး၏
အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုရန် စတင်န္င
ှ ့်် တနခဲတ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ အမှုန္င
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးမှ ပညတ်တတ ်တ၏
့် အတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်တွင ် အတပခခထ ိုးသည်။
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
စက ိုးတပပ ဆသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်မှု
့်
တစ်ခတစ်တလရှပါသတလ ။ အမှနရ
် တပ၏။
ှ
ယခင်က စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးအပပင် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က ဤတဒသန မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သမမ တရ ိုးန္င
ှ လ
့်် ည်ိုး အမှန ်
ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
် ရ က တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့််
တြ ်ပပမှုပစ သမဟ
့် တ် ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုသည်ပြစ်တစ၊ သူ တြ ်ပပတသ
အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့််
သက်ဆင်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးထတ
ဲ ွင် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အတပခခအတ်ပမစ်၊ မူလဇ စ်ပမစ်န္င
စမှတတ
် ရှ
် န်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ယခ သူတပပ တသ
့် ကကတလသည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ် မတလိုးနက်ဟ ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
ှု စ်ခ
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမတ
ရရှရန်အလငှ့် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ရှတသ လူတအတွ
က် မရှမပြစ်တသ
့်
အရ မျ ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် သမမ တရ ိုးမဟတ်ဟ သင်မတပပ န္င်တသိုးတပ။ ဤတဒသန မျ ိုး
ထဲမှ တစ်ခတစ်တလသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။
မတပပ န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ထတဒသန တစ်ခစီတင်ိုးက သမမ တရ ိုးပြစ်၏။
ထတဒသန မျ ိုးသည် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး မမကယ်ကယ် မည်သ ပပြုမူ
တနထင်ရမည်က
့်
ပပသသည့်် ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး

ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတလသည်။ သတသ
်လည်ိုး ထအချန်က
့်
အသက်တ ၌ ၎င်ိုးတ၏ကကီ
ိုးထွ ိုးမှု အဆငအ
့်် တပေါ် အတပခခ၍ ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
့်
လက်ခန္င်က သတဘ တပါက်န္င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးသ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အပပစ်သည်
တပြရှငိုး် မခခဲရ
ဲ့် ည့််
့် တသိုးတသ တကက င၊့်် ဤအရ မျ ိုးသ သခင်တယရှု ထတ်ပပန်န္င်ခသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ထအချန်က လူတက
သပပြုမူ
့်် ည်၊
့် ၎င်ိုးတ မည်
့်
့် သငသ
မည်သည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးတ လ
့်် ည်၊ အမှုအရ မျ ိုးက မည်သည့််
့် ပ်တဆ င်သငသ
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ်ပယ်အတွငိုး် ၎င်ိုးတ လ
့်် ည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့် ပ်တဆ င်သငသ
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ မည်
သယ
့်
့် ကကည်သငပ့်် ပီိုး သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မည်သ ့်
ပပည့်မ
် ီသငသ
့်် ည်ဆသည်တက
့် တပပ ပပရန် ဤနယ်ပယ်မျြုိုး အတွငိုး် ၌ရှတသ ရိုးရှငိုး် သည့််
သွနသ
် င်မတ
ှု က
ဲ့် လသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ထအချန်က
့် သ သူ အသိုးပပြုန္င်ခတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှုအတပေါ် အတပခခ၍ ချမှတ်ထ ိုးတပသည်။
ပညတ်တတ ်တအ က်တွင် အသက်ရင
ှ ် တနကကတသ လူတအတွ
က် ဤသွနသ
် င်မတ
ှု က
့်
့်
လက်ခရန် မလွယက
် ူခတ
ဲ့် ပ၊ ထတကက
င ့်် သခင်တယရှု သွနသ
် င်ခတ
ဲ့် သ အရ သည်
့်
ဤနယ်ပယ်အတွငိုး် ၌သ ရှခဲရ
့် တပသည်။
ဆက်လက်၍၊ “သခင်တယရှု ၏ ပဥပမ မျ ိုး” ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ
ပါဝင်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တစ်ချက် ကကည့်က် ကစ။့်
ပထမတစ်ခသည် မျြုိုးတစက့် ကဲသူ ပဥပမ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အလွနစ
် တ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ ပဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်။ မျြုိုးတစ့်မျ ိုးကကဲပခင်ိုးသည်
လူတ၏ဘဝမျ
ိုးတွင ် ပပြုလပ်တနကျ အပြစ်အပျက်ပြစ်သည်။ ဒတယမှ တတ ပင်မျ ိုး
့်
ပဥပမ ပြစ်သည်။ တတ ပင်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်က တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး
စက်ပျြုိုးတသ သူ ဘယ်သမ
ူ ဆန္ှင ့်် လူကကီိုးသမ
ူ မျ ိုးက တသချ တပါက် သကကပါလမ်မ
့် ည်။
တတယမှ မန်ညင်ိုးတစ့် ပဥပမ ပြစ်သည်။ မန်ညင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
သင်တအ
ပါက၊ သမမ ကျမ်ိုး၌
့် ိုးလိုး သသည်မဟတ်တလ ။ သင်တ မသ
့်
တစ်ချက်ကကည့်န္
် င်သည်။ စတတထပဥပမ မှ တတဆိုး ပဥပမ ပြစ်သည်။ ယခတွင်
လူအမျ ိုးစက တတဆိုးဆသည်မှ အချဉ်တြ က်ပခင်ိုးအတွက် အသိုးပပြုပပီိုး ယင်ိုးမှ လူတက
့်
၎င်ိုးတ၏တန
စဉ်ဘဝမျ
ိုးတွင ် အသိုးပပြုတသ အရ ပြစ်သည်က သကကတပသည်။
့်
့်
တပခ က်ခတပမ က်ပြစ်သည့်် ဘဏ္ဍ ပဥပမ ၊ ခန္ှစ်ခတပမ က်ပြစ်တသ ပလဲ ပဥပမ ၊
ရှစ်ခတပမ က်ပြစ်တသ ပက်ကွန ် ပဥပမ တ အပါအဝင်
တန က်ထပ် ပဥပမ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
့်

လူတ၏
့် တကယ့််ဘဝမျ ိုးမှ ထတ်န္တ်က အရင်ိုးခထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပဥပမ မျ ိုးသည်
မည်သည့်် အတပခအတနမျြုိုးက ပတြ ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
ဆက်သယ
ွ ် တပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ လ
် ရ ပြင ့်် ၎င်ိုးတက
၏
့် အပ်သည့်အ
့် တထ က်ပ့်တပိုးြ အသက်
့်
ဘ သ စက ိုး၊ လူသ ိုး ဘ သ စက ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး အတပခအတနတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တခယူပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အသက်ရင
ှ ခ
် ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လူတ၏
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဘဝတနမှုပစမျ ိုးက ကကြုတတွျို့ခစ ိုးက မျက်ပမင် တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်၊
ဤအတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် သူ၏ ဘရ ိုးဘ သ စက ိုးက လူသ ိုးဘ သ စက ိုးသ ့်
ကူိုးတပပ င်ိုးသည့်် သူ၏ သင်ကက ိုးမှု ကန်ကကမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဘဝတွင ်
သူပမင်ခပဲ့် ပီိုး ကက ိုးခဲရ
အ
ျို့ ကကြုကလည်ိုး ကကယ်ဝ
့် တသ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏လူအတတွ
့်
တစခဲသ
့် ည်။ သမမ တရ ိုးအချြုျို့က လူတအ
့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး သူ န ိုးလည်တစလခဲခ
အလတတ ် အချြုျို့က န ိုးလည်တစလခဲခ
ှ ့််
့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး အတကက င်ိုးက လူတအ
့် ိုး
တပပ ပပရန် အထက်ကအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတသ ပဥပမ တက
ဲ့် ည်။
့် သူအသိုးပပြုန္င်ခသ
ဤပဥပမ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူတ၏
့် ည်။ လူသ ိုး၏
့် အသက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တနခဲသ
ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်တသ အရ တစ်ခမျှ မရှခဲတ
ှ ့််
့် ပ။ သခင်တယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
အတူ အသက်ရှငခ
် ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လယ်သမ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် လယ်ကွငိုး် မျ ိုးအ ိုး
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတနသည်က သူပမင်ခပဲ့် ပီိုး၊ တတ ပင်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့််
တတဆိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်က သူသခဲသ
့် ည်။ လူသ ိုးတက
့် ဘဏ္ဍ အ ိုး
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည်ကလည်ိုး န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့်် ဘဏ္ဍ န္ှင ့််
့်
ပလဲန္စ
ှ ်ခလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တင်စ ိုးမှုမျ ိုးက သူ အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဘဝတွင၊်
ငါိုးြမ်ိုးသမ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုး ပစ်တနကကပခင်ိုးက သူ မကက ခဏ တတွျို့ ခဲရ
့် သည်။
့် ပက်ကွနမ
သခင်တယရှု သည် လူဘဝန္ှ
ငဆ
့်် က်န္ယ်သည့်် ဤအရ န္ှင ့်် အပခ ိုးတသ လှုပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက
့်
မကက ခဏ ပမင်တတွျို့ ခဲရ
ဘဝမျြုိုးကလည်ိုး သူ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် ပပီိုး၊ ထသတသ
့် သည်။ အပခ ိုးပမှန ်
့်
လူသ ိုးတင်ိုးကဲသ
့် ပင်
့် လပ်ရိုးလပ်စဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ သူသည် လူသ ိုးတ၏
့် တနစဉ်
့်
တစ်ရက်သိုးနပ် စ ိုးပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့ ခဲရ
ူ စ်ဦိုး၏ ဘဝက
့် သည်။ သူသည် သ မန်လတ
ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
ူ ၏ဘဝမျ
ိုးက တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ခဲရ
့် ပပီိုး၊ အပခ ိုးသတ
့် သည်။
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးက သူ တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ ပပီိုး မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ခဲခ
့် ျန်တွင၊်
သူတတွိုးခဲသ
် ရ မှ တက င်ိုးမွနတ
် သ ဘဝက မည်သ ရရှ
့် ည့်အ
့် ရမည်၊ သမဟ
့် တ် သ ၍

လွတလ
် ပ်စွ န္ှင ့်် သ ၍ သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှစွ မည်ကသ
ဲ့် တနထ
င်န္င်ရမည် ဆသည်တ ့်
့်
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး စစ်မှနတ
် သ လူသ ိုးဘဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ သခင်တယရှု က လူတ၏ဘဝမျ
ိုးထက
ဲ အခက်အခဲမျ ိုးက ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နပပီိုး၊ စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတအ က် အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် အသက်တ တစ်ခက
အသက်ရှငတ
် နသည့်် လူတ၏
့် အခက်အခဲ၊ စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးမှုတက
့် သူ
ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးဘဝက ကယ်တင်ကယ်ကျ ကကြုတတွျို့တနစဉ်တွင၊်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအလယ် အသက်ရှင ် တနခဲက့် ကသည့်် လူတ မည်
မျှ
့်
အကူအညီမဲ့်တနသည်ကလည်ိုး သူ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
် သ သူ၊
့် ပပီိုး၊ အပပစ်တရ ိုး၌ အသက်ရှငတ
စ တန်န္င
ှ ့်် ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတအ
ှု လယ် ဦိုးတည်ချက်အ ိုးလိုး
့် တသ ညြှဉ်ိုးဆဲမအ
့် ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ခ
့် ခဲရ
တပျ က်ဆိုးတနသည့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ အလွနစ
် တ်ပျက်စရ တက င်ိုးတသ အတပခအတနမျ ိုးက သူ
ပမင်က တတွျို့ ကကြုခဲရ
ဲ့် ျန်တွင၊် ယင်ိုးတက
့် သည်။ ဤအရ မျ ိုးက သခင်တယရှု ပမင်ခခ
့် သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝပြင ့်် ပမင်ခသ
ဲ့် တလ သမဟ
ဝပြင ့်် ပမင်ခသ
ဲ့် တလ ။
့် တ် သူ၏ လူသဘ
့်
သူ၏ လူသဘ
ဝသည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရှခဲပ့် ပီိုး၊ အလွန ် အသက်ရှငခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည်
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးက ကကြုတတွျို့ ပပီိုး ပမင်တတွျို့ န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် သူသည် ဤအရ အ ိုးလိုးက
့်
သူ၏ ဘရ ိုးသဘ ဝပြစ်သည့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရပြငလ
့်် ည်ိုး တတွျို့ ပမင်ခသ
ဲ့် ည်မှ မှနတ
် ပ၏။
ယင်ိုးမှ ၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် သ သခင်တယရှု ၊ ခရစ်တတ က
် ယ်တင်က ဤအရ က ပမင်ခပဲ့် ပီိုး၊
သူပမင်ခတ
ဲ့် သ အရ တင်ိုးက လူဇ့် တ၌ သူ အသက်ရှင ် ခဲသ
့် ည့်် ဤအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ်
သူ တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည့်် အမှု၏ အတရိုးကကီိုးမှုန္င
ှ ့်် လအပ်မက
ှု သူအ
့် ည်။
့် ိုး ခစ ိုးတစခဲသ
လူဇ့် တ၌ သူ တဆ င်ရွက်ြ လ
့် အပ်သည့်် တ ဝန်ဝတတရ ိုးက အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည်က သူ
ကယ်တတ တ
် င် သခဲပ့် ပီိုး၊ သူရင်ဆင်ရမည့်် န ကျင်မှုက မည်မျှ ရက်စက်မည် ဆသည်က
သူသခဲတ
ွ ် ကူကယ်ရ မဲပ့် ြစ်သည်က သူ ပမင်ခခ
ဲ့် ျန်၊
့် သ ်လည်ိုး၊ အပပစ်တရ ိုး၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
၎င်ိုးတဘဝမျ
ိုး၏ စတ်ဆင်ိုးရဲမှုန္င
ှ ့်် ပညတ်တတ ်တအ က်၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အ ိုးနည်ိုးတသ
ရန်ိုးကန်မက
ှု သူပမင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ပပပပီိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးပခင်ိုးက သူခစ ိုးခဲရ
ွ ်က
့် ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အပပစ်တရ ိုးမှကယ်တင်ရန် ပပပပီိုး ဆန္ဒတစ လျက်ရသည်
ှ
။ မည်သည့်် အခက်အခဲမျြုိုးမျ ိုးက သူ
ရင်ဆင်ရသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည့်် န ကျင်မှုမျြုိုးက သူခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ သူသည်
အပပစ်တရ ိုး၌ အသက်ရှငတ
် နတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ရန် တိုး၍ တိုး၍
စတ်ဆိုးပြတ်လ သည်။ ဤပြစ်စဉ် အတတ အတွငိုး် တွင၊် သခင်တယရှု သည် သူလပ်တဆ င်ြ ့်
လအပ်သည့်အ
် မှုန္င
ှ ့်် သူက
့် တ ဝန်တပိုး တစခင်ိုးထ ိုးတသ အရ က ပ၍ပ၍ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး

စတင်န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်ဟ သင် ဆန္င်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက
တဆ င်ယူရန်၊ အပပစ်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ အသက်
မရှငက် ကတတ ရ
ှ ့်် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
့် န်န္င
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် သူ၏အမှုက တန က်ထပ် ဆက်လက်
လပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ အပပစ်တပြရ ယဇ်တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ အပပစ်မျ ိုးက
ခွငလ
့်် တ်န္င်ရန်အလငှ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အပပစ်တပြြ-့် ပြစ်သည့်် သူလက်ခရမည့််
အမှုတတ ်က ပပည့်စ
် တစြ သူ
့် ည်။ သခင်တယရှု ၏
့် သည် တိုး၍တိုး၍ စတ်ထက်သန်လ ခဲသ
န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူက
် န်၊ သူက
့် ယ်သူ ပူတဇ ရ
့် ယ်သူ
ယဇ်ပူတဇ ်ရန် လလ ိုးတနခဲသ
့် ည်ဟ တပပ ၍ရသည်။ သူသည် အပပစ်တပြရ ယဇ်အပြစ် ပပြုမူရန်၊
လက်ဝါိုးက ိုးတင်တွင ် သမှုရက်ခရရန်လည်ိုး သူ လလ ိုးတနခဲပ့် ပီိုး၊ ဧကန်အမှန ် သူသည်
ဤအမှုက ပပီိုးစီိုးရန် စတ်ထက်သန်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူဘဝ၏
စတ်ဆင်ိုးရဲြွယ်
့်
အတပခအတနမျ ိုးက ပမင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူသည် သူ၏ တစခင်ိုးချက်တ ဝန်က တစ်မနစ် သမဟ
့် တ်
တစ်စကကနမ
် ့် ျှပင် မတန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးဘဲ တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် သ ၍ပင်
လချင်ခသ
ဲ့် ည်။ ထသ အတလ
တကကီိုး ခစ ိုးရလျက်၊ သူ၏ ကယ်ပင်န ကျင်မှုက မည်မျှ
့်
ကကီိုးမ ိုးမည်ဆသည်က သူ မတတွိုးခဲသ
့် ၊ ့် အရှက်ရပခင်ိုးမည်မျှ သူတတ ငခ
့်် ရမည့််
့် ကဲသ
အတကက င်ိုးက တန က်ထပ် မည်သည့်် စိုးရမ်တကက ငက့်် ကမှုမျှ သမထ ိုးခဲတ
့် ပ။ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထင်ပမင်ယူဆချက် တစ်ခသ ကင်စဲခ
ွ သ
ဲ့် ည်။ သူက
့် ယ်သူ တပိုးဆပ်သတရွ ျို့၊
အပပစ်တပြရ ယဇ်တစ်ခအတနန္ှင ့်် သူသည် က ိုးတင်တွင ် သမှုအရက်ခခဲရ
့် သတရွ ျို့၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က တဆ င်ရွက်မည် ပြစ်ပပီိုး အမှုတတ ်သစ်က ဘရ ိုးသခင်
စတင်န္င်မည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘဝန္ှင ့်် အပပစ်ထ၌
ဲ ရှတသ ၎င်ိုးတ၏
့်
တည်ရမှု
ှ အတပခအတနသည် လိုးဝ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးခဲသ
ူ ချက်န္င
ှ ့််
့် ည်။ သူ၏ ထင်ပမင်ယဆ
လပ်တဆ င်ရန် သူ စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးခဲတ
ှ ့််
့် သ အရ သည် လူသ ိုးက ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
ဆက်စပ်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူသည် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခသ ရှခဲသ
ှ ့််
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အမှုန္င
သက်ဆင်သည့်် တန က်တစ်ဆငက
့်် တအ င်ပမင်စွ စတင်န္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလတတ ်က လပ်တဆ င်ြပြစ်
ဲ ွင ်
့် သည်။ ဤသည်မှ ထအချန်က သခင်တယရှု ၏ စတ်ထတ
ရှခဲတ
့် သ အရ ပြစ်သည်။
လူဇ့် တ၌ အသက်ရှငရ
် င်ိုး လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည် ပမှန ် လူသဘ
ဝက ပင်ဆင်သည်။
့်
ပမှနလ
် တ
ူ စ်ဦိုး၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတရှ့် ခဲသ
့် ည်။ တပျ ်ရင်ပခင်ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ န ကျင်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သူသခဲပ့် ပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဤဘဝမျြုိုးတွင ် အသက်ရှငတ
် နကကသည်က သူပမင်တသ အခါ၊ လူတက
့်

သင်ကက ိုးမအ
ှု ချြုျို့က တပိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် တစ်စတစ်ရ တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့်
တစ်စတစ်ရ သွနသ
် င်တပိုးပခင်ိုးမျှသည် ၎င်ိုးတက
့် အပပစ်တရ ိုးမှ တခေါ်ထတ်သွ ိုးြ ့်
လတလ က်မည်မဟတ်သည်က သူ အလွနအ
် မင်ိုး ခစ ိုးခဲရ
့် သည်။ ၎င်ိုးတက
့်
ပညတ်ချက်မျ ိုးအ ိုး န ခတစပခင်ိုးမျှသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အပပစ်မှ မတရွ ိုးန္တ်တပလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပပစ်တရ ိုးက သူယူတဆ င်ပပီိုး၊ အပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်တ
် သ လူဇ့် တ၏ ပသဏ္ဌ န်
ပြစ်လ ခဲခ
် ၊ အတအလှ
ညအ
့်် တနပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လွတ်လပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် ျန်တွငသ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င ့််
့်
သခင်တယရှု က အပပစ်၌ရှသည့်် လူတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုး
မျက်ပမင်တတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ပပင်ိုးထန်တသ ဆန္ဒတစ်ခ
တပေါ်လွငလ
် ခဲသ
့် ည်- အပပစ်တရ ိုး၌ ရန်ိုးကန်လျက်ရှတသ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝတမှ့် လူသ ိုးမျ ိုးက
၎င်ိုးတဘ
ွ တ
့်် ပိုးြ ပြစ်
့် သ လွတ်တပမ က်ခင
့် သည်။ ဤဆန္ဒသည် သူက
့် ပြစ်န္င်သမျှ ပမန်န္င်သမျှ
လက်ဝါိုးကပ်တင်ကသွ ိုးပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အပပစ်က ယူတဆ င်ရမည်ဟ ပ၍ပ၍
ခစ ိုးရတစသည်။ ဤအရ တသည်
လူတန္ှ့် င ့်် အတူ သူ အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး
့်
အပပစ်တရ ိုး၌ရှတသ သူတဘဝမျ
ိုး၏ စတ်ဆင်ိုးရဲမတ
ှု က
့်
့် ပမင်ပပီိုး၊ ကက ိုးပပီိုး
ခစ ိုးရပပီိုးတန က်မှ ထအချန်မှ ရှတသ သခင်တယရှု ၏ အတတွိုးတပြစ်
့် သည်။
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဤကဲသ
့် အလ
တတ ်မျြုိုးက
့်
ရှန္င်သည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် ဤကဲသ
့် စ
့် တ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက သူတြ ်ပပပပီိုး
ြွငပ့်် ပန္င်သည်ဆသည်မှ ၊ သ မန် လူတစ်တယ က်၌ ရှန္င်တသ အရ တစ်ခတလ ။ သ မန်
လူတစ်တယ က်က ဤကဲသ
့် ပတ်
ှ ် တနထင်ပခင်ိုးက
့် ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးမှ အသက်ရင
မည်ကသ
ဲ့် ပမင်
ူ စ်တယ က်က ၎င်ိုးတ ့်
့် မည်နည်ိုး။ သူတ ဘ
့် က တတွိုးမည်နည်ိုး။ သ မန်လတ
အ ိုးလိုးက ရင်ဆင်ရလျှင၊် ပပဿန တက
့်် ိုးတသ ရှု တထ ငတ
့်် မှ့် ကကည့်မ
် ည်တလ ။ လိုးဝ
့် ပမငမ
မဟတ်တပ။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ အပပင်ပန်ိုး အသွငအ
် ပပင်သည် လူသ ိုးတစ်တယ က်န္င
ှ ့််
အတအကျ တူတသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုး၏ အသပည က တလ့်လ သင်ယူပပီိုး လူသ ိုး၏
ဘ သ စက ိုးက တပပ တသ ်လည်ိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ကယ်ပင် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊
သမဟ
့် တ် စက ိုးတပပ ပမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ စတ်ကူိုးတက
့် ပင်လျှင ် သူတြ ်ပပတသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးတန္ှ့် င ့်် အမှုအရ တ၏
့် အန္ှစ်သ ရက သူပမင်တသ ပစသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
လူတက
် င
ှ ့်် အမှုအရ တ၏
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
့် အန္ှစ်သ ရက ပမင်တသ ပစန္ှင ့်် လိုးဝမတူတပ။
သူ၏ ရှု တထ ငန္
့်် င
ှ ့်် သူရပ်တည်တသ အပမငသ
့်် ည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတစ်တယ က်
မရရှန္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည်

သမမ တရ ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် သူ ယူတင်ဝတ်ဆင်တသ ဇ တခန္ဓ သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရ ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လူသဘ
ဝက တြ ပ် ပတသ အရ သည်လည်ိုး
့်
သမမ တရ ိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတအတွ
က် ဇ တခန္ဓ
့်
ထဲ၌ သူတြ ပ် ပတသ အရ သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်၏ ပပ
့် ိုးတပိုးပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤပ့်ပိုးပခင်ိုးတက
ွ ် အ ိုးလိုးအတွက်
့် လူတစ်တယ က် အတွက်သ မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်သည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ မည်သည့်လ
် ူမဆ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူန္င
ှ ့််
တပါင်ိုးတြ ်တသ လူ အနည်ိုးငယ်သ ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဤလက်တစ်ဆပ်စ
့်
လူမျ ိုးအတွက်သ င်္ရစက်ပပီိုး ပူပန်သည်။ ကပ်တဘိုး အလ ိုးအလ ရှတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၊ အမ်တထ င်ြက်၊ သမဟ
့် တ် မဘတက
့် ပထမဦိုးစွ စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်။
အဆိုးစွနအ
် တနပြင၊့်် သ ၍ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် တသ သူက တဆွမျြုိုးတချြုျို့၊ သမဟ
့် တ်
မတ်တဆွတက င်ိုးအတွက် အတတွိုးတချြုျို့ ချန်ထ ိုးတပမည်၊ သတသ
် ထသတသ
့်
့်
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် သည့်လ
် ူ၏ အတတွိုးမျ ိုးသည် ထထက်
တိုးချဲျို့ပါသတလ ။
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတိုးချဲျို့တပ။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် အမှနတ
် ွငတ
် တ ့်
လူသ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
အရ ရ တင်ိုးက လူသ ိုးတစ်ဦိုး၏ အပမငန္
့်် င
ှ ့််
့်
ရှု တထ ငမ
့်် သ
ှ
ကကည့်န္
် င်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သတသ
် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ကွ ပခ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ခန္ဓ သည်
မည်မျှ သ မန်ပြစ်ပါတစ၊ ပမှနပ် ြစ်ပါတစ၊ မည်မျှ နမ်က
့် ျပါတစ၊ သမဟ
့် တ် လူတက
့် သူအတပေါ်
့်
မည်သည့်စ
် က်ဆပ်မပှု ြင ့်် အထင်တသိုးပါတစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သတဘ ထ ိုးတက
့် သ
ူ ိုးမျှ မပင်ဆင်န္င်တသ အရ မျ ိုး၊ မည်သည့်် လူသ ိုးမျှ
့် မည်သည်လ
မတပန္င်တသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် တနန္ှင ့်် သူ၏တနရ အပမငမ
့်် ှ အပမဲကကည့်ရ
် ှု တလ့်လ လမ်မ
့် ည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်တနစတ်ထ ိုးမှတစ်ဆင ့််
အပမဲပမင်လမ်မ
ွ ်က သ မန် လူတစ်ဦိုး၏ နမ်က
့် ည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ျတသ အပမင၊့််
သမဟ
့်် ှ လိုးဝ ကကည့်၍
် မရတပ။ လူတက
့် တ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတစ်ဦိုး၏ ရှု တထ ငမ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကကည့်တ
် သ အခါ၊ လူသ ိုးအပမင်ပြင ့်် ထသကကည့်
က် ကပပီိုး၊ လူသ ိုး အသပည ၊
့်
လူသ ိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးကဲသ
့် တသ
အရ တက
့်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အတင်ိုးအတ အပြစ်
အသိုးပပြုကကသည်။ ဤသည်မှ လူတက
လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်န္င်တသ
့် ၎င်ိုးတ၏မျက်
့်
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် န္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတ ရရှ
့် န္င်တသ
အတင်ိုးအတ အတွငိုး် တွင ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကကည့်တ
် သ အခါ၊

ဘရ ိုး၏ အပမင်ပြင ့်် သူကကည့်ပ် ပီိုး၊ တင်ိုးတ ချက်တစ်ခအတနပြင ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက အသိုးပပြုသည်။ ဤနယ်ပယ်သည် လူတ မပမင်
န္င်တသ အရ မျ ိုး
့်
ပါဝင်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးတ လ
့် ိုးဝ
ကွဲပပ ိုးတသ တနရ ပြစ်သည်။ ဤကွဲပပ ိုးမက
ှု လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ မတူညတ
ီ သ
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် သတ်မှတ်ထ ိုး၏- ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ရ ထူိုးမျ ိုးအပပင်
့် ပင်ကလကခဏ မျ ိုးန္င
အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
့်် င
ှ ့်် အပမငတ
့်် က
ှ ်သည်မှ
့် တသ ရှု တထ ငန္
့် ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ဤမတူညတ
ီ သ အန္ှစ်သ ရမျ ိုး ပြစ်တပသည်။ သခင်တယရှု ၌ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
တြ ပ် ပပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတက
့် သင်တ ပမင်
့် သတလ ။ သခင်တယရှု လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး
တပပ ခဲတ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုန္င
ှ ့််
့် သ အရ သည် သူ၏ အမှုတတ ်န္င
ဆက်စပ်တနသည်၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၏ တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့််
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တ ဆ
့် န္င်သည်။ သူသည် လူသ ိုး
သရပ်သကန်တစ်ခရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ ဘရ ိုးအန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတက
့် ပငင်ိုး၍မရန္င်တပ။ ဤလူသ ိုး
သရပ်သကန်သည် အမှနတ
် ကယ် လူသဘ
ဝ၏ သရပ်သကန် တစ်ခ ပြစ်ပါသတလ ။ သူ၏
့်
လူသ ိုး သရပ်သကန်သည် သူ၏ တကယ့်် အန္ှစ်သ ရအရ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတ၏
့်
လူသ ိုး သရပ်သကန်မှ လိုးဝ ကွ ပခ ိုးတပသည်။ သခင်တယရှု သည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခ၏
ဲ့် ။ သူသည် ပမှန၊် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက၊ သူသည် အပပစ်ထက
ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ က
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ ပမင်န္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ လိုးဝ မပမင်န္င်တပ။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးန္ှင ့်် ပမှနလ
် တ
ူ ကက
ဲ ကွ ဟချက်ပြစ်သည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် ိုးထက
လူအ ိုးလိုးသည် အပပစ်တရ ိုး၌ အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က အပပစ်က
ပမင်တသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် မည်သည့်သ
် ိုးီ သနခ
် ့် စ ိုးချက်မျှ
့်
မရှတပ။ ၎င်ိုးတအ
့်် က်သ မရှသမဟ
့် ိုးလိုးသည် သက်တသ ငသ
့် တ် ညစ်ပတ်သည်ဟ လိုးဝ
မခစ ိုးရသည့်် ရ ျို့ထ၌
ဲ အသက်ရှငတ
် နတသ ဝက်တစ်တက င် ကဲသ
့် ပင်
့် အတူတူပြစ်သည်ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင ့်် ယင်ိုးသည် တက င်ိုးစွ စ ိုးန္င်ပပီိုး တက င်ိုးမွနစ
် ွ အပ်န္င်သည်။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ဝက်ပခက သနရ
် ့် ှငိုး် တစလျှင၊် ဝက်သည် အမှနတ
် ကယ် တနမထထင်မသ
ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက သနသ
် ့် နရ
် ့် ှငိုး် ရှငိုး် ရှတနမည် မဟတ်တပ။ မျ ိုးမကက မီတွင ် ဝက်သည်
ညစ်ပတ်တပတရတသ သတတဝါတစ်တက င် ပြစ်တသ တကက င၊့်် လိုးဝ
သက်တသ ငသ
့်် က်သ ပြစ်လျက်၊ ရ ျို့ထတ
ဲ ွင ် ထပ်လိုးူ တန လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်

ဝက်မျ ိုးက ညစ်ပတ်တပတရသကဲသ
့် ပမင်
် နရ က
့် ကကတသ ်လည်ိုး၊ သင်က ဝက် တနသည့်တ
သနရ
် ့် ှငိုး် တရိုးလပ်တပိုးလျှငပ
် င်၊ သူက ပပပီိုး တန၍တက င်ိုးသွ ိုးမည် မဟတ်တပ- ဤသည်မှ
ဝက်က မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏အ
မ်တွင ် မထ ိုးကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
ဝက်မျ ိုးသည် တစ်မျြုိုးတစ်စ ိုးတည်ိုး မဟတ်တသ တကက င၊့်် ဝက်မျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုး
ပမင်တသ ပစသည် ဝက်တက
် န္ှင ့်် အပမဲ ကွ ပခ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
့် မမတက
့် ယ်ကယ် ခစ ိုးကကသည့်ပ
လူဇ့် တခ လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တူညတ
ီ သ အမျြုိုးအစ ိုး
မဟတ်တသ တကက င၊့်် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်သ ဘရ ိုးရှုတထ ငပ့်် ြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ချီိုးတပမြှ က်မတ
ှု ွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် အရ ရ တင်ိုးက သူ ပမင်သည့်တ
် နရ မှ
ရပ်တည်န္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ် အသက်ရှငခ
် ျန်တွင ် မည်သည့််
ဆင်ိုးရဲဒကခက တတွျို့ ကကြုရသနည်ိုး။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သတလ ။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်သည် အလွန ်
ဆင်ိုးရဲဒကခခရသည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ လူတက
့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရက န ိုးမလည်ဘ၊ဲ သူက
့်် ရသည်ဟ
့် ထခက်နစ်န က မတရ ိုးသပြငခ
ခစ ိုးတစလျက်၊ သူက
ဲ့် အပမဲ
တတစ ဆက်ဆတလ့်ရသည်
ှ
ဟ ဆကကသည့်် လူတစ်ဦိုးကသ
့်
၎င်ိုးတက
် ကယ်
့် ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဆင်ိုးရဲဒကခသည် အမှနတ
ကကီိုးမ ိုးသည်ဟ တပပ ကကတလသည်။ အပခ ိုးလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် အပပစ်ကင်ိုးစင်ပပီိုး
အပပစ် မရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်နည်ိုးတူ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးသည်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ပခင်ိုး၊ မဟတ်မမှနတ
် ပပ ဆပခင်ိုး၊
င်္ဏ်အသတရြျက်ခရပခင်ိုးတက
့် ခစ ိုးရသည်ဟ တပပ ကကသည်။ သူ၏ တန က်လက်မျ ိုး၏
အထင်လွဲပခင်ိုးန္ှင ့်် မန ခပခင်ိုးတက
င၊့်် ၎င်ိုးတက
့် လည်ိုး သူခရသည်ဟ တပပ ကကသည်- ထတကက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခစ ိုးရပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် တင်ိုးတ ၍ မရန္င်ဟ
တပပ ကကသည်။ ယခတွင် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်န ိုးလည်ပမရတချ။
့်
အမှနတ
် ွင ် ဤအရ ထက် သ ၍ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခရှတသ တကက င၊့်် သင်တ တပပ
တသ
့်
ဤဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အတွက် အမှနတ
် ကယ် ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးအတနပြင ့််
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုး၍ မရတပ။ သဆ
် ကယ်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်အတွက် အမှနတ
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးသည် အဘယ်နည်ိုး။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်အတွက်
အမှနတ
် ကယ် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးက အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူက
် တွကသ
် ကဲသ
့် ၊ ့် လူတက
့် န ိုးမလည်ပခင်ိုးအ ိုး ဆင်ိုးရဲဒကခအပြစ် ထည့်မ
့်

ဘရ ိုးသခင်က အထင်လွဲမှ ိုးမှု တစ်ချြုျို့ ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သူက
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မပမင်ပခင်ိုးက
ဆင်ိုးရဲဒကခဟ ထည့်မ
် တွက်တပ။ သတသ
် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးမ ိုးတသ
မတရ ိုးမက
ှု ခစ ိုးရပပီိုး ပြစ်လမ်မ
ဲ့် ည့််
့် ည်၊ လူဇ့် တ၌ ဘရ ိုးသခင် အချန်ကန်ခသ
အချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ ဇ တအပြစ်တတ အ
် ိုး
ပပ၍မရသကဲသ
့် သူ
ှု လူတအ
ွ တ
့်် ပိုး၍မရတပ၊ ပပီိုးလျှင ်
့် ၏ကကီိုးပမတ်မက
့် ိုး ပမင်ခင
ဘရ ိုးသခင်သည် အတရိုးမပါတသ လူဇ့် တ၌ န္ှမ်ခ
့် ျစွ ပန်ိုးကွယ်တနပပီိုး၊ ဤသည်မှ
သူအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ ညြှဉ်ိုးဆဲမပှု ြစ်ရတပမည်ဟ ခစ ိုးကကရသည်။ လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ န
် ရ န္ှင ့််
့် ိုးလည်န္င်သည့်အ
ပမင်န္င်သည့်အ
် ရ တက
့် အတလိုးအနက် ထ ိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စ န သန ိုးပခင်ိုး မျြုိုးစ
ပပက ၊ သူ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခအတွက် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်ပင် တပိုးကကလမ်မ
့် ည်။
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွငမ
် ူ၊ ကွ ပခ ိုးချက်တစ်ခ ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်၍ လူတန့် ိုးလည်တသ အရ န္ှင ့်် သူအမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရသည့်အ
် ရ တကက
ွ ်
့် ိုးတင
ကွ ဟမှုတစ်ခရှတလသည်။ ငါသည် သင်တက
် ရ ိုး တပပ ပပတနပခင်ိုးပြစ်သည့်် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ
ခန္ဓ ပြစ်တစ၊ အထက်တွင် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ
ဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး မဟတ်တပ။ သဆ
် ကယ် ဒကခခစ ိုးရသည်မှ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင် အမှနတ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခတည်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ ကကစ။့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သ မန်၊ ပမှနလ
် ူတစ်ဦိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်
့်
လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တဘိုးချင်ိုးယှဉ် အသက်ရှငရ
် င်ိုး၊ လူဇ့် တခယူချန်တွင၊် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက်
လူတ၏
့် ့်
့် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ ဥပတဒမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက သူ မပမင်ရသကဲသ
မခစ ိုးရသတလ ။ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒမျ ိုးက သူက
့်
မည်သခ့် စ ိုးရတစသနည်ိုး။ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက ခစ ိုးရသတလ ။
သူသည် အဘယ်တကက င ့်် စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးက ခစ ိုးရမည်နည်ိုး။ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဥပတဒမျ ိုးသည် မည်သည်တပြစ်
့် ကကသနည်ိုး။ မည်သည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတ အပမစ်
တွယက် ကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည့်
်
့်
့်
မည်သည့်အ
် ရ အတပေါ် အတပခခသနည်ိုး။ အသက်ရှငြ
် နည်
ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ဆက်န္ယ်ထ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ ဥပတဒမျ ိုးစသပြင-့််
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်၊ အသပည န္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်တအရ
့်

ြန်တီိုးထ ိုးတပသည်။ ဤဥပတဒ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး တအ က်တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်တသ
လူသ ိုးတသည်
လူသဘ
ဝမရှ၊ သမမ တရ ိုးမရှကကတပ- ၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုးလိုးသည် သမမ တရ ိုးက
ြီဆန်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ရန်လကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက ငါတ ့်
တစ်ချက်ကကည့်ပ
် ါက၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် စ တန်၏ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုစနစ်၊ အသပည ၊
အတတွိုးအတခေါ်တန္ှ့် င ့်် အတအကျ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်တနသည်က တတွျို့ရသည်။
သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၊ သမမ တရ ိုး၊ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုး၏ အပခ ိုးတသ စစ်မှနမ
် ှုတပြင
် နသည်။
့် ့်် ပပည့်တ
ဤအန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်ပပီိုး ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလယ် အသက်ရှငသ
် ည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ခစ ိုးရပါသနည်ိုး။ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ရ က
သူ ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ပပည့်သ
် တလ ။ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည်
မည်သည့်လ
် ူကမျှ န ိုးမလည်န္င်သည့်် သမဟ
့် တ် မတတွျို့ ကကြုန္င်သည့်် န ကျင်မှုက ခစ ိုးရသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သူရင်ဆင်ရတသ အရ တင်ိုး၊ ကကြုရတသ အရ တင်ိုး၊
ကက ိုးရ၊ ပမင်ရတသ အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုရတသ အရ တင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၊ ဆိုးယတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
် ့် ျင်ပန်ကန်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ဆနက
ခခပခင်ိုးတ ပြစ်
့် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးထမှ လ တသ အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ တကက င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် သူ၏ အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ် လ သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခယူချန်တွင၊်
သူန္င
ှ အ
့်် တူ ဘ သ စက ိုးတူညတ
ီ သ လူတစ်ဦိုးက သူ ရှ တတွျို့ န္င်သတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အလယ်တွင် ထသတသ
လူတစ်ဦိုးက ရှ ၍မရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်သယ
ွ တ
် ပပ ဆန္င်သူ
့်
သမဟ
ှ ့်် ဤအပပန်အလှနတ
် ပပ ဆမှု ရှန္င်တသ သူ တစ်ဦိုးမျှ မတတွျို့ န္င်တပ့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်် ခစ ိုးချက်မျြုိုးရသည်
ှ
ဟ သင်
ဆမည်နည်ိုး။ လူတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတသ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၊ ချစ်တသ အရ မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
လက်စ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် တတ ငတ
့်် တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အပပစ်န္င
ှ ့််
မတက င်ိုးမဘ
ှု က်က ယမ်ိုးယင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်
ရင်ဆင်ချန်တွင၊် ယင်ိုးမှ သူန္ှ့် လိုးသ ိုးက ဓါိုးတစ်တချ င်ိုး ထိုးထ ိုးသကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်
မဟတ်တလ ။ ဤအရ မျ ိုးက ရင်ဆင်ရလျက်၊ သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင ် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး
ရှန္င်မည်တလ ။ တပြသမ်စ
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငတ
် နကကတသ
့် ရ က သူရှ တတွျို့ န္င်မည်တလ ။ သူန္င

သူတသည်
ပန်ကန်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည့်သ
် ည့်် လူသ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကသည့််
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် အဘယ်သ ဆင်
ိုးရဲဒကခမခစ ိုးရဘဲ တနန္င်မည်နည်ိုး။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခ
့်
ခစ ိုးပခင်ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် မည်မျှကကီိုးမ ိုးသနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သက
ူ
င်္ရစက်သနည်ိုး။ မည်သက
ူ အတရိုးထ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးက မည်သက
ူ အသအမှတ်ပပြုန္င်စွမ်ိုး
ရှသနည်ိုး။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ သူ၏
့်
ဆင်ိုးရဲဒကခခစ ိုးရပခင်ိုးသည် လူတက
့် အထူိုးသပြင ့်် အသအမှတ်မပပြုန္င်တသ အရ တစ်ခ
ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တအိုးစက်စက်န္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထထင်ိုးပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ဆင်ိုးရဲဒကခက ပ၍ နက်ရှုင်ိုးတစသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ “တပမတခွိုးသည်တပမတွငိုး် ရ၏။
ှ
မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်၌ ကျင်လည်တသ ငှက်သည်
န ိုးတနရ အရပ်ရ၏။
ှ
လူသ ိုးမူက ိုး တခါင်ိုးချရ မျှမရှ။” ဟ တပပ ထ ိုးတသ
ကျမ်ိုးတစ်ပဒ်တကက င ့်် ခရစ်တတ ်၏ အတဒကခန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မကက ခဏ စ န သန ိုးကကတသ
လူအချြုျို့ ရှကကသည်။ လူတက
့် ဤအရ က ကက ိုးတသ အခါ၊ တလိုးတလိုးနက်နက်ခယူပပီိုး
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် သည်ိုးခရသည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုး ဆင်ိုးရဲဒကခပြစ်ပပီိုး ခရစ်တတ ်ခရသည့််
အကကီိုးမ ိုးဆိုး ဆင်ိုးရဲဒကခ ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ယခ ယင်ိုးက အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး၏
ရှု တထ ငမ
့်် ှ ကကည့်ရ
် တွင၊် ထသ ဟ
့် တ်သတလ ။ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
ဤအခက်အခဲမျ ိုးက ဆင်ိုးရဲဒကခအပြစ် မယကကည်တပ။ သူသည် သူ၏လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င်တသ
အခက်အခဲမျ ိုးတကက င၊့်် မတရ ိုးမှုက ဘယ်တသ အခါမျှ ဆနက
် ့် ျင်တအ ်ဟစ်ပခင်ိုး
မရှြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လူသ ိုးတအ
့် ိုး သူက
့် ပပန်တပိုးဆပ်ရန် သမဟ
့် တ် တစ်ခခပြင ့်် သူက
့်
ဆချရန် မည်သည့်အ
် ခါမျှ မပပြုြူိုးတချ။ သတသ
် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အရ ရ တင်ိုး၊
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ဆိုးယတ်မတ
ှု က
့်
မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုရချန်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ လက်ထ၌
ဲ ရှပပီိုး စ တန်၏
အကျဉ်ိုးချပခင်ိုးက ခထ ိုးရက မလွတ်တပမ က်န္င်သည်က သူ မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ရတသ အခါ၊
အပပစ်ထ၌
ဲ အသက်ရှငတ
် သ လူတသည်
သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မှနိုး်
့်
မသကကသည်က သူ မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ရတသ အခါတွင၊် ဤအပပစ်အ ိုးလိုးက သူ
သည်ိုးညည်ိုးမခန္င်တပ။ လူသ ိုးတအတပေါ်
သူ၏ စက်ဆပ်ရွရှ ပခင်ိုးသည် တစ်တနတပခ
ိုး
့်
့်
တိုးပွ ိုးတနသည်၊ သတသ
် ဤအရ အ ိုးလိုးက သူ ကက့် ကက့်ခရသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ ဆင်ိုးရဲဒကခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တန က်လက်မျ ိုး အလယ်တွင်
သူ၏ န္ှလိုးသ ိုး၊ သမဟ
် ဝ
့် တ် သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးကပင် အပပည့်အ
မတြ ်ပပန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ တန က်လက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သမ
ူ ျှက သူ၏ ဆင်ိုးရဲဒကခက

အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခက တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက်၊
တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်၊ တစ်ကကမ်ပပီိုးတစ်ကကမ် ခစ ိုးရသည်၊့် သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးက န ိုးလည်ရန်
သမဟ
ူ ျှ မကကြုိုးစ ိုးကကတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင်
့် ှုတပိုးရန်ပင် မည်သမ
့် တ် န္ှစ်သမ်မ
မည်သည့်အ
် ရ က သင်တ ပမင်
့် ကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတပိုးပပီိုးတသ အရ အတွက်
လူသ ိုးမျ ိုးထမှ အပပန်အလှနအ
် တနပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မလအပ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရတကက င ့်် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဆိုးယတ်ပခင်ိုး၊
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အပပစ်က လိုးဝ သည်ိုးမခန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ယင်ိုးအစ ိုး အဆိုးစွန ်
စက်ဆပ်ရွရှ မှုန္င
ှ ့်် မန်ိုးတီိုးမှုက ခစ ိုးရပပီိုး ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ခန္ဓ က
အဆိုးမရှတသ ဆင်ိုးရဲဒကခ ခရပခင်ိုးသ ဆ
့် က်တရ က် တစတလသည်။ ဤအရ က
သင်ပမင်ပပီတလ ။ မျ ိုးတသ အ ိုးပြင၊့်် သင်တထဲ
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်
့် မှ မည်သက
န ိုးမလည်န္င်ကကတသ တကက င၊့်် သင်တထဲ
ူ မျှ ဤအရ က ပမင်န္င်မည်မဟတ်တပ။
့် က မည်သက
အချန်ကက လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်တဘ
့် သ ဤအရ က တပြည်ိုးပြည်ိုး တတွျို့ ကကြု
ခစ ိုးသငတ
့်် ပသည်။
ဆက်လက်၍၊ ကျမ်ိုးစ ၏ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ကကည့်က် ကစ။့်
၉။ တယရှု သည် နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်၏။
၁။ တယရှု သည် လူငါိုးတထ င်က တကျွိုးတမွိုး၏။
ရှငတ
် ယ ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး ၆:၈-၁၃ ရှမန်တပတရ၏ညီ အတ္န္ဒအမည်ရတသ
ှ
တပည့်တ
် တ က
် ၊
မတယ မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးကတလိုးန္စ
ှ ်တက င်ပါတသ သူငယ်တတယ က်ရပါ၏။
ှ
သတသ
်လည်ိုး
့်
ဤမျှတလ က်မျ ိုးစွ တသ သူတသည်
ရှကကသည်ပြစ်၍၊ ထမနန္
် ့် င
ှ ့်် ငါိုးန္ှစ်တက င်တက
့်
့်
အဘယ်တပပ စရ ရှပါသနည်ိုး ဟတလျှ က်၏။ တယရှု ကလည်ိုး၊ လူမျ ိုးတက
့် တလျ င်ိုးကကတစဟ
မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။ ထအရပ်၌ ပမက်ပင်ထတ
ူ ပပ လျက်ရှသည် ပြစ်၍၊ အတရအတွကအ
် ိုးပြင ့််
ငါိုးတထ င်မျှတလ က်တသ လူတသည်
တလျ င်ိုးကက၏။ တယရှု သည်မနက
် ့် ယူ၍ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့်
ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုးမှ တပည့်တ
် တ ်တအ
ူ ၊ တပည့်တ
် တ တ
် သည်
့် ိုး တဝငှတတ ်မ၍
့်
တလျ င်ိုးတသ သူတအ
ှ ်တက င်က လူမျ ိုးလချင်သမျှ
့် ိုးတဝငှပပန်၏။ ထနည်ိုးတူ ငါိုးန္စ
တဝငှကက၏။ ထသူတသည်
ဝကကပပီိုးမှ ကယ်တတ ်က၊ ဘ မျှ မတပျ က်တစပခင်ိုးင ှ
့်
ကကင်ိုးကျန်တသ အကျြုိုးအပဲတ
် တ ်တအ
့် က
့် တပည့်တ
့် တက က်သမ်ိုးကကတလ ဟ
့် ိုး
မနတ
် ့် တ ်မသ
ူ ည်ပြစ်၍၊ စ ိုးတသ သူတ၌့် ကျန်ကကင်ိုးတသ မတရ မန ် ငါိုး
့် လိုး၏ အကျြုိုးအပဲတ
့် က
့်

တက က်သမ်ိုး၍ တဆယ်န္စ
ှ ်တတ င်ိုးအပပည့်ရ
် ကက၏။
၂။ လ ဇရ၏ တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစ၏။
ရှငတ
် ယ ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး ၁၁:၄၃-၄၄ လ ဇရထွက်၍ လ တလ ဟ
့် ကကီိုးစွ တသ အသန္ှင ့််
ဟစ်တခေါ်တတ ်မူ၏။ ထအခါ တသလွနတ
် သ သူသည် မမတပခလက်၌ ပဆိုးနငယ်န္င
ှ ့််
ရစ်ပတ်လျက်၊ မျက်န္ ှ ကလည်ိုး ပဝါန္ှင ့်် စည်ိုးလျက်ထက
ွ ်လ ၏။ တယရှု ကလည်ိုး၊
သူက
် ့် တ ်မူ၏။
့် မနတ
့် ပြည်၍ လတ်ကကတလ ဟ
သခင်တယရှု တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ နမတ်လကခဏ မျ ိုးထမ
ဲ ှ ဤန္ှစ်ခကသ ငါတ ့်
တရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်သည်၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ယင်ိုးတသည်
ဤတနရ ၌ ငါ
့်
တပပ လတသ အရ က ထတ်တြ ်ပပသရန် လတလ က်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဤနမတ်လကခဏ န္ှစ်ခသည် အမှနတ
် ကယ် အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယပ် ြစ်ပပီိုး၊
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်အတွငိုး် တဆ င်ရွက်ခတ
ဲ့် သ သခင်တယရှု ၏ နမတ်လကခဏ မျ ိုးက
အလွနက
် ယ်စ ိုးပပြုတပသည်။
ဦိုးစွ ပထမ ပထမကျမ်ိုးပဒ်က ကကည့်က် ကစ။့် တယရှု က လူငါိုးတထ င်က တကျွိုးတမွိုးသည်။
“မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးန္စ
ှ ်တက င်” ၏ အယူအဆမှ အဘယ်နည်ိုး။ ပမှနအ
် ိုးပြင ့််
မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှငင
့်် ါိုးန္ှစ်တက င်ပြင ့်် လူမည်မျှက လလတလ က်တလ က် တကျွိုးတမွိုးန္င်သနည်ိုး။
သ မန်လတ
ူ စ်တယ က်၏ စ ိုးချင်စတ်တပေါ် သင်၏ တင်ိုးတ မှုက အတပခခပါက၊ ဤသည်မှ
လူန္စ
ှ ်ဦိုးအတွကသ
်
လတလ က် တပလမ်မ
် ့် ါိုးလိုးန္င
ှ ့်် ငါိုးန္စ
ှ ်တက င်၏
့် ည်။ ဤသည်မှ မနင
အတပခခအကျဆိုး အယူအဆပြစ်သည်။ သတသ
် ဤကျမ်ိုးပဒ်တွင ်
့်
မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှငင
့်် ါိုးန္ှစ်တက င်ပြင ့်် လူမည်မျှက တကျွိုးတမွိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ ၌
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်မှ တအ က်ပါအတင်ိုး ပြစ်သည်- “ထအရပ်၌ ပမက်ပင် ထူတပပ လျက်
ရှသည် ပြစ်၍၊ အတရအတွကအ
် ိုးပြင ့်် ငါိုးတထ င်မျှတလ က်တသ လူတသည်
တလျ င်ိုးကက၏။”
့်
မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးန္ှစ်တက င်န္င
ှ ့်် ယှဉ်ကကည့်လ
် ျှင ် လူငါိုးတထ င်က အတရအတွက် မျ ိုးသတလ ။
ဤအတရအတွက် အလွနမ
် ျ ိုးတနပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က ပပသနည်ိုး။ လူသ ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ၊
လူမျ ိုးန္ှငအ
့်် စ ိုးအစ ကက ိုး ကွ ပခ ိုးချက် ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် တသ တကက င ့်် မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့််
ငါိုးန္စ
ှ ်တက င်က လူငါိုးတထ င်အကက ိုး ခွတ
ဲ ဝရန် မပြစ်န္င်တပ။ လူတင်ိုးက တသိုးငယ်တသ
တစ်ကက်သ ကက်လျှငပ
် င် လူငါိုးတထ င် အတွက် တလ က်ဦိုးမည်မဟတ်တချ။ သတသ
်
့်
ဤတနရ တွင် သခင်တယရှု က နမတ်လကခဏ တစ်ခက လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်- သူသည်

လူငါိုးတထ င်ဗက်ပပည့်တ
် အ င် စ ိုးရသည်က တသချ တစခဲသ
့် ည် သ မက၊
အစ အကကင်ိုးအကျန်မျ ိုးပင် ရှခဲသ
သ ိုးသည်- “ထသူတသည်
့် ည်။ ကျမ်ိုးစ က ဤသ တရိုး
့်
့်
ဝကကပပီိုးမှ ကယ်တတ က
် ၊ ဘ မျှ မတပျ က်တစပခင်ိုးင ှ ကကင်ိုးကျန်တသ အကျြုိုးအပဲတ
့် က
့်
တက က်သမ်ိုးကကတလ ဟ
် တ တ
် အ
် ့် တ ်မသ
ူ ည်ပြစ်၍၊ စ ိုးတသ သူတ၌့်
့် တပည့်တ
့် ိုး မနတ
ကျန်ကကင်ိုးတသ မတရ မန ် ငါိုး
့် လိုး၏ အကျြုိုးအပဲတ
့် က
့် တက က်သမ်ိုး၍
တဆယ်န္စ
ှ ်တတ င်ိုးအပပည့်ရ
် ကက၏။” ဤနမတ်လကခဏ သည် လူတက
့် သခင်တယရှု ၏
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးက ပမင်န္င်တစခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မပြစ်န္င်တသ အရ
မရှသည်က ပမင်န္င်တစခဲသ
့် ည်- ဤနည်ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက
၎င်ိုးတ ပမင်
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးန္စ
ှ ်တက င်သည် လူငါိုးတထ င်ကတကျွိုးရန်
့် ခကဲ့် ကသည်။ မနင
လတလ က်ခသ
ဲ့် ည်၊ သတသ
် မည်သည့်အ
် စ ိုးအစ မျှ မရှခဲပ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူငါိုးတထ င်က တကျွိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည်တလ ။ တကျွိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်မှ မှနတ
် ပသည်။ ဤသည်မှ
နမတ်လကခဏ တစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ယင်ိုးမှ န ိုးမလည်န္င်တသ အရ ၊
့်
့်
မယကကည်န္င်စရ န္ှင ့်် နက်နတ
ဲ သ အရ ပြစ်သည်ဟ မလွမ
ဲ တသွ ခစ ိုးခဲရ
်
့် တပမည်၊ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက်က ထသတသ
အရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် ဘ မျှမဟတ်တချ။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် သ မန်အမှုအရ တစ်ခ ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးက
အဓပပ ယ်ြွငရ
့်် န် အဘယ်တကက င ့်် ယခ ကွက၍
် တရွ ိုးရသနည်ိုး။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဤနမတ်လကခဏ တန က်ကယ
ွ ်တင
ွ ် တည်ရတသ
ှ
အရ မှ ယခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က လိုးဝ
မသပမင်ြူိုးသည့်် သခင်တယရှု ၏ အလတတ ် ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ပထမဦိုးစွ ဤလူငါိုးတထ င်သည် မည်သည့်လ
် ူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်သည်က န ိုးလည်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးကကပါစ။့် ၎င်ိုးတသည်
သခင်တယရှု ၏ တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသတလ ။ ကျမ်ိုးစ မှ
့်
၎င်ိုးတသည်
သူ၏တန က်လက်မျ ိုးမဟတ်သည်က ငါတ သ
့်
့် ရသည်။ သခင်တယရှု က
မည်သပူ ြစ်သည်က ၎င်ိုးတ သ
့် ခဲက့် ကသတလ ။ လိုးဝ မသခဲက့် ကတပ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့််
၎င်ိုးတတရှ
ခဲတ
့် ပ၊ သမဟ
့် ျို့ ရပ်တနတသ လူသည် ခရစ်တတ ပ် ြစ်သည်က ၎င်ိုးတ မသ
့်
့် တ် လူအချြုျို့က
သူ၏ န မည်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သတက င်ိုးသန္င်ပပီိုး၊ သူ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် တစ်စတစ်ရ က သတက င်ိုးသန္င်သည်
သမဟ
ဲ့် ူိုးန္င်သည်။ သခင်တယရှု အတကက င်ိုး အပြစ်အပျက်မျ ိုးက
့် ူိုးတက င်ိုး ကက ိုးခြ
့် တ် ကက ိုးခဲြ
၎င်ိုးတ ကက
ိုးခဲခ
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ျန်တွင ် သခင်တယရှု န္င
့်
့် သချင်စတ်ပပင်ိုးပပမှုက
န္ိုးကကရမျှ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပမည်၊ သတသ
် သူက
ထ ိုးန္င
ှ ့်် သူတန
့်
့် ၎င်ိုးတ သ
့် န ိုးလည်ြ မဆ
့်
့် က်က ၎င်ိုးတ ့်
လက်ခကဲ့် ကသည်ဟ သင်တ တသချ
တပါက် မတပပ န္င်တပ။ သခင်တယရှု က ဤလူငါိုးတထ င်က
့်

ပမင်တသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဆ တလ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဗက်မျ ိုးပြည့်ပ် ခင်ိုးင ှ သ
စဉ်ိုးစ ိုးန္င်ခကဲ့် ကတလသည်၊ ထတကက
င ့်် သခင်တယရှု က ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးခဲသ
့် ည်မှ
့်
့် ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
ဤဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ ၌ ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးတပိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
့် စတ်ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ မည်သည့်အ
် ရ ရှခဲသ
် အ င်သ စ ိုးချင်တနခဲတ
့် နည်ိုး။ ဗက်ပပည့်တ
့် သ
ဤလူတအတပေါ်
သူ၏သတဘ ထ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤအချန်တွင်
့်
သခင်တယရှု ၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့်် ဆက်န္ယ်ခတ
ဲ့် လသည်။ အစ ိုးအစ အပပည့်အ
် ဝ စ ိုးရရန်သ လချင်ခတ
ဲ့် သ
ဗက် ဟ လ ဟင်ိုးလင်ိုးန္င
ှ ့်် ဤလူငါိုးတထ င်က သူ ရင်ဆင်ရတသ အခါ၊ သူအတွ
က်
့်
သချင်စတ်ပပင်ိုးပပမှုန္င
ှ ့်် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်တပပည့်
တ
် နတသ ဤလူတက
့်
့် ရင်ဆင် ရတသ အခါတွင၊်
သခင်တယရှု သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတတ ် ချတပိုးသန ိုးရန် ဤနမတ်လကခဏ က
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးကသ စဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
် ၎င်ိုးတသည်
အတပျ သ
်
ပါဝင်လပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်။ သတသ
့်
့်
ဗက်ပပည့်တ
် အ င် စ ိုးြသ
ဲ့် ည်က သူ သခဲသ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့် ည့်အ
့် လချင်ခသ
့်
သူ၏တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်လ မည်ဟူသည့်် သူ၏ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုး မပြစ်တပေါ် ခဲတ
့် ပ၊
ထတကက
င ့်် ထတနရ ၌ သူမှ့် ရှခဲတ
့် သ အရ က သူ အတက င်ိုးဆိုးလပ်ခပဲ့် ပီိုး လူငါိုးတထ င်က
့်
တကျွိုးရန် မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးန္စ
ှ ်တက င်က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ စတ်လှုပ်ရှ ိုးြွယ်ရ အမှုအရ မျ ိုးက
ပမင်ပခင်ိုးင ှ န္ှစ်သက်ကကတသ ဤလူမျ ိုး၊ နမတ်လကခဏ မျ ိုးက
မျက်ပမင်တတွျို့ ကကြုလခဲက့် ကတသ ဤလူတ၏
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ လူဇ့် တခ
့် မျက်စမျ ိုးက သူ ြွငတ
ဘရ ိုးသခင်က ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သည့်် အရ တက
့် မမတ၏
့် ကယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
ပမင်ခကဲ့် ကသည်။ သခင်တယရှု က ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးရန်
့် သလစတ်ပပင်ိုးပပမှုက ပြည့်ဆ
သသ ပမင်သ တသ အရ တစ်ခက အသိုးပပြုခဲတ
် ည်ိုး၊ ဤလူငါိုးတထ င်က
့် သ လ
အစ တက င်ိုးတက င်ိုးကသ စ ိုးလသည်က သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲ၌ သူသန္ှငတ
့်် နခဲသ
င ့််
့် ည်၊ ထတကက
့်
သူသည် ၎င်ိုးတက
် ရ မျှ မတပပ ခဲတ
့် ပ သမဟ
့် ပ့် မတဟ တပပ ခဲတ
့် တ် မည်သည့်အ
ဤနမတ်လကခဏ ကသ ၎င်ိုးတအ
ွ တ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ သူသည်
့် ိုး ပြစ်သည်အတင်ိုး ပမင်ခင
ဤလူမျ ိုးက သူတန
် ကယ်လက်တသ သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုး နည်ိုးတူ
့် က် အမှနတ
မဆက်ဆန္င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါအ ိုးလိုးသည် သူ၏ အပ်စိုးမှု
တအ က်တင
ွ ် ရှပပီိုး၊ လအပ်တသ အခါတွင ် သူပမင်
့် ကွငိုး် ၌ ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် တမွတ
ျို့ လျ ်ခင
ွ ပ့်် ပြုမည်ပြစ်သည်။ ဤလူတက
့် သူမည်သူ
ပြစ်သည်က မသကကသကဲသ
့် ၊ ့် သူက
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့် န ိုးမလည်တသ ်လည်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူန္င
မည်သည့်အ
် ထူိုး ထင်ပမင်ချက်တစ်ခမျှ မရှခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ သမဟ
် ့် င
ှ ့်် ငါိုးမျ ိုးက
့် တ် မနန္

စ ိုးခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွငပ
် င် သူအတပေါ်
တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုး မရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင် အတရိုးစက်တသ အရ တစ်ခ မဟတ်တပ- သူသည် ဤလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်အ ိုး တမွျို့တလျ ်ရန် အလွန ် တက င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် တရိုးတစ်ခ တပိုးခသ
ဲ့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က သူလပ်တသ အရ ၌ မူရသည်
ှ
၊ မယကကည်သတ
ူ က
် ှု ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ကကည့်ရ
့် တ်
က ကွယ်ပခင်ိုး မပပြုလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အထူိုးသပြင ့်် သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရန်
၎င်ိုးတက
့်် တပိုးဟ လူအချြုျို့က တပပ ကကသည်။ ယင်ိုးမှ အမှနတ
် ကယ် ဟတ်ပါသတလ ။
့် အခွငမ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သူကယ်တင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ သက်ရှ
့်
သတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကသတရွ ျို့၊ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် စီမပပီိုး င်္ရစက်မည်ပြစ်က ၊ နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစပြင ့််
၎င်ိုးတက
က် စီစဉ်လမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတအတွ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ည်
့် ဆက်ဆလမ်မ
့်
့် အပ်စိုးလမ်မ
ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သတဘ ထ ိုးတပြစ်
့် သည်။
မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးန္စ
ှ ်တက င်က စ ိုးခဲတ
့် သ လူငါိုးတထ င်သည် သခင်တယရှု တန က်ကလက်ရန်
အစီအစဉ် မရှခဲက့် ကတသ ်လည်ိုး၊ သခင်တယရှု သည် သူတအတပေါ်
အတင်ိုးတတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
့်
မပပြုခဲတ
် အ င် စ ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သခင်တယရှု မည်သည့်အ
် ရ
့် ပ။ ၎င်ိုးတ ဗ
့် က်ပပည့်တ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က သင်သပါသတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် တလ ။
့် တစ်ခတစ်တလမျှ တရ ိုးတဟ ခဲသ
ဤအရ က လပ်တဆ င် ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သူ မည်သည့်တ
် နရ သ သွ
့် နည်ိုး။
့် ိုးခဲသ
သခင်တယရှု က သူတက
့် ည်က ကျမ်ိုးစ က မှတ်တမ်ိုးတင်မထ ိုးတပ၊ သူ၏
့် တစ်ခခ တပပ ဆခဲသ
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုးချန်တင
ွ ် တတ်တဆတ် ထွက်ခွ သွ ိုးသည်ဟသ
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုး၏။ သဆ
သတ်မှတ်ချက်တစ်ခတစ်တလ
့် လျှင် ဤလူတအတပေါ်
့်
သူပပြုလပ်ခသ
ဲ့် တလ ။ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးတစ်ခခ ရှခဲသ
ဲ ှ တစ်ခမျှ မရှခဲတ
့် တလ ။ ဤအရ မျ ိုးထမ
့် ပ။
သူတန
့် သ ဤလူတက
့် ၊ဲ
့် က်က မလက်လခဲတ
့် သူ သက်သက် အ ရမစက် လတတ ဘ
ဤအချန်တွင် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက န ကျင်ခရ
ဲ့် သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
အကျငပ
့်် ျက်စီိုးပခင်ိုးက ပမင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က သူအတပေါ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပငင်ိုးပယ်မှုက
့်
ခစ ိုးခဲရ
ွ ၊် လူသ ိုး၏
့် ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤလူတက
့် ျန်တင
့် သူပမင်ခပဲ့် ပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် အတူရှခဲခ
တိုးအမှုန္င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မှုအ ိုးပြင ့်် သူ ဝမ်ိုးနည်ိုးခဲရ
ဲ့် သည်၊ သူ
့် ပပီိုး၊ သူ၏န္ှလိုးသ ိုး န ကျင်ခရ
လချင်ခသ
ဲ့် မျှအ ိုးလမှ ဤလူတက
့် န် ပြစ်သည်။ သခင်သည်
့် တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုး ထ ိုးခဲရ
သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျှ မပပြုလပ်ခတ
ဲ့် ပ၊
သူသည် ၎င်ိုးတက
့် ၊ ့် သ ၍ပင် ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏ အ ိုးအင်က
့် ကဲသ
့် သူအ ရမစက်လခဲသ
့်
အသိုးမပပြုလခဲတ
် ဤအရ
့် ပ။ ၎င်ိုးတက
့် ည်၊ သတသ
့် သူတန
့် က် မလက်န္င်ကကသည်က သူသခဲသ
့်

အ ိုးလိုးပြစ်တနတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏ သတဘ ထ ိုးက
့်
အလွနရ
် ှငိုး် လင်ိုးတနဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
တကျိုးဇူိုးတတ ်
့် ကကင်န စွ ဆက်ဆရန်၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် ရန်သ သူ လချင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ရှသည့််
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတင်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး ဧကန်အမှန ် ပြစ်တပသည်ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတင်ိုးက ကကင်န စွ ဆက်ဆရန်၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် တထ က်ပ့်ပပီိုး
့်
အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ သခင်တယရှု က လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ခရ
ဲ့် သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးအတွက၊် သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရက အလွန ်
သဘ ဝကျစွ ထတ်တြ ်ပပပပီိုး၊ ဤလူတက
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် ကကင်ကကင်န န န္ှင ့်် ဆက်ဆခဲသ
့်
တစတန စတ်န္င
ှ ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးပြင ့်် ဆက်ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ထသတသ
စတ်န္လ
ှ ိုးတစ်ခပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့်
ကကင်န မှု ပပသခဲသ
့် ည်။ သခင်တယရှု က ဤလူတက
့် မည်သပမင်
့် သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင်
မည်သတသ
ရလဒ် ရှမည်ပြစ်တစ၊ သူသည် အြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါတင်ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၏ အရှငသ
် ခင်အပြစ် သူ၏အတနအထ ိုးအတပေါ် အတပခခပပီိုး
ဆက်ဆခဲသ
့် ည်။ သူ ထတ်တြ ်ပပခဲတ
့် သ အရ တင်ိုးသည် မခင်ိုးချက်မရှ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သခင်တယရှု သည်
တတ်တဆတ် ဤအရ က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးတန က် တတ်တဆတ် ထွကခ
် ွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ မည်သည့်် လကခဏ သွငပ် ပင်ပြစ်သနည်ိုး။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်တ ဆ
့် န္င်သတလ ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သင်ဆန္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုး လပ်တဆ င်န္င်စမ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
် အရ တစ်ခ ပြစ်သတလ ။ လိုးဝ မဟတ်တပ။
အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့်် သခင်တယရှု က မနင
် ့် ါိုးလိုးန္ှင ့်် ငါိုးန္ှစ်တက င်ပြင ့်် တကျွိုးတမွိုးခဲတ
့် သ
ဤလူငါိုးတထ င်သည် မည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သခင်တယရှု န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တပြစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တ ဆ
့် န္င်မည်တလ ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရန်လတသ သူမျ ိုးပြစ်သည်ဟ သင် ဆန္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
သခင်န္င
ှ ့််
့်
လိုးဝ သဟဇ တမပြစ်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ
ရန်လသည်ဟ အတသအချ တပပ ၍ရသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
့် မည်သ ့်
ဆက်ဆခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ၏
့် ရန်လမှုက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက
သူအသိုးပပြုခဲသ
့် ည်- ဤနည်ိုးလမ်ိုးက “ကကင်န ပခင်ိုး” ဟတခေါ်သည်။ ဆလသည်မှ
သခင်တယရှု က ဤလူတက
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့် အပပစ်သ ိုးမျ ိုးအပြစ် ပမင်ခတ
့် ဆတစ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င ့်် သူသည်
့်
့်

ဤအပပစ်သ ိုးမျ ိုးက ကကင်န စွ ဆက်ဆဆဲပင်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သည်ိုးခပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤသည်ိုးခပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရတက
င ့်် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ
့် သတ်မှတ်တလသည်။ ထတကက
့်
မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုး မရှသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ဤအရ က လပ်န္င်၏။
သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
အသအမှတ် ပပြုန္င်တသ အခါတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုးစီအတွက် သူ၏ ပူပန်မှုက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်တသ အခါတွင၊်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ လူတတစ်
ဲ့် သ
့် ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ် ကန်ဆိုးခတ
ကကီိုးမ ိုးတသ သတယ ဇဉ်န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင် န ိုးလည်န္င်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤအရ
ပြစ်ပျက်တသ အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပရန် စက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုးက
သင်အသိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။ ထ စက ိုးလိုး န္ှစ်လိုးမှ မည်သည်အရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က
“ကယ်ကျြုိုးမငဲ”့် ဟတပပ ကကပပီိုး လူအချြုျို့က “ပရဟတ” ဟတပပ ကကသည်။ ဤန္ှစ်ခထဲမှ
“ပရဟတ” သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးကတြ ်ပပရန် မသငတ
့်် တ ဆ
် ိုးတသ
စက ိုးလိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သတဘ ထ ိုးကကီိုးတသ သူ သမဟ
့် တ်
တစ်ယူသန်အစွဲမထ ိုးတသ သူတစ်ဦိုးက တြ ်ပပရန် လူတ အသ
ိုးပပြုတသ
့်
စက ိုးလိုးတစ်လိုးပြစ်သည်။ ဤစက ိုးလိုးက ငါ စက်ဆပ်ရွရှ ၏၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ယင်ိုးသည် အတပခခသတဘ တရ ိုးက မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ လက်လွတစ
် ပယ် အလှူဒါနက
ကကြုရ ကျပန်ိုး တပိုးတဝပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် မက်မဲပပီိုး
စတ်မရှငိုး် လင်ိုးတသ လူတအြ
ပြစ်
့်
့် တနကျအရ ပြစ်သည့်် အလွန ် စတ်ကိုးူ ယဉ်ဆန်တသ
လအင်ဆန္ဒတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး တြ ်ပပရန်
အသိုးပပြုတသ အခါ၊ ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးတသ င်္ယက်အနက် မလွမ
ဲ တသွ ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ပပပီိုး လက်ြက်စွ တြ ်ပပတသ စက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုး ငါမှ့် ရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ပထမတစ်ခက “အလွနအလွ
် ့်
န ် ကကီိုးမ ိုးတသ ” ပြစ်သည်။
ဤစက ိုးလိုးသည် စတ်အ ရက အလွနန္
် ိုးှု ဆတ
ွ ပိုးသည် မဟတ်တလ ။ဒတယမှ
“အလွနက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
် ့် သ ” ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပရန် ငါ
အသိုးပပြုတသ ဤစက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုး တန က်တွင ် စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်ရ၏။
ှ
တက်ရက်ယူရလျှင၊် “အလွနအလွ
် ့်
နက် ကီိုးမ ိုးတသ ”က အရ ဝတထြု တစ်ခ၏ ထထည်၊ သမဟ
့် တ်
လပ်န္င်စွမ်ိုးက တြ ်ပပသည်၊ သတသ
် ထအရ က မည်မျှကကီိုးသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
့်

ယင်ိုးသည် လူတ ထ
့် န္င်၊ ပမင်န္င်တသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ထအရ
တည်ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် စတ်ကိုးူ သက်သက် ပြစ်တသ အရ ဝတထြုတစ်ခ
မဟတ်ဘ၊ဲ အတတ အ
် တန် မှနက
် န်တကျပပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လူတက
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးတပိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် စစ်မှနတ
် သ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
တကယ်တည်ရတသ
ှ
အရ ပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်သည် ယင်ိုးက ရှု တထ င ့်် န္ှစ်ခမှ
ကကည့်သ
် ည်ပြစ်တစ သိုးခမှ ကကည့်သ
် ည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုး၏ တည်ရမှု
ှ က သင် စတ်ကိုးူ ကကည့်ရ
် န်
မလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပရန် “အလွနအလွ
် ့်
န ် ကကီိုးမ ိုးတသ ” ဆသည်က
အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးက တင်ိုးတ ြ ကက
့် ့်
့် ြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုတစ်ခ ကဲသ
ခစ ိုးရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် တင်ိုးတ ၍မရန္င်ဟူတသ
ခစ ိုးချက်ကလည်ိုး တပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည် အန္ှစ်မမ
ဲ့် ဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဒဏ္ဍ ရီန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အရ တစ်ခလည်ိုး မဟတ်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
တင်ိုးတ ၍ ရန္င်သည်ဟ ငါတပပ လသည်။ ယင်ိုးထက် ထအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အပ်စိုးမှုတအ က်၌ အရ ခပ်သမ်ိုး တဝမျှခစ ိုးတသ အရ တစ်ခ၊ အဆငအ
့်် မျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့််
မတူညတ
ီ သ ရှု တထ ငတ
့်် မှ့် ြန်ဆင်ိုးခအ ိုးလိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
လူတသည်
ယင်ိုးက မပမင်န္င်သကဲသ
့် မထ
န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤချစ်ပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးထ
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ အ
့်် မျှ အ ဟ ရန္ှင ့််
့် အသက်တ မျ ိုးတွင ် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး ထတ်တြ ် ပပသည်န္င
အသက်က တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ကန်လွနသ
် ည့်် အချန်တင်ိုး၌ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တရတွက်ပပီိုး သက်တသခတလသည်။
အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ပ့်ပိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့််
နက်နမ
ဲ ှုသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် န္ှင ့်် အထူိုးသပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
အတတွိုးမျ ိုးနည်ိုးတူ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် န ိုးလည် သတဘ တပါက်ရန် ခက်ခတ
ဲ သ အရ တစ်ခ
ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် တင်ိုးတ ၍ မရန္င်ဟ ငါ တပပ မည်။
ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင် သွနိုး် တလ င်ိုးခဲရ
ှ ့််
့် တသ တသွိုးန္င
မျက်ရည်မျ ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ မသတပ။ သူကယ်တင်၏လက်မျ ိုးပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ချစ်ပခင်ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးမှု သမဟ
့် တ် အတလိုးချန်က
မည်သမ
ူ ျှသတဘ မတပါက်န္င်၊ မည်သမ
ူ ျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက
အလွနအ
် ့် လွန ် ကကီိုးမ ိုးတသ အရ အပြစ် တြ ်ပပပခင်ိုးက ယင်ိုး၏ အကျယ်အဝန်ိုးန္ှင ့််
ယင်ိုး၏ပြစ်တည်မှု အမှနတ
် ရ ိုးက လူတအ
ီ ပိုးြ ့်
့် ိုး အသအမှတ်ပပြုက န ိုးလည်တစရန် ကူညတ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် “ြန်ဆင်ိုးရှင”် ဟူတသ စက ိုးလိုး၏ တကယ့်အ
် ဓပပ ယ်က လူတ သ
့် ၍

နက်ရှုင်ိုးစွ န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်ရန်အလငှ့် န္ှင ့်် “ြန်ဆင်ပခင်ိုး” ဟူတသ အမည်န မ၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မက
ှု လူတ ့်
ရရှန္င်ရန်အလငှ့် လည်ိုး ပြစ်သည်။ “အလွနက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
် ့် သ ” ဆသည့်် စက ိုးလိုးက
မည်သည့်အ
် ရ က တြ ်ပပတလ့်ရသနည်
ှ
ိုး။ ယင်ိုးက သမဒဒရ သမဟ
့် တ် စကကဝဠ က တြ ်ပပရန်
တယဘယျအ ိုးပြင ့်် အသိုးပပြုသည်၊ ဥပမ အ ိုးပြင-့်် အလွနက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
် ့် သ စကကဝဠ ၊
သမဟ
် ့် သ သမဒဒရ ဟူ၍ ပြစ်သည်။ စကကဝဠ ၏
့် တ် အလွနက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
ကျယ်ပပနမ
် ့် န္
ှု င
ှ ့်် ဆတ်ပငမ်တသ နက်ရှုင်ိုးမှုသည် လူသ ိုး၏ န ိုးလည်မှုက တကျ ်လွန၏
် ။
ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက ြမ်ိုးစ ိုးတသ အရ တစ်ခ၊ ၎င်ိုးတ ကကီ
့် ိုးမ ိုးသည့််
ရှု တမ မှုခစ ိုးရသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုး၏ ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်မှုန္င
ှ ့်် နက်နမ
ဲ ှုသည်
ပမင်ကွငိုး် အတွငိုး် တွင ် ရှတသ ်လည်ိုး၊ လက်လှမ်ိုး မမီန္င်တသ တနရ ၌ရှ၏။ သမဒဒရ က သင်
စဉ်ိုးစ ိုးတသ အခါ၊ ယင်ိုး၏ အကျယ်အဝန်ိုးက သင်စဉ်ိုးစ ိုးသည်- အကနအ
် ့် သတ် မရှဘူိုးဟ
ထင်ရပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ ဆန်ိုးကကယ်မှုန္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့်် ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်စွမ်ိုးအ ိုး
သင်ခစ ိုးန္င်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပရန်၊ ယင်ိုးက မည်မျှ
တန်ြိုးရသည်
ှ
ခစ ိုးတစြ လူ
ီ ပိုးရန်၊ သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ နက်နသ
ဲ ည့််
့် မျ ိုးက ကူညတ
လှပမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ တန်ခိုးသည် အဆိုးမဲပ့် ြစ်က ကျယ်ပပနသ
် ့် ည်က
ခစ ိုးတစြ “အလွ
နက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
် ့် သ ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက ငါ အသိုးပပြုရသည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ချစ်ပခင်ိုး မှတစ်ဆင ့််
ထတ်တြ ်ပပတသ ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရပခင်ိုးတက
့် ခစ ိုးန္င်ရန်
လူတက
ီ ပိုးြ ့်ဤစက ိုးလိုးက ငါ အသိုးပပြုခဲသ
် ့် သ ”
့် ည်။ ယခ “အလွနက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
့် ကူညတ
ဟူသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပရန် သငတ
့်် တ ်တသ စက ိုးလိုးပြစ်သည်ဟ
သင်တထင်
် ့်
နက် ကီိုးမ ိုးတသ ” န္ှင ့််
့် သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က “အလွနအလွ
“အလွနက် ကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနတ
် ့် သ ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးန္ှစ်လိုးန္င
ှ ့်် ကက်ညန္
ီ င်သတလ ။
လိုးဝကက်ညန္
ီ င်သည်။ လူသ ိုးဘ သ စက ိုးပြင၊့်် ဤစက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုးသည်သ
အတတ ်အတန် သငတ
့်် တ ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးက တြ ်ပပရန် အတတ ်အတန်
နီိုးစပ်တပသည်။ သင်တသည်
ထသ မထင်
ပါသတလ ။ သင်တက
့်
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
တြ ်ပပတစမည်ဆပါက၊ ဤစက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုးက သင်တ သ
့် ိုးကကမည်တလ ။
အမျ ိုးဆိုးပြစ်န္င်တချမှ ၊ သင်တ သ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးမည် မဟတ်တပ၊ အဘယ့််တကက ငဆ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတသည်
့်
ရှု တထ င ့်် န္ှစ်ြက်ပမင် အတင်ိုးအတ အထသ ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးပပီိုး၊ သိုးြက်ပမင် တနရ အပမငသ
့်် ့်

မတက်လမ
ှ ်ိုးတသိုးတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်တက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
တြ ်ပပတစမည်ဆပါက၊ သင်တသည်
စက ိုးလိုးကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ ခစ ိုးရတပမည်၊ သမဟ
့်
့် တ်
သင်တက
ပပီိုးသည့်် ဤစက ိုးလိုး
့်
့် အ တစိုးမတက င်ိုး မသွ ိုးတစမည် ပြစ်သည်။ ယတန ငါတပပ
န္ှစ်လိုးသည် သင်တအတွ
က် န ိုးလည်ရန် ခက်တက င်ိုး ခက်န္င်သည်၊ သမဟ
့်
့် တ် သင်တ ့်
တကယ်က သတဘ တူတက င်ိုး တူန္င်မည်မဟတ်တပ။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးအတပေါ် သင်၏ အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးလည်ပခင်ိုးသည်
အတပေါ်ယဆန်ပပီိုး ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးတသ အတင်ိုးအတ ထ ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးသည်ဟသ
ပပသတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကယ်ကျြုိုးမငဲဟ
့် ယခင်က ငါတပပ ပပီိုးပြစ်သည်။
“ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ ” ဟူသည့်် ဤစက ိုးက သင်တ မှ
့် တ်မသည်။ ဘရ ိုး၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ တမတတ အပြစ်သ တြ ်ပပ၍ ရန္င်သည်မှ ပြစ်န္င်မည်တလ ။ ဤသည်မှ
အတင်ိုးအတ အလွနက
် ျဉ်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ တစ်ခခရရှန္င်ြအလ
ငှ့် ဤကစစက
့်
သင်တ သ
့်် ည်။
့် ၍ တတွိုးဆသငသ
အထက်ကအရ မှ ပထမဆိုး နမတ်လကခဏ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အန္ှစ်သ ရက ငါတ ပမင်
ဲ့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတ န္ှ
့် ခသ
့် စ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့
ြတ်ခတ
ဲ့် သ အပြစ်အပျက်တစ်ခ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တသ
ဇ တ်ကွကတ
် စ်ခရှပပီိုး ရိုးရှငိုး် တသ ပြစ်ရပ်က လူတအ
်
့် ိုး ပမင်တစသည်၊ သတသ
့်
ဤရိုးရှငိုး် တသ ဇ တ်ကွက်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတပြစ်
့် သည့်် သ ၍ အြိုးတန်တသ အရ တစ်ခက ငါတ ပမင်
့် န္င်သည်။ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်သည့်် ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က
ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အတတွိုးမျ ိုးက တြ ်ပပတသ အခါ၊ ယင်ိုးသည်
သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး သတဘ ထ ိုး၏ တြ ်ပပပခင်ိုး တစ်ခပြစ်သည်။ သူသည်
သူက
့် န ိုးလည်န္င်တသ လူမျ ိုး၊ သူက
့် သန္င်တသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အလတတ ်က
သတဘ တပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး သတဘ ထ ိုးက ကက ိုးန္င်ပပီိုး သူ၏ အလတတ ်က
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ တက်
ကကစွ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်န္င်တသ သူမျ ိုး ရှလမ်မ
့်် ည်။
့် ည်ဟ တမျှ ်လငသ
့်
သခင်တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသမဲ့် တြ ်ပပချက်တစ်ခ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဆက်လက်၍၊ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်က ကကည့်က် ကစ-့် လ ဇရ၏ တသပခင်ိုးမှ

ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုးတစသည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်ကြတ်ပပီိုးတန က် မည်သည့်် ထင်ပမင်ချက် သင်တ ရှ
့် ကကသနည်ိုး။ လူတသက
အတ်င်္ူမှ ပပန်ပပီိုး ရှငတ
် စပခင်ိုးထက် မည်သည့်န
် မတ်လကခဏ မျှ သ ၍ အအ
့် ိုးသငြ
့်် ွယ်
မပြစ်တသ တကက င၊့်် သခင်တယရှု တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် ဤနမတ်လကခဏ ၏ အဓပပ ယ်မှ
ယခင်တစ်ခထက် သ ၍ ကကီိုးမ ိုးသည်။ ထတခတ်တွင ် သခင်တယရှု က ဤသတသ
့်
အရ မျြုိုးကလပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် အလွနအ
် ့် လွန ် အတရိုးပါခဲတ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် လူတသည်
သူ၏ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အသွငအ
် ပပင်၊ သူ၏
့်
လက်တတွျို့ကျတသ ဘက်န္င
ှ ့်် သူ၏ မထင်ရှ ိုးတသ အပင်ိုးကသ ပမင်န္င်ခကဲ့် ကသည်။ လူအချြုျို့က
သူ၏ အကျငစ
့်် ရက်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် အရ တစ်ခက သမဟ
့် တ် သူပင်ဆင်ပရသည့်် အထူိုး
စွမ်ိုးရည်အချြုျို့က ပမင်ခပဲ့် ပီိုး န ိုးလည်ခလ
ဲ့် ျှငပ
် င် သခင်တယရှု မည်သည့်တ
် နရ က လ သည်၊
သူ၏အန္ှစ်သ ရ၌ သူသည် အမှနတ
် ကယ် မည်သပူ ြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့်် အပခ ိုးတသ
အရ မျ ိုးက သူ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
ဆသည်တက
ူ ျှ မသခဲတ
့် ပ။
့် မည်သမ
ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မသခဲက့် ကတပ။ လူမျ ိုးစွ က သခင်တယရှု န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တပြရန် သက်တသအတထ က်အထ ိုးက ရှ တတွျို့ချင်ခကဲ့် ကပပီိုး၊
အမှနတ
် ရ ိုးက သချင်ခကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တတ ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ က
သက်တသပပရန် တစ်ခခက လပ်ပပန္င်မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတွက်၊ ဤသည်မှ
အလွယက
် တလိုး ပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် အလွနလ
် ွယက
် ူတသ အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက သက်တသပပရန် မည်သည့်် တနရ ၌မဆ၊
မည်သည့်အ
် ချန်၌မဆ တစ်စတစ်ရ က သူ လပ်တဆ င်န္င်သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက- အစီအစဉ်တစ်ခန္ှင ့်် အဆငတ
့်် ပြင
့် -့်် လပ်တဆ င်သည့်် သူ၏
ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုး ရှခဲတ
ွ ်စပယ်
့် လသည်။ သူသည် အမှုအရ မျ ိုးက လက်လတ
မလပ်တဆ င်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ိုးထက် လူသ ိုးက သူ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည့်် အရ တစ်ခ၊ အဓပပ ယ်န္င
ှ ့််
အမှနတ
် ကယ် ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးခဲသ
် န်တသ အချန်န္င
ှ ့််
့် ည့်် အရ တစ်ခကလပ်တဆ င်ရန် မှနက
မှနက
် န်တသ အခွငအ
့်် တရိုးက သူကကည့်သ
် ည်။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သူ၏ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏
ပင်ကလကခဏ က သူ သက်တသပပခဲသ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် လ ဇရ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက
သခင်တယရှု ၏ ပင်ကလကခဏ က သက်တသပပန္င်မည်တလ ။ ကျမ်ိုးစ ၏
တအ က်ပါကျမ်ိုးပဒ်က ကကည့်က် ကစ-့် “လ ဇရထွက်၍လ တလ ဟ
့် ကကီိုးစွ တသ အသန္ှင ့််
ဟစ်တခေါ်တတ ်မူ၏။ ထအခါ တသလွနတ
် သ သူသည် ထွက်လ ၏။” သခင်တယရှု က ဤအရ က
လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် တစ်ခသ သူတပပ ခဲသ
့် ည်- “လ ဇရထွက်၍လ တလ ။့် ” ထတန
့် က်

လ ဇရက သူအ
်
ခဲသ
့် ည်- ဤသည်မှ သခင် မမက်ကက ိုးခဲတ
့် သ
့် တ်င်္ူမှ ထွကလ
စက ိုးအနည်ိုးငယ်မျှတကက င ့်် ပပီိုးတပမ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊်
သခင်တယရှု သည် ယဇ်ပလလင် တစ်ခ မပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုး လပ်တဆ င်ချက်တက
့်
မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤတစ်ခသ သူတပပ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်က နမတ်လကခဏ တစ်ခဟ
တခေါ်မည်တလ ၊ အမနတ
် ့် စ်ခဟ တခေါ်မည်တလ ။ သမှ့် မဟတ် တမှ ်ပည အမျြုိုးအစ ိုး တချြုျို့တလ ။
အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့်် နမတ်လကခဏ တစ်ခဟ တခေါ်၍ရသည် ဟထင်ရပပီိုး၊ တခတ်တပေါ်
ရှု တထ ငမ
့်် ှကကည့်ပ
် ါက၊ ယင်ိုးက နမတ်လကခဏ တစ်ခဟ သင်တ ဧကန်
တခေါ်၍ရန္င်ဆဲ ပြစ်၏။
့်
သတသ
် ယင်ိုးမှ ဝည ဉ်တစ်ခက တသပခင်ိုးမှ ပပန်တခေါ် ြဟ
့်
့် ယူဆရသည့်် ပတယ င်္မျြုိုးဟ
တသချ တပါက် မှတယ
် ၍
ူ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် တမှ ်ပည အမျြုိုးအစ ိုးမျှ လိုးဝ
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤနမတ်လကခဏ သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
ပမှနအ
် ပြစ်ဆိုးန္င
ှ ့်် တသိုးငယ်တသ တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်သည်ဟ ဆရန်မှ မှနက
် န်တပသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်က တသတစရန်၊
သူ၏ ဝည ဉ်အ ိုး သူ၏ကယ်ခန္ဓ မှ ထွက်ပပီိုး မရဏန္င်ငက ပပန်သွ ိုးတစရန် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုး
သွ ိုးသငသ
့်် ည့်် အပခ ိုးမည်သည့်် တနရ ကမဆ ပပန်သွ ိုးတစရန် ဘရ ိုးသခင်၌ ဩဇ အ ဏ
ရှသည်။ လူတစ်ဦိုး တသဆိုးချန်န္င
ှ ့်် တသဆိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ သွ
် နရ - ဤအရ တက
့် ိုးမည့်တ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သတ်မတ
ှ ်သည်။ သူသည် ဤဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုး၊
အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ အရ ဝတထြုမျ ိုး၊ တနရ သမဟ
် ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုးက
့် တ် တည်တနရ တ၏
့် ကနသ
မခရဘဲ အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုး လပ်တဆ င်န္င်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုး သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ဩဇ အ ဏ အ ိုးပြင ့်် တိုးတက်ပွ ိုးမျ ိုးတသ တကက င၊့်် တည်ရပပီ
ှ ိုး
ပျက်စီိုးကက တသ တကက င၊့်် ထအရ က သူ လပ်တဆ င်ချင်ပါက၊ သူ လပ်တဆ င်န္င်သည်။
သူသည် လူတသတစ်ဦိုးက ပပန်ရှငတ
် စန္င်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ လည်ိုး အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုး သူ
လပ်တဆ င်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှငတ
် စ်ပါိုးတည်ိုးသ
ပင်ဆင်တသ ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။
သခင်တယရှု သည် လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ ပပန်ရှငတ
် စပခင်ိုး ကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက
့်
လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် သက်တသတပိုးရန်န္င
ှ ့််
စ တန်က ပမင်တစရန်အတွကပ် ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်အ
် ရ တင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်
သတ်မတ
ှ ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူသည် လူဇ့် တခယူခပဲ့် ပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပမင်၍ရန္င်သည့််

ရပ်ဝတထြုတလ ကအပပင်၊ လူသ ိုးမျ ိုး မပမင်န္င်သည့်် ဝည ဉ်တလ ကကပါ
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်တနဆဲပြစ်တကက င်ိုးက သတစရန်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည် စ တန်၏ ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်မှု တအ က်တင
ွ ် မရှသည်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် စ တန်က သကကတစြအလ
ငှ့် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဩဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ပ် ပသပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထ၌
ဲ ရှတကက င်ိုး က
အရ ခပ်သမ်ိုးထ သတင်ိုးစက ိုးတပိုးပရန်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။
သခင်တယရှု ၏ လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ ပပန်လည်ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစပခင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သွနသ
် င်က ညန်ကက ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ညန်ကက ိုးရန်န္င
ှ ့်် တထ က်ပရ
့် န် သူ၏ တန်ခိုးန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ က သူအသိုးပပြုသည့်် ခင်မ တသ လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးသည်
သူသည် အရ အခပ်သမ်ိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည်က စက ိုးမျ ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးြ ြန်
် တွက် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ
့် ဆင်ိုးရှငအ
သူအ
့်် ှလွဲ၍ အပခ ိုးကယ်တင်ပခင်ိုး မရှသည်က လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
့် ိုးပြငမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တပပ ပပရန် သူအတွ
က် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
ညန်ကက ိုးြ သူ
ှ ိုးထ
့် အသိုးပပြုသည့်် ဤတတ်ဆတ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးသည် လူသ ိုး၏စတ်န္လ
အက့် သထတ်လနမ
် ့် ှုတစ်ခန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ခါမျှ တပျ က်ကွယ် မသွ ိုးမည့််
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးလျက် ထ ဝရတည်တက
့် ၊ မပျက်ပပယ်န္င်တပ။
လ ဇရ၏ တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဘန်ိုးထင်ရှ ိုး တစခဲသ
့် ည်ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ် နက်ရှုင်ိုးတသ
သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှတလသည်။ ဤပြစ်ရပ်က နက်ရှုင်ိုးစွ န ိုးလည်တသ လူတင်ိုး၌
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးအ ိုး အမနတ
် ့် ပိုးန္င်သည် ဟူသည့််
သန ိုးလည်မှု၊ အပမင်က သတ်မှတ်တပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤဩဇ အ ဏ မျြုိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ သူသည် လ ဇရ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးအတပေါ် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ အတကက င်ိုး
သတင်ိုးစက ိုး တပိုးပခဲ့် တ
ဲ့် ပ။
့် သ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ သူ၏ အဓက အမှုမဟတ်ခတ
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်ခက အဓပပ ယ်မရှဘဲ မည်သည့်အ
် ခါမျှ မလပ်တဆ င်တပ။
သူလပ်တဆ င်တသ အရ တစ်ခစီတင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး
ရတန တက်တစ်ခထဲက သ လွနထ
် ိုးူ ကဲတသ ရတန တစ်ခ ပြစ်သည်။ သူသည်

“လူတစ်တယ က်အ ိုး သူ၏သခဂျြုင်ိုးင်္ူအထဲမှ ပပန်ထက
ွ ် လ တစပခင်ိုး” က သူအလ
ပ်၏ အဓက၊
့်
သမဟ
ှ ိုး် ချက်၊ သမဟ
့် တ် တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
့် တ် ကစစအပြစ် လိုးဝ
ပပြုလပ်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဓပပ ယ်မရှတသ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
လပ်တဆ င်မည် မဟတ်တပ။ တစ်ခတည်ိုးတသ ပြစ်ရပ်အပြစ် လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က ထတ်တြ ပ် ပသရန်န္င
ှ ့််
သခင်တယရှု ၏ ပင်ကလကခဏ က သက်တသပပရန် လတလ က်တပသည်။ ဤသည်မှ
သခင်တယရှု က ဤနမတ်လကခဏ မျြုိုးက ထပ်မလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကယ်ပင် နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်က တလိုးနက်တသ ကစစရပ်မျ ိုးပြငသ
့််
ပြည့်ထ
် ိုးသည်ဟ လူသ ိုး
ဘ သ စက ိုးပြင ့်် ဆန္င်တပသည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အမှုအရ တက
့်
လပ်တဆ င်တသ အခါ၊ သူ၏ အမှု ရည်ရွယ်ချက်မှ လမ်ိုးလွဲမသွ ိုးတပ။ ဤအဆင၌
့််
မည်သည့်အ
် မှုက သူလပ်တဆ င်လသည်၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူ
ပပီိုးတပမ က်လသည်ဆသည်တက
့် သူသပပီိုး သူ၏အစီအစဉ် အတင်ိုး တင်ိုးကျပ်စွ သူ
အမှုပပြုလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူတစ်ဦိုးသည် ထအရည်အချင်ိုးမျြုိုး
ရှခဲပ
့် ါက၊ လူတက
့် သူက
့် ဦိုးညတ်ကကရန်၊ ၎င်ိုးတက
့် သူထန်ိုးချြုပ်န္င်ပပီိုး ဝါိုးမျြုန္င်ရန်အလငှ့် ၊
သူမည်မျှ ခည
ူ ျ ိုး သကကြ၊ ့် သူ၏ အရည်အချင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်
့် ိုးသည်က အပခ ိုးသမ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကသ သူစဉ်ိုးစ ိုးတနခဲတ
့် ပမည်။ ဤသည်မှ စ တန်ထမှလ တသ
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်- ဤအရ က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး ဟတခေါ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ထသတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထသတသ
အန္ှစ်သ ရတစ်ခ မရှတပ။
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ရ တွင် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ မမကယ်ကယ်
ကက ိုးဝါရန်မဟတ်ဘ၊ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သ ၍ ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပပခင်ိုးတက
့်
ပပ
့် ိုးတပိုးရန် ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် ဤအပြစ်အပျက်မျြုိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့််
အလွနန
် ည်ိုးပါိုးတသ ဥပမ မျ ိုးက လူတ တတွ
ျို့ ပမင်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ သခင်တယရှု ၏ တန်ခိုးမျ ိုးသည် အကနအ
် ့် သတ် ရှသည် သမဟ
့် တ်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက သူ လပ်တဆ င်န္င်စွမ်ိုးမရှဟ ဆရမည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထအရ က မလပ်တဆ င်လပခင်ိုး သက်သက်ပြစ်သည်၊
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် သခင်တယရှု ၏ လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစပခင်ိုးသည်
အလွန ် လက်တတွက
ျို့ ျတသ အတရိုးပါမှုရှခဲတ
့် သ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး၏ အဓက အမှုမှ နမတ်လကခဏ မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ရန် မဟတ်၊ လူတက
့်

တသပခင်ိုးမှ ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်ြရန်
ွ ်အတွက် တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှု
့် မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်ခတ
ဲ့် သ တကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သခင်တယရှု ပပီိုးစီိုးခဲသ
့် ည့််
့်
အလပ်အမျ ိုးစသည် လူတက
် င်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သွနသ
့် တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
ကူညပီ ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်တစပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် သခင်တယရှု တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတတ ်၏ တသိုးငယ်တသ
အပင်ိုးတစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ထထက်
ပ၍၊ “ကက ိုးလိုးထတ်ပခင်ိုး” သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အန္ှစ်သ ရ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး မဟတ်ဟ သင်ဆန္င်သည်၊ ထတကက
င ့်် သ ၍ မျ ိုးတသ
့်
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မပပသပခင်ိုးပြင ့်် သခင်တယရှု သည် ချြုပ်တည်ိုးမက
ှု တမင်သက်သက်
ကျငသ
့်် ိုးတနပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤသည်မှ ပတ်ဝန်ိုးကျင် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးတကက ငလ
့်် ည်ိုး
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးမှ တသချ တပါက် တန်ခိုးမဲတ
ဲ့် ပ။
့် သ တကက င ့်် မဟတ်ခတ
သခင်တယရှု က လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ ပပန်လည် တခေါ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ဤစက ိုးအနည်ိုးငယ်က
သူ အသိုးပပြုခဲသ
ှ ွဲ၍ တစ်ပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် ည်- “လ ဇရထွက်၍လ တလ ။့် ” ဤသည်မလ
မတပပ ခဲတ
် ရ က ပပသပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးတက
့် ပ။ သဆ
့် လျှင ် ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တသသူက ပပန်လည် ထတပမ က်တစပခင်ိုးအပါအဝင် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
စက ိုးတပပ ပခင်ိုးပြင ့်် ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သည်က ပပသတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ဲ့် ျန်တွင ် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ထသ ့်
့် ျန်တွင၊် ကမဘ တလ ကက သူြန်ဆင်ိုးခခ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်- အမနမ
် ့် ျ ိုး၊ ဩဇ အ ဏ ရှတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊
ဤနည်ိုးပြင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးခခဲရ
ဲ့် ည်။
့် ပပီိုး၊ ထသပြင
့် ့်် ယင်ိုးသည် ပပီိုးတပမ က်ခသ
သခင်တယရှု တပပ ခဲတ
့် သ ဤစက ိုး အနည်ိုးငယ်သည် ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် သ
့် ျန်တွင ် တပပ ခဲတ
့် သ စက ိုးမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူစွ
ထစက ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တန်ခိုးတ ့်
ကင်စဲထ
ွ
ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှလ တသ စက ိုးမျ ိုးတကက င ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး ခင်ခင်မ မ တည်တခ
့် သ
ဲ့် ည်၊ ထနည်ိုးတူ သခင်တယရှု ၏ န္ှုတ်မှလ တသ
စက ိုးမျ ိုးတကက င ့်် လ ဇရသည် သူ၏အတ်င်္ူမှ ထွက်တလျှ က်လ ခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏
လူဇ့် တခ ခန္ဓ ၌ ထတ်တြ ်ပပသပပီိုး အတက င်အထည် တြ ်ခတ
ဲ့် သ ဘရ ိုးသခင်၏
ဩဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဤဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် အရည်အချင်ိုးမျြုိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
သက်ဆင်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ် တကယ်ပြစ်တပေါ်လ ခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ ဤသည်မှ
လ ဇရက တသပခင်ိုးမှ ပပန်လည်တခေါ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်
သွနသ
် င်ခတ
ဲ့် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယခ ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််

ငါတ၏
ှု ဤတွင ် ငါတ အပပီ
ိုးသတ်မည်။ ဆက်လက်၍ ကျမ်ိုးစ မှ တန က်ထပ်
့် တဆွိုးတန္ွိုးမက
့်
ြတ်ကကစ။့်
၁၀။ တယရှု အတပေါ် ြ ရရှဲတ၏
့် တဝြန်ပခင်ိုး
ရှငမ
် က ၃:၂၁-၂၂ ကယ်တတ ်၏ အတဆွအမျြုိုးတသည်
ကက ိုးလျှင၊် သူသည် အရူ ိုးပြစ်၏ဟဆ၍
့်
ကယ်တတ က
် ြမ်ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးငါှ ထွက်သွ ိုးကက၏။ တယရရှလင်ပမြုျို့ မှလ တသ
ကျမ်ိုးပပြုဆရ တကလည်
ိုး၊ သူသည် တဗလတဇဗလ စွဲတသ သူပြစ်၏။ နတ်ဆိုးမင်ိုးက အမှီပပြု၍
့်
နတ်ဆိုးတက
် တ်သည်ဟ ဆကက၏။
့် န္ှငထ
၁၁။ ြ ရရှဲမျ ိုးက တယရှု ပပစ်တင်တမ င်ိုးမဲပခင်ိုး
ရှငမ
် ဿဲ ၁၂:၃၁-၃၂ ထတကက င ့်် ငါဆသည်က ိုး၊ ပပစ်မှ ိုးတသ အပပစ်၊
ဘရ ိုးကကဲရ
့် ဲတသ
အပပစ်အမျြုိုးမျြုိုးတန္ှ့် င ့်် လွတတ
် စပခင်ိုးအခွငက
့်် လူတသည်
ရန္င်ကက၏။
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်က ကဲရ
့် ဲတသ
အပပစ်န္င
ှ လ
့်် ွတ်တစပခင်ိုးအခွငက
့်် လူတသည်
မရန္င်ကက။ လူသ ိုးက
့်
့်
န္ှုတ်ပြငပ့်် ပစ်မှ ိုးတသ သူ၏အပပစ်ကလည်ိုး လတ်န္င်၏။ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် န္ှုတ်ပြင ့််
ပပစ်မှ ိုးတသ သူ၏အပပစ်က ယခဘဝတန င်ဘဝ၌ မလတ်န္င်။
ရှငမ
် ဿဲ ၂၃:၁၃-၁၅ လျှြုျို့ ဝှက်တသ ကျမ်ိုးပပြုဆရ ၊ ြ ရရှဲတ၊ ့် သင်တသည်
အမင်္ဂလ ရှကက၏။
့်
အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငတတ ်၏ တခါိုးက လူတတရှ
့် ျို့ မှ ပတ်ထ ိုး၍
မမတလည်
ိုးမဝင်၊ ဝင်လတသ သူတက
့်
့် လည်ိုး ဆီိုးတ ိုးကက၏။ လျှြုျို့ ဝှက်တသ ကျမ်ိုးပပြုဆရ ၊
ြ ရရှဲတ၊ ့် သင်တသည်
အမင်္ဂလ ရှကက၏။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ မဆိုးမအမ်က လယူသမ်ိုးစ ိုး၍၊
့်
အပပစ်မတပေါ်တစပခင်ိုးငါှ ရှညစ
် ွ တသ ပဌန စက ိုးက ရွ တ်တတ်ကက၏။ ထတကက
င ့်် သ ၍
့်
ကကီိုးစွ တသ ဒဏ်ကခရကကလတ။့် လျှြုျို့ ဝှက်တသ ကျမ်ိုးပပြုဆရ ၊ ြ ရရှဲတ၊ ့် သင်တသည်
့်
အမင်္ဂလ ရှကက၏။ အတကက င်ိုးမက
ူ
ိုး၊ လူတတယ က်ကပင် ဘ သ သွငိုး် ပခင်ိုးငါှ
ကန်ိုးတကက င်ိုးတရတကက င်ိုးပတ်ပတ်လှညလ
့်် ည်၍ ဘ သ သွငိုး် ပပီိုးတသ သူကလည်ိုး၊ မမတထက်
့်
န္ှစ်ဆတသ ငရဲသ ိုးပြစ်တစကက၏။
အထက်က ကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်၏ အတကက င်ိုးအရ သည် မတူညကီ ကတပ။ ပထမကျမ်ိုးပဒ်က
အရင်ကကည့်က် ကစ-့် တယရှု အတပေါ် ြ ရရှဲတ၏
့် တဝြန်ပခင်ိုး။
သမမ ကျမ်ိုးစ တွင၊် တယရှု ကယ်တင်န္င
ှ ့်် သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ြ ရရှဲတ၏
့် သိုးသပ်ချက်မှ - “သူသည် အရူ ိုးပြစ်၏ဟဆ၍...သူသည် တဗလတဇဗလ

စွဲတသ သူပြစ်၏။ နတ်ဆိုးမင်ိုးက အမှီပပြု၍ နတ်ဆိုးတက
် တ်သည်ဟ ဆကက၏။”
့် န္ှငထ
(ရှငမ
် က ၃:၂၁-၂၂) ဟူ၍ ပြစ်သည်။ သခင်တယရှု က ကျမ်ိုးပပြုဆရ တန္ှ့် င ့်် ြ ရရှဲတ၏
့်
တဝြန်မှုက အပခ ိုးလတ
ူ ၏
့် ၊ ့် အတပခအပမစ်
့် စက ိုးမျ ိုးက အတခိုးတနပခင်ိုးမျှသ မဟတ်သကဲသ
မရှတသ ထင်ပမင်ချက် မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ- ယင်ိုးသည် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍
၎င်ိုးတ ပမင်
ဲ့် ပပီိုး ကက ိုးခရ
ဲ့် သည့်အ
် ရ မှလ တသ သခင်တယရှု န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် ခရ
တက က်ချက်ချပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် တက က်ချက်သည် အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့််
တရ ိုးမျှတမှုအရ ချမှတ်ထ ိုးပပီိုး လူတအြ
အတပခအပမစ်
ရှသည်အ
့် လ ိုး ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊
့်
့်
သခင်တယရှု က ၎င်ိုးတ အကဲ
ပြတ်တဝြန်တသ မ နတထ င်လ ိုးမှုသည် သူတအတွ
က်ပင်
့်
့်
ချြုပ်တည်ိုးရန် ခက်ခခ
ဲ တ
ဲ့် ပသည်။ သခင်တယရှု အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရတသ
အမန်ိုးစွမ်ိုးအ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် ရင်ိုးစင်ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဆိုးယတ်တသ စ တန်သတဘ ပါဝင်တသ မျက်န္ ှ ရပ် မျက်န္ ှ ကဲမျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မလမန်ိုးထ ိုးတသ သဘ ဝက ပမင်သ တအ င်ပပတလသည်။
သခင်တယရှု အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
သည့်် ဤအရ မျ ိုးသည်
့် အကဲပြတ်တဝြန်ပခင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတတပပ
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုး အတပေါ်
့် ရင်ိုးစင်ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၊ မန လမှုန္င
၎င်ိုးတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အကျည်ိုးတန်ပပီိုး မလမန်ိုးထ ိုးတသ သဘ ဝပြင ့််
့် ရန်လမှုန္င
လှုျို့တဆ ်ခရပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ သခင်တယရှု ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က ၎င်ိုးတ ့်
မစစမ်ိုးမစစ်တဆိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူတပပ ဆပပီိုး လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ ၏ အန္ှစ်သ ရကလည်ိုး
့် ကဲသ
၎င်ိုးတ မစ
သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ တက
့် စမ်ိုးမစစ်တဆိုးခဲက့် ကတချ။ ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ထန်ိုးမန္င်ချြုပ်မရတသ စတ်လှုပ်ရှ ိုးသည့်် အတပခအတနတစ်ခတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်စွ န္ှင ့်် တမင်အပငြုိုးပြင ့်် သူ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးသည့်အ
် ရ က
တက်ခက်ခကဲ့် ကက သကခ ချခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ် တစ်ပြစ်လဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်ပြစ်သည့်် သူ၏ ဝည ဉ်က စတ်လလက်ရ သကခ ချသည်အထ
လပ်တဆ င် ခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတက၊
့် “သူသည် အရူ ိုးပြစ်၏”၊ “တဗလတဇဗလ” န္ှင ့််
“နတ်ဆိုးမင်ိုး” ဟ တပပ ခဲက့် ကချန်တင
ွ ် ၎င်ိုးတ ဆ
် ရ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
့် လသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ ်သည် တဗလတဇဗလပြစ်ပပီိုး နတ်ဆိုးမင်ိုးပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်
တပပ ခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ မမကယ်ကယ် လူဇ့် တပြင ့်် ယူတင်ဝတ်ဆင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လူဇ့် တခ ဝည ဉ်တတ ်၏ အမှုက ရူ ိုးသပ
ွ ်ပခင်ိုးဟ ၎င်ိုးတက
့်
တြ ်ပပကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
် တဗလတဇဗလန္ှင ့််
့်
နတ်ဆိုးမင်ိုးအပြစ် ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးခဲရ
့် သ မက၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်ကလည်ိုး

ရှု တ်ချခဲက့် ကပပီိုး သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်ကလည်ိုး ရှု တ်ချက ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးခဲက့် ကသည်။
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရမှ
့် ဆနက
စ တန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆိုးမျ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်တပေါ် ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးတ၏
့်
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လိုးဝ တူညတ
ီ လသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျ ိုးက
့်
ကယ်စ ိုးပပြုရသ မက စ တန်၏ ပပယင်္်ပင် သ ၍ ပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် စ တန်အတွက် လမ်ိုးတကက င်ိုး တစ်ခပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏
ကကရ ပါမျ ိုးန္ှင ့်် လက်ပါိုးတစမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သခင်တယရှု ခရစ်တတ အ
် တပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်သတရြျက်ပခင်ိုးတ၏
့်် တန်ိုးအတွက်
့် အန္ှစ်သ ရသည် အဆငအ
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ပပြုင်ဆင်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ရန်ိုးကန်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် အဆက်မပပတ်
စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
် ့် ျင်ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့် ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတဆန
့် က
သူအတပေါ်
ရန်လမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် သတဘ ထ ိုးအပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူတ၏
် တက်ရက်
့် အတတွိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ က
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပပီိုး အမျက်ထက
ွ ်တစသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူတ တပပ
ခဲပ့် ပီိုး
့်
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ အတပေါ် အတပခခ၍ ယတတတန်တသ တရ ိုးစီရင်မှုက သတ်မှတ်ခပဲ့် ပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ဆနက
် ့် ျင် ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး
့် လပ်တဆ င်ချက်တက
့် သနရ
အပပစ်အပြစ် သတ်မတ
ှ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤအပပစ်သည် ဤဘဝန္ှင ့်် တန င်ဘဝ န္ှစ်ခလိုး၌ ခွငလ
့်် တ်၍
မရန္င်တပ၊ တအ က်ပါကျမ်ိုးပဒ်၌ သက်တသပပထ ိုးသကဲသ
့် ပင်
်
့် ပြစ်သည်၊ “...ဝည ဉ်တတ က
ကဲရ
့် ဲတသ
အပပစ်န္င
ှ ့်် လွတ်တစပခင်ိုး အခွငက
့်် လူတသည်
မရန္င်ကက” န္ှင ့်် “...သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
့်
့်
ဝည ဉ်တတ ်က န္ှုတ်ပြင ့်် ပပစ်မှ ိုးတသ သူ၏အပပစ်က ယခဘဝ တန င်ဘဝ၌ မလတ်န္င်။” ယတန ့်
ဘရ ိုးသခင်ထမှလ တသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည့်် “ယခဘဝတန င်ဘဝ၌
မလတ်န္င်။” တ၏
့် တကယ့်် အဓပပ ယ်အတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် ဆလသည်မှ ၊
“ယခဘဝတန င်ဘဝ၌ မလတ်န္င်။” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ဘရ ိုးသခင်က
မည်ကသ
ဲ့် ပပည့်
စ
် တစသည် ဆသည်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်တစကကစ။့်
့်
ငါတတပပ
ပပီိုးသည့်အ
် ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ လူမျ ိုး၊
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုး အတပေါ် သူ၏သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တပသည်။
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် အထက်က ကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်သည် မခင်ိုးချက်မဟတ်တပ။ ကျမ်ိုးစ ၏
ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်၌ သင်တ တစ်
ခခ သတပပြု မခဲက့် ကပါသတလ ။ လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမျက်တဒါသက ထကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုး၌ ပမင်ရသည်ဟ ဆကကသည်။ လူအချြုျို့က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု သည်ိုးမခတသ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးြက်ပခမ်ိုးန္ှင ့်် လူတက
့်

ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးသည့်် အရ တစ်ခခလပ်မပါက၊ သူ၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
မရရှန္င်သည်က ပမင်သည်ဟ ဆကကသည်။ လူတက
ှ ်ခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးပခင်ိုးက သည်ိုးမခပခင်ိုးအ ိုးပမင်က
သတမူမတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ သတဘ ထ ိုးက ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ်န ိုးမလည်ကကတသိုးတချ။
့်
ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူက
်
ိုးပပီိုး
့် ပပစ်မှ ိုးတစ က
အမျက်ထက
ွ ်တစတသ သူတအတပေါ်
သူ၏ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် နည်ိုးတက
့်
့်
ကွယ်ဝက
ှ ်ညန်ိုးဆချက်မျ ိုး သွယ်ဝက်ပါရှတပသည်။ သူ၏သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ကင်တွယ်တပြရှငိုး်
နည်ိုးတက
် သ အဓပပ ယ်က တြ ်ပပတပသည့်် တအ က်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်၏ စစ်မှနတ
“သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် န္ှုတ်ပြင ့်် ပပစ်မှ ိုးတသ သူ၏အပပစ်က ယခဘဝတန င်ဘဝ၌
မလတ်န္င်။” လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတသ အခါန္ှင ့်် သူက
့်
့်
အမျက်ထက
ွ ်တစတသ အခါ၌၊ သူသည် ဆိုးပြတ်ချက်တစ်ခက ထတ်ပပန်ပပီိုး၊ ဤဆိုးပြတ်ချက်က
သူထတ်ပပန်တသ ရလဒ်တစ်ခ ပြစ်၏။ ယင်ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌
တြ ်ပပထ ိုးသည်- “ထတကက
င ့်် ငါဆသည်က ိုး၊ ပပစ်မှ ိုးတသ အပပစ်၊ ဘရ ိုးကကဲရ
့် ဲတသ
့်
့်
အပပစ်အမျြုိုးမျြုိုးတန္ှ့် င ့်် လွတ်တစပခင်ိုး အခွငက
့်် လူတသည်
ရန္င်ကက၏။ ဝည ဉ်တတ ်က
့်
ကဲရ
့် ဲတသ
အပပစ်န္င
ှ ့်် လွတ်တစပခင်ိုး အခွငက
့်် လူတသည်
မရန္င်ကက။” (ရှငမ
် ဿဲ ၁၂:၃၁) န္ှင ့််
့်
့်
“လျှြုျို့ ဝှက်တသ ကျမ်ိုးပပြုဆရ ၊ ြ ရရှဲတ၊ ့် သင်တသည်
အမင်္ဂလ ရှကက၏။” (ရှငမ
် ဿဲ ၂၃:၁၃)
့်
သတသ
် ထကျမ်ိုးပပြုဆရ မျ ိုးန္ှင ့်် ြ ရရှဲတအပပင်
သခင်တယရှု က ဤအရ တက
့်
့်
့်
တပပ ပပီိုးတန က်တွင ် သူသည် အရူ ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ တသ လူတအတွ
က် ရလဒ်က
့်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သမမ ကျမ်ိုးစ တွင် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသတလ ။ ၎င်ိုးတ ပပစ်
့် ဒဏ်
တစ်ခခ ခစ ိုးကကရသည်ဟ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသတလ ။ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုးမရှဟ
တသချ တပပ န္င်သည်။ ဤတနရ တွင် “မှတ်တမ်ိုးတင်မထ ိုး” ဟ တပပ ပခင်ိုးသည် ထသတသ
့်
မှတ်တမ်ိုးတင်မှုမရှဟ တပပ ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ အမှနတ
် ွင ် လူမျက်
လိုးန္ှင ့်် ပမင်န္င်တသ ရလဒ်မရှဟ
့်
ဆရတပမည်။ “မှတ်တမ်ိုးတင်မထ ိုး” ဟ တပပ ပခင်ိုးက အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက
ကင်တွယပ် ခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ကစစရပ်က ရှငိုး် လင်ိုးတပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတသ သူ၊ သမဟ
့် တ်
ဆနက
် ့် ျင်တသ သူ၊ သမဟ
့် တ် သူက
့် မတက င်ိုးတပပ တသ သူမျ ိုးကပင်- သူက
့် တမင်သက်သက်
တက်ခက်ပပီိုး မတက င်ိုးတပပ က ကျန်ဆတ
ဲ သ လူမျ ိုးက သူသည် မသကျြုိုးကျွနမ
် ပပြုဘဲ၊
ယင်ိုးထက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ရှငိုး် လင်ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခ သူမှ့် ရှသည်။ ဤလူတက
့်
့် သူ
စက်ဆပ်ရွရှ ပပီိုး၊ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး၌ ၎င်ိုးတက
့် ရှု တ်ချသည်။ သူက
့်

ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးတသ သူတအတပေါ်
သူသည် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ရှတကက င်ိုးန္ှင ့််
့်
၎င်ိုးတ၏ရလဒ်
မျ ိုးက သူမည်ကသ
ဲ့် သတ်
မတ
ှ ်မည်ပြစ်တကက င်ိုးတက
့်
့်
့် ၎င်ိုးတသ
့် ရန် အလငှ့် ၊
၎င်ိုးတ၏
် ရ ပြစ်မည်က ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုးပင် သူတကကည တလသည်။
့် ရလဒ်မျ ိုး မည်သည့်အ
သတသ
် ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ မျ ိုးက တပပ ပပီိုးတန က်တွင၊် ထလူမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်
့်
မည်သ က
ွ ်မည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး အမှနတ
် ရ ိုးက မပမင်န္င်ကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့် င်တယ
၎င်ိုးတထ
ှ ့်် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုး တန က်ကွယက
်
့် ဘရ ိုးသခင် ထတ်ပပန်သည့်် ရလဒ်န္င
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ န
့် ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ဆလသည်မှ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတက
ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးစနစ်တက
့်
့် ကင်တွယပ် ခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ရှသည့်် သီိုးသန ် နည်
့်
မပမင်န္င်ကကတပ။ ဤသည်မှ အမှုအရ တက
့် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ရတပမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အချြုျို့လတ
ူ ၏
့်
ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် အချက်အလက်မျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးမှုက
အသိုးပပြုသည်။ ယင်ိုးမှ သူသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်တရ ိုးက မတကကည သကဲသ
့်
ရလဒ်က မသတ်မှတဘ
် ၊ဲ ယင်ိုးထက် သူတ၏
ှ ့်် ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးတက
့် ပပစ်ဒဏ်န္င
့်
ခွတ
ဲ ဝတပိုးရန်အတွက် အချက်အလက်မျ ိုး၏ ပြစ်ပွ ိုးမက
ှု တက်ရက်အသိုးပပြုသည်။
ဤအချက်အလက်တ ပြစ်
့် ပျက်တသ အခါ၊ အပပစ်ဒဏ်က ခစ ိုးရသည်မှ လူတ၏
့်
ခန္ဓ ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးသည် လူမျက်
စန္ှင ့်် ပမင်န္င်တသ အရ တစ်ခ
့်
ပြစ်တပသည်။ လူအချြုျို့၏ ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တသ အခါတွင၊်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့််
ကျန်ဆပဲ ပီိုး၊ သူ အမျက်
တဒါသသည်လည်ိုး
့် စက ိုးမျ ိုးပြငသ
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ကျတရ က်လ တသ လ
် ည်ိုး သူတရရှ
န္င်တသ
့်
့် တသ အပပစ်ဒဏ်သည် လူတမပမင်
့်
အရ တစ်ခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တပသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤရလဒ်မျြုိုးသည် လူတပမင်
့်
့် န္င်တသ
အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုး သမဟ
ဲ့် တသ
ရလဒ်မျ ိုးထက် ပ၍ပင်
့် တ် အသတ်ခရပခင်ိုးကသ
့်
ပပင်ိုးထန်တက င်ိုးပပင်ိုးထန်န္င်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က
ဤလူစ ိုးမျြုိုးက မကယ်တင်ရန်၊ ၎င်ိုးတက
့် န်၊ သမဟ
့် သန ိုးကရဏ မပပသတတ ရ
့် တ်
၎င်ိုးတအတွ
က် သည်ိုးမခတတ ရ
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
့်် တရိုးထပ်မတပိုးတတ ရ
့် န်န္င
့် န်
့်
့် အခွငအ
သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုး ပြစ်တသ အတပခအတနမျ ိုးတအ က်၌ ၎င်ိုးတအတပေါ်
သူထ ိုးရတသ
ှ
့်
သတဘ ထ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုးင ှ ပြစ်သည့်် သတဘ ထ ိုးပြစ်တသ တကက င ့််
ပြစ်၏။ ဤတွင ် “တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုး” ၏ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤတဝါဟ ရ၏
အတပခခကျတသ အဓပပ ယ်မှ “တစ်စတစ်ခက တစ်ြက်သ ထ
ှ ၊ အ ရမစက်တတ ရ
့် န်”
့် ိုးရရန်
ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤတနရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က “တစ်စတစ်တယ က်က တဘိုးြယ်”
့်

သည့်အ
် ခါတွင၊် ယင်ိုး၏ အဓပပ ယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် မတူညတ
ီ သ ရှငိုး် ပပချက်န္စ
ှ ်ခ
ရှတလသည်။ ပထမရှငိုး် ပပချက်က သူသည် ထလူ၏ အသက်န္င
ှ ့်် ထလူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
အရ ရ တင်ိုးက စ တန်ထ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် တပိုးအပ်လက်ပပီိုးပြစ်က ဘရ ိုးသခင်က
ထလူက တ ဝန်ယူတတ မ
့် စီ
် ့် မ
ွဲ ည် မဟတ်တတ တ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် ချ။ ဤလူက
့် မခနခ
ရူ ိုးသည်ပြစ်တစ မက်မဲသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
တသသည်ပြစ်တစ
့် တ် ၎င်ိုးတသည်
့်
အသက်ရှငသ
် ည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးအတွက် ငရဲက
သက်ဆင်ိုးပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဤရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်မည်
မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ထသတသ
ြန်ဆင်ိုးခ တစ်ဦိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှုရမည်
ှ
့်
မဟတ်ဟ ဆလတပမည်။ ဒတယ ရှငိုး် ပပချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူကယ်တင်
သူ၏လက်ပြင ့်် ဤလူက တစ်စတစ်ရ လပ်တဆ င်ရန် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည်။ ယင်ိုးမှ သူသည်
ဤလူမျြုိုး အတစခပခင်ိုးက အသိုးချရန် သမဟ
် တစ်ခအပြစ် အသိုးချရန်
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် အပြည့်ခ
ပြစ်န္င်သည်။ သူသည် ဤလူစ ိုးမျြုိုးက ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
အထူိုးနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ၊ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် တပါလကဲသ
့် ပင်
့်် င်သည့််
့် ၎င်ိုးတက
့် ဆက်ဆပခင်ိုးန္ှငဆ
အထူိုးနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခရှမည်မှ ပြစ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ ဤလူစ ိုးမျြုိုးက
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန် သူသတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထရ
ဲ ှ
အတပခခသတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး သူက
့် မတက င်ိုး တပပ က ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးတသ အခါ၊ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
၎င်ိုးတ တန္ှ
ငယ
့်် က
ှ ်ပါက၊ သမဟ
် ့် သတ်က တကျ လ
် ွနရ
် န်
့်
့် တ် သူ၏ သည်ိုးခန္င်ပခင်ိုး အကနအ
တွနိုး် အ ိုးတပိုးပါက၊ အကျြုိုးဆက်က မတတွိုးဝစ
့် ရ ပြစ်သည်။ အပပင်ိုးထန်ဆိုး အကျြုိုးဆက်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက စ တန်ထ
့်
အပပီိုးတင် လဲအပ်လက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ထ ဝရက လပတ်လိုး ခွငလ
့်် တ်ခရမည်
့်
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဤလူသည် စ တန်၏ ပါိုးစပ်က အစ ၊ သူလက်
ထ၌
ဲ ရှတသ
့်
ကစ ိုးစရ အရပ် ပြစ်သွ ိုးသည်ဟ ဆလပပီိုး ထအချန်မစ
ှ ၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
တန က်ထပ် ဘ မျှ မသက်ဆင်တတ တ
့်် ှကတ
် သ အခါ၊
့် ပ။ စ တန်က တယ ဘက စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
မည်သည့်ဒ
် ကခ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်က သင်တ စ
့် တ်ကူိုးန္င်ပါ၏တလ ။ တယ ဘ၏ အသက်က ထခက်ရန်
စ တန်က ခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးခဲသ
် င်၊ တယ ဘသည် ဒကခက ကကီိုးစွ
့် ည့်် သတ်မှတ်ချက်တအ က်တွငပ
ခစ ိုးခဲရ
ီ လ
ဲ ပ်ပခင်ိုး ခရပပီိုးသည့်သ
် ၊ူ စ တန်၏
့် ဆဲပြစ်သည်။ စ တန်ဆသ
့် ိုးဝ လအ
လက်ခပ်အတွငိုး် လိုးဝရှသူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် သန ိုးကရဏ တက
့် လိုးဝ
ဆိုးရှုိုးပပီိုးတသ သူ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် မရှတတ သ
် ၊ူ သူက
ွ ်ရန်
့် ည့်သ
့် ကိုးကယ

အခွငန္
့်် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ရှတသ ြန်ဆင်ိုးခပြစ်ရန် အခွငက
့််
ြယ်ရှ ိုးခရပပီိုးသူန္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အရှငန္
် င
ှ ့်် ဆက်ဆတရိုး လိုးဝ ပပတ်တတ က်သွ ိုးသအ
ူ တပေါ်
စ တန်က ပြစ်တစမည့်် ြျက်ဆိုးီ မဒ
ှု ဏ်က စတ်ကူိုးရန် သ ၍ပင် ခက်ခသ
ဲ ည် မဟတ်တလ ။
တယ ဘက စ တန်၏ န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးပခင်ိုးက လူမျက်
စန္ှငပ့်် မင်န္င်တသ
့်
အရ တစ်ခပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က လူတစ်တယ က်၏ အသက်က စ တန်ထ
ဘရ ိုးသခင် လဲတပပ င်ိုးတပိုးလက်ပါက၊ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက လူသ ိုး စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးက
တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လူအချြုျို့သည် န္ွ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ပမည်ိုးအတနန္ှင ့်် ပပန်လည်
တမွိုးြွ ိုးတက င်ိုး တမွိုးြွ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့ မှ မသနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် ညစ်ညြူိုးတသ ဝည ဉ်မျ ိုး
စသည်တ၏
့် တနရယူပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝင်ပူိုးပခင်ိုးက ခရတက င်ိုးခရန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
စ တန်ထ လဲတပပ င်ိုးတသ လူအချြုျို့၏ ရလဒ်မျ ိုးပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးမှကကည့်လ
် ျှင ်
သခင်တယရှု က တလှ င်တပပ င်ခတ
ဲ့် သ လူမျ ိုး၊ မတက င်ိုးတပပ ခဲတ
့် သ လူမျ ိုး၊ ရှု တ်ချခဲပ့် ပီိုး
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးခဲတ
့် သ လူမျ ိုးသည် မည်သည့်် အကျြုိုးဆက်မျှ မခစ ိုးခဲရ
့် ဟ ထင်ရသည်။
သတသ
် အမှနမ
် ှ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ တင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ လူအမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက သူကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပ၏ ရလဒ်က
လူတအ
့် ိုး တပပ ပပရန် ရှငိုး် လင်ိုးတသ ဘ သ စက ိုးက သူအသိုးပပြုတက င်ိုး ပပြုမည်မဟတ်တပ။
တစ်ခါတစ်ရ၌ သူသည် တက်ရက် စက ိုးမတပပ ဘဲ၊ ယင်ိုးထက် တက်ရက် တဆ င်ရွက်သည်။
သူက ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စက ိုးမတပပ ပခင်ိုးသည် ရလဒ်မရှဟ မဆလတပ- အမှနတ
် ွင၊်
ထသတသ
ကစစရပ်တွင ် ရလဒ်က သ ၍ပင် ပပင်ိုးထန်ြ ပြစ်
့်
့် န္င်တပသည်။
အပပင်ပန်ိုးမကှ ကည့်ပ
် ါက၊ သူ၏သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တတကျကျ သူမတပပ ဆတသ
သူအချြုျို့ ရှသည့်အ
် လ ိုး ထင်ရတက င်ိုး ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
့် ည်မှ အချန်ကက ပပီပြစ်သည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် အ ရမစက်လခဲသ
့် ထပ်မပမင်
လတတ တ
ဲ့် သ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
င၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပ။ ၎င်ိုးတလ
့် ပ်တဆ င်ခတ
့် အပပြုအမူတတကက
့်
့်
သဘ ဝန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အန္ှစ်သ ရတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် သူပမင်
့် ကွငိုး် မှ
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးရန်သ အလရှသည်၊ ၎င်ိုးတက
ဲ ပ်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် စ တန်ထ တက်ရက် လအ
့်
စတ်ဓ တ်၊ ဝည ဉ်န္ှင ့်် ခန္ဓ က စ တန်အ ိုးတပိုးရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ စ တန်
လပ်တဆ င်လသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င် ခွငတ
့်် ပိုးရန် အလရှတလသည်။
၎င်ိုးတက
့် မည်သည့်် အတင်ိုးအတ ထ ဘရ ိုးသခင် မန်ိုးသည်၊ မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ
၎င်ိုးတက
့် စက်ဆပ်သည်မှ ရှငိုး် တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် တစ်ြန်
မပမင်ချင်
် တတ သ
့်် တ်သက်၍ လိုးဝ လက်တလျှ ရ
့် ည်အထန္ှင ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့် န် ပပင်ဆင်သည်အထ၊

၎င်ိုးတက
ွ မ
် တပြရှငိုး် လတတ သ
့် ည် အထပင် လူတစ်ဦိုးက
့် သူ ကယ်တင် ကင်တယ
ဘရ ိုးသခင်က အမျက်ထက
ွ ်တစပါက- ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် သတဘ ရှ လပ်တဆ င်ရန်၊
စ တန်အ ိုး သူ န္ှစ်သက်သည့်် မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြငမ
့်် ဆ ၎င်ိုးတက
့်် ပိုးရန်၊
့် ထန်ိုးချြုပ် ခွငတ
ဝါိုးမျြုခွငတ
့်် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဆက်ဆခွငတ
့်် ပိုးရန် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က စ တန်ထ
လဲအပ်မည့်အ
် ဆငထ
့်် တရ က်ပါက- ဤလူသည် လိုးဝ အဆိုးသတ်ပပီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
လူသ ိုး ပြစ်ပင်ခင
ွ သ
့်် ည် အပမဲတတစ ရတ်သမ်ိုးခရပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ ၎င်ိုးတ၏
ွ သ
့်် ည် အဆိုးသတ်သ ့်
့် ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး ပြစ်ပင်ခင
တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အပပင်ိုးထန်ဆိုးတသ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။
အထက်က အရ အ ိုးလိုးသည် “ယခဘဝတန င်ဘဝ၌ မလတ်န္င်။” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပပည့်စ
် တသ ရှငိုး် ပပချက်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ကျမ်ိုးစ မှ
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ရိုးရှငိုး် တသ ရှငိုး် လင်ိုးချက်အပြစ်လည်ိုး
အသိုးတတ ်ခတပသည်။ ယခ သင်တသည်
ယင်ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့််
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ခရှသည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။
ယခ တအ က်ပါ ကျမ်ိုးစ မှ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ြတ်ကကပါစ။့်
၁၂။ တယရှု တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က် သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးကတပပ သည့််
စက ိုးမျ ိုး
ရှငတ
် ယ ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး ၂၀:၂၆-၂၉ ထတန
့် က် ရှစ်ရက်တပမ က်တသ တန၌့်
တပည့်တ
် တ ်တသည်
တြန်အထဲ၌ရှကက၍ တသ မလည်ိုးပါ၏။ တခါိုးမျ ိုးက ပတ်ထ ိုးစဉ်အခါ၊
့်
တယရှု သည်ကကလ ၍ အလယ်မှ ရပ်တတ ်မလ
ူ ျက်၊ သင်တ၌ပင
့် မ်သက်ပခင်ိုး ရှတစသတည်ိုးဟ
မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။ ထအခါ တသ မအ ိုး၊ သင်၏လက်ညြှြုိုးကဆန၍
် ့် ငါလက်
ကကကည့်တ
် လ ။့်
့်
သင်၏လက်ကဆန၍
် ့် ငါ ့် နတြိုးက စမ်ိုးသပ်တလ ။့် ယမှ ိုးပခင်ိုးမရှန္ှင။့်် ယတလ ဟ
့်
မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။ တသ မကလည်ိုး၊ အကျွန္ပ်
် ၏အရှင၊် အကျွန္ပ်
် ၏ ဘရ ိုးသခင်ပါတက ိုးဟ
ပပန်၍တလျှ က်၏။ တယရှု ကလည်ိုး၊ သင်သည်ငါက
ှ
ငါက
့် ပမင်တသ တကက င ့်် ယပခင်ိုးရ၏။
့် မပမင်ဘဲ
ယတသ သူတသည်
မင်္ဂလ ရှကက၏ဟ မနတ
် ့် တ မ
် ူ၏။
့်
ရှငတ
် ယ ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး ၂၁:၁၆-၁၇ တြန်တယရှု က၊ တယ န၏သ ိုးရမ
ှ န်၊ သင်သည်
ငါက
် ူလျှင၊် ဟတ်ပါ၏သခင်။ ကယ်တတ ်က
့် ချစ်သတလ ဟ ဒတယအကကမ်တမိုးတတ မ

အကျွန္ပ်
် ချစ်သည်က ကယ်တတ သ
် တတ မ
် ၏
ူ ဟတလျှ က်တသ ်၊ ငါ၏ သိုးတက
့်
ထန်ိုးတလ ဟ
် ့် တ မ
် ူ၏။ တယရှု ကလည်ိုး၊ တယ န၏သ ိုးရမ
ှ န်၊ သင်သည်
့် မနတ
ငါက
် ူလျှင၊် သင်သည်ငါက
့် ချစ်သတလ ဟ တတယအကကမ်တမိုးတတ မ
့် ချစ်သတလ ဟ
သိုးကကမ်တပမ က်တအ င် တမိုးတတ မ
် တ
ူ သ တကက င ့်် တပတရသည်စတ်န သပြင၊့်် သခင်၊
ကယ်တတ သ
် ည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
် အကျွန္ပ်
် ချစ်သည်က
့် သတတ ်မူ၏။ ကယ်တတ က
ကယ်တတ သ
် တတ မ
် ၏
ူ ဟ တလျှ က်တသ ်၊ တယရှု က၊ ငါ၏သိုးတက
့် တကျွိုးတမွိုးတလ ။့်
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ပပန်လည်တြ ပ် ပထ ိုးတသ အရ မှ သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ်
သခင်တယရှု လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး သူ၏တပည့်တ
် တ ်မျ ိုးထ တပပ ဆခဲတ
့် သ အရ တချြုျို့ ပြစ်သည်။
ပထမဦိုးစွ ၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး မတင်မီန္င
ှ ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က်ကက ိုးတင
ွ ်
သခင်တယရှု ၌ ရှန္င်မည့်် ကွ ပခ ိုးချက်တစ်ခတစ်တလက ကကည့်က် ကစ။့် သူသည် ယခင်က
သခင်တယရှု ပြစ်တနဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် တလ ။ ကျမ်ိုးစ တွင ် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ်
သခင်တယရှု က တြ ်ပပသည့်် တအ က်ပါ စ တကက င်ိုး ပါရှတလသည်- “တခါိုးမျ ိုးက
ပတ်ထ ိုးစဉ်အခါ၊ တယရှု သည်ကကလ ၍ အလယ်မှ ရပ်တတ ်မူလျက်၊ သင်တ၌ပင
့် မ်သက်ပခင်ိုး
ရှတစသတည်ိုးဟ မနတ
် ့် တ ်မူ၏။” ထအချန်တွင် သခင်တယရှု သည် လူဇ့် တ ခန္ဓ တွင ်
မတနထင်တတ ဘ
် ှငိုး် လင်ိုးတပသည်။
့် ၊ဲ သူသည် ယခ ဝည ဉ်ခန္ဓ တစ်ခတွင ် ရှသည်မှ အလွနရ
ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူဇ့် တ၏ အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးက သူတကျ ်လွနသ
် ွ ိုးခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ တခါိုးက ပတ်ထ ိုးခဲတ
က
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် လူတအလယ်
့်
လ န္င်ဆပဲ ြစ်က ၎င်ိုးတက
ွ တ
့်် ပိုးန္င်ဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ပမင်ခင
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က် သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးမတင်မီ လူဇ့် တ၌
အသက်ရှငတ
် သ သခင်တယရှု ကက ိုး အကကီိုးမ ိုးဆိုး ပခ ိုးန ိုးချက်ပြစ်သည်။ ထအခက်အတန် ့်
ဝည ဉ်ခန္ဓ ၏ အသွငအ
် ပပင်န္င
ှ ့်် ယခင်က သခင်တယရှု ၏ အသွငအ
် ပပင်ကက ိုးတွင်
ပခ ိုးန ိုးမှုမရှတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင ်
ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူ၏ယခင်က လူဇ့် တန္ှင ့်် ယှဉ်ပါက၊ ဤဝည ဉ်ခန္ဓ သည်
လူတအတွ
က် ပ၍ ပတဟဠဆန်ပပီိုး ပ၍စတ်ရှုပ်တထွိုးစရ ပြစ်တသ တကက င၊့်် ထအခက်အတနက
် ့်
့်
သခင်တယရှု သည် လူတအြ
သူ
့် ခ
့်
့် စမ်ိုး တစ်ဦိုးကဲသ
့် စ ိုးရတစသည့်် သူတစ်ဦိုး ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် လူတကက
့် ိုး၌ ပ၍ တဝိုးကွ မှုက ြန်တီိုးခဲပ့် ပီိုး
ထအခက်အတနရ
် ့် ှ သခင်တယရှု သည် သ ၍ ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်လ ခဲပ့် ပီဟ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ လူတ ခ
ှ ့််
့် သည်။ လူတ၏
့် စ ိုးခဲရ
့် အပင်ိုးမှ ဤသပမင်ပခင်ိုးမျ ိုးန္င
ခစ ိုးချက်တသည်
မပမင်န္င်၊ မထတတွျို့ န္င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးတခတ်တစ်ခဆီသ ့်
့်

၎င်ိုးတက
င ့်် သူ၏
့် ည်။ ထတကက
့် ရတ်တရက် ပပန်လည် တခေါ်တဆ င်သွ ိုးခဲသ
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး တန က်တွင ် ပထမဦိုးဆိုး သခင်တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ မှ
အတယ က်တင်ိုးအ ိုး သူက
ှ
ဆသည်က အတည်ပပြုရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
့် ပမင်ရန်၊ သူတည်ရသည်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက အတည်ပပြုရန် အခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
ထအပပင်
ဤလပ်တဆ င်ချက်သည် လူဇ့် တပြင ့်် သူအလပ် လပ်တနခဲအ
့် ချန်၊ သူသည် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ပမင်န္င်သကဲသ
့် တ
ဲ့် ည့်် ခရစ်တတ ပ် ြစ်ခခ
ဲ့် ျန်က ရှခဲသ
့် ည့်် ပစအတင်ိုး လူတန္ှ့် င ့််
့် ထ
့် န္င်ခသ
သူ၏ဆက်ဆတရိုးက ပပန်လည်ရရှတစခဲသ
့် ည်။ ဤအရ ၏ တစ်ခတသ ရလဒ်မှ
သခင်တယရှု သည် လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ သန္ှငရ
့်် က်ခရပပီိုးတန က် တသပခင်ိုးမှ
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ခင်ိုး ရှမရှဆသည်က လူတ သ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် သယမရှခဲက့် ကသကဲသ
တရွ ိုးန္တ်ရန် ပြစ်သည့်် သခင်တယရှု ၏ အမှုတတ ်ကလည်ိုး ၎င်ိုးတ သ
့် သယမရှခဲက့် ကတပ။
တန က်ထပ် ရလဒ်တစ်ခမှ သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် လူတထ
့် သခင်တယရှု ၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူတက
ွ တ
့်် ပိုးက ထခွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးသည် သခင်တယရှု
့် သူအ
့် ိုး ပမင်ခင
“တပျ က်ကွယ်သွ ိုး” ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည် သမဟ
ွ ိုး် မျှ မချန်ခတ
ဲ့် လပပီ” ဟ
့် တ် သူသည် “စက ိုးတစ်ခန
ထင်ရတသ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအတပေါ် လူတသည်
ယခချန်မှစ၍ ယခင်
့်
ပညတ်တတ ်တခတ်သ ပပန်
့် ည်မဟတ်သည်က တသချ တစလျက်၊
့် သွ ိုးတတ မ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ခင်ခင်မ မ လပခြုတစခဲသ
့် ည်။ ထသပြင
့် ့််
၎င်ိုးတသည်
သခင်တယရှု ၏ သွနသ
် င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတတ ်တန က်
့်
လက်တလျှ က်ရင်ိုး ဆက်လက် တရှ ျို့ဆက်မည် ပြစ်သည်က သူက တသချ တစခဲသ
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ရှ အမှုတတ ်ထက
ဲ အဆငအ
့်် သစ် တစ်ခက တရ ိုးဝင် ြွငဟ
့်် ခဲပ့် ပီိုး၊
ထအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍ ပညတ်တတ ် တအ က်၌ အသက်ရှငတ
် နခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ လူတသည်
့်
ပညတ်တရ ိုးမှ တရ ိုးဝင် တပေါ်ထက
ွ ်ခပဲ့် ပီိုး တခတ်သစ်တစ်ခ၊ အသစ်တသ စတင်ပခင်ိုးတစ်ခထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ခတ
ဲ့် လသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ သခင်တယရှု တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ ရှု တထ င ့်် အမျြုိုးမျြုိုးရသည့်
ှ
် အဓပပ ယ်မျ ိုး
ပြစ်သည်။
သခင်တယရှု သည် ဝည ဉ်ခန္ဓ တစ်ခတွင ် ယခ တနထင်သည့်အ
် တွက်၊ လူတသည်
သူက
့်
့် မည်သ ့်
ထန္င်၊ ပမင်န္င်သနည်ိုး။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ သခင်တယရှု တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှုက တဆွိုးတန္ွိုးထ ိုးတပသည်။ ငါတ ခ
့် တင် ြတ်ပပီိုးတသ ကျမ်ိုးစ ၏ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုး၌
တစ်ခတစ်တလက သင်တ သတ
ပပြုမပါသတလ ။ တယဘယျအ ိုးပြင၊့်် ဝည ဉ်ခန္ဓ မျ ိုးက
့်
ပမင်၍မရ သမဟ
့် တ် ထတတွျို့၍မရန္င်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ်

သခင်တယရှု တဆ င်ရွကခ
် ပဲ့် ပီိုးတသ အမှုတတ ်သည် ပပည့်စ
် န္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
သတဘ တရ ိုးအရ၊ သူသည် လူတန္ှ့် င ့်် ဆတတွရ
ျို့ န် သူ၏ နင်္မူလ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူတကက
့် ိုးထဲ
ပပန်လ ရန် လိုးဝ မလအပ်ခတ
ဲ့် ပ၊ သတသ
် သူ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် လူတ၏
ဲ
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးထက
ပ၍ပင် နက်ရှုင်ိုးစွ ထိုးတြ က်ဝင်တရ က်ြရန်
့် တသ
လူတထ
့် အလငှ့် ၊ တသ မကဲသ
့်
့်
သခင်တယရှု ၏ ဝည ဉ်ခန္ဓ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက သူ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုက ပ၍
ခင်မ တစတလသည်။ တသ မထ သူလ ခဲခ
ွ ၊် သူသည် သသယဝင်သူ တသ မက
့် ျန်တင
သူလက်
အ ိုး ထတစပပီိုး သူက
် ့် ငါ ့် နတြိုးက စမ်ိုးသပ်တလ ။့်
့် ည်- “သင်၏လက်က ဆန၍
့်
့် တပပ ခဲသ
ယမှ ိုးပခင်ိုးမရှန္ှင။့်် ယတလ ။့် ” ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သူရှငပ် ပန်ထတပမ က်
ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
်
သခင်တယရှု တပပ ဆလခဲပ့် ပီိုး လပ်တဆ င်လခဲတ
့် သ
အရ မျ ိုးမဟတ်တပ။ အမှနတ
် ွင ် ထအရ မျ ိုးသည် လက်ဝါိုးကပ်တင်၌ သမှုမရက်ခရမီ
သူလပ်တဆ င်လခဲတ
့် သ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ သူ က ိုးတင်၌ သမှုရက်ပခင်ိုး မခခဲရ
့် တသိုးမီတွင၊်
သခင်တယရှု သည် တသ မကဲသ
့် တသ
လူတက
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်မှ
့် င
့်
့် သန ိုးလည်မှုရှခဲန္
ထင်ရှ ိုးပမင်သ တပသည်။ သဆ
သည့်အ
် ရ က ပမင်န္င်သနည်ိုး။
့် လျှင ် ဤအရ မှ ငါတ မည်
့်
သူသည် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် တူညတ
ီ သ သခင်တယရှု ပြစ်ခဆ
ဲ့် ပဲ ြစ်သည်။ သူ၏
အန္ှစ်သ ရသည် တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးခတ
ဲ့် ပ။ တသ မ၏ သသယသည် ထအခါမှသ
စတင်ခသ
ဲ့် ည်မဟတ်ဘ၊ဲ သခင်တယရှု တန က်က သူလက်တနခဲသ
ှ အ
့်် တူ
့် ည့်် တစ်ချန်လိုးတွင် သူန္င
ရှတနခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ဤတနရ တွင ် တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ နင်္မူလ
့်
ပသဏ္ဌ န်ပြင၊့်် သူ၏ နင်္မူလ စတ်သတဘ ထ ိုးပြင၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူဇ့် တ၌ ရှခဲသ
့် ည့်် သူ၏
အချန်က လမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏ န ိုးလည်ပခင်ိုးပြင ့်် ဝည ဉ်ကမဘ မှ ပပန်လ ခဲသ
့် ူ
သခင်တယရှု ရှတနခဲသ
င ့်် သူသည် တသ မထ ပထမဦိုးဆိုး သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တသ မက
့် ည်၊ ထတကက
့်
သူ၏နရိုးအ ိုး ထခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်၊ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် သူ၏ ဝည ဉ်ခန္ဓ က
တသ မအ ိုး ပမင်တစရတင်မက၊ သူ၏ ဝည ဉ်ခန္ဓ တည်ရမှု
ှ ကလည်ိုး ထတတွက
ျို့
ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးခပဲ့် ပီိုး သူ၏ သသယမျ ိုးက လိုးဝ လက်လတ
ွ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ သခင်တယရှု
လက်ဝါိုးကပ်တင်၌ သမှုရက်န္က
ှ ်မခရမီတွင၊် တသ မက သူသည် ခရစ်တတ ်
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည်က အပမဲသသယထ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူက
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၌
့် ယကကည်န္င်စွမ်ိုး မရှခဲတ
သူ၏ ယကကည်ပခင်ိုးသည် သူမျက်
် ရ အတပေါ်၊ သူ၏ကယ်ပင်လက်န္င
ှ ့််
့် လိုးန္ှင ့်် သူပမင်န္င်သည့်အ
ထတတွျို့ န္င်သည့်အ
် ရ အတပေါ်မှ သ အတပခခ၍ တည်တဆ က်ခသ
ဲ့် ည်။ သခင်တယရှု သည်
ဤလူစ ိုးမျြုိုး၏ ယကကည်မှုအတပေါ် တက င်ိုးတက င်ိုး သန ိုးလည်မှုရှခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကသ ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တစလတ် လက်တသ သူ၊

သမဟ
် လိုးဝမယကကည်ခကဲ့် ကသကဲသ
့် သူ
့် တ် လူဇ့် တခယူတသ ခရစ်တတ က
့် က
့်
လက်မခခဲက့် ကတပ။ တသ မအတွက် သခင်တယရှု ၏ တည်ရှမှုန္င
ှ ့်် သူသည် အမှနတ
် ကယ်
လူဇ့် တခယူတသ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည် ဆသည်က သူအသအမှတ်ပပြုက
ယကကည်ြရန်
့် အလငှ့် ၊ သူသည် တသ မက သူ၏လက်အ ိုး လှမ်ိုးက သူ၏နရိုးက
ထခွငပ့်် ပြုခဲသ
ှ ့််
့် ည်။ သခင်တယရှု ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးမတင်မီန္င
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က်တွင် တသ မ၏ သသယဝင်ပခင်ိုးသည် တစ်ခတစ်တလ
ကွဲပပ ိုးမှုရသတလ
ှ
။ သူသည် အပမဲတမ်ိုး သသယဝင်တနပပီိုး သခင်တယရှု ၏ ဝည ဉ်ခန္ဓ က သူထ
့်
ကယ်တင်ကယ်ကျ တပေါ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ကယ်ခန္ဓ တပေါ် ရှ သရက်ရ တက
့် သူအ
့် ိုး
ထတစပခင်ိုးကလွဲ၍၊ မည်သက
ူ မျှ သူ၏သသယမျ ိုးက တပြရှငိုး် တပိုးက ၎င်ိုးတက
့် သူအ
့် ိုး
လက်လတ်တစန္င်ြ မပြစ်
န္င်ခကဲ့် ကတချ။ ထတကက
င ့်် သခင်တယရှု က သူ၏နရိုးက တသ မအ ိုး
့်
့်
ထခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး သူက
ှ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးတစခဲတ
့် သ အချန်ကစ၍
့် သရက်ရ တ၏
့် တည်ရပခင်
တသ မ၏ သသယတသည်
တပျ က်ကယ
ွ သ
် ွ ိုးခဲပ့် ပီိုး သခင်တယရှု ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုး
့်
ပြစ်သည်က သူ အမှနတ
် ကယ် သခဲက
၊ သခင်တယရှု သည် စစ်မှနတ
် သ ခရစ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က အသအမှတ်ပပြုက ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအချန်တွင ်
တသ မသည် သသယမရှတတ တ
ှ တ
့်် တွဆ
ျို့ ရန် အခွငအ
့်် တရိုးက
့် သ ်လည်ိုး၊ သူသည် ခရစ်တတ ်န္င
ထ ဝရ ဆိုးရှုိုးခဲရ
ှ ့်် အတူရရန်
ှ ၊ သူတန
့် ပပီိုး ပြစ်သည်။ သူန္င
့် က်ကလက်ရန်၊ သူက
့် သရန်
အခွငအ
့်် တရိုးက ထ ဝရ ဆိုးရှု ိုးခဲရ
် သူက
့် ပပီိုးပြစ်သည်။ ခရစ်တတ က
့် စလင်တစမည့််
အခွငအ
့်် တရိုးက သူဆိုးရှု ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သခင်တယရှု ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သသယမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နတသ သူတ၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် ဆိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် အဆိုးသတ်တစ်ခက တထ က်ပတ
့် ပိုးခဲသ
့် ည်။
သသယရှသူတက
့် တပပ ပပရန်၊ တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကသ ယကကည်ပပီိုး
ခရစ်တတ က
် မယကကည်တသ သူတက
့် တပပ ပပရန် သူသည် သူ၏ တကယ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်တက
့် ည်- ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် အသိုးပပြုခဲသ
့်
ယကကည်မက
ှု မချီိုးကျြူိုးခဲသ
့် ၊ ့် သူက
့် ကဲသ
့် သသယ ထ ိုးတနရင်ိုး သူတန
့် က်
လက်ပခင်ိုးအတွက်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
ှ ့်် ခရစ်တတ က
် ၎င်ိုးတ ့်
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
့် မချီိုးကျြူိုးခဲတ
အပပည့်အ
် ဝ ယကကည်န္င်တသ တနသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ကကီိုးပမတ်တသ အမှုတတ ်က
့်
ပပည့်စ
် တစတသ တနသ
၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်န္င်တပသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ထတနသည်
့်
့် သသယအတပေါ်
အဆိုးအပြတ် ပပြုလပ်တသ တနလည်
ိုး ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ခရစ်တတ အ
် တပေါ်မှ ထ ိုးတသ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သတဘ ထ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ကကကမမ က သတ်မှတပ် ပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် တခါင်ိုးမ တသ

သသယမျ ိုးက ၎င်ိုးတယ
ွ ိုး် သည်က ဆလခဲက
၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကည်ပခင်ိုးသည် အကျြုိုးမပြစ်ထန
့်
မ တကျ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတတမျှ
လ
် ငခ
့်် ျက်မျ ိုး အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်က ဆလခဲတ
့် ပသည်။
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးက အတတွိုးမှ ိုးတက
့်
့် မှီက
ရှငသ
် န်ကကီိုးထွ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ခရစ်တတ ်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
် ကယ်
့် သသယသည် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏
ှ တ
် သ သတဘ ထ ိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့် စစ်မန
့်
သခင်တယရှု ၏ ကယ်ခန္ဓ တပေါ်က သရက်ရ တက
့် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ထတတွျို့ ခဲရ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်ဆပဲ ြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ရလဒ်တက
့် ပခင်ိုးကက ိုးပြင ့််
တရသယ်ပခင်ိုးအပြစ်သ တြ ်ပပန္င်တပသည်- အ ိုးလိုးအချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်။ သခင်တယရှု က
တသ မက တပပ ခဲတ
့် သ အရ သည် လူတင်ိုးကလည်ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သူတပပ ပပသည့််
နည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်သည်။ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခတ
ဲ့် သ သခင်တယရှု သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်
အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရင်ိုး သိုးဆယ့််သိုးန္စ
ှ ်ခွဲ ကန်ဆိုးခဲတ
့် သ သခင်တယရှု ပြစ်သည်။ သူသည်
က ိုးတင်တွင် သမှုရက်န္က
ှ ်ခခဲရ
့်် မ
ှ ်ိုးက
့် ပပီိုး တသမင်ိုးအရပ်လမ်ိုးမိုးတသ ချြုငဝ
ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊ တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက သူ ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် တသ ်လည်ိုး၊
သူသည် မည်သည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ တွငမ
် ျှ တပပ င်ိုးလဲမှု မကကြုခဲရ
့် တပ။ ယခ သူသည်
သူ၏ကယ်ခန္ဓ ၌ သရက်ရ တရှ့် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် တသပခင်ိုးမှရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုး
အတ်င်္ူထမ
ဲ ှ ထွက်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့််
သူ၏သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်တသည်
အနည်ိုးငယ်မျှ
့်
မတပပ င်ိုးလခ
ဲ တ
ဲ့် လပပီ။ ထအပပင်
သူသည် လက်ဝါိုးကပ်တင်မှ ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊
့်
အပပစ်တရ ိုးက တအ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်၊ အခက်အခဲတက
့် တအ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်က ၊
တသပခင်ိုးက တအ င်န္င်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်ကလည်ိုး လူတက
့် ည်။ သရက်ရ တက
့် တပပ ပပတနခဲသ
့်
စ တန်အတပေါ် သူ၏ တအ င်န္င်မှု သက်တသအတထ က်အထ ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက
တအ င်ပမင်စွ တရွ ိုးန္တ်ရန် အပပစ်တပြရ ယဇ် ပြစ်ပခင်ိုး၏ သက်တသအတထ က်အထ ိုး
ပြစ်သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အပပစ်က ယူတဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်က သူ၏
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးအမှုတတ ်က ပပည့်စ
် တစခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်က လူတအ
့် ည်။ သူ၏
့် ိုး တပပ ပပတနခဲသ
တပည့်တ
် တ ်တက
ျို့ န် သူပပန်လ ခဲခ
ွ ၊် သူ၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ျန်တင
့် တတွရ
ဤသတင်ိုးစက ိုးက ၎င်ိုးတအ
် ၊ဲ တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။
့် ည်- “ငါသည် အသက်ရှငဆ
့် ိုး တပပ ပပခဲသ
ယတန သင်
တသည်
ငါက
ျို့ ွင ် ငါအမှနတ
် ကယ်
့်
့် ပမင်န္င်ပပီိုး ထတတွျို့ န္င်ရန်အလငှ့် သင်တတရှ
့်
့် တ
ရပ်တနသည်။ ငါသည် သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ အပမဲရှလမ်မ
့် ည်။” သခင်တယရှု သည် အန င်္တ်
လူတအတွ
က် သတတပိုးချက်အတနန္ှငလ
့်် ည်ိုး တသ မ၏ ကစစရပ်က အသိုးပပြုချင်ခသ
ဲ့် ည်။
့်

သင်သည် သခင်တယရှု က ယကကည်ပခင်ိုး၌ သူက
့် ့်
့် သင် မပမင်န္င်သကဲသ
မထတတွျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င ့်် သင်သည်
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ခစ ိုးရသကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သင်၏ စစ်မှနတ
် သ ယကကည်ပခင်ိုးတကက င ့််
သခင်တယရှု က ပမင်န္င်က ၊ ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရတပသည်။
သမမ ကျမ်ိုးစ တွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် သခင်တယရှု က တသ မထ တပေါ်လ တသ အချန်၌
တပပ ခဲသ
့် ည့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ရှတသ လူအ ိုးလိုးအတွက်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတထ က်အကူပြစ်သည်။ တသ မထ သူ၏ တပေါ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တသ မက
တပပ ဆခဲတ
ကကီိုးမ ိုးတသ
့် သ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တန င်လ သည့်် မျြုိုးဆက်တအတပေါ်
့်
သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှခဲသ
ထ ဝရတည်တသ
့် ည့်် အဓပပ ယ်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကင်စဲထ
ွ
ိုးတလသည်။ တသ မသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
သသယဝင်တသ လူအမျြုိုးအစ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သသယဝင်တတ်တသ
့်
သဘ ဝရှကကသည်၊ အန္တရ ယ်တပိုးတတ်တသ န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး ရှသည်၊ တြ က်ပပန်တတ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က်တစန္င်တသ အရ တက
့် မယကကည်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ၎င်ိုးတ ့်
မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး မယကကည်ကကတပ။ သတသ
်လည်ိုး
့်
သခင်တယရှု ၏ တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတရှ့် သည့်် ဤလကခဏ မျ ိုးက လိုးလိုး
ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး မမတက
့် ယ်တင်၏ သသယတက
့် ရှ တြွတတွျို့ ရှရန်၊
၎င်ိုးတက
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ သသယတက
့် သတပပြုမရန်န္င
့် ယ်တင်၏ တြ က်ပပန်မှုက
အသအမှတ်ပပြုရန်ကလည်ိုး တထ က်ပ့်တပိုးသည်၊ ထသပြင
့် ့်် သခင်တယရှု ၏ တည်ရှပခင်ိုးန္ှင ့််
တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတက
် ကယ် ယကကည် လ တစတလသည်။
့် အမှနတ
သ ၍မျ ိုးတသ လူတသည်
တသ မကဲသ
့် သ
ှ ့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့် သယရှသူမျ ိုး မပြစ်ြရန်
့် န္င
့်
မမတက
် စပါက၊ အတမှ င်ထသ
ဲ န္ှ
့် ယ်ကယ် သသယပြင ့်် ပပည့်တ
့် စ်ပမြှြုပ်သွ ိုးကကမည်ပြစ်သည်က
မမတက
ငှ့် ၊ တသ မထ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ သည်
့် ယ်ကယ် သတတပိုးန္င်ကကြအလ
့်
တန င်မျြုိုးဆက်တအတွ
က် သတတပိုးချက်န္င
ှ ့်် သတထ ိုးစရ တစ်ခပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သင်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်က လက်တသ လ
် ည်ိုး၊ တသ မကဲသ
့် သခင်
၏ နရိုးက အပမဲ ထတတွျို့လပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင် ရှမရှ အတည်ပပြုရန်၊ စစ်တဆိုးရန်၊ သိုးသပ်ရန် သူ၏ သရက်ရ တက
့် အပမဲ
စမ်ိုးကကည့်ခ
် ျင်တနပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် စွနပ
် ့် စ်ပါလမ်မ
င ့်် သခင်တယရှု သည်
့် ည်။ ထတကက
့်
လူတက
့် မပြစ်
ရန် တတ င်ိုးဆတပသည်၊ သူတ၏
့် တသ မကဲသ
့်
့် ကယ်ပင်မျက်လိုးန္ှင ့််
ပမင်န္င်တသ အရ ကသ ယကကည်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ပြြူစင် ရိုးသ ိုးတသ လူမျ ိုး ပြစ်ရန်၊

ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သသယမျ ိုး မသထ ိုးဘဲ သူက
့် ယကကည်ပပီိုး သူတန
့် က်ကသ
လက်တစလသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုးသည် တက င်ိုးကကီိုး ခစ ိုးရတပ၏။ ဤသည်မှ
့်
လူတအတပေါ်
သခင်တယရှု ပပြုသည့်် အလွနတ
် သိုးငယ်တသ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး သူ၏
့်
တန က်လက်မျ ိုးအတွက် သတတပိုးချက်တစ်ခပြစ်သည်။
အထက်တွငတ
် ြ ်ပပသည်မှ သသယတန္ှ့် င ့်် ပပည့်တ
် နတသ သူတအတပေါ်
သခင်တယရှု ၏
့်
သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် သခင်တယရှု သည် သူက
့် ရိုးရိုးသ ိုးသ ိုးယကကည်ပပီိုး
သူတန
် ရ တပပ က ၎င်ိုးတအတွ
က် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် က်လက်တသ သူတက
့် မည်သည့်အ
့်
ဤသည်မှ သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် တပတရတကက
့် ိုးက စက ိုးအချီအချ တပပ ဆပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့််
တန က်ထပ် ငါတကကည့်
က် ကမည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
့်
ဤစက ိုးတပပ ဆပခင်ိုး၌ သခင်တယရှု က တပတရက အမှုအရ တစ်ခ ထပ်ခါထပ်ခါ တမိုးခဲသ
့် ည်“တယ န၏သ ိုးရမ
ှ န်၊ သင်သည် ငါက
့် ချစ်သတလ ။” ဤသည်မှ သခင်တယရှု က သူ၏
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင၊် တပတရကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး၊ ခရစ်တတ က
် အမှနတ
် ကယ်
့်
ယကကည်ပပီိုး သခင်က ချစ်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတသ လူမျ ိုးထမှ သခင်တယရှု လအပ်တသ ပမ
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် စန္ှုနိုး် တစ်ခပြစ်သည်။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် သည် စူိုးစမ်ိုးရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့််
စစ်တကက တမိုးပမန်ိုးပခင်ိုး ပစမျြုိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ထထက်
ပ၍ ယင်ိုးသည် တပတရ ကဲသ
့် တသ
့်
့်
လူတ၏
ှ ့်် တမျှ မ
် ှနိုး် ချက်တပြစ်
ကယ့်က
် ယ်ကယ်
့် လအပ်ချက်န္င
့် သည်။ လူတသည်
့်
ပပန်သိုးသပ်ပပီိုး ကယ့််ကယ်ကယ် ပပန်ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးရန်အလငှ့် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် တမိုးပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးက သခင်တယရှု အသိုးပပြုခဲသ
က် သခင်တယရှု ၏
့် ည်- လူတအတွ
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သခငက
့်် ငါချစ်သတလ ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တသ လူတစ်တယ က်တလ ။ သခင်က
ဲ့် ချစ်
့်် နည်ိုး။ သခင်တယရှု က
့် ငါ မည်ကသ
့် သငသ
တပတရက ဤတမိုးခန
ွ ိုး် ကသ တမိုးခတ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ အမှနမ
် ှ သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲတွင ်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တပတရအ ိုးတမိုးပခင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတသ
တန က်ထပ်လူတက
့် အလ
ိုးတူတမိုးခန
ွ ိုး် မျြုိုးက တမိုးရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက
့် ဤကဲသ
့်
သူအသိုးပပြုလခဲပခင်
့် တသ
လူတ၏
့် ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တပတရသည် ဤကဲသ
့်
့်
ကယ်စ ိုးပပြုအပြစ် ပပြုမူရန်၊ သခင်တယရှု ကယ်တတ ်တင်၏ န္ှုတ်မှ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် တမိုးပခင်ိုးက
လက်ခရရှရန် တက င်ိုးချီိုးခရတသ တကက ငသ
့််
ပြစ်တပသည်။
သခင်တယရှု တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က်မှ တသ မက တပပ ခဲတ
့် သ
“သင်၏လက်ကဆန၍
် ့် ငါန့် တြိုးက စမ်ိုးသပ်တလ ။့် ယမှ ိုးပခင်ိုးမရှန္ှင။့်် ယတလ ။့် ” ဟူသည့််

စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်ကကည့်လ
် ျှင် တပတရက “တယ န၏သ ိုးရမ
ှ န်၊ သင်သည်
ငါက
ွ ိုး် ထတ်ပခင်ိုးသည် သခင်တယရှု ၏ သတဘ ထ ိုး၏
့် ချစ်သတလ ။”ဟ သိုးကကမ်တမိုးခန
တင်ိုးမ မှု၊ သူ၏တမိုးခွနိုး် ထတ်တနသည့်် အတတ အတွငိုး် တွင ် သူခစ ိုးခဲရ
့် တသ
အတရိုးတကကီိုးပြစ်မက
ှု လူတအ
့် ိုး ပပပီိုး ခစ ိုးရတစသည်။ သသယရှသူ တသ မအတွက်မူ၊ သူ၏
လမ်လည်လှညပ့်် ြ ိုးတတ်တသ သတဘ သဘ ဝပြင၊့်် တယရှု က ၎င်ိုး၏လက်ကဆနထ
် ့် တ်ပပီိုး
သူ၏ သရက်ရ တက
့် ည်၊ ယင်ိုးက သခင်တယရှု သည် တသပခင်ိုးမှ
့် ထခွငပ့်် ပြုခဲသ
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခတ
ဲ့် သ လူသ ိုးပြစ်သည်က သူအ
့် ိုး ယကကည်တစခဲပ့် ပီိုး သခင်တယရှု ၏
ပင်ကလကခဏ က ခရစ်တတ ် အပြစ် အသအမှတပ် ပြုတစခဲသ
့် ည်။ သခင်တယရှု သည် တသ မက
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ပပစ်တင်တပပ ဆပခင်ိုးမပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
အကဲပြတ်မှုတစ်ခခက န္ှုတ်ပြင ့်် မတြ ်ပပခဲတ
် ည်ိုး၊ သခင်တယရှု သည် သူက
့် သ လ
့်
န ိုးလည်သည်ဆသည်က လက်တတွျို့ လပ်တဆ င်မှုတမှ့် တစ်ဆင ့်် တသ မအ ိုး သတစခဲစ
့် ဉ်တွင၊်
ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးအတပေါ် သူ၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သန္နဋ္ဌ န်ကလည်ိုး ပပသတနခဲသ
့် ည်။
့်
တသ မကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုးသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်ပခင်ိုး တစ်စက်မျှမရှတသ တကက င၊့််
့်
ထသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးအတပေါ် သခင်တယရှု ၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမျှ ်မှနိုး် ချက်တသည်
့်
့်
သူတပပ တသ အရ တမှ့် တစ်ဆင ့်် မပမင်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတအတွ
က် သခင်တယရှု ၏
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးသည် အလွနအ
် လှမ်ိုးတဝိုးရသ ရှတသ လ
် ည်ိုး၊ တပတရကဲသ
့် တသ
့်
လူတအတပေါ်
သူ ထတ်တြ ်ပပတသ သတဘ ထ ိုးသည် လိုးဝ မတူတပ။ တပတရက သူလက်
က
့်
့်
ဆနပ် ပီ
့် ၊ ့် တပတရက
့် ိုး သူ၏ သရက်ရ တက
့် ကဲသ
့် စမ်ိုးရန် သူသည် မတတ င်ိုးဆခဲသ
“ယမှ ိုးပခင်ိုးမရှန္ှင။့်် ယတလ ။့် ” ဟလည်ိုး မတပပ ခဲတ
့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် တပတရက
တူညသ
ီ ည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခက ထပ်ခါထပ်ခါတမိုးခဲသ
ွ ိုး် သည်
့် ည်။ တမိုးခန
စဉ်ိုးစ ိုးမတအ င်တစ့်တဆ ်တပိုးသကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ် ရှသည်၊ ခရစ်တတ ၏
် တန က်လက်တင်ိုးက
့်
တန င်တရက မတကက က်ရွ ဘ
ျို့ မ
ဲ တနန္င် ပြစ်တစတသ ်လည်ိုး၊ သခင်တယရှု ၏ စိုးရမ်ပူပန်ပပီိုး၊
ဝမ်ိုးနည်ိုးတသ စတ်ခစ ိုးမှုကလည်ိုး ခစ ိုး သရှတစရမည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ န ကျင်မှုန္င
ှ ့်် ဆင်ိုးရဲဒကခ၌ ရှချန်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏
့်
အတလိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မက
ှု ပပပီိုး န ိုးလည်န္င်ကကသည်။ ပြြူစင်ပပီိုး
ရိုးသ ိုးတသ လူတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ စတ်ထက်သန်တသ သွနသ
် င်မှုန္င
ှ ့်် တင်ိုးကျပ်တသ
သတ်မတ
ှ ်ချက်တက
တပါက်ကကသည်။ သခင်တယရှု ၏ တမိုးခန
ွ ိုး် သည် လူတအ
့် ၎င်ိုးတ သတဘ
့်
့် ိုး
ဤရိုးရှငိုး် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌ ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည့်် လူတအတပေါ်
သခင်၏
့်
တမျှ ်မှနိုး် ချက်တသည်
သူက
့်
့် ယကကည်ရမျှယကကည်ြန္ှ့် င ့်် သူတန
့် က်လက်ရမျှမဟတ်ဘ၊ဲ

ချစ်ပခင်ိုးရှပခင်ိုး၊ သင်၏ သခင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ပခင်ိုးအ ိုး
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန်ပြစ်သည်က ခစ ိုးရတစသည်။ ဤကဲသ
့် အချစ်
မျြုိုးသည် င်္ရစက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
န ခပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်အတွက် အသက်ရှငပ် ခင်ိုး၊

ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတသခပခင်ိုး၊ အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ဆက်ကပ်ပမြှြုပ်န္ပခင်
ှ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အရ ရ တင်ိုးက အသိုးတတ ်ခပပီိုး တပိုးအပ်ပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။
ဤကဲသ
့် ချစ်
့် ပခင်ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သက်တသခပခင်ိုးအ ိုး တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးက
အန ိုးယူခင
ွ တ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ န္ှစ်သမ်မ
့် ှု တပိုးပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပပန်လည်တပိုးဆပ်ပခင်ိုး၊ လူ၏ တ ဝန်၊ ဝတတရ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်ရမည့်တ
်
ဝန်တပြစ်
့်် ၎င်ိုးတဘဝတစ်
ခလိုး၌ လက်တလျှ က်ရမည့််
့် ပပီိုး လူတအတနပြင
့်
့်
လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် သိုးခသည် သခင်တယရှု က တပတရန္ှင ့််
စလင်တစပခင်ိုးခရမည့်် လူအ ိုးလိုးအတပေါ် ပပြုလပ်တသ သတ်မတ
ှ ်ချက်န္င
ှ ့််
တက်တွနိုး် ချက်တစ်ခပြစ်သည်။ တပတရအ ိုး အသက်တ ၌ သူ၏လမ်ိုးတကက င်ိုးက အဆိုးထ
လက်တလျှ က်ရန် ဦိုးတဆ င်ပပီိုး လှုတ
ျို့ ဆ ်ခသ
ဲ့် ည်မှ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် သိုးခပြစ်ပပီိုး၊ တပတရအ ိုး သူ၏
စလင်တစပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် စတင်ရန် ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်မှ ၊ သခငအ
့်် တွက် သူ၏
ချစ်ပခင်ိုးတကက င ့်် သခင၏
့်် န္ှလိုးသ ိုးက င်္ရစက်ရန်၊ သခငက
့်် န ခရန်၊ သခငက
့်် န္ှစ်သမ်မ
့် ှု
တပိုးရန်န္င
ှ ့်် ဤချစ်ပခင်ိုးတကက င ့်် သူ၏ အသက်တ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် ပြစ်တည်မှု တစ်ခလိုးက
တပိုးအပ်ရန် သူက
ဲ့် ည်မှ သခင်တယရှု ၏ ခွခ
ဲ ွ ပခင်ိုး၌ တမိုးခဲသ
ွ ိုး် မျ ိုး
့် ည့်် ဤတမိုးခန
့် ဦိုးတဆ င်ခသ
ပြစ်သည်။
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်သည် အဓကအ ိုးပြင ့််
လူအမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်မျြုိုးအတွက် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ပထမမှ သူက
့် ယကကည်ပပီိုး
သူတန
့်် န်ိုးန္င်သ၊ူ လက်ဝါိုးက ိုးတင်က
့် က်လက်တသ သူ၊ သူ၏ ပညတ်ချက်တက
့် တစ ငထ
ထမ်ိုးန္င်ပပီိုး တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏ လမ်ိုးခရီိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤလူစ ိုးမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးက ရရှမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဒတယလူအမျြုိုးအစ ိုးမှ စလင်တစပခင်ိုး ခရန္င်သည့််
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ပြစ်သည့်် တပတရကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
သခင်တယရှု သည် တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတသ အခါတွင၊် သူသည် အဓပပ ယ်
အရှဆိုးပြစ်သည့်် ဤအရ န္ှစ်ခက ပထမဦိုးစွ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်ခက
တသ မန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ တန က်တစ်ခက တပတရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ န္ှစ်ခသည် မည်သည်အ
့် ရ က ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။

လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ကယ်တင်ရန်ပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုက
ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ တသ မန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုတတ ်သည် လူတက
့်
သသယ ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး မပြစ်ဘ၊ဲ တကယ်က ယကကည်ရန် သတတပိုးြ ပြစ်
့် သည်။ တပတရန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ သူ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုတတ ်မှ တပတရကဲသ
့် တသ
လူတ၏
့်
့် ယကကည်ပခင်ိုးက
အ ိုးတက င်ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့်် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစရန်၊ မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်က ၎င်ိုးတ လ
့်် ည်က
့် က်စ ိုးသငသ
ပပသရန် ပြစ်သည်။
သခင်တယရှု တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က်တွင၊် သူသည် လအပ်သည်ဟ သူထင်တသ
လူတထ
့်် က ိုးတပပ ခဲပ့် ပီိုး လူတန္ှ့် င ့်် ဆင်သည့်် သူ၏
့် ည်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငစ
့် ကယ်ထင်ပပခဲသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တမျှ ်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ထ ိုးခရ
ဲ့် င်ိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
သတ်မတ
ှ ်ချက်တက
ဲ့် ည်။ ဆလသည်မှ လူဇ့် တခ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင၊့််
့် ပပြုလပ်ခသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ ပူပန်မှုန္င
ှ ့်် လူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ သူ၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်တ ့်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ ဤအရ မျ ိုးသည် သူ လူဇ့် တခ၌ ရှချန်န္င
ှ ့််
လက်ဝါိုးက ိုးတင်၌ သမှုရက်ခရပပီိုး တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က် ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြင ့်် သူ
ရှခဲခ
့် ျန်တွင ် အလ ိုးတူ ရှပမဲရှတနခဲသ
့် ည်။ သူသည် လက်ဝါိုးက ိုးတင်တပေါ် မတရ က်မီတွင ်
ဤတပည့်တ
် တ တ
် အတွ
က် စိုးရမ်ပပ
ူ န်ခပဲ့် ပီိုး၊ လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၏
့်
အတပခအတနန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှငိုး် လင်ိုးတနသကဲသ
့် ၊ ့် လူတင်ိုး၏
ချြုျို့တပဲ့် ခင်ိုးတက
ဲ့် ည်၊ ဟတ်တပ၏၊ သူတသဆိုးက ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုး
့် သူန ိုးလည်ခသ
ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြစ်လ ပပီိုးတန က်တွင ် လူတင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ သန ိုးလည်မသ
ှု ည် လူဇ့် တမှ
ရှခဲခ
့် တူ
ီ ပသည်။ လူတက
် ပြစ် သူ၏ ပင်ကလကခဏ က လိုးဝ
့် ျန်တန်ိုးကကဲသ
့် ညတ
့် ခရစ်တတ အ
တသချ ပခင်ိုးမရှကကသည်က သူသခဲသ
်လည်ိုး လူဇ့် တမှ ရှသည့်် သူ၏
့် ည်၊ သတသ
့်
အချန်က လအတတ အတွငိုး် တွင၊် သူသည် လူတအတပေါ်
တင်ိုးကျပ်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုတ ့်
့်
မပပြုလပ်ခတ
ဲ့် ပ။ သတသ
် သူ ရှငပ် ပန်ထတပမ က် ခဲပ့် ပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ၎င်ိုးတတရှ
့်
့် ျို့ သူ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ့် ပီိုး၊ သခင်တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ခဲတ
့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် သူသည် လူဇ့် တခ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ၊ ့် သူသည် သူ၏
့် ကဲသ
့် ိုး လိုးဝ တသချ တစခဲသ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရ သက်ပန် လက်စ ိုးမအ
ှု တွက် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ရူ ပါရန္ှင ့်် လှုျို့တဆ ်မှုအပြစ်
အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ သူ၏ တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးက သူတန
့် က်လက်တသ

သူအ ိုးလိုးက အ ိုးတက င်ိုးတစခဲရ
ွ ် အလယ်
့် မက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အမှုတတ ်ကလည်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အတက င်အထည် တြ ်ခက
ဲ့်
၊ ထသပြင
ဲ သခင်တယရှု ၏
့် ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထက
ကယ်တင်ပခင်ိုး၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တနရ အန္ှက
့် တပြည်ိုးပြည်ိုး
ပျျို့ န္ှသွ
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည်
့် ည်။ သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် သခင်တယရှု ၏ တပေါ်ထန
့် ိုးခဲသ
အတရိုးပါမှုတစ်ခတစ်တလရှသည်ဟ သင် ဆမည်တလ ။ သင်သည် ထအချန်တွင် တသ မ
သမဟ
့်် ဝ၌ အဓပပ ယ်အလွနရ
် တသ
ှ
ဤအရ တစ်ခက
့် တ် တပတရပြစ်ခပဲ့် ပီိုး သငဘ
သင်ကကြုခဲရ
့်် တပေါ်၌ မည်သည့်သ
် က်တရ က်မှုမျြုိုး ရှမည်နည်ိုး။ ဤအရ က
့် ပါက၊ သငအ
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုး အသက်တ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုးန္ှင ့််
အကကီိုးပမတ်ဆိုး ရူ ပါရဟ သင်ပမင်မည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်
တန က်လက်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သူက
့် စတ်တကျနပ်တစရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပပီိုး သင်၏
အသက်တ တစ်ခလိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်ြ ကက
ှ အ
့်် မျှ၊ ဤအရ က သငအ
့်် ိုး
့် ြုိုးစ ိုးသည်န္င
တွနိုး် အ ိုးတပိုးတသ အင်အ ိုးတစ်ခအပြစ် ပမင်မည်တလ ။ ဤအကကီိုးပမတ်ဆိုး ရူ ပါရက
ပြနတ
် ့် ဝရန် တစ်သက်တ အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုက သင် အသိုးပပြုသွ ိုးမည်တလ ။ သခင်တယရှု ၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ပြနတ
် ့် ဝပခင်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ တစခင်ိုးချက်တ ဝန် တစ်ခအပြစ် သင်
လက်ခပပီိုးပြစ်မည်တလ ။ သင်တသည်
ဤအရ က မကကြုတတွျို့ ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ တသ မန္ှင ့််
့်
တပတရ၏ ဥပမ န္ှစ်ခက တခတ်တပေါ်လတ
ူ အတွ
က် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုးက ရရှရန် လတလ က်န္င
ှ တ
့်် ပသည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူဇ့် တခလ ခဲပ့် ပီိုးတန က်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် အသက်တ က
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုခဲပ့် ပီိုး လူဘဝက
ကယ်တင်ကယ်ကျ တတွျို့ ကကြုခဲသ
် န က်၊
့် ည့်တ
့်
ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အကျငပ
့်် ျက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထအချန်က လူအသက်
တ ၏ အတပခအတနက
့်
သူပမင်ခသ
ဲ့် ည့်တ
် န က်တွင၊် လူဇ့် တ၌ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မည်မျှ
ခကိုးရ မဲ့်တကက င်ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး၊ သန ိုးစြွယ်တက င်ိုးတကက င်ိုးတက
့် နက်ရှုင်ိုးစွ
သ ၍ ခစ ိုးခရ
ဲ့် သည်။ လူဇ့် တန္ှင ့်် အသက်ရှငစ
် ဉ် သူ ပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် သူ၏ လူသဘ
ဝတကက င၊့််
့်
လူဇ့် တဆန်သည့်် သူ၏ ဗီဇမျ ိုးတကက င၊့်် လူသ ိုး၏ အတပခအတနအတွက် သူသည် သ ၍
မျှတဝခစ ိုးပခင်ိုးက ရရှခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က သူ၏တန က်လက်မျ ိုးအတွက် ပမကကီိုးမ ိုးတသ
ပူပန်မှုက ခစ ိုးြ ပြစ်
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တ န
့် တစခဲသ
့် ိုးမလည်န္င်တသ အရ မျ ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ တန က်လက်တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
ခစ ိုးခဲရ
ှ ့်် တစ ငတ
့်် ရှ က်မတ
ှု က
့် သည့်် ဤစိုးရမ်မှုန္င
့် “ပပင်ိုးထန်တသ ပူပန်မှု” ဆတသ

စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် ငါ တြ ်ပပန္င်သည်။ ဤတဝါဟ ရသည် လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးမှ
လ ပခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် အလွန ် လူသ ိုးဆန်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက်မျ ိုး အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် တြ ်ပပပပီိုး
သရပ်တြ ်တပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပင်ိုးထန်တသ ပူပန်မှုကမူ၊ သင်တ၏
့်
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က်တွင ် ဤအရ က သင်တ ့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက ပမည်ိုးစမ်ိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သတသ
့်
ဤအရ က သင်တက
့် ယ်တင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုက လက်စ ိုးပခင်ိုးအရ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြငသ
့််
စွမ်ိုးတဆ င်
ရရှန္င်တပသည်။ သခင်တယရှု က ဤတပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ပပြုလပ်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် လူသဘ
ဝထဲက
့်
သူ၏တန က်လက်မျ ိုး အတွက် သူ၏ပပင်ိုးထန်တသ ပူပန်မှုက တပေါ်တပါက်လ တစပပီိုး၊ သူ၏
ဝည ဉ်ခန္ဓ တစ်တလျှ က် ပြတ်သန်ိုးတစခဲသ
့် ည်၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
တစ်တလျှ က် ပြတ်သန်ိုးတစခဲသ
ွ ိုး် ပခင်ိုးက လူတအ
့် ည်ဟ သင်တဆ
့် န္င်သည်။ သူ၏ တပေါ်ထန
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ပူပန်မှုန္င
ှ ့်် တစ ငတ
့်် ရှ က်မတ
ှု က
့် တန က်တစ်ြန် တတွျို့ ကကြုက ခစ ိုးတစစဉ်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် တခတ်တစ်ခက အစပျြုိုးသ၊ူ တခတ်တစ်ခက ြွငသ
့်် န္
ူ င
ှ ့်် တခတ်တစ်ခက
အဆိုးသတ်သလ
ူ ည်ိုး ပြစ်သည်ဆသည်က အ ိုးတက င်ိုးစွ သက်တသပပတပသည်။ သူ၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူသည် လူအ ိုးလိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးက သ ၍ ခင်ခတ
့် စခဲပ့် ပီိုး၊ သူသည်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်ဆသည်အ
့် ချက်က ကမဘ တလ ကထ သက်တသပပ
ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က သူ၏တန က်လက်မျ ိုးအ ိုး ထ ဝရ အတည်ပပြုချက်က တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊
သူ၏တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တခတ်သစ်၌ သူအမှု
် အဆငတ
့်် စ်ခကလည်ိုး
့် တတ ၏
စတင်ခသ
ဲ့် ည်။
၁၃။ တယရှု သည် သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် မနက
် ့် စ ိုးက ကျမ်ိုးစ က ရှငိုး် ပပ၏။
ရှငလ
် က ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး ၂၄:၃၀-၃၂ စ ိုးပဲ၌
ွ သူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ တလျ င်ိုးတတ ်မူစဉ်၊ မနက
် ့် ယူ၍
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုးမှ မနက
် ့် ြဲ့်၍ သူတအ
ူ ည်တွင၊် သူတသည်
့် ိုး တပိုးတတ ်မသ
့်
မျက်စပွငလ
့်် င်ိုး၍ ကယ်တတ ်ပြစ်သည်က သကက၏။ ထအခါ ကယ်တတ ်သည် ကွယ်တတ မ
် ူ၏။
တပည့်တ
် တ ်တကလည်
ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုး၌ ငါတန္ှ့် ငတ
့်် ဟ တပပ ၍ ကျမ်ိုးစ အနက်က ြွငပ့်် ပတတ ်မူ
့်
တသ အခါ၊ ငါတ စ
ှ ိုးသည် ယြတ်မတတ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ဟ အချင်ိုးချင်ိုး
့် တ်န္လ
တပပ ဆကက၏။
၁၄။ တပည့်တ
် တ တ
် သည်
တယရှု စ ိုးြ ငါိုး
့်
့် ကင်ကတပိုး၏။

ရှငလ
် က ခရစ်ဝင်ကျမ်ိုး ၂၄:၃၆-၄၃ ထသအချင်
ိုးချင်ိုး တပပ ဆတသ အခါ၊ တယရှု သည်
့်
သူတအလယ်
၌ ရပ်တတ ်မူလျက်၊ သင်တအ
် ့် တ ်မူ၏။
့်
့် ိုး ပငမ်သက်ပခင်ိုးပြစ်တစသတည်ိုးဟ မနတ
တပည့်တ
် တ ်တသည်
တတစဆကပမင်သည်ဟ စတ်ထင်န္င
ှ ့်် ထတ်လန ် တကက
က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးသ ့်
့်
့်
တရ က်ကက၏။ ကယ်တတ ်ကလည်ိုး၊ အဘယ်တကက င ့်် အထူိုးထိုးူ အတထွတထွတသ
စတ်ရကကသနည်
ှ
ိုး။ သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲ၌ အဘယ်တကက င ့်် အတတွိုးမျ ိုး
တယ က်ယက်ခတ်တနသနည်ိုး။ ငါလက်
က ကကည့်က် ကတလ ။့် ငါတပခက
လည်ိုး ကကည့်က် ကတလ ။့်
့်
့်
ငါက
် ှု စမ်ိုးသပ် ကကတလ ။့် ငါသည် သင်တပမင်
့် ယ်ပင်ပြစ်၏။ ငါက
့် ကကည့်ရ
့် သည်အတင်ိုး အရိုး
အသ ိုးန္ှငပ့်် ပည့်စ
် ၏။ တတစဆမည်သည်က ိုး ဤကဲသ
့် မပပည့်
စ
် ဟ မနတ
် ့် တ ်မလ
ူ ျက်၊
့်
လက်တတ တ
် ပခတတ တ
် က
် တ တ
် အ
အဩ
့် ၍
့် တပည့်တ
့် ိုး ပပတတ ်မူ၏။ ထသူတသည်
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်တသ အ ိုးပြင ့်် မယန္င်ဘဲ တနတသိုးတသ အခါ၊ သင်တ၌့် စ ိုးစရ
တစတခရှသတလ ဟ တမိုးတတ မ
် လ
ူ ျှင၊် ငါိုးကင်တပင်ိုးန္ှင ့်် ပျ ိုးလပက
့် ကပ်တပိုးကက၏။
ကယ်တတ သ
် ည် ယူ၍ သူတတရှ
့် ျို့ မှ စ ိုးတတ ်မူ၏။
ဆက်လက်၍၊ အထက်က ကျမ်ိုးစ ၏ ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ငါတ တစ်
ချက်ကကည့်က် ကမည်။
့်
ပထမကျမ်ိုးပဒ်သည် သခင်တယရှု က သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် မနက
် ့် စ ိုးသိုးပပီိုး
ကျမ်ိုးစ ရှငိုး် ပပပခင်ိုးပြစ်က ၊ ဒတယကျမ်ိုးပဒ်မှ သခင်တယရှု က ငါိုးကင်စ ိုးတနပခင်ိုးက
ပပန်တပပ ပပပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤကျမ်ိုးပဒ် န္ှစ်ပဒ်က ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရန်
သငက
့်် မည်သ အကူ
အညီတပိုးသနည်ိုး။ သခင်တယရှု က မနစ
် ့် ိုးပပီိုးတန က်
့်
ငါိုးကင်ကစ ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဤအတသိုးစတ် အချက်အလက်တမှ့် သင်တ ရရှ
့် သည့််
ပလ မျြုိုးက သင်တ စ
် င်သတလ ။ သခင်တယရှု သည် မနက
် ့် စ ိုးလျက်၊ သင်တတရှ
့် တ်ကိုးူ ကကည့်န္
့် ျို့
ရပ်တနခဲပ
သခ
် င်သတလ ။ သမဟ
့် ါက၊ သင်တ မည်
့်
့် စ ိုးရမည်က စတ်ကိုးူ ကကည့်န္
့် တ် သူသည်
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ စ ိုးပဲတ
ွ စ်ခတည်ိုးတွင ် စ ိုးတနခဲပ
့်် တူ
့် ါက၊ လူတန္ှ့် ငအ
ငါိုးန္ှငတ
့်် ပါင်မနက
် ့် စ ိုးတနခဲပ
် ့် ွင ် သင်တသည်
မည်ကသ
ဲ့် ခ့် စ ိုးမှုမျြုိုး
့် ါက၊ ထအခက်အတနတ
့်
ရှကကမည်က သင်တ စ
် င်သတလ ။ သင်က သခင်န္င
ှ ့်် အလွနန
် ိုးီ စပ်သည်၊ သူသည်
့် တ်ကိုးူ ကကည့်န္
သင်န္င
ှ ့်် အလွနရ
် င်ိုးန္ိုးီှ သည်ဟ သင် ခစ ိုးရမည်ဆပါက၊ ဤခစ ိုးချက်သည် မှနက
် န်၏။
ဤသည်မှ သခင်တယရှု က သူ၏ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပပီိုးတန က်တွင ် စရိုးတသ လူတတရှ
့် ျို့၌
တပါင်မနန္
် ့် င
ှ ့်် ငါိုးက စ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ တဆ င်ကကဉ်ိုးလတသ ရလဒ်အတအကျ ပြစ်သည်။
သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က် ပပီိုးတန က်တွင ် သခင်တယရှု သည် လူတန္ှ့် င ့်် စက ိုးသ
တပပ ခဲြ
သူ၏ အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် အရိုးတက
့် ူိုးသည်ဆပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် မခစ ိုးရဘဲ၊
ယင်ိုးအစ ိုး သူအ
ှ ်ိုးမမီန္င်တသ ဝည ဉ်တစ်ခအပြစ် ခစ ိုးရပါက၊ ၎င်ိုးတ မည်
ကသ
ဲ့် ့်
့် ိုး လက်လမ
့်

ခစ ိုးရမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ စ
့် တ်ပျက်သွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။ စတ်ပျက်ပခင်ိုးခစ ိုးရလျက်၊
စွနပ
် ့် စ်ခရသည်ဟ လူတ ခ
ှ ့််
့် စ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။ မမတက
့် ယ်တင်န္င
သခင်တယရှု ခရစ်တတ က် က ိုးတွင ် တဝိုးကွ မှုတစ်ခရှသည်ဟ ၎င်ိုးတ ခ
့် စ ိုးရမည် မဟတ်တလ ။
ဤအကွ အတဝိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူတ၏
့် ဆက်ဆတရိုးအတပေါ် မည်သည့််
အပျက်သတဘ တဆ င်တသ သက်တရ က်မမ
ှု ျြုိုးက ြန်တီိုးမည်နည်ိုး။ လူတသည်
တသချ တပါက်
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကလမ်မ
သူအနီ
့် ၊ ့် ထသပြင
့် ည်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ိုးသ လ
့် ဝက့် ကမည် မဟတ်သကဲသ
့် ့််
ဘရ ိုးသခင်က သငတ
့်် ငတ
့်် လျ က်ပတ်တသ အကွ အတဝိုးတစ်ခတွင ် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးမည့််
သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ရှခဲက့် ကမည် ပြစ်သည်။ ထအချန်မှစ၍ သခင်တယရှု ခရစ်တတ န္
် င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ဆက်ဆတရိုးက ပြတ်တတ က်ပပီိုး ပြစ်မည်ပြစ်က တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်
မတင်မီကသ
ဲ့် လူ
ှ ့်် တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်ကက ိုး ဆက်ဆတရိုးတစ်ခဆီသ ့်
့် သ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ပပန်သွ ိုးမကကတပမည်။ လူတ ထ
့် တတွျို့၍မရ သမဟ
့် တ် ခစ ိုး၍မရတသ ဝည ဉ်ခန္ဓ သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုအ ိုး အပမစ်ပြတ်ပခင်ိုးက ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်တပမည်၊ ပပီိုးလျှင်
သူန္င
ှ လ
့်် ူသ ိုးတကက
့် သ ၊ သခင်တယရှု ခရစ်တတ ် လူဇ့် တ၌ရှခဲခ
့် ျန်
့် ိုး အကွ တဝိုးမရှခဲတ
အတတ အတွငိုး် တည်တထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ထရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ဆက်ဆတရိုးကလည်ိုး တည်ရမှု
ှ
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးတစပပီိုးပြစ်တပမည်။ ဝည ဉ်ခန္ဓ အ ိုးပြင ့်် လူတ၌့် လှုျို့တဆ ်ခရသည့််
တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မျ ိုးမှ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊ တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ မ
် တပပ တသ
တငိုးစက်ကကည့်ပ် ခင်ိုး တစ်ခန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သူတန
ထ ိုးန္င
ှ ၊့််
့် က်ကလက်ရန်၊ ယကကည်ရန်၊ သမဟ
့် တ် ကကည်ညြုြ မဆ
့်
သူအန
ိုးပင်မကပ်ရဲတပ၊ သမဟ
ှ ့်် စက ိုးအချီအချပင် မတပပ ဝ့်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် တ် သူန္င
သူအတွ
က် လူသ ိုးတရှ့် တသ ဤခစ ိုးချက်မျြုိုးက ပမင်ရန် ဆန္ဒမရှတပ။ လူတက
့်
့် သူက
့်
တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ် သူထ
့် မှ ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးက သူမပမင်လတပ။ သူသည်
လူတက
ှ ့်် သူ၏မသ ိုးစ ပြစ်ရန်သ အလရှ၏။
့် သူက
့် န ိုးလည်ရန်၊ သူအနီ
့် ိုးသလ
့် ရန်န္င
သင်၏ကယ်ပင်မသ ိုးစ၊ သင်၏ သ ိုးသမီိုးတက
့်် ပမင်တသ လ
် ည်ိုး သငက
့််
့် သငက
မမှတမ
် သကဲသ
့် ၊ ့် သငအ
့်် နီိုးကမလ ဝဘ
့်် အပမဲတရှ င်တနပါက၊ ၎င်ိုးတအတွ
က်
့် ဲ သငက
့်
သင်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ တင်ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏
ှု သင်မရရှန္င်ပါက၊ ယင်ိုးက
့် န ိုးလည်မက
သငက
့်် မည်သခ့် စ ိုးတစမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် န ကျင်စရ ပြစ်မည် မဟတ်သတလ ။ သင်
န္ှလိုးတကကကွဲရမည် မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ လူတက
့် သူက
့် တရှ င်ြယ်တသ အခါ၌
သူခစ ိုးရတသ အရ အတအကျ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူ၏
့်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင၊် သခင်တယရှု သည် သူ၏ လူဇ့် တပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူတတရှ
့် ျို့၌

တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ဆဲပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ စ ိုးတသ က်ဆဲ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
မသ ိုးစအပြစ် ပမင်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကလည်ိုး သူအ
့် ိုး ၎င်ိုးတက
့် အချစ်ပမတ်န္ိုးဆိုးတသ
သူတစ်ဦိုးအပြစ် ပမင်တစလသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
် ကယ်
့် အမှနတ
ရရှန္င်ပပီိုး၊ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ်ချစ်က
့်
ကိုးကွယ်န္င်တပသည်။ တယရှု က သူ၏ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် မနက
် ့် စ ိုးပပီိုး
ကျမ်ိုးစ ကရှငိုး် ပပက တပည့်တ
် တ ်တက
ှ ်ပဒ်က
့် ည့်် ကျမ်ိုးန္စ
့် သူစ ိုးရန် ငါိုးကင်တပိုးခဲသ
တက က်န္တ်တြ ပ် ပရသည့်် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်က သင်တ ယခ
န ိုးလည်န္င်သတလ ။
့်
သခင်တယရှု သည် သူ၏ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် သူတပပ ဆက
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ တသီတတန်ိုးတတွ
် တလိုးအနက်ထ ိုးသည့်် အတတွိုး
့် င ် အလွနအ
ထ ိုးရှခဲသ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်
့် ည်ဟ ဆန္င်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကင်စဲထ
ွ
ိုးခဲသ
် သ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် လူဇ့် တ၌ ရှခဲသ
့် ည့်် ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ခင်ပခင်ိုးတပြင
့် ည့််
့် ့်် ပပည့်ခ
သူ၏အချန်အတတ အတွငိုး် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သူတည်တထ င် ခဲြ
့် ူိုးသည့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ
ဆက်ဆတရိုးအတွက် သူထ ိုးရှခဲတ
ှ ့်် တကျတစ့်စပ်တသ
့် သ ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးမှုန္င
တစ ငတ
့်် ရှ က်မတ
ှု န္ှ့် ငလ
့်် ည်ိုး ပပည့်ခ
် တ
ဲ့် ပသည်။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
လူဇ့် တ၌ ရှခဲသ
့် ည့််
့်
့်
သူ၏အချန် အတတ အတွငိုး် တွင ် သူ၏တန က်လက်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ အသက်တ အတွက် သူခစ ိုးခဲရ
့် တသ
တသလွမ်ိုးဆတ
ွ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တတ င်တ
် တ
ဲ့် ပသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် မှုတန္ှ့် င ့်် ပပည့်ခ
့်
လူသ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အကက ိုး တဝိုးကွ ပခင်ိုးက လူတအ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
့် ိုး မခစ ိုးတစလခဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးန္ှင ့်် တဝိုးကွ တအ င်ပပြုလပ်ရန်လည်ိုး
အလမရှခဲတ
ပင်ပ၍ သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် သခင်တယရှု သည်
့် ပ။ ထထက်
့်
လူတန္ှ့် င ့်် အလွနရ
် င်ိုးန္ှိုးီ ခဲတ
့် သ သခင် မဟတ်တတ တ
့် ကက င်ိုး၊ သူသည် ဝည ဉ်တလ ကက
ပပန်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် လူတ လ
့် ိုးဝ မပမင်န္င်၊ သမဟ
့် တ် လက်လှမ်ိုးမမီန္င်တသ
ခမည်ိုးတတ ဆ
် သ
ီ ပပန်
ွ ် န္ှငအ
့်် တူ
့် သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မရှတတ တ
ွ ်အ ိုး သူ မခစ ိုးတစလခဲတ
ှ ့််
့် ကက င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ပ။ သူန္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ် အဆငအ
့်် တန်ိုး၌ ကွ ပခ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလ ထွက်တပေါ်သည်က
လူတအ
့် ပ။ သူတန
့် ိုး မခစ ိုးတစလခဲတ
့် က်ကလက်လတသ ်လည်ိုး၊ သူက
့် တလိုးစ ိုးသမှုပြင ့််
ခပ်တန်ိုးတန်ိုး ဆက်ဆကကသည့်် လူတက
့် ဘရ ိုးသခင် ပမင်တသ အခါ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် သူထ
် ဝိုးကွ ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက ရရှြ သူ
က်
့် မှ အလွနတ
့် စတ်န္လ
့် အတွ
့်
အလွနခ
် က်ခမ
ဲ ည်ဟ အဓပပ ယ်ရတသ တကက င၊့်် သူန္ှ့် လိုးသ ိုးသည် န ကျင်ရတလသည်။

ထတကက
င ့်် သူသည် လူတ မပမင်
န္င်၊ သမဟ
့်
့်
့် တ် ထတတွျို့၍မရန္င်တသ ဝည ဉ်ခန္ဓ န္ှင ့်် သူတတရှ
့် ျို့၌
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ဤအရ က လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ တန က်တစ်ြန် တဝိုးကွ တစပပီိုး
ပြစ်မည်ပြစ်က ၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ခရစ်တတ အ
် ိုး သူ
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က်တွင ် အလွနပ် မငပ့်် မတ်လ ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးတထက်
့်
ကွဲပပ ိုးသည့်် အမျြုိုးပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးတသည်
အပပစ်ရှတသ တကက င၊့်် ညစ်ညမ်ိုးပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တိုးဝင်မချဉ်ိုးကပ် န္င်တသ တကက င၊့်် လူသ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ
စ ိုးပဲတ
ွ စ်ခထဲ မထင်န္င်တတ တ
့် သ သူ တစ်တယ က်အပြစ် မှ ိုးယွငိုး် စွ ပမင်တစပပီိုး ပြစ်တပမည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဤအထင်လပွဲ ခင်ိုးတက
့် ပတပျ က်တစရန်အလငှ့် ၊ သခင်တယရှု သည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၌ “မနက
် ့် ယူ၍ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုးမှ မနက
် ့် ြဲ့်၍ သူတအ
့် ိုး
တပိုးတတ မ
် သ
ူ ည်” ဟ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး လူဇ့် တ၌ သူ လပ်တဆ င်တလ့် ရှခဲသ
့် ည့််
အရ မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ အတတ်က သူလပ်တလ့်ရှခဲသ
် တင်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ည့်အ
့်
ကျမ်ိုးစ ကလည်ိုး ရှငိုး် ပပခဲသ
ဲ့် သ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူက
့် ည်။ သခင်တယရှု လပ်တဆ င်ခတ
့်
ပမင်ခသ
ဲ့် ည့်် လူတင်ိုးက သခင်သည် တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးတကက င်ိုး၊ သူသည်
သခင်တယရှု တစ်ဦိုးတည်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်တကက င်ိုးက ခစ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ သူသည် က ိုးတင်၌
သမှုရက်ခခဲရ
့် ပပီိုး တသပခင်ိုးက ကကြုတတွျို့ ခဲရ
့် ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထ ိုးမသွ ိုးခဲတ
့် ပ။ သူသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအလယ်တင
ွ ရ
် ှြ ပပန်
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့် လ ခဲပ့် ပီိုးပြစ်က သူန္င
တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးခဲတ
ျို့ င
ွ ် ရပ်တနတသ လူသ ိုးသည် တူညသ
ီ ည့်် သခင်တယရှု
့် ပ။ လူတတရှ
့် တ
ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ သူ၏ တပပ ဆပပြုမူပန္ှင ့်် သူ၏ လူတန္ှ့် င ့်် စက ိုးတပပ ဆပတသည်
့်
အလွနရ
် င်ိုးန္ှိုးီ သကဲသ
့် ခ
ှ ့််
့် စ ိုးရသည်။ သူသည် ချစ်ခင်ကကင်န မှု၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
သည်ိုးခပခင်ိုးတပြင
် နဆဲပြစ်သည်- သူသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ကယ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ချစ်ခသ
ဲ့် ည့်၊်
့် ့်် ပပည့်တ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ခနစ်ဆယ် ခနစ်လီ ခွငလ
့်် တ်န္င်ခတ
ဲ့် သ သခင်တယရှု သ ပင် ပြစ်တနဆဲ
ပြစ်သည်။ ယခင်က သူ ရှခဲသ
် တင်ိုး၊ သူသည် လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ စ ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
့် ည့်အ
ကျမ်ိုးစ တဆွိုးတန္ွိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သ ၍ပင် အတရိုးကကီိုးသည်မှ ယခင်ကကဲသ
့် ပင်
့် သူသည်
အတသွိုးအသ ိုးန္ှငပ့်် ပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး ထတတွျို့ န္င်သကဲသ
့် ပမင်
့် ၍ရန္င်တပသည်။
သူပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး လူသ ိုးသည် ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက လူတအ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်၊ လူတက
့် ိုး ခစ ိုးခွငတ
့်
စတ်တအိုးသက်သ ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်် အရ တစ်ခက
ပပန်လည်ရရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုက ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။ ကကီိုးမ ိုးသည့််
စတ်တအိုးချမ်ိုးသ မှုပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
မျ ိုးမှ
့်
့်

ခွငလ
့်် တ်န္င်တသ ဤလူသ ိုးက ရဲဝစ
ှ စတင် ကိုးစ ိုးက
့် ွ န္ှင ့်် စတ်ချယကကည်မှုရစွ
ကကည်ညြုခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တန္ှ ငတ
့်် န္ှိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သခင်တယရှု ၏ အမည်န မ၌လည်ိုး
့်
စတင်ဆတတ င်ိုးခဲက့် ကသည်၊ သူ၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ သူ၏တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က ရရှရန်န္င
ှ ့်် သူထမှ
ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးက ရရှရန်၊ သူထ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့်် ကွယက
်
မှုက ရရှရန်
့် မှ တစ ငတ
စတင် ဆတတ င်ိုး ခဲက့် ကပပီိုး၊ သခင်တယရှု ၏န မပြင ့်် မကျန်ိုးမ သူမျ ိုးက စတင်
အန တရ င်္ါပငမ်ိုးတစက နတ်ဆိုးတက
် တ် ခဲက့် ကသည်။
့် န္ှငထ
သခင်တယရှု သည် လူဇ့် တ၌ အမှုတတ ်ပပြုခဲသ
့် ည့်် အချန် အတတ အတွငိုး် တွင၊် သူ၏
တန က်လက်အမျ ိုးစသည် သူ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် သူတပပ ခဲတ
့် သ အရ တက
့်
မှနက
် န်တကက င်ိုး အပပည့်အ
် ဝ မစစ်တဆိုးန္င်ခကဲ့် ကတပ။ သူသည် က ိုးတင်ဆသ
ီ ့်
ချဉ်ိုးကပ်လ တနခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူ၏ တန က်လက်မျ ိုး၏ သတဘ ထ ိုးသည်
တလ့်လ တစ ငက့်် ကည့်သ
် ည့်် သတဘ ထ ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် သူသည် က ိုးတင်၌
သမှုရက်ခခဲရ
် ချန်မှသည် င်္ူထတ
ဲ ွင ် ထ ိုးရှခခဲရ
လူတ၏
့် သည့်အ
့် သည် အထ၊ သူအတပေါ်
့်
့်
သတဘ ထ ိုးမှ စတ်ပျက်ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအချန် အတတ အတွငိုး် တွင၊် လူတသည်
့်
သခင်တယရှု က လူဇ့် တ၌ ရှခဲသ
့် ည့်် သူ၏ အချန်က လအတွငိုး် တပပ ဆခဲတ
့် သ အရ တက
့်
သသယပြစ်တနရ မှ ယင်ိုးတက
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးအထ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စတင်
တရွ ျို့တပပ င်ိုးန္ှငခ
့်် ကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတန
ဲ ှ သူ တလျှ က်လှမ်ိုးထွက်ခပဲ့် ပီိုး လူမျ ိုး
့် က် င်္ူထမ
တစ်တယ က်ပပီိုးတစ်တယ က်ထ တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် မမတ၏
့် ကယ်ပင်မျက်စမျ ိုးပြင ့််
သူက
့် ပမင်ခကဲ့် ကတသ သူ အမျ ိုးစ သမဟ
့် တ် သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုး သတင်ိုးက
ကက ိုးခဲက့် ကတသ သူ အမျ ိုးစသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သတဘ ထ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးမှသည်
သသယရှပခင်ိုးအပြစ်သ တပြည်
ိုးပြည်ိုး ကူိုးတပပ င်ိုးသွ ိုး ခဲက့် ကသည်။ သခင်တယရှု က
့်
တသ မအ ိုး သူ၏နတဘိုး၌ ၎င်ိုး၏လက်က ထ ိုးရှတစခဲခ
ှ ့်် သူ၏
့် ျန်န္င
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် သူသည် တပါင်မနက
် ့် ြဲ့်ပပီိုး လူအပ်တရှ ျို့၌ စ ိုးတသ က်ခပဲ့် ပီိုးတန က်
၎င်ိုးတတရှ
ွ သ
်
သခင်တယရှု သည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ခရစ်တတ ်
့် ျန်တင
့် ျို့၌ ငါိုးကင်က စ ိုးခဲခ
ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဆသည့်အ
် ချက် ၎င်ိုးတ အမှ
နတ
် ကယ် လက်ခခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ဤလူတတရှ
ျို့ ွင ် ရပ်တနခဲသ
ှ
် ဤဝည ဉ်ခန္ဓ သည် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည့်် အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
့် တ
အတယ က်တင်ိုးက အပ်မက်မှ န္ိုးထတစပခင်ိုးအလ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ သင်ဆန္င်သည်။ ၎င်ိုးတတရှ
့် ျို့
ရပ်တနတသ လူသ ိုးသည် တရှိုးအတီတတကတည်ိုးက တည်ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သူ တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
သူသည် ပသဏ္ဌ န်တစ်ခန္ှင ့်် အတသွိုးန္ှငအ
့်် သ ိုးရှခဲပ့် ပီိုး သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အသက်ရှငက
်
စ ိုးတသ က်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်...။ ဤအချန်တွင ် သူ၏

တည်ရမှု
ှ သည် အလွနစ
် စ်မှနပ် ပီိုး အလွနအ
် က့် သစရ တက င်ိုးသည်ဟ လူတ ခ
့် သည်။
့် စ ိုးခဲရ
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
အလွန ် ဝမ်ိုးတပမ က်က တပျ ်ရင်ကကပပီိုး စတ်ခစ ိုးမှုပြငလ
့်် ည်ိုး
့်
ပပည့်ခ
် ကဲ့် ကသည်။ သူ၏ ပပန်လည်တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက လူတက
် ကယ်
့် ျမှုအ ိုး အမှနတ
့် သူ၏ န္ှမ်ခ
တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူ၏ ရင်ိုးန္ှိုးီ မှုန္င
ှ ့်် တွယ်တ မှုက ခစ ိုးခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး၊
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုး သူမည်မျှ တတွိုးတတ ခဲသ
့်် ပိုးတလသည်။ ဤအကျဉ်ိုးချြုိုး
့် ည်က ခစ ိုးခွငတ
့်
ပပန်လည်ဆစည်ိုးပခင်ိုးက သခင်တယရှု က ပမင်ခတ
ဲ့် သ လူတအ
့် ိုး အချန်တစ်သက်တ
ကန်ဆိုးသွ ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ခစ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊
့် တပျ က်ဆိုးခဲသ
ရှု ပ်တထွိုးခဲသ
ဲ့် ည့်၊် တမ်ိုးတက ထထင်ိုးတနတသ
့် ည့်၊် စိုးရွ ျို့ ခဲသ
့် ည့်၊် ပူပန်တသ ကတရ က်ခသ
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် န္ှစ်သမ်မ
ှု ရှ တတွျို့ ခဲသ
ယခ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်န္င
ှ ့််
့် က
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှီပပြုစရ တစ်ခရှပပီဟ ခစ ိုးခဲရ
့် တသ တကက င၊့်် သသယမရှတတ တ
့် ပ၊ သမဟ
့် တ်
စတ်မပျက်တတ တ
ျို့ ွင ် ရပ်တနခဲတ
့် ပ။ ထအခါက ၎င်ိုးတတရှ
့် သ လူသ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် တ
့်
တစ်ချန်လိုး တစ ငတ
့်် ရှ က်မည့်် တစ ငက့်် ကပ်သပူ ြစ်တပမည်။ သူသည် ထ ဝရ က လပတ်လိုး
၎င်ိုးတ၏
့် တမျှ ်စင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ခလှုရ ပြစ်တပမည်။
သခင်တယရှု သည် တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့််
သူ၏အမှုတတ ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စွနခ
် ့် ွ မသွ ိုးခဲတ
ွ ိုး် ပခင်ိုးပြင၊့််
့် ပ။ လူတထ
့် တပေါ်ထန
မည်သည့်် ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် သူ တည်ရတနပါတစ၊
ှ
လူတက
့်် တူ
့် သူအတြ ်ပပြုမည်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး အချန်တင်ိုးန္ှင ့်် တနရ တင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူရှမည်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
သူတပပ ပပခဲသ
ွ ်က
့် ည်။ အချန်တင်ိုးန္ှင ့်် တနရ တင်ိုးတွင် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တထ က်ပ့်တပိုးက ၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးတကျ င်ိုးမည်၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူက
့် ပမင်က
ထတတွျို့ ခွငတ
့်် ပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ကူကယ်ရ မဲ့် မခစ ိုးရသည်က
့်
တသချ တစမည်ဟ ၎င်ိုးတက
့်် ဤကမဘ တလ ကထဲတွင ်
့် ည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့် သူ တပပ ပပခဲသ
့်
တစ်ကယ်တည်ိုး အသက်မရှငက် ကသည်က သခင်တယရှု သည် လူတအ
့် ည်။
့် ိုး သတစလခဲသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်မှု ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူရှသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အပမဲ အ ိုးကိုးန္င်ပပီိုး၊ သူသည်
့်
သူ၏တန က်လက် အတယ က်စီတင်ိုးအြ မ
့် သ ိုးစပြစ်သည်။ အ ိုးကိုးြ ဘ
့် ရ ိုးသခင် ရှလျက်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အထီိုးကျန်တတ မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် ည်
့် တ် အကူအညီမဲ့်တတ မ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူက
တပြရ ယဇ်အပြစ် လက်ခသူတသည်
အပပစ်တရ ိုး၌
့် ၎င်ိုးတ၏အပပစ်
့်
့်
ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးခရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုး၏အပမင်တွင၊် သူ၏
ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် သခင်တယရှု တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် သူ၏ အမှုတတ ်၏

ဤအစတ်အပင်ိုးမျ ိုးသည် အလွန ် တသိုးငယ်တသ အရ မျ ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါပမင်သည့်ပ
် အရ၊
သူ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တစ်ခစီတင်ိုးသည် အလွန ် အဓပပ ယ်ရှလှ၏၊ အလွနတ
် န်ြိုးရလှ
ှ ၏၊
အလွန ် အတရိုးကကီိုးလှပပီိုး အတရိုးပါမှုပြင ့်် တနငတ
့်် ပိုး ပပည့်သ
် ပ်တနတပသည်။
လူဇ့် တ၌ တလျှ က်လှမ်ိုးခဲသ
့် ည့်် သခင်တယရှု ၏ အချန်က လသည် အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့််
ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးပြင ့်် ပပည့်ခ
် တ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး၊ အတသွိုးအသ ိုးရသည့်
ှ
် ဝည ဉ်ခန္ဓ ပြင ့်် သူ၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရွ ိုးန္တ်ရန်ပြစ်သည့်် ထအချန်က လူဇ့် တ၌ သူ၏
အမှုတတ ်က လိုးဝပပီိုးပပည့်စ
် စွ သူ ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူဇ့် တခယူပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
သူ၏ အမှုတတ ်က အစပပြုခဲပ့် ပီိုး သူ၏လူဇ့် တဆန်တသ ပသဏ္ဌ န်ပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူ၏ အမှုတတ ်က နင်္ိုးချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ခရစ်တတ အ
် ပြစ် သူ၏
ပင်ကလကခဏ မှတစ်ဆင ့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က စတင်ရင်ိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်က
တကကည ခဲသ
့် ည်။ ခရစ်တတ ်အပြစ် သူ၏ ပင်ကလကခဏ မှတစ်ဆင၊့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌
အမှုတတ ်က သူ တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏တန က်လက် အ ိုးလိုးက ခွနအ
် ိုးတပိုးက
တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်ထသ
ဲ ဦိုးတဆ
င်ခသ
ဲ့် ည်။ သူစခဲတ
် ဝ
့် သ အရ က အပပည့်အ
့်
သူပပီိုးစီိုးခဲသ
ှ ့်် ပတ်သက်၍ တပပ န္င်တပသည်။ အဆငမ
့်် ျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ည်ဟ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်န္င
အစီအစဉ်တစ်ခရှပပီိုး အမှုတတ ်သည် သူ၏ ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး၊
သူ၏ အက့် သြွယ်ရ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး၊ သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သန ိုးကရဏ တပြင
် နသည်။
့် ့်် ပပည့်တ
ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်တစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှဝင်
့် တရ က်တနသည့််
အဓကဆလရင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏ တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ
လိုးဝတဘိုးြယ်ထ ိုး၍မရသည့်် သူ၏ အတလိုးထ ိုးမှု ခစ ိုးချက်တန္ှ့် င ့်် စမ်ဝ
။
့် င်ပျျို့ န္ှတနသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးတွင ် သူ၏ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် သခင်တယရှု
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အရ တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျတစ့်စပ်တသ င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးမှုမျ ိုးကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတလိုးထ ိုးမှုတက
့် ပသည်။
့် ထတ်တြ ်ပပခဲတ
ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မျက်တမှ က်တခတ်ထ တစ်တလျှ က်လိုး၊
အစဉ်မတပပ င်ိုးလဲြူိုးတပ- ဤသည်က သင်တ ပမင်
့် န္င်ပါ၏တလ ။ ဤသည်က
သင်တပမင်
့် တသ အခါတွင၊် သင်တ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထ မရည်ရွယ်ဘဲ
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်မကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ထတခတ်၌ အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကပပီိုး သူ၏
့်
တသပခင်ိုးမှ ရှငပ် ပန်ထတပမ က်ပခင်ိုးတန က် သခင်တယရှု က သင်တထ
့် သင်တပမင်
့် ရန်
လက်ဆပ်လက်ကင်ပပန္င်သည့်် ပသဏ္ဌ န် တစ်ခပြင ့်် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ခဲပ
့် ါက၊ ပပီိုးလျှင ် သူသည်

သင်တတရှ
ဲ့် ါက၊ မနန္
် ့် င
ှ င
့်် ါိုးကစ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ကျမ်ိုးစ က သင်တအ
့် ျို့၌ ထင်ခပ
့် ိုး ရှငိုး် ပပက သင်တန္ှ့် င ့််
စက ိုးတပပ ခဲပ
သခ
်ရင်ကကမည်တလ ။ သမဟ
့် ါက၊ သင်တ မည်
့်
့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။ သင်တ တပျ
့်
့် တ်
အပပစ်ရှသကဲသ
့် ခ
့် စ ိုးရမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယခင်က အထင်လွဲမှုမျ ိုးန္ှင ့််
တရှ င်ကကဉ်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆင်သည့်် သတဘ ထ ိုးကလ
ွဲ ွဲမှုမျ ိုးန္ှင ့်် သသယမျ ိုးထအရ အ ိုးလိုးသည် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုး
ဆက်ဆတရိုးသည် သ ၍ ပမှနပ် ြစ်က မှနက
် န်လ မည် မဟတ်တလ ။
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဤကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတသ အခန်ိုးမျ ိုးက အနက်ပပန်ပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ အပပစ်အန အဆ တစ်ခတစ်တလ သင်တ ရှ
ျို့ ါသတလ ။
့် တတွပ
ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် တြ က်ပပန်မှု တစ်ခတစ်တလက သင်တ တတွ
ျို့ရပါသတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုး သမဟ
့်် ိုးမှု၊ သမဟ
့် တ် ဉ ဏ်ပည ၌ လှညစ
့် တ်
ဆိုးယတ်မှု တစ်ခတစ်တလက သင်တ ပမင်
့် သတလ ။ တသချ တပါက် မရှတပ။ ယခတွင်
ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ တသချ မှုပြင ့်် သင်တ ဆ
့် န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်ခစ ိုးမမ
ှု ျ ိုး အသီိုးသိုးီ သည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့််
ြွငပ့်် ပပခင်ိုး တစ်ခ ပြစ်သည်က တသချ မှုပြင ့်် သင်တ ဆ
့် န္င်သတလ ။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တ ြတ်
ရှုပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ၎င်ိုးတထ
့်
့် မှ သင်တ ရရှ
့် သည့််
သန ိုးလည်မှုသည် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုး
သင်တ၏
ှု ွင ် သင်တက
့် ည်၊
့် လက်စ ိုးမတ
့် ကူညပီ ပီိုး အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျ ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးလမ်မ
ပပီိုးလျှင် ဤလက်စ ိုးမ၏
ှု ပြစ်စဉ်တွင ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်ထ သ ၍ နီိုးသည်ထက်
့်
နီိုးကပ်လ တစြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် စန္ှုနိုး် အထ
့်
နီိုးသည်ထက်နိုးီ လ ြရန်
တနစဉ်န္ှ
့်် မျှ ကကီိုးထွ ိုးသည့််
့် ငအ
့် အလငှ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
အသီိုးအပွငမ
့်် ျ ိုးက သင်တအထဲ
၌ ပြစ်ထန
ွ ိုး် တစလမ်မ
့်် ည်။ သင်တသည်
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လငသ
့်
့်
သမမ တရ ိုးအ ိုး လက်စ ိုးပခင်ိုးက ပငီိုးတငွျို့တတ မ
့် ၊ ့် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
့် ည် မဟတ်သကဲသ
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးသည် ဒကခတပိုးသည်အ
့် ရ တစ်ခ သမဟ
့် တ်
မလလ ိုးအပ်တသ အရ တစ်ခပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ
အန္ှစ်သ ရတ၏
အလင်ိုးက
့် တြ ်ပပချက်ပြင ့်် လှုျို့တဆ ်ခရလျက်၊ သင်တသည်
့်
တတ ငတ
့်် ကကလမ်မ
့်် ကကလမ်မ
့် ည်၊ တရ ိုးမျှတမှုက တတ ငတ
့် ည်၊ သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးရန်၊
ဘရ ိုးသခင်၏အလက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုးအ ိုး အ ိုးထတ်ရန် ဆန္ဒပပင်ိုးပပကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ရယူပခင်ိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုး၊ စစ်မှနတ
် သ လူတစ်ဦိုး

ပြစ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ယတနတွ
ဲ့် ျန် တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၌ ဘရ ိုးသခင်
့် င ် သူ ပထမဆိုးအကကမ် လူဇ့် တခယူခခ
လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုအရ အချြုျို့အတကက င်ိုးက ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ဤအရ မျ ိုးမှ လူဇ့် တ၌ သူတြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး ထတ်တြ ်ပပခဲတ
့် သ စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင်၊ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တင်ိုးက ငါတပမင်
့် ပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး၏ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ အ ိုးလိုးသည်
အလွနလ
် ူသ ိုးဆန်ပတပေါ်တသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးမှ သူ ထတ်တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုး
တြ ်ပပခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် သူကယ်တင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တပ။ လူသဘ
ဝ၌ သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက တြ ်ပပတနတသ လူဇ့် တခ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးန္ှင ့်် သွငပ် ပင်လကခဏ တင်ိုးသည် သူ၏ကယ်ပင်အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
မခွန္
ဲ င်တအ င် ဆက်န္ယ်တနသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုလျက် ကကလ ပခင်ိုးသည် အလွန ်
အတရိုးကကီိုးတလသည်။ လူဇ့် တ၌ သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ အမှုသည်လည်ိုး အတရိုးကကီိုး၏၊
သတသ
် ဇ တပကတပြင ့်် အသက်ရင
ှ တ
် သ လူတင်ိုးအြ၊ ့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး၌
့်
အသက်ရှငက် ကသည့်် လူတင်ိုးအြ သ
့် ၍ပင် အတရိုးကကီိုးသည်မှ သူ ထတ်တြ ပ် ပသည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူတြ ်ပပခဲတ
် ပြစ်
့် သ အလတတ တ
့် သည်။ ဤသည်မှ သင်တ ့်
န ိုးလည်န္င်တသ အရ တစ်ခ ဟတ်ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က မည်ကသ
ဲ့် ့်
ဆက်ဆသငသ
့်် ည် ဆသည့်န္
် င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တက က်ချက်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလက သင်တ ့်
ချပပီိုးပပီတလ ။ တန က်ဆိုးတွင ် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က ပပန်တပြကက ိုးရ တွင၊် သင်တက
့် အကကဉ ဏ်သိုးခ
ငါတပိုးလသည်- ပထမဦိုးစွ ၊ ဘရ ိုးသခင်က မစစ်တကက န္ှင။့်် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက
သင်မည်မျှ န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်မည်မျှ သသည်ပြစ်တစ၊ သူက
့်
လိုးဝ မစစ်တကက တဆိုးန္င
ှ ။့်် ဒတယအတနပြင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုး အတွက် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မြက်ပပြုင်န္င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် မည်သည့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးမျြုိုး တပိုးသည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
့်် မည်သည့်အ
် လပ်မျြုိုး တပိုးသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်တ
်
ဝန်မျြုိုးက
့် တ် သငက
တဆ င်ရွက်ရန် သူသည် သငက
့်် ပျြုိုးတထ င်သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သငက
့်် ယ်သင် မည်မျှ အသိုးချပပီိုး စွနလ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ အဆငအ
့်် တန်ိုးအတွက် သူန္င
ှ ့်် လိုးဝ
မြက်ပပြုင်န္င
ှ ။့်် တတယအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မယှဉ်ပပြုင်ပါန္ှင။့်် သင်န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ၊
သမဟ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ ၊ သငအ
့်် တွက်
့် တ် သင်န္င

သူစီစဉ်တသ အရ န္ှင ့်် သငထ
့်် သူတဆ င်ကကဉ်ိုး လ တသ အရ တက
့် သင်
ကျြုိုးန္နွ ခန္င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လိုးဝမယှဉ်ပပြုင်ပါန္ှင။့်် ဤအကကဉ ဏ်သိုးခက သင်
လက်န န္င်ပါက၊ သင်သည် အတတ ်အတန် တဘိုးကင်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တဒါသ
ထွက်တစတလ့်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ယတန မ
် နရ
့် တ်သဟ ယက အဆိုးသတ်မည့်တ
ပြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခန္ှစ်၊ န္ဝင်ဘ လ ၂၃ ရက်
တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ “သတတြုကွငိုး် တင်ိုးကျပ်တစတသ မန္တန”် ဆသည်မှ အတန က်အရပ်သ ခရီ
ူ ည့််
့် ိုးပပြုပခင်ိုးဟသ
တရတ်ဝတထြုထဲတင
ွ ် ဘန်ိုးကကီိုးတန်ဆန်ကျန်ိုးအသိုးပပြုခဲတ
် စ်ခပြစ်သည်။ စွနိုး် ဝခ
ူ န်ိုးက
့် သ မန္တနတ
မခန္င်တလ က်တအ င် တခါင်ိုးကက်တစပပီိုး ထန်ိုးချြုပ်န္င်ရန်အတွက် သူ၏တခါင်ိုးတင
ွ ် စွပ်ထ ိုးသည့်် သတတြုကွငိုး် က
တင်ိုးကျပ်တစရန် ဤမန္တနက
် ဘန်ိုးကကီိုးက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသပြင်
့် ့် ၎င်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးအ ိုး
ချြုပ်တန္ှ င်ထ ိုးတသ အရ က တြ ်ပပရန်အတွက် ဥပစ စက ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။ခဲသ
့် ည်။

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၁)
ဘိုရ ်းသခင်၏ အခွငအ
်ူ့ ဏ (၁)
ငါ၏ ပပီိုးခဲတ
့် သ မတ်သဟ ယပပြုချက်အချြုျို့ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်တ အတကက
င်ိုးပြစ်သည်။
့်
ဤမတ်သဟ ယပပြုချက်ချက်မျ ိုးက ကက ိုးန ပပီိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည ရရှလက်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
ခစ ိုးရသတလ ။ န ိုးလည်သပမင်မှုန္င
ှ ့်် အသပည မည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ အထ ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။
ယင်ိုးက သင်တ က
့် န်ိုးင်္ဏန်ိုးပြင့်် တြ ်ပပန္င်သတလ ။ ဤတဆွိုးတန္ွိုးချက်မျ ိုးက သင်တက
့်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ပမနက်နတ
ဲ သ န ိုးလည်သပမင်မှု တပိုးခဲသ
့် တလ ။
ဤန ိုးလည်သပမင်မက
ှု ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး စစ်မှနတ
် သ အသပည ပြစ်သည်ဟ
တပပ န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ဤအသပည န္ှင ့်် န ိုးလည်မှုက
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရ တစ်ခလိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုး
သန ိုးလည်မှု ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်သတလ ။ မဆန္င်သည်မှ အသသ ပင်။ ယင်ိုးမှ

အဘယ်တကက င့်် ဆတသ ် ဤတဆွိုးတန္ွိုးချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်တဒသအတပေါ် န ိုးလည်မှုကသ လျှင ်
တပိုးစွမ်ိုးခဲက
ယင်ိုး၏ တစ်ခလိုးအတနပြင့်် မဟတ်တပ။ ဤမတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုးက
့်
သင်တက
ဲ့် သ အမှုတတ ်၏ တစ်စတ်တစ်တဒသက
့် အတတ်က ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခတ
န ိုးလည်တစခဲသ
့် ည်။ ဤမတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတအပပင်
သူပပြုခဲပ့် ပီိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုး၏တန က်ကယ
ွ ်မှ
့်
လပ်တဆ င်ပန္ှင ့်် ကကဆပတက
ဲ့် သည်။ သတသ
် ဤသည်မှ
့် သင်ရှုပမင်ခရ
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စ သ ိုးအရ၊ စက ိုးအရ န ိုးလည်ပခင်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ယင်ိုးက မည်မျှစစ်မှနသ
် ည်က မတသချ ဘဲ ရှတနတသိုးသည်။ ထကဲသ
့် တသ
့်
အရ မျ ိုးအတပေါ်တွင ် လူတ၏
ှ မ
် ှု တစ်စတစ်ရ ရှမရှက မည်သည်အ
့် ရ က
့် န ိုးလည်မှု၌ စစ်မန
အဓက သတ်မတ
ှ ်ဆိုးပြတ်သနည်ိုး။ သူတ၏
့် တကယ့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သူတ မည်
မျှ အမှနတ
် ကယ်
့်
ကကြုတတွျို့ရပပီိုးပပီနည်ိုး ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤတကယ်အ
့် တတွျို့အကကြုမျ ိုးအတွငိုး် သူတ မည်
မျှ
့်
သပမင်န္င်ပပီိုးပပီနည်ိုး ဆသည်အ
့် တပေါ်တွင ် ယင်ိုးက သတ်မတ
ှ ဆ
် ိုးပြတ်သည်။ “ပပီိုးခတ
ဲ့် သ
မတ်သဟ ယပပြုချက်အချ
် ြုျို့က ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်တအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
သူလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးကသ မက သူလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးကပါ ကျွန္ပ်
် တက
င့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
့် ည်။ ထတကက
့် န ိုးလည်တစခဲသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်လ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစက
သလ ခဲက့် ကပါသည်။” စသည်တကဲ
့် တသ
စက ိုးမျ ိုးက တစ်စတစ်ဦိုး တပပ ဆပပီိုးပပီတလ ။
့် သ
့်
ဤသတပပ
ပခင်ိုးက မှနက
် န်၏တလ ။ မမှနက
် န်သည်မှ အထင်အရှ ိုးပင်။ ဤအရ တ
့် ပပ ပခင်ိုးက
့်
မမှနက
် န်ပါဟ အဘယ်တ
့် ကက င့်် ငါ တပပ ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် သူလပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့််
သူတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တြ ပ် ပထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည့်် အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် သူတပပ ပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက လူသ ိုးက ရှု ပမင်န္င်သည်၊ သတသ
် အမှုတတ ်န္င
ှ ့််
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးန္င
ှ ့််
သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးတက
့် န ိုးလည်တစသည်ဟသ တပပ ရမည်
ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ပမကကီိုးမ ိုးပပီိုး ပမတလိုးနက်တသ

န ိုးလည်မှုရရှရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုတတ ်က ပ၍ ကကြုတတွျို့ရမည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
အမှုတတ တ
် ၏
့် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက ကကြုတတွျို့ရစဉ်တွင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးကသ ရရှတသ ်လည်ိုး၊ ဤတစ်စတ်တစ်ပင်ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအမှနက
် ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက ကယ်စ ိုးပပြုသတလ ။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအမှနန္
် င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရတက
် ပ၏။ ယင်ိုး၌ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။
့် ကယ်စ ိုးပပြုသည်မှ မှနတ
အချန်၊ တနရ ၊ သမဟ
့် စပြင့်် ပပြုလပ်သည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမှုက မည်သည်ပ
သမဟ
့် သဏ္ဌ န်ပြင့်် လူသ ိုးထ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ သည် သမဟ
့် တ် သူက မည်သည်ပ
့် တ်
သူ၏အလတတ ်က မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် တြ ်ပပသည် စသည်တန္ှ့် င ့်် မသက်ဆင်ဘ၊ဲ သူ
ထတ်တြ သ
် ပမင်တစခဲသ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့် ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စစ်မန
ှ တ
် သ ဝတသသလကခဏ ပြင့်် သူ၏အမှုတတ ်က
တဆ င်ရွက်သည်။ ဤသည်မှ လိုးဝ မှနက
် န်သည်။ သရ့် တွင ် ယတနတွ
့် င ် လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ပပီိုးလျှင ် တရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုး
န ိုးတထ င်သည်အ
့် ခါတွင ် သူတကက
့် ိုးရသည့်် အရ တမှ့် တစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် န ိုးလည်မှု
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးသ ရှကကသည်၊ ထတကက
င့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ဤန ိုးလည်မက
ှု
့်
အယူအဆဆင်ရ အသပည ဟသ ဆန္င်တလသည်။ သင်၏ အတပခအတနအမှနတ
် က
့်
အတကက င်ိုးပပြု၍ သင်တ တစ်
ဦိုးစီတင်ိုးက သင်တ၏
့် တတွျို့အကကြုမျ ိုးထ၌
ဲ ခစ ိုးပပီိုး
့်
့် တကယ်အ
ယင်ိုးက တစ်စတစ်စ သလ မှသ လျှင၊် သင်သည် ယတန သင်
၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ ကက ိုးခဲ၊့် ပမင်ခဲ့်
့်
သမဟ
့် တ် သခဲပ့် ပီိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး န ိုးလည်မှု သမဟ
့် တ် အသပည က စစစ်
အတည်ပပြုန္င်သည်။ အကယ်၍ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး ငါ
မတ်သဟ ယမပပြုခဲလ
့် ျှင၊် သင်တ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသက်သက်အ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် စစ်မှနတ
် သ အသပည က ရရှန္င်မည်တလ ။ ထသ ပပြုလျှ
င်
့်
အလွနခ
် က်ခမ
ဲ ည်က ငါ စိုးရမ်သည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် မည်သ ့်
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရမည်က သရန်အတွက် လူတ၌့် ဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
ရှရတပမည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်မျှမျ ိုးပပ ိုးစွ
့်
စ ိုးသိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဤသည်မှ သူတအမှ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်သည့်် တူညတ
ီ သ
့် နတ
အတရအတွက်ပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
တရှ ျို့၌ရှသည်လ
့် မ်ိုးက
့်

ဦိုးတဆ င်ပပီိုး လူသ ိုးက သူ၏အတတွျို့အကကြုထဲ၌ လမ်ိုးပပသည်။ အတချြုပ်တပပ ရလျှင ်
စစ်မှနတ
် သ အတတွျို့အကကြုအချြုျို့ ရှတသ သူတအတွ
က် ပပီိုးခတ
ဲ့် သ ဤမတ်သဟ ယပပြုချက်
့်
အချြုျို့က သူတအ
့် ိုး သမမ တရ ိုး အတကက င်ိုး ပမနက်ရှုင်ိုးတသ န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ပမ လက်တတွျို့ကျသည့်် အသပည တက
ီ ပိုးလမ်မ
့် ည်။
့် ရရှတစရန် ကူညတ
သတသ
် စစ်မှနသ
် ည်အ
့် တတွျို့အကကြု ဘ မျှမရှတသ သူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် သူတ၏
့် အတတွျို့အကကြုက
အစပပြုရရှတသ သူမျ ိုး သမဟ
့် တ် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက စတင်
ထတတွျို့ ရရှတသ သူမျ ိုးအတွက် ဤသည်မှ ကကီိုးစွ တသ ့် စမ်ိုးသပ်မှု တစ်ခပြစ်သည်။
ပပီိုးခဲတ
့် သ မတ်သဟ ယပပြုချက်အချြုျို့၏ အဓက အတကက င်ိုးအရ က “ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်” န္ှင ့််
ပတ်သက်သည်။ ငါ တပပ ခဲသ
့် ရ အ ိုးလိုး၏ အခရ ကျပပီိုး အဓကကျတသ
့် ည်အ
အပင်ိုးမျ ိုးတွင ် သင်တ အဘယ်
အရ က ပမင်သနည်ိုး။ ဤတဆွိုးတန္ွိုးချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
့်
အမှုကပပြုခဲသ
ဲ့် သ
ူ ည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်တွင ်
့် ၊ူ ဤစတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ထတ်တြ ်ခသ
အချြုပ်အပခ အ ဏ က စွဲကင်ထ ိုးတသ အတမရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်သ
ပြစ်တကက င်ိုးက သင်တ သတ
ပပြုမန္င်သတလ ။ သင်တ၏
့်
့် အတပြက
သတပပြုမန္င်ပါသည်ဆလျှင၊် အဘယ်အရ က သင်တက
့် တက
က်ချက်ချတစသနည်ိုး။
့် ထကဲသ
့်
ဤတက က်ချက် က ရရှရ တွင ် မည်သည်က
့် ဏ္ဍမျ ိုးက သင် စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
တစ်တယ က်တယ က် ငါက
့် တပပ န္င်မည်တလ ။ ပပီိုးခဲတ
့် သ မတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုး
အနည်ိုးငယ်က သင်တအတပေါ်
နက်ရှုင်ိုးစွ သက်တရ က်မရ
ှု ှခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
့်
အသပည အတွက် သင်တ စ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အလွနထ
် ိုးူ ကဲသည့်် အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုးက
့် တ်န္လ
တပိုးစွမ်ိုးခဲသ
် ယခင်ကန္ှငန္
့်် င်
ှု ိုးစ လျှင ် သင်တသည်
့် ည်က ငါသသည်။ သတသ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး န ိုးလည်မတ
ှု ွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ရတ်ပခည်ိုး တိုးတက်မှုတစ်ခက
ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ အတပေါ် သင်တ၏
့်
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်သည် ပညတ်တတ ်တခတ် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ်၏
သခင်တယရှု န္င
ှ ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်၏ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်တ၏
့် န မတတ ်မျ ိုးက
တကျ ်လွန၍
် တိုးတက်ရန် လတသိုးသည်။ ဆလသည်မှ “ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်” န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
ဤမတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုးသည် တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်မန်ခဲ့် သ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် တစ်ချန်က လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင် တစ်ချန်က
ထတ်တြ ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် န ိုးလည်မှု အချြုျို့်က

တပိုးခဲတ
် ည်ိုး၊ သင်တသည်
“ဘရ ိုးသခင်” ဆသည့်် စက ိုးလိုး၏ မှနက
် န်သည့််
့် သ လ
့်
အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် တကျသည်သ
့် တဘ ထ ိုးတက
့် တပိုးန္င်စွမ်ိုးမရှကကတပ။ သင်တတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အဆင်အ
ှ ့်် ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
့် တန်ိုးန္င
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
ဲ င
ှ ့်် စကကဝဠ တစ်ခင
ွ လ
် ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တသ ် အရ ခပ်သမ်ိုးထန္
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် မှနက
် န်တကျတသ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အသပည တလည်
ိုး
့်
မရှတပ။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်န္င
စတ်သတဘ ထ ိုးတအတကက
င်ိုး ပပီိုးခသ
ဲ့် ည့်် မတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
အတကက င်ိုးအရ အ ိုးလိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်အ
့် တင်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ယခင်တြ ်ပပချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ်တွင ် အတပခခခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးတ ့်
အတွငိုး် တွငပ် ြစ်တစ၊ ပပင်ပတွငပ် ြစ်တစ ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ်ြွငပ့်် ပခဲသ
့် ည့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အရ အ ိုးလိုးတက
ဲ နသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်
့် လူသ ိုးအတနပြင့်် ရှ တြွတတွျို့ ရှရန် ခက်ခတ
့်
အတတ်က လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုးတသ အမှုတွင ် ထတ်တြ ပ် ပခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အရ အ ိုးလိုးက သင်တ န
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့််
့် ိုးလည်လျှငပ
အဆငအ
့်် တန်ိုး််တအတပေါ်
သင်တ၏အဓ
ပပ ယ် ြွငဆ
့်် ချက်သည် “အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
့်
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်ထ ိုးသ၊ူ အတမရှတသ ဘရ ိုးသခင်” န္ှင ့်် အလှမ်ိုးတဝိုးလျက်ပင်
ရှတနတသိုးပပီိုး၊ “ြန်ဆင်ိုးရှင”် ၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် အဆင်အ
့်် ည်ိုး
့် တန်ိုးတန္ှ့် ငလ
ကွဲပပ ိုးတလသည်။ ပပီိုးခဲတ
ီ ည့််
့် သ မတ်သဟ ယပပြုချက်အချြုျို့သည် လူတင်ိုးက တူညသ
ခစ ိုးမှုမျြုိုးပြစ်တစခဲသ
့် ည်- ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးက လူသ ိုးက
မည်သသ
် ကယ် သခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ထသူသည်
့် န္င်မည်နည်ိုး။ တစ်စတစ်ဦိုးက အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်မည်မှ အတသချ ဆိုး ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်သ လျှင ် သူ၏ ကယ်ပင်အကကအစည်မျ ိုးက သရှပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်သ လျှင ် သူလပ်သမျှအရ အ ိုးလိုး၏ သွယ်ဝက်တသ
အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ပတက
့်
့် သတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင်
့်
ဤသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ က သတပပြုမရန်ဆသည်မှ
့်
ကျြုိုးတကက င်ိုးသင်ပ့် ပီိုး ယတတရှသည့်် ပရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အမှုတတ တ
် မှ့် တန၍ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အမှုတတ ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏
အလပ်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်ကယ်စ ိုး လူသ ိုးက ပပြုလပ်၍မရသည့်် အမှုတတ ်ပြစ်သည်ဟ
မည်သူ ခွပဲ ခ ိုးသပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤအမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် တန်ခိုးရသည်
ှ
့်

သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင် ရှတကက င်ိုး မည်သူ ပမင်န္င်မည်နည်ိုး။ ဆလသည်မှ
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်ပပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က စွဲကင်ထ ိုးတသ သူပြစ်တကက င်ိုး မည်သည့််
ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုး သမဟ
ပပြုမသနည်ိုး။
့် တ် အန္ှစ်သ ရမှတစ်ဆင့်် သင်တ သတ
့်
ထအတကက င်ိုးက သင်တ တတွ
ိုးကကည်ြ
့် ူိုးသတလ ။ သင်တ တတွ
ိုးမကကည်ြ
့် ူိုးလျှင ် ဤအရ က
့်
့်
အချက်တစ်ခက သက်တသပပသည်- ပပီိုးခဲတ
့် သ မတ်သဟ ယပပြုချက် အချြုျို့က သူ၏
အမှုတတ ်က ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် သမင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးအမှုတတ ်အတတ အတွငိုး်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ပ၊ ထင်ရှ ိုးပပသပန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်တတ ်မျ ိုးတ၏
့်
သမင်ိုးအပင်ိုးအစန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် န ိုးလည်မှု အနည်ိုးငယ်ကသ သင်တအ
့် ိုး
တပိုးခဲတ
့် တသ
န ိုးလည်မမ
ှု ျြုိုးသည် ဤအမှုအဆင်န္
ှ ်ခက
့် လသည်။ ထကဲသ
့် စ
့်
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် သ
ူ ည် သင်တယ
် င်၊
့် ကကည်ပပီိုး လက်တလျှ က်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
သင်တ အပမဲ
တတစ လက်တလျှ က်ရမည်သ
့် ူ ပြစ်တကက င်ိုး သင်တ တစ်
ဦိုးစီက သသယ
့်
့်
ပြစ်စရ မလတအ င် သပမင်တစတသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ကမဘ ကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးစဉ်ကတည်ိုးက
တည်ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၊ ထ ဝရက လ တည်ရတနမည်
ှ
သ
့် ူ ပြစ်တကက င်ိုး သင်တ ့်
သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုး မရှကကတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် တပါင်ိုးတအတပေါ်
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်ထ ိုးပပီိုး ဦိုးတဆ င်တနတသ သူ ပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုး သင်တ ့်
မသပမင်န္င်ကကပါတပ။ သင်တသည်
ဤပပဿန က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတတွိုးမခဲသ
့် ည်မှ
့်
တသချ သည်။ တယတဟ ဝါပြစ်တစ သမဟ
့် တ် သခင်တယရှု ပြစ်တစ သူသည် သင်တ ့်
လက်တလျှ က်ရမည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်သ မက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ အတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်လည်ိုး
ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
စွဲကင်ထ ိုးသည့်် အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တကက င်ိုးက မည်သည့််
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ထင်ရှ ိုးပပသမှု၏ သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် သင်တ သ
့် ပမင်န္င်သနည်ိုး။
သင်တ ယ
့် ကကည်ပပီိုး လက်တလျှ က်တသ သူသည် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ
စွဲကင်တဆ င်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် ပြစ်သည်က မည်သည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးမှ သင်တသ
့် ပမင်သနည်ိုး။ သင်တယ
့် ကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ အတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မည်သည်လ
့် မ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးမှ သင်တ ဆက်
စပ်သနည်ိုး။ သင်တယ
့်
့် ကကည်သည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတတွ
် ှသည့်် အတမရှ
့် ငရ

ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် ပြစ်တကက င်ိုး မည်သည်အ
့် ရ က သင်တက
့် သပမင်တစသနည်ိုး။
ဤသည်မှ လ မည်အ
့် ပင်ိုးတွင ် ငါတပြရှငိုး် ရမည့်် ပပဿန ပြစ်သည်။
သင်တ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ မတတွိုးြူိုးသည့်် သမဟ
့်
့် တ် မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်သည့်် ပပဿန မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ကသပခင်ိုးအြ အတရိုး
ကကီိုးဆိုးအရ မျ ိုး ပြစ်န္င်ြွယ် ရှပပီိုး ထအထဲ၌
့်
လူသ ိုးအတွက် ဉ ဏ်မမီန္င်တသ သမမ တရ ိုးမျ ိုးက ရှ တတွျို့တက င်ိုး ရှ တတွျို့ န္င်သည်။
ဤပပဿန မျ ိုးက သင်တအတပေါ်
သ ကျတရ
က်က ၊ သင်တသည်
ယင်ိုးတက
့်
့်
့်
့် ရင်ဆင်ပပီိုး
တရွ ိုးချယ်မပှု ပြုလပ်ရန် လအပ်လ သည်အ
့် ခါ၊ သင်တ၏
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မှုတကက င့််
့် မက်မဲမှုန္င
သမဟ
့် တ် သင်တ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးသည် အတပေါ်ယဆန်လွနိုး် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
မှနက
် န်တသ အသပည ကင်ိုးမဲ့်တသ တကက င်၊့် ယင်ိုးတက
့် ဝ မတပြရှငိုး် န္င်ပါက
့် အပပည်အ
ယင်ိုးတသည်
သင်တ၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်မှု လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ်တွင်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အတန္ှ င်အ
ှ ့်် အကကီိုးမ ဆိုးတသ အတ ိုးအဆီိုးတ ပြစ်
့် ယှက်န္င
့် လ လမ့််မည်။
ထတကက
င့်် ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တက
့်
့် မတ်သဟ ယပပြုရန်
လွနစ
် ွ လအပ်သည်ဟ ငါထင်ရသည်။ ယခ သင်တ၏
့် ပပဿန က အဘယ်အရ ပြစ်သည်က
သင်တသ
့် ကကပပီတလ ။ ငါတပပ သည့်် ပပဿန အတကက င်ိုးက သင်တ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးသတလ ။
ဤအရ တသည်
သင်တရင်
့်
့် ဆင်ရမည့်် ပပဿန မျ ိုးတလ ။ ယင်ိုးတသည်
့်
သင်တန့် ိုးမလည်သည့်် ပပဿန မျ ိုးတလ ။ ယင်ိုးတသည်
သင်တထ
့် ခါမျှ
့်
့် ၌ မည်သည်အ
မပြစ်ပျက်ြူိုးသည့်် ပပဿန မျ ိုးတလ ။ ဤပပဿန မျ ိုးက သင်တအတွ
က်
့်
အတရိုးကကီိုးသတလ ။ ယင်ိုးတသည်
အမှနတ
် ကယ် ပပဿန မျ ိုး ဟတ်၏တလ ။ ဤကစစသည်
့်
သင်တအတွ
က် ကကီိုးမ ိုးတသ ရှု ပ်တထွိုးမှု အရင်ိုးအပမစ် တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်တ ့်
့်
ယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး မှနက
် န်သည်န
့် ိုးလည်မှု သင်တ၌့် မရှတကက င်ိုးန္ှင၊့််
သင်တသည်
သူက
ူ ျ ိုးက “သူသည်
့်
့် အတလိုးအနက် မထ ိုးတကက င်ိုးက ပပတလသည်။ တချြုျို့လမ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် သတသ တကက င့်် သူတန
် လက်သည်။ သူ၏
့် က်က ကျွန္ပ်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
့်
လတလ က်သည်။ အဘယ် တန က်ထပ်သက်တသက လအပ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ပတ်သက်၍ ကျွန္ပ်
် တသ
့် သယမျ ိုးပွ ိုးတနရန် မလအပ်သည်မှ တသချ သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ မစမ်
ိုးသပ်သင်သ
့် ည်မှ တသချ သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ ဝတသသလကခဏ တက
် တ ့်
့် ကျွန္ပ်
သသယပြစ်စရ မလအပ်သည်မှ တသချ သည်မဟတ်တလ ။” ဟ တပပ ကကသည်။ သင်တက
့်
ဤအတင်ိုး ထင်ပမင်သည်ပြစ်တစ မထင်ပမင်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့််

အန္ှစ်သ ရအတကက င်ိုး သင်တက
့် သသယမျ ိုးတပိုးရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး
ရှု ပ်တထွိုးတစရန် သမဟ
့် တသ
တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက ငါအဆပပြုပခင်ိုး
့် တ် သူက
့် စမ်ိုးသပ်တစရန် ထကဲသ
့်
မဟတ်တပ။ ထထက်
ငါသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ
့်
န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆင်အ
ှ ့််
့် တန်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ပ၍ ကကီိုးမ ိုးတသ တသချ မှုန္င
ယကကည်မတ
ှု က
ိုးပြစ်က ၊ ဤသပြင်
့် တွနိုး် အ ိုးတပိုးရန်အတွက် ထသပပြုပခင်
့်
့် ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူတန
ှ ိုးထရ
ဲ ှ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ အရှင ်
့် က်လက်တသ သူအ ိုးလိုး၏ စတ်န္လ
ပြစ်လ န္င်ရန်အတွကန္
် င
ှ ၊့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၊် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အပ်စိုးသ၊ူ အတမရှ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်အပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ မူလ အဆင်အ
့် တန်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခတင်ိုး၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပပန်လည်တြ ်ထတ်န္င်တစရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး
ငါမတ်သဟ ယပပြုသွ ိုးမည့်် အဓကအချက်ပြစ်သည်။
ယခ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ တအ က်ပါကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက စြတ်ကကပါစ။့်
၁။ ဘိုရ ်းသခင်သည် အရ ခပ် သမ
ိ ််းကိို ေန်ဆင််းရန် နှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ်းကိို အသံ်းို ပ သည်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၃-၅ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး အလင်ိုးပြစ်တစဟ အမန်တတ
်ရှ၍
့်
အလင်ိုးပြစ်တလ၏။ ထအလင်ိုးတက င်ိုးသည်က ဘရ ိုးသခင်ပမင်၍၊ အလင်ိုးန္ှင ့်် တမှ င်မက်က
ပင်ိုးပခ ိုးခထ
ွဲ ိုး တတ မ
် ူ၏။ အလင်ိုးက တနဟူ
့် တသ အမည်ပြင်၎
့် င်ိုး၊ တမှ င်မက်က
ညဉ့််ဟူတသ အမည်ပြင်၎
့် င်ိုး၊ တခေါ်တဝေါ်သမတ်တတ ်မူ၍ ညဦိုးန္ှင ့်် နနက်သည်
ပဌမတနရက်
့် ပြစ်တလ၏။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၆-၇ တြန်ဘရ ိုးသခင်က တရအလယ်၌ မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်ပြစ်တစ၊
တရန္ှငတ
့်် ရချင်ိုး ပခ ိုးန ိုးတစဟ အမန်တတ
်ရှသပြင်၊့် မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်က ဘရ ိုးသခင်
့်
ြန်ဆင်ိုးတတ ်မူ၍၊ မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက် တအ က်၌ရှတသ တရန္ှင၊့်် မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်
အတပေါ်၌ရှတသ တရက ပင်ိုးပခ ိုးတတ ်မူ သည်အတင်ိုး ပြစ်တလ၏။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၉-၁၁ တြန်ဘရ ိုးသခင်က မဃ်ိုးတက င်ိုးကင် တအ က်၌ရှတသ တရစတဝိုးတစ၊
ကန်ိုးတပေါ်တစဟ အမန်တတ
် ရှသည်အတင်ိုး ပြစ်တလ၏။ ကန်ိုးက တပမဟူတသ အမည်ပြင်၎
့်
့် င်ိုး၊
တရစတဝိုးရ က ပင်လယ်ဟူတသ အမည်ပြင်၎
့် င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တခေါ်တဝေါ်သမတ်တတ ်မူ၍
ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ဘရ ိုးသခင်ပမင်တတ ်မူ၏။ တြန် ဘရ ိုးသခင်က၊ တပမသည်
ပမက်ပင်က၎င်ိုး၊ စပါိုးသိုးီ က ပြစ်တစတသ စပါိုးပင်က၎င်ိုး၊ တပမတပေါ်မှ မျြုိုးတစ့်ပါလျက်
သစ်သိုးီ မျြုိုးက ပြစ်တစတသ သစ်ပင်က၎င်ိုး၊ တပါက်တစဟ အမန်တတ
်ရသည်
ှ
အတင်ိုး
့်

ပြစ်တလ၏။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၁၄-၁၅ တြန် ဘရ ိုးသခင်က၊ တနန္ှ့် ငည
့်် ဉ့််က ပင်ိုးပခ ိုးတစပခင်ိုးငါှ
မဃ်ိုးတက င်ိုးကင် မျက်န္ ှ ကကက်၌ အလင်ိုးအမ်တည်တစ၊ နမတ်လကခဏ ၊
ချန်ိုးချက်တသ အချန်၊ တနရက်
့် အပင်ိုးအပခ ိုး၊ န္ှစ်အပင်ိုးအပခ ိုးဘ ပြစ်
့် တစ။ မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်
မျက်န္ ှ ကကက်၌တည်၍ တပမကကီိုး လင်ိုးစရ အလင်ိုးအမ်ပြစ်တစဟ၊ အမန်တတ
်ရသည်
ှ
အတင်ိုး
့်
ပြစ်တလ၏။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၂၀-၂၁ တြန် ဘရ ိုးသခင်က အသက်ရှင၍
် လှုပ်ရှ ိုးတတ်တသ
တရ စဆ န်တက
ိုး တပမတပေါ် မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်
့် တရသည်မျ ိုးပပ ိုးစွ တမွိုးြွ ိုးတစ။ ငှက်တလည်
့်
မျက်န္ ှ ကကက်ပပင်ဝယ် ပျတစဟ အမန်တတ
်ရ၏။
ှ
ထသလျှ
့်
့် င ် တရသည် တရ စဆ န်အမျြုိုးအလက်
မျ ိုးပပ ိုးစွ တမွိုးဘွ ိုး၍၊ ငါိုးကကီိုး အစရှတသ အသက်ရှင၍
် လှုပ်ရှ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်
အတပါင်ိုးတက
့် ၎င်ိုး၊ ပျတတ်တသ ငှက်မျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့် ၎င်ိုး ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုး၍၊
ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၂၄-၂၅ တြန် ဘရ ိုးသခင်က၊ တပမသည် အသက်ရှငတ
် သ
သတတဝါမျြုိုးတည်ိုးဟူတသ သ ိုးယဉ်တက
့် ၎င်ိုး၊ တွ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်တက
့် ၎င်ိုး၊
သ ိုးရဲမျြုိုးတက
်ရှသည်အတင်ိုး ပြစ်တလ၏။ ထသ ့်
့်
့် ၎င်ိုး၊ တမွိုးြွ ိုးတစဟ အမန်တတ
ဘရ ိုးသခင်သည် သ ိုးရဲမျြုိုး၊ သ ိုးယဉ်မျြုိုး၊ တပမတပေါ်တွင ် တွ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်မျြုိုး
အတပါင်ိုးတက
ူ ။
့် ြန်ဆင်ိုး၍၊ ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မ၏
ပထမတနတွ
် တနနှူ့ ငည
်ူ့ သည် တပေါ်တပါက်လ ပပီ ်း ဘိုရ ်းသခင်၏
ူ့ င ် လသ ်းမျိ ်းနွယ၏
ကသဇ အ ဏ တကက င်ူ့ ခိိုငမ
် စွ ရပ် တည်တပ၏
ပထမကျမ်ိုးပဒ်က ကကည်က့် ကပါစ-့် “ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး အလင်ိုးပြစ်တစဟ အမန်တတ
်ရှ၍
့်
အလင်ိုးပြစ်တလ၏။ ထအလင်ိုးတက င်ိုးသည်က ဘရ ိုးသခင်ပမင်၍၊ အလင်ိုးန္ှင ့်် တမှ င်မက်က
ပင်ိုးပခ ိုးခထ
ွဲ ိုးတတ ်မူ၏။ အလင်ိုးက တနဟူ
့် တသ အမည်ပြင်၎
့် င်ိုး၊ တမှ င်မက်က ညဉ့််ဟူတသ
အမည်ပြင်၎
ပြစ်တလ၏။”
့် င်ိုး၊ တခေါ်တဝေါ်သမတ်တတ ်မူ၍ ညဦိုးန္ှင ့်် နနက်သည် ပဌမတနရက်
့်
(ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၃-၅) ဤကျမ်ိုးပဒ်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအစတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ ပထမဆိုး
လပ်တဆ င်ချက်န္င
ှ ့်် ညဉ့််ဦိုးန္ှင ့်် နနက်ပါဝင်တသ ဘရ ိုးသခင် ပြတ်သန်ိုးခဲသ
့် ည့််
ပထမတနရက်
် ယင်ိုးသည် ထူိုးပခ ိုးသည်တ
့် န တစ်
တနပြစ်
ဲ့် ည့်် က တြ ပ် ပသည်။ သတသ
့်
့် ခသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အလင်ိုးက စတင် ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင် အလင်ိုးက

တမှ င်မက်မှ ခွပဲ ခ ိုးလက်သည်။ ဤတနရက်
့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် စတင်စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီိုး သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ သည် အတူတကွ တည်ရခဲ
ှ သ
့် ည်။ သူ၏
ကသဇ အ ဏ သည် အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် စတင် ထင်ရှ ိုးပပလ ပပီိုး သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
အကျြုိုးရလဒ်အတနပြင့်် သူ၏တန်ခိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင ် ပျျို့ န္ှတလသည်
။
့်
ထတနမှ့် စပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးတတကက
င့်် ပြစ်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး ခင်မ စွ
့်
ရပ်တည်ခကဲ့် ကက ၊ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးတတကက
င်၊့် စတင် လှုပ်ရှ ိုးလည်ပတ်လ ကကသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က “အလင်ိုးပြစ်တစ” ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
မန်မမက်
လက်သည်အ
့် ခါတွင၊် ထသ အလင်
ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် လပ်
့်
့်
အစီအစဉ်တက
့် ပ။ အလင်ိုးသည် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ ရလဒ်အတနပြင့််
့် မျှ စတင်ပခင်ိုးမရှခဲတ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က တနဟ
့် တခေါ် ခဲသ
့် ည့်် အလင်ိုးပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးသည် ယတန သူ
ှ အတွက် ယင်ိုးအတပေါ် မှီခတနရဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၏တည်ရမှု
အမန်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးဘ၊ဲ
့် ိုးပြင့်် ထအလင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် တန်ြိုးက မည်သည်အ
မည်သည်အ
့် ခါမျှလည်ိုး တပျ က်ကွယ်မသွ ိုးတပ။ ယင်ိုး၏တည်ရမှု
ှ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ထင်ရှ ိုးတစပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တည်ရမှု
ှ က တကကည သည်။
ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးက အကကမ်ကကမ်
အတည်ပပြုသည်။ ယင်ိုးသည် အထည်ကယ်ပဒပ်မရှသည်အ
့် ရ သမဟ
့် တ်
ထင်တယ င်ထင်မှ ိုးစရ မဟတ်ပါဘဲ၊ လူသ ိုးက ပမင်တတွျို့ န္င်သည့်် တကယ်ရှတသ
အလင်ိုးပြစ်သည်။ ထအချန်မှစ၍ “တပမကကီိုးသည် အဆင်ိုးသဏ္ဌ န်မရှ၊ လွတလ
် ပ်လဟ ပြစ်၏။
နက်နရ
ဲ အရပ်က တမှ င်မက်ြိုးလမ်ိုး၏” ဆသည့်် ဘ မျှမရှသည့်် ကမဘ ကကီိုးတွင်
ပထမဆိုးတသ ရပ်ဝတထြုတစ်ခ ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ၏
်
့် တ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ လ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးတကက င်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ ပထမ လပ်တဆ င်ချက်တွင ်
့်
ထွက်တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။ တန က်မကက မီတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အလင်ိုးန္ှင ့်် တမှ င်မက်က
ခွပဲ ခ ိုးရန် အမန်တပိုးခဲ
သ
့်
့် ည်။…ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် အရ အ ိုးလိုးမှ
တပပ င်ိုးလဲခပဲ့် ပီိုး ပပည်စ
့် လျက် ရှခဲသ
့် ည်။…ဘရ ိုးသခင်က ဤအလင်ိုးက “တန”့် ဟတခေါ် ပပီိုး
တမှ င်မက်က “ည” ဟတခေါ် ခဲသ
ဲ့် ည့််
့် ည်။ ထအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးရန် ရည်ရွယ်ခသ
ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် ပထမဆိုးညဉ်ဦ
့် ိုးန္ှင ့်် ပထမဆိုးနနက်သည် ပြစ်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ

ပထမတနပြစ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် သည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က မန်ခဲ့် သ
့် ည်။ ဤတနသည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပထမတနပြစ်
့် ခပဲ့် ပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
အစပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ သူြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုးသည့်် ဤကမဘ တပေါ်တွင ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးက ထင်ရှ ိုးပပသခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် ပထမဆိုးအကကမ် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငသ
့်် မက ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးကပါ
ပမင်တတွျို့ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ထသတသ
တန်ခိုးက ပင်ဆင်တသ တကက င်၊့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ထသတသ
ကသဇ အ ဏ ရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ထသတသ
ကသဇ အ ဏ ပင်ဆင်တသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ထသတသ
့်
့်
တန်ခိုးရပခင်
ှ ိုးပြစ်သည်။ မည်သည်လ
့် ူသ ိုး သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုက ထသတသ
့်
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ဤကဲသ
့် ပ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် င်ဆင်န္င်သတလ ။ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
အတပြတစ်ခရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်မှလွဲ၍ မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခ သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးမခရသည့််
သက်ရှမျ ိုးက ထသတသ
ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သတလ ။ ထသတသ
အရ မျြုိုး၏
့်
့်
သ ဓကက မည်သည်စ
့် အပ် သမဟ
့် တ် ပန္ှပ်ထတ်တဝမှုတွင ် သင်တတတွ
့် ျို့ ြူိုးပါသတလ ။
တစ်စတစ်ဦိုးက တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ူ ည့််
့် ည်ဟသ
မှတ်တမ်ိုးတစ်ခခ ရှသတလ ။ ထအရ က အပခ ိုးမည်သည်စ
့် အပ်မျ ိုး သမဟ
့် တ်
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးတွငမ
် ျှ မတတွျို့ရတပ။ အမှနစ
် င်စစ် ဤအရ မျ ိုးမှ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ်
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် ကမဘ တပမအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး ခင်လပပီိုး တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှ
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဝတသသလကခဏ အတကက င်ိုးက အခင်အမ တပပ ပပသည်။ ထသတသ
့်
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှတသ ဝတသသလကခဏ က
ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ ဆန္င်မည်တလ ။ ယင်ိုးတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
တစ်ဦိုးတည်ိုးကသ ပင်ဆင်သည်ဟ ဆန္င်မည်တလ ။ သသယရှစရ မလတအ င် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်ကသ လျှင် ထသတသ
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ပင်ဆင်သည်တက ိုး။
့်
ဤကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခ သမဟ
ှ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးမခရသည့်် သက်ရကမျှ
ပင်ဆင်န္င်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အစ ိုးထိုးန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ အတမရှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ ထူိုးပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုးထက
ဲ တစ်ခပြစ်သတလ ။ သင်တ ့်
ယင်ိုးက မျက်ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပပီတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည်

အတမရှတသ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် အတမရှတသ တန်ခိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး၊ သ လွနပ် မင်မ
့် ိုးသည့််
ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် အဆင်အ
့် ချက်က လူတအ
့် တန်ိုး ရှသည် ဟူသည်အ
့် ိုး လျင်ပမန်စွ န္ှင ့််
ထင်ရှ ိုးစွ န ိုးလည်တစသည်။ အထက်ပါ မတ်သဟ ယပပြုချက်မှတန၍ သင်တယ
့် ကကည်သည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် အတမရှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်ပင် ပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
ဆန္င်ပပီတလ ။
ဒိုတယ
ိ တနတွ
ို ူ့ ို တနရ တကျ စီစဉ်ပပီ ်း၊
ူ့ င ် ဘိုရ ်းသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် တရတိကိ
မိို်းမျက်န ှ ကကက်ကိို ပ လိုပ်က လသ ်း၏ အတ ခခံအကျဆံ်းို ရပ် တည်ရှငသ
် န်နင
ိို တ
် ရ်းအတွက်
တနရ တစ်ခို တပေါ်လ သည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ဒတယကျမ်ိုးပဒ်က ြတ်ကကည်က့် ကစ။့် “တစ်ြန်ဘရ ိုးသခင်က တရအလယ်၌
မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်ပြစ်တစ၊ တရန္ှငတ
့်် ရချင်ိုးပခ ိုးန ိုးတစဟ အမန်တတ
်ရသပြင်
ှ
၊့်
့်
မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်က ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးတတ ်မူ၍၊ မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက် တအ က်၌
ရှတသ တရန္ှင၊့်် မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်အတပေါ်၌ရှတသ တရက ပင်ိုးပခ ိုးတတ ်မူသည်အတင်ိုး
ပြစ်တလ၏။” (ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၆-၇) ဘရ ိုးသခင်သည် “တရအလယ်၌
မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်ပြစ်တစ၊ တရန္ှငတ
့်် ရချင်ိုး ပခ ိုးန ိုးတစ၊” ဟမန်ပပီ
့် ိုးတန က်တွင ် မည်သည့််
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး တပေါ်တပါက်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ ပဒ်တွင ် “မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်က ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးတတ ်မူ၍၊ မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက် တအ က်၌ရှတသ တရန္ှင၊့်် မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်
အတပေါ်၌ရှတသ တရက ပင်ိုးပခ ိုးတတ မ
် ူသည်။” ဟဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသည်က
မန်ကက
ဲ့် ပပီိုးတွင ် ရလဒ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဤအတပြသည် ကျမ်ိုးပဒ်၏
့် ိုးက ပပြုလပ်ခအ
တန က်ဆိုးအပင်ိုး “ပြစ်တလ၏။” တွင ် ရှသည်။
ဤဝါကျတန္ှစ်ခသည် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးတသ ပြစ်ရပ်တစ်ခက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က တရက အပ်စိုးခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးအသက်ရှင ် ရပ်တည်န္င်တသ တနရ လွတ်တစ်ခက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ လပ်တဆ င်မပှု ြစ်သည့်် အက့် သြွယ် ပမင်ကွငိုး် က တြ ်ပပသည်။...
ဤရပ်ပတွင် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်၌ တရတန္ှ့် င ့်် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်သည်
ချက်ချင်ိုးတပေါ်လ သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခငန္
့်် တ
ှု က
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးခရပပီိုး ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်သည်ပ
့် စအရ “အတပေါ်”န္ှင ့်် “တအ က်” အပြစ်
ကွဲသွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်သည်
တအ က်တင
ွ ရ
် သည်
ှ
့် တရက ြိုးအပ်ရသ မကဘဲ၊ အတပေါ်တွငရ
် သည်
ှ
့် တရကပါ

ထန်ိုးတပိုးထ ိုးသည်။...ဤတွင ် လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ၏
ကကီိုးမ ိုးသည်အ
့် စွမ်ိုးန္ှင ့်် သူသည် တရက တရွ လ
ျို့ ျ ိုးတစခဲပ့် ပီိုး အမန်တပိုး
ဲ့်
၊ မိုးမျက်န္ ှ ကကက်က
့် ခက
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
် က်မက တငိုးစက်ကကည်၍
့်
့် သ ရင်သပ်ရှုတမ ြွယ်တက င်ိုးသည့်် ပမင်ကွငိုး် က မှငတ
န္ှစ်တထ င်ိုးအ ိုးရမှုပြင့်် ပင်သ
့် က်မရှု က်ဘဲ မတနန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏တန်ခိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ တမှ့် တစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ထပ်ကကီိုးမ ိုးတသ စွမ်ိုးတဆ င်မှုက ရရှခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ၏ ကကီိုးမ ိုးသည်အ
့် စွမ်ိုးပင် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်မှုတက
ိုးပပြုကကစ-့်
့် ရှငိုး် ပပရန် ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးက ငါတအသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် တပပ ဆခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တတကက
င့်် တရအလယ်၌ မိုးမျက်န္ ှ ကကက် တစ်ခရှခဲသ
့် ည်။
့်
တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တတကက
င့်် ဤတနရ တွင်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ သ မန်သတဘ ပြင့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး
မဟတ်ဘ၊ဲ ဘ မျှမရှပခင်ိုးမှ တစ်ခခရှလ သည့်် အစ ိုးထိုးပခင်ိုးမျြုိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အကကအစည်မျ ိုးမှ တမွိုးြွ ိုးလ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရင
ှ တ
် ပပ ဆသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် တကက
င့်် ဘ မျှမရှပခင်ိုးမှ တစ်ခခ ရှလ ပခင်ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်
့်
ဤအချန်မစ
ှ ပပီိုး ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် တွက် တည်ရက
ှ
ပမဲပမစွ ရပ်တည်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အကကအစည်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တရ ျို့တပပ င်ိုးက တပပ င်ိုးလဲပပီိုး အသစ်ပပြုပပင်လမ့််မည်
ပြစ်သည်။ ဤကျမ်ိုးပဒ်က ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တစ်တလ ကလိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတွင ်
သူ၏ဒတယလပ်တဆ င်ချက်က တြ ်ပပသည်။ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးတက
ျို့ ဆ င်လပ်ရပ်
့် တြ ်ပပပခင်ိုး တန က်တစ်ခ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင် တ ဝန်ယူသည့်် တရှ တ
တန က်တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤတနသည်
တလ ကက စတင် တည်တထ င်သည်အ
့် ချန်ကစပပီိုး
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင် ပြတ်သန်ိုးခဲသ
က် တန က်ထပ် တပျ ်ရင်ြွယ်
့် ည့်် ဒတယတနပြစ်
့် ပပီိုး၊ သူအတွ
့်
တက င်ိုးတသ တန တစ်
တနလည်
ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်- အလင်ိုးကက ိုးတွင ် သူတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲသ
့်
့်
့် ည်၊
မိုးမျက်န္ ှ ကကက်က ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ တရက စီမ၍အပ်ချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထပပင်
့်
သူ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး၊ သူ၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏တန်ခိုးတက
့် တွင ်
့် တနသစ်
အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။...
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် မတပပ ဆမီတွင ် တရအလယ်၌
မိုးမျက်န္ ှ ကကက်ရသတလ
ှ
။ မရှသည်မှ မှနတ
် ပသည်။ “တရအလယ်၌
မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်ပြစ်တစ၊” ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ ဆလက်သည်အ
့် ခါတရ မည်သရှ့် သနည်ိုး။

ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်ထ ိုးခဲသ
့်် ရချင်ိုး
့် ည့်် အရ မျ ိုးက တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်၊ ဘရ ိုးသခင်က “တရန္ှငတ
ပခ ိုးန ိုးတစ၊” ဟတပပ ခဲသ
့် ည့်် အတွက်တကက င်၊့် တရအလယ်၌ မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက် တစ်ခပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
တရက ကွဲသွ ိုးသည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တန က်တွင် အရ ဝတထြု
အသစ်န္စ
ှ ်ခ၊ အသစ်ပြစ်တပေါ်လ ခဲသ
့် ည့်် အရ န္ှစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးတ၏
ဲ ွင် တပေါ်လ ခဲသ
ှ ်ခ
့် ည်။ ဤအရ ဝတထြုအသစ်န္စ
့် ရလဒ်အတနန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးထတ
တပေါ်လ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ မည်
သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးမက
ှု
့်
သင်တ ခ
် အတမရှပြစ်ပပီိုး ထူိုးပခ ိုးတပပ င်တပမ က်သည့််
့် စ ိုးရသတလ ။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
စွမ်ိုးအ ိုးက သင်တ ခ
့် တသ
စွမ်ိုးအ ိုးန္ှင ့်် တန်ခိုးတ၏
့် စ ိုးရသတလ ။ ဤကဲသ
့်
့် ကကီိုးမ ိုးမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တကက င်ပ့် ြစ်ပပီိုး၊ ဤကသဇ အ ဏ သည် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်က ကယ်စ ိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်က ၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ အတမရှသည့််
ဝတသသလကခဏ ရပ်တစ်ရပ် ပြစ်သည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှပခင်ိုးအတကက င်ိုး နက်နတ
ဲ သ အသတစ်ခ သင်တက
့်
ထပ်မတပိုးသတလ ။ အမှနဆ
် ရတသ ် ၎င်ိုးသည် ဤသည်မှ လတလ က်ြ တဝိုး
တသိုးသည်။
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးသည် ဤအရ ထက်မက မျ ိုးစွ သ လွနသ
် ည်။ သူ၏
အတမရှပခင်ိုးသည် မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခန္ှငမ
့်် ျှ မတူသည့်် အန္ှစ်သ ရတစ်ခ
သူ၌ရှရတကက င်သ
့်် န်ခိုးတသည်
့် မဟတ်ဘဲ သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှငတ
့်
ထူိုးပခ ိုးတပပ င်တပမ က်ပခင်ိုး၊ အကန်အသတ်
မရှပခင်ိုး၊ အ ိုးလိုးထဲတွင ် အပမင်ဆ
့်
့် ိုးပြစ်ပခင်ိုး၊
အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် သ လွနပ် ခင်ိုးတတကက
င့်် ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးသည် အသက်က ြန်ဆင်ိုးန္င်ပပီိုး၊ အြ
့် ွယ်အမှုမျ ိုးက
ပပြုလပ်န္င်က ရင်သပ်ရှုတမ ြွယ်တက င်ိုးတသ ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်သည့်် စကကနမ
် ့် နစ်
တစ်ခစီတင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးန္င်ပခင်ိုးတတကက
င်လ
့် ည်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူြန်ဆင်ိုးသည့်် အသက်က အပ်စိုးန္င်ပပီိုး၊ သူြန်ဆင်ိုးသည့်် အြ
့် ွယ်အမှုမျ ိုး၊
စကကန်မ့် နစ် တစ်ခစီတင်ိုးအတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကင်တဆ င် ထ ိုးန္င်သည်။
တတိယတနတွ
် ပတ်တတ ်တသည်
ိို ူ့
တ မကကီ်းနှင ်ူ့ ပင်လယ်တကိ
ိို ူ့ ို
ူ့ င ် ဘိုရ ်းသခင်၏ နှုတက
ေစ်တပေါ်တစခွဲပူ့ ပီ ်း ဘိုရ ်းသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် ကမဘ ကိို အသက်ပါ ခင််းနှင ်ူ့
ပည်ူ့လ တ
ံ စခွဲူ့သည်
ဆက်လက်၍ ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၉-၁၁ ၏ ပထမဝါကျက ြတ်ကကည်က့် ကစ။့်
“တစ်ြန်ဘရ ိုးသခင်က မဃ်ိုးတက င်ိုးကင် တအ က်၌ရှတသ တရစတဝိုးတစ၊ ကန်ိုးတပေါ်တစ ဟ

မန်တတ
်မူခသ
ဲ့် ည်။” ဘရ ိုးသခင်က “မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်တအ က်၌ရှတသ တရစတဝိုးတစ၊
့်
ကန်ိုးတပေါ်တစ၊” ဟသ တပပ ပပီိုးတန က် မည်သည်တ
့် ပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲသ
့် နည်ိုး။ အလင်ိုးန္ှင ့််
မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်မလ
ှ ၍
ွဲ ဤတနရ တွင ် အဘယ်အရ ရှတနခဲသ
့် နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင-်
“ကန်ိုးက တပမဟူတသ အမည်ပြင်၎
့် င်ိုး၊ တရစတဝိုးရ က ပင်လယ်ဟူတသ အမည်ပြင်၎
့် င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင် တခေါ်တဝေါ်သမတ်တတ ်မူ၍ ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က
ဘရ ိုးသခင်ပမင်တတ ်မ၏
ူ ။” ဟ တရိုးထ ိုးသည်။ ဆလသည်မှ ယခတွင ် ဤတနရ ၌ တပမကကီိုးန္ှင ့််
ပင်လယ်တရှ့် လ ခဲပ့် ပီိုး၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် ပင်လယ်တက
့် ည်။ ဤအသစ်တသ အရ မျ ိုး
့် ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးခဲသ
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်တတ မ
် ပ
ှ ညတ်တတ ်၏ “ပြစ်တလ၏။” အတင်ိုး
လက်တလ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မျ ိုးကလပ်တနစဉ်တွင ် အလပ်ရှုပ်တနပခင်ိုးက
သမမ ကျမ်ိုးစ က တြ ပ် ပသတလ ။ အလပ်ကကမ်ိုး လပ်တနသည်ဟ တြ ်ပပသတလ ။ ဤသဆ
့် လျှင ်
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က မည်သပပြုလ
ပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဤအရ ဝတထြုအသစ်မျ ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ ပြစ်
့် နည်ိုး။ ပကတအတင်ိုး သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပင် ၊
့် တပေါ်တစခဲသ
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပပီိုးတပမ က်ရန်၊ ဤအရ တစ်ခလိုးက ြန်ဆင်ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် ည်။
့် အသိုးပပြုခဲသ
အထက်ပါ ကျမ်ိုးပဒ်သိုးပဒ်တွင ် ပြစ်ရပ်ကကီိုးသိုးရပ် ပြစ်တပေါ်မှုက ငါတ သ
့် သည်။
့် ခဲရ
ဤပြစ်ရပ်ကကီိုးသိုးရပ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပြစ်တပေါ်၊
ပြစ်တည်လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
မျက်တမှ က်တွင် ထပြစ်ရပ်မျ ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ခဲသ
င့််
့် ည်။ ထတကက
့်
“ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ ဆပပီိုး ထအရ သည် ပပီိုးပပည်စ
့် လမ့််မည်။ သူအမန်တပိုး
့် ပပီိုး
ထအရ သည် ပမဲပမစွ ရပ်တည်လမ့််မည်။” ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အန္ှစ်သ ရ မရှ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအန္ှစ်သ ရသည် သူ၏အကကအစည်မျ ိုးတပေါ်လ သည်န္င
ှ ့််
ချက်ချင်ိုးပင် အတည်ပပြုပခင်ိုး ခရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တပပ ဆရန် သူ၏န္ှုတ်က
ြွငဟ
့်် လက်သည်အ
့် ခါတွင ် သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် အပပည်အ
့် ဝ ထင်ဟပ်လ သည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်၏ တန က်ဆိုးဝါကျက ဆက်သွ ိုးကကစ။့် “တစ်ြန် ဘရ ိုးသခင်က၊ တပမသည်
ပမက်ပင်က၎င်ိုး၊ စပါိုးသိုးီ ကပြစ်တစတသ စပါိုးပင်က၎င်ိုး၊ တပမတပေါ်တွင ် မျြုိုးတစပ
့် ါလျက်
သစ်သိုးီ မျြုိုးက ပြစ်တစတသ သစ်ပင်က၎င်ိုး၊ တပါက်တစဟ အမန်တတ
်ရသည်
ှ
အတင်ိုး
့်
ပြစ်တလ၏။” ဘရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ တနစဉ်တွင၊် ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အကကအစည်မျ ိုးတန က် ပြစ်တည်လ ခဲက
့် ၊ ချက်ချင်ိုးပင် န္နယ်ပပီိုး

တသိုးငယ်သည့်် သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးမျြုိုးတသည်
တပမကကီိုးထမ
ဲ ှ တန်တန်ရီရီန္င
ှ ့်် တခါင်ိုးမျ ိုး
့်
ပပြူထွကလ
်
ခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ခန္ဓ က တပမမှုနမျ
် ့် ိုးက ခါမချတသိုးခင်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စတ်ထက်သန်စွ အချင်ိုးချင်ိုး လက်ပပလျက်န္တ
ှု ်ဆက်ရင်ိုး တခါင်ိုးညတ်ရင်ိုးန္ှင ့်် တလ ကကကီိုးက
ပပြုိုးပပတနခဲက့် ကသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
တင
ွ ် အသက်က ချတပိုးသန ိုးသည်အ
့် တွက်
့်
သူက
အရ အ ိုးလိုးထရ
ဲ ှ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်၊
့် တကျိုးဇူိုးတင်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က တြ ်ထတ်ပပသရန် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုးက
အသီိုးသိုးီ အပ်န္ကကမည်
ှ
ဟ တကကည ခဲက့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့်
မန်ကက
့် ခါတွင၊် ကန်ိုးတပမသည် စမ်ိုးလန်ိုးစပပည်လ ခဲသ
့် ိုးလက်သည်အ
့် ည်။
လူတအသ
ိုးချန္င်သည့်် တဆိုးဘက်ဝင်အပင် အမျြုိုးမျြုိုးတသည်
ရှငသ
် န်လ ကကပပီိုး တပမကကီိုးထမ
ဲ ှ
့်
့်
တြ က်ထက
ွ ် လ ခဲက့် ကက ၊ တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လွငပ် ပင်မျ ိုးသည် သစ်ပင်မျ ိုး၊ တတ မျ ိုးန္ှင ့််
ထူထပ်သွ ိုးခသ
ဲ့် ည်။...အသက်ပါပခင်ိုး အရပ်အတယ င် တစ်စက်မျှ မရှခဲြ
့် ူိုးသည့်် ကျတ်တိုးီ တပမ
ပြစ်တသ ဤတလ ကကကီိုးသည် ပမက်ပင်မျ ိုး၊ တဆိုးပင်မျ ိုး၊ သစ်ပင်မျ ိုး တစ်ပတစ်တခါင်ိုးန္ှင ့််
တစ်ဟန်ထိုး ြိုးသွ ိုးပပီိုး စမ်ိုးလန်ိုးတသ သစ်ပင် ချြုပင် မျ ိုးန္င
ှ ့််
ပပည်လ
့် ျှသွ ိုးခဲသ
န္ှ့် င ့်် တပမကကီိုး၏ တမိုးပျျို့ မှုသည် တလမှတစ်ဆင့်် ပျျို့ န္ှသွ
့် ည်။...ပမက်တ၏ရန
့်
့် ိုးပပီိုး၊
အပင်အခင်ိုးအကျင်ိုးသည် တလ၏လည်ပတ်မန္
ှု င
ှ ့်် အတူ တလက စတင်ရှုသင
ွ ိုး် ကကပပီိုး၊ ကကီိုးထွ ိုးမှု
ပြစ်စဉ်က အစပပြုခဲက့် ကသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င်န္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုး တန က်လက်လျက်၊
့် င
အ ိုးလိုးတသ အပင်တသည်
ရှငသ
် န်ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုး၊ ပွငြ
့်် ူိုးပခင်ိုး၊ အသီိုးသိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ပွ ိုးမျ ိုးပခင်ိုးတပြစ်
့် သည့်် မပပီိုးဆိုးသည့်် ဘဝပြစ်စဉ်သသရ က စတင်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
သက်ဆင်ရ ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက တစ်သတဝမတမ်ိုး လက်တလျှ က်ကကပပီိုး၊
အရ အ ိုးလိုးကက ိုးတွင် ၎င်ိုးတ၏
့် သက်ဆင်ရ အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက စတင်
တဆ င်ရွကခ
် ကဲ့် ကသည်။...၎င်ိုးတအ
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့််
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
တမွိုးြွ ိုးပပီိုး ရှငသ
် န်ခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ရပ်တန်ပခင်
့် ိုးမရှသည့််
့်
တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် အ ဟ ရတက
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့် ရရှကကလမ်မ
တန်ခိုးတက
့် ထင်ရှ ိုးပပသကကရန်အတွက် တပမ၏ တနရ အသီိုးသိုးီ တွင ် အပမဲတမ်ိုး ဇွဲနပဲကကီိုးစွ
ရှငသ
် န်ရပ်တည်ကကလမ်မ
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့် ည်။ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် တပိုးခသ
ဲ့် ည့်် အသက်စွမ်ိုးအ ိုးက အပမဲပင် ထင်ရှ ိုးပပသကကတပလမ့််မည်။...
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အသက်သည် အမ
့် ခန်ိုးပြစ်၏။ သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးသည်
ထူိုးပခ ိုးတပပ င်တပမ က်ပပီိုး၊ သူ၏ ကသဇ အ ဏ သည် အြ
့် ွယ်ထိုးူ ပခ ိုးသည်။ ထတကက
င့််
့်

သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန်မမက်
လက်သည်အ
့် ခါတွင၊် တန က်ဆိုးရလဒ်မှ “ပြစ်တလ၏။”
့်
ပြစ်သည်။ ရှငိုး် လင်ိုးပမင်သ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် သူလပ်တဆ င်သည်အ
့် ခါတွင၊်
သူ၏လက်မျ ိုးန္ှင ့်် အလပ်လပ်ရန် မလအပ်တပ။ သူသည် ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ရန်အတွက်
သူအကက
အစည်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ အမန်တပိုး
် ပတ်တတ ်တက
့် ရန်အတွက် သူ၏ န္ှုတက
့်
့်
သိုးရမျှ အသိုးပပြုလျက်၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှတလသည်။
ဤတနရက်
ျို့ ည့််
့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် တရမျ ိုးက တစ်တနရ ထဲတွင ် စစည်ိုးပပီိုး၊ တပခ က်တသွသ
ကန်ိုးတပမက တပေါ်တစခဲသ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်သည် ကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ် ပမက်ပင်မျ ိုးက
ရှငသ
် န်ထက
ွ ်တပေါ် လ တစပပီိုးတန က်၊ ထတနရ ၌ အတစပ
့် ါဝင်သည့်် တဆိုးပင်မျ ိုးန္ှင ့််
အသီိုးသီိုးသည်အ
့် ပင်မျ ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
အမျြုိုးအစ ိုးတပေါ်မူတည်ပပီိုး ခွပဲ ခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ခက
ဲ့်
တစ်ခစီတင်ိုးတွင ် ကယ်ပင်အတစ့်
ပါဝင်တစခဲသ
့် ည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အမန်တပိုးချက်
မျ ိုးအရ အတက င်အထည်တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး၊
့်
ဤကမဘ သစ်တွင ် တစ်ခချင်ိုးစီ တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပေါ်လ ခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အလပ်က မစတင်မီတွင ် သူစ့် တ်ထတ
ဲ ွင ် စွမ်ိုးတဆ င်ရန်
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ ၏ပ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ မျ ိုးက
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် စတင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤပရပ်ရှ
အတကက င်ိုးအရ က မန်ဆ
့်် လက်သည်အ
့် ခါလည်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ရန် သူန္ှု့် တ်က ြွငဟ
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတကျိုးဇူိုးတကက င်၊့် အရ အ ိုးလိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးသည်
စတင်ပြစ်တပေါ်လ ခဲသ
ဲ့် ည် သမဟ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သလ
့် ပ်တဆ င်ခသ
့် တ်
သူ၏ကသဇ အ ဏ က မည်သအသ
ိုးချခဲသ
့် ည်ပြစ်ပါတစ၊ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် တစ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုး
ပြစ်တပမ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ တ၏
့် တကျိုးဇူိုးတကက င့််
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး တစ်ဆင်ခ
့် ျင်ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲသ
့် ည်။
ဤတပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်တပေါ်လ မှုအ ိုးလိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ၊
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အသက်တန်ခိုး၏ ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်မှုန္င
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်မတ
ှု က
့်
ထင်ရှ ိုးစွ ပပသသည်။ သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးသည် ရိုးရှငိုး် သည့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး
သမဟ
် န်တက်ကကမှုန္င
ှ ့်် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်သည့််
့် တ် အန္ှစ်မဲ့်သည့်် ရပ်ပမဟတ်ဘ၊ဲ ရှငသ
အင်အ ိုးရသည်
ှ
့် ကသဇ အ ဏ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ဤအရ တသည်
အရ အ ိုးလိုးက
့်
တပပ င်ိုးလဲတစသည်၊့် ပပန်လည်လန်ိုးဆန်ိုးတစသည်၊့် အသစ်တစ်ြန်ပြစ်တစပပီိုး

တသဆိုးတစသည်တ
့် န်ခိုး ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
သူ၏အကကအစည်မျ ိုးတကက င့်် လှုပ်ရှ ိုး လပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သူ၏န္ှုတ်မှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ဤအရ အ ိုးလိုးတ ပြစ်
ဲ့် ည်။...
့် တပမ က်ခသ
အရ အ ိုးလိုး မတပေါ်ထန
ွ ိုး် မီတွင ် ပပည်စ
့် တသ အစီအစဉ်တစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်မျ ိုးထ၌
ဲ ကက ပမင်တ
့် သ အချန်ကပင် ပြစ်တပေါ်တနခဲပ့် ပီိုး၊ ကမဘ သစ်တစ်ခက
ကက ပမင်တ
့် သ အချန်ကတည်ိုးက ပြစ်တပမ က်တစခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။ တတယတနရက်
့် တွင ်
ကန်ိုးတပမတပေါ်၌ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အပင်မျ ိုး တပေါ် ခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
သူ၏တလ ကက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအဆင်မ
့် ျ ိုးက ရပ်တန်ပစ်
့် ရန် အတကက င်ိုးရင်ိုး မရှခဲပ
့် ါတချ။
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဆက်လက် တပပ ဆရန်၊ အသစ်တသ အရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ဆက်လက် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် သူရည်ရွယခ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် တပပ ကက ိုးက ၊
သူ၏အမန်မျ
့် ိုး ထတ်ပပန်ပပီိုး သူ၏ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြု၍ သူ၏တန်ခိုးက
ထင်ရှ ိုးပပသမည်ပြစ်သည်အ
့် ပပင် အရ အ ိုးလိုးအတွကန္
် င
ှ ့်် သူြန်ဆင်ိုးရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အဆင်သင်ပ့် ြစ်တစရန် သူစီစဉ်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။
စတိုတထတနတွ
ူ့ င ် ဘိုရ ်းသခင်သည် သ၏ကသဇ အ ဏ ကိို ထပ် မံအသံ်းို ပ သည်ူ့အခါတွင ်
လသ ်းမျိ ်းနွယ၏
် ရ သီဥတိုမျ ်း၊ တနရက်
ှ မ
် ျ ်း ေစ်တည်လ သည်
ူ့ မျ ်းနှင ်ူ့ ခိုနစ
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် သူ၏အစီအစဉ်က ပပီိုးတပမ က်တစရန် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး ဤသပြင်
် ပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ့် သူအစီ
့် အစဉ်၏ ပထမသိုးရက်က လွနတ
ဤသိုးရက်အတတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်က အလပ်ရှုပ်သည် သမဟ
် မင်ိုး
့် တ် အလွနအ
ပင်ပန်ိုးန္မ
ွ ်ိုးနယ်သည်ဟ မပမင်ရတချ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အ ိုးပြင ့်် သူအစီ
့် အစဉ်၏
န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ် ပထမသိုးရက်က လွနတ
် ပမ က်ခပဲ့် ပီိုး၊ ကမဘ တပမ၏ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အသွငတ
် ပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးဆင်ရ ကကီိုးမ ိုးတသ လပ်ငန်ိုးက တအ င်ပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ အသစ်စက်စက်
ကမဘ တပမသည် သူမျက်
ျို့ ွင ် တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူ၏စတ်ကူိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပတ်ြိုးထ ိုးသည့််
့် စတရှ တ
လှပတသ ရပ်ပမှ တန က်ဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် တစ်စချင်ိုးစီ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲသ
ွ ်လ ပမှ
့် ည်။ အသစ်တသ အရ တစ်ခစီ၏ တပေါ်ထက
တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးတစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးလ သကဲသ
့် ပြစ်
် ည် တစ်ချန်က
့် ခပဲ့် ပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှငသ
သူစ့် တ်ကူိုးမျ ိုးထဲတွင ် ရှခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ ယခ အသက်ဝင်လ ခဲသ
့် ည့်် ရပ်ပအတပေါ်တွင ်
တကျနပ်အ ိုးရတလသည်။ ဤအချန်တွင ် သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်မတ
ှု စ်စွနိုး် တစ်စက

ရခဲတ
ှ အတွငိုး် တွင ်
့် သ ်လည်ိုး၊ သူ၏အစီအစဉ်က အစပပြုရသ ရှခဲတ
့် သိုးသည်။ မျက်စတစ်မတ်
တနသစ်
ှ
ခဲပ့် ပီိုးလျှင၊် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အစီအစဉ်တွင ် တန က်စ မျက်န္ ှ က
့် တစ်ခ တရ က်ရလ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ သူ မည်သည်အ
့် ရ က တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ သူ၏ကသဇ အ ဏ က
မည်ကသ
ဲ့် အသ
ိုးပပြုခဲသ
့် ရ မျ ိုးက
့် နည်ိုး။ ထအချန်အတွငိုး် ၌ အသစ်တသ မည်သည်အ
့်
ဤကမဘ သစ်ထသ
ဲ တရ
က်ရှလ ခဲသ
် လမ်ိုးပပမှုတန က်တွင ် တန က်ထပ်
့် နည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့်
အသစ်တသ အစပပြုပခင်ိုး ပြစ်လ ဦိုးမည့်် တနတစ်
့် တနပြစ်
့် သည်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး စတတထတနက
် ကယ်ပင်
့် ငါတ စူ
့် ိုးစက်ကကည်က့် ကသည်။ အမှနတ
ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတအ င် ၎င်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် တွက် တန က်ထပ် န္ှစ်သက်တပျ ်ရင်ြွယ်
တနတစ်
ွ ်အတွက် အဆိုးစွန ် အတရိုးကကီိုးတသ
့် တနပြစ်
့် ခပဲ့် ပီိုး၊ ယခတခတ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တန က်ထပ်တနတစ်
ဲ့် ပသည်။ ယင်ိုးမှ ခန်မှ့် နိုး် မရတလ က်တအ င် အြိုးထက်သည့််
့် တန ပြစ်
့် ခတ
တနတစ်
နပ
် င် ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတနသည်
မည်ကသ
ဲ့် န္ှ
် င်ြွယ် တက င်ိုးသနည်ိုး။
့် တန အမှ
့်
့်
့် စ်သက်တပျ ရ
မည်ကသ
ဲ့် အလွ
နအ
် တရိုးကကီိုး၍ မည်ကသ
ဲ့် တန်
ြိုးပြတ်မရသနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရှင် မန်ဆ
့် ခဲသ
့် ည့််
့်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဦိုးစွ ကက ိုးန ကကစ..။
့်
“တစ်ြန်ဘရ ိုးသခင်က၊ တနန္ှ့် ငည
့်် ဉ့််က ပင်ိုးပခ ိုးတစပခင်ိုးငါှ မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်မျက်န္ ှ ကကက်၌
အလင်ိုးအမ် တည်တစ၊ နမတ်လကခဏ ၊ ချန်ိုးချက်တသ အချန်၊ တနရက်
အပင်ိုးအပခ ိုး၊
့်
န္ှစ်အပင်ိုးအပခ ိုးဘပြစ်
့် တစ။ မဃ်ိုးတက င်ိုးကင် မျက်န္ ှ ကကက်၌ တည်၍ တပမကကီိုးလင်ိုးစရ
အလင်ိုးအမ် ပြစ်တစဟ အမန်တတ
် ရှသည်အ
့် တင်ိုးပြစ်တလ၏။” (ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၁၄-၁၅)
့်
ဤသည်မှ ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် တပခ က်တသွျို့တသ ကန်ိုးတပမန္ှင ့်် အပင်မျ ိုးက သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
တန က်တွင ် သတတဝါမျ ိုးက ထင်ရှ ိုးပပသခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ အ ိုး
တန က်ထပ် အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ထလပ်တဆ င်မှုမျြုိုးက
သူပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးတသ အရ တမျှပင် လွယက
် ူသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်၌
ထသတသ
တန်ခိုးရတပသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တမျှ တက င်ိုးပမတ်ပပီိုး၊
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ပပီိုးပပည်စ
့် လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မိုးတက င်ိုးကင်တွင ်
အလင်ိုးအမ်ပြစ်တပေါ်တစရန် အမန်တပိုးခဲ
ပ့် ပီိုး ဤအလင်ိုးအမ်သည် မိုးတက င်ိုးကင်န္င
ှ ့််
့်
တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ထွနိုး် လင်ိုးသည်သ မက၊ တနန္ှ့် ငည
့်် ၊ ရ သီဥတမျ ိုး၊ တနရက်
ှ ့််
့် မျ ိုးန္င
ခန္ှစ်မျ ိုးအတွက် သတကဂတအမှတ်အသ ိုးမျ ိုး အပြစ်လည်ိုး အသိုးတတ ်ခခဲသ
့် ည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန်ဆ
့် တင်ိုး၊
့် သည်အ
ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က်လသည့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည်ပ
့် စအတင်ိုး ပပည်စ
့် ခဲသ
့် ည်။

မိုးတက င်ိုးကင်၌ရှတသ အလင်ိုးအမ်သည် အလင်ိုးပြ ထွက်န္င်သည့်် တက င်ိုးကင်ယက
ပဒပ်ပစစညိုး် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ကသ မက တပမကကီိုးန္ှင ့်် ပင်လယ်တက
့်
့် ပါ
အလင်ိုးတရ င်တပိုးန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် အမန်တပိုးသည်
့် စည်ိုးချက်န္င
ှ ့််
့်
့်
ကကမ်န္နှု ိုး် အတင်ိုး လည်ပတ်ကကပပီိုး၊ ကန်ိုးတပမတပေါ်၌ မတူညသ
ီ ည့်် အချန်အပင်ိုးအပခ ိုးမျ ိုးတွင ်
လင်ိုးထန်က ၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် အလင်ိုးအမ်၏ လည်ပတ်မှုစက်ဝန်ိုးမျ ိုးက ကန်ိုးတပမ၏
အတရှ ျို့ န္ှငအ
့်် တန က်တွင ် တနန္ှ့် ငည
့်် က ပြစ်တပေါ်တစက ၊ ၎င်ိုးတသည်
တနန္ှ့် ငည
့်် အတွက် သတကဂတ
့်
အမှတ်အသ ိုးမျ ိုးသ မဟတ်ဘ၊ဲ ဤမတူညသ
ီ ည့်် စက်ဝန်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ပွဲတတ ်မျ ိုး၊ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အထူိုးတနရက်
့် မျ ိုးကလည်ိုး မှတ်သ ိုးတပိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် ထတ်ပပန်ခသ
ဲ့် ည့်် တလိုးရ သီပြစ်တသ တန္ွဦိုးရ သီ၊ တန္ွရ သီ၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီန္င
ှ ့််
တဆ င်ိုးရ သီတအတွ
က် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ပြည်စ
့် ွကမ
် ှုန္င
ှ ့်် အတွအ
ဲ ြက်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
အလင်ိုးအမ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အချန်က လမျ ိုး၊ တနရက်
့် မျ ိုးန္ှင ့််
ခန္ှစ်မျ ိုးအတွက် ပမှနပ် ြစ်ပပီိုး တကျတသ အမှတ်အသ ိုးမျ ိုးအပြစ် သဟဇ တကျကျ
အသိုးတတ ် ခသည်။ လယ်ယ စက်ပျြုိုးတရိုး ထွနိုး် က ိုးပပီိုးတန က်မှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ည့်် အလင်ိုးအမ်က ပြစ်တပေါ်တစတသ လန္ှငသ
အချန်က လမျ ိုး၊ တနရက်
့် မျ ိုးန္ှင ့်် ခန္ှစ်မျ ိုး အပင်ိုးအပခ ိုးက စတင်န ိုးလည်ပပီိုး ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ခင်ိုး
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ယတန လူ
့်် က်ဆင်တသ
့် သ ိုးန ိုးလည်သည့်် လန္ှငသ
အချန်က လမျ ိုး၊ တနရက်
့် မျ ိုးန္ှင ့်် ခန္ှစ်မျ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး စတတထတနကတည်
ိုးက စတင်ပြစ်တပေါ် ခဲသ
့်
့် ည်မှ ကက လှပပီပြစ်ပပီိုး၊ အလ ိုးတူပင်
လူသ ိုးတတွျို့ ကကြုရသည့်် တန္ွဦိုးရ သီ၊ တန္ွရ သီ၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီန္င
ှ ့်် တဆ င်ိုးရ သီတ၏
့်
တပပ င်ိုးလဲမှု စက်ဝန်ိုးမျ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
စတတထတနကတည်
ိုးက စတင်ခသ
ဲ့် ည်မှ ကက ပမင်ပ့် ပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့်
့် ည့််
အလင်ိုးအမ်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး တနန္ှ့် ငည
့်် အကက ိုး ပမှန၊် တတကျကျန္ှင ့်် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးသပမင်တစန္င်ပပီိုး၊ တနရက်
့်် က်ဆင်တသ
့် မျ ိုးက တရတွက်န္င်တစက လန္ှငသ
အချန်က လမျ ိုးန္ှင ့်် ခန္ှစ်မျ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မှတသ
် ိုးန္င်တစခဲသ
့် နသည်
့် ည်။ (လပပည်တ
့်
တစ်လပပည်သ
့် ည်တ
့် န ပြစ်
့် ပပီိုး၊ ဤအချက်မှ အလင်ိုးအမ်၏ တတ က်ပပခင်ိုးက
စက်ဝန်ိုးအသစ်တစ်ခက အစပပြုတကက င်ိုး လူသ ိုးက သရှခဲသ
့်် က်ဆင်တသ က လ
့် ည်။ လန္ှငသ
အသစ်စတင်ပပီဟ လူသ ိုးက တပပ ပပသည့်် လတစ်ဝက်ရသည်
ှ
တ
့် နသည်
တစ်လ၏တစ်ဝက်
့်
ပပည်သ
့် ည်တ
့် န ပြစ်
့်် က်ဆင်သည့်် က လတစ်ခတွင် ဘယ်န္စ
ှ ်ရက်
့် ပပီိုး၊ ယင်ိုးအချက်မှ လန္ှငသ
ဘယ်န္စ
ှ ်ညရှသည်၊ ရ သီတစ်ခတွင် လန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည်က
့် လ ဘယ်န္စ
ှ ်ခ ရှသည်န္င
ှ ့််

တစ်န္စ
ှ ်တွင ် ဘယ်န္စ
ှ ်ရ သီ ရှသည်ဟူသည်က တက က်ချက်ချန္င်ပပီိုး ဤအရ အ ိုးလိုးက
ထူိုးကဲတသ ပမှနပ် ြစ်တပေါ်မှုပြင့်် ပပသသည်။) ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည် အလင်ိုးအမ်၏
့်
လှညပ
့်် တ်ပခင်ိုးတအ
့်် က်ဆင်သည့်် အချန်က လမျ ိုး၊
့် ိုးပြင့်် မှတ်သ ိုးထ ိုးသည့်် လန္ှငသ
တနရက်
ှ ့်် ခန္ှစ်မျ ိုးက လွယလ
် ွယက
် က
ူ န္
ူ င
ှ ့်် မှတ်သ ိုးသရှန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအချန်မှစပပီိုး
့် မျ ိုးန္င
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အလင်ိုး၏ လှညပ
့်် တ်ပခင်ိုးတအ
့် ိုးပြင့်် ပြစ်တပေါ်လ သည့််
တနန္ှ့် ငည
့်် စနစ်တကျ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် ရ သီဥတမျ ိုး၏ အလှညက
့်် ျ ပြစ်တပေါ်မှုမျ ိုးကက ိုးတွင ်
သတမမူမဘဲ အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကသည်။ ဤသည်မှ စတတထတနတွ
် ှ
့် င ် ြန်ဆင်ိုးရှငမ
အလင်ိုးအမ်အ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုပြစ်သည်။ အလ ိုးတူပင် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
ဤလပ်တဆ င်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတသည်
သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
တန်ခိုးတန္ှ့် င ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍ မရတသိုးတပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အလင်ိုးအမ်န္င
ှ ့််
့်
ယင်ိုးက လူသ ိုးထ မကက မီ ယူတဆ င်လ မည့်် တန်ြိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ အ ိုး
အသိုးချပခင်ိုး၌ တန က်ထပ် ကျွမ်ိုးကျင်ပင်န္င်မှု တစ်ခပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် လ ရဦိုးမည့်် ဤကမဘ သစ်တပေါ်တွင ် ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် မကက မီ
သူြန်ဆင်ိုးမည့်် သက်ရအသစ်
ှ
အတွက် ညတနန္ှငန
့်် နက်၊ မိုးမျက်န္ ှ ကကက်၊ ကန်ိုးတပမန္ှငပ
့်် င်လယ်၊
ပမက်ပင်၊ တဆိုးပင်န္င
ှ ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ သစ်ပင်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အလင်ိုးအမ်၊ ရ သီဥတမျ ိုး၊
တနရက်
ှ ၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက
့် မျ ိုး၊ ခန္ှစ်မျ ိုးက ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အသစ်တသ အရ တစ်ခစီတင်ိုး၌ တြ ်ပပထ ိုးပပီိုးလျှင၊် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပီိုးတပမ က်မှုမျ ိုးသည် ပခ ိုးန ိုးချက် စိုးစဉ်ိုးမျှမရှ၊ ကွ ဟချက်
စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ပြစ်တပေါ် ခဲတ
့် လသည်။ ဤအသစ်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး၏
သက်တသပြစ်သည်- သူသည် အတပပ န္ှငအ
့်် လပ်ညပီ ပီိုး ၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည်ပြစ်က ၊ သူပပီိုးတပမ က်သည်အ
့် ရ မှ ထ ဝရ တည်တ၏
့် ။ ဤအချက်မှ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲပါတချ- အတတ်တွင် ထသ ပြစ်
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး ယတနတွ
် ည်ိုး
့် ငလ
့် ခသ
ထသပြစ်
့် ပပီိုးလျှင၊် ထ ဝရက လပတ်လိုး ထသပင်
့် ပြစ်လမ့််မည်။ ကျမ်ိုးစ ၏
ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ကကည်ရ
့် ှု တသ အခါ၊ ၎င်ိုးတမှ့် သင်တအတွ
က်
့်
လတ်ဆတ်သည်ဟ ခစ ိုးရသတလ ။ အတကက င်ိုးအရ အသစ်မျ ိုးက သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်ပပီိုး၊
့်
ရှ တြွတတွျို့ ရှမှု အသစ်မျ ိုးက ရရှပပီိုးပပီတလ ။ ယင်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက
သင်တ၏
ှ ိုးက လှုျို့တဆ ်တပိုးခပဲ့် ပီိုး၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးအတပေါ်
့် စတ်န္လ
သင်တအသ
ပည ၏ ဦိုးတည်ချက်က လမ်ိုးပပတပိုးခဲက
၊ သင်တ၏
် တပေါ်
့်
့်
့် ြန်ဆင်ိုးရှငအ

န ိုးလည်ပခင်ိုးအတွက် တခါိုးြွငလ
့်် စ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်သ မက၊ သူ၏ တဆ င်ရွကခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
ကသဇ အ ဏ တက
ှ ိုး် တပိုးခပဲ့် ပီပြစ်သည်။
့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတပေါ်၌ အသက်က အပ်န္င
ထတကက
င့်် ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တတွ
် ကသဇ အ ဏ ၏
့်
့် င ် လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
စစ်မှနပ် ပီိုး ထင်ရှ ိုးသည့်် တြ ်ပပချက်က တတွျို့ ပမင်ရပပီ ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
သ လွနပ် မင်ပ့် မတ်ပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် မျက်ပမင်တတွျို့ ခဲရ
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့် က ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
တန်ခိုး၏ ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်မှုက ရှု ပမင်ခရ
ဲ့် သည်။
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက အက့် သြွယ်တသ အမှုမျ ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခ
ပြစ်တပေါ်တစသည်။ သူသည် လူသ ိုး၏ အ ရစက်မှုက ဆွတ
ဲ ဆ င်သပြင့်် လူသ ိုးသည် သူ၏
ကသဇ အ ဏ အ ိုး အသိုးချပခင်ိုးမှ တပါက်ြွ ိုးလ သည့်် အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
မှငတ
် က်လျက် တငိုးစက်မကကည်ဘ
့် ဲ မတနန္င်တပ။ သူ၏ ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးပပ ိုးတသ တန်ခိုးက
တကျနပ်တပျ ်ရင်မှုမျ ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသပြင့်် လူသ ိုးသည် ြမ်ိုးစ ိုးခရပပီိုး
အလွနဝ
် မ်ိုးတပမ က်က တလိုးစ ိုးကကည်ညြုမှုန္င
ှ ့်် ပင်သ
် က်ပပီိုး
့် က်ရှုက်တမ လျက် အက့် သမှငတ
တက င်ိုးချီိုးကသဘ တပိုး၏။ ထမျှမက လူသ ိုးသည် သသ ထင်ရှ ိုးစွ တထ
့် ပခင်ိုးခရလျက်
သူအထဲ
၌ တလိုးစ ိုးမှု၊ ရတသတလိုးပမတ်မှုန္င
ှ ့်် တွယတ
်
မှုတ ထွ
်
့်
့် က်တပေါ်လ သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်အတပေါ်တွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ
အကျြုိုးသက်တရ က်မန္
ှု င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငိုး် တစပခင်ိုးအ နသင် ရှသည်သ မက၊ လူသ ိုး၏ ဝည ဉ်က
အ သ ဆန္ဒပပည့်ဝ
် တစသည်။ သူ၏ အကကအစည်မျ ိုး တစ်ခစီတင်ိုး၊ သူ၏မန်မမက်
ချက်မျ ိုး
့်
တစ်ခစီတင်ိုး၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ အ ိုး ထတ်တြ ်မှု တစ်ခစီတင်ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုး
အလယ်၌ အတပပ င်တပမ က်ဆိုး လက်ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ တလိုးနက်တသ
န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တန္ှ့် င ့်် အထက်တန်ဆိုးပြစ်သည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ လပ်ငန်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တပါက်ြွ ိုးလ သည့််
့်
သက်ရတ
ှ င်ိုးက တရတွက်သည်အ
့် ခါတွင၊် ငါတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင့်် တန်ခိုး၏
အက့် သြွယရ
် သ ဆွ
ဲ ဆ င်ပခင်ိုးခရပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပဉ္စမတန ့်
့် တ
ပြစ်သည့်် တန က်တစ်တနတွ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တပခရ မျ ိုးတန က်သ ့်
့် င ် ငါတသည်
့်
လက်တနကကသည်က တတွျို့ရသည်။
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တန က်ထပ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ် ကကည်ရ
့် ှု လျက်၊ သမမ ကျမ်ိုးစ က
တစ်ပဒ်ပပီိုးတစ်ပဒ် ဆက်ြတ်ကကပါစ။့်
ပဉ္စမတနတွ
ံ ျ ်းက ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ကိို
ူ့ င ် စံိုလင်ပပီ ်း ကွွဲ ပ ်း ခ ်းန ်းတသ သက်ရိှပံိုစမ

အမျိ ်းမျိ ်းတသ နည််းလမ််းမျ ်း ေင်ူ့ ပသသည်
ကျမ်ိုးစ က “တစ်ြန်ဘရ ိုးသခင်က အသက်ရှင၍
် လှုပ်ရှ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်တက
့်
တရသည်မျ ိုးပပ ိုးစွ တမွိုးြွ ိုးတစ။ ငှက်တလည်
ိုး တပမတပေါ်
့်
မဃ်ိုးတက င်ိုးကင်မျက်န္ ှ ကကက်ပပင်ဝယ် ပျတစဟ အမန်တတ
်ရှ၏။ ထသလျှ
် ရသည်
့်
့် ငတ
တရ စဆ န်အမျြုိုးအလက် မျ ိုးပပ ိုးစွ တမွိုးြွ ိုး၍၊ ငါိုးကကီိုးအစရှတသ အသက်ရှင၍
်
လှုပ်ရှ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န် အတပါင်ိုးတက
့် ၎င်ိုး၊ ပျတတ်တသ ငှက်မျြုိုးအတပါင်ိုးတက
့် ၎င်ိုး
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုး၍၊ ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏။” (ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၂၀-၂၁)
ဟ ဆသည်။ ကျမ်ိုးစ က ငါတအ
့် တွင ်
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ပပသည်မှ ၊ ဤတနရက်
ဘရ ိုးသခင်သည် တရထဲက သတတဝါမျ ိုး၊ တလတပေါ်က ငှက်မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်၊
ဆလသည်မှ သူသည် ငါိုးန္ှင ့်် ငှက်အမျြုိုးမျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အမျြုိုးအစ ိုးအလက်
ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ကမဘ တပမ၊ တက င်ိုးကင်ကကီိုးန္ှင ့်် တရတမှ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ပပည်စ
့် ကကယ်ဝ ခဲတ
့် လသည်..။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မန်ကက
့် ခါတွင၊်
့် ိုးလက် သည်အ
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအသစ်မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးတသ ပသဏ္ဌ န်တစ်ခစီန္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အလယ်၌ တစ်မဟတ်ချင်ိုး အသက်ဝင် လ ခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် တနရ ရရန်အတွက် တိုးတဝှရင်
့် ိုး၊ တပျ ်ရင်စွ ခန်တပါက် ပမြူိုးထိုးူ ရင်ိုး
ဝင်လ ခဲက့် ကသည်…။ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် အရွ ယ်အစ ိုးမျြုိုးစ ရှသည့်် ငါိုးမျ ိုးသည် တရထဲတွင ်
ကူိုးခတ်ကကသည်။ အခွမ တက င်မျြုိုးစတသည်
သဲထမ
ဲ ှ ပြစ်ထန
ွ ိုး် လ ကကသည်။
့်
အတကကိုးခမျ
ွ ိုးပါသည်၊့် အခွမ မျ ိုးပါသည်၊့် တကျ ရိုးမဲသ
့် ည့်် သတတဝါမျ ိုးသည်
အကကီိုးအငယ်မဆ၊ အရှညအ
် တမတရွ ိုး မတူညတ
ီ သ ပစမျ ိုးန္ှင ့်် အလျင်အပမန်
ကကီိုးထွ ိုးလ ကကသည်။ ထနည်ိုးတူပင် ပင်လယ်တရညြှမျြုိုးစတသည်
့်
တရတနသတတဝါအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
ဲွ င်ိုး၊ ညင်သ စွ လှုပ်ရှ ိုးရင်ိုး၊
့် လှုပ်ရှ ိုးမှုအတပေါ်တွင ် ယမ်ိုးန္ျို့ရ
တည်ပငမ်တနသည်တ
့် ရက လှုျို့တဆ ်ရင်ိုးပြင့်် စတင်၍ သွက်လက်စွ ကကီိုးထွ ိုးလ ခဲက့် ကက “ပမန်ပမန်လပ်။ နင်သ
ူ ယ်ချင်ိုးတတွက တခေါ် ခဲ။့် နင် ဘယ်တတ မ
့် င
့် ှ အထီိုးကျန်မှ မဟတ်တတ ဘ
့် ိုးူ ”
ဟ ၎င်ိုးတက
့် လ ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ
တ ဝါ
့် ည့်် သက်ရသတ
့် တပပ သည်အ
အမျြုိုးမျြုိုးတ တရထဲ
တွင ် တပေါ်လ သည်အ
့် ချန်မှစ၍ သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအသစ်
့်
တစ်တက င်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည် အချန်ကက ပမင်စ
့် ွ တည်ပငမ်တနခဲသ
့် ည့်် တရတက
့်
သက်ဝင်လပ
ှု ်ရှ ိုးမှုတပိုးပပီိုး တခတ်သစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် ှစ်တပိုးခသ
ဲ့် ည်။… ထအခက်မှစ၍

သူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ခဝင်တိုးတဝှကကပပီ
ိုး တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး အတြ ်ပပြုခဲက့် ကက ၊
့်
့်
သူတကက
ွ ထ
် တ
ဲ ွင ်
့် ပ။ တရသည် သူ၏ရင်ခင
့် ိုးတွင ် ကင်ိုးကွ မှု မထ ိုးကကတတ တ
မှီတင်ိုးတနထင်သည့်် သက်ရတ
ှ င်ိုးက ပပြုစရင်ိုး သူ၏အထဲ၌ရှတသ သတတဝါမျ ိုးအတွက်
ရပ်တည်က ၊ သက်ရတ
ှ င်ိုးသည် တရ၏ အ ဟ ရဓ တ်တကက င့်် တရအတွက်ပင်
ပြစ်တည်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အသက်တပိုးကကပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ထနည်ိုးတူစွ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အြ
့် ွယဆ
် န်ိုးကကယ်မှုန္င
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်မှုက လည်ိုးတက င်ိုး၊
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ၏ တပပြုင်တကျ လ
် ွန၍
် မရတသ တန်ခိုးကလည်ိုးတက င်ိုး
အသီိုးသိုးီ သက်တသခကကတလသည်..။
ပင်လယ်သည် တတ်ဆတ်ပခင်ိုး မရှတတ သ
့် ည်ိုးတူ တက င်ိုးကင်ယတွငလ
် ည်ိုး သက်ရတ
ှ ့်
့် ည်န
စတင် ပပည်န္
့် က
ှ ်လ ခဲသ
် သည်
ကကီိုးငယ်မဆ တစ်တက င်ပပီိုးတစ်တက င် တပမပပင်မှ
့် ည်။ ငှကတ
့်
တက င်ိုးကင်သ ပျ
့် မဟ
တ်ဘ၊ဲ သူတတွ
့် တက်သွ ိုးကကသည်။ ပင်လယ်မှ သတတဝါမျ ိုးကဲသ
့်
့် င ်
တသိုးသယ
ွ ်ပပီိုး တကက တ
့် မ လ
့် ှပတသ သူတ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးက ြိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အတမိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတတ င်မျ ိုး ရှကကသည်။ သူတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူတအတပေါ်
ချတပိုးသန ိုးသည့်် သူတ၏
့်
့်
့်
ထည်ဝါလှပတသ အတမိုးအတတ င်မျ ိုး၊ သူတ၏
့် အထူိုးလပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စွမ်ိုးရည်မျ ိုးက
င်္ဏ်ယူဝက့် က ိုးစွ ပပသရင်ိုး သူတ၏
့် အတတ င်ပမျ ိုးက ခတ်ကကသည်။ သူတသည်
့်
ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးန္ှင ့်် တတ မျ ိုးကပြတ်၍ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးတွင ် ကျွမ်ိုးကျင်စွ
လူိုးလ ခတ်က ့် လွတ်လပ်စွ ပျသန်ိုးကကသည်…။ သူတသည်
တလ၏ အလွနခ
် ျစ်ခင်ရသူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကကက ၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ချစ်ခင်ရသူမျ ိုး ပြစ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
မကက မီတွင ်
့်
တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးကက ိုးထက
ဲ တပါင်ိုးကူိုးတပိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ကကပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးဆီသ ့်
သတင်ိုးစက ိုးမျ ိုး သယ်ယူတပိုးတတ်ကကသည်…။ သူတသည်
တတိုးဆကကသည်၊ တပျ ်ရင်စွ န္ှင ့််
့်
ထိုးဆင်ိုးဝဲပျကကသည်၊ တစ်ချန်က ဘ မျှမရှခဲသ
သမျ ိုး၊
့် ည့်် ဤကမဘ ဆီသ ကသဘ
့်
ရယ်တမ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ကကပခင်ိုးတက
သူတအတပေါ်
့် သယ်တဆ င်လ ခဲက့် ကသည်…။ သူတသည်
့်
့်
ချတပိုးသန ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အသက်အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ချီိုးမမ
ွ ်ိုးရန် သူတ၏စ
ှ ိုးထက
ဲ
့် တ်န္လ
စက ိုးလိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး သူတ၏
့် ကကည်လင်သ ယ တသ တတိုးဆသက
အသိုးပပြုကကသည်။ သူတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ပပီိုးပပည်စ
့် မှုန္င
ှ ့််
့်
အြ
့် ွယ်ဆန်ိုးကကယ်မက
ှု ပပသရန်အတွက် ရင်လန်ိုးစွ ကခန်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ သူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်
့်
ချတပိုးသန ိုးခပဲ့် ပီိုးသည့်် ထူိုးပမတ်တသ ဘဝအ ိုးပြင့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က
သက်တသခရန်အတွက် သူတ၏
ှ
မ့််မည်..။
့် ဘဝတစ်ခလိုးက အပ်န္ကကလ

၎င်ိုးတသည်
တရထဲတွငရ
် သည်
ှ
ပြစ်တစ၊ တက င်ိုးကင်၌ ရှသည်ပြစ်တစ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
ကွပ်ကဲမအ
ှု ိုးပြင့်် ဤကလမျ ိုးပပ ိုးလှတသ သက်ရှမျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးလသ
ှ ည့််
ဘဝြွဲျို့စည်ိုးပစနစ်မျ ိုးထ၌
ဲ ပြစ်တည်ခကဲ့် ကပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကွပ်ကဲမအ
ှု ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
မမတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် မျြုိုးစတ်မျ ိုးအလက် အတူတကွ စတဝိုးခဲက့် ကသည်— ဤနယ မ၊
ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးက မည်သည်သ
့် က်ရမျ
ှ ိုးကမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပါတချ။ ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
၎င်ိုးတအတွ
က် ချမှတထ
်
ိုးသည့်် စည်ိုးတဘ င်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
တကျ ်မသွ ိုးဝ့်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် တကျ ်သွ ိုးန္င်စွမ်ိုးလည်ိုး မရှခဲက့် ကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
့်
စီမသည်အ
့် တင်ိုး ရှငသ
် န်တနထင်ပပီိုး ပွ ိုးမျ ိုးခဲက့် ကက ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ချမှတ်ထ ိုးသည့်် ဘဝပြစ်စဉ်န္ှင ့်် နယ မမျ ိုးက တစ်သတဝမတမ်ိုး လက်န ခဲက့် ကပပီိုးလျှင၊်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူတက
ဲ့် ည့်် န ိုးလည်သရှပပီိုးပြစ်တသ အမန်မျ
့်် တူ
့် ိုးန္ှငအ
့် တပိုးအပ်ခသ
တက င်ိုးကင်ဘ၏ အမန်ပပန်
ထပင် အသန္ိုးကက ိုးစွ
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကျင်ဝ
့် တ်မျ ိုးက ယတနထက်
့်
တစ င်ထ
မမတ၏က
ယ်ပင် အထူိုးနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
့် န်ိုးခကဲ့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စက ိုးတပပ ကကပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဆလရင်ိုးက သတဘ တပါက်ကကက ၊ သူ၏အမန်မျ
့် ိုးက
န ခခဲက့် ကသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က မည်သမ
ူ ျှ လိုးဝ မချြုိုးတြ က်ခကဲ့် ကဘဲ၊
၎င်ိုးတအတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ကွပ်ကဲမှုက သူ၏အကကအစည်မျ ိုးထ၌
ဲ
့်
အသိုးပပြုခဲသ
ဲ့် သ ်လည်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် ည်။ မည်သည့်် စက ိုးလိုးကမျှ မထတ်ပပန်ခတ
အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ည်၊့် ဘ သ စက ိုး
လပ်တဆ င်မှု မပါသည့်် တတ်ဆတ်မှုအ ိုးပြင့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤအထူိုးနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် သူ၏ ကသဇ အ ဏ အ ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
အသပည အသစ်က မပြစ်မတန ရရှတစပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ အ ိုး
ြွငဆ
့်် မှုအသစ် ပပြုလပ်တစခဲသ
် ကသဇ အ ဏ က
့် ည်။ ဤတနသစ်
့် တွင ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
အသိုးချပခင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှပခင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ပပသခဲပ့် ခင်ိုးပင်ပြစ်တကက င်ိုး
ဤတွင ် သင်တက
့် ငါတပပ ရမည်။
ဆက်လက်၍ သမမ ကျမ်ိုးစ ဤကျမ်ိုးပဒ်၏ တန က်ဆိုးစ တကက င်ိုးက တစ်ချက် ကကည်က့် ကစ။့်
“ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏။” ဤသည်မှ အဘယ်အရ က ဆလသည်ဟ
သင်တထင်
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ခစ ိုးချက်တ ့်
့် သနည်ိုး။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ပါရှသည်။ သူြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုးသည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ပြစ်တည်လ ပပီိုး
သူန္ှု့် တက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ခင်မ စွ ရပ်တည်လ က တပြည်ိုးပြည်ိုး
စတင်တပပ င်ိုးလဲလ သည်က ဘရ ိုးသခင် တစ င်က့် ကည်ခ
့် သ
ဲ့် ည်။ ဤအချန်တွင ်

ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် သူပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့််
သူပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် လပ်တဆ င်ချက်အမျြုိုးမျြုိုးတအတပေါ်
တကျနပ် ခဲသ
့် တလ ။ အတပြက
့်
“ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏” ဟူ၍ပင် ပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင် သင်တ ့်
အဘယ်အရ က တတွသ
ျို့ နည်ိုး။ “ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏” ဆသည်မှ
အဘယ်အရ က ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ ယင်ိုးက အဘယ်အရ က အမှတ်သတကဂတ ပပြုသနည်ိုး။
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၌ သူစီစဉ်ထ ိုးခပဲ့် ပီိုး ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ က ပပီိုးတပမ က်တစရန်၊
ပပီိုးတပမ က်တအ င် သူရည်မှနိုး် ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစရန် တန်ခိုးန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည ရှခဲသ
့် ည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လပ်ငန်ိုးတစ်ခစီက
အပပီိုးသတ်သည်အ
့် ခါတွင ် တန င်တရခဲသ
့် တလ ။ အတပြက “ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က
ပမင်တတ ်မ၏
ူ ” ဟူသည်ပင် ပြစ်တနတသိုးသည်။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် သူသည်
တန င်တမရခဲရ
့် မကဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး တကျနပ်မှုရရှခဲသ
့် ည်။ သူတန င်တမရခဲပ
့် ါ ဟူသည်မှ
အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်သည် ပပည်စ
့် သည်၊
သူ၏တန်ခိုးန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည သည် ပပီိုးပပည်စ
့် သည်၊ ဤသပပီ
့် မှုမျြုိုးက သူ၏
့် ိုးပပည်စ
ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင်သ
့် လျှင ် ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သည်ဟ ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသည်
လပ်ငန်ိုးတစ်ခက ထမ်ိုးတဆ င်သည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ထအရ တက င်ိုးသည်ဟ
ပမင်န္င်သတလ ။ လူသ ိုး ပပြုလပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ပပီိုးပပည်စ
့် ပခင်ိုးက ရရှန္င်သတလ ။
လူသ ိုးသည် တစ်စတစ်ခက ထ ဝရအပပီိုးအပပတ် လက်စသတ်န္င်သတလ ။ “မည်သည်အ
့် ရ မှ
ပပီိုးပပည်စ
့် ပခင်ိုးမရှ၊ ပမတက င်ိုးမွနပ် ခင်ိုးသ ရှသည်” ဟ လူတ တပပ
သည်အ
့် တင်ိုးပင်၊ လူသ ိုးက
့်
ပပြုလပ်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ပပီိုးပပည်စ
့် ပခင်ိုးက မရရှန္င်တပ။ သူပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး ရရှခဲသ
့် ည့််
အရ အ ိုးလိုးက တက င်ိုးမွနသ
် ည်က ဘရ ိုးသခင် ပမင်ခတ
ဲ့် သ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က “ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မ”ူ တသ အခါ၊
သူပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုးသည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက အစဉ်တည်ပမဲတသ ပသဏ္ဌ န် တစ်ခက
တဆ င်ယူခကဲ့် ကပပီိုး၊ အမျြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးသတ်မှတ် ခခဲရ
့် က သတ်မှတ်ထ ိုးတသ တနရ ၊
ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် လပ်ငန်ိုးတ ဝန် တစ်ခက ထ ဝရအပပီိုးအပပတ် တပိုးအပ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်။
ထမျှမက အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင် ၎င်ိုးတ၏
့် အခန်ိုးကဏ္ဍန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အချန်အတွငိုး် သူတသွ
့် ိုးရမည့်် ခရီိုးက ဘရ ိုးသခင်က
စီမတပိုးထ ိုးခပဲ့် ပီပြစ်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲ၍ မရတတ တ
့် ချ။ ဤသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး
ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှ တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်ဘဆင်ရ ဥပတဒသ ပြစ်သည်။

“ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏” ဟူသည့်် ရိုးရှငိုး် တသ ၊ ထက်တန်စွ
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးမခရတသ ၊ မကက ခဏ လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး ခရတသ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တမှ့်
ဘရ ိုးသခင်က သတတဝါခပ်သမ်ိုးက တပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်ဘဆင်ရ ဥပတဒသန္ှင ့််
တက င်ိုးကင်ဘဆင်ရ အမန်ပပန်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် တမ်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကသဇ အ ဏ ၏ အပခ ိုးတသ ပပယင်္်တစ်ခ၊ ပ၍ လက်တတွျို့ကျသည်အ
့် ရ ၊ ပ၍
နက်နသ
ဲ ည်အ
့် ရ မျြုိုး ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
သူရရှရန် ရည်မှနိုး် ထ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးကရရှန္င်ပပီိုး သူပပီိုးတပမ က်ရန် ရည်မှနိုး် ထ ိုးသည့််
အရ အ ိုးလိုးက ပပီိုးတပမ က်န္င်ရသ မကဘဲ၊ သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး
သူလက်
ထတ
ဲ ွင ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပပီိုး သူ၏ ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင ် သူပပြုလပ်ထ ိုးခသ
ဲ့် ည့််
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ပပင်၊ ခပ်သမ်ိုးက စနစ်ကျပပီိုး ပမှနပ် ြစ်တလသည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးသည်လည်ိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့်် တိုးပွ ိုး၊ တည်ရပပီ
ှ ိုး
ပျက်စီိုးသွ ိုးကကသည်အ
့် ပပင်၊ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏ ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင့်် သူချမှတထ
်
ိုးခဲသ
့် ည့််
့်
ဥပတဒသအတွငိုး် ၌ တည်ရှခဲပ့် ပီိုး မည်သည်အ
့် ရ မျှ ကင်ိုးလွတ်ခင
ွ ့်် မရှပါတက ိုး။ ဤဥပတဒသမှ
ဘရ ိုးသခင်က “ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မ”ူ သည့်် တစ်ခဏချင်ိုးတွငပ
် င်
စတင်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှ ရပ်သမ်ိုးသည့်် တနရက်
့် တင်တအ င် ဘရ ိုးသခင်၏
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်အတွက် ပြစ်တည်၊ ဆက်သွ ိုးပပီိုး လည်ပတ်တနမှ ပါတက ိုး။
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှတသ ကသဇ အ ဏ သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးက ပြစ်တည်လ တစရန် အမန်တပိုးန္
င်သည့်် သူ၏ တတ်န္င်စွမ်ိုး၌သ မက၊
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အစိုးရပပီိုး အချြုပ်အပခ အ ဏ က စွဲကင်ထ ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
အသက်ဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငသ
် န်တက်ကကပခင်ိုးက အပ်န္င
ှ ိုး် န္င်သည့်် သူ၏ တတ်န္င်စမ
ွ ်ိုး၌ပါ
ထင်ရှ ိုးပပသသည်၊ ထမျှမက သူ၏အစီအစဉ်ထဲတွင ် သူြန်ဆင်ိုးမည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
သူပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်၊ ပပီိုးပပည်စ
့် တသ
အသက်ြဲွျို့စည်ိုးတည်တဆ က်ပန္ှင ့်် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ အခန်ိုးကဏ္ဍပြင့်် ထ ဝရအပပီိုးအပပတ်
တပေါ်တပါက် ပြစ်တည်တစန္င်သည့်် သူ၏ တတ်န္င်စွမ်ိုး၌လည်ိုး ထင်ရှ ိုးပပသတလသည်။
အလ ိုးတူပင် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် အကကအစည်မျ ိုးသည် မည်သည့်် ကန်သတ်
ချြုပ်ချယ်မှုမျှ မခရ၊
့်
အချန်၊ တနရ ၊ သမဟ
ထ ိုးပခင်ိုးမရှသည့််
့်
့် တ် ပထဝီ အတနအထ ိုးတ၏
့် ကန်သတ်
အတနအထ ိုး၌လည်ိုး ယင်ိုးက ထင်ရှ ိုးပပသတပသည်။ သူ၏ ကသဇ အ ဏ ကဲသ
့် ပင်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှတသ ဝတသသလကခဏ သည် ကမဘ အဆက်ဆက် မတပပ င်ိုးမလဲ
တည်ပမဲတနမည် ပြစ်သည်။ သူ၏ကသဇ အ ဏ သည် သူ၏အတမရှတသ ဝတသသလကခဏ ၏

ကယ်စ ိုးပပြုချက်န္င
ှ ့်် သတကဂတတစ်ရပ် အစဉ်အပမဲ ပြစ်တနမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏
ကသဇ အ ဏ သည် သူ၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် အတူတကွယှဉ်တွဲလျက်
ထ ဝရတည်ရတနမည်
ှ
တည်ိုး။
တ ခ က်ရက်တနတူ့ မ က်တင
ွ ် ေန်ဆင််းရှငသ
် ည် စက ်းတ ပ ပပီ ်း သစိူ့ တထ
် တ
ွဲ င
ွ ရ
် ိှသည်ူ့
သက်ရိှသတတ ဝါတစ်မျိ ်းချင််းစီသည် တစ်ခိုပပီ်းတစ်ခို တပေါ်ထက
ွ လ
် သည်
မသမသ န္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် အရ အ ိုးလိုးက ပပြုလပ်ပခင်ိုး အမှုသည် ငါိုးရက်တင်
ဆက်လက်ပြစ်တပေါ် ခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးတန က်တွင ် ချက်ချင်ိုးပင် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
တပခ က်ရက်တပမ က်တနက
် ဆီိုးကကြုခဲသ
တန က်ထပ်
့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
့် ည်။ ယတနသည်
့်
အသစ်စတင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တန က်ထပ် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်သည့်် တနတစ်
့် တနပြစ်
့် သည်။ သဆ
့် လျှင ်
ဤတနသစ်
် အစီအစဉ်က အဘယ်အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ၏ အကကြုတွင် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
မည်သည်သ
့် တတဝါအသစ်မျ ိုးက သူထတ်လပ်မည်နည်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးမည်နည်ိုး။ န ိုးတထ င်တလ ။့်
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အသပြစ်သည် ...
“တြန်ဘရ ိုးသခင်က၊ တပမသည် အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါမျြုိုးတည်ိုးဟူတသ
သ ိုးယဉ်တက
့် ၎င်ိုး၊ တွ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်တက
့် ၎င်ိုး၊ သ ိုးရဲမျြုိုးတက
့် ၎င်ိုး၊ တမွိုးြွ ိုးတစဟ
အမန်တတ
ရ
် ှသည်အတင်ိုး ပြစ်တလ၏။ ထသ ဘ
့်
့် ရ ိုးသခင်သည် သ ိုးရဲမျြုိုး၊ သ ိုးယဉ်မျြုိုး၊
တပမတပေါ်တွင ် တွ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်မျြုိုး အတပါင်ိုးတက
့် ြန်ဆင်ိုး၍၊
ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏။” (ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁:၂၄-၂၅)
အဘယ်သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုး ပါဝင်သနည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ က ဤသတပပ
သည်- သ ိုးယဉ်မျ ိုး၊
့်
တွ ိုးတတ်တသ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျြုိုးမျ ိုး။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ် ဤတနတွ
့် င ်
ကမဘ တပေါ်၌ သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျြုိုးစ ရှရတင်မကဘဲ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
မမတအမျ
ြုိုးအစ ိုးအလက် ခွပဲ ခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ပခင်ိုးခခဲရ
့် ပပီိုး ထနည်ိုးတူစွ ပင် ဘရ ိုးသခင်က
့်
“ထအမှုအရ တက င်ိုးသည်က ပမင်တတ ်မူ၏။”
ယခင် ငါိုးရက်ကသ
ဲ့် တူ
ီ ည့်် အသတနအသထ ိုးန္ှင ့်် တပခ က်ရက်တပမ က်တနတွ
့် င ်
့် ညသ
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် သူဆန္ဒရသည်
ှ
့် သက်ရှသတတဝါတက
့် တမွိုးြွ ိုးရန်၊ ကမဘ တပေါ်တွင ်
သူတ၏အမျ
ြုိုးအစ ိုးအလက် တပေါ်ထက
ွ ်ရန် အမန်တပိုးခဲ
သ
် ည်
့်
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
့်
သူ၏ကသဇ အ ဏ က အသိုးချသည်အ
့် ခါတွင ် သူ၏မည်သည်န္
့် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်ကမျှ
အချည်ိုးန္ိုးီှ မတပပ ဆတပ။ ထတကက
င့်် တပခ က်ရက်တပမ က်တနတွ
့် င ် သူြန်ဆင်ိုးရန်
့်

ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါတင်ိုးသည် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် အချန်တွင ် တပေါ်ထက
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်။
“တပမသည် အသက်ရှငတ
် သ သတတဝါမျြုိုးတည်ိုးဟူတသ သ ိုးယဉ်တက
့် ၎င်ိုး...တမွိုးဘွ ိုးတစ” ဟူ၍
ြန်ဆင်ိုးရှငတ
် ပပ လက်သည်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးသည် ချက်ချင်ိုးပင်
ရှငသ
် န်တက်ကကပခင်ိုးန္ှငပ့်် ပည်သ
့် ွ ိုးခပဲ့် ပီိုး ကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျြုိုးစ၏
ထွက်သက်ဝင်သက်သည် ရတ်တရက် တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်။... ပမက်တပါတသ စမ်ိုးလန်ိုးသည့််
တပမရင်ိုးတွင ် ပပည်ပ့် ြြုိုးသည်န္
့် ွ ိုးမျ ိုးသည် သူတ၏အပမီ
ိုးမျ ိုးက ဟဘက်သည်ဘက်လဲရင်ိုး
့်
တစ်တက င်ပပီိုး တစ်တက င်တပေါ်လ ကကက တအ ်ဟစ်တနသည်သ
့် ိုးမျ ိုးသည်
အပ်စြွဲျို့တနကကလျက် ဟီတနသည့်် ပမင်ိုးမျ ိုးက စတင်က ခန်တပါက်တပပိုးလ ိုးခဲက့် ကသည်။
တစ်မဟတ်ချင်ိုးတွင ် တတ်ဆတ်တနသည့်် ကျယ်တပပ လှတသ ပမက်ခင်ိုးပပင်သည်
ရှငသ
် န်တက်ကကပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်ထ
့် က
ွ ်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအမျြုိုးမျြုိုးတသ ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး
တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုးသည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးသည့်် ပမက်ခင်ိုးပပင်တွင ် လှပသည်ပ့် မင်ကွငိုး် ပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
အကန်အသတ်
မရှသည့်် ရှငသ
် န်တက်ကကမှုက သယ်တဆ င်လ ခဲသ
့်
့် ည်။... ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမက်ခင်ိုးပပင်တ၏
့် အတြ ်မျ ိုးပြစ်ကကမည်ပြစ်ပပီိုး အချင်ိုးချင်ိုး မှီခအ ိုးထ ိုးကကလျက်
ပမက်ခင်ိုးပပင်တ၏
် ခင်မျ ိုးပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။ အလ ိုးတူပင် ၎င်ိုးတသည်
့် အရှငသ
့်
၎င်ိုးတအပမဲ
တမ်ိုးကျက်စ ိုးရ တနရ ပြစ်လ မည့်် ဤကန်ိုးတပမတ၏
ူ င
ှ ့််
့်
့် အပ်ထန်ိုးသန္
ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
ူ ပြစ်
့် ရှ က်သတ
့် ည်ပြစ်က ထကန်ိုးတပမတသည်
့် လ ကကလမ်မ
့်
၎င်ိုးတလ
့် အပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တထ က်ပ့်တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးတရှ့် ငသ
် န်ရပ်တည်မှုအတွက် ထ ဝရအ ဟ ရအရင်ိုးအပမစ်တစ်ခ ပြစ်လ မည်ပြစ်သည်။
ဤအမျြုိုးမျြုိုးတသ ပခတမွိုးတရ စဆ န်တသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့််
့်
ပြစ်တပေါ်လ ခဲသ
် င် မျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် ပိုးမ ိုးမျ ိုးလည်ိုး တစ်တက င်ပပီိုးတစ်တက င်
့် ည့်် ထတနတွ
့် ငပ
တပေါ်ထက
ွ ်လ ခဲသ
သတတဝါအ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ည်။ သူတသည်
့်
အတသိုးငယ်ဆိုးမျ ိုးပြစ်ကကတသ လ
် ည်ိုး သူတ၏
်
့် အသက်အင်အ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
ဆန်ိုးကကယ်သည့်် ြန်ဆင်ိုးမှုပင်ပြစ်ပပီိုး သူတတရ
့် က်လ ပခင်ိုးမှ သပ်တန က်မကျတပ။...အချြုျို့က
သူတ၏တသိုးငယ်
သည့်် တတ င်ပမျ ိုးက တြျတ်ြျတ်ခတ်ပပီိုး အချြုျို့ကတတ ့် ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
့်
တွ ိုးသွ ိုးခဲက့် ကသည်။ အချြုျို့က ခန်တပါက်တနခဲက့် ကပပီိုး အချြုျို့က ဒယမ်ိုးဒယင်
သွ ိုးလ တနခဲက့် ကသည်။ အချြုျို့က တရှ က
ျို့ လျင်ပမန်စွ သွ ိုးတနပပီိုး အပခ ိုးသတတဝါမျ ိုးက
လျင်ပမန်စွ ဆတ်ခွ တနသည်။ အချြုျို့က တဘိုးတက်တရွ လ
ျို့ ျ ိုးတနကကပပီိုး အချြုျို့က နမ်တ
့် စ်ချီ
ပမင်တ
ှ ့်် ခန်ဆတ
ွ နခဲက့် ကသည်။...အ ိုးလိုးသည် မမတအတွ
က် တနအမ်မျ ိုးက
့် စ်လည
့်
ရှ တြွရန်ကကြုိုးစ ိုးတနကကရင်ိုး အလပ်ရှုပ်တနခဲက့် ကသည်- အချြုျို့က ပမက်ခင်ိုးဆက
ီ တရ က်ရန်

လမ်ိုးရှ ခဲက့် ကသည်။ အချြုျို့က တပမကကီိုးထတ
ဲ ွင် လဏ်တခါင်ိုးမျ ိုး တြ က်ခကဲ့် ကသည်။ အချြုျို့က
သစ်ပင်တပေါ်က ပျတက်ကကပပီိုး တတ အပ်ထတ
ဲ ွင ်
ပန်ိုးကွယ်တနခဲက့် ကသည်။...အရွ ယ်အစ ိုးတသိုးငယ်တသ လ
် ည်ိုး သူတသည်
့်
ဗက်တဟ င်ိုးတလ င်ိုး၏ န္ှပ်စက်ပခင်ိုးကခရန် ဆန္ဒမရှတပ။ သူတတနအ
မ်မျ ိုးက
့်
ရှ တြွပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင ် သူတအစ
စ ိုးရန်အတွက် အစ ရှ ရန် အလျင်အပမန် ပပြုခဲက့် ကသည်။
့်
အချြုျို့က ပမက်အညန်တလိုးမျ
ိုးကစ ိုးရန်အတွက် ပမက်ပင်တပေါ်က တက်ခကဲ့် ကသည်။ အချြုျို့က
့်
တပမစ မျ ိုးက ပါိုးစပ်န္င
ှ ့်် အပပည်ယ
့် ူပပီိုး သူတဗ့် က်ထဲ မျြုချကကက တကျနပ်သ ယ မှုအပပည်န္
့် င
ှ ့််
အ ိုးပါိုးတရစ ိုးခဲက့် ကသည် (သူတအတွ
ကမ
် ူ တပမစ ပင်လျှင် အရသ ရှသည့်် စ ိုးစရ ပြစ်သည်)။
့်
အချြုျို့က တတ အပ်ထတ
ဲ ွင ် ပန်ိုးကွယ်တနခဲက့် ကသည်။ သရ့် တွင ် အတရ င်တတ က်ပသည့််
အစမ်ိုးတရ င်ရင်အ
် မ
ဲ ှ သစ်ပင်ရည်သည် အရည်ရမ်ိုးသည့်် စ ိုးစရ က
့် ရွ ကထ
တပိုးစွမ်ိုးသည်အ
့် တွက် သူတသည်
အန ိုးမယူကကတပ။... သူတသည်
့်
့်
ပပည်အ
့် င်သ
့် ခါတွငပ
် င် ပိုးမ ိုးမျ ိုးသည် သူတ၏
ှု မရပ်ကကတသိုးတပ။
့် ွ ိုးသည်အ
့် လှုပ်ရှ ိုးမက
သူတ၏အရွ
ယ်အစ ိုးသည် တသိုးငယ်တသ လ
် ည်ိုး ကကီိုးမ ိုးသည်စ
့် ွမ်ိုးအင်န္င
ှ ့််
့်
အကန်အသတ်
မရှသည့်် တက်ကကမှုတရှ့် ကကပပီိုး ထတကက
င်ပ
့်
့် င် သတတဝါအ ိုးလိုးအထဲ၌
့်
သူတသည်
အတက်ကကဆိုးန္ှင ့်် အလပ်လပ်န္င်ဆိုး ပြစ်ကကသည်။ သူတသည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
မပျင်ိုးရတပ။ အန ိုးယူပခင်ိုးတွင ် တမွျို့တလျ ်မတနတပ။ သူတ၏စ
ိုးချင်စတ် တပပသွ ိုးသည်အ
့် ခါ
့်
သူတ၏မနက်
ပြန်မျ ိုးအတွက်၊ သူတ၏ရှ
် န်ရပ်တည်မအ
ှု တွက် အလပ်ရှုပ်ရင်ိုး
့်
့် ငသ
အတပပိုးအလ ိုး ပပြုလပ်ကကရင်ိုး သူတသည်
သူတ၏အန
င်္တ်အတွက် အလပ်မျ ိုးက
့်
့်
အ ိုးသွနခ
် န
ွ စ
် က်လပ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
သူတက
ူ အ
့်
့် ယ်သတ
့် ိုးတပိုးတက်တွနိုး် ရန်အတွက်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ သစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် င်္ီတမျ ိုးက ညင်သ စွ ညည်ိုးဆခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
့်
တနရက်
့် တင်ိုး၊ န္ှစ်တင်ိုးက ထူိုးပခ ိုးတအ င်ပပြုလပ်ရင်ိုး တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးက ပမက်ပင်မျ ိုး၊
သစ်ပင်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တပမကကီိုး၏တနရ တင်ိုး၌ ထည်သ
့် င
ွ ိုး် ကကသည်။ သူတ၏
့် ကယ်ပင်ဘ သ စက ိုး၊
သူတ၏
် သည်
ှ
့် သက်ရှသတတဝါအ ိုးလိုးက
့် ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ်တွငရ
သတင်ိုးပြန်ခဲ့် က့် ကသည်။ သူတ၏
် န်တနထင်မှုပစက အသိုးပပြုရင်ိုး
့် ထူိုးပခ ိုးသည့်် ကယ်ပင်ရှငသ
အရ အ ိုးလိုးက အမှတ်အသ ိုးပပြုလျက် ထအရ မျ ိုးအတပေါ် သူတ၏
့် အရပ်အတယ င်မျ ိုးက
ချန်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
တပမကကီိုး၊ ပမက်ပင်၊ တတ မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ိုးန္ိုးီှ နိုးီ စပ်ပပီိုး တပမကကီိုး၊
့်
ပမက်ပင်၊ တတ မျ ိုးထ အ ိုးမ န်န္င
ှ ့်် ရှငသ
် န်တက်ကကမှုတက
့် ။
့် ယူတဆ င်လ တပိုးခဲ၏
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အ ိုးတပိုးပခင်ိုး န္ှုတ်ဆက်ပခင်ိုးတက
့် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်
သယ်တဆ င်လ တပိုးခဲသ
့် ည် ...

ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အကကည်သ
့် ည် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ်
ပြတ်သန်ိုးပပီိုးကကည်ရ
့် ှု ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်တွင ် သူ၏စတ်သည် လည်တနရင်ိုး သူ၏မျက်လိုးသည်
တတ မျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်မျ ိုးအတပေါ်တွင် ရပ်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့်
မန်မမက်
လက်သည်န္င
ှ ့်် ထူထပ်တသ တတ အပ်မျ ိုးထဲန္င
ှ ့်် တတ င်မျ ိုးတပေါ်တွင ် ယခင်က
့်
ပြစ်တပေါ် ခဲသ
့် စမျ ိုးန္ှင ့်် မတူသည့်် သတတဝါအမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခ တပေါ်ထက
ွ ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတသည်
့် ည်ပ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်က မန်ကက
့် ိုးခဲသ
့် ည့်် တရ စဆ န်ရင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ အချင်လင်မ
့် ှ
တရ က်လ တသ သူတသည်
တစ်တက င်ချင်ိုးစီတင်ိုး၌ မတူညသ
ီ ည့်် မျက်န္ ှ န္ှင ့်် သူတတခါင်
ိုးက
့်
့်
လှုပ်ရင်ိုး အပမီိုးမျ ိုးက ခါရမ်ိုးကကလမ်မ
ှ
။ အချြုျို့က
့် ည်။ အချြုျို့က ထူထပ်သည့်် အတမိုးမျ ိုးရသည်
သချပ်က မျ ိုး ရှသည်။ အချြုျို့က အစွယ်မျ ိုးရသည်
ှ
။ အချြုျို့က အပပြုိုးမျ ိုး
ဆင်ပမန်ိုးထ ိုးကကသည်။ အချြုျို့က လည်ပင်ိုးရှညက် ကသည်။ အချြုျို့က အပမီိုးတကကသည်။ အချြုျို့က
စူိုးရှသည့်် မျက်လိုးမျ ိုးရကကသည်
ှ
။ အချြုျို့က ရှက်ရွ သ
ျို့ ည့်် အကကည်မ
့် ျ ိုးရသည်
ှ
။ အချြုျို့က
ပမက်ပင်စ ိုးရန် ကယ်က ညတ်ကကသည်။ အချြုျို့က ပါိုးစပ်တွင ် တသွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပကျတနကကသည်။
အချြုျို့က တပခန္ှစ်တချ င်ိုးန္ှင ့်် ခန်ကကသည်။ အချြုျို့က ခွ တလိုးခန္ှင ့်် လမ်ိုးတလျှ က်ကကသည်။
အချြုျို့က သစ်ပင်မျ ိုး၏ထပ်မှ အတဝိုးက ကကည်ရ
့် ှု ကကသည်။ အချြုျို့က တတ ထဲတွင ်
လဲတလျ င်ိုးရင်ိုး တစ င်တ
့် နကကသည်။ အချြုျို့က အန ိုးယူရန် င်္ူမျ ိုးက ရှ တြွတနကကသည်။ အချြုျို့က
ကွငိုး် ပပင်မျ ိုးတွင ် ရင်လန်ိုးစွ တပပိုးလ ိုးတနကကသည်။ အချြုျို့က တတ ထဲတွင ် တချ င်ိုးတပမ င်ိုး
သွ ိုးလ တနကကသည်။... အချြုျို့က ဟန်ိုးကကသည်။ အချြုျို့က အူကကသည်။ အချြုျို့က
တဟ င်ကကသည်။ အချြုျို့က တအ ပ် မည်ကကသည်။... အချြုျို့က အသစူိုးကကသည်။ အချြုျို့က
အသတအ ကကသည်။ အချြုျို့က အသကန်ဟစ်ကကပပီိုး အချြုျို့တ၏အသ
က ကကည်လင်က
့်
သ ယ န တပျ ်ြွယ် ပြစ်ကကသည်။... အချြုျို့က မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ်ပြစ်သည်။ အချြုျို့က လှပသည်။
အချြုျို့က ရွ စရ တက င်ိုးသည်။ အချြုျို့က ချစ်စရ တက င်ိုးသည်။ အချြုျို့က
တကက က်စရ တက င်ိုးသည်။ အချြုျို့က ချစ်စရ တက င်ိုးတလ က်တအ င် န္အသည်။…
တစ်တက င်ချင်ိုးစီ သူတတပေါ်
ွ ်ခကဲ့် ကသည်။ သူတ ကကီ
့် ထက
့် ိုးကျယ်ပမင်ပ့် မတ်ကကပ၊ လွတ်လပ်ကကပ၊
အချင်ိုးချင်ိုး အတကက င်ိုးမဲသ
့် င်
့် က်သက် စတ်မဝင်စ ိုးကကပ၊ အချင်ိုးချင်ိုး တဝဝ
့် ဲကကည်ရ
ဒကခမခကကပတက
့် လ ။့် ... သူတအတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင် ချတပိုးသန ိုးခဲသ
့် ည့််
့် ကကည်တ
့်
သူတ၏က
ယ်ပင်တတ ရင်ိုးဆန်မှု၊ ကကမ်ိုးတမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့်် သူတ၏ဘဝမျ
ိုးက ခယူရင်ိုး
့်
့်
တတ င်မျ ိုးအတပေါ်န္င
ှ ့်် တတ မျ ိုးအတွငိုး် ၌ သူတတပေါ်
့် လ ခဲက့် ကသည်။ အ ိုးလိုးက မထီမပဲ့် မင်ပပြုပပီိုး
လိုးဝပင်စိုးပင်နင်ိုးန္င်လွနိုး် သည့်် သူမျ ိုးက တတ တတ င်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
အရှငသ
် ခင်မျ ိုးအပြစ် မည်သပူ ပြုလပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူတက
ွ ်တစပပီိုးသည့််
့် တပေါ်ထက

အခက်အတန်မှ့် စ၍ သူတသည်
တတ အပ်မျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်မျ ိုးက “သူတတနရ
အပြစ်
့်
့်
သတ်မှတက် ကသည်”၊ အတကက င်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် သူတ၏နယ်
နမတ်မျ ိုးက သတ်မတ
ှ ်ခပဲ့် ပီိုး
့်
သူတ၏ပြစ်
တည်မအ
ှု တွက် နယ်ပယ်မျ ိုးက ခွပဲ ခ ိုးဆိုးပြတ်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်ပြစ်သည်။
့်
သူတသ
် ခင်အစစ်အမှနပ် ြစ်တသ တကက င့်် သူတသည်
့် လျှင ် တတ တတ င်မျ ိုး၏ အရှငသ
့်
အင်မတန်ရင်ိုးစင်ိုးကကက မထီမဲ့်ပမင်ပပြုကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူတက
့် “တတ ရင်ိုးတရ စဆ န်မျ ိုး”
ဟသ တခေါ် ကကသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
ဲ ွင ် သူတသည်
ဧကန်အမှန ်
့် တသ ် သတတဝါအ ိုးလိုးထတ
့်
ရင်ိုးသည်၊့် ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်၊့် ယဉ်ပါိုးတအ င်ပပြုလပ်၍မရသည့််
သတတဝါမျ ိုးပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူတက
င့််
့် ယဉ်ပါိုးတအ င်လပ်၍မရတပ။ ထတကက
့်
သူတက
့်် တူ သူတမတနထ
င်န္င်သကဲသ
့် ့်
့် တမွိုးပမြူ၍မရတပ။ လူသ ိုးတန္ှ့် ငအ
့်
လူသ ိုးတ၏က
ယ်စ ိုး သူတအလ
ပ်မလပ်တပိုးန္င်တပ။ သူတက
့်
့်
့် တမွိုးပမြူ၍မရတသ တကက င်၊့်
လူသ ိုးတအတွ
က် သူတအလ
ပ်မလပ်န္င်ပခင်ိုးတကက င့်် သူတသည်
့်
့်
့်
လူသ ိုးန္ှငတ
့်် ဝိုးရ တွငတ
် နရပပီိုး သူတက
၍ မရန္င်တချ။ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့််
့် လူသ ိုးတချဉ်ိုးကပ်
့်
သူတသည်
လူသ ိုးတန္ှ့် ငတ
့်် ဝိုးရ တွငတ
် နပပီိုး လူသ ိုးတချဉ်ိုး
့်
့် ကပ်၍ မရတသ တကက င့်် သူတသည်
့်
တတ တတ င်မျ ိုးက က ကွယ်တစ င်တ
် သူတအတပေါ်
က
့် ရှ က်ပခင်ိုးဟူသည့်် ြန်ဆင်ိုးရှငက
့်
ချတပိုးသန ိုးခသ
ဲ့် ည့်် တ ဝန်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူတ၏
့် ရင်ိုးစင်ိုးပခင်ိုးသည်
တတ င်မျ ိုးက က ကွယ်တပိုးပပီိုး တတ အပ်မျ ိုးက တစ င်က့် ကပ်တပိုးခဲက
သူတ၏ပြစ်
တည်မှုန္င
ှ ့််
့်
့်
ပွ ိုးမျ ိုးမအ
ှု တွက် အတက င်ိုးဆိုးတသ က ကွယ်မှုန္င
ှ ့်် အ မခချက်ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။
တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူတ၏
့် ရင်ိုးစင်ိုးပခင်ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးအထဲတွင် ညီညွတ်မျှတမှုက
ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး ခင်မ တစသည်။ သူတတရ
ှ
ပခင်ိုးသည် တတ တတ င်မျ ိုးထ
့် က်ရလ
အတထ က်အပန္
ှ ့်် ခင်မ စွ ရပ်တည်န္င်မက
ှု ယူလ တပိုးသည်။ သူတတရ
ှ
ပခင်ိုးသည်
့် င
့် က်ရလ
ပငမ်သက်ပပီိုး ဘ မျှမရှသည့်် တတ တတ င်မျ ိုးထ အကန်အသတ်
မရှသည့်် အ ိုးမ န်န္င
ှ ့််
့်
ရှငသ
် န်တက်ကကမှုက ထိုးသင
ွ ိုး် တပိုးသည်။ ဤအချန်မှစပပီိုး တတ တတ င်မျ ိုးသည်
သူတ၏အပမဲ
တမ်ိုးစ ိုးကျက် ပြစ်လ ခဲပ့် ပီိုး တတ တတ င်မျ ိုးသည် သူတအတွ
က်
့်
့်
တပေါ်တပါက်တည်ရလ
ှ
ပခင်ိုးပြစ်သပြင့်် သူတသည်
သူတ၏အ
မ်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
ဆိုးရှုိုးခမည်မဟတ်တပ။ တတ ရင်ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးသည် သူတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ပပီိုး
့်
တတ တတ င်မျ ိုးက တစ င်တ
န္င်သမျှ
့် ရှ က်က ကွယ်ရန် သူတတတ်
့်
လပ်တဆ င်ကကမည်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တတ ရင်ိုးတရ စဆ န်မျ ိုးသည်
့်
သူတ၏ပ
် တက်တွနိုး် ချက်မျ ိုးက
့် င်နက်တနရ က စွဲကင်ထ ိုးရန်ဟူသည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
တင်ိုးကကပ်စွ လက်န ရင်ိုးပြင့်် ြန်ဆင်ိုးရှင် တည်တထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးလိုး၏

ညီညွတ်မျှတမှုက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်အတွက် သူတ၏
့် ဘ ဝက
့် ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည်သ
ဆက်လက်အသိုးပပြုက ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ထင်ရှ ိုးပပသကကသည်။
ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ တအ က်တင
ွ ် အရ အ ်းလံ်းို သည် စံိုလင်၏
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့်် ျ ိုး၊ သစ်ပင်မျ ိုး၊ ငါိုးမျ ိုး၊
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးပြစ်တသ ပန်ိုးပွငမ
ငှက်မျ ိုးကသ
ဲ့် လှု
့် ပ်ရှ ိုးန္င်သည့်် သတတဝါမျ ိုးန္ှင ့်် မလှုပ်ရှ ိုးန္င်သည့်် သတတဝါမျ ိုး အပါအဝင်၊
တပခ က်ရက်တပမ က်တနတွ
ဲ့် ည့်် တတ ရင်ိုးတရ စဆ န်မျ ိုး၊ ပိုးမ ိုးမျ ိုး၊
့် င ် ပပြုလပ်ခသ
ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးစသည့်် ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင်
တက င်ိုးမွနက် က၏၊ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
သူ၏အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ အပမင်ဆ
ှု ရရှခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင် ပပီိုးတပမ က်လသည့််
့် ိုးစလင်မက
စသတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးက တရ က်ရှခဲသ
် ည် တစ်ဆင်ပ့် ပီိုးတစ်ဆင့််
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
သူရည်မှနိုး် ထ ိုးသည့်် အလပ်မျ ိုးက သူ၏အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ လပ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူြန်ဆင်ိုးရန်ရည်မှနိုး် ခဲသ
ွ ်လ ပပီိုး တစ်ခချင်ိုးစီ၏
့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တပေါ်ထက
တပေါ်ထက
ွ ်မှုသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ဆင်ရ ထင်ဟပ်မပှု ြစ်က သူ၏ကသဇ အ ဏ
ပတပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤပတပေါ်လ မှုမျ ိုးတကက င့်် သတတဝါအ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
တကျိုးဇူိုးတတ ်က၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ပပ
့် ိုးမှုက တကျိုးဇူိုးမတင်ဘဲ မတနန္င်ကကတတ တ
့် ပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆန်ိုးကကယ်သည့်် လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးသည် ထင်ရှ ိုးခဲသ
့် တွက် ဤကမဘ သည်
့် ည်အ
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ြ င်ိုးလ ခဲပ့် ပီိုး ကမဘ သည်
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် တစ်စပပီိုးတစ်စ ပပည်တ
ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုး၊ အတမှ င်ထပြစ်ပခင်ိုးမှ ကကည်လင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တတ က်ပပခင်ိုးဆသ
ီ ၊ ့်
သဿန်တစပပင်ပမ တတ်ဆတ်ပငမ်သက်တနရ မှ ရှငသ
် န်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် အကန်အသတ်
မရှသည့််
့်
ရှငသ
် န်တက်ကကမှုဆသ
ီ ကူ
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးအထဲတွင၊်
့် ိုးတပပ င်ိုးလ ခဲသ
အကကီိုးမှ အတသိုး၊ အတသိုးမှ တသိုးငယ်မှုနမ
် ိုးသည့်် အရ အထ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးအ ိုးပြင့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမခထ ိုးရသည်အ
့် ရ တစ်ခမျှမရှဘဲ သတတဝါတင်ိုး၏
ပြစ်တည်မတ
ှု ွင ် ထူိုးပခ ိုးသည်၊့် ပင်ကလအပ်ချက်န္င
ှ ့်် တန်ြိုးရသည်
ှ
။ သူတ၏ပ
ှ ့််
့် သဏ္ဌ န်န္င
တည်တဆ က်ပတ ကွ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ တအ က်တင
ွ ်
့် ဲပပ ိုးတနတစက မူ သူတသည်
့်
ပြစ်တည်ရန်အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ပပြုလပ်ပခင်ိုးက ခရသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် လူမျ ိုးက
အလွနရ
် ပ်ဆိုးသည့်် ပိုးမ ိုးတစ်တက င်ကတတွျို့ ပပီိုး ဤသတပပ
ကကသည်၊ “ဤပိုးမ ိုးက
့်
တတ ်တတ ်ဆိုးသည်။ ဤကဲသ
့် တသ
ကကည်ရ
့် ဆိုးသည့်် ပိုးမ ိုးက ဘရ ိုးပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုး
့်
မပြစ်န္င်တပ။ အလွနက် ကည်ရ
့် ဆိုးသည့်် အရ တစ်ခက သူြန်ဆင်ိုးသည်ဆပခင်ိုးမှ မပြစ်န္င်တပ။”

မည်မျှ မက်မဲသည့်် အပမင်တပနည်ိုး။ သူတတပပ
သင်သ
့် ည်မှ “ဤပိုးမ ိုးက
့်
အလွနက် ကည်ရ
့် ဆိုးတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးက ဘရ ိုးပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ ဤသဆ
့် လျှင ် သူတွ
့် င ်
သူ၏ကယ်ပင် ထူိုးပခ ိုးသည်ရ
့် ည်ရွယ်ချက်ရတပမည်
ှ
။” ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးတွင ် သူသည်
သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် သက်ရှအမျြုိုးမျြုိုးတက
ှ ့်် အသိုးပပြုမှုပစအမျြုိုးမျြုိုးတန္ှ့် င ့််
့် အသိုးဝင်မှုန္င
တပေါ်ထက
ွ ်လ တစရန် ရည်ရွယထ
်
ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
့်
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ပစတူတနပခင်ိုး မရှတပ။ သူတ၏အပပင်
ပန်ိုးမှ အတွငိုး် ြဲွျို့စည်ိုးပအထ၊
့်
သူတ၏
် န်တနထင်မှု အကျင်ပ
့် စမှ သူတပ့် င်ဆင်သည့်် တည်တနရ အထ၊ တစ်ခချင်ိုးစီက
့် ရှငသ
ကွဲပပ ိုးသည်။ န္ွ ိုးမျ ိုးသည် န္ွ ိုးပစရှကကသည်။ ပမည်ိုးမျ ိုးသည် ပမည်ိုးပစရှသည်။ သမင်မျ ိုးက
သမင်ပစရှပပီိုး ဆင်မျ ိုးက ဆင်၏ပစရှသည်။ မည်သည်အ
့် ရ က ကကည်အ
့် တက င်ိုးဆိုးပြစ်ပပီိုး
မည်သည်အ
့် ရ က ကကည်ရ
့် အဆိုးဆိုးပြစ်သည်က သင်တပပ န္င်သတလ ။ မည်သည်အ
့် ရ က
အသိုးဝင်ဆိုးန္ှင ့်် မည်သည်ပ့် ြစ်တည်မှုက မလအပ်ဆိုးဆသည်က သင်တပပ န္င်သတလ ။
အချြုျို့လူမျ ိုးက ဆင်၏ပသဏ္ဌ န်က ကကြုက်ကကသည်။ သရ့် တွင ် ကွငိုး် ပပင်မျ ိုး၌
အပင်စက်ရန်အတွက် မည်သက
ူ မျှ ဆင်မျ ိုးက အသိုးမပပြုကကတပ။ အချြုျို့လူမျ ိုးက
ပခတသဂ၏
့် ပစ၊ ကျ ိုး၏ပသဏ္ဌ န်က ကကြုက်ကကသည်။ သူတ၏ပ
့် သဏ္ဌ န်က
အရ အ ိုးလိုးအထဲတွင် အထင်ကကီိုးချင်စရ အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ သရ့် တွင ်
သူတက
့် အမ်တမွိုးတရ စဆ န်အပြစ် သင်ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးန္င်သတလ ။ အချြုပ်တပပ ရလျှင်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ တပမ က်ပမ ိုးလှစွ တသ အရ တန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်လ ပါက လူသ ိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က န ခသင်သ
်
့် ည်၊ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ြန်ဆင်ိုးရှငက
အရ အ ိုးလိုးကသတ်မှတ်ခသ
ဲ့် ည့်် အစီအစဉ်က န ခသင်သ
့် ည်။ ဤသည်သ လျှင်
အတပမ ်အပမင်အရှဆိုးတသ သတဘ ထ ိုးပြစ်၏။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် မူလရည်ရွယ်ချက်က
ရှ တြွလပခင်ိုးသတဘ န္ှင ့်် ထရည်ရွယ်ချက်က န ခပခင်ိုးကသ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က
စစ်မှနစ
် ွ လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ချတသချ ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အပမင်တွင ်
တက င်ိုးမွနသ
် ည်၊ ဤသဆ
့် လျှင ် အမှ ိုးက ရှ တြွရန် လူတွင ် အဘယ်အတကက င်ိုးပပချက်
ရှပါမည်နည်ိုး။
ထတကက
င့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ တအ က်တွငရ
် တသ
ှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ အတွက် သစသီချင်ိုးမျ ိုး သီဆကကရမည်။ တနသစ်
့် တွင ်
သူ၏လပ်တဆ င်မအ
ှု တွက် အလွနတ
် က င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် နဒါန်ိုးသခ
ီ ျင်ိုးမျ ိုးက စတင်ကကရမည်။
ဤအချန်တွင် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည်လည်ိုး သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အမှုတတ အ
် တွက်
စ မျက်န္ ှ အသစ်တစ်ခက ြွငလ
့်် စ
ှ ်မည်။ ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတ်တပိုးထ ိုးသည့်် တန္ွဦိုးရ သီ၏

လတ်ဆတ်တသ အညန်အြူ
့် ိုးတပါက်ပခင်ိုး၊ တန္ွရ သီ၏ ရင်မ
့် ှညပ့်် ခင်ိုး၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ၏
ရတ်သမ်ိုးပခင်ိုး၊ တဆ င်ိုးရ သီ၏ သတလှ င်ပခင်ိုးဆင်ရ နယ မသတဘ တရ ိုးအရ
အရ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်န္ှင ့်် လက်ြက်ညလ
ီ ျက်ရပပီ
ှ ိုး သူတ၏
့်
ကယ်ပင်တနသစ်
ှ ့်် ဘဝသစ်ပစတက
်
့် ၊ အသစ်စတင်ပခင်ိုးန္င
့် ကကြုဆကကမည်။ ြန်ိုးဆင်ရှင၏
ကသဇ အ ဏ ဆင်ရ အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင ် တနရက်
့် တင်ိုးက ကကြုဆကကရန်
သူတသည်
အသက်ရှငသ
် ွ ိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး အဆိုးမရှသည့်် ဆက်တက်ပြစ်တပေါ်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
မျြုိုးပွ ိုးကကလမ့််မည် ...
ဘိုရ ်းသခင်၏ ဝိတသသလကခဏ ကိို မည်သည်ူ့ေန်ဆင််းခံ၊ ေန်ဆင််း ခင််းမခံရသည်ူ့ အရ မ
အစ ်းမထိ်းို နိင
ို တ
် ပ
အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက စတင်သည်အ
့် ချန်မှစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးသည်
စတင်တြ ပ် ပက စတင်ထတ်တြ လ
်
သည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် တွက်တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူတက
့် ည်အ
့် အသိုးပပြုခဲသ
့်
မည်သနည်
့် ည်ပြစ်တစ၊ အဘယ်တကက င်ြ
့် န်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ၊
့် ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး ခင်မ စွ
ရပ်တည်လျက် တည်ရလ
ှ
ခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့််
ကသဇ အ ဏ ပင်ပြစ်သည်။ ကမဘ ကကီိုးတွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မတပေါ်တပါက်လ ခင် အချန်က
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးရန် သူ၏တန်ခိုးန္င
ှ ့််
ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးတအတွ
က် သင်တ
့် တ ်သည့််
့်
သက်ရှပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက ပပင်ဆင်ရန် သူ၏ထူိုးပခ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
အသိုးချခဲသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ မကက ခင်တွင ် သူ၏ဇီဝအသက်က
့် ည်။ သူလပ်ခသ
ရရှတတ မ
ွ ်အတွက် ပပင်ဆင်ပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မြန်ဆင်ိုးမီအချန်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်န္င
ှ ့််
ကွဲပပ ိုးသည့်် သတတဝါတတွ
့် င၊် မိုးတက င်ိုးကင်၊ အလင်ိုးအမ်မျ ိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့််
ကန်ိုးတပမမျ ိုးကဲသ
့် ကကီ
့် ရ တတွ
ဲ့် ့်
့် ိုးပမတ်သည်အ
့် င၊် တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ငှက်ကတလိုးမျ ိုးကသ
တသိုးငယ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးတွင၊် ပိုးမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အဏဇီဝရပ်အမျြုိုးမျြုိုးတတွ
့် င၊်
သ မန်မျက်စန္ှငမ
့်် ပမင်န္င်သည့်် ဗက်တီိုးရီိုးယ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးတတွ
့် င ် ထင်ရှ ိုးပပသသည်။
တစ်တက င်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့််
အသက်ကတပိုးအပ်ပခင်ိုးခရပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့််

တစ်ဟန်ထိုးပွ ိုးမျ ိုးလ ခဲက့် ကက တစ်တက င်ချင်ိုးစီသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင်
ရှငသ
် န်တနထင်ခကဲ့် ကသည်။ သူတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဇီဝအသက်က မရရှခဲတ
် ည်ိုး
့် သ လ
့်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူတက
ှ ့်် ရှငသ
် န်တက်ကကမှုတက
့် ည့်် အသက်န္င
့် ချတပိုးသန ိုးခဲသ
့်
သူတ၏မတူ
ညသ
ီ ည်ပ
့် စမျ ိုးန္ှင ့်် တည်တဆ က်ပမျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင့်် ထင်ရှ ိုးပပသခဲက့် ကသည်။
့်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုးတက
တသ ်လည်ိုး
့် တပိုးသည့်် စက ိုးတပပ ဆန္င်စွမ်ိုးက သူတမရရှ
့်
သူတအသီ
ိုးသိုးီ သည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူတက
့်
့် ချတပိုးသန ိုးခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးန္ှင ့််
ကွဲပပ ိုးသည့်် သူတဘဝက
ထတ်တြ ်ပပသပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတက
ှ ၏
်
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရင
့်
့် ရရှခဲသ
ကသဇ အ ဏ သည် အပမင်အ ိုးပြင့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုမရှသည့်် ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပျ က်ကွယမ
် သွ ိုးတအ င် အသက်၏ ရှငသ
် န်တက်ကကပခင်ိုးက
တပိုးခဲရ
သည်အ
့် ခါမျှ မတပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးတအ င်၊ ထပပင်
်
့် သ မက သူတ မည်
့်
့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် ရှငသ
် န်ရပ်တည်တရိုး အတပခခမူမျ ိုးန္ှင ့်် နယ မတရ ိုးမျ ိုးက
မျြုိုးဆက်တစ်ခပပီိုးတစ်ခ လက်ဆင်က
ှ င်ိုးက မျြုိုးပွ ိုးရန်န္င
ှ ့််
့် မ်ိုးတပိုးန္င်တအ င် သက်ရတ
ပွ ိုးမျ ိုးရန် အသစတ်က တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူ၏ကသဇ အ ဏ က
အသိုးပပြုသည်ပ
့် စက အန္စတ်၊ သမဟ
်
့် ျ ိုးအတပေါ်တွငသ
့် တ် အတသိုးစတ် ရှု တထ င်မ
တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ်န္င
ှ ့်် စွဲကပ်မထ ိုးတပ။ မည်သည်ပ
့် စအတပေါ်ကမျှ ကန်သတ်
ထ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။
့်
သူသည် စကကဝဠ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးအတပေါ်တွင ် အပ်ချြုပ်အမန်တပိုးန္
င်ပပီိုး အရ အ ိုးလိုး၏
့်
တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှငပ် ခင်ိုးအတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က စွဲကင်ထ ိုးသည်၊ ထအပပင်
သူက
့်
့်
အတစခတစရန် အရ အ ိုးလိုးက သူထန်ိုးသမ်ိုးန္င်သည်။ သူသည် တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့််
အင်ိုးအင်မျ ိုး၏ အလပ်လပ်ပအ ိုးလိုးက စီမခန်ခွ့် န္
ဲ င်ပပီိုး သူတအထဲ
တွငရ
် ှသည့််
့်
အရ အ ိုးလိုးက အပ်ချြုပ်န္င်သည်အ
့် ပပင် အရ အ ိုးလိုး၏ လအပ်ချက်ကလည်ိုး
တထ က်ပန္
ွ ်အပပင် အပခ ိုးအရ အ ိုးလိုးအတွငိုး် တွင ်
့် င်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ ထင်ရှ ိုးတပေါ်လင
ွ ပ် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤကဲသ
့် တသ
ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငပ် ခင်ိုးသည် တစ်သက်တ အချန်အတွက်တင် မဟတ်ဘဲ
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရပ်တန်မသွ
ိုးသကဲသ
့် ပပီ
့် ရ ၊ သမဟ
့်
့် ိုးဆိုးမသွ ိုးတပ။ ၎င်ိုးက မည်သည်အ
့် တ်
မည်သက
ူ မျှ တပပ င်ိုးလဲ၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ထခက်၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရသကဲသ
့် ့်
မည်သည်အ
့် ရ ၊ သမဟ
ူ မျှ ပြည်စ
့် ွက်၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
့် တ် မည်သက
တလျှ ခ
် ဝတသသလကခဏ က
့် ျ၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရတပ။ အတကက င်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ အစ ိုးထိုး၍မရပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်

ကသဇ အ ဏ က မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခကမျှ အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ။ ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည့််
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ရယူန္င်သည်အ
့် ရ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
သတင်ိုးစက ိုးပတဆ
င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်တမန်တက
့် လ ။့်
့်
့် ဥပမ အတနန္ှင ့်် ကကည်တ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ရန်တဝိုးစွ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးကပင်
့်
မပင်ဆင်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက သူတမပ
့် င်ဆင်ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အန္ှစ်သ ရက မပင်ဆင်ထ ိုးတသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတင်ိုးစက ိုးပတဆ
င်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်တမန်တကဲ
့် ့်
့်
့် သ
ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး အချြုျို့အရ မျ ိုးက
လပ်န္င်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးမပပြုန္င်တပ။ သူတသည်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးမပင်ဆင်သည့်် တန်ခိုးအချြုျို့က ပင်ဆင်တသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က မပင်ဆင်တပ။ အရ အ ိုးလိုးကြန်ဆင်ိုးရန်၊ အရ အ ိုးလိုးက အမန်တပိုးရန်
၊
့်
အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ ကင်စဲရ
ွ န် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
သူတမပ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှပခင်ိုးက မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့် င်ဆင်ကကတပ။ ထတကက
့်
မခရသည်သ
့် က
ူ မျှ အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ။ အလ ိုးတူပင် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးကလည်ိုး မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးပခင်ိုးမခရသည်သ
့် က
ူ မျှ အစ ိုးထိုး၍မရန္င်တပ။
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သတင်ိုးစက ိုးပတဆ
င်သအ
ူ တကက င်ိုးက သင်ြတ်ြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏သတင်ိုးစက ိုးပတဆ
င်သမ
ူ ျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက အဘယ်တကက င့််
အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးရန် မတစလတ်ပခင်ိုးပြစ်သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က မပင်ဆင်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ က အသိုးချရန်အစွမ်ိုး သူတတွ
့် င ် မရှကကတပ။ အပခ ိုးသတတဝါမျ ိုး
အ ိုးလိုးကဲသ
့် ပင်
် အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်၊
့် ၊ သူတအ
့် ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ တအ က်တွငရ
် ပပီ
ှ ိုး အလ ိုးတပ
ူ င် ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
သူတ၏ဘ
ရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူတ၏
် ည်ိုးပြစ်သည်။
့်
့် အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှငလ
သူတတစ်
ပမင်ပ့် မတ်သည်ပြစ်တစ၊ နမ့််ကျသည်ပြစ်တစ၊
့် တယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးတွင ် သူတသည်
့်
တန်ခိုးကကီိုးသည်ပြစ်တစ၊ တန်ခိုးတသိုးသည်ပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က
တကျ ်လွနန္
် င်သည်သ
့် ူ တစ်တယ က်မျှမရှတပ။ ထတကက
င့်် သူတထဲ
ွ ် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
်
့်
့် တင
ဝတသသလကခဏ က အစ ိုးထိုးန္င်သည်သ
့် ူ တစ်တယ က်မျှမရှတပ။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ဟ
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတခေါ် ခရမည်မဟတ်၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ြန်ဆင်ိုးရှင်

ပြစ်လ န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရသည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။
အထက်က မတ်သဟ ယပပြုလပ်မမ
ှု ှတစ်ဆင့်် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် အတမရှသည့််
တန်ခိုးကပင်ဆင်သည်၊့် အရ အ ိုးလိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် အပ်စိုးရှငသ
် လျှင် အတမရှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်ဟ အတခေါ် ခန္င်သည်ဟူသည်အ
့် ချက်က
အခင်အမ တပပ ဆန္င်သတလ ။ ဤတနရ တွင် ဤကဲသ
့် တသ
တမိုးခန
ွ ိုး် က
့်
အလွနပ် မင်လ
့် ွနိုး် သည်ဟ သင်တထင်
့် တက င်ိုး ထင်န္င်သည်။ ယခအချန်တွင ် ဤအရ က
န ိုးလည်ရန် သင်တမတတ်
န္င်တပ။ ထပပင်
် သည်
ှ
့် အန္ှစ်သ ရက သင်တ ့်
့်
့် ထအတွငိုး် တွငရ
မသရှန္င်တပ။ ထတကက
င့်် တလ တလ ဆယ်တွင ် တပြရန်ခက်သည်ဟ သင်တ ခ
့်
့် စ ိုးရလမ့််မည်။
ဤသဆ
့် လျှင ် မတ်သဟ ယပပြုလပ်မှုက ငါဆက်သွ ိုးမည်။ တန က်တစ်ခတွင ်
ဘရ ိုးသခင်တစ်ဆတ
ူ ည်ိုး ပင်ဆင်သည့်် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးဆင်ရ မျ ိုးစွ တသ
ရှု တထ င်မ
် ကယ်လပ်တဆ င်မတ
ှု က
ွ ပ့်် ပြုမည်။ ထသအ
့် ျ ိုး၏ အမှနတ
့် သင်တအ
့် ိုး ရှု ပမင်ခင
့် ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ်န ိုးလည်ရန်၊ တန်ြိုးထ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သရန်အပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ ဆသည်မှ အဘယ်အရ အ ိုး ဆလတကက င်ိုးက
သရှရန် သင်တက
့်် ပိုးမည်ပြစ်သည်။
့် ငါအခွငတ
၂။ ဘိုရ ်းသခင်က လသ ်းနှင ်ူ့ ပဋိည ဉ်တစ်ခို တည်တဆ က်ရန်အတွက်
သ၏နှုတက
် ပတ်တတ တ
် ကိ
ိို ူ့ ို အသံ်းို ပ သည်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၉:၁၁-၁၃ သင်တန္ှ့် င ့်် ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်ဟူမူက ိုး၊ တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင်၊့်
ခပ်သမ်ိုးတသ သတတဝါတသည်
တန က်တြန် မဆိုးရကက။ တပမကကီိုးက ြျက်ဆိုးီ ဘရ့်
့်
တန က်တြန် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုး မရှရ။ ထမှတပါိုး ငါတဘက်၊ သင်တန္ှ့် င ့်် သင်တထ
့် တွင ်
အသက်ရှငသ
် မျှတသ တရ စဆ န်တ တဘက်
၌ သ ိုးတပမိုး အစဉ်အဆက်မပပတ်၊ ငါပပြုတသ
့်
ပဋည ဉ်၏ လကခဏ သက်တသဟူမက
ူ
ိုး၊ ငါ၏ သက်တက မဃ်ိုးတမ်၌ ငါထ ိုး၏။
ထသက်တသည် တပမကကီိုးန္ှင ့်် ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်၏ သက်တသပြစ်လမ့််မည်။
ေန်ဆင််းရှငသ
် ည် အရ အ ်းလံ်းို ကိို ပ လိုပ်ပပီ ်းသည်ူ့အခါတွင ် သ၏ကသဇ အ ဏ သည်
အတည် ပ ပပီ ်း ေစ်ပပီ ်း သက်တံ ပဋိည ဉ်တွင ် တန က်တစ်ကကိမ် ထင်ရှ ်းသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ သည် အပမဲတမ်ိုးထင်ရှ ိုးပပီိုး ြန်ဆင်ိုးခတထ
့် တွင ် အသိုးချသည်၊
သူသည် အရ အ ိုးလိုး၏ ကကကမမ က အပ်စိုးရသ မကဘဲ သူလက်
န္င
ှ ့်် သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့််
့်

အထူိုးြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးပြစ်တသ မတူညသ
ီ ည့်် ဘဝတည်တဆ က်ပက ပင်ဆင်ပပီိုး မတူညသ
ီ ည့််
ကယ်ခန္ဓ သဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် တည်ရသည်
ှ
့် လူသ ိုးတက
့် လည်ိုး အပ်စိုးသည်။ အရ အ ိုးလိုးက
ပပြုလပ်ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင ် ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတအ
့် ိုး
တြ ်ပပပခင်ိုးက ရပ်တန်မသွ
ိုးတပ။ သူအတွ
ကမ
် ူ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုး၏
့်
့်
ကကကမမ အ ိုး အချြုပ်အပခ အ ဏ ပင်သပခင်ိုးက ကင်တဆ င်ထ ိုးသည့်် ကသဇ အ ဏ သည်
သူလက်
မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အမှနတ
် ကယ် တပါက်ြွ ိုးလ သည်အ
့် ချန်တွငသ
်
အမှနတ
် ကယ်
့်
အစပပြုလ သည်။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပ်စိုးရန်
ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က အမှနတ
် ကယ် ရရှရန်
သူရည်ရွယခ
် သ
ဲ့် ည်။ အရ အ ိုးလိုးက အပ်ချြုပ်န္င်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်က ရရှရန်
သူရည်ရွယခ
် ပဲ့် ပီိုး သူ၏ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင် အသက်ရှငတ
် နထင်သည်၊့်
သူ၏ကသဇ အ ဏ ကသပပီိုး န ခသည့်် ထသတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ပပြုလပ်ရန်
့်
ရည်ရွယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့်
့် အသိုးပပြုပပီိုး
လူသ ိုးကက ိုးတွင ် သူ၏ကသဇ အ ဏ က တရ ိုးဝင်တြ ်ပပရန် အစပပြုခဲက
့်
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ တ
် က
့် အတက င်အထည်တြ ်ရန် သူ၏ကသဇ အ ဏ က
စတင်အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤပြစ်စဉ်အတတ အတွငိုး် တနရ တင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ သည် ထင်ရှ ိုးခဲသ
် င်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်မှ အမှနပ
သူ၏အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ က သင်တန့် ိုးလည်ပပီိုး သပမင်န္င်မည်၊့် လူသမျ ိုးသည့််
သီိုးသန်ဥပမ
မျ ိုးက ငါတရွ ိုးချယ်ခရ
ဲ့် မျှသ ပြစ်သည်။
့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၉:၁၁-၁၃ တွငပ
် ါသည့်် ကျမ်ိုးပဒ်န္င
ှ ့်် ကမဘ က ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
မှတတ
် မ်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အတပေါ်က ကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးတွင ် တူညမ
ီ တ
ှု စ်ခရှတသ ်လည်ိုး
ကွဲပပ ိုးမတ
ှု စ်ခလည်ိုးရသည်
ှ
။ တူညမ
ီ ှုက အဘယ်အရ နည်ိုး။
သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးက လပ်ရန်အတွက် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့်
ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုပခင်ိုးမှ တူည၏
ီ ၊ ကွဲပပ ိုးချက်ကမူ ဤတနရ ၌
ကိုးက ိုးထ ိုးတသ ကျမ်ိုးပဒ်က လူသ ိုးန္ှင ့်် ပဋည ဉ်တစ်ခက ထူတထ င်က ပဋည ဉ်တွင ်
ပါသည်အ
့် ရ မျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး တပပ ပပသည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ အပပန်အလှန ်
စက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုပခင်ိုးက လူသ ိုးန္င
ှ ့််
သူစက ိုးတပပ သည်အ
့် ချန်တွင ် ပြစ်တပေါ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် သူြန်ဆင်ိုးရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးက တပပ ဆသည့်် ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုး၊ အမန်မျ
် ယခတွငမ
် ူ
့် ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့် တ
ူ စ်တယ က်ရသည်
ှ
အ
့် တွက်
့် ကက ိုးန မည်သ
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ တ
် သည်
လူသ ိုးန္ှင ့်် တပပ ဆချက်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးက တက်တွနိုး် ချက်န္င
ှ ့််
့်
သတတပိုးချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
သူ၏ကသဇ အ ဏ က ခယူသည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့်
တပိုးအပ်သည့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည်လ
့် ပ်တဆ င်ချက်က ဤကျမ်ိုးပဒ်တွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသနည်ိုး။
ကမဘ က တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူြျက်ဆိုးီ ပပီိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးန္ှင ့််
တည်တဆ က်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်က ကျမ်ိုးပဒ်က မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် ကမဘ က ဤကဲသ
့် တသ
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမျြုိုး တန က်ထပ်လပ်တတ မ
့် ည်
့်
မဟတ်ဆသည်က လူသ ိုးအ ိုး တပပ ပပထ ိုးပပီိုး အဆိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က သတကဂတတစ်ခက
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤသတကဂတက အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ်
ဤကဲသ
့် ဆ
့် မဃ်ိုးတမ်၌ ငါထ ိုး၏။ ထသက်တသ
့် ည် တပမကကီိုးန္ှင ့််
့် ထ ိုးသည်။ “ငါ၏ သက်တက
ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်၏ သက်တသပြစ်လမ်မ
ှ က
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့် ည်။” ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရင
တပပ ခဲသ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည့်် မူရင်ိုးန္တ
သူတပပ လက်သည်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ မျက်စတရှ တ
ျို့ ွင ် သက်တတစ်စင်ိုး တပေါ်တပါက်လ ခဲပ့် ပီိုး
ယတနအထ
တင်တအ င် တည်ရှတနခဲသ
သက်တက လူတင်ိုးပမင်ြူိုးသည်။ ယင်ိုးက
့်
့် ည်။ ထသတသ
့်
သင်ပမင်သည်အ
့် ခါတွင ် မည်သတပေါ်
့် လ သည်က သင်သသတလ ။ သပပပည က ဤအရ က
သက်တသမပပန္င်တပ။ သမဟ
့် တ် ယင်ိုး၏အရင်ိုးအပမစ်က မရှ တြွန္င်တပ။ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးသည်
ဘယ်ဆဘ
ီ ယ်ဝယ်တွငရ
် သည်
ှ
က မသတ်မှတ်န္င်တပ။ ဤသည်မှ သက်တသည် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
လူသ ိုးကက ိုးတွင ် ထူတထ င်ထ ိုးသည့်် ပဋည ဉ်၏ သတကဂတပြစ်၍ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသက်တက
သပပအတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး မလအပ်တပ။ ယင်ိုးက လူသ ိုးက ပပြုလပ်ထ ိုးပခင်ိုး
မဟတ်သကဲသ
့် လူ
်
့် သ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်စွမ်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှငက
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ပပီိုးတန က်တွင် သူ၏ကသဇ အ ဏ
ဆက်လက်ပြစ်တည်တနပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးန္ှငပ့်် ပြုလပ်သည့်် ပဋည ဉ်န္ှင ့်် သူ၏ကတက
လက်န ရန်အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူ၏သီိုးသန်နည်
င့််
့် ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ထတကက
့်
သူထတ
ူ ထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်၏ သတကဂတအတနန္ှင ့်် သက်တက သူအသိုးပပြုပခင်ိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် ဆက်စပ်ပပီိုးပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်ပပီိုးပြစ်တစ ထ ဝရ
မတပပ င်ိုးလဘ
ဲ ဲ တည်ရတနမည်
ှ
့် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးန္ှင ့််
နယ မပြစ်သည်။ ဤအချက်ကတပပ ရမည်။ မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သည့်် ဤနယ မသည်
အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွင ် လက်ပါလ သည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်

ကသဇ အ ဏ ဆင်ရ တန က်ထပ်စစ်မှနသ
် ည့်် ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
ဤအချက်က တပပ ရမည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးသည်
အကန်အသတ်
မရှတပ။ သက်တက သကဂတတစ်ခအတနန္ှင ့်် အသိုးပပြုပခင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
ကသဇ အ ဏ ဆင်ရ ဆက်လက်တိုးပွ ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုပပီိုး လပ်တဆ င်သည့််
တန က်ထပ်လပ်ရပ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့် အသိုးပပြု၍
လူသ ိုးန္ှငထ
့်် တ
ူ ထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်၏ သတကဂတတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည်
လပ်တဆ င်ရန်အတွက် သူဆိုးပြတ်ထ ိုးခဲသ
့် ရ အပပင် ထအရ အ ိုး မည်သည်ပ
့် စန္ှင ့််
့် ည်အ
ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်တစမည်ဆပခင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး တပပ ပပခဲသ
့် ည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့််
ထကစစသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှလ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအရ ပပီိုးတပမ က်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ဤကဲသ
့် တသ
တန်ခိုးက ပင်ဆင်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက
့်
သူတပပ ပပီိုးတန က် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက သည့်် ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်မှတပပ ဆခဲသ
ရ
့် ှု န္င်ပါတသိုးသည်။
့် ည့်် သက်တက လူသ ိုးတ ကကည်
့်
ဘရ ိုးသခင်မန်မမက်
ခသ
ဲ့် ည့်် ထန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တတကက
င့်် ယတနအထ
ဤအရ က
့်
့်
့်
မတပပ င်ိုးမလဲဘဲ ကျန်ရတနသည်
ှ
။ မည်သမ
ူ ျှ ဤသက်တက မြယ်ရှ ိုးန္င်တပ။ မည်သမ
ူ ျှ
ယင်ိုး၏နယ မမျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ သက်တသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တကက င်သ
တည်ရတနသည်
ှ
။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ
့်
အတအကျပင်ပြစ်သည်။ “ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ
ဲ့် တက
င်ိုးမွနပ် ပီိုး
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ပပီိုးတပမ က်လမ့််မည်ပြစ်က ပပီိုးတပမ က်မသ
ှု ည်
ထ ဝရတည်သည်။” ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်တက
့် ဤတနရ တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ထင်ရှ ိုးပပသသည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး၏ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် သတကဂတန္ှင ့််
ပင်ကလကခဏ မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
သတကဂတ၊ သမဟ
့်
့် တ် ပင်ကလကခဏ က
မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခမျှ မပင်ဆင်၊ သမဟ
့် န်ဆင်ိုးခမျ ိုးတွငမ
် ျှ မပမင်ရသကဲသ
့် ့်
့် တ် မည်သည်ြ
ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည့်် အရ မျ ိုးတွငလ
် ည်ိုး မတတွျို့ရတပ။ ယင်ိုးသည် အတမရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့််
သက်ဆင်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင် ပင်ဆင်သည့်် ဝတသသလကခဏ န္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရက ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးန္ှင ့်် ခွပဲ ခ ိုးတပိုးသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ယင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်မှလွဲ၍ မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခ၊ သမဟ
့် မ
ူ ျ ိုးမျှ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည်သ
တကျ ်လွန၍
် မရသည့်် သတကဂတန္ှင ့်် ပင်ကလကခဏ မျ ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
လူသ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ပဋည ဉ်က ဘရ ိုးသခင်ထတ
ူ ထ င်မှုသည် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့််

လပ်ရပ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးဆက
ီ အချက်အလက်တစ်ခ ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆပခင်ိုးင ှ
အသိုးပပြုရန်န္င
ှ ့်် သူအလ
တတ က
် လူသ ိုးက တပပ ပပရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
့်
အရ ပြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ပြင့်် လူသ ိုးန္ှင ့်် တည်တဆ က်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်၏
ကတသတကဂတပြစ်တသ လူသ ိုးန္င
ှ ့်် ပဋည ဉ်က ထူတထ င်ရန် အထူိုးသတကဂတက
အသိုးပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ထူိုးပခ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက သူအသိုးချခဲသ
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ်
ဤပဋည ဉ်က ထူတထ င်ပခင်ိုးက ကကီိုးပမတ်သည့်် ပြစ်ရပ်တစ်ခတလ ။ ထအပပင်
့်
မည်မျှကကီိုးပမတ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ ပဋည ဉ်န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အလွနထ
် ိုးူ ပခ ိုးသည်အ
့် ရ
အတအကျပင်ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်န္င
ှ တ
့်် စ်တယ က်၊ သမဟ
့်် စ်ခ၊
့် တ် အပ်စတစ်ခန္ှငတ
သမဟ
့်် စ်န္င်င ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်မဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
့် တ် န္င်ငတစ်န္င်ငန္ှငတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးကက ိုးတွင် ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်ပြစ်သည်။ ဤပဋည ဉ်သည်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် အရ အ ိုးလိုးက အဆိုးသတ်သည်အ
့် ချန် မတင်ခင်အထ
တည်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ဤပဋည ဉ်က အတက င်အထည်တြ ်သက
ူ ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး
ထန်ိုးသမ်ိုးသသ
ူ ည်လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးရှငပ
် င်ပြစ်သည်။ အချြုပ်တပပ ရလျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့််
တည်တဆ က်ခသ
ဲ့် ည့်် သက်တပဋည ဉ်တစ်ခလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုးက တပပ စက ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ ရရှပပီိုးတပမ က်ပပီိုး ယတနအချ
န်အထ
့်
ကျန်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္ပခင်
ွ ိုး၊ န ခပခင်ိုး၊ ယကကည်ပခင်ိုး၊
တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုး၊ သက်တသခပခင်ိုးန္ှင ့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးတမှ့် လွဲ၍ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးက
အပခ ိုးဘယ်အရ က လပ်န္င်ဦိုးမည်နည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ ဤကဲသ
့် တသ
ပဋည ဉ်မျြုိုးက
့်
ထူတထ င်ရန် တန်ခိုးက အတမရှ ဘရ ိုးသခင်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ
မပင်ဆင်သည်အ
့် တွကပ် ြစ်သည်။ အကကမ်ကကမ် သက်တတပေါ်လ ပခင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
လူသ ိုးကက ိုးတွငရ
် သည်
ှ
့် ပဋည ဉ်က လူသ ိုးတ အ
့် ရပပြုတစရန် တကကည ပခင်ိုးပြစ်သည်။
ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးက ပဋည ဉ် ဆက်လက်ပြစ်တပေါ်တနပခင်ိုး၌
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ ်ပပသည်အ
့် ရ မှ သက်တမဟတ်သကဲသ
့် ပဋ
့် ည ဉ်ကယ်၌လည်ိုး
မဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် ကသဇ အ ဏ ပင် ပြစ်သည်။ တစ်ချန်ပပီိုးတစ်ချန်
သက်တတပေါ်လ ပခင်ိုးက ြိုးကွယထ
် ိုးသည့်် တနရ မျ ိုးတွင ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကကီိုးပမတ်ပပီိုး
ထူိုးဆန်ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်က တြ ်ပပပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
တပျ က်ကွယ်မသွ ိုးမည်၊့် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲမည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
ကသဇ အ ဏ ဆင်ရ အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့်် ထင်ဟပ်မပ
ှု င်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ က တန က်တစ်မျြုိုး ပပသပခင်ိုး မဟတ်တပတလ ။

၃။ ဘိုရ ်းသခင်၏ တက င််းချီ်းမဂဂလ မျ ်း
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၇:၄-၆ ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်သည် သင်၌ရှ၏။ သင်သည် လူမျြုိုးအမျ ိုးတ၏
့်
အဘပြစ်လမ့််မည်။ တန က်တြန်သင်၏ အမည်က အ ပဗဟမတခေါ်ရ။ သင်၏အမည်က
အ ပဗဟဟတခေါ်ရ၏။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ငါသည် သင်က
့် မျ ိုးစွ တသ လူအမျြုိုးတ၏
့်
အဘအရ ၌ ခန်ထ
် ွါိုးမျ ိုးတစမည်။ သင်အ ိုးပြင့််
့် ိုးပပီ။ ငါသည် သင်က
့် အလွနပ
လူအမျြုိုးမျြုိုးတက
် ရင်ပြစ်ရကကလမ်မ
့် ည်။
့် ပြစ်တစမည်။ သင်၏အမျြုိုးအန္ွယ်၌လည်ိုး ရှငဘ
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၈:၁၈-၁၉ အ ပဗဟသည် ကကီိုးပမတ်၍၊ တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် တသ
လူမျြုိုးပြစ်လမ့််မည်။ လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
သူအ
့်
့် ိုးပြင့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က
ခရကကလမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် သူ၏တန က်မှပြစ်တသ သူသ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အမ်သအ
ူ မ်သ ိုးမျ ိုးအ ိုး အ ဏ န္ှငအ
့်် မနတ
် ့် ပိုးမည်က ငါသရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။
သူတသည်
တယတဟ ဝါ၏ လမ်ိုးခရီိုးက လက်က တရ ိုးမျှတစွ စီရင်ဆိုးပြတ်ကကလမ်မ
့် ည်။
့်
တယတဟ ဝါသည် အ ပဗဟအတပေါ် မန်တတ
မ
် ူခသ
ဲ့် ည်အ
့် တင်ိုး အ ပဗဟအတပေါ်သ ပပြုမည်
ဟ
့်
့်
မန်တတ
်မ၏
ူ ။
့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂၂:၁၆-၁၈ သင်သည် ဤအမှုက ပပြုပပီိုး သင်၏သ ိုး၊ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သ ိုးက
ထန်ဝှက်မထ ိုးသည့်် အတွက်တကက င ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ ပြင ့်် သငက
့်် ငါတက င်ိုးကကီိုးတပိုးမည်၊
တိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးပခင်ိုး၌ သင်၏ အမျြုိုးအန္ွယ်က မိုးတက င်ိုးကင် ကကယ်မျ ိုးကဲသ
့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊
့်
ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတပေါ်မှ သဲလိုးန္ှငအ
့်် မျှလည်ိုးတက င်ိုး ငါတိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးတစမည်။ သင်၏
အမျြုိုးအန္ွယ်သည် သူရန်
ူ ၏
့် ည်၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
့် သတ
့် တခါိုးတက
့် အပင်ရလမ်မ
တင်ိုးန္င်ငတသည်
သင်၏အမျြုိုးအန္ွယအ
် ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က ခရကကလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်သည် ငါ၏စက ိုးသက န ခတသ တကက င ့်် ငါသည် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ကျန်ဆပပီဟ
တယတဟ ဝါ မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။
တယ ဘ ၄၂:၁၂ ထသ တယတဟ
ဝါသည် တယ ဘ၏ တန က်ပင်ိုးအဆိုးသတ်က
့်
သူ၏အစပင်ိုးထက်သ ၍ တက င်ိုးကကီိုးတပိုးတတ ်မူသပြင၊့်် သူသည်
သိုးတစ်တသ င်ိုးတလိုးတထ င်၊ ကလ ိုးအတ်တပခ က်တထ င်၊ န္ွ ိုးရှဉ်ိုးတစ်တထ င်န္င
ှ ့််
ပမည်ိုးမတစ်တထ င်တက
့် လသည်။
့် ရခဲတ
ေန်ဆင််းရှင၏
် မိန်မမက်
ချက်မျ ်းဆိင
ို ရ
် အတိုမရှိသည်ူ့ သတဘ နှင ်ူ့ ပင်ကလ
ိို ကခဏ မျ ်းသည်
ူ့
ေန်ဆင််းရှင၏
် အတိုမရှိသည်ူ့ ဝိတသသလကခဏ နှင ်ူ့ ကသဇ အ ဏ ၏ သတကဂတပင် ေစ်သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက လူအမျ ိုးက ရှ တြွရရှချင်ကကသည်။ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ကယ်ပင်အတပခခမူမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး သူ၏ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက
တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်အ
့် တွက် ဤတက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက လူတင်ိုးမရန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
လူသ ိုးအတပေါ်ထ ိုးသည့်် ကတတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် သူချတပိုးသည့််
တကျိုးဇူိုးတတ ်ပမ ဏတသည်
လူသ ိုး၏အတတွိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတအတပေါ်
တွင ် အတပခခပပီိုး
့်
့်
သတ်မှတ်ချတပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမှ အဘယ်အရ က
ပပသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအထဲ
တွင ် လူတက
့်
့် အဘယ်အရ က တတွျို့ န္င်သနည်ိုး။ ဤတနရ တွင ်
မည်သည်လ
့် ူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုး လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး၏ အတပခခမူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် တဆွိုးတန္ွိုးချက်က ခဏြယ်ထ ိုးကကစ။့်
ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ကသရန် ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က သရန်ရှုတထ င်မ
့် ှ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးက
ကကည်က့် ကစ။့်
အထက်ပါ ကျမ်ိုးပဒ် တလိုးပဒ်အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအတကက င်ိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်မျ ိုးသည် အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတက
့်
လက်ခရရှသူမျ ိုး၏ အတသိုးစတ် သရပ်တြ ခ
် ျက်က တပိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င့််
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက တပိုးသန ိုးသည်ဆသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဤတက င်ိုးချီိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အဘယ်အရ မျ ိုး ပါဝင်သည်ဆသည်က ပပသထ ိုးသည်။
ဘရ ိုးမန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ တလသန္ှင ့်် ဟန်ပန်၊ သူတပပ ဆသည့်် ရှု တထ င်န္
ှ ့််
့်
့် င
အတနအထ ိုးတသည်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ချတပိုးသည်သ
့် န္
ူ င
ှ ့်် ထတက င်ိုးချီိုးတက
့်
့်
လက်ခရရှသူမျ ိုးသည် ထင်ရှ ိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် ဝတသသလကခဏ ၊ င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့််
အန္ှစ်သ ရတ ရှ
့် ချက်က လူမျ ိုးအ ိုး န ိုးလည်တစသည်။
့် သည်ဆသည်အ
ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ ဟန်ပန်န္င
ှ ့်် သတဘ ထ ိုး၊ ယင်ိုးတက
့်
့် တပပ ဆသည့််
အတနအထ ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဝတသသလကခဏ က ပင်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့်
အတမရှတပ။ သူ၌ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးရပပီ
ှ ိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့််
မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ သသယမပြစ်သည့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
် ရှ
့် သည်။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၇:၄-၆ က ဦိုးစွ ကကည်က့် ကစ။့် “ငါပပြုတသ ပဋည ဉ်သည် သင်၌ရှ၏။ သင်သည်
လူမျြုိုးအမျ ိုးတ၏
့် အဘပြစ်လမ့််မည်။ တန က်တြန်သင်၏ အမည်က အ ပဗဟမတခေါ်ရ။

သင်၏အမည်က အ ပဗဟဟတခေါ်ရ၏။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ငါသည် သင်က
့် မျ ိုးစွ တသ
လူအမျြုိုးတ၏
် ွါိုးမျ ိုးတစမည်။ သင်အ ိုးပြင့််
့် ိုးပပီ။ ငါသည် သင်က
့် အလွနပ
့် အဘအရ ၌ ခန်ထ
လူအမျြုိုးမျြုိုးတက
် ရင်ပြစ်ရကကလမ်မ
့် ည်။”
့် ပြစ်တစမည်။ သင်၏အမျြုိုးအန္ွယ်၌လည်ိုး ရှငဘ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟန္ှင ့်် ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်ပြစ်ပပီိုး
အ ပဗဟအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက
လူမျြုိုးတ၏
် ွ ိုးမျ ိုးတစက သူအ
့် ြခင်အပြစ် ပပြုလပ်မည်ပြစ်ပပီိုး သူက
့် အလွနပ
့် ိုးပြင့််
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးပြစ်တပေါ်တစပပီိုး၊ သူထ
် ရင်မျ ိုး ဆင်ိုးသက်လ တစလမ်မ
့် ည်။
့် မှ ရှငဘ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သင်ပမင်သတလ ။
ဤကဲသ
့် တသ
ကသဇ အ ဏ မျြုိုးက သင်မည်သပမင်
့်
့် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင့််
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရ၏ မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်က
့် သင်ပမင်သနည်ိုး။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တသချ ြတ်ကကည်ပ
့် ါက ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
ဝတသသလကခဏ တသည်
ဘရ ိုးသခင့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ အသိုးအန္ှုနိုး် တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
့်
ြွငပ့်် ပထ ိုးသည်ဆပခင်ိုးက တတွျို့ ရှရန်မခက်ခတ
ဲ ပ။ ဥပမ ဘရ ိုးသခင်က “ငါပပြုတသ
ပဋည ဉ်သည် သင်၌ရှ၏။ သင်သည်...ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ငါသည် သင်က
့် ...ခန်ထ
့် ိုးပပီ။ ငါသည်
သင်က
့် ...တစမည်” စသည့်် “သင်သည်...ပြစ်လမ့််မည်” “ငါသည်...တစမည်” ဆသည့််
အတည်ပပြုတသ အသိုးအန္ှုနိုး် မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ န္ှင ့််
ကသဇ အ ဏ က တြ တ
် ဆ င်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်က တစ်ြက်တွင် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
သစစ ရှမှုက ပပသမှုတစ်ခပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးတစ်ြက်တွငမ
် ူ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဝတသသလကခဏ က
ပင်ဆင်တသ ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုသည့်် သမ ိုးရိုးကျ တဝါဟ ရမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ပါဝင်သည့််
ထူိုးပခ ိုးတလိုးနက်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်သည်။ တစ်တယ က်တယ က်က
အပခ ိုးလတ
ူ စ်တယ က်က အလွနပ
် ွ ိုးမျ ိုးမည်အ
့် တကက င်ိုး၊ လူမျြုိုးမျ ိုးသည် သူထ
့် မှ
ပြစ်လ မည်အ
့် တကက င်ိုး၊ ရှငဘ
် ရင်မျ ိုးသည် သူထ
့် တကက င်ိုး
့် မှ ထွက်တပေါ်လ မည်အ
တမျှ ်လင်သ
့် ည်ဟတပပ သည်ဆလျှင ် ဤသည်မှ မချဆန္ဒပပြုပခင်ိုးတစ်မျြုိုးပြစ်ပပီိုး ကတ၊
သမဟ
င့်် လူမျ ိုးက “ငါသည် သင်က
့်
့် တ် တက င်ိုးကကီိုးတစ်ခ မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် ရ မျြုိုး
့် တစမည်။ သင်သည် အကကင်မည်တသ အရ ပြစ်မည်...” ဆသည်အ
မတပပ ရဲကကတပ။ ထသတသ
တန်ခိုးက သူတမပ
့် တွကတ
် ကက င့််
့်
့် င်ဆင်တကက င်ိုး သကကသည်အ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူတအတပေါ်
တွင ် မူတည်သည်အ
့် ရ မဟတ်တပ။
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးက သူတတပပ
သည်ဆလျှငပ
် င် သူတ၏စ
ှ ့််
့်
့်
့် တ်ဆန္ဒန္င
ရည်မှနိုး် ချက်တကက င့်် ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုးမျြုိုးပြစ်ပပီိုး သူတ၏
့် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အန္ှစ်မရှ၊

အဓပပ ယ်မရှပြစ်တနမည်ပြစ်သည်။ သူတ၏ဆန္ဒ
မျ ိုးက သူတအတက
င်အထည်မတြ ်န္င်ဟ
့်
့်
ခစ ိုးရလျှင် ဤကဲသ
့် တသ
ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးသည့်် တလသမျြုိုးန္ှင ့်် မည်သက
ူ တပပ ဝမ
့် ည်နည်ိုး။
့်
လူတင်ိုးက သူတ၏မျ
ြုိုးဆက်မျ ိုးက တက င်ိုးတစချင်ကကသည်၊ သူတ တက
င်ိုးစ ိုးပပီိုး
့်
့်
ကကီိုးကျယ်သည့်် တအ င်ပမင်မှုမျ ိုးအ ိုး ခစ ိုးရမည်က တမျှ ်လင်က့် ကသည်။ “သူတထဲ
့် မှ
တစ်တယ က်သည် ဧကရ ဇ်မင်ိုးတစ်ပါိုးပြစ်လ မည်ဆလျှင် မည်မျှကကီိုးကျယ်သည့််
ကပြစ်မည်နည်ိုး။ အပ်ချြုပ်သတ
ူ စ်တယ က်ပြစ်လ ပါကလည်ိုး တက င်ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
အတရိုးပါသည်သ
့် တ
ူ စ်တယ က် ပြစ်တနသတရွ ျို့ တက င်ိုးတပလမ့််မည်။” ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
လူတ၏
ြုိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ်
့် ဆန္ဒမျ ိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူမျ ိုးက သူတ၏မျ
့်
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးသက်တရ က်ရန်သ ဆန္ဒပပြုန္င်ကကပပီိုး သူတ၏ကတ
မျ ိုး အမှနတ
် ကယ်
့်
ပြစ်လ ရန် မလပ်န္င်ကက၊ သမဟ
့် ည်ိုးန္င်ကက။ ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးက ရန္င်ရန်
့် တ် မပြည်ဆ
့်
တန်ခိုးအစွမ်ိုး သူတမပ
ဲ ွင ်
့် င်ဆင်တကက င်ိုးက လူတင်ိုးက သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထတ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးသသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
အ ိုးလိုးက
့် တသ ် သူတ၏အရ
့်
သူတထ
် ွနတ
် နသည်အ
့် တွကပ် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သူတအတနပြင်
့်
့် န်ိုးချြုပ်န္င်သည်ထက် တကျ လ
့်
့်
အပခ ိုးလူမျ ိုး၏ ကကကမမ က မည်သချြုပ်
့် ကင်န္င်မည်နည်ိုး။
ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တပပ န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဤကဲသ
့် တသ
ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ပပီိုး သူသည် လူသ ိုးအတပေါ်တွင ်
့်
တပိုးအပ်သည့်် ကတမျ ိုးအ ိုးလိုးက ပပည်စ
့် တစရန်၊ အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ တစရန်၊
လူသ ိုးတအတပေါ်
က သူချတပိုးသန ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လ တစရန် တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်အ
့် တွကပ် ြစ်သည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူတစ်တယ က်က လွနစ
် ွ ပွ ိုးမျ ိုးတစပခင်ိုးင ှ လပ်ရန်မှ
ဘရ ိုးသခင်အတွက်မူ ကတလိုးကစ ိုးစရ ကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ လူတစ်တယ က်၏မျြုိုးဆက်က
တက င်ိုးစ ိုးတအ င်လပ်ရန်မှ သူအတွ
ကမ
် ူ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးသ လသည်။
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးအတွက် သူပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုးလပ်ရန်၊ သမဟ
့်
့် တ် သူစ့် တ်က အ ိုးစက်ရန်၊
သမဟ
့် တ် စတ်ရှုပ်ခရန်မလတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးသက်သက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ သက်သက်ပြစ်သည်။
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၈:၁၈ တွငပ
် ါသည့်် “အ ပဗဟသည် ကကီိုးပမတ်၍၊ တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် တသ
လူမျြုိုးပြစ်လမ့််မည်။ လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
သူအ
့်
့် ိုးပြင့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က
ခရကကလမ်မ
့် ည်” ဟူသည်က ြတ်ပပီိုးတန က်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သင်တ ့်
ခစ ိုးရသတလ ။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်မှုက သင်တအ
့် ရခစ ိုးန္င်သတလ ။

ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကကီိုးစိုးမက
ှု သင်တအ
့် ရခစ ိုးန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
တသချ မှုရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က တအ င်ပမင်မှုအတပေါ်တွင ်
့်
သူ၏ယကကည်မှုက ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး၊ သမဟ
့် တသ
့် တ် သူ၏ယကကည်မှုတကက င့်် ဤကဲသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထအစ ိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးဆင်ရ ကသဇ အ ဏ ၏ သက်တသပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပပည်စ
့် တစသည့်် ပညတ်ချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ဤတနရ တွင ် သင်တ ့်
အ ရစက်သင်သ
ှ ်ခရှသည်။ “အ ပဗဟသည် ကကီိုးပမတ်၍၊
့် ည့်် တြ ်ပပချက်န္စ
တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် တသ လူမျြုိုးပြစ်လမ်မ
သူအ
့် ည်။ လူမျြုိုးအတပါင်ိုးတသည်
့်
့် ိုးပြင့််
တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က ခရကကလမ်မ
့် ခါ
့် ည်” ဟဘရ ိုးသခင်က တပပ သည်အ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှု ပ်တထွိုးနက်နမ
ဲ ှုသတဘ မျ ိုး ပါဝင်သတလ ။ စိုးရမ်သည့််
သတဘ မျ ိုး ပါဝင်သတလ ။ တကက က်ရွ သ
ျို့ ည့်် သတဘ မျ ိုး ပါဝင်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် “အမှနတ
် ကယ်ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်”၊ “ပြစ်လမ်မ
့် ည်” ဟူသည့််
စက ိုးလိုးမျ ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် သီိုးသန်ပြစ်
့် ပပီိုး သူထ
့် မကက ခဏ
ပြစ်တပေါ်တလ့်ရသည်
ှ
့် ဤသတဘ မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် အဘယ်ဆက်စပ်မှုမျှ မရှတပ။
အပခ ိုးလူမျ ိုးအတပေါ် တက င်ိုးရန်အတွက် ဆန္ဒပပြုသည်အ
့် ခါတွင ် ဤကဲသ
့် တသ
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သိုးရဲကကမည် မဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
တသချ မှုမျြုိုးန္ှင ့််
့်
အပခ ိုးလတ
ူ စ်တယ က်က ကကီိုးပမတ်ပပီိုး တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် သည့်် လူမျြုိုးအပြစ် မည်သမ
ူ ျှ
တက င်ိုးချီိုးတပိုးရဲကကမည် မဟတ်တပ။ သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က လူမျြုိုးအ ိုးလိုးက
သူအ
ူ ျှ ကတမတပိုးရဲတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးပြင့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ရမည်ဟ မည်သမ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ပပပီိုး တသချ တလတလ၊ သူတသည်
တစ်ခခက
့်
သက်တသခတနတလတလပြစ်သည်— ထတစ်ခခဆသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၌
ဤကဲသ
့် တသ
ကသဇ အ ဏ ရှသည်အ
့် တကက င်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
ပပီိုးတပမ က်တစန္င်သည်အ
့် တကက င်ိုး၊ ထပပင်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ပပီိုးတပမ က်မှုက
တရှ င်လဲ၍မရန္င်သည်အ
့် တကက င်ိုးက သက်တသပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟက
တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်အ
့် တပေါ်တွင ် နည်ိုးနည်ိုးမျှ တတန္ှ
ဲ ွင ်
့် ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သူန္ှ့် လိုးသ ိုးထတ
တသချ ခဲသ
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အရ
့် ည်။ ထအပပင်
့်
ပပီိုးတပမ က်မည်ပြစ်ပပီိုး ဤပပီိုးတပမ က်မှုက တပပ င်ိုးလဲရန်၊ တ ိုးဆိုးီ ရန်၊ ထခက်ရန်၊ သမဟ
့် တ်
တန္ှ င်ယ
် န် မည်သည်သ
့် က်တရ က်မှုကမျှ မပပြုလပ်န္င်တပ။ မည်သည်အ
့် ရ ပင်
့် ှကရ
ပြစ်ပျက်ခတ
ဲ့် စက မူ ဘရ ိုးသခင်န္
ှု က
် ပတ်တတ ်တ၏
့် မှုန္င
ှ ့်် ပပီိုးတပမ က်မှုက
့် တ
့် ပပည်စ

မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ပယ်ြျက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် လမ်ိုးမိုးပခင်ိုး ပပြုလပ်န္င်မည်မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ မန်မမက်
သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
တန်ခိုးအစွမ်ိုးသက်သက်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ ပငင်ိုးပယ်မက
ှု ခွငပ့်် ပြုမည်မဟတ်သည့််
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင ်
သင်၌ သသယရှတနဆဲတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်က တပပ သည့််
စက ိုးမျ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် ထဲ
့် တွင ် တန်ခိုးအစွမ်ိုး၊
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
ှ ့်် ကသဇ အ ဏ တရှ့် သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
တန်ခိုးစွမ်ိုးအ ိုး၊ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
အမှနတ
် ရ ိုးက မလွမ
ဲ ချ ပပီိုးတပမ က်တအ င်ပမင်ခပဲ့် ခင်ိုးတက
့် န်ဆင်ိုးခ၊ သမဟ
့် မည်သည်ြ
့် တ်
ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည်အ
့် ရ မျ ိုးကမျှ မရရှန္င်တပ။ ထပပင်
့် န်ဆင်ိုးခ၊ သမဟ
့် မည်သည်ြ
့် တ်
ြန်ဆင်ိုးခ မဟတ်သည့်် အရ မျ ိုးကမျှ သ လွနပ် ခင်ိုး မရှန္င်တပ။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ဤကဲသ
့် တသ
တလသ၊ တလယူတလသမ်ိုးန္ှင ့်် တပပ န္င်ပပီိုး
့်
သူ၏ကတမျ ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ စက ိုးလိုးသက်သက်၊ သမဟ
့် တ် အလဟဿ
ဝ့်ကက ိုးတပပ ဆပခင်ိုးသက်သက် မဟတ်ဘဲ မည်သည်လ
့် ပ
ူ င်္္ြုလ်၊ ပြစ်ရပ်၊ သမဟ
့် တ်
အရ ဝတထြုကမျှ သ လွန၍
် မရန္င်သည့်် အတမရှကသဇ အ ဏ ၏ တြ ်ပပချက်ပင်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတပပ သည့်် စက ိုးလိုးတတွ
့် င ်
အဘယ်အရ က ကွ ပခ ိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်ြတ်သည်အ
့် ခါတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ တန်ခိုးအစွမ်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ
ကသဇ အ ဏ က သင်အ ရခစ ိုးရသည်။ ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက လူမျ ိုးက
့်
တပပ သည်အ
့် ခါတွင ် သင်မည်သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ သူတသည်
အလွနအ
် မင်ိုး မ နတထ င်လ ိုးက
့်
တလလိုးထွ ိုးပပီိုး သူတက
ူ ကက
ိုးဝါတနသည်ဟ သင်ထင်သတလ ။ သူတ၌့် ဤတန်ခိုး
့် ယ်သတ
့်
မရှသည်အ
့် တွက်၊ ဤကဲသ
့် တသ
ကသဇ အ ဏ က မပင်ဆင်သည်အ
့် တွက် သူတသည်
့်
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးက ရရှရန် လိုးဝမတတ်န္င်ကကတပ။ သူတသည်
သူတ၏
့်
့်
့် ကတမျ ိုးအတပေါ်
အလွနတ
် သချ တနပခင်ိုးမှ သူတမှ့် တခ
် ျက်မျ ိုး၏ င်္ရမစက်မှုကသ ပပသည်။
တစ်တယ က်တယ က်က ဤကဲသ
့် တသ
စက ိုးမျြုိုးက တပပ သည်ဆလျှင ် ထသူသည်
့်
တသချ တပါက်ပင် မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး ကယ်က
့် ယ်ကယ် ယကကည်မှုလွနက
် ဲတနလမ်မ
့် ည်ပြစ်က
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုး ဥပမ အတနန္ှင ့််
သူက
့် ယ်သူ ထတ်တြ ်ပပတနမည်ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ
လ ၏၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် မ နတထ င်လ ိုးသည့်် သတဘ မျြုိုးက
သင်ခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဟ သသက်သက်ပြစ်သည်ဟ

သင်ခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
ကသဇ အ ဏ ပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တသည်
အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ ထပပင်
့်
့် သူ၏န္ှုတ်မှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
မီတွင၊် တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် တစ်ခခကလပ်ရန်
့်
့် မမန်မမက်
သူဆိုးပြတ်ချက်ချတနသည်အ
့် ခါတွင ် ထအရ သည် ပပီိုးတပမ က်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အ ပဗဟက တပပ သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးသည် အ ပဗဟန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့််
ပဋည ဉ်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟအတပေါ်ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် ကတတစ်ခပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်။ ဤကတသည် ထူတထ င်ထ ိုးသည့်် အချက်တစ်ခပြစ်ပပီိုး ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့််
အချက်လည်ိုးပြစ်သည်။ ဤအချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ
ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့််
့်
ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆပခင်ိုးက သူ၌ မ နတထ င်လ ိုးသည့််
့်
သတဘ ထ ိုးရသည်
ှ
ဟ မဆလတပ။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးက လပ်တဆ င်န္င်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူတွ
့် တသ
့်
့် င ် ဤကဲသ
့်
တန်ခိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး ဤလပ်ရပ်မျ ိုးက ရရှရန် အပပည်အ
့် ဝ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်က
ဤအရ မျ ိုး၏ ပပီိုးတပမ က်မှုမျ ိုးသည် သူ၏လပ်န္င်စွမ်ိုးအတွငိုး် တွင ် လိုးဝတည်ရသည်
ှ
။
ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ မန်မမက်
သည်အ
့် ခါတွင ်
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ြွငပ့်် ပပခင်ိုးတပြစ်
့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ တ၏
့်
စလင်သည်ထ
့် တ်တြ ်ပခင်ိုး၊ ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးတပြစ်
်
့် ၏။ ထပပင်
့် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
ဝတသသလကခဏ ဆင်ရ သက်တသအတနန္ှင ့်် ယင်ိုးတထက်
ပပပီိုးသင်တ
့် လျ ်သည်၊့်
့်
သင်တ
် ည့်် အရ မရှတပ။ ဤကဲသ
့် တသ
မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၏ သတဘ ထ ိုး၊ တလသန္ှင ့််
့် တ သ
့်
့်
အသိုးအန္ှုနိုး် တသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဝတသသလကခဏ ဆင်ရ အမှတ်အသ ိုး
့်
အတအကျပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ ဝတသသလကခဏ ဆင်ရ တြ ်ပပချက်န္င
ှ ့််
လိုးဝကက်ညသ
ီ ည်။ ဤမန်မမက်
ချက်မျ ိုးထဲတွင ် ဟန်တဆ င်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် ပခင်ိုးတ ့်
့် တ် မသန်စင်
မပါဝင်တပ။ ယင်ိုးတမှ့် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ မျ ိုးက ပပည်စ
့် စွ န္ှင ့််
ကလစွ အတက င်ိုးဆိုးတြ ်ပပပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးကမူ ဘရ ိုးသခင် တပိုးအပ်သည့််
တန်ခိုးက ပင်ဆင်ရန် မဆထ ိုးန္ှင ့်် ဤကသဇ အ ဏ က မပင်ဆင်သကဲသ
့် ့်
ဤအန္ှစ်သ ရမျ ိုးကလည်ိုး မပင်ဆင်တပ။ လူသ ိုးသည် ဤကဲသ
့် တသ
အပပြုအမူမျြုိုးက
့်
သစစ တြ က်ပါက ယင်ိုးသည် တသချ တပါက်ပင် သူ၏အကျင်ပ
့် ျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး
တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ ၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် လူသ ိုး၏ မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််

ရင်ိုးစင်ိုးသည့်် ရည်မှနိုး် ချက်တ၏
့် ဝင်စွက်ြက်တတ်သည့်် အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်လမ့််မည်၊
ထပပင်
့်် ိုးတသွိုးတဆ င်လသည့််
့် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ရန်အတွက် လူမျ ိုးက လှညစ
နတ်ဆိုး၊ စ တန်၏ အန္တရ ယ်ပပြုလသည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုးသ
ပြစ်လမ်မ
့် တသ
ဘ သ စက ိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ထတ်တြ ်ခရပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ ဤကဲသ
့်
မည်သထင်
က လယူလပပီိုး သူက
့် ပမင်မည်နည်ိုး။ သင်သည် သူတနရ
့်
့် အစ ိုးထိုးက သူအပြစ်
အတယ င်တဆ င်လသည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က ဆလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်မ
ချက်မျ ိုး၏ တလသက တပပါက သင်၏ရည်ရွယ်ချက်က
့် န်မမက်
့်
လူတ၏န္ှ
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က အစ ိုးဝင်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင် တရ ိုးဝင်
့် လိုးသ ိုးထက
ပင်ဆင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပင်စီိုးရန်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စ တန်ပင်ပြစ်၏။
ရှငိုး် လင်ိုးရိုးရှငိုး် သည်။ ဤအရ တသည်
တက င်ိုးကင်တမန်မင်ိုးမှ ဆင်ိုးသက်လ သူတ၏
့်
့်
လပ်ရပ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်၊ တက င်ိုးကင်ဘမှ သည်ိုးမခန္င်စရ ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုး၏
စက ိုးလိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတပါဝင်
သည်အ
့် လ ိုး၊
့်
ထလူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဝတသသလကခဏ တသည်
အတမရှသည်အ
့် လ ိုး၊ ထလူ၏
့်
စက ိုးတလသပင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆင်တူသည်အ
့် လ ိုး ခစ ိုးရတစရန် ပပြုလပ်လျက်
လူမျ ိုးက အပမင်မှ ိုးတစရန်န္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့်် စက ိုးအချြုျို့ကတပပ ပပီိုး
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က တပသည်သ
့် ူ သင်တထဲ
့် တွင ် ရှသတလ ။
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျြုိုးက သင်တလ
့်
့် ပ်ြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဟ ထင်ရသည့်် လက်ဟန်တပခဟန်အပပင် တန်ခိုးအစွမ်ိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ ဟ
သင်ယူဆသည့်် အရ တန္ှ့် င ့်် သင်တ၏
့် တဟ တပပ ချက်မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏တလသက
တပြူိုးသတလ ။ သင်တအမျ
ိုးစသည် ဤကဲသ
့် တသ
နည်ိုးန္ှင ့်် မကက ခဏ ပပြုမူကကသတလ ၊
့်
့်
သမဟ
် ကသဇ အ ဏ က သင်တ အမှ
နတ
် ကယ်
့် တ် ပပြုမူရန် စီစဉ်ထ ိုးသတလ ။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့်
ပမင်တတွက
ျို့
သတပပြုမ၍ သရှလ ပပီိုး သင်တပပြုလ
ပ်တလ့်ရှသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်တက
့်
့် ယ်သင်တ ့်
ြွငပ့်် ပတလ့်ရသည်
ှ
အ
့် ရ တက
့် ည်အ
့် ခါတွင ် ရွ ရှ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက
့် ပပန်ကကည်သ
ခစ ိုးကကရသတလ ။ သင်တ၏
့် ှုန္င
ှ ့်် အရှက်မမ
ဲ့် ှုက သပမင်သတလ ။
့် ယတ်ညမ
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျ ိုး၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက ခွပဲ ခ ိုးစတ်ပြ ကကည်ပ့် ပီိုးတန က်
့်
သူတသည်
ကျန်စ မထ ိုးသည့်် ငရဲသ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်ဟ ဆန္င်မည်တလ ။
့်
ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက လပ်သည်လ
့် တ
ူ င်ိုးက ကယ်က
့် ယ်ကယ်
့်
အရှက်ရတအ င်လပ်တနကကသည်ဟ ဆန္င်မည်တလ ။ ဤသတဘ တရ ိုး၏ တလိုးနက်မှုက
သင်တသ
့် တသ
နည်ိုးန္ှင ့်် ပပြုမူကကသည့််
့် ပမင်သတလ ။ မည်မျှတလိုးနက်သနည်ိုး။ ဤကဲသ
့်

လူမျ ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ဘရ ိုးသခင်က တပရန်ပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ချင်ကကပပီိုး လူမျ ိုးအ ိုး သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်အတနန္ှင ့််
ကိုးကွယ်တစချင်ကကသည်။ သူတသည်
လူတက
ှ ့််
့်
့် ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ ဝါိုးပမြုရန်န္င
သမ်ိုးပက်ရန်အလငှ့် လူတ၏န္ှ
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က ြျက်သမ်ိုးပစ်ချင်ကကပပီိုး
့် လိုးသ ိုးထက
လူသ ိုးကက ိုးတွင ် အလပ်လပ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က ြယ်ထတ်ပစ်ချင်ကကသည်။ လူတင်ိုး၏
မသစတ်၌ ဤကဲသ
့် တသ
ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး လူတင်ိုးက ဤကဲသ
့် တသ
့်
့်
အကျင်ပ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အန္ှစ်သ ရအတင်ိုး အသက်ရှငက် ကက
့် ျက်စီိုးသည့်် စ တန်န္င
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ရန်ဘက်ပြစ်သည်၊့် ဘရ ိုးသခင်က သစစ တြ က်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ချင်သည့််
စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သဘ ဝအတင်ိုး အသက်ရှငက် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ
တခါင်ိုးစဉ်အတပေါ် ငါ၏မတ်သဟ ယပပြုမှုက ကက ိုးန ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
အတယ င်တဆ င်ရန်၊ သမဟ
ှ
သတလ ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က တပရန် ဆန္ဒရကကသတလိုး
့် တ်
ရည်သန်ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကတသိုးသတလ ။ သင်တတွ
့် န္ဒ ရှတသိုးသတလ ။
့် င ် ဘရ ိုးပြစ်ချင်သည်ဆ
သင်တ ဘ
့် ရ ိုးပြစ်ချင်တသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က လူသ ိုးက
တပ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်က လူသ ိုးက
အတယ င်တဆ င်၍မရတပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် တလသအတင်ိုး
တပန္င်စွမ်ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရကမူ မတပန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏တနရ တွငရ
် ပ်ပပီိုး ဘရ ိုးအပြစ် အတယ င်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
သင်လပ်တဆ င်န္င်မည်မဟတ်တပ၊ ထပပင်
့် ခါမျှ
့် တနပြင့်် အရ အ ိုးလိုးက မည်သည်အ
့် သင်အ
အပ်စိုးပပီိုး အမန်တပိုးန္
င်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် သင်သည် တသိုးငယ်သည့််
့်
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ခသ ထ ဝရပြစ်တနမည်ပြစ်သည်။ သင်၏ကျွမ်ိုးကျင်မှုန္င
ှ ့်် အရည်အချင်ိုးက
မည်မျှကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သင်တ
ှ
သင်၏ အရ အ ိုးလိုးသည်
့် ွင ် ဆတကျိုးဇူိုးမျ ိုး မည်မျှပင်ရပါတစ၊
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ရ
် သည်
ှ
။ သင်သည် မထီတရီ စက ိုးအချြုျို့က
တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး ဤအချက်က သင်တ
် အန္ှစ်သ ရရှသည်ဟ
့် ွင ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
မပပန္င်သကဲသ
့် ြန်
် ကသဇ အ ဏ က သင်ပင်ဆင်သည်ဟလည်ိုး မတြ ်ပပတပ။
့် ဆင်ိုးရှင၏
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်ယထ
ူ
ိုးပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် အပပင်
မှ
့်
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် ထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ ရှရင်ိုးစဲွ
အန္ှစ်သ ရမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးခကက ိုးတွငရ
် သည်
ှ
့်
့်

ဆက်န္ယ်မှုက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်တပ။ ြန်ဆင်ိုးခတစ်ခအတနန္ှင ့််
လူသ ိုးသည် သူ၏ကယ်ပင်အတနအထ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး အသဉ ဏ်ရရှ
ှ ပပြုမူရမည်။
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးထ ိုးသည်အ
့် ရ က တ ဝန်သတတ်စွ န္ှင ့်် တစ င်တ
့် ရှ က်ရမည်။
စည်ိုးတကျ ၍
် မလပ်ရ၊ သမဟ
့် တ် မမတတ်န္င်သည့်် နယ်ပယ်ထက် တကျ ်၍မလပ်ရ၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင် စက်ဆပ်သည့်် အရ မျ ိုးက မလပ်ရ။ ကကီိုးပမတ်ရန်၊ သမဟ
့် တ်
အ င်္လူသ ိုးပြစ်ရန်၊ သမဟ
် ွနရ
် န် မလပ်ရသကဲသ
့် ့်
့် တ် အပခ ိုးလူမျ ိုးထက်တကျ လ
ဘရ ိုးပြစ်တအ င်လည်ိုး မကကြုိုးစ ိုးရ။ ဤသည်မှ လူတဆန္ဒ
့် ည့်် အရ ပြစ်သည်။
့် မပပြုသင်သ
ကကီိုးပမတ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် အ င်္လူသ ိုးပြစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက အဓပပ ယ်မရှတပ။
ဘရ ိုးပြစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ပခင်ိုးက ပ၍ပင် ဆိုးဝါိုးသည်။ ဤသည်မှ
ရွ ျို့ ရှ စက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပပီိုး ယတ်ည၏
့် ။ ချီိုးကျြူိုးထက်ပပီိုး အရ အ ိုးလိုးထက် ြန်ဆင်ိုးခတ ့်
စွဲကင်ထ ိုးသင်သ
် ည့်် ြန်ဆင်ိုးခပြစ်ရန်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ လူအ ိုးလိုး
့် ည့်် အရ မှ စစ်မှနသ
လက်တလျှ က်သင်သ
့် ည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။
ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ သည် အချိန်၊ တနရ သိမဟို
ို ူ့ တ် တ မမျက်န ှ သွင ် ပင်အ ်း ေင်ူ့
ကန်သတ်
ထ ်း ခင််းမရှိသကွဲသ
ူ့ ၊ိုိ ူ့ ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ သည် တိင
ို ်း် တ ၍မရနိင
ို တ
် ပ
ူ့
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂၂:၁၇-၁၈ က ကကည်က့် ကစ။့် ဤသည်မှ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က
အ ပဗဟကတပပ သည့်် တန က်ထပ် ကျမ်ိုးပဒ်တစ်ခပြစ်သည်၊ ယင်ိုးတွင် သူက အ ပဗဟက၊
“တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ ပြင ့်် သငက
့်် ငါတက င်ိုးကကီိုးတပိုးမည်၊ တိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးပခင်ိုး၌ သင်၏
အမျြုိုးအန္ွယ်က မိုးတက င်ိုးကင် ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊ ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတပေါ်မှ
့်
သဲလိုးန္ှငအ
့်် မျှလည်ိုးတက င်ိုး ငါတိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးတစမည်။ သင်၏ အမျြုိုးအန္ွယ်သည်
သူရန်
ူ ၏
့် ည်၊ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငတသည်
့် သတ
့် တခါိုးတက
့် အပင်ရလမ်မ
့်
သင်၏အမျြုိုးအန္ွယအ
် ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကကီိုးမင်္ဂလ က ခရကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
ငါ၏စက ိုးသက န ခတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က
အ ပဗဟက သူ၏ သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ပွ ိုးမျ ိုးြရန်
့် အကကမ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခဲသ
် မည်သည့်် အတင်ိုးအတ အထ ၎င်ိုးတ ပွ
့် ည်။ သတသ
့်
့် ိုးမျ ိုးမည်နည်ိုး။
ကျမ်ိုးစ တွင် တပပ ထ ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ အထပြစ်သည် “မိုးတက င်ိုးကင်
ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊ ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတပေါ်မှ သဲလိုးန္ှင ့်် အမျှလည်ိုးတက င်ိုး၊”
့်
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟက မိုးတက င်ိုးကင်က ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် မျ
့် ိုးပပ ိုးပပီိုး
ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခက သဲမျ ိုးကဲသ
့် တပါမျ
ိုးသည့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး န္ှငိုး် အပ်တပိုးသန ိုးရန်
့်

ဆန္ဒရှခဲသ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် နမတ်ပက အသိုးပပြုလျက် စက ိုးတပပ ခဲပ့် ပီိုး၊
ဤနမတ်ပမှ ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟက မျြုိုးဆက် တစ်တယ က်၊ န္ှစ်တယ က်မျှ သမဟ
့် တ်
တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကမျှပင် တပိုးသန ိုးမည်မဟတ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟသည်
လူမျြုိုးစမျ ိုးစွ ၏ ြခင်ပြစ်မည်ဟ သူက
့် တွက်၊ လူမျြုိုးစ အတပမ က်အပမ ိုး
့် ည်အ
့် ကတတပိုးခဲသ
ပြစ်လ တလ က်တအ င် မတရမတွက်န္င်သည့်် အတရအတွက်က ချတပိုးသန ိုးမည်က ပမင်ရန်
မခက်ခတ
ဲ ပ။ ယခ ထအတရအတွက်က လူက ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သတလ ၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဆိုးပြတ်ခပဲ့် ခင်ိုးတလ ။ လူသ ိုးက သူတွ
့် င ် မျြုိုးဆက်မည်မျှ ရှမည်ဆသည်က
ထန်ိုးချြုပ်၍ရသတလ ။ ယင်ိုးသည် သူသတဘ
အတင်ိုး ပြစ်သတလ ။ “မိုးတက င်ိုးကင်
့်
ကကယ်မျ ိုးကသ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊ ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတပေါ်မှ သဲလိုးန္ှငအ
့်် မျှ လည်ိုးတက င်ိုး”
့်
ဆသတလ က် မျ ိုးရန်မဆထ ိုးန္ှင ့်် အချြုျို့ ရှသည် မရှသည်ဆသည်ပင်လျှင် လူသ ိုး
သတဘ အတင်ိုး မဟတ်တပ။ အဘယ်သသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ့်
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ကကယ်မျ ိုးကသ
မျ ိုးပပ ိုးရန်အတွက် ဆန္ဒမရှဘဲတနမည်နည်ိုး။ အတကက င်ိုးအတပါင်ိုး မသင၍
့်် ၊ အမှုအရ မျ ိုးသည်
သင်ပြစ်ချင်သကဲသ
့် အပမဲ
တမ်ိုး မပြစ်တပ။ လူသ ိုးက မည်မျှကျွမ်ိုးကျင်သည်ပြစ်တစ
့်
တတ်စွမ်ိုးသည် ပြစ်တစ၊ သူ၏ သတဘ အတင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင် စီမထ ိုးသည်အ
့် ရ ၏
ပပင်ပတွင ် မည်သမ
ူ ျှ မရပ်တည်န္င်တပ။ သူက သင်က
ွ ပ့်် ပြုသည်ပြစ်တစ ယင်ိုးမှ
့် မည်မျှခင
သင်ရရှသငသ
့်် တလ က် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် အနည်ိုးငယ်တပိုးလျှင၊် သင်သည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မျ ိုးစွ ရမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် မျ ိုးစွ တပိုးလျှင်
သင်မည်မျှရသည်
ှ
ဆက မတကျမနပ်ပြစ်ပခင်ိုးသည် အသိုးမဝင်တပ။ ဤသည်မှ
မမှနက
် န်သတလ ။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ အတင်ိုး ပြစ်သည်၊ လူသ ိုး
သတဘ အတင်ိုး မဟတ်တပ။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အပ်စိုးပပီိုး မည်သမ
ူ ျှ မလွတက
် င်ိုးတပ။
“သင်၏ အမျြုိုးအန္ွယ်က ငါတိုးပွ ိုးမျ ိုးပပ ိုးတစမည်။” ဟ ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ဤသည်မှ သက်တ ပဋည ဉ်ကဲသ
့် ဘ
ဲ့် ည့််
့် ရ ိုးသခင်က အ ပဗဟန္ှင ့်် ထူတထ င်ခသ
ပဋည ဉ်တစ်ခ ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးသည် ထ ဝရပြစ်တပမ က်မည် ပြစ်ပပီိုး အ ပဗဟထ
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
် ကယ်ပြစ်လ တစရန်
့် ည့်် ကတတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဤကတက အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်သ အရည်အချင်ိုး ပပည့်မ
် ီပပီိုး လပ်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
။ လူသ ိုးက ယသည်ပြစ်တစ
မယသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးက လက်ခသည်ပြစ်တစ လက်မခသည် ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးက
မည်သ ပမင်
ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
့် ပပီိုး မည်သ သတဘ
့်
တပပ ဆသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အတသိုးစတ် အတအကျ ပပီိုးပပည်စ
့် မည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူ၏အလဆန္ဒ သမဟ
့် တ် အယူအဆမျ ိုး

တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု ကက င့်် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည်လ
့် ူ၊ အပြစ်အပျက်
သမဟ
ှု ကက င့်် တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ အရ အ ိုးလိုး
့် တ် အမှုအရ ၌ တပပ င်ိုးလဲမတ
တပျ က်ကွယ်တက င်ိုး တပျ က်ကွယ် သွ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ထ ဝရ ကျန်ရတနမည်
ှ
ပြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် သူသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တန်ခိုးက ပင်ဆင်က
သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ့်် သက်ရှ အင်အ ိုးစအ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်အ
့် တွက်၊ အရ အ ိုးလိုး
တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးသည်တ
့် နသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး လိုးဝ
့်
ပပည်စ
့် သည်တ
့် နရက်
အတအကျ ပြစ်သည်။ သူသည် ဘ မျှမရှသည်အ
့် ရ မှ
့်
တစ်စတစ်ရ ရှလ ြ သ
့် မဟ
့် တ် တစ်စတစ်ရ က ဘ မျှမရှပြစ်လ ြ ပြစ်
့် တစန္င်ပပီိုး၊
ရှငသ
် န်တသ အရ မှသည် တသတသ အရ အထ အရ အ ိုးလိုး၏ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက
သူထန်ိုးချြုပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတွက် တစ်စတစ်ဦိုး၏ မျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပွ ိုးမျ ိုးတစပခင်ိုးထက်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ သ ၍ မရိုးရှငိုး် န္င်တပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတွက် နတ်သမီိုးပပပင်
တစ်ပဒ်ကသ
ဲ့် ဆန်
ိုးပပ ိုးပရတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ သူ
့်
့် လပ်တဆ င်ရန် ဆိုးပြတ်ထ ိုးပပီိုး
ကတတပိုးထ ိုးသည်အ
့် ရ သည် မဆန်ိုးပပ ိုးသကဲသ
့် နတ်
သမီိုးပပပင်တစ်ပဒ်လည်ိုး မဟတ်တပ။
့်
ယင်ိုးထက်၊ ထအရ သည် ဘရ ိုးသခင် ပမင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က ဧကန်မချ ပြစ်တပမ က်ရမည့််
အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ န
့် ိုးလည်ကကပါသတလ ။ အ ပဗဟ၏
မျြုိုးဆက်မျ ိုးက မျ ိုးပပ ိုးခဲသ
့် ည်က အချက်အလက်မျ ိုးက သက်တသပပသတလ ။ ၎င်ိုးတ ့်
မည်မျှ မျ ိုးပပ ိုးခဲသ
ဲ့် လည်
ိုးတက င်ိုး၊
့် နည်ိုး။ “မိုးတက င်ိုးကင် ကကယ်မျ ိုးကသ
့်
ပင်လယ်ကမ်ိုးတပခတပေါ်မှ သဲလိုးန္ှငအ
့်် မျှ လည်ိုးတက င်ိုး” ဟ ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
မျ ိုးပပ ိုးခဲသ
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုး၊ တဒသအ ိုးလိုးအန္ှ၊ ့် ကမဘ တလ က ထဲက
့် တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တနရ တင်ိုးက ပျျို့ န္ှခဲ့် က့် ကသတလ ။ ဤအချက်သည် မည်သည်အ
့် ရ မှတစ်ဆင ့််
ပြစ်တပမ က်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင့််
ပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ကက ိုးပပီိုးတန က် န္ှစ်က လ
ရ တပါင်ိုး၊ တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ဆက်လက်ပပည်စ
့် ခဲပ့် ပီိုး၊ အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် ပြစ်လ တနခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ အင်အ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ၏
သက်တသပြစ်သည်။ အစအဦိုးတွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်က “အလင်ိုးပြစ်တစ” ဟ တပပ ခဲပ့် ပီိုး အလင်ိုး ရှခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ ပြစ်ပျက်ခပဲ့် ပီိုး၊ အလွန ် တတတ င်ိုးတသ အချန်အတွငိုး် ပပည့်စ
် ခဲက
့် ၊ ယင်ိုး၏

ပပီိုးတပမ က်မှုန္င
ှ ့်် ပပည့်စ
် မှုတွင ် ကကနက် က
့် ပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
သက်တရ က်မှုသည် ချက်ချင်ိုးပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ န္ှစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပသချက်မျ ိုးပြစ်သည်၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးခဲခ
ွ ၊် သူ၏ ကသဇ အ ဏ ၏ အန္ှစ်သ ရ အပခ ိုးတစ်ဘက်အပပင်
့် ျန်တင
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က တင်ိုးတ ၍မရဟူသည့်် အချက်က လူသ ိုးအ ိုး
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခသ
ဲ့် ည်၊ ထအပပင်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ၏ ပပပီိုးစစ်မှနသ
် ည်၊့် သ ၍
့်
အတလိုးထ ိုးြွယ် တက င်ိုးတသ ဘက်က လူသ ိုးအ ိုး သူ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မနမ် မက်
သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ သည် ဤအမှုက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်မှ ကတတပိုးခဲသ
့် ည့််
အချက်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုး စတင် ပြစ်လ သည်။
အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် တန္ွဦိုးတရ က်လ ချန်တွင ် ပမက်ပင်မျ ိုး စမ်ိုးလန်ိုးလ သကဲသ
့် ၊ ့် ပန်ိုးမျ ိုး
ြူိုးပွငလ
့်် သကဲသ
့် ၊ ့် သစ်ပင်မှ အြူိုးတလိုးမျ ိုး ထွက်လ သကဲသ
့် ၊ ့် ငှက်မျ ိုး သီချင်ိုးစတင်
သီကျြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ငန်ိုးမျ ိုး ပပန်လ ပပီိုး ကွငိုး် ပပင်မျ ိုးက လူမျ ိုးန္ှင ့်် တြွိုးတြွိုးလှုပ်သကဲသ
့် ့်
မျ ိုးစွ တူညသ
ီ ည့်် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးအလယ် စတင်ပြစ်တပေါ်လ သည်။…
တန္ွဦိုး တရ က်ရှပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ အရ အ ိုးလိုးသည် န္ပျြုသစ်လွငလ
် ပပီိုး၊ ဤသည်မှ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်သည့်် လပ်တဆ င်ချက် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏ကတမျ ိုးက ပပီိုးတပမ က်သည်အ
့် ခါတွင၊် တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အသစ်ပပြုပပင်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲကကသည်မည်သည်အ
့် ရ မျှ မကင်ိုးလွတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ ကတတပိုးပပီိုးတသ အမှု သမဟ
့် တ်
ကတတစ်ခ မန်မမက်
လက်သည်အ
့် ခါတွင၊် အရ အ ိုးလိုးက ယင်ိုး၏ ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးအတွက်
့်
အသိုးတတ ်ခကကပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ ပပီိုးပပည်စ
့် ပခင်ိုးအတွက် ခင်ိုးတစပခင်ိုးခကကရသည်။ ြန်ဆင်ိုးခ
အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သက်ဆင်ရ အခန်ိုးကဏ္ဍက တဆ င်ရွက်ရင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သက်ဆင်ရ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်က အတစခရင်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ်
စီစဉ်ညန်ကက ိုးက စီမခရသည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ
ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ တွင ် မည်သည့်အ
် ရ က သင် ပမင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က သင်မည်သ သ
့် သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ အြ ့်
အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခ ရှသတလ ။ အချန်အကန်အသတ်
ရှသတလ ။ ယင်ိုးက အပမင်တ
့်
့် စ်ခခ
သမဟ
့် တ် အလျ ိုးတစ်ခခအပြစ် တပပ ဆ၍ရန္င်သတလ ။ ယင်ိုးက အရွ ယ်အစ ိုး သမဟ
့် တ်
ခွနအ
် ိုးတစ်ခခအပြစ် တပပ ဆ၍ ရန္င်သတလ ။ လူသ ိုး၏ အတင်ိုးအတ ပြင ့်် ယင်ိုးက

တင်ိုးတ ၍ရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် တပေါ်လက်၊ တပျ က်လက်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လ လက် သွ ိုးလက် မလပ်တပ၊ ပပီိုးလျှင် သူ၏ ကသဇ အ ဏ
မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်က တင်ိုးတ န္င်သူ မည်သမ
ူ ျှမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က လူတစ်တယ က်က
တက င်ိုးချီိုးတပိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် အချန်မည်မျှ ကန်သွ ိုးသည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ သည် ဆက်လက်ပြစ်တပေါ်မည် ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုး၏ ဆက်လက်ပြစ်တနမှုသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မခနမ
် ့် ှနိုး် န္င်သည့်် ကသဇ အ ဏ က သက်တသခပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
မပငမ်ိုးသတ်န္င်သည့်် အသက်အင်အ ိုး၏ တစ်ြန်ပပန်လည် တပေါ်ထန
ွ ိုး် မက
ှု မကက ခဏ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရှု ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးမည် ပြစ်သည်။ သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
ပပသမှုတစ်ခစီသည် အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ထ ထတ်တြ ်ပပသထ ိုးသည့်် သူ၏န္ှုတ်မှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စလင်တသ သရပ်ပပပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထအပပင်
သူ၏ကသဇ အ ဏ ပြင ့််
့်
ပပီိုးတပမ က်သည့်် အရ တင်ိုးသည် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတအ င် အလွနလ
် ှပသမ်တမွျို့ ပပီိုး လိုးဝ
အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည်။ သူ၏အတတွိုးမျ ိုး၊ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏
ကသဇ အ ဏ မျ ိုးန္ှင ့်် သူပပီိုးတပမ က်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးသည် မယှဉ်သ တအ င် လှပသည့််
ပန်ိုးချီက ိုးတစ်ချပ်ပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအတွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးသည်
ယင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ဆန္င်စမ
ွ ်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
လူတစ်ဦိုးက ကတတစ်ခ ပပြုသည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတ မည်
သည်တ
့် နရ တွင ် တနထင်သည်ပြစ်တစ၊
့်
သမဟ
အရ က လပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ၊ ကတက လက်မခမီ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ အဘယ်
့်
့် တ်
လက်ခပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ၏
် ရ ပြစ်ပါတစ၊ သမဟ
့် တန က်ခအတကက င်ိုး မည်သည့်အ
့် တ် ၎င်ိုးတ ့်
အသက်ရှငတ
် နထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ကတသ င်ိုးကနင်ိုး ပြစ်မှုမျ ိုး မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်
ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးတက င်ိုး
ရင်ိုးန္ိုးီှ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုးတန က် အချန်မည်မျှ
ကန်လွနသ
် ွ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည် သူအတွ
က် ခတလိုးတင် မန်မမက်
ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် လ ိုး
့်
့်
ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ သူပပြုသည့်် ကတတင်ိုးက
မျက်တပခမပပတ် ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပပီိုး ပပည့်စ
် တစန္င်သည့်် တန်ခိုးန္ှင ့်် ထသတသ
ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး
့်
ကတက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ လိုးဝ ပပည့်စ
် ရန် မည်မျှကက သည်က
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ထအပပင်
ယင်ိုး၏ပပီိုးတပမ က်မှုက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသည့်် နယ်ပယ်သည်—
့်
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အချန်၊ တပမမျက်န္ ှ သွငပ် ပင်၊ လူမျြုိုး စသပြင်—
က
့် မည်မျှ ကျယ်ပပန်သည်
့်
ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဤကတသည် ပပီိုးတပမ က်က ပပည့်စ
် လမ်မ
ယင်ိုး၏
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအပပင်
့်
ပပီိုးတပမ က်မှုန္င
ှ ့်် ပပည့်စ
် မှုသည် သူက
့် အနည်ိုးငယ်အ ိုးစက်မှု လအပ်တစမည် မဟတ်တပ။

ဤအရ က မည်သည့်အ
် ရ က သက်တသပပသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုး၏ ကျယ်ပပန်မှု့် သည် စကကဝဠ တစ်ခလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ရန်
လတလ က်သည်က သက်တသပပတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလင်ိုးက ြန်တီိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က အလင်ိုးကသ စီမသည် သမဟ
့် တ် သူက တရက
ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ှ ့််
့် သ တကက င၊့်် တရကသ စီမခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး၊ အပခ ိုးအရ တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
မဆက်န္ယ်ဟ မဆလတပ။ ဤသည်မှ န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုးတစ်ခ ပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
အ ပဗဟန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ သည်
န္ှစ်တပါင်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် လူသ ိုး၏ မှတ်ဉ ဏ်ထမ
ဲ ှ တပြည်ိုးပြည်ိုး
တမှိုးမှန်တပျ က်ကယ
ွ ်ခပဲ့် ပီိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွကမ
် ူ ဤကတသည် ယခင်အတင်ိုး
ရှတနဆဲပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ပပီိုးတပမ က်မှု ပြစ်စဉ်တွင ် ရှတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မရပ်တန်ခဲ့် တ
ိုးချသည်၊
့် လပပီ။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ ကသဇ အ ဏ က မည်သအသ
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက မည်သ စီ
ှ ့်် ဤအချန်အတတ အတွငိုး် ၌
့် စဉ်ညန်ကက ိုးပပီိုး စီမသည်ဆသည်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်တွင ် အက့် သြွယ် အပြစ်အပျက်မျ ိုး
မည်မျှပြစ်ပွ ိုးခဲသ
့် ည်က လူသ ိုးသည် တစ်ခါမျှ မသြူိုး သမဟ
့် တ် မကက ိုးြူိုးတပ၊ သရ့် တွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပပသမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏
ထတ်တြ ်မတ
ှု န္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အက့် သြွယ် ခင်ိုးကျင်ိုးပပသမှု အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးက
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ် လက်ဆင်က
့် မ်ိုးခဲပ့် ပီိုး ချီိုးတပမြှ က်ပခင်ိုးခခဲရ
့် သည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အဩ
့် တလ က်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ပပသခဲက့် ကပပီိုး တပပ ဆခဲက့် ကသကဲသ
့် ၊ ့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတပပ မျ ိုးသည့််
အပြစ်အပျက်အသီိုးသိုးီ က အရ အ ိုးလိုးက ထ ဝရ အစဉ်အဆက် ပ၍
တကကိုးတကက က် ကလမ့််မည်ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည့််
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးသည် ဘရ ိုးသခင်သည် တနရ တင်ိုးန္ှင ့််
အချန်တင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် ပါရှသည်က အရ အ ိုးလိုးထ ပပသတလသည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတ၏
့် တနရ အန္ှရှ့် ပခင်ိုးက
မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တနရ တင်ိုးန္ှင ့််
အချန်တင်ိုးတွငရ
် သည်
ှ
က သင်တတွျို့ ပမင်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးသည် အချန်၊ တပမမျက်န္ ှ သွငပ် ပင်၊ တနရ သမဟ
့် ူ၊ အပြစ်အပျက်
့် တ် မည်သည်လ
သမဟ
့်် ျှ ကနသ
် ့် တ်ပခင်ိုးမခရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့် တ် အမှုအရ အ ိုးပြငမ
တန်ခိုး၏ ကျယ်ပပန်မှု့် သည် လူ၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက တကျ ်လွနသ
် ည်။ ယင်ိုးသည်

လူသ ိုးအြ န
့် ခါမျှ
့် ိုးမလည်န္င်ြွယ်၊ မစဉ်ိုးစ ိုးတတ်တအ င်ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးက မည်သည်အ
လိုးဝ သရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
လူအချြုျို့က တက က်ချက်ချပပီိုး စတ်ကိုးူ ရန် န္ှစ်သက်ကကသည်၊ သရ့် တွင ်
လူ၏စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးသည် မည်မျှအတင်ိုးအတ အထ တရ က်ရန္
ှ င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
ဤကမဘ က တကျ ်လွန ် သွ ိုးန္င်သတလ ။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ၏
စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် တကျမှုက တက က်ချက်ချပခင်ိုး၊ စတ်ကိုးူ ပခင်ိုးတ လ
ှ
။ လူသ ိုး၏
့် ပ်န္င်စွမ်ိုးရသတလ
တက က်ချက်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးတက
့် ၎င်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် အသပည တစ်ခက ရရှခွငတ
့်် ပိုးန္င်စွမ်ိုးရှသတလ ။ ထအရ မျ ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က အမှနတ
် ကယ် တန်ြိုးထ ိုးပပီိုး ကျြုိုးန္နွ ခတစန္င်သတလ ။
လူသ ိုး၏ တက က်ချက်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ အသဉ ဏ်၏
့်
ရလဒ်တစ်ခသ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူသ ိုး၏ အသပည က
ကူညပီ ခင်ိုး သမဟ
့် တ် အကျြုိုးပပြုပခင်ိုး စိုးစဉ်ိုးမျှ မတပိုးန္င်သည်က အချက်အလက်မျ ိုးက
သက်တသပပတလသည်။ သပပစတ်ကိုးူ ယဉ် ဝတထြုမျ ိုးက ြတ်ရှုပပီိုးတန က်တွင၊် အချြုျို့သည် လ
သမဟ
် ရ န္ှင ့်် တူသည်က စတ်ကူိုးန္င်ကကသည်။ သရ့် တွင ်
့် တ် ကကယ်မျ ိုးက မည်သည့်အ
ဤသည်မှ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
သန ိုးလည်မှုတစ်ခတစ်တလ ရှသည်ဟ မဆလတပ။ လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး ဆသည်မှ
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးသ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုး၏ အချက်အလက်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍
ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က ၎င်ိုးတ၏
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် ဆက်န္ယ်မှုန္င
အချက်အလက်မျ ိုးက သူက လိုးဝ သတဘ မတပါက်တပ။ သင်သည် လသ တရ
က်ရြူ
ှ ိုးလျှငပ
် င်
့်
မည်သည့်အ
် တရိုးပါမှုရသနည်
ှ
ိုး။ ဤအရ က သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
ရှု တထ ငပ
့်် စ အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် သန ိုးလည်မှုရသည်
ှ
က ပပသသတလ ။ ယင်ိုးက သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး၏ ကျယ်ပပန်မှု့် က စတ်ကူိုးန္င်သည်က ပပသသတလ ။
လူသ ိုး၏ တက က်ချက်ချပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
့်
သူအ
့်် ပိုးန္င်စွမ်ိုးမရှသည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးသည် အဘယ်အရ က
့် ိုး သခွငတ
လပ်တဆ င်သင်သ
့် နည်ိုး။ အတပမ ်အပမင်အရှဆိုး တရွ ိုးချယ်စရ မှ တက က်ချက်မချရန်
သမဟ
့် တ် စတ်မကူိုးရန်ပြစ်တပမည်၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးသည် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးအတပေါ် မည်သည့်အ
် ခါမျှ
မှီခရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် တက က်ချက်ချပခင်ိုး အတပေါ် အ ိုးမထ ိုးရဟ ဆရတပမည်။
ဤတနရ တွင် သင်တက
့် ငါတပပ ချင်သည်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏

ကသဇ အ ဏ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က သင်၏ စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးအတပေါ် အမှီပပြုပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
မရရှန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သရှရန် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက
အမှီမပပြုန္င်သည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဆင်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ
အသပည က မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် သင် ရရှန္င်သနည်ိုး။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ရမည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင်၊့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင်န္
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် င
ကကြုတတွျို့ခစ ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပြည်ိုးညင်ိုးတသ အတတွအ
ျို့ ကကြုတစ်ခန္ှင ့်် အတည်ပပြုပခင်ိုး
ရှလမ်မ
့်် က်ဆင်သည့်် ပြည်ိုးညင်ိုးတသ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးန္ှငသ
နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုးတိုးပွ ိုးတသ အသပည တက
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ရရှလမ်မ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရရှြ တစ်
ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ပြတ်လမ်ိုးမျ ိုး မရှတပ။ သင်တက
့် စတ်မကူိုးရန် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးသည် ပျက်စီိုးပခင်ိုးက
တစ ငဆ
့်် င်ိုးရန် သင်တက
့် မလှုပ်မယှက် ထင်တစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် တစ်ခတစ်တလက
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးမှ သင်တက
ှ ့်် စတ်ကိုးူ ရန် သင်၏
့် တ ိုးဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ စဉ်ိုးစ ိုးရန်န္င
ဦိုးတန္ှ က်က အသိုးမပပြုပခင်ိုးသည် တက က်ချက်ချရန် ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မစ
ှု နစ်က
အသိုးမပပြုပခင်ိုး၊ စစစ်ရန် အသပည က အသိုးမပပြုပခင်ိုး၊ အတပခခအတကက င်ိုးရင်ိုးအပြစ်
သပပပည က အသိုးမပပြုဘဲ၊ ထအစ ိုး သင်ယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က
ကသဇ အ ဏ ရှသည်ဆသည်က န ိုးလည်ပခင်ိုး၊ စစစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတည်ပပြုပခင်ိုး၊ သူသည် သင်၏
ကကကမမ အတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ စွဲကင်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အချန်တင်ိုးတွင ် သူ၏ တန်ခိုးက
သူသည် စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ပြစ်မှနိုး် သက်တသပပသည်က
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ တစ်ဆင်၊့် သမမ တရ ိုး မှတစ်ဆင်၊့် ဘဝတွင ်
သင်ကကြုရသည့်် အရ ရ တင်ိုးမှတစ်ဆင့်် အတည်ပပြုပခင်ိုးက ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှုက မည်သမ
ူ ဆ ရရှန္င်မည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့က ၎င်ိုးတသည်
ဤရည်မှနိုး် ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် ရိုးရှငိုး် သည့််
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ရှ တတွျို့ လသည်ဟ တပပ ကကသည်၊ သရ့် တွင ် ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးက
့်
သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးန္င်သတလ ။ သင်က
့် ငါတပပ ၏၊ စဉ်ိုးစ ိုးရန်မလတပ့်
အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးမရှတပ။ တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ သူတြ ်ပပသည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် င်ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်သည့်် အရ ရ တင်ိုး မှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏

အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက တသတသချ ချ စဉ်ိုးစ ိုးချငခ
့်် ျန်စွ န္ှင ့်် တည်ကကည်ခင်မ စွ
သရှပပီိုး မှနက
် န်တကက င်ိုး အတည်ပပြုရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သရန်
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ရ တင်ိုးသည် တပါတန်
့် ပပီိုး အန္ှစ်မဲတ
့် သ အရ မဟတ်ဘ၊ဲ
စစ်မှနတ
် သ တကက င့်် ပြစ်သည်။
အရ ခပ် သမ
ိ ််းနှင ်ူ့ သက်ရိှသတတ ဝါအ ်းလံ်းို အတပေါ် ေန်ဆင််းရှင၏
် ထိန််းချ ပ် ခင််းနှင ်ူ့
အိုပ်စို်းိ ခင််းအချက်က ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ၏ စစ်မှန်တသ တည်ရိှမှုအတကက င််းကိို
တ ပ ဆိသ
ို ည်
ထနည်ိုးတူစွ တယ ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တယတဟ ဝါ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က တယ ဘဝတထြုတွင်
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘက အဘယ်အရ ချတပိုးသန ိုးခဲသ
့် နည်ိုး။
“ထသ တယတဟ
ဝါသည် တယ ဘ၏ တန က်ပင်ိုးအဆိုးသတ်က သူ၏အစပင်ိုးထက်သ ၍
့်
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးတတ မ
် သ
ူ ပြင၊့်် သူသည် သိုးတစ်တသ င်ိုးတလိုးတထ င်၊
ကလ ိုးအတ်တပခ က်တထ င်၊ န္ွ ိုးရှဉ်ိုး တစ်တထ င်န္င
ှ ့်် ပမည်ိုးမတစ်တထ င်တက
့် လသည်။”
့် ရခဲတ
(တယ ဘ ၄၂:၁၂) လူသ ိုး၏ အပမင်ရှုတထ ငမ
့်် ှ၊ တယ ဘက တပိုးခဲသ
့် ည့်် ဤအရ မျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ ဥစစ ပစစညမ
် ျ ိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် တလ ။
့်
ဤဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးပြင၊့်် တယ ဘသည် ထတခတ်တွင ် အလွနခ
် ျမ်ိုးသ ကကယ်ဝခဲမ
့် ည်
မဟတ်တလ ။ သဆ
ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးက သူ မည်သရရှ
့် နည်ိုး။ သူ၏
့် လျှင ် ထသတသ
့်
့် ခဲသ
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုက မည်သည့်အ
် ရ က ပြစ်တစခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တကက င ့်် ထအရ မျ ိုးက တယ ဘပင်ဆင်လ ခဲသ
့် ည်မှ သသ ထင်ရှ ိုး
တပသည်။ တယ ဘက ဤဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုးက မည်သပမင်
့် ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ က သူမည်သ သတဘ
ထ ိုးခဲသ
့် ည် ဆသည်မှ ဤတွင ် ငါတ ့်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးမည်အ
့် ရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရရန် တနတရ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် သူ၏
့် ညပါ တမ်ိုးတကကတသ လ
တစ်သက်တ အတွငိုး် တွင ် ပစစညိုး် ဥစစ မည်မျှ ရရှန္င်သည် ဆသည့်အ
် တပေါ် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး သူ ရရှန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် ထန်ိုးချြုပ်မှု
မရှတပ— ဤသည်မှ ပငင်ိုးပယ်၍မရသည့်် အချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
မည်သည့်် ဥစစ ပစစညိုး် ကမဆ အပ်န္င
ှ ိုး် ရန်၊ မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးကမဆ လူသ ိုးအ ိုး

ရရှခွငတ
့်် ပိုးရန် တန်ခိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ တရှ့် တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအြ အတပခခ
သတဘ တရ ိုးတစ်ခ ရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
မည်သည်လ
့် ူစ ိုးမျြုိုးက တက င်ိုးချီိုးတပိုးသနည်ိုး။ ဟတ်တပ၏၊ သူန္စ
ှ ်သက်သည့်် လူမျ ိုးက သူ
တက င်ိုးချီိုးတပိုး၏။ အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘတ န္ှ
့် စ်ဦိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုး
ခခဲက့် ကရသည်၊ သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတရရှ
ီ တ
ဲ့် ပ။
့် ည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ိုးမျ ိုးက မတူညခ
့် ခဲသ
ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက သဲမျ ိုးန္ှင ့်် ကကယ်မျ ိုးကဲသ
့် မျ
့် ိုးပပ ိုးသည့်် သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးတပိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက တက င်ိုးချီိုး တပိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် လူတစ်ဦိုး၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူမျြုိုးတစ်မျြုိုးက အင်အ ိုးကကီိုးမ ိုးပပီိုး ကကယ်ဝလ တစခဲသ
့် ည်။
ဤတွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ့်် သက်ရှသတတဝါမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဇီဝအသက်က
ရှြူသွငိုး် ခဲသ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က အပ်စိုးခဲသ
့် ည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘရ ိုးသခင် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည့်် အပမန်န္နှု ိုး် န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့််
နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် မျြုိုးပွ ိုးပပီိုး တည်ရှခဲက့် ကသည်။ အထူိုးသပြင့်် ဤလူမျြုိုး၏ အလ ိုးအလ
တက င်ိုးပခင်ိုး၊ တိုးချဲျို့သည်န္
့် နှု ိုး် န္ှင ့်် သက်တမ်ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်မှုမျ ိုး၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤအရ အ ိုးလိုး၏ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
အ ပဗဟထ ပပြုခဲသ
့် ည့်် ကတအတပေါ်တွင ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အတပခခထ ိုးသည်။ ဆလသည်မှ
အတပခအတနမျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ကတမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ ၏ တစ င်မမှုတအ က်တွင ် အတ ိုးအဆီိုးမရှဘဲ တရှ ဆ
ျို့ က်က
အမှနတ
် ကယ်ပြစ်တပေါ်လ မည် ပြစ်သည်။ အ ပဗဟက ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် ည့်် ကတတွင ်
ကမဘ တလ က၏ ကတသ င်ိုးကနင်ိုး ပြစ်မှုမျ ိုးက ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ တခတ်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကက့်ကက့် ခခဲရ
့် သည့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးက ပဓ န မထ ိုးဘ၊ဲ အ ပဗဟ၏
သ ိုးစဉ်တပမိုးဆက်မျ ိုးသည် ပျက်သဉ်ိုးမှု အန္တရ ယ်က ရင်ဆင်ရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
လူမျြုိုးသည် မျြုိုးတိုးသွ ိုးမည် မဟတ်တပ။ သရ့် တွင ် တယ ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ သည် သူက
် ့်
န ် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝတစခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် သူက
့် အလွနအလွ
့်
တပိုးခဲသ
့် ရ မှ သက်ရှမျ ိုး၊ အသက်ရှြူတနကကသည့်် သတတဝါမျ ိုးပြစ်က - ၎င်ိုးတ၏
့် ည်အ
့်
အတရအတွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှု န
ှု ိုး် ၊ ရှငသ
် န်ရပ်တည်န္င်သည့်် န္ှုနိုး် ၊ ၎င်ိုးတက
့် မျြုိုးပွ ိုးမန္
့် ယ်ခန္ဓ တပေါ် ရှ
အဆီပမ ဏ၊ စသည့်် အချက်အလက်တက
ဲ့် လသည်။
့် လည်ိုး- ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်ခတ
ဤသက်ရှ သတတဝါမျ ိုးသည် စက ိုးတပပ န္င်စွမ်ိုး မပင်ဆင်ကက တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုး
့်

တန က်ကယ
ွ ်မှ အတပခခသတဘ တရ ိုးက တယ ဘထ ဘရ ိုးသခင် ကတတပိုးခဲသ
့် ည့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးအရ ပပြုလပ်ထ ိုးတပသည်။ အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘက
ဘရ ိုးသခင်တပိုးခဲသ
ဲ ွင ် ကတတပိုးခဲသ
့် ရ မျ ိုးက
့် ည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးထတ
့် ည်အ
မတူညတ
ီ သ ်လည်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ့်် သက်ရှသတတဝါမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင် အပ်စိုးသည့််
ကသဇ အ ဏ က တူညတ
ီ ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး၏
အတသိုးစတ်တင်ိုးသည် အ ပဗဟန္ှငတ
့်် ယ ဘထ တပိုးခဲသ
ီ ည့်် ကတမျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ည့်် သူ၏ မတူညသ
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် လူသ ိုး၏
စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးအ ိုး အလွနတ
် ကျ လ
် ွနသ
် ည်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တန က်တစ်ြန်
ပပသတလသည်။ ဤအတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးက လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က သရှလပါက၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင်၊့်
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးမှတစ်ဆင်သ
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်သည်က
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တန က်တစ်ကကမ် တပပ ပပတပသည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည်
လူသ ိုးတက
ွ တ
့်် ပိုးသည်- “တြန်ဘရ ိုးသခင်က အလင်ိုးပြစ်တစဟ
့် အချက်တစ်ချက်အ ိုး ပမင်ခင
အမန်တတ
ရ
် ှ၍ အလင်ိုးပြစ်တလ၏။ မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်ပြစ်တစဟ အမန်တတ
်ရှ၍
့်
့်
မဃ်ိုးမျက်န္ ှ ကကက်ပြစ်တစ၏။ ကန်ိုးတပေါ်တစဟ အမန်တတ
ရ
် ှသည်အတင်ိုး ကန်ိုးတပေါ်လ တလ၏။”
့်
ဟူသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သရပ်ထင်သည်သ မက၊
ထအပပင်
အလင်ိုးက ဆက်လက်ပြစ်တပေါ်ရန် သူပပြုလပ်ခပ
ဲ့် ၊ မိုးမျက်န္ ှ ကကက်က
့်
တပျ က်ကွယ်မသွ ိုးတအ င် သူတ ိုးဆီိုးက ကွယ်ခပ
ဲ့် န္ှင ့်် ကန်ိုးတပမက တရန္ှင ့်် ထ ဝရကွဲတနတအ င်
ထန်ိုးသမ်ိုးခဲပ
့် အပပင်၊ သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည့်် အလင်ိုး၊ မိုးမျက်န္ ှ ကကက်၊
ကန်ိုးတပမတက
ဲ အတသိုးစတ်တတွ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် သူအပ်စိုးပပီိုး စီမခန်ခွ့် ပ
့် ငလ
ဩဇ အ ဏ သရပ်ထင်တနတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တွင ် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ က သင်တ ပမင်
့် သနည်ိုး။ သသ ထင်ရှ ိုးစွ ပင်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အ ပဗဟန္ှငတ
့်် ယ ဘတက
့် တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုးတန က်၊ သူ၏ ကသဇ အ ဏ က
အသိုးချရန် စတင်ရသ ရှတသိုး သည်အ
့် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုး
မရပ်တနခ
် ့် သ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်လိုးစီတင်ိုးက လက်တတွျို့အရှတရ ိုး
ပြစ်တစရန်န္င
ှ ့်် သူတပပ ခဲသ
် ကယ်ပြစ်လ တစရန်
့် မျှ အတသိုးစတ်တစ်လိုးချင်ိုးစီတင်ိုးက အမှနတ
သူရည်ရွယခ
် သ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် လ မည်န္
့် စ
ှ ်မျ ိုးတွင၊် သူသည် သူရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
့်
အရ တင်ိုးက ဆက်လက် လပ်တဆ င်တနခဲတ
့် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ကသဇ အ ဏ

ရှတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးအြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်က စက ိုးတပပ ရန်သ လအပ်ပပီိုး၊
အ ိုးစက်မထတ်ရဘဲ ကစစရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး ပပီိုးတပမ က်သည်ဟ ထင်ရတက င်ိုး
ထင်ရန္င်တပသည်။ ထသတသ
စတ်ကိုးူ မှုမျ ိုးသည် အတတ ်အတန် အဓပပ ယ်မရှတပ။
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အသိုးပပြုလျက် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပဋည ဉ်က ထူတထ င်ပခင်ိုးန္ှင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ပပီိုးတပမ က်တစပခင်ိုးတ၏
့် တစ်ြက်သတ်အပမင်ကသ သင်သည် ယူပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးအတပေါ် အပ်စိုးမှု စွဲကင်ထ ိုးသည်ဟူတသ
သတကဂတန္ှင ့်် အချက်အလက် အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် ပမင်န္င်စွမ်ိုးမရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏သန ိုးလည်မှုသည် အလွန ် တပါပပက်
ပပီိုး အဓပပ ယ် မရှတပ။
့်
အကယ်၍ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ထသ စ
ှ ဆ
့်် င်သည့််
့် တ်ကူိုးပါက၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
လူသ ိုး၏ အသသည် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ကင်ိုးမဲ့်သည့်် အတပခအတနသ
့် တွ
့် နိုး် ပခ့် ရပပီိုးပြစ်က
လမ်ိုးဆိုးက တရ က်ရပပီ
ှ ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ရတပမည်၊ အတကက င်ိုးမှ လူသ ိုး စတ်ကူိုးသည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ကသဇ အ ဏ ပင်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်မဟတ်၊ အမန်မျ
့် ိုးက
ထတ်ပပန်သည့်် စက်တစ်ခသ ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘ၏
ပသက်တသမျ ိုးမှ သင်မည်သည်အ
့် ရ က ပမင်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုး၏ စစ်မှနသ
် ည်ဘ
့် က်က သင်ပမင်ပပီိုးပပီတလ ။ အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘက ဘရ ိုးသခင်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူရခဲ
ှ ့် သည်တ
့် နရ တွင ် မတနခဲသ
့် ၊ ့်
့် ကဲသ
ရလဒ်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်က ပမင်တတွျို့ရန် တစ င်ဆ
့် င်ိုးစဉ် သူ၏ တစတမန်မျ ိုးက အလပ်
မလပ်တစခဲတ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ပ။ ဆနက
မန်မမက်
ပပီိုးလျှငပ် ပီိုးချင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ်
့်
အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက
စတင်လက်န ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်လအပ်သည့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးန္င
ှ ့််
အရ ဝတထြုမျ ိုး ရှခဲတ
့် လသည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
မန်မမက်
ခသ
ဲ့် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က တပမတစ်ပပင်လိုးအန္ှ ့်
့်
စတင်အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ သူ တဆ င်ရွက်ရန် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် တပခလှမ်ိုးတင်ိုးန္ှင ့််
အဓကအဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ လအပ်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးအတွက် သင်တ
့် တ ်သည့်် အစီအစဉ်န္ှင ့််
ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ပပြုလပ်တနစဉ်တွငလ
် ည်ိုး၊ အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘထ သူပပြုခဲသ
့် ည့်် ကတမျ ိုးက
ပပီိုးတပမ က်က ပပည်စ
့် တစရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက သူပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအချန်
အတတ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တစတမန်မျ ိုးက တစခင်ိုးခဲရ
့် သ မက၊

သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးကပါ တစခင်ိုးခဲသ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် နယ်ပယ် အတွငိုး် တွင် တစတမန်မျ ိုးသ
ပါဝင်သည်မဟတ်ဘ၊ဲ သူ ပပီိုးတပမ က်ရန် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အမှုက လက်န ရန်အလငှ့်
တစခင်ိုးပခင်ိုးခခဲရ
ဲ အရ အ ိုးလိုးပါ ပါဝင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ တသည်
့် သည့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုခဲသ
့် ည့်် အတအကျပစမျ ိုးပြစ်သည်။ သင်တ၏
့်
စတ်ကူိုးမျ ိုးတွင၊် အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဆင်သည့်် တအ က်ပါသန ိုးလည်မှု
ရှတက င်ိုး ရှန္င်သည်- ဘရ ိုးသခင်က ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တန်ခိုးရသည်
ှ
၊
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် တတယ တက င်ိုးကင်တွင ် သမဟ
့်
့် တ် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့််
တနရ တွင ် ရှတနရန်သ လအပ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် သီိုးသနအ
် ့် မှုမျှ လပ်တဆ င်ြမလ
့် ၊ ့်
့် အပ်သကဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအလိုးစသည် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ပပီိုးပပည်စ
့် တပသည်။ အချြုျို့ကလည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က အ ပဗဟက တက င်ိုးချီိုး တပိုးခဲတ
် ရ ကမျှ
့် သ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
လပ်တဆ င်ရန် မလအပ်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ရမျှသည် သူအတွ
က်
့်
လတလ က်သည်ဟလည်ိုး ယကကည်တက င်ိုး ယကကည်န္င်သည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ်
ပြစ်ပျက်ပါသတလ ။ လိုးဝက မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက
ပင်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ သည် အန္ှစ်မမဲဘ
် န်ပပီိုး စစ်မှနသ
် ည်။
့် ၊ဲ မှနက
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုး၏ စစ်မန
ှ မ
် ှုန္င
ှ ့်် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးသည် သူ၏
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သူဦိုးတဆ င်ပပီိုး စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည်ပ့် ြစ်စဉ်တွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပပပီိုး သရပ်ထင်တလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်န္င
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ ၏
နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုး၊ ရှု တထ င်တ
့် င်ိုး၊ အတသိုးစတ်အချက်အလက်တင်ိုးန္ှင ့်် သူပပီိုးတပမ က်ပပီိုးပြစ်သည့််
အမှုအ ိုးလိုးအပပင်၊ အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် သူ၏သန ိုးလည်ပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတသည်
အန္ှစ်မဲသ
့် ည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုး မဟတ်သည်က
့်
အကယ်ပင် သက်တသပပတပသည်။ သူ၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတသည်
ပပသပခင်ိုးခရပပီိုး
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးတွင ် ရှတလသည်။ သူသည် သူ၏အမှုက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ရန်၊ အရ အ ိုးလိုးက အမနတ
် ့် ပိုးရန်န္င
ှ ့်် အချန်တင်ိုးတွင ် အရ အ ိုးလိုးက
အပ်စိုးရန်၊ သူ၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက အသိုးပပြုတနသည့်အ
် တွက်၊
ဤသရပ်သကန်မျ ိုးန္ှင ့်် ြွငပ့်် ပပခင်ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ၏ စစ်မှနတ
် သ
တည်ရမှု
ှ အတကက င်ိုးက တပပ ဆတလသည်။ သူ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ တက
့်
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးက အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုးကလည်ိုး

အစ ိုးထိုး၍ မရန္င်တပ။ အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘတအတပေါ်
မည်သည်တ
့် က င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး သူ
့်
အပ်န္င
ှ ိုး် မည်က ဘရ ိုးသခင်ဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်- ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ဆိုးပြတ်ရမည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုးသည် အ ပဗဟန္ှင ့်် တယ ဘထ ကယ်တင်ကယ်ကျ
သွ ိုးတရ က်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ပညတ်ချက်မျ ိုးတပေါ် အတပခခခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင် တဆ င်ရွက်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်က ၊ ထနည်ိုးတူ တစတမန်မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင် ရှခဲက့် ကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တစတမန်မျ ိုးက အ ပဗဟထသ လည်
ပတ်ကကသည်က လူက ပမင်ရပပီိုး၊ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏
့်
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးတွင ် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ တစ်ခတစ်တလ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်က မျက်ပမင်မကကြုတတွျို့ ရတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင၊် တန်ခိုးန္ှင ့််
ကသဇ အ ဏ က အမှနတ
် ကယ် အသိုးပပြုသူမှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်ပပီိုး ဤအရ က
မည်သည့်လ
် ူကမျှ သသယထ ိုးခွငမ
့်် ရှတပ။ သင်သည် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့််
တစတမန်မျ ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့်် တန်ခိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး နမတ်လကခဏ မျ ိုးက ပပြုြူိုးသည်က
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင် တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးသည့်် အရ တစ်ချြုျို့ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ြူိုးသည်က
သင်ပမင်ြူိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က ပပီိုးပပည်စ
့် တစရန်အတွကမ
် ျှ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
ပပသပခင်ိုး လိုးဝ မဟတ်တပ- အတကက င်ိုးမှ မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုး သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုမျှ
အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးကအပ်စိုးရန် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ
မရှသည့်အ
် တွက် သမဟ
် တွက် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုး
့် တ် မပင်ဆင်သည့်အ
့်
သမဟ
် ကသဇ အ ဏ က အသိုးမပပြုန္င်တပ သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုကမျှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့် တ်
တြ ်ထတ်ပပသပခင်ိုး မပပြုန္င်တပ။
ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ သည် မတ ပ င််းလွဲနင
ိို သ
် ကွဲသ
ူ့ ိုိ ပို
ို တ
် ပ
ူ့ န်ကန် ပစ်မှ ်း၍မရနိင
ကျမ်ိုးစ ၏ ဤအပင်ိုးသိုးပင်ိုးတွင ် သင်တ အဘယ်
အရ က ပမင်ရပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ခရှသည်က
သင်တပမင်
့်် တူ ပဋည ဉ်တစ်ခ
့် ပပီတလ ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးန္ှငအ
ထူတထ င်ရန် သက်တတစ်ခက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်- ကမဘ တလ ကကြျက်ဆိုးီ ရန်
တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန် သူ အသိုးပပြုတတ မ
့် ည် မဟတ်သည်က
လူသ ိုးအ ိုး တပပ ပပရန် တမ်ထတ
ဲ ွင ် သက်တက သူ ထ ိုးရှခဲသ
့် ည်။ ယတန လူ
့် တ ပမင်
့် ရသည့််

သက်တသည် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ တပပ ခဲသ
ီ ပဲ ြစ်ပါသတလ ။
့် ည့်် သက်တန္ှင ့်် တူညဆ
ယင်ိုးသက်တ၏ သတဘ ဝန္ှင ့်် အဓပပ ယ်သည် တပပ င်ိုးလဲပပီိုးပပီတလ ။ တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးသည်မှ
ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်ရန်
သူ၏ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး လူသ ိုးန္ှင ့်် သူထတ
ူ ထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ပဋည ဉ်သည်
ယတနအထ
ဆက်လက်တည်ရတနပပီ
ှ
ိုး ဤပဋည ဉ်တပပ င်ိုးလဲမည်အ
့် ချန်က ဘရ ိုးသခင်
့်
ဆိုးပြတ်ချက် အတင်ိုး ပြစ်မည်မှ အမှနပ် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က “ငါ၏ သက်တက
မဃ်ိုးတမ်၌ ငါထ ိုး၏။” ဟဆပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ယတနထက်
ထ ဤပဋည ဉ်က
့်
အပမဲ လက်န ခဲသ
့် ည်။ ဤအရ တွင် အဘယ်အရ က သင်တတွျို့ ပမင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ပင်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် သူ၏လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုး၌ အလွန ်
တင်ိုးကျပ်ပပီိုး စည်ိုးကမ်ိုးရက
ှ
သူ၏ကတက တည်တလသည်။ သူ၏ တင်ိုးကျပ်မန္
ှု င
ှ ့်် သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍
မရပခင်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တကျ ်လွန၍
် မရပခင်ိုးက ပပသသည်။
သူသည် အထွတ်အထပ် ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးသည်
သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်တွငရ
် တသ
ှ
လ
် ည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် သူသည် အရ အ ိုးလိုးက အပ်စိုးရန်
တန်ခိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သူကယ်တင်၏ အစီအစဉ်က
ထခက်ပခင်ိုး သမဟ
့်် ှကပ် ခင်ိုး မပပြုြူိုးသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုသည့််
့် တ် တန္ှ ငယ
အချန်တင်ိုးတွင၊် ယင်ိုးသည် သူ၏ ကယ်ပင် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အတအကျ
ကက်ညပီ ပီိုး သူန္ှု့် တ်မှ တပပ ဆထ ိုးခဲသ
် ရ တန က် အတအကျ လက်က သူ၏
့် ည့်အ
အစီအစဉ်န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးတန က် လက်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်အပ်စိုးသည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
အသိုးပပြုထ ိုးသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လက်န ကကပပီိုး မည်သည်လ
့် ူ သမဟ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သူ၏ ကသဇ အ ဏ ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးမှ မလွတက
် င်ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
သူ၏ကသဇ အ ဏ အသိုးပပြုထ ိုးသည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သည်က တပပ စရ မလတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင၊်
တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် သူ၏ ကသဇ အ ဏ က ပြစ်တပေါ်တစသည့်် တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျ ိုးက ရရှကကပပီိုး ကျန်ဆခ
ဲ ရသူမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တကက င့််
၎င်ိုးတ၏
့်် င်သည့််
့် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှကကတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင၊် မည်သည်လ
့် ူ သမဟ
် ရ မျှသည်
့် တ် မည်သည့်အ
သူ၏ကသဇ အ ဏ အသိုးပပြုပခင်ိုးမှ မကင်ိုးလတ
ွ ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူကသဇ
အ ဏ က
့်

အသိုးပပြုထ ိုးသည့်် အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
ကသဇ အ ဏ သည် အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခတစ်တလ၌ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအ ိုးပြင့််
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ၊ အလ ိုးတူစွ ၊ သူ၏ ကသဇ အ ဏ က အသိုးပပြုသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးအတွက်မျှ မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။
မိုးတက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုးသည် ကကီိုးစွ တသ ကတသ င်ိုးကနင်ိုး ပြစ်မှုမျ ိုးက
ကကြုရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ သည် တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။
အရ အ ိုးလိုး ဆတ်သဉ်ိုးတပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ သည်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးမည် မဟတ်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သကဲသ
့် ပ
့် န်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍မရန္င်သည့်် ကသဇ အ ဏ ၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တကယ့်် အတမရှပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
တအ က်ပါန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သတရိုးအတွက်
မရှမပြစ်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
် သည်
ှ
့် မတ်သဟ ယပပြုလပ်ပခင်ိုးတွင ်
့် အဓပပ ယ်က တအ က်တွငရ
တြ ်ပပထ ိုးသည်။ ကျမ်ိုးစ က ဆက်ြတ်ကကစ။့်
၄။ စ တန်အတွက် ဘိုရ ်းသခင်၏အမိန် ူ့
တယ ဘ ၂:၆ ထအခါ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ သူသည် သင်လ
ဲ ရှ၏၊ သရ့် တွင ်
့် က်ထ၌
သူ၏အသက်က ချန်ထ ိုးတလ ဟ
် ့် တ မ
် ူ၏။
့် မနတ
စ တန်သည် ေန်ဆင််းရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ကိို မည်သည်ူ့အခါမ မတကျ လ
် န
ွ ်ဝံူ့တပ၊
ဤအတွကတ
် ကက င်ူ့ အရ အ ်းလံ်းို သည် စနစ်တကျ အသက်ရှငတ
် နထိင
ို က် ကသည်
ဤသည်မှ တယ ဘဝတထြုမှ တက က်န္တ်ချက်ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထရ
ဲ ှ
“သူသည်” ဆသည်မှ တယ ဘက ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤစ တကက င်ိုးသည် တတတ င်ိုးတသ ်လည်ိုး
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးစွ က ရှငိုး် လင်ိုးတစသည်။ ယင်ိုးက ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
စ တန်ကက ိုးက ခွနိုး် တြလှ
် တ
ှု စ်ခက တြ ်ပပပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ယမ
ဦိုးတည်တပပ တနသူမှ စ တန်ပြစ်သည်ဆသည်က တပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်က
တသတသချ ချ တပပ ခဲသ
့် ရ ကလည်ိုး မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်အ
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် က
့်
့် စ တန်အတွက် အမန်န္ှ့် င ့်် ခင်ိုးတစချက် ပြစ်သည်။ ဤအမန်၏
အတသိုးစတ်အချက်အလက်က တယ ဘ၏အသက်က ချမ်ိုးသ တပိုးရန်အပပင်
တယ ဘအတပေါ်တွင ် စ တန်၏ပပြုမူပန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သတ်မှတထ
်
ိုးသည့််

စည်ိုးတန္ှ့် င ့်် ဆက်န္ယ်သည်။ စ တန်က တယ ဘ၏အသက်က ချမ်ိုးသ တပိုးရတပမည်။
ဤဝါကျမှ သင်ယူတလ့်လ ရသည့်် ပထမဆိုးအရ က ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်ကတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးပင် ပြစ်၏။
တယ ဘဝတထြု၏ မူရင်ိုးစ သ ိုးမျ ိုးအရ ထဝါကျက ဤကဲသ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏
့်
တန က်ခအ ိုး ငါတက
ွ ျင်ခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င့်် စ တန်က
့် တပပ ပပသည်။ စ တန်က တယ ဘက စွပ်စဲခ
့်
သူက
ီ ှုက ရရန်လခဲသ
့် ည်။ တယ ဘက
့် တသွိုးမတဆ င်မီတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ တူညမ
တသွိုးတဆ င်ရန် စ တန်၏တတ င်ိုးဆမှုက ခွငပ့်် ပြုရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က စ တန်အတွက်
ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်က ပပဋ္ဌ န်ိုးခဲသ
ဲ ရှ၏၊ သရ့် တွင ် သူ၏
့် ည်- “တယ ဘသည် သင်လ
့် က်ထ၌
အသက်က ချန်ထ ိုးတလ ။့် ” ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သဘ ဝက အဘယ်အရ နည်ိုး။
ယင်ိုးတက
့် ခ ပြစ်သည်ဆပခင်ိုးမှ ရှငိုး် ၏။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး၏
့် ခင်ိုးတစချက်တစ်ခ၊ အမန်တစ်
သဘ ဝက န ိုးလည်ပပီိုးလျှင် ဤအမန်က
့် သ
ူ ည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်ပပီိုး
့် ထတ်သည်သ
ဤအမန်က
့် က
ူ စ တန်ပြစ်သည်က သင်န ိုးလည်ရမည်။ ဤအမန်ထဲ
့် ခယူက န ခသည်သ
့် ရှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တ၏
့် ဆက်ဆတရိုးမှ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်သည်သ
့် တ
ူ င်ိုးအတွက် သသ ထင်ရှ ိုးလ၏
ှ ဆသည်က တပပ စရ မလတပ။ ဤသည်မှ
ဝည ဉ်တလ ကတွငရ
် တသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တ၏
့် ဆက်ဆတရိုးလည်ိုးပြစ်သည်မှ
အမှနပ
် င်ပြစ်၏။ ဤသည်မှ ကျမ်ိုးစ ထဲရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်ကက ိုးက
ခွနိုး် တြလှ
ဲ ွင ် တြ ပ် ပထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်တ၏
့် ယ်ပခင်ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးထတ
့်
ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်ကက ိုးရှ ပခ ိုးန ိုးချက်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့် တကျသည့်် ပဥပမ န္ှင ့််
စ သ ိုးမှတတ
် မ်ိုးအတနပြင့်် ယခချန်အထ လူသ ိုးတ သင်
ယူန္င်တသ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
စ တန်တ၏
့် ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်ကက ိုးရှ ထင်ရှ ိုးတသ ပခ ိုးန ိုးချက်ပင် ပြစ်သည်။
ဤတနရ တွင် ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုး၏ မှတ်တမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့််
င်္ဏ်ပဒပ်အတပေါ် လူသ ိုး၏သပမင်မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အတရိုးကကီိုးသည့််
မှတ်တမ်ိုးတစ်ခပြစ်သည်ဟ ငါဆရတပမည်။ ထအပပင်
ဤမှတ်တမ်ိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် လူသ ိုး၏ သပမင်မှုအတွက် အတရိုးကကီိုးသည့််
အချက်အလက်က တထ က်ပ့်တပိုးသည်။ ဝည ဉ်တလ ကရှ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် စ တန်တ၏
့်
ဤခွနိုး် တြလှ
် ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ယပ် ခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
တန က်ထပ်ရှုတထ င်အ
့် တအကျတစ်ခက န ိုးလည်န္င်လမ့််မည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ အတွက် တန က်ထပ်
သက်တသခချက်တစ်ခပြစ်သည်။

အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က စ တန်န္င
ှ ့်် ခွနိုး် တြလှ
့် ယ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
အန္ှစ်သ ရအရမူ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင် စက ိုးတပပ သည့်် သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူရပ်တည်သည့််
အတနအထ ိုးက စ တန်ထက် ပမင်၏
့် ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
စ တန်က အမန်တပိုး
့် လသန္ှင ့်် ခင်ိုးတစတနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်အ ိုး
့် သည်တ
အဘယ်အရ ကလပ်ရမည်န္င
ှ ့်် အဘယ်အရ ကမလပ်ရမည်အ
့် တကက င်ိုး၊ တယ ဘက
သူလက်
ထတ
ဲ ွငရ
် ှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ တယ ဘက သူစ့် တ်ကကြုက် လပ်၍ရတကက င်ိုး— သရ့် တွင ်
့်
တယ ဘ၏အသက်က မန္တ်ယူရမည်အ
့် တကက င်ိုး စသည်တက
့် တပပ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။
တန က်ခအတကက င်ိုးရင်ိုးမှ တယ ဘက စ တန်၏လက်ထတ
ဲ ွင ် ရှတသ ်လည်ိုး သူ၏အသက်အ ိုး
စ တန်က မတပိုးထ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ခွငမ
့်် ပပြုပါက ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထမ
ဲ ှ
တယ ဘ၏အသက်က မည်သမ
ူ ျှ မယူန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးက စ တန်အတပေါ်
ဤအမန်တပိုးချက်
တွင ် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးတြ ပ် ပထ ိုးသည်။ ထပပင်
့်
့် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
မည်သည်အ
့် ဆင်အ
ှ ့်် စက ိုးစပမည်တပပ သည်ကလည်ိုး
့် တနအထ ိုးမှ စ တန်န္င
ဤအမန်တပိုးချက်
က ထတ်တြ ပ် ပသည်။ ဤတနရ တွင ် တယဟ ဝါဘရ ိုးသခင်သည် အလင်ိုး၊
့်
တလ၊ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏င်္ဏ်ပဒပ်၊
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ရှသတတဝါအ ိုးလိုးတအတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့်
ကင်တဆ င်ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏င်္ဏ်ပဒပ်က ကင်စဲထ
ွ ိုးရတင်မကဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည်၊့် မရဏန္င်ငက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည်၊့် သက်ရအရ
ှ
အ ိုးလိုး၏ တသပခင်ိုး၊
ရှငပ် ခင်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်ပဒပ်ကလည်ိုး ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည်။
ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ဘရ ိုးသခင်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သက
ူ စ တန်က ဤကဲသ
့် တသ
အမန်မျ
့် ြုိုး
့်
တပိုးရဲသနည်ိုး။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်ထ သူအမ
့်
့်
့် န်က
အဘယ်တကက င်က
့် ယ်တင်ထတ်ခပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ တယ ဘ၏ အသက်အပါအဝင်
လူသ ိုး၏အသက်က ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
စ တန်အ ိုး တယ ဘ၏အသက်က ထခက်ရန်၊ သမဟ
့်် ပပြုတပ။
့် တ် န္တ်ယူရန် ခွငမ
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်က တယ ဘအ ိုး တသွိုးတဆ င်ရန် ခွငပ့်် ပြုတသ အချန်တွင ်
ဤကဲသ
့် တသ
အမန်က
့် တသချ ထတ်ရန် ဘရ ိုးသခင်က သတရပပီိုး တယ ဘ၏အသက်က
့်
မန္တ်ယူရန် စ တန်က တန က်တစ်ခါ အမန်တပိုးခဲ
ပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်က ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတကျ ်လန
ွ ရ
် ဲသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့််
အထူိုးမန်ကက
့် ခါမျှ
့် ိုးချက်မျ ိုးက တသချ န ိုးတထ င်ပပီိုး န ခခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့် မည်သည်အ
သူမြီဆန်ဝတ
့် ပ။ ထပပင်
့် ိုးကလည်ိုး ထင်သလ မတပပ င်ိုးလဲဝတ
့် ပ။
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ

ဤအရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်က စ တန်အတွက် ချမှတထ
်
ိုးသည့််
့်
အကန်အသတ်
မျ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် စ တန်က ဤအကန်အသတ်
မျ ိုးက
့်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ မတကျ ်ပြတ်ရဲတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က့် သဇ အ ဏ ၏ တန်ခိုးအစွမ်ိုး
မဟတ်တပတလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က့် သဇ အ ဏ ၏ သက်တသခပခင်ိုးတစ်ခ
မဟတ်တပတလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မည်သပပြုမူ
့် ရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သပမင်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စ တန်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထက် ပရှငိုး် လင်ိုးသည့််
့် ရမည်ဆသည်န္င
န ိုးလည်မှုရသည်
ှ
။ ထတကက
င့်် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် စ တန်က ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
င်္ဏ်ပဒပ်က အလွနရ
် ှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးပမင်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က့် သဇ အ ဏ ၏ တန်ခိုးအစွမ်ိုးန္ှင ့််
သူ၏ကသဇ အ ဏ တန က်က အတပခခမူမျ ိုးက တလိုးတလိုးနက်နက်
စ တန်သတဘ တပါက်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက စ တန်သည် လင်္ဝလျစ်လျြူမရှု ရဲသကဲသ
့် ့်
မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မချြုိုးတြ က်ရဲတပ၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
တကျ ်လွနသ
် ည်အ
့် ရ တစ်ခမျှ မလပ်ရဲတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက
မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ သူစန်မတခေါ် ရဲတပ။ စ တန်၏သဘ ဝမှ ဆိုးယတ်ပပီိုး
မ နတထ င်လ ိုးတသ လ
် ည်ိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်က သူအတွ
က် ချမှတ်ထ ိုးသည့််
့်
နယ်နမတ်မျ ိုးန္ှင ့်် အကန်အသတ်
မျ ိုးက တစ်ခါမျှ မပြတ်တကျ ်ရဲတပ။
့်
န္ှစ်သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ အကက ထ ဤနယ်နမတ်မျ ိုးက တတကျကျ သူလက်န ခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်တပိုးအပ်သည့်် ခင်ိုးတစမှုန္င
ှ ့်် အမန်တ
့် ခါမျှ
့် င်ိုးက သူလက်န ပပီိုး မည်သည်အ
တဘ င်မတကျ ဝ
် ခ
ဲ့် ပ။ စ တန်သည် အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
့် တ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထက် သူက ပပါိုးနပ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဝတသသလကခဏ က သူသပပီိုး သူ၏
ကယ်ပင်နယ်နမတ်မျ ိုးက သူသသည်။ စ တန်၏ “ကျြုိုးန္နွ ခသည်”့် အပပြုအမူမျ ိုးမှတစ်ဆင့််
ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတသည်
စ တန်တကျ ်လွန၍
် မရန္င်သည့််
့်
တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ အမန်ထ
့် တ်ပပန်ချက်မျ ိုးပြစ်တကက င်ိုးက ပမင်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အတမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ အတအကျတကက င်သ
အရ အ ိုးလိုးသည် အစီအစဉ်တကျ
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ပွ ိုးမျ ိုးပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ ဤအမန်က
ှ ်န္င်သည့်် လူပင်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် တန္ှ င်ယ
့် က
့် တ်
အရ ဝတထြုတမရှ
့် ဘဲ၊ ထပပင်
့် ဤနယ မက တပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် လူပင်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် တ်
အရ ဝတထြုတမရှ
့် ဘဲ ဘရ ိုးသခင်တည်တထ င်ထ ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် ၌ လူသ ိုးတ ့်
အသက်ရှငပ် ပီိုး မျြုိုးပွ ိုးန္င်ပခင်ိုးပြစ်တကက င်ိုး ပမင်န္င်သည်- အတကက င်ိုးမှ သူတအ
့် ိုးလိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်မှလ ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အမန်န္ှ့် င ့်် ကသဇ အ ဏ မှ
လ သည်အ
့် တွကပ် ြစ်သည်။

ေန်ဆင််းရှင၏
် ဝိတသသလကခဏ ရှိသည်ူ့ ဘိုရ ်းသခင်သ လ င် အတိုမရှိသည်ူ့
ကသဇ အ ဏ ကိို ပိိုငဆ
် င
ို ိ ၏
်
စ တန်၏ ထူိုးပခ ိုးသည့်် ဝတသသလကခဏ သည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ င်မ
ှ စ
့်် ပ်ဆင်သည့််
့် ျ ိုးန္င
သူ၏ထင်ရှ ိုးပပသပခင်ိုးအတပေါ်တွင ် လူအမျ ိုးက အလွနစ
် တ်ဝင်စ ိုးတစခဲသ
့် ည်။ စ တန်အတနပြင့််
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက ပပသန္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး လူသ ိုးတအတွ
က် မပြစ်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးက
့်
လပ်န္င်စွမ်ိုးရှတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ကသဇ
အ ဏ က စ တန်ပင်ဆင်သည်ဟ
့်
ယကကည်သည့်် မက်တသ လူ အမျ ိုးအပပ ိုးပင်ရသည်
ှ
။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးအပပင် မမတ၏န္ှ
ဲ ွင ် စ တန်အတွက်လည်ိုး
့် လိုးသ ိုးထတ
တနရ တစ်တနရ ချန်ထ ိုးက စ တန်က ဘရ ိုးအတနန္ှငပ
့်် င် ကိုးကယ
ွ ်ကကသည်။
ဤလူမျ ိုးသည် သန ိုးစရ တက င်ိုးသကဲသ
့် စက်
ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ြွယ်လည်ိုး တက င်ိုး၏။ သူတ၏
့်
့်
မသန ိုးမလည်မှုတကက င့်် သန ိုးစရ တက င်ိုးပပီိုး သူတ၏
ှ ့််
့် မစဆ ဒဌအယူန္င
ပင်ကဆိုးယတ်သည်အ
့် န္ှစ်သ ရတကက င့်် စက်ဆပ်ရွ ျို့ ရှ ြွယ်သည်။ ဤတနရ တွင ်
ကသဇ အ ဏ က အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ မည်သည်အရ က သတကဂတပပြုသည်၊
အဘယ်အရ က ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဆပခင်ိုးအ ိုး သင်တက
့် အသတပိုးရန် လအပ်သည်ဟ
ငါခစ ိုးရသည်။ တယဘယျအ ိုးပြင့်် တပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က
ကသဇ အ ဏ ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ သည် သူ၏ကကီိုးစိုးမှုန္င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရက
သတကဂတပပြုသည်။ ထပပင်
် င်၏ ကသဇ အ ဏ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့်် ဝတသသလကခဏ က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ ဤသပြစ်
့် တသ တကက င့်် စ တန်အတနပြင့််
သူကယ်တင်က ဘရ ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ ရဲသတလ ။ အရ အ ိုးလိုးက သူြန်ဆင်ိုးထ ိုးပပီိုး
အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က သူကင်တဆ င်ထ ိုးသည်ဟ
စ တန်တပပ ရဲသတလ ။ မည်သလျှ
့် င ် တပပ ရဲမည်နည်ိုး။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် အရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးရန် မတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ရ
့်
့် ည်အ
တစ်ခကမျှ သူမပပြုလပ်ခြ
ဲ့် ူိုးတပ။ အသက်ရသည်
ှ
အ
့် ရ တစ်ခကမျှ တစ်ခါမျှ သူမြန်ဆင်ိုးြူိုးတပ။
အတကက င်ိုးမှ သူထ
့် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ မရှတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့်် ဝတသသလကခဏ က မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပင်ဆင်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဤသည်က သူ၏အန္ှစ်သ ရပြင့်် သတ်မှတထ
်
ိုးသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ့်
တန်ခိုးရသတလ
ှ
။ မည်သရှ့် မည်နည်ိုး။ စ တန်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်တြ ်ပပသည့််
နမတ်လကခဏ မျ ိုးက မည်သတခေါ်
့် ကကသနည်ိုး။ တန်ခိုးတလ ။ ကသဇ အ ဏ ဟ
တခေါ်၍ရန္င်သတလ ။ မည်သရန္
့် င်မည်နည်ိုး။ စ တန်က မတက င်ိုးမှုတရစီိုးတကက င်ိုးက

ညန်ကက ိုးပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ
ှ ်က ထခက်တစပပီိုး
့် မှု၏ ရှု တထ င်တ
့် င်ိုးက တန္ှ င်ယ
့် က
ကက ိုးဝင်သည်။ လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် အလွဲသိုးစ ိုးပပြုလပ်ပခင်ိုး၊ တသမင်ိုးအရပ်လမ်ိုးမိုးသည့််
ချြုင်ဝ
ီ တလျှ က်သွ ိုးတစရန် လူသ ိုးက စ ရတတပျက်ပပ ိုးတအ င်၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် ှမ်ိုးဆက
ပငင်ိုးပယ်တအ င် မျှ ိုးတခေါ် ပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးတမှ့် လွဲ၍ စ တန်သည် လူသ ိုး၏
တအ က်တမမ
့် ှု၊ ချီိုးကျြူိုးမှု၊ သမဟ
့် တ် ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးမှုတန္ှ့် င ့်် အနည်ိုးငယ်မျှပင် ထက်တန်သည့််
အရ တစ်ခခ လပ်ခြ
ဲ့် ူိုးသတလ ။ စ တန်က ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ပင်ဆင်သည်ဆလျှင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ထအရ မျ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခရပပီိုးပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ အကယ်၍ စ တန်သည် ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက ပင်ဆင်သည်ဆလျှင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ထအရ မျ ိုး၏ အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးက ခထ ိုးရပပီိုးပြစ်မည် မဟတ်တလ ။
အကယ်၍ စ တန်အတနပြင့်် တန်ခိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည်ဆလျှင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က စွနပစ်
် ့် ပပီိုး တသပခင်ိုးက အ ိုးထ ိုးကကပပီိုးပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ စ တန်၌ ကသဇ အ ဏ ၊ သမဟ
့် တွက်
့် တ် တန်ခိုးမရှသည်အ
သူလပ်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါတအတနပြင်
့်
့်
မည်သတက
က်ချက်ချသင်သ
့် နည်ိုး။ စ တန်လပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့်
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမသ
ှု က်သက်သ ပြစ်သည်ဟ အနက်ြွငသ
့်် ည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးရှသည်။ သရ့် တွင ်
ဤကဲသ
့် တသ
အနက်ြွငခ
့်် ျက်က သပ်မသင်တ
့် တ ်ဟ ငါပမင်သည်။ လူသ ိုးတက
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့်် သူ၏ဆိုးယတ်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမသ
ှု က်သက်ပင်တလ ။ စ တန်က တယ ဘက န္ှပ်စက်သည့်် ဆိုးယတ်တသ
အင်အ ိုးန္ှင ့်် တယ ဘက န္ှပ်စက်ပပီိုး ဝါိုးမျြုရန် သူ၏ခက်ထန်တသ ဆန္ဒတက
့်
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှုသက်သက်ပြင့်် ရရှန္င်တပခ မရှတပ။ အတတ်က ပပန်ကကည်ပ
့် ါက
တတ င်ကန်ိုးမျ ိုး၊ တတ င်မျ ိုးတွင ် ပပန်ကျဲ
့် တနသည့်် တယ ဘ၏ တရ စဆ န်အပ်မျ ိုးသည်
ချက်ချင်ိုးပင် ကွယ်တပျ က် သွ ိုးခဲက့် ကသည်။ တယ ဘ၏ ကကီိုးမ ိုးသည့်် စည်ိုးစမ်သည်
တစ်မဟတ်ချင်ိုးပင် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးသည်။ ဤအရ တက
့်
လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးမှုသက်သက်န္င
ှ ့်် ရရှန္င်မည်တလ ။ စ တန်လပ်သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုး၏
သဘ ဝသည် ထခက်တစရန်၊ ကက ိုးဝင်တန္ှ င်ယ
ှ ်ရန်၊ ြျက်ဆိုးီ ရန်၊ အန္တရ ယ်ပပြုရန်၊
့် က
ဆိုးယတ်ပခင်ိုး၊ မလမန်ိုးထ ိုးတတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တမှ င်မက်ပခင်ိုးတကဲ
့် အြျက်
သတဘ တဆ င်သည့််
့် သ
့်
တဝါဟ ရမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး ကက်ညသ
ီ ည်။ ထတကက
င့်် မတပြ င်မ
့် တ်ဘဲ ဆိုးယတ်သည့််
့်
အရ အ ိုးလိုး ပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးသည် စ တန်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရတအ င် ဆက်န္ယ်တနပပီိုး

စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ စ တန်က မည်မျှပင် “အစွမ်ိုးထက်”
ပါတစ၊ မည်မျှပင် ရဲတင်ိုးပပီိုး ရည်ရွယ်ချက် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ ထခက်မှုမျ ိုး တပိုးန္င်တသ
သူ၏အစွမ်ိုးက မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ လူသ ိုးက သူတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး မျှ ိုးတခေါ်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက မည်မျှပင် ကျယ်ပပန်ပါတစ၊
လူသ ိုးက သူပခမ်ိုးတပခ က်သည့်် ပရယ ယ်မျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးက မည်မျှပါိုးနပ်တနပါတစ၊ သူပြစ်တည်တနသည့်် ပစက မည်မျှပင်
တပပ င်ိုးလဲ၍ရတနပါတစ စ တန်သည် သက်ရအရ
ှ
တစ်ခက တစ်ခါမျှ မြန်ဆင်ိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။
အရ အ ိုးလိုးပြစ်တည်မှုအတွက် နယ မမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် စည်ိုးမျဉ်ိုးတက
့် တစ်ခါမျှ
သူမချတပိုးန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ သက်ရှပြစ်တစ၊ သက်မပဲ့် ြစ်တစ မည်သည်အ
့် ရ ဝတထြုကမျှ သူအပ်စိုးပပီိုး
ထန်ိုးချြုပ်န္င်စွမ်ိုး တစ်ခါမျှ မရှခဲတ
့် ပ။ စကကဝဠ န္ှင ့်် မိုးမျက်န္ ှ ကကက်အတွငိုး် တွင ် စ တန်ထမှ
တပါက်ြွ ိုးလ သည်၊့် သမဟ
င့်် ပြစ်တည်တနသည့်် လူပင်္္ြုလ်တစ်တယ က်တတလ၊
့် တ် သူတကက
့်
သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုတစ်ခတတလမျှ မရှတပ။ သူအပ်စိုးသည်၊့် သမဟ
့် တ် သူထန်ိုးချြုပ်သည့််
လူပင်္္ြုလ်တစ်တယ က်တတလ၊ သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုတစ်ခတတလမျှ မရှတပ။
ဆန်ကျင်
ဘက်အတနန္ှင ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် တနရရသ မကဘဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့်် ခင်ိုးတစမှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက န ခရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ခွငပ့်် ပြုချက်မပါဘဲ တရတစ်စက်၊ သမဟ
့်် ထရန်ပင်
့် တ် ကန်ိုးတပမတပေါ်က သဲတစ်ပွငက
စ တန်အတွက် ခက်ခသ
ဲ ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက်မပါဘဲ ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယက
် မဆထ ိုးန္ှင ့်် စ တန်သည် ကန်ိုးတပမတပေါ်က ပရွ က်ဆတ်မျ ိုးကပင်လျှင်
တရ ျို့ ပင်ခင
ွ မ
့်် ရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် စ တန်သည် တတ င်တပေါ်က န္ှငိုး် ပန်ိုးမျ ိုး၊
တလထဲတွင ် ပျတနသည်င
့် က
ှ ်မျ ိုး၊ ပင်လယ်ထက
ဲ ငါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က
ပိုးတက င်မျ ိုးထက် နမ်က
ဲ ွင ် သူ၏တ ဝန်သည် အရ အ ိုးလိုးက
့် ျသည်။ အရ အ ိုးလိုးထတ
အတစခရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အလပ်လပ်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်တက
့် အတစခရန်ပြစ်သည်။ သူ၏သဘ ဝက မည်မျှပင် မလမန်ိုးထ ိုးတတ်ပါတစ၊
သူ၏အန္ှစ်သ ရက မည်မျှပင် ဆိုးယတ်ပါတစ၊ သူလပ်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ က
ဘရ ိုးသခင်အတွက် အတစခပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
သည်အ
့် ချက်က
့်
ပ့်ပိုးပခင်ိုးဟသ
ူ ည့်် သူ၏တ ဝန်က သတတ်စွ န္ှင ့်် လက်န ရန်ပင်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အဆင်တ
ှ ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတပ။
့် နရ ပြစ်သည်။ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည် အသက်န္င
တန်ခိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတပ။ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဆက်စပ်မမ
ှု ရှတပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်ထမ
ဲ ှ ကစ ိုးစရ တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အတစခသည့်် စက်တစ်လိုးသ
ပြစ်၏။

စ တန်၏သရပ်မှနက
် အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပပီိုးတန က် လူအမျ ိုးအပပ ိုးက ကသဇ အ ဏ မှ
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က န ိုးမလည်တသိုးတပ။ ထတကက
င့်် ငါတပပ ပပမည်။
့်
ကသဇ အ ဏ ကယ်၌က ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးအပြစ် ရှငိုး် ပပန္င်သည်။ ပထမဦိုးဆိုး
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးတသည်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည်က တသချ တပါက်တပပ န္င်သည်။
့်
အြျက်သတဘ တဆ င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ န္ှငမ
့်် ျှ ဆက်န္ယ်မှုမရှတပ။ မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခ၊
သမဟ
့်် ျှ ဆက်စပ်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် တ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမခရသည့်် အရ တစ်ခန္ှငမ
တန်ခိုးက အသက်န္င
ှ ့်် ရှငသ
် န်တက်ကကပခင်ိုးရသည်
ှ
့် မည်သည်ပ
့် စကမဆ ြန်ဆင်ိုးန္င်သည်။
ဤသည်က ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်န္င
ှ ့်် ပင်ိုးပခ ိုးဆိုးပြတ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အသက်ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် သူသည် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။
့်
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက
့်
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုး န ခရန် ပပြုလပ်န္င်သည်။ ဆလသည်မှ သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှလ သည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်တန္ှ့် ငအ
့်် ညီ သက်ရှပြစ်လ ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်၏ ကွပ်ကအ
ဲ ပ်ချြုပ်မအ
ှု ိုးပြင့်် အသက်ရှငပ် ပီိုး မျြုိုးပွ ိုးကကရန် ပပြုလပ်န္င်သည်။
ယင်ိုးတန က်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးက အမန်တပိုး၍
့်
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်က တပပ င်ိုးလဲယမ်ိုးယင်ပခင်ိုးဆသည်မှ ထ ဝရ မရှတတ တ
့် ပ။
မည်သည်လ
့် ူပင်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် ရ ဝတထြု၌မျှ ဤအရ မျ ိုး မရှတပ။
့် တ် မည်သည်အ
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင် ဤကဲသ
့် တသ
တန်ခိုးက ပင်ဆင်ပပီိုး ထန်ိုးသမ်ိုးသည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးက
့်
့်
ကသဇ အ ဏ ဟတခေါ်သည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအတင်ိုးပင်၊
“ကသဇ အ ဏ ” ဆသည့်် စက ိုးလိုးကယ်၌ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ဤကသဇ အ ဏ ၏
အန္ှစ်သ ရပြစ်တစ၊ တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ သ
့််
ဆက်စပ်န္င်သည်။
အဘယ်တကက င်ဆ
် အတမရှတသ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့််
့် တသ ် ၎င်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
အန္ှစ်သ ရ၏ သတကဂတပြစ်ပပီိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်က
ကယ်စ ိုးပပြုတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှလွဲ၍ မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် တ်
မည်သည်အ
့် ရ ဝတထြုကမျှ “ကသဇ အ ဏ ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်၍ မရတပ။
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ ၏ အဓပပ ယ်တက က်ချက်ပြစ်သည်။
စ တန်သည် တယ ဘက တပ်မက်သည့်် မျက်လိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကကည်တ
့် နတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
ခွငပ့်် ပြုချက်မပါဘဲန္င
ှ ့်် သူသည် တယ ဘ၏ ကယ်ခန္ဓ မှ အတမိုးတစ်မျှငက
် ပင် မထရဲတပ။
စ တန်သည် ပင်ကသတဘ အ ိုးပြင့်် ဆိုးယတ်ပပီိုး ရက်စက်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမန်က
့် ထတ်ပပန်ပပီိုးတန က်တွင ် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အမန်က
့် လက်ခရန်မှလွဲပပီိုး

တရွ ိုးချယ်စရ မရှတတ တ
င့်် စ တန်သည် တယ ဘန္ှငပ
့်် တ်သက်ပါက
့် ပ။ ထတကက
့်
သိုးမျ ိုးကက ိုးထက
ဲ ဝပတလွကသ
ဲ့် ထ
့် န်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရပြစ်တနတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
သူအတွ
က် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် အကန်အသတ်
မျ ိုးက မတမဝ
့်
့် တ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
့် ိုးက
့်
သူမတြ က်ြျက်ရဲတပ။ ထပပင်
့် သူလပ်တလသမျှတွင ် စ တန်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ အတပခခမူမျ ိုးန္င
ှ ့်် အကန်အသတ်
မျ ိုးမှ မယမ်ိုးယင်သွ ိုးရဲတပ။
့် တ
့်
ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပင်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအချက်မှ စ တန်သည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည်န္
့် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်ကမဆ မချြုိုးတြ က်ဝသ
့် ည်က
ပမင်န္င်သည်။ စ တန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်မှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးက အမန်ပြစ်
့် ပပီိုး၊
တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က့် သဇ အ ဏ ၏
တြ ်ပပချက်တစ်ခပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ တ
် င်ိုး၏ တန က်တွင်
့် တ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
ူ ျ ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုးက
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်သမ
မန ခဘဲ ဆန်ကျင်
သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်က
့်
ညန်ပပတနတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
့် ိုးက ချြုိုးတြ က်လျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က တကျ ်လွနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုးက
ဆန်ကျင်
ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးအ ိုး လက်ခရမည်ဆသည်က စ တန်က
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးသသည်။ ဤအကျြုိုးဆက်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးနည်ိုး။
တပပ စရ မလတပ။ ဤအရ တသည်
သူအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ အပပစ်ဒဏ်ပင်ပြစ်သည်။
့်
့်
တယ ဘအတပေါ် စ တန်၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက စ တန်တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး၏
ပစအတသိုးစ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ စ တန်က ဤလပ်ရပ်မျ ိုးက လပ်တဆ င်တနသည်အ
့် ခါတွင ်
စ တန်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ထ ိုးသည့်် အကန်အသတ်
မျ ိုးန္ှင ့်် သူထတ်ထ ိုးသည့််
့်
အမန်မျ
ွ ်မှ အတပခခမူမျ ိုး၏
့် ိုးသည် စ တန်လပ်သည့်် အရ တင်ိုး၏ တန က်ကယ
ပစအတသိုးစ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ဤကစစတွင ် စ တန်၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် အဆင်တ
့် နရ သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအလပ်ထက
ဲ သူ၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် အဆင်တ
့် နရ ၏
ပစအတသိုးစ ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး တယ ဘက တသွိုးတဆ င်ရ ၌ စ တန်၏ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အပပည်အ
့် ဝန ခပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအလပ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က စ တန်က
နည်ိုးနည်ိုးမျှ မဆန်ကျင်
ရဲပခင်ိုး၏ ပစအတသိုးစ ိုးမျှသ ပြစ်သည်။ ဤပစအတသိုးစ ိုးမျ ိုးက
့်
သင်တက
့် တတပိုးချက်မျ ိုး တပိုးသနည်ိုး။ စ တန်အပါအဝင် အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
့် မည်သည်သ
ြန်ဆင်ိုးရှငခ
် ျမှတ်ထ ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုးန္င
ှ ့်် အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးက
တကျ ်လွနန္
် င်သည့်် မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် ရ ဝတထြုမျှ မရှတပ။ ထပပင်
့် တ် မည်သည်အ
့်

ဤတက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ရဲသည့််
မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် ရ ဝတထြုမျှ မရှတပ။ အတကက င်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
့် တ် မည်သည်အ
မန ခသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးအတပေါ် ချမှတ်သည့်် ပပစ်ဒဏ်က မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် တ်
မည်သည်အ
့် ရ ဝတထြုကမျှ တပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊
လွတ်တပမ က်န္င်ပခင်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင်
တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးက တည်တထ င်န္င်သည်။
ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင် ဤအရ တက
ှ
။
့် အကျြုိုးသက်တရ က်မှုရှတအ င် ပပြုလပ်ရန် တန်ခိုးရသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တန်ခိုးကသ မည်သည်ပ
့် င်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် ရ ဝတထြုကမျှ
့် တ် မည်သည်အ
မတကျ လ
် ွနန္
် င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ ပြစ်ပပီိုး
ဤကသဇ အ ဏ သည် အရ အ ိုးလိုးထက် သ လွနသ
် ည်။ ထတကက
င့်် “ဘရ ိုးသခင်က
့်
အကကီိုးပမတ်ဆိုးပြစ်ပပီိုး စ တန်က နပါတ်န္စ
ှ ်ပြစ်သည်” ဟ တပပ ရန် မပြစ်န္င်တပ။ အတမရှသည့််
ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည့်် ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် လ
ှ ွဲပပီိုး အပခ ိုးဘရ ိုးမရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်တသ အသပည အသစ်က ယခ
သင်တရရှ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် လူသ ိုး၏
့် ပပီတလ ။ ပထမဦိုးဆိုး ယခတပပ ခဲသ
အစွမ်ိုးတကက
ှ
။ ကွ ပခ ိုးချက်က အဘယ်နည်ိုး။ အချြုျို့လူမျ ိုးက
့် ိုးတွင ် ကွ ပခ ိုးချက်ရသတလ
ဤန္ှစ်ခကက ိုးတွင ် န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ မရှဟ တပပ ကကသည်။ မှနတ
် ပသည်။ လူတက
့် ဤန္ှစ်ခကက ိုးတွင်
န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ မရှဟ ဆတသ ်လည်ိုး လူသ ိုး၏အတတွိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးတွင ်
လူသ ိုး၏အစွမ်ိုးက ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် မကက ခဏ တရ တထွိုးကကက ဤန္ှစ်ခက မကက ခဏ
တဘိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် န္ှုင်ိုးကကသည်။ ဤတနရ တွင် အဘယ်အရ ပြစ်တနသနည်ိုး။ လူမျ ိုးက
ဤန္ှစ်ခက တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့်န္င
ှ ့်် မှ ိုးယွငိုး် ပပီိုး အစ ိုးထိုးတနကကပခင်ိုးပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဤန္ှစ်ခက ဆက်စပ်မှုမရှတပ။ ဤန္ှစ်ခကက ိုးတွင ် န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ မရှတပ။
သရ့် တွင ် လူမျ ိုးက မတနန္င်ကကတချ။ ဤသည်က မည်သတပြရှ
ငိုး် သင်သ
့် နည်ိုး။ သင်သည်
့်
တပြရှငိုး် ချက်က ရှ တတွျို့ရန် အမှနတ
် ကယ် ဆန္ဒရပါက
ှ
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ က သကျွမ်ိုးပပီိုး န ိုးလည်ရန်သ ပြစ်သည်။
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က သကျွမ်ိုး၍ န ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွင် သင်သည် လူသ ိုး၏
အစွမ်ိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က တစ်တန်ိုးတည်ိုးထ ိုး၍ အတူတူတပပ ဆတတ မ
့် ည်
မဟတ်တပ။
လူသ ိုး၏အစွမ်ိုးဆသည်မှ အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ရိုးရိုးတပပ ရလျှင် လူသ ိုး၏

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၊ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်တက
့် အကကီိုးမ ိုးဆိုး
အတင်ိုးအတ အထ ကျယ်ပပန်တစသည်
၊့် သမဟ
့်
့် တ် ပပီိုးတပမ က်တစသည့််
စွမ်ိုးရည်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ တတ်ကျွမ်ိုးမှုတသ ်လည်ိုးတက င်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က
ကသဇ အ ဏ ဟ တပပ ၍ရသတလ ။ လူသ ိုး၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆန္ဒမျ ိုးမှ မည်မျှပင်
ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ သမဟ
့် တ် မည်မျှပင်အကျြုိုးမျ ိုးပါတစ ဤလူသည် ကသဇ အ ဏ က
ပင်ဆင်သည်ဟ မဆန္င်တပ။ အလွနအလွ
် ့်
နတ
် ပပ ရလျှင ် ဤကကီိုးမ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
တအ င်ပမင်ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးကက ိုးရှ စ တန်၏ ရတ်တန က်တန က် အပပြုအမူဆင်ရ
သ ဓကတစ်ခသ ပြစ်၏၊ အလွနအလွ
် ့်
နတ
် ပပ ရလျှင် ယင်ိုးသည် စ တန်သည်
ဘရ ိုးပြစ်ရန်ဟူသည့်် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်က ပပီိုးတပမ က်တစရန်အတွက် သူ၏ဘိုးတဘိုးကဲသ
့် ့်
ပပြုမူပပသည့်် ဟ သဇ တ်တစ်ခသ ပြစ်သည်။
ယခ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်သပမင်
့် သနည်ိုး။ ယခ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးသည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှငပ
့်် တ်သက်တသ အသပည အသစ်က သင်ရရှသင်တ
င့််
့် ပပပီ။ ထတကက
့်
သင်တက
့် ငါတမိုးမည်- ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က အဘယ်အရ က
သတကဂတပပြုသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ ဝတသသလကခဏ က
သတကဂတပပြုသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ တန်ခိုးက သတကဂတပပြုသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ အတမရှသည့်် င်္ဏ်ပဒပ်က သတကဂတပပြုသတလ ။
အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ အထဲ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ က
သင်ပမင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ယင်ိုးက မည်သပမင်
ဲ့် နည်ိုး။ လူသ ိုးကကြုတတွျို့သည့််
့် ခသ
ရ သီဥတတလိုးခအရဆပါက တန္ွဦိုးရ သီ၊ တန္ွရ သီ၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီန္င
ှ ့််
တဆ င်ိုးရ သီတကက
ဲ ြလှယ်ပခင်ိုးနယ မက မည်သတ
ူ ပပ င်ိုးန္င်သနည်ိုး။ တန္ွဦိုးရ သီတွင ်
့် ိုးထက
သစ်ပင်မျ ိုးက ြူိုးပွငသ
့်် ည်။ တန္ွရ သီတွင ် သစ်ပင်တသည်
အရွ ကမ
် ျ ိုးန္င
ှ ့်် ြိုးတနသည်။
့်
တဆ င်ိုးဦိုးရ သီတွင ် အသီိုးသိုးီ ကကပပီိုး တဆ င်ိုးရ သီတွင ် အရွ က်တကကတလသည်။ ဤနယ မက
မည်သတ
ူ ပပ င်ိုးလဲန္င်သနည်ိုး။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က့် သဇ အ ဏ ၏ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခက
ထင်ဟပ်တစသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က “အလင်ိုးပြစ်တစ” ဟတပပ သည်န္င
ှ ့်် အလင်ိုးပြစ်လ သည်။
ဤအလင်ိုးက တည်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သတလ ။ အလင်ိုးက အဘယ်တကက င့်် တည်ရတနသနည်
ှ
ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တကက င့််
တည်ရတနပခင်
ှ
ိုးပင်တည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် တလက တည်ရတနဆဲ
ှ
ပြစ်သတလ ။
လူသ ိုး ရှြူသွငိုး် သည်တ
့် လက ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သတလ ။ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်

ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် အရ မျ ိုးက ယူတဆ င်သွ ိုးန္င်သတလ ။
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ၎င်ိုးတ၏အန္ှ
စ်သ ရန္ှင ့်် တ ဝန်မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်သတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်ခတ
ွဲ ဝသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးခဲသ
့်် ၊ ဘရ ိုးသခင်အမန်တပိုး
ဲ့် ည့်် တနန္ှ့် ငည
့်် ၏
့် ည့်် တနန္ှ့် ငည
့် ခသ
နယ မက မည်သက
ူ အစီအစဉ်ပျက်တအ င် လပ်န္င်သနည်ိုး။ စ တန်က
ဤကဲသ
့် လ
် အပ်ဘဲ ညက တနဟူ
ှ လ
် ျှငပ
် င်
့် ၍သတ်မတ
့် ပ်န္င်သတလ ။ သင်သည် ညတွငမ
ညအချန်က ညအချန်ပဲပြစ်တနမည် ပြစ်သည်။ သင်၏ တနစဉ်လ
ပ်ရိုးလပ်စဉ်က
့်
တပပ င်ိုးလဲတက င်ိုး တပပ င်ိုးလဲန္င်လမ့််မည်။ သရ့် တွင ် သင်သည် ညန္ှငတ
့်် န၏
့် ြလှယ်ပနယ မက
တပပ င်ိုးရန် မတတ်စွမ်ိုးတပ။ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်် အချက်ပင်ပြစ်သည်၊
မဟတ်သတလ ။ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ပခတသဂတ
့် စ်တက င်က ကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ်
န္ွ ိုးကဲသ
့် လယ်
ထန
ွ ခ
် င်ိုးရန် တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သတလ ။ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည်
့်
ဆင်တစ်တက င်က ပမည်ိုးပြစ်သွ ိုးတအ င် တပပ င်ိုးရန် တတ်န္င်သတလ ။
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ကကက်တစ်တက င်က လင်ိုးယန်ငက
ှ တ
် စ်တက င်ကသ
ဲ့် ့်
ပျဝဲတအ င်လပ်ရန် တတ်န္င်သတလ ။ မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဝပတလွတစ်တက င်က
သိုးတစ်တက င်ကသ
ဲ့် ပမက်
စ ိုးတအ င် လပ်န္င်သတလ ။ (မလပ်န္င်ပါ။)
့်
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တရထဲက ငါိုးတစ်တက င်က တပခ က်တသွသ
ျို့ ည့််
ကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ် အသက်ရှငတ
် အ င် လပ်န္င်သတလ ။ ထအရ က လူသ ိုးတ မလ
ပ်န္င်ကကပါ။
့်
အဘယ်တကက င့်် မလပ်န္င်ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ငါိုးတက
ှ ရ
် န်
့် တရထဲတွင် အသက်ရင
အမန်တပိုး
င့်် ၎င်ိုးတသည်
တရထဲတွင ် အသက်ရှငသ
် ည်။
့် ထ ိုးပခင်ိုးတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ထတကက
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
ကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ် အသက်ရှငန္
် င်မည် မဟတ်တပ။ တသသွ ိုးမည်ပြစ်သည်။
့်
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ
က မတကျ လ
် ွနန္
် င်တပ။ အရ အ ိုးလိုး၏
့် မန်၏
့် အကန်အသတ်
့်
့်
ပြစ်တည်မတ
ှု ွင ် နယ မန္ှင ့်် အကန်အသတ်
မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး သူတအသီ
ိုးသီိုးတွင ်
့်
့်
ကယ်ပင်ဗီဇအသစတ်မျ ိုး ရှကကသည်။ ဤအရ တက
်
့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
ချမှတ်တပိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးကမျှ တပပ င်ိုးလဲ၍၊ တကျ ်လွန၍
် မရန္င်တပ။
ဥပမ ၊ ပခတသဂသ
့် ည် လူအြွ
ှ ့်် အတဝိုးတစ်တနရ တွငရ
် သည်
ှ
့် တတ ထဲတွငသ
်
့် ဲျို့အစည်ိုးန္င
အပမဲတနထင်လမ့််မည်။ လူန္င
ှ အ
့်် တူတနထင်ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် အလပ်လပ်တပိုးသည့်် န္ွ ိုးကဲသ
့် ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ကျြုိုးန္ပပီ
ွ ိုး သစစ ရှမလ န္င်တပ။ ဆင်န္င
ှ ့်် ပမည်ိုးန္စ
ှ ်မျြုိုးလိုးက
တရ စဆ န်မျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး န္ှစ်မျြုိုးလိုးက တပခတလိုးတချ င်ိုးရက
ှ
တလက ရှြူသွငိုး် ကကသည့််
သတတဝါမျ ိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး သူတသည်
မတူညသ
ီ ည့်် မျြုိုးစတ်မျ ိုးပြစ်သည်။ အတကက င်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူတက
ီ ည့်် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအပြစ် ခွပဲ ခ ိုးထ ိုး၍ပြစ်သည်။
့် မတူညသ

သူတအသီ
ိုးသိုးီ တွင ် ကယ်ပင်ဗီဇအသစတ်မျ ိုး ရှကကသည်။ ထတကက
င့်် သူတက
့်
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ြလှယ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ကကက်က လင်ိုးယန်ကသ
ဲ့် တပခန္ှ
စ်တချ င်ိုးရပပီ
ှ ိုး
့်
အတတ င်ပမျ ိုးရတသ
ှ
လ
် ည်ိုး တလထဲတွင ် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပျန္င်မည်မဟတ်တပ။ အလွနဆ
် ိုး
သစ်ပင်တပေါ်တလ က်သ ပျတက်န္င်လမ်မ
့် ည်— ဤသည်မှ သူ၏ဗီဇအသစတ်က
ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က့် သဇ အ ဏ ၏
အမန်မျ
့် ိုးတကက င့်် ပြစ်သည်က တပပ ပပတနစရ မလတပ။
ယတန လူ
ှ
ဟ
့် သ ိုးတ၏
့် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှုတွင ် လူသ ိုးတ၏
့် သပပသည် တိုးတက်လျက်ရသည်
ဆန္င်ပပီိုး လူသ ိုးတ၏
့် သပပဆင်ရ ရှ တြွတတွျို့ ရှမှုမျ ိုးသည် အထင်ကကီိုးစရ တက င်ိုးသည်ဟ
ဆန္င်သည်။ လူသ ိုး၏ အရည်အချင်ိုးသည် အပမဲတမ်ိုး ကကီိုးမ ိုးသည်ထက်
ကကီိုးမ ိုးလ တနသည်ဟ တပပ ရမည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
မလပ်န္င်တသိုးသည့်် သပပဆင်ရ ထိုးတြ က်တကျ ်လ ိုးမှုတစ်ခရှတနသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
တလယ ဉ်ပျမျ ိုး၊ တလယ ဉ်တင် သတဘဂ မျ ိုး၊ အက်တမ်ဗိုးမျ ိုးက ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စကကဝဠ ထဲက ထွက်ခသ
ဲ့် ည်။ လတပေါ်တွင ် လမ်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်။
အင်တ နက်က တီထင
ွ ခ
် သ
ဲ့် ည်။ နည်ိုးပည ပမင့်် ဘဝတနမှုပစန္ှင ့်် တနထင်ခကဲ့် ကသည်။ သရ့် တွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အသက်ရသည်
ှ
၊့် အသက်ရှြူသည့်် သတတဝါက ြန်တီိုးရန် မတတ်န္င်တပ။
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါတင်ိုး၏ ဗီဇအသစတ်န္င
ှ ့်် သူတအသက်
ရှငတ
် နထင်သည့်် နယ မမျ ိုး၊
့်
သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုးတင်ိုး၏ တသပခင်ိုးန္ှငရ
့်် ှငပ် ခင်ိုး စက်ဝန်ိုး- ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးတ၏
် ွနပ် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် သပပပည စွမ်ိုးအ ိုးထက် တကျ လ
့် သပပပည က
မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ လူသ ိုး၏ သပပပည န္ှင ့်် မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည့်် အပမင်က
့် ရယူပပီိုးပြစ်ပါတစ
၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် မည်သည်အ
့် တတွိုးန္ှငမ
့်် ျှ န္ှုင်ိုးယှဉ်၍ မရန္င်တကက င်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးဆင်ရ ဆန်ိုးကကယ်မှုန္င
ှ ့်် သူကသဇ
အ ဏ ၏ တန်ခိုးတက
ွ ်ိုး
့်
့် ခွပဲ ခမ်ိုးန္င်စမ
မရှတကက င်ိုး ဤတနရ တွင ် တပပ ရတပမည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သမဒဒရ မျ ိုး မျ ိုးစွ ရှသည်။
သရ့် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
သူတ၏နယ်
နမတ်မျ ိုးကတကျ ပ် ပီိုး ကန်ိုးတပမတပေါ်က ၎င်ိုးတစ့် တ်ကကြုက်
့်
့်
တစ်ခါမျှမလ ြူိုးတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတတစ်
့် ခချင်ိုးစီ၏ နယ်နမတ်မျ ိုးက
သတ်မတ
ှ ထ
်
ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အမန်တပိုးထ
ိုးသည့််
့်
မည်သည်တ
့် နရ တွငမ
် ဆ ၎င်ိုးတတနပပီ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက်မပါဘဲ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ကကြုက်သလ မလှုပ်ရှ ိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက်မပါဘဲ အချင်ိုးချင်ိုး
စည်ိုးမတြ က်န္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က တပပ မှသ လျှင် ၎င်ိုးတလှု
့် ပ်ရှ ိုးန္င်သည်။
၎င်ိုးတသွ
့် နရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတတနသည်
တ
့် နရ က ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင့််
့် ိုးသည်တ
့်

ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်သည်။
ရိုးရိုးရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင် “ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်တွင ်
မူတည်သည်ဟ ဆလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်ခခက မည်သလ
့် တပေါ်တွင ်
့် ပ်မည်ဆသည်အ
ဆိုးပြတ်သတ်မှတ်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးရှပပီိုး သူဆန္ဒရသည်
ှ
့် နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး ပပီိုးတပမ က်သည်။
အရ အ ိုးလိုး၏ နယ မက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မူတည်သည်၊ လူသ ိုးအတပေါ်တွင ် မူတည်ပခင်ိုး
မရှသကဲသ
့် လူ
ှ ့််
့် သ ိုးက တပပ င်ိုးလဲ၍လည်ိုး မရတပ။ ထနယ မက လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒန္င
မတရ ျို့ န္င်ဘဲ ထအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အတတွိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမန်တ
့် သ
ူ ိုးမျှ မပငင်ိုးဆန္င်သည့််
့် န္ှ့် င ့်် တပပ င်ိုးလဲန္င်သည်။ ဤသည်မှ မည်သည်လ
အချက်တစ်ခပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုး၊ စကကဝဠ ၊
ကကယ်မျ ိုးပပည်တ
့် နသည့်် တက င်ိုးကင်၊ န္ှစ်တစ်န္စ
ှ ်၏ ရ သီဥတတလိုးခ၊ လူသ ိုးက
ပမင်န္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် မပမင်န္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး- စသည်တအ
့် ိုးလိုးသည် အမှ ိုးအယွငိုး်
စိုးစဉ်ိုးမျှမပါဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
့်် ညီ၊
့် ိုးန္ှငအ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပညတ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ၊ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအစ၏ နယ မတန္ှ့် ငအ
့်် ညီ တည်ရသည်
ှ
၊
လည်ပတ်သည်၊ တပပ င်ိုးလဲသည်။ မည်သည်လ
့် ူပင်္္ြုလ်၊ သမဟ
့် ရ ဝတထြုကမျှ
့် တ် မည်သည်အ
၎င်ိုးတ၏န
ပတ်လပ
ှု ်ရှ ိုးသည့််
့် ယ မမျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတလည်
့်
ရှရင်ိုးစဲလ
ွ မ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ တကက င့်် ပြစ်တည်လ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တကက င့််
ပျက်စီိုးကကသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သက်သက်ပြစ်သည်။
ဤမျှတလ က် တပပ ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်၏ သတကဂတပြစ်သည်က သင်ခစ ိုးန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က ြန်ဆင်ိုးခ၊ သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမခရသည့်် အရ မျ ိုးက
ပင်ဆင်န္င်သတလ ။ ဤအရ က တပန္င်သတလ ။ ဟန်တဆ င်န္င်သတလ ။ သမဟ
့် တ်
လူပင်္္ြုလ်၊ အရ ဝတထြု၊ သမဟ
့် တ် ပစစညိုး် တန္ှ့် င ့်် အစ ိုးထိုး၍ ရန္င်သတလ ။
ေန်ဆင််းရှင၏
် ဝိတသသလကခဏ သည် အတိုမရှိတပ၊ သင်သည်
ဘိုရ ်းအမျ ်းကိ်းို ကွယသ
် ည်ူ့ဝါဒ၏ အယအတိင
ို ်း် မလိက
ို န
် သင်ူ့
စ တန်၏ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် အစွမ်ိုးတသည်
လူသ ိုးတထက်
ကကီိုးမ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက
့်
့်
မရရှန္င်သည့်် အရ မျ ိုးက သူလပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ စ တန်လပ်သည်အ
့် ရ က
သင်မန လသည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးကျသည်ပြစ်တစ၊ ထအရ မျ ိုးက သင်မန်ိုးသည်ပြစ်တစ၊

ရွ ရှ သည်ပြစ်တစ၊ ထအရ မျ ိုးက သင်ပမင်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
ပြစ်တစ၊ မရှသည်ပြစ်တစ၊ ထပပင်
့်
စ တန်က မည်မျှရရှန္င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
် န်န္င
ှ ့်် ပစ ိုးထ ိုးရန်
့် တ် သူက
့် ကိုးကွယရ
လူမည်မျှမျ ိုးမျ ိုးက သူလှညစ
့်် ိုးန္င်သည်ပြစ်တစ၊ ထပပင်
့် တနပြင့်် စ တန်က
့် သင်အ
မည်သသတ်
မတ
ှ ်သည်ပြစ်တစ စ တန်၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးရသည်
ှ
ဟ
့်
သင်တပပ ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်သ ပြစ်သည်က သင်သရမည်။
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးတည်ိုးသ ရှ၏။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ကသဇ အ ဏ ရှပပီိုး
့်
အရ အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ရန်န္င
ှ ့်် အပ်စိုးရန် တန်ခိုးရသည်
ှ
က သင်သရမည်။ စ တန်၌ လူတက
့်
လှညစ
့်် ိုးန္င်သည့်် အရည်အချင်ိုးရပပီ
ှ ိုး သူသည် ဘရ ိုးသခင်အသွင ် တယ င်တဆ င်န္င်က
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် ပပင်
့် ည့်် နမတ်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ိုးက တပန္င်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ဆင်
တူသည့်် အရ မျ ိုးက သူလပ်ထ ိုးသည်ဆရန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတမရှမဟတ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးရှတကက င်ိုး၊ သူတတွ
့် င ် ပကကီိုးမ ိုးသည်၊့်
သမဟ
့် တ် တသိုးငယ်သည့်် အစွမ်ိုးမျ ိုးရှကကပခင်ိုးသ ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် သူတက
့် င်တဆ င်သည့််
တန်ခိုး၏ အတင်ိုးအတ က ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးရတကက
ှ
င်ိုး သင်သည် မှ ိုးယွငိုး် စွ
ယကကည်တတ သ
့် ည်။ သူတတရ
့် က်ရှလ သည့်် အစီအစဉ်အတင်ိုး၊ သူတ၏
့်
အသက်အရွ ယတ
် န္ှ့် ငအ
့်် ညီ သူတ၏ကကီ
ိုးပမတ်မှုက သင်အဆင်သ
ှ ်၏။ ထပပင်
့် တ်မတ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အပပင် အပခ ိုးဘရ ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
ဟ သင်သည် မှ ိုးယွငိုး် စွ ယကကည်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ကသဇ အ ဏ သည် အတမရှမဟတ်ဟ သင်ထင်ပမင်၏။ အကယ်၍
သင်တ
့် တသ
စတ်ကိုးူ မျြုိုးရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှပခင်ိုးက သင်မသပမင်ပါက၊
့် ွင ် ဤကဲသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်သည်ဟ သင်မယကကည်ပါက၊ ထအပပင်
့်
သင်သည် ဘရ ိုးအမျ ိုး ကိုးကယ
ွ ်သည်ဝ
့် ါဒအတင်ိုးသ လက်န ပါက သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုး၏ လူည၊့် လူြျင်ိုးတစ်တယ က်ပြစ်ပပီိုး စ တန်၏ ပပယင်္်စစ်စစ်ပြစ်က
လိုးဝဆိုးယတ်သည့်် ပင်္္ြုလ်ပြစ်သည်ဟ ငါတပပ မည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ပပီိုး
သင်တက
့် အဘယ်အရ အ ိုး ငါသင်ကက ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်က သင်တန့် ိုးလည်သတလ ။
မည်သည်အ
့် ချန်၊ မည်သည်တ
့် နရ ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏တန က်တကက င်ိုးက
မည်သပင်
့် ပြစ်တစ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးပင်္္ြုလ်၊ အရ ဝတထြု၊ သမဟ
့် တ်
ပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မတရ တထွိုးရ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရတက
့် မသန္င်၊ မချဉ်ိုးကပ်န္င်ဟ မည်မျှပင် သင်ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ စ တန်၏
စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်၏အယူအဆ၊ စတ်ကူိုးထင်ပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
မည်မျှပင် ကက်ညပ
ီ ါတစ၊ ထအရ မျ ိုးက သင်အ
့် တွက် မည်မျှပင်

တကျနပ်အ ိုးရြွယ်ရ ပြစ်တနပါတစ၊ မမက်မဲန္င
ှ ၊့်် ဤအယူအဆမျ ိုးက မတရ တထွိုးန္ှင၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က မပငင်ိုးပယ်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်က
မပငင်ိုးပယ်န္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က တခါိုးအပပင်သ တွ
ှ ိုးသ ိုးထဲတင
ွ ်
့် လ
့် နိုး် ထတ်ပပီိုး သင်န္
ဘရ ိုးသခင်က အစ ိုးထိုးရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ဘရ ိုးပြစ်တစရန်အတွက် စ တန်က မတခေါ်တဆ င်န္င
ှ ။့််
ဤကဲသ
့် ပပြုလ
ပ်ပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အ ိုး သင်စတ်ကူိုးန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
က ငါသသယမဝင်တပ။
့်
လသ ်းမျိ ်းနွယသ
် ည် တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တစ ခင််းကိို ခံထ ်းရတသ လ
် ည််း ေန်ဆင််းရှင၏
်
ကသဇ အ ဏ ဆိင
ို ရ
် အချ ပ်အ ခ အ ဏ တအ က်တင
ွ ် အသက်ရှငတ
် နထိင
ို ဆ
် ရ
ွဲ ိှသည်
စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကက တအ င် ြျက်ဆိုးီ တနသည်။
စ တန်သည် တပပ ပပ၍မရန္င်သည့်် မတက င်ိုးမှုမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစခဲသ
့် ည်။
မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်က လှညစ
့်် ိုးခဲသ
် တ်မ သည့်် ပပစ်မှုမျ ိုးက
့် ည်။ အလွနယ
ကမဘ တွင ် ကျြူိုးလွနခ
် သ
ဲ့် ည်။ လူသ ိုးက န္ှပ်စက်ခသ
ဲ့် ည်။ လှညစ
့်် ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
ဆန်ကျင်
ရန် တသွိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တက
့်
့်
ထခက်ပျက်ပပ ိုးတစသည့်် ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက ထပ်ခါတလဲလဲ သူကျြူိုးလွနခ
် သ
ဲ့် ည်။
သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တအ က်တွင ် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သက်ရှသတတဝါတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ချမှတ်ထ ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နယ မမျ ိုးအ ိုးပြင့််
ဆက်လက်ရှငသ
် န်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်လက်လျှင် စ တန်၏
ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝန္ှင ့်် ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးမှုတက
် ကျည်ိုးတန်သည်။
့် အလွနအ
အလွနရ
် ွ စရ တက င်ိုးပပီိုး စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးသည်။ အလွနတ
် သိုးငယ်ပပီိုး အ ိုးန္ျို့သ
ဲွ ည်။
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် စ တန်သည် တလျှ က်လှမ်ိုးတသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်အပ်ချြုပ်သည့်် လူမျ ိုး၊ အရ ဝတထြုမျ ိုး၊ ပစစညိုး် မျ ိုးတွင ် တပပ င်ိုးလဲမှု
အနည်ိုးငယ်ကပင် သူမပပဋ္ဌ န်ိုးန္င်တပ။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးအချြုျို့ ကန်ဆိုးပပီိုးတန က်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင် ချတပိုးသန ိုးခဲသ
့် ည့်် အလင်ိုးန္ှင ့်် တလက
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတနဆဲပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင် မှုတသ
် င
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည့်် ဇီဝအသက်က
အသက်ရှြူဆဲပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့်် ျ ိုး၊ ငှက်မျ ိုး၊ ငါိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် ည့်် ပန်ိုးပွငမ
ပိုးမ ိုးမျ ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတနဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးတနဆဲပြစ်သည်။ တနန္ှ့် ငည
့်် သည် အချင်ိုးချင်ိုး အဆက်မပပတ်
အစ ိုးထိုးတနဆဲပြစ်သည်။ ရ သီဥတတလိုးခသည် ယခင်ကသ
ဲ့် ပင်
့်် တ်တနဆဲပြစ်သည်။
့် လှညပ
တက င်ိုးကင်တွငပ
် ျတနသည့်် ငန်ိုးမျ ိုးသည် ဤတဆ င်ိုးရ သီတွင ် ထွက်ခွ ကကပပီိုး

တန က်န္စ
ှ ်တန္ွဦိုးတွင ် ပပန်လ ဆဲပြစ်သည်။ တရထဲက ငါိုးမျ ိုးသည် သူတ၏အ
မ်ပြစ်သည့််
့်
ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ မစွနခွ
် ့် တပ။ ပစဉ်ိုးရင်ကွဲမျ ိုးသည်
တန္ွတနရက်
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့် ပရစ်မျ ိုးက
့် မျ ိုးတွင ် ကျယ်တလ င်စွ သီချင်ိုးဆကကသည်။ ပမက်ထတ
တဆ င်ိုးဦိုးရ သီတွင ် တက်ခတ်တသ တလန္ှငအ
့်် တူ အချန်မီ တီိုးတိုးသဆ
ီ တနကကသည်။
ငန်ိုးမျ ိုးသည် ငန်ိုးအပ်အပြစ် စစည်ိုးကကပပီိုး လင်ိုးယန်မျ ိုးက သီိုးသန်တနထ
င်ကကသည်။
့်
ပခတသဂအ
့် ပ်မျ ိုးက အမဲလက်ပခင်ိုးပြင့်် မမတက
့် ည်။ သမင်ကကီိုးမျ ိုးသည်
့် ယ်မမ အ ိုးပြည်သ
ပမက်န္င
ှ ့်် ပန်ိုးပွငမ
့်် ျ ိုးမှ တရှ င်ြယ်မသွ ိုးတပ။... အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ သက်ရှသတတဝါ
အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးသည် ထွက်ခွ ပပီိုး ပပန်လ သည်။ ပပီိုးတန က် ပပန်ထက
ွ ်ခွ ကကပပန်သည်။
မျက်စတစ်မတ်
ှ အတွငိုး် တွင ် တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးစွ ပြစ်တပေါ်တနသည်။ သရ့် တွင ်
မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်အ
့် ရ မှ သူတ၏
် န်ရပ်တည်တနတရိုး
့် ဗီဇအသစတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရှငသ
နယ မမျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏တထ က်ပ့်မှုန္င
ှ ့််
့်
အ ဟ ရပြည်တ
့် ပိုးမှုတအ က်တွင ် အသက်ရှငက် ကသည်။ မမတ၏
့် ဗီဇအသစတ်မျ ိုးက
မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးန္င်တပ။ မမတ၏
် န်ရပ်တည်တရိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
့် ရှငသ
မြျက်ဆိုးီ န္င်တပ။ အရ အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် တနထင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးက ခရတသ လ
် ည်ိုး လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် တရ၊ ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် တလန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးက စွနလ
် ့် တ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်၏
့် ည့်် ဤတနရ တွင ် တနထင်ပပီိုး ပွ ိုးမျ ိုးဆပဲ ြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဗီဇအသစတ်မျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲတပ။ လူသ ိုးသည် ပမင်န္င်ရန်အတွက် သူ၏မျက်လိုး၊
ကက ိုးရန်အတွက် သူ၏န ိုးမျ ိုး၊ စဉ်ိုးစ ိုးရန်အတွက် သူ၏ဦိုးတန္ှ က်၊ န ိုးလည်ရန်အတွက်
သူ၏န္ှလိုးသ ိုး၊ လမ်ိုးတလျှ က်ရန်အတွက် သူ၏တပခတထ က်န္င
ှ ့်် တပခြဝါိုး၊
အလပ်လပ်ရန်အတွက် သူ၏လက်မျ ိုးစသည့်် ဤအရ မျ ိုးက အ ိုးကိုးဆပ
ဲ င် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ပ့်မှုမျ ိုး မတပပ င်ိုးမလဲဘဲ ရှတနမှုက လက်ခန္င်တစရန် လူသ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်ချတပိုးသန ိုးခသ
ဲ့် ည့်် ဗီဇအသစတ်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
လက်တွဲလပ်တဆ င်ရန်အတွက် လူသ ိုးအသိုးပပြုသည့်် စွမ်ိုးရည်မျ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတပ။
ြန်ဆင်ိုးခတစ်ဦိုး၏ တ ဝန်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ရန်အတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စွမ်ိုးရည်သည်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ သိုးတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဝည ဉ်တရိုးရ လအပ်ချက်မျ ိုး မတပပ င်ိုးလဲတပ။
သူတ၏ဇ
စ်ပမစ်မျ ိုးက ရှ တြွရန်အတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဆန္ဒသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ။
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကယ်တင်ပခင်ိုးက လူသ ိုးတ တတ
င်တ
့် ပခင်ိုးက မတပပ င်ိုးလဲတပ။
့်

ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တအ က်တွငတ
် နထင်သည်၊့် စ တန်က
ပြစ်တပေါ်တစသည့်် တသွိုးစွနိုး် သည့်် ပျက်စီိုးမှုမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခခဲရ
ွ ်၏
့် သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လက်ရအတပခအတနမျ
ှ
ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ြန္ှပ်မှုက ခရတသ ်လည်ိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအစက အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတကဲ
့် မဟ
တ်တတ တ
့် ပ။ ထအစ ိုး အသပည ၊
့် သ
့်
ထင်ပမင်ယူဆချက်၊ အယူအဆမျ ိုးစသည့်် ဘရ ိုးသခင်က ရန်မူလသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့််
ပပည်တ
့် နပပီိုး စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် နသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အပမင်တွငမ
် ူ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် ယခင်က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်တနဆဲပင်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးက ခတနရဆဲပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့််
လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်ဆပဲ ြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးက ခထ ိုးရသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လှုပ်ရွတနသည့်် အစ အမ်န္င
ှ ၊့်် အတန်ငယ်တန္ှိုးတကွိုးသည့်် တပပန်
့် မှုမျ ိုးန္ှင၊့််
ယခင်ကသ
ဲ့် မတက
င်ိုးတတ သ
့် ည့်် မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးန္ှင၊့်် အနည်ိုးငယ် အသက်ကကီိုးလ ပပီိုး
့်
အညစ်အတကကိုးတန္ှ့် င ့်် ြိုးလမ်ိုးတနပခင်ိုးမျှသ ပြစ်သည်- သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ အသိုးဝင်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
ဗီဇအသစတ်အ ိုးလိုးတသည်
လိုးဝ ထခက်မမ
ှု ရှတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်ရန်
့်
ရည်မှနိုး် သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်သည်။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တခေါ်သက
ကက ိုးရန်၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အသတတ က
် ကက ိုးရန်သ လပပီိုး ဤအသ၏ အရင်ိုးအပမစ်ကရှ ရန်
သူသည် မတ်တပ်ရပ်ပပီိုး အတပပိုးအလ ိုး သွ ိုးလမ်မ
ွ ်သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် ည်။ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပသဏ္ဌ န်က တတွျို့ရန်သ လပပီိုး သူသည် သူက
ှ အတွက်
့် ယ်သူ ဘရ ိုးသခင်ထတွင ် အပ်န္ရန်
အ ိုးလိုးက င်္ရမစက်တတ ဘ
် ့် တ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတွက်
့် ဲ အရ အ ိုးလိုးက စွနလ
သူ၏ဘဝကပင် ချတပိုးလမ့််မည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ န္ှလိုးသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လှုက်လှဲတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်သည်အ
့် ခါတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်က ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် ပါိုးသ လ
ွ ်သည် သူ၏ကယ်ခန္ဓ က
့် လမ့််မည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အညစ်အတကကိုးမျ ိုးက လိုးဝတဆိုးတကက ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင၊် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
အ ဟ ရပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ထပ်၍ရရှသည်အ
့် ခါတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
မှတ်ဉ ဏ်တသည်
ပပန်လည်တက င်ိုးမွနလ
် မည်ပြစ်ပပီိုး ဤအချန်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမတ
ှု အ က်က အမှနတ
် ကယ် ပပန်လ တပလမ်မ
့် ည်။
၂၀၁၃ ခန္ှစ်၊ ဒီဇင်ဘ လ ၁၄ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၂)
ဘိုရ ်းသခင်၏ တ ေ ငမ
်ူ့ တ်တသ စိတသ
် တဘ ထ ်း
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် တရှ ျို့ ပင်ိုးမှ မတ်သဟ ယြွဲျို့ မှုက
သင်တန့် ိုးတထ င်ပပီိုးပပီပြစ်တသ တကက င ့်် ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တထ
့် ၌
စက ိုးလိုးမျ ိုး မျ ိုးစွ ရှပပီိုးပြစ်သည်က ငါစတ်ချယကကည်သည်။ သင်တအတနပြင်
့်
့်
မည်မျှလက်ခန္င်သည်၊ မည်မျှသတဘ တပါက်န္င်သည်၊
မည်မျှန ိုးလည်န္င်သည်ဆပခင်ိုးအ ိုးလိုးက ဤအရ အတပေါ်
သင်တမည်
် တပေါ် မူတည်သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ က
့် မျှအ ိုးစက်ထတ်မည်ဆသည့်အ
သင်တတလိုး
တလိုးနက်နက် ချဉ်ိုးကပ်န္င်တရိုးသည် ငါ၏တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ပင်ပြစ်သည်။
့်
သင်တအတနပြင်
င ့်် လိုးဝမကင်တယ
ွ ်သငတ
့်် ပ။ ကင်ိုး၊
့် ဤအရ က စတ်မပါတပါန္ှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ က သပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏အလိုးစက သပခင်ိုးန္ှင ့််
ညီမျှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ က သပခင်ိုးက အတမရှ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က သပခင်ိုး၏ အစပြစ်သည်ဟ ဆန္င်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ က သပခင်ိုးက အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏
အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုးတခါိုးဝထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး အဓပပ ယ်ရသည်ဟလည်ိုး
ဆန္င်သည်။ ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
သဆ
့် လျှင ် အပခ ိုးအပင်ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ က ယတန ့်
ငါမတ်သဟ ယြွဲျို့ချင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်— ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုး။
ယတနတခါင်
ိုးစဉ်အတကက င်ိုး မတ်သဟ ယြွဲျို့ရန် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ အခန်ိုးန္စ
ှ ်ခန်ိုးက
့်
ငါတရွ ိုးထ ိုးသည်။ ပထမတစ်ခမှ ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၉:၁-၁၁ န္ှင ့်် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၉:၂၄-၂၅ တွင ်
တတွျို့ န္င်သည့်် တသ ဒပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ ဒတယတစ်ခမှ
တယ နဝတထြု ၁:၁-၂ အပပင် တယ နဝတထြု၏ တတယန္ှင ့်် စတတထအခန်ိုးတွင် တတွျို့ န္င်သည့််
နတနတဝပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်လတ
ွ တ
် ပမ က်တစပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည်။ သင်တအ
့် ိုးလိုးက
ဤအခန်ိုးန္ှစ်ခန်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ငါတပပ မည့်စ
် က ိုးက န ယူြ တစ
ငတ
့်် နကကပပီဟ ငါထင်သည်။
့်
ငါတပပ မည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်က သပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရက
သပခင်ိုးအတကက င်ိုးတထ
်
့် မှ ပင်ကအ ိုးပြင ့်် လမ်ိုးလွဲသွ ိုး၍မရတပ။ သတသ
့်

ယတနမ့် တ်သဟ ယ၏ အ ရစက်မည့်အ
် ရ က အဘယ်အရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ သင်တထဲ
့် တွင ်
သသည်လ
့် ူ ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ အတပေါ် ငါမတ်သဟ ယြွဲျို့ ပခင်ိုး၏
မည်သည်အ
့် ပင်ိုးမျ ိုးက သင်တ၏အ
ရက ြမ်ိုးစ ိုးထ ိုးသနည်ိုး။ ဤကဲသ
့် ကသဇ
အ ဏ န္ှင ့််
့်
့်
တန်ခိုးက ပင်ဆင်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူက ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ပင် ပြစ်သည်ဟ
အဘယ်တကက ငင
့်် ါတပပ ခဲသ
ပပီိုး အဘယ်အရ က ငါရှငိုး် ပပလခဲသ
့် နည်ိုး။ ဤသတပပ
့် နည်ိုး။
့်
ထအရ မှ သင်တအ
့် ရ က ငါသင်ယူတစလခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုး မည်သည်အ
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ခိုးက သူအန္ှ
် စ၏ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခတလ ။
့် စ်သ ရက ပပသသည့်ပ
ဤအရ တက
့် သူ၏ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်က သက်တသပပသည့်် သူအန္ှ
့် စ်သ ရ၏
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခတလ ။ မည်သည်အ
့် ရ အ ိုး ငါတပပ သွ ိုးမည်ဆသည်က
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးအ ိုး အကဲပြတ်၍ သင်တတပပ
န္င်ကကသတလ ။ ငါသင်တအ
့်
့် ိုး
မည်သည်အ
့် ရ က န ိုးလည်တစချင်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးက င်္ရတစက်န္င
ှ ့်် အချန်ယူစဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့်
ဘိုရ ်းသခင်ကိို တခါင််းမ မ နှင ်ူ့ ဆန်က
် တွက် လသ ်းသည် ဘိုရ ်းသခင်၏
ူ့ ျင်သညူ့ အ
အမျက်တဒါသအ ်း ေင ်ူ့ ေျက်ဆ်းီ ခံရသည်
ပထမအတနပြင့်် တသ ဒပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအတကက င်ိုး တြ ်ပပထ ိုးသည့််
ကျမ်ိုးပဒ်အချြုျို့က ကကည့်က် ကစ။့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၉:၁-၁၁ တက င်ိုးကင်တမန်န္စ
ှ ်ပါိုးတသည်
ညဦိုးအချန်၌ တသ ဒပမြုျို့သ ့်
့်
တရ က်လ ၏။ တလ တသည် ပမြုျို့တခါိုးဝ၌ ထင်လျက် သူတက
့် ပမင်လျှင၊်
ခရီိုးဦိုးကကြုပပြုပခင်ိုးငါှ ထ၍၊ တပမ၌ ဦိုးညတ်ချလျက်၊ အကျွန္ပ်
် သခင်တ၊ ့် ကယ်တတ တ
် ့်
ကျွန၏
် အမ်သဝင်
့် ိုးတနကကပါ။ တပခကတဆိုးကကပါ။ နနက်တစ တစ ထ၍
့် ၍ တညဉ်လ
ကကသွ ိုးကကပါတလ ဟ
မဝင်၊ တညဉ်လ
့် ဆတလ၏။ တက င်ိုးကင်တမန်တက၊
့် ိုး
့် ငါတသည်
့်
လမ်ိုး၌တနတတ မ
် ည်ိုး၊ ကျပ်ကျပ်တသွိုးတဆ င်တသ တကက င၊့်် တြန်
့် ည်ဟ ဆတသ လ
တလ တတနရ သ လှ
့်် သူ၏အမ်သဝင်
ပွ
့် ည၍
့် ကက၏။ တလ တလည်ိုး၊ သူတအဘ
့်
့် ဲလပ်၍
တတဆိုးမပါတသ မနက
် ့် တပါင်ိုးပပီိုးမှ၊ သူတသည်
စ ိုးကက၏။ ထသူတသည်
မအပ်မီ၊ှ
့်
့်
တသ ဒပမြုျို့သ ိုး တယ က်ျ ိုးအကကီိုးအငယ်၊ အရပ်ရပ်ကလ တသ သူအတပါင်ိုးတသည်
အမ်က
့်
ဝင်ိုး၍၊ တလ တက ဟစ်တခေါ်လျက် ယတနညမှ
သငအ
့်် မ်သ ဝင်
့်
့် တသ လူတသည်
့်
အဘယ်မှ ရှသနည်ိုး။ ထသူတန္ှ့် ငင
့်် ါတသည်
ဆက်ဆလသည်ပြစ်၍ ငါတထ
့်
့် သ ့်
ထွက်တစတလ ဟ
့် ဆကက၏။ တလ တသည်လည်ိုး၊ တခါိုးပပင်မှ သူတထ
့် သ ထွ
့် က်၍၊
မမတန က်၌ တခါိုးက ပတ်ပပီိုးလျှင၊် ညီအစ်ကတ၊ ့် အဓမမအမှုက ဤမျှတလ က် မပပြုကကပါန္ှင။့််

အကျွန္ပ်
် ၌ တယ က်ျ ိုးန္ှင ့်် မဆက်ဆတသ သမီိုးန္စ
ှ ်တယ က်ရပါ၏။
ှ
သူတက
့်
သင်တထ
့်် တပိုးကကပါတလ ။့် သူတ၌့် ပပြုချင်သမျှပပြုကကပါတလ ။့်
့် သထ
့် တ်ရတသ အခွငက
ဤလူတ၌့် အလျှငိုး် မပပြုကကပါန္ှင။့်် အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ သူတသည်
အကျွန္ပ်
် အမ်မိုးအရပ်က
့်
ခတနပါ၏ဟ တတ င်ိုးပန်တသ ်လည်ိုး၊ သူတက
့် ဆကက၏။ တြန်က ိုး၊ သင်သည်
့် ဆတ်တလ ဟ
တည်ိုးခပခင်ိုးင ှ သ တရ က်လ သည်န္င
ှ ၊့်် တရ ိုးသကူ ကီိုးလပ်ရမည်တလ ။ ယခမှ ထသူတ၌့်
ပပြုသည်ထက်၊ သင်၌ သ ၍ဆိုးတသ အမှုက ပပြုမည်ဟဆလျက်၊ တလ တက ကျပ်ကျပ်ြ၍
တခါိုးကလည်ိုး တပါက်ခခ
ွဲ ျြုိုးြဲ့်ပခင်ိုးငါှ ချဉ်ိုးလ ကက၏။ ထအခါ တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
့်
လက်ကဆန၍
် ့် ၊ တလ တက မမတတနရ
အမ်အတွငိုး် သ ဆွ
ဲ င
ွ ိုး် ပပီိုးလျှင် တခါိုးက ပတ်ကက၏။
့်
့် သ
အမ်တခါိုးန ိုးမှ ရှတသ သူအကကီိုးအငယ်တက
့် ၊ မျက်စကန်ိုးတစပခင်ိုးငါှ ဒဏ်ခတ်သပြင ့််
သူတသည်
တခါိုးကရှ ၍ ပင်ပန်ိုးပခင်ိုးသ တရ
က်ကက၏။
့်
့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၉:၂၄-၂၅ ထအခါ တယတဟ ဝါသည် တသ ဒပမြုျို့ န္ှင ့်် တင်္ါတမ ရပမြုျို့တအတပေါ်
့်
မိုးတက င်ိုးကင်ထက
ဲ တယတဟ ဝါထမှ ကနန္
် ့် င
ှ ့်် မီိုးမိုးက ရွ ချတစတတ မ
် ူ၏။ ထပမြုျို့ ကကီိုးမျ ိုး၊
လွငပ် ပင်မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ပမြုျို့ ကကီိုးမျ ိုး၌ တနထင်တသ သူတန္ှ့် င ့်် တပမတပေါ်တွင ်
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တသ ဒပမြုျို့၏ ဆိုးသွမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
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က် စ ိုးတသ က်ပဲတ
ွ စ်ခက ပပင်ဆင်တပိုးခဲသ
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့်
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့် ရ မှ ဤသပြစ်
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ဤကစစက အသ မထ ိုးလက်ကကဘဲ ထအစ ိုး
့်
သူတ၏အ
ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ပ၍ပင် အရှန်ပမြှငလ
့်် က်ကကသည်။ ဤတနရ ၌
့်
သူတ၏ခွ
့် နိုး် ကကီိုးခွနိုး် ငယ်စက ိုးမျ ိုးပခင်ိုး တန က်တစ်ခက ဤလူမျ ိုး၏ ရက်စက်သည့််
သဘ ဝအမှနက
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ှ ်တယ က်က ရက်ရက်စက်စက် အန္တရ ယ်ပပြုချင်သည့်် သူတ၏ဆန္ဒ
က
့်
မှနိုး် ဆချက်သက်သက်အတပေါ်တွငသ
်
အတပခခထ ိုးခဲက့် ကသည်။ သူတန္ှ့် င ့်် လိုးဝဥဿ
ဘ မျှမသက်ဆင်သည့်် လူန္စ
ှ ်တယ က်က သူတက
့် အန္တရ ယ်ပပြုချင်ခကဲ့် ကသည်။
ဤပမြုျို့ မှလမ
ူ ျ ိုးသည် သူတ၏လူ
သဘ
ဝန္ှင ့်် ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်မတ
ှု က
့်
့်
့်
လိုးဝဆိုးရှုိုးသွ ိုးပပီဆသည်မှ ရှငိုး် တပသည်။ သူတ၏
ှ ့်် ရင်ိုးစင်ိုးမှုအဆငက
့််
့် စတ်မန္ှမှု့် န္င
လူသ ိုးက အန္တရ ယ်ပပြုပပီိုး ဝါိုးမျြုသည့်် စ တန်၏ ရက်စက်တသ သဘ ဝန္ှင ့််

ဘ မျှမကွ ပခ ိုးတတ တ
့် ပ။
ဤလူတက
င်ိုးဆသည့်အ
် ခါ တလ တက
့် လက်လဲတပိုးရန် တလ တထမှ သူတတတ
့်
ဘ လပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ကျမ်ိုးစ အရ တလ တက သူတက
့် ကက င်ိုးက
့် မလဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲတ
ငါတသ
င်သန္
ူ စ
ှ ်တယ က်က
့် ရသည်။ တလ တက ဘရ ိုးသခင်၏ ဤသတင်ိုးစက ိုးပတဆ
့်
သသတလ ။ မည်သသ
လ
် ည်ိုး အဘယ်တကက င ့်် သူသည် ဤလူတက
့် ပါမည်နည်ိုး။ သတသ
့်
့်
ကယ်တင်န္င်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ သူအတနပြင်
့် သူတဘ
့် တလ ။
့်
့် လ လပ်သည်က သခဲသ
သူတလ
့် ရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးက သူမသတသ ်ပင ိုးလည်ိုး သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏
အတစခမျ ိုးပြစ်သည်အ
့် တကက င်ိုးကမူ သူသခဲ၏
င ့်် သူတက
ဲ ့်
့် ။ ထတကက
့်
့် သူ၏အမ်ထသ
ဝင်ခင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအတစခမျ ိုးက တလ တက “အရှင”်
ဟတခေါ် န္င်သည်အ
့် ချက်က သူသည် အပခ ိုးတသ တသ ဒပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် မဟ
တ်ဘဲ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနတ
် န က်လက်တစ်တယ က်ပြစ်တကက င်ိုးက ပပသည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတင်ိုးစက ိုးပတဆ
င်သမ
ူ ျ ိုးက သူထ
် ခါ
့်
့် သ လ
့် သည့်အ
ဤအတစခန္ှစ်တယ က်က လက်ခြ သူ
က သူအရဲစန
ွ ခ
် ့် ပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
့် အသက်
့်
့်
ဤအတစခန္ှစ်တယ က်က က ကွယ်ရန်အလငှ့် သူ၏သမီိုးန္စ
ှ ်တယ က်ကလည်ိုး
အလဲအလှယ်အပြစ် သူကမ်ိုးလှမ်ိုးတပိုးခဲ၏
့်် တ်တသ
့် ။ ဤသည်မှ တလ တ၏ တပြ ငမ
လပ်ရပ်ပင်ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တလ တ၏သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတ၏
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပမင်သ တသ တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်က တလ တက
ကယ်တင်ြရန်
ဲ့် ပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးလည်ိုး ပြစ်သည်။
့် သူ၏အတစခမျ ိုးက တစလတ်ခရ
အန္တရ ယ်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ တလ တသည် ဘ ကမျှ ငဲက
့် ွက်မတနဘဲ
ဤအတစခန္ှစ်တယ က်က က ကွယ်တပိုးခဲသ
့် ည်။ အတစခမျ ိုး တဘိုးကင်ိုးတရိုးအတွက်
သူသမီ
ှ ပ
့်် င် လဲလယ
ှ ြ
် သူ
ွဲ ဤကဲသ
့် လ
် ူ
့် ည်။ တလ တမှလ၍
့် ိုးန္ှစ်တယ က်န္င
့် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် ပ်မည့်သ
ပမြုျို့ထ၌
ဲ အပခ ိုးတစ်ဦိုးတတလ ရှသတလ ။ အချက်အလက်မျ ိုးက သက်တသပပထ ိုးသည့််
အတင်ိုးပင်- မရှတပ၊ မရှခဲတ
င ့်် တလ တမှလွဲ၍ တသ ဒပမြုျို့ထရ
ဲ ှ လူတင်ိုးသည်
့် ချ။ ထတကက
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရမည့်် ပစ်မှတ်ပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက သူတန္ှ့် င ့်် ထက်တန်တကက င်ိုးက
တပပ တနစရ မလတတ တ
့် ပ။
တသ ဒံပို မိ သ
ျို့ ည် ဘိုရ ်းသခင်၏ အမျက်တတ ်ကိို ထိပါ်းသညူ့ အ
် တွက် လံ်းို လံ်းို လျ ်းလျ ်း
တချမှုန််းခံရသည်
တသ ဒပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးသည် ဤအတစခန္ှစ်တယ က်က ပမင်သည့်အ
် ခါ သူတတရ
့် က်လ ပခင်ိုး၏

အတကက င်ိုးရင်ိုးက မတမိုးခဲက့် ကသကဲသ
့် ဘ
် ့် ဝြ ့်
့် ရ ိုးသခင်၏အလတတ ်က ပြနတ
သူတတရ
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့််
့် က်လ ကကပခင်ိုး ဟတ်မဟတ်ကလည်ိုး မတမိုးခဲက့် ကတပ။ ဆနက
သူတသည်
လူအပ်ကကီိုးြဲွျို့လက်ပပီိုး ရှငိုး် ပပချက်က မတစ ငဘ
့်် ဲ ဤအတစခန္ှစ်တယ က်က
့်
အမြမ်ိုးြရန်
ဲ့် တရ
က်လ ခဲက့် ကသည်။
့် တခွိုးရင်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ရက်စက်သည့်် ဝပတလွမျ ိုးကသ
့်
ဤကစစမျ ိုး ပြစ်ပျက်တနချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တစ ငက့်် ကည့်တ
် နခဲသ
့် တလ ။
ဤလူသ ိုးအပပြုအမူမျြုိုး၊ ဤပြစ်ရပ်မျြုိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်က သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုး၌
မည်သည်အ
့် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနခဲသ
ဲ့် ည်။
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ဤပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ြ ဆ
့် ိုးပြတ်ခသ
သူသည် တွနဆ
် ့် တ်လမ်မ
ိုးမဟတ် တစ ငတ
့်် နလမ်မ
့် ့်
့် ည်မဟတ်၊ သတည်
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့်
ဆက်၍စတ်ရှညသ
် ည်ိုးခတနမည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ သူ၏တနရက်
တရ က်လ တလပပီ။
့်
ထတကက
င ့်် သူလပ်လသည့်် အလပ်က သူစတင်တတ သ
င ့်် ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၁၉:၂၄့် ည်။ ထတကက
့်
့်
၂၅ ၌ တပပ ထ ိုးသည်- “ထအခါ တယတဟ ဝါသည် တသ ဒပမြုျို့ န္ှင ့်် တင်္ါတမ ရပမြုျို့တအတပေါ်
့်
မိုးတက င်ိုးကင်ထက
ဲ တယတဟ ဝါထမှ ကနန္
် ့် င
ှ ့်် မီိုးမိုးက ရွ ချတစတတ မ
် ူ၏။ ထပမြုျို့ ကကီိုးမျ ိုး၊
လွငပ် ပင်မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ပမြုျို့ ကကီိုးမျ ိုး၌ တနထင်တသ သူတန္ှ့် င ့်် တပမတပေါ်တွင ်
တပါက်တသ အပင်မျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ တတ ်မူ၏။” ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်က ဤပမြုျို့က
ဘရ ိုးသခင်ြျက်ဆိုးီ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ြျက်ဆိုးီ သည့််
အရ မျ ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး လူတအ
ှ ့််
့် ိုး တပပ ပပသည်။ တရှိုးဦိုးစွ ၊ ဘရ ိုးသခင်က ဤပမြုျို့က မီိုးန္င
တလ င်ကျွမ်ိုးတစပ၊ မီိုး၏အတင်ိုးအတ က လူအ ိုးလိုးန္ှင ့်် တပမပပင်မှ တပါက်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက ြျက်ဆိုးီ ြ လ
့် တလ က်ပတက
့် သမမ ကျမ်ိုးစ ၌ ပပန်လည်တြ ပ် ပထ ိုးသည်။
ဆလသည်မှ မိုးတက င်ိုးကင်မက
ှ ျလ သည့်် မီိုးသည် ပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ရသ မကဘဲ ပမြုျို့ထရ
ဲ ှ
လူအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် သက်ရှအရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး ဘ တစ်ခမျှ မကျန်ရစ်တတ သ
့် ည်အထ
ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် န က် တပမပပင်၌ သက်ရှအရ ကင်ိုးမဲသ
့် ည်။ ပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးသည်တ
့် ွ ိုး၏။
ရှငသ
် န်တက်ကကပခင်ိုး မရှတတ သ
့် သက်
ရလကခ
ှ
ဏ မျ ိုးလည်ိုး မရှတတ တ
့် ကဲသ
့် ပ။ ပမြုျို့သည်
့်
လွငတ
် ီိုးတခါင်ပပင်ပြစ်လ ပပီိုး သသ န်တစပပင်ပမ တတ်ဆတ်မှုန္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နသည့််
ဟင်ိုးလင်ိုးပပင်ပြစ်သွ ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရပ်၌ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ကျြူိုးလွနသ
် ည့််
ဒစရက်အမှုမျ ိုး ရှတတ မ
ိုးမဟတ် တသွိုးစွနိုး် ပခင်ိုးမျ ိုး
့် ည်မဟတ်၊ သတ်ပြတ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ သတည်
့်
ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ဤပမြုျို့က လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မီိုးရှု ပ
ျို့ စ်ချင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
ဤတနရ ၌ အဘယ်အရ က သင်တတတွ
့် ျို့ န္င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူက
ွ ်န္င
ှ ့်် သဘ ဝတ ့်
့် ယ်ပင်ြန်ဆင်ိုးရ မျ ိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ

ဤကဲသ
့် ြျက်
ဆိုးီ ခရပခင်ိုးက ကကည့်ရ
် က်န္င်ပါမည်
့် တလ ။ မိုးတက င်ိုးကင်မှ ကျတရ က်လ သည့််
့်
မီိုးမှတစ်ဆင ့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသက သင်သပမင်န္င်လျှင် သူြျက်ဆိုးီ သည့််
ပစ်မတ
ှ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဤပမြုျို့တချမှုနိုး် ခရသည့်် အတင်ိုးအတ တက
့် အကဲပြတ်၍ သူ၏အမျက်မှ
မည်မျှကကီိုးမ ိုးတကက င်ိုးက သပမင်ြ မခက်
ခတ
ဲ ပ။ ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်စက်ဆပ်သည့်အ
် ခါ
့်
သူ၏အပပစ်ဒဏ်ခတ်မှုက ထပမြုျို့အတပေါ်သ သူ
့် ကျတရ က်တစမည်ပင်ပြစ်သည်။ ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့က
ဘရ ိုးသခင်ရွရှ သည့်အ
် ခါ လူတအ
့် ိုး သူ၏တဒါသက အသတပိုးလျက် ထပ်တလဲလဲ
သတတပိုးချက်မျ ိုးက သူထတ်ပပန်လမ်မ
်လည်ိုး ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့က အဆိုးသတ်ရန်န္င
ှ ့််
့် ည်။ သတသ
့်
ြျက်ဆိုးီ ရန် ဘရ ိုးသခင်ဆိုးပြတ်သည့်အ
် ခါ-ဆလသည်မှ သူ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့််
ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တသည်
ထပါိုးပခင်ိုးက ခရတသ အခါ- သူသည်
့်
တန က်ထပ်ပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သတတပိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
ပပြုလပ်တတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ထအစ ိုး ထပမြုျို့က သူတက်ရက်ြျက်ဆိုးီ လမ့််မည်။ ထပမြုျို့
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးတအ င် သူလပ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးပင်ပြစ်တလသည်။
တသ ဒံပို မိ ၏
ျို့ ထပ်ခါထပ် ခါ ရန်လိို ခင််းနှင ်ူ့ အတိက
ို အ
် ခံ ပ ခင််းတိကိ
ို ူ့ ို ခံရပပီ ်းတန က်
ဘိုရ ်းသခင်သည် ထိပို မိ က
ျို့ ိို လံ်းို လံ်းို လျ ်းလျ ်း အ မစ် ေတ်သတ
ို သ
် င်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတကက င်ိုးက
အကကမ်ိုးြျင်ိုးန ိုးလည်သွ ိုးကကပပီပြစ်၍ အပပစ်တရ ိုး၏ပမြုျို့အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ပမင်ခတ
ဲ့် သ
အရပ်ပြစ်သည့်် တသ ဒပမြုျို့က ပပန်အ ရစက်ကကစ။့် ဤပမြုျို့၏အန္ှစ်သ ရက
န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဤပမြုျို့က
အဘယ်တကက င်ြ
ဲ့် ည်အ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် အဘယ်တကက င ့််
့် ျက်ဆိုးီ ချင်ခသ
လိုးလိုးြျက်ဆိုးီ ပစ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် တကက င်ိုးတက
့် သန္င်သည်။ ဤအချက်မှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သလ န္င်သည်။
လူသ ိုး၏ရှု တထ ငမ
့်် ှကကည့်လ
် ျှင ် တသ ဒပမြုျို့သည် လူသ ိုး၏ဆန္ဒန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏ဆိုးယတ်မတ
ှု က
့်
အပပည့်အ
် ဝပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်သည့်် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့ ပြစ်သည်။ ညစဉ်ရက်ဆက် တတိုးင်္ီတ၊
အကအခန်တန္ှ့် င ့်် ညြှြုျို့တခေါ် ပပီိုး ြမ်ိုးစ ိုးလျက် ဤပမြုျို့၏ ကကယ်ဝပခင်ိုးက လူတက
ှ ့််
့် စွဲမက်ပခင်ိုးန္င
ရူ ိုးသွပ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
ှု လူတ၏န္ှ
့် ည်။ ထပမြုျို့၏ ဆိုးယတ်မက
့် တစခဲသ
့် လိုးသ ိုးက တက်စ ိုးခဲပ့် ပီိုး
လူတက
် ့် ှငိုး် ဘဲ ဆိုးယတ်သည့််
့် ျက်ပပ ိုးသွ ိုးတအ င် ြမ်ိုးစ ိုးခဲသ
့် ည်။ ထပမြုျို့သည် မသနရ
့် အကျင်ပ
ဝည ဉ်မျ ိုး သွ ိုးလ ရမ်ိုးက ိုးတနသည့်် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ထပမြုျို့သည် အပပစ်တရ ိုးအပပင်

သတ်ပြတ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည့်လ
် ျှတနခဲပ့် ပီိုး တလထသည်လည်ိုး တသွိုးန၊ ့် အပပ်နတတထ
င်ိုးတထ င်ိုးန္င
ှ ့််
့်
ထူထပ်သပ်သည်ိုးတနခဲသ
့် ည်။ ထပမြုျို့သည် လူတက
့် တကျ ချမ်ိုးတစသည့်် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့၊
အထတ်တလန် ပပန်
ွ ်တပပိုးတစသည့်် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့ ပြစ်သည်။ အမျြုိုးသ ိုးပြစ်တစ၊
့် ထက
အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တစ၊ လူငယ်ပြစ်တစ၊ လူအပြစ်တစ ထပမြုျို့ထရ
ဲ ှ မည်သက
ူ မျှ မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက
မရှ တြွခကဲ့် ကတပ။ မည်သက
ူ မျှ အလင်ိုးက မတတ ငတ
့်် ခဲက့် က၊ သတည်
ိုးမဟတ် အပပစ်လပ်ရန်
့်
ပငင်ိုးဆန်ြ ဆန္ဒ
မရှခဲက့် ကတပ။ သူတသည်
စ တန်၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်၊
့်
့်
စ တန်၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုန္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးမှုတတအ
က်၌ အသက်ရင
ှ တ
် နထင်ခကဲ့် ကသည်။
့်
သူတ၏လူ
သဘ
ဝ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးခဲသ
စတ် တပျ က်ဆိုးသွ ိုးခသ
ဲ့် ည်။
့် ည်။ သူတ၏အသ
့်
့်
့်
ထအပပင်
လူသ ိုး၏ မူလပြစ်တည်မှုပန်ိုးတင် တပျ က်ဆိုးသွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
အတက်အခပပြုသည့်် မတရမတွက်န္င်တသ ဆိုးသမ
ွ ်ိုးလပ်ရပ်မျ ိုးက သူတကျြူိုးလွ
နခ
် ကဲ့် ကသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးညန်မှုက သူတပငင်
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည်။
့် ိုးဆန်ပပီိုး သူ၏အလတတ ်က ဆနက
ဤလူမျ ိုး၊ ဤပမြုျို့ န္ှင ့်် ပမြုျို့ထ၌
ဲ ရှသည့်် သက်ရအရ
ှ
တင်ိုးက ပျက်စီိုးပခင်ိုးလမ်ိုးသ ့်
တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် သယ်ယူသွ ိုးသည်မှ သူတ၏
ွ ်ိုးလပ်ရပ်မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။
့် ဆိုးသမ
ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်တွင ် တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး
အတင်ိုးအတ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အတသိုးစတ်အချက်အလက်အ ိုးလိုးက မှတ်တမ်ိုးမတင်ထ ိုးဘဲ
ထအစ ိုး ပမြုျို့ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏အတစခန္ှစ်တယ က် တရ က်လ ပပီိုးတန က်ပင်ိုး သူတအတပေါ်
့်
ပမြုျို့သ ိုးတ၏
့် အပပြုအမူမျ ိုးကသ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးတသ ်ပင ိုးလည်ိုး တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတ ့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးက ဆိုးယတ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကတသ အတင်ိုးအတ က
ြွငပ့်် ပသည့်် ရိုးရှငိုး် တသ အချက်အလက်တစ်ခရှသည်။ ဤအချက်န္င
ှ ့်် ပမြုျို့သ ိုးတ၏
့်
စရက်အမှနန္
် င
ှ ့်် အန္ှစ်သ ရအမှနသ
် ည်လည်ိုး တြ ်ထတ်ပခင်ိုးက ခခဲရ
့် သည်။ ဤလူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတတပိုးချက်က လက်မခခဲရ
ှု လည်ိုး
့် သ မကဘဲ သူ၏ပပစ်ဒဏ်ခတ်မက
မတကက က်ရွ ျို့ ခဲက့် ကတပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသက
သူတအထင်
အပမင်တသိုးခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မျက်ကန်ိုးတတ တိုး
့်
့်
ခခခဲက့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ရ က လပ်ခသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
မည်သလ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ သူတ၏ရက်
စက်သည့်် သဘ ဝက ပ၍သ ပပင်ိုးထန်လ သည်အ
့် ပပင်
့် ပ်ခသ
့်
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အကကမ်ကကမ်အခါခါ ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကသည်။ တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တည်ရမှု
ှ ၊ သူ၏လ တရ က်မှု၊ သူ၏ပပစ်ဒဏ်ခတ်မှုန္င
ှ ့်် ထထက်ပ၍
သူ၏သတတပိုးချက်က ရန်လခဲက့် ကသည်။ သူတသည်
အလွနအလွ
် ့်
န်
့်
မ နတထ င်လ ိုးခဲက့် ကသည်။ ဝါိုးမျြုပပီိုး အန္တရ ယ်ပပြု၍ရသည့်် လူအ ိုးလိုးက သူတသည်
့်

ဝါိုးမျြုပပီိုး အန္တရ ယ်ပပြုခဲက့် ကက ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခတက
့် လည်ိုး ထအတင်ိုးပင်
သူတဆက်
ဆခဲက့် ကသည်။ တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတ ကျြူိုး
လွနခ
် ကဲ့် ကသည့််
့်
့်
ဆိုးသွမ်ိုးလပ်ရပ်အ ိုးလိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လ လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏အတစခတက
့်
အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးက ပပဿန ထထည်ကကီိုး၏ တစ်စွနိုး် တစ်စမျှသ ရှတသိုးသည်။ ထပပင်
့်
ထနည်ိုးပြင့်် သူတြွ့် ငပ့်် ပခဲသ
ိုးယတ်တသ သဘ ဝသည် စင်စစ်အ ိုးပြင့််
့် ည့်် သူတ၏ဆ
့်
အတပပ ကျယ်တသ ပင်လယ်ပပင်ကကီိုးထမ
ဲ ှ တရတစ်စက်မျှတလ က်သ ရှတသိုးသည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတက
့်် ျက်ဆိုးီ ြ တရွ
့် မီိုးန္ှငြ
့် ိုးချယ်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့််
ပမြုျို့ကြျက်ဆိုးီ ရန် တရလမ်ိုးမိုးပခင်ိုးက အသိုးမပပြုသကဲသ
့် ဟ
့် ရီကန်ိုးမန်တင်ိုး၊ ငလျင်၊ ဆူန မီ၊
သမဟ
့် ပ။ ဤပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ြရန်
့် တ် အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးတက
့် လည်ိုး အသိုးမပပြုခဲတ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မီိုးကအသိုးပပြုခဲပ့် ခင်ိုးသည် အဘယ်အရ ကညန်ပပသနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည်
ပမြုျို့၏အကကင်ိုးမဲ့်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက ဆလသည်။ ပမြုျို့သည် ကမဘ တပေါ်မှ၊ ထပပင်
ှ ိုးမှ
့် တည်ရပခင်
လိုးဝတပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးသည်ဟ ဆလသည်။ ဤတနရ တွင ် “ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး” ဆသည်မှ
ပမြုျို့၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ြွဲျို့စည်ိုးတည်တဆ က်ပ၊ သမဟ
် ပပင်ကသ
့် တ် အပပင်ပင်ိုးအသွငအ
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ ပမြုျို့ထရ
ဲ ှ လူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ခရပပီိုး ဆက်လက်မတည်ရှတတ ဟ
့် ရည်ညန်ိုးသည်။ ရိုးရိုးတပပ ရလျှင်
ပမြုျို့ န္ှငဆ
့်် က်စပ်တနသည့်် လူအ ိုးလိုး၊ အပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် အတကက င်ိုးအရ အ ိုးလိုးက
ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
က် တန က်ဘဝ၊ သမဟ
့် သည်။ ထပမြုျို့သ ိုးတအတွ
့်
့် တ် ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးလ ပခင်ိုး
ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ိုးရ ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ သူတက
့်
ထ ဝရက လတင် အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ခသ
ဲ့် ည်။ မီိုးကအသိုးပပြုပခင်ိုးက ဤတနရ ၌
အပပစ်တရ ိုး၏ အဆိုးသတ်က ရည်ညန်ိုးပပီိုး ထအရပ်၌ အပပစ်တရ ိုးက
ဟန်တ
့် ိုးလက်တကက င်ိုး ရည်ညန်ိုးသည်။ ဤအပပစ်တရ ိုးက ဆက်တည်ရှတတ မ
့် ည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဆက်ပျျို့ န္ှတတ
မ
ှု
့် ည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ စ တန်၏ဆိုးယတ်မက
့်
သူက
် ့်
့် ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးတနသည့်် တပမဆီလ အပပင် သူတနြန္ှ့် င ့်် အသက်ရှငြ
တနရ တစ်တနရ က တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့်် သခဂျြုင်ိုးလည်ိုး တပျ က်ဆိုးသွ ိုးပပီဟ ဆလသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်၏စစ်ပဲ၌
ွ မီိုးက ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုပခင်ိုးက စ တန်က
အမှတ်အသ ိုးလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် သူ၏တအ င်ပဲအ
ွ မှတ်တဆပ်ပင် ပြစ်သည်။ တသ ဒပမြုျို့၏
ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည် လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး ဝါိုးမျြုပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ရန်ပြစ်တသ စ တန်၏ရည်မှနိုး် ချက်ရှ ကကီိုးကျယ်သည့်် တပခလှမ်ိုးမှ ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
ထနည်ိုးတူစွ ပင် ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကီိုးထွ ိုးရင်သ
့် န်လ မှု၌ လူသ ိုးအတနပြင့််

ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးညန်မှုက ပငင်ိုးဆန်ပပီိုး မတက င်ိုးမဒ
ှု စရက်က စတ်လတ
ွ ်ကယ်လတ
ွ ်
တမွျို့တလျ ခ
် တ
ဲ့် သ အချန်၏ ရှက်စရ တက င်ိုးသည့်် သတကဂတတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ
ထတ်တြ ်ပပချက်ဆင်ရ မှတ်တမ်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
မိုးတက င်ိုးကင်မှ ဘရ ိုးသခင် တစလတ်လက်သည့်် မီိုးသည် တသ ဒပမြုျို့က ပပ မျ ိုးအပြစ်
တပပ င်ိုးပစ်လက်သည့်အ
် ခါ “တသ ဒ” ဟတခေါ်သည့်ပ် မြုျို့သည် ထတန
ဲ အရ
ှ
ခပ်သမ်ိုး
့် က်တွင ် ပမြုျို့ထရ
မတည်ရှတတ သ
့် မတည်
ရှတတ ရ
့် ကဲသ
့် န် ရည်ရွယ်သည်။ ထပမြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမျက်န္င
ှ ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ထ၌
ဲ တပျ က်ဆိုးသွ ိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသအ ိုးပြင ့််
ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င ့်် တသ ဒပမြုျို့သည်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
၎င်ိုးန္ှငထ
့်် က်တန်သည့်် အပပစ်ဒဏ်ခတ်မှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးပြစ်ထက်တသ နင်္ိုးက ရရှခဲသ
့် ည်။
တသ ဒပမြုျို့၏တည်ရမှု
ှ အဆိုးသတ်ရပခင်ိုးက ၎င်ိုး၏ဆိုးယတ်မှုတကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး ဤပမြုျို့ န္ှင ့််
ဤပမြုျို့ထ၌
ဲ တနထင်ခသ
ဲ့် ည့်် လူတင်ိုး၊ သမဟ
ဲ တပါက်ြွ ိုးလ ခဲသ
့် ည့််
့် တ် ပမြုျို့ထ၌
သက်ရအရ
ှ
မှနသ
် မျှက ဘယ်တတ မ
် ှု လတတ သ
့် ျှ မကကည့်ရ
့် ည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ဆန္ဒတကက ငလ
့်် ည်ိုးပြစ်သည်။ “ဤပမြုျို့က ဘယ်တတ မ
် ှု လတတ သ
့် ျှ မကကည့်ရ
့် ည်”့်
ဘရ ိုးသခင်၏ဆန္ဒသည် သူ၏အမျက်တဒါသပြစ်သည်အ
့် ပပင်
သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ လ
် ည်ိုးပြစ်သည်။ ပမြုျို့၏ဆိုးသမ
ွ ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပပစ်တရ ိုးတသည်
သူက
့်
့်
တဒါသထွက်တစက ရွ ရှ ၍ စက်ဆပ်တစပပီိုး ထပမြုျို့ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ ထပမြုျို့ထက
ဲ လူမှနသ
် မျှ၊
သမဟ
ှ
မှနသ
် မျှတက
့် အ င်
့် တ် သက်ရအရ
့် လည်ိုးတက င်ိုး လိုးဝမပမင်ချင်တတ တ
ပပြုလက်ပခင်ိုးတတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထပမြုျို့က မီိုးတလ င်ကျွမ်ိုးတစခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ပမြုျို့သည် တလ င်ကျွမ်ိုးပပီိုးသွ ိုးတသ အခါ ပပ မျ ိုးသ ကျန်ရစ်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ်
ထပမြုျို့သည် အမှနတ
် ကယ် မတည်ရတတ
ှ
တ
့်် တ်သက်သည့််
့် ပ။ ဤပမြုျို့ န္ှငပ
သူ၏မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးသည်ပင်လျှင် မရှတတ တ
့် ပ၊ တြျ က်ြျက်ခလက်ရတလသည်။ ဤသည်မှ
မိုးတက င်ိုးကင်မှ တစလတ်လက်သည့်် မီိုးသည် တသ ဒတစ်ပမြုျို့လိုးကသ ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်၊
ပမြုျို့ထရ
ဲ ှ အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နသည့်် လူတက
ဲ ှ
့် သ ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်၊ ပမြုျို့ထရ
အပပစ်တရ ိုးန္ှငစ
့်် ွနိုး် ထင်ိုးတနသည့်် အရ အ ိုးလိုးတက
့် သ ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်ဘဲ
ထအရ မျ ိုးထက်တကျ လ
် ွန၍
် ထမီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် ခခမှုတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ မှတ်ဉ ဏ်မျ ိုးကလည်ိုး ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ည်ဟ ဆလသည်။
ဤသည်မှ ပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်တလ င်ကျွမ်ိုးတစပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်သည်။

ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးလ ခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က
မည်သပူ ြစ်သည်၊ သမဟ
့် နရ မှ လ သည်ဆပခင်ိုးက
့် မည်သည်တ
့် တ် သူတအတနပြင်
့်
ဤလူတမသ
့် ခဲက့် ကတပ။ သူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုးက သင်တပပ လျှင် သူတသည်
့်
တက်ခက်ပပီိုး အသတရြျက်ကကမည်ပြစ်က ဘရ ိုးတရ ိုးက ပတ်ခတ်တပပ ဆကကလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ သတတပိုးချက်က ပြနြ
် ့် ရန်
့်
တရ က်လ ကကသည့်အ
် ခါတွငပ
် င် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဤလူတသည်
တန င်တရသည့််
့်
လကခဏ မျ ိုးက မပပရသ မကဘဲ သူတ၏
ွ ်ိုးသည့်် အပပြုအမူမျ ိုးက
့် ဆိုးသမ
မစွနလ
် ့် တ်ခကဲ့် ကတပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခတက
့်
့်
မျက်န္ ှ တပပ င်တက်၍ အန္တရ ယ်ပပြုခဲက့် ကသည်။ သူတထ
် ရ မျ ိုးသည်
့် တ်တြ ်က ြွငပ့်် ပသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ ရန်လပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် သူတ၏သဘ
ဝန္ှင ့််
့်
အန္ှစ်သ ရတပင်
့် ပြစ်သည်။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဤလူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ခခမှုသည်
သူတ၏တြ
က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ြွငပ့်် ပပခင်ိုးထက်ပတကက င်ိုး တတွျို့ရသည်၊
့်
ယင်ိုးခခမှုသည် အမှနတ
် ရ ိုးက န ိုးလည်မှုမရှပခင်ိုးမှ အရင်ိုးခလ သည့်် အသတရြျက်မှု၊
သမဟ
့် ပင်
့် တ် တလှ င်တပပ င်မှုပြစ်ရပ်တစ်ခထက် ပသကဲသ
့် ပြစ်သည်။ မက်မဲပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ပည မဲ့်ပခင်ိုးတတကက
င့်် သူတ၏
ွ ်ိုးသည့်် အပပြုအမူ ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုးမဟတ်တပ။
့်
့် ဆိုးသမ
ဤလူမျ ိုးသည် လှညပ့်် ြ ိုးခထ ိုးရပခင်ိုးတကက င ့်် ဤကဲသ
့် ပပြုမူ
့် ကကပခင်ိုးမဟတ်တပ။ ထပပင်
့်
လှညစ
့်် ိုးခထ ိုးရပခင်ိုးတကက ငလ
့်် ည်ိုး မချမဟတ်တပ။ သူတ၏အပပြုအမူ
သည် ဘရ ိုးသခင်က
့်
တပပ င်တပပ င်တင်ိုးတင်ိုး အရှက်မရှ မတကက က်မရွ ျို့ မန်ိုးတီိုးပပီိုး ဆနက
် ့် ျင်က
ဆူပူတသ င်ိုးကျန်ိုးသည်အ
့် ဆငက
့်် တရ က်တနခဲတ
့် လူ
့် ချပပီ။ ဤကဲသ
့် သ ိုးအပပြုအမူမျြုိုးက
ဘရ ိုးသခင်က အမျက်ထက
ွ ်တစပပီိုး ထပါိုးပခင်ိုး မပပြုရမည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်တသ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး အမျက်ထက
ွ ်တစမည်မှ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ထတကက
င ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တက
့် တက်ရက်ပင်
ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး ထတ်လတ်လက်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အမှနတ
် ကယ် ထတ်တြ ်ပပချက်ပင်ပြစ်သည်။ အပပစ်တရ ိုးန္ှင ့််
ပပည့်လ
် ျှတနသည့်ပ် မြုျို့က ရင်ဆင်ရပပီိုးတန က် ထပမြုျို့က တတ်န္င်သမျှ အပမန်ဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
ြျက်ဆိုးီ ရန်၊ ထပမြုျို့ထရ
ဲ ှ လူမျ ိုးန္ှင ့်် သူတ၏အပပစ်
အလိုးစက အပပည်စ
့် ဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
့်
အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ရန်၊ ပမြုျို့သ ိုးမျ ိုး မတည်ရတတ
ှ
တ
ှ ့်် ထအရပ်ရှ
့် အ င်ပပြုရန်န္င
အပပစ်တရ ိုးက ထပ်ဆငမ
့်် ပွ ိုးတအ င် တ ိုးဆိုးီ ရန် ဘရ ိုးသခင်ဆန္ဒရှခဲသ
့် လ
့် ည်။ ဤကဲသ
့် ပ်ရန်
အပမန်ဆိုးန္ှင ့်် အပပည့်စ
် ဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးမှ မီိုးန္ှင ့်် တလ င်ကျွမ်ိုးတစပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။

တသ ဒပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးသည် စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုးတ မဟ
တ်ခတ
ဲ့် ပ။ ထအစ ိုး သူသည် ဤလူတက
့်
့် အပပစ်ဒဏ်ခတ်ြ၊ ့် ရက်ချြန္ှ့် င ့််
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ြျက်ဆိုးီ ြရန်
ှ ့်် ကသဇ အ ဏ က
့် သူ၏အမျက်တဒါသ၊ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်န္င
အသိုးပပြုခဲသ
ထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးသည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ က
့် ည်။ သူတအတပေါ်
့်
ြျက်ဆိုးီ သည့်် သတဘ ထ ိုးသ မကဘဲ ထ ဝရ အပမစ်ပြတ်သတ်သင်ပခင်ိုးပြစ်တသ ဝည ဉ်က
ြျက်ဆိုးီ သည့်် သတဘ ထ ိုးလည်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ “မတည်ရှတတ ”့် ဟူတသ
စက ိုးလိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်ဆလတသ အရ ၏ သွယ်ဝက်အဓပပ ယ်အမှန ် ပြစ်တလသည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် ေံို်းကွယထ
် ်းပပီ ်း လသ ်းက မသိနင
ိို တ
် သ ်လည််း
ထိအ
ို ရ သည် ထိပါ်းတစ ်က ်းမှုကိို သည််းမခံတပ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မက်မဲပပီိုး ပည မဲ့်တသ လ
် ည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
ဆက်ဆမှုက သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခမှုအတပေါ်၌ အဓကအတပခခထ ိုးသည်။
သူ၏အမျက်တဒါသကမူ အချန်အမျ ိုးစန္ှင ့်် ပြစ်ရပ်အမျ ိုးစ၌ ြိုးကွယထ
်
ိုးပပီိုး ၎င်ိုးက
လူသ ိုးက မသတပ။ ရလဒ်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမျက်တဒါသအ ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးက
ပမင်ရြရန်
့် လူသ ိုးအတွက် ခဲယဉ်ိုးပပီိုး သူ၏အမျက်တဒါသက န ိုးလည်ြရန်
့် လည်ိုး
ခဲယဉ်ိုးသည်။ ထသပြင်
့် တန်
့် တန်
့် ့် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသက တပါတပါ
သတဘ ထ ိုးတလ၏။ လူသ ိုးက သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးဆင်ရ
ဘရ ိုးသခင်၏တန က်ဆိုးအမှုန္င
ှ ့်် အဆငက
့်် လူသ ိုးရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ- ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်ဆိုးသန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သူ၏တန က်ဆိုးသတတပိုးချက်တက
့် လူသ ိုးတထ
့်
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ- လူတအတနပြင်
် ့် ျင်ြရန်
့် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
့်
့် ဤနည်ိုးလမ်ိုးကပင်
အသိုးပပြုဆဲပြစ်ပပီိုး တန င်တရြရန်
ိုးမျ ိုးက ပပင်ဆင်ြရန်
ှ ့််
့် ၊ သူတ၏လမ်
့်
့် န္င
ဘရ ိုးသခင်၏သန ိုးကရဏ က လက်ခြရန်
် ိုးထတ်မှုမျှ မပပြုလပ်ပါက
့် မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏သည်ိုးခမှုန္င
ှ ့်် စတ်ရှညမ
် ှုတက
့် ည်
့် သူတအ
့် ိုး တပိုးသန ိုးတတ မ
မဟတ်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် ထအချန်တွင် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏သန ိုးကရဏ က
ပပန်ရပ်သမ်ိုးမည်ပြစ်သည်။ ထတန
့် ည်။
့် က်တွင ် သူ၏အမျက်တဒါသကသ သူတစလတ်လမ်မ
သူ၏အမျက်တဒါသက မတူညသ
ီ ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူတြ ်ပပန္င်၏။ လူတက
့်
အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပပီိုး ြျက်ဆိုးီ ြရန်
ီ ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
့် မတူညသ
သူအသိုးပပြုန္င်သကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။
တသ ဒပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ြရန်
ွ ်၊ သမဟ
့် မီိုးက ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ်

အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမဆ လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အပမစ်ပြတ်သည့််
သူ၏အပမန်ဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးပင်ပြစ်သည်။ တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတက
့် တလ င်ကျွမ်ိုးတစပခင်ိုးက
သူတ၏ရ
ဲ ှ လူတသည်
ရပ်တလ ကန္ှင ့််
့် ပ်ခန္ဓ မျ ိုးကသ ြျက်ဆိုးီ ခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်တပ။ ပမြုျို့ထရ
့်
လူသ ိုးတမပမင်
န္င်သည့်တ
် လ က န္ှစ်ခစလိုး၌ မတည်ရှတတ တ
့် စတရိုးအတွက် သူတ၏ဝ
့်
့် ည ဉ်၊
သူတ၏စ
ှ ့်် သူတ၏က
ယ်ခန္ဓ အလိုးစတက
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ်န္င
့်
့် ြျက်ဆိုးီ ခသ
သူအမျက်
တဒါသက ထတ်တြ ်သည့်န
် ည်ိုးန္ှင ့်် တြ ်ပပသည့်န
် ည်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။
့်
ဤထတ်တြ ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တြ ်ပပပခင်ိုးပစက ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသဆင်ရ အန္ှစ်သ ရ၏
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ
အန္ှစ်သ ရက ထတ်တြ ်ပခင်ိုး အလအတလျ က် ပြစ်သကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်သည့်အ
် ခါ သူသည် မည်သည့်သ
် န ိုးကရဏ ၊ သမဟ
့် တ်
မည်သည့်စ
် န သန ိုးမက
ှု မျှ မထတ်တြ ပ် ပတတ သ
့် သူ
ိုးမဟတ်
့် ကဲသ
့် ၏သည်ိုးခပခင်ိုး၊ သတည်
့်
စတ်ရှညပ် ခင်ိုးတက
ှ တ
် စြ၊ ့်
့် ပ။ သူက
့် လည်ိုး ထပ်မပပတတ တ
့် ဆက်ပပီိုး စတ်ရည
သူ၏သန ိုးကရဏ က ထပ်တပိုးြ၊ ့် သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် တပိုးသန ိုးြ ့်
တြျ င်ိုးြျန္င်သည့်် လူ၊ အရ ဝတထြု၊ သမဟ
့် တ် အတကက င်ိုးပပချက်တ မရှ
့် တပ။ ဤအရ မျ ိုးအစ ိုး
ဘရ ိုးသခင်သည် ခဏတလိုးမျှ တဆ
ှ
အ
့် တင်ိုးပပြုလျက်
့် င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ သူဆန္ဒရသည်
သူ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်တက
့် ည်။ သူသည်
့် တစလတ်လမ်မ
သူ၏ကယ်ပင်ဆန္ဒန္င
ှ အ
့်် ညီ လျင်ပမန်ပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးသည့်ပ
် စန္ှင ့်် ဤအရ မျ ိုးက
လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင့်် ထပါိုးပခင်ိုး မပပြုလပ်ရသည့််
သူ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ ်က ဘရ ိုးသခင်ထတ်လတ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
ထပပင်
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ၏ တြ ်ပပချက်လည်ိုး
့် သူ၏တပြ ငမ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးအတပေါ် ပူပန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတ ပပသည်
က
့်
လူတပမင်
သူ၏အမျက်တဒါသက သတမပပြုမန္င်ကက၊
့် တသ အခါ သူတသည်
့်
သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ က
် မပမင်န္င်ကက၊ သတည်
ိုးမဟတ် ထပါိုးတစ က
်
ိုးမအ
ှု တပေါ်
့်
သူ၏သည်ိုးမခပခင်ိုးက မခစ ိုးန္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သန ိုးကရဏ ၊ သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သက်သက်ပင်
ပြစ်သည်ဟ ဤအရ မျ ိုးက လူတက
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့် ည်။ သတသ
့် ယကကည်သွ ိုးတစခဲသ
့်
ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၊ သမဟ
ွ ်တစ်စက ရွ မန်ိုးပခင်ိုးက
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တတွျို့ရသည့်အ
် ခါ လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးထရ
ဲ ှ သူ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့််
သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
် က
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၏
့် လူတအ
့် ိုး သူ၏တပြ ငမ

အပခ ိုးတစ်ြက်က ရပ်ခနဲပမင်တစသည်။ ဤသည်မှ ထပါိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
သည်ိုးမခပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထပါိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုးက သည်ိုးမခသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည့်ြ
် န်ဆင်ိုးခသတတဝါမဆ၏ စတ်ကိုးူ န္င်စွမ်ိုးထက်
သ လွနသ
် ည်။ ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည့်် သတတဝါမျ ိုးထ၌
ဲ မည်သက
ူ မျှ ထအရ က
ဝင်စွပ်ြက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
ပ်န္င်တပ။ ထပပင်
့် တ် ထခက်တစပခင်ိုးတ မပပြုလ
့်
့် ထအရ က
တူတအ င်တပခင်ိုး၊ သတည်
ိုးမဟတ် အတခိုးပခင်ိုးလည်ိုး သ ၍ပင် မပပြုလပ်န္င်ကကတပ။
့်
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ဤရှု တထ င်သ
့် ည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသသငဆ
့်် ိုးတသ ရှု တထ င်တ
် င်၌သ
့် စ်ခပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
ဤကဲသ
့် စ့် တ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးရှသည်။ ထပပင်
် င်သ လျှင်
့် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
ဤကဲသ
့် စ့် တ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက ပင်ဆင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဆိုးသမ
ွ ်ိုးမှု၊ အတမှ င်ထ၊
ပန်ကန်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စ တန်၏ ဆိုးယတ်တသ လပ်ရပ်မျ ိုးက-လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး ဝါိုးမျြုပခင်ိုး- စက်ဆပ်ရွရှ သည့်အ
် တွက်တကက င၊့်် သူန္င
ှ ဆ
့်် နက
် ့် ျင်သည့််
အပပစ်၏လပ်ရပ်အ ိုးလိုးက စက်ဆပ်ရွရှ သည့်အ
် တွက်တကက င၊့်် ထပပင်
် ့် ှငိုး် ပပီိုး
့် သူ၏သနရ
ညစ်ညမ်ိုးပခင်ိုးမရှသည့်် အန္ှစ်သ ရတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက ပင်ဆင်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခ၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည့်် သတတဝါတက
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့် သူအ
့် ိုး ပွငပ
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးကတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး ယှဉ်ပပြုင်ပခင်ိုးမျ ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
သူခမည်မဟတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်ခါက သူသန ိုးကရဏ ပပခဲြ
့် ူိုးသည့်၊် သမဟ
့် တ်
သူတရွ ိုးချယ်ခြ
ဲ့် ူိုးသည့်် လူပင်္္ြုလ်ပင်လျှင် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ရန်စပပီိုး
သူ၏စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးဆင်ရ အတပခခမူမျ ိုးက တြ က်ြျက်လက်သည်န္င
ှ ့််
သူသည် သန ိုးကရဏ ၊ သတည်
ိုးမဟတ် တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုးတ အနည်
ိုးငယ်မျှမရှဘဲ
့်
့်
ထပါိုးတစ က
်
ိုးမက
ှု သည်ိုးမခတသ သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်လတ်ပပီိုး
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် ည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် တရ ်းမ တသညူ့ ် စွမ််းအ ်းခပ် သမ
ိ ််းနှင ်ူ့
အ ပ သတဘ တဆ င်သညူ့ ် အရ ခပ်သမ
ိ ််းအတွက် အကွယအ
် က ေစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ မနက် က
့် ိုးချက်၊ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ဤဥပမ မျ ိုးက
န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုး၏ထပါိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုးက သည်ိုးခမည်မဟတ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက

သင်န ိုးလည်န္င်သတလ ။ အတချြုပ်ဆရလျှင ် လူသ ိုးအတနပြင့််
မည်မျှပင်န ိုးလည်န္င်သည်ပြစ်တစ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးက အတမရှတပ။
ထပါိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏သည်ိုးမခပခင်ိုးသည် သူ၏အတမရှတသ
အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသသည် သူ၏အတမရှတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ဘန်ိုးအ န္တဘ ်သည် သူ၏အတမရှတသ
အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသတန က်ကွယရ
် ှ နယ မသည်
သူသ လျှငပ
် င်ဆင်သည့်် သူ၏ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်တ၏
့် ထတ်တြ ်ချက်ပြစ်သည်။
ဤနယ မသည် အတမရှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ အန္ှစ်သ ရဆင်ရ
သတကဂတတစ်ခလည်ိုးပြစ်တကက င်ိုးက တပပ စရ မလတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏ကယ်ပင်ရရင်
ှ ိုးစဲအ
ွ န္ှစ်သ ရပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည်
အချန်ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ ့်် လက်တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးလိုးဝမရှသကဲသ
့် တည်
တနရ
့်
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးကလက်၍လည်ိုး မတပပ င်ိုးလဲတပ။ သူ၏ရှရင်ိုးစဲစ
ွ တ်သတဘ ထ ိုးသည်
သူ၏ပင်ကအန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ သူ၏အမှုက မည်သအတပေါ်
ူ ့်
၌ သူပပြုသည်ပြစ်တစ
သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ကဲသ
့် သူ
့်် တ်သည့််
့် ၏တပြ ငမ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည်လည်ိုး မတပပ င်ိုးလဲတချ။ လူတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က
တဒါသထွက်တစသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်ထတ်လတ်သည့်အ
် ရ သည်
သူ၏ရှရင်ိုးစဲစ
ွ တ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ ဤအချန်၌ သူတဒါသတန
က်ကယ
ွ မ
် ှ အတပခခမူက
့်
မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ကဲသ
့် သူ
ိုး
့် ၏အတမရှသည့်် ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်တကလည်
့်
မတပပ င်ိုးလတ
ဲ ပ။ သူ၏အန္ှစ်သ ရက တပပ င်ိုးလဲတသ တကက င၊့်် သမဟ
့် တ်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးမှ မတူညသ
ီ ည့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုး ထွက်တပေါ်လ တသ တကက င ့််
သူတဒါသထွက်လ ပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ သူအတပေါ်
လူသ ိုး၏ ဆနက
် ့် ျင်မသ
ှု ည်
့်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက ထပါိုးတစ ်က ိုးတသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏
တပပ င်တပပ င်တင်ိုးတင်ိုး ရန်စပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်ဝတသသလကခဏ န္ှင ့််
င်္ဏ်ပဒပ်အတွက် အလွနပ် ပင်ိုးထန်သည့်် စန်တခေါ်မှုတစ်ခပင် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင်
လူသ ိုးက သူက
် ခါ လူသ ိုးသည် သူက
့် စန်တခေါ်သည့်အ
့် ယှဉ်ပပြုင်တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သူ၏တဒါသက
အကဲစမ်ိုးတနပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ယှဉ်ပပြုင်သည့်အ
် ခါ၊ လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသက အဆက်မပပတ်
အကဲစမ်ိုးသည့်အ
် ခါ- ဤကဲသ
့် တသ
အချန်မျြုိုးမှ အပပစ်တရ ိုးထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးသည့််
့်

အချန်ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် အလအတလျ က် ထတ်တြ ်ပပီိုး
ထွက်တပေါ်လ လမ်မ
င ့်် သူ၏အမျက်တဒါသက ဘရ ိုးသခင်၏တြ ်ပပချက်က
့် ည်။ ထတကက
့်
ဆိုးယတ်တသ စွမ်ိုးအ ိုးခပ်သမ်ိုးသည် မတည်ရှတတ မ
့် ည့်် သတကဂတတစ်ခပြစ်ပပီိုး ရန်လသည့််
စွမ်ိုးအ ိုးခပ်သမ်ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရမည့်် သတကဂတတစ်ခပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အတမရှမှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏
အတမရှမှုပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတ စ
် ခါ၊
့် န်တခေါ် ခရသည့်အ
လူသ ိုးက တရ ိုးမျှတမှု၏ စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးက ပတ်ဆထ
် ခါ
့် ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် မပမင်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမျက်တဒါသက တစလတ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က ယှဉ်ပပြုင်သည့်၊်
သူက
် ့် ျင်ပပီိုး သူက
့် ဆနက
့် ရင်ဆင်သည့်် စွမ်ိုးအ ိုးခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရတကက င ့်် ဆိုးယတ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး မတရ ိုးကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်ထမှလ ပပီိုး စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် တရ ိုးမျှတပပီိုး
အလင်ိုးပြစ်သည်အ
့် ပပင် အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးမဲစ
် ့် င်မွနပ် မတ်တသ တကက င ့််
့် ွ သနစ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်လက်တသ အခါ ဆိုးယတ်၍ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပပီိုး
စ တန်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက သွနခ
် ျပခင်ိုးက သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ
တြ ်ပပချက်၏ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခပြစ်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသသည် ၎င်ိုး၏ပစ်မှတ်အတပေါ်
မဆင်မပခင်လပ်ပခင်ိုး လိုးဝမရှသကဲသ
့် ၊ ့် အတပခခမူမပါဘဲ လပ်ပခင်ိုးလည်ိုး လိုးဝမရှတပ။
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အမျက်ထက
ွ ်ရ ၌ လျင်ပမန်ပခင်ိုး လိုးဝမရှသကဲသ
့် ့်
သူ၏အမျက်တဒါသန္ှင ့်် သူ၏ဘန်ိုးအ န္တဘ က
် တပါတပါ
့် တန်
့် တန် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတပ။
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် အတတ ်ပင် ထန်ိုးထန်ိုးချြုပ်ချြုပ်ရပပီ
ှ ိုး
့်
ချငခ
့်် ျငခ
့်် ျန်ချန် ရှသည်။ လူသ ိုး၏ တထ င်ိုးခနဲ တဒါသူပထတတ်ပမျြုိုး၊ သမဟ
့် တ် တဒါသအိုး
တပါက်ကွဲပမျြုိုးန္ှင ့်် လိုးဝန္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရတပ။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တ၏
့်
စက ိုးစပမည်တပပ ဆမှုမျ ိုးစွ က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်။
ထစက ိုးစပမည်တပပ ဆမှုမျ ိုးထတ
ဲ ွင် ပါဝင်တသ လူပင်္္ြုလ်အချြုျို့၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
တပါတန်
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့် က ပည မဲ့်ပပီိုး ကတလိုးကလ ိုးဆန်သည်။ သတသ
့်
့်
ရက်မချသကဲသ
့် သူ
့် ပ။ အထူိုးသပြင ့််
့် တက
့် ရှု တ်လည်ိုး မရှု တ်ချခဲတ
တယ ဘစမ်ိုးသပ်ခရသည်က
့် လအတတ အတွငိုး် ၌ တယ ဘ၏မတ်တဆွသိုးတယ က်န္င
ှ ့််
အပခ ိုးလူမျ ိုးက တယ ဘက တပပ ခဲသ
့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးက တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင် ထသူတက
ဆခဲသ
့် နည်ိုး။ သူတက
့် တလ ။
့် သူမည်သဆက်
့်
့် သူရှုတ်ချခဲသ

သူတအတပေါ်
တဒါသူပန်ထခဲသ
ဲ့် ပ။ ထအစ ိုး
့် တလ ။ ထသ ဘ
့်
့် တစ်ခမျှ သူမလပ်ခတ
သူတက
က် ဆတတ င်ိုးတပိုးြ တယ
ဘက
့် ယ်စ ိုး အသန ိုးခတတ င်ိုးတလျှ က်ြ၊ ့် သူတအတွ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲပ့် ပီိုး သူကယ်တတ ်တင်ကမူ သူတအမှ
ိုးမျ ိုးက တဗွမယူခတ
ဲ့် ပ။
့်
ဤပြစ်ရပ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လက်ရအတပခအတနအတ
ှ
င်ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး၍ ပည မဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က ဆက်ဆသည့်် အဓကသတဘ ထ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်ပခင်ိုးက သူစ့် တ်တနစတ်ထ ိုး၏
့်
တြ ်ပပချက် လိုးဝမဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ြွငခ
့်် ျပခင်ိုးလည်ိုး လိုးဝမဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက လူသ ိုးန ိုးလည်သကဲသ
့် လ
့် ိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တဒါသအိုးတပါက်ကွဲထက
ွ ်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ကယ်ပင်စတ်တနစတ်ထ ိုးက
မထန်ိုးချြုပ်န္င်၍၊ သမဟ
ှ ်ကတရ က်သွ ိုးပပီိုး
့် တ် သူ၏တဒါသက တရဆူမတ
ြွငခ
့်် ျမှရတတ မ
့် ည်ပြစ်၍ သူ၏အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်ပခင်ိုးမဟတ်တပ။
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် သူ၏အမျက်တဒါသသည် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ ပပသချက်ပြစ်ပပီိုး စစ်မန
ှ သ
် ည့်် တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။ ထပပင်
့်
ဤသည်မှ သူ၏သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သည့်် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ပတဆ င်ထတ်တြ ်ပခင်ိုးပင်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျက်တဒါသပြစ်၏။ ထပပင်
်
ိုးမက
ှု
့် သူသည် ထပါိုးတစ က
သည်ိုးမခတပ- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသသည် အတကက င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးက
ခွပဲ ခ ိုးမှုမရှဟလည်ိုးတက င်ိုး၊ အတပခခမူမရှဟလည်ိုးတက င်ိုး မဆလတပ။
အတကက င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးက မခွပဲ ခ ိုးတသ တဒါသတပါက်ကွဲပခင်ိုးမျြုိုးပြစ်သည့်် အတပခခမူမရှဘဲ
ကကြုသလ တဒါသအိုးတပါက်ကပွဲ ခင်ိုးမျြုိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အထူိုးသိုးီ သန ် မူ
ွ ယ
့်် ူထ ိုး၏။ လူတစ်တယ က်၌ င်္ဏ်ပဒပ်ရှသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် ထသူသည်
့် ပင်ခင
သူ၏စတ်တနစတ်ထ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြရန်
ျို့ မ်မ
င ့််
့် ည်။ ထတကက
့် မကက ခဏပင် အခက်တတွလ
့်
သူ၏မတကျနပ်မှုက တြ ်ပပပပီိုး သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ြွငခ
့်် ျြရန်
့်် တရိုးမျ ိုးက
့် အခွငအ
တပျ ်တပျ ်ကကီိုးန္ှင ့်် အမအရ သူဆပ်ကင်လမ်မ
့် ည်။ သူ၏အရည်အချင်ိုးက ထတ်တြ ်ပပရန်အပပင်
သူ၏င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့်် ဝတသသလကခဏ မျ ိုးသည် သ မန်လတ
ူ န္ှ့် င ့်် မတူကွဲပပ ိုးတကက င်ိုး
အပခ ိုးလူမျ ိုး သတစြရန်
ှ ့််
့် အတွက် သူသည် သသ သည့်် အတကက င်ိုးပပချက်မရှပါဘဲန္င
မကက ခဏ တထ င်ိုးခနဲ တဒါသူပန်ထပပလမ်မ
် ပ၏၊ င်္ဏ်ပဒပ်မရှတသ
့် ည်။ မှနတ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူတက
့် ည်။
့် မကက ခဏ ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရပြစ်ကကလမ်မ
သူတ၏က
ယ်ပင်အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုး ထခက်ပျက်စီိုးမှုတကက င့်် သူတသည်
မကက ခဏ
့်
့်
တဒါသထွက်ကကသည်။ သူတ၏
ှ ့်် င်္ဏ်သကခ က က ကွယြ
် အတွ
က်
့် ကယ်ပင်င်္ဏ်ပဒပ်န္င
့်

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မမတ၏ခ
့်် ျပပီိုး
့် စ ိုးချက်မျ ိုးက မကက ခဏြွငခ
မမတ၏မ
နတထ င်လ ိုးသည့်် သဘ ဝက ထတ်တြ ပ် ပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးသည်
့်
အပပစ်တရ ိုး၏ ပြစ်တည်မှုက က ကွယ်ရန်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးရန်အလငှ့် တထ င်ိုးခနဲ
တဒါသအိုးတပါက်ကွဲပပီိုး သူ၏ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ြွငခ
့်် ျလမ်မ
့် ည်။ ဤလပ်ရပ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက
သူ၏မတကျနပ်မှုက တြ ်ပပသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မစင်ကကယ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊
့်
လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပခပန်ိုးခတ်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ လူသ ိုး၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပပည်လ
့် ျှတနပပီိုး၊ အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ထက်မဆ လူသ ိုး၏ ခက်ထန်သည့််
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၊ ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်လ
် ျှတနသည်။ တရ ိုးမျှတမှုသည် ဆိုးသွမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့််
ထပ်တက်တတွျို့သည့်အ
် ခါ၌ လူသ ိုးသည် တရ ိုးမျှတမှု၏ ပြစ်တည်မက
ှု
က ကွယ်ရန်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ထန်ိုးသမ်ိုးရန်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
တဒါသူပန်ထလမ့််မည်မဟတ်တပ။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် တရ ိုးမျှတပခင်ိုး၏ စွမ်ိုးအ ိုးတ ့်
ပခမ်ိုးတပခ က်ခရသည့်အ
် ခါ၊ ညြှဉ်ိုးဆဲခရပပီိုး တက်ခက်ခရသည့်အ
် ခါ လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးသည်
လျစ်လျြူရှု ပခင်ိုး၊ တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
် ့် တ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
်လည်ိုး
့် တ် တွနဆ
့် သည်။ သတသ
့်
ဆိုးယတ်မ၏
ှု စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုးသည်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ မျက်န္ ှ ချြုတသွိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
င ့်် လူသ ိုး၏
့် သည်။ ထတကက
့်
စတ်ြွငခ
့်် ျပခင်ိုးသည် ဆိုးယတ်သည့်် စွမ်ိုးအ ိုးတအတွ
က် လွတ်လမ်ိုးတစ်လမ်ိုးပြစ်ပပီိုး
့်
ဇ တပကတလူသ ိုးတ၏
့် ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးတနပပီိုး တ ိုးဆိုးီ ၍မရတသ
ဆိုးယတ်သည်အ
့် ပပြုအမူဆင်ရ တြ ပ် ပချက်တစ်ခပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူ၏အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်သည့်အ
် ခါ ဆိုးယတ်သည့်် စွမ်ိုးအ ိုးခပ်သမ်ိုးသည်
ရပ်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးက အန္တရ ယ်ပပြုသည့်် အပပစ်တရ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပတ်ပင်တ ိုးဆိုးီ သည့််
ရန်လတသ စွမ်ိုးအ ိုးခပ်သမ်ိုးသည် သသ ထင်ရှ ိုးလ မည်၊ ကွဲပပ ိုးလ ပပီိုး
ကျန်ဆပဲ ခင်ိုးကခရမည်။ ထပပင်
် ့် ျင်သည့်် စ တန်၏
့် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
ကကရ ပါအ ိုးလိုးသည် အပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရမည်ပြစ်ပပီိုး အပမစ်ပါမကျန်
ြယ်ရှ ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ သူတ၏တနရ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် ပတ်ပင်တ ိုးဆိုးီ မှုတ ့်
့်
မရှဘဲ တရှ ဆ
ျို့ က်လမ်မ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည် စီစဉ်ထ ိုးချက်န္င
ှ အ
့်် ညီ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခနခ
တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် ဆက်လက် တိုးတက်ပြစ်တပေါ်လ လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသည့်် လူမျ ိုးသည် စ တန်၏တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးမှ
လွတက
် င်ိုးလမ်မ
ူ ျ ိုးသည် ပငမ်သက်
့် ည်။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏တန က်က လက်သမ

တအိုးချမ်ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုန္င
ှ ့်် အတထ က်အပက
့်
တမွျို့တလျ ်ကကရလမ်မ
် ွမ်ိုးအ ိုးတ ့်
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် ဆိုးယတ်သည့်စ
ထပ်ဆငပ
့်် ွ ိုးမျ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးတ မရှ
့် တစရန် တ ိုးဆိုးီ တပိုးသည့််
အက အကွယတ
် စ်ခပြစ်သည်။ ထပပင်
့် ၎င်ိုးသည် တရ ိုးမျှတပပီိုး
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့်် ပပန်ပွ့် ိုးပခင်ိုးက က ကွယ်တပိုးပပီိုး
ြန္ှပ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်လြျက်ဆိုးီ လပ်ခရပခင်ိုးတ မခ
့် ရတအ င် ထအရ မျ ိုးက
ထ ဝရတစ ငက့်် ကပ်တပိုးသည့်် အက အကွယ်တစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။
တသ ဒပမြုျို့က ဘရ ိုးသခင်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏ အန္ှစ်သ ရက
သင်တပမင်
့် န္င်သတလ ။ သူ၏တဒါသအတွငိုး် ၌ အပခ ိုးအရ တရ စပ်တနသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသက သနစ
် ့် င်သတလ ။ လူသ ိုး၏စက ိုးက အသိုးပပြုရလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသသည် အတရ အတန္ှ ကင်ိုးသတလ ။ သူအမျက်
တဒါသ၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင်
့်
ပရယ ယ်တစ်ခခ ရှသတလ ။ လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်ပခင်ိုးတစ်ခခ ရှသတလ ။ တပပ ပပ၍မရသည့််
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုး ရှသတလ ။ သင်တက
ှ ့််
့် တလိုးတလိုးနက်နက် တည်တည်ကကည်ကကည်န္င
ငါတပပ ပပန္င်သည်- ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသ၌ သသယပြစ်တစန္င်သည့်အ
် ပင်ိုး မရှတပ။
သူတဒါသက
အပခ ိုးရည်ရွယ်ချက်၊ သတည်
ိုးမဟတ် ပန်ိုးတင်တက
့်
့်
့် န်ိုးတအ င်ိုးမတနတသ
အတရ အတန္ှ ကင်ိုးသည့်် တဒါသသက်သက်ပြစ်၏။ သူ၏တဒါသတန က်ကွယ်မှ
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးက သနစ
် ့် င်က တပခ က်ပပစ်ကင်ိုးပပီိုး တဝြန်၍ မရန္င်တပ။ ၎င်ိုးသည်
သူ၏သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သည့်် အန္ှစ်သ ရက သဘ ဝအတလျ က် ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပသပခင်ိုးပြစ်သည်။
မည်သည့်ြ
် န်ဆင်ိုးခမျှ မပင်ဆင်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှ
တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့််
သူ၏ြန်ဆင်ိုးခတ၏
့် သက်ဆင်ရ အန္ှစ်သ ရမျ ိုးကက ိုးရှ သသ ထင်ရှ ိုးတသ
ကွ ပခ ိုးမလ
ှု ည်ိုး ပြစ်သည်။
လူတစ်တယ က်အတနပြင့်် အပခ ိုးလမ
ူ ျ ိုးတရှ ျို့ မှ စတ်ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူတတန
ွ မ
် ှ
့် က်ကယ
စတ်ဆိုးသည်ပြစ်တစ လူတင်ိုး၌ သူတစ့် တ်ဆိုးရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မတူညသ
ီ ည့််
ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးရှသည်။ သူတအတနပြင်
ကခ က
့် သူတ၏သ
့်
့်
တည်တဆ က်တနပခင်ိုး ပြစ်ချင်ပြစ်မည်၊ သူတ၏ပ
့် ရပ်က ထန်ိုးသမ်ိုးရင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
မျက်န္ ှ မပျက်တအ င်တနရင်ိုး သူတ၏က
ယ်ပင်အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးက က ကွယ်တနပခင်ိုးလည်ိုး
့်
ပြစ်ချင်ပြစ်န္င်သည်။ အချြုျို့လတ
ူ က
ထန်ိုးချြုပ်ကကပပီိုး အပခ ိုးလူတမှ့် မူ
့် သူတ၏တဒါသက
့်

ကမူိုးရှြူိုးထိုးပလပ်တတ်က စိုးစဉ်ိုးမျှပင် မထန်ိုးချြုပ်ဘဲ သူတဆန္ဒ
့် ရှသည့််
မည်သည်အ
့် ချန်တွငမ
် ဆ တထ င်ိုးခနဲ တဒါသူပန်ထကကသည်။ အတချြုပ်တပပ ရလျှင ်
လူသ ိုး၏တဒါသသည် သူ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမှ ဆင်ိုးသက်လ သည်။
ရည်ရွယ်ချက်က မည်သည်အ
့် ရ ပင် ပြစ်တနပါတစ ယင်ိုးသည် ဇ တန္ှငဆ
့်် င်ပပီိုး
ဗီဇန္ှငဆ
့်် င်သည်။ လူသ ိုး၏ဗီဇန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့််
ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှတသ တကက င ့်် သူ၏တဒါသသည် တရ ိုးမျှတပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
တရ ိုးမမျှတပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ဘ မျှမသက်ဆင်တပ။ ထတကက
င ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တဒါသစတ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက တစ်တန်ိုးတည်ိုးထ ိုး၍
အတူတူမတပပ ဆသငတ
့်် ပ။ မခင်ိုးချက်မရှဘဲ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးကခရသည့််
လူသ ိုး၏ အပပြုအမူသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက က ကွယ်လသည့်ဆ
် န္ဒန္င
ှ ့်် စတင်ပပီိုး
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှု၌ ဧကန်အမှန ် အတပခခထ ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏တဒါသသည်
့်
သတဘ တရ ိုးအရ မည်မျှပင်သငတ
့်် တ ်သည်ပ
့် တပါက်တနပါတစ လူသ ိုး၏တဒါသက
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် တစ်တန်ိုးတည်ိုးထ ိုးပပီိုး အတူတူတပပ ၍မရန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏တဒါသက တစလတ်လက်သည့်အ
် ခါ ဆိုးယတ်သည့်် စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးသည်
ဟန်တ
် ရ မျ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရက တရ ိုးမျှတပပီိုး
့် ိုးခရပပီိုး ဆိုးယတ်သည့်အ
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် အက အကွယတ
် က
့်
ရရှခစ ိုးပပီိုး တရှ ျို့ဆက်ခင
ွ ရ
့်် တလသည်။ တရ ိုးမမျှတက အန္တ်သတဘ တဆ င်ပပီိုး
ဆိုးယတ်သည့်အ
် ရ မျ ိုးသည် တရ ိုးမျှတပပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုး၏
ပမှနလ
် ှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မက
ှု ပတ်ပင်တ ိုးဆိုးီ ပခင်ိုး၊ တန္ှ ငယ
့်် ှက်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတ ပပြုလ
ပ်တသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်တ
ှ ့်် ဝတသသလကခဏ က
့် ဒါသ၏ပန်ိုးတင်သည် သူ၏ကယ်ပင်င်္ဏ်ပဒပ်န္င
က ကွယ်ရန်မဟတ်ဘဲ တရ ိုးမျှတ၍ အပပြုသတဘ တဆ င်က လှပပပီိုး
တက င်ိုးမွနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ိုး၏ ပြစ်တည်မက
ှု က ကွယ်ရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ပမှနရ
် ှငသ
် န်ရပ်တည်တရိုး နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်ကျမှုတက
့် က ကွယ်ရန်ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏ အတကက င်ိုးခဇ စ်ပမစ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တဒါသသည် သူစ့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ အလွနသ
် င်တ
် န်သည့််
့် လျ ်ပပီိုး သဘ ဝကျက မှနက
ထတ်တြ ်ချက်ပြစ်သည်။ သူ၏တဒါသထဲ၌ ဆန္ဒရမမက်မျ ိုး၊ တက က်ကျစ်ပခင်ိုး၊
အန္တရ ယ်တပိုးပခင်ိုး၊ အကကမ်ိုးြက်ပခင်ိုး၊ ဆိုးယတ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၌ရှသည့်် အပခ ိုးတသ လကခဏ မျ ိုး ပါဝင်တနရန်မဆထ ိုးန္င
ှ ၊့်် တစ်ြက်လည
ှ ့််

ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပင် မရှသကဲသ
့် လှ
့်် ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
် ျစီစဉ်ပခင်ိုးတလည်
ိုး
့် ညစ
့် တ် အကွကခ
့်
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏တဒါသက မထတ်လတ်မီတွင ် အတကက င်ိုးအရ တင်ိုး၏
အန္ှစ်သ ရက လိုးဝရှငိုး် လင်ိုးစွ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် စွ သပမင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်အ
့် ပပင် တကျပပီိုး
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် အနက်ြွငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် သိုးသပ်ချက်မျ ိုးကလည်ိုး တြ ထ
် တ်ပပီိုးပြစ်သည်။
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်ပပြုတလသမျှ အရ ရ တင်ိုး၌ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်
့်
သူ၏သတဘ ထ ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုး၏။ သူသည် တယ င်ချ ချ ပြစ်ပခင်ိုး၊
မျက်ကန်ိုးပခင်ိုး၊ စတ်လက်မ န်ပါပပြုပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ပပင်
့် တ် င်္ရမစက်ပခင်ိုးတ မရှ
့် သည်အ
အတပခခမူမရှသည်သ
့် လ
ူ ည်ိုး လိုးဝမဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏
လက်တတွျို့ကျသည့်် ရှု တထ ငပ့်် ြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုး၏ပမှနပ် ြစ်တည်မှုက
ရရှထ ိုးပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏ လက်တတွျို့ကျသည့််
ဤရှု တထ ငတ
့်် ကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသ မရှပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် လူတနမှုအတပခအတနမျ ိုးထဲသ ကျဆင်
ိုးသွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး တရ ိုးမျှတက
့်
လှပတက င်ိုးမွနသ
် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခရက တည်ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသ မရှပါက ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါတအတွ
က် ပြစ်တည်မှုနယ မမျ ိုးန္ှင ့််
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် ပျက်စီိုးသွ ိုးလမ်မ
့် ည်၊ သမဟ
့် ည်။
့် တ် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ပြြုြျက်ခရလမ်မ
လူသ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပမှနပ် ြစ်တည်မက
ှု
က ကွယ်ရန်န္င
ှ ့်် တည်တတ
့် စရန်အတွက် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
အဆက်မပပတ် အသိုးပပြုခဲသ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးထ၌
ဲ
့် ည်။ သူ၏တပြ ငမ
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘန်ိုးအ န္တဘ တ
် ပါဝင်
တသ တကက င ့်် ဆိုးယတ်သည့်လ
် ူမျ ိုးအ ိုးလိုး၊
့်
အရ ဝတထြုန္ှင ့်် ပစစညိုး် အ ိုးလိုးတအပပင်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပမှနပ် ြစ်တည်မှုက ထခက်ပပီိုး
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကသ
် ည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏အမျက်တဒါသတကက င ့်် အပပစ်ဒဏ်ခတ်ခရပပီိုး
ထန်ိုးချြုပ်ခရက ြျက်ဆိုးီ ခကကရသည်။ လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့တစ်တလျှ က်၌
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည့်် သူ၏အမှု၌ ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်သည်အ
့် ပပင် စ တန်၏ ကကရ ပါမျ ိုးန္ှင ့်် လက်ပါိုးတစမျ ိုးကဲသ
့် ပပြုမူ
သည့်် ညစ်ညမ်ိုးပပီိုး
့်
ဆိုးယတ်တသ ဝည ဉ်အ ိုးလိုးက ရက်ချ၍ ြျက်ဆိုးီ ြရန်
့်် တ်သည့််
့် အတွက် သူ၏တပြ ငမ
စတ်သတဘ ထ ိုးက အဆက်မပပတ် အသိုးပပြုတနခဲသ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက
့် ည်။ ထတကက
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအမှုသည် သူ၏အစီအစဉ်အတင်ိုး အပမဲတမ်ိုး တရှ ျို့ဆက်သွ ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသ တည်ရှမှုတကက င ့်် လူသ ိုးတ၏
့်
အတပြ ငမ
့်် တ်ဆိုးတသ အတကက င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးသည် တစ်ခါမျှ မြျက်ဆိုးီ ခရတပ။

ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏ အန္ှစ်သ ရက ယခ သင်တန့် ိုးလည်သွ ိုးကကပပီပြစ်တသ တကက င ့််
စ တန်၏ဆိုးယတ်မအ
ှု ိုး မည်သခွ့် ပဲ ခ ိုးရမည်ဆသည်က သင်တအတနပြင်
့်
့်
သ ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ ပင် ဧကန်မချ န ိုးလည်ထ ိုးရတပမည်။
စ တန်သည် ကကင်န တတ်က တရ ်းမ တပပီ ်း မွန် မတ်သည်ဟို မင်ရတသ လ
် ည််း
စ တန်အနှစသ
် ရမှ ရက်စက်ပပီ ်း ဆိ်းို ယိုတ၏
်
စ တန်သည် လူတက
့်် ိုးပခင်ိုးပြင့်် သူ၏င်္ဏ်သတင်ိုးက တည်တဆ က်ပပီိုး သူက
့် လှညစ
့် ယ်သူ
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုး၏ ဦိုးစီိုးတခါင်ိုးတဆ င်တစ်ဦိုးန္ှင ့်် စနမူန ထ ိုးရမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် မကက ခဏ
သက်တသထူသည်။ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးက က ကွယ်ပခင်ိုးဟူတသ ဟန်တဆ င်မှုတအ က်၌
စ တန်သည် လူတက
့် အန္တရ ယ်ပပြုပပီိုး သူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးက ဝါိုးမျြုက လူသ ိုးက
တတွတဝထင်ိုးမှုင်ိုးတစရန်၊ လှညစ
့်် ိုးရန်န္င
ှ ့်် လှုျို့တဆ ်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစက အသိုးပပြုသည်။
သူ၏ဆိုးယတ်သည့်် အပပြုအမူက လူသ ိုးက တထ က်ခပပီိုး လက်တလျ တစရန်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် အချြုပ်အပခ အ ဏ က ဆနက
် ့် ျင်ရ ၌ လူသ ိုးက
သူန္င
ှ ပ
့်် ူိုးတပါင်ိုးတအ င်လပ်ရန်မှ သူ၏ပန်ိုးတင်ပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လူတစ်တယ က်က
့်
စ တန်၏လျှြုျို့ ဝှက်အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် အကွက်ချပခင်ိုးမျ ိုးက ရပ်စ ိုးမပပီိုး သူ၏ဆိုးညစ်သည့််
အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးက ရပ်စ ိုးမတသ အခါ၊ သူ၏နင်ိုးတချပခင်ိုးန္ှင ့်် အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုးတက
့်
ဆက်မခချင်တတ သ
် ခါ၊ သမဟ
က် ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ
့် ည့်အ
့် တ် သူအတွ
့်
ဆက်မလပ်တပိုးချင်တတ သ
် ခါ၊ သမဟ
ှ အ
့်် တူ အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည့်အ
့် တ် သူန္င
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက မခချင်သည့်အ
် ခါ စ တန်သည် သူ၏ သူတတ ်စင်န္င
ှ တ
့်် ူသည့်် ယခင်က
အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးက တပပ င်ိုးပစ်လက်သည်အ
့် ပပင် ဆိုးယတ်ပပီိုး ရက်စက်က အကျည်ိုးတန်၍
ရင်ိုးစင်ိုးကကမ်ိုးကကြုတ်သည့်် သူ၏သရပ်မှနက
် ထတ်တြ ်ပပရန်အတွက် သူ၏မျက်န္ ှ ြိုးအတက
ဆွပဲ ြဲလက်တတ သ
် ့် ျင်သည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့််
့် ည်။ သူ၏ဆိုးယတ်သည့်် စွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးက ဆနက
သူတန
ူ ျ ိုးအ ိုးလိုးက စ တန်သည် အလွနပ
် င် အပပတ်ရင
ှ ိုး် ပစ်ချင်သည်။
့် က်လက်ြ ပငင်
့် ိုးဆန်သမ
ဤအချန်၌ စ တန်သည် ယကကည်စတ်ချရတသ ၊ လူကကီိုးလူတက င်ိုးဆန်တသ အသွငအ
် ပပင်က
ပြမ်ိုး၍ မရတတ တ
့် ပ။ ထအစ ိုး သိုးတရပခြုတအ က်မှ သူ၏တကက က်စရ တက င်ိုးပပီိုး
မ ရ်နတ်ဆန်သည့်် အင်္ဂ ါရပ်အမှနမ
် ျ ိုးသည် ထတ်တြ ်ခရတတ သ
့် ည်။
စ တန်၏လျှြုျို့ ဝှက်အကကအစည်မျ ိုးသည် သသ ထင်ရှ ိုးလ ပပီိုး သူ၏အင်္ဂ ါရပ်အမှနမ
် ျ ိုးသည်
တြ ်ထတ်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် သူသည် ယမ်ိုးပမီိုးကျ တဒါသထွက်ပပီိုး သူ၏ရက်စက်ကကမ်ိုးတမ်ိုးမက
ှု
တြ ်ပပတပလမ့််မည်။ ဤတန က်တွင ် လူမျ ိုးက အန္တရ ယ်ပပြုရန်န္င
ှ ့်် ဝါိုးမျြုရန်ပြစ်သည့််

သူ၏ဆန္ဒသည် ပ၍သ ပပင်ိုးထန်လ သည်။ ဤသပြစ်
် ရ ိုးက
့် ရပခင်ိုးမှ လူသ ိုးသည် အမှနတ
သတပပြုမသွ ိုးတသ အခါ သူတဒါသထွက်တသ တကက ငပ့်် ြစ်၏။ လွတ်လပ်မှုန္င
ှ ့်် အလင်ိုးက
တတ ငတ
့်် ရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ အကျဉ်ိုးတထ င်မှ လွတ်တပမ က်ရန်ပြစ်သည့််
လူတ၏ရည်
မှနိုး် ချက်တကက င ့်် စ တန်၌ လူသ ိုးအတပေါ် ပပင်ိုးထန်သည့်် အပငြုိုးပြစ်တပေါ်လ သည်။
့်
သူ၏တဒါသသည် သူ၏ဆိုးယတ်မက
ှု က ကွယ်ရန်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ရည်ရွယ်ပပီိုး သူ၏
ရက်စက်ကကမ်ိုးကကြုတ်သည့်် သဘ ဝ၏ ထတ်တြ ်ပခင်ိုးအမှနလ
် ည်ိုးပြစ်သည်။
အတကက င်ိုးအရ တင်ိုး၌ စ တန်၏အပပြုအမူက သူ၏ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက တြ ်ပပသည်။
သူတန
့် က်လက်တအ င် လူသ ိုးက လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးင ှ သူ၏အတစ ပင်ိုးအ ိုးထတ်မှုမှစ၍
သူ၏ဒစရက်အမှုမျ ိုးထသ
ဲ လူ
ဲ င
ွ ိုး် ပခင်ိုးပြစ်သည့်် လူသ ိုးက သူအသိုးချပခင်ိုးအထ၊
့် သ ိုးက ဆွသ
သူ၏အင်္ဂ ါရပ်အမှနမ
် ျ ိုး တြ ်ထတ်ခရသပြင့်် လူသ ိုးက သူက
့် သပမင်လ ပပီိုး
စွနပစ်
် ့် လက်သည်တ
့် န က် လူသ ိုးအတပေါ် သူအပငြုိုးထ ိုးပခင်ိုးအထ- လူသ ိုးအတပေါ်
စ တန်လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်အ ိုးလိုးထ၌
ဲ စ တန်၏ ဆိုးယတ်တသ
အန္ှစ်သ ရက တြ ်ထတ်ရန် ပျက်ကွကသ
် ည့်် လပ်ရပ်တစ်ခမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်သည်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် စ တန်သည် ဆိုးယတ်သည့််
အရ အ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်တကက င်ိုးက သက်တသပပရန် ပျက်ကက
ွ ်သည့််
လပ်ရပ်တစ်ခမျှ မရှတပ။ သူလ
့် ပ်ရပ်တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးက သူ၏ဆိုးယတ်မှုက က ကွယ်တပိုးပပီိုး
သူ၏ဆိုးယတ်သည့်လ
် ပ်ရပ်မျ ိုး ဆက်တည်ရတနရန်
ှ
အတွက် ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးက တရ ိုးမျှတပပီိုး
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏
ပမှနပ် ြစ်တည်မှုဆင်ရ နယ မမျ ိုးန္င
ှ ့်် အစီအစဉ်ကျမှုတက
့် ြျက်ဆိုးီ တလသည်။ စ တန်၏
ဤလပ်ရပ်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က အပပင်ိုးအထန်ဆန်ကျင်
ကကသည်။ ထပပင်
့်
့်
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ
့် မျက်တဒါသ၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခကကရလမ်မ
့် ည်။ စ တန်၌
ကယ်ပင်တဒါသရှတသ လ
် ည်ိုး သူ၏တဒါသသည် သူ၏ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက
ြွငခ
့်် ျသည့်န
် ည်ိုးပင်ပြစ်သည်။ စ တန်အတနပြင့်် စတ်တပပီိုး
တဒါသအမျက်တပခ င်ိုးတပခ င်ိုးထက
ွ ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးက ဤသပြစ်
့် သည်တပပ ပပ၍မရန္င်သည့်် သူ၏လျှြုျို့ ဝှက်အကကအစည်မျ ိုးက တပေါ်လွငသ
် ွ ိုးသည်၊
သူ၏အကွက်ချစီစဉ်မှုမျ ိုးသည် လွယလ
် ယ
ွ န္
် င
ှ ့်် မလွတန္
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်က အစ ိုးထိုးရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
ရန်ဟူသည့်် သူ၏အထန်ိုးအကွပ်မဲ့် ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် အလရမမကတ
် သည်
့်
့်
ရက်ချခရပပီိုး ပတ်ပင်ခလက်ရသည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်လသည့််
သူ၏ပန်ိုးတင်သည် ယခ ဘ မျှအရ မထင်ဘဲ ဘယ်တတ မ
့် ျှ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်မည်မဟတ်။

စ တန်၏ အကွက်ချစီစဉ်မှုမျ ိုး အတက င်အထည်မတပေါ်လ တအ င် ရပ်တနလ
် ့် က်ပပီိုး စ တန်၏
ဆိုးယတ်မှု ပျျို့ န္ှပခင်
့် ရ မှ
့် ိုးန္ှင ့်် ထကကတသ င်ိုးကျန်ိုးပခင်ိုးတက
့် ပြတ်တတ က်ပစ်လက်သည်အ
တစ်ကကမ်ပပီိုးတစ်ကကမ် မမ၏အမျက်တဒါသက ဘရ ိုးသခင်၏ ထပ်တလဲလဲ
ဆင်တ
့် ခေါ်မှုပင်ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက
မန်ိုးလည်ိုးမန်ိုး၊ တကက က်လည်ိုး တကက က်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အမျက်တဒါသ သက်ဆင်ိုးလ သည့််
အချန်တင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးသည် စ တန်၏ဆိုးညစ်သည့်် အသွငအ
် ပပင်အမှနက
် ြွငပ့်် ပရတင်မကဘဲ
စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် အလရမမက်ကလည်ိုး အလင်ိုးထဲသ တြ
်ထတ်တလသည်။
့်
ထသလ
ွ ်အတပေါ် စ တန်တဒါသူပန်ထပခင်ိုး၏
့် ပ်တဆ င်စဉ်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးသည် လိုးဝတပေါ်လွငလ
် သည်။ စ တန်၏ တဒါသတပါက်ကွဲပခင်ိုးက
သူ၏ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးအမှန ် ပြစ်ပပီိုး သူ၏လျှြုျို့ ဝှက်အကကအစည်မျ ိုး
တြ ်ထတ်ခရပခင်ိုးပြစ်သည်။ မှနတ
် ပ၏၊ စ တန်တဒါသထွက်သည့်် အကကမ်တင်ိုးသည်
ဆိုးယတ်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပျက်စီိုးပခင်ိုးအပပင် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုး
က ကွယ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်လက်တည်တနပခင်ိုးက တကကည သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသသည် ထပါိုးတစ က
်
ိုး၍ မရသည့်အ
် မှနတ
် ရ ိုးက တကကည တလသည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ တ ေ ငမ
်ူ့ တ်သညူ့ ် စိတသ
် တဘ ထ ်းကိို သိရန် အတတွအ
ျို့ ကကံ နှင ်ူ့
စိတက
် ်းထင် မင်မှုအတပေါ်မှ အမှီမ ပ ရ
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သင်ကယ်တင် ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် စွနိုး် ထင်ိုးတနသည်ဟ သင်တပပ မည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသတန က်ကွယ်၌ ဇ တ်လမ်ိုးတစ်ခရှတကက င်ိုး၊ ထပပင်
့် သူတဒါသသည်
့်
စွနိုး် ထင်ိုးတနတကက င်ိုး သင်ဆမည်တလ ။ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
တပြ ငမ
့်် တ်သည်လည်ိုးမဟတ်လဟ
ှ ူ၍တပပ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သင်အတသတရြျက်မည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခစီန္င
ှ ့်် ကကြုတတွျို့ဆက်ဆရသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အပခ ိုးသတဘ သဘ ဝမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကင်ိုးလွတ်တကက င်ိုး၊
သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး တပခ က်ပပစ်ကင်ိုးတကက င်ိုး သင်စတ်ချတနရမည်။ ဤလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၌
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က ရက်ချပခင်ိုး၊ အပပစ်ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတ ့်
ပါဝင်သည်။ မခင်ိုးချက်မရှဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်တစ်ခစီတင်ိုးက
သူ၏ရှရင်ိုးစဲစ
ွ တ်သတဘ ထ ိုးအပပင် သူ၏အစီအစဉ်န္ှင ့်် ယတပပတ်ကက်ညတ
ီ အ င်
ပပြုထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသပည ၊ ရိုးရ ဓတလ့်န္င
ှ ့်် ဒဿနအပမင်တ မပါဝင်
တပ။
့်

ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်တစ်ခစီတင်ိုးသည် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတ၏
့်
တြ ်ပပချက်ပြစ်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယန္
် င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
မည်သည့်အ
် ရ န္ှငမ
့်် ျှ မဆက်စပ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုး၊
သန ိုးကရဏ ထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတသည်
သ တပခ က်ပပစ်ကင်ိုး၍
့်
အတရ အတန္ှ ကင်ိုးပပီိုး သနရ
် ့် ှငိုး် ပမငပ့်် မတ်သည်ဟ လူတက
့် ယူဆကကက ဘရ ိုးသခင်၏
တဒါသူပန်ထပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမျက်တဒါသတသည်
လည်ိုး အလ ိုးတူပင်
့်
အတရ အတန္ှ ကင်ိုးတကက င်ိုးကမူ မည်သမ
ူ ျှ မသတပ။ ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်က အဘယ့််တကက င ့််
့်
ထပါိုးတစ က
်
ိုးမက
ှု သည်ိုးမခသနည်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူ၏တဒါသူပန်ထပခင်ိုးသည် အဘယ့််တကက င ့််
အလွနက် ကီိုးမ ိုးသနည်ိုးဆသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျြုိုးက မည်သမ
ူ ျှ မဆင်ပခင်ကကည်က့် ကတပ။
ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနန္ှင ့်် အချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တဒါသစတ်ကသ
ဲ့် တဒါသတပါက်
ကွဲပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အပမင်မှ ိုးကကပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တဒါသူပန်ထပခင်ိုးန္ှင ့််
အတူတူပင်ပြစ်သည်ဟ အထင်မှ ိုးကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသူပန်ထပခင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သဘ ဝအတလျ က်
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးကဲသ
့် ပြစ်
ဲ ူဆကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက
့် သည်ဟပင် တလွယ
ထတ်လတ်ပခင်ိုးက တြ က်ပပန်တသ လူတအတနပြင်
့် စတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ အတပခအတနန္ှင ့််
့်
ရင်ဆင်ရတသ အခါ ထွက်လ တတ်သည့်် လူတ၏တဒါသကဲ
သ
့် ပြစ်
့်
့် သည်ဟလည်ိုး
တလွယ
ဲ ူဆကကက ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ထတ်လတ်ပခင်ိုးသည်
သူစ့် တ်တနစတ်ထ ိုး၏ တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။
ဤမတ်သဟ ယပပီိုးသည့်တ
် န က် သင်တတစ်
့် တယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ တလွယ
ဲ ူဆပခင်ိုးမျ ိုး၊
စတ်ကူိုးထင်ပမင်ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
်လငသ
့်် ည်။
့် ငါတမျှ
့် တ် မှနိုး် ဆချက်မျ ိုး မရှတတ ြ
့်
ငါ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က် သင်တအတနပြင်
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
့် န္ှလိုးသ ိုးထ၌
့်
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အမျက်တဒါသက အမှနတ
် ကယ် သပမင်ပခင်ိုးရှန္င်ြ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသအတပေါ် ယခင်က မှ ိုးယွငိုး် စွ န ိုးလည်ထ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက
တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်အ
ိုးယွငိုး် သည့််
့် မျက်တဒါသ၏ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် သင်တ၏မှ
့်
ယကကည်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အပမင်မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲပစ်န္င်ြ ငါတမျှ
်လငသ
့်် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
သင်တ၏န္ှ
ဲ ဘရ ိုးသခင်စ
့်် ချက်
့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ တကျသည့်် အဓပပ ယ်ြွငဆ
့် လိုးသ ိုးထ၌
ရှန္င်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် မည်သည်သ
့် သယမျှ

မရှတတ ြ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးစစ်စစ်အတပေါ် လူသ ိုး၏
မည်သည်က
့် ျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်မှုမျ ိုး၊ သမဟ
ှ ်ြ ့်
့် တ် စတ်ကူိုးထင်ပမင်မှုမျ ိုးကမျှ မသတ်မတ
ငါတမျှ လ
် ငသ
့်် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်ပင်အန္ှစ်သ ရစစ်စစ်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက
တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ပသွငိုး် ထ ိုးသည်အ
့် ရ တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
မဟတ်တပ။ သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးပင်ပြစ်ပပီိုး မည်သည့်ြ
် န်ဆင်ိုးခန္ှငမ
့်် ျှ ဆက်န္ယ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ဆက်စပ်ပခင်ိုးမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်ပင်ပြစ်သည်။
သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ဘယ်တတ မ
့် ျှ ပြစ်လ မည် မဟတ်တပ။ သူအတနပြင်
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါဝင်တစ်ဦိုး ပြစ်လ လျှငပ
် င် သူ၏ရှရင်ိုးစဲွစတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရသည် တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးက
့်
အရ ဝတထြုတစ်ခက သပခင်ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးသည် တစ်ခခက
ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ တလ့်လ ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် လူ
ှ လ
့်် ည်ိုး
့် တစ်တယ က်က န ိုးလည်ပခင်ိုးအပြစ်န္င
မတူညတ
ီ ပ။ အကယ်၍ လူသ ိုးသည် အရ ဝတထြုတစ်ခကသြ၊ ့် သမဟ
့် တ် လူတစ်တယ က်က
န ိုးလည်ြအတွ
က်သိုးသည့်် သူ၏အယူအဆ၊ သတည်
ိုးမဟတ် နည်ိုးလမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
သြရန်
့် ျှ
့် အသိုးပပြုလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အတကက င်ိုးက ဘယ်တတ မ
သန္င်မည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်ကသပခင်ိုးက အတတွျို့အကကြု၊ သမဟ
့် တ်
စတ်ကူိုးထင်ပမင်ပခင်ိုးအတပေါ်မှ အမှီမပပြုတပ။ ထတကက
င ့်် သင်သည် သင်၏အတတွျို့အကကြု၊
့်
သမဟ
့် ျှ သတ်မှတပ် ခင်ိုး မပပြုရတပ။
့် တ် စတ်ကိုးူ ထင်ပမင်မှုက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ဘယ်တတ မ
သင်၏အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ ထင်ပမင်မတ
ှု က
့် မည်မျှပင်ကကယ်ဝတနပါတစ ၎င်ိုးတက
့်
အကနအ
် ့် သတ်ရှသည်။ ထအပပင်
သင်၏စတ်ကူိုးထင်ပမင်မှုက သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညရ
ီ န်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် င် ကက်ညပီ ခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးအမှနအ
် ပပင် အန္ှစ်သ ရအမှနတ
် န္ှ့် ငလ
့်် ည်ိုး သဟဇ တမပြစ်တပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်ြရန်
့် သင်၏စတ်ကူိုးထင်ပမင်မှုက အမှီပပြုလျှင်
သင်ဘယ်တတ မ
့် ျှ တအ င်ပမင်မည်မဟတ်တပ။ တစ်ခတည်ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ
ဤသပြစ်
့် သည်- ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် အရ အ ိုးလိုးက လက်ခတလ ၊့် ထတန
့် က် ၎င်ိုးက
တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုး န ိုးလည်တလ ။့် သင်၏ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်မှုတကက င၊့််
သမမ တရ ိုးအတပေါ် သင်၏ငတ်မတ
ွ ်ဆ တလ င်မှုတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူက
် ကယ်န ိုးလည်ပပီိုး သြရန်
့်် ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပသည့်တ
် န ့်
့် အမှနတ
့် သငက

တရ က်လ လမ်မ
ှ ့်် ငါတစက
ိုးစပမည်တပပ ဆပခင်ိုး၏ ဤအပင်ိုးက
့် ည်။ ဤအချက်န္င
့်
နင်္ိုးချြုပ်လက်ကကစ။့်
လသ ်းမျိ ်းနွယသ
် ည် စစ်မှန်သညူ့ ် တန င်တရ ခင််းမှတစ်ဆင ်ူ့ ဘိုရ ်းသခင်၏ သန ်းကရို ဏ နှင ်ူ့
သည််းခံမှုကိို ရယနိင
ို သ
် ည်
တအ က်ပါအချက်မျ ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ပါ ဇ တ်လမ်ိုးပြစ်သည့်် “နတနတဝက ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။
တယ နဝတထြု ၁:၁-၂ ယခ တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် အမတတ၏
ဲ သ ိုး တယ နထ
တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုး မနဆ
် ့် သည်မှ ၊ ထတလ ၊့် နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးသ သွ
့် ိုးတလ ၊့် ထပမြုျို့၏
ဆိုးညစ်မှုသည် ငါတရှ
လ သည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးက ဆနက
် ့် ျင်ဟစ်တကက ်တလ ဟ
့် ျို့သ တက်
့်
့်
မနတ
် ့် တ ်မ၏
ူ ။
တယ နဝတထြု ၃ ထတန
့် က် တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် တယ နထသ ဒ
့် တယအကကမ်
တရ က်လ သည်မှ ၊ ထတလ ၊့် ထနတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးသ သွ
့်် ငါတပပ ထ ိုးသည့််
့် ိုးတလ ။့် သငက
တဟ ကက ိုးချက်က တဟ ကက ိုးတလ ဟ
် ့် တ ်မူ၏။ ထအခါ တယတဟ ဝါ၏
့် မနတ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အတင်ိုး တယ နသည် ထ၍ နတနတဝပမြုျို့သ သွ
့် ိုး၏။ နတနတဝပမြုျို့သည်
သိုးရက်တ ခရီိုး ကျယ်ဝန်ိုးက အတင်ိုးထက်အလွနက် ကီိုးတသ ပမြုျို့ ပြစ်၏။ တယ နသည်
ပမြုျို့ထသ
ဲ တစ်
တနခရီ
့် ိုး စတင်ဝင်တရ က်ပပီိုး၊ အရက်တလိုးဆယ်တကျ ်ပပီိုးတန က် နတနတဝပမြုျို့သည်
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရလမ်မ
င ့်် နတနတဝ ပမြုျို့သ ိုးတသည်
့် ည်ဟ တကကိုးတကက ်တလ၏။ ထတကက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး ၎င်ိုးတတွ
့် င ် အကကီိုးဆိုးတသ သူမှ အငယ်ဆိုးတသ သူတင်တအ င်
အစ တရှ င်ပခင်ိုးက တကကည ပပီိုး တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ကက၏။ နတနတဝမင်ိုးကကီိုးထ
သတင်ိုးတရ က်ရှခဲသ
် တွက် သူသည် ရ ဇပလလင်မဆ
ှ င်ိုးက သူ၏ ဝတ်လတတ ်က ချွတ်ပပီိုး
့် ည့်အ
တလျှ ်တတအဝတ်ကဝတ်က ပပ ထဲ၌ ထင်တလ၏။ လူပြစ်တစ၊ သ ိုးရဲတရ စဆ န်ပြစ်တစ၊
တရ စဆ န်အပ် သမဟ
် ရ ကမျှ မပမည်ိုးတစန္ှင။့်် အစ က
့် တ် သိုးန္ ွ ိုးအပ်ပြစ်တစ မည်သည့်အ
မစ ိုး၊ တရက မတသ က်တစန္ှင။့်် လူန္င
ှ ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်တသည်
တလျှ ်တတအဝတ်က ပခြုကကတစ။
့်
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ဘရ ိုးသခင်က ဟစ်တအ ်ကကတစ။ အတယ က်တင်ိုး မမတ၏
့်
ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမလ
ှ ည်ိုးတက င်ိုး၊ မမတလက်
မျ ိုးထက
ဲ အဓမမအမှုမျ ိုးမလ
ှ ည်ိုးတက င်ိုး
့်
လှညပ့်် ပန်ကကတစ။ ငါတသည်
မပျက်စီိုးဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ င်ိုးလဲ၍ တန င်တရက
့်
ပပင်ိုးစွ တသ အမျက်တတ ်မှ လဲတတ ်မူမည်က အဘယ်သူ တပပ န္င်သနည်ိုးဟ မင်ိုးကကီိုးန္ှင ့််

မှူိုးမတ်အ ဏ ပြင ့်် နတနတဝပမြုျို့လိုးတွင် တကကိုးတကက က
်
ထတ်ပပန်တကကည တစတတ ်မူ၏။
သူတသည်
မမတ၏
့်် သ အကျငမ
့်် ျ ိုးက
့်
့် ဆိုးညစ်တသ လမ်ိုးမှ လှညပ့်် ပန်ပပီိုး ကျငတ
ဘရ ိုးသခင်သည် ပမင်လျှင၊် ယခင် ပပြုမည်ဟ မနဆ
် ့် ခဲတ
် မှုက
့် သ မတက င်ိုးသည့်အ
တန င်တရတတ ်မူပပီိုး ထသ မပပြုပဲ
တနတတ ်မူ၏။
့်
တယ နဝတထြု ၄ သတသ
် ယင်ိုးက တယ နက အလွနအ
် ့် လွနတ
် ဒါသထွကတ
် စပပီိုး သူသည်
့်
အလွနစ
် တ်ဆိုး တလသည်။ ထတန
်
့် အကျွန္ပ်
့် က် အ တယတဟ ဝါ၊ ကယ်တတ ်က
ဆတတ င်ိုးပါ၏။ ဤသည်မှ အကျွန္ပ်
် ကယ်ပ့် ပည်၌ ရှစဉ်အခါက တပပ ခဲတ
့် သ
ကျွန္ပ်
် ၏စက ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င၊့်် တရှ ျို့တတ ်တမှ က်မှ တ ရှု ပမြုျို့သ အကျွ
န္ပ်
်
့်
့်
တပပိုးခဲပ
့် ါ၏။ ကယ်တတ ်သည် တကျိုးဇူိုးပပြုတတ်တသ ဘရ ိုးပြစ်၍ သန ိုးကရဏ ရှပပီိုး
စတ်ရှညတ
် သ သတဘ ၊ ကကင်န စတ် ကကီိုးမ ိုးပပီိုး အပပစ်ဒဏ်တပိုးမည့်အ
် မှုက
တန င်တရတတ်တသ သတဘ ရှတတ ်မူတကက င်ိုးက အကျွန္ပ်
် သပါ၏။ ထတကက
င၊့်် အ
့်
တယတဟ ဝါ၊ ယခ အကျွန္ပ်
် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးထက် တသပခင်ိုးက သ ၍တက င်ိုးသည့်အ
် တွက်
အကျွန္ပ်
် အသက်က န္တ်ယူတတ မ
် ူပါဟ တယတဟ ဝါထ တတ င်ိုးတလျှ က်တလ၏။
တယတဟ ဝါကလည်ိုး၊ သင်သည် စတ်ဆိုး တက င်ိုးသတလ ဟ တမိုးတတ ်မူ၏။ ထတကက
င ့််
့်
တယ နသည် ပမြုျို့ ပပင်သထွ
ျို့ ျက်န္ ှ ဘက်၌ ထင်တန၏၊ ထတန
့် က်၍ ပမြုျို့အတရှ မ
့် က် တဲမိုးက
လပ်ပပီိုးလျှင၊် ပမြုျို့ထ၌
ဲ အဘယ်သ ပြစ်
့် ည်က တတွျို့ ပမင်ရသည်အထ အမိုးအရပ်တွင ်
့် လမ်မ
ထင်၍တန၏။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး ကကက်ဆပ
ူ င်တစ်ပင်က ပပင်ဆင်ပပီိုးလျှင၊်
တယ န၏ တသ ကတ တပပတစရန်
သူတခါင်
ိုးတပေါ်မှ လမ်ိုး၍ အရပ်ပြစ်တစတတ ်မူ၏။ ထတကက
င့််
့်
့်
့်
တယ နသည် ကကက်ဆပ
ူ င်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အလွနအ
် ိုးရဝမ်ိုးတပမ က်၏။ တန က်တစ်တန ့်
မနက်မိုးလင်ိုးတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ပိုးတက င်က ပပင်ဆင်ပပီိုး ကကက်ဆပ
ူ င်က ကက်၍
ညြှြုိုးန္ွမ်ိုးတစ၏။ တနထွက်တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်သည် ပပင်ိုးထန်တသ အတရှ ျို့တလက
ပပင်ဆင်တတ ်မပူ ပီိုး တယ န၏တခါင်ိုးက တနထခက်သပြင ့်် သူသည် အ ိုးနည်ိုးတမ ပန်ိုးပပီိုး
မမကယ်က တသတစလတသ စတ်ရှပပီိုး၊ ငါအသက်
တသသည်က ရှငသ
် ည်ထက် သ ၍
့်
တက င်ိုးသည်ဟ ဆတလ၏။ ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး၊ သင်သည် ကကက်ဆပ
ူ င်အတွက် စတ်ဆိုး
တက င်ိုးသတလ ဟ တမိုးတတ ်မလ
ူ ျှင၊် တယ နက အကျွန္ပ်
် သည် တသသည်တ
့် င်
စတ်ဆိုးတက င်ိုးပါသည်ဟ တလျှ က်ဆ၏။ တယတဟ ဝါကလည်ိုး၊ သင်သည်
အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးလည်ိုးမပပြု၊ ကကီိုးထွ ိုးတစ ရန်လည်ိုး မလပ်ခဘ
ဲ့် ၊ဲ တစ်ညချင်ိုးတွင ်
ပြစ်တပေါ် ပပီိုး တစ်ညချင်ိုးတွင ် တသတသ ကကက်ဆပ
ူ င်က သန ိုးပခင်ိုး ရှတပ၏။ ငါသည်
မျ ိုးစွ တသ တရ စဆ န်တက
ှ ့်် လက်ဝဲလက်က
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် မမလက်ျ လက်န္င

မပင်ိုးပခ ိုးန္င်တသ သူ တသန်ိုးန္စ
ှ ်တသ င်ိုးထက်မက ရှသည့်် နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးက
ငါချမ်ိုးသ တပိုးသငသ
့်် ည် မဟတ်တလ ဟ မနတ
် ့် တ ်မူ၏။
နိတနတဝ၏ ဇ တ်လမ််း အနှစခ
် ျ ပ်
“နတနတဝက ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး” ဇ တ်လမ်ိုးသည် အတချြုပ်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်စ
် တ်သတဘ ထ ိုး၏ အပခ ိုးတစ်ြက်က ရပ်ခနဲပမင်တစသည်။
ထအပခ ိုးတစ်ြက်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သနည်ိုးဆသည်က တတကျကျ န ိုးလည်ြ ့်
ကျမ်ိုးစ ကပပန်သွ ိုးပပီိုး သူ၏အမှုပြစ်စဉ်အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့််
လပ်ရပ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခက ပပန်ကကည့်ရ
် မည်။
ဤဇ တ်လမ်ိုး၏အစက ကကည့်က် ကစ။့် “ယခ တယတဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
အမတတဲ၏သ ိုး တယ နထ တရ က်ရလ
ှ
ပပီိုး မနဆ
် ့် သည်မှ ၊ ထတလ ၊့် နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးသ ့်
သွ ိုးတလ ၊့် ထပမြုျို့၏ ဆိုးညစ်မှုသည် ငါတရှ
လ သည့်အ
် တွက် ၎င်ိုးက
့် ျို့သ တက်
့်
ဆနက
် ့် ျင်ဟစ်တကက ်တလ ဟ
် ့် တ ်မူ၏။” (တယ နဝတထြု ၁:၁-၂) ကျမ်ိုးစ ထဲရှ ဤအပဒ်၌
့် မနတ
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် တယ နက နတနတဝပမြုျို့ထသွ ိုးြ အမ
နတ
် ့် ပိုးခတ
ဲ့် ကက င်ိုး သရသည်။
့်
တယ နက ဤပမြုျို့ထသွ ိုးရန် အဘယ်တကက ငသ
့်် အ
ူ မနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ သည်
ဤကစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သပ်ရှငိုး် လင်ိုး၏- ဤပမြုျို့အတွငိုး် ရှ လူတ၏
့် ဆိုးညစ်မှုသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏တရှ ျို့က တရ က်လ ခဲပ့် ပီ။ ထတကက
င ့်် သူလပ်ရန်
့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ က သူတထ
နက သူတစလတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တယ နက
့် တကကိုးတကက ်ပပြ တယ
့်
မည်သပူ ြစ်သည်က မှတ်တမ်ိုးတင် တပပ ပပထ ိုးပခင်ိုး တစ်ခမျှမရှတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်တပ။ ထတကက
င ့်် သင်တအတနပြင်
့် တယ နဟူသည့််
့်
့်
ဤလူက န ိုးလည်ြရန်
့် ရ လပ်ရန်
့် မလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က တယ နက မည်သည်အ
အမနတ
် ့် ပိုးခဲသ
့် တကက င်ိုးန္ှင ့်် ထသတသ
အရ မျြုိုးက လပ်ရသည့််
့် ည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ တပြစ်
့် သည်ကသ
သင်တသ
့် ရန်လသည်။
တယတဟ ဝါဘိုရ ်းသခင်၏ သတိတပ်းချက်မျ ်းက နိတနတဝပမိ ျို့သ ်းမျ ်းထံ တရ က်သည်
တယ နဝတထြု၏ တတယအခန်ိုး၊ ဒတယကျမ်ိုးပဒ်က ဆက်သွ ိုးကကစ။့် “တယ နသည် ပမြုျို့ထသ
ဲ ့်
တစ်တနခရီ
့် ိုး စတင်ဝင်တရ က်ပပီိုး၊ အရက်တလိုးဆယ်တကျ ပ် ပီိုးတန က် နတနတဝပမြုျို့သည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရလမ်မ
့် ည်ဟ တကကိုးတကက ် တလ၏။” ဤစက ိုးမျ ိုးမှ

နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးကတပပ ြရန်
့် ဘရ ိုးသခင်က တယ နက တက်ရက်ချတပိုးလက်သည့််
စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
တယတဟ ဝါက နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးက
့်
့်
တပပ ချင်သည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ သူတ၏ဆ
ိုးညစ်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့က
့်
တရ က်လ သည့်အ
် တွက် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤပမြုျို့သ ိုးတက
့် စက်ဆပ်၍ မန်ိုးတီိုးသပြင့််
ဤပမြုျို့က သူြျက်ဆိုးီ ချင်တကက င်ိုး ဤစက ိုးမျ ိုးက လူတက
်လည်ိုး
့် တပပ ပပ၏။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပမြုျို့ကမြျက်ဆိုးီ မီတွင ် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးထ တကကည ချက်တစ်ခ
လပ်လမ်မ
ှု တန င်တရ၍
့် ည်ပြစ်ပပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သူတ၏
့် ဆိုးညစ်မက
အသစ်စတင်ြရန်
့်် တရိုးတစ်ခက သူတအ
့် ည်။
့် အတွက် အခွငအ
့် ိုး တပိုးလမ်မ
ဤအခွငအ
့်် တရိုးသည် ရက်တလိုးဆယ်ကက မည်၊ ထထက်မပတချ။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် ပမြုျို့ထရ
ဲ ှ
လူတက
့် ရက်တလိုးဆယ်အတွငိုး် တန င်တရပခင်ိုး၊ သူတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ ပျပ်ဝပ်ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးမရှလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် တသ ဒပမြုျို့က
သူြျက်ဆိုးီ ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ဤပမ
ြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ပစ်မည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးက
့်
တယ တဟ ဝါဘရ ိုးသခင်သည် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတက
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
့် တပပ ချင်သည့်အ
၎င်ိုးက ရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် တကကည ချက်မဟတ်သည်မှ ရှငိုး် တပသည်။ ၎င်ိုးက
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသက အသတပိုးရသ မကဘဲ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးအတပေါ်
သူ၏သတဘ ထ ိုးကလည်ိုး အသတပိုးထ ိုးက တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ပမြုျို့ထ၌
ဲ
အသက်ရှငတ
် နထင်တနကကသည့်် လူတအတပေါ်
တလိုးနက်သည့်် သတတပိုးချက်အပြစ်လည်ိုး
့်
အသိုးခတလသည်။ သူတ၏
့် ဆိုးညစ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးတကက င့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
သူတက
့် မန်ိုးတီိုးတနတကက င်ိုးန္ှင ့်် ထလပ်ရပ်မျ ိုးက မကက မီတွင ် သူတက
့် တချမှုနိုး် ခရပခင်ိုး
တချ က်ကမ်ိုးပါိုးသ တခေါ်
့် တကက င်ိုးကလည်ိုး ဤသတတပိုးချက်က တပပ သည်။
့် ည်အ
့် သွ ိုးလမ်မ
ထတကက
င ့်် နတနတဝပမြုျို့တွင ် တနထင်သူ အတယ က်စီတင်ိုး၏ အသက်သည်
့်
အန္တရ ယ်ကျတရ က်လဆဲဆ၌
ဲ ရှ၏။
တယတဟ ဝါဘိုရ ်းသခင်၏ သတိတပ်းချက်အတပေါ် နိတနတဝပမိ ျို့ နှင ်ူ့ တသ ဒံပို မိ ၏
ျို့ တံို ပန်
ူ့ ချက်၌
သိသ သညူ့ ် ကွ ခ ်းချက်
တမှ က်လှနပ် ခင်ိုးခရသည်ဆသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။
အရပ်သိုးစက ိုးန္ှငတ
့်် ပပ ရလျှင ် မတည်ရှတတ ပ့် ခင်ိုးက ဆလသည်။ သတသ
် မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့််
့်
မတည်ရှတတ ပ့် ခင်ိုးပြစ်သနည်ိုး။ မည်သက
ူ ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့လိုးက တမှ က်လှနပ
် စ်န္င်သနည်ိုး။
လူသ ိုးအတနပြင့်် ဤလပ်ရပ်မျြုိုးလပ်ြရန်
် င်ပြစ်၏။
့် မပြစ်န္င်သည်မှ အမှနပ

နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
လူအန္ဓ
့်
့် မျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ ဤတကကည ချက်က
သူတကက
ှ ့်် သူတန့် ိုးလည်သွ ိုးကကသည်။ ဤတကကည ချက်က ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့် ိုးလက်သည်န္င
လ သည်က သူတသ
ပ်က လပ်တတ မ
့် ည်ဆသည်က သူတသ
့် ၏။ ဘရ ိုးသခင်က သူအလ
့်
့် ၏။
ထပပင်
ိုးညစ်မှုသည် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က အမျက်ထက
ွ ်တစပပီိုး သူတဒါသက
့် သူတ၏ဆ
့်
့်
သူတအတပေါ်
သ ကျတရ
က်တစခဲသ
သူတ၏ပမ
ြုျို့ န္ှငအ
့်် တူ
့် ပြင့်် မကက မီတွင ် သူတသည်
့်
့်
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ခရမည်က သူတသ
့် ၏။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ သတတပိုးချက်က ကက ိုးပပီိုးတန က်
ပမြုျို့သ ိုးတက
ူ ရပ်သ ိုးမျ ိုးအထ
့် မည်သပပြုမူ
့် ခကဲ့် ကသနည်ိုး။ ဘရင်မှစ၍ အရပ်သအ
မည်သတ
့် ပပန်
့် ခကဲ့် ကပက သမမ ကျမ်ိုးစ က အတသိုးစတ်တြ ပ် ပထ ိုးသည်။ ကျမ်ိုးစ ၌
တအ က်ပါစက ိုးလိုးမျ ိုးက မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်- “ထတကက
င ့်် နတနတဝ ပမြုျို့သ ိုးတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုး ၎င်ိုးတတွ
့် င ် အကကီိုးဆိုးတသ သူမှ အငယ်ဆိုးတသ သူတင်တအ င်
အစ တရှ င်ပခင်ိုးက တကကည ပပီိုး တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ကက၏။ နတနတဝမင်ိုးကကီိုးထ
သတင်ိုးတရ က်ရှခဲသ
် တွက် သူသည် ရ ဇပလလင်မဆ
ှ င်ိုးက သူ၏ ဝတ်လတတ ်က ချွတ်ပပီိုး
့် ည့်အ
တလျှ ်တတအဝတ်ကဝတ်က ပပ ထဲ၌ ထင်တလ၏။ လူပြစ်တစ၊ သ ိုးရဲတရ စဆ န်ပြစ်တစ၊
တရ စဆ န်အပ် သမဟ
် ရ ကမျှ မပမည်ိုးတစန္ှင။့်် အစ က
့် တ် သိုးန္ ွ ိုးအပ်ပြစ်တစ မည်သည့်အ
မစ ိုး၊ တရက မတသ က်တစန္ှင။့်် လူန္င
ှ ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်တသည်
တလျှ ်တတအဝတ်က ပခြုကကတစ။
့်
ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ဘရ ိုးသခင်က ဟစ်တအ ်ကကတစ။ အတယ က်တင်ိုး မမတ၏
့် ဆိုးယတ်တသ
လမ်ိုးမလ
ှ ည်ိုးတက င်ိုး၊ မမတလက်
မျ ိုးထက
ဲ အဓမမအမှုမျ ိုးမှ လည်ိုးတက င်ိုး
့်
လှညပ့်် ပန်ကကတစ။...ဟ မင်ိုးကကီိုးန္ှင ့်် မှူိုးမတ်အ ဏ ပြင ့်် နတနတဝပမြုျို့လိုးတွင် တကကိုးတကက က
်
ထတ်ပပန်တကကည တစတတ ်မူ၏။”
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တကကည ချက်က ကက ိုးပပီိုးတန က် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
့်
တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတန္ှ့် င ့်် လိုးဝဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်သည့်် သတဘ ထ ိုးက ပပခဲသ
့် ည်။
တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတသည်
ဒစရက်မှုတစ်ခပပီိုးတစ်ခ လပ်လျက် ဘရ ိုးသခင်က ပွငပ
့်် ွငလ
့်် င်ိုးလင်ိုး
့်
ဆနက
် ့် ျင်ခကဲ့် ကတသ လ
် ည်ိုး နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတကမူ
ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က် ဤကစစက
့်
လျစ်လျြူမရှု ခကဲ့် ကသကဲသ
့် ခ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ခပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုခဲက့် ကတပ။ ထအစ ိုး သူတသည်
့်
ယကကည်ပပီိုး အစ တရှ င်ရန် တကကည ခဲက့် ကသည်။ “ယကကည်” ဆသည့်် စက ိုးလိုးမှ
ဤတနရ တွင် အဘယ်အရ ကဆလသနည်ိုး။ ဤစက ိုးလိုးကယ်၌က
ယကကည်သက်ဝင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် န ခပခင်ိုးက တြ ်ပပသည်။ ဤစက ိုးလိုးကရှငိုး် ပပြရန်
့်
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတ၏
် ပပြုအမူက အသိုးပပြုရလျှင် ဘရ ိုးသခင်က သူတပပ သကဲသ
့် ့်
့် တကယ့်အ
လပ်န္င်ပပီိုး သူတပပ သကဲသ
့် လ
့် ည်ဆသည်က သူတယ
့် ပ်လမ်မ
့် ကကည်က တန င်တရြ ့်

သူတဆန္ဒ
ှ
ဟ ဆလသည်။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
ပြစ်အဆ
့် ဆ
ဲ တ
ဲ ဘိုးဒကခန္င
ှ ့််
့် ရသည်
့်
ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ တကက က်ရွ ျို့ ခဲက့် ကသတလ ။ သူတ၏န္ှ
ဲ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးက
့် လိုးသ ိုးထ၌
ထည့်တ
် ပိုးခဲသ
့် ရ မှ သူတ၏ယ
ကကည်မှုပြစ်သည်။ ထသဆ
့် ည်အ
့်
့် လျှင ် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတ၏
့်
ယကကည်မှုန္င
ှ ့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုတက
့် ရ က ငါတအသ
ိုးပပြုန္င်သနည်ိုး။
့် သက်တသပပရန် မည်သည်အ
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ က တပပ သကဲသ
့် ပင်
အစ တရှ င်ရ
့် ပြစ်သည်- “လူကကီိုးလူငယ်အတပါင်ိုးတသည်
့်
အချန်က တကက ်ပင ၍ တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ကက၏။” ဆလသည်မှ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတက
့်
အမှနတ
် ကယ်ပင် ယကကည်ခကဲ့် ကပပီိုး ဤယကကည်မမ
ှု ှ တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး ပြစ်တပေါ်လ က
ထမှတစ်ဆင့်် ၎င်ိုးတသည်
အစ တရှ င်ကကပပီိုး တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ခကဲ့် ကပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ သူတအတနပြင်
် စပြစ်၏။
့် တန င်တစရတနပပီပြစ်တကက င်ိုးက ပပသည့်ပ
့်
တသ ဒပမြုျို့သ ိုးတန္ှ့် င ့်် လိုးဝကွ ပခ ိုးလျက် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မဆနက
် ့် ျင်ရသ မကဘဲ သူတ၏အပပြုအမူ
န္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်တမှ့် တစ်ဆင ့်် သူတ၏
့်
့်
တန င်တရပခင်ိုးက ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပပသခဲက့် က၏။ ဟတ်တပသည်၊ ထအရ က
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးအ ိုးလိုး ပပြုခဲက့် ကသည်အ
့် ရ ပြစ်၏၊ အရပ်သအ
ူ ရပ်သ ိုးမျ ိုးသ မဟတ်ဘဲ
ဘရင်လည်ိုး ပါခဲတ
့် လသည်။
နိတနတဝဘိုရင်၏ တန င်တရ ခင််းက တယတဟ ဝါဘိုရ ်းသခင်၏ ချီ်းကျြူ်း ခင််းကိို
ရယနိင
ို ခ
် ွဲူ့သည်
နတနတဝဘရင်က ဤသတင်ိုးကကက ိုးသည့်အ
် ခါ သူ၏ရ ဇပလလင်မှ ထပပီိုး သူ၏ဝတ်လက
ချွတ်၍ တလျှ ်တတအဝတ်ကဝတ်က ပပ ထဲ၌ ထင်လက်သည်။ ထတန
ဲ ှ မည်သက
ူ မျှ
့် က် ပမြုျို့ထရ
ဘ ကမျှ မပမည်ိုးရ၊ သိုးမျ ိုးကပြစ်တစ၊ န္ွ ိုးမျ ိုးကပြစ်တစ၊ အပခ ိုးပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးကပြစ်တစ
အစ မတကျွိုး၊ တရမတက်ရဟ သူတကကည ခဲသ
့် ည်။ လူပြစ်တစ၊ ပခတမွိုးတရ စဆ န်ပြစ်တစ
တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ကကပပီိုး လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တလိုးနက်စွ
့်
တတ င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးကကရန် သူတကကည ခဲသ
့် ည်။ လူတင်ိုးသည် မမတ၏
့်
ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမျ ိုးက တရှ င်ပပီိုး မမတလက်
မျ ိုးထက
ဲ အဓမမအမှုမျ ိုးက
့်
စွနပ
် ့် စ်ြရန်
့် ည်။ ဤလပ်ရပ်တသီတသန်ိုးက အကဲပြတ်ရလျှင်
့် လည်ိုး ဘရင်ကကီိုးက တကကည ခဲသ
နတနတဝဘရင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ စစ်မှနတ
် သ တန င်တ ရှခဲသ
့် ည်။ မမ၏ရ ဇပလလင်တပေါ်မှ ထပခင်ိုး၊
မမ၏ဘရင်ဝတ်လက ပစ်ပခင်ိုး၊ တလျှ ်တတအဝတ်ကဝတ်ပပီိုး ပပ ထဲ၌ ထင်တနပခင်ိုးစသည့််
နတနတဝဘရင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် လပ်ရပ်တသီတသန်ိုးကကီိုးက သူသည် မမ၏တတ ဝ
် င်င်္ဏ်ပဒပ်က
တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး သ မန်ပပည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ဆင်သည်ဟ လူတက
့်

တပပ လက်ပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ နတနတဝဘရင်သည် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်ထမှ
တကကည ချက်က ကက ိုးပပီိုးတန က် သူလက်
ထရ
ဲ ှ သူ၏ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
အဓမမအမှုက ဆက်လပ်ြ သူ
့် ပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့််
့် ၏တတ ်ဝင်တနရ က မယူထ ိုးခဲတ
သူကင်စဲထ
ွ ိုးသည့်် ကသဇ အ ဏ က တဘိုးချထ ိုးပပီိုး တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့ မှ
တန င်တရခဲသ
့် ည်။ ဤအချန်ခဏ၌ နတနတဝဘရင်သည် ဘရင်တစ်ပါိုးအတနန္ှင ့််
တန င်တရပခင်ိုးမဟတ်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ မန်အပ်စိုးခတစ်တယ က်အတနန္ှင ့််
သူ၏အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခပပီိုး တန င်တရြရန်
ျို့ လ ခဲပ့် ခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။
့် ဘရ ိုးသခင်တရှ က
ထမျှမက သူပပြုခဲသ
့် စအတင်ိုး တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးက
့် ည်ပ
့်
ဝန်ခပပီိုး တန င်တရြရန်
့် ည်။ ထပပင်
့် တစ်ပမြုျို့လိုးက သူတပပ ခဲသ
့် သူထ
့် ၌ မည်သလ
့် ပ်မည်ဆသည့််
သတ်သတ်မှတ်မတ
ှ ် အစီအစဉ်တစ်ခရှခဲသ
် တင်ိုးပင်ပြစ်သည့်် ည်။ ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ ပမင်ရသည့်အ
“လူပြစ်တစ၊ သ ိုးရဲတရ စဆ န် ပြစ်တစ၊ တရ စဆ န်အပ် သမဟ
့် တ် သိုးန္ ွ ိုးအပ်ပြစ်တစ
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မပမည်ိုးတစန္ှင။့်် အစ က မစ ိုး၊ တရက
မတသ က်တစန္ှင။့်် ...ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ဘရ ိုးသခင်က ဟစ်တအ ်ကကတစ။ အတယ က်တင်ိုး
မမတ၏
မျ ိုးထက
ဲ
့် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမှ လည်ိုးတက င်ိုး၊ မမတလက်
့်
အဓမမအမှုမျ ိုးမှလည်ိုးတက င်ိုး လှညပ့်် ပန်ကကတစ။” ပမြုျို့က အပ်ချြုပ်သအ
ူ တနန္ှင ့််
နတနတဝဘရင်သည် အပမငဆ
့်် ိုးတသ င်္ဏ်ပဒပ်န္င
ှ ့်် အ ဏ ကပင်ဆင်ပပီိုး သူဆန္ဒရသည့်
ှ
်
ဘယ်အရ ကမဆ လပ်န္င်သည်။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တကကည ချက်က
ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ခါ သူသည် ဤကစစက လျစ်လျြူရှု ၍ ရန္င်သည်၊ သမဟ
့် တ်
သူအပပစ်
ကသ လျှင ် တန င်တရပပီိုး ဝန်ခလက်၍ရသည်။ ပမြုျို့ထရ
ဲ လူ
ှ တက
့်
့် တန င်တရြ ့်
တရွ ိုးချယ်သည်ပြစ်တစ၊ မတရွ ိုးချယ်သည်ပြစ်တစ သူအတနပြင်
့် ထကစစက လိုးဝလျစ်လျြူရှု ၍
့်
ရန္င်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး နတနတဝဘရင်က ဤကဲသ
့် လ
ဲ့် ပ။ သူသည်
့်
့် ိုးဝမလပ်ခတ
မမ၏ရ ဇပလလင်မှ ထ၍ ပပ မျ ိုးန္ှင ့်် တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ဆင်က
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ သူ၏အပပစ်မျ ိုးက ဝန်ခပပီိုး တန င်တရခဲရ
့် သ မကဘဲ
ပမြုျို့ထရ
ဲ လူ
ှ တန္ှ့် င ့်် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး အ ိုးလိုးကလည်ိုး ထကဲသ
့် လ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် ပ်ရန် သူအမနထ
“ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် ဘရ ိုးသခင်က ဟစ်တအ က် ကတစ။” ဟူ၍ပင် လူတက
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည်။
့် သူအမနထ
ဤလပ်ရပ်တသီတသန်ိုးအ ိုးပြင့်် နတနတဝဘရင်သည် အပ်ချြုပ်သတ
ူ စ်တယ က်
လပ်သငသ
့်် ည်က အမှနတ
် ကယ် အထတပမ က်တအ င် လပ်ခသ
ဲ့် ည်။
သူ၏လပ်ရပ်တသီတသန်ိုးကကီိုးသည် လူသမ
် ရင်အတွက်မဆ
့် င်ိုးထဲရှ မည်သည့်ဘ
စွမ်ိုးတဆ င်န္င်ြရန်
့် ရင်မျှ ထအရ တက
့် ခဲယဉ်ိုး၏၊ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် အပခ ိုးမည်သည်ဘ
့်

မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်ခတ
ဲ့် ချ။ ဤလပ်ရပ်မျ ိုးက လူသမ
် ရ မျ ိုးဟ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး
့် င်ိုး၌ မကကြုစြူိုးသည့်အ
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တအ က်တမပ့် ခင်ိုးခရြန္ှ့် င ့်် အတယူပခင်ိုးခရြ ထ
့်
့် က်တန်တပသည်။
လူသမ
ှ ့််
့် င်ိုးအစအဦိုးကတည်ိုးက ဘရင်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ခခရန်န္င
ဆနက
် ့် ျင်ရန်အတွက် မမတ၏အ
ပ်စိုးခလူမျ ိုးက ဦိုးတဆ င်ခသ
ဲ့် ည်။ မမတ၏
့်
့် ဆိုးညစ်မှုအတွက်
တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုးက ရှ တြွက တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ ခွငလ
့်် တ်ပခင်ိုးက ရယူပပီိုး ပြစ်အဆ
့် ဆ
ဲ ဲ
အပပစ်ဒဏ်ခတ်မက
ှု တရှ င်ကကဉ်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်က တတ င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးရန် မည်သက
ူ မျှ
့်
မမတ၏အ
ပ်စိုးခလူမျ ိုးက ဦိုးမတဆ င်ခတ
ဲ့် ပ။ သတသ
်လည်ိုး နတနတဝဘရင်ကမူ
့်
့်
သူ၏အပ်စိုးခလူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ လှညပ့်် ပန်ြ၊ ့် မမတ၏
့် သက်ဆင်ရ
ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမျ ိုးက ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး မမတလက်
ထရ
ဲ ှ အဓမမအမှုက စွနလ
် ့် တ်ြ ့်
့်
ဦိုးတဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအပပင်
သူ၏ရ ဇပလလင်ကလည်ိုး တဘိုးချတ်ထ ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
အပပန်အလှနအ
် တနန္ှင ့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်သည် စတ်တပပ င်ိုးသွ ိုးပပီိုး တန င်တရခဲက
့်
သူ၏အမျက်တဒါသက ပပန်လည်ရပ်သမ်ိုးခဲပ့် ပီိုး ပမြုျို့သ ိုးတက
် င
ွ တ
့်် ပိုး၍
့် အသက်ရှငခ
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမှ ကင်ိုးလတ
ွ ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခဲ၏
့် ။ ဘရင်ကကီိုး၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူသမ
့် င်ိုးထဲ၌
ရှ ိုးပါိုးသည့်် ဆန်ိုးကကယ်မှုဟူ၍သ တခေါ်ဆန္င်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးက ဝန်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တန င်တရပခင်ိုးတ၏
့်
့် စပပတစ်ခဟပင်
တခေါ်ဆန္င်သည်။
နိတနတဝပမိ သ
ျို့ ်းတိ၏
ို ူ့ နှလ်းံို သ ်းအတွင်း် ရှိ စစ်မှန်သညူ့ ် တန င်တကိို ဘိုရ ်းသခင် မင်၏
ဘရ ိုးသခင်၏ တကကည ချက်က ကက ိုးပပီိုးတန က် နတနတဝဘရင်န္င
ှ ့်် သူ၏အပ်စိုးခလူမျ ိုးသည်
လပ်တဆ င်ချက်တသီတသန်ိုးကကီိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူတ၏အပပြုအမူ
န္င
ှ ့််
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ သတဘ တရ ိုးက အဘယ်နည်ိုး။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင်
သူတအပပြုအမူ
အလိုးစ၏ အန္ှစ်သ ရက အဘယ်နည်ိုး။ သူတလ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က
့်
့် ပ်ခသ
သူတဘ
့်် ပ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် သူတသည်
စစ်မှနစ
် ွ
့် တကက ငလ
့်
တန င်တရခဲက့် ကသည်။ သူတအတနပြင်
က ဝန်ခပပီိုး
့် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ မမတ၏အပပစ်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က တလိုးနက်စွ တတ င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးခဲပ့် ခင်ိုးတကက ငသ
့်် မဟတ်ဘဲ သူတ၏
့်
ဆိုးညစ်သည့်အ
် ပပြုအမူကလည်ိုး စွနပ
် ့် စ်ခကဲ့် ကပခင်ိုးတကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးတန က် သူတသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် တကက က်လနသ
် ့် ွ ိုးကကပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူတပပ သကဲသ
့် လ
့် ည်ဆသည်က ယကကည်ခကဲ့် က၍
့် ပ်လမ်မ
ဤအတင်ိုးလပ်ခကဲ့် ကပခင်ိုးပြစ်သည်။ အစ တရှ င်ပခင်ိုး၊ တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ဆင်ပပီိုး ပပ ထဲ၌

ထင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူတ၏လမ်
ိုးမျ ိုးက ပပန်လည်ပပြုပပင်ရန်န္င
ှ ့်် ဆိုးညစ်မှုမှ တရှ င်ကကဉ်ရန်
့်
သူတဆန္ဒ
့် ရှပခင်ိုးက ပပလခဲက့် ကသည်။ မမ၏တဒါသက ချြုပ်တည်ိုးတပိုးပါရန်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်ထ သူတဆ
ှ ့််
့် တတ င်ိုးခဲက့် ကပပီိုး သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်န္င
သူတအတပေါ်
ကျတရ က်လ မည့်် ကပ်တဘိုးက ပပန်လည်ရတ်သမ်ိုးတပိုးပါရန် သူက
့်
့်
သူတတတ
င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးခဲက့် က၏။ သူတ၏အပပြုအမူ
အ ိုးလိုးက ငါတဆန်
့် ါက
့်
့်
့် ိုးစစ်ကကည်ပ
သူတ၏
် ပ်ရပ်မျ ိုးက တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
့် ယခင်က ဆိုးညစ်သည့်လ
စက်ဆပ်သည်အ
့် တကက င်ိုး သူတန့် ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်က ငါတပမင်
့် န္င်သည်၊ ထပပင်
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် မကက မီတွင ် သူတက
့်် ျက်ဆိုးီ မည်ဆသည့််
့် အဘယ်တကက ငြ
အတကက င်ိုးရင်ိုးက သူတန့် ိုးလည်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးလည်ိုး ငါတပမင်
့် န္င်သည်။ ဤအတကက င်ိုးတကက င ့််
သူတအ
့် ဝတန င်တရြ၊ ့် မမတ၏
့် ိုးလိုးသည် အပပည်အ
့် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမျ ိုးက တရှ င်ပပီိုး
မမတလက်
ထမ
ဲ ှ အဓမမအမှုက စွနလ
် ့် တ်ြ ဆန္ဒ
ရှခဲက့် ကသည်။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင်
့်
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ တကကည ချက်က သူတသ
ှ ့််
့် လက်သည်န္င
သူတတစ်
ဲ အတကက က်တရ ိုးက
့် တယ က်ချင်ိုးစီတင်ိုးသည် မမတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ခစ ိုးခဲက့် ကရသည်။ သူတ၏
့် ဆိုးညစ်တသ အပပြုအမူက ရပ်ဆင်ိုးခဲက့် ကပပီိုး
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင် စက်ဆပ်သည့်် ထလပ်ရပ်မျ ိုးက ဆက်မကျြူိုးလန
ွ တ
် တ တ
့် ချ။ ထပပင်
့်
သူတ၏
့်် တ်တပိုးပါရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏အတ
တ်က လပ်ရပ်မျ ိုးအရ
့် အတတ်က အပပစ်မျ ိုးက ခွငလ
့်
သူတက
င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးခဲသ
့် ည်။
့် မဆက်ဆပါရန် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က သူတတတ
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က တန က်တစ်ခါ ဘယ်တတ မ
့် ျှ တဒါသမထွက်တစန္င်မည်ဆလျှင်
ဆိုးညစ်မက
ှု ဘယ်တတ မ
ှ ့်် တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏
့် ျှ မလပ်တတ ရ
့် န်န္င
ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးအရ ပပြုမူရန် သူတဆန္ဒ
င်တက စစ်မှနပ် ပီိုး
့် ရှတနခဲက့် ကသည်။ သူတ၏တန
့်
ပပည့်စ
် မှုရသည်
ှ
။ ထတန င်တက သူတ၏အတွ
ငိုး် န္ှလိုးသ ိုးထဲမလ
ှ
ပပီိုး ပရယ ယ်ကင်ိုးသကဲသ
့် ့်
့်
ယ ယီလည်ိုး မဟတ်တပ။
ဘရင်မှစ၍ အရပ်သအ
ူ ရပ်သ ိုးမျ ိုးအထ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးအ ိုးလိုးသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က သူတက
ှ ့်် သူတ၏
့် တဒါသထွက်တနတကက င်ိုး သသွ ိုးသည်န္င
့်
တန က်ဆက်တလ
ွဲ ပ်ရပ်တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးန္ှင ့်် သူတ၏အပပြုအမူ
အလိုးစအပပင်
့်
သူတချမှ
် သ
ဲ့် ည့်် ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တရွ ိုးချယ်မတ
ှု င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့် တခ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး တတွျို့ န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည်
သူတ၏
ဲ ွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ထအချန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အတပခအတနက
့် အပပြုအမူအရ တပပ င်ိုးလသ
မည်သရှ့် ခဲသ
ွ ိုး် က သငအ
့်် တွက် တပြဆန္င်သည်။ ကျမ်ိုးစ မှ
့် နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ က ဤတမိုးခန

မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုးပြစ်ပါသည်။ “သူတသည်
မမတ၏
့်
့် ဆိုးညစ်တသ လမ်ိုးမှ
လှညပ့်် ပန်ပပီိုး ကျငတ
့်် သ အကျငမ
့်် ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် ပမင်လျှင၊် ယခင် ပပြုမည်ဟ
မနဆ
် ့် ခဲတ
် မှုက တန င်တရတတ ်မပူ ပီိုး ထသမပပြုဘဲ
တနတတ မ
် ူ၏။”
့် သ မတက င်ိုးသည့်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူစ့် တ်က တပပ င်ိုးလဲခတ
ဲ့် သ လ
် ည်ိုး သူ၏စတ်အတပခအတနန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ရှု ပ်တထွိုးပခင်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ သူသည် သူ၏တဒါသက တြ ်ပပပခင်ိုးမှ သူတဒါသက
့်
ပငမ်ိုးတစပခင်ိုးသက်သက်ပင်ပြစ်သည်။ ထတန
့် က် နတနတဝပမြုျို့အတပေါ် ကပ်တဘိုးကျတရ က်တအ င်
မလပ်ရန် သူဆိုးပြတ်ခသ
ဲ့် ည်။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးက ကပ်တဘိုးမှ
အသက်ချမ်ိုးသ ခွငတ
့်် ပိုးြပြစ်
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးပြတ်ချက်က အလွနပ် မန်ဆန်လှသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးက
တစ င်က့် ကည့်ခ
် သ
ဲ့် ည့်အ
် တွကပ် ြစ်သည်။ မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတွက် သူတ၏
် သ
့်
့် စစ်မှနတ
တန င်တရပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝန်ခပခင်ိုး၊ သူအတပေါ်
သူတ၏
် ည့်် ယကကည်ပခင်ိုး၊
့်
့် စစ်မှနသ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက သူတ၏ဆ
ိုးသမ
ွ ်ိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက
့်
မည်ကသ
ဲ့် တဒါသထွ
က်တစခဲပ
နသ
ဲ ည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် က သူတ၏နက်
့်
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်တပိုးမည့်် ပြစ်အဆ
့် ဆ
ဲ ဲ အပပစ်ဒဏ်တကက င ့်် ပြစ်တပေါ်လ တသ
တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတပြစ်
ှ ိုးသ ိုးထ၌
ဲ ကင်စဲထ
ွ
ိုးကကသည်အ
့် ရ မျ ိုးက
့် သည့်် သူတ၏
့် အတွငိုး် န္လ
သူပမင်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ဤကပ်တဘိုးက တရှ င်ကကဉ်န္င်ြအတွ
က် သူတအတပေါ်
့်
့်
ဆက်၍တဒါသမထွက်ပါမည်အ
့် တကက င်ိုး သူက
့် တတ င်ိုးပန်တိုးလျှြုိုးတနသည့််
သူတ၏န္ှ
ှ
တသ သူတ၏ဆ
တတ င်ိုးသမျ ိုးကလည်ိုး
့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် ထဲမလ
့်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအချက်အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က
ကကည့်ရ
် ှု တလ့်လ သည့်အ
် ခါ သူ၏တဒါသမျ ိုးက တစ်စပပီိုးတစ်စ တပျ က်ကယ
ွ ်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။
ယခင်က သူ၏တဒါသသည် မည်မျှပင်ကကီိုးပါတစ ဤလူတ၏
ဲ ှ စစ်မှနသ
် ည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ထရ
တန င်တက သူပမင်သည့်အ
် ခါ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် တထ
့် ခရသပြင့်် သူတအတပေါ်
့်
တဘိုးဒကခကျတရ က်တအ င် မလပ်ရက်တတ ဘ
တဒါသထွက်တနပခင်ိုးက
့် ဲ သူတအတပေါ်
့်
ရပ်တန်လ
့် က်သည်။ ထအစ ိုး သူတအ
့် ိုး သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခမှုက ဆက်လက်၍
ကမ်ိုးလှမ်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး သူတက
့် ည်။
့် ဆက်လက်လမ်ိုးညန်က တထ က်ပ့်တပိုးခဲသ
ဘိုရ ်းသခင်အတပေါ် သင်၏ယံကို ကည် ခင််းက စစ်မှန်သည်ဆလ
ို ိ င် သ၏ဂရို စိုက
ိ မ
် ှုကိို မကက ခဏ
သင်ရရှိလမ
ိ ်ူ့မည်
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ရည်ရွယ်ချက်က တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၌
့်

တွနဆ
် ့် တ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
တပ။ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် တဒါသသက်သက်မှ
့် တ် မပပတ်သ ိုးပခင်ိုးတ မပါဝင်
့်
သည်ိုးခပခင်ိုးသက်သက်က ကူိုးတပပ င်ိုးသွ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်အ
် န်သည့်် ထတ်တြ ်ချက်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် န္ှစ်သ ရ၏ မှနက
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်တ၌့် မပပတ်သ ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
် ့် တ်ပခင်ိုးတ ့်
့် တ် တွနဆ
မည်သည်အ
့် ခါမျှမရှတပ။ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတန က်က အတပခခမူမျ ိုးန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးပမင်သ ၏၊ သနစ
် ့် င်ပပီိုး
တပခ က်ပပစ်ကင်ိုး၏။ အတွငိုး် ၌ လှညက
့်် ွက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် လျှြုျို့ ဝှက်အကကအစည်မျ ိုး
တရ တထွိုးတနပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရထဲ၌
အတမှ င်ထတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မပါဝင်တပ။
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုး၏ ဆိုးညစ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက သူတရှ
် တွက်တကက င ့််
့် ျို့က တရ က်လ သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်က တဒါသထွက်ခသ
ဲ့် ည်။ ထအချန်တန်ိုးက သူ၏တဒါသသည် သူ၏အန္ှစ်သ ရမှ
ဆင်ိုးသက်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသသည် တပျ က်ကွယ်သွ ိုးပပီိုး
့်
သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးက နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
တန က်တစ်ကကမ် ချတပိုးသန ိုးသည့်အ
် ခါ
့်
သူြွငပ့်် ပသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက သူ၏ကယ်ပင်အန္ှစ်သ ရပင် ပြစ်တနတသိုး၏။
ဤတပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခလိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူသ ိုး၏သတဘ ထ ိုး
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု ကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ဤအချန်က လတစ်ခလိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ထပါိုးတစ က
်
ိုး၍မရသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
သည်ိုးခသည့်် အန္ှစ်သ ရက တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးတပ။ ထပပင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
တမတတ ကရဏ န္ှငပ့်် ပည်စ
့် တသ အန္ှစ်သ ရက တပပ င်ိုးလဲမသွ ိုးတပ။ လူတက
့် ဆိုးညစ်သည့််
လပ်ရပ်မျ ိုးက ကျြူိုးလန
ွ ပ် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ထပါိုးတစ က
်
ိုးသည့်အ
် ခါ သူတဒါသက
့်
သူတအတပေါ်
ကျတရ က်တစလမ်မ
် ကယ် တန င်တရသည့်အ
် ခါ
့် ည်။ လူတက
့်
့် အမှနတ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏တဒါသသည် ရပ်တနသ
် ့် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်။
လူတက
် ့် ျင်တနလျှင ် သူ၏တဒါသက
့် ဘရ ိုးသခင်က တခါင်ိုးမ မ န္ှင ့်် ဆက်ပပီိုးဆနက
ရပ်စဲလမ်မ
ဆိုးီ ခရသည့်အ
် ထ
့် ည် မဟတ်ဘဲ သူ၏အမျက်တဒါသသည် ထသူတြျက်
့်
တစ်စပပီိုးတစ်စ သူတအတပေါ်
ြအ ိုးတပိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အမျက်တဒါသက
တြ ်ပပတနသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုက တြ ပ် ပတနသည်ပြစ်တစ
ဘရ ိုးသခင်စ
့် ရ က
့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ ထတ်တြ ်ချက်မှတစ်ဆင့်် ပပသသည်အ
လူသ ိုး၏လပ်တဆ င်ချက်၊ အပပြုအမူန္င
ှ ့်် လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် ရှ

ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်ထ ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတက
ှ ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
့် သတ်မတ
သူ၏အမျက်တဒါသက လူတစ်တယ က်အတပေါ်မှ အဆက်မပပတ် သက်တရ က်တစလျှင ်
ဤလူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည်မှ သသယပြစ်စရ မလတပ။
ဤလူအတနပြင်
် ကယ် တန င်တရြူိုးပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်တကက င၊့််
့် တစ်ခါမျှ အမှနတ
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ ဦိုးညတ်ပခင်ိုး၊ သမဟ
် ည့်် ယကကည်မှုက
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မှနသ
ပင်ဆင်ပခင်ိုး မရှသည့်အ
် တွက်တကက င ့်် သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးက တစ်ခါမျှ မရရှပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှု၊
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့် မကက ခဏလက်ခရရှလျှင် ဤလူ၏န္ှလိုးသ ိုး၌
ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနသ
် ည်ယ
့် ကကည်ပခင်ိုးရပပီ
ှ ိုး သူန္ှ့် လိုးသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
မဆနက
် ့် ျင်သည်က ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ဤသူသည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့၌ မကက ခဏ
အမှနတ
် ကယ် တန င်တရသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ပဲ့်ပပင်ဆိုးမပခင်ိုးက ဤလူအတပေါ်သ ့်
့်
မကက ခဏ သက်တရ က်လျှငပ
် င် သူ၏အမျက်တဒါသက ကျတရ က်မည် မဟတ်တပ။
ဤမှတ်တမ်ိုးအကျဉ်ိုးက လူတအ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးက ပမင်တစသည်၊
သူအန္ှ
့် စ်သ ရ၏ စစ်မှနပ် ခင်ိုးက ပမင်တစသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တဒါသန္ှင ့််
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျ ိုးသည် အတကက င်ိုးမဲသ
့် က်သက် မဟတ်တကက င်ိုးက လူတအ
့် ိုး
ပမင်တစသည်။ တဒါသန္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်အ
့် န္ှစ်သ ရ၏
ဤရှု တထ င်န္
ှ ်ခကက ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွ ဟမှု၊ သမဟ
့် စ
့် တ် ပခ ိုးန ိုးမှုတစ်ခရှသည်ဟ
လူတက
ှ ့်် န္ှလိုးသ ိုးတပပ င်ိုးလဲချန်တွင ်
့် ယကကည်တစတသ အရ ပြစ်သည့်် စတ်ဆိုးချန်န္င
ဘရ ိုးသခင်ထတ်တြ ်ပပသခဲသ
ှ
်လည်ိုး နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတ၏
့် ည့်် သသ တသ ကွဲပပ ိုးမှုရတသ
့်
တန င်တရပခင်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်စ
်
့် တ်သတဘ ထ ိုးအမှန၏
အပခ ိုးတစ်ြက်က လူတအ
့် ိုး ပမင်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှု၏ အမှနတ
် ရ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
တန က်တစ်ကကမ်ပမင်တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ
် လည်ိုး
့် န္ှစ်သ ရ၏ ထတ်တြ ်ချက်အမှနက
ပမင်တစသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န မှုတသည်
့်
ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးမဟတ်သကဲသ
့် လ
့် ပ်ကကြန်တီိုးထ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးလည်ိုး မဟတ်တကက င်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အသအမှတ်ပပြုရသ ရှသည်။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ ထအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ခစ ိုးချက်က မှနက
် န်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက
မှနက
် န်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
သည်ိုးခမှုက အမှနတ
် ကယ်ပင် တန က်တစ်ကကမ် ချတပိုးသန ိုးခဲသ
့် ည်။

နိတနတဝပမိ သ
ျို့ ်းတိ၏
ို ူ့ နှလ်းံို သ ်းထွဲရိှသညူ့ ် စစ်မှန်သညူ့ တ
် န င်တသည် ဘိုရ ်းသခင်၏
သန ်းကရိုဏ ကိို ရယနိင
ို ခ
် ွဲပူ့ ပီ ်း သတိ၏အဆံ
ို ူ့
်းို သတ်ကိို တ ပ င််းလွဲတစခွဲသ
ူ့ ည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏အမျက်တဒါသကက ိုးမှ
တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခမကက်ညပီ ခင်ိုး ရှသတလ ။ မည်သရှ့် ပါမည်
့် နည်ိုး။ ဤသည်မှ ထအချန်၌
ဘရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးက အတကက င်ိုးရင်ိုး ရှသည့်အ
် တွက်တကက ငပ့်် ြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးရင်ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်န္င်မည်နည်ိုး။ သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တြ ်ပပထ ိုးသည့််
အရ တစ်ခပြစ်သည်။ “လူတင်ိုးက မမတ၏ဆ
ိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုးက တရှ င်သည်” ဆပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
“မမတလက်
မျ ိုးထက
ဲ အဓမမအမှုမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်သည်” ဆပခင်ိုးတပြစ်
့်
့် သည်။
ဤ “ဆိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုး” က ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်တချြုျို့က ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးမဟတ်တပ။
ထအစ ိုး လူတ၏အပပြုအမူ
တပါက်ြွ ိုးလ သည့်် ဆိုးယတ်သည့်အ
် ရင်ိုးအပမစ်က
့်
ရည်ညန်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ “မမ၏ ဆိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုးက တရှ င်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ ထလူတသည်
့်
ဤလပ်ရပ်တက
် တ မ
့် ျှ တန က်ထပ်ကျြူိုးလွနတ
့် ည်မဟတ်ဟ ဆလသည်။
့် ဘယ်တတ မ
တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် သူတသည်
ဤဆိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုးက ဘယ်တတ မ
့် ျှ
့်
တန က်ထပ်ပပြုမူတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူတလ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုး၊ အရင်ိုးအပမစ်၊
ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် အတပခခမူတသည်
အ ိုးလိုးတပပ င်ိုးလဲသွ ိုး၏။
့်
သူတ၏န္ှ
ှ ့်် တပျ ်ရင်မှုကရရှရန် ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့် လိုးသ ိုးတွင ် သ ယ ကကည်န္ိုးူ မှုန္င
အတပခခမူမျ ိုးက ဘယ်တတ မ
မျ ိုးထဲက
့် ျှ ထပ်မအသိုးပပြုမည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ “မမတလက်
့်
အဓမမအမှုမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်သည်” ဆသည့်အ
် ထဲ၌ “စွနလ
် ့် တ်” ဟူသည်မှ လတ်ချြ၊ ့် သမဟ
့် တ်
တဘိုးြယ်လက်ြ၊ ့် အတတ်က လိုးဝပြတ်တတ က်လက်ပပီိုး ဘယ်တတ မ
့်် က
့် ျှ တန က်ပပန်မလှညြ
့်
ဆလပခင်ိုးပြစ်သည်။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
သူတလက်
ထမ
ဲ ှ အဓမမအမှုမျ ိုးက
့်
့်
စွနလ
် ့် တ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ခါ ဤအချက်က သူတ၏
် ည့်် တန င်တက သက်တသပပသကဲသ
့် ့်
့် စစ်မှနသ
ကယ်စ ိုးလည်ိုးပပြုသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏အပပင်
ပန်ိုးန္ှင ့်် သူတ၏န္ှ
့်
့် လိုးသ ိုးကလည်ိုး
တလ့်လ ကကည့်ရ
် ှု သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတ၏
ဲ ှ စစ်မှနသ
် ည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးထရ
တန င်တက တမိုးခွနိုး် မထတ်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် တလ့်လ ကကည့်ရ
် ှု ပပီိုး သူတသည်
့်
သူတ၏ဆ
ိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုးမျ ိုးက ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး သူတ၏လက်
ထမ
ဲ ှ အဓမမအမှုမျ ိုးက
့်
့်
စွနပ
် ့် စ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးကလည်ိုး ကကည့်ရ
် ှု သပမင်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက သူတပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ည်။
ဆလသည်မှ ဤလူတ၏
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့််
့် အတနအထင်၊ အပပြုအမူန္င
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးအပပင် သူတ၏န္ှ
ဲ ှ မှနက
် န်သည့်် ဝန်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် တန င်တတသည်
့် လိုးသ ိုးထရ
့်

ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစြ၊ ့် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲတစြ၊ ့် သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်က ရပ်သမ်ိုးပပီိုး သူတက
့် ပပစ်ဒဏ်မခတ်ြ၊ ့် သမဟ
့် တ်
မြျက်ဆိုးီ ြ ပြစ်
င ့်် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတသည်
မတူညသ
ီ ည့်် အဆိုးသတ်က
့် ည်။ ထတကက
့် တစခဲသ
့်
့်
ရရှခဲသ
့် ည်။ သူတ၏
့် ကယ်ပင်အသက်က သူတပပန်
့် လည်တရွ ိုးန္တ်ခပဲ့် ပီိုး တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခမှုတက
ဲ့် ၊ ထအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
့် ရယူန္င်ခ၏
သူ၏အမျက်တဒါသကလည်ိုး ရပ်သမ်ိုးခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ သန ်းကရို ဏ နှင ်ူ့ သည််းခံမှုတသည်
ိို ူ့
မနည််းပါ်းတပ- လသ ်း၏ စစ်မှန်သညူ့ ်
တန င်တသ နည််းပါ်း ခင််း ေစ်သည်
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှပင် စတ်ဆိုးခဲပ
့် ါတစ သူတသည်
့်
့်
အစ တရှ င်ပခင်ိုးက တကကည ခဲပ့် ပီိုး ပပ မျ ိုးန္ှင ့်် တလျှ ်တတအဝတ်က ဝတ်ဆင်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့််
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည် တပြည်ိုးပြည်ိုးတပျ တ
့် ပပ င်ိုးလ ပပီိုး သူ၏စတ်က သူစတင်တပပ င်ိုးခဲ၏
့် ။
သူတ၏ပမ
ြုျို့က သူြျက်ဆိုးီ မည်အ
့် တကက င်ိုး သူတက
် ခါ့်
့် တကကည လက်သည့်အ
သူတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတွက် သူတ၏ဝန်
ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တန င်တရပခင်ိုးတ မတ
င်ခင်အချန်၌့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူတက
တန င်တရသည့််
့် တဒါသထွက်တနဆဲပင်ပြစ်သည်။ သူတသည်
့်
လပ်ရပ်တသီတသန်ိုးကကီိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တဒါသသည် သူတအတွ
က် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးအပြစ်
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုးတပပ င်ိုးလဲသွ ိုးခဲသ
့် ည်။ အပြစ်အပျက်တစ်ခတည်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်စ
ှ ်ခက တစ်ချန်ထ၌
ဲ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၏ ဤရှု တထ င်န္
့် စ
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မကက်ညမ
ီ ှု တစ်ခမျှမရှတပ။ ဤမကက်ညမ
ီ ှုမရှပခင်ိုးက
မည်ကသ
ဲ့် န့် ိုးလည်ပပီိုး သရှန္င်မည်နည်ိုး။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတက
် ခါ
့် ည့်အ
့် တန င်တရခဲသ
ဘရ ိုးသခင်သည် လိုးဝဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်တနသည့်် ဤအန္ှစ်သ ရန္ှစ်ခက တစ်လည
ှ စ
့်် ီ
ထတ်တြ ်ြွငပ့်် ပခဲပ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ
့် န္ှစ်သ ရ၏ စစ်မှနပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် ထပါိုးတစ ်က ိုး၍ မရန္င်ပခင်ိုးက
လူတအ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူတအ
့် ိုး ပမင်တစခဲသ
့် ိုး တအ က်ပါအတကက င်ိုးမျ ိုးကတပပ ြ ့်
သူ၏သတဘ ထ ိုးက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်- ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် သည်ိုးမခပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သူတအတပေါ်
မှ သန ိုးကရဏ မပပလပခင်ိုးမျြုိုး မဟတ်ဘဲ စင်စစ်အ ိုးပြင့်် လူတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အမှနတ
် ကယ် တန င်တရပခင်ိုးသ ရှ ိုးပါိုးတနပခင်ိုးပြစ်၏၊ ထပပင်
့် လူတက
့်
မမတ၏ဆ
ိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး မမတ၏လက်
ထမ
ဲ ှ ရှသည့််
့်
့်
အဓမမအမှုမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးက ရှ ိုးပါိုးတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင်

ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တဒါသထွက်သည့်အ
် ခါ လူသ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် တန င်တရန္င်ြ ့်
သူတမျှ ်လင၏
့်် ။ လူသ ိုး၏ စစ်မှနသ
် ည့်် တန င်တက ပမင်ရြ သူ
် မျှ လ
် ငသ
့်် ည်။
့် ဧကန်အမှနတ
ထကဲသ
့် ပြစ်
့် လ ပါက သူသည် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးက
ရက်ရက်တရ တရ ဆက်လက်၍ ချတပိုးသန ိုးမည်ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုး၏
ဆိုးယတ်သည့်် အပပြုအမူက ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသက ပြစ်ပွ ိုးတစတသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးတထ င်ပပီိုး သူတရှ
် ကယ် တန င်တရသူမျ ိုးအတပေါ်၊ ထပပင်
့် ျို့၌ အမှနတ
့်
မမတ၏ဆ
ိုးယတ်သည့်လ
် မ်ိုးမျ ိုးက တရှ င်ပပီိုး မမတလက်
ထရ
ဲ ှ အဓမမအမှုမျ ိုးက
့်
့်
စွနလ
် ့် တ်န္င်သည့်သ
် တ
ူ အတပေါ်
၌မူ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့်
့်
ချတပိုးသန ိုးသည်။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် သူ၏ဆက်ဆမှုတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
သတဘ ထ ိုးက အလွနပ
် င် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ထတ်တြ ထ
်
ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့် ရ မှ
့် ရရှြ လ
့် ိုးဝမခဲယဉ်ိုးတပ။ သူတတ င်ိုးဆသည်အ
စစ်မှနသ
် ည့်် တန င်တပြစ်သည်။ လူတအတနပြင်
် မ်ိုးမျ ိုးက တရှ င်ပပီိုး
့် မမတ၏
့်
့် ဆိုးယတ်သည့်လ
မမတလက်
ထရ
ဲ ှ အဓမမအမှုမျ ိုးက စွနလ
် ့် တ်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက
့်
တပပ င်ိုးလဲမည်ပြစ်ပပီိုး သူတအတပေါ်
သူ၏သတဘ ထ ိုးက တပပ င်ိုးလဲမည် ပြစ်သည်။
့်
ေန်ဆင််းရှင၏
် တ ေ ငမ
်ူ့ တ်သညူ့ ် စိတသ
် တဘ ထ ်းသည် စစ်မှန်ပပီ ်း ထင်ရှ ်းသည်
ဘရ ိုးသခင်က နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲခသ
ဲ့် ည့်အ
် ခါ
သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတသည်
အတရပခြုဗန်ိုးပပတစ်ခ ပြစ်သတလ ။
့်
မည်သပြစ်
့် နည်ိုး။ သဆ
့် န္င်ပါမည်
့် လျှင ် အတပခအတနတစ်ခတည်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တနစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်စ
့် တ်သတဘ ထ ိုး၏
ဤရှု တထ င်န္
ှ ်ရပ်ကက ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ဘ ကပပသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် စ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ပပည်ဝ
့် စလင်၏- စတ်ပင်ိုးထ ိုးပခင်ိုး လိုးဝမရှတပ။ သူအတနပြင်
့်
့်
လူတအတပေါ်
၌ တဒါသက ပပတနသည်ပြစ်တစ၊ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးက
့်
ပပတနသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၏
့် ိုးလိုးက သူ၏တပြ ငမ
တြ ်ပပချက်မျ ိုးပင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် ချက်ချ ပပီိုး
အထင်ိုးသ ိုးပမင်သ က အမှုအရ မျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးအတပေါ်မတ
ူ ည်၍
သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးတက
့် သူတပပ င်ိုးလဲသည်။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
့်
သူ၏သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက သူ၌ သူ၏ကယ်ပင်အတတွိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးရတကက
ှ
င်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ပပသည်။ သူသည် စက်ရပ်တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊

တပမရပ်တတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မဟတ်ဘဲ အသက်ရှငသ
် ည့််
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်သည်။ နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတက
ထ ိုးမျ ိုးအရ
့် သူတ၏သတဘ
့်
သူတ၏အတ
တ်မျ ိုးက ခွငလ
့်် တ်န္င်သကဲသ
့် သူ
့်
့် တက
့် သူတဒါသထွက်န္င်သည်။
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
ကဆိုးပခင်ိုးမျ ိုး ကျတရ က်တစြ သူ
့် ့်
့်
့် ဆိုးပြတ်န္င်သကဲသ
သူတ၏တန
င်တတကက င ့်် သူ၏ဆိုးပြတ်ချက်ကလည်ိုး သူတပပ င်ိုးလဲန္င်သည်။ လူတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သရန်ကကြုိုးစ ိုးရ ၌ ပတသနည်ိုးမျ ိုး အသိုးပပြုရပခင်ိုးက
န္ှစ်သက်သကဲသ
့် စည်
ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက တင်ိုးတင်ိုးကျပ်ကျပ် ကျင်သ
့် ိုးလကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
တဘ င်ခတ်၍ အဓပပ ယ်သတ်မတ
ှ ်ရန် ထသတသ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုလကကသည်။
့်
ထတကက
င ့်် လူသ ိုး၏အတတွိုးနယ်ပယ်အရမူ ဘရ ိုးသခင်သည် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမပပြုသကဲသ
့် ့်
့်
အတပခအပမစ် ခင်လသည့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးလည်ိုး မရှတပ။ အမှနစ
် င်စစ်မှ မူ ဘရ ိုးသခင်၏
အတတွိုးမျ ိုးသည် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တ တပပ
င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
့်
အစဉ်တစက် တပပ င်ိုးလဲတနသည်။ ဤအတတွိုးမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတနစဉ်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်အ
ီ ည့်် ရှု တထ င်မ
့် န္ှစ်သ ရ၏ မတူညသ
့် ျ ိုးက ထတ်တြ ်ခရတလသည်။
ဤတပပ င်ိုးလဲမှုပြစ်စဉ်က လအတွငိုး် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးက
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ည့်အ
် ချန်အတအကျတွင ် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သူအသက်
၏ပြစ်တည်မှုစစ်စစ်န္င
ှ ့်် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက
့်
အင်တက်အ ိုးတက် အသက်ပါပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပည်ဝ
့် တနတကက င်ိုး ပပသသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
သူ၏အမျက်တဒါသ၊ သူ၏သန ိုးကရဏ ၊ သူ၏ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးတ၏
့်
ပြစ်တည်မဆ
ှု င်ရ သမမ တရ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သက်တသပပြ သူ
့် ၏ကယ်ပင်
စစ်မှနသ
် ည့်ထ
် တ်တြ ်ပခင်ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုသည်။ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး
တိုးတက်တပပ င်ိုးလဲမှုအရ သူ၏အန္ှစ်သ ရက အချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုးတွင ်
ထတ်တြ ်ပပလမ်မ
့် စ်တက င်၏ အမျက်တဒါသအပပင် မခင်တစ်ဦိုး၏
့် ည်။ ပခတသဂတ
သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့်် တ်သည့််
့် သူပင်ဆင်သည်။ သူ၏တပြ ငမ
စတ်သတဘ ထ ိုးက မည်သက
ူ ့် မျှ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်ပခင်ိုး၊ ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး၊ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊
သမဟ
့်် ပပြုတပ။ အမှုအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် တ် ပစပျက်တအ င်ပပြုလပ်ပခင်ိုးတက
့် ခွငမ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးကဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ ကအချန်မတရွ ိုး၊ တနရ မတရွ ိုးတွင ် ထတ်တြ ်ပပန္င်သည်။ သူသည် ဤရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ တနရ တင်ိုးတွင ် အသက်ပါစွ တြ ်ပပပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် အချန်တင်ိုးတွင ်

အသက်ပါတက်ကကမှုပြင့်် အတက င်အထည်တြ ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အချန်၊ သမဟ
် ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုးက မခရတပ။
့် တ် တနရ တ၏
့် ကနသ
တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက အချန်၊ သမဟ
့် တ်
တနရ တ၏
့် တဘ င်ခတ်သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအရ စက်ယန္တရ ိုးဆန်ဆန် တြ ်ပပပခင်ိုးလည်ိုး
မဟတ်၊ ထတ်တြ ပ် ခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်ဘဲ ထအစ ိုး အချန်တင်ိုး တနရ တင်ိုး၌
ပကတလွတ်လပ်မှုပြင့်် ထတ်တြ ြ
် ွငပ့်် ပပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပပီိုး သူ၏အမျက်တဒါသအ ိုး တြ ်ပပပခင်ိုးက ရပ်တနက
် ့်
နတနတဝပမြုျို့အ ိုး မြျက်ဆိုးီ ဘဲ
စတ်ချြုပ်တည်ိုးလက်ပခင်ိုးက သင်ပမင်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သန ိုးကရဏ ၊
တမတတ န္ှငသ
့််
ပပည်စ
့် သည်ဟ သင်ဆန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသတွင ်
အန္ှစ်မရှသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသ လျှင် ပါဝင်သည်ဟ သင်ဆန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပပင်ိုးထန်သည့်် အမျက်တဒါသပြင့်် တဒါသူပန်ထပပီိုး သူ၏သန ိုးကရဏ က
ရပ်သမ်ိုးလက်တသ အခါ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူသည် စစ်မှနစ
် ွ မချစ်ဟ သင်ဆန္င်သတလ ။
လူတ၏
် တနန္ှင ့်် ပပင်ိုးထန်သည့််
့် ဆိုးယတ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက တပပန်
့် သည့်အ
ဤအမျက်တဒါသက ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပ၏။ သူ၏အမျက်တဒါသသည် တပခ က်ပပစ်ကင်ိုး၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် လူတ၏
့် တန င်တတကက င့်် တထ
့် ခရသည်။ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲတစသည်မှ လည်ိုး ဤတန င်တပင် ပြစ်သည်။ သူတထ
့် ခါ၊
့် ခရသည်အ
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးတပပ င်ိုးလဲသည်အ
့် ခါ၊ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးတက
့် ခါ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
့် ပပသသည်အ
တပခ က်ပပစ်ကင်ိုး၏။ ၎င်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် ၍ ပြြူစင်က ပပစ်မျြုိုးမဲမထင်
ှ ့်
ပြစ်ပပီိုး
့်
အတရ အတန္ှ ကင်ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ က သန ိုးကရဏ မှလွဲ၍ အပခ ိုးဘ မျှ
မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ သည်ိုးခပခင်ိုးသည်လည်ိုး သည်ိုးခပခင်ိုးသက်သက်သ ပြစ်သည်။
လူသ ိုး၏တန င်တန္ှင ့်် လူသ ိုးအပပြုအမူ၏ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အမျက်တဒါသ၊ သမဟ
့် တ် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခမှုတက
့်
ထတ်တြ ်ပပ၏။ သူအတနပြင်
့် ရ ကပင် ထတ်တြ ်ပပီိုး ြွငပ့်် ပသည်ပြစ်တစ
့် မည်သည်အ
့်
အ ိုးလိုးက သနစ
် ့် င်ပပီိုး တက်ရက်ပြစ်သည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထရ
ဲ ှ
အန္ှစ်သ ရအ ိုးလိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏တအ က်တပခရှ
အတပခခမူမျ ိုးက တြ ်ပပသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတသည်
ချြုျို့ယွငိုး် ချက်မျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
အပပစ်အန အဆ မျ ိုး ကင်ိုး၏၊ ထပပင်
့် သူ၏အတတွိုးမျ ိုး၊ စတ်ကူိုးမျ ိုးအပပင် သူချမှတ်သည့််
ဆိုးပြတ်ချက် တစ်ခစီတင်ိုးန္ှင ့်် သူပပြုသည့်် လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခစီတင်ိုးသည်လည်ိုး

ထကဲသ
့် ပင်
့် ဆ
့် လ
့် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ထကဲသ
့် ိုးပြတ်ပပီိုး ထကဲသ
့် ပ်တဆ င်တသ တကက င့််
သူ၏လပ်ငန်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ထကဲသ
့် ပပည့်
စ
် တစသည်။ သူလ
့်
့် ပ်ငန်ိုးမျ ိုး၏ရလဒ်မျ ိုးက
မှနက
် န်ပပီိုး တပပ စရ မရှသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် အရင်ိုးအပမစ်က ချြုျို့ယွငိုး် ချက်ကင်ိုးပပီိုး
အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးအတအကျတကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသသည် တပခ က်ပပစ်ကင်ိုး၏။ အလ ိုးတူပင် မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခမျှ မပင်သည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးတသည်
လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး တပခ က်ပပစ်ကင်ိုးက
့်
တတွိုးတတ သိုးသပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပခင်ိုးတက
့် ကက့်ကက့် ခန္င်သည်။
နတနတဝဇ တ်လမ်ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အန္ှစ်သ ရ၏ အပခ ိုးဘက်က သင်တပမင်
့် ကကသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှသည့်် တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၏ အပခ ိုးဘက်က
ပမင်သတလ ။ ဤစတ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ၌
ဲ ပင်ဆင်တသ သူရသတလ
ှ
။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသပြစ်သည့်် ဤအမျက်တဒါသမျြုိုးက ပင်ဆင်တသ သူ ရှသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်ပင်ဆင်တသ အရ ပြစ်သည့်် သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးက ပင်ဆင်တသ သူ
ရှသတလ ။ ြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သက
ူ ထမျှတလ က် ကကီိုးမ ိုးတသ အမျက်တဒါသက
တစ့်တဆ ်န္င်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ရန်၊ သမဟ
့် တ် တဘိုးဒကခကျတရ က်တစရန်
ဆိုးပြတ်န္င်သနည်ိုး။ ထပပင်
့် လူသ ိုးအတပေါ် သန ိုးကရဏ က ချတပိုးသန ိုးြ၊ ့် သည်ိုးခြ၊ ့်
ခွငလ
့်် တ်ြန္ှ့် င ့်် ထသအ
့် ိုးပြင့်် လူသ ိုးကြျက်ဆိုးီ ရန် ယခင်ကဆိုးပြတ်ချက်က တပပ င်ိုးလဲြ ့်
မည်သက
ူ အရည်အချင်ိုးမီသနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် ည် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက သူ၏ကယ်ပင်အတမရှသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခမူမျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
တြ ်ပပသည်။ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၏
ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု တသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ကနသ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ိုးကတသ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး သူမခရတပ။ သူ၏
အတမရှသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတကက င့်် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုးက မည်သက
ူ မျှ
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်သကဲသ
့် သူ
့် က
့် တြျ င်ိုးြျပပီိုး သူ၏ဆိုးပြတ်ချက် တစ်ခတတလက
တပပ င်ိုးလဲတစရန်လည်ိုး မည်သမ
ူ ျှမလပ်န္င်တပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုး၌ တည်ရသည်
ှ
့်
အပပြုအမူန္င
ှ ့်် အတတွိုးအလိုးစသည် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၏
တရ ိုးစီရင်မှုတအ က်၌ တည်ရသည်
ှ
။ အမျက်တဒါသက သူကျင်သ
့် ိုးမည်တလ ၊
သန ိုးကရဏ က သူကျင်သ
ူ မျှ မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။
့် ိုးမည်တလ ဆသည်က မည်သက
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အန္ှစ်သ ရသ လျှင၊် သမဟ
်
့် တ် တစ်နည်ိုးတပပ ရပါက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးကသ လျှင် ၎င်ိုးက ဆိုးပြတ်န္င်သည်။ ဤသည်မှ

ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အတမရှသည့်် သဘ ဝပြစ်သည်။
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတဘ ထ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ခွပဲ ခမ်ိုးစစ်တဆိုးပပီိုး
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတွငိုး် ၌
တတွျို့ရသည့်် သန ိုးကရဏ က တြ ပ် ပြရန်
် က ိုးလိုးက
့် “အတမရှ” ဟူသည့်စ
သင်တအသ
ိုးပပြုန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် သူ၏အတမရှ
့်
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အန္ှစ်သ ရ၏
ရှု တထ င်တ
့် တကက င်ိုးက ယခင်က တပပ ခဲသ
့် စ်ခပြစ်သည်အ
့် ည်။ ယခ ဘရ ိုးသခင်၏
အမျက်တဒါသန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ ပြစ်သည့်် ရှု တထ င်န္
ှ ်ခက
့် စ
သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတနန္ှင ့်် ငါအဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သည်။ ၎င်ိုးသည်
ထပါိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်ပခင်ိုးကတသ ်လည်ိုးတက င်ိုး
သည်ိုးမခတပ။ ၎င်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ၊ သမဟ
ဲ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည့်် သတတဝါမျ ိုးထ၌
မည်သက
ူ မျှ မပင်ဆင်သည့်် အရ ပြစ်သည်။ န္ှစ်ခစလိုးက ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အတမရှပြစ်ပပီိုး အထူိုးသိုးီ သနပ် ြစ်
့် သည်။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး ထပါိုးတစ က
်
ိုး၍မရန္င်တပ။ ထနည်ိုးတူပင် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ အပခ ိုးရှု တထ င်တ
့် စ်ခပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး ထပါိုးတစ က
်
ိုး၍ မရန္င်တပ။ ြန်ဆင်ိုးခ၊ သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည့််
မည်သည့်သ
် တတဝါမဆ ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထ၌
ဲ သူက
့်
အစ ိုးထိုး၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ကယ်စ ိုးပပြု၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရန္င်သကဲသ
့် ့်
တသ ဒပမြုျို့က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး၌၊ သမဟ
ူ မျှ သူက
့် တ် နတနတဝပမြုျို့က ကယ်တင်ပခင်ိုး၌ မည်သက
့်
အစ ိုးထိုး၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး၊ ကယ်စ ိုးပပြု၍တသ ်လည်ိုးတက င်ိုး မရန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ စစ်မှနသ
် ည့််
တြ ်ပပချက်ပြစ်သည်။
လသ ်းမျိ ်းနွယအ
် တပေါ် ေန်ဆင််းရှင၏
် စစ်မှန်တသ ခံစ ်းချက်မျ ်း
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရန်မှ လွယက
် ူတသ အရ မဟတ်ဟ လူတက
့် မကက ခဏ
တပပ တတ်ကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးပမင်တတွျို့တစရန်
့်
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက မကက ခဏ ပပသတသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည်
ခဲယဉ်ိုးတသ ကစစ လိုးဝမဟတ်ဟ ငါဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သူ၏

အပပန်အလှနတ
် ဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မရပ်စဲခြ
ဲ့် ူိုးတပ၊ သူသည် သူက
့် ယ်သူ
လူသ ိုးထမှ ဘယ်တသ အခါမျှ မြိုးကယ
ွ ်ြူိုးသကဲသ
့် သူ
ူ ည်ိုး မကွယ်ဝက
ှ ်ြူိုးတပ။
့် က
့် ယ်သလ
သူ၏အတတွိုးမျ ိုး၊ သူ၏စတ်ကူိုးမျ ိုး၊ သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
အ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးအ ိုး ထတ်တြ ပ် ပသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးရန် ဆန္ဒရသတရွ
ှ
ျို့၊ သူသည် နည်ိုးစနစ်မျ ိုးန္ှင ့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်သပမင်လ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တမင်တရှ င်သည်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ သူက
့် ယ်သူ တမင်ြိုးကွယ်ထ ိုးသည်၊ သူက
့်
လူသ ိုးန ိုးလည်သပမင်ရန် ခွငပ့်် ပြုြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်တွင ် ရည်ရွယ်ချက်မရှဟ လူသ ိုးသည်
မျက်စစမှတ် ထင်ရသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမှ သူသည် ဘရ ိုးသခင် မည်သပူ ြစ်သည်က
မသသကဲသ
့် ဘ
ပ၍
့် ရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ရန် ဆန္ဒလည်ိုး မရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထထက်
့်
လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတတွိုးမျ ိုး၊ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတက
့် င်
့် စတ်မဝင်စ ိုးတသ တကက င်ပ
ပြစ်သည်။...အရင်ိုးအတင်ိုးတပပ ရလျှင် လူတစ်တယ က်က ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်ပပီိုး န ိုးလည်ရန်
သူ၏အ ိုးတနတသ အချန်ကသ အသိုးပပြုပါက၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူန္ှ့် လိုးသ ိုး၏
အသတတ ်က အနည်ိုးငယ်သ အ ရစက်မှု ပပြုမည်ဆပါက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတတွိုးမျ ိုး၊
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ထင်ရှ ိုးပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးပမင်သ တကက င်ိုး
ထသူအတနပြင့်် သတဘ တပါက်ရန် ခဲယဉ်ိုးလမ်မ
် ည်
့် ည်မဟတ်တပ။ အလ ိုးတူပင် ြန်ဆင်ိုးရှငသ
လူသ ိုးအကက ိုးတွင ် အပမဲတမ်ိုးရတနတကက
ှ
င်ိုး၊ သူသည် လူသ ိုးအပပင် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအလိုးစန္ှင ့််
အပမဲတမ်ိုး စက ိုးစပမည်တပပ တနတကက င်ိုး၊ ထအပပင်
သူသည် အမှုသစ်မျ ိုးက
့်
တနစဉ်လ
ပ်တဆ င်တနတကက င်ိုးတက
့်
့် သတဘ တပါက်ရန် အနည်ိုးငယ်သ
အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးရလမ်မ
့် ည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် လူသ ိုးန္ှင ့််
အပပန်အလှနတ
် ဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးသည်၊ သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးက
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတွင ် ပပည်စ
့် စွ ထတ်တြ ထ
်
ိုးသည်၊ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ အ
့်် တူ အပမဲတမ်ိုးပါရှပပီိုး တစ င်က့် ကည်တ
့် နသည်။ “ငါသည် တက င်ိုးကင်တွင ်
တည်ရ၏၊
ှ
ထပပင်
ှ
ငါသည်
့် ငါသည် ငါ၏ြန်ဆင်ိုးရ ထဲတွင ် တည်ရ၏။
အပ်ြန်တစ င်တ
့် ပိုးတနသည်၊ ငါသည် တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနသည်၊ ငါသည် သင်၏အပါိုးတွင် ရှတနသည်...”
ဟ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးတက
့် သူ၏ အသတတ်စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့််
ညင်ညင်သ သ စက ိုးတပပ သည်။ သူ၏လက်မျ ိုးမှ တန္ွိုးတထွိုးပပီိုး ခွနအ
် ိုးကကီိုး၏၊

သူ၏တပခလှမ်ိုးတမှ့် တပါပါိုး၏၊
သူ၏အသမှ သမ်တမွျို့၍ တင်တ
့်
့် ယ်တပ၏၊
သူ၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက တပွျို့ြက်ရင်ိုး ပြတ်သွ ိုးလှညပ
့်် တ်၏၊
သူ၏မျက်န္ ှ ထ ိုးမှ လှပ၍ န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့၏။ သူသည် ဘယ်တသ အခါမျှ ထွက်ခွ မသွ ိုး၊
တပျ က်ကွယ်မသွ ိုးြူိုးတပ။ သူသည် တနတရ
ွ ်တဘိုးမှ ထွက်ခွ သွ ိုးပခင်ိုး
့် ညပါ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မရှဘဲ သူတ၏
ွ ်အတွက်
့် အပမဲရှတနတသ အတြ ်ပင်ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူ၏င်္ရတစက်ပပ
ူ န်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အထူိုးချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး၊ လူသ ိုးအတွက်
သူ၏စစ်မှနတ
် သ အတလိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကလည်ိုးတက င်ိုး နတနတဝပမြုျို့က
သူကယ်တင်တသ အခါ၌ တစ်စပပီိုးတစ်စ ပပသခဲသ
့် ည်။ အထူိုးသပြင့််
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တယ နတကက
့် သ
့် ိုး ခွနိုး် တြလှ
့် ယ်ပခင်ိုးက မမကယ်တင်ြန်ဆင်ိုးခဲတ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကကင်န ယယမှုက ပပည်စ
့် စွ တြ ထ
် တ်ပပခဲသ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင့်် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး သင်န ိုးလည်န္င်သည် ...
တအ က်တြ ်ပပပါ ကျမ်ိုးပဒ်က တယ န၀တထြု ၄:၁၀-၁၁ တွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည်“တယတဟ ဝါကလည်ိုး၊ သင်သည် မမ၏အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးလည်ိုးမပါ၊
ကကီိုးထွ ိုးတစရန်လည်ိုး သင်မလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် တစ်ညချင်ိုးတွင ် ပြစ်တပေါ် ပပီိုး တစ်ညချင်ိုးတွင ်
တသတသ ကကက်ဆပ
ူ င်က သန ိုးပခင်ိုးရတပ၏။
ှ
မျ ိုးစွ တသ တရ စဆ န်တက
့် မဆထ ိုးန္ှင၊့််
မမလက်ျ လက်န္င
ှ ့်် လက်ဝဲလက်က မပင်ိုးပခ ိုးန္င်တသ သူ တသန်ိုးန္စ
ှ ်တသ င်ိုးထက်မက ရှသည့််
နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးသငသ
့်် ည် မဟတ်တလ ဟ မနတ
် ့် တ မ
် ူ၏။” ဤသည်တမှ့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တယ နတ၏
့် စက ိုးစပမည်တပပ ဆပခင်ိုးမှ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့််
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်စစ်စစ်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤခွနိုး် တြလှ
့် ယပ် ခင်ိုးမှ
တတတ င်ိုးလင်က
ွ ်အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ပူပန်မှုန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
့် စ ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လက်တလျှ ရ
့် နသည်။ သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွက်
့် န် သူ၏ဝန်တလိုးမှုတန္ှ့် င ့်် ပပည်တ
သူ၏န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် စွဲကင်ထ ိုးသည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တြ ်ပပသည်။ လူသ ိုးကက ိုးြူိုးရန် ကကြုခဲလှသည့််
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတသ ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးတစ်ရပ်လိုးအတွက် သူ၏စစ်မှနတ
် သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက ထတ်ပပန်သည်။
ဤအပပန်အလှန ် စက ိုးတပပ ပခင်ိုးက နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်စဲက
ွ င်ခသ
ဲ့် ည့််
သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ကယ်စ ိုးပပြုသည်၊ သရ့် တွင ် ဤသည်မှ မည်ကသ
ဲ့် တသ
့်
သတဘ ထ ိုးမျြုိုးနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုး တန င်တမရခင်န္င
ှ ့်် တန င်တရပပီိုးတန က်

သူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်စဲက
ွ င်ခသ
ဲ့် ည့်် သတဘ ထ ိုးပင်ပြစ်ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
့်
သူဆက်ဆသည့်် သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးတ ရှ
့် ကက၏။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အဘယ်သတသ
အတတွိုးမျ ိုးက
့်
ထတ်တြ ထ
်
ိုးသနည်ိုး။ အတသိုးစတ်ြတ်ရှုမည်ဆပါက ဘရ ိုးသခင်သည် “န္ှတပမ ” ဟူသည့််
စက ိုးလိုးက သိုးထ ိုးတကက င်ိုး သတပပြုမြ မခဲ
့် ယဉ်ိုးတပ၊ ဤစက ိုးလိုးက သိုးန္နှု ိုး် ထ ိုးပခင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ သတဘ ထ ိုးက ပပသသည်။
တက်ရက်အဓပပ ယ်အဆင်တ
“န္ှတပမ ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက
့် ွင ် လူတသည်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပြင့်် အဓပပ ယ်ြွငန္
့်် င်သည်- ပထမအတနပြင့်် “ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
က ကွယ်တပိုးပခင်ိုး၊ တစ်စတစ်ခအတပေါ် ကကင်န ယယမှု ခစ ိုးပခင်ိုး” က ဆလ၏၊
ဒတယအတနပြင့်် “လွနစ
် ွ ချစ်ပခင်ိုး” က ဆလက ၊ တန က်ဆိုးအတနပြင့်် “တစ်စတစ်ခက
န ကျင်တစရန် ဆန္ဒမရှရသ မက ထသမပပြုရက်
ပခင်ိုး” က ဆလသည်။ အတချြုပ်အ ိုးပြင့််
့်
ဤစက ိုးလိုးက န္ူိုးညသ
့် မ်တမွျို့တသ ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကလည်ိုးတက င်ိုး၊
တစ်စတစ်ဦိုး၊ သမဟ
့် န် ဆန္ဒမရှပခင်ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး
့် တ် တစ်စတစ်ခအ ိုး လက်တလျှ ရ
ညန်ိုးဆသည်၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးက
ညန်ိုးဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတကက
ဲ ွင ် အမျ ိုးတပပ တနကျ
့် ိုးထတ
စက ိုးလိုးတစ်လိုးက သိုးန္ှုနိုး် ခဲတ
် ည်ိုး ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့် သ လ
ဘရ ိုးသခင်န္
ှ ိုးသ ိုး၏ အသတတ န္
် င
ှ ့်် သူ၏ သတဘ ထ ိုးက တြ ်ထတ်ပပန္င်သည်။
့် လ
နတနတဝပမြုျို့သည် တသ ဒ၌ ရှတသ သူမျ ိုးကဲသ
့် တြ
က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ၊ ဆိုးယတ်၍
့်
ရန်ရင်
့် နခဲလ
င်တက
့် ိုးကကမ်ိုးကကြုတ်တသ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည်တ
့် င်က
့် စ ိုး၊ သူတ၏တန
့်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးက တပပ င်ိုးလဲတစခဲပ့် ပီိုး သူတက
့် ည်။
့် မြျက်ဆိုးီ ရန် ဆိုးပြတ်တစခဲသ
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုးက သူတ၏သတဘ
ထ ိုးပက
့်
တသ ဒပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သသသ သ ကွ ပခ ိုးတသ သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး
ပပတသ တကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်ထ သူတ၏
့် ရိုးသ ိုးတသ န ခပခင်ိုးန္ှင ့််
သူတ၏အပပစ်
မျ ိုးအတွက် ရိုးသ ိုးတသ တန င်တရပခင်ိုးအပပင်၊ အြက်ြက်၌ သူတ၏
့်
့်
စစ်မှန၍
် လှုက်လှဲတသ အပပြုအမူမျ ိုးတကက င်လ
့် ည်ိုးတက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏
လှုက်လှဲတသ သန ိုးပခင်ိုးက တန က်တစ်ကကမ် ပပခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးက သူတအတပေါ်
န္ှငိုး် အပ်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ိုး် အပ်တပိုးတသ အရ န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်

သူ၏သန ိုးပခင်ိုးက အဘယ်သမ
ူ ျှ တပရန်မပြစ်န္င်တပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ ၊
သမဟ
ွ ်အတပေါ် သူ၏စစ်မှနတ
် သ
့် တ် သည်ိုးခပခင်ိုးကပြစ်တစ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ခစ ိုးချက်မျ ိုးကပြစ်တစ အဘယ်ပင်္္ြုလ်ကမျှ မပင်ဆင်န္င်တချ။ ပမင်မ
့် ိုးတသ အဆင်မ
့် ှဆပါက
ကကီိုးပမတ်တသ လူတယ က်ျ ိုး၊ သမဟ
့် တပပ
ဆမည်သ
့် ၊ူ သတည်
ိုးမဟတ်
့် တ် လူမန်ိုးမကဲသ
့်
့်
အပမင်ဆ
ွ ်၊ သမဟ
့် တသ
့် ိုးအဆင်မ
့် ှဆပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးရ မျ ိုးအတပေါ် ဤကဲသ
့်
ထတ်ပပန်ချက်မျြုိုး ပပြုလပ်မည့်် ကကီိုးပမတ်တသ လူတယ က်ျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် လူမန်ိုးမ၊
သတည်
ိုးမဟတ် အ င်္လူဟပင် သင်မှတ်ယူသည်လ
့် ူ တစ်စတစ်တယ က် ရှသတလ ။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တွင် မည်သသ
ူ ည် လူတလ
က၏ အသက်ရှငမ
် ှု အတနအထ ိုးမျ ိုးက
့်
မမလက်ြဝါိုးကဲသ
့် သ
က၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုးအတွက် မည်သသ
ူ ည်
့် န္င်သနည်ိုး။ လူတလ
့်
ဝန်တ ထ ိုးက တ ဝန်ယူန္င်သနည်ိုး။ ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက တကကည ရန် မည်သသ
ူ ည်
အရည်အချင်ိုးမီသနည်ိုး။ ထပပင်
့်် တ်ရန် မည်သသ
ူ ည်
့် ပမြုျို့တစ်ပမြုျို့က ခွငလ
အရည်အချင်ိုးမီသနည်ိုး။ သူတက
့် ယ်တင်ြန်ဆင်ိုးရ က သူတချစ်
့် ခင်ပမတ်န္ိုးသည်ဟ
မည်သဆ
ူ န္င်သနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင် ပြစ်၏။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ကကင်န ယယပခင်ိုး ထ ိုးသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သမ်တမွျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုးက ပပသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် လျှင်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် စစ်မန
ှ ၍
် မချြုိုးန္မ်
ှ န္င်တသ ချစ်ခင်ကကင်န ပခင်ိုး စွဲကင်ထ ိုးသည်။
ထနည်ိုးတူပင် ြန်ဆင်ိုးရင
ှ သ
် လျှင် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သန ိုးကရဏ န္ှငိုး် အပ်န္င်က
မမ၏ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးက ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးန္င်သည်။ သူ၏န္ှလိုးသ ိုးသည်
လူသ ိုး၏လပ်ရပ်တစ်ခစီတင်ိုးတွင် ခန်တပါက်၍ န ကျင်သည်၊ လူသ ိုး၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုအတပေါ် သူသည် တဒါသထွက်က တသ ကတရ က်ပပီိုး
ဝမ်ိုးနည်ိုးတကကကွသ
ဲ ည်၊ လူသ ိုး၏ တန င်တန္ှင ့်် ယကကည်မအ
ှု တွက် သူသည် တကျနပ်က
တပျ ်ရင်၍ ခွငလ
့်် တ်ပပီိုး င်္ဏ်ယဝ
ူ င်က့် က ိုးသည်၊ သူ၏အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုး
တစ်ခစီတင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ပြစ်တည်တန၍ လူသ ိုးက ဗဟပပြုတနသည်၊ သူ၏
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက်သ လျှင် တြ ်ပပထ ိုးသည်၊
သူ၏ခစ ိုးချက်တစ်ခလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ အ
့်် တူ တရ ယှက်တနသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြအလ
ငှ့် သူသည်သွ ိုးလ ပပီိုး အပူတပပင်ိုးလပ်တဆ င်သည်၊ သူသည်
့်
သူအသက်
၏ အပင်ိုးအစတင်ိုးက တတ်တတ်ဆတ်ဆတ် ထတ်လတ်တပိုးသည်၊ သူသည်
့်
သူအသက်
၏ မနစ်တင်ိုး၊ စကကန်တ
့် င်ိုးက ဆက်ကပ်ထ ိုးသည်။... သူသည်
့်
မမကယ်တင်၏အသက်က န္ှတပမ ရတက င်ိုးမှနိုး် လိုးဝမသခဲတ
်လည်ိုး သူသည်
့် ပ၊ သတသ
့်

သူကယ်တင်ြန်ဆင်ိုးခဲတ
ွ ်က အပမဲချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးခဲသ
့် သ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ည်။... သူသည်
ဤလူတလ
ကအတွက် သူ၌ရှသမျှအ ိုးလိုးက တပိုးအပ်သည်။... သူသည်
့်
သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုးက ဆလ ဘ်အတွက် တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်မပါဘဲ
အကကင်ိုးမဲခ
ွ ်က သူ၏အသက်တထ က်ပပ့် ခင်ိုးက ရရှပပီိုး၊
့် ျတပိုးသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူမျက်
ပ်သည်။
့် စတရှ ျို့တွင ် ဆက်လက်အသက်ရှင ် ရပ်တည်န္င်ရန်အတွက်သ သူဤသပပြုလ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင့်် တစ်တနတွ
ျို့ မှ က်၌ ကျြုိုးန္နွ ခက ၊ သူသ လျှင်
့် င ် သူ၏တရှ တ
လူသ ိုး၏ပြစ်တည်မှုက အ ဟ ရပြစ်တစပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုး၏ အသက်က
ပြည်စ
့် မ
ွ ်ိုးတပိုးတသ သူပြစ်တကက င်ိုး သရန်အလငှ့် သူဤသ ပပြုလ
ပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ေန်ဆင််းရှငသ
် ည် လသ ်းမျိ ်းနွယအ
် တွက် သ၏စစ်မှန်တသ ခံစ ်းချက်မျ ်းကိို တေ ် ပသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တယ နတကက
့် ိုးက ဤစက ိုးစပမည်တပပ ပခင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စစ်မှနတ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တြ ်ပပချက်ပြစ်တကက င်ိုး
သသယပြစ်စရ မရှတပ။ တစ်ြက်တွင ် မမ၏ကသဇ အ ဏ တအ က်၌ ရှကကကန်တသ
ြန်ဆင်ိုးရ အ ိုးလိုးအတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် န ိုးလည်ပခင်ိုးက လူတအ
့် ိုး ၎င်ိုးက အသတပိုးသည်။
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
့် တင်ိုးပင်ပြစ်၏၊ “မျ ိုးစွ တသ
့် ည်အ
တရ စဆ န်တက
ှ ၊့်် မမလက်ျ လက်န္င
ှ ့်် လက်ဝဲလက်က မပင်ိုးပခ ိုးန္င်တသ သူ
့် မဆထ ိုးန္င
တသန်ိုးန္စ
ှ ်တသ င်ိုးထက်မက ရှသည့်် နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးသငသ
့်် ည်
မဟတ်တလ ။” တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် နတနတဝပမြုျို့အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ
သ မန်က လျှက ကစစထက် တကျ လ
် ွနသ
် ည်။ (လူမျ ိုးန္ှင ့်် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးအပါအဝင်)
ပမြုျို့အတွငိုး် ၌ရှတသ သက်ရှအရ မျ ိုး၏ အတရအတွက်က သူသခဲရ
့် မက၊ မမတ၏
့်
လက်ယ လက်န္င
ှ ့်် လက်ဝဲလက်ကမျှ ပင်ိုးပခ ိုး၍မသတသ သူ- အတအကျဆရလျှင်
ကတလိုးငယ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူငယ်မျ ိုး အဘယ်မျှတလ က် ရှသည်ကလည်ိုး သူသခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပည်စ
့် တသ န ိုးလည်ပခင်ိုးက ပပသည့််
ခင်လတသ သက်တသပင်ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင ် ဤစက ိုးစပမည်တပပ ပခင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် သတဘ ထ ိုး၊ တစ်နည်ိုးဆရလျှင ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ကကီိုးတလိုးတသ တ ဝန်က လူတအ
့် ိုး
အသတပိုးသည်။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က တပပ ခဲသ
့် ပင်
့် ကဲသ
့် ပြစ်သည်- “သင်သည်
မမ၏အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုးလည်ိုးမပါ၊ ကကီိုးထွ ိုးတစရန်လည်ိုး သင်မလပ်ခသ
ဲ့် ည့််
တစ်ညချင်ိုးတွင ် ပြစ်တပေါ် ပပီိုး တစ်ညချင်ိုးတွင ် တသတသ ကကက်ဆပ
ူ င်က သန ိုးပခင်ိုးရတပ၏။...
ှ

နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးက ငါချမ်ိုးသ တပိုးသငသ
့်် ည် မဟတ်တလ ...။” ဤသည်မှ တယ နအတပေါ်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်စက ိုးမျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး အ ိုးလိုးမှနတ
် ပသည်။
နတနတဝပမြုျို့သ ိုးမျ ိုးထ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တကကည ရန်
တယ နသည် တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးခရခဲတ
့် သ ်လည်ိုး၊ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သူန ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည်သ
့် ကဲသ
့် ပမ
့် ြုျို့သပူ မြုျို့သ ိုးမျ ိုးအတွက်
သူ၏ပူပင်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် တမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့် ျက်မျ ိုးကလည်ိုး သူန ိုးမလည်ခတ
သူက
့် ရ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ယ်ပင်လက်မျ ိုးမှ ဆင်ိုးသက်တပါက်ြွ ိုးလ သည်အ
လူပင်္္ြုလ်တစ်ဦိုးစီတင်ိုးအတွက် အပတ်တကတ် အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုက ပပြုထ ိုးတကက င်ိုး၊
လူပင်္္ြုလ်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တမျှ ်လင်ခ
ိုးမျ ိုးထက်တွင ်
့် ျက်မျ ိုးက မမတ၏ပခ
့်
သယ်ပိုးထ ိုးကကတကက င်ိုး၊ လူပင်္္ြုလ်တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အသက်တထ က်ပ့်မက
ှု
အကျြုိုးခစ ိုးခဲက့် ကတကက င်ိုးက ဤအပပစ်တြ ဆ
် ိုးမပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ဘရ ိုးသခင်က သူအ
့် ိုး
တပပ လခဲပ့် ခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။ လူပင်္္ြုလ်တင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အပတ်တကတ်
အ ိုးထတ်ရသည့်် အြိုးအခက တပိုးတချခဲပ့် ပီိုးပြစ်၏။ တယ နကယ်တင်က ကကက်ဆပ
ူ င်က
ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးသတလ က် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် ယ်ပင်လက်မျ ိုး၏ လက်ရ ပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး ဤအပပစ်တြ ်ဆိုးမပခင်ိုးက တယ နက
တပပ ပပခဲသ
င်ခင်ထ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပြစ်န္င်တပခရှတသ တန က်ဆိုးအခက်အတန် မတ
့်
မည်သည်န
့် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တပါတပါ
် ့် မည် မဟတ်တပ၊ အထူိုးသပြင့််
့် တန်
့် တန် စွနပစ်
ပမြုျို့အတွငိုး် ၌ ကတလိုးငယ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပစ်မဲ့် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး အတပမ က်အပမ ိုး
ရှခဲတ
ှ ့်် လက်ဝဲလက်မျ ိုးကပင်
့် သ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ မမတ၏
့် လက်ယ လက်န္င
မခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကသူမျ ိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ဆင်ိုးသက်တပါက်ြွ ိုးလ သည့််
ဤကဲသ
့် ငယ်
ရွယ်၍ မသန ိုးမလည်တသ သူမျ ိုးက ကင်တွယ်တပြရှငိုး် တသ အခါ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသအလျင်
စလနည်ိုးဟန်မျြုိုးပြင့်် သူတ၏အသက်
မျ ိုးက အဆိုးသတ်ပပီိုး
့်
့်
သူတ၏ရလဒ်
မျ ိုးက အဆိုးအပြတ်တပိုးပခင်ိုးင ှ ပ၍ပင် မတတ်န္င်ခတ
ဲ့် ချ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
သူတကကီ
့် ည်၊ သူတသည်
့် ိုးပပင်ိုးလ သည်က ပမင်တတွျို့ရန် တမျှ ်လင်သ
့်
သူတ၏လူ
ကကီိုးသူမမျ ိုးကသ
ဲ့် တူ
ီ ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးအတင်ိုး မတလျှ က်မည်အ
့် တကက င်ိုး၊
့်
့် ညသ
သူတသည်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ သတတပိုးချက်က တန က်ထပ်ပပန်ကက ိုးစရ
့်
မလမည်အ
့် တကက င်ိုး၊ ထပပင်
နတနတဝ၏အတတ်က သက်တသခကကမည်အ
့် တကက င်ိုး
့် သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ည်။ ထထက်
ပ၍ တန င်တရပပီိုးသ ိုး နတနတဝပမြုျို့က ပမင်တတွျို့ရန်၊
့် သ
့်
တန င်တရပပီိုးတန က် နတနတဝပမြုျို့၏ အန င်္တ်က ပမင်တတွျို့ရန်၊ ပအတရိုးကကီိုးသည်မှ

နတနတဝပမြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ တအ က်တွင် တန က်ထပ်တစ်ြန်
အသက်ရှငသ
် ည်က ပမင်တတွျို့ရန် ဘရ ိုးသခင်တမျှ ်လင်ခ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ
့်
အပမင်တွင ် မမတ၏
ှ ့်် လက်ဝဲလက်မျ ိုးက မခွပဲ ခ ိုးန္င်တသ
့် လက်ယ လက်န္င
ထြန်ဆင်ိုးခအရ မျ ိုးမှ နတနတဝ၏အန င်္တ်ပင် ပြစ်ကကသည်။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးညန်မတ
ှု အ က်တင
ွ ် နတနတဝပမြုျို့၏ အတတ်န္င
ှ အ
့်် န င်္တ်က သက်တသခရမည့််
အတရိုးကကီိုးတသ တ ဝန်က သူတထမ်
့် န
့် ိုးပိုးထ ိုးရမည် ပြစ်သကဲသ
့် တနတဝ၏
စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ အတတ်ကလည်ိုး သူတထမ်
် သ
့် ိုးပိုးရမည်ပြစ်သည်။ သူ၏စစ်မှနတ
ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ဤသတကကည
ရ ၌ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် သန ိုးကရဏ က အလိုးစတင်ပပခဲသ
့် ည်။
ယင်ိုးက “ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် သန ိုးကရဏ ” သည် အန္ှစ်သ ရမဲတ
့် သ စက ိုးရပ်တစ်ခ
မဟတ်သကဲသ
့် တပါ
ွ ်က ပပခဲသ
့် တသ ကတတစ်ခလည်ိုးမဟတ်တကက င်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ည်၊
့် တန်
ယင်ိုးတွင ် ခင်လတသ အတပခခမူမျ ိုး၊ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ပါရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် မှနက
် န်၍ စစ်မှနပ် ပီိုး မသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အတယ င်တဆ င်မှုမျ ိုးက မသိုးတပ၊
ထပပင်
့် ဤနည်ိုးအတင်ိုးပင် သူ၏ သန ိုးကရဏ က အချန်တင်ိုး၊ တခတ်က လတင်ိုးရှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အဆိုးမရှ တပိုးအပ်ထ ိုးသည်။ သတသ
်ပင ိုးလည်ိုး ယတနထ
့် တင်တအ င်
့်
တယ နန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပပန်အလှနစ
် က ိုးတပပ ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
သူအဘယ်တကက င်သ
ွ ်က သူမည်သကရ
့် န ိုးကရဏ ပပပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ဏ ပပပ၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူမည်မျှသည်ိုးခပတအပပင်
လူတလ
ကအတွက် သူ၏စစ်မန
ှ တ
် သ
့်
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစ်ခတည်ိုးတသ
သီိုးသန်န္ှု့် တထ
် က
ွ ထ
် တ်ပပန်ချက်ပင် ပြစ်သည်။ ဤအပပန်အလှနစ
် က ိုးတပပ စဉ်တွင ်
တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်၏ လရင်ိုးတရှငိုး် ကျတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏အတတွိုးမျ ိုးက တစ်လိုးတစ်ဝတည်ိုးအပြစ် တြ ်ပပသည်၊
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူန္ှ့် လိုးသ ိုးသတဘ ထ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ တြ ်ပပချက်ပင်
ပြစ်သည်၊ ထပပင်
ကအတပေါ် သူ၏ကကယ်ဝတသ
့် ဤသည်မှ လူတလ
့်
သန ိုးကရဏ တပိုးအပ်ပခင်ိုး၏ ခင်လတသ သက်တသလည်ိုး ပြစ်တလသည်။
သူ၏သန ိုးကရဏ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရှိုးမျြုိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ်ကသ
န္ှငိုး် အပ်တပိုးထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်တပ၊ မျြုိုးဆက်တစ်ဆက်မှ တန က်မျြုိုးဆက်သ ့်
ပပြုတနကျအတင်ိုးပင် ငယ်ရွယ်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ဝင်တက
့် လည်ိုး တပိုးသန ိုးထ ိုးသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အချြုျို့တနရ မျ ိုးန္ှင ့််

အချြုျို့တခတ်က လတတွ
့် င ် မကက ခဏကျတရ က်တတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သန ိုးကရဏ မှ မူ ဘယ်တသ အခါမျှ ရပ်စဲမသွ ိုးြူိုးတပ။ သူသည် သူြန်
့် ဆင်ိုးရ ပြစ်သည့််
မျြုိုးဆက်တစ်ခပပီိုးတန က်တစ်ခက သူ၏သန ိုးကရဏ န္ှငအ
့်် တူ လမ်ိုးညန်ပပီိုးဦိုးတဆ င်သည်၊
ြန်ဆင်ိုးရ မျြုိုးဆက်တစ်ခပပီိုး တန က်တစ်ခက တထ က်ပပ့် ပီိုး အ ဟ ရပြစ်တစသည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
ကအတပေါ် သူ၏စစ်မှနတ
် သ စတ်ခစ ိုးမှုမျ ိုးမှ
့် တသ ် လူတလ
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တပပ င်ိုးလဲမည် မဟတ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ “နတနတဝပမြုျို့ ကကီိုးက
ငါချမ်ိုးသ တပိုးသငသ
့်် ည် မဟတ်တလ ” ဟ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်
တပပ ခဲသ
့် တင်ိုးပင်ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ကယ်ပင်ြန်ဆင်ိုးရ က
့် ည်အ
အပမဲချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးလ ခဲသ
် တပြ င်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးဆင်ရ သန ိုးကရဏ ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အတမရှပခင်ိုး
အပပည်အ
့် ဝလည်ိုး ပြစ်သည်။
လငါ်းမျိ ်း
တလ တလ ဆယ်မှ မူ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး
ငါတ၏မ
့် တ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက ဤတနရ ၌ အဆိုးသတ်လက်မည်။ တန က်တစ်ခက
သင်တလက်
ရှတရ က်တနသည့်် အဆငန္
့်် င
ှ ့်် သင်တ၏လက်
ရှဝည ဉ်ရင်သ
့် န်မှုက
့်
့်
သင်တသ
့် န္င်ရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူတ၏န
ိုးလည်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ်
့်
သူတ၏န
ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှငအ
့်် ညီ အမျြုိုးအစ ိုးခပွဲ ခ ိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
လူတ၏အသ
ပည န္ှင ့်် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ်
့်
သူတ၏န
ိုးလည်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်လျှင ် လူတပ့် င်ဆင်သည့်် မတူညသ
ီ ည့်အ
် ဆငန္
့်် င
ှ ့််
့်
ဝည ဉ်ရင်သ
့် န်မှုမျ ိုးက အမျြုိုးအစ ိုးငါိုးခအပြစ် တယဘယျခွပဲ ခ ိုးန္င်သည်။ ဤတခါင်ိုးစဉ်က
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သပခင်ိုးအတပေါ်
အတပခခထ ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် တအ က်ပါအတကက င်ိုးအရ က သင်တြတ်
် ခါ
့်
့် သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး
သင်တမှ့် အသပည န္ှင ့်် န ိုးလည်မှု မည်မျှအတအကျရှသနည်ိုးဆသည်က
သင်တသတဘ
တပါက်တအ င် တသတသချ ချ ကကြုိုးစ ိုးသငသ
့်် ည်။ ထတန
့် ဆင၌
့််
့်
့် က် မည်သည်အ
သင်တပါဝင်
တနသည်၊ သင်တ၏
ှ ့်် သင်တသည်
့် န်မှုက မည်မျှကကီိုးမ ိုးသည်န္င
့်
့် ဝည ဉ်ရင်သ
့်
အမှနတ
် ကယ်တွင် မည်သတသ
လူပြစ်သည်တက
က
့်
့် အကဲပြတ်ြ ရလဒ်
့်

သင်တအသ
ိုးပပြုသင်သ
့် ည်။
့်
ပထမအမျိ ်းအစ ်း- အနှ်းီ ပတ်ထ ်းသညူ့ ် တမွ်းကင််းစကတလ်းအဆင ်ူ့
“အန္ှိုးီ ပတ်ထ ိုးသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုး” ဆသည်မှ အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။
အန္ှိုးီ ပတ်ထ ိုးသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးသည် ဤကမဘ က ယခတလိုးတင်တရ က်လ တသ
အသစ်စတင် တမွိုးြွ ိုးလ သည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
လူတရင်
့် ျက်မှုမရှဆိုးအချန် ပြစ်သည်။
့် က
ဤအဆငမ
့်် ှ ရှသည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်ပခင်ိုးအရ မှ သတပပြုမပခင်ိုး၊
့်
သမဟ
့် တ် အသစတ်ရှပခင်ိုးတက
့် အတပခခအ ိုးပြင ့်် မပင်ဆင်တပ။ သူတသည်
့်
အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် စတ်ရှုပ်တထွိုးတနပပီိုး အသကင်ိုးမဲသ
့် ည်။ ဤလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
အချန်အကက ကကီိုးယခဲန္
့် င်သည်၊ သမဟ
့် တ် အချန်အကက ကကီိုး ဟတ်ချင်မှဟတ်မည်။
သတသ
်လည်ိုး သူတ၏စ
့်် င
ှ ့်် သူတ၏
် ည့််
့်
့် တ်ရှုပ်တထွိုးတနပပီိုး အသကင်ိုးမဲ့်သည့်် အဆငန္
့် စစ်မှနသ
ဝည ဉ်ရင်သ
့််
့် န်မှုသည် သူတက
့် အန္ှိုးီ ပတ်ထ ိုးသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးအဆငက
တရ က်တစသည်။ အန္ှိုးီ ပတ်ထ ိုးသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုး အတပခအတန၏ တကျသည့််
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်က ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ ဤလူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်မှ မည်မျှပင်ကက ပါတစ၊ သူသည် အပမဲတတစ တယ င်ချ ချ န္ှင ့်် စတ်ရှုပ်တထွိုးပပီိုး
ဉ ဏ်နည်ိုးတနလမ်မ
့်် သည်ဆသည်က
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူတဘ
့် တကက ငယ
သူတမသ
့် ဘ
ူ သည်က၊ သမဟ
ူ
့် သကဲသ
့် ရ ိုးသခင်က မည်သဆ
့် တ် မည်သက
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သနည်ိုးဆသည်က သူတမသ
့် တပ။ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်ကလက်တသ လ
် ည်ိုး သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပီိုး
တကျသည့်် အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက် မရှတပ။ သူတတန
့် ူက
့် က်လက်တနသည်လ
ဘရ ိုးသခင်ဟတ်သတလ ဆသည်ကလည်ိုး သူတမဆ
့် ိုးပြတ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က
သူအမှနတ
် ကယ်ယကကည်ပပီိုး သူတန
့် က်က လက်သတလ ဆသည်ကတတ ့်
တပပ မတနပါန္ှငတ
့်် တ ။့် ၎င်ိုးတက
် တပခအတနမျ ိုးပြစ်သည်။ ဤလူတ၏
့် ဤလူမျြုိုး၏ တကယ့်အ
့်
အတတွိုးမျ ိုးသည် မရှငိုး် လင်ိုးတပ။ ရိုးရိုးတပပ ရလျှင် သူတ၏ယ
ကကည်မှုသည် မတရရ တပ။
့်
သူတသည်
စတ်တရ တထွိုးမှုန္င
ှ ့်် စတ်ဗလ ပြစ်မှု အတပခအတန၌ အပမဲတမ်ိုးတည်တနကကပပီိုး
့်
“တယ င်ချ ချ ပြစ်မ”ှု ၊ “စတ်ရှုပ်တထွိုးမှု” န္ှင ့်် “အသဉ ဏ်နည်ိုးမှု” တက
့် သူတ၏အတပခအတနက
့်
အန္ှစ်ချြုပ်တြ ်ပပသည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က တစ်ခါမျှ မပမင်ြူိုးသကဲသ
့် ့်
့်
မခစ ိုးြူိုးတပ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သပခင်ိုးအတကက င်ိုးက သူတက
့်
့် တပပ ပခင်ိုးက

အရပ်စ န္ှင ့်် တရိုးထ ိုးသည့်စ
် အပ်က သူတအ
့် ိုး ြတ်ခင်ိုးသမျှတလ က်ပင် အသိုးဝင်သည်။
သူတသည်
၎င်ိုးက န ိုးလည်မည်လည်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် လက်
ခမည်လည်ိုးမဟတ်တပ။
့်
့်
သူတအတွ
က်က ဘရ ိုးသခင်ကသပခင်ိုးသည် စတ်ကိုးူ ယဉ်ပပပင်က ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အတူတူပင်ပြစ်သည်။ သူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးက ရှု ပ်တထွိုးတနန္င် တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
သပခင်ိုးက အချန်န္င
ှ ့်် အ ိုးစက်ထတ်မှုက လိုးဝ ပြြုန်ိုးတီိုးပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ သူတ တကယ်
ပင်
့်
ခင်ခင်မ မ ယကကည်ကကသည်။ ဤသည်မှ ပထမလူ အမျြုိုးအစ ိုးပြစ်သည်အန္ှိုးီ ပတ်ထ ိုးသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုး။
ဒိုတယ
ိ အမျိ ်းအစ ်း- နိစိ
ို ူ့ ိုအရွ
ူ့ ယ် တမွ်းကင််းစကတလ်းအဆင ်ူ့
အန္ှိုးီ ပတ်ထ ိုးသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးန္ှငယ
့်် ှဉ်ကကည့်လ
် ျှင ် ဤလူအမျြုိုးအစ ိုးက
တိုးတက်မတ
ှု ချြုျို့ ရှသည်။ ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်တက င်ိုးစွ ပင် သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်န ိုးလည်ပခင်ိုး လိုးဝမရှတသိုးတပ။ သူတ၌့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်ပခင်ိုး မရှတသိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူတ ့်
ဘ တကက ငယ
့်် သငသ
့်် ည်ဆသည်က သပ်မရှငိုး် လင်ိုးတသိုးတပ။ သတသ
်လည်ိုး သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးမှ
့်
သူတ၏
ှ ့်် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
။
့် ကယ်ပင် ရည်ရွယ်ချက်န္င
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ြက
် န်သတလ ဆသည်က သူတစ့် တ်မဝင်စ ိုးကကတပ။
့် မှနက
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူတရှ့် တြွသည့်် ဦိုးတည်ချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်က
သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးြ၊ ့် တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှု ရရှြ၊ ့် သက်တသ ငသ
့်် က်သ ရှသည့််
ဘဝက တနထင်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် က ကွယ်ပခင်ိုးက ရရှြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးတအ က်မှ တနထင်ြပြစ်
် ဆငက
့််
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူတသ
့် သည့်အ
သူတသည်
စတ်မဝင်စ ိုးကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ပခင်ိုးက ရှ တြွြ ပပင်
် န္ဒ
့်
့် ိုးပပသည့်ဆ
သူတမှ့် မရှသကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က ဘ လပ်တနသည်၊ သမဟ
့် တ်
သူဘ လပ်ချင်တကက င်ိုးကလည်ိုး စတ်မဝင်စ ိုးကကတပ။ သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးြန္ှ့် င ့််
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ပပပီိုး လက်ခရရှြက
့် ပင် မျက်ကန်ိုးတတ တိုး ရှ တြွကကသည်။
သူတသည်
လက်ရတခတ်
ှ
၌ အဆရ ချီရရှြန္ှ့် င ့်် တန က်လ မည့်တ
် ခတ်မှ ထ ဝရအသက်ရြ ့်
့်
အ ိုးထတ်ကကသည်။ သူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုး၊ သူတမည်
့်
့် မျှအသိုးခပခင်ိုး၊
သူတ၏ဆပ်
ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုးအပပင် သူတ၏ဒ
ီ ည့််
့်
့် ကခခမှုတအ
့် ိုးလိုး၌ တူညသ
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခပင် ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက
လက်ခရရှြပင်
့် ပြစ်သည်။ အပခ ိုးဘ ကမျှ သူတစ့် တ်မဝင်စ ိုးတပ။ ဤလူမျြုိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့် တဘိုးကင်ိုးတစန္င်ပပီိုး သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က သူတအတပေါ်
့်
ချတပိုးသန ိုးန္င်သည် ဆသည်တလ က်ပင် တသချ သသည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
အဘယ်တကက ငက
့်် ယ်တင်ချင်ရပ၊ သမဟ
ှု န္ှ့် င ့််
့် တ် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်မတ
ဘရ ိုးသခင်ရရှချင်သည့်် ရလဒ်က သူတသည်
စတ်မဝင်စ ိုးသကဲသ
့် ့်
့်
ရှငိုး် လည်ိုးမရှငိုး် လင်ိုးကကဟ ဆန္င်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့်
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သြ ဘယ်
တတ မ
့် ဤသ
လ
့် ျှ အ ိုးမထတ်ကကသကဲသ
့်
့်
့် ပ်ြ ့်
စတ်ဝင်စ ိုးမှုကလည်ိုး မလှုျို့တဆ ်န္င်ကကတပ။ ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် အ ရစက်ရန်
အထမပါကကသကဲသ
့် သ
့် ချင်စတ်လည်ိုး မရှကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်မှု၊
လူသ ိုးအတပေါ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သူတသည်
တမိုးြ ့်
့်
ဆန္ဒမရှကကသကဲသ
့် ဤအရ
မျ ိုးက တမိုးြလည်
ိုး အထမပါကကတပ။ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
့်
့်
ဤကစစမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အတပေါ် သူတ၏န္ှ
ှ ့််
့် စ်သက်ခစ ိုးမှုန္င
မသက်ဆင်ဟ သူတယ
လူသ ိုးတအ
့် ကကည်ကကတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သူတသည်
့်
့် ိုး
တကျိုးဇူိုးတတ ်က ချတပိုးသန ိုးန္င်ပပီိုး သူတ၏က
ယ်ပင်အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးန္ှင ့်် တက်ရက်ဆက်စပ်သည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ကသ စတ်ဝင်စ ိုးကကသည်။ တပခ ိုးအရ မျ ိုးအတပေါ်မှ စတ်ဝင်စ ိုးမှု လိုးဝမရှတပ။
ထတကက
င ့်် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် န္ှစ်မည်မျှကက တအ င် ယကကည်လ ခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ
့်
့်
သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက မဝင်တရ က်န္င်တပ။ သူတက
့် မကက ခဏ
တရတက်မည့်သ
် ၊ူ သမဟ
် မ
ူ ရှလျှင် ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် အစ တကျွိုးမည့်သ
ယကကည်မလ
ှု မ်ိုးတကက င်ိုးက ဆက်သွ ိုးြ သူ
က် ခက်ခသ
ဲ ည်။ သူတ၏
့် တအတွ
့်
့် အတစ ပင်ိုး
တပျ ်ရင်မှုန္င
ှ ့်် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှု၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က သူတမခ
့် စ ိုးန္င်လျှင်
သူတသည်
စွနခ
် ့် ွ သွ ိုးြ အလွ
နပ် ြစ်န္င်တပခရှသည်။ ၎င်ိုးက ဒတယလူအမျြုိုးအစ ိုးပြစ်သည်။
့်
့်
န္စ့် အရွ
့်် ှ တည်ရသည့်
ှ
လ
် ူပြစ်သည်။
့် ယ် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးအဆငမ
တတိယအမျိ ်းအစ ်း- နိို ေတ်
အရွ ယ် တမွ်းကင််းစကတလ်း၊ သိမဟို
ို ူ့ တ် ငယ်ရွယ်သညူ့ ်
ူ့
ကတလ်းအဆင ်ူ့
ဤလူအပ်စ၌ ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် န ိုးလည်သတဘ တပါက်မတ
ှု ချြုျို့ ရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးပခင်ိုးက သူတက
် ည့်် အတတွျို့အကကြုက
့် ယ်တင် စစ်မှနသ
ပင်ဆင်ပခင်ိုးဟ မဆလတကက င်ိုးက ဤလူတ သတ
မူမကကသည်။ သူတသည်
တပျ ရ
် င်မှုန္င
ှ ့််
့်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးမက
ှု ရှ တြွပခင်ိုး၊ တကျိုးဇူိုးတတ က
် ရှ တြွပခင်ိုး၌ ဘယ်တတ မ
့် ျှ

မတမ ပန်ိုးဘိုးူ ဆလျှငပ
် င်၊ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးပခင်ိုးအတပေါ်၌
သူတ၏
မှ ဘရ ိုးသခင်
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက တဝမျှပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သူတအတပေါ်
့်
ချတပိုးသန ိုးခသ
ဲ့် ည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးအတွက် သူက
့် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူတသည်
့်
သက်တသခန္င်ကကသည်ဆလျှင်ပင် ဤအရ မျ ိုးက သူတသည်
အသက်က ပင်ဆင်သည်ဟ
့်
မဆလသကဲသ
့် သူ
သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ပင်ဆင်သည်ဟလည်ိုး
့် တသည်
့်
မဆလတကက င်ိုးက သူတသ
တရ ိုးမှ အစပပြုရင်ိုး
့် ကကသည်။ သူတ၏အသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ပ
့်် င် အတူပါရှပခင်ိုး ခရမည်ဆသည့်် ပြစ်ကတတ်ဆန်ိုး
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက သူတလက်
သငမ
့်် ခတတ တ
့် မဟ
့် ပ။ ဤကဲသ
့်
့် တ်ဘဲ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါမှ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် တစ်ခခလပ်ချင်ကကသည်။ သူတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ြ၊ ့်
့်
အခက်အခဲန္င
ှ ့်် ပင်ပန်ိုးမှုအချြုျို့က တတ ငခ
့်် ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လက်တွဲလပ်ကင်ပခင်ိုး
အဆငတ
့်် ချြုျို့ ရှြ သူ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့် တဆန္ဒ
့် ရှတနကကသည်။ သတသ
့်
သူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးအရ ၌ သူတ၏အ
ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးမှုသည် အလွနအ
် မင်ိုး
့်
့်
စစ်မှနမ
် ှုမရှပခင်ိုးတကက င၊့်် တစ်ဦိုးချင်ိုး ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတသ
့် ထ ိုးသည့်် ဆန္ဒမျ ိုးသည်
အလွနပ် ပင်ိုးထန်လွနိုး် ပခင်ိုးတကက င၊့်် သူတ၏စ
် ွနက
် ဲကဲ
့် တ်သတဘ ထ ိုးသည် အတတ ်ပင် လွနလ
မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ၊ ့် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က
သစစ တစ ငသ
့်် ြ သူ
က် အလွနခ
် က်ခသ
ဲ ည်။ ထတကက
င ့်် သူတ၏
့် တအတွ
့်
့်
့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဆန္ဒမျ ိုးက အတက င်အထည်တြ ြ
် ၊ ့် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏
် တစြ မကက
ခဏပင် သူတမတတ်
န္င်ကကတပ။
့် ကတမျ ိုးက ပပည့်စ
့်
့်
သူတသည်
ကက်ညမ
ီ ှုမရှသည့်် အတပခအတနမျ ိုးထဲ မကက ခဏ တရ က်သွ ိုးသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပြစ်န္င်သည့်် အတက င်ိုးဆိုးအဆငအ
့်် ထ တကျနပ်တစြ သူ
့် တ ့်
အလွနဆ
် န္ဒရကကသည်
ှ
။ သတသ
်လည်ိုး သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ြ ့်
့်
့်
သူတအစွ
ဘရ ိုးသခင်က မကက ခဏပင်
့် မ်ိုးရှသမျှ အသိုးပပြုကကသည်။ သူတသည်
့်
ကတသစစ ပပြုကကတသ လ
် ည်ိုး သူတ၏ကတ
မျ ိုးက ခပ်ပမန်ပမန်ပင် ချြုိုးတြ က်ကကသည်။
့်
မကက်ညသ
ီ ည့်် အပခ ိုးအတပခအတနတမှ့် လည်ိုး သူတ ပ
့် ၍ပင် မကက ခဏ တရ က်ကကရသည်။
ဘရ ိုးသခင်က သူတ ရ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူထ
့် ိုးသ ိုးစွ ယကကည်တသ လ
့် မှလ သည့််
အရ ရ တင်ိုးက ပငင်ိုးဆန်ကကပပန်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သူတက
့်
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးြ၊ ့် ဦိုးတဆ င်ြ၊ ့် သူတက
ီ ပိုးြ စ
့် န္ှ့် င ့်် ကူညတ
့် တထ က်ပြ
့် ိုးရမ်တကကီိုး
တမျှ ်လငက့်် ကတသ လ
် ည်ိုး သူတ၏
ွ ်လမ်ိုးက ရှ တြွကကဆဲပင်ပြစ်သည်။
့် ကယ်ပင်ထက

သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ပပီိုး သရှြ ဆန္ဒ
ရကကတသ
ှ
်လည်ိုး သူထ
့်
့်
့် သ ့်
တိုးဝင်ချဉ်ိုးကပ်ရန် ဆန္ဒမရှကကပပန်တပ။ ဤကဲသ
့် မဟ
ဘရ ိုးသခင်က
့် တ်ဘဲ သူတသည်
့်
အပမဲတမ်ိုး တရှ င်ကကဉ်ကကသည်။ သူတ၏န္ှ
ှ န
့်် ိုးီ စပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးက သူန္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုး၏ တက်ရက်အဓပပ ယ် အတပေါ်မှ သူတသည်
့်
အတပေါ်ယန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အတတွအ
ျို့ ကကြုတရှ့် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
အတပေါ်ယအယူအဆရှကကတသ လ
် ည်ိုး မသစတ်မှ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သမမ တရ ိုး
့်
ဟတ်သတလ ဆသည်က အတည်မပပြုန္င်ကကတသိုး၊ သမဟ
့် ့်
့် တ် မဆိုးပြတ်န္င်ကကတသိုးသကဲသ
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တပြ ငမ
့်် တ်သတလ ဆသည်က သူတအတည်
မပပြုန္င်ကကတပ။
့်
ထပပင်
် ည့်် ပြစ်တည်မက
ှု မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
အန္ှစ်သ ရ၏ စစ်မှနပ် ခင်ိုးကလည်ိုး သူတမဆ
့် ိုးပြတ်န္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သူတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုး၌ သသယမျ ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုးမျ ိုး အပမဲပါဝင်သည်။
့်
စတ်ကူိုးထင်ပမင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျ ိုးလည်ိုး ပါဝင်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
သူတခ့် စ ိုးရပခင်ိုးတကက င ့်် သူတ၏ယ
ကကည်မက
ှု တိုးတက်တစြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမှ သူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုက တိုးပွ ိုးတစြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ
့်
သူတ၏န
ိုးလည်မက
ှု အတည်ပပြုစစ်တဆိုးြ၊ ့် သူတက
့်
့် ယ်တင် တည်တဆ က်ထ ိုးသည့််
ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ်မှ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
အတကက င်ိုးတရ ိုးက ပပီိုးတပမ က်တစပခင်ိုး၏ ပက သနက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ၊ ့် ပြစ်န္င်တပခရှသည့််
သမမ တရ ိုးဟ သူတယ
့် ကကည်သည့်် အချြုျို့အရ မျ ိုးက စတ်မပါစွ န္ှင ့်် ကကြုတတွျို့ ကကသည်၊
သမဟ
ွ ်၏
့် တ် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ကကသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပမကကီိုးမ ိုးသည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက သူတခ့် ယူန္င်ြအတွ
က် သူတလ
့်
့် ပ်ထ ိုးသည့််
တလ င်ိုးကစ ိုးတစ်ခ၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်တသ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး ရရှြအတွ
က်
့်
သူတက
် ည်ိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က သူတရရှ
့် ယ်တင်၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
့် သည့်် အချန်အထ
အန ိုးမယူသည့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ဘဝ၏ဆန္ဒက ပပီိုးတပမ က်ြ ့်
ဤအရ မျ ိုးကလည်ိုး လပ်တဆ င်ကကသည်။ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးရရှြ သူ
န္င
ှ ့််
့် တ၏ဆန္ဒ
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးသည် သူတအတွ
က် အတရိုးကကီိုးလွနိုး် တသ တကက င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အလင်ိုးြွငပ့်် ပပခင်ိုးက ဤလူတသည်
ရယူန္င်တလ့်မရှကကတပ။ သူတသည်
၎င်ိုးက
့်
့်
အရှု ိုးတပိုးစွနလ
် ့် တ်ြ ဆန္ဒ
မရှသကဲသ
့် အရှု
ိုးလည်ိုး မတပိုးရက်န္င်ကကတပ။ တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးရရှြ ့်
့်
့်
ဆန္ဒမရှလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က သူတ ရရှ
် ချန်ထ အန ိုးမယူပခင်ိုးပြစ်တသ
့် သည့်အ
အချန်ကက ရှညစ
် ွ န္ှစ်သက်ခရ
ဲ့် သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မရှလျှင် သူတသည်
့်

ဘရ ိုးသခင်ကယကကည်ြ တွ
င ့််
့် နိုး် အ ိုးတပျ က်ဆိုးသွ ိုးမှ က တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်။ ထတကက
့်
သူတသည်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ရင်မဆင်ချင်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊
့်
သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်က ရင်မဆင်ချင်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်ကသပခင်ိုး
အတကက င်ိုးအရ က တပပ ြရန်
့် တဝိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
အန္ှစ်သ ရက သူတရင်
့် မဆင်ချင်ကကတပ။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်စ
် တ်သတဘ ထ ိုးသည် သူတ၏
့် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက
အစ ိုးထိုးလက်သည်န္င
ှ ့်် သူတ၏အ
ပ်မက်မျ ိုးသည် အခိုးအတငွျို့လ တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးမည်
့်
ပြစ်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ဒကခခထ ိုးသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မတ
ှ စ်ဆင ့််
စစည်ိုးထ ိုးတသ သူတ၏
ှ ့်် “တက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုး” ဟ
့် စင်ကကယ်သည့်် ယကကည်မှုန္င
ဆသည့်အ
် ရ တက
် ွ ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး ဘ မျှအရ ထင်လ မည် မဟတ်တပ။
့် တပျ က်ကွယသ
ထနည်ိုးတူပင် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သူတ၏
့် တသွိုး၊ တချွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမ်ိုးပက်ထ ိုးသည့်် သူတ၏
့်
“ပင်နက်” သည်လည်ိုး ပပြုကျလနီိုးနိုးီ ပြစ်သွ ိုးလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ သူတ၏
့် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ ကကြုိုးစ ိုးမှုန္င
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးသည် အလဟဿပြစ်သွ ိုးတကက င်ိုး၊ သူတအတနပြင်
့် သညမှ
့်
တစ်ခါပပန်စရမည်ပြစ်တကက င်ိုးက ဤအရ အ ိုးလိုးက တြ ်ပပတနလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲမှ ခယူြ သူ
က် အခက်ခဆ
ဲ ိုး န ကျင်မှုပြစ်ပပီိုး သူတမပမင်
ချင်ဆိုး
့် တအတွ
့်
့်
ရလဒ်ပင်ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူတသည်
တန က်လည
ှ ြ
့်် ပငင်
့်
့်
့် ိုးဆန်ရင်ိုးန္ှင ့််
ဤမတိုးသ မဆတ်သ အတပခအတနမျြုိုးမှ အပမဲတမ်ိုး ပတ်မတန၏။ ၎င်ိုးက
တတယလူအမျြုိုးအစ ိုးပြစ်သည်- န္ပြတ်
အရွ ယ် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးအဆငမ
့်် ှ
့်
တည်ရသည့်
ှ
သ
် ပူ ြစ်၏။
အထက်မှ တြ ်ပပထ ိုးသည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးသိုးခ၊ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် ဤအဆငသ
့်် ိုးဆငမ
့်် ှ
တည်ရသည့်
ှ
် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ န္ှင ့်် င်္ဏ်ပဒပ်၊ သမဟ
့်
့် တ်
သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် မှနက
် န်သည့်် ယကကည်ပခင်ိုးက
မပင်ဆင်ကကသကဲသ
့် ဤအရ
တအတပေါ်
ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး တကျသည့်် သပမင်မှု၊ သမဟ
့်
့်
့် တ်
အတည်ပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မရှကကတပ။ ထတကက
င ့်် သမမ တရ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့်
ဝင်တရ က်ြ ဤလူ
အမျြုိုးအစ ိုး သိုးခအတွက် သပ်ခက်ခပဲ ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
သူတယ
့် ကကည်သည့်် ပစန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏
့် လွဲမှ ိုးသည့်် သတဘ ထ ိုးသည်
သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲမှ အလပ်လပ်ြ သူ
က် မပြစ်န္င်တစသည့်အ
် တွက်တကက င ့််
့် အတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးညြှ တ မှု၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငပ့်် ပမှု၊ သမဟ
ှု
့် တ် အလင်ိုးတပိုးမက
လက်ခရရှြလည်
ိုး သူတအတွ
က် ခက်ခသ
ဲ ည်။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး သူတ၏
့်
့်
့် သသယမျ ိုး၊

အယူအဆအမှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ ထင်ပမင်မှုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏ယ
ကကည်မှုန္င
ှ ့််
့်
အသပည က တကျ လ
် န
ွ သ
် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလွနတ
် ဘိုးမကင်ိုးသည့်် လူသိုးမျြုိုးပြစ်ပပီိုး
့်
အလွနအ
် န္တရ ယ်ရသည့်
ှ
် အဆငသ
့်် ိုးဆင်လ
့် ည်ိုးပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝတသသလကခဏ ၊
ဘရ ိုးသခင်က သမမ တရ ိုး ဟတ်သတလ ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ပြစ်တည်ပခင်ိုးဆင်ရ စစ်မှနမ
် ှု
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအတပေါ်တွင ် သသယဝင်သည့်် သတဘ ထ ိုးတစ်ခက ဆပ်ကင်ထ ိုးတနပပီိုး
ဤအရ မျ ိုးက မတသချ န္င်ပြစ်တနလျှင် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် အရ မှနသ
် မျှက ထသူက
မည်သလက်
ခန္င်ပါမည်
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
့်
အသက်ပြစ်သည်ဆသည့်် အချက်က မည်သလက်
ခန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက မည်သလက်
ခန္င်မည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက မည်သလက်
ခန္င်မည်နည်ိုး။ ဤလူမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနသ
် ည့််
့်
လမ်ိုးညန်မန္
ှု င
ှ ့်် တထ က်ပမ
့်် ိုးဆငမ
့်် ှ ရှသည့်် လူတသည်
့် ှုက မည်သရရှ
့် န္င်မည်နည်ိုး။ ဤအဆငသ
့်
အချန်မတရွ ိုးပင် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်န္င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
အကဲပြတ်န္င်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က တစ က
်
ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် သစစ တြ က်ပခင်ိုးက
ပပြုလပ်န္င်ကကသည်။ သူတသည်
အချန်မတရွ ိုး မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးက စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
စွနပ
် ့် စ်န္င်ကကသည်။ ဤအဆငသ
့်် ိုးဆငမ
့်် ှ ရှသည့်် လူတသည်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတနသည့််
့်
အချန်က လမှ တည်ရသည်
ှ
ဟ ဆန္င်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးအရ ၌
့်
မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွငိုး် က မဝင်ထ ိုးသည့်အ
် တွက်တကက င ့်် ပြစ်သည်။
စတိုတထအမျိ ်းအစ ်း- အရွ ယ်တရ က်လ သညူ့ ် ကတလ်းအဆင၊်ူ့ သိမဟို
ို ူ့ တ် ကတလ်းဘဝ
န္ပြတ်
ပပီိုးသည့်တ
် န က်မှ ၊ ဆလသည်မှ မျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးက
့်
သူတခ့် စ ိုးကကရပပီိုးတန က်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘ ကဆလတကက င်ိုးက
စူိုးစမ်ိုးရှ တြွြ၊ ့် လူသ ိုးက အဘယ့်တ
် ကက ငအ
့်် သက်ရှငတ
် နသနည်ိုး၊ လူသ ိုးက
မည်သအသက်
ရှငသ
် ငသ
့်် နည်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်က သူလ
ှု ျ ိုးက
့်
့် ပ်တဆ င်မမ
အဘယ့််တကက င ့်် လပ်တဆ င်သနည်ိုးဆသည့်် မတူညသ
ီ ည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက န ိုးလည်ချင်သည့််
ဆန္ဒမျ ိုး စတင်ပြစ်တပေါ်လ သည်။ ဤမရှငိုး် လင်ိုးသည့်် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှု ပ်တထွိုးတနသည့််
အတတွိုးပစမျ ိုးသည် သူတအတွ
ငိုး် မှ ထွက်တပေါ်လ ပပီိုး သူတအတွ
ငိုး် မှ ပြစ်တည်တနသည့်အ
် ခါ
့်
့်
သူတသည်
တရတလ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးက အဆက်မပပတ်ရရှပပီိုး သူတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက
့်
့်
တဆ င်ရွက်န္င်ကကသည်။ ဤအချန်က လအတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့််

ပတ်သက်သည့်် သမမ တရ ိုးအတပေါ် သူတ ဘ
့် ပ။ ထပပင်
့် သသယမျှ မရှတတ တ
့် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘ ကဆလတကက င်ိုးက သူတ တ
့် ကျစွ န ိုးလည်ကကသည်။
ဤအတပခခအတ်ပမစ်အတပေါ်မှ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က တပြည်ိုးပြည်ိုးန ိုးလည်လ ကကပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး သူတ၏
့် မရှငိုး် လင်ိုးသည့််
အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် ရှု ပ်တထွိုးသည့်် အတတွိုးပစမျ ိုးအတပေါ် အတပြတချြုျို့က တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့််
ရရှကကသည်။ သူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးန္ှင ့်် သူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
သပမင်ပခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်လျှင ် ဤအဆငမ
့်် ှ ရှသည့်် လူတသည်
မှနက
် န်သည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ် စတင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလ ပပီိုး ကူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးက လက
ဝင်တရ က်လ သည်။ လူတက
့် အသက်ကစတင် ရရှလ ကကပခင်ိုးမှ
ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် ၌ပြစ်သည်။ အသက်က ပင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
တြ ်ပပချက်မျ ိုးက န ိုးလည်မလ
ှု ွဲမှ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ စတ်ကူိုးထင်ပမင်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မတရရ သည့်် အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုးကသ
ဲ့် လူ
့် တ ့်
သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲမှ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးစွ က
တပြည်ိုးပြည်ိုး တပပလည်တအ င် တပြရှငိုး် တပိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ပြစ်တည်မှုဆင်ရ စစ်မှနမ
် ှုက အမှနတ
် ကယ်ယကကည်ပပီိုး
သပမင်လ ရသ မကဘဲ သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တကျသည့််
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် တနရ မှနလ
် ည်ိုး ပင်ဆင်လ က ၊
ဘရ ိုးသခင်တန က်က အမှနတ
် ကယ်လက်ပခင်ိုးက သူတ၏
့် မတရရ သည့်် ယကကည်ပခင်ိုးက
အစ ိုးထိုးသည်။ ဤအဆငအ
့်် တတ အတွငိုး် မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ၏
့် မှ ိုးယွငိုး် သည့််
အယူအဆမျ ိုး၊ ယကကည်မှုနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအတပေါ် သူတ၏
့် မှ ိုးယွငိုး် သည့််
တလ့်လ လက်စ ိုးမှုမျ ိုးက လူတသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုးသလ ကကသည်။ သူတသည်
့်
့်
သမမ တရ ိုးက စတင်၍ လချင်တပ်မက်လ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှု၊
အပပစ်ဒဏ်ခတ်မှုန္င
ှ ့်် ပဲ့်ပပင်ဆိုးမမှုတအ
့် ိုး ကကြုတတွျို့ရပခင်ိုးက စတင်၍ တပ်မက်လ ကကသည်။
သူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက စတင်၍ တပ်မက်လ ကကသည်။
ဤအဆငအ
့်် တွငိုး် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်မှ ထ ိုးသည့်် သူတ၏အယူ
အဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
စတ်ကူိုးထင်ပမင်မှုတပါင်ိုးစက သူတ တပြည်
ိုးပြည်ိုး စွနလ
် ့် တ်လ ကကသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သူတ၏
် န်သည့်် အသပည က
့် မမှနက
တပပ င်ိုးလဲပပြုပပင်လ ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မှနက
် န်သည့်် အတပခခကျကျ သပမင်မက
ှု
ရရှကကသည်။ ဤအဆငမ
့်် ှ လူတပ့် င်ဆင်သည့်် အသပည အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက

သပ်ရှငိုး် လင်ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တကျပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး အနည်ိုးဆိုးအတနန္ှင ့်် သူတသည်
့်
သူတ၏အယူ
အဆမျ ိုး၊ မှ ိုးယွငိုး် သည့်် သပမင်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
န ိုးလည်မလ
ှု ွဲပခင်ိုးမျ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင်စွနပ
် ့် စ်လ ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်မှ
သူတက
ှ ့်် စတ်ကူိုးထင်ပမင်ချက်မျ ိုးက
့် ယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုးန္င
ဆက်ပပီိုးသမ်ိုးမထ ိုးတတ တ
မည်သစွ့် နလ
် ့် တ်ရမည်န္င
ှ ၊့်် သူတက
့် ပ။ သူတသည်
့်
့် ယ်တင်၏
အယူအဆမျ ိုးထ၌
ဲ တတွျို့ရတသ အရ မျ ိုး၊ အသပည ထမှ လ တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် စ တန်ထမှ
လ သည့်် အရ မျ ိုးက မည်သစွ့် နလ
် ့် တ်ရမည်က စတင်သင်ယူလ ကကသည်။ မှနက
် န်ပပီိုး
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက န ခြ စတင်
ဆန္ဒရလ
ှ
ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမှ လ သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်အ
် ရ မျ ိုးကပင်
န ခြ စတင်
ဆန္ဒရလ
ှ
သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကကြုတတွျို့ ြ၊ ့်
့်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကယ်တင်သပပီိုး လပ်တဆ င်ြ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သူတလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ အတပခခမူမျ ိုးအတနန္ှင၊့်် သူတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးတပပ င်ိုးလဲြအတွ
က် အတပခခအချက်မျ ိုးအတနန္ှင ့်် လက်ခြ ့်
့်
စတင်ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ဤအချန်က လအတွငိုး် မှ လူတသည်
မသစတ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် အပပစ်ဒဏ်ခတ်မှုက လက်ခကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သူတ၏အသက်
အတနန္ှင ့်် မသစတ်မှ လက်ခကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှု၊
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
သူတ၏န္ှ
့် လက်ခပပီိုး သူတသည်
့်
့် လိုးသ ိုးအတွငိုး် ၌
ယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရတကက
ှ
င်ိုးက ပ၍ပ၍ သတမူမလ ပပီိုး
ခစ ိုးသရှလ န္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ ကကကမမ က အပမဲတတစ
တ ဝန်ယူတကက င်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်ပပီိုး တထ က်ပတ
့် ပိုးတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် သူတ၏အတတွ
ျို့အကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့်
တိုး၍ခစ ိုးကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သူတ၏ဆက်
န္ယ်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် အတည်ပပြုလ ကကသည်။ ထတကက
င ့််
့်
သူတက
ှု သူတသည်
မသစတ်မှ
့် ယ်တင် သတမပပြုမခင်မှ ပင် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မက
့်
အတည်ပပြုပပီိုး ခင်မ စွ ယကကည်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အတည်ပပြုလက်ခပပီိုးပြစ်သည်။ လူတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အတည်ပပြုလက်ခပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုက အတည်ပပြုလက်ခလက်သည်န္င
ှ ့််
သူတက
ူ တ
့် ယ်သတ
့် ိုး၍ပငင်ိုးပယ်ကကသည်။ သူတ၏
့် ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးက
ပငင်ိုးပယ်ကကသည်။ သူတ၏
့် ကယ်ပင်အသပည က ပငင်ိုးပယ်ကကသည်။ သူတ၏
့်

ကယ်ပင်စတ်ကိုးူ ထင်ပမင်ပခင်ိုးမျ ိုးက ပငင်ိုးပယ်ကကသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် သမမ တရ ိုးက
အဘယ်နည်ိုးဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က အဘယ်နည်ိုးဆသည်က မရပ်မန ိုး
အ ိုးထတ်ရှ တြွကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ၏
့် အသပည သည် ဤြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု
အချန်က လအတွငိုး် မှ အတတ ်အတန်ပင် အတပေါ်ယဆန်သည်။ သူတသည်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက
့်
အသိုးပပြု၍ ဤအသပည က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ရှငိုး် ပပြ မတတ်
န္င်ကကသကဲသ
့် ့်
့်
တသတသချ ချ အတသိုးစတ်လည်ိုး မရှငိုး် ပပန္င်ကကဘဲ သူတ၌့် သတဘ တပါက်လွယသ
် ည့််
န ိုးလည်မသ
ှု
ရှကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤအစပင်ိုး အဆငသ
့်် ိုးဆငက
့််
့်
ယှဉ်တွဲကကည်သ
့် ည့်အ
် ခါ ဤအချန်က လမှ ရှသည့်် အရွ ယ်မတရ က်တသိုးတသ လူတသည်
့်
တရတလ င်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အတထ က်အပ့်က
လက်ခရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်၍ စတင်အပင်တပါက်တနတချပပီ။ သူတ၏အသက်
တ မျ ိုးသည်
့်
တပမပပင်မှ ပမြုပ်ထ ိုးသည့်် အတစတ
ဲ့် ပင်
ှ ့််
့် စ်တစ့်ကသ
့် ပြစ်သည်။ အစဓ တ်န္င
အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုးက ရရှပပီိုးတန က်မှ တပမဆီလ က ထိုးခ၍
ွဲ ထွကလ
်
လမ်မ
့် ည်။ အတစ၏
့်
ြှ က်တပါက်ပခင်ိုးက ဘဝအသစ်တစ်ခ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည်။
အစအတည
့်
ဤဘဝအသစ်တစ်ခ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက အသက်၏လကခဏ မျ ိုးက
အနည်ိုးအကျဉ်ိုးပမင်တစသည်။ လူတ၌့် အသက်ရှတသ အခါ သူတသည်
ကကီိုးပပင်ိုးကက၏။
့်
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး၏ လမ်ိုးမှနတ
် ပေါ်က တရ က်တအ င် တပြည်ိုးပြည်ိုး
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုး၊ သူတက
် ့် စ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ယ်တင်၏ အယူအဆမျ ိုးက စွနပ
လမ်ိုးညန်မက
ှု လက်ခရယူပခင်ိုးတပြစ်
့် သည့်် ဤအတပခခအတ်ပမစ်တပေါ်မှ
လူတ၏အသက်
တ မျ ိုးသည် တစ်စတစ်စန္ှင ့်် မလွဲဧကန် ကကီိုးထွ ိုးလ လမ်မ
့် ည်။
့်
ဤကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် တပခခအချက်အလက်မျ ိုးအတပေါ် မူတည်ပပီိုး တင်ိုးတ သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တအတပေါ်
သူတ၏
့်
့် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ ငမ
့်် တ်သည့်စ
် တ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် သူတ၏
ှ သ
် ည့်် န ိုးလည်မတ
ှု အရ
့် စစ်မန
့်
တင်ိုးတ သည်။ ဤကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုး အချန်က လမှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရအတပေါ် သူတ၏သ
ပမင်မှုက တတကျကျတြ ပ် ပရန် သူတက
့်
့် ယ်တင်၏
စက ိုးလိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုြ သူ
က် အလွနခ
် က်ခတ
ဲ သ ်လည်ိုး ဤလူအပ်စသည်
့် တအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် န္ှစ်သက်ခစ ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သ ယ မှုတန က်ကလက်ြ၊ ့်
သမဟ
် ရရှရန်ဟူသည့်် သူတ၏က
ယ်ပင်ရည်ရွယ်ချက်က
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
့်
တလ့်လ လက်စ ိုးရန် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ြ က
် သစတ်န္င
ှ ့်် လပ်လပခင်ိုး မရှတတ တ
့် ပ။
့် ယ့်အ
ဤကဲသ
့် မဟ
ှ အ
့်် ညီ တနထင်သည့်် အသက်တ က
့် တ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င

တလ့်လ လက်စ ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးခရသည့်သ
် ပူ ြစ်ြ ဆန္ဒ
ရတနကကသည်
ှ
။
့်
ထအပပင်
သူတသည်
မမကယ်က ယကကည်မရ
ှု ကကပပီ
ှ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််
့်
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက လက်ခြ အဆင်
သင ့်် ပြစ်တနကကတလပပီ။ ဤသည်မှ
့်
ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးအဆင၌
့်် တရ က်တနတသ လူတစ်တယ က်၏ အမှတ်အသ ိုးပြစ်သည်။
ဤအဆငရ
့်် ှ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
့်
အသပည တချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး ဤအသပည သည် အလွနမ
် ှုနဝ
် ါိုးပပီိုး ထင်ရှ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။
၎င်ိုးတက
အတွငိုး် ၌
့် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မရှငိုး် ပပန္င်တသ ်လည်ိုး သူတသည်
့် သူတအတနပြင်
့်
့်
တစ်ခခက ရရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးကကရသည်။ အတကက င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် သပမင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးလည်ပခင်ိုး အတင်ိုးအတ တချြုျို့က
သူတရရှ
် တွက်ပြစ်သည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတအ
့် ပပီိုးသည့်အ
့်
့် ိုးလိုးက အတပေါ်ယဆန်ပပီိုး
အတပခခအဆငတ
့်် စ်ခ၌သ ရှတသိုးသည်။ ဤလူအပ်စ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
်
သူတဆက်
ဆသည့်် တကျတသ အပမင်တစ်ခရှသည်။ ဤအပမင်က သူတလ
့်
့် က်စ ိုးသည့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၏ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးန္ှင ့်် သူတလ
် ည်ိုးလမ်ိုး၌
့် က်စ ိုးသည့်န
တြ ်ပပထ ိုးသည်။ သူတသည်
သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးတသိုးလျှင၊် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက
့်
ဝင်တရ က်ြ သူ
့် တမလ
့် က်စ ိုးတသိုးလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သူတတတွ
် ခါ၌ ဘရ ိုးသခင်ကသပပီိုး ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးြ ့်
့် ျို့ ကကြုရသည့်အ
အ ိုးထတ်ရှ တြွပခင်ိုးမရှလျှင၊် သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး အဓပပ ယ်အ ိုး
့်
ဆိုးရှု ိုးလမ်မ
့် ည်ဆသည်က ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်၌၊
လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျြုိုးစန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏ထတ်တြ ်ချက်တ၌့်
သူတပမင်
့် ပပီိုးကကပပီ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က သူတမည်
့် မျှပင် ခစ ိုးရပါတစ၊ သူတ၏
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးက မတပပ င်ိုးန္င်ပ၊ ဘရ ိုးသခင်က မတကျနပ်တစန္င်ပ၊ သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်ပက သူတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်ထမ
ဲ ှ
့် ကကပပီိုး လူတသည်
့်
ဆက်လက်တနထင်တနလျှင် သူတသည်
ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုး၊ အသက်က ရရှပခင်ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှန္င်ပခင်ိုးတ ဘယ်
တတ မ
့် ျှ ရှမည်မဟတ်ဆသည်က သူတသ
့်
့် ကကသည်။
အန္ှစ်ချြုပ်တပပ ရလျှင် လူတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ပခင်ိုး မရှလျှင၊် သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့််
ဘရ ိုးသခင်က မသန္င်လျှင် ထသူသည် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုးအရွ ယ်မှ ပင်
ထ ဝရရှတနမည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏အသက်တ အရွ ယ်တရ က်ပခင်ိုး၌ တရှ ျို့က တပခတစ်လမ
ှ ်ိုး

ဘယ်တတ မ
့်် ှ ပင်
့် ျှ လှမ်ိုးမည်မဟတ်တပ။ သင်သည် တမွိုးကင်ိုးစအရွ ယ်အဆငမ
ထ ဝရတည်ရတနလျှ
ှ
င၊် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက
့် တ
ဘယ်တတ မ
့်် သက်အပြစ်
့် ျှ မဝင်တရ က်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က သငအ
ဘယ်တတ မ
် န်သည့်ယ
် ကကည်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
့် ျှ မရထ ိုးလျှင၊် မှနက
အသပည က ဘယ်တတ မ
့်် ပပီိုးပပည့်စ
် တအ င်ပပြုလပ်ြ ့်
့် ျှ မပင်ဆင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်က သငက
ပြစ်န္င်တပခရှသတလ ။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက
့် တ
့်
ဝင်တရ က်သည့်သ
် တ
ူ င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က မမတ၏အသက်
အပြစ်
့်
လက်ခသည့်သ
် တ
ူ င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့်် တရ ိုးစီရင်မှုက
စတင်လက်ခလ သည်သ
့် တ
ူ င်ိုး၊ မမ၏တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး
စတင်တပပ င်ိုးလဲလ သည့်သ
် တ
ူ င်ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးက လချင်တပ်မက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကသြ ့်
ဆန္ဒရက
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခြ ဆန္ဒ
ရသည့်
ှ
် သူတင်ိုးသည် အသက်က
့်
အမှနတ
် ကယ် ပင်ဆင်ကကသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရွ ယ်တရ က်တနသည့်် ကတလိုး၊
ကတလိုးဘဝအဆင၌
့်် ရှတသ သူပြစ်သည့်် စတတထလူအမျြုိုးအစ ိုး အမှနတ
် ကယ်ပြစ်သည်။
ပဉ္စမအမျိ ်းအစ ်း။ အရွ ယ်တရ က်သညူ့ ် ဘဝအဆင၊်ူ့ သိမဟို
ို ူ့ တ် လကကီ်းအဆင ်ူ့
အကကမ်ကကမ်ပြစ်ပွ ိုးသည့်် အတက်အကျမျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နတသ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးအဆငပ့်် ြစ်သည့််
ကတလိုးဘဝ တလိုးြက်တထ က်သွ ိုးသည့်် အဆငက
့်် ကကြုတတွျို့ ပပီိုးတန က် လူတ၏ဘဝသည်
့်
တည်ပငမ်တနတပပပီ။ သူတ၏
ျို့ က်တနသည့်် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက မရပ်တနတ
် ့် တ သ
့် ့်
့် ကဲသ
့် တရှ တ
သူတက
ူ ျှ မတ ိုးဆိုးီ န္င်တပ။ သူတ၏တရှ
ျို့ မှ ရှသည့်လ
် မ်ိုးက ကကမ်ိုးတမ်ိုးပပီိုး
့် မည်သမ
့်
မညီမည ပြစ်တနတသ ်လည်ိုး သူတ၌့် အ ိုးနည်ိုးပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတ ့်
မရှကကတတ တ
တရှ ျို့ မှ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပြစ်မတနတတ တ
့် ပ။ သူတသည်
့် ပ၊ သမဟ
့်
့် တ် သူတ၏
့်
ဦိုးတည်ချက်မျ ိုး မတပျ က်ဆိုးတတ တ
အတ်ပမစ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပ။ သူတ၏အတပခခ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ က
် အမှနတ
် ကယ် ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးအတွငိုး် မှ နက်ရှုင်ိုးစွ
အပမစ်တွယတ
် နတလပပီ။ သူတ၏န္ှ
ှ ့်် ကကီိုးပမတ်ပခင်ိုး၏
့် ဏ်တတ ်န္င
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်င်္
ဆွယ
ဲ ူပခင်ိုးက ခရတလပပီ။ ဘရ ိုးသခင်၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးတန က် လက်ြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက သြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က အလိုးစသြ သူ
့် တတပ်
့် မက်ကကသည်။
ဤအဆငမ
့်် ှ ရှသည့်် လူတသည်
သူတယ
ူ ည်ိုးဆသည်က
့်
့် ကကည်သည်မှ မည်သန
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သပပီိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သူတ ဘ
့်် ကကည်သငတ
့်် ကက င်ိုးန္ှင ့််
့် တကက ငယ
သူတက
့် ယ်ပင်ဘဝမျ ိုး၏ အဓပပ ယ်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးသကကသည်။ ထပပင်
့်

ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပသည့်် အရ ရ တင်ိုးက သမမ တရ ိုးပြစ်တကက င်ိုးကလည်ိုး
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးသကကသည်။ န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ သူတတတွ
့် ျို့ ကကြုလ ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတ မပါလျှ
င် ဘရ ိုးသခင်က သြ၊ ့် တကျနပ်တစြ ့်
့်
လိုးဝတတ်န္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
် ကယ်
့် ျှ အမှနတ
့် ရ ိုးသခင်တရှ ျို့က ဘယ်တတ မ
လ တရ က်န္င်မည် မဟတ်တကက င်ိုးကလည်ိုး သူတသ
့် ပမင်ကကသည်။ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးခတနရစဉ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ပမင်ရန်၊ ပသနစ
် ့် င်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးက
ရယူရန်၊ တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ပန ိုးလည်ပပီိုး ပသြရန်
့် အလငှ့်
ဤလူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးကခယူလသည့်် ပပင်ိုးပပတသ
ဆန္ဒတစ်ခရှသည်။ ဤအဆငရ
့်် ှ သူတသည်
တမွိုးကင်ိုးစအဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က
့်
ခစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပါင်မနအ
် ့် ိုး အဝစ ိုးပခင်ိုးအဆငက
့်် လိုးဝန္ှုတ်ဆက်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
သည်ိုးခတအ င်လပ်ပပီိုး သူတအတပေါ်
သန ိုးကရဏ ပပတစြ လွ
် ျြူိုးသည့််
့်
့် နက
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးက သူတမထ
ိုးကကတတ တ
့် မဟ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ပ။ ဤကဲသ
့်
့် တ်ဘဲ သူတသည်
့်
ရပ်တနမ
် ့် သွ ိုးမည့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှြန္ှ့် င ့်် တမျှ ်လငထ
့်် ိုးြ ့်
ယကကည်စတ်ချကကသည်။ သူတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
သူတက
ူ ခွ
ဲ ွ တစပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစြပြစ်
ှ ့််
့် ယ်သတ
့် ခ
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ပတ်သက်သည့်် သူတ၏အသ
ပည ၊ သူတ၏ကက
ြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှု၊ သမဟ
့်
့်
့် တ်
သူတကက
့် ြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှု၏ တန က်ဆိုးပန်ိုးတင်၊ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထဲ၌ သပ်ရှငိုး် လင်ိုး၏။ ထတကက
င ့်် လူကကီိုးအဆငမ
့်် ှ ရှသည့်လ
် တ
ူ သည်
့်
့်
မတရရ သည့်် ယကကည်မှုအဆငက
့်် ၊ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် တကျိုးဇူိုးတတ ်က သူတမှ့် ီခသည့််
အဆငက
့်် ၊ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးတက
့်် ၊
့် ခန္င်ရည်မရှတသ အရွ ယ်မတရ က်သည့်် ဘဝအဆငက
တဝဝါိုးပခင်ိုး အဆငက
့်် ၊ စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးအဆငက
့်် ၊ မကက ခဏ တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးစရ မည်သည့်လ
် မ်ိုးမျှ
မရှသည့်အ
် ဆငက
့်် ၊ ချက်ချင်ိုးပူ၊ ချက်ချင်ိုးတအိုးသည့်် န္ှစ်ခကက ိုး တစ်လှညစ
့်် ီတပပ င်ိုးလဲတသ
မတည်ပငမ်သည့်် အချန်က လက၊ ထပပင်
့် မျက်လိုးတစ်လိုးမှတ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်တန က်က
လက်သည့်အ
် ဆငက
့်် လိုးဝန္ှုတ်ဆက်ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးြွငတ
့်် ပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက မကက ခဏ လက်ခရရှသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ အ
့်် တူ မှနက
် န်သည့်် တွဲြက်လပ်ကင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပပ ဆဆက်သယ
ွ ်ပခင်ိုးတ ့်
မကက ခဏပပြုလပ်သည်။ ဤအဆငမ
့်် ှ တနထင်သည့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ ်
့်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးက န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပပီိုးပြစ်တကက င်ိုး၊ သူတလ
့် ပ်သည့်် အရ ရ တင်ိုး၌
သမမ တရ ိုး၏ အတပခခမူမျ ိုးက ရှ တြွန္င်ကကတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ဆန္ဒက

မည်ကသ
ဲ့် ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးရမည်က သူတသ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့် တကက င်ိုး ဆန္င်သည်။ ထအပပင်
့်
သပခင်ိုးလမ်ိုးကလည်ိုး သူတရှ့် တတွျို့ ပပီိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
သူတ၏အသ
ပည က သက်တသခြ စတင်
ပပီိုးပြစ်သည်။
့်
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုးကကီိုးထွ ိုးလ ပခင်ိုးပြစ်စဉ်အတွငိုး် ၌ သူတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတပေါ်၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတပေါ်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးရှ ဘရ ိုးသခင်၏အလတတ က
် တပြည်ိုးပြည်ိုးန ိုးလည်ပပီိုး သပမင်ပခင်ိုးရကကသည်
ှ
။
အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်စ
် တ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ်
န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် သပမင်မက
ှု လည်ိုး သူတ တပြည်
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ရရှကကသည်။ ဤအသပည က
့်
လူသ ိုး၏ မည်သည်အ
့် ယူအဆ၊ သမဟ
့် တ် မည်သည်စတ်ကိုးူ ထင်ပမင်မှုမျှ အစ ိုးမထိုးန္င်တပ။
ပဉ္စမတပမ က်အဆငရ
့်် ှ လူတစ်တယ က်၏ဘဝသည် လိုးဝ အရွ ယ်တရ က်သွ ိုးပပီ၊
သတည်
ိုးမဟတ် ဤလူက တပြ ငမ
့်် တ်သည်၊ သမဟ
် သည်ဟ မဆန္င်တသ ်လည်ိုး
့်
့် တ် ပပီိုးပပည့်စ
ဤကဲသ
့် လူ
့်် ျက်ပခင်ိုးအဆငက
့်် တစ်ဆငလ
့်် မ
ှ ်ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
့် မျြုိုးသည် ဘဝမှ ရငက
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ရပ်ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
မျက်န္ ှ ပခင်ိုးဆင်ရပ်ြ ဤလူ
သည် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့က လ တရ က်န္င်ပပီပြစ်သည်။
့်
ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
့်
တပမ က်ပမ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်တသ တကက င်၊့် မတရမတွက်န္င်တအ င်မျ ိုးပပ ိုးသည့််
စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခဲပ့် ပီိုး၊ ပဲ့်ပပင်ဆိုးမပခင်ိုး ပြစ်ရပ်မျ ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် မတရမတွက်န္င်တအ င် ကကြုတတွျို့ ခဲပ့် ခင်ိုးတကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်က သူတ၏န
ခပခင်ိုးသည် န္ှုင်ိုးယှဉ်၍မရဘဲ လိုးဝပပည့်စ
် သည်။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
သူတ၏အသ
သည် မသစတ်ထမ
ဲ ှ ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး တကျသည့်် အသပည ဆီသ၊ ့် အတပေါ်ယမှ
့်
တလိုးတလိုးနက်နက်ပြစ်ပခင်ိုးသ၊ ့် မှုဝါိုးတဝဝါိုးပခင်ိုးမှ တကျတသချ ပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးမှုဆသ
ီ ့်
ကူိုးတပပ င်ိုးသွ ိုးခဲသ
အလွနအ
် ိုးစက်ရသည့်် စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သူတသည်
့်
တက်ကကမှုမရှသည့်် ရှ တြွပခင်ိုးမှ အ ိုးစက်စရ မလသည့်် အသပည န္ှင ့်် တက်ကကသည့််
သက်တသခပခင်ိုးအပြစ်သ တပပ
င်ိုးလဲသွ ိုးသည်။ ဤအဆငမ
့်် ှ ရှသည့်် လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္
ှု ်ကပတ်တတ ်၏ သမမ တရ ိုးဆင်ရ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက ပင်ဆင်ကကပပီိုး
့် တ
တပတရတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲသ
့် ည့်် စလင်ပခင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် အတပခချပပီိုးပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်။ ဤသည်မှ လူကကီိုးအဆငပ့်် ြစ်သည့်် အရွ ယ်တရ က်ပခင်ိုးအဆင၌
့်် တနထင်တသ
ပဉ္စမလူအမျြုိုးအစ ိုးပြစ်တပသည်။
၂ဝ၁၃ ခန္ှစ်၊ ဒီဇင်ဘ လ ၁၄ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၃)
ဘိုရ ်းသခင်၏ အခွငအ
်ူ့ ဏ (၂)
ယတန “အတ
မရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်” ဆသည့်် တခါင်ိုးစဉ်န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ငါတ၏
့်
့်
မတ်သဟ ယ ပပြုပခင်ိုးက ဆက်သွ ိုးပါမည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ်တွင ် မတ်သဟ ယ
ပပြုပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခ ငါတ ရှ
့် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ ပထမတစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှငသ
့်် က်ဆင်ပပီိုး ဒတယတစ်ခသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ဤ မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခက
န ိုးတထ င်ပပီိုးသည်တ
့် န က် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်ပင်လကခဏ ၊ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္င
ှ ့််
့်
အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်ပပီိုး အသစ်တသ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ရရှကကပပီတလ ။
ဤထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မမ
ှု ျ ိုးက သင်တက
ှ ၏ အမှနတ
် ရ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး
့် ဘရ ိုးသခင်တည်ရမှု
သ ၍အတပခအပမစ်ရသည်
ှ
့် အသပည န္ှင ့်် တသချ မှုတက
့် ရရှြ ကူ
့် ညပီ ပီိုးပြစ်ပါသတလ ။ ယတန ့်
“ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ” ဆသည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ထပ်ရှငိုး် ြ ့်
ငါစီစဉ်ထ ိုးသည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ကိို ကျယ် ပန်သ
်ူ့ င
ှ ်ူ့ အနိုစတ
ိ ရ
် ှု တထ ငမ
်ူ့ ျ ်းမှ
ူ့ ည်ူ့ရှုတထ ငန
သိန ်းလည် ခင််း
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် အတမဲပ့် ြစ်၏။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
ထူိုးပခ ိုးသည့်် ပင်က လကခဏ ဆင်ရ တြ ပ် ပချက်၊ ထူိုးပခ ိုးသည့်် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဝတသသ
လကခဏ ပြစ်သည်။ မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခ သမဟ
့် ရ ကမျှ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး မခရသည်အ
ထကဲသ
့် တသ
အရ က မပင်ဆင်တပ။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
်
ဤသတသ
ကသဇ အ ဏ မျြုိုးက
့်
့်
ပင်ဆင်သည်။ ဆလသည်မှ အတမရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးရှငသ
်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြငတ
့်် ြ ပ် ပခရပပီိုး ဤအန္ှစ်သ ရရှတပသည်။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ အတကက င်ိုးက ငါတ အဘယ်
တကက င့်် တဆွိုးတန္ွိုးသငသ
့်် နည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် လူသ ိုး၏ စတ်ထ၌
ဲ အကကရသည့််
“ကသဇ အ ဏ ” န္ှင ့်် မည်သ ကွ
့်် တ်သက်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ
့် ပခ ိုးသနည်ိုး။ ၎င်ိုးန္ှငပ
ထူိုးပခ ိုးသနည်ိုး။ ထအတကက င်ိုးက ဤတနရ တွင် တပပ ြ အဘယ်
တကက င့်် အထူိုးသပြင ့််
့်
အတရိုးပါသနည်ိုး။ သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီသည် ဤကစစက င်္ရတစက် စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်ရမည်။
့်
လူအမျ ိုးစအတွက်၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ” ဆသည်မှ သန ိုးလည်ရန်

အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးစွ လအပ်သည့်် အရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး ထအရ က
တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလသည် စတ်ကူိုးသက်သက် ပြစ်ြမျ
့် ိုးသည့်် မသဲကွဲတသ
ထင်ပမင်ယူဆချက်တစ်ခပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးက ပင်ဆင်န္င်စမ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အန္ှစ်သ ရတကက
့် ည်။
့် ိုး အစဉ် ကွ ဟမှုတစ်ခ ရှတပလမ်မ
ဤကွ ဟမှုက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ လူ
ှ ည်၊့် ၎င်ိုးတ၏
် ဝမျ ိုးတွင ်
့် သ ိုးက လက်လှမ်ိုးမီသ
့် တကယ့်ဘ
လူသ ိုးတ န
စွမ်ိုးန္င်မအ
ှု တွငိုး် တွငရ
် သည့်
ှ
် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊
့် ိုးလည်ရန် ၎င်ိုးတ တတ်
့်
အမှုအရ မျ ိုး သမဟ
့် တ် ပြစ်ရပ်မျ ိုးမှတဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
အတယ က်တင်ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး သလ ရပါမည်။ “ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ” ဆသည့််
စက ိုးရပ်သည် ဉ ဏ်မမှီန္င်ဟ ထင်ရတသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည်
စတ်ကူိုးသက်သက် လိုးဝ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် တနစဉ်
့် သူက
့် ဦိုးတဆ င်တပိုးလျက်
လူသ ိုးဘဝ၏ မနစ်တင်ိုးတွင ် သူန္င
ှ အ
့်် တူရှတန၏။ ထအတွ
က်တကက င့်် တကယ့်် ဘဝတွင ်
့်
လူတင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင့်် ကသဇ အ ဏ ၏ လက်ဆပ်လက်ကင် ပပ၍အရန္င်ဆိုးတသ
လကခဏ သွငပ် ပင်က တသချ တပါက် ပမင်ပပီိုး တတွျို့ ကကြုရတပလမ်မ
့် ည်။ ဤလက်ဆပ်လက်ကင်
ပပ၍ရန္င်တသ လကခဏ သွငပ် ပင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ အမှနတ
် ကယ်
တည်ရတကက
ှ
င်ိုး လတလ က်သည့်် သက်တသပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
့်
ကသဇ အ ဏ အ ိုး ပင်ဆင်သည်က အပပည့်အ
် ဝ သပမင်ပပီိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးလျက် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
အပ်စိုးမှု ရှတလသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပခင်ိုးအပပင် သူသည် အရ အ ိုးလိုးက
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုး၏။ “ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်” ဆသည့််
အယူအဆက မည်သည်က ဆလသနည်ိုး။ မည်သရှ့် ငိုး် ပပ၍ ရန္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
လက်တတွျို့ဘဝန္ှင ့်် အဘယ်သ သက်
ဆင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက
့်
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်ဆသည့်် အချက်က သန ိုးလည်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
သန ိုးလည်မှုဆသ
ီ အဘယ်
သဆ
့်
့် က်တရ က်တစသနည်ိုး။ “ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်” ဆသည့်် တကယ့််စက ိုးရပ်မှ၊ ဘရ ိုးသခင် ထန်ိုးချြုပ်သည့်အ
် ရ မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး မတပပ န္ှင၊့်် ပင်္ြုဟ်မျ ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်တဒသမဟတ်ဘဲ အရ အ ိုးလိုးပြစ်သည်က ငါတ သ
့်် ။
့် သင၏
ထူိုးကဲကကီိုးမ ိုးသည်မှ တသိုးငယ်မှုနမ
် ိုးသည်အ
့် ရ အထ၊ ပမင်န္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုးမှ

မပမင်န္င်သည်အ
့် ရ အထ၊ စကကဝဠ အတွငိုး် က ကကယ်မျ ိုးမှ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က
သက်ရှမျ ိုးအထအပပင် ပကတမျက်စန္ှင ့်် မပမင်န္င်သည့်် အဏဇီဝရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
တစ်ပခ ိုးပသဏ္ဌ န်မျ ိုးပြင ့်် တည်ရတနသည့်
ှ
် သတတဝါမျ ိုးအထပြစ်တပသည်။ ဤက ိုး
ဘရ ိုးသခင်က “ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်” ဆသည့်် “အရ အ ိုးလိုး” ၏ တကျသည့််
ြွငဆ
့်် ချက်ပြစ်၏၊ ယင်ိုးသည် သူ၏ ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ နယ်ပယ်၊ သူ၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အပ်စိုးမှုတ၏
့် အတင်ိုးအတ ပြစ်သည်။
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်တည်မလ မီတွင၊် စကကဝဠ တည်ိုး ဟူတသ ပင်္ြုဟ်အ ိုးလိုး၊
မိုးတက င်ိုးကင်မှ ကကယ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် တည်ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။
ကျယ်ပပနသ
် ့် ည်ရ
့် ှု တထ ငအ
့်် ဆငတ
့်် ွင ် မိုးတက င်ိုးကင်တွငရ
် သည်
ှ
့် ဤအစအတဝိုးမျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင် သူတပြစ်
့် တည်တနသည့်် တစ်တလျှ က်လိုး
န္ှစ်တပါင်ိုးမည်မျှ ကက ပပီပြစ်တသ လ
် ည်ိုး ပမှနလ
် ည်ပတ်တနခဲသ
့် ည်။ မည်သည်ပ့် င်္ြုဟ်က သီိုးသန ် ့်
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် မည်သည့်် အရပ်ကသွ ိုးသည်၊ မည်သည့်် ပင်္ြုဟ်က မည်သည်အ
့် လပ်က
လပ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် လပ်သည်၊ မည်သည့်် ပင်္ြုဟ်က မည်သည့််
ပင်္ြုဟ်ပတ်လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်တလျှ က် လည်ပတ်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် မည်သည်အ
့် ချန်တွင ်
တပျ က်ကွယ်သည် သမဟ
့် တ် အစ ိုးထိုး ခရသည်- ဤအရ အ ိုးလိုးသည် အမှ ိုးအယွငိုး်
အနည်ိုးငယ်မျှ မရှဘဲ ဆက်ပြစ်တနတပသည်။ ပင်္ြုဟ်မျ ိုး၏ တည်တနရ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတကက
ဲ
့် ိုးထက
အကွ အတဝိုးအ ိုးလိုးက တကျသည့်် ပစမျ ိုးက လက်န ကကသည်၊ အ ိုးလိုးက
တကျသည်အ
့် ချက်အလက်န္င
ှ ့်် တြ ်ပပ၍ရသည်။ ၎င်ိုးတ ခရီ
ှ သ
် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး
့် ိုးန္င
တစ်တလျှ က်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လည်ပတ်မှု ပမန်န္နှု ိုး် န္ှင ့်် ပစမျ ိုး၊ အတနအထ ိုး
အမျြုိုးမျြုိုးပြင၎
့်် င်ိုးတရှ့် သည်အ
့် ချန်- ဤအရ အ ိုးလိုးက တကျစွ တင်ိုးတ န္င်ပပီိုး
အထူိုးနယ မမျ ိုးပြင ့်် တြ ်ပပန္င်သည်။ အလွနရ
် ှညလ
် ျ ိုးသည့်် က လမျ ိုးစွ
ကက ပင်္ြုဟ်မျ ိုးသည် အနည်ိုးငယ်မျှ တသွြည်သွ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ ဤနယ မမျ ိုးက
လက်န ခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏ပတ်
လမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
် စမျ ိုးက
့်
့် တ် ၎င်ိုးတလ
့် က်န သည့်ပ
မည်သည့်တ
် န်ခိုးကမျှ မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င် သမဟ
့်် က
ှ ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
ှု
့် တ် မတန္ှ ငယ
့် တရွ ျို့လျ ိုးမက
ထန်ိုးချြုပ်သည့်် အထူိုးနယ မမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် တြ ်ပပသည့်် တကျသည့််
အချက်အလက်တသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ ပြင ့်် ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးပပီိုးပြစ်တသ တကက င့််
့်
၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင ် ဤနယ မမျ ိုးက
့်
သူတဘ
် ့် ည့်် ရှု တထ ငအ
့်် ဆငတ
့်် ွင၊် တစ်ချြုျို့တသ ပစမျ ိုး၊
့် သ န ခကကတလသည်။ ကျယ်ပပနသ
တစ်ချြုျို့ အချက်အလက်မျ ိုး၊ ထူိုးဆန်ိုးပပီိုး ရှငိုး် ပပ၍မရန္င်သည့်် အချြုျို့တသ နယ မမျ ိုး

သမဟ
က် မခက်တပ။ လူသ ိုးတက
့် တ် ပြစ်ရပ်မျ ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှရန် လူသ ိုးတအတွ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တည်ရသည်
ှ
က ဝန်မခသကဲသ
့် ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် အရ အ ိုးလိုးက ပပြုလပ်ပပီိုး
အပ်စိုးသည်ဆသည်အ
့် ချက်က လက်မခတသ လ
် ည်ိုး၊ ထအပပင်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ဩဇ အ ဏ
့်
တည်ရမှု
ှ က အသအမှတ် မပပြုတသ ်လည်ိုး၊ စကကဝဠ ထဲက အရ အ ိုးလိုး၏ပြစ်တည်မှု၊
၎င်ိုးတ၏လှု
ပ်ရှ ိုးမှုမျ ိုးက သတ်မတ
ှ ်တပိုးတသ အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပစမျ ိုးက
့်
ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနပ် ပီ
့် ိုး မပမင်န္င်တသ လျှြုျို့ ဝှက်စွမ်ိုးအင်တစ်ခက အပ်စိုးက ထန်ိုးချြုပ်
ထ ိုးသည်က လူသ ိုးသပပပည ရှငမ
် ျ ိုး၊ နကခတတတဗဒ ပည ရှငမ
် ျ ိုး န္ှင ့်် ရူ ပတဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုးက
ပ၍ ပ၍ တတွျို့ ရှတနကက၏။ ဤလှုပ်ရှ ိုးမှုပစမျ ိုး၏ အလယ်၌ အရ အ ိုးလိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုး
တနသည့်် အနန္တတန်ခိုးရှငတ
် စ်ပါိုး ရှသည်က ဤအချက်က လူသ ိုးက လက်ခတစ၏။
သူ၏တန်ခိုးသည် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးကကယ်ပပီိုး၊ သူ၏စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က မည်သမ
ူ ျှ
မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အချန်တင်ိုးတွင ် အပ်စိုးက ထန်ိုးချြုပ်၏။
မည်သည့်လ
် ူသ ိုး သမဟ
် င်အ ိုးစကမျှ သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့် တ် မည်သည့်အ
မတကျ လ
် ွနန္
် င်တချ။ ဤအချက်အရ၊ အရ အ ိုးလိုး၏ပြစ်တည်မက
ှု စိုးမိုးတနတသ
နယ မတအ
ူ မျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သည်က လူသ ိုးသည်
့် ိုး လူသ ိုးတက
့် မထန်ိုးချြုပ်န္င်၊ မည်သက
အသအမှတ်ပပြုရတပမည်။ ဤနယ မတက
အ
် ဝ န ိုးမလည်န္င်သကဲသ
့် ့်
့် လူသ ိုးတ အပပည့်
့်
၎င်ိုးတသည်
သဘ ဝအတလျ က် ပြစ်တပေါ်တနပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှငတ
် စ်ဦိုးက
့်
သတ်မှတ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်ကလည်ိုး ဝန်ခရတပမည်။ ဤ အရ အ ိုးလိုးသည်
ကျယ်ပပန်သည်
အ
့် ဆငတ
့်် ွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် သတပပြုန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
အန္စတ် အဆငတ
့်် ွင ် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ လူသ ိုးတ ရှု
့် ပမင်န္င်သည့်် တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊
ကန်မျ ိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ကန်ိုးတပမထမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ၎င်ိုးတတွျို့ ကကြုရသည့်် ရ သီဥတအ ိုးလိုး၊
အပင်မျ ိုး၊ တရ စဆ န်မျ ိုး၊ အဏဇီဝရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးပါဝင်သည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်
တနထင်သည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု က
့်
ခရကကတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု အ က်တင
ွ ်
အရ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ပြစ်တည်လ သည် သမဟ
့် တ်
တပျ က်ကွယ်တလသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးက ထန်ိုးချြုပ် သည့်် နယ မမျ ိုး တပေါ်ထက
ွ ်လ ပပီိုး
့် တည်ရပခင်
၎င်ိုးတသည်
ထနယ မမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ကကီိုးထွ ိုးပပီိုး ပွ ိုးမျ ိုးကကသည်။ မည်သည့်လ
် သ
ူ ိုးမျှ
့်
သမဟ
့် ရ မျှ ဤနယ မမျ ိုး၏ အထက်တွင် မရှတပ။ အဘယ်တကက င့််
့် တ် မည်သည်အ
ဤသပြစ်
့် သနည်ိုး။ တစ်ခတည်ိုးတသ အတပြမှ ဤသပြစ်
့် ၏- ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏

အခွငအ
့်် ဏ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သမဟ
့် တ် တစ်ပခ ိုးနည်ိုးန္ှင ့်် တပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ ကယ်တင်ကယ်ကျ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င ့်် ပြစ်၏။
ဆလသည်မှ ဤနယ မတတွက ပြစ်တပေါ်တစသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်ပြစ်တပသည်။ ထနယ မမျ ိုးသည် သူ၏ အကကအစည်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တရွ က
ျို့
တပပ င်ိုးလဲပပီိုး တရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ၏ အစီအစဉ်အြပြစ်
့် တပေါ် သမဟ
့် တ်
တလျ ပ
ွ ်တလသည်။ ဥပမ ကူိုးစက်တရ င်္ါမျ ိုးက ကကည့်ပ
် ါ။ ၎င်ိုးတသည်
့် ါိုးတပျ က်ကယ
့်
သတတပိုးပခင်ိုး မရှဘဲ ရတ်တရက်ပြစ်တပေါ်သည်။ မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ၏
့် အရင်ိုးအပမစ်
သမဟ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက မသသကဲသ
့် ့်
့် တ် အဘယ်တကက င်ပ့် ြစ်ရသည်ဆသည့်် တကျသည်အ
တနရ တစ်ခသ ကူ
် ချန်တင်ိုးတွင ် ကဆိုးမိုးတမှ င် ကျတသ
့် ိုးစက်တရ င်္ါမျ ိုး တရ က်သည့်အ
သူမျ ိုးသည် တဘိုးဒကခက မလွတ်တပမ က်န္င်ကကတချ။ လူသ ိုးတ၏
့် သပပပည က
ကူိုးစက်တရ င်္ါမျ ိုးသည် တကက က်စရ တက င်ိုးသည့်် သမဟ
ှ
့်
့် တ် အန္တရ ယ်ရသည်
တရ င်္ါပိုးမ ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပေါ် ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကူိုးစက်မှုန္နှု ိုး် ၊ အတင်ိုးအတ န္ှင ့််
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက လူသ ိုးတ၏
့် သပပပည အ ိုးပြင ့်် ကကြုတင်မခန်မှ့် နိုး် န္င် သမဟ
့် တ်
မထန်ိုးချြုပ်န္င်သည်က န ိုးလည် တပသည်။ လူတသည်
ကူိုးစက်တရ င်္ါမျ ိုးက ပြစ်န္င်သမျှ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့်် ခခတသ ်လည်ိုး ကူိုးစက်တရ င်္ါ ရတ်တရက် ပြစ်ပွ ိုးသည့်အ
် ခါလူမျ ိုး
သမဟ
ဲ တရှ င်သ ကူိုးစက်ခရသည်က မထန်ိုးချြုပ်န္င်ကကတချ။
့် တ် တရ စဆ န်မျ ိုးသည် မလွမ
လူသ ိုးတလ
ှ ့််
့် ပ်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ က ၎င်ိုးတက
့် က ကွယ်ရန်၊ ခခရန်န္င
သတတသနပပြုရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ကူိုးစက်တရ င်္ါတစ်ခစီတင်ိုး၏ အစ
့်
သမဟ
် တကက င်ိုးရင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှမသသကဲသ
့် ့်
့် တ် အဆိုးသတ်က ရှငိုး် ပပသည့်် ပြစ်ရသည့်အ
ထအရ တက
ူ ျှ မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ ကူိုးစက်တရ င်္ါပြစ်တပေါ် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပျျို့ ပွ ိုးပခင်ိုးက
့် မည်သမ
ရင်ဆင်ရလျက်၊ လူသ ိုးတလ
် တ်ြ ့်
့် ပ်သည့်် ပထမဆိုး စီမချက်မှ တပြတဆိုးတစ်ခ တြ ထ
ပြစ်သည်၊ သတသ
် တပြတဆိုး အဆင်သငမ
့်် ပြစ်မီတွင ် ကူိုးစက်တရ င်္ါက မကက ခဏ
့်
ကွယ်တပျ က်တလသည်။ အဘယ်တကက င့်် ကူိုးစက်တရ င်္ါက ကွယ်တပျ က်သနည်ိုး။ တစ်ချြုျို့က
တရ င်္ါပိုးမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်န္င်လက်သည်ဟ ဆကကစဉ် တစ်ချြုျို့က ရ သီဥတ
အတပပ င်ိုးအလဲတကက င ့်် ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည်ဟ ဆသည်။ ဤပရမ်ိုးပတ ထင်တကကိုးတပိုးချက်မျ ိုးက
ယတတတန်သည်ပြစ်တစ မတန်သည်ပြစ်တစ သပပပည က ရှငိုး် ပပချက် မတပိုးန္င်သကဲသ
့် ့်
တကျသည့်် အတပြက မတပိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤထင်တကကိုးတပိုးချက်မျ ိုးကသ
ရင်ဆင်ရမည်မဟတ်ဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ သန ိုးလည်မှုနည်ိုးပါိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကူိုးစက်

တရ င်္ါမျ ိုးက တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ရင်ဆင်ရမည်ပြစ်သည်။ တန က်ဆိုး
စစစ်တတွျို့ ရှချက်တွင ် အဘယ်တကက င ့်် ကူိုးစက်တရ င်္ါမျ ိုး စတင်သည် သမဟ
့် တ်
အဘယ်တကက င့်် အဆိုးသတ်သွ ိုးသည် ဆတ က မည်သမ
ူ ျှမသတပ။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သပပကသ ယကကည်က ၎င်ိုးက လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အ ိုးထ ိုးပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က အသအမှတ်မပပြုတသ တကက င ့်် သမဟ
့် တ် သူ၏ အချြုပ်အပခ
အ ဏ က လက်မခတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ အတပြရမည် မဟတ်တပ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် သူ၏ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှုတကက င ့်် တိုးတက်ပွ ိုးမျ ိုးသည်၊ ပြစ်တည်ပပီိုး ပျက်စီိုးတလသည်။
တစ်ချြုျို့တသ အရ မျ ိုးသည် လ ပပီိုး ထွက်သွ ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပပီိုး ထွက်သွ ိုးရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးက လူသည် န ိုးလည်ြမတပပ
န္ှင၊့်် ၎င်ိုးတမည်
့်
့် သည့်် အရပ်ကလ သည်က
မတပပ န္င် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ လ
့် က်န သည့်် ပစမျ ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်တပ။ လူသ ိုးသည်
အရ အ ိုးလိုးက ပြစ်ပျက်သည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက မမမျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ပမင်န္င်၊ မမန ိုးမျ ိုးပြင ့််
ကက ိုးန္င်ပပီိုး မမကယ်ခန္ဓ ပြင ့်် ကကြုတတွျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ
ွ ်မှုရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ လူသ ိုးသည် ပြစ်ရပ် အမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့် တမူထိုးူ ပခ ိုးမှု၊ ပမှနပ် ြစ်တပေါ်မှု
သမဟ
ှု ပင် မသစတ်၏ တစတ
ှု ရ သတဘ တပါက်တသ လ
် ည်ိုး
့် ဆ ်မအ
့် တ် ထူိုးဆန်ိုးမက
ဤအရ မျ ိုး တန က်မှ တည်ရသည်
ှ
့် အရ ပြစ်တသ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အလန္ှင ့််
စတ်အတကက င်ိုးက ဘ မျှမသတသိုးတပ။ ဤပြစ်ရပ်မျ ိုးတန က်တွင ် အပြစ်အပျက်မျ ိုးစွ ၊
ြန်ိုးကွယ်ထ ိုးသည့်် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးစွ ရှ၏။ လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် မှ တဝိုးရ
ထွကသ
် ွ ိုးခဲတ
် ကသဇ အ ဏ က အရ အ ိုးလိုးက အပ်စိုးသည်
့် သ တကက င၊့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
ဆသည်အ
့် ချက်က လက်မခတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ
အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်၌ ပြစ်ပျက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက ဘယ်တသ အခါမှ သက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်မည် မဟတ်တပ။ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မန္
ှု င
ှ ့််
အချြုပ်အပခ အ ဏ သည် လူသ ိုး၏ စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုး၊ လူသ ိုး၏ အသပည ၊ လူသ ိုး၏
သန ိုးလည်မှု၊ လူသ ိုး၏ သပပပည တက
် ။
့် ရရှန္င်သည့်် နယ်ပယ်မျ ိုးက တကျ ်လွန၏
ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဉ ဏ်မမီတသ အရ ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့တကတပပ
၏၊
့်
“ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က သင်ကယ်တင် မပမင်တတွျို့ ရသည်အ
့် တွက်
အရ ရ တင်ိုးက သူ၏ကသဇ အ ဏ က ခစ ိုးရ သည်ဟ သင်မည်သယ
့် န္င်သနည်ိုး။”
ပမင်တတွျို့ ပခင်ိုးက အစဉ်အပမဲ ယကကည်ပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် အစဉ်အပမဲ
သပမင်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်ပါ။ သလျှ
့် နရ မှ လ သနည်ိုး။
့် င ် ယကကည်မှုသည် မည်သည်တ

“ယကကည်ပခင်ိုးက အမှုအရ မျ ိုး၏ ပြစ်ရသည့်် စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် ပြစ်ရသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးတအတပေါ်
လူတ၏
့်် င
ှ ့််
့်
့် သတဘ တပါက်မှု၊ တတွျို့ ကကြုမှုတ၏
့် အဆငန္
အတမ်အနက်မှ လ သည်” ဟ တသချ မှုပြင ့်် ငါ တပပ န္င်၏။ ဘရ ိုးသခင် တည်ရသည်
ှ
ဟ
သင်ယကကည်တသ ်လည်ိုး အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုန္င
ှ ့််
အချြုပ်အပခ အ ဏ က သတပပြုမြ တနတနသ
သ ၊ အသအမှတ်မပပြုန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
ဤကသဇ အ ဏ မျြုိုးရပပီ
ှ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် အတမရှပြစ်သည်ဆသည်က
သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘယ်တသ အခါမျှ သင်ဝန်ခလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သင်၏သခင်၊ သင်၏ဘရ ိုးအပြစ် ဘယ်တသ အခါမျှ အမှနတ
် ကယ် လက်ခမည်
မဟတ်တပ။
လသ ်းမျိ ်းနွယ၏
် ကံကကမမ နှင ်ူ့ စကကဝဠ ၏ ကံကကမမ တိသည်
ို ူ့
ေန်ဆင််းရှင၏
်
အချ ပ်အ ခ အ ဏ နှင ်ူ့ ခွွဲ ခ ်း၍မရတပ
သင်တအ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ သင်တထဲ
့် ိုးလိုး အရွ ယ်တရ က်ပပီိုးသမ
့် မှ တစ်ချြုျို့သည် လူလတ်ပင်ိုး
ပြစ်သည်။ တစ်ချြုျို့သည် သက်ကကီိုးပင်ိုးထဲ ဝင်ကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က
မယကကည်ပခင်ိုးမှ ယကကည်ပခင်ိုးဆသ
ီ ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က စတင်ယကကည်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုကကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးဆီသ တရ
က်ကကတလပပီ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တတွ
့် င ် အသပည မည်မျှ
ရှပါသနည်ိုး။ လူသ ိုးကကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုး သင်
ရရှပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘဝတွင် လူတစ်ဦိုးသည် မမဆန္ဒရသမျှ
ှ
အ ိုးလိုးက ရန္င်ပါသတလ ။ သင်
တည်ရှခဲသ
် ယ်စန္ှစ် အနည်ိုးငယ်တစ်တလျှ က်တွင ် သင်ဆန္ဒ ရှသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့် ည့်ဆ
အမှုအရ မည်မျှ သင်ပပီိုးတပမ က် န္င်ခပ
ဲ့် ါသနည်ိုး။ သင် လိုးဝ တမျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးသည့်် အမှုအရ
မည်မျှ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ န္ှစ်သက်စရ အအ
့် ိုးသငမ
့်် မ
ှု ျ ိုးအပြစ် အမှုအရ
မည်မျှပြစ်လ ခဲသ
့်် နရင်ိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏
့် နည်ိုး။ အချန်တက င်ိုးက မရည်ရွယ်ဘဲ တစ ငတ
အလက တစ ငတ
့်် နရင်ိုး လူတသည်
အကျြုိုးပြစ်ထန
ွ ိုး် ြ တမျှ
လ
် ငပ့်် ခင်ိုးပြင ့်် အမှုအရ
့်
့်
မည်မျှတစ ငတ
့်် နဆဲ ပြစ်ပါသနည်ိုး။ လူတက
့် အမှုအရ မည်မျှက ပတ်ပင်တ ိုးဆိုးီ ပပီိုး
အကူအညီမဲသ
င ် အရ ရ သည်
့် လ ခစ ိုးတစခဲသ
့် နည်ိုး။ လူတင်ိုးသည် ၎င်ိုးတဘဝတွ
့်
မမတဆန္ဒ
ှ
အ
် တင်ိုး ပြစ်မည်၊ အစ ိုးအစ သမဟ
့် ရသည့်
့် တ် အဝတ်အစ ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ ့်
လအပ်မည်မဟတ်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် လမ်ိုးမျ ိုး အဘ
့် နန်ိုး ပမြှငတ
့်် က်လ မည်ဟ
့် အခွငအ
တမျှ ်လငက့်် ကရင်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သက်၍ တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပည့်တ
် နသည်။
့် ကကကမမ န္ှငပ

ဆင်ိုးရဲပပီိုး ြန္ှပ်ခရသည်ဘ
့် ဝ၊ အခက်အခဲမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နပပီိုး တဘိုးဒကခမျ ိုးပြင ့်် ဝန်ိုးရတနသည့််
ဘဝက မည်သမ
ူ ျှ မလချင်တပ။ သတသ
်လည်ိုး လူတသည်
ဤအရ မျ ိုးက ကကြုမပမင်န္င်
့်
့်
သမဟ
့် တ် မထန်ိုးချြုပ်န္င်ပါ။ တစ်ချြုျို့အတွက် အတတ်ဆသည်မှ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး တရ တထွိုး
တနပခင်ိုးသ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပါသည်။ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အလက
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ လ
့် င်္ရ
့် ိုးဝမသကကသကဲသ
့် လည်ိုးမစက်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ သမဟ
့်် သက်ရှငသ
် ည်
့် တ် လူသ ိုးမျ ိုး အဘယ်တကက ငအ
သမဟ
် န်သငသ
့်် ည်ဆသည်တက
ဲ ျက် ၎င်ိုးတ၏
့် တ် မည်သရှ့် ငသ
့် င်္ရမစက်ဘလ
့် ဘဝက
တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် မဆင်
မပခင် တစ်တနပပီ
ရင
ှ တ
် နထင်ကကတလသည်။
့် ိုးတစ်တန အသက်
့်
့်
ထသတသ
လူတသည်
လူသ ိုး၏ ကကကမမ က သန ိုးလည်မှု ရရှပခင်ိုးမရှဘဲ
့်
့်
အသက်ကကီိုးလ ကကပပီိုး ၎င်ိုးတတသသည်
အ
့် ချန်အထ ဘဝက မည်သနည်
့်
့် ိုးဆသည်က
မသကကတချ။ ထသတသ
လူတသည်
လူတသမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်မပါသည့််
့်
့်
့်
သတတဝါမျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် အသက်ရှငပ် ပီိုး ကမဘ ကကီိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ဝတထြုလအပ်ချက်မျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးမှ လူတသည်
တပျ ်ရင်မှုတတွက ရရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊
့်
ဤရပ်ဝတထြုကမဘ သည် အစဉ်တစက် တိုးတက်တနပခင်ိုးက ၎င်ိုးတပမင်
် ည်ိုး
့် ရတသ လ
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် အတတွျို့အကကြုပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးန္ှငဝ
့်် ည ဉ်က ခစ ိုးပပီိုး
့်
့် စတ်န္လ
ကကြုတတွျို့ရသည်အ
့် ရ တသည်
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
့် ့်
့်
့် မသက်ဆင်သကဲသ
မည်သည်ရ
့် ပ်ဝတထြုပစစညိုး် ကမျှ အတတွျို့အကကြု အတွက် အစ ိုးထိုးစရ မဟတ်တချ။
အတတွျို့အကကြုဟူသည်မှ န္ှလိုးသ ိုးထက
ဲ အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ပကတမျက်စပြင ့််
ပမင်၍မရန္င်သည့်် အရ တစ်ခပြစ်၏။ ဤအသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးသည် လူသ ိုးဘဝန္ှင ့််
လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ သန ိုးလည်မှု၊ သတဘ ထ ိုးအပမင်ထ၌
ဲ
တည်ရတလသည်
ှ
။ ဤအရ သည် မပမင်ရသည့်် အရှငသ
် ခင်တစ်တယ က်က အရ အ ိုးလိုးက
စီစဉ်တနတကက င်ိုး၊ လူသ ိုးအတွက် အရ ရ တင်ိုးက စီစဉ်ညန်ကက ိုးတနတကက င်ိုး
စိုးရမ်ပူပန်မဆ
ှု သ
ီ မကက
ခဏ တခေါ်တဆ င်တလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးအလယ်၌ တစ်ဦိုး
့်
တစ်တယ က်အတနပြင ့်် ကကကမမ ၏စီစဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စီစဉ် ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးက
လက်ခရသ ရှတလသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငခ
် ျတပိုးသည့်် တရှ က
ျို့ လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ မမ၏ကကကမမ အတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က လက်ခရသ ရှသည်။ ဤက ိုး ပငင်ိုးမရသည့််
အချက်တစ်ချက်ပြစ်၏။ ကကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်် ထိုးထွငိုး် သပမင်မှုန္င
ှ ့််
သတဘ ထ ိုးရပါတစ
ှ
ဤအချက်က မည်သမ
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။

သင်တနတ
် နရ သွ ိုးမည်၊ မည်သည့်် အရ လပ်မည်၊ အဘယ်သက
ူ သမဟ
့် င်ိုး မည်သည့်တ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ရ က သင်ကကြုတတွမ
ျို့ ည်၊ သင် မည်သည့်အ
် ရ တပပ မည်၊ သင်ထ
့် မည်သည့််
အရ ပြစ်မည်၊ ဤအရ တစ်ခတစ်တလက သင် ကကြုတင်ခနမ
် ့် ှနိုး် န္င်ပါသတလ ။ လူတသည်
့်
အတပခအတနမျ ိုး မည်သပြစ်
န္ှင၊့်် ဤအပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးက
့် တပေါ်သည်က ထန်ိုးချြုပ်ြ မတပပ
့်
ကကြုမပမင်န္င်တပ။ ဘဝတွင် ဤကကြုမပမင်န္င်သည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုးက တစ်ချန်လိုး
ပြစ်ပျက်တလသည်၊ ၎င်ိုးတသည်
တနစဉ်ပြစ်
တပေါ်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်၏။
့်
့်
ဤတနစဉ်တလ
ကဓတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတပြစ်
့်
့် တပေါ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ ့်
လက်န သည့်် ပစတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ြ မည်
သည်အ
့် ရ မျှ ကကြုရ ကျပန်ိုး
့်
့်
ပြစ်ပျက်တနပခင်ိုးမဟတ်တကက င်ိုး၊ အပြစ်အပျက်အသီိုးသိုးီ ၏ ပြစ်စဉ်၊
အပြစ်အပျက်အသီိုးသိုးီ ၏ မတရှ င်လွဲသ တသ သတဘ သဘ ဝတသည်
လူသ ိုး၏
့်
အလဆန္ဒအ ိုးပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲမရ န္င်တကက င်ိုး အစဉ်တစက် သတတပိုးချက်မျ ိုး
ပြစ်ကကတလသည်။ အပြစ်အပျက်တင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သ ့်
သတတပိုးချက်တစ်ခ သယ်တဆ င်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
ွ ်
့် ကယ်ပင်ကကကမမ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မထန်ိုးချြုပ်န္င်ဆသည့်် သတင်ိုးစက ိုးကလည်ိုး တပိုးပတလသည်
။ အပြစ်အပျက်တင်ိုးက
့်
မမကကကမမ ကယ်ြန်တီိုး လသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရင်ိုးစင်ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တသ
ရည်မှနိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ဆန္ဒအတွက် ပပန်လည်တချပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
အဆိုး၌
့်
မည်သက
ူ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကကမမ က အပ်စိုးပပီိုး ထန်ိုးချြုပ်တနသည်ဆသည်က ပပန်လည် သိုးသပ်ြ ့်
လူတက
ွ ်၏ မျက်န္ ှ က တစ်ချက်ပပီိုး တစ်ချက် ရက်သည့််
့် တက်တွနိုး် တနရင်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အ ိုးတက င်ိုးတသ ရက်ချက်မျ ိုး ကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးသည် ထပ်တလဲလဲ ကြျက်ကယက်လပ်ခရပပီိုး ပျက်စီိုးတကကမွသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
လူသ ိုးတသည်
ကစီမသမျှက မရည်ရွယ်ဘဲ လက်ခပခင်ိုး၊ လက်တတွျို့အရှတရ ိုးက လက်ခပခင်ိုး၊
့်
တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က လက်ခပခင်ိုးသ အလ
အတလျ က်
့်
တရ က်သွ ိုးရတလသည်။ ဤတနစဉ်
ခလိုး၏
့် တလ ကဓတရ ိုးမှ လူသ ိုးတဘဝတစ်
့်
ကကကမမ မျ ိုးအထ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
ြွငမ
့်် ပပသည်အ
့် ရ တစ်ခမျှမရှတပ။ “ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အခွင ့်် အ ဏ သည် သ လွနက် ကီိုးပမတ်သည်”
ဆသည့်် ထ ဝရ အမှနတ
် ရ ိုးက မပပသည့်် “ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က
တကျ ်လွန၍
် မရန္င်” ဆသည့်် သတင်ိုးစက ိုးက မတပိုးပသည့်
အ
် ရ တစ်ခမျှမရှတပ။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် စကကဝဠ ၏ကကကမမ သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့််
အတွငိုး် ကျကျ ရစ်ပတ်တနပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် မခွမ
ဲ ခွ

ချည်တန္ှ င်ထ ိုးသည်။ အဆိုး၌ ၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ မှ ခွထ
ဲ တ်မရတချ။
့်
ဆွခ
ဲ ွ လမရတပ။
အရ အ ိုးလိုး၏ နယ မမျ ိုးတွင၊် လူသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က န ိုးလည်လ သည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ရှငသ
် န်တရိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပြင၊့်် သူသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမက
ှု သတပပြုမလ သည်၊
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ကကကမမ မျ ိုးတွင၊် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူ၏ ကသဇ အ ဏ က အသိုးချပပီိုး
၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သူတက က်ချက်ချလ သည်။ ပပီိုးလျှင်
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုး၏ ဘဝစက်ဝန်ိုးမျ ိုးတွင ် လူသ ိုးသည် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
သက်ရအ
ှ ိုးလိုးတအတွ
က် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ် တတွျို့ ကကြုလ ရပပီိုး၊ ထစီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်တသည်
့်
ကမဘ တပမကကီိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၊ အတလ့်အထမျ ိုး၊
အပခ ိုးတန်ခိုးစွမ်ိုးအ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အင်အ ိုးစမျ ိုးအ ိုးလိုးက မည်သ အစ
ိုးထိုးသည်က
့်
အမှနတ
် ကယ် မျက်ပမင်တတွျို့ ရှလ ရသည်။ ဤအချက်တကက င ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ
အ ဏ သည် အဘယ်ြန်ဆင်ိုးခကမျှ ချြုိုးတြ က်၍မရ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
ကကြုတင်သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည့်် အပြစ်အပျက်န္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးက မည်သည့်် အင်အ ိုးစကမျှ
ကျြူိုးတကျ ၍
် မရ သမဟ
ွ ်အ ိုး လက်ခတစသည်။
့် တ် တပပ င်ိုးလဲ၍မရသည်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးသည် မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး
မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုးက ဤပမငပ့်် မတ်သည့်် နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၏ တအ က်တွငပ် ြစ်သည်။
ဤက ိုး ြန်ဆင်ိုးရှင် အခွငအ
့်် ဏ ၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ပပယင်္်မဟတ်တလ ။ ဤဓမမဓဌ န်ကျသည့််
နယ မမျ ိုးတွင် အပြစ်အပျက်အ ိုးလိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးအတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏ ဘသက်တပိုးပခင်ိုးက လူသ ိုးက ပမင်တသ ်လည်ိုး စကကဝဠ အတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လူမည်မျှက
သတဘ တပါက်န္င်ကကသနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ က
့် ယ်တင်၏
ကကကမမ အတပေါ် စီစဉ်မှုက အမှနတ
် ကယ်သန္င်၊ အသအမှတ်ပပြုန္င်၊ လက်ခန္င်ပပီိုး
န ခန္င်သည့်သ
် ူ မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်မှ ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ
န္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက ယကကည်လျက်၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုးမျ ိုး၏
ဘဝကကကမမ မျ ိုးအ ိုး ချမှတ်သည်ကလည်ိုး မည်သက
ူ အမှနတ
် ကယ်ယကကည်ပပီိုး
အသအမှတ်ပပြုလမ်မ
်
့် ည်နည်ိုး။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ သည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
လက်ထမ
ဲ ှ ရှသည်ဆသည့်် အချက်က မည်သက
ူ အမှနတ
် ကယ်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်န္င်သနည်ိုး။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က အပ်စိုးပပီိုး

ထန်ိုးချြုပ်သည်ဆသည်အ
့် ချက်က ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ အတပေါ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သ သတဘ
ထ ိုးမျြုိုး ထ ိုးသငသ
့်် နည်ိုး။
့်
ယင်ိုးမှ ဤအမှနတ
် ရ ိုးန္င
ှ ့်် ယခရင်ဆင်တနရသည့်် လူသ ိုးတင်ိုး မမတက
့် ယ်တင်အတွက်
ပပြုလပ်ရမည့်် ဆိုးပြတ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။
လသ ်းဘဝတစ်ခိုထက
ွဲ ဆံမ
ို ှတတ
် ခ က်ခို
လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် လူတင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးသည့်် ဆမှတ်မျ ိုးသ ့်
တရ က်ကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘဝတွင ် လူတစ်တယ က်၏ ကကကမမ က
ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်သည့်် အတပခခအကျဆိုး၊ အတရိုးအကကီိုးဆိုးအဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်ကကသည်။
တအ က်ပါအချက်သည် လူတင်ိုး မမတ ဘဝလမ်
ိုးတကက င်ိုး၌ ပြတ်သန်ိုးရမည့််
့်
ဤလမ်ိုးညန်အမှတအ
် သ ိုးမျ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုပ် တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။
ပထမဆံမ
ို ှတ-် တမွ်းေွ ်း ခင််း
လူတစ်တယ က် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် တမွိုးြွ ိုးသည်၊ မည်သည်မ
့် သ ိုးစထဲတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
တမွိုးသည်၊ မမ၏လင်အမျြုိုးအစ ိုး၊ ပသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် တမွိုးြွ ိုးချန်- ဤအရ မျ ိုးသည်
လူတစ်တယ က် ဘဝ၏ ပထမဆမှတ် အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤဆမှတ်၏ အချက်အလက်အချြုျို့က မည်သမ
ူ ျှ မတရွ ိုးချယ် န္င်တပ။ ထအရ အ ိုးလိုးသည်
ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ိုးပြင ့်် အချန် ကက ပမငစ
့်် ွ က ကကြုတင်သတ်မှတ်ပပီိုး ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပင်ပပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးပြင ့်် ဘယ်လနည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ လမ်ိုးမိုးခရပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ြန်
်
့် ဆင်ိုးရှငက
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအချက်မျ ိုးက လူသ ိုးပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
မည်သည်အ
့် ချက်ကမှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ လူတစ်တယ က် တမွိုးြွ ိုးြဆ
့် သည်မှ ထလူအတွက်
ြန်ဆင်ိုးရှင် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် ကကကမမ ၏ ပထမအဆင ့်် ပပီိုးပပည့်စ
် ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလသည်။
သူသည် ဤအတသိုးစတ် အချက်အလက် အ ိုးလိုးက တရှိုးကတည်ိုးက ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုး
ပြစ်တသ တကက င ့်် မည်သက
ူ မျှ မည်သည်အ
့် ချက်ကမျှ တပပ င်ိုးလဲ န္င်သည့််
တန်ခိုးအ ဏ မရှတပ။ လူတစ်တယ က်၏ တန က်ပင်ိုး ကကကမမ က ထည့်သ
် င
ွ ိုး် မစဉ်ိုးစ ိုးဘ၊ဲ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး အတပခအတနမျ ိုးက ကကြုတင် ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်က
အပြစ်ကအပြစ်အတင်ိုး ရှပမဲရှကကတလသည်။ ဤအချက်တက
့် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏
ဘဝကကကမမ က မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ လမ်ိုးမိုးမှုမရှသကဲသ
့် တစ်
ဦိုးတစ်တယ က်၏
့်
ဘဝကကကမမ အတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ အ ိုး မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ

သက်တရ က်မှု မရှတပ။
၁။ ေန်ဆင််းရှင၏
် အစီအစဉ်မျ ်းမှ ဘဝသစ်တစ်ခို တမွ်းေွ ်းသည်
လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးရ တနရ ၊ မသ ိုးစ၊ လင်အမျြုိုးအစ ိုး၊ ရပ်အသွငအ
် ပပင်၊
တမွိုးြွ ိုးသည့်် အချန်ပြစ်သည့်် ပထမဆမှတ်၏ မည်သည်အ
့် တသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးက
လူတစ်တယ က်က တရွ ိုးချယ်န္င်စွမ်ိုး ရှသလ ိုး။ လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက
ကယ်တင်ပပြုလပ်၍မရသည့်် ပြစ်ရပ်တစ်ခပြစ်သည်က ိုး သသ တပ၏။ လူတစ်တယ က်သည်
တနရ တစ်တနရ ၊ အချန်တစ်ခ၊ မသ ိုးစတစ်စ၌ ရပ်အသွငအ
် ပပင်တစ်ခန္ှင ့်် မမဆန္ဒအတလျ က်
မဟတ်ဘဲ တမွိုးြွ ိုး၏။ လူတစ်တယ က်သည် အမ်တထ င်စတစ်စတွင ် မမဆန္ဒအတလျ က်
မဟတ်ဘဲ မသ ိုးစဝင်ပြစ်လ ပပီိုး မသ ိုးစ တစ်စ၏ မျြုိုးဆက်တစ်ခ ပြစ်လ တပသည်။
လူတစ်တယ က်သည် ဤပထမဆမှတ်၌ တရွ ိုးစရ မရှဘဲ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခ၊ တကျသည့်မ
် သ ိုးစတစ်စ၊ တကျသည့််
လင်အမျြုိုးအစ ိုး၊ အသွငအ
် ပပင်တစ်ခန္ှင၊့်် လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် အတွငိုး် ကျကျ
ဆက်န္ယ
ွ ်သည့်် တကျတသ အချန်တစ်ချန်တွင ် တမွိုးြွ ိုးတလသည်။ ဤအလွနအ
် တရိုးပါသည့််
ဤဆမှတ်တွင ် လူတစ်တယ က်သည် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်န္င်သနည်ိုး။
အ ိုးလိုးတပါင်ိုးလက်လျှင၊် လူတစ်တယ က်သည် မမ၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ဤအတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးမှ တစ်ခတစ်တလကမျှ တရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ခွခ
ဲ န်မှ့် တသ
် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ လမ်ိုးပပမှုတကက ငသ
့််
မဟတ်ပါက၊ ဤကမဘ ၌
အသစ်တမွိုးြွ ိုးသည့်် ဘဝတစ်ခသည် မည်သည်တ
့် နရ ကသွ ိုးရမည် သမဟ
့် တ်
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် တနရမည်ဆသည်က သလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊ တဆွမျြုိုးမျ ိုး ရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊
မည်သည်တ
့် နရ န္ှငမ
့်် ျှ သက်ဆင်မည် မဟတ်သကဲသ
့် စစ်
် ည်အ
့် မ် ရှမည်မဟတ်တပ။
့် မှနသ
သတသ
်လည်ိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တစစ
့် ပ်သည့်် အစီအစဉ်မျ ိုးတကက င ့်် ဤအသစ်တသ ဘဝက
့်
တနစရ တနရ တစ်ခ၊ မဘမျ ိုး၊ ၎င်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် တနရ တစ်ခန္ှင ့်် တဆွမျြုိုးမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး
ဤအတကက င်ိုးတကက င ့်် ထဘဝသည် ၎င်ိုး၏ခရီိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်က စတင်တလသည်။
ဤပြစ်စဉ် တစ်တလျှ က်တွင၊် ဤဘဝသစ်တစ်ခ တပေါ်တပါက်မှုသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အစီအစဉ်အ ိုးပြင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထဘဝပင်ဆင်လ မည့်် အရ အ ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ချတပိုးသန ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။ မည်သည်အ
့် ရ မျှ မရှသည့်် လွတ်လွတလ
် ပ်လပ်
လွငတ
့်် မျ တနသည့်် ကယ်ခန္ဓ တစ်ခမှ၊ တပြည်ိုးပြည်ိုး အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့်် ပြစ်လ သည်။
ပမင်၍ရန္င် လ သည်။ လက်ဆပ်လက်ကင်ပပ၍ ရန္င်တသ လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်လ သည်။

စဉ်ိုးစ ိုးတတ်သည်၊့် အသက်ရှြူသည်၊့် အပူန္င
ှ ့်် အတအိုးက သရှခစ ိုးန္င်သည့််
လူသ ိုးတစ်တယ က် ပြစ်လ သည်။ ရပ်ဝတထြုတလ ကထဲ၌ ြန်ဆင်ိုးခတစ်တယ က်၏
ပမှနလ
် ှုပ်ရှ ိုးမှု အ ိုးလိုးတွင် ပါဝင်လပ်တဆ င်န္င်သည်သ
့် ၊ူ ဘဝတွင ် ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး
ကကြုတတွျို့ရမည့်် အရ အ ိုးလိုးကကကြုတတွျို့ခစ ိုးရမည့်၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမျ ိုးအနက်
တစ်ခပြစ်လ တပသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကကြုတင်ပင်ိုးပခ ိုး
သတ်မှတပ် ခင်ိုးသည် ရှငသ
် န်ရပ်တည်တရိုးအတွက် လအပ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက ထလူအတပေါ်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ချတပိုးသန ိုး လမ်မ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။ အလ ိုးတူပင်၊ လူတစ်ဦိုး တမွိုးြွ ိုးသည်
ဆသည့်အ
် ချက်မှ ၎င်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် မှ ရှငသ
် န်ရပ်တည်တရိုး အတွက် လအပ်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက လက်ခရရှလမ်မ
်
့် ည်ဟ ဆလပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး ထအချန်မှစပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှငက
ပပ
ရှငတ
် နထင်မည်ပြစ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် ိုးတပိုးထ ိုးသည့်် တန က်ပစတစ်ခန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအသက်
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ အ ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ဟ ဆလတပသည်။
၂။ မတညီသည်ူ့ လသ ်းတိသည်
ို ူ့
မတညီသည်ူ့ အတ ခအတနမျ ်းတအ က်တင
ွ ် အဘယ်တကက င်ူ့
တမွ်းေွ ်းသနည််း
လူတသည်
၎င်ိုးတ ပပန်
့် ည်၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် လည် တမွိုးြွ ိုးလျှင ် တကျ ်ကက ိုးသည့်် မသ ိုးစတွင် ပြစ်လမ်မ
အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးပြစ်ပါက စန္ှုိုးဝှုက်န္င
ှ ့်် တူပပီိုး အ ိုးလိုးက ချစ်ခင်ကကမည်ပြစ်က ၎င်ိုးတ ့်
အမျြုိုးသ ိုးပြစ်လျှင် အလကျတဆ င်ရွက်တပိုးရန် အသငရ
့်် ှတနသည့်် တလ ကတစ်ခလိုးန္ှငအ
့်် တူ
ဘ ကမှမလအပ်သည်၊့် တချ တမ လှပတသ မင်ိုးသ ိုးတလိုးပြစ်မည်ဟ မကက ခဏ
စတ်ကူိုးရသည်က န္ှစ်သက်ကကသည်။ ၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစ၊ ၎င်ိုးတ၏
် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသွငအ
့်
လင်အမျြုိုးအစ ိုး၊ ၎င်ိုးတတမွ
့် ိုးသည့်် အချန်ကပင် မတကျမချမ်ိုးပြစ်ရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ တမွ
့် ိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးစွ တအ က်တွင ် ပင်ပန်ိုးကကရပပီိုး ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အလွန ်
မတကျနပ်တသ သူမျ ိုး ရှတလသည်။ သတသ
် လူတက
့်
့် သီိုးပခ ိုးမသ ိုးစတစ်စထဲ
အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ တမွ
့် ိုးလ သည် သမဟ
့် တ် အဘယ်တကက င့်် ထထတသ ပစပြစ်ရသည်က
လိုးဝ န ိုးမလည်ကကတချ။ ၎င်ိုးတမည်
့် ရပ်တွင ် တမွိုးသည်ပြစ်တစ၊
့် သည်အ
မည်သပ့် စရှသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု ထဲတွင ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက ကပပရန်န္င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ည့်် တ ဝန်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရန် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတ ့်
မသကကသကဲသ
့် ဤရည်
ရွယ်ချက်သည် ဘယ်တသ အခါမှ တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပမင်တွင် လူတစ်တယ က် တမွိုးြွ ိုးသည်တ
့် နရ ၊ လင်အမျြုိုးအစ ိုး၊
ရပ်အသွငအ
် ပပင်၊ အ ိုးလိုးသည် ယ ယီပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်

တစ်ခလိုးအတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးထဲက မတပပ ပတလ က်သည့််
အစက်အတပပ က်မျ ိုး၊ အစက်မျ ိုး၊ အလွနတ
် သိုးငယ်သည့်် သတကဂတတလိုးမျ ိုး
ပြစ်ကကတပသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် အဆိုးသတ်သည် အထူိုးကဏ္ဍ
တစ်ခတစ်တလထဲတွင ် ၎င်ိုး၏တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ပခင်ိုးမဟတ်ဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘဝ ၎င်ိုးတ ပြည့်
ဆ
် ည်ိုးသည့်တ
်
ဝန်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်
့်
ပပီိုးဆိုးသည်အ
့် ချန်တွင ် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တရ ိုးစီရင်မှု အ ိုးပြင ့််
့်
ပင်ိုးပခ ိုးဆိုးပြတ်မည် ပြစ်သည်။
အကျြုိုးတရ ိုးတင်ိုးတွင ် အတကက င်ိုးတရ ိုးရပပီ
ှ ိုး အတကက င်ိုးတရ ိုးမရှသည့်် အကျြုိုးဆသည်မှ
မရှဟ ဆထ ိုးတပသည်။ ထတကက
င ့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးသည်
့်
မမ၏လက်ရှဘဝန္ှင ့်် ယခင်ဘဝန္ှစ်ခလိုးန္ှင ့်် တသချ တပါက် ဆက်န္ယ်တနသည်။ လူတစ်ဦိုး၏
တသဆိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏လက်
ရှဘဝက အဆိုးသတ်တစခဲပ
့် ါက လူတစ်ဦိုး၏
့်
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးသည် စက်ဝန်ိုးအသစ်၏ အစပြစ်တပသည်။ စက်ဝန်ိုး အတဟ င်ိုးက လူတစ်ဦိုး၏
ယခင်ဘဝက ကယ်စ ိုးပပြုသည်ဆလျှင် စက်ဝန်ိုးအသစ်က အလအတလျ က် ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်ရဘဝ
ှ
ပြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦိုး၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက သူ၏ယခင်ဘဝန္ှင ့်် လက်ရဘဝက
ှ
ဆက်သယ
ွ ်တနသည်အ
့် တွက် သူ၏တမွိုးြွ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တနသည့်် တည်တနရ ၊ မသ ိုးစ၊
လင်အမျြုိုးအစ ိုး၊ အသွငအ
် ပပင်န္င
ှ ့်် တစ်ပခ ိုး အချက်အလက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
သူ၏ယခင်ဘဝ၊ လက်ရှဘဝတန္ှ့် င ့်် တသချ တပါက် ဆက်န္ယ် တပသည်။ ဤက ိုး လူတစ်ဦိုး၏
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အချက်အလက်တသည်
ယခင်ဘဝ၏ လမ်ိုးမိုးမှု
့်
ရှရတင်မကဘဲ လက်ရဘဝတွ
ှ
င ် မမ၏ကကကမမ က ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မှတသ
် ည်ဟ ဆလတပသည်။
ယင်ိုးသည် လူတ တမွ
့် ိုးြွ ိုးသည့်် အတပခအတနအမျြုိုးမျြုိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
အချြုျို့က ဆင်ိုးရဲသည့်် မသ ိုးစမျ ိုး၌ တမွိုးြွ ိုးကကသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ချမ်ိုးသ သည့််
မသ ိုးစမျ ိုးတွင ် တမွိုးြွ ိုးသည်။ တစ်ချြုျို့က သ မန်မျြုိုးရိုးမှ လ ပပီိုး၊ တစ်ချြုျို့က တကျ ်ကက ိုးသည့််
မျြုိုးရိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ တစ်ချြုျို့က တတ င်ပင်ိုးတွငတ
် မွိုးသည်၊ တစ်ချြုျို့က
တပမ က်ပင်ိုးတွငတ
် မွိုးသည်။ တစ်ချြုျို့က သဲကန္တ ရထဲတွင ် တမွိုးသည်။ တစ်ချြုျို့က စမ်ိုးလန်ိုးသည့််
တပမမျ ိုးတွင ် တမွိုးသည်။ တစ်ချြုျို့လတ
ူ ၏
့် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက ကသဘ သမျ ိုး၊ ရယ်သ၊
တအ င်ပဲခ
ွ ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ယှဉ်တွဲသည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးမှ မျက်ရည်မျ ိုး တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် ပူတဆွိုး
တသ ကတက
့် ယူတဆ င်လ သည်။ တစ်ချြုျို့က တန်ြိုးအထ ိုး ခရန်အတွက် တမွိုးြွ ိုးလ သည်၊
အပခ ိုးသတ
ူ မှ့် မူ တပါင်ိုးပင်မျ ိုးကဲသ
့် ြယ်
ထ ိုးခရြ ပြစ်
့်
့် တလသည်။ တစ်ချြုျို့က
တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးပြငတ
့်် မွိုးြွ ိုးသည်၊ အပခ ိုးသတ
ူ မှ့် မူ ပပန်ိုးမကျသည့််

အရ မျ ိုးန္ှင ့်် တမွိုးသည်။ တစ်ချြုျို့ကချစ်စရ တက င်ိုးသည်၊ အပခ ိုးသူတမှ့် ရပ်ဆိုးတလသည်။
တစ်ချြုျို့က သန်ိုးတခါင်ယတွင် တမွိုးသည်။ အပခ ိုးသူတမှ့် မူ မွနိုး် တည့်တ
် န၏
ပူပပင်ိုးမှုတအ က်တွငတ
် မွိုးသည်။ အဆငအ
့်် တန်ိုးအ ိုးလိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လူတ၏
့်
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ၎င်ိုးတအတွ
က် အဆင်သငထ
့်် ိုးသည့််
့်
ကကကမမ မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် သတ်မှတထ
်
ိုး တပသည်။ သူတ၏တမွ
ိုးြွ ိုးမမ
ှု ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
လက်ရဘဝမျ
ှ
ိုး ထဲက ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ အပပင် ၎င်ိုးတ ကပပမည့်
် အခန်ိုး ကဏ္ဍမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးမည့်် တ ဝန်မျ ိုးက သတ်မှတ်တပိုးသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ဝန်ခကကရတလသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ိုးပြင ့်် ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးခရလျက်၊
အဘယ်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကြုတင် ပပဋ္ဌ န်ိုးခထ ိုးရသည့်် ကကမမ က မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။
၎င်ိုးတ၏
ူ ျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် ၎င်
့် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက မည်သမ
့် ိုးတ၏
့် ကကကမမ က
ဘယ်သမ
ူ ျှ မတရွ ိုးချယ်န္င်ပါ။
ဒိုတယ
ိ ဆံမ
ို ှတ-် အရွ ယ်တရ က်လ ခင််း
မည်သည်မ
့် သ ိုးစမျြုိုးမှ တမွိုးလ သည်ဆသည်အ
့် တပေါ် မူတည်ပပီိုး လူတသည်
မတူညသ
ီ ည်အ
့် မ်
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် ကကီိုးပပင်ိုးလ ပပီိုး ၎င်ိုးတမ့် ဘမျ ိုးထမှ မတူညသ
ီ ည့်် သင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက
သင်ယူကကသည်။ ဤအချက်မျ ိုးက လူတစ်တယ က် အသက်အရွ ယ်ရလ သည့််
အတပခအတနမျ ိုးက ဆိုးပြတ်တပိုးပပီိုး အရွ ယ်တရ က်ပခင်ိုးက လူတစ်တယ က်ဘဝ၏
ဒတယအတရိုးပါသည့်် ဆမှတ်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ လူတသည်
ဤဆမှတ်တွငလ
် ည်ိုး
့်
တရွ ိုးစရ မရှသည်က တပပ ပပစရ မလတပ။ ယင်ိုးသည်လည်ိုး သတ်မှတ်ပပီိုးသ ိုး
ကကြုတင်စီစဉ်ပပီိုးသ ိုးပြစ်သည်။
၁။ လအသီ်းသီ်း၏အသက်အရွ ယ်ရလ ခင််းအတွက် သတ်မှတထ
် ်းသညူ့ ် အတ ခအတနမျ ်းကိို
ေန်ဆင််းရှငက
် စီစဉ်သည်
လူတစ်တယ က်သည် မမကကီိုးပပင်ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မမက စ ရတတပမြှင်တ
့် င်တပိုးပပီိုး
လမ်ိုးမိုးသည့်် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အမှုအရ မျ ိုးက တရွ ိုးချယ်၍မရတပ။
လူတစ်တယ က်သည် မည်သည်အ
့် သပည သမဟ
ှု သူရရှမည်၊
့် တ် ကျွမ်ိုးကျင်မက
မည်သအကျင
မ
့်် ျြုိုး ပြစ်မည်က မတရွ ိုးချယ်၍မရ။ သူ၏မဘမျ ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးမျ ိုးက မည်သူ
့်
ပြစ်မည်၊ မည်သည်ပ
့် တ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးတွင ် ကကီိုးပပင်ိုးမည်ဆသည်က မတရွ ိုးချယ်၍မရတပ။ မမ
ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၌ ရှသည့်် လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ ဆက်န္ယ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့််

ထအရ မျ ိုးက ၎င်ိုး၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မက
ှု မည်သလ
့် မ်ိုးမိုးသည်ဆသည့်် အရ အ ိုးလိုးမှ
၎င်ိုးထန်ိုးချြုပ် ရန္င်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
ူ
့် လျှင ် ဤအရ တက
့် မည်သက
ဆိုးပြတ်သနည်ိုး။ မည်သက
ူ စီစဉ်သနည်ိုး။ ကစစရပ်တွင ် လူက တရွ ိုးချယ်စရ မရှသည်အ
့် တွက်
ဤအရ မျ ိုးက မမတ က
့် တွက်၊ ပပီိုးလျှင် သူတသည်
့် ယ်တင်အတွက် မဆိုးပြတ်န္င်သည်အ
့်
သသ စွ အလအတလျ က် ပမတြ ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဤလူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ပြစ်တပေါ်မှုမှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လက်ထ၌
ဲ ရှသည်က
တပပ စရ မလတတ တ
် ည် လူတင်ိုး၏ တမွိုးြွ ိုးမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ပ။ ဟတ်တပ၏၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
သီိုးသနအ
် ့် တပခအတနမျ ိုးက စီစဉ်သကဲသ
့် ပင်
့် ၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က် ကကီိုးပပင်ိုးသည့်် တကျတသ
အတပခအတနမျ ိုးကလည်ိုး စီစဉ်တလသည်။ လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးမက
ှု ၎င်ိုး၏
အနီိုးဝန်ိုးကျင်ရှ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ တက
့် တပပ င်ိုးလဲတစပါက၊
ထလူ၏ကကီိုးပပင်ိုးမှုန္င
ှ ့်် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မက
ှု လည်ိုး ထအရ တက
့် တသချ တပါက်
သက်တရ က်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် လူအချြုျို့က ဆင်ိုးရဲသည့်် မသ ိုးစမျ ိုးတွင ်
တမွိုးတသ လ
် ည်ိုး ကကယ်ဝမှုက ဝန်ိုးရလျက် ကကီိုးပပင်ိုးသည်။ တစ်ချြုျို့က ချမ်ိုးသ သည့််
မသ ိုးစတွင ် တမွိုးတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစ၏ စည်ိုးစမ်က ကျဆင်ိုးတစသည်၊ ထသပြင
့် ့််
၎င်ိုးတသည်
ဆင်ိုးရဲသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ကကီိုးပပင်ိုးရတလသည်။ မည်သ၏
ူ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးကမျှ
့်
သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးက အပ်စိုးပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် တရှ
င်လလ
ဲ မရသည်
့်
့်
့်
သတ်မှတထ
်
ိုးတသ အတပခအတနတအ က်၌ မည်သမ
ူ ျှ မကကီိုးပပင်ိုးတပ။ ဤအရ မျ ိုးသည်
လူတစ်တယ က် စတ်ကိုးူ န္င်သည့်် သမဟ
့် တ် ထန်ိုးချြုပ်န္င်သည့်် အရ မျ ိုး မဟတ်တပ။
၎င်ိုးတသည်
လူတစ်တယ က်၏ ကကကမမ ရလဒ်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏
့်
ကကကမမ ပြင ့်် ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဟတ်တပ၏၊ အဓကအ ိုးပြင၊့််
ဤအရ မျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူအသီိုးအသီိုးအတွက် ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးသည့််
ကကကမမ အ ိုးပြင ့်် သတ်မှတ်ခထ ိုးရတပသည်။ ဤအရ မျ ိုးက လူ၏ ကကကမမ အတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ယင်ိုးအတွက် သူ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့််
ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ထ ိုး တပသည်။
၂။ လတိို အရွ
ယ်တရ က်သည်ူ့ အတ ခအတနအမျိ ်းမျိ ်းတိက
ို ူ့ မတညီသည်ူ့ အခန််းကဏ္ဍမျ ်းကိို
ူ့
ေစ်တပေါ်တစသည်
လူတစ်တယ က် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၏ အတပခအတနမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတကကီ
့် ိုးပပင်ိုးသည့်် အတပခခအဆင ့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခန္ှင ့်် အတပခအတနမျ ိုး အတပေါ်၌ တည်တဆ က်ထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့်

လူတစ်တယ က်ကကီိုးပပင်ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုးသည် အလ ိုးတူပင် ၎င်ိုးတတမွ
့် ိုးြွ ိုးမှု
အတပခအတနမျ ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခပြစ်ပါသည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ် ဘ သ စက ိုးက
စသင်ယူက သူအစဉ်တစက် ကကီိုးပပင်ိုးတနသည်အ
့် တတ အတွငိုး် ပြစ်စဉ်တစ်ခ ပြစ်သည့််
သူစ့် တ်က အတကက င်ိုးအရ အသစ်မျ ိုးစွ က စတင်ကကြုတတွျို့ ပပီိုး လက်သငခ
့်် တလသည်။
လူတစ်တယ က်သည် သူန့် ိုးန္ှင ့်် ကက ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုး၊ သူမျက်
ှ ့်် ပမင်သည်အ
့် ရ မျ ိုး
့် လိုးန္င
သူစ့် တ်ပြင ့်် မှတ်သ ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးက သူ၏အတွငိုး် ကမဘ က တပြည်ိုးပြည်ိုး ပြည့်ပ် ပီိုး
သက်ဝင်လပ
ှု ်ရှ ိုးတစသည်။ သူ ထတတွျို့ ဆက်ဆလ ရသည့်် လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုး၊
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၊ သူသင်ယူသည့်် ဘအသ၊ အသပည ၊ ကျွမ်ိုးကျင်မှုန္င
ှ ့်် သူက
့်
လမ်ိုးမိုးသည်၊့် စွဲပမဲတအ င်သင်ယူ သမဟ
့် သည့်် စဉ်ိုးစ ိုးပမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
့် တ် သင်ကက ိုးခဲရ
ဘဝတွင ် သူက
့် ည်။ သူကကီိုးလ သည့်် အတလျ က်
့် ကကမမ က လမ်ိုးပပက လမ်ိုးမိုးတပလမ်မ
သင်ယူသည့်် ဘ သ စက ိုးန္ှင ့်် သူ၏စဉ်ိုးစ ိုးပနည်ိုးလမ်ိုးတက
့် ငယ်ဘဝတွင ်
သူအချန်ကန်ဆိုးခဲသ
ှ ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရသကဲသ
့် ထ
့် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ်
၎င်ိုးတအနီ
ူ ျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး
့် ိုးတစ်ဝက်ရှ မဘမျ ိုး၊ တမွိုးချင်ိုးမျ ိုး၊ တစ်ပခ ိုးလမ
အမှုအရ မျ ိုး ပါဝင်တလသည်။ ထတကက
င ့်် လူတစ်တယ က်၏ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက သူကကီိုးပပင်ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က သတ်မတ
ှ ်တပိုးပပီိုး ဤအချန်
အတတ အတွငိုး် သူ ထတတွဆ
ျို့ က်ဆလ ရသည့်် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအတပေါ်လည်ိုး မူတည် တပသည်။ လူတစ်တယ က် ကကီိုးပပင်ိုးသည့််
အတပခအတနမျ ိုးအ ိုး အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ကကြုတင်သတ်မှတ်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်
ဤပြစ်စဉ်အတွငိုး် သူတနထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်ကလည်ိုး အလအတလျ က်
ကကြုတင်သတ်မှတ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် လူတစ်တယ က်၏ တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်မှုမျ ိုးအတပေါ် ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ရ
ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ လူတစ်ဦိုး၏ ဘဝကကကမမ အတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် င်္ရတစက်
စီစဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ အ ိုးပြင ့်် သတ်မှတ်တလသည်။ ထတကက
င ့်် ကကီိုးပပင်ိုးမှု
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် မည်သမ
ူ ဆ ကကြုတတွျို့ရသည့်် လူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ထ
့် တတွျို့ဆက်ဆလ ရသည့််
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့််
အလအတလျ က် ဆက်န္ယ်တလသည်။ လူတသည်
ဤကဲသ
့် ရှု
့်
့် ပ်တထွိုးသည့်် အပပန်အလှန ်
ဆက်န္ယ်မှုမျြုိုးမျ ိုးက ကကြုတင်မပမင်န္င်သကဲသ
့် မထ
န်ိုးချြုပ်န္င် သမဟ
့်
့် တ် န ိုးလည်
သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှန္င်တပ။ မျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် မတူညသ
ီ ည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့််
လူတသည်
လူတစ်တယ က် ကကီိုးပပင်ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတပေါ် ဆက်စပ်မှုရပပီ
ှ ိုး
့်

မည်သည်လ
့် ူသ ိုးမျှ ထသကျယ်
ပပနသ
် ့် ည့်် ဆက်န္ယ်မှုကန
ွ ယ
် က်က စီစဉ်န္င်၊
့်
စီစဉ်ညန်ကက ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှတပ။ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏
ပြစ်တပေါ်မှုက ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှလွဲပပီိုး မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ သမဟ
့် ရ ကမျှ
့် တ် မည်သည်အ
မထန်ိုးချြုပ်န္င် သကဲသ
့် ၎င်
့် ိုးတ၏
့် ကွယ်တပျ က်မှုကလည်ိုး မထန်ိုးသမ်ိုး သမဟ
့် တ်
မထန်ိုးချြုပ်န္င်တချ။ ယင်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငမ
် ှ ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုး ထ ိုးသည့်အ
် တင်ိုး
လူတစ်တယ က်၏ ြွျို့ ပြြုိုး တိုးတက်မက
ှု ပတြ ပ် ပီိုး လူတကကီ
့် ိုးပပင်ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်
အမျြုိုးမျြုိုးက တည်တဆ က် တပိုးသည့်် အင်မတန် ကကီိုးမ ိုးတသ ဆက်န္ယ်မှု ကွနယ
် က်တစ်ခသ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ လူတအတနပြင
့်် မမတ၏
့်
့် တ ဝန်မျ ိုးက တအ င်ပမင်စွ
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြရန်
့် အတွက် စတ်ချရသည့်် ခင်မ တသ အတပခခ အတ်ပမစ်က ချခင်ိုးလျက်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးအမှုအတွက်၊ လအပ်သည့်် တ ဝန်တနရ အမျြုိုးမျြုိုးက ြန်တီိုးသည့််
အရ ပြစ် တပသည်။
တတိယ ဆံမ
ို ှတ-် အမှီအခိိုကင််း ခင််း
လူတစ်တယ က်သည် ကတလိုးဘဝန္ှင ့်် ကကီိုးတက င်ဝင်ချန်တက
့်် ျက်ပခင်ိုးက
့် ပြတ်သန်ိုးပပီိုး ရငက
တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် တရှ င်လဲလမရဘဲ
တရ က်လ ပပီိုးတန က်၊ တန က်တစ်ဆငမ
့်် ှ သူတအတွ
က်
့်
့်
သူတ၏ငယ်
ရွယ်မက
ှု လိုးဝန္ှုတဆ
် က်လက်ြ၊ ့် သူတ၏မ
့်
့် ဘမျ ိုးက န္ှုတ်ဆက်ပပီိုး
အရွ ယ်တရ က်ပပီိုး သူတစ်တယ က်အတနန္ှင ့်် အမှီအခကင်ိုးသည့်် တရှ က
ျို့ လမ်ိုးက ရင်ဆင်ြ ့်
ပြစ်ပါသည်။ ဤအချန်တွင ် အရွ ယ်တရ က်ပပီိုးသတ
ူ စ်တယ က် ရင်ဆင်ရမည့်် လူမျ ိုး၊
အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၊ သူတက
့် ကကမမ ကွငိုး် ဆက်၏
အချတ်အဆက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ရင်ဆင်ရမည့်် မကက မီ မမတဘ
့် သ တြ ်ပပလ မည့်် သူတ ့်
ကကကမမ ၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက သူတရင်
့် ဆင်ရပါမည်။ ဤက ိုး လူတစ်တယ က်
ပြတ်သန်ိုးသွ ိုးရမည့်် တတယဆမှတ် ပြစ်တပသည်။
၁။ အမှီအခိိုကင််းပပီ ်းတန က်တင
ွ ် လတစ်တယ က်သည် ေန်ဆင််းရှင၏
် အချ ပ်အ ခ အ ဏ ကိို
စတင်ကကံ တတွျို့ရသည်
လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးပပင်ိုးပခင်ိုးသည် လူတစ်တယ က်၏ ကကကမမ
န္ှငဆ
့်် င်တသ အတ်ပမစ်က ချတပိုးရင်ိုး သူ၏ဘဝခရီိုးအတွက် “ကကြုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ိုး က လ”
ပြစ်ပါက၊ သူ၏ အမှီအခ ကင်ိုးပခင်ိုးသည် သူဘဝက
ကကမမ က ြွငပ့်် ပလ သည့််
့်
တြ ်ပပချက်ပြစ်ပါသည်။ လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးပပင်ိုးပခင်ိုးသည်

သူတဘဝက
ကကမမ အတွက် ပပင်ဆင်ရ တွင ် စတဆ င်ိုးခဲသ
့် ည့်် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုပြစ်ပါက၊
့်
လူတစ်တယ က်၏ အမှီအခကင်ိုးပခင်ိုးသည် ထချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုက သူတအသ
ိုးချသည့်် အချန်
့်
သမဟ
် က
ွ ်သည်အ
့် ချန်ပင် ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်သည် မဘမျ ိုးက ထ ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် တ် ပြည့်စ
အမှီအခကင်ိုးသူ တစ်တယ က်ပြစ်လ သည်အ
့် ခါ သူရင်ဆင်ရသည့်် လူမှုတရိုး အတပခအတနမျ ိုး၊
သူရရှန္င်သည့်် အလပ်န္င
ှ ့်် အသက်တမွိုးမှု လပ်ငန်ိုးအမျြုိုးအစ ိုးသည် ကကကမမ အ ိုးပြင ့််
ချမှတ်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုး၏ မဘမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
့် သက်ဆင်ပခင်ိုး မရှတချ။ လူအချြုျို့က
တက လပ်တွင ် တမင်္ျ တက င်ိုးတက င်ိုးက တရွ ိုးချယ်ပပီိုး သူတဘဝခရီ
ိုးတွင ် တအ င်ပမင်သည့််
့်
ပထမတပခလှမ်ိုးက လှမ်ိုးရင်ိုး ဘွျို့ရ
ဲ ပပီိုးတန က် တကျနပ်စရ တက င်ိုးသည်အ
့် လပ်က ရှ တြွ
တတွျို့ ရှပခင်ိုးပြင ့်် အဆိုးသတ်ကကသည်။ လူအချြုျို့က ပည အမျြုိုးမျြုိုးက သင်ယူပပီိုး
ကျွမ်ိုးကျင်တသ ်လည်ိုး အသက်တမွိုးမှုလပ်ငန်ိုးတစ်ခ ရှြမတပပ
န္ှင၊့်် သူတန္ှ့် င ့်် သငတ
့်် တ ်သည့််
့်
အလပ် သမဟ
့် တ် သူတ၏
့် ရ ထူိုးတနရ က လိုးဝရှ မတတွျို့ ကကတချ။ သူတ၏
့် ဘဝခရီိုးအစတွင်
အလှညအ
့်် တပပ င်ိုးတင်ိုး၌ ပတ်ပင်တ ိုးဆိုးီ ခရက ၊ ဒကခ ပပဿန မျ ိုးပြင ့်် ဝန်ိုးရခရသည်က
တတွျို့ရပပီိုး၊ သူတတရှ
ိုးသည်
့် ျို့တရိုးသည် စတ်ပျက်စရ ပြစ်လ က ၊ သူတ၏ဘဝမျ
့်
တသချ မှုမရှတပ။ လူအချြုျို့တသည်
လလရှ
့်
့် ရှန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တလ့်လ သင်ယူမှုမျ ိုး၌
အ ိုးထတ်ကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ပပမငသ
့်် ည့်် ပည တရိုးရရန် သူတ၏
့်် တရိုးအ ိုးလိုး
့်
့် အခွငအ
သီသက
ီ တလိုး လွဲတချ က် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ တအ င်ပမင်မှုမရရန်
့်
ကစီမရ ပြစ်ပရတလသည်၊ သူတဘဝခရီ
ိုးတွင ် သူတ၏ပထမဆ
ိုး စတ်အ ိုးထက်သန်မသ
ှု ည်
့်
့်
တလထဲ တပျ က်ကွယ်သွ ိုးသည်။ တရှ ျို့ မှ ရှသည်လ
့် မ်ိုးက တချ တမွျို့ ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ကကမ်ိုးတမ်ိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က မသဘဲ လူသ ိုး၏ ကတရ ိုးက မည်မျှ တပပ င်ိုးလဲန္င်မှုမျ ိုးပြင ့််
ပပည့်သ
် ည်က ပထမဆိုးအကကမ် သူတခ့် စ ိုးကကရပပီိုး ဘဝက တမျှ ်လငပ့်် ခင်ိုး၊
စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် မှတ်ယူကကသည်။ လူအချြုျို့တက
့် ပည သပ်တက င်ိုးတက င်ိုး
မတတ်ကကတသ ်လည်ိုး စ အပ်မျ ိုးတရိုးပပီိုး တအ င်ပမင်မှု အတင်ိုးအတ တစ်ခ ရရှကကသည်။
တစ်ချြုျို့ကတတ ့် လိုးဝနီိုးနိုးီ စ မတတ်တသ လ
် ည်ိုး စီိုးပွ ိုးတရိုးပြင ့်် တငွရှ ပပီိုး ဤနည်ိုးန္ှင ့််
သူတက
ူ တထ
က်ပန္
့် လပ်အကင်
့် င်သည်။ လူတစ်တယ က်က မည်သည်အ
့် ယ်သတ
့်
တရွ ိုးချယ်သည်၊ မည်သ အသက်
တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး ပပြုသည်၊ ဤအရ မျ ိုး၌ တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
့်
တရွ ိုးချယ်မှု သမဟ
် တပေါ်
့် တ် မတက င်ိုးသည့်် တရွ ိုးချယ်မှုက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
လူတအတနပြင
့်် ထန်ိုးချြုပ်မှုတစ်ခတစ်တလ ရှကကသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည်လတ
ူ ၏
့်
့်
စတ်ဆန္ဒမျ ိုး၊ ဆိုးပြတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညကီ ကသတလ ။ လူအမျ ိုးစက
အလပ်နည်ိုးနည်ိုးလပ်ပပီိုး ပက်ဆမျ ိုးမျ ိုးရချင်ကကသည်။ တနထဲ မိုးထတ
ဲ ွင ် မလပ်ြ၊ ့်

အဝတ်တက င်ိုးတက င်ိုးဝတ်ြ၊ ့် တနရ တင်ိုး၌ လင်ိုးလက်တတ က်ပတနြ၊ ့် တစ်ပခ ိုးလမ
ူ ျ ိုးအ ိုး
လမ်ိုးမိုးြ၊ ့် သူတ၏
ှ
။ ပပီိုးပပည့်စ
် ပခင်ိုးက လူတ ့်
့် ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက င်္ဏ်တက်တစရန် ဆန္ဒရကကသည်
တမျှ ်လငက့်် ကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး သူတဘဝခရီ
ိုးတွင ် ပထမတပခလှမ်ိုးက စလှမ်ိုးသည်အ
့် ခါ
့်
့်
လူသ ိုး၏ကတရ ိုးက အဘယ်မျှ ပပည့်စ
် ပခင်ိုးမရှသည်က တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်လ ကကပပီိုး
လူတစ်တယ က်သည် သူ၏အန င်္တ်အတွက် ရဲရငတ
့်် သ အစီအစဉ်မျ ိုးက
ပပြုလပ်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ လူတစ်တယ က်သည် ရဲတင်ိုးသည့်် စတ်ကူိုးယဉ်အပ်မက်မျ ိုး
သထ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
သမ
ူ ျှ
့် ကယ်ပင်အပ်မက်မျ ိုးက အတက င်အထည်တြ ်ြ မည်
့်
အရည်အချင်ိုး သမဟ
့် မည်
သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏
့် တ် တန်ခိုးအ ဏ မရှကကသကဲသ
့်
့်
ကယ်ပင်အန င်္တ်က ထန်ိုးချြုပ်န္င်သည့်် တနရ တွင ် မရှသည်အ
့် ချက်က ပထမဆိုးအကကမ်
အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်လ ကကသည်။ လူတစ်တယ က်၏ အပ်မက်န္င
ှ ့်် သူရင်ဆင်ရမည့််
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးတကက
့် ည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည်
့် ိုး အကွ အတဝိုးတစ်ချြုျို့ အပမဲရှတနပါလမ်မ
လူတစ်တယ က် ပြစ်တစချင်သည်အ
့် တင်ိုး ဘယ်တသ အခါမှ မပြစ်သကဲသ
့် ထ
့် သတသ
့်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရလျက်၊ လူတသည်
စတ်တကျနပ်မှု သမဟ
့်် ဲမှုက
့်
့် တ် တရ ငရ
ဘယ်တသ အခါမျှ မရရှကကတချ။ တစ်ချြုျို့လတ
ူ သည်
စတ်ကိုးူ လရသည်
့် မည်သည့််
့်
့်
အတင်ိုးအတ အထမဆ သွ ိုးကကလမ်မ
ယ်ပင် ကကကမမ က တပပ င်ိုးလဲြ ့်
့် ည်၊ သူတ၏က
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးမှုတစ်ခအတနပြင ့်် သူတ၏
့် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်အတွက်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် အ ိုးစက်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ပပီိုး ကကီိုးမ ိုးသည့်် စွနလ
် ့် ွတ်မမ
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်ကကတပလမ်မ
့် ည်။
သတသ
်လည်ိုး အဆိုးတွင၊် သူတ၏
့်
့် ကယ်ပင်ကကြုိုးစ ိုးမှုမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အပ်မက်မျ ိုးန္ှင ့််
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက အတက င်အထည် တြ ်န္င်လျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကကကမမ တတွက
ဘယ်တသ အခါမျှ ၎င်ိုးတ မတပပ
င်ိုးလဲန္င်တပ။ မည်မျှပင်ဇဲွကကီိုးကကီိုးန္ှင ့်် ကကြုိုးစ ိုးပါတစ
့်
ကတရ ိုးက သူတက
့် ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မှတ်တပိုးသည်ထက် ဘယ်တသ အခါမျှ တကျ ်လွန ်
န္င်မည်မဟတ်တပ။ အရည်အချင်ိုး၊ ဉ ဏ်ပည ၊ စတ်စွမ်ိုးအ ိုး မတူညမ
ီ မ
ှု ျ ိုးက
ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊ လူအ ိုးလိုးသည် ကကကမမ ၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ညီတူညမ
ီ ျှပြစ်ပပီိုး
ကကီိုးပမတ်သန္
ူ င
ှ ့်် တသိုးန္တ်သ၊ူ ပမငတ
့်် သ သူန္င
ှ ့်် နမ်တ
ှ ့််
့် သ သူ၊ ချီိုးတပမြှ က်ခရသူန္င
န္ှမ်က
့် ျတသ သူတကက
့် ိုး မခွပဲ ခ ိုးတပ။ လူတစ်တယ က်က မည်သည့်် အလပ်အကင်က
ရှ တြွလက်စ ိုးသည်၊ စ ိုးဝတ်တနတရိုးအတွက် မည်သည်အ
့် လပ်လပ်သည်၊ ဘဝတွင ်
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှု မည်မျှ စတဆ င်ိုးသည် စသည်တသည်
မမ၏မဘ၊ မမပါရမီ၊
့်
အ ိုးစက်ထတ်မှုမျ ိုး သမဟ
်
့် တ် ရည်ရွယ်ချက်တန္ှ့် င ့်် ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ ြန်ဆင်ိုးရှငက
ကကြုတင်သတ်မှတ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။

၂။ မိဘမျ ်းကိို စွန်ခူ့ ွ ပပီ်း ဘဝဇ တ်ခံိုတပေါ်တင
ွ ် က ပေိ်ို ူ့အတလ်းအနက်စတင် ခင််း
လူတစ်တယ က်သည် ရငက
့်် ျက်ပခင်ိုးသ တရ
က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါ၊ မဘမျ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ပပီိုး
့်
မမဘ သ ရပ်တည်လ န္င်ပါသည်။ ကယ့််တ ဝန်ကယ်ယူရန် အမှနတ
် ကယ် စတင်ပပြုက ၊
တဝဝါိုးမတနတတ ဘ
့် ဲ မမ၏ဘဝတ ဝန်က တပြည်ိုးပြည်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးလ သည်မှ
ဤအချန်တွငပ် ြစ်သည်။ န မည်အရ၊ မဘမျ ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်စွ တနထင်တသိုးတသ ်လည်ိုး မမ၏
တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဘဝ၌ သူ ကပပရမည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍသည် ၎င်ိုး၏ မခင်၊ ြခင်တန္ှ့် င ့််
ဘ မျှသက်ဆင်ပခင်ိုးမရှတသ တကက င ့်် အမှနတ
် ွင ် လူတစ်တယ က်သည် တပြည်ိုးပြည်ိုး
ကယ်ပင်ရပ်တည် လ န္င်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဤနီိုးစပ်တနသည့်် တန္ှ င်ကကြုိုးက ပျက်ပပယ်တပသည်။
ဇီဝတဗဒ ရှု တထ ငမ
့်် ှကကည့်လ
် ျှင ် လူတသည်
မဘအတပေါ် မသစတ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် မမှီခဘဲမတနန္င် ပြစ်တသိုး၏၊ သတသ
် အရှအတင်ိုး တပပ ရမည် ဆလျှင်
့်
သူတတတွ
အပပည့်အ
် ဝ အရွ ယ်တရ က်လ သည်န္င
ှ ့်် သူတ၏
ဲ က
ွ ်သွ ိုးပပီိုး
့်
့် မဘမျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝခွထ
သူတ တ
့် ည်။
့် ဝန်ယူထ ိုးသည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက အမှီအခကင်ိုးစွ တဆ င်ရွက်ကကပါလမ်မ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကကြုတင်သတ်မှတပ် ခင်ိုးကလွပဲ ပီိုး ဘယ်အရ ကမှ လူတစ်တယ က်၏
ကကကမမ တပေါ် ဆက်န္ယ်မှု မရှသည့်အ
် တွက်၊ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးအပပင်
ကတလိုးတစ်တယ က်၏ ဘဝတွင ် မဘ၏ တ ဝန်ဝတတရ ိုးမှ သူကကီိုးပပင်ိုးြ တက
င်ိုးမွနသ
် ည့််
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ပ့်ပိုးြပြစ်
င်္တ်မျြုိုး ရှမည်က
့် ပါသည်။ လူတစ်တယ က်က မည်သအန
့်
ဘယ်သက
ူ မှ မထန်ိုးချြုပ်န္င်ပါ။ ယင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ကကြုတင်သတ်မှတပ် ပီိုး
ပြစ်သကဲသ
့် သူ
့် မ့် ဘမျ ိုးကပင် သူက
့် ကကမမ က မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ ကကကမမ န္ှင ့််
ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ လူတင်ိုးက အမှီအခကင်ိုးက လူတင်ိုး မမ၏ ကယ်ပင်ကကကမမ ရှတလသည်။
ထတကက
င ့်် မည်သ၏
ူ မဘကမျှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ဘဝကကကမမ က တွနိုး် လှနမ
် ပယ်ရှ ိုးန္င်
့်
သမဟ
ှု ်ရှ ိုးသည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍအတပေါ် လမ်ိုးမိုးမအ
ှု နည်ိုးငယ်ပင်
့် တ် ဘဝတွင ် သူပပြုမှုလပ
အသိုးမပပြုန္င်တပ။ လူတစ်တယ က်က သူတမွိုးြွ ိုးခရြ သတ်
မှတ်ထ ိုးသည့်် မသ ိုးစ၊
့်
သူကကီိုးပပင်ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တသည်
ဘဝတွင ် မမတ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးပခင်ိုး အတွက်
့်
ကကြုတင်သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ ထအရ မျ ိုးသည် လူတစ်တယ က်၏
ဘဝကကကမမ က သမဟ
့် တ် လူတစ်တယ က်က မမ၏ တ ဝန်က ပပီိုးတပမ က်တစသည့််
ကတရ ိုးမျြုိုးအ ိုး မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ မသတ်မှတ်တပ။ ထတကက
င ့်် မည်သ၏
ူ မဘကမျှ
့်
ကတလိုး၏ ဘဝတ ဝန်က ပပီိုးတပမ က်တစြ ကူ
ီ မရ။ အလ ိုးတူ၊ မည်သ၏
ူ တဆွမျြုိုးမျ ိုးကမျှ
့် ည၍
ဘဝတွင ် သူအခန်
ိုးကဏ္ဍက တ ဝန်ယူြ မကူ
ညန္
ီ င်တပ။ သူတ
့်
့်
့် ဝန်က သူမည်သ ့်
ပပီိုးတပမ က်တအ င် ပပြုလပ်သည်၊ သူအခန်
ိုးကဏ္ဍက မည်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုး၌
့်

တဆ င်ရွက်သည် ဆသည့်အ
် ရ မျ ိုးသည် သူဘဝ
ကကကမမ အ ိုးပြင ့်် လိုးဝ
့်
သတ်မှတပ် ပီိုးပြစ်သည်။ တစ်ပခ ိုးနည်ိုးန္ှငတ
့်် ပပ ရလျှင၊် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကကြုတင်သတ်မှတ်
ထ ိုးသည့်် လူတစ်တယ က်၏ တ ဝန်က အပခ ိုး ဓမမဓဋ္ဌ န်ကျတသ အတပခအတနမျ ိုးကမျှ
မလမ်ိုးမိုးန္င်ပါ။ လူအ ိုးလိုးက သူတ၏
့် ကယ်ပင်တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ ကကီိုးပပင်ိုးလ သည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌ ရငက
့်် ျက်လ ကကသည်၊ ထတန
့် က် တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် တစ်ဆငပ့်် ပီိုး တစ်ဆင ့််
ဘဝတွင ် သူတ၏
က်
့် ကယ်ပင် လမ်ိုးမျ ိုးတပေါ် ခရီိုးစတင် လ ကကပပီိုး ၎င်ိုးတအတွ
့်
ြန်ဆင်ိုးရှငအ
် ိုးပြင ့်် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် ကတရ ိုးမျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးကကတလသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးအတွက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ အတွက်၊
အြန်ဆင်ိုးခမျ ိုးအတနပြင ့်် သူတ၏
့် တ ဝန် ဝတတရ ိုးတတွက
စတင်ပြည့်ဆ
် ည်ိုးသည့်တ
် နရ ပြစ်တသ ကျယ်ပပနလ
် ့် ှသည့်် လူသ ိုး သဘ ဝ ပင်လယ်ထသ
ဲ ့်
အလအတလျ က်၊ အမှတတ
် မဲ့် ဝင်တရ က်ကကတလသည်။
စတိုတထဆံမ
ို ှတ-် အိမ်တထ င် ပ ခင််း
လူတစ်တယ က်က အသက်ကကီိုးလ ပပီိုး ရငက
့်် ျက်လ သည်အ
့် ခါ သူမ့် ဘမျ ိုးန္င
ှ ့််
သူတမွိုးြွ ိုးကကီိုးပပင်ိုးခဲသ
ှ ့်် ပပပီိုးတဝိုးကွ လ သည်။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘဝ၌
့် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ဦိုးတည်ချက်တစ်ခက စတင်ရှ တြွလ ပပီိုး သူမ့် ဘတတွန္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် ပစတစ်ခပြင ့််
မမ၏ကယ်ပင် ဘဝပန်ိုးတင်မျ ိုးက ရှ တြွလက်စ ိုးတလသည်။ ဤအချန်အတတ အတွငိုး် တွင ်
သူမ့် ဘတတွက မလအပ်တတ ပ
်လည်ိုး သူဘဝမှ
သူန္င
ှ ဘ
့်် ဝကန်ဆိုးန္င်သည့််
့် ါ။ သတသ
့်
့်
အတြ တ
် စ်တယ က် လအပ်တလသည်။ ယင်ိုးမှ သူက
့် ကကမမ န္ှင ့်် အတွငိုး် ကျကျ
ရစ်ပတ်ထ ိုးသည့်် လူတစ်တယ က်ပြစ်တသ အမ်တထ င်ြက်ပြစ်ပါသည်။ ထတကက
င ့််
့်
အမှီအခကင်ိုးပပီိုးတန က် လ သည့်် ဘဝ၏ ပထမဆိုး အဓကအပြစ်အပျက်မှ သူ
ပြတ်သန်ိုးရမည့်် စတတထဆမှတ်ပြစ်တသ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။
၁။ အိမ်တထ င် ပ ခင််းနှငပ
်ူ့ တ်သက်ပပီ ်း လတစ်တယ က်၌ တရွ ်းချယ်စရ မရှိတပ
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးသည် လူတင်ိုးဘဝ၏ အဓက ပြစ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ တ ဝန်ဝတတရ ိုး
အမျြုိုးမျြုိုးတက
် ကယ် တ ဝန်ယူရန် စတင်သည့်် အချန်၊ တ ဝန်အမျြုိုးမျြုိုးက
့် အမှနတ
ပပီိုးတပမ က်တစြ တပြည်
ိုးပြည်ိုး စတင်သည်အ
့် ချန် ပြစ်သည်။ လူတင်ိုးက သူတက
့်
့် ယ်တင်
မကကြုရခင်မှ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုးစွ
သထ ိုးတတ်ကကတလသကဲသ
့် ဤအတတွ
ိုးမှ ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အတတ ်အတန်
့်

န္ှစ်လြွယ်ပြစ်သည်။ အမျြုိုးသမီိုးမျ ိုးက သူတ၏
့် အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ကူိုးအ ိုးလိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးမည့်် မင်ိုးသ ိုးတလိုးပြစ်မည်ဟ စတ်ကိုးူ ကကပပီိုး
အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုးက သူတသည်
စန္ှုိုးဝှုက်က လက်ထပ်ကကမည်ဟ စတ်ကူိုးကကသည်။
့်
ဤစတ်ကိုးူ ယဉ်မှုက အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး လူတင်ိုးတွင ် အချြုျို့တသ
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး၊ သူတက
ှ
က ပပတပသည်။
့် ယ်ပင် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးရသည်
ဤဆိုးယတ်သည့်် တခတ်က လတွင ် လူတသည်
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး
့်
လရ ဆွ၍
ဲ မမှနမ
် ကန်တပပ သည့်် သတင်ိုးစက ိုးမျ ိုး တရစပ်ကက ိုးတနရပပီိုး ယင်ိုးက
တန က်ထပ်ပမျ ိုးသည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ြန်တီိုးပပီိုး ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျြုိုးစန္ှင ့်် တစ်မူထိုးူ သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက လူတအ
့် ိုး တပိုးတနတသ ်လည်ိုး အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးက
အတတွျို့အကကြုရှသည်လ
့် ူ မည်သမ
ူ ဆက လူတစ်တယ က်သည် အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးက မည်မျှ
န ိုးလည်ပါတစ၊ ထအရ အတပေါ် မည်သ သတဘ
ထ ိုးပါတစ၊ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးက
့်
လူတစ်တယ က်၏ တရွ ိုးချယ်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ကစစမဟတ်သည်က သကကတလသည်။
လူတစ်တယ က်သည် မမဘဝတွင ် လူမျ ိုးစွ က ကကြုရ၏၊ သတသ
်လည်ိုး
့်
မမ၏အမ်တထ င်ြက်က မည်သပူ ြစ်မည်ဆတ က အဘယ်သမ
ူ ျှ မသတပ။ လူတင်ိုးက
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရ အတပေါ် သူတ၏
့် ကယ်ပင်စတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကယ်ပင်
ရပ်တည်ချက်မျ ိုး ရှကကတသ လ
် ည်ိုး သူတ၏
် ည့်် အတြ က
် တန က်ဆိုး
့် စစ်မှနသ
မည်သပူ ြစ်မည်က မည်သမ
ူ ျှ ကကြုမပမင်န္င်သကဲသ
့် က
့် စစရပ်အတပေါ် လူတစ်တယ က်၏
ကယ်ပင်အယူအဆက အနည်ိုးငယ်သ အတရိုးပါတလသည်။ သင်ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည့််
လူတစ်တယ က်က တတွဆ
ျို့ ပပီိုးတန က် ထသူက လက်န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး သူက သငက
့််
့်
စတ်ဝင်စ ိုးသတလ ၊ သူသည် သငအ
့်် တြ ် ပြစ်န္င် မပြစ်န္င်ဆသည်မှ သင်ဆိုးပြတ်ြ ့်
မဟတ်တပ။ သင် ချစ်ခင်သည့်အ
် ရ က သငဘ
့်် ဝက သူန္င
ှ အ
့်် တူ တဝမျှန္င်မည်လ
့် ူ မဟတ်တပ။
ထစဉ်တွင ် သင်လိုးဝ တမျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးသည့်် သူတစ်တယ က်က သငဘ
့်် ဝထဲ တတ်တဆတ်
ဝင်တရ က်လ ပပီိုး သငလ
့်် က်တွဲတြ ်၊ သငက
့်် ကကမမ အတွက် အတရိုးကကီိုးဆိုးအချက်၊
သငက
့်် ကကမမ က ခွပဲ ခ ိုးလမရတအ
င် ချည်တန္ှ င်ထ ိုးသည့်် သငလ
့်် က်တွဲတြ ် ပြစ်လ သည်။
့်
ထတကက
င ့်် ကမဘ တပေါ်တင
ွ ် အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး သန်ိုးတပါင်ိုးမျ ိုးစွ ရှတသ လ
် ည်ိုး အတယ က်
့်
စီတင်ိုးက ကွဲပပ ိုးတလသည်။ တကျနပ်ြွယ်မရှတသ အမ်တထ င်တရိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊
တပျ ်ရင်တသ အမ်တထ င်တရိုး မျ ိုးစွ ရှသည်၊ မျ ိုးစွ မှ အတရှ ျို့ န္ှငအ
့်် တန က် ကူိုးပပီိုး
မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးမှ တတ င်န္င
ှ တ
့်် ပမ က် ကူိုးတလသည်။ မျ ိုးလှစွ တသ
အမ်တထ င်မျ ိုးက ပပည့်စ
် က လက်ြက်ညကီ ကသည်၊ မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးက

လူမှုတရိုး အဆငအ
့်် တန်ိုးတူကကသည်၊ မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးက တပျ ်ရင်ပပီိုး
သဟဇတပြစ်ကက၏၊ မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးက န ကျင်စရ ပြစ်ပပီိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ်
ပြစ်သည်။ မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးက အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အ ိုးကျမှုက ပြစ်တစ၏၊
မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးမှ န ိုးလည်မှုလွဲခရက သတဘ ကျန္ှစ်သက်မှု မခရတပ။
မျ ိုးလှစွ တသ အမ်တထ င်မျ ိုးက ဝမ်ိုးတပမ က်မပှု ြငပ့်် ပည့်သ
် ည်၊ မျ ိုးလှစွ တသ
အမ်တထ င်မျ ိုးမှ မျက်ရည်မျ ိုး ပပည့်လ
် ျှပပီိုး စတ်ပျက်ပခင်ိုးက ယူတဆ င်လ တလသည်...
ဤမျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် အမ်တထ င်မျ ိုးတွင ် လူသ ိုးတသည်
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးတွင ် သစစ ရှမှု၊
့်
တစ်သက်လိုး ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
ှ ိုး သမဟ
့် တ် အချစ်၊ တွယ်တ မှု၊ ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်မှု၊ သမဟ
့် တ်
ကကတ်မတ်
ှ သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးမလည်ပခင်ိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် သစစ တြ က်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် မန်ိုးပခင်ိုး
ကပင် ြွငပ့်် ပကကသည်။ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးက တပျ ်ရင်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် န ကျင်ပခင်ိုးက
သယ်တဆ င် လ သည်ပြစ်တစ၊ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး၌ လူတင်ိုး၏ တ ဝန်က ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
ကကြုတင်ခခ
ွဲ နထ
် ့် ိုးပပီိုးပြစ်ပပီိုး တပပ င်ိုးလဲမည်မဟတ်တပ။ ဤတ ဝန်သည် လူတင်ိုး
ပပည့်စ
် တစရမည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ အမ်တထ င်တင်ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင ် တည်ရတနသည်
ှ
့်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုး၏ ကကကမမ က မတပပ င်ိုးလဲတပ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက
ကကြုတင်သတ်မှတ်ပပီိုး ပြစ်သည်။
၂။ အိမ်တထ င်သည် လက်တတ
ွွဲ ေ ်နစ
ှ တ
် ယ က်၏ ကံကကမမ မှ တပါက်ေွ ်းသည်
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးသည် လူတစ်တယ က်၏ဘဝတွင ် အတရိုးကကီိုးသည့်် ဆမှတ်တစ်ခ
ပြစ်ပါသည်။ ယင်ိုးသည် လူတစ်တယ က် ကကကမမ ၏ ရလဒ်ပြစ်ပပီိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏
ကကကမမ ထဲက အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့်် အချတ်အဆက် တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
မည်သမ
ူ ဆ၏ တစ်ဦိုးချင်ိုး စတ်ဆန္ဒ သမဟ
ှ ်သက်မှုန္င
ှ မ
့်် ျှ
့် တ် ကကြုက်န္စ
တည်တဆ က်ထ ိုးပခင်ိုးမဟတ်သကဲသ
့် မည်
သည့်် ပပင်ပအချက်အလက်မဆ၏ လမ်ိုးမိုးမှု
့်
မခရဘဲ၊ န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက်၏ ကကကမမ အ ိုးပြင၊့်် စတွဲ၏ ကကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
စီစဉ်မှုန္င
ှ ့်် ကကြုတင်သတ်မတ
ှ ်မအ
ှု ိုးပြင ့်် လိုးဝ သတ်မှတ်ပါသည်။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့််
အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်ပြစ်တပေါ်တစြ ့်
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး အမှနမ
် ှ မူ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးသည် လူတစ်တယ က်၏ တ ဝန်က
ပပည့်စ
် တစပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင ် ကကြုရမည့်် ဓတလ့်တစ်ခ သက်သက်သ ပြစ်သည်။ အမ်တထ င်တွင၊်
လူတသည်
တန က်မျြုိုးဆက်က တမွိုးပခင်ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍသက်သက်က မတဆ င်ရွက်ကကတပ။
့်
၄င်ိုးတက
့် အမ်တထ င်တစ်ခက ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ပါဝင်သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍမျြုိုးစန္ှင ့််

ပပည့်စ
် တစရန် လအပ်သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးပြစ်တသ တ ဝန်မျ ိုးက ခယူကကတလသည်။
လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးမက
ှု လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူပတ်
့် ဝန်ိုးကျင်က အမှုအရ မျ ိုး
ကကြုရသည့်် တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် လမ်ိုးမိုးမှုရသည်
ှ
အ
့် တွက် သူ၏ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးကလည်ိုး
ဤလူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးက မလမ
ဲ တရှ င်သ သက်တရ က်မည်ပြစ်သည့်အ
် ပပင်
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက နည်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲတပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
လူတစ်တယ က်သည် အမှီအခကင်ိုးလ သည့်အ
် ခါ၊ သူ၏ အမ်တထ င်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တနသည့််
လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးဆက
ီ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့််
တရ က်ရလ
ှ
တစသည့်် သူ၏ကယ်ပင် ဘဝခရီိုးက အစပပြုတလသည်။ တစ်ချန်တည်ိုးတွင ်
ထအမ်တထ င်ထတ
ဲ ွင ် တစ်ပခ ိုးလက
ူ အလ ိုးတူ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့််
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးဆက
ီ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင ့်် ချဉ်ိုးကပ်လျက် ရှတပလမ်မ
်
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်တွင၊် ဆက်စပ်တနသည့်် ကကကမမ န္ှင ့်် အတူ ဆက်န္ယ်မှုမရှသည့််
လူန္စ
ှ ်တယ က်သည် အမ်တထ င် တစ်ခထဲသ တပြည်
ိုးပြည်ိုးဝင်တရ က်လ ပပီိုး ဆန်ိုးကကယ်စွ န္ှင ့််
့်
မသ ိုးစတစ်စ ပြစ်လ တလသည်- “ကျြုင်ိုးတက င်န္စ
ှ ်တက င် ကကြုိုးတစ်တချ င်ိုးတည်ိုးမှ
တွယ်ကပ်တနကကသည်။” ထတကက
င့်် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က အမ်တထ င်တစ်ခထဲသ ့်
့်
ဝင်တရ က်သည်အ
့် ခါ သူ၏ဘဝခရီိုးက သူလက်
တွဲတြ အ
် တပေါ်မှ လမ်ိုးမိုးမှုရပပီ
ှ ိုး သက်တရ က်မှု
့်
ရှပါလမ်မ
့် ည်။ အလ ိုးတူ၊ လူတစ်တယ က် အတြ ်၏ ဘဝခရီိုးကလည်ိုး တစ်တယ က်၏
ဘဝကကကမမ က လမ်ိုးမိုးမှုန္င
ှ ့်် သက်တရ က်မှု ရှပါလမ်မ
့် ည်။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် လူသ ိုး
ကကကမမ မျ ိုးသည် ဆက်စပ်တနကကတလသည်။ မည်သက
ူ မျှ အပခ ိုးသထ
ူ
လိုးဝအမှီအခကင်ိုးပခင်ိုးပြင ့်် မမ၏ ဘဝတ ဝန်မျ ိုးက ပပီိုးဆိုးတအ င် မပပြုလပ်န္င်ပါ သမဟ
့် တ်
သူအခန်
ိုးကဏ္ဍက မတဆ င်ရွက်န္င်ပါ။ လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက
့်
ဆက်ဆတရိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွငိုး် ဆက်တစ်ခ အတပေါ်မှ ဆက်န္ယ
ွ ်မှုရတပသည်
ှ
။
အရွ ယ်တရ က် ကကီိုးပပင်ိုးပခင်ိုး ကလည်ိုး ဆက်ဆတရိုးမျ ိုး၏ ရှု ပ်တထွိုးသည့်် ကွငိုး် ဆက်တစ်ခ
ပါဝင်သည်။ အလ ိုးတပ
ူ င်၊ အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးတစ်ခသည်လည်ိုး အြွဲဝ
ျို့ င်တင်ိုးပါဝင်ပပီိုး ယင်ိုး၏
အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည့်် လူတင်ိုး၏ ကကကမမ က လမ်ိုးမိုးမှုရတနရင်
ှ
ိုး လူသ ိုးဆက်န္ယ
ွ ်မှု၏
ကျယ်ပပနပ် ပီ
် က်ထမ
ဲ ှ မလဲမတရှ င်သ ပြစ်တည်ပပီိုး ဆက်လက်
့် ိုး ရှု ပ်တထွိုးသည့်် ကွနယ
တည်ရတလသည်
ှ
။ အမ်တထ င်တစ်ခသည် န္ှစ်ဦိုးန္စ
ှ ်ြက် မသ ိုးစမျ ိုး၊ သူတကကီ
့် ိုးပပင်ိုးလ သည့််
အတပခအတနမျ ိုး၊ သူတ၏
် ပပင်မျ ိုး၊ အသက်အရွ ယ်မျ ိုး၊ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး၊
့် အသွငအ
ပါရမီမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တစ်ပခ ိုး မည်သည့်် အချက်အလက်မဆ၏ ရလဒ်မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးထက်
တဝမျှပပီိုးယူထ ိုးသည့်် တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တနသည့်် ကကကမမ တစ်ခမှ

ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးပပီိုး စီမခဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးကကကမမ ၏ ရလဒ်ပြစ်သည့်် အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး၏ မူလဇ စ်ပမစ် ပြစ်ပါသည်။
ပဉ္စမဆံမ
ို ှတ-် သ ်းသမီ်း
လက်ထပ်ပပီိုးသည်တ
့် န က် လူတစ်တယ က်သည် တန က်မျြုိုးဆက်က ပပြုစပျြုိုးတထ င်ြ ့်
စတင်တလသည်။ လူတစ်တယ က်သည် သ ိုးသမီိုး မည်မျှမျ ိုးမျ ိုး၊ မည်သ သ
့် ိုးသမီိုးမျြုိုး
ရှသည်ဆသည်အ
့် တပေါ်မှ ဆိုးပြတ်ပင်ခင
ွ မ
့်် ရှပါ။ ဤအရ ကလည်ိုး ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည့်် လူတစ်တယ က်၏ ကကကမမ အ ိုးပြင ့်် သတ်မှတထ
်
ိုးပါသည်။
ဤက ိုး လူတစ်တယ က် ပြတ်သန်ိုးရမည့်် ပဉ္စမဆမှတ် ပြစ်သည်။
လူတစ်တယ က်သည် တစ်ပခ ိုးတစ်တယ က်၏ ကတလိုးပြစ်ပခင်ိုး အခန်ိုးကဏ္ဍက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ့်
တမွိုးြွ ိုးလ ပါက၊ တစ်ဦိုး တစ်တယ က်သည် တစ်ပခ ိုးသ၏
ူ မဘအခန်ိုးကဏ္ဍက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြအတွ
က် တန က်မျြုိုးဆက်က ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က် တလသည်။
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးထက
ဲ ဤအတရ ျို့အတပပ င်ိုးက လူတစ်တယ က်က မတူညသ
ီ ည့်် ရှု တထ ငမ
့်် ှ
ဘဝ၏ မတူညသ
ီ ည့်် အဆငမ
့်် ျ ိုးက ကကြုတတွျို့တစသည်။ ယင်ိုးသည်လည်ိုး တူညသ
ီ ည့််
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အပမဲလပ်တဆ င်က ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်အ ိုး သလ တစသကဲသ
့် ြန်
်
့် ဆင်ိုးရှင၏
ကကြုတင်သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးက မည်သမ
ူ ျှ မတကျ ်လန
ွ န္
် င် သမဟ
့် တ်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်ဆသည့်် အချက်က သလ တစသည့်် မတူညသ
ီ ည့်် ဘဝအတတွျို့အကကြု တစ်စက
တပိုးပါသည်။
၁။ လတစ်တယ က်သည် သသ
ို ိ ည်ူ့အတပေါ်မှ
ူ့ ်းသမီ်းတတွ မည်သ ိုိ ေစ်
ူ့ လ မည်ဆသ
ထိန််းချ ပ် မှုမရှိပါ
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၊ အရွ ယ်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုး အ ိုးလိုးတသည်
မတူညသ
ီ ည့််
့်
စတ်ပျက်မှုက ပစအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် အဆငအ
့်် မျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် တပိုးတလသည်။ လူအချြုျို့တက
့်
၎င်ိုးတမ့် သ ိုးစ သမဟ
် ပပင်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်ပပီိုး
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ရည် အသွငအ
တကျနပ်ပခင်ိုးမရှကကတပ။ တစ်ချြုျို့က ၎င်ိုးတမ့် ဘမျ ိုးက မကကြုက် န္ှစ်သက်ကက။ တစ်ချြုျို့က
၎င်ိုးတကကီ
့် ိုးပပင်ိုးလ သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင် အတပေါ်မှ မတကျမနပ်ပြစ်သည် သမဟ
့် တ်
မတကျနပ်ပခင်ိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ လူအမျ ိုးစအတွက်၊ ဤစတ်ညစ်စရ မျ ိုး အ ိုးလိုး
အလယ်တွင် အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးက မတကျနပ်စရ အတက င်ိုးဆိုး ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်က

၎င်ိုး၏တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၊ ရငက
့်် ျက်လ ပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် အမ်တထ င်ပပြုပခင်ိုးတပြင
့် ့်် မည်သ ့်
မတကျမနပ် ပြစ်တစက မူ၊ ဤအရ တတွက ပြတ်သန်ိုးပပီိုးသည်သ
့် တ
ူ င်ိုးက
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် မည်သည်တ
့် နရ ၊ မည်သည်အ
့် ချန်၌ တမွိုးသည်၊ မည်သပ့် စရှသည်၊
မဘတတွက မည်သတ
ူ တွပြစ်သည် ဆသည်န္င
ှ ့်် အမ်တထ င်ြက်က မည်သဆ
ူ သည်တက
့်
တရွ ိုးချယ်၍ မရဘဲ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အလက ရိုးရိုးပဲ လက်ခရမည်ဆသည်က
သကကတလသည်။ သတသ
် လူတအတွ
က် တန က်မျြုိုးဆက်က ပပြုစပျြုိုးတထ င်ရန်
့်
့်
အချန်တရ က်လ သည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတ၏
ပထမတစ်ဝက်၌
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတဘဝ
့်
ကကြုတတွျို့ ခဲရ
် ည်ိုး တပိုးလမ်မ
့် သည့်် စတ်ညစ်စရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် ပပန်လည်ပြည့်ဆ
့် ည်ဟ
တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုး ၎င်ိုးတ၏ဘဝ
ပထမတစ်ဝက်၌ ၎င်ိုးတ အတက
င်အထည်မတြ ်န္င်ခကဲ့် ကသည့််
့်
့်
ဆန္ဒအ ိုးလိုးက သူတ၏
ဲ ျလက်သည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
့် မျြုိုးဆက်မျ ိုးအတပေါ် လွခ
့်
့်
၎င်ိုးတသ
့် ိုးသမီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စတ်ကူိုးယဉ်မှု မျြုိုးစထဲ အရသ တတွျို့တနကကတလသည်။
၎င်ိုးတသမီ
့် ိုးမျ ိုးသည် အသက်ရှုမှ ိုးတလ က်စရ အလှပတင်္ိုးတလိုးမျ ိုးအပြစ် ကကီိုးပပင်ိုး
လ မည်၊ ၎င်ိုးတ၏သ
ိုးမျ ိုးက ပမြူိုးကက ိုးကကရွ န္ှစ်လြွယ် တက င်ိုးတသ လူကကီိုးလူတက င်ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်လ မည်၊ သူတ၏
ှ
၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သမီိုးမျ ိုးသည် ယဉ်တကျိုးြွယ်ရ ရှပပီိုး ပါရမီရက
့်
သ ိုးမျ ိုးသည် အလွန ် တတ ်သည်တ
့် ကျ င်ိုးသ ိုး၊ အ ိုးကစ ိုး ကကယ်ပွငမ
့်် ျ ိုး ပြစ်လ မည်၊
သူတ၏သမီ
ိုးမျ ိုးသည် န္ူိုးည့် သမ်တမွျို့မည်၊ မွနပ် မတ်ပပီိုး စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်တတ်မည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
သ ိုးမျ ိုးက ဉ ဏ်ထက်ပမက်မည်၊ စွမ်ိုးတဆ င်ရည်ရပပီ
ှ ိုး အသတရ ိုးရမည်
ှ
ဆသည့််
စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုးပြစ်သည်။ သမီိုးမျ ိုး ပြစ်တစ သ ိုးမျ ိုးပြစ်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မျြုိုးဆက်မျ ိုးက
အသက်ကကီိုး သူမျ ိုးက ရတသြ၊ ့် ၎င်ိုးတမ့် ဘမျ ိုးက တထ က်ထ ိုးြ၊ ့် လူတင်ိုးက ချစ်ခင်ပပီိုး
ချီိုးမွမ်ိုးခရြ တမျှ
်လငက့်် ကသည်။ ဤအချန်တွင် ဘဝတမျှ ်လငခ
့်် ျက် အသစ်တပါက်ြွ ိုးလ ပပီိုး
့်
လူတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုး ထဲတွင ် အသစ်တသ စတ်အ ိုးထက်သန်မှုမျ ိုး န္ိုးဆပွ ြစ်တပေါ် တလသည်။
ဤဘဝတွင ် ၎င်ိုးတက
့်် ျက် ကင်ိုးမဲတ
ဲ ှ ထင်တပေါ် ြ ့်
့် ကက င်ိုး၊ လူအပ်ထမ
့် အစွမ်ိုးမရှ၊ တမျှ ်လငခ
တန က်ထပ်အခွငအ
့်် တရိုး၊ တန က်ထပ် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်ရှမည်မဟတ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၌့်
တရွ ိုးချယ်စရ မရှတတ ဘ
့် ဲ သူတက
့် ည်က သကကသည်။
့် ကကမမ မျ ိုးက လက်ခရန်သ ရှတတ သ
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အပ်မက်မျ ိုးက ရရှရန်၊ သူတ၏
့်
ဆန္ဒတတွက အတက င်အထည်တြ ်ရန်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးမျ ိုး၊ သမီိုးမျ ိုးသည် မသ ိုးစန မည်ထ
င်္ဏ်ကျက်သတရတတွ သယ်တဆ င်လ ရန်၊ အတရိုးပါသူ၊ ချမ်ိုးသ သူ သမဟ
့် တ်
တကျ ်ကက ိုးသမ
ူ ျ ိုးပြစ်လ ရန် တမျှ ်လငရ
့်် င်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် ျက်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တမျှ ်လငခ
့်
အတက င်အထည်မတြ ခ
် ရ
ဲ့် သည့်် အလဆန္ဒမျ ိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်စ
် မှုမျ ိုးအ ိုးလိုးက

တန က်မျြုိုးဆက်ဆသ
ီ လ
မျ ိုး၏
့် ဲချလက်ကကသည်။ အတချြုပ်အတနန္ှင ့်် ၎င်ိုးတကတလိုး
့်
အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျ ိုး တစ်ဟန်ထိုးပမြှငတ
့်် က်လ ပခင်ိုးက သူတ ပမင်
့် လကကသည်။ လူတ၏
့်
အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးယဉ်မှုမျ ိုးက ပပည့်စ
် သည်။ ၎င်ိုးတတွ
် သည်
ှ
့်
့် ငရ
သ ိုးသမီိုးအတရအတွက်၊ ၎င်ိုးတ ကတလိုး
မျ ိုး၏ အသွငအ
် ပပင်၊ အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် ထကဲသ
့် တသ
့်
့်
အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတသတ်
မတ
ှ ်၍ မရန္င်၊ ၎င်ိုးတကတလိုး
မျ ိုး၏ ကကကမမ က ၎င်ိုးတလက်
မျ ိုး၌
့်
့်
့်
လိုးဝ ရှမတနသည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကသတလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်ပင် ကကကမမ ၏
အရှငသ
် ခင်မျ ိုး မဟတ်ကကတပ။ သတ
့် င် ငယ်ရွယ်သည့်် မျြုိုးဆက်မျ ိုး၏ ကကကမမ က
တပပ င်ိုးလဲြ တမျှ
်လငက့်် ကသည်။ ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတလွ
် ပမ က်ြ ့်
့်
့်
့် တတ
အစွမ်ိုးမရှကကပါ။ သတ
့် င် ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးမျ ိုး၊ သမီိုးမျ ိုး၏ ကကကမမ က ထန်ိုးချြုပ်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးကက၏။ သူတသည်
၎င်ိုးတက
် ့် ှနိုး် တနကကပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤက ိုး
့်
့် ယ်၎င်ိုးတ ပ
့် ပပီိုးခနမ
လူသ ိုး၏ မက်မဲပခင်ိုးန္ှင ့်် မသန ိုးမလည်ပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ လူတသည်
သူတ ့်
့်
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးအတွက် မည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ အထမဆ လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
့် ည်၊
သတသ
်လည်ိုး အဆိုးတွင ် ကတလိုး ဘယ်န္စ
ှ ်တယ က် ရှသည်၊ ကတလိုးမျ ိုး မည်သည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့်
တူသည်ဆသည်တက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် လအင် ဆန္ဒမျ ိုးက မချမှတ်န္င်တချ။
လူအချြုျို့က ပက်ဆမရှတသ ်လည်ိုး ကတလိုးမျ ိုးစွ တမွိုးကကသည်။ လူအချြုျို့က ချမ်ိုးသ သည်၊
သတသ
်လည်ိုး ကတလိုးတစ်ဦိုးမျှ မရှပါ။ တစ်ချြုျို့က သမီိုးလချင်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးဆန္ဒ
့်
့်
ပငင်ိုးပယ်ခရသည်။ တစ်ချြုျို့က သ ိုးလချင်သည်။ သတသ
လ
် ည်ိုး သ ိုးတယ က်ျ ိုးတလိုး
့်
မတမွိုးန္င်တပ။ တစ်ချြုျို့အတွက် ကတလိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုး မင်္ဂလ မျ ိုးပြစ်၏။
တစ်ချြုျို့အတွကမ
် ူ ၎င်ိုးတသည်
ကျန်စ တစ်ခပြစ်တလသည်။ တစ်ချြုျို့ စတွဲမျ ိုးက ဉ ဏ်တက င်ိုး
့်
ကကသည်၊ သတသ
်လည်ိုး န္အတန္ှိုးတကွိုးသည့်် ကတလိုးမျ ိုးတမွိုးသည်။ တစ်ချြုျို့မဘမျ ိုးက
့်
ရိုးသ ိုးပပီိုး ကကြုိုးစ ိုးသည်။ သတသ
်လည်ိုး သူတ ပပြုစ
ပျြုိုးတထ င်သည့်် ကတလိုးမျ ိုးက
့်
့်
ပျင်ိုးရသည်။ တစ်ချြုျို့ မဘမျ ိုးက ကကင်န ပပီိုး တပြ ငမ
့်် တ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တက က်ကျစ်ပပီိုး
့်
ဆိုးသည့်် ကတလိုးမျ ိုးရသည်
ှ
။ တစ်ချြုျို့မဘမျ ိုးက စတ်တရ ကယ်ပါ ကျန်ိုးမ သည်။
သတသ
်လည်ိုး ကယ်အင်္ဂ ါ ချြုျို့ယွငိုး် သည့်် ကတလိုးမျ ိုးတမွိုးသည်။ တစ်ချြုျို့မဘမျ ိုးက
့်
သ မန်ပြစ်ပပီိုး မတအ င်ပမင်တသ ်လည်ိုး ကကီိုးပမတ်သည့်အ
် ရ မျ ိုး စွမ်ိုးတဆ င်သည့််
ကတလိုးမျ ိုးရသည်
ှ
။ တစ်ချြုျို့မဘမျ ိုးက အတပခအတန အဆငအ
့်် တန်ိုး နမ်တ
့် သ ်လည်ိုး ထင်တပေါ်
တကျ ်ကက ိုးသည့်် ကတလိုးမျ ိုးရတလသည်
ှ
...
၂။ တန က်မျိ ်းဆက်ကိို ပ စိုပျိ ်းတထ င်ပပီ ်းတန က် လတိသည်
ို ူ့
ကံကကမမ နှငပ
်ူ့ တ်သက်ပပီ ်း
အသစ်တသ သိန ်းလည်မှုတစ်ခို ရရှိကကသည်

အမ်တထ င်ပပြုသည့်် လူအမျ ိုးစက လူက
့်် က်ဆင်၍ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်စတစ်ရ မျှ
့် ကကမမ န္ှငသ
မရှတသိုးသည့်် အချန်တစ်ခပြစ်တသ အသက် ၃၀ ဝန်ိုးကျင်တွင ် ပပြုကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
ကတလိုးမျ ိုးက စတင်ပပြုစပျြုိုးတထ င်သည့်် အချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုး
့်
ကကီိုးပပင်ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မျြုိုးဆက်သစ်က ယခင်မျြုိုးဆက်၏ ဘဝန္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုအ ိုးလိုးက
ထပ်ပပီိုး ကကြုတတွျို့ ပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ကကည့်
ရ
် ှု ကကရပပီိုးတန က် မျြုိုးဆက်ဆမ
ီ ှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်အတတ်က ပပန်ထင်ဟပ်တနပခင်ိုးက ပမင်ရလျက်၊ ၎င်ိုးတကဲ
့် ပင်
့် သ
့်
ငယ်ရွယ်သည်မ
့် ျြုိုးဆက်မျ ိုး တလျှ က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ စီစဉ်ပပီိုး တရွ ိုးချယ်၍
မရန္င်သည်က ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်မကကသည်။ ဤအချက်က ရင်ဆင်ရလျက်၊ လူတင်ိုး၏
ကကကမမ သည် ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်က သူတဝန်
ဲ၍ တစ်ပခ ိုးတရွ ိုးစရ
့် ခြ ကလွ
့်
မရှတပ။ သူတသည်
အတသအချ န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှဘဲ တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်
့်
့်
လအင်ဆန္ဒမျ ိုးက တဘိုးချပပီိုး သူတန္ှ့် လိုးသ ိုးထ၌
ဲ ရှသည့်် စတ်အ ိုး ထက်သန်မမ
ှု ျ ိုးသည်
တမှိုးမှန် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးတလသည်။ ဤအချန်က လအတွငိုး် လူတသည်
အတပခခအ ိုးပြင ့််
့်
ဘဝ၏ အတရိုးကကီိုးသည့်် လမ်ိုးညန်အမှတ်မျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးရင်ိုး ဘဝ န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
သန ိုးလည်မှု အသစ်တစ်ခက ရရှပပီိုးပြစ်က သတဘ ထ ိုးအသစ်က ခယူခသ
ဲ့် ည်။
ဤအသက်အရွ ယ်ရသည်
ှ
့် လူတစ်တယ က်သည် အန င်္တ်ဆမ
ီ ှ မည်မျှတမျှ ်လငန္
့်် င်က
တမျှ ်လငတ
့်် စ ငစ
့်် ိုးြ မည်
သည်အ
့် လ ိုးအလ မျ ိုး ရှမည်နည်ိုး။ မည်သည့််
့်
အသက်ငါိုးဆယ်အရွ ယ် အမျြုိုးသမီိုးတစ်တယ က်က တချ တမ လှပသည့်် မင်ိုးသ ိုးက
အပ်မက်မက်တနဆဲ ပြစ်သနည်ိုး။ မည်သည်အ
့် သက်ငါိုးဆယ်အရွ ယ် အမျြုိုးသ ိုးတစ်တယ က်က
သူ၏ စန္ှုိုးဝက်
ှု က ရှ တြွတနဆဲ ပြစ်သနည်ိုး။ မည်သည့်် လူလတ်ပင်ိုး အမျြုိုးသမီိုးတစ်တယ က်က
ရပ်ဆိုးသည့်် ဘဲကတလိုးမှ ငန်ိုးတစ်တက င်အပြစ် တပပ င်ိုးသွ ိုးြ တမျှ
်လငတ
့်် နဆဲ ပြစ်သနည်ိုး။
့်
အသက်ကကီိုးသည့်် အမျြုိုးသ ိုးအမျ ိုးစသည် လူငယ်အမျြုိုးသ ိုးမျ ိုး ကဲသ
့် ့်
အလ ိုးတူရည်မှနိုး် ထ ိုးသည့်် အလပ်ရပါသတလ
ှ
။ အန္ှစ်ချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် လူတစ်တယ က်သည်
တယ က်ျ ိုးပြစ်တစ၊ မန်ိုးမပြစ်တစ၊ ဤအရွ ယ်တရ က်သည်သ
့် တ
ူ င်ိုးက အမ်တထ င်၊ မသ ိုးစန္ှင ့််
သ ိုးသမီိုးတအတပေါ်
အတတ ်တလိုး ယတတတန်ပပီိုး လက်တတွက
ျို့ ျသည့်် သတဘ ထ ိုးရှြ ့်
့်
ပြစ်န္င်တပခရှပါသည်။ ထသတသ
လူတစ်တယ က်တွင ် အတပခခအ ိုးပြင ့်် တရွ ိုးချယ်စရ မျ ိုး
့်
မကျန်တတ ပ
့် ါ၊ ကကကမမ က စန်တခေါ် ြ ပပင်
့် ါ။ လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြု
့် ိုးပျသည့်် ဆန္ဒမရှတတ ပ
ရှသတလ က်၊ လူတစ်တယ က်က ဤအသက်အရွ ယ်က တရ က်လ သည်န္င
ှ ့််
ဤသတဘ ထ ိုးက အလအတလျ က် ပြစ်တပေါ်လ သည်။ “ကကကမမ က လက်ခရမည်။
သ ိုးသမီိုးမျ ိုးတွင ် သူတ၏
့်် လမ်ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
။ လူသ ိုးကကကမမ သည်
့် ကယ်ပင်အခွငအ

တက င်ိုးကင်ဘမှ သတ်မတ
ှ ်ချတပိုးသည်။” ဤကမဘ ကကီိုး၏ တလ ကဓတရ ိုးမျ ိုး၊
စတ်ပျက်စရ မျ ိုး၊ အခက်အခဲမျ ိုးအ ိုးလိုးက တကျ ်လ ိုးလွနတ
် ပမ က်ပပီိုးတန က်တွင ်
သမမ တရ ိုးက န ိုးမလည်သည့်် လူအမျ ိုးစသည် လူသ ိုးဘဝထဲသ ၎င်
့် ိုးတ၏
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုမျ ိုးအ ိုး ဤစက ိုးလိုးန္ှစ်လိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်ချြုပ်လက်သည်။ “ကပဲ”။
ဤစက ိုးစက လူသ ိုးကကကမမ န္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး အတတွအ
ျို့ ကကြုရငက
့်် ျက်သည့်် လူတ၏
့်
တက က်ချက် ချပခင်ိုးန္ှင ့်် သပမင်ပခင်ိုးက အတဆိုး အရှငိုး် ဆိုး တြ ်ပပတသ ်လည်ိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ခကိုးရ မဲ့်ပခင်ိုးက တြ ်ပပပပီိုး ထတရ က်ပပီိုး တကျသည်ဟ ဆန္င်တသ ်လည်ိုး
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သပ်ကွဲပပ ိုးပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
ကသဇ အ ဏ က သပခင်ိုးအတွက် တကယ်က အစ ိုးထိုး၍ မရတပ။
၃။ ကံကကမမ ကိို ယံကို ကည် ခင််းက ေန်ဆင််းရှင၏
် အချ ပ်အ ခ အ ဏ ကိို သိ ခင််းအတွက်
အစ ်းထိ်းို မဟိုတပ
် ါ
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်သ န္ှ
ှု င
ှ ့််
့် စ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လက်ပခင်ိုးပြင၊့်် ကတရ ိုးအတပေါ် သင်တ သ
့် ပမင်မန္
တလ ကီလတ
ူ ၏
ှ
။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် သပမင်မှုကက ိုးတွင် သသ သည့်် ကွ ပခ ိုးချက်ရပါသတလ
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် သပမင်လ ပါသတလ ။ လူတစ်ချြုျို့က “ကပဲ” ဆသည့်် စက ိုးစအတပေါ်
့်
သပ်တက င်ိုးမွနပ် ပီိုး တလိုးနက်သည့်် သန ိုးလည်မှုမျြုိုး ရှကကသည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က အနည်ိုးငယ်မျှ မယကကတပ။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ က
ဘရ ိုးသခင်က စီစဉ်ပပီိုး ညန်ကက ိုးသည်က မယသကဲသ
့် ြန်
်
့် ဆင်ိုးရှင၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကျြုိုးန္ွန ခြ လ
လူမျ ိုးသည်
့် လ ိုး မတနကကတချ။ ထသတသ
့်
ပင်လယ်ထမ
ဲ ှ တမျ တနပပီိုး တရစီိုးတကက င်ိုးန္ှငအ
့်် တူတမျ ပါရင်ိုး လှုင်ိုးမျ ိုးပြင ့်် လူိုးလွနလ
် ့် ျက်၊
မတန်မလှုပ်န္င
ှ ့်် တစ ငတ
့်် နပပီိုး ၎င်ိုးတက
ဲပပီိုး
့် ယ်၎င်ိုးတ က
့် အတပေါ်မှ ပအပ်ထ ိုးြကလွ
့်
တစ်ပခ ိုးတရွ ိုးချယ်စရ မရှတပ။ သတသ
်လည်ိုး လူသ ိုး၏ ကကကမမ သည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ဝန်ခရသည်က ၎င်ိုးတ မသ
မှတ်ကကတချ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က သမလ န္င်တပ၊ ထသအ
့် ိုးပြင ့််
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရရှပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အစီအစဉ်န္ှင ့်် စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခြ၊ ့် ကကကမမ က ခခတနပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနြ
် ့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှု၊ က ကွယ်မှုန္င
ှ ့်် လမ်ိုးပပမှုတအ က် အသက်ရှငြ
် ပြစ်
့် မလ န္င်တပ။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဆလျှင၊် ကကကမမ ကလက်ခပခင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က

ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှင ့်် မတူတပ။ ကကကမမ က ယကကည်မှုက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
လက်ခပခင်ိုး၊ သမှတ်ပခင်ိုး၊ သရှပခင်ိုးတက
့် မဆလတပ။ ကကကမမ က ယကကည်ပခင်ိုးက ယင်ိုး၏
အမှနတ
် ရ ိုးန္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ အတပေါ်ယ သရပ်သကန်မျ ိုးက သတပပြုမပခင်ိုးသ ပြစ်၏။
ဤအရ သည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ က မည်သအ
့် ပ်စိုးသည်ဆသည်က
သပခင်ိုး၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် အရ အ ိုးလိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် အပ်စိုးပခင်ိုး အရင်ိုးအပမစ်
ပြစ်သည်ဆတ က သမှတ်ပခင်ိုးတမှ့် ကွဲပပ ိုးပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ အတွက်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စီစဉ်မှုအတပေါ် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးမှပ၍ပင် ကွဲပပ ိုးတလသည်။
လူတစ်တယ က်က ကကကမမ ကပဲ ယကကည် တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးက တလိုးတလိုးနက်နက်
ခစ ိုးလျှငပ
် င် ထသပြင
ွ ်၏ ကကကမမ အတပေါ်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အ ဏ က သြသတ
ပပြုမြရန်
့်
့် ၊ ယင်ိုးက ကျြုိုးန္ွန ခြန္ှ့် င ့်် လက်ခြပြစ်
့် မလ န္င်ပါက
မည်သပင်
အပြစ်ဆိုးတစ်ခ၊ အချည်ိုးန္ိုးီှ ရှငသ
် န်သည့်် ဘဝတစ်ခ၊
့် ဆတစ ၎င်ိုးတ၏ဘဝသည်
့်
ဗလ တစ်ခ ပြစ်တပလမ်မ
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမှုတအ က် လ ြရန်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ၊
အမှနက
် န်ဆိုးတသ အဓပပါယ်ပြင ့်် အြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်ဦိုး ပြစ်လ ြ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
လက်ခအတည်ပပြုမှုက ခစ ိုးရြ တတ်
န္င်လမ်ဦ
်
့် ိုးမည်မဟတ်တပ။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က အမှနတ
် ကယ်သပပီိုး ကကြုတတွျို့ရသည့်် လူတစ်တယ က်သည်
မတန်မလှုပ်ပြစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် နပခင်ိုး အတပခအတန မဟတ်ဘ၊ဲ
့် တ် အကူအညီ မဲတ
တက်ကကသည့်အ
် တပခအတနတွင ် ရှသင၏
့်် ။ ထသတသ
လူသည် အရ အ ိုးလိုးက ကစီမရ
့်
ပြစ်သည်က လက်ခစဉ်တွင၊် သက်ရတ
ှ င်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
ဝန်ခရသည်ဆသည့်် ဘဝန္ှင ့်် ကကကမမ ၏ တကျသည့်် အဓပပါယ် ြွငဆ
့်် ချက်က
ပင်ဆင်သငတ
့်် ပသည်။ ၎င်ိုးတလျှ က်ခသ
ဲ့် ည်လ
့် မ်ိုးက ပပန်ကကည့်သ
် ည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးခရီိုး၏
တပပ င်ိုးလဲမှု အဆငတ
့်် င်ိုးက ပပန်လည်သတရသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုး၏ ခရီိုးလမ်ိုးသည်
ခက်ခတ
ဲ မ ပန်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ တချ တမွျို့သည်ပြစ်တစ၊ တပခလှမ်ိုးတင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က
၎င်ိုး၏လမ်ိုးက ဦိုးတဆ င် လမ်ိုးပပတနခဲပ့် ပီိုး စီမချက်တရိုးဆတ
ွဲ နခဲသ
့် ည်က ပမင်ရတပသည်။
ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးကယ်တင်မသဘဲလျက် သူက
ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးညန်တပိုးခဲသ
့်
့် ည့််
့် ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်စပ်တသချ သည့်် စီစဉ်မှု၊ င်္ရတစက်စီစဉ်မှုတ ပြစ်
ဲ့် ပသည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့် ခတ
အချြုပ်အပခ အ ဏ က လက်ခန္င်ြ၊ ့် ၎င်ိုး၏ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခရရှြဆ
့် တ မည်မျှ
ကကီိုးပမတ်သည့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုး ပြစ်ပါသနည်ိုး။ လူတစ်ဦိုးသည် ကကကမမ အတပေါ်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် သတဘ ထ ိုးရပါက၊
ှ
၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်စီစဉ်တပိုးသည့််
့်
အရ ရ တင်ိုးက သူတခ့် ခတနတကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် ကျြုိုးန္နွ ခသည့်် သတဘ ထ ိုးမရှတကက င်ိုးက

ယင်ိုးက သက်တသပပတပသည်။ လူသ ိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် အပပြု သတဘ တဆ င်သည့််
သတဘ ထ ိုးရပါက
ှ
သူခရီ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့် ိုးက ပပန်ကကည့်် သည်အ
အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်လ သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်စီစဉ်တပိုးသည့်် အရ ရ တင်ိုးက
ကျြုိုးန္ွန ခြ သ
ှ
လမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုး၏ ကကကမမ က
့် ၍ တလိုးတလိုးနက်နက် ဆန္ဒရလ
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စီစဉ်ညန်ကက ိုးခွငပ့်် ပြုြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်ပခင်ိုးအ ိုး ရပ်ြ၊ ့်
စတ်ပင်ိုးပြတ်ချက်န္င
ှ ့်် ယကကည်မှု ပပပီိုးရှလ လမ်မ
့် ည်။ အတကက င်ိုးမှ ၎င်ိုးသည် ကကကမမ က
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုး မရှသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
န ိုးလည်ပခင်ိုးမရှသည်အ
့် ခါ၊ ပမြူမျ ိုးကပြတ်သွ ိုးရင်ိုး ဒယမ်ိုးဒယင်န္င
ှ ့်် ကယ့််သတဘ န္ှင ့််
စမ်ိုးတဝါိုးဝါိုးသွ ိုးသည်အ
့် ခါ ခရီိုးက အလွနခ
် က်ခသ
ဲ ည်။ အလွန ် တကကကွဲြွယ်တက င်ိုးပါသည်။
ထတကက
င ့်် လူတသည်
လူသ ိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့်
့်
သတပပြုမလ သည်အ
့် ခါ၊ ပါိုးနပ်သမ
ူ ျ ိုးက ဤအချက်က သြ၊ ့် လက်ခြ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်လက်န္စ
ှ ်ြက်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးမန
ွ သ
် ည့်် ဘဝတစ်ခက တည်တဆ က်ြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးသည်အ
့် ချန်တွင် န ကျင်ရသည့်် တနရက်
် က်လက်ြ၊ ့် ကကကမမ က
့် မျ ိုးက န္ှုတဆ
ဆနက
် ့် ျင်ရန်ိုးကန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝပန်ိုးတင်ဟ
၎င်ိုးတတခေါ်
် ့် တရွ
့် သည့်် အရ မျ ိုးတန က် လက်စ ိုးပခင်ိုးအ ိုး ရပ်တနြ
့် ိုးချယ်ကကသည်။
လူတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်မရှသည်အ
့် ခါ၊ သူက
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့် မပမင်န္င် သည်အ
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မသသည့်အ
် ခါ၊ တနတ
့် င်ိုးက အဓပပ ယ်မရှ၊
တန်ြိုးမရှ၊ စတ်မချမ်ိုးတပမ့်စရ ပြစ်သည်။ လူသည် မည်သည်တ
့် နရ ၌ရှပါတစ၊
မည်သည်အ
့် လပ်ကလပ်ပါတစ ၎င်ိုး၏အသက်ရှငမ
် ှုနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏
ပန်ိုးတင်တန က်လက်ပခင်ိုးက ၎င်ိုးအ ိုး အဆိုးမရှသည့်် တကကကွပဲ ခင်ိုးန္ှင ့်် သက်သ ပခင်ိုးမရှသည့််
ဒကခခစ ိုးမှုတက
် ့်
့် သ ယူတဆ င်လ တပိုးသည်၊ ယင်ိုးမှ မမ၏ အတတ်က ပပန်လှည့်် ကကည့်ြ
ခန္င်ရည်မရှသည့်အ
် ရ မျြုိုးပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
လက်ခသည်အ
့် ခါမှသ ၊ သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခပပီိုး
စစ်မှနတ
် သ လူဘဝက
ရှ တြွသည်အ
့် ခါမှသ ဘဝ၏ အန္ှစ်မဲ့်ပခင်ိုးဟသ
ူ မျှက ခါချပပီိုး
့်
တကကကွဲပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဒကခခစ ိုးမှုအ ိုးလိုးမှ တပြည်ိုးပြည်ိုး လွတ်ကင်ိုးမည်ပြစ်သည်။
၄။ ေန်ဆင််းရှင၏
် အချ ပ် အ ခ အ ဏ ကိို ကျိ ်းနွန
ံ ခံသတိသ
ို ူ့ စစ်မှန်သည်ူ့ လွတလ
် ပ် ခင််းကိို
ရရှိနင
ိို သ
် ည်

လူတက
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုန္င
သတပပြုပခင်ိုး မရှသည်အ
့် တွက်၊ သူတသည်
ကကကမမ က ကလန်ကဆန်ပပြုက ပန်ကန်သည့််
့်
စတ်သတဘ န္ှင ့်် အပမဲ ရင်ဆင်ကကပပီိုး သူတ၏
ှ
ိုးက တပပ င်ိုးလဲပပီိုး
့် လက်ရအတပခအတနမျ
ကကကမမ က တပပ င်ိုးလဲြ အချည်
ိုးန္ှိုးီ တမျှ ်လငလ
့်် ျက် ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ ၊
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ကကကမမ က အဆင်သငထ
့်် ိုးသည့်် အရ တက
့်
အပမဲစွနပ
် ့် စ်ချင်ကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး သူတ ဘယ်
တသ အခါမှ မတအ င်ပမင်န္င်သကဲသ
့် ့်
့်
့်
အလှညတ
့်် င်ိုးတွင ် တ ိုးဆိုးီ ခရသည်။ လူတစ်တယ က်၏ ဝည ဉ် အတွငိုး် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
ပြစ်ပျက်သည့်် ဤရန်ိုးကန်လှုပ်ရှ ိုးမှုက အချန်တင်ိုး ၎င်ိုး၏ ဘဝက ပြြုန်ိုးတီိုးပစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
အရိုးခက်တအ င် နက်ရှုင်ိုးသည့်် န ကျင်မှုမျြုိုးက ယူတဆ င်လ တလသည်။ ဤန ကျင်မက
ှု
မည်သည်အ
့် ရ က ပြစ်တစသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တကက ငတ
့်် လ
သမဟ
့် တ် လူတစ်တယ က်က ကမတက င်ိုးစွ န္ှင ့်် တမွိုးြွ ိုးလ တသ တကက င ့်် ပြစ်သတလ ။
သသ စွ ပင် တစ်ခမျှ မမှနက
် န်တပ။ တကယ့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုးက လူတ တလျှ
က်ကကသည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတဘဝက
အသက်ရှငတ
် နထင်ြ လူ
့်
့် တတရွ
့် ိုးချယ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ လူအချြုျို့က ဤအရ မျ ိုးက န ိုးလည်တက င်ိုးန ိုးလည်န္င်မည်မဟတ်။
သတသ
်လည်ိုး သင်တကယ် သလ သည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က သင်အမှနတ
် ကယ် သတပပြုမလ သည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က
သငအ
့်် တွက် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုး သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် အရ ရ တင်ိုးက ကကီိုးမ ိုးသည့််
အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးန္ှင ့်် ကွယက
်
မှုပြစ်သည်က သင်အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်လ သည်အ
့် ခါ
သငန
့်် ကျင်မှုက စတင်တပါပါိုးလ
က ၊ သငတ
့်် စ်ကယ်လိုးက သက်တသ ငသ
့်် က်သ
့်
ရှလ သည်၊ တပါပါိုးလွ
တ်လပ်ပပီိုး လွတ်တပမ က်လ သည်က သင်ခစ ိုးရမည်။ လူအမျ ိုးစ၏
့်
အတပခအတနမျ ိုးမှ အကဲပြတ်ရပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ခစ ိုးချက်အဆငအ
့်် ရ ၎င်ိုးတ ယခင်
က
့်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်သကဲသ
့် ဆက်
ပပီိုး မတနထင်ချင်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏န
ကျင်မမ
ှု ှ
့်
့်
သက်သ ချင်တသ ်လည်ိုး၊ အရှအတင်ိုးဆလျှင ် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးတ၏
့်
့် ကကကမမ အတပေါ်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ ၏ လက်တတွက
ျို့ ျသည့်် တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပါယ်က
အမှနတ
် ကယ် န ိုးမလည်န္င်ကကတပ၊ အရှအတင်ိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးမန္
ှု င
ှ ့်် စီစဉ်မှုက
မည်သရှ့် တြွပပီိုး လက်ခရမည်က သြတနတနသ
သ ၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့်
အမှနတ
် ကယ် သတပပြုမပပီိုး ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုး မရှကကတချ။ ထတကက
င ့်် လူတသည်
လူသ ိုး၏
့်
့်
ကကကမမ န္ှင ့်် ကစစရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးအတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှသည်ဆသည့််
အချက်က အမှနတ
် ကယ် သတမပပြုမပါက၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အပ်စိုးမက
ှု အမှနတ
် ကယ်

ကျြုိုးန္နွ ခန္င်ပခင်ိုးမရှပါက၊ ၎င်ိုးတ အတွ
က် “လူတစ်တယ က်၏ကကကမမ က
့်
သူလက်
ထမ
ဲ ှ ရှသည်” ဆသည့်် အယူအဆအ ိုးပြင ့်် တမ င်ိုးန္င
ှ ပ် ခင်ိုးမခရြန္ှ့် င ့်် ချြုပ်ချယ်ပခင်ိုး
့်
မခရြ ခက်
ခတ
ဲ ပလမ်မ
် ကသဇ အ ဏ တက
် ့် ျင်ပပီိုး
့် ည်။ ကကကမမ န္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့်
့် ဆနက
ပပင်ိုးထန်စွ ရန်ိုးကန်လပ
ှု ်ရှ ိုးပခင်ိုး၏ န ကျင်မှုမျ ိုးက ပယ်ရှ ိုးြ ၎င်
က်
့် ိုးတအတွ
့်
ခက်ခပ
ဲ ါလမ်မ
နတ
် ကယ် လွတ်တပမ က်ပပီိုး လွတလ
် ပ်ြ၊ ့်
့် ည်။ တပပ ြမလ
့် သည်မှ ၎င်ိုးတ အမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သည်လ
့် မ
ူ ျ ိုးပြစ်လ ြ ၎င်
က် ခက်ခပ
ဲ ါလမ်မ
်၊
့် ည်။ သတသ
့် ိုးတအတွ
့်
့်
ဤအတပခအတနမှ မမကယ်ကယ် လွတ်တပမ က်ြ အလွ
နအ
် ့် လွန ် ရိုးရှငိုး် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ
့်
ရှ၏။ ယင်ိုးမှ ယခင်က အသက်ရှင် တနထင်သည်ပ
့် စက န္ှုတဆ
် က်လက်ြ၊ ့် ယခင်က
ဘဝပန်ိုးတင်မျ ိုးက န္ှုတဆ
် က်လက်ြ၊ ့် ယခင်က ဘဝတနထင်မှုပစ၊ ဘဝအတပေါ်ရှုပမင်ပ၊
လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုး၊ အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် စသတ်မှတခ
် ျက်မျ ိုးက အန္ှစ်ချြုပ်က
ခွပဲ ခမ်ိုးစတ်ပြ ကကည့်ြ
် ပြစ်
့် သည်၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်၊
လူသ ိုးအတွက် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ကကည့်ပ် ပီိုး ၎င်ိုးတအထဲ
မှ တစ်စတစ်ခက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်န္င
ှ ့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကက်ညမ
ီ ှုရမရှ
ှ ၊ ၎င်ိုးတအထဲ
မှ
့်
တစ်စတစ်ခက ဘဝ၏ မှနက
် န်သည့်် တန်ြိုးက တပိုးအပ်ပခင်ိုးရမရှ
ှ ၊ သမမ တရ ိုးက
ပပပီိုးသန ိုးလည်မဆ
ှု သ
ီ ဆ
ှ ၊ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် လူသ ိုးပသဏ္ဌ န်ပြင ့််
့် က်တရ က်တစပခင်ိုးရမရှ
့်
တနထင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးရှမရှ ကကည့်ြ
် ပြစ်
့် သည်။ ဘဝတွင ် လူတကက
့် ြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်သည့်် ပန်ိုးတင်
အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
် နထင်
့် မတူကွဲပပ ိုးတသ တပမ က်မျ ိုးစွ တသ အသက်ရှငတ
နည်ိုးမျ ိုးကသင်အ
့် ည်အ
့် ခါ
့် တနပြင့်် ထပ်တလဲလဲ စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပပီိုး င်္ရတစက် စတ်ပြ ကကည်သ
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်က သူ၏ နင်္မူလ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့််
့် ည်အ
မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ကက်ညမ
ီ ှုမရှသည်က သင်တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် င်္ရစက်မှု၏ အတဝိုးသ လူ
ဲ ခေါ်သွ ိုးသည်။
့် တက
့် ဆွတ
၎င်ိုးတအ
ွ ် သက်ဆင်ိုးသည့်် ငရဲသ ပ
င်တသ
့် ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တဆ
့်
တွငိုး် မျ ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်အသအမှတ်ပပြုပပီိုးတန က် သင်၏တ ဝန်မှ သင်၏
ဘဝအတပေါ် ရှု ပမင်ပတဟ င်ိုးက တဘိုးချတ်ထ ိုးပပီိုး တထ င်တချ က် အမျြုိုးမျြုိုးမှ တဝိုးတဝိုးတနက
သငဘ
့်် ဝက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တ ဝန်ယူတစ၍ သငအ
့်် တွက် အစီအစဉ်မျ ိုး ပပြုလပ်တစြ ့်
ပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် လမ်ိုးပပမှုတက
့် ကျြုိုးန္ွန ခြ၊ ့် တစ်ဦိုးချင်ိုး
တရွ ိုးချယ်မှုမရှဘဲ အသက်ရှငြ
် န္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်သည်လ
့် တ
ူ စ်တယ က် ပြစ်လ ရန်
ကကြုိုးစ ိုးြ ပြစ်
် ူသည်ဟထင်ရပါသည်။ သတသ
်လည်ိုး လပ်ြ ့်
့် သည်။ လွယက
့်
ခက်ခသ
ဲ ည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ လူအချြုျို့တက
့် ဤအရ ၏ န ကျင်မှုက ခန္င်သည်။ တစ်ချြုျို့က မခန္င်။

တစ်ချြုျို့က လက်န ြ ဆန္ဒ
ရသည်
ှ
။ တစ်ချြုျို့က မရှတပ။ ဆန္ဒမရှသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက ဤကဲသ
့် လ
့်
့် ပ်ြ ့်
အလဆန္ဒန္င
ှ ့်် ခင်မ သည့်် ဆိုးပြတ်ချက်မရှကက။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သတပပြု မသည်။ လူသ ိုးကကကမမ က အတသိုးစတ်
စီမချက်တရိုးဆပွဲ ပီိုး စီစဉ်သူသည် ဘရ ိုးသခင်ဆသည်က တက င်ိုးစွ သသည်။ သတသ
်လည်ိုး
့်
သူတသည်
ကကြုိုးစ ိုး ရန်ိုးကန်တနဆဲ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွင်
့်
့်
၎င်ိုးတက
့် ကကမမ က ချထ ိုးြ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကျြုိုးန္ွန ခြ ့်
လက်မခတသိုးသည်အ
့် ပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အစီအစဉ်တက
့် သူတ ့်
မတကျနပ်ကကတချ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ ဘယ်
အရ တတ်စွမ်ိုးသည်ဆတ က ၎င်ိုးတက
့်
့်
့် ယ်၎င်ိုးတ ့်
ပမင်ချင်သည့်် လူတစ်ချြုျို့ အပမဲရှတနတပလမ်မ
မမတ၏
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ကယ်ပင်လက်န္စ
ှ ်ြက်န္င
ှ ့်် မမတ၏
့် ကကကမမ က တပပ င်ိုးလဲချင်ကကသည်။ သမဟ
့် တ် မမတ၏
့်
ကယ်ပင်အစွမ်ိုးန္ှင ့်် တပျ ်ရင်မှုက ရယူချင်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ
နယ်နမတ်စည်ိုးမျ ိုးက တကျ ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင် အချြုပ်အပခ အ ဏ ၏ အထက်တွင ်
ပမြှငတ
့်် က်န္င်ပခင်ိုးရှမရှ ပမင်လကကသည်။ လူသ ိုး၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးစရ က တပျ ်ရင်သည်ဘ
့် ဝက
လူသ ိုးက ရှ ပခင်ိုးမဟတ်တပ၊ တကျ ်ကက ိုးမှု၊ စည်ိုးစမ် သမဟ
့် တ် ပမြူမျ ိုးကပြတ်ရင်ိုး
မမ၏ကယ်ပင် ကကကမမ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင် ရန်ိုးကန်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
တည်ရမှု
ှ က သပမင်ပပီိုးတန က်၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုး၏ ကကကမမ အတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှသည်ဆသည့်် အချက်က သရှပပီိုးတန က် ၎င်ိုး၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
မပပြုပပင်န္င်တသိုးသကဲသ
့် ၎င်
ဲ ထတ်န္င်ဘဲ
့် ိုး၏ တပခတထ က်မျ ိုးက ရ ျို့ န္ွထဲမှ ဆွမ
၎င်ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးက မ တကျ တစပပီိုး ၎င်ိုးအမှ ိုးမျ ိုးက မရမကပပြုလပ်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်။
၎င်ိုးသည် တန င်တအနည်ိုးငယ်မျှမရဘဲ အဆိုးအထ ခခရင်ိုး ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က တခါင်ိုးမ စွ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်အန်တရင်ိုး ရွ ျို့ထမ
ဲ ှ ပင် ဆက်ပပီိုး
ယက်ကန်ယက်ကန် ဆက်ပြစ်တနြသ
့် လလ ိုးတလသည်။ တန က်ဆိုး အရှု ိုးတပိုးပပီိုး
တန က်ပပန်လှညြ
့်် သူ
့် ချန်မသ
ှ
့် ဲကျပပီိုး တသွိုးထွက်သည်အ
့် ဆိုးပြတ်သည်မှ သူသည် ကျြုိုးပဲလ
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စစ်မှနသ
် ည့်် လူသ ိုး၏ ဝမ်ိုးနည်ိုးမပှု ြစ်၏။ ထတကက
င ့်် ကျြုိုးန္နွ ခြ ့်
့်
တရွ ိုးချယ်သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးက အသပည ရှပပီိုး ရန်ိုးကန်က လွတတ
် ပမ က်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးသူတက
့်
တခါင်ိုးမ သူမျ ိုးပြစ်သည်ဟ ငါဆပခင်ိုးပြစ်သည်။
ဆဌမဆံမ
ို ှတ-် တသ ခင််း
မျ ိုးပပ ိုးလသ
ှ ည့်် ပျ ိုးပန်ိုးခတ်မှု န္ှင ့်် အလပ်မျ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊ မျ ိုးပပ ိုးလှသည့််

အ ိုးမလအ ိုးမရပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ပျက်မှုမျ ိုး တန က်တွင၊် မျ ိုးပပ ိုးလှသည့််
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုမျ ိုး၊ ဝမ်ိုးနည်ိုးမှုမျ ိုး၊ အနမ်အ
့်် ျ ိုးတန က်တွင၊် မျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် မတမန္
့် ပမငမ
့် င်စရ
န္ှစ်က လမျ ိုးတန က်တွင၊် ရ သီဥတမျ ိုး အချန် အြန်ြန် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးက ကကည့်ရ
် ှု ပပီိုးတန က်၊
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် သတမမူမလက်ဘဲ ဘဝတွင ် အတရိုးကကီိုးသည့်် ဘဝမှတ်တင်မျ ိုးက
ပြတ်သန်ိုးရပပီိုး လျှပ်တစ်ပပက်အတွငိုး် တွင၊် ၎င်ိုးသည် မမကယ်ကယ် နင်္ိုးချြုပ်သည့််
န္ှစ်မျ ိုးထရ
ဲ သည်
ှ
က တတွျို့လက်ရသည်။ အချန်၏ အမှတအ
် သ ိုးတသည်
သူက
့်
့် ယ်ခန္ဓ
တစ်ခလိုးတွင် တဆပ်ခတ်န္ပ်
ှ ထ ိုး၏။ ၎င်ိုးသည် တည့်မ
် တ်စွ မရပ်န္င်တတ ပ
့် ါ။ မဲတမှ င်သည့််
ဆပင်က အပြြူတရ င်တပပ င်ိုးတလပပီ။ တစ်ချန်က တတ က်ပပပီိုး ကကည်လင်ခသ
ဲ့် ည့််
မျက်လိုးမျ ိုးသည် တမှိုးမှန်ပပီိုး တဝဝါိုးသွ ိုးတလပပီ။ တချ တမွျို့ ပပီိုး တပျ တ
့် ပျ င်ိုးသည့််
အသ ိုးအတရသည် တွနတ
် ့် ကကလ ပပီိုး အစက်အတပပ က်တတွ ထင်လ သည်။ အကက ိုး အ ရ
အ ိုးနည်ိုးလ ပပီ။ သွ ိုးမျ ိုးက တလျ ရ
့် ဲပပီိုး ထွက်ကျလ သည်။ တပပန်
့် မှုက တလိုးလလ သည်။
လှုပ်ရှ ိုးမက
ှု တန္ှိုးတကွိုးလ သည်။ ဤအချန်တွင် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် မမငယ်ရွယ်မှု၏
စတ်အ ိုးထက်သန်သည့်် န္ှစ်မျ ိုးက လိုးဝန္ှုတ်ဆက်ရပပီိုး ဘဝ၏ တနဝင်ဆည်ိုးဆ ပြစ်သည့််
အသက်အရွ ယ် အမင်ိုးမှုထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်လ ပပီ ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင ် ၎င်ိုးသည် လူဘဝ၏
့်
တန က်ဆိုးဆမှတ်ပြစ်သည့်် တသပခင်ိုးက ရင်ဆင်ရတပမည်။
၁။ ေန်ဆင််းရှငသ
် လ င် လသ ်းအတပေါ် ရှင ် ခင််းနှငတ
်ူ့ သ ခင််း တန်ခိို်းအ ဏ ကိို စွက
ွဲ င
ိို ထ
် ်းသည်
လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက ထလူ၏ ယခင်ဘဝအ ိုးပြင ့်် လျ ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်ဆပါက
သူတသပခင်
ိုးက ထကတရ ိုး၏အဆိုး၏ အမှတ်သည ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်၏
့်
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက ဤဘဝတွင ် ထလူ၏ တ ဝန်အစဆပါက သူတသပခင်
ိုးက
့်
၎င်ိုးတ ဝန်၏အဆိုး၏ အမှတ်သည ပြစ်၏။ ြန်ဆင်ိုးရှငသ
် ည် လူတစ်တယ က်၏
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးအတွက် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုး ဆိုးပြတ်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် တွက်
သူ၏တသပခင်
ိုး အတွက်လည်ိုး သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုးက စီစဉ်ပပီိုးပြစ်သည်မှ
့်
တပပ ြမလ
ူ ျှ မတတ ်တဆ တမွိုးြွ ိုးလ ပခင်ိုးမဟတ်၊
့် တပ။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင၊် မည်သမ
မည်သ၏
ူ တသပခင်ိုးကမျှ ရတ်တရက် မဟတ်သကဲသ
့် တမွ
ှ ်ခလိုးက
့် ိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးန္စ
ယခင်ဘဝန္ှင ့်် လက်ရှဘဝမျ ိုးန္ှင ့်် တသချ တပါက် ဆက်စပ်တန တပသည်။ လူတစ်တယ က်၏
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တသဆိုးပခင်ိုး အတပခအတနန္ှစ်ခလိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကကြုတင်သတ်မှတ်
ထ ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ လူတစ်တယ က်၏ ကတရ ိုး၊ လူတစ်တယ က်၏
ကကကမမ ပြစ်သည်။ လူတစ်တယ က်၏ တမွိုးြွ ိုးမှုအတွက် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးစွ ရှသည့်အ
် တွက်၊

လူတစ်တယ က်၏ တသပခင်ိုးသည် ယင်ိုး၏ ကယ်ပင် ထူိုးပခ ိုးသည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်၌ ပြစ်တပေါ်တပလမ်မ
ီ ည့််
့် ည်။ ဤသည်မှ လူတ၏
့် မတူညသ
သက်တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတတသသည်
့် မတူညတ
ီ သ ပစမျ ိုးန္င
ှ ့်် အချန်မျ ိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့က ကျန်ိုးမ သန်စွမ်ိုးတသ လ
် ည်ိုး တစ လျင်စွ တသဆိုးကကသည်။ အချြုျို့က
အ ိုးနည်ိုးပပီိုး မကက ခဏ ြျ ိုးန တသ ်လည်ိုး အသက်ကကီိုးသည်အ
့် ထ အသက်ရှငက် ကပပီိုး
ပငမ်ိုးပငမ်ိုးချမ်ိုးချမ်ိုးန္ှင ့်် တသဆိုးကကသည်။ အချြုျို့ မှ သဘ ဝမဟတ်သည့််
အတကက င်ိုးမျ ိုးတကက ငတ
့်် သဆိုးပပီိုး အချြုျို့က သဘ ဝအတလျ က်တသဆိုးကကသည်။ အချြုျို့က
မမအမ်န္င
ှ ့်် အတဝိုးတွင ် မမတအသက်
က အဆိုးသတ်သည်။ တစ်ပခ ိုးလူတက
ွ ်
့်
့် သူတန့် တဘိုးတင
သူတချစ်
့်် တူ မျက်လိုးပတ်ကကသည်။ တစ်ချြုျို့လူတက
့် ရသူမျ ိုးန္ှငအ
့် တလထဲမှ
တသဆိုးကကသည်။ တစ်ပခ ိုးသူတက
့် ကမဘ တပမကကီိုးတအ က်တွင ် တသဆိုးကကသည်။ အချြုျို့က
တရတအ က်တွင ် နစ်ပမြုပ်သည်။ အချြုျို့က ကပ်တဘိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တပျ က်ဆိုးသွ ိုးကကသည်။
အချြုျို့က မနက်တွငတ
် သသည်။ အချြုျို့က ညတွငတ
် သသည်။...လူတင်ိုးက တကျ ်ကက ိုးစွ
တမွိုးြွ ိုးချင်ကကသည်။ ထူိုးချွနတ
် ပပ င်တပမ က်တသ ဘဝန္ှင ့်် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးသည့််
တသပခင်ိုးမျြုိုးက လချင်ကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်ကတရ ိုးက
မတကျ လ
် ွနန္
် င်တပ။ မည်သက
ူ မျှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။
ဤက ိုး လူသ ိုး၏ ကကကမမ တပတည်ိုး။ လူသ ိုးသည် သူအန
င်္တ်အတွက် အစီအစဉ်အမျြုိုးစ
့်
ချမှတ်န္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး မည်သက
ူ မျှ ၎င်ိုးတ တမွ
့်
့် ိုးြွ ိုးသည့်် ပစန္ှင ့်် အချန်၊ တလ ကကကီိုးမှ
ထွက်ခွ သွ ိုးပခင်ိုး ပစန္ှငအ
့်် ချန်တက
့် မစီစဉ်န္င်တပ။ လူတက
့် တသပခင်ိုးတရ က်လ ပခင်ိုးက
တရှ င်ရှ ိုးပပီိုး ခခြ အတက
င်ိုးဆိုးလပ်တဆ င်ကကတသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတမသ
့်
့် ရဘဲ တသပခင်ိုးသည်
တတ်တဆတ်န္င
ှ ့်် နီိုးကပ်လ ဆဲပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ချန်တသမည်န္င
ှ ့််
့်
မည်သတသမည်
က မည်သမ
ူ ျှ မသကကဘဲ၊ မည်သည့်တ
် နရ တွင ် တသမည်ဆသည်က သ ၍ပင်
့်
မသတပ။ သသသ သ ပင်၊ တသပခင်ိုးန္ှငရ
့်် ှငပ် ခင်ိုး၏ တန်ခိုးက စွဲကင်ထ ိုးသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် မဟတ်၊ သဘ ဝတလ ကထဲက သတတဝါတစ်ခမဟတ်ဘ၊ဲ ကသဇ အ ဏ
အတမရှသည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင် ပြစ်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသည်
သဘ ဝတလ က၏ နယ မတစ်ခ၏ ရလဒ်မဟတ်ဘ၊ဲ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ အချြုပ်အပခ အ ဏ ၏ အကျြုိုးဆက်တစ်ရပ် ပြစ်သည်။
၂။ ေန်ဆင််းရှင၏
် အချ ပ် အ ခ အ ဏ ကိို မသိသသည် တသရမည်ကိို
တကက က်ရွံ ျို့ ခင််း၏တ ခ က်လန
ှ ်မှုူ့ ကိို ခံရလိမ်ူ့မည်

လူတစ်တယ က်သည် အမင်ိုးသည့်အ
် ရွ ယ် တရ က်လ သည်အ
့် ခါ သူရင်ဆင်ရသည့်် စန်တခေါ်မှုက
မသ ိုးစက တထ က်ပပ့် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘဝတွင ် သူ၏ကကီိုးကျယ်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
တည်တဆ က်ပခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ မမ၏ဘဝက မည်သန္ှု့် တဆ
် က်မည်၊ မမဘဝ နင်္ိုးက
မည်သရင်
စသည်တ ပြစ်
့် ဆင်မည်၊ မမဘဝ၏ ဝါကျအဆိုး၌ ပဒ်မ မည်သချရမည်
့်
့် သည်။
အတပေါ်ယတွင ် လူတက
့် တသပခင်ိုးက သပ်အ ရမစက်ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး တသပခင်ိုး၏
တဝိုးကွ သည်တ
့် စ်ြက်တွင ် လူသ ိုးတ မသ
ရှန္င် သမဟ
့်
့် တ် မခစ ိုးန္င်သည်၊့် သူတ ့်
လိုးဝမသသည့်် တစ်ပခ ိုးကမဘ တစ်ခ တည်ရတနပခင်
ှ
ိုး ရှမရှက မည်သမ
ူ ျှ မသသည့်အ
် တွက်
ဤအတကက င်ိုးအရ က စူိုးစမ်ိုးရှ တြွပခင်ိုးအ ိုး မည်သမ
ူ ျှ တရှ င်လဲ မရန္င်တပ။ ဤအရ က
လူတက
့် တင်ိုး ရင်ဆင်ြ ့်
့် ည်အ
့် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ထပ်တက်၊ ၎င်ိုးတ ရင်
့် ဆင်သင်သ
တကက က်လနတ
် ့် စသည်။ ထသရင်
့် စ ိုး၊ ဤအရ က တရှ င်ကကဉ်ြ အစွ
မ်ိုးကန်
့် ဆင်မည်အ
့်
ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ထတကက
င ့်် လူတင်ိုးက တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး ထတ်လနမ
် ့် ပှု ြင ့််
့်
ပပည့်တ
် နကကပပီိုး လူတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးတွင ် အပမဲတမ်ိုးတည်ရတနသည့်
ှ
် အရပ်တစ်ခ
တပေါ်ထက
ွ ်တစရင်ိုး ဤတရှ င်ကွငိုး် လမရသည်
့် ဘဝ၏ အမှနတ
် ရ ိုးတွင် န ိုးမလည် န္င်တသ
့်
ြိုးကွယ်မအ
ှု ိုး ပြည့်က် ကတလသည်။
လူတစ်တယ က်သည် မမ၏ကယ်ခန္ဓ ယယွငိုး် ပျက်စီိုး လ သည်က ခစ ိုးရသည်အ
့် ခါ
တသပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးတနပပီပြစ်တကက င်ိုး သပမင်ခစ ိုးရသည်အ
့် ခါ မတရရ သည့်် ထတ်လနမ
် ့် ှု၊
တြ ်ပပလမရသည်
့် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးတက
့်
့် ခစ ိုးရသည်။ တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ မှုသည်
လူတစ်တယ က်က သ ၍အထီိုးကျန်ပပီိုး ခကိုးရ မဲ့်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရတစသည်။ ဤအချန်တွင ်
မမကယ်ကယ်- လူသည် အဘယ်က လ သနည်ိုး။ လူသည် ဘယ်ကသွ ိုးမည်နည်ိုး။
၎င်ိုး၏ဘဝက တလတပပတလိုးအလ ိုး ၎င်ိုးကတကျ ်ပြတ်သွ ိုးရင်ိုး ဤပစန္ှင ့်် လူက
တသမည်တလ ။ ဤက ိုး လူ၏ ဘဝအဆိုးက အမှတ်သည ပပြုသည့်် က လတလ ။ အဆိုး၌
ဘဝ၏ အဓပပါယ်က အဘယ်နည်ိုး။ တန က်ဆိုးတွင ် ဘဝတန်ြိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် စည်ိုးစမ်တလ ။ မသ ိုးစက ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုး တလ ဟ
တမိုးသည်။...လူတစ်တယ က်က ဤတကျသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက တတွိုးမပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့််
မသက်ဆင်ဘ၊ဲ လူတစ်တယ က်က တသပခင်ိုးက မည်မျှ နက်နက်နန
ဲ ဲ တကက က်သည်န္င
ှ ့််
မသက်ဆင်ဘ၊ဲ လူတင်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုး နက်ရှုင်ိုးရ ထဲတွင၊် ဘဝန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးမရှသည့်် ခစ ိုးချက်န္င
ှ ၊့်် ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် တရ တန္ှ ပပီိုး
တလ ကကကီိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး တွယတ
်
မှု၊ ထွက်ခွ ြ ဝန်
ဲ ှုမျ ိုးက
့် တလိုးမှုတစ်ခတက
့် နက်နမ
စူိုးစမ်ိုးစစ်တဆိုးြ ဆန္ဒ
တစ်ခ အပမဲတမ်ိုးရတနသည်
ှ
။ လူသ ိုး တကက က်သည်အ
့် ရ က
့်

အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ လူသ ိုးရှ တြွသည့်အ
် ရ မှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊
၎င်ိုးတွယ်တ တနသည့်အ
် ရ က အဘယ်အရ ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အဘယ်အရ က ထ ိုးခဲြ
့် ့်
ဝန်တလိုးသည်ဆသည်က မည်သမ
ူ ျှ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မရှငိုး် ပပန္င်ပခင်ိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။
လူတသည်
တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ၌့် မျ ိုးလှစွ တသ စိုးရမ်ပူပန်မှုမျ ိုး
့်
ရှကက၏။ လူတသည်
တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတ လက်
မလတ်န္င်သည်အ
့် ရ
့်
့်
အလွနမ
် ျ ိုးစွ ရှတလသည်။ ၎င်ိုးတ တသခါနီ
ိုးတွင၊် လူအချြုျို့က ဟအရ သည်အရ
့်
စိုးရမ်ပူပန်လ သည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ကတလိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ချစ်
့် ရသူမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုမျ ိုးက စတ်ပူပန်သည်။ စတ်ပပူ ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် တသပခင်ိုးက သယ်တဆ င်
လ သည့်် ဆင်ိုးရဲဒကခန္င
ှ ့်် ထတ်လနမ
် ့် ှုတက
န္င်ကကသည့်အ
် လ ိုး၊ သက်ရတ
ှ န္ှ့် င ့််
့် ၎င်ိုးတ တချြျက်
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ မှုက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သူတသည်
တသပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူပါလ သည့်် ခကိုးရ မဲ့်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
အထီိုးကျန်ပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ လွ
် လ ိုး ပြစ်တလသည်။ လူသ ိုး၏န္ှလိုးသ ိုး
့် တ်တပမ က် န္င်ကကသည့်အ
အတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် မပီပပင်သည့်် တကက က်ရွ ျို့ မှု၊ ချစ်ရသူမျ ိုးန္ှင ့်် ခွခ
ဲ ွ ရမည့်် တကက က်ရွ ျို့ မှု၊
အပပ တရ င်တက င်ိုးကင်က ဘယ်တသ အခါမှ မကကည့်ရ
် တတ မ
့် ည်၊့် ရပ်ဝတထြုကမဘ က
ဘယ်တသ အခါမှ တန က်တစ်ကကမ် မကကည့်ရ
် တတ မ
ှ
။
့် ည့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုမျြုိုး တည်ရတနသည်
၎င်ိုးချစ်ရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အတြ ်လပ်တလ့်ရတသ
ှ
အထီိုးကျန်သည့်် ဝည ဉ်သည် ၎င်ိုး၏
ဆပ်ကင်မက
ှု လက်လတ်ပပီိုး မသမပမင်သည်၊့် အကျွမ်ိုးမဝင်သည့်် တလ ကက
တစ်ကယ်တည်ိုးသွ ိုးြ ဝန်
့် တလိုးတနတပသည်။
၃။ တအ င် မင်မှုနင
ှ ်ူ့ စည််းစိမ်တကိ
ိို ူ့ ို ရှ တေွရင််းနှင ်ူ့ ကိုန်ဆ်းို ံ သည်ူ့ဘဝသည် တသ ခင််းနှင ်ူ့
ရင်ဆင
ို ိ ရ
် သည်ူ့အခါ ဘ လိုပ်ရမှန််းမသိ ေစ်တစသည်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုး တတကက
င ့်် သူအမည်
တွင ် ဘ မှ
့်
့်
မရှပခင်ိုးမှ စတင်လ သည့်် အထီိုးကျန် ဝည ဉ်သည် မဘန္ှင ့်် မသ ိုးစက ရရှလ သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ဝင်တစ်တယ က် ပြစ်ြအခွ
့်် တရိုး၊ လူသ ိုးဘဝက ကကြုတတွျို့ ြန္ှ့် င ့်် တလ ကက
့် ငအ
ပမင်ြအခွ
့်် တရိုးက ရရှတလ၏။ ဤဝည ဉ်သည်ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့် ငအ
ကကြုတတွျို့ ြ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ထူိုးပခ ိုး ဆန်ိုးပပ ိုးမှုတတွက သရှြ၊ ့်
ယင်ိုးထက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က သပပီိုး ဝန်ခလ ြရန်
့်် တရိုးလည်ိုး
့် အခွငအ
ရရှတပသည်။ သတသ
် လူအမျ ိုးစက ဤကဲသ
့် ရှ
့်
့် ိုးပါိုးပပီိုး ခဏတပြြုတ်ပြစ်သည့််
အခွငအ
့်် တရိုးက အမှနတ
် ကယ် မြမ်ိုးဆပ်ကကပါ။ ကကကမမ က ဆနက
် ့် ျင်တက်ခက်ရင်ိုး

ဘဝတစ်ခလိုးန္ှငတ
့်် န်သည့်် စွမ်ိုးအင်မျ ိုးက သိုးပစ်ကကသည်။ မသ ိုးစက တကျွိုးတမွိုးြ ့်
ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး လှုပ်ရှ ိုးရန်ိုးကန်ရင်ိုး၊ ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးအကက ိုးတွင ် အပပန်အလှန ်
ကူိုးသန်ိုးသွ ိုးလ ရင်ိုး အချန်အ ိုးလိုး ကန်ဆိုးရသည်။ လူတ တန်
ြိုးထ ိုးသည့်် အရ တ သည်
့်
့်
မသ ိုးစ၊ တငွန္င
ှ ့်် တကျ ်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ တက
့် ဘဝ၌ တန်ြိုးအရှဆိုး
အရ မျ ိုးအပြစ် ပမင်ကကသည်။ လူအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏က
ကကမမ န္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး
့်
ညည်ိုးညြူကကသည်။ သတသ
်လည်ိုး ဆန်ိုးစစ်ပပီိုး သန ိုးလည်ြ အတရိုး
အပါဆိုးတသ
့်
့်
ကစစရပ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ မသ
ကျြုိုးကျွနပ် ပြုထ ိုးကကဆဲပြစ်၏- လူသ ိုးက
့်
အဘယ်တကက င်အ
် ည်၊ မည်သအသက်
ရှငသ
် င်သ
ှ ့်် အဓပပါယ်က
့် သက်ရှငသ
့် ည်၊ ဘဝ၏တန်ြိုးန္င
့်
အဘယ်အရ ပြစ်သည် စသည်တပြစ်
့် သည်။ ၎င်ိုးတ န္ှ
့် စ်မည်မျှကက ပါတစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပျြုမျစ်ပခင်ိုး
ကန်ဆိုးသွ ိုးသည်အထ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆပင်ပြြူပပီိုး အသ ိုးအတရ တွနလ
် ့် ပ်လ သည်အ
့် ထ၊
့်
တကျ ်တစ မှုန္င
ှ ့်် ဥစစ ပစစညိုး် က ရှ တြွရင်ိုး တပပိုးလ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့််
၎င်ိုးတဘဝတစ်
ခလိုးက
့်
ကန်ဆိုးကကတလသည်။ တကျ ်တစ မှုန္င
ှ ့်် ဥစစ ပစစညိုး် တက
့် ဇရ တထ င်ိုးပခင်ိုးဘက်သ မ
့် မတ ့်
တရွ ျို့တလျှ ပခင်ိုးက မရပ်တနန္
် ့် င်တကက င်ိုး၊ တငွက န္ှလိုးသ ိုး၏ လစ်ဟ တနပခင်ိုးက
မပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးန္င်တကက င်ိုး၊ မည်သမ
ူ ျှ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၊ အပခင်ိုး၊ န ပခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးတ၏
့်
နယ မမျ ိုးမှ မကင်ိုးလတ
ွ ်န္င်တကက င်ိုး၊ ကကကမမ က အဆင်သင်ထ
ူ ျှ
့် ိုးရှတသ အရ မှ မည်သမ
မလွတ်တပမ က် န္င်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတန့် ိုးလည်သည်အထ ဤနည်ိုးပြင ့််
အသက်ရှငက် ကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘဝ၏ တန က်ဆိုးအဆင်က
့် ရင်ဆင်ြ ့်
့်
ြအ ိုးတပိုးခရသည့်အ
် ခါမှသ လူတစ်တယ က်က အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုန္င
ှ ့််
ကကီိုးကျယ်တသ ဥစစ ပစစညိုး် မျ ိုး ပင်ဆင်တနသည်တ
့် င်၊ အခွငထ
့်် ိုးူ ခပြစ်ပပီိုး
အဆငအ
့်် တန်ိုးပမငမ
့်် ိုးတနသည်တ
့် င် တသပခင်ိုးက မလွတ်တပမ က် န္င်သကဲသ
့် လူ
့် တင်ိုး
မမ၏မူလအတနအထ ိုးပြစ်တသ အဘယ်အရ မျှ မပင်သည့်် တစ်ကယ်တည်ိုးတသ ဝည ဉ်
တစ်ခသ ပပန်
ူ ည်က သူတအမှ
် ကယ် န ိုးလည်ကက တလသည်။
့် ည်ဟသ
့် သွ ိုးရလမ်မ
့် နတ
လူတသည်
မဘမျ ိုး ရှသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် မဘမျ ိုးက အရ ရ ပြစ်သည်ဟ
ယကကည်ကကသည်။ ပင်ဆင်မှုမျ ိုးရသည်
ှ
အ
့် ခါ တငွသည် အဓကအစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်၊
အသက်ရှငသ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခပြစ်သည်ဟ ထင်ပမင်ကကသည်။ လူတသည်
အဆငအ
့်် တန်ိုး
့်
ရှသည်အ
့် ခါ ထအရ အတပေါ်မှ စွဲပမဲစွ ြက်တယ
ွ ်ပပီိုး ယင်ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်က
စွနစ
် ့် ိုးကကတလသည်။ လူတက
့် ည့်် အချန်မှသ ၎င်ိုးတဘဝ၏
့် ဤကမဘ က လက်လတ်ရတတ မ
့်
အချန်မျ ိုးက အသိုးချပပီိုး ကကြုိုးစ ိုးရှ တြွခသ
ဲ့် ည့်် ဤအရ မျ ိုးသည် ခဏတစ်ပြြုတ်
တမ်တက်မျ ိုးသ ပြစ်တကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတစွ့် ဲကင်ထ ိုးန္င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မှ မရှတကက င်ိုး၊

၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ယူသွ ိုးန္င်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ မျှမရှတကက င်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ ကမှ ၎င်ိုးတက
့်
တသပခင်ိုးမှ ကင်ိုးလွတ်တအ င် မလပ်န္င်တကက င်ိုး၊ အထီိုးကျန်သည့်် ဝည ဉ်က သူအပပန်
လမ်ိုးမှ
့်
မည်သက
ူ မှ အတြ လ
် ပ်ပပီိုး န္ှစ်သမ်မ
့် တပိုးန္င်တကက င်ိုး သပမင်တလ၏။ အဆိုးဆိုးက
ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ ကမှ လူတစ်တယ က်က မကယ်တင်န္င်သကဲသ
့် တသပခင်
ိုးက
့်
မတကျ လ
် ွနတ
် စန္င်တပ။ ဤရပ်ဝတထြုတလ ကတွင ် လူတစ်တယ က်ရသည့်် တအ င်ပမင်မှုန္င
ှ ့််
စည်ိုးစမ်တသည်
ယ ယီစတ်တကျနပ်မှု၊ ခဏတ သ ယ မှု၊ အတအတယ င်
့်
စတ်သက်သ တစမှုတက
် ွင ် လမ်ိုးတပျ က်တစပါသည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
့် တပိုးပပီိုး တရရှညတ
့်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှု၊ စတ်သက်သ ရ ရမှု၊ ပငမ်ိုးတအိုးမှုတက
့်် ရင်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် လလ ိုးတတ ငတ
ကျယ်ပပနသ
် ့် ည့်် ပင်လယ်ကကီိုးထဲ ယက်ကန်ယက်ကန်ပြစ်တနရင်ိုး လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးပြင ့်် အြန်ြန်
လမ်ိုးမိုး ခရတလသည်။ ၎င်ိုးတဘယ်
ကလ သည်၊ အဘယ်တကက င့်် အသက်ရှငတ
် နသည်၊
့်
ဘယ်ကသွ ိုးတနသည်စသည်တက
အကကီိုးဆိုး တမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုးက လူတ အတပြ
့် န ိုးလည်ြ အတရိုး
့်
့်
မထတ်န္င်တသိုးချန်တွင ် သူတသည်
တအ င်ပမင်မန္
ှု င
ှ ့်် စည်ိုးစမ်မျ ိုး အ ိုးပြင ့်် ဆွတ
ဲ ဆ င်ခရပပီိုး၊
့်
လှညစ
့်် ိုးခရက ၊ ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ခရပပီိုး တန က်ဆိုး ဆိုးရှုိုးကကရသည်။ အချန်က
ကန်ပမန်လွနိုး် သည်။ မျက်စတစ်မတ်
ှ အတွငိုး် န္ှစ်မျ ိုး ကန်ဆိုး သွ ိုးသည်။
သတမပပြုလက်မခင်မှ သူဘဝ၏
အတက င်ိုးဆိုး န္ှစ်မျ ိုးက န္ှုတ်ဆက်လက်ရသည်။
့်
လူတစ်တယ က်သည် မကက ခင် တလ ကကကီိုးမှ ထွက်ခွ ရတတ မ
့် ချန်တွင၊်
့် ည်အ
တလ ကကကီိုးတွင ် ရှသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည် အတဝိုးက တရွ ျို့သွ ိုးတနသည်၊ မူလက
၎င်ိုးပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးက ထပ်ပပီိုး ကင်စဲမ
ွ ထ ိုးန္င်သည်က တပြည်ိုးပြည်ိုး
န ိုးလည်လ တလသည်။ ထအခါတလ ကထဲ အခတလိုးတင် ဝင်တရ က်လ သည့််
တအ ်ဟစ်ငယတနသည့်် တမွိုးကင်ိုးစကတလိုး တစ်တယ က်ကသ
ဲ့် အဘယ်
အရ မျှ
့်
မပင်ဆင်တသိုးသည်က အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးလက်ရသည်။ ဤအချန်တွင် ၎င်ိုးသည် ဘဝမှ
မည်သည့်အ
် ရ လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်၊ အသက်ရှငရ
် ပခင်ိုးက အဘယ်တန်ြိုးရသည်
ှ
၊ ဘဝက
မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသည်၊ တလ ကထဲသ အဘယ်
တကက င့်် တရ က်လ သည်ဆသည်တက
့်
့်
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ြ ပြစ်
့် လ ရသည်။ ဤအချန်တွင ် တန င်ဘဝ တကယ်ရှမရှ၊ တက င်ိုးကင်ဘက
တကယ်ရမရှ
ှ ၊ အပပစ်ဒဏ်ခရပခင်ိုး တကယ်ရမရှ
ှ
ဆသည်တက
့် ပပပီိုးသချင်လ သည်။
တသပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်လ တလ၊ ဘဝက အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ပပပီိုး
န ိုးလည်ချင် လ တလပြစ်၏၊ တသပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်လ တလ၊ န္ှလိုးသ ိုးက ဗလ နတတ
ထင်ရတလပြစ်သည်၊ တသပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်လ တလ၊ အကူအညီမဲသ
့် ပ
့် ကဲသ
့် ပပီိုး ခစ ိုးရတလ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ မှုသည် တစ်တနပပီ
့် ိုးတစ်တန ပ
့် မကကီိုးမ ိုး
့်

လ တလသည်။ လူတသည်
တသပခင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးကပ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ိုးတအထဲ
ထသတသ
့်
့်
့်
ခစ ိုးချက်မျ ိုး ထင်ရှ ိုးလ ရပခင်ိုး အတကက င်ိုးရင်ိုး န္ှစ်ခ ရှတပသည်။ ပထမအချက်က ၎င်ိုးတ၏
့်
ဘဝမျ ိုး အမှီပပြုခဲသ
့် ည့်် တကျ ်ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ချမ်ိုးသ ပခင်ိုးတက
့် ည်။
့် ၎င်ိုးတ ဆ
့် ိုးရှု ိုးရတတ မ
တလ ကမှ ပမင်န္င်သည့်် အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးက ထ ိုးခဲရ
့် တတ မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဒတယအချက်က
သူတ တပခချြ
တကက
က်ရွ ျို့သည်တ
့် နရ ၊ ချစ်ခင်ရသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့်် ကူညီ တထ က်ပ့်မှုမျ ိုး
့်
့်
မရှသည်တ
့် နရ ပြစ်သည့်် သူတန္ှ့် င ့်် မရင်ိုးန္ိုးီှ သည်တ
့် လ က၊ ဆန်ိုးကကယ်ပပီိုး မသပမင်န္င်သည့််
နယ်ပယ်တစ်ခက တစ်တယ က်တည်ိုး ရင်ဆင်ရတတ မ
့် ည် ပြစ်တပသည်။ ဤအတကက င်ိုးရင်ိုး
န္ှစ်ချက်တကက င ့်် တသပခင်ိုးက ရင်ဆင် ရသူတင်ိုးသည် စတ်မသက်သ မှုက ခစ ိုးရသည်။
ယခင်က တစ်ခါမှ မသြူိုးသည့်် ထတ်လနမ
် ့် ှုန္င
ှ ့်် အကူအညီမဲ့်သည့်် ခစ ိုးမှုက
ကကြုတတွျို့ ကကရသည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤအတပခအတနသ အမှ
နတ
် ကယ်
့်
တရ က်လ သည်အ
့် ခါမှသ လူတစ်တယ က် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်မှ တပခချသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
၎င်ိုးန ိုးလည်ရမည့်် ပထမဆိုးအရ က လူသ ိုး မည်သည်အ
့် ရပ်ကလ သည်၊ အဘယ်တကက င့််
လူမျ ိုး အသက်ရှငတ
် နကကသည်၊ လူသ ိုးကကကမမ က မည်သူ ချမှတသ
် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတ ့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် အဘယ်သူ ပပ
့် ိုးပပီိုး အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှသည်ဆသည်တ ့်
ပြစ်သည်ကသပမင်လ သည်။ ဤအသပည သည် လူအသက်ရှငသ
် ည့်် စစ်မှနသ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုး၊
လူသ ိုး ရှငသ
် န် ရပ်တည်တရိုးအတွက် မပြစ်မတန လအပ်သည့်် အတပခခပြစ်တလသည်။
မသ ိုးစက မည်သတထ
က်ပ့်ရမည် သမဟ
ှ ့်် ချမ်ိုးသ မှုက မည်သ ့်
့်
့် တ် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ရယူရမည် စသည်တက
့် သင်ယူပခင်ိုး မဟတ်တပ။ တစ်ပခ ိုးလူတတွထက်
မည်သထူ
် အ င်န္င
ှ ့်် တအ င်ပမင်စွ ပပီိုးတပမ က်တအ င် မည်သလ
့် ိုးချွနတ
့် ပ်ရမည်က သင်ယူပခင်ိုး
ပြစ်ြတနတနသ
သ ၊ လူအပ်ထမ
ဲ ှ မည်သထင်
့်
့် တပေါ်တအ င် လပ်ရမည် သမဟ
့် တ် ပပပီိုး
ချမ်ိုးသ သည့်် ဘဝက မည်သတနထ
င်ရမည် ဆသည်တက
့်
့် သင်ယူပခင်ိုး မဟတ်တပ။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
ဲ့် ည့်် ရှငသ
် န်ရပ်တည်တရိုး
့် ဘဝအချန် မျ ိုးက အသိုးချပပီိုး ကျွမ်ိုးကျင်တအ င် သင်ယူခသ
ကျွမ်ိုးကျင်မှု အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် ရပ်ဝတထြုဆင်ရ ဇမ်ခစရ မျ ိုးက အလျှပယ် တပိုးန္င်တသ ်လည်ိုး
န္ှစ်သမ်မ
ှ ့်် စစ်မှနသ
် ည်ပ့် ငမ်ိုးချမ်ိုးမှုတက
ီ ဘယ်
တသ အခါမှ မတဆ င်ကကဉ်ိုးတပ၊
့် ှုန္င
့် န္ှလိုးသ ိုးဆသ
့်
ယင်ိုးအစ ိုး လူတက
့် စဉ်ဆက်မပပတ် ၎င်ိုးတ၏
့် ဦိုးတည်ချက်မျ ိုး တပျ က်ဆိုးတစသည်။
၎င်ိုးတက
ခတ
ဲ စသကဲသ
့် ဘဝ၏အဓ
ပပါယ်က သင်ယူြ ့်
့် ယ်၎င်ိုးတ ထ
့် န်ိုးချြုပ်ြ ခက်
့်
့်
အခွငအ
့်် လမ်ိုးတင်ိုးက လွဲတချ ်တစတလသည်။ ဤရှငသ
် န်တရိုး ကျွမ်ိုးကျင်မှုမျ ိုးက တသပခင်ိုးက
မည်သ သင
တ
့်် လျ ်စွ ရင်ဆင်ရမည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အပ့် န်ိုး ပူတဆွိုးတသ ကတစ်ခက
့်
ြန်တီိုးတလသည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် လူတ၏
ှ က
် သူ၏
့် ဘဝမျ ိုး ပျက်စီိုးရသည်။ ြန်ဆင်ိုးရင

အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကကြုတတွျို့ ပပီိုး သရှြ လူ
့် တင်ိုးက တစ်ဘဝလိုးစ ထက်တန်သည့််
အခွငအ
့်် လမ်ိုးမျ ိုးတပိုးပပီိုး လူတင်ိုးက မျှတစွ ပပြုမူဆက်ဆသည်။ သတ
့် င်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် အလင်ိုးက စပမင်လ သည်မှ တသပခင်ိုးက နီိုးကပ်လ သည့််
အခါမှသ ၊ တသပခင်ိုး၏ တပခ က်လှနမ
် ့် ှုက ဘွ ိုးခနဲ တပေါ်လ သည့်အ
် ခါမှသ ပြစ်သည်- ထအခါ
အလွနတ
် န က်ကျသွ ိုးပပီပြစ်သည်။
လူတသည်
တငွန္င
ှ ့်် တကျ ်တစ မှုတန က်လက်ရင်ိုး မမတ၏
့်
့် ဘဝက ကန်ဆိုးကကသည်။
၎င်ိုးတသည်
ထအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တစ်ခတည်ိုးတသ အတထ က်အပ့် နည်ိုးလမ်ိုးဟ
တတွိုးထင်ရင်ိုး၊ ထအရ မျ ိုးက ရှပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ အသက်
ဆက်ရှင ် န္င်သည့်အ
် လ ိုး၊
့်
တသပခင်ိုးမှ လွတက
် င်ိုးတစန္င်မည်အ
့် လ ိုး ဤတက က်ရိုးမျှငမ
် ျ ိုးက ြမ်ိုးဆပ်ထ ိုးကကတလသည်။
သတသ
် သူတသည်
တသရတတ မ
ှ
ဤအရ မျ ိုးသည် သူတထ
့် ည်အချန်မသ
့်
့်
့် မှ
မည်မျှတဝိုးကွ သည်၊ တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရ ၌ ၎င်ိုးတမည်
့် မျှ အ ိုးနည်ိုးသည်၊ ၎င်ိုးတ ့်
မည်မျှလယ
ွ ်လွယ် ကျြုိုးပဲ့်တကကမွသည်၊ ဘယ်ကမှ သွ ိုးစရ မရှဘဲ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ အထီိုးကျန်ပပီိုး
့်
အကူအညီမဲ့်တနသည်က န ိုးလည်သတဘ တပါက် ကကသည်။ ဘဝသည် တငွ သမဟ
့် တ်
တကျ ်တစ မှုတပြင
့် ့်် ဝယ်၍မရန္င်တကက င်ိုး၊ လူတစ်တယ က်သည် မည်မျှ ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝပါတစ၊
၎င်ိုးတ၏
့်် တန်ိုးက မည်မျှ ပမငမ
့်် ိုးပါတစ လူအ ိုးလိုးသည် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရ ၌
့် အဆငအ
ညီတူညမ
ီ ျှ သန ိုးစရ တက င်ိုးပပီိုး အတရိုးမပါတကက င်ိုးတက
့် သူတ ့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ကကသည်။ တငွက အသက်က မဝယ်ယူန္င်တကက င်ိုး၊ တကျ ်တစ မှုက
တသပခင်ိုးက မတချြျက်န္င်တကက င်ိုး၊ တငွ သမဟ
့် တ် တကျ ်တစ မှုက လူတစ်တယ က်၏ဘဝက
တစ်မနစ်၊ တစ်စကကနမ
် ့် ျှ ဆွဆ
ဲ နမ
် ့် တပိုးန္င်တကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်သတဘ တပါက်ကကသည်။
လူတသည်
ဤကဲသ
့် ခ
် န်ရြ တမ်
ိုးတတလပြစ်သည်။ ဤကဲသ
့် ့်
့်
့် စ ိုးရတလ၊ ဆက်လက်ရှငသ
့်
ပခစ ိုးရတလ၊ တသပခင်ိုးနိုးီ ကပ် လ ပခင်ိုးက ပမ ထတ်လနတ
် ့် လ ပြစ်သည်။ ဤအချန်မှသ
၎င်ိုးတ၏ဘဝက
၎င်ိုးတမပ
့်
့် င်တကက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ထန်ိုးချြုပ်မှုတွင ် မရှတကက င်ိုးန္ှင ့်် တသြပြစ်
့် တစ
ရှငြ
် ပြစ်
ွ ့်် မရှတကက င်ိုး- ဤအရ အ ိုးလိုးက မမ၏ ထန်ိုးချြုပ်မှု
့် တစ မမတ ဆ
့် ိုးပြတ်ပင်ခင
ပပင်ပတွင ် ရှတကက င်ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည် တလသည်။
၄။ ေန်ဆင််းရှင၏
် အိုပ်စို်းိ မှုတအ က်သ ိုိ လ
ို ိ တ
် လ ူ့
ူ့ ပပီ ်း တသ ခင််းကိို တည်ပငိမ်စွ ရင်ဆင
လူတစ်တယ က် တမွိုးြွ ိုးသည့်် အခက်အတနတ
် ့် ွင ် အထီိုးကျန်သည့်် ဝည ဉ်တစ်ခသည်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က ဘဝအတတွျို့အကကြု၊ ြန်ဆင်ိုးရှင် ၎င်ိုးအတွက် စီစဉ်တပိုးထ ိုးသည့််
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် ၎င်ိုး၏ အတတွျို့အကကြုက စတင်တလသည်။

တပပ စရ မလသည်မှ ဤလူအတွက်၊ ဝည ဉ်အတွက်၊ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည က ရရှြ၊ ့် သူ၏ ကသဇ အ ဏ က သရှလ ပပီိုး
ကယ်တင် တတွျို့ ကကြုရြ၊ ့် အလွနတ
် က င်ိုးမွနတ
် သ အခွငအ
့်် တရိုးပြစ်ပါသည်။ လူတသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ၎င်ိုးတအတွ
က် ချတပိုးခဲသ
့် ည့်် ကကကမမ ၏ နယ မမျ ိုးအတွငိုး် တနထင်ကကပပီိုး
့်
အသစတ်ရသည်
ှ
့် အကျြုိုးအတကက င်ိုး ဆက်စပ်တတွိုးတခေါ်တတ်သည့်် မည်သမ
ူ ဆအတွက်
၎င်ိုးတဘဝ၏
ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အခွငအ
့်် ဏ ကသပပီိုး သူ၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က န ိုးလည်သပမင်ြက
ဲ ည်အ
့် ရ မဟတ်တပ။ ထတကက
င ့််
့် ခက်ခသ
့်
အချြုျို့တသ ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က် လူတ၏
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတဆင ့််
့် ကယ်ပင် ဘဝအတတွအ
လူတင်ိုးအတွက် လူသ ိုး၏ ကကကမမ အ ိုးလိုးသည် ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည်က သတပပြုမြ ့်
အလွနလ
် ယ
ွ က
် ူသငပ့်် ပီိုး အသက်ရင
ှ ြ
် ဆ
် ရ က ဆလတကက င်ိုး
့် သည်မှ မည်သည့်အ
သတဘ တပါက်ြ သ
် ူသငတ
့်် ပသည်။ ဤဘဝသင်ခန်ိုးစ မျ ိုးက
့် မဟ
့် တ် ပခြုငဆန်ိုးစစ်ြ လွ
့် ယက
လက်ခသည်န္င
ှ ့်် အမျှ၊ ဘဝက မည်သည့်တ
် နရ မှလ သည်က တပြည်ိုးပြည်ိုး
န ိုးလည်လ လမ်မ
် ရ အမှနတ
် ကယ် လအပ်သည်၊
့် ည်၊ န္ှလိုးသ ိုးက မည်သည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ က မှနက
် န်သည့်် ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုး ဆီသ ဦိုးတဆ
င်လမ်မ
ှ ၊့််
့် ည် ဆသည်န္င
့်
လူသ ိုးဘဝ၏ တ ဝန်န္င
ှ ့်် ပန်ိုးတင်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သငသ
့်် ည်ဆသည်တက
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး သတဘ တပါက်လ လမ်မ
် မကိုးကယ
ွ ်လျှင၊်
့် ည်။ ြန်ဆင်ိုးရှငက
သူ၏အပ်စိုးမှုတအ က်က မလ လျှင၊် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ြ အချ
န်ကျလ သည်အ
့် ခါ၊ ဝည ဉ်က
့်
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် တန က်တစ်ကကမ် ရင်ဆင်ရတတ မ
့် ခါ၊ ၎င်ိုး၏န္ှလိုးသ ိုးသည်
့် ည်အ
အကနအ
် ့် သတ်မရှသည့်် ထတ်လနမ
် ့် န္
ှု င
ှ ့်် စတ်မသက်မသ မှုမျ ိုး ပပည့်တ
် နမည်က တပြည်ိုးပြည်ိုး
သတပပြုမလ ပါလမ်မ
့် ည်။ လူတစ်တယ က်သည် ကမဘ တပေါ်တွင် ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးစွ ရှခဲပ့် ပီိုး
လူသ ိုးဘဝက မည်သည်အ
့် ရပ်ကလ သည်ဆသည်က န ိုးမလည် သကဲသ
့် ့်
လူသ ိုးကကကမမ က မည်သ၏
ူ လက်ထ၌
ဲ ရှသည်ဆသည်က သတမပပြုမတသိုးပါက၊ တသပခင်ိုးက
တည်တည်ပငမ်ပငမ်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင် န္င်မည်မဟတ်သည်မှ အက့် သစရ မရှတပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် လူဘဝ
့်
ဆယ်စန္ှစ် အတတွျို့အကကြုမျ ိုး၌ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မှု
ရရှပပီိုးသသ
ူ ည် ဘဝ၏ အဓပပါယ်န္င
ှ ့်် တန်ြိုးအတွက် မှနက
် န်သည့်် အသအမှတ်ပပြု တန်ြိုးထ ိုးမှု
ရှသည်သ
့် ပူ ြစ်သည်။ ထသတသ
လူသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
စစ်မှနသ
် ည့်် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် သန ိုးလည်မတ
ှု န္ှ့် ငအ
့်် တူ ဘဝရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့််
နက်ရှုင်ိုးတသ အသပည တစ်ခ ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ထထက်
ပ၍ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ က
့်
ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တလသည်။ ထသတသ
လူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
့်

အဓပပါယ်က န ိုးလည်သည်။ လူသ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ကိုးကွယ်သငသ
့်် ည်၊
လူသ ိုးပင်ဆင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရှငဆ
် က
ီ လ ပပီိုး သပ်မတဝိုးလသ
ှ ည့််
အန င်္တ်တစ်တနတွ
့် င ် သူထ
့် ည်ဆသည်က န ိုးလည်သည်။ ဤလလူမျြုိုးသည်
့် သ ပပန်
့် သွ ိုးလမ်မ
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုး၏ တမွိုးြွ ိုးမှုက စီစဉ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ တသဆိုးမှုအတပေါ်မှ အချြုပ်အပခ
အ ဏ ရှသည်၊ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးန္စ
ှ ်ခလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် ကသဇ အ ဏ အ ိုးပြင ့််
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်က န ိုးလည်သည်။ ထတကက
င့်် ဤအရ မျ ိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ် သတဘ တပါက်သည်အ
့် ခါ တသပခင်ိုးက ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ ထတ်လနပ် ခင်
့် ိုးန္ှင ့််
ဆနက
် ့် ျင်ရန်ိုးကန်ပခင်ိုးထက် တသပခင်ိုးက တည်တည်ပငမ်ပငမ်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင်န္င်လ သည်၊ တလ ကီ
ပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးက တည်တည်ပငမ်ပငမ်န္င
ှ ့်် တဘိုးြယ်ထ ိုးန္င်သည်၊ ပြစ်လ သည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးက
လက်ခပပီိုး တပျ ်ရင်စွ ကျြုိုးန္ ွ န ခလ န္င်က ၊ ြန်ဆင်ိုးရှငက
် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် တန က်ဆိုး
ဘဝဆမှတ်က ကကြုဆန္င်တလသည်။ ဘဝက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ အ ိုး
တတွျို့ ကကြုြန္ှ့် င ့်် သူ၏ ကသဇ အ ဏ က သလ ရြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးတစ်ရပ်ဟ ရှု ပမင်ပါက၊ ဘဝက
့်
ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးတစ်တယ က်အတနန္ှင ့်် မမတ ဝန်က လပ်တဆ င်ပပီိုး မမ၏အလပ်က
ပပီိုးတပမ က်တစြ ရှ
့်် တရိုးအတနန္ှင ့်် ပမင်ပါက၊ ဘဝအတပေါ် ဧကန်မချ
့် ိုးပါိုးသည့်် အခွငအ
မှနက
် န်သည်အ
့် ပမင် ရှတပလမ်မ
် ိုးပြင ့်် တက င်ိုးကကီိုးခစ ိုးရပပီိုး လမ်ိုးပပခရသည့််
့် ည်၊ ြန်ဆင်ိုးရှငအ
ဘဝတစ်ခက ဧကန်မချ အသက်ရှငရ
် လမ်မ
် အလင်ိုးထ၌
ဲ ဧကန်မချ
့် ည်၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးလမ်မ
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က ဧကန်မချ သလမ်မ
့် ည်၊ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
့် ည်၊
သူအ
မချ လ လမ်မ
ှု ျ ိုးန္ှင ့််
့် ည် ပြစ်ပပီိုး သူ၏ အက့် သြွယ်ရ လပ်တဆ င်မမ
့် ပ်စိုးမှုတအ က်သ ဧကန်
့်
သူ၏ ကသဇ အ ဏ အြ ဧကန်
မချ မျက်ပမင်သက်တသတစ်ဦိုး ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ ထသတသ
့်
့်
လူသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ဧကန်မချ ချစ်က လက်ခလမ်မ
လူကသ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ထသတသ
့်
တသပခင်ိုးအတပေါ် တည်ပငမ်သည့်် စတ်သတဘ က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ပပီိုး ဘဝ၏ တန က်ဆိုးဆမှတ်က
ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးပြင ့်် ကကြုဆန္င်သည်က တပပ ြမလ
့် တသ
့် အပ်တပ။ တသပခင်ိုးအတပေါ် ဤကဲသ
့်
သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက သသသ သ ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ခသ
ဲ့် ည့်် လူတစ်ဦိုးမှ တယ ဘ ပြစ်တပသည်။
တယ ဘသည် ဘဝ၏ တန က်ဆိုး ဆမှတ်က တပျ ်ရင်စွ လက်ခန္င်သည့််
အတနအထ ိုးတစ်ခတွင ် ရှခဲပ့် ပီိုး သူဘဝခရီ
ိုးက တချ တမွျို့သည့်် နင်္ိုးချြုပ်ဆသ
ီ ယူ
့်
့် တဆ င်က
ဘဝတွင ် သူတ
် တစလျက် ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် ပါိုးသ သူ
့် လသည်။
့် ဝန်က ပပီိုးပပည့်စ
့် ပပန်သွ ိုးခဲတ
၅။ ဘဝတွင ် တယ ဘ၏ လိက
ို စ
် ်းမှုမျ ်းနှင ်ူ့ ရရှိ ခင််းမျ ်းက သကိ
ူ့ ို တသ ခင််းအ ်း
တည်တည်ပငိမ်ပငိမ် ရင်ဆင
ို ိ ခ
် ွငတ
်ူ့ ပ်းသည်

ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် တယ ဘအတကက င်ိုး တရိုးထ ိုး၏- “အသက်ကကီိုးရင၍
့်် တနရက်
့် က လန္ှင ့််
ကကယ်ဝတသ ်၊ အနစစ တရ က်တလ၏။” (တယ ဘ ၄၂:၁၇) ဤသည်မှ တယ ဘ
တသဆိုးသွ ိုးသည်အ
့် ခါ တန င်တရပခင်ိုးမျ ိုး မရှသကဲသ
့် န
့် ကျင်မှုမခစ ိုးရဘဲ ဤတလ ကမှ
သဘ ဝအတလျ က် ထွက်ခွ သွ ိုးခဲသ
် တင်ိုး၊
့် ည်ဟ ဆလသည်။ အတယ က်တင်ိုး သကကသည့်အ
တယ ဘသည် သူအသက်ရှငစ
် ဉ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်သည့််
လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးခရပပီိုး
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ တအ က်တမ့်ပခင်ိုးခရတလသည်၊ လူအ ိုးလိုးထက် သူဘဝသည်
တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး
့်
အတရိုးပါခဲသ
့် ည်ဟ ဆန္င်တပသည်။ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကကီိုးမျ ိုးက န္ှစ်သက်
ခစ ိုးခဲရ
့်် တ်သအ
ူ ပြစ် ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ်ဆပခင်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တပြ ငမ
့် က
သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးကလည်ိုး ခခဲရ
့် သည်။ သူသည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသအပြစ် ရပ်တည်ခပဲ့် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြင ့််
တပြ ငမ
့်် တ်သည်သ
့် အ
ူ ပြစ် တခေါ် ခရြ ထ
့် က်တန်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့်
စစ်တဆိုးပပီိုးတန က် ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးတွင၊် သူသည် ယခင်ထက် သ ၍ပင်တန်ြိုးရသည်
ှ
၊့်
အဓပပါယ်ရသည်
ှ
၊့် ခင်မ ပပီိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးသည်ဘ
့် ဝက တနထင်ခသ
ဲ့် ည်။ သူ၏တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က သူက
့်် တ်သည့််
့် ည်။ သူ၏တပြ ငမ
့် စစ်တဆိုးခဲသ
လပ်တဆ င်ချက် မျ ိုးတကက င ့်် ဘရ ိုးသခင်က သူထ
့် တပေါ်လ ခဲပ့် ပီိုး သူက
့် တက်ရက်
စက ိုးတပပ ခဲသ
င ့်် သူအစစ်တဆိုးခရပပီိုး တန က်ပင်ိုးန္စ
ှ ်မျ ိုးတွင ် တယ ဘသည်
့် ည်။ ထတကက
့်
ဘဝတန်ြိုးက ပပပီိုး ခင်လတသ နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် န ိုးလည်ပပီိုး အသအမှတ်ပပြုခဲသ
့် ည်၊
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ အတပေါ် တလိုးနက်သည့်် န ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးရှငက
်
သူ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက မည်သတပိုး
့် အပ်ပပီိုး မည်သပပန်
့် လည်ယူတဆ င်သည် ဆသည့်် အတပေါ်မှ
ပပပီိုးတကျ တသချ သည့်် အသပည တက
့် ည်။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ရရှခဲသ
တယ ဘက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က သြန္ှ့် င ့်် တသပခင်ိုးက တည်တည်ပငမ်ပငမ်န္င
ှ ့််
ရင်ဆင်န္င်ြ ပ
့် ၍ပင် တက င်ိုးသည့်် တနရ တစ်ခ၌ထ ိုးရင်ိုး ယခင်ကထက် ပကကီိုးမ ိုးသည့််
တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက တယ ဘအတပေါ် ချတပိုးသန ိုးခတ
ဲ့် ကက င်ိုး တယ ဘဝတထြုထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်
ထ ိုးသည်။ ထတကက
င ့်် တယ ဘက သူအသက်အရွ ယ် ကကီိုးရငလ
့်် ပပီိုး တသပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ သူပင်ဆင်သည့်် ပစစညိုး် ဥစစ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မချ စတ်ပူပန်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးလမ်ိုးက
သူဘဝတစ်
ခလိုး တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးခဲသ
် တွက်၊ သူမှ့် စိုးရမ် ပူပန်မှုမျ ိုးမရှ၊ တန င်တရစရ
့် ည့်အ
့်
ဘ မျှမရှခဲသ
့် ၊ ့် မှနတ
် ပ၏၊ တသပခင်ိုးကလည်ိုး မတကက က်ခတ
ဲ့် ပ။ သူသည် မမ၏ ကယ်ပင်
့် ကဲသ

အဆိုးသတ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ စိုးရမ်စရ အတကက င်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ တယ ဘက သူ၏တသပခင်ိုးက
ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးပြင ့်် ယတန လူ
့် မည်မျှက
ပပြုလပ်န္င်ပါသနည်ိုး။ ထသ ရ
ူ ျှ
့် ိုးရှငိုး် သည့်် အပပင်ပန်ိုး အပပြုအမူမျြုိုးက အဘယ်တကက င့်် မည်သမ
ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးပပချက်က တစ်ခသ ရှ၏။ တယ ဘက ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က ယကကည်မှု၊ အသအမှတ်ပပြုမှုန္င
ှ ့်် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတက
့်
န္ှလိုးသွငိုး် လက်စ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် သူဘဝက
အသက်ရှငခ
် ပဲ့် ပီိုး ဘဝတွင ် အတရိုးကကီိုးသည့််
့်
ဆမှတ်မျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏ တန က်ဆိုးတသ န္ှစ်က လမျ ိုးက
အသက်ရှငတ
် နထင်ခက
ဲ့်
သူဘဝ၏
တန က်ဆိုး ဆမှတ်က ကကြုဆခဲသ
့် ည်မှ ဤယကကည်မှု၊
့်
အသအမှတ်ပပြုမှု၊ န ခမှုတပြစ်
ဲ့် ပသည်။ တယ ဘက မည်သည့်် အရ က
့် ခတ
တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် သည်ပြစ်တစ၊ ဘဝတွင ် သူ၏ ရှ တြွ လက်စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပန်ိုးတင်မျ ိုးက
န ကျင်စရ မဟတ်ဘဲ တပျ ်ရင်စရ ပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူအတပေါ်
့်
ချတပိုးသန ိုးခသ
ဲ့် ည့်် တက င်ိုးချီိုးန္ှငခ
့်် ျီိုးကျြူိုးပခင်ိုးတတကက
င်သ
မဟတ်ဘ၊ဲ ပအတရိုးကကီိုးသည့််
့်
့်
သူ၏ တလ့်လ လက်စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘဝပန်ိုးတင်မျ ိုးတကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့််
မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် သူရယူခသ
ဲ့် ည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အသပည န္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မတ
ှု သ
့် ၍
တိုးပခင်ိုးတကက င၊့်် ထအပပင်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က ဝန်ခရသူတစ်ဦိုးအပြစ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အက့် သြွယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးမှ ရှသည့််
အပပန်အလှနန
် ိုးလည်မ၊ှု အကျွမ်ိုးဝင်မှု၊ ယှဉ်တွရ
ဲ ပ်တည်မတ
ှု ၏
့် င်သည့််
့် တန္ွိုးတထွိုးပပီိုး မတမန္
အတတွအ
ျို့ ကကြုန္ှင ့်် အမှတ်ရစရ မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သူ၏ ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုတကက င ့််
သူတပျ ်ရင်ခတ
ဲ့် ပသည်။ တယ ဘသည် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အလကသပခင်ိုးမှ လ သည့််
န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးတတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်သည်၊
့်
အက့် သစရ တက င်ိုးသည်၊ ချစ်ခင်စရ တက င်ိုးပပီိုး တည်ကကည် တပြ ငမ
့်် တ်သည် ဆသည်တက
့်
တတွျို့ ပမင်ပပီိုးတန က် ပြစ်တပေါ်လ သည့်် ကကည်ညြုမှုမျ ိုးတကက င ့်် တပျ ်ရင်ခတ
ဲ့် လသည်။ တယ ဘက
တသဆိုးရ တွင ် ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် ပါိုးသ ပပန်
့် သွ ိုးရမည်က သခဲ့် တသ တကက င ့််
မည်သည်ဒ
့် ကခခစ ိုးရပခင်ိုးမှမရှဘဲ တသပခင်ိုးက ရင်ဆင်န္င်ခ၏
ဲ့် ။ တသပခင်ိုးက
တည်တည်ပငမ်ပငမ်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင်န္င်ြ၊ ့် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် သူ၏
့် အသက်က ပပန်ယူမည့််
အလ ိုးအလ က တည်တည်ပငမ်ပငမ်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင်ြ၊ ့် ထအပပင်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တရှ ျို့တွင ်
့်
အပပစ်ကင်ိုးစင်က စိုးရမ်စရ မရှဘဲ ရပ်န္င်ြ သူ
့်် ပိုးခဲသ
့် ည်မှ ဘဝတွင ်
့် က
့် အခွငတ
လက်စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ရရှမှုမျ ိုး ပြစ်ပါသည်။ ယတနတခတ်
လူတသည်
တယ ဘပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့််
့်
့်

တပျ ်ရင်မှုမျြုိုးက ရရှန္င်သတလ ။ ထသ လ
် တပခအတန သင်တ ့်
့် ပ်တဆ င်ရန် လအပ်သည့်အ
ရှပါသလ ိုး။ ဤတနတခတ်
လူတသည်
အတပခအတနမျ ိုး အမှနရ
် ကကသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ တယ ဘကဲသ
့် ့်
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် တပျ ရ
် င်စွ အသက်မရှငန္
် င်ကကပါသနည်ိုး။ တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၏
ဆင်ိုးရဲဒကခမှ အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးတ မလွ
တ်တပမ က်န္င်သနည်ိုး။ တသပခင်ိုးက
့်
ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ လူအချြုျို့တက
့် မထန်ိုးန္င်မသမ်ိုးန္င် တကက က်တသိုးမျ ိုး ပါကန် ကကသည်။
တစ်ချြုျို့က တဆတ်ဆတ်တန်ကကသည်။ မူိုးတမ့် ကကသည်။ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် လူသ ိုးကလည်ိုး
ရက်ပတ်ကန်တကျ က်ကကသည်၊ အချြုျို့က ငတကကိုးပမည်တမ်ိုးပခင်ိုးပင် ပပြုလပ်ကကသည်။
ဤသည်တမှ့် တသပခင်ိုးနိုးီ ကပ်လ သည်အ
့် ခါ ပြစ်တပေါ်သည့်် ရတ်တရက် တပပန်
ှု ျ ိုး
့် မမ
လိုးဝမဟတ်တပ။ လူတက
ှ ိုးအတွငိုး် နက်နက်ထတ
ဲ ွင ် တသပခင်ိုးက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
တကက က်ရွ ျို့တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် စီစဉ်မှုတက
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္ွန ခြ တနတနသ
သ ၊ ယင်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
့်
အသပည န္ှင ့်် အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးတ မရှ
့် တသ တကက င ့်် ဤအရှက်ရစရ ပစမျ ိုးပြင ့််
ပပြုမူကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
အရ ရ က မမတဘ
့်
့် သ စီစဉ်ပပီိုး
အပ်စိုးချင်တသ တကက င၊့်် မမတ၏
့် ကယ်ပင်ကကကမမ ၊ မမတ၏
့် ကယ်ပင် အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
တသပခင်ိုးတက
့််
ဤသ တ
င ့််
့် ထန်ိုးချြုပ် ချင်တသ တကက ငသ
့် ပပန်
့် ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ မှုမှ လူတ ဘယ်
တသ အခါမှ မလွတ်တပမ က်န္င်ပခင်ိုးသည်
့်
အက့် သစရ မရှတပ။
၆။ ေန်ဆင််းရှင၏
် အချ ပ် အ ခ အ ဏ ကိို လက်ခံ ခင််းအ ်း ေငသ
်ူ့
သထံ
ူ့ ပါ်းသိို ူ့
ပန်လ နိင
ို သ
် ည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏
့် စီစဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တသ ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
အသပည န္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုမရှသည်အ
့် ခါ ကကကမမ န္ှင ့်် တသပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်တသ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ အသပည က တသချ တပါက် တရ တထွိုးတနလမ်မ
့် ည်။ အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
က လူတ ရှ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မပမင်န္င်ကက၊ အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုန္င
ှ ့်် အချြုပ်အပခ အ ဏ တက
့် ဝန်ခရသည်က လူတ န
့် ိုးမလည်ကက၊
ထသတသ
အချြုပ်အပခ အ ဏ က စွနပ
် ့် စ်ြ သ
့်
့် မဟ
့် တ် လွတ်တပမ က်ြ လူ
့် သ ိုးသည်
မတတ်န္င်ဆသည်က သတမပပြုမကကတပ။ ဤအတကက င်ိုးတကက င၊့်် တသပခင်ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ြ ၎င်
့် ိုးတ ့်
အချန်ကျလ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ဆိုးစက ိုးမျ ိုး၊ စိုးရမ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် တန င်တမျ ိုးသည်
အဆိုးမရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
အလွနမ
် ျ ိုးသည့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး၊ အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ ဝန်တလိုးမှု၊
့်

ရှု ပ်တထွိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် တလိုးလတန၏။ ဤအရ က သူတအ
့် ိုး တသပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့တစသည်။
ဤကမဘ တွင် တမွိုးြွ ိုးလ သည့်် လူတင်ိုး အတွက်၊ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက လအပ်ပပီိုး တသဆိုးပခင်ိုးက
တရှ င်လဲလမရန္
င်တပ။ မည်သမ
ူ ှ အမှုအရ မျ ိုး၏ ပြစ်စဉ်က မတကျ လ
် ွနန္
် င်ပါ။
့်
လူတစ်တယ က်က ဤကမဘ ကမှ န ကျင်မှုမရှဘဲ ထွက်ခွ ြ ဆန္ဒ
ရလျှ
ှ င၊် ဘဝ၏
့်
တန က်ဆိုးဆမှတ်က ဝန်တလိုးမှု သမဟ
ရပါက၊
ှ
့် တ် စိုးရမ်မှုမရှဘဲ ရင်ဆင်န္င်ြ ဆန္ဒ
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ တန င်တမျ ိုးက မချန်ထ ိုးရစ်ြပြစ်
့် သည်။ တန င်တမျ ိုးမပါဘဲ
စွနခ
် ့် ွ ြ တစ်
ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ က သြ၊ ့် သူ၏
့်
ကသဇ အ ဏ က သြန္ှ့် င ့်် ဤအရ မျ ိုးက ကျြုိုးန္ွန ခြ ပြစ်
့််
့် တပသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
လူသ ိုး၏ ခက်ရန်တဒါသ၊ မတက င်ိုးမှု၊ စ တန်၏ တကျိုးကျွနဘ
် ဝမှ တဝိုးရ တွင ် တနန္င်တပသည်။
ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် လမ်ိုးပပပခင်ိုးန္ှငတ
့်် က င်ိုးကကီိုးတပိုးမှုခရသည့််
တယ ဘ၏ဘဝကဲသ
့် တသ
ဘဝတစ်ခ၊ လွတလ
် ပ်ပပီိုး အချြုပ်အတန္ှ င်ကင်ိုးသည်ဘ
့် ဝတစ်ခ၊
့်
တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး အဓပပါယ်ရသည်
ှ
ဘ
့် ဝတစ်ခ၊ ရိုးသ ိုးပပီိုး ပွငလ
့်် င်ိုးသည့်် ဘဝတစ်ခက
အသက်ရှင၏
် ။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
တယ ဘကဲသ
့် ြန်
် စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်ပင်မမ
ှု ျ ိုး၊
့် ဆင်ိုးရှင၏
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် စီစဉ်မှုမျ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်တပသည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
တယ ဘပပြုသကဲသ
့် မ
် ကိုးကယ
ွ ်န္င်ပပီိုး သူ၏ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးက
့် မ၏ဘဝတစ်ခလိုး ြန်ဆင်ိုးရှငက
ရရှန္င်က သူ၏ အသက ကက ိုးပပီိုး၊ သူ တပေါ်ထန
ွ ိုး် သည်က ပမင်န္င်၏။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
တယ ဘကဲသ
့် န
် နထင်ပပီိုး
့် ကျင်မှုမရှ၊ စိုးရမ်မှုမရှ၊ တန င်တမျ ိုးမရှဘဲ တပျ ်ရင်စွ အသက်ရှငတ
တသဆိုး န္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
တယ ဘကဲသ
့် အလင်
ိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငတ
် နထင်က
့်
ဘဝဆမှတ်တင်ိုးက အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ပြတ်သန်ိုးန္င်သည်၊ မမ၏ခရီိုးက တချ တမွျို့ စွ န္ှင ့််
အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် ပပီိုးဆိုးန္င်သည်၊ ြန်ဆင်ိုးခတစ်တယ က်အတနပြင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က တတွျို့ ကကြုြ၊ ့် သင်ယူြန္ှ့် င ့်် သပမင်လ ြ ပြစ်
့် တသ မမ၏ တ ဝန်က
တအ င်ပမင်စွ ပပီိုးဆိုးန္င်ပပီိုး အလင်ိုးထတ
ဲ ွင ် တသဆိုးန္င်တပသည်၊ ပပီိုးလျှင် ြန်ဆင်ိုးခ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် သူ၏ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးခရလျက် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် နတဘိုးတွင ်
အပမဲထ ဝရရပ်တည်န္င်တပသည်။
ေန်ဆင််းရှင၏
် အချ ပ်အ ခ အ ဏ ကိသ
ို ေ
ိ ိို ူ့အခွငအ
်ူ့ တရ်းအ ်း မလွတ
ွဲ ချ ်နင
ှ ်ူ့
အထက်တွင် တြ ်ပပထ ိုးသည့်် ဆမှတ်တပခ က်ခသည် သ မန်လူတင်ိုး ၎င်ိုးတ၏ဘဝတွ
င်
့်
ပြတ်သန်ိုးရမည့်် ြန်ဆင်ိုးရှင် ချမှတ်တပိုးခဲတ
် တရိုးကကီိုးသည့််
့် သ အလွနအ
အဆငမ
့်် ျ ိုးပြစ်ပါသည်။ လူသ ိုး ရှု တထ ငမ
့်် ှတန၍၊ ဤဆမှတ်တင်ိုးက အစစ်အမှနပ် ြစ်သည်၊

မည်သည်အ
့် ရ ကမှ တရှ င်၍မရန္င်သကဲသ
့် အရ
အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးရှင၏
်
့်
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တက
ှ
။ ထတကက
င ့််
့် ဆက်န္ယ်မှုရတနသည်
့်
လူသ ိုး တစ်တယ က်အတွက်၊ ဤဆမှတ်တစ်ခချင်ိုးစီက အတရိုးကကီိုးသည့််
စစ်တဆိုးတရိုးင်္တ်ပြစ်ပပီိုး တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးက မည်သပြတ်
သန်ိုးရမည် ဆသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် က
့်
သင်တအ
့် ိုးလိုး ယခ ရင်ဆင်ရတပသည်။
လူသ ိုးဘဝက ြန်တီိုးသည့်် ဆယ်စန္ှစ်အချြုျို့သည် ကက လည်ိုး မကက သကဲသ
့် တ
့် လည်ိုး
မတတပ။ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အရွ ယ် တရ က်ပခင်ိုးကက ိုးက အန္ှစ်န္စ
ှ ်ဆယ်ဝန်ိုးကျင်က
မျက်စတစ်မတ်
ှ အတွငိုး် တွင ် ကန်ဆိုးသွ ိုးပပီိုး ဘဝတွင ် ဤအချန်၌ လူတစ်တယ က်က
အရွ ယ်တရ က်သူ တစ်တယ က်အပြစ် သတ်မှတတ
် သ ်လည်ိုး ဤအသက်အရွ ယ်အပ်စထဲက
လူတသည်
လူသ ိုးဘဝန္ှင ့်် လူသ ိုးကကကမမ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တန က်ထပ် ဘ မျှမသတပ။
့်
၎င်ိုးတ အတတွ
ျို့အကကြု ပရလ တ န္ှငအ
့်် မျှ လူလတ်ပင်ိုးသ တရ
က်လ သည်။
့်
့်
အသက်သိုးဆယ်န္င
ှ ့်် တလိုးဆယ် အရွ ယ်ရသည်
ှ
့် လူတသည်
ဘဝန္ှင ့်် ကကကမမ အတပေါ် တိုးတက်
့်
လ သည့်် အတတွျို့အကကြုတစ်ခ ရလ သည်၊ သတသ
်လည်ိုး ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့်
သူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးက အလွန ် တဝဝါိုးဆပဲ ြစ်၏။ လူအချြုျို့တက
့် အသက်တလိုးဆယ်အရွ ယ်
မတရ က်ခင် အထ ြန်ဆင်ိုးရှင် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် စကကဝဠ က
စတင်န ိုးလည်ြ၊ ့် လူသ ိုး၏ဘဝက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ လူသ ိုး၏ ကကကမမ က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်တက
့် စတင်န ိုးမလည်ကကတပ။ လူအချြုျို့တက
့် ဘရ ိုးသခင်၏
တန က်လက်မျ ိုး အတတ ်ကက ပြစ်ပပီိုး လူလတ်ပင်ိုး တရ က်တသ လ
် ည်ိုး စစ်မှနတ
် သ
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုးအ ိုး ပင်ဆင်ြ တနတနသ
သ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ
့်
အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် တကျသည့်် အသပည န္ှင ့်် အဓပပါယ်ြွငဆ
့်် မှုက မပင်ဆင်ကက တသိုးတပ။
လူအချြုျို့သည် တက င်ိုးကကီိုးရြ ကက
့် ရ ကမှ င်္ရမစက်ကကတချ။ သူတ ့်
့် ြုိုးစ ိုးပခင်ိုးထက် မည်သည်အ
န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ အသက်ရှငတ
် နထင်ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး သူတသည်
လူသ ိုး ကကကမမ အတပေါ်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးအ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှ မသ
သမဟ
့် ဘ
့် တ် န ိုးမလည်ကက သကဲသ
့် ရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စီစဉ်မှုတက
့်
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ လက်တတွျို့ကျသည့်် သင်ခန်ိုးစ ထဲသ အနည်
ိုးအကျဉ်ိုးမျှပင်
့်
မဝင်တရ က်ကကတသိုးတချ။ ထသတသ
လူတသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး မက်မဲပပီိုး မမတ၏
့်
့်
့်
ဘဝမျ ိုးက အချည်ိုးန္ိုးီှ အသက်ရှငက် ကတလသည်။
လူသ ိုး၏ ဘဝတစ်ခက ဘဝအတတွျို့အကကြုအဆငန္
့်် င
ှ ့်် လူသ ိုးကကကမမ န္ှငဆ
့်် င်တသ

အသပည တပြင
့်် ိုးခအပြစ် ကွဲန္င်၏။ ပထမအဆငက
့််
့် ့်် ခွပဲ ခ ိုးပါက၊ အကကမ်ိုးြျင်ိုး အဆငသ
တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူလတ်ပင်ိုးကက ိုးက န္ှစ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးမှ သိုးဆယ်
အရွ ယ်အထပြစ်တသ လူငယ်ပင်ိုးပြစ်သည်။ ဒတယ အဆငက
့်် လူလတ်ပင်ိုးမှ သက်ကကီိုးပင်ိုး
သမဟ
့်် ျက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့် တ် အသက်သိုးဆယ်မှ တပခ က်ဆယ်အထပြစ်သည့်် ရငက
တတယအဆငက
့်် အသက်တပခ က်ဆယ်မှစပပီိုး သက်ကကီိုးပင်ိုးမှ တလ ကထဲက
ထွက်ခွ သွ ိုးသည်အ
့် ချန်အထ အရွ ယ်တရ က်လ သည်က
့် လ ပြစ်ပါသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဆတသ ် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးမှ လူလတ်ပင်ိုးအထ ကကကမမ န္ှင ့်် ဘဝအတပေါ် လူအမျ ိုးစ၏ အသပည က
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ စတ်ကူိုးမျ ိုးကသ သတယ င်လက်တနပခင်ိုးန္ှင ့်် ကနသ
် ့် တ်ခရက စစ်မှနသ
် ည်၊့်
လက်တတွျို့ကျသည့်် အန္ှစ်သ ရ မရှသတလ က်ပင်ပြစ်သည်။ ဤအချန်က လအတွငိုး် ၌
ဘဝအတပေါ် အပမင်န္င
ှ ့်် တလ ကထဲတွင် မမလမ်ိုးက မည်သပပြုလ
ပ်သည်ဆသည့််
့်
အရ အ ိုးလိုးသည် အတတ ်အတန်ရိုးစင်ိုးတလသည်။ ဤသည်မှ လူပျြုတပါက် အချန်က လ
ပြစ်သည်။ ဘဝ၏ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဝမ်ိုးနည်ိုးမှု အ ိုးလိုးက ပမည်ိုးစမ်ိုးပပီိုးတန က်မှသ
ကကကမမ က အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်မှုရှလ သကဲသ
့် က
ိုးက
့် ကကမမ ၏ တပပ င်ိုးလဲလမရပခင်
့်
မသစတ်၏တစတ
် အ
ှု ရ န္ှလိုးသ ိုးအတွငိုး် နက်နက်ထတ
ဲ ွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် အသအမှတ်
့် ဆ မ
ပပြုလ က လူသ ိုး၏ ကကကမမ အတပေါ် ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် အချြုပ်အပခ အ ဏ သည် အမှနတ
် ကယ်
တည်ရသည်
ှ
က တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် သပမင်လ သည်။ ဤသည်မှ လူတစ်တယ က်၏
အရွ ယ်တရ က်ပခင်ိုး အချန်က လ ပြစ်ပါသည်။ လူတစ်တယ က်သည် ကကကမမ က ဆနက
် ့် ျင်
ရန်ိုးကန်ပခင်ိုး ရပ်လက်သည်အ
့် ချန်၊ ပဋပကထဲ ဝင်တရ က်ြ ဆန္ဒ
မရှတတ သ
့် ယင်
ိုးအစ ိုး
့် ကဲသ
့်
့်
ဘဝတွင ် မမတ၏ဘဝကကမမ
က သပပီိုး၊ တက င်ိုးကင်ဘ၏ အလက ကျြုိုးန္နွ ခသည့်အ
် ခါ၊
့်
ဘဝတွင ် မမတ၏တအ
င်ပမင်မှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် မှ ိုးယွငိုး် မှုမျ ိုးက ပခြုငဆန်ိုးစစ်ပပီိုး မမဘဝအတပေါ်
့်
ြန်ဆင်ိုးရှင၏
် တရ ိုးစီရင်မှုက တစ ငသ
့်် ည်အ
့် ခါ၊ လူတစ်ဦိုးသည် အရွ ယ်တရ က်သည့််
က လထဲသ ဝင်
ီ ည့််
့် တရ က် တလသည်။ ဤအချန်က လသိုးခအတွငိုး် လူတရရှ
့် သည့်် မတူညသ
အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် ရှ မှီိုးရရှတသ ဥစစ မျ ိုးက တထ က်စ လျှင၊် သ မန်
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် ယ မမျ ိုး၊ ကမဘ တလ ကက တစ်ရက်ပပီိုးတစ်ရက်၊ တစ်န္စ
ှ ်ပပီိုးတစ်န္စ
ှ ်
ပမှနလ
် ှညပ
့်် တ်တစပပီိုး တရှ ျို့ဆက်တစသည့်် နယ မမျ ိုးအတွက် တ ဝန်ရသည်
ှ
မှ
ဤမတကျ လ
်
ိုးန္င်ပခင်ိုး၊ ဤထန်ိုးချြုပ်မှုန္င
ှ ့်် အပ်စိုးမှုပစတပင်
့် ပြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက သင်တ ပမင်
ဲ ွ ပြစ်တစ
့် တတွျို့ရပပီိုး အတပေါ်ယပြစ်တစ၊ နက်နစ
၎င်ိုးတက
့် သင်တန့် ိုးလည်တပပပီ။ သင်၏ န ိုးလည်မှု အတမ်အနက်က
သမမ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သင်တ၏
့် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် အသပည ၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ သင်တ၏
မူတည်တပသည်။ သမမ တရ ိုး၏
့် အသပည တအတပေါ်
့်
စစ်မှနမ
် က
ှု သင်မည်မျှ တက င်ိုးတက င်ိုးသသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်မည်မျှ တတွျို့ ကကြုခဲရ
့် သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်မည်မျှ
တက င်ိုးတက င်ိုးသသည်ဆသည့်် ဤအချက်မျ ိုးအ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သင်၏ သန ိုးလည်မှု အတမ်အနက်က
ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်တ၏
့်
တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် လူတက
် တပေါ်
့် ဤအရ မျ ိုးအ ိုး ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
မူတည်ပါသတလ ။ ကသဇ အ ဏ က ဘရ ိုးသခင် ပင်ဆင်သည် ဆသည့်အ
် ချက်က ယင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က န ခပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် ရ အ ိုးပြင ့်် သတ်မှတ်ထ ိုးသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ က အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် မသက်ဆင်ပဲ ပြစ်တည်တန၏။
အတပခအတနမျ ိုး အ ိုးလိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးကကကမမ တင်ိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးက သူ၏
့်
အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆန္ဒမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပဋ္ဌ န်ိုးတပိုးပပီိုး စီစဉ်တလသည်။ လူသ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဤအရ တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အခွငအ
့်် ဏ သည် သူ၏
် တွက် လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒအတပေါ်
့် အန္ှစ်သ ရစစ်စစ် ပြစ်သည့်အ
အမှီအခလွတ်ကင်ိုးပပီိုး အချန်၊ စကကဝဠ န္ှင ့်် တပမမျက်န္ ှ သွငပ် ပင်တ တပပ
င်ိုးလဲပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ လူသ ိုးက ဘရ ိုး၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က သပပီိုး လက်ခသည်ပြစ်တစ၊
လက်မခသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက လူသ ိုးက ကျြုိုးန္နွ ခန္င်သည်ပြစ်တစ မန ခန္င်သည်ပြစ်တစ
သိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှနတ
် ရ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ မတပပ င်ိုးလဲတချ။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ အတပေါ် လူသ ိုးက မည်သ ့်
သတဘ ထ ိုးရပါတစ၊
ှ
ယင်ိုးက အရ အ ိုးလိုးအတပေါ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ အ ိုး ဘရ ိုးသခင် စွဲကင်သည်အ
့် ချက်က မတပပ င်ိုးလဲန္င်တပ။ သင်သည်

ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး မရှလျှငပ
် င်၊ သင်၏ကကကမမ က
သူအပ်ချြုပ်ဆပဲ ြစ်၏။ သူ၏
် င်၊
့် အချြုပ်အပခ အ ဏ က သင်မသန္င် လျှငပ
သူ၏ကသဇ
အ ဏ က တည်ရဆဲ
ှ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
့်
လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးသည်
လူသ ိုး၏ အလဆန္ဒန္င
ှ ့်် ကင်ိုးလွတ်ပပီိုး လူသ ိုး၏ န္ှစ်သက်မှုန္င
ှ ့်် တရွ ိုးချယ်မှုမျ ိုးအရ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည် တနရ တင်ိုး၊ န ရီတင်ိုး၊
အချန်တင်ိုး၌ ရှတလသည်။ တက င်ိုးကင်န္င
ှ ့်် တပမကကီိုး မတည်တသ ်လည်ိုး သူ၏
့်
ကသဇ အ ဏ သည် အစဉ်တည်ပါလမ်မ
့် တွက်
့် ည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်ပြစ်သည်အ
အတမရှသည့်် ကသဇ အ ဏ က ပင်ဆင်ပပီိုး သူ၏ကသဇ
အ ဏ သည် လူမျ ိုး၊
့်
အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အမှုအရ မျ ိုး၊ စကကဝဠ သမဟ
့် တ် တပမမျက်န္ ှ သွငပ် ပင်အ ိုးပြင ့််
အမှုအရ မျ ိုး ချြုပ်ချယ်ခရပခင်ိုး သမဟ
် ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ အချန်တင်ိုးတွင၊်
့် တ် ကနသ
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏အခွ
ငအ
့်် ဏ က စွဲကင်သည်၊ သူ၏
့်
့် တန်ခိုးအစွမ်ိုးက ပပသည်၊ သူ
လပ်ပမဲလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး သူ၏
် ့် မ
ွဲ ှုအလပ်မျ ိုးက
့် စီမခနခ
ဆက်လက်လပ်တဆ င်တလသည်။ အချန်တင်ိုးတွင ် သူ လပ်ပမဲလပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး
အရ အ ိုးလိုးက အပ်ချြုပ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးအတွက် တထ က်ပသ
့် ည်။ အရ အ ိုးလိုးက
စီစဉ်ညန်ကက ိုးတလသည်။ ဤအရ က ဘယ်သမ
ူ ှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်။ ၎င်ိုးသည် အမှနတ
် ရ ိုး
ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုး၌ တရှိုးကတည်ိုးက မတပပ င်ိုးလဲသည့်သ
် မမ တရ ိုး ရှတလသည်။
ဘိုရ ်းသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ကိို ကျိ ်းနွန
ံ ခံေိို ဆနဒ
ရိှသအတွက် သငတ
်ူ့ လျ ်သည်ူ့
ူ့
သတဘ ထ ်းနှင ်ူ့ လက်တတွလ
ျို့ ပ
ို ် တဆ င် ခင််း
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးက မည်သည့်် သတဘ ထ ိုးပြင ့်် လူက ယခ သရှမှတယ
် ူသငသ
့်် နည်ိုး။
ဤသည်မှ လူတင်ိုး၏ တရှ ျို့တွင ် ရှတနသည့်် တကယ့်် ပပဿန ပြစ်သည်။ လက်တတွဘ
ျို့ ဝ
ပပဿန မျ ိုးက ရင်ဆင် ရသည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏အချြုပ်အပခ
အ ဏ တက
့်် နည်ိုး။ ဤပပဿန မျ ိုးန္ှင ့်် သင် ရင်ဆင်ရပပီိုး
့် သင် မည်သသ
့် ပပီိုး န ိုးလည်သငသ
၎င်ိုးတက
် ခါ၊
့် မည်သန့် ိုးလည် ရမည်၊ ကင်တွယ်ရမည်၊ တတွျို့ ကကြုရမည်က သင်မသသည့်အ
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက ကျြုိုးန္န
ွ ခြ သင်
၏ ရည်ရွယ်ချက်၊
့်
ဆန္ဒန္င
ှ ့်် သင်၏ ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ စစ်မှနမ
် ှုက ပပသြရန်
့် သင် မည်သ ့်
သတဘ ထ ိုးမျြုိုး ခယူသငသ
့်် နည်ိုး။ ပထမဆိုးအတနပြင ့်် တစ ငဆ
့်် င်ိုးြ သင်
သင်ယူရပါမည်။
့်

ထတန
ယူရမည်။ ထတန
ယူရမည်။ “တစ ငဆ
့်် င်ိုးပခင်ိုး” က
့် က် ရှ တြွြ သင်
့်
့် က် ကျြုိုးန္ွန ခြ သင်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချန်က တစ ငပ့်် ခင်ိုးက ဆလသည်။ သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးသည့််
လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက တစ ငဆ
့်် င်ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏အလက
သငဆ
့်် က
ီ သူဘ
ငပ့်် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ “ရှ တြွပခင်ိုး”
့် သ တပြည်ိုးပြည်ိုး ထတ်တြ ်ပပသြ တစ
့်
ဆသည်မှ သူချပပတပိုးခသ
ဲ့် ည့်် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးမှ တစ်ဆင ့််
သငအ
့်် တွက် တထ က်ထ ိုးတသ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက တလ့်လ ပခင်ိုးန္ှင ့််
သန ိုးလည်ပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတမှ့် တစ်ဆင ့်် သမမ တရ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးက
ပပီိုးတပမ က်ရမည့်် အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တစ
ငထ
့်် န်ိုးလက်န ရမည့်် လမ်ိုးခရီိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်ရ
့် လဒ်မျ ိုးက ရရှရန် ရည်ရွယ်သည်၊
လူသ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်် တအ င်ပမင်မှုမျ ိုးက ရယူရန် ရည်ရွယသ
် ည်တက
့် န ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုး
ဆလသည်။ ဟတ်တပ၏၊ “ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ညန်ကက ိုးသည့််
လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးက လက်ခပခင်ိုး၊ သူ၏
့် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
လက်ခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ြန်ဆင်ိုးရှငက
် လူသ ိုးကကကမမ က မည်သ ပပဋ္ဌ
န်ိုးသည်၊
့်
သူ၏အသက်
ပြင ့်် လူသ ိုးမျ ိုးက သူ မည်သတထ
က်ပသ
့် ည်၊ လူသ ိုးအတွငိုး် ၌ သမမ တရ ိုးက
့်
့်
သူမည်သ လ
့် ပ်တဆ င်သည်က သလ ပခင်ိုးအ ိုး ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
စီစဉ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် အချြုပ်အပခ အ ဏ တအ က်က အရ အ ိုးလိုးသည် သဘ ဝနယ မမျ ိုးက
န ခသည်။ သငအ
့်် တွက် အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ပပီိုး ပပဋ္ဌ န်ိုးခွငပ့်် ပြုြ ့်
သင်စတ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးပါက၊ သင် တစ ငဆ
့်် င်ိုးတတ်ြ သင်
ယူရ ပါမည်။ ရှ တြွတတ်ြ ့်
့်
သင်ယူရမည်။ ကျြုိုးန္ွန ခတတ်ြ သင်
ယူရတပမည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္န
ွ ခချင်သည့်် လူတင်ိုး ခယူရမည့်် သတဘ ထ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် စီစဉ်မှုတက
့် လက်ခချင်သည့်် လူတင်ိုး ပင်ဆင်ရမည့်် အတပခခ
အရည်အတသွိုးတ ပြစ်
သတဘ ထ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးြ၊ ့် ထသတသ
့် ၏။ ထသတသ
့်
့်
အရည်အတသွိုးတစ်ခက ပင်ဆင်ြ၊ ့် သင်တ ပ
် ည့််
့် ကကြုိုးစ ိုးရမည်။ ဤသည်မှ စစ်မှနသ
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးထသ
ဲ သင်
တ ဝင်
့်
့် တရ က်န္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်ကိို သင၏
်ူ့ အတိုမရှိသည်ူ့ အရှငသ
် ခင် အ ေစ် လက်ခံ ခင််းက ကယ်တင် ခင််းကိို
ရရှိေိို ူ့ပထမအဆင ်ူ့ ေစ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက လူတင်ိုး တလိုးနက်စွ
မှတ်ယူရမည်၊့် ၎င်ိုးတ န္ှ
့် လိုးသ ိုးန္ှင ့်် ကကြုတတွျို့ ပပီိုး န ိုးလည်ရမည့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။

ဤသမမ တရ ိုးမျ ိုးသည် လူတင်ိုး၏ ဘဝ၊ လူတင်ိုး၏ အတတ်၊ ပစစြုပပနန္
် င
ှ ့်် အန င်္တ်အတပေါ်၊
လူတင်ိုးဘဝတွင ် ပြတ်သန်ိုးရမည့်် အတရိုးကကီိုးသည့်် ဆမှတ်မျ ိုးအတပေါ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ဆင်တသ လူသ ိုး၏ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
ရင်ဆင်သည့်အ
် ခါ အသိုးပပြုသငသ
့်် ည့်် သတဘ ထ ိုးတအတပေါ်
၊ သဘ ဝအတလျ က် လူတင်ိုး၏
့်
တန က်ဆိုးခရီိုးပန်ိုးတင်အတပေါ် ဆက်န္ယ
ွ ်မှု ရှတနသည့်် အတွကပ် ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတက
့်
့်
သပပီိုး န ိုးလည်ြ၊ ့် ဘဝတစ်ခလိုးစ စွမ်ိုးအင်မျ ိုး လအပ်တပသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကသဇ အ ဏ က အတအလင်ိုးခယူသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
လက်ခသည်အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ ၏ အမှနတ
် ကယ် တည်ရပခင်
ှ ိုး သမမ တရ ိုးက
သင်တပြည်ိုးပြည်ိုး သပမင်ပပီိုး န ိုးလည်လ လမ်မ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်။ သတသ
့်
ကသဇ အ ဏ က သင်လိုးဝ မသမှတ်သကဲသ
့် သူ
အပခ အ ဏ က လိုးဝလက်မခပါက၊
့် အချြုပ်
့်
သင်န္စ
ှ ်မည်မျှ အသက်ရှငပ် ပီိုးပါတစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
အသပည က အနည်ိုးငယ်ပင် သင်ရရှမည်မဟတ်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
အမှနတ
် ကယ်သပပီိုး န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှလျှင် သင်လမ်ိုးဆိုးက တရ က်သည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်က
သင်ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးစွ ယကကည်ခသ
ဲ့် ည်တ
့် င် သငဘ
့်် ဝအတွက် ပပစရ
ဘ မျှရှမည်မဟတ်သကဲသ
့် လူ
့် သ ိုးကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အသပည အနည်ိုးငယ်မျှ အလအတလျ က် သင်
ရှလမ်မ
် မ်ိုးနည်ိုးစရ တက င်ိုးသည့်် အရ မဟတ်သတလ ။
့် ည်မဟတ်။ ဤသည်မှ အလွနဝ
ထတကက
င့်် ဘဝတွင ် သင်မည်မျှတဝိုးတဝိုး တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပပီိုးပါတစ၊ သင်ယခ မည်မျှ
့်
အသက်ကကီိုးတနပါတစ၊ သင်၏ ကျန်ရသည်
ှ
ခ
့် ရီိုးက မည်မျှရည
ှ လ
် ျ ိုးပါတစ၊ ပထမဆိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သင် သမှတ်က တလိုးနက်စွ ခယူရမည်။ ပပီိုးလျှင်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ အတမရှသည့်် အရှငသ
် ခင်ပြစ်သည် ဆသည်အ
့် ချက်က
လက်ခရမည်။ လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် ဤအမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ရှငိုး် လင်ိုးသည်၊့် တကျသည့်် သပမင်မှုန္င
ှ ့််
န ိုးလည်မက
ှု ရယူပခင်ိုးက လူတင်ိုးအတွက် မပြစ်မတနလအပ်သည့်် သင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် လူသ ိုးဘဝသရှပခင်ိုးန္ှင ့်် အမှနတ
် ရ ိုးက ရယူပခင်ိုး အတွက် တသ ခ
့် ျက်ပြစ်သည်။
တနစဉ်လူ
တင်ိုး ရင်ဆင်ရသည်၊့် မည်သမ
ူ ှ တရှ င်လွဲမရန္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးဘဝန္ှင ့််
့်
ယင်ိုး၏ အတပခခသင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ဤပန်ိုးတင်သတရ
့် က်ြ ့်
ပြတ်လမ်ိုးက သွ ိုးချင်ပါက၊ မပြစ်န္င်ဟ ယခ သငက
့်် ငါ တပပ ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ က သင်တ လွ
့် တ်တပမ က်ချင်ပါက၊ ယင်ိုးသည် ပ၍ပင်မပြစ်န္င်တချ။

ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သခင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးကကကမမ ၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးအတွက်
့်
သူက
န္င်။ ယင်ိုး၏ ပပင်ပသ တပခလှ
မ်ိုးြ သူ
က်
့် ယ်ပင်ကကကမမ က ပပဋ္ဌ န်ိုးြ မပြစ်
့်
့်
့် အတွ
့်
မပြစ်န္င်တပ။ လူတစ်တယ က်၏ အရည်အချင်ိုးက မည်မျှပင် ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ အပခ ိုးလူမျ ိုး၏
ကကကမမ က စီစဉ်ညန်ကက ိုးြ၊ ့် စီစဉ်ြ၊ ့် ထန်ိုးချြုပ်ြ သ
န္ှင၊့််
့် မဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲြ မတပပ
့်
မလမ်ိုးမိုးန္င်တပ။ လူသ ိုးအတွက် အရ ခပ်သမ်ိုးက အတမရှသည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ
အပ်စိုးပါသည်၊ လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က စွဲကင်သည့်် အတမရှတသ
ကသဇ အ ဏ က သူသ လျှင် ပင်ဆင်သည်အ
့် တွက်တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ြန်ဆင်ိုးရှင်
့်
သ လျှင် လူသ ိုး၏ အတမရှသည့်် အရှငသ
် ခင်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ သည်
ြန်ဆင်ိုးခ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတပေါ်သ မက မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုးမျှ မပမင်န္င်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခ
မဟတ်တသ အရ မျ ိုးအတပေါ်၊ ကကယ်မျ ိုးအတပေါ် စကကဝဠ အတပေါ်တွင ် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
စွဲကင်ထ ိုး၏။ ဤသည်မှ ပငင်ိုး၍မရသည့်် အချက်၊ မည်သည်လ
့် သ
ူ ိုး သမဟ
့် တ်
မည်သည်အ
့် မှုအရ ကမျှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရသည့်် အမှနတ
် ကယ် တည်ရတသ
ှ
အချက်တစ်ခ
ပြစ်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးက ထူိုးပခ ိုးသည့်် ကျွမ်ိုးကျင်မှု သမဟ
့် တ်
အရည်အချင်ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
ဟ ယကကည်ရင်ိုးန္ှငသ
့်် င်ကတက င်ိုးပပီိုး သငလ
့်် က်ရှ
အတပခအတနမျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲန္င်သည် သမဟ
့် တ် လွတ်တပမ က်န္င်သည်ဟ ထင်ပမင်ဆပဲ ြစ်ရင်ိုး
၎င်ိုးတပ့် စအတင်ိုးရှသည့်် အမှုအရ မျ ိုးက မတကျမနပ် ပြစ်တနတသိုးပါက၊ သင်သည်
လူသ ိုး၏အ ိုးထတ်မန္
ှု င
ှ ့်် သင်၏ ကယ်ပင်ကကကမမ က တပပ င်ိုးလဲပပီိုး ဤနည်ိုးန္ှင ့်် အမျ ိုးထက်
သ လွနပ် ပီိုး တအ င်ပမင်မန္
ှု င
ှ ့်် စည်ိုးစမ်တက
့် ရရှြ ကက
့် ြုစ ိုးပါက၊ သင်သည်
မမကယ်ကယ်အတွက် ကစစရပ်မျ ိုးက ခက်ခတ
ဲ အ င် လပ်တနသည်ဟ သငက
့်် ငါဆ၏။
သင်သည် ပပဿန ကသ ရှ တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ကယ့်သ
် ခဂျြုင်ိုးကယ်တူိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
တစ်တန အတန္ှ
ိုးန္ှင ့်် အပမန်ဆသကဲသ
့် မှ
ဲ့် ည်၊ သင်၏
့်
့် ိုးယွငိုး် သည့်် တရွ ိုးချယ်မှု သင်လပ်ခသ
အ ိုးထတ်မှုမျ ိုး ပြြုန်ိုးတီိုးပစ်ခသ
ဲ့် ည်က သင်တတွျို့ ရှရလမ်မ
့် ည်။ သင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်၊
ကကဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ရန်ိုးကန်လပ
ှု ်ရှ ိုးြ သင
ဆ
့်် န္ဒ၊ သင်၏ ကယ်ပင် တပပ င်တပမ က်လသ
ှ ည့််
့်
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးသည် ပပန်လမ်ိုးမရှသည့်် လမ်ိုးသ သင
က
့်် ပတဆ
င်တပိုးပါလမ်မ
့် ည်။
့်
့်
ဤအတွက် သင်သည် ခါိုးသိုးီ သည့်် အြိုးအခတစ်ခ သင် တပိုးရလမ်မ
ှ
န်တွင ်
့် ည်။ လက်ရအချ
အကျြုိုးဆက်မျ ိုး၏ ပပင်ိုးထန်မက
ှု သင် မပမင်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးကကကမမ ၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်သည်ဆသည့်် သမမ တရ ိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုး ပပပီိုး နက်ရှုင်ိုးစွ
အသအမှတ် ပပြုလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ယတန ငါတပပ
တနသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ယင်ိုး၏ သက်တရ က်မှုက
့်

သင်တပြည်ိုးပြည်ိုး သပမင်လ လမ်မ
ှ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တစ်ခ ဧကန်ရ၊ှ မရှ၊
့် ည်။ သင်သည် စတ်န္လ
သမမ တရ ိုးက ချစ်သည်လ
့် ူ သင်ဟတ်၊ မဟတ်၊ ဆသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ
အ ဏ န္ှင ့်် သမမ တရ ိုးအတပေါ် မည်သ သတဘ
ထ ိုးမျြုိုး သင် ခယူသည်ဆသည်အ
့် တပေါ်
့်
မူတည်တပသည်။ ဤအချက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သင်အမှနတ
် ကယ် သပပီိုး
န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှ၊ မရှဆသည်က အလအတလျ က် သတ်မတ
ှ ် တပိုးသည်။ သငဘ
့်် ဝ၌
ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က သမှတ်ပပီိုး လက်ခြ တနတနသ
သ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏
့် အစီအစဉ်မျ ိုးအ ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ မခစ ိုးြူိုးပါက၊ သင်သည်
လိုးဝ တန်ြိုးမရှသူ ပြစ်လမ်မ
ဲ့် ည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် သင်ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့််
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်ခယူခသ
တရွ ိုးချယ်မတ
ှု တကက
င ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက
့်
အမှနတ
် ကယ် ခရသည်သ
့် ူ ပြစ်လမ်မ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၌
့် ည်။ သတသ
့်
သူ၏စမ်ိုးသပ်မှုက လက်ခန္င်သ၊ူ သူ၏
့် အချြုပ်အပခ အ ဏ က လက်ခန္င်သ၊ူ သူ၏
့်
ကသဇ အ ဏ က ကျြုိုးန္န
ွ ခပပီိုး သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနတ
် သ
အတတွျို့အကကြု မျ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး ရရှတသ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ အသပည ၊ သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မှုတက
ြန်ဆင်ိုးရှငက
် ဝန်ခတသ သူမျ ိုး
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့် ရရှတပလမ်မ
့်
အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ ကကလမ်မ
လူမျ ိုးသ အမှနတ
် ကယ်
့် ည်။ ထသတသ
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
့်
သတသ တကက င၊့်် ယင်ိုးက လက်ခတသ တကက င၊့်် လူသ ိုးကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င်တသ အမှနတ
် ရ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့် အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးန္င
ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတသည်
စစ်မှနက
်
တကျတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တသပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့်
ရင်ဆင်ရသည်အ
့် ခါ ကယ်ပင်တရွ ိုးချယ်မှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ကယ်ပင်ဆန္ဒမပါဝင်ဘဲ တယ ဘကဲသ
့် ့်
တသပခင်ိုးက မပြြုတသ စတ်ရက
ှ
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
အစီအစဉ်တက
လူမျြုိုးသ စစ်မှနသ
် ည့်် ြန်ဆင်ိုးခ
့် ည်။ ထသတသ
့် ကျြုိုးန္ွန ခကကလမ်မ
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် ြန်ဆင်ိုးရှငထ
် ပါိုးသ ပပန်
့် ည်။
့် လ န္င်လမ်မ
၂ဝ၁၃ ခန္ှစ်၊ ဒီဇင်ဘ လ ၁၇ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၄)

ဘိုရ ်းသခင်၏ သန်ရှူ့ င်း် ခင််း (၁)
ငါတ၏
့် တန က်ဆိုး အစည်ိုးအတဝိုးအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
ပတ်သက်သည့်် တန က်ထပ် မတ်သဟ ယ အချြုျို့က ငါတ ပပြုခဲ
က့် ကသည်။ ယခတွင၊်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
ိုးတန္ွိုးတနမည်မဟတ်။ ယတန ငါတ
့် တ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက ငါတ တဆွ
့်
့်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးတနမည့်အ
် ရ သည် လိုးဝ တခါင်ိုးစဉ်အသစ် တစ်ခပြစ်သည့်-် ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှတသ
အန္ှစ်သ ရ၏ တန က်ထပ် သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့််
့်
ဤတခါင်ိုးစဉ်အတကက င်ိုး ငါတ မ
့် တ်သဟ ယပပြုသည်မှ အတရိုးပါလှသည်။ ငါသည် ယခင်က
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အပခ ိုးသင
ွ ပ် ပင်လကခဏ န္ှစ်ခ- ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
င်ိုးက
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ တအတကက
့်
မတ်သဟ ယပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးန္ှင ့်် ယတန ငါ
့် မတ်သဟ ယပပြုမည့််
သွငပ် ပင်လကခဏ သည် အ ိုးလိုး အတမရှပြစ်ကကသည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည်လည်ိုး အတမဲပ့် ြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယတန ငါတ
၏
့်
့်
့်
မတ်သဟ ယအတွက် အဓကဆလရင်ိုးသည် ဤအတမရှပခင်ိုး၏ အတပခခန္ှင ့်် အရင်ိုးအပမစ်တ ့်
ပါဝင်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည့်် သူ၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက ငါတ မ
့် တ်သဟ ယပပြုကကမည်။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့သည်
ဒွဟအချြုျို့ ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက ငါတ ့်
အဘယ်တကက င ့်် မတ်သဟ ယပပြုသငသ
့်် နည်ိုး။” ဟ တမိုးတနကက၏။ စတ်မပူန္င
ှ ၊့်် သင်တက
့်
ငါအစမှအဆိုး တပပ ပပသွ ိုးမည်။ ငါတပပ ရမည့်အ
် ရ က သင်တ ကက
ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊
့်
ဤတခါင်ိုးစဉ်န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတ်သဟ ယပပြုြ ငါ
က် အဘယ်တကက င ့်် အလွန ်
့်
့် အတွ
လအပ်သည်က သင်တသ
့် ည်။
့် ကကလမ်မ
ပထမဦိုးစွ ၊ “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက အဓပပ ယ် ြွငက့်် ကစ။့် သင်တ၏
ှ ့်် သင်တ ့်
့် အပမင်န္င
ရရှကကပပီိုးပြစ်သည့်် အသပည အ ိုးလိုးက အရင်ိုးခ၍၊ “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် အရ ၏
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဟ သင် န ိုးလည်ပါသနည်ိုး။ (“သန်ရှ့် ငိုး် ”
ဆသည်မှ အစွနိုး် အထင်ိုး မရှသည့်အ
် ရ ၊ လူသ ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အပပစ်အန အဆ မျ ိုး လိုးဝ မရှပခင်ိုးက ဆလသည်။ အတတွိုးထ၌
ဲ ပြစ်တစ၊ အတပပ သမှ့် မဟတ်
အလပ်၌ပြစ်တစ၊ သန်ရှငိုး် ပခင်ိုးသည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုးက
ထင်ဟပ်တလသည်။) အလွနတ
် က င်ိုးတပ၏။ (“သန်ရှ့် ငိုး် ” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ၊

မစွနိုး် ထင်ိုးသည့်အ
် ရ ၊ လူသ ိုးက ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုး၍ မရန္င်သည့်် အရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
အတမရှပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးတည်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်ပပီိုး သူ၏ သတကဂတပြစ်သည်။)
ဤသည်မှ သင်တ၏
့်် ချက် ပြစ်သည်။ လူအသီိုးသိုးီ ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် အဓပပ ယ်ြွငဆ
“သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် ဤစက ိုးလိုးသည် အတင်ိုးအတ တစ်ခ၊ အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက် တစ်ခန္ှင ့််
အနက်ြွငခ
့်် ျက်တစ်ခတ ရှ
့် တလသည်။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက
သင်တ တတွ
သ
ျို့ ည့်အ
် ခါ၊ သင်တ၏စ
့်် ဤစက ိုးလိုးအတွက်
့်
့် တ်မျ ိုးသည် ဗလ မပြစ်တပ။ သင၌
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက် အတင်ိုးအတ တစ်ခခ ရှပပီိုး၊ လူတချြုျို့၏ ဆရိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အန္ှစ်သ ရက အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် သည့်် ဆရိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတတ ်အတန် နီိုးစပ်တလသည်။ ဤသည်မှ အလွနတ
် က င်ိုးတပသည်။ လူအမျ ိုးစက “သန်ရှ့် ငိုး် ”
ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်သည်စ
့် က ိုးလိုးတစ်ခအပြစ် ယကကည်ကကပပီိုး
ဤသည်မှ တသချ တပါက် မှနက
် န်တပသည်။ သတသ
် ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် င၊် ငါတသည်
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုး မတ်သဟ ယ ပပြုကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါသည် အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ချက်မျ ိုး
သမဟ
့် တ် ရှငိုး် ပပချက်မျ ိုးကမျှ တပပ ဆတနမည်မဟတ်။ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်
သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ ငါအဘယ်တကက င ့်် တပပ ရသည် ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက
တြ ်ပပရန် “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက ငါအဘယ်တကက င့်် အသိုးပပြုရသည်က သင်အ
့် ိုး
ပပသရန် အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက သက်တသအပြစ် ငါ တင်ပပမည်။ ငါတ၏
့် မတ်သဟ ယပပြုမှု
ပပီိုးဆိုးသွ ိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်က ရည်ညန်ိုးရ တွင ် “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးသည်
အပပည့်အ
် ဝ ခင်လပပီိုး အသင်တ
့် လျ ်ဆိုး ပြစ်သည်က သင်ခစ ိုးရလမ့််မည်။
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့်် လူသ ိုးတ၏
ှ သ စက ိုးအရ၊ ဘရ ိုးသခင်က ရည်ညန်ိုးရန်
့် လက်ရဘ
ဤစက ိုးလိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးသည် အထူိုးသပြင့်် ဆီတလျ ်သည်- လူသ ိုး ဘ သ စက ိုး၏
စက ိုးလိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ ထစက ိုးလိုးသည်သ လျှင် ဘရ ိုးသခင်က ရည်ညန်ိုးရန် လိုးဝ
သငတ
့်် တ သ
် ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ရည်ညန်ိုးရန်
အသိုးပပြုသည့်အ
် ခါတွင၊် အန္ှစ်မဲတ
့် ၊ ့် အတပခအပမစ်မရှသည့််
့် သ စက ိုးလိုး မဟတ်သကဲသ
ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုး သမဟ
့် ိုး မဟတ်တပ။ ငါတမ့် တ်သဟ ယ၏
့် တ် အန္ှစ်မဲ့်သည့်် တပမြှ က်လိုးပင်လ
ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင့်် အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဤသွငပ် ပင်လကခဏ ၏
အမှနတ
် ရ ိုးက လူတင်ိုး သတပပြုခွင ့်် တပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
သန ိုးလည်မှုက မစိုးရမ်တပ၊ သတသ
် လူ၏ န ိုးလည်မှုလပွဲ ခင်ိုးကသ စိုးရမ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက အတယ က်စီတင်ိုး သရှြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်

ဆန္ဒရ၏။
ှ
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင့်် အန္ှစ်သ ရ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခက ငါတ ့်
့်
တပပ ဆသည့်် အခါတင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ အမှနတ
် ကယ် တည်ရသည်
ှ
က လူတအ
ွ တ
့်် ပိုးရန်
့် ိုး သပမင်ခင
အချက်အလက် မျ ိုးစွ က ငါတ အ
့် ိုးကိုးန္င်သည်။
ယခ “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုး၏ အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ချက်တစ်ခ ငါတတွ
့် င ်
ရှပပီပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဥပမ အချြုျို့က တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတွင၊်
၎င်ိုးတသည်
အမှုအရ မျ ိုးစွ န္ှင ့်် လူမျ ိုးစွ တက
့်
့် “သန်ရှ့် ငိုး် ” မည်ဟ စတ်ကိုးူ မကကသည်။
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အဘဓ န်မျ ိုးတွင ် လူပျြုတယ က်ျ ိုးတလိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အပျြုမန်ိုးကတလိုးမျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် သကဲသ
့် အဓ
ပပ ယ်ြွငဆ
့်် ကကသည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
အမှနတ
် ကယ် သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။ ဤ “သန်ရှ့် ငိုး် ” သည်ဟ တခေါ်ဆကကသည့်် အရ န္ှင ့်် ယတန ့်
ငါတ မ
် ရ သည် တစ်ခတည်ိုး ပြစ်သတလ ။
့် တ်သဟ ယပပြုမည့်် “သန်ရှ့် ငိုး် ” ဟူသည့်အ
(မဟတ်ပါ။) ခန်ည
ူ ့် မျှ
့် ိုးပပီိုး ယဉ်တကျိုးတသ အတပပ အဆရှသူ၊ မည်သက
မန ကျင်တစြူိုးသည့်သ
် န္
ူ င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ တပပ
ဆသည့်် စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူတစ်ပါိုးက
့်
စတ်လက်ချမ်ိုးသ တစပပီိုး န္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်တစသည့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးမျ ိုး တက င်ိုးမွနသ
် မ
ူ ျ ိုး
ထဲမှ လူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။ တက င်ိုးသည့်အ
် ရ က မကက ခဏလပ်ကကပပီိုး
့်
မရှဆင်ိုးရဲသ ိုးမျ ိုးက ရက်တရ တတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူတစ်ပါိုးက ကကီိုးစွ အတထ က်အပတ
့် ပိုးသည့််
သူမျ ိုး၊ လူမျ ိုး၏ အသက်တ မျ ိုးထဲသ တပျ
်ရင်မှုမျ ိုးစွ တဆ င်ကကဉ်ိုးသည့်် သူမျ ိုး- ၎င်ိုးတ ့်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။ ကယ်ကျြုိုးြက်သည့်် အတတွိုးမျ ိုးက မသထ ိုးသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး၊
မည်သတ
ူ စ်ဦိုးတစ်တယ က်အတပေါ်မျှ ပပင်ိုးထန်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး မထ ိုးရှသူမျ ိုးန္ှင ့််
မည်သက
ူ မဆအ ိုး သည်ိုးခတသ သူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။ မည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ လိုးဝ
့်
ခက်ရန်ပြစ်ပခင်ိုးမရှ၊ သမဟ
ူ ့် မျှ အခွငအ
့်် တရိုးမယူတတ်သမ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
့် တ် မည်သက
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ကကသတလ ။ ပပီိုးလျှင ် သူတစ်ပါိုး တက င်ိုးကျြုိုးအတွက် အလပ်လပ်တသ သူမျ ိုး၊
တပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက အကျြုိုးပပြုပပီိုး နည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တည်တဆ က်မှု
ယူတဆ င်တပိုးသမ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။ မမတ၏
့်
့် တစ်ဘဝလိုး
ရှ တြွစတဆ င်ိုးထ ိုးသည်မျ ိုးအ ိုးလိုးက အပခ ိုး သူမျ ိုးအ ိုး တပိုးပစ်ပပီိုး ရိုးရှငိုး် သည့််
ဘဝတစ်ခက အသက်ရှငက် ကသူမျ ိုး၊ မမတက
့် ယ်ကယ် စည်ိုးကမ်ိုး ကကပ်မတ်တသ ်လည်ိုး၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက လွတ်လွတလ
် ပ်လပ် ဆက်ဆသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကပါသတလ ။ (မသန်ရှ့် ငိုး် ကကပါ။) သင်တ၏
့် မခင်မျ ိုးသည် သင်တက
့် မည်သ ့်
ပပြုစတစ င်တ
့် ှု တစ င်တ
ဲ့် ည်က
့် ရှ က်ခပဲ့် ပီိုး စတ်ကူိုးန္င်သမျှနည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့်် ကကည်ရ
့် ရှ က်ခသ

သင်တအ
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။ တကျ ်ကက ိုးသည့််
့် ိုးလိုး မှတ်မကက၏- ၎င်ိုးတသည်
့်
လူမျ ိုးပြစ်တစ၊ န မည်တကျ ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ကကီိုးပမတ်သည့်် လူမျ ိုးပြစ်တစ၊
သင်တပမတ်
န္ိုးကကသည့်် အသည်ိုးတကက ်မျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။
့်
့်
(မသန်ရှ့် ငိုး် ကကပါ။) လူမျ ိုးစွ က မသကကသည့်် အန င်္တ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးက
တပပ ဆန္င်ခကဲ့် ကသည့်် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက ပတရ ြက်မျ ိုးက ယခကကည်က့် ကစ-့် ဤလူမျ ိုးသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ခဲက့် ကပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုန္င
ှ ့််
သက်ဆင်သည့်် အချက်အလက်မျ ိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတတ
် မ်ိုးတင်န္င်ခကဲ့် ကသည့််
လူမျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ခဲက့် ကသတလ ။ တမ တရှသည် သန်ရှ့် ငိုး် ခဲသ
့် တလ ။ အ ပဗဟသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ခဲသ
့် တလ ။ (မသန်ရှ့် ငိုး် ခဲပ
့် ါ။) တယ ဘတရ အဘယ်သနည်
့် ိုး။ သူသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ခဲသ
့် တလ ။ (မသန်ရှ့် ငိုး် ခဲပ
့် ါ။) တပြ င်မ
့် တ်တသ သူဟ ဘရ ိုးသခင်၏ တခေါ်ဆပခင်ိုးက
တယ ဘ ခခဲရ
င ့်် သူက
့် ၏၊ ထတကက
့်
့် ပင်လျှင ် မသန်ရှ့် ငိုး် ပါဟ အဘယ်တကက င ့်် ဆရသနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်တသ လူတသည်
အမှနတ
် ကယ်
့်
မသန်ရှ့် ငိုး် ကကပါသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ သမဟ
့်
့် တ် မသန်ရှ့် ငိုး် ကကသတလ ။
(မသန်ရှ့် ငိုး် ကကပါ။) သင်တသည်
အနည်ိုးငယ် မတရမရ ပြစ်ကကသည်၊ သင်တသည်
အတပြက
့်
့်
မတသချ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် “သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးမရှ” ဟ မတပပ ဝက့် ကဘဲ၊ “သန်ရှ့် ငိုး် သည်” ဟလည်ိုး
မတပပ ဝက့် ကတပ၊ ထတကက
င ့်် တန က်ဆိုးတွင ် စတ်မပါတပါပြင်
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးမရှ” ဟ သင်တ ့်
့်
့် “သနရ
့်
ဆကကတလသည်။ တန က်ထပ် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခက ငါတမိုးပါရတစ။ ကမဘ တပမသ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
တစလတ်သည့်် တမန်မျ ိုးပြစ်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုး- ၎င်ိုးတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ကကပါသတလ ။ တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးသည် သနရ
် ့် ှငိုး် ကကပါသတလ ။ (မသန်ရှ့် ငိုး် ကကပါ။)
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ခခဲရ
ွ ်- ၎င်ိုးတသည်
့် သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ကကပါသတလ ။ (မသန်ရှ့် ငိုး် ကကပါ။) သင်တသည်
တမိုးခန
ွ ိုး် တင်ိုးက “မသန်ရှ့် ငိုး် ပါ” ဟသ
့်
တပြပမဲတပြတနကကသည်။ မည်သည်အ
့် တပခခအတကက င်ိုးအရင်ိုးအရ ပြစ်ပါသနည်ိုး။ သင်တ ့်
စတ်ရှုပ်တထွိုးတနကက၏၊ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးကပင်လျှင်
့်
အဘယ်တကက င ့်် သနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပခင်ိုးမရှဟ ဆရသနည်ိုး။ ယခ သင်တ မတရမရ
ပြစ်တနကကသည်၊
့်
ဟတ်သည်မဟတ်တလ ။ သဆ
ဆခဲသ
့် ည့်် လူမျ ိုး၊ အမှုအရ မျ ိုး
့် လျှင ် ယခင်က ငါတတပပ
့်
သမဟ
် တပခခ အတကက င်ိုးအရင်ိုးအရ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးမခထ ိုးရတသ သတတဝါမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
မသန်ရှ့် ငိုး် ကကသည်က သင်တ တြ
ထ
် တ်န္င်ပါသတလ ။ သင်တမတြ
်ထတ်န္င်သည်မှ ငါ
့်
့်
တသချ သည်။ သဆ
့် လျှင ် သင်တ၏
့် “မသန်ရှ့် ငိုး် ပါ” ဟူသည့်် စက ိုးသည် အနည်ိုးငယ်
တ ဝန်မဲ့်တနသည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘဲ တပြတနကကသည်
့်

မဟတ်တလ ။ တချြုျို့လမ
ူ ျ ိုးက- “သင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် က ဤနည်ိုးပြင ့်် စီကိုးသည့်အ
် တွက်၊ အတပြမှ
တသချ တပါက် ‘မသနရ
် ့် င
ှ ိုး် ပါ’ ပြစ်ရတပမည်” ဟ တတွိုးဆတနကကသည်။ န္ှုတ်တပါလွ
့် နိုး် တသ
အတပြမျ ိုးက ငါအ
် ့် ှငိုး် သည်” သမဟ
ှ ိုး် ပါ”
့် ိုး မတပိုးကကန္ှင။့်် အတပြက “သနရ
့် တ် “မသန်ရင
ဆသည်က တသချ စဉ်ိုးစ ိုးကကတလ ။့် တန က်လ မည့်် အတကက င်ိုးအရ က ငါတ ့်
မတ်သဟ ယပပြုသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ အတပြက အဘယ်တကက င ့်် “မသနရ
် ့် ှငိုး် ပါ” ပြစ်သည်က
သင်တ သ
့် ည်။ မကက မီတွင် သင်တက
့် ကကလမ်မ
့် ငါအတပြတပိုးမည်။ ပထမဦိုးစွ ၊ ကျမ်ိုးစ က
ြတ်ကကည်က့် ကစ။့်
လူသ ိုးထ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်၏ အမန် ့်
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၂:၁၅-၁၇ ထအခါ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်သည် လူကယူပပီိုး
ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် ပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်တစရန် ထ ိုးတတ ်မူ၏။ တယတဟ ဝါဘရ ိုးသခင်က
ဥယျ ဉ်ထဲရသည့်
ှ
် ခပ်သမ်ိုးတသ အပင်တက
်
့် သင်သည် လွတ်လပ်စွ စ ိုးသိုး န္င်၏။ သတသ
့်
အတက င်ိုး၊ အဆိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်က သင်သည် မစ ိုးရ။ သင်စ ိုးတသ တနတွ
့် င ် ဧကန်မချ
တသရမည်ဟ လူက အမနတ
် ့် ပိုးတတ ်မူ၏။
လူမန်ိုးမက တမမ၏ တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး
ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုး ၃:၁-၅ ယခတွင၊် တမမသည် တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးတတ ်မူတသ
တပမတပေါ် ရှ မည်သည်တ
့် ရ စဆ န်မဆထက် ပမ လမမ ပါိုးနပ်တလသည်။ သူက လူမန်ိုးမထ၊
ဥယျ ဉ်ထဲမှ အပင်တင်ိုးက သင်တ မစ
ိုးရဟ အမှနစ
် င်စစ် ဘရ ိုးသခင် မနတ
် ့် တ ်မူခသ
ဲ့် တလ ဟ
့်
တမိုးတလသည်။ လူမန်ိုးမကလည်ိုး၊ ကျွနမ
် တသည်
ဥယျ ဉ်ထဲရှ အပင်မျ ိုး၏ အသီိုးမျ ိုးက
့်
စ ိုးသိုးန္င်ကကပါ၏၊ သတသ
်၊ ဥယျ ဉ်အလယ်၌ရှတသ အပင်၏အသီိုးကမူ၊ ဘရ ိုးသခင်က၊
့်
သင်တ တသမည်
စိုးရသပြင ့်် ယင်ိုးက သင်သည် မစ ိုးရသကဲသ
့် ထ
့်
့် လည်ိုး မထရဟ
မန်တတ
်မူတကက င်ိုး တမမက တပပ ကက ိုးတလသည်။ တမမကလည်ိုး၊ သင်တ ဧကန်
မချ
့်
့်
တသရကကမည်မဟတ်၊ သင်တစ့် ိုးတသ တနတွ
့် င ် သင်တ၏
့် မျက်စမျ ိုးပွငပ့်် ပီိုး သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် က အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက သမည်အတကက င်ိုး ဘရ ိုးသခင်
သသည့်အ
် တွက်တကက င ့်် ပြစ်သည်ဟ လူမန်ိုးမအ ိုး ဆတလသည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲက ကမဘ ဦိုးကျမ်ိုးမှ တက က်န္တ်ချက်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်က သင်တအ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် ိုးလိုး ရင်ိုးန္ိုးီှ ကကသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပထမဦိုးဆိုး ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
် ချန်က လပြစ်သည့်် အစအဦိုးက ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့််
့် သည့်အ

အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တလသည်။ ဤအပြစ်အပျက်မျ ိုးသည် စစ်မန
ှ က် ကတပသည်။
ပထမဦိုးစွ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝက မည်သည်အ
့် မန်မျ
ဲ့် ည်က
့် ြုိုး တပိုးခသ
ကကည်က့် ကစ။့် ဤအမန်၏
့် ပါဝင်တသ အတကက င်ိုးအရ သည်
ယတနငါတ
၏အတကက
င်ိုးအရ အတွက် အလွနအ
် တရိုးကကီိုး၏။ “တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
ဥယျ ဉ်ထဲရသည့်
ှ
် ခပ်သမ်ိုးတသ အပင်တက
်
့် သင်သည် လွတ်လပ်စွ စ ိုးသိုးန္င်၏။ သတသ
့်
အတက င်ိုး၊ အဆိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်က သင်သည် မစ ိုးရ။ သင်စ ိုးတသ တနတွ
့် င ် ဧကန်မချ
တသရမည်ဟ လူက အမနတ
် ့် ပိုးတတ ်မူ၏။” ဤကျမ်ိုးပဒ်ထက
ဲ လူသ ိုးကတပိုးသည့််
ဘရ ိုးအမန်၏
့် ဆလရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ပထမအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ စ ိုး၍ရသည်၊ အတအကျအ ိုးပြင ့်် အပင်အမျြုိုးစ၏ အသီိုးမျ ိုးက
တပပ တလသည်။ အန္တရ ယ်မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အဆပ်မရှတပ။ အ ိုးလိုးက စ ိုး၍ရပပီိုး စိုးရမ်မှုန္င
ှ ့််
သသယမရှဘဲ၊ လူက ဆန္ဒရသည်
ှ
အတင်ိုး စ ိုး၍ရတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးအမန၏
် ့်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။ တန က်တစ်ပင်ိုးသည် သတတပိုးချက်ပြစ်၏။
ဤသတတပိုးချက်တွင၊် တက င်ိုးမတက င်ိုး သကျွမ်ိုးရ အပင်၏ အသီိုးက မစ ိုးရဟ
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တပပ သည်။ ဤအပင်မှ အသီိုးက သူစ ိုးပါက
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက- သင်စ ိုးပါက
ဧကန်အမှနတ
် သရမည်ဟ တပပ ၏။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ရိုးစင်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ဤအရ တပပ ပပပပီိုး သင်က အတကက င်ိုးရင်ိုးက န ိုးမလည်ပါက၊
သင်သည် သူ၏ စက ိုးမျ ိုးက လက်န ရမည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခ သမဟ
့် တ်
ညန်ကက ိုးချက်တစ်ခအပြစ် သတဘ ထ ိုးမည်တလ ။ ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက
့်
လက်န သင်သ
် လူသည် ထအရ က လက်န န္င်သည်ပြစ်တစ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သတသ
့်
လက်မန န္င်သည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ပပတ်သ ိုးတပသည်။
လူသ ိုးအတနန္ှင ့်် အဘယ်အရ က စ ိုး၍ရသည်၊ အဘယ်အရ က စ ိုး၍မရဆသည်န္င
ှ ့််
သူမစ ိုးသင်သ
့် ရ က သူစ ိုးလက်လျှင် မည်သပြစ်
ူ ည့်် အရ မျ ိုးက
့် ည်အ
့် သည်ဟသ
ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ည့််
့် အင်မတန် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ပပထ ိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်တပပ ခဲသ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ် အကျဉ်ိုးချြုပ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်အ
် ရ တစ်ခတတလက သင်တတွျို့ န္င်ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် မှနက
် န်ပါသတလ ။ လှညပ့်် ြ ိုးမှု တစ်ခတစ်တလ
ရှသတလ ။ မမှနက
် န်မတ
ှု စ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ပခမ်ိုးတပခ က်မှု တစ်ခတတလ ရှပါ၏တလ ။
(မရှပါ။) လူသ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ စ ိုး၍ရသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ရ က

စ ိုး၍မရဆသည်တက
် ှနက
် န်ကန်၊ စတ်ရင်ိုးအမှနန္
် င
ှ ့််
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ရိုးရိုးသ ိုးသ ိုး၊ မှနမ
လူက တပပ ပပခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္ှင ့်် ထင်ထင်ရှ ိုးရှ ိုး
တပပ ဆခဲသ
ဲ ွင် ြိုးကွယထ
်
ိုးသည့်် အဓပပ ယ်တစ်ခတတလ
့် ည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ရှသတလ ။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တကျပပတ်သ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
ထင်တကကိုးတပိုးစရ တစ်ခတစ်တလ လအပ်သတလ ။ (မလအပ်ပါ။) မှနိုး် ဆချက် မလတပ။
၎င်ိုးတ၏
့် မျှပြင ့်် သသ တပသည်။ ၎င်ိုးတက
့် အဓပပ ယ်သည် တစ်ချက်ကကည်ရ
့် ြတ်ရှုရ တွင၊်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ပတ်သက်၍ လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးတပသည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်
့် အဓပပါယ်န္င
တပပ လတသ အရ န္ှင ့်် သူတြ ်ပပလတသ အရ မျ ိုးသည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမှ လ တပသည်။
ဘရ ိုးသခင် တြ ်ပပသည့်် အရ မျ ိုးသည် ရှငိုး် လင်ိုး၏၊ ရိုးစင်ိုးပပီိုး ပပတ်သ ိုးတလသည်။
ခိုးတကက င်ခိုးဝှက် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မရှသကဲသ
့် ကွ
် ှက်ထ ိုးတသ မည်သည့််
့် ယဝ
အဓပပ ယ်မျှလည်ိုး မရှတပ။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ က စ ိုး၍ရသည်၊
မည်သည့်အ
် ရ က စ ိုး၍မရဆသည်က တပပ ပပရင်ိုး သူသည် လူသ ိုးက တက်ရက်
တပပ ဆခဲ၏
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
့် ။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤန္ှုတက
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး မှနက
် န်သည်က လူသ ိုးက ပမင်န္င်တပသည်။ ဤတွင ်
မသ ိုးအရပ်အတယ င်တစ်ခမျှ မရှတပ။ ယင်ိုးမှ စ ိုးတက င်ိုးသည်အ
့် ရ က သင်စ ိုး၍မရဟ
တပပ ဆပခင်ိုး၊ သမဟ
့် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး “လပ်ကကည်ပ့် ပီိုး
့် တ် သင် စ ိုး၍မရသည်အ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပျက်သည်က ကကည့်တ
် လ ”့် ဟ သင်က
့် တပပ တနပခင်ိုး မဟတ်တပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်တသ အရ မဟတ်တပ။ သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင်
ဘရ ိုးသခင်၏တတွိုးသည့်် အရ မှနသ
် မျှသည် သူတပပ သည့်် အရ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွငိုး် တွင် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သူက
့် ယ်သူ ပပသပပီိုး
ထတ်တြ ်ပပတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ ငါဆပါက၊ ငါသည်
ဘ မျှမဟတ်သည့်အ
် ရ က တရိုးကကီိုးခွငက
့်် ျယ်လပ်တနသည် သမဟ
့် တ် ဆလရင်ိုးတစ်ခက
ငါသည် အနည်ိုးငယ် ချဲက
ျို့
ိုးလွနိုး် သည်ဟ သင် ခစ ိုးတက င်ိုးခစ ိုးရန္င်သည်။ ထသပြစ်
့် ပါက၊
စတ်မပူန္င
ှ ။့်် ငါတ မပပီ
့် ိုးဆိုးတသိုးတပ။
ယခ “လူမန်ိုးမက တမမ၏တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးမှု” အတကက င်ိုးက တပပ ကကစ။့် တမမဆသည်မှ
အဘယ်သန
ူ ည်ိုး။ (စ တန်ပြစ်ပါသည်။) စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င်
စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တွင ် အပြည်ခ
့် ၏ အခန်ိုးကဏ္ဍက ပါဝင်လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက ငါတမ့် တ်သဟ ယပပြုသည့်အ
် ချန်တွင ် ငါတ ့်
တြ ်ပပရမည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ခပြစ်သည်။ ဤအရ က ငါ အဘယ်တကက င ့်် တပပ သနည်ိုး။

အကယ်၍ သင်တသည်
စ တန်၏ မတက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးက မသပါက၊
့်
သင်တသည်
စ တန်၏ သဘ ဝက မသပါက၊ သင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုြ ့်
့်
နည်ိုးလမ်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် သန်ရှငိုး် ပခင်ိုးဆသည်မှ အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
သင် မသန္င်တပ။ စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင၊့်် လူတသည်
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငက် ကသည့်အ
် တွက်၊ စ တန်လပ်သည်အ
့် ရ က
မှနသ
် ည်ဟ၍
ူ ယကကည်ကက၏။ အပြည်ခ
့် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်စရ အတကက င်ိုးရင်ိုး
ဘ မျှမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်မသန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ
စ တန်က ဤတနရ တွင် တြ ်ကတြ ်ပပရမည့်် အတကက င်ိုးအရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
တြ ်ပပချက်သည် အန္ှစ်မဲ့်တသ အတပပ မဟတ်တပ။ စ တန်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်ရပ်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် စ တန်မည်သ လ
ွ ်က စ တန်က
့် ပ်တဆ င်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သြျက်
ဆိုးီ သည် ဆသည်န္င
ှ ့်် စ တန်၏သဘ ဝန္ှင ့်် မျက်န္ ှ ထ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ
့်
ပြစ်သည်ဆသည်တက
င ့်် လူမန်ိုးမက တမမက မည်သည့်အ
် ရ
့် ည်။ ထတကက
့် ငါတပမင်
့် ရလမ်မ
့်
တပပ ဆခဲသ
့် နည်ိုး။ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က သူမက တပပ ခဲသ
့် ည့်် အရ က လူမန်ိုးမက
တမမက အတသိုးစတ် ပပန်တပပ ပပခဲ၏
့် ။ ဤစက ိုးမျ ိုးက သူမ တပပ ခဲခ
့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က
သူမက တပပ ခဲသ
် န်သည်ဟ သူမ တသချ ခဲပ
့် ည့်် အရ သည် မှနက
့် ါသတလ ။ သူ
မတသချ န္င်ခတ
ဲ့် ပ၊ ဟတ်ပါသတလ ။ မကက ခင်က ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် သည့်် တစ်စတစ်ဦိုးအတနပြင၊့််
သူမသည် အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက သပမင်န္င်စမ
ွ ်ိုးမရှခဲသ
့် ၊ ့် သူမ၏ အနီိုးအန ိုးရှ
့် ကဲသ
မည်သည့်အ
် ရ မဆန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သပမင်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှခဲတ
့် ပ။ တမမက သူမ တပပ ခဲသ
့် ည့််
စက ိုးမျ ိုးပြင ့်် အကဲပြတ်ရလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး မှနက
် န်သည်က သူမ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မတသချ ခဲတ
င ့််
့် ပ။ ယင်ိုးမှ သူမ၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လူမန်ိုးမက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအတပေါ် မတသချ သည့်် သတဘ ထ ိုးရသည်
ှ
က
တမမက တတွျို့သွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ “သင်တ ဧကန်
မချ တသရကကမည်မဟတ်၊ သင်တစ့် ိုးတသ တနတွ
့် င ်
့်
သင်တ၏
ဘရ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် မျက်စမျ ိုးပွငပ့်် ပီိုး သင်တသည်
့်
့် က အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက
သမည်အတကက င်ိုး ဘရ ိုးသခင် သသည့်အ
် တွက်တကက င ့်် ပြစ်သည်” ဟ လူမန်ိုးမအ ိုး
ဆတလသည်။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုး အတွငိုး် တွင ် ပပဿန ပြစ်တစသည့်အ
် ရ တစ်ခခရှသတလ ။
ဤဝါကျက သင်တ ြတ်
ရှုသည့်အ
် ခါတွင၊် တမမ၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ခစ ိုးမက
ှု
့်
သင်တ ရရှ
့် ပါသတလ ။ ထရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ (လူသ ိုးက
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ရန်၊ သူက
ိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးရန် ပြစ်ပါသည်။) တမမက
့် အပပစ်ပပြုြ တသွ
့်
ဤလူမန်ိုးမက ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုး အတလိုးင်္ရပပြုပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ရန်

တသွိုးတဆ င်ချင်ခသ
ဲ့် ည်။ သတသ
် ဤအရ မျ ိုးက သူတက်ရက် မတပပ ခဲတ
င ့််
့် ပ။ ထတကက
့်
့်
သူသည် အင်မတန် စဉ်ိုးလဲသည်ဟ ငါတတပပ
န္င်၏။ လူသ ိုးဆမ
ီ ှ ြိုးကွယ်ထ ိုးသည့်် သူ၏
့်
စတ်အတွငိုး် ရှ ဝှက်ထ ိုးသည့်် သူ၏ ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်က
လက်လှမ်ိုးမီြအလ
ငှ့် လှညပ့်် ြ ိုးပပီိုး တဝလ
့် ည်တကက င်ပတ် နည်ိုးမျြုိုးပြင ့်် သူ၏
့်
ဆလရင်ိုးအဓပပ ယ်က သူတြ ်ပပတလသည်— ယင်ိုးမှ တမမ၏စဉ်ိုးလမ
ဲ ှု ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
စ တန်၏ တပပ ဆ လပ်တဆ င်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး အပမဲပြစ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ သူသည် တစ်ခမဟတ်၊
တန က်တစ်ခက အတည်ပပြုပခင်ိုးမရှဘဲ၊ “ဧကန်အမှနမ
် ဟတ်” ဟတပပ ၏။ သတသ
် ဤအရ က
့်
ကက ိုးလက်သည်န္င
ှ ၊့်် ဤမသန ိုးမလည်သည့်် လူမန်ိုးမ၏ န္ှလိုးသ ိုးက လှုပ်ရှ ိုးသွ ိုးခဲတ
့် ပသည်။
သူ၏စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် လချင်သည့်် အကျြုိုးတရ ိုးက ရရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် တမမက
တကျနပ်ခသ
ဲ့် ည်— ယင်ိုးမှ တမမ၏ စဉ်ိုးလဲသည်ရ
့် ည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊
့်
လူသ ိုးမျ ိုးအြ လ
့် ချင်ြွယ်ပြစ်တသ ရလဒ်တစ်ခက ကတတပိုးရင်ိုး၊ ၎င်ိုးက
“သင်တစ့် ိုးတသ တနတွ
့် င ် သင်တ၏
့် မျက်စမျ ိုးပွငပ့်် ပီိုး။” ဟ ဆလျက် လူမန်ိုးမက
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င-့်် “ငါ၏မျက်စ ပွငလ
့်် င်ိုးသည်မှ
့်
တက င်ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်၏။” ဟ လူမန်ိုးမက တတွိုးဆတလသည်။ ထတန
့် က်တွင ် သ ၍ပင်
ဆွတ
ဲ ဆ င် အ ိုးတက င်ိုးတသ အရ တစ်ခ၊ ယခင်က လူသ ိုး လိုးဝမသသည့်် စက ိုးမျ ိုး၊
ကက ိုးရသူမျ ိုးအတပေါ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် တသွိုးတဆ င်မှု တန်ခိုးက စွဲကင်ထ ိုးတသ
စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည့်် “သင်တသည်
ဘရ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့်
့် က အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးက
သမည်အတကက င်ိုး” ဟ ၎င်ိုးက တပပ ခဲ၏
့် ။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးအြ အ
့် ိုးတက င်ိုးလှစွ
စွဲမက်စရ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ တစ်စတစ်ဦိုးက သင်က
့် ၊ “သင်၏ န တသည်
အနည်ိုးငယ် တတနသည်မှအပ၊ သငမ
့်် ျက်န္ ှ သည် အလွနအ
် ့် လွန ် အချြုိုးအစ ိုး ကျတပ၏။
ထအရ က ပပင်လက်မည်ဆပါက သင်သည် ကမဘ အ
့် ဆင်မ
့် ီ အတချ အလှတစ်တယ က်
ပြစ်သွ ိုးမည်ပြစ်၏။” ဟ တပပ ဆတနသကဲသ
့် ပြစ်
ဲ တ်ပပြုပပင်မှု ရှရန်
့် သည်။ အလှအပဆင်ရ ခွစ
ယခင်က စတ်ဆန္ဒတစ်ခတစ်တလမျှ လိုးဝ မသထ ိုးြူိုးသည့်် သူတစ်ဦိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးက လှုပ်ရှ ိုးတစ မည်တလ ။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် စွဲမက်စရ
မတက င်ိုးပါသတလ ။ ဤပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မသ
ှု ည် သင်က
့် တသွိုးတဆ င်တနပခင်ိုး
မရှပါသတလ ။ ဤသည်မှ ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မတ
ှု စ်ခ မဟတ်သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက တပပ ပါသတလ ။ ငါတ ယခ
တလိုးတင်
့်
့်
ြတ်ရှုလက်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
အရပ်အမမက်တစ်ခတတလမျ ိုး ရှခဲပ
့် ါသတလ ။ (မရှခဲပ
့် ါ။) ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏

စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ တတွိုးသည်အ
့် ရ က တပပ ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးက ပမင်န္င်သတလ ။ (ပမင်န္င်ပါသည်။) သတသ
်
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက တမမက လူမန်ိုးမက တပပ ခဲခ
ှ ိုးက သင်ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် တလ ။
့် ျန်တွင၊် သူ၏စတ်န္လ
(မပမင်န္င်ခပ
ဲ့် ါ။) ပပီိုးလျှင် လူသ ိုး၏ မသန ိုးမလည်မှုတကက င ့်် လူသည် တမမ၏ စက ိုးလိုးအ ိုးပြင ့််
အလွယတ
် ကူ တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးခရပပီိုး အလွယတ
် ကူ လှညစ
့်် ိုးခရတလသည်။
ထတကက
င ့်် စ တန်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်ပမင်န္င်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ စ တန် တပပ သည့်အ
် ရ ၏
့်
တန က်ကယ
ွ ်မှ ၎င်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က သင်ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် တလ ။ စ တန်၏ ကကစည်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးက သင်ပမင်န္င်ခသ
ဲ့် တလ ။ (မပမင်န္င်ခပ
ဲ့် ါ။) စ တန်၏ စက ိုးတပပ ဆသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးသည် မည်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။
ဤစက ိုးမျ ိုးမှတစ်ဆင့်် မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျြုိုးက စ တန်၏ အထဲတွင ်
သင်ပမင်ရတလပပီနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ယတ်မ သည် မဟတ်တလ ။ အတပေါ်ယတွင် ၎င်ိုးက သင်က
့်
ပပြုိုးပပတက င်ိုး ပပြုိုးပပမည် သမဟ
့် တ် မျက်န္ ှ အမူအရ ဘ ဆဘ မျှ ပပတက င်ိုးပပမည်မဟတ်။
သတသ
် ၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်အ ိုး မည်သရရှ
့်
့် မည်က ၎င်ိုးက
အပမဲတက
ွ ်ချက်တနပပီိုး၊ သင် မပမင်န္င်သည်မှ ဤရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်တပသည်။ သငက
့််
၎င်ိုးပပြုသည့်် ကတမျ ိုးအ ိုးလိုး၊ ၎င်ိုးတြ ်ပပသည့်် အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုး၏
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှု အတယ င်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက
တက င်ိုးသည်ဟ သင်ပမင်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတပပ သည့်် အရ မျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တပပ သည့်် အရ မျ ိုးထက် သ ၍ အသိုးဝင်သည်၊ သ ၍ ကလသည်ဟ
သင်ခစ ိုးရ၏။ ဤအရ ပြစ်သည့်အ
် ခါတွင၊် လူသည် ကျြုိုးန္နွ ခသည့်် အကျဉ်ိုးသ ိုးတစ်ဦိုး
ပြစ်လ သည် မဟတ်တလ ။ စ တန်အသိုးပပြုသည့်် ဤမဟ ဗျြူဟ သည် အလွနဆ
် ိုးယတ်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် မမကယ်ကယ် အကျငပ
့်် ျက်မထ
ှု သ
ဲ န္ှ
့် စ်ပမြှြုပ်တစ၏။ စ တန်သည်
အ ိုးထတ်စရ မလဘဲ၊ ဤဝါကျတလိုး န္ှစ်တကက င်ိုးက တပပ ပခင်ိုးမျှပြင ့်် သင်သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူ
လက်ြ၊ ့် စ တန်က လက်န ြ တပျ
်ရင်လ တလသည်။ ထတကက
င၊့်် စ တန်၏ ရည်ရွယ်ချက်
့်
့်
ရရှသွ ိုးတပပပီ။ ဤရည်ရွယ်ချက်သည် အန္တရ ယ်ပပြုမည့်် လကခဏ ရှသည် မဟတ်တလ ။
ဤသည်မှ စ တန်၏ မူလဘူတအကျဆိုး မျက်န္ ှ ထ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ စ တန်၏
စက ိုးမျ ိုးမ၊ှ ၎င်ိုး၏ အန္တရ ယ်ပပြုမည့်လ
် ကခဏ ရှသည့်ရ
် ည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက လူက ပမင်န္င်၏၊
၎င်ိုး၏အကျည်ိုးတန်သည့်် မျက်န္ ှ က ပမင်န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏အန္ှစ်သ ရက ပမင်န္င်တလသည်။ ထသ ့်
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤဝါကျမျ ိုးက န္ှုင်ိုးယှဉ်ရ တွင၊် စတ်ပြ တလ့်လ ပခင်ိုး မရှဘဲန္င
ှ ့််
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ပငီိုးတငွစ
ျို့ ရ တက င်ိုးသည်အ
့် လ ိုး၊

သ မတည င်ညပြစ်ပပီိုး မဆန်ိုးသည့်အ
် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရိုးသ ိုးပခင်ိုးက
စတ်အ ိုးထက်သန်စွ ချီိုးမွမ်ိုးခန်ိုးြွငြ
့်် မသင
တ
့်် လျ ်ဟ သင်ခစ ိုးရန္င်သည်။ သတသ
် စ တန်၏
့်
့်
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ အကျည်ိုးတန်သည့်် မျက်န္ ှ ထ ိုးက အပြည်ခ
့် အပြစ် ငါတ ့်
သတဘ ထ ိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ယတနလူ
့် မျ ိုးအတွက် အတရိုးပါသည့်် ကသဇ တည င်ိုးမှုက သယ်တဆ င်သည် မဟတ်တလ ။
(သယ်တဆ င်ပါသည်။) ဤန္ှုင်ိုးယှဉ်ချက်မတ
ှ စ်ဆင်၊့် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်အန အဆ မဲ့်မှုစစ်စစ်က ပမင်န္င်၏။ စ တန်တပပ သည့်် စက ိုးလိုးတင်ိုးအပပင်၊ စ တန်၏
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ဆသည့်ပ
် - ထအရ အ ိုးလိုးသည်
မစင်ကကယ်တပ။ စ တန်၏ စက ိုးတပပ ဆပန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အဓကအင်္ဂ ါရပ်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ တမင် လမ်လည်လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးက သငအ
့်် ိုး
ရပ်မတစခွငမ
့်် တပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက သပမင်ြ သင
က
့်် အခွငမ
့်် တပိုးဘဲ၊ သငက
့််
့်
တသွိုးတဆ င်ြ လှ
ွ တ
့်် ပိုးသည်၊
့် ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ စ တန်က သင်က
့် ငါိုးစ ဟပ်ခင
့် မ်လ
သတသ
် သင်သည်လည်ိုး ၎င်ိုး၏ တက င်ိုးပမတ်မှုက ချီိုးမွမ်ိုးက သီဆရမည်ပြစ်သည်။
့်
ဤပရယ ယ်မှ စ တန်၏ လပ်တလ့်လပ်ထရှတသ တရွ ိုးချယ်သည့်န
် ည်ိုးစနစ် မဟတ်တလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) စ တန်၏ အပခ ိုးမည်သည့်် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အသိုးအန္ှုနိုး် မျ ိုးက ၎င်ိုး၏
အကျည်ိုးတန်သည့်် မျက်န္ ှ က လူအ ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်က ယခကကည်က့် ကစ။့် ကျမ်ိုးစ မှ
တန က်ထပ်ကျမ်ိုးအချြုျို့က ြတ်ကကည်က့် ကစ။့်
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်အကက ိုးမှ အပပန်အလှန ် တပပ စက ိုး
တယ ဘ ၁:၆-၁၁ ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတသည်
တယတဟ ဝါတရှ ျို့တမှ က်၌
့်
ကယ်တင်လ တရ က်ခစ ိုးရတသ တနရက်
တရ က်ရှခဲပ့် ပီိုး စ တန်သည်လည်ိုး သူတအလယ်
တွင ်
့်
့်
လ ခဲတ
့် လသည်။ တယတဟ ဝါက၊ အသင် အဘယ်အရပ်က လ သနည်ိုးဟ စ တန်က
တမိုးတတ မ
် ၏
ူ ။ ထတန
ပပန်၊ အနမ်အ
့် ပမင ့််
့် က် စ တန်က၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တခါက်တတခါက်
့်
သွ ိုးလ ရ မှ လ သည်ဟ တယတဟ ဝါက တပြဆတလသည်။ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏
အတစခ တယ ဘက သင် ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊
စလင်ပပီိုး တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက
တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ ဆတလသည်။ စ တန်က၊ တယ ဘသည် ဘရ ိုးသခင်က
အချည်ိုးန္ိုးီှ တကက က်ရွ သ
ျို့ တလ ။ ကယ်တတ သ
် ည် သူန္င
ှ ့်် သူ၏အမ်၊ ပင်ဆင်သမျှတက
့်
အဘက်ဘက်မှ အက အကွယ်ပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သူလက်
ပြငလ
့်် ပ်တသ အမှုက
့်

ကယ်တတ သ
် ည် တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပပီိုး တပမတွင ် သူ၏ပင်ဆင်မှု တိုးပွ ိုးတပပပီ။ သတသ
်၊ ယခ
့်
ကယ်တတ ၏
် လက်က ဆနက
် ့်
သူပင်ဆင်သမျှတက
့် ထပါတလ ၊့် သူသည် ကယ်တတ ်၏
မျက်န္ ှ က တစ့်တစ့်ကကည့်က
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက တပြကက ိုးတလသည်။
တယ ဘ ၂:၁-၅ တန က်တစ်ြန် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတသည်
တယတဟ ဝါတရှ ျို့တမှ က်၌
့်
ကယ်တင်လ တရ က်ခစ ိုးရတသ တနရက်
တရ က်လ ပပန်၏။ စ တန်သည်လည်ိုး
့်
တယတဟ ဝါတရှ ျို့တမှ က်၌ ကယ်တင်လ တရ က်ခစ ိုးရန် သူတအလယ်
သလ
့် လသည်။
့်
့် ခဲတ
တယတဟ ဝါက၊ အသင် အဘယ်အရပ်က လ သနည်ိုးဟ စ တန်က တမိုးတတ မ
် ူ၏။ ထတန
့် က်
စ တန်က၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တခါက်တ တခါက်
ပပန်၊ အနမ်အ
့် ပမင ့်် သွ ိုးလ ရ မှ လ သည်ဟ
့်
တယတဟ ဝါက တပြဆတလသည်။ တယတဟ ဝါက စ တန်အ ိုး၊ ငါ၏ အတစခ တယ ဘက သင်
ဆင်ပခင်မပပီတလ ၊ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် သူန္င
ှ ့်် တူတသ သူ တစ်ဦိုးမျှမရှ၊ စလင်ပပီိုး
တည်ကကည်တသ သူ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး ဆိုးညစ်မှုက တရှ င်ကကဉ်တသ သူတစ်ဦိုး
ပြစ်သည်၊ အတကက င်ိုးမရှဘဲ သူက
့်် နက
် ့် ျင်တစတသ ်လည်ိုး
့် သူန္ှ့် ငဆ
့် ြျက်ဆိုးီ ရန် သင်သည် ငါက
သူသည် သူ၏တည်ကကည်မှုက ပမဲပမစွ စွဲကင်လျက်ရတသိုး
ှ
၏ဟ မနတ
် ့် တ ်မူ၏။
စ တန်ကလည်ိုး၊ အတရအြအတရ
ဆသကဲသ
့် လူ
့်
့် သည် သူ၏အသက်အတွက်
ပင်ဆင်သမျှတက
် င်စစ် တပိုးပါလမ်မ
် ယခ ကယ်တတ ်၏လက်က ဆနက
် ့်
့် ည်။ သတသ
့် အမှနစ
့်
သူ၏အရိုးန္ှင ့်် အတသွိုးအသ ိုးတက
့် ထပါတလ ၊့် သူသည် ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က
တစ့်တစ့်ကကည့်က
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် ည်ဟ တယတဟ ဝါက တပြကက ိုးတလသည်။
ဤကျမ်ိုးပဒ်န္စ
ှ ်ပဒ်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်အကက ိုးက အပပန်အလှန ် တပပ စက ိုး
လိုးလိုးပါရှ၏။ ဘရ ိုးသခင် တပပ သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် စ တန်တပပ သည့်အ
် ရ မျ ိုးက
မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မျ ိုးစွ မတပပ ဆခဲသ
့် ့်
့် ကဲသ
အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် စွ တပပ ဆခဲ၏
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက သူ၏ ရိုးရှငိုး် သည့််
့် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အတွငိုး် တွင ် ငါတ ပမင်
့် န္င်သတလ ။ အချြုျို့က ဤအရ က
လပ်တဆ င်သည်မှ မလွယက
် ူဟ တပပ လမ်မ
င ့်် စ တန်၏ အတပြမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ည်။ ထတကက
့်
သူ၏အကျည်ိုးတန်မက
ှု ငါတပမင်
့် န္င်သတလ ။ (ပမင်န္င်ပါသည်။) တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က
စ တန်က မည်သည်တ
့် မိုးခန
ွ ိုး် မျြုိုး တမိုးခသ
ဲ့် ည်က ဦိုးစွ ကကည့်က် ကပါစ။့် “အသင် အဘယ်အရပ်က
လ သနည်ိုး။” ဤသည်မှ ရိုးရိုးစင်ိုးစင်ိုး တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ မဟတ်တလ ။ ြိုးကွယ်ထ ိုးသည့််
အဓပပ ယ် တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ (မရှပါ။) ယင်ိုးသည် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခသက်သက်ပြစ်၏၊
ပြြူစင်သည်၊ ြိုးကွယထ
် ိုးတသ မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျှပြင ့်် မတရ တပ။

“သင်မည်သည့်တ
် နရ က လ သနည်ိုး” ဟ သင်တက
သ ့်
့် ငါတမိုးမည်ဆပါက၊ သင်တ မည်
့်
တပြကကမည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အတပြရခက်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခတလ ။ “လှညလ
့်် ည်၍
အရပ်ရပ် သွ ိုးလ သည့်အ
် မှုထက
ဲ လ ပါသည်” ဟ သင်တ တပပ
မည်တလ ။ (မဟတ်ပါ။)
့်
သင်တသည်
ဤသ ပပန်
င၊့်် စ တန်က ဤသတသ
နည်ိုးပြင ့််
့်
့် တပြကကမည် မဟတ်။ ထတကက
့်
့်
ပပန်တပြသည်က သင်တ ပမင်
် ခါ မည်သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ (စ တန်သည် ယတတမတန်ဘဲ
့် သည့်အ
လှညပ့်် ြ ိုးလည်ိုး လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သည်ဟ ခစ ိုးရပါသည်။) ငါမည်သည့်အ
် ရ ခစ ိုးတနရသည်က
သင်တ တပပ
န္င်သတလ ။ စ တန်၏ ဤစက ိုးမျ ိုးက ငါပမင်သည့်အ
် ချန်တင်ိုးတွင် စ တန်သည်
့်
စက ိုးတပပ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ၏ စက ိုးမျ ိုးက အန္ှစ်သ ရမရှတသ တကက င ့်် ငါ
စက်ဆပ်ရွရှ ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် က စ တန် တပြခဲပ
့် ါသတလ ။ မတပြခဲပ
့် ါ၊ စ တန်
တပပ ဆသည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် အတပြတစ်ခ မဟတ်တပ၊ ထစက ိုးမျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မထတ်တြ ်တပ။ ထအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခွနိုး် အြ အတပြ
့်
မဟတ်ခတ
ဲ့် ပ။ “တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တခါက်တတခါက်
ပပန်၊ အနမ်အ
့် ပမင ့်် သွ ိုးလ ရ မှ လ သည်”
့်
ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သင်၏ သန ိုးလည်မမ
ှု ှ အဘယ်နည်ိုး။ စ တန်
မည်သည့်တ
် နရ က လ သနည်ိုး။ ဤတမိုးခွနိုး် အြ အတပြတစ်
ခက သင်တ ရကကပပီ
တလ ။ (မရပါ။)
့်
့်
ဤသည်မှ စ တန်၏ စဉ်ိုးလဲတသ အကကအစည်မျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် “ဉ ဏ်ထက်မ”ှု
ပြစ်သည်- မည်သည့်အ
် ရ အ ိုး အမှနတ
် ကယ် တပပ တနသည်က မည်သက
ူ ့် မျှ သခွငမ
့်် တပိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးလျက်၊ ၎င်ိုးက တပြကက ိုး ပပီိုးသွ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရ
တပပ သွ ိုးသည်က သင် မသပမင်န္င်တသိုးတပ။ သတသ
် စ တန်က တတကျကျ
့်
သူတပြလက်သည်ဟ ထင်တန၏။ ထအခါတွင ် သင်သည် မည်သ ခ
့် စ ိုးရသနည်ိုး။
စက်ဆပ်ရွရှ သတလ ။ (ရွ ရှ သည်။) ယခ သင်သည် ဤစက ိုးမျ ိုးက တနပ် ပန်
် တနပြင ့််
့် သည့်အ
စတင်ရွရှ မသည်။ စ တန်သည် တက်ရက်မတပပ ဆဘဲ၊ သငက
့်် တခါင်ိုးကတ်တစရစ်သည်၊
၎င်ိုးစက ိုးလိုးမျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်က သတဘ မတပါက်န္င်ဘဲ ပြစ်တစသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင်
သူသည် တမင်တက တပပ ဆပပီိုး၊ တစ်ခါတစ်ရ ၎င်ိုးက စက ိုးတပပ သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုး၏
စက ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုး၏ကယ်ပင် အန္ှစ်သ ရ၊ သူက
့် ယ်ပင် သဘ ဝ၏ ကကီိုးစိုးပခင်ိုး
ခရတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် စ တန်၏န္ှုတ်မှ တန်ိုးတန်ိုးမတ်မတ် ထွက်လ သည့််
စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ စ တန်သည် ဤစက ိုးမျ ိုးက အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ မချန်ဆခဲတ
့် ပ သမဟ
့် တ်
လမမ ပါိုးနပ်သည်ဟ ၎င်ိုးက မှတ်ယသ
ူ ည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုးမဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်
သူသည် ဤစက ိုးမျ ိုးက အလအတလျ က် တြ ်ပပခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သူမည်သည့်တ
် နရ က
လ သည်က သူက
် မိုးချင်ိုး၊ ဤစက ိုးမျ ိုးပြင ့်် သူက ထသ ့်
့် စ တန်အ ိုး သင် တမိုးလျှငတ

တပြတပသည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် စ တန် မည်သည့်တ
် နရ က အမှနတ
် ကယ် လ သည်က
သရှပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အလွန ် အကကအက်သွ ိုးတလသည်။ သင်တထဲ
ဆသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုး
့် တွင ် ဤသ တပပ
့်
ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) ဤသ တပပ
ဆသည်မှ မည်သတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးပြစ်သနည်ိုး။
့်
့်
(ဟလလ သည်လလန္ှင ့်် တကျသည့်် အတပြက မတပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပါသည်။)
ဤသတပပ
ဆပက တြ ပ် ပရန် မည်သတသ
စက ိုးလိုးမျြုိုးမျ ိုးက ငါတ သ
့်် နည်ိုး။ အ ရက
့်
့်
့် ိုးသငသ
လဲတပပ င်ိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ မဟတ်တလ ။ တစ်တယ က်တယ က်သည်
မတနက
် နရ သ သူ
ူ ျ ိုးအ ိုး မသတစချင်ဟ ဆပါစ။့်
့် မည်သည့်တ
့် ည်က အပခ ိုးသမ
့် သွ ိုးခဲသ
“မတနညတွ
င ် သငက
့်် တတွျို့မတသိုး၏။ အဘယ်အရပ်သ သွ
့်
့် နည်ိုး။” ဟ သင်က သူက
့် ိုးခဲသ
့်
တမိုးသည်။ ၎င်ိုးတက
သည့်တ
် နရ သွ ိုးခဲသ
့်် တက်ရက်
့် င ် ၎င်ိုးတ မည်
့် ည်က သငက
့် ယမန်တနတွ
့်
မတပပ တပ။ ယင်ိုးထက်၊ ၎င်ိုးတက၊
့် တတ ်တတ ်က အလပ်ရှုပ်သည့်် တနပြစ်
့် သည်။
့် “မတနက
အလွနပ
် င်ပန်ိုးသည်။” ဟ တပပ တလသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ါသတလ ။
့် သင်၏တမိုးခွနိုး် က တပြခဲပ
တပြခဲ၏
် သင်လချင်သည့်် အတပြက ၎င်ိုးတ မတပိုး
ခကဲ့် ကတပ။ ဤသည်မှ လူ ့်
့် ၊ သတသ
့်
့်
အတပပ အဆ၏ မ ယ အတွငိုး် ရှ “ဉ ဏ်ထက်ပမက်မှု” ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ့်
အဘယ်အရ ဆလသည်က သင် လိုးဝ မသရှန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ စက
ိုးမျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်
့်
သမဟ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်
့် တ် ရည်ရွယ်ချက်က မသပမင်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်န္လ
့်
ဇ တ်လမ်ိုးရှကကတသ တကက င ့်် အဘယ်အရ က ၎င်ိုးတ တရှ
င်ရှ ိုးရန် ကကြုိုးစ ိုးတနကကသည်က
့်
သင် မသတချ- ဤသည်မှ ယတ်မ တသ အရ ပြစ်သည်။ သင်တသည်
မကက ခဏ
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စက ိုးတပပ ဆကကသတလ ။ (တပပ ပါသည်။) သဆ
့် လျှင ် သင်တ၏
့်
ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ တစ်ခါတစ်ရ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်အကျြုိုးစီိုးပွ ိုးက
က ကွယ်ရန်၊ တစ်ခါတစ်ရ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်ရ ထူိုး၊ ကယ်ပင် ပရပ်က ထန်ိုးသမ်ိုးရန်၊ သင်တ ့်
ကယ်တရိုးကယ်တ ဘဝ၏ လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်၊ သင်တ၏
့် ကယ်ပင်
န မည်င်္ဏ်သတင်ိုးက ကယ်တင်ရန် ပြစ်သတလ ။ မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက် ရှပါတစ၊
ယင်ိုးသည် သင်၏ကယ်ကျြုိုးမျ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးမရတပ၊ သင်၏ ကယ်ကျြုိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တလသည်။
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ သဘ ဝ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤသတသ
သဘ ဝမျြုိုးရသည့်
ှ
်
့်
လူတင်ိုးသည် စ တန်န္င
ှ ့်် ဆင်တူကကသည် မဟတ်သတလ ။ ငါတ ဤကဲ
သ
့် တပပ
၍ရန္င်၏၊
့်
့်
ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤသရပ်သကန်သည် စက်ဆပ်စရ ပြစ်ပပီိုး ရွ ရှ စရ
တက င်ိုးတပသည်။ သင်တသည်
လည်ိုး ယခ ရွ ရှ တနကကသည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
့်
ပထမ ကျမ်ိုးပဒ်က ပပန်ကကည့်ရ
် တွင၊် စ တန်သည် တယတဟ ဝါ၏ တမိုးခန
ွ ိုး် က၊ “တယ ဘသည်
ဘရ ိုးသခင်က အချည်ိုးန္ိုးီှ တကက က်ရွ ျို့သတလ ။” ဟ တစ်ြန် ပပန်တပြတလသည်။ စ တန်သည်

တယတဟ ဝါ၏ တယ ဘအတပေါ် အကဲပြတ်ချက်က စတင်တက်ခက်ပခင်ိုး ပြစ်က ၊
ဤတက်ခက်မှုက ရန်လမှုပြင ့်် ပခယ်မှုနိုး် ထ ိုး၏။ “ကယ်တတ ်သည် သူန္င
ှ ့်် သူ၏အမ်၊
ပင်ဆင်သမျှတက
့် အဘက်ဘက်မှ အက အကွယ်ပပြုထ ိုးသည် မဟတ်တလ ။” ဤသည်မှ
တယ ဘ အတပေါ် ပပြုတသ တယတဟ ဝါ၏ အမှုက စ တန်၏ န ိုးလည်သတဘ တပါက်မှုန္င
ှ ့််
အကဲပြတ်မှု ပြစ်သည်။ စ တန်က၊ “သူလက်
ပြငလ
့်် ပ်တသ အမှုက ကယ်တတ ်သည်
့်
တက င်ိုးကကီိုးတပိုးပပီိုး တပမတွင ် သူ၏ပင်ဆင်မှု တိုးပွ ိုးတပပပီ။ သတသ
်၊ ယခ
့်
ကယ်တတ ၏
် လက်က ဆနက
် ့်
သူပင်ဆင်သမျှတက
့် ထပါတလ ၊့် သူသည် ကယ်တတ ်၏
မျက်န္ ှ က တစတ
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် စက့် ကည့်က
့် ည်” ဟ ဆရင်ိုး ထအရ က ဤသ ့်
အကဲပြတ်တလသည်။ စ တန်သည် အပမဲ မတရမရ တပပ ဆတသ ်လည်ိုး၊ ဤတနရ တွင ်
တသချ သည့်် စက ိုးပြင ့်် တပပ တလသည်။ သတသ
် တသချ တသ စက ိုးပြင ့််
့်
တပပ ထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်တသ
တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က တဝြန်ထိုးန္က
ှ ်ပခင်ိုး၊ ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ခသည့််
လပ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ့်
့်
ခစ ိုးကကရသနည်ိုး။ မန္ှစ်သက်ပခင်ိုးက ခစ ိုးရသတလ ။ စ တန်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက သင်
ရပ်စ ိုးမန္င်ပါသတလ ။ ပထမဦိုးဆိုးအတနပြင၊့်် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ ရတသပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်သည့်် လူတစ်တယ က်ပြစ်သည့််
တယ ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တယတဟ ဝါ၏ အကဲပြတ်ချက်အ ိုး ပငင်ိုးပယ်လက်သည်။
ထတန
့် က် တယ ဘ တပပ ဆ၊ လပ်တဆ င်သမျှအရ တင်ိုးက စ တန်က ပငင်ိုးပယ်တလသည်၊
ယင်ိုးမှ တယ ဘ၏ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးက ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ စွပ်စဲရ
ွ ပ်လမ်ိုးသည် မဟတ်တလ ။ စ တန်သည် တယ တဟ ဝါ တပပ ဆ၊
လပ်တဆ င်သမျှက စွပ်စဲွသည်၊ ပငင်ိုးပယ်ပပီိုး သသယဝင်တနတပသည်။ ၎င်ိုးက “အမှုအရ မျ ိုးက
ဤသဆ
် အဘယ်သ မပမင်
ရပါသနည်ိုး။
့် ပပီိုး ကယ်တတ ်ကတပပ ပါက၊ ယင်ိုးက ကျွန္ပ်
့်
ကယ်တတ သ
် ည် သူက
င ့်် သူသည်
့် တက င်ိုးချီိုးအမျ ိုးအပပ ိုး တပိုးထ ိုးတပသည်၊ ထတကက
့်
ကယ်တတ က
့်် မတကက က်ရွ ဘ
ျို့ ဲ အဘယ်သတနန္
့် င်မည်နည်ိုး” ဟ ဆရင်ိုး ၎င်ိုးက မယကကည်တပ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသမျှက ပငင်ိုးပယ်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ စွပ်စဲပွ ခင်ိုး၊ ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုး၊
ပပစ်မှ ိုးတစ က
်
ိုးပခင်ိုး- စ တန်၏ စက ိုးမျ ိုးသည် သဲကကီိုးမဲကကီိုးတက်ခက်မှုတစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထအရ မျ ိုးသည် စ တန်က ၎င်ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ တတွိုးသည့်အ
် ရ ၏
မှနက
် န်တသ တြ ်ပပချက်တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည် ယခတလိုးတင်
ငါတြတ်
ဲ့် ည့်် “တပမကကီိုးတပေါ်တွင် တခါက်တတခါက်
ပပန်၊ အနမ်အ
့် ပမင ့်် သွ ိုးလ ရ မှ လ သည်”
့် ခသ
့်

ဟူတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တသချ တပါက် မတူတပ။ ထစက ိုးလိုးမျ ိုးသည် လိုးဝ
ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတပသည်။ ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးမတ
ှ စ်ဆင ့်် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
၎င်ိုး၏သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် တယ ဘ၏ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုး၏
စက်ဆပ်မှုပြစ်သည့်် ၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက လိုးဝ ြွငခ
့်် ျပပတလသည်။
ဤအရ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုး၏ မလမန်ိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝသည်
လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တြ ထ
် တ်ခရတလသည်။ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့သမ
ူ ျ ိုးက
စက်ဆပ်၏၊ မတက င်ိုးမှု တရှ င်ကကဉ်သူမျ ိုးက စက်ဆပ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုး
ချတပိုးပခင်ိုးအတွက် တယတဟ ဝါက သ ၍ပင် စက်ဆပ်တလသည်။ ၎င်ိုးက၊ “တယ ဘက
ကယ်တတ က
့်် တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးသည့်အ
် ကျငက
့်် တရှ င်သည်ဟ ကယ်တတ ် တပပ သည်။
ကျွန္ပ်
် မက
ူ
ိုး ထသ
ပါ။” ဟ တပပ လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ လက်ပြင ့််
့် မပမင်
့်
ပျြုိုးတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် တယ ဘက ြျက်ဆိုးီ ရန်၊ ပျက်စီိုးတစရန် ဤအခွငအ
့်် တရိုးက
အသိုးချချင်တလသည်။ ၎င်ိုးသည် တယတဟ ဝါက ရန်စြရန်
ှ ့်် တသွိုးတဆ င်ြရန်
့် န္င
့်
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုပပီိုး၊ တယတဟ ဝါ ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘက
အတကက င်ိုးမဲသ
ှ ်ပခင်ိုး ခရတစရန်၊ တဘိုးပပြုခရတစရန်န္င
ှ ့်် ကကမ်ိုးကကမ်ိုးတမ်ိုးတမ်ိုး
့် က်သက် ပခယ်လယ
ကင်တွယပ် ခင်ိုး ခရတစရန် စ တန်ထသ လ
ငှ့် နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက
့် ဲတပပ င်ိုးတပိုးြအလ
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ် တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး စလင်သည့်် ဤလူက ြျက်စီိုးရန်
ဤအခွငအ
့်် တရိုးက သူအသိုးချချင်တလသည်။ စ တန်က ဤစတ်န္လ
ှ ိုးမျြုိုး ရှတစသည်မှ
ခဏတ စတ်ကိုးူ တပါက်ပခင်ိုးတလ ။ မဟတ်တပ။ ယင်ိုးက အတက င်အထည်တြ ထ
် ိုးသည်မှ
ကက ပပီပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှုက ပပြုသည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက
ပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်သည်၊ ဤလူက အတလိုးထ ိုးပပီိုး၊ စ တန်သည် တစ်ချန်လိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက ထက်ကကပ်မကွ လက်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင် မျက်န္ ှ သ တပိုးသည့်သ
် ူ
မည်သမ
ူ ဆက စ တန်သည်လည်ိုး တစ်တလျှ က်လိုး တန က်တယ င်ခရင်ိုး တစ ငက့်် ကည့်တ
် နသည်။
ဤလူက ဘရ ိုးသခင် အလရှပါက၊ စ တန်သည် အ ိုးလိုးက ၎င်ိုး၏ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့််
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ရရှြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်် အမှုက တသွိုးတဆ င်ရန်၊
့်
တန္ှ ငယ
့်် ှကပ် ပီိုး ြျက်ဆိုးီ ရန် ဆိုးယတ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က တ ိုးဆိုးီ ြ မ
့် မတတ်စွမ်ိုးသမျှ အရ ရ က လပ်တဆ င်မည် ပြစ်သည်။
ဤရည်မှနိုး် ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဘယ်သက
ူ ့် မျှ မရတစချင်တပ။
ဘရ ိုးသခင် လချင်သမျှအ ိုးလိုးက ၎င်ိုးက မမကယ်တင်အတွက် လချင်သည်၊ ထအရ မျ ိုးက
၎င်ိုးက ကိုးကယ
ွ ်ကကြ၊ ့် မတက င်ိုးမလ
ှု ပ်ရပ်မျ ိုး ကျြူိုးလွနရ
် တွင ် ၎င်ိုးက ပူိုးတပါင်ိုးကကြအလ
ငှ့် ၊
့်

၎င်ိုးက ထအရ မျ ိုးက သမ်ိုးပက်ချင်သည်၊ ထန်ိုးချြုပ်ချင်သည်၊ ထအရ မျ ိုးက
စီမကွပ်ကဲချင်တလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ တဘိုးပပြုတတ်တသ တစတ
့် ဆ ်ချက်
မဟတ်တလ ။ သင်တက
့် စ တန်သည် အင်မတန် ဆိုးယတ်သည်၊ အင်မတန် ဆိုးရွ ိုးသည်ဟ
မကက ခဏ ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက သင်တ ပမင်
့် ြူိုးကကပါသတလ ။ လူက
မည်မျှဆိုးရွ ိုးသည်ကသ သင် ပမင်န္င်တပသည်။ စ တန် အမှနတ
် ကယ် မည်မျှဆိုးရွ ိုးသည်က
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးတွင ် သင် မပမင်ြူိုးတသိုးတပ။ သတသ
် တယ ဘန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုးသည့််
့်
ဤကစစရပ်တွင ် စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက
ှု သင်တ ပမင်
့် ပပီိုးကကပပီတလ ။ (ပမင်ပါပပီ။) ဤကစစသည်
စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်သည့်် မျက်န္ ှ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရက အင်မတန်
ရှငိုး် လင်ိုးသွ ိုးတစတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စစ်ပြစ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်တန က်တစ်တလျှ က်
တန က်တယ င်ခလက်ရင်ိုး၊ စ တန်၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလသည့်် အမှုမှနသ
် မျှက
ပြြုချရန်၊ ဘရ ိုးသခင် ရရှလတသ သူမျ ိုးက သမ်ိုးပက်ရန်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်
ရရှလတသ သူမျ ိုးက လိုးဝ ကွယတ
် ပျ က်တစရန် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်ိုးတ ့်
မကွယ်တပျ က်ပါက၊ စ တန်၏အသိုးပပြုပခင်ိုးက ခရရန် စ တန်၏ ပင်ဆင်မှုမျ ိုး ပြစ်လ သည်ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ က
လပ်တဆ င် ပါသနည်ိုး။ ဤကျမ်ိုးပဒ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ရိုးစင်ိုးသည့်် စ တစ်တကက င်ိုးကသ
တပပ ခဲ၏
် ရ မျှ တန က်ထပ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးပခင်ိုး မရှဘဲ၊
့် ။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် မည်သည့်အ
စ တန် တပပ ဆ၊ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် တန က်ထပ်
မှတ်တမ်ိုးမျ ိုးစွ က ငါတပမင်
့် ရ၏။ တအ က်ပါ သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ ကျမ်ိုးပဒ်တွင ် တယတဟ ဝါက
စ တန်က “အသင် အဘယ်အရပ်က လ သနည်ိုး” ဟတမိုးခ၏
ဲ့် ။ စ တန်၏ အတပြမှ
အဘယ်နည်ိုး။ (ယင်ိုးမှ “တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တခါက်တတခါက်
ပပန်၊ အနမ်အ
့် ပမင ့်် သွ ိုးလ ရ မှ
့်
လ သည်” ဟူ၍ ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။) ယင်ိုးမှ တူညတ
ီ သ ဝါကျ ပြစ်တနဆဲပြစ်၏။ ဤသည်မှ
စ တန်၏ တဆ င်ပဒ်၊ စ တန်၏ လပ်စ ကဒ်ပပ ိုး ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ထသ ့်
အဘယ်သပြစ်
့် ရသနည်ိုး။ စ တန်သည် မန်ိုးြွယ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤရွ ရှ ြွယ် ဝါကျက
တစ်ကကမ်သ မနမ် မက်
သည်မှ ဧကန်မချ လတလ က်တပသည်။ အဘယ်တကက င ့်် စ တန်သည်
့်
ယင်ိုးက ထပ်တလဲလဲ တပပ ပမဲတပပ ရပါသနည်ိုး။ ဤအရ က အချက်တစ်ချက်က
သက်တသပပ၏- စ တန်၏ သဘ ဝသည် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမရှတပ။ စ တန်သည် သူ၏
အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ က ြိုးကယ
ွ ်ြ ဟန်
တဆ င်မက
ှု အသိုးမပပြုန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးက တမိုးခန
ွ ိုး် တစ်ခ တမိုးလက်ပပီိုး ဤသည်မှ ၎င်ိုးက ပပန်တပြသည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ထသ ့်
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးက လူက မည်သ ဆက်
ဆမည်က စတ်ကိုးူ ကကည့်တ
် လ ။့် စ တန်သည်
့်

ဘရ ိုးသခင်က မစိုးရွ ျို့တပ၊ ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က မန ခတပ။
ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တွင ် လက်လတ
ွ ်စပယ် ရဲတင်ိုးဝတ
့် လသည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခန
ွ ိုး် က တဘိုးချတ်ရန် တူညသ
ီ ည့်် ဤစက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုဝသ
့် ည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ တမိုးခွနိုး် အြ ဤအတပြတစ်
ခတည်ိုးကသ ထပ်တလဲလဲ အသိုးပပြုဝသ
့် ည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က တဝခွမ
ဲ ရပြစ်သွ ိုးတစပခင်ိုးင ှ ဤအတပြက အသိုးပပြုရန် ကကြုိုးပမ်ိုးဝတ
့် လသည်ဤသည်မှ စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န္ ှ ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အနန္တတန်ခိုးက မယကကည်တပ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က မယကကည်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမက
ှု ကျြုိုးန္န
ွ ခရန် လိုးဝ လလ ိုးပခင်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
ပပြုသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် ထိုးန္က
ှ ်တက်ခင်ိုးရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့််
အရ အ ိုးလိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန်ကကြုိုးပမ်ိုးရင်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် ဘရ ိုးသခင်က
ဆနက
် ့် ျင်ရ တွငရ
် ှတလသည်- ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ ဆိုးယတ်တသ ရည်မှနိုး် ချက်ပြစ်သည်။
တယ ဘဝတထြုထဲတွင ် မှတတ
် မ်ိုးတင်ထ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန် မမက်ကက ိုးသည့််
ဤကျမ်ိုးန္ှစ်ပဒ်န္င
ှ ့်် စ တန်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်က ၎င်ိုးဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး၏
ကယ်စ ိုးပပြုတသ အရ ပြစ်သည်- ဤတွင၊် စ တန်၏ စရက်အမှနက
်
ထတ်တြ ်ပပထ ိုးတပသည်။ စ တန်၏ စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက
လက်တတွျို့ဘဝတွင ် သင်တတွျို့ ြူိုးပါသတလ ။ ထအရ မျ ိုးက သင်တတွသ
ျို့ ည့်အ
် ခါတွင၊်
စ တန်တပပ သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်သည်ဟ သင် ထင်တက င်ိုးထင်မည်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
လူကတပပ သည့်် အရ မျ ိုးအပြစ် ထအရ မျ ိုးက သင် ထင်တက င်ိုး ထင်န္င်၏။ ထအရ မျ ိုးက
လူသ ိုးက တပပ ဆသည့်အ
် ခါတွင၊် မည်သည့်အ
် ရ က ကယ်စ ိုးပပြုသနည်ိုး။ စ တန်က
ကယ်စ ိုးပပြုတပသည်။ ယင်ိုးက သငအ
့်် တနပြင ့်် သတပပြုမလျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးက စ တန်က
အမှနတ
် ကယ် တပပ ဆထ ိုးသည်က သင် မပမင်န္င်တသိုးတပ။ သတသ
် ယခ ဤတနရ တွငတ
် တ ့်
့်
စ တန်ကယ်တင်က တပပ ပပီိုးသည့်အ
် ရ က ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး သင်ပမင်သွ ိုးတပပပီ။ ယခ
သင်သည် စ တန်၏အကျည်ိုးတန်သည့်် မျက်န္ ှ န္ှင ့်် ဆိုးယတ်မှုအတကက င်ိုးက ပပတ်သ ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် န ိုးလည်မှုတစ်ခ သင်ရတပပပီ
ှ
။ ထတကက
င ့်် စ တန်တပပ ဆခဲတ
့် သ
့်
ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်သည် စ တန်၏သဘ ဝန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က ရရှြ ယတန
လူ
့် မျ ိုးက
့်
ကူညရ
ီ တွင် တန်ြိုးရပါသတလ
ှ
။ ယတန လူ
ွ ်အတွက် စ တန်၏ အကျည်ိုးတန်သည့််
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
မျက်န္ ှ က သတပပြုမန္င်ြ၊ ့် စ တန်၏ မူလ၊ စစ်မှနတ
် သ မျက်န္ ှ က သတပပြုမန္င်ြရန်
့်
ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်သည် တသချ ထန်ိုးသမ်ိုးထက်ပါသတလ ။ ဤသည်မှ တပပ ြ ့်

မသငတ
့်် တ သ
် ည့်အ
် ရ တစ်ခဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ ထသ တြ
်ပပထ ိုးသည့်် ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
့်
မည်သဆ
် န်သည်ဟ မှတ်ယရ
ူ န္င်တပသည်။ အမှနတ
် ွင၊် ဤသည်မှ
့် တစ တကျမှနက
ဤစတ်ကိုးူ က ငါ တြ ်ပပန္င်သည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက သင်တ ့်
န ိုးလည်န္င်ပါက၊ လတလ က်တပသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ၊ စ တန်သည် တယတဟ ဝါ
ဘရ ိုးသခင်က တယ ဘ၏ တကက က်ရွ ျို့ မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် စွပ်စဲခ
ွ ျက်မျ ိုး ထတ်ရင်ိုး၊
တယတဟ ဝါပပြုသည့်် အရ မျ ိုးက တက်ခက်၏။ စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ တယ ဘက
တသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးအ ိုး တယတဟ ဝါက လျစ်လျြူပပြုတစရန် ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး၊ နည်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပြင ့််
တယတဟ ဝါက ရန်စရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတလသည်။ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုး၏စက ိုးမျ ိုးသည် အလွနအ
် မင်ိုး
့်
ဆွတပိုးသည့်သ
် တဘ သဘ ဝ ရှတလသည်။ ထတကက
င ့်် ငါက
့် တပပ တလ ၊့် စ တန်သည်
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက တပပ လက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ စ တန် မည်သည့်အ
် ရ
လပ်တဆ င်လသည်က ဘရ ိုးသခင်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပမင်န္င်သတလ ။ (ပမင်န္င်ပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင် အတရိုးထ ိုးသည်မှ ဤလူ တယ ဘ
ပြစ်တလသည်— တပြ ငမ
့်် တ်တသ လူတစ်ဦိုး၊ စလင်တသ လူတစ်ဦိုးအပြစ် ဘရ ိုးသခင်
သတဘ ထ ိုးသည်မှ ဤဘရ ိုးသခင်၏ အတစခ ပြစ်သည်— ဤလူသည်
ဤတသွိုးတဆ င်မမ
ှု ျြုိုးက ကက့် ကက့် ခန္င်သတလ ။ (ခန္င်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အဘယ်တကက င ့်် တသချ လွနိုး် ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက အပမဲ ဆန်ိုးစစ်တနသတလ ။ (ဆန်ိုးစစ်တနပါသည်။) သဆ
့် လျှင ် စ တန်သည်
လူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ဆန်ိုးစစ်န္င်သတလ ။ စ တန်က မဆန်ိုးစစ်န္င်ပါ။ စ တန်သည်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက ပမင်န္င်လျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုး၏ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝက သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးဟ သမဟ
် ခါတွငမ
် ျှ ယကကည်ခင
ွ ့််
့် တ် ယတ်ညပ့် ခင်ိုးက ယတ်ညပ့် ခင်ိုးဟ မည်သည့်အ
မတပိုးတပ။ ဆိုးယတ်သည့်် စ တန်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် သည်၊့် တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် သမဟ
့် တ်
တတ က်ပသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လိုးဝ တန်ြိုးမထ ိုးန္င်တပ။ စ တန်သည်
၎င်ိုး၏သဘ ဝန္ှငအ
့်် ညီ၊ ၎င်ိုး၏ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ အ
့်် ညီ၊ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုး၏ လပ်တလ့်လပ်ထရှတသ
နည်ိုးစနစ်မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် မတမ န္င်မပန်ိုးန္င် မလပ်တဆ င်ဘဲ မတနန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး သမဟ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက သူကယ်တင် ခရလျှငပ
တခါင်ိုးမ မ န္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ရန် သူဝန်မတလိုးတပ- ဤအရ သည် ဆိုးယတ်မှု၊ ဤအရ သည်
စ တန်၏ သဘ ဝ ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ဤကျမ်ိုးပဒ်ထတ
ဲ ွင ် စ တန်က၊ “အတရအြအတရ
့်
့်
ဆသကဲသ
့် လူ
် င်စစ် တပိုးပါလမ်မ
့် ည်။
့် သည် သူ၏အသက်အတွက် ပင်ဆင်သမျှတက
့် အမှနစ
သတသ
် ယခ ကယ်တတ ်၏လက်က ဆနက
် ့်
သူ၏အရိုးန္ှင ့်် အတသွိုးအသ ိုးတက
့်
့် ထပါတလ ၊့်

သူသည် ကယ်တတ ်၏ မျက်န္ ှ က တစ့်တစ့်ကကည့်က
်
ကျန်ဆလ
ဲ မ်မ
့် ည်” ဟ ဆတပသည်။
လူသ ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ မှုသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးစွ
လူသ ိုးက ရရှပခင်ိုးတကက င ့်် ပြစ်သည်ဟ စ တန်ကထင်သည်။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးစွ ရရှတသ တကက င ့်် ဘရ ိုးသခင် တက င်ိုးပမတ်သည်ဟ လူသ ိုးက
တပပ သည်။ သတသ
် လူက ဘရ ိုးသခင်က ဤနည်ိုးပြင ့်် တကက က်ရွ ျို့ န္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်
့်
တက င်ိုးပမတ်တသ တကက င ့်် မဟတ်ဘ၊ဲ လူက အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးစွ ရရှတသ တကက င ့််
ပြစ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူက အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုး ခစ ိုးခွင ့်် မတပိုးဘဲထ ိုးလက်သည်န္င
ှ ့််
သူက ဘရ ိုးသခင်က စွနပ
် ့် စ်တလသည်။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝတွင၊် လူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် တကက က်ရွ ျို့ န္င်သည်က သူမယကကည်တပ။
၎င်ိုး၏ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝတကက င၊့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုရသည့်
ှ
် ကကည်ညြုမှုက
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သရှြမဆ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သနရ
သူမသတပ။ ဘရ ိုးသခင်က န ခပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးဆသည်မှ
အဘယ်အရ ပြစ်သည်က သူမသတပ။ ဤအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးက မသတသ တကက င၊့်် လူသည်
ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ျို့ န္င်ဟ ၎င်ိုးကထင်တလသည်။ ငါက တပပ တလ ၊့် စ တန်သည်
မဆိုးယတ်ပါသတလ ။ ငါတအသင်
ိုးတတ က
် လွ၍
ဲ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ဘ သ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
့်
င်္ဏ်ိုးင်္ဏမျ ိုး၊ သမဟ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှက ဘရ ိုးသခင်
့် တ် ဘ သ တရိုးန္ှင ့်် လူမှုတရိုး အပ်စမျ ိုးထမ
လူဇ့် တ ခယူလ ပပီိုးပြစ်က တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက လပ်တဆ င်တနသည်က ယကကည်ြ ့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က မယကကည်ကကတပ။ ထတကက
င ့်် သင်ယကကည်သည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်က မဟတ်ဟ ၎င်ိုးတက
့် ထင်ကက၏။ လင်မှုရှုပ်တပွတသ လူသည် ၎င်ိုး၏
အနီိုးအန ိုးက ကကည့်က
်
၊ အပခ ိုးအတယ က်တင်ိုးသည် ၎င်ိုးကဲသ
့် ပင်
့် လင်မှုရှုပ်တပွသည်ဟ
ပမင်တလသည်။ အပမဲ လမ်တသ လူသည် အနီိုးအန ိုးက ကကည့်က
်
မရိုးသ ိုးမှုန္င
ှ ့််
အလမ်အည မျ ိုးကသ ပမင်တလသည်။ ဆိုးယတ်သည့်လ
် က
ူ အပခ ိုးအတယ က်တင်ိုးက
ဆိုးယတ်သကဲသ
့် ပမင်
့် ပပီိုး တတွျို့ကရ လူတင်ိုးက တက်ခက်ချင် တလသည်။ ရိုးသ ိုးမှု
အတင်ိုးအတ တစ်ခ ရှသူမျ ိုးက အပခ ိုးအတယ က်တင်ိုးက ရိုးသ ိုးသကဲသ
့် ပမင်
့် ကက၏၊
ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
အပမဲ လှညစ
့်် ိုးခရ၏၊ အပမဲ လမ်လည်ခရပပီိုး ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
့်
၎င်ိုးတ လ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတချ။ သင်တ၏
့် ပ်န္င်သည့်အ
့် လက်ခယကကည်မှုတွင ် သ ၍
ခင်ခတ
အနည်ိုးငယ်က ငါတပိုးသည်- စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝသည်
့် စြ ဤဥပမ
့်
တစ်ခဏ တစတ
် ှု မဟတ်၊ သမဟ
်
ိုးပခင်ိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် ဆ မ
့် တ် အတပခအတနမျ ိုးပြင ့်် ချမှတထ
အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခတစ်တလ သမဟ
့် တ် တန က်ခအတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခခမှ ပြစ်တပေါ်လ သည့််

ယ ယီ သရပ်သကန်တစ်ခလည်ိုး မဟတ်။ လိုးဝက မဟတ်တပ။ စ တန်သည် ဤပစသ
မပြစ်ဘဲ မတနန္င်တပ။ တက င်ိုးသည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ သူမလပ်န္င်တပ။ န ိုးဝင်ချြုသည့််
အရ တစ်ခခက သူတပပ သည့်အ
် ခါတွငပ
် င်၊ သငက
့်် တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးြသ
့် ပြစ်သည်။
န ိုးဝင်ချြုတလတလ၊ ပါိုးနပ်တလတလပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးက သ ၍ သမ်တမွျို့တလတလ၊
ဤစက ိုးမျ ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်မှ ဆိုးယတ်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးသည် သ ၍ပင်
မလမန်ိုးထ ိုးတလတလ ပြစ်သည်။ ဤကျမ်ိုးန္စ
ှ ်ပဒ်တွင ် စ တန်သည် မည်သတသ
မျက်န္ ှ မျြုိုး၊
့်
မည်သတသ
သဘ ဝမျြုိုးက ပပသနည်ိုး။ (ယတ်ညတ
့် ြ က်ပပန်ပခင်ိုး၊ မလမန်ိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဆိုးယတ်ပခင်ိုး ပြစ်ပါသည်။) စ တန်၏အရင်ိုးခ ပင်ကလကခဏ မှ ဆိုးယတ်မှုပြစ်သည်။
အပခ ိုးအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးထက်၊ စ တန်သည် ဆိုးယတ်ပပီိုး မလမန်ိုးထ ိုးတလသည်။
ယခ စ တန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ငါတ၏
့် တဆွိုးတန္ွိုးမှု ပပီိုးဆိုးပပီပြစ်သည်၊ ငါတဘ
့် ရ ိုးသခင်
အတကက င်ိုးက ပပန်တပပ ကကစ။့် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်တပခ က်တထ င် စီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု
အစီအစဉ်အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တက်ရက်တပပ စက ိုးထမ
ဲ ှ အနည်ိုးအကျဉ်ိုးကသ
သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် မှတ်တမ်ိုးတင် ထ ိုးပပီိုး၊ မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးသည့်် အရ သည် အင်မတန်
ရိုးရှငိုး် တပသည်။ ထတကက
င ့်် အစအဦိုးမှ စလက်ကကပါစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ထအချန်ကတည်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏အသက်တ က အစဉ်အပမဲ
လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး အပ်န္င
ှ ိုး် ရ တွငပ် ြစ်တစ၊
လူမျ ိုးအတွက် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်ချက်မျ ိုးက ြန်တီိုးရ တွငပ် ြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
အသက်တ အတွက် အမျြုိုးမျြုိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ပပဋ္ဌ န်ိုးရ တွင ် ပြစ်တစ၊ ဤအရ မျ ိုးက
လပ်တဆ င်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မှ အဘယ်အရ
ပြစ်သည်က သင်တသ
့် ပါသတလ ။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အရ အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တက င်ိုးကျြုိုးအတွက်ပြစ်သည်ဟ တသချ မှုပြင ့်် သင် ဆန္င်သတလ ။
ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တအြ
ကကီ
့် တသ စက ိုးမျ ိုးအလ ိုး
့်
့် ိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးသည့်၊် တပါတန်
ပြစ်ပရတသ ်လည်ိုး၊ သတသ
် အတွငိုး် တွင ် ရှသည့်် အတသိုးစတ်အချက်အလက်မျ ိုးက
့်
ဆန်ိုးစစ်ပြင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင် ပပြုသမျှသည် လူသ ိုးက သ မန်ဘဝတစ်ခအ ိုး
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးဆီသ ဦိုး
ရွယ်သည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးက လူသ ိုးက
့် တဆ င်က လမ်ိုးပပြ ရည်
့်
သူ၏စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးအ ိုး လက်န တစပခင်ိုး ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးက တစ ငထ
့်် န်ိုးပခင်ိုးပြစ်တစ၊ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ စ တန်က ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးထသ
ဲ လူ
့် သ ိုးက မကျတရ က်တစြန္ှ့် င ့်် စ တန်၏
အန္တရ ယ်တပိုးပခင်ိုးက မခရတစရန်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အတပခခကျဆိုး ပြစ်ပပီိုး

တကယ့်အ
် စအဦိုးတွင ် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ တကယ့်အ
် စအဦိုးတွင ် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်က န ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ချန်တင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ရိုးရှငိုး် သည့််
ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးအချြုျို့က ပပြုလပ်ပပီိုး၊ စတ်ကူိုးကကစည်၍ရန္င်တသ
ကစစတင်ိုးက ပခြုငသည့်် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျ ိုးက ပပြုလပ်ခ၏
ဲ့် ။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျ ိုးသည်
အင်မတန် ရိုးရှငိုး် တသ လ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်ထဲ
့်
ပါရှတနတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တန်ြိုးထ ိုး၏၊ ပမတ်န္ိုးပပီိုး အလွနအ
် မင်ိုး
ချစ်ခင်၏။ ယင်ိုးမှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။ (မှနပ
် ါသည်။) ထတကက
င ့်် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ ငါတတပပ
၍ရသတလ ။ သူန္ှ့် လိုးသ ိုး စင်ကကယ်သည်ဟ
့်
ငါတတပပ
န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။) သဆ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှတနသတလ ။ (မရှပါ။) သဆ
့် လျှင ် သူ၏ ဤရည်ရွယ်ချက်သည်
မှနက
် န်ပပီိုး အပပြုသတဘ တဆ င်ပါသတလ ။ (တဆ င်ပါသည်။)
သူအမှုပပြုစဉ်က လတစ်တလျှ က်တွင၊် သူ ြန်တီိုးခဲသ
့် ည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးအတွက် လမ်ိုးခရီိုးက ဦိုးတဆ င်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ရှပပီိုးပြစ်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့်
ကယ်ကျြုိုးြက်သည့်် အတတွိုးမျ ိုး ရှပါသတလ ။ လူသ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်တ
် နရ တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ထပ် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးတစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက တပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အသိုးပပြုချင်သတလ ။ (မဟတ်ပါ။)
အနည်ိုးငယ်မျှ မဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတပပ သည့်အ
် တင်ိုး ပပြု၏၊ ပပီိုးလျှင ် သူ၏
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးထက
ဲ အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညတ
ီ လသည်။
စွနိုး် ထင်ိုးသည့်် ရည်ရွယ်ချက် မရှ၊ ကယ်ကျြုိုးြက်သည့်် အတတွိုးမျ ိုး မရှတပ။
သူလပ်တဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ သူအတွ
က် မဟတ်။ သူ လပ်တဆ င်သမျှသည်၊ သီိုးသန ် ့်
့်
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး မပါဘဲ၊ လူသ ိုးအတွက် သူလပ်တဆ င်တပသည်။ သူသည် လူသ ိုးအတပေါ်
ထ ိုးရတသ
ှ
အစီအစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး ထအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
သူကယ်တင်အတွက် မဟတ်တပ။ သူလပ်သမျှ အရ ရ သည် လူသ ိုးတတွအတွက် သက်သက်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က က ကွယ်ရန်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
လမ်ိုးလွဲသွ ိုးပခင်ိုးမှ ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် သူ၏ ဤန္ှလိုးသ ိုးသည်
့်
အြိုးမတန်တပဘူိုးတလ ။ ထသတသ
အြိုးတန်သည့်် န္ှလိုးသ ိုး၏ အတသိုးငယ်ဆိုး
့်
အရပ်အတယ င်ကပင် စ တန်၌ သင်တတွျို့ရသတလ ။ ဤအရ ၏ အရပ်အတယ င်
တစ်ခတတလကမျှ စ တန်ထတ
ဲ ွင ် သင် မတတွျို့ န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အရ ရ တင်ိုးသည်

အလအတလျ က် ထတ်တြ ပ် ပခရတလသည်။ ယခတွင၊် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးက
ကကည့်က် ကစ။့် သူသည် သူ၏အမှုက မည်သ လ
့် ပ်တဆ င်ပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ယူက လူသ ိုးအတယ က်စီတင်ိုးအတပေါ်
ချမှတ်ရင်ိုး၊ သတတြုကွငိုး် တင်ိုးကျပ်တစတသ မန္တနက
် ကဲသ
့် လူ
့် တင်ိုး၏ တခါင်ိုးပတ်ပတ်လည်၌
တင်ိုးတင်ိုး ကျပ်ကျပ် ချည်တန္ှ င်ထ ိုးသတလ ။ သူသည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သူ၏ အမှုက
ပပြုပါသတလ ။ (မပပြုပါ။) သဆ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သူ၏
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သတသ
့်
အမှုက လပ်တဆ င်ပါသနည်ိုး။ (ကျွန္ပ်
် တက
် တက
့် သူလမ်ိုးပပပါသည်။ ကျွန္ပ်
့် အကကတပိုးက
ခွနအ
် ိုးတပိုးပါသည်။) သူသည် ပခမ်ိုးတပခ က်ပါသတလ ။ သူသည် သင်တက
့် စက ိုးတပပ ချန်တွင ်
တဝ့်လည်တကက င်ပတ် တပပ ဆပါသတလ ။ (မတပပ ဆပါ။) သမမ တရ ိုးက
သင်န ိုးမလည်သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် မည်ကသ
ဲ့် လမ်
့် ိုးပပသနည်ိုး။ (သူက
အလင်ိုးတပိုးပါသည်။) ဤသည်မှ သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ကက်ညပီ ခင်ိုးမရှဟ သငက
့််
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ရင်ိုး၊ သင်တအတပေါ်
အလင်ိုးထန
ွ ိုး် လင်ိုးတစပပီိုးတန က်၊
့်
သင်မည်သည့်အ
် ရ လပ်သငသ
့်် ည်က သူတပပ တလသည်။ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့််
ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးမှ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်ကသ
ဲ့် တသ
ဆက်ဆတရိုးမျြုိုး ရှသည်ဟ
့်
ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က သင် သတဘ မတပါက်န္င်ဟ သင်ခစ ိုးရသတလ ။ (မခစ ိုးရပါ။)
သဆ
် ခါ သင်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သင် ပမင်သည့်အ
မည်သခ့် စ ိုးရပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်န္င
ှ ့်် အထူိုးသပြင ့်် နီိုးကပ်၏။ သင်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးတွင ် မည်သည့်အ
် ကွ အတဝိုးမျှ မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သငက
့််
လမ်ိုးပပသည့်အ
် ခါ၊ သငက
့်် သူတထ က်ပ့်တပိုးသည့်အ
် ခါ၊ သငက
့်် ကူညပီ ပီိုး အ ိုးတပိုးသည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင် မည်မျှ တြ ်တရွ သည်၊ သူ လှုျို့တဆ သ
် ည့်် ကကည်ညြုမှုတက
့် သင်ခစ ိုးရ၏။ သူမည်မျှ
န္ှစ်လြွယ်ပြစ်သည်က သင် ခစ ိုးရသည်၊ သူ၏ တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု သင်ခစ ိုးရသည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သငက
့်် အပပစ်တင်သည့်အ
် ခါ၊
သမဟ
် ့် ျင်ပန်ကန်ပခင်ိုးအတွက် သငက
့်် သူတရ ိုးစီရင်ပပီိုး ဆိုးမပဲ့်ပပင်သည့်အ
် ခါ၊
့် တ် သူက
့် ဆနက
မည်သည့်် နည်ိုးစနစ်က သူ အသိုးပပြုသနည်ိုး။ သူသည် သငက
့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့််
အပပစ်တင်ပါသတလ ။ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှတစ်ဆင၊့်် လူမျ ိုး၊ ကစစရပ်မျ ိုးန္ှင ့််
အမှုအရ မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင်က
့် သူဆိုးမပဲပ့် ပင်သတလ ။ (ပဲပ့် ပင်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည်
သငက
့်် မည်သည့်အ
် တင်ိုးအတ ထ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပါသနည်ိုး။ လူက စ တန်က အန္တရ ယ်တပိုးသည့််
အတင်ိုးအတ န္ှငအ
့်် လ ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်က လူက ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပါသတလ ။ (မဟတ်ပါ၊ လူက
သည်ိုးခန္င်သည့်အ
် တင်ိုးအတ ထသ ဘရ ိုးသခင်သည် လူက ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပါသည်။)

ဘရ ိုးသခင်သည် သမ်တမွျို့သည့်၊် န္ူိုးညသ
့် ည့်၊် ချစ်ခင်ြွယ်ပြစ်ပပီိုး င်္ရတစက်ရှသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး၊
အထူိုး ချငခ
့်် ျငခ
့်် ျန်ချန်ရှပပီိုး သငတ
့်် လျ ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် အမှုပပြုတပသည်။ သူ၏
နည်ိုးလမ်ိုးက သငအ
့်် ထဲတွင၊် “ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
ွ တ
့်် ပိုးရမည်”၊ သမဟ
့် ဤအရ လပ်ခင
့် တ်
“ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
ွ တ
့်် ပိုးရမည်” ဟူသည့်် ပပင်ိုးထန်တသ ခစ ိုးချက်ဆင်ရ
့် ထအရ လပ်ခင
တနပ် ပန်
ှု ျ ိုး မဆွတပိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သည်ိုးမခန္င်တလ က်တအ င် ပြစ်တစသည့်် ထသ ့်
့် မမ
စတ်ပင်ိုးဆင်ရ သမဟ
့်် ိုး လိုးဝ မတပိုးတပ။ ထသ ့်
့် တ် ခစ ိုးချက်ဆင်ရ ပပင်ိုးပပမှုမျြုိုးက သငအ
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
သင်လက်ခသည့်အ
် ခါတွငပ
် င် သင်မည်သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့််
တန်ခိုးက သင်ခစ ိုးမသည့်အ
် ခါ သင်မည်ကသ
ဲ့် ခ
့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝရှပပီိုး၊ အစဉ်တလိုးစ ိုးလက်န အပ်သည်ဟ ခစ ိုးရသတလ ။
(ခစ ိုးရပါသည်။) ဤအချန်မျ ိုးတွင ် သင်ကယ်တင်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကက ိုးတွင ် တဝိုးကွ မှု
သင်ခစ ိုးရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ မှု သင်ခစ ိုးရပါသတလ ။ မခစ ိုးရတပယင်ိုးထက်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှငပ့်် ပည့်သ
် ည့်် ကကည်ညြုမှုက
ခစ ိုးရ၏။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက လူတ ခ
့် စ ိုးရသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတကက င ့််
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ အမှုပပြုတနသူမှ စ တန်ပြစ်ပါက၊ ဤခစ ိုးချက်မျ ိုး
၎င်ိုးတရှ့် ကကမည်တလ ။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက အစဉ်မပပတ် တထ က်ပ၊့်
အ ိုးတပိုးရန် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ သူ၏သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏အသက်က
အသိုးပပြုတလသည်။ လူသ ိုးက အ ိုးနည်ိုးသည့်အ
် ခါတွင၊် လူသ ိုးက စတ်ဓ တ်ကျသည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်က၊ “စတ်ဓ တ်မကျန္ှင။့်် စတ်ဓ တ်ကျစရ အတကက င်ိုး မည်သည့်အ
် ရ
ရှပါသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င ့်် သင်အ ိုးနည်ိုးတနသနည်ိုး။ အ ိုးနည်ိုးတနစရ
မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ရှပါသနည်ိုး။ သင် အပမဲအလွနအ
် ိုးနည်ိုးပပီိုး အပမဲ
အပျက်သတဘ တဆ င်၏။ သင် အသက်ရှငရ
် ပခင်ိုးသည် အဘယ်အသိုးဝင်ပါသနည်ိုး။ တသသ
တသလက်ပပီိုး အဆိုးသတ်လက်တတ ”့် ဟ ဆရင်ိုး၊ ကကမ်ိုးတမ်ိုးစွ မတပပ ဆတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အမှုပပြုသတလ ။ (မပပြုပါ။) ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူရန်
ဘရ ိုးသခင်တွင ် ကသဇ အ ဏ ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် မပပြုမူတပ။ ဤနည်ိုးပြင ့်် သူ မပပြုမူရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရပြစ်သည့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရတကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ လူသ ိုးက
ချစ်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးက သူ၏ တန်ြိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပမတ်န္ိုးပခင်ိုးတက
့် ဝါကျတစ်တကက င်ိုး
န္ှစ်တကက င်ိုးမျှပြင ့်် ရှငိုး် ရင
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး တြ ်ပပ၍ မရန္င်တပ။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုး၏

ကက ိုးဝါမှုအ ိုးပြင ့်် ပြစ်တပေါ်လ သည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်ဘဲ စစ်မှနသ
် ည့််
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုပြင ့်် ဘရ ိုးသခင် ထတ်တဆ င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ြွငပ့်် ပချက်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုသည့််
ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက
ပမင်တတွျို့တစန္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး အပါအဝင်၊
လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုလသည့်် ရလဒ်မျ ိုးအပါအဝင်၊ လူသ ိုးအတပေါ် အမှုပပြုရန်
ဘရ ိုးသခင် ခယူသည့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ သူပပြုသည့်် အမှုအမျြုိုးအစ ိုး၊
လူသ ိုးက သူန ိုးလည်တစချင်သည့်် အရ အပါအဝင်၊ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး
အ ိုးလိုးတင
ွ -် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၌ ဆိုးယတ်မှု သမဟ
့် တ်
လှညပ့်် ြ ိုးမတ
ှု စ်ခတတလ သင်တတွျို့ ြူိုးပါသတလ ။ (မတတွျို့ ြူိုးပါ။) သဆ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် အရ ရ တင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် အရ ရ တင်ိုး၊ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်တတွိုးသည့်် အရ ရ တင်ိုးအပပင် သူြွငပ့်် ပသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရ အ ိုးလိုးတင
ွ -် ဘရ ိုးသခင်က သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ ငါတတခေါ်
့် ဆန္င်သတလ ။
(တခေါ်ဆန္င်ပါသည်။) ဤသနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက တလ ကကကီိုးထတ
ဲ ွင ် သမဟ
့် တ်
မမကယ်ကယ်အတွငိုး် တွင ် တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က တတွျို့ ပမင်ြူိုးပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်မှ လွ၍
ဲ ၊
ယင်ိုးက လူသ ိုးတစ်ဦိုးတစ်တလထဲတွင ် သမဟ
့် တ် စ တန်အထဲတွင ် သင်တတွျို့ ြူိုးသတလ ။
(မတတွျို့ ြူိုးပါ။) ယခထ ငါတ၏
့် တဆွိုးတန္ွိုးမှုအတပေါ် အတပခခ၍၊ ဘရ ိုးသခင်က အတမရှ၊
သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်ဟ ငါတ တခေါ်
့် ဆန္င်သတလ ။ (တခေါ်ဆန္င်ပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်အမှုပပြုသည့််
မတူကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ လူက ဘရ ိုးသခင် တပပ ပပသည့်အ
် ရ ၊ လူက ဘရ ိုးသခင်
သတတပိုးသည်အ
့် ရ ၊ သူအကကဉ ဏ်တပိုးပပီိုး ခွနအ
် ိုးတပိုးသည့်် အရ အပါအဝင်၊ လူက
ဘရ ိုးသခင် တပိုးသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုး- ထအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ အန္ှစ်သ ရ တစ်ခတည်ိုးမှ တပေါ်တပါက်တပသည်။ ထသ
့် တသ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် ဘရ ိုးသခင် မရှခဲပ
် မှုက လပ်တဆ င်ရန် မည်သည့်လ
် က
ူ မျှ
့် ါက၊ သူပပြုသည့်အ
သူ၏တနရ က အစ ိုးထိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူမျ ိုးက
စ တန်ထ အပပည့်အ
် ဝ လဲတပပ င်ိုးတပိုးခဲမ
တအ
့် ည်ဆပါက၊ ယတန သင်
့်
့် ိုးလိုးသည် မည်သည့််
အတပခအတနမျြုိုးတွင ် ရှကကမည်က သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးြူိုးကကပါသတလ ။ သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးက
ဤတနရ တွင် ပပီိုးပပည့်စ
် ပပီိုး ပကတအတင်ိုး တည်ပမဲက ရှကကမည်တလ ။ သင်တက၊
့်
“တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တခါက်တ တခါက်
ပပန်၊ အနမ်အ
့် ပမင ့်် သွ ိုးလ ရ မှ လ သည်။” ဟ
့်

တပပ ကကမည်တလ ။ သင်တသည်
ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက တပပ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အလွန ်
့်
့်
အရှက်မရှ၊ အလွန ် ယကကည်မှု အပပည့်ရ
် က
ှ
ဟတ်ဟန်အပပည့်် ပြစ်ကကက ဘရ ိုးသခင်
တရှ ျို့တွင ် အရှက်မရှဘဲ တနကကမည်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) သသယ အရပ်အတယ င်မျှမရှဘဲ၊
သင်တ တနကကတပမည်
။ လူသ ိုးအတပေါ် စ တန်၏ သတဘ ထ ိုးက စ တန်၏ သဘ ဝန္ှင ့််
့်
အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ လ
့်် ိုးဝဥဿ ကွ ပခ ိုးသည်က လူအ ိုး ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုး၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်သည့်် စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရသည် အဘယ်အရ
ပြစ်သနည်ိုး။ (စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှု ပြစ်ပါသည်။) စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆနက
် ့် ျင်ဘက်ပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးစက ဘရ ိုးသခင်၏
ဤတြ ်ပပချက်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရက သတမပပြုမသည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၊ စ တန်၏
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးန္ှင ့်် စ တန်၏ရှငသ
် န်မှု ပခဝင်ိုးအတွငိုး် တွင်
အသက်ရှငက် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ သမဟ
့် တ်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက မည်သ အဓ
ပပ ယ်ြွငဆ
့်် ရမည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက သင်သပမင်သည့်် အချန်တွငပ
် င် ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအပြစ်
တသချ မှုတစ်ခတစ်တလပြင ့်် သင်အဓပပ ယ် မြွငဆ
့်် န္င်တသိုးတပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် လူ၏ အသပည အတွငိုး် ရှ ပခ ိုးန ိုးချက်ပြစ်သည်။
လူသ ိုးအတပေါ် စ တန်၏ အလပ်က မည်သည့်က
် ယ်စ ိုးပပြု အင်္ဂ ါရပ်မျြုိုးက
သွငပ် ပင်လကခဏ တဆ င်ပါသနည်ိုး။ ဤအရ က သင်တက
့် ယ်တင်၏
အတတွအကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် သင်တ သ
့် - ယင်ိုးသည် စ တန်၏ကယ်စ ိုးအပပြုဆိုး
့် န္င်သင်၏
အင်္ဂ ါရပ်၊ ၎င်ိုးက ထပ်တလဲလဲ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၊ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်ရန်
၎င်ိုးက ကကြုိုးစ ိုးသည့်် အရ ပြစ်သည်။ သင်တအတနပြင
့်် ဤအင်္ဂ ါရပ်က
့်
ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်မည်မဟတ်၊ ထတကက
င ့်် စ တန်သည် အလွန ် တကက က်မက်ြွယ်ပြစ်ပပီိုး
့်
အလွန ် မန်ိုးတီိုးြွယ်ပြစ်သည်က သင် မခစ ိုးရတပ။ ဤအင်္ဂ ါရပ်မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က သရှပါသတလ ။ (သူလပ်သည့်အ
် ရ တင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
အန္တရ ယ်ပပြုရန် သူ လပ်တဆ င်သည်။) ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးက မည်သ အန္တ
ရ ယ် ပပြုပါသနည်ိုး။
့်
သ ၍ တတကျကျန္ှင ့်် သ ၍ အတသိုးစတ် သင် ငါက
့် တပပ ပပန္င်ပါသတလ ။ (သူက လူသ ိုးက
ပြ ိုးတယ င်ိုးသည်၊ ဆွယ်က တသွိုးတဆ င်ပါသည်။) ယင်ိုးမှ မှနတ
် ပသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ
ဤအင်္ဂ ါရပ် ထင်ရှ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့ ပြစ်သည်။ စ တန်က လူက လှညပ့်် ြ ိုးသည်၊
တက်ခက်ပပီိုး စွပ်စဲလ
ွ ည်ိုးစွပ်စဲပ
ွ ါသည်- ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလမှ သရပ်သကန်မျ ိုး

ပြစ်ကကတလသည်။ တန က်ထပ်တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ (သူက အလမ်အည တတွ
တပပ ပါသည်။) လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လမ်ည ပခင်ိုးသည် စ တန်ထ အလအတလျ က်
အမျ ိုးဆိုးလ တပသည်။ ဤအရ မျ ိုးက ၎င်ိုး မကက ခဏ လပ်တဆ င်လွနိုး် သည်မှ
စဉ်ိုးစ ိုးစရ ပင် မလဘဲ အလမ်အည မျ ိုးက သူ၏န္ှုတ်မှ စီိုးဆင်ိုးလ တပသည်။ တန က်ထပ်
တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ (ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် သတဘ ထ ိုး ကွဲလမ
ွဲ ှုက မျြုိုးတစခ
့် ျပါသည်။)
ဤတစ်ခသည် သပ်အတရိုးမကကီိုး လှတပ။ ယခ သင်တက
့် ကကက်သိုးီ တမွိုးညင်ိုး ထတလ က်တအ င်
ထတ်လနြ
် ့် ွယ်ပြစ်တစမည့်် အရ တစ်ခက ငါတပပ ပပမည်၊ သတသ
် သင်တက
့်
့်
အလနတ
် ့် ကက ိုးပြစ်သွ ိုးတစရန် ငါတပပ သည် မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
အမှုပပြုပပီိုး လူသ ိုးက သူ၏ သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးပြငပ
့်် ါ ပမတ်န္ိုးသည်။
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင၊့်် စ တန်သည် လူသ ိုးက ပမတ်န္ိုးပါသတလ ။ လူသ ိုးက သူမပမတ်န္ိုးတပ။
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင၊့်် သူသည် လူသ ိုးက အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးအတကက င်ိုး တတွိုးတတ ရင်ိုး
အချန်မျ ိုးစွ ကန်တလသည်။ ထသ ပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးက
အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးအတကက င်ိုး သူ စဉ်ိုးစ ိုးတနချန်တွင၊် သူက စတ်အတပခအတနသည်
အတရိုးတကကီိုးပြစ်သည့်် စတ်အတပခအတနတစ်ခ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
ထတကက
င၊့်် လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် စ တန်၏ လပ်တဆ င်မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍၊ စ တန်၏
့်
မလမန်ိုးထ ိုးစတ် န္ှင ့်် ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက ပပည့်စ
် လတလ က်စွ တြ ်ပပန္င်သည့်၊်
စ တန်၏ မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးက သင်တအ
် ကယ် သခွငတ
့်် ပိုးန္င်သည့်် စက ိုးရပ်န္စ
ှ ်ခ
့် ိုး အမှနတ
ငါမှ့် ရှ၏။ စ တန်၏ လူသ ိုးက ချဉ်ိုးကပ်မတ
ှု ွင၊် စ တန်သည် မမ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက
ရရှန္င်ြန္ှ့် င ့်် မမ၏ အထန်ိုးအကွပ်မတ
ဲ့် သ ပပင်ိုးပပသည့်ဆ
် န္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ လူက
့်
အလိုးစ ထန်ိုးချြုပ်မှု ရရှန္င်ပပီိုး လူက ဆိုးရွ ိုးစွ အန္တရ ယ်ပပြုန္င်သည့်် အတင်ိုးအတ ထ
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက အပမဲ အတင်ိုးအကျပ် တနရ ယူက ပင်ဆင်ချင်တလသည်။ “အတင်ိုးအကျပ်
တနရ ယူ” သည် ဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ ကဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
သင်၏သတဘ တူညခ
ီ ျက်န္င
ှ ့်် ပြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခတလ သမဟ
ီ ျက်
့် တ် သတဘ တူညခ
မပါဘဲန္င
ှ ့်် ပြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ခတလ ။ ယင်ိုးသည် သင်သလျက်ပြင ့်် ပြစ်သတလ ၊ သမဟ
့် တ်
သင်မသဘဲလျက် ပြစ်သတလ ။ အတပြမှ ယင်ိုးသည် သင် လိုးဝ မသဘဲလျက်
ပြစ်ပျက်တပသည်။ ယင်ိုးသည် သင်သတမမူမသည့်် အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ပြစ်ပျက်၏၊ သငက
့််
မည်သည့်အ
် ရ မျှ တပပ ပင်မတပပ သမဟ
့် တ် လပ်ပင်မလပ်တဆ င်ဘ၊ဲ အတကက င်ိုးပပချက်မရှ၊
ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ မရှဘဲ- စ တန်သည် သငက
့်် ပတ်လျက်၊ သငက
့်် ဝန်ိုးရလျက်
ရှတပသည်။ တခါင်ိုးပပြတ်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးက သူရှ တနသည်၊ ထတန
့်် အလိုးစ
့် က် သငက

ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု ရရှပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သငအ
့်် တပေါ် အန္တရ ယ်ပြစ်တစပခင်ိုးတည်ိုးဟတ
ူ သ သူ၏
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရင်ိုး၊ သငက
့်် အတင်ိုးအကျပ် သမ်ိုးပက်သည်၊ သငက
့််
ပင်ဆင်တလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်ထမှ ဆွလ
ဲ ရန်
အပပင်ိုးအထန်ကကြုိုးပမ်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စ တန်၏ ထိုးစအကျဆိုး ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့််
အပပြုအမူပြစ်တပသည်။ ဤအရ က သင်တ ကက
ိုးရသည့်အ
် ခါ မည်သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။
့်
(ကျွန္ပ်
် တစ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ထတ်လနပ် ပီ
့် ိုး တကက က်ရွ ျို့ပါသည်။) ရွ ရှ သည်ဟ ခစ ိုးရသတလ ။
့် တ်န္လ
(ခစ ိုးရပါသည်။) ဤရွ ရှ မှုက သင်တ ခ
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန်သည် အရှက်မဲ့်သည်ဟ
့် စ ိုးရ သည်န္င
သင်တ ထင်
သတလ ။ စ တန်က အရှက်မဲသ
သည့်အ
် ခါတွင၊် သင်တက
့် ည်ဟ သင်တ ထင်
့်
့်
့်
အပမဲထန်ိုးချြုပ်ချင်သည့်် သင်တ အနီ
ိုးန ိုးက လူမျ ိုး၊ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့််
့်
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးအတွက် အထန်ိုးအကွပ်မဲတ
ှ
် သူတက
့် သ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးရသည့်
့် သင်တ ့်
ရွ ရှ ကကသတလ ။ (ရွ ရှ ပါသည်။) သပြစ်
့် လျှင ် လူသ ိုးက အတင်ိုးအကျပ် ပင်ဆင်က
တနရ ယူြ စ
် ည်ိုးစနစ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသနည်ိုး။ ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့် တန်သည် မည်သည့်န
သင်တရှ့် ငိုး် ကကပါသတလ ။ “အတင်ိုးအကျပ် တနရ ယူပခင်ိုး” န္ှင ့်် “ပင်ဆင်ပခင်ိုး” ဟူသည့််
စက ိုးရပ်န္စ
ှ ်ခက သင်တ ကက
ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ သင်တ ရွ
့်
့် ရှ ကကပပီိုး ဤစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ဆိုးယတ်မက
ှု ခစ ိုးန္င်ကကတပသည်။ သင်တ၏
ီ ျက် သမဟ
့် သတဘ တူညခ
့် တ် သင်၏
အသမပါဘဲန္င
ှ ့်် စ တန်သည် သငက
့်် ပင်ဆင်သည်၊ အတင်ိုးအဓမမ တနရ ယူက သငက
့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစတလသည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ရ က
ပမည်ိုးစမ်ိုးရပါသနည်ိုး။ စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရွ ရှ မှုက ခစ ိုးရသည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
စ တန်၏ ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအတွက်၊ စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရွ ရှ ပခင်ိုးက သင် ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်် ခစ ိုးချက်မျြုိုး သင် ရှပါသနည်ိုး။
(တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုးပြစ်ပါသည်။) သငက
့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်က
တကျိုးဇူိုးတင်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ယခ၊ ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏
့်
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
ွ ့်် တပိုးလသည့်် ဆန္ဒ သမဟ
့် တ ဝန်ယူက ထန်ိုးချြုပ်ခင
့် တ်
လအင်ဆန္ဒ ရှပါသတလ ။ (ရှပါသည်။) မည်သည့်် ဆက်စပ်အတကက င်ိုးအရ ပြင ့်် ထသ သင်
့်
တပြပါသနည်ိုး။ သင်သည် စ တန်၏ အတင်ိုးအကျပ် တနရ ယူပပီိုး ပင်ဆင်ပခင်ိုး ခရမည်
စိုးတသ တကက င ့်် “ရှပါသည်” ဟ သင် တပပ သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) သင်သည် ဤသတသ
့်
စတ်တနစတ်ထ ိုးမျြုိုး ရှရမည်မဟတ်။ ယင်ိုးက မမှနက
် န်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတနရ တွင ်
ရှသည့်အ
် တွက်၊ မတကက က်န္င
ှ ။့်် တကက က်စရ ဘ မျှမရှတပ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့််
အန္ှစ်သ ရက သင်န ိုးလည်ပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏

တက င်ိုးပမတ်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊ လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ သန ိုးကရဏ န္ှင ့််
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သ ၍တကျသည့််
သန ိုးလည်မှု သမဟ
့်် ှ ရှသငတ
့်် ပသည်။ စ တန်သည်
့် တ် သ ၍တလိုးနက်သည့်် ပမတ်န္ိုးမှု သငမ
အလွန ် မန်ိုးတီိုးြွယ်ပြစ်၏၊ သတသ
် ဤအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၌ သင်၏ အ ိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ကိုးစ ိုးမှုက မတစ့်တဆ ်တပိုးတသိုးပါက၊ သင်သည်
မည်ကသ
ဲ့် တသ
လူမျြုိုး ပြစ်ပါသနည်ိုး။ သငက
့်် ထသ အန္တ
ရ ယ်ပပြုရန် စ တန်က အခွငတ
့်် ပိုးြ ့်
့်
့်
သင် လလ ိုးလျက်ရပါသတလ
ှ
။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် အကျည်ိုးတန်မှုက
ပမင်ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ငါတ ပပန်
ှ ပ့်် ပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကကည့်က် ကသည်။
့် လည
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ အသပည သည် တပပ င်ိုးလဲမှု တစ်ခတစ်တလ
ကကြုရပပီိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ၏ဟ ငါတဆ
့် န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အပပစ်အန အဆ မရှဟ ငါတ ဆ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး
့် န္င်သတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အတမရှ သနရ
ပြစ်သည်”— ဘရ ိုးသခင်သည် ဤင်္ဏ်ထိုးူ က တလျ ်ညတ
ီ အ င် တနန္င်သတလ ။
(တနန္င်ပါသည်။) သဆ
့် လျှင ် တလ ကကကီိုးန္ှင ့်် အရ အ ိုးလိုးအလယ်တွင် လူ၌ရှသည့််
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဤသန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် တလျ ်ညတ
ီ အ င် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်သ အသက်ရှငန္
် င်သည် မဟတ်တလ ။ တပခ ိုး တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှပါသတလ ။
(မရှပါ။) သဆ
် ရ လူအ ိုး ဘရ ိုးသခင် အတအကျ တပိုးသနည်ိုး။ သင်
့် လျှင ် မည်သည့်အ
မသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ့်် သူသည် သငက
့်် င်္ရစက်မှု၊ အတလိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် တထ က်ထ ိုးမှု အနည်ိုးငယ်သ
တပိုးသည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ တပိုးပပီိုးပပီနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးက အသက်တပိုးပပီိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုးက အရ အ ိုးလိုး တပိုးပပီိုးပြစ်က
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မတတ င်ိုးဆဘဲ၊ ြိုးကွယထ
်
ိုးသည့်် မည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျှ မရှဘဲန္င
ှ ့််
ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးအတပေါ် မခင်ိုးချက်မရှ တပိုးသန ိုးတပသည်။ လူသ ိုးက စ တန်၏
ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝန္ှင ့်် အကျည်ိုးတန်တသ မျက်န တက
့် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ရပ်မခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ စ တန်၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မက်လိုးမျ ိုးမှ တဝိုးရ ၊ စ တန်၏
တဘိုးအန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးမှ တဝိုးရ သ တခေါ်
့် တဆ င်ရင်ိုး၊ လူက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန် သမမ တရ ိုး၊
သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူအသက်
က အသိုးပပြုတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပူပန်ပခင်ိုးသည် စစ်မန
ှ ပ
် ါသတလ ။ ယင်ိုးသည်
သင်တအတယ
က်တင်ိုး တတွျို့ ကကြုန္င် သည့်အ
် ရ တစ်ခတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
့်
သင်ယကကည်သည့်် န္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင် ဘရ ိုးသခင် သငအ
့်် တပေါ် ပပြုခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက၊
ယခအချန်အထ သင်တ အသက်
တ မျ ိုးအတပေါ် ပပန်ကကည့်က် ကတလ ။့် ဤရ က သငအ
့်် တွက်
့်

ပြစ်တပေါ်တစသည့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုးသည် နက်ရှုင်ိုးသည်ပြစ်တစ တပါတန်
့် သည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးသည်
အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ အလအပ်ဆိုးတသ အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် သင်ရယူရန်
အလအပ်ဆိုးတသ အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဤသည်မှ
သမမ တရ ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ အသက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တပေါ် ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက န္ှငိုး် အပ်ပပီိုးတန က်၊
သငက
့်် သူတပိုးပပီိုးသည့်် အရ အ ိုးလိုးအတွက် အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် သူက
့် တစ်ခခပပန်တပိုးရန်
သငက
့်် တတ င်ိုးဆခဲြ
့် ူိုးသတလ ။ (မတတ င်ိုးဆြူိုးပါ။) သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏
ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ က အဘယ်တကက င ့််
လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်
ရှတလသတလ ။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် တွင ်
နန်ိုးတက်ချင်သတလ ။ (တက်ချင်ပါသည်။) သပြစ်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ နန်ိုးတက်ပခင်ိုးန္ှင ့််
စ တန်၏ အတင်ိုးအကျပ် တနရ ယူပခင်ိုးကက ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ရယူလသည်၊ လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက သူတနရ ယူလသည်ဤအရ က မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက သူ၏ရပ်တသိုးရပ်မျ ိုး၊
သူ၏ စက်ယန္တရ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ တစချင်သည်ဟ ဆလသတလ ။ (မဟတ်ပါ။) သပြစ်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
တနရ ယူလပခင်ိုးန္ှင ့်် လူက စ တန်၏ အတင်ိုးအကျပ် တနရ ယူပခင်ိုး၊ ပင်ဆင်ပခင်ိုး ကက ိုးတွင ်
ကွ ပခ ိုးချက်တစ်ခ ရှပါသတလ ။ (ရှပါသည်။) ကွ ပခ ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ငါက
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တပပ ပပန္င်ပါသတလ ။ (စ တန်သည် အတင်ိုးအကျပ်ပြင ့်် လပ်တဆ င်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်မှ မူ လူက ဆန္ဒအတလျ က် လပ်တဆ င်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပါသည်။) ဤသည်မှ ကွ ပခ ိုးချက်
ပြစ်သတလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရှပခင်ိုးသည် အဘယ်အတွက်
အသိုးဝင်ပါသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည်
အဘယ်အသိုးဝင်ပါသနည်ိုး။ “လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တနရ ယူသည်” ဆသည်က
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သန့် ိုးလည်သနည်ိုး။ ဤတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် စတ်န္လ
ငါတ တပပ
ဆပတွင ် မျှတရမည် ပြစ်သည်၊ မဟတ်ပါက လူတသည်
အပမဲ န ိုးလည်မှု
့်
့်
လွဲလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် ငါက
့် အပမဲ သမ်ိုးပက်ချင်သည်။ သူသည် ငါက
့်
အဘယ်အရ အတွက် သမ်ိုးပက်ချင်သနည်ိုး။ ငါသည် အသမ်ိုးပက်မခချင်ပါ။ ငါသည်
ငါကယ်တင်၏ ဆရ သခင်သ ပြစ်လသည်။ စ တန်က လူမျ ိုးက သမ်ိုးပက်သည်ဟ
သင်တပပ သည်၊ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး လူတက
့်
့် သမ်ိုးပက်တပသည်။ ယင်ိုးမှ

အတူတူပင် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ငါက
သက
ူ မျှ ငါ အခွငမ
့်် တပိုးလပါ။
့် သမ်ိုးပက်ြ မည်
့်
ငါသည် ငါကယ်တင်ပြစ်သည်။” ဟ တတွိုးကကလမ်မ
့် ည်။ ဤတနရ တွင် ကွ ပခ ိုးချက်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ အနည်ိုးငယ် တတွိုးကကည့်တ
် လ ။့် “ဘရ ိုးသခင်သည် လူက သမ်ိုးပက်သည်”
ဆသည်မှ အန္ှစ်မဲတ
့် သ စက ိုးစတလ ဟ သင်တက
့် ငါတမိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ လူသ ိုးက
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးသည် သင ့်် စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် သူ အသက်ရှငပ် ပီိုး သင်၏စက ိုးလိုးတင်ိုးန္ှင ့််
လပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်ဟ ဆလသတလ ။ သငက
့်် ထင်ရန် သူတပပ လျှင ် သင်
မတ်တပ်မရပ်ဝ့်သတလ ။ အတရှ ဘ
ျို့ က်သ သွ
့်် တပပ လျှင၊် သင်က
့် ိုးရန် သူသည် သငက
အတန က်ဘက်က မသွ ိုးဝသ
့် တလ ။ ဤ “သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ
ဤစ တကက င်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တစ်စတစ်ရ က ရည်ညန်ိုးပါသတလ ။ (မဟတ်ပါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက လူသ ိုးအ ိုး
အသက်ရှငတ
် နထင်တစလသည်။) လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ပီိုးပြစ်သည့််
ဤန္ှစ်မျ ိုးတစ်တလျှ က်တွင၊် ဤတန က်ဆိုးအဆငတ
့်် ွင ် ယတနအထ
လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏
့်
အမှုပပြုပခင်ိုးတွင၊် သူတပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုး န္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
လူသ ိုးအတပေါ် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့်် အကျြုိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးက လူက အသက်ရှငတ
် နထင်ပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။
“လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တနရ ယူသည်။” ဆပခင်ိုး၏ တက်ရက် အဓပပ ယ်က
ကကည့်ပ
် ါက၊ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ယူပပီိုး ယင်ိုးက
တနရ ယူလက်သည့်အ
် လ ိုး၊ ယင်ိုးအထဲတွင ် အသက်ရှငက
်
ပပန်မထွကလ
်
တတ သ
် လ ိုး
့် ည့်အ
ထင်ရ၏။ လူသည် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တစသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ
လပ်တဆ င်ရြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ စတ်န္လ
ှ ိုး၏ ဆရ သခင် ပြစ်လ က လူ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက စိုးမိုးက သတဘ ရှ ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ်န္င်တလသည်။ ဤသတဘ တရ ိုး၌၊
လူတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ပြစ်လ န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်တနသတဘ ထ ိုး
ပင်ဆင်န္င်ကကသည့်အ
် လ ိုး ထင်ရတလသည်။ ထတကက
င ့်် ဤကစစရပ်တွင၊် လူသ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တဆ င်ရွက်န္င်မည်တလ ။ “သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး” ဆသည်က
ဤနည်ိုးပြင ့်် ရှငိုး် ပပရန္င်သတလ ။ (မရန္င်ပါ။) သဆ
့် လျှင ် အဘယ်အရ နည်ိုး။ ငါသည်
သင်တက
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ဤအရ တမိုး၏- လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပသ
သမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးတ၏
့် ထတ်တြ ်ပပချက် ဟတ်ပါသတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဤသည်မှ တသချ တပါက်
မှနက
် န်ပါသည်။ သတသ
် လူသ ိုးက သူတထ က်ပ့်တပိုးသည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးလိုးက
့်

ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ပပီိုး ပင်ဆင်ရန် မချလအပ်ပါသတလ ။
ဤအရ က အနည်ိုးငယ် တတွိုးကကည့်တ
် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တရ ိုးစီရင်သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် အဘယ်တကက င ့်် တရ ိုးစီရင်ပါသနည်ိုး။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အဘယ်သ ပြစ်
့် ါသနည်ိုး။ လူက ဘရ ိုးသခင်
့် တည်လ ခဲပ
တရ ိုးစီရင်သည့်် အချန်တွင ် တပပ ဆသည့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ ပါဝင်သည့််
အတကက င်ိုးအရ မှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်အ
် ရ အတပေါ် အတပခပပြုထ ိုးသနည်ိုး။
့်
၎င်ိုးတ အတပခပပြုသည်
မှ လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ပြစ်ပါသတလ ။
့်
(ဟတ်ပါသည်။) သဆ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် လျှင ် လူန္င
ရရှသည့်် အကျြုိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် အတပခပပြုထ ိုးသတလ ။
(အတပခပပြုပါသည်။) ထတကက
င ့်် “လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တနရ ယူပခင်ိုး” ဆသည်မှ
့်
အန္ှစ်မဲ့်သည့်် စက ိုးစတလ ။ မဟတ်သည်မှ တသချ ၏။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက လူအ ိုး အဘယ်တကက င ့်် တပပ ဆသနည်ိုး။
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏အသက်အပြစ် အသိုးတတ ခ
် ြ ဤန္ှု
တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
အသိုးပပြုချင်သည်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
သူတပပ ဆခဲသ
် စြ ့်
့် ည့်် ဤသမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးက လူသ ိုး၏ အသက်အပြစ် တဆ င်ရွကတ
အသိုးပပြုချင်သည်။ လူသ ိုးသည် ဤသမမ တရ ိုးအ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ယူတဆ င်ပပီိုး သူ၏ကယ်ပင် အသက်အပြစ် တပပ င်ိုးလဲသည့်် အခါတွင၊်
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က န ခန္င်သတလ ။ ထတန
့် က် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ျို့ န္င်သတလ ။ ထတန
့် က် လူသ ိုးသည် မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်န္င်သတလ ။
လူသ ိုးသည် ဤအဆငထ
့်် တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့််
စီစဉ်မှုက သူန ခန္င်သတလ ။ သဆ
့် လျှင ် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ က
ကျြုိုးန္နွ ခရမည့်် အတနအထ ိုးတွင ် ရှပါသတလ ။ တယ ဘ သမဟ
့် ့်
့် တ် တပတရတကဲ
့် သ
လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတလမ်
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ိုး၏ အဆိုးက တရ က်သည့်အ
့် အသက်တ သည်
ရငက
့်် ျက်သွ ိုးပပီဟ မှတ်ယူ၍ရန္င်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် စစ်မန
ှ တ
် သ
သန ိုးလည်မှု ရှသည့်အ
် ခါတွင-် စ တန်သည် ၎င်ိုးတက
့် အတဝိုးသ ဦိုး
့် တဆ င်န္င်ဆဲ
ပြစ်သတလ ။ စ တန်သည် ၎င်ိုးတက
့် တနရ ယူန္င်ဆပဲ ြစ်သတလ ။ စ တန်က ၎င်ိုးတက
့်
အတင်ိုးအကျပ် ပင်ဆင်န္င်ဆပဲ ြစ်သတလ ။ (မဟတ်ပါ။) သဆ
့် လျှင ် ဤသည်မှ မည်သတသ
့်
ပင်္္ြုလ်မျြုိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝ ရယူပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့််

သူတစ်ဦိုးတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဤအဓပပ ယ်အဆငတ
့်် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ လိုးဝ
ရယူပခင်ိုးခရပပီိုး ပြစ်သည့်် ဤလူစ ိုးမျြုိုးက သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် ပမင်
့်
့် ကကသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူ၏န္ှလိုးသ ိုးက
တနရ ယူန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
် ဤလူက မည်သည့်အ
် ရ က ခစ ိုးရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
လမ်ိုးခရီိုးသည် လူသ ိုးအတွငိုး် ရှ အသက်ပြစ် လ သတလ ၊ ဤအသက်သည်
သူအသက်ရှငသ
် ည့်် အရ မျ ိုးအပပင် သူ၏ အန္ှစ်သ ရက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စတ်တကျနပ်တစြ ့်
လတလ က်တစရင်ိုး လူသ ိုး၏ ပြစ်တည်ပခင်ိုး တစ်ခလိုးက တနရ ယူလက်တလသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ၊ လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် ဤအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သူ၏
တနရ ယူပခင်ိုးက ခထ ိုးရသတလ ။ (ခထ ိုးရပါသည်။) ဤအဓပပ ယ် အဆငက
့်် သင်တ ယခ
့်
မည်သန့် ိုးလည်သနည်ိုး။ သငက
့်် တနရ ယူသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဝည ဉ်တတ တ
် လ ။
(မဟတ်ပါ၊ ကျွန္ပ်
် တက
့် တနရ ယူသမ်ိုးပက်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
ပြစ်ပါသည်။) သင်၏ အသက်ပြစ်လ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ အသက်ပြစ်လ သည်မှ သမမ တရ ိုး ပြစ်တပသည်။
ဤအချန်တွင၊် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ သည့်် အသက်က ပင်ဆင်တသ ်လည်ိုး၊
ဤအသက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အသက် ပြစ်သည်ဟ ငါတ မတပပ
န္င်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ လူသ ိုးက ရရှသငသ
့်် ည့်် အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အသက်ပြစ်သည်ဟ ငါတမတပပ
န္င်တပ။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် မည်မျှကက ပမငစ
့်် ွ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်သည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် မည်မျှမျ ိုးစွ
ရရှသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်မလ န္င်တပ။ အကယ်၍
တစ်တနတွ
့်် လ
ှ ိုးသ ိုးက ငါတနရ ယူပပီိုးပပီ၊ သင်သည် ယခ ငါ၏
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က “သငန္
အသက်က ပင်ဆင်ပပီ” ဟ တပပ လျှငပ
် င်၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးရမည်တလ ။
(ခစ ိုးရမည်မဟတ်ပါ။) သပြစ်
့် လျှင ် သင်သည် အဘယ်အရ ပြစ်လ မည်နည်ိုး။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အကကင်ိုးမဲ့် န ခမှု ရှမည်မဟတ်တလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသည် သငအ
့်် တပေါ်
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် အသက်န္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နမည် မဟတ်ဘိုးူ တလ ။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တနရ ယူလက်သည့်အ
် ခါတွင ် ပြစ်သည့်အ
် ရ ၏
သ မန်သရပ်သကန်တစ်ခစင်စစ် ပြစ်တပမည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။ ထတကက
င ့််
့်
ယင်ိုးက ဤရှု တထ ငမ
့်် ှ ကကည့်မ
် ည်ဆပါက၊ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်လ န္င်သတလ ။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ရရှပပီိုးတသ အခါတွင၊် လူသည်

ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်သည့်် အခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက လူက ပင်ဆင်န္င်သတလ ။ (မပင်ဆင်န္င်ပါ။) မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်ပါတစ၊ အန္ှစ်ချြုပ်လက်သည့်အ
် ခါတွင၊် လူသည် လူပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။ သင်သည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သတတဝါတစ်ပါိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က လက်ခရရှပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးက
လက်ခရရှခဲသ
့် ည့်် အခါတွင၊် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မှ လ တသ
အသက်ကသ ပင်ဆင်ပပီိုး၊ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်မလ န္င်တပ။
ခတလိုးတင် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခဲသ
ပပန်တပပ ကကမည်။
့် ည့်် အတကက င်ိုးအရ ကငါတ ယခ
့်
့်
ဤတဆွိုးတန္ွိုးမှုအတွငိုး် တွင၊် ငါသည် သင်တက
ွ ိုး် တစ်ခ တမိုးခဲ၏
့် - အ ပဗဟသည်
့် တမိုးခန
သနရ
် ့် ှငိုး် ပါသတလ ။ (မသနရ
် ့် ှငိုး် ပါ။) တယ ဘသည် သနရ
် ့် ှငိုး် သတလ ။ (မသနရ
် ့် ှငိုး် ပါ။) ဤ
“သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး” သည် ယင်ိုး၏အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ ပါရှတလသည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး မရှတပ။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက တတွျို့ ကကြုပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
့်
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးပြင့်် ပပင်ဆင်လ ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ချန်တွငပ
် င်၊ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် တသ အန္ှစ်သ ရက လိုးဝ မပင်ဆင်န္င်တသိုးတပ။ လူသည် လူပြစ်၏။ သင်
န ိုးလည်ပါသတလ ။ သဆ
့် လျှင ် “လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တနရ ယူသည်”
ဟူတသ ဤစက ိုးစန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ယခ သင်တ၏
့် သန ိုးလည်မှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ (လူ၏
အသက်ပြစ်လ သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့််
သူ၏သမမ တရ ိုး ပြစ်ပါသည်။) ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်တ အလွ
တရ
် သွ ိုးကကတပပပီ။
့်
သင်တအတနပြင
့်် သ ၍ နက်ရှုင်ိုးသည့်် သန ိုးလည်မှု ရှလမ်မ
့်် ။ လူအချြုျို့က၊
့် ည်ဟ ငါတမျှ ်လင၏
့်
“သဆ
် ငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးမရှဟ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတတ ဆ
အဘယ်တကက င ့်် တပပ သနည်ိုး။” ဟ တမိုးတက င်ိုး တမိုးန္င်သည်။ ဤတမိုးခွနိုး် န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
သင်တ မည်
သ ထင်
ကကသနည်ိုး။ ထအရ က ယခင်က သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးပပီိုးတက င်ိုး
့်
့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုးကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ရိုးရှငိုး် သည့်် ဥပမ တစ်ခက ငါသိုးမည်- စက်ရပ်တစ်ရပ်က
သင်စက်ြွငလ
့်် က်သည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် ကန္င်သကဲသ
့် စက
ိုးလည်ိုးတပပ န္င်တလသည်၊
့်
ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတပပ ဆသည့်အ
် ရ က သင် န ိုးလည်န္င်သည်။ ၎င်ိုးက ချစ်စရ တက င်ိုးပပီိုး
အသက်ဝင်သည်ဟ သင် တခေါ်ဆတက င်ိုး တခေါ်ဆန္င်တသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည်
အသက်မရှတသ တကက င ့်် န ိုးလည်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုး၏လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ိုးတပိုး
ကရယ က သင်ပတ်လက်တသ အခါ စက်ရပ်သည် လှုပ်ရှ ိုးန္င်တသိုး သတလ ။

ဤစက်ရပ်သည် စက်ြွငပ့်် ခင်ိုး ခရသည့်အ
် ခါတွင၊် အသက်ဝင်ပပီိုး ချစ်စရ တက င်ိုးသည်က
သင်ပမင်န္င်သည်။ တပခတပခပမစ်ပမစ်ပြစ်တစ အတပေါ်ယပြစ်တစ၊ သင်သည် ထစက်ရပ်က
အကဲပြတ်ချက်ပပြုလပ်၏၊ သတသ
် မည်သပင်
့်
့် ပြစ်တစ ထစက်ရပ် လှုပ်ရှ ိုးတနသည်က
သင်ပမင်န္င်သည်။ သတသ
် ၎င်ိုး၏ လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ိုးတပိုး ကရယ က
့်
သင်ပတ်လက်သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးအထဲတွင ် ထူိုးပခ ိုးတသ ပင်ကအရည်အတသွိုးတစ်မျြုိုးမျြုိုးက
သင်တတွျို့ရသတလ ။ အန္ှစ်သ ရ တစ်မျြုိုးမျြုိုး ထစက်ရပ်က ပင်ဆင်တနသည်က
သင်တတွျို့ရသတလ ။ ငါတပပ တနတသ အရ ၏ ဆလရင်ိုးက သင်တ န
့် ိုးလည်ကကပါသတလ ။
ဆလသည်မှ ၊ ဤစက်ရပ်သည် လှုပ်ရှ ိုးန္င်ပပီိုး ရပ်တနန္
် ့် င်တသ ်လည်ိုး၊ အန္ှစ်သ ရ တစ်မျြုိုးမျြုိုး
ရှတနသကဲသ
့် ၎င်
် ရ ိုး မဟတ်ပါသတလ ။
့် ိုးက သင်တြ ်ပပ၍ လိုးဝမရတပ။ ဤသည်မှ အမှနတ
ယခတွင၊် ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ တန
က်ထပ်တဆွိုးတန္ွိုးမည်မဟတ်။ ယင်ိုးမှ
့်
အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် တယဘယျ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ ရရှရန် သင်တအတွ
က်
့်
လတလ က်တပသည်။ ငါတ၏
့် မတ်သဟ ယက ဤတနရ ၌ အဆိုးသတ်လက်ကကပါစ။့်
န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။
၂၀၁၃ ခန္ှစ်၊ ဒီဇင်ဘ လ ၁၇ ရက်

တအ က်တပခမှတစ
် (မျ ိုး)က။ “သတတြုကွငိုး် တင်ိုးကျပ်တစတသ မန္တန”် ဆသည်မှ အတန က်အရပ်သ ခရီ
ူ ည့််
့် ိုးပပြုပခင်ိုးဟသ
တရတ်ဝတထြုထဲတင
ွ ် ဘန်ိုးကကီိုးတန်ဆန်ကျန်ိုးအသိုးပပြုခဲတ
် စ်ခပြစ်သည်။ စွနိုး် ဝခ
ူ န်ိုးက
့် သ မန္တနတ
မခန္င်တလ က်တအ င် တခါင်ိုးကက်တစပပီိုး ထန်ိုးချြုပ်န္င်ရန်အတွက် သူ၏တခါင်ိုးတင
ွ ် စွပ်ထ ိုးသည့်် သတတြုကွငိုး် က
တင်ိုးကျပ်တစရန် ဤမန္တနက
် ဘန်ိုးကကီိုးက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။ ဤသပြင်
့် ့် ၎င်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးအ ိုး
ချြုပ်တန္ှ င်ထ ိုးတသ အရ က တြ ်ပပရန်အတွက် ဥပစ စက ိုးတစ်ခ ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်။

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၅)
ဘိုရ ်းသခင်၏ သန်ရှူ့ င်း် ခင််း (၂)
ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ ယတန
ဓမမ
ီ ျင်ိုးတစ်ပဒ် သီဆကကစ။့် သင်တ ကက
ှ ်သစ်ပပီိုး
့် သခ
့်
့် ြုက်န္စ
ပမှနသ
် ဆ
ီ တသ သီချင်ိုးတစ်ပဒ်က ရှ ကကတလ ။့် (“အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် သန်စင်
့် တသ

ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဟူသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ် ဓမမသခ
ီ ျင်ိုးက သီဆလပါသည်။)
၁။ “ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဆသည်မှ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ရန်၊ ခစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သတရတတ်ရန် န္ှလိုးသ ိုးက
အသိုးပပြုတသ ၊ သန်စင်
ှု ရည်ညန်ိုးသည်။
့် ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် စတ်ခစ ိုးမက
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမရှ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး မရှသကဲသ
့် အကွ
အတဝိုး
့်
မရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သသယမရှ၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှုမရှသကဲသ
့် တက
က်ကျစ်မှု မရှတပ။
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် အတရ င်ိုးအဝယ် မရှသကဲသ
့် မပြြူစင်
မှုတစ်ခမျှ မရှတပ။ သင်သည်
့်
ချစ်ပမတ်န္ိုးပါက၊ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ ညည်ိုးညြူပခင်ိုး၊ သစစ တြ က်ပခင်ိုး၊ ပန်ကန်ပခင်ိုး၊ အရယူပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ခရရှရန် သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ်တသ ပမ ဏတစ်ခက ရရှရန်
ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးတက
့် သင်ပပြုမည်မဟတ်တပ။
၂။ “ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဆသည်မှ ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ရန်၊ ခစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် သတရတတ်ရန် န္ှလိုးသ ိုးက
အသိုးပပြုတသ သန်စင်
့် ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် စတ်ခစ ိုးချက်က ရည်ညန်ိုးသည်။
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမရှ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး မရှသကဲသ
့် အကွ
အတဝိုး
့်
မရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သသယမရှ၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှုမရှသကဲသ
့် တက
က်ကျစ်မှုမရှတပ။
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် အတရ င်ိုးအဝယ် မရှသကဲသ
့် မပြြူစင်
မှုတစ်ခမျှ မရှတပ။
့်
သင်ချစ်ပမတ်န္ိုးပါက၊ သငက
့်် ယ်သင် ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ဆက်ကပ်အပ်န္လ
ှ မ်မ
့် ည်၊
အခက်အခဲက ဝမ်ိုးတပမ က်ဝမ်ိုးသ ခစ ိုးလမ့််မည်၊ သင်သည် ငါန္ှင ့်် သဟဇ တ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။
သင်၌ရှသမျှက ငါအတွ
က် စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့်
့် ည်၊ သင်၏ မသ ိုးစ၊ သင်၏အန င်္တ်၊
သင်၏ပျြုမျစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ အမ်တထ င်က စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့် ည်။ သမဟ
့် တ်ပါက သင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ လိုးဝမဟတ်ဘ၊ဲ လှညပ့်် ြ ိုးမှုန္င
ှ သ
့်် စစ တြ က်ပခင်ိုး
ပြစ်လမ့််မည်။
ဤဓမမသခ
ီ ျင်ိုးသည် တက င်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်မတ
ှု စ်ခ ပြစ်၏။ ထသီချင်ိုးက သီဆပခင်ိုးအ ိုး
သင်တ န္ှ
့် စ်သက်ကကပါသတလ ။ (န္ှစ်သက်ပါသည်။) ထသီချင်ိုးက သီဆပပီိုးတန က်တွင် သင်တ ့်
မည်သည့်အ
် ရ ခစ ိုးရသနည်ိုး။ သင်တအတွ
ငိုး် တွင ် ဤကဲသ
့် ချစ်
့်
့် ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးက
ခစ ိုးရသတလ ။ (မခစ ိုးရတသိုးပါ) ထသီချင်ိုး၏ မည်သည့်စ
် သ ိုးက သင်က
့် အနက်ရှုင်ိုးဆိုး
တထ
ှ ်ချက်မျ ိုးမရှ၊ အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုးမရှသကဲသ
့် ့်
့် သနည်ိုး။ (“ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် သတ်မတ
အကွ အတဝိုးမရှတပ။ ချစ်ပခင်ိုး တမတတ တွင ် သသယမရှ၊ လှညပ့်် ြ ိုးမမ
ှု ရှ၊ အလဲအလှယ်မရှ၊
တက က်ကျစ်မှုမရှ။ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် တရွ ိုးချယ်မှုမရှ၊ မသန်စင်
့် ရ မရှ။” သရ့် တွင ်
့် သည်အ
ကျွန္ပ်
် ကယ်အတွငိုး် တွင ် မသန်စင်
ှ ့်် အတပိုးအယူလပ်ရန်
့် မှု အမျ ိုးအပပ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္င

ကကြုိုးစ ိုးတသ ကျွန္ပ်
် ၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးစွ ကျွန္ပ်
် ပမင်ရဆဲ ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
သန်စင်
် ကယ် မရရှတသိုးပါ။)
့် ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးတသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးက အမှနတ
သင်သည် သန်စင်
့် ပပီိုး အပပစ် အန အဆ ကင်ိုးသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးက မရရှတသိုးပါက
သင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတင်ိုးအတ မှ အဘယ်နည်ိုး။ (ကျွန္ပ်
် မှ ရှ တြွရန် လလ ိုးတနပပီိုး
တမျှ ်လင့်် တမ်ိုးတတနသည့်် အဆင့်် တွငသ
်
ရှတနတသိုးပါသည်။) သင်၏ကယ်ပင် ဝည ဉ်
အသက်တ အတပေါ် အတပခခပပီိုး သင်ကယ်တင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ တပပ ဆရလျှင၊် သင်သည်
မည်သည့်် အတင်ိုးအတ က ရရှထ ိုးပပီနည်ိုး။ သင်တ
့် ွင ် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး ရှသတလ ၊ သင်တ
့် ွင ်
ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမျ ိုး ရှသတလ ။ (ရှပါ၏။) သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးအတွငိုး် တွင ် တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုး
ရှသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ သင်လချင်ပပီိုး ဆန္ဒရတသ
ှ
အရ မျ ိုး ရှသတလ ။ (ရှပါ၏။
ကျွန္ပ်
် အတွငိုး် ၌ စွနိုး် ထင်ိုးတနသည့်် ဤအရ မျ ိုး ရှပါသည်။) မည်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးတွင ်
၎င်ိုးတ ထွ
် အတွက် ဘရ ိုးသခင် စီစဉ် တပိုးထ ိုးသည့််
့် က်တပေါ်လ သနည်ိုး။ (ကျွန္ပ်
အတပခအတနသည် ကျွန္ပ်
် ၏ အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညသ
ီ ည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
် ၏
့် တ် ကျွန္ပ်
လအင်ဆန္ဒမျ ိုး မပပည်ဝ
့် သည်အ
့် ခါ ပြစ်ပါသည်။ ထသတသ
အခက်အတနမ
် ့် ျ ိုးတင
ွ ်
့်
ကျွန္ပ်
် သည် ဤကဲသ
့် တသ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျြုိုးက
့်
ထတ်တြ ်ပပပါသည်။) ထင်ဝမ်မှ လ ကကသည့်် အသင် ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ တ ဤဓမမ
သခ
ီ ျင်ိုးက
့်
သင်တလည်
ိုး မကက ခဏ သီဆကကသတလ ။ “အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် သန်စင်
့် တသ
့်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဆသည်က သင်တ မည်
သန့် ိုးလည်သည်က အနည်ိုးငယ်
့်
တပပ ပပန္င်ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အဘယ်တကက င့်် ဤနည်ိုးပြင့််
အနက်ြွငသ
့်် နည်ိုး။ (ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပပီိုးပပည်စ
့် တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်သည်က
တတွျို့ရတသ တကက င့်် ဤသီချင်ိုးက ကျွန္ပ်
် အလွနန္
် စ
ှ ်သက်ပါ၏။ သရ့် တွင ် ကျွန္ပ်
် မှ ထစချန်
စညန်ိုးက မီရန် တဝိုးတနတသိုးပပီိုး၊ ကျွန္ပ်
် သည် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ရရှပခင်ိုးမှ အလွန ်
အလှမ်ိုးတဝိုးတနတသိုးသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပိုးသည့်် ခွနအ
် ိုးန္ှင ့််
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးတမှ့် တစ်ဆင့်် တိုးတက်မှုန္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်မှု ကျွန္ပ်
် ပပြုလပ်န္င်ခသ
ဲ့် ည့််
အရ တစ်ချြုျို့ ရှသည်။ သရ့် တွင ် အချြုျို့တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုး သမဟ
့် တ် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးမျ ိုးက
ရင်ဆင်ရသည့်အ
် ချန်တွင၊် ကျွန္ပ်
် တွင် အန င်္တ် သမဟ
် တွင ်
့် တ် ကကကမမ မရှ၊ ကျွန္ပ်
ခရီိုးပန်ိုးတင်မရှဟ ခစ ိုးရပါသည်။ ထသတသ
အခက်အတနမ
် ့် ျ ိုးတင
ွ ၊် ကျွန္ပ်
် သည် အလွန ်
့်
အ ိုးနည်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး၊ ဤကစစက ကျွန္ပ်
် က မကက ခဏ အတန္ှ င်အ
့် ယှက် တပိုးပါသည်။)
“အန င်္တ်န္င
ှ ့်် ကကကမမ ” ဟ သင်တပပ သည်အ
့် ခါ အတပခခအ ိုးပြင ့်် အဘယ်အရ က သင်
ရည်ညန်ိုးတနသနည်ိုး။ သင်ရည်ညန်ိုးတနသည့်် အရ တစ်စတစ်ခ အတအကျရှသတလ ။

ယင်ိုးသည် ရပ်ပတစ်ခ သမဟ
့် တ် သင်စတ်ကူိုးတသ အရ တစ်ခခတလ ၊ သမဟ
့် တ် သင်၏
အန င်္တ်န္င
ှ ့်် ကကကမမ သည် သင်အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်တသ အရ တလ ။ ထအရ သည်
အမှနတ
် ကယ်ရှတသ အရ ဝတထြုတလ ။ သင်တ တစ်
ဦိုးစီက ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတစလသည်။ သင်တ၏အန
င်္တ်န္င
ှ ့်် သင်တ၏
့်
့် ကကကမမ အတွက် သင်တ ရှ
့် သည့််
ပူပန်မှုက အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ (ယင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် ရှငသ
် န်န္င်ြ ကယ်
တင်ပခင်ိုး
့်
ခရန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။) အသင် အပခ ိုးညအ
ီ စ်က တမ င်န္မ
ှ တ၊ ့် သင်တသည်
လည်ိုး
့်
“အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် သန်စင်
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့် တသ ချစ်ပခင်ိုး” န္ှငပ
့်
သန ိုးလည်မှုက အနည်ိုးငယ် တပပ ဆ တဆွိုးတန္ွိုးကကသည်။ (လူတစ်ဦိုး၌ ထအရ ရှသည့်အ
် ခါ
၎င်ိုးတ တစ်
ဦိုးချင်ိုး ဆီမလ
ှ
သည့်် မသန်စင်
ှ ့်် ကကကမမ တပြင
့် မှုမရှသလ၊ သူတ၏
့်
့် အန င်္တ်န္င
့် ့််
၎င်ိုးတ ထ
ဆသည်ပြစ်တစ၊ သူတသည်
့် န်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး မခရတပ။ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင် မည်သဆက်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးမျ ိုးက အပပည်အ
့် ဝ န ခန္င်ကကပပီိုး
သူတန
အ
် ဆိုးထ လက်တလျှ က် န္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင် အတွက်
့် က်သ တကယ့်
့်
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးသည်သ ပြြူစင်ပပီိုး အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
ပြစ်သည်။ ထချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငယ
့်် ှဉ်၍ ကျွန္ပ်
် ကယ်ကျွန္ပ်
် တင်ိုးတ ရ တွင၊် ပပီိုးခသ
ဲ့် ည့််
န္ှစ်အနည်ိုးငယ်တွင် ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရ ၌ မမကယ်ကယ်
အသိုးတတ ်ခပပီိုးပြစ်သည် သမဟ
့် တ် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက
စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်သည့်ပ
် တပေါ်တသ ်လည်ိုး သူက
် ၏ န္ှလိုးသ ိုး အမှနတ
် ကယ်
့် ကျွန္ပ်
မတပိုးန္င်တသိုးသည်က တတွျို့ ရှရတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် က တြ ်ထတ်တသ အခါ
ကျွန္ပ်
် သည် ကယ်တင်ပခင်ိုး မခရန္င်ဟ ခစ ိုးရပပီိုး အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အတပခအတနတစ်ခတွင ် တနထင် မတလသည်။ ကျွန္ပ်
် သည် တ ဝန်မျ ိုးက
ထမ်ိုးတဆ င်တနတသ ်လည်ိုး တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူ လပ်ရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးတနပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး အကကင်ိုးမဲပ့် ြင ့်် မချစ်န္င်ဘရ
ဲ က
ှ
ကျွန္ပ်
် ၏ခရီိုးပန်ိုးတင်၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အန င်္တ်န္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် ၏ကကကမမ တသည်
ကျွန္ပ်
် ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့်
အစဉ်အပမဲ ရှတနခဲသ
့် ည်က ပမင်ရသည်။)
ဤဓမမသခ
ီ ျင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သတဘ တပါက်မှုတချြုျို့ သင်တ ရှ
့် ကကပ ရပပီိုး၊ ယင်ိုးန္ှင ့််
သင်တ၏
် တတွျို့အကကြုကက ိုး န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှုအချြုျို့ ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်ပရတလသည်။
့် တကယ့်အ
သရ့် တွင ် “အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် သန်စင်
ီ ျင်ိုးထက
ဲ
့် တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဓမမသခ
စက ိုးစ တစ်ခချင်ိုးစီက မတူညသ
ီ ည့်် လက်ခမှု အတင်ိုးအတ မျ ိုး သင်တ ရှ
့် ကကသည်။
လူချြုျို့က ယင်ိုးသည် လလလ ိုးလ ိုးရပခင်
ှ ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်ဟ ထင်ပမင်ကကသည်၊

လူအချြုျို့က သူတ၏
့် အန င်္တ်မျ ိုးက တဘိုးြယ်ထ ိုးြ ကက
့် ြုိုးစ ိုး တနကကသည်၊ လူအချြုျို့သည်
သူတ၏
့် မသ ိုးစမျ ိုးက လက်လတ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးတနကကပပီိုး၊ အချြုျို့လူမျ ိုးသည် မည်သည့််
အရ ကမျှ ရရှရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး မရှကကတချ။ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ ညည်ိုးညြူပခင်ိုးမရှရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပန်ကန်ပခင်ိုး မရှတစရန် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မမတက
့်
့် ယ်ကယ်
တ ဝန်ရသည်
ှ
ဟ ခယူတနကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤကဲသ
့် ချစ်
့် ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးက
အဘယ်တကက င့်် အဆပပြုပပီိုး လူမျ ိုးအတနပြင့်် သူက
့် ျစ်ရန် သတ်မှတ်လသနည်ိုး။
့် ဤနည်ိုးပြင်ခ
ဤသည်မှ လူတ ရရှ
ဤနည်ိုးပြင့််
့် န္င်တသ ချစ်ပခင်ိုးမျြုိုးတလ ။ ဆလသည်မှ ၊ လူတသည်
့်
ချစ်န္င်ကကသတလ ။ လူတအတနပြင်
န္င်သည်က ပမင်တက င်ိုးပမင်န္င်သည်၊
့် သူတ မချစ်
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် ဆတသ ် သူတသည်
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး အရပ်အမမက်မျှ
့်
မပင်ဆင်ကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထအရ က လူတ မပ
့် င်ဆင်တသ အခါ၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုးက အတပခခအ ိုးပြင့်် သူတမသ
့် ကကတသ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်က
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ဆပပီိုး၊ သူတသည်
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရင်ိုးန္ိုးီှ ကျွမ်ိုးဝင်ပခင်ိုး မရှကကတချ။ လူတသည်
ဤတလ ကန္ှင ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
စတ်သတဘ ထ ိုးထတ
ဲ င
ွ ် အသက်ရင
ှ က် ကသည့်အ
် တွက်၊ လူတအတနပြင
့််
့်
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးရပါက
ှ
သမဟ
့် တ် လူတစ်ဦိုးသည် တတ င်ိုးခမှုမျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်ိုးဆမှုမျ ိုး
မပပြုသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ မမတက
့် ယ်ကယ် ဆက်ကပ်လပပီိုး ဆင်ိုးရဲဒကခက
သည်ိုးခလစတ်ရက
ှ
သူတပ့် င်ဆင်သမျှက စွနလ
် ့် တ်လသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ပြစ်တသ
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုးက ပင်ဆင် န္င်ပါက၊ ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး ပင်ဆင်တသ သူ
တစ်စတစ်တယ က်က အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက မည်သ တတွ
ိုးထင် ကကမည်နည်ိုး။ ထသတသ
့်
့်
လူတစ်ဦိုးသည် စလင်တသ သူ ပြစ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါ၏။) ဤတလ ကတွင ်
ထကဲသ
့် စ
လူတစ်ဦိုး မရှ၊ ဟတ်သည်
့် လင်တသ လူတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ မရှတပ၊ ထသတသ
့်
မဟတ်တလ ။ တလဟ နယ်တွင ် အသက်ရှငသ
် ည်မဟတ်ပါက၊ ဤကဲသ
့် လူ
့် မျြုိုးသည်
ဤတလ ကတွင် လိုးဝ မရှတပ။ ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် ရ လူအချြုျို့သည်၊
၎င်ိုးတ၏
ျို့ ကကြုမျ ိုးမှတစ်ဆင်၊့် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင ့်် ယှဉ်၍ မမတက
့် အတတွအ
့် ယ်ကယ်
တင်ိုးတ ြ ကကီ
ူ ့်
့် ိုးမ ိုးသည့်် အ ိုးထတ်မှုက အသိုးပပြုကကသည်။ သူတက
့် ယ်သတ
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ကကသည်၊ သူတက
ူ ချြုပ်
ထန်ိုးကကပပီိုး၊ သူတက
ူ အစဉ်တစ
က်
့် ယ်သတ
့်
့် ယ်သတ
့်
စွနလ
် ့် တ်ပခင်ိုးပင် ပပြုကကသည်- သူတသည်
ဆင်ိုးရဲဒကခခကကပပီိုး မမတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးက
စွနလ
် ့် တ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ကန်မှု၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် လချင်မှုမျ ိုးက
စွနလ
် ့် တ်ကကသည်။ သရ့် တွင ် အဆိုးတွင ် သူတ မယှ
ဉ်န္င်ကကတသိုးတပ။ အဘယ်တကက င့််
့်

ထသပြစ်
က် လက်န ြ စ
့် သနည်ိုး။ လူတအတွ
့်
့် ချန်စညန်ိုး တစ်ခတပိုးရန် ဘရ ိုးသခင်က
ဤအရ မျ ိုးက တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် လူတအတနပြင
့်် သူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်
့်
့်
့်
တတ င်ိုးဆသည့်် စချန်စညန်ိုးက သလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် လူတက
့် ဤအရ က
ချက်ချင်ိုး ရရှရမည်ဟ ဘရ ိုးသခင်က တပပ ြူိုးသတလ ။ ဤအရ က ရရှြ လူ
့််
့် တအတနပြင
့်
အချန် မည်မျှရသည်
ှ
ဟ ဘရ ိုးသခင်ကတပပ ြူိုးပါသတလ ။ (မတပပ ခဲြ
့် ူိုးပါ။) ဘရ ိုးသခင်က
လူတအတနပြင
့်် သူအ
့် ျစ်ရမည်ဟ တပပ ခဲြ
့် ူိုးသတလ ။ ဤစ ပဒ်က ထသ ့်
့်
့် ိုး ဤနည်ိုးပြင်ခ
တပပ ထ ိုးသတလ ။ မဟတ်တပ၊ ထသ မတပပ
တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးက
့်
သူရည်ညန်ိုးသည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုး တပပ ရသ တပပ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ လူတက
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က ချစ်န္င်ပပီိုး ဆက်ဆန္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်် အရ အတွက်မူ
လူသ ိုးမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။
ယင်ိုးတက
့် တသ ် ယင်ိုးသည်
့် ချက်ချင်ိုး လက်လှမ်ိုးမီရန် မလအပ်တပ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
လူတ၏
့် တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးမျ ိုးထက် တကျ ်လွန ် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် ချစ်ရန်
လူတအတနပြင
့်် မည်သည့်အ
် တပခအတနမျြုိုးမျ ိုး ပပည့်စ
် ရန် လအပ်တကက င်ိုးက သင်တ ့်
့်
တတွိုးကကည့်ြ
် ူိုးသတလ ။ လူမျ ိုးအတနပြင့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မကက ခဏြတ်ပါက
သူတအတနပြင်
့် ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး ရှလ လမ့််မည်တလ ။ (ရှမလ န္င်ပါ။)
့်
သပြစ်
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ပါက သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက အဘယ်နည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်န္င
သသယမျ ိုးမှ လူတသည်
အဘယ်သ လွ
် င်ိုးန္င်သနည်ိုး။ (ရိုးသ ိုးသတ
ူ သ
့်
့် တက
့် လျှင ်
ဤအရ က ရရှန္င်ပါသည်။) လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမှ ကင်ိုးတဝိုးပခင်ိုးတက အဘယ်သနည်
့် ိုး။
(သူတသည်
လည်ိုး ရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ရပါမည်။) ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် အတပိုးအယူမျ ိုး မပပြုလပ်သူ
့်
တစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးတက အဘယ်သနည်
့် ိုး။ ဤသည်လည်ိုး ရိုးသ ိုးတသ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုး
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးပြစ်သည်။ တက က်ကျစ်မှုန္င
ှ ့်် ကင်ိုးရှငိုး် ပခင်ိုး သည်တက အဘယ်သနည်
့် ိုး။
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် တရွ ိုးချယ်စရ မရှဆသည်မှ အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။ ဤအရ
အ ိုးလိုးသည် ရိုးသ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်ပခင်ိုးက ပပန်ညန်ိုးဆသတလ ။ ဤတွင ် အချက်လက်မျ ိုး
အမျ ိုးအပပ ိုးရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်က ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး အတကက င်ိုးက ဤနည်ိုးပြင ့််
တပပ ဆန္င်ပပီိုး ြွငဆ
့်် န္င်သည်မှ မည်သည့်အ
် ရ က သက်တသ ပပပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျြုိုး ပင်ဆင်သည်ဟ ငါတတပပ
န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။) ဤသည်က
့်
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် သင်တတတွ
ျို့ နည်ိုး။ (လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်ထ ိုးသည့််
့် သ
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တွင ် တတွျို့ပါသည်။) လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
အတပခအတနတပေါ် မူတည်သတလ ။ (မမူတည်ပါ။) ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအကက ိုးတင
ွ ်

အတ ိုးအဆီိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် တဝိုးကွ မှု ရှသတလ ။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သသယမျ ိုးရသတလ
ှ
။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တလ့်လ ပပီိုး လူသ ိုးက န ိုးလည်သည်။ သူသည် လူသ ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် လှညပ့်် ြ ိုးသတလ ။ (မလှညပ့်် ြ ိုးပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုးက အလွနစ
် လင်စွ တပပ သည့်အ
် တွက် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုး
သမဟ
် လင် န္င်မည်တလ ။ (စလင် န္င်ပါသည်။)
့် တ် သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်လည်ိုး အလွနစ
လူမျ ိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ဤနည်ိုးပြင့်် အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ြူိုးသတလ ။
မည်သည်အ
့် တပခအတနမျ ိုးတွင ် လူသ ိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် သနည်ိုး။
လူသ ိုးသည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အတကက င်ိုး မည်သတပပ
ဆသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် တပိုးကမ်ိုးပခင်ိုး
့်
သမဟ
့် တ် ပူတဇ ်ပခင်ိုးအရ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တပပ ဆသတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငဆ
့်် င်တသ ဤအဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် မှုသည် လွယသ
် တယ င် ပပြုထ ိုးသည်၊
အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲတ
့် လသည်။
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ချက်န္င
ှ ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှငဆ
့်် င်၍
ဘရ ိုးသခင်၏ တပပ ဆပတသည်
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
့်် င်တသ သွငပ် ပင် လကခဏ တစ်ခန္ှင ့််
့်
ဆက်န္ယ်တနသည်၊ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးမှ မည်သည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ ပြစ်သနည်ိုး။
့်
ပပီိုးခဲသ
့် ချန်က လူတ ယခင်
က မကက ခဏ တဆွိုးတန္ွိုးကကပပီိုးပြစ်သည့််
့် ည်အ
့်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါတ မ
့် တ်သဟ ယပပြုခဲက့် ကသည်။
ဤအတကက င်ိုးအရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးပြစ်စဉ်၌ မကက ခဏ တပပ ရတလ့်ရတသ
ှ
စက ိုးတစ်လိုး ပါဝင်တလသည်၊ သရ့် တွင ် ယင်ိုးသည် အတယ က်တင်ိုးက ရင်ိုးန္ှိုးီ သကဲသ
့် ့်
စမ်ိုးတနသလလည်ိုး ခစ ိုးရသည့်် စက ိုးတစ်ခန
ွ ိုး် ပြစ်သည်။ အဘယ်တကက င့်် ဤအရ က
ငါဆသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဘ သ စက ိုးမျ ိုးမလ
ှ
တသ စက ိုးလိုးပြစ်သည်၊
သရ့် တွင ် လူတအကက
ိုးတွင ် ယင်ိုး၏အဓပပ ယ်သည် ထင်ရှ ိုးသလ မထင်မရှ ိုးလည်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်စက ိုးလိုး ပြစ်သနည်ိုး။ (သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး ပြစ်ပါသည်။)
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး- ယင်ိုးသည် ယခင်တစ်တခါက်က ငါတ မ
့် သ
့် တ်သဟ ယပပြုခဲတ
တခါင်ိုးစဉ်ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ဤတခါင်ိုးစဉ်န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပင်ိုးတစ်ခက
့်
မတ်သဟ ယပပြုခဲသ
် တ၏
့် ည်။ ကျွန္ပ်
့် ည့်် မတ်သဟ ယမှတစ်ဆင်၊့်
့် ပပီိုးခဲသ
အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အသစ်တသ
န ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့ ရရှခဲက့် ကသတလ ။ ဤန ိုးလည်မှု၏ မည်သည့်် ကဏ္ဍက လိုးဝ
သစ်လွငသ
် ည်ဟ သင်တ ထင်
သနည်ိုး။ ဤန ိုးလည်မမ
ှု ှပြစ်တစ၊ ထစက ိုးမျ ိုးတွငိုး် မှပြစ်တစ
့်

အဘယ်အရ က ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးသည် မတ်သဟ ယ အတွငိုး် ငါတပပ သွ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည်ဟ သင်တ
့် က
့် ခစ ိုးရတစသနည်ိုး။ ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ထင်ပမင်ချက် တစ်ခခ သင်တ ရှ
ှ ိုးထဲတွင ်
့် သတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်က သူစ့် တ်န္လ
ခစ ိုးရသည်အ
့် ရ က တပပ ဆပခင်ိုးပြစ်သည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အစွနိုး် အထင်ိုး
မဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ၏ သရပ်သကန်
ပြစ်သည်။) (ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် အမျက်တဒါသ ပြစ်သည့်် အခါလည်ိုး
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးရှပါသည်၊ သူ၏ အမျက်တဒါသသည် အပပစ်အန အဆ မရှပါ။) (ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး အတွက်မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အတွငိုး် တွင ်
ကယ်တတ ၏
် အမျက်တဒါသန္ှင ့်် သန ိုးပခင်ိုး ကရဏ န္ှစ်ခလိုးရသည်
ှ
ဟ ကျွန္ပ်
် န ိုးလည်
ပါသည်။ ဤအရ က ကျွန္ပ်
် အတပေါ် အ ိုးတက င်ိုးတသ ထင်ပမင်ချက် ကျန်ရစ်တစပါသည်။
ကျွန္ပ်
် တ၏
့် ည့်် မတ်သဟ ယတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
့် ပပီိုးခဲသ
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အတမရှ ပြစ်သည်ဟလည်ိုး တြ ပ် ပခဲသ
့် ည်။ ယခင်က ဤအရ က
ကျွန္ပ်
် န ိုးမလည်ခပ
ဲ့် ါ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် လူသ ိုး၏ တဒါသန္ှင ့််
ကွ ပခ ိုးသည်က ဘရ ိုးသခင် မတ်သဟ ယပပြုခဲပ့် ပီိုးသည့်အ
် ရ က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွငမ
် ှ ကျွန္ပ်
်
န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမျက်တဒါသသည် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး၊
ယင်ိုးတွင ် မူရပါသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်က အန္ှစ်သ ရတကက င့်် ထအရ က ထွက်တပေါ်
လ ပခင်ိုးပြစ်ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အရ တစ်ခက
တတွျို့ ခဲတ
့် သ တကက င၊့်် သူ၏ အမျက်တဒါသက လတ်တတ ်မူပခင်ိုး ပြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှ
မည်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးခသတတဝါကမျှ မပင်ဆင်သည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည်။) ယတန ငါတ
၏
့်
့်
တခါင်ိုးစဉ်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
့်် တ်သက်၍ တစ်စတစ်ရ က ကက ိုးက
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငပ
သင်ယူကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူမျ ိုးစွ က ဘရ ိုး၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အတကက င်ိုးက တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် မကက ခဏ
တပပ ဆကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ
တပပ သည်။ “သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် မည်သန္
ူ င
ှ မ
့်် ျှ မစမ်ိုးသည်မှ
တသချ တပသည်- ထစက ိုးလိုးသည် အမျ ိုး သိုးစဲတ
ွ သ စက ိုးလိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်
ထစက ိုးလိုး အတွငိုး် ရှ အနက်အဓပပါယ်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ မည်သည့်် တြ ်ပပချက်မျ ိုးက လူမျ ိုးက ပမင်န္င်ကကသနည်ိုး။ လူတ ့်

သတပပြုမန္င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ်ပပထ ိုးပါသနည်ိုး။ ဤသည်မှ
မည်သမ
ူ ျှ မသတသ အရ တစ်စတစ်ခ ပြစ်တပ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
တပြ င်မ
့် တ်တသ ်လည်ိုး အကယ်၍ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးကယူပပီိုး ယင်ိုးမှ သန်ရှ့် ငိုး် ပါသည်ဟ တပပ ပါက၊ ယင်ိုးသည် အနည်ိုးငယ်
တဝဝါိုးတနပတပေါ်သည်၊ အနည်ိုးငယ် ရှု ပ်တထွိုးတနပတပေါ်သည်။ အဘယ်တကက င့််
ဤသပြစ်
့် တ်သည်ဟ
့် ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးသည် တပြ င်မ
သင်တပပ သည်၊ သမဟ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ သင်တပပ သည်။ သပြစ်
ှ ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ရ သင်တ၏
့် စတ်န္လ
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက မည်သ သတ်
မှတက် ကသနည်ိုး။ ယင်ိုးက သင်တ မည်
သန့် ိုးလည်ကကသနည်ိုး။
့်
့်
ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင် တြ ်ထတ်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ သမဟ
့် တ် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးမှ အဘယ်သနည်
သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ အသအမှတ်ပပြုကကမည်တလ ။
့် ိုး၊ လူတသည်
့်
ယခင်က ဤအရ က သင်တ တတွ
ိုးြူိုးကကပါသတလ ။ ငါပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် သည်မှ လူမျ ိုးသည်
့်
အမျ ိုးအသိုးပပြုတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးက မကက ခဏ တပပ ဆ တတ်ကကသည်၊ သတည်
ိုးမဟတ်
့်
အထပ်ထပ်အခါခါ တပပ ပပီိုးတသ စက ိုးစမျ ိုးရတတ်
ှ
ကကသည်၊ သတသ
် သူတ တပပ
တနသည့််
့်
့်
အရ က သပင်မသကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ ထအတကက င်ိုး လူတင်ိုးတပပ ဆပပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးတ ့်
တပပ ဆတနကျ ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ ယင်ိုးသည် သတ်မှတ်ထ ိုးတသ စက ိုးရပ်တစ်ခ
ပြစ်လ သည်။ သရ့် တွင ် သူတသည်
အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးက စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပပီိုး
့်
အမှနတ
် ကယ် တလ့်လ မည်ဆပါက ထအရ ၏ တကယ်အ
့် ဓပပ ယ် သမဟ
့် တ်
မည်သည့်အ
် ရ ရည်ညန်ိုးသည်က ၎င်ိုးတမသ
့် တကက င်ိုး တတွျို့ရမည် ပြစ်သည်။ “သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး”
ဟူတသ စက ိုးလိုးကသ
ဲ့် ပင်
တသ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍
့် သူတတပပ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ န္ှငဆ
့်် င်တသ မည်သည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ က အတအကျ
ညန်ိုးဆသည်က မည်သမ
ူ ျှ မသသကဲသ
့် “သန်
ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
မည်သ သဟဇ
တပြစ်တစရမည်က မည်သမ
ူ ျှမသတပ။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
သမှတ်ပခင်ိုးသည်လည်ိုး မတရမရ န္ှင ့်် မရှငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပအတနန္ှငမ
့်် ူ မည်သမ
ူ ျှ သပ်ရှငိုး် လင်ိုးသည် မဟတ်တပ။ ယတနတွ
့််
့် င ် လူတအတနပြင
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
့်် င်တသ တကယ့်် အတကက င်ိုးအရ က
ပမင်န္င်ကကြအလ
ငှ့် “သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သဟဇ တပြစ်တစြအလ
ငှ့် ဤတခါင်ိုးစဉ်က ငါတ မ
့်
့် တ်သဟ ယပပြုကကမည်။ ဤအရ က

လူမျ ိုးက ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးအ ိုး င်္ရမစက်ဘဲ အကျင်ပ
့် ါပပီိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့််
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က မသသည့်အ
် ခါ သမဟ
် န် တကျပခင်ိုး ရှမရှက
့် တ် မှနက
မသသည့်အ
် ခါ အမှုအရ မျ ိုးက နတမ ်နမဲ့်တပပ ဆပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
လူတသည်
ဤကဲသ
့် အပမဲ
တပပ ဆကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သင် တပပ ြူိုးသည်၊ သူတပပ ြူိုးသည်၊
့်
့်
ထသပြင
် မဲ့်ပြင့််
့် ့်် ယင်ိုးသည် တပပ တနကျ စက ိုး တစ်ခပြစ်လ သည်။ ဤအရ အမှတတ
“သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးက အတရ င်စွနိုး် ထင်ိုး တစခဲသ
့် ည်။
အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့်် “သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးသည် န ိုးလည်ရန်
အလွနလ
် ယ
ွ ်ကူသည်ဟ ထင်ရသည် မဟတ်တလ ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် လူမျ ိုးသည်
“သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးက စင်ကကယ်ပခင်ိုး၊ သန်ပပန်
့် ပခင်
့် ိုး၊ အတလိုးအပမတ် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပြြူစင်ပခင်ိုးက ဆလသည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ယခပင် ငါတ သီ
့် ဆခဲက့် ကသည့််
“အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည့်် သန်စင်
ီ ျင်ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တသ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” ဟူတသ ဓမမသခ
“သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” က “ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ” န္ှင ့်် ဆက်စပ်တသ သူအချြုျို့လည်ိုး ရှသည်။ ဤသည်မှ
မှနက
် န်တပသည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် သူအန္ှ
့် စ်သ ရ၏ တစ်စတ်တစ်တဒသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး အလိုးစက ိုး
မဟတ်တချ။ သရ့် တွင၊် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးတွင ် ထစက ိုးလိုးက ပမင်ပပီိုး ပြြူစင်ပပီိုး
သနစ
် ့် င်သကဲသ
့် သူ
၊
့် သည်
့်
့် တက
့် ယ်တင် ရှု ပမင်သည့်် အရ မျ ိုးပြင ့်် သမဟ
့် တ် သန်ပပန်
အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးသည်ဟ သူတက
့် ယ်တင်ထင်တသ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
ဆက်စပ်တတ်ကကသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် လူအချြုျို့က ကက ပန်ိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်၊ ပပီိုးလျှင်
ညစ်ပတ်တသ ရ ျို့ န္ွမှ အပပစ်အန အဆ ကင်ိုးစွ ပွငသ
့်် ည်ဟ ဆကကသည်။ ထတကက
င့်် လူမျ ိုးက
့်
“သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” စက ိုးလိုးက ကက ပန်ိုးအတွက် စတင်သိုးစဲကွ ကသည်။ လူအချြုျို့က
လပ်ကကြန်တီိုးထ ိုးတသ အချစ်ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် သကဲသ
့် ပမင်
့် ကကသည်၊ သမဟ
့် တ်
သူတသည်
စတ်ကူိုးယဉ်၊ အြ
့် ွယ်တက င်ိုးတသ ဇ တ်တက င်မျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ
့်
ပမင်တက င်ိုးပမင်ကကမည်။ ထအပပင်
အချြုျို့က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ လူမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
သနရ
် ့် ှငိုး် သူမျ ိုး၊ တမန်တတ ်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် တစ်ချန်က ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက ပပြုစဉ်
သူတန
့် တသ
ဝည ဉ်တရိုးရ စ အပ်မျ ိုးတွင် တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့််
့် က်လက်ခကဲ့် ကသူမျ ိုးကဲသ
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက သန်ရှ့် ငိုး် သည့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှခဲသ
့် ည်ဟ ယူဆကကသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူမျ ိုး တတွိုးထင်ခကဲ့် ကတသ အရ မျ ိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူမျ ိုး
့်
ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည့်် အယူအဆမျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ လူမျ ိုးသည် ဤသတသ
အယူအဆမျ ိုးက
့်
အဘယ်တကက င့်် ကင်စဲွ ထ ိုးကကသနည်ိုး။ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အလွနရ
် ိုးရှငိုး် သည်- ယင်ိုးမှ

လူတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး ကက ိုးတွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊
့်
ဆိုးယတ်ပပီိုး ညစ်ညမ်ိုးသည့်် တလ ကတွင ် တနထင်တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ၎င်ိုးတပမင်
့် တသ
အရ အ ိုးလိုး၊ ထတတွျို့တသ အရ အ ိုးလိုး၊ တတွျို့ ကကြုတသ အရ အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏
ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအပပင် စ တန်၏ စွမ်ိုးအ ိုးတအ က်တွင ် ရှတသ
လူမျ ိုးကက ိုး ပြစ်ပွ ိုးသည့်် အကကအစည်၊ ခွက်တစ င်ိုးခတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စစ်ပဲမ
ွ ျ ိုးတကက င့််
ပြစ်ကကသည်။ သပြစ်
့် ရ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုက လူတထဲ
့် တွင ် တဆ င်ရွက်
သည့်အ
် ခါတွငပ
် င်၊ သူတက
့် စက ိုးတပပ ဆပပီိုး သူ၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက
တြ ်ပပသည်အ
့် ခါတွငပ
် င် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
န္င်
့် ၎င်ိုးတ မပမင်
့်
သမဟ
့် တ် မသန္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ လူတက
့် မကက ခဏ
တပပ ကကတသ ်လည်ိုး စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်မှု ကင်ိုးမဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အန္ှစ်မဲတ
့် သ
့်
စက ိုးလိုးမျ ိုးက တပပ တနကကပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ လူတသည်
ညစ်ညမ်ိုးမန္
ှု င
ှ ့််
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုအလယ်တွင ် အသက်ရှငက် ကပပီိုး စ တန်၏ အပ်စိုးမှုထတ
ဲ ွင ် ရှကကသကဲသ
့် ့်
အလင်ိုးက မပမင်ကကတသ တကက င်၊့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ကစစရပ်မျ ိုးက
၎င်ိုးတဘ
သမမ တရ ိုးက မသကက၊ “သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” က
့် မျှမသကကတချ၊ ထအပပင်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က ဆလသည်က မည်သမ
ူ ျှ မှနက
် န်စွ မသကကတပ။ ထတကက
င့််
့်
ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတွင ် သန်ရှ့် ငိုး် တသ အရ မျ ိုး သမဟ
့် တ်
သန်ရှ့် ငိုး် တသ လူမျ ိုး ရှသတလ ။ ငါတ တသချ
တပါက် တပပ န္င်သည်။ မရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အန္ှစ်သ ရသ လျှင် သန်ရှ့် ငိုး် တသ တကက င့်် မရှပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ပပီိုးခဲသ
ရှ့် ငိုး် သည်ဆသည့််
့် ည့်် အတခါက်က၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရ အဘယ်သ သန်
့်
ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါတ မ
က်
့် တ်သဟ ယပပြုခဲက့် ကသည်။ ဤအရ က လူတအတွ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အသပည ရရှြရန်
့် လှုျို့တဆ ်မှုတစ်ချြုျို့က
တပိုးတသ လ
် ည်ိုး မလတလ က်တပ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ပပည်ဝ
့် စွ
သရှန္င်ရန် လူတက
့် ဘ
့် အလအတလ က် မတတ်န္င်တစသကဲသ
့် ရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည်
အတမရှ ပြစ်သည်က သူတအ
့် ဝ န ိုးလည်တစန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထအပပင်
့် ိုး အပပည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်တွင ် အပပည်အ
့် ဝသရပ်ထင်သည့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က
လူတအ
င့်် ဤအတကက င်ိုးအရ တပေါ်
့် ိုး လတလ က်စွ န ိုးလည်တစန္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ထတကက
့်
ငါတ၏
့် မတ်သဟ ယက ဆက်လပ်ရန် လအပ်သည်။ တန က်ဆိုး တစ်တခါက်က၊ ငါတ ့်
မတ်သဟ ယသည် အတကက င်ိုးအရ သိုးခက တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
င့်် ယခတွင ်
့် ည်၊ ထတကက
့်
စတတထတပမ က်က ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးသင၏
့်် ။ သမမ ကျမ်ိုးစ မျ ိုးက ြတ်ရှုပခင်ိုးပြင ့်် စတင်
့်

ရတပမည်။
စ တန်၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး
ရှငမ
် ဿဲ ၄:၁-၄ ထအခါ မ ရ်နတ်၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးက ခတစမည်အတကက င်ိုး၊
ဝည ဉ်တတ ်သည် တယရှု က တတ သ ပ
င်တတ ်မူ၍၊ တယရှု သည် အရက်
့် တဆ
့်
တလိုးဆယ်ပတ်လိုး အစ အ ဟ ရက မသိုးတဆ င်ဘဲ တနပပီိုးမှ မွတသ
် ပ်ပခင်ိုးသ ့်
တရ က်တတ ်မူ၏။ ထအခါ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်တသ သူသည် ချဉ်ိုးကပ်၍၊ ကယ်တတ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးတတ ်မှနလ
် ျှင၊် ဤတကျ က်ခတ
ဲ က
့် တစပခင်ိုးငါှ အမန်ရှ့် တတ ်မူပါဟ
့် မန်ပြစ်
တလျှ က်တလ၏။ တယရှု ကလည်ိုး၊ လူသည် မနအ
် ့် ိုးပြငသ
့််
အသက်ကတမွိုးရ မည်မဟတ်။
ဘရ ိုးသခင် မန်တတ
်မသ
ူ မျှ အ ိုးပြင့်် အသက်က တမွိုးရမည် ကျမ်ိုးစ လ သည်ဟ
့်
ပပန်တပပ တတ ်မူ၏။
ဤစက ိုးမျ ိုးသည် စ တန်သည် သခင်တယရှု က ပထမဆိုး အကကမ် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ရန်
ကကြုိုးစ ိုးရ တွင ် သိုးခဲသ
့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ မ ရ်နတ် တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးအရ မှ
အဘယ်နည်ိုး။ (“ကယ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် မှနလ
် ျှင၊် ဤတကျ က်ခတ
ဲ က
့်
မန်ပြစ်
ူ ါ။”) မ ရ်နတ် တပပ ခဲသ
့် တစပခင်ိုးငှါ အမန် ရှ
့် တတ ်မပ
့် ည့်် ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
အတတ ်ရိုးရင
ှ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သက်၍ ပပဿန ရှပါသတလ ။
့် အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
မ ရ်နတ်က၊ “ကယ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်မန
ှ လ
် ျှင၊် ” ဟ တပပ ခဲသ
့် ည်၊
သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တယရှု သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် ပြစ်သည်က
့်
သခဲသ
့် တလ ၊ မသခဲသ
့် တလ ။ သူသည် ခရစ်တတ ်ပြစ်သည်က ၎င်ိုးက သခဲသ
့် တလ ၊
မသခဲသ
် ျှင”် ဟ
့် တလ ။ (သခဲပ
့် ါသည်။) သပြစ်
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် ၎င်ိုးသည်၊ “မှနလ
တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ (၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်ပါသည်။)
သတသ
် ထသလ
့်
့် ပ်တဆ င်ရ တွင ် ၎င်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ “ကယ်တတ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်မှနလ
် ျှင၊် ” ဟ ၎င်ိုးကတပပ ခဲသ
ှ ိုးတွင်
့် ည်။ ၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
တယရှု ခရစ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ် ပြစ်သည်က ၎င်ိုးက သခဲ၏
ှ ိုးတွင်
့် ၊ ၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ အလွနရ
် ှငိုး် သည်၊ သတသ
် ဤအရ က သတသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးသည်
့်
သူက
ွ ်ခသ
ဲ့် တလ ။ (မကိုးကယ
ွ ်ခပ
ဲ့် ါ။) ၎င်ိုးက အဘယ်အရ က
့် တလ သမဟ
့် န ခခဲသ
့် တ် ကိုးကယ
လပ်တဆ င်လခဲသ
့် နည်ိုး။ ၎င်ိုးက သခင်တယရှု က တဒါသထွက်တစပပီိုးတန က် ၎င်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပပြုမူတစရန် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် ဤစက ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုချင်ခသ
ဲ့် ည်။
ဤသည်မှ မ ရ်နတ်၏ စက ိုးမျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အဓပပါယ် မဟတ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ စ တန်၏

စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤသည်မှ သခင်တယရှု ခရစ်တတ ် ပြစ်မန
ှ ိုး် ရှငိုး် လင်ိုးစွ သခဲတ
့် သ ်လည်ိုး
မည်သပင်
့် ည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ သဘ ဝပြစ်သည်
့် ပြစ်တစ ဤစက ိုးမျ ိုးက တပပ ဆခဲသ
မဟတ်တလ ။ စ တန်၏ သဘ ဝက အဘယ်အရ နည်ိုး။ (လှညပ့်် ြ ိုးရန်၊ ဆိုးယတ်ရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး မရှရန် ပြစ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်က
ချစ်တကက က်ရတသမှုမရှပခင်ိုးမှ မည်သည့်် အကျြုိုးဆက်မျ ိုး တပေါ်တပါက်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်လခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်ရန်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုချင်ခတ
ဲ့် သ တကက င၊့်် “ကယ်တတ သ
် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်
မှနလ
် ျှင၊် ဤတကျ က်ခတ
ဲ က
့် တစပခင်ိုးငါှ အမန် ရှ
့် တတ ်မူပါ” ဟူ၍ တပပ ခဲသ
့် ည်။
့် မန်ပြစ်
ဤသည်မှ စ တန်၏ ဆိုးယတ်တသ ရည်မှနိုး် ချက် မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးသည်
အမှနတ
် ကယ်တွင် အဘယ်အရ က လပ်တဆ င်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုး တနခဲသ
့် နည်ိုး။
၎င်ိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မှ အလွန ် သသ ထင်ရှ ိုး လှသည်။ ၎င်ိုးသည် သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏
ရပ်တည်ချက်န္င
ှ ့်် ပင်ကလကခဏ က ပငင်ိုးပယ်ရန် ဤနည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုြ ့်
ကကြုိုးပမ်ိုးတနခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထစက ိုးမျ ိုးပြင ့်် စ တန် ဆလသည့်် အရ မှ ၊ “သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်မှနလ
် ျှင၊် ဤတကျ က်ခတ
ဲ က
သ တပပ
င်ိုးလက်ပါ။
့်
့် မန်အပြစ်
့်
သင်မလပ် န္င်ပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးတတ ် မဟတ်၊ ထတကက
င ့််
့်
သင်၏အမှုတတ က
် မတဆ င်ရွကသ
် ငတ
့်် တ ပ
့် ါ” ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ထသ ့်
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်ရန် ဤနည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုချင်ခသ
ဲ့် ည်၊
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ပြြုြျက်ပပီိုး ြျက်ဆိုးီ ချင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏
ယတ်မ မှုပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၏ ယတ်မ မှုသည် ၎င်ိုး၏ သဘ ဝက သဘ ဝအတင်ိုး တြ ်ပပပခင်ိုး
ပြစ်ပါသည်။ သခင်တယရှု ခရစ်တတ သ
် ည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးတတ ်၊
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်၏ တကယ့်် လူဇ့် တခယူပခင်ိုး ပြစ်သည်က ၎င်ိုးက
သခဲတ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က တန က်မှ ထပ်ကကပ် မကွ လက်ရင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် သ လ
မရမကတက်ခက်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်က တန္ှ င်ယ
ှ ်ရန်န္င
ှ ့်် တမင်ြျက်ဆိုးီ ရန်
့် က
လွနစ
် ွ အ ိုးထတ်လျက်၊ ဤသတသ
အရ က ၎င်ိုးမလပ်တဆ င်ဘဲ မတနန္င်တပ။
့်
ယခတွင၊် စ တန် တပပ ဆခဲသ
ဲ က
့် ည့်-် “ဤတကျ က်ခတ
့် တစပခင်ိုးငှါ အမန်ရှ့် တတ ်မူပါ။”
့် မန်ပြစ်
ဟူသည့်် ဤစက ိုးစက ဆန်ိုးစစ် ကကည်စ
့် ။့် တကျ က်ခက
ဲ တပါင်မန်အပြစ်
သ တပပ
င်ိုးရန့််
့်
ဤအရ က အဓပပ ယ်တစ်ခခ ရှသတလ ။ အစ ိုးအစ ရှလျှင် အဘယ်တကက င့်် မစ ိုးသနည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် တကျ က်ခက
ဲ အစ ိုးအစ အပြစ် တပပ င်ိုးလဲရန် လသနည်ိုး။ ဤတွင ် အဓပပ ယ်
မရှဟ ဆ၍ရသတလ ။ ထအချန်က သခင်တယရှု သည် အစ တရှ င် တနခဲတ
့် သ ်လည်ိုး သူသည်

ဧကန်မချ စ ိုးစရ အစ ရှခဲသ
့် တလ ။ (ရှခဲပ
့် ါသည်။) သဆ
့် လျှင ် ဤတနရ တွင ် စ တန်
စက ိုးမျ ိုး၏ ရယ်ြွယ်ရ တက င်ိုးပခင်ိုးက ငါတပမင်
ှ ့််
့် ှုန္င
့် ရသည်။ စ တန်၏ သစစ မဲမ
မလမန်ိုးထ ိုးစတ်တအ
ယင်ိုး၏ ယတတမဲ့်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် ိုးလိုးအတွက် ငါတသည်
့်
ရယ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုးက ပမင်ရဆဲ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုး၏ မလမန်ိုးထ ိုးတသ သဘ ဝက
သင်ပမင်ရသည့်် အမှုအရ မျ ိုးစွ က စ တန်က လပ်တဆ င်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုက ြျက်ဆိုးီ သည်အ
့် ရ မျ ိုး လပ်တဆ င် တနသည်က သင် တတွျို့ န္င်ပပီိုး ဤအရ က
ပမင်သည့်အ
် ခါ ၎င်ိုးသည် မန္ှစ်သက်ြွယ်ပြစ်က တဒါသထွက်စရ တက င်ိုးသည်က
သင်ပမင်ရသည်။ သရ့် တွင ် အပခ ိုးတစ်ဘက်၌ ၎င်ိုး၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့််
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးတန က်ကယ
ွ ်က ကတလိုးဆန်ပပီိုး ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်တသ သဘ ဝက
သင်မတတွသ
ျို့ တလ ။ ဤသည်မှ စ တန်၏ သဘ ဝန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ထသတသ
သဘ ဝရှသည့်အ
် တွက်၊ ထသတသ
အရ က
့်
့်
လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ့်
့် ည်ပြစ်သည်။ ယတနလူ
့် မျ ိုးအြ၊ ့် ဤစက ိုးစသည် ယတတမရှသကဲသ
ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် စ တန်သည် ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက ဧကန်အမှန ်
့်
တပပ န္င်စွမ်ိုးရတလသည်
ှ
။ ၎င်ိုးက မသမန ိုးလည်တသ သူန္င
ှ ့်် အဓပပါယ်မရှတသ သူဟ
ငါတတပပ
၍ရပါသတလ ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မသ
ှု ည် တနရ တင်ိုးတွငရ
် ပပီ
ှ ိုး အစဉ်မပပတ်
့်
ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုး ခရလျက် ရှသည်။ ပပီိုးလျှင် သခင်တယရှု က ယင်ိုးက မည်ကသ
ဲ့် ပပန်
့် တပြ
ခဲသ
်မသ
ူ မျှ
့် နည်ိုး။ (“လူသည် မန်အ
့် ိုးပြင့်် အသက်ကတမွိုးရမည်မဟတ်။ ဘရ ိုးသခင် မန်တတ
့်
အ ိုးပြင့်် အသက်ကတမွိုးရမည်။”) ဤစက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ် တန်ခိုး တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။
(ရှပါ၏။) ယင်ိုးတတွ
တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ အဘယ့််တကက င ့််
့် င ် တန်ခိုး ရှသည်ဟ ငါတ အဘယ်
့်
ဆတသ ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ကင်ိုး၊
လူသည် တပါင်မန်အ
အသက်ရှငသ
် တလ ။ သခင်တယရှု သည် ရက် တလိုးဆယ်ပတ်လိုး
့် ိုးပြင်သ
့်
အစ တရှ င်ခသ
ဲ့် ည်။ အစ ငတ်ပပီိုး သူတသသွ ိုးသတလ ။ (မတသသွ ိုးပါ။) အစ ငတ်ပပီိုး
သူမတသပါ၊ ထတကက
င့်် စ တန်က “ကယ်တတ သ
် ည် တကျ က်ခမ
ဲ ျ ိုးက
့်
အစ အပြစ်တပပ င်ိုးလလ
ဲ ျှင် ကယ်တတ တ
့်် ွင ် စ ိုးစရ ရှမည်မဟတ်တလ ။ သဆ
့် လျှင ်
ကယ်တတ သ
် ည် အစ တရှ င်ရန်မလ၊ ဆ တလ င်မှုက ခတနရန် မလတတ မ
့် ည် မဟတ်တလ ။”
ဟူတသ အရ မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုးပြင ့်် တကျ က်ခမ
ဲ ျ ိုးက အစ အပြစ်တပပ င်ိုးလဲတစရန် သူက
့်
တက်တွနိုး် လျက် ချဉ်ိုးကပ်ခသ
ဲ့် ည်။ သရ့် တွင ် တယရှု က၊ “လူသည် မန်အ
့် ိုးပြင့််
အသက်ကတမွိုးရမည်မဟတ်၊” ဟ တပပ ဆခဲသ
့် ည်။ ဆလသည်မှ လူသည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ
ခန္ဓ ကယ်တွင ် အသက်ရှငတ
် သ လ
် ည်ိုး သူ၏ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်က ရှငသ
် န်ခင
ွ ၊့််

အသက်ရှြူခွငတ
့်် ပိုးသည်မှ အစ မဟတ်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်က မန်မမက်
တသ
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခန
ွ ိုး် စီတင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ဘက်တွင၊် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
သမမ တရ ိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
လူတက
့်် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် မှီခန္င်ပပီိုး
့်
့် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးတစလျက် ယကကည်ပခင်ိုးတပိုးတလသည်။
အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင၊် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် လက်တတွျို့ကျတသ ရှု တထ င့်် ရှသတလ ။
သခင်တယရှု သည် ရက် တလိုးဆယ်ပတ်လိုး အစ တရှ င်ပပီိုးတန က် သူသည် မတ်တပ်ရပ်တနပပီိုး
အသက်ရှင ် တနဆဲ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ စစ်မှနတ
် သ သ ဓက တစ်ခ
မဟတ်တလ ။ သူသည် မည်သည့်် အစ ကမျှ ရက် တလိုးဆယ်ပတ်လိုး မစ ိုးခဲတ
့် ချ၊
သတသ
်လည်ိုး သူသည် အသက်ရှငဆ
် ပဲ ြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်
့်
န္ှငဆ
့်် င်တသ သမမ တရ ိုးက အတည်ပပြုတနသည့်် အ ိုးတက င်ိုးတသ
သက်တသအတထ က်အထ ိုး ပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ရိုးရှငိုး် တသ ်လည်ိုး
သခင်တယရှု အတွက် စ တန်က သူက
့်် က
ှ ်သည့်အ
် ခါမှသ
့် စစမ်ိုးတန္ှ ငယ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သူ တပပ ဆခဲသ
ိုးမဟတ် ၎င်ိုးတသည်
သူ၏
့် တလ သတည်
့်
့်
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး အလအတလျ က် ပြစ်န္င
ှ က့်် ကသတလ ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် ရလျှင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်မှ တန က်ပင်ိုးတွငမ
် ှ ပြည်စ
့် က
ွ ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။
တန က်ပင်ိုး အတတွျို့အကကြုမှ တပါက်ြွ ိုးလ ခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ မဟတ်တပထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်တွင ် တမွိုးရ ပါပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သမမ တရ ိုး
န္ှင ့်် အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ သူအတပေါ်
မည်သည်အ
့် ရ
့်
ပြစ်ပျက်ပါတစ၊ သူထတ်တြ ်သမျှသည် သမမ တရ ိုး ပြစ်၏။ သူ၏ စက ိုးပါ
အတကက င်ိုးအရ က ရှညသ
် ည်ပြစ်တစ တသည်ပြစ်တစ- ဤသမမ တရ ိုး၊
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် လူသ ိုးက ရှငသ
် န်တစန္င်ပပီိုး အသက်တပိုးန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတက
တ လမ်ိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
့် သမမ တရ ိုး ရရှတစန္င်ပပီိုး လူအသက်
့်
ကကည်လင်ပပတ်သ ိုးမက
ှု ရရှတစန္င်က ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး ရှတစန္င်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် အသိုးပပြုပခင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်မှ
အပပြုသတဘ တဆ င်၏။ သပြစ်
့် ရ ဤအပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ သည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ
ငါတတပပ
န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။) စ တန်၏ ထစက ိုးမျ ိုးသည် စ တန်၏သဘ ဝမှ
့်
လ သည်။ စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ ဆိုးယတ်ပပီိုး မလမန်ိုးထ ိုးသည့်် သဘ ဝက တနရ တင်ိုးတွင ်
အစဉ်တစက် ထတ်တြ ်ပပသည်။ ကင်ိုး၊ ဤထတ်တြ ်ပပချက်မျ ိုးက စ တန်သည်

အလအတလျ က် ပပြုသတလ ။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ရန် ၎င်ိုးက တစ်ဦိုး တစ်တယ က်က
လှုျို့တဆ ်သတလ ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ၎င်ိုးက ကူညသ
ီ တလ ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ၎င်ိုးက
အတင်ိုးအကျပ် တစခင်ိုးသတလ ။ (မတစခင်ိုးပါ။) ဤထတ်တြ ်ပပချက်အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးသည်
မမသတဘ အတလျ က် ပပြုလပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည်သ
့် ဘ ဝ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုသည့်် မည်သည်အ
့် ရ က မဆ၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်
မည်သပပြုသည်
ပြစ်တစ၊ စ တန်သည် တန က်မှ ထက်ကကပ် မကွ လက်သည်။ စ တန်တပပ ပပီိုး
့်
လပ်တဆ င်သည့်် ဤအရ မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ သဘ ဝမှ စ တန်၏
အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်- ဆိုးယတ်ပပီိုး မလမန်ိုးထ ိုးတသ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ ယခ ငါတ ့်
ြတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စ တန်က အပခ ိုး မည်သည့်အ
် ရ တပပ ဆတသိုးသနည်ိုး။ ဆက်ြတ်ကကစ။့်
ရှငမ
် ဿဲ ၄:၅-၇ ထအခါ မ ရ်နတ်သည် တယရှု က သန်ရှ့် ငိုး် တသ ပမြုျို့တတ ်သ တဆ
င်သွ ိုး၍
့်
ဗမ န်တတ ၏
် အထွတ်၌ တင်ထ ိုးပပီိုးလျှင၊် ကျမ်ိုးစ လ သည်က ိုး၊ တက င်ိုးကင်တမန်တအ
့် ိုး
သင်အ
် ူသည်ပြစ်၍၊ သင်၏တပခက တကျ က်န္င
ှ ့်် မထမခက်တစပခင်ိုးငါှ
့် ဘမှ့် ထ ိုးတတ မ
သူတသည်
သင်က
ှ မ
့်် စချီပင်က့် ကလမ်မ
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် လက်န္င
့် ည် ဟလ ၏။ ထတကက
့်
့်
သ ိုးတတ ်မန
ှ လ
် ျှင် ကယ်ကတအ က်သ ချလ
က်တတ ်မူပါဟ တလျှ က်တလ၏။ တယရှု ကလည်ိုး
့်
သင်၏ ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက သင်သည် အစအစမ်ိုးမပပြုရဟ ကျမ်ိုးစ လ ပပန် သည်ဟ
မန်တတ
်မ၏
ူ ။
့်
ဤတနရ တွင် စ တန်တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးက ပထမဦိုးစွ ကကည့်က် ကစ။့်
“ဘရ ိုးသခင်၏သ ိုးတတ ်မှနလ
် ျှင၊် ကယ်ကတအ က်သ ချလ
က်တတ ်မူပါ၊” ဟ စ တန်က
့်
တပပ ခဲပ့် ပီိုးတန က် “တက င်ိုးကင်တမန်တအ
့် ဘမှ့် ထ ိုးတတ ်မူသည် ပြစ်၍၊
့် ိုး သင်အ
သင်၏တပခက တကျ က်န္င
ှ ့်် မထမခက်တစပခင်ိုးငါှ သူတသည်
သင်က
ှ ့််
့် လက်န္င
့်
မစချီပင်က့် ကလမ်မ
့် ည်” ဟူ၍ သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲမှ ကိုးက ိုးခဲသ
့် ည်။ စ တန်၏ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
ကက ိုးသည်အ
့် ခါ သင်မည်သ ခ
ကတလိုးကလ ိုးန္င်လွနိုး် သည်
့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးတသည်
ကတလိုးကလ ိုး န္င်သည်၊ ရယ်ြွယ်ရ တက င်ိုးပပီိုး
့်
စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ်တက င်ိုးသည်။ ငါ အဘယ်တကက င့်် ဤအရ က တပပ သနည်ိုး။ စ တန်သည်
မကက ခဏ မက်မဲတသ အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးကယ်၎င်ိုး အလွနတ
် တ သ
် ည်ဟ
ယသည်။ ၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အစီအစဉ်က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးတည်ိုးဟူတသ
၎င်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်က ရရှြ ကက
ှ ့််
့် ြုိုးပမ်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်ရန်န္င
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးရန် ထန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ပ့်ပိုးရ မှ

ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဆနက
် ့် ျင်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးရင်ိုး- ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆသည့်် တကယ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပင်ပြစ်သည့်် ကျမ်ိုးစ က မကက ခဏ ကိုးက ိုး၏။ စ တန်တပပ သည့််
ဤစက ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တစ်ခခက သင်ပမင်န္င်ပါသတလ ။ (ဆိုးယတ်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
စ တန် သထ ိုးပါသည်။) စ တန် ပပြုလပ်သမျှအ ိုးလိုးတင
ွ ၊် ၎င်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တသွိုးတဆ င်ရန် အစဉ်အပမဲ ကကြုိုးစ ိုးတလပပီ။ စ တန်သည် တည်တ
့် ည်မ
့် တပပ တသ လ
် ည်ိုး၊
တဝဝ
ှ ့်် ပြ ိုးတယ င်ိုးမတ
ှု က
့် က်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှုန္င
့်
အသိုးပပြုတနတပသည်။ စ တန်က ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး မသန ိုးမလည်က ၊ မက်မဲပပီိုး၊ လူက
မလပ်န္င်သည့်အ
် တင်ိုး အမှုအရ မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ သွငပ် ပင်က ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုး
ရှငိုး် လင်ိုးစွ မခွပဲ ခ ိုးန္င်ဟ ယကကည်လျက်၊ ၎င်ိုး၏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍
ဘရ ိုးသခင်က သ မန် လူသ ိုးတစ်တယ က်ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ချဉ်ိုးကပ်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးလိုးသည် အလ ိုးတူစွ ၎င်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရ၊ ၎င်ိုး၏
လှညပ့်် ြ ိုးမှုန္င
ှ ့်် အန္တရ ယ်တပိုးန္င်တသ ရည်ရွယ်ချက်တက
့် မရပ်မန္င်ဟ စ တန်က
တတွိုးထင်သည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ မက်မဲမှု ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထအပပင်
၊
့်
စ တန်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တပဗ င်ကျကျ ကိုးက ိုးသည်။ ထသလ
့် ပ်ပခင်ိုးက အမျ ိုး
ယကကည်မက
ှု ရရှတစပပီိုး၊ သင်သည် ၎င်ိုး၏ စက ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် အမှ ိုးအယွငိုး် တစ်ခတစ်တလ
တြ ်ထတ် န္င်မည်မဟတ် သမဟ
့် တ် အရူ ိုးလပ်ခရပခင်ိုးက တရှ င်လဲန္င်မည် မဟတ်ဟ
၎င်ိုးကထင်သည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ ရယ်ြွယ်ရ တက င်ိုးပပီိုး ကတလိုးကလ ိုးဆန်ပခင်ိုး
မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူတက
ိုး ဘရ ိုးသခင်က
့်
့် ဧဝတင်္လတရ ိုးက ပြန်တဝပပီ
သက်တသခသည်အ
့် ခါကဲသ
့် ပင်
ူ ျ ိုးက စ တန် တပပ ခဲသ
် ရ န္ှင ့််
့် ည့်အ
့် ပြစ်သည်- မယကကည်သမ
အလ ိုးတူတသ အရ တစ်စတစ်ခက တစ်ခါတစ်ရ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ။ လူတက
့်
အလ ိုးတူတသ အရ တစ်စတစ်ခတပပ သည်က သင်တ ကက
ိုးြူိုး ကကသတလ ။ ထသတသ
့်
့်
အရ မျ ိုးက ကက ိုးတသ အခါ သင်တ မည်
သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ စက်ဆပ်ရွရှ သတလ ။
့်
(ရွ ရှ ပါသည်။) သင်တစက်
့် ခါ မန္ှစ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးပခင်ိုး ကလည်ိုး
့် ဆပ်ရွရှ သည်အ
ခစ ိုးရသတလ ။ ဤခစ ိုးချက်မျ ိုးက သင်တ ရှ
့် ခါ သင်တသည်
စ တန်န္င
ှ ့််
့် သည်အ
့်
လူသ ိုးထတ
ဲ ွင ် စ တန် လပ်တဆ င်တသ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးသည်
ဆိုးယတ်သည်က သတပပြုမန္င်သတလ ။ သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုး ထဲတွင၊် သင်တသည်
့် စတ်န္လ
့်
ဤန ိုးလည်ပခင်ိုး ရှြူိုးသတလ - “စ တန် စက ိုးတပပ သည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးသည် တက်ခက်မှုန္င
ှ ့််
စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မအ
ှု ပြစ် တပပ တလသည်- စ တန်၏ စက ိုးမျ ိုးသည် အဓပပ ယ်မသ
ဲ့် ည်၊
ရယ်ြွယ်ရ တက င်ိုးသည်၊ ကတလိုးကလ ိုးဆန်ပပီိုး စက်ဆပ် ရွ ရှ ြွယ်တက င်ိုးတလသည်။

သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
နည်ိုးပြင ့်် ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ ဆ၊
့်
မလပ်တဆ င်သကဲသ
့် ဧကန်
အမှန ် ထသ လ
့်
့် ိုးဝ မလပ်တဆ င်ြူိုးတပ။” ဟတ်တပသည်၊
ဤအတပခအတနတွင ် လူတသည်
ထအရ က ယဲယ
့် ဲမ
့် ျှသ ခစ ိုးန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက သတဘ မတပါက်န္င်ပမဲရှတလသည်။ ထသ ပြစ်
့် သည်မဟတ်တလ ။ သင်တ၏
့်
ယခ ဝည ဉ်အသက်တ ပြင၊့်် သင်တသည်
- “ဘရ ိုးသခင် တပပ သမျှတင်ိုးသည် သမမ တရ ိုး
့်
ပြစ်၏၊ ကျွန္ပ်
် တအတွ
က် အကျြုိုးရပပီ
ှ ိုး ကျွန္ပ်
် တ လက်
ခရမည်” ဟ ခစ ိုးရမျှ ခစ ိုးရသည်။
့်
့်
သင်သည် ဤအရ က လက်ခ န္င်သည်ပြစ်တစ၊ လက်မခန္င်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သမမ တရ ိုးပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်ဟ
မခင်ိုးချက်မရှ သင်တပပ သည်၊ သရ့် တွင ် သမမ တရ ိုးကယ်၌က သန်ရှ့် ငိုး် ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
သန်ရှ့် ငိုး် သည်က သင်မသတပ။
သဆ
့် လျှင၊် စ တန်၏ဤစက ိုးမျ ိုးက တယရှု ၏ တပပန်
့် ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ “တယရှု ကလည်ိုး
သင်၏ ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက သင်သည် အစအစမ်ိုး မပပြုရဟ ကျမ်ိုးစ လ ပပန်သည်ဟ
မန်တတ
်မ၏
ူ ။” တယရှု တပပ တသ ဤစက ိုးမျ ိုးတွင ် သမမ တရ ိုး ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။)
့်
၎င်ိုးတတွ
က်
့် င ် သမမ တရ ိုး ရှသည်။ အတပေါ်ယတွင၊် ဤစက ိုးမျ ိုးသည် လူတအတွ
့်
လက်န ရမည့်် ပညတ်ချက်တစ်ခ၊ ရိုးရှငိုး် တသ စက ိုးစ တစ်ခ ပြစ်တစက မူ လူသ ိုးန္ှင ့်် စ တန်
န္ှစ်ဦိုးလိုးက ဤစက ိုးမျ ိုးက မကက ခဏ ပပစ်မှ ိုးတစ ်က ိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် ရ
သခင်တယရှု က စ တန်က၊ “သင်၏ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက သင်သည် အစအစမ်ိုး မပပြုရ၊”
ဟ ဆခဲသ
့် ည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ယင်ိုးမှ စ တန် မကက ခဏ လပ်တသ အရ ပြစ်ပပီိုး
၎င်ိုးသည် ထသလ
့် ပ်ရန် အလိုးစ ကကြုိုးပမ်ိုး အ ိုးထတ်သည်။ စ တန်သည် မျက်န္ ှ တပပ င်တက်၍
အရှက်မရှ ထသ လ
ျို့ န်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏
့် ပ်သည်ဟပင် တပပ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က မတကက က်ရွ ရ
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှြမှ့် စ တန်၏ အတပခခ
သတဘ သဘ ဝပြစ်သည်။ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ နတဘိုးတွငရ
် ပ်တည်ပပီိုး သူက
့်
ပမင်တတွျို့ န္င်သည်အ
့် ချန်တွငပ
် င် စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်က တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုး
မပပြုဘဲမတနန္င်ခတ
ဲ့် ပ။ ထတကက
င့်် သခင်တယရှု က စ တန်က၊ “သင်၏ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရ
့်
ဘရ ိုးက သင်သည် အစအစမ်ိုးမပပြုရ။” ဟ ဆခဲသ
့် ည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
စ တန်က မကက ခဏ တပပ ပပီိုးပြစ်သည့်် စက ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့််
့်
မျက်တမှ က်တခတ်တွင ် ဤစက ိုးစက သိုးစဲရ
ွ န် သငတ
့်် တ ်ပါသတလ ။ (သငတ
့်် တ ်ပါသည်၊
ကျွန္ပ်
် တ သည်
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က မကက ခဏ တသွိုးတဆ င် ပြ ိုးတယ င်ိုးသည်အ
့် တွက်
့်
ပြစ်သည်။) အဘယ်တကက င ့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မကက ခဏ စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်
့်

ပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
့်
ပပည်တ
့် နကကတသ တကက င့်် ပြစ်သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ထတကက
င့်် အထက်က စ တန်၏
့်
စက ိုးမျ ိုးသည် လူတ မကက
ခဏ တပပ သည်အ
့် ရ တစ်ခတလ ။ ပပီိုးလျှင် မည်သည့််
့်
အတပခအတနမျ ိုးတွင ် ဤစက ိုးမျ ိုးက လူတ တပပ
ကကသနည်ိုး။ လူတသည်
ဤသတသ
့်
့်
့်
အရ မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ချန် မည်သည့်် တနရ တွငမ
် ဆ တပပ ဆတနကကပပီိုး ပြစ်သည်ဟ
ဆန္င်သည်။ လူတ၏
့် စတ်သတဘ ထ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးမှုမရှသည်က ဤအရ က သက်တသပပသည်။
သခင်တယရှု သည် သမမ တရ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၊ လူတလ
့် အပ်သည့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး ပြစ်သည့်် ရိုးရှငိုး် တသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အနည်ိုးငယ်က တပပ သည်။
သရ့် တွင ် ဤအတပခအတန၌ သခင်တယရှု သည် စ တန်န္င
ှ ့်် ပငင်ိုးခန်ြ ထ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့် သတသ
့်
တပပ ဆခဲပ့် ခင်ိုးတလ ။ စ တန်က သူတပပ ခဲသ
့် ည့်် အထဲတွင ် ထပ်တက် ရင်ဆင်
တပြရှငိုး် တသ အရ တစ်စတစ်ရ ပါဝင်သတလ ။ (မပါဝင်ပါ။) စ တန်၏
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုက သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် သခင်တယရှု က မည်သ ခ
့် နည်ိုး။
့် စ ိုးခဲသ
သူသည် စက်ဆပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တအ န္
ှ ိုးန ပခင်ိုးတက
ဲ့် သတလ ။ (ခစ ိုးခဲရ
့် လ
့် ပါသည်။)
့် ခစ ိုးခရ
သခင်တယရှု သည် တအ န္
ှ ိုးန မှုန္င
ှ ့်် စက်ဆပ်ရွမန်ိုးမှုက ခစ ိုးခဲရ
် သူသည်
့် လ
့် ပါသည်၊ သတသ
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် မပငင်ိုးခန်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့် ကကီိုးကျယ်တသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး တစ်ခတစ်တလက
ပ၍ပင် သူမတပပ ဆခဲတ
့် ချ။ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ (အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် စ တန်သည်
အစဉ်အပမဲ ဤကဲသ
့် ပြစ်
့် ခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပါ။)
့် တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် မည်သည်အ
စ တန်သည် ကျြုိုးတကက င်ိုးဆင်ပခင်၍ မရန္င်ဟ ငါတ တပပ
န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။)
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်ဟ စ တန်က အသအမှတ်ပပြုန္င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်ဟ စ တန်သည် မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ
အသအမှတ်ပပြုမည် မဟတ်သကဲသ
့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုး ပြစ်သည်ဟ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ဝန်ခမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏ သဘ ဝပြစ်သည်။ စ တန်၏
သဘ ဝတွင် စက်ဆပ်ြွယ်တသ တန က်ထပ် သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခ ရှတသိုး၏။ ထအရ မှ
အဘယ်နည်ိုး။ သခင်တယရှု က ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်ရန် ၎င်ိုး၏ ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမျ ိုးတွင၊် ၎င်ိုးက
မတအ င်ပမင်လျှငပ
် င်၊ မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ၎င်ိုးသည် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးဦိုးမည်ဟ
စ တန်က တတွိုးခဲသ
် ည်ိုးဘ၊ဲ မည်သပင်
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရမည်ပြစ်တသ လ
့် ပြစ်တစ
ကကြုိုးစ ိုးြ တရွ
ဲ့် ည်။ ထသလ
့် ကျြုိုးတကျိုးဇူိုးမျှ
့် ိုးချယ်ခသ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးတကက င ့်် မည်သည်အ
မရရှသည့်တ
် င် အဆိုးတင်သ တ
့် င်တအ င် ၎င်ိုး၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က

ဆနက
် ့် ျင်ရပ်တည်ပခင်ိုးတွင ် မရမကဆက်လပ်လျက် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ၎င်ိုးက
လပ်တဆ င်မည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ မည်သည့်် သဘ ဝမျြုိုးပြစ်သနည်ိုး။ ဆိုးယတ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်အတကက င်ိုး ထတ်တြ ်တပပ ဆတသ အခါ လူတစ်ဦိုးသည်
တဒါသထွက်ပပီိုး တဒါသူပန်ထပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ပမင်ြူိုးပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်
အဘယ်သပူ ြစ်သည်က ၎င်ိုးက သပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင် မည်သမ
ူ ည်ဝါပြစ်သည်က
သူမသတပ၊ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
့် စက ိုးတပပ ဆြူိုးပခင်ိုး
မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သူက
့် ခါမျှ မတန္ှ င်ယ
ှ ်ြူိုးတချ။ ထတကက
င့်် သူသည်
့် က
့် မည်သည်အ
့်
အဘယ်တကက င့်် တဒါသပြစ်ရမည်နည်ိုး။ ဤလူသည် ဆိုးယတ်သည်ဟ ကျွန္ပ်
် တ ့်
ဆန္င်သတလ ။ တလ ကီ တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုး၊ အစ ိုးအတသ က်န္င
ှ ့်် က မင်္ဏ်လက်စ ိုးပခင်ိုး၊
တကျ ်ကက ိုးတသ သူမျ ိုးတန က်လက်ပခင်ိုး- ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ထသတသ
့်
လူတစ်တယ က်က အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် မတပိုးတပ။ သတသ
် “ဘရ ိုးသခင်” သမဟ
့်
့် တ်
“ဘရ ိုးန္တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ သမမ တရ ိုး” ဆသည့်် စက ိုး တစ်ခန
ွ ိုး် က တပပ ဆသည်န္င
ှ ့််
သူသည် တဒါသူပန်ထ တလတတ သ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝတစ်ခ ရှပခင်ိုး
ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ လူသ ိုး၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝပြစ်သည်က
သက်တသပပြ လ
် ခါ၊ သမမ တရ ိုးက
့် တလ က်တပသည်။ ကင်ိုး၊ မမအတွက် တပပ ဆသည့်အ
တပပ ဆတသ အခါ သမဟ
ွ ် န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုးမျ ိုး
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမဟ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် တ် လူသ ိုးက တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှငဆ
တပပ ဆတသ အခါ၊ သင်တသည်
မန္ှစ်သက်မှုခစ ိုးရ၏။ တအ န္
ှ ိုးန မှုက ခစ ိုးရပပီိုး
့် လ
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက သင်တ မကက
ိုးချင်ကကသည့်် အချန်မျ ိုး ရှသည် မဟတ်တလ ။ သင်၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးက၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်ဟ လူအ ိုးလိုးက တပပ ကကသည်
မဟတ်တလ ။ ဤစက ိုး အချြုျို့တသည်
သမမ တရ ိုးမဟတ်ပါ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတပေါ်
့်
့်
ဆိုးမပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသ ပြစ်သည်မှ သသ
ထင်ရှ ိုးသည်။” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးတက င်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးန္င်သည်။ အချြုျို့တသ လူတက
့် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အ ိုးတက င်ိုးတသ မန္ှစ်သက်မှုတစ်ခက ခစ ိုးရန္င်ပပီိုး၊ “ဤအရ က တနစဉ်
့်
တပပ ဆသည်- သူ၏ စမ်ိုးသပ်မှု၊ သူ၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ မည်သည့်အ
် ချန်တွင ် အဆိုးသတ်
မည်နည်ိုး။ တက င်ိုးမွနတ
် သ ခရီိုးပန်ိုးတင်က မည်သည့်် အချန်တွင ် ငါတ ရရှ
့် မည်နည်ိုး” ဟ
တတွိုးကကသည်။ မတလျ က
် န်တသ ဤတဒါသသည် အဘယ်တနရ မှ လ သည်က မသရတပ။
ဤသည်မှ မည်သည့်် သဘ ဝ ပြစ်သနည်ိုး။ (ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝပြစ်ပါသည်။) စ တန်၏
ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက ယင်ိုးက ညန်ကက ိုးတပိုးပပီိုး လမ်ိုးပပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ရှု တထ ငမ
့်် ှ၊

စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝ၊ ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုး၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မပငင်ိုးခန်
သမဟ
့် ၊ ့် လူမျ ိုးက မက်မဲစွ ပပြုမူသည့်အ
် ခါ သူသည်
့် တ် အ ဃ တမထ ိုးသကဲသ
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တရိုးကကီိုးခင
ွ က
် ျယ် လပ်တလ့်မရှတပ။ လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အမှုအရ မျ ိုး
တပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အလ ိုးတူ အပမင်မျြုိုးမျ ိုး ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည်က သင်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တတွျို့ရ လမ်မ
် ပပင် ကစစရပ်မျ ိုးက ကင်တွယ်ရန်
့် ည်မဟတ်သည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှု တထ င်အ
့် ပမင်မျ ိုး၊ အသပည ၊ သပပပည ၊ အတတွိုးအတခေါ် သမဟ
့် တ်
စတ်ကူိုးမျ ိုးက သူအသိုးပပြုသည်က တတွျို့ရလမ်မ
့် ည်မဟတ်။ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးန္ှင ့်် သူထတ်တြ ် ပပသမျှတင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်စပ် တနသည်။
ဆလသည်မှ ၊ သူတပပ ခဲတ
် ပတ်တတ ်တင်ိုးန္ှင ့်် သူလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
့် သ န္ှုတက
လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် စပ်ဆင်သည်။ ဤသမမ တရ ိုးသည်
အတပခအပမစ်မရှတသ စတ်ကူိုးအချြုျို့၏ ရလဒ်မဟတ်တပ။ ဤသမမ တရ ိုးန္ှင ့််
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ အသက်တက
့်
အတကက င်ိုးပပြု၍ တြ ်ပပထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် သမမ တရ ိုး ပြစ်တသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရသည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ ငါတတပပ
န္င်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
့်
ဆတသ ်၊ ဘရ ိုးသခင် တပပ ဆ၊ လပ်တဆ င်သမျှ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
လူတထ
့်
့်
အသက်ပါပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးက ယူတဆ င်လ တပိုးသည်၊ လူတက
့် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ထအပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုက ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်ြအလ
ငှ့်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် လမ်ိုးညန်တပိုးသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အန္ှစ်သ ရတက
့် သတ်မှတ်
ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယခ ဤအရ က သင်တ တတွ
ျို့ ပမင်ကကပပီ မဟတ်တလ ။ ယခ၊
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ မှ တန က်ထပ် ဆက်လက် ြတ်ရှုကကပါစ။့်
ရှငမ
် ဿဲ ၄:၈-၁၁ တြန်မ ရ်နတ်သည် တယရှု က အလွနပ် မင်လ
့် ှစွ တသ တတ င်တပေါ်သ ့်
တဆ င်သွ ိုး၍၊ ဤတလ က၌ ရှသမျှတသ တင်ိုးန္င်ငတက
့် ၎င်ိုး၊ ထတင်ိုးန္င်ငတ၏
့်
ဘန်ိုးစည်ိုးစမ်က၎င်ိုး ပပညန်၍၊ ကယ်တတ ်သည် ငါက
ွ ်လျှင်
့် ညွတ်ပပပ်ကိုးကယ
ယခပပတလသမျှတက
့် ငါတပိုးမည်ဟဆတလ၏။ တယရှု ကလည်ိုး အချင်ိုးစ တန်၊
ငါတန
ွ ်ရမည်၊
့် က်သဆ
့် တ်တလ ။့် သင်၏ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက ကိုးကယ

ထဘရ ိုးသခင်ကသ အတစခရမည် ကျမ်ိုးစ လ သည်ဟ မန်တတ
်မ၏
ူ ။ ထအခါ
့်
မ ရ်နတ်သည် အထတတ ်မှထက
ွ ်သွ ိုး၍ တက င်ိုးကင်တမန်တသည်
ချဉ်ိုးကပ်လျက် လပ်
့်
တကျွိုးကက၏။
စ တန် မ ရ်နတ်သည် ၎င်ိုး၏ ယခင်န္စ
ှ ်ကကမ် လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးမျ ိုး မတအ င်ပမင်တသ တကက င့််
တန က်တစ်ကကမ် ထပ်ကကြုိုးစ ိုးခဲတ
့် သိုးသည်။ ၎င်ိုးက ကမဘ တပေါ် ရှ တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ထတင်ိုးန္င်ငတ၏
ွ ်ခင်ိုးသည်။
့် ကကယ်ဝချမ်ိုးသ မှုက သခင်တယရှု အ ိုးပပပပီိုး ၎င်ိုးက ကိုးကယ
ဤအတပခအတနမှ မ ရ်နတ်၏ အင်္ဂ ါရပ်အစစ်အမှနမ
် ျ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ က
သင်ပမင်ရသနည်ိုး။ စ တန်မ ရ်နတ်သည် လိုးဝ အရှကမ
် သ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
၎င်ိုးသည် အဘယ်သ အရှ
ကမ
် ဲ့်သနည်ိုး။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်တ
် င်
့်
စ တန်က တပပ င်ိုးပပန်လည
ှ ပ့်် ပီိုး၊ “ဤတင်ိုးန္င်င အ ိုးလိုးတ၏
့် ါ၊
့် ဘန်ိုးစည်ိုးစမ်တက
့် ကကည်ပ
ကယ်တတ သ
် ည် ငါက
့် ညွတ်ပပပ် ကိုးကွယ်လျှင် ယခပပတလသမျှတက
့် ငါတပိုးမည်။” ဟ
တပပ ရင်ိုး ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုး ပပသခဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ အခန်ိုးကဏ္ဍ လိုးဝ
တပပ င်ိုးပပန်ပြစ်တနပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ စ တန်သည် အရှက်မဲ့်သည် မဟတ်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် သူ၏ တပျ ်ရင်မှုအတွက်
့် ည်၊ သတသ
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ်အ ိုး
့် တလ ။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တပိုးခဲသ
် စ တန်သည် ထအရ အ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်လခဲပ့် ပီိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးက
့် ည်၊ သတသ
့်
သမ်ိုးပက်ထ ိုးပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်က၊ “ငါက
့် ကိုးကွယ်တလ ။့် ငါက
့် ကိုးကွယ်ပါက
ဤအရ အ ိုးလိုးက သငအ
့်် ိုး ငါတပိုးမည်။” ဟ တပပ ခဲတ
့် လသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏
အကျည်ိုးတန်တသ သွငပ် ပင်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် လိုးဝ အရှကက
် င်ိုးမဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။
စ တန်သည် “အရှက”် ဟူတသ စက ိုး၏ အဓပပ ယ်ကပင် မသတပ။ ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တန က်ထပ် နမူန ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် အရှက်ဟူသည်အ
့် ရ ကပင်
မသတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် စီမခန်ခွ့် က
ဲ
အပ်စိုးသည်က စ တန်က ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သ၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် လူသ ိုးန္င
ှ ့််
သက်ဆင်ပခင်ိုးမရှသကဲသ
့် စ
ှ ့်် သ ၍မသက်ဆင်ဘဲ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင် တပသည်၊
့် တန်န္င
သတသ
် စ တန်မ ရ်နတ်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တပိုးမည်ဟ အရှက်မရှ
့်
တပပ ခဲ၏
် ဲ့်စွ တန က်တစ်ြန်
့် ။ ဤသည်မှ စ တန်က အဓပပ ယ်ကင်ိုးမဲပ့် ပီိုး အရှကမ
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တန က်ထပ် ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စ တန်က သ ၍ မန်ိုးတီိုးြ ပြစ်
်
့် တစသည်၊ မဟတ်တလ ။ သတသ
့်
စ တန်သည် မည်သည်အ
့် ရ က ကကြုိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ သခင်တယရှု သည်

လှညစ
့်် ိုးခခဲရ
် ရ တပပ ခဲသ
့် သတလ ။ သခင်တယရှု က မည်သည့်အ
့် နည်ိုး။ (“သင်၏ဘရ ိုးသခင်
ထ ဝရဘရ ိုးက ကိုးကွယ်ရမည်၊ ထဘရ ိုးသခင်ကသ အတစခရမည်။”)
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် လက်တတွျို့ကျတသ အဓပပ ယ် ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) မည်သည့််
လက်တတွျို့ကျတသ အဓပပ ယ်မျြုိုးနည်ိုး။ စ တန်၏တပပ ဆချက်တွင ် ၎င်ိုး၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့််
အရှကက
် င်ိုးမဲ့်မှုက ငါတတတွ
င့်် လူသ ိုးသည် စ တန်က ကိုးကယ
ွ ်လျှင်
့် ျို့ရသည်။ ထတကက
့်
ရလဒ်မှ အဘယ်အရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ သူတသည်
တင်ိုးန္င်ငမျ ိုးအ ိုးလိုး၏
့်
ကကယ်ဝချမ်ိုးသ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘန်ိုးစည်ိုးစမ်တက
့် ရရှမည်တလ ။ (ရရှမည် မဟတ်ပါ။) သူတ ့်
မည်သည့်အ
် ရ ရကကမည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် စ တန်ကသ
ဲ့် အရှ
ကမ
် ဲက
့်
့်
တလှ င်တပပ င်ြွယ်ပြစ်လ လမ့််မည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ထအခါ ၎င်ိုးတသည်
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် မပခ ိုးန ိုးဘဲ ပြစ်လမ်မ
င့်် သခင်တယရှု သည်
့် ည်။ ထတကက
့်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတွက် အတရိုးကကီိုးတသ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
တပပ ခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်- “သင်၏ဘရ ိုးသခင် ထ ဝရဘရ ိုးက ကိုးကယ
ွ ်ရမည်၊
ထဘရ ိုးသခင်ကသ အတစခရမည်။” ဆလသည်မှ သခင်အ
် ှ လွဲ၍၊
့် တွကမ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်အတွက်မလ
ှ ွဲ၍ အပခ ိုးသက
ူ သင်အတစခလျှင၊် စ တန်မ ရ်နတ်က
သင်ကိုးကယ
ွ ်လျှင၊် သင်သည် စ တန်နည်ိုးတူ အညစ်အတကကိုးတွင ်
လူိုးလမ်တ
့် ပျ ်ပမြူိုးတနပခင်ိုးပြစ်မည်။ ထအခါ သင်သည် စ တန်၏ အရှက်မပဲ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏
ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတက
ဲ့် ပင်
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန်ကသ
့် တဝမျှခစ ိုးလမ်မ
့် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ပြ ိုးတယ င်ိုး တသွိုးတဆ င်က တက်ခက်လမ်မ
့် ည်။ ထအခါတွင ် သင်အ
့် တွက် နင်္ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စက်ဆပ်ပခင်ိုးက ခရမည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ရက်ချပခင်ိုးက ခရမည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရမည်။ စ တန်သည်
သခင်တယရှု က တအ င်ပမင်ပခင်ိုးမရှဘဲ အကကမ်ကကမ် ပြ ိုးတယ င်ိုး တသွိုးတဆ င်ပပီိုးတန က်တွင ်
တန က်တစ်ကကမ် ကကြုိုးစ ိုးခဲသ
့် တလ ။ စ တန်သည် တန က်တစ်ကကမ် မကကြုိုးစ ိုးတတ ဘ
့် ဲ
ထွက်ခွ သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ ဤအရ က အဘယ်အရ က သက်တသပပ သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ စ တန်၏
ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝ၊ ၎င်ိုး၏ မလတမ စတ်၊ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် ယတတမရှပခင်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင် တြ ်ပပရန် မထက်တန်သည်က သက်တသပပသည်။ သခင်တယရှု က
စ တန်က ဝါကျသိုးတကက င်ိုး ပြင်သ
အန္င်ယူခသ
ဲ့် ည်။ ထတန
့်
့် က်တွင ် ၎င်ိုးသည် အပမီိုးကတ်၍
၎င်ိုး၏မျက်န္ ှ ပပရန် အလွနရ
် ှကလ
် ျက် သတ်သတ်ပျ ပျ တပပိုးထွက်သွ ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ သခင်တယရှု က
တန က်တစ်ကကမ် လိုးဝ ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုး မပပြုတတ တ
့် ပ။ သခင်တယရှု သည်
စ တန်၏ ဤတသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးက အန္င်ယခ
ူ ပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သူ

လပ်တဆ င်ရမည့်အ
် မှုန္င
ှ ့်် သူ၏တရှ တ
ျို့ မှ က်၌ ချခင်ိုးထ ိုးတသ အမှုက ယခ အလွယတ
် ကူ
ဆက်လပ်တဆ င်န္င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအတပခအတနတွင ် သခင်တယရှု တပပ ဆ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
အရ အ ိုးလိုးသည် မျက်တမှ က်တခတ် အြ အသ
ိုးပပြုမည်ဆပါက လူတင်ိုးအတွက်
့်
လက်တတွျို့ကျတသ အဓပပ ယ် တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) မည်သတသ
့်
လက်တတွျို့အဓပပ ယ် ပြစ်သနည်ိုး။ စ တန်က အန္င်ယူပခင်ိုးမှ လပ်တဆ င်ရန် လွယ်ကူတသ
အရ ပြစ်သတလ ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုက လူတ ရှ
ှု ျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ရမည်တလ ။ စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်မမ
တကျမှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှုက လူတ ရှ
့် ရမည်တလ ။ (ရှရပါမည်။) သင် ကယ်တင်၏
အသက်တ တွင ် စ တန်၏ တသွိုးတဆ င်မက
ှု တတွျို့ ကကြုသည့်အ
် ခါ၊ သင်သည် စ တန်၏
ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝက ရပ်စ ိုးမန္င်ပါက၊ ၎င်ိုးက အန္င်ယူန္င်မည် မဟတ်တလ ။ အကယ်၍
စ တန်၏ ရယ်ြွယ်တက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် ယတတမရှမှုတက
့် ါက သင်သည် စ တန်ဘက်တွင်
့် သင်သရှခဲပ
ရပ်တည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်ဦိုးမည်တလ ။ အကယ်၍ စ တန်၏ မလမန်ိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့််
အရှကမ
် ဲ့်ပခင်ိုးတသည်
သင်မှတစ်ဆင့်် မည်သ တြ
်ထတ်ပပခရသည်က သင်န ိုးလည်ပါက့်
့်
ဤအရ မျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ သင် သတပပြုမပပီိုး န ိုးလည်ပါက- သင်သည် ဤနည်ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က တက်ခက်၍ တသွိုးတဆ င်ဦိုးမည်တလ ။ (တသွိုးတဆ င်မည် မဟတ်ပါ။)
မည်သည့်အ
် ရ က သင် လပ်မည်နည်ိုး။ (ကျွန္ပ်
် တသည်
စ တန်က ဆနက
် ့် ျင်ပန်ကန်ပပီိုး
့်
စွနပစ်
် ့် ပါမည်။) ယင်ိုးမှ လပ်တဆ င်ရန် လွယက
် ူတသ အရ တစ်ခတလ ။ ယင်ိုးသည်
မလွယ်ကူတပ။ ဤအရ က လပ်တဆ င်ရန်၊ လူတအတနပြင
့်် မကက ခဏ ဆတတ င်ိုး ရမည်၊
့်
ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်၌ မမတက
ှ
ပြစ်ပပီိုး မမတက
့် ယ်ကယ် ထ ိုးရရမည်
့် ယ်ကယ်
ဆန်ိုးစစ်ရမည်ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး၊ သူ၏
့်
တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုတအ
့်် ပိုးရမည်။
့် ိုး သူတတပေါ်
့် ကျတရ က် ခွငတ
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင်သ
လူတသည်
စ တန်၏ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်မှုမှ မမကယ်ကယ်
့်
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး လွတ်တပမ က်တစလမ့််မည်။
ယခ၊ စ တန်တပပ ခဲသ
့် ည့်် ဤစက ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုးက ကကည့်ပ် ခင်ိုးပြင၊့်် စ တန်၏အန္ှစ်သ ရက
ြန်တီိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးက ငါတ အကျဉ်ိုး
ချြုပ်မည်ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ စ တန်၏
့်
အန္ှစ်သ ရသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတူ ကွဲပပ ိုးလျက်၊ တယဘယျအ ိုးပြင့််
ဆိုးယတ်သည်ဟ တပပ န္င်သည်။ စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဆိုးယတ်သည်ဟ
ငါအဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က တပြြရန်
့် ၊ လူတက
့် စ တန်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ဆန်ိုးစစ်ရမည်။ စ တန်သည် လူက

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး ထန်ိုးချြုပ်သည်၊ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးသည် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတအ က်တွင ် ပပြုမူပပီိုး၊ စ တန်က ြျက်ဆိုးီ ထ ိုးတသ
လူတ၏
် လသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အမှတ်တမဲ့်
့် တလ ကတစ်ခတွင ် အသက်ရှငတ
စ တန်၏ ပင်ဆင်မှုန္င
ှ ့်် သမ်ိုးသင
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ခကကရသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးတွင ် စ တန်၏
့်
သဘ ဝပြစ်တသ သူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးရသည်
ှ
။ စ တန် တပပ ဆ၊
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် မျှတင်ိုးမှ၊ ၎င်ိုး၏မ နတထ င်လ ိုးမှုက သင်ပမင်ပပီတလ ။ ၎င်ိုး၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှုန္င
ှ ့််
မလမန်ိုးထ ိုးမှုတက
့် ပမင်ပပီတလ ။ စ တန်၏မ နတထ င်လ ိုးမှုက အဓကအ ိုးပြင့်် မည်သ ့်
ပပသထ ိုးသနည်ိုး။ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က အစဉ်အပမဲ ယူလတသ
ဆန္ဒသထ ိုးသတလ ။ လူတအတနပြင
့်် စ တန်တန က်လက်ပပီိုး၊ သူက
့်
့် ပ့်ပိုးက
ကိုးကွယြ
် ရန်
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က
့် အလငှ့် ၊ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ြျက်ဆိုးီ ပပီိုး မမကယ်ကယ်အတွက် ရယူလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏ မ နတထ င်လ ိုးတသ
သဘ ဝပြစ်သည်။ စ တန်က လူတက
့် ခါ ၎င်ိုးတ လ
့် ည့််
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည်အ
့် ပ်သင်သ
အရ က တက်ရက်တပပ သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က စ တန် တသွိုးတဆ င်တသ အခါ ၎င်ိုးသည်
ထွက်လ ပပီိုး “ငါသည် သငက
့်် တသွိုးတဆ င်တနသည်၊ သငက
့်် ငါတက်ခက်မည်” ဟ
တပပ သတလ ။ လိုးဝမတပပ တပ။ သပြစ်
့် ည်ိုးလမ်ိုးက သိုးသနည်ိုး။
့် ရ စ တန်က မည်သည်န
၎င်ိုးသည် ပြ ိုးတယ င်ိုး၏၊ တသွိုးတဆ င်၏၊ တက်ခက်ပပီိုး၊ တထ င်တချ က်ဆင်၏။
သမမ ကျမ်ိုးစ မျ ိုးမှပင် ကိုးက ိုးတလ၏။ စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ အန္တရ ယ်တပိုးန္င်တသ
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အကကမျ ိုး ပပည့်စ
် ရန်အတွက် နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစပြင့်် တပပ ဆပပြုမူသည်။
ဤအရ က စ တန်က လပ်တဆ င်ပပီိုးသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးတင
ွ ် ပပသထ ိုးသည့်အ
် ရ မှ
မည်သည်အ
့် ရ က ပမင်ရသနည်ိုး။ လူတသည်
လည်ိုး မ နတထ င်လ ိုးလ ကကသည်
့်
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမှ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
ဒကခခစ ိုးရပပီိုးပြစ်၏၊ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည် မ နတထ င်လ ိုး လ သည်၊
့်
လှညပ့်် ြ ိုးတတ်လ သည်၊ မလမန်ိုးထ ိုးစတ် ရှလ သည်၊ အလွနအ
် မင်ိုး မက်မဲလ သည်။
ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် စ တန်၏သဘ ဝတကက င့်် ပြစ်တပေါ်လ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။
စ တန်၏သဘ ဝသည့်် ဆိုးယတ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤဆိုးယတ်တသ သဘ ဝက
လူသ ိုးအ ိုးတပိုးပပီိုးပြစ်က ဤဆိုးယတ်သည့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
လူသ ိုးထ ယူတဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် လူသ ိုးသည် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့်
စ တန်ဆန်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး တအ က်တွင် အသက်ရှငပ် ပီိုး စ တန်ကသ
ဲ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်က
အ ခသည်၊ တက်ခက်ပပီိုး စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက

မကိုးကယ
ွ ်န္င်သကဲသ
့် သူ
ျို့ ည့်် စတ်န္လ
ှ ိုး မရှတတ သ
့် ည်အထ ပြစ်သည်။
့် က
့် တကက က်ရွ သ
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ တခါင်ိုးစဉ်တစ်ခပြစ်န္င်တသ ်လည်ိုး
တဆွိုးတန္ွိုးတပပ ဆသည့်အ
် ခါ အချြုျို့ လူတအတွ
က် စတ်ကူိုးသက်သက် အနည်ိုးငယ်
့်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်လ န္င်ပပီိုး အနည်ိုးငယ် နက်နက
ဲ
၎င်ိုးတ အလှ
မ်ိုးတဝိုးတက င်ိုးတဝိုးတနန္င်သည်။
့်
သရ့် တွင ် စိုးရမ်ပူပန်စရ မလတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးမှ အဘယ်အရ ပြစ်သည်က
သင်တန့် ိုးလည်တစရန် ငါကူညမ
ီ ည်။ လူတစ်ဦိုးသည် မည်သတသ
လူအမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်တကက င်ိုး
့်
န ိုးလည်ြရန်
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ လ
့် ၊ ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်သည့်အ
့် ပ်ရပ်မျ ိုး၏ ရလဒ်တက
့်
ကကည်တ
့် လ ၊့် ထတန
့် က် ထလူ၏ အန္ှစ်သ ရက သင်ပမင်န္င်လမ့််မည် ပြစ်သည်။
ဤနည်ိုးအတင်ိုး ဆ၍ရန္င်ပါသတလ ။ (ဆန္င်ပါသည်။)
ထသပြစ်
့် ှ
့် လျှင ် ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ဤရှု တထ င်မ
မတ်သဟ ယပပြုကကစ။့် စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဆိုးယတ်သည်၊ ထတကက
င့်် စ တန်၏
့်
လူသ ိုးအတပေါ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် မရပ်မန ိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန်
ပြစ်သည်။ စ တန်သည် ဆိုးယတ်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးြျက်ဆိုးီ ထ ိုးတသ လူမျ ိုးသည်လည်ိုး
့်
ဧကန်မချ ဆိုးယတ်၏၊ ဟတ်ပါသတလ ။ “စ တန်က ဆိုးယတ်တသ လ
် ည်ိုး
၎င်ိုးြျက်ဆိုးီ ထ ိုးတသ တစ်စတစ်တယ က်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တက င်ိုး သန်ရှ့် ငိုး် လမ်မ
့် ည်” ဟ
တစ်ဦိုးတစ်တလက တပပ မည်တလ ။ ယင်ိုးသည် ရယ်စရ တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်၊ မဟတ်တလ ။
ထသတသ
အရ သည် ပြစ်န္င်မည်တလ ။ (မပြစ်န္င်ပါ။) စ တန်သည် ဆိုးယတ်သည်၊ ၎င်ိုးတွင ်
့်
ဆိုးယတ်မတ
ှု ွင ် ပဓ နကျသည့်အ
် ရ တစ်ခန္ှင ့်် လက်တတွျို့ကျသည်ြ
့် က် န္ှစ်ခလိုးရသည်
ှ
။
ဤသည်မှ အချည်ိုးန္ိုးီှ စက ိုးမျှသ မဟတ်။ ငါတသည်
စ တန်က သွ ိုးပပ်တလလွင ့််
့်
တပပ ဆရန် ကကြုိုးပမ်ိုးတနပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ငါတသည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
့်
လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတကက င်ိုးက မတ်သဟ ယ ပပြုတနပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးအရ ၏ လက်တတွျို့ အရှတရ ိုးအတပေါ် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးသည် လူအချြုျို့
သမဟ
့် ည်၊ သရ့် တွင ်
့် တ် အချြုျို့တသ လူအပ်စမျ ိုးက ထခက်တက င်ိုး ထခက်မလမ်မ
မလမန်ိုးထ ိုးတသ ရည်ရွယ်ချက်မရှတပ။ သင်တသည်
ယတနတွ
့် င ် ဤအရ က ကက ိုးကကရပပီိုး
့်
အနည်ိုးငယ် မသက်မသ ပြစ်န္င်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သတသ
် မကက မီ တစ်တနတန
့် တွ
့် င ်
့်
ထအရ က သင်တ အသ
အမှတ် ပပြုလ န္င်တသ အခါ သင်တသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ်
စက်ဆပ်ရွရှ ကကလမ်မ
တပပ
ဆသည့်အ
် ရ သည် သင်တအြ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ယတန ငါတ
့်
့်
့်
့်
အလွနအ
် သိုးဝင်ပပီိုး အလွနတ
် န်ြိုးရသည်
ှ
ဟ သင်တခ့် စ ိုး ကကရလမ့််မည်။ စ တန်၏

အန္ှစ်သ ရသည် ဆိုးယတ်သည်။ ထတကက
င့်် စ တန် လပ်ရပ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည်
့်
မလွဧ
ဲ ကန် ဆိုးယတ်သည် သမဟ
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည်ဟ
့် တ် အနည်ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ဆိုးယတ်မှုန္င
ငါတတပပ
န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။) သပြစ်
့်
့် လျှင ် စ တန်သည် လူက
မည်သတြ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မျ ိုးကက ိုး စ တန်
့် က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသနည်ိုး။ တလ ကထဲန္င
လပ်တဆ င်သည့်် ဆိုးယတ်မှုထမ
ဲ ှ၊ မည်သည့်် တကျတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးသည် လူတအြ
့်
့်
ပမင်သ ပပီိုး သတထ ိုးမ တလ က်စရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဤအရ က သင်တ ယခင်
က
့်
စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။ သင်တသည်
ထကစစက သပ်ထည့်စ
် ဉ်ိုးစ ိုးတက င်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးမည်မဟတ်၊
့်
ထတကက
င့်် အဓကကျတသ အချက်အချြုျို့က ငါတင်ပပပါရတစ။ စ တန်အဆပပြုသည့််
့်
ဆင်က
့် ဲပြစ်စဉ်သီအရီက လူတင်ိုး သကကသည်၊ ဟတ်ပါ၏တလ ။ ဤသည်မှ လူက
တလ့်လ သင်ကက ိုးသည့်် အသပည နယ်ပယ်တစ်ခ ပြစ်သည်၊ မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
သပြစ်
ပည က အသိုးပပြုပပီိုး
့် ရ ၊ စ တန်သည် ပထမဦိုးစွ လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ အသ
့်
၎င်ိုးတအ
့် ိုး အသပည တပိုးြရန်
့် မမကယ်တင်၏ ဆိုးယတ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုတလသည်။ ထတန
ဲ သ အရ မျ ိုး သမဟ
့် က် ၎င်ိုးသည် အသပည ၊ သပပန္ှင ့်် နက်နတ
့် တ်
လူအမျ ိုး တလ့်လ စူိုးစမ်ိုးလစတ်ရတသ
ှ
ကစစရပ်မျ ိုးတွင ် သူတ၏
ှု
့် စတ်ဝင်စ ိုးမက
န္ှုိုးဆတ
ွ ပိုးရင်ိုး လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ သ
့် ပပပည က အသိုးပပြုတလသည်။ လူက
ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန် တန က်ထပ်သိုးတသ အရ မျ ိုးမှ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမန္
ှု င
ှ ့််
အယူသိုးီ ပခင်ိုးတပြစ်
ှု ရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုး ပြစ်သည်။
့် ပပီိုး ယင်ိုးတန က်တွင ် လူမတ
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် လူတအတနပြင်
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးတွင် ကကြုရသည့််
့်
့် တနစဉ်
အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး အ ိုးလိုးသည် လူတန္ှ့် င ့်် ကပ်လျက် တည်ရကကတလသည်
ှ
။
ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ ပမင်
့် တသ အရ ၊ ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတသ အရ ၊ ၎င်ိုးတ ့်
ထတတွျို့တသ အရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တတွ
ျို့ ကကြုတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်တနသည်။
့်
လူသ ိုးအတယ က်စီတင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ပြစ်
် င် ထအရ မျ ိုးမှ မမကယ်ကယ်
့် ချင်လျှငပ
မလွတ်တပမ က်န္င် သမဟ
့် တ် မလွတ်ကင်ိုးတစန္င်ဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးက ဤအရ မျ ိုး
ဝန်ိုးရလျက် အသက်ရှငက် ကတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင်ရ တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
အကူအညီမဲ့်ပပီိုး၊ လူသ ိုး လပ်န္င်သမျှမှ အလမ်ိုးမိုးခရြ၊ ့် ကူိုးစက်ခရြ၊ ့် ထန်ိုးချြုပ်ခရြန္ှ့် င ့််
ထအရ မျ ိုးပြင ့်် ချြုပ်တန္ှ င် ခရြသ
့် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ထအရ မျ ိုးမှ မမကယ်ကယ်
လွတ်တပမ က်တစြ အစွ
မ်ိုးတန်ခိုး ကင်ိုးမဲ့်တလသည်။
့်
၁။ လသ ်းကိို တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တစရန် စ တန်က အသိပည ကိို အသံ်းို ပ ပံို

ပထမဦိုးစွ ၊ အသပည အတကက င်ိုး ငါတတပပ
ကကမည်။ အသပည သည်
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ တစ်ခအပြစ် အတယ က်တင်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ
ပြစ်သတလ ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် လူမျ ိုးသည် “အသပည ” ဟူတသ စက ိုးလိုး၏
င်္ယက်အနက်သည် အပျက်သတဘ ထက် အပပြုသတဘ ပြစ်သည်ဟ လူတ ထင်
ကကသည်။
့်
သဆ
ပည က အသိုးပပြုသည်ဟ
့် လျှင ် စ တန်က လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ အသ
့်
ဤတနရ တွင် ငါတ အဘယ်
တကက င ့်် တြ ်ပပတနကကသနည်ိုး။ ဆင်က
့် ပဲ ြစ်စဉ်သီအရီသည်
့်
အသပည ၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခ မဟတ်တလ ။ နယူတန်၏ သပပပည ဆင်ရ ဥပတဒသမျ ိုးသည်
အသပည ၏ အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ကမဘ ကကီိုး၏ ဆွင
ဲ င်အ ိုးသည်လည်ိုး
အသပည ၏ အစတ်အပင်ိုးပြစ်သည်၊ မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) သပြစ်
့် လျှင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် စ တန်အသိုးပပြုတသ အရ မျ ိုးအကက ိုးတွင ်
အသပည က အဘယ်တကက င့်် စ ရင်ိုးပပြုထ ိုးသနည်ိုး။ ဤအရ အတပေါ် သင်၏ အပမင်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ အသပည တွင ် သမမ တရ ိုး အနည်ိုးငယ်မျှပင် ရှပါသတလ ။ (မရှပါ။) သဆ
့် လျှင ်
အသပည ၏ အန္ှစ်သ ရက အဘယ်နည်ိုး။ မည်သည်အ
့် တပခခအတကက င်ိုးရင်ိုး တပေါ်တွင ် လူသ ိုး
ဆည်ိုးပူိုးသည့်် အသပည အ ိုးလိုးက တလ့်လ သင်ယူရသနည်ိုး။ ဆင်က
့် ဲပြစ်စဉ် သီအရီတပေါ်တွင ်
အတပခခသတလ ။ စူိုးစမ်ိုးရှ တြွပခင်ိုးန္ှင ့်် တပါင်ိုးရိုးတြ ်ပပချက်တ မှ
့် တစ်ဆင့်် လူက ရရှထ ိုးသည့််
အသပည မှ ဘရ ိုးမဲဝ
့် ါဒက အတပခခသည် မဟတ်တလ ။ ဤအသပည တစ်ခတစ်တလသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်မှု ရှသတလ ။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
ဆက်န္ယ်သတလ ။ ယင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ် သတလ ။ (မဆက်န္ယ်ပါ။) သဆ
့် လျှင ်
စ တန်သည် လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစြ အသ
ပည က မည်သ အသ
ိုးပပြုသနည်ိုး။
့်
့်
ဤအသပည ၏ မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုး သမဟ
ှ ့််
့် တ် သမမ တရ ိုးန္င
ဆက်န္ယ်ပခင်ိုးမရှဟ ယခပင် ငါတပပ ခဲသ
့် ့်
့် ည်။ လူအချြုျို့က ထအရ က ဤကဲသ
စဉ်ိုးစ ိုးကကသည်- “အသပည သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
့်
သက်ဆင်ပခင်ိုးရှတက င်ိုးရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးသည် လူကမပျက်စီိုးတစတသိုးပါ။”
ဤအရ အတပေါ် သင်တ၏
့် အပမင်မှ အဘယ်နည်ိုး။ လူတစ်ဦိုး၏ တပျ ်ရင်မှုက မမတ၏
့်
ကယ်ပင် လက်န္စ
ှ ်ြက်ပြင ့်် ြန်တီိုးရမည်ဟူတသ အသပည က သင်အ
ဲ့် တလ ။
့် ိုး သင်တပိုးခသ
လူ၏ ကကကမမ သည် သူ၏ကယ်ပင် လက်ထတ
ဲ ွင် ရှသည်ဟ အသပည က သငက
့်် သင်တပိုး
ခဲြ
တပပ ဆမှုမျြုိုးပြစ်သနည်ိုး။
့် ူိုးသတလ ။ (သင်တပိုးခဲပ
့် ါသည်။) ဤသည်မှ မည်သတသ
့်
(အဓပပ ယ်မရှပါ။) လိုးဝမှနသ
် ည်။ ယင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မရှ။ အသပည သည် တဆွိုးတန္ွိုးရန်
ရှု ပ်တထွိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။ သင်အ
့် တနပြင့်် အသပည နယ်ပယ်တစ်ခသည်

အသပည ထက် ဘ မျှမပဟ ရိုးရင
ှ ိုး် စွ တြ ်ပပန္င်သည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်မှု
မပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တက
့် ြန်ဆင်ိုးတတ ်မူသည်က
န ိုးမလည်ပခင်ိုးတပေါ် အတပခခ၍ တလ့်လ သင်ကက ိုးရသည့်် အသပည ၏
နယ်ပယ်တစ်ခပြစ်သည်။ လူတသည်
ဤကဲသ
့် တသ
အသပည မျြုိုးက တလ့်လ သည်အ
့် ခါ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးအတပေါ် အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှသည်က
၎င်ိုးတမပမင်
ကကတချ။ ခပ်သမ်ိုးတသ အရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်သည် သမဟ
့်
့် တ်
စီမခန်ခွ့် လ
ဲ ျက်ရှသည်က ၎င်ိုးတမပမင်
ကကတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတ လ
့်
့် ပ်တဆ င်သမျှမှ
အသပည ၏ ထနယ်ပယ်က မပပီိုးန္င်မဆိုးန္င် သတတသနပပြုက စူိုးစမ်ိုးရှ တြွပပီိုး
အသပည တပေါ်တွင ် အတပခခတသ အတပြမျ ိုးက ရှ တြွကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊်
လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ဘဲ ယင်ိုးအစ ိုး သတတသနကသ လပ်တနပါက
့်
၎င်ိုးတသည်
မှနက
် န်တသ အတပြမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ရှ တတွျို့မည်မဟတ်သည်မှ
့်
မှနက
် န်သည် မဟတ်တလ ။ အသပည က သင်က
့် တပိုးန္င်သမျှမှ သင် ဆ တလ င်
မသွ ိုးြရန်
့် အလငှ့် အသက်တမွိုးမှု၊ အလပ်တစ်ခ၊ ဝင်တငွတစ်ခသ ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
ယင်ိုးသည် သင်က
် ခါတွငမ
် ျှ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကိုးကယ
ွ ်တစမည် မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့် မည်သည့်အ
သငက
့်် မတက င်ိုးမမ
ှု ှ တဝိုးရ သ ဘယ်
တသ အခါမျှ ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
အသပည က သင်ပမသင်ယူတလ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင် ပန်ကန်ရန်၊
ဘရ ိုးသခင်က တလ့်လ မှုမျ ိုးပပြုရန်၊ ဘရ ိုးသခင်က စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
ဆန်ကျင်
ရန် ဆန္ဒပရှတလ ပြစ်လမ်မ
့်
့် ည်။ သပြစ်
့် ရ ယခတွင် အသပည က လူတက
့်
မည်သည့်အ
် ရ သင်တပိုး တနသည်က ငါတပမင်
့် သနည်ိုး။ စ တန်၏အတတွိုးတခေါ်သ ပြစ်သည်။
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူမျ ိုးကက ိုးတွင ် စ တန် ပျျို့ န္ှတစသည်
့် ရှငသ
် န်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
့်
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် သမမ တရ ိုး န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှု တစ်ခတစ်တလ
ရှသတလ ။ ထအရ တသည်
သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် မည်သမျှ
့် ၊ ့် အမှနတ
် ွင ်
့်
့် မသက်ဆင်သကဲသ
သမမ တရ ိုး၏ ဆန်ကျင်
ဘက် ပြစ်ကကသည်။ လူတက၊
့်
့် “ဘဝသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုပြစ်၏” ဟူ၍
လည်ိုးတက င်ိုး၊ “လူသည် သပြစ်သည်၊ ထမင်ိုးသည် သမဏ ပြစ်သည်၊ အစ တစ်နပ်
လွတပ
် ါက လူသည် ငတ်မွတ်မက
ှု ခစ ိုးရသည်။” ဟူ၍ လည်ိုးတက င်ိုး မကက ခဏ
တပပ ကကသည်။ ဤဆရိုးစက ိုးမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ယတတအမှ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊
့်
၎င်ိုးတက
့် ကက ိုးရပခင်ိုးက စက်ဆပ်ရွရှ ြွယ် ခစ ိုးချက်တစ်ခ ပြစ်တစသည်။ လူသ ိုး၏
အသပည ဟဆသည့်် အရ တွင၊် စ တန်သည် ၎င်ိုး၏ အသက်ရှငမ
် ှုအတွက် အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့််
၎င်ိုး၏ အတတွိုးက အနည်ိုးငယ် စမ်ဝ
့်် မျှ၊
့် င်တစသည်။ ဤအရ က စ တန်က လပ်သည် န္ှငအ

လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပငင်ိုးပယ်န္င်ြ၊ ့် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
ကကကမမ အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးပခင်ိုးက ပငင်ိုးပယ်န္င်ြအလ
ငှ့် စ တန်သည် ၎င်ိုး၏
့်
စဉ်ိုးစ ိုးမှု၊ အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် ရှု တထ င ့်် အပမင်မျ ိုးက လူအ ိုး ခယူခင
ွ တ
့်် ပိုးတလသည်။ ထတကက
င့််
့်
လူ၏ တလ့်လ သင်ယူမှုမျ ိုး တိုးတက်လ ပပီိုး သ ၍မျ ိုးတသ အသပည က
သူရရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ မှ တမှိုးမှန်လ သည်ဟ သူခစ ိုးရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်
တည်ရသည်
ှ
ဟပင် ခစ ိုးတက င်ိုး ခစ ိုးရတတ မ
့်် ပမင်မျ ိုး၊
့် ည်မဟတ်တပ။ စ တန်က ရှု တထ ငအ
အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက လူ၏စတ်ထဲ ထည်သ
့် င
ွ ိုး် ထ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသည်
ဤပြစ်စဉ်တွင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည် မဟတ်တလ ။ (ပျက်စီိုးပါသည်။) လူသည်
မမ၏အသက်တ က ယခတွင ် မည်သည်အ
့် ရ တပေါ်အတပခခသနည်ိုး။ သူသည် ယင်ိုးအသပည
အတပေါ် အတပခခက အမှနတ
် ကယ် အသက်ရှငတ
် နပါသတလ ။ အသက်မရှငတ
် ပ။ လူသည်
သူ၏အသက်တ က ဤအသပည အတွငိုး် တွင ် ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးတသ စ တန်၏ အတတွိုးမျ ိုး၊
အပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးအတပေါ် အတပခပပြုတနတပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက စ တန်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး၏ ပဓ နကျတသ အစတ်အပင်ိုး ပြစ်တပေါ်သည့်တ
် နရ ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ စ တန်၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးအတွက်
၎င်ိုး၏နည်ိုးလမ်ိုး န္ှစ်ခလိုး ပြစ်သည်။
အသပည ၏ အတပေါ်ယအကျဆိုးတသ သွငပ် ပင်လကခဏ က တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးပြင ့်် ငါတ ့်
အစပပြုမည်။ ဘ သ စက ိုးမျ ိုးထက
ဲ သဒဒါန္ှင ့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက လူတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
တစန္င်သတလ ။ စက ိုးလိုးမျ ိုးက လူတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစန္င်သတလ ။
(မပျက်စီိုးတစန္င်ပါ။) စက ိုးလိုးမျ ိုးက လူက မပျက်စီိုးတစတပ။ ယင်ိုးတသည်
လူမျ ိုးက
့်
စက ိုးတပပ ြ အသ
ိုးပပြုသည့်် တန်ဆ ပလ တစ်ခပြစ်သကဲသ
့် ဘ
ှ ့်် လူတ ့်
့်
့် ရ ိုးသခင်န္င
ဆက်သယ
ွ ်ရန် အသိုးပပြုသည့်် တန်ဆ ပလ လည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘ သ စက ိုးန္ှင ့််
စက ိုးလိုးမျ ိုးသည် ယခအခါ ဘရ ိုးသခင်က လူတန္ှ့် င ့်် ဆက်သယ
ွ ်တသ နည်ိုးပြစ်သည်က
တပပ ြမလ
တန်ဆ ပလ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး မရှမပြစ် လအပ်သည်။
့် တပ။ ယင်ိုးတသည်
့်
တစ်န္င
ှ တ
့်် စ်တပါင်ိုး န္ှစ်ပြစ်ပပီိုး န္ှစ်အတပမ က်န္စ
ှ ် ညီမျှပခင်ိုး တလိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အသပည မဟတ်တလ ။ သတသ
် ဤအရ က သင်က
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစန္င်သတလ ။
့်
ဤသည်မှ သ မန်အသ- သတ်မှတထ
်
ိုးတသ ပစတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င ့်် လူက
့်
တြ က်ပပန်မပျက်စီိုးတစန္င်တပ။ သပြစ်
့် သပည အမျြုိုးအစ ိုးက လူက
့် ရ မည်သည်အ
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစသနည်ိုး။ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစတသ အသပည မှ စ တန်၏
ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုး တရ ယှက်တနတသ အသပည ပြစ်သည်။ စ တန်သည်

ဤရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက အသပည ကက ိုးခမှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထသ
ဲ ့်
စွဲမှတ်တအ င် သွနသ
် င်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တဆ င်ိုးပါိုး တစ်ခတွင၊်
၎င်ိုးတက
့် ယ်၌ထဲက တရိုးသ ိုးထ ိုးတသ စက ိုးလိုးမျ ိုးတွင ် အမှ ိုးဘ မျှမရှတပ။ ပပဿန မှ
တဆ င်ိုးပါိုး တရိုးသ ိုးသည်အ
့် ချန်၌ စ တရိုးသ၏
ူ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်အပပင်၊
၎င်ိုးတ အတတွ
ိုးမျ ိုး၏ အတကက င်ိုးအရ တပေါ် တည်တလသည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် စတ်ဝည ဉ်န္ှင ့််
့်
ဆင်တသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး လူတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစန္င်သည်။ ဥပမ အတနပြင၊့််
သင်သည် ရပ်ပမင်သကက ိုး တြျ ်တပြမှု အစီအစဉ်တစ်ခက ကကည်တ
့် နပါက၊ ယင်ိုးအထဲက
မည်သည့်အ
် ရ အမျြုိုးအစ ိုးသည် သင်၏ အပမင်က တပပ င်ိုးလဲတစန္င်သနည်ိုး။
သရပ်တဆ င်မျ ိုး တပပ တသ စက ိုးလိုးမျ ိုးကယ်၌က လူတက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစန္င်သတလ ။ (မပျက်စီိုးတစန္င်ပါ။) မည်သတသ
အရ မျြုိုးမျ ိုးက လူတက
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဒါရက်တ ၏ အပမင်မျ ိုးက ကယ်စ ိုးပပြုသည့််
အစီအစဉ်၏ အဓက စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးပြစ်တပမည်။ ယင်ိုးအပမင်မျ ိုးက
သယ်တဆ င် လ တသ အချက်အလက်မျ ိုးသည် လူမျ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ဓ တ်က
ယမ်ိုးယင်တစန္င်သည်။ ထသမဟ
့် တ်တလ ။ လူမျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်က အသပည က
အသိုးပပြုပခင်ိုး အတကက င်ိုး ငါ၏တဆွိုးတန္ွိုးချက်ထ၌
ဲ အဘယ်အရ က ငါရည်ညန်ိုး တနတကက င်ိုး
ယခ သင်တသ
် တလ ။ ထတကက
င့်် သင်သည်
့် ကကပပီ။ သင်တ န
့် ိုးလည်မှု လွဲမည်မဟတ်၊ မှန၏
့်
တန က်တစ်ခါ ဝတထြု သမဟ
့် ခါ တရိုးသ ိုးထ ိုးသည့််
့် တ် တဆ င်ိုးပါိုးတစ်ပဒ် ြတ်သည်အ
စက ိုးမျ ိုးတွင ် တြ ်ပပထ ိုးတသ အတတွိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ရှမရှ သမဟ
ွ ်က ပြည်ဆ
့် ည်ိုး တပိုးပခင်ိုး ရှမရှ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆသည်က သင်သိုးသပ်န္င်မည်တလ ။ (ကျွန္ပ်
် တ အတ
င်ိုးအတ အနည်ိုးငယ် လပ်န္င်ပါသည်။)
့်
ဤသည်မှ တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး တလ့်လ ပပီိုး တတွျို့ ကကြုရမည့်် တစ်စတစ်ရ မျြုိုးပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးမှ
ချက်ချင်ိုး အလွယတ
် ကူ န ိုးလည်ရသည့်် တစ်စတစ်ရ မဟတ်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အသပည
နယ်ပယ်တစ်ခက သတတသန ပပြုလပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ခါ
့် တ် တလ့်လ ပခင်ိုး လပ်သည်အ
ထအသပည ၏ အချြုျို့တသ အပပြုသတဘ တဆ င်တသ ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးသည် ယင်ိုးနယ်ပယ်
အတကက င်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် တယဘယျ အသပည က သင် န ိုးလည်တစရန် ကူညတ
ီ က င်ိုး
ကူညန္
ီ င်တသ ်လည်ိုး၊ လူတသည်
မည်သည့်အ
် ရ က တရှ င်ရှ ိုးသငသ
့်် ည်ကလည်ိုး
့်
သတစန္င်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် “လျှပ်စစ်” ကကကည်ပ
့် ါ- ဤသည်မှ အသပည နယ်ပယ်
တစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ လျှပ်စစ်က လူက ဓ တ်လက်ပပီိုး ထခက်န္င်သည်က
သင်မသခဲပ
် သ န ိုးမလည်ပြစ်လမ်မ
်
့် ါက၊ သင်သည် အလွနမ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သတသ
့်

ဤအသပည နယ်ပယ်က သင်န ိုးလည်လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ လျှပ်စစ် ပစစညိုး် မျ ိုးက
ထကင်ပခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်သည် သတမမူဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ၊ ့် လျှပ်စစ်က
့် ည်မဟတ်သကဲသ
မည်သ အသ
ိုးပပြုရမည်က သလမ့််မည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် န္ှစ်ခစလိုး
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ အသပည က လူတက
့် ပျက်စီိုးတစပအရ၊ ငါတ ့်
တဆွိုးတန္ွိုးတနခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တရှ့် ငိုး် လင်ိုးသတလ ။ ကမဘ တပေါ်တွင ်
တလ့်လ ရသည့်် အသပည အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ ရှပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် မမအတွက် ခွပဲ ခ ိုးသြရန်
့်
သငအ
့်် တနပြင ့်် အချန်ယူရမည်ပြစ်သည်။
၂။ လသ ်းကိို တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တစရန် စ တန်က သိပံပပည ကိို အသံ်းို ပ ပံို
သပပပည ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ လူသ ိုး အတယ က်စီတင်ိုး၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် သပပပည သည်
သကခ ပမငပ့်် မငမ
့်် ိုးမ ိုး စွဲကင်ထ ိုးပပီိုး နက်န ဲ သမ်တမွျို့လသ
ှ ည်ဟ ယူဆခထ ိုးရသည်
မဟတ်တလ ။ သပပပည က တြ ်ပပသည်အ
့် ခါ၊ “ဤသည်မှ သ မန်လမ
ူ ျ ိုး န ိုးမလည်န္င်သည့််
အရ ပြစ်သည်၊ သပပဆင်ရ သတတသနပည ရှငမ
် ျ ိုး သမဟ
ူ ျ ိုး ကသ
့် တ် ကျွမ်ိုးကျင်သမ
မီန္င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တ ကဲ
့် တသ
သ မန်လတ
ူ န္ှ့် င ့််
့် သ
့်
ဘ မျှသက်ဆင်ပခင်ိုး မရှပါ” ဟ လူတ မခ
ူ န္ှ့် င ့််
့် စ ိုးရသတလ ။ ယင်ိုးသည် သ မန်လတ
ဆက်စပ်မှု တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ (ရှပါသည်။) လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန်
စ တန်က သပပပည က မည်သ အသ
ိုးပပြုသနည်ိုး။ ဤတွင ် ကျွန္ပ်
် တ၏
ဲ ွင၊်
့်
့် တဆွိုးတန္ွိုးချက်ထတ
မမတ၏က
ယ်ပင် အသက်တ မျ ိုးထ၌
ဲ လူတ မကက
ခဏ ကကြုတတွျို့ရသည့််
့်
့်
အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးသ ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတပပ ဆ ကကမည်ပြစ်ပပီိုး အပခ ိုးကစစရပ်မျ ိုးက
့်
လျစ်လျြူရှု ကကမည်ပြစ်သည်။ “ဗီဇ” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးတစ်လိုး ရှ၏။ ယင်ိုးက သင်ကက ိုး
ြူိုးပါသတလ ။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည် ဤတဝါဟ ရန္ှင ့်် အကျွမ်ိုးတဝင် ရှကကသည်၊ မဟတ်တလ ။
မျြုိုးတစဗ
့် ီဇမျ ိုးက သပပပည အ ိုးပြင့်် ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ လူတအြ
့်
့်
ဗီဇမျ ိုးသည် အတအကျ မည်သည့်အ
် ဓပပ ယ်ရှသနည်ိုး။ ကယ်ခန္ဓ သည်
လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကျယ်တသ အရ တစ်ခပြစ်သည်ဟ လူတက
့် ခစ ိုးတစသည် မဟတ်တလ ။
လူတက
့် ချန်တွင၊် အတသိုးစတ်မျ ိုးက ပသလပပီိုး
့် ဤအတကက င်ိုးအရ အစပျြုိုး လက်သည်အ
ပလချင်ကကမည့်် အထူိုးသပြင့်် စူိုးစမ်ိုးချင်စတ်ပပင်ိုးပပသည့်် လူအချြုျို့ ရှကကမည်မဟတ်တလ ။
ဤစူိုးစမ်ိုးချင်စတ် ပပင်ိုးပပသည့်် လူတသည်
ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ် မမတ၏အင်
အ ိုးက
့်
့်
ဗဟပပြုထ ိုးလမ်မ
် ခါ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ လပ်စရ အပခ ိုးအရ မျ ိုး မရှသည့်အ
အတသိုးစတ် ပမ တလ့်လ သင်ယြ
ူ ရန်
ှ ့်် အင်တ နက်တပေါ်တွင ်
့် စ အပ်မျ ိုးထဲန္င

သတင်ိုးအချက်အလက် ရှ တြွကကလမ့််မည်ပြစ်သည်။ သပပပည ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ ရလျှင၊် သပပပည ဆသည်မှ လူသ ိုးက စူိုးစမ်ိုးလစတ် ပပင်ိုးပပတနသည့််
အတတွိုးမျ ိုး န္ှင ့်် အရ ဝတထြုမျ ိုး၏ သတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ လူတ မသ
ရှသည့်အ
် ရ န္ှင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် တပပ ပပမထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ သပပပည ဆသည်မှ
လူသ ိုးက စူိုးစမ်ိုးရှ တြွလသည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးအတကက င်ိုး အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုး
ပြစ်သည်။ သပပပည ၏ နယ်ပယ်က ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးက တတ တ
် တ က
် ျယ်ပပနသ
် ့် ည်ဟ
သင် ဆန္င်သည်။ လူသ ိုးသည် မမ စတ်ဝင်စ ိုးတသ အရ တင်ိုးက သတတသနပပြုပပီိုး
တလ့်လ ကကသည်။ သပပပည တွင ် ဤအရ မျ ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ အတသိုးစတ်အချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ဥပတဒသမျ ိုးက သတတသနပပြုပခင်ိုး ပါဝင်ပပီိုးတန က်၊ လူတင်ိုးက “ဤသပပပည ရှငမ
် ျ ိုးသည်
တကယ်က အဩ
့် ချီိုးမွမ်ိုးြွယ် ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက န ိုးလည်တလ က်သည့််
မျ ိုးလှစွ တသ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ သ
့် ရှကကသည်။” ဟ စဉ်ိုးစ ိုးတစြ ပြစ်
့် တစသည့််
ယတတရှတသ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက တင်ပပပခင်ိုးတ ပါဝင်
သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သပပပည ရှငမ
် ျ ိုးက အလွန ် တလိုးစ ိုးကကည်ညြုမှု ရှကကသည်၊ မဟတ်တလ ။ သပပပည က
သတတသနပပြုကကသည့်် လူတသည်
မည်သည့်် အပမင်မျြုိုးက သင်စဲက
ွ င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စကကဝဠ က သတတသန ပပြုချင်ကကသည် မဟတ်တလ ၊ သူတစ့် တ်ဝင်စ ိုးသည့််
နယ်ပယ်တင
ွ ရ
် တသ
ှ
နက်နသ
ဲ ည်အ
့် ရ မျ ိုးက သတတသန ပပြုချင်ကကသည် မဟတ်တလ ။
ဤအရ ၏ တန က်ဆိုးရလဒ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ အချြုျို့တသ သပပပည ရပ်မျ ိုး၌၊ လူတသည်
့်
ထင်ပမင်ချက်ပြင့်် ၎င်ိုးတ၏
့် တက က်ချက်မျ ိုးချတတ်ကကပပီိုး အပခ ိုးအရ မျ ိုး၌မူ လူတသည်
့်
တက က်ချက်မျ ိုးချရန် လူသ ိုး၏ အတတွျို့အကကြုအတပေါ် အမှီပပြု ကကသည်။ သတ
့် င်
အပခ ိုးသပပပည နယ်ပယ်မျ ိုး၌၊ လူတသည်
သမင်ိုးန္ှင ့်် တန က်ခအတကက င်ိုးတ ့်
့်
တလ့်လ ပခင်ိုးမျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတ၏
့် တက က်ချက်မျ ိုး ချလ တတ်ကကသည်။
ဤသည်မှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။ ထသလျှ
က် မည်သည့်အ
် ရ
့် င ် သပပပည က လူတအတွ
့်
လပ်တဆ င် တပိုးသနည်ိုး။ သပပပည က လပ်တဆ င်တပိုးသည်မှ ရပ်ဝတထြုကမဘ ရှ
အရ ဝတထြုမျ ိုးက လူတအ
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးမျှသ ပြစ်ပပီိုး၊ လူတ၏
့် ိုး ပမင်ခင
့် စူိုးစမ်ိုးလစတ်က
တကျနပ်တစရမျှသ ပြစ်သည်၊ သတသ
် ထအရ က အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည့််
့်
ဥပတဒသမျ ိုးက လူတအ
့် ိုးမသတစန္င်တပ။ လူသည် သပပပည ထဲတွင ် အတပြမျ ိုးက
ရှ တတွျို့ ပရတသ ်လည်ိုး၊ ထအတပြမျ ိုးသည် ပတဟဠဆန်ပပီိုး လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
ရပ်ဝတထြုကမဘ တွင ် အကျဉ်ိုးကျတစရန်သ ပပြုသည့်် တကျနပ်မှုပြစ်တသ ယ ယီ
စတ်တကျနပ်မှုကသ ယူတဆ င်တပိုးသည်။ သပပပည မှ အတပြမျ ိုး ရရှပပီဟ လူက ခစ ိုးရသည်၊

ထတကက
င ့်် မည်သည့်် ပပဿန တပေါ်တပါက်ပါတစ၊ ထပပဿန က သက်တသပပြန္ှ့် င ့်် လက်ခြ ့်
့်
၎င်ိုးတ၏
့် သပပပည အပမင်မျ ိုးက အတပခပပြု အတကက င်ိုးအရင်ိုး အပြစ် အသိုးပပြုကကတလသည်။
လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် သပပပည ၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခလ ရပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သရှြ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ြန္ှ့် င ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ အရ တသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ပပီိုး အတပြမျ ိုး
့်
အတွက် ဘရ ိုးသခင်က ရှ တြွသင်သ
့်် ထ
့် ည်ဆတသ စတ် မရှတတ သ
့် ည့်် အဆငအ
ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးခရတလသည်။ ဤသည်မှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။ လူတစ်ဦိုးသည်
သပပပည က ပယကကည်တလ၊ အရ ရ တင်ိုးတွင ် သပပပည ဆင်ရ တပြရှငိုး် မှု တစ်ခရှက
သတတသန ပပြုပခင်ိုးက မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ တပြရှငိုး် န္င်သည်ဟ ယကကည်လျက်၊ ပ၍
အဓပပါယ်မတ
ဲ့် လ ပြစ်လ ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မရှ တြွကကသကဲသ
့် ့်
့်
သူတည်ရသည်
ှ
က မယကကည်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်တန က် န္ှစ်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ
လက်တလျှ က်ပပီိုးပြစ်သည့်် လူအချြုျို့ပင်လျှင် တပါက်တပါက်ရှ ရှ စတ်ကိုးူ ပြင့်် သွ ိုး၍
ဗက်တီိုးရီိုးယ ိုးပိုးက သတတသနပပြုကကလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ် အတကက င်ိုးကစစတစ်ခအြ ့်
အတပြရရန် အချက်အလက်အချြုျို့က ရှ တြွကကလမ်မ
လူတသည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
့်
အတကက င်ိုးကစစမျ ိုးက သမမ တရ ိုး၏ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မှ မကကည်သ
့် ကဲသ
့် ၊ ့် မျ ိုးတသ အ ိုးပြင့််
ပပဿန မျ ိုးက တပြရှငိုး် ရန် သပပပည အပမင်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အသပည သမဟ
့် တ်
သပပဆင်ရ တပြရှငိုး် ချက်မျ ိုးက အ ိုးထ ိုး လကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
အ ိုးမကိုးကကသကဲသ
့် ဘ
လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ရ ိုးသခင်က မရှ တြွကကတပ။ ဤသတသ
့်
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် ရှသတလ ။ (မရှပါ။) သပပပည က ၎င်ိုးတ တလ့်
လ သကဲသ
့် ့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သတတသန ပပြုလသည့်် လူအချြုျို့ပင် ရှသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့်
သတဘဂ ရပ်န ိုးသည့်် တတ င်က သွ ိုးတရ က်သည့်် ဘ သ တရိုး ပည ရှငမ
် ျ ိုးစွ ရှသည်၊
ထသပြင
တသပပခဲက့် ကသည်။ သတသ
် သတဘဂ ၏
့် ကက င်ိုးက ၎င်ိုးတ သက်
့် ့်် သတဘဂ ရှခဲတ
့်
့်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ၎င်ိုးတမပမင်
ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် သမင်ိုးကသ ယကကည်ကက၏။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် သပပပည
သတတသနပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ရပ်ဝတထြုကမဘ က တလ့်လ ပခင်ိုး၏ ရလဒ်ပြစ်သည်။ သင်သည်
ရပ်ဝတထြုအရ မျ ိုးက သတတသန ပပြုပါက၊ ယင်ိုးသည် အဏဇီဝတဗဒပြစ်တစ၊ နကခတဗဒ ပြစ်တစ၊
သမဟ
ှ
သမဟ
့် တ် ဘူမတဗဒပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင် တည်ရသည်
့် တ် သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ ရှသည် ဆသည်က ဆိုးပြတ်တပိုးသည့်် ရလဒ်တစ်ခက ဘယ်တသ အခါမျှ
ရှ တတွလ
ျို့ မ်မ
် ရ
့် ည် မဟတ်တပ။ သပြစ်
့် လျှင ် သပပပည သည် လူသ ိုးအတွက် မည်သည့်အ
လပ်တဆ င် သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူက ဘရ ိုးသခင်ထမှ တဝိုးကွ တစသည် မဟတ်တလ ။

ယင်ိုးက လူက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တလ့်လ သင်ယူ တစသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ပမသသယ ဝင်တစသည် မဟတ်တလ ။ (ဝင်တစပါသည်။)
ဤသလျှ
့် င ် စ တန်က လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် သပပပည က မည်သ ့်
အသိုးပပြုလသနည်ိုး။ လူတက
့် လှညပ့်် ြ ိုး၍ ထအတစရန် စ တန်သည် သပပပည ဆင်ရ
တက က်ချက်ချမှုမျ ိုးက အသိုးပပြုလပပီိုး လူတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက
့်
မရှ တြွြ သ
ှ ိုးမျ က စွဲကင်ထ ိုးရန်
့် မဟ
့် တ် မယကကည်ြရန်
့် အလငှ့် လူတ၏
့် စတ်န္လ
ဒွဟပြစ်တစတသ အတပြမျ ိုးက အသိုးပပြုချင်သည် မဟတ်တလ ။ (အသိုးပပြုချင်ပါသည်။)
ထအတွ
ကတ
် ကက င့်် ဤသည်မှ သပပပည သည် လူတက
့်
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန်
စ တန်အသိုးပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ထဲမှ တစ်ခပြစ်သည်ဟ ငါတပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး
ပြစ်သည်။
၃။ လသ ်းကိို တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တစရန် စ တန်က ရိို ်းရ ယဉ်တကျ်းမှုကိို အသံ်းို ပ ပံို
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၏ အစတ်အပင်ိုးအပြစ် မှတ်ယူပခင်ိုး ခရသည့်် အရ မျ ိုးစွ ရှသတလ
သမဟ
် ရ က
့် တ် ရှသည်မဟတ်တလ ။ (ရှပါသည်။) ဤ “ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမ”ှု သည် မည်သည့်အ
ဆလသနည်ိုး။ လူအချြုျို့က ၎င်ိုးက ဘိုးဘွ ိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးမှ လက်ဆင်က
့် မ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟ
တပပ ကကသည်- ဤသည်မှ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခပြစ်သည်။ အစအဦိုး ကတည်ိုးက၊ ဘဝ၏
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးမျ ိုး၊ ဆရိုးစက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက
မသ ိုးစမျ ိုး၊ လူမျြုိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ခလိုးအတွငိုး် တွငပ
် င် လက်ဆင်က
့် မ်ိုးခဲက့် ကပပီိုး
လူတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သွတသ
် င
ွ ိုး် ပခင်ိုးခလ ခဲရ
့် သည်။ လူတက
့်
့် ယင်ိုးတက
့် ၎င်ိုးတ ့်
ဘဝမျ ိုး၏ မရှမပြစ် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခအပြစ် ယူဆကကပပီိုး ယင်ိုးတက
့် ဘဝသက်သက်
ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး လက်န လျက်၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယူကကတလသည်။
အမှနတ
် ွင၊် ယင်ိုးတက
ီ င်မျ ိုးမှ လက်ဆင်က
့် မ်ိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င့််
့် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘိုးဘွ ိုးဘဘ
၎င်ိုးတသည်
ဤအရ မျ ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးလဲချင်ကက သမဟ
့်
့် တ်
မပစ်ပယ်လကကတပ။ ကွနပ် ြြူိုးရှပ်န္င
ှ ့်် မင်ိုးရှပ်စ်တမှ့် လက်ဆင်က
့် မ်ိုးလ ကကသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့််
တရတ် တ အဝါဒန္ှင ့်် ကွနပ် ြြူိုးရှပ်ဝါဒတက
ဲ့် ည့််
့် လူတက
့် သင်ကက ိုးတပိုးခသ
အရ မျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
လူတ တကယ့်
အ
် ရိုးစဲွ ချြုိုးကပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အပခ ိုးတသ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု
့်
့်
သွငပ် ပင် လကခဏ မျ ိုးရှုတထ င်မ
် တလ ။ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမတ
ှု ွင ်
့် ျ ိုး ရှသည်။ ဤသည်မှ မှန၏
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပါဝင် သနည်ိုး။ လူတ ဆင်
န္တ
ဲ သ အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုး ပါဝင်သတလ ။
့်
ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် တန္ွဦိုးပဲတ
ွ တ ်၊ မီိုးပိုးပဲတ
ွ တ ်၊ သခဂျြုင်ိုးကန်တတ ပ
ွ တ ်အပပင်
့် ဲ၊ွ နင်္ါိုးတလှပဲတ

တတစဆပဲတ
ွ တ ်န္င
ှ ့်် လမန်ပွ့် ဲတတ တ
် ပြစ်
သက်ကကီိုးသမ
ူ ျ ိုး
့် ကကသည်။ မသ ိုးစအချြုျို့တသည်
့်
အသက် အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခသ တရ
က်ရသည့်
ှ
အ
် ခါ သမဟ
့်
့် တ် ကတလိုးမျ ိုး
အသက်တစ်လပပည်၊့် သမဟ
့် ည့်် တနမျ
့် ိုးကပင် ဆင်န္ကဲ ကသည်။
့် တ် ရက်တစ်ရ ပပည်သ
စသည်ပြင ့်် ပြစ်၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုဆင်ရ အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးပင်
ပြစ်သည်။ ဤအ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးက အတပခခတနတသ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု ရှသည် မဟတ်တလ ။
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၏ အဓကအချက်က အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ခတစ်တလ ပတ်သက်မှုရသတလ
ှ
။ ယင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး သမမ တရ ိုးက
လက်တတွျို့လပ်တဆ င်ရန် တပပ ဆပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ခတစ်တလ ပတ်သက်မရ
ှု သတလ
ှ
။
ဘရ ိုးသခင်က ယဇ်ပူတဇ ်ရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ယဇ်ပလလင်သသွ
် င်မှုမျ ိုးက
့် ိုးပပီိုး သူ၏ သွနသ
ခယူရန်အတွက် လူတတွ
့် င ် အ ိုးလပ်ရက် တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ဤသတသ
့်
အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုး ရှသတလ ။ (မရှပါ။) ဤအ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးအ ိုးလိုးတွင ် လူတသည်
့်
မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ကကသနည်ိုး။ တခတ်သစ်က လမျ ိုးတွင် ယင်ိုးတက
့် စ ိုးပခင်ိုး၊
တသ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အတပျ ်အတွက် အခါသမယမျ ိုး အပြစ် ပမင်ကကသည်။ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမက
ှု
အတပခခတနတသ အရင်ိုးအပမစ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုသည် မည်သထ
ူ ့် မှ
လ သနည်ိုး။ (စ တန်ထမှ လ ပါ၏။) ၎င်ိုးသည် စ တန်ထမှလ သည်။ ဤရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု
အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုး၏ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်တွင၊် စ တန်သည် လူသ ိုးထသ
ဲ အချ
ြုျို့တသ
့်
အရ မျ ိုးက သွတ်သင
ွ ိုး် တလသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ လူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးက သတရသည်က တသချ တစပခင်ိုးပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် ထအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ခမဟတ်သတလ ။ ဥပမ အ ိုးပြင့်် သခဂျြုင်ိုးကန်တတ ပ
ွ န အတွ
ငိုး် တွင ် လူတသည်
့် ဲတ
့်
့်
အတ်င်္ူမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးကကပပီိုး မမတ၏ဘ
ိုးတဘိုးဘီဘင်မျ ိုးက မတမတ
့် စရန်အလငှ့် မမတ၏
့်
့်
ဘိုးတဘိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးက ပူတဇ ်ပသကကသည်။ ထပပင်
့် ၊ လူတ မျ
့် ြုိုးချစ်စတ်ရှြ စ
့် တန်က
တသချ သတရတစသည်၊ ယင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ဥပမ မှ နင်္ါိုးတလှပဲတ
ွ တ ် ပြစ်သည်။
လမန်ပွ့် ဲတတ ်တက အဘယ်သနည်
့် ိုး။ (မသ ိုးစ ပပန်လည် ဆတတွျို့ ပခင်ိုးမျ ိုး ပြစ်ပါ၏။) မသ ိုးစ
ပပန်လည်ဆတတွျို့ ပခင်ိုးမျ ိုး၏ တန က်ခအတကက င်ိုးက အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးအတွက်
အတကက င်ိုးပပချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ စတ်လှုပ်ရှ ိုးစွ ဆက်သယ
ွ ်ရန်န္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်ရန်ပြစ်သည်။
ဟတ်တပ၏၊ တရတ်န္စ
ှ ်သစ်ကူိုး အကကြုတန ကျင်
ိုးပသည်ပြစ်တစ သမဟ
ွ တ ်က
့်
့် တ် မီိုးပိုးပဲတ
ကျင်ိုးပသည်ပြစ်တစ၊ ဤပွဲလမ်ိုးသဘင် ကျင်ိုးပပခင်ိုးမျ ိုး၏ တန က်ကယ
ွ ်က
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက တြ ်ပပသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးစွ ရှသည်။ ထအတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက
မည်သတြ
ိုးလဲသွ ိုးတစရန်န္င
ှ ့််
့် ပ် ပသည်ပြစ်တစ၊ တစ်ခစီသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ၎င်ိုးတ လမ်
့်

ဘရ ိုးသခင် ရှသည်က မသဘဲလျက် ၎င်ိုးတ၏
ီ င်မျ ိုး သမဟ
့် ဘိုးတဘိုးဘဘ
့် တ် စ တန်ထသ ့်
ယဇ်ပူတဇ ် ဆက်ကပ်ကကတစရန်၊ လူဇ့် တ၏လအင်မျ ိုးအတွက် စ ိုးရန်၊ တသ က်ရန်န္င
ှ ့််
တပျ ်ပါိုးကကရန်အလငှ့် သူ၏ အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး န္ှင ့်် စဉ်ိုးစ ိုးမှုတက
့် လူတထဲ
့် သ ့်
သွတ်သင
ွ ိုး် သည့်် စ တန်၏ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ဤအ ိုးလပ်ရက်မျ ိုး တစ်ခစီက
ကျင်ိုးပသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန်၏ အတတွိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အပမင်မျ ိုးသည် လူတ၏
့် စတ်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
၎င်ိုးတ သ
၎င်ိုးတ၏
့် ရှပခင်ိုးမရှဘဲ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး တနရ ယူထ ိုးတလသည်။ လူတသည်
့်
့်
တလိုးဆယ်အရွ ယ်မျ ိုး ငါိုးဆယ်အရွ ယ်မျ ိုး သမဟ
့် ည့်် အသက်အရွ ယ်မျ ိုး
့် တ် ပကကီိုးရင်သ
တရ က်လ သည့်အ
် ခါ၊ စ တန်၏ ဤအတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်တယ
ွ ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
လူတသည်
့်
့်
ဤအယူအဆမျ ိုးက မှ ိုးသည်ပြစ်တစ မှနသ
် ည်ပြစ်တစ လက်လတ
ွ ်စပယ် သသယကင်ိုးစွ
တန က်မျြုိုးဆက်ဆသ
ီ လက်
ဆင်က
့် မ်ိုးရန် အစွမ်ိုးကန် လပ်တဆ င်ကကသည်။ ဤသည်မှ
့်
မှန၏
် တလ ။ (မှနပ
် ါသည်။) ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ့်် ဤအ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးသည် လူတက
့်
မည်သတြ
ဤရိုးရ ဓတလ့်မျ ိုး၏
့် က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသနည်ိုး။ သင်သသတလ ။ (လူတသည်
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တဘ င်ခတ်ခရပပီိုး ချည်တန္ှ င်ပခင်ိုးခရသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
ရှ တြွရန် အချန် သမဟ
့် စ်ခပြစ်သည်။
့် တ် အ ိုးအင် မရှကကတချ။) ဤသည်မှ ရှု တထ င်တ
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တရတ်န္စ
ှ ်သစ်ကူိုးအတွငိုး် တွင ် လူတင်ိုး ဆင်န္ကဲ ကသည်၊ သင်မဆင်န္ရ
ဲ ပါက
ဝမ်ိုးနည်ိုးမက
ှု သင်ခစ ိုးရသည် မဟတ်တလ ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
သင်ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးတသ အယူသည်ိုးမှုမျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ “န္ှစ်သစ်ကူိုးက
ကျွန္ပ်
် မဆင်န္လ
ဲ က်ရပါ၊ တရတ်န္စ
ှ ်သစ်ကိုးူ တနသည်
ဆိုးဝါိုးသည့်တ
် နပြစ်
် တွက်
့်
့် သည့်အ
ကျန်သည့်် တစ်န္စ
ှ ်လိုး ဆိုးဝါိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ” ဟ သင်ခစ ိုးရတက င်ိုး ခစ ိုး ရလမ်မ
့် ည်။
သင်သည် တနမထထင်မသ ပြစ်ပပီိုး အနည်ိုးငယ် စိုးရွ ျို့လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ မမတ၏
့်
ဘိုးဘွ ိုးဘဘ
ီ င်မျ ိုးက န္ှစ်မျ ိုးစွ ကက ပူတဇ ပ
် သမှု မပပြုခဲသ
့် ည့်် လူအချြုျို့ န္ှင ့်် တသဆိုးတသ သူက
၎င်ိုးတက
့် တငွတတ င်ိုးသည့်် အပ်မက်တစ်ခ ရတ်တရက် မက်ကကသည့်် လူအချြုျို့ပင်
ရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ မည်
ကသ
ဲ့် ခ့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။ “ယခ တသသွ ိုးသည့်် ဤလူက
့်
သိုးရန်တငွလသည်မှ ဝမ်ိုးနည်ိုးြ တက
င်ိုးတလစွ။ သူတအတွ
က် စကကြူတငွ အချြုျို့က
့်
့်
ကျွန္ပ်
် မီိုးရှု ျို့မည်၊ ကျွန္ပ်
် မလပ်ပါက မတက င်ိုးရ ကျတပမည်။ အသက်ရှငတ
် နတသ
ကျွန္ပ်
် တအတွ
က် ဒကခ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်တစလမ်မ
် ချန်တွင ် ကဆိုးမိုးတမှ င်
့် ည်- မည်သည့်အ
့်
ဆက်တရ က်လ မည်က အဘယ်သတ
ူ ပပ န္င်သနည်ိုး။” ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးထ၌
ဲ
့် စတ်န္လ
ဤတကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် စိုးရမ်ပခင်ိုး တမ်တက်တလိုးက အပမဲတတစ ရှတပလမ်မ
့် ည်။

ဤစိုးရမ်ပူပန်မှုက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အဘယ်သူ တပိုးသနည်ိုး။ (စ တန်တပိုးပါသည်။) စ တန်သည်
ဤစိုးရမ်ပူပန်မှု၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့််
စ တန်၏ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထက
ဲ တစ်ခမဟတ်သတလ ။ သင်အ
် က်မပခင်ိုးသ ့်
့် တနပြင ့်် မှငတ
ဆက်တရ က်ြ၊ ့် ၎င်ိုးက အတလျှ တ
ငှ့် သင်က
့် ပိုးက ကျြုိုးန္ွန ခြအလ
့် ထန်ိုးချြုပ်ရန်၊ သင်က
့်
့်
ပခမ်ိုးတပခ က်ရန် န္ှင ့်် သင်က
ီ သ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် ချည်တန္ှ င်ရန်၊ ၎င်ိုးသည် မတူညတ
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးက အသိုးပပြု တလသည်။ ဤသည်က ိုး စ တန်က လူက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစပပြစ်သည်။ မကက ခဏပင် လူတသည်
အ ိုးနည်ိုးသည့်အ
် ခါ သမဟ
့်
့် တ်
အတပခအတနက ၎င်ိုးတ အပပည်
အ
့် ဝ သတမပပြု မသည့်အ
် ခါ၊ အမှုမဲအ
့် မှတ်မပဲ့် ြင ့််
့်
န ိုးတဝတမ်တတ င်ပြစ်သည့်် ပစပြင ့်် တစ်စတစ်ရ က ပပြုလပ်တက င်ိုးပပြုလမ်မ
့် ည်။
ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ အမှု
မအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ကျတရ က်သွ ိုးပပီိုး
့်
့်
အမှတ်တမဲ့် ပပြုမူမတက င်ိုး ပပြုမူမလမ်မ
် ရ က
့် ည် ပြစ်က ၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်တနသည့်အ
မသဘဲ အမှုအရ မျ ိုးစွ က လပ်တဆ င်မတက င်ိုး လပ်တဆ င်မကကလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
စ တန်က လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ယခတွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
အပမစ်စဲတ
ွ နသည့်် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမမ
ှု ျ ိုးက စွနခွ
် ့် ရန် တွနဆ
် ့် တ်တနတသ ၊ မစွနလ
် ့် တ်န္င်တသ
လူအတတ ်မျ ိုးမျ ိုး ရှ၏။ ဤသတသ
အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ဆင်
န္ြ
ဲ ဆန္ဒ
ရကကပပီ
ှ
ိုး
့်
့်
့်
စ တန်က တတွဆ
ျို့ က တစ်ြန် စတ်တကျတစလသည့်၊် မမတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ
န္ှစ်သမ်မ
ှု တ
ူ ဆ င်လသည့်် ဆန္ဒရကကသည်
ှ
မှ အထူိုးသပြင့်် ၎င်ိုးတ အ
့် ယ
့် ိုးနည်ိုးပပီိုး
ပပြုသမျှန္ကကရသည့်အ
် ခါတွင ် ပြစ်သည်။ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုအြ တန
က်ခအတကက င်ိုးရင်ိုးက ိုး
့်
အဘယ်နည်ိုး။ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုးတန က်ကယ
ွ ်တွင ် စ တန်၏လက်မဲက
ကကြုိုးမျ ိုးဆတ
ွဲ နပခင်ိုးပြစ်သတလ ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက ဤအရ အ ိုးလိုးက
ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
ှ ်ပပီိုး ထန်ိုးချြုပ်တနပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ စ တန်က ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုး အတပေါ်
ဩဇ လမ်ိုးမိုးသတလ ။ (လမ်ိုးမိုးပါသည်။) လူတသည်
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုထဲ အသက်ရှငက် ကပပီိုး
့်
ဤရိုးရ ဓတလ့် အ ိုးလပ်ရက်မျြုိုးမျ ိုးက ဆင်န္သ
ဲ ည်အ
့် ခါ၊ ဤသည်မှ စ တန်အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
လှညစ
့်် ိုးခရပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး ရသည့်အ
် ပပင်၊ စ တန်၏ အရူ ိုးလပ်ခရပပီိုး၊
တြ က်ပပန်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရသည်က တပျ ်ရင်ကကသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခပြစ်သည်ဟ ငါတ ့်
တပပ န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။) ဤသည်မှ သင်တအ
့် ိုးလိုး အသအမှတ် ပပြုသည်၊့်
သထ ိုးကကသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
၄။ လသ ်းကိို တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တစရန် စ တန်က အယသီ်း ခင််းကိို အသံ်းို ပ ပံို

“အယူသိုးီ ပခင်ိုး” ဟူသည့်် တဝါဟ ရန္ှင ့်် သင်ရင်ိုးန္ိုးီှ သည်၊ ဟတ်ပါသတလ ။ အယူသိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့််
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု အကက ိုးတွင ် ဆက်န္ယ်မှုအချြုျို့ ရှ၏၊ သတသ
် ယတနတွ
့် င ် ထအရ တက
့်
့် ငါတ ့်
တပပ မည်မဟတ်။ ယင်ိုးထက် အမျ ိုးဆိုး ကကြုရသည့်် အယူသိုးီ ပခင်ိုး ပစမျ ိုးက ငါတဆွိုးတန္ွိုးမည်င်္မဘီရပည ၊ တဗဒင်တဟ ပခင်ိုး၊ အတမိုးနသ
့် ထွနိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဗဒဓကကိုးကွယပ် ခင်ိုးတ ပြစ်
့် ကကသည်။
လူအချြုျို့က င်္မဘီရပည က ကျငသ
့်် ိုးကကသည်၊ အပခ ိုးသတ
ူ က
့်
့် ဗဒဓက ကိုးကွယ်ပပီိုး အတမိုးနသ
ထွနိုး် ကကသည်၊ သတသ
် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကကကမမ မျ ိုးက ြတ်ရှုတစသည် သမဟ
့် တ်
တစ်စတစ်တယ က်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် မျက်န္ ှ ရပ်အင် လကခဏ က ြတ်တစပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
ကကကမမ မျ ိုးက တပပ ပပ တစကကသည်။ သင်တထဲ
ှ ်ဦိုးသည် သင်တ၏
့် မှ ဘယ်န္စ
့် ကကကမမ က
တဟ တစပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မျက်န္ ှ ြတ်တစပခင်ိုးမျ ိုး ပပြုလပ်ခကဲ့် ကပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ
လူအမျ ိုးစ စတ်ဝင်စ ိုးကကသည့်် တစ်စတစ်ခ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
အဘယ်တကက င်န
အဘယ်သတသ
့် ည်ိုး။ တဗဒင်တဟ ပခင်ိုးန္ှင ့်် င်္မဘီရပည မှ လူတသည်
့်
့်
အကျြုိုးအပမတ်မျြုိုးက ရကကသနည်ိုး။ ထအရ မှ မည်ကသ
ဲ့် တသ
စတ်တကျနပ်မှုမျြုိုးက
့်
ရကကသနည်ိုး။ (သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုး ပြစ်ပါသည်။) ယင်ိုးမှ
သချင်စတ်ပပင်ိုးပပပခင်ိုးသ ပြစ်သတလ ။ ငါပမင်သတလ က်မှ မူ ယင်ိုးလည်ိုး တသချ တပါက်
မဟတ်တပ။ င်္မဘီရပည န္ှင ့်် တဗဒင်တဟ ပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မှ အဘယ်နည်ိုး။
အဘယ်တကက င့်် ယင်ိုးက လပ်တဆ င်ရသနည်ိုး။ အန င်္တ်က ပမင်ရန် မဟတ်တလ ။
လူအချြုျို့သည် အန င်္တ်က တဟ ကန်ိုးထတ်ရန် ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်အင်က ြတ်တစကကသည်၊
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတတွ
့် င ် ကတက င်ိုးပခင်ိုး ရှမရှက ပမင်ရန် ထအရ က လပ်တဆ င်ကကသည်။
အချြုျို့တသ လူတက
် န် ထအရ က
့် ၎င်ိုးတ၏
့် အမ်တထ င်တရိုး မည်သပြစ်
့် မည်က ကကည့်ရ
လပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ သတ
ူ ျ ိုးက လ မည်န္
့် စ
ှ ်တွင ် ကဇ တ မည်သပြစ်
့် င် အပခ ိုးသမ
့် မည်က
ကကည့်ရ
် န် လပ်တဆ င်ကကသည်။ လူအချြုျို့တက
့် ၎င်ိုးတ၏
့် တရှ ျို့တရိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ သ
့် ိုးမျ ိုး
သမီိုးမျ ိုး၏ တရှ ျို့တရိုးမျ ိုး မည်သပြစ်
် န် ၎င်ိုးတ၏ရ
့် မည်က ကကည့်ရ
့် ပ်အင်က ြတ်တစကကပပီိုး၊
အချြုျို့တသ စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုးက မည်သည့်လ
် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
လပ်တဆ င်သငသ
့်် ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မျက်န္ ှ ြတ်သ၏
ူ လမ်ိုးပပမှုက ရှ တြွရင်ိုး၊
၎င်ိုးတတငွ
င၊့်် သလစတ်
့် မည်မျှ ရမည်က သြရန်
့် လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ ထတကက
့်
ပပင်ိုးပပမှုက တကျနပ်မှုတပိုးရန်သ ဤအရ က လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သတလ ။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏ရ
့် ခါ သမဟ
့် ခါ၊
့် ပ်အင်က ြတ်တစသည်အ
့် တ် ဤအရ မျြုိုးမျ ိုးက လပ်တဆ င်သည်အ
၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် အန င်္တ် ပင်္္ြုလ်တရိုးရ အကျြုိုးအပမတ် အတွကပ် ြစ်သည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်ကကကမမ န္ှင ့်် နီိုးစပ်စွ ဆက်န္ယ်တနသည်ဟ ၎င်ိုးတ ့်

ယကကည်ကကသည်။ ဤအရ သည် တစ်ခတစ်တလ အသိုးဝင်သတလ ။ (အသိုးမဝင်ပါ။)
အဘယ်တကက င့်် အသိုးမဝင်သနည်ိုး။ ဤအရ မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် အသပည အချြုျို့က ရရှသည်မှ
တက င်ိုးသည်အ
့် ရ မဟတ်သတလ ။ ဤကျင်သ
့်် ဒကခပပဿန က
့် ိုးမှုမျ ိုးသည် သငက
ထိုးန္က
ှ ်တသ အခါ အကူအညီတပိုးတက င်ိုးတပိုးန္င်ပပီိုး၊ ဤဒကခ ပပဿန မျ ိုး မကျတရ က်ခင်
ယင်ိုးတက
့် သင်သပါက သင်တရှ င်ရှ ိုးန္င်မည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သင်၏ကကကမမ က
တပပ ပပတစလျှင် သငအ
့်် တနပြင ့်် လ မည်န္
့် စ
ှ ်၌ ကတက င်ိုးပခင်ိုးက ခစ ိုးန္င်ြန္ှ့် င ့််
သင်၏စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ငန်ိုးမှတဆင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝပခင်ိုး ရှလ န္င်ြအလ
ငှ့်
့်
ဝကဂပါထဲမှ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးအ ိုး ရှ ရမည့်ပ
် က သင်အ
့် ိုး ထအရ က
ပပသတက င်ိုးပပသလမ်မ
င့်် ယင်ိုးသည် အသိုးဝင်သတလ ၊ အသိုးမဝင်သတလ ။
့် ည်။ ထတကက
့်
အသိုးဝင်သည်ပြစ်တစ မဝင်သည်ပြစ်တစ ငါတန္ှ့် င ့်် ဆက်န္ယ်မှုမရှသကဲသ
့် ယတန
ငါတ
၏
့်
့်
့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးတွင ် ဤတခါင်ိုးစဉ် ပါဝင်လမ့််မည်မဟတ်တပ။ လူသ ိုးက
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် စ တန်သည် အယူသိုးီ ပခင်ိုးက မည်သအသ
ိုးပပြုသနည်ိုး။
့်
လူတအ
င ့်် စ တန်သည် ၎င်ိုးတက
့် ိုးလိုးသည် မမတ၏
့် ကကကမမ က သချင်ကက၏၊ ထတကက
့်
့်
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးရန် ၎င်ိုးတ၏
့် သလစတ်ပပင်ိုးပပမှုက တက င်ိုးတက င်ိုး
အသိုးချတလသည်။ လူတသည်
အန င်္တ်တွင ် ၎င်ိုးတက
် ရ ပြစ်ပျက်မည်၊
့်
့် မည်သည့်အ
ပပီိုးလျှင် တရှ ျို့တွင ် မည်သည့်လ
် မ်ိုးမျြုိုးရှတနသည်တက
့် တလ့်လ သရှြရန်
့် အလငှ့် င်္မဘီရပည ၊
တဗဒင်တဟ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရပ်အင်ြတ်ပခင်ိုးတတွ
်လည်ိုး၊ အဆိုးတွင၊်
့် င ် စတ်ပါဝင်စ ိုး ကက၏။ သတသ
့်
လူတ အလွ
န ် စတ်ဝင်စ ိုးကကသည့်် ကကကမမ န္ှင ့်် တရှ ျို့တရိုးမျ ိုးက မည်သ၏
ူ လက်ထတ
ဲ ွင ်
့်
ရှပါသနည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတ တ
် ွင ် ရှပါသည်။) ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုရ တွင၊် စ တန်က
လူတအ
့် ိုး အဘယ်အရ ကသတစလသနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် လူတ၏
့် အန င်္တ် ကကကမမ က
၎င်ိုးကသပပီိုး၊ ဤအရ မျ ိုးက သရမျှမက ၎င်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်က လူတအ
့် ိုး တပပ ပပရန်
စ တန်က ရပ်အင်ြတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တဗဒင်တဟ ပခင်ိုးတက
့် အသိုးပပြုချင်သည်။ စ တန်သည်
လူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးက မျက်စမှတ်ပပီိုးယကကည်က ၎င်ိုး၏ စက ိုးတစ်လိုးမကျန်
့်
လက်န သည်အထ လူတက
ငအ
့်် တရိုးက အခွငတ
့်် က င်ိုးယူပပီိုး
့် ထန်ိုးချြုပ်ြ ဤအခွ
့်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုချင်တလသည်။ ဥပမ အတနပြင၊့်် သင်သည် ရပ်အင်တဗဒြတ်ပခင်ိုး
လပ်တဆ င်ပါက၊ တဗဒင်ဆရ က သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးက မှတ်ပပီိုး လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် ဆယ်စန္ှစ်
အနည်ိုးငယ်က သင်က
ဲ့် ည်မျ ိုး အ ိုးလိုးအ ိုး တပပ ပပပါက၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် သင်
့် ပြစ်ပျက်ခသ
မည်ကသ
ဲ့် ခ့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။ သင်က၊ “သူ အလွနတ
် ကျမှနက
် န်သည်။ ငါ၏ အတတ်က ယခင်က

မည်သက
ူ ့် မျှ ငါမတပပ ခဲြ
ဲ့် သ
့် ူိုးပါ၊ သူ ဤအရ က မည်ကသ
့် သနည်ိုး။ ငါ ဤတဗဒင်ဆရ က
အမှနပ
် င်တလိုးစ ိုး သွ ိုးပပီ။” ဟ ချက်ချင်ိုး ခစ ိုးရလမ်မ
် သင်အ
့် ည်။ စ တန်အတွကက
့် တတ်က
သရန် အလွနလ
် ွယက
် ူသည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် ယတနထ
့် တင်
လမ်ိုးပပပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်က ထအချန် တစ်တလျှ က်လိုး လူတက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပပီိုး၊ သင်တ
့် န က်သ လ
့် ည်။ သင်ဘ
့် ဝ၏
့် က်တနခဲသ
ဆယ်စန္ှစ်မျ ိုးကန်လွနပ် ခင်ိုးက စ တန်အြ ဘ
့် မျှမဟတ်သလ ဤအရ မျ ိုးက သရန်
စ တန်အတွက် မခက်ခတ
ဲ ပ။ စ တန်တပပ ခဲသ
် န်သည်က သင်သတသ အခါ၊
့် မျှ တကျမှနက
သင်စ
ှ ိုးက သူအ
ှ ့်် ကကကမမ တက
့် တ်န္လ
့် ိုးတပိုးတနသည် မဟတ်တလ ။ သင်၏အန င်္တ်န္င
့်
ထန်ိုးချြုပ်ြ ၎င်
ှ ိုးသည်
့် ိုးအတပေါ် မှီခတနသည် မဟတ်တလ ။ တစ်ခဏချင်ိုးတွင ် သင်၏ စတ်န္လ
၎င်ိုးက တလိုးစ ိုးမှုအချြုျို့ န္ှင ့်် တကက က်ရွ ျို့ မှုက ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး လူအချြုျို့အတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ဤအချန်တွင ် ၎င်ိုး၏လယူပခင်ိုးကခရန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။
ပပီိုးလျှင် သင်သည် တဗဒင်ဆရ က ချက်ချင်ိုးတမိုးလမ်မ
့် ည်- “တန က်တရ
ကျွန္ပ်
် ဘ လပ်သင်သ
့် စ
ှ ်ထမ
ဲ ှ ကျွန္ပ်
် အဘယ်အရ က တရှ င်ရှ ိုးသင့်် သနည်ိုး။
့် နည်ိုး။ လ မည်န္
အဘယ်အရ တက
် မလပ်ရမည်နည်ိုး။” ထတန
့် ကျွန္ပ်
့် က်တွင၊် သူက “သင် ထတနရ သ ့်
မသွ ိုးရ၊ ဒီအရ က မလပ်ရ၊ ထထတသ အတရ င်ရသည်
ှ
့် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးက မဝတ်န္င
ှ ၊့််
သင်သည် အကကင်မည်တသ တနရ မျ ိုးက သွ ိုးတ တလျှ သ
့်် ည်၊ အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက
့် ငသ
ပမလပ်တဆ င်ပါ...” ဟတပပ လမ့််မည်။ သူတပပ သမျှအ ိုးလိုးက သင်သည် စတ်န္လ
ှ ိုး ထဲတွင ်
ချက်ချင်ိုး မှတယ
် ူလမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် သူ၏ စက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ထက် ပမလျင်ပမန်စွ အ င်္တဆ င်ထ ိုးလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတက
့် အဘယ်တကက င့််
အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ သင် အလွတ်ရမည်နည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် သင်သည်
ကတက င်ိုးပခင်ိုးအတွက် စ တန်က အမှီပပြုချင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ၎င်ိုးက
သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သမ်ိုးလက်သည့်အ
် ချန် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုး၏
တဟ ကန်ိုးထတ်မှုမျ ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခ အမှနတ
် ကယ် ပြစ်လ တသ အခါ၊ သင်သည်
လ မည်န္
့် စ
ှ ်က မည်သည်က
့် ကကမမ က ယူတဆ င်လ မည်က သရှရြ ၎င်
့် ိုးထသ ့်
ချက်ချင်ိုးပပန်သွ ိုးချင်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တလ ။ (ပပန်သွ ိုးချင် ပါမည်။) စ တန်က သင်အ
့် ိုး
လပ်တဆ င်ရန် တပပ သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမဆ သင်လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက
တရှ င်ရန်တပပ သည့်် အရ မျ ိုးကလည်ိုး သင်တရှ င်ကကဉ်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင၊့််
သူတပပ သမျှ အ ိုးလိုးက သင်န ခတနသည် မဟတ်တလ ။ အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ ၊ သင်သည် သူက
လက်ခယကကည်ပခင်ိုးထသ
ဲ ကျတရ
က်သွ ိုးလမ့််မည်၊ လှညပ့်် ြ ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး
့်

သူ၏ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်သ တရ
က်လ လမ်မ
့် ရ က
့် ည်။ ဤသပြစ်
့်
့် ရပခင်ိုးမှ သူတပပ သည်အ
သမမ တရ ိုး အပြစ် သင်ယကကည်တသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ အတတ်က အသက်တ ၊
သင်၏ယခအသက်တ န္ှင ့်် အန င်္တ်က အဘယ်အရ တဆ င်ကကဉ်ိုးလ မည့်် အတကက င်ိုးက
သူသသည်ဟ သင်ယကကည်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဤက ိုး လူတက
့် ထန်ိုးချြုပ်ရန် စ တန်
အသိုးပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် အမှနအ
် ိုးပြင်၊့် မည်သက
ူ အမှနတ
် ကယ်
ထန်ိုးချြုပ် တနပါသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က ထန်ိုးချြုပ်၏၊ စ တန်မဟတ်တပ။
စ တန်သည် ဤတနရ တွင ် မသန ိုးမလည်သည့်် လူမျ ိုးက လှညစ
့်် ိုးရန်၊ ရပ်ဝတထြု
တလ ကကသ ပမင်ပပီိုး ထအရ အတပေါ် အ ိုးကိုးတနသည့်် လူတက
့်် ိုးရန်
့် လှညစ
သူ၏ပရယ ယ်မျ ိုးက အသိုးပပြုတနပခင်ိုး သ ပြစ်သည်။ ထတန
စ တန်၏
့် က်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လက်ထသ
ဲ ကျတရ
က်ကကပပီိုး သူ၏စက ိုးတစ်လိုးစီတင်ိုးက န ခကက တလသည်။ သရ့် တွင ်
့်
လူတက
် ခါ၊ စ တန်က
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လပပီိုး ဘရ ိုးသခင် တန က်သ လ
့် က်လသည့်အ
အတလျှ တ
့် ပိုးြူိုးပါသတလ ။ စ တန်က အတလျှ မ
့် တပိုးတပ။ ဤအတပခအတနတွင၊် လူတသည်
့်
စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ အမှ
နတ
် ကယ် ကျတရ က်တနကကသတလ ။ (ကျတရ က်တနပါသည်။)
့်
ဤအရ န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍ စ တန်၏ အပပြုအမူက အရှက် ကင်ိုးမဲသ
န္င်သတလ ။
့် ည်ဟ ငါတ တပပ
့်
(တပပ န္င်ပါသည်။) အဘယ်တကက င့်် တပပ န္င်သနည်ိုး။ မမှနမ
် ကန်န္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးတတ်တသ
နည်ိုးဗျြူဟ မျ ိုး ရှတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ စ တန်သည် အရှကက
် င်ိုးမဲပ့် ပီိုး လူတက
့် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့််
ပတ်သက်သမျှတင်ိုးက ၎င်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသကဲသ
့် ၎င်
် ကကမမ က
့် ိုးတ၏
့် တကယ့်က
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်ဟ တတွိုးမတစပခင်ိုးထသ
ဲ လူ
့်် ိုးသည်။ ဤအရ က
့် တက
့် လှညစ
မသမန ိုးလည်သည့်် လူတက
့် ၎င်ိုးအ ိုး လိုးဝ န ခြ ပြစ်
့် တစသည်။ စက ိုးအနည်ိုးငယ်မျှပြင ့််
၎င်ိုးတ အလှ
ညစ
့်် ိုးခရကကတလသည်။ မှငတ
် က်မပခင်ိုးပြင ့်် လူတသည်
၎င်ိုး၏တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ်
့်
့်
ဦိုးညတ် ကကသည်။ ထသလျှ
့် ည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုသနည်ိုး၊
့် င၊် စ တန်သည် မည်သည်န
၎င်ိုးက သင်ယကကည်ရန် မည်သည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးက တပပ သနည်ိုး။ ဥပမ ၊ သင်မ
့် သ ိုးစတွင ်
လူဘယ်န္စ
ှ ်ဦိုး ရှသည်က သင်အ
့် တနပြင့်် စ တန်က တပပ တက င်ိုး တပပ ခဲမ
့် ည်
မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးက သင်မ
ှ ်တယ က် ရှသည်ဆသည်န္င
ှ ့််
့် သ ိုးစ၌ လူဘယ်န္စ
သင်မ
့် ဘမျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးသမီိုးမျ ိုး၏ အသက်အရွ ယ်မျ ိုးက တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်
လမ်ဦ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ဤအရ မတင်မီ သင်အ
့် တနပြင ့်် စ တန်န္င
မယသကဂ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သသယမျ ိုးရတက
ှ
င်ိုး ရှမည်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးက
တပပ သည်က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် သင်သည် နည်ိုးနည်ိုးပပပီိုး ယကကည်ြွယ်ရ တက င်ိုးသည်ဟ
ခစ ိုးလ ရမည် မဟတ်တလ ။ ထအခါ စ တန်က၊ သင်အ
့် တွက် အလပ်အကင်က အခတတလ

မည်မျှ ခက်ခတ
ဲ နတကက င်ိုး၊ သင့်် အထက်လူကကီိုးမျ ိုးက သင်န္င
ှ ထ
့်် က်သည့််
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးက မတပိုးဘဲ သင်အ
၍ အပမဲတတစ လပ်တနကကသည်၊ စသပြင ့််
့် ိုး ဆန်ကျင်
့်
တပပ တက င်ိုးတပပ လမ့််မည်။ ယင်ိုးက ကက ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် သင်က၊ “လိုးဝ မှနတ
် လစွ။
အလပ်မှ ကစစတတွက အဆင်ကတပပမတနခဲတ
ပဲ” ဟ သင်တတွိုးမလမ်မ
့်
့် ည်။ ထသပြင
့် ့််
သင်သည် စ တန်က အနည်ိုးငယ် ပ၍ယကကည်လမ်မ
့် ည်။ ထတန
့် က် ၎င်ိုးသည် သင်က ပ၍ပင်
ယကကည်လ တစလျက် သင်က
့် လှညပ့်် ြ ိုးရန် အပခ ိုးတစ်စတစ်ရ က တပပ လမ်မ
့် ည်။
နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုးစီပြင်၊့် သင်သည် ခခန္င်စွမ်ိုးမရှတတ ဘ
့် ဲ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးက တန က်ထပ်
မယသကဂ ပြစ်ပခင်ိုး တစ်စတစ်ရ မရှတတ သ
့် ည်က သင်က
့် ယ်သင် တတွျို့ ရှရလမ်မ
့် ည်။
စ တန်သည် အတသိုးအြွဲ လှညစ
့်် ိုးမှုတလိုးမျ ိုး၊ မပြစ်စတလ က်သည့်် လှညစ
့်် ိုးမှု
တသိုးတသိုးတလိုးတက
့်် တဝခွမ
ဲ ရပြစ်တစသည်။
့် ပင် အသိုးပပြုရမျှပပြုပပီိုး ဤနည်ိုးပြင ့်် သငက
သင်သည် တဝခွမ
ဲ ရပြစ်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်၏ တကျတသ ရပ်တည်မှုက ရှ တတွျို့ န္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်၊ သင်ဘ လပ်ရမည်က မသပြစ်လမ်မ
့် ရ က သင်သည်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ စ တန် တပပ သည်အ
စတင်လက်န လမ့််မည်။ ဤသည်မှ လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် စ တန်အသိုးပပြုတသ
“ထူိုးပခ ိုးတပပ င်တပမ က်တသ ” နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက သင်က
ဲ ့်
့် သူ၏တထ င်တချ က်ထသ
အမှတ်တမဲ့် ကျတရ က်တစပပီိုး သူ၏ ပြ ိုးတယ င်ိုးပခင်ိုးကခရတစတလသည်။ လူတက
့်
တက င်ိုးသည့်် အရ မျ ိုးအပြစ် စတ်ကိုးူ ထ ိုးသည့်် အရ အနည်ိုးငယ်က စ တန်က
သင်က
် ရ လပ်ရမည် ဆသည်န္င
ှ ့်် မည်သည့်အ
် ရ
့် တပပ ပပီိုးတန က်၊ မည်သည့်အ
တရှ င်ရမည်ဆသည်က ၎င်ိုးက သငက
့်် တပပ သည်။ ဤသည်မှ သင် အမှတ်တမဲ့်
လှညပ့်် ြ ိုးခရသည့်် ပပြစ်သည်။ ယင်ိုးအတွက် အလှညပ့်် ြ ိုးခရသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
အမှုအရ မျ ိုးသည် သငအ
့်် တွက် ခွတီိုးခက
ွ ျ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ စ တန်တပပ သည့်် အရ န္ှင ့််
သင်က
့် ရ က စဉ်ဆက်မပပတ် သင်တတွိုးတတ တနလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် သူလပ်ခင်ိုးထ ိုးသည်အ
သင်သည် အမှတ်တမဲပ့် ြင့်် ၎င်ိုး၏ ပင်ဆင်ပခင်ိုးက ခရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်န
ွ ်သည် သမမ တရ ိုး
့် ည်ိုး။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကင်ိုးမဲတ
င့်် စ တန်၏ ပြ ိုးတယ င်ိုးမှု န္ှင ့်် စစမ်ိုးတသွိုးတဆ င်မတ
ှု က
့် သ တကက င ့်် ပြစ်၏၊ ထတကက
့်
့်
ခင်ခင်မ မ ခရပ်န္င်ပခင်ိုး မရှကကတပ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊
သစစ တြ က်မှုန္င
ှ ့်် မလမန်ိုးထ ိုးမှုတက
ွ ်သည် အလွန ်
့် ရင်ဆင်ရ တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မသန ိုးမလည်ကက၊ မရင်က
့် အ
့် ျက် ကကသကဲသ
့် ိုးနည်ိုးကက၏၊ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။
ဤသည်မှ လူက စ တန်က တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
တစ်ခမဟတ်သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) လူသ ိုးသည် စ တန်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ

နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင်၊့် နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုး အမှတ်တမဲ့် လှညပ့်် ြ ိုးခရပပီိုး လှညစ
့်် ိုးခရသည်၊
အဘယ်တကက င့်် ဆတသ ် ၎င်ိုးတသည်
အပပြုသတဘ န္ှင ့်် အပျက်သတဘ ကက ိုးတွင်
့်
ပင်ိုးပခ ိုးသပမင်ြ အစွ
မ်ိုးအစ ကင်ိုးမဲ့် တသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဤဝည ဉ်
့်
့်
အသက်တ န္ှင ့်် စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်သည့်် အစွမ်ိုးအစ ကင်ိုးမဲက့် ကတလသည်။
၅။ လသ ်းကိို တေ က် ပန်ပျက်စ်းီ တစရန် စ တန်က လမှုတခတ်တရစီ်းတကက င််းမျ ်းကိို
အသံ်းို ပ ပံို
လူမှုတခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် စတင် တည်ရှလ ခဲသ
့် နည်ိုး။
မျက်တမှ က်တခတ်တွငမ
် ှ ထအရ မျ ိုး ပြစ်တည်လ ခဲသ
့် တလ ။ စ တန်က လူတက
့် စတင်
တြ က်ပပန် တနတစသည်အ
့် ချန်တွင ် လူမှုတခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ခဲသ
့် ည်ဟ
တပပ န္င်သည်။ လူမှုတခတ် တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သနည်ိုး။
(ဝတ်ပစ ိုးပမျ ိုးန္ှင ့်် မတ်ကပ်တ ပါဝင်
ပါသည်။) ဤအရ မျ ိုးသည် လူတ မကက
ခဏ ထတတွျို့
့်
့်
လ ရသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ဝတ်ပစ ိုးပမျ ိုး၊ ြက်ရှငန္
် င
ှ ့်် တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုး၊
ဤအရ မျ ိုးက တသိုးငယ်သည့်် ကဏ္ဍတစ်ခက ြန်တီိုးတလသည်။ အပခ ိုးတစ်ခတစ်တလ
ရှတသိုး သတလ ။ လူတ တပပ
တနကျပြစ်သည့်် တကျ ်ကက ိုးသည့်် စက ိုးရပ်မျ ိုးလည်ိုး
့်
ပါဝင်သတလ ။ လူတလ
့် ချင်ကကသည့်် ဘဝတနထင်မှု ပစမျ ိုးတက ပါဝင်သတလ ။
င်္ီတကကယ်ပင
ွ မ
့်် ျ ိုး၊ ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးသမ
ူ ျ ိုး၊ မင်္္ဇင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတ န္ှ
့် စ်သက်သည့်် ဝတထြုမျ ိုး
ပါဝင်သတလ ။ (ပါဝင်ပါသည်။) သင်တ၏
ဲ ွင၊် မည်သည့်် တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုး၏
့် စတ်ထတ
သွငပ် ပင်လကခဏ က လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစန္င်သနည်ိုး။ ဤတခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည်က သင်တအြ
အဆွ
တ
ဲ ဆ င်ဆိုး ပြစ်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် တအ
့်
့်
့် ိုးလိုး
အရွ ယ်တစ်ခက တရ က်ခကဲ့် ကပပီ၊ ကျွန္ပ်
် တက
့် အသက် ငါိုးဆယ်၊ တပခ က်ဆယ်၊ ခန္ှစ်ဆယ်
သမဟ
့် တ် ရှစ်ဆယ်ထဲ ဝင်တနကကပပီပြစ်ပပီိုး ဤတခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အမဝင်န္င်တတ သ
့် ၎င်
အမှနတ
် ကယ် ကျွန္ပ်
် တက
ဲ ဆ င်ပါ”
့် ကဲသ
့် ိုးတသည်
့်
့် မဆွတ
ဟတပပ ကကသည်။ ဤသည်မှ မှနသ
် တလ ။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက၊
“ထင်ရှ ိုးတကျ ်ကက ိုးသမ
ူ ျ ိုးတန က် ကျွန္ပ်
် တ မလ
က်ပါ၊ ယင်ိုးမှ လူငယ်လူရွယ်မျ ိုးက
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ်ဆယ်အရွ ယ်တွင် လပ်တဆ င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တက
့် အသက်န္စ
့်
တခတ်ဆန်သည့်် အဝတ်အစ ိုးမျ ိုးကလည်ိုး မဝတ်ပါ၊ ၎င်ိုးမှ အသွငအ
် ပပင်က င်္ရစက်သည့််
လူမျ ိုးပပြုလပ်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်” ဟတပပ ကကသည်။ ထသဆ
ဲ ှ
့် လျှင၊် ဤအရ မျ ိုးထမ
မည်သည့်အ
် ရ က သင်တက
့် တြ က်ပပန် ပျက်စီိုးတစန္င်သနည်ိုး။ (လူကကြုက်မျ ိုးသည့််

ဆရိုးစက ိုးမျ ိုး ပြစ်ပါသည်။) ဤဆရိုးစက ိုးမျ ိုးက လူတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
တစန္င်သတလ ။ ဥပမ တစ်ခက သင်တအ
့် ိုး ငါတပိုးမည်၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးက လူတက
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစန္င်ပခင်ိုး ရှမရှ သင်တ ပမင်
့် န္င်သည်- “တငွက ကမဘ က
လည်ပတ်တစသည်”- ဤသည်မှ တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးတစ်ခတလ ။ သင်တတပပ
ခဲသ
့် ည့််
့်
ြက်ရှငန္
် င
ှ ့်် အစ ိုးအတသ က်တက င်ိုး တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှုင်ိုးယှဉ်ပါက ဤသည်မှ
ပ၍မျ ိုးစွ ဆိုးရွ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ “တငွက ကမဘ က လည်ပတ်တစသည်” ဆသည်မှ
စ တန်၏ အတတွိုးအတခေါ်တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ခလိုးအကက ိုး၊
လူအသ
င်ိုးအဝင်ိုးတင်ိုးတွင ် ပျျို့ န္ှတလသည်
။ ယင်ိုးသည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထဲ
့်
့်
သွတ်သင
ွ ိုး် ခရတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးက တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်ဟ သင်တပပ န္င်သည်။
အစကတည်ိုးမှ၊ လူတသည်
ဤဆရိုးစက ိုးက လက်မခခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ထတန
့်
့် က်
လက်တတွဘ
ျို့ ဝန္ှင ့်် ထတတွျို့လ ရချန်တွင ် ထဆရိုးစက ိုးက သသသ သ လက်ခကကပပီိုး
ဤစက ိုးမျ ိုးက ဧကန်အမှန ် မှနက
် န်သည်ဟ စတင်ခစ ိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်က
လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး ပြစ်စဉ် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
ဤဆရိုးစက ိုးက
့်
တူညသ
ီ ည်အ
့် တင်ိုးအတ ပြင့်် န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်မည်မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊
အတယ က်တင်ိုးသည် အနီိုးတစ်ဝက်တွင ် ပြစ်တနသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်္္ြုလ်တရိုး
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးက အတပခခပပီိုး၊ ဤဆရိုးစက ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ မတူကွဲပပ ိုးသည့််
အနက်ပပန်ပခင်ိုးန္ှင ့်် သမှတ်မှု အတင်ိုးအတ မျ ိုး ရှကကသည်။ ယင်ိုးမှ မှန၏
် တလ ။
တစ်စတစ်တယ က်သည် ဤဆရိုးစက ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အတတွျို့အကကြုမည်မျှရပါတစ၊
ှ
တစ်စတစ်တယ က်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုး အတပေါ် မည်သည့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
သက်တရ က်မှု ရှန္င်သနည်ိုး။ သင်တ အတယ
က်စီတင်ိုးအပါအဝင် ဤတလ က ထဲက လူတ၏
့်
့်
လူသ ိုး စတ်သတဘ ထ ိုးမှတစ်ဆင့်် တစ်စတစ်ခ ထတ်တြ ်ပပခရသည်။ ထတ်တြ ပ် ပခရသည့််
ဤအရ က မည်သ အနက်
ြွငက့်် ကသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် တငွက ကိုးကယ
ွ ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးက
့်
တစ်စတစ်တယ က်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးသ ိုးထမ
ဲ ှ ြယ်ရှ ိုးြ ခက်
ခသ
ဲ တလ ။ အင်မတန် ခက်ခသ
ဲ ည်။
့်
လူသ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးသည် ဧကန်အမှန ် အလွန ်
နက်ရှုင်ိုး၏။ ထတကက
င ့်် စ တန်သည် လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစရန်
့်
ဤတခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးက အသိုးပပြုပပီိုးတန က်တွင ် ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌ အဘယ်သ ့်
့်
တပေါ်လွငသ
် နည်ိုး။ ဤတလ ကတွင ် တငွတစ်ခတစ်တလမျှမရှဘဲ အသက်ရှငမ
် တနန္င်၊ တငွမရှဘဲ
တစ်ရက်မျှပင် မပြစ်န္င်ဟ သင်တခ့် စ ိုးသတလ ။ လူတ၏
့် တန်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ့်
့် အဆင်အ
ခယူသည့်် တလိုးစ ိုးမှုကသ
ဲ့် တငွ
ှ
ဆသည့်အ
် တပေါ် အတပခခတနသည်။ ဆင်ိုးရဲသ ိုးတ၏
့် မည်မျှရသည်
့်

တန က်တကျ သည် အရှက်တရ ိုးတပြင်
၎င်ိုးတ၏
့် ့် တကွိုးညတ်တနစဉ်၊ လူချမ်ိုးသ တသည်
့်
့်
ပမင်မ
ရဲရင်ပ့် ပီိုး တမ ်ကက ိုးကကသည်၊
့် ိုးသည့်် အဆင်အ
့် တန်ိုးက သ ယ တနကကသည်။ သူတသည်
့်
ကျယ်တလ င်စွ စက ိုးတပပ ကကပပီိုး၊ မ န်မ နတထ င်လ ိုးစွ တနထင်ကကသည်။
ဤဆရိုးစက ိုးန္ှင ့်် တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးသည် လူသ ိုးတအ
့် ိုး အဘယ်အရ က
ယူတဆ င်လ တပိုးသနည်ိုး။ တငွက လက်စ ိုးရှ တြွရ တွင ် မည်သည့်စ
် န
ွ လ
် ့် တ်မက
ှု မဆ
လူမျ ိုးစွ က ပပြုကကသည်မှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။ လူတသည်
တငွက ပမလက်စ ိုး
့်
ရှ တြွရ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်သတလ ။ ထအပပင်
၊
့် င်္ဏ်သကခ န္ှင ့်် သမ ဓတက
့် မစွနလ
့်
တငွတကကိုးအတွက် မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
မမတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ရန်န္င
ှ ့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်ရန် အခွငအ
့်် တရိုးက ဆိုးရှုိုးကကသည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ
လူတအတွ
က် ဆိုးရှုိုးမတ
ှု စ်ခ မဟတ်သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) စ တန်သည် ဤနည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့််
့်
ဤဆရိုးစက ိုးက ထသတသ
အတင်ိုးအတ တစ်ခထ အသိုးပပြုသည်မှ အန္တရ ယ်ပပြုမည့််
့်
လကခဏ မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ မလမန်ိုးထ ိုးသည့်် လှညက
့်် ွကတ
် စ်ခ မဟတ်တလ ။
ဤလူသမျ ိုးသည့်် ဆရိုးစက ိုးက ကန်ကွ
့် က်ရ မှ သင်သည် တန က်ဆိုးတွင ် ယင်ိုးက
သမမ တရ ိုးအပြစ် လက်ခ လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးသည် စ တန်၏ လက်ထသ
ဲ ့်
လိုးဝကျတရ က်သွ ိုးတသ တကက င ့်် သင်သည် ထဆရိုးစက ိုးပြင ့်် အမှတတ
် မဲ့်
အသက်ရှငလ
် သည်။ ဤဆရိုးစက ိုးက သင်က
့် အဘယ်အတင်ိုးအတ အထ
အကျြုိုးသက်တရ က်မှု ပြစ်တစသနည်ိုး။ သင်က မှနတ
် သ လမ်ိုးက သတက င်ိုးသမည်ပြစ်ပပီိုး၊
သမမ တရ ိုးက သတက င်ိုးသမည် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက လက်စ ိုးရှ တြွရန်
အစွမ်ိုးမဲ့်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သမမ တရ ိုးပြစ်သည်က သင်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သတက င်ိုးသန္င်တသ ်လည်ိုး၊ သမမ တရ ိုးက ရရှြအလ
ငှ့် သင်သည်
့်
အြိုးအခက တပိုးရန် သမဟ
့် တ် ဆင်ိုးရဲဒကခခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က အဆိုးတင်တအ င် ဆန်ကျင်
ရန် သင်၏ ကယ်ပင်အန င်္တ်န္င
ှ ့်် ကကကမမ က သင်
့်
သ ၍စွနလ
် ့် တ်လမ်မ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင် အဘယ်အရ က တပပ သည် ပြစ်တစ၊ အဘယ်အရ က
လပ်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က သင်အ
့် တွက် မည်မျှကကီိုးပမတ်ပပီိုး
နက်ရှုင်ိုးသည်က သင်သသည်ပြစ်တစ မသသည်ပြစ်တစ၊ သင်သည် တခါင်ိုးမ စွ ပြင့််
ဤဆရိုးစက ိုး အတွက် မမသတဘ အတင်ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုး အြိုးအခ တပိုးလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ ၊ ဤဆရိုးစက ိုးသည် သင်၏အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သင်၏အတတွိုးမျ ိုးက
ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်က ၊ ယင်ိုးက စွနလ
် ့် တ်လက်သည်ထက် ယင်ိုးအ ိုး သင်၏ကကကမမ က
သင် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးတစလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ လူတက
့် ဤသ လ
့် ပ်တဆ င်ကကသည့်် အချက်၊

ဤဆရိုးစက ိုး၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကြုိုးကင်ညန်ကက ိုးပခင်ိုးက ၎င်ိုးတ ခ
့် ရသည့်် အချက်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစပခင်ိုးက ထတရ က်သည်က သ ဓကပပသည်
မဟတ်တလ ။ ဤက ိုး စ တန်၏ အတတွိုးအတခေါ်န္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးတက
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမစ်စဲတ
ွ နပခင်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤအရ က
့် သင်၏ စတ်န္လ
သင်လပ်တဆ င်လျှင၊် ၎င်ိုး၏ ပန်ိုးတင်က စ တန်က ရရှတအ င်ပမင်သွ ိုးပပီ မဟတ်တလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) စ တန်က လူက ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် မည်သ အကျင်
ပ
့် ျက်တစပပီိုးပြစ်သည်က
့်
သင်ပမင်သတလ ။ သင်ခစ ိုး ရန္င်သတလ ။ (မခစ ိုးရန္င်ပါ။) ထအရ က သင်မပမင်ခဲ့် သမဟ
့် တ်
မခစ ိုးခဲရ
ှု သင် ပမင်သတလ ။ စ တန်သည် လူက
့် တချ။ ဤတနရ ၌ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက
ခပ်သမ်ိုးတသ အချန်မျ ိုးန္ှင ့်် ခပ်သမ်ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစသည်။
စ တန်သည် လူသ ိုးအ ိုး ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုက ဆန်ကျင်
ြ မပြစ်
န္င်တစရန် လပ်တဆ င်ပပီိုး
့်
့်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူသ ိုးက ကူကယ်ရ မဲ့်ပြစ်တအ င် လပ်တဆ င်သည်။ စ တန်သည်
သင်အမှုမဲအ
့် မှတ်မဲ့် ပြစ်တနသည့်် အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့်် သင်ထ
့် တွင ်
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တနသည်က သင် သတမပပြု မချန်တွင ် ၎င်ိုး၏အတတွိုးမျ ိုး၊
၎င်ိုး၏ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးထမှလ သည့်် ဆိုးယတ်သည့်် အရ မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး
လက်ခတစသည်။ လူတသည်
ဤအရ မျ ိုးက လက်ခကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
့် က်ပခင်ိုး
့်
့် ပယ်ချကန်ကွ
မပပြုကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဤအရ မျ ိုးက ချစ်ခင်ပမတ်န္ိုးပပီိုး ရတန ကဲသ
့် သ
့်
့် မ်ိုးထ ိုး ကကသည်၊
ဤအရ မျ ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတက
့်် ပိုးကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ကစ ိုးကကသည်။
့် ကကြုိုးကင် ညန်ကက ိုးခွငတ
ဤက ိုး စ တန်၏ လူသ ိုးတက
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး နက်ရှုင်ိုးသည်ထက် နက်ရှုင်ိုးလ ပ
ပြစ်တပသည်။
စ တန်သည် လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် ဤနည်ိုးလမ်ိုး အချြုျို့က အသိုးပပြုသည်။ လူသည်
အသပည န္ှင ့်် အချြုျို့တသ သပပဆင်ရ အတပခခမူမျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခ ရှသည်၊
လူသည် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင် တနထင်ပပီိုး၊ လူသ ိုးတင်ိုးသည်
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၏ အတမွခသူန္င
ှ ့်် သယ်တဆ င်သူ တစ်ဦိုးပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူက
့်
စ တန် တပိုးထ ိုးသည့်် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမက
ှု ဝတတရ ိုးအရ ဆက်လက် လပ်တဆ င်ရပပီိုး၊
စ တန်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပ့်ပိုးတပိုးသည့်် တခတ်တရစီိုးတကက င်ိုးကလည်ိုး လက်လပ်ရသည်။
တစ်ချန်လိုး စ တန် လပ်သမျှက လက်လပ်လျက်၊ ၎င်ိုး၏ ဆိုးယတ်မှု၊ လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊
မလမန်ိုးထ ိုးမှုန္င
ှ ့်် မ နတထ င်လ ိုးမတ
ှု က
ှ ့််
့် လက်ခရင်ိုး လူသ ိုးသည် စ တန်န္င
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတချ။ လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ဤစတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ပင်ဆင်
လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတွင ်

တပျ ်ရင်ြွယ်ပြစ်တသ ရှငသ
် န်ပခင်ိုး ရှတလသတလ သမဟ
် န်ပခင်ိုး
့် တ် ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် ရှငသ
ရှတလသတလ ။ (ဝမ်ိုးနည်ိုးြွယ် ပြစ်ပါမည်။) အဘယ်တကက င့်် သင် ထသတပပ
သနည်ိုး။
့်
(အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လူသ ိုးသည် ဤအရ မျ ိုးပြင ့်် ချည်တန္ှ င်ခရပပီိုး
ထန်ိုးချြုပ်ခရတသ တကက င၊့်် သူသည် အပပစ်တွင ် အသက်ရှငက
်
ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးတသ
ရန်ိုးကန်လပ
ှု ်ရှ ိုးမှုပြင ့်် လမ်ိုးမိုးခရပါသည်။) လူအချြုျို့သည် အလွနဉ
် ဏ်ပည ရှပတပေါ်လျက်
မျက်မှနတ
် ပ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အတပပ တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုးတပြင
့်
့် ့်် အလွန ်
သကခ ရှစွ စက ိုးတပပ ဆတက င်ိုးတပပ ဆကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အမှုအရ မျ ိုးစွ က
ပြတ်သန်ိုးရပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတ အလွ
န ် အတတွျို့အကကြုရှက တခတ်မီတက င်ိုး
့်
တခတ်မီကကတပလမ်မ
ကစစကကီိုးငယ်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အတသိုးစတ်
့် ည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်ကကလမ်မ
့်် အမှုအရ မျ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးကလည်ိုးအကဲပြတ်တက င်ိုး အကဲပြတ်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်။ အချြုျို့သည်
ဤလူတ၏
၎င်ိုးတ၏
့်် ရက်၊ လူသဘ
ဝ၊ အပပြုအမူ
့် အပပြုအမူ၊ သွငပ် ပင်တအပပင်
့်
့် အကျငစ
့်
စသည်တက
့်် တ်သက်၍ အပပစ်ရှ တတွျို့တက င်ိုးတတွျို့မည်မဟတ်တချ။
့် ကကည်ပပီိုး ယင်ိုးတန္ှ့် ငပ
ထသတသ
လူတသည်
လက်ရှ လူမှုတခတ် တရစီိုးတကက င်ိုးက အထူိုးသပြင ့််
့်
့်
ကျငသ
့်် ိုးရန္င်ကကတလသည်။ ဤလူတသည်
ပ၍အသက်ကကီိုးတက င်ိုး ကကီိုးမည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ တခတ်တန က်ကျပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် သင်
ယူရန်လည်ိုး ဘယ်တသ အခါမျှ
့်
အမင်ိုးမသွ ိုးတပ။ အတပေါ်ယတွင၊် ထသတသ
လူတစ်ဦိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ
့်
အပပစ်ရှ မတတွျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
စ တန်အ ိုးပြင ့်် အကကင်ိုးမဲန္
ှ ့်် လိုးဝ
့် င
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး ခရကကတလသည်။ ဤလူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အပပင်ပန်ိုး အမှ ိုးက
ရှ မတတွျို့ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အတပေါ်ယတွင ် ၎င်ိုးတသည်
သမ်တမွျို့သည်၊ ခည
့် ိုးပပီိုး၊ အသပည န္ှင ့််
့်
အချြုျို့တသ အကျင်သ
့် ကခ က ပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး၊ သမ ဓရှတသ ်လည်ိုး၊ အသပည အရ
၎င်ိုးတသည်
ငယ်ရွယ်သမ
ူ ျ ိုးထက် မနမ်က
ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့် ျ တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏သဘ
့်
့်
စပ်လျဉ်ိုး၍ ထသတသ
လူတသည်
စ တန်၏ ပပည့်ဝ
် ပပီိုး အသက်ရှငတ
် သ ပစငယ်
့်
့်
ပြစ်တလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်န္င
ှ ့်် တတထရ တည်ိုး တူတသ သူပြစ်သည်။ ဤက ိုး လူက
့်
စ တန် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး တစပခင်ိုး၏ “အကျြုိုးတရ ိုး” ပြစ်သည်။ ငါတပပ ပပီိုးသည့်် အရ သည်
သင်တအြ
န
် ည်ိုး အ ိုးလိုး မှနက
် န်၏။ လူတလ့်လ သည့်် အသပည ၊
့်
့် ကျင်စရ ပြစ်န္င်တသ လ
သူန ိုးလည်သည့်် သပပပည ၊ လူမှုတခတ် တရစီိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အဝင်ခင
ွ က
် ျ ပြစ်တအ င်
သူတရွ ိုးချယ်သည့်် နည်ိုးန တသည်
၊ မခင်ိုးချက်မရှ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့််
့်
တန်ဆ ပလ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲ့် မှနက
် န်၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးသည်
့်

စ တန်အ ိုးပြင ့်် လိုးဝ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငပ် ပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က မသန္င်တပ။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုး၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ
အတပေါ်ယတွင ် စ တန်က လူက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
မည်သမ
ူ ျှ အပပစ်ရှ မတတွျို့ န္င်တပ။ တစ်စတစ်တယ က်၏ အပပြုအမူမှ တစ်ခခလွဲတနသည်ဟ
တစ်တယ က်တယ က်က မတပပ န္င်တပ။ အတယ က်တင်ိုးသည် မမတ၏အလ
ပ်က ပမှန ်
့်
လပ်တဆ င်တနကကပပီိုး ပမှန ် အသက်တ မျ ိုးက အသက်ရှငတ
် နကကသည်။ ပမှနအ
် ိုးပြင ့််
စ အပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သတင်ိုးစ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ြတ်
ရှုပပီိုး ပမှန ် တလ့်လ သင်ယူက
့်
စက ိုးတပပ ကကသည်။ လူအချြုျို့သည် လူကျင
့်် တ် အနည်ိုးငယ်က သင်ယူကကပပီိုး
့် ဝ
အတပပ တက င်ိုးကကသည်၊ န ိုးလည်မရ
ှု ပပီ
ှ ိုး တြ ်တရွ ကကသည်၊ ကူညတ
ီ တ်ပပီိုး
ရက်တရ တတ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အတရိုးမပါတသ ရန်စမှုမျ ိုး သမဟ
့် တ် လူတက
့်
အခွငအ
့်် တရိုးယူပခင်ိုးမျ ိုး မလပ်တဆ င်ကကတချ။ သရ့် တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့််
ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် တွင ် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး အပမစ်စဲတ
ွ နပပီိုး၊
့်
ဤအန္ှစ်သ ရက အပပင်ပန်ိုး အ ိုးထတ်ပခင်ိုးအတပေါ် မှီခပခင်ိုးပြင ့်် တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်တပ။
ဤအန္ှစ်သ ရတကက င့်် လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက မသန္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရက လူသ ိုးထသ ြွ
့် ငပ့်် ပပါတသ ်လည်ိုး၊ လူက
ထအရ က အတလိုးအနက်မထ ိုးတပ။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ စ တန်သည် လူသ ိုး၏
ခစ ိုးချက်မျ ိုး၊ အယူအဆမျ ိုး၊ ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုးက နည်ိုးလမ်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးပြင့််
လိုးဝပင်ဆင်လ န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤပင်ဆင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးတသည်
တခတတ သမဟ
့်
့် တ် ရြန်ရခါမဟတ်ဘ၊ဲ တနရ တက န္ှင ့််
အချန်တင်ိုးတွင ် ရှတလသည်။ ထသပြင
ှ ် တလိုးန္စ
ှ ် သမဟ
ှ ်
့် ၊့်် ဘရ ိုးသခင်က သိုးန္စ
့် တ် ငါိုးန္စ
တပခ က်န္စ
ှ ်ပင်- ယကကည်ခကဲ့် ကသည့်် ကကီိုးပမတ်တသ လူမျ ိုးစွ တသည်
၊ ၎င်ိုးတထဲ
့်
့် သ စ
့် တန်
သွတ်သင
ွ ိုး် တပိုးလက်သည့်် ဤဆိုးယတ်တသ အတတွိုးမျ ိုး၊ အပမင်မျ ိုး၊ ဆင်ပခင်တတွိုးတခေါ်မှုန္င
ှ ့််
အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးက ရတန မျ ိုးအပြစ် သတဘ ထ ိုးကကပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် လက်မလတ်န္င်ကကတချ။
လူသည် ဆိုးယတ်မှု၊ စ တန်၏ သဘ ဝမှလ သည့်် မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး မလမန်ိုးထ ိုးတသ
အရ မျ ိုးက လက်ခပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် လူ၏ အချင်ိုးချင်ိုး ဆက်ဆမှုမျ ိုးတွင ် စ တန်၏
မ နတထ င်လ ိုးတသ သဘ ဝ၏ အကျြုိုးဆက်အပြစ် လ သည့်် သတဘ ထ ိုးကွဲလွဲမှုမျ ိုး၊
အပငင်ိုးအခမျ ိုးန္ှင ့်် သဟဇ တမပြစ်ပခင်ိုးမျ ိုးသည် မလမ
ဲ တရှ င်သ မကက ခဏ ရှတပသည်။
အကယ်၍ စ တန်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုး တပိုးခဲပ
့် ါက၊

ဥပမ ၊ လူသ ိုးတ လက်
ခထ ိုးသည့်် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ကွနပ် ြြူိုးရှပ်ဝါဒန္ှင ့််
့်
တ အဝါဒတသည်
တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုး ပြစ်ပါက၊ အလ ိုးတူသည့်် လူမျ ိုးသည်
့်
ထအရ မျ ိုးက လက်ခ ပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင ် အချင်ိုးချင်ိုး အဆင်တပပန္င်သင ့်် တပသည်။
ထတကက
င၊့်် တူညသ
ီ ည်အ
့် ရ မျ ိုးက လက်ခထ ိုးသည့်် လူမျ ိုးကက ိုးတွင ် အဘယ်တကက င့််
့်
ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွဲပပ ိုးပခင်ိုးတစ်ခ ရှပါသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။
့်
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုးမူက ိုး ဤအရ မျ ိုးသည် စ တန်ထမှလ ပပီိုး စ တန်သည်
လူမျ ိုးအကက ိုးတွင ် ကွဲပပ ိုးပခင်ိုးက ြန်တီိုးသည်။ စ တန်ထမှ လ သည့်အ
် ရ မျ ိုးသည်၊
အတပေါ်ယတွင ် မည်မျှပင် င်္ဏ်သကခ ရှပရသည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် ကကီိုးပမတ်ပရသည်ပြစ်တစ၊
လူသ ိုးထသ မ
့် နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးကသ ယူတဆ င်လ ပပီိုး လူသ ိုးအသက်တ မှ
မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုးကသ တပေါ်ထက
ွ ် လ တစက ၊ စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝ၏
လှညပ့်် ြ ိုးမထ
ှု က် ဘ မျှမပတပ။ ၎င်ိုးမှ ထသမဟ
့် တ်တလ ။ မမကယ်ကယ် ရပ်ြျက်န္င်သည့််
တစ်စတစ်တယ က်၊ ကကယ်ဝသည့်် အသပည ပင်ဆင်ထ ိုးသည်သ
့် ူ သမဟ
် ွ
့် တ် တက င်ိုးမွနစ
ကကီိုးပပင်ိုးခဲသ
ူ ည် ၎င်ိုးတ၏
့် သ
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
ြိုးကွယ်ရန် ခက်ခသ
ဲ ည့်အ
် ချန် ရှန္င်တသိုး၏။ ဆလသည်မှ ၊ ဤလူသည် နည်ိုးလမ်ိုးမည်မျှပြင့််
သူက
့် ယ်သူ ြိုးအပ်တစက မူ၊ ၎င်ိုးတက
့် သူတတ ်စင်တစ်ဦိုးအပြစ် သင်တတွိုးထင်သည်ပြစ်တစ
မထင်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
ှု သည်
ှ
ဟ သင်ထင်သည်ပြစ်တစ၊
့် တ် ၎င်ိုးတ စ
့် လင်မရ
မထင်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် တက င်ိုးကင်တမန်ဟ သင်တတွိုးထင်သည်ပြစ်တစ
မထင်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ မည်
မျှ ပြြူစင်သည်ဟ သင် တတွိုးထင်ပါတစ၊ ပမင်ကွငိုး် မျ ိုး
့်
တန က်ကယ
ွ ်တွင် ၎င်ိုးတ၏
် ရ န္ှငတ
့်် ူ သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ့်
့် ဘဝသည် မည်သည့်အ
စတ်သတဘ ထ ိုး၏ ထတ်တြ ်မတ
ှု ွင် မည်သည်အ
့် န္ှစ်သ ရက သင်ပမင်မည်နည်ိုး။ စ တန်၏
ဆိုးယတ်သည့်် သဘ ဝက သင်ပမင်မည်မှ ယမှ ိုးြွယ်ရ မရှတပ။ ထသ တပပ
န္င်သတလ ။
့်
(တပပ န္င်ပါသည်။) ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် လူတက င်ိုး တစ်တယ က်ဟ သင်ထင်ထ ိုးသည့်် သင်တန္ှ့် င ့််
နီိုးစပ်သည့်် လူတစ်ဦိုးက သင်သသည်ဆပါစ၊ ့် သင်ပမတ်န္ိုး ကိုးကယ
ွ ်သည့်် တစ်စတစ်တယ က်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သင်၏လက်ရှ ဝည ဉ်အသက်တ ပြင်၊့် ၎င်ိုးတက
့် သင် မည်သ ့်
တတွိုးထင်သနည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ ၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူစ ိုးသည် ကယ်ချင်ိုးစ န ပခင်ိုး ရှမရှ၊
့်
ရိုးသ ိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ လူတအတွ
က် စစ်မှနတ
် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၎င်ိုးတ ရှ
့်
့် မရှ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်ရပ်မျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အတွက် အကျြုိုးရပပီ
ှ ိုး အကူအညီပြစ်မပြစ်က
ကကည်တ
့် လ ။့် (အကူအညီမပြစ်ပါ) လူတ ထ
့် တ်တြ ်ပပသည့်် ကကင်န ပခင်ိုး၊ ချစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုး ဆသည်မျ ိုးက မည်သည့်် အရ နည်ိုး။ ထအရ အ ိုးလိုးသည်

အတယ င်တဆ င်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးလိုးက အတပေါ်ယမျက်န္ ှ စ ပြစ်သည်။ ဤအတပေါ်ယ
မျက်န္ ှ စ ၏ တန က်ကယ
ွ ်တွင ် ြိုးကွယ်ထ ိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခ ရှသည်ထပင်္္ြုလ်က န္ှစ်သက်ကကည်ညြု တစရန်န္င
ှ ့်် န္ှစ်သက်ကိုးကွယ်တစရန်ပြစ်သည်။ ဤအရ က
သင်တ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်သတလ ။ (ပမင်ပါသည်။)
လူတက
် ရ က
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် စ တန်အသိုးပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ယူတဆ င်ပါသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
့်
တစ်ခတစ်တလ ယူတဆ င်တပိုးပါသတလ ။ ပထမဦိုးစွ ၊ လူသည် အတက င်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးကက ိုး
ခွပဲ ခ ိုးန္င်သတလ ။ ဤတလ ကထဲတွင် တစ်စတစ်ခ တက င်ိုးပမတ်သည်၊ ဆိုးယတ်သည်၊
မှနသ
် ည် မှ ိုးသည် အကဲပြတ်ြ တကျ
်ကက ိုးတသ သမဟ
့်
့် တ် ကကီိုးပမတ်တသ ပင်္္ြုလ်
တစ်ချြုျို့တက
့် ပြစ်တစ၊ မင်္္ဇင်ိုးတစ်ချြုျို့ သမဟ
့် တ် အပခ ိုး ပန္ှပ်ထတ်တဝမှုတက
့် ပြစ်တစ ၎င်ိုးတ ့်
အသိုးပပြုသည်ဟ သင် တပပ မည်၊ မှနပ
် ါသတလ ။ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ
၎င်ိုးတ၏
့်် သမမ တရ ိုး
့် အကဲပြတ်ပခင်ိုးမျ ိုးက တရ ိုးမျှတ ပါသတလ ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ပါရှသတလ ။ ဤတလ က၊ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် သမမ တရ ိုး၏ စန္ှုနိုး် က အတပခခပပီိုး
အပပြုသတဘ န္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးက အကဲပြတ်သတလ ။
(အကဲမပြတ်ပါ။) လူတသည်
အဘယ်တကက င့်် ထအစွမ်ိုးအစ မရှကကသနည်ိုး။ လူတသည်
့်
့်
အသပည မျ ိုးစွ က သင်ယူခကဲ့် ကပပီိုး၊ သပပပည အတကက င်ိုး မျ ိုးစွ သရှကကတသ တကက င ့််
၎င်ိုးတသည်
ကကီိုးပမတ်သည့်် အစွမ်ိုးအစမျ ိုး ပင်ဆင်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထဆ
့်
့် လျှင်
၎င်ိုးတသည်
အပပြုသတဘ န္ှင ့်် အပျက်သတဘ တဆ င်သည့်် အရ မျ ိုးအကက ိုး အဘယ်တကက င့််
့်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်စွမ်ိုးမရှကကသနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် ဤသပြစ်
့် ရသနည်ိုး။ (လူတတွ
့် င ် သမမ တရ ိုး
မရှကကတသ တကက င့်် ပြစ်ပါသည်၊ သပပပည န္ှင ့်် အသပည တသည်
သမမ တရ ိုး မဟတ်ပါ။)
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်ထသ စ
့် တန် ယူတဆ င်သမျှတင်ိုးသည် ဆိုးယတ်သည်၊ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုး
တစပပီိုး သမမ တရ ိုး၊ အသက်န္င
ှ ့်် လမ်ိုးခရီိုး ကင်ိုးမဲ့်တနသည်။ လူသ ိုးထ စ တန်
ယူတဆ င်လ သည့်် ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ၊ စ တန်တွင ်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှသည်ဟ သင်တပပ န္င်သတလ ။ လူသ ိုးတွင် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ရှသည်ဟ
သင်တပပ န္င်သတလ ။ လူအချြုျို့က၊ “ကယ်တတ ် မှ ိုးသည်၊ ကမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ိုးတွင ် ဆင်ိုးရဲသ ိုး
သမဟ
ီ နသည့်် လူမျ ိုးစွ ရှသည်။ ထသူတသည်
လူတက င်ိုးမျ ိုး
့် တ် အမ်ယ မဲ့်မျ ိုးက ကူညတ
့်
မဟတ်သတလ ။ တက င်ိုးသည်အ
့် လပ်မျ ိုးက လပ်သည့်် အမျ ိုးအကျြုိုးတဆ င်သည့််
အြွဲျို့အစည်ိုးမျ ိုးစွ လည်ိုး ရှသည်၊ သူတ လ
့် ပ်သည့်် အလပ်သည် တက င်ိုးသည့်် အလပ်
မဟတ်တလ ” ဟ တပပ တက င်ိုး တပပ လမ်မ
့်် တ်သက်၍ သင် မည်သည့်အ
် ရ
့် ည်။ ယင်ိုးန္ှငပ

တပပ မည်နည်ိုး။ စ တန်သည် လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစရန် မတူညသ
ီ ည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုသည်- လူ၏ ဤတြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးသည်
မတရရ တသ အယူအဆ တစ်ခတလ ။ မဟတ်တပ၊ ယင်ိုးသည် မတရမရ မပြစ်တပ။
စ တန်သည် အချြုျို့တသ လက်တတွျို့ကျသည့်် အရ မျ ိုးကလည်ိုး လပ်တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးသည်
ဤတလ က သမဟ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးထတ
ဲ ွင ် ရှု တထ ငအ
့်် ပမင်တစ်ခ သမဟ
့် တ် လူမအ
့် တ်
သတဘ တရ ိုးတစ်ခကလည်ိုး အ ိုးတပိုးတလသည်။ မင်ိုးဆက်တင်ိုး န္ှင ့်် တခတ်တင်ိုးတွင ်
၎င်ိုးသည် သတဘ တရ ိုးတစ်ခက တထ က်ခအ ိုးတပိုးပပီိုး လူ၏ စတ်ထသ
ဲ အတတွ
ိုးအတခေါ်မျ ိုးက
့်
သွတ်သင
ွ ိုး် တပိုးသည်။ ဤအတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် လူတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တပြည်ိုးပြည်ိုး န္ှင ့်် အပမစ်စဲလ
ွ
ပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
၎င်ိုးတပြင်
့်
့် ့် စတင်
အသက်ရှငလ
် ကကသည်။ ဤအရ မျ ိုးပြင့်် ၎င်ိုးတ စတင်
အသက်ရှငသ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့်
၎င်ိုးတသည်
အမှတတ
် မဲပ့် ြင့်် စ တန် ပြစ်လ ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထအခါ လူတသည်
့်
့်
စ တန်န္င
ှ ့်် တစ်ကယ်တည်ိုး ပြစ်လ ကကသည် မဟတ်တလ ။ လူတသည်
စ တန်န္င
ှ ့််
့်
တစ်ကယ်တည်ိုး ပြစ်လ သည်အ
့် ခါ၊ အဆိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမှ
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စ တန် ထ ိုးရသည်
ှ
့် သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် တူသည် မဟတ်တလ ။
မည်သမ
ူ ျှ ဤအရ က ဝန်မခဝ့်တချ၊ ဟတ်ပါသတလ ။ ထတ်လန်ြွ့် ယရ
် တက င်ိုးတပစွ။
စ တန်၏ သဘ ဝသည် ဆိုးယတ်သည်ဟ အဘယ်တကက င့်် ငါဆသနည်ိုး။ ငါသည် ဤအရ က
အတပခအပမစ်မရှဘဲ မတပပ ၊ ယင်ိုးထက် စ တန် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ထတ်တြ ်ပပခဲသ
့် ည့််
အရ တအတပေါ်
အတပခခ၍ စ တန်၏ သဘ ဝက သတ်မတ
ှ ်က စစစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်က
့်
ဆိုးယတ်သည်ဟသ ငါတပပ ပါက၊ သင်တ မည်
ကသ
ဲ့် တတွ
ိုးမည်နည်ိုး။ သင်တက၊
့်
့်
့် “စ တန်က
ဆိုးယတ်သည်မှ သသ လှပါသည်” ဟ တတွိုးတပလမ်မ
့် ည်။ သပြစ်
့် လျှင၊် “စ တန်၏
မည်သည်သ
့် င
ွ ပ် ပင် လကခဏ က ဆိုးယတ်သနည်ိုး” ဟ သင်က
့် ငါတမိုး၏။ “စ တန်၏
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပခင်ိုးက ဆိုးယတ် ပါသည်” ဟ သင်တပပ လျှင၊် သင်သည်
့်
ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးစွ တပပ လမ်ဦ
့် ိုးမည် မဟတ်တချ။ ယခတွင ် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် တတကျကျ
ငါတပပ ပပီ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှု အန္ှစ်သ ရ န္ှငဆ
့်် င်တသ အတသိုးစတ် အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
ပတ်သက်၍ သင်တန့် ိုးလည်သတလ ။ (န ိုးလည်ပါသည်။) အကယ်၍ သင်သည် စ တန်၏
ဆိုးယတ်တသ သဘ ဝက ရှငိုး် လင်ိုးစွ တတွျို့ ပမင်န္င်ပါက သင်ကယ်တင်၏ အတပခအတနမျ ိုးက
သင်တတွျို့ ပမင်လမ့််မည်။ ဤအရ န္ှစ်ခကက ိုးတွင ် ဆက်စပ်မှု တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။
ဤအရ သည် သင်အ
အညီ ပြစ်သတလ ၊ မပြစ်သတလ ။ (ပြစ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်၏
့် ြ အကူ
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရက ငါမတ်သဟ ယပပြုသည့်အ
် ခါ၊ စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့််

အန္ှစ်သ ရက မတ်သဟ ယပပြုရန် လအပ်ပါသတလ ။ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၏
့်
ထင်ပမင်ချက်က ိုး အဘယ်နည်ိုး။ (ဟတ်ပါသည်၊ လအပ်ပါသည်။) အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။
(စ တန်၏ ဆိုးယတ်မသ
ှု ည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ရပ်လိုးကကထင်ရှ ိုးတစပါသည်။)
ထသ ပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက
့် သတလ ။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ လူတသည်
့်
မသန္င်ဆသည့်် အသစတ်အရ ဤသည်မှ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး မှနက
် န်၏။ သရ့် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည် စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် ဆန်ကျင်
တသ တကက ငသ
့််
့်
တည်ရတနပခင်
ှ
ိုး ပြစ်သည်ဟဆလျှင၊် ဤသည်မှ မှန၏
် တလ ။ ဤယတတတဗဒနည်ိုးကျ ဆန်ိုးစစ်
ရှ တြွပခင်ိုးဆင်ရ တတွိုးတတ ပနည်ိုးလမ်ိုးက မှ ိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်က အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး
မှတစ်ဆင့်် ထအရ က ထတ်တြ သ
် ည့်် အခါတွငပ
် င်၊ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကအန္ှစ်သ ရက သဘ ဝအတလျ က် တြ ်ပပပခင်ိုးပင်ပြစ်တနတသိုးပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကအန္ှစ်သ ရ ပြစ်တနတသိုး၏။ ယင်ိုးသည် အပမဲတည်ရက
ှ
လူက မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်အြ ပင်
့် ကန္ှင ့်် တမွိုးရ ပါ ပြစ်၏။ ဤသပြစ်
့် ရပခင်ိုးမှ ၊ လူသ ိုးသည်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးကက ိုးန္င
ှ ့်် စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွင်
အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တကျသည့်် အတကက င်ိုးအရ က
သြမဆ
င်၊့်
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးကပင် မသတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ငါတသည်
စ တန်၏ ဆိုးယတ်သည့်် အန္ှစ်သ ရက ပထမဆိုး မတ်သဟ ယပပြုရန်
့်
လအပ်သတလ ။ (လအပ်ပါသည်။) လူအချြုျို့တသည်
၊ “ကယ်တတ ်သည် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်အတကက င်ိုးက မတ်သဟ ယပပြုသည်၊ သဆ
့် လျှင ် စ တန်က လူက မည်သ ့်
အကျင်ပ
ဲ့် ဆ
့် ျက်တစပပီိုး စ တန်၏ သဘ ဝက မည်ကသ
့် ိုးယတ်သည်ကသ ကယ်တတ ်က
အဘယ်တကက င့်် အပမဲတပပ ဆ တနသနည်ိုး” ဟူ၍ သသယအချြုျို့က တြ ်ပပတက င်ိုး
တြ ်ပပတပမည်။ ယခတွင် သင်သည် ဤသသယမျ ိုးက အဆိုးသတ် န္င်ကကပပီပြစ်သည်၊
မဟတ်တလ ။ လူတသည်
စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက
ှု သပမင်ပခင်ိုးရှသည့်အ
် ခါန္ှင ့်် ယင်ိုးက
့်
တကျသည့်် အနက်ြွငမ
့်် ှု ရှကကသည့်အ
် ခါ၊ ဆိုးယတ်ပခင်ိုး၏ တကျတသ အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
သရပ်သကန်၊ ဆိုးယတ်မှု၏ အရင်ိုးအပမစ် န္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတက
့် လူတ ရှ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပမင်န္င် ကကသည့်အ
် ခါ၊ ထအခါတွငမ
် ှ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ
တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးမှတဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် ဆသည်က လူတ ရှ
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
န ိုးလည်န္င်တပသည်၊ သမဟ
ှု
့် တ် သတပပြုန္င်တပသည်။ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက

ငါမတဆွိုးတန္ွိုးပါက၊ လူအချြုျို့တက
ျို့ စည်ိုးထဲန္င
ှ ့်် လူတကက
့် လူအြွ
့် ဲအ
့် ိုးတွင ်
လူတလ
် သည်
ှ
့် တစ်ချြုျို့တသ
့် ပ်တဆ င်တနသည့်် အရ တစ်ချြုျို့၊ သမဟ
့် တ် ဤကမဘ တလ ကတွငရ
အရ တသည်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှု တစ်ချြုျို့တစ်တလ ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
ဟ မှ ိုးယွငိုး် စွ
့်
ယကကည်ကကလမ်မ
့်် ပမင်တစ်ခ မဟတ်တလ ။
့် ည်။ ဤသည်မှ မှ ိုးယွငိုး် တသ ရှု တထ ငအ
(ဟတ်ပါသည်။)
ယခတွင ် စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဤသ ငါ
့် မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးပြစ်သည်၊
ပပီိုးခဲသ
့် ည့်် န္ှစ်အနည်ိုးငယ် အတွငိုး် တွင ် သင်၏ အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှတဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ ြတ်ရှုပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အမှုက တတွျို့ ကကြုပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ မည်သည့်် သန ိုးလည်မှုမျြုိုးက သင် ရရှပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။
ထအတကက င်ိုးက ဆက်တပပ တလ ။့် သငအ
့်် တနပြင ့်် န ိုးဝင်ချြုတသ စက ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုစရ မလဘဲ၊ သင်၏ကယ်ပင် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမသ
ှ
တပပ ဆတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တစ်ခတည်ိုး ပါရှသတလ ။ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအပြစ် ငါတ ့်
တြ ်ပပသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျှသ တလ ။ ယင်ိုးသည်
တစ်ြက်သတ်ဆန်လွနိုး် လမ့််မည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ အပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
့်် င်တသ အပခ ိုး သွငပ် ပင် လကခဏ မျ ိုး ရှပါသတလ ။ သင်တ ့်
ပမင်ကကပပီတလ ။ (ပမင်ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပွဲတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် အ ိုးလပ်ရက်မျ ိုး၊
ဓတလ့်ထိုးတမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အယူသိုးီ ပခင်ိုးမျ ိုးက စက်ဆပ်ပါသည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးပြစ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တတ ်မူ၏၊ ထတကက
င့််
့်
သူသည် အမှုအရ မျ ိုးက စက်ဆပ်သည်၊ ယင်ိုးမှ သင်တ ဆ
် ရ ဟတ်ပါသတလ ။
့် လသည့်အ
ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ လျှင၊် မည်သည့်အ
် ရ က ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးပြစ်သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးတွင ် မျ ိုးပပ ိုးတသ အတကက င်ိုးအရ မပါသတလ ၊
မန်ိုးတီိုးပခင်ိုးသ တလ ။ သင်တ၏စ
ဲ ွင ် “ဘရ ိုးသခင်က ဤဆိုးယတ်သည့်် အရ မျ ိုးက
့် တ်ထတ
မန်ိုးတီိုးတသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်ဟ တပပ န္င်ပါသည်” ဟ တတွိုးတန
ကကသတလ ။ ဤသည်မှ ထင်ပမင်ချက်တစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဤက ိုး တွက်ချက်ခနမ
် ့် န
ှ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့််
အကဲပြတ်ပခင်ိုး ပစတစ်ခ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက ငါတ ့်
သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ လိုးဝ တရှ င်ရှ ိုး ရမည့်် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
လွဲမှ ိုးသည့်တ
် ပခလှမ်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ (ယင်ိုးသည် စစ်မန
ှ မ
် ှုက တန က်ချန်ထ ိုးပပီိုး၊ ထအလ ိုး
အယူဝါဒမျ ိုးက တပပ ကကသည့်အ
် ခါ ပြစ်သည်။) ဤသည်မှ အလွနက် ကီိုးမ ိုးတသ
တပခလှမ်ိုးအမှ ိုး ပြစ်သည်။ အပခ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှတသိုးသတလ ။ (ထင်ပမင်ချက်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့််

စတ်ကူိုးပခင်ိုးတ ပြစ်
လည်ိုး အလွနဆ
် ိုးရွ ိုးသည့်် တပခလှမ်ိုးအမှ ိုးမျ ိုး
့် ပါသည်။) ဤအရ တသည်
့်
ပြစ်ကကသည်။ ထင်ပမင်ချက်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးပခင်ိုးန္ှစ်ခတသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
အသိုးမဝင်သနည်ိုး။ သင်ထင်တကကိုးတပိုးပပီိုး စတ်ကူိုးပတြ ်တနသည့်် အရ မျ ိုးက
သင်အမှနတ
် ကယ် ပမင်န္င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ
့်
အန္ှစ်သ ရတလ ။ (မဟတ်ပါ။) အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ က တရှ င်ရှ ိုးရမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရက တြ ်ပပြ သ
့် ယ န တပျ ်ြွယ် စက ိုးမျ ိုးက သီကိုးတပပ ဆရန်မှ တပခလှမ်ိုး
အမှ ိုးတစ်ခတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဤသည်မှ ဟတ်ဟန်မျ ိုးပပီိုး အဓပပ ယ်မရှရ ကျသည်
မဟတ်တလ ။ န ိုးတထ င်တက င်ိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုးက တရွ ိုးချယ်သည့်် လပ်ရပ်က အဓပပါယ်
မရှသကဲသ
့် ၊ ့် အကဲပြတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထင်တကကိုးတပိုးပခင်ိုးတသည်
အဓပပ ယ်မရှတချ။ အန္ှစ်မဲ့်သည့််
့်
ချီိုးမွမ်ိုးမှုသည်လည်ိုး အဓပပ ယ် မရှသည် မဟတ်တလ ။ ဤသတသ
အဓပပ ယ်
့်
မရှသည်အ
့် ရ မျြုိုး လူတတပပ
ဆသည်က န ိုးတထ င်ပခင်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်သက် သတလ ။
့်
(မန္ှစ်သက်ပါ။) ထအရ က ကက ိုးသည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်သည် အတနရခက်၏။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်စက ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပပီိုး ကယ်တင်သည့်အ
် ခါ၊ ဤလူစသည် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် မည်သပင်
့် ဆတစက မူ သူ
မည်သည့်အ
် ရ ဆလသည်က ၎င်ိုးတ လ
့် ိုးဝ န ိုးမလည်ကကတပ။ တစ်စတစ်တယ က်က၊
“ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးပမတ်ပါသတလ ” ဟ တမိုးတက င်ိုးတမိုးန္င်ပပီိုး၊ “တက င်ိုးပမတ်ပါသည်”
ဟ ၎င်ိုးတ တ
ဲ့် တက
င်ိုးပမတ်သနည်ိုး။” “အလွန ်
့် ည်၊ “မည်ကသ
့် ပပန်
့် လမ်မ
့်
တက င်ိုးပမတ်လပ
ှ ါသည်။” “ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက ချစ်ပမတ်န္ိုးပါသတလ ။” “ချစ်ပါသည်။”
“အဘယ်မျှတလ က်နည်ိုး။ သင်တြ ်ပပန္င် သတလ ။” “အလွနအလွ
် ့်
နပ
် င် ပြစ်ပါ၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် ပင်လယ်ထက်နက်ပပီိုး တက င်ိုးကင်ထက် ပမင်မ
့် ိုးပါသည်။”
ဤန္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးသည် အဓပပ ယ်မသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ ဤအဓပပ ယ်မဲ့်တသ အရ သည်၊
“ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက မန်ိုးတီိုးသည်၊
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် သည်” ဟ သင်တ တပပ
လက်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တူညသ
ီ ည်
့်
့်
မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) သင်တ ယခ
ပင်တပပ လက်သည်အ
့် ရ မှ အဓပပ ယ်မသ
ဲ့် ည်
့်
မဟတ်တလ ။ တပပ ခဲသ
့် ရ အမျ ိုးစမှ မည်သည်တ
့် နရ က
့် ည့်် အဓပပ ယ် မရှသည်အ
လ သနည်ိုး။ (စ တန်ထမှ လ ပါသည်။) တပပ ခဲသ
့် ည့်် အဓပပါယ်မရှတသ အရ မျ ိုးသည်
အဓကအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က လူတ၏
ှ
၏။ ထကဲသ
့် ့်
့် တ ဝန်မဲ့်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးမလ
ငါတ တပပ
န္င်သတလ ။ သင်သည် မည်သည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးမျှ မရှဘဲ၊ အဓပပ ယ်မရှ
့်
တပပ တနဆဲပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တ ဝန်မပဲ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်မဟတ်သတလ ။ ယင်ိုးသည်

ဘရ ိုးသခင်က မတလိုးစ ိုးရ ကျသည် မဟတ်တလ ။ သင်သည် အသပည အချြုျို့က
သင်ယူပပီိုးပြစ်သည်၊ အချြုျို့တသ ကျြုိုးတကက င်ိုး ဆင်ပခင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ယတတတဗဒတက
့် န ိုးလည်ပပီိုး
ပြစ်သည်၊ ဤအရ မျ ိုးက သင် အသိုးပပြုပပီိုးပြစ်က ၊ ထထက်
ပ၍၊ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သကျွမ်ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအပြစ် ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ သင်
ထသတပပ
ဆသည်က ဘရ ိုးသခင် ကက ိုးသည့်အ
် ခါ သူ သက်တသ င်သ
့် က်သ ရှသည်ဟ
့်
သင်ထင် သတလ ။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သင်သည် အသိုးပပြုလျက် ဘရ ိုးသခင်က သြ သင်
့်
အဘယ်သ ကက
တပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ ယင်ိုးသည် ခွတီိုးခက
ွ ျ ပြစ်သည်
့် ြုိုးစ ိုးန္င်သနည်ိုး။ ထသ သင်
့်
မဟတ်တလ ။ ထတကက
င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊
့်
အလွနသ
် တရှရမည်။ ဘရ ိုးသခင်က သသည်ဟသ
ူ ည့်် အတင်ိုးအတ ထသ တပပ ဆတလ ။့်
ရိုးရိုးသ ိုးသ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့ကျကျတပပ ဆပပီိုး၊ သင်၏ စက ိုးမျ ိုးက တပါပျက်
ပျက်
့်
ချီိုးမွမ်ိုးစက ိုးမျ ိုးပြင ့်် မဆင်ယင်န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် တပမြှ က်ပင်တ
့် ပပ ဆပခင်ိုးမျ ိုး မသိုးန္ှင။့််
ဘရ ိုးသခင်က ထအရ က မလအပ်တပ။ ဤအရ မျြုိုးသည် စ တန်ထမှလ ၏။ စ တန်၏
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မ နတထ င်လ ိုး၏။ စ တန်သည် တပမြှ က်ပင်တ
့် ပပ ဆခရြန္ှ့် င ့််
န တပျ ်ြွယ်တသ စက ိုးမျ ိုးက ကက ိုးရြ န္ှ
၎င်ိုးတ သင်
ယူခကဲ့် ကသည့််
့် စ်သက်သည်။ လူတသည်
့်
့်
န တပျ ်ြွယ်စက ိုးလိုးမျ ိုးက ရွ တ်ပပပပီိုး စ တန်အတွက် အသိုးပပြုပါက စ တန်
တကျနပ်အ ိုးရပါလမ်မ
့် ည်။ သရ့် တွင ် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် မလအပ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လွနက
် ဲစွ တပမြှ က်စ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် ၊ ့် လူတက
့် တ် တပမြှ က်ပင်ပ့် ခင်ိုးတက
့် မလအပ်သကဲသ
့်
အဓပပ ယ် မရှသည်က တပပ ဆပပီိုး သူက
့် မျက်စမှတ် ချီိုးမွမ်ိုးြ သူ
့် မတတ င်ိုးဆတပ။
လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးန္ှင ့်် မအပ်စပ်သည့်် ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တပမြှ က်ပင်ပ့် ခင်ိုးတက
့် ဘရ ိုးသခင်က
စက်ဆပ်ပပီိုး န ိုးပင်တထ င်လမ်မ
င့်် လူအချြုျို့တသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ည် မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
့်
မရိုးမသ ိုး ချီိုးမွမ်ိုးပပီိုး၊ မျက်စစမှတ် သစစ ပပြုက သူက
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်
့် ဆတတ င်ိုးကကသည့်အ
လိုးဝ န ိုးမတထ င်တပ။ သင်တပပ သည်အ
့် ရ အတွက် သင်တ ဝန် ယူရမည်။ တစ်စတစ်ခက
မသပါက၊ တပပ သ တပပ တလ ။့် သင်တစ်စတစ်ခက သပါက၊ လက်တတွျို့ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင့််
၎င်ိုးကတြ ပ် ပတလ ။့် ဤသလျှ
် ကယ်
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက အတအကျန္ှင ့်် အမှနတ
ပြစ်တပေါ်တစသည့်အ
် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တသည်
စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်မှုရသတလ
ှ
။
့်
(ကျွန္ပ်
် သည် ပန်ကန်မှုက တြ ပ် ပခဲခ
် ခ
ဲ့် ျန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ျန်တွင၊် အပပစ်တစ်ခ ကျြူိုးလွနခ
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် ရရှခဲပ့် ပီိုး၊ ယင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ရှခဲပ
် တမျှ ်လင်ခ
့် ါ၏။ ပပီိုးလျှင် ကျွန္ပ်
့် ျက်မျ ိုးန္ှင ့်် မကက်သည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက ကကြုခဲရ
့်် တ်သက်၍ ကျွန္ပ်
် ဆတတ င်ိုးခဲပ့် ပီိုး
့် ချန်တွင၊် ဤအရ မျ ိုးန္ှငပ

ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယခ
် ျက်မျ ိုးက ရှ တြွခက
ဲ့်
၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးပြင့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပပီိုး ဦိုးတဆ င် လမ်ိုးပပခဲသ
ှ အ
့်် မျှ၊
့် ည်န္င
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် ပမင်တတွျို့ ခဲရ
့် ပါသည်။) ဤသည်မှ သင်၏ကယ်ပင်
အတတွျို့အကကြုမှပြစ်သည်။ (ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင် တပပ ခဲသ
့် ရ မှ၊ လူသ ိုးသည်
့် ည်အ
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီတစပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က် အဘယ်အရ
ပြစ်လ သည်က ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ ဘရ ိုးသခင်သည်
ကျွန္ပ်
် တက
့် ကယ်တင်ရန် အရ ရ တင်ိုးက တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် ပမင်ပါသည်။) ဤက ိုး လက်တတွျို့ကျကျ တပပ ဆသည့်် ပစပြစ်၏၊
မှနက
် န်သည့်် အသပည ပြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ မတူညတ
ီ သ သန ိုးလည်မှု
ပစမျ ိုး ရှတသိုးသတလ ။ (ဧဝက အပပစ်ပပြုမတစရန် စ တန်တပပ ဆခဲသ
့် ည့်် စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
သခင်တယရှု က ၎င်ိုး၏ ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်မှုမှ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက
ှု
ကျွန္ပ်
် ပမင်ရပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အ ဒန္ှင ့်် ဧဝအ ိုး မည်သည်က စ ိုးန္င်ပပီိုး မည်သည်က
စ ိုး၍မရတကက င်ိုး တပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ တက်ရက် တချ တမွျို့ စွ န္ှင ့််
ယကကည်စတ်ချတလ က်စွ တပပ ဆခဲသ
် ပမင်ပါသည်။ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ည်က ကျွန္ပ်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် ပမင်ပါသည်။) အထက်က မှတ်ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရသည့်အ
် ခါ၊ မည်သ၏
ူ
စက ိုးမျ ိုးက သင်တက
ျို့တဆ ်ဆိုး ပြစ်ပါသနည်ိုး။ မည်သ၏
ူ
့် “အ မင်” ထူိုးြ အလှု
့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက ယတန ငါတ
၏
့်
့် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် အနီိုးစပ်ဆိုး
ပြစ်သနည်ိုး။ မည်သ၏
ူ စက ိုးမျ ိုးသည် လက်တတွျို့အကျဆိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ တန က်ဆိုးညမ
ီ ၏
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက မည်သရှ့် သနည်ိုး။ (တက င်ိုးပါသည်။) သူတပပ ခဲသ
့် ရ က သင်တ ့်
့် ည်အ
“အ မင်” ဆခဲသ
် ရ သည် မချွတ်မလွဲ မှနက
် န်ပါ သတလ ။ (ခတလိုးတင်
့် ည်။ သူတပပ ခဲသ
့် ည့်အ
ညီမတပပ သွ ိုးသည့်် စက ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည်
တက်ရက်ပြစ်ပပီိုး အင်မတန်ရှငိုး် လင်ိုးက ၊ ယင်ိုးသည် စ တန်၏ တဝလ
့် ည်တကက င်ပတ်
တပပ ဆပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လိုးဝမတူတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် ကက ိုးခဲသ
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက
ဤအရ တွင် ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ခဲပ
့် ါသည်။) ဤသည်မှ ၎င်ိုး၏တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် မှနက
် န်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ (မှနက
် န်ခပ
ဲ့် ါသည်။) အင်မတန် တက င်ိုး၏။ ပပီိုးခဲသ
့် ည့််
မတ်သဟ ယန္ှစ်ခမှ သင်တ တစ်
စတစ်ခ ရရှခဲသ
့် ည်က ငါပမင်သည်၊ သရ့် တွင ် သင်တသည်
့်
့်
ဆက်လက်၍ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င်ရမည်။ ကကြုိုးစ ိုးလပ်တဆ င် ရမည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် အလွန ် နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့သည့်် သင်ခန်ိုးစ
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တစ်တယ က်တယ က်က ညတွငိုး် ချင်ိုး

န ိုးလည်လ န္င်တသ အရ မဟတ် သမဟ
့် တ် စက ိုးလိုး အနည်ိုးငယ်မျှပြင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
တြ ်ပပန္င်သည်အ
့် ရ မဟတ်တချ။
လူတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ ဆိုးယတ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၊ အသပည ၊ အတတွိုးအတခေါ်၊
လူတ၏
့်် ပမင်မျ ိုး၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တင်ိုးန္ှင ့်် လူတစ်ဦိုးစီ၏
့် အတတွိုးမျ ိုး န္ှင ့်် ရှု တထ ငအ
ပင်္္ြုလ်တရိုးရ ရှု တထ င့်် အချြုျို့တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတက
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးစွ ဟနတ
် ့် ိုးတလသည်။ ထတကက
င်၊့် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သင်တ ့်
့်
ကက ိုးသည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတထဲ
လှမ်ိုးမီတ
ှ က င်ိုး မမှီန္င်တပ၊ အချြုျို့တက
့် မှ အချြုျို့က သင်တ လက်
့်
့်
သင်တ န
့် ိုးမလည် န္င်တသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့သည် အတပခခအ ိုးပြင့်် လက်တတွျို့ အရှတရ ိုးန္ှင ့််
ကက်ညမ
ီ ှုမရှ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ သင်တ၏
့် သန ိုးလည်မှုအတကက င်ိုးက ငါကက ိုးပပီိုးပြစ်က ၊ သင်တ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုး ငါတပပ ခဲသ
့် ရ န္ှင ့််
့် ည်အ
မတ်သဟ ယပပြုခဲသ
့် ရ က စတင် အသအမှတ်ပပြုတနသည်က ငါသသည်။ သင်တ၏
့် ည်အ
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး အန္ှစ်သ ရက န ိုးလည်လသည်ဆ
့် န္ဒ
စတင်တပါက်ြွ ိုး လ တနသည်က ငါသသည်။ သတသ
်လည်ိုး ငါက
့် သ ၍ပင်
့်
တပျ ်ရင်တစသည်မှ သင်တထဲ
့်် င်တသ
့် မှအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှငဆ
သင်တ၏အသ
ပည က တြ ်ပပြ အရ
ိုးရှငိုး် ဆိုး စက ိုးမျ ိုးက
့်
့်
အသိုးပပြုန္င်ကကန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တပပ ရန် ရိုးရှငိုး် တသ အရ ပြစ်ပပီိုး
ယခင်က ဤအရ က ငါတပပ ပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တအမျ
ိုးစ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုး ထဲတွင ်
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်တ လက်
ခ ရဦိုးမည်ပြစ်က ထစက ိုးမျ ိုးသည် သင်တ စ
ဲ ွင ်
့်
့် တ်ထတ
မည်သည့်ထ
် င်ပမင်ချက်မျှ မတပိုးတပ။ မည်သပင်
့် ဆတစက မူ၊ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့တသည်
့်
ဤစက ိုးမျ ိုးက မှတ်ကျြုိုးကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အလွနတ
် က င်ိုးပပီိုး
အလွနအ
် လ ိုးအလ တက င်ိုးသည့်် စတင်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တလိုးနက်သမ်တမွျို့သည်ဟ
သင်တထင်
လမ
ှ ်ိုးမမှီန္င်သည့််
့် သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအတပေါ် သမဟ
့် တ် သင်တ လက်
့်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအတပေါ်၊ သင်တ ဆက်
လက်၍ ချင်ခ
့် ျန်တတွိုးဆပပီိုး၊ သ ၍ သ ၍
့်
မတ်သဟ ယ ပပြုကကလမ့််မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
လမ
ှ ်ိုး မမှီန္င်သည့််
့် ည်။ သင်တ လက်
့်
ကစစမျ ိုးအတွက်၊ သင်တက
့် ူ တစ်စတစ်တယ က် ရှလမ့််မည်။ ယခ
့် ပ၍လမ်ိုးညန်တပိုးမည်သ
သင်လက်လှမ်ိုး မှီန္င်သည့်အ
် တွငိုး် ရှတသ နယ်ပယ်မျ ိုးန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးတွင ် သင်တ ပ
့် မပါဝင်ပါက၊ သန်ရှ့် ငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်က သူ၏အမှုက
လပ်တဆ င်မည် ပြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
ပပပီိုးန ိုးလည်လ လမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်

အန္ှစ်သ ရက သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့်
အသက်တ ထဲသ ဝင်
ိုးစွနအ
် တရိုးပါပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်ဆင်သည်။ သင်တသည်
့် တရ က်ပခင်ိုးအြ အဆ
့်
့်
ယင်ိုးက မသကျြုိုးကျွနမ
် ပပြုြ သ
့် ည်၊
့် မဟ
့် တ် ကစ ိုးနည်ိုးတစ်ခအပြစ် မပမင်ြရန်
့် ငါတမျှ ်လင်သ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် လူ၏ ယကကည်ပခင်ိုး
အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပပီိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှြ လူ
့် သ ိုးအတွက်
အဓက တသ ခ
ဘရ ိုးသခင်က
့် ျက်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတသည်
့်
ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
ကျမ်ိုးတဟ င်ိုးတရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကသဝါဒမျ ိုး
့် မသပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထဲတွငသ
်
အသက်ရှငက် ကပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုး၏ အတပေါ်ယအဓပပ ယ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုး အသက်ရှငတ
် နလျှငပ
် င် ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှရန် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ဘယ်တသ အခါမျှ ပြစ်န္င်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ ်လည်ိုး သူက
့် မသကျွမ်ိုးပါက၊ သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ အတွက်သ
ပြစ်ပပီိုး စစ်မှနမ
် ှု ဘ မျှ ရှမည် မဟတ်ပါတပ။ သင်န ိုးလည်သည်၊ မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ကဲ၊့်
ကျွန္ပ်
် တန
က် ငါတ၏
့်
့် ိုးလည်ပါသည်။) ယတနအတွ
့် မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးက ဤတွင ်
အဆိုးသတ်မည်။ (ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ချီိုးမွမ်ိုးပါသည်။)
၂ဝ၁၄ ခန္ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၆)
ဘိုရ ်းသခင်၏ သန်ရှူ့ င်း် ခင််း (၃)
တန က်ဆိုးအကကမ် ငါတ မ
့် တ်သဟ ယ ပပြုခဲက့် ကသည့်် အတကက င်ိုးအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ မည်သည့််
လကခဏ သွငပ် ပင်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သတလ ။
(သက်ဆင်ပါသည်။) ဤသဆ
့် လျှင ် ငါတ၏
့် မတ်သဟ ယပပြုမှုတွင ် တဆွိုးတန္ွိုးခဲက့် ကသည့််
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် အဓက သွငပ် ပင်လကခဏ ရပ်မှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အတမရှတသ အန္ှစ်သ ရပြစ်၏။ ယခင်တစ်တခါက် ငါတ မ
့် သ အဓက
့် တ်သဟ ယပပြုခဲတ
အတကက င်ိုးအရ သည် မည်သည့်အ
် ရ နည်ိုး။ (စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက
ှု ခွပဲ ခ ိုးသပမင်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ စ တန်က အသပည ၊ သပပ၊ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၊ အယူသိုးီ မှုန္င
ှ ့််

လူမလ
ှု
ိုးရ မျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြျက်ဆိုးီ ပအတကက င်ိုး ပြစ်ပါသည်။)
ဤသည်မှ ယခင်တစ်တခါက်တွင ် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခသ
ဲ့် ည့်် အဓက အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။
့်
စ တန်သည် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် အသပည ၊ သပပ၊ အယူသိုးီ မှု၊ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ့််
လူမလ
ှု
ိုးရ တက
စ တန်က လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ တသ
့် အသိုးပပြု၏။ ဤသည်တသည်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး၊ စစတပါင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး ငါိုးခပြစ်သည်။ လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်သည်
ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးက အမျ ိုးဆိုးသိုးသည်ဟ သင်တ ထင်
သနည်ိုး။
့်
လူသ ိုးတအ
် ည်ိုးလမ်ိုးသည် မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုး
့် ိုး အနက်ရှုင်ိုးဆိုး ြျက်ဆိုးီ ရန် အသိုးပပြုသည့်န
ပြစ်သနည်ိုး။ (ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု ပြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှ ကွနပ် ြြူိုးရှပ်န္င
ှ ့်် မင်ိုးစီိုးယပ်တ၏
့်
အယူဝါဒမျ ိုးကဲသ
့် တသ
ဆိုးယတ်သည့်် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုးသည် ကျွန္ပ်
် တ၏
ဲ
့်
့် စတ်မျ ိုးထ၌
အရိုးစွဲတနတသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။) ထတကက
င်၊့် အချြုျို့တသ ညီအစ်က တမ င်န္မ
ှ မျ ိုးက
့်
ယင်ိုးသည် “ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု” ပြစ်သည်ဟ ထင်ကကသည်။ တစ်တယ က်တယ က်တွင ်
မတူတသ အတပြရှသတလ ။ (အသပည ပြစ်သည်၊ အသပည သည် ကျွန္ပ်
် တက
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကိုးကယ
ွ ်ရန် ဘယ်တသ အခါမှ ခွငပ့်် ပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်ပါ။ အသပည သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ပငင်ိုးပယ်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမက
ှု လည်ိုး
ပငင်ိုးပယ်ပါသည်။ ဆလသည်မှ စ တန်က ကျွန္ပ်
် တက
့် ငယ်တသ အရွ ယ်မှ စတင်
တလ့်လ သင်ယူရန်န္င
ှ ့်် တလ့်လ သင်ယူပခင်ိုးန္ှင ့်် အသပည က ရရှပခင်ိုး အ ိုးပြငသ
့််
ကျွန္ပ်
် တ၏
့်
အန င်္တ်အတွက် တတ က်ပသည့်် တက်လမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပျ ်စရ တက င်ိုးသည့်် ကကကမမ
ရှကကလမ်မ
ှ က
့်် ကကမမ က
့် ည်ဟ စ တန်က တပပ ဆပါသည်။) စ တန်က သင်၏ အန င်္တ်န္င
ထန်ိုးချြုပ်ရန် အသပည က အသိုးပပြုပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးသည် သငက
့်် နြ ိုးကကြုိုးတပ်
တလတတ သ
့် ည်။ ဤသည်မှ စ တန်က လူသ ိုးက အနက်ရှုင်ိုးဆိုး ြျက်ဆိုးီ သည်ဟ သင်
ထင်သည့်ပ
် ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်တအမျ
ိုးစက စ တန်သည် လူသ ိုးတက
့်
့်
့်
အနက်ရှုင်ိုးဆိုး ြျက်ဆိုးီ ရန် အသိုးပပြုသည်မှ အသပည ပြစ်သည်ဟ ထင်ကကသည်။
အပခ ိုးတစ်ဦိုးဦိုးက မတူညသ
ီ ည့်် အတပြရှသတလ ။ ဥပမ သပပ သမဟ
့် တ်
လူမလ
ှု
ိုးရ မျ ိုးသည်တက အဘယ်သနည်
့် ိုး။ တစ်ဦိုးဦိုးက ဤအရ မျ ိုးက အတပြအပြစ်
ပမင်မည်တလ ။ (ပမင်ပါသည်။) စ တန်က လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးငါိုးခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါသည် ယတနတွ
့် င ် တန က်တစ်ကကမ် မတ်သဟ ယပပြု
မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ငါ အပပီိုးသတ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် စ တန်က လူသ ိုးက မည်သည့်် လကခဏ ပြင ့််
အနက်ရှုင်ိုးဆိုးြျက်ဆိုးီ သည်က ငါတ တ
့် တကျကျ သန္င်ရန်အလငှ့် သင်တက
့်
တန က်ထပ်တမိုးခန
ွ ိုး် အချြုျို့ ငါတမိုးမည်။

စ တန်က လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး ငါိုးခအနက်မှ ငါတတပပ
ခဲသ
့် ည့််
့်
ပထမဆိုးတစ်ခမှ အသပည ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် မတ်သဟ ယအတွက်
့်
အတကက င်ိုးအရ အပြစ် အသပည က ပထမဦိုးဆိုး ကကည့်က် ကစ။့် စ တန်သည် အသပည က
တည်ကကက်အပြစ် အသိုးပပြု၏။ တသချ စွ န ိုးတထ င်တလ ။့် အသပည သည်
တည်ကကက်တစ်မျြုိုးသ ပြစ်၏။ လူတသည်
အသပည က ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
့်
လက်နက်ပြစ်တစက တပ်ဆင်ြန္ှ့် င၊့်် ယင်ိုးတန က် သပပတခါိုးတပါက်က ြွငရ
့်် တွင ်
အသိုးပပြုရန်အလငှ့် ၊ ကကြုိုးစ ိုးတလ့်လ ၍ မမတက
့် တိုးတက်တစြ ့်
့် ယ်ကယ် တနစဉ်
တသွိုးတဆ င်ပြ ိုးတယ င်ိုးခကကရ၏။ တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင် သင်သည် အသပည ရတလတလ၊ ပ၍
န ိုးလည်လ တလတလ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ စ တန်သည် ဤအရ တစ်ခလိုးက လူတအ
့် ိုး တပပ ပပ၏။
အသပည က ၎င်ိုးတ တလ့်
လ သင်ယူသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပပင်ိုးပပသည့််
့်
ဆန္ဒမျ ိုးက တစ်တနတပခ
ိုး ကကီိုးထွ ိုးလ တစကကြ စ
် င်ရင်ိုး
့်
့် တန်က ၎င်ိုးတက
့် သွနသ
ပမငမ
့်် ိုးသည့်် စမျ ိုးက ပမြှငတ
့်် င်ကကရန် လူတက
့် တပပ တလသည်။ လူသ ိုးက
သတမထ ိုးမလက်ဘ၊ဲ စ တန်သည် ဤသတသ
သတင်ိုးစက ိုး အမျ ိုးအပပ ိုးက
့်
တပိုးပတတ်
ပပီိုး၊ ဤအရ တမှ့် မှနက
် န်သလလ အကျြုိုးရှသလလပြင ့်် လူတအ
့်
့် ိုး မသစတ်၌
ခစ ိုးတစ၏။ လူတသည်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်တွင ် အမှတတ
် မဲ့် တပခချ မကကက ၊
့်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် စအယူအဆမျ ိုး၊ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၏ တရှ ျို့ဆက် ဦိုးတဆ င်ပခင်ိုးကလည်ိုး
့်
အမှတ်တမဲပ
ကကီိုးပမတ်တသ ၊ တကျ ်ကက ိုးတသ
့် င် ခကကရ၏။ တစ်ဆငပ့်် ပီိုးတစ်ဆင၊့်် သူတသည်
့်
ပင်္္ြုလ်ကကီိုးမျ ိုး၏ တတွိုးတခေါ်နည်ိုးမျ ိုးက စ တန် တပိုးထ ိုးတသ အသပည မှ အမှတ်တမဲ့်
သင်ယူမကကသည်။ သူရဲတက င်ိုးမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယူခရတသ လူတ၏
ှု ျ ိုးမှလည်ိုး
့် လပ်တဆ င်မမ
၎င်ိုးတက
့် အချြုျို့တသ အရ မျ ိုးက တလ့်လ သင်ယူကကသည်။ ဤသူရဲတက င်ိုးတ၏
့်
လပ်တဆ င်မှုမျ ိုး ထဲတွင် စ တန်က လူသ ိုးအတွက် မည်သည်အ
့် ရ က
အ ိုးတပိုးတထ က်ခတနသနည်ိုး။ စ တန်က လူအထဲ
တွင ် မည်သည်က သွတ်သင
ွ ိုး် ချင်သနည်ိုး။
့်
လူသ ိုးသည် မျြုိုးချစ်စတ် ရှရမည်၊ အမျြုိုးသ ိုးင်္ဏ်သကခ ရှက သူရဲတက င်ိုးစတ်ဓ တ် ရှရမည်
ပြစ်သည်။ သမင်ိုးဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် သူရဲတက င်ိုးဆန်ဆန် ပင်္္ြုလ်တ၏
့်
အတထြုပပတတမျ ိုးမှ လူသ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ က သင်ခန်ိုးစ ရသနည်ိုး။ ပင်္္ြုလ်တရိုးဆင်ရ
သစစ ရှပခင်ိုးအသတစ်ခရှရန်၊ သမဟ
ှ ့်် ညီအစ်ကမျ ိုးအတွက်
့် တ် မမမတ်တဆွမျ ိုးန္င
မည်သည့်အ
် ရ က မဆ လပ်တဆ င်ရန် အဆင်သင်ရ
့် ှြ ပြစ်
့် သည်။ စ တန်၏
ဤအသပည အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးသည် လိုးဝ အပပြုသတဘ တဆ င်ပခင်ိုး မရှသည့််
အရ မျ ိုးစွ က အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် သင်ယူမ၏။ လူသ ိုး၏ သတမမူမပခင်ိုး အလယ်တွင၊် စ တန်

ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးတသ မျြုိုးတစတ
လူတ၏
့်် ျက်တသ စတ်မျ ိုးထ၌
ဲ စက်ပျြုိုးခရ၏။
့် သည်
့်
့် မရငက
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ကကီိုးပမတ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သငသ
့်် ည်၊ တကျ ်ကက ိုးသငသ
့်် ည်၊ သူရဲတက င်ိုးမျ ိုး
့်
ပြစ်သငသ
့်် ည်၊ မျြုိုးချစ်စတ် ရှသငသ
့်် ည်၊ မသ ိုးစက ချစ်တသ သူမျ ိုး ပြစ်သငပ့်် ပီိုး၊
မတ်တဆွတစ်ဦိုးအတွက် ဘ မဆလပ်တပိုးက ပင်္္ြုလ်တရိုးဆင်ရ သစစ ရှမှု အသ
ရှသငသ
့်် ည်ဟူ၍ ဤမျြုိုးတစ့်မျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် ခစ ိုးတစတလသည်။ စ တန်၏
ပြ ိုးတယ င်ိုးတသွိုးတဆ င်ပခင်ိုးခရလျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန် ပပင်ဆင် တပိုးထ ိုးသည့်လ
် မ်ိုးက
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးမကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဤလမ်ိုးအတင်ိုး သွ ိုးကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
စ တန်၏ ရှငသ
် န်တနထင်မှု စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက အတင်ိုးအကျပ် လက်ခတစပခင်ိုး ခကကရသည်။
လိုးဝ သတမမူမဘဲလျက်၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
် န်မှု စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစ
့်
့် ကယ်ပင် ရှငသ
မကက၏။ သတသ
် ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတထဲ
် င
ွ ိုး် ခဲသ
့် ည့််
့်
့် သ စ
့် တန်က အတင်ိုးအဓမမ သွတသ
စ တန်၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးထက် ဘ မျှမပတပ။ သင်ယူပခင်ိုးပြစ်စဉ် အတွငိုး် ၌၊ စ တန်သည်
၎င်ိုးတက
့် က
့် ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက အ ိုးတပိုးသကဲသ
့် ယ်ပင်ဘဝ ပန်ိုးတင်မျ ိုး၊
လက်န ရမည့်စ
် ည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ ဦိုးတည်ချက်တက
့် ဆိုးပြတ်တစတလသည်၊
တစ်ချန်တည်ိုးမှ ပင် ၎င်ိုးတ ငါိုး
့် စ ဟပ်သည်အထ လူတအ
့် ိုး တသွိုးတဆ င်ရန် ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုး၊
အတထြုပပတတမျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုး ပြစ်န္င်သမျှ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက နည်ိုးနည်ိုးချင်ိုးစီ အသိုးပပြုက
စ တန်၏ အမှုအရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတထဲ
့် သ သွ
့် ငိုး် တလသည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သင်ယူပခင်ိုးပြစ်စဉ် အတွငိုး် ၌ လူအချြုျို့သည် စ တပက ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်လ ကက၏၊ အချြုျို့က
စီိုးပွ ိုးတရိုး၊ အချြုျို့က နကခတတတဗဒ သမဟ
ှ ်သက်လ ၏။
့် တ် ပထဝီပည ရပ်က ကကြုက်န္စ
ထတန
ှ ်သက်လ သူအချြုျို့၊ ရူ ပတဗဒက ကကြုက်သအ
ူ ချြုျို့၊ ဓါတတဗဒက
့် က် န္င်ငတရိုးက ကကြုက်န္စ
ကကြုက်သအ
ူ ချြုျို့ န္ှင ့်် ဘ သ တရိုးယကကည်မဆ
ှု င်ရ တလ့်လ မှုပည ရပ်က
ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သအ
ူ ချြုျို့ပင် ရှလ ကကသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် သ ၍ ကကီိုးပမတ်တသ
အရ တစ်ခလိုး ပြစ်သည့်် အသပည ၏ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးပြစ်၏။ သင်တန္ှ့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ၊
ဤအရ တမှ့် အမှနတ
် ကယ် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်ကကသည်က သင်တ တစ်
ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး
့်
သကကသည်။ သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးစီသည် ၎င်ိုးအရ တန္ှ့် င ့်် ယခင်က ထတတွျို့ ခဲပ့် ပီိုးသ ိုး ပြစ်သည်။
ဤအသပည မျ ိုး၏ ဤအတက်အလက်တ တစ်
ခမဟတ် တစ်ခအတကက င်ိုး
့်
သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည် အဆိုးမရှတအ င် မရပ်မန ိုး တပပ ဆန္င်ကကသည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ဤအသပည သည် လူသ ိုးတ၏
ဲ မည်မျှ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ဝင်တရ က်ပပီိုးပြစ်သည်မှ
့် စတ်ထ၌
သသ လှသည်။ လူသ ိုး၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် ဤအသပည က ဝင်တရ က် ယူထ ိုးသည့်် တနရ န္ှင ့််
၎င်ိုးတအတပေါ်
တွင ် မည်မျှ နက်နက်နန
ဲ ဲ သက်တရ က်မှုရသည်
ှ
က ပမင်သ တပသည်။
့်

လူတစ်တယ က်သည် အသပည ၏ ရှု တထ ငတ
့်် စ်ခက ကကြုက်န္စ
ှ ်သက်ပပီဆသည်န္င
ှ ့််
လူတစ်တယ က်၏ ထအရ က နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ချစ်မသွ ိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် ပြစ်တပေါ် လ ကကတလသည်။ လူအချြုျို့က စ တရိုးဆရ
ပြစ်ချင်ကကသည်၊ အချြုျို့သည် စ တပတရိုးသ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ချင်ကကသည်။ အချြုျို့က န္င်ငတရိုးပြင ့််
အသက်တမွိုးချင်ကကပပီိုး၊ အချြုျို့သည် စီိုးပွ ိုးတရိုးတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ပပီိုး စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုး
ပြစ်ချင်လ ကကသည်။ ထတန
့် က် သူရဲတက င်ိုး ပြစ်ချင်တသ ၊ ကကီိုးပမတ်ချင်တသ သမဟ
့် တ်
တကျ ်ကက ိုးချင်တသ လူတစ်စလည်ိုး ရှ၏။ လူတစ်တယ က်သည် မည်သတသ
လူမျြုိုး
့်
ပြစ်ချင်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ပန်ိုးတင်သည်က ိုး အသပည က သင်ယူပခင်ိုးပြစ်တသ
ဤနည်ိုးလမ်ိုးကယူ၍ ကယ်ပင် ပန်ိုးတင်မျ ိုးအတွက် အသိုးချရန်၊ ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်ဆန္ဒမျ ိုး၊
့်
ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက အတက င်အထည်တြ ်ရန်တပင်
့် ပြစ်သည်။ မည်မျှပင်
တက င်ိုးမွနသ
် ည့်သ
် တဘ ရှပါတစ၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် တမျှ ်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ရယူချင်
ကကသည်ပြစ်တစ၊ ဘဝက မပြြုန်ိုးတီိုးချင်ကကသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ်
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးတစ်ခခ ရှချင်ကကသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဤသ ပမင
့်် ိုးတသ
့်
့် မ
စမျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ထ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင ့််
မည်သည့်အ
် ရ အတွက် ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တသည်
ဤတမိုးခန
ွ ိုး် က ယခင်က စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးသတလ ။
့်
စ တန်သည် အဘယ်တကက င ့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လပ်တဆ င်သနည်ိုး။ လူသ ိုး၏အထဲတွင်
ဤအရ တက
ွ ိုး် သည့်် စ တန်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
့် သွတ်သင
သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဤတမိုးခွနိုး် အတပေါ်တွင ် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးတနရမည်။
စ တန်သည် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် အသပည က မည်သအသ
ိုးပပြုသည်က ယခ ငါတ ့်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် ဦိုးစွ ပထမ၊ ဤအရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
သန ိုးလည်မှုတစ်ခ ငါတ ရှ
် ရ
့် ရမည်။ အသပည ပြင၊့်် စ တန်သည် လူသ ိုးက မည်သည့်အ
တပိုးချင်သနည်ိုး။ မည်သည့်လ
် မ်ိုးမျြုိုးသ ၎င်
့် ိုးက လူသ ိုးက ဦိုးတဆ င်ချင် သနည်ိုး။
(ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုး လမ်ိုးပြစ်ပါသည်။) ဟတ်တပ၏၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်တစရန်
ဆသည်မှ ဧကန်အမှနပ
် င်ပြစ်သည်။ ထသပြစ်
ပည ရယူပခင်ိုး၏
့် လျှင ် ဤသည်မှ လူတ အသ
့်
အကျြုိုးဆက်တစ်ခပြစ်သည်- ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က စတင်ဆနက
် ့် ျင်ကကတလသည်က
့်
သင်ပမင်တတွျို့ န္င် တပသည်။ ဤသဆ
့် လျှင ် စ တန်၏ အန္တရ ယ်ပပြုမည့်် လကခဏ ရှတသ
ရည်ရွယ်ချက်တသည်
အဘယ်နည်ိုး။ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင် မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်သည်
့်
မဟတ်တလ ။ လူသ ိုး၏ အသပည သင်ယူပခင်ိုး ပြစ်စဉ်အတွငိုး် ၊ စ တန်သည်
ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးက တပပ ပပပခင်ိုးပြစ်တစ၊ အသပည တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး တပိုးလက်ပခင်ိုး သက်သက်

ပြစ်တစ၊ သမဟ
် ည်ိုးခင
ွ ့််
့် တ် လူတ၏
့် ဆန္ဒမျ ိုး သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
တပိုးသည်ပြစ်တစ နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစက အသိုးပပြု တလသည်။ စ တန်သည် သငက
့််
မည်သည့်လ
် မ်ိုးပြင ့်် တခေါ်တဆ င်ချင်ပါသနည်ိုး။ အသပည က သင်ယူတလ့်လ ပခင်ိုး န္ှင ့််
ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မှ ိုးယွငိုး် ပခင်ိုး မရှ၊ လိုးဝ သဘ ဝကျသည်ဟ လူတက
့်
ထင်ကက၏။ န္ှစ်သက်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် တပပ ရမည် ဆလျှင၊် ပမငမ
့်် ိုးတသ
စအယူအဆမျ ိုး ရှပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး ရှပခင်ိုးသည် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒမျ ိုး
ရှပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ အသက်တ တွင ် မှနက
် န်တသ လမ်ိုး ပြစ်သငသ
့်် ည်ဟ လူတက
့်
ထင်ကကသည်။ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် စအယူအဆမျ ိုးအ ိုး ပြစ်တပမ က်တစန္င်သည်
့်
့်
သမဟ
တ တွင ် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးတစ်ခ တအ င်ပမင်စွ ပပြုန္င်သည်
့် တ် ၎င်ိုးတ၏အသက်
့်
ဆလျှင၊် ထနည်ိုးလမ်ိုးသည် လူတအသက်
ရှငတ
် နထင်ရန် အတွက် ပ၍
့်
င်္ဏ်ဝင်ြ
် က င်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုး မဟတ်တလ ။ ဤအရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့််
့် ွယတ
လူတစ်ဦိုးသည် မမ၏ဘိုးတဘိုးမျ ိုးက င်္ဏ်ပပြုရသ မက၊ သမင်ိုးတွင ်
မမ၏အမှတ်အသ ိုးတစ်ခ ကျန်ရစ်တစြ အခွ
ငအ
့်် တရိုးတစ်ခလည်ိုး ရှန္င်တပသည်- ဤသည်မှ
့်
တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခ မဟတ်သတလ ။ ဤသည်မှ တလ ကီလတ
ူ ၏အပမင်
တင
ွ ်
့်
တက င်ိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်တနပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
ကက
်
ိုး သငတ
့်် လျ က
်
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်တနသင်၏
့် ။ သရ့် တွင ် အန္တရ ယ် ပပြုမည့်် လကခဏ ရှတသ
တစ့်တဆ မ
် ှုမျ ိုးရှသည့်် စ တန်သည် လူတက
့် ဤလမ်ိုးမျြုိုးဆီ တခေါ်တဆ င်ပပီိုးတန က်တွင၊်
ဤမျှသ တလ ။ လိုးဝ မဟတ်တပ။ အမှနတ
် ွင ် လူသ ိုး၏ စအယူအဆမျ ိုးသည်
မည်မျှပမငမ
့်် ိုးပါတစ၊ လူသ ိုး၏ ဆန္ဒမျ ိုးသည် မည်မျှ လက်တတွျို့ကျပါတစ သမဟ
့် တ်
၎င်ိုးတသည်
မည်မျှသငတ
့်် လျ ်ပါတစ၊ လူသ ိုးက ရယူချင်သည့်် အရ အ ိုးလိုး၊ လူသ ိုးက
့်
ရှ တြွသည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးသည် စက ိုးလိုးန္ှစ်လိုးန္ှင ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရတအ င် ချတ်ဆက် တန၏။
ဤစက ိုးလိုးန္စ
ှ ်လိုးသည် လူတင်ိုး၏ အသက်တ အတွက် မရှမပြစ် အတရိုးပါလှပပီိုး
၎င်ိုးတသည်
စ တန်က လူသ ိုး၏အထဲသ သွ
ွ ိုး် ရန် ရည်ရွယ်တသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။
့်
့် တ်သင
ဤစက ိုးလိုး န္ှစ်လိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
“တကျ ်ကက ိုးမ”ှု န္ှင ့််
့်
“အပမတ်အစွနိုး် ” တ ပြစ်
် ျ ိုးစွ ပူိုးတပါင်ိုး
့် ၏။ စ တန်သည် လူတ၏
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် အလွနမ
ထ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည့်် လွနစ
် ွ သမ်တမွျို့ ညင်သ တသ နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးက အသိုးပပြု၏။
ယင်ိုးသည် လိုးဝ အစွနိုး် တရ က်တသ နည်ိုးလမ်ိုး မဟတ်။ ယင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ိုး၏ရှငသ
် န်ပခင်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုး၊ လက်န ရမည့်် သူ၏စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက စ တန်က လူတအ
ဲ့် မှတ်မဲ့်
့် ိုး အမှုမအ
လက်ခတစက ၊ ဘဝပန်ိုးတင်မျ ိုးန္ှင ့်် အသက်တ ဦိုးတည်ချက်မျ ိုးက ထူတထ င်တစတလသည်၊

ထသ လ
အသက်တ ထဲတွင ် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးကလည်ိုး
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ရှလ ကက တလသည်။ ဤဘဝရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက မည်မျှပင် ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုး
ပရသည် ပြစ်တစ၊ ဤအရ တသည်
“တကျ ်ကက ိုးမ”ှု န္ှင ့်် “အပမတ်အစွနိုး် ” န္ှင ့်် ခွမ
ဲ ရတအ င်
့်
ချတ်ဆက်ထ ိုးတလသည်။ အမှနတ
် ကယ်၌ ကကီိုးပမတ်တသ ၊ တကျ ်ကက ိုးတသ ပင်္္ြုလ်
မည်သမ
ူ ဆ၊ လူအ ိုးလိုးတသည်
အသက်တ တွင် ၎င်ိုးတ ့်လက်သည်အ
့် ရ သည် “တကျ ်ကက ိုးမ”ှု
့်
န္ှင ့်် “အပမတ်အစွနိုး် ” ဟူတသ ဤစက ိုးလိုး န္ှစ်လိုးန္ှငသ
့််
ဆက်စပ်တနသည်။ လူတသည်
့်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် က ၎င်ိုးတ ရကကသည်
န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ပမငမ
့်် ိုးတသ
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ကကယ်ဝပခင်ိုးတက
ှ ့်် အသက်တ က တပျ ်တမွျို့ရန်
့် ခစ ိုးရန်န္င
အတွက် ဤအရ မျ ိုးက အကျြုိုးရတအ
ှ
င် အသိုးချန္င်မည်ဟ ထင်ကက၏။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
တကျ ်ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အပမတ်အစွနိုး် တက
့် အတပျ ်အပါိုးလက်စ ိုးသည့်် အသက်တ န္ှင ့််
က ယတ္န္ဒမတစ င်ဘ
ိုးပပြုန္င်သည့််
့် ဲ ဇ တပကတ၌ တပျ ်တမွျို့ ပခင်ိုး အသက်တ က ရရှြ အသ
့်
အရင်ိုးအန္ှိုးီ မျြုိုးဟ ထင်ကကတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အလွနတ
် ပ်မက်သည့််
ဤတကျ က် က ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အပမတ်အစွနိုး် တအတွ
က်၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏ခန္ဓ
န္ှင ့်် စတ်၊
့်
့်
့်
၎င်ိုးတတွ
် ှသည်မျ ိုး အ ိုးလိုး၊ ၎င်ိုးတ၏အန
င်္တ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကကကမမ မျ ိုးအ ိုးလိုးက
့် ငရ
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ပြစ်တသ ်လည်ိုး စတ်လလက်ရပြင ့်် စ တန်အ ိုး တပိုးအပ်ကကတလ၏။
ထသူတသည်
တဆ
် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ လ
့်
့် င်ိုးပခင်ိုး အလျှငိုး် မရှသည့်အ
့် ဲအပ်သမျှက ပပန်၍ရယူရန်
လအပ်သည်ကလည်ိုး လိုးဝမသန ိုးမလည်ဘဲ ထသပပြုကက၏။
လူတသည်
စ တန်ထတွင ်
့်
့်
ဤသ ခ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့် လှုကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးအတပေါ် သစစ ရှ သွ ိုးကကသည်န္င
့်
မမကယ်ကမမ ထန်ိုးချြုပ်န္င်ဦိုးမည်တလ ။ တသချ တပါက် မပြစ်န္င်တပ။ စ တန်က ၎င်ိုးတက
့်
လိုးဝအကကင်ိုးမဲ့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်။ ၎င်ိုးတသည်
န္ွအင်ထသ
ဲ လ
့်
့် ိုးဝအကကင်ိုးမဲ့်
နစ်ပမြုပ်သွ ိုးကကပပီိုး ပြစ်က ၊ မမကယ်ကယ် ပပန်ရန်ိုးထက
ွ ်ရန် မတတ်န္င်ကကတပ။
လူတစ်တယ က်သည် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် တွင ် နစ်ပမြုပ်သွ ိုးသည်န္င
ှ ၊့််
တတ က်ပတသ အရ ၊ တပြ ငမ
့်် တ်တသ အရ သမဟ
် သ အရ မျ ိုးက
့် တ် လှပ၍ တက င်ိုးမွနတ
ရှ တြွပခင်ိုး မရှတတ တ
့်် တသ ် လူတအတပေါ်
တွင ် ရှတသ
့် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက ငဆ
့်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် တ၏
ဲ ဆ င်မှု အင်အ ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် တသ တကက င ့််
့် ဆွတ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတအတွ
က် ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး လက်စ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး၊
့်
့်
အဆိုးမရှ ထ ဝရလက်စ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးပင် ပြစ်သွ ိုးကက၏။ ဤသည်မှ အမှန ်
မဟတ်သတလ ။ လူအချြုျို့က အသပည သင်ယူပခင်ိုး ဟူသည်မှ
တခတ်တန က်ကျမကျန်ခတ
ဲ့် စရန် သမဟ
့် တ် ကမဘ ကကီိုးတွင ် တန က်ကျမကျန်တစရန်အတွက်၊

စ အပ်မျ ိုး ြတ်ပခင်ိုး သမဟ
တသိုးတသ အရ အချြုျို့က တလ့်လ သင်ယူပခင်ိုးထက်
့် တ် ၎င်ိုးတ မသ
့်
မပဟ ဆကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အန င်္တ်အတွက် သမဟ
့် တ် အတပခခ လအပ်မှုမျ ိုးက
တထ က်ပ့်ရန် ၎င်ိုးတ ထမင်
ိုးစ ိုးပဲတ
ွ ွင် စ ိုးစရ ရှတနရန်အတွက်သ အသပည က သင်ယူပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်ဟ တပပ ကကလမ်မ
့် ည်။ အတပခခ လအပ်ချက်မျ ိုး သက်သက်အတွက်၊
အစ ိုးအစ ကစစက တပြရှငိုး် ရန် သက်သက်အတွကပ် ြင ့်် ဆယ်စန္ှစ်တစ်ခစ ပင်ပင်ပန်ိုးပန်ိုး
တလ့်လ သင်ယူသည့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တလ ရှပါသတလ ။ ဤကဲသ
့် တသ
လူမျြုိုး တစ်ဦိုးမျှမရှတပ။
့်
သဆ
့် လျှင ် လူတစ်ဦိုးသည် ဤန္ှစ်မျ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် အဘယ်တကက င ့််
ဤဆင်ိုးရဲဒကခခပါသနည်ိုး။ ဤသည်မှ တကျ က် က ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် အတွက်ပြစ်သည်။
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် တသည်
သူက
့်
့် လက်ယပ်တခေါ်လျက်၊ အတဝိုးတွင ် တစ ငက့်် ကြု
တနကက၏။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မမတ၏က
ယ်ပင် လလဝီ
့်
့်
့် ရယ၊ အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့််
ရန်ိုးကန်မှုမျ ိုးအ ိုးပြငသ
့််
၎င်ိုးတက
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် တက
့် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
့် ရရှြ ဦိုး
့် တဆ င်မည့််
လမ်ိုးက လက်န္င်သည်ဟ ယကကည်ကကတလသည်။ ထသတသ
လူသည် သူကယ်တင်၏
့်
အန င်္တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးအတွက်၊ အန င်္တ် တပျ ်ရင်မှုအတွက်န္င
ှ ့်် ပ၍တက င်ိုးမန
ွ တ
် သ
ဘဝတစ်ခက ရရှြ ဤသ
တသ
အခက်အခဲမျ ိုးက ဒကခခရတပမည်။ ဤသည်မှ မည်သတသ
့်
့်
့်
အသပည နည်ိုး၊ သင်တ ငါ
့် ိုး တပပ ပပန္င်သတလ ။ ထအရ သည် လူတ၏
့် အ
့်
အသပည သင်ယူပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင ် စ တန်က ၎င်ိုးတထဲ
ွ ိုး် တပိုးလက်သည့််
့် သွတ်သင
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၊ စ တန်က ၎င်ိုးတက
် န်တနထင်နည်ိုး
့် သင်ကက ိုးတပိုးလက်သည့်် ရှငသ
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး မဟတ်သတလ ။ ၎င်ိုးအရ သည် စ တန်က လူသ ိုး၏အထဲတွင်
သွတ်သင
ွ ိုး် တပိုးလက်သည့်် ဘဝ၏ “ပမငမ
့်် ိုးတသ စမျ ိုး” ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။
ဥပမ ဆရတသ ် ကကီိုးပမတ်တသ လူတ၏စ
့် တ်ကူိုးမျ ိုး၊ န မည်တကျ က် က ိုးသူတ၏
့် တည်ကကည်မှု
သမဟ
့်် သ စတ်ဓ တ်တက
် လ ။့် သတည်
ိုးမဟတ်
့် တ် လူစွမ်ိုးတက င်ိုးတ၏
့် ရဲရငတ
့် ကကည့်တ
့်
သင်ိုးဝတထြုမျ ိုးထမ
ဲ ှ ဇ တ်လက်မျ ိုး၊ ဓါိုးသမ ိုးမျ ိုး၏ သူရဲတက င်ိုးစတ်ဓ တ်န္င
ှ ့််
ကကင်န တတ်မတ
ှု က
် လ -့် ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် စ တန်က ဤစမျ ိုးက
့် ကကည့်တ
သွတ်သင
ွ ိုး် သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ (ဟတ်ပါသည်။) ဤအယူအဆတသည်
့်
မျြုိုးဆက်မျ ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခအတပေါ် လမ်ိုးမိုးလျက်ရှတနသကဲသ
့် ၊ ့် မျြုိုးဆက် တစ်ခစီ၏
လူတသည်
ဤအယူအဆတအ
့်
့် ိုး လက်ခရန်၊ ဤအယူအဆမျ ိုးအတွက်
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတတန
့် က် အဆိုးမရှ လက်ကကရ၏။ ဤသည်မှ စ တန်က
လူသ ိုးက အသပည အ ိုးပြင့်် ြျက်ဆိုးီ ရန် အသိုးပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး သမဟ
့် တ် လမ်ိုးတကက င်ိုး
ပြစ်သည်။ သဆ
့် လျှင ် စ တန်က လူတအ
့် ိုး ဤလမ်ိုးသ တခေါ်
့် တဆ င်ပပီိုးတန က်တွင၊်

၎င်ိုးတအတနပြင်
ွ ်ရန် ပြစ်န္င်ပါတသိုးသတလ ။ စ တန်က လူသ ိုးထ၌
ဲ
့် ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
့်
သွတ်သင
ွ ိုး် ထ ိုးတသ အသပည န္ှင ့်် အတတွိုးအတခေါ်တတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်က
ကိုးကွယ်ပခင်ိုးအတကက င်ိုးအရ တစ်စက်မျှ ပါဝင်သတလ ။ ၎င်ိုးတတွ
့် င ်
သမမ တရ ိုးန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အတကက င်ိုးအရ တစ်စတစ်ရ ပါဝင်သတလ ။ ၎င်ိုးအရ တတွ
့် င ်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုး၊ မတက င်ိုးမအ
ှု ိုး တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရ
တစ်ခတစ်တလ ပါဝင်သတလ (မပါဝင်ပါ။) သင်တသည်
အနည်ိုးငယ် မတသချ သည့်ပ
်
့်
ရတသ ်လည်ိုး ကစစမရှ။ “တကျ က် က ိုးမ”ှု န္ှင ့်် “အပမတ်အစွနိုး် ” ဆသည်မှ လူတက
့်
ဆိုးယတ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးသ ပြ
့် ိုးတယ င်ိုးြ စ
့် တန်က အသိုးပပြုသည့်် အဓက
စက ိုးလိုးန္စ
ှ ်ခပြစ်တကက င်ိုးက သင် သပမင်သတရွ ျို့၊ လတလ က်ပပီပြစ်သည်။
ယခအထ တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
့် ည်မျ ိုးက အကျဉ်ိုးချြုိုး ပပန်သိုးသပ် ကကည့်က် ကစ-့် လူသ ိုးအ ိုး
သူ၏ထန်ိုးချြုပ်မှု အတွငိုး် တွင ် အခင်အမ ထ ိုးရရန်
ှ စ တန်သည် မည်သည်အ
့် ရ က
အသိုးပပြုသနည်ိုး။ (တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် ပြစ်ပါသည်။) ထတကက
င့်် လူတသည်
့်
့်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် အတွကသ
်
စဉ်ိုးစ ိုးတတ်တတ သ
့် ည် အထပြစ်တအ င်၊
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် က
့် အတတွိုးမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက် စ တန်သည် တကျ က် က ိုးမှုန္င
အသိုးပပြု၏။ ၎င်ိုးတသည်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် အတွက် ရန်ိုးကန်လပ
ှု ်ရှ ိုး ကက၏၊
့်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် အတွက် အခက်အခဲမျ ိုးက ခကက၏၊ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့််
အပမတ်အစွနိုး် အတွက် အရှက်ရပခင်ိုးမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခကက၏၊ တကျ ်ကက ိုးမှု န္ှင ့်် အပမတ်အစွနိုး်
အတွက် ၎င်ိုးတတွ
် ့် တ်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့််
့် င ် ရှသမျှအရ တင်ိုးက စွနလ
အပမတ်အစွနိုး် တအတွ
က် မည်သတသ
အကဲပြတ်မှု၊ ဆိုးပြတ်မက
ှု မဆ ၎င်ိုးတက
့်
့်
့်
ပပြုလပ်ကကလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စ တန်သည် လူတအ
့် ိုး မပမင်န္င်တသ
အချြုပ်အတန္ှ င်တန္ှ့် င ့်် ချည်တန္ှ င်ပပီိုး လူတသည်
၎င်ိုးတက
် န် အင်အ ိုးမရှသလ
့်
့် တွနိုး် လှနရ
သတတလည်ိုးမရှကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဤအချြုပ်အတန္ှ င်တအ
ဲ့် မှတ်မဲ့်
့်
့် ိုး အမှုမအ
သယ်တဆ င်ကကပပီိုး ကကီိုးစွ တသ အခက်အခဲပြင ့်် တရှ ျို့သဆက်
က သ ရန်ိုးကကရ၏။
့်
ဤတကျ က် က ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် အတွက် အလငှ့် ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်က
တရှ င်ကကဉ်၍၊ ကယ်တတ ်အ ိုး သစစ တြ က်ပပီိုး၊ တိုး၍ ဆိုးယတ် လ ကကသည်။ ထတကက
င ့််
့်
ဤနည်ိုးပြင ့်် မျြုိုးဆက်တစ်ခပပီိုး တစ်ခသည် စ တန်၏ တကျ ်ကက ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အပမတ်အစွနိုး်
အကက ိုးတွင ် ြျက်ဆိုးီ ခကကရ၏။ စ တန်၏ လပ်တဆ င်မတ
ှု က
် ည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုး၏
့် ယခ ကကည့်သ
အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
ရည်ရွယ်ချက်တသည်
လိုးဝ စက်ဆပ်စရ တက င်ိုးသည် မဟတ်တလ ။
့်
သင်တသည်
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် မပါလျှင် အသက်မရှငန္
် င်ဟ
့်

ထင်သည့်အ
် တွက်တကက င၊့်် စ တန်၏ အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
ရည်ရွယ်ချက်တက
့် င ်
့် ယတနတွ
ပမင်တက င်ိုး ပမင်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ လူတသည်
တကျ က် က ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် က
့်
ချန်ထ ိုးခဲမ
့်် တရှ ျို့ခရီိုးလမ်ိုးက ပမင်န္င်တတ မ
့် ည်ဆလျှင၊် ၎င်ိုးတအတနပြင
့် ည် မဟတ်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ပန်ိုးတင်မျ ိုးက ပမင်န္င်တတ မ
့် ည်မဟတ်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အန င်္တ်သည်လည်ိုး တမှိုးမှန်
တမှ င်မက်လ မည်ဟ ထင်ကက၏။ သရ့် တွင ် တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် ဟူသည်
စ တန်က လူသ ိုးက ချည်တန္ှ င်ရန် အသိုးပပြုသည့်် တကက က်မက်ြွယ် တက င်ိုးတသ
အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုး ပြစ်သည် ဆသည်က သင်တ အ
့် င ်
့် ိုးလိုးသည် တစ်တနတွ
တပြည်ိုးပြည်ိုးပြင ့်် သပမင်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ထတနတရ
့် က်တသ အခါ၊ သင်သည် စ တန်၏
ထန်ိုးချြုပ်မက
ှု လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ခခမည်ပြစ် သကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်က သငအ
့်် ိုး ချည်တန္ှ င်ရန်
အသိုးပပြုသည့်် အချြုပ်အတန္ှ င်မျ ိုးကလည်ိုး လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး ခခလမ်မ
့် ည်။ စ တန်က သင်၌
သွတ်သင
ွ ိုး် ထ ိုးတသ အရ အ ိုးလိုးက သင်လငပ
့်် စ်ချင်သည့်် အချန်ကျသည်အ
့် ခါ၊ သင်သည်
စ တန်န္င
ှ ့်် ပပတ်ပပတ်သ ိုးသ ိုး လမ်ိုးခွလ
ဲ မ်မ
့်် သ ့်
့် ည်ပြစ်က ၊ စ တန်က သငထ
ယူတဆ င်လ တသ အရ အ ိုးလိုးကလည်ိုး အမှနပ
် င် ရွ ရှ မန်ိုးတီိုး လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ထအချန်တွငမ
် ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင် အတွက် စစ်မှနသ
် ည့်် ချစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
တမ်ိုးတပခင်ိုး ရှလမ်မ
့် ည်။
စ တန်သည် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရ တွင ် အသပည က မည်သအသ
ိုးပပြုသည်ဆသည့််
့်
အတကက င်ိုးက ယခပင် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတပပ ဆပပီိုးတလပပီ။ ထတကက
င ့်် စ တန်သည် လူသ ိုးက
့်
့်
ြျက်ဆိုးီ ရန် သပပက မည်သအသ
ိုးပပြုသည်ဆသည့်် အတကက င်ိုးက တန က်ထပ်
့်
မတ်သဟ ယပပြုကကစ။့် ဦိုးစွ ပထမ၊ သပပက တလ့်လ က လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုးက
စူိုးစမ်ိုးချင်တသ လူသ ိုး၏ သချင်စတ်ပပင်ိုးပပမှု၊ လူသ ိုး၏ဆန္ဒက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးရန်
စ တန်သည် သပပ၏န မည်က အသိုးပပြု၏။ စ တန်သည် သပပအတွက်တကက င ့်် လူသ ိုး၏
ရပ်ဝတထြု လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏ဘဝအရည်
အတသွိုးက မပပတ်တမ်ိုးပမြှငတ
့်် င်ရန်
့်
လူသ ိုး၏ တတ င်ိုးဆချက်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုး တပိုး၏။ ထတကက
င ့်် စ တန်သည် ဤမူမမှနတ
် သ
့်
အတကက င်ိုးပပချက်ပြင ့်် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် သပပက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်က
သပပက ဤနည်ိုးပြင ့်် အသိုးပပြုလျက် ြျက်စီိုးသည်မှ လူသ ိုး၏ အတတွိုးအတခေါ် သမဟ
့် တ်
လူသ ိုး၏ စတ်သ ပြစ်သတလ ။ ငါတအတနပြင
့်် ပမင်န္င်ပပီိုး ထတတွလ
ျို့
ရသည့််
့်
ငါတပတ်
ဲ ှ အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ က
့် ဝန်ိုးကျင်ရှ လူမျ ိုး၊ ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုးထမ
စ တန်သည် သပပက အသိုးပပြု၍ ြျက်ဆိုးီ သနည်ိုး။ (သဘ ဝပတ်ဝန်ိုးကျင် ပြစ်ပါသည်။)
မှနသ
် ည်။ သင်တသည်
ဤအရ တကက င ့်် အလွနအ
် မင်ိုး ဒကခတရ က်ကကပပီိုးပြစ်က
့်

အလွနအ
် မင်ိုး ထခက်ခရကကပပီိုးပြစ်ပတပေါ်သည်။ လူသ ိုးက လှညစ
့်် ိုးရန်အတွက်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှ တြွတတွျို့ ရှချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သပပဆင်ရ တက က်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက
အသိုးပပြုပခင်ိုးအပပင်၊ စ တန်သည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတက
့် ည့််
့် တပိုးထ ိုးခဲသ
ရှငသ
် န်တနတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုး အတကက င်ိုးမဲ့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးအပမတ်ထတ်ပခင်ိုးတ ့်
တဆ င်ရွက်ရန် သပပကလည်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအတနန္ှင ့်် အသိုးပပြု၏။ လူသ ိုးသည် သပပဆင်ရ
သတတသနက တဆ င်ရွက်ပါက၊ လူသ ိုး၏ ရှငသ
် န်တနတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် ဘဝ
အရည်အတသွိုးတသည်
ဆက်လက်တိုးတက်လမ်မ
် ပပင်၊ သပပပည
့် ည်ပြစ်သည့်အ
့်
တိုးတက်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ လူသ ိုး၏ တနစဉ်တ
ိုးလ တနတသ
့်
ရပ်ဝတထြုလအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ဘဝအရည်အတသွိုးက အဆက်မပပတ် တိုးတက်တစရန်
လအပ်မတ
ှု က
် င်ိုးတပိုးရန် ပြစ်သည် ဆသည့်် မူမမှနသ
် ည့်် အတကက င်ိုးပပချက်
့် ပြည့်တ
တအ က်တင
ွ ် စ တန်သည် ဤအရ က လပ်တဆ င် တလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်၏
သပပတိုးတက်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အယူအဆတရိုးရ အတပခခ အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊်
သပပက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ မည်သည်အ
့် ရ က တဆ င်ယူပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ငါတ ဆက်
န္ယ်သည့််
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သနည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ရှ
့် ြူသွငိုး် တသ တလသည်
ညစ်ညမ်ိုးလ ပပီ မဟတ်တလ ။ ငါတ တသ
က်သိုးတသ တရသည် အမှနတ
် ကယ်
့်
သနစ
် ့် င်တသိုးသတလ (မသနစ
် ့် င်တတ ပ
့် ါ။) ငါတ စ
့် ိုးသိုးတနတသ အစ ိုးအစ သည်
သဘ ဝအတင်ိုး ဟတ်ပါ၏တလ ။ အမျ ိုးစသည် ဓါတဓ တ်တပမကသဇ န္ှင ့်် မျြုိုးဗီဇ ပပြုပပင်မက
ှု
အသိုးပပြုက စက်ပျြုိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး သပပနည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့််
သတန္ဓတပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးတသည်
လည်ိုး ရှကကသည်။ ငါတစ့် ိုးသိုးသည့်် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွ က်တန္ှ့် င ့််
့်
အသီိုးအန္ှတသည်
ပင် သဘ ဝအတင်ိုး မဟတ်တတ တ
့် ပ။ သဘ ဝအတင်ိုးပြစ်တသ ကကက်ဥ
့်
တစ်လိုးကပင် ရှ တတွျို့ ြ မလွ
ယ်သလ၊ ကကက်ဥမျ ိုးသည် စ တန်၏ သပပဟူတသ အရ ပြင ့််
့်
ပပြုပပင်ခထ ိုးရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်လျက်၊ ယခင်ရှခဲြ
် ါက၊
့် ူိုးတသ အရသ မျြုိုး မရှတတ တ
့် ပ။ ပခြု၍ကကည့်ပ
တလထ တစ်ခလိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခထ ိုးရပပီိုး၊ ညစ်ညမ်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊
တရကန်မျ ိုး၊ သစ်တတ မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊ သမဒဒရ မျ ိုးန္ှင ့်် တပမပပင် အထက်တအ က်ရှ
အရ အ ိုးလိုးတမှ့် သပပဆင်ရ တအ င်ပမင်မှု ဟဆတသ အရ တကက င ့်် အ ိုးလိုး
ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အကျဉ်ိုးချြုပ်အ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တပိုးအပ်ခသ
ဲ့် ည့််
သဘ ဝ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခလိုး၊ ရှငသ
် န်တနတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည်
သပပဟူတသ အရ တကက င ့်် ြျက်စီိုးခရက ပျက်စီိုးပပီိုးပြစ်သည်။ လူအမျ ိုးအပပ ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ ရှ
ှ ့်် ကယ်ခန္ဓ
့် တြွသည့်် ဘဝ၏ အရည်အတသွိုးအရ မမတ၏
့် စတ်ဆန္ဒမျ ိုးန္င

န္ှစ်ခလိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးရင်ိုး ၎င်ိုးတ အပမဲ
တမျှ လ
် ငခ
့်် သ
ဲ့် ည့်အ
် ရ က ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် လူမျ ိုးစွ
့်
ရှတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးတနထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ သပပက ယူတဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် “တအ င်ပမင်မ”ှု
အမျြုိုးမျြုိုးတတကက
င ့်် အတပခခအ ိုးပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ခရက ပျက်စီိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ယခအချန်တွင၊်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်် တလတစ်ရှုက်ကပင် ကျွန္ပ်
် တ ရှ
့် ပ။ ဤသည်မှ
့် ြူခွင ့်် မရှကကတတ တ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တသ ကတရ က်စရ ပြစ်သည်မဟတ်တလ ။ ဤတနရ မျြုိုးတွင ် တနထင်ရမည့််
အချန်တွင၊် လူသ ိုးအတွက် တပပ ပပစရ တပျ ရ
် င်မှု တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ လူသ ိုး
အသက်ရှင ် တနထင်သည့်် ဤတနရ န္ှင ့်် ရှငသ
် န်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် အစအဦိုးကတည်ိုးက
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ လူတ တသ
က်သိုးတသ တရ၊
့်
လူတရှ့် ြူရှု က်တသ တလ၊ လူတစ့် ိုးသိုးတသ အစ ိုးအစ ၊ အပင်မျ ိုး၊ သစ်ပင်မျ ိုးန္င
ှ ့််
သမဒဒရ မျ ိုး- ဤရှငသ
် န်တနတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးအ ိုး လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က တပိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်တပိုးခဲသ
့် ည့််
သဘ ဝနယ မန္ှငအ
့်် ညီ လည်ပတ်လျက် သဘ ဝအတလျ က် ပြစ်တလသည်။
သပပသ မရှခဲပ
တပျ ်ရင်ခလ
ဲ့် မ်မ
့် ါက၊ လူတသည်
့် ည် ပြစ်က အရ ရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး၊ ၎င်ိုးတခ့် စ ိုးရန် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် ခဲတ
့်် ညီ၊ ယင်ိုးတ၏
့် သ အရ န္ှငအ
့်
အသနရ
် ့် ှငိုး် အသနပ် ပန
် ့် ိုးအတပခအတနက ခစ ိုးန္င်ကကမည် ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ယခအချန်၌
့် ဆ
ဤအရ အ ိုးလိုးက စ တန်က ြျက်ဆိုးီ ထ ိုး၍ ပျက်စီိုးခဲတ
့် လပပီ။ လူသ ိုး၏ အဓက
အသက်ရှငတ
် နထင်ရ တနရ သည် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး မရှတတ တ
် ဤအရ က
့် ပ။ သတသ
့်
မည်သည်အ
့် ရ က ပြစ်တစခဲသ
ူ မျှ
့် ည် သမဟ
့် တ် ဤအရ မည်သ ပြစ်
့် လ သည်က အဘယ်သက
သတမပပြုမန္င် ကကသလ၊ ပ၍ပင် မျ ိုးပပ ိုးတသ လူတသည်
သပပပည က ချဉ်ိုးကပ်ကကပပီိုး
့်
၎င်ိုးတထ
ွ ိုး် ထ ိုးတသ အယူအဆမျ ိုးမှတဆင ့်် သပပက
့် တွင ် စ တန် သွတ်သင
သန ိုးလည်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ အလွန ် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးပပီိုး၊ သန ိုးစြွယ်ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ယခအချန်တွင ် စ တန်သည် လူတ တည်
ရသည့်
ှ
တ
် နရ အပပင် ၎င်ိုးတ ့်
့်
ရှငသ
် န်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က တနရ ယူထ ိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် ဤအတပခအတနထဲသ ့်
ပျက်စီိုးတစလျက်န္င
ှ ့်် ဤနည်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဆက်လက်တိုးတက်တနရင်ိုးပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်အတွက် ဤလူတက
ှု စ်ခတစ်တလ
့် ကယ်တင်ကယ်ကျ ြျက်ဆိုးီ ရန် လအပ်မတ
ရှပါသတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤအတင်ိုး ဆက်၍ တိုးတက်ပါက၊ မည်သည့်လ
်
ိုးရ သ ့်
၎င်ိုးတ ဦိုး
သ ့်
့် ည်။) ၎င်ိုးတ မည်
့် တည်မည်နည်ိုး။ (၎င်ိုးတ မျ
့် ြုိုးပြြုတ်ခရကကပါလမ်မ
့်
မျြုိုးပြြုတ်ခရကကမည်နည်ိုး။ တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပမတ်အစွနိုး် အတွက် လူသ ိုး၏ တလ ဘတကကီိုး
ရှ တြွမှုအပပင်၊ ၎င်ိုးတသည်
သပပဆင်ရ စူိုးစမ်ိုးရှ တြွပခင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သတတသနက နက်နက်နန
ဲ ဲ
့်

ပပြုလပ်ပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးြ ့်
့် ကယ်ပင် ရပ်ဝတထြုလအပ်ချက်မျ ိုး၊ စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက ပြည့်ဆ
ထသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် မရပ်မန ိုး တဆ င်ရွက် ကကတလသည်။ ထသဆ
့်
့် လျှင ် လူသ ိုးအတွက်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဦိုးဆိုးအတနပြင၊့်် တင်္ဟစနစ်ဆင်ရ ဟန်ချက်ညမ
ီ က
ှု
ကျြုိုးပျက်သွ ိုးပပီပြစ်ပပီိုး ဤအရ ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ချန်တွင ် လူတ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတွငိုး် အင်္ဂ ါမျ ိုးသည် ဤဟန်ချက်မညီသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးပြင ့်် စွနိုး် ထင်ိုးက
ထခက်ခရ
ဲ့် ကကပပီိုး၊ ကူိုးစက်တတ်တသ တရ င်္ါအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ကပ်တရ င်္ါတ သည်
လည်ိုး
့်
ကမဘ တလ ကအန္ှ ပျ
ဤသည်မှ လူသ ိုးအတနပြင ့်် ထန်ိုးချြုပ်၍မရတသ အတပခအတန
့် ျို့ န္ှကက၏။
့်
တစ်ခပြစ်သည်မှ မှနသ
် ည်မဟတ်တလ ။ ယခအချန်တွင ် သင်တသည်
ဤအရ က
့်
န ိုးလည်၏၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတက
မပပတ် ကကယ်ဝတစရန်
့် ယ်၎င်ိုးတ အဆက်
့်
အသပည က အသိုးပပြုရင်ိုး၊ လူဘဝ၏
အန င်္တ်က မရပ်မန ိုး စူိုးစမ်ိုးတလ့်လ ရန်
့်
သပပပည က အသိုးပပြုရင်ိုး၊ ဆက်လက် ရှငသ
် န်ရန်အတွက် ဤသတသ
နည်ိုးလမ်ိုးက
့်
အသိုးပပြုရင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်က မလက်ဘ၊ဲ စ တန်တန က်ကသ ဤနည်ိုးပြင ့််
အပမဲလက်တလျှ က်ပါက- လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ဤအရ မည်သ အဆ
ိုးသတ်မည်က သင်
့်
သတပပြုမန္င်သတလ ။ (မျြုိုးသဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပါလမ်မ
့် ည်။) ဟတ်တပသည်၊ မျြုိုးသဉ်ိုးပခင်ိုးပြင ့််
အဆိုးသတ်လမ်မ
ွ ်သည် မမ၏ ကယ်ပင်
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မျြုိုးသဉ်ိုးတပျ က်ကွယပ် ခင်ိုးဆီသ တစ်
လှမ်ိုးပပီိုးတစ်လှမ်ိုး သ ၍ ချဉ်ိုးကပ်လ တပသည်။
့်
ပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး ချဉ်ိုးကပ်လ တသ ပျက်စီိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ အမှုအရ မျ ိုးက သင်တ ့်
ခွပဲ ခ ိုးသပမင်ရန် ကကြုိုးစ ိုးသည့်အ
် ခါ ဇတဝဇဝါပြငသ
့််
လပ်မကကြအလ
ငှ့် သပပဟူသည်
့်
ယခအချန်တွင ် လူသ ိုးအတွက် စ တန်ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ တမှ ်တဆိုးရည်တစ်မျြုိုးအလ ိုး
ထင်ရ၏။ မည်မျှပင် ကကြုိုးစ ိုး၍ ကကည့်သ
် ည်ပြစ်တစ၊ အမှုအရ မျ ိုးက သင်တ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးစွ
မပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်မျှပင် ကကြုိုးစ ိုးသည်ပြစ်တစ ယင်ိုးအရ တက
့် အတပြမရှ န္င် ကကတပ။
သရ့် တွင ် စ တန်သည် သင်၏အ သီသက ပပင်ိုးပပလ တစရန်န္င
ှ ့်် သငအ
့်် ိုး နြ ိုးကကြုိုးတပ်က
အသူရ တချ က်နက် န္ှင ့်် တသမင်ိုးဆီသ တစ်
လှမ်ိုးချင်ိုး ဆက်တလျှ က်တစရန် သပပ၏န မည်က
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ ဤသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ (ဟတ်ပါသည်။) ဤသည်မှ လူက စ တန်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစသည့်် ဒတယနည်ိုးလမ်ိုး ပြစ်၏။
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုသည် လူက စ တန် ြျက်ဆိုးီ သည့်် တတယနည်ိုးလမ်ိုးပြစ်၏။
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုန္င
ှ ့်် အယူသိုးီ မှုတွင ် ဆင်တူမှုမျ ိုးစွ ရှတသ ်လည်ိုး၊ ကွ ပခ ိုးချက်မှ
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၌ အချြုျို့တသ ဇ တ်လမ်ိုးပပပင်မျ ိုး၊ သွယ်ဝက် ရည်ညန်ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးရ၏။
ှ
စ တန်သည် လူတက
့် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု သမဟ
့် တ် အယူသိုးီ တသ

ပင်္္ြုလ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ နက်ရှုင်ိုးသည့်် အထင်ကကီိုးမှုမျ ိုး ကျန်ရစ်တစလျက်
ရိုးရ ပပပင်မျ ိုးစွ သမဟ
ဲ ွင ် ပမင်ရသည့်် ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးက
့် တ် သမင်ိုးစ အပ်မျ ိုးထတ
လပ်ကကြန်တီိုး ထ ိုးတလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တရတ်ပပည်တွင ် “ပင်လယ်က ပြတ်တသ
မတသမျြုိုးရစ
ှ ်ဦိုး”၊ “အတန က်ဘက်သ ခရီ
့် ိုး”၊ “တကျ က်စမ်ိုး ဧကရ ဇ်”၊ “နင်္ါိုးဘရင်က
တအ င်န္င်တသ နီကျ ိုး” န္ှင ့်် “နတ်ဘရ ိုးတ၏
ှ ိုး် ပဲွ” တ ရှ
့် အ ဏ အပ်န္င
့် ၏။ ဤအရ တသည်
့်
လူ၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယလ
်
ပပီ မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့သည်
အတသိုးစတ် အ ိုးလိုးက သပင် မသတသ ်ပင ိုး၊ တယဘယျ ဇ တ်လမ်ိုးမျ ိုးက သင်တ ့်
သကကလမ်ဦ
န္
ငှ့် သင်၏န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် သင်၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့် ိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သင်တ မတမ
့် င်ြအလ
့်
့်
ကပ်ပငတနသည်မှ ဤတယဘယျ အတကက င်ိုးအရ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ တသည်
စ တန်က
့်
လူသ ိုးအတွက် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပပင်ဆင်ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
အယူအဆမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် မတူတသ အချန်မျ ိုးတွင ်
ပြနပ် ြြူိုးထ
ိုးပပီိုးပြစ်တပသည်။ ဤအရ တသည်
လူတ၏
့်
့်
့် ဝည ဉ်မျ ိုးက တက်ရက်
ထခက်တစက တက်စ ိုးပစ်ပပီိုး၊ ြမ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးတစ်ခပပီိုး တစ်ခတအ က်တွင ် လူတက
့်
ထ ိုးတလ၏။ ဆလသည်မှ ထသတသ
ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှု၊ ပပပင်မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် အယူသိုးီ တသ
အရ တက
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
သင်၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့် သင် လက်ခပပီိုးသည်န္င
့်
အတပခခင်သွ ိုးသည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ပပီိုးလျှင် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ ့်
ကပ်ပငသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးမှ သင်သည် ညြှြုျို့ယြ
ူ မ်ိုးစ ိုး ခထ ိုးရသည့်အ
် လ ိုး
ပြစ်သည်- သင်သည် ဤယဉ်တကျိုးမှုဆင်ရ အတဆ င်အတယ င် အဆင်တန်ဆ မျ ိုး၊
ဤအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ရိုးရ ဇ တ်လမ်ိုးပပပင်တအ
့် ိုးပြင ့်် ရန်ိုးမထွက်သ တအ င်မတနပပီိုး
လမ်ိုးမိုးခလ ရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သင်၏ဘဝ၊ သင်၏ ဘဝတပေါ် အပမင်န္င
ှ ့််
့်
အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် သင်၏ တဝြန်ပင်ိုးပခ ိုးမှုက လမ်ိုးမိုး၏။ ထထက်
ပ၍ အသက်တ ၏
့်
စစ်မှနတ
် သ လမ်ိုးခရီိုးအတွက် သင်၏ လက်စ ိုးမှုက ၎င်ိုးတက
့် လမ်ိုးမိုးတလသည်။ ဤသည်မှ
ဧကန်အမှန ် ဆိုးယတ်တသ မန္တနတ
် စ်ခပြစ်၏။ သင် ကကြုိုးစ ိုးန္င်သမျှ ကကြုိုးစ ိုးတလ ၊့် ၎င်ိုးတက
့်
ခါချမရန္င်တပ။ ၎င်ိုးတက
ှဲ ရန္င်တပ၊ သင်သည် ၎င်ိုးတက
့် သင်ခတ်ပြတ် ပစ်တသ ်ပင ိုး၊ ခတ်လမ
့်
ရက်န္က
ှ ် တသ ်ပင ိုး၊ ၎င်ိုးတက
ှ
ထအပပင်
လူတသည်
ဤသတသ
့် အန္င်မရန္င်တအ င်ရ၏။
့်
့်
့်
မန္တနတ
် အ က်တွင ် အမှုမဲအ
ှ ရပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ်
့် မှတ်မပဲ့် ြင ့်် ထ ိုးရခ
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
စ တန်၏ပရပ်က တမွိုးပမြူရင်ိုး စ တန်အ ိုး အမှုမဲ့်အမှတမ
် ပဲ့် ြင ့်် စတင်ကိုးကွယ်ကက တလသည်။
တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊ ၎င်ိုးတသည်
စ တန်အ ိုး ၎င်ိုးတအတွ
က် ကိုးကယ
ွ ်ပပီိုး ကကည်ညြု
့်
့်
တလိုးစ ိုးရမည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်တအပြစ် တည်တထ င်က ၊

ဘရ ိုးသခင်အပြစ် မှတ်ယူသည်အထပင် လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ ဤအရ တသည်
လူတ၏
့်
့်
စက ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်လျက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး ထဲတွင ်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ရှတနကက၏။ ထအပပင်
၊ သင်သည် ဤပပပင်မျ ိုးန္ှင ့်် ဒဏ္ဍ ရီမျ ိုးက
့်
မှ ိုးယွငိုး် သည်ဟ ကနဦိုးတွင ် မှတ်ယူတသ လ
် ည်ိုး၊ ထတန
့် က် သင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
အမှနတ
် ကယ် ရှတသ လူပင်္္ြုလ်မျ ိုးပြစ်တစရင်ိုးန္ှင ့်် စစ်မှနတ
် သ အရ မျ ိုးအပြစ်
တပပ င်ိုးလဲတစရင်ိုး ဤဇ တ်လမ်ိုး ပပပင်မျ ိုး၏တည်ရှမှုက အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မပဲ့် ြင ့််
သင်အသအမှတ်ပပြုတလသည်။ သင် သတမမူမပခင်ိုးတွင၊် သင်သည် ဤအယူအဆမျ ိုး န္ှင ့််
ဤအရ မျ ိုး၏ တည်ရမှု
ှ က မသစတ်၏ တစတ
ှု ရ လက်ခတလသည်။ သင်သည်
့် ဆ ်မအ
နတ်ဆိုးမျ ိုး၊ စ တန်န္င
ှ ့်် ရပ်တမျ ိုးကလည်ိုး သင်၏ အမ်န္င
ှ ့်် သင်၏ န္ှလိုးသ ိုးထသ
ဲ ့်
မသစတ်၏ တစတ
် အ
ှု ရ လက်ခမတလသည်- ဤသည်မှ ဧကန်အမှန ် မန္တနတ
် စ်ခပြစ်၏။
့် ဆ မ
ဤစက ိုးမျ ိုးက သင်တ ကက
ိုးရသတလ ။ (ကက ိုးပါသည်။) သင်တထဲ
့်
့် တွင ် ဗဒဓအ ိုး အတမိုးတင်
ထွနိုး် က ၊ ကိုးကွယ်ကကသူ တစ်ဦိုးတစ်တလ ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) ဤသဆ
့် လျှင ် ဗဒဓအ ိုး
အတမိုးတင်ထန
ွ ိုး် က ၊ ကိုးကွယ်ပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် အဘယ်နည်ိုး။ (ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုအတွက်
ဆတတ င်ိုးပခင်ိုးပြစ်ပါသည်။) ထအတကက င်ိုးက ယခ စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်ပ
် ါက၊ ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုအတွက်
စ တန်အ ိုး ဆတတ င်ိုးြမှ့် ရယ်ြွယ်ပြစ်သည်မဟတ်သတလ ။ စ တန်သည် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုက
တဆ င်ကကဉ်ိုးပါသတလ ။ (မတဆ င်ကကဉ်ိုးပါ။) သင်တသည်
ထအချန်က မည်မျှ
့်
မသန ိုးမလည်ခသ
ဲ့် ည်က ပမင်ကကသည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
အပပြုအမူမျြုိုးသည်
့်
ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်သည်၊ ပည မဲရ
့် ကျပပီိုး န္အရ တရ က်သည် မဟတ်တလ ။ စ တန်သည်
သငက
့်် မည်သ ြျက်
ဆိုးီ ရမည်ကသ တတွိုးတတ ၏။ စ တန်သည် သငအ
့်် ိုး ပငမ်ိုးချမ်ိုးမက
ှု
့်
မတပိုးန္င်တပ၊ ယ ယီသက်သ မှုသ တပိုးန္င်၏။ သရ့် တွင ် ဤသက်သ မှုက ရရှြ သင်
သည်
့်
ကတသစစ ပပြုရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်၏ ကတ သမဟ
့် တ် စ တန်က သင်ပပြုထ ိုးတသ
သင်၏ကတသစစ က သင်တြ က်ြျက်ခပ
ဲ့် ါက၊ စ တန်သည် သငအ
့်် ိုး မည်သန္ှ့် ပ်စက်သည်က
သင် ပမင်ရလမ်မ
့်် ကတသစစ ပပြုတစရ တွင၊် အမှနမ
် ှ ၎င်ိုးက သငအ
့်် ိုး
့် ည်။ သငက
ထန်ိုးချြုပ်ချင်တလသည်။ သင်တက
ှု တွက် ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊်
့် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမအ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးမက
ှု သင်တ ရရှ
ပငမ်ိုးချမ်ိုးမက
ှု မရခဲက့် ကဘဲ
့် ါ။) သင်တသည်
့် ခဲက့် ကပါသတလ ။ (မရခဲပ
့်
ဆနက
် ့် ျင်ြက်အတနပြင ့်် သင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ကဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အဆိုးမရှတသ
တဘိုးဒကခမျ ိုး- အမှနတ
် ကယ် အကနအ
် ့် သတ်မတ
ဲ့် သ ခါိုးသိုးီ ပခင်ိုး သမဒဒရ တစ်ခက
သယ်တဆ င်လ ခဲ၏
့် ။ စ တန်၏ အပ်စိုးမှုတွင် ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုဟူသည် မရှ၊ ဤသည်မှ
အမှနတ
် ရ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တရှိုးရိုးစဲအ
ွ ယူသိုးီ မှု၊ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမှုမျ ိုးက

လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ယူတဆ င်ပပီိုးသည့်် အကျြုိုးဆက်ပြစ်၏။
လူက စ တန် ြျက်ဆိုးီ သည့်် တန က်ဆိုးနည်ိုးလမ်ိုးမှ လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုး မှတဆင ့််
ပြစ်သည်။ “လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုး” တွင ် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးစွ ပါဝင်၏။ လူအချြုျို့က၊
“လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးဆသည်မှ တန က်ဆိုးတပေါ် ြက်ရှငမ
် ျ ိုး၊ အလှအပပစစညိုး် မျ ိုး၊
ဆပင်ပစမျ ိုးန္ှင ့်် အစ ိုးတက င်ိုး အတသ က်တက င်ိုးမျ ိုးက ဆလသတလ ” ဟူ၍ တပပ ကကသည်။
ဤအရ တက
လူမှုတရိုး
့် လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးဟ မှတ်ယူပါသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက ြန်တီိုးတသ ်လည်ိုး၊ ငါတသည်
့်
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက ဤတနရ တွင် တပပ မည်မဟတ်။ လှုမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးက
့်
လူတအထဲ
သ ယူ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတက
့်
့် တဆ င်လ တသ အယူအဆမျ ိုး၊ ကမဘ ကကီိုးထတ
့် လူတက
့်
မမတက
တွင ် ၎င်ိုးတ ယူ
့် ယ်ကယ် ပပြုမူတနထင်တစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် လူတအထဲ
့်
့် တဆ င်သည့််
ဘဝပန်ိုးတင်မျ် ိုးန္ှင ့်် အပမင်တအတကက
င်ိုးကသ ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးချင်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည်
့်
့်
လွနစ
် ွ အတရိုးကကီိုး၏၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုး၏ စတ်အတပခအတနက ထန်ိုးချြုပ်က ၊ လမ်ိုးမိုးန္င်၏။
့်
ဤတရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးသည် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ထွက်တပေါ် လ ပပီိုး လူတက
ဝန္ှင ့််
့် အသစတ်၊ လူသဘ
့်
ဆင်ပခင်တတရ ိုးတက
့်် ရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အကျငစ
့်် ရက်
့် ဆိုးရှု ိုးြ ပြစ်
့် တစရင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ကျငတ
အရည်အတသွိုးတက
ွ ်က အဆက်မပပတ်
့် သ ၍ပင် အ ိုးနည်ိုးတစလျက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆတ်ယတ်တစသည့်် ဆိုးယတ်တသ လမ်ိုးမိုးမှု သယ်တဆ င်သည်မှ ယခတွင ် လူအမျ ိုးစသည်
င်္ဏ်သကခ ၊ လူသဘ
ဝ မရှသလ၊ ဆင်ပခင်တတရ ိုးရှြ မဆ
ထ ိုးန္ှင၊့်် အသစတ်
့်
့်
တစ်ခတစ်တလပင် မရှဟ ငါတ တပပ
န္င်သည့်အ
် တင်ိုးအတ ထ ပြစ်တလသည်။ ထသဆ
့်
့် လျှင ်
ဤလူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သင်တ ့်
့်
ပကတမျက်စပြင ့်် မပမင်န္င်သည့်် တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးပြစ်သည်။ တရပန်ိုးစ ိုးမှု အသစ်တစ်ခသည်
ကမဘ တလ က တစ်တလျှ က် ရက်ခတ်သည့်အ
် ခါ၊ အတရအတွက် အနည်ိုးငယ်တသ လူတသ
့်
ြက်ရှငတ
် ရှ တ
ျို့ ဆ င်မျ ိုး အပြစ် ပပြုမူရင်ိုး တခတ်အမီဆိုးပြစ်တက င်ိုး ပြစ်ကကလမ်မ
့် ည်။
၎င်ိုးတသည်
အသစ်တသ အရ တစ်ချြုျို့က စတင်လပ်တဆ င်ပပီိုးတန က် အယူအဆ
့်
အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ချြုျို့ သမဟ
့်် မျြုိုးအစ ိုး တစ်ချြုျို့က လက်ခကကပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် တ် ရှု တထ ငအ
သရ့် တွင ် လူအမျ ိုးစမှ က ိုး အမှုမဲ့်အမှတမ
် န္
ဲ့် င
ှ ့်် ဆန္ဒအတလျ က် မဟတ်ဘဲ ထအရ က
လက်ခက ၊ ထအထဲတွင် နစ်ပမြုပ်ပပီိုး ထန်ိုးချြုပ် ခရသည်အထတင်၊ ဤတရစ ိုးမှုမျြုိုးပြင ့််
အဆက်မပပတ် ကူိုးစက်ခရ၏၊ လက်သငခ
့်် ရက ဆွတ
ဲ ဆ င်ခရလမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးက ကယ်န္င
ှ ့်် စတ်မကျန်ိုးမ သူ၊ သမမ တရ ိုးဆသည်မှ မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်က မသသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ န္ှင ့်် အပျက် သတဘ တဆ င်တသ

အရ တကက
ူ က
့် ိုး မခွပဲ ခ ိုးတတ်သတ
့် စ တန်ထမှလ တသ ဘဝအပမင်မျ ိုးန္ှင ့်် တန်ြိုးတက
့်
တစ်ခပပီိုး တန က်တစ်ခ တပျ ်ရင်စွ လက်ခတစတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘဝက မည်သ ့်
့်
ချဉ်ိုးကပ်ရမည်အ
့် တကက င်ိုး စ တန် တပပ သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
စ တန် “န္ှငိုး် အပ်” သည့််
့်
အသက်ရှငြ
် နည်
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ခခြ သတ
မူမပခင်ိုးရှြ ့်
့် ိုးလမ်ိုးက လက်ခကကသကဲသ
့်
့်
မဆထ ိုးန္ှင၊့်် ခွနအ
် ိုး မရှသကဲသ
့် အစွ
မ်ိုးအစလည်ိုး မရှကကတချ။ ထသဆ
့်
့် လျှင ် ဤလူမှုတရိုး
တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးမှ အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ သင်တ တပြည်
ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်
့်
လ န္င်မည့်် ရိုးရှငိုး် တသ ဥပမ တစ်ခက ငါ တရွ ိုးချယ်ထ ိုး၏။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အတတ်က
မည်သမ
ူ ျှ လမ်လည်ပခင်ိုးမခရြအလ
ငှ့် စီိုးပွ ိုးလပ်ကင်ခကဲ့် က၏၊ မည်သူ ဝယ်ယူတနသည်ပြစ်တစ
့်
ကန်ပစစညိုး် မျ ိုးက တူညတ
ီ သ တစျိုးန္ှုနိုး် ပြင ့်် ၎င်ိုးတ တရ
င်ိုးချခဲက့် ကသည်။ ဤတနရ တွင ်
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ အသစတ်န္င
ှ ့်် လူသဘ
ဝ၏ အစတ်အပင်ိုးအချြုျို့ တြ ်ပပထ ိုးသည်
့်
မဟတ်တလ ။ လူတသည်
တက င်ိုးမွနတ
် သ ယကကည်ချက်ပြင ့်် မမတ၏
့်
့် စီိုးပွ ိုးတရိုးက
စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည့်အ
် ချန်တင
ွ ၊် ၎င်ိုးတသည်
အသစတ်အချြုျို့၊ လူသဘ
ဝအချြုျို့ ထအချန်က
့်
့်
ရှခဲက့် ကတသိုးသည်က ပမင်န္င်၏။ သရ့် တွင ် တငွတကကိုးအတွက် လူသ ိုး၏ သ ၍ တိုးပွ ိုးတနတသ
တတ င်ိုးဆချက် န္ှငအ
့်် တူ၊ လူတသည်
တငွ၊ အကျြုိုးအပမတ်န္င
ှ ့်် က မင်္ဏ်တက
့်
့်
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မပဲ့် ြင ့်် သ ၍ သ ၍ ချစ်ခင်လ ခဲက့် ကတလသည်။ အတချြုပ်အတနပြင၊့်် လူတသည်
့်
တငွတကကိုးက ပ၍အတရိုးကကီိုးတသ အရ အပြစ် ယခင်ကထက် ရှု ပမင်လ ခဲက့် ကတလသည်။
လူတသည်
တငွတကကိုးက ပ၍ အတရိုးကကီိုးတသ အရ အပြစ် ပမင်ကကတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
င်္ဏ်သတင်ိုး၊ တကျ ်ကက ိုးမှု၊ မမတ၏
ဲ့် မှတ်မဲ့်
့် န မည်တက င်ိုးန္ှင ့်် မမတ၏
့် သကခ တက
့် အမှုမအ
သ ၍ အတလိုးတပိုးမှု စတင်တလျ တ
မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
စီိုးပွ ိုးတရိုးတွင ်
့် ပါကကသည်
့်
့်
ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အ
် ခါ၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် လူတက
့် လမ်လည်ပပီိုး ချမ်ိုးသ ရန်အလငှ့် ၊
အမျြုိုးမျြုိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုး သိုးလျက်ရသည်
ှ
က သင် တတွျို့ရသည်။ ရရှသည့််
တငွတကကိုးသည် မစင်ကကယ် တသ လ
် ည်ိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ချမ်ိုးသ သည်ထက် ချမ်ိုးသ လ ကက၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
သင်ကသ
ဲ့် ပင်
့်
့် အလ ိုးတူစီိုးပွ ိုးတရိုး လပ်ကင်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
မသ ိုးစတစ်ခလိုးသည် သငထ
့်် က်ပ၍ ဘဝက တမွျို့တလျ ်ကကပပီိုး၊ သငအ
့်် ြမှ့် မူ “ငါသည်
အဘယ်တကက င ့်် ထသ မလ
ပ်န္င်သနည်ိုး။ ငါသည် အဘယ်တကက င ့်် သူတရှ့် တြွသမျှတလ က်
့်
မရှ တြွန္င် သနည်ိုး။ ငါ၏လပ်ငန်ိုး ကကီိုးပွ ိုးတစြ၊ ့် တငွတကကိုး ပရရှြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ငါ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးရမည်” ဟဆရင်ိုး ဝမ်ိုးနည်ိုးတနရ၏။ ထတန
့် က်တွင ် သင်သည် တငွမျ ိုးစွ မည်သ ့်
ရှ တြွရမည်က အစွမ်ိုးကန် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတတ သည်။ တစျိုးဝယ်သူ အ ိုးလိုးက
တူညတ
ီ သ တစျိုးန္ှုနိုး် ပြင ့်် ပစစညိုး် မျ ိုးက တရ င်ိုးချပခင်ိုး ဟူတသ ၊ ပမှနတ
် ငွတကကိုးရှ တြွမှု

နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး သင် ရရှတသ အကျြုိုးအပမတ် တစ်ခတစ်တလသည် လပ်ပပ သနသ
် ့် နပ် ြင
့် ့််
ရပခင်ိုးပြစ်၏။ သတသ
် ဤသည်မှ အလျင်အပမန် ချမ်ိုးသ တစမည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမဟတ်တချ။
့်
အကျြုိုးအပမတ် ြန်တီိုးလသည့်် ပပင်ိုးပပတသ ဆန္ဒပြင ့်် တမ င်ိုးန္င
ှ ခ
် ရလျက်၊ သင်၏
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်မှုသည် ညင်သ တသ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး တစ်ခက ကကြုရ၏။
ဤတပပ င်ိုးလဲမအ
ှု တွငိုး် တွင၊် သင်၏ ပပြုမူတနထင်မှု စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး စတင်
တပပ င်ိုးလ၏
ဲ ။ သင်သည် တစ်စတစ်တယ က်အ ိုး ပထမဆိုးအကကမ် လမ်ည သည့်အ
် ခါ၊
“လူတစ်ဦိုးက ဤတစ်ကကမ်တည်ိုးသ ငါ လမ်မည်။ ငါတန က်တစ်ကကမ် ထပ်မလပ်တတ ။့်
လူတက
ှ
။ ငါက
့်
့် ငါ လမ်၍မပြစ်။ လမ်လည်ပခင်ိုးတွင ် ဆိုးရွ ိုးတသ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးရသည်
ဒကခမျ ိုးစွ တရ က်တစလမ်မ
ှ
တစ်စတစ်တယ က်က
့် ည်” ဟ ဆရင်ိုး သသယမျ ိုး သင်ရ၏။
ပထမဆိုးအကကမ် သင်လမ်လည် တသ အခါ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် တစ ငစ
့်် ည်ိုးမှု အချြုျို့ ရှ၏။
ဤသည်မှ လူသ ိုး၏အသစတ် လပ်တဆ င်ပပြစ်သည်- တစ်စတစ်ဦိုးက သင်
လမ်လည်သည့်အ
် ခါ သဘ ဝမကျသကဲသ
့် သင
က
့်် ခစ ိုးတစြအလ
ငှ့် သငက
့််
့်
့်
သကခ တစ ငထ
့်် န်ိုးတစပပီိုး သငက
့်် ပပစ်တင်မတစသည်။ သရ့် တွင ် သင်သည်
တစ်စတစ်တယ က်က တအ င်ပမင်စွ လမ်လည် ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သငထ
့်် တွင ် ယခင်ကထက်
တငွတကကိုး ပမရှလ သည်က သင် တတွျို့ရပပီိုး၊ ဤနည်ိုးလမ်ိုးသည် သငအ
့်် တွက် မျ ိုးစွ
အကျြုိုးအပမတ် ရှန္င်သည်ဟ သင် ထင်၏။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် စူိုးတသ န ကျင်မှု
ရှတနတသ ်ပင ိုး၊ သင်သည် သင်၏ “တအ င်ပမင်မ”ှု အတပေါ် မမကယ်ကယ် င်္ဏ်ယူသည့်အ
် လ ိုး
ခစ ိုးရဆဲပြစ်ပပီိုး၊ သငက
့်် ယ်သင်လည်ိုး အတတ ်အတန် တကျနပ်မ၏။ ပထမဦိုးဆိုးအကကမ်၊
သင်၏ ကယ်ပင် အပပြုအမူ၊ သင်၏ ကယ်ပင် လှညပ့်် ြ ိုးတတ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သင်
သတဘ ကျမတလသည်။ ထတန
့် က်တွင၊် လူသ ိုးသည် ဤလမ်လည်ပခင်ိုးပြင ့််
စွနိုး် ထင်ိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးသည် တလ င်ိုးကစ ိုးမှုပပြုရ တွင ် ပါဝင်မပပီိုးတန က်
တလ င်ိုးကစ ိုးသမ ိုး ပြစ်လ သူန္င
ှ ့်် အတူတူပင် ပြစ်သည်။ သင်၏ သတမမူမပခင်ိုးတွင၊်
သင်သည် မမ၏ ကယ်ပင် လမ်လည်တသ အပပြုအမူက သတဘ ကျက ၊ လက်ခကက၏။
သတမမူမပခင်ိုးပြင၊့်် သင်သည် လမ်လည်ပခင်ိုးက တရ ိုးဝင် စီိုးပွ ိုးပြစ် အပပြုအမူတစ်ခန္ှင ့််
သင်၏ ရှငသ
် န်တရိုးန္ှင ့်် အသက်တမွိုးမှုအတွက် အသိုးအဝင်ဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးအပြစ်
မှတ်ယူကကတလသည်။ ဤအရ ပပြုလပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သင်သည် ဥစစ ပစစညိုး် က အလျင်အပမန်
ရှ တြွန္င်သည်ဟ ထင်သည်။ ဤသည်မှ ပြစ်စဉ်တစ်ခ ပြစ်၏။ အစ၌၊ လူတသည်
့်
ဤအပပြုအမူမျြုိုးက လက်မခန္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဤအပပြုအမူန္င
ှ ့်် ကျငက့်် ကမှုတက
့်
အထင်အပမင်တသိုးကက၏။ ထတန
ကယ့်န
် ည်ိုး ကယ့်ဟ
် န်ပြင ့်် ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်

ဤအပပြုအမူက မမတက
့် ယ်တင် စမ်ိုးလပ်ကကည့်က် ကက ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင်တပပ င်ိုးလဲလ ၏။ ဤသည်မှ မည်သတသ
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုးမျြုိုး
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုက သငအ
့်် ထဲတွင ် သွတ်သင
ွ ိုး် ထ ိုးသည့််
ဤတရပန်ိုးစ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ဤအယူအဆမျ ိုးက အတည်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ခွငပ့်် ပြုပခင်ိုးပင်ပြစ်သည်။
န ိုးမလည်လက်ဘ၊ဲ သင်သည် လူတန္ှ့် င ့်် စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်သည့်အ
် ချန်တွင် ၎င်ိုးတက
့်
မလမ်လည်ပါက၊ သင် ထခက်နစ်န သည်ဟ ခစ ိုးရသည်၊ သင် လမ်ည မှု မပပြုပါက
တစ်စတစ်ခက ဆိုးရှုိုးရသည်အ
့် လ ိုး သင် ခစ ိုးရ၏။ အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့်ပြင၊့်် ဤလမ်ည ပခင်ိုးသည်
သင်၏ တကယ့််ဝည ဉ်၊ သင်၏ မဏ္ဍြုင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဘဝတွင် စည်ိုးမျဉ်ိုး တစ်ခပြစ်သည့််
မရှမပြစ်တသ အပပြုအမူမျြုိုး ပြစ်လ သည်။ လူသ ိုးသည် ဤအပပြုအမူန္င
ှ ့်် ဤအတတွိုးအတခေါ်က
လက်ခပပီိုးသည့်် တန က်တွင၊် ဤအရ က လူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခ
ယူတဆ င်ပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးပပီပြစ်သည်၊
ထတကက
င ့်် သင်၏ သကခ သည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးသတလ ။ သင်၏ အသတရ ိုးသည်တက
့်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးပပီတလ ။ သင်၏ လူသဘ
ဝ တပပ င်ိုးလဲပပီတလ ။ သင်၏ အသစတ်
့်
တပပ င်ိုးလဲပပီတလ ။ (တပပ င်ိုးလဲ ပါသည်။) ဟတ်တပ၏၊ ဤလူ၏ အစတ်အပင်ိုးအ ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
ငိုး် အပပင် တပပ င်ိုးလဲသည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးအထ၊ ၎င်ိုးတ အတွ
့်
အတင်ိုးအတ အထ အရည်အတသွိုးဆင်ရ တပပ င်ိုးလဲမှု တစ်ခက ကကြုကကရတလသည်။
ဤတပပ င်ိုးလဲမှုသည် သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပ၍ပ၍ တဝိုးရ ဆွတ
ဲ ခေါ်သွ ိုးပပီိုး၊ သင်သည်
စ တန်န္င
ှ ့်် ပ၍ပ၍ နီိုးကပ်စွ တပါင်ိုးစည်ိုးလ ၏၊ သင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် ပ၍ ပ၍
ဆင်တူလ တလသည်။
ဤလူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးက ကကည့်သ
် ည့်အ
် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
လူတအတပေါ်
့်
့်
ကကီိုးမ ိုးတသ လမ်ိုးမိုးမတ
ှု စ်ခ ရှသည်ဟ သင်ဆမည်တလ ။ ၎င်ိုးတသည်
လူတအတပေါ်
့်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး ထခက်နစ်န တစတသ သက်တရ က်မှု ရှပါသတလ ။ (ရှပါသည်။) ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတအတပေါ်
အလွနအ
် မင်ိုး ထခက်တစတသ သက်တရ က်မှု ဧကန်ရပါသည်
ှ
။
့်
လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စ တန်သည် လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှု တစ်ခပပီိုးတစ်ခက အသိုးပပြုလျက်
မည်သည့်အ
် ရ က ြျက်ဆိုးီ သနည်ိုး (လူ၏ အသစတ်၊ ဆင်ပခင်တတရ ိုး၊ လူသဘ
ဝ၊
့်
ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့်် ဘဝအတပေါ် အပမင်တ ပြစ်
လူတအထဲ
တွင ်
့် ပါသည်။) ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ဆတ်ယတ်ပခင်ိုးက ပြစ်တစကကသည် မဟတ်တလ ။ လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုထတ
ဲ ွင ်
ပတ်မကကသည့်် လူတသည်
တငွတကကိုးန္င
ှ ၊့်် ရပ်ဝတထြု တပ်မက်မမ
ှု ျ ိုး၊ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့််
့်
အကကမ်ိုးြက်မတ
ှု က
ဲ့် မှတ်မဲ့် အ ိုးတပိုးမကကြအလ
ငှ့် စ တန်သည် လူတအ
့် အမှုမအ
့်
့် ိုး

နတ်ဆိုးတ၏
ိုးပြည်ိုးချင်ိုး တသွိုးတဆ င်ရန် ဤလူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးက
့် ရပ်ပမြုထဲသ ပြည်
့်
အသိုးပပြုတလသည်။ ဤအရ တသည်
လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထဲသ ဝင်
ှ ၊့််
့်
့် တရ က်သွ ိုးသည်န္င
လူသ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်လ သနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် နတ်ဆိုး၊
စ တန်နတ်ဆိုးပြစ်လ သည် တက ိုး။ အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ လူသ ိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
မည်သည့်် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ယမ်ိုးယင်မှုတကက င ့်် ပြစ်သနည်ိုး။ လူသ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ က
ပမတ်န္ိုးသနည်ိုး။ လူသ ိုးသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုး မဆထ ိုးန္ှင၊့်် အလှတရ ိုး သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးပမတ်ပခင်ိုးက ချစ်ခင်န္စ
ှ ်သက်ပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ ဆိုးယတ်မှုန္င
ှ ့်် အကကမ်ိုးြက်မတ
ှု တွ
့် င ်
စတင် တပျ တ
် မွျို့ ကကသည်။ လူတသည်
ပမှန ် လူသဘ
ဝ၏ ရိုးရှငိုး် တသ ဘဝက တနထင်ရန်
့်
့်
လလ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတက
ွဲ ိုးမည့်် ကနသ
် ့် တ်ချြုပ်ချယ်မှုမျ ိုး၊
့် ပပန်ဆထ
တန္ှ င်ကကြုိုးမျ ိုးမဲလ
် ည်ိုးြ အစွ
မ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုးရင်ိုး၊
့် ျက် မမတ၏
့် ဇ တပကတက ပြည့်ဆ
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် မမတ ဆန္ဒ
ရသည့်
ှ
် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င်ရင်ိုး၊
့်
ပမငမ
့်် ိုးတသ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် ကကီိုးမ ိုးတသ ကကယ်ဝမှုက ခစ ိုးတပျ ်တမွျို့ရန်၊ ဇ တပကတ
သ ယ မှုမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် တသ က်စ ိုးတပျ ်ပမြူိုးရန် ဆန္ဒရကကတလသည်
ှ
။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးသည်
့်
ဤသတသ
တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးထ၌
ဲ နစ်ပမြုပ် လ ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သင် သင်ယူထ ိုးတသ
့်
အသပည သည် သငက
့်် ယ်သင် လွတ်တပမ က်ြ ကူ
ီ ပိုးန္င်ပါသတလ ။ ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမန္
ှု င
ှ ့််
့် ညတ
အယူသိုးီ မှုတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မှုသည် ဤတကက က်မက်ြွယ် အကျပ်အတည်ိုးမှ
လွတ်တပမ က်ြ သင
က
့်် ကူညတ
ီ ပိုးန္င်ပါသတလ ။ လူသ ိုး သသည့်် ရိုးရ ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုးန္ှင ့််
့်
ထိုးတမ်ိုးစဉ်လ တသည်
လူတက
့်
့် သည်ိုးခပခင်ိုးက ကျငက့်် ကြ ကူ
့် ညီ တပိုးန္င်သတလ ။
ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် စရက်သိုးခ င်္န္တဝင်စ အပ်က ကကည့်တ
် လ ။့် ၎င်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး
ဤတရပန်ိုးစ ိုးမှုတ၏
ဲ ှ မမတ၏
ဲ တ်တပိုးန္င်သတလ
့် န္ွအင်ထမ
့် တပခမျ ိုးက ကူညီ ဆွထ
(မကူညတ
ီ ပိုးန္င်ပါ။) ဤသပြင
့် ့်် လူသ ိုးသည် ပ၍ ပ၍ ဆိုးယတ်လ ၏၊ မ နတထ င်လ ိုးလ ၏၊
တင်စီိုးလ ၏၊ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်က မလမန်ိုးထ ိုးလ တလသည်။ လူတကက
့် ိုးတွင ်
မည်သည့်ခ
် ျစ်ခင်မှုမျှ မရှတတ ၊့် မသ ိုးစဝင်တကက
့် ိုးတွင ် မည်သည့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မျှ မရှတတ ၊့်
တဆွမျြုိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် မတ်တဆွမျ ိုးကက ိုးတွင ် မည်သည့်န
် ိုးလည်မှုမျှ မရှတတ တ
့် ပ။ လူသ ိုးချင်ိုး
ဆက်ဆတရိုးတသည်
အကကမ်ိုးြက်မအ
ှု သွင ် တဆ င်လ တလပပီ။ လူအတယ က်ချင်ိုး စီတင်ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
် န်တနထင်ြရန်
့် တရ င်ိုးရင်ိုးလူသ ိုးတကက
့် ိုး ရှငသ
့် အကကမ်ိုးြက်တသ နည်ိုးလမ်ိုးတက
့်
အသိုးပပြုြ ကက
က အကကမ်ိုးြက်မှုသိုးလျက် အရယူကကသည်။
့်
့် ြုိုးစ ိုးကက၏။ မမတ၏
့် တနစဉ်အစ
အကကမ်ိုးြက်မှုက သိုးလျက် ၎င်ိုးတ၏
့် ရ ထူိုးတနရ မျ ိုးက ရယူပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
အကျြုိုးအပမတ်မျ ိုးက ရရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ လ
် ရ ကမဆ
့် ပ်ချင်သည့်် မည်သည့်အ

လပ်တဆ င်ြ အကကမ်
ိုးြက်ပပီိုး မတက င်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သိုးကကတလသည်။
့်
ဤလူသဘ
ဝသည် ထတ်လနစ
် ့် ရ မတက င်ိုးပါသတလ ။ (တက င်ိုးပါသည်။) ယခပင် ငါက
့်
တပပ ဆသည့်် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ကက ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က်တွင၊် သင်တအတနပြင
့်် စ တန်
့်
ြျက်ဆိုးီ ထ ိုးသည့်် ဤကမဘ တလ က၊ ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် ဤသတသ
လူမျြုိုးတကက
့်
့် ိုးတွင ်
အသက်ရှငတ
် နထင်ရန်မှ ထတ်လနစ
် ့် ရ တက င်ိုးသည်ဟ ထင်ကကသည် မဟတ်တလ
(ထင်ပါသည်။) သဆ
ိုးစရ တက င်ိုးသည်ဟ ခစ ိုးြူိုးသတလ ။
့် လျှင၊် သင်တက
့် ယ်သင်တ သန
့်
ယခအချန်တွင ် အနည်ိုးငယ်မျှ ခစ ိုးရမည်မဟတ်တလ (ဟတ်ပါသည်။) သင်တ၏
့် တလသက
ကက ိုးရသည်မှ “စ တန်သည် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ သည့်် မျ ိုးစွ တသ နည်ိုးလမ်ိုး
အမျြုိုးမျြုိုးရ၏။
ှ
၎င်ိုးသည် အခွငအ
့်် တရိုး ဟူသမျှက အရယူက ၊ ငါတဦိုးလှ
ညသ
့်် မျှ
့်
တနရ တင်ိုးတွင ် ရှတနသည်။ လူသ ိုးသည် ကယ်တင်ခ ရန္င်တသိုးသတလ ” ဟူ၍ သင်တ ့်
စဉ်ိုးစ ိုး တနဟန်ရ၏။
ှ
လူသ ိုးသည် ကယ်တင် ခရန္င်တသိုးသတလ ။ လူသ ိုးသည်
၎င်ိုးတက
တင်န္င်သတလ ။ (မကယ်တင်န္င်ပါ။) တကျ က်စမ်ိုးဧကရ ဇ်သည်
့် ယ်၎င်ိုးတ ကယ်
့်
လူသ ိုးက ကယ်တင် န္င်သတလ ။ ကွနပ် ြြူိုးရှပ်သည် လူသ ိုးက ကယ်တင်န္င်သတလ ။
ကွမ်ရင်တဗ ဓသ ရသည် လူသ ိုးက ကယ်တင်န္င်သတလ (မကယ်တင်န္င်ပါ။) ဤသဆ
့် လျှင ်
မည်သက
ူ လူသ ိုးက ကယ်တင် န္င်သနည်ိုး (ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါသည်။) သရ့် တွင ်
အချြုျို့တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် မျ ိုး ပြစ်တပေါ် ကကလမ်မ
့် ည့််
့် တ်န္လ
“စ တန်သည် အင်မတန် စတ်တြ က်ပပန်သည့်် တသွိုးရူိုးတသွိုးတန်ိုး ပြစ်ပခင်ိုးပြင ့်် ငါတအ
့် ိုး
အလွန ် ကကမ်ိုးတမ်ိုးစွ ထခက်တစသည်မှ ငါတတွ
် န်ရန် တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မရှသလ၊
့် င ် ဘဝက ရှငသ
ဘဝက ရှငသ
် န်ရန် မည်သည့်ယ
် ကကည်မှုမျှ မရှကက။ ငါတအ
့် ိုးလိုးသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးအလယ်တွင် အသက်ရင
ှ က် ကပပီိုး၊ လူတင်ိုးတစ်ဦိုးစီတင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ဆ ဆနက
် ့် ျင်ကကက ၊ ယခတွင ် ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည်
နမ်န္
့် င်သမျှ နမ်က
့် ျတလပပီ။ ဤသဆ
့် လျှင ် စ တန်သည် ငါတက
့် ြျက်ဆိုးီ တနစဉ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်
အဘယ်မှ ရှသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တနပါသနည်ိုး။ ငါတအတွ
က်
့်
ဘရ ိုးသခင် မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တနပါတစ၊ ငါတ လ
့် ိုးဝ မခစ ိုးရကကပါ”။
အချြုျို့တသ လူတသည်
ဧကန်မလွဲ စတ်ဓါတ်ကျက အတတ ်အတန် စတ်ပျက်အ ိုးတလျ ့်
့်
ကကသည်မှ မှနပ
် ါသတလ ။ သင်တအြ
် ွ နက်ရှုင်ိုး၏၊
့် ၊ ့် ဤခစ ိုးချက်သည် လွနစ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ငါ တပပ တနခဲသ
့် ရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူတအတနပြင
့််
့် ည်အ
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး န ိုးလည်လ ကကတစရန်၊ ၎င်ိုးတ တမျှ
်လငခ
့်် ျက်မဲသ
့် ည်ဟ ပပပပီိုး ခစ ိုးရတစရန်၊
့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
် ့် စ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က ပပပပီိုး ခစ ိုးမကကတစရန် လူတက
့် စွနပ
့်

အခွငတ
့်် ပိုးြ ပြစ်
ှ ။့်် ယတနအတွ
က် ငါတ၏
့်
့် တသ တကက ငပ့်် ြစ်သည်။ သရ့် တွင ် မစိုးရမ်န္င
့်
မတ်သဟ ယတခါင်ိုးစဉ်ပြစ်တသ “စ တန်၏ ဆိုးယတ်မှု” သည် ငါတ၏
် ကယ် အဓက
့် အမှနတ
ဆလရင်ိုး မဟတ်တပ။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအန္ှစ်သ ရက
တဆွိုးတန္ွိုးရန်အတွက်မူ၊ ယခ လူသ ိုးက မည်သည့်အ
် တပခအတနမျြုိုးတွင ် ရှသည်က လူတအ
့် ိုး
ရှငိုး် လင်ိုးတစြရန်
့် အလငှ့် စ တန်က လူသ ိုးက တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပန္ှင ့်် စ တန်၏
ဆိုးယတ်မတ
ှု က
ိုးတန္ွိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးက
့် ပထမဦိုးစွ ငါတ တဆွ
့်
တဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုး၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်တစ်ခမှ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မက
ှု လူတအ
့် ိုး
သခွငတ
့်် ပိုးြပြစ်
့်် စ ိုး၊ အပခ ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မှ စစ်မှနတ
် သ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက
့် လငက
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က လူတအ
့်် ပိုးြ ပြစ်
့် ိုး သခွငတ
့် သည်။
ယခတင် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးပပီိုးသည့်် ဤအရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက ယခင်တစ်တခါက်န္င
ှ စ
့်် လျှင ် ပ၍
့်
အတသိုးစတ် ငါတဆွိုးတန္ွိုးပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဤသဆ
့် လျှင ် သင်တ၏
့်
န ိုးလည်မသ
ှု ည် ယခအခါ အနည်ိုးငယ် ပ၍ နက်ရှုင်ိုးလ သတလ ။ (နက်ရှုင်ိုးလ ပါသည်။) ယခ
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ အတအကျ ပြစ်သည်က ငါ တပပ ပပရန်
လူမျ ိုးစွ က တမျှ ်လငတ
့်် နကကသည်က ငါသ၏၊ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ သည့်အ
် ချန်တွင၊် ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်တသ
လပ်တဆ င်မှုအတကက င်ိုးက ငါဦိုးစွ တပပ မည်။ သင်တအ
့်် ၊
့် ိုးလိုး အ ရစက်စွ န ိုးတထ င်သင၏
တန က်ပင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ အတအကျ ပြစ်သည်က
သင်တအ
့် ိုး ငါတမိုးမည်။ ငါသည် သင်တက
့် တက်ရက် တပပ ပပမည် မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
သင်တက
့်် တရိုးတပိုးမည်
့် အတပြရှ ကကည့်် ခင်ိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်တက
့် အတပြရှ ရန် ငါအခွငအ
ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးလမ်ိုးက မည်သထင်
် ါသည်။) ဤသဆ
့် ကကသနည်ိုး။ (တက င်ိုးမွနပ
့် လျှင်
ငါဆက်တပပ စဉ်တွင ် တသချ စွ န ိုးတထ င်တလ ။့်
စ တန်က လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ သည့်အ
် ခါတင်ိုး သမဟ
့် တ် ပပင်ိုးထန်တသ အန္တရ ယ်
တရ က်တစသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အတကက င်ိုးမဲသ
့် ၊ ့်
့် က်သက် ရပ်မတနသကဲသ
သူတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတက
့် တဘိုးြယ်ထ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မသကျြုိုးကျွနပ် ပြုပခင်ိုး မရှတပ။
စ တန် လပ်တဆ င်သမျှ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အပပည့်အ
် ဝ ရှငိုး် လင်ိုးစွ န ိုးလည်၏။
စ တန်က မည်သည်အ
့် ရ က လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်် တရပန်ိုးစ ိုးမှုက စ တန်က
ပြစ်တပေါ်တစသည်ပြစ်တစ၊ စ တန် လပ်တဆ င်ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတနသည့်် အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်သည် သသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတအတပေါ်
့်

လက်တလျ ပ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ မည်သည့်အ
် ရကမျှ ဆွတ
ဲ ဆ င်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊
လျှြုျို့ ဝှက်စွ တတ်ဆတ်စွ ပြင-့်် လအပ်တသ အရ တင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် ပပြုတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်တယ က်အတပေါ်၌ အမှုကစတင်သည့်အ
် ခါ၊ တစ်စတစ်တယ က်အ ိုး
တရွ ိုးချယ်ပပီိုးသည့်အ
် ခါ၊ သူသည် ဤသတင်ိုးက မည်သက
ူ မျှ ထတ်တြ ်တပပ ဆပခင်ိုး မရှသလ၊
စ တန်ထ ထတ်တြ ်တပပ ဆပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မည်သည့်် ထည်ဝါခည
့် ိုးတသ အမူအရ ကမျှ
သ ၍မပပြုတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
် တ်ဆတ်စွ ၊ သဘ ဝကျစွ ပြငပ
့်် င်
လအပ်တသ အရ က လပ်တဆ င်သည်။ ဦိုးစွ ပထမ သူသည် သငအ
့်် တွက် မသ ိုးစတစ်စက
တရွ ိုးချယ်သည်။ သငမ
့်် သ ိုးစ၏ တန က်ခသမင်ိုး၊ သငမ
့်် ဘမျ ိုး၊ သငဘ
့်် ိုးတဘိုးမျ ိုးဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင် တရွ ိုးချယ်သည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤဆိုးပြတ်ချက်တက
့် စတ်ကူိုးတပါက်ရ လပ်ပခင်ိုးမဟတ်၊ ယင်ိုးထက်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ဤအမှုက သူစတင်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ သငအ
့်် တွက်
မသ ိုးစတစ်စက ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ပပီိုးသည်န္င
ှ ၊့်် သင်တမွိုးြွ ိုးလ မည့်် တနစွ့် ဲက သူ
တရွ ိုးချယ်၏။ ထတန
့် က်၊ သင် ငယတမွိုးြွ ိုးက တလ ကထဲ တရ က်လ စဉ် ဘရ ိုးသခင်က
တစ ငက့်် ကည့်၏
် ။ သင်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးက သူတစ ငက့်် ကည့်၏
် ၊ သင်က ပထမဆိုးတသ စက ိုးမျ ိုး
ဟသည်က တစ ငက့်် ကည့်၏
် ၊ သင်က မည်သ လမ်
ိုးတလျှ က်ရမည်က သင်ယူသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့်
သင်၏ ပထမဆိုးတပခလှမ်ိုးမျ ိုး ဒယမ်ိုးဒယင်ပြစ်က တတ တ
့် ီိုးတတ တ
့် ပြစ်သည်က
သူတစ ငက့်် ကည့်၏
် ။ အစပထမ၌ သင်သည် တပခတစ်လှမ်ိုးက လှမ်ိုးက တန က်တစ်လှမ်ိုးက
လှမ်ိုး၏...ယခတသ ် သင်သည် တပပိုးန္င်သည်၊ ခန်န္င်သည်၊ စက ိုးတပပ န္င်ပပီိုး
သင်၏ခစ ိုးချက်တက
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန်၏
့် တြ ်ပပန္င်သည်။ လူသ ိုးက ကကီိုးပပင်ိုးလ သည်န္င
စူိုးစက်တသ အကကည့်သ
် ည် ကျ ိုးတစ်တက င်က သ ိုးတက င်က ကကည့်တ
် နသကဲသ
့် ့်
လူတင်ိုးအတပေါ်တွင ် စူိုးစက်ကကည့်တ
် လသည်။ သရ့် တွင ် သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ရ ၌
ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုး သမဟ
ှ ့်် တနရ တမှ့်
့် တ် အမှုအရ မျ ိုး၊ အချန်န္င
ထွက်တပေါ်သည့်် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးက လိုးဝ မခရတပ။ သူသည် ပပြုသငသ
့်် ည်က ပပြုက ၊ သူ
ပပြုရမည့်အ
် ရ က ပပြုတလသည်။ ကကီိုးပပင်ိုးပခင်ိုးပြစ်စဉ်တွင ် န မကျန်ိုး ပြစ်ပခင်ိုး
စတ်ပျက်ပခင်ိုးမျ ိုး ကဲသ
့် တသ
သင် မကကြုက်န္စ
ှ ်သက်သည့်် အရ မျ ိုးစွ တတွျို့ ကကြုန္င်သည်။
့်
သတသ
် ဤလမ်ိုးက သင် တလျှ က်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်၏ အသက်တ န္ှင ့််
့်
သင်၏အန င်္တ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရစက်မှုတအ က်၌ လိုးဝ ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
သငက
့်် က ကွယ်လျက်၊ တစ ငတ
့်် ရှ က်လျက်၊ သင်၏တဘိုးတွင ် ရှတနသည့်် အတွက်၊ သူသည်
သင်၏အသက်တ တစ်ခလိုးက တ ရှညခ
် ြ စစ်
် ည့်အ
် မခချက်တစ်ခက တပိုးသည်။
့် မှနသ

သင်သည် ဤအရ က သတမမူမဘဲ ကကီိုးပပင်ိုး၏။ သင်သည် အတကက င်ိုးအရ အသစ်တန္ှ့် င ့််
စတင်၍ ထတတွျို့လ သကဲသ
့် ၊ ့် ဤကမဘ တလ ကန္ှင ့်် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စတင်၍ သလ ရ၏။
အရ ရ တင်ိုးသည် သငအ
့်် တွက် လတ်ဆတ်က ၊ အသစ်ပြစ်တနသည်။ လပ်တဆ င်ရသည်က
န္ှစ်သက်သည့်် အရ အချြုျို့ သငမ
့်် ှ ရှ၏။ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင် လူသဘ
ဝအတွငိုး် ၌
့်
တနထင်၏၊ သင်၏ ကယ်ပင်တနရ ၌ သင် တနထင်က ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က
သငအ
့်် တနပြင ့်် အနည်ိုးငယ်မျှပင် သပမင်န ိုးလည်မှု မရှတပ။ သရ့် တွင ် သင်
ကကီိုးပပင်ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်၏ တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် တစ ငက့်် ကည့်သ
် ကဲသ
့် ၊ ့်
တရှ ျို့ဆက်သည့်် တပခလှမ်ိုးတင်ိုးက သင်လှမ်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူသည် သငက
့်် တစ ငက့်် ကည့်၏
် ။
သင်သည် အသပည က သင်ယူတနသည့်အ
် ချန် သမဟ
့် တ် သပပပည က
တလ့်လ တနသည့်အ
် ခါ၌ပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် န ိုးမှ တစ်ြဝါိုးမျှ မခွ ြူိုးတပ။
ကမဘ တလ ကက သလ ရပခင်ိုးန္ှင ့်် ထတတွလ
ျို့
ရပခင်ိုး ပြစ်စဉ်တွင ် သင်သည်
တပခ ိုးတသ လူတန္ှ့် င ့်် အတူတပ
ူ င်ပြစ်၏၊ သင်သည် သင်၏ကယ်ပင် စတက
့်
ထူတထ င်ထ ိုးပပီပြစ်သည်၊ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင် ဝါသန မျ ိုး၊ ကယ်ပင်
စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုး ရှသကဲသ
့် ၊ ့် ပမငမ
့်် ိုးတသ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးကလည်ိုး သင်သထ ိုးသည်။
သင်သည် သင်၏အန င်္တ်က မည်သပြစ်
့်် ည်ဟူ၍ မကက ခဏ ဆသလ ပကကမ်ိုးချက ၊
့် သငသ
ကယ်ပင်အန င်္တ်က တတွိုးဆတတ်၏။ သရ့် တွင ် လမ်ိုးခရီိုးတစ်တလျှ က်၌ မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်တပေါ်သည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပြစ်ပျက်တနသည့်် အရ အ ိုးလိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ပမင်တလသည်။ သင်သည် သင်၏ ကယ်ပင်အတတ်က သင်ကယ်တင် တမတ
့် က င်ိုးတမတ
့် နပပီ
ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြမူ့် သူထက်
ပ၍ သငက
့်် န ိုးလည်န္င်တသ သူ မရှတပ။
့်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ စူိုးစက်ကကည့်ပ် ခင်ိုးတအ က်တွင ် အသက်ရှငသ
် ည်၊ ကကီိုးပပင်ိုးက
အရွ ယ်တရ က်၏။ ဤက လအတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ အတရိုးကကီိုးဆိုး အလပ်သည်က ိုး
မည်သမ
ူ ျှ သတမမူမြူိုးတသ အရ တစ်ခ၊ မည်သမ
ူ ျှ မသတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ထအရ အတကက င်ိုးက မည်သက
ူ မျှ ဧကန်မချ တပပ မည်မဟတ်တပ။
သဆ
့် လျှင ် ဤအတရိုးပါဆိုးတသ အရ မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
လူတစ်တယ က်က ကယ်တင်မည် ဆသည့်် အ မခချက်တစ်ခ ပြစ်သည်ဟ ဆန္င်၏။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ဤလူက ကယ်တင်ချင်ပါက၊ ဤအရ က လပ်တဆ င်ရမည်ဟ
ဆလတပသည်။ ဤအလပ်သည် လူသ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်ဦိုးလိုးအတွက် မရှမပြစ်
အတရိုးကကီိုးတပသည်။ ထအရ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တ သ
့် ပါ၏တလ ။ သင်တသည်
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ခစ ိုးချက်တစ်ခတစ်တလ သမဟ
့် တ် အယူအဆတစ်ခတစ်တလ

ရှကကပမရတချ၊ ထတကက
င ့်် သင်တက
့်် တမွိုးြွ ိုးတသ အချန်မှသည်
့်
့် ငါတပပ ပပမည်။ သငက
ယခအချန်အထ တစ်တလျှ က်လိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် တပေါ်တွင ် အမှုမျ ိုးစွ
လပ်တဆ င်ပပီိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် အရ ရ တင်ိုး၏ ပပည့်စ
် တစ့်စပ်တသ
မှတ်တမ်ိုးတစ်ခက သငအ
့်် ိုး မတပပ တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး ဤအရ က
သခွငမ
့်် တပိုးခသ
ဲ့် လ၊ သငအ
့်် ိုး တပပ ပပခဲပ့် ခင်ိုးလည်ိုး မရှပါ။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက်၊
သူပပြုသမျှ အရ ရ တင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သတရွ ျို့၊ ယင်ိုးသည်
သူလပ်ရမည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ၊ ဤအရ မျ ိုး
တစ်ခတစ်တလထက် သ လွနတ
် သ သူ လပ်ရန်လအပ်သည့်် အတရိုးကကီိုးတသ အရ တစ်ခ
ရှသည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုး တမွိုးြွ ိုးတသ အချန်မှသည် ယခအထတင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
့် တဘိုးကင်ိုးတရိုးက အ မခချက် တပိုးရမည် ပြစ်သည်။ ဤစက ိုးတက
့်
ကက ိုးသည့်အ
် ချန်တွင၊် သင်တသည်
အပပည့်အ
် ဝ န ိုးမလည်သကဲသ
့် ခ
့်
့် စ ိုးရန္င်၏။
“ဤတဘိုးကင်ိုးတရိုးသည် အလွန ် အတရိုးကကီိုးသတလ ” ဟူ၍ သင် တမိုးန္င်သည်။ တက င်ိုးတပ၏၊
“တဘိုးကင်ိုးတရိုး” ၏ တက်ရက် အဓပပါယ်သည် အဘယ်နည်ိုး။ ထအရ မှ ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုက
ဆလသည်ဟ သင်တ န
့် ၊ ့် ထအရ မှ တက င်ိုးစွ
့် ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်သကဲသ
တနထင်ရန်၊ သ မန်ဘဝက ရှငသ
် န်ရန်အလငှ့် မည်သည့်် တဘိုးဒကခန္င
ှ ့်် ကပ်တဘိုးတက
့် မျှ လိုးဝ
မတတွျို့ ကကြုရပခင်ိုးက ဆလသည်ဟ သင်တ န
့် ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်န္င်သည်။ သရ့် တွင ်
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ယင်ိုးမှ သပ်မရိုးရှငိုး် သည်က သရမည်။ သဆ
့် စတ်န္လ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုရမည့်အ
် ရ ဟ၊ ငါ တပပ ဆတနသည့်် ဤအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
တဘိုးကင်ိုးတရိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အြ မည်
သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
့်
“တဘိုးကင်ိုးတရိုး” ၏ သ မန် အဓပပါယ်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အ မခချက် ဧကန်အမှန ် ပြစ်ပါသတလ ။
မဟတ်တပ။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင် ပပြုသည့်် ထအရ မှ အဘယ်အရ နည်ိုး။ ဤ
“တဘိုးကင်ိုးတရိုး” ဟူသည်မှ သငအ
့်် တနပြင ့်် စ တန်၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက ခရမည်မဟတ်ဟ
ဆလသည်။ ဤသည်မှ အတရိုးကကီိုးပါ၏တလ ။ စ တန်၏ ဝါိုးမျြုမခရပခင်ိုး- ဤသည်မှ
သင်၏တဘိုးကင်ိုးတရိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သတလ မသက်ဆင်သတလ ။ မှနသ
် ည်၊ ဤသည်မှ
သင်ကယ်တင်၏ တဘိုးကင်ိုးတရိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် သ ၍အတရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ
မရှန္င်တတ တ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်၏
့် ပ။ သင်သည် စ တန်၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက ခလက်ရသည်န္င
ဝည ဉ်န္ှင ့်် သင်၏ ခန္ဓ သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်တတ တ
့်် ိုး
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
ကယ်တင်တတ မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးခရသည့််
ဝည ဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတက
် ့် စ်၏။ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင် ပပြုရမည့်် အတရိုးကကီိုးဆိုးအရ မှ
့် စွနပ
့်

သင်၏ဤတဘိုးကင်ိုးတရိုးက အ မခချက် တပိုးရန်၊ သငအ
့်် တနပြင ့်် စ တန်၏ ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက
ခရမည် မဟတ်ဟူတသ အ မခချက် တပိုးရန် ပြစ်သည်ဟ ငါ တပပ ၏။ ဤသည်မှ လွနစ
် ွ
အတရိုးကကီိုးသည် မဟတ်ပါတလ ။ သဆ
အဘယ်တကက င ့်် မတပြန္င်သနည်ိုး။
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးပမတ်တသ ကကင်န မှုက မခစ ိုးန္င်ကကသည့်ပ
် ရ၏။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏
့်် စ တန်၏
့် တဘိုးကင်ိုးတရိုးက အ မခချက် တပိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ဝါိုးမျြုပခင်ိုးက ခရမည်မဟတ်ဟ အ မခချက်တပိုးပခင်ိုး တအပပင်
၊ ပ၍မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ပါ၏။
့်
တစ်စတစ်တယ က်က တရွ ိုးချယ်ပပီိုး မကယ်တင်မီတွင ် ကကြုတင် ပပင်ဆင်သည့်် အလပ်မျ ိုးစွ
သူသည် လပ်တဆ င်၏။ ဦိုးစွ အတနပြင၊့်် သင်သည် မည်သစရ
့် က်လကခဏ ရှမည်၊
မည်သတသ
မသ ိုးစတွင ် တမွိုးြွ ိုးလ မည်၊ သင်၏မဘမျ ိုး မည်သတ
ူ ပြစ်
့်် တွင ်
့်
့် မည်၊ သငထ
ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ မည်မျှရှမည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အတနအထ ိုး၊ စီိုးပွ ိုးတရိုး အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့်် သင်
တမွိုးြွ ိုးသည့်် မသ ိုးစ အတပခအတန မည်သပြစ်
့် မည် ဆသည်တန္ှ့် င ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ တစ့်စပ်တသ
ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပြုတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးတက က်သည့်် လူအမျ ိုးစသည်
မည်သည့်် မသ ိုးစမျြုိုး၌ တမွိုးြွ ိုးသည်က သင်တသ
့် ပါ၏တလ ။ ထင်ရှ ိုးတသ မသ ိုးစူမျ ိုး
ပြစ်ပါသတလ ။ ထင်ရှ ိုးတသ မသ ိုးစမျ ိုးထဲ တမွိုးြွ ိုးသမ
ူ ရှဟ ငါတ တသချ
မတပပ န္င်တပ။
့်
အချြုျို့ ရှန္င်တသ ်လည်ိုး အလွနန
် ည်ိုးပါတပသည်။ အင်မတန် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝသည့်် မသ ိုးစမျ ိုး၊
ဘီလျန မသ ိုးစမျ ိုး သမဟ
့် တ် မီလျန မသ ိုးစမျ ိုး ပြစ်ပါသတလ ။ မဟတ်ပါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤမသ ိုးစမျြုိုး ထဲတွင ် မတမွိုးြွ ိုးသတလ က် နီိုးပါိုးပြစ်၏။ သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤလူတအတွ
က် မည်သတသ
မသ ိုးစမျြုိုးက အမျ ိုးဆိုး စီစဉ်တပိုးသနည်ိုး (သ မန်မသ ိုးစမျ ိုး
့်
့်
ပြစ်ပါသည်။) သဆ
့် လျှင ် မည်သည့်် မသ ိုးစမျ ိုးက သ မန်မသ ိုးစမျ ိုးဟ မှတ်ယူန္င်သနည်ိုး။
၎င်ိုးတတွ
် န်ြ လ
့် င ် အလပ်လပ်တသ မသ ိုးစမျ ိုး ပါဝင်၏၊ ယင်ိုးမှ ရှငသ
့် ပ်အ ိုးခမျ ိုးအတပေါ်
မှီခရသည့်၊် အတပခခလအပ်ချက်မျ ိုးက တတ်န္င်သည့်် မသ ိုးစမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ အလွန ်
မချမ်ိုးသ ကကတချ။ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် လယ်သမ ိုး မသ ိုးစမျ ိုးလည်ိုး ပါဝင်သည်။
လယ်သမ ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏အစ
ိုးအစ အတွက် တက က်ပဲသိုးီ န္စ
ှ က်ပျြုိုးပခင်ိုးက မှီခကက၏့်
့်
စ ိုးတသ က်ရန် အတွက် င်္ျြု၊ စပါိုးရပပီ
ှ ိုး ဝတ်ြ အဝတ်
အစ ိုးမျ ိုးရကကက
ှ
့်
ဆ တလ င်ငတ်မတ
ွ ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အတအိုးဒဏ်ခစ ိုးရပခင်ိုး မရှကကတချ။ ထတန
့် က် အတသိုးစ ိုး
စီိုးပွ ိုးတရိုးလပ်ကင်တသ မသ ိုးစအချြုျို့ ရှသကဲသ
့် ၊ ့် တစ်တနရ ရ တွင ် ပည တတ် မဘမျ ိုး
ရှကကက ဤမသ ိုးစတက
့် သ မန် မသ ိုးစမျ ိုးအပြစ် မှတ်ယူန္င်၏။ ရိုးလပ်သ ိုးမျ ိုး
သမဟ
့် တ် ထင်ရှ ိုးတသ မသ ိုးစမျ ိုးအပြစ် မမှတ်ယူ၍မရသည့်် အငယ်တန်ိုး
အစိုးရအရ ရှမျ ိုးပြစ်တသ မဘအချြုျို့လည်ိုး ရှတပသည်။ အမျ ိုးစသည် သ မန်

မသ ိုးစမျ ိုးတွင ် တမွိုးြွ ိုးကကပပီိုး၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က စီစဉ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ ဦိုးဆိုးအတနပြင ့်် သင် တနထင်တသ ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် လူတ စ
့် တ်ကိုးူ တက င်ိုး
စတ်ကူိုးန္င်သည့်် ဥစစ ဓန ကလကကယ်ဝသည့်် မသ ိုးစမဟတ်ဘဲ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က
သငအ
့်် တွက် တရွ ိုးချယ်တပိုးသည့်် မသ ိုးစတစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ လူအမျ ိုးစတသည်
ဤမသ ိုးစမျြုိုး၏
့်
အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ တနထင်ကကလမ်မ
့်် တန်ိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သဆ
့် လျှင ် လူမှုအဆငအ
ပတ်သက်၍ မည်သနည်
ိုးစ၏ စီိုးပွ ိုးတရိုးအတပခအတနမျ ိုးမှ သ မန်ပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုး။ မဘတအမျ
့်
၎င်ိုးတတွ
့်် ိုးတသ လူမှုအဆငအ
့်် တန်ိုး မရှကကတချ- ၎င်ိုးတအတွ
က်
့် င ် ပမငမ
့်
အလပ်တစ်ခရှတနရမျှပြင ့်် အဆင်တပပတနပပီ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် ပပည်နယ်
အပ်ချြုပ်တရိုးမှူိုးမျ ိုး ပါဝင်သတလ ။ န္င်ငသ
့် မမတမျ ိုး ပါဝင်သတလ ။ (မပါဝင်ပါ။)
အမျ ိုးဆိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတသည်
လပ်ငန်ိုးငယ် မန်တနင်္ျ မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် စီိုးပွ ိုးတရိုး
လပ်ငန်ိုးငယ်မျ ိုး၏ ပင်ရှငမ
် ျ ိုး ပြစ်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှု ဆငအ
့်် တန်ိုးသည်
့် လူမအ
အလယ်အလတ် ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် စီိုးပွ ိုးတရိုး အတပခအတနမျ ိုးသည်လည်ိုး
သ မန်ပြစ်သည်။ တန က်ထပ်အချက်မှ မသ ိုးစ၏ ရှငသ
် န်တနထင်တနတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်ပြစ်၏။ ဦိုးစွ ပထမ၊ ၎င်ိုးတ၏သ
ိုးသမီိုးမျ ိုးအ ိုး င်္မဘီရပည န္ှင ့်် တဗဒင်ပည
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးက တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးပခင်ိုးထတ
ဲ ွင ် သသသ သ လမ်ိုးမိုးမည့်် မဘမျ ိုး မရှတချ။
ထသတသ
အရ မျ ိုး၌ ပါဝင်ပတ်သက်သူ အလွနန
် ည်ိုးပါိုး၏။ မဘအမျ ိုးစသည်
့်
သ မန်သ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ိုး တရွ ိုးချယ်သည့်် အချန်၌ပင်၊ ယင်ိုးသည်
လူတက
် ွ အကျြုိုးပပြုသည့်် ဤသတသ
့် ကယ်တင်သည့်် သူ၏အမှုအတွက် လွနစ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးက ၎င်ိုးတအတွ
က် သူပပင်ဆင် တပိုးတလသည်။ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ကကည့်တ
် သ ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတွက် ကမဘ တန်တလ က်တသ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ အထူိုးသပြင ့််
လပ်တဆ င်မထ ိုးသလ ထင်ရ၏။ သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျစွ န္ှင ့်် တတ်တဆတ် သူ လပ်တဆ င်သည့််
အရ အ ိုးလိုးက တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် လျှြုျို့ ဝှက်စွ တရှ ဆ
ျို့ က် တဆ င်ရွက်တလသည်။ သတသ
်
့်
အမှနတ
် ွင၊် ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အရ အ ိုးလိုးသည် သင်၏ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
အတပခခအတ်ပမစ်ချရန်၊ တရှ ျို့တွငရ
် သည့်
ှ
် လမ်ိုးန္င
ှ ့်် သင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် လအပ်တသ
အတပခအတနအ ိုးလိုးက ပပင်ဆင်တပိုးရန် လပ်တဆ င်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ တန က်ထပ်၊ လူတင်ိုးက
အသီိုးသိုးီ တကျတသ အချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တရှ ျို့တမှ က်သ ပပန်
့် တခေါ်တဆ င်၏ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏အသက သင်ကက ိုးရသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
သူ၏တရှ ျို့တမှ က်သ သင်
လ ရသည့်အ
် ချန် ပြစ်သည်။ ဤအရ ပြစ်ပျက်တသ အချန်၌
့်
အချြုျို့တသ လူတသည်
၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်တင် မဘမျ ိုး ပြစ်လ န္ှငက့်် ကပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊

တပခ ိုးသတ
ူ မှ့် မူ တစ်စတစ်တယ က်၏ သ ိုးသမီိုးသ ပြစ်ကကတပသည်။ တစ်နည်ိုးဆရတသ ်၊
အချြုျို့တသ လူတသည်
အမ်တထ င်ရက်သ ိုးကျ၍၊ သ ိုးသမီိုးမျ ိုး ရခဲက့် ကပပီပြစ်တသ ်ပင ိုး၊
့်
အချြုျို့သည် တစ်ကယ်တည်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် မသ ိုးစမျ ိုးက စတင်ပခင်ိုး
မပပြုကကတသိုးတပ။ သတသ
် တစ်ဦိုး တစ်တယ က်၏အတပခအတန မည်သပြစ်
့်
့် ပါတစ၊ သင်သည်
မည်သည့်အ
် ချန်၌ တရွ ိုးချယ်ခရမည် ဆသည်န္င
ှ ့်် သူ၏ ဧဝတင်္လတရ ိုးန္ှင ့််
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် သည်
မည်သည့်အ
် ချန်တွင် သငထ
့်် သ တရ
က်မည်ဆသည်တက
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တနပြင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တက
့်် သ ဧဝ
့် ကက ိုးန္င်ရန် အလငှ့် ၊ သငထ
့် တင်္လတရ ိုး
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးမည့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က် သမဟ
့် တ် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခခအတပေါ်
ဆိုးပြတ်ထ ိုးသည့်် အတပခအတနတက
်
ိုးပပီိုး ပြစ်၏။
့် ဘရ ိုးသခင်သည် သတ်မှတထ
လအပ်သည့်် အတပခအတနအ ိုးလိုးက သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်န္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။
ဤသပြင
် ရ က လူသည် သတမမူမတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်
့် ၊့်် ပြစ်ပျက်တနသည့်အ
လ က ဘရ ိုးသခင်၏ မသ ိုးစထ ပပန်သွ ိုးတလသည်။ လူသည် မမအတွက် ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုပပြုသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုး၏ အဆငအ
့်် သီိုးသိုးီ ထဲသ ့်
ဝင်တရ က်ရင်ိုး၊ အမှုမဲ့်အမှတ်မဲ့် ဘရ ိုးသခင် တန က်သ လ
့် က်က သူ၏ အမှု
အဆငအ
့်် သီိုးသီိုးထဲသလည်
ိုး ဝင်တရ က်တလသည်။ ဤအချန်၌ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးအတွက် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ မည်သတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတက
့်
့် အသိုးပပြုသနည်ိုး။
ပထမဦိုးစွ ၊ အတပခခအကျဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးမှ လူသ ိုး န္ှစ်သက်သည့်် င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့််
က ကွယ်တပိုးမှုပြစ်၏။ ဤအရ အပပင်၊ လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရှမှုန္င
ှ ့််
သူ၏လပ်တဆ င်မတ
ှု က
့် ပမင်န္င်တစရန် အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ လူမျ ိုး၊
ပြစ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ိုးက ပပင်ဆင်တလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မသ ိုးစထဲတွင်
တစ်စတစ်ဦိုး န မကျန်ိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တသ လူအချြုျို့ ရှသည်။
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတထ
့် ဧဝတင်္လတရ ိုး တဟ တပပ တသ အခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က စတင် ယကကည်လ ကကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ဤသ ယ
့် ကကည်ပခင်ိုးသည်
အတပခအတနတကက င ့်် ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
ူ
့် လျှင ် ဤအတပခအတနက မည်သက
စီစဉ်ခဲသ
့် နည်ိုး (ဘရ ိုးသခင် ပြစ်ပါသည်။) ဤန မကျန်ိုးပြစ်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင၊့််
အတယ က်တင်ိုး ယကကည်သပူ ြစ်သည့်် မသ ိုးစအချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး၊ မသ ိုးစထဲတွင်
အနည်ိုးငယ်ကသ ယကကည်သည့်် အပခ ိုး မသ ိုးစမျ ိုးလည်ိုးရသည်
ှ
။ အတပေါ်ယအ ိုးပြင၊့််
သင်မ
ှ
ဟ ထင်ရတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ွင ် ထအရ မှ
့် သ ိုးစထဲမှ တစ်ဦိုးဦိုးက မကျန်ိုးမ မှုရသည်

သငအ
့်် တနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က် လ တစရန်အလငှ့် သငအ
့်် တပေါ် အပ်န္င
ှ ိုး် လက်တသ
အတပခအတနတစ်ခသ ပြစ်သည်- ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ကကင်န ပခင်ိုးပြစ်၏။
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် အချြုျို့တသ လူတအတွ
က် မသ ိုးစဘဝသည် ခက်ခပဲ ပီိုး ၎င်ိုးတအတနပြင
့််
့်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးပခင်ိုးက ရှ မတတွျို့ န္င်တသ တကက င၊့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးတစ်ခသည် သူြ့် သ
တပေါ်လ မည်ပြစ်သည်- တစ်စတစ်တယ က်တသ သူသည် ဧဝတင်္လတရ ိုးက
လက်ဆငက
့်် မ်ိုးက ၊ “သခင်တယရှု ကယကကည်ပါ၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုး ရလမ်မ
့် ည်” ဟ တပပ ၏။
ထသပြင
သတမမူမဘဲလျက် လွနစ
် ွ သဘ ဝကျတသ အတပခအတနမျ ိုးတအ က်၌
့် ၊့်် သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ တလသည်၊ သဆ
့် လျှင ် ဤသည်မှ အတပခအတန အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခ
ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုး၏ မသ ိုးစသည် ပငမ်သက်ပခင်ိုးမရှကကသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်တပိုးအပ်သည့်် တကျိုးဇူိုးတတ တ
် စ်ခ မဟတ်တလ ။ တပခ ိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး
အတွက် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လ သူ အချြုျို့လည်ိုးရ၏။
ှ
ယကကည်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆင်သည့််
မတူညတ
ီ သ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူညတ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှကကတသ ်လည်ိုး၊
မည်သတသ
အတကက င်ိုးရင်ိုးက သငက
့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ယကကည်တစသည်ပြစ်တစ၊ အမှနတ
် ွင်
့်
အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က စီစဉ်က လမ်ိုးပပခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဦိုးဆိုးအတနပြင၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သငအ
့်် ိုး တရွ ိုးချယ်ရန်န္င
ှ ့်် သငအ
့်် ိုး သူ၏မသ ိုးစထဲသ တခေါ်
့် တဆ င်ရန်၊
အမျြုိုးမျြုိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးတက
့် အသိုးပပြုတလသည်။ ဤသည်မှ လူပင်္္ြုလ်
တစ်ဦိုးချင်ိုးအတပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သန ိုးသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်၏။
ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ရှ တန က်ဆိုးတသ က လ အမှုတတ ်ထတ
ဲ ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ယခင်က
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တင်ိုး လူသ ိုးအတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ် န္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက
တပိုးအပ်ပခင်ိုး မပပြုတတ ့် သကဲသ
့် ၊ ့် လူက တရှ ဆ
ျို့ က်ရန် စည်ိုးရိုးပခင်ိုးလည်ိုး မပပြုတတ တ
့် ပ။
ဤအမှုတတ ် အဆငအ
့်် တွငိုး် တွင ် လူသ ိုးသည် သူကကြုတတွျို့ရပပီိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးအမှုတတ ်၏
သွငပ် ပင်လကခဏ အ ိုးလိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ က ပမင်ပပီိုးပပီနည်ိုး။ လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတက
့် ပမင်ပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤအချန်က လ အတွငိုး် တွင၊် လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ရည်ရွယခ
် ျက်တက
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ ရန်၊ ဘရ ိုးသခင် မနဆ
် ့် တသ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် တသ သမမ တရ ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ ရန်အလငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တထ က်ပ၏
့် ၊ ပ့်ပိုး၏၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးက လမ်ိုးပပတလသည်။ လူသ ိုး၏ န္နယ်တသ
ဝည ဉ်အသက်တ အတနပြင ့်် ခွနအ
် ိုး တပြည်ိုးပြည်ိုး တိုးပွ ိုးန္င်တစြအလ
ငှ့် ၊
့်
အပပြုသတဘ တဆ င်ပခင်ိုးပြင ့်် တပြည်ိုးပြည်ိုး တပေါ်ထက
ွ ်န္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုး

လပ်တဆ င်ရန် လလ ိုးလ တစြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး အ ိုးနည်ိုးတသ အခါ၊
့်
စတ်ဓ တ်ကျတသ အခါ၊ အဘယ်ကမျှ ဦိုးလည
ှ စ
့်် ရ မရှတသ အခါတွင၊် လူက န္ှစ်သမ်ရ
့် န်၊
အကကတပိုးရန်၊ အ ိုးတပိုးရန် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုမည်ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ်
လူသည် ဘရ ိုးသခင်က မန ခသည့်အ
် ခါ၊ သူက
် ့် ျင်သည့်အ
် ခါ၊ သမဟ
့် ဆနက
့် တ် မမ၏
ပျက်စီိုးပခင်ိုးက လူက ထတ်တြ ်ပပသည့်အ
် ခါတွင၊် လူက ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သမျှ
့် ည် မဟတ်တချ။ သရ့် တွင ်
့် သက်ညြှ လမ်မ
လူသ ိုး၏ မက်မဲမှု၊ မသန ိုးမလည်မှု၊ အ ိုးနည်ိုးမှုန္င
ှ ့်် မရငက
့်် ျက်မှုတ အတွ
က်မူ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သည်ိုးခပခင်ိုးန္ှင ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးတက
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤသပြင
့် ပပသလမ်မ
့် ့််
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အမှုအ ိုးလိုးမှတစ်ဆင၊့်် လူသ ိုးသည်
တပြည်ိုးပြည်ိုး အရွ ယ်တရ က်လ ၏၊ ကကီိုးပပင်ိုးလ ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သမမ တရ ိုးအချြုျို့က သလ ၏၊ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက
အပပြုသတဘ တဆ င်တသ အရ မျ ိုးပြစ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးက အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အရ မျ ိုးပြစ်သည် ဆသည်က သလ ၏၊ မတက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တမှ င်မက်ပခင်ိုးမှ
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်က သလ ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
အပမဲပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး၊ ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးက မပပြုလပ်သကဲသ
့် ၊ ့် စတ်ရည
ှ ပ် ခင်ိုး၊
သည်ိုးခပခင်ိုး တက
ီ သ အဆငမ
့်် ျ ိုးတွင ်
့် လည်ိုး အပမဲမပပတချ။ ယင်ိုးထက် လူတ၏
့် မတူညတ
လည်ိုးတက င်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
ီ သ ဝည ဉ်အသက်တ မျ ိုး၊ အရည်အချင်ိုးမျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီ
့် မတူညတ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီအတွက် မတူညတ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် တထ က်ပတ
့် ပိုး၏။
သူသည် လူသ ိုးအတွက် အမှုအရ မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်တပိုးက ၊ အြိုးအခ ကကီိုးမ ိုးလှ၏။
လူသ ိုးသည် ဤအရ မျ ိုး သမဟ
့်် တ်သက်၍ ဘ ကမျှ
့် တ် ဤအြိုးအခ န္ှငပ
မသပမင်တသ ်လည်ိုး၊ လက်တတွျို့၌ သူလပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတပေါ်တွင ် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးသည်
လက်တတွျို့ကျ၏- ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်မတ
ှ ဆင၊့်် လူသ ိုးသည် တဘိုးဒကခ
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ တရှ င်ရှ ိုးတနပပီိုး၊ တစ်ချန်လိုး ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏အ ိုးနည်ိုးချက်အတပေါ်
သူ၏ သည်ိုးခပခင်ိုးကလည်ိုး အကကမ်ကကမ် ပပသ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးသည် လူတအ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဆိုးယတ်တသ အန္ှစ်သ ရက တပြည်ိုးပြည်ိုး သလ တစသည်။ ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပ့်တသ
အရ ၊ လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏လမ်ိုးပပမှု အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး သမမ တရ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက ပ၍ပ၍ သလ ခွငတ
့်် ပိုးပပီိုး လူတ ့်

လအပ်တသ အရ ၊ ၎င်ိုးတ တလျှ
က်သငတ
့်် သ လမ်ိုး၊ မည်သည်အ
့် ရ အတွက်
့်
ရှငသ
် န်တနထင်သငပ
့်် ၊ ၎င်ိုးတအသက်
တ မျ ိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပါယ်အပပင်၊ တရှ တ
ျို့ ွငရ
် တသ
ှ
့်
လမ်ိုးအ ိုး မည်သတလျှ
က်ရမည် ဆသည်တက
့်် ပိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်
့်
့် တိုး၍ တိုး၍ သလ ခွငတ
ပပြုတသ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ၏တစ်ခတသ မူလရည်ရွယ်ချက်မှ ခွထ
ဲ တ်၍မရတချ။
သဆ
့် လျှင ် ဤရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏အမှုက
တဆ င်ရွက်ရန်၊ အဘယ်တကက င ့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးတက
့် အသိုးပပြုသနည်ိုး။ မည်သည့်် ရလဒ်က
သူရရှချင် သနည်ိုး။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူသည် လူအထဲ
တွင ် မည်သည်အ
့် ရ က
့်
ပမင်ချင်သနည်ိုး။ လူသ ိုးထမှ မည်သည်အ
့် ရ က သူရရှချင်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်
ပမင်ချင်တသ အရ မှ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုး ပပန်လည်န္ိုးထန္င်ြ ပြစ်
့် သည်။ လူသ ိုးအတပေါ်
အမှုပပြုရန် သူအသိုးပပြုသည့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
စတ်ဝည ဉ်က စဉ်ဆက်မပပတ် န္ိုးထတစရန်ပြစ်က ၊ လူသ ိုးအတနပြင ့်် မည်သည်တ
့် နရ က
မမလ ခဲသ
ူ မမက လမ်ိုးပပတနသည်၊ တထ က်ပတ
့် ည်၊ မည်သက
့် နပပီိုး ပပ
့် ိုးတနသည်၊ ပပီိုးလျှင ်
မည်သက
ူ မမက ယခထတင်တအ င် ရှငသ
် န် ခွငပ့်် ပြုထ ိုးသည် ဆသည်က သန္င်တစြပြစ်
့် သည်။
ထနည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးသည် လူအ ိုး မည်သက
ူ ြန်ဆင်ိုးရှင် ပြစ်သည်၊ မည်သက
ူ
သူကိုးကယ
ွ သ
် ငသ
့်် ည်၊ မည်သတသ
လမ်ိုးမျြုိုးက တလျှ က်သငသ
့်် ည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်
့်
တရှ ျို့တမှ က်သ မည်
သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် လ သငသ
့်် ည်ဆသည်တက
့်
့် န ိုးလည်န္င်တစသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးက သတစရန်၊ န ိုးလည်တစရန်
န္ှင ့်် လူသ ိုးက ကယ်တင်ြပြစ်
ွ ်က
့် သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတတ ်တန က်ကယ
ကကီိုးစွ တသ င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် အတတွိုးက သတဘ တပါက်တစရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုး
တပြည်ိုးပြည်ိုး ပပန်၍အ ိုးပပည့်လ
် တစသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုး၏ န္ှလိုးသ ိုး
ပပန်လည်အ ိုးပပည့်် လ သည့်အ
် ခါ၊ လူသည် ဆတ်ယတ်တသ ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး
တစ်ခပြင ့်် အသက်ရှငရ
် န် ဆန္ဒမရှတတ ပ
့် ဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရန်
သမမ တရ ိုးက ရှ တြွြသ
ှ
သည်။ လူ၏ န္ှလိုးသ ိုးသည် န္ိုးထ လ သည့်အ
် ခါ၊
့် ဆန္ဒရလ
လူသည် စ တန်ထမှ အပပည့်အ
် ဝ ရန်ိုးထက
ွ ် န္င်တလသည်။ စ တန်၏ အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုး၊
စ တန်၏ ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး သမဟ
့် ပ။ ယင်ိုးအစ ိုး
့် တ် အရူ ိုးလပ်ပခင်ိုးက မခရတတ တ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက တကျနပ်တစြ ဘ
ှ ့်် သူ၏
့် ရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် တွ
ူ
ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်၏၊ ထသပြင
့် င ် ြန်တီိုးယက
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမက
ှု တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးတအ
့် ိုး ရရှတလသည်။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးအမှုတတ ်၏ မူလရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်။

စ တန်၏ဆိုးယတ်မအ
ှု တကက င်ိုး ယခပင် ငါတ တပပ
ဆတဆွိုးတန္ွိုးပခင်ိုးက၊ လူသည်
့်
အလွနစ
် တ်မချမ်ိုးတပမ့်မအ
ှု လယ်တွင် ရှငသ
် န်ပပီိုး လူ၏အသက်တ သည် ကဆိုးမှုမျ ိုးပြင ့််
ပတ်ချ ဝင်ိုး ခရသည့်အ
် လ ိုး လူတင်ိုးက ခစ ိုးရတစသည်။ သရ့် တွင ် ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတပေါ် သူ တဆ င်ရွက်တသ အမှုတတ ်အတကက င်ိုးက
ငါတပပ ဆတနသည့်အ
် ချန်တွင၊် ယင်ိုးက သင်တက
့် မည်သခ့် စ ိုးရတစသနည်ိုး
(အလွနတ
် ပျ ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ အ ိုးလိုး၊ လူသ ိုးအတွက်
ပင်ပန်ိုးကကီိုးစွ သူ စီစဉ်သမျှအ ိုးလိုးသည် အပပစ်ဆစရ မရှသည်က ငါတ ယခ
ပမင်န္င်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်သမျှ အရ တင်ိုးသည် အမှ ိုးအယွငိုး် ကင်ိုးက ၊ အပပစ်အန အဆ
ကင်ိုးသည့်သ
် တဘ ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သက
ူ မျှ ပပြုပပင်တပိုးရန်၊ အကကတပိုးရန် သမဟ
့် တ်
တပပ င်ိုးလဲမမ
ှု ျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ပပြုလပ်ရန် မလအပ်တပ။ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သမျှအ ိုးလိုးသည် သသယရှစရ မလအပ်တပ။ သူသည် လူတင်ိုးက
လက်ဆတ
ွဲ ခေါ်က ဦိုးတဆ င်ပပီိုး၊ သငအ
့်် ိုး ကန်လန
ွ သ
် ွ ိုးသည့်် အချန်တင်ိုးတွင ်
တစ ငတ
့်် ရှ က်သကဲသ
့် ၊ ့် သငအ
့်် န ိုးမှလည်ိုး တစ်ခါမျှ မခွ ခဲတ
့် ချ။ လူတသည်
့်
ဤကဲသ
့် တသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးန္ှင ့်် ဤကဲသ
့် တသ
တန က်ခမျြုိုးတွင ် ကကီိုးပပင်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
့်
လူတသည်
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်ြဝါိုးတပေါ်တွင ် ကကီိုးပပင်ိုးသည်ဟ ငါတ ့်
့်
ဆန္င်မည်တလ (ဆန္င်ပါသည်။) သဆ
ဆိုးရှုိုးပခင်ိုး အသစတ်တစ်ခက
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
ယခတွင ် ခစ ိုးတနကက ရတသိုးသတလ ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် စတ်ပျက်
အ ိုးငယ်မတသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စွနပ
် ့် စ်သွ ိုးပပီဟ
တစ်တယ က်တယ က်က ခစ ိုးရသတလ (မခစ ိုးရပါ။) သဆ
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ က အတအကျ လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ (လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်
င်္ရစက်ပပီိုးပြစ်သည်။) ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ ရ ထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်ထ ိုးသည့််
ကကီိုးစွ တသ အတတွိုးန္ှင ့်် င်္ရစက်မှုသည် တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်စရ ပင် မလအပ်တချ။ ထအပပင်
သူ၏
့်
အမှုတတ ်က တဆ င်ရွက်ရ တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ အကကင်ိုးမဲ့် လပ်တဆ င်
တလသည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် သူအ
ဲ ဲ တကျိုးဇူိုးတင်မတစရန်အလငှ့် သငအ
့်် တွက် သူ
့် ိုး နက်နက်နန
တပိုးဆပ်ခတ
ဲ့် သ အြိုးအခက သင်တထဲ
ူ မျှသြ သူ
့် မှ မည်သက
့် လိုးဝ မတတ င်ိုးဆြူိုးတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ က သငအ
့်် ိုး တတ င်ိုးဆြူိုးပါသတလ ။ (မတတ င်ိုးဆြူိုးပါ။)
လူဘဝ၏
ရှညလ
် ျ ိုးတသ လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင၊် လူအတယ က်စီတင်ိုးနိုးီ ပါိုး အန္တရ ယ်ရတသ
ှ
့်
အတပခအတနမျ ိုးစွ က ကကြုြူိုးသကဲသ
့် ပြ
ှု ျ ိုးစွ က ရင်ဆင်ြူိုးကက၏။
့် ိုးတယ င်ိုး တသွိုးတဆ င်မမ
ဤသည်မှ စ တန်သည် သင်၏အန ိုးတွင ် ရပ်တနတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုး၏မျက်လိုးတသည်
့်

သငအ
့်် တပေါ် စဉ်ဆက်မပပတ် စူိုးစက်ကကည့်် တနတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သငက
့််
တဘိုးဒကခရက်ခတ်သည့်အ
် ခါ၊ သငအ
့်် တပေါ် ကပ်တဘိုးမျ ိုး ကျတရ က်သည့်အ
် ခါ၊ ဤအရ ၌
စ တန် အကကြုက်တတွျို့ တလသည်။ သငအ
့်် တွက် မည်သည့်အ
် ရ မျှ အဆင်မတပပသည့်အ
် ခါ၊
စ တန်၏ ကွနယ
် က်တွင ် သင် ပငတွယ်ခရသည့်အ
် ခါတွင၊် ဤအရ မျ ိုးမှ ကကီိုးစွ တသ
တပျ ်ရင်မက
ှု စ တန်က ရယူတလသည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တနသည့်် အရ အတွက်မူ၊
သူသည် သငအ
့်် ိုး ကန်လွနသ
် ည့်အ
် ချန်တင်ိုးတွင် က ကွယ် တပိုးလျက်ရက
ှ
၊
ကဆိုးပခင်ိုးတစ်ခပပီိုး တစ်ခမှ လည်ိုးတက င်ိုး၊ တဘိုးဒကခတစ်ခပပီိုး တစ်ခမှ လည်ိုးတက င်ိုး သငက
့််
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုးတန၏။ ဤသည်မှ လူသ ိုးတင
ွ ် ရှတသ အရ အ ိုးလိုးပြစ်သည့််
ပငမ်ိုးချမ်ိုးမှုန္င
ှ ့်် တပျ ်ရင်မှု၊ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္င
ှ ့်် တစ်ကယ်တရတဘိုးကင်ိုးတရိုးတသည်
့်
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှုတအ က်တွင် အ ိုးလိုး ရှကကသည်ဟ ငါက
တပပ ရသည့်အ
် တကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ ကကကမမ က လမ်ိုးပပက
ဆိုးပြတ်တပိုး၏။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အချြုျို့တသ လူတ တပပ
သကဲသ
့် သူ
့်
့် ၏
အတနအထ ိုးအတပေါ် ကကီိုးကျယ်တသ အယူအဆတစ်ခ ရှပါသတလ ။ “ငါသည် အရ အ ိုးလိုး၏
အကကီိုးပမတ်ဆိုး ပြစ်သည်။ သင်တက
့် ကွပ်ကဲသည်မှ ငါပြစ်၏။ သင်တအ
့် ိုးလိုးသည်
သက်ညြှ မှုအတွက် ငါက
့် တတ င်ိုးခကကရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မန ခမှုသည် တသပခင်ိုးပြင ့််
ပပစ်ဒဏ်တပိုးခရမည်” ဟူ၍ သငအ
့်် ိုး ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ်တပပ ဆ ပါသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဤနည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးပြင ့်် ပခမ်ိုးတပခ က်ြူိုးပါသတလ
(မပခမ်ိုးတပခ က်ြူိုးပါ။) “လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပျက်စီိုး တနတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတက
့်
ငါမည်သဆက်
ဆသည်မှ အတရိုးမကကီိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးပြငမ
့်် ဆ ၎င်ိုးတ ့်
့်
ဆက်ဆခရန္င်၏။ ငါသည် ၎င်ိုးတအတွ
က် တက င်ိုးမွနတ
် သ စီစဉ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ရန် မလအပ်။”
့်
ဟ သူတပပ ြူိုးပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသစဉ်ိုး
့် စ ိုး ပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤနည်ိုးပြင ့်် ပပြုမူြူိုးပါသတလ (မပပြုမူြူိုးပါ။) ဆနက
် ့် ျင်ြက် အတနပြင၊့််
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ချင်ိုးစီအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဆက်ဆမှုသည် တလိုးနက်၍
တ ဝန်ယူမှုရ၏။
ှ
သငက
့်် ယ်သင် သတဘ ထ ိုးသည် ထက်ပင် ဘရ ိုးသခင်က သငက
့်် သ ၍
တ ဝန်ယူမှုရစွ
ှ ဆက်ဆ၏။ ဤသမဟ
့် တ်တပသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အတကက င်ိုးမဲသ
့် က်သက် တပပ ဆပခင်ိုး မရှသလ၊ သူ၏ ချီိုးတပမြှ က်ခရသည့်် အတနအထ ိုးက
ဟန်မထတ်တပ သမဟ
မလှညပ့်် ြ ိုးတပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူကယ်တင်
့် ဆဆ
့်
့် တ် လူတက
့် တပါတပါ
ပပြုရန် လအပ်တသ အရ တက
့် ရိုးသ ိုးစွ န္ှင ့်် တတ်ဆတ်စွ လပ်တဆ င်တလသည်။
ဤအရ တသည်
လူသ ိုးထသ တက
င်ိုးချီိုးမျ ိုး၊ ပငမ်သက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဝမ်ိုးတပမ က်မှုတက
့်
့်
့်

တဆ င်ကကဉ်ိုး၏၊ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ပမင်ကွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏မသ ိုးစထဲသ ့်
့်
ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ န္ှင ့်် တပျ ်ရင်စွ ပတဆ
င်တပိုး၏။ ထတန
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် က် လူတသည်
့်
တရှ ျို့တမှ က်တွင် အသက်ရှငပ် ပီိုး ပမှန ် ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် တတွိုးတခေါ်မတ
ှု ပြင
့် ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးက လက်ခကကတလသည်။ ထတကက
င၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏အမှုတွင ်
့်
လူသ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တမင်လှညစ
့်် ိုးြူိုးပါသတလ ။ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး ပထမဦိုးစွ
စက ိုးအနည်ိုးငယ်ပြင ့်် အရူ ိုးလပ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က် သူက
့် တကျ ခင်ိုးက အတအတယ င်
ကကင်န မှုက ပပသြူိုးသတလ (မပပသြူိုးပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည် တပပ တတ တ
့် စ်မျြုိုး၊ လပ်တတ ့်
တပခ ိုးပြစ်ြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အန္ှစ်မရှတသ ကတတက
့် တပိုးက ၊ သူသည်
၎င်ိုးတအတွ
က် ဤအရ အ ိုး လပ်တပိုးန္င်သည် သမဟ
က်
့်
့် တ် ထအရ အ ိုး ၎င်ိုးတအတွ
့်
ကူညတ
ီ ပိုး န္င်သည်ဟ တပပ လျက် ကက ိုးဝါတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတန က်တွင်
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးြူိုးသတလ (မတပျ က်ကွယ်ြူိုးပါ။) ဘရ ိုးသခင်ထ၌ မည်သည့်် လှညစ
့်် ိုးမှု၊
မည်သည့်် မမှနက
် န်မှုမျှ မရှတချ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် တတ ်မူသကဲသ
့် ၊ ့် သူ
ပပြုတသ အရ တင်ိုး၌ စစ်မှန၏
် ။ သူသည် လူတ အ
့် ိုးထ ိုးန္င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူပြစ်၏။
သူသည် လူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတ၏အသက်
တ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတရှ့် သမျှ အရ တင်ိုးက
့်
့်
အပ်န္န္
ှ င်သည့်် တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူလည်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၌ မည်သည့်လ
် ှညစ
့်် ိုးမမ
ှု ျှ
မရှသည့်အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အစစ်မှနဆ
် ိုးပြစ်သည်ဟ ငါတ ဆ
့် န္င်မည်တလ
(ဆန္င်ပါသည်။) ငါတဆ
် သ ” ဟူသည့်် စက ိုးသည်
့် န္င်သည်မှ ဟတ်တပ၏။ “စစ်မှနတ
အလွနအ
် ိုးနည်ိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ သ
် ခါ အလွနလ
် ူသ ိုးဆန်တသ ်လည်ိုး၊
့် ိုးသည့်အ
ငါတ သ
က် မည်သည့်် အပခ ိုးတသ စက ိုးလိုး ရှသနည်ိုး။ လူသ ိုးဘ သ စက ိုး၏
့် ိုးြအတွ
့်
ကန်သတ်
ချက်မှ ထသပြစ်
် ည်” ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုးသည်
့်
့် ၏။ ဘရ ိုးသခင်က “စစ်မှနသ
အတတ ်အတန် မသငတ
့်် လျ ်တသ လ
် ည်ိုး၊ တလ တလ ဆယ်တွငမ
် ူ ဤစက ိုးလိုးက ငါတ ့်
အသိုးပပြုသွ ိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် က ၊ စစ်မှန၏
် ။ သဆ
့် လျှင ် ငါတသည်
့်
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ တက
် ခါ မည်သည့်အ
် ရ က ငါတ ရည်
ညန်ိုးတနပခင်ိုး
့် တပပ ဆသည့်အ
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးကက ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် စ တန်ကက ိုး
့်
ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးက ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သတလ ။ ဟတ်တပ၏၊ ထသ ငါတ
ဆ
့်
့် န္င်၏။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၌ စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး
တစ်စွနိုး် တစ်စမျှ မပမင်ရတသ တကက င ့်် ပြစ်တလသည်။ ငါသည် ဤသ တပပ
ရ ၌
့်
မှနက
် န်ပါ၏တလ ။ အ မင်။ (အ မင်။) ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ စ တန်၏ ဆိုးယတ်မတ
ှု စ်ခမျှ
့်
ထတ်တြ ်ပပသည်က မပမင်ရတပ။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်က ထတ်တြ ်ပပသမျှအ ိုးလိုးသည်

လိုးလိုးအကျြုိုးပပြုပပီိုး လူက ကူညမ
ီ စ၏၊ လူသ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးရန် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး
လပ်တဆ င်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ အသက်န္င
ှ ့်် ပပည့်ဝ
် ပပီိုး လူသ ိုးအတွက် လက်တလျှ က်ရန်
လမ်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့်် ဦိုးတည်ချက်တစ်ခက တပိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ပျက်စီိုးပခင်ိုးမရှသည့်အ
် ပပင်၊ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်တသ အရ ရ တင်ိုးက ယခ
ကကည့်တ
် သ အခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ ငါတ ဆ
့် န္င်သတလ (ဆန္င်ပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပျက်စီိုးပခင်ိုး တစ်ခမျှ မရှသကဲသ
့် ၊ ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး သမဟ
့် တ် စ တန်၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ဆင်တူတသ အရ တစ်ခမျှ မရှသလ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
ဤအရ မျ ိုးန္ှင ့်် တူညမ
ီ တ
ှု စ်ခတစ်တလ မပါရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤရှု တထ ငမ
့်် ှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ ငါတ ဆ
် ြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးကမျှ
့် န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်တ
ထတ်တြ ် မပပသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အမှုတတ ်၌ရှသည့်် သူ၏ကယ်ပင် အန္ှစ်သ ရက
ထတ်တြ ်ပခင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င် သနရ
် ့် ှငိုး် တကက င်ိုးက အတည်ပပြုပခင်ိုး
သက်သက်ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်တ ပမင်
် ့် ှငိုး် တသ
့် ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
အန္ှစ်သ ရက သရန်၊ ယခ ဤလကခဏ န္ှစ်ရပ်က ကကည့်က် ကပါစ-့် ၁) ဘရ ိုးသခင်၌
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုး တစ်စွနိုး် တစ်စမျှမရှ။ ၂) လူသ ိုးအတပေါ် ပပြုတသ
ဘရ ိုးသခင် အမှုတတ ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်ပင်အန္ှစ်သ ရက
ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး၊ ဤအန္ှစ်သ ရသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး အပပြုသတဘ တဆ င်၏။ ဘရ ိုးသခင်
အမှုတတ ်၏ အစတ်အပင်ိုးတင်ိုးက လူသ ိုးထ ယူတဆ င်တပိုးသည်မျ ိုးမှ အပပြုသတဘ တဆ င်
ကကသည်သ ပြစ်သည်။ ဦိုးဆိုးအတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ရိုးသ ိုးရန်
တတ င်ိုးဆသည်- ဤသည်မှ အပပြုသတဘ တဆ င်သည့်အ
် ရ မဟတ်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ဉ ဏ်ပည တပိုး၏- ဤသည်မှ အပပြုသတဘ မတဆ င်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအ ိုး အတက င်ိုးန္ှငအ
့်် ဆိုးက ခွပဲ ခ ိုးသပမင်တတ်တစသည်- ဤသည်မှ
အပပြုသတဘ မတဆ င်သတလ ။ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး လူဘဝ၏
အဓပပါယ်န္င
ှ ့်် တန်ြိုးက
့်
န ိုးလည်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည်- ဤသည်မှ အပပြုသတဘ မတဆ င်သတလ ။ သူသည် လူသ ိုးအ ိုး
လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက သမမ တရ ိုး န္ှငအ
့်် ညီ
ထွငိုး် တြ က်သတစ၏— ဤသည်မှ အပပြုသတဘ မတဆ င်သတလ
(အပပြုသတဘ တဆ င်ပါသည်။) ဤအရ အ ိုးလိုး၏ အကျြုိုးရလဒ်မှ လူသ ိုးသည် စ တန်၏
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးက မခရတတ ၊့် စ တန်၏ အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးက ဆက်၍
မခရတတ ပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးဆရလျှင၊် ဤအရ တသည်
လူတက
့်
့် စ တန်၏

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးမှ မမတက
ွ တ
့်် ပိုး၏၊ ထတကက
င ့််
့် ယ်ကယ် လိုးလိုး လွတ်တပမ က်ခင
့်
ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပခင်ိုးန္ှင ့်် မတက င်ိုးမှုအ ိုး တရှ င်ကကဉ်ပခင်ိုးလမ်ိုးက တပြည်ိုးပြည်ိုး
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကက၏။ ယခတွင ် သင်တသည်
ဤလမ်ိုးတကက င်ိုးအတပေါ် မည်မျှတဝိုးတဝိုး
့်
တလျှ က်ပပီိုးကကပပီနည်ိုး။ တပပ ရန် ခက်ခသ
ဲ ည် မဟတ်တလ ။ သရ့် တွင ် အနည်ိုးဆိုး အတနပြင ့််
စ တန်သည် လူသ ိုးက မည်သ ြျက်
ဆိုးီ သည်၊ မည်သည်အ
့် ရ တသည်
ဆိုးယတ်ပပီိုး
့်
့်
မည်သည်အ
့် ရ တသည်
အပျက်သတဘ တဆ င်သည် ဆသည်တန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ကနဦိုး
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ခက သင်တ ယခ
ရှကကသည် မဟတ်တလ ။ သင်တသည်
ယခတွင ်
့်
့်
အနည်ိုးဆိုး မှနက
် န်တသ လမ်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးတနကကပပီပြစ်သည်။ ထသ ဆ
့် န္င်ပါသတလ
(ဆန္င်ပါသည်။)
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး အတကက င်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ ငါတ၏
ှု
့် တဆွိုးတန္ွိုးမက
အပပီိုးသတ်မည့်တ
် နရ ပြစ်သည်။ ယခ၊ သင်တ ကက
ိုးရက ရရှပပီိုးပြစ်သည့်် အရ အ ိုးလိုးက
့်
အတပခခ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သင်တထဲ
့် မှ
မည်သတ
ူ ပပ န္င်သနည်ိုး။ ငါ တပပ ဆတသ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးဆသည်မှ
မည်သည်အ
့် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ခဏမျှ စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ ။့် ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် သူ၏ တပြ ငမ
့်် တ်မှနက
် န်ပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည်
သူ၏ သစစ န္ှင ့်် ပပည့်စ
် တတ ်မူပခင်ိုးတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် သူ၏
ကယ်ကျြုိုးမငဲပ့် ခင်ိုးတလ ။ သူ၏ န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးတလ ။ လူသ ိုးအတွက် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ် သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အသက်က အခမဲ့် တပိုးသန ိုး၏- ဤသည်မှ
သူ၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးတလ (ဟတ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင် ထတ်တြ ်ပပသည့််
ဤအရ အလိုးစသည် အတမဲ့်ပြစ်ပပီိုး တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ လူသဘ
ဝအတွငိုး် တွင ်
့်
မတည်ရသကဲ
ှ
သ
့် ၊ ့် ပမင်လည်ိုး မပမင်ရတပ။ လူသ ိုးအတပေါ် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
ပြစ်စဉ်အတွငိုး် ၌ ထအရ တစ်စက်ကတလိုးကမျှ မပမင်ရသကဲသ
့် ၊ ့် စ တန်၏
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတင
ွ လ
် ည်ိုးတက င်ိုး၊ စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရ သမဟ
့် တ်
သတဘ သဘ ဝတွငလ
် ည်ိုးတက င်ိုး မပမင်ရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ပ့်် ြစ်ပခင်ိုးသည်
အတမရှ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုးသည်သ ဤသတသ
့်
အန္ှစ်သ ရမျြုိုးက ပင်ဆင်၏၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ လျှင် ဤသတသ
အန္ှစ်သ ရမျြုိုးက
့်
ပင်ဆင်၏။ ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးမှု၏ ဤအချက် အတရ က်တွင၊် သင်တအတနပြင
့်် ငါ ယခပင်
့်
့်
တြ ်ပပသမျှတလ က် သနရ
် ့် ှငိုး် သည့်သ
် ူ တစ်ဦိုးဦိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွငိုး် ၌ ပမင်ြူိုးပါသတလ ။
(မပမင်ြူိုးပါ။) သဆ
ူ ျ ိုး၊ ကကီိုးပမတ်သမ
ူ ျ ိုး သမဟ
့် လျှင ် တကျ ်ကက ိုးသမ
့် တ် သင်တ ့်

ကိုးကွယ်ကကသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသည်ိုးတကျ ်မျ ိုးကက ိုးတွင ် ဤမျှ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ သူ
တစ်ဦိုးတစ်တလရှပါ၏တလ (မရှပါ။) ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည်
့်
အတမရှပြစ်သည်ဟ ငါတဆ
် ခါ၊ ဤသည်မှ ချဲျို့က ိုးတပပ ဆပခင်ိုးတလ ။ (မဟတ်ပါ။)
့် သည့်အ
ဧကန်မချ မဟတ်တပ။ ထအပပင်
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အတမဲပ့် ြစ်ပခင်ိုးက
့်
လက်တတွျို့ကျသည့်ဘ
် က်တစ်ခလည်ိုး ရှ၏။ ယခ ငါတပပ တသ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်တ ့်
ယခင်က ထင်ခ၊ဲ့် စတ်ကိုးူ ခဲတ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး ကက ိုးတွင ် ပခ ိုးန ိုးချက်တစ်ခတစ်တလ
့် သ သနရ
ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) ကွ ဟချက်သည် မည်မျှမျ ိုးသနည်ိုး (အလွနက် ကီိုးပါသည်။) လူတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး အတကက င်ိုးက တပပ ဆသည့်အ
် ခါ၊ မကက ခဏ မည်သည်အ
့် ရ က ဆလကကသနည်ိုး
(အချြုျို့တသ အပပင်ပန်ိုးအပပြုအမူမျ ိုးက ဆလပါသည်။) အပပြုအမူ တစ်ခ သမဟ
့် တ်
အပခ ိုးတစ်ချြုျို့တသ အရ က သနရ
် ့် င
ှ ိုး် သည်ဟ လူတ ဆ
့် တသ အခါ၊ ထအရ မှ
သတဘ တရ ိုးအရ ပြြူစင်ပပီိုး န္ှစ်လြွယ်ပြစ်သည်ဟ ပမင်ကကတသ တကက ငသ
့််
ဤသ ့်
တပပ ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင၊် ဤအရ မျ ိုးသည် အစဉ်သပြင ့်် သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး၏
စစ်မှနတ
် သ င်္ဏ်ပဒပ် ကင်ိုးမဲ့်၏- ဤသည်မှ အယူဝါဒ၏ သွငပ် ပင်လကခဏ ပြစ်သည်။
ဤအရ အပပင် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ွင ် လူတ စ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး” ၏
့် စတ်ထတ
့် တ်ကူိုးကကသည့်် “သနရ
လက်တတွျို့ကျတသ သွငပ် ပင်လကခဏ ရပ်က မည်သည်က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
၎င်ိုးတက
့် မျ ိုးတသ အ ိုးပြင ့်် ပြစ်မည်ဟ စတ်ကူိုးကကတသ သမဟ
့် တ် အကဲပြတ်ကကတသ
အရ တလ ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အချြုျို့တသ ဗဒဓဘ သ ဝင်တသည်
ကျငက့်် ကတနစဉ်
့်
ကွယ်လွနသ
် ွ ိုးကက၏၊ အပ်တပျ လ
် ျက် ထင်တနရင်ိုးပြင ့်် ထွက်ခွ သွ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် လ က ၊ တက င်ိုးကင်ဆသ
ီ ပျ
့် သွ ိုးသည်ဟ အချြုျို့တသ လူတက
့် တပပ ကက၏။
ဤသည်မှ လည်ိုး စတ်ကူိုးထင်ပမင်ပခင်ိုး၏ ရလ ဒ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတန
့် က်
တက င်ိုးကင်ဘမှ လွငတ
့်် မျ လ တသ နတ်သမီိုးတစ်ပါိုးက သနရ
် ့် ှငိုး် သည်ဟ ထင်ကကသည့််
အပခ ိုးတသ သူမျ ိုး ရှ၏။ အမှနတ
် ကယ်တွင၊် “သနရ
် ့် ှငိုး် သည်” ဆသည့်် စက ိုးလိုးန္ှင ့်် ဆင်သည့််
လူမျ ိုး၏ အယူအဆမှ အတပခခအ ိုးပြင ့်် မည်သည့်် စစ်မှနတ
် သ ပဒပ်ထည်မျှမရှသည့််
ဗလ စတ်ကူိုးန္ှင ့်် အယူအဆမျြုိုး တစ်ခသ အပမဲပြစ်တနခဲသ
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး၏
့် ည်၊ ထအပပင်
့်
အန္ှစ်သ ရန္ှငလ
့်် ည်ိုး မည်သမျှ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရသည် စစ်မှနတ
် သ
့် မသက်ဆင်တချ။ သနရ
ချစ်ပခင်ိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးထက်ပ၍ သမမ တရ ိုး၊ တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အလင်ိုး၏
အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ “သနရ
် ့် ှငိုး် သည်” ဟူတသ စက ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
အသိုးပပြုတသ အခါမှသ သငတ
့်် လျ ်၏။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထက
ဲ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
“သနရ
် ့် ှငိုး် သည်” ဟ တခေါ်ဆပခင်ိုး မခထက်တပ။ ဤက လူသ ိုးက န ိုးလည်ရမည်။ ယခမှစ၍

ငါတသည်
“သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး” ဟူတသ စက ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်အြသ
့်
့် အသိုးပပြုမည်။
ဤသည်မှ သငတ
့်် လျ ်ပါသတလ (သငတ
့်် လျ ်ပါသည်။)
စ တန်သည် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတအ
့် ိုး
အသိုးချသည်ဆသည့်အ
် တကက င်ိုးက ပပန်၍ တဆွိုးတန္ွိုးကကပါစ။့် လူသ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်က
အမှုပပြုပပီိုး သင်တအတယ
က်တင်ိုး မမတက
့်
့် ယ်တင် ကကြုတတွျို့ န္င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးအတကက င်ိုးက ငါတ တပပ
ဆခဲပ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
အလွနအ
် တသိုးစတ်ကျကျ ငါတပပ တတ မ
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ၊
့် ည်မဟတ်။ သရ့် တွင ် သင်တ၏စ
့် တ်န္လ
လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်သည် မည်သည့်် လှညက
့်် က
ွ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဗျြူဟ မျ ိုး
အသိုးပပြုသည်က မရှငိုး် မလင်ိုးပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည် သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့် အနည်ိုးဆိုး
အတအကျ သန ိုးလည်မှု ရှတက င်ိုးရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ဤအတကက င်ိုးက ထပ်မတပပ ဆရန်မှ
ငါအတွ
က် အကျြုိုးရှမည်တလ (ဟတ်ပါသည်။) သင်တသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
့်
တလ့်လ ချင်ကကသတလ ။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့က “စ တန်အတကက င်ိုးက အဘယ်တကက င ့််
ထပ်တပပ သနည်ိုး။ စ တန်အတကက င်ိုးက တပပ သည့်် တစ်ခဏတွင ် ငါတ တဒါသထွ
က်လ ကက၏၊
့်
၎င်ိုး၏ န မည်က ကက ိုးသည့်အ
် ခါ ငါတသည်
အလိုးစ စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်ရသည်” ဟူ၍
့်
တမိုးလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးက သင်တက
့် မည်မျှ စတ်မသက်မသ ပြစ်တစက မူ၊ သင်သည်
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက ရင်ဆင်ရမည်ပြစ်သည်။ လူ၏ သန ိုးလည်ပခင်ိုး အကျြုိုးအတွက်
ဤအတကက င်ိုးအရ တအ
့် ိုး ရှငိုး် လင်ိုးစွ တပပ ကက ိုးရမည် ပြစ်ပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးတစရတပမည်။
ထသမဟ
် ကယ် မလွတ်တပမ က်န္င်တပ။
့် တ်ပါက လူသည် စ တန်၏လမ်ိုးမိုးပခင်ိုးမှ အမှနတ
စ တန်၏ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး ပါဝင်သည့်် လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ တသ စ တန်၏နည်ိုးလမ်ိုးငါိုးခက
ငါတသည်
တရှ ျို့တွင ် တဆွိုးတန္ွိုးပပီိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးက စ တန် ြျက်ဆိုးီ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတသည်
့်
့်
အတပေါ်ယအက တစ်ခမျှသ ပြစ်သည်။ သ ၍ အန္တရ ယ်အပပြုတသ အရ မှ
ဤအတပေါ်ယတအ က်တွင ် ကွယ်ဝက
ှ ်တနသည့်် စ တန်က မမ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်မျ ိုးက ရရှရန်
အသိုးပပြုတသ လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးပြစ်သည်။ ဤလှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုးမှ အဘယ်သနည်
့် ိုး။ ယင်ိုးတက
့်
ငါအ
့် ိုး အတချြုိုး တပပ ပပကကတလ ့် (၎င်ိုးသည် လမ်လည်သည်၊ ပြ ိုးတယ င်ိုးပပီိုး
အကျပ်ကင်ပါသည်။) ဤလှညက
့်် ွက်မျ ိုးက ပ၍ စ ရင်ိုးပပြုတလတလ၊ ပ၍
နီိုးစပ်တလတလပြစ်သည်။ သင်တသည်
စ တန်၏ အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးက နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ခရပပီိုး၊
့်
ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ်၌ ခစ ိုးချက်ပပင်ိုးထန်ကကသည့်အ
် လ ိုး ပြစ်ပရ၏။ (စ တန်သည်
ဟတ်သတယ င်န္င
ှ မ
့်် ှ ိုးတသ န္ှုတ်အတပပ ကလည်ိုး အသိုးပပြု တလသည်။ သူသည် လူတက
့်

လမ်ိုးမိုးက ၊ အဓမမ သမ်ိုးပက်ပါသည်။) အဓမမ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး- ဤအရ က အထူိုးသပြင ့််
နက်ရှုင်ိုးတသ ခစ ိုးချက်တစ်ခက ကျန်ရစ်တစသည်။ လူတသည်
စ တန်၏ အဓမမ
့်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက တကက က်ရွ ျို့ ကကသည်၊ မဟတ်တလ ။ အပခ ိုး လှညက
့်် ွက်တစ်ခတစ်တလ
ရှတသိုးသတလ ။ (၎င်ိုးသည် လူတက
့် ကကမ်ိုးတမ်ိုးစွ အန္တရ ယ်ပပြုသည်။ ပခမ်ိုးတပခ က်ပခင်ိုးမျ ိုး
ပပြုက မက်လိုးမျ ိုး တပိုးပပီိုး လမ်ည ပါသည်။) လမ်ည မှုတသည်
၎င်ိုးလပ်ရပ်မျ ိုး၏
့်
အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။ သငက
့်် လမ်လည် လှညစ
့်် ိုးန္င်ရန် အလငှ့် ၎င်ိုးသည် လမ်ည ၏။
လမ်ည ပခင်ိုး၏ သတဘ သဘ ဝသည် အဘယ်နည်ိုး။ လမ်ည ပခင်ိုးသည် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
တူညသ
ီ ည်မဟတ်သတလ ။ အလမ်အည မျ ိုးက တပပ ဆပခင်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်သည်
အမှနတ
် ကယ်၌ သငက
့်် လှညစ
့်် ိုးရန်ပြစ်သည်။ အပခ ိုးလည
ှ က
့်် ွကတ
် စ်ခတစ်တလ
ရှတသိုးသတလ ။ သင်တ သ
့်် ွကမ
် ျ ိုးအ ိုးလိုးက ငါက
့် တပပ ကကတလ ။့်
့် သည့်် စ တန်၏ လှညက
(၎င်ိုးသည် တသွိုးတဆ င်သည်၊ အန္တရ ယ်တပိုးသည်၊ အပမင်ကန်ိုးတစပပီိုး၊ လှညစ
့်် ိုးပါသည်။)
ဤလှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးက သင်တ အမျ
ိုးစသည် တူညစ
ီ ွ ခစ ိုးရသည် မဟတ်တလ
့်
(၎င်ိုးသည် လူက ထန်ိုးချြုပ်ပါသည်၊ လူက အပင်သမ်ိုးပါသည်၊ လူက အကကမ်ိုးြက်က ၊
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ပါသည်။) သင်တ တပပ
တနသည့်အ
် ရ မျ ိုး၏
့်
အဓပပါယ်အလိုးစက ငါသပပီ ဤသည်မှ တက င်ိုးတပ၏။ သင်တ အ
့် ိုးလိုးသည်
ဤအတကက င်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တစ်စတစ်ခ သကက၏၊ ထတကက
င ့်် ငါတသည်
ယခတွင ်
့်
့်
ဤလှညက
့်် ွက်မျ ိုးက အန္ှစ်ချြုပ်ကကည့်က် ကစ။့်
လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်အသိုးချတသ အဓကလှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး တပခ က်ခရှ၏။
ပထမသည်က ိုး ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အကျပ်ကင်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ စ တန်သည်
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ရန်အတွက် ပြစ်န္င်သမျှ အရ အ ိုးလိုးက
ပပြုလပ်လမ်မ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။
့် ည်ပြစ်သည်။ “အကျပ်ကင်ပခင်ိုး” ဆသည်မှ မည်သည်အ
ယင်ိုးမှ သင်မန ခပါက ခစ ိုးရမည့်် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက သငအ
့်် ိုး တတွိုးတတ တစလျက်
သင်အ
့် ိုး သူက
့် န ခတစြ ပခ
့် မ်ိုးတပခ က်မှု န္ှင ့်် အတင်ိုးအဓမမ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးအ ိုး အသိုးပပြုပခင်ိုးက
ဆလသည်။ သင်သည် တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မြီဆန်ရဲတသ တကက င ့်် ထအခါ သင်သည် သူက
့်
ကျြုိုးန္နွ ခတလသည်။
ဒတယမှ လမ်လည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညစ
့်် ိုးမှု ပြစ်သည်။ “လမ်လည်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး” တွင ်
မည်သည်အ
့် ရ လအပ်သနည်ိုး။ စ တန်သည် ဇ တ်လမ်ိုးပပပင်မျ ိုးန္င
ှ ့်် မသ ိုးအချြုျို့က
ြန်တီိုးက ၊ သငအ
့်် ိုး ထအရ တက
့်် ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးက
့် ယကကည်လ တစရန် လှညစ

ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်ဟူ၍ ၎င်ိုးက သငအ
့်် ိုး လိုးဝမတပပ သကဲသ
့် သင
အ
့်် ိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ခင်ိုးမဟတ်ဟူ၍လည်ိုး တက်ရက်မတပပ တပ။ ၎င်ိုးသည် “ဘရ ိုးသခင်”
ဟူတသ စက ိုးလိုးက လိုးလိုး အသိုးမပပြုဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး အစ ိုးထိုးအတနပြင ့််
အပခ ိုးတစ်စအရ က အသိုးပပြုက ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက အတပခခအ ိုးပြင ့််
သင်မသန္င်ြအလ
ငှ့် သင်အ
ှ စ
့်် ိုးြရန်
့် ိုးလည
့်
့် ဤအရ က အသိုးပပြုတလသည်။ ဟတ်တပ၏၊ ဤ
“လှညစ
့်် ိုးမ”ှု တွင ် ဤအရ တစ်ခသ မဟတ်၊ သွငပ် ပင်လကခဏ ရပ်မျ ိုးစွ ပါဝင်တပ၏။
တတယမှ အယူဝါဒ အဓမမသတ
ွ ်သင
ွ ိုး် ပခင်ိုးပြစ်သည်။ မည်သည့်အ
် ရ ပြင ့်် လူတသည်
့်
အယူဝါဒ သွတ်သင
ွ ိုး် ခရကကသနည်ိုး။ အယူဝါဒ အဓမမသတ
ွ ်သင
ွ ိုး် ပခင်ိုးက လူသ ိုးကယ်တင်၏
တရွ ိုးချယ်မပှု ြင ့်် လပ်တဆ င်သတလ ။ ယင်ိုးက လူသ ိုး၏ သတဘ တူညမ
ီ ပှု ြင ့််
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးတလ ။ (မဟတ်ပါ။) သင်သတဘ မတူလျှငပ
် င်၊ ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
သင်လပ်န္င်သည့်အ
် ရ ဘ မျှမရှတပ။ သင်၏ သတမမူမပခင်ိုးတကက င၊့်် စ တန်သည်
သူ၏အတတွိုးအတခေါ်၊ သူ၏ ဘဝစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရတက
့်် ထဲ
့် သငအ
တမွိုးပမြူလျက် အယူဝါဒ သွတ်သင
ွ ိုး် တလသည်။
စတတထသည်က ိုး ပခမ်ိုးတပခ က်မှုန္င
ှ ့်် န ိုးတယ င်တစပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ သငအ
့်် တနပြင ့််
၎င်ိုးက လက်ခရန်၊ လက်န ရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးအတွက် အမှုထမ်ိုးရန်အလငှ့် စ တန်သည်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ လှညက
့်် ွကတ
် က
့် အသိုးချပခင်ိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးသည် ၎င်ိုး၏ ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးက
ရရှရန် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ လပ်တဆ င် လမ်မ
့််
့် ည်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် တစ်ချန်လိုး သငက
အပပစ်ကျြူိုးလွနမ
် တစရန် တသွိုးတဆ င်လျက် တစ်ခါတစ်ရ၌ သငအ
့်် တပေါ် မျက်န္ ှ သ
အနည်ိုးငယ်တပိုး၏။ သင်သည် ၎င်ိုးက မလက်န လျှင် သငက
့်် ဒကခခစ ိုးတစက ၊ သငက
့််
ဒဏ်တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး သငအ
့်် ိုး တက်ခက်ရန်န္င
ှ ့်် အမြမ်ိုးရန် နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြု
လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ပဉ္စမမှ လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တဆ
ှ ့်် တဆ
့် င်ိုးတစပခင်ိုးပြစ်သည်။ “လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုးန္င
့် င်ိုးတစပခင်ိုး”
ဆသည်မှ လူတ၏
့် ဇ တအတပခအတန၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် အန င်္တ်မျ ိုးက
တထ က်ထ ိုးတနသည့်အ
် လ ိုး ထင်ရတစြ၊ ့် လူတ၏
ီ ည့််
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
စတ်ကူိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် န ိုးဝင်ချြုလှတသ စက ိုးလိုးအချြုျို့က စ တန်က
လပ်ကကြန်တီိုးသည့်အ
် ချန်သည် အမှနတ
် ကယ်တွင် ၎င်ိုး၏ တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်က
သငက
့်် လှညစ
့်် ိုးြပြစ်
် ချန် ပြစ်သည်။ ထတန
် ရ က မှနပ် ပီိုး
့် သည့်အ
့် က် မည်သည့်အ
မည်သည့်အ
် ရ က မှ ိုးသည်က သင် မသတစြအလ
ငှ့် န္ှင၊့်် သင် အမှတတ
် မဲ့် လှညစ
့်် ိုးခရက
့်

ထသပြင
က်လ ြအလ
ငှ့် သူသည် သငက
့််
့် ့်် ၎င်ိုး၏ထန်ိုးချြုပ်မှု တအ က်သ တရ
့်
့်
တဆ
့် င်ိုးတစတလသည်။
ဆဌမမှ ကယ်န္င
ှ စ
့်် တ်က ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်သည် လူသ ိုး၏
မည်သည်အ
့် စတ်အပင်ိုးက ြျက်ဆိုးီ သနည်ိုး။ (လူ၏စတ်န္င
ှ ့်် ပြစ်တည်မှုတစ်ခလိုး ပြစ်ပါသည်။)
သငအ
့်် တနပြင ့်် ခခရန် အစွမ်ိုးမရှတအ င် ပပြုလျက်၊ စ တန်သည် သင်၏ စတ်က ြျက်ဆိုးီ ၏၊
ဆလသည်မှ သင်၏န္ှလိုးသ ိုးသည် စ တန်ဆသ
ီ မရည်
ရွယ်ဘဲ တပြည်ိုးပြည်ိုးချင်ိုး
့်
လှညမ
့်် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သငအ
့်် တနပြင ့်် တန က်ဆိုးတွင ် လူတက င်ိုးတစ်ဦိုးပြစ်ြ ့်
ဆန္ဒမရှတတ ရ
့်် တ်ပခင်ိုး” ဟ သင်တခေါ်ဆတသ အရ အတွက်
့် န်အလငှ့် ၊ “တပြ ငမ
ရပ်တည်ချင်စတ် မရှတတ တ
့်် လမ်ိုးမိုးပပီိုး လက်သပ်တမွိုးြရန်
့် စရန်အလငှ့် ၎င်ိုးသည် သငက
့်
ဤအယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် ယဉ်တကျိုးမမ
ှု ျ ိုးက တနစဉ်အသ
ိုးပပြုရင်ိုး၊ သင်၏ဆန္ဒက နည်ိုးနည်ိုးစီ
့်
လှုက်စ ိုးရင်ိုး သငအ
့်် ထဲသ ဤအရ
မျ ိုးက တနစဉ်
ွ ိုး် တလသည်။ အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့်ပြင၊့််
့် သွတ်သင
့်
သင်သည် တရစီိုးတကက င်ိုးက ဆန်တက်ကူိုးခတ်ရန် စတ်စွမ်ိုးအ ိုး မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ ယင်ိုးအစ ိုး
တရစီိုးတကက င်ိုးန္ှင ့်် အလက်သင ့်် တမျ ပါသွ ိုးတလသည်။ “ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး” ဆသည်မှ စ တန်သည်
လူတက
် ွ ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်သပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမဟတ်တတ ဘ
့် ၊ဲ
့် လွနစ
့်
မမတက
့် ယ်တင်၏ အရပ်အတယ င်မျ ိုး ပြစ်လ ကကတလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်က
၎င်ိုးတအ
့် ိုး တက်ခက်၊ ြမ်ိုးဆိုးီ က ဝါိုးမျြုတသ အခါတွငပ် ြစ်သည်။
လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်အသိုးချတသ ဤလှညက
့်် ွက် တစ်ခစီသည် လူသ ိုးအ ိုး
ခခန္င်စွမ်ိုးမဲတ
ခစီတင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး
့် စ၏။ ယင်ိုးတ တစ်
့်
ပြစ်တစန္င်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် စ တန်လပ်တဆ င်တသ အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးအသိုးချတသ လှညက
့်် ွကဟ
် ူသမျှက သငက
့်် ဆတ်ယတ် တစန္င်သည်၊ စ တန်၏
ထန်ိုးချြုပ်မှု တအ က်သ တရ
က်တစန္င်က ၊ သငအ
့်် ိုး မတက င်ိုးမှုန္င
ှ ့်် အပပစ်တ၏
့်
့် န္ွထဲ၌
နစ်ပမြုပ်တစန္င်၏။ ယင်ိုးကသ
ဲ့် အရ
မျ ိုးမှ လူသ ိုးကြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်အသိုးချတသ
့်
လှညက
့်် ွကမ
် ျ ိုး ပြစ်သည်။
ငါတသည်
စ တန်အ ိုး ဆိုးယတ်သည်ဟ ဆန္င်၏၊ သရ့် တွင ် ယင်ိုးက အတည်ပပြုရန်အလငှ့် ၊
့်
လူသ ိုးအတပေါ် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်တမှ့် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးသည် လူသ ိုးထသ မည်
သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရမျ ိုးအ ိုး
့်
သယ်တဆ င်လ တကက င်ိုးတက
် ဦိုးမည်ပြစ်၏။ သင်တ အ
့် ကကည့်ရ
့် ိုးလိုးသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တစ်စတစ်ရ သကကတသ တကက င ့်် တပပ ကကတလ ။့် လူတက
့် စ တန်

တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သတသ
့်
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတက
့် ထတ်တြ ်ပပ ကကသနည်ိုး။
(မ နတထ င်လ ိုးမှုန္င
ှ ့်် တမ က်မ မှု၊ တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်မှု န္ှင ့်် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးပခင်ိုး၊
တက က်ကျစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လှညစ
့်် ိုးတတ်ပခင်ိုး၊ တတ်တဆတ် အန္တရ ယ်ပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် အပငြုိုးထ ိုးပခင်ိုး၊
လူသဘ
ဝ လိုးဝကင်ိုးမဲပ့် ခင်ိုးတ ပြစ်
် သ ် ၎င်ိုးတတွ
့်
့် သည်။) အ ိုးလိုးကပခြုကကည့်တ
့် င ်
လူသဘ
ဝမရှဟ တပပ န္င်သည်။ ယခ တပခ ိုးတသ ညီအစ်ကတမ င်န္မ
ှ တက
့်
့် တပပ ကကပါတစဦိုး။
(လူသ ိုးသည် စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတသ အခါ၊ သူတသည်
အမျ ိုးအ ိုးပြင့််
့်
ထိုးစအတင်ိုး မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး၊ မမကယ်က မှနသ
် ည်ဟ ယူမှတ်ပခင်ိုး၊ ကယ့်က
် ယ်ကယ်
ကကီိုးကျယ်တနပခင်ိုး၊ စတ်ကကီိုးဝင်ပခင်ိုး၊ တလ ဘကကီိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပခင်ိုးတ ့်
ရှတတ်သည်။ ဤသည်တမှ့် အဆိုးဝါိုးဆိုးကစစမျ ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါယူဆသည်။) (လူတသည်
့်
စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ခရပပီိုးတန က်တွင ် သူတသည်
ရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝမှုတက
့် ရရှရန် မီိုးကန်ယမ်ိုးကန် ကကြုိုးစ ိုးကကသည်။ ပပီိုးလျှင ် သူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကပင် ရန်လလ ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်က ဆနက
် ့် ျင်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က
မန ခကကသည်အ
့် ပပင် လူသ ိုးက ပင်ဆင်သငတ
့်် သ အသစတ်န္င
ှ ့်် ဆင်ပခင်တတရ ိုး
တပျ က်ဆိုးသွ ိုး ပါသည်။) သင်တ တပပ
သွ ိုးသည်မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် အတသိုးအြွဲ
့်
ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးမှလွဲ၍ အတပခခအ ိုးပြင ့်် တူညကီ က၏။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့ မှ အတရိုးမပါတသ
အတသိုးစတ်တက
် င
ွ ိုး် သည်။ အန္ှစ်ချြုပ်ရတသ ် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
့် သက်သက် ပ၍ ထည့်သ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး အမျ ိုးဆိုးတပေါ်လွငသ
် ည့်် အရ မျ ိုးမှ မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး၊
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုး၊ အပငြုိုးထ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တစ်ကယ်တက င်ိုးဆန်ပခင်ိုးတပြစ်
့် သည်။ သရ့် တွင ် သင်တ ့်
အ ိုးလိုးသည် တူညတ
ီ သ အရ တစ်ခက သတမမူမကက တလပပီ။ လူတသည်
အသစတ်မရှကက၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဆင်ပခင်တတရ ိုး တပျ က်ဆိုးပပီပြစ်က လူသဘ
ဝ မရှကကတချ- သတသ
် သင်တ ့်
့်
့်
့်
မတြ ်ပပထ ိုးသည့်် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးလှတသ အပခ ိုးအရ တစ်ခ ရှ၏၊ ယင်ိုးမှ
“သစစ တြ က်ပခင်ိုး” ပြစ်သည်။ စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက လူတ ့်
ခလက်ရသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ၎င်ိုးတထဲ
ှ
် ဤစတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၏
့် တွင ် တည်ရသည့်
တန က်ဆိုးတသ အကျြုိုးဆက်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ သစစ
တြ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
လူတက
် ရ တပပ သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအတပေါ်
မည်သည့်အ
် မှုက
့် ဘရ ိုးသခင်က မည်သည့်အ
့်
သူပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးဟ ၎င်ိုးတသ
့်
့် ထ ိုးတသ အရ က
အတရိုးမစက်ကကတချ။ ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
အသအမှတ်မပပြုတတ သ
့် သူ
့် ကဲသ
့် က
့် သစစ တြ က် ကကတလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးအတပေါ်

စ တန်၏ ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအကျြုိုးဆက် ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် လူ၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုးလိုးအတွက် ထအတူ
ပင် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ရန် စ တန်
့်
အသိုးပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြစ်သည့်-် လူတ သင်
ယူတသ အသပည ၊ ၎င်ိုးတသ
့်
့် တသ
သပပပည ၊ အယူသိုးီ မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမမ
ှု ျ ိုး န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ ၎င်ိုးတ၏
့်
သန ိုးလည်မှုအပပင်၊ လူမှုတရိုး တရပန်ိုးစ ိုးမှုမျ ိုးထတ
ဲ ွင-် လူသ ိုးအတနပြင ့်် မည်သည့်အ
် ရ က
တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး မည်သည့်အ
် ရ က မတပြ ငမ
့်် တ်ပါဟ တပပ ြ လူ
့် သ ိုး အသိုးပပြုန္င်တသ
အရ တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ မည်သည်အ
့် ရ က သနရ
် ့် ှငိုး် ပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ က
ဆိုးယတ်သည်ဆသည်က သတစရန် လူသ ိုးက ကူညန္
ီ င်တသ အရ တစ်ခတစ်တလရှသတလ ။
ဤအရ မျ ိုးက တင်ိုးတ ရန် အသိုးပပြုတသ စန္ှုနိုး် မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ (မရှပါ။)
လူသ ိုးက ကူညတ
ီ ပိုးန္င်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခအတကက င်ိုးအရင်ိုးတ မရှ
့် ပါတပ။ လူတသည်
့်
“သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး” ဆသည့်် စက ိုးလိုးက သန္င်တသ ်လည်ိုး သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးဟူသည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က အမှနတ
် ကယ်သသူ မရှတပ။ ထတကက
င ့်် လူသ ိုးထ
့်
စ တန်ယူတဆ င်တပိုးတသ ဤအရ တသည်
၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး သမမ တရ ိုးက သြ ့်
ကူညန္
ီ င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအ ိုး လူသဘ
ဝပြင ့်် သ ၍ အသက်ရှငြ
် ့်
့်
့်
ကူညန္
ီ င်သတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က ပ၍ကိုးကွယ်န္င်တသ
့်
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငြ
် ကူ
ီ င်သတလ ။ (မကူညန္
ီ င်ပါ။) ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအ ိုး
့် ညန္
့်
ဘရ ိုးသခင်က ကိုးကယ
ွ ်ြ သ
ညန္
ီ င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့် မဟ
့် တ် သမမ တရ ိုးက န ိုးလည်ြ မကူ
့်
သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးယတ်ပခင်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်တက
့်
့် သြ လူ
့် က
မကူညန္
ီ င်သည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင ့်် လူသ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တဝိုးသထက်တဝိုးရ လမ်ိုးလွဲရင်ိုး ပပပပီိုး ဆတ်ယတ်လ တလသည်။ ဤသည်မှ
စ တန်က ဆိုးယတ်သည်ဟ ငါတတပပ
ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ စ တန်၏
့်
ဆိုးယတ်တသ အရည်အတသွိုးအမျ ိုးအပပ ိုးက ခွပဲ ခမ်ိုးတလ့်လ ပပီိုးသည့်အ
် တွက်
စ တန်အထဲတွငပ် ြစ်တစ၊ သူ၏ အရည်အတသွိုးမျ ိုးတွငပ် ြစ်တစ သမဟ
့် တ် သူ၏
အန္ှစ်သ ရန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သင်၏ န ိုးလည်မှုတွငပ် ြစ်တစ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး၏
လကခဏ ရပ်တစ်ခခက သင်တ ပမင်
့် မပါသတလ (မပမင်မပါ။) ထမျှ တသချ တပသည်။
သဆ
ှ ့််
့် လျှင ် စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရလကခဏ တစ်ခခသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
တူညမ
ီ တ
ှု စ်ခတစ်တလ ရှသည်က သင်တပမင်
့် မပါသတလ ။ (မပမင်မပါ။) စ တန်၏ တြ ်ပပချက်
တစ်ခခသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တူညမ
ီ ှု တစ်ခတစ်တလ ရှပါသတလ ။ (မရှပါ။) သဆ
့် လျှင ် ယခ
သင်တက
ယ်ပင်စက ိုးမျ ိုး အသိုးပပြုလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ငါတမိုးချင်သည်- သင်တ၏က
့်

သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးဆသည်မှ အတအကျ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဦိုးဆိုးအတနပြင ့််
“ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး” ဟူသည့်် စက ိုးလိုးသည် မည်သည်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်တနသည်ဟ
ဆထ ိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဆက်စပ်တနသည်ဟ ဆထ ိုးသတလ ။
သမဟ
့် တ် သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး သွငပ် ပင်အချြုျို့ န္ှင ့်် ဆက်စပ်၍ ဆထ ိုးသတလ
(ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဆက်စပ်၍ ဆထ ိုးပါသည်။) ငါတလ
့် ချင်တသ
အတကက င်ိုးအရ က တရ က်ရှရန် အသိုးပပြုြ တပခက
ပ်တစ်ခက ငါတ ရှ
့်
့် ငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
ခွပဲ ခ ိုးရမည်။ ဤစက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ဆက်စပ်၍ ဆထ ိုးတပသည်။
ဦိုးဆိုးအတနပြင၊့်် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရအြ စ
ှု
့်
့် တန်၏ ဆိုးယတ်မက
အပြည်ခ
့် အပြစ် ငါတ အသ
ိုးပပြုကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ဘရ ိုးသခင်ထ၌ စ တန်၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရ တစ်ခခက သင်ပမင်မတသိုးသတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရတစ်ခခကတက
အဘယ်သနည်
် တ မပမင်
မကကပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် မ နတထ င်လ ိုးပခင်ိုး မရှ၊
့် ိုး။ (ကျွန္ပ်
့်
တစ်ကယ်တက င်ိုး မဆန်သကဲသ
့် ၊ ့် သစစ တြ က်ပခင်ိုးမရှ၊ ပပီိုးလျှင် ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ အန္ှစ်သ ရအ ိုး ထတ်တြ ်ပပသည်က ငါတပမင်
် က
ွ ်ြ ့်
့် ရသည်။) ပြည့်စ
အပခ ိုးတစ်ခခ ရှပါသတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်တွင ် စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ
စတ်သတဘ ထ ိုး အရပ်အတယ င်မျှ မရှပါ။ စ တန်၌ရှတသ အရ မှ အပျက်သတဘ
လိုးလိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၌ ရှတသ အရ မှ အပပြုသတဘ သ ပြစ်သည်။ ငါတ ့်
အလွနင
် ယ်ရွယ်သည့်် အချန်မှစ၍ ငါတ၏
့် ဘဝတစ်တလျှ က်လိုးန္ှင ့််
ယခတနရက်
ဲ့် ျန်တွင ်
့် အထတင်တအ င်၊ အထူိုးသပြင ့်် ငါတ စ
့် တ်ရှုပ်တထွိုးပပီိုး လမ်ိုးတပျ က်ခခ
ငါတက
့်် ရှ က်လျက် က ကွယ်တပိုးလျက် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတ ဘက်
တွင ်
့် တစ ငတ
့်
အပမဲရှတနခဲသ
့်် ိုးပခင်ိုး၊ လမ်လည်ပခင်ိုး
့် ည်က ငါတ ပမင်
့် န္င်ပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်တွင ် လှညစ
မရှပါ။ သူသည် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးစွ တပပ ဆပပီိုး၊ ဤသည်မှ လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ အန္ှစ်သ ရ ပြစ်ပါသည်။) အလွနတ
် က င်ိုးမွနတ
် ပ၏။ (ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌
့်
စ တန်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခမျှ မပမင်ရတပ။
တမင်လမ်လည်ပခင်ိုးမရှ၊ ကက ိုးဝါပခင်ိုးမရှ၊ အန္ှစ်မပါတသ ကတမျ ိုး မရှသကဲသ
့် ့်
လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက ယကကည်န္င်သည့််
တစ်ဦိုးတည်ိုးတသ သူ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သစစ န္ှငပ့်် ပည့်စ
် ပပီိုး ရိုးသ ိုးမှနက
် န်ပါသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့် ရိုးသ ိုးရန် တပပ ဆသည်၊ ၎င်ိုးတက
့် အသဉ ဏ်ပည တပိုးသည်၊
အဆိုးန္ှငအ
့်် တက င်ိုးက ခွပဲ ခ ိုးန္င်တစပပီိုး အမျြုိုးမျြုိုးတသ လူမျ ိုး၊ အပြစ်အပျက်မျ ိုးန္င
ှ ့််
အမှုအရ မျ ိုးအတပေါ် ချငခ
့်် ျန်န္င်စွမ်ိုး ရှတစန္င်သည်က ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတတ ်မှ

ငါတပမင်
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက ငါတပမင်
့် န္င်ပါသည်။ ဤအရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
့် န္င်ပါသည်။) သင်တ ့်
တပပ ပပီိုးပပီတလ ။ သင်တ တပပ
ပပီိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တကျနပ်ကကပါသတလ ။
့်
သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သန ိုးလည်မှုသည် အမှနတ
် ကယ်
့် စတ်န္လ
မည်မျှရသနည်
ှ
ိုး။ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက သင်တ မည်
မျှ
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သနည်ိုး။ သင်တ တစ်
ဦိုး တစ်တယ က်စီတင်ိုးသည် သင်တ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်တသ သန ိုးလည်မှု အဆငတ
့်် စ်ခ ရှကကသည်က ငါသ၏၊
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်စီတင်ိုးသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
၌ပပြုသည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက ခစ ိုးန္င်ကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ- တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး၊ အသဉ ဏ် ပွငလ
့်် င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးဟူတသ အမှုအရ မျ ိုးစွ တက
့်
အတင်ိုးအတ အမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် ရရှကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ဤအရ မျ ိုးတကက င ့်် လူသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ရိုးရှငိုး် တသ သန ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့က ရရှတပသည်။
ငါတ ယတန
တဆွ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် လူအမျ ိုးစအြ ့်
့် ိုးတန္ွိုးတနသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
့်
ထူိုးဆန်ိုးသည်ဟ ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
ဤအတကက င်ိုးအရ က
့် ပြစ်တစ၊ ငါတသည်
့်
ယခ အစပပြုလက်ပပီပြစ်ပပီိုး သင်တသည်
တရှ က
ျို့ လမ်ိုးက တလျှ က်လှမ်ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
့်
ပ၍နက်ရှုင်ိုးတသ သန ိုးလည်မက
ှု သင်တ ရကကလ
မ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးက သင်ကယ်တင်၏
့်
အတတွျို့အကကြုအတွငိုး် ၌ တပြည်ိုးပြည်ိုး ခစ ိုး၊ န ိုးလည်ရန် တတ င်ိုးဆသည်။ ယခတွငမ
် ူ
“ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုး” ဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရမှ အပပစ်အန အဆ
ကင်ိုးတကက င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က ကယ်ကျြုိုးငဲပ့် ခင်ိုးမရှ၊ လူသ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်တပိုးတသ အရ အ ိုးလိုးသည် ကယ်ကျြုိုးငဲပ့် ခင်ိုး မရှသည်က ဆလတကက င်ိုး သင်၏
န္ှလိုးသ ိုးဗဟချက်မှ သင်သမည်တ
့် န တစ်
တနအထ
၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရအတပေါ် သင်တ၏
့်
့်
့်
ထိုးထင
ွ ိုး် သပမင်မှုက အတပခခသည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် ထအရ က သင်ယူတလ့်လ ရန်၊
ခင်မ တစရန်၊ ခစ ိုးရန်န္င
ှ ့်် ကကြုတတွျို့ရန် ကက ရှညတ
် သ အချန်က လတစ်ခ လအပ်တသိုး၏။
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးသည် အပပစ် အန အဆ ကင်ိုးပပီိုး
အပပစ်တင်စရ မရှသည်က သင်သလ လမ်မ
့်် င်သည့််
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
ဤသွငပ် ပင် လကခဏ မျ ိုးသည် သူ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးက ကက ိုးလိုးထတ်ရန် သူအသိုးပပြုတသ
စက ိုးလိုးမျ ိုးသက်သက်မဟတ်ဘ၊ဲ ယင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်စီတင်ိုးအ ိုး တည်ပငမ်တသ ရိုးသ ိုးမှနက
် န်မပှု ြင ့်် ဆက်ဆရန်
သူ၏အန္ှစ်သ ရက အသိုးပပြုပခင်ိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏

အန္ှစ်သ ရသည် အဓပပ ယ်မမ
ဲ့် ဟတ်သကဲသ
့် အယူ
အဆတရိုးရ သမဟ
့်
့် တ်
အယူဝါဒဆင်ရ လည်ိုး မဟတ်တပ၊ ပပီိုးလျှင ် ယင်ိုးသည် အသပည တစ်မျြုိုး
မဟတ်သည်မှ လည်ိုး အတသအချ ပင်ပြစ်၏။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက်
ပည တရိုးတစ်မျြုိုးမဟတ်တပ။ ထအစ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ စစ်မှနသ
် ည့်် ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ထတ်တြ ်ထ ိုးတသ အန္ှစ်သ ရပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် ပပြုတသ အရ တင်ိုးန္ှင ့်် သူတပပ ဆတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တင်ိုးသည်
လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်ချင်ိုးစီအြ ကကီ
့် ိုးစွ တသ တန်ြိုးန္ှင ့်် ကကီိုးစွ တသ အတရိုးပါမှု ရှပခင်ိုးတကက င ့််
လူသ ိုးသည် ဤအန္ှစ်သ ရက သသငပ့်် ပီိုး န ိုးလည်သတဘ တပါက် သင၏
့်် ။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက န ိုးလည် သတဘ တပါက် လ သည့်အ
် ခါ ဘရ ိုးသခင်က သင်
အမှနတ
် ကယ် ယကကည်န္င်လမ့််မည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးက
န ိုးလည်သတဘ တပါက်လ သည့်အ
် ခါ “အတမရှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်” ဟူတသ
စက ိုးလိုးတ၏
် အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်လမ့််မည်။ သငအ
့်် တနပြင ့််
့် အဓပပါယ် အစစ်အမှနက
ဤတစ်လမ်ိုးအပပင် သင်တရွ ိုးတလျှ က်န္င်သည့်် အပခ ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးရသည်
ှ
က တတွိုးလျက်
သင်သည် စတ်ကိုးူ ယဉ်တတ မ
့် ၊ ့် သငအ
့်် တွက် ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးတသ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
အရ ရ တင်ိုးက သစစ တြ က်ရန်လည်ိုး လလ ိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အန္ှစ်သ ရသည် သနရ
် ့် ှငိုး် တသ တကက င ့်် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် အ ိုးပြငသ
့်် လျှင ်
တပြ ငမ
့်် တ်တသ အလင်ိုးလမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ် အသက်တ တစ်တလျှ က်
သင်တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးန္င်သည်ဟ အဓပပ ယ် ရ၏။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြငသ
့််
ဘဝ၏ အဓပပ ယ်က
သင်သန္င်၏။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြငသ
့််
စစ်မှနတ
် သ လူသဘ
ဝက သင်
့်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ပပီိုး သမမ တရ ိုးက ပင်ဆင်န္င်သကဲသ
့် သ
့် လည်ိုးသန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးပြငသ
့််
သမမ တရ ိုးမှ အသက်က သင်ရရှန္င်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ သငအ
့်် ိုး မတက င်ိုးမှုမှ တရှ င်ကကဉ်ရန် ကူညတ
ီ ပိုးန္င်ပပီိုး စ တန်၏
အန္တရ ယ်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးချြုပ်မှုမှ သငအ
့်် ိုး ကယ်တင်တပိုးန္င်၏။ ဆင်ိုးရဲဒကခက သင်
မခစ ိုးရတတ ရ
့်် ိုး မည်သမ
ူ ျှ၊ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
့် န်အလငှ့် ဘရ ိုးသခင် မှအပ သငအ
ဒကခပင်လယ် အတွငိုး် မှ မကယ်တင်န္င်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရအ ိုးပြင ့််
သတ်မှတပ် ခင်ိုး ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သည်သ သငက
့်် လိုးဝကယ်ကျြုိုးမငဲဘ
့် ဲ
ကယ်တင်၏၊ ဘရ ိုးသခင်သည်သ သင်၏အန င်္တ်၊ သင်၏ ကကကမမ န္ှင ့််
သင်၏အသက်တ အတွက် အတပခခအ ိုးပြင ့်် တ ဝန်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူသည် သငအ
့်် တွက်

အရ ခပ်သမ်ိုးက စီစဉ်တပိုး၏။ ဤသည်မှ ြန်ဆင်ိုးခပြစ်တစ၊ ြန်ဆင်ိုးခ
မဟတ်သည့်အ
် ရ ပြစ်တစ မည်သည့်် အရ ကမျှ မစွမ်ိုးတဆ င်န္င်သည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည်။
ြန်ဆင်ိုးခ သမဟ
့် ရ တက
့် တသ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးခမဟတ်သည်အ
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရကဲသ
့်
အန္ှစ်သ ရက မပင်ဆင်တသ တကက င ့်် မည်သည့်လ
် ူ သမဟ
် ရ ကမျှ သငအ
့်် ိုး
့် တ် မည်သည့်အ
ကယ်တင်ရန် သမဟ
့်် ိုး ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပရန် အစွမ်ိုးအစမရှတချ။ ဤသည်မှ
့် တ် သငအ
လူသ ိုးအြ ဘ
့်် င်တသ အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ ငါတပပ ပပီိုးတသ
့် ရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှငဆ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် တယဘယျ အ ိုးပြင့်် အနည်ိုးငယ်မျှ
အတထ က်အကူပြစ်န္င်သည်ဟ သင်တသည်
ခစ ိုးရတက င်ိုးခစ ိုးရမည်။ သရ့် တွင ် သင်သည်
့်
သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပါက၊ သင်သည် သမမ တရ ိုးက ချစ်ပမတ်န္ိုးပါက
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ ကကကမမ က တပပ င်ိုးလဲတပိုးရသ မက၊ ထထက်
ပင်
့်
၎င်ိုးတက
့်် ိုး လူအသက်
တ ၏ မှနက
် န်တသ လမ်ိုးတကက င်ိုးဆသ
ီ မည်
သပ့် တဆ
င်
့် သငအ
့်
့်
့်
တပိုးလမ်မ
့် ည်က သင်တတွျို့ ကကြုလ ရလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ က သင် န ိုးလည်သည်မဟတ်တလ ။
သဆ
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရက သပခင်ိုး၌
့် လျှင ် ယခ သင်တသည်
့်
စတ်ဝင်စ ိုးမှုအတတ ်အတန် ရှပပီတလ ။ (ရှပါပပီ။) သင်တ စ
့် တ်ပါဝင်စ ိုးသည်က သရသည်မှ
တက င်ိုးတပ၏။ ဤသည်မှ ယတနအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ သနရ
် ့် ှငိုး် ပခင်ိုးအ ိုး
့်
သပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ငါတ၏
့် မတ်သဟ ယ အတကက င်ိုးအရ က
အဆိုးသတ်မည်တ
့် နရ ပြစ်သည်။
ယတန ဆ
့် ိုးသငတ
့်် စခဲသ
ပ်ခတ
ဲ့် သ
့် တတွျို့ ပွဲ၏အစ၌ ငါအ
့် ိုး အအ
့် ည့်် သင်တပပြုလ
့်
အရ တစ်ခအတကက င်ိုးက သင်တက
့် ငါတပပ ချင်သည်။ သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့သည် တကျိုးဇူိုးတရ ိုး
အသစတ်တစ်ခက ပပြုစပျြုိုးတထ င်တက င်ိုး ပျြုိုးတထ င် တနလမ်မ
့် ည်၊
တကျိုးဇူိုးတင်ရှတက င်ိုးတင်ရှတနလမ်မ
င ့်် သင်တ၏စ
့် ည်၊ ထတကက
့်
့် တ်ခစ ိုးချက်သည် အလ ိုးတူ
လက်တလျ ညီတထွတသ လပ်တဆ င်ချက်က တဆ င်ကကဉ်ိုးခတ
ဲ့် ပသည်။ သင်တ ့်
လပ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ သည် အပပစ်ဆြမလ
် ရ တစ်ခ ပြစ်၏။ မှနလ
် ည်ိုး မမှနသ
် ကဲသ
့် ့်
့် သည့်အ
မှ ိုးလည်ိုးမမှ ိုးတချ။ သရ့် တွင ် သင်တက
့် ငါသည် တစ်စတစ်ခအ ိုး န ိုးလည်တစချင်သည်။
မည်သည့်အ
် ရ က သင်တအ
တင်
့် ိုး ငါ န ိုးလည်တစချင်သနည်ိုး။ ဦိုးစွ အတနပြင၊့်် သင်တ ယခ
့်
လပ်ခတ
ဲ့် သ အရ န္ှငပ
့်် တ်သက်ပပီိုး သင်တက
့် တမိုးချင်သည်။ ယင်ိုးသည် ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်ရန်
ဝပ်စင်ိုးရပခင်ိုးတလ သမဟ
့်
့် တ် ဒူိုးတထ က်ရပခင်ိုးတလ ။ တစ်တယ က်တယ က် ငါက
တပပ ပပန္င်သတလ ။ (ဝပ်စင်ိုးရပခင်ိုးဟ ယကကည်ပါသည်။) ဝပ်စင်ိုးရပခင်ိုးဟ သင်တက
့်
ယကကည်သည်၊ သဆ
ွ ်ပခင်ိုး
့် လျှင ် ဝပ်စင်ိုးပခင်ိုး၏ အဓပပါယ်မှ အဘယ်နည်ိုး (ကိုးကယ

ပြစ်ပါသည်။) သဆ
့် လျှင ် ဝတ်ပပြုရန် ဒူိုးတထ က်ပခင်ိုးသည် အဘယ်နည်ိုး။ ဤအတကက င်ိုးက
သင်တန္ှ့် ငအ
့်် တူ ယခင်က ငါမတ်သဟ ယမပပြုရတသိုးတသ ်လည်ိုး၊ ယတန ထ
့် အရ က
လပ်တဆ င်ြလ
် တတွျို့ ပွဲမျ ိုးတွင ် သင်တ ့်
့် အပ်သည်ဟ ငါ ခစ ိုးမသည်။ သင်တ၏
့် ပမှနဆ
ဝပ်စင်ိုးကကသတလ ။ (မဝပ်စင်ိုးကကပါ။) သင်တ ဆ
် ခါ ဝပ်စင်ိုးသတလ ။
့် တတ င်ိုးသည့်အ
(ဝပ်စင်ိုးပါသည်။) ဆတတ င်ိုးသည့်အ
် ခါတင်ိုး အတပခအတန တပိုးသည်အ
့် ခါဝပ်စင်ိုးကကသတလ ။
(ဝပ်စင်ိုးပါသည်။) တက င်ိုးတပ၏။ သရ့် တွင ် ယတန သင်
တက
့်
့် ငါန ိုးလည်တစချင်သည်မှ
လူန္စ
ှ ်မျြုိုး၏ ဒူိုးတထ က် ရှခိုးပခင်ိုးကသ ဘရ ိုးသခင်က လက်ခသည့်် အတကက င်ိုးပြစ်၏။
ငါတသည်
သမမ ကျမ်ိုး သမဟ
ှ ့််
့်
့် တ် ဝည ဉ်တရိုးရ ပင်္္ြုလ်တ၏
့် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
အပပြုအမူမျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးြ မလ
အပ်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ ငါသည် သင်တအ
် န်တသ
့်
့် ိုး မှနက
အရ တစ်ခက ဤတနရ န္ှင ့်် ယခပင် တပပ တတ မ
့် ည်။ ဦိုးဆိုးအတနပြင၊့်် ဝတ်ပပြုရန်
ဝပ်စင်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ဒူိုးတထ က်ပခင်ိုးတသည်
မတူညကီ ကတချ။ ၎င်ိုးတဘ
့်
့် သ ဝပ်စင်ိုးတသ သူတ၏
့်
ဒူိုးတထ က်ရခ
ှ ိုးပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် လက်ခသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်သည် တစ်စတစ်တယ က်အ ိုး သူထ
့် သ တခေါ်
့် ဆ၍၊ ဤလူအ ိုး
သူ၏တ ဝန်တပိုးတစခင်ိုးချက်က လက်ခရန် တစတ
င ့််
့် ဆ ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူက
ျို့ ွင် ကယ့်က
် ယ်ကယ် ဝပ်စင်ိုးခွငပ့်် ပြုပခင်ိုးပြစ်တလသည်။
့် မမ၏တရှ တ
ဤသည်မှ ပထမလူအမျြုိုးအစ ိုးပြစ်၏။ ဒတယ အမျြုိုးအစ ိုးသည်က ိုး ဘရ ိုးသခင်က
တကက က်ရွ ၍
ျို့ မတက င်ိုးမှုက တရှ င်ကကဉ်တသ လူတစ်တယ က်၏ ဝတ်ပပြုရန် ဒူိုးတထ က်ပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဤသတသ
လူန္စ
ှ ်မျြုိုးသ ရှ၏။ သဆ
် မျြုိုးအစ ိုး၌ သင်တ ့်
့်
့် လျှင ် မည်သည့်အ
ပါဝင်သနည်ိုး။ သင်တတပပ
န္င်ပါသတလ ။ သင်တ၏ခ
့်
့် စ ိုးချက်မျ ိုးက အနည်ိုးငယ်မျှ
န ကျင်တစ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။ ဆတတ င်ိုးစဉ်အတွငိုး် လူတ၏
့်
ဒူိုးတထ က်ရခ
ှ ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးက တပပ စရ ဘ မျှမရှတချ- ဤသည်မှ သငတ
့်် လျ ်ပပီိုး
ပြစ်လည်ိုး ပြစ်သင၏
့်် ၊ အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတ ဆ
် ခါ၊ အမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့် တတ င်ိုးသည့်အ
တစ်စတစ်ခအတွက် ဆတတ င်ိုးပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်် ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထ ြွငဟ
သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ဆတတွျို့ ပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
န္ှလိုးသ ိုးချင်ိုး ဆက်သယ
ွ ်က ၊ ြလှယက် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်၏ ဒူိုးတထ က်ဝတ်ပပြုပခင်ိုးသည်
လပ်ရိုးလပ်စဉ် တစ်ခမျှသ မပြစ်သငတ
့်် ပ။ ငါသည် ယတန သင်
တလ
့်
့် ပ်လက်တသ အရ အတပေါ်
အပပစ်ဆရန် ရည်ရွယ်ပခင်ိုး မဟတ်။ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုးက သင်တ န
့် ိုးလည်
တစရန်အလငှ့် ၊ သင်တအ
ှ ိုး် လင်ိုးလင်ိုး ပြစ်တစလပခင်ိုးသ ပြစ်သည်- ဤအရ က
့် ိုး ရှငိုး် ရင
သင်တ သ
့် သည် မဟတ်တလ ။ (သပါသည်။) ဤအရ တစ်ြန်မပြစ်ြရန်
့် အလငှ့် သင်တက
့်

ငါ တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သဆ
ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်တမှ က်၌ ဝပ်စင်ိုး၊
့် လျှင၊် လူတသည်
့်
ဒူိုးတထ က်ရန် အခွငအ
့်် တရိုး ရှပါသတလ ။ ဤအခွငအ
့်် တရိုး လိုးဝမရှမည်တတ ့် မဟတ်တပ။
အတန္ှိုးန္ှငအ
့်် ပမန် ထတနရက်
် ည်ိုး၊ ယခ အချန်မကျတသိုးတပ။
့် သည် တရ က်လ မည်ပြစ်တသ လ
သင်တပမင်
့် ကကသတလ ။ ဤအရ က သင်တက
့် စတ်ပျက်တစသတလ ။ (စတ်မပျက်ပါ။)
တက င်ိုးတပ၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ လ
့်် ူကက ိုးက လက်ရှ အကျပ်အတည်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတကက
့် ိုးတွင ်
မည်သည့်် ဆက်ဆတရိုးမျြုိုး ယခ တည်ရသည်
ှ
ဆသည်က သင်တ၏
ဲ ွင ်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးထတ
သန္င်တစရန် အလငှ့် ၊ ဤစက ိုးတသည်
သင်တအ
့် ည်၊ သမဟ
့်
့် ိုး တွနိုး် အ ိုးတပိုးလမ်မ
့် တ်
လှုျို့တဆ ်တပိုးလမ်မ
မျ ိုးမကက မီက အမျ ိုးအပပ ိုး
့် ည်။ ငါတသည်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးြလှယထ
်
ိုးကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် အတပေါ် လူသ ိုး၏ သန ိုးလည်မှုမှ
လတလ က်ရန် အလှမ်ိုးတဝိုး တနဆဲပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်ရန်
ကကြုိုးပမ်ိုးသည့်် ဤလမ်ိုးတပေါ် ဆက်တလျှ က်ြရန်
့် တဝိုးစွ ကျန်တနတသိုးသည်။ ဤအရ က
သင်တအ
့် ိုး အတရိုးတကကီိုး ကစစရပ်တစ်ခအပြစ် ပပြုလပ်တစရန်၊ သမဟ
့် တ် ဤသတသ
့်
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး၊ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက အပမန်တြ ်ပပတစရန်မှ ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက် မဟတ်။ ယတန ့်
သင်တလ
ဲ့် သ အရ သည် သင်တ၏
ှ တ
် သ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက ထတ်တြ ်ပပတက င်ိုး
့် ပ်ခတ
့် စစ်မန
ထတ်တြ ်ပပန္င်ပပီိုး၊ ငါသည် ၎င်ိုးတက
င ့်် သင်တအ
့် သပမင်၏။ ထတကက
့်
့် ိုးလိုးက
တက င်ိုးမွနတ
် စချင် တသ တကက င ့်် သင်တ ထ
့် အရ က ပပြုလပ်တနစဉ်တွင၊် ငါသည် ထက
သင်တအ
် က င်ိုးမျ ိုးက တပိုးချင်ခမ
ဲ့် ၏။ ထတကက
င ့်် သင်တအတနပြင
့််
့် ိုး ငါ၏ ဆမွနတ
့်
့်
အမှုအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မှနက
် န်တသ သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် မှနက
် န်တသ အပမင်မျ ိုး
ရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ၊ ငါ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ တ
် င်ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူတင်ိုးတွင၊် သင်တက
ီ န်၊
့်
့် ကူညရ
လမ်ိုးပပရန်အတွက် ငါသည် အစွမ်ိုးကန်ကကြုိုးပမ်ိုး၏။ ဤအရ က သင်တ ့်
သတဘ တပါက်န္င်သည် မဟတ်တလ ။ (သတဘ တပါက်ပါသည်။) တက င်ိုးတပ၏။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ပ့်် ြစ်ပခင်ိုး
သွငပ် ပင် လကခဏ ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်ပပြုတသ အမှုန္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မအ
ှု ချြုျို့
ရှကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤန ိုးလည်မှု၏ အမျ ိုးစမှ စ မျက်န္ ှ တစ်ခတပေါ်မှ စက ိုးလိုးမျ ိုးက
ြတ်ကကည့်ပ် ခင်ိုး သမဟ
့် တ် ယင်ိုးတက
့် အတပခခသတဘ တရ ိုးအရ န ိုးလည်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ယင်ိုးတက
မပတချ။ လူတ အချ
ြုျို့တဆ
ဲ့် ိုးတသ အရ မှ
့် စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်ပ် ခင်ိုးတထက်
့်
့်
အတတွျို့အကကြုစစ်စစ်မလ
ှ
သည့်် စစ်မှနတ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ထိုးထွငိုး် သပမင်မှု ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးတက
့် န္ိုးထတစရန် အတွက် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတက
့် အသိုးပပြုတသ ်ပင ိုး၊ ဤအရ မပြစ်တပမ က်န္င်မီ တလျှ က်လှမ်ိုးရမည့််

ခရီိုးရှညတ
် စ်ခ ရှတနဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တအိုးစက်စက်ပြင ့််
ချန်လှပ်ထ ိုးပပီ ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
် ့် စ်ထ ိုးပပီ သမဟ
့် ိုး စွနပ
့် တ်
တကျ ခင်ိုးသွ ိုးပပီပြစ်သည့်အ
် လ ိုး တစ်ဦိုးတစ်တယ က် ခစ ိုးတနသည်က ငါမပမင်ချင်တပ။
ငါပမင်ချင်သမျှမှ အတယ က်တင်ိုးသည် သမမ တရ ိုးက လက်စ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က
န ိုးလည်ရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပခင်ိုး လမ်ိုးထက်တွင ် ဒွဟမျ ိုး၊ ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး မရှဘဲ၊ မယမ်ိုးယင်တသ
စတ်ပင်ိုးပြတ်မပှု ြင ့်် ရဲဝစ
အမှ ိုးမျ ိုးက
့် ွ တရှ ျို့သချီ့် ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သတသ
့်
ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ မည်မျှ လမ်ိုးလွဲပပီိုးသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် မည်မျှ ဆိုးရွ ိုးစွ
တြ က်ြျက်ထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က သန ိုးလည်ပခင်ိုးအ ိုး သင်၏လက်စ ိုး
ရှ တြွမှုတွင ် ဤအရ မျ ိုးက သင်န္င
ှ အ
့်် တူ သယ်တဆ င်သွ ိုးရမည့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
အပ ဝန်စည်စလယ်မျ ိုး ပြစ်မလ တစန္ှင။့်် တရှ သ
ျို့ သ
့် ဆက်၍ ချီတက်တလ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အပမဲ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုး၏။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရတွင ် အြိုးတန်ဆိုး အစတ်အပင်ိုးပြစ်၏။ ယခတွင ် သင်တ ့်
အနည်ိုးငယ်မျှ ပ၍စတ်သက်သ ရ ရသတလ ။ (ရပါသည်။) သင်တသည်
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ငါ
့်
တပပ ခဲသ
် န်စွ ချဉ်ိုးကပ်န္င်သည်ဟ ငါ တမျှ ်လင၏
့်် ။
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မှနက
သဆ
့် လျှင ် ဤမတ်သဟ ယက ဤတနရ ၌ အဆိုးသတ်လက်ကကပါစ။့် အ ိုးလိုးက
န္ှုတ်ဆက်ပါ၏။ (န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။)
၂၀၁၄ ခန္ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၇)
ဘိုရ ်းသခင်၏ အခွငအ
်ူ့ ဏ ၊ တ ေ ငမ
်ူ့ တ်တသ စိတသ
် တဘ ထ ်း နှင ်ူ့ သန်ရှူ့ င်း် ခင််းအတကက င််း
ခံ ငံသ
ို ်းိုံ သပ်ချက်
ဆတတ င်ိုးပပီိုးသည်အ
့် ချန်တွင ် သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏မျက်တမှ က်တွင်
့် စတ်န္လ
ပငမ်သက်သွ ိုးသည်ဟ ခစ ိုးကက ရသတလ ။ (ခစ ိုးရပါသည်။) လူတစ်ဦိုး၏စတ်န္လ
ှ ိုးက
ပငမ်သက်တစန္င်ပါက၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ကက ိုးန္င်၊ န ိုးလည်န္င်မည်
ပြစ်ပပီိုး သမမ တရ ိုးကလည်ိုး ကက ိုးန္င်၊ န ိုးလည်န္င်မည် ပြစ်သည်။ အကယ်၍
သင်စ
ှ ိုးက မပငမ်သက်တစန္င်လျှင၊် သင်စ
ှ ိုးက အပမဲတမ်ိုး တမျ လွငတ
့်် နလျှင၊်
့် တ်န္လ
့် တ်န္လ
သမဟ
့် တ် အပခ ိုးအတကက င်ိုးမျ ိုးက အပမဲစဉ်ိုးစ ိုးတနလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

ကက ိုးန ရန် တတွဆ
ျို့ ပွဲမျ ိုး တက်တရ က်သည်အ
့် ခါ ဤအရ က သင်အ
့် တပေါ် သက်တရ က်မှု
ရှလမ်မ
ိုးတန္ွိုးလ တနသည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၏ အချက်အချ က
့် ည်။ ငါတ တဆွ
့်
အဘယ်နည်ိုး။ အဓကအချက်မျ ိုးက ငါတအ
့် ိုးလိုး အနည်ိုးငယ် ပပန်တတွိုးကကည်က့် ကပါစ။့်
ပထမပင်ိုး၌ အတမရှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က သရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ အတကက င်ိုးက ငါတတဆွ
ဲ့် ည်။ ဒတယပင်ိုး၌
့် ိုးတန္ွိုးခသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး အတကက င်ိုးက ငါတတဆွ
့် ိုးတန္ွိုးခကဲ့် ကပပီိုး
တတယအပင်ိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် မှုအတကက င်ိုးက ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခဲက့် ကသည်။ တစ်ချန်စီ
့်
ငါတတဆွ
တွင ်
့် ည့်် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အတကက င်ိုးအရ တင်ိုးက သင်တအတပေါ်
့် ိုးတန္ွိုးခဲသ
့်
ခစ ိုးမတ
ှု စ်ခခက ကျန်ရစ်တစခဲသ
့်် ဏ ” ဆသည့််
့် တလ ။ “ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
ပထမပင်ိုးထတ
ဲ ွင ် မည်သည်အ
့် ရ က သင်တအတပေါ်
အစွဲထင်ဆိုး ခစ ိုးမှုက ကျန်ရစ်တစသနည်ိုး။
့်
မည်သည်အ
့် ပင်ိုးက သင်တအတပေါ်
အကကီိုးမ ိုးဆိုး သက်တရ က်မှုရှခဲသ
့် နည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ပထမဦိုးစွ သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်၏ အခွငအ
့်် ဏ န္ှင ့်် ဘန်ိုးတန်ခိုးက မတ်သဟ ယပပြုခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တမျှ န္ှစ်လြွယ်တက င်ိုးပပီိုး သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က အမှနပ် ြစ်လ မည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကအန္ှစ်သ ရပင်
ပြစ်သည်။) (စ တန်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မှ့် သူသည် တယ ဘက တသွိုးတဆ င်ရ
တသွိုးတဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး သူ၏အသက်က မန္တ်ယူရဟူ၍ ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အခွငအ
့်် ဏ က ပမင်ရပါသည်။)
အပခ ိုးအချက်မျ ိုး ထပ်ပြည်ရ
့် န် ရှတသိုးသတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်သည် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတအထဲ
ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးရန် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး သူသည်
့်
လူသ ိုးန္ှင ့်် ပဋည ဉ်ြွဲျို့ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတပေါ် သူ၏တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးက ချတပိုးရန်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မမက်ဆသည်၊ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်၏ အခွငအ
့်် ဏ အတွက် ဥပမ မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ထတန
့် က်
သခင်တယရှု သည် လ ဇရက သူ၏သခဂျြုင်ိုးင်္ထ
ူ မ
ဲ ှ ထွကလ
်
ြ မည်
ကသ
ဲ့် အမ
န်တပိုးခဲ
သ
့်
့် ည်က
့်
့်
ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ ရှခဲသ
့် ည်- ဤအရ က အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ထန်ိုးချြုပ်မှု တအ က်တင
ွ ရ
် တကက
ှ
င်ိုး၊ စ တန်၌ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ရန်
တန်ခိုးမရှတကက င်ိုးန္ှင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် ဇ တပကတ၌လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊
ဝည ဉ်တတ ်ထ၌
ဲ လပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ သူ၏အခွငအ
့်် ဏ သည် အတမရှတကက င်ိုးက
ပပသသည်။) ဤသည်မှ မတ်သဟ ယြွဲျို့ချက်က ကက ိုးန ပပီိုးတန က် သင်တရရှ
့် သ
့် ခဲတ
သန ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ ဟ ဆရ တွင ်

“အခွငအ
့်် ဏ ” ဆသည့်် စက ိုးလိုးအတပေါ် သင်တ၏
့် န ိုးလည်ပမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ အတင်ိုးအတ အတွငိုး် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ပပီိုး
ထတ်တြ သ
် ည်အ
့် ရ ၌ လူတက
့် ရ က တတွျို့ ပမင်ကကသနည်ိုး။ (ကျွန္ပ်
် တသည်
့် မည်သည်အ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အနန္တတန်ခိုး န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က တတွျို့ ပမင်ပါသည်။) (ဘရ ိုးသခင်၏
အခွငအ
့်် ဏ သည် အပမဲရှတနတကက င်ိုးန္ှင၊့်် ၎င်ိုးက အမှနတ
် ကယ် တည်ရတကက
ှ
င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ့်
တတွျို့ ပမင်ရပါသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် သူ၏အပ်စိုးမှု၌ သူ၏အခွငအ
့်် ဏ က ကကီိုးမ ိုးတသ
အတင်ိုးအတ ပြင့်် ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
့် ပပင်၊ လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုး၏ အသက်တ အ ိုး
့် ရသည်အ
သူချြုပ်ကင်ရ တွင ် တသိုးငယ်တသ အတင်ိုးအတ ပြင့်် ၎င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တပမင်
့် ရသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနပ
် င် လူအသက်
တ ၏ ဆမှတ်တပခ က်ခက ကကြုတင်စီစဉ်ပပီိုး
့်
ထန်ိုးချြုပ်သည်။ ထပပင်
့်် ဏ က အတမရှ၊ ဘရ ိုးသခင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
ကယ်တတ တ
် င်က ကယ်စ ိုးပပြုပပီိုး ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် အရ န္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးမထ ိုးသည့််
အရ တက
ွ ့်် မရှတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ၎င်ိုးက ပင်ဆင်ခင
့်
အခွငအ
့်် ဏ သည် သူအဆင်
အ
့် တန်ိုး၏ သတကဂတတစ်ခပင် ပြစ်သည်။) “ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အဆင်အ
့် တန်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်တနသတဘ ထ ိုး၏ သတကဂတမျ ိုး” အတပေါ် သင်တ၏
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ အတတ ်ပင် အယူဝါဒဆန်ပတပါက် တနသည်။ သင်တ၌့် ဘရ ိုးသခင်၏
အခွငအ
့်် ဏ အတပေါ် တပခတပခပမစ်ပမစ် ပြစ်တသ သန ိုးလည်ပခင်ိုး ရှသတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်သည်
ကျွန္ပ်
် တက
် တသည်
့် ငယ်စဉ်ကတည်ိုးက တစ င်က့် ကပ် ကွယ်က လ ခဲပ့် ပီိုး၊ ထအရ ၌ ကျွန္ပ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ က တတွျို့ ပမင်ရပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တအ
့် ည့််
့် ိုး တချ င်ိုးတပမ င်ိုးခဲသ
အန္တရ ယ်မျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တ သတ
မထ ိုးခဲတ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တက
့် သ လ
့် က
့်
့်
့် ကန်လန်
တန က်ကယ
ွ ်မှ အပမဲတမ်ိုး က ကွယ် တပိုးတနခဲပ
့် ါသည်၊ ဤသည်မှ လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
အခွငအ
့်် ဏ ပင်ပြစ်သည်။) မှနလ
် က်တလ။ တက င်ိုးလက်တလ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ က ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးသည်အ
့် ခါ ငါတ၏
့်
့် ဗဟအချက်အချ ၊ ငါတ၏
့်
အဓကအချက်က အဘယ်နည်ိုး။ ဤအရ က အဘယ်တကက င့်် ငါတတဆွ
့် ိုးတန္ွိုးြ လ
့် အပ်သနည်ိုး။
ဤအတကက င်ိုးအရ က တဆွိုးတန္ွိုးရသည့်် ပထမဆိုးရည်ရွယ်ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးရှငဆ
် သည့်် အဆင်အ
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးကက ိုးက သူ၏ တနရ က
့် တန်ိုးန္င
လူတ၏စ
ှ ိုးထ၌
ဲ အတပခကျတစြ ပြစ်
့် သရန်၊
့် တ်န္လ
့် သည်။ ဤသည်မှ ဦိုးစွ လူတအတနပြင်
့်
ပမင်ရန်န္င
ှ ့်် ခစ ိုးရန်အတွက် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်သည့်် အရ ပင် ပြစ်သည်။
သင်ပမင်ရသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်ခစ ိုးရသည့်် အရ တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု မှ့်

လ တလသည်။ ထတကက
င့်် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ မှတစ်ဆင့်် သူတ ပမင်
့်
့်
့် ရ၊
သင်ယူရပပီိုး သရသည့်် အရ အ ိုးလိုးတမှ့် မည်သည့်် စစ်မှနတ
် သ န ိုးလည်ပခင်ိုးက
ရကကသနည်ိုး။ ပထမရည်ရွယ်ချက်က ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးကကပပီိုးပြစ်သည်။ ဒတယမှ ဘရ ိုးသခင်
့်
သူအခွ
့်် ဏ န္ှင ့်် လပ်ထ ိုးသည်အ
့် ရ ၊ တပပ ထ ိုးသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည့််
့် ငအ
အရ အ ိုးလိုးမှတစ်ဆင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တန်ခိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က လူတ သ
့် ပမင်တစြ ပြစ်
့် သည်။
၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးအတပေါ် သူ၏ထန်ိုးချြုပ်မှု၌ အဘယ်မျှ တန်ခိုးကကီိုးပပီိုး၊
အဘယ်မျှ ဉ ဏ်ပည ရှသည်က သင်အ
ွ တ
့်် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
့် ိုး တတွျို့ ပမင်ခင
ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှ အခွငအ
့်် ဏ အတကက င်ိုး ငါတ အရင်
တဆွိုးတန္ွိုးချက်၏
့်
ဗဟအချက်အချ န္ှင ့်် အဓကအချက် မဟတ်တလ ။ ထတဆွိုးတန္ွိုးချက်ကတည်ိုးက
အချန်မျ ိုးစွ ပင် မကက တသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သင်တတစ်
့် ချြုျို့က ဤအရ က
တမ့်တလျ သ
ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ အတပေါ် နက်ရှုင်ိုးတသ
့် ွ ိုးပပီဟူသည်မှ သင်တသည်
့်
န ိုးလည်ပခင်ိုး မရှတသိုးတကက င်ိုး သက်တသပပသည်။ လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အခွငအ
့်် ဏ က မပမင်တတွျို့ ြူိုးတသိုးဟပင် တပပ န္င်သည်။ ယခ သင်တ၌့် န ိုးလည်မှု
အနည်ိုးငယ် ရှကကပပီတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အခွငအ
့်် ဏ ကျင်သ
့် ိုးသည်က
သင်ပမင်သည်အ
့် ခါ အမှနတ
် ကယ် သင်မည်သ ခ
့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏တန်ခိုးက သင်
တကယ်ခစ ိုး ရြူိုးသတလ ။ (ခစ ိုးြူိုးပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက မည်သ ့်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် တကက င်ိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်ြတ်ရသည်အ
့် ခါ သူ၏တန်ခိုးက
့် ည်အ
သင် ခစ ိုးရပပီိုး သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက သင်ခစ ိုးရသည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ကကကမမ တပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမက
ှု သင်ပမင်ရသည်အ
့် ချန်တွင ် သင်မည်သ ခ
့် စ ိုးရသနည်ိုး။
သူ၏တန်ခိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည က သင်ခစ ိုး ရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတန်ခိုးက
မပင်ဆင်ခလ
ဲ့် ျှင၊် သူသည် ဤဉ ဏ်ပည က မပင်ဆင်ခလ
ဲ့် ျှင ် သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးတ၏
ှ အရည်အချင်ိုး ရှမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က
့် ကကကမမ အတပေါ် အပ်စိုးမှုရရန်
တန်ခိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က ပင်ဆင်သည်ပြစ်၍ သူ၌ အခွငအ
့်် ဏ ရှသည်။ ဤသည်မှ
အတမရှတပ။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် ၊ ့် တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စ
့် သည့်် လူတစ်ဦိုး
သမဟ
့် တ် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါက သင်တတွျို့ ြူိုးသတလ ။ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့််
အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးန္င်စွမ်ိုးတသ ၊ ထအရ အ ိုးလိုးက ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး အပ်စိုးန္င်စွမ်ိုးတသ
တန်ခိုးန္ှငပ့်် ပည်စသည့်် တစ်စတစ်တယ က် သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ခ ရှသတလ ။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လိုးက အပ်ချြုပ်၍ ဦိုးတဆ င်န္င်သည်၊့် တနရ တင်ိုး အချန်တင်ိုးတွင ်
ရှတနန္င်သည့်် တစ်စတစ်တယ က် သမဟ
့် တ် တစ်စတစ်ခ ရှသတလ ။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်၏

အတမရှ အခွငအ
့်် ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အနက်အဓပပ ယ်အမှနက
် သင်တ ့်
ယခန ိုးလည်ပပီတလ ။ သင်တ၌့် ယခ ဤအရ အတပေါ် န ိုးလည်မှု အတတ ်အသင့်် ရှပပီတလ ။
(ရှပါပပီ။) ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အတမရှ အခွငအ
့်် ဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်သည့််
အတကက င်ိုးအရ အ ိုး ငါတ၏
့် ပပန်လည်တလ့်လ စစ်တဆိုးပခင်ိုးက အဆိုးသတ်တလသည်။
ဒတယပင်ိုးတွင ် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတကက င်ိုးက
့်
တဆွိုးတန္ွိုးခဲက့် ကသည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ အထဲတွင ် ငါတမျ
့် ပ။
့် ိုးစွ မတဆွိုးတန္ွိုးခဲတ
အဘယ်တ
့် ကက င်ဆ
့် တသ ် ယခအဆင်တ
့် ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်သည် အဓကအ ိုးပြင့််
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုး ပါဝင်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
ှ ့်် အပပည်အ
့် စ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက န္င်ငတတ ်တခတ်တွင် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးန္င
ထတ်တြ ထ
်
ိုးသည်။ သူသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး က လကတည်ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
မတပပ ြူိုးခဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပပ ထ ိုးပပီိုး သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
ြတ်ရှုပပီိုး တတွျို့ ကကြုတသ သူအ ိုးလိုး၊ လူအ ိုးလိုးတက
့် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင ် သူ၏
တပြ င်မ
်
ိုးသည်က သပမင်ပပီိုးပြစ်သည်။ သဆ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ထတ်တြ ထ
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး ငါတတဆွ
့် ိုးတန္ွိုးချက်၏
အဓကအချက်က အဘယ်အရ နည်ိုး။ သင်တ ယင်
ိုးက နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
့်
န ိုးလည်သတဘ တပါက်သတလ ။ ယင်ိုးက အတတွျို့အကကြုမှ သင်တန့် ိုးလည်ကကသတလ ။
(ဘရ ိုးသခင်က တသ ဒပမြုျို့က မီိုးရှု ျို့ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ည်မှ ထအချန်တန်ိုးက လူမျ ိုးသည်
အလွနအ
် မင်ိုး အကျင်ပ
့် တွက်
့် ျက်တနကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က အမျက်တတ ်ရှတစခဲက့် ကသည်အ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
် တ ဤအချက်
မှ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ကျွန္ပ်
့်
သပမင်ရသည်။) ပထမဦိုးစွ ကကည်က့် ကစ-့် ဘရ ိုးသခင်သ တသ ဒပမြုျို့က မြျက်ဆိုးီ ခဲလ
့် ျှင ်
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သန္င်မည်တလ ။ သင်သည်
သပမင်န္င်ဦိုးမည် ပြစ်သည်၊ မှနသ
် တလ ။ သင်သည် ယင်ိုးက န္င်ငတတ ်တခတ်တွင်
ဘရ ိုးသခင်တြ ်ပပထ ိုးသည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်မှု၊ ပပစ်တင်ဆိုးမမှုန္င
ှ ့််
လူသ ိုးက သူဦိုးတည်ထ ိုးခဲသ
် ည်ိုး ပမင်န္င်သည်။ နတနတဝပမြုျို့အတပေါ်
့် ည့်် ကျန်ပခင်ိုးမျ ိုးတွငလ
သူသက်ညြှ လက်ပခင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ ့်
ပမင်န္င်သတလ ။ (ပမင်န္င်ပါသည်။) ဤလက်ရတခတ်
ှ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ကရဏ ၊
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် သည်ိုးခပခင်ိုး အချြုျို့တက
့် လူတတတွ
့် ျို့ န္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင်
လူသ ိုး၏တန င်တရပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်အတပပ င်ိုးအလဲ၌လည်ိုး ယင်ိုးက
လူတပမင်
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးအတပေါ် ငါတ၏
့် န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့်

တဆွိုးတန္ွိုးချက်က အစပျြုိုးြ ဤဥပမ
န္ှစ်ခက တင်ပပလက်ပပီိုးတန က်၊ ကယ်တတ ်၏
့်
တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက ထတ်တြ ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်က အတတ ်ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ပမင်ရတသ လ
် ည်ိုး၊ အမှနအ
် ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရက ဤသမမ ကျမ်ိုးစ ပဝတထြုန္ှစ်ပဒ်ထ၌
ဲ ထတ်တြ ် ထ ိုးသည်အ
့် ရ ၌
ကန်သတ်
မထ ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏အလပ်ထတ
ဲ ွင ် သင်တ ့်
့်
တလ့်လ ပမင်တတွျို့ ထ ိုးပပီိုး တတွျို့ ကကြုထ ိုးသည်အ
့် ရ မှ သင်ပမင်တတွသ
ျို့ ည်အ
့် တင်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုး ဆသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တက
့် ယ်တင်၏
အတတွျို့အကကြုမျ ိုးမှ တပပ တလ ။့် (လူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် လူတက
့် သမမ တရ ိုးက ရှ တြွန္င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အလတတ ်အတင်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်သည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သူတအ
့် ိုး လမ်ိုးပပသည်၊ ဉ ဏ်အလင်ိုးပပပပီိုး၊
သူတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် တတ က်ပပခင်ိုးက သူတအ
့် စတ်န္လ
့် ိုး ခစ ိုးရတစသည်။ လူတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ပပီိုး သူက
့်
့် ခခက သူ၏အလတတ ်အတင်ိုး
မလပ်တဆ င်သည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သူတက
် ့် ထ ိုးသကဲသ
့် သူ
့် စွနပစ်
့် တ၏
့်
အတွငိုး် ထတ
ဲ ွင ် ကကီိုးမ ိုးတသ အတမှ င်ထ ရှတနသည်။ သူတ ဆ
့် ခါ၌ပင် သူက
့် တတ င်ိုးသည်အ
့်
ဘ တပပ ရမှနိုး် မသ ပြစ်တနတတ်သည်။ သတသ
် သူတသည်
ကယ်ပင်အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးက တဘိုးြယ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်ရန်န္င
ှ ့််
သူတက
့် ချန်တွငက
် ိုး
့် ယ်တင် တိုးတက်တအ င် ကကြုိုးစ ိုးရန် လလလ ိုးလ ိုး ရှလ သည်အ
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပပြုိုးတနသည်မ
့် ျက်န္ ှ က တစ်ပြည်ိုးပြည်ိုး ပမင်န္င်လ သည်။
့်
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ စတ်တနသတဘ ထ ိုး၏
့်
သန်ရှ့် ငိုး် မှုက တတွျို့ ကကြုကကရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တသ န္င်ငတတ တ
် ွင ်
တပေါ်ထန
ွ ိုး် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည် ညစ်ညမ်ိုးတသ တနရ မျ ိုး၌ မမကယ်ကယ် ြိုးကွယသ
် ည်။)
(ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက လူတအ
့် ိုး
သူဆက်ဆသည်ပ
့် စတွင် ပမင်ပါသည်။ ကျွန္ပ်
် တ ညီ
ှ မျ ိုးသည်
့် အစ်က တမ င်န္မ
ဝည ဉ်အသက်တ န္ှင ့်် အစွမ်ိုးအစတွင ် ပခ ိုးန ိုးကကပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တ ့်
တစ်ဦိုးချင်ိုးထမှ တတ င်ိုးဆသည့်် အရ မှ လည်ိုး ပခ ိုးန ိုးတလသည်။ ကျွန္ပ်
် တအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်အလင်ိုးတပိုးပခင်ိုးက မတူညတ
ီ သ အတင်ိုးအတ မျ ိုးပြင့်် ရရှန္င်ကကက ၊
ကျွန္ပ်
် သည် ဤအရ တွင် ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်ပခင်ိုးက ပမင်တတွျို့ရသည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
် တ လူ
့် တသ ် ကျွန္ပ်
့် သ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုးက ဤနည်ိုးအတင်ိုး
ဆက်ဆန္င်စွမ်ိုး မရှကကတသ ်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်က ဆက်ဆန္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
။) ယခတွင ်

သင်တအ
ျို့ ျတသ
့် ိုးလိုးသည် သင်တ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးစွ ထတ်တြ ်တပပ န္င်သည့်် လက်တတွက
အသပည တစ်ရပ် ရှကကပပီပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက သပခင်ိုး၏ တသ ခ
့် ျက်က
မည်သည်အ
့် သပည ပြစ်သည်က သင်တ သ
့် ကကသတလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍
အတတွျို့အကကြုမှတန၍ တပပ န္င်စရ အမျ ိုးကကီိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ဦိုးစွ ငါအတနပြင်
့်
့် သင်တက
့်
တပပ ပပရမည့်် အဓကအချက်အလက် အနည်ိုးငယ်ရသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက န ိုးလည်ြ လူ
့် တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးက
ဦိုးစွ န ိုးလည်ရမည်- ကယ်တတ ် မည်သည်ကမန်ိုးသည်၊ ကယ်တတ ် မည်သည်ကရွ ရှ သည်၊
ကယ်တတ ် မည်သည်ကချစ်သည်၊ ကယ်တတ ် မည်သက
ူ ့် သည်ိုးခပပီိုး သန ိုးကကင်န သည်၊
ထပပင်
လူမျြုိုးအတပေါ် သန ိုးကကင်န မှုက တပိုးအပ်သည်
့် ကယ်တတ ်သည် မည်သတသ
့်
စသည်တပြစ်
့် ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူတစ်ဦိုးသည်
့် သည်။ ဤသည်မှ အတရိုးကကီိုးသည်အ
ဘရ ိုးသခင်က မည်မျှတလ က်ချစ်ပါတစ၊ သူက လူတအတွ
က် ကရဏ န္ှင ့်် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ
့်
မည်မျှတလ က်ရှပါတစ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အဆင်အ
့် တန်ိုးန္ှင ့်် အတနအထ ိုးက
တစ ်က ိုးတသ မည်သက
ူ ့် မျှ သည်ိုးမခသည်သ မက၊ သူ၏င်္ဏ်သကခ က တစ က
်
ိုးတသ
မည်သက
ူ ့် မှလည်ိုး သည်ိုးမခသည်က န ိုးလည်ထ ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတက
့်
ချစ်တသ ်လည်ိုး လူတက
့် သူ အလမလက်ပါ။ သူသည် လူတက
့် သူ၏အချစ်၊ သူ၏ကရဏ န္ှင ့််
သူ၏သည်ိုးခပခင်ိုးက တပိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် သူတက
့် ဘယ်တသ အခါမျှ ြူိုးြူိုးမှုတ်မထ ိုးပါ။
ဘရ ိုးသခင်၌ သူ၏ နည်ိုးဥပတဒသမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ ကန်သတ်
ချက်မျ ိုး ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အချစ်က သင် မည်မျှ ခစ ိုးရပပီိုးပါတစ၊ ထအချစ်က မည်မျှ နက်ရှုင်ိုးတနပါတစ၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးလူတစ်တယ က်အ ိုး ဆက်ဆသကဲသ
့် လ
့် ိုးဝမဆက်ဆရပါ။
ဘရ ိုးသခင်က လူတက
် င်ိုးန္ှိုးီ မှုပြင့်် ဆက်ဆသည်မှ မှနတ
် သ ်လည်ိုး အကယ်၍
့် အဆိုးစွနရ
လူတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်က တစ်ပခ ိုးလူတစ်တယ က်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ၊ သူသည်
အပခ ိုးြန်ဆင်ိုးခ သက်ရကဲ
ှ သ
့် ပင်
့် ၊ သူငယ်ချင်ိုးတစ်တယ က်သြွယ် သမဟ
့် တ်
ကိုးကွယ်ခအရ ဝတထြုတစ်ခကဲသ
့် သတဘ
ထ ိုးမလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏မျက်န္ ှ က
့်
ြိုးကွယထ
် ိုးပပီိုး ထလူမျ ိုးက စွနပစ်
် ့် ထ ိုးလမ့််မည်။ ဤသည်မှ သူ၏
စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူတသည်
ဤအတကက င်ိုးကစစက တပါတပါ
့် တန်
့် တန် မှတ်ယူ၍
့်
မပြစ်တပ။ ထတကက
င့်် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုး န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
့်
သူမန်ဆ
့် တသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ရတလ့်ရသည်
ှ
- သင်သည် လမ်ိုးမျ ိုး
့် သည့်် ဤကဲသ
့်
မည်မျှက ခရီိုးပပြုပပီိုးပါတစ၊ သင် အလပ်မည်မျှက ပပြုလပ်ပပီိုးပါတစ သမဟ
့် တ် ဒကခမည်မျှက

ကက့်ကက့် ခပပီိုးပါတစ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တစ ်က ိုးမသည်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တတစ်
့် ဦိုးချင်ိုးအ ိုး သင်ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် အရ က အတပခခ၍
ပပန်တပိုးဆပ်လမ့််မည်။ ဤအရ က ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူတက
် သ
့် အဆိုးစွနတ
ရင်ိုးန္ှိုးီ မှုန္င
ှ ့်် ဆက်ဆတသ ်လည်ိုး လူတက
ဲ့် သ
့် ဘရ ိုးသခင်က သူငယ်ချင်ိုးကသ
့် မဟ
့် တ်
တဆွမျြုိုးကဲသ
့် ဆက်
ဆ၍ မရပါ။ ဘရ ိုးသခင်က သင့်် “အတပါင်ိုးအတြ ်” ဟ မတခေါ်န္င
ှ ။့်် သူထ
့်
့် က
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ မည်မျှ သင်ရထ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ သူက သင်က
့် သည်ိုးခမှုမည်မျှ
တပိုးထ ိုးသည်ပြစ်တစ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏ မတ်တဆွသြွယ် မဆက်ဆရပါ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်
န ိုးလည်သတလ ။ ဤအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်ပပီိုး ငါထပ်တပပ ြ လ
့် သတလ ။ သင်တတွ
့် င ်
ဤအတကက င်ိုးကစစအတပေါ် တင်ကကြု န ိုးလည်ပခင်ိုးတစ်ခခ ရှသတလ ။
တယဘယျအ ိုးပြင်တ
့် ပပ ရလျှင ် သူတက
့် အယူဝါဒမျ ိုးက န ိုးလည်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
ဤကစစက ယခင်က လိုးဝ မစဉ်ိုးစ ိုးထ ိုးသည်ပြစ်တစ ဤသည်မှ လူတလ
့် ပ်မရန်
အလွယဆ
် ိုးတသ အမှ ိုးပြစ်သည်။ လူတက
့် ခါ ယင်ိုးက
့် ဘရ ိုးသခင်က တစ ်က ိုးမသည်အ
အပြစ်အပျက်တစ်ခ သမဟ
သည့်် အရ တစ်ခတကက င့်် ပြစ်တက င်ိုး
့် တ် သူတတပပ
့်
ပြစ်မည်မဟတ်ဘဲ သူတ၏
ွ
ိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူတတရ
့် ကင်စဲထ
့် က်တနသည့််
အတပခအတနတကက င်သ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ ဤသည်မှ အလွန ် တကက က်စရ တက င်ိုးတသ
့်
အရ ပြစ်သည်။ လူတစ်ချြုျို့က သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်သည်၊ သူအတကက
င်ိုး
့်
့်
အသပည တစ်ချြုျို့ ရှသည်ဟ ယကကည်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က တကျနပ်တစသည့်် အရ တစ်ချြုျို့ကပင်
သူတ လ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် တန်ိုးတူပြစ်ပပီိုး သူတသည်
့် ပ်တက င်ိုးလပ်ကကမည်။ သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ခင်မင်ရင်ိုးန္ှိုးီ မှုထသ
ဲ သူ
ူ ပါိုး
့် တက
့် ယ်သတ
့် နပ်စွ လမ်ိုးတကက င်ိုးတပိုးထ ိုးကကပပီဟ
စတင်ခစ ိုးကကသည်။ ဤသတသ
ခစ ိုးချက်မျြုိုးမျ ိုးသည် အင်မတန် လွဲမှ ိုးတနသည်။
့်
အကယ်၍ သင်သည် ဤအရ အတပေါ် နက်ရှုင်ိုးတသ န ိုးလည်မမ
ှု ရှလျှင၊် သင်သည် ဤအရ က
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး န ိုးမလည်လျှင ် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က အလွယတ
် ကူ
တစ ်က ိုးမလမ်မ
်
ိုးမလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သူ၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက တစ က
့် ည်
ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင် အခန ိုးလည်ပပီ ဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်သည့််
စတ်သတဘ ထ ိုးသည် အတမရှသည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ လူတစ်တယ က်၏စရက်
သမဟ
ှ ့်် တူညန္
ီ င်ပါမည်တလ ။ လိုးဝ မတူညန္
ီ င်ပါ။
့် ရ ိုး အဆင်အ
့် တန်ိုးန္င
့် တ် ကယ်ကျင်တ
ထတကက
င့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က လူတက
ဲ့် ဆက်
ဆပါတစ သမဟ
့်
့် မည်ကသ
့်
့် တ် သူက
လူတက
ဲ့် စဉ်ိုး
့်် ဏ န္ှင ့််
့် မည်ကသ
့် စ ိုးပါတစ ဘရ ိုးသခင်၏ အတနအထ ိုး၊ အခွငအ

အဆင်အ
ွ ်
့် တန်ိုးက ဘယ်တသ အခါမျှ မတပပ င်ိုးသည်က သင်တမ့်၍မရပါ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲပင် အရ ခပ်သမ်ိုးတ၏
့် သခင်ပြစ်ပပီိုး
ြန်ဆင်ိုးရှငလ
် ည်ိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ က တလ့်လ ပပီိုးပပီနည်ိုး။
့်
“ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး” အတကက င်ိုး၊ ထအပင်ိုးတွင ် စ တန်၏ ယတ်မ စဉ်ိုးလဲမှုက
အပြည်ခ
့် တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုထ ိုးသည် ဟူသည့်် အချက်မှလွဲပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအတကက င်ိုး ငါတတဆွ
ဲ့် နည်ိုး။
့် ိုးတန္ွိုးချက်၏ အဓကအချက်မှ အဘယ်အရ ပြစ်ခသ
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုး မဟတ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်အတွက် အတမရှ ဟတ်သတလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) ၎င်ိုးမှ ြန်ဆင်ိုးခသက်ရှမျ ိုးက မပင်ဆင်သည့်် အရ ပင် ပြစ်သည်။
ထတကက
င်ပ
ပခင်ိုးပြစ်သည်။
့် င် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည် အတမရှပါဟ ငါတ တပပ
့်
့်
ဤသည်မှ သင်တ န
ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးလည်န္င်ရမည့်် အရ ပြစ်သည်။ ငါတသည်
့်
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးဟူသည့်် အတကက င်ိုးအရ အတပေါ် တဆွိုးတန္ွိုးပဲသ
ွ ိုးကကမ် ပပြုလပ်ခကဲ့် ကသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက သင်တ မည်
သယ
့်
့် ကကည်သနည်ိုး ဆသည်က
သင်တက
ှ ့်် သင်တက
့် ယ်တင်၏ န ိုးလည်မှုန္င
့် ယ်ပင် စက ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် တြ ်ပပန္င်သတလ ။
(ဘရ ိုးသခင်က ကျွန္ပ်
် တအ
် တ ့်
့် ည့်် တန က်ဆိုးအချန်က ကျွန္ပ်
့် ိုး မတ်သဟ ယပပြုခဲသ
သူတရှ
ျို့ ွင ် ဦိုးညတ်ခကဲ့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က သူအ
် န် ပျပ်ဝပ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
့် တ
့် ိုးကိုးကွယရ
ဦိုးညတ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ကျွန္ပ်
် တအ
့် ည်။ သူ၏
့် ိုး သမမ တရ ိုးက မတ်သဟ ယပပြုတပိုးခဲသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးအ ိုး မပြည်ဆ
့် ည်ိုးခင် သူအ
့် ိုးကိုးကွယ်ရန် ဦိုးညတ်ကိုးကွယပ် ခင်ိုးက
သူ၏အလတတ ်န္င
ှ ့်် မကက်ညသ
ီ ည်က ကျွန္ပ်
် တပမင်
ဲ့် ပပီိုး၊ ဤအရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏
့် ခရ
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် တပမင်
ဲ့် သည်။) အလွနမ
် ှနပ
် ါသည်။ အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ
့် ခရ
ရှတသိုးသနည်ိုး။ (လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တွင ် သူသည်
ရိုးစင်ိုးစွ န္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ စက ိုးတပပ သည်က ကျွန္ပ်
် တတတွ
့် ိုးန္ှင ့််
့် ျို့ရသည်။ သူသည် တည်တ
အချက်ကျသည်။ စ တန်ကမူ တဝ့်လည်တကက င်ပတ်ပစပြင့်် စက ိုးတပပ တတ်ပပီိုး မသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
ပပည်န္
့် က
ှ ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တဘ
့် ရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က်တွင ် တန က်ဆိုးအကကမ် ပျပ်ဝပ်လှဲတလျ င်ိုး
ခဲက့် ကသည့်် တန က်ဆိုးအချန်တွင ် ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ မှတန၍ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အစဉ်အပမဲ နည်ိုးဥပတဒကျသည်က ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် သည်။
့်
သူသည် ကျွန္ပ်
် တ မည်
ကသ
ဲ့် ပပြုမူ
သင်တ
် တ မည်
ကသ
ဲ့် လ
့် ကက င်ိုး၊ ကျွန္ပ်
့် ကက င်ိုးန္ှင၊့််
့်
့်
့်
့် က်န သင်တ
ကျွန္ပ်
် တ မည်
ကသ
ဲ့် လက်
တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င် သင်တ
် တအ
့် ကက င်ိုး ကျွန္ပ်
့်
့်
့် ိုး တပပ သည့်် အချန်တွင ်

သူသည် အပမဲတမ်ိုး ရှငိုး် လင်ိုးပပီိုး ကျစ်လျစ်ပပည်စသည်။ သတသ
်လည်ိုး လူတက
့်
့်
ဤကဲသ
့် မဟ
ွ ်၏ တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးပခင်ိုးကတည်ိုးက
့် တ်တပ။ စ တန်အ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သူတသည်
မမတက
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုး အပပင် စတ်ထရ
ဲ ှ
့်
့် ယ်ပင် တစ်ကယ်တရတစ့်တဆ ်မမ
သူတက
့် ယ်တင်၏ ပင်္္ြုလ်တရိုးအလဆန္ဒမျ ိုးပြင့်် ပပြုမူက စက ိုးတပပ ခဲက့် ကပပီိုးပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်က င်္ရစက်ပပီိုး က ကွယ်တပိုးသည့််
ပစမှတန၍ ဘရ ိုးသခင်လပ်သမျှအ ိုးလိုးက အပပြုသတဘ တဆ င်ပပီိုး ရှငိုး် လင်ိုးတကက င်ိုး
ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ ပမင်ရသည်။ ယင်ိုးသည် ကျွနတ
် တ တ
် အတနပြင်
့် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏
့်
့်
အန္ှစ်သ ရအ ိုး ထတ်တြ ်ထ ိုးသည်က ပမင်တတွျို့ရသည့်် ပစပင်ပြစ်သည်။) ဟတ်လက်တလ။
တစ်တယ က်တယ က်က တစ်ခခ ထပ်ပြည်ရ
့် န် ရှတသိုးသတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်က စ တန်၏
မတက င်ိုးမအ
ှု န္ှစ်သ ရက ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ထတ်ပပပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ပမင်ရသည်။ ဘရ ိုးသခင်က စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရက
ထတ်တြ ်တသ အခါ ကျွန္ပ်
် တသည်
စ တန်၏ မတက င်ိုးမအ
ှု တပေါ် အသပည ပရရှပပီိုး
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဒကခအရင်ိုးအပမစ်က ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
် တသည်
့် တတွျို့ရသည်။ အတတ်က ကျွန္ပ်
့်
စ တန်၏ လမ်ိုးမိုးမှုတအ က်တွငရ
် တသ
ှ
လူသ ိုး၏ဒကခက သတမပပြုမခဲက့် ကတပ။
တကျ ်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးအ ိုး လက်စ ိုးပခင်ိုးမှလ သည့်် ဒကခအ ိုးလိုးသည်
စ တန်၏အလပ်ပြစ်သည် ဟူသည့်် ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က ထတ်တြ ်ပပခဲပ့် ပီိုးတန က်မှသ
ကျွန္ပ်
် တသ
ွ ်၏
့် ပမင်ရသည်။ ထတန
့် က်မှသ ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
စစ်မှနသ
် ည့်် ကယ်တင်ပခင်ိုးပြစ်သည်က ကျွန္ပ်
် တခ
့် န်
့် သည်။) ၎င်ိုးက ထပ်ပြည်ရ
့် စ ိုးခဲရ
အပခ ိုးအရ တစ်ခခ ရှတသိုးသတလ ။ (တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်ပပီိုး စစ်မန
ှ တ
် သ အသပည န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ကင်ိုးမဲ့်ကကသည်။ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင့်် သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက
့်
န ိုးမလည် တသ တကက င်အ
် တသည်
သူ၏တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ပျပ်ဝပ်ပပီိုး
့် ပပင်၊ ကျွန္ပ်
့်
ဦိုးညွတ်သည်အ
့် ခါ မစင်ကကယ်တသ အတတွိုးမျ ိုး၊ ကွယဝ
် က
ှ ် ထ ိုးတသ တစ့်တဆ ်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးပြင့်် ထသ ပပြုလ
ပ်ကကသည်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်မှ သတဘ မကျပြစ်ရသည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ န္င်သည်။ စ တန်က လူတအ
့်
့် ိုး
သူက
ွ ်တစချင်သည်။ စ တန်တွင ်
့် စချင်သည်၊ ပျပ်ဝပ်ပပီိုး ကိုးကယ
့် ကကည်ညြုပပီိုး တပမြှ က်ပင်တ
စည်ိုးမျဉ်ိုးဥပတဒ မရှတပ။ ဤအရ မှလည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးက ကျွန္ပ်
် အ ိုး
န ိုးလည်တစသည်။) အလွနတ
် က င်ိုးတလစွ။ ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး
အတကက င်ိုးက ငါတ မ
့် ပခင်ိုးက သင်တ ့်
့် တ်သဟ ယပပြုပပီိုးပြစ်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ ပပီိုးပပည်စ

တတွျို့သတလ ။ (တတွျို့ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် အပပြုသတဘ တဆ င်သည့််
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏ ဇ စ်ပမစ်ပြစ်ပက သင်တတတွ
့် ျို့၏တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
တရ ိုးမျှတမှု၏ ပပယင်္်ပြစ်ပက သင်တ တတွ
ျို့ န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၏
့်
အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်ပက သင်တတတွ
ျို့ တလ ။ ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်သမျှ၊ သူတြ ်ပပသမျှန္င
ှ ၊့််
့် ၏
သူထတ်တြ ်ပပသမျှ အရ အ ိုးလိုး၌ အပပစ်အန အဆ မရှသည်ပ
့် က သင်တတတွ
ျို့ တလ ။
့် ၏
(တတွျို့ပါသည်။) ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ငါတပပ ပပီိုးသည်အ
့် ရ ၏ အဓကအချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ယတန ဤစက
ိုးလိုးမျ ိုးသည်
့်
သင်တအတွ
က် အယူဝါဒသက်သက်သြွယ် ပြစ်တနလမ်မ
်လည်ိုး သင်သည်
့် ည်၊ သတသ
့်
့်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏အလပ်မျ ိုးမှ
တတွျို့ ကကြုပပီိုး မျက်ပမင်တတွျို့သည့်် တစ်တနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်သည် သန်ရှ့် ငိုး် တကက င်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ပခ ိုးန ိုးတကက င်ိုးန္ှင၊့်် သူ၏စတ်န္လ
ှ ိုး၊ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရတအ
ှဲ ှဲ တပပ လ လမ်မ
့် ည်။
့် ိုးလိုးသည် သန်ရှ့် ငိုး် တကက င်ိုး သင် လှုက်လှုက်လလ
ဤသန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ပပီိုးပပည်စ
့် မှုက လူသ ိုးက တတွျို့ ပမင်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက လိုးဝ စင်ကကယ်သည်က တတွျို့ ပမင်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။
သူသည် အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်က သူသန်
့် ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရက
အဆိုးအပြတ်တပိုးသည်အ
့် ပပင် ယင်ိုးက သူသည် အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင် ပြစ်သည်က
လူသ ိုးအ ိုး ပမင်တတွျို့ ခွငပ့်် ပြုပပီိုး သက်တသပပတစသည်။ ဤသည်မှ အဓကအချက် ပြစ်သည်
မဟတ်သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
ယတန ငါတ
သည်
ယခင်မတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုးမှ အတကက င်ိုးအရ အချြုျို့တ၏
့်
့်
့်
ပခြုငသိုးသပ်ချက်တစ်ခက ပပြုလပ်ပပီိုးပပီ ပြစ်သည်။ ဤအရ က ယတနသ
့် ိုးသပ်ချက်က
အဆိုးသတ်သည်။ သင်တအ
ှ ့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခစီ၏
့် ိုးလိုးသည် အချက်အလက်န္င
အဓကအချက်မျ ိုးက စွဲစဲပွ မဲပမဲ မှတ်သ ိုးကကမည်ဟ ငါတမျှ ်လင်သ
့် ည်။ ၎င်ိုးတက
့်
အယူဝါဒသက်သက်အပြစ် မယူဆကကန္ှင၊့်် သင် အချန်ပအနည်ိုးငယ် ရတသ အခါ ၎င်ိုးတက
့်
အမှနတ
် ကယ်ြတ်ပပီိုး တတွိုးတတ ဆင်ပခင်တလ ။့် ၎င်ိုးတက
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် သင်တ စ
့် တ်န္လ
တအ က်တမ့်ပပီိုး လက်တတွျို့အရှတရ ိုးထဲသ ယူ
င ် သင်သည်
့် တဆ င်တလ ၊့် သပပြုလျှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးအ ိုး ထတ်တြ ်ပပပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့််
ပြစ်ပခင်ိုးအ ိုး ထတ်တြ ပ် ပပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် လက်တတွျို့အရှတရ ိုးအတကက င်ိုး
ငါတပပ ခဲသ
် ကယ် န ိုးလည်လ လမ့််မည်။ သတသ
်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် မျှ အ ိုးလိုးက သင် အမှနတ
့်
့်
သင်၏ မှတ်စစ အပ်ထ၌
ဲ သ ချတရိုးထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် မြတ်လျှင် သမဟ
့် တ် ပပန်၍

မဆင်ပခင်လျှင် ၎င်ိုးတက
ှု အတွက် ဘယ်တသ အခါမှ ရရှလမ့််မည်မဟတ်ပါ။ ယခ
့် သင်ကယ်န္က်
သင်န ိုးလည်ပပီ မဟတ်တလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ သိုးခက
မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အဆင်အ
့် တန်ိုး၊
့်
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတအ
့် ိုး တယဘယျ သမဟ
့် တ် အတအကျ န ိုးလည်ပခင်ိုးက
ရရှပပီိုးသည်အ
့် ခါ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတ၏
့် န ိုးလည်ပခင်ိုးမှ စလင်လမ့််မည်တလ ။
(စလင်မည်မဟတ်ပါ။) ယခ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သင်တက
ဲ ွင ်
့် ယ်တင်၏ န ိုးလည်ပခင်ိုးထတ
ပမနက်ရှုင်ိုးတသ န ိုးလည်ပခင်ိုး လအပ်သည်ဟ သင်ခစ ိုးရတသ
အပခ ိုးမည်သည်န
့် ယ်ပယ်မျ ိုး ရှသတလ ။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အခွငအ
့်် ဏ ၊ သူ၏
တပြ င်မ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးအ ိုး သင် ယခ
န ိုးလည်ထ ိုးပပီိုးပြစ်ရ ၊ သူ၏ အတမရှသည့်် အဆင်အ
ှ ့်် အတနအထ ိုးမှ
့် တန်ိုးန္င
သင်၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် အတပခကျပပီိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်လမ့််မည်၊ သတသ
်လည်ိုး သင်အ
့် တနပြင့်် သူ၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏တန်ခိုးန္င
ှ ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရတ၏
့် အသပည က သင်ကယ်တင်၏
အတတွအ
ျို့ ကကြုအ ိုးပြင့်် ပမင်တတွျို့၊ န ိုးလည်ပပီိုး နက်ရှုင်ိုးလ ရန် တည်ရတနဆဲ
ှ
ပင်ပြစ်သည်။ ယခ
သင်တသည်
ဤမတ်သဟ ယပပြုချက်မျ ိုးအ ိုး န ိုးတထ င်ပပီိုးပြစ်ရ ၊ သင်တ၏
့်
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အနည်ိုးန္ှငအ
့်် မျ ိုး စွဲပမဲတသ ယကကည်ချက် အတပခခင်ပပီပြစ်သည်ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် တည်ရပပီ
ှ ိုးလျှင၊် သူက အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည်မှ
အပြစ်မှန ် တစ်ခပြစ်သည်။ သူ၏ တပြ င်မ
ူ မှ
့် တ်သည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးက မည်သက
တစ ်က ိုးမည်မဟတ်ပါ။ သူ၏ သန်ရှ့် ငိုး် ပခင်ိုးမှ မည်သက
ူ မှ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်မည် မဟတ်သည့််
တသချ မှုတစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် အပြစ်မှနမ
် ျ ိုးပြစ်သည်။ ဤမတ်သဟ ယ
ပပြုချက်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ အဆင်အ
ှ ့်် အတနအထ ိုးက လူသ ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် တန်ိုးန္င
အတပခခအတ်ပမစ်ရရန်
ှ အခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ဤအတပခခအတ်ပမစ် ပမဲပမပပီိုးတသ အခါ လူတသည်
့်
ပ၍န ိုးလည်ရန် ကကြုိုးစ ိုးကကရမည်။
ဘိုရ ်းသခင်သည် အရ ခပ် သမ
ိ ််းအတွက် အသက်အရင််းအ မစ် ေစ်၏ (၁)
ယတန သင်
တအ
့်
့် ိုး အတကက င်ိုးအရ သစ် တစ်ခအတကက င်ိုး ငါမတ်သဟ ယပပြုတပိုးမည်။
ဤအတကက င်ိုးအရ မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုး၏ တခါင်ိုးစဉ်မှ - “ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူ၍ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ မှ
အနည်ိုးငယ် ကကီိုးမ ိုးလွနိုး် သည်ဟ မထင်ရသတလ ။ ယင်ိုးက သင် အနည်ိုးငယ်
လက်လှမ်ိုးမမီပါဟ ခစ ိုးရသတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်

အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏”— ဤအတကက င်ိုးအရ က လူတက
့် အတတ ်တလိုး
အလှမ်ိုးတဝိုးသည်ဟ သတဘ ရတစန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တသ သူ
အ ိုးလိုးက န ိုးလည် ထ ိုးရမည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
လူတစ်ဦိုးစီ၏ အသပည န္ှင ့်် သူက
ဲ ရတအ င်
့် တကျနပ်မှုတပိုးပပီိုး၊ တကက က်ရွ ျို့ န္င်စွမ်ိုးန္ှင ့်် ခွမ
ဆက်စပ်တနသည်အ
့် တွက် ပြစ်သည်။ ထတကက
င်ပ
့် င် ဤအတကက င်ိုးအရ က ငါ မတ်သဟ ယ
့်
ပပြုရမည် ပြစ်သည်။ လူတက
့် ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ် ရိုးရှငိုး် တသ ကကြုတင်န ိုးလည်ပခင်ိုး
ရှကကသည် သမဟ
့် နည်ိုးငယ်အ ိုးပြင့်် သတထ ိုးတက င်ိုး
့် တ် သူတက
့် ယင်ိုးက အဆင်အ
သတထ ိုးကကသည်မှ အတတ ်ပင်ပြစ်န္င်သည်။ လူတစ်ချြုျို့၏ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ဤအသပည
သမဟ
့် တ် အပမင်ပွငပ့်် ခင်ိုးမှ ရိုးရှငိုး် သည့်် သမဟ
့် တ် အတပေါ်ယ အတင်ိုးအတ ပြင့််
န ိုးလည်ပခင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ ပါရှတက င်ိုး ပါရှန္င်သည်။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကမူ ဤအတကက င်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်ပပီိုး သူတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတက
့် စတ်န္လ
့် တလိုးနက်တသ ၊ တစ်ကယ်တရ
တတွျို့ ကကြုမှုဆသ
ီ တခေါ်
့် တဆ င်တပိုးသည့်် ထူိုးပခ ိုးတသ အတတွျို့အကကြုမျ ိုး ရှထ ိုးပပီိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သတသ
်လည်ိုး ဤယခင် အသပည သည် နက်ရှုင်ိုးသည်ပြစ်တစ၊
့်
အတပေါ်ယပြစ်တစ တစ်ြက်သတ်ဆန်ပပီိုး လတလ က်တကျပခင်ိုး မရှပါတပ။ ထတကက
င့််
့်
ဤသည်မှ သင်တ
က်ရတစရန်
ှ
့် က
့် ပမနက်ရှုင်ိုးပပီိုး ပမတကျတသ န ိုးလည်ပခင်ိုးသ တရ
့်
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးအတွက် ဤအတကက င်ိုးအရ က ငါ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးရပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ သင်တက
့် မတ်သဟ ယ ပပြုတပိုးရန်အလငှ့်
သင်တအတွ
က် အနည်ိုးငယ် တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးတနမည့်် သမဟ
့်
့် တ် အနည်ိုးငယ် စတ်မသက်မသ
ပြစ်တစမည့်် ငါတ ယခင်
က အသိုးမပပြုြူိုးတသ အထူိုးနည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ငါအသိုးပပြုမည်။
့်
သင်တသည်
တန င်တွင ် ငါမည်သ
့် ည်အ
့် ရ က ဆလတကက င်ိုး န ိုးလည်ပါလမ်မ
့် ည်။ သင်တသည်
့်
့်
ပဝတထြုမျ ိုးက န္ှစ်သက် ကကသတလ ။ (န္ှစ်သက်ပါသည်။) တက င်ိုးပပီ၊ ပဝတထြုတပပ ရန်အတွက်
ငါ၏တရွ ိုးချယ်မက
ှု ယင်ိုးတက
့် သင်တအ
့် ိုးလိုး န္ှစ်သက်ကကသပြင့်် တက င်ိုးဟန်တူတလသည်။
ယခ စလက်ကကပါစ။့် သင်တအတနပြင်
့် မှတ်စမျ ိုးထဲ ချတရိုးစရ မလအပ်ပါ။ သင်တ ့်
့်
စတ်ပငမ်ပငမ်ထ ိုးပပီိုး င်္န မပငမ် မပြစ်ရန်အတွက် ငါတတ င်ိုးဆသည်။ သင်၏ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး
သမဟ
့် နီိုးအန ိုးက လူမျ ိုးတကက င့်် အ ရတထွပပ ိုးမည်ဟ သင်ခစ ိုးရလျှင်
့် တ် သင်အ
သင်မ
့် ျက်လိုးမျ ိုးက မှတ်ထ ိုးန္င်သည်။ သင်တက
့် တပပ ပပရန် ငါ၌ အလွန ်
စတ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ ပဝတထြုတစ်ခ ရှသည်။ ဤသည်မှ မျြုိုးတစ့်တစ်တစ့်၊ ကမဘ ကကီိုး၊
သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တနအလင်ိုးတရ င်၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတကက င်ိုး ပဝတထြုတစ်ခ ပြစ်သည်။
ယင်ိုး၏ အဓက ဇ တ်တက င်မျ ိုးမှ မည်သတ
ူ နည်
့် စ်တစ၊့် ကမဘ ကကီိုး၊
့် ိုး။ (မျြုိုးတစတ

သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တနအလင်ိုးတရ င်၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးပြစ်သည်။) ၎င်ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
ပါသတလ ။ (မပါပါ။) သတသ
်လည်ိုး ဤပဝတထြုက သင်တကက
ှ ့်် သင်တ ့်
့်
့် ိုးပပီိုးသည်န္င
လန်ိုးဆန်ိုးပပီိုး တကျနပ်သွ ိုးမည်က ငါကျန်ိုးတသသည်။ ယခ၊ တစ်ဆတ်တလ က် ပငမ်သက်စွ
န ိုးတထ င်တလ ။့်
ပံိုဝတထ ၁။ မျိ ်းတစူ့တစ်တစူ့၊ ကမဘ တ မကကီ်း၊ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တနအလင််းတရ င်၊ ငှကမ
် ျ ်းနှင ်ူ့
လသ ်း
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်သ မျ
့် လိုးတစ်တစ့် ကျလ ခဲသ
့် ည်။ မိုးသည်ိုးကကီိုးမည်ိုးကကီိုး
့် ြုိုးတစတ
ရွ ချလက်ပပီိုးသည်တ
့် န က် အတစ့်တလိုးမှ အတညြှ က်န္တလိုး တပါက်လ ပပီိုး ၎င်ိုး၏
အပမစ်တလိုးမျ ိုးလည်ိုး တပမကကီိုးတအ က်ထသ
ဲ တပြည်
ိုးပြည်ိုး တိုးဝင်သွ ိုးကကသည်။
့်
အတညြှ က်တလိုးမှ လဆန်ိုးမလ
ှ ဆတ်၊ လဆတ်မှလဆန်ိုး ရ သီ အတပပ င်ိုးအလဲက
ကကြုတတွလ
ျို့ ျက် မိုးသက်တလပပင်ိုးဒဏ်က ကက့်ကက့် ခပပီိုး အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ ကကီိုးထွ ိုးလ သည်။
တန္ွရ သီတွင် အတညြှ က်တလိုးသည် ရ သီဥတ၏ ချစ်ချစ်တတ က်အပူဒဏ်က
ခန္င်ရည်ရှတစြအတွ
က် ကမဘ တပမကကီိုးက တရလက်တဆ င်မျ ိုးက သယ်တဆ င်လ တပိုးသည်။
့်
ထပပင်
့် ကမဘ တပမကကီိုးတကက င့်် အတညြှ က်တလိုးသည် အပူဒဏ်က မခစ ိုးရသပြင့်် တန္ွရ သီ၏
အပပင်ိုးထန်ဆိုး အပူဒဏ်မှ လွနတ
် ပမ က်သွ ိုးခဲသ
့် ည်။ တဆ င်ိုးရ သီတရ က်တသ ်
ကမဘ တပမကကီိုးက သူ၏တန္ွိုးတထွိုးသည့်် ရင်ခင
ွ ထ
် တ
ဲ ွင ် အတညြှ က်တလိုးက တထွိုးတပွျို့ထ ိုးပပီိုး၊
ကမဘ တပမန္ှင ့်် အတညြှ က်တလိုးက တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး တင်ိုးတင်ိုးကကပ်ကကပ် ြက်တယ
ွ ်

ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးက အတညြှ က်တလိုးက အတန္ွိုးဓ တ် တပိုးတသ တကက င်၊့်
အတညြှ က်တလိုးသည် တအိုးစမ်မ
် ဝတသ တလပပင်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် န္ှငိုး် မန်တင်ိုးမျ ိုး၏ ထခက်ပခင်ိုးက
့် ှုနတ
မခရဘဲ၊ ရ သီဥတ၏ ကကမ်ိုးတမ်ိုးသည့်် အတအိုးဒဏ်မှ ရှငသ
် န်ခရ
ဲ့် သည်။ ကမဘ တပမကကီိုး၏
တစ င်တ
့် ရှ က်မှုတကက င့်် အတညြှ က်တလိုးသည် ဝင်ဝ
့် င်က့် က ိုးကက ိုးန္ှင ့်် တပျ ်တပျ ်ရင်ရင်
ကကီိုးထွ ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ အတညြှ က်တလိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုး၏ ကယ်ကျြုိုးမြက်

ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်မှုတကက င့်် သန်စွမ်ိုးကက့် ခင်လျက် ြွျို့ ပြြုိုးလ ရသည်။ ယင်ိုးမှ တပျ ်ရင်စွ ပြင့််
မိုးတရစက်မျ ိုးကက ိုးတွင ် တတိုးဆပပီိုး၊ တလအတဝှတွ
ဲွ ခန်က ကကီိုးပပင်ိုးလ ခဲသ
့် ည်။
့် င ် ယမ်ိုးန္ျို့က
အတညြှ က်တလိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတမှ့် တစ်ဦိုးအတပေါ်တစ်ဦိုး မှီခတနကကရသည်။...
န္ှစ်မျ ိုး ကန်လွနပ် ပီိုးတန က် အတညြှ က်တလိုးမှ ပမင်သ
ွ ိုး် တသ သစ်ပင်ကကီိုးအပြစ်
့် န
ကကီိုးထွ ိုးလ ခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ တရတွက် မကန်သည့်် သစ်ရွက်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် အဆ
့် င်ိုးတနပပီိုး
တတ်ခင်တသ အကင်ိုးအခက်မျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် ကျန်ိုးမ ကက့် ခင်စွ

ရပ်တည်လ ခဲပ့် ပီ။ သစ်ပင်၏ အပမစ်မျ ိုးမှ ယခင်ကကဲသ
့် တပမကကီ
ိုးထသ
ဲ စ
့်
့် က်ဝင်တနဆဲပြစ်ခပဲ့် ပီိုး
ြှ က်တလိုးက
ယခတွင ် တပမကကီိုးတအ က်ထသ
ဲ နက်
ရှုင်ိုးစွ တိုးဝင်ခတ
ဲ့် ချပပီ။ တစ်ချန်က အစအတည
့်
့်
အက အကွယ်တပိုးခဲသ
့် ည့်် တပမကကီိုးမှ ယခတွင ် ဧရ မ သစ်ပင်ကကီိုး အတွက်
အတပခခအတ်ပမစ်ပြစ်တနခဲပ့် ပီ။
သစ်ပင်တပေါ်သ တနအလင်
ိုးတန်ိုး ပြ ကျခဲသ
့် ည်။ သစ်ပင်က ယင်ိုး၏ကယ်ထည်က ယမ်ိုးထိုးက
့်
သူ၏ လက်တမျ ိုးက က ိုးထက
ွ ်လ တအ င် ဆန်ထ
ဲ
့် တ်ထ ိုးပပီိုး တနအလင်ိုးတရ င်ထက
တလထက တစ်ဝကကီိုး ရှြူရှု က်သည်။ တပမပပင်တအ က်တင
ွ မ
် ူ သစ်ပင်န္င
ှ အ
့်် တူ အချန်ကက်
အသက်ရှြူသပြင့်် တပမကကီိုးက လန်ိုးဆန်ိုးမက
ှု ခစ ိုးရသည်။ ၎င်ိုးအခက်တွင် အကင်ိုးအခက်မျ ိုး
ကက ိုးမှ လတ်ဆတ်သည့်် တလန္တအိုးတလိုး တက်ခတ်သွ ိုးပပီိုး၊ သစ်ပင်မှ ခွနအ
် ိုးန္င
ှ ့််
တသမ်သ
ှ ့််
့် မ်လ
့် ှုင်ိုးထက တပျ ်ရင်ပမြူိုးတူိုးမှုပြင့်် လှုပ်ခတ်လ သည်။ သစ်ပင်န္င
တနအလင်ိုးတရ င်သည်လည်ိုး တစ်ဦိုးအတပေါ်တစ်ဦိုး မှီခတနကကရသည်။...
လူတသည်
သစ်ပင်၏ တအိုးပမသည့်် အရပ်တအ က်တွင ် ထင်ကကပပီိုး လန်ိုးဆန်ိုးတအိုးပမပပီိုး
့်
တမိုးကကြုင်သည့်် တလညင်ိုးက ခယူကကသည်။ တလက သူတ၏
့် န္ှလိုးန္ှင ့်် အဆတ်တက
့်
သန်ရှ့် ငိုး် တစပပီိုး သူတထဲ
့် တပိုးသည်ပြစ်၍ သူတ၏
့် က တသွိုးကလည်ိုး သန်စင်
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးမှ
ထင်ိုးမှုင်ိုးမှု သမဟ
့် ချ။ လူတန္ှ့် င ့်် သစ်ပင်သည် တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး မှီခ
့် တ် ြစီိုးမှု မခစ ိုး ကကတတ တ
တနကကရသည်။...
ကျည်ကျည်ကျ ကျ ပမည်သပပြုတသ ငှက်တလိုးတစ်အပ်က သစ်ပင်၏
အကင်ိုးအခက်မျ ိုးအတပေါ် ခန ိုးကကသည်။ သူတသည်
သ ိုးရဲတစ်တက င်တက င်က
့်
တရှ င်တပပိုးြ၊ ့် သမဟ
့် တ် မျြုိုးပွ ိုး သ ိုးတပါက်ြန္ှ့် င ့်် သူတ၏
့် အတက င်တပါက်မျ ိုးက
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ြ ထ
့် တနရ တွင ် ဆင်ိုးသက်ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်၊ သမဟ
့် တ် ခဏတပြြုတ်
လ န ိုးခပခင်ိုးလည်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ ငှကတ
် လိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သစ်ပင်သည် တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး မှီခ
တနကကရသည်။...
လမ်ကျစ်ရှုပ်တထွိုးတနသည့်် သစ်ပင်၏ အပမစ်မျ ိုးမှ တပမကကီိုးထတ
ဲ ွင ် နက်ရှုင်ိုးစွ စက်ဝင်သည်။
သစ်ပင်သည် သူ၏ပင်စည်ပြင့်် တပမကကီိုးက တလဒဏ်မိုးဒဏ်မှ က ကွယ်တပိုးပပီိုး၊
သူတပခြဝါိုး
တအ က်က တပမကကီိုးကက ကွယ်ရန် သူ၏ အကင်ိုးအခက်မျ ိုးက
့်
ပြန်ကျက်
တပိုးထ ိုးသည်။ သစ်ပင်က ထသပပြုရသည်
မှ တပမကကီိုးသည် သူ၏မခင်
့်
့်
ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူတသည်
တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး ခွနအ
် ိုးတပိုးလျက်
့်

အမှီသဟဲပပြုကကသည်အ
့် ပပင် သူတသည်
ဘယ်တသ အခါမျှ ခွခ
ဲ ွ မည်မဟတ်ပါ။...
့်
ထသပြင်
့် ့် ဤပဝတထြု အဆိုးသတ်သည်။ ငါတပပ ပပလက်သည့်် ပဝတထြုတလိုးက မျြုိုးတစ့်တစ်တစ့်၊
ကမဘ တပမကကီိုး၊ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တနအလင်ိုးတရ င်၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးအတကက င်ိုး ပြစ်သည်။
ပဝတထြုတလိုးတွင် ပပကွက်အနည်ိုးငယ်သ ပါသည်။ ပဝတထြုတလိုးက သင်တက
့်
မည်သည်ခ
့် စ ိုးချက်မျ ိုး ချန်ရစ်တပိုးသနည်ိုး။ ငါဤနည်ိုးအတင်ိုး စက ိုးတပပ သည်အ
့် ခါ
ငါတပပ တနသည်အ
့် ရ က သင်တ န
် တန
့် ိုးလည်ကကသတလ ။ (ကျွန္ပ်
့် ိုးလည်ပါသည်။)
တကျိုးဇူိုးပပြု၍ သင်တ၏
့် ခစ ိုးချက်မျ ိုးက တပပ ပပတလ ။့် ဤပဝတထြုက န ိုးတထ င်ပပီိုးတန က်
သင်တ မည်
သည်အ
့် ရ ခစ ိုးခဲရ
့် သနည်ိုး။ ပဝတတြုထဲ၌ရှတသ ဇ တ်တက င်အ ိုးလိုးက ပမင်န္င်
့်
ထတတွျို့ န္င်တကက င်ိုး သင်တက
တကယ်ရှတသ အရ မျ ိုး
့် ငါ ဦိုးစွ တပပ ပပထ ိုးမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပြစ်ပပီိုး၊ တင်စ ိုးချက်မျ ိုး မဟတ်ပါ။ ငါတပပ ခဲသ
့် ရ အ ိုး သင်တက
့် ည်အ
့် ငါ
စဉ်ိုးစ ိုးသိုးသပ်တစချင်သည်။ ငါ၏ ပဝတထြုထဲတွင ် ပည ရပ်ဆန်တသ အရ
ဘ မျှမရှသည်အ
့် ပပင် ယင်ိုး၏ အဓကအချက်မျ ိုးက စ တကက င်ိုးအနည်ိုးငယ်ပြင့််
တြ ်ပပန္င်တလသည်။ (ကျွန္ပ်
် တ ကက
ိုးခဲရ
့် သည့်် ပဝတထြုက လှပသည့်် ပန်ိုးချီက ိုးတစ်ချပ်က
့်
တရိုးပခယ်တလသည်- မျြုိုးတစတ
် ပပီိုး ကကီိုးထွ ိုးလ သည်န္
့် င
ှ အ
့်် မျှ ယင်ိုးက
့် စ်တစ့် အသက်ရှငလ
တန္ွဦိုးတပါက်၊ တန္ွရ သီ၊ တဆ င်ိုးဦိုးတပါက်၊ တဆ င်ိုးရ သီဟူတသ န္ှစ်တစ်န္စ
ှ ်၏ ဥတတလိုးပါိုးက
ြှ က်တပါက်တသ အတစ့်တလိုးက
တတွျို့ ကကြုခစ ိုးရသည်။ ကမဘ တပမကကီိုးက အစအတည
့်
မခင်တစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပပြုစ
တစ င်တ
့် ရှ က်မှုတပိုးသည်။ ယင်ိုးက အတအိုးဒဏ်က
့်
ြှ က်တလိုးက အတန္ွိုးဓ တ်တပိုးသည်။
တကျ ်လ ိုးန္င်ရန်အတွက် တဆ င်ိုးတွငိုး် ၌ အစအတည
့်
အတညြှ က်တလိုးက သစ်ပင်ကကီိုးအပြစ်သ ကကီ
့် ိုးထွ ိုးလ ပပီိုးတန က်တွင ် တနတရ င်ပခည်တလိုးက
၎င်ိုး၏ အကင်ိုးအခက်မျ ိုးက ထတတွျို့ ပပီိုး၊ အပင်က တပျ ်ရင်မှုမျ ိုးစွ
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးပပန်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အတပမ က်အပမ ိုးထတ
ဲ ွင်
တပမကကီိုးသည်လည်ိုး အသက်ရပပီ
ှ ိုးလျှင် ၎င်ိုးန္ှင ့်် သစ်ပင်တသည်
တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ
့်
အမှီသဟဲပပြုကကသည်က ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ပမင်သည်။ သစ်ပင်က တနတရ င်ပခည်က တပိုးစမ
ွ ်ိုးသည့််
ကကီိုးစွ တသ အတန္ွိုးဓ တ်ကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ပမင်သည်၊ ထပပင်
့် တတွျို့ ပမင်တနကျပြစ်တစက မူ
ငှက်ကတလိုးမျ ိုးသည် ပပည်စ
့် တသ သဟဇ တကျသည့်် ရှု ခင်ိုးတစ်ခအပြစ် သစ်ပင်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် အတူတကွ ပတြ က် ကသည်ကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် တတွျို့ရပါသည်။ ဤသည်တမှ့်
ဤပဝတထြုက ကျွန္ပ်
် ကက ိုးရသည့်် အချန်တွင ် ကျွန္ပ်
် ရင်ထ၌
ဲ ခစ ိုးရသည့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုး
ပြစ်ပါသည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးမှ အမှနတ
် ကယ် အသက်ဝင်သည်က
ကျွန္ပ်
် သတဘ တပါက်မပါသည်။) မှနတ
် လစွ။ တစ်တယ က်တယ က်က ထပ်ပြည်စ
့် ရ

တစ်ခခရှသတလ ။ (မျြုိုးတစ့်တလိုးက အတညြှ က်တပါက်ပပီိုး ပမင်သ
ွ ိုး် တသ သစ်ပင်အပြစ်
့် န
ကကီိုးထွ ိုးလ သည့်် ဤပဝတထြုထဲတွင၊် ဘရ ိုးသခင့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အက့် သြွယ်ရ က
ကျွန္ပ်
် တတွရ
ျို့ သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ ကူညအ
ီ ိုးပြည်ပ့် ပီိုး
အမှီသဟဲပြစ်တစရန် ပပြုလပ်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အပပန်အလှန ်
ချတ်ဆက်မှုရပပီ
ှ ိုး အလပ်အတကျွိုးပပြုကကတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် တတွရ
ျို့ သည်။ ကျွန္ပ်
် သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏အက့် သြွယ်ရ က တတွျို့ရပပီိုး၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
အသက်အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်က တတွျို့ရပါသည်။)
ငါတပပ ခဲသ
က ပမင်တတွျို့ ြူိုးတသ အရ ပင်ပြစ်သည်။
့် မျှ အတကက င်ိုးအရ တင်ိုးမှ သင်တ ယခင်
့်
ဥပမ မျြုိုးတစ့်မျ ိုး၊ သူတသည်
သစ်ပင်မျ ိုးအပြစ် ကကီိုးထွ ိုးလ ပပီိုး၊ သင်အ
့် တနပြင့်် ပြစ်စဉ်၏
့်
အတသိုးစတ်ဟူသမျှက ပမင်တတွျို့ န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး ထသပြစ်
့် ပျက်သည်က
သင်သရသည်မဟတ်တလ ။ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် တနတရ င်ပခည်အတကက င်ိုးကလည်ိုး
သင်သရသည်။ သစ်ပင်တပေါ်တွင ် န ိုးတနသည့်် ပရပ်မှ လူတင်ိုးပမင်ြူိုးကကသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ထပပင်
့် သစ်ပင်ရပ်တွင ် မမြ သ အတမ တပြကကသည့်် လူတ၏ပ
့် ရပ်မှ
သင်တအ
့် ရ မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ထတကက
င့််
့် ိုးလိုး ပမင်ြူိုးကကသည်အ
့်
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက ပရပ် တစ်ခတည်ိုးတွင ် ရှသည်အ
့် ခါတွင ် ထပရပ်က
မည်သည်ခ
့် စ ိုးချက်က ပြစ်တပေါ်တစသနည်ိုး။ (သဟဇ တကျပခင်ိုး ခစ ိုးမှုပါ။) ထကဲသ
့် တသ
့်
ပရပ်တွငရ
် သည်
ှ
့် အရ မျ ိုးတစ်ခစီတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ ကကသည်ပြစ်၍ ဤကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး၏
့်
ကမဘ တပမတပေါ် တည်ရတနပခင်
ှ
ိုး တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုက ဘရ ိုးသခင်သပါသည်။ ဘရ ိုးသခင်က
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် ခါ၌၊ အရ တစ်ခချင်ိုးစီက စီစဉ်ပပီိုး ြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် ခါ၌
ရည်ရွယ်ချက်ပြင့်် သူြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ထအရ မျ ိုးက သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အချန်တွင ်
တစ်ခချင်ိုးစီက အသက်န္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် တစခဲသ
့် ည်။ ငါတ၏
့် ည့််
့် ပဝတထြုထဲတွင ် တြ ်ပပခဲသ
အတင်ိုးပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တည်ရမှု
ှ အတွက် သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ
မျြုိုးတစ့်မျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ တပမကကီိုးတ အပပန်
အလှန ် မှီခကကသည်၊့် ကမဘ ကကီိုးက မျြုိုးတစမ
့် ျ ိုးက
့်
အ ဟ ရပြစ်တစန္င်ပပီိုး မျြုိုးတစ့်တလိုးမျ ိုးက တပမကကီိုးက တွယက
် ပ် ချည်တန္ှ င်ထ ိုးသည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်ပြစ်သည်။ သူြန်
့် နဦိုးကပင် ဤဆက်န္ယ်မှုက
့် ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ တကယ်က
ဘရ ိုးသခင်က စီမထ ိုးသည်။ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တနတရ င်ပခည်၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏
ပပကွကမ
် ှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် သက်ရှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏
သရပ်ပပချက် တစ်ခပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ ၊ သစ်ပင်က ကမဘ တပမကကီိုးက

မပစ်ပယ်န္င်သည်အ
့် ပပင် ယင်ိုးမှ တနတရ င်ပခည်မရှဘဲလည်ိုး မပြစ်န္င်ပါ။ ထတကက
င့််
့်
သစ်ပင်က ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်က မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
ကမဘ တပမကကီိုး အတွက်သ လျှင် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည်ဟ ငါတတပပ
န္င်သတလ ။ ယင်ိုးက
့်
ငှက်မျ ိုးအတွကသ
်
ရည်ရွယ်သည်ဟ ငါတ တပပ
န္င်သတလ ။ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျ ိုး
့်
အတွက်သ ပြစ်သည်ဟ ငါတ တပပ
န္င်သတလ ။ (မတပပ န္င်ပါ။) သူတကက
့်
့် ိုးက ဆက်န္ယ်မှုက
အဘယ်နည်ိုး။ သူတကက
် ိုးပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုး၊
့် ိုးက ဆက်န္ယ်မှုဆသည်မှ အပပန်အလှန ် ခွနအ
ကျွနိုး် ကင်ိုးမီှ ကင်ိုးကျွနိုး် မီပှ ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ခွမ
ဲ ရပခင်ိုး ဆက်န္ယ်မှုမျြုိုး ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ကမဘ တပမကကီိုး၊ သစ်ပင်၊ တနတရ င်ပခည်၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူတသည်
ပြစ်တည်မအ
ှု တွက်
့်
တစ်ဦိုးတပေါ်တစ်ဦိုး အမှီပပြုကကရပပီိုး၊ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး ပပြုစပျြုိုးတထ င် ကကရသည်။ သစ်ပင်က
ကမဘ တပမကကီိုးက က ကွယ်တပိုးပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုးက သစ်ပင်က ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးသည်။
တနတရ င်ပခည်က သစ်ပင်က တထ က်ပက
ီ ည်၊ ထစဉ် သစ်ပင်က တနတရ င်ပခည်မှ
့် ူညသ
လတ်ဆတ်သည်တ
့် လက ရယူပပီိုး ကမဘ တပမကကီိုး အတပေါ်၌ တန၏ ချစ်ချစ်တတ က်အပူက
တလျ ပ
ူ အကျြုိုးခစ ိုးရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့် ါိုးတစသည်။ အဆိုးတွင ် ဤအရ မှ မည်သက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်တနထင်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က အတပခခသည့်် နယ မမျ ိုးထက
ဲ တစ်ခပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ အစကတည်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ရည်ရွယ်ထ ိုးခဲသ
့် ည့်် ပစပြစ်သည်။ ဤပရပ်သည်
ရိုးရှငိုး် သည်ပ
့် ရပ်ပင် ပြစ်တသ ်လည်ိုး ထအထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏
ကကရွ ယ်ချက်က ငါတတတွ
့် ျို့ န္င်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်သည် ငှက်တကျိုးမျ ိုးန္ှင ့််
တနတရ င်မဆထ ိုးဘ၊ ကမဘ တပမကကီိုးမရှဘဲ သမဟ
ှ ့်် အသက်မရှင ် န္င်ပါ၊
့် တ် သစ်ပင်မျ ိုးမရှဘဲန္င
ထသ ပြစ်
့် သည်မဟတ်တလ ။ ဤသည်မှ ပဝတထြုတစ်ခသ ပြစ်တသ ်လည်ိုး ယင်ိုးက
ပပသသည်အ
့် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ ကယ်စ ိုးပပြုပစတလိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသက်ရှင ် တနထင်န္င်သည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခဟူသည့်် သူ၏ ဆလက်တဆ င်ပင်ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက လည်ိုးတက င်ိုး၊ တနထင်ရန်အတွက်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်ကလည်ိုးတက င်ိုး ြန်ဆင်ိုးတပိုးခဲသ
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက် ပြစ်သည်။
ပထမဆိုးအတနန္ှင ့်် ငါတ၏
့် ည့်် အဓကအချက်မှ အရ ခပ်သမ်ိုး၏
့် ပဝတထြုက တပပ ပပခဲသ
အပပန်အလှန ် ခွနအ
် ိုး ပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုး၊ ကျွနိုး် ကင်ိုးမှီကင်ိုးကျွနိုး် မှီပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ယှဉ်တွဲ
တနထင်ပခင်ိုးတပင်
ွ ်၏
့် ပြစ်သည်။ ဤနယ မတအ က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တည်ရရ
ှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က က ကွယ် တပိုးထ ိုးသည်၊ ၎င်ိုးသည် တည်ရပပီ
ှ ိုး ရပ်တည်န္င်သည်။

ဤအတကက င်ိုးတကက င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ရှငသ
် န်ပပီိုး မျြုိုးပွ ိုး န္င်ကကသည်။ ငါတပမင်
့် ည့််
့် တတွျို့ ခဲသ
ပရပ်မှ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင၊့်် တနတရ င်၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးတက
့် အတူတကွ
တတွျို့ ခဲရ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင် ပါခဲသ
့် သည့်် အရ ပြစ်သည်။ ဤပရပ်ထတ
့် တလ ။ သူက
့်
မည်သမ
ူ ျှမပမင်ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တလ ။ သတသ
လ
် ည်ိုး ပပကွက်ထက
ဲ အရ မျ ိုးကက ိုးတွင ်
့်
အပပန်အလှန ် ခွနအ
် ိုးပြည်တ
့် ပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ကျွနိုး် ကင်ိုးမှီကင်ိုးကျွနိုး် မှီပြစ်ပခင်ိုးတ၏
့် စည်ိုးမျဉ်ိုးက
လူက တတွျို့ ပမင်ခရ
ဲ့် သည်။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးထတ
ဲ ွင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရှမှုန္င
ှ ့််
အချြုပ်အပခ အ ဏ က တတွျို့ န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့််
တည်ရပခင်
ှ ိုးက က ကွယ်တစ င်တ
တသ
နယ မန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျြုိုးက
့် ရှ က်ြ ဤသ
့်
့်
အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
ကူညတ
ီ ထ က်ပတ
ှ
။
့် ပိုးသည်။ ဤပဝတထြုမှ ငါတ၏
့် အဓကဆလရင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှုရသတလ
အတပေါ်ယကကည်လ
့် ျှင် ဆက်စပ်မှုမရှဟန် တူတသ ်လည်ိုး၊ အမှနတ
် ကယ်တွင် ဘရ ိုးသခင်က
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် သူ၏
ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုးသည် သူ၏ အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
အတွငိုး် ကျကျ ဆက်စပ် တနသည်။ ဤအချက်တက
ဲ မရန္င်ပါ။ ယခ သင်တသည်
့် ခွ၍
့်
တစ်စတစ်ရ က တလ့်လ မတနတပပပီ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ လည်ပတ်မှုက အပ်စိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
အမန်တပိုးချြုပ်
ကင်သည်။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ဆက်လက်ရင
ှ သ
် န်န္င်တရိုးက
့်
အပ်ချြုပ်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်။ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက တသတကကပျက်စီိုး
မသွ ိုးတအ င် သမဟ
့် တ် တပျ က်ကွယ်မသွ ိုးတအ င် ထန်ိုးချြုပ် ထ ိုးပပီိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး
အ ိုးလည်ိုးပြည်ပ့် ပီိုး မှီလည်ိုးမီခ
ှ တစသည်။ ထမှသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်မည်။ ထမှသ သူတသည်
ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးတွင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်၌ တနထင်န္င်မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤလည်ပတ်မှုစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး၏ အရှငသ
် ခင်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သတ
ူ စ်ဦိုး တစ်တယ က်ကမျှ
၎င်ိုးတက
ှ ် မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်
့် က
့် ကက ိုးဝင်တန္ှ င်ယ
ကယ်တင်သ လျှင် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်ပပီိုး သူကယ်တင်ကသ ၎င်ိုးတက
့်
စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည်။ သစ်ပင်မျ ိုး မည်သည်အ
့် ချန် အတညြှ က်တပါက်မည်၊ မိုး မည်သည်အ
့် ချန်ရွ မည်၊
ကမဘ တပမကကီိုးက အပင်မျ ိုးက တရန္ှင ့်် အ ဟ ရ မည်မျှတပိုးမည်၊ မည်သည်ရ
့် သီတွင ်
သစ်ရွက်မျ ိုး တကကကျမည်၊ မည်သည်ရ
့် သီတွင် သစ်ပင်မျ ိုး အသီိုးသိုးီ မည်၊ တနတရ င်ပခည်က
သစ်ပင်က အ ဟ ရမည်မျှတပိုးမည်၊ တနတရ င်ပခည်၏ တကျွိုးတမွိုးခလ ရပပီိုးတန က်

သစ်ပင်မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ရ က ရှြူထတ်တပိုးမည်- ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်က
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်တွင ် မည်သမ
ူ ျှ မချြုိုးတြ က်န္င်သည့််
့် ည်အ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအပြစ် သူကကြုတင် ပပဌ န်ိုး ထ ိုးခဲသ
ှ
ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် ည်။ အသက်ရသည်
့် တ်
လူအပမင်
တင
ွ ် အသက်မသ
ဲ့် ည်ပြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ိုးမှ သူအတနပြင်
့်
့်
့်
သူတက
အပ်စိုးသည်တ
့် နရ ပြစ်တသ သူ၏လက်ထတ
ဲ ွင ်
့် ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး သူတအတပေါ်
့်
တည်တနကကသည်။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မည်သက
ူ မျှ မတပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် ့်
မတြ က်ြျက်န္င်ပါ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက

ြန်ဆင်ိုးသည်အ
့် ချန်တွင် သစ်ပင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးမရှဘဲ အပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတညြှ က်တက
့်
ချမှတ်၍ မရန္င်သည်အ
့် ပပင် မကကီိုးထွ ိုးန္င်မည်အ
့် တကက င်ိုး၊ ကမဘ တပမကကီိုးသည် သစ်ပင်မျ ိုး
မရှလျှင် တပခ က်တသွသ
ျို့ ွ ိုးမည်အ
့် တကက င်ိုး၊ သစ်ပင်သည် တကျိုးငှက်တ၏
့် န ိုးခရ အမ်
ပြစ်လ သင်ပ့် ပီိုး တလဒဏ်မှ သူတ အက
အကွယယ
် ူရမည့်် တနရ ပြစ်လ မည်အ
့် တကက င်ိုး
့်
ကကြုတင် ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်။ သစ်ပင်တစ်ပင်က တနတရ င်ပခည် မရှလျှင်
ရှငသ
် န်န္င်မည်တလ ။ (မရှငသ
် န်န္င်ပါ။) သစ်ပင်က ကမဘ တပမကကီိုးန္ှငသ
့်် လျှငလ
် ည်ိုး
မရှငသ
် န်န္င်ပါ။ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ဆက်လက် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပြစ်သည်။ လူသည် သစ်ပင်မှ လတ်ဆတ်သည့်် တလက ရရှပပီိုး
လူသည် သစ်ပင်မှ က ကွယ်တပိုးထ ိုးသည့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် တနထင်ကကရသည်။
လူသ ိုးသည် တနတရ င်ပခည် သမဟ
ှ
မျ ိုးမရှဘဲ
့် တ် အမျြုိုးမျြုိုးတသ သက်ရအရ
အသက်မရှငန္
် င်ပါ။ ဤဆက်န္ယ
ွ ်မှုမျ ိုးမှ ရှု ပ်တထွိုးတသ လ
် ည်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
့်
အချင်ိုးချင်ိုး ခွနအ
် ိုးပြည်တ
့် ပိုးန္င်ရန်၊ အချင်ိုးချင်ိုး မှီခရန်န္င
ှ ့်် အတူတကွ တည်ရရန်
ှ အလငှ့်
ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတက
့် ည်က သင်
့် အပ်စိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
အမှတ်ရြလ
့် ည့်် အရ တစ်ခစီတင်ိုးတွင ်
့် သည်။ အပခ ိုးနည်ိုးပြင့်် ဆရတသ ် သူြန်ဆင်ိုးခဲသ
တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုတ ရှ
့် ကကသည်။ အကယ်၍ အရ တစ်ခခက အတရိုးပါမှုမရှဘဲ
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်ဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးက တပျ က်ကွယ်တစမည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်ပရ
ဲ
့် န် ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထက
တစ်ခပင်ပြစ်သည်။ ဤပဝတထြုထဲတွင် “တထ က်ပ့်သည်” ဆသည့်် စက ိုးလိုးက
မည်သည်အ
့် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က တနတ
့် င်ိုး သစ်ပင်က တရတလ င်ိုးသတလ ။
သစ်ပင်က အသက်ရှြူြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏ အကူအညီက လအပ်သတလ ။ (မလအပ်ပါ။)
ဤတနရ တွင် “တထ က်ပသ
့် န က်၊
့် ည်” ဆသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးသည်တ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက ဆလသည်။ ၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက

တည်တထ င် တပိုးပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် စီမထန်ိုးတကျ င်ိုး ရသည်မှ
လတလ က်သည်။ မျြုိုးတစက
ဲ ွင် စက်လက်သည်အ
့် ခါ သစ်ပင်သည်
့် ကမဘ တပမကကီိုးထတ
သူဘ
် န်မှုအတွက် အတပခအတနမျ ိုး အ ိုးလိုးက
့် သ ကကီိုးထွ ိုးတလသည်။ သစ်ပင်၏ ရှငသ
ဘရ ိုးသခင်မှ ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည်။ တနတရ င်၊ တရ၊ တပမကကီိုး၊ တလန္ှင ့်် ပတ်ပတ်လည်
သဘ ဝဝန်ိုးကျင်တက
ဲ့် ည်။ တလ၊ ဆီိုးန္ှငိုး် ၊ န္ှငိုး် ၊ မိုးန္ှင ့််
့် ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခသ
ဥတတလိုးပါိုးတက
ဲ့် ည်။ ဤသည်တမှ့် သစ်ပင်ကကီိုးထွ ိုးြ လ
့် ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ်ခသ
့် အပ်သည့််
အတပခအတနမျ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ သပြစ်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသက်ရှပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ အရင်ိုးအပမစ် ဟတ်သတလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်သည် တနတ
့် င်ိုး သစ်ပင်ထက်က သစ်ရွက် တစ်ရွက်ချင်ိုးစီက တရတွက်တနစရ
လသတလ ။ မလအပ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်အတနပြင့်် သစ်ပင်အသက်ရှြူြအတွ
က် ကူညရ
ီ န်
့်
သမဟ
န်တရ က်ပပီ” ဟတပပ ပပီိုး
့် တ် “အခ သစ်ပင်အတွက် အလင်ိုးတရ င်တပိုးြ အချ
့်
တနတရ င်ပခည်က တနတ
့် လ
့် င်ိုး န္ှုိုးြမလ
့် ပါ။ သူထကဲသ
့် ပ်တနစရ မလပါ။
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတင်ိုးပင် တနတရ င်ပခည်က အလင်ိုးတရ င်တပိုးြ အချ
န်တန်လျှင် သူသ
့်
့် သ သူ
အလင်ိုးတရ င် တပိုးသည်။ ၎င်ိုးက တပေါ်ထက
ွ ်လ ပပီိုး သစ်ပင်က အလင်ိုးတပိုးက သစ်ပင်က
လအပ်သည်အ
့် ချန်တွင် တနတရ င်ပခည်က စပ်ယူပပီိုး၊ မလအပ်သည်အ
့် ချန်၌လည်ိုး သစ်ပင်က
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး အတွငိုး် ရှငသ
် န်ဆပဲ ြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤပြစ်ရပ်က ရှငိုး် လင်ိုးစွ
့်
ရှငိုး် ပပန္င်တက င်ိုး ရှငိုး် ပပန္င်မည်ပြစ်တစက မူ၊ ယင်ိုးက လူတင်ိုး တတွျို့ ပမင်လက်ခန္င်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးပင် ပြစ်သည်။ သင်လပ်ြ လ
ှ က
့် အပ်သမျှမှ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တည်ရမှု
ထန်ိုးချြုပ်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တကက င်ိုးက အသအမှတ် ပပြုရန်န္င
ှ ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ကကီိုးထွ ိုးမှုန္င
ှ ့်် ဆက်လက်ရှငသ
် န်တရိုးအတပေါ်၌ အချြုပ်အပခ
အ ဏ ရှတကက င်ိုးက သန ိုးလည်ရန်ပင်ပြစ်သည်။
ဤပဝတထြုတွင် လူတက
့် “ဥပစ စက ိုး” ဟ တပပ ကကတသ အရ ပါဝင်သတလ ။ ယင်ိုးမှ
လူသ ိုးသြွယ် ခင်ိုးန္ှုင်ိုးတင်စ ိုးမှု တစ်ခတလတလ ။ (မဟတ်ပါ။) ငါသည် အပြစ်မန
ှ တ
် စ်ခက
တပပ ခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ အသက်ရှငသ
် ည်အ
့် ရ ၊ အသက်ရသည်
ှ
အ
့် ရ အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးပခင်ိုးက ခရသည်။ သက်ရအရ
ှ
တစ်ခစီတင်ိုး
ြန်ဆင်ိုးခခဲရ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က အသက်န္င
ှ ့်် ပပည်ဝ
့် တစခဲသ
့် သည်အ
့် ည်။
သက်ရအရ
ှ
တင်ိုး၏ အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်ထမှလ ပပီိုး ထအသက်က စီမညန်ကက ိုးသည့််
လမ်ိုးစဉ်န္ှင ့်် ဥပတဒသမျ ိုးက လက်န ရသည်။ ၎င်ိုးက လူက တပပ င်ိုးလဲစရ မလသကဲသ
့် ့်
၎င်ိုးက လူသ ိုး၏ အကူအညီလည်ိုး မလအပ်တပ။ ၎င်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက

ကူညတ
ီ ထ က်ပ့်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထဲက တစ်ခပြစ်သည်။ သင်တ န
့် ိုးလည်သည်
မဟတ်တလ ။ လူတအတနပြင်
့် ဤအရ က အသအမှတ်ပပြုြ လ
့်
့် အပ်သည်ဟ
သင်တထင်
့် သတလ ။ (ထင်ပါသည်။) သဆ
့် လျှင ် ဤပဝတထြုသည် ဇီဝတဗဒန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှု
တစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။ ၎င်ိုးသည် အသပည သမဟ
့် တ် သင်ယူတလ့်လ မှု ကဏ္ဍတစ်ခ၏
နယ်ပယ်န္င
ှ ့်် တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင့်် ဆက်စပ်တနသတလ ။ ငါတသည်
ဇီဝတဗဒ အတကက င်ိုး
့်
တဆွိုးတန္ွိုးတနပခင်ိုး မဟတ်သည်အ
့် ပပင် ဇီဝတဗဒဆင်ရ သတတသန လပ်တနပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်ပါ။
ငါတတဆွ
့် ရ နည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ိုးတန္ွိုးချက်၏ အဓကအတကက င်ိုးအရ က မည်သည်အ
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏။) သင်တသည်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအထဲတွင ်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပပီနည်ိုး။ သစ်ပင်မျ ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပပီတလ ။ ကမဘ တပမကကီိုးက
ပမင်ပပီတလ ။ (ပမင်ပါပပီ။) တနတရ င်ပခည်ကလည်ိုး ပမင်ပပီမဟတ်တလ ။ သစ်ပင်မျ ိုးတပေါ်တွင ်
န ိုးတနသည့်် ငှက်မျ ိုးက ပမင်ပပီတလ ။ (ပမင်ပါပပီ။) လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးတွင် တနထင်ရသည်က တပျ ်ရင်သတလ ။ (တပျ ်ရင်ပါသည်။) ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တနအမ်၊ သူတရှ့် ငသ
် န်ရ သဘ ဝပတ်ဝန်ိုးကျင်က
ထန်ိုးသမ်ိုးြန္ှ့် င ့်် က ကွယ်တစ င်တ
့် ရှ က်ြ သူ
့် ည့်် အရ မျ ိုးတည်ိုးဟူတသ
့် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
အရ ခပ်သမ်ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက ကူညီ တထ က်ပပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။
ဤတဆွိုးတန္ွိုးချက်၏ ပစ၊ ငါမတ်သဟ ယပပြုတနသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးက သင်တ ့်
မည်သသတဘ
ရသနည်ိုး။ (ယင်ိုးမှ န ိုးလည်လယ
ွ ်ပပီိုး လက်တတွျို့ဘဝပြစ်တသ ဥပမ မျ ိုးစွ
့်
ပါရှသည်။) ဤသည်တမှ့် ငါတပပ သည့်် အဓပပ ယ်မဲ့်တသ စက ိုးလိုးမျ ိုး ဟတ်သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးအတွက် အသက် အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်က န ိုးလည်ြ ့်
ဤပဝတထြုက လူတ လ
က်ထပ်
့် အပ်သတလ ။ (လအပ်ပါသည်။) ဤသဆ
့် လျှင ် ငါတ တန
့်
ပဝတထြုတစ်ခက ဆက်သွ ိုးကကပါစ။့် တန က်ပဝတထြုမှ အတကက င်ိုးအရ အ ိုးပြင့်် အနည်ိုးငယ်
ကွဲပပ ိုးက ၊ အဓက ဆလရင်ိုးမှ လည်ိုး အနည်ိုးငယ် ကွဲပပ ိုးသည်။ ပဝတထြုထဲ၌
တြ ်ပပထ ိုးသမျှမှ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထတ
ဲ ွင ် လူတက
့် မမ၏မျက်စပြင့််
ပမင်တတွျို့ န္င်သည့်် အရ တစ်ခခပင် ပြစ်သည်။ ယခ ငါ၏ တန က်ထပ် ဇ တ်တကက င်ိုးပြစ်စဉ်က
စတပပ မည်။ တစ်ဆတ်တလ က် ပငမ်သက်စွ န ိုးတထ င်ပပီိုး ငါဆ
့် လရင်ိုးက
သင်တန့် ိုးလည်မလည် ကကည်က့် ကတလ ။့် ပဝတထြုပပီိုးတသ အခါ သင်တ အဘယ်
မျှတလ က်
့်
သင်ယူတလ့်လ ထ ိုးသည်က ကကည်ြ
့် သင်
တက
ွ ိုး် တစ်ချြုျို့ တမိုးမည်။ ဤပဝတထြုထဲက
့်
့် တမိုးခန
ဇ တ်တက င်မျ ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးတသ တတ င်ကကီိုး၊ စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး၊ တလကကမ်ိုးကကီိုးန္င
ှ ့််

ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးတ ပြစ်
့် ကကသည်။
ပံိုဝတထ ၂။ ကကီ်းမ ်းတသ တတ င်ကကီ်း၊ စမ််းတချ င််းတလ်း၊ တလကကမ််းကကီ်းနှင ်ူ့ ဧရ မလှုင
ိ ်း် လံ်းို ကကီ်း
ဟဟသည်သည် တကွျို့တက က်စီိုးဆင်ိုးတနသည့်် စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး တစ်ခ ရှခဲက
၊ တန က်ဆိုးတွင ်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တတ င်ကကီိုး၏ တတ င်တပခရင်ိုးက တရ က်ရှလ ခဲသ
့် ည်။ တတ င်ကကီိုးက
စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး၏ စီိုးတကက င်ိုးက က ဆီိုးထ ိုးသည်အ
့် တွက် စမ်ိုးတချ င်ိုးက တတ င်ကကီိုးက
အ ိုးနည်ိုးသည်တ
့် လသတလိုးန္ှင ့်် “တကျိုးဇူိုးပပြုပပီိုး ကျွန္ပ်
် က ပြတ်သွ ိုးခွငပ့်် ပြုပါ၊ သင်သည်
ကျွန္ပ်
် ၏ လမ်ိုးခရီိုးတွင် ရပ်တနပပီိုး ကျွန္ပ်
် တရှ ဆ
ျို့ က်သွ ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ပတ်ဆတနပါသည်
” ဟ တပပ လက်သည်။ တတ င်ကကီိုးက “သင် အဘယ်ဆသ
ီ သွ
့်
့် ိုးမည်နည်ိုး” ဟ
ပပန်တမိုးသည်။ စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးက “ကျွန္ပ်
် သည် န ိုးခရ အမ်က ရှ တြွတနသည်” ဟ
ပပန်တပြသည်။ တတ င်ကကီိုးက “တက င်ိုးပပီ၊ ကျွန္ပ်
် အတပေါ်ကတန ဆက်၍ စီိုးဆင်ိုးသွ ိုးပါ” ဟ
တပပ လက်သည်။ သတသ
်လည်ိုး စမ်ိုးတချ င်ိုး ငယ်တလိုးမှ အ ိုးနည်ိုးလွနိုး် ပပီိုး၊ ငယ်ရွယ်လွနိုး်
့်
တသ တကက င့်် ယင်ိုးသည် ထကဲသ
့် ကကီ
့် ိုးမ ိုးလွနိုး် လှသည့်် တတ င်ကကီိုးကတကျ ပ် ပီိုး စီိုးဆင်ိုးရန်
မပြစ်န္င်ခတ
ဲ့် ပ။ တတ င်တပခက ရင်ဆင်လျက် ဆက်ပပီိုး စီိုးဆင်ိုးရသ တတ်န္င်တတ သ
့် ည်။...
တလကကမ်ိုးကကီိုးသည် သဲန္င
ှ ့်် အမှုက်သရက်တက
့် သယ်တဆ င်ရင်ိုး တတ င်ကကီိုးရှရ သ ့်
တက်ခတ်လ ခဲသ
် က သွ ိုးခွငတ
့်် ပိုး” ဟ တအ ်တပပ သည်။
့် ည်။ တလက တတ င်ကကီိုးအ ိုး “ကျွန္ပ်
တတ င်ကကီိုးက “သင် အဘယ်ဆသ
ီ သွ
့် ိုးမည်နည်ိုး” ဟ တမိုးသည်။ တလက “တတ င်ကကီိုး၏
အပခ ိုးတစ်ဘက်က ကျွန္ပ်
် သွ ိုးလသည်” ဟ ပပန်၍ တအ ်တပပ လက်သည်။ တတ င်ကကီိုးက
“တက င်ိုးပပီ၊ ကျွန္ပ်
် ၏ အလယ်မှ တြ က်သွ ိုးန္င်လျှင် သင်သွ ိုးန္င်သည်” ဟ တပပ လက်သည်။
တလကကမ်ိုးကကီိုးသည် ဤနည်ိုးဟနည်ိုးန္ှင ့်် တစ်ဟူိုးဟူိုး တက်ခတ်သည်၊ သတသ
် အဘယ်မျှ
့်
သည်ိုးကကီိုးမည်ိုးကကီိုး တက်ခတ်တသ ်လည်ိုး တတ င်၏ အလယ်က တြ က်မထွကန္
် င်ခပ
ဲ့် ါ။
တလသည် ပင်ပန်ိုးလ ပပီိုး အန ိုးယူြ ရပ်
့် က ၊ တတ င်ကကီိုး၏ အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ်
့် တန်ခဲ့် ရ
တလပပည်တလညင်ိုးတစ်ခ စတင် တက်ခတ်လ ပပီိုး ထတနရ ၌ရှတသ လူတက
့်
တကျနပ်တစခဲသ
ွ ိုး် ဆက်သပခင်ိုးပင် ပြစ်သည်။...
့် ည်။ ဤသည်မှ တတ င်ကကီိုးက လူတက
့် န္ှုတ်ခန
ပင်လယ်ကမ်ိုးစပ်တွင ် သမဒဒရ တရလှုင်ိုးတလိုးသည်
တကျ က်တဆ င်တကျ က်တိုးတပပည်
န္
့် က
ှ ်တသ တသ င်ပပင်က ညင်ညင်သ သ
့်
ပတ်ခတ်ခသ
ဲ့် ည်။ ရတ်တရတ် ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုး ပြစ်တပေါ်လ ပပီိုး တတ င်ကကီိုးဆသ
ီ တဟ
န်ထိုး
့်
တပပိုးလ ခဲသ
့် ည်။ “ြယ်စမ်ိုး” ဟ ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးက တအ ်တပပ သည်။ တတ င်ကကီိုးက “သင်

အဘယ်ဆက
ီ သွ ိုးမည်နည်ိုး” ဟ တမိုးသည်။ လှုင်ိုးလိုးကကီိုးက တပပိုးဝင်လ သည်က
မရပ်တန်န့္် င်ဘ၊ဲ “ကျွန္ပ်
် သည် ကျွန္ပ်
် ၏နယ်တပမက တိုးချဲျို့တနသည်။ ကျွန္ပ်
် ၏ လက်မျ ိုးက
ဆန်ထ
့် တ်လသည်” ဟ တအ ်တပပ သည်။ တတ င်ကကီိုးက “တက င်ိုးပပီ၊
ကျွန္ပ်
် ၏အထွတ်အထပ်က တကျ သ
် ွ ိုးန္င်လျှင ် သင်က
် သွ ိုးခင
ွ ပ့်် ပြုမည်။” တပပ သည်။
့် ကျွန္ပ်
လှုင်ိုးလိုးကကီိုးက ခပ်ခွ ခွ တန က်ဆတ်လက်ပပီိုး တန က်တစ်ကကမ် တတ င်ကကီိုးဆီ တစ်လပ်လပ်
တက်လ ပပန်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ယင်ိုးက မည်မျှပင် ကကြုိုးစ ိုးကကြုိုးစ ိုး၊ တတ င်ကကီိုး၏
့်
အထွတ်အထပ်က မတကျ ်လ ိုး န္င်တပ။ လှုင်ိုးလိုးမှ တပြည်ိုးပြည်ိုးန္ှင ့်် ပင်လယ်ဆက
ီ သ
ပပန်လှမ်ဆ
့် င်ိုးသွ ိုးန္င်တတ သ
့် ည်။...
န္ှစ်မျ ိုးတထ င်ချီကက သည်တ
့် င် စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးသည် တတ င်တပခတစ်ဝက်တွင ် ညင်သ စွ
စီိုးခဲသ
့် ည်။ တတ င်ကကီိုး၏ လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးတန က်လက်ရင်ိုး စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးသည် သူအ
့် မ်က
ပပန်တရ က်န္င်ခက
ဲ့်
ပမစ်တစ်စင်ိုးန္ှင ့်် ပူိုးတပါင်ိုးပပီိုး ထမှ ပင်လယ်ထက
ဲ စီိုးဝင်ခသ
ဲ့် ည်။
တတ င်ကကီိုး၏ င်္ရစက်မှုတအ က်တွင် စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးသည် ဘယ်တသ အခါမှ လမ်ိုးတကက င်ိုး
တပျ က်မသွ ိုးခဲပ
အချင်ိုးချင်ိုး အ ိုးပြည်တ
့် ပိုးကကပပီိုး၊
့် ါ။ စမ်ိုးတချ င်ိုးန္ှင ့်် တတ င်တသည်
့်
အချင်ိုးချင်ိုး မှီခကကသည်။ သူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ခွနအ
် ိုးတပိုးက ၊ အချင်ိုးချင်ိုး တချြျက်ကကပပီိုး
့်
အတူတကွ ယှဉ်တွဲတနထင်ကကသည်။
န္ှစ်မျ ိုးတထ င်ချီကက သည်တ
့် င် တလကကမ်ိုးကကီိုးမှ ၎င်ိုး၏အကျင့်် ပြစ်သည်အ
့် ိုးတလျ ်စွ
တဟူိုးဟူိုးတက်ခတ်ခသ
ဲ့် ည်။ တလသည် မမ၏ တလပပင်ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သဲမှုနမ
် ျ ိုးစွ က
တဝ့်ဝဲသယ်တဆ င် တက်ခတ် လ ပပီိုး တတ င်ကကီိုးဆသ
ီ မကက
ခဏ “အလည်လ ” ဆဲပင်
့်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တတ င်ကကီိုးက ပခမ်ိုးတပခ က်တသ လ
် ည်ိုး တတ င်၏အလယ်က
ဘယ်တသ အခါမှ တြ က်မထွက်ခပ
ဲ့် ါ။ တလန္ှင ့်် တတ င်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး အ ိုးပြည်ပ့် ပီိုး၊
့်
အချင်ိုးချင်ိုး မှီခကကသည်။ သူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ခွနအ
် ိုးတပိုးပပီိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး တချြျက်က
့်
အတူတကွ ယှဉ်တွဲတနထင်ကကသည်။
န္ှစ်မျ ိုးတထ င်ချီကက သည်တ
့် င် ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးကလည်ိုး မည်သည်အ
့် ခါမျှ အန ိုးယူရန်
ရပ်တန်မတနခဲ
ဘ
့်
့် ဲ ၎င်ိုး၏နယ်တပမက အဆက်မပပတ် တိုးချဲျို့တနက မရပ်မန ိုး
တရှ ျို့သချီ့် တက်တနခဲသ
့် ည်။ ၎င်ိုးသည် ပမည်ဟန်ိုးပပီိုး တတ င်ကကီိုးက အကကမ်ကကမ် တစ်ဟန်ထိုး
ရက်ပတ်တသ ်လည်ိုး တတ င်ကကီိုးသည် တစ်လက်မမျှပင် လိုးဝတရွ မ
ျို့ သွ ိုးပါ။ တတ င်ကကီိုးက
ပင်လယ်က တစ င်က့် ကည့်တ
် နပပီိုး ဤကဲသ
့် ပြင်
ဲ ှ သက်ရှမျ ိုးမှ ပွ ိုးမျ ိုးလ ပပီိုး
့် ့် ပင်လယ်ထမ
ရှငသ
် န်ခကဲ့် ကသည်။ လှုင်ိုးလိုးန္ှင ့်် တတ င်တသည်
အချင်ိုးချင်ိုး အ ိုးပြည်က့် ကပပီိုး အချင်ိုးချင်ိုး
့်

မှီခကကသည်။ သူတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး ခွနအ
် ိုးတပိုးကကပပီိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး တချြျက်ကကက
့်
အတူတကွ ယှဉ်တွဲတနထင်ကကသည်။
ပဝတထြုမှ ဤသ အဆ
ိုးသတ်သည်။ ဦိုးစွ ငါက
့် တပပ တလ ၊့် ဤပဝတထြုက
့်
မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ ပြစ်သနည်ိုး။ ဆရလျှင၊် ကကီိုးမ ိုးတသ တတ င်ကကီိုး၊ စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး၊
တလကကမ်ိုးကကီိုးန္ှင ့်် ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးတ ပါသည်
။ စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးန္ှင ့်် တတ င်ကကီိုးပါသည့််
့်
ပထမစ ပဒ်တွင ် အဘယ်အရ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ငါသည် စမ်ိုးတချ င်ိုးန္ှင ့််
တတ င်ကကီိုးအတကက င်ိုး အဘယ်တကက င့်် တရွ ိုးချယ်တပပ ခဲသ
့် နည်ိုး။ (တတ င်ကကီိုး၏
င်္ရစက်မှုတအ က်တွင ် စမ်ိုးတချ င်ိုးသည် ဘယ်တသ အခါမှ လမ်ိုးမတပျ က်ပါ။ သူတသည်
့်
အချင်ိုးချင်ိုး အ ိုးထ ိုးကကသည်။) တတ င်က စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးက က ကွယ်တပိုးသတလ
သမဟ
ဟ သင်တတပပ
မည်တလ ။ (ယင်ိုးက က ကွယ် တပိုးပါသည်။)
့် တ် ပတ်ဆသည်
့်
့်
ထသမဟ
မဟတ်တလ ။ တတ င်န္င
ှ ့်် စမ်ိုးတချ င်ိုးသည်
့် တ်လျှင ် ယင်ိုးက ပတ်ဆသည်
့်
အချင်ိုးချင်ိုး င်္ရတစက်ကကည့်် တနကကသည်။ တတ င်က စမ်ိုးတချ င်ိုးက က ကွယ်တပိုးသကဲသ
့် ့်
ပတ်လည်ိုးပတ်ဆသည်
ဟ တပပ န္င်သည်။ တတ င်သည် စမ်ိုးတချ င်ိုးက ပမစ်ထက
ဲ
့်
စီိုးဝင်သွ ိုးရ ၌ က ကွယ်တပိုးတသ လ
် ည်ိုး စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးအတနပြင့်် တရလမ်ိုးမိုးမမ
ှု ျ ိုးက
ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် တဘိုးအန္တရ ယ် ပြစ်တစမည့်် မမဘ သ စီိုးဆင်ိုးပခင်ိုးမှ
တ ိုးဆိုးီ တပိုးရန် ပတ်ဆတပိုးသည်
။ ဤသည်မှ စ ပဒ်၏ ဆလသည်အ
့် ရ မဟတ်တလ ။
့်
စမ်ိုးတချ င်ိုးက က ကွယ်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပတ်ဆတပိုးပခင်
ိုးအ ိုးပြင့်် တတ င်ကကီိုးသည် လူတ၏
့်
့်
အသက်အိုးအမ်မျ ိုးက က ကွယ် တစ င်တ
့် ရှ က် တပိုးတလသည်။ စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးသည်
တတ င်တပခတွင ် ပမစ်န္င
ှ ့်် ပူိုးတပါင်ိုးသွ ိုးပပီိုးတန က် ပင်လယ်ထသ
ဲ ဆက်
၍စီိုးဝင်သွ ိုးသည်။
့်
ဤသည်မှ စမ်ိုးတချ င်ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးပင်မဟတ်တလ ။
စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးက ပမစ်န္င
ှ ပ
့်် င်လယ်ထက
ဲ ပူိုးတပါင်ိုးစီိုးဝင်န္င်ရန်အတွက် မည်သည့်် အရ က
အတထ က်အကူ တပိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးက တတ င်ကကီိုး ပြစ်သတလ ။ စမ်ိုးတချ င်ိုးသည်
တတ င်ကကီိုး၏ က ကွယ် တစ င်တ
ှ ့်် ပတ်ဆပခင်
့် ရှ က်မှုန္င
့် ိုးက အ ိုးထ ိုးသည်။ ထသဆ
့် လျှင ်
ဤသည်မှ အဓကအချက်ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ဤအရ ထဲတွင ် တရအတွက် တတ င်မျ ိုး၏
အတရိုးပါမှုက သင် တတွျို့ရသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်က တတ င်မျ ိုးက ကကီိုးငယ်မတရွ ိုး
ြန်ဆင်ိုးရ တွင ် သူ၏ရည်ရွယ်ချက် ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးန္ှင ့််
တတ င်ကကီိုးသ လျှငပ် ြစ်သည့်် ဤစ ပဒ်တတလိုးက ငါတက
့် ထအရ န္ှစ်ခအ ိုး ဘရ ိုးသခင့််
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုက တတွျို့ ပမင်တစသည်။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
သူ၏အပ်ချြုပ်မှု၌ ရှတသ သူ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်ကလည်ိုး ငါတအ
့် ိုးပပသသည်။

ထသပြစ်
့် သည် မဟတ်တလ ။
ပဝတထြု၏ဒတယအပဒ်က မည်သည့်် အတကက င်ိုးအရ နည်ိုး။ (တလကကမ်ိုးကကီိုးန္ှင ့််
တတ င်ကကီိုးအတကက င်ိုးပြစ်သည်။) တလဆသည်မှ တက င်ိုးသည်အ
့် ရ ဟတ်သတလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) တသချ တပါက် မဟတ်တပ၊ တစ်ခါတစ်ရ တလသည် အလွနပ် ပင်ိုးထန်ပပီိုး
တဘိုးအန္တရ ယ်က ပြစ်ပွ ိုးတစတတ်သည်။ သင်က
့် ပပင်ိုးထန်တသ တလထဲတွင ်
ရပ်ခင်ိုးထ ိုးသည်ဆလျှင ် သင်မည်သခ့် စ ိုးရမည်နည်ိုး။ တလ၏ ပပင်ိုးအ ိုးအတပေါ်တွင ်
မူတည်သည်မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးသည် အဆင့်် ၃ သမဟ
့် တ် ၄ ရှသည့်် တလပြစ်ပါက
ခန္င်စရ ပြစ်မည်။ အမျ ိုးဆိုးအတနန္ှင ့်် လူတစ်တယ က် မျက်လိုးြွငထ
့်် ိုးြ ့်
အခက်တတွျို့တလ က်သည်။ သတသ
်လည်ိုး တလသည် ပပင်ိုးထန်လ ပပီိုး တလဆင်န္ ှ တမ င်ိုး
့်
ပြစ်လ ခဲလ
င့််
့် ျှင ် ၎င်ိုးက သင်ခန္င်မည်တလ ။ သင် ခန္င်မည်မဟတ်တပ။ ထတကက
့်
လူတအတနပြင်
့် တလက အပမဲတမ်ိုးတက င်ိုးသည် သမဟ
့်
့် တ် ၎င်ိုးက အပမဲတမ်ိုးဆိုးသည်ဟ
တပပ မည်ဆလျှင် မှ ိုးသည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဤသည်မှ တလ၏ပပင်ိုးအ ိုးအတပေါ်
မူတည်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသဆ
့် လျှင ် ဤတနရ တွင ် တတ င်ကကီိုး၏ တ ဝန်က
အဘယ်အရ နည်ိုး။ ၎င်ိုး၏တ ဝန်မှ တလက စစ်ချတပိုးရန် မဟတ်တလ ။ တတ င်က
တလကကမ်ိုးကကီိုးက မည်သည်အ
့် ရ အပြစ် တလျ ခ
့် ျတပိုးသနည်ိုး။ (တလတပပညင်ိုးတလိုးအပြစ်။)
ဤသဆ
့် လျှင ် လူသ ိုးမျ ိုးတနထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် လူအမျ ိုးစ ကကြုတတွျို့ခစ ိုးရသည်က
တလပပင်ိုးမျ ိုးတလ ၊ တလတပပမျ ိုးတလ ။ (တလတပပမျ ိုးပြစ်သည်။) ဤသည်မှ တတ င်မျ ိုးက
ြန်ဆင်ိုးရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးထက
ဲ တစ်ခ၊ သူ၏
ကကရွ ယ်ချက်မျ ိုးထက
ဲ တစ်ခပင် မဟတ်သတလ ။ လူတသည်
တလထဲတွင ် သဲမျ ိုး
့်
အထန်ိုးအကွပ်မစ
ဲ့် ွ အတ ိုးအဆီိုးမရှ စစ်ချထ ိုးပခင်ိုးမရှ တက်ခတ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်
တစ်ခတွင ် တနထင်ရသည်ဆလျှင် မည်သပြစ်
့်် င်တနတသ သဲမျ ိုးန္င
ှ ့််
့် မည်နည်ိုး။ လွငစ
တကျ က်ခမ
ဲ ျ ိုး ပတ်ချ ဝင်ိုးသည့်် ကန်ိုးတပမတစ်ခမှ လူတန၍မရန္င်မည်မှ
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သတလ ။ တကျ က်ခမ
ဲ ျ ိုးက လူတက
် င်ပပီိုး သဲမျ ိုးက သူတက
့် ထမှနန္
့်
မျက်စကန်ိုးတစန္င်သည်။ တလက လူတက
သွ ိုးန္င်သည် သမဟ
့် တလထဲသ သယ်
့်
့် တ်
သူတ၏တပခမျ
ိုးက သမ်ိုးကျြုိုးတက်ခတ်သွ ိုးန္င်တလသည်။ အိုးအမ်မျ ိုး ပျက်စီိုးန္င်ပပီိုး
့်
တဘိုးအန္တရ ယ်တပါင်ိုးစ ကျတရ က် လ မည်။ သတ
ှ ၌
့် င် တလကကမ်ိုးကကီိုး၏ တည်ရမှု
တန်ြိုးရသတလ
ှ
။ တလက ဆိုးသည်ဟ ငါတပပ ခဲတ
့် သ တကက င့်် ၎င်ိုး၌ တန်ြိုးမရှပါဟ
တစ်ဦိုးဦိုးက ထင်တက င်ိုးထင်မမည် ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ထသ ဟ
့် တ်သတလ ။ ယင်ိုးက
တလညင်ိုးတလိုးအပြစ် တပပ င်ိုးသွ ိုးသည်အ
့် ခါ တန်ြိုးမရှသတလ ။ ရ သီဥတက

ပူအက်စထင်ိုးတသ အခါ သမဟ
မည်သည်က အလအပ်ဆိုး
့် တ် မွနိုး် ကျပ်တသ အခါ လူတသည်
့်
ပြစ်သနည်ိုး။ သူတက
့် ပပန်လည်လန်ိုးဆန်ိုးတစြန္ှ့် င ့်် သူတ၏
့် အတတွိုးအပမင်ရှငိုး် တစြ၊ ့်
သူတ၏ဉ
ဏ်ကတသွိုးြ၊ ့် သူတ၏
့်
့် စတ်အတပခအတနက ပပြုပပင်ြန္ှ့် င ့်် တိုးတက်တစြ သူ
့် တအတပေါ်
့်
တလန္တအိုးတလိုး ညင်သ စွ တက်ခတ်ြ လ
့် အပ်သည်။ ဤသဆ
့် လျှင ် ဥပမ အတနပြင့််
သင်တအ
ဲ ွင ် လူအမျ ိုးကကီိုးန္ှင ့်် တလမွနိုး် ကျပ်လျက်
့် ိုးလိုးသည် အခန်ိုးတစ်ခန်ိုးထတ
ထင်ကကသည်ဆလျှင် သင်တ မည်
သည်က အလအပ်ဆိုး ပြစ်မည်နည်ိုး။ (တလန္တအိုးတလိုး
့်
ပြစ်ပါသည်။) တန က်ကျပပီိုး ညစ်ညမ်ိုးတနတသ တလ ရှသည်တ
့် နရ သ သွ
့် ိုးပခင်ိုးက လူတစ်ဦိုး၏
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်မှုက တန္ှိုးတကွိုး တစန္င်သည်၊ သူ၏ တသွိုးလည်ပတ်မှုက တလျ က
့် ျတစန္င်ပပီိုး၊
သူ၏ စတ်ကကည်လင် ပပတ်သ ိုးမက
ှု ဆတ်ယတ်တစန္င်သည်။ သတသ
်လည်ိုး လှုပ်ရှ ိုးမှုန္င
ှ ့််
့်
လည်ပတ်မှု အနည်ိုးငယ်က တလထက လန်ိုးဆန်ိုးလ တစပပီိုး၊ လူတသည်
့်
လန်ိုးဆန်ိုးတသ တလထဲတွင ် တစ်မထ
ူ ိုးူ ပခ ိုးစွ ခစ ိုးကကသည်။ စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး တဘိုးအန္တရ ယ်
ပြစ်တစ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ တလကကမ်ိုးကကီိုးက တဘိုးအန္တရ ယ် ပြစ်တစ န္င်တသ ်လည်ိုး ထတနရ တွင်
တတ င်ကကီိုးရတနသတရွ
ှ
ျို့ ထအန္တရ ယ်က လူတအ
့် ိုး အကျြုိုးပပြုသည့်် စွမ်ိုးအ ိုးတစ်ခအပြစ်
တတ င်ကကီိုးက တပပ င်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည်။ ထသပြစ်
့် သည်မဟတ်တလ ။
ပဝတထြု၏ တတယအပဒ်က မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ နည်ိုး။ (တတ င်ကကီိုးန္ှင ့််
ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုး အတကက င်ိုးပါ။) တတ င်ကကီိုးန္ှင ့်် ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုး။ ဤစ ပဒ်က
တတ င်တပခမှ ပင်လယ်ကမ်ိုးစပ်တွင် ပတြ ်ထ ိုးသည်။ တတ င်၊ သမဒဒရ တရလှုင်ိုးတလိုးန္ှင ့်် ဧရ မ
လှုင်ိုးလိုးကကီိုးတစ်ခက ငါတတတွ
့် ျို့ရသည်။ ဤဥပမ ထဲတွင ် လှုင်ိုးလိုးကကီိုးအတွက်
တတ င်ကကီိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ (အက အကွယ်တပိုးသူတစ်ဦိုးန္ှင ့််
အဟန်အတ
ိုးတစ်ခပြစ်သည်။) ယင်ိုးက အက အကွယ်တပိုးသအ
ူ ပပင်
့်
အဟန်အတ
ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ အက အကွယ်တပိုးသူ အတနပြင်၊့် ၎င်ိုးသည် ပင်လယ်က
့်
တပျ က်ကွယ်မသွ ိုးတအ င် ထန်ိုးသမ်ိုးသည်၊ သမှ့် သ ပင်လယ်ထ၌
ဲ တနထင်တသ
သတတဝါမျ ိုးမှ မျြုိုးပွ ိုးပပီိုး၊ ရှငသ
် န်န္င်လမ့််မည်။ အဟန်အတ
ိုးအတနန္ှင ့်် တတ င်ကကီိုးက
့်
ပင်လယ်တရက တရလျှပခင်ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝတဘိုးအန္တရ ယ်က ပြစ်တပေါ်တစပခင်ိုးမှ၊ အန္တရ ယ်က
ပြစ်တစပပီိုး လူတ၏
င့််
့် အိုးအမ်မျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမှ ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည်။ ထတကက
့်
တတ င်ကကီိုးသည် အဟန်အတ
ိုးလည်ိုး ပြစ်သလ၊ အက အကွယ်လည်ိုး ပြစ်သည်ဟ ငါတ ့်
့်
တပပ န္င်သည်။
ဤသည်မှ တတ င်ကကီိုးန္င
ှ ့်် စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး၊ တတ င်ကကီိုးန္ှင ့်် တလကကမ်ိုးကကီိုး၊ တတ င်ကကီိုးန္င
ှ ့််

ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးတကက
့် ိုးက ဆက်န္ယ်မှု၏ အဓပပါယ်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူတ၏
့်
အချင်ိုးချင်ိုး ခွနအ
် ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် တချြျက်ပခင်ိုးအပပင်၊ သူတ၏
့် အတူယှဉ်တွဲ တနထင်ပခင်ိုးတ၏
့်
အဓပပ ယ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့်် ဤအရ မျ ိုးသည် သူတ၏
ှ တွင်
့် တည်ရမှု
စည်ိုးမျဉ်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ဥပတဒသတစ်ခတ၏
င့််
့် အပ်ချြုပ်ပခင်ိုးက ခရသည်။ ထတကက
့်
ဤပဝတထြုထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ မည်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်ပမင်ခရ
ဲ့် သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုးကတည်ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
လျစ်လျြူရှု ထ ိုးသတလ ။ သူသည် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက ြန်တိုးီ တပိုးခဲပ့် ပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးလည်ပတ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက ပစချခဲပ့် ပီိုးတန က်မှ သ ၎င်ိုးတက
့်
လျစ်လျြူရှု ခတ
ဲ့် လသတလ ။ ယင်ိုးမှ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ တလ ။ (မဟတ်ပါ။) သဆ
့် လျှင ်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပျက်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ထန်ိုးချြုပ် တနဆဲပြစ်သည်။ သူက တရ၊
တလန္ှင ့်် လှုင်ိုးလိုးမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်။ သူက ၎င်ိုးတက
့် တသ င်ိုးကျန်ိုးပပီိုး
တလျှ က်တပပိုးခွင ့်် မပပြုသကဲသ
့် သူ
့် သည် ၎င်ိုးတက
့် အန္တရ ယ် ပြစ်တစခွင ့်် သမဟ
့် တ်
လူတတနထ
င်သည့်် တနအမ်မျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ခွင ့်် မပပြုပါတပ။ ဤအတွကတ
် ကက င်သ
လူတသည်
့်
့်
့်
ကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ် ဆက်လက်တနထင်က မျြုိုးပွ ိုးပပီိုး ရှငသ
် န်န္င်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ က
ဘရ ိုးသခင် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲစ
့် ဉ်က ၎င်ိုးတ၏
့် ပြစ်တည်မှုအတွက် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
သူ ကကြုတင်စီစဉ် ထ ိုးပပီိုးသ ိုးပြစ်တကက င်ိုး ဆလသည်။ အရ တစ်ခစီတင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ခစ
ဲ့် ဉ်က ၎င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အကျြုိုးပပြုတစရန်အတွက် တသချ တအ င်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဒကခမတရ က်တစရန် သမဟ
့် တ် သူတအ
့် ိုး
တဘိုးအန္တရ ယ် မပြစ်တစရန်အတွက် ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးအတပေါ် ထန်ိုးချြုပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု မဟတ်ခလ
ဲ့် ျှင ် တရတသည်
အထန်ိုးအကွပ်မဲ့် စီိုးကန်မည်
့်
မဟတ်တလ ။ တလသည်လည်ိုး အထန်ိုးအချြုပ်မဲ့် တက်ခတ်ကန်မည် မဟတ်တလ ။
တရန္ှငတ
့်် လတသည်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လက်န သတလ ။ ၎င်ိုးတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်ကသ
မစီမခဲလ
့် ပပင်၊
့် ျှင၊် ၎င်ိုးတက
့် မည်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကမှ ထန်ိုးချြုပ်လမ့််မည် မဟတ်သည်အ
တလထန်ပပီိုး တရမျ ိုးက ထန်ိုးမန္င်သမ်ိုးမရပြစ်က တရလမ်ိုးမိုးမမ
ှု ျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစမည်။
အကယ်၍ တရလှုင်ိုးကကီိုးသ တတ င်ကကီိုးထက် ပ၍ပမင်မ
့် ိုးသွ ိုးခဲလ
့် ျှင၊် ပင်လယ်သည် တည်ရှ
တနန္င်ဦိုးမည်တလ ။ တည်ရှ မတနန္င်ပါ။ တတ င်ကကီိုးက လှုင်ိုးလိုးကကီိုးတမျှ မပမင်ပ
့် ါက
ပင်လယ်မှ တည်ရမည်
ှ
မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ တတ င်ကကီိုးက သူ၏တန်ြိုးန္ှင ့်် အတရိုးပါမှုက
ဆိုးရှု ိုးရလမ်မ
့် ည်။
ဤပဝတထြုန္ှစ်ခအတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည က သင်တပမင်
့် သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်

တည်ရသမျှ
ှ
အရ တင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ပီိုး သူသည် တည်ရသမျှ
ှ
အရ တင်ိုး၏ အချြုပ်အချ ပင်
ပြစ်သည်။ သူသည် ထအရ အ ိုးလိုးက စီမခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး ထအရ အ ိုးလိုးက
သတ်မှတပ် ပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည်အ
့် ပပင် အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် တည်ရသမျှ
ှ
အရ တင်ိုး၏
တပပ ဆချက်န္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်တင်ိုးက ပမင်တတွျို့ ပပီိုး တစတ
့် ှု စစ်တဆိုးသည်။
့် စစ
့် ပ်စပ် ကကည်ရ
ထနည်ိုးတူ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဘဝ၏
တနရ အန္ှက
့် စ့်စပ်စပ်
့်
့် ပမင်တတွျို့ ပပီိုး တစတ
ကကည်ရ
့် ှု စစ်တဆိုးသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးထ၌
ဲ တည်ရသည်
ှ
့်
့်
အရ တင်ိုး၏ အတသိုးစတ်တစ်ခစီက အရ တစ်ခစီ၏ လပ်ငန်ိုးတ ဝန်၊ ၎င်ိုး၏သဘ ဝန္ှင ့််
ဆက်လက် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုး၏စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမှတန၍ ၎င်ိုးအသက်၏ အတရိုးပါမှုန္င
ှ ့််
၎င်ိုးတည်ရမှု
ှ ၏ တန်ြိုးတအထ
အတွငိုး် ကျကျ သရှသည်၊ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က
့်
အလိုးစ သရှတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည် ပြစ်၍ သူအတနပြင်
့်
့်
၎င်ိုးတက
့် ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက တလ့်လ ြလ
့် အပ်သည်ဟ သင်တထင်
့် သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
က် လူအသ
ပည သမဟ
့် တလ့်လ ြန္ှ့် င ့်် န ိုးလည်ြအတွ
့်
့်
့် တ်
သပပပည က သင်ယူရန် လအပ်သတလ ။ (မလအပ်ပါ။) ဘရ ိုးသခင်ကသ
ဲ့် အရ
ခပ်သမ်ိုးက
့်
န ိုးလည်ရန်အတွက် သည န္ှင ့်် အသပည တပြင်
့် တသ သူ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ်
့် ့် ပပည်စ
တစ်ဦိုးတစ်တယ က် ရှသတလ ။ မရှသည်မဟတ်တလ ။ အရ ခပ်သမ်ိုး ရှငသ
် န်ကကီိုးထွ ိုးသည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်သည့်် နကခတတတဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုး သမဟ
့် တ်
ဇီဝတဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုး တစ်ဦိုးဦိုးရသတလ
ှ
။ အရ တစ်ခစီတင်ိုး တည်ရတနမှု
ှ
၏ တန်ြိုးက သူတ ့်
အမှနတ
် ကယ် န ိုးလည်န္င်သတလ ။ (သူတ န
့် ိုးမလည်န္င်ပါ။) ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်ဆ
ဲ့် ည်ပြစ်၍၊
့် တသ ် အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်ဆင်ိုးခသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤအသပည က အဘယ်မျှတလ က် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး
တလ့်လ သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
မျှတလ က်
့် တ် ၎င်ိုးကတလ့်လ ြ သူ
့် တ အဘယ်
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးသည်ပြစ်တစ သူတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်ြ
့် န်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
့်
ရည်ရွယ်ချက် သမဟ
ဲ က
ှု မည်သ
့် ည်အ
့် ခါမှ ဉ ဏ်မီန္
ှ င်လမ့််မည် မဟတ်ပါ၊
့် တ် လျှြုျို့ ဝှက်နက်နမ
ယင်ိုးက ထသပြစ်
ိုးတန္ွိုးချက်မှတန၍
့် သည်မဟတ်တလ ။ ဤသဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးအထ ငါတ၏တဆွ
့်
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူသည့်် စက ိုးရပ်၏
စစ်မှနတ
် သ အဓပပါယ်အ ိုး တစ်စတ်တစ်တဒသ န ိုးလည်မှုက ရရှပပီဟ သင်တခ့် စ ိုးရသတလ ။
(ခစ ိုးရပါသည်။) ငါသည် ‘ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ်
ပြစ်၏’ ဟူသည့်် ဤအတကက င်ိုးအရ က တဆွိုးတန္ွိုးတသ အခါ လူမျ ိုးစွ က “ဘရ ိုးသခင်သည်
သမမ တရ ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတက
့် တထ က်ပ့်ရန် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က

အသိုးပပြုသည်” ဟူတသ တန က်ထပ် စက ိုးရပ်က ချက်ချင်ိုးတတွိုးမကကပပီိုး အတကက င်ိုးအရ ၏
အဓပပ ယ် အဆင်က
် ဘ မျှမတတွိုးမကကမည်က ငါသသည်။ လူဘဝအတပေါ်
့် တကျ ်လွန၍
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး၊ တနစဉ်
ှ ့်် တနစဉ်လ
အပ်ချက်တအ
့် အစ ိုးအတသ က်န္င
့်
့် ိုး
တထ က်ပ့် တပိုးပခင်ိုးသည် လူအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျွိုးတမွိုး တစ င်တ
့် ရှ က်ပခင်ိုးအပြစ်
လက်ခ၍မရဟပင် တစ်ချြုျို့က ထင်မကကမည်။ ဤသယူ
့် ဆတသ သူအချြုျို့ ရှကကသည်
မဟတ်တလ ။ သတ
ွ ်သည် ပြစ်တည်ြန္ှ့် င ့်် ပမှန ် အသက်ရှင ်
့် င် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပြစ်တည်တနန္င်ြအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၌
့်
ထင်ရှ ိုးတပေါ်လွငသ
် ည် မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတတနထ
င်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က
့်
ထန်ိုးသမ်ိုး တပိုးပပီိုး သူတ၏
် န်တရိုးအတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လအပ်သည့််
့် ဆက်လက်ရှငသ
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက သူက တထ က်ပတ
့် ပိုးသည်။ ထပပင်
့် သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က စီမခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး စွဲကင်ထ ိုးသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တနထင်ရန်၊ ရှငသ
် န်ရန်န္င
ှ ့်် ပမှနမ
် ျြုိုးပွ ိုးရန် အခွငတ
့်် ပိုးထ ိုးသည်။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တထ က်ပ့်တပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပင်ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုးက လူတက
် ြန္ှ့် င ့်် န ိုးလည်ြ လ
ူ ည်မှ မမှနက
် န်သတလ ။
့် မှတမ
့် အပ်သည်ဟသ
တစ်ချြုျို့က “ဤအတကက င်ိုးအရ မှ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တတ တ
် င်အတကက င်ိုးပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် တ၏
် ဝိုးကွ လွနိုး် ပပီိုး၊
့် အသပည န္ှင ့်် အလွနတ
ကျွန္ပ်
် တသည်
ဤအရ က မသချင်ပါ၊ အဘယ်တကက င်ဆ
် တသည်
့် တသ ် ကျွန္ပ်
့်
့်
မန်အ
အသက်မရှင၊် ထအစ
ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်အ ိုးပြင့််
့် ိုးပြင်သ
့်
့်
အသက်ရှငသ
် ည်။” ဟ တပပ တက င်ိုးတပပ ကကမည်။ ဤန ိုးလည်ပခင်ိုးက မှနက
် န်သတလ ။
(မမှနက
် န်ပါ။) ယင်ိုးက အဘယ်တ
့် ကက င့်် မမှနက
် န်သနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် တပပ ထ ိုးသည့််
အရ မျ ိုးအတပေါ် သင်၌သ အသပည ရှပါက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ပပည်စ
့် တသ န ိုးလည်ပခင်ိုး
သင်တရရှ
့် န္င်မည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အလပ်က လက်ခပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးကသ လက်ခသည်ဆလျှင် သင်၌ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
ပပည်စ
့် တသ န ိုးလည်ပခင်ိုး ရှန္င်မည်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၏
အစတ်အပင်ိုးတလိုး တစ်ခ၊ ဘရ ိုးသခင့်် အခွငအ
့်် ဏ ၏ အစတ်အပင်ိုးတလိုးတစ်ခက
သသည်ဆလျှင် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးကရရှြ လ
့် တလ က်ပပီဟ ယင်ိုးက
ယူဆမည်တလ ။ (မယူဆပါ။) ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး
သူ၏ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အစပပြုပပီိုး ယတန ၎င်
လက်၍ သွ ိုးတနသည်- ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးတ ဆက်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အပမဲတမ်ိုး အချန်မတရွ ိုး တပေါ်လွငထ
် င်ရှ ိုးတနကကသည်။ အကယ်၍

လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူတစ်ြဲက
ွျို့ သူတအတပေါ်
သူ၏အမှုက ပပြုလပ်ရန်န္င
ှ ့််
့်
ကယ်တင်ရန်အတွက် သူတရွ ိုးချယ်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င်သ
ဘရ ိုးသခင်
့်
တည်ရသည်
ှ
ဟူ၍လည်ိုးတက င်ိုး၊ သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ ၊ သူ၏အဆင်အ
့် တန်ိုး၊ သမဟ
့် တ်
သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ ကမျှ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မစပ်ဆင်ဟူ၍
လည်ိုးတက င်ိုး၊ ယကကည်သည်ဆလျှင် သူက
ှ တ
် သ
့် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
သန ိုးလည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
ဟ ယူဆန္င်သတလ ။ ဤအမည်ခ “ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သန ိုးလည်ပခင်ိုး”
ရှတသ လူတ၌့် တစ်ြက်သတ်ဆန်တသ န ိုးလည်ပခင်ိုးသ ရှကကပပီိုး၊ ယင်ိုးအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူအပ်စတစ်စအတွက် ကန်သတ်
ထ ိုးကကသည်။
့်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် စစ်မန
ှ တ
် သ သန ိုးလည်ပခင်ိုး ဟတ်သတလ ။
ဤသန ိုးလည်ပခင်ိုးမျြုိုး ရှသည့်် လူတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ပငင်ိုးပယ်တနကကသည် မဟတ်သတလ ။
့်
လူတစ်ချြုျို့က ဤအချက်က အ ရမစက်လကကဘဲ၊ ထအစ
ိုး “အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က ကျွန္ပ်
် မပမင်ရပါ။ ဤထင်ပမင်ချက်က
အလွနပ် ခ ိုးန ိုးလွနိုး် ပပီိုး ကျွန္ပ်
် ၎င်ိုးက န ိုးလည်ြ အတရိုး
မစက်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်က
့်
သူလပ်ချင်ရ က လပ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ပါ။ ကျွန္ပ်
် သည် ဘရ ိုးသခင်၏
ကယ်တင်ပခင်ိုးခရပပီိုး စလင်တစပခင်ိုးခရန္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ ဦိုးတဆ င်မှုန္င
ှ ့်် သူ၏
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်ကသ လက်ခသည်။ အပခ ိုးမည်သည်အ
့် ရ မျှ ကျွန္ပ်
် အတွက်
အတရိုးမကကီိုးပါ။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်တွင ် သူပပဋ္ဌ န်ိုးခဲသ
့် ည်အ
့် ည့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးပြစ်တစ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တကျွိုးတမွိုးတစ င်တ
့် ရှ က်ရန်
သူပပြုလပ်သည်အ
့် ရ ပြစ်တစ ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့်် မသက်ဆင်ပါ။” ဟ သူတက
ူ စဉ်ိုး
စ ိုးကကသည်။
့် ယ်သတ
့်
ဤသည်မှ အဘယ်သတသ
စက ိုးမျြုိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ ပန်ကန်ပခင်ိုး၏ လပ်ရပ်တစ်ခ
့်
မဟတ်တလ ။ သင်တထဲ
့် တသ
န ိုးလည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
သူ တစ်ဦိုးဦိုးရသတလ
ှ
။
့် တွင ် ဤကဲသ
့်
သင်တ ထ
ဘဲန္င
ှ ပ
့်် င် ဤတနရ ၌ရှသည့်် မျ ိုးစွ တသ သင်တက
့် သမတပပ
့်
့် တပပ ကကသည်က
ငါသသည်။ ဤကဲသ
့် စ
ယ်ပင် “ဝည ဉ်တရိုး”
့် အပ်ကကီိုးသမ ိုးသည် အရ ရ က သူတ၏က
့်
ရှု တထ င်မ
်
့် ှ ကကည်က့် ကသည်။ သူတက
့် ဘရ ိုးသခင်က သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွငသ
ကန်သတ်
ချင်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်က သူတပပ ထ ိုးခဲသ
့်
့် ည့်် စက ိုးလိုးမျ ိုးက
တရိုးသ ိုးထ ိုးသည်စ
့် အရှအတင်ိုးသ န ိုးလည်ပခင်ိုးပြင့်် ကန်သတ်
ချင်သည်။ သူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပ၍သလပခင်ိုး မရှကကသည်အ
့် ပပင်၊ သူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အပခ ိုးအရ မျ ိုး
့်
ပပြုလပ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် သူ၏အ ရက မတထွပပ ိုး တစချင်ကကပါ။ ဤတတွိုးတခေါ် ပခင်ိုးမျြုိုးသည်

ကတလိုးဆန်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အလွနအ
် မင်ိုး ဘ သ တရိုးလည်ိုး ဆန်သည်။ ဤအပမင်မျ ိုးက
လက်ကင်ထ ိုးသည့်် လူတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်က သန္င်သတလ ။ သူတအတနပြင်
့်
ဘရ ိုးသခင်ကသြ အလွ
နခ
် က်ခလ
ဲ မ့််မည်။ ယတန ငါသည်
ပဝတထြုန္ှစ်ခက တပပ ပပီိုး တစ်ခစီက
့်
့်
ပခ ိုးန ိုးတသ ကဏ္ဍက လပ်မသ
ူ ည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ထတတွျို့ ပပီိုးသည်တ
့် န က် သင်တက
့်
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက နက်နသ
ဲ ည် သမဟ
့် တ် အနည်ိုးငယ် စတတဇသတဘ ဆန်ပပီိုး
သတဘ တပါက်န ိုးလည်ြ ခက်
သည်ဟ ခစ ိုးတက င်ိုး ခစ ိုးရန္င်သည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်န္င
ှ ့်် ဆက်စပ်ကကည်ရ
့် န်
ခက်ခတ
ဲ ပလမ်မ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးန္ှင ့််
့် ည်။ သတသ
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အကက ိုးတွင ် သူပပြုလပ် တပိုးခဲသ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်ကသန ိုးလည်ြ ကက
ူ င်ိုး ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး တတကျကျ သသင်သ
့် ည်။
့် ြုိုးစ ိုးသတ
ဤအသက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
် ကယ် တည်ရပခင်
ှ ိုးက သင် ယကကည်ရ ၌ အ မခချက်က
တပိုးလမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးက သင်အ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏တန်ခိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
သူ ကကြုတင် စီမထ ိုးသည့်် ပစအတပေါ် တကျတသ သန ိုးလည်ပခင်ိုး ကလည်ိုး တပိုးလမ်မ
့် ည်။
ယင်ိုးက သင်အ
် ကယ် တည်ရပခင်
ှ ိုးက ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
စတ်ကူိုးရြန္ှ့် င ့်် သူ၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် စတ်ကူိုးယဉ်မဟတ်၊ ဒဏ္ဍ ရီ မဟတ်၊ မတရမရ
မဟတ်၊ သတဘ တရ ိုးမျှသ မဟတ်သည်အ
့် ပပင်၊ ဝည ဉ်တရိုးရ န္ှစ်သမ်မ
့် ှု လိုးဝမဟတ်ဘဲ
အမှနတ
် ကယ် တည်ရပခင်
ှ ိုး ပြစ်တကက င်ိုးက သြ အခွ
ငတ
့်် ပိုးလမ်မ
ယင်ိုးက
့် ည်။ ထအပပင်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် အ
့် ိုး အပမဲတမ်ိုး
တထ က်ပ့်တပိုးသည်က လူတအ
့်် ပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ က
့် ိုး သခွငတ
သူ၏ကယ်ပင်နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် သူ၏ကယ်ပင် စည်ိုးချက်အတင်ိုး ပပြုလပ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
၎င်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ၏
ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်တအ က်တွင ် သူတ၏
ဲ ဝတပိုးထ ိုးသည့်် အလပ်တ ဝန်မျ ိုးက
့် ခွတ
တဆ င်ရွက်ရန်၊ သူတ၏
် အ င် တဆ င်ရွက်ကကရန်န္င
ှ ့််
့် တ ဝန်ဝတတရ ိုးမျ ိုးက တကျပွနတ
သူတ၏က
ယ်ပင် အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်ရန်အတွက် သူတတစ်
့်
့် ဦိုးချင်ိုးစီက
တတ်န္င်တသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက တပိုးထ ိုးတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ သူ၏ ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်
တအ က်တင
ွ ် အရ တစ်ခစီက လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတွက်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျ ိုး တနထင်သည့်် တနရ န္ှင ့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွက် အတစခရ ၌ မမ၏ကယ်ပင်အသိုးဝင်မှု ရှကကတလသည်။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်က ထကဲသ
့် ပပြုလ
ပ်မထ ိုးခဲဘ
ွ ် တနထင်ရန် ထကဲသ
့် တသ
့် ဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မရှခဲပ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ယကကည်ပခင်ိုး သမဟ
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ်

သူတန
့် က်လက်ပခင်ိုးတက
့် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်ပါ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် အန္ှစ်သ ရမဲ့်တသ
တပပ ဆပခင်ိုး သတဘ မျှသ သက်တရ က်မည်။ ၎င်ိုးက ထသပင်
့် မဟတ်တလ ။
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တတ င်ကကီိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးပဝတထြုက တန က်တစ်တခါက် ကကည်က့် ကပါစ။့်
တတ င်ကကီိုး၏အသိုးဝင်ပက အဘယ်နည်ိုး။ သက်ရှသတတဝါမျ ိုးမှ တတ င်ကကီိုးတပေါ်တွင ်
ရှငသ
် န်ကကသည်အ
့် တွက် တတ င်ကကီိုး၏တည်ရမှု
ှ တွင ် ပင်ကတန်ြိုး ရှသည်၊ တတ င်ကကီိုးက
စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုးက သူစီိုးဆင်ိုးလသည့်် အတင်ိုး စီိုးဆင်ိုးသွ ိုးပပီိုး၊ လူတအတွ
က် တဘိုးန္ရ
တ ယ်က
့်
သယ်တဆ င်မသွ ိုးတအ င်လည်ိုး တ ိုးဆိုးီ ပတ်ဆသည်
။ ယင်ိုးက ထသမဟ
့်
့် တ်တလ ။
တတ င်ကကီိုးက သူက
ှ
၊
့် ယ်ပင်ပြစ်တည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး တည်ရတနက
တတ င်တပေါ်တွငရ
် သည်
ှ
့် သစ်ပင်မျ ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုးန္ှင၊့်် အပခ ိုးအပင်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ စဆ န်မျ ိုး
အ ိုးလိုးကဲသ
့် တသ
မတရမတွက်န္င်သည့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုးက ထအတပေါ်တွင ်
့်
ရှငသ
် န်ကကီိုးထွ ိုးခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ယင်ိုးက စမ်ိုးတချ င်ိုးတလိုး၏ စီိုးဆင်ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုးက
ညန်ပပတပိုးသည်- တတ င်ကကီိုးက စမ်ိုးတချ င်ိုးထက
ဲ တရမျ ိုးက စတဆ င်ိုးပပီိုး၊ သူတက
့်
ပင်တပခတဝက်တွင ် သဘ ဝကျကျ စီိုးဆင်ိုးြ လမ်
ိုးပပတပိုးက ၊ ထတနရ မှ ပမစ်ထန္
ဲ င
ှ ့််
့်
တန က်ဆိုးတွင ် ပင်လယ်ထသ
ဲ စီ
့် ိုးဝင်တစမည် ပြစ်သည်။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးမှ သဘ ဝအတင်ိုး
တပေါ်တပါက်ခပဲ့် ခင်ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ အထူိုးသပြင့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က တနရ တကျ
ထ ိုးရှခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တတ င်ကကီိုးန္င
ှ ့်် တလကကမ်ိုးကကီိုးဆလျှင် တတ င်ကကီိုးကလည်ိုး တလက
လအပ်သည်။ တတ င်တပေါ်တွင ် တနထင်သည့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုးက ကကင်န စွ ထတတွျို့ ြ ့်
တတ င်က တလက လအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် တလကကမ်ိုးကကီိုးက လက်လွတစ
် ပယ်
မတက်ခတ်ြရန်
ထ ိုးတလသည်။ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးက
့်
့် အတွက် ယင်ိုး၏ပပင်ိုးအ ိုးက ကန်သတ်
တတ င်ကကီိုး၏တ ဝန်က အတင်ိုးအတ တစ်ခထ ပတြ သ
် ည်။ ထသဆ
့် လျှင ်
တတ င်ကကီိုး၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် သက်ဆင်သည့်် ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမှ သူဘ
့် သ ပစတပေါ်လ ခဲပ့် ခင်ိုးတလ ။
(မဟတ်ပါ။) ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ြန်တီိုးခဲပ့် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ တတ င်ကကီိုးတွင ်
သူတ
ွ လ
် ည်ိုး သူတ
့် ဝန်ရှသလ တလကကမ်ိုးကကီိုးတင
့် ဝန်ရှသည်။ ယခ တတ င်ကကီိုးန္ှင ့််
ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးအတကက င်ိုးက သွ ိုးကကစ။့် တတ င်ကကီိုးသ မရှလျှင ် တရသည် စီိုးဆင်ိုးြ ့်
ဦိုးတည်ရ က သူဘ
ျို့ ည်တလ ။ (ရှ တတွျို့မည်မဟတ်ပါ။) တရလျှသွ ိုးမည်။
့် သ ရှ တတွမ
တတ င်ကကီိုး၌ တတ င်အတနန္ှင ့်် သူက
ှ ဆင်ရ တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ပင်လယ်ကလည်ိုး
့် ယ်ပင် တည်ရမှု
ပင်လယ်အတနန္ှင ့်် သူက
ှ ဆင်ရ တန်ြိုး ရှသည်။ သတသ
်လည်ိုး သူတ ့်
့် ယ်ပင် တည်ရမှု
့်
အတူတကွ ပမှန ် တည်ရတနန္
ှ
င်ပပီိုး၊ တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး မတန္ှ င်ယ
ှ ်သည့််
့် က
အတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင် သူတသည်
လည်ိုး တစ်ဦိုးန္ှငတ
့်် စ်ဦိုး
့်

ကန်သတ်
ပတ်ပင်ထ ိုးကကသည်၊ တတ င်ကကီိုးက ပင်လယ်က ကန်သတ်
ပတ်ပင်သည်အ
့် တွက်
့်
့်
တရမကကီိုးတတ ပ
့် ါ၊ ထသပြင်
့် ့် လူတ၏
့် အိုးအမ်မျ ိုးက က ကွယ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပင်လယ်က
ကန်သတ်
ပတ်ပင်ပခင်ိုးကလည်ိုး ၎င်ိုးက ပင်လယ်ထတ
ဲ ွင ် တနထင်ကကသည့််
့်
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုးက ပပြုစပျြုိုးတထ င်ရန်လည်ိုး အခွငတ
့်် ပိုးသည်။ ဤရှု ခင်ိုးက သူဘ
့် သ
ရပ်လိုးတပေါ်လ ခဲသ
့် တလ ။ (မဟတ်ပါ။) ၎င်ိုးကလည်ိုး ဘရ ိုးသခင် ြန်တီိုးခဲသ
့် ည်။
ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ချန်တွင ် တတ င်က မည်သည်တ
့် နရ တွင ်
့် ည်အ
ရှမည်၊ စမ်ိုးတချ င်ိုးက မည်သည်တ
့် နရ တွင ် စီိုးဆင်ိုးမည်၊ တလကကမ်ိုးကကီိုးက မည်သည်အ
့် ရပ်မှ
စတင် တက်ခတ်ပပီိုးတန က် မည်သည်အ
့် ရပ်က သွ ိုးမည်၊ ထပပင်
့် ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးမျ ိုး
မည်မျှတလ က်ထ ပမင်တ
့် က်သင်သ
့် ည် ဟူသည်တက
့် သူက ကကြုတင်ပပဋ္ဌ န်ိုးပပီိုးသ ိုး
ပြစ်သည်က ဤပရပ်မှ ငါတပမင်
ွ ် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ရတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးတင
ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်တ ပါဝင်
ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အရ ခပ်သမ်ိုး၌
ပါရှသည်က သင်တ ယခ
ပမင်န္င်ပပီတလ ။ (ပမင်န္င်ပါပပီ။)
့်
ဤအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးရ တွင ် ငါတ၏
့် ရည်ရွယ်ချက်က အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးက
အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
။
့် ည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက လူတအ
့် ိုး တလ့်လ တစြတလ
့်
ယင်ိုးက နကခတတတဗဒန္ှင ့်် ပထဝီဝင်၌ စတ်ဝင်စ ိုးလ တစရန် အ ိုးတပိုးြတလ
။ (မဟတ်ပါ။)
့်
သဆ
့် လျှင ် ယင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူတအ
့် ိုး
န ိုးလည်တစြပြစ်
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးထတ
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်တကက င်ိုးက လူတက
့် အတည်ပပြုပပီိုး
စစစ်န္င်မည်ပြစ်သည်။ သင်ဤအရ က န ိုးလည်န္င်လျှင် သင်သည် သင်၏စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ်
ဘရ ိုးသခင်၏တနရ က အမှနတ
် ကယ် ခင်မ တစန္င်လမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
အတမရှ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၊ တက င်ိုးကင်၊ ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ြန်ဆင်ိုးရှင် ပြစ်သည်က သင် အတည်ပပြုန္င်လမ့််မည်။ ထတကက
င့်် ယင်ိုးက အရ အ ိုးလိုး၏
့်
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးကသြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သြရန်
့် သင်၏
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး န ိုးလည်ပခင်ိုးအတွက် အသိုးဝင်သတလ ။ (အသိုးဝင်ပါသည်။) မည်ကသ
ဲ့် ့်
အသိုးဝင်သနည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်
န ိုးလည်ပပီိုးသည်အ
့် ခါတွင ် နကခတတတဗဒန္ှင ့်် ပထဝီဝင်က သင် စတ်ဝင်စ ိုးန္င်ဦိုးမည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်သည်က မယကကည်ဘဲ သသယဝင်သ၏
ူ
န္ှလိုးသ ိုး သင်တ
့် ွင ် ရှန္င်ဦိုး မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှင်

ပြစ်သည်က သသယန္ှင ့်် သတတသနပည ရှင၏
် န္ှလိုးသ ိုး ရှန္င်ဦိုးမည်တလ ။ (မရှန္င်ပါ။)
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်သည်က သင် အတည်ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင့််
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအချြုျို့က န ိုးလည်ပပီိုးသည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်ပတ
ှ ိုး ထဲတွင ် အမှနတ
် ကယ်
့် ကက င်ိုး သင်စ
့် တ်န္လ
ယကကည်လမ့််မည်တလ ။ (ယကကည်မည်။) ဤတနရ တွင ် “တထ က်ပ့်ပခင်ိုး” က သီိုးသန်အဓ
့် ပပ ယ်
ရှသတလ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုး၏အသိုးအန္ှုနိုး် က တကျတသ အတပခအတနတစ်ခက
ရည်ညန်ိုးသတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်ပ့်သည်” ဟူသည်မှ
အလွနက
် ျယ်ပပန်သည်
့် အဓပပါယ်န္င
ှ ့်် အတင်ိုးအတ ရှသည့်် စက ိုးရပ်တစ်ခပြစ်သည်။
့်
ဘရ ိုးသခင်က လူတက
့် စ ိုးတသ က်စရ မျှကသ တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုး
့် ၎င်ိုးတ၏
့် တနစဉ်
မဟတ်တပ။ သူသည် လူတ ပမင်
့် န္င်သည့်် အရ မျ ိုးသ မက မပမင်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးလည်ိုး
အပါအဝင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လအပ်သမျှက တထ က်ပ့်တပိုးသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် မရှမပြစ်လအပ်သည့်် ဤသက်ရှပတ်ဝန်ိုးကျင်က ထန်ိုးသမ်ိုး၊
စီမခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး အပ်ချြုပ်သည်။ ဆလသည်မှ ရ သီဥတတစ်ခစီအတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
လအပ်တသ မည်သည်ပ
့် တ်ဝန်ိုးကျင်ကမဆ ဘရ ိုးသခင်က ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးသ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က တလန္ှင ့်် အပူချန်အမျြုိုးအစ ိုးက လူသ ိုး၏ ရှငသ
် န်ရပ်တည်တရိုးအတွက်
သင်တ
ဲ ပိုးသည်။ ဤအရ မျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးသည်
့် တ ်န္င်ရန်လည်ိုး စီမခန်ခွ့် တ
သူတဘ
့် သ သမဟ
့် တ် ကကြုရ ကျပန်ိုး ပြစ်တပေါ်လ ပခင်ိုး မဟတ်ပါ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သူလ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ ရလဒ်မျ ိုးပင် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်မှ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး
အရ အ ိုးလိုးတ၏
့် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက သင် ယသည်ပြစ်တစ၊
မယသည်ပြစ်တစ၊ ယင်ိုးက သင် ပမင်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ မပမင်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် ယင်ိုးက
သင် န ိုးလည် န္င်သည် ပြစ်တစ၊ န ိုးမလည်န္င်သည်ပြစ်တစ ဤအရ သည် အတပခခင်ပပီိုး
မပပြုပျက်န္င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခအပြစ် ရပ်တည်သည်။
လူအမျ ိုးစကကီိုးက သမမ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင ် ပါဝင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့််
အလပ်၌သ ယကကည် ကကသည်က ငါသသည်။ လူနည်ိုးစအတွက် ဘရ ိုးသခင်က သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက တြ ပ် ပထ ိုးပပီိုး လူတအ
့် ိုး သူပြစ်
့် တည်မှု၏ တန်ြိုးက
ပမင်တတွျို့ ခွငပ့်် ပြုထ ိုးတလသည်။ သူသည် ၎င်ိုးတက
့် တန်ိုးအ ိုး
့် သူ၏ အဆင်အ
န ိုးလည်ပခင်ိုးအနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး ရှတစက သူတည်
ရမှု
ှ ၏ အမှနတ
် ရ ိုးက
့်
အတည်ပပြုထ ိုးတစသည်။ သတသ
်လည်ိုး တန က်ထပ်လမ
ူ ျ ိုးစွ အတွက် ဘရ ိုးသခင်က
့်

အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက သူက စီမခန်ခွ့် က
ဲ
တထ က်ပတ
့် ချက်မှ မတရမရ သမဟ
့် တပါက်သည်။
့် နသည်ဟူသည်အ
့် တ် မတမကျသည်ပ
ထကဲသ
့် တသ
လူတက
့်
့် သသယ ဝင်တတ်သည့်် သတဘ ထ ိုးကပင် ဆပ်ကင်ထ ိုးကကန္င်သည်။
ဤသတဘ ထ ိုးက သဘ ဝတလ ကကကီိုး၏ နည်ိုးဥပတဒသမျ ိုးသည် အလအတလျ က်
ပြစ်တပေါ် ခဲတ
် ူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးမျ ိုး၊
့် ကက င်ိုးန္ှင ့်် သဘ ဝတရ ိုး၏ အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး၊ အသွငက
သဘ ဝပြစ်စဉ်မျ ိုး န္ှင ့်် ယင်ိုးက အပ်ချြုပ်သည့်် နည်ိုးဥပတဒသမျ ိုး ပင်လျှင် သူဘ
့် သ
သဘ ဝတရ ိုးမှ တပေါ်ထက
ွ လ
်
ခဲသ
့် ည်ဟ လူတက
့် တစ်သမတ်တည်ိုး ယကကည်သွ ိုးတစသည်။
လူတသည်
သူတ၏
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က မည်သြန်
့်
့် စတ်န္လ
့် ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
၎င်ိုးတက
့် မည်သအ
့် ပ်ချြုပ်တကက င်ိုး စတ်ကူိုးမတပါက်န္င်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က
အရ အ ိုးလိုးက မည်သစီ့် မခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး တထ က်ပသ
့် ည်က သူတ န
့် ိုးမလည်န္င်ကကတပ။ ဤအဆ၏
ကန်သတ်
မမ
ှု ျ ိုးတအ က်တွင ် လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
့်
့်
အပ်စိုးက တထ က်ပတ
့် မ
ူ ျ ိုးပင်လျှင်
့် ပိုးသည်က မယကကည်န္င်ကကပါ။ ယကကည်သည်သ
ပညတ်တတ ်တခတ်၊ တကျိုးဇူိုးတတ ်တခတ် န္ှင ့်် န္င်ငတတ ်တခတ်တတ
့် င်တအ င် သူတ၏
့်
ယကကည်မှု၌ အကန်အသတ်
ရကကသည်
ှ
- သူတက
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ တထ က်ပပ့် ခင်ိုးမျ ိုးသည် သူ၏ အတရွ ိုးချယ်ခလူမျ ိုးအတွက်
သီိုးသန် ပြစ်
့် သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ဤသည်မှ ပမင်တတွျို့ရန် ငါအစက်ဆပ်ဆိုးအရ တစ်ခ
ပြစ်ပပီိုး၊ န ကျင်မှုမျ ိုးစွ ပြစ်တစတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်၊ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင် ယူတဆ င်လ သည့်် အရ အ ိုးလိုးက ခစ ိုးတပျ ်တမွျို့
ကကစဉ်မှ ပင် သူတသည်
သူလပ်သမျှအ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူတအ
့်
့် ိုး သူတပိုးသမျှအ ိုးလိုးက
ပငင်ိုးပယ်တနကကတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူတက
့် တက င်ိုးကင်၊ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
၎င်ိုးတက
့် ယ်ပင် သဘ ဝစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ယ်ပင် သဘ ဝနည်ိုး ဥပတဒသမျ ိုးက
အပ်ချြုပ်ထ ိုးသည်၊ ထပပင်
ဲ န် အပ်ချြုပ်သတ
ူ စ်ဦိုးဦိုး သမဟ
့် ၎င်ိုးတက
့် စီမခန်ခွ့် ရ
့် တ် ၎င်ိုးတက
့်
တထ က်ပ့်ပပီိုး၊ က ကွယတ
် စ ငတ
့်် ရှ က်မည့်် အရှငသ
် ခင်တစ်ဦိုးဦိုး သူတတွ
့် င ် မရှပါဟသ
ယကကည်ကကသည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်လျှငပ
် င် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်ဟ သင်ယကကည်မည်မဟတ်ပါ။ စင်စစ်
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သတ
ူ င်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
လက်ခသူတင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်သည်သ
့် တ
ူ င်ိုး အမျ ိုးဆိုး
မကက ခဏလျစ်လျြူရှု သည်က ခရသည့်် အရ မျ ိုးထက
ဲ တစ်ခပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါက
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ သမဟ
့် တ် အမည်ခ ဝည ဉ်ဆင်ရ တဝါဟ ရန္ှင ့်် မဆက်စပ်သည့််

အရ တစ်ခခက စတင်တဆွိုးတန္ွိုးလက်သည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် လူတစ်ချြုျို့က ပျင်ိုးရလ ကကသည်၊
သမဟ
့် တ် ပင်ပန်ိုးလ ကကသည်၊ သမဟ
့် တ် စတ်မသက်မသ ပင် ပြစ်လ ကကသည်။
ငါ၏န္ှုတ်တတ ်ထက
ွ ်မျ ိုးက ဝည ဉ်တရိုးရ လူမျ ိုးန္ှင ့်် ဝည ဉ်တရိုးရ အရ မျ ိုးန္င
ှ ့််
အဆက်အစပ်ရပ
ှ မရဟ သူတခ့် စ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးသည် ဆိုးဝါိုးတသ အရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သပခင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ လျှင ် ငါတသည်
့်
နကခတတတဗဒအတကက င်ိုး မတပပ ၊ ပထဝီဝင် သမဟ
့် တ် ဇီဝတဗဒကလည်ိုး သတတသန
မလပ်ကကသည်တ
့် င် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ က
ငါတသ
့် ရမည်၊ အရ အ ိုးလိုးအတွက် သူ၏တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် သူသည် အရ အ ိုးလိုး၏
အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်က ငါတသ
့် ရမည်။ ဤသည်မှ လအပ်တသ သင်ခန်ိုးစ တစ်ခန္ှင ့််
မပြစ်မတန တလ့်လ ရမည့်် သင်ခန်ိုးစ ပြစ်သည်၊ ငါ၏န္ှုတ်တတ ်ထက
ွ ်မျ ိုးက
သင်တန့် ိုးလည်ကကပပီဟ ငါယကကည်သည်။
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် တြ ်ပပချက်ပစ၌ အနည်ိုးငယ် တစ်မထ
ူ ိုးူ ပခ ိုးတသ ်လည်ိုး၊
သူတပြစ်
့် ပမဲအတင်ိုး အတတ ်အတန် ထူိုးပခ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအတင်ိုး တပပ ပပထ ိုးပခင်ိုးပြစ်တသ
ငါယခပင်တပပ ပပခဲသ
ဲ သ အရ က ရရှပပီိုး
့် ည့်် ပဝတထြုန္ှစ်ခတမှ့် သင်တအ
့် ိုး ပ၍နက်နတ
လက်ခရန် အကူအညီတပိုးြအတွ
က် လွယ်ကူရှငိုး် လင်ိုးသည့်် ဘ သ စက ိုးန္ှင ့််
့်
ရိုးရှငိုး် တသ နည်ိုးလမ်ိုးက အသိုးပပြုရန်အတွက် ငါ၏အ ိုးထတ်မှု ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်၊ ဤသည်မှ ငါ၏
တစ်ခတည်ိုးတသ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်ပြစ်သည်။ ဤပဝတထြုတလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတတရိုး
ွဲ ည့််
့် ဆသ
ပလ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးတအတပေါ်
အချြုပ်အပခ အ ဏ ပြစ်သည်က
့်
သင်တအ
့် ိုး ပမင်တတွျို့ ပပီိုး ယကကည်တစလသည်။ ဤပဝတထြုမျ ိုးက တပပ ပပရပခင်ိုး၏
ရည်ရွယ်ချက်က ပဝတထြုတစ်ခ၏ တဘ င်ခတ်ထ ိုးသည့်် ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကန်သတ်
၍ မရန္င်သည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင်တအ
့်
့် ိုး ပမင်တတွျို့သရှခွင ့််
တပိုးြ ပြစ်
့် ဝ သတဘ တပါက်ပပီိုး သင်တအထဲ
တွင ် ဤရလဒ်က
့် သည်။ သင်သည် အပပည်အ
့်
ရရှမည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ယင်ိုးမှ သင်တ၏
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့််
့် ကယ်ပင်အတတွအ
သင်တ၏က
ယ်ပင် ကကြုိုးစ ိုးအ ိုးထတ်မှုတပေါ် မူတည်သည်။ သင်သည် သမမ တရ ိုးက
့်
မီတအ င်လက်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကသြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးတနတသ သူတစ်ဦိုး ပြစ်လျှင ် ဤအရ မျ ိုးက
ပ၍ပင် အ ိုးမ န်ပါသည့်် သတတပိုးချက်အပြစ် အသိုးကျလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတက
့်
့် သင်က
နက်နတ
ဲ သ အပမင်ပွငပ့်် ခင်ိုးတစ်ခ၊ သင်၏န ိုးလည်ပခင်ိုး၌ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုတစ်ခ သင်က
့်
ချတပိုးလမ်မ
့်် တူ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးက အကွ အတဝိုးမရှ၊ အမှ ိုးမရှပြစ်မည့်် နီိုးကပ်ပခင်ိုးန္ှငအ
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် တပြည်ိုးပြည်ိုးနီိုးစပ်လ လမ်မ
့် ည်၊

သတသ
်လည်ိုး သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သတအ င် ကကြုိုးစ ိုးတသ သူ မဟတ်လျှင ်
့်
ဤပဝတထြုမျ ိုးသည် သင်တက
့် ခက်မှုမှ တပိုးန္င်မည် မဟတ်ပါ။ ၎င်ိုးတက
့် မည်သည်ထ
့်
ပြစ်ရပ်မှနမ
် ျ ိုးဟ သတဘ ထ ိုးတလ ။့်
ဤပဝတထြုန္ှစ်ခမှ သင်တ န
့် ိုးလည်မှုတစ်ခခ ရရှထ ိုးသတလ ။ ဦိုးစွ ဤပဝတထြုန္ှစ်ပဒ်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အတလိုးထ ိုးမအ
ှု တကက င်ိုး ငါတ၏
့်
ယခင်တဆွိုးတန္ွိုးချက်န္င
ှ ့်် ကွ ပခ ိုးတနသတလ ။ ပင်ကအ ိုးပြင့်် ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ ရှသတလ ။
ဤပဝတထြုန္ှစ်ခထဲတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
သူစီစဉ်သည့်် အရ တင်ိုးတွင ် သူတပိုးသည့်် မမခင်ိုးမချန် စ န တထ က်ထ ိုးမှုတက
့်
ငါတပမင်
် န်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်သည့်် အရ တင်ိုးန္ှင ့််
့် တတွျို့ရသည်မှ မှနက
သူစဉ်ိုးစ ိုးသည်အ
့် ရ တင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပြစ်တည်မအ
ှု ကျြုိုးအတွက်
ပြစ်သည်ဟသ
ူ ည်မှ မှနက
် န်သတလ ။ (မှနက
် န်ပါသည်။) လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်စပ်တသချ သည့်် အတတွိုးန္ှင ့်် စ န တထ က်ထ ိုးမှုသည်
အလွနထ
် င်ရှ ိုးပမင်သ သည် မဟတ်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ
လပ်စရ မလပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် တလက ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးသ ိုးပြစ်ရ ၊
သူတလ
့် ပ်စရ တစ်ခတည်ိုးက ၎င်ိုးက ရှု ြသ
့် ပြစ်သည်။ သူတစ့် ိုးသိုးတသ
ဟင်ိုးသီိုးဟင်ိုးရွ က်မျ ိုးန္ှင ့်် သစ်သိုးီ ဝလမျ ိုးမှ အဆင်သငရ
့်် န္င်သည်။ တပမ က်အရပ်မှ
တတ င်အရပ်၊ အတရှ ျို့အရပ်မှ အတန က်အရပ် တဒသတစ်ခစီတွင ် သဘ ဝသယဇ တမျ ိုး
ကယ်စီရကကသည်
ှ
။ အမျြုိုးမျြုိုးတသ တဒသအလက် တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး၊ သစ်သိုးီ ဝလမျ ိုးန္ှင ့််
ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က ပပင်ဆင် ထ ိုးသည်။ ပမကကီိုးမ ိုးသည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက အပပန်အလှန ် အ ိုးပြည်တ
့် စပပီိုး၊
ကျွနိုး် ကင်ိုးမီှ ကင်ိုးကျွနိုး် မီှ ပြစ်တစသည်၊ အပပန်အလှန ် ခွနအ
် ိုးတပိုးပပီိုး၊ အပပန်အလှန ်
တချြျက်က ၊ အတူယှဉ်တွဲတနထင်တစသည်။ ဤသည်မှ အရ အ ိုးလိုး၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့််
ရှငသ
် န်ရပ်တည်မက
ှု ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည့်် သူ၏ နည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးတပြစ်
့် သည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယတနထက်
ထပင် မျြုိုးဆက်တစ်ခမှ
့်
တန က်မျြုိုးဆက်တစ်ခအထ တပါက်ြွ ိုးရန်အတွက် ဤသက်ရှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွငိုး် ၌
လပခြုစွ န္ှင ့်် တည်ပငမ်တအိုးချမ်ိုးစွ ရှငသ
် န် ကကီိုးထွ ိုးလ န္င်ကကသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က သဘ ဝပတ်ဝန်ိုးကျင်က ဟန်ချက်ညတ
ီ အ င် ပပြုလပ်တပိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၌ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ိုးချြုပ်မှုသ မရှခဲလ
့် ျှင ် သဘ ဝပတ်ဝန်ိုးကျင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခပဲ့် ခင်ိုးပင် ပြစ်လင်က
ီ အ င် မည်သမ
ူ ျှ၏
့် စ ိုး ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုး ဟန်ချက်ညတ

အစွမ်ိုးအစပြင့်် လပ်န္င်မည် မဟတ်ပါ။ တစ်ချြုျို့တနရ တွင ် တလမရှသည်အ
့် တွက် ထကဲသ
့် တသ
့်
တနရ မျ ိုးတွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်မရှငသ
် န်န္င်ကကပါ။ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့်
ထတနရ မျ ိုးသသွ
င့်် သင်တ
့် တ ်တသ
့် ိုးရန် ခွငပ့်် ပြုလမ့််မည်မဟတ်ပါ။ ထတကက
့်
အကန်အသတ်
တဘ င်က တကျ ်၍မသွ ိုးန္ှင။့်် ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
အက အကွယ်အတွက်ပြစ်ပပီိုး၊ ထအထဲ၌ လျှြုျို့ ဝှက်ဆန်ိုးကကယ်မှုမျ ိုး ရှသည်။ သဘ ဝ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခစီ၊ ကမဘ ကကီိုး၏ အလျ ိုးန္ှငအ
့်် န၊ ကမဘ တပေါ် ရှ
သက်ရှတရ သက်မပ
ဲ့် ါ သတတဝါတင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က ကကြုတင်၍ စတ်ကိုးူ ကကစည်ပပီိုး ပပင်ဆင်
ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤအရ က အဘယ်တကက င့်် လအပ်သနည်ိုး။ ထအရ က
အဘယ်တကက င့်် မလအပ်သနည်ိုး။ ဤအရ က ဤတနရ ၌ ထ ိုးရရသည်
ှ
့် ရည်ရွယ်ချက်က
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်ပပီိုး ၎င်ိုးက အဘယ်တကက င့်် ထတနရ က သွ ိုးသင်သ
့် နည်ိုး။ ဤတမိုးခွနိုး် မျ ိုး
အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က တပခသမ်ိုးတခါင်ိုးပက် စဉ်ိုးစ ိုး ပပီိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ လူတအတနပြင်
့်
့်
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးြမလ
စဉ်ိုးစ ိုးသည့်် လူမက်
့်
့် ပါ။ တတ င်မျ ိုးကတရ ျို့ ြ အပမဲ
့်
တချြုျို့ ရှသည်၊ သတသ
် ထသပပြုမည်
အ
့် စ ိုး တပမပပန်တဒသက
အဘယ်တကက င့််
့်
့်
့်
တပပ င်ိုးမသွ ိုးကကသနည်ိုး။ တတ င်မျ ိုးက သင်မကကြုက်လျှင ် သူတန့် ိုးတင
ွ ် သင်
အဘယ်တကက င်တ
့် နရသနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည် ရူ ိုးမက်ရ မကျသတလ ။ ထတတ င်က သင်
တရ ျို့လက်မည်ဆလျှင် မည်သ ပြစ်
့် လ မည်နည်ိုး။ ဟ ရီကန်ိုး မန်တင်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဧရ မလှုင်ိုးလိုးကကီိုးမျ ိုး လ ပပီိုး၊ လူတ၏
့် အိုးအမ်မျ ိုးမှ ြျက်ဆိုးီ ခရမည်။ ဤသည်မှ မက်မဲမှု
မဟတ်သတလ ။ လူတသည်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသ တတ်န္င်ကကသည်။ သူတနထင်ရမည့််
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ တနရ ကပင် သူတ မထ
န်ိုးသမ်ိုးန္င်ဘလ
ဲ ျက်န္င
ှ ့်် သူတက
့်
့် အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမ
ပပြုလပ်ချင်ကကတသိုးသည်။ ဤအရ မှ မပြစ်န္င်ပါ။
ဘရ ိုးသခင်က အရ အ ိုးလိုးက စီမခန်ခွ့် ြ
ဲ န္ှ့် င ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အပ်စိုးမှုရှြ လူ
ွ ်က
့်
့် သ ိုးမျြုိုးန္ယ
ခွငပ့်် ပြုထ ိုးတသ ်လည်ိုး၊ လူသ ိုးက အလပ်က တက င်ိုးစွ လပ်၏တလ ။ လူသ ိုးသည်
သူြျက်ဆိုးီ န္င်သမျှက ြျက်ဆိုးီ တတ်သည်၊ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က သူအတွ
က်
့်
ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တင်ိုးက ၎င်ိုး၏ နင်္အတနအထ ိုးအတင်ိုး လိုးဝ မထန်ိုးသမ်ိုးန္င်တပ၊ သူက
တပပ င်ိုးပပန်ပြစ်တအ င် ပပြုလပ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တတ င်မျ ိုးက တရ ျို့ ခဲက့် ကသည်၊ ပင်လယ်မျ ိုးမှတန၍ တပမက ပပန်သမ်ိုးခဲက့် ကပပီိုး၊
တပမပပန်လွ
ူ ှ မတနန္င်သည့်် ကန္တ ရမျ ိုးအပြစ် တပပ င်ိုးလဲခကဲ့် ကသည်။ သတ
့် ငပ် ပင်မျ ိုးက မည်သမ
့် င်
လူက စက်ရမျ ိုး ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုး န္ျြူကလီိုးယ ိုး အတပခစက်စခန်ိုးမျ ိုးက တဆ က်လပ်က
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက တနရ အန္ှ စ
့် က်ပျြုိုးကကသည်မှ ကန္တ ရထဲ၌ပင် ပြစ်သည်။ ယခတွင် ပမစ်မျ ိုးမှ

ပမစ်န္င
ှ မ
့်် တူတတ ၊့် ပင်လယ်က ပင်လယ်န္င
ှ ့်် မတူတတ ပ
ွ ်က
့် ါ။...လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သဘ ဝပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ ဟန်ချက်ညမ
ီ ျှမှုန္င
ှ ့်် ယင်ိုး၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက
ချြုိုးတြ က်ထ ိုးပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် သူ၏ ကပ်ဆက်မည်တ
့် နန္ှ့် င ့်် တသပခင်ိုးသည်
မတဝိုးတတ ပ
ွ ်သည် တဘိုးအန္တရ ယ် ကျတရ က်
့် ါ။ ၎င်ိုးက တရှ င်လဲ၍မရပါ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လ တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်က သူအတွ
က် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့်် အရ တင်ိုး၏ အြိုးတန်မှုန္င
ှ ့််
့်
၎င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် မည်မျှအတရိုးပါသည်တက
့် ည်။
့် သန ိုးလည်လမ်မ
လူသ ိုးအတွက် သူအချ
ှ သ
့်် ူ တလန္ှငမ
့်် ိုးတလ
့် န်န္င
့် တတ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခတွင ်
တနထင်ရပခင်ိုးမှ ပရဒသဘ၌ တနထင်ရသကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ လူတက
့် ဤအရ က
တက င်ိုးချီိုးတစ်ပါိုးပြစ်တကက င်ိုး သတဘ မတပါက်ကကတပ၊ သတသ
် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုးလိုးက
သူတဆ
့် ချန်တွင ် ၎င်ိုးသည် အဘယ်မျှ ကကြုတတ င်က့် ကြုခဲပြစ်ပပီိုး အြိုးတန်သည်က
့် ိုးရှု ိုးရသည်အ
သူတ သ
ှ ့်် သူတ ယင်
ိုးက
့် ည်န္င
့် ပမင်လမ့််မည်။ ထပပင်
့် ယင်ိုးက မရှတတ သ
့်
မည်သပပန်
့် ျှင ်
့် ရယူမည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က ယင်ိုးက တန က်ထပ် ြန်ဆင်ိုးရန် ဆန္ဒမရှတတ လ
လူတက
့် ရ ပပြုလပ်န္င်မည်နည်ိုး။ သင်တ လ
့် ရ တစ်စတစ်ခ
့် မည်သည်အ
့် ပ်န္င်သည်အ
ရှသတလ ။ (မရှပါ၊ ဘ မျှမရှပါ။) အမှနမ
် ှ မူ သင်တ လ
့် ရ တစ်ခရှသည်။ ၎င်ိုးက
့် ပ်န္င်သည်အ
အရမ်ိုးရိုးရင
ှ ိုး် ပပီိုး၊ ၎င်ိုးမှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ ပပတသ အခါ ယင်ိုးက
ပြစ်န္င်တကက င်ိုး သင်တ ချက်
ချင်ိုးသလမ်မ
့် ည်။ လူသ ိုးသည် သူ၏လက်ရှ
့်
ပြစ်တည်မအ
ှု တပခအတနထဲတွင ် တရ က်ရှတနသည်မှ အဘယ်သနည်
့် ိုး။ ယင်ိုးက သူ၏
တလ ဘန္ှင ့်် ြျက်ဆိုးီ မှုမျ ိုး တကက င်တ
ှု အဆိုးသတ်လျှင ် သူ၏
့် လ ။ လူသ ိုးက ဤြျက်ဆိုးီ မက
သက်ရှပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် သူဘ
့် သ တပြည်ိုးပြည်ိုး တက င်ိုးမွန ် လ လမ့််မည်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်် အရ ကမျှ မလပ်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
တစ်ခခ လပ်တပိုးြ ဆန္ဒ
မရှတတ ပ
့် ါက၊ ဆလသည်မှ သူက ဤကစစတွင် ကက ိုးဝင်မစွက်ပါက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အတက င်ိုးဆိုး နည်ိုးလမ်ိုးမှ ဤြျက်ဆိုးီ မအ
ှု လိုးစက ရပ်တန်ရန်
ှ ့််
့် န္င
သူတ၏
့် တနထင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ၎င်ိုး၏နင်္အတပခအတနသ ပပန်
့် တရ က် တစခွငပ့်် ပြုရန်ပင်
ပြစ်လမ်မ
ှု လိုးစက အဆိုးသတ်ပခင်ိုးဆသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
့် ည်။ ဤြျက်ဆိုးီ မအ
ြန်ဆင်ိုးထ ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးအ ိုး အဓမမလယက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အကကီိုးအကျယ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးအ ိုး
အဆိုးသတ်လက်ပခင်ိုးက ဆလသည်။ ထသပပြုပခင်
ိုးက လူသ ိုးတနထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က
့်
တပြည်ိုးပြည်ိုး ပပန်ကျန်ိုးမ လ ခွင ့်် တပိုးမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ထသ မလ
ပ်န္င်ပခင်ိုးသည်
့်
အသက်ရှငသ
် န်မှုအတွက် ယင်ိုး၏ပျက်စီိုးပခင်ိုးက အချန်န္င
ှ အ
့်် မျှ ပမန်ဆန်သွ ိုးမည်ပြစ်သည့််
ပ၍ပင် စက်ဆပ်ြွယ်တက င်ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အပြစ်သ အကျ
ြုိုးဆက် တပေါ်လ မည်ပြစ်သည်။
့်

ငါ၏နည်ိုးလမ်ိုးက ရိုးရှငိုး် သတလ ။ ယင်ိုးက ရိုးရှငိုး် ပပီိုး ပြစ်န္င်သည် မဟတ်သတလ ။
အမှနတ
် ကယ် ရိုးရှငိုး် ပပီိုး လူတစ်ချြုျို့အတွက် ပြစ်န္င်တပခရှတသ ်လည်ိုး၊ ကမဘ တပေါ်က
လူအမျ ိုးစကကီိုးအတွက် ပြစ်န္င်တပခရှသတလ ။ (ပြစ်န္င်တပခမရှပါ။) အနည်ိုးဆိုး သင်တအတွ
က်
့်
ပြစ်န္င်တပခရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) သင်တက
့် “ရှပါသည်” ဟ တပပ တစသည်မှ
အဘယ်အရ နည်ိုး။ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက န ိုးလည်မှု၏
အတပခခအတ်ပမစ်မှ လ ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သတလ ။ ယင်ိုး၏ အတနအထ ိုးမှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်အ ိုး န ခပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်သတလ ။
(တပပ န္င်ပါသည်။) အမှုအရ မျ ိုးက တပပ င်ိုးလဲြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခရှသည်၊ သတသ
် ၎င်ိုးက
့်
့်
ငါတ ယခ
တဆွိုးတန္ွိုးတနကကသည့်် အတကက င်ိုးအရ မဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဘဝ
့်
့်
တစ်ခစီတင်ိုးအတွက် တ ဝန်ရပပီ
ှ ိုး၊ တကယ်အ
့် ဆိုးသတ်အထ သူကတ ဝန်ရသည်
ှ
။
ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့် တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး၊ စ တန်ြျက်ဆိုးီ ခဲသ
့် ည့်် ဤပတ်ဝန်ိုးကျင် ထဲတွင ်
သင်သည် တနမတက င်ိုးပြစ်တစပခင်ိုး၊ သမဟ
့် တ် ညစ်ညမ်ိုးတစပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
ချြုိုးတြ က်ထပါိုးပခင်ိုး ခတနရလျှငပ
် င် ကစစမရှတပ၊ ဘရ ိုးသခင်က သင်က
့်
ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
် င
ွ ့်် တပိုးလမ်မ
့် ရှ က်ပပီိုး သင်က
့် ဆက်လက်အသက်ရှငခ
့် ည်။ ဤအရ ၌
သင်ယကကည်မှု ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတစ်ဦိုးက တပါတပါ
့် တန်
့် တန်
တသြ အခွ
ငမ
့်် တပိုးပါ။
့်
ယခတွင ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်တကက င်ိုး
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုး၏ အတရိုးပါမှုမျြုိုးက သင်တ ခ
် တ ့်
့် စ ိုးမလ ကကပပီတလ ။ (ကျွန္ပ်
ခစ ိုးမပါပပီ။) သင်တ၌့် မည်သည်ခ
့် စ ိုးမှုမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ ငါအ
့် ိုးတပပ တလ ။့် (ယခင်က
ကျွန္ပ်
် တသည်
တတ င်မျ ိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရကန်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ဆက်စပ် မတတွိုးမခဲက့် ကပါ။ ဤအရ မျ ိုးမှ ၊ ၎င်ိုးတအတွ
ငိုး် ၌
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည ရှတကက င်ိုး ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင်၏
မတ်သဟ ယပပြုချက်က ကက ိုးန ရသည်အ
့် ချန်အထ ကျွန္ပ်
် တန
ဲ့် ါ။
့် ိုးမလည်ခပ
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက စတင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အချန်၌ပင်၊ သူသည်
အရ တစ်ခစီက ကကကမမ တစ်ခန္ှင ့်် သူတစတန
တပြင်
့် တစခဲပ့် ပီိုးပြစ်တကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် တ ့်
့်
့် ့် ပပည်ဝ
တတွျို့ရသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် အပပန်အလှန ် အ ိုးပြည်တ
့် နပပီိုး၊ ကျွနိုး် ကင်ိုးမီှ ကင်ိုးကျွနိုး် မီှ
ပြစ်တနက ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်မှ အဆိုးစွန ် အကျြုိုးခစ ိုးရသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ကျွန္ပ်
် တ ယတန
့်
့်
ကက ိုးန ခဲရ
် င် လန်ိုးဆန်ိုး တက်ကကစရ တက င်ိုးပပီိုး ဆန်ိုးသစ်သည်၊
့် သည့်် အရ က အလွနပ
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ အဘယ်မျှတလ က် တကယ်ရတနတကက
ှ
င်ိုးက ကျွန္ပ်
် တ ့်

ခစ ိုးလက် ရသည်။ လက်တတွက
ျို့ မဘ တွင ် ကျွန္ပ်
် တ၏
ိုးန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
့်
့် တနစဉ်ဘဝမျ
ကျွန္ပ်
် တ၏
ဲ ဤအရ မှ ထသပြစ်
် တ တတွ
ျို့ ပမင်ရသည်။)
့် တတွျို့ ကကြုမှုမျ ိုးထ၌
့် သည်က ကျွန္ပ်
့်
သင်တ အမှ
နတ
် ကယ် ပမင်တတွျို့သွ ိုးပပီ မဟတ်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်က ကက့် ခင်တသ
့်
အတပခခအတ်ပမစ်မရှဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကကည်ရ
့် ှု တစ င်တ
့် ရှ က်မည် မဟတ်ပါ။
သူ၏တထ က်ပပ့် ခင်ိုးမှ တတတ င်ိုးတသ စက ိုးလိုး အချြုျို့မျှသ မဟတ်ပါ။ ဘရ ိုးသခင်က
တပမ က်ပမ ိုးစွ ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီပြစ်ပပီိုး၊ သင်မပမင်ရသည့်် အရ မျ ိုးပင် သင်တ
့် က င်ိုးကျြုိုး
အတွက်ချည်ိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးသည် သူအတွ
က် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် လူတန္ှ့် င ့််
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက တစ်ခန္ှငတ
့်် စ်ခ အမှီသဟဲပပြုတနကကရတသ ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်၊
ဤအရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် တနထင်ရသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင်၊့် အပင်မျ ိုးက တလက
သန်စင်
့် တပိုးသည့်် ဓ တ်တငွျို့မျ ိုးက ရှြူရှု က်ကကရပပီိုး၊ လူတက
့် ပပီိုးသ ိုးတလက ရှု ရှုက်ပပီိုး
့် သန်စင်
ထမှ အကျြုိုးခစ ိုးရသည်။ သတ
့် င် တချြုျို့အပင်မျ ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက်
အဆပ်အတတ က်ပြစ်သည့်် အချန်၌ပင် အပခ ိုးအပင်မျ ိုးက အဆပ်ရတသ
ှ
အပင်မျ ိုးက
တချြျက်တပိုးသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်ြ
့် ွယ်ရ တစ်ခ
့် န်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အြ
ပြစ်သည်တက ိုး။ သတသ
် ဤအတကက င်ိုးအရ က တလ တလ ဆယ် ချန်ထ ိုးကကစ။့် ယတန ့်
့်
ငါတ၏တဆွ
ိုးတန္ွိုးချက်မှ အဓကအ ိုးပြင့်် လူသ ိုးန္င
ှ ့်် သူကင်ိုးကွ ၍ မတနန္င်တသ ကျန်သည့််
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးတ၏
့် အတူယှဉ်တွဲတနထင်ပခင်ိုး အတကက င်ိုးပင် ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ အတရိုးကကီိုးပက အဘယ်နည်ိုး။ လူက အသက်ရှငြ
် တလက
့်
လအပ်သကဲသ
့် မျှ
့် ရ မျ ိုးမရှဘဲ အသက်မရှငန္
် င်ပါ၊ အကယ်၍
့် ပင် လူသည် ကျန်သည်အ
သင်က
့် တလဟ နယ်ထဲ ထ ိုးလက်မည်ဆလျှင၊် သင်သည် မကက ခင် တသဆိုးသွ ိုးလမ့််မည်။
ဤသည်မှ လူသည် ကျန်သည်ြ
့် န်ဆင်ိုးပခင်ိုးတမှ့် တကွတ
ဲ ပပ ိုးစီ အသက်မရှငန္
် င်တကက င်ိုး
ပပသသည့်် အလွနရ
် ိုးရင
ှ ိုး် တသ နယ မ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် လူက အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
့်
မည်သည့်် သတဘ ထ ိုး ရှသင်သ
့် နည်ိုး။ သူတက
့် တန်ြိုးထ ိုးတသ သူသည် သူတက
့်
က ကွယ်တပိုးရမည်၊ သူတက
့် အကျြုိုးမျ ိုးတအ င် အသိုးပပြုရမည်၊ သူတက
့် မြျက်ဆိုးီ ရပါ၊
သူတက
့် မပြြုန်ိုးတီိုးရပါ၊ ထပပင်
့် သူတက
့် စတ်ကူိုးတပါက်ရ မတပပ င်ိုးလဲရပါ၊ အတကက င်ိုးမှ
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပြစ်သည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
သူ၏ တထ က်ပတ
ွ ်က သူတက
် ွ
့် ပိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တ ဝန်တကျပွနစ
ဆက်ဆရမည်။ ယတန ဤအတကက
င်ိုးအရ န္ှစ်ခက ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခဲပ့် ပီိုးပပီ။ ၎င်ိုးတက
့်
့်
့်
တစတ
့် စစ
့် ပ်စပ် တတွိုးကကည်ပ့် ပီိုး တက င်ိုးစွ ဆင်ပခင်အ ရပပြုပါ။ တန က်တစ်ကကမ်တွင ်
အတကက င်ိုးအရ တစ်ချြုျို့က ငါတ ပ
ျို့ မှုမှ
့် ဆ
့် ပပီိုး အတသိုးစတ် တဆွိုးတန္ွိုးကကမည်။ ယတနတတွ

ဤတွင ် အဆိုးသတ်သည်။ န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။ (န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။)
၂ဝ၁၄ ခန္ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၈)
ဘိုရ ်းသခင်သည် အရ ခပ် သမ
ိ ််းအတွက် အသက်အရင််းအ မစ် ေစ်၏ (၂)
ပပီိုးခဲသ
့်် တ်သက်၍ ငါတ ဆက်
လက် မတ်သဟ ယပပြုကကမည်။
့် ည့်် အတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်
ပပီိုးခဲသ
့် တခါက်က မည်သည့်် အတကက င်ိုးအရ အ ိုး ငါတတဆွ
့် ည်အ
့် ည်က
့် ိုးတန္ွိုးခဲသ
သင်မှတ်မန္င်သတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ်
ပြစ်၏။) “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူသည့််
ဤအတကက င်ိုးအရ သည် သင်တန္ှ့် င ့်် အလွနအ
် လှမ်ိုးတဝိုးလှသည်ဟ ခစ ိုးရတသ
အတကက င်ိုးအရ တလ ။ သမဟ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့် တ် သင်တ၏စ
့် တ်န္လ
အကကမ်ိုးြျင်ိုးအယူအဆတစ်ခ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပပီတလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ အတပေါ် ငါတ၏
့်
တန က်ဆိုးမတ်သဟ ယပပြုချက်၏ အခရ အချက်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်တကက င်ိုး
တစ်စတစ်ဦိုးက တစ်ခဏမျှ တပပ ပပန္င်သတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပပြုစပျြုိုးတထ င်သည်က ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် ကျွန္ပ်
် တတွရ
ျို့ ပါ၏။ အတတ်က၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
တထ က်ပ့်တပိုးတသ အခါ သူသည် သူ၏တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသူတက
့် သ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က
တထ က်ပ့်တပိုးသည်ဟ ကျွန္ပ်
် အပမဲထင်ခ၏
ဲ့် ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးသည့််
နယ မမျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက
ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးတနသည်က ကျွန္ပ်
် လိုးဝ မပမင်ခပ
ဲ့် ါ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ဘဝမျ ိုးသည် သူအ
့် ိုးပြင ့်် တထ က်ပ့်တပိုးခရသည်၊
ဘရ ိုးသခင်က ဤနယ မမျ ိုးက စီစဉ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးသည်ဟ
ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးခရ
ဲ့် သည်မှ ဤသမမ တရ ိုး န္ှငဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်၏ တဆွိုးတန္ွိုးမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှတစ်ဆင၊့်် သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
ကျွန္ပ်
် ပမင်ရပါ၏။) ပပီိုးခဲသ
့် တခါက်က၊ အဓကအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင်၏အရ ခပ်သမ်ိုး
့် ည်အ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က် နယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
့်
သူချမှတ်ခပ
ဲ့် အတကက င်ိုးက ငါတ မ
့် တသ
နယ မမျ ိုးန္ှင ့််
့် တ်သဟ ယပပြုခဲက့် ကသည်။ ထကဲသ
့်

ထကဲသ
့် တသ
အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးတအ က်တွင၊် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အပ်စိုးမှုတအ က်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ပမင်ကွငိုး် အတွငိုး် တွင ် လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အသက်ရှငတ
် နထင်၍
တသဆိုးကကက ၊ လူသ ိုးန္ှငအ
့်် တူ ယှဉ်တွဲတနထင်ကကသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏ကကီ
ိုးထွ ိုးသည့်် နယ မမျ ိုးအပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏ကကီ
ိုးထွ ိုးမှု
့်
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပစမျ ိုးက သတ်မှတ်ရန် သူ၏ကယ်ပင်နည်ိုးစနစ်မျ ိုးက
အသိုးပပြုပခင်ိုးအတကက င်ိုးတက
တပပ ဆခဲက့် ကသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုး
့် ငါတဦိုးစွ
့်
ဆက်လက်ကကီိုးထွ ိုး၍ ပွ ိုးမျ ိုးက တစ်ဦိုးတပေါ်တစ်ဦိုး မှီခပခင်ိုးပြင ့််
ဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်ြအလ
ငှ့် ဤတပမ၌ အရ ခပ်သမ်ိုး ရှငသ
် န်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး
့်
သူချမှတ်ခ၏
ဲ့် ။ ဤကဲသ
့် တသ
နည်ိုးန မျ ိုးန္ှင ့်် နယ မမျ ိုးပြင်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဤတပမတွင ်
့်
အ ိုးမထတ်ရဘဲန္င
ှ ့်် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ တည်ရပပီ
ှ ိုး ကကီိုးထွ ိုးန္င်ကကက ၊ ထသတသ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်ပြင်သ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးပပမှုတအ က်တွင ် အပမဲ
့်
တရှ ျို့ဆက်တရွ လ
ျို့ ျ ိုးရင်ိုး၊ အသက်ရှငတ
် နထင်ြ တည်
ပငမ်တသ အမ်န္င
ှ ့်် တည်ပငမ်တသ
့်
အတပခအတနတစ်ခရှန္င်သည်၊ အပမဲ တရှ ျို့သတက်
လှမ်ိုးန္င်တလသည်။
့်
ပပီိုးခဲသ
့် တခါက်က အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပ့်တပိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ည်အ
အတပခခအယူအဆက ငါတတဆွ
ွ ်၏
့် ိုးတန္ွိုး ခဲက့် ကသည်- အရ ခပ်သမ်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အကျြုိုးအတွက် တည်ရပပီ
ှ ိုး အသက်ရှငြ
် အလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
ဤနည်ိုးပြင့်် တထ က်ပ့်တပိုး၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင့်် ဘရ ိုးသခင် ချမှတ်ခတ
ဲ့် သ
နယ မမျ ိုးတကက င့်် ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခ တည်ရပခင်
ှ ိုးပြစ်၏။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့်် ၎င်ိုး၏ လက်ရှ အသက်ရှငတ
် နသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်ရသည်
ှ
မှ
ထသတသ
နယ မမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး တတကက
ငသ
့််
့်
့်
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ပပီိုးခဲသ
ဆခဲက့် ကသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ယခင်က
့် ည်အတခါက်က ငါတတပပ
့်
ငါတတပပ
ခဲသ
ှ ဆ
့်် င်တသ အသပည တကက
ှု စ်ခ
့် ည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
့် ိုး ကကီိုးမ ိုးတသ တိုးတက်မတ
ပြစ်၏။ ထတိုးတက်မှု တည်ရပခင်
ှ ိုးအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
အတတ်က ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး ငါတတပပ
ဆကကသည်အ
့် ခါ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး နယ်ပယ်အတွငိုး် မှ ငါတ ့်
တဆွိုးတန္ွိုးတနခဲက့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်၊ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ခရသူတ၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးပြစ်သည်— ထနယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုး၊ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏အလတတ န္
် င
ှ ့်် သူအတနပြင်
့် လူသ ိုးက သမမ တရ ိုးန္ှင ့််
့်

အသက်တပြင
က်ပ့်တပိုးသည်တက
ဆခဲက့် ကသည်။ သရ့် တွင ်
့် ့်် မည်သ တထ
့်
့် ငါတ တပပ
့်
ပပီိုးခဲသ
့် တခါက်က၊ ငါတစတင်
ခကဲ့် ကသည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၌
့် ည်အ
့်
ပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ခလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ နယ်ပယ်အထသ ကန်သတ်
ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်။ ယင်ိုးထက်၊
့်
ထအတကက င်ိုးအရ သည် သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ တဘ င်ခတ်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏
အတရွ ိုးချယ်ခလူတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်သည့်် အမှု၏ အဆငသ
့်် ိုးဆငအ
့်် ပပင်က
့်
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်အတကက င်ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးလျက်၊ ဤနယ်ပယ်က တကျ လ
် န
ွ က
်
တိုးချဲျို့တလသည်။ ထတကက
င့်် ငါ၏ မတ်သဟ ယ ဤအပင်ိုးက သင်တကက
့် ခါ
့်
့် ိုးသည်အ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ သင်တ၏
့် အသပည က သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုအဆင်သ
မထ ိုးရ။ ယင်ိုးအစ ိုး၊ သင်တ၏ရှု
့်် ပမင်က
့် ိုးဆင်သ
့် သ
့်
့် ကန်သတ်
့် တထ ငအ
ြွငပ့်် မဲြွငထ
့်် ိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွငိုး် ရှ
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် အမနတ
် ့် ပိုးက စီမခန်ခွ့် ပ
ဲ က
သင်ပမင်ရမည်။ ဤနည်ိုးစနစ်န္င
ှ ့်် ဤအတပခခအတ်ပမစ်မတ
ှ စ်ဆင်၊့် သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်မည်သတထ
က်ပသ
့် ည်က ပမင်န္င်၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်တထ က်ပပ
့် က
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်၏ စစ်မန
ှ တ
် သ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့််
ဤသည်မှ အမှနစ
် င်စစ် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်၏ စစ်မှနတ
် သ
ပင်ကလကခဏ ပြစ်တကက င်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး န ိုးလည်တစ၏။ ဆလသည်မှ ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ ၊ အဆင်အ
ှ ့်် ကသဇ အ ဏ ၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးတသည်
့် တန်ိုးန္င
့်
ယခလက်ရှ သူတန
် ၊ဲ ဤလူတစ်စပြစ်သည့််
့် က်က လက်တသ သူမျ ိုး အတွက်သ မရည်ရွယဘ
သင်တအတွ
ကသ
်
မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ရည်ရွယ်ထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င၊့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ နယ်ပယ်သည် လွနစ
် ွ ကျယ်ပပန်၏။
့် ဘရ ိုးသခင် စိုးမိုးထ ိုးသည့််
့်
အရ မျ ိုးသည် သင်တ၏မျက်
စမျ ိုးပြင့်် ပမင်န္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်ရမျှသ မဟတ့််
အ ိုးလိုးပမင်န္င်သည့်် ရပ်ဝတထြုတလ ကသ မက၊ လူသ ိုးမျက်စမျ ိုးပြင ့်် ပမင်၍မရန္င်သည့််
ရပ်ဝတထြုတလ ကက တကျ ်လွနသ
် ည့်် အပခ ိုးတလ ကန္ှင ့်် ယင်ိုးကပင် တကျ ်လွနသ
် ည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တနထင်၍မရသည့်် ပင်္ြုဟ်မျ ိုးန္ှင ့်် ကမဘ အ
့် ပပင်ဘက် အ က သ
ဟင်ိုးလင်ိုးပပင်တ ပါဝင်
သည်က သင်တအ
့်
့် ိုး ငါတပပ ချင်တသ တကက င၊့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမန
ှု ယ်ပယ်က တြ ်ပပရန် ငါသည် “အရ ခပ်သမ်ိုး” ဟူတသ တဝါဟ ရက
အသိုးပပြုပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှု
နယ်ပယ်ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုနယ်ပယ်သည် အလွန ် ကျယ်ပပန်၏။
့်

သင်တအပ
့် ရ ၊ ပမင်သင်သ
့် ရ န္ှင ့််
့် ည်အ
့် ည်အ
့် င်ိုးအတွက် သင်တန့် ိုးလည်သင်သ
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးက သင်တအသ
ပည ရှသင်သ
ှ ့်် ပတ်သက်၍ သင်တအသီ
ိုးသီိုးသည်
့် ည်န္င
့်
့်
န ိုးလည်ြ၊ ့် ပမင်ြန္ှ့် င ့်် ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှု ရှကကြ လ
့် အပ်က ရှကရှရမည် ပြစ်သည်။ ဤ
“အရ ခပ်သမ်ိုး” ဟူသည့်် တဝါဟ ရ၏ နယ်ပယ်သည် ဧကန်အမှန ် လွနစ
် ွ ကျယ်ပပန်တသ
်လည်ိုး
့်
ယင်ိုးနယ်ပယ်အတွငိုး် ရှ သင်တလ
့် ိုးဝမပမင်န္င်သည်၊့် သမဟ
့် တ် သင်တ က
့် ယ်တင်ကယ်ကျ
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆလ န္င်မည် မဟတ်သည့်် အရ မျ ိုးအတကက င်ိုးက သင်တအ
့် ိုး
ငါတပပ မည်မဟတ်တပ။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏”
ဟူတသ စက ိုးစ၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က လူတင်ိုးခစ ိုးန္င်ရန်အလငှ့် ၊ လူသ ိုးမျ ိုးက
ထတတွဆ
ျို့ က်ဆန္င်၊ န ိုးလည်န္င်ပပီိုး သတဘ တပါက်န္င်သည့်် ယင်ိုးနယ်ပယ်အတွငိုး် ရှ
အရ မျ ိုးကသ သင်တက
့် ငါတပပ ပပမည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် သင်တက
့် တပပ တသ ငါ၏
မတ်သဟ ယ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ အန္ှစ်သ ရမဲ့်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။
ပပီိုးခဲသ
က်ပသ
့် ည်အတခါက်က အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် မည်သတထ
့် ည်က
့်
လူတအတနပြင်
ငှ့် “ဘရ ိုးသခင်သည်
့် အတပခခသန ိုးလည်မှု ရရှန္င်ကကြအလ
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူတသ အတကက င်ိုးအရ န္ှငဆ
့်် င်သည့််
ရိုးရှငိုး် တသ ပခြုငသိုးသပ်ချက်တစ်ရပ်တပိုးရန် ပတပပ သည့်် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခက
ငါတအသ
ိုးပပြုခဲ၏
် င်တပိုးပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
့် ။ သင်တအ
့်
့် ိုး ဤအတပခခအယူအဆက သွနသ
အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် သူ၏ အမှုအဆင်သ
့် ိုးဆင်အ
့် ိုး
တကျ ်လွနသ
် ည်က လူတ န
့် ိုးလည်တစြပြစ်
့် သည်။ သူသည် ကယ်တင်ကယ်ကျ အ ရစက်သည့််
အမှုပြစ်တသ ၊ လူသ ိုးတ မပမင်
န္င်သည်၊့် မထတတွမ
ျို့ ဆက်ဆန္င်သည့်် သ ၍ မျ ိုးတသ အမှုက
့်
လပ်တဆ င်တနသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုးအတပေါ်န္င
ှ ့်် သူ၏တရွ ိုးချယ်ခလူတက
့်
တရှ ျို့သဆက်
၍ ဦိုးတဆ င်လမ်ိုးပပပခင်ိုး တစ်ခတည်ိုးကသ အမှုပပြုတနပပီိုး၊ အပခ ိုးတသ
့်
ဤအမှုတစ်ခ တစ်တလတွငမ
် ျှ ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်ိုးမရှပါက၊ သင်တအ
့် ိုးလိုး အပါအဝင်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် တရှ ဆ
ျို့ က်တက်လှမ်ိုးရန် လွနစ
် ွ ခက်ခမ
ဲ ည်ပြစ်သည်။
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ဤတလ ကသည် ဆက်လက်၍ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်န္င်မည် မဟတ်တပ။
ဤတွင ် ယတန သင်
တက
့်
့် ငါ မတ်သဟ ယပပြုမည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည့််
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူတသ စက ိုးစ၏
အတရိုးပါမှု တည်ရတလသည်
ှ
။

လသ ်းမျိ ်းနွယအ
် တွက် ဘိုရ ်းသခင် ေန်ဆင််းသည်ူ့ အတ ခခံရှငသ
် န်တနထိင
ို မ
် ှု ပတ်ဝန််းကျင်
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူတသ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် တခါင်ိုးစဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ မျ ိုး
အမျ ိုးအပပ ိုးက ငါတတဆွ
်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တအ
့် ိုးတန္ွိုးခဲက့် ကပပီိုးပပီ၊ သတသ
့်
့် ိုး
သူ၏န္ှုတက
် ပတ်တတ ်ပြင ့်် ပပ
၌ သူ၏ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့််
့် ိုးတပိုး၍ သင်တအတပေါ်
့်
တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးအမှုက တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး တအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
့်
မည်သည့်် အရ မျ ိုး တပိုးသန ိုးသည်က သင်တ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သသတလ ။
့် တ်န္လ
အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးက “ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် အတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး
တပိုးသန ိုး၏၊ သူသည် ကျွန္ပ်
် က ဆိုးမပဲပ့် ပင်မန္
ှု င
ှ ့်် န္ှစ်သမ်မ
ှ ့််
့် ှုတက
့် ရှ က်မှုန္င
့် တပိုးပပီိုး တစ င်တ
အက အကွယတ
် က
် အ ိုး သူတပိုးပါသည်” ဟ
့် ပြစ်န္င်သမျှနည်ိုးလမ်ိုးတင်ိုးပြင ့်် ကျွန္ပ်
တပပ တက င်ိုးတပပ န္င်၏။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက “ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် အတပေါ် တနစဉ်စ
ိုးစရ ၊
့်
တသ က်စရ မျ ိုး တပိုးပါသည်” ဟတပပ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ အချြုျို့ကမူ “ဘရ ိုးသခင်သည် ကျွန္ပ်
် က
အရ ခပ်သမ်ိုး တပိုးသန ိုးပါ၏” ဟပင် တပပ လမ်မ
စဉ်အသက်
တ မျ ိုး၌ လူတ ့်
့် ည်။ ၎င်ိုးတ၏တန
့်
့်
ကကြုရသည့်် ပပဿန မျ ိုးက သင်တသည်
သင်တက
့်
့် ယ်တင်၏ ရပ်ခန္ဓ ဘဝအတတွျို့အကကြု၏
နယ်ပယ်န္င
ှ ဆ
့်် က်န္ယ်တသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တနပ် ပန်
့် တက င်ိုး တနပ် ပန်
့် န္င်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူအသီိုးသိုးီ အတပေါ် အမှုအရ မျ ိုးစွ တပိုးသန ိုးတပသည်၊ သတသ
် ဤတနရ ၌
့်
ငါတတဆွ
့် ရ မှ လူတ၏
့် လအပ်ချက်မျ ိုး ဆင်ရ နယ်ပယ်၌သ
့် ိုးတန္ွိုးတနသည်အ
့် တနစဉ်
ကန်သတ်
ထ ိုးပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ လူတစ်ဦိုးစီ၏ အပမင်နယ်ပယ်က တိုးချဲျို့ ြန္ှ့် င ့်် အမှုအရ မျ ိုးက
့်
ကျယ်ပပန်တသ
ရှု တထ င်မ
့်် ပမင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးရန်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
့် ှ သငက
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်အ
့် တွက် သူအတနပြင်
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏အသက်က မည်သ ထ
့် န်ိုးသမ်ိုးသနည်ိုး။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် သူ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ အရ ခပ်သမ်ိုး ဆက်လက်တည်ရန္
ှ င်ရန် အလငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ပြစ်တည်မှုန္င
ှ ့်် ယင်ိုးပြစ်တည်မှုအ ိုး တကျ တထ က် တန က်ခပပြုထ ိုးသည့််
နယ မမျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန် ၎င်ိုးတအ
့် ရ က တပိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ယတန ့်
့် ိုး မည်သည်အ
ငါတ၏
့် ရ က သင်တ ့်
့် တဆွိုးတန္ွိုးမှု အဓကအချက်ပြစ်သည်။ ငါတပပ သွ ိုးသည်အ
န ိုးလည်သတလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ သည် သင်တအတွ
က် အလွနစ
် မ်ိုးတနန္င်တသ ်လည်ိုး
့်
အလွနတ
် လိုးနက်သည့်် မည်သည့်် အယူဝါဒမျ ိုးအတကက င်ိုးကမျှ ငါတပပ မည် မဟတ်တပ။
သင်တအတနပြင
့်် ငါ၏ စက ိုးမျ ိုးက န ိုးတထ င်န္င်ပပီိုး ယင်ိုးတမှ့် န ိုးလည်မှုရန္င်ရသည်
ှ
က
့်
တသချ တအ င် ငါ ကကြုိုးပမ်ိုးမည်။ သင်တအတနပြင်
့် မည်သည့်် ဝန်ထပ်ဝန်ပိုးကမျှ
့်

ခစ ိုးြမလ
့် တပ၊ င်္ရတစက်န ိုးတထ င်ရန်သ လသည်။ သရ့် တွင ် ဤအချန်၌ ငါသည်
တန က်တစ်ြန် အတလိုးတပိုးတပပ ရဦိုးမည်ပြစ်သည်၊ ငါအဘယ် အတကက င်ိုးအရ က
တပပ တနသနည်ိုး။ ငါက
့် တပပ တလ ။့် (ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်ပါသည်။) ထသဆ
့် ပါက ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
မည်သတထ
က်ပ့်တပိုးသနည်ိုး။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ်
့်
ပြစ်၏” ဟဆန္င်ရန် အရ ခပ်သမ်ိုးက သူမည်သည်အ
့် ရ တထ က်ပတ
့် ပိုးသနည်ိုး။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ၌့် အယူအဆမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အတတွိုးအတခေါ်မျ ိုး
တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ကကည့်ရ
် သည်မှ သင်တ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သင်တ၏
့်
စတ်မျ ိုးတွင် လိုးဝနီိုးပါိုး မသရှသည့်် အတကက င်ိုးအရ က ငါက တဆွိုးတန္ွိုးတပိုးတနပရသည်။
သတသ
် သင်တသည်
ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ငါတပပ မည်အ
့် ရ မျ ိုးက အသပည ၊
့်
့်
လူယဉ်တကျိုးမှု
၊ သမဟ
့်
့် တ် သတတသန တစ်ခတစ်တလန္ှင ့်် ဆက်စပ်ပခင်ိုးထက် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တတွိုးန္င်မည်ဟ ငါတမျှ ်လင်၏
့် ။ ငါသည် ဘရ ိုးသခင်
အတကက င်ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် အတကက င်ိုးကသ တပပ တနပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤသည်မှ
သင်တအြ
ငါ၏အကက
ပပြုချက် ပြစ်သည်။ သင်တ န
့်
့်
့် ိုးလည်ကကသည်မှ တသချ ပါသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အရ မျ ိုးစွ က တပိုးသန ိုးခဲ၏
့် ။
လူတပမင်
့် ရ ၊ ဆလသည်မှ လူတ ခ
့် ရ အတကက င်ိုးက တပပ ပခင်ိုးပြင ့််
့် န္င်သည်အ
့် စ ိုးန္င်သည်အ
ငါစတင်မည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူတက
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လက်ခက
့် မမတ၏
့် စတ်န္လ
န ိုးလည်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးပြစ်၏။ ထတကက
င၊့်် ရပ်ဝတထြု တလ ကအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုး၍
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး မည်သည့်အ
် ရ တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး
ပြစ်သည်ဆသည်အ
့် တကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးပြင ့်် အစပပြုကကပါစ။့်

၁။ တလ
ပထမအတနပြင့်် လူသ ိုးအသက်ရှြူန္င်ရန် ဘရ ိုးသခင်သည် တလက ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ။ “တလ” သည်
လူသ ိုးတ တန
တတွျို့ န္င်သည့်် ပဒပ်ထည်တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးတ ့်
့်
့် စဉ်ထ
အပ်စက်တနသည်အ
့် ခါ၌ပင် အခက်အတန်တ
့် င်ိုး၌ လူတအ
့် ိုးထ ိုးတသ အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ွ ် အတွက် အလွနအလွ
် ့်
န်
့် ည့်် တလသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အတရိုးကကီိုးတပသည်- ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ထွက်သက်ဝင်သက်တင်ိုးန္ှင ့််

အသက်ကယ်၌အတွက် မရှမပြစ် လအပ်တပသည်။ ခစ ိုး၍သ ရက မပမင်န္င်တသ
ဤပဒပ်ထည်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် သူ၏ ပထမဆိုးတသ
လက်တဆ င်ပြစ်၏။ သတသ
် တလကြန်ဆင်ိုး ပပီိုးတန က် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ အမှု
့်
ပပီိုးစီိုးပပီဟ စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်လျက် ရပ်တနခ
် ့် သ
ဲ့် တလ ။ သမဟ
့် တ် တလ၏ သပ်သည်ိုးမှု
မည်မျှပြစ်မည်က သူ ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသတလ ။ တလတွင ် မည်သည့်အ
် ရ ပါဝင်မည်က သူ
ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးသတလ ။ (ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် တလက
ြန်ဆင်ိုးစဉ်က မည်သည်အ
့် ရ က စဉ်ိုးစ ိုးတနခဲသ
့် နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် တလက
အဘယ်တကက င့်် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် ၏
ူ အတကက င်ိုးပပချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
့် နည်ိုး၊ ပပီိုးလျှငသ
လူသ ိုးမျ ိုးသည် တလကလအပ်၏၊ ၎င်ိုးတ အသက်
ရှြူရန် လအပ်သည်။ ပထမအတနပြင့််
့်
တလ၏သပ်သည်ိုးမှုသည် လူ၏အဆတ်အတွက် သငတ
့်် တ ်ရမည်။ တလ၏သပ်သည်ိုးမက
ှု သသူ
တစ်စတစ်ဦိုးရသတလ
ှ
။ အမှနတ
် ွင၊် လူတအတွ
က် ဤတမိုးခန
ွ ိုး် ၏ အတပြက ကန်ိုးင်္ဏန်ိုး
့်
သမဟ
ိုးတလည် မလအပ်သကဲသ
့် ၊ ့် အတပြက သြမှ့်
့် တ် အချက်အလက်အရ သြ အထူ
့်
တကယ်က မလအပ်တပ။ တယဘယျ ထင်ပမင်ချက် တစ်ရပ်ရရ
ှ မျှက လိုးဝ လတလ က်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး၏ အဆတ်က ရှြူရန်အတွက် အသင်တ
် ိုးပြစ်မည့််
့် တ ဆ
သပ်သည်ိုးမပှု ြင့်် တလကြန်ဆင်ိုးခဲသ
ဲ ၎င်
့် ည်။ ဆလသည်မှ လူသ ိုး ခန္ဓ ကယ်မျ ိုးထသ
့် ိုးတ၏
့်
အသက်ရှြူပခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် တလက အလွယ်တကူ ဝင်တရ က်န္င်ြရန်
့် အလငှ့် န္ှင ့်် အသက်ရှြူစဉ်
လူသ ိုး၏ ခန္ဓ ကယ်က မထခက်ြရန်
ဲ့် လသည်။
့် အလငှ့် တလက သူ ြန်ဆင်ိုးခတ
ဤအရ မျ ိုးသည် တလက ြန်ဆင်ိုးသည့်် အချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်
စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤတန က်၊ တလတွင ် မည်သည့်အ
် ရ ပါဝင်သည်က
ငါတ တပပ
ကကမည်။ တလတွငပ
် ါဝင်သည်ပ
့် စစညိုး် မျ ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးအြ အဆ
ပ်မရှသကဲသ
့် ့်
့်
့်
အဆတ်မျ ိုး သမဟ
် စတ်အပင်ိုးကမျှ ြျက်ဆိုးီ မည် မဟတ်တပ။
့် တ် ခန္ဓ ကယ်၏ မည်သည့်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးက ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးခဲရ
့် ၏။ လူသ ိုးတ ရှ
့် ြူသည့်် တလသည်
တချ တမ စွ ဝင်ထက
ွ ်ရမည် ပြစ်တကက င်ိုးန္ှင ့်် ရှြူသွငိုး် ပပီိုးတန က်တွင် အဆတ်မျ ိုးန္ှင ့််
ကယ်ခန္ဓ ထဲရှ တသွိုးအပပင် စွနထ
် ့် တ်တလတက
့် တစ်တပါင်ိုး တစ်စည်ိုးတည်ိုး
တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွန ် ဇီဝပြစ်စဉ် လပ်တဆ င်ြအလ
ငှ့် ၊ တလအတွငိုး် ရှ ပဒပ်ထည်မျ ိုး၏
့်
သဘ ဝန္ှင ့်် ပမ ဏတ ရှ
့်် ပသည်။ ထအပပင်
၊ တလတွင ် အဆပ်အတတ က်ပြစ်တစသ
့် တနသငတ
့်
ပဒပ်ပစစညိုး် မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ မပါရှသငသ
့်် ည်က သူ ထည့်စ
် ဉ်ိုးစ ိုးခဲရ
့် သည်။ တလအတွက်
ဤစန္ှစ်ရပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်တက
့် တပပ ပပရ တွင ် ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ သင်တက
့်
အထူိုးသိုးီ သန ် အသ
ပည တစ်ခတစ်တလကမျှ တပိုးြမဟ
့်
့် တ်ဘ၊ဲ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏

ကယ်ပင် သိုးသပ်ချက်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး သူ ြန်ဆင်ိုးသည့််
အရ တင်ိုးသည် တတ်န္င်သမျှ အတက င်ိုးဆိုးပြစ်သည်က သင်တအ
့် ိုး ပပသြ ပြစ်
့် သည်။
ထအပပင်
တလထဲ၌ရှသည့်် ြန်မှုနပမ
် ့် ဏန္ှင ့်် ကမဘ တပေါ် ရှ ြန်မှုန၊် ့် သဲန္င
ှ ့်် တပမမှုနပမ
် ့် ဏအပပင်
့်
မိုးတက င်ိုးကင်မှ ကမဘ တပမဆီသ လွ
့်် မျ လ သည့်် ြန်မန
ှု ပမ
် ့် ဏတအတွ
က်မ-ူ ဘရ ိုးသခင်၌
့် ငတ
့်
ဤအရ မျ ိုးက စီမခနခ
် ့် ရ
ွဲ န်အတွက် ၎င်ိုးတက
ဲ ွ ိုးတစပခင်ိုး
့် ရှငိုး် လင်ိုးပစ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ပပြုကွသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးလည်ိုး ရှတပသည်။ တလထဲ၌ ြန်မှုနပမ
် ့် ဏ အချြုျို့ ရှတသ ်လည်ိုး လူ၏ကယ်ခန္ဓ
သမဟ
့် တ် အသက်ရှြူပခင်ိုးက အန္တရ ယ်မပပြုတစရန် ဘရ ိုးသခင်က ထအရ က
ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ကယ်ခန္ဓ က အန္တရ ယ်မပပြုမည့်် အရွ ယ်အစ ိုး ရှသည့်် ြန်မှုနအမှု
် ့် နမ
် ျ ိုး
ပြစ်တစရန် ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ခ၏
ဲ့် ။ တလက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည်
နက်နမ
ဲ ှုတစ်ခပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ သူ၏န္ှုတ်မှ တလတစ်ရှုက်က မှုတ်ထတ်လက်ရမျှကသ
ဲ့် ့်
ရိုးရှငိုး် တသ အရ ပြစ်ခသ
ဲ့် တလ ။ (မပြစ်ခပ
ဲ့် ါ။) အရိုးရှငိုး် ဆိုးအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၌ပင် သူ၏နက်နမ
ဲ ှု၊ သူစ့် တ်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏ တတွိုးတခေါ် ပန္ှင ့််
ဉ ဏ်ပည တအ
့် ိုးလိုး ထင်ရှ ိုးတန၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လက်တတွျို့မကျတပတလ ။
(လက်တတွျို့ကျပါသည်။) ဆလသည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ အရ မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၌ပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စဉ်ိုးစ ိုး တနခဲ၏
့် ။ ပထမဦိုးစွ လူသ ိုးတရှ့် ြူရှု က်သည့််
တလသည် သန်ရှ့် ငိုး် ၏၊ ပါဝင်သည်ပ
့် စစညိုး် မျ ိုးသည် လူတအသက်
ရှြူရန် သင်တ
့် တ ်၏၊
့်
၎င်ိုးတသည်
အဆပ်အတတ က်မပြစ်တစသကဲသ
့် လူ
့်
့် သ ိုးမျ ိုးက အန္တရ ယ်မပြစ်တစန္င်တပ၊
ထနည်
ရှြူရန်အတွက် သငတ
့်် တ ်သည်။ လူသ ိုးက
့် ိုးတူ တလ၏ သပ်သည်ိုးမှုသည် လူတအသက်
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် ရှြူသွငိုး် ရှြူထတ်ပပြုလပ်သည့်် ဤတလသည် လူသ ိုးမျ ိုး၏ကယ်ခန္ဓ ၊
အတသွိုးအသ ိုးအတွက် မရှမပြစ်လအပ်၏။ ထတကက
င့်် လူတသည်
အကနအ
် ့် သတ်မရှဘဲ၊
့်
့်
စိုးရမ်မှုမရှဘဲ လွတလ
် ပ်စွ အသက်ရှြူန္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ပမှနအ
် သက်ရှြူန္င်ကကသည်။ တလသည် အစအဦိုး၌ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊
လူတအသက်
ရှြူရန် မရှမပြစ်တသ အရ ပြစ်၏။
့်

၂။ အပချိန်
ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးမည့်် ဒတယအရ သည် အပူချန်ပြစ်၏။ အပူချန်က အဘယ်အရ ပြစ်သည်က
့်
လူတင်ိုးသ၏။ အပူချန်သည် လူတအသက်
ရှငတ
် နထင်တရိုးအတွက် သင်တ
့် တ ်သည့််
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ရပ်အြ လ
့် ွနိုး် ပါက၊ ဥပမ
့် အပ်တသ အရ တစ်ခပြစ်၏။ အပူချန်ပမင်လ

ဆကကပါစ၊ ့် အပူချန်သည် တလိုးဆယ်ဒင်္
ီ ရီ စင်တီင်္ရတ်ထက် ပပမင်ပ
့် ါက လူတအတနပြင်
့်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး အ ိုးအင်ကန်ခမ်ိုးရလမ်မ
အတပခအတနမျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
့် ည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
့်
အသက်ရှငြ
် မှ့် လူတအတွ
က် တပခကန်လက်ပန်ိုးကျစရ ပြစ်လမ့််မည်မဟတ်တလ ။ အပူချန်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး ကျဆင်ိုးလျှငတ
် က အဘယ်သပြစ်
ီ ရီ
့် မည်နည်ိုး။ အပူချန်က အန္တ် တလိုးဆယ်ဒင်္
စင်တီင်္ရတ်သ တရ
က်သည်ဆပါစ-့် လူသ ိုးတသည်
ဤအတပခအတနမျ ိုးကလည်ိုး
့်
့်
ခန္င်ရည်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအပူအချန် အတင်ိုးအတ က
့်
သတ်မှတ်ရ တွင ် စင်စစ်အ ိုးပြင့်် စစ်စစ်တပါက်တပါက် အလွနင်္
် ရပပြုခဲ၏
့် ။ လူ၏ကယ်ခန္ဓ က
အလက်သင့်် ညြှတပပ င်ိုးန္င်သည့်် အပူချန်အတင်ိုးအတ မှ အနည်ိုးန္ှငအ
့်် မျ ိုး အန္တ်သိုးဆယ်
ဒီင်္ရီ စင်တီင်္ရတ်န္င
ှ ့်် တလိုးဆယ်ဒင်္
ီ ရီ စင်တီင်္ရတ်ကက ိုးတင
ွ ် ပြစ်၏။ တပမ က်အရပ်မှ
တတ င်အရပ်တွငရ
် တသ
ှ
နယ်တပမမျ ိုးထက
ဲ အပူချန်မျ ိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင့််
ဤအတင်ိုးအတ အတွငိုး် တွင ် ရှသည်။ အလွနတ
် အိုးတသ တဒသမျ ိုးတွင် အပူချန်မျ ိုးသည်
အန္တ်ငါိုးဆယ် မှ တပခ က်ဆယ်ဒင်္
ီ ရီ စင်တီင်္ရတ်သ ကျတက
င်ိုးကျန္င်သည်။
့်
ထကဲသ
့် တသ
တဒသမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးတက
် င
ွ ပ့်် ပြုမည်
့်
့် တနထင် အသက်ရှငခ
မဟတ်တပ။ ထသဆ
ဲ သ တဒသမျ ိုးသည် အဘယ်တကက င်တ
့် ည်ရှတနသနည်ိုး။
့် လျှင၊် ဤတအိုးခတ
ဤအရ တွက် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ကယ်ပင်ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှတနသည်။
သူသည် သင်က
့် ထတနရ မျ ိုးအနီိုးသ သွ
့် ိုးခွငပ့်် ပြုမည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ပူလွနိုး် ၊
တအိုးလွနိုး် တသ တနရ မျ ိုးက က ကွယ်ထ ိုး၏၊ ထတနရ တွင ် တနထင်ရန် လူသ ိုးအတွက် သူ
မစီစဉ်ထ ိုးဟ ဆလသည်။ ဤတနရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် မဟတ်တပ။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထကဲသ
့် တသ
တနရ မျ ိုးက အဘယ်တကက င့်် ကမဘ တပေါ်တွင ်
့်
တည်ရှခွငပ့်် ပြုသနည်ိုး။ အကယ်၍ ဤတနရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးက တနထင်ရန်
သမဟ
် န်ရန်ပင် ခွငမ
့်် ပပြုသည့်် တနရ မျ ိုးပြစ်ပါက၊ ၎င်ိုးတက
့် တ် ရှငသ
့် အဘယ်တကက င့််
ြန်ဆင်ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည တည်ရ၏။
ှ
ဆလသည်မှ လူသ ိုး
ရှငသ
် န်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ အပူချန် အတင်ိုးအတ က ဘရ ိုးသခင်က အတန်အသင့််
ချန်ညြှထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတွင် အလပ်လပ်တနသည့်် သဘ ဝ နယ မ တစ်ရပ်လည်ိုး
ရှတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပူချန်က ထန်ိုးသမ်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်ြရန်
့် အချြုျို့အရ မျ ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
် ရ မျ ိုးနည်ိုး။ ပထမဆိုးအတနပြင့်် တနသည် လူတက
့် ။ ၎င်ိုးတမှ့် မည်သည့်အ
့်
အတန္ွိုးဓ တ် တဆ င်ကကဉ်ိုး တပိုးန္င်သည်၊ သတသ
် ဤအတန္ွိုးဓါတ်သည် မျ ိုးလွနိုး် ပါက၊ လူတ ့်
့်
ခန္င်ရည်ရသတလ
ှ
။ တနအနီိုးသ ချဉ်ိုးကပ်
ဝသ
့် ူ တစ်စတစ်ဦိုး ရှသတလ ။ တနအနီိုးသ ့်
့်
ချဉ်ိုးကပ်န္င်သည့်် သပပပည န္ှငဆ
့်် င်တသ ကရယ တစ်ခတတလ ကမဘ တပေါ်တွင ် ရှသတလ ။

(မရှပါ။) အဘယ်တကက င့်် မရှသနည်ိုး။ တနသည် ပူလွနိုး် တသ တကက င်ပ့် ြစ်၏။
အလွနန
် ိုးီ ကပ်လ သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မဆ အရည်တပျ သ
် ွ ိုးလမ်မ
င့််
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ တစ့်စပ်တသ တင်ိုးတ ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ စန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အထက်တွင ် တန၏အပမငက
့်် သတ်မတ
ှ ်ြ တ
ဲ့် ည်။
့် တကျကျ လပ်တဆ င်ခသ
ထတန
ှ ်ခပြစ်သည့်် တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တပမ က်ဝင်ရိုးစန
ွ ိုး် တ ရှ
့် က် ကမဘ ၏ ဝင်ရိုးစွနိုး် န္စ
့် ကက၏။
ဤတဒသမျ ိုးသည် လိုးလိုးလျ ိုးလျ ိုး တအိုးခတ
ဲ နက တရခဲပမစ်မျ ိုး ပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
တရခဲပမစ်တဒသမျ ိုးတွင ် တနန္င်သတလ ။ ထသတသ
တနရ မျ ိုးသည် လူသ ိုးရှငသ
် န်ြ ့်
့်
သင်တ
် တလ ။ (မသင်တ
် ါ။) ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအြ မသင
တ
့်် တ သ
် ည်န္င
ှ အ
့်် ညီ
့် တ သ
့် တ ပ
့်
လူတအတနပြင်
ိုးကကတပ။ လူတသည်
တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့််
့် ထတနရ မျ ိုးသ မသွ
့်
့်
့်
တပမ က်ဝင်ရိုးစွနိုး် တဆီ
ိုးကကသည့်် အတွက် တရခဲပမစ်မျ ိုးက
့် သ မသွ
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးပပီိုးသ ိုးပြစ်သွ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် အပူချန်ထန်ိုးပခင်ိုး တည်ိုးဟူတသ
့်
၎င်ိုးတ၏ရည်
ရွယ်ချက်က ထမ်ိုးတဆ င်န္င် ကကတလသည်။ န ိုးလည်သတလ ။
့်
တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တပမ က်ဝင်ရိုးစန
ွ ိုး် တမရှ
့် ပါက၊ တန၏ စဉ်ဆက်မပပတ်တသ အပူဒဏ်သည်
ကမဘ တပေါ်က လူတက
က်တစလမ်မ
်
့် ည် ပြစ်သည်။ သတသ
့် ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသ တရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် သင်တ
့် တ ်တသ အပူချန်တစ်ရပ်က
ဤအရ န္ှစ်ခအ ိုးပြင်သ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုး သတလ ။ မဟတ်တပ၊ ကွငိုး် ပပင်မျ ိုးတပေါ်က
့်
ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုး၊ သစ်ပင်အမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် တတ အပ်မျ ိုးထ၌
ဲ ရှကကကန်တသ
အပင်အမျြုိုးအစ ိုး အ ိုးလိုး စသည့်် သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုး အ ိုးလိုးလည်ိုး ရှကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တန၏အပူရန်
ှ က စပ်ယူက ထသ စ
ွ ် အသက်ရှငတ
် နထင်သည့််
့် ပ်ယပူ ခင်ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ အပူချန်က ထန်ိုးညြှတပိုးသည့်န
် ည်ိုးပြင ့်် တန၏အပူစွမ်ိုးအင်က တလျ ပ
့် ါိုး
တစတလသည်။ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရကန်မျ ိုးကဲသ
့် တရအရင်
ိုးပမစ်မျ ိုးလည်ိုး ရှ၏။ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
တရကန်မျ ိုး လမ်ိုးပခြုသည့်် ဧရယ က မည်သမ
ူ ျှ မသတ်မတ
ှ ်န္င်တပ။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
တရမည်မျှရသည်
ှ
က မည်သမ
ူ ျှ မထန်ိုးချြုပ်န္င်သကဲသ
့် မည်
သည်တ
့် နရ သ တရစီ
ိုးဆင်ိုးသည်၊
့်
့်
စီိုးဆင်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုး၊ တရပမ ဏ၊ သမဟ
့် တ် စီိုးဆင်ိုးသည့်် အရှန်အဟန်တက
့် လည်ိုး
မည်သက
ူ မျှ မထန်ိုးချြုပ်န္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သ လျှင် သ၏။ တပမတအ က်တရမှ
လူတပမင်
့် န္င်သည့်် တပမတပေါ် ရှ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရကန်မျ ိုးအထ ဤတရအရင်ိုးပမစ်

အမျြုိုးမျြုိုးသည်လည်ိုး လူသ ိုးတနထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ အပူချန်က ထန်ိုးညြှတပိုးန္င်၏။
တရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးအပပင် တတ င်မျ ိုး၊ လွငပ် ပင်မျ ိုး၊ နက်ရှုင်ိုးတသ တချ က်ကကီိုးမျ ိုးန္ှင ့််
စမ့််တပမမျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
ပထဝီတပမြွဲစ
ျို့ ည်ိုးမှု အမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးလည်ိုး ရှ၏၊
့်

၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးက မမတ၏
့် ပထဝီတပမ အကျယ်အဝန်ိုးန္ှင ့်် ဧရယ အတင်ိုး အချြုိုးကျသည့််
အတင်ိုးအတ အထ အပူချန်က ထန်ိုးညြှတပိုးတလသည်။ ဥပမ တတ င်တစ်တတ င်သည် အဝန်ိုး
ကီလမီတ တစ်ရ ရှပါက၊ ဤကီလမီတ တစ်ရ သည် ကီလမီတ တစ်ရ န္ှငတ
့်် န်သည့််
အသိုးဝင်မက
ှု တပိုးလမ်မ
့် တတ
င်တန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် နက်ရှုင်ိုးတသ တချ က်ကကီိုးမျ ိုး
့် ည်။ ထကဲသ
့်
မည်တရွ ျို့မည်မျှက ကမဘ တပေါ်တွင ် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍မူ၊
့် ည်ဆသည်န္င
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပပီိုးပြစ်သည့်် အတရအတွက်တစ်ခ ပြစ်သည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ အရ တစ်ခစီတင်ိုး၏
ပြစ်တည်မတ
ှု န က်ကယ
ွ ်၌ ဇ တ်လမ်ိုးတစ်ပဒ် ရှပပီိုး အမှုအရ တစ်ခစီ၌ ဘရ ိုးသခင်၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုး ပါရှသည်။ ဥပမ အတနပြင့်် သစ်တတ မျ ိုးန္ှင ့်် သီိုးပင်စ ိုးပင်
အမျြုိုးအစ ိုးမျြုိုးစက စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့် ၎င်ိုးတတည်
ရှပပီိုး တပါက်တရ က်သည့်် ဧရယ ၏
့်
အကွ အတဝိုးန္ှင ့်် အတင်ိုးအတ သည် မည်သည့်လ
် ူသ ိုးမဆ၏ ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုးက
တကျ ်လွနပ် ပီိုး ဤအရ မျ ိုးအတပေါ် မည်သမ
ူ ျှ အဆိုးအပြတ်မတပိုးန္င်တပ။ ထနည်ိုးတူ၊ ၎င်ိုးတ ့်
တရမည်မျှစပ်ယူသည်က မည်သည့်လ
် ူသ ိုးကမျှ မထန်ိုးချြုပ်န္င်သကဲသ
့် တနမင်
ိုးထမှ
့်
အပူစွမ်ိုးအင် မည်တရွ ျို့မည်မျှ စပ်ယူသည်ကလည်ိုး ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုး မရှတပ။ ဤအရ
အ ိုးလိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲစ
့် ဉ်က သူစီစဉ်ခဲသ
့် ည့််
နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် ရှကက၏။
လူသ ိုးအတနပြင ့်် ထသတသ
သငတ
့်် တ ်သည့်် အပူချန်ရသည့်
ှ
် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခတွင ်
့်
အသက်ရှငန္
် င်သည်မှ ကဏ္ဍအမျြုိုးမျြုိုး၌ ဘရ ိုးသခင်၏ တစ့်စပ်တသချ တသ စီစဉ်ပခင်ိုး၊
ဆင်ပခင်သိုးသပ်ပခင်ိုး န္ှင ့်် စီမမှုမျ ိုးတကက င်သ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် တနမင်ိုး၊
့်
့်
လူတမကက
ခဏကက ိုးရသည့်် တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္င
ှ ့်် တပမ က်ဝင်ရိုးစွနိုး် အပပင်
့်
တပမတပေါ်တပမတအ က်န္င
ှ ့်် တရထဲတွငရ
် ကကတသ
ှ
သက်ရှအရ အမျြုိုးမျြုိုး၊ ပပီိုးလျှင ်
သစ်တတ မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတသ သဘ ဝတပါက်ပင်အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ြိုးလမ်ိုးထ ိုးသည့်တ
် နရ
အတင်ိုးအတ န္ှင၊့်် တရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး၊ တရအစအတဝိုး အမျြုိုးမျြုိုး၊ ပင်လယ်တရန္ှင ့်် တရချြု
ပမ ဏမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ပထဝီတပမဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အမျြုိုးမျြုိုးကသ
ဲ့် တသ
လူသ ိုးအတနပြင့််
့်
မမ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင်ပ့် မင်တသ အရ တစ်ခစီတင်ိုး- ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးအသက်ရှငတ
် နထင်န္င်တရိုးအတွက် ပမှန ် အပူချန်မျ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရန်
ဘရ ိုးသခင်အသိုးပပြုသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲ့်ပြစ်၏။ ထသတသ
့်
သင်တ
် ည့်် အပူချန်မျ ိုးရသည့်
ှ
် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်တွင ် လူသ ိုး အသက်ရှငန္
် င်သည်မှ
့် တ သ
ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ အ ိုးလိုးက နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး တတွိုးတတ ပပီိုးပြစ်တသ တကက ငသ
့််

ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် တအိုးလွနိုး် ၍ မရသကဲသ
့် ပူ
့် လွနိုး် ၍လည်ိုး မရတပ- လူ၏ကယ်ခန္ဓ မှ
ကျငသ
့်် ိုးရန္င်သည်ထက် တကျ လ
် န
ွ သ
် ည့်် အပူချန်မျ ိုးရသည့်
ှ
် တနရ မျ ိုးပြစ်သည့််
ပူလွနိုး် တသ အရပ်မျ ိုးသည် သင်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်က တသချ တပါက် မြယ်တပိုးထ ိုးတပ။
အပူချန်နမ်လ
ှ ိုးတန က် မနစ်အနည်ိုးငယ်အတွငိုး်
့် ွနိုး် တသ တနရ မျ ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုး တရ က်ရပပီ
လိုးဝ တအိုးခသ
ဲ ွ ိုးမည်၊့် ၎င်ိုးတအတနန္ှ
င ့်် စက ိုးပင်မတပပ န္င်၊ ဦိုးတန္ှ က်မျ ိုး တအိုးခသ
ဲ ွ ိုးပပီိုး
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်၍မရဘဲ၊ မကက မီ အသက်ရြူှ ကျပ်သွ ိုးမည့်် တအိုးလွနိုး် တသ တနရ မျ ိုးထသတသ
တနရ မျ ိုးကလည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် မြယ်တပိုးထ ိုးတပ။
့်
လူတအတနပြင်
ဲ့် တသ
သတတသနမျြုိုးက တဆ င်ရွက်လသည် ပြစ်တစ၊
့် မည်ကသ
့်
့်
သတည်
ိုးမဟတ် ၎င်ိုးတ ဆန်
ိုးသစ်တီထင
ွ လ
် သည် သမဟ
ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးက
့်
့်
့်
့် တ် ထသတသ
့်
ထိုးတြ က်ထက
ွ ်လသည်ပြစ်တစ- လူတအတနပြင်
့် တတွိုးမျ ိုးမဆ ရှပါတစ၊
့် မည်သည်အ
့်
၎င်ိုးတသည်
လူခန္ဓ
့်် ိုးရန္င်သည့်် အကန်အသတ်
မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့်
့်
့် ကယ်က ကျငသ
တကျ ်လွနန္
် င်မည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ
့်
ဤအကန်အသတ်
မျ ိုးက မည်သည်အ
့် ခါမျှ ြယ်ရှ ိုးန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ တကက ငပ့်် ြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်် အပူချန်မျ ိုးက
လူခန္ဓ
့်် ိုးရန္င်သည်က ဘရ ိုးသခင် အတက င်ိုးဆိုး သတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့် ကယ်က ကျငသ
သရ့် တွင ် လူသ ိုးတက
ကကဟ
့် ယ်တင်ကမူ မသကကတပ။ လူသ ိုးတ မသ
့်
ငါအဘယ်တကက င်တ
မက်မဲသည်အ
့် ရ မျ ိုးက လူသ ိုးတ ့်
့် ပပ သနည်ိုး။ အဘယ်သတသ
့်
လပ်တဆ င် ခဲသ
့် နည်ိုး။ တပမ က်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် တက
့် စန်တခေါ်ရန် လူမျ ိုးစွ က
စဉ်ဆက်မပပတ် ကကြုိုးပမ်ိုးကကပပီိုးပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ထသတသ
လူတသည်
ထတနရ တွင်
့်
့်
အတပခချန္င်ြအလ
ငှ့် နယ်တပမက သမ်ိုးပက်ရန် ထတနရ မျ ိုးသ အစဉ်သွ
ိုးလကကသည်။
့်
့်
ယင်ိုးသည် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသ လပ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဝင်ရိုးစွနိုး် မျ ိုးက
တစစ
် င်၊ ထတန
့် ပ်တသချ စွ သတတသနပပြုခဲပ့် ပီိုးလျှငပ
့် က် မည်သနည်
့် ိုး။ အပူချန်မျ ိုးက
သင်ကျငသ
့်် ိုးရန္င်ပပီိုး ထတနရ ၌ တနန္င်လျှငပ
် င်၊ တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တပမ က်ဝင်ရိုးစွနိုး် တ၏
့်
လက်ရှ ရှငသ
် န်တနထင်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်က သင် “တိုးတက်” တစမည်ဆပါက၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တစ်နည်ိုးနည်ိုးပြင့်် အကျြုိုးပပြုမည်တလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
၎င်ိုးတအသက်
ရှငတ
် နထင်န္င်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်ရ၏၊
ှ
သတသ
် လူသ ိုးတသည်
့်
့်
့်
ထတနရ ၌ တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် လလလ ိုးလ ိုး ရှမတနဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
၎င်ိုးတအသက်
ရှငတ
် နထင်၍ မရန္င်သည့်် တနရ မျ ိုးသ မရမက
စွနစ
် ့် ိုးသွ ိုးကက၏။ ဤအရ ၏
့်
့်
အဓပပါယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
သင်တ
့် တ ်တသ ဤအပူချန်၌ ဘဝက ပငီိုးတငွျို့က
့်

စတ်မရှညပ် ြစ်လ ကကပပီိုး၊ မျ ိုးလှစွ တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ခ
့် စ ိုးထ ိုးကကရပပီိုး
ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ဤပမှနရ
် ှငသ
် န်တနထင်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လိုးဝနီိုးပါိုး
့်
ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
တန က်ထပ်ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးမျ ိုး
့်
့်
ပပြုလပ်ရန်၊ သမဟ
့် တ် “အတရိုး” တစ်ခက လက်စ ိုးရန်၊ “အစပျြုိုးသည့်”် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ရပ်က
ရှ ြရန်
ွ ိုး် သလည်
ိုး သွ ိုးလျှငတ
် က င်ိုးမည်ဟ ယခ ၎င်ိုးတ ့်
့် တတ င်ဝင်ရိုးစွနိုး် န္ှင ့်် တပမ က်ဝင်ရိုးစန
့်
တတွိုးကကတလသည်။ ဤသည်မှ မမက်မဲတပဘူိုးတလ ။ ဆလသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဘိုးတဘိုးပြစ်သူ
စ တန်၏တခါင်ိုးတဆ င်မှုတအ က်၌ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အဓပပ ယ်မရှသည်အ
့် ရ က
တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ဆက်၍လပ်တဆ င်တနက ၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့််
့်
လှပတသ အမ်က မဆင်မပခင် အတကက င်ိုးမဲ့် သက်သက် ြျက်ဆိုးီ တနကက၏။ ဤသည်မှ
စ တန်၏ လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထအပပင်
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်၌ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ရှငသ
် န်မှုက အတတ ်အတန် အန္တရ ယ် ရှလ သည်က ပမင်တသ အခါ၊ လူမျ ိုးစွ သည်
ရှငသ
် န်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခက တည်တဆ က်ြ ဆန္ဒ
ရလျက်
ှ
လကမဘ က
့်
သွ ိုးတရ က်လည်ပတ်ြ နည်
ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှ တြွကကတလသည်။ သတသ
် တန က်ဆိုးတွင၊်
့်
့်
လကမဘ သည် တအ က်စီင်္ျင် ကင်ိုးမဲတ
့် ပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် တအ က်စီင်္ျင်မရှဘဲ
အသက်ရှငန္
် င်သတလ ။ လကမဘ သည် တအ က်စီင်္ျင် ကင်ိုးမဲ့်သည့်အ
် တွက်၊ လူသ ိုးတနန္င်သည့််
တနရ တစ်ခ မဟတ်တပ၊ သရ့် တွင ် လူသ ိုးသည် ထတနရ သ သွ
ှ
သ ရှတန၏။
့် ိုးရန် ဆန္ဒရလျက်
ဤအပပြုအမူက မည်သ တခေါ်
့်် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည်လည်ိုး မမကယ်ကယ် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုး
့် ဆသငသ
မဟတ်တလ ။ လကမဘ သည် တလမရှတသ တနရ တစ်ခပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုး၏ အပူချန်သည် လူသ ိုး
ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် မသင်တ
င့်် ယင်ိုးသည် လူသ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
့် တ ်တပ- ထတကက
့်
ြယ်ထ ိုးတပိုးသည့်် တနရ မဟတ်တပ။
ယခတလိုးတင် ငါတတပပ
သည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည့်် အပူချန်သည် လူတအတနပြင်
့်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
တ မျ ိုးတွင ် ကကြုတတွျို့သည့်် အရ တစ်ခပြစ်သည်။ အပူချန်သည်
့်
့် တနစဉ်အသက်
လူက
် ည်ိုး၊ ဤအပူချန်
့် ယ်ခန္ဓ အ ိုးလိုးက အ ရခစ ိုးန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်တသ လ
မည်သပြစ်
် န်မှု အတွက် သင်တ
့် တ ်တစရန် ဤအပူချန်က
့် တပေါ်လ သည်၊ သမဟ
့် တ် လူသ ိုးရှငသ
မည်သက
ူ တ ဝန်ယူထ ိုးပပီိုး ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်က မည်သမ
ူ ျှ မစဉ်ိုးစ ိုးကကတပ။ ဤသည်မှ
ငါတယခ
သင်ယူတနသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။ ဤအရ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည
့်
ရှသတလ ။ ဤအရ အတွငိုး် ၌ ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက် ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။)
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး ရှငသ
် န်မှုအတွက် သင်တ
ှ
့် တ ်သည့်် အပူချန်ရတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် သ ်၊ ဤသည်မှ
့် ည်က တထ က်ရှုကကည်တ

အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပ့်တပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ရပ် ဟတ်သတလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) မှနတ
် ပ၏။

၃။ အသံ
တတယအရ က ိုး အဘယ်အရ နည်ိုး။ ယင်ိုးသည်လည်ိုး လူသ ိုး တည်ရှပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ
ပမှနပ
် တ်ဝန်ိုးကျင်၏ မရှမပြစ် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်သည့်် အရ တစ်ခ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ဲ့် သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်၏။
့် ျန်တွင ် ယင်ိုးအတွက် စီစဉ်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ခရ
ထအရ သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးအတယ က်စီတင်ိုးအြ အလွ
နအ
် တရိုးကကီိုးသည့််
့်
အရ တစ်ခ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်က ဤအရ က င်္ရစက်ပခင်ိုး မရှခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တရိုးက ကကီိုးမ ိုးစွ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်ခတ
ဲ့် ပလမ်မ
့် ည်၊ ဆလသည်မှ
ယင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ဘဝန္ှင ့်် သူ၏ တသွိုးသ ိုးခန္ဓ အတပေါ် အင်မတန် သသ သည့််
သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှခဲမ
ွ ်အတနပြင့်် ထသတသ
့် ည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်တွင် ရှငသ
် န်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တချ။ ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်တွင်
့်
မည်သည့်သ
် က်ရအရ
ှ
မျှ ရှငသ
် န်န္င်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်ဟ တပပ န္င်၏။ ထတကက
င၊့်် ငါတပပ သည့််
့်
ဤအရ သည် အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး။ အသန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်တတ ်အတွငိုး် တွင ် အသက်ရှငက် က၏။ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
စဉ်ဆက်မပပတ်တသ လှုပ်ရှ ိုးမှုပြင ့်် အသက်ရင
ှ တ
် နကကက တပပ င်ိုးလဲတနကက၏။ ဤအရ ပြင ့််
ငါဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ အရ တစ်ခစီသည် ယင်ိုး၏ ပြစ်တည်မှု၌
တန်ြိုးရပပီ
ှ ိုး အဓပပ ယ်ရ၏။
ှ
ဆလသည်မှ ၊ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုး၏
တည်ရပခင်
ှ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ပဓ နကျတသ အရ တစ်ခ ရှတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင၊် အရ တစ်ခစီတင်ိုးသည် အသက်ရှင၏
် ၊ ပပီိုးလျှင ် အရ ခပ်သမ်ိုး
အသက်ရှငသ
် ည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ အသီ
ိုးသိုးီ သည် အသထွက်ကက၏။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
့်
ကမဘ တပမကကီိုးသည် စဉ်ဆက်မပပတ် လည်တနသည်၊ တနသည် စဉ်ဆက်မပပတ် လည်တနပပီိုး
လသည်လည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် လည်တန၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
မျြုိုးပွ ိုးပပီိုး၊
့်
ကကီိုးထွ ိုးြျို့ွ ပြြုိုးက လှုပ်ရှ ိုးကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အသက စဉ်ဆက်မပပတ် ထတ်လတ်တနကက၏။
ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် တည်ရသည့်
ှ
် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးသည်
စဉ်ဆက်မပပတ် မျြုိုးပွ ိုးလျက်၊ ကကီိုးထွ ိုးြွျို့ ပြြုိုးက လှုပ်ရှ ိုးလျက် ရှကကသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််

တတ င်တပခမျ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုး၍ တရွ ျို့လျ ိုးတနကကပပီိုး၊ ပင်လယ်မျ ိုး၏
နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးထက
ဲ ခပ်သမ်ိုးတသ သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုးသည် ကူိုးခပ်က
လှုပ်ရှ ိုးလျက်တနကက၏။ ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင ် ဤသက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုး၊
အရ အ ိုးလိုးတသည်
၊ အတပခခင်သည့်် ပစမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စဉ်ဆက်မပပတ် ပမှနလ
် ှုပ်ရှ ိုးမှုပြင ့််
့်
အ ိုးလိုးရတနကက၏။
ှ
ထတကက
င၊့်် အတမှ င်တွင ် မျြုိုးပွ ိုးပပီိုး ကကီိုးထွ ိုးြွျို့ ပြြုိုးက လျှြုျို့ ဝှက်စွ
့်
လှုပ်ရှ ိုးသည့်် ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက အဘယ်အရ က ပြစ်တပေါ်တစသနည်ိုး။ ကကီိုးမ ိုးပပီိုး
အ ိုးတက င်ိုးတသ အသမျ ိုး ပြစ်သည်။ ကမဘ ပင်္ြုဟ် အလွနတ
် ွငရ
် တသ
ှ
၊
ပင်္ြုဟ်အမျြုိုးမျြုိုးတသည်
လည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် တရွ ျို့လျ ိုးလျက်ရက
ှ
၊
့်
ဤပင်္ြုဟ်မျ ိုးတပေါ်၌ရှကကသည့်် သက်ရှမျ ိုးန္ှင ့်် ဇီဝရပ်အမျြုိုးမျြုိုးသည်လည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ်
မျြုိုးပွ ိုးလျက်၊ ကကီိုးထွ ိုး ြွျို့ ပြြုိုးလျက်န္င
ှ ့်် တရွ လ
ျို့ ျ ိုးလျက် ရှကက၏။ ဆလသည်မှ
သက်ရသက်
ှ
မအ
ဲ့် ရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရှ ျို့တမှ က်တင
ွ ် စဉ်ဆက်မပပတ်
တရှ ျို့သတရွ
ျို့ ျ ိုးတနကကက တရွ ျို့လျ ိုးသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ိုးတ အသီ
ိုးသိုးီ က အသမျ ိုးကလည်ိုး
့် လ
့်
ထတ်လတ်တနကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအသမျ ိုးအတွက် အစီအစဉ်မျ ိုးလည်ိုး
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က ဤအရ အတွက် သူ၏ အတကက င်ိုးရင်ိုးက သင်တသ
့် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်ဟ
ငါ ယကကည်၏၊ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။ တလယ ဉ်ပျတစ်စင်ိုးအနီိုးသ သင်
ကပ်သွ ိုးတသ အခါ
့်
ယင်ိုးအင်င်္ျင်၏ ပမည်ဟန်ိုးတနတသ အသက သငအ
့်် တပေါ် မည်သည့်သ
် က်တရ က်မှု ရှသနည်ိုး။
ယင်ိုးအနီိုးတွင ် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ သင်တနပါက၊ သင်၏န ိုးမျ ိုး ထင်ိုးသွ ိုးလမ့််မည်။ သင်၏
န္ှလိုးသ ိုးကတရ - ယင်ိုးက ထတန်လှုပ်ြွယ်အတတွအ
ျို့ ကကြုက တတ င်ခ
့် န္င်မည်တလ ။
န္ှလိုးအ ိုးနည်ိုးသအ
ူ ချြုျို့သည် ခန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဟတ်တပ၏၊ န္ှလိုးသန်မ သူမျ ိုးပင်လျှင်
အလွန ် ကက ပမင်စ
ှ
မဟတ်တပ။ ဆလသည်မှ ၊ န ိုးမျ ိုးပြစ်တစ န္ှလိုးပြစ်တစ
့် ွ ခန္င်ရည်ရမည်
လူက
ှု ည် လူသ ိုးတင်ိုးအတွက်
့် ယ်ခန္ဓ အတပေါ် အသ၏သက်တရ က်မသ
အလွနအလွ
် ့်
နသ
် သ လှပပီိုး ကျယ်လန
ွ ိုး် တသ အသမျ ိုးက လူတက
့် ည်။
့် အန္တရ ယ်ပြစ်တစလမ်မ
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးကြန်ဆင်ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ပ
် တင်
့်
့် မှနစ
လည်ပတ်ခပဲ့် ပီိုးတန က်တင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်သည် တရွ ျို့လျ ိုးတနတသ
အရ အ ိုးလိုး၏အသမျ ိုးပြစ်သည့်် ဤအသမျ ိုးက သင်တ
့် တ ်သည့်် စီစဉ်မှုမျ ိုး
ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤအရ သည်လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က
ြန်ဆင်ိုးချန်က ဘရ ိုးသခင် စဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။
့် ည့်် ကစစရပ်မျ ိုးထမ
ပထမဦိုးစွ ကမဘ တ
့် ပမမျက်န္ ှ ပပင်အထက် တလထ၏အပမင်သ
့် ည် အသမျ ိုးအတပေါ်
သက်တရ က်မှုတစ်ခရှ၏။ ထအပပင်
တပမဆီလ ထဲရှ အပင်မျ ိုး၏ အရွ ယ်အစ ိုးသည်လည်ိုး
့်

အသက ပခယ်လယ
ှ ်၍ သက်တရ က်မှုရလ
ှ မ့််မည်။ ထတန
့် က် ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်
အမျြုိုးမျြုိုးရပပီ
ှ ိုး ယင်ိုးတ၏
ှ မ်မ
့် ည်။
့် တပါင်ိုးဆမှုကလည်ိုး အသအတပေါ် သက်တရ က်မှုရလ
ဆလသည်မှ ၊ လူသ ိုးတအတနပြင်
ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် န္ှလိုးမျ ိုး ခန္င်ရည်ရသည်
ှ
့်
့် ၎င်ိုးတ၏န
့်
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ရပ်တွင ် ရှငသ
် န်န္င်တရိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အသအချြုျို့က ြယ်ရှ ိုးရန်
နည်ိုးလမ်ိုးအချြုျို့က အသိုးပပြု၏။ သမဟ
ွ ်၏
့် တ်ပါက အသမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရှငသ
် န်မှုအြ ၎င်
ိုး၌ ကကီိုးမ ိုးသည့်် စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှကပ် ြစ်စရ ပြစ်လ ရင်ိုးန္ှင ့််
့် ိုးတ၏ဘဝမျ
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် ဆိုးရွ ိုးတသ ပပဿန တစ်ရပ် ပြစ်တပေါ်တစရင်ိုး၊ ဧရ မ အတ ိုးအဆီိုးတစ်ခ
့်
ပြစ်တစလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် တပမ၊ တလထန္ှင ့်် ပထဝီဝင် ပတ်ဝန်ိုးကျင်
အမျြုိုးမျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးရ ၌ အလွန ် စစ်စစ်တပါက်တပါက် င်္ရပပြုခဲပ့် ပီိုး၊ ဤအရ
အသီိုးသိုးီ အတွငိုး် တွင ် ပါရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်။
ဤအရ န္ှငဆ
့်် င်တသ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ န ိုးလည်သတဘ တပါက်မသ
ှု ည်
အတသိုးစတ်ကျလွနိုး် ရန် မလတပ- ယင်ိုးတအထဲ
တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်
့်
ပါဝင်တနသည်က သရန်မှ လူတအတွ
က် လတလ က်တပသည်။ ယခ သင်တ ငါ
့် တပပ တလ -့်
့်
့် က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တနထင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
် ဝတက
့် ပမှနဘ
့် ထန်ိုးသမ်ိုးရန်
အသက အတအကျ စကက်ချန်ညြှပခင်ိုးပြစ်သည့်-် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ
ဤအမှုသည် လအပ်ခပ
ဲ့် ါသတလ ။ (လအပ်ခပ
ဲ့် ါသည်။) ဤအမှုသည် လအပ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊
ဤရှု တထ ငမ
့်် ှ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် တထ က်ပ့်ရန် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခအပြစ်
ဤအမှုက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်ဟ တပပ ၍ရန္င်သတလ ။ လူ၏ ကယ်ခန္ဓ သည်
ထပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွငိုး် တွင ် အတန္ှ င်အ
် ျ ိုး တစ်ခတစ်တလ မခစ ိုးရဘဲ၊ အတတ ်အတန်
့် ယှကမ
ပမှနအ
် တင်ိုး အသက်ရင
ှ န္
် င်ြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင ့်် ပမှနအ
် တင်ိုး တည်ရက
ှ
့်
အသက်ရှငန္
် င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တထ က်ပ့်ပခင်ိုးအတွက်
့်
ထသတသ
ပငမ်သက်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ။ သဆ
့်
့် လျှင ် ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘရ ိုးသခင်တထ က်ပ့်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ မဟတ်တလ ။
ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခ မဟတ်တလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) ယင်ိုးသည် အလွနလ
် အပ်ခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င ့်် ဤအရ က သင်တ မည်
သ ့်
့်
့်
အသအမှတ်ပပြုကကသနည်ိုး။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်ပြစ်သည်က
သင်တမခ
့် ထ
ဲ့် ့်
့် စ ိုးန္င်သကဲသ
့် အချန်က ဤလပ်တဆ င်ချက်က ဘရ ိုးသခင်မည်ကသ
တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်က သင်တမသ
် ည်ိုး ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်ပပြုလပ်ရပခင်ိုး၏
့် ကကတသ လ
လအပ်ချက်က သင်တခ့် စ ိုး၍ ရတသိုးသတလ ။ ထအရ ထဲသ သူ
့် ည့််
့် ထ ိုးရှခဲသ

ဘရ ိုးသခင်၏ဉ ဏ်ပည ၊ သမဟ
ှ ့်် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ်မတ
ှု က
့် တ် င်္ရပပြုမှုန္င
့်
သင်တခ့် စ ိုး၍ရသတလ ။ (ခစ ိုး၍ ရပါသည်။) ဤအရ က ခစ ိုး၍ရပါက၊ ယင်ိုးသည်
လတလ က်တပ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အမှုအရ မျ ိုး ကက ိုးတွင ် လူတ ့်
မခစ ိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မပမင်န္င်သည့်် ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွကခ
် တ
ဲ့် သ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးစွ
ရှတလသည်။ သင်တအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ န္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး အတကက င်ိုးက သင်တအ
က ငါ တင်ပပရပခင်ိုးသ
့် ိုး အသတပိုးြ ဤအရ
့်
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးသည် သင်တအ
် ွ သရှပပီိုး
့် ိုး ဘရ ိုးသခင်က သ ၍တက င်ိုးမွနစ
န ိုးလည်တစန္င်သည့်် သဲလွနစ
် မျ ိုး ပြစ်သည်။

၄။ အလင််း
စတတထအရ သည် လူတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၏- ယင်ိုးမှ အလင်ိုးပြစ်သည်။
့်
ဤအရ သည်လည်ိုး အလွန ် အတရိုးကကီိုး၏။ တတ က်ပတသ အလင်ိုးတစ်ခက သင်ပမင်ပပီိုး၊
ယင်ိုး၏တတ က်ပမှုသည် အ ိုးတက င်ိုးသည့်် အတင်ိုးအတ တစ်ခသ တရ
က်သည်အ
့် ခါ
့်
လူသ ိုး၏မျက်လိုးမျ ိုးက ကန်ိုးတစန္င်စွမ်ိုး ရှတလသည်။ အမှနတ
် ွငတ
် တ ၊့် လူသ ိုး
မျက်လိုးမျ ိုးသည် အတသွိုးအသ ိုး မျက်လိုးမျ ိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
ကျန်ိုးစပ်ပခင်ိုးက
့်
မခန္င်တပ။ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် တနက တက်ရက် စက်ကကည်ဝ
့် ပ
့် ါသတလ ။ ထအရ က
လူအချြုျို့က စမ်ိုးကကည်ြ
့် ူိုးပပီိုး၊ တနက မျက်မှနမ
် ျ ိုးက ၎င်ိုးတတပ်
့် ပါက အဆင်တပပရမျှ
ရှတလသည်- သတသ
် ကရယ တစ်ခ အသိုးပပြုပခင်ိုးက လအပ်တပသည်။ ကရယ မျ ိုးမပါဘဲ၊
့်
လူ၏ ပကတမျက်လိုးမျ ိုးသည် တနက မျက်န္ ှ မူပပီိုး ၎င်ိုးက တက်ရက် တငိုးစက်ကကည်န္
့် င်စမ
ွ ်ိုး
မရှတပ။ သတသ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ အလင်ိုးက ယူတဆ င်တပိုးရန် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တနကြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ဤအလင်ိုးသည်လည်ိုး သူတ ဝန် ယူထ ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တနကြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုး ပပီိုးစီိုးရမျှပပီိုးစီိုးက ၊ ၎င်ိုးက တစ်တနရ တွင ်
ထ ိုးပပီိုးတန က် လျစ်လျြူရှု ခသ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် အမှုပပြုသည့်် နည်ိုးလမ်ိုး
မဟတ်ပါ။ သူသည် မမ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အလွနင်္
် ရစက်ပပီိုး ယင်ိုးတက
့် တစ့်တစ့်စပ်စပ်
အစမှအဆိုးတင် စဉ်ိုးစ ိုးတလသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် ပမင်
့် န္င်ရန် အလငှ့်
မျက်လိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးတပိုးခဲပ့် ပီိုး အရ ဝတထြုမျ ိုးက ၎င်ိုးတ ပမင်
့် န္င်သည့်် အလင်ိုးတရ င်၏
ကန်သတ်
ချက်တဘ င်တက
ှ ထ
်
ိုးခဲသ
့်
့် ည်။ အလင်ိုးတရ င်က အလွန ်
့် လည်ိုး ကကြုတင်၍ သတ်မတ
တမှိုးမှန်ပါက တက င်ိုးမည်မဟတ်တပ။ လူတအတနပြင
့်် ၎င်ိုးတအတရှ
ျို့ ရှ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့်

လက်တချ င်ိုးမျ ိုးက မပမင်န္င်ရတလ က်တအ င် အလွနတ
် မှ င် သည့်အ
် ခါတွင၊်
၎င်ိုးတမျက်
လိုးမျ ိုးသည် မမတ၏
် သိုးဝင်မှုမျှ
့်
့် လည်ပတ်မှု ဆိုးရှုိုးသွ ိုးက မည်သည့်အ
မတပိုးန္င်တပ။ သတသ
် တတ က်ပမှုသည် မခမရပ်န္င်စရ ပြစ်တသ တကက င ့်် တတ က်ပလွနိုး် သည့််
့်
အလင်ိုးတရ င်သည် လူသ ိုး မျက်လိုးမျ ိုးအ ိုး အလ ိုးတူ အရ ဝတတြုမျ ိုး မပမင်န္င်ြ ့်
ပြစ်တစသည်။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တည်ရသည့်
ှ
် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က လူသ ိုး
့်
မျက်လိုးမျ ိုးအတွက် သင်တ
် ည့်် အလင်ိုးပမ ဏတစ်ခ- လူတ၏
့် တ သ
့် မျက်လိုးမျ ိုးက
၎င်ိုးတ၏
သ ၊ ၎င်ိုးတက
့် လပ်ငန်ိုးတ ဝန် ဆိုးရှု ိုးတစြတနတနသ
့်
့် မန ကျင်တစမည့်် သမဟ
့် တ်
မထခက်တစမည့်် ပမ ဏ တစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် တနန္ှငက
့်် မဘ ပတ်ပတ်လည်တင
ွ ် တမ်တက် အလ မျ ိုးက ထည်ထ
့် ိုးခဲသ
့် ည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တလ၏ သပ်သည်ိုးမက
ှု လူတ၏မျက်
လိုးမျ ိုး၊ သမဟ
့်
့် တ်
အတရပပ ိုးတက
် ွ
့် အန တရပြစ်တစန္င်သည့်် အလင်ိုးအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက တက င်ိုးမွနစ
စစ်ထတ်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်- ဤအရ မျ ိုးက အချြုိုးညမ
ီ ျှတလသည်။ ထအပပင်
့်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ ့်် အပခ ိုး
့် ည့်် ကမဘ တပမကကီိုး၏ အတရ င်သည်လည်ိုး တနတရ င်န္င
အလင်ိုးမျြုိုးစက တရ င်ပပန်ဟပ်ပပီိုး၊ လူ၏မျက်လိုးမျ ိုး အသ ိုးကျ ြအတွ
က်
့်
အလွနတ
် တ က်ပလွနိုး် တသ အလင်ိုး အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးပစ်န္င်တလသည်။ ထသပြင
့် ၊့််
လူတသည်
အပပင်တွင ် လမ်ိုးတလျှ က်န္င်ပပီိုး၊ အလွနမ
် ည်ိုးနက်တသ တနက မျက်မန
ှ မ
် ျ ိုးက
့်
စဉ်ဆက်မပပတ် တပ်ဆင်ထ ိုးရန် မလဘဲ မမတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက တနထင်န္င်ကကတလသည်။
သ မန်အတပခအတနမျ ိုး တအ က်တင
ွ ် လူသ ိုးမျက်လိုးမျ ိုးသည် အလင်ိုး၏ တန္ှ ငယ
့်် က
ှ ်မှု
မခရဘဲ ၎င်ိုးတ၏ပမင်
ကင
ွ ိုး် နယ်ပယ်အတွငိုး် မှ အရ မျ ိုးက ပမင်န္င်တလသည်။ ဆလသည်မှ ၊
့်
အလင်ိုးတရ င်က လွနစ
် ွ စူိုးရှလွနိုး် လျှငပ် ြစ်တစ၊ မှန်လွနိုး် လျှငပ် ြစ်တစ တက င်ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်။
မှန်လွနိုး် ပါက လူတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည် ထခက်လမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး ခဏအသိုးပပြုပပီိုးတန က်
ပျက်စီိုးသွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။ တတ က်ပလွနိုး် ပါက လူတ၏
့် မျက်လိုးမျ ိုးသည်
ခန္င်မည်မဟတ်တပ။ လူတ ရှ
့် သည့်် ဤအလင်ိုးသည် လူသ ိုးမျက်လိုးမျ ိုးအတွက် ပမင်န္င်ရန်
သင်တ
့် တ ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် နည်ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစပြင့်် လူသ ိုးမျက်လိုးမျ ိုးက
ပြစ်တစသည့်် ထခက်မက
ှု တလျ န
့် ည်ိုး တစခဲသ
့် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဤအလင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျက်လိုးမျ ိုးက အကျြုိုးပပြုသည်ပြစ်တစ၊ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်သည် ပြစ်တစ လူတအ
့် ိုး
မမတ၏မျက်
လိုးမျ ိုး အသိုးဝင်မက
ှု ထန်ိုးသမ်ိုးစဉ် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝမျ ိုးအ ိုး အဆိုးသတ်သ ့်
တရ က်ရှတစြ လ
် စစ
့် ပ်တသချ စွ
့် တလ က်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤသည်က အလွနတ
စဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
် မ ရ်နတ်ပြစ်သည့်် စ တန်သည် ထသတသ
့် ည် မဟတ်တလ ။ သတသ
့်
့်

စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်မှုမျ ိုးမရှဘဲ၊ စတ်ရသည်
ှ
အတင်ိုး အပမဲ ပပြုတတ်တလသည်။
စ တန်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍၊ အလင်ိုးသည် အပမဲတတ က်ပလွနိုး် သည် သမဟ
့် တ်
မှန်လွနိုး် တတ်တလသည်။ ဤသည်မှ စ တန်လပ်တဆ င်ပပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုး ပမှနအ
် သက်ရှင၍
် ထသ ဆက်
လက်အသက်ရှငန္
် င်ရန်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှု ကျငသ
့်် ိုးရပခင်ိုးက မျ ိုးန္င်သမျှမျ ိုးတစြအလ
ငှ့် ယင်ိုး၏ အပမင်၊
့်
အကက ိုး၊ ရသ ရ၊ အသက်ရှြူပခင်ိုး၊ ခစ ိုးချက်မျ ိုး စသည့်် လူက
့် ယ်ခန္ဓ ၏ ကဏ္ဍမျြုိုးစတက
့်
ဤအရ မျ ိုး လပ်တဆ င်တလသည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
ဘဝအတွက် လက်ရှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရှငသ
် န်တရိုး အတွက်
အသင်တ
့် တ ်ဆိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးအပပြုဆိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင်ပြစ်သည်။ အချြုျို့က ဤအရ သည်
သပ်အတရိုးမကကီိုးလှ၊ လိုးဝ အလွနသ
် မန် ပြစ်တသ အရ ပြစ်သည်ဟ ထင်န္င်၏။ လူတ ့်
ခစ ိုးရသည့်် အသ၊ အလင်ိုးန္ှင ့်် တလတသည်
တမွိုးသည်အ
့် ချန်မှစ၍ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တမွျို့တလျ ်ပပီိုးပြစ်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် တရိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် သင်
့် တမွိုးရ ပါအခွငအ
့်
န္ှစ်သက်ခစ ိုးန္င်သည့်် ဤအရ မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
အလပ်လပ်လျက်ရ၏။
ှ
ဤသည်မှ လူသ ိုးမျ ိုး န ိုးလည်ြလ
် ရ တစ်ခ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် သည့်အ
သရန်လသည့်အ
် ရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက န ိုးလည်ြ သ
အပ်ဟ
့် မဟ
့် တ် သြ မလ
့်
သင် ခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ မခစ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊ အတချြုပ်အ ိုးပြင ့်် ထအရ တက
့်
ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူအတနပြင်
့် ထအရ တက
့်
့် မျ ိုးစွ တတွိုးတတ ခဲပ့် ပီိုး၊
အစီအစဉ်တစ်ရပ် ရှခဲက
စတ်ကိုးူ အချြုျို့လည်ိုး ရှခဲ၏
့်
့် ။ သူသည် ကစစရပ်တစ်ခက န္ှစ်ကကမ်
စဉ်ိုးစ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဘဝအတွက် ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခထဲ၌
့်
တ ဝန်မစ
ဲ့် ွ သမဟ
် ကူ ထ ိုးခဲပ့် ခင်ိုးမရှတပ။ ငါသည် ဤတသိုးြဲွတသ
့် တ် အလွယတ
အရ မျ ိုးတစ်ခစီန္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အလွနက် ကီိုးကျယ်စွ တပပ တလပပီဟ သင်တထင်
့် တက င်ိုး
ထင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါ၏အပမင်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်တထ က်ပ့်တပိုးသည့််
အရ အသီိုးသိုးီ သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် မရှမပြစ်လအပ်တပသည်။
ဤအရ ၌ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက် ရှတပ၏။

၅။ တလစီ်းဆင််းမှု
ပဉ္စမအရ က ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ဤအရ သည် လူတင်ိုး၏ တနရက်
့် တင်ိုးန္ှင ့်် နီိုးစပ်စွ

ဆက်န္ယ်၏။ လူဘဝန္ှ
င ့်် ယင်ိုး၏ ဆက်န္ယ်မှု အလွနန
် ိုးီ စပ်သည်မှ ထအရ မရှဘဲ
့်
လူခန္ဓ
် င်တပ။ ဤအရ သည်
့် ကယ်သည် ဤရပ်ဝတထြုတလ ကထဲတွင် အသက်မရှငန္
တလစီိုးဆင်ိုးမှုပြစ်သည်။ “တလစီိုးဆင်ိုးမှု” ဟူသည် န မ်က ကက ိုးလက်သည်န္င
ှ ့်် မည်သမ
ူ ဆ
န ိုးလည်တက င်ိုး န ိုးလည်ကကတပမည်။ သပြစ်
ှု သည်မှ အဘယ်နည်ိုး။
့် လျှင ် တလစီိုးဆင်ိုးမဆ
“တလစီိုးဆင်ိုးမှု” ဆသည်မှ တလ၏ စီိုးဆင်ိုးသည့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုသ ပြစ်သည်ဟ သင် ဆန္င်သည်။
တလစီိုးဆင်ိုးမှုသည် လူမျက်
လိုးက မပမင်န္င်သည့်် တလပြစ်သည်။ ၎င်ိုးသည် ဓ တ်တငွျို့
့်
တရွ ျို့လျ ိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်သည်။ သရ့် တွင ် ဤတဆွိုးတန္ွိုးမတ
ှု ွင်
တလစီိုးဆင်ိုးမှုက မည်သည့်အ
် ရ က အဓက ရည်ညန်ိုးပါသနည်ိုး။ ငါတပပ လက်သည်န္င
ှ ့််
သင်တန့် ိုးလည် ကကလမ့််မည်။ ကမဘ တပမကကီိုးသည် လည်ပတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ တတ င်မျ ိုး၊
ပင်လယ်မျ ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက သယ်တဆ င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးလည်ပတ်သည်အ
့် ခါ၌
အလျင်အဟန်ပြင ့်် လည်ပတ်တလသည်။ ဤလည်ပတ်တနပခင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်၍
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ သင်မခစ ိုးရတသ ်လည်ိုး မည်သပင်
့် ဆတစ ကမဘ တပမ၏လည်ပတ်မှုက
တည်ရတနသည်
ှ
။ ၎င်ိုး၏လည်ပတ်မှုက မည်သည်အ
့် ရ က ြန်တီိုး ပြစ်တပေါ်တစသနည်ိုး။
သင်တပပိုးသည်အ
့် ခါ တလထွက်တပေါ် ပပီိုး သင်န
့် ိုးရွ က်မျ ိုးက ပြတ်သန်ိုးသည် မဟတ်တလ ။
သင်တပပိုးသည်အ
့် ခါ တလက ပြစ်တပေါ်တစပါက၊ ကမဘ တပမကကီိုး လည်ပတ်သည်အ
့် ခါ အဘယ်သ ့်
တလမရှန္င်ရသနည်ိုး။ ကမဘ တပမကကီိုး လည်ပတ်သည်အ
့် ခါ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် တရွ လ
ျို့ ျ ိုးတန၏။
၎င်ိုးအတပေါ် ရှ အရ ခပ်သမ်ိုးသည်လည်ိုး စဉ်ဆက်မပပတ် မျြုိုးပွ ိုးလျက် ြွျို့ ပြြုိုးတနစဉ်တွင ်
ကမဘ တပမကကီိုး ကယ်တင်သည် တရွ ျို့လျ ိုးတနပပီိုး အရှန်တစ်ခပြင ့်် လည်ပတ်တန၏။ ထတကက
င့််
့်
အရှန်တစ်ခပြင ့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုက တလစီိုးဆင်ိုးမက
ှု အလအတလျ က် တပေါ်တပါက် တစတပလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ “တလစီိုးဆင်ိုးမှု” ပြင ့်် ငါ ဆလသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။ ဤတလစီိုးဆင်ိုးမှုသည်
လူခန္ဓ
့် ကယ်အ ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခအထ ထခက်တစသည် မဟတ်တလ ။
တင်ြန်ိုးမန်တင်ိုးမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်တ
် လ -့် သ မန်တင်ြန်ိုး မန်တင်ိုးမျ ိုးသည် အထူိုးတလည်
အ ိုးမတက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတတ
် ခါ လူတသည်
တည်ပငမ်စွ ရပ်ပင်
့် က်ခတ်သည့်အ
့်
မရပ်န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် တလထဲတွင ် လမ်ိုးတလျှ က်ရန် ၎င်ိုးတအတွ
က် ခက်ခတ
ဲ လသည်။
့်
တပခတစ်လမ
ှ ်ိုးသည်ပင် ခက်ခပဲ ပီိုး၊ လူအချြုျို့သည် တစ်စတစ်ရ န္ှင ့်် တိုးတဝှရ့် က်ခတ်ခရပပီိုး၊
လှုပ်ရှ ိုး၍ မရကကတပ။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က တလစီိုးဆင်ိုးမှု သက်တရ က်န္င်သည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။ အကယ်၍ ကမဘ တပမကကီိုး တစ်ခလိုးသည် လွငပ် ပင်မျ ိုးန္င
ှ ့််
ြိုးလမ်ိုးတနပါက ကမဘ တပမကကီိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး လည်ပတ်သည့်အ
် ခါတွင ် ထသပြင
့် ့််
ပြစ်တပေါ်သည့်် တလစီိုးဆင်ိုးမက
ှု လူ၏ ခန္ဓ ကယ်က လိုးဝ ခန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တချ။ ထသတသ
့်

အတပခအတနတစ်ခက တနပ် ပန်
နအ
် ့် လွန ် ခက်ခတ
ဲ ပလမ်မ
ဲ့် ည်ဆပါက၊
့် ြ အလွ
့် ည်။ ဤသသ
့်
့် ပြစ်ခမ
ထသတသ
တလစီိုးဆင်ိုးမှုသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အန္တရ ယ် ယူတဆ င်မည်ပြစ်သည်သ မက၊
့်
လိုးဝ ပျက်စီိုးပခင်ိုးလည်ိုး ယူတဆ င် လ မည်ပြစ်သည်။ ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌ လူသ ိုးမျ ိုး
့်
ရှငသ
် န်န္င်လမ်မ
တလစီိုးဆင်ိုးမှုက
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
့်
တပြရှငိုး် ြ မတူ
ကပွဲ ပ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက ြန်တီိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည့််
မတူကွဲပပ ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် တလစီိုးဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုးသည် ပမအ ိုးနည်ိုးသွ ိုး၏၊
၎င်ိုးတ၏
န္နှု ိုး် န္ှင ့်် အရှန်တ တပပ
င်ိုးလဲတလသည်။
့် ဦိုးတည်ရ တပပ င်ိုးလဲသွ ိုး၏၊ ၎င်ိုးတ၏အပမန်
့်
့်
ဤသည်မှ လူတက
့် တတ င်မျ ိုး၊ တတ င်တန်ိုးမျ ိုး၊ လွငပ် ပင်မျ ိုး၊ တတ င်ကန်ိုးမျ ိုး၊
ပမစ်ဝှမ်ိုးမျ ိုး၊ ချြုင်ဝ
ဲ့် မတူ
ကွဲပပ ိုးတသ
့် ှမ်ိုးမျ ိုး၊ ကန်ိုးပပင်ပမင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် ပမစ်ကကီိုးမျ ိုးကသ
့်
ပထဝီဝင်ဆင်ရ အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးက တတွျို့ န္င်ကကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
ဤမတူကပွဲ ပ ိုးတသ ပထဝီဝင်ဆင်ရ အင်္ဂ ါရပ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊ တလစီိုးဆင်ိုးမှု၏
အပမန်န္နှု ိုး် တစ်ရပ်၊ ဦိုးတည်ရ န္ှင ့်် အရှန်တက
့် ဘရ ိုးသခင် တပပ င်ိုးလဲတလသည်။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျ ိုးအတနပြင ့်် အသက်ရှငြ
် ပ
် တ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ရပ် ရှန္င်ြအလ
ငှ့် ၊
့် မှနပ
့်
တလစီိုးဆင်ိုးမှုက သင်တ
့် တ ်သည့်် တလတက်န္နှု ိုး် ၊ ဦိုးတည်ရ န္ှင ့်် ပပင်ိုးအ ိုးတရှ့် သည့်် တလအပြစ်
တလျှ ခ
ွ ြ
် သူ
့် ျြ သ
့် မဟ
့် တ် ကျွမ်ိုးကျင်စွ ကင်တယ
့် အသိုးပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
ဤအရ လအပ်မှုရပါသတလ
ှ
။ (လအပ်မှု ရှပါသည်။) ဤသတသ
အရ တစ်ခက
့်
လပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် လူတအတွ
က် ခက်ခပ
ဲ ရတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့်
တစ င်က့် ကည်တ
့် လ့်လ တသ တကက င ့်် သူအတွ
က် လွယက
် ူတပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့်
သင်တ
ှ
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်ြန်တီိုးရန်မှ သူအတွ
က်
့် တ ်တသ တလစီိုးဆင်ိုးမှုရသည်
့်
အရိုးရှငိုး် ဆိုးန္ှင ့်် အလွယက
် ူဆိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးထ ိုးသည့််
့်
ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်တွင် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတွငိုး် ရှ
့်
အမှုအရ တစ်ခစီသည် မရှမပြစ်လအပ်၏။ အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုး၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးတွင ်
တန်ြိုးန္ှင ့်် လအပ်မှု ရှ၏။ သရ့် တွင၊် စ တန်န္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတစပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤအတပခခ သတဘ တရ ိုးက န ိုးမလည်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
တတ င်မျ ိုးက
့်
တပမပပန်အပြစ်
တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး၊ နက်ရှုင်ိုးတသ တချ က်ကကီိုးမျ ိုးက ပြည်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် ကွနက
် ရစ်
့်
တတ ကကီိုးမျက်မည်ိုးက ြန်တီိုးရန် တပမပပနတ
် ့် ွင ် မိုးတမျှ ်တက်မျ ိုး တည်တဆ က်ပခင်ိုး
န္ှငဆ
့်် င်တသ အချည်ိုးန္ှိုးီ အပ်မက်ပြင ့်် ြျက်ဆိုးီ ပပီိုးရင်ိုး ြျက်ဆိုးီ က ၊ တည်တဆ က်ပပီိုးရင်ိုး
တည်တဆ က်က ၊ ြွပြြုိုးတိုးတက်ရင်ိုး တိုးတက်ပပီိုး၊ အပမတ်ထတ်ပပီိုးရင်ိုး
ထတ်တနကကတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင့်် တပျ ်ရင်စွ တနထင်န္င်ြ၊ ့် တပျ ်ရင်စွ

ကကီိုးထွ ိုးြျို့ွ ပြြုိုးပပီိုး ၎င်ိုးတအတွ
က် သူပပင်ဆင်ထ ိုးတသ ဤအသင်တ
် ိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင်၌
့် တ ဆ
့်
တနစဉ်တန
တ
့်
့် င်ိုး တပျ ်ရင်စွ အချန်ကန်ဆိုးန္င်ရန်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ တမျှ ်လင်ခ
့် ျက်ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသက်ရှငသ
် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က သူပပြုစသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ အတရိုးမစက်ဘမ
ဲ တနခဲသ
့် ည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။
လူတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ ရှ
် န်တနထင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တသည်
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးန္င
့် ငသ
့်
သဘ ဝအတပခအတနမျ ိုးမှ တန္ှ င်ယ
ှ ်မှု တစ်စတစ်ရ မျှ မခရဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး၊
့် က
သဟဇ တပြစ်သည့်် အတူယှဉ်တွဲတနထင်ပခင်ိုးပြင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ပမှနအ
် သက်ရင
ှ ် တနထင်ပပီိုး မျြုိုးပွ ိုးန္င်ြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
အပူချန်မှ တလအထ၊ အသမှ အလင်ိုးအထ ရှု ပ်တထွိုးတသ အစီအစဉ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အစီအမမျ ိုးက
ပပြုခဲ၏
့် ။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ ့်
တထ က်ပ့်တပိုးထ ိုး၏။
လူသ ိုး အသက်ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် ဤအတပခခကျတသ လအပ်ချက်ငါိုးခက ဘရ ိုးသခင်
စီစဉ်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးတင
ွ ၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူမည်သ တထ
က်ပ့်သည်က
့်
သင်ပမင်န္င်သတလ ။ (ပမင်န္င်ပါသည်။) ဆလသည်မှ ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး
ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် အတပခခအကျဆိုးတသ လအပ်ချက်မျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးတသ အရှငပ် ြစ်ပပီိုး၊
ဤအရ မျ ိုးက စီမခန်ခွ့် က
ဲ
ထန်ိုးချြုပ်၍လည်ိုးတန၏။ န္ှစ်တထ င်တပါင်ိုးမျ ိုးစွ လူသ ိုး
တည်ရပပီ
ှ ိုးတန က် ယခတွငပ
် င်လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
် န်တနထင်ရ
့် ရှငသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က အဆက်မပပတ် အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုးက ဆက်လက်ပပြုလပ်တနဆဲပြစ်သည်၊
၎င်ိုးတ၏
် ည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် ထန်ိုးသမ်ိုး ထ ိုးန္င်ရန်အလငှ့်
့် ဘဝမျ ိုးသည် ပမှနန
အတက င်ိုးဆိုးန္ှင ့်် အသင်တ
် ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ၎င်ိုးတအ
့် တ ဆ
့် ိုး ဆက်လက်တထ က်ပ့်
တပိုးတနဆဲ ပြစ်သည်။ ထသတသ
အတပခအတနတစ်ခက အချန်မည်မျှကက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုး၍ရန္င်သနည်ိုး။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က
့်
ဘရ ိုးသခင်က အချန်မည်မျှကက ဆက်လက် တထ က်ပ့်တပိုးတနလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်က
သူ၏စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုက အပပည့်အ
် ဝ ပပည့်စ
် တစသည်အထ ကက လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။
ထတန
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တနထင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က
့် က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ့််မည်။ ဤတပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက အလ ိုးတူ နည်ိုးစနစ်မျ ိုးပြင ့်် သူ ြန်တီိုးမည်မှ
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ် ကွပဲ ပ ိုးတသ နည်ိုးန ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်တက င်ိုး
ပြစ်လမ်မ
် ရ မှ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်မပပတ်
့် ည်၊ သရ့် တွင ် ယခ လူတ သ
့် ရမည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးတနပခင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အသက်ရှငသ
် ည့််

ပတ်ဝန်ိုးကျင်က စီမခန်ခွ့် တ
ဲ နပခင်ိုးန္ှင၊့်် ထပတ်ဝန်ိုးကျင်က ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးတနပခင်ိုး၊ က ကွယ်
တပိုးတနပခင်ိုးန္င
ှ ့်် တစ င်တ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်ပြင၊့််
့် ရှ က် တပိုးတနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးသည် ဤကဲသ
့် ပ
် စတစ်ခပြင ့်် တနထင်န္င်ပပီိုး
့် မှနပ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးတက
့်
လက်ခန္င်ကကပခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ တကက င ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး
ဆက်လက်ရှငသ
် န်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ထမှ ထသတသ
တထ က်ပမ
ှု ျ ိုးတကက င ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့် မ
့်
အ ိုးလိုး တရှ ဆ
ျို့ က်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ငါတ မ
့် တ်သဟ ယ၏ ဤတန က်ဆိုးပင်ိုးသည် သင်တက
့် အတတွိုးသစ်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ
ယူတဆ င်တပိုးခဲပ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အကက ိုး အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ
့် ါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ကွ ပခ ိုးမက
ှု ယခ သင်တ သတ
ပပြုမလ ကကပပီတလ ။ တန က်ဆိုးတွင၊် အရ ခပ်သမ်ိုး၏
့်
သခင်မှ မည်သန
ူ ည်ိုး။ လူသ ိုးတလ ။ (မဟတ်ပါ။) သဆ
့် လျှင၊် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးက
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးတ ဆက်
ဆပကက ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်ချြုပ်က စီစဉ်ပပီိုး လူသ ိုးကမူ ထအရ တက
့် တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးပါ၏။)
ဤအရ က သင်တ သတဘ
တူသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယအ
် ကက ိုး
့်
အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ ကွ ပခ ိုးချက်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ်
အပ်ချြုပ်က တထ က်ပပ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ ၏ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က တထ က်ပ့် တပိုးစဉ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထအရ က
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုး၏။ ဆလသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်တပိုးသန ိုးတသ အသက်က
လူသ ိုးလက်ခတသ အခါ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက သူတမွျို့တလျ ် ခစ ိုးရသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဆရ သခင်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အကျြုိုးတရ ိုးမျ ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တမွျို့တလျ ်ခစ ိုး၏။ သဆ
့် လျှင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုး
ရှု တထ င်မ
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အကက ိုး ကွ ပခ ိုးချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
့် ှ၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး ြွျို့ ပြြုိုးကကီိုးထွ ိုးမှုပ န္ှငဆ
့်် င်တသ နယ မမျ ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်န္င်ပပီိုး၊ ဤနယ မမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်က စိုးမိုးသည်။ ဆလသည်မှ ၊
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ပမင်ကွငိုး် အတွငိုး် န္ှင ့်် သူ၏ စစ်တဆိုးမှုနယ်ပယ် အတွငိုး် ၌
ရှကက၏၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ပမင်န္င်သတလ ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
ပမင်န္င်သည်အ
့် ရ မှ ၎င်ိုးတ၏
ျို့ ည့်တ
် ည့်တ
် ွင ် ရှသည့်အ
် ရ ထသ ကနသ
် ့် တ်ထ ိုး၏။
့် တရှ တ
ထတတ င်က သင်တက်ပါက သင်ပမင်သည်အ
့် ရ မှ ထတတ င်သ ပြစ်၏။ ထတတ င်၏
အပခ ိုးတစ်ဘက်တွင ် ရှသည်အ
့် ရ က သင်မပမင်န္င်တပ။ သင်သည် ကမ်ိုးတပခသ သွ
့် ိုးပါက သင်

ပမင်သည့်အ
် ရ မှ သမဒဒရ ၏ တစ်ဘက်ပခမ်ိုးသ ပြစ်ပပီိုး သမဒဒရ ၏ အပခ ိုးတစ်ဘက်က
အဘယ်အရ န္ှငတ
့်် ူသည်က သင် မသန္င်တပ။ သင်သည် သစ်တတ တစ်ခထဲသ သွ
့် ိုးပါက၊
သင်၏တရှ ျို့ န္ှင ့်် သင်၏အနီိုးတစ်ဝက်ရှ အပင်မျ ိုးက သင်ပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊
သ ၍တဝိုးတသ အတရှ ျို့တနရ ၌ ရှသည်အ
့် ရ က သင်မပမင်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
သ ၍ပမင်တ
့် သ ၊ သ ၍တဝိုးတသ ၊ သ ၍ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးက မပမင်န္င်ကကတပ။ ၎င်ိုးတ ့်
ပမင်န္င်သမျှမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ည်၊့် ၎င်ိုးတ၏
် ရ
့် တရှ ျို့တည်တ
့် အပမင်အ ရ နယ်ပယ်အတွငိုး် ရှသည့်အ
ပြစ်သည်။ လူတအတနပြင်
့် န္ှစ်က လ၏ တလိုးရ သီက ချမှတ်သည့်် နယ မမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ်
အရ ခပ်သမ်ိုး ကကီိုးထွ ိုးြွျို့ ပြြုိုးမှုပစန္ှငဆ
့်် င်သည့်် နယ မမျ ိုးက သလျှငပ
် င်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခနခ
် ့် ၍
ွဲ မရန္င်တသိုးတပ သမဟ
့် တ် တစစ ိုး၍ မရန္င်တသိုးတပ။ သတ
့် င်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပမင်ပမှ မူ သူကယ်တင် တည်တဆ က်ခတ
ဲ့် သ စက်တစ်ခက
ပမင်ပကဲသ
့် သ
ွ ်မှုတင်ိုး၊
့် ပြစ်သည်။ သူသည် ပါဝင်သည့်် ပစစညိုး် တင်ိုး၊ ဆက်သယ
၎င်ိုး၏အတပခခစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုး၏ပစမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ဆသည်တက
့်
အလွန ် အကျွမ်ိုးဝင်တပသည်- ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အရှငိုး် လင်ိုးဆိုး
အတင်ိုးအတ ပြင ့်် သ၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၍၊ လူသ ိုးသည်
့်
လူသ ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးတက
့် အပ်စိုးသည့်် သပပပည န္ှင ့််
နယ မမျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ၎င်ိုး၏ သတတသနတွင် နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး လပ်တဆ င်န္င်တက င်ိုး
လပ်တဆ င်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ထသတတသနသည် နယ်ပယ်အရ ကနသ
် ့် တ်မှုရှ၏၊
ဘရ ိုးသခင်ကမူ အရ ခပ်သမ်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်တလသည်။ လူသ ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
ထန်ိုးချြုပ်မသ
ှု ည် အနန္တ ပြစ်၏။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အတသိုးန္ပ်ဆိုးတသ
လပ်တဆ င်ချက်တစ်ခက စစ်မှနသ
် ည့်် ရလ ဒ်မျ ိုးတစ်ခတစ်တလ မရရှဘဲ သတတသန
ပပြုပခင်ိုးပြင ့်် သူ၏ ဘဝတစ်ခလိုး ကန်ဆိုးသွ ိုးန္င်သည်။ ဤသည်မှ သင်အ
့် တနပြင့််
ဘရ ိုးသခင်က တလ့်လ ရန် အသပည န္ှင ့်် သင်ယူထ ိုးသည်အ
့် ရ က အသိုးပပြုပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါမျှ သန္င်မည်မဟတ် သမဟ
့် တ် န ိုးလည်န္င်မည် မဟတ်သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ သတသ
် သင်သည် သမမ တရ ိုးန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့်
ရှ တြွသည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးက တရွ ိုးချယ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလ ရန်ဟူသည့်် ရှု တထ င်မ
့် ှ
ဘရ ိုးသခင်က ကကည်ပ
့် ါက ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည သည်
တနရ တင်ိုးတွင ် တစ်ပပြုင်တည်ိုးရသည်
ှ
ဟ တစ်တနတွ
့် င ် သင် သတပပြုမလမ်မ
့် ည်ပြစ်က
ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုး၏သခင်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အရင်ိုးအပမစ်ဟ

အဘယ်တကက င့်် တခေါ်ဆသည်ကလည်ိုး သင်သလမ်မ
သန ိုးလည်မှုက
့် ည်။ ထသတသ
့်
သင်ရတလ၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၏ သခင်ဟ အဘယ်တကက င်တ
့် ခေါ်သည်က
သင်န ိုးလည်တလပြစ်မည်။ သင် အပါအဝင် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် အရ ရ တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ပမှနစ
် ီိုးဆင်ိုးတနတသ တထ က်ပမ
့် ှုက စဉ်ဆက်မပပတ်ရရှတန၏။
ဤတလ ကထဲန္င
ှ ့်် ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကက ိုးတင
ွ ် ဘရ ိုးသခင်မှလွဲ၍ အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ပြစ်တည်မအ
ှု တပေါ် အပ်စိုးရန်၊ စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးရန် အစွမ်ိုးအစန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရ ရှန္င်သူ
မရှသည်ကလည်ိုး သင်အ
့် တနပြင့်် ရှငိုး် လင်ိုးစွ ခစ ိုးန္င်လမ့််မည်။ ဤသန ိုးလည်မှု တစ်ရပ်သ ့်
သင်တရ က်ရသည်
ှ
အ
့် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တကက င်ိုးက စစ်မှနစ
် ွ သင်
သမှတလ
် မ်မ
့် ည်။ ဤအဆင်က
့် သင်တရ က်တသ အခါ၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
စစ်မှနစ
် ွ လက်ခပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်က ၊ သူက
့် သင်၏ဘရ ိုးသခင် န္ှင ့််
သင်၏သခင်ပြစ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး ပြစ်လမ့််မည်။ သင်သည် ထသတသ
သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ရပ်ရပပီ
ှ ိုး
့်
သင်၏အသက်တ က ထသတသ
အဆင်တ
က်ရသည်
ှ
အ
့် ခါ၊ သင်သည်
့် စ်ခသ တရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က န ိုးလည်လမ်မ
ှ ိုးက သလမ်မ
့် ည်၊ သူ၏ စတ်န္လ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး သင်၏
စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် လက်ခပပီိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်တသ တကက င ့််
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် ၊ ့်
့် တန က်ထပ် စမ်ိုးသပ်က တရ ိုးစီရင်တတ မ
့် ည်မဟတ်သကဲသ
သင်အ
့် တပေါ် မည်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုမျှ ပပြုလမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။ ဤသည်မှ
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စိုးမိုးမှုန္င
ှ ့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအတပေါ် မတ်သဟ ယပပြုြ အတရိုး
ကကီိုးသည့််
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခပြစ်သည်။ ထသ လ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး အသပည န္ှင ့််
သန ိုးလည်မှုတက
့် ဝန်ခတစရမျှသ မက
့် သ ၍တပိုးရန် ရည်ရွယ်တပသည်- သင်က
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သ ၍ လက်တတွျို့ကျတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် သငက
့််
သရှတစက န ိုးလည်တစြ ပြစ်
့် သည်။
လသ ်းမျိ ်းနွယအ
် တွက် ဘိုရ ်းသခင် ပင်ဆင်တပ်းတသ တနစဉ်အစ
်းအတသ က်
ူ့
ယခတလိုးတင်၊ အမျ ိုးစအ ိုးပြင ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍
ကမဘ တလ ကက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးကတည်ိုးက လူသ ိုး ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်တပိုးခသ
ဲ့် ည့်် လအပ်တသ အတပခအတနမျ ိုးက အတအကျ ငါတ တပပ
ဆခဲက့် ကသည်။
့်
ငါတသည်
အချက်ငါိုးချက်၊ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ လအပ်ချက်ငါိုးခအတကက င်ိုးက တပပ ခဲက့် ကသည်။
့်
ငါတတပပ
မည့်် တန က်ထပ် အတကက င်ိုးအရ မှ လူသ ိုး၏ ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ဘဝတင်ိုးန္ှင ့််
့်

နီိုးစပ်စွ ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ထဘဝန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် အတပခအတနမျ ိုးက
ပမကကီိုးမ ိုးစွ ပပည့်စ
် ပခင်ိုးတစ်ခန္ှင ့်် ယခင်အချက်ငါိုးချက်ထက် သ ၍ သက်ဆင်သည်။
အတအကျတပပ ရတသ ၊် ယင်ိုးမှ လူတ စ
့် ိုးသည့်် အစ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးက
ြန်ဆင်ိုးပပီိုး ဘဝအတွက် သင်တ
့် တ ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခတွင ် ထ ိုးရှခဲ၏
့် ။ တန က်ပင်ိုးတွင၊်
လူသ ိုးသည် အစ န္ှင ့်် တရက လအပ်ခ၏
ဲ့် ။ လူသ ိုး၌ ဤလအပ်ချက်ရှခဲတ
့် သ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွတသ ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက သူအတွ
က်
့်
ပပြုလပ်ခ၏
ဲ့် ။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်တ
ှ ့်် သူပပြုသည့်် အရ တစ်ခစီသည်
့် စ်ခစီန္င
့်
တပပ ထ ိုးသည့်် အန္ှစ်မဲ့် စက ိုးမျ ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ လပ်တဆ င်ထ ိုးသည့်် စစ်မှနပ် ပီိုး
လက်တတွျို့ကျတသ လပ်ရပ်ပြစ်သည်။ အစ သည် လူတ၏တန
စဉ်ဘဝမျ
ိုးတွင ် မရှမပြစ်
့်
့်
မဟတ်တလ ။ အစ သည် တလထက် သ ၍အတရိုးကကီိုးသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
တန်ိုးတူ
့်
အတရိုးကကီိုးကက၏။ န္ှစ်ခလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တရိုးန္ှင ့်် လူဘဝ
့်
ဆက်လက်တည်ရမှု
ှ က က ကွယ်ပခင်ိုးအတွက် လအပ်သည့်် အတပခအတနမျ ိုးန္ှင ့််
အရ မျ ိုးပြစ်ကကသည်။ မည်သည့်အ
် ရ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသတလ - တလ သမဟ
့် တ် တရတလ ။
အပူချန်တလ သမဟ
့် တ် အစ တလ ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး တန်ိုးတူ အတရိုးကကီိုးကက၏။ လူတသည်
့်
၎င်ိုးတထဲ
့် မှ တစ်ခတစ်တလမရှဘဲ မတနန္င်ကကတသ တကက င ့်် ၎င်ိုးတကက
့် ိုး မတရွ ိုးချယ်န္င်ကကတချ။
ဤသည်မှ စစ်မှနပ် ပီိုး လက်တတွျို့ကျတသ ပပဿန ပြစ်သည်၊ အမှုအရ မျ ိုးကက ိုး သင်၏
တရွ ိုးချယ်မတ
ှု စ်ခ မဟတ်တပ။ သင်မသတသ လ
် ည်ိုး ဘရ ိုးသခင်သ၏။ သင်သည် အစ က
တတွျို့တသ အခါ၊ “အစ မရှဘဲ ငါမတနန္င်” ဟ ထင်သည်။ သရ့် တွင ် သင်က
့် ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်
ချက်ချင်ိုး၊ သင် အစ လအပ်သည်က သခဲပ
် ဘရ ိုးသခင်
့် ါသတလ ။ သင် မသခဲ၊့် သတသ
့်
သခဲ၏
ဲ့် ည်မှ သင်သည် ဆ တလ င်လ ပပီိုး သင်
့် ။ အစ လအပ်သည်က သင် န ိုးလည်ခသ
စ ိုးြအတွ
က် သစ်ပင်မျ ိုးအတပေါ်က အသီိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တပမကကီိုးတပေါ်က အတစ့်အဆန်မျ ိုးက
့်
တတွျို့ ခဲခ
ှ
ပြစ်သည်။ တရလအပ်သည်က သင် န ိုးလည်ခသ
ဲ့် ည်မှ သင်သည်
့် ျန်မသ
တရဆ လ ပပီိုး စမ်ိုးတရတစ်ခက ပမင်လက်တသ အခါ- တသ က်တသ အခါမှသ ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်က တရက လူသ ိုးအတွက် ကကြုတင်ပပင်ဆင်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ တစ်တန ့်
သိုးနပ်စ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ န္ှစ်နပ်စ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ထထက်ပင်ပ၍ စ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
အတချြုပ်အတနပြင ့်် အစ သည် လူတ၏
ိုးတွင ် မရှမပြစ် အရ တစ်ခပြစ်၏။
့်
့် တနစဉ်ဘဝမျ
ယင်ိုးသည် လူက
် န်မှုက ထန်ိုးသမ်ိုးြ လ
ဲ ှ
့် ယ်ခန္ဓ ပမှန၊် ဆက်လက်ရှငသ
့် အပ်တသ အရ မျ ိုးထမ
တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
င၊့်် အစ အမျ ိုးစသည် မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သနည်ိုး။
့်
ဦိုးစွ အတနပြင့်် ယင်ိုးသည် တပမကကီိုးမှလ ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် တပမကကီိုးက လူသ ိုးအတွက်

ကကြုတင်ပပင်ဆင်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တပမကကီိုးသည် သစ်ပင်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ပမက်ပင်မျ ိုးအတွက်သ မဟတ်ဘဲ အပင်အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ ၏ ရှငသ
် န်တရိုးအတွက်
သင်တ
် ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အတွက် အတစ့်အဆန်မျြုိုးစ၏ မျြုိုးတစ့်မျ ိုးန္ှင ့််
့် တ ၏
အပခ ိုးအစ အမျြုိုးမျြုိုးတ၏
တ
့် ျ ိုးက ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး မျြုိုးကကဲြ သင်
့် တ ်သည့််
့် မျြုိုးတစမ
့်
တပမဆီလ န္ှင ့်် တပမကကီိုးတက
ွ ်အ ိုး တပိုးခဲက
ဤအရ မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ
့်
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အစ ိုးအစ ရရှတလသည်။ အစ အမျြုိုးမျြုိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး
ပြစ်ကကသနည်ိုး။ သင်တ သ
ှ
့် န္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်န္င်သည်။ ပထမဦိုးစွ ၊ အတစ့်အဆန် အမျြုိုးမျြုိုးရ၏။
မည်သည့်် မတူကပွဲ ပ ိုးတသ အတစအ
့် ဆန် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ င်္ျြု၊ တက က်ပဲသိုးီ န္ှန္ှင ့််
အပခ ိုး အခွပါသည့်် အတစ့်အဆန် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဘ လီ၊ င်္ျြု၊ အတ်င်္ျြုန္ှင ့်် ပန်ိုးင်္ျြု
စသပြင ့်် တက က်န္ပင်
ှ မျ ိုးလည်ိုး တတ င်ပင်ိုးမှ တပမ က်ပင်ိုးအထ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ အမျြုိုးအစ ိုး
စစလင်လင်ပြင ့်် လ တလသည်။ ကွဲပပ ိုးသည့်် မျြုိုးစတ်မျ ိုးမှ ကွဲပပ ိုးသည့်် တဒသမျ ိုးတွင်
စက်ပျြုိုးရန် သင်တ
် ။ စပါိုးအမျြုိုးမျြုိုးလည်ိုး ရှသည်။ တတ င်ပင်ိုးသည် ရ သီဥတ
့် တ ၏
ပမပူပပင်ိုးတသ တကက င ့်် ဆန်လိုးပရှညက
်
တတ င်ပင်ိုးမှ လူတအြ
သင
တ
့်် တ ်သည့်် မမကယ်ပင်
့်
့်
မျြုိုးကွဲမျ ိုး ရှသည်၊ ဆလသည်မှ တစိုးကပ်လန
ွ ိုး် ပခင်ိုး မရှသည့်် အင်ဒက (indica) ဆန်ကသ
ဲ့် ့်
မျြုိုးကွဲမျ ိုးက တဒသခလူတက
့် စ ိုးသိုးရတလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ဆန်မှ တစိုးကပ်လွနိုး် ၍ မရတပ၊
သမဟ
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးချင်စတ်ကန်ပပီိုး ခတွငိုး် တတွျို့ န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။
တပမ က်ပင်ိုးသည် အပမဲတမ်ိုး ပတအိုးတသ တကက င ့်် ထတနရ က လူတသည်
့်
ပမစွဲပမဲသည့်အ
် ရ မျ ိုးက စ ိုးရသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ တပမ က်ပင်ိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ပတစိုးကပ်တသ
ဆန်က စ ိုးကက၏။ ထအပပင်
တပမပပင်အထက်တွင ် တပါက်တရ က်သည့်် ပဲမျြုိုးကမ
ွဲ ျ ိုးစွ န္ှင ့််
့်
အ လူိုး၊ ကန်စွနိုး် ဥ၊ ပန်ိုးဥန္ှင ့်် အပခ ိုး အရ မျ ိုးစွ ကဲသ
့် တသ
တပမတအ က်တွင ် တပါက်သည့််
့်
အပမစ်ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးလည်ိုး ရှ၏။ အ လူိုးသည် တပမ က်ပင်ိုးတွငတ
် ပါက်၏။
တပမ က်ပင်ိုးတွင ် အ လူိုးမျ ိုး၏ အရည်အတသွိုးမှ အလွနတ
် က င်ိုး၏။ လူတ၌့် စ ိုးစရ
အတစ့်အဆန်မျ ိုး မရှသည်အ
့် ခါ အ လူိုးသည် အဓက အစ ိုးအစ အပြစ် ၎င်ိုးတက
့်
တစ်တနသ
့် ိုးနပ် စ ိုးတနန္င်တစ၏။ အ လူိုးက အရန်အစ ိုးအစ တစ်ခအပြစ်လည်ိုး
အသိုးပပြုန္င်သည်။ ကန်စွနိုး် ဥ၏ အရည်အတသွိုးသည် အ လူိုး၏ အရည်အတသွိုးထက်
အတတ ်အတန် မတက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတက
သိုးနပ်ပပည့်ရ
် န် အဓက
့်
့် တနစဉ်အစ
အစ ိုးအစ တစ်ခအပြစ် အသိုးပပြုန္င်တသိုး၏။ အတစ့်အဆန်မျ ိုး ရြ ခက်
ခသ
ဲ ည့်အ
် ချန်တွင၊်
့်
လူတသည်
ကန်စွနိုး် ဥမျ ိုးပြင ့်် ဆ တလ င်မက
ှု တွနိုး် လှနန္
် င်သည်။ တတ င်ပင်ိုးသ ိုးမျ ိုး
့်
စ ိုးတလ့်ရသည်
ှ
့် ပန်ိုးဥကလည်ိုး ထနည်ိုးတူ အသိုးပပြုန္င်ပပီိုး ယင်ိုးသည်လည်ိုး

အဓကအစ ိုးအစ တစ်ခအပြစ် ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့်
တနစဉ်အစ
ိုးအတသ က် အတွက် လအပ်သည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးပြစ်တသ အမျြုိုးမျြုိုး
့်
ကွဲပပ ိုးတသ အတစ့်အဆန်မျ ိုးစွ ပြစ်၏။ လူတသည်
အတစ့်အဆန် အမျြုိုးမျြုိုးက တခါက်ဆ၊ွဲ
့်
တပါက်စီ၊ ထမင်ိုးန္ှင ့်် ဆန်တခါက်ဆမ
ွဲ ျ ိုး ပပြုလပ်ရန် အသိုးပပြုကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအတစအ
ွ ်အတပေါ် အလျှအပယ် တပိုးသန ိုးထ ိုး၏။
့် ဆန် အမျြုိုးမျြုိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မျြုိုးကွဲတပါင်ိုးတပမ က်ပမ ိုးစွ အဘယ်တကက င့်် ရှသည်မှ ဘရ ိုးအလတတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င်တသ
ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
တပမ က်ပင်ိုး၊ တတ င်ပင်ိုး၊ အတရှ ျို့ န္ှင ့်် အတန က်ပင်ိုးတ၏
့်
့်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တပမဆီလ မျ ိုးန္ှင ့်် ရ သီဥတမျ ိုးတွင ် သင်တ
့် တ ်စွ တပါက်တရ က်ကကစဉ်တွင၊်
၎င်ိုးတ၏
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ တပါင်ိုးစပ်ြဲွျို့စည်ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ပါဝင်ပစစညိုး် မျ ိုးသည် လူခန္ဓ
့် ကယ်၏
အမျြုိုးမျြုိုးတသ တပါင်ိုးစပ်ြဲွျို့စည်ိုးမမ
ှု ျ ိုး၊ ပါဝင်ပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညကီ ကသည်။ လူတသည်
့်
ဤအတစအ
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ခန္ဓ မျ ိုးက လအပ်သည့််
့် ဆန်မျ ိုးက စ ိုးပခင်ိုးပြင်သ
့်
့်
အ ဟ ရမျ ိုးန္ှင ့်် ပဒပ်အမျြုိုးမျြုိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကက၏။ တပမ က်ပင်ိုးအစ န္ှင ့််
တတ င်ပင်ိုးအစ တ ကွ
ီ ျက်မျ ိုး
့် ဲပပ ိုးကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးထက် တူညခ
သ ၍မျ ိုးပပ ိုးစွ ရှသည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခလိုးသည် လူခန္ဓ
် အပ်ချက်မျ ိုးက
့် ကယ်၏ ပမှနလ
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးန္င်ပပီိုး လူခန္ဓ
် ှငသ
် န်မှုက တထ က်ပ့် တပိုးန္င်သည်။ ထတကက
င့််
့် ကယ်၏ ပမှနရ
့်
လူခန္ဓ
့် ရ က
့် ပိုးသည်အ
့် ကယ်သည် ဤမတူကွဲပပ ိုးတသ အစ ိုးအစ မျ ိုးက တထ က်ပတ
လအပ်တသ တကက င့်် တဒသအသီိုးသိုးီ တွင ် ထတ်လပ်သည့်် မျြုိုးစတ်မျ ိုး အလျှပယ် ရှတလသည်၎င်ိုးတသည်
လူခန္ဓ
ှ ိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးြ၊ ့် ပမှနလ
် ဘဝက
ူ ့်
့်
့် ကယ်၏ ပမှန ် တည်ရပခင်
အသက်ရှငတ
် နထင်န္င်ြအလ
ငှ့် တပမဆီလ မှ တပါက်သည့်် အစ အမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် တထ က်ပ့်ခရြ ့်
့်
လအပ်ကက၏။ အတချြုပ်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
အလွနတ
် ထ က်ထ ိုးခဲ၏
ဘရ ိုးသခင်တပိုးသန ိုးတသ အစ အမျြုိုးမျြုိုးသည်
့် ။ လူတအတပေါ်
့်
မရိုးရှငိုး် တပ- ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
လွနစ
် ွ မျြုိုးစကကသည်။ လူတသည်
့်
့်
တက က်န္မျ
ှ ိုးက စ ိုးလပါက စ ိုးန္င်၏။ လူအချြုျို့က ဆန်ထက် င်္ျြုက ပမန္ှစ်သက်ကကပပီိုး၊ င်္ျြုက
မကကြုက်ပါက ဆန်စ ိုးန္င်ကကသည်။ ဆန်လိုးရည
ှ ၊် ဆန်လိုးတ စသည်ပြင့်် ဆန်မျြုိုးစရှပပီိုး
အသီိုးသိုးီ က လူတ၏စ
ိုးချင်စတ်မျ ိုးက အ သ တပပတစန္င်၏။ ထတကက
င့်် လူတသည်
့်
့်
့်
ဤအတစအ
၎င်ိုးတ၏အစ
န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဇီဇ မတကက င်
့် ဆန်မျ ိုးက စ ိုးပါက- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
လွနိုး် သတရွ -ျို့ အ ဟ ရချြုျို့တမ
ဲ့် ည်မဟတ်သကဲသ
့် တသသည်
အထ ကျန်ိုးမ စွ တနန္င်ရန်
့်
တသချ သည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် အစ တပိုးသန ိုးခဲခ
့် ျန်က
ဘရ ိုးသခင်၏စတ်ထတ
ဲ ွငရ
် ှခဲတ
့် သ စတ်ကူိုး ပြစ်သည်။ လူခန္ဓ
့် ကယ်သည် ဤအရ မျ ိုးမရှ၍

မရတပ- ယင်ိုးသည် လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုး မဟတ်တလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည် လူက မမဘ သ
မတပြရှငိုး် န္င်သည့်် လက်တတွက
ျို့ ျတသ ပပဿန မျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ပပင်ဆင် တပိုးခဲတ
့် ပသည်။ သူက ထအရ မျ ိုးက ကကြုတင်၍ တတွိုးခဲပ့် ပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ပပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်။
သတသ
် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပိုးခဲသ
် ရ အ ိုးလိုး မဟတ်တချ့် ည့်အ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူက ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးကလည်ိုး တပိုးခဲတ
့် သိုး၏။ အပခ ိုးမည်သည့််
အရ မျှမပါဘဲ ထမင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်စ ိုးသမျှမှ ထမင်ိုးသ ပြစ်ပါက၊ သင်အ
့် တနပြင့််
လတလ က်တသ အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုး ရရှတက င်ိုးရရှန္င်မည် မဟတ်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့််
သင်၏ အစ မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ စ ိုးရန် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်အနည်ိုးငယ် တကက ်လက်ပါက သမဟ
့် တ်
အသပ်တစ်ပဲွ တရ စပ်လက်ပါက၊ ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးတွငရ
် သည်
ှ
့် ဗီတ မင်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ မရှမပြစ်လအပ်သည့်် ဓ တပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးအ ဟ ရမျ ိုးသည်
သငခ
့်် န္ဓ ကယ်၏ လအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ အလ
အတလျ က်
့်
တထ က်ပ့်တပိုးန္င်လမ်မ
အစ မျ ိုးကက ိုးတွင ်
့် ည်။ ပပီိုးလျှင် လူတသည်
့်
အသီိုးအန္ှအနည်ိုးငယ်ကလည်ိုး စ ိုးန္င်သည်၊ မဟတ်တလ ။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် လူတသည်
့်
အရည်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် အပခ ိုးအ ဟ ရမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ကွဲပပ ိုးသည့်် အရသ မျ ိုး လအပ်ပပီိုး၊
ဤလအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ သစ်
သိုးီ မျ ိုးန္ှင ့်် ဟင်ိုးသီိုးဟင်ိုးရွက်မျ ိုး ရှတလသည်။
့်
အတရှ ျို့၊ အတန က်၊ တတ င်န္င
ှ ့်် တပမ က်တသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ တပမဆီလ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ရ သီဥတမျ ိုး ရှသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် ဟင်ိုးသီိုးဟင်ိုးရွ က်မျ ိုးန္ှင ့်် အသီိုးအန္ှမျ ိုးက
ထတ်လပ်ကကတလသည်။ တတ င်ပင်ိုး ရ သီဥတသည် ပူလွနိုး် သည့်အ
် တွက်၊ ထတနရ က
အသီိုးအန္ှမျ ိုးန္ှင ့်် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက် အမျ ိုးစသည် စ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
လူခန္ဓ
ဲ အပူန္င
ှ အ
့်် တအိုးက မျှတစန္င်သည့်် တအိုးတစတသ
့် ကယ်ထက
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးပြစ်ကကသည်။ ဆနက
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် တပမ က်ပင်ိုးတွင ်
ဟင်ိုးသီိုးဟင်ိုးရွ က်မျ ိုးန္ှင ့်် အသီိုးအန္ှ မျြုိုးကွဲမျ ိုး ပနည်ိုးပါိုး၏၊ သတ
က်
့် င် တဒသခတအတွ
့်
လတလ က်၏။ သရ့် တွင ် မျ ိုးမကက မီန္စ
ှ ်မျ ိုးတွင ် လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးထက
ဲ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မမ
ှု ျ ိုး
န္ှင ့်် လူမှုတရိုးတိုးတက်မမ
ှု ျ ိုးဟ ဆသည်အ
့် ရ အပပင်၊ အတရှ ျို့၊ အတန က်၊ တတ င်၊ တပမ က်တန္ှ့် င ့််
ချတ်ဆက်ထ ိုးသည့်် ဆက်သယ
ွ တ
် ရိုးန္ှင ့်် သယ်ယူပတဆ
င်တရိုးတွင ် တိုးတက်မမ
ှု ျ ိုးတကက င်၊့်
့်
တပမ က်ပင်ိုးသ ိုးမျ ိုးသည်လည်ိုး တတ င်ပင်ိုးက သစ်သိုးီ မျ ိုးန္ှင ့်် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး
သမဟ
ှ ် တလိုးရ သီပတ်လိုးပင် ထသ ့်
့် တ် တဒသန္တရ ထွက်ကန်မျ ိုးက စ ိုးသိုးန္င်ကကပပီိုး၊ တစ်န္စ
စ ိုးန္င်ကက၏။ ဤအရ က လူတ၏
့် စ ိုးချင်စတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရပ်ဝတထြုတပ်မက်မှုမျ ိုးက

ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးသည် ကွဲပပ ိုးသည့််
တဘိုးအန္တရ ယ်အဆင်မ
့်် တသ ်
့် ျ ိုးက အမှတ်တမဲ့် ခရကက၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးတသ အစ ိုးအစ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ်
တတ င်ပင်ိုးသ ိုးတအတွ
က် ရည်ရွယ်သည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုး၊ အသီိုးအန္ှမျ ိုးန္ှင ့််
့်
ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးရသည်
ှ
အ
့် ပပင် တပမ က်ပင်ိုးသ ိုးတအတွ
က် ရည်ရွယ်သည့််
့်
အစ ိုးအစ မျ ိုး၊ အသီိုးအန္ှမျ ိုးန္ှင ့်် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး ရှတသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ သင်သည် တတ င်ပင်ိုး၌ တမွိုးပါက၊ တတ င်ပင်ိုးမှ အရ မျ ိုးက စ ိုးပခင်ိုးသည်
သင်အ
့် တွက် သင်တ
့် တ ်၏။ တတ င်ပင်ိုး၌ သီိုးပခ ိုးရ သီဥတရှတသ တကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်က
ဤအစ ိုးအစ မျ ိုး၊ အသီိုးအန္ှမျ ိုးန္င
ှ ့်် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးက တတကျကျ
ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုးပြစ်၏။ တပမ က်ပင်ိုးသည် တပမ က်ပင်ိုးသ ိုးတ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးအတွက်
လအပ်သည့်် အစ ိုးအစ ရှ၏။ သတ
အငမ်ိုးမရ စ ိုးချင်တသ က်ချင်စတ်မျ ိုး
့် င် လူတသည်
့်
ရှတသ တကက င့်် ၎င်ိုးတသည်
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးဆင်ရ ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်မှု ဒီတရထဲတွင်
့်
မမတက
မဲ့်အမှတ်မဲ့် ခွငပ့်် ပြုခဲက့် ကပပီိုး ဤနယ မမျ ိုးက
့် ယ်ကယ် တွနိုး် ပခ့် ရြ အမှု
့်
ချြုိုးတြ က်မှနိုး် မသ ချြုိုးတြ က်မတနကက၏။ လူတအတနပြင်
ိုးသည် ယခင်ထက်
့် ၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
့်
့်
ပတက င်ိုးမန
ွ သ
် ည်ဟ ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ ဤကဲသ
့် တသ
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ိုးဆင်ရ
့်
တိုးတက်မမ
ှု ျြုိုးသည် အတရအတွက် ပမမျ ိုးပပ ိုးတနတသ လူတ၏က
ယ်ခန္ဓ မျ ိုးအြ မသ
မသ
့်
့်
စမ်ဝ
တသ အန္တရ ယ်က ပြစ်တစတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်
့် င်ပျျို့ န္ှတတ်
့်
ပမင်လတသ အရ မဟတ်သကဲသ
့် ဤအစ
ိုးအစ မျ ိုး၊ အသီိုးအန္ှမျ ိုးန္င
ှ ့််
့်
ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး တပိုးခဲခ
ဲ့် ည့််
့် ျန်တွင ် သူရည်ရွယ်ခသ
အရ မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုး ကယ်၌က ဘရ ိုးသခင်၏ နယ မမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုးပြင ့််
လက်ရအတပခအတနက
ှ
ပြစ်တစပပီပြစ်သည်။
ထအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးအပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင် တပိုးသန ိုးထ ိုးတသ
ရက်တရ မှုသည် အမှနတ
် ကယ် မျ ိုးပပ ိုး ကကယ်ဝပပီိုး၊ တနရ သီိုးသိုးီ သည် မမ၏တဒသထွက်ကန်
ရှ၏။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အချြုျို့အရပ်မျ ိုးသည် (င်္ျြူင်္ျြူဘီဟ လူအမျ ိုး သကကသည်)့်
စွပလွနသ
် ိုးီ အနီမျ ိုး တပါကကယ်သည်၊ အပခ ိုး အရပ်မျ ိုးသည် သစ်ကက ိုးသိုးီ တွင ် တပါကကယ်ဝပပီိုး၊
အပခ ိုးအရပ်မျ ိုးက တပမပဲ၊ သမဟ
့် တ် အပခ ိုးအခွမ သီိုးအမျြုိုးမျြုိုး တပါကကယ်၏။
ဤရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးအ ိုးလိုးက လူခန္ဓ
့် ကယ် လအပ်သည့်် အ ဟ ရမျ ိုးက
တထ က်ပ့်တပိုးသည်။ သတသ
် ဘရ ိုးသခင်သည် န္ှစ်၏ ရ သီဥတန္ှင ့်် အချန်အခါအလက်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က အမှုအရ မျ ိုးက မှနက
် န်သည့်် ပမ ဏန္ှင ့်် မှနက
် န်သည့်် အချန်တွင ်

တထ က်ပ့်တပိုးတလသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ တပျ ်ရင်မှုက တပ်မက်က
အငမ်ိုးမရပြစ်ကကသပြင်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က သူြန်ဆင်ိုးခဲခ
ှ ဆ
့်် င်တသ
့် ျန်က လူသ ိုးကကီိုးထွ ိုးမှုန္င
သဘ ဝ နယ မမျ ိုးက ချြုိုးတြ က်ပပီိုး ထခက်ပျက်စီိုးတစရန် လွယက
် ူလျက် တနတစသည်။
ဥပမ အတနပြင ့်် ချယ်ရီသိုးီ က ကကည့်က် ကစ။့် ၎င်ိုးတသည်
ဇွနလ
် တွင ် ရင်မ
့်် ကကသည်။
့် ှညလ
့်
ပမှနအ
် တပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊် ကသင်္တ်လတရ က်သည်န္င
ှ ့်် ချယ်ရီသိုးီ မျ ိုး မကျန်တတ တ
့် ပ။
ချယ်ရီသိုးီ မျ ိုးက န္ှစ်လသ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သမ်ိုးထ ိုး၍ရ၏၊ သတသ
် သပပနည်ိုးကျ
့်
နည်ိုးပည မျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင၊့်် လူတသည်
ယခအခါ ထက လက ၁၂ လအထ၊ တန က်န္စ
ှ ်
့်
ချယ်ရီရ သီအထပင် တိုးန္င်ကက၏။ ဤသည်မှ ချယ်ရီသိုးီ မျ ိုး တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လိုး ရှသည်ဟ
ဆလသည်။ ဤပြစ်ရပ်သည် မူမှနသ
် တလ ။ (မူမမှနပ
် ါ။) သပြစ်
့် လျှင ် ချယ်ရီသိုးီ မျ ိုးက
စ ိုးသိုးရန် အတက င်ိုးဆိုးရ သီသည် မည်သည်အ
့် ချန်ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဇွနလ
် မှ
ကသင်္တ်လအထ က လပြစ်တပမည်။ ဤအချန်က လွနသ
် ွ ိုးလျှင ် ၎င်ိုးတက
့် သင်မည်မျှ
လတ်ဆတ်စွ သမ်ိုးထ ိုးတစက မူ အရသ တူမည် မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် လူခန္ဓ
့် ကယ်မှ
လအပ်သည်အ
့် ရ ကလည်ိုး မတထ က်ပ့်တချ။ ၎င်ိုး၏သက်တမ်ိုး ကန်သည်ရ
့် က်စဲွ
တကျ ်လွနသ
် ည်န္င
ှ ၊့်် သင်အ
့် တနပြင့်် မည်သည့်် ဓ တပစစညိုး် မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်ပြစ်တစ၊
သဘ ဝအတင်ိုး သင်စက်ပျြုိုးသည်အ
့် ခါ ၎င်ိုးတ ရှ
့် သည့်် အရ တင်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် သင်
ပပည့်ဝ
် တစန္င်လမ်မ
၊ ထဓ တပစစညိုး် မျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးက
့် ည် မဟတ်တချ။ ထအပပင်
့်
လပ်တဆ င်သည့်် ထခက်မှုသည် ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် ရ ကကြုိုးစ ိုးပါတစ၊ မည်သမ
ူ ျှ တပြရှငိုး်
့်
သမဟ
င့််
့် တ် တပပ င်ိုးလဲ၍ မရန္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
လက်ရတ
ှ ိုးကွကစ
် ီိုးပွ ိုးတရိုးသည် လူတထ
့် ရ ယူတဆ င် လ သနည်ိုး။
့် မည်သည်အ
လူတ၏ဘဝမျ
ိုး ပတက င်ိုးလ ပရသည်၊ အရပ်တဒသမျ ိုးကက ိုး သယ်ယူပတဆ
င်တရိုးက
့်
့်
အလွနအ
် ဆင်တပပ လ ပပီိုးပြစ်က လူတသည်
တလိုးရ သီ၏ မည်သည့်ရ
် သီတွငမ
် ဆ
့်
အသီိုးအန္ှမျြုိုးစ စ ိုးန္င်ကက၏။ တပမ က်ပင်ိုးသ ိုးတသည်
တတ င်ပင်ိုးမှ ငှက်တပျ သီိုးမျ ိုးအပပင်
့်
တဒသထွက် မည်သည့်စ
် ိုးတက င်ိုး တသ က်ြွယမ
် ျ ိုးကမဆ၊ သစ်သိုးီ ဝလ သမဟ
့် တ်
အပခ ိုးအစ ိုးအစ က စ ိုးန္င်ကက၏။ သရ့် တွင ် ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး
ဘရ ိုးသခင်တပိုးလသည့်် ဘဝမဟတ်တပ။ ဤကဲသ
့် တသ
တ ိုးကက
ွ ်စီိုးပွ ိုးတရိုးမျြုိုးသည်
့်
လူတ၏ဘဝမျ
ိုးက အကျြုိုးတကျိုးဇူိုးအချြုျို့ ယူတဆ င်တက င်ိုးယူတဆ င်လ န္င်တသ ်လည်ိုး
့်
အန္တရ ယ်ကလည်ိုး ယူတဆ င်လ န္င်တပသည်။ တ ိုးထ၌
ဲ အလျှပယ် တပါမျ ိုးမှုတကက င့််
မျ ိုးစွ တသ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ မည်
သည့်အ
် ရ ထည့်တ
် နသည်က
့်
့် ပါိုးစပ်မျ ိုးထသ
့်
တတွိုးတတ ပခင်ိုးမရှဘဲ စ ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတ၏
့် အပပြုအမူသည် သဘ ဝနယ မမျ ိုးက

ချြုိုးတြ က်လျက်ရပပီ
ှ ိုး လတ၏ကျန်
ိုးမ တရိုးက အန္တရ ယ်ရတစ၏။
ှ
ထတကက
င့််
့်
့်
တ ိုးကက
ွ ်စီိုးပွ ိုးတရိုးသည် လူတက
် သ တပျ ်ရင်မှု မယူတဆ င်တပိုးန္င်တပ။
့် စစ်မှနတ
သင်ကယ်တင် ကကည်တ
့် လ ။့် တ ိုးထ၌
ဲ စပျစ်သိုးီ မျ ိုးက တလိုးရ သီလိုး
တရ င်ိုးသည်မဟတ်တလ ။ အမှနတ
် ွင၊် စပျစ်သိုးီ မျ ိုးသည် ခူိုးဆတ
ွ ်ပပီိုးတန က် တတတ င်ိုးတသ
အချန်က လ တစ်ခသ လတ်ဆတ်တန၏။ တန က်န္စ
ှ ် ဇွနလ
် အထ ထ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတက
့်
စပျစ်သိုးီ မျ ိုးဟတခေါ်၍ ရတသိုးသတလ ။ “အမှုက်” သည် ၎င်ိုးတအတွ
က် ပတက င်ိုးတသ
့်
န မည်တစ်ခ ပြစ်မည်တလ ။ ၎င်ိုးတ၌့် တကယ်က လတ်ဆတ်တသ စပျစ်သိုးီ ၏ ပဒပ်
မကင်ိုးမဲတ
တွင ် ဓ တပစစညိုး် မျ ိုး ပ၍ရှတနတပသည်။ တစ်န္စ
ှ ် ကက ပပီိုးတန က်၊
့် ချ- ၎င်ိုးတအထဲ
့်
၎င်ိုးတသည်
မလတ်ဆတ်တတ သ
့် ည်သ မက၊ ၎င်ိုးတရှ့် သည့်် အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုး
့်
ကန်ဆိုးသွ ိုးသည်မှ ကက ပပီ ပြစ်တပသည်။ စပျစ်သိုးီ မျ ိုးက လူတစ့် ိုးတသ အခါ- “ငါတ ့်
ကတက င်ိုး လက်ပါဘ။ လွနခ
် သ
ဲ့် ည်အ
့် န္ှစ် ၃၀ က ဤရ သီမှ စပျစ်သိုးီ စ ိုး၍
ရန္င်ခပ
ဲ့် ါမည်
် င် စ ိုးန္င်ခမ
ဲ့် ည်မဟတ်။ ဘဝက ယခ
့် တလ ။ စ ိုးချင်လျှငပ
အင်မတန်တက င်ိုးလှသည်” ဟူတသ ခစ ိုးချက် ရှကကသည်။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ကယ်
တပျ ်ရင်မှုတလ ။ သင်စတ်ဝင်စ ိုးပါက ဓ တပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် တ ရှညခ
် တအ င် ပပြုလပ်ထ ိုးသည့််
စပျစ်သိုးီ မျ ိုးက ကယ်တင် သတတသနပပြုပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် မည်သည့်် အရ ပြင ့််
ပပြုလပ်ထ ိုးသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ဤပဒပ်ပစစညိုး် မျ ိုးက လူသ ိုးမျ ိုးအြ ့်
အကျြုိုးပပြုပခင်ိုးရှမရှဆသည်တက
် င်သည်။ ပညတ်တတ ်တခတ်၌၊
့် ကကည့်န္
ဣသတရလအမျြုိုးမျ ိုးသည် အဲင်္တတြုပပည်က စွနခ
် ့် ွ ခဲပ့် ပီိုး ခရီိုးသွ ိုး တနခဲက့် ကချန်တွင ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
ှ ့်် မန္နမန်တ
ဲ့် ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့် က
့် ိုး ငိုးငှက်န္င
့် တပိုးခ၏
့် ိုး
ဤအရ မျ ိုးက တ ရှညခ
် တအ င် လပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးခသ
ဲ့် တလ ။ ၎င်ိုးတထဲ
်
့် မှ အချြုျို့သည် တရရှညက
မကကည့်တ
် တ်သကဲသ
့် တန
က်တန၌့် တန က်ထပ်မရှတတ မ
့် ည်က စိုးရမ်ကကတသ တကက င၊့််
့်
တန င်အတွက် အချြုျို့က ြယ်ထ ိုးခဲက့် ကသည်။ ထတန
့် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့် က် မည်သည်အ
တန က်တစ်တနတွ
့် င၊် ယင်ိုးသည် ပပ်သွ ိုးတလ၏။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
သင်ငတ်မတ
ွ ်မသွ ိုးတစြ တသချ
သည့်် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်
့်
ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည့်အ
် တွက် အချြုျို့က ြယ်ထ ိုးြ သင
က
့်် ဘရ ိုးသခင် ခွငမ
့်် ပပြုတပ။ သတသ
်
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ထသတသ
စတ်ချယကကည်မှု မရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်က စစ်မှနတ
် သ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ြ မ
့်
့် မတက
့် ယ်ကယ်
အပမဲတနရ တပိုးချင်ကကပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးတန က်ကွယက
် င်္ရစက်မှုန္င
ှ ့်် အတတွိုးတက
့် လိုးဝ မပမင်န္င်ကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
့်

ထအရ က မခစ ိုးန္င်ကက၊ ထတကက
င ့်် “ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မမ
ှု ျ ိုးက စတ်မချရတပ။
့်
ကျွန္ပ်
် တလ
် ရ ဘရ ိုးသခင် တပိုးမည်မတပိုးမည် သမဟ
် ချန်တွင ်
့် အပ်သည့်အ
့် တ် မည်သည့်အ
တပိုးမည်က မည်သသ
ူ သနည်ိုး။ ကျွန္ပ်
် အလွနဆ
် တလ င်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်က မတပိုးလျှင၊် ကျွန္ပ်
်
ငတ်မတ
ွ ်လမ်မ
့် ည်မဟတ်တလ ” ဟ အပမဲတတွိုးရင်ိုး၊
့် ည် မဟတ်တလ ။ အ ဟ ရချြုျို့တဲမ
၎င်ိုးတ၏
် ဝ မထ ိုးန္င်ကကတချ။ လူသ ိုး၏
့် ယကကည်ပခင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်၌ အပပည့်အ
စတ်ချယကကည်မှု မည်မျှမခင်လသည်က ပမင်တလ ။့်
အတစ့်အဆန်မျ ိုး၊ သစ်သိုးီ ဝလမျ ိုး၊ ဟင်ိုးသီိုးဟင်ိုးရွ က်မျ ိုးန္ှင ့်် အခွမ အသီိုးမျြုိုးစဤရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သက်သတ်လတ
ွ ် အစ ိုးအစ မျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
သက်သတ်လွတအ
် စ မျ ိုး ပြစ်ကကတသ ်လည်ိုး လူခန္ဓ
့် ည်ိုး
့် ကယ်၏လအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
တပိုးရန် လတလ က်သည့်် အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုး ပါရှ၏။ သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က၊
“လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဤအစ ိုးအစ မျ ိုးသ ငါတပိုးမည်။ ဤအရ မျ ိုးကသ ၎င်ိုးတ ့်
စ ိုးကကပါတလ့်တစ” ဟ မတပပ ခဲတ
် ့် ဘ
ဲ့် ဲ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ထတနရ ၌ မရပ်တနခ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သ ၍ပင် အရသ ရှတသ တန က်ထပ် အစ ိုးအစ မျ ိုးစွ က
ဆက်လက်ပပင်ဆင်တပိုးခ၏
ဲ့် ။ ဤအစ ိုးအစ မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တအမျ
ိုးစက ပမင်န္င်၊
့်
စ ိုးန္င်တသ အသ ိုးငါိုးအမျြုိုးမျြုိုးတ ပြစ်
့် ကက၏။ သူသည် လူသ ိုးအတွက် အသ ိုးငါိုး
န္ှစ်မျြုိုးလိုးက အလွနမ
် ျ ိုးစွ ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ငါိုးမျ ိုးသည် တရထဲ၌တနကကပပီိုး၊
ပဒပ်ပစစညိုး် အတနပြင ့်် တရထဲက ငါိုး၏ အသ ိုးသည် ကန်ိုးတန တရ စဆ န်မျ ိုး၏ အသ ိုးန္ှင ့််
ကွ ပခ ိုးက လူက မတူကွဲပပ ိုးတသ အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုး တပိုးန္င်၏။ ငါိုးသည်လည်ိုး
လူခန္ဓ
ဲ အပူန္င
ှ အ
့်် တအိုးက ညြှတပိုးန္င်သည့်် င်္ဏ်သတတမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ယင်ိုးသည်
့် ကယ်ထက
လူသ ိုးအြ အလွ
နအလွ
် ့်
န ် အကျြုိုးပပြုတလသည်။ သရ့် တွင ် အရသ တက င်ိုးသည့်အ
် စ က
့်
အလွနအ
် ကျွ မစ ိုးရတပ။ ငါတပပ ပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး၊ လူတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
န္ှငိုး် အပ်မှုမျ ိုးက ပမှနန
် ည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင၊့်် ရ သီဥတန္ှင ့်် အချန်က လန္ှငအ
့်် ညီ မှနက
် န်စွ
တမွျို့တလျ ်န္င်ြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည် သငတ
့်် တ ်သည့်အ
် ချန်တွင ် သငတ
့်် တ ်သည့်် ပမ ဏက
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် တပိုးသန ိုးတလသည်။ ဥစ ိုး၊ အသ ိုးစ ိုးအတွက် တမွိုးပမြူတသ
ကကက်ဘမ
ဲ ျ ိုး အတန်ိုးအစ ိုးတွင ် မည်သည့်် အစ ိုးအစ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပါဝင်သနည်ိုး။ ကကက်၊
ငိုး၊ ခ စသည်တ ပြစ်
ှ ့်် ငန်ိုးတက
့် သည်။ လူမျ ိုးစွ က ဘဲန္င
့် လည်ိုး စ ိုးကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည်
ဤအသ ိုးမျြုိုးစက တထ က်ပထ
ိုးတသ ်လည်ိုး သူ၏တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္င
ှ ့်် သက်ဆင်တသ
့်
သတ်မှတ်ချက် အချြုျို့က သူ ပပြုလပ်ခပဲ့် ပီိုး ပညတ်တတ ်တခတ်အတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အစ ိုးအတသ က်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တကျသည့်် ကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုး ထ ိုးရှခဲတ
့် လသည်။

ယတနတခတ်
တွင၊် ဤကနသ
် ့် တ်ချက်မျ ိုးသည် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏အရသ န္ှင ့်် ကယ်တင်ကယ်ကျ
့်
အနက်ပပန်မတ
ှု ပေါ်တွင ် အတပခခထ ိုးသည်။ ဤအသ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးသည် ပရတန်ိုးန္ှင ့်် သဓ တ်တက
့်
ပပန်လည်ပြည်ဆ
့် ည်ိုးတပိုးရင်ိုး၊ တသွိုးက ကကယ်ဝ တစလျက်၊ ကကက်သ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အရိုးမျ ိုးက
သန်မ တစပပီိုး ရပ်ခန္ဓ ခွနအ
် ိုးတည်တဆ က်တပိုးလျက် လူခန္ဓ
့် ကယ်က ကွဲပပ ိုးသည့််
အ ဟ ရဓ တ်မျ ိုးတပိုး၏။ လူတက
ပပြုတ်ပပီိုး စ ိုးတသ က်ကကပါတစ၊
့် ၎င်ိုးတက
့် မည်သ ချက်
့်
ဤအသ ိုးမျ ိုးသည် လူတ၏
က တိုးတက်တစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အစ ိုးအစ အနအရသ
့်
စ ိုးချင်စတ်က အ ိုးတပိုးကူညစ
ီ ဉ်တွင် ၎င်ိုးတ၏ဝမ်
ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုး တပိုးလျက်ရ၏။
ှ
့်
အတရိုးအကကီိုးဆိုးအတနပြင၊့်် ဤအစ ိုးအစ မျ ိုးသည် လူခန္ဓ
့်
့် ကယ်က တနစဉ်
အ ဟ ရလအပ်ချက်မျ ိုး ပြည်ဆ
့် ည်ိုး တပိုးန္င်တလသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
အစ ိုးအစ အဆင်သင ့်် ပပင်ဆင်တပိုးသည်အ
့် ချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင် ထည့်သ
် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးခဲသ
့် ည့််
အချက်ပြစ်သည်။ ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်မျ ိုး ရှ၏၊ အသ ိုးရ၏ှ
ဤသည်မှ ကကယ်ဝမျ ိုးပပ ိုးသည်
မဟတ်တလ ။ သရ့် တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အစ ိုးအစ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်ခခ
ဲ့် ျန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က
လူတန့် ိုးလည်သင်သ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင့်် ဤအစ ိုးအစ မျ ိုးက
လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြ ပြစ်
့် သတလ ။ လူသည် ဤရပ်ဝတထြု တပ်မက်မှုမျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးြ ကက
် ချန်တွင ် မည်သည့်် အရ ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးသည်
့် ြုိုးပမ်ိုးရ ၌ ပတ်မလ သည့်အ
အ ဟ ရ လွနက
် ဲလ သည် မဟတ်တလ ။ အ ဟ ရမျ ိုး လွနိုး် ပခင်ိုးသည် လူခန္ဓ
့် ကယ်က
နည်ိုးလမ်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးပြင ့်် ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်သည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်က သင်တ
့် မ ဏက ခွတ
ဲ ဝသတ်မတ
ှ ်တပိုးပပီိုး
့် တ ်တသ အချန်တွင ် သင်တ
့် တ ်သည်ပ
လူတအ
ှ အ
့်် ညီ ကွဲပပ ိုးသည်အ
့် စ မျ ိုးက
့် ိုး ကွဲပပ ိုးသည့်် အချန်က လမျ ိုး၊ ရ သီဥတမျ ိုးန္င
တမွျို့တလျ ်တစသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်၏။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် အလွနပ
် ူပပင်ိုးတသ တန္ွရ သီ
ပပီိုးတန က်၊ လူတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ခန္ဓ ထဲတွင ် အပူဓ တ်မျ ိုးစွ အပပင်၊ တရ င်္ါ
့်
့်
ပြစ်တစန္င်တသ တပခ က်တသွျို့ မှုန္င
ှ ့်် စထင်ိုးမှုတက
့် စတဆ င်ိုးမကကသည်။ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ
တရ က်သည်အ
့် ခါ၊ သစ်သိုးီ ဝလ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ ရင်မ
့် ှညက့်် ကပပီိုး ဤသစ်သိုးီ မျ ိုးက
လူတစ့် ိုးကကတသ အခါ ၎င်ိုးတ က
့် ယ်ခန္ဓ ထဲက စထင်ိုးမှုသည် ြယ်ရှ ိုးခရတပသည်။
ဤအချန်တွင၊် ကျွဲန္ ွ ိုးတရ စဆ န်န္င
ှ ့်် သိုးတသည်
လည်ိုး သန်သန်မ မ ကကီိုးထွ ိုးကကပပီိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င ့်် ဤသည်မှ လူတသည်
အ ဟ ရအတွက် အသ ိုးက ပမစ ိုးသိုးသငသ
့်် ည့််
့်
အချန်ပြစ်သည်။ အသ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက စ ိုးသိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူတ၏ခန္ဓ
ကယ်မျ ိုးသည်
့်
တဆ င်ိုးရ သီ၏ အတအိုးဒဏ်က ၎င်ိုးတ ခ
ှ ့်် အတန္ွိုးဓ တ်ရရှကကပပီိုး၊
့် န္င်တစြ အ
့် ိုးအင်န္င

အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
တဆ င်ိုးရ သီက တဘိုးကင်ိုးစွ န္ှင ့်် ကျန်ိုးမ စွ
့်
တကျ ်ပြတ်န္င်ကကတပသည်။ အဆိုးစန
ွ ် င်္ရစက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျပခင်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တထ က်ပ့်တပိုးရမည့်အ
် ရ န္ှင ့်် တထ က်ပ့်ရမည့်အ
် ချန်၊ ပပီိုးလျှင ်
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် မတူညတ
ီ သ အရ မျ ိုးက ကကီိုးထွ ိုးတစမည်၊ အသီိုးသိုးီ တစက
ရင်မ
့်် စမည်ဆသည်တက
့် ှညတ
့် ထန်ိုးချြုပ်ပပီိုး ပူိုးတပါင်ိုး လပ်တဆ င်တလသည်။ ဤအရ သည်
“လူသ ိုး၏ တနစဉ်ဘဝ၌
လအပ်သည်အ
့် စ ိုးအစ က ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်ပ” န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်
့်
တလသည်။ အစ ိုးအစ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးစွ အပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က
တရအရင်ိုးအပမစ်ပြငလ
့်် ည်ိုး တထ က်ပတ
့် ပိုး၏။ အစ စ ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် လူတသည်
့်
တရတသ က်ြလ
့် တသိုး၏။ သစ်သိုးီ ဝလတစ်ခတည်ိုးက လတလ က်မည်တလ ။ လူတသည်
့်
သစ်သိုးီ ဝလပြငသ
့််
အသက်မရှငန္
် င်တပ၊ သည့်အ
် ပပင် အချြုျို့ ရ သီမျ ိုးတွင ်
သစ်သိုးီ ဝလမရှတပ။ သပြစ်
ွ ်၏ တရပပဿန က မည်သတပြရှ
ငိုး် န္င်သနည်ိုး။
့် လျှင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် တရကန်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် စမ်ိုးတချ င်ိုးမျ ိုးအပါအဝင် တပမတပေါ်တပမတအ က်၌
တရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးစွ က ပပင်ဆင်ပခင်ိုးပြင့်် ထအရ က တပြရှငိုး် ပပီိုး ပြစ်သည်။
ဤတရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး ညစ်ညမ်ိုးမမ
ှု ျှမရှသတရွ ျို့၊ ၎င်ိုးတက
ှ ်ပခင်ိုး
့် လူတက
့် ကကြုိုးကင်ပခယ်လယ
မရှသတရွ ျို့ မြျက်ဆိုးီ သတရွ ျို့ တသ က်သိုးန္င်၏။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ ခန္ဓ ကယ်မျ ိုး၏ ဘဝမျ ိုးက အ ိုးပြည့်သ
် ည့်် အစ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးအရ၊
လူတ၏ဘဝမျ
ိုးသည် ကကယ်ဝက တပါမျ ိုးပပီိုး မည်သည်အ
့် ရ မျှ မချြုျို့တြ
ဲ့် အလ
ငှ့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အလွနတ
် ကျ၊ အလွနမ
် ှနက
် န်ပပီိုး အလွန ် သင်တ
့် တ ်တသ ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးက
ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်၏။ ဤသည်မှ လူတ ခ
့် စ ိုးပပီိုး ပမင်န္င်တသ အရ တစ်ခပြစ်သည်။
ထအပပင်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးတအလယ်
တင
ွ ် လူခန္ဓ
့်
့်
့် ရှ ဒဏ်ရ အန တရမျ ိုးက
တပျ က်ကင်ိုးတစရန် သမဟ
့် တ် ြျ ိုးန မှုက ကသရန် အထူိုးသပြင ့်် ရည်ရွယ်ထ ိုးသည့််
အပင်အချြုျို့၊ တရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် တဆိုးြက်ဝင်အပင်အမျြုိုးမျြုိုးက ြန်ဆင်ိုးခ၏
ဲ့် ။ ဥပမ အတနပြင၊့််
တစ်စတစ်ဦိုးသည် မီိုးပတ
ူ လ င်ပါက၊ သမဟ
် ဆ တရတန္ွိုးတလ င်ပါက
့် တ် မတတ တ
မည်သလ
့်် နည်ိုး။ အပူတလ င်အကွကက
် တရန္ှငသ
့််
သင်တဆိုးတကက န္င်သတလ ။
့် ပ်တဆ င်သငသ
အဝတ်စတဟ င်ိုးတစ်ခတစ်တလပြင ့်် ယင်ိုးက ပတ်စည်ိုး၍ ရန္င်သတလ ။ ထသ ့်
လပ်တဆ င်ပါက၊ ဒဏ်ရ သည် ပပည်ပြင ့်် ပပည့်လ
် မ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ်
တရ င်္ါပိုးဝင်တက င်ိုးဝင်လမ်မ
ှ င၊် သမဟ
့် ည်။ ဥပမ အတနပြင၊့်် တစ်စတစ်ဦိုး အြျ ိုးရလျှ
့် တ်
အတအိုးမလျှင၊် အလပ်လပ်စဉ် ဒဏ်ရ အန တရပြစ်လျှင၊် အစ ိုးမှ ိုးသပြင့်် ဝမ်ိုးပျက်လျှင၊်
သတည်
ိုးမဟတ် အသက်ရှင ် တနထင်မှုပစ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် စတ်ခစ ိုးချက်ဆင်ရ

ပပဿန မျ ိုးတကက င့်် တသွိုးတကက ဆင်ရ တရ င်္ါမျ ိုး၊ စတ်ပင်ိုးဆင်ရ တရ င်္ါမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ကယ်တွငိုး် အင်္ဂ ါန္ှငဆ
့်် င်တသ တရ င်္ါမျ ိုး အပါအဝင် တရ င်္ါအချြုျို့ ပြစ်တပေါ်လျှင် ထတရ င်္ါ
အတပခအတနမျ ိုး အ ိုးလိုးက ကသသည့်် လက်တလျ ညီတထွတသ အပင်မျ ိုးရ၏။
ှ
တသွိုးလည်ပတ်မှုက တိုးတက်တစပပီိုး၊ တသွိုးတန်မှု့် က ြယ်ရှ ိုးတပိုးသည့်် အပင်မျ ိုး၊ န ကျင်မှု
သက်သ တစသည့်အ
် ပင်မျ ိုး၊ တသွိုးတတ်တစသည့်် အပင်မျ ိုး၊ တမ့်တဆိုးထတဆိုးတပိုးသည့််
အပင်မျ ိုး၊ အသ ိုးအတရက ကသပပီိုး ပမှနအ
် တပခအတနသ ပပန်
့် တရ က်တစြ ့်
အတထ က်အကူပပြုသည့်် အပင်မျ ိုးန္ှင၊့်် တသွိုးပပ်မျ ိုးက စွနပ
် ့် စ်ပပီိုး ကယ်ခန္ဓ မှ
အဆပ်အတတ က်မျ ိုးက ြယ်ရှ ိုးတပိုးသည့်် အပင်မျ ိုးရ၏ှ
အတချြုပ် အတနပြင၊့််
ဤအပင်မျ ိုးသည် တနစဉ်အသက်
တ တွင ် အသိုးဝင်မှုမျ ိုး ရှ၏။ ၎င်ိုးတက
့်
့် လူတက
့်
အသိုးပပြုန္င်ပပီိုး လအပ်လ ပါက လူခန္ဓ
့် ကယ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတထဲ
့် မှ အချြုျို့က လူသ ိုးအ ိုး ကအ ိုးတလျ ်စွ ပြင ့််
ရှ တြွတတွျို့ ရှခွငတ
့်် ပိုးခဲတ
့် သ ်လည်ိုး အပခ ိုး အရ မျ ိုးကမူ ထသရှ့် တြွတတွျို့ ရှရန် ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည့်် လူတက
့် ရှ တြွတတွျို့ ရှခဲက့် ကသည်၊ သမဟ
့် တ် သူစီစဉ်ညန်ကက ိုးသည့််
အထူိုးသဘ ဝပြစ်စဉ်၏ အကျြုိုးဆက် တစ်ခအပြစ် ရှ တြွ တတွျို့ ရှခဲက့် ကတလသည်။
ဤအပင်မျ ိုးက ရှ တြွတတွျို့ ရှပပီိုးတန က်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတက
့်
လက်ဆင်က
၎င်ိုးတအတကက
င်ိုး သလ ခဲက့် ကတပလမ်မ
့် မ်ိုးကကမည်ပြစ်ပပီိုး လူမျ ိုးစွ တသည်
့် ည်။
့်
့်
ထသပြင်
ှ
။
့် ့် ဤအပင်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်ရတလသည်
အကျဉ်ိုးချြုပ်အ ိုးပြင်၊့် ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ ပြစ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရှငသ
် န်တနထင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က သူြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင ် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်က
စက်ပျြုိုးခဲပ့် ခင်ိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
မချလအပ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အတတွိုး
့်
လပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုးသည် လူသ ိုး၏ အတတွိုးလပ်ငန်ိုးစဉ်မျ ိုးထက် သ ၍တစ့်စပ်စလင် ကကသတလ ။
ဘရ ိုးသခင်ပပြုခဲသ
့် မျှက သင်ပမင်တသ အခါ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ ဘက်က
သင်ခစ ိုးမသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လျှြုျို့ ဝှက်စွ အလပ်လပ်၏။ ဤတလ ကသ လူ
့် သ ိုး
မလ ခဲတ
ှ ့်် သူမထတတွျို့တသိုးမီက ဘရ ိုးသခင်သည်
့် သိုးမီက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ဤအရ အ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
က်
့် ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအတွ
့်
ပပင်ဆင်ထ ိုးတသ ကကယ်ဝပပီိုး တပါမျ ိုးသည့်် ဤရပ်ဝတထြုတလ က၌ အစ ိုးအစ ၊ သမဟ
့် တ်
အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ စိုးရမ်စရ ကင်ိုးလျက်၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ချြုျို့တတ
ဲ့် နပခင်ိုးမရှဘဲ
တပျ ်ရင်စွ တနထင်န္င်ြအလ
ငှ့် ၊ အရ ရ သည် စတ်ထတ
ဲ ွငရ
် သည့်
ှ
် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယပ် ြင ့််
့်
လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်၊ လူသ ိုး၏ တည်ရှမှုအြ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုအတွက်
့် ရှငသ

စတ်ကူိုးန္ှငအ
့်် တူ လပ်တဆ င်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခတွင၊်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဆက်လက် မျြုိုးပွ ိုးက ရှငသ
် န်န္င် ကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက် အကကီိုး၊ အတသိုး အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တန်ြိုး သမဟ
့် တ် အဓပပ ယ်
တစ်ခတစ်တလ မရှတသ အရ ရှသတလ ။ သူပပြုလပ်သမျှ၌ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်ရ၏။
ှ
ငါတ၏
့်
တဆွိုးတန္ွိုးမက
ှု အမျ ိုးတပပ သည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြင ့်် စကကစ။့် လူမျ ိုးက မကက ခဏ
တမိုးကကသည်- မည်သည်အ
့် ရ အရင်လ သနည်ိုး၊ ကကက်တလ ၊ ကကက်ဥတလ ။
(ကကက်ပြစ်ပါသည်။) ကကက်အရင်လ သည်မှ တသချ ၏။ အဘယ်တကက င့်် ကကက်အရင်
လ သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င့်် ကကက်ဥအရင်လ ၍ မရန္င်သနည်ိုး။ ကကက်သည် ကကက်ဥမှ
တပါက်သည်မဟတ်တလ ။ ၂၁ ရက်ကက ကကက်ဥက ဝပ်ပပီိုးတန က် ကကက်တပါက်၏။ ထတန
့် က်
ယင်ိုးကကက်သည် ကကက်ဥမျ ိုး ပမဥပပီိုး ထကကက်ဥမျ ိုးမှ ကကက်မျ ိုး ပမမျ ိုးပပ ိုးစွ
တပါက်ပပန်၏။ ထသဆ
့် လျှင ် ကကက်အရင်လ သတလ ၊ ကကက်ဥအရင် လ သတလ ။
သင်တသည်
“ကကက်” ဟ တပ်အပ် တသချ မှုပြင ့်် တပြကက၏။ သတသ
် ဤသည်မှ
့်
့်
အဘယ်တကက င့်် သင်တ၏
့် အတပြပြစ်သနည်ိုး။ (သမမ ကျမ်ိုးစ က ဘရ ိုးသခင်သည်
ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆပါသည်။) ထတကက
င၊့်် သင်တ၏
့်
့် အတပြသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ က အတပခခထ ိုးတပသည်။ သတသ
် သင်တသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ လက်တတွျို့ကျသည့််
အသပည တစ်ခတစ်တလ ရှသည်၊ မရှသည်က ငါ ပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် သင်တ၏
့်
့် ကယ်ပင်
သန ိုးလည်မှုအတကက င်ိုးက ငါသင်တက
့် တပပ ပပတစချင်၏။ ယခတွင၊် သင်တ၏
့် အတပြန္ှင ့််
ပတ်သက်၍ သင်တတသချ
သတလ ၊ မတသချ သတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်သည် ကကက်က
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲပ
့် ါသည်၊ ထတန
့် ည်၊ ယင်ိုးမှ
့် က် ထကကက်အ ိုး မျြုိုးပွ ိုးန္င်စွမ်ိုးက တပိုးခဲသ
ဥမျ ိုးဝပ်န္င်စွမ်ိုးက ဆလသည်။) ဤအနက်ပပန်မှုမှ အနည်ိုးန္ှင ့်် အမျ ိုး မှန၏
် ။
ကကက်အရင်လ ပပီိုးတန က် ကကက်ဥလ ပါသည်။ ဤသည်မှ တသချ ၏။ ယင်ိုးသည်
အထူိုးသပြင ့်် တလိုးနက်တသ နက်နသ
ဲ ည်အ
့် ရ တစ်ခ မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး တလ ကလူတသည်
့်
ယင်ိုးအ ိုး အလွနတ
် လိုးနက်သည်ဟ စဉ်ိုးစ ိုးပပီိုး ထအရ က တက က်ချက်တစ်ခ
ရလ ပခင်ိုးမရှြူိုးဘ၊ဲ တတွိုးတခေါ်မဆ
ှု င်ရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင ့်် တပြရှငိုး် ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးကကတလသည်။
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတအ
် ခါ
့် ည်က လူတမသ
့် ိုး ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် သည့်အ
သကဲသ
့် သ
ဤအတပခခစဉ်ိုးမျဉ်ိုးက မသသကဲသ
့် ့်
့် ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ကကက်ဥအရင်လ သင်သ
့် ည်၊ သမဟ
့် ည် ဆသည်ကလည်ိုး
့် တ် ကကက်အရင်လ သင်သ
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး မသကကတချ။ ၎င်ိုးတသည်
မည်သည်အ
့် ရ အရင်လ သင်သ
့် ည်က
့်

မသတသ တကက င့်် ဘယ်တသ အခါမျှ အတပြရှ မရန္င်ပြစ်ကက၏။ ကကက်အရင်လ သည်မှ
အတတ ်အတန် သဘ ဝကျပါသည်။ ကကက်မတင်မီ ကကက်ဥရှခဲပ
့် ါက၊ ယင်ိုးသည်
ပမှနမ
် ဟတ်ဘဲ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အင်မတန် ရိုးရှငိုး် တသ အရ ပြစ်၏- ကကက်သည်
တကယ်က အရင်လ ပါသည်။ ဤသည်မှ အဆငပ့်် မငတ
့်် သ အသပည မလအပ်သည့်် တမိုးခန
ွ ိုး်
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးအတနပြင ့်် တမွျို့တလျ ်သငသ
့်် ည်ဆသည့်် ရည်ရွယ်ချက်ပြင ့်် အရ ရ က
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
ှ
န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက် ကကက်ဥက ထိုးစအတင်ိုး
့် ။ ကကက်ရသည်
လက်လ ၏။ ယင်ိုးမှ အရန်သင့်် တပြရှငိုး် ချက်တစ်ခ မဟတ်သတလ ။ ကကက်ဥကသ
အရင်ြန်ဆင်ိုးခဲပ
့် ါက ယင်ိုးကဝပ်ရန် ကကက်လဦိုးမည် မဟတ်တလ ။ ကကက်က
တက်ရက်ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးက မျ ိုးစွ ပ၍ အရန်သင်ပ့် ြစ်သည့်် တပြရှငိုး် ချက် ပြစ်သည်။
ဤနည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ကကက်သည် ဥမျ ိုးက ဥန္င်ပပီိုး အထဲက ကကက်တပါက်ကတလိုးမျ ိုးက
ဥတြ က်န္င်က ၊ လူတက
ရကကတလသည်
ှ
။ အဆင်တပပလက်သည်ပ့် ြစ်ပခင်ိုး။
့် စ ိုးြ ကကက်
့်
အမှုအရ မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပြုလပ် လပ်တဆ င်ပသည် လိုးဝ ရှု ပ်တထွိုးခက်ခပဲ ခင်ိုးမရှဘဲ၊
သပ်ရပ်က ရှငိုး် လင်ိုး၏။ ကကက်ဥသည် မည်သည်တ
့် နရ မှ လ သနည်ိုး။ ကကက်မလ
ှ
၏။
ကကက်မရှဘဲ ကကက်ဥမရှတပ။ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ
့် ည်မှ အသက်ရတသ
အရ တစ်ခပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ထသတသ
ရိုးရှငိုး် သည့်အ
် ရ မျ ိုးတွင ်
့်
အပမဲရစ်ပတ်ပငတွယလ
် ျက်န္င
ှ ့်် ပြစ်န္င်တချ မရှသည့်် အတတွိုးမှ ိုးမျ ိုး တစ်ပတစ်တခါင်ိုးပြင ့််
အဆိုးသတ်ကကလျက်၊ အဓပပါယ်မရှသကဲသ
့် ရယ်
ြွယ်ပြစ်၏။ လူသည်
့်
ကတလိုးဆန်လွနိုး် လှပါတက ိုး။ ကကက်ဥန္ှင ့်် ကကက်တအကက
ိုး ဆက်န္ယ်မှုသည် ရှငိုး် လင်ိုး၏့်
ကကက်အရင်လ သည်။ ဤသည်မှ တကျအမှနက
် န်ဆိုး ရှငိုး် ပပချက်၊ န ိုးလည်ရန် အတကျဆိုး
နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် အတကျဆိုး အတပြပြစ်၏။ ဤသည်မှ မှနက
် န်၏။
မည်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ မျ ိုးက ယခပင် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးကကပပီိုး ပြစ်သနည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
တနထင်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် ထပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွက် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ၊
ပပီိုးလျှင် သူ ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုးအတကက င်ိုး တဆွိုးတန္ွိုး တပပ ဆပခင်ိုးပြင ့်် ငါတ ့်
စခဲက့် ကသည်။ သူ စီစဉ်ခဲသ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်ခတ
ဲ့် သ
့် ည့်် အရ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးကက ိုး ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ထခက်နစ်န တစပခင်ိုးမှ
သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ မျ ိုးက တ ိုးဆိုးီ ြ ဤဆက်
န္ယ်မှုမျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ပတက
့်
့်
ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုး ခဲက့် ကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့်် ိုးဆိုး
့်
့် အပမငမ
အသိုးဝင်မှုပြင ့်် အသိုးတတ ်ခခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် ရှ မတူညတ
ီ သ
အရ မျ ိုးစွ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပတ်ဝန်ကျင်အတပေါ် ရှတက င်ိုးရှခဲန္
့် င်သည့််

ထခက်နစ်န တစမှုကလည်ိုး တလျ ပ
ွ ်ထ အကျြုိုးရှတစသည့််
့် ါိုးတစခဲပ့် ပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သဘ ဝအင်အ ိုးစမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ အကျြုိုးရှတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးခဲသ
ွ ်အ ိုး ထသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က
့် ည်၊ ထသပြင
့် ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့်
ကျငသ
့်် ိုးရန္င်တစက ဘဝန္ှင ့်် မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုး သသရ က မှနမ
် ှန ် ဆက်လက်ပြစ်တစတလသည်။
ထတန
ွ ်၏
့် က်၊ လူခန္ဓ
့် ကယ်က လအပ်သည့်် အစ ိုးအစ ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တနစဉ်အစ
ိုးအတသ က်အတကက င်ိုး ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတပပ ဆခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် လအပ်သည့်် အတပခအတနတစ်ရပ်ပြစ်သည်။
ဆလသည်မှ ၊ လူခန္ဓ
့် ကယ်သည် အသက်ရှြူပခင်ိုးတစ်ခတည်ိုးပြင်၊့် အ ဟ ရအတွက်
တနတရ င်မျှပြင၊့်် သမဟ
ိုးမဟတ် သင်တ
့် တ ်သည့်် အပူချန်မျ ိုးပြင်သ
့်
့် တ် တလပြင်၊့် သတည်
့်
မရှငသ
် န်န္င်တပ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ဝမ်
ိုးမျ ိုးက ပြည်ရ
့် န်လည်ိုး လအပ်ပပီိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ လျစ်လျြူရှု မသွ ိုးဘဲ ၎င်ိုးတ ထ
့် သလ
့် ပ်တဆ င်န္င်ရန်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အစ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး ပြစ်သည့်် အမှုအရ မျ ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အတွက် ပပင်ဆင်တပိုးခဲသ
အင်မတန် ကကယ်ဝက
့် ည်။ သင်တသည်
့်
တပါမျ ိုးသည့်် ပခထွက်ပစစညိုး် ပြစ်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အစ ိုးအတသ က်အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက
ပမင်တတွျို့ ပပီိုးတသ အခါ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးတအတွ
က် တထ က်ပမ
့် ှုအရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်ဟ သင်ဆန္င်သတလ ။ အကယ်၍
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အချန်က လ အတတ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် သစ်ပင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမက်မျ ိုး
သမဟ
့် ါက၊ ပပီိုးလျှင်
့် တ် အပခ ိုးတသ သက်ရှမျ ိုး တချြုျို့တတလကသ ြန်ဆင်ိုးခဲပ
ဤသက်ရသတ
ှ
တ ဝါအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် အပင်မျ ိုးသည် န္ွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သိုးမျ ိုးစ ိုးရန်အတွက်၊ သမဟ
့် တ်
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး၊ သမင်မျ ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးတရ စဆ န် အမျြုိုးမျြုိုးအတွက်၊ ဥပမ အတနပြင ့်် ပခတသဂမ
့် ျ ိုးက
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သမင်မျ ိုးကဲသ
့် တသ
အရ မျ ိုးက စ ိုးြပြစ်
့်
့် ပပီိုး၊ ကျ ိုးမျ ိုးက သိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ဝက်မျ ိုးက စ ိုးြပြစ်
့် ရ တစ်ခမျှပင် မရှပါက
့် တ ်သည်အ
့် တသ ်လည်ိုး လူသ ိုးတစ့် ိုးရန် သင်တ
ယင်ိုးသည် အလပ်ပြစ်ခလ
ဲ့် မ့််မည်တလ ။ အလပ်ပြစ်ခမ
ဲ့် ည် မဟတ်တပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အတနပြင့််
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ရှငသ
် န်န္င်ခလ
ဲ့် မ်မ
သစ်ရွက်မျ ိုးကသ စ ိုးလျှင်
့် ည် မဟတ်တပ။ လူတသည်
့်
မည်သပြစ်
ဲ့် မ့််မည်တလ ။ လူတသည်
သိုးမျ ိုးအတွက်
့် မည်နည်ိုး။ အလပ် ပြစ်ခလ
့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးတသ ပမက်က စ ိုးန္င်မည်တလ ။ ၎င်ိုးတအတနပြင်
့် အနည်ိုးငယ်မျှသ
့်
စမ်ိုးကကည်ပ
့် ါက၊ ထခက်တက င်ိုးထခက်မည်မဟတ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ထသတသ
အရ မျ ိုးက
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ စ ိုးပါက ၎င်ိုးတ၏
့် ၊ ့်
့် အစ အမ်မျ ိုးသည် ယင်ိုးက ခန္င်မည်မဟတ်သကဲသ
လူတသည်
ကက ကက အသက်ရှငခ
် ကဲ့် ကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ တရ စဆ န်မျ ိုး စ ိုးန္င်တသ ်လည်ိုး
့်

လူသ ိုးမျ ိုးအြ အဆ
ပ်ရသည့်
ှ
် အရ မျ ိုးပင် ရှတလသည်- တရ စဆ န်မျ ိုးက ထအရ မျ ိုးက
့်
အကျြုိုးဆက်မရှဘဲ စ ိုးကက၏၊ သတသ
် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက်မူ ထသ မဟ
တ်တပ။ ဆလသည်မှ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
င့်် လူက
့် ၊ ထတကက
့်
့် ယ်ခန္ဓ ၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး၊ တည်တဆ က်ပန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး လအပ်သည်အ
့် ရ တက
့်
ဘရ ိုးသခင် အသဆိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ခန္ဓ ကယ်၏ တပါင်ိုးစပ်ြဲွျို့စည်ိုးမှု န္ှင ့််
ပါရှသည့်အ
် ရ ၊ ယင်ိုး၏ လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် လူခန္ဓ
့် ကယ်၏ ကယ်တွငိုး် အင်္ဂ ါမျ ိုး
လည်ပတ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ပဒပ်ပစစညိုး် မျ ိုးက မည်သ စ
့် ပ်ယူက ြယ်ရှ ိုးပပီိုး
စွနထ
် ့် တ်သည်က လိုးဝ ရှငိုး် လင်ိုးပပတ်သ ိုးမှုပြင ့်် သတလသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးက မသကက။
တစ်ခါတစ်ရတွင ် ၎င်ိုးတ အတပမ
အ
် ပမင်မရှဘဲ စ ိုးကကသည်၊ သမဟ
့်
့် တ် မဆင်မပခင်
မမတဘ
် ဲလွနိုး် ပခင်ိုးက
့် သ ချက်ပပြုတ်စ ိုးတသ က်ကကသည်၊ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ပခင်ိုး လွနက
မညီမျှမှု ပြစ်တစ၏။ သင်သည် သင်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်ပပင်ဆင်တပိုးထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုးက
ပမှနန
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် စ ိုးတသ က်က တမွျို့တလျ ်ပါက ကျန်ိုးမ တရိုး ပပဿန မျ ိုး
ရှလမ်မ
် ့် ှုက တတွျို့ ကကြု
့် ည်မဟတ်တပ။ တစ်ခါတစ်ရ သင်သည် စတ်ဆိုးမ န်ဆိုးပြစ်က တသွိုးတနမ
ခစ ိုးရလျှငပ
် င်၊ ဤအရ က ပပဿန လိုးဝမပြစ်တပေါ်တစတပ။ သင်အ
့် တနပြင့်် အချြုျို့တသ
အပင်အမျြုိုးအစ ိုးက စ ိုးရန်သ လပပီိုး တသွိုးတနတ
် ့် နပခင်ိုး တပျ က်သွ ိုးလမ့််မည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ အ ိုးလိုးအတွက် ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အပခ ိုးသက်ရှ အရ မျ ိုးထက်
မျ ိုးစွ ပမင်မ
့် ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အပင်အမျြုိုးအစ ိုးအသီိုးသိုးီ အတွက်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ရပ်က ပပင်ဆင်တပိုးခဲပ့် ပီိုး၊ တရ စဆ န်အမျြုိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ အတွက်
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက ပပင်ဆင်တပိုးခဲတ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ိုးတ ့်
့် သ လ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ တင်ိုးကျပ်ဆိုး လအပ်ချက်မျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ထလအပ်ချက်မျ ိုးက နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ
လျစ်လျြူရှု ၍မရန္င်တပ။ လျစ်လျြူရှု မခဲပ
ွ ်သည် ပမှနန
် ည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
့် ါက၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကကီိုးထွ ိုးတိုးတက်ပခင်ိုး၊ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္င
ှ ့်် မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုးတက
ဲ့် ည်
့် ဆက်လက်လပ်န္င်ခမ
မဟတ်တပ။ ဤအရ က သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် အသဆိုးတသ သူမှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်၏။
ဤအရ က ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်ခခ
ဲ့် ျန်တွင၊် သူသည် အပခ ိုးမည်သည့်အ
် ရ မဆထက်
ထအရ အတပေါ် သ ၍ အတလိုးထ ိုးခဲ၏
့်် ဝတွင ် သင်ပမင်န္င်ပပီိုး တမွျို့တလျ န္
် င်သည့််
့် ။ သငဘ
သ မတည င်ည အရ တစ်ချြုျို့ သမဟ
့် တ် တမွိုးကတည်ိုးက သင်၌ရှခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည့်် သင်ပမင်က
တမွျို့တလျ ်တသ အရ တစ်ခ၏ အတရိုးပါမှုက သင်အ
့် တနပြင့်် သတပပြုမန္င်ပခင်ိုး ရှတက င်ိုး
ရှလမ်မ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့်် ွ က သမဟ
့် ည်မဟတ်တသ လ
့် တွက် အချန်ကက ပမငစ
့် တ်

တတ်တဆတ်ပြင့်် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ထ ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်။ တတ်န္င်သမျှ အကကီိုးမ ိုးဆိုး
အတင်ိုးအတ အထ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အြ မသင်
တ
့် ့်
့် လျ ်သကဲသ
့်
လူက
့် ယ်ခန္ဓ က အန္တရ ယ်ပြစ်တစတက င်ိုး ပြစ်တစန္င်မည့်် အပျက်သတဘ တဆ င်တသ
အရ အ ိုးလိုးက ြယ်ရှ ိုး၍ တလျ ပ
့် ရ က ပပသနည်ိုး။
့် ါိုးတစပပီိုးပြစ်၏။ ဤအရ က မည်သည်အ
ယင်ိုးက ယခအချန်က လ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ဘရ ိုးသခင်
့် ျန်က ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
ထ ိုးရှခဲသ
့် ည့်် သတဘ ထ ိုးက ပပပါသတလ ။ ထသတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏သတဘ ထ ိုးမှ င်္ရတစက်ရပပီ
ှ ိုး တလိုးနက်၏၊ ပပီိုးလျှင ် ထသတဘ ထ ိုးသည်
မည်သည့်ရ
် န်သူ အင်အ ိုးစမျ ိုးမဆ၊ ပပင်ပ အရ မျ ိုး သမဟ
ှ သ
့်် က်ဆင်ပခင်ိုး မရှတသ
့် တ် သူန္င
အတပခအတနမျ ိုး၏ မည်သည့်တ
် န္ှ င်ယ
ှ ်မက
ှု မျှ သည်ိုးမခခဲတ
့် က
့် ပ။ ဤတွင် ယခအချန်က လ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုးထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏သတဘ ထ ိုးက
ပမင်န္င်တပသည်။ ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်၏သတဘ ထ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
တမွျို့တလျ ်သည့်် ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် ဘဝအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မတ
ှ စ်ဆငအ
့်် ပပင်၊ ၎င်ိုးတ၏တန
စဉ်
့်
့်
အစ ိုးအတသ က်န္င
ှ တ
့်် နစဉ်လ
အပ်ချက်မျ ိုးတင
ွ ် လူက ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့််
့်
အချန်ကတည်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ တ ဝန်ယူတသ သတဘ ထ ိုး အပပင်၊
ယခအချန်က လ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ကယ်တင်ရန် သူ၏ စတ်ပင်ိုးပြတ်မှုက ငါတတတွ
့် ျို့ န္င်၏။
ဤအရ မျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနမ
် ှုက ပမင်န္င်သတလ ။ သူ၏ အက့် သြွယ်ရ ပြစ်ပခင်ိုးက
ပမင်န္င်သတလ ။ သူ၏ မတတွိုးတတ်တအ င် နက်နမ
ဲ က
ှု ပမင်န္င်သတလ ။ သူ၏ အနန္တတန်ခိုးက
ပမင်န္င်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လိုးက တထ က်ပရ
့် န်အပပင် သူ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်ပ့်ပခင်ိုးအြ သူ
ှ ိုး
့် ၏အတပမ ်အပမင်ရပပီ
တန်ခိုးကကီိုးမ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်။ ယခ သင်တက
် ျ ိုးစွ ငါ
့် အလွနမ
တပပ ပပီိုးပြစ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏ဟ
သင်တတပပ
န္င်သတလ ။ (တပပ န္င်ပါသည်။) ယင်ိုးမှ တသချ တပါက် ထသပြစ်
့်
့် ၏။ သင်တ၌့်
သသယတစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက တည်ရက
ှ
အသက်ရှငတ
် စန္င်ပပီိုး၊ မျြုိုးပွ ိုးက ဆက်လက်ရှငသ
် န်တစန္င်သည့်် တထ က်ပမ
ှု
့် ၏
အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်ပပီိုး ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်မတ
ှ စ်ပါိုး အရင်ိုးအပမစ် မရှတသ တကက င၊့််
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်ကပပရန်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ပ့်မှုသည် လတလ က်တပသည်။ လူတ၏
့်
အတပခခအကျဆိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင်ဆင်ရ လအပ်ချက်မျ ိုးပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
တနစဉ်ဘဝလ
အပ်ချက်မျ ိုးပြစ်တစ၊ သမဟ
့်
့် တ် လူတ၏ဝ
့် ည ဉ်မျ ိုးက သူတထ က်ပ့်တပိုးသည့််

သမမ တရ ိုး လအပ်မပှု ြစ်တစ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ လအပ်ချက် အ ိုးလိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ လအပ်ချက်အ ိုးလိုးက တထ က်ပ့် တပိုး၏။ နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးလိုးပြင၊့််
လူသ ိုးရှု တထ ငမ
့်် ှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် သူ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးက ကကည့်သ
် ည်တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်သ လျှင် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက် အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်၏။
ဤသည်မှ မှနသ
် တလ ။ (မှနပ
် ါသည်။) ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအတနန္ှ
င ့််
့်
ပမင်န္င်က ခစ ိုးန္င်တသ ဤရပ်ဝတထြုတလ က၏ အပ်စိုးသ၊ူ အရှငသ
် ခင်န္င
ှ ့််
တထ က်ပသ
ွ ် အတွက် ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပင်ကလကခဏ
့် ပူ ြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မဟတ်တလ ။ ဤတွင ် အပခ ိုးအရ တစ်ခမျှမရှတပ။ ထတကက
င့်် တက င်ိုးကင်၌
့်
ငှက်မျ ိုးပျသန်ိုးတနသည်က သင်တတွျို့သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ပျသန်ိုးန္င်တသ
အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည်က သင်သသင်သ
့် ည်။ တရထဲ၌ ကူိုးခပ်ကကတသ
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုးရပပီ
ှ ိုး ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏
် န်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှကက၏။
့်
့် ကယ်ပင် ရှငသ
တပမကကီိုးထတ
ဲ ွင ် အသက်ရှငက် ကသည့်် သစ်ပင်မျ ိုးန္ှင ့်် အပင်မျ ိုးသည် တန္ွဦိုးရ သီတွင ်
အြူိုးထက
ွ ်ပပီိုး တပါက်က ၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီတွင် အသီိုးသိုးီ ပပီိုး ရွ က်တဟ င်ိုးတမခသည်၊ ပပီိုးလျှင ်
တဆ င်ိုးရ သီ အတရ က်တွင ် ထအပင်မျ ိုးသည် တဆ င်ိုးရ သီက တကျ ်လ ိုး လွနတ
် ပမ က်ြ ့်
ပပင်ဆင်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အရွ က်အ ိုးလိုး တကကကျကန်တလသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
ရှငသ
် န်မှု နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး
အသီိုးသိုးီ သည် ကွဲပပ ိုးတသ ပစမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင့်် အသက်ရှငက် ကက
၎င်ိုး၏အသက်ခန
ွ အ
် ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးရှငသ
် န်သည့်် ပသဏ္ဌ န်က ပပသရန် ကွဲပပ ိုးသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက အသိုးပပြုကက၏။ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သတတဝါမျ ိုး
မည်သလ
ှု အ က်တင
ွ ်
့် ပ်တဆ င်သည်ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ရှကက၏။ ကွဲပပ ိုးတသ ဇီဝပစမျ ိုးန္ှင ့်် သက်ရှအရ အ ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးပခင်ိုး
ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက်တလ ။
(ဟတ်ပါသည်။) သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် ဘဝနယ မအ ိုးလိုးက
ထန်ိုးချြုပ်၏။ ဤအရ က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်မျှ
အတရိုးကကီိုးသည်ကသ ပပတလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပမှန ် ရှငသ
် န်ပပီိုး မျြုိုးပွ ိုးန္င်စမ
ွ ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ အဆ
ိုးစွန ်
့်
အတရိုးကကီိုးတသ အရ ပြစ်၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်န္င
ှ ့်် သူ၏
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက စဉ်ဆက်မပပတ် တထ က်ပ့်တပိုးတနတပသည်။ သူသည်
ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်ပ့်တပိုးပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၏

ရှငသ
် န်မှုက ထန်ိုးသမ်ိုးပခင်ိုးပြင၊့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပမှန ် ရှငသ
် န်မှုက ထန်ိုးတပိုးရင်ိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တရှ ဆ
ျို့ က် လှမ်ိုးန္င်တစသည်။ ဤသည်တမှ့် ငါတ ယတန
့်
့်
မတ်သဟ ယပပြုသည့်် ကဏ္ဍန္ှစ်ခပြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍန္ှစ်ခမှ မည်သည်တပြစ်
့် သနည်ိုး။
(ကကီိုးမ ိုးတသ ရှု တထ င်မ
် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က
့် ှဆလျှင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုး အသက်ရှငသ
ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
ွ ်က
့် ။ ယင်ိုးသည် ပထမကဏ္ဍပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လအပ်ပပီိုး ပမင်န္င်၊ ထတတွျို့ န္င်သည့်် ဤရပ်ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးကလည်ိုး ပပင်ဆင်ခ၏
ဲ့် ။)
ဤကဏ္ဍန္ှစ်ခ မှတဆင ့်် ငါတသည်
ငါတ၏
့်
့် အဓကအတကက င်ိုးအရ က တဆွိုးတန္ွိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါတ၏
့် အဓက အတကက င်ိုးအရ မှ အဘယ်အရ နည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏။) ဤတခါင်ိုးစဉ်န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ ငါ၏
မတ်သဟ ယတွင် ထသတသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး အဘယ်တကက င ့်် ရှခဲသ
့် ည်က
့်
သန ိုးလည်မှုအချြုျို့ သင်တ ယခ
ရှသငက့်် က၏။ အဓက အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ဆက်စပ်မှုမရှတသ
့်
တဆွိုးတန္ွိုးမှု တစ်ခတစ်တလ ရှတလပပီတလ ။ လိုးဝ မရှပါ။ ဤအရ တက
့် ကက ိုးပပီိုးတန က်
သင်တထဲ
့် မှ အချြုျို့သည် သန ိုးလည်မှု အချြုျို့ရရှပပီိုး ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
ဩဇ သက်တရ က်မှုရသည်
ှ
၊ ၎င်ိုးတသည်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်ဟ ယခ ထင်တက င်ိုး
့်
ထင်ကကလမ်မ
ူ ျ ိုးသည် တက်ရက် န ိုးလည်မှု အချြုျို့သ ရှပပီိုး
့် ည်ပြစ်တသ ်လည်ိုး အပခ ိုးသမ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ အထဲ
န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် ယ်၌က အတရိုးမကကီိုးဟ ထင်တက င်ိုး
ထင်ကကတပမည်။ လက်ရှအခက်အတနတ
် ့် ွင ် သင်တ ဤအရ
က မည်သန့် ိုးလည်သည်ပြစ်တစ
့်
သင်တ၏
် ချန်၊
့် က
့် ခရီိုးတပါက်သည့်အ
့် အတတွျို့အကကြုသည် တစ်တနတန
သင်တ၏သ
န ိုးလည်မှုသည် အဆင်တ
က်သည်အ
့် ချန်၊ ဆလသည်မှ
့် စ်ခခသ တရ
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ
သင်တ၏အသ
ပည က အဆင်တ
က်ရသည်
ှ
အ
့် ချန်တွင၊် သင်တသည်
့် စ်ခခသ တရ
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးအြ တလိုး
နက်ပပီိုး ရိုးသ ိုးစစ်မှနတ
် သ
့်
သက်တသခချက်တစ်ခက တပိုးရန် သင်တ က
့် ယ်တင်၏ လက်တတွျို့ကျတသ စက ိုးမျ ိုးက
အသိုးပပြုကကလမ်မ
့် ည်။
သင်တ၏
ှ န ိုးလည်မှုသည် အတတ ်အတန် အတပေါ်ယပြစ်ပပီိုး တက်ရက်ပြစ်သည်ဟ
့် လက်ရသ
ငါထင်၏၊ သတသ
် ငါ၏ ကဏ္ဍန္ှစ်ခ မတ်သဟ ယက ကက ိုးရင်ိုးပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တထ က်ပ့်ရန် မည်သည်န
့် ည်ိုးမျ ိုး အသိုးပပြုသည်၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပ့်သည်က အနည်ိုးဆိုး
သင်တသတ
ပပြုမန္င်ကကသတလ ။ သင်တ၌့် အတပခခယူဆချက်တစ်ရပ်၊ အတပခခ
့်

သန ိုးလည်မှုတစ်ရပ် ရှသတလ ။ (ရှပါ၏။) သတသ
် ငါတဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
့် ည့်် ဤကဏ္ဍန္ှစ်ခသည်
့်
သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်မှုရှသတလ ။ (မရှပါ။) ၎င်ိုးတသည်
န္င်ငတတ ်တခတ်တွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ဆက်န္ယ်မှုရသတလ
ှ
။ (မရှပါ။)
ထသဆ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ အဘယ်တကက င့်် တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
့် နည်ိုး။
့် လျှင ် ငါသည် ထအရ မျ ိုးန္င
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်က သြ ထ
့် လ ။
့် အရ မျ ိုးက လူတန့် ိုးလည်ရမည်ပြစ်တသ တကက င်တ
(ဟတ်ပါသည်။) ဤအရ မျ ိုးကသရန် အလွနလ
် အပ်ပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် န ိုးလည်ရန်လည်ိုး
အလွနလ
် အပ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က အလိုးစ သန ိုးလည်ြ သင်
တကက
ှ အ
့်် မျှ၊
့်
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်န္င
သငက
့်် ယ်သင် သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် မကန်သတ်
န္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ် လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး၊ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သငက
့်် ယ်သင် မကနသ
် ့် တ်န္င
ှ ။့််
ဤအရ တပပ ဆရ တွင် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူတရွ
့်် ပိုးြ ပြစ်
့် ိုးချယ်ခလူတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်သ မဟတ်သည်က လူတအ
့် ိုး သခွငတ
့် သည်။
သင်သည် တလ တလ ဆယ် ဘရ ိုးသခင်တန က်သ လ
့် က်ပပီိုး၊ သူသည်
သင်၏ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ ်လည်ိုး သူတန
က်တသ သူတ၏
့် က်သ မလ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်
ပြစ်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူတန
က်တသ သူတအ
့် က်သ မလ
့်
့် ိုးလိုး၏ ဘရ ိုးသခင်တလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ဘရ ိုးသခင်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) သပြစ်
့် လျှင ်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် နယ်ပယ်အရ
သူတန
် ့် တ်ပါသတလ ။ (မကနသ
် ့် တ်ပါ။) သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
့် က်လက်တသ သူတထ
့် မျှသ ကနသ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ နယ်ပယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင၊့်် သူ၏ အမှုန္င
ှ ့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၏ နယ်ပယ်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် စ်ရပ်လိုးန္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
အရ အ ိုးလိုးက ပခြုငတပသည်။ အမျ ိုးဆိုးအတနပြင၊့်် ယင်ိုးသည် လူတ မပမင်
န္င်သည့််
့်
စကကဝဠ တစ်ခလိုးက ပခြုင၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးကက ိုးတွင်
့်
သူ၏အမှုက လပ်တဆ င်ပပီိုး သူ၏လပ်တဆ င်မှုမျ ိုးက တဆ င်ရွက်က ၊ ဤအရ သည်
ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ အလိုးစပြင ့်် လူတသ
ငတ
့်် ပိုးရန် လတလ က်တပသည်။ သင်သည်
့် လ ြ အခွ
့်
ဘရ ိုးသခင်က သချင်ပါက၊ သူက
် ကယ် သကျွမ်ိုးလပါက၊ သူက
် ကယ်
့် အမှနတ
့် အမှနတ
န ိုးလည်လပါက၊ သငက
့်် ယ်သင် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုအဆင်သ
ှ သ
့််
သမဟ
့် ိုးဆင်န္
့် င
့် တ်
အတတ်က သူ တဆ င်ရွက်ခသ
ဲ့် ည့်် အမှုဇ တ်တကက င်ိုးမျ ိုးန္ှငသ
့််
မကန်သတ်
တလန္ှင။့််
့်
သင်သည် သူက
့် ထနည်ိုးပြင့်် သရန်ကကြုိုးစ ိုးပါက သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
ကန်သတ်
ချက်မျ ိုး ထ ိုးရတနပခင်
ှ
ိုး၊ သူက
့်
့် တဘ င်ခတ်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အလွနတ
် သိုးန္ပ်တသ အရ တစ်ခအပြစ် ပမင်တနပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထသ ့်

လပ်တဆ င်ပခင်ိုးက လူတက
့် မည်သ ထ
့် ခက်မည်နည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အက့် သြွယရ
် တက င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် သ လွနမ
် ှုတက
့် ခါမျှ သန္င်မည် မဟတ်သကဲသ
့် ့်
့် မည်သည်အ
သူ၏တန်ခိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ ဩဇ အ ဏ
အတင်ိုးအတ တက
့် ခါမျှ သန္င်မည်မဟတ်တပ။ ထသတသ
့် လည်ိုး မည်သည်အ
့်
သန ိုးလည်မှုတစ်ရပ်သည် ဘရ ိုးသခင်မှ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အပ်စိုးရင
ှ ပ် ြစ်သည်ဆသည့််
သမမ တရ ိုးအ ိုး သင်၏လက်ခန္င်စမ
ွ ်ိုးအပပင် ဘရ ိုးသခင်၏ စစ်မှနတ
် သ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ အသပည အတပေါ် သက်တရ က်မှုတစ်ခ ရှလမ့််မည်။
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်က သင်၏သန ိုးလည်ပခင်ိုးသည် အတင်ိုးအတ အ ိုးပြင့််
အကန်အသတ်
ရှပါက၊ သင်ရရှန္င်သည့်် အရ သည်လည်ိုး အကန်အသတ်
ရှ၏။ ဤသည်မှ
့်
့်
သငအ
့်် တနပြင ့်် သင်၏အတင်ိုးအတ က ချဲျို့ထင
ွ က
်
သင်၏နယ်ပယ်က တိုးချဲျို့ရမည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးအမှု၏ နယ်ပယ်၊ သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု၊ သူ၏အပ်စိုးမှုန္င
ှ ့်် သူ
စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် သူ အပ်စိုးသည့်် အရ မျ ိုး- ထအရ အ ိုးလိုးက သင်
န ိုးလည်ြ ကက
့်် ။ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သင် သလ သငသ
့်် ည်မှ
့် ြုိုးစ ိုးသင၏
ဤအရ မျ ိုးမှတဆင ့်် ပြစ်သည်။ ထသတသ
န ိုးလည်မတ
ှု စ်ခပြင၊့်် ၎င်ိုးတကက
့်
့် ိုးတွင ်
ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးသည်၊ စီမခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး တထ က်ပသ
့် ည်က မရည်ရွယ်ဘဲ
သင်ခစ ိုးလ ရလမ့််မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ရပ်န္င
ှ ့််
အြွဲျို့ဝင်တစ်ဦိုးပြစ်သည်ကလည်ိုး အမှနတ
် ကယ် ခစ ိုးရလမ့််မည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက တထ က်ပတ
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုန္င
ှ ့််
့် ပိုးသည်န္င
တထ က်ပ့်မက
ှု လက်ခလျက်ရတပသည်
ှ
။ ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှမပငင်ိုးန္င်သည့််
အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင် နယ မမျ ိုးက လက်န ရပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင၊်
အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ရှငသ
် န်မှုအတွက် မမတက
့် ယ်ပင် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ရှကကတလသည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ကကကမမ န္ှင ့်် လအပ်ချက်မျ ိုး သည်လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမှုန္င
ှ ့််
တထ က်ပမ
ှု ပြင
ှ ့်် အပ်စိုးမှု
့် တ
့် ့်် အတူတကွ ဆက်န္ယ်၏။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏စိုးမိုးမှုန္င
တအ က်တင
ွ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးတသည်
ဆက်န္ယ်ကကသည်၊ တစ်ဦိုးကတစ်ဦိုး
့်
အမှီပပြုကကပပီိုး ကတူ အကျြုိုးတပိုးတကူ ကသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် တန်ြိုးပြစ်၏။ ဤအရ က
ယခန ိုးလည်ကကပပီတလ ။ သဆ
့်် တူ
့် တ်သဟ ယပပြုချက်က ထအရ န္ှငအ
့် လျှင ် ယတန မ
အဆိုးသတ်ကကစ။့် န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။ (ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ချီိုးမွမ်ိုးပါသည်။)

၂၀၁၄ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၂ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၉)
ဘိုရ ်းသခင်သည် အရ ခပ် သမ
ိ ််းအတွက် အသက်အရင််းအ မစ် ေစ်၏ (၃)
ဤအချန်က လအတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည့််
အမှုအရ မျ ိုးစွ အတကက င်ိုး ငါတ တပပ
ဆပပီိုးပြစ်က ၊ လတ်တတလ တွင ်
့်
ဤအရ န္ှငဆ
့်် က်န္ယ်ပပီိုး အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခက ငါတ တပပ
ခဲသ
့် ည်။
့်
အတကက င်ိုးအရ မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏။) ငါတပပ ခဲသ
ှ ့်် တခါင်ိုးစဉ်က
့် ည့်် အချက်မျ ိုးန္င
အတယ က်တင်ိုးအတပေါ် သသ သည့်် ထင်ပမင်ချက်တစ်ခ တပိုးခဲပ
် တခါက်က
့် ရသည်။ ပပီိုးခဲသ
့် ည့်အ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏
့် ည့်် ရှငသ
လကခဏ သွငပ် ပင် အနည်ိုးငယ်န္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် လူတအတွ
က် အသက်ရှငြ
် အ
့်
့် ဟ ရအမျြုိုးအစ ိုး
မျ ိုးစွ အတကက င်ိုးက ငါတ တပပ
ခဲက့် ကသည်။ အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်
့်
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ သည် လူတ၏
် န်ပခင်ိုးအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခ
့် ရှငသ
ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုးအထ ကနသ
် ့် တ် မထ ိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ဟ ရက
့်
့် တနစဉ်အ
ပပင်ဆင်တပိုးပခင်ိုး အထသ ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးပခင်ိုးလည်ိုး မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက် လူတ၏
့်
ရှငသ
် န်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ၏
် အသက်တ မျ ိုး အတွက် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ရှု တထ ငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့််
လကခဏ သွငပ် ပင်မျ ိုးစွ ပါဝင်တသ နက်နပဲ ပီိုး လအပ်သည့်် အမှုမျ ိုးစွ ပပည့်စ
် တစပခင်ိုး
ပါရှတလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် လူတ၏
် န်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ရှငသ
့်
တနစဉ်အ
ဟ ရအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခ ပပင်ဆင် တပိုးပခင်ိုးတွငသ
်
ကန်သတ်
မထ ိုးတပ့်
့်
ယင်ိုးတသည်
ထထက်
ပ၍ မျ ိုးစွ ကျယ်ပပန်သည်
့် နယ်ပယ်တစ်ခရှသည်။
့်
့်
့်
ဤအမှုန္စ
ှ ်မျြုိုးမှအပ၊ လူသ ိုးအတွက် အသက်ရှငြ
် လ
် န်ပခင်ိုးအတွက်
့် အပ်သည့်် ရှငသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှင ့်် အတပခအတန မျ ိုးစွ ကလည်ိုး သူ ပပင်ဆင်တပိုးတလသည်။ ဤသည်မှ
ယတန ငါတ
တဆွ
့်
့် ိုးတန္ွိုးမည့်် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငလ
့်် ည်ိုး ဆက်န္ယ်မှု ရှသည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ယင်ိုးအတကက င်ိုးက

ဤတနရ တွင် တပပ ဆပခင်ိုးသည် အဓပပ ယ်မရှပြစ်တပမည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
သချင်တသ လ
် ည်ိုး၊ စက ိုးလိုးတစ်လိုးအပြစ် “ဘရ ိုးသခင်” န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် တက်ရက်
သပမင်န ိုးလည်မှု တစ်ခသ ရှပါက၊ သမဟ
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၏
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္င
အမျြုိုးမျြုိုးတသ လကခဏ သွငပ် ပင်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် တက်ရက် သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခသ ရှပါက၊
ယင်ိုးမှ စစ်မှနသ
် ည့်် သန ိုးလည်မှု မဟတ်တပ။ သဆ
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
အသပည ဆီသ သွ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့် ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ မည်သည့်အ
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး မှတစ်ဆင့်် သူက
့် သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သူ၏လကခဏ သွငပ် ပင်
မျ ိုးစွ အ ိုးလိုးပြင ့်် သူက
င့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် သကျွမ်ိုးလ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့်် င်သည့်် အတကက င်ိုးအရ
့် ျန် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
အတပေါ် ငါတ တန
က်ထပ် မတ်သဟ ယ ပပြုရမည်ပြစ်သည်။
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲက
့် တည်ိုးက၊ ထအရ အ ိုးလိုးသည် စနစ်ကျသည့််
နည်ိုးလမ်ိုးန္ှင ့်် သူ ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည့်် နယ မမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ လည်ပတ်တနကကပပီိုး ဆက်လက်
တိုးတက်တနကကပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ အကကည့်တ
် အ က်တင
ွ ၊် သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင၊်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ရှငသ
် န်ပပီိုးပြစ်က တစ်တလျှ က်လိုးတွင် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်
စနစ်ကျသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်တနပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤနယ မမျ ိုးက
တပပ င်ိုးလဲန္င်သည့်အ
် ရ သမဟ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှတပ။
့် တ် ြျက်ဆိုးီ န္င်သည့်အ
သတတဝါအ ိုးလိုး ပွ ိုးမျ ိုးန္င်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု ကက င့်် ပြစ်ပပီိုး သတတဝါအ ိုးလိုး
ရှငသ
် န်န္င်သည်မှ သူ၏ အပ်စိုးမန္
ှု င
ှ ့်် စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် သတတဝါအ ိုးလိုး ပြစ်တည်လ သည်၊ ရှငသ
် န်သည်၊
တပျ က်ကွယက
်
အစီအစဉ်တကျပစပြင ့်် ပပန်ဝင်စ ိုး ကကတလသည်။ တန္ွဦိုးရ သီ
တရ က်သည်အ
့် ခါတွင၊် ြွဲြဲွရွ တနသည့်် မိုးက လတ်ဆတ်သည့်် ရ သီန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ခစ ိုးချက်က
တဆ င်ကကဉ်ိုးလ ပပီိုး ကမဘ တပမက စွတ်စတစသည်။ တပမပပင်သည် စတင်တပျ တပျ
င်ိုးလ က
့်
ပမက်ပင်မျ ိုးက တပမဆီလ က ပြတ်သန်ိုးထိုးတက်က အတညြှ င်စ
် ဉ်တွင၊် သစ်ပင်မျ ိုးက
့် ထွကစ
တပြည်ိုးပြည်ိုး အစမ်ိုးတရ င် သန်ိုးလ ကကသည်။ ဤသက်ရှအရ အ ိုးလိုးက
ကမဘ တပမကကီိုးဆသ
ီ လတ်
ဆတ်သည့်် ရှငသ
် န်တက်ကကမှု တဆ င်ကကဉ်ိုးလ သည်။ ဤသည်မှ
့်
သတတဝါအ ိုးလိုး ပြစ်တည်လ ပပီိုး ရှငသ
် န်လ တနချန်ကသ
ဲ့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ တရ စဆ န်မျြုိုးစသည်
တန္ွဦိုး၏ တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု ခစ ိုးပပီိုး န္ှစ်သစ်တစ်ခက စတင်ရန် ၎င်ိုးတ၏
ဲ ှ
့် တွငိုး် မျ ိုးထမ
ထွက်လ ကကသည်။ သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ အ ိုးလိုးသည် တန္ွရ သီအတွငိုး် တွင ် တနပူစ လှုကကပပီိုး
ရ သီဥတက သယ်တဆ င် လ သည့်် တန္ွိုးတထွိုးမက
ှု န္ှစ်သက်ခစ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ လျင်
ပမန်စွ
့်

ကကီိုးထွ ိုးကကသည်။ သစ်ပင်မျ ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုးန္ှင ့်် အပင်အမျြုိုးအစ ိုး အ ိုးလိုးသည် အလွန ်
လျင်ပမန်သည့်န္
် နှု ိုး် ပြင ့်် ကကီိုးထွ ိုးတနကကသည်မှ တန က်ဆိုးတွင ် ြူိုးပွငက
့််
အသီိုးသိုးီ ကကသည်အထ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတ အပါအဝင်
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးသည်
့်
တန္ွရ သီအတွငိုး် တွင ် အလွနအ
် လပ်မျ ိုးကကသည်။ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီတွင၊် မိုးသည်
တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ၏ တအိုးပမမှုက သယ်တဆ င်လ ပပီိုး သက်ရှသတတဝါ အမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးသည်
ရတ်သမ်ိုးပခင်ိုး ရ သီ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက စတင်ခစ ိုးကကရသည်။ အရ အ ိုးလိုးသည်
အသီိုးသိုးီ ကကပပီိုး၊ တဆ င်ိုးရ သီအတွက် ပပင်ဆင်ရ တွင ် အစ ိုးအစ ရှရန်အလငှ့်
လူသ ိုးတသည်
ဤအသီိုးအန္ှ အမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက စတင်ရတ်သမ်ိုး ကကသည်။
့်
တဆ င်ိုးရ သီတွင ် အရ အ ိုးလိုးသည် တအိုးပမသည့်ရ
် သီ စတင်လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ
ဆတ်ပငမ်မှုန္င
ှ ့်် ပငမ်သက်မှုတတွ
့် င ် တပြည်ိုးပြည်ိုး စတင်တနသ ိုးကျ လ ကကပပီိုး၊
လူတသည်
လည်ိုး ဤရ သီ အတတ အတွငိုး် တွင် အန ိုးယူကကတလသည်။ တစ်ရ သီမှ
့်
တစ်ရ သီ၊ တန္ွဦိုးရ သီမှ တန္ွရ သီ၊ တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ၊ တဆ င်ိုးရ သီသ၊ ့် ကူိုးတပပ င်ိုးပခင်ိုးဤတပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် တည်တထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် နယ မမျ ိုးအတင်ိုး အ ိုးလိုး
ပြစ်တပေါ် ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ သူသည် ဤနယ မမျ ိုးက အသိုးပပြုလျက် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က ဦိုးတဆ င်ပပီိုး ပခ ိုးန ိုးသည်အ
့် ပူချန်မျ ိုးန္င
ှ ့်် ရ သီဥတမျ ိုးရသည်
ှ
့်
ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက ပပင်ဆင်ရင်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
ထူိုးကဲဆန်ိုးစပပီိုး စတ်ဝင်စ ိုးြွယ်တက င်ိုးတသ ဘဝလမ်ိုးခရီိုး တစ်ခက ြန်တီိုးခဲသ
့် ည်။
ထတကက
င ့်် ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် ဤစနစ်ကျသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးအတွငိုး် တွင၊်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် စနစ်ကျသည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် ရှငသ
် န်က တိုးပွ ိုးန္င်တလသည်။
လူသ ိုးမျ ိုးက ဤနယ မမျ ိုးက မတပပ င်ိုးလဲန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် လူ သမဟ
့် တ်
သတတဝါကမျှ ယင်ိုးတက
့် မချြုိုးတြ က်န္င်တပ။ မတရတွက်န္င်တသ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး
ပြစ်ပွ ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး- ပင်လယ်မျ ိုးက ကွငိုး် ပပင်မျ ိုး ပြစ်လ စဉ် ကွငိုး် ပပင်မျ ိုးက
ပင်လယ်မျ ိုးပြစ်လ က - ဤနယ မမျ ိုးက ဆက်လက် တည်ရတနသည်
ှ
။ ဘရ ိုးသခင်
တည်ရှတသ တကက င၊့်် ပပီိုးလျှင ် သူ၏အပ်စိုးမှုန္င
ှ ့်် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတကက င့်် ထနယ မမျ ိုး
တည်ရတပသည်
ှ
။ ဤစနစ်ကျသည့်် ပမကကီိုးမ ိုးသည့်် ကျယ်ကျယ်ပပနပ် ပန
့် ် ပြစ်
့် တသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးပြင၊့်် လူတ၏
့် ဘဝမျ ိုးသည် ဤနယ မမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးအတွငိုး် တွင ်
တရှ ျို့ဆက်တလသည်။ ဤနယ မမျ ိုးတအ က်တွင ် လူတ၏
့် မျြုိုးဆက်မျ ိုး တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက်
ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး လူတ၏
့် မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက်သည် ထနယ မမျ ိုး တအ က်တွင်
ရှငသ
် န်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
ရှငသ
် န်ပခင်ိုးအတွက် ဤစနစ်ကျသည့််
့်

ပတ်ဝန်ိုးကျင်အပပင်၊ မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့််
မျ ိုးစွ တသ အရ အ ိုးလိုးက တမွျို့တလျ ်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤနယ မအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသည်
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးကကပပီိုး ယင်ိုးတက
် ည်ိုး၊
့် အထင်တသိုးစွ အတလိုးမမှုကကတသ လ
၎င်ိုးတသည်
ဤနယ မမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်က စီစဉ်ညန်ကက ိုးတနသည်၊ ဤနယ မမျ ိုးအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးတနသည်ဆသည်က မခစ ိုးန္င်ကကတသ ်လည်ိုး၊ မည်သပင်
့် ပြစ်တစက မူ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤမတပပ င်ိုးလသ
ဲ ည်အ
့် မှုတွင ် အပမဲ ပါဝင်ပတ်သက်တပသည်။
ဤမတပပ င်ိုးလဲသည့်် အမှုတွင ် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်ပခင်ိုးန္ှင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြစ်တပသည်။
့်
လသ ်းမျိ ်းနွယအ
် ်းလံ်းို ကိို ပ စိုပျိ ်းတထ င်ရန်အလိငှ
ို ူ့ ဘိုရ ်းသခင်သည်
အရ ခပ် သမ
ိ ််းအတွက် နယ်နိမိတမ
် ျ ်း ချမှတသ
် ည်
ယတန အရ
ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး ပြစ်သည့်် ဤနယ မ
့်
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအ ိုး မည်သ ပပြုစ
ပျြုိုးတထ င်ပန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
အတကက င်ိုးအရ က ငါ တပပ မည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တတ ်တတ ်ကကီိုးမ ိုးသည့််
အတကက င်ိုးအရ ပြစ်၏၊ ထတကက
င့်် သင်တအတွ
က် ယင်ိုးတက
့်
့်
့် ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
အတသိုးစတ် ချပပန္င်ရန်အလငှ့် ယင်ိုးက အပင်ိုးအချြုျို့အပြစ်သ ခွ
ဲ က်ပပီိုး
့် လ
တစ်ခချင်ိုးတဆွိုးတန္ွိုးန္င်သည်။ ဤနည်ိုးပြင့်် သင်တအတွ
က် သတဘ တပါက်ြ သ
့်
့် ၍
လွယက
် လ
ူ မ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တပြည်ိုးပြည်ိုး သင်တ န
့် ိုးလည်န္င်တပသည်။
သဆ
့် လျှင ် ပထမဆိုး အပင်ိုးပြင ့်် စလက်ကကစ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ှ ့််
့် ျန်တွင ် တတ င်မျ ိုး၊ လွငပ် ပင်မျ ိုး၊ ကန္တ ရမျ ိုး၊ တတ င်ကန်ိုးမျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုးန္င
အင်ိုးအင်မျ ိုးအတွက် နယ်နမတ်မျ ိုး တရိုးဆွခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ ကမဘ တပမတပေါ်တွင် တတ င်မျ ိုး၊
လွငပ် ပင်မျ ိုး၊ ကန္တ ရမျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်ကန်ိုးမျ ိုးအပပင် တရအစအတဝိုးမျ ိုးအမျြုိုးမျြုိုး ရှသည်။
ဤအရ မျ ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့်် တပမပပင်အတနအထ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
ထအရ မျ ိုးကက ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် နယ်နမတ်မျ ိုး တရိုးဆွခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ နယ်နမတ်မျ ိုး
တရိုးဆွပဲ ခင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ တပပ
သည်အ
့် ခါတွင၊် ယင်ိုးမှ တတ င်မျ ိုးက မမတ၏
့်
့်
အကန်အသတ်
တဘ င်မျ ိုး ရှသည်၊ လွငပ် ပင်မျ ိုးက မမတ၏
့်
့် ကယ်ပင်
အကန်အသတ်
တဘ င်မျ ိုး ရှသည်၊ ကန္တ ရမျ ိုးက နယ်နမတ် တချြုျို့ ရှပပီိုး တတ င်ကန်ိုးမျ ိုးက
့်
ပတသ နယ်ပယ်တစ်ခ ရှသည်ဟ ဆလတပသည်။ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုးကဲသ
့် ့်
တရအစအတဝိုးမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ပတသပမ ဏ တစ်ခလည်ိုး ရှတလသည်။ ဆလသည်မှ

ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည် အရ ရ တင်ိုးက
ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုးလင်ိုး ခွပဲ ခ ိုးခဲသ
်
ိုးသည့်် မည်သည့်် တတ င်မဆ၏အချင်ိုးဝက်က
့် ည်။ သတ်မှတထ
ကီလမီတ မည်မျှရှသငပ့်် ပီိုး ယင်ိုး၏အတင်ိုးအတ က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည် ဆသည်တက
့်
ဘရ ိုးသခင် တွက်ချက်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် မည်သည့်် လွငပ် ပင်မဆ၏
အချင်ိုးဝက်က ကီလမီတ မည်မျှရှသငပ့်် ပီိုး၊ ယင်ိုး၏အတင်ိုးအတ က
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်ကလည်ိုး သူ တွက်ချက်ပပီိုးပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက
ြန်ဆင်ိုးတနချန်တွင၊် ကန္တ ရမျ ိုး၏ နယ်နမတ်မျ ိုးအပပင်၊ တတ င်ကန်ိုးမျ ိုး၏ အပင်ိုးအပခ ိုးန္ှင ့််
ယင်ိုးတ၏
့် အချြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် အဘယ်အရ ပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့် နယ်သတ်မှတ်ထ ိုးသည်
စသည်တက
ဲ့် ည်- ဤအရ အ ိုးလိုးက သူက
့် လည်ိုး သူ တွက်ချက်ခသ
ချမှတ်ထ ိုးခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်သည်။ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုး၏ အပင်ိုးအပခ ိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး လပ်တဆ င်ချက်အတွငိုး် တွင ် သူ တွက်ချက်ခသ
ဲ့် ည်- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင် နယ်နမတ်မျ ိုး ရှကကသည်။ သဆ
့် လျှင ် “နယ်နမတ်မျ ိုး” ဟ ငါတ ့်
တပပ ဆသည်အ
့် ခါတွင ် အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။ အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် နယ မမျ ိုးက
တည်တထ င်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် မည်သ အ
့် ပ်စိုးတကက င်ိုးက ငါတ ့်
ခတင် တဆွိုးတန္ွိုးခဲက့် ကသည်။ ဆလသည်မှ တတ င်မျ ိုး၏ အပင်ိုးအပခ ိုးန္ှင ့်် နယ်နမတ်မျ ိုးသည်
ကမဘ ၏လည်ပတ်မှုတကက င့်် သမဟ
် တ
ှု ကက င့်် တိုးချဲျို့သွ ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်၊
့် တ် အချန်ကန်လွနမ
သမဟ
ပတသပြစ်၏၊ မတပပ င်ိုးလဲကကသကဲသ
့် ့်
့် ွ ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့် တ် တလျ သ
့်
၎င်ိုးတ၏
ူ ှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်။ လွငပ် ပင်မျ ိုး၏
့် မတပပ င်ိုးလဲန္င်ပခင်ိုးက ချမှတ်သမ
ဧရယ မျ ိုး အတွက်မူ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပင်ိုးအပခ ိုးက အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊ ၎င်ိုးတက
့်
အဘယ်အရ န္ှင ့်် နယ်သတ်မှတထ
်
ိုးသည်- ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
ချမှတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
နယ်နမတ်မျ ိုး ရှကကပပီိုး၊ ယင်ိုးမှ တပမကကီိုး၏
့်
တတ င်ပူစ တစ်ခသည် လွငပ် ပင်တစ်ခ၏ တပမပပင်မှ ကကြုရ ကျပန်ိုး တပေါ်ထက
ွ လ
်
ြ ့်
မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ပြစ်
့် သည်။ လွငပ် ပင်သည် ရတ်တရက် တတ င်အပြစ် တပပ င်ိုးမသွ ိုးန္င်တပဤသည် ပြစ်န္င်မည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ယခတင် ငါတ တပပ
ခဲသ
့် ည့်် နယ မမျ ိုးန္ှင ့််
့်
နယ်နမတ်မျ ိုး၏ အဓပပ ယ် ပြစ်သည်။ ကန္တ ရအတွက်မူ၊ သဲကန္တ ရ၏ တကျသည့််
အသိုးဝင်မမ
ှု ျ ိုး သမဟ
့် တ် အပခ ိုးတပမအတနအထ ိုး အမျြုိုးအစ ိုး သမဟ
့် တ် ပထဝီဝင်ဆင်ရ
တနရ က ဤတနရ ၌ ငါတ တပပ
မည်မဟတ်ဘ၊ဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် နယ်နမတ်မျ ိုးကသ တပပ မည်
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမတ
ှု အ က်တင
ွ ် ကန္တ ရ၏ အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးသည်လည်ိုး
ကျယ်လ လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည်

ယင်ိုးအ ိုး သူ၏နယ မ၊ သူ၏အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးက တပိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သူ၏တနရ က မည်မျှကကီိုးမ ိုးပပီိုး၊ သူ၏ အသိုးဝင်မှုက အဘယ်အရ ပြစ်သည်၊
အဘယ်အရ န္ှင ့်် နယ်သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုး၊ အဘယ်အရပ်၌ ရှသည်- ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်က
ချမှတ်ထ ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် သူ၏အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးက တကျ ်လွနမ
် ည် မဟတ်၊
သမဟ
့် ယင်
ိုး၏ နယ်တပမသည်
့် တ် ယင်ိုး၏အတနအထ ိုးက တပပ င်ိုးမည်မဟတ်သကဲသ
့်
ထင်ရ ပမင်ရ ချဲျို့ထင
ွ လ
် မ်မ
့် တရမျ
ိုး၏
့် ည်မဟတ်တပ။ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုးကဲသ
့်
စီိုးဆင်ိုးမှုမျ ိုးသည် စနစ်တကျပြစ်ပပီိုး အဆက်မပပတ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အပင်ိုးအပခ ိုး
သမဟ
် ွန၍
် မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် နယ်နမတ်မျ ိုးက တကျ လ
လှုပ်ရှ ိုးကကလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် စနစ်ကျသည့်် ပစတစ်ခတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
စီိုးဆင်ိုးရမည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခပြင ့်် စီိုးဆင်ိုးကကတလသည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အပ်စိုးမှု နယ မမျ ိုးတအ က်တွင ် မည်သည့်် ပမစ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် အင်ိုးအင်မျ ိုးကမျှ
အတကက င်ိုးမဲ့် တပခ က်တသွျို့သွ ိုးလမ်မ
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် တ် ကမဘ တပမ၏ လည်ပတ်ပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် အချန်ကန်လွနပ် ခင်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုး၏ စီိုးဆင်ိုးရ ဦိုးတည်ချက် သမဟ
့် တ် ပမ ဏက
အတကက င်ိုးမဲ့် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
လက်အတွငိုး် တွင ် ရှသည်။ ဆလသည်မှ ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ် ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ှ ့််
့် ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် တနရ မျ ိုး၊ ဧရယ မျ ိုးန္င
အကနအ
် ့် သတ်မျ ိုး ရှကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၊ ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
ယင်ိုးတ၏
အတကက င်ိုးမဲ့် မပပင်န္င်၊
့် နယ်နမတ်မျ ိုးက ထူတထ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
့်
အသစ်မလဲန္င်သကဲသ
့် မတပပ
င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။ “အတကက င်ိုးမဲ့်” ဟူသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က
့်
ဆလသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတသည်
ရ သီဥတ၊ အပူချန် သမဟ
့်
့် တ်
ကမဘ ၏လည်ပတ်မှုန္နှု ိုး် တတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏မူ
့်
့် လနင်္ပစက ကကြုရ ကျပန်ိုး တရ ျို့ ပခင်ိုး၊ ချဲျို့ ပခင်ိုး
သမဟ
့် တ် တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး ပြစ်မည်မဟတ်ဟ ဆလသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တတ င်တစ်လိုးသည်
အပမင်တ
န္ှငသ
့်် ရ
ူ ှသည်၊ သူ၏
့် စ်ခ ရှသည်၊ တအ က်တပခက သူတနရ
့်
ပင်လယ်တရမျက်န္ ှ ပပင်အပမင့်် တစ်ခရှပပီိုး အပင်ပမ ဏတစ်ခ ရှတလသည်။
ဤအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုး၊ တွက်ချက်ခပဲ့် ခင်ိုးပြစ်က ယင်ိုးသည်
အတကက င်ိုးမဲ့် တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ လွငပ် ပင်မျ ိုး အတွက်မူ လူအမျ ိုးစသည်
လွငပ် ပင်မျ ိုးတွင ် တနထင်ကကပပီိုး မည်သည့်် ရ သီဥတ တပပ င်ိုးလဲမှုကမျှ ၎င်ိုးတ၏
့် နယ်ပယ်
သမဟ
ရမှု
ှ ၏ တန်ြိုးက သက်တရ က်မှု ရှမည်မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်
့် တ် ၎င်ိုးတတည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဤတပမအတနအထ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ပထဝီဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအတွငိုး်

ပါရှသည့်် အရ မျ ိုးသည်ပင် အတကက င်ိုးမဲ့် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့််
ကန္တ ရ၏ တပါင်ိုးစပ်ြဲစ
ွျို့ ည်ိုးမှု၊ တပမတအ က်က တွငိုး် ထက
ွ ်ပစစညိုး် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၊
ကန္တ ရတစ်ခတွင ် ပါဝင်သည့်် သဲပမ ဏန္ှင ့်် သဲ၏အတရ င်၊ ကန္တ ရ၏ သပ်သည်ိုးမ-ှု
ဤအရ မျ ိုးသည် အတကက င်ိုးမဲ့် တပပ င်ိုးလဲလမ်မ
င်ိုးမဲ့်
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ အတကက
့်
တပပ င်ိုးလလ
ဲ မ်မ
့်် ည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမန္
ှု င
ှ ့််
့် ည် မဟတ်သည်မှ အဘယ်တကက ငန
သူ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတကက င့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ီ သ
့် ည့်် ဤမတူညတ
တပမပပင်အတနအထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပထဝီဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးလိုးအတွငိုး် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် စီစဉ်ထ ိုးက စနစ်တကျရှသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ရပ်ပြင့်် အရ ရ တင်ိုးက
စီမခန်ခွ့် တ
ဲ နသည်။ ထတကက
င့်် ဤပထဝီဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး ခရပပီိုးတန က်တွင ် န္ှစ်တပါင်ိုး တထ င်တသ င်ိုးချီပင် တည်ရတနကကဆဲ
ှ
ပြစ်က
၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးက ထမ်ိုးတဆ င်တနကကဆဲ ပြစ်သည်။ မီိုးတတ င်မျ ိုး
တပါက်ကွဲသည့်အ
် ချန်န္င
ှ ့်် ငလျင်မျ ိုး ပြစ်ပွ ိုးသည့်် အချန်က လမျ ိုး တချြုျို့ ရှပပီိုး၊ ကကီိုးမ ိုးသည့််
ကန်ိုးတပမတရွ တ
ျို့ ပပ င်ိုးမမ
ှု ျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည့််
တပမအတနအထ ိုးမျြုိုးကမျှ ယင်ိုး၏ နင်္ လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးက လိုးဝ
ဆိုးရှု ိုးခွငတ
့်် ပိုးမည်မဟတ်တပ။ ဤအရ အ ိုးလိုး- လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်က တတွျို့ ပမင်ပပီိုး
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရသည့်် ဤအရ အ ိုးလိုး- ကမဘ တပမတပေါ်တွင် စနစ်ကျသည့်ပ
် စတစ်ခပြင ့််
ရှငသ
် န်န္င်သည်မှ ဤနယ မမျ ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ဤစီမခနခ
် ့် မ
ွဲ ှု၊ သူ၏ အပ်စိုးမှုန္င
ှ ့််
ထန်ိုးချြုပ်မတ
ှု တကက
ငသ
့််
ပြစ်တပသည်။ သဆ
့်
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမတပေါ်
တည်ရသည်
ှ
့် ဤတပမအတနအထ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးအ ိုးလိုးက အဘယ်တကက င့်် ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့််
စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ နည်ိုး။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင် အမျြုိုးမျြုိုးတွင ်
ရှငသ
် န်သည့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးသည် တည်ပငမ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက
ရရှကကြအလ
ငှ့် န္ှင ့်် ထတည်ပငမ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခအတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတ ဆက်
လက်
့်
့်
အသက်ရှငက
်
တိုးပွ ိုးန္င်ကကြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ တရ ျို့တပပ င်ိုးန္င်သည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
မတရ ျို့တပပ င်ိုးန္င်သည့်် အရ မျ ိုး၊ မမတ၏
့် န္ှ တခါင်ိုးတပါက်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
အသက်ရှြူသည်အ
့် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် မရှြူသည်အ
့် ရ မျ ိုး— ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်တရိုးအတွက် တစ်မထ
ူ ိုးူ ပခ ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခက
ြန်တီိုးကကတလသည်။ ဤသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးသည်သ လူသ ိုးမျ ိုး၏ မျြုိုးဆက်
့်
တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်က ပပြုစပျြုိုးတထ င်န္င်ပပီိုး ဤသတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးကသ
့်
လူသ ိုးမျ ိုးက မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ ဆက်လက်

ရှငသ
် န်တစန္င်တပသည်။
ယခတင် ငါတပပ ပပီိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် အတတ ် ကကီိုးမ ိုးသည့််
အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးသည် သင်တ၏
့်
့် အသက်တ မျ ိုးမှ အတတ ်အတန်
ပခ ိုးန ိုးပ တပေါ်တက င်ိုးတပေါ် န္င်သည်၊ သတသ
် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုး န ိုးလည်န္င်သည်ဟ ငါ
ယကကည်သည်၊ ဟတ်ပါသတလ ။ ဆလသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် သူ၏အပ်စိုးမှုထက
ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏နယ မမျ ိုးသည် အလွန ် အတရိုးကကီိုးသည်- ဧကန်အမှန ် အလွနအ
် တရိုးကကီိုး၏။
ဤနယ မမျ ိုးတအ က်တွင ် သက်ရအ
ှ ိုးလိုး၏ ကကီိုးထွ ိုးပခင်ိုးအတွက် မရှမပြစ်လအပ်ချက်မှ
အဘယ်အရ နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုတကက င့်် ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက
သူ၏ အပ်စိုးမှုအတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ မျ ိုးက
့်
တဆ င်ရွက်ကကသည်မှ သူ၏ အပ်စိုးမှုတကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တတ င်မျ ိုးက
သစ်တတ မျ ိုးက ပျြုိုးတထ င်တပိုးပပီိုး၊ သစ်တတ မျ ိုးက ထတတ င်မျ ိုးအတွငိုး် တနထင်ကကသည့််
ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျြုိုးစက တစ်ပပန်တစ်လှည့်် ပျြုိုးတထ င်ပပီိုး တစ င်တ
့် ရှ က်တလသည်။
လွငပ် ပင်မျ ိုးသည် လူသ ိုးတအတွ
က် တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး စက်ပျြုိုးရန်အပပင် ငှကမ
် ျ ိုးန္ှင ့််
့်
သ ိုးရဲအမျြုိုးမျြုိုးတအတွ
က် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် စင်ပမငတ
့်် စ်ခ ပြစ်သည်။ လွငပ် ပင်မျ ိုးသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ် အမျ ိုးစက ပပန်ပပြူိုး
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး လူမျ ိုး၏ဘဝမျ ိုး၌
့် သည့်် တပမတပေါ်တွင ် တနထင်ခင
သက်သ လွယ်ကူမှု တပိုးတလသည်။ ပပီိုးလျှင ် လွငပ် ပင်မျ ိုးတွင ် ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးလည်ိုး
ပါဝင်သည်- အလွနက် ကီိုးမ ိုးသည့်် ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးသည်
ကမဘ တပမကကီိုး၏ ကကမ်ိုးပပင် အတွက် အပင်အြိုးအက တစ်ခ တပိုးတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပမဆီလ က က ကွယ်တပိုးပပီိုး ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးတပေါ် အသက်ရှငသ
် ည့်် ကျွဲန္ ွ ိုး၊ သိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပမင်ိုးမျ ိုးက ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်သည်။ ကန္တ ရသည်လည်ိုး သူ၏ကယ်ပင် လပ်ငန်ိုးတဆ င်တ က
တဆ င်ရွက်သည်။ ယင်ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် တနထင်ရန် တနရ တစ်ခ မဟတ်တပ။ ယင်ိုး၏
အခန်ိုးကဏ္ဍမှ စစွတ်သည့်် ရ သီဥတမျ ိုးက ပမတပခ က်တသွျို့တစရန်ပြစ်သည်။ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့််
အင်ိုးအင်တ၏
် ူသည့််
့် စီိုးဆင်ိုးမှုသည် လူတ၏
့် တသ က်သိုးတရက သက်သ လွယက
နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည်။ ၎င်ိုးတစီ့် ိုးဆင်ိုးသည်အ
့် ရပ်တင်ိုးတွင ် လူမျ ိုးသည်
တသ က်ရန် တရရှလမ့််မည် ပြစ်ပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တရလအပ်မမ
ှု ျ ိုးက
ပြည့်ဆ
် ည်ိုးတပိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်တမှ့် တပမအတနအထ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင် တရိုးဆထ
ွဲ ိုးသည့်် နယ်နမတ်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင် တရိုးဆထ
ွဲ ိုးသည့်် ဤနယ်နမတ်မျ ိုးတကက င့်် တပမအတနအထ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးသည်

ရှငသ
် န်မှုအတွက် မတူညသ
ီ ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစပပီိုး၊ ရှငသ
် န်မှုအတွက်
ပြစ်သည့်် ဤပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးသည် ငှက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န် အမျြုိုးမျြုိုးတအတွ
က်
့်
အဆင်တပပပပီိုးပြစ်က ၊ ယင်ိုးတက
် န်ြ တနရ
လည်ိုး တပိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မှ
့် ရှငသ
့်
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ အမျြုိုးမျြုိုး၏ ရှငသ
် န်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအတွက် နယ်နမတ်မျ ိုး
ပြစ်တပေါ် ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တန က်တွင ် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးတပပ ဆမည့်် ဒတယအပင်ိုး
့်
ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးဆိုးအတနပြင်၊့် ငှက်မျ ိုး၊ သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ပိုးမ ိုးမျ ိုးက
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် အသက်ရှငတ
် နထင် ကကသနည်ိုး။ သစ်တတ မျ ိုးန္ှင ့်် သစ်ပင်အပ်မျ ိုးတွင်
တနကကသတလ ။ ဤအရ မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
င့််
့် တနအမ်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင် အမျြုိုးမျြုိုးအတွက် နယ်နမတ်စည်ိုးမျ ိုး ထူတထ င်ပခင်ိုးအပပင်၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အမျြုိုးမျြုိုးတသ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး၊ ငါိုးမျ ိုး၊ ပိုးမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အပင်မျ ိုး အ ိုးလိုးအတွကလ
် ည်ိုး နယ်နမတ်စည်ိုးမျ ိုး တရိုးဆွခ
ဲ ပဲ့် ပီိုး၊ နယ မမျ ိုးက
ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ အမျြုိုးမျြုိုးတသ ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးကက ိုးက
မတူညမ
ီ ှုမျ ိုးတကက ငန္
့်် င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ည့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး တည်ရမှု
ှ တကက င်၊့်
မတူညသ
ီ ည့်် ငှက်အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၊ ငါိုးမျ ိုး၊ ပိုးမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အပင်တသည်
ရှငသ
် န်မှုအတွက် မတူညသ
ီ ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး ရှကကတလသည်။ ငှက်မျ ိုး၊
့်
သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ပိုးမ ိုးမျ ိုးသည် အပင် အမျြုိုးမျြုိုး ကက ိုးတွင ် တနထင်ကကသည်၊ ငါိုးမျ ိုးက
တရထဲတွငတ
် နပပီိုး အပင်မျ ိုးက တပမတပေါ်တွင ် တပါက်ကကသည်။ ကန်ိုးတပမတွင ် တတ င်မျ ိုး၊
လွငပ် ပင်မျ ိုးန္င
ှ ့်် တတ င်ကန်ိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် တသ
နယ်တပမ အမျြုိုးမျြုိုးပါဝင်သည်။ ငှကမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲ
့်
တရ စဆ န်တသည်
၎င်ိုးတ၏
်
ိုးသည့်် တနအမ် ရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် သတ်မှတထ
့်
ဟဟသည်သည် မည်သည့်လ
် မ်ိုးကမဆ လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ တတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
တနအမ်မျ ိုးသည် တတ မျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်မျ ိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်တနတွ
့် င ် ၎င်ိုးတ၏
့်
တနအမ်မျ ိုး ြျက်ဆိုးီ ခရပါက၊ ဤစနစ်ကျမှုသည် ပရမ်ိုးပတ ပြစ်သွ ိုးတပလမ်မ
့် ည်။
စနစ်ကျမှုက ပရမ်ိုးပတ ပြစ်သွ ိုးသည် န္ှငတ
့်် စ်ပပြုင်နက် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးမှ
အဘယ်အရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ပထမဦိုးဆိုး ထခက်မည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးမှ မည်သတ
ူ ပြစ်
့် သနည်ိုး။
(လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်ပါသည်။) လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင် ထူတထ င်ပပီိုးပြစ်သည့််
ဤနယ မမျ ိုးန္ှင ့်် အကန်အသတ်
မျ ိုး အတွငိုး် တွင၊် တစ်မထ
ူ ိုးူ ပခ ိုးသည်ပ့် ြစ်ရပ်
့်
တစ်ခတစ်တလက သင်တ တတွ
ျို့ ြူိုးသတလ ။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ဆင်မျ ိုးက သဲကန္တ ရထဲတွင ်
့်
လမ်ိုးတလျှ က်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထကဲသ
့် တသ
အရ တစ်ခတစ်တလက သင်တ တတွ
ျို့ ြူိုးသတလ ။
့်
့်
ဆင်မျ ိုးသည် တတ ထဲတွငတ
် နထင်ပပီိုး ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်
့်

ပပင်ဆင်ထ ိုးခဲသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင် ပြစ်တသ တကက င်၊့် ဤအရ အမှနတ
် ကယ်
့် ည့်် ရှငသ
ပြစ်ပျက်ခပ
ဲ့် ါက၊ အလွနထ
် ိုးူ ဆန်ိုးသည့်် ပြစ်ရပ်တစ်ခ ပြစ်တပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
်
ိုးသည့််
့် ကယ်ပင် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
့် ကယ်ပင် သတ်မှတထ
တနအမ် ရှတလသည်၊ ထတကက
င့်် ဆင်သည် အဘယ်တကက င့်် ဟဟသည်သည်
့်
တပပိုးလ ိုးတနမည်နည်ိုး။ ပခတသဂ့် သမဟ
့် တ် ကျ ိုးမျ ိုးက သမဒဒရ ကမ်ိုးစပ်န ိုးတွင ်
လမ်ိုးတလျှ က်တန ကကသည်က တစ်ဦိုးတစ်တလက ပမင်ြူိုးသတလ ။ သင် မပမင်ြူိုးပါတချ။
ပခတသဂန္
့် င
ှ ့်် ကျ ိုးတ၏
့် တနအမ်သည် သစ်တတ မျ ိုးန္ှင ့်် တတ င်မျ ိုးပြစ်သည်။ သမဒဒရ ထဲက
တဝလငါိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် ငါိုးမန်ိုးမျ ိုးက သဲကန္တ ရက ပြတ်ကူိုးခတ်တနကကသည်က
တစ်ဦိုးတစ်တလက ပမင်ြူိုးပါသတလ ။ သင် မပမင်ြူိုးပါတပ။ တဝလငါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါိုးမန်ိုးမျ ိုးသည်
သမဒဒရ ထဲတွင ် ၎င်ိုးတ၏
် န်မှု
့် တနအမ်က ပပြုလပ်ကကတပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုး၏ ရှငသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်တွင ် ဝက်ဝညြုမျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ တနထင်သည်လ
့် မ
ူ ျ ိုး ရှသတလ ။ ၎င်ိုးတ တနအ
မ်မျ ိုး၏
့်
အတွငိုး် အပပင်တွင ် တဒါင်ိုးမျ ိုး သမဟ
ှ ်မျ ိုး အပမဲတမ်ိုးဝန်ိုးရသည့်် လူမျ ိုး
့် တ် အပခ ိုးငက
ရှသတလ ။ လင်ိုးယန်မျ ိုး သမဟ
့် တ် တတ ငန်ိုးမျ ိုးက တမျ က်မျ ိုးန္ှင ့််
တဆ က
့် စ ိုးတနကကသည်က တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ပမင်ြူိုးပါသတလ ။ (မပမင်ြူိုးပါ။)
ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက တစ်မူထိုးူ ဆန်ိုးသည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုး ပြစ်ကကတပမည်။ သင်တ၏
့် န ိုးတွင်
တစ်မူထိုးူ ပခ ိုးပတပေါ်သည့်် ဤအရ မျ ိုးက ငါတပပ ဆရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည်- တစ်တနရ ထဲတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
ပတသသတ်မှတ်ခရသည်ပြစ်တစ၊ သမဟ
့် တ် မမတ၏
့် န္ှ တခါင်ိုးတပါက်မျ ိုးမှတစ်ဆင့််
အသက်ရှြူန္င်သည်ပြစ်တစ၊ အသက်မရှြူန္င်သည်ပြစ်တစ- ရှငသ
် န်မှုအတွက် မမတ၏
့် ကယ်ပင်
နယ မမျ ိုးရသည်
ှ
က သင်တအ
့် ိုး န ိုးလည်တစရန်ပြစ်သည်။ ဤသက်ရှသတတဝါမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် မြန်ဆင်ိုးမီ အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ရှငသ
် န်မှုအတွက်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
က်
့် ကယ်ပင် တနအမ်န္င
့် ကယ်ပင်ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ၎င်ိုးတအတွ
့်
ပပင်ဆင်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုး ပြစ်သည်။ ဤသက်ရှသတတဝါမျ ိုးသည် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် ကယ်ပင် ပတ်ဝန်ိုးကျင်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်အစ ိုးအစ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် ကယ်ပင် တနအမ်မျ ိုးရကကပပီ
ှ
ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုအတွက်
့် ရှငသ
သင်တ
ှ ်ထ ိုးသည့်် ကယ်ပင်တနရ မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုအတွက်
့် တ ်တသ သတ်မတ
့် ရှငသ
သင်တ
် ည့်် အပူချန်မျ ိုးရသည့်
ှ
် တနရ မျ ိုး ရှခဲက့် ကသည်။ ထသပြင
့် တ သ
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
မည်သည့်လ
် မ်ိုးကမဆ ဟဟသည်သည် လှညလ
့်် ည်သွ ိုးလ ပခင်ိုး သမဟ
ွ ်၏
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ရှငသ
် န်မှုက ထခက်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် လူတ၏
့် ဘဝမျ ိုးက သက်တရ က်တစပခင်ိုးတ ့်

ပပြုမည်မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က ရှငသ
် န်မှုအတွက် အတက င်ိုးဆိုးတသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် တထ က်ပတ
် ့် သ
ွဲ ည့်ပ
်
့် ပိုးရင်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးက စီမခနခ
ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုး အတွငိုး် ရှ သက်ရှသတတဝါအသီိုးသိုးီ သည် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး အတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် အသက်က အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးသည့််
့်
အစ ိုးအစ ရှကကသည်။ ထအစ ိုးအစ မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ၊ ၎င်ိုးတသည်
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဇ တပတ်ဝန်ိုးကျင်ပြင ့်် ဆက်သယ
ွ ်မှု ရှတပသည်။ ထပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က သူတအတွ
က် ချမှတ်ခသ
ဲ့် ည့်် နယ မမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ဆက်လက် ရှငသ
် န်၊
့်
တိုးပွ ိုးက တရှ ျို့ဆက်ကကတလသည်။ ဤနယ မ အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ဘရ ိုးသခင်၏
ကကြုတင်ပပဌ န်ိုးပခင်ိုးတကက င်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တပြစ်ပခင်ိုးပြင ့််
ရှငသ
် န်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ အ
့်် တူ အပပန်အလှန ် မှခ
ီ ပခင်ိုးပြင့်် အတူတကွ
ယှဉ်တွဲတနထင်တလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး ယင်ိုးတအတွ
က် နယ်နမတ်မျ ိုးက
့်
ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ယင်ိုးတအလယ်
တွင ် သူသည် သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
ပပြုစတစ င်တ
ဲ့် ည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
့် ရှ က်ခသ
မတူညသ
ီ ည့်် ရှငသ
် န်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်၊ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့်
ရှငသ
် န်ရန် နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ခတည်ိုးသ ရှပခင်ိုး မဟတ်သည်သ မက၊ ရှငသ
် န်မှုအတွက်
ပတ်ဝန်ိုးကျင် အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခသ ၎င်ိုးတရှ့် ပခင်ိုး မဟတ်ကကသည်ကလည်ိုး သင်
ပမင်န္င်တပသည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ဘဝက အတသွိုးအသ ိုးန္ှင ့််
ဆက်လက်ရှငသ
် န်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးအတွက် အတရိုးကကီိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်တသ ၊ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက်
အစ ိုးအစ န္ှင ့်် တရအရင်ိုးအပမစ် အမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်လျက်ရှသည်အ
့် တကက င်ိုးက ယခင်က ငါတ တပပ
ဆတဆွိုးတန္ွိုးခကဲ့် ကသည်။ သတသ
်
့်
့်
ဤလူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် လူအ ိုးလိုးက အတစ့်အဆန်မျ ိုးပြငသ
့််
အသက်ရှငတ
် နသည်
မဟတ်တပ။ လူတသည်
မတူညသ
ီ ည့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့််
့်
တပမပပင်အတနအထ ိုးမျ ိုးတကက င့်် မတူညသ
ီ ည့်် ရှငသ
် န်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး ရှကကသည်။
ဤရှငသ
် န်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့််
့်
လူသ ိုးအ ိုးလိုးသည် လယ်စက်ပျြုိုးတရိုးတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်ကကသည် မဟတ်တပ။
ဆလသည်မှ လူသ ိုးအ ိုးလိုးက တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး စက်ပျြုိုးပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အစ ိုးအစ က
ရရှပခင်ိုး မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ငါတ တပပ
ဆတဆွိုးတန္ွိုးမည့်် တတယအပင်ိုး ပြစ်သည်။
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် ဘဝတနထင်မှု ပစအမျြုိုးမျြုိုးတကက င ့်် နယ်နမတ်မျ ိုး

ပြစ်တပေါ်လ သည်။ သဆ
့် လျှင ် လူသ ိုးမျ ိုးသည် အပခ ိုး မည်သည့်် ဘဝတနထင်မှုပစ
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ရှကကသနည်ိုး။ ပခ ိုးန ိုးတသ အစ ိုးအစ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးအရ၊ အပခ ိုး
မည်သည်လ
့် ူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ အဓက အမျြုိုးအစ ိုးအချြုျို့ ရှသည်။
ပထမဆိုးက အမဲလက်သည့်် ဘဝတနထင်မှုပစ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သည်က
အတယ က်တင်ိုး သသည်။ အမဲလက်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်တမွိုးသည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးသည် အဘယ်အရ က
စ ိုးသနည်ိုး။ (တတ တက င်သ ိုး ပြစ်ပါသည်။) သူတသည်
တတ ထဲက ငှက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
သ ိုးရဲတရ စဆ န်တက
့် စ ိုးကကသည်။ “တတ တက င်သ ိုး” သည် တခတ်စက ိုးလိုး ပြစ်၏။
မဆိုးမျ ိုးက ယင်ိုးက တတ တက င်သ ိုး အတနပြင ့်် မတတွိုးတပ။ အစ ိုးအစ အပြစ်၊
၎င်ိုးတ၏တန
စဉ်
တစ်တက င်
့် အ ဟ ရအပြစ် တတွိုးသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ သမင်
့်
့်
ရသည်။ ဤသမင်က ၎င်ိုးတ ရသည်
အ
့် ခါတွင ် လယ်သမ ိုးက တပမကကီိုးမှ တက က်ပဲသိုးီ န္ှတက
့်
့်
ရသကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်။ လယ်သမ ိုး တစ်ဦိုးသည် တပမကကီိုးမှ အစ ိုးအစ ကရပပီိုး
ဤအစ ိုးအစ က သူပမင်သည်အ
့် ခါတွင ် တပျ ်ရင်ပပီိုး စတ်တအိုးသက်သ ခစ ိုးရသည်။ စ ိုးစရ
တက က်ပဲသိုးီ န္ှမျ ိုးပြင ့်် မသ ိုးစသည် ဆ တလ င်လမ်မ
ှ ိုးသည်
့် ည် မဟတ်တပ။ သူ၏ စတ်န္လ
ပူပန်တသ က ကင်ိုးက စတ်တကျနပ်မှု ခစ ိုးရသည်။ မဆိုးတစ်ဦိုးသည်လည်ိုး
သူြမ်ိုးမသည်အ
့် တက င်က ကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါတွင၊် သူအတနပြင
့်် အစ ိုးအစ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
တန က်ထပ် စိုးရမ်ြ မလ
တသ တကက င၊့်် စတ်တအိုးသက်သ ခစ ိုးရက စတ်တကျနပ်မှု
့်
ရရှတလသည်။ တန က်တစ်ခါ စ ိုးြ တစ်
စတစ်ရ ရှပပီိုး၊ ဆ တလ င်ြ မလ
အပ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
့်
အသက်တမွိုးမှုအတွက် အမဲလက်သူ တစ်ဦိုးပြစ်သည်။ အမဲလက်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငသ
် ူ
အမျ ိုးစသည် တတ င်တပေါ် သစ်တတ မျ ိုးထတ
ဲ ွင် တနထင်ကကသည်။ ၎င်ိုးတ လယ်
မစက်ကကတပ။
့်
ထတနရ တွင ် စက်ပျြုိုးန္င်သည်တ
့် ပမက ရှ တတွရ
ျို့ န် မလွယတ
် ပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
သက်ရအမျ
ှ
ြုိုးမျြုိုး၊ သ ိုးတက င် အမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတအတပေါ်
တွင ် ရှငသ
် န်ကကသည်။
့်
ဤသည်မှ သ မန်လသ
ူ ိုးတမှ့် ကွဲပပ ိုးသည့်် ပထမ ဘဝတနမှုပစမျြုိုး ပြစ်သည်။
ဒတယအမျြုိုးအစ ိုးက တရ စဆ န်ထန်ိုးတကျ င်ိုးသတ
ူ စ်ဦိုး၏ ဘဝပစ ပြစ်သည်။
အသက်တမွိုးမှုတစ်ခအတွက် တရ စဆ န်မျ ိုး ထန်ိုးတကျ င်ိုးသည့်လ
် မ
ူ ျ ိုးသည် လယ်တပမကလည်ိုး
စက်ပျြုိုးကကသတလ ။ (မစက်ပျြုိုးကကပါ။) သဆ
သည့်အ
် ရ
့် လျှင ် ၎င်ိုးတ မည်
့်
လပ်ကင်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ အဘယ်
သ အသက်
ရှငက် ကသနည်ိုး။ (အမျ ိုးအ ိုးပြင်၊့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
့်
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးအတွက် ကျွဲန္ ွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သိုးမျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးကကပပီိုး
တဆ င်ိုးရ သီ၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက သတ်ပြတ်ပပီိုး စ ိုးတသ က်ကကပါ၏။ ၎င်ိုးတ၏
့်

အဓကအစ ိုးအစ မှ အမဲသ ိုးန္ှင ့်် သိုးသ ိုးပြစ်ပပီိုး န္ွ ိုးန္လက်
ြက်ရည်က တသ က်ကကပါသည်။
့်
တရ စဆ န် ထန်ိုးတကျ င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးမှ တလိုးရ သီလိုး အလပ်မျ ိုး ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
တက င်ိုးတက င်ိုးစ ိုး ကကပါသည်။ ၎င်ိုးတတွ
့် င ် န္ွ ိုးန္၊ ့် န္ထွ
့် က်ပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် အသ ိုးတ ့်
အမျ ိုးအပပ ိုးရကကပါသည်
ှ
။) အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးအတွက် တရ စဆ န်မျ ိုးက
ထန်ိုးတကျ င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင ့်် အမဲသ ိုးန္ှင ့်် သိုးသ ိုးက စ ိုးကကသည်၊ သိုးန္န္ှ့် င ့််
န္ွ ိုးန္က
န္ ှ က
့် တသ က်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ဆ
့် ပင်က တလတက်ပပီိုး ၎င်ိုးတ၏မျက်
့်
တနတရ င်ကျတရ က်လျက် ကွငိုး် ပပင်ထတ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတ၏တ
ရ စဆ န်မျ ိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးရန်
့်
ကျွဲမျ ိုးန္ှင ့်် ပမင်ိုးမျ ိုးက စီိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တခတ်တပေါ်လူတနမှုဘဝ၏ ြအ ိုးမျ ိုး
့်
ရင်မဆင်ရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ကျယ်ပပန်သည်
့် အပပ တရ င် တက င်ိုးကင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပမက်ြိုးတသ
့်
့်
လွငပ် ပင်မျ ိုးက တစ်တနလ
ှ ့််
့် ိုး တငိုးစက်ကကည့်က် ကသည်။ တရ စဆ န်အပ်တကျ င်ိုးပခင်ိုးန္င
ပတ်သက်၍ အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကက င်ိုးတသ လူအမျ ိုးစသည် ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးတပေါ်တွင ်
တနကကပပီိုး၊ မျြုိုးဆက်မျ ိုးစွ ကက ၎င်ိုးတ၏
့်် ည်သွ ိုးလ သည့််
့် တရကကည်ရ ပမက်န္ရ လှညလ
ဘဝတနမှုပစက ဆက်လက် တနထင်န္င်ကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးတပေါ်က ဘဝသည်
အနည်ိုးငယ် အထီိုးကျန်တသ ်လည်ိုး၊ အလွန ် တပျ ်ရင်ြွယ်တက င်ိုးသည့်် ဘဝတစ်ခလည်ိုး
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ဆိုးဝါိုးသည့်် ဘဝတနမှုပစတစ်ခ မဟတ်တပ။
တတယအမျြုိုးအစ ိုးမှ ငါိုးြမ်ိုးပခင်ိုး ဘဝတနထင်မှုပစ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
လူနည်ိုးစသည် သမဒဒရ အန ိုး သမဟ
့် တ် တသိုးငယ်သည့်် ကျွနိုး် မျ ိုးတပေါ်တွင ်
တနထင်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
သမဒဒရ က မျက်န္ ှ မူလျက်၊ တရမျ ိုးက
့်
ပတ်လည်ဝင်ိုးထ ိုးတလသည်။ ဤလူအမျ ိုးသည် အသက်တမွိုး ဝမ်ိုးတကျ င်ိုးအတွက်
ငါိုးြမ်ိုးသည်။ အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး အတွက် ငါိုးြမ်ိုးသည့်် ဤလူမျ ိုးအတွက် အစ ိုးအစ
အရင်ိုးအပမစ်မှ အဘယ်အရ နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့် အစ ိုးအစ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးတွင ် ငါိုးမျြုိုးစ၊
ပင်လယ်စ န္ှင ့်် အပခ ိုးတသ ပင်လယ်၏ ထတ်ကန်ပစစညိုး် မျ ိုး ပါဝင်သည်။
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး အတွက် ငါိုးြမ်ိုးသည်လ
့် ူတသည်
တပမက ထွနယ
် က်စက်ပျြုိုးပခင်ိုး
့်
မပပြုကကဘဲ၊ ထအစ ိုး တနစဉ်
့် ငါိုးြမ်ိုးပခင်ိုးပြင့်် အချန်ကန်ဆိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် အဓက
အစ ိုးအစ တွင ် ငါိုးအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ပင်လယ် ထတ်ကန်မျ ိုး ပါဝင်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤအရ မျ ိုးက ဆန်၊ င်္ျြုမှုနန္
် ့် င
ှ ့်် တနစဉ်
့် ရ မျ ိုးပြင ့်် ရြန်ရခါ လဲလှယ်ကကသည်။
့် လအပ်သည်အ
ဤသည်မှ တရအနီိုးတွငတ
် နထင်ကကသည့်် လူမျ ိုးက အသက်ရှငတ
် နထင်သည့််
မတူညက
ီ ွဲပပ ိုးတသ ဘဝတနမှုပစတစ်ခ ပြစ်သည်။ တရအနီိုးတွငတ
် နထင်လျက်၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ယင်ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် အစ အတွက် မှီခအ ိုးထ ိုးကကပပီိုး ငါိုးြမ်ိုးပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တမွိုးမှု

ပပြုကကသည်။ ငါိုးြမ်ိုးပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် အစ ိုးအစ အရင်ိုးအပမစ်တစ်ခ တပိုးသည်သ မက၊
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးအြ နည်
ိုးလမ်ိုးတစ်ခလည်ိုး ပြစ်တပသည်။
့်
တပမက ထွနယ
် က်စက်ပျြုိုးပခင်ိုးမှအပ၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် အမျ ိုးဆိုးအတနပြင ့်် အထက်တွင်
တြ ်ပပခဲတ
် လူအမျ ိုးစသည်
့် သ ဘဝတနမှု ပစသိုးခအတင်ိုး အသက်ရှငက် ကတလသည်။ သတသ
့်
အသက်တမွိုးမှုတစ်ခအတွက် လယ်လပ် ကကတသ ်လည်ိုး၊ လူအနည်ိုးစကသ တရ စဆ န်မျ ိုး
ထန်ိုးတကျ င်ိုးပခင်ိုး၊ ငါိုးြမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အမဲလက်ပခင်ိုးတပြင
့် ့်် အသက်တမွိုးကကတလသည်။ ပပီိုးလျှင်
လယ်စက်ပခင်ိုးပြင ့်် အသက်တမွိုးတသ လူမျ ိုးသည် အဘယ်အရ လအပ်ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ့်
လအပ်သည်မှ တပမပြစ်သည်။ မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်၊ ၎င်ိုးတသည်
တပမကကီိုးထတ
ဲ ွင်
့်
တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး စက်ပျြုိုးပခင်ိုးပြင ့်် အသက်ရှငက် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်က
စက်ပျြုိုးသည်ပြစ်တစ၊ သစ်သိုးီ မျ ိုး သမဟ
့် တ် အတစ့်အဆန်မျ ိုးက စက်ပျြုိုးသည်ပြစ်တစ၊
၎င်ိုးတ၏
အပ်ချက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ရရှ
့်
့် အစ န္ှင ့်် တနစဉ်လ
့် သည်မှ တပမကကီိုးမပှ ြစ်တပသည်။
ဤမတူညသ
ီ ည့်် လူဘဝတနထ
င်မှုပစမျ ိုးက တကျ တထ က် တန က်ခပပြုထ ိုးသည့်် အတပခခ
့်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ရှ
် န်န္င်သည့််
့် ငသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က အတပခခအဆငပ့်် ြင ့်် ထန်ိုးသမ်ိုးြ လ
့် ိုးဝ မလအပ်သတလ ။ ဆလသည်မှ
အမဲလက်ပခင်ိုးပြင့်် အသက်တမွိုးသမ
ူ ျ ိုးက တတ တတ င် သစ်တတ မျ ိုး သမဟ
့် တ် ငှက်မျ ိုးန္ှင ့််
သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးက ဆိုးရှု ိုးရပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးက
ကန်ဆိုးသွ ိုးတပမည်။ ဤလူမျြုိုးစမျ ိုးန္ှင ့်် ဤသတသ
လူစ ိုးမျြုိုးမျ ိုး သွ ိုးသငသ
့်် ည့််
့်
လမ်ိုးတကက င်ိုးသည် မတရမရ ပြစ်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
တပျ က်ပင်တပျ က်ကွယ်သွ ိုးတပမည်။ ပပီိုးလျှင် မမတ၏
့် အသက်တမွိုးမှုအတွက် တရ စဆ န်
ထန်ိုးတကျ င်ိုးသူမျ ိုးတက အဘယ်သနည်
့် ိုး။ အဘယ်အရ က ၎င်ိုးတ အ
့် ိုးထ ိုးကကသနည်ိုး။
၎င်ိုးတအမှ
် ကယ် မှီခကကသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် နတ
့် ပခတမွိုး တရ စဆ န်မျ ိုး မဟတ်ဘဲ ၎င်ိုးတ၏
့်
ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး ရှငသ
် န်န္င်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်- ပမက်ခင်ိုးပပင်ပြစ်သည်။ ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုး
မရှလျှင် တရ စဆ န်ထန်ိုးတကျ င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးက
မည်သည့်တ
် နရ တွင ် လတ်ထ ိုးမည်နည်ိုး။ ကျွဲန္ ွ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သိုးမျ ိုးက အဘယ်အရ က
စ ိုးကကမည်နည်ိုး။ ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် တရကကည်ရ ပမက်န္ရ လှညလ
့်် ည်တနထင်သည့််
ဤလူမျြုိုးမျ ိုးသည် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးစရ ရှမည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးအတွက် အရင်ိုးအပမစ်မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဤလူမျ ိုးသည် အဘယ်အရပ်သ ့်
သွ ိုးကကမည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတအတွ
က် ဆက်လက်ရှငသ
် န်ရပ်တည်ြ အလွ
န ် ခက်ခလ
ဲ
တပမည်။
့်
့်

၎င်ိုးတ အန
င်္တ်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။ တရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးမရှပါက၊ ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုး
့်
လိုးဝ ခန်ိုးတပခ က်သွ ိုးပါက၊ အသက်ရှငရ
် န် တရအတပေါ် မှီခအ ိုးထ ိုးရသည့်် ငါိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး
ရှပါဦိုးမည်တလ ။ ရှတတ မ
့် ည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး အတွက် တရန္ှင ့််
ငါိုးမျ ိုးအတပေါ် အမှီပပြုရသည့်် ဤလူမျ ိုးသည် ဆက်ပပီိုး ရှငသ
် န်န္င်ပါမည်
့် တလ ။ ၎င်ိုးတ ့်
အစ ိုးအစ မရှတတ သ
် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတ၏
့် ည့်အ
့် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး အတွက်
အရင်ိုးအပမစ်မရှတတ သ
် ခါတွင၊် ဤလူမျ ိုးသည် ဆက်လက်ရှငသ
် န်န္င်မည် မဟတ်တပ။
့် ည့်အ
ဆလသည်မှ ၊ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် မည်သည့်် လူမျြုိုးစမဆသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး သမဟ
် န်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ပပဿန တစ်ခ ကကရပါက၊
့် တ် ရှငသ
ထလူမျြုိုးစသည် တရှ ဆ
ျို့ က်တတ မ
့် ကမဘ
့် ည် မဟတ်သကဲသ
့် တပမမျက်န္ ှ ပပင်မှ တပျ က်ကွယ်
့်
သွ ိုးန္င်ပပီိုး မျြုိုးသဉ်ိုးသွ ိုးန္င်တပသည်။ ပပီိုးလျှင် အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးအတွက်
လယ်စက်ပျြုိုးသမ
ူ ျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် တပမမျ ိုးက ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပါက၊ အပင်မျြုိုးစက ၎င်ိုးတ ့်
မစက်ပျြုိုးန္င်ဘ၊ဲ ထအပင်မျ ိုးမှ အစ ိုးအစ မျ ိုး မရရှန္င်ပါက၊ ရလဒ်သည် မည်သည့်အ
် ရ
ပြစ်မည်နည်ိုး။ အစ ိုးအစ မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူမျ ိုးသည် ဆ တလ င်ပပီိုး တသဆိုးကန်ကကမည်
မဟတ်တလ ။ လူတသည်
ဆ တလ င်ပပီိုး တသတကကကန်လျှင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
့်
တပျ က်ကွယ်သွ ိုးမည် မဟတ်တလ ။ ထတကက
င့်် ဤသည်မှ ပတ်ဝန်ိုးကျင်အမျြုိုးမျြုိုးက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက် ပြစ်သည်။ ပတ်ဝန်ိုးကျင် အမျြုိုးမျြုိုး၊
တင်္ဟစနစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုးတအတွ
ငိုး် ရှ မတူကွဲပပ ိုးသည့်် သက်ရှသတတဝါမျ ိုးအ ိုးလိုးက
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၌ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခသ ရှသည်- ယင်ိုးမှ လူတပါင်ိုးစက
ပပြုစတစ င်တ
ီ ည့်် ပထဝီဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင်
့် ရှ က်ရန်၊ မတူညသ
ရှငသ
် န်တနထင်ကကသည့်် လူမျ ိုးက တစ င်တ
့် ရှ က်ရန်ပြစ်သည်။
အကယ်၍ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ျှင၊်
့် ကယ်ပင် နယ မမျ ိုး ဆိုးရှု ိုးခဲလ
၎င်ိုးတသည်
တည်ရှတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ အကယ်၍ အရ ခပ်သမ်ိုး၏ နယ မမျ ိုးသည်
့်
ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပါက၊ အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင် ရှသည့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါတသည်
တရှ ျို့ဆက်န္င်မည်
့်
မဟတ်တတ တ
ွ ်သည်လည်ိုး ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ မှ
့် ပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ီခရသည့််
၎င်ိုးတ၏ပတ်
ဝန်ိုးကျင်က ဆိုးရှုိုးသွ ိုးမည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ဤအရ အ ိုးလိုး
့်
ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတ ရှ
် န်တနကကပပီိုးသည့်အ
် တင်ိုး မျြုိုးဆက်မျ ိုး တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်
့် ငသ
ရှငသ
် န်က ပွ ိုးမျ ိုးြ ဆက်
လက် လပ်တဆ င်န္င်ကကမည် မဟတ်တပ။ ယခအချန်ထ
့်
လူသ ိုးမျ ိုး ရှငသ
် န်ပပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
ပပြုစတစ င်တ
ီ သ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်ရန်၊ မတူညတ
့် ရှ က်ရန်

ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး တထ က်ပ့်တပိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယခအချန်ထ၊ မျက်တမှ က်တခတ် အထ ရှငသ
် န်ပပီိုးပြစ်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က မတူညသ
ီ ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်
တသ တကက င်သ
ပြစ်သည်။ သငတ
့်် လျ ်ပပီိုး သဘ ဝ နယ မမျ ိုးက တက င်ိုးမွနသ
် ည့််
့်
အစီအစဉ်ပြင ့်် ရှကကသည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် သတ်မှတထ
်
ိုးတသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခပြင၊့််
ကမဘ တပမ၏ မတူညတ
ီ သ လူအမျြုိုးအစ ိုးအ ိုးလိုး၊ မတူညတ
ီ သ လူမျြုိုးစအ ိုးလိုးသည်
သူတ၏
် န်န္င်ကကတလသည်။
့် ကယ်ပင် ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည့်် နယ်တပမမျ ိုးအတွငိုး် တွင ် ရှငသ
ယင်ိုးတက
့် ချမှတ်ထ ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤနယ်တပမမျ ိုး သမဟ
့် တ်
နယ်နမတ်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ တကျ မ
် သွ ိုးန္င်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် နယ်နမတ်မျ ိုးက
ဤနည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် အဘယ်တကက င့်် ချမှတ်ထ ိုးသနည်ိုး။ ဤသည်မှ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးအတွက် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည်-့် အမှနတ
် ကယ်
အလွနအ
် တရိုးကကီိုးသည့်-် ကစစရပ်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ
အမျြုိုးအစ ိုး အသီိုးသိုးီ အတွက် အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခက ချမှတ်ခပဲ့် ပီိုး လူသ ိုးအမျြုိုးအစ ိုး
အသီိုးသိုးီ အတွက် ရှငသ
် န်မှု နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည်။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ် ရှ
မတူကွဲပပ ိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မတူကွဲပပ ိုးတသ လူမျြုိုးစမျ ိုးကလည်ိုး ပင်ိုးပခ ိုးခဲပ့် ပီိုး
၎င်ိုးတအတွ
က် အပင်ိုးအပခ ိုးတစ်ခက ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ တန က်ထပ် ငါတ ့်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးမည့်် အရ ပြစ်သည်။
စတတတအတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် လူမျြုိုးစမျ ိုးကက ိုးတွင ် နယ်နမတ်မျ ိုး
တရိုးဆွခ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ် လူပြြူ၊ လူမည်ိုး၊ လူညြု၊ လူဝါတရှ့် ကကသည်။
ဤသည်တသည်
မတူကွဲပပ ိုးသည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ဤကွဲပပ ိုးသည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးတ၏
ှ ်ခပဲ့် ပီိုး၊
့် ဘဝမျ ိုးအတွက် နယ်ပယ်ကလည်ိုး သတ်မတ
ယင်ိုးက သတမမူမဘဲ၊ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတအ က်တွင ် ရှငသ
် န်မှုအတွက်
့်
သင်တ
့် တ ်တသ ၎င်ိုးတ၏
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွငိုး် တွင ် တနထင်ကကတလသည်။ ဤအရ ၏
အပပင်သ မည်
သမ
ူ ျှ မထွက်န္င်တပ။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လူပြြူမျ ိုးက စဉ်ိုးစ ိုးကကည့်က် ကစ။့် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အမျ ိုးစ တနထင်သည့်် ပထဝီတပမ အပင်ိုးအပခ ိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။ အမျ ိုးစသည်
ဥတရ ပန္ှင ့်် အတမရကတွင် တနထင်ကကသည်။ လူမည်ိုးမျ ိုး အဓကတနထင်သည့််
ပထဝီတပမအပင်ိုးအပခ ိုးမှ အ ြရက ပြစ်သည်။ လူညြုမျ ိုးမှ ထင်ိုး၊ အန္ဒယ၊ ပမန်မ ၊
ဗီယက်နမ်န္င
ှ ့်် လ အ ကဲသ
့် တသ
အတရှ ျို့တတ င်အ ရှန္င
ှ ့်် အ ရှတတ င်ပင်ိုးရှ န္င်ငမျ ိုးတွင ်
့်
အဓကအ ိုးပြင့်် တနထင်ကကသည်။ လူဝါမျ ိုးသည် တရတ်၊ င်္ျပန်၊ တတ င်ကရီိုးယ ိုးတကဲ
့် ့်
့် သ

န္င်ငမျ ိုးပြစ်သည့်် အ ရှတွင ် အဓက တနထင်ကကသည်။ ဤကွဲပပ ိုးသည့်် လူမျြုိုးမျ ိုးသည်
ကမဘ တလ က၏ ကွဲပပ ိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး တစ်တလျှ က် ပျျို့ န္ှတစရန်
အလငှ့် ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤမတူညသ
ီ ည့်် လူမျြုိုးစ အမျြုိုးအစ ိုး အ ိုးလိုးက သင်တ
့် လျ ်စွ ပြန်ခဲ့် သ
့် ည်။
ကမဘ ၏ ဤမတူညသ
ီ ည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် မတူကွဲပပ ိုးသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ အသီိုးသိုးီ အတွက် သင်တ
် ည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခက
့် တ သ
ကက ပမငစ
့်် ွ တသ အချန်ကတည်ိုးက ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤရှငသ
် န်မှုဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး
အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတွ
က် ပခ ိုးန ိုးတသ အတရ င်မျ ိုးန္ှင ့်် ြွဲျို့စည်ိုးပတ ့်
့်
ရှသည့်် တပမကကီိုးမျ ိုးက ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူပြြူမျ ိုး၏ ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးက
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးသည် လူမည်ိုးတ၏
့် ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးက
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညကီ က သကဲသ
့် ၊ ့် အပခ ိုးလူမျြုိုးစမျ ိုး၏ ကယ်ခန္ဓ မျ ိုးက
ြွဲျို့စည်ိုးထ ိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးမှလည်ိုး ၎င်ိုးတ ကွ
့် ပခ ိုးတပသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
် န်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခက
့် ျန်တွင၊် ထလူမျြုိုးစအတွက် ရှငသ
ပပင်ဆင်န္င
ှ ခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ ထသလ
့် ပ်တဆ င်ရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ ထလူအမျြုိုးအစ ိုး
စတင်တိုးပွ ိုးပပီိုး အတရအတွက် တိုးလ သည်အ
့် ခါတွင၊် ၎င်ိုးတက
့် ပင်ိုးအပခ ိုး
တစ်ခခအတွငိုး် တွင ် ပပင်ဆင်သတ်မတ
ှ ်တပိုးန္င်ြ ပြစ်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးတက
့်
မြန်ဆင်ိုးမီတွင၊် ထအရ အ ိုးလိုးက သူ စဉ်ိုးစ ိုးထ ိုးန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်- လူပြြူမျ ိုးအတွက်
၎င်ိုးတက
် န်ခင
ွ ပ့်် ပြုရန် ဥတရ ပန္ှင ့်် အတမရကက သူ
့် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပပီိုး ရှငသ
သီိုးသနထ
် ့် ိုးခသ
ဲ့် ည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တပမကကီိုးက ြန်ဆင်ိုးတနခဲခ
့် ျန်တွင ်
့်
သူသည် အစီအစဉ်တစ်ခ ရှန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်သည်၊ ထကန်ိုးတပမအပင်ိုးထတ
ဲ ွင ် သူထ ိုးရသည့်
ှ
အ
် ရ က
ထ ိုးရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ထကန်ိုးတပမအပင်ိုးတွင် သူ ပပြုစပျြုိုးတထ င်သည့်အ
် ရ က
ပပြုစပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးတွင ် ရည်မှနိုး် ချက် တစ်ခန္ှင ့်် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခ ရှန္ှငခ
့်် ပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်တ
့် တ င်မျ ိုး၊ လွငပ် ပင်မျ ိုး မည်မျှ၊
တရအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး မည်မျှ၊ မည်သည်င
့် က
ှ ်န္င
ှ ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န် အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၊
မည်သည်င
့် ါိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ပင်မျ ိုး ထကန်ိုးတပမတပေါ်တွင ် ရှရမည်ဆသည်က
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုးပြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် လူသ ိုး
အမျြုိုးအစ ိုး တစ်ခအတွက်၊ သတ်မတ
ှ ်ထ ိုးသည့်် လူမျြုိုးစ တစ်ခအတွက်၊ ရှငသ
် န်မှု
ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခက ပပင်ဆင်သည်အ
့် ခါတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ရှု တထ ငတ
့်် ပါင်ိုးစမှ
ကစစရပ်မျ ိုးစွ က ထည်သ
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးြ လ
ဲ့် ည်။ ပထဝီဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၊ တပမကကီိုး၏
့် အပ်ခသ
ြွဲျို့စည်ိုးပ၊ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န် မျြုိုးတစ့်မျ ိုး၊ မတူကွဲပပ ိုးတသ

ငါိုးအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး၏ အရွ ယ်အစ ိုး၊ ငါိုး၏ ကယ်မျ ိုးက ြွဲစ
ျို့ ည်ိုးထ ိုးသည့်် အစတ်အပင်ိုးမျ ိုး၊
တရအရည်အတသွိုး ကွဲပပ ိုးမှုမျ ိုးအပပင်၊ မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် အပင်အမျြုိုးအစ ိုး
အ ိုးလိုး...ထအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက ပပင်ဆင်ခပဲ့် ပီိုး
ပြစ်သည်။ ထပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးသည် လူပြြူမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးပပီိုး
ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခပြစ်ပပီိုး ယင်ိုးသည် ပင်ကအ ိုးပြင ့််
၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တပသည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင ် ထအထဲ၌
အတတွိုးမျ ိုးစွ ထ ိုးရှခဲပ့် ပီိုး အစီအစဉ် တစ်ခပြင ့်် တဆ င်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည်က သင်တ ပမင်
့် ပပီတလ ။
(ပမင်ပါသည်။ လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ စဉ်ိုးစ ိုးဆင်ပခင်မှုမျ ိုးက
အလွန ် စဉ်ိုးစဉ်ိုးစ ိုးစ ိုး ရှသည်က ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ရပပီိုး ပြစ်ပါသည်။ မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် လူသ ိုး
့်
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးအတွက် သူ ြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည့်် ရှငသ
် န်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွက်၊ သူသည်
မည်သည့်် ငှက်မျ ိုး၊ သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ငါိုးအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ပပင်ဆင်မည်၊ တတ င်မျ ိုး
မည်မျှန္င
ှ ့်် တပမပပနလ
် ့် ွငပ် ပင်မျ ိုး မည်မျှ ပပင်ဆင်မည်ဆသည်က အဆိုးစွန ် တထ က်ထ ိုးမှုန္င
ှ ့််
တကျမှုတပြင
့် င
ွ ိုး် စဉ်ိုးစ ိုးခဲပ
် လ ။့်
့် ါသည်။) ဥပမ လူပြြူမျ ိုးက ကကည့်တ
့် ့်် သူ ထည်သ
မည်သည်အ
့် စ ိုးအစ မျ ိုးက လူပြြူမျ ိုးက အဓက စ ိုးသိုးကကသနည်ိုး။ လူပြြူမျ ိုး စ ိုးသိုးသည့််
အစ ိုးအစ မျ ိုးက အ ရှသ ိုးမျ ိုး စ ိုးသိုးသည်အ
့် စ ိုးအစ န္ှင ့်် အလွန ် ကွဲပပ ိုးသည်။ လူပြြူမျ ိုး
စ ိုးသည့်် အဓက အစ ိုးအစ မျ ိုးက မျ ိုးတသ အ ိုးပြင ့်် အသ ိုး၊ ဥမျ ိုး၊ န္ွ ိုးန္န္ှ့် င ့််
ကကက်ဘအ
ဲ သ ိုးတ ပါဝင်
သည်။ တပါင်မန်န္ှ့် င ့်် ထမင်ိုးကဲသ
့် တသ
င်္ျြုစပါိုးတသည်
့်
့်
့်
တယဘယျအ ိုးပြင့်် ပန်ိုးကန်၏ တဘိုးတွငထ
် ိုးသည့်် ပြည့်စ
် ွက် အစ ိုးအစ မျ ိုး ပြစ်သည်။
ဟင်ိုးသိုးီ ဟင်ိုးရွက်သပ်က စ ိုးသည်အ
့် ခါတွငပ
် င်၊ အမဲကင် သမဟ
့် တ် ကကက်ကင် အပင်ိုးအစ
အနည်ိုးငယ်က ထည်တ
့် တ်ကကပပီိုး၊ င်္ျြုပါဝင်သည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုးက စ ိုးသည်အ
့် ခါတွငပ
် င်၊
ဒန်ခ၊ဲ ဥမျ ိုး သမဟ
် က
ွ ်တတ်သည်။ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် တ် အသ ိုးတက
့် ပြည့်စ
့် အဓက
အစ ိုးအစ မျ ိုးသည် င်္ျြုပါဝင်သည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုး သမဟ
့် တ် ထမင်ိုးမျ ိုး မဟတ်ဟ
ဆရတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
အလွနမ
် ျ ိုးသည့်် အသ ိုးန္ှင ့်် ဒန်ခမ
ဲ ျ ိုး ပမ ဏက စ ိုးကကသည်။
့်
၎င်ိုးတ စ
့်် ိုးသည့်တ
် သ တကက င ့််
့် ိုးသိုးသည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုးက ကယ်လရီ အလွနပ် မငမ
တရခဲတရက ၎င်ိုးတ မကက
ခဏ တသ က်ကကသည်။ ထတကက
င့်် လူပြြူမျ ိုးသည် သူမတူထိုးူ ကဲစွ
့်
့်
သန်စွမ်ိုးကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့် အသက်တမွိုးမှု အရင်ိုးအပမစ်န္င
့်
ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့်် ရှငသ
် န်ပခင်ိုး ပတ်ဝန်ိုးကျင် ပြစ်သည်၊ ယင်ိုးက
အပခ ိုးလူမျြုိုးစမျ ိုး၏ ဘဝတနထင်မှုပစမှ ကွဲပပ ိုးသည့်် ဤဘဝပစက ရှခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။
ဤဘဝပစတွင ် မှနပ် ခင်ိုး၊ မှ ိုးပခင်ိုး မရှတပ- ယင်ိုးသည် တမွိုးရ ပါ၊ ဘရ ိုးသခင်

ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ လမ်ိုးညန်တစစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုမျ ိုးမှ ထွက်တပေါ် လ တပသည်။ ဤလူမျြုိုးစက ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်တမွိုးမှုအတွက်
ဤဘဝပစန္ှင ့်် ဤအရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး ရှသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
ွ ်စတကက ငန္
့်် င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် မျြုိုးန္ယ
၎င်ိုးတအတွ
က် ပပင်ဆင် တပိုးထ ိုးသည့်် ရှငသ
် န်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
သငအ
့်် တနပြင ့်် လူပြြူမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင် တပိုးထ ိုးသည့်် ရှငသ
် န်မှု
ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် ထပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ ၎င်ိုးတ ရရှ
့် အ ဟ ရသည် ကကယ်ဝက
့် သည့်် တနစဉ်
တပါမျ ိုးသည်ဟ ဆန္င်တပသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အပခ ိုး လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးအတွက်လည်ိုး ရှငသ
် န်မှုအတွက် လအပ်သည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ပပင်ဆင်တပိုးခဲသ
့် ည်။ လူမည်ိုးမျ ိုးလည်ိုး ရှသည်- လူမည်ိုးမျ ိုးသည်
မည်သည်တ
့် နရ တွင ် တည်ရကကသနည်
ှ
ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အဓကအ ိုးပြင့်် အ ြရက
့်
အလယ်ပင်ိုးန္င
ှ ့်် တတ င်ပင်ိုးမျ ိုးတွင် တည်ရကကသည်
ှ
။ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးတွင ် ၎င်ိုးတအတွ
က် အဘယ်အရ က ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။
့်
အပူပင်ိုး မတ်သသစ်တတ မျ ိုး၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျြုိုးစ၊ ကန္တ ရမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
ရှငသ
် န်သည့်် အပင်မျြုိုးစတ ပြစ်
တရ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့် အသက်တမွိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
အစ ိုးအစ တအတွ
က် အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး ရှသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
မတရ ိုး
့်
့်
မပပြုလပ်တပ။ သူတ မည်
သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ြူိုးသည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုက
့်
့် ရှငသ
ပပဿန တစ်ခ မပြစ်ြူိုးတပ။ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး ကမဘ တလ က၏ တစ်စတ်တစ်တဒသတွင ်
့်
တနရ တစ်ခခန္ှင ့်် နယ်ပယ် တစ်ခခက တနရ ယူထ ိုးကကသည်။
ယခတွင ် လူဝါမျ ိုး အတကက င်ိုးက တပပ ကကစ။့် လူဝါမျ ိုးသည် အဓကအ ိုးပြင့်် အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင ်
တနထင်ကကသည်။ အတရှ ျို့အရပ်န္င
ှ ့်် အတန က်အရပ်တ၏
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှင ့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ
အတနအထ ိုးမျ ိုးတွင ် မည်သည်က
့် ွ ပခ ိုးချက်မျ ိုး ရှသနည်ိုး။ အတရှ ျို့အရပ်တွင ်
ကန်ိုးတပမအမျ ိုးစသည် သီိုးန္ပြစ်
ှ ထန
ွ ိုး် ပပီိုး၊ ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးန္ှင ့်် သတတြုသက်မျ ိုး ကကယ်ဝသည်။
ဆလသည်မှ တပမတပေါ်န္င
ှ ့်် တပမတအ က် အရင်ိုးအပမစ်မျြုိုးစ တပါမျ ိုးတပသည်။ ဤလူစအတွက်၊
ဤလူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စအတွက်၊ ကက်ညသ
ီ ည့်် တပမဆီလ ၊ ရ သီဥတန္ှင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
သင်တ
် ည့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင် အမျြုိုးမျြုိုးတက
့် တ သ
့် လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်
ပပင်ဆင်တပိုးခသ
ဲ့် ည်။ ထပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် အတန က်အရပ်ရှ ပထဝီဝင်ဆင်ရ
ပတ်ဝန်ိုးကျင် အကက ိုးတွင ် ကကီိုးမ ိုးသည့်် ကွ ပခ ိုးမှုမျ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ လူမျ ိုး လအပ်သည့််
အစ ိုးအစ ၊ အသက်တမွိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးကလည်ိုး

ဘရ ိုးသခင်က ပပင်ဆင်ထ ိုးခဲသ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် အတန က်အရပ်တွင ် လူပြြူမျ ိုး၌
ရှသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသည့်် ရှငသ
် န်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်တစ်ခသ ပြစ်သည်။ သတသ
် သင်တက
့်
့်
တပပ ပပရန်လသည့်် အရ တစ်ခမှ အဘယ်အရ နည်ိုး။ အတရှ ျို့တင်ိုး မျြုိုးန္ယ
ွ ်စ၏
လူအတရအတွကသ
် ည် အတတ ်အတန် မျ ိုးပပ ိုးသည်၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
ကမဘ တပမ၏ ထအပင်ိုးတွင ် အတန က်တင်ိုးအရပ်န္င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ည့်် အစတ်အပင်ိုး မျ ိုးစွ
ပြည့်စ
် က
ွ ်ခတ
ဲ့် ပသည်။ ထတနရ တွင ် သူသည် မတူညသ
ီ ည့်် တပမပပင် ရှု ခင်ိုးမျ ိုးစွ န္ှင ့်် အလျှပယ်
ပြစ်တသ ဝတထြုပစစညိုး် မျြုိုးစက ပြည့်စ
် ွက်ခသ
ဲ့် ည်။ သဘ ဝ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး အလွန ်
တပါကကယ်ဝတလသည်။ တပမပပင် အတနအထ ိုးသည်လည်ိုး အမျြုိုးမျြုိုး ရှပပီိုး ကွပဲ ပ ိုးသည်၊
အတရှ တ
ျို့ င်ိုးလူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ၏ မျ ိုးပပ ိုးလှသည့်် လူအတရအတွက်က ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က်ြရ့်
လတလ က်တပသည်။ အတရှ တ
ျို့ င်ိုးက အတန က်တင်ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုးသည့်အ
် ရ မှ အတရှ အ
ျို့ ရပ်တွင-်
တတ င်ဘက်မှ တပမ က်ဘက်၊ အတရှ ျို့ဘက်မှ အတန က်ဘက်- ရ သီဥတသည်
အတန က်တင်ိုးထက် သ ၍တက င်ိုးမွနတ
် ပသည်။ ရ သီဥတ တလိုးခသည် ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ကွဲပပ ိုး၏၊ အပူချန်မျ ိုးက သငပ့်် မတ်သည်၊ သဘ ဝ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက တပါကကယ်ဝပပီိုး၊
သဘ ဝရှု ခင်ိုးန္ှင ့်် တပမပပင် အတနအထ ိုး အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသည် အတန က်တင်ိုးထက် သ ၍
တက င်ိုးမွနတ
် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အဘယ်တကက င ့်် ဤအရ က လပ်တဆ င် ခဲသ
့် နည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူပြြူမျ ိုးန္ှင ့်် လူဝါမျ ိုးကက ိုးတွင ် အလွန ် အကျြုိုးအတကက င်ိုးသင်သ
့် ည့််
ဟန်ချက်ညမ
ီ ှု တစ်ခက ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ရ က ဆလသနည်ိုး။
့် ည်။ ဤအရ က မည်သည်အ
ယင်ိုးမှ လူပြြူမျ ိုး၏ အစ ိုးအစ ၊ ၎င်ိုးတ အသ
ိုးပပြုသည့်် အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ့်
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးြအတွ
က် တပိုးထ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး၏ လကခဏ သွငပ် ပင်အ ိုးလိုးသည်
့်
လူဝါမျ ိုး တမွျို့တလျ ်န္င်သည့်် အရ မျ ိုးထက် သ လွန ် တက င်ိုးမွနတ
် လသည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်လ
့် မ
ူ ျြုိုးန္ယ
ွ ်စကမျှ ဘက်မလက်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူဝါမျ ိုးက
ရှငသ
် န်မှုအတွက် သ ၍ လှပပပီိုး သ ၍ တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခက တပိုးခဲသ
့် ည်။
ဤသည်မှ ဟန်ချက်ညမ
ီ ှုပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်လ
့် အ
ူ မျြုိုးအစ ိုးက ကမဘ တလ က၏ မည်သည်အ
့် ပင်ိုးတွင ်
တနထင်သင်သ
ွဲ န်ထ
ချက်မျ ိုးက
့် ည်က ကကြုတင်ခခ
့် ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတက
့်
့် ဤကန်သတ်
တကျ ်လွန၍
် သွ ိုးန္င်သတလ ။ (သူတမသွ
ိုးန္င်ပါ။) အက့် သြွယ်တက င်ိုးသည့်် အရ တစ်ခ
့်
ပါတက ိုး။ မတူညသ
ီ ည်တ
့် ခတ်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ထူိုးပခ ိုးတသ
အချန်က လမျ ိုးအတတ အတွငိုး် တွင ် စစ်ပဲမ
ွ ျ ိုး သမဟ
် မ
ှု ျ ိုး ရှလျှငပ
် င်၊
့် တ် ပင်နက်ကျြူိုးလွနမ
ဤစစ်ပဲမ
ွ ျ ိုးန္င
ှ ့်် ပင်နက်ကျြူိုးလွနမ
် မ
ှု ျ ိုးက လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ အသီိုးသိုးီ အတွက် ဘရ ိုးသခင်

ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးက လိုးဝ မြျက်ဆိုးီ န္င်တပ။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ကမဘ တလ က၏ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခခတွင ် လူအမျြုိုးအစ ိုး
တစ်ခခက ချမှတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတသည်
ထအကနအ
် ့် သတ်မျ ိုးက
့်
တကျ ်လွနမ
် သွ ိုးန္င်ကကတပ။ လူမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ွ ရ
် န်
့် ပင်နက်က တပပ င်ိုးလဲရန် သမဟ
့် တ် ချဲျို့ထင
အချြုျို့တသ ရည်မှနိုး် ချက်မျြုိုး ရှလျှငပ
် င်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ခွငပ့်် ပြုချက် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဤသည်မှ
၎င်ိုးတအတွ
က် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ အလွ
န ် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးမှ တအ င်ပမင်ြ ့်
့်
့်
အလွန ် ခက်ခလ
ဲ မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် လူပြြူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ပင်နက်တပမက
ချဲထ
ျို့ င
ွ လ
် ခဲက့် ကပပီိုး အချြုျို့တသ အပခ ိုးန္င်ငမျ ိုးက ကလနီန္င်င အပြစ် သမ်ိုးပက်
အပ်ချြုပ်ခကဲ့် ကသည်။ င်္ျ မနီက န္င်ငအချြုျို့က ကျြူိုးတကျ ်ခပဲ့် ပီိုး၊ ပဗတန်က အန္ဒယက တစ်ကကမ်
သမ်ိုးပက်ခသ
ဲ့် ည်။ ရလဒ်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်ခသ
ဲ့် နည်ိုး။ အဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ကျရှု
ိုးခဲက့် ကသည်။
့်
၎င်ိုးတ၏
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုး
့် ှုမှ အဘယ်အရ က ငါတ ပမင်
့် ရှု ိုးနမ်မ
့် ရသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင် ခွခ
ထ ိုးပပီိုးသည်အ
့် ရ က ြျက်ဆိုးီ ပစ်ရန် ခွငမ
့်် ပပြုထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ပဗတန်၏
့်
နယ်တပမချဲထ
ျို့ င
ွ မ
် တ
ှု ွင ် မည်မျှ ကကီိုးမ ိုးသည့်် အရှန်အဟန်က သင် ပမင်ရသည်ပြစ်တစ၊
တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
အန္ဒယန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် နယ်တပမက စွနခ
် ့် ွ ရင်ိုး၊
့်
ဆတ်ခွ ခဲရ
့်် ပပြုခဲတ
့် ဆဲပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ခွငမ
့် သ တကက င၊့်် ထနယ်တပမတွင ်
တနထင်ကကသူမျ ိုးသည် ပဗတသျှလမ
ူ ျြုိုး မဟတ်ဘ၊ဲ အန္ဒယလူမျြုိုးမျ ိုး ပြစ်တနဆဲ ပြစ်သည်။
သမင်ိုး သမဟ
့်် တ်သက်သည့််
့် ူ အချြုျို့က ဤအရ န္ှငပ
့် တ် န္င်ငတရိုးက သတတသနပပြုခဲသ
သတတသနစ တမ်ိုးမျ ိုး တထ က်ပတ
ွ ်စက
့် ပိုးထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ မျြုိုးန္ယ
သမ်ိုးပက်မရန္င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် သမဟ
့် တ် အပခ ိုးလူသ ိုး အတကက င်ိုးပပချက် အချြုျို့တကက င့််
ပြစ်န္င်သည်ဟ ဆရင်ိုး၊ ပဗတန် အဘယ်တကက င ့်် ရှု ိုးန္ှမ်ခ
ဲ့် သည် ဆသည်အတွက်
့် ရ
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး ၎င်ိုးတ တပိုး
ကကတလသည် ....။ ဤသည်တမှ့် တကယ့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုး
့်
မဟတ်တပ။ တကယ့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်တကက င့်် ပြစ်သည်- ယင်ိုးက သူ
ခွငမ
့်် ပပြုခဲတ
့် ပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျြုိုးစ တစ်စက နယ်ပမ တစ်စတ်တစ်တဒတွင ်
တနထင်ခင
ွ တ
့်် ပိုးပပီိုး ထတနရ တွင ် ၎င်ိုးတက
့် အတပခချတစသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
့်် ပပြုပါက၊ မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တရ ျို့တပပ င်ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်
့် ထနယ်တပမမှ တရ ျို့တပပ င်ိုးခွငမ
မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအတွ
က် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် နယ်တပမ တစ်ခ
့်
ခွတ
ဲ ဝတပိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ထတဒသအတွငိုး် ၌ တနထင်ကကလမ့််မည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
ဤသတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် နယ်တပမမှ ရန်ိုးထက
ွ ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် မမတက
့် ယ်ကယ်
လွတ်တပမ က်တစပခင်ိုး မပပြုလပ်န္င်တပ။ ဤသည်မှ တသချ သည်။ နယ်ချဲျို့သမ
ူ ျ ိုး၏

အင်အ ိုးစမျ ိုး မည်မျှပင်ကကီိုးမ ိုးသည် ပြစ်တစ သမဟ
့် မ
ူ ျ ိုးက မည်မျှ
့် တ် နယ်ချဲျို့ခရသည်သ
အ ိုးနည်ိုးသည် ပြစ်တစ၊ တန က်ဆိုးတွင ် နယ်ချဲသ
ျို့ တ
ူ ၏
ှု ဘရ ိုးသခင်
့် တအ င်ပမင်မက
ဆိုးပြတ်ြအတွ
က် ပြစ်တပသည်။ ယင်ိုးက သူက ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်က မည်သမ
ူ ျှ
့်
မတပပ င်ိုးလန္
ဲ င်တပ။
အထက်က တြ ်ပပထ ိုးသည်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ အမျြုိုးမျြုိုးက ပြန်ထ
့် ိုးပ
ပြစ်သည်။ မျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးက ပြနြ
် ့် ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည် အဘယ်အရ က
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သနည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ ၊ သူသည် လူတအတွ
က် မတူညသ
ီ ည့်် တနရ မျ ိုးက
့်
ခွတ
ဲ ဝတပိုးရင်ိုး၊ ကကီိုးမျ ိုးသည့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်၊
ယင်ိုးတန က်တွင ် ထတနရ မျ ိုး၌ မျြုိုးဆက်မျ ိုး တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် ရှငသ
် န်ခကဲ့် ကသည်။
ဤအရ က သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုးပြစ်သည်- ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုအတွက် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့််
့် ရှငသ
နယ်တပမက သတ်မှတထ
်
ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ပပီိုးလျှင် ၎င်ိုးတ၏
် ရ ၊
့် ဘဝမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ စ
့် ိုးသည့်အ
၎င်ိုးတ တသ
က်သည့်အ
် ရ ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အသက်တမွိုးမှုမျ ိုး- ထအရ အ ိုးလိုးက
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ဘရ ိုးသခင် သတ်မတ
ှ ထ
်
ိုးခဲသ
့် ည်။ ပပီိုးလျှင် အရ ခပ်သမ်ိုးက
ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ီ ည့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး အတွက်
့် ျန်တွင၊် သူသည် မတူညသ
မတူညသ
ီ ည့်် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်- မတူညသ
ီ ည့်် တပမကကီိုးြဲစ
ွျို့ ည်ိုးပမျ ိုး၊ မတူညသ
ီ ည့််
ရ သီဥတမျ ိုး၊ မတူညသ
ီ ည့်် အပင်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညသ
ီ ည့်် ပထဝီဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး
ရှကကသည်။ မတူညသ
ီ ည့်် တနရ မျ ိုးသည် မတူညသ
ီ ည့်် ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုးပင်
ရှသည်၊ မတူညသ
ီ ည့်် တရမျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
ြုိုးအစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တရထွက်ပစစညိုး် မျ ိုး
့်
့် သီိုးသန ် ငါိုးအမျ
ရှကကသည်။ ပိုးမ ိုးအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးကပင်လျှင် ဘရ ိုးသခင်က ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်တပသည်။
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အတမရကတက်တင
ွ ် ကကီိုးပပင်ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အလွန ် ကကီိုးမ ိုး၊
အလွန ် ပမငမ
့်် ိုးပပီိုး၊ အလွန ် ကျန်ိုးမ သန်စွမ်ိုးသည်။ တတ င်တန်ိုး သစ်တတ ထဲတွင ် ရှသည့််
သစ်ပင်မျ ိုး၏ အပမစ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် အလွန ် တမ်တသ ်လည်ိုး၊ သစ်ပင်က အလွန ်
ပမငမ
့်် ိုးစွ ကကီိုးထွ ိုးတလသည်။ မီတ တစ်ရ သမဟ
့် တ် မီတ တစ်ရ တကျ ်
အပမငမ
့်် ျ ိုးအထပင် တရ က်ရန္
ှ င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ အ ရှတွင ် ရှသည့်် သစ်တတ မျ ိုးထက
ဲ
သစ်ပင်မျ ိုးသည် အမျ ိုးအ ိုးပြင့်် သပ်မပမငက့်် ကတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင ့််
ရှ ိုးတစ င်ိုးလက်ပပ်ပင်မျ ိုးက ကကည့်တ
် လ ။့် င်္ျပန်တွင ် ယင်ိုးအပင်မျ ိုးသည်
အလွနတ
် သိုးသယ
ွ ်ပပီိုး၊ အလွနပ
် ါိုးတသ ်လည်ိုး၊ အတမရကန် ပပည်တထ င်စတွင ် ရှသည့််
ရှ ိုးတစ င်ိုးလက်ပပ်ပင်မျ ိုးမှ အလွနက် ကီိုးမ ိုးတလသည်။ ဤတွင ် ပခ ိုးန ိုးမှု တစ်ခ ရှ၏။
ယင်ိုးသည် န မည် တစ်ခတည်ိုးန္ှင ့်် အပင်အမျြုိုးအစ ိုး တစ်ခတည်ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊

အတမရကတက်တွင် ယင်ိုးသည် အထူိုးသပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ တပါက်တလသည်။
ဤသွငပ် ပင်လကခဏ အမျြုိုးမျြုိုးထက
ဲ ပခ ိုးန ိုးမှုမျ ိုးက လူတက
့် မပမင် သမဟ
့် တ်
သတမမူမန္င်တသ ်လည်ိုး၊ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊် သူသည်
ယင်ိုးတက
ီ ည့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၊
့် အတသိုးစတ် ချပပခဲပ့် ပီိုး မတူညသ
မတူညသ
ီ ည့်် တပမမျက်န္ ှ သွငပ် ပင်မျ ိုးန္ှင ့်် မတူညသ
ီ ည့်် လူမျြုိုးန္ွယ်စမျ ိုးအတွက် မတူညသ
ီ ည့််
သက်ရှမျ ိုးက ပပင်ဆင်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် မတူညသ
ီ ည့််
လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲပ့် ပီိုး၊ ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုး လအပ်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဘဝတနထင်မှုပစမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က သူ သရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့က တပပ ဆပပီိုးသည်တ
့် န က်တွင၊် ယခတွင ် ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးခဲသ
့် ည့်် အဓက
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် တစ်စတစ်ရ က တလ့်လ ကကပပီိုး ပြစ်သည်ဟ သင်တ ့်
ခစ ိုးရသတလ ။ ယင်ိုးက သင်တ စတင်
န ိုးလည်တနကကသည်ဟ ခစ ိုးရသတလ ။ သ ၍
့်
ကျယ်ပပန်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးအတွငိုး် ဤသွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုး အတကက င်ိုး တပပ ဆြ ့်
ငါ တရွ ိုးချယ်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အကကမ်ိုးြျင်ိုး စတ်ကူိုးတစ်ခ ယခ သင်တ ့်
ရှသငသ
့်် ည်ဟ ငါ ယကကည်သည်။ မှနသ
် တလ ။ ထအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်မျှက သင်တ ့်
န ိုးလည်သည်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်၍ အနည်ိုးငယ် သင်တ တပပ
တက င်ိုး တပပ န္င်တပမည်။
့်
(လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတ်ထ ိုးသည့််
နယ မမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ပပြုစတစ င်တ
့် ရှ က် ခရပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤနယ မမျ ိုးက
ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်သည်အ
့် ချန်တွင၊် သူသည် မတူညသ
ီ ည့်် မျြုိုးန္ယ
ွ ်စမျ ိုးက ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၊
မတူညသ
ီ ည့်် ဘဝတနထင်မှု ပစမျ ိုး၊ မတူညသ
ီ ည့်် အစ ိုးအစ မျ ိုး၊ မတူညသ
ီ ည့််
ရ သီဥတမျ ိုးန္ှင ့်် အပူချန်မျ ိုးက ပ့်ပိုးခဲပ
ွ ် အ ိုးလိုးသည်
့် ါသည်။ ဤသည်မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ကမဘ တပမတွင ် အတပခချန္င်ပပီိုး ရှငသ
် န်န္င်ရန်အလငှ့် ပြစ်ပါသည်။ ဤအရ မှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ အစီအစဉ်မျ ိုးသည် အလွန ် တကျသည်က
ကျွန္ပ်
် တတွျို့ ပမင်န္င်ပပီိုး၊ သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ စလင်မှုန္င
ှ ့်် ကျွန္ပ်
် တ လူ
့် သ ိုးမျ ိုးအတွက်
သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တတွျို့ ပမင်န္င်ပါသည်။) (ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတထ
်
ိုးသည့််
နယ မမျ ိုးန္င
ှ ့်် နယ်ပယ်မျ ိုးက မည်သည်လ
့် ူ၊ အပြစ်အပျက် သမဟ
့် တ် အမှုအရ ကမျှ
တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်ပါ။ အ ိုးလိုးသည် သူ၏ အပ်စိုးမှုတအ က်တွင ် ရှပါသည်။) အရ ခပ်သမ်ိုး၏
ကကီိုးထွ ိုးမအ
ှု တွက် ဘရ ိုးသခင် သတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည့်် နယ မမျ ိုး၏ ရှု တထ င်မ
့် တွင၊်
့် ှ ကကည်ရ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးသည် အမျြုိုးအစ ိုး အစအလင်ပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ပ့်မှုန္င
ှ ့််
ပပြုစတစ ငတ
့်် ရှ က်မှု ခရကကသည် မဟတ်တလ ။ ဤနယ မမျ ိုးသည် ြျက်ဆိုးီ ခခဲရ
့် ပါက

သမဟ
ွ ်အတွက် ဤနယ မမျ ိုးက မထူတထ င်ခပ
ဲ့် ါက၊
့် တ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တရှ ျို့တရိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
် န က်တွင၊်
့် အတပခခပတ်ဝန်ိုးကျင်က ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပပီိုးသည့်တ
အစ ိုးအစ အရင်ိုးအပမစ် တစ်ခတစ်တလ ၎င်ိုးတ ရှ
့် ပါဦိုးမည်တလ ။ အစ ိုးအစ
အရင်ိုးအပမစ်သည် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်လ န္င်သည်။ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် အစ ိုးအစ
အရင်ိုးအပမစ် ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပါက၊ ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
စ ိုးစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
့်
မရရှန္င်ပါက၊ ရက်တပါင်ိုးမည်မျှ ၎င်ိုးတ တရှ
ျို့ က်န္င်မည်နည်ိုး။ တစ်လပင် ခြ ပြစ်
့် ဆ
့် န္င်မည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုသည် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်လ တပမည်။
့် တကယ့်် ရှငသ
ထတကက
င့်် လူတ၏
် န်မှုအတွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုး၊ မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
့် ရှငသ
့် ဆက်လက် တည်ရပခင်
အသက်ရှငတ
် နန္င်မှုတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးသည်
့်
အလွန ် အတရိုးကကီိုး၏။ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင် ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့််
အရ တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် နီိုးစပ်စွ ဆက်စပ်တနပပီိုး
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုသည် ပပဿန တစ်ခ ပြစ်လ ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု တရှ ျို့ဆက်န္င်ပါမည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု
တည်ရဦိုး
ှ မည်တလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုသည် သူ ပပြုစပျြုိုးတထ င်သည့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုး၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် ယှဉ်တွဲ တည်ရသည်
ှ
၊ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
့်
အရ အ ိုးလိုးအတွက် မည်သည့်် ပပင်ဆင်မမ
ှု ျ ိုးက ပပြုလပ်ပပီိုး လူသ ိုးတအတွ
က်
့်
မည်သည်အ
့် ရ က သူလပ်တဆ င်သည် ပြစ်တစ၊ ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သူအတွ
က်
့်
လအပ်ပပီိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင် ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ှ ်ခသ
ဲ့် ည့်် ဤနယ မမျ ိုးသည်
တသွြည်သွ ိုးခဲမ
့် ည် ဆပါက၊ ဤနယ မမျ ိုးသည် ပျက်ပပ ိုးသွ ိုးခဲမ
့် ည် သမဟ
့် တ်
တန္ှ င်ယ
် ခဲရ
ှ င်မည် မဟတ်၊
့် ှကခ
့် မည် ဆပါက၊ အရ အ ိုးလိုးသည် ဆက်လက် တည်ရန္
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ဆက်လက် တည်ရမည်
ှ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
ွ ်ကယ်၌ ပြစ်တစ တည်ရမည်
ှ
့် အ ဟ ရ ပြစ်တစ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် တနစဉ်
မဟတ်တတ တ
ွ ်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့် ပ။ ဤအတကက င်ိုးအတကက င်၊့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုလည်ိုး ဆက်လက် တည်ရမည်
ှ
မဟတ်တပ။
ငါတ တဆွ
ိုးတန္ွိုးပပီိုးသည့်် အရ တင်ိုး၊ တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုး၊ အချက်အလက်တင်ိုးသည်
့်
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် အတွငိုး် ကျကျ ဆက်န္ယ်တပသည်။ သင်တက၊
့်
“ကယ်တတ ် တပပ တနသည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် အလွန ် ကကီိုးမ ိုးလသ
ှ ည်၊ ယင်ိုးမှ ကျွန္ပ်
် တ ့်

မပမင်န္င်သည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။” ဟ တပပ တက င်ိုး တပပ ကကမည်ပြစ်ပပီိုး၊
“ကယ်တတ ်တပပ တနသည့်် အတကက င်ိုးအရ သည် ကျွန္ပ်
် န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
့် မဆင်ပါ။” ဟ တပပ မည့််
လူမျ ိုး ရှတက င်ိုး ရှတပမည်။ သတသ
် သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးအတနပြင့််
့်
ရှငသ
် န်တနသည်က မတမန္
ှ ။့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမှုတအ က်ရှ အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ
့် င
တစ်ဦိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုမှ
ခွထ
ဲ က
ွ ်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်် လူတစ်ဦိုးတစ်တယ က်မျှ သူ၏အပ်စိုးမှုမှ မမကယ်ကယ်
ခွထ
ဲ က
ွ ်၍မရတပ။ သူ၏အပ်စိုးမှုန္င
ှ ့်် သူ၏ပ့်ပိုးမတ
ှု က
မျ ိုး၊
့် ဆိုးရှုိုးပခင်ိုးသည် လူတ၏အသက်
့်
လူတ၏
် ွ ိုးမည်က ဆလတပမည်။ ဤသည်မှ
့် အတသွိုးအသ ိုး ဘဝမျ ိုး တပျ က်ကွယသ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ရှငသ
် န်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးအ ိုး ဘရ ိုးသခင် တည်တဆ က်ပခင်ိုး၏
အတရိုးပါမှု ပြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည်လ
့် မ
ူ ျြုိုးန္ွယစ
် န္ှင ့်် သက်ဆင်သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ်
အတန က်အရပ်ပြစ်တစ၊ အတရှ အ
ျို့ ရပ်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်် ကန်ိုးတပမတစ်စတွင ် သင်
တနထင်သည်ပြစ်တစ- သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့််
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပြစ်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ မမကယ်ကယ် ခွထ
ဲ က
ွ ်၍မရသကဲသ
့် ၊ ့်
လူသ ိုးတအတွ
က် သူ ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပ
့် ိုးပခင်ိုး
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မှ မမကယ်ကယ် သင် ခွထ
ဲ က
ွ ်၍မရန္င်တပ။ သင်၏ အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုး
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်တစ၊ အသက်ရှငသ
် န်ရန် မည်သည့်အ
် ရ က သင်မီခ
ှ သည်ပြစ်တစ၊ ပပီိုးလျှင်
အတသွိုးအသ ိုးပြင ့်် သင်ဘ
် န် မည်သည်အ
့် ရ က သင် မှီခသည်ပြစ်တစ
့် ဝက အ ိုးပြည့်ရ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမန္
ှု င
ှ ့်် သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုမှ မမကယ်ကယ် ခွထ
ဲ က
ွ ်၍ မရန္င်တပ။
လူအချြုျို့က၊ “ကျွန္ပ်
် က လယ်သမ ိုးမဟတ်ပါ။ အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် တက က်ပဲသိုးီ န္ ှ
မစက်ပါ။ ကျွန္ပ်
် ၏ အစ ိုးအစ အတွက် တက င်ိုးကင်ဘက ကျွန္ပ်
် အမှီမပပြုပါ၊ ထတကက
င့််
့်
ကျွန္ပ်
် ၏ ရှငသ
် န်မှုသည် ဘရ ိုးသခင် ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွကပ် ြစ်တသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အတွငိုး် တွင် ပြစ်တနပခင်ိုး မဟတ်ပါ။ ထပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ
ကျွန္ပ်
် က တပိုးမထ ိုးပါ။” ဟ ဆကကသည်။ ယင်ိုးမှ မှနသ
် တလ ။ သင်က
အသက်ရှငပ် ခင်ိုးအတွက် တက က်ပဲသိုးီ န္မစ
ှ က်ပျြုိုးဟ ဆတသ ်လည်ိုး၊ အတစအ
့် ဆန်မျ ိုးက
သင်မစ ိုးသတလ ။ အသ ိုးန္ှင ့်် ဥမျ ိုးက သင် မစ ိုးသတလ ။ ဟင်ိုးသီိုးဟင်ိုးရွ က်မျ ိုးန္ှင ့််
သစ်သိုးီ မျ ိုးက မစ ိုးသတလ ။ သင် စ ိုးသည်အ
့် ရ တင်ိုး၊ သင် လအပ်သည့််
ဤအရ အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့််
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်န္င
ှ ့်် ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တပ။ ပပီိုးလျှင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လအပ်သည့််
အရ ရ တင်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ်သည် ရှငသ
် န်မှုအတွက် သင်တ၏
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး အလိုးစ

ပါဝင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်ြန်ဆင်ိုးခဲတ
့် သ အရ အ ိုးလိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ သင်
တသ က်သိုးသည်တ
့် ရ၊ သင် ဝတ်သည့်် အဝတ်အစ ိုးန္ှင ့်် သင် အသိုးပပြုသည့်် အရ မျ ိုး အ ိုးလိုးဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ်
မပါဝင်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့က၊ “ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးမှ မရရှသည့််
ပစစညိုး် အချြုျို့ ရှသည်။ ပလတ်စတစ်သည် ထပစစညိုး် မျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည်
ဓါတပစစညိုး် တစ်ခ၊ လူလပ်ထ ိုးသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။”ဟ ဆကကသည်။ ယင်ိုးမှ
မှနပ
် ါ၏တလ ။ ပလတ်စတစ်သည် ဧကန်အမှန ် လူလပ်ထ ိုးသည့်် အရ ပြစ်ပပီိုး၊ ဓါတပစစညိုး်
တစ်ခ ပြစ်သည်၊ သတသ
် ပလတ်စတစ်၏ မူလ ပါဝင်ပစစညိုး် မျ ိုးသည် မည်သည်တ
့် နရ မှ
့်
လ သနည်ိုး။ မူလ ပါဝင်ပစစညိုး် မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် ဝတထြုပစစညိုး် မျ ိုးမှ
ရရှခဲတ
့် ပသည်။ သင် ပမင်က န္ှစ်သက်ခစ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး၊ သင် အသိုးပပြုသည့််
အရ တစ်ခစီတင်ိုး၊ ထအရ အ ိုးလိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ မျ ိုးမှ ရရှတပသည်။
ဆလသည်မှ လူတစ်ဦိုးသည် မည်သည့်် မျြုိုးန္ွယ်စန္ှင ့်် သက်ဆင်သည် ပြစ်တစ၊ မည်သည့််
အသက်တမွိုးဝမ်ိုးမှု ပြစ်တစ၊ သမဟ
် န်မှုအတွက် မည်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်
့် တ် ရှငသ
အမျြုိုးအစ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ တနထ
င်သည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတသည်
မမတက
့်
့်
့် ယ်ကယ် ဘရ ိုးသခင်၏
ပ့်ပိုးတပိုးသည့်အ
် ရ မှ ခွထ
ဲ က
ွ ်၍မရန္င်တပ။ သဆ
တဆွ
ိုးတန္ွိုးပပီိုးသည့််
့်
့် လျှင ် ယတန ငါတ
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏။”
ဟူသည့်် တခါင်ိုးစဉ်န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သတလ ။ ယတန ငါတ
တဆွ
ိုးတန္ွိုးပပီိုးသည့်် အရ မျ ိုးသည်
့်
့်
ဤသ ၍ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ တအ က်မှ အကျြုိုးဝင်သတလ ။ (အကျြုိုးဝင်ပါသည်။)
ယတန ငါတပပ
ဆပပီိုးသည့်် အရ အချြုျို့က အနည်ိုးငယ် တယဘယျဆန်ပပီိုး တဆွိုးတန္ွိုးရန်
့်
ခက်ခတ
ဲ က င်ိုး ခက်ခတ
ဲ ပမည်။ သတသ
် ယခ သင်တသည်
ယင်ိုးန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် သ ၍
့်
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ သန ိုးလည်မှု တစ်ခ ရှသည်မှ တသချ သတလ က် ပြစ်သည်ဟ ငါ ထင်သည်။
မတ်သဟ ယပပြုရ တွင် ဤပပီိုးခဲသ
့် ည့်် အတခါက် အနည်ိုးငယ်တွင၊် ငါတ ့်
မတ်သဟ ယပပြုပပီိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုး၏ အပင်ိုးအပခ ိုးသည် အတတ ်အတန်
ကျယ်ပပန်သကဲ
သ
့် ၊ ့် ယင်ိုးတ၏
် ့် ည်၊ ထတကက
င့််
့်
့် နယ်ပယ်သည် အတတ ်အတန် ကျယ်ပပနသ
့်
သင်တအတွ
က် အ ိုးလိုးက ခယူရန် အနည်ိုးငယ် အ ိုးထတ်ရတပသည်။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၌ လူတ၏
ှု ွင ်
့် ယကကည်မတ
ယခင်က မကင်တွယ် မတပြရှငိုး် ြူိုးတသ အရ မျ ိုး ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ လူအချြုျို့သည်
ဤအရ မျ ိုးက နက်နမ
ဲ ှု တစ်ခအပြစ် ကက ိုးကကပပီိုး အချြုျို့လမ
ူ ျ ိုးက ပပပင်တစ်ပဒ်အတနန္ှင ့််
ကက ိုးကကသည်- မည်သည့်် ရှု တထ င်သ
် နည်ိုး။ မည်သည်ရ
့် ှု တထ င်မ
့် ည် မှနသ
့် ှ ဤအရ အ ိုးလိုးက

သင်တကက
့် ိုးသနည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးက မည်သ ့်
စနစ်တကျ စီစဉ်သည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် အရ ခပ်သမ်ိုးသည် နယ မမျ ိုး ရှသည်ဆသည်တက
့်
ကျွန္ပ်
် တ တတွ
ျို့ ပမင်ကကပပီိုးပြစ်က ၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှတစ်ဆင့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ တစစ
့် ပ်သည့််
စီစဉ်မှုမျ ိုးက ကျွန္ပ်
် တန
့် ိုးလည်န္င်ပါသည်။) မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ဤအချန်မျ ိုးမှ
တစ်ဆင်၊့် အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှု နယ်ပယ်မှ မည်မျှတဝိုးတဝိုး
တိုးချဲျို့သည်က သင်တပမင်
ွ ် အ ိုးလိုးက တကျ ်လွနသ
် ည်၊
့် ပပီတလ ။ (လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အရ ခပ်သမ်ိုးက တကျ ်လွနပ
် ါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျြုိုးန္ယ
ွ ်စ တစ်စ၏
ဘရ ိုးသခင်တလ ။ သူက လူအမျြုိုးအစ ိုး တစ်ခ၏ ဘရ ိုးတလ ။ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တသိုးငယ်သည့်် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ၏ ဘရ ိုးတလ ။ (မဟတ်ပါ။) ထသမဟ
့် တွက်
့် တ်သည်အ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်တ၏
ွ ်၏
့် အသပည အရ၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
တသိုးငယ်သည့်် အစတ်အပင်ိုး တစ်ခ၏ ဘရ ိုးသ ပြစ်ပါက၊ သမဟ
့် တ် သူသည် သင်
တစ်ဦိုးတည်ိုး၏ ဘရ ိုး ပြစ်ပါက၊ ဤရှု တထ င်သ
် န်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် ည် မှနက
အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခန်ခွ့် ပဲ ပီိုး အပ်စိုးသည့်အ
် တွက်၊ လူတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
့်
သူ၏အပ်စိုးမှု၌ ထတ်တြ ်ပပထ ိုးသည့်် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး၊ သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
သူ၏အနန္တတန်ခိုးတက
် ရ တစ်ခ
့် ပသည်။ ဤသည်မှ လူတ သ
့် ပမင်တတွျို့သင်တ
့် ရမည့်အ
ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမသည်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပပီိုး၊
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုးက အပ်စိုးသည်ဟ သင်ဆတသ လ
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ၏
အပ်စိုးမှုန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်ပခင်ိုး သမဟ
ွ ိုး် သပမင်ပခင်ိုး မရှပါက၊
့် တ် ထိုးထင
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် သူ အပ်စိုးသည်က သင် အမှနတ
် ကယ် အသအမှတ်ပပြုန္င်ပါသတလ ။
သငအ
့်် တနပြင၊့်် “ငါ၏ဘဝက ဘရ ိုးသခင်က လိုးဝ အပ်စိုးသည်က ငါ သတသ တကက င့်် ငါ
အသအမှတ်ပပြုန္င်သည်။”ဟ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင် တတွိုးတက င်ိုးတတွိုးန္င်သည်။ သတသ
်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် ထမျှ တသိုးငယ်သတလ ။ မတသိုးငယ်တပ။ သင်သည်
သင်အ
ှ ့်် သင်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္င
့် ထဲက သူ၏အမှုကသ ပမင်ပပီိုး၊
ဤအရ မျ ိုးမှသ သူ၏အပ်စိုးမက
ှု သင်ပမင်တပသည်။ ယင်ိုးမှ အလွန ် တသိုးငယ်သည့််
နယ်ပယ် တစ်ခ ပြစ်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် စစ်မှနသ
် ည့်် အသပည အတွက် သင်၏
တမျှ ်လငခ
့်် ျက်မျ ိုးအတပေါ် ထခက်နစ်န တစသည့်် သက်တရ က်မှု ရှတလသည်။ ယင်ိုးက
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်စိုးမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏ စစ်မှနသ
် ည့််
အသပည ကလည်ိုး ကန်သတ်
သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်၏အသက
့်

သင်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်အ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင် ပ့်ပိုးတပိုးသည်အ
့် တွက် သူ၏ ကယ်တင်ပခင်ိုး
နယ်ပယ်အထသ ကန်သတ်
ထ ိုးပါက၊ သူသည် အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးသည်၊
့်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပပီိုး လူသ ိုးအ ိုးလိုးအတပေါ် အပ်စိုးသည်က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
သင် သတပပြုမန္င်မည် မဟတ်တပ။ ဤအရ မျ ိုးအ ိုးလိုးက သင် သတမပပြုမန္င်သည့်အ
် ခါ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ ကကကမမ အတပေါ် အပ်စိုးသည်ဆသည့်် အချက်က သင် အမှနတ
် ကယ်
သတပပြုန္င်မည်တလ ။ သတမပပြုန္င်တပ။ သင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ထရှု တထ ငက
့်် သင်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သတပပြုမန္င်လမ်မ
ပမငမ
့်် ိုးသည့််
့် ည် မဟတ်တပ- ထသတသ
့်
သန ိုးလည်မှု အဆငတ
့်် စ်ခက သင် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တရ က်ရှန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်။ ငါ
တပပ တနသည့်အ
် ရ က သင်န ိုးလည်သည် မဟတ်တလ ။ အမှနတ
် ကယ်တွင ် သင်သည်
ဤတခါင်ိုးစဉ်မျ ိုး၊ ငါတပပ ဆတနသည့်် ဤအတကက င်ိုးအရ က မည်သည်အ
့် တင်ိုးအတ အထ
န ိုးလည်န္င်သည်က ငါသသည်၊ သဆ
့် လျှင ် အဘယ်တကက င့်် ငါသည် ထအတကက င်ိုးက
တပပ ပမဲတပပ တနရသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက် တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးက ခလသည့််
လူတစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးက န ိုးလည်ရမည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သန ိုးလည်ြ မ
် ့် ွင ် ယင်ိုးတက
့် ချ လအပ်သည်။ ဤအခက်အတနတ
့်
သင် န ိုးမလည်တသ လ
် ည်ိုး၊ တစ်တနတန
ှ ့်် သမမ တရ ိုးအတပေါ် သင်၏
့် တွ
့် င ် သင်၏ အသက်န္င
အတတွျို့အကကြုသည် အဆင့်် တစ်ခက တရ က်ရသွ
ှ ိုးချန်၊ သင်၏ အသက်
စတ်သတဘ ထ ိုးထက
ဲ တပပ င်ိုးလဲမသ
ှု ည် အဆင ့်် တစ်ခက တရ က်ရသွ
ှ ိုးပပီိုး၊
ဝည ဉ်ရငက
့်် ျက်မှု အတင်ိုးအတ တစ်ခခက သင် ရရှသည့်အ
် ချန်၊ ထအခါမှသ
မတ်သဟ ယ၌ ငါ သငက
့်် ဆက်သယ
ွ ်တပပ ဆတနသည့်် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည အ ိုး သင်၏ လက်စ ိုးမှုက အမှနတ
် ကယ်
ပပ
် ည်ိုးတပိုးလမ်မ
င့်် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည်
့် ိုးတပိုးက ပြည့်ဆ
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
အတ်ပမစ် တစ်ခချရန်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည်ဆသည့်် သင်၏
အန င်္တ် သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏ သန ိုးလည်မှုအတွက်
သငက
့်် ပပင်ဆင်ရန် ပြစ်တပသည်။
လူတ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု မည်တရွ ျို့မည်မျှရပါတစ၊
ှ
့် စတ်န္လ
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင် ကင်စဲထ
ွ
ိုးသည့်် တနရ အတင်ိုးအတ လည်ိုး
့် တ်န္လ
ပြစ်တပသည်။ ၎င်ိုးတ စ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသ မည်တရွ ျို့မည်မျှ
့် တ်န္လ
ကကီိုးမ ိုးပါတစ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်
့် စတ်န္လ

မည်မျှကကီိုးပမတ်သည်ဆသည့်အ
် ရ ပြစ်၏။ သင် သသည့်် ဘရ ိုးက အန္ှစ်မပဲ့် ပီိုး မတရမရ
ပြစ်ပါက၊ သင် ယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသည်လည်ိုး အန္ှစ်မဲပ့် ပီိုး မတရမရ ပြစ်တပသည်။ သင်
သသည့်် ဘရ ိုးသည် သင်၏ကယ်ပင် ကယ်တရိုးကယ်တ အသက်တ ၏ နယ်ပယ်ထ
ကန်သတ်
ထ ိုးပခင်ိုး ခရပပီိုး စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်န္င
ှ ့်် ဘ မျှသက်ဆင်မှု မရှတပ။
့်
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျသည့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် သူ၏ အရ အ ိုးလိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးက သပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်၏
စစ်မှနသ
် ည့်် ပင်ကလကခဏ က သပခင်ိုး၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက သပခင်ိုး၊ သူ၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးကက ိုးတွင် သူ ထင်ရှ ိုးတစပပီိုးပြစ်သည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးက သပခင်ိုးဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည က လက်စ ိုးသည့််
လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးအြ အလွ
န ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။ ယင်ိုးတသည်
လူမျ ိုးအတနပြင ့််
့်
့်
သမမ တရ ိုး၏ စစ်မှနမ
် ထ
ှု က
ဲ ဝင်တရ က်န္င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည့်အ
် တပေါ် တက်ရက်
ဆက်စပ်မှုရသည်
ှ
။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် သင်၏သန ိုးလည်မှုက စက ိုးလိုးမျ ိုး
သက်သက်အပြစ်သ ကန်သတ်
ထ ိုးပါက၊ သင်၏ နည်ိုးပါိုးတသ
့်
ကယ်ပင်အတတွျို့အကကြုအထသ ၊ သင် ခနမ
် ့် ှနိုး် သည်အ
့် ရ က
ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်ြအထ
သမဟ
၏ နည်ိုးပါိုးတသ
့်
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အြ သင်
့်
သက်တသခချက်မျ ိုး အထသ ယင်ိုးက ကန်သတ်
ထ ိုးပါက၊ သင်ယကကည်သည့််
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် စစ်မန
ှ သ
် ည်ဘ
့် ရ ိုးသခင်ကယ်တင် လိုးဝ မဟတ်ဟ ငါတပပ ၏။ ထမျှမက
သင်ယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် စတ်ကူိုးသက်သက် ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးပြစ်ပပီိုး၊
စစ်မှနသ
် ည်ဘ
့် ရ ိုးသခင် မဟတ်ဟလည်ိုး ဆန္င်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးသည်၊့် အရ ရ တင်ိုးအလယ်တွင ်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည်၊့် အရ ရ တင်ိုးက စီမသည်သ
့် ူ ပြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ကကကမမ န္ှင ့်် အရ ရ တင်ိုး၏ ကကကမမ က မမလက်တွင ်
ကင်စဲထ
ွ
ိုးသူ ပြစ်သည်။ ငါတပပ ဆတနသည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
လူအစတ်အပင်ိုး အနည်ိုးငယ်မျှအထသ ကန်သတ်
မထ ိုးတပ။ ဆလသည်မှ ယင်ိုးတသည်
့်
့်
လတ်တတလ ၌ သူတန
့် ူမျ ိုး အထသ ကန်သတ်
မထ ိုးတပ။ သူ၏
့်
့် က်က လက်တနသည်လ
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင၊် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့််
အရ ခပ်သမ်ိုး၏ တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး နယ မမျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သသ ထင်ရှ ိုးတလသည်။
သင်သည် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်
တစ်ခတစ်တလက မပမင်န္င်ပါက သမဟ
့် တ် သတမပပြုမန္င်ပါက၊ သင်သည် သူ၏ မည်သည့််

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးကမျှ သက်တသမခန္င်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက်
သက်တသမခန္င်ပါက၊ သင်သည် သင်သသည့်် တသိုးငယ်သည့်် ဘရ ိုးဟတခေါ်သည်အ
့် ရ ကသ
ဆက်လက် တပပ ဆပါက၊ သင်၏ကယ်ပင် စတ်ကိုးူ မျ ိုးအထ ကန်သတ်
ထ ိုးပပီိုး
့်
သင်၏ကျဉ်ိုးတပမ င်ိုးသည့်် စတ်အတွငိုး် ပတ်တလှ င်ထ ိုးသည့်် ထဘရ ိုး၊ ထဘရ ိုးမျြုိုးက သင်
ဆက်လက်တပပ ဆပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်၏ယကကည်ပခင်ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
ချီိုးမွမ်ိုးလမ်မ
့် ခါတွင၊်
့် ည် မဟတ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခသည်အ
သင်က ဘရ ိုးသခင်၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က မည်သ တမွ
ှ ့််
့် ျို့တလျ ်သည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ပဲ့်ပပင်ဆိုးမမှုန္င
သူ၏ ပပစ်တင်ဆိုးမပခင်ိုးက သင် မည်သ လက်
ခသည်ဆသည်န္င
ှ ၊့်် သူအတွ
က် သင်၏
့်
့်
သက်တသခပခင်ိုး၌ သူ၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက သင် မည်သ တမွ
့် ျို့တလျ ်ခစ ိုးသည်
ဆသည်တအရသ
သင် ထသသက်
တသခပါက၊ ယင်ိုးမှ ဘယ်မှ မှ လတလ က်ရန်
့်
့်
မနီိုးစပ်သကဲသ
့် သူ
့် က
့် စတ်တကျနပ်တစရန်ပင် မနီိုးစပ်တပ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အလန္ှငက
့်် က်ညသ
ီ ည့်် နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် သက်တသခလပါက၊
စစ်မှနသ
် ည့်် ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်အတွက် သက်တသခလပါက၊ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးက သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှ ပမင်ရမည် ပြစ်သည်။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ က အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် သူ၏အပ်စိုးမမ
ှု ှ တတွျို့ ပမင်ရမည်ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးအတွက် သူ မည်သ ပ
့် ိုးတပိုးသည်ဆသည့်် သမမ တရ ိုးက သင်
့် ပ
ပမင်ရမည်။ သင်သည် သင်၏ တနစဉ်
့် အ ဟ ရန္ှင ့်် ဘဝ၌ သင်၏လအပ်ချက်မျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ သည်ဆသည်ကသ အသအမှတ်ပပြုပပီိုး ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်အ ိုးလိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ပ့်ပိုးမှုအတွက် သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးက
တဆ င်ယူပပီိုးပြစ်သည်ဆသည်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်
အ ိုးလိုးက သူဦိုးတဆ င်တနသည် ဆသည့်အ
် မှနတ
် ရ ိုးက သင်မတတွျို့ ပမင်န္င်ပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်အတွက် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ သက်တသခန္င်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဤအရ အ ိုးလိုးက တပပ ဆရ တွင် ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
ယင်ိုးမှ သင်တသည်
ဤအရ က တပါတပါ
ငှ့် ၊ ငါ
့် တန်
့် တန် သတဘ မထ ိုးြအလ
့်
့်
တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးသည် သင်တ၏
့် ကယ်ပင် ကယ်တရိုးကယ်တ
အသက်အတွငိုး် ဝင်တရ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆီတလျ မ
် ှု မရှဟ မှ ိုးယွငိုး် စွ မယကကည်ကကြအလ
ငှ့် န္ှင၊့််
့်
သင်တအတနပြင
့်် ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက အသပည သမဟ
့်
့် တ် အယူဝါဒ အမျြုိုးအစ ိုး
တစ်ခမျှ အပြစ် သတဘ မထ ိုးကကတစြအလ
ငှ့် ပြစ်သည်။ သင်သည် ထသတဘ ထ ိုးမျြုိုးပြင ့််
့်
ငါ တပပ ဆတနသည့်အ
် ရ က န ိုးတထ င်ပါက၊ အမှုအရ တစ်ခကမျှ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။

သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က သရန်ပြစ်တသ ဤကကီိုးမ ိုးသည့်် အခွငအ
့်် တရိုးက ဆိုးရှုိုးလမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။
ဤအရ မျ ိုး အ ိုးလိုးအတကက င်ိုးက တပပ ဆရ တွင ် ငါ၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ အဘယ်အရ နည်ိုး။
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်က လူမျ ိုးသတစရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လက်တတွျို့ကျသည့််
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက လူတအ
့် ိုး န ိုးလည်တစရန် ပြစ်သည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သန ိုးလည်ပပီိုး သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သရှသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ထအခါမှသ
သင်သည် သူက
့်် တရိုး သမဟ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် သကျွမ်ိုးရန် အခွငအ
့် တ် ပြစ်န္င်တချ ရှလမ်မ
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် သင်သည် လူတစ်ဦိုးက သန ိုးလည်လပါက၊ ၎င်ိုးတက
့် မည်သ ့်
န ိုးလည်လ မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်် လ ။
့် အပပင်ပန်ိုးသွငပ် ပင်က ကကည်ပ့် ခင်ိုးမှတစ်ဆငတ
၎င်ိုးတ ဝတ်
သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ဝတ်ပစ ိုးပက ကကည်ပ့် ခင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် ပြစ်သတလ ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ ့်
့်
လမ်ိုးတလျှ က်ပက ကကည်ပ့် ခင်ိုးမှတစ်ဆငတ
့်် လ ။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် အသပည
အတင်ိုးအတ က ကကည်ပ့် ခင်ိုးမှတစ်ဆငတ
့်် လ ။ (မဟတ်ပါ။) သဆ
့် လျှင ် လူတစ်ဦိုးက သင်တ ့်
မည်ကသ
ဲ့် သ
လူတစ်ဦိုး၏ အတပပ အဆ၊ အပပြုအမူ၊
့် န ိုးလည်ကကသနည်ိုး။ သင်တသည်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ပတ်သက်၍ ၎င်ိုးတတြ
့် အတတွိုးမျ ိုး၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်န္င
့် ပ် ပက
ထတ်တြ ်ပပသည်အ
့် ရ မျ ိုးတပေါ် အတပခခ၍ အကဲပြတ်မှုမျ ိုး ပပြုကကသည်။ ဤသည်မှ
လူတစ်ဦိုးက သင်တ တပါင်
ိုးသင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် သကျွမ်ိုးတအ င် ကကြုိုးစ ိုးပ၊ လူတစ်ဦိုးက သင်တ ့်
့်
န ိုးလည်ပ ပြစ်သည်။ ထနည်ိုးတူ သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးလပါက၊ သူ၏
့်
လက်တတွျို့ကျသည်ဘ
့် က်၊ သူ၏ စစ်မှနသ
် ည်ဘ
့် က်က န ိုးလည်လပါက၊ သူ၏
လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် သူ လပ်တဆ င်သည့်် လက်တတွျို့ကျတသ
အရ တစ်ခတင်ိုးမှတစ်ဆင ့်် သူက
့် သင်တ သ
့် ရမည်။ ဤသည်မှ အတက င်ိုးဆိုး
နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ တစ်ခတည်ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
ဘိုရ ်းသခင်သည် လသ ်းမျိ ်းနွယ် ရှငသ
် န်မှုအတွက် တည်ပငိမ်သည်ူ့ပတ်ဝန််းကျင်ကိို တပ်းရန်
အရ ခပ် သမ
ိ ််းကက ်းရှိ ဆက်န ွှယ်မှုမျ ်းကိို ဟန်ချက်ညတ
ီ စသည်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်န္င
ှ ့်် သူအပ်စိုးသည့််
အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်တွင ် ထင်ရှ ိုးတစပပီိုး အရ ခပ်သမ်ိုး၏ နယ မမျ ိုးက ထန်ိုးချြုပ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏နယ မမျ ိုးက မည်သ အ
် ပပင်
့် ပ်စိုးသည်ဆသည့်အ
ထနယ မမျ ိုး တအ က်တွင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးက မည်သ တထ
က်ပက
့်
့်
ပပြုစပျြုိုးတထ င်သည်ဆသည့်် အတကက င်ိုးက ခတလိုးတင် ငါတ တပပ
ဆခဲက့် ကသည်။ ဤသည်မှ
့်

ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ အရ ရ တင်ိုးက ထန်ိုးချြုပ်မှု ရှြရန်
့် ဘရ ိုးသခင်
အသိုးပပြုတသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခ ပြစ်သည့်် တန က်ထပ် ရှု တထ င်တ
့်် တ်သက်၍ ငါတ ့်
့် စ်ခန္ှငပ
တပပ ကကမည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးပပီိုးတန က်တွင ် ယင်ိုးတကက
့် ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက
ဘရ ိုးသခင် မည်သ ဟန်
ချက်ညတ
ီ စသည်က ငါ တပပ တနပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လည်ိုး
့်
သင်တအတွ
က် အတတ ်အတန် ကကီိုးမ ိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခပြစ်သည်။
့်
အရ အ ိုးလိုးကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက ဟန်ချက်ညတ
ီ စပခင်ိုး- ဤသည်မှ လူမျ ိုး
ပပီိုးတပမ က်န္င်သည့်် အရ တစ်ခတလ ။ မဟတ်ပါ၊ လူမျ ိုးက ထသတသ
စွမ်ိုးတဆ င်မှု တစ်ခက
့်
မတတ်စွမ်ိုးန္င်တပ။ လူမျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသ တတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်သည်။ အရ အ ိုးလိုးကက ိုးက
ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက ဟန်ချက်ညတ
ီ အ င် ၎င်ိုးတ မလ
ပ်န္င်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ မျ ိုးက
့်
့်
မစီမန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသတသ
ကကီိုးမ ိုးသည့်် ဩဇ အ ဏ သမဟ
့်
့် တ် တန်ခိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ြမ်ိုးဆပ်န္င်မက
ှု တကျ ်လွနတ
် ပသည်။ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တင်သ
ဤအရ မျြုိုးက လပ်တဆ င်ရန် တန်ခိုးရသည်
ှ
။ သတသ
် ထသတသ
အရ တစ်ခက
့်
့်
လပ်တဆ င်ရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ အဘယ်အရ ပြစ်သနည်ိုး- ယင်ိုးသည်
မည်သည့်် အရ အတွက် ပြစ်သနည်ိုး။ ဤသည်မှ လည်ိုး လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့််
နီိုးကပ်စွ ဆက်န္ယ်တပသည်။ ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်လသည့်် အရ တစ်ခစီတင်ိုးသည်
လအပ်၏ သူ လပ်တက င်ိုး လပ်န္င်သည်အ
့် ရ သမဟ
့် ရ တစ်ခမျှ မရှတပ။
့် တ် မလပ်န္င်သည်အ
သူအတွ
က် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုက က ကွယ်ရန်န္င
ှ ့်် လူတအ
် န်မှုအတွက်
့်
့် ိုး ရှငသ
သငတ
့်် လျ ်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခက တပိုးရန်အလငှ့် သူ လပ်တဆ င်ရမည့်် မရှမပြစ်၊
အလွန ် အတရိုးပါသည့်် အရ အချြုျို့ ရှတလသည်။
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ အ ိုးလိုးက ဟန်ချက်ညတ
ီ စသည်” ဟူသည့်် စက ိုးစ၏ တက်ရက်
အဓပပ ယ်မှ၊ ယင်ိုးမှ အလွန ် ကျယ်ပပန်သည်
့် အတကက င်ိုးအရ တစ်ခ ပြစ်ပရတလသည်။
့်
ပထမဦိုးစွ ယင်ိုးက “အရ အ ိုးလိုးက ဟန်ချက်ညတ
ီ စပခင်ိုး” သည်လည်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်န္င်ပခင်ိုးအ ိုး ရည်ညန်ိုးသည်ဟသ
ူ ည့်် အယူအဆက လူတအ
့် ိုး
တပိုးတလသည်။ “ဟန်ချက်ညတ
ီ စသည်” ဟူသည့်် ဤစက ိုးလိုးက အဘယ်အရ က
ဆလသနည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ “ဟန်ချက်ညတ
ီ စသည်” ဟူသည်မှ တစ်စတစ်ခက
ဟန်ချက်ပျက်ခင
ွ ့်် မတပိုးပခင်ိုးက ရည်ညန်ိုးသည်။ ယင်ိုးက ပစစညိုး် မျ ိုးက ချန်တွယ်ရန်
ချန်ခင
ွ မ
် ျ ိုးက အသိုးပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် တူသည်။ ချန်ခင
ွ မ
် ျ ိုးက ဟန်ချက်ညတ
ီ စရန်အလငှ့် ၊
တစ်ြက်စီ၏ အတလိုးချန်က တူညရ
ီ မည် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် မတူကွဲပပ ိုးတသ
အမှုအရ အမျြုိုးအစ ိုး မျ ိုးစွ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
တွင ် တည်ရသည့်
ှ
် အရ မျ ိုး၊
့် ည်- မမတ တနရ
့်

တရွ ျို့လျ ိုးသည့်် အရ မျ ိုး၊ အသက်ရင
ှ တ
် နသည့်် အရ မျ ိုး၊ အသက်ရှြူတနသည့်် အရ မျ ိုးအပပင်၊
အသက်မရှြူသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ အချင်
ိုးချင်ိုး အ ိုးပြည့်တ
် ပိုးသကဲသ
့် ၊ ့် အချင်ိုးချင်ိုး
့်
ထန်ိုးချြုပ်ကကသည့်် အပပန်အလှန ် မှီခပခင်ိုး၊ အပပန်အလှန ် ဆက်သယ
ွ ်ပခင်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ ဤအရ
မျ ိုး အ ိုးလိုးအတွက် လွယ်ကူပါသတလ ။
့်
ဤအရ အ ိုးလိုးတွင် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး တသချ တပါက် ရှသည်၊ သတသ
်
့်
ယင်ိုးတသည်
အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးသည် မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် မခက်ခတ
ဲ ပ၊
့်
သတသ
် လူမျ ိုးအတွက် ယင်ိုးသည် တလ့်လ ရန် အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
့်
“ဟန်ချက်ညတ
ီ စသည်” ဆသည့်် စက ိုးလိုးသည် အလွန ် ရိုးရှငိုး် သည့်် စက ိုး
တစ်လိုးပြစ်တပသည်။ သတသ
် လူမျ ိုးက ယင်ိုးက တလ့်လ ခဲမ
့် ည်ဆပါက၊ ပပီိုးလျှင် လူမျ ိုးက
့်
မမတက
ီ ှု ြန်တီိုးရန် လအပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍- လူသ ိုး
့် ယ်ကယ် ဟန်ချက်ညမ
ဇီဝတဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုး၊ နကခတဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုး၊ ရူ ပတဗဒပည ရှငမ
် ျ ိုး၊ ဓ တတဗဒ
ပည ရှငမ
် ျ ိုးန္ှင ့်် သမင်ိုးပည ရှငမ
် ျ ိုးပင်လျှင-် ပည တတ် မျြုိုးစက အလပ်လပ်လျှငပ
် င်၊
ထသတတသန၏ တန က်ဆိုးရလဒ်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုး၏ ရလဒ်က
မည်သည့်အ
် ရ မျှပြစ်မည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးသည် အလွန ် မယန္င်ြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ယင်ိုး၏လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တြ ်ထတ်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲခ
့် ျန်တွင၊်
၎င်ိုးတကက
ဲ့် ည်၊ အပပန်အလှန ်
့် ိုးတွင ် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သူ ထူတထ င်ခသ
ကနသ
် ့် တ်ချက်၊ ပြည့်စ
် ွမ်ိုးတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အ ဟ ရတအတွ
က် မတူညသ
ီ ည့်် ရှငသ
် န်မှု
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးက သူ ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤနည်ိုးစနစ် အမျြုိုးမျြုိုးသည် အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးပပီိုး၊
ယင်ိုးတသည်
တသချ တပါက် မရိုးရှငိုး် တပ သမဟ
့်
့် တ် ဦိုးတည်ချက် တစ်ခတည်ိုး မဟတ်တပ။
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ ထန်ိုးချြုပ်မှု တန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက
အတည်ပပြုရန် သမဟ
ဏ်မျ ိုး၊ ၎င်ိုးတ ရရှ
့် တ် တလ့်လ ရန် လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ဉ
့်
့် ပပီိုးပြစ်တသ
အသပည န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တလ့်
လ ပပီိုးပြစ်သည့်် ပြစ်ရပ်မျ ိုးက အသိုးပပြုသည်အ
့် ခါ၊
့်
ဤအရ မျ ိုးသည် ရှ တြွတတွျို့ ရှရန် အလွနအလွ
် ့်
န ် ခက်ခပဲ ပီိုး ရလဒ် တစ်ခတစ်တလက
ရရှရန်လည်ိုး အလွန ် ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ရလဒ် တစ်ခတစ်တလ ရရှြ လူ
့် မျ ိုးအတွက် အလွန ်
ခက်ခသ
ဲ ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ ခပ်သမ်ိုးက စိုးမိုးရန် လူသ ိုး အတတွိုးန္ှင ့််
အသပည က အမှီပပြုတနချန်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏
က် အလွန ်
့် ဟန်ချက်က ထန်ိုးထ ိုးရန် လူတအတွ
့်
ခက်ခတ
ဲ လသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
် န်မှု အတပခခ
့် တသ ် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ ရှငသ

သတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လူတ မသ
ကကပါက၊ ဤဟန်ချက်ညမ
ီ ှုမျြုိုးက မည်သ က
့်
့် ကွယ်ရမည်က
၎င်ိုးတသ
င့်် လူတသည်
အရ ခပ်သမ်ိုးက
့် ည် မဟတ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထတကက
့် ကကလမ်မ
့်
့်
စီမပပီိုး စိုးမိုးရမည်ဆပါက၊ ဤဟန်ချက်ညမ
ီ က
ှု ြျက်ဆိုးီ မြ အလ
ိုးအလ အလွနမ
် ျ ိုးတပမည်။
့်
ဟန်ချက်ညမ
ီ ှု ပျက်စီိုးသွ ိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ရှငသ
် န်မှုအတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည်လည်ိုး ပျက်စီိုးသွ ိုးမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ထအရ ပြစ်ပျက်သည်အ
့် ခါတွင ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် ကပ်ဆက်တသ က လ တစ်ခက လက်လ မည် ပြစ်သည်။
ယင်ိုးက ကပ်တဘိုးတစ်ခ တဆ င်ကကဉ်ိုးတပမည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် ကပ်တဘိုးအလယ်တွင်
အသက်ရှငတ
် နရပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ရလဒ်သည်
့် အန င်္တ်သည် မည်သည့်အ
အကဲပြတ်ြ အလွ
န ် ခက်ခမ
ဲ ည်ပြစ်ပပီိုး တသချ မှုပြင ့်် ကကြုတင်မှနိုး် ဆရန် ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။
့်
သဆ
့် လျှင ် အရ ခပ်သမ်ိုးကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သ ့်
ဟန်ချက်ညတ
ီ စသနည်ိုး။ ပထမဦိုးစွ ကမဘ တလ ကတွင ် တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လိုး တရခဲန္င
ှ ့််
န္ှငိုး် မျ ိုးြိုးတနသည့်် တနရ အချြုျို့ ရှစဉ်တွင၊် အချြုျို့တနရ မျ ိုးတွငမ
် ူ တလိုးရ သီလိုးက
တန္ွဦိုးရ သီကသ
ဲ့် ပြစ်
် ခါတွငမ
် ျှ တဆ င်ိုးရ သီ တရ က်မလ သကဲသ
့် ၊ ့်
့် က ၊ မည်သည့်အ
ဤကဲသ
့် တသ
တနရ မျ ိုးတွင ် တရခဲအကွက် သမဟ
့်် စ်ြတ်မျှကသ
ဲ့် တသ
အရ က
့်
့် တ် န္ှငိုး် ပွငတ
့်
မျ ိုးမျ ိုးစ ိုးစ ိုး သင် လိုးဝ တတွျို့ ပမင်ရမည် မဟတ်တပ။ ဤတွင ် ငါတသည်
ပကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
ရ သီဥတ အတကက င်ိုးက တပပ တနပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဤဥပမ သည် ဘရ ိုးသခင်က
အရ ခပ်သမ်ိုးကက ိုးရှ ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက ထန်ိုးညြှသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။
ဒတယနည်ိုးလမ်ိုးမှ ဤသပြစ်
့် သည်- တတ င်စဉ် တစ်ခက အပင်မျြုိုးစက တပမပပင်က
ြိုးလမ်ိုးလျက်၊ စမ်ိုးစသည့်် သဘ ဝတပါက်ပင်မျ ိုးက ြိုးထ ိုးပပီိုး၊ တတ အပ်တန်ိုးမျ ိုးက အလွန ်
အပ်ဆင်ိုးသည်မှ ယင်ိုးတတ အပ်မျ ိုးထဲသ သင်
လမ်ိုးတလျှ က်သည်အ
့် ခါ၊ အတပေါ်က တနကပင်
့်
မပမင်န္င်တပ။ သတသ
် အပခ ိုး တတ င်စဉ်တတ င်တန်ိုးမျ ိုးက ကကည့်ပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင၊့််
့်
ပမက်ပင်ရွက်ချွနိုး် တစ်ပင်မျှပင် တပါက်တနပခင်ိုးမရှ၊ သီိုးန္မပြစ်
ှ
ထန
ွ ိုး် သည့်် တပမတစ်လွ ပပီိုး
တစ်လ သ ထပ်လျက်၊ တတ င်ကကမ်ိုးကကီိုးမျ ိုး ပြစ်သည်။ အပပင်ပန်ိုးမှ ကကည်ပ
့် ါက၊
အမျြုိုးအစ ိုး န္ှစ်ခလိုးသည် အတပခခအ ိုးပြင ့်် တတ င်တန်ိုးမျ ိုး ပြစ်တပေါ်တစြ ကကီ
့် ိုးမ ိုးသည့််
တပမကကီိုး အစအပမျ ိုး တစ်ခတပေါ် တစ်ခဆငထ
့်် ိုးပခင်ိုး ပြစ်တပသည်၊ သတသ
် တစ်ခသည်
့်
အပ်ဆင်ိုးတနသည့်် သစ်တတ ပြင ့်် ြိုးလမ်ိုးထ ိုးစဉ်တွင ် အပခ ိုးတစ်ခက ပမက်ပင်ရွက်ချွနိုး်
တစ်ပင်မျှပင်မရှဘဲ၊ ပြစ်ထန
ွ ိုး် မှု ကင်ိုးမဲ့်တလသည်။ ဤသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးတကက
့် ိုး
ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ဟန်ချက်ညတ
ီ စသည့်် ဒတယ နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်သည်။
တတယနည်ိုးလမ်ိုးမှ ဤသပြစ်
် တွင၊် သင်သည်
့် ၏- လမ်ိုးခရီိုးတစ်ခက ကကည့်ရ

အဆိုးမရှသည့်် ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုး၊ လှုပ်ယမ်ိုးတနသည့်် ပမက်ခင်ိုးစမ်ိုးကွငိုး် ပပင်က ပမင်တက င်ိုး
ပမင်ရတပမည်။ အပခ ိုးလမ်ိုးတစ်ခက ကကည့်ရ
် တွင၊် သဲပပင်က တလတက်သ တရီိုးရီိုး
အလယ်တွင် တရ အရင်ိုးအပမစ် တစ်ခတစ်တလက မဆထ ိုးန္ှင ့်် သက်ရှ
တစ်တက င်တစ်ပမည်ိုးမျှပင် မရှဘဲ၊ မျက်စတစ်ဆိုး ပမင်န္င်သတရွ ျို့ တဝိုးလသည့််
ကျတ်တီိုးတပမပြစ်သည့်် ကန္တ ရက ပမင်တက င်ိုးပမင်ရတပမည်။ စတတထနည်ိုးလမ်ိုးမှ
ဤသပြစ်
် တွင၊် အရ ရ တင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးသည့်် တရ
့် ၏- လမ်ိုးတစ်ခက ကကည့်ရ
အစအတဝိုးပြစ်သည့်် ပင်လယ်တအ က် နစ်ပမြုပ်တနစဉ်တွင၊် အပခ ိုးတစ်လမ်ိုးက ကကည့်ရ
် တွင၊်
လတ်ဆတ်သည့်် စမ်ိုးတရ တစ်တပါက်ကပင် ရှ တတွျို့ရန် သင် ဝန်ပရတလသည်။
ပဉ္စမနည်ိုးလမ်ိုးမှ ဤသပြစ်
့် ၏- ဤတနရ ရှ ကန်ိုးတပမ တစ်ခတွင ် ခပ်ြဲွြဲွမိုးက မကက ခဏ
ရွ တတ်ပပီိုး ပမြူထပခင်ိုး၊ ရ သီဥတက ပမြူဆင်ိုးက စထင်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ ထတနရ ရှ ကန်ိုးတပမတွင်
အရှန်ပပင်ိုးသည့်် တနက တက င်ိုးကင်တွင ် မကက ခဏ တွဲခတနပပီိုး မိုးစက် တစ်တပါက် ကျချန်
ဆသည်မှ ပြစ်တတ ငပ့်် ြစ်ခဲ အပြစ်အပျက် တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဆဌမတပမ က် နည်ိုးလမ်ိုးမှ
ဤသပြစ်
ဲ ည့််
့် သည်- တစ်တနရ တွင၊် တလထ ပါိုးလ ပပီိုး လူက အသက်ရှြူရန် ခက်ခသ
ကန်ိုးပပင်ပမင့်် တစ်ခ ရှတသ ်လည်ိုး၊ အပခ ိုးတနရ တွငမ
် ူ တရ တ
ျို့ ပပ င်ိုးတနထင်သည့််
ငှက်အမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတအတွ
က် ကျက်စ ိုးရ မျ ိုး အပြစ် အသိုးတတ ်ခသည့််
့်
ရွ ျို့ ဗွက်အင်မျ ိုးန္ှင ့်် ကန်ိုးတပမနမ်မ
ီ ည့်် ရ သီဥတ
့် ျ ိုး ရှတလသည်။ ဤသည်တမှ့် မတူညသ
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်သည်၊ သမဟ
မတူညသ
ီ ည့်် ပထဝီဝင်ဆင်ရ
့် တ် ယင်ိုးတသည်
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညသ
ီ ည့်် ရ သီဥတမျ ိုး သမဟ
့် တ် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး ပြစ်သည်။
ယင်ိုးမှ လူတ ရှ
် န်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုး၏ တလ၊ အပူချန်န္င
ှ ့်် စထင်ိုးဆတတွ
့် ငသ
့် င ်
ဟန်ချက်ညမ
ီ ှု တစ်ခ ရရှြအလ
ငှ့် ၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ရ သီဥတမှ ပထဝီဝင်ဆင်ရ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အထ၊ ပပီိုးလျှင် တပမကကီိုး၏ မတူညတ
ီ သ အစတ်အပင်ိုးမျ ိုးမှသည် တရ
အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး ပမ ဏအထ၊ ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနသ
် ့် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုးပြင ့််
ရှငသ
် န်မှုအတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အတပခခကျတသ ပတ်ဝန်ကျင်မျ ိုးက
ဟန်ချက်ညတ
ီ စပခင်ိုးသ ပြစ်သည်ဟ ဆရတပမည်။ ဤအလွနပ် ခ ိုးန ိုးတသ ပထဝီဝင်ဆင်ရ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတကက င၊့်် လူမျ ိုးသည် တည်ပငမ်သည်တ
့် လထ ရှကကပပီိုး၊ မတူကွဲပပ ိုးသည့််
ရ သီမျ ိုး၏ အပူချန်န္င
ှ ့်် စထင်ိုးဆတသည်
တည်ပငမ်တနပမဲ ပြစ်တပသည်။ ဤအရ က
့်
၎င်ိုးတအပမဲ
အသက်ရှငက် ကပပီိုး ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုးပင် လူတအ
့်
့် ိုး ထသတသ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးတွင ် ဆက်လက် အသက်ရှငခ
် င
ွ ့်် တပိုးတလသည်။ ပထမဦိုးစွ
ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနသ
် ့် ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ဟန်ချက်ညီ ရတပမည်။ ဤအရ က မတူညသ
ီ ည့််

ပထဝီတပမဆင်ရ တည်တနရ မျ ိုးန္ှင ့်် ြွဲျို့စည်ိုးမှုမျ ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင် အလရှပပီိုး
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် လအပ်သည့်် ဟန်ချက်ညမ
ီ က
ှု ရရှရန်အလငှ့် ၊ အချင်ိုးချင်ိုး ကနသ
် ့် တ်က
ထန်ိုးချြုပ်ခင
ွ တ
့်် ပိုးသည့်် မတူညတ
ီ သ ရ သီဥတမျ ိုးကက ိုး တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုးက
အသိုးချပခင်ိုးမှတစ်ဆင့်် လပ်တဆ င်ထ ိုးတပသည်။ ဤသည်မှ ကကီိုးမ ိုးကျယ်ပပနသ
် ့် ည့််
ပတ်ဝန်ိုးကျင် ရှု တထ င်မ
့် ှ တပပ ဆပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ယခတွင ် သဘ ဝတပါက်ပင်မျ ိုး ကဲသ
့် တသ
သ ၍ အန္စတ်သည့်် အတသိုးစတ်
့်
အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ တပပ
ဆမည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတ၏
ီ က
ှု
့်
့် ဟန်ချက်ညမ
မည်သ ရရှ
် န်မှုအတွက် ဟန်ချက်ညသ
ီ ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင် အတွငိုး် တွင ်
့် သနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ရှငသ
သဘ ဝတပါက်ပင်မျ ိုးသည် မည်သ ဆက်
လက် ရှငသ
် န်န္င်ကကသနည်ိုးဟ ဆရမည် ပြစ်သည်။
့်
အတပြမှ ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့် ပတ်ဝန်ိုးကျင်က က ကွယ်ရန် အပင်အမျြုိုးအစ ိုး
အမျြုိုးမျြုိုး၏ သက်တမ်ိုး၊ ကကီိုးထွ ိုးမှုန္နှု ိုး် န္ှင ့်် မျြုိုးပွ ိုးမှုန္နှု ိုး် မျ ိုးက စီမပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် ပြစ်သည်။
ပမက်ပင်ငယ်တလိုးမျ ိုးက ဥပမ အပြစ် ယူကကစ-့် တန္ွဦိုးရ သီ အညွနမ
် ့် ျ ိုး၊ တန္ွရ သီ အပွငမ
့်် ျ ိုးန္ှင ့််
တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ အသီိုးမျ ိုး ရှကကသည်။ အသီိုးက တပမတပေါ်ကကျသည်။ တန က်န္စ
ှ ်တွင ် အသီိုးမှ
အတစက
ီ ည့်် နယ မအတင်ိုး ဆက်လက် ပြစ်တပေါ်သည်။
့် အတညြှ က်တပါက်ပပီိုး တူညသ
ပမက်ပင်၏ သက်တမ်ိုးက အလွန ် တသည်။ တပမတပေါ်ကျသည့်် အတစတ
့် င်ိုးက အပမစ်တပါက်ပပီိုး
အတညြှ က်ထက
ွ သ
် ည်၊ ြူိုးပွငပ့်် ပီိုး အသီိုးမျ ိုး သီိုးက ၊ ပြစ်စဉ်တစ်ခလိုးက- တန္ွဦိုးရ သီ၊
တန္ွရ သီန္င
ှ ့်် တဆ င်ိုးဦိုးရ သီ- ရ သီသိုးခ တန က်မှသ ပပီိုးပပည့်စ
် တလသည်။ သစ်ပင်
ြှ က်ထက
မျြုိုးစတသည်
လည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
ွ ပ် ခင်ိုး၊
့်
့် ကယ်ပင် သက်တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အစအတည
့်
အသီိုးသီိုးပခင်ိုးတအတွ
က် မတူညသ
ီ ည့်် က လမျ ိုး ရှကကသည်။ အချြုျို့အပင်မျ ိုးက န္ှစ် ၃၀ မှ
့်
အန္ှစ် ၅၀ ကက ပပီိုးတန က် တသဆိုးကကသည်- ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
်
့် သက်တမ်ိုး ပြစ်၏။ သတသ
့်
၎င်ိုးတ၏အသီ
ိုးမျ ိုးမှ တပမသ ကျပပီ
ိုးတန က်၊ ယင်ိုးက အပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် အတညြှ က်မျ ိုးတပါက်၊
့်
့်
ပန်ိုးမျ ိုး ပွငက
့််
အသီိုးသိုးီ ပပီိုး၊ တန က်ထပ် အန္ှစ် ၃၀ မှ ၅၀ အထ ရှငသ
် န်ကကတလသည်။
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုး၏ ပပန်လည် ပြစ်တပေါ်မှုန္နှု ိုး် ပြစ်သည်။ သစ်ပင်အက တသပပီိုး သစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်
တပါက်လ သည်။ ဤသည်မှ သစ်တတ ထဲတွင ် သစ်ပင်မျ ိုး တပါက်တနသည်က
သင်အပမဲပမင်ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတတွ
် ည်ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ငလ
့်
ပမှနစ
် က်ဝန်ိုးန္ှင ့်် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး၊ တသဆိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်မျ ိုးရသည်
ှ
။ အချြုျို့သစ်ပင်မျ ိုးက
န္ှစ်တစ်တထ င်တကျ ်အထ အသက်ရှငန္
် င်ပပီိုး၊ အချြုျို့ မှ အန္ှစ် ၃၀၀၀ အထပင်
အသက်ရှငန္
် င်တလသည်။ တယဘယျအ ိုးပြင ့်် တပပ ရလျှင၊် ယင်ိုးသည် မည်သည့််
အပင်အမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်ပါတစ၊ ၎င်ိုးတ၏သက်
တမ်ိုး မည်မျှ ရှညက် က သည်ပြစ်တစ၊
့်

ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးက မည်မျှ ကက ကက ရှငသ
် န်သည်၊ ၎င်ိုး၏ မျြုိုးပွ ိုးန္င်စွမ်ိုး၊ မျြုိုးပွ ိုးသည့််
ပမန်န္နှု ိုး် န္ှင ့်် ကကမ်တရန္ှုနိုး် ၊ ပပီိုးလျှင ် ၎င်ိုးက ထတ်လပ်သည့်် အပင်တပါက် ပမ ဏတအတပေါ်
့်
အတပခခ၍ စီမတလသည်။ ဤအရ က ပမက်ပင်မျ ိုးမှ သစ်ပင်မျ ိုးအထ အပင်မျ ိုးက
ဟန်ချက်ညသ
ီ ည့်် တင်္ဟစနစ်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင် အတွငိုး် တွင ် ဆက်လက် ရှငသ
် န်က
ကကီိုးထွ ိုးန္င်ရန် အခွငတ
့်် ပိုးတလသည်။ ထတကက
င့်် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်က သစ်တတ တစ်ခက သင်
့်
ကကည်သ
့် ည်အ
့် ခါတွင၊် ထသစ်တတ အတွငိုး် တပါက်တရ က်သည့်် အရ တင်ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုးန္ှင ့််
သစ်ပင်မျ ိုး န္ှစ်ခလိုးသည် ၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် နယ မမျ ိုးန္င
ှ အ
့်် ညီ ဆက်လက် မျြုိုးပွ ိုးက
့်
ကကီိုးထွ ိုးတနကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တန က်ထပ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အ ိုးထတ်မှု သမဟ
့်
့် တ်
အကူအညီ မလအပ်ကကတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ရှငသ
် န်မှုအတွက် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ကယ်ပင်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က ထန်ိုးသမ်ိုးန္င်ကကသည်မှ ဤဟန်ချက်ညမ
ီ ှုမျြုိုး ၎င်ိုးတ ရှ
့်
့် ပခင်ိုးတကက င်သ
ပြစ်သည်။ ကမဘ တလ က၏ သစ်တတ မျ ိုးန္ှင ့်် ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးသည် ကမဘ တပမကကီိုးတပေါ်တွင ်
ဆက်လက် ရှငသ
် န်န္င်ကကသည်မှ ရှငသ
် န်မှုအတွက် သငတ
့်် လျ ်သည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခ
၎င်ိုးတ ရှ
့််
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးသည် လူမျ ိုး၏ မျြုိုးဆက်
့် ကကတသ တကက ငသ
့် တည်ရပခင်
တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်အပပင်၊ သစ်တတ မျ ိုးန္ှင ့်် ပမက်ခင်ိုးပပင်မျ ိုးတွင ် ကျက်စ ိုးသည့််
သက်ရှမျြုိုးစ- ငှက်မျ ိုး၊ သ ိုးရဲတရ စဆ န်မျ ိုး၊ ပိုးမ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အန္စတ် သက်ရှ မျြုိုးစတ၏
့်
မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုး တစ်ဆက်က ပပြုစပျြုိုးတထ င်တပိုးတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် တရ စဆ န် မျြုိုးစကက ိုး ဟန်ချက်ညမ
ီ က
ှု လည်ိုး ထန်ိုးချြုပ်သည်။
ဤဟန်ချက်ညမ
ီ ှုက သူ မည်သ ထ
့် န်ိုးချြုပ်သနည်ိုး။ ယင်ိုးသည် အပင်မျ ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူသည်—
သူသည် ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် မျြုိုးပွ ိုးပခင်ိုး ကကမ်တရန္ှုနိုး် န္ှင ့််
့် မျြုိုးပွ ိုးန္င်စွမ်ိုး၊ မျြုိုးပွ ိုးသည့်် အတရအတွက်န္င
တရ စဆ န် တလ ကတွင ် ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍတက
့်
့် အတပခခ၍ ၎င်ိုးတ၏
့်
ဟန်ချက်ညမ
ီ ှုက စီမက ၎င်ိုးတ၏
ှ ်တလသည်။
့် အတရအတွက်က ပင်ိုးပခ ိုးသတ်မတ
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ပခတသဂမ
့် ျ ိုးက ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးက စ ိုးသည်၊ သဆ
့်
့် လျှင ် ပခတသဂ၏
အတရအတွက်က ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး၏ အတရအတွက်က တကျ လ
် ွန ် သွ ိုးပါက၊ ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး၏
ကကကမမ က မည်သ ပြစ်
့် မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ မျ
့် ြုိုးသဉ်ိုး လ တပမည်။ ပပီိုးလျှင် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးသည်
ပခတသဂမ
့် ျ ိုးထက် မျ ိုးစွ သ ၍ နည်ိုးပါိုးသည့်် သ ိုးတပါက်မျ ိုးက တပါက်ြွ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကကကမမ က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး မျြုိုးသဉ်ိုး လ မည် ပြစ်သည်။
့်
ထတကက
င့်် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး အတရအတွကသ
် ည် ပခတသဂမ
့် ျ ိုး၏ အတရအတွကထ
် က် အလွန ်
့်
မျ ိုးရတပမည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးက
မမတက
ှ ိုး မဟတ်ဘ၊ဲ ပခတသဂမ
့် ျ ိုးအတွကလ
် ည်ိုး
့် ယ်ကယ်အတွက်သ တည်ရပခင်

တည်ရကကတသ
ှ
တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ဤသလည်
ိုး တပပ န္င်သည်- ပမင်ိုးကျ ိုးတင်ိုးသည်
့်
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး တစ်အပ်လိုး၏ တစ်စတ်တစ်ပင်ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊
ပခတသဂ၏
့် ပါိုးစပ်အတွကလ
် ည်ိုး အစ ပြစ်တပသည်။ ပခတသဂ၏
့် မျြုိုးပွ ိုးမန္
ှု နှု ိုး် သည်
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးထက် လိုးဝ ပလွန၍
် မရတပ၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတရအတွက်သည်
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး၏ အတရအတွက်ထက် ပမျ ိုး၍ မရတပ။ ဤနည်ိုးပြငသ
့််
ပခတသဂမ
့် ျ ိုး၏
အစ ိုးအစ အရင်ိုးအပမစ်က အ မခန္င်တပသည်။ ထတကက
င ့်် ပခတသဂမ
့် ျ ိုးသည် ပမင်ိုးကျ ိုး၏
့်
သဘ ဝရန်သူ ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တနရ တစ်ခတည်ိုး အတွငိုး် တွင ် မျြုိုးစတ်န္စ
ှ ်ခက
တအိုးတအိုးလူလူ အန ိုးယူ တနကကသည်က လူမျ ိုးက မကကခဏ တတွျို့ ကကရတပသည်။
ပခတသဂမ
့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့် အမဲလက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စ ိုးတသ က်ပခင်ိုးတကက င်၊့် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးသည်
မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ အတရအတွက် တလျ က
့် ျသွ ိုးလမ်မ
့် ည် သမဟ
့် ည်
့် တ် မျြုိုးသဉ်ိုး သွ ိုးလမ်မ
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ပခတသဂမ
့် ျ ိုးသည် “ဘရင်” အပြစ် ၎င်ိုးတ၏
့် တန်ိုးတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အဆင်အ
့်
အတရအတွက်သည် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ တိုးပွ ိုးလမ်မ
ီ သ
ှု ည်
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤဟန်ချက်ညမ
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ က ဘရ ိုးသခင် ထူတထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ
တရ စဆ န်မျ ိုးသည် ဤဟန်ချက်ညမ
ီ ှုမျြုိုးက ရရှန္င်ကကြအလ
ငှ့် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
တရ စဆ န်မျ ိုး အ ိုးလိုးကက ိုးတွင ် ဟန်ချက်ညမ
ီ ှု နယ မမျ ိုးက ထူတထ င်ခပဲ့် ပီိုး၊ ဤသည်မှ
လူမျ ိုး မကက ခဏ ပမင်တလ့်ရသည်
ှ
့် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ပခတသဂမ
့် ျ ိုးသည် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး၏
တစ်ခတည်ိုးတသ သဘ ဝ ရန်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်သတလ ။ မဟတ်တပ၊ မတကျ င်ိုးမျ ိုးလည်ိုး
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးက စ ိုးကကသည်။ ပမင်ိုးကျ ိုးသည် အလွန ် အကူအညီမဲသ
့် ည့်် တရ စဆ န်
အမျြုိုးအစ ိုး တစ်မျြုိုး ပြစ်ပရသည်။ သူတ၌့် ပခတသဂ၏
့် ရက်စက်ပခင်ိုးမျြုိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့်
ဤတကက က်မက်ြွယ် ရန်သပူ ြစ်သည့်် ပခတသဂ့် တစ်တက င်န္င
ှ ့်် ရင်ဆင် ရသည်အ
့် ခါတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
လပ်န္င်သမျှမှ တပပိုးြသ
့် ပြစ်သည်။ ပပန်လည် ခခြပင်
့် စွမ်ိုးအ ိုး မဲ့်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပခတသဂက
့် လွတ်တအ င် မတပပိုးန္င်ကကသည့်အ
် ခါတွင၊် မမတက
့်် ပိုးရသ
့် ယ်ကယ် သူအ
့် ိုး စ ိုးခွငတ
တတ်န္င်ကကသည်။ ဤအရ က တရ စဆ န် တလ ကတွင ် မကက ခဏ တတွျို့ ပမင်န္င်သည်။
ဤအရ မျြုိုးက သင်တ ပမင်
့် ခါတွင၊် မည်သည့်် ခစ ိုးချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတတွိုးမျ ိုး
့် တတွျို့ရသည်အ
ရှကကသနည်ိုး။ ပမင်ိုးကျ ိုးအတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးမသတလ ။ ပခတသဂက
့် စက်ဆပ်မသတလ ။
ပမင်ိုးကျ ိုးက အလွနလ
် ှပသည်ဟ ထင်ရသည်။ သတသ
် ပခတသဂမ
့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတက
့်
့် အပမဲ
တလ ဘတကကီိုးန္ှင ့်် ကကည်တ
့် နကကသည်။ ပပီိုးလျှင် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးသည် မက်မဲစွ ပြင ့်် တဝိုးတဝိုး
မတပပိုးကကတချ။ ၎င်ိုးတက
့် သစ်ပင် တစ်ပင်တအ က် တအိုးပမသည့်် အရပ်ထတ
ဲ ွင ်
့် ပခတသဂက
တစ င်ဆ
့် င်ိုးတနသည်က ၎င်ိုးတပမင်
့် ရသည်။ ယင်ိုးက ၎င်ိုးတက
့် အချန်မတရွ ိုး လ ပပီိုး

စ ိုးတသ က်န္င်သည်။ ဤအရ က ၎င်ိုးတ၏
ှ ိုးတွင် သတသ ်လည်ိုး၊
့် စတ်န္လ
ထကန်ိုးတပမတစ်စက ၎င်ိုးတ စွ
် ့် ွ လမ်ဦ
့် ွယ် အရ တစ်ခ၊
့် ိုးမည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ အြ
့် နခ
ဘရ ိုးသခင်၏ ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုး ထ ိုးပခင်ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးက သသ ထင်ရှ ိုးတစသည့်် အြ
့် ွယ်
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ သင်က ပမင်ိုးကျ ိုးအတွက် ဝမ်ိုးနည်ိုးမတသ လ
် ည်ိုး၊ သူက
့်
မကယ်တင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ပခတသဂက
့် သင် စက်ဆပ်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးက သင်
ဇီဝန်မချြုပ်တစန္င်တပ။ ပမင်ိုးကျ ိုးသည် ပခတသဂအ
့် တွက် ဘရ ိုးသခင် ပပင်ဆင်ထ ိုးသည့််
အစ ိုးအစ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပခတသဂက
့် မည်မျှ မျ ိုးစွ စ ိုးတသ က်သည် ပြစ်တစ၊
ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုးသည် တပျ က်ကွယသ
် ွ ိုးလမ်မ
့် ျ ိုး တမွိုးြွ ိုးသည့််
့် ည် မဟတ်တပ။ ပခတသဂမ
သ ိုးတပါက် အတရအတွက်သည် အလွန ် နည်ိုးပါိုးပပီိုး အလွန ် တန္ှိုးတကွိုးစွ ၎င်ိုးတ ့်
သ ိုးတပါက်ကကသည်၊ ထတကက
င့်် ပမင်ိုးကျ ိုး မည်မျှ မျ ိုးစွ ၎င်ိုးတ စ
့်
့် ိုးကကသည် ပြစ်တစ၊
၎င်ိုးတ၏
် က် မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ
့် အတရအတွက်သည် ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး၏ အတရအတွကထ
တကျ ်လွနလ
် မ်မ
ီ ှု ရှတလသည်။
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤအရ တွင၊် ဟန်ချက်ညမ
ဤဟန်ချက်ညမ
ီ ှုမျြုိုးက ထန်ိုးသမ်ိုးရ တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်မှ
အဘယ်နည်ိုး။ ဤသည်မှ လူမျ ိုး၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်အပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် ပတ်သက်ရတပသည်။ ပမင်ိုးကျ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် အလ ိုးတူ မည်သည့််
့် တ် ပခတသဂ၏
သ ိုးတက င်မဆ— သမင် သမဟ
် န္ှိုးတကွိုးစွ
့် တ် အပခ ိုး တရ စဆ န်မျ ိုးသည်— အလွနတ
မျြုိုးပွ ိုးပပီိုး ပခတသဂ၏
့် အတရအတွက်က သသသ သ တိုးပွ ိုးပါက၊ လူသ ိုးမျ ိုးက မည်သည့််
အန္တရ ယ်မျြုိုးက ရင်ဆင်ရမည်နည်ိုး။ ပခတသဂမ
့် ျ ိုးက ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးတက င်က စ ိုးသည်မှ
သ မန်ပြစ်ရပ် တစ်ခ ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ပခတသဂက
့် လူတစ်ဦိုးက စ ိုးသည်မှ အပြစ်ဆိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤအပြစ်ဆိုးက ဘရ ိုးသခင် ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးထ ိုးသည့်် အရ တစ်ခ မဟတ်တပ၊
ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် သူ ကျတရ က်တစသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်ြမဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏
စည်ိုးမျဉ်ိုးတအ က်တွငပ
် င် မပြစ်ပွ ိုးတပ။ ယင်ိုးထက် ထအရ သည် လူမျ ိုးက
မမတက
င့်် ဘရ ိုးသခင်
့် ယ်ကယ်အတပေါ် ကျတရ က်တစသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ပမင်သည်အ
့် တင်ိုး၊ အရ အ ိုးလိုးကက ိုးက ဟန်ချက်ညမ
ီ သ
ှု ည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရှငသ
် န်မှုအတွက် အလွနအ
် တရိုးပါတပသည်။ အပင်မျ ိုးပြစ်တစ သမဟ
့် တ် တရ စဆ န်မျ ိုးပြစ်တစ၊
မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ယင်ိုး၏ သင်တ
ီ က
ှု ဆိုးရှုိုး၍မရတပ။ အပင်မျ ိုး၊
့် တ ်သည့်် ဟန်ချက်ညမ
တရ စဆ န်မျ ိုး၊ တတ င်တန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုး— ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက်
ပမှန ် တင်္ဟစနစ်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခက ပပင်ဆင်ထ ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ လူတသည်
့်
ဤတင်္ဟစနစ်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုး— ဟန်ချက်ညသ
ီ ည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင် တစ်ခ-

ရှသည့်အ
် ခါမှသ ၎င်ိုးတ၏
် န်မှုက လပခြုစတ်ချ ရတပသည်။ သစ်ပင်မျ ိုး သမဟ
့် ရှငသ
့် တ်
ပမက်ပင်မျ ိုးသည် မျြုိုးပွ ိုးြ အ
့် ိုးနည်ိုးသည့်် စွမ်ိုးရည် တစ်ခ ရှပါက၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
မျြုိုးပွ ိုးမှု န္ှုနိုး် က အလွန ် တန္ှိုးတကွိုးပါက၊ တပမကကီိုးက သူ၏ အစဓ တ်က ဆိုးရှုိုးမည်
မဟတ်တလ ။ တပမကကီိုးက ၎င်ိုး၏ အစဓ တ်က ဆိုးရှုိုးပါက၊ တက င်ိုးမွနပ
် ါဦိုးမည်တလ ။
တပမကကီိုးသည် ၎င်ိုး၏ သီိုးပင်စ ိုးပင်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုး၏ အစဓ တ်က ဆိုးရှုိုးပါက၊ ယင်ိုးသည် အလွန ်
လျင်ပမန်စွ တက်စ ိုးခရမည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုး၏တနရ တွင ် သဲမျ ိုး ပြစ်လ တပမည်။ တပမကကီိုးက
ယယွငိုး် လ သည်အ
့် ခါတွင၊် လူမျ ိုး၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည်လည်ိုး ြျက်ဆိုးီ
ခရတပမည်။ ဤပျက်စီိုးမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ကပ်တဘိုးမျ ိုးစွ ပါရှလ တပမည်။ ဤတင်္ဟစနစ်ဆင်ရ
ဟန်ချက်ညမ
ီ ှု မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဤတင်္ဟစနစ်ဆင်ရ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုး မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူတသည်
့်
အရ အ ိုးလိုးကက ိုးက ဟန်ချက်မညီမှုမျ ိုးတကက င့်် ကပ်တဘိုးမျ ိုးက မကက ခဏ ခစ ိုးကကရမည်
ပြစ်သည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ြ ိုးမျ ိုး၏ တင်္ဟစနစ် ပတ်ဝန်ိုးကျင် ပျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးသ ့်
ဆက်တရ က်တစသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်ဆင်ရ ဟန်ချက်မညီမျှမှုတစ်ခ ရှသည့်အ
် ခါ၊ ြ ိုးမျ ိုးသည်
အတူတကွ စတဝိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
် သသသ သ တိုးပွ ိုးလ ပပီိုး၊ ပမြုျို့မျ ိုးရှ
့် အတရအတွကက
လမ်ိုးမျ ိုးတပေါ်တွင ် ပြတ်ကူိုးတနသည့်် အတရအတွက် မျ ိုးပပ ိုးသည့်် ြ ိုးမျ ိုးကပင် လူတ ့်
တတွျို့ ပမင်ကကရသည်။ အတရအတွက် မျ ိုးပပ ိုးသည့်် ြ ိုးမျ ိုးက လူတ၏
် န်မှုအတွက်
့် ရှငသ
ပတ်ဝန်ိုးကျင်က တနရ ယူကကပါက၊ ယင်ိုးက မည်သ တခေါ်
့် ဆမည်နည်ိုး။ ကပ်တဘိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက အဘယ်တကက င ့်် ကပ်တဘိုးတစ်ခဟ တခေါ်ဆရမည်နည်ိုး။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အကျြုိုးရှသည့်် ဤတသိုးငယ်သည့်် တရ စဆ န်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့်
သင်တ
် ည့်် တနရ တွင ် ဆက်လက် တည်ရကကသည့်
ှ
အ
် ခါ လူမျ ိုးအတွက် အသိုးဝင်သည်။
့် တ သ
၎င်ိုးတသည်
လူမျ ိုး၏ ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပြစ်တသ ပတ်ဝန်ိုးကျင်၏ ဟန်ချက်ညမ
ီ က
ှု
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးတပိုးသည်။ သတသ
် ၎င်ိုးတသည်
ကပ်တဘိုးတစ်ခ ပြစ်လ ပါက၊ လူမျ ိုး၏ဘဝ
့်
့်
စနစ်ကျမှုက ၎င်ိုးတ ထ
့် ည် ပြစ်သည်။ ြ ိုးမျ ိုးက ၎င်ိုးတ က
့် ခက်ကကလမ်မ
့် ယ်ခန္ဓ မျ ိုးတပေါ်တွင်
၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ယူတဆ င်လ သည့်် အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပစစညိုး် မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် လူမျ ိုး၏ ဘဝ
အရည်အတသွိုးက ထခက်တစန္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတ၏
့်
့် ရပ်ပင်ိုးဆင်ရ အင်္ဂ ါမျ ိုးပင်
တက်ခက်ခရတစန္င်သည်- ဤသည်မှ ကပ်တဘိုး အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခ ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျ ိုး မကက ခဏ တတွျို့ ကကြုရသည့်် တန က်ထပ် ကပ်တဘိုးတစ်မျြုိုးမှ ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုး
အတရအတွက်မျ ိုးစွ တပေါ်ထက
ွ ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ကပ်တဘိုးတစ်ခ ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ ဟတ်ပါသည်၊ ယင်ိုးသည် တကက က်စရ တက င်ိုးသည့်် ကပ်တဘိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
လူမျ ိုးက မည်မျှ တတ်စွမ်ိုးန္င်သည်မှ အတရိုးမကကီိုးတပ— လူမျ ိုးက တလယ ဉ်ပျမျ ိုး၊

အတပမြှ က်မျ ိုးန္ှင ့်် အဏပမြူဗိုးမျ ိုး ပပြုလပ်န္င်သည်— ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုး
ကျြူိုးတကျ လ
်
သည်အ
့် ခါတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည် မည်သည့်် တပြရှငိုး် ချက် ရှကကသနည်ိုး။
ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုးအတပေါ် အတပမြှ က်မျ ိုးက အသိုးပပြုန္င်သတလ ။ ယင်ိုးတက
့်
စက်တသနတ်မျ ိုးပြင ့်် ပစ်၍ရသတလ ။ မရတပ။ ထတန
့် က် ယင်ိုးတက
့် တမ င်ိုးထတ်ရန်
ပိုးသတ်တဆိုးမျ ိုး ပြန်ိုး၍ရသတလ ။ ယင်ိုးသည်လည်ိုး လွယ်ကူသည့်် အလပ်မဟတ်တပ။
ဤကျြုင်ိုးတက င်တလိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ က လပ်တဆ င်ြ လ
ကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အထူိုးသပြင့်် တက က်ပဲသိုးီ န္ှမျ ိုးန္ှင ့်် အတစ့်အဆန်မျ ိုးက စ ိုးကကသည်။ ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုး
သွ ိုးသည့်် တနရ တင်ိုးတွင၊် တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုးက လိုးဝ ပျက်ပပြုန်ိုးကန်သည်။
ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုး ကျြူိုးတကျ ်ဝင်တရ က်သည့်် အချန်မျ ိုးတွင၊် တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လိုးအတွက်
လယ်သမ ိုးမျ ိုး မှီခအ ိုးထ ိုးသည့်် အစ ိုးအစ အ ိုးလိုးသည် မျက်စတစ်မှတ် အတွငိုး်
ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုး၏ လိုးဝ စ ိုးသိုးပခင်ိုး ခလက်ရန္င်တပသည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအတွက၊်
ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုး တရ က်ရလ
ှ
ပခင်ိုးသည် တဒါသထွက်စရ ပြစ်သည်သ မက- ကပ်တဘိုးတစ်ခ
ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် မျ ိုးပပ ိုးသည့်် ကျြုင်ိုးတက င် အတရအတွက် ထွက်တပေါ် ပခင်ိုးသည်
့်
ကပ်တဘိုးတစ်မျြုိုး ပြစ်သည်က ငါတ သ
့် ကကတသ ်လည်ိုး၊ ကကက်မျ ိုးတရ အဘယ်သနည်
့် ိုး။
ကကက်မျ ိုးက စ ိုးမည့်် ငှက်မျ ိုး မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အလွနလ
် ျင်ပမန်စွ ပွ ိုးမျ ိုးကကလမ်မ
့် ည်၊
့်
သင် စတ်ကိုးူ န္င်သည် ထက်ပင် အလွန ် ပမန်ဆန်စွ ပွ ိုးမျ ိုးကကလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ကကက်မျ ိုးသည် အဟနအ
် ့် တ ိုး မရှ ပျျို့ န္ှပါက၊
လူသ ိုးမျ ိုးသည် တက င်ိုးမွနသ
် ည့်် ဘဝမျ ိုးက
့်
တနထင်န္င်ကကမည်တလ ။ လူသ ိုးမျ ိုးသည် မည်သည့်် အတပခအတနမျြုိုးန္ှင ့်် ရင်ဆင် ရမည်နည်ိုး။
(ကပ်တရ င်္ါ တစ်ခန္ှင ့်် ရင်ဆင် ရပါမည်။) သတသ
် ကပ်တရ င်္ါသည် တစ်ခတည်ိုးတသ
့်
အကျြုိုးဆက် ပြစ်မည်ဟ သင် ထင်သတလ ။ ကကက်မျ ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ ဝါိုးန္င်ပပီိုး
သစ်သ ိုးမျ ိုးကပင် ကက်ပြတ်ကကလမ့််မည်။ အမ်တစ်အမ်တွင် ကကက်န္စ
ှ ်တက င်သ ရှပါက၊
ထအမ်တွင ် တနထင်ကကသူတင်ိုး စတ်အတန္ှ ငအ
့်် ယှက် ပြစ်ရလမ်မ
့် ည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ်
၎င်ိုးတသည်
ဆီမျ ိုးက ခိုးပပီိုး စ ိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင် တစ်ခါတစ်ရတွင ် ၎င်ိုးတသည်
တပါင်မန ် ့်
့်
့်
သမဟ
ှ
ိုးအစ မျ ိုးက စ ိုးကကသည်။ ၎င်ိုးတ မစ
ိုးသည်အ
့် ရ မျ ိုးက
့် တ် သီိုးန္အစ
့်
ဝါိုးသ ဝါိုးကကပပီိုး လိုးဝ ရှု ပ်ပွသွ ိုးတစသည်။ အဝတ်မျ ိုး၊ ြနပ်မျ ိုး၊ ပရတဘ င်္မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
ဝါိုးကကသည်— အရ ရ တင်ိုးက ဝါိုးကကသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ၎င်ိုးတသည်
တကက င်အမ်တပေါ်
့်
တက်ကကလမ့််မည်— ကကက်မျ ိုး တက်နင်ိုးပပီိုးတန က်တွင ် ဤပန်ိုးကန်မျ ိုးက သိုး၍
ရန္င်ပါတသိုးသတလ ။ ယင်ိုးတက
် င် စတ်တအိုးသက်သ ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည်
့် သင် ပိုးသတ်လျှငပ
မဟတ်တပ၊ ထတကက
င့်် ယင်ိုးတက
လင်ပ
့်
့် စ်လက်တလသည်။ ဤသည်တမှ့်
့်
့် သင် လင်သ

လူမျ ိုးထ ကကက်မျ ိုး သယ်တဆ င်လ သည့်် အတန္ှ ငအ
့်် ယှက်မျ ိုး ပြစ်သည်။ ကကက်မျ ိုးသည်
တသိုးငယ်တသ သတတဝါတလိုးမျ ိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတက
့် မကင်တွယ်
မတပြရှငိုး် န္င်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအစ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ထခက်ပျက်စီိုးမှုမျ ိုးကသ
သည်ိုးညည်ိုးခကကရသည်။ ကကက်တစ်အပ်ကကီိုးက မဆထ ိုးန္ှင၊့်် န္ှစ်တက င်တည်ိုးကပင်
တန္ှ င်ယ
် ျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးက ပြစ်တပေါ်တစရန် လတလ က်တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ှကြ
့်
အတရအတွက်မျ ိုးသည် အလွနမ
် ျ ိုးပပ ိုးပပီိုး ကပ်တဘိုးတစ်ခ ပြစ်လ ခဲပ
့် ါက၊
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက မတတွိုးဝစ
့် ရ ပြစ်တပမည်။ ပရွ က်ဆတ်တလ က် တသိုးငယ်တသ
သတတဝါမျ ိုးသည်ပင် ကပ်တဘိုး အန္တရ ယ်တစ်ခ ပြစ်လ န္င်သည်။ ထသပြစ်
ဲ့် ည်ဆပါ၊
့် ပျက်ခမ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က ၎င်ိုးတ လ
ှု လည်ိုး လျစ်လျြူရှု ၍ မရတပ။
့် ပ်တဆ င်မည့်် ထခက်ပျက်စီိုးမက
ပရွ ကဆ
် တ်တသည်
အမ်မျ ိုးက အလွနမ
် ျ ိုးစွ ထခက်မှု တပိုးန္င်သည်မှ အမ်မျ ိုး
့်
ပပြုကျသွ ိုးတတ်တပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
် ိုးက လျစ်လျြူရှု ၍ မရတပ။ မတူကွဲပပ ိုးသည့််
့် ခွနအ
ငှက်အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသည် ကပ်တဘိုးတစ်ခက ြန်တီိုးပါက၊ ယင်ိုးသည် ထတ်လနစ
် ့် ရ ပြစ်မည်
မဟတ်တလ ။ (ပြစ်ပါသည်။) တစ်နည်ိုးတပပ ရလျှင၊် တရ စဆ န်မျ ိုး သမဟ
့် တ် သက်ရှမျ ိုး
ရှသည့်တ
် နရ တင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတ မည်
သည့်အ
် မျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သည် ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ဟန်ချက်ညမ
ီ ှု ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတ ကကီ
့် ည်၊ မျြုိုးပွ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် ိုးထွ ိုးလ လမ်မ
ပမှနမ
် ဟတ်သည့်် အတင်ိုးအတ ၊ သ မန်မဟတ်သည့်် အတင်ိုးအတ အတွငိုး် တွင ်
ရှငသ
် န်ကကလမ်မ
ွ ်ထ မတတွိုးဝစ
့် ည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ရ အကျြုိုးဆက်မျ ိုး
ယူတဆ င်လ မည် ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက လူတ၏
် န်မှုန္င
ှ ့်် ဘဝမျ ိုးက သက်တရ က်မည်
့် ရှငသ
သ မက၊ လူတက
့် လိုးဝ ပျက်သဉ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မျြုိုးသဉ်ိုးမှု ကအတကက င်ိုးတရ ိုးက
ခစ ိုးကကရသည်အ
့် ဆငထ
့်် ပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထ ကပ်တဘိုးလည်ိုး ယူတဆ င်လ မည် ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲခ
ီ စရန်၊
့် ျန်တွင ် ယင်ိုးတက
့် ဟန်ချက်ညတ
တတ င်မျ ိုးန္င
ှ ့်် အင်ိုးအင်မျ ိုး၊ အပင်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ စဆ န်မျြုိုးစ၊ ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပိုးမ ိုးမျ ိုး၏
အသက်ရှငသ
် န်မှု အတပခအတနမျ ိုးက ဟန်ချက်ညတ
ီ စရန် နည်ိုးစနစ် မျြုိုးစက အသိုးပပြုခဲသ
့် ည်။
သူ၏ ရည်မန
ှ ိုး် ချက် ပန်ိုးတင်မှ သူထတ
ူ ထ င်ခသ
ဲ့် ည့်် နယ မမျ ိုးတအ က်တွင ် သက်ရှသတတဝါ
မျြုိုးစက ရှငသ
် န်တနထင်ပပီိုး ပွ ိုးမျ ိုးခင
ွ တ
့်် ပိုးရန် ပြစ်သည်။ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဤနယ မမျ ိုး၏ အပပင်ဘက်သ သွ
့် ၊ ့် ဤနယ မမျ ိုးက
့် ိုး၍ မရန္င်သကဲသ
ချြုိုးတြ က်၍ မရန္င်တပ။ ဤအတပခခ ပတ်ဝန်ိုးကျင် အမျြုိုးအစ ိုး အတွငိုး် တွငသ
်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက် တဘိုးကင်ိုးစွ န္ှင ့်် ပွ ိုးမျ ိုးစွ
ရှငသ
် န်န္င်တပသည်။ မည်သည့်် သက်ရှသတတဝါမဆသည် ဘရ ိုးသခင် ထူတထ င်ထ ိုးသည့််

အတရအတွက် သမဟ
့် တ် နယ်ပယ်က တကျ ်သွ ိုးပါက၊ သမဟ
့် တ် သူ ချမှတ်သည့််
ကကီိုးထွ ိုးမှုန္နှု ိုး် ၊ မျြုိုးပွ ိုးမှု အကကမ်တရ သမဟ
် ွနပ
် ါက၊
့် တ် အတရအတွက်က တကျ လ
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှု အတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်သည် ပျက်စီိုးမှု အဆင်အ
့် မျြုိုးမျြုိုးက
ခစ ိုးရပါတပမည်။ ပပီိုးလျှင ် တစ်ချန်တည်ိုးတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုသည် ပခမ်ိုးတပခ က်
ခရတပမည်။ သက်ရှသတတဝါ အမျြုိုးအစ ိုး တစ်ခက အတရအတွက် အလွနမ
် ျ ိုးလျှင၊် လူမျ ိုး၏
အစ ိုးအစ က လယက်လမ်မ
့် ည်၊ လူမျ ိုး၏ တရ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ လမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏
ွ ်၏ မျြုိုးပွ ိုးမှု
့် ည်။ ထသပြင်
့် တမွိုးရပ်တပမမျ ိုးက ြျက်ဆိုးီ ကကလမ်မ
့် ့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
သမဟ
် န်မှု အတပခအတနသည် ချက်ချင်ိုး ထခက်ခရတပမည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် တရသည်
့် တ် ရှငသ
အရ အ ိုးလိုးအတွက် အလွန ် အတရိုးကကီိုး၏။ ကကက်မျ ိုး၊ ပရွ က်ဆတ်မျ ိုး၊ ကျြုင်ိုးတက င်မျ ိုးန္င
ှ ့််
ြ ိုးမျ ိုး သမဟ
် ျ ိုးပါက၊ တရက
့် တ် အပခ ိုးတရ စဆ န်အမျြုိုးအစ ိုးတစ်ခတစ်တလသည် အလွနမ
ပတသ က်ကကလမ်မ
က်သိုးသည့်် တရပမ ဏ
့် ည် ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ တသ
့်
တိုးပွ ိုးလ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သတ်မှတ်ထ ိုးသည့်် တသ က်တရ အရင်ိုးအပမစ် နယ်ပယ်န္င
ှ ့်် တရ
ပါဝင်သည်တ
့် နရ မျ ိုးအတွငိုး် ရှ လူမျ ိုး၏ တသ က်သိုးတရန္ှင ့်် တရ အရင်ိုးအပမစ်မျ ိုး
တလျ က
တရ ပပတ်လပ်မှုမျ ိုးက တတွျို့ ကကြုကကရလမ်မ
့် ျလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ည်။
့်
တရ စဆ န်မျြုိုးစ၏ အတရအတွက် တိုးပမင်လ
့် ပခင်ိုးတကက င်၊့် လူမျ ိုး၏ တသ က်သိုးတရသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရပါက၊ ညစ်ညမ်ိုးသွ ိုးပါက၊ သမဟ
် န်မှုအတွက်
့် တ် ပပတ်တတ က်သွ ိုးပါက၊ ရှငသ
ထခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးသည့်် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုး တအ က်တွင ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မှုသည်
ဆိုးရွ ိုးစွ ပခမ်ိုးတပခ က်ခရလမ်ည
ှ
တ ဝါမျ ိုး၏ အမျြုိုးအစ ိုးတစ်မျြုိုးသ
့် ် ပြစ်သည်။ သက်ရသတ
သမဟ
တ
်
့် တ ်သည့်် အတရအတွကက
့် တ် အမျြုိုးအစ ိုး အချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ၏သင်
့်
တကျ ်လွနသ
် ွ ိုးပါက၊ ရှငသ
် န်မှုအတွက် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ တနရ အတွငိုး် ရှ တလ၊ အပူချန်၊
အစဓ တ်န္င
ှ ့်် တလထ ြွဲစ
ျို့ ည်ိုးမှုပင်လျှင် အဆပ်သင်လ
့်် မျြုိုးမျြုိုးအထ
့် မ့််မည်ပြစ်ပပီိုး အဆငအ
ြျက်ဆိုးီ ခရလမ်မ
် န်မှုန္င
ှ ့််
့် ည်။ ဤအတပခအတနမျ ိုးတအ က်တွင၊် လူသ ိုးတ၏
့် ရှငသ
ကကကမမ သည် ဤတင်္ဟစနစ်ဆင်ရ အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးက ပြစ်တပေါ်တစသည့််
ပခမ်ိုးတပခ က်မှုမျ ိုးကလည်ိုး ခရလမ်မ
င့်် ဤဟန်ချက်ညမ
ီ ှုမျ ိုး
့် ည် ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
ဆိုးရှုိုးသွ ိုးပါက၊ လူတ အသက်
ရှြူသည်တ
့် လသည် ပျက်စီိုးလမ်မ
က်သည်တ
့် ရ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတတသ
့်
့်
ညစ်ညမ်ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်က ၊ ၎င်ိုးတလ
့် ည်
့် အပ်သည့်် အပူချန်သည်လည်ိုး တပပ င်ိုးလဲသွ ိုးလမ်မ
ပြစ်က ၊ အဆငအ
့်် မျြုိုးမျြုိုးထ ထခက်ခရတပလမ့််မည်။ ထအရ ပြစ်ပါက လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့််
ပင်ကအ ိုးပြင ့်် သက်ဆင်သည့်် ရှငသ
် န်မှုအတွက် ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးသည် အလွန ် ကကီိုးမ ိုးသည့််
ထခက်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် စန်တခေါ်မှုမျ ိုးက ခရလမ်မ
် န်မှုအတွက်
့် ည် ပြစ်သည်။ လူသ ိုးတ၏
့် ရှငသ

အတပခခ ပတ်ဝန်ိုးကျင် ြျက်ဆိုးီ ခရပပီိုးပြစ်သည့်် ဤပြစ်ရပ်မျြုိုးတွင၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ကကကမမ န္ှင ့်် တရှ ျို့တရိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ဤသည်မှ အလွန ် အတရိုးကကီိုးသည့််
ပပဿန တစ်ခ ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အသီိုးသိုးီ သည်
မည်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးအတွက် တည်ရရသည်
ှ
၊ သူ ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အမှုအရ
အမျြုိုးအစ ိုးတင်ိုးက မည်သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍ ရှကကသည်၊ အမှုအရ အသီိုးသိုးီ က
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် မည်သည့်် သက်တရ က်မှုမျြုိုးရှပပီိုး၊ မည်သည့်် အဆငထ
့်် ယင်ိုးက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အကျြုိုးပပြုသည်က ဘရ ိုးသခင် သသည်အ
့် တွက်တကက င်၊့်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထတ
ဲ ွင ် ဤအရ အ ိုးလိုးအတွက် အစီအစဉ် တစ်ခရှပပီိုး သူ
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အမှုအရ အ ိုးလိုး၏ သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခစီတင်ိုးက သူ စီမတသ တကက င၊့််
ယင်ိုးမှ သူ လပ်တဆ င်သည့်် အမှုအရ တစ်ခစီတင်ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် အလွန ်
အတရိုးကကီိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င ့်် ယခမှစ၍၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ အ ိုးလိုးထတ
ဲ ွင ် တင်္ဟစနစ်ဆင်ရ ပြစ်ရပ်အချြုျို့ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်၏
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး အရ မျ ိုးထတ
ဲ ွင ် သဘ ဝနယ မ အချြုျို့ အလပ်လပ်သည်က သင်
သတပပြုမသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
့် ည့်် အရ တစ်ခစီတင်ိုး၏
လအပ်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ သင်သည် သသယပြစ်လမ်မ
့် ည် မဟတ်တတ တ
့် ပ။
အရ ခပ်သမ်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် သူ၏
တထ က်ပ့်ပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုး အမျြုိုးမျြုိုးတက
ှု ျ ိုး ပပြုလပ်ရန်
့် ထင်ရ ပမင်ရ တဝြန်အကဲပြတ်မမ
မသန ိုးမလည်သည့်် စက ိုးမျ ိုးက သင် အသိုးပပြုတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူ၏ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး
အရ အ ိုးလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏ နယ မမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ထင်ရ ပမင်ရ
တက က်ချက်ချပခင်ိုးမျ ိုးလည်ိုး သင် ပပြုလမ်မ
် ည် မဟတ်တလ ။
့် ည် မဟတ်။ ဤသည်မှ မှနသ
ယခတင် ငါတ တပပ
ဆတနကကပပီိုးပြစ်သည့်် ဤအရ အ ိုးလိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သနည်ိုး။
့်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ခဏ စဉ်ိုးစ ိုးကကည်က့် ကတလ ။့် ဘရ ိုးသခင်သည် သူ
လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ တစ်ခစီတင်ိုးတွင ် သူ၏ ကယ်ပင်ရည်ရွယ်ချက် ရှသည်။ သူ၏
ရည်ရွယ်ချက်သည် လူသ ိုးမျ ိုးအြ န
် ည်ိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
့် ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်တသ လ
ရှငသ
် န်မှုန္င
ှ ့်် အပမဲ ခွပဲ ခ ိုးမရန္င်တအ င်၊ အင်အ ိုးကကီိုးမ ိုးစွ ဆက်န္ယ်တလသည်။ ယင်ိုးသည်
လိုးဝ မရှမပြစ် ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည်
အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်သည်အ
့် ရ က မည်သည့်အ
် ခါတွငမ
် ျှ မလပ်တဆ င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သူ
လပ်တဆ င်သည်အ
့် ရ တစ်ခတင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်ရှ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည်
သူ၏အစီအစဉ်န္ှင ့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည တပြင
။ ထအစီအစဉ်၏
့် င်ပျျို့ န္ှတလသည်
့် ့်် စမ်ဝ
့်

တန က်ကယ
ွ ်ရှ ရည်မန
ှ ိုး် ချက်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က က ကွယ်ပခင်ိုးအတွက်၊
ကပ်တဘိုး၊ အပခ ိုးသက်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ိုး၏ ကျြူိုးတကျ ်ဝင်တရ က်မှုမျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအရ မဆက လူသ ိုးမျ ိုးအြ ပြစ်
့် တပေါ်တစသည့်် မည်သည့််
အန္တရ ယ်မျြုိုးကမဆ တရှ င်လဲရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ကူညြ
ီ ပြစ်
့် သည်။ သဆ
့် လျှင ်
ဤအတကက င်ိုးအရ အတွငိုး် ငါတ ပမင်
့် ရပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် ဘရ ိုးသခင် တထ က်ပတ
့် ပိုးသည့်် အပခ ိုးနည်ိုးလမ်ိုးအ ိုး
ပြစ်တစသည်ဟ ဆ၍ရန္င်မည်တလ ။ ဤလပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးမှတစ်ဆင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က တကျွိုးတမွိုးက ထန်ိုးတကျ င်ိုးတနသည်ဟ ငါတ ဆ
့် န္င်မည်တလ ။
(ဆန္င်ပါသည်။) ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ငါတ မ
့် တ်သဟ ယ၏ တခါင်ိုးစဉ်- “ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ကက ိုးတွင ် ခင်မ သည့်် ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခ
ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) အလွန ် ခင်မ သည့်် ဆက်န္ယ်မှုတစ်ခရှပပီိုး ဤအတကက င်ိုးအရ သည်
ယင်ိုး၏ ရှု တထ င်တ
့် စ်ခ ပြစ်သည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ မျ ိုး အတကက င်ိုးက မတပပ ဆမီတွင၊်
လူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၊ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်န္င
ှ ့်် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် မတရရ သည့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုး အချြုျို့သ ရှခဲက့် ကသည်- ၎င်ိုးတသည်
့်
မှနက
် န်သည့်် သန ိုးလည်မှု ကင်ိုးမဲခ
် သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ
့် ကဲ့် ကသည်။ သတသ
့်
လပ်တဆ င်ပပီိုးသည့်် အရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ လူမျ ိုးက တပပ ဆသည်အ
့် ခါတွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ၏ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက သန ိုးလည်က
သတဘ တပါက်န္င်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့်် သန ိုးလည်မက
ှု ၎င်ိုးတ ရရှ
့် န္င်က
ယင်ိုးတအ
် ည် မဟတ်တလ ။
့် ိုး လက်လှမ်ိုးမီလ န္င်ကကသည်- ဤသည်မှ မှနသ
ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပခင်ိုးကဲသ
့် ၊ ့် မည်သည့်အ
် ရ ကမဆ သူ
လပ်တဆ င်သည့်် အခါတင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်န္လ
ှ ိုးထ၌
ဲ အလွန ် ရှု ပ်တထွိုးသည့််
သီအရီမျ ိုး၊ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မျြုိုးစရှတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးတ၏
့်
အစတ်အပင်ိုးတစ်ခက မတ်သဟ ယတွင် သငတ
့်် အ
ွ တ
့်် ပိုးပခင်ိုးမျှပြင ့််
့် ိုး တလ့်လ သင်ယူခင
ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးပြစ်ပပီိုး စစ်မှနန္
် င်သတလ က်
စစ်မှနသ
် ည်က သင်တ၏
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် သန ိုးလည်မှု ရရှရန် သင်တအတွ
က် ပြစ်န္င်သည်
့် စတ်န္လ
့်
မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။) သဆ
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် သင်တ၏
့် လျှင ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့်
လတ်တတလ န ိုးလည်မှုသည် ယခင်ကန္ှင ့်် မည်သကွ
့် ပခ ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုး၏ အန္ှစ်သ ရတွင်
ကွ ပခ ိုးတပသည်။ ယခင်က သင်တ၏
် ပါတန်
့် ခ၊ဲ့်
့် သန ိုးလည်မှုသည် အလွနတ
အလွနတ
် ဝဝါိုးခဲတ
န ိုးလည်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့် သ ်လည်ိုး၊ ယခတွင် သင်တ၏သ
့်

လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ကက်ညြ
ီ ၊ ့်
ခင်မ သည့်် အတထ က်အထ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး ပါရှတလသည်။ ထတကက
င့်် ငါ
့်
တပပ ဆပပီိုးသည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးသည် သင်တ၏
ှ ့်် သက်ဆင်သည့််
့် ဘရ ိုးသခင်န္င
သန ိုးလည်မှုအတွက် အဩ
့် တလ က်စရ အသပည တိုးတစတသ အချက်အလက်
ပြစ်တပသည်။
ယတန စ
့် စည်ိုးပခင်ိုးအတွက် ထမျှသ ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ န္ှုတ်ဆက်ပါသည်။ တက င်ိုးတသ ညတနခင်ိုး
ပြစ်ပါတစ။ (န္ှုတ်ဆက်ပါသည်၊ ဘရ ိုးသခင်။)
၂ဝ၁၄ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၉ ရက်

အတိုမရှိ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ ် တင
ိို ် (၁၀)
ဘိုရ ်းသခင်သည် အရ ခပ် သမ
ိ ််းအတွက် အသက်အရင််းအ မစ် ေစ်၏ (၄)
ယတန အထူ
ိုးအတကက င်ိုးအရ တစ်ခအတပေါ် ငါတ မ
့်
့် တ်သဟ ယြွဲျို့တနကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။
ယကကည်သူ အတယ က်စီတင်ိုးအတွက် သြ၊ ့် တတွျို့ ကကြုခစ ိုးြန္ှ့် င ့်် န ိုးလည်ြ လ
့် အပ်သည့််
အဓကအရ န္ှစ်ခသ ရှသည်။ ဤအရ န္ှစ်ခမှ အဘယ်နည်ိုး။ ပထမမှ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီ၏
အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့် တရ က်မပှု ြစ်ပပီိုး၊ ဒတယမှ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်သည်။
လတ်တတလ ငါတ တပပ
ဆတနကကပပီိုးပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုး
့်
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ယင်ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်သည်ဟ သင်တ ထင်
သတလ ။
့်
ယင်ိုးသည် လူအမျ ိုးစ ဧကန်အမှန ် လက်လှမ်ိုးမမီသည့်တ
် နရ တွင ် ရှသည်ဟ တပပ ၍
ရန္င်သည်။ သင်တသည်
ဤန္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုးပြင ့်် လက်ခယကကည်တက င်ိုး
့်
ယကကည်န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ ဤအရ က ငါ အဘယ်တကက င်တ
့် ပပ သနည်ိုး။
အဘယ်တကက င်ဆ
့် ရ က သင်တ န
့် တသ ် ငါယခင်က တပပ တနခဲသ
့် ည်အ
့် ျန်တွင၊်
့် ိုးတထ င်တနခဲခ
ငါမည်သ တပပ
ဆခဲသ
့် က ိုးလိုးမျ ိုးပြင့်် တပပ ဆခဲသ
့် ည်ပြစ်တစ သမဟ
့် ည်ပြစ်တစ၊
့်
့် တ် မည်သည်စ
သင်တသည်
ဤစက ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ အတကက င်ိုး ပြစ်သည်က တက်ရက်တရ
့်
သတဘ တရ ိုးအရပါ န္ှစ်ခလိုးပြင ့်် သရှန္င်ခကဲ့် ကသည်။ သတသ
် သင်တအ
့်
့် ိုးလိုးအတွက်၊
လွနစ
် ွ တလိုးနက်သည့်် ပပဿန တစ်ရပ်မှ ငါသည် ထသတသ
အရ မျ ိုးက အဘယ်တကက င ့််
့်
တပပ ခဲသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါ အဘယ်တကက င့််
့် ည် သမဟ
့် တ် ထသတသ
့်

တပပ ဆခဲသ
့် ည်က သင်တ န
့် ိုးမလည်ခကဲ့် ကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ပပဿန ၏
အခရ ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် သင်၏ ဤအရ မျ ိုးက ကက ိုးပပီိုးသည့်တ
် န က် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့်
သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်တ၏
ှု အနည်ိုးငယ် ပြည့်စ
် က
ွ ်က
့် သန ိုးလည်မက
ကကယ်ဝတစခဲတ
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးက အ ိုးသန
ွ ခ
် န
ွ စ
် က် လပ်ရတသ
့် သ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
အ ိုးထတ်မှုက ပြစ်တပေါ်တစသည်ဟ ခစ ိုးရဆဲ ပြစ်သည်။ ဆလသည်မှ ငါတပပ သည်အ
့် ရ က
ကက ိုးပပီိုးတန က် သင်တ အမျ
ိုးစသည် ငါအဘယ်တကက င့်် ယင်ိုးက တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်
့်
သမဟ
့် တ် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် မည်သည့်် ဆက်စပ်မှု ရှသည်ဆသည်က
န ိုးမလည်ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ယင်ိုး၏ဆက်စပ်မက
ှု သင်တ ့်
န ိုးမလည်န္င်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သင်တ၏ဘဝအတတွ
ျို့အကကြုသည် အတပေါ်ယ
့်
ပြစ်လွနိုး် တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့််
လူတ၏
် ပါတန်
့် သည့်် အဆင်တ
့် ွင ် ရှတနပါက၊
့် အသပည န္ှင ့်် အတတွျို့အကကြုသည် အလွနတ
သူန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် စ
့် အသပည အမျ ိုးစသည် မတရရ သကဲသ
့် တ်ကူိုးသက်သက်
ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးသည် တယဘယျက ၊ အယူဝါဒဆင်ရ န္ှင ့်် အယူအဆဆင်ရ သ
ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ သတဘ တရ ိုးအရ၊ ယင်ိုးသည် အကျြုိုးအတကက င်ိုး ဆီတလျ ပ် ပီိုး
ယတတတန်ပရတသ ်လည်ိုး သမဟ
် ည်ိုး၊
့် တ် ယတတတန်သည်ဟ ထင်ရတသ လ
လူအမျ ိုးစ၏န္ှုတ်မျ ိုးမှ ထွက်လ သည့်် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်တသ အသပည သည်
အမှနတ
် ကယ် အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲ၏
့် ။ ယင်ိုးသည် အန္ှစ်သ ရ ကင်ိုးမဲသ
့် ည်ဟ
ငါအဘယ်တကက င့်် ဆသနည်ိုး။ ယင်ိုးက အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍ သင်ကယ်တင် တပပ ဆသည့်အ
် ရ ၏ မှနက
် န်ပခင်ိုးန္ှင ့်် တကျမှု
တအတွ
ကမ
် ူ ရှငိုး် လင်ိုးတသ သန ိုးလည်မတ
ှု စ်ခ သင် အမှနတ
် ကယ် မရှတသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ ထသ
့် ပြင
့် ၊့်် လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးအတကက င်ိုး
သတင်ိုးအချက်အလက်မျ ိုးန္ှင ့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးစွ က ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့် ့်
့် အသပည သည် သတဘ တရ ိုးန္ှင ့်် မတရရ သကဲသ
စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်သည့်် အယူဝါဒတက
် သိုးတပ။ သဆ
့် မတကျ ်လွနတ
့် လျှင ် ဤပပဿန က
မည်သတပြရှ
ငိုး် န္င်သနည်ိုး။ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ စဉ်ိုး
စ ိုးြူိုးသတလ ။
့်
့်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုးက မလက်စ ိုးပါက၊ စစ်မန
ှ မ
် ှုက ၎င်ိုးတ ပ
့် င်ဆင်န္င်သတလ ။
တစ်စတစ်ဦိုးသည် သမမ တရ ိုး လက်စ ိုးပခင်ိုး မရှပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
တသချ တပါက် စစ်မှနမ
် ှု
့်
မရှကကတပ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့််
့်
့်
အသပည သမဟ
့် တ် အတတွျို့အကကြု တကယ်က မရှကကတချ။ ဘရ ိုးသခင်၏

န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု မရှသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သရှန္င်သတလ ။ လိုးဝ မသရှန္င်တပ။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ခသည် အချင်ိုးချင်ိုး ဆက်စပ်တနကက၏။
ထတကက
င့်် လူအမျ ိုးစက၊ “ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် အဘယ်တကက င့််
့်
အလွနခ
် က်ခရ
ဲ သနည်ိုး။ မမကယ်ကယ် သပခင်ိုးအတကက င်ိုး ကျွန္ပ်
် တပပ သည်အ
့် ခါ၊
န ရီမျ ိုးစွ ကက ကျွန္ပ်
် တပပ န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ကျွန္ပ်
် စက ိုးမျ ိုး တပျ က်ဆိုးရသည်။ ထအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့််
ပတ်သက်၍ ကျွန္ပ်
် အနည်ိုးငယ် တပပ န္င်သည့်အ
် ခါတွငပ
် င်၊ ကျွန္ပ်
် ၏ စက ိုးမျ ိုးမှ
မရမကလပ်ယူ၍တပပ ရပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ပငီိုးတငွျို့ ြွယ် တက င်ိုးသည်ဟ ထင်ရသည်။ ထစက ိုးမျ ိုး
တပပ တနသည်က ကျွန္ပ်
် ကယ်ကျွန္ပ်
် ကက ိုးရသည့်အ
် ချန်တွင် အချြုိုးမကျပင်ပြစ်တန၏”
ဟတပပ ကကတပသည်။ ဤသည်မှ အရင်ိုးအပမစ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည်
ခက်ခလ
ဲ ွနိုး် သည်၊ သူက
့် သကျွမ်ိုးပခင်ိုးက အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးစွ လအပ်သည်၊ သမဟ
့် တ်
သငအ
့်် တနပြင ့်် တဆွိုးတန္ွိုးစရ မည်သည့်အ
် တကက င်ိုးအရ မျှ မရှသကဲသ
့် အပခ
ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
့်
သငက
့်် ယ်သင်အ ိုး တဆွိုးတန္ွိုးတပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် တထ က်ပ့်တပိုးရန် စစ်မှနသ
် ည်အ
့် ရ
တစ်ခတစ်တလကမျှ သင် မစဉ်ိုးစ ိုးန္င်ပါက၊ ဤအရ က သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုး မဟတ်သည်က
သက်တသပပ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုး ပြစ်သည်
မဟတ်တလ ။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မတတွျို့ ကကြုရတသိုးပါက၊ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် အသပည တစ်ခတစ်တလ သင်ထတွင ်
ရှန္င်မည်တလ ။ ဧကန်မချ မရှန္င်တပ။ ဤအရ အ ိုးလိုး ဆက်န္ယ်တနကက၏။ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အတတွျို့အကကြု မရှပါက၊ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်၏အလက သတဘ မတပါက်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူန္စ
ှ ်သက်သည်၊ မည်သည့်အ
် ရ က
သူစက်ဆပ်သည်၊ လူတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် သူ၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်သည်၊ တက င်ိုးပမတ်တသ သူတအတပေါ်
မည်သည့်် သတဘ ထ ိုးမျြုိုး
့်
သူထ ိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ဆိုးယတ်တသ သူတအတပေါ်
မည်သည့်် သတဘ ထ ိုးမျြုိုး သူ
့်
ထ ိုးရှသည်ဆသည်တက
့် သင် မသတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ကျန်ိုးတသ ဒွဟပြစ်တစပပီိုး
သင်အ
မရှငိုး် လင်ိုးမအ
ှု လယ်တွင ် သင်သည်
့် ြ မရှ
့် ငိုး် မလင်ိုး ပြစ်တလသည်။ ထသတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပပီိုးတန က်၊ သမမ တရ ိုး လက်စ ိုးက ဘရ ိုးသခင်

တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်သည်ဟ သင် အခင်အမ ဆသည်အ
့် ခါ၊ ထသတသ
့်
အခင်အမ တပပ ဆချက်မျ ိုးသည် လက်တတွျို့ကျပါသတလ ။ လက်တတွျို့မကျတပ။ ထတကက
င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်ကသကျွမ်ိုးပခင်ိုးအတကက င်ိုး ငါတ ဆက်
လက် တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့်
့်
ယတန၏
တအ
့် အတကက င်ိုးအရ က ကက ိုးရြ သင်
့်
့် ိုးလိုး စတ်ထက်သန်လျက် ရှသည်၊
မှနသ
် တလ ။ ဤအတကက င်ိုးအရ သည်လည်ိုး ငါတ လတ်
တတလ တဆွိုးတန္ွိုးတနကကပပီိုးပြစ်သည့်၊်
့်
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူသည့််
အတကက င်ိုးအရ န္ှငလ
့်် ည်ိုး ဆက်စပ်တန၏။ ဘရ ိုးသခင်က အရ ရ တင်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးပ၊
မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုးပြင့်် ထသ သူ
ှ ့်် ယင်ိုးတက
့် အပ်စိုးသည်ဆသည်န္င
့် ဘရ ိုးသခင်
ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ငှ့် အရ ခပ်သမ်ိုးက မည်သည့််
့် ည့်် ဤပင်္ြုဟ်တပေါ်တွင ် တည်ရှြအလ
့်
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြင့်် သူ စီမခနခ
် ့် သ
ွဲ ည်ဆသည်တက
့် လူတအ
့် ိုး အသတပိုးရန်
မတူကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှု တထ င်မ
့် ျ ိုးက အသိုးပပြုရင်ိုး၊ မည်သ “ဘ
့် ရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ မျ
့် ိုးစွ
တပပ ဆကကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်က လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတွက် မည်သ တထ
က်ပ့်တပိုးသည့််
ထသတသ
တထ က်ပ့်ပခင်ိုးက မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးအ ိုးပြင့်် သူတပိုးသည်၊ လူတအ
့်
့် ိုး မည်သည့််
အသက်ရှငတ
် နထင်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျြုိုးမျ ိုးက သူတထ က်ပ့်တပိုးသည် ဆသည်န္င
ှ ့််
လူသ ိုးအတွက် တည်ပငမ်သည့်် အသက်ရှငတ
် နထင်မှု ပတ်ဝန်ိုးကျင်အ ိုး မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး၊
ပပီိုးလျှင် မည်သည့်် အစပပြုမှတ်တမှ့် သူတထ က်ပ့်တပိုးသည်ဆသည်တန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍လည်ိုး
မျ ိုးစွ ငါတ တပပ
ဆပပီိုးပြစ်သည်။ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမှု၊ အပ်ချြုပ်မှုန္င
ှ ့််
့်
သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုတအကက
ိုး ဆက်န္ယ်မှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ ငါ တက်ရက်
့်
မတပပ ဆရတသိုးတသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ဤနည်ိုးပြင့််
စီမအပ်ချြုပ်ရသည့်အ
် တကက င်ိုးအရင်ိုးမျ ိုးအပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုး ဤနည်ိုးပြင့််
တထ က်ပ့်တပိုးက အ ဟ ရပြစ်တစသည်အ
့် တကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးကလည်ိုး ငါသွယ်ဝက်
တပပ ဆထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ သူ၏စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုန္င
ှ ့်် ဆက်စပ်၏။
ငါတတပပ
ဆပပီိုးပြစ်သည့်အ
် ရ ၏ ပါဝင်သည်အ
့် တကက င်ိုးအရ မှ ့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်ကကီိုးတစ်ရပ်လိုးမှ လူတ၏အတပခခ
လအပ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
စ ိုးပမဲအစ ိုးအစ ကဲသ
့် တသ
သ ၍မျ ိုးစွ တသိုးငယ်တသ အရ မျ ိုးအထ၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်အပ်ချြုပ်က ယင်ိုးတအ
့် ိုး စနစ်တကျပစပြင့်် လည်ပတ်တစပမှသည် လူမျြုိုးတင်ိုး၏
လူတအတွ
က် သူြန်ဆင်ိုးခဲတ
် န်က သင်တ
် ည့်် အသက်ရှငတ
် နထင်မှု
့် သ မှနက
့် တ သ
့်
ပတ်ဝန်ိုးကျင်အထ စသည်ပြင-့်် လွနစ
် ွ ကျယ်ပပန်ပပီ
့် ိုးပြစ်၏။

ဤကျယ်ပပန်သည်
အ
့် တကက င်ိုးအရ အ ိုးလိုးသည် ဇ တပကတ၌ လူသ ိုးမျ ိုး အသက်ရှငပ
် န္ှင ့််
့်
ဆက်စပ်၏- ဆလသည်မှ အ ိုးလိုးသည် ပကတမျက်စပြင့်် ပမင်န္င်ပပီိုး၊ တတ င်မျ ိုး၊ ပမစ်မျ ိုး၊
သမဒဒရ မျ ိုး၊ လွငပ် ပင်မျ ိုးစသည်တကဲ
့် တသ
လူတ ခ
့် သ
့်
့် စ ိုးန္င်သည့််
ရပ်ဝတထြုတလ က၏အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်တန၏။ ဤသည်တမှ့် ပမင်န္င်က
ထတတွျို့ န္င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးအ ိုးလိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် တလန္ှင ့်် အပူချန်အတကက င်ိုး
တပပ ဆတသ အခါ၊ သင်တသည်
တလ၏တည်ရမှု
ှ က တက်ရက်ခစ ိုးရန် သင်တ၏
့်
့်
ထွက်သက်ဝင်သက်က အသိုးပပြုန္င်ပပီိုး၊ အပူချန် အနမ်အ
့် ပမင်က
့် ခစ ိုးရန်
သင်တ၏က
ယ်ခန္ဓ က အသိုးပပြုန္င်၏။ သစ်ပင်မျ ိုး၊ ပမက်ပင်မျ ိုးန္ှင ့်် တတ မျ ိုးထရ
ဲ ှ
့်
ငှက်မျ ိုးန္ှင ့်် သ ိုးရဲမျ ိုး၊ တက င်ိုးကင်တွင ် ပျသည်အ
့် ရ မျ ိုးန္င
ှ ့်် တပမကကီိုးတပေါ်
တလျှ က်သည်အ
့် ရ မျ ိုး၊ ပပီိုးလျှင ် တရ စဆ န်တွငိုး် မျ ိုးမှ ထွက်လ သည့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
တရ စဆ န်ငယ်တလိုးမျ ိုး၊ အ ိုးလိုးက လူတ၏
့် ကယ်ပင် မျက်လိုးမျ ိုးန္ှငပ့်် မင်န္င်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
ကယ်ပင်န ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက ိုးန္င်တပသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးက ပခြုငမသည့်် အတင်ိုးအတ သည်
ကျယ်ပပန်တသ
်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် ြန်ဆင်ိုးခဲသ
ဲ ွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
့်
ရပ်ဝတထြုတလ ကကသ ကယ်စ ိုးပပြု၏။ ရပ်ဝတထြု အရ မျ ိုးသည် လူတပမင်
့် န္င်က
ခစ ိုးန္င်တသ အရ မျ ိုးပြစ်၏၊ ဆလသည်မှ ယင်ိုးတက
့် သင် ထတတွျို့တသ အခါ၊ သင်သည်
ယင်ိုးတက
့် ခါ၊ သင်၏
့် ခစ ိုးရပပီိုး၊ သင်၏မျက်လိုးမျ ိုးက ယင်ိုးတက
့် ပမင်သည်အ
ဦိုးတန္ှ က်သည် သင်အ
စစ်မန
ှ က
်
့် ိုး ပရပ်တစ်ခ၊ ရပ်ပတစ်ခ တပိုးတလသည်။ ယင်ိုးတသည်
့်
အမှနတ
် ကယ်ရှသည့်် အရ မျ ိုး ပြစ်သည်။ သင်အ
ိုးတသည်
စတ်ကူိုးသက်သက်
့် ြ ယင်
့်
့်
မဟတ်ဘ၊ဲ ပသဏ္ဌ န်တစ်ခ ရှ၏၊ ယင်ိုးတသည်
စတရန်ိုးပ သမဟ
့်
့် တ် အဝင်ိုး သမဟ
့် တ်
အရှညသ
် မဟ
့် ိုး
့် တ် အတ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်ပပီိုး၊ အရ ဝတထြု အသီိုးသိုးီ က သင်အ
မတူကွဲပပ ိုးသည့်် ထင်ပမင်ချက်တစ်ခ တပိုး၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုး၏
ရပ်ဝတထြုကဏ္ဍက ကယ်စ ိုးပပြုကက၏။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်အတွက် “အရ ခပ်သမ်ိုး အတပေါ်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမှု” ဟူသည့်် စက ိုးရပ်ထက
ဲ “အရ ခပ်သမ်ိုးမျ ိုး” သည် မည်သည့်အ
် ရ
ပါဝင်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုး ပမင်က ထတတွျို့ န္င်သည်အ
့် ရ မျ ိုး တကယ်က
့်
မပါဝင်တပ။ ထပပင်
့် စမ်
့် ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ိုးသပ်ထတတွျို့ မရန္င်တသ အရ မျ ိုးအ ိုးလိုး
ပါဝင်သည်။ ဤသည်မှ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏အပ်စိုးမှု၏ စစ်မှနတ
် သ
အဓပပ ယ်မျ ိုးအနက် တစ်ခပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျ ိုးအြ ထ
အရ မျ ိုးသည်
့် သတသ
့်
ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် စမ်ိုးသပ်ထတတွျို့ မရန္င်တသ လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အတွက်- ယင်ိုးတက
့်
သူ၏မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ကကည်န္
့် င်က သူ၏အချြုပ်အပခ အ ဏ နယ်ပယ်အတွငိုး် တွင ် ရှသတရွ ျို့-

ယင်ိုးတသည်
အမှနတ
် ကယ် တည်ရတလသည်
ှ
။ ယင်ိုးတသည်
စတ်ကူိုးသက်သက်ပြစ်ပပီိုး
့်
့်
မတတွိုးတတ်တအ င်ပြစ်သည်အ
့် ပပင်၊ လူသ ိုးမျ ိုးအြ ယင်
ိုးတက
့် ့်
့်
့် ပမင်၍မရန္င်သကဲသ
စမ်ိုးသပ်ထတတွျို့၍ မရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ ယင်
ိုးတမှ့် အကယ်စင်စစ်န္င
ှ ့််
့်
အမှနတ
် ကယ် တည်ရကကတလသည်
ှ
။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည့််
အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ်ရှ အပခ ိုးတသ တလ ကပြစ်ပပီိုး၊ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် စိုးမိုးသည့််
အရ ခပ်သမ်ိုး အတင်ိုးအတ ၏ တန က်ထပ် အစတ်အပင်ိုးတစ်ခပြစ်၏။ ဤသည်မှ
မတ်သဟ ယပပြုပခင်ိုးအတွက် ယတန၏
့် အတကက င်ိုးအရ ပြစ်သည်- ဘရ ိုးသခင်သည်
ဝည ဉ်တလ ကက မည်သ အ
် ရ ပြစ်သည်။
့် ပ်စိုးပပီိုး စီမအပ်ချြုပ်သည် ဆသည့်အ
ဤအတကက င်ိုးအရ သည် ဘရ ိုးသခင်က အရ ခပ်သမ်ိုးက မည်သ အ
့် ပ်စိုးပပီိုး
စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည်ဆသည်က ပခြုငသည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးသည် ရပ်ဝတထြုတလ က၏ပပင်ပရှ တလ ကဝည ဉ်တလ က-န္ှင ့်် ဆက်န္ယ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ငါတအတွ
က် န ိုးလည်ရန် လိုးဝ
့်
့်
ပဓ နကျတပသည်။ ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးက
န ိုးလည်ပပီိုးသည့်တ
် န က်တွငသ
် ၊ လူတက
့် “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူတသ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ စစ်မှနတ
် သ အဓပပ ယ်က
စစ်မှနစ
် ွ န ိုးလည်န္င်တပသည်။ ဤသည်မှ ဤအတကက င်ိုးအရ က ငါတ ့်
တပပ ဆတဆွိုးတန္ွိုးကကမည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။ ယင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးက အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမခန်ခွ့် ၏
ဲ ” ဟူတသ
အတကက င်ိုးအရ က စလင်တစရန် ပြစ်သည်။ သင်တသည်
ဤအတကက င်ိုးအရ က
့်
ကက ိုးသည်အ
့် ခါ၊ သင်တအြ
ထူ
့်
့် ိုးဆန်ိုးသည် သမဟ
့် တ် န ိုးမလည်န္င်စရ ပြစ်သည်ဟ
ခစ ိုးရတက င်ိုး ခစ ိုးရန္င်သည်၊ သတသ
် သင်တ မည်
သခ
့်
့်
့် စ ိုးရသည်ပြစ်တစ၊
ဝည ဉ်တလ ကသည် ဘရ ိုးသခင် အပ်စိုးသည့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အစတ်အပင်ိုးတစ်ရပ်
ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ဤအတကက င်ိုးအရ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သန ိုးလည်မှု တစ်ခက သင်တ ရရှ
့် ရမည်။
သင်တ ရရှ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
့် သည်န္င
အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူတသ စက ိုးရပ်၏ သ ၍ နက်နတ
ဲ သ သတဘ တပါက်ပခင်ိုး၊
သန ိုးလည်မှုန္င
ှ ့်် အသပည တစ်ခက သင်တ ရရှ
့် ည်။
့် လမ်မ
ဝိည ဉ်တလ ကကိို ဘိုရ ်းသခင် အိုပ်စို်းိ က စီမံခန်ခူ့ ွွဲပံို
ရပ်ဝတထြုတလ ကအတွက် လူတသည်
အချြုျို့တသ အရ မျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် ပြစ်စဉ်မျ ိုးက
န ိုးမလည်သည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဆီတလျ ်သည့်် သတင်ိုးအချက်အလက်မျ ိုးက
့်

ရှ တြွန္င်ကကသည် သမဟ
့် တ် ထအရ မျ ိုး၏ မူလဇ စ်ပမစ်မျ ိုးန္ှင ့်် တန က်ခက သရန်
လမ်ိုးတကက င်ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက အသိုးပပြုန္င်၏။ သတသ
် ယတန ငါတ
တပပ
ဆတနကကသည့််
့်
့်
့်
အပခ ိုးတလ က- ရပ်ဝတထြုတလ ကပပင်ပတွင ် တည်ရသည်
ှ
့် ဝည ဉ်တလ ကန္ှငပ
့်် တ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ လူတသည်
ယင်ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ တစ်ခတစ်တလသရှရန်
့်
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး လိုးဝမရှတပ။ ဤအရ က အဘယ်တကက င့််
ငါတပပ သနည်ိုး။ အဘယ်တကက င်ဆ
ွ ်၏ တလ ကတွင ် ရပ်ဝတထြုတလ က၏
့် တသ ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အရ ရ တင်ိုးသည် လူသ ိုး၏ ရပ်ခန္ဓ တည်ရမှု
ှ မှ ခွထ
ဲ တ်၍ မရတသ တကက င ့်် ပြစ်ပပီိုး၊
ရပ်ဝတထြုတလ က၏ အရ ရ တင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
် ှုန္င
ှ ့််
့် ရပ်ခန္ဓ အသက်ရှငမ
ရပ်ခန္ဓ အသက်တ မျ ိုးမှ ခွပဲ ခ ိုး၍မရဟ လူတ ခ
့် စ ိုးကကတသ တကက င၊့်် လူအမျ ိုးစသည်
၎င်ိုးတအြ
ပမင်
စတရှ ျို့က ရပ်ဝတထြုအရ မျ ိုးကသ သကက သမဟ
့်
့် ၍ရန္င်သည့်် ၎င်ိုးတ၏မျက်
့်
့် တ်
ပမင်ကကတလသည်။ သရ့် တွင ် ဝည ဉ်တလ ကန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ- ဆလသည်မှ
အပခ ိုးတလ ကန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ- လူအမျ ိုးစက
မယကကည်ကကဟဆပါက မှနတ
် က င်ိုးမှနန္
် င်တပမည်။ လူတသည်
ယင်ိုးက မပမင်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ယင်ိုးက န ိုးလည်ရန် သမဟ
် ရ ကမျှ သရန်၊
့် တ် ယင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အ
ဝည ဉ်တလ ကသည် ရပ်ဝတထြုတလ ကမှ မည်သ လ
့် ိုးဝကွဲပပ ိုးပပီိုး- ယင်ိုးသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအတွက် လျှြုျို့ ဝှက်ပပီိုး သသပ်တသ လ
် ည်ိုး- ဘရ ိုးသခင်၏ အပမင်တွင ်
ပွငလ
့်် င်ိုးတနသည်ဆသည်က တပပ ြ မလ
အပ်ဟ လူတ ယ
့်
့် ကကည်ကကတသ တကက င၊့်် လူတသည်
့်
ဤတလ က၏ လကခဏ သွငပ် ပင် အမျြုိုးမျြုိုးကန ိုးလည်ရန် လမ်ိုးတကက င်ိုးတစ်ခက ရှ တတွျို့ ြ ့်
အလွန ် ခက်ခသ
ဲ ည့်အ
် ချန်တစ်ခ ရှကကတလသည်။ ငါတပပ ဆမည့်် ဝည ဉ်တလ က၏
မတူကွဲပပ ိုးတသ သွငပ် ပင်လကခဏ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မှုန္င
ှ ့်် အချြုပ်အပခ
အ ဏ တန္ှ့် ငသ
့််
သက်ဆင်သည်။ ငါသည် မည်သည့်် နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးကမျှ
ထတ်တြ ်ပပမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တ သ
ဲ ှ
့် လသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးထမ
တစ်ခတစ်တလကမျှ သင်တအ
့် ိုး ငါတပပ မည်လည်ိုး မဟတ်တပ။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏
အချြုပ်အပခ အ ဏ ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မှု၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ပပ့် ခင်ိုးန္ှင ့််
သက်ဆင်တသ တကက င၊့်် သင်တ သ
့် ရှရန် လအပ်သည့်် အပင်ိုးကသ ငါတပပ မည်။
ပထမဦိုးစွ ၊ သင်တက
့် ငါတမိုးခွနိုး် တစ်ခ တမိုးပါရတစ- သင်တ၏စ
့် တ်တွင၊်
ဝည ဉ်တလ ကဟူသည်မှ အဘယ်နည်ိုး။ တယဘယျအ ိုးပြင်တ
့် ပပ ရလျှင၊် ယင်ိုးသည်
ရပ်ဝတထြုတလ ကပပင်ပရှ တလ ကတစ်ခ၊ လူတအြ
ပမင်
့် လက်
ဆပ်လက်ကင်
့်
့် ၍မရန္င်သကဲသ
့်
ပပ၍မရန္င်တသ တလ ကတစ်ရပ်ပြစ်၏။ သတသ
် သင်တ၏
့်
့် စတ်ကူိုးတွင ် မည်သည့််

တလ ကမျြုိုးသည် ဝည ဉ်တလ က ပြစ်သင်သ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးက မပမင်န္င်သည်
အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် သင်တသည်
ယင်ိုးက တတွိုးန္င်စွမ်ိုးမရှ ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်။ သရ့် တွင ်
့်
သင်တသည်
ဒဏ္ဍ ရီပပပင်အချြုျို့က ကက ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ သင်တ ့်
့်
စဉ်ိုးစ ိုးဆပဲ ြစ်ပပီိုး၊ သင်တသည်
ယင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တတွိုးတတ သည်က မရပ်န္င်တပ။ ငါသည်
့်
ဤအရ က အဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ငယ်
ရွယ်ချန် မျ ိုးစွ တသ လူတက
့်
့်
ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ တစ်စတစ်ခ ရှသည်- တစ်စတစ်ဦိုးက ၎င်ိုးတအ
့် ိုး- တတစဆမျ ိုး၊ သမဟ
့် တ်
ဝည ဉ်မျ ိုးအတကက င်ိုး- တကက က်လနြ
် ့် ွယ် ဇ တ်လမ်ိုးတစ်ပဒ် တပပ သည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
အလွနအ
် မင်ိုး တကက က်ရွ ျို့ ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
အတသအချ အဘယ်တကက င့််
့်
တကက က်ရွ ျို့ ကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
ထအရ မျ ိုးက စတ်ကူိုးတနကကတသ တကက င့််
့်
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ယင်ိုးတက
့်
့် မပမင်န္င်တသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
၎င်ိုးတ၏အခန်
ိုး ပတ်ပတ်လည်၊ ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့်် သမဟ
့်
့် တ် တမှ င်သည့််
တထ ငတ
့်် စ်တနရ ရ တွင ် ရှသည်ဟ ခစ ိုးကကရပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အလွ
နတ
် ကက က်လနက် ကသည်
မှ
့်
့်
မအပ်ဝ့်ကကတချ။ အထူိုးသပြင့်် ညအခါတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ဲ
့်
့် အခန်ိုးမျ ိုးထ၌
တစ်ဦိုးတည်ိုးတနြ သ
ဲ တစ်ဦိုးတည်ိုး သွ ိုးြ အလွ
နစ
် ိုးရွ ျို့ ကကတလသည်။
့် မဟ
့် တ် ပခဝင်ိုးထ၌
့်
ယင်ိုးမှ သင်တ၏
့်် င်တသ ဝည ဉ်တလ ကပြစ်ပပီိုး၊
့် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးန္ှငဆ
တကက က်ြွယ်ရ ပြစ်သည်ဟ လူတထင်
် ှ ယင်ိုးက
့် ကကသည့်် တလ ကတစ်ခ ပြစ်သည်။ အမှနမ
အတယ က်တင်ိုးက အတင်ိုးအတ တစ်ချြုျို့အထ စတ်ကူိုးကကပပီိုး အတယ က်တင်ိုးက အနည်ိုးငယ်
ခစ ိုးန္င်ကကတလသည်။
ဝည ဉ်တလ ကအတကက င်ိုး တပပ ဆပခင်ိုးပြင ့်် အစပပြုကကစ။့် ယင်ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ သင်တက
့်
တက ရိုးရှငိုး် တသ ရှငိုး် လင်ိုးချက်တစ်ရပ် ငါတပိုးမည်- ဝည ဉ်တလ ကသည်
အတရိုးကကီိုးတသ တနရ တစ်ခ၊ ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးတသ တနရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် အတရိုးကကီိုးသည်ဟ ငါအဘယ်တကက င့်် တပပ သနည်ိုး။ ဤအရ က ငါတ အတသိုး
စတ်
့်
တဆွိုးတန္ွိုးကကမည်။ ဝည ဉ်တလ က၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှင ့််
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတအ င် ဆက်စပ်တနသည်။ ယင်ိုးသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏
အပ်စိုးမှုထက
ဲ လူသ ိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသသရ တွင် အဓကအခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ခက
တဆ င်ရွက်သည်။ ဤသည်မှ ယင်ိုး၏အခန်ိုးကဏ္ဍပြစ်ပပီိုး၊ ဤသည်မှ ယင်ိုး၏တည်ရပခင်
ှ ိုးက
အတရိုးကကီိုးရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် အ ရငါိုးပါိုးအြ ့်
မသသ တသ တနရ တစ်ခပြစ်တသ တကက င၊့်် ဝည ဉ်တလ က တည်ရသည်
ှ
၊ မတည်ရသည်
ှ
က
မည်သမ
ူ ျှ တကျစွ အကဲမပြတ်န္င်တပ။ ယင်ိုး၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အင်အ ိုးမျ ိုးသည် လူသ ိုး

တည်ရှမှုန္င
ှ ့်် အတွငိုး် ကျကျ ဆက်စပ်တနသည်၊ ယင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ အသက်တ စနစ်ကျမှုသည် ဝည ဉ်တလ ကအ ိုးပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ လမ်ိုးမိုး
ခရတလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ ပါဝင်သတလ
မပါဝင်သတလ ။ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအရ က ငါတပပ တသ အခါ၊ ဤအတကက င်ိုးအရ က
ငါအဘယ်တကက င့်် တဆွိုးတန္ွိုးတနသည်က သင်တန့် ိုးလည်ကက၏။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ အပပင်၊
သူ၏စီမအပ်ချြုပ်မတ
ှု န္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ လူတအြ
ပမင်
့်
့် ၍မရန္င်သည့်-်
ဤကဲသ
့် တသ
တလ ကတစ်ခတွင၊် ယင်ိုး၏ တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ အမန်ပပန်
့် တမ်ိုး၊
့်
အမန်န္ှ့် င ့်် စီမအပ်ချြုပ်မစ
ှု နစ်တသည်
ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှငဆ
့်် င်တသ မည်သည်န္
့် င်ငမဆ၏
့်
ဥပတဒမျ ိုးန္ှင ့်် စနစ်တင်ိုးထက် မျ ိုးစွ သ လွနပ် ပီိုး၊ ဤတလ က၌ အသက်ရှတနသည့််
မည်သည်သ
့် တတဝါကမျှ ယင်ိုးတက
ဝမ
့်
့် ည်မဟတ် သမဟ
့် ဆန်ကျင်
့် တ် ချြုိုးတြ က်ဝ့်မည်
မဟတ်တပ။ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် စီမအပ်ချြုပ်မတ
ှု န္ှ့် င ့််
ဆက်စပ်သတလ ။ ဝည ဉ်တလ ကတွင၊် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် စီမအပ်ချြုပ်မှုဆင်ရ အမန်မျ
့် ိုး၊
ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးတသ
ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်မျ ိုး ရှ၏။ ကွဲပပ ိုးတသ အဆင်မ
ှ ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ နယ်ပယ်မျ ိုးတွင၊်
့် ျ ိုးန္င
အတမခအရမျ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးတစ်ရပ်က
ချြုိုးတြ က်ပခင်ိုး၏အကျြုိုးဆက်က မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က ၎င်ိုးတသ
် တွက်၊
့် ကကသည့်အ
၎င်ိုးတ၏တ
ဝန်မျ ိုးက တင်ိုးကျပ်စွ လက်န တစ ငထ
့်် န်ိုးကကပပီိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးန္ှင ့််
့်
စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်က ဆိုးယတ်သက
ူ မည်သ အပပစ်
တပိုးပပီိုး၊
့်
တက င်ိုးသက
ူ မည်သ ဆ
့်် ည်၊ ပပီိုးလျှင ် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် သူ
့် လ ဘ်ချီိုးပမြှငသ
မည်သစီ့် မအပ်ချြုပ်က အပ်စိုးသည်က ၎င်ိုးတ ရှ
သူသည်
့် ငိုး် လင်ိုးစွ သကကတလသည်။ ထအပပင်
့်
တက င်ိုးကင်ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်မျ ိုးက မည်သ ့်
တဆ င်ရွက်သည်က ၎င်ိုးတ ရှ
့် ငိုး် လင်ိုးစွ ပမင်ကကတလသည်။ ဤသည်တသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယတ
် တနထ
င်တသ ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးသတလ ။ ဧကန်အမှန ် ကကီိုးမ ိုးစွ
့်
ကွဲပပ ိုးတပသည်။ ဝည ဉ်တလ ကသည် ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှင ့်် လိုးဝကွပဲ ပ ိုးတသ
တလ ကတစ်ခပြစ်၏။ တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်တသ အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပပဋ္ဌ န်ိုးချက်မျ ိုး ရှသည့်အ
် တွက်၊ ဤအရ က ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ ၊
စီမအပ်ချြုပ်မှု၊ ထအပပင်
သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးအပပင်၊ သူ၏ အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတက
့်
့်
ပခြုငတပသည်။ ဤအရ က ကက ိုးရပပီိုးတန က်၊ ဤအတကက င်ိုးအရ က ငါတပပ ရန် အလွန ်

လအပ်သည်ဟ သင်တ မခ
ယင်ိုးအြ ရှ
့် စ ိုးရသတလ ။ သင်တသည်
့်
့် ရင်ိုးစဲပွ ြစ်သည့််
လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက သင်ယူရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။ (ဟတ်က၊ဲ့် ရှပါသည်။) ယင်ိုးမှ
ဝည ဉ်တလ က၏ အယူအဆပြစ်သည်။ ယင်ိုးသည် ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှင ့်် အတူယှဉ်တွဲ
တည်ရက
ှ
၊ တစ်ပပြုင်နက်တည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မှုန္င
ှ ့်် အချြုပ်အပခ အ ဏ က
န ခရတသ ်လည်ိုး၊ ဤတလ ကန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မှုန္င
ှ ့််
အချြုပ်အပခ အ ဏ သည် ရပ်ဝတထြုတလ ကထက် မျ ိုးစွ သ ၍ တင်ိုးကျပ်၏။ အတသိုးစတ်
အချက်အလက်မျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ဝည ဉ်တလ ကသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ န္ှငဆ
့်် င်တသ အလပ်အတွက် တ ဝန်ရှပန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ငါတ ့်
စတင်သင်သ
့် ည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် ဤသည်မှ ဝည ဉ်တလ က
သတတဝါမျ ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ အလပ်၏ အဓက အစတ်အပင်ိုးတစ်ခ ပြစ်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင၊် ငါသည် လူအ ိုးလိုးက အမျြုိုးအစ ိုး သိုးမျြုိုးအပြစ် ခွပဲ ခ ိုးသည်။
ပထမအမျြုိုးအစ ိုးမှ ဘ သ တရိုး ယကကည်မမ
ှု ျ ိုး မရှသည့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးပြစ်ကက၏။
၎င်ိုးတက
ူ ျ ိုးဟ တခေါ်၏။ အလွနအလွ
် ့်
နမ
် ျ ိုးပပ ိုးတသ မယကကည်သအ
ူ မျ ိုးစမှ
့် မယကကည်သမ
ပက်ဆတွငသ
်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှကက၏၊ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ကျြုိုးစီိုးပွ ိုးမျ ိုးကသ
့်
့်
ထန်ိုးသမ်ိုးကကသည်၊ ရပ်ဝါဒီပြစ်ကကပပီိုး၊ ရပ်ဝတထြုတလ ကကသ ယကကည်ကကသည်-၎င်ိုးတသည်
့်
ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုး သသရ သမဟ
့် တ် နတ်ဘရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တတစဆမျ ိုးအတကက င်ိုး
တပပ ဆထ ိုးသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မယကကည်ကကတပ။ ငါသည် ဤလူတက
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ် အမျြုိုးအစ ိုးခပွဲ ခ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ပထမအမျြုိုးအစ ိုးပြစ်၏။
့်
ဒတယအမျြုိုးအစ ိုးမှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမလ
ှ ၍
ွဲ ယကကည်ပခင်ိုးရသည်
ှ
့် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
လူမျ ိုးပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အလယ်တွင၊် ငါသည် ဤယကကည်ပခင်ိုး ရှတသ လူတက
့်
အဓကအမျြုိုးအစ ိုး အချြုျို့ထသ
ဲ ခွ
့် ပဲ ခ ိုး၏- ပထမမှ ယဒလူမျြုိုး၊ ဒတယမှ ဘရင်င်္ျီ၊
တတယမှ ခရစ်ယ န်၊ စတတထမှ မွတ်စလင်န္င
ှ ့်် ပဉ္စမမှ ဗဒဓဘ သ ဝင်တပြစ်
့် ကကသည်။
ငါိုးမျြုိုးရ၏။
ှ
ဤသည်တမှ့် ယကကည်ပခင်ိုးရသည့်
ှ
် လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးပြစ်သည်။
တတယအမျြုိုးအစ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပါဝင်ပပီိုး၊ ဤအရ တွင ် သင်တ ့်
ပါဝင်တပသည်။ ထသတသ
ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ယတန ဘ
့် ရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ သူမျ ိုး
့်
ပြစ်ကက၏။ ဤလူတက
ှ ်မျြုိုး ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးသည်- ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ
့် အမျြုိုးအစ ိုးန္စ
လူမျ ိုးန္ှင ့်် အတစခသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ဤအဓကအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ
ခွပဲ ခ ိုးထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ယခ သင်တ၏စ
လူသ ိုးမျ ိုး၏
့်
့် တ်မျ ိုးထဲတွင ် သင်တသည်
့်
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်မ
့် ျ ိုးက ရှငိုး် လင်ိုးစွ ခွပဲ ခ ိုးန္င်ကကသည်၊ ဟတ်သည် မဟတ်တလ ။

ပထမအမျြုိုးအစ ိုးမှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ အဘယ်
အရ ပြစ်သည်က ငါ
့်
တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။ တက င်ိုးကင်ရှ အြိုးအက ယကကည်ပခင်ိုး ရှသူမျ ိုးအ ိုး
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအပြစ် ယူဆရသတလ ။ မယကကည်သအ
ူ မျ ိုးအပပ ိုးသည် တက င်ိုးကင်ရှ
အြိုးအကသ ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တလ၊ မိုး၊ မိုးပခမ်ိုးသ စသည်ပြင၊့်် အ ိုးလိုးက
့်
တက က်ပဲသိုးီ န္မျ
ှ ိုး စက်ပျြုိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ရတ်သမ်ိုးပခင်ိုးတအတွ
က် ၎င်ိုးတ အ
့်
့် ိုးထ ိုးကကသည့််
ဤအရ က ထန်ိုးချြုပ်ထ ိုးသည်ဟသ ၎င်ိုးတ ယ
် ဘရ ိုးသခင်က
့် ကကည်ကကသည်- သတသ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး တပပ ဆသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်
့်
လလ ိုးတနကကပခင်ိုး မရှတပ။ ဤသည်က ယကကည်ပခင်ိုး ရှပခင်ိုးအပြစ် တခေါ်ဆ၍ရန္င်သတလ ။
ထသတသ
လူမျ ိုးသည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင် ပါဝင်တပသည်။ ဤအရ က သင်
့်
န ိုးလည်သည်၊ ဟတ်ပါသတလ ။ ဤအတန်ိုးစ ိုးမျ ိုးက မမှ ိုးတလန္ှင။့်် ဒတယအမျြုိုးအစ ိုးတွင ်
ယကကည်ပခင်ိုး ရှသည့်် လူမျ ိုးပါဝင်ပပီိုး၊ တတယအမျြုိုးအစ ိုးမှ လတ်တတလ တွင ် ဘရ ိုးသခင်
တန က်လက်တသ သူမျ ိုးပြစ်၏။ သဆ
့် လျှင ် ငါသည် လူသ ိုးအ ိုးလိုးက
ဤအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးထဲသ အဘယ်
တကက င့်် ခွပဲ ခ ိုးတလပပီနည်ိုး။ (အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ်
့်
အမျြုိုးမျြုိုးတသ လူအမျြုိုးအစ ိုးတသည်
မတူကွဲပပ ိုးတသ အဆိုးသတ်မျ ိုးန္ှင ့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်မျ ိုး
့်
ရှကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။) ယင်ိုးမှ ထအရ န္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သွငပ် ပင်လကခဏ တစ်ခ
ပြစ်သည်။ ဤအမျြုိုးမျြုိုး လူမျြုိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် လူအမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကသ ့်
ပပန်သွ ိုးကကသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးသည် သွ ိုးစရ မတူကပွဲ ပ ိုးတသ တနရ တစ်ခ
့်
ရှကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသသရ ၏ အမျြုိုးမျြုိုးတသ နယ မမျ ိုးက
ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ယင်ိုးမှ လူသ ိုးမျ ိုးအ ိုး ဤအဓက အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုးထဲသ ငါ
့်
့်
အမျြုိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးရပပီိုးပြစ်သည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးပြစ်သည်။
၁။ မယံကို ကည်သမျ ်း၏ ရှင ် ခင််းနှင ်ူ့ တသ ခင််းသံသရ
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုးသသရ ပြင ့်် အစပပြုကကစ။့် တသဆိုးပပီိုးတန က်
လူတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကမှ အတစ ငတ
့်် စ်ဦိုး၏ တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရ၏။
အတအကျအ ိုးပြင ့်် လူတစ်ဦိုး၏ မည်သည်အ
့် ရ သည် ယူသွ ိုးပခင်ိုးခရသနည်ိုး။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ဇ တခန္ဓ မဟတ်ဘ၊ဲ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ဝည ဉ်ပြစ်၏။
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်၏ ဝည ဉ် ယူတဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
ခတလိုးတင်
့်
တသဆိုးသွ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ လပ်ပပ မျ ိုးက အထူိုးလက်ခသည့်် ဝည ဉ်တလ က၏
ကယ်စ ိုးလယ
ှ ်လပ်ငန်ိုး ပြစ်တသ တစ်တနရ သ တရ
က်ရသွ
ှ ိုးကကသည်။ (မှတ်ချက့််

တသဆိုးပပီိုးတန က် မည်သမ
ူ ဆ ပထမဦိုးဆိုး သွ ိုးသည်တ
့် နရ မှ ဝည ဉ်အြ ထူ
့် ိုးဆန်ိုးသည်။)
ဤတနရ သ ၎င်
၊
့် ိုးတ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးခရတသ အခါ၊ အရ ရှတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတ၏အမည်
့်
လပ်စ ၊ အသက်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးတက
့် အတည်ပပြုရင်ိုး၊ ပထမဆိုး
စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးက တဆ င်ရွက်သည်။ ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငခ
် စ
ဲ့် ဉ် ၎င်ိုးတ ပပြုခဲ
သ
့် ရ တင်ိုးက
့် ည်အ
့်
့်
စ အပ်တစ်အပ်တွင ် မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးက တကျမှနက
် န်မှုအတွက် အတည်ပပြုန္င်ရန်
စစ်တဆိုး၏။ အ ိုးလိုးက စစ်တဆိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ အပပစ်
တပိုး ခရမည်တလ သမဟ
့်
့် တ်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် ဆက်လက်၍ လူဝင်စ ိုး ရမည်တလ ဟူသည်က ဆိုးပြတ်ရန်
ထသူ၏ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး အပပြုအမူန္င
ှ ့်် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက အသိုးပပြုတလသည်၊
ယင်ိုးမှ ပထမအဆင်ပ့် ြစ်သည်။ ဤပထမအဆင်သ
့် ည် ထတ်လန်ြွ့် ယ် ပြစ်သတလ ။
တစ်ခတည်ိုးတသ ပြစ်ပျက်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် ရ မှ ထလူသည် တမှ င်မက်ပပီိုး
အကျွမ်ိုးတဝင်မရှတသ တနရ တစ်ခသ တရ
က်ရပပီ
ှ ိုးပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤသည်မှ အလွန ်
့်
ထတ်လနြ
် ့် ွယ် မတက င်ိုးတပ။
ဒတယအဆင်တ
့် ရ မျ ိုးစွ
့် ွင ် ဤလူသည် ၎င်ိုး၏ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး မတက င်ိုးသည်အ
ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်က ၊ မျ ိုးစွ တသ ဆိုးညစ်သည်လ
့် ပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးပြစ်ပါက၊
၎င်ိုးသည် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုးခရရန် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး တနရ တစ်တနရ သ ့်
တခေါ်တဆ င်သွ ိုးပခင်ိုးခရတပမည်။ ယင်ိုးသည် လူတအ
့် ိုး အပပစ်ဒဏ် တပိုးပခင်ိုးအတွက်
အတအကျ အသိုးပပြုသည့်တ
် နရ ပြစ်လမ်မ
သ ့်
့် ည်။ ၎င်ိုးတ မည်
့်
အပပစ်တပိုးခရမည်ဆသည်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အတသိုးစတ်မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတ ကျြူိုး
လန
ွ ပ် ပီိုးသည့််
့်
အပပစ်မျ ိုးတပေါ်အပပင် ၎င်ိုးတ မတသဆ
ိုးမီ ဆိုးညစ်သည့်် အရ မျ ိုး
့်
မည်မျှပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည်ဟသ
ူ ည်အ
့် တပေါ် မူတည်သည်- ဤသည်မှ ဒတယအဆင်တ
့် ွင ်
ပြစ်တပေါ်သည့်် ပထမ အတပခအတနပြစ်၏။ ၎င်ိုးတမတသဆ
ိုးမီ ပပြုလပ်ခသ
ဲ့် ည့်် မတက င်ိုးတသ
့်
အရ မျ ိုးန္ှင ့်် ကျြူိုးလွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် မတက င်ိုးမှုတကက င့်် ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးတန က်
၎င်ိုးတဝင်
့် ခါ- ၎င်ိုးတ ရ
က်တစ်ကကမ် တမွိုးြွ ိုးတသ အခါ့် စ ိုးသည်အ
့် ပ်ဝတထြု တလ ကထဲသ တန
့်
လူအချြုျို့သည် ဆက်လက်၍ လူပြစ်လမ်မ
် ည်ိုး၊ အချြုျို့ မှ တရ စဆ န်မျ ိုး
့် ည်ပြစ်တသ လ
ပြစ်လ ကကလမ်မ
့် ည်။ ဆလသည်မှ လူတစ်ဦိုးသည် ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
့် သွ ိုးပပီိုးတန က်
၎င်ိုးကျြူိုးလန
ွ ပ် ပီိုးပြစ်သည့်် မတက င်ိုးမှုတကက င်၊့် ၎င်ိုးသည် အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ခရ၏။ ထအပပင်
့်
၎င်ိုးတ လ
့် ပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်သည့်် ဆိုးညစ်တသ အရ မျ ိုးတကက င်၊့် ၎င်ိုးတ၏
့် တန က်ထပ်
ဝင်စ ိုးမတ
ှု ွင် ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဘ၊ဲ
့်
တရ စဆ န်တစ်တက င်အပြစ် ပပန်သွ ိုးလမ်မ
့် ည်မှ တသချ သတလ က်ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတ ့်

ပြစ်လ န္င်သည့်် တရ စဆ န်အမျြုိုးမျြုိုးတွင ် န္ွ ိုးမျ ိုး၊ ပမင်ိုးမျ ိုး၊ ဝက်မျ ိုးန္ှင ့်် တခွိုးမျ ိုး ပါဝင်သည်။
အချြုျို့လူမျ ိုးသည် ငှက်မျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘဲမျ ိုး သမဟ
့် တ် ဘဲငန်ိုးမျ ိုးအပြစ်
ပပန်တမွိုးြွ ိုးန္င်သည်...။ ၎င်ိုးတသည်
တရ စဆ န်မျ ိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ တစ်
ြန်
့်
့်
တသဆိုးသည်အ
့် ခါ၊ ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
ဲ့် ၎င်
့် ည်။ ထတနရ တွင ် ယခင်ကသ
့် သွ ိုးကကလမ်မ
့် ိုးတ ့်
မတသဆိုးမီ ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
အတပေါ် အတပခပပြု၍ ၎င်ိုးတ လူ
့်
့် သ ိုးမျ ိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးပခင်ိုး
ရှမရှက ဝည ဉ်တလ ကမှ ဆိုးပြတ်လမ်မ
့် ည်။ လူအမျ ိုးစသည် အလွန ် မျ ိုးစွ တသ
မတက င်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ကျြူိုးလွနက် ကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
င့််
့် အပပစ်မျ ိုးသည် ဆိုးရွ ိုးလွနိုး် လှ၏၊ ထတကက
့်
၎င်ိုးတသည်
တရ စဆ န်အပြစ် ခနစ်ကကမ်မှ ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ကကမ်ထ ဝင်စ ိုးကကရသည်။ ခနစ်ကကမ်မှ
့်
ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ကကမ်- ယင်ိုးသည် တကက က်မက်ြွယ် ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။
(တကက က်မက်ြွယ်ပြစ်ပါသည်။) မည်သည်အ
့် ရ က သင်တက
့် တစသနည်ိုး။
့် အထတ်တလန ် ပြစ်
လူတစ်ဦိုးက တရ စဆ န် တစ်တက င် ပြစ်လ ပခင်ိုး- ယင်ိုးသည် ထတ်လန်ြွ့် ယ်ပြစ်၏။ ပပီိုးလျှင်
လူတစ်ဦိုးအတွက်၊ တရ စဆ န်တစ်ဦိုး ပြစ်လ ရ တွင ် အန ကျင်ဆိုးတသ အရ မျ ိုးမှ
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ဘ သ စက ိုး မရှပခင်ိုး၊ ရိုးရှငိုး် တသ အတတွိုးမျ ိုးသ ရှပခင်ိုး၊
တရ စဆ န်မျ ိုး ပပြုလပ်သည့်် အရ မျ ိုးသ ပပြုလပ်န္င်က ၊ တရ စဆ န်မျ ိုး စ ိုးသည့်် အစ မျ ိုးသ
စ ိုးန္င်ပခင်ိုး၊ တရ စဆ န်တစ်တက င်၏ ရိုးရှငိုး် တသ စတ်တနစတ်ထ ိုးန္ှင ့်် ကယ်လက်အမူအရ
မျက်န္ ှ ရပ်ကဲ ရှပခင်ိုး၊ လမ်ိုးမတ်မတ် မတလျှ က်န္င်ပခင်ိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့််
တပပ ဆမတဆွိုးတန္ွိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျ ိုး၏ မည်သည့်် အပပြုအမူ သမဟ
့် တ် လပ်ရပ်မျ ိုးကမျှ
တရ စဆ န်တန္ှ့် င ့်် မည်သည့်် ဆက်စပ်မှုမျှမရှသည့်် အချက်တ ပြစ်
့် သည်။ ဆလသည်မှ
အရ ခပ်သမ်ိုးထတ
ဲ ွင ် တရ စဆ န်တစ်တက င်ပြစ်ပခင်ိုးသည် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ အ ိုးလိုးအနက်
သင်အ
့် ိုး အနမ်ဆ
့် ိုးပြစ်တစပပီိုး၊ လူတစ်ဦိုးပြစ်ပခင်ိုးထက် သ ၍ ဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးစွ
ပါဝင်တလသည်။ ဤသည်မှ မတက င်ိုးမှု မျ ိုးစွ ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်က ကကီိုးမ ိုးတသ အပပစ်မျ ိုး
ကျြူိုးလွနပ် ပီိုးတသ သူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဝည ဉ်တလ က၏ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး လကခဏ သွငပ် ပင်
တစ်ရပ်ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏
ှ ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊
့် အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုး ပပင်ိုးထန်မှုန္င
ဤအရ က ၎င်ိုးတ ပြစ်
့် လ သည့်် မည်သည့်် တရ စဆ န်အမျြုိုးအစ ိုးမဆအတပေါ် မူတည်လျက်
ဆိုးပြတ်တပသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင၊့်် ဝက်တစ်တက င်ပြစ်ပခင်ိုးသည် တခွိုးတစ်တက င်
ပြစ်ပခင်ိုးထက် သ ၍တက င်ိုးသတလ ။ ဝက်တစ်တက င်သည် တခွိုးတစ်တက င်ထက်
သ ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ သမဟ
် တလ ။ သ ၍ဆိုးရွ ိုး၏၊
့် တ် သ ၍ဆိုးရွ ိုးစွ အသက်ရှငသ
ဟတ်ပါသတလ ။ လူတသည်
န္ွ ိုးမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် ပမင်ိုးမျ ိုး ပြစ်လ ကကပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝက်မျ ိုးအပြစ် ၎င်ိုးတပြစ်
် ွ သမဟ
့် မည်ထက် သ ၍တက င်ိုးမွနစ
့် တ် သ ၍ဆိုးရွ ိုးစွ

အသက်ရှငလ
် မ်မ
ွ စ
် ွ အသက်ရှငမ
် ည်။) လူတစ်ဦိုးသည်
့် ည်တလ ။ (သ ၍တက င်ိုးမန
တကက င်တစ်တက င်အပြစ် ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးပြင ့်် ပ၍ သက်တသ င်သ
့် က်သ
ရှလမ်မ
့် ည်တလ ။ သူသည် အလ ိုးတူပင် တရ စဆ န်တစ်တက င်ပြစ်မည် ပြစ်ပပီိုး၊
တကက င်မျ ိုးသည် သူတ၏
့် အချန်အမျ ိုးစက အပ်စက်ပခင်ိုးပြင ့််
ပျင်ိုးရပျင်ိုးတွဲတနကကရတသ တကက င၊့်် တကက င်တစ်တက င် ပြစ်ပခင်ိုးသည် န္ွ ိုးတစ်တက င်
သမဟ
့် တ် ပမင်ိုးတစ်တက င်ပြစ်ပခင်ိုးထက် မျ ိုးစွ ပ၍ လွယ်ကူတပမည်။ န္ွ ိုး သမဟ
့် တ်
ပမင်ိုးတစ်တက င်ပြစ်လ ပခင်ိုးမှ သ ၍ ပင်ပန်ိုးခက်ခတ
ဲ ပသည်။ ထတကက
င ့်် လူတစ်ဦိုးသည် န္ွ ိုး
့်
သမဟ
အလပ်ကကြုိုးစ ိုးရသည်- ယင်ိုးမှ
့် တ် ပမင်ိုးတစ်တက င်အပြစ် ဝင်စ ိုးပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
ပပင်ိုးထန်သည့်် အပပစ်တပိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆင်တူတပသည်။ တခွိုးတစ်တက င်သည် ၎င်ိုး၏သခင်န္င
ှ ့််
သ ၍ရင်ိုးန္ိုးီှ တသ ဆက်ဆတရိုးရတသ
ှ
တကက င၊့်် တခွိုးတစ်တက င် ပြစ်လ ပခင်ိုးသည် န္ွ ိုး
သမဟ
့် တ် ပမင်ိုးတစ်တက င် ပြစ်လ ပခင်ိုးထက် အနည်ိုးငယ် သ ၍တက င်ိုးတပမည်။ န္ှစ်အချြုျို့
ကက တအ င် အမ်တမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး ပြစ်ပပီိုးတန က်တွင ် အချြုျို့တသ တခွိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏သခင်
မျ ိုး တပပ သည့်အ
် ရ မျ ိုးစွ က န ိုးလည်န္င်ကကသည်။ တစ်ခါတစ်ရ တခွိုးသည်
့်
၎င်ိုး၏သခင်၏ စတ်တနစတ်ထ ိုးန္ှင ့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ကျင်သ
့် ိုးရန္င်ကကပပီိုး သခင်က
တခွိုးက ပ၍တက င်ိုးမွနစ
် ွ ဆက်ဆက တခွိုးသည် ပ၍ တက င်ိုးမွနစ
် ွ စ ိုးတသ က်ရပပီိုး၊
၎င်ိုးန ကျင်သည်အ
့် ခါ သ ၍ ကကည့်ရ
် ှု တစ ငတ
့်် ရှ က်ပခင်ိုး ခရ၏။ သဆ
့် လျှင ် တခွိုးသည်
တပျ ်ရင်ြွယ်ရ ဘဝတစ်ခက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးသည် မဟတ်တလ ။ သပြစ်
့် ၍ တခွိုးတစ်တက င်
ပြစ်ပခင်ိုးသည် န္ွ ိုး သမဟ
့် တ် ပမင်ိုးတစ်တက င် ပြစ်ပခင်ိုးထက် သ ၍တက င်ိုးတပ၏။
ဤအရ တွင် လူတစ်ဦိုး၏ အပပစ်ဒဏ် ပပင်ိုးထန်မှုသည် တရ စဆ န်တစ်တက င်အပြစ်
အကကမ်တရမည်မျှ ထသူ ဝင်စ ိုးရသည်ဆသည့်အ
် ပပင် မည်သည့်် အမျြုိုးအစ ိုး
ပြစ်သည်ဆသည့်အ
် ရ ကလည်ိုး ဆိုးပြတ်တလသည်။
၎င်ိုးတအသက်
ရှငစ
် ဉ်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
အပပစ်မျ ိုးစွ ကျြူိုးလွနခ
် တ
ဲ့် သ တကက င၊့််
့်
့်
အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည် တရ စဆ န်မျ ိုးအပြစ် သက်တမ်ိုး ခနစ်ကကမ်မှ ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ကကမ်
ဝင်စ ိုးပခင်ိုးပြင့်် အပပစ်တပိုး ခရတပသည်။ အကကမ်တရ အလအတလ က် အပပစ်တပိုးခရပပီိုးတန က်၊
ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုး တစ်တနရ သ-့်
့် သွ ိုးသည်အ
့်
အပပစ်တပိုးခရန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်က လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးရန် ပပင်ဆင်လျက်ရသည်
ှ
့်
အမျြုိုးအစ ိုးမျ ိုး ပြစ်ကကတသ ဝည ဉ်အမျြုိုးမျြုိုးရသည့်
ှ
် တနရ တစ်ခသ-့် တခေါ်တဆ င်
သွ ိုးခရ၏။ ဤတနရ တွင် ဝည ဉ်အသီိုးသိုးီ သည် ၎င်ိုးတ မည်
သည့်် မသ ိုးစမျြုိုးတွင ်
့်
တမွိုးြွ ိုးမည်၊ ၎င်ိုးတလူ
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက် မည်သည့်အ
် ခန်ိုးကဏ္ဍမျြုိုးတွင ်
့် ဝင်စ ိုးပပီိုးသည်န္င

ပါဝင်မည် စသည့်အ
် တင်ိုး အမျြုိုးအစ ိုး ခွပဲ ခ ိုးခရကက၏။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် လူအချြုျို့သည်
ဤတလ ကသ လ
့် ခါ၊ အဆတတ ်မျ ိုး ပြစ်လ ကကလမ်မ
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်၊ ထတကက
့် သည်အ
့်
့်
အဆတတ ်မျ ိုးအလယ် အထ ိုးခရ၏။ အချြုျို့တသ သူမျ ိုးမှ ဤတလ ကသ လ
့် ခါ၊
့် သည်အ
စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုး ပြစ်လ မည်ပြစ်က ၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
စီိုးပွ ိုးတရိုးသမ ိုးမျ ိုးအလယ် အထ ိုးခရ၏။ ပပီိုးလျှင် တစ်စတစ်ဦိုးသည် လူသ ိုး
ပြစ်လ ပပီိုးတန က်၊ သပပပည ဆင်ရ သတတသီတစ်ဦိုး ပြစ်လ ြ ပြစ်
့် ပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
သပပပည ဆင်ရ သတတသီမျ ိုးအလယ်တွင ် အထ ိုးခကကရတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အပ်စအလက်ခခ
ွဲ ရပပီိုးတန က်တွင၊် အသီိုးသိုးီ က မတူကပွဲ ပ ိုးသည့်် အချန်န္င
ှ ့််
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် ရက်စဲအ
ွ တင်ိုး၊ ယတန လူ
အ
့် တင်ိုး၊
့် တ အီ
့် ိုးတမိုးလ်ပသည်
့်
တပိုးပပခင်
့်် သပခင်ိုး သသရ တစ်ခ ပပီိုးစီိုးလမ်မ
့် ည်။
့် ိုးခရတလသည်။ ဤအရ တွင ် ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
လူတစ်ဦိုး ဝည ဉ်တလ ကထဲသ တရ
က်ရသည်
ှ
ရ
့် က်မှ ၎င်ိုး၏အပပစ်ဒဏ် အဆိုးသတ်သည်အထ
့်
သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးသည် တရ စဆ န် တစ်တက င်အပြစ် ကကမ်ြန်မျ ိုးစွ ဝင်စ ိုးပပီိုးပြစ်က လူသ ိုး
တစ်ဦိုးအပြစ် ပပန်ဝင်စ ိုးရန်ပပင်ဆင်တနသည်အထ၊ ဤပြစ်စဉ် ပပီိုးစီိုးတပသည်။
အပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်က တရ စဆ န်မျ ိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးအတွက်မူ၊
၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးရန် ရပ်ဝတထြုတလ ကသ လျင်
ပမန်စွ အပခ့် ရမည်တလ ။
့်
့်
သမဟ
ှ င်မီ မည်မျှ ကက လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။
့် တ် ၎င်ိုးတ လူ
့် သ ိုးအလယ် မတရ က်ရန္
ဤအရ ပြစ်ပျက်န္င်သည့်် ကကမ်န္န
ှု ိုး် မှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးအြ ့်
အချန်ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးရှသည်။ ဝည ဉ်တလ ကတွင် ပြစ်ပျက်သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည်
့်
တကျသည့်် အချန်ကန်သတ်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးက လက်န ရသည်- ယင်ိုးက ငါ
့်
ကန်ိုးင်္ဏန်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ရှငိုး် ပပပါက၊ သင်တ န
့် ည်။ အချန်က လတအတွငိုး်
့် ိုးလည်လမ်မ
ပပန်ဝင်စ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အတွက်၊ ၎င်ိုးတတသဆ
ိုးသည်အ
့် ခါ၊ လူသ ိုးမျ ိုးအပြစ် ပပန်ဝင်စ ိုးြ ့်
့်
၎င်ိုးတအတွ
က် ပပင်ဆင်မှုမျ ိုး ပပြုလပ်န္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်လမ့််မည်။ ဤအရ ပြစ်ပျက်န္င်သည့််
့်
အတဆိုးအချန်မှ သိုးရက်ပြစ်သည်။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးအတွက် ယင်ိုးသည် သိုးလကက သည်၊
အချြုျို့အတွက် ယင်ိုးသည် သိုးန္စ
ှ ်ကက သည်၊ အချြုျို့အတွက် ယင်ိုးသည် အန္ှစ်
သိုးဆယ်ကက သည်၊ အချြုျို့အတွက် ယင်ိုးသည် အန္ှစ်သိုးရ ကက သည်၊ စသည်ပြင့်် ပြစ်၏။
ထတကက
င့်် ဤအချန် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုး တပပ ၍ ရန္င်မည်နည်ိုး၊
့်
ပပီိုးလျှင် ယင်ိုးတ၏
ရပ်ဝတထြု
့် အတသိုးစတ် အချက်အလက်မျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
့်
တလ က- လူတလ
ကသည် ဝည ဉ်တစ်ခထမှ လအပ်သည်အ
့် ရ အတပေါ်န္င
ှ ့်် ဤတလ ကတွင်
့်
ဤဝည ဉ်ပါဝင်ြ ရည်
ရွယ်ထ ိုးသည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍတအတပေါ်
အတပခခထ ိုးတပ၏။ လူတသည်
့်
့်
့်

သ မန် လူမျ ိုးအပြစ် ပပန်ဝင်စ ိုးကကသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစသည် အလွန ် လျင်ပမန်စွ
့်
ပပန်လူဝင်စ ိုးကက၏၊ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် လူတလ
ကသည် ထသတသ
သ မန်လူတက
့်
့်
့်
အတရိုးတကကီိုး လအပ်မှု ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်- ထတကက
င့်် သိုးရက်ကက ပပီိုးတန က်
့်
၎င်ိုးတသည်
မတသဆိုးမီရှခဲသ
့် ည့်် မသ ိုးစန္ှင ့်် လိုးဝ ကွဲပပ ိုးသည့်် မသ ိုးတစ်စထသ ့်
့်
ထပ်မတပိုးပပခင်
် ဤတလ ကတွင ် အထူိုးအခန်ိုးကဏ္ဍ၌
့် ိုး ခကကရတလသည်။ သတသ
့်
ပါဝင်တသ သူအချြုျို့ ရှ၏။ “အထူိုး” ဆသည်မှ လူတလ
ကတွင ် ဤလူမျ ိုးအတွက်
့်
ကကီိုးမ ိုးသည့်် တတ င်ိုးဆချက်မရှဟ ဆလသည်။ ထသတသ
အခန်ိုးကဏ္ဍက ပါဝင်ရန်
့်
လူမျ ိုးစွ မလတပ၊ ထတကက
င့်် ယင်ိုးသည် အန္ှစ်သိုးရ ကက တက င်ိုးကက န္င်သည်။
့်
တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဤဝည ဉ်သည် အန္ှစ်သိုးရ ကက တင်ိုး တစ်ကကမ်သ လ လမ်မ
့် ည် သမဟ
့် တ်
အန္ှစ်သိုးတထ င်ပင်ကက တင်ိုး တစ်ကကမ်သ လ လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ယင်ိုးမှ န္ှစ်သိုးရ ကက သည်ပြစ်တစ သမဟ
့် တ် န္ှစ်သိုးတထ င်
ကက သည်ပြစ်တစ လူတလ
ကတွင ် ထသတသ
အခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ခ မလအပ်တသ တကက င ့််
့်
့်
ပြစ်သည်၊ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတက
့်
့် ဝည ဉ်တလ က၏ တစ်တနရ ရ တွင ် ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုး၏။
ဥပမ အတနပြင ့်် ကွနပ် ြြူိုးရှပ်က ကကည်တ
့် လ -့် သူသည် တရတ်ရိုးရ ယဉ်တကျိုးမအ
ှု တပေါ်
နက်နသ
ဲ မ်တမွျို့တသ သက်တရ က်မှု ရှခဲပ့် ပီိုး၊ သူ၏တရ က်ရလ
ှ
မှုသည် ထအချန်က လ လူတ၏
့်
ယဉ်တကျိုးမှု၊ အသပည ၊ ရိုးရ န္ှင ့်် တတွိုးတခေါ်မတ
ှု အတပေါ်
နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး သက်တရ က်ခသ
ဲ့် ည်။
့်
သတသ
် ဤကဲသ
့် တသ
လူတစ်ဦိုးက တခတ်တင်ိုးတွင ် မလအပ်တပ၊ ထတကက
င့်် သူသည်
့်
့်
့်
ပပန်လည်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမတင်မီ ဝည ဉ်တလ ကတွင ် န္ှစ်သိုးရ သမဟ
့် တ် န္ှစ်သိုးတထ င်
တစ င်ဆ
ကသည် ဤသတသ
တစ်စတစ်ဦိုးက
့် င်ိုးရင်ိုး၊ ထတနရ တွင ် တနခဲရ
့် သည်။ လူတလ
့်
့်
မလအပ်တသ တကက င၊့်် ၎င်ိုး၏အခန်ိုးကဏ္ဍကဲသ
့် အခန်
ိုးကဏ္ဍမျ ိုး အလွန ် နည်ိုးပါိုးသကဲသ
့် ၊ ့်
့်
သူအတွ
က် လပ်စရ အနည်ိုးငယ်သ ရှသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးသည် အတကက င်ိုးမဲသ
့် က်သက်
့်
တစ င်ဆ
ဲ့် တလသည်။ ထသပြင
ကက လအပ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်
့် င်ိုးခရ
့် ့်် သူအ
့် ိုး လူတလ
့်
ပလ
့် က်ရန် အချန်မျ ိုးစတွင ် ဝည ဉ်တလ ကထဲက တစ်တနရ တွင ် သူက
့် အချည်ိုးန္ိုးီှ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးခဲရ
့် သည်။ ယင်ိုးမှ လူအမျ ိုးစ ပပန်လည်ဝင်စ ိုးသည့်် အကကမ်န္နှု ိုး် အတွက်
ဝည ဉ်နယ်ပယ်၏ အချန်စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး ပြစ်၏။ လူတအတနပြင
့်် သ မန် ပြစ်တစ၊ ထူိုးပခ ိုးသည်
့်
ပြစ်တစ၊ ၎င်ိုးတ၏
့် တ ်သည့််
့် ပပန်လည်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးအတွက် ဝည ဉ်တလ ကသည် သင်တ
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် မှနက
် န်သည့်် အတလ့်အကျင်မ
့် ျ ိုးရှက ၊ ဤစည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အတလ့်အကျင်မ
့် တစ ငမ
့်် ျှ သမဟ
့် ျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်မှ ချတပိုးလက်ပခင်ိုးပြစ်၏၊ မည်သည်အ
့် တ်
ဝည ဉ်တလ က၏ မည်သည်သ
့် တတဝါကမျှ ဆိုးပြတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ထန်ိုးချြုပ်ပခင်ိုး မဟတ်တပ။

ဤအရ က သင် ယခ န ိုးလည်ပပီ၊ ဟတ်ပါသတလ ။
မည်သည်ဝ
့် ည ဉ်အတွက်မဆ၊ ၎င်ိုး၏ ပပန်လည်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး၊ ဤဘဝတွင ် ၎င်ိုး၏
အခန်ိုးကဏ္ဍက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်၊ မည်သည့်် မသ ိုးစထဲတွင ်
၎င်ိုးတမွိုးြွ ိုးသည်ဆသည်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုး၏ဘဝ မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည်တမှ့် ထဝည ဉ်၏
ယခင်ဘဝ တစ်သက်တ န္ှင ့်် နီိုးစပ်စွ ဆက်န္ယ်တလသည်။ လူမျြုိုးစ လူတလ
ကထဲသ ့်
့်
လ ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တဆ
င်ရွက်သည့်် တ ဝန်မျ ိုးကဲသ
့် ၎င်
သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍ
့်
့် ိုးတပါဝင်
့်
ကွဲပပ ိုးတလသည်။ ဤသည်တမှ့် မည်သည့်် တ ဝန်မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ လူအချြုျို့သည်
အတကကိုးပပန်ဆပ်ရန် လ ကကတပပပီ။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးက
့်
့် ယခင်ဘဝမျ ိုး၌ အပခ ိုးသမ
တငွမျ ိုးစွ အတကကိုးတင်ခပ
ဲ့် ါက၊ ဤဘဝတွင ် ထအတကကိုးမျ ိုးက ပပန်ဆပ်ရန် ၎င်ိုးတ ့်
လ ကကတလသည်။ ထအတတ အတွငိုး် တွင ် အချြုျို့လူမျ ိုးသည် အတကကိုးတက က်ခရန် လ ကက၏။
၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
် ျ ိုးတသ အရ မျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် ယခင်ဘဝတစ်သက်တ မျ ိုးတွင် အလွနမ
အလွနမ
် ျ ိုးတသ တငွတကကိုးမျ ိုး လမ်လည်ခခဲက့် ကရတလသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့််
ဝည ဉ်တလ ကသ ၎င်
က်ပပီိုး တန က်တွင၊် ဝည ဉ်တလ ကသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုးတ တရ
့်
့် ိုး
တရ ိုးမျှတမှုတပိုးက ဤဘဝတစ်သက်တ တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် အတကကိုးမျ ိုးက တက က်ခခွင ့််
တပိုးတလသည်။ အချြုျို့သမ
ူ ျ ိုးသည် တကျိုးဇူိုးတကကိုးဆပ်ရန် လ ကကပပီိုးပြစ်သည်- ယခင်ဘဝ
တစ်သက်တ အတွငိုး် တွင-် ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ယခင် ပပန်ဝင်စ ိုးပခင်ိုးအတွငိုး် တွင-်
တစ်စတစ်ဦိုးသည် ၎င်ိုးတက
၊ ဤဘဝတွင ် ပပန်ဝင်စ ိုးရန် ကကီိုးမ ိုးသည့််
့်
့် ကကင်န ခဲက
အခွငအ
့်် တရိုး တစ်ရပ် ရရှပပီိုးပြစ်တသ တကက င။့်် ၎င်ိုးတသည်
ထတကျိုးဇူိုးတကကိုးမျ ိုး ပပန်ဆပ်ရန်
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးကက၏။ သတသ
လ
် ည်ိုး အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကမူ အသက်မျ ိုး အတလျ တ
် တ င်ိုးရန်
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကတပပပီ။ မည်သတ
ူ ၏
င်ိုးဆသနည်ိုး။
့် အသက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ တတ
့်
ယခင်ဘဝမျ ိုး၌ ၎င်ိုးတက
ဲ့် ည့်် လူမျ ိုး၏ အသက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့် သတ်ခသ
တတ င်ိုးကကတပသည်။ အတချြုပ်အ ိုးပြင့်် လူတင်ိုး၏ လက်ရဘဝသည်
ှ
၎င်ိုးတ၏ယခင်
ဘဝ
့်
တစ်သက်တ မျ ိုးန္ှင ့်် ခင်မ တသ ဆက်စပ်မတ
ှု စ်ခ ရှတလသည်။ ဤဆက်စပ်မှုသည်
ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တပ။ ဆလသည်မှ လူတင်ိုး၏ လက်ရဘဝသည်
ှ
ယခင်ဘဝအ ိုးပြင ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ
သက်တရ က်မှု ခရတပသည်။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ကျန်ိုးသည် သူမတသဆိုးမီတွင ် လီအ ိုး
တငွတကကိုးတပမ က်မျ ိုးစွ လမ်လည်ခသ
ဲ့် ည် ဆပါစ။့် သဆ
့် လျှင ် ကျန်ိုးသည် လီက
အတကကိုးတင်သတလ ။ အတကကိုးတင်၏၊ ထတကက
င ့်် လီသည် ကျန်ိုးထမှ
့်
အတကကိုးတက က်ခသငသ
့်် ည်မှ သဘ ဝကျသတလ ။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတ ့်
တသဆိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ န္ှ
ွ ် တကျတအိုးရန် အတကကိုးတစ်ခ ရှတနသည်။
့် စ်ဦိုးအကက ိုးတင

၎င်ိုးတ ပပန်
့် ခါ၊ လီသည် ၎င်ိုးထမှ
့် ဝင်စ ိုးကကပပီိုး ကျန်ိုးသည် လူသ ိုးပြစ်လ သည်အ
သူ၏အတကကိုးက မည်သတက
က်ခသနည်ိုး။ တစ်နည်ိုးမှ လီသည် ကျန်ိုး၏ သ ိုးအပြစ်
့်
ပပန်လည် တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ကျန်ိုးသည် ဝင်တငွတပမ က်ပမ ိုးစွ ရသည်၊ ထတန
့် က် ယင်ိုးက
လီက ပြြုန်ိုးတီိုး၏။ ကျန်ိုး ဝင်တငွ မည်မျှရသည်ပြစ်တစ၊ သူသ
့် ိုးလီက ယင်ိုးက
ပြြုန်ိုးတီိုးပစ်သည်။ ကျန်ိုး ဝင်တငွ မည်မျှရသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ တလ က်ငပခင်ိုး
မရှတပ။ ထအတတ အတွငိုး် တွင၊် ၎င်ိုး၏သ ိုးမှ အတကက င်ိုးရင်ိုးအချြုျို့တကက င ့်် အမျြုိုးမျြုိုးတသ
နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးြခင်၏ပက်ဆမျ ိုးက အဆိုးတွင ် အပမဲသိုးပစ်သည်ချည်ိုး ပြစ်၏။
ကျန်ိုးက၊ “ငါသ
ဆိုးသည့်က
် က အပမဲ ယူတဆ င်
့် ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် ထသတသ
့်
လ သနည်ိုး။ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏သ ိုးမျ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် အလွန ် လမမ ရသနည်ိုး။
ငါ၏သ ိုးသည် အဘယ်တကက င့်် မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျှ မရှရသနည်ိုး၊ အဘယ်တကက င ့််
သူသည် လွနစ
် ွ အသိုးမကျပြစ်က မည်သည့်တ
် ငွမျှ ရှ န္င်စွမ်ိုး မရှရသနည်ိုး၊ ပပီိုးလျှင် ငါသည်
အဘယ်တကက င့်် သူက
် တွက်၊
့် ိုးတနရသနည်ိုး။ ငါသည် သူက
့် ိုးရမည် ပြစ်သည့်အ
့် အပမဲပပ
့် ပပ
ပ့်ပိုးမည်- သတသ
် သူက
့်
့် ငါ တငွမည်မျှတပိုးပါတစ၊ သူ အပမဲ တန က်ထပ် လအပ်ရသည်မှ
အဘယ်တကက ငန
့်် ည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တကက င့်် အလပ် ကကြုိုးစ ိုးန္င်စွမ်ိုး မရှဘဲ၊ ယင်ိုးအစ ိုး
လတ်လျ ိုးလတ်လျ ိုးတနပခင်ိုး၊ စ ိုးပခင်ိုး၊ တသ က်ပခင်ိုး၊ မတရ ိုး တမထန်ပပြုပခင်ိုးန္င
ှ ့််
တလ င်ိုးကစ ိုးပခင်ိုးကသ
ဲ့် တသ
အရ မျြုိုးစက လပ်ရသနည်ိုး။ ဘ တတွမျ ိုး ပြစ်တနသနည်ိုး” ဟ
့်
တတွိုးရင်ိုး၊ န ိုးတဝတမ်တတ င် ပြစ်တန၏။ ထတန
့် က် ကျန်ိုးက၊ “ငါသည် အတတ်ဘဝက
သူအတပေါ်
အတကကိုးတစ်ခတင်ခ၍
ဲ့် ပြစ်န္င်သည်။ တက င်ိုးပပီ သဆ
့် ဝ
့်
့် လျှင ် ငါသည် အပပည်အ
ဆပ်လက်မည်။ ငါ အပပည်အ
့် ဝ မဆပ်မချင်ိုး ဤအရ အဆိုးသတ်မည် မဟတ်” ဟ တခတတခဏ
တတွိုးမ၏။ လီသည် သူ၏အတကကိုးက အမှနတ
် ကယ် ပပန်တထပပီိုးပြစ်သည်တ
့် န ့်
တရ က်တက င်ိုးတရ က်လ မည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူ အသက်တလိုးဆယ် သမဟ
့် တ်
ငါိုးဆယ်ရသည်
ှ
အ
့် ချန်တွင၊် သူက “ငါဘဝ၏
ပထမတစ်ပင်ိုးတွင ် ငါသည်
့်
တက င်ိုးသည့်အ
် ရ တစ်ခမျှ မလပ်တဆ င်တလပပီ။ ငါအတြ
ရှ တြွထ ိုးသည့်် တငွအ ိုးလိုးက
့်
ငါပြြုန်ိုးတီိုးမပပီ၊ ထတကက
င ့်် ငါသည် လူတက င်ိုးတစ်တယ က် စပြစ်သငပ့်် ပီ။ ငါက
့် ယ်ငါ
့်
စတ်တင်ိုးမည်။ ငါသည် ရိုးသ ိုးပပီိုး တက င်ိုးမွနစ
် ွ အသက်ရှငတ
် သ သူတစ်ဦိုး ပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
ငါအတြက
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တစ်ြန် တသ ကတရ က်တစမည် မဟတ်” ဟ သတဘ တပါက်ရင်ိုး
့်
သူ ရတ်တရက် အသတရ ိုးရတက င်ိုးရလ တပမည်။ သူသည် အဘယ်တကက င့််
ဤသစဉ်ိုး
့် စ ိုးသနည်ိုး။ သူသည် အဘယ်တကက င့်် သ ၍တက င်ိုးြ ရ
့် တ်တရက်
တပပ င်ိုးလသ
ဲ ွ ိုးသနည်ိုး။ ဤအတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုး တစ်ခ ရှသတလ ။ အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ

အဘယ်နည်ိုး။ (အဘယ်တကက င်ဆ
့် တသ ် လီသည် သူ၏အတကကိုးက
တက က်ခပပီိုးပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ကျန်ိုးသည် သူ၏အတကကိုးက ဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။)
ဤအရ တွင် အတကက င်ိုးန္ှင ့်် အကျြုိုးရသည်
ှ
။ ဤဇ တ်လမ်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့် လတ်တတလ
တစ်သက်တ မျ ိုးမတင်မီ အချန်က လကက ပမင်စ
ဲ့် ပသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့် ွ က စတင်ခတ
့်
ဤအတတ်ဘဝဇ တ်လမ်ိုးသည် ပစစြုပပနသ
် ပါလ
ပပီိုးပြစ်က ၊ မည်သက
ူ မျှ အပခ ိုးသက
ူ
့်
အပပစ်တင်၍ မရတပ။ ကျန်ိုးသည် ၎င်ိုး၏သ ိုးအ ိုး မည်သည်အ
့် ရ က
သွနသ
် င်တပိုးခဲသ
့် ခါကမျှ န ိုးမတထ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ၊ ့်
့် ည်ပြစ်တစ၊ သူ၏သ ိုးသည် မည်သည်အ
မည်သည်အ
့် ခါကမျှ အလပ်ကကြုိုးစ ိုးခဲပ့် ခင်ိုး မရှတပ။ သတသ
် အတကကိုးတကျခဲသ
့် နတွ
့် ည်တ
့် င၊် သူ၏
့်
သ ိုးက သွနသ
် င်စရ မလအပ်တပ- သူ၏သ ိုးသည် အလအတလျ က် န ိုးလည်သွ ိုးခဲ၏
့် ။
ဤသည်မှ ရိုးရှငိုး် တသ ဥပမ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသတသ
ဥပမ မျ ိုးစွ ရှသတလ ။
့်
(ရှပါသည်။) ယင်ိုး က လူတအ
့် ရ တပပ ပပသနည်ိုး။ (၎င်ိုးတ ့်
့် ိုး မည်သည်အ
တက င်ိုးတက င်ိုးတနသငပ့်် ပီိုး မတက င်ိုးမှု မကျြူိုးလွနသ
် ငပ
့်် ါ။) ၎င်ိုးတ မတက
င်ိုးမှု
့်
မပပြုသငသ
့်် ကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတ၏
့် ည်ပြစ်သည်။
့် အပပစ်မျ ိုးအတွက် ပပစ်ဒဏ်တပိုးပခင်ိုး ရှလမ်မ
မယကကည်သူ အမျ ိုးစသည် မတက င်ိုးမှုမျ ိုးစွ ကျြူိုးလွနက် ကက ၎င်ိုးတ၏
့် အပပစ်မျ ိုးသည်
ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ကကြုရသည်၊ မှနပ
် ါသတလ ။ သတသ
် ထသတသ
ဒဏ်ခတ်ပခင်ိုးသည်
့်
့်
ထင်ရ ပမင်ရ ပြစ်သတလ ။ လပ်ရပ်တင်ိုးအတွက်၊ တန က်တကက င်ိုးရ ဇဝင်တစ်ခရှပပီိုး၊ ယင်ိုး၏
ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုး တန က်ကယ
ွ ်က အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ခ ရှတပသည်။ သင်သည် တစ်စတစ်ဦိုးက
တငွမျ ိုးလမ်လည်ပပီိုးတန က် သင်က မည်သည်အ
့် ရ မျှ မပြစ်ဟ ထင်သတလ ။ သင်သည်
ထတငွက လမ်ပပီိုးတန က်တွင၊် မည်သည့်အ
် ကျြုိုးဆက်မျှ သင် ရင်ဆင်ရလမ်မ
့် ည် မဟတ်ဟ
ထင်သတလ ။ ယင်ိုးမှ ပြစ်န္င်မည် မဟတ်။ အကျြုိုးဆက်မျ ိုး ဧကန် ရှလမ်မ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ ့်
မည်သပူ ြစ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုး ရှသည်က ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ မယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ တစ်ဦိုးချင်ိုးစီတင်ိုးသည် မမတ၏
့်
ကယ်ပင်အပပြုအမူအတွက် တ ဝန်ယူရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏လ
ပ်ရပ်မျ ိုးအတွက်
့်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ခရမည်ပြစ်သည်။ ဤရိုးရှငိုး် တသ နမူန န္ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ိုး၍- ကျန်ိုး၏
အပပစ်တပိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် လီ၏ ပပန်တပိုးဆပ်ခရပခင်ိုး- ဤသည်မှ တရ ိုးသည် မဟတ်တလ ။
လူတသည်
ထသတသ
အရ မျ ိုးက လပ်တဆ င်သည့်အ
် ခါ၊ ဤသည်မှ ပြစ်တပေါ်သည့််
့်
့်
ရလဒ်အမျြုိုးအစ ိုး ပြစ်သည်။ ယင်ိုးက ဝည ဉ်တလ က၏ စီမအပ်ချြုပ်မမ
ှု ှ ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။
၎င်ိုးတ မယ
ကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ တည်ရမှု
ှ သည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘန္ှင ့်် သက်ဆင်သည့်် ဤအမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမန်မျ
့် ြုိုးတက
့် န ခရတပသည်။

ယင်ိုးတမှ့် မည်သမ
ူ ျှ မလွတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဤ လက်တတွအ
ျို့ ရှတရ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ
မတရှ င်ရှ ိုးန္င်တပ။
ယကကည်ပခင်ိုး မရှသူမျ ိုးသည် လူသ ိုးမျ ိုးအြ ပမင်
့် န္င်သည့်် အရ ရ တင်ိုးသည်
တည်ရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ပမင်၍မရန္င်သည်အ
့် ရ တင်ိုး သမဟ
့် တ် လူတမှ့်
အလွနက
် ွ လှမ်ိုးတသ အရ တင်ိုးသည် မတည်ရဟ
ှ မကက ခဏ ယကကည်ကကသည်။ ၎င်ိုးတက
့်
“ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသသရ ” မရှသကဲသ
့် ၊ ့် “အပပစ်ဒဏ်” မရှဟ ယကကည်ြ သ
့် ၍
န္ှစ်သက်ကကသည်။ ထသပြင
စတ်မလမလဲ ပြစ်ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ အပပစ်ပပြုက
့် ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနက် က၏။ တန က်ပင်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတသည်
အပပစ်တပိုးခရ၏၊ သမဟ
့်
့် တ်
တရ စဆ န်မျ ိုးအပြစ် ပပန်ဝင်စ ိုးကက၏။ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထတ
ဲ ွင ် လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုး၏
အမျ ိုးစသည် ဤရက်စက်တသ သသရ ထဲသ ကျတရ
က်ကကသည်။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဝည ဉ်တလ ကသည် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ အ ိုးလိုးအတပေါ် ၎င်ိုး၏
စီမအပ်ချြုပ်မှုတွင ် တင်ိုးကျပ်သည်က ၎င်ိုးတ မသ
တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။
့်
သင်ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ မယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့််
တစ ငက့်် ကည့်တ
် လ့်လ သည့်် နယ်ပယ်က လူတစ်ဦိုးမျှ သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုတစ်ခမျှက
မလွတ်တပမ က်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးကင်ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
အမန်ပပန်
် ့် တ်မှုမျ ိုးက လူတစ်ဦိုးမျှ
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် အမန်မျ
့် ိုး၏ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကနသ
သမဟ
့် တ် အရ ဝတထြုတစ်ခကမျှ မလွတ်တပမ က်န္င်တသ တကက င့်် ပြစ်သည်ဆသည့််
အမှနတ
် ရ ိုး တည်ရ၏။
ှ
ထတကက
င့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သည်ပြစ်တစ၊
့်
မယကကည်သည်ပြစ်တစ၊ အပပစ်ပပြုရန်န္င
ှ ့်် မတက င်ိုးမက
ှု ျြူိုးလွနရ
် န်မှ လက်မခန္င်ြွယ် ပြစ်ပပီိုး၊
လပ်ရပ်အ ိုးလိုးက အကျြုိုးဆက်မျ ိုး ရှသည်က ဤရိုးရင
ှ ိုး် သည့်် နမူန က အတယ က်တင်ိုးက
တပပ ပပတပသည်။ အပခ ိုးသတ
ူ စ်ဦိုးအ ိုး တငွလမ်လည်ခသ
ဲ့် ူ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
အပပစ်တပိုးခရတသ အခါ၊ ထသတသ
အပပစ်ဒဏ်သည် မျှတ၏။ ဤကဲသ
့် တသ
အမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့်
့်
တတွျို့ ကကရသည့်် အပပြုအမူသည် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် အပပစ်တပိုးခရပပီိုး ထသတသ
့်
အပပစ်ဒဏ်က ဘရ ိုးသခင်၏ အမန်မျ
့်် က်ဆင်တသ
့် ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငသ
အမန်ပပန်
င့်် ဆိုးဆိုးရွ ိုးရွ ိုး အပပစ်ရပပီ
ှ ိုး
့် တမ်ိုးမျ ိုးအ ိုးပြင့်် ချမှတ်တပသည်။ ထတကက
့်
ဆိုးယတ်တသ အပပြုအမူသည်- မဒမ်ိုးကျင်ပ့် ခင်ိုးန္ှင ့်် တက်ခက်လယူပခင်ိုး၊ လမ်လည်ပခင်ိုးန္င
ှ ့််
လှညပ့်် ြ ိုးပခင်ိုး၊ ခိုးမှုန္င
ှ ့်် လယက်မှု၊ လူသတ်မှုန္င
ှ ့်် မီိုးရှု ျို့ မှု စသည်ပြငသ
့်် ည်ပပင်ိုးထန်မက
ှု ွဲပပ ိုးသည့်် အပပစ်ဒဏ်အမျြုိုးမျြုိုးက သ ၍ပင် ခရသည်။ ပပင်ိုးထန်မက
ှု ွဲပပ ိုးသည့််
ဤအပပစ်ဒဏ်မျ ိုးတွင ် မည်သည်အ
့် ရ ပါဝင်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတထဲ
့် မှ အချြုျို့သည် အချန်က

အသိုးပပြုပခင်ိုးပြင ့်် ပပင်ိုးထန်မှုအဆင်က
ှ ်သည်၊ အချြုျို့ မှ မူ ကွဲပပ ိုးတသ
့် သတ်မတ
နည်ိုးပည မျ ိုးမှတစ်ဆင ့်် ထသ လ
ူ ျ ိုးသည် လူတ ့်
့် ပ်တဆ င်တလသည်။ အပခ ိုးသမ
ပပန်ဝင်စ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ မည်
သည့်တ
် နရ သွ ိုးကကသည်က သတ်မှတပ် ခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် ထသ ့်
့်
လပ်တဆ င်ဆပဲ ြစ်၏။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် အချြုျို့လမ
ူ ျ ိုးသည် အယတတ အနတတထွက်သည်။ “အယတတ
အနတတထွက်သည်” ဆသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအ ိုး မကက ခဏ ဆဲဆပခင်ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဆဲဆသည့်် မလမန်ိုးထ ိုးတသ
စက ိုးက မကက ခဏ အသိုးပပြုပခင်ိုးတက
့် ဆလသည်။ မလမန်ိုးထ ိုးတသ စက ိုးက
မည်သည်အ
့် ရ က ညန်ပပသနည်ိုး။ ယင်ိုးက လူသည် ဆိုးယတ်တသ န္ှလိုးသ ိုး ရှသည်က
ညန်ပပတပသည်။ အပခ ိုးသတ
ူ အ
လူတ၏
့် ိုး ဆဲဆတသ ရင်ိုးစင်ိုးသည့်် စက ိုးသည် ထသတသ
့်
့်
ပါိုးစပ်မျ ိုးမှ လ တလ့်ရက
ှ
၊ ထသတသ
မလမန်ိုးထ ိုးသည့်် စက ိုးက ပပင်ိုးထန်သည့််
့်
အကျြုိုးဆက်မျ ိုး တဆ င်ကကဉ်ိုး၏။ ဤလူမျ ိုးတသဆိုးက သင်တ
် ည့််
့် တ သ
အပပစ်ဒဏ်ရရှပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတသည်
ဆွအ
ျို့ သူမျ ိုးအပြစ် ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးတက င်ိုး
့်
တမွိုးြွ ိုးန္င်သည်။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအသက်
ရှငစ
် ဉ်တွင ် လွနစ
် ွ
့်
အပင်ကကတတ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ် မကက ခဏ အခွငအ
့်် တရိုးယူကကသည်။
့်
၎င်ိုးတ၏
် ွ
့် တသိုးငယ်သည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ကကစည်မှုမျ ိုးသည် အထူိုးသပြင့်် တက င်ိုးမွနစ
စီစဉ်ထ ိုးကကက လူတက
့် မျ ိုးစွ ထခက်နစ်န တစကကသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ကျပ်မပပည့်သ
် မ
ူ ျ ိုး သမဟ
့် တ် စတ်ပင်ိုးဆင်ရ ဒကခတပြစ်တသ
လူမျ ိုးအပြစ် ပြစ်န္င်သည်။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏
ကယ်တရိုးကယ်တ ကစစက မကက ခဏ တချ င်ိုးကကည်တ
့် လ့်ရသည်
ှ
။ ၎င်ိုးတ၏မျက်
လိုးမျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတ သ
့်် ရှသည့်် အရ မျ ိုးစွ က ပမင်ကကပပီိုး ၎င်ိုးတ မသ
သငသ
့်် ည့်် အရ မျ ိုးစွ က
့် ခွငမ
့်
သကက၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ ပပန်
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် လည်တမွိုးြွ ိုးသည်အ
မျက်စကန်ိုးတက င်ိုး ကန်ိုးန္င်သည်။ လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတ အသက်
ရှငစ
် ဉ်တွင ် လွနစ
် ွ
့်
လျင်ပမန်ထက်ပမက်၏။ ၎င်ိုးတသည်
မကက ခဏ ခက်ရန်ပြစ်ပွ ိုးတလ့်ရက
ှ
မတက င်ိုးမှုမျ ိုးစွ
့်
လပ်ကက၏။ ဤအရ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဒကခတ၊ တပခကျြုိုးတနသူအပြစ် သမဟ
့်
့် တ်
လက်တစ်ဘက်မရှဘဲလျက် ပပန်တမွိုးြွ ိုးန္င်သည်။ သမဟ
့် တ်ပါက ၎င်ိုးတသည်
့်
တကျ ဘန္ှငလ
့်် ူမျ ိုး သမဟ
ူ ျ ိုးအပြစ် ပပန်တမွိုးြွ ိုးန္င်သည် သမဟ
့် တ် လည်ပင်ိုးရွဲ ျို့သမ
့် တ်
တပခတထ က
့် ျြုိုးပြင့်် လမ်ိုးတလျှ က်န္င်၏၊ တပခတစ်ဘက်မှ အပခ ိုးတစ်ဘက်ထက် သ ၍တပခင်ိုး
စသည်တပြစ်
အသက်ရှငစ
် ဉ် ၎င်ိုးတကျြူိုးလွ
နခ
် သ
ဲ့် ည့််
့် န္င်၏။ ဤအရ တတွ
့် င ် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
မတက င်ိုးမအ
ှု ဆငမ
့်် ျ ိုးအတပေါ် အတပခခ၍ အမျြုိုးမျြုိုးတသ အပပစ်ဒဏ်မျ ိုး ခကကရပပီိုး ပြစ်သည်။

လူအချြုျို့သည် အဘယ်တကက င ့်် မျက်လိုးမျ ိုးတစွကကသည်ဟ သင်တ ထင်
သနည်ိုး။
့်
ထသတသ
လူမျ ိုးစွ ရှသတလ ။ ဤတခတ်တွင် မနည်ိုးတပ။ အချြုျို့တသ လူမျ ိုးသည်
့်
၎င်ိုးတ၏အတ
တ်ဘဝမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ၏
် ွ အသိုးပပြုခဲပ့် ပီိုး မတက င်ိုးသည့််
့်
့် မျက်လိုးမျ ိုးက လွနစ
အရ မျ ိုးစွ လပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် သ တကက င ့်် မျက်လိုးတစွရပခင်ိုးပြစ်သည်၊ ထတကက
င ့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
တစွတသ မျက်လိုးမျ ိုးပြင ့်် ဤဘဝတွင ် တမွိုးြွ ိုးခဲက့် ကပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ဆိုးရွ ိုးတသ ကစစမျ ိုးတင
ွ ၊်
၎င်ိုးတသည်
မျက်စကန်ိုးလျက်ပင် တမွိုးြွ ိုးကကရ၏။ ဤသည်မှ ဒဏ်ခတ်ခရပခင်ိုးပြစ်၏။
့်
လူအချြုျို့သည် ၎င်ိုးတမတသဆ
ိုးမီ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်တပပကကသည်။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တဆွမျြုိုးမျ ိုး၊
မတ်တဆွမျ ိုး၊ လပ်တြ က
် င်ြက်မျ ိုး၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် ဆက်စပ်တသ လူမျ ိုးအတွက်
တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးစွ ၎င်ိုးတ လ
မရှဆင်ိုးရဲသ ိုးမျ ိုးအ ိုး
့် ပ်တဆ င်ကကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
့်
တပိုးကမ်ိုးစွနကကဲ
် ့် ပပီိုး၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက တစ င်တ
့် ရှ က်ကကသည်၊ သမဟ
့် တ် တငွတကကိုးအရ
ကူညကီ ကပပီိုး၊ လူတက
် ွ အထင်ကကီိုးကကတလသည်။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လွနစ
့်
ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
့် ခါ၊ အပပစ်တပိုးပခင်ိုး မခရတပ။ မယကကည်သူ တစ်ဦိုးအတွက်
့် သွ ိုးသည်အ
မည်သည့်န
် ည်ိုးပြငမ
့်် ဆ အပပစ်တပိုးမခရပခင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
အလွနတ
် က င်ိုးပမတ်တသ
့်
လူတစ်ဦိုး ပြစ်ခသ
ဲ့် ည်ဟ ဆလ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရပခင်
ှ ိုးက ယကကည်မည်အ
့် စ ိုး
၎င်ိုးတသည်
တက င်ိုးကင်ရှ အြိုးအကသ ယကကည်ကက၏။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည်
့်
့်
၎င်ိုးတလ
့် ျက် ၎င်ိုးတ၏အထက်
တွင ်
့် ပ်တဆ င်သမျှတင်ိုးက တစ ငက့်် ကည်လ
့်
ဝည ဉ်တစ်ပါိုးရသည်
ှ
ဟ ယကကည်၏- ယင်ိုးမှ ဤလူ ယကကည်သမျှ ပြစ်သည်။ ရလဒ်မှ
ဤလူသည် မျ ိုးစွ သ ၍ လမမ ပခင်ိုးပြစ်၏။ ထသတသ
လူမျ ိုးသည်
့်
ကကင်န တသ စတ်န္လ
ှ ိုးရပပီ
ှ ိုး တစတန ရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် တန က်ဆိုးတွင ် ဝည ဉ်တလ ကသ ၎င်
့် ိုးတ ့်
ပပန်သွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ဝည ဉ်တလ ကသည် ၎င်ိုးတအ
် က င်ိုးမွနစ
် ွ
့် ိုး အလွနတ
ဆက်ဆလမ်မ
မီ ပပန်ဝင်စ ိုးကကလမ့််မည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ မကက
့်
ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးကကတသ အခါ၊ မည်သည့်် မသ ိုးစမျြုိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
တရ က်ရှကကလမ်မ
မသ ိုးစမျ ိုးသည် ချမ်ိုးသ ကကယ်ဝပခင်ိုး
့် ည်နည်ိုး။ ထသတသ
့်
မရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မသ ိုးစဝင်မျ ိုး အလယ်တွင ် စတ်သတဘ ထ ိုး
ညီညွတ်ပခင်ိုးရလျက်
ှ
၊ မည်သည့်် အန္တရ ယ်မဆမှ ကင်ိုးလွတ်လမ်မ
့် ည်။ ထတနရ တွင ်
ဤပပန်ဝင်စ ိုးတသ လူမျ ိုးသည် တဘိုးကင်ိုး၊ တပျ ်ရင်ြွယ်ရ တနရက်
့် မျ ိုးက
ပြတ်သန်ိုးကကလမ်မ
် သ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ အတယ က်တင်ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်က တက င်ိုးမွနတ
ဘဝမျ ိုးက အသက်ရှငက် ကလမ်မ
့် ည်။ ဤလူမျ ိုး အရွ ယ်တရ က်တသ အခါတွင၊် ကကီိုးမ ိုးသည့်၊်
တဆွကကီိုးမျြုိုးကကီိုးမသ ိုးစမျ ိုး ရှကကလမ်မ
့် ည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သ ိုးသမီိုးမျ ိုးသည် ပါရမီ

ရှကကလမ်မ
ှု တပျ ်တမွျို့ ကကရလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ တအ င်ပမင်မက
့် ည်ပြစ်က ၊
၎င်ိုးတ၏မ
် သ အခွငအ
့်် လမ်ိုးက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရလမ်မ
့် ည့်် သ ိုးစမျ ိုးသည် တက င်ိုးမွနတ
ထသတသ
ရလဒ်တစ်ခသည် ဤလူတ၏
ှ ့်် ကကီိုးမ ိုးစွ ဆက်စပ်တပသည်။
့်
့် အတတ် ဘဝမျ ိုးန္င
ဆလသည်မှ လူတ တသဆ
ိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ သွ
် နရ ၊ ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် ိုးကကပပီိုး ပပန်ဝင်စ ိုးကကသည့်တ
အမျြုိုးသ ိုးပြစ်တစ အမျြုိုးသမီိုးပြစ်တစ၊ ၎င်ိုး၏ဘဝတပိုးတ ဝန်မျ ိုးက
မည်သည်အ
့် ရ မျ ိုးပြစ်သည်၊ ဘဝတွင ် မည်သည့်အ
် ရ က ၎င်ိုးတ ပြတ်
သန်ိုးရမည်၊ မည်သည့််
့်
ဆတ်ဆင်ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ၎င်ိုးတ ကက
့် ့် ကက့် ခရမည်၊ မည်သည့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရမည်၊ မည်သတ
ူ က
့် ၎င်ိုးတ ဆ
့် တတွျို့ ပပီိုး ၎င်ိုးတထ
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုးပြစ်ပျက်လမ်မ
ူ ျှ ကကြုတင်မခန်မှ့် နိုး် န္င်၊
့် ည်- ဤအရ က မည်သမ
မတရှ င်ရှ ိုးန္င်တပ၊ သမဟ
့် ဝ
့် တ် ယင်ိုးတမှ့် ပန်ိုးကွယ်၍မရန္င်တပ။ ဆလသည်မှ သင်ဘ
သတ်မတ
ှ ်ခရပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်ထ
် ရ ပြစ်ပျက်သည်ပြစ်တစ- ယင်ိုးက
့် မည်သည့်အ
တရှ င်ရှ ိုးြ သင်
မည်သမည်
့်် ဆ ကကြုိုးစ ိုးပါတစ့်
့် ပန္ှင ့်် မည်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြငမ
ဝည ဉ်တလ က၌ ဘရ ိုးသခင်က သင်အ
့် တွက် စီစဉ်ထ ိုးသည့်် ဘဝလမ်ိုးတကက င်ိုးက သင်
ချြုိုးတြ က်၍ မရန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ သင်သည် ပပန်ဝင်စ ိုးသည်အ
့် ခါ၊
သင်ဘ
ှ ထ
်
ိုးန္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
့် ဝ၏ကကကမမ က သတ်မတ
တက င်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ ဆိုးသည်ပြစ်တစ၊ အတယ က်တင်ိုးသည် ဤအရ က ရင်ဆင်သင်ပ့် ပီိုး
တရှ ျို့ဆက် သွ ိုးသင်သ
် သ သူ မည်သမ
ူ ျှ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဤတလ ကတွင ် အသက်ရှငတ
မတရှ င်ရှ ိုးန္င်သည့်် ကစစတစ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး၊ မည်သည့်က
် စစမျှ သ ၍ မစစ်မှနတ
် ပ။
သင်တအ
့် ည့်် အရ ရ တင်ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးပြစ်သည်၊
့် ိုးလိုးသည် ငါ တပပ တနခဲသ
ဟတ်ပါသတလ ။
ဤအရ မျ ိုးက န ိုးလည်ပပီိုးတန က်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏
ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ အတွက် အလွန ် အမှ ိုးမခသကဲသ
့် ၊ ့် တင်ိုးကျပ်တသ
စစ်တဆိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့်် စီမအပ်ချြုပ်မှု ရှသည်က သင်တ ယခ
ပမင်ကကပပီတလ ။ ပထမအတနပြင်၊့်
့်
သူသည် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုး၊
အမန်မျ
့် ိုးန္ှင ့်် စနစ်မျ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးက ထူတထ င်ပပီိုးပြစ်က ၊ ဤအရ မျ ိုးက
တကက ပင ပပီိုးသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ယင်ိုးတက
့် တင်ိုး
့် ဘရ ိုးသခင် သတ်မှတ်ထ ိုးသည်အ
ဝည ဉ်တလ ကရှ တရ ိုးဝင် ရ ထူိုးအမျြုိုးမျြုိုးတင
ွ ် ရှတသ သတတဝါမျ ိုးက အလွနတ
် င်ိုးကျပ်စွ
တဆ င်ရွက်ကကပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
ူ မျှ မချြုိုးတြ က်ဝက့် ကတပ။ ထတကက
င့်် လူတလ
ကရှ
့် မည်သက
့်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ ၌၊ တစ်စတစ်ဦိုးသည်

တရ စဆ န်တစ်တက င်အပြစ် ဝင်စ ိုးသည်ပြစ်တစ၊ လူသ ိုးတစ်ဦိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးသည်ပြစ်တစ၊
န္ှစ်ခလိုးအတွက် ဥပတဒမျ ိုးရ၏။
ှ
ဤဥပတဒမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်ထမှ လ တသ တကက င်၊့်
မည်သမ
ူ ျှ မချြုိုးတြ က်ဝက့် ကသကဲသ
့် မည်
သမ
ူ ျှ ချြုိုးတြ က်န္င်ပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ လူတ ့်
့်
ပမင်ရသည့်် ရပ်ဝတထြုတလ ကသည် ပမှနပ် ြစ်က စနစ်တကျ ရှသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏
ဤအချြုပ်အပခ အ ဏ တကက င်န္
ှ ့်် ထသတသ
ဥပတဒမျ ိုး တည်ရတသ
ှ
တကက င်သ
ပြစ်သည်။
့် င
့်
့်
လူသ ိုးမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတအြ
လ
့်် တူ ပငမ်ိုးချမ်ိုးစွ
့်
့် ိုးဝ ပမင်၍မရန္င်သည့်် အပခ ိုးတလ ကန္ှငအ
အတူယှဉ်တွဲ တည်ရန္
ှ င်ပပီိုး ယင်ိုးန္ှငအ
့်် တူ သဟဇ တပြစ်စွ အသက်ရှငန္
် င်သည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ဤအချြုပ်အပခ အ ဏ တကက င်သ
ပြစ်သည်- ထအရ အ ိုးလိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ မှ ခွပဲ ခ ိုး၍မရန္င်တပ။ လူတစ်ဦိုး၏ တသွိုးသ ိုးဘဝ
တသဆိုးပပီိုးတန က်၊ ဝည ဉ်သည် အသက်ရဆဲ
ှ ပြစ်ပပီိုး၊ ထတကက
င့်် ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
စီမအပ်ချြုပ်မှုတအ က်တွင် မရှပါက၊ မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်မည်နည်ိုး။ ထဝည ဉ်သည်
တနရ တင်ိုးက ကျြူိုးတကျ ် ဝင်တရ က်ရင်ိုး၊ တနရ အန္ှ သွ
ကရှ
့် ိုးလ မည်ပြစ်က ၊ လူတလ
့်
သက်ရအရ
ှ
မျ ိုးကပင် အန္တရ ယ်တပိုးလမ်မ
အန္တရ ယ်သည်
့် ည်။ ထသတသ
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်တွငသ
် မက၊ အပင်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ စဆ န်မျ ိုးအတပေါ်လည်ိုး
အန္တရ ယ်ပပြုန္င်တပမည်- သတသ
် ပထမဆိုး အန္တရ ယ်ပပြုခရမည်မှ လူတ ပြစ်
့်
့် တပမည်။
ဤသည်သ ပြစ်ခပ
ဲ့် ါက- ထသတသ
ဝည ဉ်တစ်ခသည် စီမအပ်ချြုပ်မှု မရှဘဲ၊ လူတက
့်
့်
အစစ်အမှန ် အန္တရ ယ်ပပြုက ဆိုးညစ်သည့်် အရ မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ် လပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် ါကဝည ဉ်တလ ကတွငလ
် ည်ိုး ဤဝည ဉ်သည် သင်တ
့်် လျ က်ပတ်စွ
့် ငတ
ကင်တယ
ွ ပ် ခင်ိုးခရလမ့််မည်။ အမှုအရ မျ ိုးသည် ဆိုးရွ ိုးခဲပ
့် ါက၊ ထဝည ဉ်သည် မကက ခင်
တည်ရှတတ မ
့် ၊ ့် ြျက်ဆိုးီ ပခင်ိုးခရတပမည်။ ပြစ်န္င်ပါက၊ ယင်ိုးက
့် ည် မဟတ်သကဲသ
တစ်တနရ ရ တွင ် ထ ိုးရမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် ည်။ ဆလသည်မှ
့် က် ပပန်ဝင်စ ိုးတစလမ်မ
ဝည ဉ်အမျြုိုးမျြုိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဝည ဉ်တလ က၏ စီမအပ်ချြုပ်မက
ှု အဆင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့််
စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ညန်ကက ိုးက တဆ င်ရွက်တပသည်။ လူသ ိုး၏ ရပ်ဝတထြုတလ ကသည်
ပရမ်ိုးပတ ပြစ်ပခင်ိုးထဲသ မကျတရ
က်သည်မှ ၊ ရပ်ဝတထြုတလ က၏ လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့်
ပမှနစ
် တ်တနစတ်ထ ိုး၊ ပမှန ် ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့်် စနစ်တကျရှတသ တသွိုးသ ိုးဘဝက
ပင်ဆင်သည်မှ ထသတသ
စီမအပ်ချြုပ်မှုတကက င်သ
ပြစ်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်သည်
့်
့်
ထသတသ
သ မန်ဘဝတစ်ခ ရှသည့်တ
် န က်တွငသ
်
ဇ တပကတ၌ အသက်ရှငသ
် တ
ူ သည်
့်
့်
ဆက်လက် ရှငသ
် န်န္င်လမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ မျြုိုးဆက်မျ ိုးတစ်တလျှ က် မျြုိုးပွ ိုးန္င်လမ်မ
့် ည်
ပြစ်သည်။

ခတင်ကက ိုးရပပီိုးပြစ်သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ မည်သည့်အ
် ရ က သင်
တတွိုးထင်သနည်ိုး။ ယင်ိုးတသည်
သင်အ
အဆန်ိုး ပြစ်သတလ ။ ယတန၏
့် ြ အသစ်
့်
့်
့်
မတ်သဟ ယ အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက သင်တအ
့် ိုး မည်သည့်် ထင်ပမင်ချက်မျ ိုး
ရှသွ ိုးတစသနည်ိုး။ ယင်ိုးတ၏
့် ထူိုးပခ ိုးဆန်ိုးသစ်မှုမှလွဲ၍ အပခ ိုးတစ်ခတစ်တလက သင်
ခစ ိုးရသတလ ။ (လူတသည်
လမမ သငက့်် ကပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ကကီိုးပမတ်က
့်
ရတသတလိုးပမတ် ခရသငသ
့်် ည်က ကျွန္ပ်
် တ ပမင်
့် ရသည်။) (လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုး၏
အဆိုးသတ်မျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် ကင်တယ
ွ ်ပန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တဆွိုးတန္ွိုးမက
ှု
ယခတင် ကက ိုးပပီိုးတန က်၊ တစ်ြက်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏စတ်သတဘ ထ ိုးသည် မည်သည့််
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု မျှ ခွငမ
့်် ပပြုသကဲသ
့် ၊ ့် သူက
် ရတသတလိုးပမတ်သင်သ
့် ည်က
့် ကျွန္ပ်
ကျွန္ပ်
် ခစ ိုးရ၏။ အပခ ိုးတစ်ြက်တွင် မည်သည်လ
့် ူစ ိုးမျြုိုးက ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်သက်ပပီိုး
မည်သည့်် လူစ ိုးမျြုိုးက သူမန္ှစ်သက်သည်က ကျွန္ပ်
် သ၏၊ ထတကက
င့်် ကျွန္ပ်
် သည်
့်
ဘရ ိုးသခင် န္ှစ်သက်သည်သ
့် မ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ပြစ်လပါ၏။) ဤနယ်ပယ်တွင်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုး၌ မူအရ လပ်တဆ င်သည်က သင်တ ပမင်
့် သတလ ။ သူ
တဆ င်ရွက်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ အဘယ်နည်ိုး။ (သူသည် လူတ၏
့်
အဆိုးသတ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ လ
ှ ်ပါသည်။)
့် ပ်တဆ င်သည့်် အရ အ ိုးလိုးအရ သတ်မတ
ဤသည်မှ ငါတ ခ
ူ ျ ိုး၏ အဆိုးသတ် အမျြုိုးမျြုိုးအတကက င်ိုး
့် ည့်် မယကကည်သမ
့် တင်တပပ ခဲသ
ပြစ်၏။ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်၏ လပ်ရပ်မျ ိုး တန က်ကယ
ွ ်ရှ
အတပခခသတဘ တရ ိုးသည် တက င်ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဆချပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးညစ်သမ
ူ ျ ိုးက အပပစ်တပိုးပခင်ိုး
တစ်ခတလ ။ မခင်ိုးချက်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ (မရှပါ။) ဘရ ိုးသခင်၏လပ်ရပ်မျ ိုး
တန က်ကယ
ွ ်တွင် အတပခခသတဘ တရ ိုး တစ်ရပ်ရသည်
ှ
က သင်တပမင်
့် သတလ ။
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
့်
သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ကျြုိုးန္န
ွ ခပခင်ိုး မရှတပ။ ထအပပင်
၎င်ိုးတသည်
သူက
့်
့်
့်
အသအမှတ်ပပြုရန် မဆထ ိုးန္ှင၊့်် သူ၏ အချြုပ်အပခ အ ဏ ကပင် မသတပ။ ပ၍
ဆိုးရွ ိုးသည်မှ ၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က မထီမဲပ့် မင်ပပြုက သူက
့်
့် ကျန်ဆကဲ ကပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အတပေါ် ရန်လကက၏။ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏
့်
ဤသတဘ ထ ိုး ရှတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မမ
ှု ှ
သူ၏အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးမှ တသွြည်ပခင်ိုး မရှဆဲပြစ်၏။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သူ၏
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ စနစ်တကျပစပြင ့််
စီမအပ်ချြုပ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
ထ ိုးသနည်ိုး။
့် ရန်လမှုက မည်သ သတဘ
့်

မသန ိုးမလည်မှုအပြစ် သတဘ ထ ိုးတပသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် သူသည်အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အမျ ိုးစပြစ်သည့်-် ဤလူတက
့် အတတ်တွင ်
တရ စဆ န်မျ ိုးအပြစ် ပပန်ဝင်စ ိုးတစပပီိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်၏အပမင်တွင၊်
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် အတအကျ မည်သည့်အ
် ရ မျ ိုး ပြစ်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
သ ိုးရဲမျ ိုး ပြစ်ကက၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သ ိုးရဲမျ ိုးအပပင် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်က စီမအပ်ချြုပ်ပပီိုး၊
သူသည် ထသတသ
လူတအတွ
က် တူညတ
ီ သ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှ၏။
့်
့်
ဤလူမျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏ စီမအပ်ချြုပ်မှုတွငပ
် င်၊ အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
သူ၏အပ်စိုးမှုတန က်ကွယက
် သူ၏ ဥပတဒမျ ိုးကသ
ဲ့် သူ
့် ၏စတ်သတဘ ထ ိုးက
ပမင်၍ရန္င်ဆပဲ ြစ်သည်။ ထတကက
င့်် ငါခတင် တြ ်ပပခဲသ
ူ ျ ိုးက သူ
့် ည့်် မယကကည်သမ
့်
စီမအပ်ချြုပ်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးတွင ် သင်တသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အချြုပ်အပခ အ ဏ က တတွျို့ ပမင်ကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ င်မ
့် တ်တသ
စတ်သတဘ ထ ိုးက သင်တ ပမင်
် တ ပမင်
့် သတလ ။ (ကျွန္ပ်
့် ပါသည်။) တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့််
အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ က သူ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် သည် ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏ကယ်ပင် အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုး န္ှင ့်် စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
တဆ င်ရွက်တလသည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရပြစ်၏။ သူသည် ထသတသ
့်
လူမျ ိုးက သ ိုးရဲမျ ိုးအပြစ် ယူဆတသ တကက ငသ
့်် ၊ သူ ချမှတထ
်
ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် အမန်မျ
့် ိုး
သမဟ
့်် က်ဆင်တသ အမန်ပပန်
် ခါတွငမ
် ျှ
့် တမ်ိုးမျ ိုးက မည်သည့်အ
့် တ် တက င်ိုးကင်ဘန္ှငသ
သ မန်က လျှက ချြုိုးတြ က်မည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် စိုးစဉ်ိုးမျှ မဆင်မပခင်မပပြုဘဲ၊
အတပခခ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ တဆ င်ရွက်ပပီိုး၊ သူ၏ လပ်ရပ်မျ ိုးသည် မည်သည့််
အတကက င်ိုးရင်ိုးမျှ၏ သက်တရ က်မှု လိုးဝ မခရတပ။ သူ လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ တင်ိုးသည်
သူ၏ကယ်ပင် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးက လက်န ၏။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ အန္ှစ်သ ရက ပင်ဆင်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
ဤသည်မှ မည်သည့်် အြန်ဆင်ိုးခသတတဝါကမျှ မပင်ဆင်တသ သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၏
လကခဏ သွငပ် ပင် တစ်ရပ်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူြန်ဆင်ိုးခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးထက
ဲ
အရ ဝတထြုတင်ိုး၊ လူတင်ိုးန္ှင ့်် သက်ရတ
ှ င်ိုးက ကင်တွယ်ရ တွင၊် ချဉ်ိုးကပ်ရ တွင၊်
စီမခန်ခွ့် ရ
ဲ တွင၊် စီမအပ်ချြုပ်ပပီိုး အပ်စိုးရ တတွ
်
တ ဝန်သပပီိုး ဤတွင ်
့် င ် တ ဝန်တကျပွနက
သူသည် မည်သည်အ
့် ခါကမျှ သတမမူပခင်ိုး မရှြူိုးတပ။ တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးအြ၊ ့် သူသည်
ယဉ်တကျိုးသမ်တမွျို့ ပပီိုး ကကင်န ၏။ ဆိုးညစ်တသ သူမျ ိုးအတပေါ်၊ သူသည် အကကင်န ကင်ိုးတသ
အပပစ်ဒဏ်သင်တ
ှ
တ ဝါ အမျြုိုးမျြုိုးအတွက် သူသည် ကွဲပပ ိုးတသ အချန်မျ ိုးတွင ်
့် စပပီိုး၊ သက်ရသတ

လူတလ
က၏ ပခ ိုးန ိုးတသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးအတင်ိုး အချန်ကက်ပပီိုး ပမှနပ် ြစ်တသ
့်
နည်ိုးဟန်တစ်ခပြင ့်် သင်တ
ှ
တ ဝါ
့် တ ်တသ အစီအစဉ်မျ ိုး သူ ပပြုလပ်သည်မှ ၊ ဤသက်ရသတ
အမျြုိုးမျြုိုးသည် စနစ်ကျတသ ပစပြင့်် ၎င်ိုးတပါဝင်
သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍမျ ိုးအတင်ိုး
့်
ပပန်ဝင်စ ိုးကကပပီိုး၊ ရပ်ဝတထြုတလ ကန္ှင ့်် ဝည ဉ်တလ ကအကက ိုးတွင ် စနစ်ကျတသ
နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင့်် တရွ ျို့လျ ိုးကကတလသည်။
သက်ရသတ
ှ
တ ဝါတစ်ခ၏ တသဆိုးပခင်ိုးသည်- ရပ်ခန္ဓ အသက် အဆိုးသတ်ပခင်ိုးသည်ထသက်ရသတ
ှ
တ ဝါသည် ရပ်ဝတထြုတလ ကမှ ဝည ဉ်တလ ကထဲသ ကူ
့် ိုးတပပ င်ိုးပပီိုးပြစ်သည်က
ညန်ပပသည်၊ အသစ်တသ ရပ်ခန္ဓ အသက်၏ တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုးမှ မူ သက်ရသတ
ှ
တ ဝါ တစ်ခသည်
ဝည ဉ်တလ ကမှ ရပ်ဝတထြုတလ ကသ တရ
က်လ ပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုး၏အခန်ိုးကဏ္ဍက
့်
စတင်တ ဝန်ယူက တဆ င်ရွက်သည်က ညန်ပပတပသည်။ ယင်ိုးသည် သတတဝါတစ်ခ၏
ထွက်ခွ ပခင်ိုးပြစ်တစ တရ က်ရှပခင်ိုးပြစ်တစ၊ န္ှစ်ခလိုးသည် ဝည ဉ်တလ က၏အလပ်မှ
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတပ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် ရပ်ဝတထြုတလ ကထဲသ တရ
က်လ သည်အ
့် ချန်တွင၊်
့်
မည်သည့်် မသ ိုးစသ ထ
့် လူ သွ ိုးမည်၊ ၎င်ိုးတဆ
့် က်တရ က်မည့်် တခတ်၊
၎င်ိုးတဆ
် ချန်န္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတတဆ
င်ရွက်မည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍအြ၊ ့်
့် က်တရ က်မည့်အ
့်
ဝည ဉ်တလ ကတွင် ဘရ ိုးသခင်က သင်တ
် ည့်် အစီအမမျ ိုးန္ှင ့်် ချမှတ်ချက်မျ ိုး
့် တ သ
တြ ်တဆ င်ထ ိုး န္ှငပ့်် ပီိုး ပြစ်သည်။ ထသ
့် ပြင
့် ့်် ဤလူ၏အသက်တ တစ်ခလိုး- ၎င်ိုးတ ့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ တလျှ
က်လှမ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးသည်- တသွြည်မှု
့်
စိုးစဉ်ိုးမျှမရှဘဲ ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ပပဌန်ိုးထ ိုးသည့်် အစီအစဉ်မျ ိုးအတင်ိုး တရှ ဆ
ျို့ က်လမ်မ
့် ည်။
ထအပပင်
ရပ်ခန္ဓ အသက် အဆိုးသတ်သည်အ
့် ချန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးအဆိုးသတ်သည့်် ပစန္ှင ့််
့်
တနရ တသည်
ဝည ဉ်တလ ကအြ ရှ
ွ ိုး် သပမင်န္င်တပသည်။
့်
့် ငိုး် လင်ိုးသသ က ထိုးထင
ဘရ ိုးသခင်သည် ရပ်ဝတထြုတလ ကက အပ်စိုးပပီိုး၊ ဝည ဉ်တလ ကကလည်ိုး အပ်စိုးက ၊
သူသည် ဝည ဉ်တစ်ပါိုး၏ ပမှန ် ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ က တန္ှ င်တ
့် န္ှိုးတစမည်
မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် ထသသရ န္ှငဆ
့်် င်သည့်် အစီအစဉ်မျ ိုးတွင ် မည်သည့်် အမှ ိုးမျ ိုးမျှ
ကျြူိုးလွနန္
် င်မည် မဟတ်တပ။ ဝည ဉ်တလ က၏ တရ ိုးဝင်ရ ထူိုးမျ ိုး၌ ရှသည့််
အတစ ငအ
့်် သီိုးသီိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ ညန်ကက ိုးချက်မျ ိုး၊ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတ၏
့်
တ ဝန်တစ်ခချင်ိုးစီက ထမ်ိုးတဆ င်က ၎င်ိုးတ လ
့် သ အရ မျ ိုးက လပ်ကကတပမည်။
့် ပ်သင်တ
ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏တလ ကတွင၊် လူသ ိုးက ရှု ပမင်ရသည့်် ရပ်ဝတထြု ပြစ်စဉ်တင်ိုးသည်
့်
စနစ်တကျရှပပီိုး၊ ပရမ်ိုးပတ မျ ိုး မပါရှတပ။ ဤအရ အ ိုးလိုးမှ ဘရ ိုးသခင်၏
အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် စနစ်တကျ အပ်ချြုပ်မှုတကက င်အ
့် ပပင်၊ သူ၏ ကသဇ အ ဏ သည်

အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးသည်ဆသည့်် အချက်တကက ငလ
့်် ည်ိုး ပြစ်သည်။ သူ၏ အပ်စိုးမတ
ှု ွင ်
လူသ ိုးမျ ိုး တနထင်သည့်် ရပ်ဝတထြုတလ က ပါဝင်သည့်အ
် ပပင်၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏
တန က်ကယ
ွ ်ရှ မပမင်န္င်တသ ဝည ဉ်တလ ကလည်ိုး ပါဝင်၏။ ထတကက
င့်် လူသ ိုးမျ ိုးသည်
့်
တက င်ိုးမွနတ
် သ ဘဝ ရှလပပီိုး တက င်ိုးမွနတ
် သ ပတ်ဝန်ိုးကျင်မျ ိုးတွင ် တနထင်ရန်
တမျှ ်လငပ
့်် ါက၊ ပမင်၍ရန္င်သည့်် ရပ်ဝတထြု တလ ကတစ်ခလိုးပြင ့်် တထ က်ပ့်တပိုး ခရပခင်ိုးအပပင်၊
၎င်ိုးတက
ူ ျှ မပမင်န္င်သည့်၊် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ကယ်စ ိုး သက်ရှသတတဝါတင်ိုးက
့် မည်သမ
အပ်ချြုပ်က စနစ်တကျရှသည့်် ဝည ဉ်တလ ကပြငလ
့်် ည်ိုး တထ က်ပတ
့် ပိုးရမည် ပြစ်သည်။
ထတကက
င့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ ပြစ်သည်ဟ
့်
တပပ ပပီိုးသည့်တ
် န က်၊ ငါတသည်
“အရ ခပ်သမ်ိုး” အတပေါ် ငါတ၏
့်
့် အသရှပခင်ိုးန္ှင ့််
န ိုးလည်သတဘ တပါက်ပခင်ိုးတက
့် တိုးပွ ိုးတစကကပပီိုး ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ (ဟတ်ပါသည်။)
၂။ ယံကို ကည် ခင််းရှိတသ လအမျိ ်းမျိ ်း၏ ရှင ် ခင််းနှငတ
်ူ့ သ ခင််းသံသရ
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးဟူတသ ပထမအတန်ိုးအစ ိုးရှ လူတ၏
့် ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသသရ က
ငါတ ခ
ှ
် လူအမျြုိုးမျြုိုးဟူတသ
့် တင် တဆွိုးတန္ွိုးခဲက့် ကသည်။ ယခတွင၊် ယကကည်ပခင်ိုးရသည့်
ဒတယအတန်ိုးအစ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးကကစ။့် “ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူအမျြုိုးမျြုိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့််
တသပခင်ိုးသသရ ” သည် လွနစ
် ွ အတရိုးကကီိုးသည့်် အတကက င်ိုးအရ တန က်တစ်ခ ပြစ်က ၊
ယင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ သင်တ န
ှု ချြုျို့ ရှရန် အလွနလ
် အပ်၏။ ပထမဦိုးစွ ၊
့် ိုးလည်မအ
“ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုး” တွင ် ရှသည့်် “ယကကည်မ”ှု သည် မည်သည်ယ
့် ကကည်မှုမျ ိုးအ ိုး
ရည်ညန်ိုးသည်က ငါတ တပပ
ဆကကစ-့် ယဒဘ သ ၊ ခရစ်ယ န်ဘ သ ၊ ဘရင်င်္ျီဘ သ ၊
့်
အစစလမ်ဘ သ န္ှင ့်် ဗဒဓဘ သ တည်ိုးဟူတသ အဓက ဘ သ ငါိုးမျြုိုးက ပြစ်သည်။
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအပပင် ဤအဓကဘ သ ငါိုးမျြုိုးက ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည်
ကမဘ လ
့် ူဦိုးတရ၏ ကကီိုးမ ိုးတသ အချြုိုးအစ ိုးတစ်ခက တနရ ယူထ ိုးသည်။ ဤဘ သ
ငါိုးမျြုိုးအကက ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးမှ အသက်တမွိုးဝမ်ိုးတကျ င်ိုးမှုတစ်ခ ပပြုထ ိုးတသ သူ
့်
အနည်ိုးငယ်ရ၏၊
ှ
သတသ
် ဤဘ သ မျ ိုးသည် တန က်လက်မျ ိုးစွ ရှကကတလသည်။ ၎င်ိုးတ ့်
့်
တသဆိုးတသ အခါ ကွဲပပ ိုးသည်အ
့် ရပ်တစ်ခသ သွ
ူ င
ှ ့်် “ကွဲပပ ိုးသနည်ိုး”။
့် ည်။ မည်သန္
့် ိုးကကလမ်မ
ငါတခ့် တင်တဆွိုးတန္ွိုးတနကကသည့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင-့်် ယကကည်ပခင်ိုးမရှသူမျ ိုးန္ှင-့်် ပြစ်၏။
၎င်ိုးတတသဆ
ိုးပပီိုးတန က်၊ ဤဘ သ ငါိုးမျြုိုး၏ ယကကည်သမ
ူ ျ ိုးသည် အပခ ိုးတနရ တစ်ခ၊
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမှ ကွဲပပ ိုးသည့်် တစ်တနရ ရ သ သွ
် ယင်ိုးမှ
့် ိုးကက၏။ သတသ
့်
ပြစ်စဉ်တစ်ခတည်ိုး ပြစ်တနဆဲပြစ်သည်။ ဝည ဉ်တလ ကသည် ထနည်ိုးတူ ၎င်ိုးတမတသဆ
ိုးမီ
့်

လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ အ ိုးလိုးအတပေါ် အတပခပပြု၍ ၎င်ိုးတက
့် ည် ပြစ်သည်၊
့် တရ ိုးစီရင်လမ်မ
ထတန
တလျ ည
် စ
ီ ွ ကင်တယ
ွ ်တပြရှငိုး် ခရကကလမ်မ
့် ည်။ သရ့် တွင ်
့် က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤလူမျ ိုးသည် အတရိုးယူခရရန် ကွဲပပ ိုးတသ တနရ တစ်ခသ အဘယ်
တကက င့််
့်
အပခ့် ရပါသနည်ိုး။ ဤအရ အတွက် အတရိုးကကီိုးသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ရပ် ရှ၏။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးက သင်တအ
့် ိုး ဥပမ တစ်ခပြင ့်် ငါရှငိုး် ပပမည်။ သရ့် တွင ် ငါမရှငိုး် ပပမီတွင၊်
သင်တသည်
“၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး အနည်ိုးငယ်သ ရှတသ တကက င ့််
့်
့်
ပြစ်န္င်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
အပပည်အ
့် ဝ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး မဟတ်” ဟ မမဘ သ
့်
စဉ်ိုးစ ိုးတက င်ိုး စဉ်ိုးစ ိုးကကလမ်မ
်၊ ဤသည်မှ အတကက င်ိုးရင်ိုး မဟတ်တပ။
့် ည်။ သတသ
့်
၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမှ သီိုးပခ ိုးထ ိုးခရသည့်် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ
့်
အတကက င်ိုးရင်ိုးတစ်ရပ် ရှ၏။
ဥပမ အတနန္ှင၊့်် ဗဒဓဘ သ က ကကည်တ
့် လ ။့် သင်တက
် ရ ိုးတစ်ခ တပပ ပပမည်။
့် ငါအမှနတ
ဗဒဓဘ သ ဝင်တစ်ဦိုးသည် ပထမဦိုးစွ ဗဒဓဘ သ သ သက်
ဝင်တပပ င်ိုးလဲပပီိုးသတ
ူ စ်ဦိုးပြစ်ပပီိုး၊
့်
ဤသည်မှ ၎င်ိုးတ၏
့် ရ ပြစ်သည်က သတသ လူတစ်ဦိုး ပြစ်သည်။
့် ယကကည်ပခင်ိုး မည်သည်အ
ဗဒဓဘ သ ဝင်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏ဆ
ပင်က ညြှပ်က ဘန်ိုးကကီိုးမျ ိုး သမဟ
် ျ ိုး
့်
့် တ် သီလရှငမ
ပြစ်သွ ိုးသည်အ
့် ခါ၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
လူတလ
က၏ ပွက်ပွက်ညသမျ ိုးက
့်
့်
တကျ ခင်ိုးစွနခ
် ့် ွ ရင်ိုး၊ မမတက
ဲ က
ွ ်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ဆလတပသည်။
့် ယ်ကယ် တလ ကီ ကမဘ မှ ခွထ
တနစဉ်၊
သတ်မျ ိုးက ရွ တ်ြတ်ပပီိုး ဗဒဓ၏န မတက
့် ၎င်ိုးတသည်
့်
့် သပပြုင်ရွတ်ဆကကသည်၊
သက်သတ်လွတ် အစ ကသ စ ိုးကကသည်၊ တပသီဘဝမျ ိုးက တနထင်အသက်ရှငက် ကပပီိုး
၎င်ိုးတ၏တန
ရက်
ွ ်၏ တအိုးစက်၊ တမှိုးမှန်တသ အလင်ိုးတရ င်ကသ
့် မျ ိုးက ဆီမီိုးခက
့်
အတြ ်ပပြုလျက် ပြတ်သန်ိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏ဘဝတစ်
ခလိုးက ဤကဲသ
့် ့်
့်
့်
ကန်ဆိုးကကသည်။ ဗဒဓဘ သ ဝင် တစ်ဦိုး၏ခန္ဓ အသက် ကန်ဆိုးတသ အခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏ဘဝ
အကျဉ်ိုးချြုပ်တစ်ရပ် ပပြုလပ်၏။ သတသ
် ၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
့်
့်
့် တ်န္လ
တသဆိုးပပီိုးတန က် မည်သည်တ
့် နရ သ သွ
ူ င
ှ တ
့်် တွျို့မည်၊ သမဟ
့် ိုးမည်၊ မည်သန္
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
အဆိုးသတ် မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်မည်က သကကမည် မဟတ်တပ- စတ်ထတ
ဲ ွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ထသတသ
အရ မျ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်၍ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သကကမည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ၏
ှု စ်ရပ်က ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်ဘ၊ဲ
့် ဘဝတစ်တလျှ က်လိုး ယကကည်မတ
ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပခင်ိုးထက် ပ၍ မည်သည်အ
့် ရ မျှ လပ်တဆ င်ပပီိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်၊
ယင်ိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်် တူ
့်
့် ကျြုိုးတကက င်ိုးမပမင်တသ ဆန္ဒမျ ိုး၊ စမျ ိုးန္ှငအ
လူတလ
ကမှ ထွက်ခွ ကက၏။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ သက်
ရှတလ ကမှ ထွက်ခွ သည်အ
့် ခါ၊
့်
့်

ဗဒဓဘ သ ဝင်တစ်ဦိုး၏ ရပ်ခန္ဓ ဘဝ အဆိုးသတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ ထတန
့် က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဝည ဉ်တလ ကရှ ၎င်ိုးတ၏မူ
့် လတနရ သ ပပန်
့် သွ ိုးကကသည်။ ဤလူသည်
ကမဘ တပမသပပန်
့် သွ ိုးရန် ပပန်ဝင်စ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် မမတက
့် ယ်ကယ် ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးက
ဆက်လက်လပ်တဆ င်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်မှ ၎င်ိုးတ မတသမီ
၎င်ိုးတ၏
ှ ့််
့်
့် အပပြုအမူန္င
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်မှုတအတပေါ်
မူတည်တလသည်။ ၎င်ိုးတ၏တစ်
သက်တ အတွငိုး်
့်
့်
မည်သည်အ
့် မှ ိုးမျှ မပပြုလပ်ခပ
ဲ့် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
လျင်ပမန်စွ
့်
ပပန်လည်လဝ
ူ င်စ ိုးကကလမ်မ
့်် ဘန်ိုးကကီိုး သမဟ
် စ်ပါိုး
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤလူအတနပြင
့်
့် တ် သီလရှငတ
တန က်တစ်ကကမ် ပပန်ပြစ်မည့်် ကမဘ တပမတပေါ်သ တစ်
ြန် ပပန်ပခ့် ရလမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့်
ဆလသည်မှ ၊ ပထမဆိုးအကကမ် မမကယ်ကယ် ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးအ ိုး ၎င်ိုးတ ့်
လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ခပ
ဲ့် န္ှငအ
့်် ညီ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့် ရပ်ခန္ဓ ဘဝအတွငိုး် မမကယ်ကယ်
ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးက လက်တတွလ
ျို့ ပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ ထတန
့် က် ၎င်ိုးတ၏
့် ရပ်ခန္ဓ ဘဝ
နင်္ိုးချြုပ်သည့်တ
် န က်တွင် ၎င်ိုးတ အဆန်
ိုးစစ်ခကကရမည့်တ
် နရ ဝည ဉ်တလ ကသ ့်
့်
ပပန်သွ ိုးကကတလသည်။ ထတန
့် က်တွင၊် မည်သည့်ပ် ပဿန မျှ မတတွျို့ ရှရပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့်
လူတလ
ကသ တစ်
ြန်ပပန်လ န္င်ကကပပီိုး ဗဒဓဘ သ သ တန
က်တစ်ြန် ကူိုးတပပ င်ိုးပပီိုး၊ ထသပြင
့်
့်
့်
့် ့််
၎င်ိုးတ၏
့် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုက ဆက်ကကတလသည်။ သိုးကကမ်မှ ခနစ်ကကမ်ထ
လူပပန်ဝင်စ ိုးပပီိုးတန က်၊ ရပ်ခန္ဓ ဘဝအသီိုးသိုးီ ကန်ဆိုးပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတ ့်
သွ ိုးသည့်တ
် နရ ပြစ်သည့်် ဝည ဉ်တလ ကသ တန
က်တစ်ြန် ပပန်သွ ိုးကကလမ့််မည်။
့်
လူတလ
ကထဲက ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အရည်အချင်ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူအမျြုိုးမျြုိုးသည် ဝည ဉ်တလ က၏
တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်တသ အမန်ပပန်
ီ ျက်ရပါက၊
ှ
ဤအချန်မှစ၍
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညလ
၎င်ိုးတသည်
ထတနရ တွင ် ဆက်လက်တည်ရကကမည်
ှ
ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူသ ိုးအပြစ်
့်
့်
ပပန်ဝင်စ ိုးတတ မ
့် ၊ ့် ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မတက င်ိုးမပှု ပြုပခင်ိုးအတွက် ၎င်ိုးတ ့်
့် ည်မဟတ်သကဲသ
အပပစ်တပိုးခရမည့်် မည်သည့်အ
် န္တရ ယ်မျှလည်ိုး ရှမည်မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတသည်
ဤပြစ်စဉ်က
့်
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ပြတ်သန်ိုးရမည်မဟတ်တပ။ ယင်ိုးထက်၊
၎င်ိုးတ၏အတပခအတနမျ
ိုးတပေါ်မတ
ူ ည်၍၊ ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်နယ်ပယ်တွင ် ရ ထူိုးတစ်ခက
့်
့်
ယူကကလမ့််မည်။ ဤသည်မှ “ဗဒဓအပြစ်က ရရှပခင်ိုး” ဟ ဗဒဓဘ သ ဝင်မျ ိုး
ရည်ညန်ိုးသည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ဗဒဓအပြစ်က ရရှပခင်ိုးဟူသည်မှ ဝည ဉ်တလ က၏
အရ ရှတစ်ဦိုးအပြစ် တအ င်ပမင်မက
ှု ရရှပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ် ပပန်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ်
အပပစ်ဒဏ်ခရမည့်် အန္တရ ယ် မရှတတ ပ့် ခင်ိုးက အဓကအ ိုးပြင့်် ဆလသည်။ ထအပပင်
၊ ယင်ိုးက
့်
ပပန်ဝင်စ ိုးပပီိုးတန က် လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး၏ ဒကခမျ ိုး ခစ ိုးရပခင်ိုး မရှတတ ဟ
့် ဆလသည်။

ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် တရ စဆ န် တစ်တက င်အပြစ် ပပန်လည်ဝင်စ ိုးမည့်် အလ ိုးအလ
့်
့်
တစ်စတစ်ရ ရှတသိုးသတလ ။ (မရှပါ။) ဤအရ က ၎င်ိုးတသည်
ဝည ဉ်တလ ကတွင ်
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ရပ်၌ စတင်ပါဝင်ရန် ဆက်လက်တည်ရကကမည်
ှ
ပြစ်ပပီိုး
ပပန်လည်ဝင်စ ိုးတတ မ
့် ည် မဟတ်ဟ ဆလတပသည်။ ဤသည်မှ ဗဒဓဘ သ တွင ် ဗဒဓအပြစ်
တပါက်တပမ က်မှုက ရရှပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဥပမ တစ်ရပ်ပြစ်သည်။ တပါက်တပမ က်မှုက
မရရှသူမျ ိုးအတွက်မူ ၎င်ိုးတ၏
့် ခါ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
့် တရ က်သည်အ
့်
အသက်ရှငစ
် ဉ် မမကယ်ကယ် ပျြုိုးတထ င်ပခင်ိုးအ ိုး လလဝီ
့် ရယရှစွ လက်တတွျို့မလပ်တဆ င်ခဲ့်
သမဟ
့် တင်ိုး သတ်မျ ိုးက ရွ တြ
် တ်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တ် ဗဒဓဘ သ မှ ပပဋ္ဌ န်ိုးထ ိုးသည်အ
ဗဒဓ၏အမည်န မတက
် တ
ဲ့် ကက င်ိုး၊ ယင်ိုးအစ ိုး
့် သပပြုင်ရွတ်ဆပခင်ိုးတွင ် တ ဝန်မတကျပွနခ
မတက င်ိုးသည့်် လပ်ရပ်မျ ိုးစွ က ကျြူိုးလွနခ
် ပဲ့် ပီိုး ဆိုးယတ်တသ အမူအကျင်မ
့် ျ ိုးစွ ၌
ပါဝင်ခသ
ဲ့် ည်က ရှ တြွတတွျို့ ရှတသ သက်ဆင်ရ အရ ရှ၏ စစ်တဆိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် အတည်ပပြုပခင်ိုးက
ခလ ရတလသည်။ ထတန
့်် တ်သက်၍
့် က် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုးန္ှငပ
တရ ိုးစီရင်မှုတစ်ခက ပပြုလပ်ပပီိုးတန က်တွင ် ၎င်ိုးတအပပစ်
တပိုးခရမည်မှ တသချ တပ၏။
့်
ဤတွင၊် မခင်ိုးချက်မျ ိုး မရှတပ။ ထသပြစ်
လူတစ်ဦိုးသည် တပါက်တပမ က်မက
ှု
့် သပြင၊့်် ထသတသ
့်
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ရရှန္င်သနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ မတက
င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမရှသည့််
့်
တစ်သက်တ တွင-် ဝည ဉ်တလ ကသ ပပန်
ိုးမီ
့် သွ ိုးကကပပီိုးတန က် ၎င်ိုးတမတသဆ
့်
မည်သည့်အ
် မှ ိုးမျှ မလပ်တဆ င်ခတ
ဲ့် ကက င်ိုး တတွျို့ရသည်။ ထတန
သတ်မျ ိုးက
့် က် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဆက်လက်ရွတ်ြတ်ရင်ိုးန္ှင ့်် ဗဒဓ၏အမည်န မတက
့် သပပြုင်ရွတ်ဆရင်ိုး၊
၎င်ိုးတ၏တန
ရက်
့် မျ ိုးက ဆီမီိုး၏ တအိုးစက် တမှိုးမှန်တသ အလင်ိုးတရ င်ပြင ့်် ပြတ်သန်ိုးရင်ိုး၊
့်
မည်သည်သ
့် က်ရက
ှ မျှ သတ်ပြတ်ပခင်ိုး သမဟ
့် တ် အသ ိုးတစ်ခတစ်တလ စ ိုးပခင်ိုးက
တရှ င်ကကဉ်ရင်ိုး၊ ဆက်လက် ပပန်ဝင်စ ိုးကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
လူတလ
က ဒကခမျ ိုးက
့်
့်
အတဝိုး၌ ချန်ရင်ိုးန္ှင ့်် အပခ ိုးသူမျ ိုးန္ှင ့်် အပငင်ိုးပွ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲလျက်၊ လူတလ
ကတွင ်
့်
ပါဝင်ပခင်ိုးမရှကကတပ။ ဤပြစ်စဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
မည်သည့်မ
် တက င်ိုးမမ
ှု ျှ မကျြုိုးလွနက် ကပါက၊
့်
ဝည ဉ်တလ ကသ ၎င်
့် ိုးတ ပပန်
့် သွ ိုးကကပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူအ ိုးလိုး
ဆန်ိုးစစ်ခရပပီိုးတန က်တွင် ၎င်ိုးတသည်
သိုးကကမ်မှ ခန္ှစ်ကကမ်အထ ဆက်ပြစ်သည့််
့်
သသရ တစ်ခပြင ့်် လူသ ိုးနယ်ပယ်ထသ
ဲ တန
က်တစ်ြန် ပပန်ပ ခ
့်
့် ရကကတလသည်။
ဤအချန်အတွငိုး် တွင ် လက်မခန္င်ြွယ် အပပြုအမူက မကျြူိုးလွနပ
် ါက၊ ၎င်ိုးတ၏
့် ဗဒဓအပြစ်က
ရရှပခင်ိုးသည် ထခက်ပခင်ိုးရှမတနသကဲသ
့် တန္ှ
င်တ
့် န္ှိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ
့်
ယကကည်ပခင်ိုးရသူ
ှ အ ိုးလိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသသရ ၏ အင်္ဂ ါရပ်တစ်ခပြစ်သည်။

၎င်ိုးတသည်
“တပါက်တပမ က်မှုက ရရှန္င်” ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် ရ ထူိုးတစ်ရပ်က
့်
ရယူန္င်ကကတလသည်။ ဤသည်မှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတက
့် ရ
့် ကွဲပပ ိုးတစသည်အ
ပြစ်၏။ ပထမဦိုးစွ ၊ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ် အသက်ရှငဆ
် ရ
ဲ စဉ်တွ
ှ
င၊် ဝည ဉ်တလ ကတွင ်
့်
ရ ထူိုးတစ်ရပ် လက်ခန္င်တသ သူတသည်
မမတက
တနထင်ကကသနည်ိုး။
့်
့် ယ်ကယ် မည်သ ပပြုမူ
့်
၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မည်သည့်မ
် တက င်ိုးမှုမျှ လိုးဝမပပြုရန် တသချ ရမည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
၊့််
့်
့်
လူသတ်မှု၊ မီိုးရှု ျို့ မှု၊ မဒမ်ိုးမှု သမဟ
် ။ လမ်လည်မှု၊
့် တ် တက်ခက်လယက်မှုက မကျြူိုးလွနရ
လှညပ့်် ြ ိုးမှု၊ ခိုးမှု သမဟ
ှု က
လွနပ
် ါက၊ ၎င်ိုးတသည်
့် တ် လယက်မတ
့် ၎င်ိုးတ ကျြူိုး
့်
့်
တပါက်တပမ က်မှု မရရှန္င်တပ။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆက်စပ်မှု
့်
သမဟ
့် တ် န္ှိုးီ န္ယ်မှု တစ်ခတစ်တလရှပါက၊ ဝည ဉ်တလ ကက ၎င်ိုးတက
့် တပိုးသည့််
အပပစ်ဒဏ်မှ ၎င်ိုးတ လွ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဗဒဓအပြစ်က ရရှတသ
့် တ်တပမ က်န္င်လမ်မ
ဗဒဓဘ သ ဝင်မျ ိုးအတွက် ဝည ဉ်တလ ကသည် သင်တ
့် တ ်တသ အစီအမမျ ိုး
ပပြုလပ်တပိုးသည်- ဗဒဓဘ သ န္ှင ့်် တက င်ိုးကင်က အြိုးအတက
့် ယကကည်ပရသူမျ ိုးက
စီမအပ်ချြုပ်ရန် ၎င်ိုးတ တ
့်် တရ ိုးစီရင်ပင်ခင
ွ တ
့်် စ်ခ
့် ဝန်တပိုးခရန္င်သည်- ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
ခွတ
ဲ ဝသတ်မတ
ှ ်တပိုးခရန္င်သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကလည်ိုး
့်
ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်တက င်ိုး အပ်ချြုပ်န္င်သည် သမဟ
့် တ် သပ်အတရိုးမပါတသ တ ဝန်မျ ိုးပြင ့််
ရ ထူိုးမျ ိုး ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်တပသည်။ ထသတသ
ခွတ
ဲ ဝသတ်မှတပ် ခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ ဝ
့်
့် ည ဉ်မျ ိုး၏
အမျြုိုးမျြုိုးတသ သဘ ဝမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ ပြစ်တပသည်။ ဤသည်မှ ဗဒဓဘ သ ၏
ဥပမ တစ်ရပ်ပြစ်သည်။
ငါတ တပပ
ဆပပီိုးပြစ်သည့်် ဘ သ ငါိုးခထဲတွင၊် ခရစ်ယ န်ဘ သ သည် တတ ်တတ ်ထိုးူ ပခ ိုး၏။
့်
မည်သည့်အ
် ရ က ခရစ်ယ န်ဘ သ က အလွန ် ထူိုးပခ ိုးတစသနည်ိုး။ ဤသူတသည်
့်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ကကသည့်် လူမျ ိုး ပြစ်၏။ စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်တသ သူမျ ိုးသည် ဤတနရ တွင ် မည်သ စ
ွ ိုး် ခရန္င်သနည်ိုး။
့် ရင်ိုးသင
ခရစ်ယ န်ဘ သ သည် ယကကည်ပခင်ိုး တစ်မျြုိုးပြစ်သည်ဟ ဆရ တွင၊် ယင်ိုးသည်
ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငသ
့််
အတသအချ သက်ဆင်တပမည်။ ယင်ိုးသည် အခမ်ိုးအန ိုးတစ်မျြုိုး၊
ဘ သ တရ ိုးတစ်မျြုိုးန္င
ှ ့်် စစ်မှနရ
် ိုးသ ိုးစွ ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်သမ
ူ ျ ိုး၏ ယကကည်ပခင်ိုးမှ
လိုးဝ ကွဲပပ ိုးသည့်် အရ တစ်ခမျှ ပြစ်တပမည်။ “အဓကဘ သ ငါိုးမျြုိုး” ထဲတွင ်
ခရစ်ယ န်ဘ သ က ငါ စ ရင်ိုးသင
ွ ိုး် ရသည့်် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ ခရစ်ယ န်ဘ သ သည်
ယဒဘ သ ၊ ဗဒဓဘ သ န္ှင ့်် အစစလမ်ဘ သ တ၏
ခ
့် တလျှ
့် ျခရခဲတ
့် သ တကက င ့််
့် အဆင်သ
့်
ပြစ်၏။ ဤတနရ မှ လူအမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင် တည်ရပခင်
ှ ိုးက ယကကည်ြမတပပ
န္ှင၊့််
့်

ဘရ ိုးသခင်ရသည်
ှ
သမဟ
့် တ် သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ် အပ်စိုးသည်က
မယကကည်ကကတချ။ ယင်ိုးအစ ိုး ၎င်ိုးတသည်
ဓမမပည တဆွိုးတန္ွိုးရန် ကျမ်ိုးစ က
့်
အသိုးပပြုရမျှပပြုကကပပီိုး၊ ကကင်န ရန်၊ ဆင်ိုးရဲဒကခက ကက့် ကက့် ခရန်န္င
ှ ့်် တက င်ိုးတသ အရ မျ ိုးက
လပ်တဆ င်ရန် လူတအ
် င်ြ ဓမမ
့် ိုး သွနသ
့် ပည က အသိုးပပြုကက၏။ ခရစ်ယ န်ဘ သ သည်
ထသတသ
ဘ သ တရ ိုးမျြုိုး ပြစ်လ ပပီပြစ်သည်- ယင်ိုးသည် လူသ ိုးက စီမပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် မည်သည့်် ဆက်န္ယ်မှုမျှ လိုးဝ
မရှဘဲလျက်၊ ဓမမပည ဆင်ရ သတဘ တရ ိုးမျ ိုးအတပေါ်သ အ ရစက်တလသည်။ ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်တန က်လက်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှနတ
် ကယ်
အသအမှတ်ပပြုပခင်ိုးမခရသည့်် လူတ၏
်၊
့် ဘ သ တရ ိုးတစ်ခ ပြစ်လ တလပပီ။ သတသ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူတက
် ည်ိုး အတပခခသတဘ တရ ိုးတစ်ခ
့်
့် ချဉ်ိုးကပ်ရ တွငလ
ရှ၏။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
ူ ျ ိုးက ဆက်ဆကင်တယ
ွ သ
် ကဲသ
့် သတဘ
ရှ
့် ိုး မယကကည်သမ
့်
သ မန်က လျှက ဆက်ဆပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး မပပြုတပ။ ၎င်ိုးတက
့်
ဗဒဓဘ သ ဝင်မျ ိုးအ ိုး သူဆက်ဆသည့်န
် ည်ိုးတူ ဆက်ဆတလသည်။ အသက်ရှငတ
် နစဉ်တွင ်
ခရစ်ယ န်တစ်ဦိုးသည် ကယ်စ
့် ည်ိုးကမ်ိုးန္ှငက
့်် ယ်တနပခင်ိုးက ကျငသ
့်် ိုးန္င်ပါက၊
ပညတ်တတ ်ဆယ်ပါိုးက တင်ိုးကျပ်စွ လက်န ပပီိုး ပညတ်တရ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ မ
် ျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ
မမတက
ှ သ
့်် က်ဆင်၍ တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးပပြုက ယင်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ အပပြုအမူန္င
့်
၎င်ိုးတ၏အသက်
တ တစ်ခလိုး လက်န န္င်ပါက၊ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် “ချီတဆ င်ပခင်ိုး”
့်
့်
ဟတခေါ်သည်အ
့် ရ က အမှနတ
် ကယ် မရရှန္င်မီ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုးသသရ မျ ိုးက
ပြတ်သန်ိုးရင်ိုး တူညတ
ီ သ အချန်ပမ ဏက ကန်ဆိုးရမည်ပြစ်သည်။ ဤချီတဆ င်ပခင်ိုးက
ရရှပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ရ ထူိုးတစ်ရပ် လက်ခက ယင်ိုး၏ အရ ရှမျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
တစ်ဦိုးပြစ်လ သည့်တ
် နရ ဝည ဉ်တလ ကထဲတွင ် ဆက်လက်တည်ရကကတလသည်
ှ
။
အလ ိုးတူပင်၊ ၎င်ိုးတသည်
ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် မတက င်ိုးမက
ှု ျြူိုးလွနပ
် ါက- ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
အလွနအ
် ပပစ်န္င
ှ ပ့်် ပည့်က
်
မျ ိုးလှစွ တသ အပပစ်မျ ိုးက ကျြူိုးလွနပ
် ါက- ၎င်ိုးတသည်
့်
ပခ ိုးန ိုးတသ ပပင်ိုးထန်မပှု ြင့်် မလွဧ
ဲ ကန် အပပစ်တပိုးခရပပီိုး ဆိုးမပဲပ့် ပင်ခရကကမည် ပြစ်သည်။
ဗဒဓဘ သ တွင၊် တပါက်တပမ က်မှုက ရရှပခင်ိုးဆသည်မှ အဆိုးစွန ် သခတည်ိုးဟူတသ
စင်ကကယ်သည့်် နယ်တပမသ တရှ
် ည်ိုး၊ ခရစ်ယ န်ဘ သ တွင ် ယင်ိုးက
့် ျို့ဆက်ပခင်ိုးဟ ဆလတသ လ
မည်သတခေါ်
့် တဝေါ် ကကသနည်ိုး။ ယင်ိုးက “တက င်ိုးကင်န္င်ငထဲသ ဝင်
့် တရ က်ပခင်ိုး” န္ှင ့််
“ချီတဆ င်ခရပခင်ိုး” ဟ တခေါ်၏။ အမှနတ
် ကယ် ချီတဆ င်ခရသူတသည်
လည်ိုး
့်
ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ က သိုးကကမ်မှ ခနစ်ကကမ်ထ ပြတ်သန်ိုးရပပီိုး၊ ထတန
့် က်တွင ်

တသဆိုးပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတ အ
့် လ ိုး ဝည ဉ်တလ ကသ တရ
က်လ ကက၏။
့် ပ်တပျ ်သွ ိုးသည်အ
့်
၎င်ိုးတသည်
စချန်မီပါက၊ ရ ထူိုးတစ်ခက ရယူရန် ထတနရ တွင ် ဆက်တည်ရန္
ှ င်ပပီိုး၊
့်
ကမဘ တပမတပေါ် ရှ လူတန္ှ့် င ့်် မတူဘဲ ရိုးရှငိုး် တသ နည်ိုးလမ်ိုးတစ်ခပြင ့်် သမဟ
့် တ်
အစဉ်အလ အတင်ိုး ပပန်ဝင်စ ိုးကကလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
ဤဘ သ အ ိုးလိုးအကက ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတတပပ
ဆ၍ ၎င်ိုးတရရှ
့်
့် တအ င် ကကြုိုးပမ်ိုးသည့်် နင်္ိုးသည်
ဗဒဓဘ သ တွင ် တပါက်တပမ က်မှု ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် အတူတူပြစ်သည်။ ဤ “တပါက်တပမ က်မှု” က
ကွဲပပ ိုးတသ နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုးပြင ့်် ရရှပခင်ိုးသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည် သူတတ ်ချင်ိုးချင်ိုး
သီတင်ိုးတလွတ
ျို့ လွျို့ တပါင်ိုးြက်တတွျို့ ပြစ်ကက၏။ ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
တွင ် ဘ သ တရိုး
့်
ကျင်ဝ
ီ မျ ိုးက တင်ိုးကျပ်စွ လက်န န္င်တသ ဤဘ သ မျ ိုး၏ တန က်လက်မျ ိုး
့် တ်သလ
တစ်စတ်တစ်ပင်ိုးအတွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်တ
့် တ ်တသ ပန်ိုးတင်တစ်ခ၊ သင်တ
့် တ ်သည့််
သွ ိုးစရ တနရ တစ်ခ တပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတက
့် လျ ်စွ ကင်တွယ်၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့် သင်တ
ကျြုိုးတကက င်ိုးဆတ
ီ လျ ်တသ ်လည်ိုး၊ လူတစ့် တ်ကူိုးသကဲသ
့် မဟ
တ်တပ၊ မှနသ
် ည် မဟတ်တလ ။
့်
ယခတွင၊် ခရစ်ယ န်ဘ သ ထဲက လူတအ
့် ရ ပြစ်ပျက်သည်အ
့် တကက င်ိုးက
့် ိုး မည်သည်အ
ကက ိုးရပပီိုးတန က်၊ သင်တ မည်
သခ့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အတဒကခသည် မမျှတဟ သင်
ခစ ိုးရသတလ ။ ၎င်ိုးတက
့် စ န သတလ ။ (အနည်ိုးငယ် စ န ပါသည်။)
လပ်တဆ င်၍ရတသ အရ ဘ မျှ မရှတပ။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် မမတက
့်
့် ယ်ကယ်သ
အပပစ်တင်စရ ရှ၏။ ငါသည် ဤအရ က အဘယ်တကက င်တ
့် ပပ သနည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုသည် စစ်မှန၏
် ။ သူသည် အသက်ရှငက
်
အကယ်ရပပီ
ှ ိုး၊ သူ၏အမှုသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် အ ိုးလိုးန္င
ှ ့်် လူတစ်ဦိုးစီတင်ိုးက ရည်ရွယ်၏။ ထသပြစ်
့် လျှင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဤအရ က အဘယ်တကက င့်် လက်မခကကသနည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
အဘယ်တကက င့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က အလွနထ
် တ်ထတ်ပျ ပျ ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်ကကသနည်ိုး။ ဤသတသ
့်
နင်္ိုးမျြုိုးက ရရှြပင်
စ ိုးသငသ
့်် ည်၊
့် မမတက
့် ယ်ကယ် ကတက င်ိုးသည်ဟ ၎င်ိုးတ စဉ်ိုး
့်
ထသဆ
၎င်ိုးတအတွ
က် အဘယ်တကက င့်် စတ်မတက င်ိုးပြစ်ကကသနည်ိုး။
့် လျှင ် သင်တသည်
့်
့်
၎င်ိုးတ ဤသ
က
ွ ်ခရပခင်ိုးသည် ကကီိုးမ ိုးတသ သည်ိုးခမှုကပပ၏။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
့်
့် င်တယ
ဆန်ကျင်
သည်အ
့် တင်ိုးအတ က တထ က်ဆလျှင၊် ၎င်ိုးတသည်
ြျက်ဆိုးီ ခရသင်တ
့်
့် သ ်လည်ိုး၊
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤအရ က မလပ်တဆ င်တပ။ ယင်ိုးအစ ိုး သူသည် ခရစ်ယ န်ဘ သ အ ိုး
သ မန်ဘ သ တစ်စတစ်ခကဲသ
့် အလ
ိုးတူ တကယ်က ကင်တွယ်တလသည်။ ထတကက
င်၊့်
့်
့်
အပခ ိုးဘ သ မျ ိုး အတကက င်ိုး အတသိုးစတ်တပပ ရန် လအပ်မှုတစ်စတစ်ရ ရှသတလ ။
ဤဘ သ တရ ိုးအ ိုးလိုး၏ သီိုးပခ ိုးလကခဏ မှ လူတအတနပြင်
့် အခက်အခဲက
့်

သ ၍ခစ ိုးရန်၊ မတက င်ိုးမှု မပပြုရန်၊ တက င်ိုးတသ လပ်ရပ်မျ ိုး လပ်တဆ င်ရန်၊ သူတစ်ပါိုးအ ိုး
ဆဲတရိုးပခင်ိုး မပပြုရန်၊ သူတစ်ပါိုးအတပေါ် တဝြန်ချက်မတပိုးရန်၊ အပငင်ိုးပွ ိုးမှုမျ ိုးမှ မမကယ်ကယ်
ကင်ိုးတအ င်တနရန်န္င
ှ ့်် လူတက င်ိုးမျ ိုးပြစ်ရန်တ ပြစ်
် င်မှု အမျ ိုးစမှ
့် ၏- ဘ သ တရိုး သွနသ
ဤကဲသ
့် ပြစ်
င့်် ဤယကကည်မှု ရှသူမျ ိုး- ဘ သ တရ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့််
့် ၏။ ထတကက
့်
င်္ဏ်ိုးင်္ဏအမျြုိုးမျြုိုး၏ ဤတန က်လက်မျ ိုးသည်- ၎င်ိုးတ၏
ီ မျ ိုးက
့် တ်သလ
့် ဘ သ တရိုးကျင်ဝ
တင်ိုးကျပ်စွ လက်န န္င်ကကပါက၊ ကမဘ တပမတပေါ်တွင ် ၎င်ိုးတရှ့် ကကသည့်် အချန်အတွငိုး် တွင ်
ကကီိုးမ ိုးတသ အမှ ိုးမျ ိုး သမဟ
် ကကမည် မဟတ်တပ။ ပပီိုးလျှင်
့် တ် အပပစ်မျ ိုး ကျြူိုးလွနမ
သိုးကကမ်မှ ခနစ်ကကမ်ထ ပပန်ဝင်စ ိုးပပီိုးတန က်တွင် ဤလူမျ ိုးသည်- ဘ သ တရိုး
ကျင်ဝ
ီ မျ ိုးက တင်ိုးကျပ်စွ လက်န န္င်တသ သူမျ ိုးသည်- အမျ ိုးအ ိုးပြင ့််
့် တ်သလ
ဝည ဉ်တလ ကတွင် ရ ထူိုးတစ်ခက လက်ခရန် ဆက်လက်တည်ရကကမည်
ှ
ပြစ်သည်။
ထသတသ
လူမျ ိုး အမျ ိုးအပပ ိုး ရှသတလ ။ (အမျ ိုးအပပ ိုးမရှပါ။) သင်၏အတပြက
့်
မည်သည်အ
့် ရ အတပေါ် အတပခပပြုသနည်ိုး။ တက င်ိုးမှုပပြုြန္ှ့် င ့်် ဘ သ တရိုး စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
ပညတ်မျ ိုးက လက်န ြမှ့် မလွယ်ကူတပ။ ဗဒဓဘ သ သည် လူတအ
့်် ပပြုတပ့် ိုး အသ ိုးစ ိုးခွငမ
ယင်ိုးက သင် လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ သင်သည် မီိုးခိုးတရ င် ဝတ်ရမျ ိုးဝတ်ရပပီိုး
ဗဒဓဘ သ ဘရ ိုးတကျ င်ိုးမျ ိုးတွင ် တစ်တနကန် သတ်မျ ိုး ရွ တ်ြတ်ပပီိုး ဗဒဓ၏အမည်န မမျ ိုး
သပပြုင်ရွတ်ဆရမည်ဆပါက၊ ယင်ိုးက သင်လပ်တဆ င်န္င်မည်တလ ။ လွယက
် ူမည်မဟတ်တပ။
ခရစ်ယ န်ဘ သ တွင ် ပညတ်တတ ်ဆယ်ပါိုး၊ ပညတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးရ၏၊
ှ
ဤအရ မျ ိုးသည် လက်န ရန် လွယ်ကူသတလ ။ မလွယ်ကူတပ။ ဥပမ အ ိုးပြင-့်် သူတစ်ပါိုးက
ဆဲတရိုးပခင်ိုးမပပြုရဟူသည်က ကကည်တ
့် လ -့် လူတသည်
ဤစည်ိုးကမ်ိုးက တကယ်က
့်
လက်န န္င်စွမ်ိုး မရှတပ။ မမတက
ဲ ျက်၊ ၎င်ိုးတ ဆဲ
့် ယ်ကယ် မတ ိုးဆိုးီ န္င်ဘလ
့် တရိုးကက၏ပပီိုးလျှင် ဆဲတရိုးပပီိုးတန က်၊ ၎င်ိုးတသည်
ထစက ိုးမျ ိုးက ပပန်မရပ်သမ်ိုးန္င်ကကတချ၊ ထတကက
င ့််
့်
့်
၎င်ိုးတ မည်
သည်အ
့် ရ လပ်တဆ င်ကကသနည်ိုး။ ညတွင ် ၎င်ိုးတသည်
မမတ၏အပပစ်
မျ ိုးက
့်
့်
့်
ဝန်ခကက၏။ တစ်ခါတစ်ရတွင၊် အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ၎င်ိုးတဆဲ
့် တရိုးပပီိုးတန က်၊
၎င်ိုးတ၏စ
ှ ိုးမျ ိုးတွင ် အမန်ိုးတရ ိုးက သထ ိုးကကဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ထသူတအ
့် တ်န္လ
့်
့် ိုး
တန က်ထပ် အန္တရ ယ်ပပြုြ အချ
န်တစ်ခက အတသိုးစတ်စီမချက် တရိုးဆကွဲ ကသည်ထပင်
့်
လပ်တဆ င်ကကတလသည်။ အတချြုပ်အတနပြင်၊့် တသဆိုးတနတသ ဤတရ ိုးတသဝါဒ
အလယ်တွင် အသက်ရင
ှ က် ကသူတအတွ
က် အပပစ်ပပြုပခင်ိုး သမဟ
ှု ျြူိုးလွနပ် ခင်ိုးမှ
့်
့် တ် မတက င်ိုးမက
တရှ င်ကကဉ်ရန်မှ မလွယက
် ူတပ။ ထတကက
င်၊့် ဘ သ တရ ိုးတင်ိုးတွင ် လက်တစ်ဆပ်စ
့်
လူတသ
ှု အမှနတ
် ကယ် ရရှန္င်ကက၏။ ဤဘ သ တရ ိုးမျ ိုးတန က်
့် လျှင ် တပါက်တပမ က်မက

အလွနမ
် ျ ိုးလှတသ လူတက
့် လက်ကကတသ တကက င၊့်် ဝည ဉ်တလ ကတွင ်
အခန်ိုးကဏ္ဍတစ်ရပ်က လက်ခရန် အတတ ်မျ ိုးမျ ိုးက ဆက်လက် တည်ရန္
ှ င်ကကမည်ဟ
သင်ယဆ
ူ ၏။ သရ့် တွင၊် ထမျှမမျ ိုးတပ။ အနည်ိုးငယ်သ လျှင် ဤအရ က အမှနတ
် ကယ်
ရရှန္င်ကကတလသည်။ ယင်ိုးမှ ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုး၏
ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုးသသရ အတွက် တယဘယျအ ိုးပြင ့်် ထမျှသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတက
့်
ကွ ပခ ိုးတစသည်အ
့် ရ မှ ၎င်ိုးတသည်
တပါက်တပမ က်မက
ှု ရရှန္င်ကကပပီိုး၊ ဤသည်မှ ၎င်ိုးတက
့်
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ကွ ပခ ိုးတစသည့်အ
် ရ ပြစ်သည်။
၃။ ဘိုရ ်းသခင်၏ တန က်လက
ိို မ
် ျ ်း၏ ရှင ် ခင််းနှင ်ူ့ တသ ခင််းသံသရ
ဆက်လက်၍၊ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ သူတ၏
့်် သပခင်ိုး သသရ အတကက င်ိုး
့် ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
တပပ ကကစ။့် ဤအရ သည် သင်တန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်၏၊ ထတကက
င ့်် အ ရစက်ကကတလ ။့် ပထမဦိုးစွ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တန က်လက်တသ သူမျ ိုးက မည်သ အမျ
ြုိုးအစ ိုး
့်
ခွပဲ ခ ိုးန္င်သည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့် (ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
အတစခသူမျ ိုး ပြစ်သည်။) ဧကန်အမှန ် န္ှစ်မျြုိုး ရှ၏- ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
အတစခသူမျ ိုး ပြစ်သည်။ ပထမဦိုးစွ ၎င်ိုးတထဲ
့် တွင ် အနည်ိုးငယ်သ ရှသည့်် ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး အတကက င်ိုးက ငါတ ့် တပပ ကကစ။့် “ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး”
ဆသည်မှ မည်သတ
ူ က
့်
့် ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲက
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ် ပြစ်တည်လ ခဲသ
် န က်တွင၊် သူတန
့် ည့်တ
့် က်လက်မည့်် လူတစ်စက
တရွ ိုးချယ်ခသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်တက
့် “ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး” အပြစ် ရိုးရှငိုး် စွ
ရည်ညန်ိုးတပသည်။ ဤလူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးအြ အထူ
ိုးနယ်ပယ်တစ်ခန္ှင ့််
့်
အတရိုးပါမှုတရှ့် ခဲသ
့် ည်။ ဤနယ်ပယ် ထူိုးပခ ိုးသည်မှ အတရိုးကကီိုးတသ အမှုက သူ
လပ်တဆ င်သည့်် အချန်တွင ် လ ကကရမည့်် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသူ အနည်ိုးငယ်အထသ
ကနသ
် ့် တ်ထ ိုးတပသည်။ ပပီိုးလျှင် အတရိုးပါမှုမှ အဘယ်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခကကရသည့်် အပ်စတစ်စ ပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်အ
် တွက်၊ အတရိုးပါမှု ကကီိုးမ ိုးတပသည်။
ဆလသည်မှ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတအ
် တစပပီိုး စလင်တစရန် ဆန္ဒရက
ှ
၊
့် ိုး ပပည့်စ
သူ၏စီမခနခ
် ့် ပွဲ ခင်ိုး အမှုပပီိုးဆိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ဤလူတက
့် ည်ပြစ်သည်။
့် သူ ရယူလမ်မ
ဤအတရိုးပါမှုမှ ကကီိုးမ ိုးသည်မဟတ်တလ ။ ထတကက
င့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ရယူရန်
့်
့်
ရည်ရွယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည့်အ
် တွက်၊ ဤတရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ကကီိုးမ ိုးတသ အတရိုးပါမှု ရှတပသည်။ အတစခသူမျ ိုးအတွက်မူ၊ ဘရ ိုးသခင်၏

ကကြုတင်ခခ
ွဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုး အတကက င်ိုးအရ မှ တစ်ခဏ န ိုးပပီိုး၊
၎င်ိုးတ၏ဇ
စ်ပမစ်မျ ိုးအတကက င်ိုးက ဦိုးစွ တပပ ကကစ။့် တက်ရက်အ ိုးပြင ့်် “အတစခသူ”
့်
တစ်ဦိုးသည် အတစခတသ သူပြစ်၏။ အတစခတသ သူမျ ိုးသည် ယ ယီပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ထသ တရရှ
ည် သမဟ
သမဟ
့်
့်
့် တ် အစဉ်အပမဲ မလပ်တဆ င်ကကဘဲ၊ ယ ယီ ခန်အပ်
့် တ်
စတဆ င်ိုးခရသူမျ ိုးပြစ်၏။ ၎င်ိုးတအမျ
ိုးစ၏ ဇ စ်ပမစ်မှ ၎င်ိုးတသည်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ
့်
့်
တရွ ိုးချယ်ခခဲက့် ကရတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုတွင ် အတစခသူမျ ိုး
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍက ခယူရမည်ဟ ထတ်ပပန်တကကည ထ ိုးချန်တွင် ကမဘ တပမသ ၎င်
့် ိုးတ ့်
လ ခဲက့် ကတပသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အရင်ဘဝတွင ် တရ စဆ န်တစ်တက င် ပြစ်ပပီိုးတက င်ိုး
့်
ပြစ်ပပီိုးန္င်တသ ်လည်ိုး၊ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးလည်ိုး ပြစ်ပပီိုးတက င်ိုး ပြစ်ပပီိုးန္င်တပသည်။ ယင်ိုးမှ
အတစခသူမျ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးပြစ်ကက၏။
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တန က်ထပ် တပပ ဆကကစ။့် ၎င်ိုးတ ့်
တသဆိုးကကသည့်အ
် ခါ၊ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့် တနရ န္ှင ့််
လိုးဝ မတူကွဲပပ ိုးတသ တနရ တစ်ခသ သွ
့်် တူ
့် ိုးကကတလသည်။ ယင်ိုးသည် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
တက င်ိုးကင်တမန်မျ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုး အတူပါရှသည့်တ
် နရ တစ်ခ ပြစ်သည်။
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်တင်ကယ်ကျ စီမအပ်ချြုပ်သည့်် တနရ တစ်ခပြစ်၏။
ဤတနရ တွင် ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူတသည်
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင်မျက်လိုးမျ ိုးပြင့််
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က မရှု ပမင်န္င်ကကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် ဝည ဉ်တလ က၏
အပခ ိုးမည်သည်တ
့် နရ န္ှငမ
့်် ျှ မတူတပ။ ဤသည်မှ မတူကွဲပပ ိုးတသ တနရ တစ်ခ၊
ဤလူတစ်စတ တသဆ
ိုးပပီိုးတန က် သွ ိုးသည်တ
့် နရ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတတသဆ
ိုးသည်အ
့် ခါ၊
့်
့်
၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုး၏ မညြှ မတ စစမ်ိုးစစ်တဆိုးပခင်ိုးက ခရ၏။
့်
ပပီိုးလျှင် မည်သည်အ
့် ရ က စစမ်ိုးစစ်တဆိုးသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တစတမန်မျ ိုးသည်
ဤလူတက
ကကည်မှုတွင ် ၎င်ိုးတ၏ဘဝတစ်
တလျှ က်လိုး
့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏ယ
့်
့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးကကပပီိုးပြစ်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုး၊ ထအချန် အတတ အတွငိုး် တွင ် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ဆန်ကျင်
ခြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး ရှမရှ၊ သမဟ
ဲ ြ
ဲ့် ူိုးပခင်ိုး ရှမရှဆသည်န္င
ှ ့််
့်
့် တ် ကျန်ဆခ
ဆိုးရွ ိုးသည့်် အပပစ်မျ ိုး သမဟ
် ပဲ့် ခင်ိုး ရှမရှက
့် တ် မတက င်ိုးမှုမျ ိုး ကျြူိုးလွနခ
စစမ်ိုးစစ်တဆိုးကက၏။ ဤစစမ်ိုးစစ်တဆိုးမှုက ထသီိုးပခ ိုးလူသည် တနခွငရ
့်် မည်တလ သမဟ
့် တ်
ထွက်ခွ ရမည်တလ ဟူသည့်် တမိုးခန
ွ ိုး် က တပြရှငိုး် လမ်မ
့် ည်။ “ထွက်ခွ သည်” ဟူသည်မှ
မည်သည်က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် “တနသည်” ဟူသည်မှ မည်သည်က
ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ “ထွက်ခွ သည်” ဟူသည်မှ ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
အတပေါ် အတပခခ၍
့်

၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ အဆင်အ
ှ ိုး
့် တန်ိုးမျ ိုး အလယ် ကျန်ရပခင်
့်
ရှမရှဆသည်က ရည်ညန်ိုး၏။ “တန”ြ ခွ
့် ငပ့်် ပြုခရပခင်ိုး ဟူသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
့်
တန က်ဆိုးတသ က လ အတွငိုး် တွင ် ဘရ ိုးသခင်၏စလင်တစပခင်ိုး ခရမည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးအလယ်
ကျန်ရန္
ှ င်သည်က ဆလတပသည်။ တနသူမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်သည် အထူိုး အစီအစဉ်မျ ိုး
ရှသည်။ သူ၏အမှု က လအသီိုးသိုးီ အတွငိုး် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ထသတသ
လူတက
့်
့်
တမန်တတ ်မျ ိုး အပြစ်တဆ င်ရွက်ရန် သမဟ
့် တ် အသင်ိုးတတ ်မျ ိုးက ပပန်လည် န္ိုးထတစပခင်ိုး
သမဟ
်
့် ရှ က်ပခင်ိုး အမှုက လပ်တဆ င်ရန် တစလတ်လမ့််မည်။ သတသ
့် တ် တစ င်တ
့်
ထသတသ
အမှုက လပ်န္င်စွမ်ိုး ရှသူမျ ိုးသည် မျြုိုးဆက် တစ်ဆက်ပပီိုးတစ်ဆက်
့်
ပပန်တမွိုးြွ ိုးကကသည့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးတလ က် မကက မကက ပပန်မဝင်စ ိုးကကတပ။ ထထက်
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အဆင်မ
ှ အ
့်် ညီ
့် ျ ိုးန္င
့်
ကမဘ တပမတပေါ်သ ပပန်
င့်် ၎င်ိုးတ ့်
့် သွ ိုးကကရက ၊ မကက ခဏ မဝင်စ ိုးကကတပ။ ထတကက
့်
မည်သည်အ
့် ချန်တွင ် ပပန်ဝင်စ ိုးသည်ဆသည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ စည်ိုးမျဉ်ိုး တစ်ခတစ်တလ
ရှသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
န္ှစ်အနည်ိုးငယ်ကက တင်ိုး တစ်ကကမ် လ ကကသတလ ။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
ထသတသ
အကကမ်တရန္ှုနိုး် ပြင့်် လ ကကသတလ ။ မလ ကကတပ။ ဤအရ သည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၊ ယင်ိုး၏အဆင်မ
့် ျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏လအပ်ချက်မျ ိုးအတပေါ် အတပခခထ ိုးပပီိုး၊
သတ်မှတထ
်
ိုးသည့်် စည်ိုးမျဉ်ိုးမျ ိုး မရှတပ။ တစ်ခတည်ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင်သည်
တန က်ဆိုးတသ က လအတွငိုး် တွင ် သူအမှု
့် ခါ၊
့် လပ်တဆ င်သည်အ
့် ၏တန က်ဆိုးအဆင်က
ဤတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူမျ ိုး အ ိုးလိုး လ ကကလမ်မ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဤသလ
့် ပခင်ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
တန က်ဆိုး ပပန်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ိုးမှ အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏အမှု၏ တန က်ဆိုးအဆင်အ
် လဒ်အတပေါ်
့် တွငိုး် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှမည့်ရ
အတပခခထ ိုးပခင်ိုး ပြစ်၏- အတကက င်ိုးမှ အမှု၏ ဤတန က်ဆိုးတသ အဆင်အ
့် တွငိုး် တွင၊်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးက လိုးဝပပည့်စ
် တစလမ်မ
့် ည်
ပြစ်တသ တကက ငပ
့်် င်တည်ိုး။ ဤသည်မှ အဘယ်အရ က ဆလသနည်ိုး။
ဤတန က်ဆိုးတသ အဆင်အ
ပပည့်စ
် တစပခင်ိုးခရပပီိုး စလင်တစပခင်ိုး
့် တွငိုး် တွင ် ဤလူတသည်
့်
ခရပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
ယခင်ကကဲသ
့် ပပန်
့် ည် မဟတ်တပ။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝင်စ ိုးကကလမ်မ
့်
လူသ ိုးပြစ်ပခင်ိုး ပြစ်စဉ်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် လ
့် ပပန်ဝင်စ ိုးပခင်ိုး ပြစ်စဉ်ကဲသ
့် ိုးဝ ပပီိုးဆိုးပခင်ိုးသ ့်
တရ က်လ လမ်မ
့် မ
ူ ျ ိုးန္ှင ့်် ဆက်န္ယ်၏။ ထတကက
င့််
့် ည်။ ဤသည်မှ တနမည်သ
့်
မတနန္င်တသ သူမျ ိုးသည် မည်သည်တ
့် နရ သ သွ
့်် ရသူမျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးကကသနည်ိုး။ တနခွငမ
့်
ကယ်ပင် သငတ
့်် တ ်သည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင် ရှတပသည်။ ပထမဦိုးဆိုးအတနပြင်၊့် ၎င်ိုးတ၏
့်

မတက င်ိုးမှုပပြုပခင်ိုး၊ ၎င်ိုးတ ပပြုလ
ပ်ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် မှ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ ကျြူိုး
လွနပ် ပီိုးပြစ်သည့််
့်
့်
အပပစ်မျ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင့်် ၎င်ိုးတသည်
လည်ိုး အပပစ် တပိုးခရလမ်မ
့် ည်။
့်
၎င်ိုးတအပပစ်
တပိုး ခရပပီိုးတန က်တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အတပခအတနမျ ိုးန္င
ှ ့်် လက်တလျ ညီတထွ
့်
ပြစ်သည့်အ
် တင်ိုး သူတက
ူ ျ ိုးအလယ် ပရန်
့် ည်
့် မယကကည်သမ
့် အစီအစဉ်မျ ိုး ပပြုလပ်လမ်မ
သမဟ
ှ
လူအမျြုိုးမျြုိုးအလယ် သွ ိုးရန် ၎င်ိုးတအတွ
က်
့် တ် ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
့်
စီစဉ်လမ်မ
က် ပြစ်န္င်တပခရှတသ
့် ည်ပြစ်သည်။ တစ်နည်ိုးအ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတအတွ
့်
ရလဒ်န္စ
ှ ်ခရှသည်- တစ်ခမှ အပပစ်ဒဏ်တပိုးခရပခင်ိုးန္ှင ့်် ပပန်ဝင်စ ိုးပပီိုးတန က်
ဘ သ တရ ိုးတစ်ခခန္ှငဆ
့်် င်တသ လူတအကက
ိုး အသက်ရှငပ် ခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်မည်ပြစ်ပပီိုး၊
့်
အပခ ိုးတစ်ခမှ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်လ ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး
့်
ပြစ်လ ကကပါက၊ အခွငအ
့်် တရိုးအ ိုးလိုး ဆိုးရှု ိုးသွ ိုးလမ်မ
် ၎င်ိုးတသည်
့် ည်။ သတသ
့်
့်
ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုး ပြစ်လ ကကပါက- ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတ ခရစ်
ယ န်မျ ိုး
့်
ပြစ်လ ကကပါက- ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး၏ အဆင်အ
့် တန်ိုးမျ ိုး
့်
အလယ်သ ပပန်
့်် တရိုးတစ်ခ ရှကကလမ်ဦ
့် ိုးမည်ပြစ်သည်။ ဤတွင ်
့် သွ ိုးရန် အခွငအ
လွနစ
် ွ ရှု ပ်တထွိုးတသ ဆက်န္ယ်မှုမျ ိုးရ၏။
ှ
တတတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးတသ တစ်စတစ်ရ
လပ်တဆ င်မပါက၊ ၎င်ိုးတသည်
အပခ ိုးသူတင်ိုးကသ
ဲ့် ပင်
့် ည်။
့်
့် အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ယခင်က ငါတတဆွ
့် လ ။့် တပါလသည်
့် ိုးတန္ွိုးခဲက့် ကသည့်် တပါလက ကကည်တ
အပပစ်တပိုးခရသည့်် လူတစ်ဦိုး၏ ဥပမ တစ်ရပ်ပြစ်သည်။ ငါတပပ တနသည်အ
့် တကက င်ိုးအရ က
သင်တ သတဘ
တပါက်သတလ ။ ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုး၏ နယ်ပယ်မှ ပတသ
့်
ပြစ်သတလ ။ (အမျ ိုးအ ိုးပြင ့်် ပြစ်ပါသည်။) ယင်ိုး၏အမျ ိုးစမှ ပတသ ပြစ်သည်၊ သတသ
်
့်
ယင်ိုး၏ တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုး တစ်ခသည် ပတသမဟတ်တပ။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက င်န
့် ည်ိုး။ ဤတနရ ၌ ငါသည် အသသ အထင်ရှ ိုးဆိုးတသ အတကက င်ိုးရင်ိုးက
ရည်ညန်ိုးတလပပီ- မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနပ် ခင်ိုး ပြစ်သည်။ လူတ မတက
င်ိုးမှု ကျြူိုးလွနသ
် ည်အ
့် ခါ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့် မလချင်သကဲသ
့်
မလချင်သည်အ
့် ခါတွင၊် သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး လူမျြုိုးမျ ိုး န္ှင ့်် လူအမျြုိုးအစ ိုး
အမျြုိုးမျြုိုးတအကက
ိုး ပစ်လက်တလသည်။ ဤအရ က ၎င်ိုးတက
့် ျက် မရှဘဲ
့်
့် တမျှ ်လင်ခ
ပြစ်သွ ိုးတစပပီိုး၊ ၎င်ိုးတအတွ
က် ပပန်သွ ိုးြ ခက်
ခတ
ဲ စတလသည်။ ဤအရ အ ိုးလိုးသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှင ့်် တသပခင်ိုးသသရ န္ှင ့််
ဆက်န္ယ်တပသည်။

ဤတန က်အတကက င်ိုးအရ သည် အတစခသူမျ ိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ န္ှင ့််
ဆက်န္ယ်တန၏။ အတစခသူမျ ိုး၏ ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးအတကက င်ိုးက ငါတ ခ
့် ည်။
့် တင် တဆွိုးတန္ွိုးခဲသ
ဆလသည်မှ ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
ူ ျ ိုးန္င
ှ ့်် တရ စဆ န်မျ ိုး
့်
့် အတတ်ဘဝမျ ိုးတွင ် မယကကည်သမ
ပြစ်ခကဲ့် ကပပီိုးတန က် ပပန်ဝင်စ ိုးကကသည် ဆသည့်အ
် ချက် ပြစ်သည်။ အမှု၏တန က်ဆိုးအဆင့််
တရ က်ရသည့်
ှ
အ
် တွက်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးမှ ထသတသ
လူတစ်စက
့်
တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်က ဤအပ်စသည် အထူိုးအပ်စပြစ်၏။ ဤလူတက
့် တရွ ိုးချယ်ရပခင်ိုးတွင်
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်မှနိုး် ချက်မှ သူ၏အမှုက ၎င်ိုးတ အတစခ
ရန်အတွက် ပြစ်၏။ “အတစခပခင်ိုး”
့်
ဆသည်မှ ကက ိုးရသည်မှ ရည်မွနလ
် ှတသ စက ိုးလိုး မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် အတယ က်တင်ိုး၏
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးသည် မည်သက
ူ ့် ရည်ရွယ်သည်က
ငါတကကည်
သ
့် င်သ
ှ
ိုးသည် အထူိုး
့် ည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ အတစခသူမျ ိုး တည်ရတနပခင်
့်
အတရိုးပါမှုတစ်ရပ် ရှ၏။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးပခင်ိုး ခခဲရ
့် တွက်
့် သည်အ
့်
အပခ ိုးမည်သမ
ူ ျှ ၎င်ိုးတ၏အခန်
ိုးကဏ္ဍက မတဆ င်ရွက်န္င်တပ။ ပပီိုးလျှင် ဤအတစခသူမျ ိုး၏
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍမှ အဘယ်နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးက အတစခရန်ပြစ်၏။
အမျ ိုးအ ိုးပြင၊့်် ၎င်ိုးတ၏အခန်
ိုးကဏ္ဍမှ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက အတစခရန်၊ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
အမှုတွင ် ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက
သူစလင်တစပခင်ိုးအမှုက ကူညတ
ီ ဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးရန်တ ပြစ်
့််
့် သည်။ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်
အ ိုးထတ်ကကြုိုးပမ်ိုးတနကကပခင်ိုး ရှမရှ၊ အမှု၏ ရှု တထ ငအ
့်် ချြုျို့က တဆ င်ရွက်တနပခင်ိုး ရှမရှ၊
သမဟ
့် တ် အချြုျို့တသ အလပ်မျ ိုးက တ ဝန်ယူပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က ပဓ နမထ ိုးဘဲ၊
ဤအတစခသူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မှ အဘယ်နည်ိုး။
၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးမှ အလွနမ
် ညြှ မတ ပြစ်လွနိုး် တနသတလ ။
(မဟတ်ပါ။ ၎င်ိုးတက
့် ရန်သ ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆပါသည်။)
့် သစစ တစ င်သ
အတစခသူမျ ိုးသည်လည်ိုး သစစ တစ င်သ
့် ရမည်ပြစ်၏။ သင်၏ဇ စ်ပမစ် သမဟ
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
့် အဘယ်တကက င့်် တရွ ိုးချယ်သည်က ပဓ နမထ ိုးဘ၊ဲ သင်သည်
ဘရ ိုးသခင်ကလည်ိုးတက င်ိုး၊ သင်က
ှ
့် မည်သည့််
့် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္သည်
တစခင်ိုးချက်တ ဝန်မျ ိုးကမဆ၊ ပပီိုးလျှင် သင် တ ဝန်ရသည်
ှ
့် အလပ်န္င
ှ ့်် သင်ထမ်ိုးတဆ င်သည့််
တ ဝန်မျ ိုးကလည်ိုးတက င်ိုး သစစ တစ င်သ
့် ရမည်။ ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ င်သ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့််
တကျနပ်တစပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်သည့်် အတစခသူမျ ိုးအတွက်၊ ၎င်ိုးတ၏အဆ
ိုးသတ်မှ
့်
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လမ်မ
လက်တည်ရှန္င်ကကလမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ ၎င်ိုးတ ဆက်
့် ည်။
့်
ဆက်လက်တည်ရတသ
ှ
အတစခသူမျ ိုးပြစ်ြရန်
့် မှ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ခတလ ။

ဆက်လက်တည်ပခင်ိုးသည် မည်သည့်အ
် ရ က ဆလသနည်ိုး။ ဤတက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ ၏
အဓပပ ယ်မှ အဘယ်နည်ိုး။ အဆင်အ
့် တန်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်၏တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးန္ှင ့်် တူပမရတပ။ ၎င်ိုးတသည်
ကွဲပပ ိုးပရ၏။ သတသ
်
့်
့်
အမှနတ
် ွင၊် ဤဘဝတွင ် ၎င်ိုးတ တမွ
့် ျို့တလျ ်သည့်် အရ သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ခသူတ ့်
တမွျို့တလျ ်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် တူညသ
ီ ည် မဟတ်တလ ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင်၊့် ယင်ိုးသည်
ဤဘဝတွင ် တူညတ
ီ ပသည်။ ဤအရ က သင်တ မပငင်
ိုးကကတပ၊ ဟတ်သည်မဟတ်တလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တထ က်ပ့်မှု၊
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုး- ဤအရ မျ ိုးက မည်သူ မတမွတ
ျို့ လျ ်ဘဲ တနသနည်ိုး။
ထသတသ
အလျှပယ်ရပခင်
ှ ိုးက အတယ က်တင်ိုး တမွျို့တလျ ် ခစ ိုးကက၏။ အတစခသူတစ်ဦိုး၏
့်
ကယ်ပင်လကခဏ သည် အတစခမှုက လပ်တဆ င်သတ
ူ စ်ဦိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့်
၎င်ိုးတသည်
သူြန်ဆင်ိုးခတ
ဲ့် သ အရ အ ိုးလိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးသ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
အခန်ိုးကဏ္ဍမှ အတစခသူ၏ အခန်ိုးကဏ္ဍသ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတန္ှ့် စ်ဦိုးစလိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါမျ ိုး ပြစ်သည်အ
့် တွက်၊ အတစခသူတစ်ဦိုးန္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏တရွ ိုးချယ်ခရသူတစ်ဦိုးတအကက
ိုး ကွ ပခ ိုးချက် တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။
့်
လက်တတွအ
ျို့ ိုးပြင ့်် မရှတပ။ အမည်ခအ ိုးပြင့်် တပပ ရလျှင ် ကွ ပခ ိုးချက်ရ၏၊
ှ
အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
၎င်ိုးတပါဝင်
သည့်် အခန်ိုးကဏ္ဍအရ ကွ ပခ ိုးချက်ရ၏ှ
သရ့် တွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစက
့်
မမျှမတ မဆက်ဆတပ။ ထတကက
င့်် ဤလူမျ ိုးသည် အတစခသူမျ ိုးဟ အဘယ်တကက င့််
့်
သတ်မှတ်ခထ ိုးရသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဤအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်၍ သန ိုးလည်မှုတစ်ခ
့်
ရှရတပမည်။ အတစခသူမျ ိုးသည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ လ ကက၏။ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ
၎င်ိုးတလ
်ပပသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတတွ
ီ ည့်် မတက င်ိုးသည့််
့် သည်ဟ ငါတ တြ
့်
့် င ် တူညသ
တန က်ခသမင်ိုး ရှကကသည်မှ သသ တပသည်- ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုးသည်
ဘရ ိုးမဲဝ
် ည်ိုး ထသ ပြစ်
ဘရ ိုးသခင်က
့် ါဒီမျ ိုးပြစ်ကကပပီိုး၊ အတတ်တွငလ
့် ခကဲ့် က၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
မယကကည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ဘရ ိုးသခင်၊ သမမ တရ ိုးန္ှင ့်် အပပြုသတဘ တဆ င်တသ
အရ အ ိုးလိုးက ရန်လခဲက့် ကသည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က သမဟ
့်
့် တ်
ဘရ ိုးသခင်တည်ရပခင်
ှ ိုးက မယကကည်ကကတချ။ ထသပြစ်
ဘရ ိုးသခင်၏
့် သပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက န ိုးလည်ပခင်ိုးင ှ တတ်စွမ်ိုးန္င်ကကပါသတလ ။ ကကီိုးမ ိုးတသ
အတင်ိုးအတ အထ ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်န္င်စွမ်ိုးမရှဟ တပပ သည်မှ တရ ိုးတပသည်။
တရ စဆ န်မျ ိုးသည် လူစက
ိုးမျ ိုးက န ိုးလည်န္င်စွမ်ိုး မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် အတစခသူမျ ိုးသည်
့်
ဘရ ိုးသခင် မည်သည့်အ
် ရ တပပ တနသည်၊ မည်သည့်အ
် ရ က သူ တတ င်ိုးဆသည်၊ သမဟ
့် တ်

ထသတသ
တတ င်ိုးဆချက်မျ ိုးက သူ အဘယ်တကက င ့်် ပပြုသည်တက
့်
့် န ိုးမလည် န္င်ကကတပ။
၎င်ိုးတ န
ဤအရ
မျ ိုးသည် န ိုးမလည်န္င်ြွယ်ရ ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် ိုးမလည်တပ။ ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
ဉ ဏ်အလင်ိုးမရဘဲ ရှတနကက၏။ ဤအတကက င်ိုးတကက င်၊့် ဤလူတသည်
ငါတတပပ
ဆခဲသ
့် ည့််
့်
့်
အသက်က မပင်ဆင်ကကတပ။ အသက်မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သမမ တရ ိုးက လူတ န
့် ိုးလည်န္င်ကကသတလ ။
၎င်ိုးတသည်
သမမ တရ ိုးပြင ့်် ပပင်ဆင်ထ ိုးပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်န္င
ှ ့််
့်
သက်ဆင်သည့်် အတတွျို့အကကြုန္ှင ့်် အသပည တက
့် ၎င်ိုးတ ရှ
့် ကကပါသတလ ။ (မရှပါ။) ယင်ိုးမှ
အတစခသူတ၏
်၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူတက
့် ဇ စ်ပမစ်မျ ိုးပြစ်၏။ သတသ
့်
့် အတစခသူမျ ိုး
ပြစ်တစသည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးတွင ် စန္ှုနိုး် မျ ိုး
ရှဆဲပြစ်၏။ သူသည် ၎င်ိုးတအတပေါ်
အထင်အပမင်မတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့်
့်
ဝတ်တကျတမ်ိုးတကျ ပပြုပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ၎င်ိုးတသည်
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့်
န ိုးမလည်ကကသကဲသ
့် ၊ ့် အသက်က ပင်ဆင်ပခင်ိုး မရှကကတသ ်လည်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတက
့် ကကင်န စွ ဆက်ဆဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ စန္ှုနိုး် မျ ိုး ရှဆဲပြစ်၏။ သင်တသည်
ယခတင် ဤစန္ှုနိုး် မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ပတ်သက်၍ တပပ ဆခဲက့် ကသည်- ဘရ ိုးသခင်က သစစ တစ င်သ
့် ပခင်ိုးန္ှင ့််
သူတပပ သည်အ
့် ရ ကလပ်တဆ င်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။ သင်၏အတစခမှုတွင၊် သင်သည်
လအပ်သည်တ
့် နရ တွင ် အတစခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ တကယ့်အ
် ဆိုးထတင် အတစခရမည်ပြစ်၏။
သင်သည် သစစ တစ င်သ
့် တသ အတစခသူတစ်ဦိုး ပြစ်န္င်ပါက၊ အဆိုးထတင်တအ င်
အတစခန္င်ပပီိုး သငက
့်် ဘရ ိုးသခင် အပ်န္ထ
ှ ိုးသည့်် တစခင်ိုးချက်တ ဝန်က ပြည့်ဆ
် ည်ိုးန္င်ပါက၊
သင်သည် တန်ြိုးရတသ
ှ
အသက်တ က အသက်ရှငလ
် မ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအရ က သင်
လပ်တဆ င်န္င်ပါက၊ သင်သည် ဆက်လက် တည်ရှန္င်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က
သရန် အနည်ိုးငယ် သ ၍အ ိုးထတ်ပါက၊ အနည်ိုးငယ် သ ၍ကကြုိုးစ ိုးပါက၊
ဘရ ိုးသခင်ကသရန် သင်၏ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ဆတက်ထမ်ိုးပိုး ပပြုလပ်န္င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်က သပခင်ိုးအတကက င်ိုး အနည်ိုးငယ်တပပ ဆန္င်ပါက၊ သူအြ
သက်
တသခန္င်ပါက၊
့်
့်
သည့်အ
် ပပင် သူ၏ အလတတ ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် တစ်စတစ်ရ က သင် န ိုးလည်န္င်ပါက၊
ဘရ ိုးသခင်၏အမှုတွင ် ပူိုးတပါင်ိုးတဆ င်ရွက်န္င်ပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးက
အတတ ်အတန် အတရိုးထ ိုးန္င်ပါက၊ သင်သည် အတစခသူတစ်ဦိုးအတနပြင ့်် အခွငအ
့်် လမ်ိုးတွင ်
တပပ င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ တတွျို့ ကကြုရလမ်မ
့်် လမ်ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုသည်
့် ည်ပြစ်သည်။ ဤအခွငအ
မည်သည်အ
့် ရ ပြစ်လမ်မ
ှ သက်သက် ပြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ိုး။ သင်သည် ဆက်လက်တည်ရရ
့် ည်
မဟတ်တတ တ
့် ပ။ သင်၏အပပြုအမူအတနအထင်၊ သင်၏ကယ်ပင် တမျှ ်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့််

လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုးအတပေါ် မူတည်၍၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
ဲ ှ
့် တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးထမ
တစ်ဦိုးပြစ်တစလမ်မ
့်် လမ်ိုးထက
ဲ သင်၏ တပပ င်ိုးလဲမှု ပြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤအရ သည် အခွငအ
့် ည်။
အတစခသူမျ ိုးအတွက်၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ အတက င်ိုးဆိုးတသ အရ မှ အဘယ်နည်ိုး။
ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် ဘရ ိုးသခင်၏တရွ ိုးချယ်ခရသူ ပြစ်လ န္င်ပခင်ိုး ပြစ်သည်။ အကယ်၍
့်
၎င်ိုးတသည်
ထသပြစ်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး ပြစ်ကကသည်ပ
့် စကဲသ
့် ့်
့်
့် ပါက၊ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
့်
တရ စဆ န်မျ ိုးအပြစ် ဝင်စ ိုးတတ မ
့် ည်မဟတ်ဟ ဆလတပသည်။ ယင်ိုးမှ တက င်ိုးပါ၏တလ ။
တက င်ိုးတပသကဲသ
့် သတင်
ိုးတက င်ိုးလည်ိုး ပြစ်၏- ယင်ိုးမှ အတစခသူမျ ိုးသည်
့်
ပသွငိုး် ၍ရသည်ဟ ဆလတပသည်။ အတစခသူမျ ိုးအတွက၊် ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတက
့်
အတစခြ ခွ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးလက်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ ၎င်ိုးတသည်
ထသ ထ
့် ခ
့်
့် ဝရ
လပ်တဆ င်ကကလမ်မ
် ပ။ ထသ တသချ
တပါက် မဟတ်တပ။
့် ည်ဆသည်မှ မမှနတ
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူ၏ တစ်ဦိုးချင်ိုး အပပြုအမူန္င
ှ ့်် သငတ
့်် လျ ်သည့်် နည်ိုးလမ်ိုးပြင ့်် ၎င်ိုးတက
့်
ကယ်တွယက
်
တနပ် ပန်
့် မည်ပြစ်သည်။
သရ့် တွင၊် တကယ့်အ
် ဆိုးထတင် အတစမခန္င်သည့်် တစခသူမျ ိုး ရှ၏။ ၎င်ိုးတ၏
့်
အတစခမှုအတွငိုး် တွင၊် လမ်ိုးတစ်ဝက်၌ အရှု ိုးတပိုးက ဘရ ိုးသခင်က စွနပစ်
် ့် သမ
ူ ျ ိုးအပပင်
အပပစ်မျ ိုး တစ်သတ
ီ စ်တန်ိုး ကျြူိုးလွနတ
် သ လူမျ ိုး ရှကက၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုက
ကကီိုးမ ိုးတသ ထခက်မှု ပြစ်တစပပီိုး ကကီိုးမ ိုးတသ ဆိုးရှု ိုးမှု ပြစ်တပေါ်တစသည့်သ
် မ
ူ ျ ိုးပင်ရပပီ
ှ ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကျန်ဆသ
ဲ ည့်် အတစခသူမျ ိုး စသည်ပြင်ပ
့် င် ရှကက၏။ ဤသ ပပင်
့် ၍ မရတသ
အကျြုိုးဆက်မျ ိုးသည် မည်သည်အ
့် ရ က ညန်ပပသနည်ိုး။ ထသတသ
ဆိုးယတ်သည့််
့်
လပ်ရပ်တစ်ခတစ်တလသည် ၎င်ိုးတ၏အတစခ
မှု အဆိုးသတ်ပခင်ိုးက ညန်ပပတပလမ်မ
့် ည်။
့်
သင်၏ အတစခမှုအတွငိုး် သင်၏အပပြုအမူသည် လွနက
် ဲစွ ညြ
့် ျင်ိုးလွနိုး် တသ တကက ငန္
့်် င
ှ ့််
သင်သည် လွနလ
် ွနိုး် ပပီ ပြစ်တသ တကက င၊့်် သင်၏အတစခမှုက စမမီသည်က ဘရ ိုးသခင်
တတွျို့သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူသည် သင်၏ အတစခရန် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
့် ီမှုက
ြယ်ရှ ိုးမည်ပြစ်သည်။ သင်က
့် သူ အတစခခွငပ့်် ပြုတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ သူသည် သင်အ
့် ိုး
သူ၏တကယ့််ပမင်ကွငိုး် တရှ ျို့ န္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်မှ ြယ်ရှ ိုးလမ့််မည် ပြစ်သည်။
သင်သည် အတစမခလသည်မှ ဟတ်ပါသတလ ။ သင်သည် စဉ်ဆက်မပပတ် မတက င်ိုးမှု
ပပြုလလျက်ရသည်
ှ
မဟတ်တလ ။ သင်သည် တစ်သမတ်တည်ိုး သစစ မဲ့်သည် မဟတ်တလ ။
ကင်ိုး ဒီလဆ၊ လွယ်ကူသည့်် တပြရှငိုး် ချက်တစ်ရပ် ရှ၏- သင်၏ အတစခရန်
အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီမှု ြယ်ရှ ိုးခရမည်ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အြ၊ ့် အတစခတစ်ဦိုးထမှ ၎င်ိုး၏
အတစခရန် အရည်အချင်ိုးပပည်မ
့် ီမက
ှု ြယ်ရှ ိုးပခင်ိုးဆသည်မှ ဤအတစခသူ၏ အဆိုးသတ်က

တကကည လက်ပပီ ပြစ်သည်ဟ ဆလပပီိုး၊ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အတစခရန်
့်
အရည်အချင်ိုးမီတတ မ
့် ည် မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူ၏အတစခမှုက တန က်ထပ်
မလအပ်တတ သ
့် ၊ ့် မည်မျှတက င်ိုးမွနတ
် သ အရ မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်
့် ကဲသ
တပပ တက င်ိုးတပပ ကကပါတစ၊ ထစက ိုးမျ ိုးသည် အချည်ိုးန္ိုးီှ ပြစ်တပလမ်မ
့် ည်။ အမှုအရ မျ ိုး
ဤအဆငထ
့်် တရ က်သည်အ
့် ခါတွင၊် အတပခအတနသည် ပပန်လည်ပပြုပပင်မရန္င်တသ အရ
ပြစ်လ ပပီိုးပြစ်လမ်မ
့် တသ
အတစခသူမျ ိုးသည် ပပန်လမ်ိုးရှလမ်မ
့် ည်။ ဤကဲသ
့် ည် မဟတ်။
့်
ပပီိုးလျှင် ဤကဲသ
့် တသ
အတစခသူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သ က
့်
့် င်တွယ်တပြရှငိုး်
သနည်ိုး။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး အတစခမှုမှ ရပ်စဲရမျှ ရပ်စဲသတလ ။ မဟတ်တပ။ သူသည်
၎င်ိုးတအ
ှ
ိုးမှ တ ိုးဆိုးီ ရမျှ တ ိုးဆိုးီ သတလ ။ သမဟ
့် ိုး ဆက်လက်တည်ရတနပခင်
့် တ် သူသည်
၎င်ိုးတအ
င်ိုးလဲမတ
ှု စ်ခ ပပြုလပ်ရန် တစ ငဆ
့်် င်ိုးသတလ ။
့် ိုး တဘိုးြယ်ထ ိုးပပီိုး၊ ၎င်ိုးတ တပပ
့်
မတစ ငဆ
့်် င်ိုးတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အတစခသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ အမှနတ
် ကယ်
သပ်ချစ်ခင်သည် မဟတ်တပ။ လူတစ်ဦိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် အတစခရ ၌
ဤသတဘ ထ ိုးမျြုိုးရပါက၊
ှ
ဤသတဘ ထ ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင်၊့် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
့် ီမက
ှု ြယ်ရှ ိုးလမ်မ
့် ည် ပြစ်ပပီိုး၊
့် အတစခရန် အရည်အချင်ိုး ပပည်မ
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်သ ၎င်
် မ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
့် ိုးတက
့် တန က်တစ်ကကမ် ပပန်ပစ်ထည့်လ
ပပီိုးလျှင် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး အလယ် ပပန်ပစ်ပခင်ိုးခရတသ အတစခသူတစ်ဦိုး၏ ကကကမမ မှ
အဘယ်နည်ိုး။ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၏ ကကကမမ န္ှင ့်် အတူတူပြစ်၏- ၎င်ိုးတသည်
တရ စဆ န်
့်
တစ်တက င်အပြစ် ပပန်ဝင်စ ိုးတစပခင်ိုးခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကသ
ဲ့် ့်
ဝည ဉ်တလ ကတွင် အလ ိုးတူ အပပစ်တပိုးပခင်ိုးက ရရှမည် ပြစ်သည်။ ထအပပင်
၊ ထသတသ
့်
့်
လူသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် မည်သည့်ဆ
် က်စပ်မှုမျှ မရှတတ သ
် တွက်၊
့် ည့်အ
ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူ၏အပပစ်ဒဏ်တွင ် ကယ်တင် မည်သည့်စ
် တ်ဝင်စ ိုးမှုမျှ ရှလမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၌ ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှု အသက်တ ၏နင်္ိုး
ပြစ်သည်သ မက၊ ၎င်ိုးတက
် ပပင်၊ ၎င်ိုးတက
့် ယ်တင်၏ ကကကမမ ၏ နင်္ိုးပြစ်သည့်အ
့် ကကမမ န္ှင ့််
သက်ဆင်သည့်် တကကည ချက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ထတကက
င်၊့် အတစခသူမျ ိုးသည် ညြ
့် ျင်ိုးစွ
့်
အတစခပါက၊ မမတက
့် ယ်တင် အကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ခစ ိုးရမည်ပြစ်သည်။
အတစခသူတစ်ဦိုးသည် တကယ့်အ
် ဆိုးထတင် အတစခန္င်စမ
ွ ်ိုးမရှပါက၊ သမဟ
့် တ်
လမ်ိုးတစ်ဝက်တွင ် ၎င်ိုးတ၏
့် ီမှု ြယ်ရှ ိုးခရပါက၊
့် အတစခရန် အရည်အချင်ိုးပပည်မ
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်သ ပစ်
့် ထည်ပ့် ခင်ိုး ခရမည်ပြစ်ပပီိုး- ဤအရ ပြစ်ပျက်ပါက၊ ထသတသ
့်
လူသည် ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုး နည်ိုးတူ၊ အသဉ ဏ် သမဟ
့် တ် ဆင်ပခင်တတရ ိုးမရှတသ

လူမျ ိုးနည်ိုးတူ ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပခင်ိုး ခရလမ်မ
သည်အ
့် ခါ၊
့် ည်ပြစ်သည်။ ငါဤသတပပ
့်
သင်တန့် ိုးလည်န္င်သည်၊ မဟတ်တလ ။
အထက်တင
ွ ဆ
် ခဲပ့် ပီိုးပြစ်သည်မှ ဘရ ိုးသခင်က သူ၏ တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးန္ှင ့််
အတစခသူမျ ိုး၏ ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ အ ိုး ကင်တွယ်ပပြစ်၏။ ဤအရ က
ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် သင်တ မည်
သခ
့်
့် စ ိုးရသနည်ိုး။ ငါသည် ယခင်က ဤအတကက င်ိုးအရ က
တပပ ဆြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
အတစခသူမျ ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်သည့်် အတကက င်ိုးအရ က ငါ တပပ ဆြူိုးသတလ ။ ငါ အမှနတ
် ကယ်
တပပ ဆြူိုး၏၊ သတသ
် သင်တ မမှ
့်
့် တ်မတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏တရွ ိုးချယ်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးန္ှင ့််
အတစခသူမျ ိုးအတပေါ် တပြ င်မ
့် တ်၏။ အတပခအတနအ ိုးလိုးတွင၊် သူသည် တပြ င်မ
့် တ်၏။ ငါ
မှနသ
် တလ ။ ဤအရ တွင် သင်အပပစ်ရှ န္င်သည့်် တနရ တစ်ခခ ရှသတလ ။ “ဘရ ိုးသခင်သည်
တရွ ိုးချယ်ခရသူမျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င့်် သည်ိုးခလွနိုး် သနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင် သူသည်
အတစခသူမျ ိုးအတပေါ် အဘယ်တကက င့်် အနည်ိုးငယ်သ သည်ိုးခသနည်ိုး” ဟ တပပ မည်လ
့် မ
ူ ျ ိုး
ရှသည်မဟတ်တလ ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည် အတစခသူမျ ိုးအတွက် ရပ်တည်တပိုးရန်
ဆန္ဒရသတလ
ှ
။ “ဘရ ိုးသခင်သည် အတစခသူမျ ိုးအ ိုး အချန်ပ၍ တပိုးန္င်သတလ ၊ ပပီိုးလျှင်
၎င်ိုးတအတပေါ်
သ ၍ စတ်ရှညပ် ပီိုး သည်ိုးခန္င်သတလ ။” ထသတသ
တမိုးခန
ွ ိုး် က ြွငဟ
့်် ရန်မှ
့်
့်
မှနက
် န်သတလ ။ (မမှနတ
် ပ။) ပပီိုးလျှင် အဘယ်တကက င့်် မမှနသ
် နည်ိုး။ (အတစခသူမျ ိုးပြစ်တစပခင်ိုး
လပ်ရပ်မှတစ်ဆငပ့်် ြင်သ
အမှနတ
် ကယ် ကျွန္ပ်
် တ မျက်
န္ ှ သ တပိုးခရခဲပ့် ပီိုး ပြစ်တသ တကက င ့််
့်
့်
ပြစ်ပါသည်။) အတစခသူမျ ိုးသည် အတစခရန် အခွငတ
့်် ပိုးခရပခင်ိုး သက်သက်ပြင ့််
မျက်န္ ှ သ တပိုးခရကကပပီိုး ပြစ်သည်။ “အတစခသူမျ ိုး” ဟူသည့်် အမည် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ပပီိုးလျှင ်
၎င်ိုးတ လ
ှ ၊့်် ဤလူမျ ိုးသည် မည်သည့်တ
် နရ တွင ် ရှမည်နည်ိုး။
့် ပ်သည့်် အလပ်မရှဘဲန္င
၎င်ိုးတသည်
ပခတမွိုးတရ စဆ န်မျ ိုးန္ှငအ
့်် တူ အသက်ရှငရ
် င်ိုးန္ှင ့်် တသဆိုးရင်ိုး၊
့်
မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်တွင ် ရှကကတပမည်။ ၎င်ိုးတသည်
ယတနတွ
့် င ် ဘရ ိုးသခင်၏
့်
တရှ ျို့တမှ က်သ လ
ငတ
့်် ပိုးခရလျက်၊
့် ြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ ်သ လ
့် ြ အခွ
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရသည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးမှ ကကီိုးမ ိုးလှတပတက ိုး။ ဤသည်မှ အင်မတန်
ကကီိုးမ ိုးတသ တကျိုးဇူိုးတတ ် တစ်ခ ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် ိုး အတစခရန်
အခွငအ
့်် တရိုးက မတပိုးပါက၊ သင်သည် သူ၏တရှ တ
ျို့ မှ က်သ လ
့်် တရိုး
့် ရန် အခွငအ
မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ ရှမည် မဟတ်တပ။ အနည်ိုးဆိုးအတနပြင်တ
့် ပပ ရလျှင၊် သင်သည်
ဗဒဓဘ သ ဝင်တစ်ဦိုးပြစ်က တပါက်တပမ က်မက
ှု ရရှထ ိုးပပီိုး ပြစ်လျှငပ
် င်၊ အမျ ိုးဆိုးအတနပြင့််
သင်သည် ဝည ဉ်တလ ကတွင ် လက်တလက်တတ င်ိုးလပ်ရသူ တစ်ဦိုးသ ပြစ်၏။ သင်သည်

ဘရ ိုးသခင်က မည်သည်အ
့် ခါတွငမ
် ျှ တတွျို့ရမည်မဟတ်၊ သူ၏အသ သမဟ
့် တ် သူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးရမည်မဟတ်၊ သမဟ
့် တ် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့််
တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက ခစ ိုးရမည်မဟတ်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်သည် သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ရြ ့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ ပြစ်န္င်မည် မဟတ်တပ။ ဗဒဓဘ သ ဝင်မျ ိုးအတနပြင ့်် ၎င်ိုးတ တရှ
့် ျို့တမှ က်တွင်
ရှသည့်် တစ်ခတည်ိုးတသ အရ မှ ရိုးရှငိုး် သည့်် အလပ်တ ဝန်မျ ိုး ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုးသရန် မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအတနပြင
့်် လက်န က န ခရသ ရှသည်။
့်
အတစခသူမျ ိုးမှ မူ အမှု၏ဤအဆင်အ
ွ ် မျ ိုးစွ ရရှကက၏။ ပထမဦိုးစွ ၊ ၎င်ိုးတသည်
့် တွငိုး် တင
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်ြ လ
့် န္င်ကကသည်၊ သူ၏အသက ကက ိုးန္င်ကကသည်၊
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်ကကပပီိုး၊ လူတအတပေါ်
သူအပ်န္င
ှ ိုး် သည့််
့်
တကျိုးဇူိုးတတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးက တတွျို့ ကကြုခစ ိုးန္င်ကကတလသည်။ ထအပပင်
၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သမမ တရ ိုးမျ ိုးက
့်
တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးန္င်ကက၏။ အတစခသူမျ ိုးသည် အမှနတ
် ကယ် တပမ က်ပမ ိုးလှစွ
ရရှကကတပသည်။ ထတကက
င့်် အတစခသူတစ်ဦိုးအတနပြင့်် သင်သည် သင်တ
် ည့််
့် တ သ
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးအ ိုးထတ်မှုပင် မပပြုန္င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
ှ င်တသိုးသတလ ။
့် ထ ိုးရန္
သူသည် သင်က
် ည်ိုး၊ သင်သည်
့် မထ ိုးန္င်တပ။ သူသည် သင်ထ
့် မှ မျ ိုးစွ မတတ င်ိုးဆတသ လ
သူတတ င်ိုးဆသည့်် မည်သည်အ
့် ရ ကမျှ မှနက
် န်စွ မလပ်တဆ င်တပ။ သင်သည်
သင်၏တ ဝန်က တစ င်ထ
့် န်ိုးပခင်ိုး မရှတလပပီ။ ထသ
့်
့် ပြစ်
့် သပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည် သင်က
မထ ိုးန္င်သည်မှ တသချ ၏။ ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
ယင်ိုးသပြစ်
့်် အလမလက်လွနိုး် တသ ်လည်ိုး၊ သူသည်
့် သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သငက
သင်အ
့် တပေါ် ခွပဲ ခ ိုးဆက်ဆပခင်ိုးလည်ိုး မရှတပ။ ဤအရ မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင် ပပြုမူသည့််
အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူမျ ိုးန္ှင ့်် သတတဝါမျ ိုး အ ိုးလိုးက
ဤပစပြင ့်် ဆက်ဆတလသည်။
ဝည ဉ်တလ ကန္ှငပ
့်် တ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ ထအထဲက သတတဝါ အမျြုိုးမျြုိုးသည်
မှ ိုးယွငိုး် တသ အရ တစ်စတစ်ခက လပ်တဆ င်မပါက သမဟ
ပ်က
့် တ် ၎င်ိုးတ၏အလ
့်
မှနက
် န်စွ မလပ်တဆ င်ပါက၊ ဘရ ိုးသခင်သည်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
့် ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ရန်
အလ ိုးတူ လက်တလျ ညီတထွပြစ်တသ တက င်ိုးကင်ဘန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အမန်ပပန်
့် တမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့််
အမန်မျ
င ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ိုးရှ၏။ ဤသည်မှ အကကင်ိုးမဲ့်ပြစ်သည်။ ထတကက
့်
တထ င်စန္ှစ်အချြုျို့ ကက သည့်် စီမခန်ခွ့် ပဲ ခင်ိုး အမှုအတတ အတွငိုး် တွင၊် အပပစ်မျ ိုး ကျြူိုးလွန ်
မခဲက့် ကသည့်် တ ဝန်ထမ်ိုးတဆ င်သူ အချြုျို့သည် မျြုိုးပြြုတ် ခကကရပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ အချြုျို့ မှ -

ယတနထက်
ထ- ထန်ိုးသမ်ိုး ခရဆဲပြစ်ပပီိုး၊ အပပစ်တပိုးခရဆဲပြစ်၏။ ဤသည်မှ
့်
ဝည ဉ်တလ ကရှ သတတဝါတင်ိုး ရင်ဆင်ရမည်အ
့် ရ ပြစ်၏။ ၎င်ိုးတသည်
မှ ိုးယွငိုး် တသ
့်
အရ တစ်စတစ်ခက လပ်တဆ င်မပါက သမဟ
ွ မ
် ပါက၊
့် တ် မတက င်ိုးမှု ကျြူိုးလန
အပပစ်တပိုးခရ၏- ဤသည်မှ သူတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ သူမျ ိုးန္ှင ့်် အတစခသူမျ ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ ချဉ်ိုးကပ်မှုန္င
ှ ့်် တူညတ
ီ ပသည်။ ထတကက
င့်် ဝည ဉ်တလ ကန္ှင ့်် ရပ်ဝတထြုတလ က
့်
န္ှစ်ခလိုးတင
ွ ၊် ဘရ ိုးသခင် တဆ င်ရွက်သည့်် အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးသည် မတပပ င်ိုးလဲတပ။
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ တဆ င်ရွက်ချက်မျ ိုးက ပမင်န္င်သည်ပြစ်တစ၊ မပမင်န္င်သည်ပြစ်တစ၊
၎င်ိုးတ၏အတပခခ
သတဘ တရ ိုးမျ ိုး တပပ င်ိုးလဲပခင်ိုး မရှတပ။ တစ်တလျှ က်လိုးတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ရ တင်ိုးက သူ၏ချဉ်ိုးကပ်မှုန္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးက သူ၏ကင်တွယမ
် တ
ှု ွင ်
တူညတ
ီ သ အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုး ရှပပီိုးပြစ်သည်။ ဤသည်မှ တပပ င်ိုးလဲ၍မရန္င်တပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးအလယ်ရှ သင်တ
့် တ ်တသ ပပြုမူတပပ ဆပပြင ့််
အသက်ရှငသ
် ည့်သ
် တ
ူ အတပေါ်
ကကင်န လမ်မ
ဲ ှ
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ ဘ သ တရ ိုး အသီိုးသိုးီ ထရ
့်
တက င်ိုးတက င်ိုးမွနမ
် ွနပ် ပြုမူပပီိုး မတက င်ိုးမှု မလပ်တဆ င်ကကသည့်် သူတအတွ
က် ဘရ ိုးသခင်
့်
စီမခန်ခွ့် သ
ဲ ည့်် အရ ခပ်သမ်ိုးထက
ဲ ၎င်ိုးတ၏အခန်
ိုးကဏ္ဍမျ ိုးက လပ်တဆ င် ခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုးန္ှင ့််
့်
၎င်ိုးတလ
့် ရ က လပ်ခင
ွ ပ့်် ပြုရင်ိုး၊ အခွငအ
့်် တရိုးမျ ိုးက ချန်ထ ိုးလမ်မ
့် ည်အ
့် ည်။ ထအတူ
့် ပ်သင်သ
့်
ဘရ ိုးသခင်တန က် လက်သမ
ူ ျ ိုးထန္
ဲ င
ှ ့်် သူတရွ ိုးချယ်ထ ိုးတသ လူတထဲ
့် တွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
သူ၏အတပခခသတဘ တရ ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ မည်သက
ူ ့် မျှ ခွပဲ ခ ိုးဆက်ဆပခင်ိုး မရှတပ။ သူသည်
စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင့်် သူတန
ူ င်ိုးအတပေါ် ကကင်န ပပီိုး စတ်ရင်ိုးမှနပ် ြင့််
့် က်လက်န္င်သတ
သူတန
ူ င်ိုးက ချစ်၏။ ယင်ိုးမှ - မယကကည်သမ
ူ ျ ိုး၊ ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
့် က်လက်သတ
လူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် တသ
- လူအမျြုိုးအစ ိုး
့်
အချြုျို့အတွက် ၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်အ
် ရ ပခ ိုးန ိုးပခင်ိုးသ ပြစ်တပသည်။
့်
ဥပမ အ ိုးပြင ့်် မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးက ကကည်တ
့် လ -့် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
မယကကည်သကဲသ
့် ဘ
ဲ့် ပမင်
့် ရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး သ ိုးရဲမျ ိုးကသ
့် တသ ်လည်ိုး၊
အရ ခပ်သမ်ိုး အလယ်တွင ် ၎င်ိုးတအသီ
ိုးသီိုးသည် စ ိုးစရ အစ ရှ၏၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
ကယ်ပင်တနရ တစ်ခရှက ၊ ပမှန ် ရှငပ် ခင်ိုးန္ှငတ
့်် သပခင်ိုး သသရ ရှတလသည်။
မတက င်ိုးမှုပပြုသူတသည်
အပပစ်တပိုးပခင်ိုးခရက တက င်ိုးမှုပပြုသူမျ ိုးသည် တက င်ိုးချီိုးခစ ိုးရပပီိုး
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကင်န မှုက လက်ခရရှကက၏။ ယင်ိုးမှ ဤသ ပြစ်
့် သည်မဟတ်တလ ။
ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူမျ ိုးအတွက် ပပန်လည်တမွိုးြွ ိုးပခင်ိုး တစ်ခပပီိုးတစ်ခမှတစ်ဆင ့််
၎င်ိုးတသည်
ဘ သ တရိုး ကျင်ဝ
ီ မျ ိုးက အတအကျ လက်န န္င်ပါက၊ ထပပန်လည်
့် တ်သလ
့်

ဝင်စ ိုးပခင်ိုးမျ ိုးအ ိုးလိုး၏ တန က်ပင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် တန က်ဆိုးတွင ် ၎င်ိုးတအြ
့်
့်
သူ၏တကကည ချက် ပပြုလပ်လမ်မ
သင်တအတွ
က် ယတနတွ
့် ည်။ ထအတူ
့် င၊် သင်တသည်
့်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တရွ ိုးချယ်ထ ိုးသမ
ူ ျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်ပြစ်တစ၊ အတစခသူ တစ်ဦိုးပြစ်တစ၊
ဘရ ိုးသခင်သည် အလ ိုးတူ သင်တက
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊
့် လည်ိုး လက်န တစလမ်မ
သူချမှတထ
် ိုးတသ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုး၊ စီမအပ်ချြုပ်မှုဆင်ရ အမန်မျ
့်် ညီ
့် ိုးန္ှငအ
သင်တ၏အဆ
ိုးသတ်က ဆိုးပြတ်လမ်မ
့် ည်ပြစ်သည်။ ဘ သ တရ ိုး
့်
အမျြုိုးမျြုိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ သူမျ ိုးပြစ်သည်- ယကကည်ပခင်ိုးရတသ
ှ
လူအမျြုိုးအစ ိုး
အမျြုိုးမျြုိုးပြစ်တသ ၊ ဤလူအမျြုိုးအစ ိုး အမျြုိုးမျြုိုးထဲတွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်ရှငြ
် ့်
တနရ က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး တပိုးပပီိုးပပီတလ ။ ယဒလူမျြုိုးမျ ိုး အဘယ်မှ နည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတ၏
ှ ်တလပပီတလ ။ သူ မတန္ှ င်ယ
် လပပီ၊
့် က
့် ှကတ
့် ယကကည်ပခင်ိုးတွင ် ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
မှနပ
် ါသတလ ။ ခရစ်ယ န်မျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍တက အဘယ်နည်ိုး။
၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍လည်ိုး သူမတန္ှ င်ယ
် လပပီ။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ှကတ
့် ိုး ၎င်ိုးတ၏
့် ကယ်ပင်
လပ်ထိုးလပ်နည်ိုးမျ ိုးက လက်န ခွငပ့်် ပြုသည်၊ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ိုး စက ိုးမတပပ တပ သမဟ
့် တ်
မည်သည့်် အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ိုးတစပခင်ိုးကမျှ မတပိုးတပ၊ ထအပပင်
၎င်ိုးတထ
့် ရ ကမှ
့်
့် မည်သည်အ
သူ မထတ်တြ ်ပပတပ။ သင် မှနသ
် ည်ဟထင်ပါက၊ ဤနည်ိုးပြင ့်် ယကကည်တလ ။့် ဘရင်င်္ျီတသည်
့်
မ ရကယကကည်ကကပပီိုး၊ မ ရမှတစ်ဆင ့်် သတင်ိုးသည် တယရှု ထသ လက်
ဆငက
့်် မ်ိုးပခင်ိုး
့်
ပြစ်သည်ဟ ယကကည်ကကသည်။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မပ
ှု စ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်ပခင်ိုးက ပပြုပပင်ြူိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
့်
့် ိုး
စတ်ကကြုက်လပ်ကင်ခင
ွ တ
့်် ပိုး၏။ သူသည် ၎င်ိုးတအ
့် ၊ ့် အသက်ရှငြ
် ့်
့် ိုး အတလိုးင်္ရမပပြုသကဲသ
တနရ တစ်ခခက တပိုးတလသည်။ မွတ်စလင်မျ ိုး၊ ဗဒဓဘ သ ဝင်မျ ိုးန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ိုး၍၊ သူသည်
အလ ိုးတူ ပြစ်သည် မဟတ်တလ ။ ၎င်ိုးတအတွ
ကလ
် ည်ိုး သူသည် နယ်နမတ်မျ ိုး
့်
ချမှတ်ပပီိုးပြစ်က ၎င်ိုးတ၏
ှု ျ ိုးတွင ် ဝင်တရ က်တန္ှ င်ယ
ှ ်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊
့် က
့် သက်ဆင်ရ ယကကည်မမ
၎င်ိုးတ၏
် တနရ မျ ိုးက ရှခွငပ့်် ပြု၏။ အရ အ ိုးလိုးက တက င်ိုးမွနစ
် ွ
့် ကယ်ပင် အသက်ရှငရ
စနစ်တကျ စီမထ ိုး၏။ ဤအရ အ ိုးလိုးတွင် သင်တသည်
မည်သည်အ
့် ရ က ပမင်ကကသနည်ိုး။
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် ကသဇ အ ဏ ပင်ဆင်တသ လ
် ည်ိုး၊ သူသည် ယင်ိုးက အလွဲသိုးစ ိုးမပပြုတပ။
ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက စလင်တသ စနစ်ကျမှုပြင ့်် စီစဉ်ထ ိုးပပီိုး စနစ်ကျသည့််
နည်ိုးဟန်တစ်ခပြင ့်် ယင်ိုးက လပ်တဆ င်က ၊ ဤတွင ် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပခင်ိုး တည်ရတလသည်
ှ
။
ယတနတွ
ထနယ်ပယ်အတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ စီမအပ်ချြုပ်မှုန္င
ှ ့်် အပ်စိုးမှုတ၏
့် င ် ငါတသည်
့်
့်

လကခဏ သွငပ် ပင် တစ်ရပ်က ကယ်စ ိုးပပြုတသ ၊ ဝည ဉ်တလ က၏ ကစစရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့််
စပ်လျဉ်ိုးသည့်် သစ်လွငပ် ပီိုး ထူိုးပခ ိုးတသ အတကက င်ိုးအရ တစ်ခက ထည့်သ
် င
ွ ိုး် တဆွိုးတန္ွိုးကကပပီိုး
ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက သင်တ န
့်် တ်သက်သည့််
့် ိုးမလည်မီတွင၊် သင်တက
့် “ဤအရ န္ှငပ
အရ ရ တင်ိုးသည် နက်နမ
ဲ တ
ှု စ်ရပ်ပြစ်ပပီိုး ကျွန္ပ်
် တ၏
ဲ ဝင်
ှု င
ှ ့််
့် အသက်ထသ
့် တရ က်မန္
မည်သည့်ပ
် တ်သက်မှုမျှ မရှပါ။ ဤအရ တသည်
လူတ အမှ
နတ
် ကယ် အသက်ရှငပ
် မှ
့်
့်
ကင်ိုးကွ တနပပီိုး၊ ယင်ိုးတက
် တန
့် ၊ ့်
့် ကျွန္ပ်
့် ိုးလည်ရန် မလအပ်သကဲသ
ယင်ိုးတအတကက
င်ိုးကလည်ိုး ကျွန္ပ်
် တ ကက
ိုးရန် ဆန္ဒမရှပါ။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က
့်
့်
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် လိုးဝ ဆက်စပ်ပခင်ိုးမရှပါ” ဟ တပပ ကကပပီိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ ယခတွင ်
ထသတသ
အတတွိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ပပဿန တစ်ခရှသည်ဟ သင်တထင်
့်
့် သတလ ။ ယင်ိုးမှ
မှနက
် န်ပါ၏တလ ။ (မမှနက
် န်ပါ။) ထသတသ
အတတွိုးသည် မမှနက
် န်သကဲသ
့် ၊ ့် ဆိုးရွ ိုးသည့််
့်
ပပဿန မျ ိုး ရှ၏။ ဤအရ အတွက် အတကက င်ိုးရင်ိုးမှ သင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် မည်သအ
ှ
့် ပ်စိုးသည်က သတဘ တပါက်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
သင်ပမင်တတွျို့ န္င်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် သင်၏ တတွိုးတခေါ်သည့်န
် ည်ိုးလမ်ိုးက
သတဘ တပါက်န္င်သည့်အ
် ရ ကသ သက်သက် န ိုးလည်၍မရတပ။ သင်သည် သငအ
့်် ြ ့်
ပမင်တက င်ိုး ပမင်န္င်မည် မဟတ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်ပမင်န္င်တသ ဤတလ ကန္ှင ့််
ခွပဲ ခ ိုး၍မရတအ င် ချတ်ဆက်တနသည့်် အပခ ိုးတလ က၏ အချြုျို့တစ်ဝက်တက
့် လည်ိုး
န ိုးလည်ရမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏အချြုပ်အပခ အ ဏ န္ှင ့်် သက်ဆင်ပပီိုး၊
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” ဟူတသ
အတကက င်ိုးအရ န္ှင ့်် သက်ဆင်တပသည်။ ယင်ိုးသည် ထအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်သည့််
သတင်ိုးအချက်အလက်ပြစ်၏။ ဤသတင်ိုးအချက်အလက် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် အဘယ်သ ပြစ်
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
့် သည်ဆသည်န္င
လူတ၏
့် ှုမျ ိုး ရှတပမည်။ သပြစ်
့် အသပည တွင် အပပစ်အန အဆ မျ ိုးန္ှင ့်် ချြုျို့တဲမ
့် ၍ ယတန ့်
ငါတတပပ
ပပီိုးသည့်အ
် ရ က ငါတ၏
့်
့် ယခင်အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက အတချ သတ်ပခင်ိုးအပပင်
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏”ဆသည့်အ
် ရ ၏
ပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ က နင်္ိုးချြုပ်ပခင်ိုးပြစ်သည်ဟ တပပ န္င်၏။ ဤအရ က
န ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွင၊် သင်တသည်
ယခ ဤပါဝင်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မှတစ်ဆင ့််
့်
ဘရ ိုးသခင်က သန္င်ကကပပီတလ ။ သ ၍ အတရိုးကကီိုးသည်မှ ၊ ယတနတွ
့် င ် ငါသည်
အတစခသူမျ ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်သည့်် အလွနအ
် တရိုးကကီိုးတသ သတင်ိုးအချက်အလက် တစ်ရပ်က
သင်တထ
့်် မ်ိုးပပီိုးပြစ်၏။ သင်တသည်
ဤကဲသ
့် တသ
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက
့် လက်ဆငက
့်
့်

န ိုးတထ င်ရပခင်ိုးအ ိုး အလွန ် န္ှစ်သက်သကဲသ
့် ၊ ့် သင်တသည်
ဤအရ မျ ိုးက အမှနတ
် ကယ်
့်
င်္ရစက်သည်က ငါသသည်။ ထတကက
င့်် ယတန ငါတပပ
ပပီိုးပြစ်သည်အ
့် ရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍
့်
့်
သင်တ စ
် တခ
့် တ်တကျနပ်သည်ဟ ခစ ိုးရသတလ ။ (ဟတ်ကဲ။့် ကျွန္ပ်
့် စ ိုးရပါသည်။)
အပခ ိုးအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ အချြုျို့သည် သင်တအတပေါ်
အလန်ခင်မ သည့်် ယူဆချက်တစ်ရပ်
့်
မပြစ်တစန္င်တက င်ိုးတသ ်လည်ိုး၊ အတစခသူမျ ိုးန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ငါ တပပ ဆပပီိုးပြစ်တသ
အရ သည် သင်တ တစ်
ဦိုးစီတင်ိုး၏ ဝည ဉ်က တထ
် တွက်၊ ဤအတကက င်ိုးအရ က
့်
့် သည့်အ
သင်တအတပေါ်
အထူိုးသပြင ့်် ခင်မ သည့်် ယူဆချက်တစ်ရပ် ပြစ်တစပပီိုးပြစ်သည်။
့်
လသ ်းမျိ ်းနွယန
် င
ှ ပ
်ူ့ တ်သက်၍ ဘိုရ ်းသခင်၏ သတ်မှတခ
် ျက်မျ ်း
၁။ ဘိုရ ်းသခင်ကယ
ိို တ
် တ တ
် င
ိို ၏
် ပင်ကလ
ိို ကခဏ နှင ်ူ့ အဆငအ
်ူ့ တန််း
“ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက် အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်၏” န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ
အတကက င်ိုးအရ အပပင်၊ “ဘရ ိုးသခင်သည် အတမရှတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်ပြစ်၏”
န္ှငသ
့်် က်ဆင်တသ အတကက င်ိုးအရ ၏ အဆိုးသ ငါတ
တရ
က်ရပပီ
ှ ပြစ်သည်။
့်
့်
ထသပပီ
ှ အ
့်် ညီ၊ ငါတသည်
အမှုအရ မျ ိုးက အကျဉ်ိုးရိုးရန် လသည်။ မည်သည့််
့် ိုးတပမ က်သည်န္င
့်
အကျဉ်ိုးချြုပ်မျြုိုး ငါတ ပပြုလ
ပ်ရမည်နည်ိုး။ ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်
့်
ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သိုးသပ်ချက်တစ်ခ ပြစ်သည်။ ထသ ပြစ်
့် သပြင၊့်် ယင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ လကခဏ သွငပ် ပင်တင်ိုးအပပင်၊ ဘရ ိုးသခင်က လူတယ
့် ကကည်သည့််
ပစန္ှငလ
့်် ည်ိုး ဧကန်ပြစ်တသ ဆက်စပ်မတ
ှု စ်ခ ရှရတပမည်။ ထတကက
င့်် ပထမဦိုးစွ ငါသည်
့်
သင်တက
် န က်၊
့် တမိုးရမည်- ဤတရ ိုးတဟ ချက်မျ ိုးက ကက ိုးရပပီိုးသည့်တ
သင်တ၏စ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သန
ူ ည်ိုး။ (ြန်ဆင်ိုးရင
ှ ် ပြစ်ပါသည်။)
့် တ်အပမင်ထတ
သင်တ၏
ဲ ွင ် ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်၏။ အပခ ိုးအရ မျ ိုး
့် စတ်အပမင်ထတ
ရှတသိုးသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ သခင်ပြစ်၏။ ဤစက ိုးမျ ိုးသည်
သင်တ
့် တ ်ပါသတလ ။ (သင်တ
့် တ ်ပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးပပီိုး
အရ ခပ်သမ်ိုးက စီမအပ်ချြုပ်တသ သူ ပြစ်၏။ သူသည် ရှသမျှအ ိုးလိုးက ြန်ဆင်ိုးခဲ၏
့် ။
ရှသမျှအ ိုးလိုးက စီမအပ်ချြုပ်ပပီိုး၊ ရှသမျှအ ိုးလိုးအတပေါ် အပ်စိုးက ရှသမျှအ ိုးလိုးအတွက်
တထ က်ပ့်တပိုး၏။ ဤသည်မှ ဘရ ိုးသခင်၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သူ၏
ပင်ကလကခဏ ပြစ်၏။ အရ ခပ်သမ်ိုးန္ှင ့်် ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်၏
စစ်မှနတ
် သ ပင်ကလကခဏ မှ ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအ ိုးလိုးက အပ်ချြုပ်သူ ပြစ်၏။
ယင်ိုးမှ ဘရ ိုးသခင် ပင်ဆင်တသ ပင်ကလကခဏ ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည်

အရ ခပ်သမ်ိုးတအလယ်
တွင ် အတမရှပြစ်၏။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထတ
ဲ ွင ် ပြစ်တစ၊
့်
ဝည ဉ်တလ ကတွငပ် ြစ်တစ- ဘရ ိုးသခင်၏ သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ မည်သက
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏
ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ိုးက တူတအ င်တရန် သမဟ
့် တ် အစ ိုးထိုးရန်
မည်သည်န
့် ည်ိုးလမ်ိုး သမဟ
့် ခွငအ
့်် လမ်ိုးမျှ အသိုးမပပြုန္င်တပ။
့် တ် မည်သည်အ
အဘယ်တကက င်ဆ
တွင် ဤပင်ကလကခဏ ၊ တန်ခိုး၊
့် တသ ် အရ ခပ်သမ်ိုးတ အလယ်
့်
ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးအတပေါ် အပ်ချြုပ်န္င်စွမ်ိုးက ပင်ဆင်တသ သူ- ငါတ၏
့်
အတမရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်- တစ်ဦိုးတည်ိုးသ ရှတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။
သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအလယ် တနထင်က တရွ ျို့လျ ိုးသွ ိုးလ သည်။ သူသည်
အရ ခပ်သမ်ိုး၏အထက် အပမင်ဆ
ကကန္င်၏။ သူသည်
့် ိုးတသ တနရ သ တက်
့်
လူသ ိုးပြစ်လ ပခင်ိုး၊ အတသွိုးအသ ိုး ရှသည့်် သူတထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုး၊ လူတန္ှ့် င ့််
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတန္ှ့် ငအ
့်် တူ အတက င်ိုးအဆိုးမျ ိုးက မျှတဝခစ ိုးပခင်ိုးပြင့််
သူက
် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် သူသည် ရှသမျှအရ အ ိုးလိုး၏
့် ျန္င်၏၊ သတသ
့် ယ်သူ န္ှမ်ခ
့်
ကကကမမ န္ှင ့်် ယင်ိုးတအ
ျို့ ျ ိုးသည့်ဦ
် ိုးတည်ရ က ဆိုးပြတ်ရင်ိုး၊
့် ိုးလိုး တရွ လ
ရှသမျှအရ အ ိုးလိုးက ကွပ်ကဲအပ်ချြုပ်တလသည်။ ထအပပင်
သူသည်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အ ိုးလိုး၏ ကကကမမ က လမ်ိုးပပပပီိုး၊ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်၏ ဦိုးတည်ချက်က
ထန်ိုးတကျ င်ိုးတပိုး၏။ ဤကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက သက်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ိုးလိုးက ဝတ်ပပြု
့်
ကိုးကွယသ
် ငသ
့်် ည်၊ န ခသငပ့်် ပီိုး သရှသငတ
့်် ပသည်။ ထတကက
င့်် သင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
့်
မည်သည်အ
့် ပ်စ သမဟ
့်် က်ဆင်သည်ပြစ်တစ၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် မည်သည့်် အမျြုိုးအစ ိုးန္ှငသ
ယကကည်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်ပခင်ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အပ်ချြုပ်မှုက လက်ခပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်၏ကကကမမ အတွက် သူ၏ အစီအစဉ်မျ ိုးက
လက်ခပခင်ိုးသည်သ မည်သည့်် လူမဆန္ှင ့်် မည်သည့်် သက်ရှသတတဝါအတွက်မဆ
တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးချယ်စရ - လအပ်တသ တရွ ိုးချယ်စရ - ပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်၏
အတမရှမှုတွင၊် လူတက
့် တ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုး၊
့် သူ၏ကသဇ အ ဏ ၊ သူ၏ တပြ င်မ
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် အရ ခပ်သမ်ိုးအြ သူ
့် ပိုးသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမျ ိုး အ ိုးလိုး လိုးဝ
့် တထ က်ပတ
အတမရှသည်က တတွျို့ ကက၏။ ဤအတမရှမှုသည် ဘရ ိုးသခင်ကယ်တင်၏ စစ်မှနတ
် သ
ပင်ကလကခဏ က သတ်မှတ်ပပီိုး သူ၏အဆငအ
့်် တန်ိုးကလည်ိုး သတ်မှတ်၏။ ထတကက
င့််
့်
သတတဝါတ အ
ဲ ွင၊် ဝည ဉ်တလ ကထဲရှ သမဟ
ွ ်အလယ်ရသည့်
ှ
်
့် ိုးလိုးထတ
့် တ် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
မည်သည့်် သက်ရသတ
ှ
တ ဝါမဆ ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ရပ်တည်ရန် ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ဘရ ိုးသခင်က တပရန် မည်သည့်် ကကြုိုးပမ်ိုးမှုမဆကဲသ
့် တအ
င်ပမင်ြ ပြစ်
့်
့် န္င်မည် မဟတ်တပ။

ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ိုးပြစ်၏။ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ ်တင်၏ ပင်ကလကခဏ ၊ တန်ခိုးန္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ိုးက ပင်ဆင်သည့်် ဤကဲသ
့် တသ
ြန်ဆင်ိုးရှငန္
် င
ှ ့်် အပ်စိုးသတ
ူ စ်ဦိုး၏
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ိုး အဘယ်နည်ိုး။ ဤသည်မှ
အတယ က်တင်ိုးအြ ရှ
့်် ပသည်။ ဤသည်မှ
့် ငိုး် လင်ိုးသင်ပ့် ပီိုး အတယ က်တင်ိုးက အမှတ်ရသငတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် လူသ ိုး န္ှစ်ဦိုးလိုးအတွက် အလွန ် အတရိုးကကီိုးတပသည်။
၂။ ဘိုရ ်းသခင်အတပေါ် လသ ်းမျိ ်းနွယ၏
် သတဘ ထ ်းအမျိ ်းမျိ ်း
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတပပြုမူ
ကကမမ က အဆိုးအပြတ်တပိုးသည့်အ
် ပပင်၊
့် ပသည် ၎င်ိုးတ၏က
့်
၎င်ိုးတအတပေါ်
ဘရ ိုးသခင် မည်သ ပပြုမူ
ပပီိုး ၎င်ိုးတက
ွ ်မည်က
့်
့်
့် မည်သက
့် င်တယ
ဆိုးပြတ်တပိုးသည်။ ဤအချန်တွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် လူတပပြုမူ
့်် က်ဆင်သည့််
့် ပ န္ှငသ
ဥပမ အချြုျို့ ငါတပိုးမည်။ ဘရ ိုးသခင် တရှ ျို့တမှ က်တွင ် ၎င်ိုးတ မ
့် မတက
့် ယ်ကယ်
ပပြုမူတနထင်သည့်် ပစမျ ိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးသည် မှနက
် န်ပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က
န ိုးတထ င်က ကကည့်က် ကစ။့် တအ က်ပါ လူအမျြုိုးအစ ိုး ခန္ှစ်မျြုိုးတ၏
့် အပပြုအမူက
စဉ်ိုးစ ိုးကကစ-့်
၁) ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုး၏သတဘ ထ ိုးက အထူိုးသပြင ့်် ရယ်ြွယ်တက င်ိုးတသ
လူတစ်မျြုိုးရ၏။
ှ
ဤလူတက
့် ဘရ ိုးသခင်သည် ဘရ ိုးတလ င်ိုးတစ်ပါိုး သမဟ
့် တ်
လူရ့် ိုးရ ယကကည်မ၏
ှု သန်ရှ့် ငိုး် သူတစ်ဦိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
့် ခါတင်ိုး
့် ပပီိုး၊ အချင်ိုးချင်ိုး ဆသည်အ
သိုးကကမ်ဦိုးညတ်ြန္ှ့် င ့်် အစ စ ိုးပပီိုးတင်ိုး အတမိုးတင်ထန
ွ ိုး် တပိုးရန် လူသ ိုးမျ ိုးက လအပ်သည်ဟ
ထင်ကက၏။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွက် ၎င်ိုးတ ့်
အလွနအ
် ့် လွန ် တကျိုးဇူိုးတင်ရက
ှ
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် တကျိုးဇူိုးတင်ပခင်ိုး
ခစ ိုးရသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဤ စတ်ဆန္ဒမျြုိုး မကက ခဏ ရှကကသည်။ ထတကက
င ့််
့်
့်
ယတန ၎င်
့် ိုးတယ
့် ကကည်တသ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ့်
တမ်ိုးတကကတသ သန်ရှ့် ငိုး် သူကသ
ဲ့် တတွ
ဆ
ျို့ သည်အ
့် ခါ၊ သိုးကကမ်ဦိုးညတ်ပပီိုး၊ အစ စ ိုးပပီိုးတင်ိုး
့်
အတမိုးတင်ထန
ွ ိုး် တသ နည်ိုးလမ်ိုးက လက်ခန္င်ရန် ၎င်ိုးတ ဆန္ဒ
ရကကတလသည်
ှ
။
့်
၂) လူအချြုျို့သည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး သက်ရအ
ှ ိုးလိုးက ဒကခဆင်ိုးရဲမှ ကယ်ဆယ်န္င်စွမ်ိုးရပပီ
ှ ိုး၊
၎င်ိုးတက
ဲ့် ပမင်
သူက
့် ကယ်တင်န္င်စွမ်ိုး ရှသည့်် သက်ရှဗဒဓတစ်ပါိုးကသ
့် ကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
့်
၎င်ိုးတအ
ွ ်ိုးရသည့်
ှ
် သက်ရှဗဒဓတစ်ပါိုးကသ
ဲ့် ့်
့် ိုး ဒကခပင်လယ်မှ တဝိုးရ သ တခေါ်
့် တဆ င်သွ ိုးန္င်စမ
ပမင်ကက၏။ ဤလူတ၏
့် ့်
့် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုသည် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဗဒဓတစ်ပါိုးကဲသ

ကိုးကွယ်ဝတ်ပပြုပခင်ိုး ပြစ်တစသည်။ ၎င်ိုးတသည်
အတမိုးတင် မထွနိုး် တသ ်လည်ိုး၊
့်
မကန်တတ တ
် ည်ိုး၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ်
့် သ ်လည်ိုး သမဟ
့် တ် ပူတဇ ် ပသပခင်ိုးမျ ိုး မတပိုးတသ လ
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်မှ ၎င်ိုးတအ
ှ
တ ဝါကမျှ
့် ြှ ရန်၊ မည်သည့်် သက်ရသတ
့်
့် ိုး ကကင်န က ငဲည
မသတ်ရန်၊ အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးက ဆဲတရိုးတင်ိုးထွ ပခင်ိုးမှ တရှ င်ကကဉ်ရန်၊ ရိုးသ ိုးတပြ င်မ
့် တ်ပရသည့််
ဘဝတစ်ခက အသက်ရှငရ
် န်န္င
ှ ့်် အပပစ်မျ ိုး မကျြူိုးလွနရ
် န်သ တတ င်ိုးဆသည့်် ထသတသ
့်
ဗဒဓတစ်ပါိုးသ ပြစ်သည်ဟ ခစ ိုးကကတလသည်။ ဤအရ မျ ိုးမှ ၎င်ိုးတန္ှ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ သူ
တတ င်ိုးဆသည့်် အရ အ ိုးလိုးပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ ဤသည်မှ
၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဲ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးထက
၃) လူအချြုျို့က ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ကကီိုးပမတ်တသ သူ သမဟ
ဲ့် ့်
့် တ် တကျ က် က ိုးသူ တစ်စတစ်ဦိုးကသ
ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်ကက၏။ ဥပမ အ ိုးပြင ့်် ဤကကီိုးပမတ်တသ လူက မည်သည်န
့် ည်ိုးပြင့််
စက ိုးတပပ ရန် န္ှစ်သက်သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့်် တလယူတလသမ်ိုးပြင့်် သူ
စက ိုးတပပ သည်ပြစ်တစ၊ မည်သည်စ
့် က ိုးလိုးမျ ိုးန္ှင ့်် တဝါဟ ရက သူ အသိုးပပြုသည်၊ သူ၏
အသတနအသထ ိုး၊ သူ၏ လက်ဟန်မျ ိုး၊ ခယူချက်မျ ိုးန္ှင ့်် အပပြုအမူမျ ိုး၊ သူ၏ ဟန်အမူအရ ယင်ိုးတအ
ခိုးကကပပီိုး၊ ဤသည်တမှ့် ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ိုးလိုးက ၎င်ိုးတ အတ
့်
့် ယကကည်မှု
လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ အပပည်
အ
့် ဝ တပါက်ြွ ိုးလ တစရမည့်် အရ မျ ိုးပြစ်သည်။
့်
၄) လူအချြုျို့က သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အထက်တွင ် ရှက မည်သမ
ူ ျှ သူက
့်
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးဝပ့် ခင်ိုးမရှ- တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က ပပစ်မှ ိုးမပါက၊ ထလူ
အပပစ်တပိုးခရလမ်မ
ဲ့် ပမင်
့် ည်ဟ ခစ ိုးရလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဧကရ ဇ်တစ်ပါိုးကသ
့် ကကသည်။
ဧကရ ဇ်မျ ိုးသည် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင် တနရ တစ်ခခ စွဲကင်ထ ိုးကကတသ တကက င၊့််
ထသတသ
ဧကရ ဇ်တစ်ဦိုးက ၎င်ိုးတ က
ွ ်ကကပခင်ိုး ပြစ်သည်။ ဧကရ ဇ်တ၏
့်
့် ိုးကယ
့်
အတတွိုးမျ ိုး၊ အပပြုအမူ၊ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် သဘ ဝ- ၎င်ိုးတ၏
့် စတ်ဝင်စ ိုးမှုမျ ိုးန္ှင ့််
ကယ်တရိုးကယ်တ ဘဝတပင်
့် လျှင-် အ ိုးလိုးသည် ၎င်ိုးတ န
့် ိုးလည်ရမည်ဟ ဤလူမျ ိုး
ခစ ိုးကကသည့်် အရ တစ်ခ ပြစ်လ သည်။ ယင်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ ပူ
့်
့် ပန်ရသည့်် ပပဿန မျ ိုးန္ှင ့််
ကစစရပ်မျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်။ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ဧကရ ဇ်
့်
တစ်ပါိုးကသ
ဲ့် ဝတ်
ပပြုကိုးကွယက် က၏။ ထသတသ
ယကကည်မှု ပစတစ်ခသည်
့်
့်
ရယ်ြွယ်ရ ပြစ်၏။
၅) အချြုျို့တသ လူမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင် တည်ရပခင်
ှ ိုး၌ အထူိုးယကကည်ပခင်ိုး ရှပပီိုး
ဤယကကည်ပခင်ိုးသည် နက်နက
ဲ
မဆတ်မနစ် ပြစ်သည်။ သတသ
်
့်

ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
် တပေါ်ယဆန်ပပီိုး၊ သူ၏
့် အသပည သည် အလွနအ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် အတတွျို့အကကြုမျ ိုးစွ မရှကကတသ တကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ရပ်တဆင်ိုးတ တစ်ခကဲသ
့် ဝတ်
ပပြုကိုးကယ
ွ ်ကက၏။ ဤရပ်တသည် ၎င်ိုးတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွငရ
် တသ
ှ
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ တကက
က်ရွ က
ျို့
့်
ဦိုးညတ်ရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ ၎င်ိုးတလ
့် က်တလျှ က်က အတခိုးရမည်ဟ ၎င်ိုးတ ခ
့် စ ိုးကကရသည့််
အရ တစ်ခ ပြစ်သည်။ ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဘဝတစ်ခလိုးတွင်
လက်တလျှ က်ရမည့်် ရပ်တတစ်ခကဲသ
့် ပမင်
ဘရ ိုးသခင်တပပ ဆတသ
့် ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်
အသတနအသထ ိုးက အတခိုးက ၊ အပပင်ပန်ိုးအ ိုးပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်န္စ
ှ ်သက်တသ သူမျ ိုးက
၎င်ိုးတ အတ
ခိုးကက၏။ ၎င်ိုးတသည်
ရိုးစင်ိုးပပီိုး၊ ပြြူစင်က ရိုးသ ိုးပရသည့်် အရ မျ ိုးက
့်
့်
မကက ခဏ လပ်တဆ င်ကကပပီိုး၊ ၎င်ိုးတမည်
့် ခါမျှ မခွခ
ဲ ွ န္င်သည့်် ကကင်တြ ်ကကင်ြက်
့် သည်အ
သမဟ
် စ်ဦိုး ပြစ်သည့်အ
် လ ိုး ဤရပ်တတန က်က လက်ကက၏။ ယင်ိုးမှ
့် တ် အတြ တ
၎င်ိုးတ၏ယ
ကကည်မှုပစ ပြစ်သည်။
့်
၆) ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က ြတ်ရပပီိုးပြစ်က တရ ိုးတဟ ချက်
မျ ိုးစွ ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ စတ်ထတ
ဲ ွင ် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏အပပြုအမူ
့်
တန က်ကယ
ွ ်က တစ်ခတည်ိုးတသ အတပခခသတဘ တရ ိုးမှ ၎င်ိုးတသည်
အပမဲ
့်
မျက်န္ ှ လမျက်န္ ှ ရ လပ်သငက
့််
တြ ်လြ ိုးသငသ
့်် ည် သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး ချီိုးမွမ်ိုးက
လက်တတွျို့မကျတသ နည်ိုးလမ်ိုး တစ်ရပ်ပြင့်် သူက
့်် ည်ဟ ခစ ိုးရတသ
့် ချီိုးကျြူိုးသငသ
လူအမျြုိုးအစ ိုး တစ်မျြုိုး ရှ၏။ ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတအ
င်ိုးဆတသ
့် ိုး ထသပပြုမူ
့် ြ တတ
့်
ဘရ ိုးသခင် တစ်ပါိုးပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
၎င်ိုးတ ထ
့် ကကည်ကကသည်။ ထအပပင်
့်
့် သ ့်
မလပ်တဆ င်ပါက၊ သူ၏တဒါသက အချန်မတရွ ိုး ၎င်ိုးတ န္ှု
ွ င်သည် သမဟ
့် ိုးဆန္
့် တ် သူအ
့် ိုး
အမှတ်မထင် ပပစ်မှ ိုးမန္င်က ၊ ဤအပပစ်ပပြုပခင်ိုး၏ အကျြုိုးဆက်အတနပြင၊့်် ဘရ ိုးသခင်သည်
၎င်ိုးတအ
့် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ိုး အပပစ်တပိုးလမ်မ
့် ကကည်ကက၏။ ယင်ိုးမှ ၎င်ိုးတ၏
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် ၎င်ိုးတ ထ
့် န်ိုးသမ်ိုးထ ိုးသည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်၏။
၇) ထတန
့် က် ဘရ ိုးသခင်၌ ဝည ဉ်တရိုးအ ဟ ရ ရှ တတွျို့တသ လူအမျ ိုးစရှ၏။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
ဤတလ ကတွင ် အသက်ရှငက် ကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်၊
့်
၎င်ိုးတသည်
ပငမ်သက်ပခင်ိုး သမဟ
့် နရ တွငမ
် ျှ
့်
့် တ် တပျ ်ရင်ပခင်ိုး မရှဘဲ၊ မည်သည်တ
ကယ်စတ်ချမ်ိုးသ မှု ၎င်ိုးတ ရှ
့် မတတွျို့ ကကတပ။ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
ရှ တတွျို့သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ့်

ပမင်က ကက ိုးပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ွ ် ၎င်ိုးတသည်
လျှြုျို့ ဝှက်တသ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတင
့်
ဝမ်ိုးတပမ က်မှုန္င
ှ ့်် ပီတတက
့်် တသ ်
့် စတင်သထ ိုးကကသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့််တကက ငဆ
၎င်ိုးတသည်
တန က်ဆိုး၌ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်ဝည ဉ်အ ိုး တပျ ်ရင်တစမည့်် တနရ
ရှ တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတအ
့် ပိုးမည့်် ဘရ ိုးသခင်က
့် ိုး ဝည ဉ်တရိုး အ ဟ ရ တထ က်ပတ
တန က်ဆိုးတွင ် ရှ တတွျို့ ပပီဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်ကကတသ တကက င်ပ့် ြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
၎င်ိုးတ လက်
ခက သူတန
တပျ ်ရင်လ က
့်
့် က် စတင်လက်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
့်
၎င်ိုးတ၏ဘဝမျ
ိုးက တကျနပ်ကကတလသည်။ ၎င်ိုးတသည်
တရ စဆ န်မျ ိုးကဲသ
့် အ
့်
့်
့် ပ်တပျ ်တနစဉ်
တယ င်ယမ်ိုး လမ်ိုးတလျှ က်က ဘဝက ပြတ်သန်ိုးကကတသ မယကကည်သမ
ူ ျ ိုးကဲသ
့် ့်
မပပြုမူကကတတ ဘ
် င်တ
့်် ိုးစရ တစ်စတစ်ရ ရှသည်ဟ
့် ၊ဲ ဘဝတွင ် တမျှ လ
့် စ ငစ
၎င်ိုးတခ့် စ ိုးကကရ၏။ ထတကက
င့်် ဤဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့်
့် ဝည ဉ်တရိုးရ
လအပ်ချက်မျ ိုးက ပြည်ဆ
့် ည်ိုးန္င်က ၎င်ိုးတအ
့် ိုး စတ်တရ ဝည ဉ်ပါ ကကီိုးမ ိုးသည့်် တပျ ်ရင်မှု
တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်သည်ဟ ၎င်ိုးတ ထင်
ကကသည်။ မသလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတအ
့်
့်
့် ိုး
ထသတသ
ဝည ဉ်တရိုး အ ဟ ရတပိုးပပီိုး ၎င်ိုးတ၏
့်
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးန္ှင ့်် ၎င်ိုးတ၏
့် မသ ိုးစဝင်
အ ိုးလိုးထ တပျ ်ရင်မှုတဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးသည့်် ဤဘရ ိုးသခင်က မခွ န္င်ပြစ်လ ကကသည်။
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုသည် ဝည ဉ်တရိုးရ အ ဟ ရက တဆ င်ကကဉ်ိုးြထက်
့်
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မလအပ်ဟ ၎င်ိုးတ ယ
့် ကကည်သည်။
သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်သည် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် အထက်တြ ်ပပပါ
သတဘ ထ ိုးအမျြုိုးမျြုိုးက ရှသတလ ။ (ရှပါသည်။) ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏
့် ယကကည်မှု၌
လူတစ်ဦိုး၏န္ှလိုးသ ိုးသည် ထသတဘ ထ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခတစ်တလက သထ ိုးပါက၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်တရှ ျို့တမှ က် အမှနတ
် ကယ် လ န္င်ကကသတလ ။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
့်
၎င်ိုး၏ စတ်န္လ
ှ ိုးတွင ် ဤသတဘ ထ ိုးမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ခတစ်တလ ရှပါက၊ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ ့်
ယကကည်သတလ ။ ထသတသ
လူတစ်ဦိုးသည် အတမရှတသ ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်က
့်
ယကကည်သတလ ။ (မယကကည်ပါ။) သင်သည် အတမရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်က
မယကကည်သည့်အ
် တွက် မည်သက
ူ ့် သင် ယကကည်သနည်ိုး။ သင်ယကကည်သည်မှ
အတမရှတသ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်မဟတ်လျှင၊် သင်သည် ရပ်တတစ်ခ သမဟ
့် တ်
ကကီိုးပမတ်တသ လူတစ်ဦိုး သမဟ
့် တ် ဘရ ိုးတလ င်ိုးတစ်ပါိုးက ယကကည်သည် သမဟ
့် တ်
သင်၏န္ှလိုးသ ိုးထရ
ဲ သည့်
ှ
် ဗဒဓက ကိုးကွယ်သည်မှ ပြစ်န္င်၏။ ထအပပင်
သင်သည်
့်
သ မန်လတ
ူ စ်ဦိုးက ယကကည်သည်မှ ပြစ်န္င်၏။ တတတပပ ရလျှင် ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
လူတ၏ယ
ကကည်မှု ပစအမျြုိုးမျြုိုးန္ှင ့်် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးတကက င်၊့် ၎င်ိုးတသည်
၎င်ိုးတ၏
့်
့်
့် ကယ်ပင်

သပမင်ပခင်ိုးန္င
ှ ဆ
့်် င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ွ ် ထ ိုးကကသည်၊ ၎င်ိုးတ၏
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတင
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် သတ်မှတ်ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့််
၎င်ိုးတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုးက အတမရှတသ
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င်န္င
ှ ့်် တဘိုးချင်ိုးယှဉ်လျက် ထ ိုးကကက ၊ ထတန
့် က်တွင ် ယင်ိုးတက
့်
အထွတ်အပမတ်ထ ိုးခရတစြ ဆွ
ဲ င် ထ ိုးကက၏။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ထသတသ
့် က
့်
့်
မသင်တ
် ည့်် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးရတသ
ှ
အခါ၊ ယင်ိုးသည် မည်သည့်် အဓပပ ယ်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့် တ သ
၎င်ိုးတသည်
စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ ်တင်က ပငင်ိုးပယ်ပပီိုးပြစ်က
့်
အတယ င်တဆ င်တသ ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကွယ်တနကကသည်ဟ ဆလတပသည်။ ယင်ိုးက
ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်တနစဉ်တွင၊် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်တနကကပပီိုး သူက
့်
့်
ဆန်ကျင်
တနကကသကဲသ
့် ၊ ့် စစ်မှနတ
် သ ဘရ ိုးသခင်၏ တည်ရမှု
ှ က ၎င်ိုးတ ပငင်
့်
့် ိုးပယ်သည်က
ညန်ပပတပသည်။ လူတသည်
ထသတသ
ယကကည်မှုပစမျ ိုးက ဆက်လက် စွဲကင်တနကကပါက၊
့်
့်
မည်သည်အ
့် ကျြုိုးဆက်မျ ိုးက ၎င်ိုးတ ရင်
့် ည်နည်ိုး။ ထသတသ
့် ဆင် ရလမ်မ
့်
ယကကည်မှုပစမျ ိုးတကက င၊့်် ၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက
့်
ပြည်ဆ
့် ည်ိုးပခင်ိုးသ တစ်
ကကမ်တစ်ခါမျှ သ ၍ နီိုးစပ်န္င်ကကလမ်မ
့် ည်တလ ။ (၎င်ိုးတ ့်
့်
နီိုးစပ်န္င်ကကလမ်မ
် ့် ျင်ဘက်အတနပြင၊့်် ၎င်ိုးတရှ့် တြွသည့််
့် ည် မဟတ်ပါ။) ဆနက
ဦိုးတည်ချက်သည် ၎င်ိုးတ တလျှ
က်လမ
ှ ်ိုးြ ဘ
ှ ့််
့်
့် ရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်် ဦိုးတည်ချက်န္င
ဆန်ကျင်
ဘက် ပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် အယူအဆမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုးတကက င့််
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏လမ်ိုးခရီိုးမှ သ ၍ တသွြည်သွ ိုးကကလမ်မည် ပြစ်သည်။
့်
“ပမင်ိုးရထ ိုးက တပမ က်ဘက်သ တမ
င်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တတ င်ဘက်သသွ
့်
့် ိုးပခင်ိုး” ဟူသည့််
ဇ တ်လမ်ိုးက သင်တ ကက
ိုးြူိုးသတလ ။ ဤအရ သည် ပမင်ိုးရထ ိုးက တပမ က်ဘက်သ ့်
့်
တမ င်ိုးပခင်ိုးအ ိုးပြင့်် တတ င်ဘက်သ သွ
့်် င်သည့်် ထသတသ
ကစစရပ်တစ်ခသ
့် ိုးပခင်ိုးန္ှငဆ
့်
ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်န္င်သည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ထသတသ
အဓပပ ယ် မရှသည့်ပ
် စပြင ့််
့်
့်
ယကကည်ပါက၊ သင် ပ၍ ကကြုိုးစ ိုးတလတလ၊ ဘရ ိုးသခင်ထမှ သ ၍ တဝိုးကွ တလတလ
ပြစ်လမ်မ
တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး
့် ည်။ ထသပြင
့် ့်် ငါသည် သင်တအ
့် ိုး ဤသဆ
့် ိုးမ၏- သင်တ စတင်
့်
မပပြုမီ၊ သင်သည် မှနက
် န်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးတွင် အမှနတ
် ကယ် သွ ိုးတနပခင်ိုး ရှမရှဆသည်က
ဦိုးစွ သပမင်ရမည်။ သင်၏ အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးတင
ွ ် အ ရစက်ပပီိုး၊ သငက
့်် ယ်သင်
“ငါယကကည်သည့်် ဘရ ိုးသခင်သည် အရ ခပ်သမ်ိုးက အပ်စိုးသတ
ူ လ ။ ငါယကကည်သည့််
ဘရ ိုးသခင်သည် ငါအ
့် ိုး ဝည ဉ်တရိုး အ ဟ ရတပိုးသည့်် တစ်စတစ်ဦိုးမျှ ပြစ်သတလ ။
သူသည် ငါ၏ ရပ်တသက်သက် ပြစ်သတလ ။ ငါယကကည်သည့်် ဤဘရ ိုးသခင်သည် ငါအ
့် ိုး

အဘယ်အရ တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါပပြုသမျှတင်ိုးက လက်ခသတလ ။ ငါ၏
လပ်ရပ်မျ ိုးန္င
ှ ့်် လက်စ ိုးမှု အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က သရှရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
ကက်ညသ
ီ တလ ။ ယင်ိုးတသည်
ငါန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ဘရ ိုးသခင်၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
့်
ကက်ညသ
ီ တလ ။ ငါတလျှ က်သည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးက ဘရ ိုးသခင်က အသအမှတ်ပပြုက
လက်ခပါသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် ငါ၏ ယကကည်ပခင်ိုးန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စတ်တကျနပ်သတလ ”
ဟ တမိုးပြစ်တအ င်တမိုးတလ ။့် သင်သည် သင်က
ွ ိုး် မျ ိုးက မကက ခဏ
့် ယ်သင် ဤတမိုးခန
ထပ်တလဲလဲ တမိုးသင်သ
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည က ရှ တြွြ ့်
့် ည်။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က စတ်တကျနပ်တစရ တွင ် မတအ င်ပမင်န္င်မီ ရှငိုး် လင်ိုးသည့််
အသန္ှင ့်် ရှငိုး် လင်ိုးသည့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး ရှရမည်။
သူ၏သည်ိုးခန္င်ပခင်ိုး အကျြုိုးဆက်အတနပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါခတင်တပပ ခဲသ
့် ည့််
မသင်တ
် သ သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက မတကျမနပ်န္င
ှ ့်် လက်ခမည်မှ ပြစ်န္င်သတလ ။
့် တ တ
ဤလူတ၏
့် သတဘ ထ ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်သည် ချီိုးကျြူိုးန္င်မည်တလ ။ (မချီိုးကျြူိုးန္င်ပါ။)
လူသ ိုးမျ ိုးန္င
ှ ့်် သူ၏တန က်သ လ
ဘရ ိုးသခင်၏သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးမှ
့် က်တသ သူတအတပေါ်
့်
အဘယ်နည်ိုး။ သူသည် လူတရှ့် ြ မည်
သည်သ
့် တဘ ထ ိုးမျြုိုး တတ င်ိုးဆသည်က သင်
့်
ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး သပါသတလ ။ ဤအချန်တွင် ငါသည် မျ ိုးစွ တပပ ပပီိုးပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်ကယ်တတ တ
် င် အပပင် သူ၏ လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးန္ှင ့််
သူ၏အရ အ ိုးလိုးန္ှငပ့်် ြစ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် ပတ်သက်၍ မျ ိုးစွ ငါ တပပ ဆပပီိုး ပြစ်သည်။
ဘရ ိုးသခင်သည် လူတထ
့် ရ ရယူလသည်က ယခသင်တသ
့် မှ မည်သည်အ
့် သတလ ။
ဘရ ိုးသခင်သည် သင်ထ
့် ရ လချင်သည်က သင်သသတလ ။ ကျယ်ကျယ်
့် မှ မည်သည်အ
တပပ တလ ။့် အတတွအ
ျို့ ကကြုမျ ိုးန္ှင ့်် လက်တတွျို့လပ်တဆ င်မှုမှ သင်တ၏
့် အသပည သည်
ချြုျို့တဲတ
့် နဆဲ သမဟ
် ွ အတပေါ်ယဆန်ဆပဲ ြစ်ပါက၊ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး
့် တ် လွနစ
န္ှငဆ
့်် င်သည့်် သင်တ၏
့်် တ်သက်၍ တစ်စတစ်ရ က သင်တ တပပ
န္င်၏။
့် အသပည န္ှငပ
့်
သင်တသည်
အကျဉ်ိုးချြုပ် အသပည တစ်ခ ရှကကသတလ ။ ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးအတပေါ်
့်
မည်သည်အ
့် ရ တတ င်ိုးဆသနည်ိုး။ (ဤတဆွိုးတန္ွိုးမှုမျ ိုး အချြုျို့အတွငိုး် တွင၊် ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
သူအ
့် ိုး သရန်၊ သူ၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးအ ိုး သရန်၊ သူသည် အရ ခပ်သမ်ိုးအတွက်
အသက်အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်တကက င်ိုးက သရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ အဆငအ
့်် တန်ိုးန္ှင ့််
ကယ်ပင်လကခဏ တန္ှ့် င ့်် အကျွမ်ိုးဝင်ရန် တတ င်ိုးဆပခင်ိုးအ ိုး တြ ်ပပတပပ ဆ််ပပီိုးပြစ်ပါသည်။)
ပပီိုးလျှင် ဘရ ိုးသခင်သည် လူတအ
့် ခါ၊ တန က်ဆိုးရလဒ်မှ
့် ိုး သူက
့် သရန် တတ င်ိုးဆသည်အ
အဘယ်နည်ိုး။ (ဘရ ိုးသခင်သည် ြန်ဆင်ိုးရှငပ် ြစ်ပပီိုး၊ လူသ ိုးမျ ိုးသည် ြန်ဆင်ိုးခ

သတတဝါမျ ိုးပြစ်ကကသည်က ၎င်ိုးတ န
ထသတသ
့် ိုးလည်ကကပါသည်။) လူတသည်
့်
့်
အသပည က ရရှကကသည့်အ
် ခါ၊ ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ၎င်ိုးတ၏သတဘ
ထ ိုး၌၊ ၎င်ိုးတ၏
့်
့် တ ဝန်
ထမ်ိုးတဆ င်ပခင်ိုး၌၊ သမဟ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့် အသက်စတ်သတဘ ထ ိုးမျ ိုး၌ မည်သည့််
အတပပ င်ိုးအလဲမျ ိုး ရှသနည်ိုး။ သင်တသည်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ စဉ်ိုးစ ိုးြူိုးကကသတလ ။
့်
ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးက သူက
် ခါ၊ ၎င်ိုးတ လူ
့် န ိုးလည်သည့်အ
့် တက င်ိုးမျ ိုး
ပြစ်လ ကကသည်ဟ ဆန္င်မည်တလ ။ (ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်မှုသည် လူတက င်ိုး
တစ်ဦိုးပြစ်ရန် ကကြုိုးစ ိုးပခင်ိုး မပါဝင်ပါ။ ထထက်
ယင်ိုးမှ အဆငမ
့်် ီတသ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ခတတဝါတစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရိုးသ ိုးတသ လူတစ်ဦိုးပြစ်လ ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်တသ
လက်စ ိုးမှု ပြစ်ပါသည်။) အပခ ိုး တစ်ခတစ်တလ ရှတသိုးသတလ ။ (ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
အမှနတ
် ကယ် စစ်မှနစ
် ွ သပပီိုးတန က်တွင၊် ကျွန္ပ်
် တသည်
သူက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
သတဘ ထ ိုးန္င်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘရ ိုးသခင် ပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
့်
ြန်ဆင်ိုးခ သတတဝါမျ ိုးပြစ်သည်၊ ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က ဝတ်ပပြုကိုးကယ
ွ ်သင်ပ့် ပီိုး၊
့်
ကျွန္ပ်
် တ၏
် န်သည့်် တနရ တွင ် တနသငသ
့်် ည်က ကျွန္ပ်
် တသ
် က င်ိုး၏။
့် မှနက
့် သည်။) အလွနတ
အပခ ိုးသအ
ူ ချြုျို့ထမှ န ိုးတထ င်ကကစ။့် (ကျွန္ပ်
် တသည်
ဘရ ိုးသခင်က သပပီိုး တန က်ဆိုးတွင ်
့်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ကျြုိုးန္နွ ခက ၊ ဘရ ိုးသခင်က တကက က်ရွ ျို့ ပပီိုး မတက င်ိုးမှုက
တရှ င်ကကဉ်တသ လူမျ ိုး ပြစ်န္င်ကကသည်။) ယင်ိုးမှ မှနတ
် ပ၏။
၃။ သအတပေါ်
လသ ်းမျိ ်းနွယထ
် ်းရှိေိို ူ့ဘိုရ ်းသခင် တတ င််းဆိတ
ို သ သတဘ ထ ်း
ူ့
အမှနတ
် ွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ် လွနစ
် ွ တတ င်ိုးဆမှု မပပြုတပ- သမဟ
့် တ်
အနည်ိုးဆိုးအတနပြင့်် သူသည် လူတစ့် တ်ကူိုးသတလ က် မညြှ မတ မခင်ိုးတပ။ အကယ်၍
ဘရ ိုးသခင်သည် မည်သည်န္
့် တ
ှု ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကမျှ မမန်မမက်
ခပ
ဲ့် ါက၊ အကယ်၍ သူသည်
့်
သူ၏စတ်တနသတဘ ထ ိုး သမဟ
့် တ် လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလက
ထတ်တြ ်မပပခဲပ
က် လွနစ
် ွ
့် ါက၊ ဘရ ိုးသခင်က သကျွမ်ိုးပခင်ိုးသည် သင်တအတွ
့်
ခက်ခတ
ဲ ပမည်။ အဘယ်တကက င်ဆ
ဘရ ိုးသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်န္င
ှ ့်် အလက
့် တသ ် လူတသည်
့်
တက က်ချက်ချရမည်ပြစ်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှ လပ်တဆ င်ရန်
လွနစ
် ွ ခက်ခတ
ဲ ပမည်။ သတသ
် သူ၏အမှု တန က်ဆိုးအဆင်တ
့် ွင၊် ဘရ ိုးသခင်သည်
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တပပ ဆပပီိုးပြစ်သည်၊ မျ ိုးစွ တသ အမှုပမ ဏက
လပ်တဆ င်ပပီိုးပြစ်က ၊ လူသ ိုးန္ှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးစွ ပပြုလပ်ပပီိုးပြစ်သည်။
သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏ မျ ိုးစွ တသ အမှုပမ ဏတွင၊် သူသည် လူတအ
့် ိုး သူ

န္ှစ်သက်သည်အ
့် ရ ၊ သူစက်ဆပ်သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ၎င်ိုးတ မည်
သတသ
လူမျ ိုး
့်
့်
ပြစ်သငသ
့်် ည်ဆသည်တက
့် လူတအ
့် ိုး သူ အသတပိုးပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤအရ မျ ိုးက
န ိုးလည်ပပီိုးတန က်တွင၊် ၎င်ိုးတ၏န္ှ
ဘရ ိုးသခင်၏
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးတွင ် လူတသည်
့်
သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်တသ တကျသည့်် အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ချက်တစ်ရပ် ရှသင်သ
့် ည်၊
အဘယ်တကက င်ဆ
မတရရ မှုပြင ့်် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ပခင်ိုး
့် တသ ် ၎င်ိုးတသည်
့်
မရှကကသကဲသ
့် ၊ ့် မတရရ တသ ဘရ ိုးသခင်က မယကကည်ကကတတ သ
် ပပင်၊ မတရရ မှု
့် ည့်အ
သမဟ
့် တ် ဘ မျှမရှပခင်ိုးအလယ်တွင ် ဘရ ိုးသခင်၌ ယကကည်ပခင်ိုး မရှကကတသ တကက င ့််
ပြစ်သည်။ ထထက်
၎င်ိုးတသည်
သူ၏ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးက ကက ိုးန္င်ကကသည်၊
့်
့်
့်
သူ၏သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး န္ှငဆ
့်် င်သည့်် စန္ှုနိုး် မျ ိုးက န ိုးလည်န္င်ကကပပီိုး ယင်ိုးတက
့်
ကကြုိုးပမ်ိုးရရှန္င်ကကက ဘရ ိုးသခင်သည် ၎င်ိုးတ သ
့် သငပ့်် ပီိုး
န ိုးလည်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ အ ိုးလိုးက ၎င်ိုးတအ
ွ ်၏ ဘ သ စက ိုးက
့် ိုး တပပ ပပရန် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
အသိုးပပြုတလသည်။ ယတနတွ
ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ၎င်ိုးတအတပေါ်
့် င ် လူတသည်
့်
့်
ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆသည့်အ
် ရ က မသကကတသိုးပါက၊ တစ်ဦိုးတစ်တယ က်က
ဘရ ိုးသခင်က အဘယ်တကက င ့်် ယကကည်သငသ
့်် ည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကသကဲသ
့် သူ
့်
့် က
့် မည်သ ့်
ယကကည်ရမည် သမဟ
ဆရမည်ဆသည်က မသကကပါက့် တ် သူက
့် မည်သ ဆက်
့်
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သက်၍ ပပဿန တစ်ရပ် ရှတပသည်။ ယခတွငပ
် င် သင်တအသီ
ိုးသိုးီ သည်
့်
သီိုးသနန
် ့် ယ်ပယ်တစ်ခန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ တပပ ဆခဲက့် က၏။ သင်တသည်
အတအကျပြစ်တစ၊
့်
တယဘယျသတဘ ပြစ်တစ အမှုအရ အချြုျို့က သကက၏။ သတသ
်
့်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ မှနက
် န်၊ ပပည်စ
့် က တကျသည့််
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက ငါသည် သင်တအ
ှ
ယင်ိုးတသည်
့် ိုး တပပ ပပရန် ဆန္ဒရ၏။
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ် အနည်ိုးငယ်မျှသ ပြစ်ပပီိုး လွနစ
် ွ ရိုးရင
ှ ိုး် ၏။ ယင်ိုးတက
့် သင်တ သ
့် န္ှငပ့်် ပီိုး
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်။ လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ဘရ ိုးသခင် တန က်လက်တသ
သူမျ ိုးန္ှငဆ
့်် င်သည့်် ဘရ ိုးသခင်၏ မှနက
် န်တသ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျ ိုးမှ တအ က်ပါအတင်ိုး
ပြစ်၏။ သူသည် သူတန
့် က်သလ
့် က်တသ သူမျ ိုးထမှ အမှုအရ ငါိုးခက တတ င်ိုးဆသည်စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု၊ သစစ တစ ငသ
့်် တသ တန က်လက်ပခင်ိုး၊ အကကင်ိုးမဲ့် ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး၊
စစ်မှနတ
် သ အသပည န္ှင ့်် အူလှုက်သည်ိုးလှုက် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးတ ပြစ်
့် သည်။
ဤအရ ငါိုးခတွင ် လူတသည်
သူက
့် န် သမဟ
့်
့် တမိုးခွနိုး် မထတ်တတ ရ
့် တ် ၎င်ိုးတ၏
့်
စတ်ကူိုးစတ်သန်ိုးမျ ိုး သမဟ
့် စ
့်် ပမင်မျ ိုးက
့် တ် မတရရ သကဲသ
့် တ်ကူိုးသက်သက် ရှု တထ ငအ
အသိုးပပြုရင်ိုး သူတန
ဘရ ိုးသခင်
့် က် မလက်ရန် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆ၏။ ၎င်ိုးတသည်
့်

တန က်သ မည်
သည့်် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုးမျ ိုး သမဟ
့်
့် တ် အယူအဆမျ ိုးကမျှ အတပခခ၍
မလက်ရ။ သူတန က်သလ
တစ ငသ
့်် စွ
့် က်တသ သူ အတယ က်တင်ိုးက ထသ သစစ
့်
လပ်တဆ င်ရန်၊ စတ်မပါတပါ
သမဟ
ှ မရှဘဲ မလက်ရန် သူ
့်
့် တ် ဆက်ကပ်အပ်န္မှု
တတ င်ိုးဆသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် သင်အ
့် တပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး တစ်ခတစ်တလ
ပပြုလပ်သည်အ
့် ခါ၊ သင်က
့် ခါ၊ သငက
့်် တရ ိုးစီရင်သည်အ
့် ခါ၊ သင်က
့် စစ်တဆိုးသည်အ
့်
ကင်တွယ်တပြရှငိုး် ပပီိုး ပပြုပပင်သည်အ
့် ခါ သမဟ
့်် ဆိုးမပဲပ့် ပင်ပပီိုး ရက်န္က
ှ ်သည်အ
့် ခါ၊
့် တ် သငက
သင်သည် သူက
့်် ပသည်။ သင်သည် အတကက င်ိုးပပချက်မျ ိုးက
့် လိုးဝ ကျြုိုးန္ွန ခသငတ
တပပ ဆသငြ
့်် မဆ
့် ထ ိုးန္ှင၊့်် အတကက င်ိုးတရ ိုးက သင် မတမိုးသင့်် သမဟ
့် တ်
သတ်မှတ်ချက်မျ ိုးက မပပြုလပ်သငတ
့်် ပ။ သင်၏န ခမှုသည် အကကင်ိုးမဲ့် ပြစ်ရမည်။
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ဆ
့်် င်သည့်် အသပည သည် လူတ အချ
ြုျို့တဆ
ဲ့် ိုးတသ နယ်ပယ် ပြစ်၏။
့်
၎င်ိုးတသည်
ထသတသ
စက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အသပည အတွက်
့်
့်
အတကျဆိုးတသ အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ချက်ပြစ်သည်ဟ ယကကည်လျက်၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
ဆက်န္ယ်ပခင်ိုးမရှတသ ဆရိုးမျ ိုး၊ မန်မမက်
ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် စက ိုးမျ ိုးက ဘရ ိုးသခင်အတပေါ်
့်
သတ်မှတက် ကသည်။ လူတ၏
့် စတ်ကိုးူ စတ်သန်ိုး၊ ၎င်ိုးတ က
့် ယ်တင်၏ ဆင်ပခင်တတရ ိုးန္ှင ့််
၎င်ိုးတ၏က
ယ်ပင် အသပည မှလ တသ ဤဆရိုးမျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့်
စိုးစဉ်ိုးမျှ ဆက်န္ယ်မှုမရှသည်က ၎င်ိုးတ မသ
ကကတချ။ ထတကက
င့်် လူတ ရှ
့်
့်
့် ကကြ ဘ
့် ရ ိုးသခင်
ဆန္ဒရသည့်
ှ
် အသပည န္ှင ့်် ပတ်သက်လ သည့်အ
် ခါ၊ သူသည် သင်က
ှ ့််
့် သူန္င
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး သတပပြုမြ တတ
င်ိုးဆရမျှ မတတ င်ိုးဆဘဲ၊
့်
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် သင်၏ အသပည သည် မှနက
် န်ြလည်
ိုး တတ င်ိုးဆသည်က
့်
ငါသည် သင်တအ
် င်
့် ိုး တပပ ပပလ၏။ သင်သည် ဝါကျတစ်တကက င်ိုးသ တပပ န္င်လျှငပ
သမဟ
် င်၊ ဤအနည်ိုးငယ်မျှသည် မှနက
် န်ပပီိုး စစ်မှနက
်
့် တ် အနည်ိုးငယ်မျှသ သလျှငပ
ဘရ ိုးသခင် ကယ်တတ တ
် င်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သဟဇ တပြစ်၏။ ဤသည်မှ
အဘယ့််တကက ငဆ
့်် တသ ် ဘရ ိုးသခင်သည် သူအတပေါ်
လက်တတွျို့မကျသည့်် သမဟ
့်
့် တ်
တပါတပါ
့် တန်
့် တန်ပြစ်တသ ချီိုးမွမ်ိုးပခင်ိုး သမဟ
့် တ် ချီိုးကျြူိုးပခင်ိုးတစ်ခတစ်တလက
စက်ဆပ်ရွရှ တသ တကက င့်် ပြစ်သည်။ ထထက်ပ၍ လူတက
့် သူက
့် မတူမတန်
သတဘ ထ ိုးကကတသ အခါ၊ သူမန်ိုးတီိုး၏။ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််
အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးတနသည့်် အတတ အတွငိုး် တွင ် လူတသည်
တဆ
့်
့် င်ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ
သတဘ ရှ တပပ ဆရင်ိုး၊ သင်တ
် ည်ဟ ၎င်ိုးတ ပမင်
့် တ သ
့် သည်အတင်ိုး တပပ ဆရင်ိုး၊
အမှနတ
် ရ ိုးမျ ိုးက အတလိုးထ ိုးပခင်ိုးမရှဘဲ တပပ ဆကကသည်က သူမန်ိုးတီိုး၏။ ထအပပင်
့်

ဘရ ိုးသခင်က ၎င်ိုးတသ
့် ့်
့် သည်ဟ ယကကည်ပပီိုး၊ ချြုပ်တည်ိုးမှု မရှသကဲသ
ကယ်န္တ
ှု ်တစ ငထ
့်် န်ိုးမှုမရှဘဲ သူန္င
ှ ့်် ဆက်န္ယ်သည့်် အတကက င်ိုးအရ မျ ိုးက တဆွိုးတန္ွိုးကကရင်ိုး၊
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် ၎င်ိုးတ၏
့်် တ်သက်၍ ကက ိုးဝါကကတသ သူတက
့် အသပည န္ှငပ
့်
မန်ိုးတီိုး၏။ အထက်တြ ်ပပပါ သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ငါိုးခအနက် တန က်ဆိုးမှ
အူလက်
ှု သည်ိုးလှုက် ရတသတလိုးပမတ်ပခင်ိုးပြစ်သည်- ဤသည်မှ သူတန
့် က်လက်
သူတအ
ွ တ
် သ သတ်မှတ်ချက် ပြစ်၏။ တစ်စတစ်ဦိုးသည်
့် ိုးလိုးအတပေါ် ဘရ ိုးသခင်၏ အဆိုးစန
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မှနက
် န်ပပီိုး စစ်မှနတ
် သ အသပည တစ်ခ ပင်ဆင်သည့်အ
် ခါ၊
၎င်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်က အမှနတ
် ကယ် ရတသတလိုးပမတ်န္င်ကကပပီိုး မတက င်ိုးမက
ှု စစ်မှနစ
် ွ
့်
တရှ င်ကကဉ်န္င်ကက၏။ ဤရတသတလိုးပမတ်မသ
ှု ည် ၎င်ိုးတန္ှ့် လိုးသ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ
တနရ မျ ိုးမှ လ တပသည်။ ဤရတသတလိုးပမတ်မှုသည် လလလ ိုးလ ိုး တပိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး၊
ဘရ ိုးသခင်ထမှ ြအ ိုး၏ ရလဒ်တစ်ခ မဟတ်တပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူထ
် ည့််
့် တက င်ိုးမွနသ
သတဘ ထ ိုး သမဟ
့် တ် အမူအကျင့်် သမဟ
့် တ် အပပင်ပန်ိုး အပပြုအမူ
တစ်ခတစ်တလန္ှငဆ
့်် င်သည့်် လက်တဆ င်တစ်ခတပိုးရန် သင်အ
့် ိုး မတတ င်ိုးဆတပ။ ထထက်
့်
သင်သည် သူအ
ှ ့်် သင်န္
ှ ိုးသ ိုး၏ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ မျ ိုးတွင ် သူက
့် လ
့် ိုး ရတသတလိုးပမတ်ရန်န္င
့်
တကက က်ရွ ရ
ျို့ န် သူတတ င်ိုးဆ၏။ ထသတသ
ရတသတလိုးပမတ်မက
ှု သင်၏ အသက်
့်
စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုမျ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အသပည န္ှင ့််
ဘရ ိုးသခင်၏လပ်တဆ င်ချက်မျ ိုးက သန ိုးလည်ပခင်ိုး တစ်ခ ရရှပခင်ိုး၊
ဘရ ိုးသခင်၏အန္ှစ်သ ရက သန ိုးလည်လ ပခင်ိုးန္ှင ့်် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်၏
သတတဝါမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုးပြစ်သည်ဆသည့်် အချက်က သင်၏ အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုးတ၏
့်
ရလဒ်တစ်ခအပြစ် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှတပသည်။ ထတကက
င့်် ဤတနရ တွင ် ရတသတလိုးပမတ်မက
ှု
့်
အဓပပ ယ်သတ်မတ
ှ ်ရန် “အူလက်
ှု သည်ိုးလှုက်” ဟူတသ စက ိုးလိုးက အသိုးပပြုရ တွင ်
ငါ၏ရည်မှနိုး် ချက်မှ ဘရ ိုးသခင်အတွက် ၎င်ိုးတ၏ရ
ှု ည် ၎င်ိုးတ ့်
့် တသတလိုးပမတ်မသ
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုး၏ အရင်ိုးခတနရ မှ လ သင်သ
့် ည်က လူသ ိုးမျ ိုး န ိုးလည်ရန်အတွက် ပြစ်သည်။
ယခတွင ် ထသတ်မှတ်ချက်ငါိုးခက စဉ်ိုးစ ိုးတလ -့် သင်တထဲ
့် မှ တစ်ဦိုးတစ်တလသည်
ပထမသိုးခက ရရှန္င်စွမ်ိုး ရှသတလ ။ ဤအရ အ ိုးပြင ့်် ငါသည် စစ်မန
ှ တ
် သ ယကကည်မှု၊
သစစ တစ ငသ
့်် တသ တန က်လက်ပခင်ိုးန္ှင ့်် အကကင်ိုးမဲ့် ကျြုိုးန္ွန ခပခင်ိုးတက
့် ရည်ညန်ိုးတနပခင်ိုး
ပြစ်သည်။ သင်တအထဲ
တွင ် တစ်ဦိုးတစ်တလသည် ဤအရ မျ ိုးက လပ်န္င်စွမ်ိုးရသတလ
ှ
။
့်
ငါသည် ငါိုးခစလိုးဟတပပ ခဲပ
ှ တစ်ဦိုးမျှ
့် ါက၊ သင်တထဲ
့် တွင ် လပ်န္င်စွမ်ိုးရသူ
ရှမည်မဟတ်သည်မှ မလွဲမတသွပြစ်မည်က ငါသ၏၊ သတသ
် ငါသည် သိုးခသ ့်
့်

တလျှ ခ
၎င်ိုးအရ တက
့် ျပပီိုးပြစ်သည်။ သင်တသည်
့်
့် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှပပီိုးပခင်ိုး ရှမရှက တစ်ချက်
စဉ်ိုးစ ိုးတလ ။့် “စစ်မှနတ
် သ ယကကည်မှု” သည် ကကြုိုးပမ်ိုးရရှရန် လွယက
် ူသတလ ။
(မလွယက
် ူပါ။) လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး မကက ခဏ တမိုးခန
ွ ိုး် ထတ်သည့်အ
် တွက်၊ ယင်ိုးမှ
့်
မလွယ်ကူတပ။ “သစစ တစ ငသ
့်် တသ တန က်လက်ပခင်ိုး” တရ အဘယ်သနည်
့် ိုး။ ဤ
“သစစ တစ ငသ
့်် တသ ” ဟူသည်မှ အဘယ်အရ က ရည်ညန်ိုးသနည်ိုး။ (စတ်မပါတပါ
့်
ပြစ်ပခင်ိုးမဟတ်ဘ၊ဲ စတ်ပါလက်ပါပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။) စတ်မပါတပါ
ပြစ်ပခင်ိုး မဟတ်ဘဲ
့်
စတ်ပါလက်ပါပြစ်ပခင်ိုးပြစ်သည်။ သင် ထထမမ တပပ ဆတလပပီ။ သပြစ်
့် ၍ သင်တသည်
့်
ဤသတ်မှတ်ချက်က စွမ်ိုးတဆ င်န္င်စွမ်ိုး ရှသတလ ။ သင်သည် သ ၍ ကကြုိုးစ ိုးရတပမည်၊
ဟတ်ပါသတလ ။ ယခတွင ် သင်သည် ဤသတ်မှတ်ချက်တင
ွ ် မတအ င်ပမင်တသိုးတပ။ “အကကင်ိုးမဲ့်
ကျြုိုးန္နွ ခပခင်ိုး” တရ - သင် စွမ်ိုးတဆ င်ပပီိုးပပီတလ ။ (မစွမ်ိုးတဆ င်တသိုးပါ။) သင်သည်
ယင်ိုးကလည်ိုး မစွမ်ိုးတဆ င်ကကတသိုးတပ။ သင်သည် မကက ခဏ န ခမှု မရှသကဲသ
့် ပ
့် န်ကန်၏။
သင်သည် မကက ခဏ န ိုးမတထ င်တပ၊ လက်န ရန် ဆန္ဒမရှတပ၊ သမဟ
့် တ် မကက ိုးလတပ။
ဤသည်တသည်
အသက်ထသ
ဲ ဝင်
့်
့် တရ က်ပခင်ိုးက ကကြုိုးပမ်ိုးရရှပပီိုးတန က် လူတ ့်
ပပည့်မ
် ီကကသည့်် အတပခခကျဆိုးတသ သတ်မတ
ှ ်ချက် သိုးရပ် ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ သင်တသည်
့်
ယင်ိုးတက
င့်် ယခတွင ် သင်တသည်
ကကီိုးမ ိုးတသ
့် မစွမ်ိုးတဆ င်ကကတသိုးတချ။ ထတကက
့်
့်
အလ ိုးအလ ရှသတလ ။ ယတနတွ
့် င ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအ ိုး ငါတပပ သည်က
ကက ိုးပပီိုးတန က်၊ သင်တ လ
့်် ကကသတလ ။ (လလ ိုးတတ ငတ
့်် ကကပါသည်။) သင်တ ့်
့် လ ိုးတတ ငတ
လလ ိုးတတ ငတ
့်် သင်သ
် ။ လလ ိုးတတ ငတ
့်် ပခင်ိုးက တရှ င်ကကဉ်ြ မကက
ြုိုးစ ိုးန္ှင။့််
့် ည်မှ မှန၏
့်
သင်တက
့်် မသည်။ အပခ ိုးသတ်မှတ်ချက်န္စ
ှ ်ခက
့် ယ်စ ိုး ငါ လလ ိုးတတ ငတ
ငါတဆွိုးတန္ွိုးမည်မဟတ်။ ဤတနရ ရှ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ိုးတက
့် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်စွမ်ိုးမရှသည်မှ
တသချ သည်။ သင်တသည်
လလ ိုးတတ ငတ
့်် တနကက၏။ ထတကက
င့်် သင်တသည်
့်
့်
့်
သင်တ၏ရည်
မှနိုး် ချက်မျ ိုးက သတ်မှတ်ပပီိုးပပီတလ ။ မည်သည့်် ရည်မှနိုး် ချက်မျ ိုးန္ှင ့်် မည်သည့််
့်
ဦိုးတည်ချက်မျ ိုးပြင ့်် သင်တ လ
ှ
သ
့် နည်ိုး။
့် က်စ ိုးက သင်တ၏
့် အ ိုးထတ်မှုမျ ိုးက ပမြှြုပ်န္သင်
သင်သည် ရည်မှနိုး် ချက်တစ်ခတစ်တလ ရှသတလ ။ ငါ ရှငိုး် ရှငိုး် တပပ မည်- သင်တသည်
့်
ဤသတ်မှတ်ချက်ငါိုးခက စွမ်ိုးတဆ င် ရရှပပီိုးသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နက်၊ သင်တသည်
့်
ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စတ်တကျနပ်တစပပီိုးပြစ်လမ်မ
ိုးသိုးီ သည် အညန်ိုးတစ်ခ
့် ည်။ ၎င်ိုးတ အသီ
့်
ပြစ်သည့်အ
် ပပင်၊ အသက်ထသ
ဲ လူ
ှ ဆ
့်် င်သည့်် ရငက
့်် ျက်မ၏
ှု
့် တစ်ဦိုး၏ ဝင်တရ က်မှုန္င
တန က်ဆိုးရည်မှနိုး် ချက်လည်ိုး ပြစ်သည်။ ငါသည် အတသိုးစတ်တပပ ဆရန်န္င
ှ ့်် ယင်ိုးက
ပပည့်မ
် ီကကြ သင်
တက
ှ ်ချက်မျ ိုးမှ တစ်ခတည်ိုးကသ
့်
့် တတ င်ိုးဆရန် ဤသတ်မတ

တရွ ိုးချယ်လျှငပ
် င်၊ ယင်ိုးက စွမ်ိုးတဆ င်ရရှရန် လွယက
် လ
ူ မ့််မည် မဟတ်တပ။ သင်သည်
အတင်ိုးအတ တစ်ရပ်အထ အခက်အခဲက ကက့် ကကခရမည်ပြစ်ပပီိုး၊ အ ိုးထတ်မှု ပမ ဏတစ်ခခ
ထ ိုးရရမည်
ှ
ပြစ်သည်။ မည်သတသ
စတ်တနစတ်ထ ိုးမျြုိုး သင်တ ရှ
့် နည်ိုး။ ယင်ိုးသည်
့်
့် သင်သ
ခွစ
ဲ တ်သည်စ
့် ိုးပွဲတပေါ်သတက်
ရန် တစ င်ဆ
် စ်ဦိုးန္ှင ့်် အလ ိုးတူ
့် င်ိုးတနသည့်် ကင်ဆ တဝဒန ရှငတ
့်
ပြစ်သင်သ
သနည်ိုး။ သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ယကကည်ရန်
့် ည်။ ငါ အဘယ်တကက င့်် ဤသတပပ
့်
ဆန္ဒရပါက၊
ှ
ပပီိုးလျှင် သင်သည် ဘရ ိုးသခင်က ရရှက သူ၏ စတ်တကျနပ်မှုက
ရရှရန်ဆန္ဒရပါက၊
ှ
သင်သည် အတင်ိုးအတ တစ်ရပ်အထ န ကျင်မှုက သည်ိုးခပပီိုး အ ိုးထတ်မှု
အတင်ိုးအတ တစ်ရပ်က မထ ိုးရဘဲ
ှ န္င
ှ ၊့်် ဤအရ မျ ိုးက သင် စွမ်ိုးတဆ င်ရရှန္င်လမ်မ
့် ည်
မဟတ်တပ။ သင်တသည်
တရ ိုးတဟ ချက် မျ ိုးစွ က ကက ိုးပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
ကက ိုးြူိုးပခင်ိုးသက်သက်က ဤတရ ိုးတဒသန သည် သင်၏တရ ိုးတဒသန ပြစ်သွ ိုးသည်ဟ
မဆလတပ။ သင်သည် ယင်ိုးက မှတ်သ ိုးက သင်န္င
ှ သ
့်် က်ဆင်တသ အရ တစ်ခအပြစ်
တပပ င်ိုးလဲရမည်။ ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် တရ ိုးတဟ ချက်တအ
် ည့််
့် ိုး သင် အသက်ရှငသ
နည်ိုးလမ်ိုးက လမ်ိုးပပခွငတ
့်် ပိုးက သငဘ
့်် ဝထ လူဘဝန္ှ
ငဆ
့်် င်တသ တန်ြိုးန္ှင ့်် အဓပပ ယ်တက
့်
့်
တဆ င်ကကဉ်ိုးခွငတ
့်် ပိုးရင်ိုး၊ ယင်ိုးက သင်ဘ
သငခ
့်် ရမည်ပြစ်ပပီိုး
့် ဝထဲသ လက်
့်
သင်၏တည်ရှမှုထသ
ဲ ယူ
် ခါ၊
့် တဆ င်ရမည် ပြစ်သည်။ ထသ ပြစ်
့် ပျက်သည့်အ
ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက သင်၏ ကက ိုးန ပခင်ိုးသည် ကက ိုးန ရကျြုိုးနပ်လမ်မ
့် ည် ပြစ်သည်။
ငါတပပ သည့်် န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် သင်၏ဘဝတွင ် တိုးတက်မှု တစ်ခတစ်တလ
မပြစ်တပေါ်တစပါက သမဟ
့် န်ြိုးကမျှ မပြည့်စ
် ွက်ပါက၊
့် တ် သင်၏ ပြစ်တည်မှုတွင ် မည်သည်တ
ယင်ိုးတက
့် သင်၏ န ိုးတထ င်ပခင်ိုးတွင ် အဓပပ ယ်မရှတပ။ ဤအရ က သင်တ န
့် ိုးလည်သည်၊
မဟတ်တလ ။ ယင်ိုးကန ိုးလည်ပပီိုးတန က်၊ ဆက်လက် ပြစ်ပျက်သည့်အ
် ရ မှ
သင်တအတပေါ်
တွငသ
်
မူတည်သည်။ သင်တ စတင်
လပ်တဆ င်ကကရမည်။ သင်တသည်
့်
့်
့်
အရ ခပ်သမ်ိုး၌ အလွန ် အတလိုးအနက်ထ ိုးရမည်။ မတရမရ မပြစ်တလန္ှင။့်် အချန်သည်
လျင်ပမန်စွ ကန်ဆိုးတနသည်။ သင်တထဲ
ှ ်တကျ ်
့် မှ အမျ ိုးစသည် ဘရ ိုးသခင်က ဆယ်န္စ
ယကကည်န္င
ှ က့်် ကပပီိုး ပြစ်သည်။ ဤကန်လွနခ
် သ
ဲ့် ည့်် ဆယ်န္စ
ှ ်က ပပန်တတွိုးကကည့်တ
် လ ။့် သင်တ ့်
မည်မျှရရှတလပပီနည်ိုး။ ပပီိုးလျှင ် သင်တ၌့် ဤတစ်သက်တ တွင ် အသက်ရှငြ
် ဆယ်
စန္ှစ်တပါင်ိုး
့်
မည်မျှကျန်တသိုးသနည်ိုး။ မရှညက် က တပ။ ဘရ ိုးသခင်၏အမှုက သင်က
့် တစ င်တ
့် နပခင်ိုး ရှမရှ၊
သူသည် သင်က
့်် တရိုးတစ်ရပ် ချန်ထ ိုးတပိုးပခင်ိုး ရှမရှ သမဟ
ီ သ
့် အခွငအ
့် တ် သူသည် တူညတ
အမှုက တစ်ြန်ပပန်ပပြုမည် မပပြုမည်က တမထ
ိုးတလ - ဤအရ မျ ိုးက မတပပ တလန္ှင။့််
့်
သင်သည် သင်ဘ
် တ
ဲ့် သ ဆယ်န္စ
ှ ်တ က လက တန က်ပပန်လှညန္
့်် င်သတလ ။
့် ဝ၏ လွနခ

ကန်လွနသ
် ွ ိုးတသ တနရက်
့် တင်ိုးန္ှင ့်် သင်လှမ်ိုးသည့်် တပခလှမ်ိုးတင်ိုးပြင်၊့် သင်၌
တစ်ရက်တလျ န
ူ မျှ မတစ င်တ
့် ည်ိုးသွ ိုးတပ၏။ အချန်သည် မည်သက
့် ပ။ သင်သည် အစ ိုးအစ ၊
အဝတ်အစ ိုးမျ ိုး သမဟ
့် ရ မဆထက်၊ ဘရ ိုးသခင်က
့် တ် အပခ ိုးမည်သည်အ
ယကကည်ပခင်ိုးအ ိုး သငဘ
့်် ဝတွင ် အကကီိုးမ ိုးဆိုးတသ အရ ပြစ် ချဉ်ိုးကပ်မှသ ၊ ဘရ ိုးသခင်က
ယကကည်ပခင်ိုးမှ သင်သည် အကျြုိုးရရှတပလမ်မ
ှ သ ယကကည်ပပီိုး၊
့် ည်။ သင်သည် အချန်ရမှ
သင်၏ ယကကည်ပခင်ိုးအြ သင်
၏အ ရအ ိုးလိုးက ပမြှြုပ်န္န္ှ င်စွမ်ိုး မရှပါက၊ ပပီိုးလျှင် သင်သည်
့်
အစဉ် စတ်ရှုပ်တထွိုးမတ
ှု ွင ် နစ်တနပါက၊ မည်သည်အ
့် ရ မျှ ရရှလမ့််မည် မဟတ်တပ။ ဤအရ က
သင်တ န
၌ ငါတ န
့်
့် ိုးလည်သည်၊ မဟတ်တလ ။ ယတန ဤတနရ
့် ိုးမည်။ တန က်မှ တတွျို့ ကကမည်။
(ဘရ ိုးသခင် တကျိုးဇူိုးတတ ် ချီိုးမွမ်ိုးပါသည်။)
၂ဝ၁၄ ခန္ှစ်၊ တြတြ ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်

တန က်ဆက်တ-ွွဲ
ဘိုရ ်းသခင်၏ တရ ်းစီရင်မှုနင
ှ ်ူ့ ပစ်တင်ဆ်းို ံ မမှု၌ ဘိုရ ်းသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ််း ခင််းကိို ရှု မင် ခင််း
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်တန က်သ လ
့် ပင်
့် က်သည့်် သန်ိုးရ တပါင်ိုးမျ ိုးစွ တသ အပခ ိုးသူမျ ိုးကဲသ
့်
ငါတသည်
ကျမ်ိုးစ ၏ ပညတ်တရ ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ပညတ်တတ ်မျ ိုးက လက်န ကကသည်၊
့်
သခင်တယရှု ခရစ်တတ ၏
် မျ ိုးပပ ိုးပပည့်လ
် ျှတသ တကျိုးဇူိုးတတ ်က ခစ ိုးကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ်
အတူတကွ စတဝိုးကကသည်၊ ဆတတ င်ိုးကကသည်၊ ချီိုးမွမ်ိုးကကပပီိုး သခင်တယရှု ခရစ်တတ ်၏န မ၌
အတစခကကသည်- ပပီိုးလျှင် ဤအရ အ ိုးလိုးက ငါတသည်
သခင၏
့်် တစ ငတ
့်် ရှ က်မှုန္င
ှ ့််
့်
ကွယ်က မှုတအ က်၌ လပ်တဆ င်ကကသည်။ ငါတသည်
မကက ခဏ အ ိုးနည်ိုးတတ်ကကပပီိုး
့်
မကက ခဏလည်ိုး ခွနအ
် ိုးရတတ်
ှ
ကကသည်။ ငါတ၏
့် လပ်ရပ်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် သခင်၏
သွနသ
် င်ချက်မျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီပြစ်သည်ဟ ငါတ ယ
့် ကကည်ကကသည်။ သပြစ်
့် လျှင ် ငါတသည်
့်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ အြ၏အလက လပ်တဆ င်ပခင်ိုး လမ်ိုးတကက င်ိုးတပေါ်၌ ရှကကသည်ဟ
မမတက
့် ယ်မမ ယကကည်တနကကသည်မှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်။ သခင်တယရှု ၏
ပပန်ကကလ ပခင်ိုး၊ သူ၏ ဘန်ိုးအသတရထင်ရှ ိုးတသ ကကဆင်ိုးပခင်ိုး၊ ကမဘ တပေါ်က
ငါတ၏အသက်
တ အဆိုးသတ်၊ န္င်ငတတ ်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး၌
့်
ကကြုတင်တဟ ထ ိုးသကဲသ
့် အရ
ရ တင်ိုးက ငါတ တတ
ငတ
့်် ကကသည်။
့်
့်

သခင်တရ က်ရလ
ှ
သည်၊ ကပ်တဘိုးဒကခက သူတခေါ်တဆ င်လ သည်၊ တက င်ိုးတသ သူမျ ိုးက
ဆချီိုးပမြှငပ့်် ပီိုး ဆိုးယတ်တသ သူမျ ိုးက အပပစ်ဒဏ်တပိုးသည်၊ ပပီိုးလျှင ် သူတန
့် က်သလ
့် က်ပပီိုး
သူ၏ပပန်ကကလ ပခင်ိုးက ကကြုဆတသ သူ အ ိုးလိုးအ ိုး တလထဲတွင ် သူန္င
ှ တ
့်် တွျို့ဆရန် သူ
တဆ င်ယူတလသည်။ ဤအရ က ငါတစဉ်ိုးစ
ိုးသည့်အ
် ခါတင်ိုးတွင၊် စတ်ခစ ိုးချက်မျ ိုးပြင ့််
့်
မန်မထူဘမ
ဲ တနန္င်ပြစ်ကကပပီိုး တန က်ဆိုးတသ က လ၌ ငါတ တမွ
့် ိုးြွ ိုးကကက သခင်၏
ကကလ ပခင်ိုးက မျက်ပမင်ကကြုတတွျို့ ြ အခွ
ငအ
့်် လမ်ိုးတက င်ိုးရှကကသည်က တကျိုးဇူိုးတင်စတ်န္င
ှ ့််
့်
ပပည်က့် ကတပသည်။ ငါတသည်
ညြှဉ်ိုးပန်ိုးန္ှပ်စက်မှုက ခစ ိုးခဲရ
့် ပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊
့်
အပပန်အလှနအ
် ိုးပြင့်် “အတင်ိုးထက် အလွနက် ကီိုးပမတ် တလိုးလတသ နစစထ ဝရဘန်ိုးအသတရ”
က ငါတရရှ
ှ သ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ တစ်ပါိုး ပြစ်တပသည်တက ိုး။
့် ကကတပပပီ။ ကကီိုးပမတ်လတ
ဤတတ ငတ
့်် မှုန္င
ှ ့်် သခင်အပ်န္င
ှ ိုး် သည့်် တကျိုးဇူိုးတတ ်အ ိုးလိုးက ငါတသည်
စဉ်ဆက်မပပတ်
့်
ဆတတ င်ိုးရ တွင ် တည်ကကည်တစပပီိုး အတူတကွ စရိုးရ တွင ် သ ၍ လလဝီ
့် ရယရှတစသည်။
တန က်န္စ
ှ ်လည်ိုး ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ မနက်ပြန် ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သမဟ
့် တ်
လူသ ိုးက စတ်ကူိုးန္င်သည်ထက် သ ၍တတတ င်ိုးသည်အ
့် ချန်အတွငိုး်
ပြစ်တက င်ိုးပြစ်န္င်သည်၊ သခင်သည် သူက
့် စတ်ထက်သန်တသ အတရိုးတယူပပြုမှုပြင ့််
တစ ငတ
့်် မျှ တ
် နခဲက့် ကသည့်် လူတစ်စအလယ် တပေါ်ထန
ွ ိုး် ရင်ိုး ရတ်တရက် ဆင်ိုးကကလမ်မ
့် ည်။
သခင်၏ တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက ရှု ပမင်ရတသ ပထမဦိုးဆိုးလူစထဲတွင ် ရှပခင်ိုးအလငှ့် ၊ ချီတဆ င်ပခင်ိုး
ခရသည့်် သူမျ ိုးအလယ်တွင ် ရှပခင်ိုးအလငှ့် ၊ ငါတအ
ဲ့် ပခင်ိုးမရှဘဲ
့် ိုးလိုးသည် တန က်ကျကျန်ခလ
အချင်ိုးချင်ိုး အတရှ ျို့တရ က်သ အတပပိုး
အလ ိုး သွ ိုးကကသည်။ ဤတနရက်
့် တရ က်လ ပခင်ိုးအတွက်
့်
ငါတသည်
အြိုးအခက အမှုမထ ိုးဘ၊ဲ အရ အ ိုးလိုးက တပိုးဆပ်ပပီိုးပြစ်သည်။ အချြုျို့က
့်
၎င်ိုးတ၏အလ
ပ်မျ ိုးက စွနခ
် ့် ွ ကကသည်၊ အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ကကသည်၊
့်
့် မသ ိုးစမျ ိုးက စွနလ
အချြုျို့က ၎င်ိုးတ၏
် ့် တ်ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင် အချြုျို့က
့် အမ်တထ င်က စွနလ
၎င်ိုးတစ့် တဆ င်ိုးထ ိုးသမျှ အ ိုးလိုးက တပိုးလှူကကသည်။ တက င်ိုးလက်သည့်် ကယ်ကျြုိုးမငဲတ
့် သ
ဆက်ကပ်အပ်န္မှု
ှ လပ်ရပ်မျ ိုးပါတက ိုး။ ထသတသ
ရိုးသ ိုးစစ်မှနမ
် ှုန္င
ှ ့်် သစစ တစ င်သ
့် မှုသည်
့်
အတတ်တခတ်မျ ိုး၏ သန်ရှ့် ငိုး် သူမျ ိုးကပင် ဧကန်မချ တကျ ်လွနတ
် ပ၏။ သခင်သည် သူ
န္ှစ်သက်သည့်် မည်သမ
ူ ဆတပေါ် တကျိုးဇူိုးတတ ်က အပ်န္င
ှ ိုး် ပပီိုး၊ သူ န္ှစ်သက်သည့််
မည်သမ
ူ ဆအတပေါ် သန ိုးကရဏ ကပပသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါတ၏
ှ ိုးန္ှင ့််
့် ဆက်ကပ်အပ်န္ပခင်
အသိုးခပခင်ိုးလပ်ရပ်မျ ိုးက သူ၏ မျက်လိုးမျ ိုးပြင့်် ကက ပမင်စ
့် ွ ကတည်ိုးက
ရှု ပမင်ပပီိုးပြစ်သည်ဟ ငါတ ယ
င ့်် ငါတ၏
ှု လလ
ှဲ ှဲ
့် ကကည်ကကသည်။ ထတကက
့်
့် လှုက်လက်
ဆတတ င်ိုးချက်မျ ိုးသည်လည်ိုး သူ၏န ိုးထဲသ တရ
က်ပပီိုး ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါတ၏
့်
့်

ရည်စူိုးန္ှစ်ပမြှြုပ်ထ ိုးမှုအတွက် သခင်သည် ငါတက
့် ည်ဟ ငါတ ့်
့် ဆလ ဘ်တပိုးလမ်မ
ယကကည်သည်။ ထအပပင်
၊ ကမဘ တလ ကက မြန်ဆင်ိုးမီတွင ် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတအတပေါ်
့်
့်
တကျိုးဇူိုးပပြုခဲပ့် ပီိုးပြစ်က ငါတက
့် သူတပိုးပပီိုးပြစ်တသ တက င်ိုးချီိုးမင်္ဂလ မျ ိုးန္ှင ့််
ကတတတ ်မျ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ ယူတဆ င် မသွ ိုးန္င်တပ။ ငါတအ
့် ိုးလိုးသည် အန င်္တ်အတွက်
စီစဉ်တနကကပပီိုး၊ တလထဲ၌ သခင်န္င
ှ ့်် ဆတတွျို့ရန် ချီတဆ င်ပခင်ိုး ခရစမ့််တသ ငှ အလဲအထပ်လပ်ြ ့်
ပမှနလ
် ပ်တနကျအတင်ိုး ငါတ၏
ှ န္င
ှ ့်် အသိုးခမှုတက
့် ဆက်ကပ်အပ်န္မှု
့် တလ င်ိုးကစ ိုးလပ်သည့််
တကင်ပပ ိုးမျ ိုး သမဟ
၊ ငါတသည်
့် တ် အရင်ိုးအန္ှိုးီ တ ပြစ်
့် တစကကပပီိုးပြစ်သည်။ ထအပပင်
့်
့်
တင်ိုးန္င်ငအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လူအ ိုးလိုးတအတပေါ်
ဦိုးတဆ င်ရန် သမဟ
် ရင်မျ ိုးအပြစ် စိုးစရန်
့်
့် တ် ရှငဘ
နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ မတွနဆ
် ့် တ်ဘဲ အန င်္တ်ပလလင်တပေါ် မမတက
ှ
ိုးပြစ်သည်။
့် ယ်ကယ် ထ ိုးရကကပပီ
ဤအရ အ ိုးလိုးက လပ်တလ့်ရသည့်
ှ
အ
် ရ တစ်ခ၊ တမျှ ်လင ့်် ထ ိုးရမည့်် အရ တစ်ခအပြစ်
သတဘ ထ ိုးကကတပသည်။
သခင်တယရှု က ဆနက
် ့် ျင်သအ
ူ ိုးလိုးအ ိုး ငါတ မတူ
မတန် သတဘ ထ ိုးကကသည်၊
့်
၎င်ိုးတအ
့် ည်။ သခင်တယရှု သည်
့် ိုးလိုး၏ အဆိုးသတ်သည် ပျက်သဉ်ိုးပခင်ိုး ပြစ်လမ်မ
ကယ်တင်ရင
ှ ် ပြစ်သည်က မယရန် ၎င်ိုးတက
ူ ပပ ခဲသ
် ပ၏၊ ၎င်ိုးတ ့်
့် နည်ိုး။ မှနတ
့် မည်သတ
န ိုးမလည်ကကသည့်အ
် တွက် တလ ကလူတအတပေါ်
ကကင်န သန ိုးရ တွင ် သခင်တယရှု က
့်
ငါတအတ
ယူကကသည့်် အချန်မျ ိုးရှသကဲသ
့် ၊ ့် ငါတသည်
၎င်ိုးတအတပေါ်
သည်ိုးခပပီိုး
့်
့်
့်
ခွငလ
့်် တ်ကကရမည်မှ မှနတ
် ပသည်။ သမမ ကျမ်ိုးစ န္ှင ့်် မကက်ညတ
ီ သ အရ တင်ိုးသည်
အမျ ိုးန္ှငမ
့်် တူကလ
ွဲ ွဲ ဆနက
် ့် ျင်ပပီိုး မစဆ ဒဋ္ဌအယူပြစ်သည့်အ
် တွက်၊ ငါတလ
့် ပ်သမျှတင်ိုးသည်
သမမ ကျမ်ိုးစ ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီပြစ်သည်။ ဤသတသ
ယကကည်မှုမျြုိုးသည်
့်
ငါတတစ်
ဲ နက်ရှုင်ိုးစွ အပမစ်တွယထ
် ိုးသည်။ ငါတ၏
့် ဦိုးစီတင်ိုး၏ စတ်ထ၌
့် သခင်သည်
ကျမ်ိုးစ ထဲ၌ရှပပီိုး၊ အကယ်၍ ငါတသည်
ကျမ်ိုးစ က မတသွြည်လျှင် သခငက
့်် လည်ိုး
့်
တသွြည်လမ်မ
ရှငလ
် ျှင၊်
့် ည်မဟတ်၊ ဤအတပခခသတဘ တရ ိုး အတင်ိုး ငါတ အသက်
့်
ငါတသည်
ကယ်တင်ပခင်ိုးက ရရှမည်။ ငါတသည်
အချင်ိုးချင်ိုး တစ်တယ က်ကတစ်တယ က်
့်
့်
တစ့်တဆ က် ကသည်၊ အ ိုးတပိုးကကသည်၊ ထပပင်
သမျှန္င
ှ ့််
့် အတူတကွ စတဝိုးတင်ိုး ငါတတပပ
့်
လပ်သမျှတသည်
သခငအ
့်် လန္ှငအ
့်် ညီပြစ်ြ၊ ့် သခင်လက်ခတသ အရ ပြစ်ြ ငါတ
တမျှ
်လင ့််
့်
့်
့်
ကကသည်။ ငါတ၏ပတ်
ဝန်ိုးကျင်သည် အကကီိုးအကျယ် ရန်လတသ လ
် ည်ိုး၊ ငါတ၏
့်
့်
န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် ပပည့်တ
် နကကသည်။ ထကဲသ
့် အလွ
ယတ
် ကူ
့်
လက်လှမ်ိုးမီန္င်တသ အနီိုးအပါိုး၌ ရှတနသည့်် တက င်ိုးချီိုးမျ ိုးအတကက င်ိုး
ငါတတတွ
် ့် တ် န္င်တသ အရ တစ်စတစ်ခ ရှသတလ ။ ငါတခွ့် ခ
ဲ ွ ရန်
့် ိုးမတသ အခါ၌၊ ငါတမစွ
့် နလ

ဝန်တလိုးတန သည်အ
့် ရ တစ်စတစ်ခရှသတလ ။ ထအရ အ ိုးလိုးမှ သသ ထင်ရှ ိုးတပသည်၊
ထပပင်
် ှု မတ
ှု အ က်တင
ွ ် ရှသည်။
့် ထအရ အ ိုးလိုးတမှ့် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ရတစက်ကကည့်ရ
တန က်တချိုးပထဲမှ ချီမပခင်ိုးခခဲရ
ဲ့် ူ ဤလူနည်ိုးစပြစ်သည့်် ငါတသည်
့် တသ ချြုျို့တသ
့်
သခင်တယရှု ၏ သ မန်တန က်လက်မျ ိုး အ ိုးလိုးကဲသ
့် ပင်
့် ပြစ်သည်၊ ချီတဆ င်ပခင်ိုးခရြ၊ ့်
တက င်ိုးချီိုးတပိုးပခင်ိုးခရြ၊ ့် တင်ိုးန္င်ငမျ ိုး အ ိုးလိုးက အပ်စိုးြ ငါတ
စ့် တ်ကူိုးယဉ်ကကသည်။
့်
ငါတ၏
့်် ျပခင်ိုး
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်စတရှ ျို့၌ တြ ်ထတ်ြွငခ
ခထ ိုးရသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ မျက်စထဲတွင ် ငါတ၏အလ
ဆန္ဒမျ ိုးန္င
ှ ့်် တလ ဘတသည်
့်
့်
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်။ သတသ
်လည်ိုး ထအရ အ ိုးလိုးသည် အလွန ်
့်
မထင်မရှ ိုးန္င
ှ ့်် အလွနအ
် ကျြုိုးသင ့်် အတကက င်ိုးသင ့်် ပြစ်ပျက်ပခင်ိုးတကက င်၊့် ငါတထဲ
့် တွင ်
မည်သက
ူ မျှ ငါတ၏
့်် မှုမျ ိုး မှနမ
် မှနက
် မစဉ်ိုးစ ိုးမကကတပ၊ ငါတ ့်
့် တတ ငတ
စွဲကင်ယကကည်ထ ိုးတသ အရ မျ ိုး၏ တကျမှုကဆလျှင် သ ၍ပင် သသယမဝင်မကကတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ အလက မည်သူ သန္င်သနည်ိုး။ လူသ ိုးတလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသည့်် လမ်ိုးတကက င်ိုးမှ
အတအကျအ ိုးပြင့်် အဘယ်အရ ပြစ်သည်က ရှ တြွရမည်၊ သမဟ
့် တ် စူိုးစမ်ိုးရမည်က
ငါတမသ
က် စတ်ဝင်စ ိုးရန်မှ မူ တဝလ တဝိုးပင် ပြစ်သည်။
့် ကက၊ စစမ်ိုးတမိုးပမန်ိုးြအတွ
့်
အတကက င်ိုးမူက ိုး ငါတသည်
ချီတဆ င် ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ၊ တက င်ိုးချီိုး တပိုးခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ၊
့်
တက င်ိုးကင်န္င်င၌ ငါတအတွ
က် တနရ တစ်တနရ ရှ မရှ၊ ထပပင်
့်
့် အသက်တရစီိုးတသ ပမစ်မှ
တရန္ှင ့်် အသက်ပင်မှ အသီိုးက ငါတလည်
ိုး ရ မရ စသည့်် အတကက င်ိုးအရ တက
့်
့် သ
ငါတအတရိုး
စက်ကကတသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ သခငက
့်် ကျွန္ပ်
် တယ
့်
့် ကကည်ကကပပီိုး သူ၏
တန က်လက်မျ ိုး ပြစ်လ ကကသည်မှ ဤအရ မျ ိုးက ရရှပခင်ိုးအလငှ့် မဟတ်သတလ ။
ငါတ၏
့်် တ်ပခင်ိုးခရပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါတသည်
တန င်တရပပီိုးပြစ်သည်၊
့် အပပစ်မျ ိုးသည် ခွငလ
့်
ခါိုးတသ စပျစ်ရည်ခက
ွ ်က ငါတတသ
က်ပပီိုးပြစ်က လက်ဝါိုးကပ်တင်က ငါတ၏တကျ
တပေါ်၌
့်
့်
ငါတတင်
ိုးတသ အြိုးအခက သခင်က လက်ခမည်မဟတ်ဟ
့် ထ ိုးရှပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါတတပိုးပပီ
့်
မည်သတ
ူ ပပ န္င်သနည်ိုး။ ငါတသည်
ဆီအလအတလ က် မပပင်ဆင်ထ ိုးရတသိုးဟ
့်
မည်သတ
ူ ပပ န္င်သနည်ိုး။ ငါတသည်
မက်တသ သတသမီ
့်
့် ိုးမျ ိုး သမဟ
့် တ်
စွနပ
် ့် စ်ပခင်ိုးခရသူမျ ိုးထမ
ဲ ှ တစ်ဦိုး ငါတမပြစ်
လတပ။ ထအပပင်
၊ ကျမ်ိုးစ ထဲတွင် “ထအခါ
့်
့်
သူတပါိုးက ဤအရပ်၌ ခရစ်တတ ်ရသည်
ှ
၊ ထအရပ်၌ရှသည်ဟ ဆတသ လ
် ည်ိုးမယကကန္ှင။့််
အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ခရစ်တတ ်၏အတယ င်က တဆ င်တသ သူန္င
ှ ့်် မစဆ ပတရ ြက်တသည်
့်
တပေါ်လ ၍ တရွ ိုးချယ်တသ သူတက
့် ပင် လှညပ့်် ြ ိုးန္င်လျှင် လှညပ့်် ြ ိုးတလ က်တအ င် ကကီိုးစွ တသ
နမတ်လကခဏ ၊ အြ
့် ွယ်တသ အမှုတက
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၂၃-၂၄) ဟ
့် ပပကကလမ့််မည်။” (ရှငမ

ဆထ ိုးသည့်အ
် တွက်၊ ခရစ်တတ ၏
် အတယ င်ကတဆ င်တသ သူမျ ိုး၏ လှညစ
့်် ိုးပခင်ိုးမှ
ငါတက
့်် ရှ က်ြ သခင
က
့်် တတ င်ိုးတလျှ က်ရင်ိုး၊ ငါတ အစဉ်မပပတ်
့် က ကွယ်တစ ငတ
့်
့်
ဆတတ င်ိုးကကသည်။ ကျမ်ိုးစ ၏ ဤကျမ်ိုးချက်မျ ိုးက ငါတ ့်
အလွတက
် ျက်မှတ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။ ထကျမ်ိုးချက်မျ ိုးက ငါတ အလွ
တရ
် သကဲသ
့် ၊ ့်
့်
ထကျမ်ိုးချက်မျ ိုးက အြိုးတန်တသ ရတန တစ်ပါိုးအပြစ်၊ အသက်အပြစ်၊
ငါတကယ်
တင်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ သမဟ
့်
့် တ် ချီတဆ င်ခရန္င်ပခင်ိုး ရှ မရှ ဆသည်က
အဆိုးအပြတ်တပိုးတသ မှတ်တမ်ိုးစ တစ င် အပြစ် ပမင်ကကသည်...။
န္ှစ်တပါင်ိုးတထ င်န္င
ှ ခ
့်် ျီကက ၊ အသက်ရှငသ
် မ
ူ ျ ိုးသည် မမတ၏
့် အလဆန္ဒမျ ိုးန္ှင ့်် အပ်မက်မျ ိုးက
မမတန္ှ့် ငအ
့်် တူ ယူတဆ င်လျက်၊ ကွယ်လွနသ
် ွ ိုးကကပပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ တက င်ိုးကင်န္င်ငသ ့်
၎င်ိုးတ တရ
က်ရပခင်
ှ ိုး ရှ မရှဆသည်က မည်သမ
ူ ျှ အမှနတ
် ကယ် မသတပ။
့်
တစ်ချန်ကပြစ်ခသ
ဲ့် ည့်် အပြစ်အပျက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက တမ့်တလျ သ
့် ွ ိုးကကရင်ိုး၊
တသလွနတ
် သ သူမျ ိုး ပပန်လ ကကသကဲသ
့် ၊ ့် ၎င်ိုးတသည်
ဘိုးတဘိုးတ၏
် င်မှုမျ ိုးန္ှင ့််
့်
့် သွနသ
လမ်ိုးတကက င်ိုးမျ ိုးက လက်တလျှ က်ကကဆဲ ပြစ်သည်။ ဤနည်ိုးပြင်၊့် န္ှစ်မျ ိုးန္ှင ့်် ရက်မျ ိုး
ကန်လွနသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါတ၏
့် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည့်် ငါတ၏
့် သခင်တယရှု သည်
ငါတလ
် ကယ် လက်ခသည်၊ လက်မခသည်က မည်သမ
ူ ျှ မသကကတပ။
့် ပ်သမျှတင်ိုးက အမှနတ
ငါတ လ
်လငတ
့်် စ င်စ
့် ိုးပပီိုး ပြစ်ပျက်လ မည့််
့် ပ်တဆ င်န္င်သမျှမှ ရလဒ်တစ်ခရှြ တမျှ
့်
အရ ရ တင်ိုးန္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မှနိုး် ဆြ ပြစ်
် ဘရ ိုးသခင်သည် ငါတထ
့် သည်။ သတသ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ခါမျှ တပေါ်ထန
ွ ိုး် မလ ဘဲ၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ ငါတက
့် စက ိုးမတပပ ဘဲ
တတ က်တလျှ က် န္ှုတ်ဆတ်ပမဲန္တ
ှု ်ဆတ်တလပပီ။ ထတကက
င၊့်် ငါတသည်
ကျမ်ိုးစ
့်
့်
တန က်ကလက်က နမတ်လကခဏ မျ ိုး န္ှငအ
့်် ညီ ဘရ ိုးသခင်၏ အလန္ှင ့််
စတ်သတဘ ထ ိုးက စတ်လလက်ရ အကဲပြတ်ချက်မျ ိုး ပပြုလပ်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏
န္ှုတ်ဆတ်မန္
ှု င
ှ ့်် ငါတ တနသ
ိုးကျလ ပပီပြစ်သည်။ ငါတ၏
် ည်၊ မှ ိုးသည်က
့်
့် အပပြုအမူမျ ိုး မှနသ
ငါတ၏
ှ လ
့်် ည်ိုး ငါတ တနသ
ိုးကျလ ကကပပီ
့် ကယ်ပင် စဉ်ိုးစ ိုးတတွိုးတခေါ် ပပြင ့်် အကဲပြတ်ပခင်ိုးန္င
့်
ပြစ်သည်။ ငါတက
ပည ၊
့် ဘရ ိုးသခင် တတ င်ိုးဆတသ အရ မျ ိုးအစ ိုး ငါတ၏အသ
့်
အယူအဆမျ ိုး န္ှင ့်် ကယ်ကျငတ
့်် ရ ိုး ကျငဝ
့်် တ်မျ ိုးအတပေါ် အ ိုးထ ိုးရသည်က
ငါတတနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တကျိုးဇူိုးတတ ်က တမွျို့တလျ ်ပခင်ိုးကလည်ိုး
့်
ငါတတနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်။ ငါတလ
် ခါတင်ိုးတွင၊် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
့် အပ်သည့်အ
အကူအညီတပိုးတစပခင်ိုးကလည်ိုး ငါတ တနသ
ိုးကျလ ကကပပီပြစ်သည်။ အရ အ ိုးလိုးအတွက်
့်
ဘရ ိုးသခင်ထ လက်ပြနတ
် ့် တ င်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အမနတ
် ့် ပိုးရပခင်ိုးကလည်ိုး

ငါတတနသ
ိုးကျ လ ကကပပီပြစ်သည်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ က
် ငါတအ
့်
့် ိုး မည်သ ့်
ဦိုးတဆ င်တနသည်က အ ရမစက်ဘ၊ဲ စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ကက်ညရ
ီ ပခင်ိုးက
ငါတတနသ
ိုးကျလ ကကပပီ ပြစ်သည်၊ ထထက်
ပ၍ ငါတသည်
ငါတက
့်
့်
့်
့် ယ်တင်၏
အရှငသ
် ခင်ပြစ်ကကသည့်် တနရက်
ိုးကျလ ပပီိုးပြစ်သည်။
့် မျ ိုးကလည်ိုး ငါတ တနသ
့်
တစ်ကကမ်တစ်ခါမျှ မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် မတတွျို့ ြူိုးသည့်် ဤကဲသ
့် တသ
ဘရ ိုးသခင်တစ်ပါိုးက ငါတ ့်
့်
ယကကည်ကကသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည်၊ သူ၏
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုး၊ သူ၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န်က မည်သည့်အ
် ရ န္ှငတ
့်် ူသည်၊
သူကကလ သည်အ
့် ခါ သူက
ွ ိုး် မျ ိုး- ဤအရ မျ ိုးထမ
ဲ ှ
့် ငါတသ
့် မည် မသမည် အစရှတသ တမိုးခန
မည်သည့်အ
် ရ မျှ အတရိုးမကကီိုးတပ။ အတရိုးကကီိုးသည်မှ သူသည် ငါတ၏
ဲ ရှပပီိုး၊
့် န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ငါတအ
့်် င်ိုးကကသည်ဆသည့်အ
် ချက်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် ဤသပြစ်
့် ိုးလိုး သူက
့် တစ ငဆ
့် သည်
သမဟ
့် င်သည်မှ လတလ က်တပသည်။ ငါတသည်
့် တ် ထသပြစ်
့် သည်က ငါတ စ
့် တ်ကူိုးကကည်န္
့်
ငါတ၏
် ပခင်ိုးက
့် ယကကည်ပခင်ိုးက အသအမှတ်ပပြုသည်၊ ငါတ၏ဝ
့် ည ဉ်တရိုးရ ပပည့်ဝ
တန်ြိုးထ ိုးသည်။ အရ အ ိုးလိုးက တန က်တချိုးကဲသ
့် ၊ ့် ငါတ သတဘ
ထ ိုးပပီိုး အရ အ ိုးလိုးက
့်
တပခြဝါိုးတအ က်၌ နင်ိုးကကသည်။ ငါတသည်
ဘန်ိုးအသတရတငတ
့်် သ သခင်၏ တန က်လက်မျ ိုး
့်
ပြစ်တသ တကက င၊့်် ခရီိုးသည် မည်မျှ ရှညလ
် ျ ိုးပပီိုး ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးသည်ပြစ်တစ၊ မည်သည့််
အခက်အခဲမျ ိုးန္ှင ့်် အန္တရ ယ်မျ ိုး ငါတအတပေါ်
ကျတရ က်သည်ပြစ်တစ၊ ငါတသည်
့်
့်
သခငတ
့်် န က်လက်ကကသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါတ၏
့် တပခလှမ်ိုးမျ ိုးက
မရပ်တန်တစန္
ဲ့် ကကည်
လင်၍၊ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် င်တပ။ “တြန်၊ တကျ က်သလင်ိုးကသ
့်
သိုးသငယ်၏ ပလလင်တတ ်ထက
ဲ ထွက်တသ ၊ အသက်တရစီိုးရ ပမစ်...၊
ထပမစ်န္စ
ှ ်ဘက်၌လည်ိုးတက င်ိုး၊ အသက်ပင်ရ၏။
ှ
ထအသက်ပင်သည် အသီိုးတစ်ဆယ့််
န္ှစ်မျြုိုးက သီိုးတတ်၏။ မမအသီိုးကလည်ိုး လတင်ိုးတပိုးတတ်၏။ အရွ က်သည်လည်ိုး
လူအမျြုိုးမျြုိုးတ၏
့် အန တရ င်္ါ ပငမ်ိုးစရ တ ပြစ်
့် ၏။ တန က်တြန်
ကျန်ပခင်ိုးတဘိုးတစ်စတစ်ခမျှမရှ။ ထပမြုျို့၌ ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် သိုးသငယ်၏ ပလလင်တတ ်ရ၍
ှ
ဘရ ိုးသခင်၏ ကျွနတ
် သည်
ဘရ ိုးဝတ်က ပပြုကကလမ်မ
့် ည်။ မျက်န္ ှ တတ ်ကပမင်ရ၍
့်
သူတနြူ
ှ မ့််မည်။ ထပမြုျို့၌ ညဉ့််မရှရ၊ ဆီမီိုးကအလမရှ။
့် ိုး၌လည်ိုး န မတတ ်တရိုးထ ိုး လျက်ရလ
တန၏ အတရ င်ကလည်ိုး အလမရှ။ အတကက င်ိုးမူက ိုး၊ ထ ဝရအရှငဘ
် ရ ိုးသခင်သည် သူတ၌့်
တရ င်ပခည်တတ က
် လတ်တတ ်မူ၍ သူတသည်
ကမဘ အဆက်ဆက် စိုးစရကကလတ။့် ”
့်
(ဗျ ဒတ်ကျမ်ိုး ၂၂:၁-၅) ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတကျြူိုးဧသည့်
အ
် ချန်တင်ိုးတွင၊်
့်
ငါတ၏န္ှ
့် လိုးသ ိုးမျ ိုးသည် အတင်ိုးမသတသ ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုး၊ စတ်တကျနပ်ပခင်ိုးတန္ှ့် င ့််

ပပည့်လ
် ျှမ်ိုးက ငါတ၏
ှ
။ ငါတက
့် မျက်လိုးမျ ိုးမှ မျက်ရည်မျ ိုး စီိုးကျတလ့်ရသည်
့်
တရွ ိုးချယ်သည့်အ
် တွက် သခင်က တကျိုးဇူိုးတတ ်ချီိုးမွမ်ိုးပါ၏၊ သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်အတွက်
သခင်က
့် တကျိုးဇူိုးတတ ်ချီိုးမွမ်ိုးပါ၏။ သူသည် ဤဘဝ၌ ငါတက
့် အဆတစ်ရ
တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် လ မည့်် တလ က၌ ငါတက
့် ထ ဝရအသက် တပိုးပပီိုးပြစ်သည်။ အကယ်၍
သူက ငါတက
့် ယခတသခင်ိုးမည်ဆလျှင၊် နည်ိုးနည်ိုးတလိုးမျှ မညည်ိုးညြူဘဲ၊ ထသ ငါတ
့်
့်
လပ်တဆ င်ကကမည်ပြစ်သည်။ အ သခင်။ တကျိုးဇူိုးပပြု၍ မကက မီ ကကလ တတ ်မပ
ူ ါ။
ကယ်တတ ်
် က
် တ အသည်
ိုးအသန် တတ ငတ
့်် ပပီိုး ကယ်တတ ််အတွ
က် အရ အ ိုးလိုး
့် ကျွန္ပ်
့်
့်
စွနလ
် ့် တ်ပပီိုးပြစ်ပက တထ က်ထ ိုးလျက်၊ တစ်မနစ်၊ တစ်စကကန်မျှ
့်် တ ။့်
့် ပင် မတန္ှ င်တ
့် န္ှိုးန္ှငတ
ဘရ ိုးသခင်သည် တတ်ဆတ်တနပပီိုး ငါတထ
့် ခါမျှ မတပေါ်ထန
ွ ိုး် တလပပီ၊ သတသ
်
့် မည်သည်အ
့်
သူအမှု
် ့် သိုးတပ။ သူသည် ကမဘ တပမကကီိုးတစ်ခလိုးက ကကည့်ရ
် ှု စစ်တဆိုးပပီိုး
့် သည် လိုးဝ မရပ်တနတ
အရ အ ိုးလိုးက ကွပ်ကဲက လူသ ိုး၏ စက ိုးအ ိုးလိုးန္ှင ့်် လပ်တဆ င်ချက်အ ိုးလိုးက
ရှု ပမင်သည်။ သူသည် မမ၏ စီမခန်ခွ့် မ
ဲ ှုက တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် သသ ထင်ရှ ိုးတသ
သက်တရ က်မှုမျ ိုးမရှဘဲ၊ ပြည်ိုးပြည်ိုးမှနမ
် ှန ် လှုပ်ရှ ိုးတသ အဆင်မ
့် ျ ိုးပြင ့််
သူ၏အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ ဦိုးစီိုးဦိုးရွက် ပပြုတသ ်လည်ိုး၊ သူ၏တပခလှမ်ိုးမျ ိုးသည်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ွယ်န္င
ှ ့်် ယခင်ထက် တစ်လှမ်ိုးပပီိုးတစ်လှမ်ိုး ပ၍ တိုးက နီိုးကပ်လ လျက် ရှပပီိုး၊
သူ၏တရ ိုးပလလင်ကလည်ိုး အလင်ိုး၏ပမန်န္နှု ိုး် ပြင ့်် စကကဝဠ ၌ ထထတရ က်တရ က်
အသိုးချသည်၊ ယင်ိုးတန က်တွင ် သူ၏ပလလင်သည် ငါတအလယ်
သ ချက်
ချင်ိုး
့်
့်
ဆင်ိုးသက်လ တပသည်။ ယင်ိုးသည် အမ
့် ခန်ိုးတသ ကကီိုးကျယ်ခမ်ိုးန ိုးလက်သည့််
ပမင်ကွငိုး် ပါတက ိုး၊ အင်မတန် ခနည
် ့် ိုးပပီိုး တည်ကကည်တသ ရင်ြြွယ်ပမင်ကွငိုး် ပါတက ိုး။
ချြုိုးငက
ှ ်တစ်တက င် ကဲသ
့် ၊ ့် ဟန်ိုးတဟ က်တသ ပခတသဂတ
့် စ်တက င်ကသ
ဲ့် ဝ
့် ည ဉ်တတ ်သည်
ငါတအလယ်
သ ကကလ
သည်။ ဝည ဉ်တတ သ
် ည် ဉ ဏ်ပည ပြစ်သည်၊ သူသည်
့်
့်
တပြ ငမ
့်် တ်ပခင်ိုးပြစ်ပပီိုး ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ပြစ်က ၊ သူသည် ကသဇ အ ဏ က စွဲကင်က
ချစ်ပခင်ိုးတမတတ ၊ သန ိုးကရဏ တန္ှ့် ငပ့်် ပည့်လ
် ျက်၊ ငါတအလယ်
သတ
့်
့် တ်တဆတ်
ကကလ သည်။ သူ၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သတမထ ိုးမကက၊ သူ၏ တရ က်ရပခင်
ှ ိုးက
မည်သမ
ူ ျှမကကြုဆကကသကဲသ
့် ၊ ့် ထအပပင်
၊ သူ လပ်တဆ င်တတ မ
ူ ျှ
့် ည့်် အရ အ ိုးလိုးက မည်သမ
့်
မသကကတချ။ လူ၏အသက်တ သည် ယခင်ကသ
ဲ့် ဆက်
လက်ရှငသ
် န်သည် သူစ့် တ်န္လ
ှ ိုးသည်
့်
မတပပ င်ိုးလသ
ဲ ကဲသ
့် ၊ ့် တနရက်
် လသည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
့် မျ ိုးသည် ထိုးစအတင်ိုး ကန်လွနတ
ငါတ အလယ်
တွင ် အပခ ိုးလူမျ ိုးကသ
ဲ့် လူ
ဲ ှ
့်
့် တစ်ဦိုးအပြစ်၊ တန က်လက်မျ ိုးထမ
အတရိုးမပါဆိုးတသ သူတစ်ဦိုးန္ှင ့်် သ မန် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးအပြစ် အသက်ရှငသ
် ည်။ သူသည်

သူ၏ ကယ်ပင်လက်စ ိုးမှုမျ ိုး၊ ကယ်ပင် ရည်မှနိုး် ချက်ပန်ိုးတင်မျ ိုး ရှသည့်အ
် ပပင်၊
သ မန်လူမျ ိုးက မပင်ဆင်သည့်် ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ ရှသည်။ သူ၏ ဘရ ိုးသတဘ သဘ ဝ
တည်ရပခင်
ှ ိုးက မည်သမ
ူ ျှ သတမပပြုမသကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
အန္ှစ်သ ရတကက
ူ မျှ မသပမင်တလပပီ။ ငါတ၏အပမင်
၌ သူသည်
့် ိုး ပခ ိုးန ိုးမှုက မည်သက
့်
မထင်ရှ ိုးသည့်် ယကကည်သတ
ူ စ်ဦိုးသ ပြစ်သည့်အ
် တွက် ငါတသည်
ချြုပ်တည်ိုးပခင်ိုး
့်
မရှသကဲသ
့် စ
ှ အ
့်် တူ အသက်ရှငက် ကတလသည်။ သူသည် ငါတ၏
့် ိုးရွ ျို့ ပခင်ိုးမရှဘဲ၊ သူန္င
့်
လှုပ်ရှ ိုးမတ
ှု င်ိုးက တစ ငက့်် ကည့်ပ် ပီိုး၊ ငါတ၏
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကိုးူ မျ ိုးအ ိုးလိုးသည် သူ၏
တရှ ျို့တွင ် ြွငခ
့်် ျထ ိုးတလသည်။ သူ၏တည်ရမှု
ှ က မည်သမ
ူ ျှ စတ်မဝင်စ ိုးကက၊ သူ၏
အလပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ မည်သမ
ူ ျှ စတ်မကူိုးကကည့်က် ကသကဲသ
့် ၊ ့်
ထအပပင်
သူ၏ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့်် ပတ်သက်၍ မည်သမ
ူ ျှ တရိုးတရိုးမျှ မသကကတပ။ ငါတ ့်
့်
လပ်တဆ င်သည့်အ
် ရ ဟူသမျှမှ သူသည် ငါတန္ှ့် င ့်် ဘ မျှ မပတ်သက်သည်အ
့် လ ိုး၊ ငါတ၏
့်
လက်စ ိုးမမ
ှု ျ ိုးက ဆက်လက် တဆ င်ရွက်ပခင်ိုး ပြစ်တပသည်...။
မရည်ရွယ်ပါဘဲလျက်၊ သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်သည် သူ “မှတစ်ဆင်”့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်တစ်ပဒ်က တြ ပ် ပသည်၊ ပပီိုးလျှင် အလွနတ
် မျှ ်လငမ
့်် ထ ိုးဟ
ခစ ိုးရတသ လ
် ည်ိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင် ထမှလ တသ မန်မမက်
ချက်တစ်ခအပြစ် ငါတ ့်
့်
သတပပြုမကကပပီိုး၊ ယင်ိုးက ဘရ ိုးသခင်ထမှ အသငလ
့်် က်ခကကသည်။ ယင်ိုးမှ
အဘယ်တကက ငဆ
့်် တသ ် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက မည်သက
ူ တြ ်ပပသည်ပြစ်တစ၊
ယင်ိုးတသည်
သနရ
် ့် ှငိုး် တသ ဝည ဉ်တတ ်ထမှလ သတရွ ျို့၊ ငါတအတနပြင်
့် လက်ခသငပ့်် ပီိုး
့်
့်
ပငင်ိုးပယ်၍မရန္င်တသ တကက င ့်် ပြစ်သည်။ တန က်လ မည့်် မန်မမက်
ချက်သည်
့်
ငါမှတစ်ဆင်ပ့် ြစ်န္င်သကဲသ
့် သင်
မတ
ှ စ်ဆင့်် သမဟ
့်
့် တ် အပခ ိုးတစ်စတစ်ဦိုးမှတစ်ဆင့််
ပြစ်န္င်တပသည်။ မည်သမ
ူ ှတစ်ဆင့်် တပပ သည်ပြစ်တစ၊ အ ိုးလိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
တကျိုးဇူိုးတတ ်ပြစ်သည်။ သတ
်
့် င် မည်သပင်
့် ပြစ်တစ ဤလူသည် ဘရ ိုးသခင် တကယ့်က
မပြစ်န္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါတသည်
လည်ိုး ဤကဲသ
့် တသ
သ မန်လူတစ်ဦိုးက
့်
့်
ငါတ၏ဘ
ရ ိုးသခင်အပြစ် မည်သည့်န
် ည်ိုးန္ှငမ
့်် ျှ တရွ ိုးချယ်မည် မဟတ်သည့်အ
် တွက်၊ မည်သူ
့်
ပြစ်တနပါတစ၊ ဤလူက ငါတအတနပြင်
ွ ်သငတ
့်် ပ။ ငါတ၏
့် မကိုးကယ
့်
့် ဘရ ိုးသခင်သည်
အလွနက် ကီိုးပမတ်ပပီိုး အလွနရ
် တသအပ်တပသည်။ ထသတသ
အလွနမ
် ထင်ရှ ိုးသည့်် လူတစ်ဦိုးက
့်
ဘရ ိုးသခင်က မည်သ က
၊ ဘရ ိုးသခင် ကကလ ပပီိုး၊
့် ယ်စ ိုးပပြုန္င်မည်နည်ိုး။ ထအပပင်
့်
တက င်ိုးကင်န္င်ငသ ငါတ
အ
့်် င်ိုးတနကကသည်၊
့်
့် ိုး ပပန်တခေါ်သွ ိုးမည်က ငါတအ
့် ိုးလိုး တစ ငဆ
ထတကက
င ့်် အလွနမ
် ထင်ရှ ိုးတသ သူတစ်ဦိုးက ထသတသ
အတရိုးကကီိုးပပီိုး
့်
့်

ခက်ခကဲ ကမ်ိုးတမ်ိုးသည့်် အလပ်တ ဝန်က မည်သ ထမ်
ိုးတဆ င်န္င်မည်နည်ိုး။ အကယ်၍ သခင်
့်
တစ်ြန် ကကလ ပါက၊ လူထအ ိုးလိုးပမင်န္င်ြအလ
ငှ့် ပြြူတသ မိုးတမ်တပေါ်၌ ပြစ်ရတပမည်။
့်
ယင်ိုးသည် အလွနပ
် င် ကျက်သတရရှလက်မည်ပ့် ြစ်ပခင်ိုးပါတက ိုး။ သ မန်လတ
ူ စ်စ
အကက ိုးတွင ် သူသည် တတ်ဆတ်စွ မည်သ ပ
့် န်ိုးတနန္င်မည်နည်ိုး။
လူမျ ိုးအကက ိုး၌ ကွယ်ဝက
ှ ်လျက် ငါတက
့် ကယ်တင်ပခင်ိုး အလပ်သစ်အ ိုး လပ်တဆ င်တနသူမှ
ဤသ မန်လူ ပြစ်သည်။ သူသည် ငါတက
့် ၊ ့်
့် မည်သည့်် ရှငိုး် ပပချက်မျှ မတပိုးသကဲသ
အဘယ်တကက င ့်် ကကလ ပပီိုးပြစ်သည်ကလည်ိုး ငါတက
် တပြိုးတပြမှနမ
် ှန ်
့် မတပပ ပပတပ၊ သတသ
့်
တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှင ့်် သူ၏အစီအစဉ်အတင်ိုး သူလပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်် အမှုကသ
လပ်တဆ င်တလသည်။ သူ၏ န္ှုတက
် ပတ်တတ ်မျ ိုးန္ှင ့်် မန်မမက်
ချက်မျ ိုးသည် ယခင်ထက်ပ၍
့်
မကက မကက ပြစ်လ သည်။ န္ှစ်သမ်ပ့် ခင်ိုး၊ တက်တွနိုး် ပခင်ိုး၊ အသတပိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
သတတပိုးပခင်ိုးမှသည် အပပစ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဆိုးမပဲ့်ပပင်ပခင်ိုးတအထ
၊ သမ်တမွျို့က
့်
သ ယ ညင်ိုးတပျ င်ိုးတသ တလသမှသည် ခက်ထန်၍ ဘန်ိုးအ န္တဘ ်ရတသ
ှ
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးအထ- အ ိုးလိုးသည် လူသ ိုးအတပေါ် ကရဏ တရ ိုးက တပိုးအပ်ပပီိုး
သူအထဲ
တင
ွ ် စိုးရမ်ပူပန်ပခင်ိုးက သွတ်သင
ွ ိုး် တပိုးသည်။ သူတပပ သမျှအရ တင်ိုးသည်
့်
ငါတအတွ
ငိုး် ရှ နက်နက်ရှုင်ိုးရှုင်ိုး ကွယ်ဝက
ှ ်ထ ိုးသည့်် လျှြုျို့ ဝှက်ချက်မျ ိုးက
့်
အရှု က်ထတလသည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက စူိုးသည်၊
ငါတ၏
့် နရ တွင ် ပန်ိုးရမည်က နည်ိုးနည်ိုးမျှ
့် မည်သည်တ
့် စတ်ဝည ဉ်တက
့် စူိုးပပီိုး၊ ငါတအတနပြင်
့်
မသတစဘဲလျက်၊ မခမရပ်န္င်တသ အရှက်ရပခင်ိုးပြင ့်် ငါတက
့် စသည်။
့် ပပည်တ
ဤလူ၏န္ှလိုးသ ိုးထ၌
ဲ ရှတသ ဘရ ိုးသခင်သည် အမှနတ
် ကယ် ငါတက
ှ ့််
့် ချစ် မချစ်ဆသည်န္င
သူသည် အတအကျအ ိုးပြင့်် မည်သည့်အ
် ရ က တတ်တဆတ် တဆ င်ရွက်တနသည်က ငါတ ့်
စတင် စူိုးစမ်ိုးမကကသည်။ ဤဆင်ိုးရဲဒကခမျ ိုးက ကက့် ကက့် ခပပီိုးမှသ ငါတ ့်
ချီတဆ င်ပခင်ိုးခရန္င်ပခင်ိုး ပြစ်တက င်ိုး ပြစ်မည်တလ ။ ငါတ၏
ဲ ွင၊် ငါတသည်
့် ဦိုးတခါင်ိုးမျ ိုးထတ
့်
လ မည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
ှ ့်် ငါတ၏
့် အန င်္တ်ကကကမမ အတကက င်ိုးက တွက်ချက်တနကကသည်။
သပြစ်
့် ငါတ
အလယ်
တင
ွ ် အမှုပပြုရန် ဘရ ိုးသခင် လူဇ့် တ
့် တစက မူ ယခင်ကဲသ
့်
့်
ခယူန္င
ှ ပ့်် ပီိုးပြစ်သည်က ငါတထဲ
ူ ျှ မယကကည်ကကတပ။ သူသည် ငါတန္ှ့် ငအ
့်် တူ
့် မှ မည်သမ
ထမျှအချန်ကက ပမငစ
့်် ွ အတြ ်ပပြုတပိုးပပီိုး ပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတန္ှ့် င ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင်လျက်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးစွ က တပပ ဆန္ှငပ့်် ပီိုးပြစ်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတသည်
ထသတသ
့်
့်
သ မန်လတ
ူ စ်တယ က်က ငါတ အန
င်္တ်၏ ဘရ ိုးသခင်အပြစ် လက်ခရန် လလ ိုးလျက်
့်
မရှတသိုးသကဲသ
့် ၊ ့် မထင်ရှ ိုးတသ ဤလူထ ငါတ၏
ှ ့်် ကကကမမ ၏ အခွငအ
့်် ဏ က
့် အန င်္တ်န္င

အပ်န္ရန်
ှ သ ၍ပင် လလ ိုးပခင်ိုး မရှကကတပ။ ငါတသည်
သူထ
့်
့် မှ အသက်တရ၏ အဆိုးမရှတသ
အတထ က်အပတ
ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့််
့် စ်ခက တမွျို့တလျ ်ခစ ိုးရပပီိုး၊ သူမှတစ်ဆင ့်် ငါတသည်
့်
မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် အသက်ရှငရ
် သည်။ သတသ
် ငါတသည်
တက င်ိုးကင်ဘ၌ရှတသ
့်
့်
သခင်တယရှု ၏ တကျိုးဇူိုးတတ က
် သ တကျိုးဇူိုးတင်တနကကပပီိုး၊ ဘရ ိုး သတဘ သဘ ဝက
ပင်ဆင်သည့်် ဤသ မန်လူ၏ ခစ ိုးချက်မျ ိုးကမူ လိုးဝ မည်သမျှ
့် အတရိုးမစက်ကကတပ။
သပြစ်
့် လ ိုး၊
့် တစက မူ၊ သူသည် လူသ ိုးတ၏
့် သူအ
့် ိုး ပစ်ပယ်မှုက အ ရမခစ ိုးန္င်သည်အ
လူသ ိုး၏ ကတလိုးဆန်မှုန္င
ှ ့်် မသန ိုးမလည်မက
ှု ထ ဝရခွငလ
့်် တ်တပိုးတနပပီိုး၊ သူအတပေါ်
့်
လူသ ိုး၏ အကကည်ညြုမရှသည့်် သတဘ ထ ိုးက အစဉ်အပမဲ သည်ိုးခသည်အ
့် လ ိုး၊
သူ၏အတွငိုး် အကျဆိုး န္ှလိုးသ ိုးက တြ ်ပပလျက်တနရင်ိုး၊ ယခင်ကကဲသ
့် ၊ ့် သူသည် န္ှမ်ခ
့် ျစွ ပြင ့််
လူဇ့် တတွင ် ကွယ်ဝက
ှ ်လျက်၊ သူ၏ အမှုက လပ်တဆ င်တလသည်။
ငါတ သတ
မထ ိုးမလက်ဘန္
ဲ င
ှ ၊့်် မထင်ရှ ိုးတသ ဤသူသည် ငါတက
့်
့် ဘရ ိုးသခင်၏
အမှုန္င
ှ သ
့်် က်ဆင်သည့်် အဆငတ
့်် စ်ခပပီိုးတစ်ခထဲသ ဦိုး
့် တဆ င်က တခေါ်သွ ိုးပပီိုးပြစ်သည်။
ငါတသည်
မတရတွက်န္င်တသ စမ်ိုးသပ်မှုမျ ိုးက ကကြုရသည်၊ မတရတွက်န္င်တသ
့်
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုမျ ိုးက ခရပပီိုး၊ တသပခင်ိုးတရ ိုးပြင ့်် စမ်ိုးသပ်ပခင်ိုး ခရကကတလသည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ တပြ ငမ
့်် တ်ပပီိုး ဘန်ိုးအ န္တဘ ် ရှတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက ငါတ ့်
သရှကကသည်၊ သူ၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ န္ှင ့်် ကရဏ တက
့် လည်ိုး တမွျို့တလျ ်ကကသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ကကီိုးမ ိုးတသ တန်ခိုးအ ဏ န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က အသအမှတ်ပပြုလ ကကသည်၊
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ြွယ်တက င်ိုးမက
ှု မျက်ပမင်တတွျို့ ကကရပပီိုး၊ လူသ ိုးက ကယ်တင်ရန်
ဘရ ိုးသခင်၏ ထက်သန်သည့်် ဆန္ဒကလည်ိုး ရှု ပမင်ကကရသည်။ ဤသ မန်လူ၏
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးတွင၊် ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက
့်
သလ ကကသည်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ အလက န ိုးလည်လ ကကသည်၊ လူ၏ သဘ ဝန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရက သလ ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့်် စလင်ပခင်ိုးဆသ
ီ ့်
သွ ိုးရ လမ်ိုးခရီိုးက ပမင်လ ကကတလသည်။ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတက
့် “တသ”
တစပပီိုး၊ ငါတက
့် “တစ်ြန်ပပန်တမွိုးြွ ိုး” တစသည်၊ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတက
့်
န္ှစ်သမ့််မှု ယူတဆ င်တပိုးသည်၊ သတသ
် အပပစ်ရှပခင်ိုးန္ှင ့်် အတကကိုးတင်ရပခင်
ှ ိုး
့်
ခစ ိုးချက်တပြင်
ှ စက်ခရစ်တစ၏။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက
့် ည်ိုး ငါတက
့် လ
့် ြစီိုးန္ပ်
ငါတအ
့် ိုး ဝမ်ိုးတပမ က်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ပငမ်သက်ပခင်ိုးက တဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးတသ ်လည်ိုး၊ အဆိုးမရှတသ
န ကျင်မှုကလည်ိုး တပိုးသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင် ငါတသည်
သူလက်
ထ၌
ဲ သတ်ြရ့် ထ ိုးတသ
့်
့်
သိုးမျ ိုးကသ
ဲ့် ပြစ်
သူ၏အပမတ်န္ိုးဆိုးန္ှင ့်် င်္ဏ်အယူဆိုး
့် ၏၊ တစ်ခါတစ်ရတွင ် ငါတသည်
့်

သူမျ ိုးကဲသ
့် ပြစ်
့် သ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က တမွျို့တလျ ်ကကတလသည်။
့် ပပီိုး သူ၏ န္ူိုးညတ
တစ်ခါတစ်ရတွင ် ငါတသည်
သူ၏ရန်သက
ူ သ
ဲ့် ပြစ်
့်
့် ပပီိုး သူ၏စူိုးစက်ကကည်ပ့် ခင်ိုး တအ က်တွင်
သူ၏အမျက်တဒါသပြင ့်် ပပ မှုနပ် ြစ်
သူအ
့် သွ ိုးကကသည်။ ငါတသည်
့်
့် ိုးပြင ့်် ကယ်တင်ခရသည့််
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်ပြစ်သည်၊ သူ၏အပမင်တွင ် ငါတသည်
တလ က်တက င်မျ ိုး ပြစ်ကကပပီိုး၊
့်
တနတရ
့် ညပါ စတ်ထက်သန်စွ သူရှ တြွြ စ
့် တ်ပင်ိုးပြတ်ထ ိုးသည့်် တပျ က်တသ သိုးသငယ်မျ ိုး
ပြစ်ကကသည်။ သူသည် ငါတအတပေါ်
ကရဏ ပပည့်ဝ
် သည်၊ ငါတက
့်
့် စက်ဆပ်ရွရှ သည်၊ ငါတက
့်
ချီိုးတပမြှ က်တပိုးသည်၊ ငါတက
့် ပိုးက တက်တွနိုး် သည်၊ သူသည် ငါတက
့် န္ှစ်သမ်တ
့် လမ်ိုးပပသည်၊
ငါတက
့်် င်ိုးတစသည်၊ ငါတက
့် အသဉ ဏ်ပွငလ
့် ပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး ပဲပ့် ပင်သည်၊ ပပီိုးလျှင် သူသည်
ငါတက
ဲ င် ကျန်ဆတ
ဲ လသည်။ သူသည် တနတရ
့်် တ်သက်၍ စိုးရမ်ပူပန်မှု
့် ညပါ ငါတန္ှ့် ငပ
့် ကျန်ဆပ
လိုးဝ မရပ်တပ၊ တနတရ
့်် ရှ က်သည်၊ မည်သည်အ
့် ခါမျှ
့် ညပါ ငါတက
့် က ကွယ်တစ ငတ
ငါတအန
ိုးမှ မခွ ဘဲ ငါတအြ
ငှ့် အလွနအ
် မင်ိုး ကကြုိုးစ ိုးပပီိုး ငါတအတွ
က်
့်
့် အလ
့်
့်
မည်သည်အ
့် ြိုးအခကမဆ တပိုးဆပ်သည်။ တသိုးငယ်ပပီိုး သ မန်ပြစ်တသ ဤဇ တခန္ဓ ၏
မန်မမက်
ချက်မျ ိုးအတွငိုး် ၌ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အလိုးစက တမွတ
ျို့ လျ ်ကကရပပီိုး
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်က ငါတအတပေါ်
အပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် ခရီိုးပန်ိုးတင်က ရှု ပမင်ကကရပပီိုးပြစ်သည်။
့်
ဤသပြစ်
့်် စ ိုး၊ ဝင်ဝ
ှ ိုးမျ ိုး အတွငိုး် တွင ် ဒကခပပဿန
့် ါပခင်ိုးသည် ငါတ၏
့် လငက
့် စတ်န္လ
လှုျို့တဆ ်တပိုးတနဆဲပြစ်ပပီိုး၊ ဤသတသ
လူတစ်ဦိုးက ငါတ၏
့်
့် ဘရ ိုးသခင်အပြစ် တက်ကကစွ
လက်ခရန် လလ ိုးပခင်ိုးမရှတသိုးတပ။ သူသည် ငါတက
် မွျို့ရန် အလွနအ
် ့် လွနမ
် ျ ိုးလှသည့််
့် တပျ တ
မန္နမန ် တပိုး
ပပီိုးပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ဤအရ ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ ကမျှ ငါတ၏
့်
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးရှ
သခင်၏တနရ က မယူန္င်တပ။ ငါတသည်
ဤလူ၏ ထူိုးပခ ိုးတသ ပင်ကလကခဏ န္ှင ့််
့်
အဆငအ
့်် တန်ိုးက အလွန ် မလလ ိုးပခင်ိုးပြငသ
့််
လက်ခကကသည်။ သူ ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်က
ငါတအတနပြင်
့်် တရွ ျို့၊ သူသည်
့် အသအမှတ်ပပြုပါရန် ငါတက
့်
့် တတ င်ိုးဆြ သူ
့် ၏န္ှုတ်က မြွငသ
မကက မီ တရ က်ရှမည့်် ဘရ ိုးသခင်ပြစ်တသ လ
် ည်ိုး၊ ငါတသည်
သူက
တွင ်
့်
့် ငါတအလယ်
့်
အချန်ကက ပမငစ
့်် ွ ကတည်ိုးက အလပ်လပ်တနပပီိုး ပြစ်သည့်် ဘရ ိုးသခင်အပြစ်
မမတသတဘ
န္ှငမ
့်် မတ မည်
သည်အ
့် ခါမျှ သတဘ ထ ိုးလမ်မ
့် ည် မဟတ်တပ။
့်
့်
ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ိုးက ြွငဟ
့်် စဉ် တစ်ချန်တည်ိုးတွင ် ငါတ ့်
အဘယ်အရ လပ်သင်သ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ငါတက
ိုးလမ်ိုးမျြုိုးစန္ှင ့််
့် ည်ဆသည်န္င
့် ဆဆိုးမြ နည်
့်
ရှု တထ ငမ
့်် ျြုိုးစက အသိုးပပြုရင်ိုး သူ၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုးက ဆက်လက် မနက် က
့်
့် ိုးတလသည်။
သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးသည် အသက် အစွမ်ိုးတန်ခိုးက သယ်တဆ င်သည်၊ ငါတ ့်
တလျှ က်လမ
ှ ်ိုးသငသ
့်် ည့်် လမ်ိုးခရီိုးက ပပသပပီိုး၊ သမမ တရ ိုးက မည်သည့်အ
် ရ ပြစ်သည်က

ငါတအ
့် ိုး န ိုးလည်န္င်တစတလသည်။ သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက ငါတက
့်
စတင်ဆတ
ွဲ ဆ င်လ သည်၊ သူ၏ စက ိုးတပပ သည့်် တလသန္ှင ့်် တပပ ဟန်တက
့် ငါတ ့်
စတင်အ ရစက်ကကပပီိုး မသစတ်၏ တစ့်တဆ မ
် အ
ှု ရ သ မတည င်ည ပြစ်တသ ဤလူ၏
အတွငိုး် ကျကျ ခစ ိုးချက်မျ ိုး၌ စတင် စတ်ဝင်စ ိုးကကသည်။ သူသည် ငါတက
့် ယ်စ ိုး
အပင်ပန်ိုးခကကြုိုးစ ိုးသည်၊ ငါတအတွ
က်တကက င ့်် အအပ်ပျက်ခပပီိုး၊ အစ ိုးပျက်ခသည်၊
့်
ငါတအတွ
က် ငတကကိုးသည်၊ သက်ပပင်ိုးချသည်၊ ငါတအတွ
က် န မကျန်ိုးပြစ်လျက်
့်
့်
ညည်ိုးညြူသည်၊ ငါတ၏
ှ ့်် ငါတ၏
့် ခရီိုးပန်ိုးတင်န္င
့် ကယ်တင်ပခင်ိုးအတွက်
အရှက်ကပွဲ ခင်ိုးကခသည်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါတ၏
့် ထထင်ိုးပခင်ိုးန္ှင ့်် ပန်ကန်ပခင်ိုးက သူ၏န္ှလိုးသ ိုးမှ
မျက်ရည်မျ ိုးန္ှင ့်် တသွိုးမျ ိုးက ကျတစသည်။ ဤသတသ
ပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ရှပခင်ိုးသည် မည်သည့််
့်
သ မန်လူန္င
ှ မ
့်် ျှ မသက်ဆင်သကဲသ
့် ၊ ့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ မည်သည်လ
့် ူသ ိုးတစ်ဦိုးကမျှ
မပင်ဆင်န္င်တပ သမဟ
့် တ် မရရှန္င်တပ။ မည်သည့်် သ မန်လူကမျှ မပင်ဆင်သည့််
သည်ိုးခပခင်ိုးန္င
ှ ့်် စတ်ရှညပ် ခင်ိုးက သူပပသပပီိုး သူတမတ
တ သည် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါ
့်
တစ်ဦိုးတစ်တယ က်ကမျှ မအပ်န္င
ှ ိုး် ထ ိုးသည့်် တမတတ ပြစ်သည်။ သူမအ
ှ ပ မည်သက
ူ မျှ ငါတ၏
့်
အတတွိုးအ ိုးလိုးက မသန္င်၊ သမဟ
့် တ် ငါတ၏
့် သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ့် င ့်် သက်ဆင်သည့််
ထသတသ
ရှငိုး် လင်ိုးက ပပည်စ
့် သည့်် သတဘ တပါက်မှု မရှန္င်တပ၊ သမဟ
့်
့် တ်
လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်၏ ပန်ကန်မှုန္င
ှ ့်် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးမက
ှု တရ ိုးမစီရင်န္င်တပ၊ သမဟ
့် တ်
တက င်ိုးကင်ဘရှ ဘရ ိုးသခင်၏ကယ်စ ိုး ငါတက
၌ ယခကဲသ
့် ့်
့် စက ိုးတပပ ပပီိုး ငါတ၏အလယ်
့်
အလပ်မလပ်န္င်ပါ။ သူမှအပ မည်သက
ူ မျှ ဘရ ိုးသခင်၏ ဩဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
င်္ဏ်သကခ တပြင
ှ ိုး် ပခင်ိုးမခရတပ။ ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးန္ှင ့်် ဘရ ိုးသခင်၏
့် ့်် အပ်န္င
အရ အ ိုးလိုးန္ှင ့်် ပြစ်ပခင်ိုးတသည်
သူအထဲ
၌ အလိုးစ တပေါ်ထက
ွ ်လ သည်။ သူမအ
ှ ပ
့်
့်
မည်သက
ူ မျှ ငါတအ
့် အလင်
ိုးက မတဆ င်ကကဉ်ိုးတပိုးန္င်တပ။
့် ိုး လမ်ိုးခရီိုးက မပပန္င်သကဲသ
့်
သူမှအပ မည်သက
ူ မျှ ြန်ဆင်ိုးပခင်ိုးမှ ယတနအထ
ဘရ ိုးသခင်က ြွငပ့်် ပပခင်ိုး မရှတသ
့်
နက်နမ
ဲ ှုမျ ိုးက ငါတအ
် ပပသန္င်တပ။ သူမအ
ှ ပ မည်သက
ူ မျှ ငါတက
့် ိုး ထတ်တြ မ
့်
စ တန်၏တကျိုးကျွနဘ
် ဝန္ှင ့်် ငါတ၏တြ
က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးမှ
့်
မကယ်တင်န္င်တပ။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်က ကယ်စ ိုးပပြုသည်။ သူသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အတွငိုး် ကျကျ န္ှလိုးသ ိုး၊ ဘရ ိုးသခင်၏ တက်တွနိုး် မှုမျ ိုးန္ှင ့်် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ွ ်အတပေါ်
ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်ပခင်ိုး န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တြ ်ပပတလသည်။ သူသည်
တခတ်သစ်တစ်တခတ်၊ က လသစ်တစ်ခက အစပပြုပပီိုးပြစ်က တက င်ိုးကင်သစ်န္င
ှ ့််
တပမကကီိုးသစ်၊ ပပီိုးလျှင ် အမှုသစ်က ြွငလ
့်် ှစ်ပပီပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် မတရရ မှုတွင် ငါတ ့်

အသက်ရှငတ
် နထင်ခသ
ဲ့် ည့်် အသက်တ က အဆိုးသတ်တပိုးရင်ိုးန္ှင ့်် ငါတ၏
့် ပြစ်တည်မှု
တစ်ခလိုးအ ိုး ကယ်တင်ပခင်ိုးသ သွ
် ဝ ရှငိုး် ရှငိုး် လင်ိုးလင်ိုး
့် ိုးရ လမ်ိုးတကက င်ိုးက အပပည့်အ
ပမင်န္င်တစလျက်၊ ငါတထ
လ
် င်ပ့် ခင်ိုးက ယူတဆ င်ပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် ငါတ၏
့် သ တမျှ
့်
့်
ပြစ်တည်မတ
ှု စ်ခလိုးက သမ်ိုးပက်ပပီိုး ပြစ်က ငါတ၏
့် န္ှလိုးသ ိုးမျ ိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။
ထအခက်အတနမ
် ့် စ
ှ ၍၊ ငါတ၏စ
့် ၊ ့် ငါတ၏
့် တ်မျ ိုးသည် သတရှလ ပပီပြစ်သကဲသ
့်
စတ်ဝည ဉ်မျ ိုးသည် ပပန်လည်အသက်ဝင်လ သည်ဟ ထင်ရသည်။ ငါတအလယ်
၌
့်
အသက်ရှငပ် ပီိုး၊ ငါတ၏
့်် ွ ကတည်ိုးက ခခဲရ
့် ပပီိုးသပူ ြစ်သည့််
့် ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးက အချန်ကက ပမငစ
သ မန်ပြစ်သည့်် မထင်ရှ ိုးတသ ဤလူသည်- န္ိုးတနသည်ပြစ်တစ အပ်မက်မက်တနသည်ပြစ်တစ
ငါတ၏အတတွ
ိုးမျ ိုးထ၌
ဲ အပမဲရှပပီိုး၊ တနတရ
ငတ
့်် တနတသ သခင်တယရှု ပြစ်သည်
့် ညပါ ငါတတတ
့်
့်
မဟတ်တလ ။ သူပြစ်တပသည်။ အကယ်စင်စစ် သူပြစ်၏။ သူသည် ငါတ၏
့်
ဘရ ိုးသခင်ပြစ်သည်။ သူသည် သမမ တရ ိုး၊ လမ်ိုးခရီိုးန္ှင ့်် အသက်ပြစ်သည်။ သူသည် ငါတက
့်
တစ်ြန် အသက်ရှငန္
် င်တစပပီိုး၊ အလင်ိုးက တတွျို့ ပမင်န္င်တစက ငါတ၏
ှ ိုးမျ ိုးက
့် စတ်န္လ
ပျျို့လွငပ့်် ခင်ိုးမှ ရပ်တနတ
် ့် စပပီိုး ပြစ်သည်။ ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမ်တတ သ
် ့်
့်
ပပန်လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါတသည်
သူ၏ပလလင်တရှ ျို့သ ပပန်
့်
့် လ ကကပပီိုးပြစ်သည်၊ ငါတသည်
့်
သူန္င
ှ ့်် မျက်န္ ှ ချင်ိုးဆင် တတွျို့ ကကရတပပပီ၊ သူ၏မျက်န္ ှ ထ ိုးက ငါတ မျက်
ပမင်တတွျို့ ပပီိုး
့်
ပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် တရှ ျို့၌ရှတသ လမ်ိုးကလည်ိုး ပမင်တတွျို့ ပပီိုးပြစ်သည်။ ဤအချန်တွင၊် ငါတ၏
့်
စတ်န္လ
ှ ိုးမျ ိုးသည် သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးက လိုးဝ ခရကကသည်။ သူမည်သူ ပြစ်သည်က ငါတ ့်
သသယမဝင်တတ တ
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်က ငါတမဆန
က
် ့် ျင်တတ သ
့် ၊ ့်
့် ပ၊ သူအမှု
့် ကဲသ
့် န္င
့်
သူ၏တရှ ျို့၌ ငါတသည်
လဲကျပျပ်ဝပ်ကက၏။ ငါတ၏
ှ
အသက်တ ၌
့်
့် ကျန်ရတနတသ
ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးတန က်သ လ
့် က်ြန္ှ့် င ့်် သူ၏ စလင်တစပခင်ိုးက ခရြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ်
သူ၏တကျိုးဇူိုးတတ ်က ပပန်လည်တပိုးဆပ်ြန္ှ့် င ့်် ငါတအတွ
က် သူ၏ချစ်ပခင်ိုးတမတတ က
့်
ပပန်လည်တပိုးဆပ်ြ၊ ့် ပပီိုးလျှင ် သူ၏ စီစဉ်ညန်ကက ိုးမှုန္င
ှ ့်် စီစဉ်မှုမျ ိုးက န ခြန္ှ့် င ့်် သူ၏
အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ပူိုးတပါင်ိုးလပ်တဆ င်ရန်၊ ပပီိုးလျှင ် ငါတက
့် သူတပိုးအပ်ထ ိုးသည့်် အရ က
ပပည့်စ
် တစရန် တတ်န္င်သည့်အ
် ရ ရ တင်ိုးက လပ်တဆ င်ြထက်
မည်သည့်် အရ ကမျှ ငါတ ့်
့်
ဆန္ဒမရှတပ။
ဘရ ိုးသခင်၏ သမ်ိုးပက်မှုက ခရပခင်ိုးသည် သင်ိုးပပြုင်ပဲွ တစ်ခန္ှငတ
့်် သ
ူ ည်။
ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ် တစ်ခစီသည် ငါတအ
် ့် ှုပြင ့််
့် ိုး ဒဏ်ရ ရတစပပီိုး ထတ်လနမ
ပပည့်တ
် စရစ်လျက်၊ ငါတ၏
ှ ်တလသည်။ သူသည် ငါတ၏
့် တသကွငိုး် တသကွက်မျ ိုးက ထိုးန္က
့်

အယူအဆမျ ိုး၊ ငါတ၏
့် စတ်ကူိုးမျ ိုးန္ှင ့်် ငါတ၏
့် တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးတသ စတ်သတဘ ထ ိုးက
တြ ်ထတ်သည်။ ငါတ တပပ
သမျှန္င
ှ ့်် လပ်သမျှမှသည် ငါတ၏
့်
့် အတတွိုးမျ ိုးန္ှင ့်် စတ်ကူိုးမျ ိုး
တစ်ခချင်ိုးစီတင်ိုးအထ၊ ငါတ၏
့် သဘ ဝအန္ှစ်သ ရသည် ငါတက
့်
တကက က်ရွ စ
ျို့ ရ အတပခအတနတစ်ခထဲ ထ ိုးရက
ှ
ငါတ၏
်
့် အရှကက
ကွယ်ဝက
ှ ်စရ တနရ မရှတအ င် တန်လှုပ်တစလျက်၊ ဘရ ိုးသခင်၏ န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၌
ထတ်တြ ်ပပခရတလသည်။ သူသည် ငါတ၏
် မှုမျ ိုး အ ိုးလိုးပြင ့်် ငါတ ့်
့် စတ်ပျက်ြွယ် မပပည့်စ
အတြ ်ထတ်ခရသကဲသ
့် ခ
့် သ
့် စ ိုးရတစလျက်၊ လိုးဝ သမ်ိုးသွငိုး် ခလက်ရသကဲသ
့် ၍ပင်
ခစ ိုးရတစရင်ိုး၊ ငါတ၏
ှ ့်် ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုး၊
့် လပ်ရပ်မျ ိုး၊ ငါတ၏
့် ရည်မှနိုး် ချက် ပန်ိုးတင်မျ ိုးန္င
ငါတက
့် ခါမျှ မတတွျို့ ရှတသိုးသည့်် တြ က်ပပန်တသ
့် ယ်တင်ပင် မည်သည်အ
စတ်သတဘ ထ ိုးကပင် တစ်ခပပီိုးတစ်ခ ငါတအ
့် ိုး သူ တပပ ပပတလသည်။ သူက
့်
ဆနက
် ့် ျင်ပခင်ိုးအတွက် သူသည် ငါတက
်
ိုးပခင်ိုးန္ှင ့််
့် တရ ိုးစီရင်သည်၊ သူက
့် ပပစ်မှ ိုးတစ က
ပပစ်တင်ရှုတ်ချပခင်ိုးအတွက် ငါတက
့် သူပပစ်တင်ဆိုးမပပီိုး၊ သူ၏ အပမင်တွင ် ငါတ၌့်
တရွ ိုးန္တ်ထက်တသ အင်္ဂ ါရပ် တစ်ခမျှမရှ၊ ငါတသည်
ရှငသ
် န်တနတသ စ တန်ပြစ်သည်ဟ
့်
ငါတအ
့်် ျက်မျ ိုး တပျ က်လွငသ
့်် ွ ိုးသည်၊
့် ိုး ခစ ိုးတစတလသည်။ ငါတ၏
့် တမျှ ်လငခ
အကျြုိုးအတကက င်ိုး မသင်တ
တ
့် သ မည်သည့်် တတ င်ိုးဆမှုကမျှ ငါတမပပြုဝ
့် တ တ
့် ပ၊ သမဟ
့်
့် တ်
သူအတပေါ်
မည်သည့်တ
် မျှ ်လင်ခ
သငမ
့်် ခဝတ
့် ၊ ့် ငါတ၏
့် ျက်ကမျှ ငါတ လက်
့် တ သ
့် ကဲသ
့်
့်
့်
အမ်မက်မျ ိုးသည်ပင် ညတွငိုး် ချင်ိုး တပျ က်ကွယ်သွ ိုးသည်။ ဤသည်မှ ငါတထဲ
ူ ျှ
့် မှ မည်သမ
စတ်မကူိုးန္င်သကဲသ
့် ၊ ့် ငါတထဲ
ူ ျှ လက်မခန္င်သည့်် အမှနတ
် ရ ိုးတစ်ခ ပြစ်သည်။
့် မှ မည်သမ
အချန်တစ်ခဏအတွငိုး် တွင၊် ငါတသည်
ငါတ၏
ီ က
ှု ဆိုးရှုိုးပပီိုး၊
့်
့် အတွငိုး် ပင်ိုး ဟန်ချက်ညမ
တရှ ျို့တွငရ
် တသ
ှ
လမ်ိုးက မည်သဆက်
ရမည်က ငါတမသ
့်
့် ကကတချ၊ သမဟ
့် တ် ငါတ၏
့်
ယကကည်ပခင်ိုးမျ ိုး၌ မည်သ တရှ
ျို့ က်ရမည်က မသကကတပ။ ငါတ၏
့် ဆ
့် ယကကည်ပခင်ိုးသည်
ဒိုးရင်ိုးပပန်ဆက်သည့်အ
် လ ိုးပြစ်ပပီိုး၊ သခင်တယရှု က ငါတ တစ်
ခါမျှ မတတွျို့ ြူိုးသည့်အ
် လ ိုး
့်
သမဟ
် လ ိုး ထင်ရတလသည်။ ငါတ၏
့် တ် တစ်ခါမျှ မသကျွမ်ိုးြူိုးသည့်အ
့် မျက်စတရှ ျို့၌ရှတသ
အရ တင်ိုးသည် ငါတက
် စပပီိုး၊ စတ်မပင်ိုးပြတ်န္င်ဘဲ
့် စတ်ရှုပ်တထွိုးမှုပြင ့်် ပပည့်တ
တတွတဝတနတစသည်။ ငါတသည်
တန်လှုပ် တချ က်ချ ိုးကကသည်၊ စတ်ပျက်ကကသည်၊ ပပီိုးလျှင်
့်
ငါတ၏
ဲ နက်ရှုင်ိုးတသ တနရ တွင ် ထန်ိုးထ ိုး၍မရသည့်် တဒါသန္ှင ့်် အရှက်ရပခင်ိုး
့် န္ှလိုးသ ိုးထက
ရှကကသည်။ ငါတသည်
ရင်ြွငြ
့်် ကက
့်
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်၊ ထွက်တပါက်ရှ ြ ကက
့် ြုိုးစ ိုးကကပပီိုး၊ ထပပင်
့်
သူက
့်် င်ြအလ
ငှ့် ငါတ၏
ှ ် တယရှု က ဆက်တစ ငြ
့်် ကက
့် ရင်ြွငန္
့်
့် ကယ်တင်ရင
့် ြုိုးစ ိုးကကသည်။
ငါတသည်
တမ က်မ ပခင်ိုး မရှသကဲသ
့် ၊ ့် န္ှမ်ခ
့် ျပခင်ိုးလည်ိုး မရှဘဲ၊ အပပင်ပန်ိုး၌ ပမှနပ် ြစ်သလ
့်

ထင်ရသည်အ
့် ချန်မျ ိုးရတသ
ှ
်လည်ိုး၊ ငါတ၏
ွ ် ယခင်က တစ်ခါမျှ မခစ ိုးြူိုးသည့််
့် န္ှလိုးသ ိုးတင
ဆိုးရှုိုးမှုတဝဒန ၏ ြစီိုးန္ပ်
ှ စက်ပခင်ိုးက ခရတလသည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင် ငါတသည်
အပပင်ပန်ိုး၌
့်
ခါတင်ိုးန္ှငမ
့်် တူ တည်ပငမ်တနသည်ဟ ထင်တက င်ိုး ထင်ရန္င်တသ ်လည်ိုး၊ ငါတ၏
့် စတ်မျ ိုးမှ
မန်တင်ိုးထန်တသ ပင်လယ်ကသ
ဲ့် အလွ
နအ
် မင်ိုး စတ်ဆင်ိုးရဲပခင်ိုးပြင ့်် စတ်တန္ှ ငအ
့်် ယှက်
့်
ပြစ်တနရသည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ငါတ၏
် ဲတသ
့် လွနက
စတ်ဆန္ဒမျ ိုးက အဆိုးသတ်တပိုးပပီိုး သူသည် ငါတ၏
့် ကယ်တင်ရှငပ် ြစ်ပပီိုး ငါတက
့်
ကယ်တင်န္င်စွမ်ိုးရသည်
ှ
ဟ ယကကည်ရန် လလ ိုးဘဲပြစ်တစရင်ိုး၊ ငါတ၏
် ငခ
့်် ျက်မျ ိုးန္ှင ့််
့် တမျှ လ
အပ်မက်မျ ိုး အ ိုးလိုးက ခွ ချပစ်တလသည်။ ဘရ ိုးသခင်၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ငါတအကက
ိုး မည်သက
ူ မျှ ကကြုိုးစ ိုး၍ မပြတ်ကိုးူ လသည့််
့်
အလွနန
် က်လှတသ တချ က်နက်ကကီိုးတစ်ခက ပြစ်တပေါ်တစပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် ငါတခ့် စ ိုးရပပီိုးပြစ်သည့်် အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ
ဆတ်ဆင်ိုးမ၊ှု ငါတ၏အသက်
တ ၌ အင်မတန်ကကီိုးမ ိုးတသ အရှက်ရမှုပြစ်သည်။
့်
သူ၏တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ဘရ ိုးသခင်၏ င်္ဏ်သတရန္ှင ့်် လူသ ိုး၏
ပန်ကန်ပပစ်မှ ိုးမက
ှု သည်ိုးမခပခင်ိုးအ ိုး ငါတက
် ကယ် န ိုးလည်တစသည်၊
့် အမှနတ
ယင်ိုးန္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ရ တွင ် ငါတသည်
အလွနအလွ
် ့်
န ် နမ်က
် ့် လွန ် မစင်ကကယ်ကကတပ။
့် ျပပီိုး အလွနအ
့်
သူ၏တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် တဝြန်ပပစ်တင်မှုက ငါတ မည်
မျှ မ နတထ င်လ ိုးပပီိုး
့်
ခမ်ိုးကကီိုးန ိုးကကီိုးန္င်သည်၊ ပပီိုးလျှင ် လူသည် ဘရ ိုးသခင်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ခါမျှ ယှဉ်န္င်မည်
မဟတ်သည်က သမဟ
ှ ့်် တန်ိုးတူပြစ်မည် မဟတ်သည်က ငါတအ
့် တ် ဘရ ိုးသခင်န္င
့် ိုး
ပထမဦိုးဆိုးအကကမ် န ိုးလည်တစသည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက ထသတသ
့်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခပြင ့်် တန က်ထပ် အသက်မရှငြ
် ၊ ့်
ဤသဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရက အပမန်ဆိုး ြယ်ရှ ိုးြန္ှ့် င ့်် ဘရ ိုးသခင်အြ ့်
ဆိုးယတ်တသ သူပြစ်ပခင်ိုးန္ှင ့်် မန်ိုးတီိုးစက်ဆပ်ြွယ်ပြစ်ပခင်ိုးက ရပ်စဲရန်
တမ်ိုးတမတစပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် ငါတအ
့် ိုး
သူ၏စီစဉ်ညန်ကက ိုးမမ
ှု ျ ိုးန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ိုးက ပန်ကန်လစတ် မရှတတ ဘ
့် ၊ဲ
သူ၏န္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးက တပျ ်ရင်စွ န ခတစပပီိုးပြစ်သည်။ သူ၏ တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့််
ပပစ်တင်ဆိုးမမှုသည် အသက်ဆက်လက်ရှငသ
် န်ရန် စတ်ဆန္ဒအ ိုး ငါတက
့် တန က်တစ်ကကမ်
တပိုးပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူက
ှ အ
် ပြစ် တပျ ်ရင်စွ လက်ခတစပပီိုး ပြစ်သည်။
့် ငါတ၏
့် ကယ်တင်ရင
ငါတသည်
သမ်ိုးပက်ပခင်ိုးအမှုမှ၊ ငရဲမှ၊ တသမင်ိုး၏ အရပ်လမ်ိုးမိုးတသ ချြုငမ
့်် ှ
့်
လှမ်ိုးထက
ွ ်လ ပပီိုးပြစ်သည်...။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင်သည် ဤလူစပြစ်သည့်် ငါတက
့်

ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ သူသည် စ တန်အတပေါ် တအ င်န္င်ပပီိုးပြစ်သကဲသ
့် ၊ ့် သူ၏ရန်သူ
အတပမ က်အမျ ိုးက န္ှမ်နင်ိုးပပီိုး ပြစ်သည်။
ငါတသည်
တြ က်ပပန်ပျက်စီိုးသည့်် ဆိုးယတ်တသ စတ်သတဘ ထ ိုးတစ်ခ ပင်ဆင်သည့််
့်
ထသတသ
သ မန် လူတစ်စသ ပြစ်သည်၊ တခတ်မျ ိုး မတင်မီ ဘရ ိုးသခင်၏
့်
ခွခ
ဲ န်မှ့် တ်သ ိုးပခင်ိုးက ခထ ိုးရသူမျ ိုး ပြစ်ပပီိုး တန က်တချိုးပထဲမှ ဘရ ိုးသခင် ချီမပပီိုးတသ
ချြုျို့တဲသ
့် မ
ူ ျ ိုး ပြစ်သည်။ တစ်ခါက ငါတသည်
ဘရ ိုးသခင်က ပငင်ိုးပယ်က ပပစ်တင်ရှုတ်ချ
့်
ခဲက့် ကတသ လ
် ည်ိုး၊ ယခ၌ ငါတသည်
သူ၏ သမ်ိုးပက်ပခင်ိုး ခရပပီိုးပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်ထမှ
့်
ငါတသည်
အသက်၊ ထ ဝရအသက်၏လမ်ိုးခရီိုးက ရရှပပီိုးပြစ်သည်။ ကမဘ တပေါ်၌ ငါတ ့်
့်
မည်သည့်တ
် နရ ၌ ရှသည်ပြစ်တစ၊ မည်သတသ
န္ှပ်စက်ညြှဉ်ိုးပန်ိုးမှုမျ ိုးန္င
ှ ့်် ကပ်တဘိုးဒကခမျ ိုးက
့်
ကက့်ကက့် ခရသည် ပြစ်တစ၊ ငါတသည်
အနန္တတန်ခိုးရှငဘ
် ရ ိုးသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်ိုးန္ှင ့််
့်
တဝိုးကွ ၍မရန္င်တပ။ အတကက င်ိုးမှ သူသည် ငါတ၏
် င
ှ ့်် ငါတ၏
့် ြန်ဆင်ိုးရှငန္
့်
တစ်ခတည်ိုးတသ တရွ ိုးန္တ်ပခင်ိုး ပြစ်တသ တကက ငတ
့်် ည်ိုး။
ဘရ ိုးသခင်၏ ချစ်ပခင်ိုးတမတတ သည် စမ်ိုးတရတွငိုး် မှ တရကဲသ
့် တ
ွ ်လ ပပီိုး သင်န္င
ှ ့်် ငါ
့် ိုးထက
ပပီိုးလျှင် အပခ ိုးသူတန္ှ့် င ့်် သမမ တရ ိုးက အမှနတ
် ကယ် ရှ တြွပပီိုး ဘရ ိုးသခင်၏
တပေါ်ထန
ွ ိုး် ပခင်ိုးက တစ ငတ
့်် မျှ ်တနသူ အ ိုးလိုးအြ တပိုး
ထ ိုးတလသည်။
့်
မဆိုးန္င်တသ တစ်လည
ှ စ
့်် ီပြစ်တပေါ်မှုပြင ့်် တနသ ပပီိုးတန က် လထွကလ
်
သကဲသ
့် ပင်
့် ၊
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် မည်သည်အ
့် ခါမျှ မရပ်တနသ
် ့် ကဲသ
့် ၊ ့် သင်အ
န္င
ှ ့််
့် တပေါ်၊ ငါအတပေါ်
့်
အပခ ိုးသမ
ူ ျ ိုးအတပေါ်၊ ပပီိုးလျှင ် ဘရ ိုးသခင်၏ တပခရ မျ ိုးတန က် လက်ပပီိုး သူ၏
တရ ိုးစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပပစ်တင်ဆိုးမမှုက လက်ခတသ သူအ ိုးလိုးအတပေါ် တဆ င်ရွက်တလသည်။
၂၀၁၀ ခန္ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်
ဤအရ က “အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘရ ိုးသခင် အသင်ိုးတတ ်၏ မူလအစန္ှင ့်် ြွျို့ ပြြုိုးတိုးတက်ပ” အြ ့်
ကျမ်ိုးဦိုးစက ိုးတစ်ခအပြစ် ဘရ ိုးသခင်က တရိုးထ ိုးပခင်ိုးပြစ်သည်။

နိဂံို်းအမှ စက ်း
ဤန္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုး အလိုးစ

ြွဲျို့စည်ိုးပါဝင်ပခင်ိုးမရှတသ ်လည်ိုး၊ ယင်ိုးတသည်
လူမျ ိုးအတွက် ဘရ ိုးသခင်အ ိုး
့်
သကျွမ်ိုးပခင်ိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ိုးန္င
ှ ့်် စတ်သတဘ ထ ိုး၌ တပပ င်ိုးလဲမှုတစ်ခ ကကြုပခင်ိုးတက
့်
စွမ်ိုးတဆ င်ရရှြ လ
့် တလ က်ပါသည်။ တရတ်ပပည်မထဲက ဘရ ိုးသခင်၏ အမှု
အဆိုးသတ်ပပီိုးပြစ်တသ တကက င၊့်် ဤအရ က သူမမက်ဆသင်သ
့် ည့်် န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးအ ိုးလိုးက
သူ မမက်ဆပပီိုးပြစ်သည်က သက်တသပပပပီိုး၊ ဘရ ိုးသခင်သည် ဤန္ှုတ်ကပတ်တတ ်မျ ိုးကသ
တပပ ဆန္င်သည့်အ
် တွက်၊ သူသည် သစ်လွငတ
် သ အရ တစ်ခတစ်တလမျှ တပပ ြ ့်
ရှတက င်ိုးရန္
ှ င်မည်မဟတ်ဟ တတွိုးထင်တသ သူအချြုျို့ ရှတက င်ိုးရတပမည်
ှ
။ ထအပပင်
၊
့်
န္ှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လူဇ့် တ၌ တပေါ်လ ၏ တွင် န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏
တြ ်ပပချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးပါရှသကဲသ
့် ၊ ့် ဤစ အပ်က ရရှပခင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏
အရ ခပ်သမ်ိုးအ ိုး ရရှပခင်ိုးန္ှင ့်် ညီမျှသည် သမဟ
့် တ် ဤစ အပ်သည် သမမ ကျမ်ိုးစ
လပ်တဆ င်ခသ
ဲ့် ကဲသ
့် ပင်
ွ ်အ ိုး အန င်္တ်တွင ် ဦိုးတဆ င်လမ့််မည်ဟ
့် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
ယကကည်တသ သူမျ ိုး ရှတလသည်။ လူတသည်
ဘရ ိုးသခင်အတပေါ် ကန်သတ်
ချက်မျ ိုး
့်
့်
ချမှတ်ရန် အပမဲ န္ှစ်သက်ကကတသ တကက င၊့်် ထသတသ
အပမင်မျ ိုးက ကင်စဲထ
ွ
ိုးတသ
့်
သူမျ ိုးသည် အနည်ိုးစ မဟတ်ဟ ငါယကကည်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည်
အရ ခပ်သမ်ိုးတတ်စမ
ွ ်ိုးန္င်ပပီိုး၊ အလိုးစက ပခြုငတသ သူ ပြစ်သည်ဟ ၎င်ိုးတအ
့် ိုးလိုး
တကကည ကကတသ ်လည်ိုး၊ ၎င်ိုးတ၏
့် သဘ ဝက ဘရ ိုးသခင်အ ိုး အတင်ိုးအတ တစ်ခခအတွငိုး်
တဘ င်ခတ်ရန် လွယက
် ူတစဆဲ ပြစ်သည်။ အတယ က်တင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က
သကျွမ်ိုးလ တနကကတသ ်လည်ိုး၊ ထချန်အတတ အတွငိုး် တွင၊် အတယ က်တင်ိုးသည်
ဘရ ိုးသခင်က ခခလည်ိုးခခက တဘ င်ခတ်လည်ိုးတဘ င်ခတ်တနကကတပသည်။
န္င်ငတတ ်တခတ်ထက
ဲ ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် အစပပြုရသ ရှတသိုးသည်။ ဤစ အပ်ထက
ဲ
ဘရ ိုးသခင်၏ မနမ် မက်
ချက်မျ ိုး အ ိုးလိုးသည် ထအချန်က သူတန
့်
့် က်လက်တနခဲက့် ကတသ
သူမျ ိုးသက်သက်က ရည်ရွယ်ထ ိုးပပီိုး၊ ယင်ိုးတသည်
သူ၏ လတ်တဆတလ
့်
လူဇ့် တခယူပခင်ိုးတွင ် ပပြုလပ်ထ ိုးပပီိုးပြစ်သည့်် သူ၏ တြ ်ပပချက်မျ ိုး အစတ်အပင်ိုးတစ်ခမျှ
ပြစ်သည်။ ယင်ိုးတသည်
ဘရ ိုးသခင်၏ အရ အ ိုးလိုးက ကယ်စ ိုးမပပြုတပ။ ထအပပင်
၊
့်
့်
ယင်ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်က ဤလူဇ့် တခယစဉ်အတွငိုး် လပ်တဆ င်လမ်မ
့် ည့်် အမှုအ ိုးလိုးက
ပခြုငသည်ဟ ဆ၍မရတပ။ ဘရ ိုးသခင်သည် သူ၏န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးက အမျြုိုးမျြုိုးတသ
လူမျြုိုးစမျ ိုးန္င
ှ ့်် တန က်ခမျ ိုးမှ လူတထ
် မ်မ
ွ ်
့် ည်ပြစ်ပပီိုး၊ သူသည် လူသ ိုးမျြုိုးန္ယ
့် ရည်ရွယလ
အ ိုးလိုးက သမ်ိုးပက်က ၊ တခတ်တဟ င်ိုးက အဆိုးသတ်လမ့််မည် ပြစ်သည်။ ထသပြင
့် ၊့််
သူသည် သူန္ှု့် တ်ကပတ်တတ ်မျ ိုး၏ အင်မတန် တသိုးငယ်တသ အစတ်အပင်ိုးတစ်ခကသ

တြ ်ပပပပီိုးတန က်တွင ် ထအရ အ ိုးလိုးက မည်သ လက်
စသတ်န္င်မည်နည်ိုး။ ယင်ိုးမှ
့်
ဘရ ိုးသခင်၏ အမှုသည် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ အချန် က လမျ ိုးန္ှင ့်် ကွဲပပ ိုးပခ ိုးန ိုးတသ
အဆင်မ
့််
ပြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ
့် ျ ိုးအပြစ်သ ခွ
့် ပဲ ခ ိုးထ ိုးတသ တကက ငသ
အမှုပပြုတနပပီိုး၊ သူ၏ တပခလှမ်ိုးမျ ိုးန္ှငအ
့်် ညီ သူ၏ န္ှုတ်ကပတ်မျ ိုးက တြ ပ် ပတနသည်။
လူသ ိုးသည် ဘရ ိုးသခင်၏ အရ ခပ်သမ်ိုး တတ်စွမ်ိုးန္င်ပခင်ိုးန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည က အဘယ်သ ့်
န ိုးလည်န္င်မည်နည်ိုး။ ဤတနရ တွင် ငါ ရှငိုး် ပပရန် ဆန္ဒရသည့်
ှ
် အချက်မှ ဤသပြစ်
့် သည်ဘရ ိုးသခင်၏ ပြစ်ပခင်ိုးန္င
ှ ့်် အရ အ ိုးလိုးသည် ထ ဝရ မကန်ခမ်ိုးန္င်သကဲသ
့် ့်
အဆိုးမရှပြစ်သည်။ ဘရ ိုးသခင်သည် အသက်န္င
ှ ့်် အရ ခပ်သမ်ိုး၏ အရင်ိုးအပမစ် ပြစ်သည်။
သူက
့် မည်သည့်် ြန်ဆင်ိုးခသတတဝါကမျှ န ိုးမလည်န္င်တပ။ တန က်ဆိုးအတနန္ှင၊့််
အတယ က်တင်ိုးက ငါ ဆက်လက်သတတပိုးရမည်။ ဘရ ိုးသခင်အ ိုး စ အပ်မျ ိုး၊
စက ိုးလိုးမျ ိုး၊ သမဟ
ချက်မျ ိုးပြင ့်် တန က်တစ်ြန်
့်
့် တ် သူ၏ အတတ်က မနမ် မက်
တဘ င်မခတ်န္င
ှ ။့်် ဘရ ိုးသခင်အ
့် မှု၏ ထူိုးပခ ိုးတသ ပင်ကလကခဏ အတွက်
စက ိုးလိုးတစ်လိုးသ ရှသည်- အသစ်ဟူ၍ ပြစ်၏။ သူသည် လမ်ိုးတဟ င်ိုးမျ ိုးက တလျှ က်ရန်
သမဟ
သူသည် လူတအ
့် တ် သူ၏ အမှု တစ်တကျ ပ့် ပန်ရန် မန္ှစ်သက်တပ။ ထအပပင်
့်
့် ိုး သူက
့်
နယ်ပယ်တစ်ခအတွငိုး် တဘ င်ခတ်ပခင်ိုးအ ိုးပြင ့်် မကိုးကွယ်တစချင်တပ။ ဤသည်မှ
ဘရ ိုးသခင်၏ စတ်သတဘ ထ ိုးပြစ်သည်။

